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

المالي المرحلي الموحد وشركاتھا التابعة ("المجموعة")، والتي تتضمن بیان المركز  في  المختصر("الشركة")  ٢٠٢٢یونیو٣٠كما 
الستة أشھرات في حقوق الملكیة لفترة  تغیر واللتدفقات النقدیةواذات الصلة للدخل والدخل الشامل  المختصرةوالبیانات المرحلیة الموحدة

المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات األخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة 
ستنتاج حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة  اء اإبدالتقاریر المالیة المرحلیة. إن مسؤولیتنا ھي ٣٤المختصرة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم  

استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا. الموحدة المختصرة  

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

ة". إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة محددة بصفة رئیسیة باالستفسار من المسؤولین عن األمور المالیة والمحاسبیة لشركقل ل المست
الذي یتم وفقاً لمعاییر  التدقیقوبإجراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن نطاق  

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

االستنتاج  
المرفقة المختصرةالموحدة  المرحلیة  ت المالیة  أن البیانا 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  أن  إلىیشیر  الذي  والمختصرةالبیانات 

وأن قدرة المجموعة على االمتثال  ٢٠٢٢یونیو ٣٠ملیون درھم كما في ١٠٠المجموعة لم تِف بمتطلبات الحد األدنى لرأس المال البالغ 
ي  ، كما فاً یالمقدمة إلى مصرف اإلمارات العربیة المتحدة المركزي. ثان األعمالعتمد على التنفیذ الفعال لخطة  تلمتطلبات المالءة المالیة  

وصلت الخسائر المتراكمة للمجموعة إلى  ٢٠٢٢نیو  یو٣٠ إلى وجود حالة  ٥٩،  ھذه العوامل  الشركة. تشیر  مال  ٪ من إجمالي رأس 
مبدأ االستمراریة.وفقاً لقدرة 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 
دبي المالي العالمي مركز  – شارع المستقبل

دبي 
اإلمارات العربیة المتحدة دولة 
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مسائل أخرى 
والذي أصدر من قبل مدقق حسابات آخر  ٢٠٢١یونیو٣٠للمجموعة كما في  المختصرةتمت مراجعة البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  

حولاستنتاجاً غیر   . كذلك، تم ٢٠٢١أغسطس١١الصادر بتاریخفي تقریره  المختصرة  نات المالیة المرحلیة الموحدة  البیا تلك  متحفظاً 
تلك البیانات حولاً غیر متحفظوالذي أبدى رأیاً من قبل مدقق حسابات آخر  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١تدقیق البیانات المالیة الموحدة كما في  

. ٢٠٢٢مارس٣١لصادر بتاریخافي تقریره المالیة الموحدة

عن إرنست ویونغ

بتوقیع:
وردة إبراھیم 

شریك
١٢٥٨رقم القید: 

 ٢٠٢٢ أغسطس  ١٤
المتحدة العربیة االمارات دبي،
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زأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. جزءًا ال یتج ٣٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٤

المختصر الموحد المرحلي بیان المركز المالي 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو٣٠كما في 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھم درھم إیضاحات

(مدققة) )مدققة(غیر 

الموجودات 
٥١٠٩٫٥٨٠٫١٩٢٨٨٫٠٣٩٫١٢٢النقد وما یعادلھ  

١٠٫٠٠٠٫٠٠٠-٥باستحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر ودائع وكالة لدى بنوك 
٦١٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ودیعة نظامیة  

موجودات عقود إعادة التكافل 
٧٣١٫١٨٤٫٠٦٠٢٧٫٥٣٦٫٨٠٣تسبة والمخاطر غیر المنتھیة  احتیاطیات االشتراكات غیر المك

٧٦٥٫٢٩١٫٦٢٥٦٣٫٨٠٤٫٩٨١المطالبات المبلغ عنھا والتي لم تتم تسویتھا  
٧٨٩٦٫٨١٥٧٨٤٫٣٠٧االحتیاطي الحسابي  

٧٢٩٫١١٦٫٣١٢٣١٫٩٩٦٫١١٧المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٨٦٤٫٧٢٥٫١٠٩٥٠٫١٠٣٫٣٨١ذمم التكافل المدینة  

٩٣٤٫٣١٣٫٢٧٨٧٠٫٢٤١٫١٠٤الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٩٨٤١٫٧٧٦٫٦١٠٩٠٩٫٩١٣٫٣٠٥الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

١٠٧٫٠٩٣٫٦٥٨٩٫١٠١٫٩٢٠المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى
٩٫٧٠٨٫٣٧١١٠٫٥٣٢٫٠٦٦تكالیف االستحواذ المؤجلة على الوثائق  

٥٦٫٨٩٦٫٥٠٠٥٦٫٨٩٦٫٥٠٠االستثمار العقاري  
١١١٨٥٫٤٦٣٢٣٧٫٤٢٤الممتلكات والمعدات  

٢٣١٫٥٨٣٫٣٢١١٫٥٨٣٫٣٢١الموجودات ضمن العملیات المتوقفة  

١٫٢٦٢٫٣٥١٫٣١٤١٫٣٤٠٫٧٧٠٫٣٥١إجمالي الموجودات 

المطلوبات وحقوق المساھمین  
المطلوبات  

١٥٫٢٢٨٫٥٤٣-ذمم المرابحة الدائنة  
١٢٤٣٫١٠٣٫٦٢٦٥٧٫٣٧٥٫٥١٥الذمم الدائنة األخرى والمستحقات  

٧٩٫٨٩٢٫٢٣٩٥٩٫٠٦٧٫٣٢٨ذمم التكافل الدائنة  
مطلوبات عقود التكافل  

٧٩٥٫٥٨٧٫٤٨٨٨٩٫٩٩٩٫٦٨١المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  شتراكات غیر احتیاطیات اال
٧٨٦٫١٧٣٫١١٠٨٤٫١٥٥٫٣٩٠المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا  

٧٢٫٦٣٦٫١٧٠٢٫٤٧٠٫٩٥١االحتیاطي الحسابي  
٧٤٩٫٣٣٧٫٢٥٥٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  

٧٣٫٩٣٤٫١٢٢٣٫٦٧٣٫٥٥٥سارة غیر الموزعة سویة الخمصاریف ت
٧٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢المطلوبات المرتبطة بالوحدة  

٥٫٥١٦٫٥٢٨٥٫٧٤٤٫٧٤٧الخصم المؤجل  
٦٫٩٥٠٫٢١١٦٫٧٥٣٫٣٢١المبالغ المحتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة التكافل   
٢٣١٢٫٩٤٧٫٣٥٦١٢٫٩٤٧٫٣٥٦ن عملیات متوقفة  المطلوبات المرتبطة بشكل مباشر بموجودات ضم

١٫١٧٥٫٦٢٣٫٤٨١١٫٢٥٠٫٦٢٦٫٦٤٥إجمالي المطلوبات قبل فائض عملیات التكافل  
٤٫٩٣١٫٨٠٣-٢٧عملیات التكافل الفائض في صندوق 

١٫١٧٥٫٦٢٣٫٤٨١١٫٢٥٥٫٥٥٨٫٤٤٨إجمالي المطلوبات  
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زأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. جزءًا ال یتج ٣٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٦

المرحلي الموحد المختصرالدخل  بیان 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في الستة أشھرلفترة 

یونیو٣٠یة في الستة أشھر المنتھفترة یونیو ٣٠المنتھیة في أشھرالثالثةفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

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

إیرادات التكافل  
١٦٦٨٫٠٣٠٫٢٤٣٧٧٫٢٣٦٫١٤٦١٣١٫٣٥٥٫١٠٨١٣٧٫٥٧٣٫٩٢٤اشتراكات التكافل إجمالي 

) ٧٩٫٧٠٦٫٤١٣() ٧٠٫٨٦٣٫٠٨٩() ٤٧٫٦١٧٫٤٣٥() ٣٧٫١٥٥٫٥٠٠(١٦اكات التكافل  حصة إعادة التكافل من إجمالي اشتر 

٣٠٫٨٧٤٫٧٤٣٢٩٫٦١٨٫٧١١٦٠٫٤٩٢٫٠١٩٥٧٫٨٦٧٫٥١١اشتراكات التكافل المكتتبة  صافي 
التغیر في احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة  

) ٨٫٨١١٫١٧٩() ١٫٩٤٠٫٥٥٠() ٤٫٨٨٤٫٠٦٨() ١٫٤١٠٫٦٤٥(صافي  – المنتھیة والمخاطر غیر
) ٦٧٢٫٩٤٩() ٥٢٫٧١١() ٥١٢٫٣٩٥(٦٫١٤٦صافي  –التغیر في االحتیاطي الحسابي  

٢٩٫٤٧٠٫٢٤٤٢٤٫٢٢٢٫٢٤٨٥٨٫٤٩٨٫٧٥٨٤٨٫٣٨٣٫٣٨٣صافي اشتراكات التكافل المكتسبة 
٢٠١٫٨٥٧٢٫٢٣٥٫٠٤٩٣٩٢٫٣١٤٥٫٠٠٢٫٧١٤رسوم الوثائق  

٣٫٧٣٦٫٥٧٤٤٫٧٩٨٫٨٣٧٧٫٨٤٤٫٧٣١٨٫٢٧٨٫٧١١فل المتنازل عنھا  شتراكات إعادة التكاالخصم المستلم على ا

٣٣٫٤٠٨٫٦٧٥٣١٫٢٥٦٫١٣٤٦٦٫٧٣٥٫٨٠٣٦١٫٦٦٤٫٨٠٨إجمالي إیرادات التكافل  

مصاریف التكافل 
) ٥٢٫١٥٧٫٣٩٨() ٦٣٫٧٦٥٫١١٥() ١٩٫٧٣٠٫٦٥٥() ٣٠٫٤٢٥٫٠٦٤(١٧إجمالي المطالبات المدفوعة 

١٧٦٫٧٦٩٫٦٠٨٤٫٧٥٤٫٩٦٢١٦٫٤٨٤٫٦٤٤٢٠٫٨٦٩٫٧١٩المطالبات المدفوعة إجمالي حصة إعادة التكافل من 

) ٣١٫٢٨٧٫٦٧٩() ٤٧٫٢٨٠٫٤٧١() ١٤٫٩٧٥٫٦٩٣() ٢٣٫٦٥٥٫٤٥٦(المدفوعة مطالبات التكافلصافي 
التغیر في مخصص المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم  

) ١٫٠٠٨٫٩٤٠() ٥٣١٫٠٧٦() ٨٠٦٫٢٦٢() ١٫٨٢٨٫٣٣٤(في  صا– تسویتھا 
التغیر في مخصص المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ 

٦٤٣٫٠٠١) ٢٫٢٦٢٫٩٧٤() ١٫٠٢٢٫٠٦٨() ٦١٫٨٠٧(صافي – عنھا 
الخسارة التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة

) ١٥٫٤٣٥() ٢٦٠٫٥٦٧() ١١٦٫٣٤٧() ١٠٥٫٩٥١(غیر الموزعة  

) ٣١٫٦٦٩٫٠٥٣() ٥٠٫٣٣٥٫٠٨٨() ١٦٫٩٢٠٫٣٧٠() ٢٥٫٦٥١٫٥٤٨(المطالبات المتكبدة صافي 
) ١٠٫٩٣٣٫٢٩٣() ١٥٫١١٧٫٦٤٥() ٦٫٢٢٤٫٠١٦() ٧٫٣٢٨٫٨٧١(تكلفة االستحواذ على الوثائق  

) ٤٣٫٢٧٥٫٢٩٥() ٦٥٫٥٠٥٫٤٤٤() ٢٣٫٦٥٦٫٧٨١() ٣٢٫٩٧٤٫٢٧٣(إجمالي مصاریف التكافل 

٤٢٨٫٢٥٦٨٫١١١٫٧٤٨١٫٢٨٣٫٠٧٠١٩٫٠٦٢٫٤٦٢ادات التكافل إیرصافي 

١٩١٫٠٣٠٫٥٦١١٫٦١٣٫٣٠٣٢٫٦١٢٫٠٣٦١٫٧٦٩٫٩٦٩إیرادات االستثمار  
) ١٥٫٢٢٠٫٥٨١() ١٣٫٥٧٦٫٨٠٨() ٧٫٨١٦٫٤٩٧() ٦٫٤٦٣٫٩٠٤(المصاریف العمومیة واإلداریة  

) ٧٫١٦٥() ١٢() ٣٫٨٤٥() ١٢(اإلیرادات التشغیلیة األخرى 

٥٫٦٠٤٫٦٨٥) ٩٫٦٨١٫٧١٤(١٫٩٠٤٫٧٠٩) ٥٫٠٠٥٫٠٩٩((الخسارة) / الربح للفترة من العملیات المستمرة  
) ٢٫٦٧٧(١١٫١٦٩) ٢٫٦٧٧(١١٫١٦٩المتوقفة  (الخسارة) للفترة من العملیات  الربح /  

٥٫٦٠٢٫٠٠٨) ٩٫٦٧٠٫٥٤٥(١٫٩٠٢٫٠٣٢) ٤٫٩٩٣٫٩٣٠(اإلسناد  (الخسارة) / الربح للفترة قبل 

٣١١٠٫٦٣٣٫٤٨٩٧٫٥٨١٫٣٢٧١٨٫٣٩٦٫٣٦٤١٠٫٢٨٢٫٦٢٣العجز من عملیات التكافل للفترة  
) ٣٫٨٧٦٫٩٨٥() ١٣٫٨١٨٫٨٧٩() ٣٫٨٧٦٫٩٨٥() ١٠٫٨١٩٫٢٦٨(٢٧المساھمة من قرض حسن لعملیات التكافل  

١٢٫٠٠٧٫٦٤٦) ٥٫٠٩٣٫٠٦٠(٥٫٦٠٦٫٣٧٤) ٥٫١٧٩٫٧٠٩(الربح للفترة (الخسارة) / 

العائد إلى: 
١٢٫٠٠٧٫٩١٤) ٥٫٠٩٤٫١٧٧(٥٫٦٠٦٫٦٤٢) ٥٫١٨٠٫٨٢٦(مساھمي الشركة األم   
) ٢٦٨(١٫١١٧) ٢٦٨(٢١١٫١١٧الحقوق غیر المسیطرة  

)١٢٫٠٠٧٫٦٤٦) ٥٫٠٩٣٫٠٦٠(٥٫٦٠٦٫٣٧٤) ٥٫١٧٩٫٧٠٩

٠٫٠٥٣) ٠٫٠٢٣(٠٫٠٢٤) ٠٫٠٢٣(٢٠العوائد للسھم الواحد 
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زأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. جزءًا ال یتج ٣٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٧

المرحلي الموحد المختصر بیان الدخل الشامل 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في الستة أشھرلفترة 

یونیو٣٠الستة أشھر المنتھیة في فترة یونیو ٣٠الثالثة أشھر المنتھیة في فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درھم درھم درھم درھم 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) (غیر مدققة) قة) مدق(غیر

١٢٫٠٠٧٫٦٤٦) ٥٫٠٩٣٫٠٦٠(٥٫٦٠٦٫٣٧٤) ٥٫١٧٩٫٧٠٩(الربح للفترة  (الخسارة) / 

اآلخرالشامل الدخل 

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

٨٢٢٫٧٤٤٢٫٩٢٦٫٨٤١٦٫٢٥٤٫٦٧٣٢٫٦٧٢٫٣٤١من خالل الدخل الشامل اآلخر  

٨٫٥٣٣٫٢١٥١٫١٦١٫٦١٣١٤٫٦٧٩٫٩٨٧) ٤٫٣٥٦٫٩٦٥(الدخل الشامل للفترة(الخسارة) / إجمالي 

العائد إلى: 
٨٫٥٣١٫٤٢٧١٫١٦٠٫٤٩٦١٤٫٦٨٠٫٢٥٥) ٤٫٣٥٨٫٠٨٢(مساھمي الشركة األم 

) ٢٦٨(١٫١١٧١٫٧٨٨١٫١١٧الحقوق غیر المسیطرة 

)٨٫٥٣٣٫٢١٥١٫١٦١٫٦١٣١٤٫٦٧٩٫٩٨٧) ٤٫٣٥٦٫٩٦٥

. ٣١و٣٠ین رقمیضاح اإلضمنلدخل والدخل الشامل لعملیات التكافل والمساھمین لالمنفصلةالبیانات تم عرض 
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زأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. جزءًا ال یتج ٣٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٨

المختصر الموحد المرحلي مینساھالمبیان التغیرات في حقوق 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠المنتھیة في الستة 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 
١٢٫٠٠٧٫٦٤٦) ٢٦٨(١٢٫٠٠٧٫٩١٤- - ١٢٫٠٠٧٫٩١٤- - - للفترة  (الخسارة) / الربح 

٢٫٦٧٢٫٣٤١- ٢٫٦٧٢٫٣٤١- ٢٫٦٧٢٫٣٤١- - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة  

١٤٫٦٧٩٫٩٨٧) ٢٦٨(١٤٫٦٨٠٫٢٥٥- ١٢٫٠٠٧٫٩١٤٢٫٦٧٢٫٣٤١- - - إجمالي الدخل / (الخسارة) الشامل للفترة  
١٢٠٫٩٣٣- ١٢٠٫٩٣٣١٢٠٫٩٣٣- - - - - تعدیل على مخصص إیداعات إعادة التكافل 

٣٩٨٫٥٣٢- ٣٩٨٫٥٣٢٣٩٨٫٥٣٢- - - - - ) ١٥تحویل خالل الفترة (إیضاح  

٧٩٫٣٢٢٫٣٤٧) ١٫٣٢٦٫٧٩٠(١٫٨٣١٫٢٢٧٨٠٫٦٤٩٫١٣٧) ٨٠٫٨٠٦٫٧٥٩() ٧٦٫٢٨٥٫٥٨٧(٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٥٫٠٨٠٫١٢٨٥٫٠٨٠٫١٢٨(غیر مدققة) ٢٠٢١یونیو 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 
) ٥٫٠٩٣٫٠٦٠(١٫١١٧) ٥٫٠٩٤٫١٧٧(- - ) ٥٫٠٩٤٫١٧٧(- - - للفترة  (الخسارة) /الربح 

٦٫٢٥٤٫٦٧٣- ٦٫٢٥٤٫٦٧٣- ٦٫٢٥٤٫٦٧٣- - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة  

١٫١٦٠٫٤٩٦١٫١١٧١٫١٦١٫٦١٣- ٦٫٢٥٤٫٦٧٣) ٥٫٠٩٤٫١٧٧(- - - الشامل للفترة  / (الخسارة) إجمالي الدخل
تحویل خالل الفترة من فائض عملیات  

٣٥٤٫٣١٨- ٣٥٤٫٣١٨٣٥٤٫٣١٨- - - - - ) ١٥اح التكافل (إیض
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 

٨٦٫٧٢٧٫٨٣٣) ١٫٣٢٥٫٩٧٣(٢٫٤٦١٫٠٣٩٨٨٫٠٥٣٫٨٠٦) ١٩٫٥١٧٫٨٨١() ١٣٣٫٢٥٨٫٦٩٠(٢٠٢١٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٦٫٣٠٩٫٦٦٩٦٫٣٠٩٫٦٦٩یونیو ٣٠في صیدالر
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زأ من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. جزءًا ال یتج ٣٣إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٩

المرحلي الموحد المختصر بیان التدفقات النقدیة 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھر لفترة 

یونیو٣٠نتھیة في المأشھر فترة الستة 
٢٠٢٢٢٠٢١

درھم درھم 

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
١٢٫٠٠٧٫٦٤٦) ٥٫٠٩٣٫٠٦٠(الربح للفترة (الخسارة) / 

تعدیالت على البنود التالیة: 
٦٦٫٤٥٥٧٠٫٥٤٣استھالك ممتلكات ومعدات 

٩٫٥٤٣٫٣٥٦)٩٠٠٫٠٠٠(بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، صافي الخسارة على االستثمارات المقاسة (الربح) / 
٥٠٦٫٦٣٦٢٩٩٫١٦٣مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین  

) ٢٤٠٫١٨٥()٢٥٣٫٨٢٩(إیرادات األرباح
) ١٠٫٨٨٩٫٦٣٩() ١٫٠٦٦٫٦٩٠(إیرادات توزیعات األرباح 

١٣٥٫٨٩٦-االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة  

)١٠٫٩٢٦٫٧٨٠) ٦٫٧٤٠٫٤٨٨
والمطلوبات التشغیلیة التغیرات في الموجودات

) ٢١٫٢٩٥٫٨٠٤() ٢٫٣٦٦٫٦٠٤(موجودات عقود إعادة التكافل 
) ٢٠٫٧١٦٫٥٠٣()١٤٫٦٢١٫٧٢٨(ذمم التكافل المدینة

) ٨٩١٫٦٨٢(٢٫٠٠٨٫٢٦٥المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى  
٧٫٤١٤٫٤٨٢٥٣٫٤٠٢٫٥٣٨د التكافل  مطلوبات عقو

١٩٦٫٨٩٠٣٣٠٫٢٢٤المبالغ المحتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة التكافل 
٢٠٫٨٢٤٫٩١١٣١٫٠٧١٫٨٥٨ذمم التكافل الدائنة  

) ٣٧٫١١١٫٨٢٩()١٤٫٤٢٢٫٥٥٢(الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  
٢٫٩٧٩٫٠٩٥-المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة  

) ٢٧٢٫٨١٤(-المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة  
) ٧٣٩٫٨١٤()٢٢٨٫٢١٩(الخصم المؤجل  

)٦٫٨٧٠٫٨٠١(٨٢٣٫٦٩٥تكالیف االستحواذ المؤجلة على الوثائق  
)٢٫٠٩٥٫٢٤٩() ٤٫٩٣١٫٨٠٣(فائض عملیات التكافل  

٨٫٧١٥٫٩٩٩)١٢٫٠٤٣٫١٥١(النقد المستخدم في العملیات  
) ٧٫٥٣٣()١٨١٫٦٩٩(افآت نھایة الخدمة للموظفین المدفوعة كم

٨٫٧٠٨٫٤٦٦)١٢٫٢٢٤٫٨٥٠(األنشطة التشغیلیة  )المستخدم فيمن / (صافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة 
) ٩٫٥٠٩() ١٤٫٤٩٥(شراء ممتلكات ومعدات 
-١٠٫٠٠٠٫٠٠٠الزیادة في ودائع وكالة  

) ٢٢٫٢٤١٫٢٣١(-صافي النقص في االستثمارات المرتبطة بالوحدة  
١٫٠٦٦٫٦٩٠١٠٫٨٨٩٫٦٣٩إیرادات توزیعات األرباح المستلمة  

١٩٫٠٩٩٣٢٩٫٠٤٦إیرادات األرباح المستلمة  
)٣٫٤٩٣٫١٥٠(٤٢٫١٨٢٫٤٩٩متحصالت االستبعاد من / (شراء) استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

-) ٤٫٢٥٧٫٥٨٤(صافي   – الزیادة في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

) ١٤٫٥٢٥٫٢٠٥(٤٨٫٩٩٦٫٢٠٩األنشطة االستثماریة )المستخدم فيمن / (صافي النقد 

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

) ٤٢١(-المبالغ المستحقة إلى البنوك 

) ٢١٫٣٢٧()١٥٫٢٢٨٫٥٤٣(األنشطة التمویلیة المستخدم فيصافي النقد 

)٥٫٨٣٨٫٠٦٦(٢١٫٥٤٢٫٨١٦في النقد وما یعادلھ )النقصالزیادة / (صافي
٨٩٫٠٦٥٫٧٢٠٥٥٫٥٦٧٫٠٦٠النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة

١١٠٫٦٠٨٫٥٣٦٤٩٫٧٢٨٫٩٩٤) ٥یعادلھ في نھایة الفترة (إیضاح ما النقد و
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المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

١٠

معلومات عامة ١

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

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

المالي بدولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

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

.والعقاراتالمالیة في األوراق كذلكومخاطر التكافل على الحیاة. تستثمر الشركة 

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

، كان  ٢٠٢١و٢٠٢٢یونیو٣٠باسم "المجموعة" في ھذه البیانات المالیة الموحدة. في  اً شار إلى الشركة وشركاتھا التابعة معیُ 
لدى الشركة الشركات التابعة التالیة: 

التسجیل)  مقر التأسیس (أو ابعة اسم الشركة الت
ومزاولة النشاط 

أربا ح نسبة 
الملكیة

نسبة 
التصویت 
المملوكة

الحالة النشاط األساسي 

%%

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

نشطة

كة تكنیك مركز خدمة  رش
السیارات ذ.م.م 

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

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

في ٪  ١حصة بنسبةوم.مذ.اتشركة نواة لالستثمارفي٪  ١بةبنسحصةنائب 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  

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

ي ("المصرف  المركزمتحدة  اإلمارات العربیة المصرفلدىفي سجل شركات التأمین  ةمسجلھي  ھیئة التأمین وتنظیم عملیاتھا و
. ٠٧٠تسجیل  الرقم ب) ("ھیئة التأمین")، ھیئة التأمین اإلماراتیةاً (سابقالمركزي") 

("قانون الشركات") ٢٠٢١لسنة٣٢مرسوم بقانون اتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  ال، صدر  ٢٠٢١سبتمبر ٢٠في  
. لدى  ٢٠١٥لسنة٢ن االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم القانوإلغاءقام ب حیث٢٠٢٢ینایر ٢ودخل حیز التنفیذ في 

قانون الشركات. لالمتثال ألحكام٢٠٢٢ینایر ٢من اعتباراً شھر ١٢الشركة 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

١١

(تتمة) معلومات عامة١

بعض أحكام القانون االتحادي لوالذي قام بتعدی٢٠٢٠) لسنة  ٢٤مرسوم بقانون اتحادي رقم (تم إصدار ال،  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧في  
دخلت التعدیالت حیز التنفیذ  حیث  بشأن إنشاء ھیئة التأمین وتنظیم عملیاتھا  ٢٠٠٧لسنة  ٦رقم  لدولة اإلمارات العربیة المتحدة

ة  اإلمارات العربیة المتحدشراف وسلطة مصرف  خاضعاً إلتأمین  ، أصبح قطاع ال٢٠٢١ینایر ٢من  اً . اعتبار ٢٠٢١ینایر ٢في  
").المصرف المركزيالمركزي ("

بمبلغ   خسارة  صافي  المجموعة  أشھردرھم  ٥٫٠٩٣٫٠٦٠تكبدت  في  للستة  التاریخ،  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠المنتھیة  ذلك  وحتى   ،
٪ من رأس مالھا. كذلك،  ٥٠درھم)  ٧٨٫٩٦١٫٤٢٢:  ٢٠٢١(درھم  ١٣٣٫٢٥٨٫٦٩٠البالغة قیمتھاخسائرھا المتراكمةتجاوزت
تاریخاً اعتبار المالءة المالیة ممتثلة لمتطلباتالمجموعة  لم تكن،  المختصرةھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  اعتماد  من 

المجموعة إعداد ھذه البیانات  المالیة. ومع ذلك، تواصل التعلیماتمن ٢من القسم ٨رقمعلى النحو المنصوص علیھ في المادة
للحصول على التفاصیل. ٢٤جوع إلى اإلیضاح رقمالر یرجىمبدأ االستمراریة. وفقاً لالمالیة 

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
تصرةالمخالموحدة

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

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

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

المطلوبات المالیة 

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

بعد غیر فعالةالجدیدة والمعدلة ولكنھا عداد التقاریر المالیةالمعاییر الدولیة إلمعاییر وتفسیرات ٢٫٢

موضحة انات المالیة للفرعحتى تاریخ إصدار البی ھا غیر فعالة بعد  المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارھا ولكنإن
. فعالة، عندما تصبح في حال إمكانیة التطبیق، ھذه المعاییر والتفسیرات الجدیدة والمعدلةالنیة في اعتمادالفرع لدى. أدناه

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

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

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

.)٢٠٢٣ینایر ١في أو بعد 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

١٢

(تتمة) المعدلة الجدیدة والتقاریر المالیةالمعاییر الدولیة إلعداد تطبیق ٢

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

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

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

.للمجموعة

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

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

الھامة ملخص السیاسات المحاسبیة٣

أساس اإلعداد

، التقاریر المالیة المرحلیة، ٣٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم  اً قللمجموعة وفالمختصرةالمالیة المرحلیة الموحدةالبیاناتتم إعداد  
مع متطلبات القوانین المعمول بھا في دولة اإلمارات العربیة  كما تتوافق كذلك ،  المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیةالصادر عن  
الموحدة المختصرة  داد  المتحدة. تم إع االسلوفقاً البیانات المالیة المرحلیة  باستثناء  تمراریة بمبدأ  مبدأ التكلفة التاریخیة،  تطبیق 

، والموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  األرباح أو الخسائرالموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل  
الشامل اآلخر   العادلة.  تثمارات العقاریةواالسالدخل  بالقیمة  لتاریخیة بشكل عام على القیمة لفة االتكتعتمد، 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، المتداول / غیر  التصنیف  الللمجموعة باستخدام  المختصر  الموحد  لم یتم عرض بیان المركز المالي المرحلي
عموم متداولة: النقد  اً یتم تصنیف األرصدة التالیة  یعادلھعلى أنھا  بالقیمة  والموجودات،  وما  العادلة من خالل  المالیة المقاسة 

التكافل  وذمم، العالقةمن األطراف ذات والمبالغ المستحقةاألخرى، والذمم المدینة والمبالغ المدفوعة مقدماً ، األرباح أو الخسائر
متوقفة، العملیات  ضمن الفترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر، والموجودات  ذات  ، وودائع الوكالة لدى البنوك  المدینة
التجاریة الدائنة والذمم الدائنة  ذمم  وال،  ةقعالألطراف ذات  والمبالغ المستحقة،  وذمم المرابحة الدائنة،  للبنوكبالغ المستحقةوالم

إعادة التكافل والمطلوبات المرتبطة مباشرة  اتفاقیاتمحتفظ بھا بموجب  المبالغ  والدائنة،  التكافل  الذمم  ومستحقات،  الواألخرى
واالستثمارات ،  النظامیةعة  ودیالعلى أنھا غیر متداولة:  اً ملیات المتوقفة. یتم تصنیف األرصدة التالیة عمومالعضمنبالموجودات  

الموجوداتمتداولة وغیر متداولة):  أي تشمل أجزاءاألرصدة التالیة ذات طبیعة مختلطة (تعتبر  معدات.  الممتلكات وال، والعقاریة
لة على االستحواذ المؤج المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، وموجودات عقود إعادة التكافل، وتكالیف  

عقود التكافل والخصم المؤجل. ومطلوباتالوثائق، 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

١٣

(تتمة) الھامةملخص السیاسات المحاسبیة٣

(تتمة) أساس اإلعداد

والعرض   المحاسبیة  السیاسات  ھذه  المتبعةواألسالیبإن  المختصرة  في  الموحدة  المرحلیة  المالیة  تلك متوافقةالبیانات  مع 
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١ھیة في  الیة الموحدة المدققة للسنة المنتالمستخدمة في البیانات الم

السنویة المدققة  الموحدة  معلومات المطلوبة للبیانات المالیة  كافة الالبیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  ال تتضمن ھذه  
جانب، ویجب قراءتھا  الكاملة وللسنة المنتھیالسنویة المدققة للمجموعالموحدة  البیانات المالیة  إلى  دیسمبر ٣١ة في  ة كما في 
على النتائج التي  اً شربالضرورة مؤ٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في  الستة أشھرفترة لالنتائج  ذلك، ال تعتبر . باإلضافة إلى ٢٠٢١

. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 

ة غیر المؤكدات التغیرات في األحكام والتقدیر٤

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

النقد واألرصدة البنكیة  ٥

عادلھ  ما یالنقد٥٫١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٦٧٫٤٠١١٠٫٢٥٢النقد في الصندوق 
١٠٩٫٥٣٢٫١٥٩٨٨٫٠٤٦٫٤٩٢األرصدة البنكیة في الحسابات الجاریة  

١٠٩٫٥٩٩٫٥٦٠٨٨٫٠٥٦٫٧٤٤
) ١٧٫٦٢٢()١٩٫٣٦٨(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة  

١٠٩٫٥٨٠٫١٩٢٨٨٫٠٣٩٫١٢٢اإلجمالي 

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٧٫٦٢٢٢٥٫١٧٧ینایر ١الرصید كما في 
)٧٫٥٥٥(١٫٧٤٦/ السنة  للفترةمحرر)/ (الالمحمل

١٩٫٣٦٨١٧٫٦٢٢/ السنة  الرصید في نھایة الفترة



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

١٤

(تتمة) النقد واألرصدة البنكیة٥

(تتمة) النقد ما یعادلھ  ٥٫١

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

٢٠٢٢٢٠٢١
ھمرددرھم

١٠٩٫٥٩٩٫٥٦٠٨٨٫٠٥٦٫٧٤٤) ٥٫١إیضاح (–النقد وما یعادلھ 
–النقد وما یعادلھ المدرج ضمن الموجودات ضمن العملیات المتوقفة

١٫٠٠٨٫٩٧٦١٫٠٠٨٫٩٧٦) ٢٣(إیضاح 

١١٠٫٦٠٨٫٥٣٦٨٩٫٠٦٥٫٧٢٠

ن ثالثة أشھر استحقاق أصلیة تزید عتواریخودائع الوكالة لدى البنوك ذات ٥٫٢

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

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

الودیعة النظامیة ٦

تحادي لقانون اال) من ا٤٢(رقمللمادة اً البنوك، وفقمالیین درھم) لدى أحد ١٠: 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 لمركزي العربیة المتحدة ا 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

١٥

موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل  ٧

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

(أ) –اإلجمالي –مطلوبات عقود التكافل 
٩٥٫٥٨٧٫٤٨٨٨٩٫٩٩٩٫٦٨١كتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  احتیاطیات االشتراكات غیر الم

٨٦٫١٧٣٫١١٠٨٤٫١٥٥٫٣٩٠المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 
٢٫٦٣٦٫١٧٠٢٫٤٧٠٫٩٥١االحتیاطي الحسابي  

٤٩٫٣٣٧٫٢٥٥٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٩٣٤٫١٢٢٣٫٦٧٣٫٥٥٥مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢مطلوبات مرتبطة بالوحدة  

١٫٠٢٧٫٢١٣٫٥٢١١٫٠٩٣٫٥٠٩٫٨٣٥

(ب) –موجودات عقود إعادة التكافل 
٣١٫١٨٤٫٠٦٠٢٧٫٥٣٦٫٨٠٣احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٦٥٫٢٩١٫٦٢٥٦٣٫٨٠٤٫٩٨١تھا المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسوی
٨٩٦٫٨١٥٧٨٤٫٣٠٧االحتیاطي الحسابي  

٢٩٫١١٦٫٣١٢٣١٫٩٩٦٫١١٧المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  

١٢٦٫٤٨٨٫٨١٢١٢٤٫١٢٢٫٢٠٨

ب) -(أ  – الصافي –مطلوبات عقود التكافل 
٦٤٫٤٠٣٫٤٢٨٦٢٫٤٦٢٫٨٧٨یة  احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھ

٢٠٫٨٨١٫٤٨٥٢٠٫٣٥٠٫٤٠٩المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا 
١٫٧٣٩٫٣٥٥١٫٦٨٦٫٦٤٤االحتیاطي الحسابي  

٢٠٫٢٢٠٫٩٤٣١٧٫٩٥٧٫٩٦٩المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٩٣٤٫١٢٢٣٫٦٧٣٫٥٥٥مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢دة  تبطة بالوح مطلوبات مر

٩٠٠٫٧٢٤٫٧٠٩٩٦٩٫٣٨٧٫٦٢٧

المعین من قبل الشركة، اإلكتواريمن قبل الخبیر  المعتمدة، بلغ إجمالي وصافي مطلوبات عقود التأمین  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠كما في  
١٫٠٩٤:  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١توالي (ھم على الملیون در٩٠١ملیون درھم  ١٫٠٢٧، ما قیمتھ  شاما االستشاریة دي إم سي سي

ملیون درھم على التوالي). ٩٦٩ملیون درھم و



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

١٦

(تتمة) موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات عقود التكافل ٧

اإلجمالي مما یلي:–تتكون مطلوبات عقود التكافل 

احتیاطیات االشتراكات  
غیر المكتسبة والمخاطر  

غیر المنتھیة 

لغ  ات المبالمطالب
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) ٢٠٢٢یونیو٣٠في 
٨٠٫١٦٨٫٢٩٨-٦٫٩٨٠٫١٣١٢٫٦٠٧٫٣٦٤-٣١٫٤٤٥٫٤٥١٣٩٫١٣٥٫٣٥٢السیارات  

١١٫٩٥٧٫٣٦٧-١٫٧٦٥٫٦٥٥٣٣٫١٤٤-٣٫٣٨١٫٨٨٩٦٫٧٧٦٫٦٧٩األعمال الھندسیة  
٥٫٩٣٤٫٠٩٥-٥٥٦٫٥٠٢٣٧٫٣٠٨-٥٨٣٫٤٢٣٤٫٧٥٦٫٨٦٢التأمین البحري والجوي  

٢٢٫٣٦٥٫٤٩٩-٧٫١٤١٫٤٣١٦٨٫٤٠٨-١٠٫١٨٦٫٥٦٦٤٫٩٦٩٫٠٩٤الحرائق  
٦٤٫٧٦٩٫٨٣٥-٢٣٫٢٢٢٫٧١٢٧٠١٫٩٤٩-١٦٫١٣١٫٩٢٧٢٤٫٧١٣٫٢٤٧تأمین العام والمسؤولیات  لا

٤٠٫٦٦٨٫٤٦١-٧٫٠٠٧٫٠٣٠٤٣٧٫٥٣٣-٣٠٫٨٧٢٫٧٨٦٢٫٣٥١٫١١٢الطبي  
٢٫٩٨٥٫٤٤٦٣٫٤٧٠٫٧٦٤٢٫٦٣٦٫١٧٠٢٫٦٦٣٫٧٩٤٤٨٫٤١٦٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦٨٠١٫٣٤٩٫٩٦٦التأمین على الحیاة  

٩٥٫٥٨٧٫٤٨٨٨٦٫١٧٣٫١١٠٢٫٦٣٦٫١٧٠٤٩٫٣٣٧٫٢٥٥٣٫٩٣٤٫١٢٢٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦١٫٠٢٧٫٢١٣٫٥٢١

(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  
٧٫٦١٦٫٦٢٧-١٫٣٣١٫٣٩٥٤١٫١٦٣-٥٤٣٫٦٠٩٥٫٧٠٠٫٤٦٠ن البحري والجوي  أمیالت

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

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

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



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

١٧

(تتمة) قود التكافل موجودات عقود إعادة التكافل ومطلوبات ع٧

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
تبطة ات مرمطلوب
اإلجمالي بالوحدة

درھم  درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو٣٠في 
٦٫٨٧٦٫٤٨٩٢٫٦٠٧٫٣٦٤٥٣٫٣٦٢٫٦٣٩-٢٩٫٨٩٦٫٣٥٣١٣٫٩٨٢٫٤٣٣السیارات  

٧٥٥٫٣٦٤-١٥٥٫٠٨٠٣٣٫١٤٤-٣٠٧٫٩٢٠٢٥٩٫٢٢٠األعمال الھندسیة  
٦٢٦٫٥٢٣-١٢٣٫٨٩٥٣٧٫٣٠٨-١٢٢٫٨٦٨٣٤٢٫٤٥٢والجوي  التأمین البحري

١٫٩٢٣٫٧٦٣-٥٦٦٫٠٧٦٦٨٫٤٠٨-١٫٠٠٠٫٢٥٢٢٨٩٫٠٢٧الحرائق  
١٢٫٤٢٩٫٧١٩-٥٫٥١٨٫١٤٧٧٠١٫٩٤٩-٢٫٩٥٣٫٤٠٨٣٫٢٥٦٫٢١٥التأمین العام والمسؤولیات  

٣٨٫٦١٣٫٣٣٣-٦٫٧٣٣٫٩١١٤٣٧٫٥٣٣-٢٩٫٤٢٥٫١٤٨٢٫٠١٦٫٧٤١الطبي  
٦٩٧٫٤٧٩٧٣٥٫٣٩٧١٫٧٣٩٫٣٥٥٢٤٧٫٣٤٥٤٨٫٤١٦٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦٧٩٣٫٠١٣٫٣٦٨ن على الحیاة  أمیالت

٦٤٫٤٠٣٫٤٢٨٢٠٫٨٨١٫٤٨٥١٫٧٣٩٫٣٥٥٢٠٫٢٢٠٫٩٤٣٣٫٩٣٤٫١٢٢٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦٩٠٠٫٧٢٤٫٧٠٩

(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) 

ة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحد
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

١٨

ذمم التكافل المدینة  ٨

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٩٫٩٨٢٫٨٧٧٢٤٫١٧٣٫٠٢٥مبالغ مستحقة من مشتركي التكافل 
)٤٫٣٣٠٫٨٨٦()٤٫١٢٥٫٥٩١(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة  

٢٥٫٨٥٧٫٢٨٦١٩٫٨٤٢٫١٣٩
٢٥٫١١٠٫٥٧٣٢١٫٩٦٢٫٦١٤مبالغ مستحقة من شركات التكافل / إعادة التكافل 

٢٠٫٨٢٠٫٨٨٩١٤٫٢٧٩٫٣٨٨مبالغ مستحقة من الوسطاء / الوكالء  
)٥٫٩٨٠٫٧٦٠()٧٫٠٦٣٫٦٣٩(ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة  

٦٤٫٧٢٥٫١٠٩٥٠٫١٠٣٫٣٨١

اض في القیمة:فیما یلي الحركة في مخصص االنخف

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٫٣١١٫٦٤٦١٠٫٩٦٠٫٦٦٦ینایر ١الرصید في 
)١٫٨٣٤٫١٨٣(٨٧٧٫٥٨٤للفترة / السنة(عكس) االنخفاض في القیمةمخصص / 

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

١١٫١٨٩٫٢٣٠١٠٫٣١١٫٦٤٦السنة  /الرصید في نھایة الفترة 



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

ة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحد
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

١٩

الموجودات المالیة  ٩

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

الشامل  الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 
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) 

١١٫٠٠١٫٧٠٠٥٫٤٢٧٫٥٩٩مدرجة -
٤١٫٢٢٩٫٥٣٤٤١٫٢٢٩٫٥٣٤غیر مدرجة -
٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢استثمارات مرتبطة بالوحدة  -

٨٤١٫٧٧٦٫٦١٠٩٠٩٫٩١٣٫٣٠٥

إجمالي االستثمارات في الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة    
٨٧٦٫٠٨٩٫٨٨٨٩٨٠٫١٥٤٫٤٠٩(أ+ب)

حسب التركیز الجغرافي: تفیما یلي االستثمارا

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٥٢٫٢٣١٫٢٣٥٨١٫١٦٥٫٢٠٥المتحدة داخل دولة اإلمارات العربیة -
٨٢٣٫٨٥٨٫٦٥٣٨٩٨٫٩٨٩٫٢٠٤خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة -

٨٧٦٫٠٨٩٫٨٨٨٩٨٠٫١٥٤٫٤٠٩

الشامل اآلخر. بلغت القیمة العادلة في ھا المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  خالل الفترة، قامت المجموعة ببیع استثمارات
ألف درھم إلى  ٤٩٫٢٠٣قیمتھا البالغةوألف درھم. تم تحویل الخسارة المتراكمة في الدخل الشامل اآلخر ٤٢٫١٨٢تاریخ البیع 

كامل مبلغ الخسارة ضمن حقوق إدراجوتم  لالتكاف لمشتركيمن ھذه الخسائر  اً . لم یخصص المساھمون أیالمتراكمةالخسائر  
المساھمین.



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

ة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحد
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٢٠

المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخرى  ١٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٢٫٣٦١٫٥٧١٢٫٥١٥٫١٨٢المدفوعة مقدماً المبالغ 
٩٢٠٫٣٤٣٥٦١٫٣٥٩الذمم المدینة من الموظفین  

١٫١١٥٫٠٠٠١٫٠١٥٫٠٠٠سلفات للموردین  
٢٥٨٫١٦٩٢٥٨٫١٦٩ودائع قابلة لالسترداد  
٢٫٤٣٨٫٥٧٥٤٫٧٥٢٫٢١٠الذمم المدینة األخرى  

٧٫٠٩٣٫٦٥٨٩٫١٠١٫٩٢٠

الممتلكات والمعدات ١١

اإلجمالي المعدات المكتبیة  األثاث والتركیبات السیارات   
درھم  درھمدرھمدرھم

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

٩٨٠٥٧٥١٢٫٩٣٩١٤٫٤٩٤إضافات  
----استبعادات  

٢٠٢٢٢٢٨٫٢٧٠٥٫٤٠٥٫٥٦٦٥٫٨٩٠٫٠٧٣١١٫٥٢٣٫٩٠٩یونیو  ٣٠في 

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

٥٫٦٩٣١٢٫٩٢٠٤٧٫٨٤٢٦٦٫٤٥٥المحمل للفترة 
----استبعادات  

٢٠٢٢٢٢٤٫٣٦١٥٫٣٩٢٫٩٥٤٥٫٧٢١٫١٣١١١٫٣٣٨٫٤٤٦یونیو  ٣٠في 

صافي القیمة الدفتریة  
٢٠٢٢٣٫٩٠٩١٢٫٦١٢١٦٨٫٩٤٢١٨٥٫٤٦٣یونیو٣٠في 

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



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

ة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحد
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٢١

الذمم الدائنة األخرى والمستحقات  ١٢

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٣٦٫٢٢٧٫٤٥٠٥٠٫٥٤٧٫٢٧٥والمستحقات  التجاریة الدائنة الذمم
٦٫٥٢٤٫٣٦٩٦٫١٩٩٫٤٣٣)١(مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٣٥١٫٨٠٧٦٢٨٫٨٠٧الزكاة الدائنة

٤٣٫١٠٣٫٦٢٦٥٧٫٣٧٥٫٥١٥

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

٦٫١٩٩٫٤٣٣٥٫٨٩٧٫٨٣٩ینایر ١الرصید في 
٥٠٦٫٦٣٥٧٢١٫٥٥٥السنة /المبالغ المحملة خالل الفترة 

) ٤١٩٫٩٦١()١٨١٫٦٩٩(السنة/المبالغ المدفوعة خالل الفترة 

٦٫٥٢٤٫٣٦٩٦٫١٩٩٫٤٣٣السنة  /الرصید في نھایة الفترة 

طارئة المطلوبات ال١٣

سیاق ضمنفیما یتعلق بضمانات بنكیة وضمانات أخرى ناشئة  مطلوبات طارئةلدى المجموعة  كان  ،  التقاریر المالیةفي تاریخ  
ملیون درھم). ٠٫٤: ٢٠٢١ملیون درھم (٠٫٤بمبلغ االعتیادیةاألعمال  

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  تكبد المجموعة لإلى  تؤول في النھایةمن المحتمل أن  والتيعلى حدة  یةقضیتعلق بكل  

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

رأس المال ١٤
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) غیر مدققة) (

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

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



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

ة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحد
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٢٢

إیداعات إعادة التكافل  مخصص ١٥

مایو  ١٥من  اً اعتباراً ثمانیة عشر شھرلمدةالفعال٢٠١٩) لسنة  ٢٣إدارة ھیئة التأمین رقم (رار مجلسمن ق٣٤رقمللمادةاً وفق
:  ٢٠٢١(٢٠٢٢یونیو٣٠درھم كما في  ٢٫٤٦١٫٠٣٩تكافل بقیمة  ال إعادة  إلیداعات  ، قامت المجموعة بتكوین مخصص  ٢٠١٩

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

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

صافي اشتراكات التكافل  ١٦

٢٠٢٢یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في فترة الثالثة 
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

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

٩٫٨٣٩٫٠٢٣٨٨٥٫٢٤٤٨٫٩٥٣٫٧٧٩٢١٫٤٠٨٫٦٨٢١٫٧٨٣٫٥٨٤١٩٫٦٢٥٫٠٩٨السیارات 
٦١٨٫٢٥٩٥٥٧٫٥١٣٦٠٫٧٤٦٣٫٨٥١٫٧٥٩٣٫٦٤٤٫٥٤٣٢٠٧٫٢١٦األعمال الھندسیة

٢٨٧٫٣١٦٢٣٨٫٦٠٥٤٨٫٧١١٨٩١٫٧٩٥٧٥٥٫٥٢٧١٣٦٫٢٦٨التأمین البحري والجوي
٥٫٣٧٥٫٨٨٤٥٫٠٢١٫٣١٠٣٥٤٫٥٧٤١١٫٦٧٩٫٤٥٤١٠٫٨٤٢٫١٦٦٨٣٧٫٢٨٨الحرائق
٢٥٫٤٣٧٫٩٠٤٢٣٫٩٤١٫٨٧٨١٫٤٩٦٫٠٢٦٣٩٫٠٠٢٫٩٩٣٣٥٫٥٨٢٫٠٦١٣٫٤٢٠٫٩٣٢العام والمسؤولیاتالتأمین 
٣٢٫٢٦٢٫٠٣١)٣٣١٫٤٦٥(١٨٫٣٤٤٫٣٧٣٣١٫٩٣٠٫٥٦٦)٦٩٨٫٢٨١(١٧٫٦٤٦٫٠٩٢الطبي

٨٫٨٢٥٫٧٦٥٧٫٢٠٩٫٢٣١١٫٦١٦٫٥٣٤٢٢٫٥٨٩٫٨٥٩١٨٫٥٨٦٫٦٧٣٤٫٠٠٣٫١٨٦التأمین على الحیاة 

٦٨٫٠٣٠٫٢٤٣٣٧٫١٥٥٫٥٠٠٣٠٫٨٧٤٫٧٤٣١٣١٫٣٥٥٫١٠٨٧٠٫٨٦٣٫٠٨٩٦٠٫٤٩٢٫٠١٩اإلجمالي  

١٢٠٢یونیو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في ٢٠٢١یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

الصافيالتكافلإعادة اإلجمالي الصافيإعادة التكافلي اإلجمال
درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

١٨٫٧٣٥٫٧٢٥٢٫٦٨٢٫٢٩٢١٦٫٠٥٣٫٤٣٣٣٧٫٥٧٨٫٤١٣٤٫٣١٣٫٢٢٣٣٣٫٢٦٥٫١٩٠السیارات 
٥٠٧٫٦٤١٤٧١٫١٣٢٣٦٫٥٠٩١٫٣٧٢٫١٤٠١٫٢٥٠٫٨٨١١٢١٫٢٥٩األعمال الھندسیة 

٥٩١٫٩٢١٤٨٨٫٦٥٧١٠٣٫٢٦٤١٫١٠٦٫٧٨٧٩٢٦٫٦٣٠١٨٠٫١٥٧لجويالتأمین البحري وا 
٤٫٤٧٥٫١٤٢٤٫١٤٧٫٢٠٨٣٢٧٫٩٣٤١٠٫٠٨٣٫٢٧٢٩٫٢٨٦٫٢٢٤٧٩٧٫٠٤٨الحرائق

٢٥٫١٧٣٫٠٩٥٢٣٫٥٩٧٫٨٠٨١٫٥٧٥٫٢٨٧٣٧٫٢١٩٫٣٢٠٣٣٫٧٦٣٫٠٠٠٣٫٤٥٦٫٣٢٠التأمین العام والمسؤولیات
٩٫٠٢٢٫١٩٦٦٢٨٫٨٠٥٨٫٣٩٣٫٣٩١١٥٫٦٤٥٫٦٥٠١٫٠٦٣٫٧٧٦١٤٫٥٨١٫٨٧٤الطبي

١٨٫٧٣٠٫٤٢٦١٥٫٦٠١٫٥٣٣٣٫١٢٨٫٨٩٣٣٤٫٥٦٨٫٣٤٢٢٩٫١٠٢٫٦٧٩٥٫٤٦٥٫٦٦٣التأمین على الحیاة 

٧٧٫٢٣٦٫١٤٦٤٧٫٦١٧٫٤٣٥٢٩٫٦١٨٫٧١١١٣٧٫٥٧٣٫٩٢٤٧٩٫٧٠٦٫٤١٣٥٧٫٨٦٧٫٥١١اإلجمالي  



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

ة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحد
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٢٣

التكافل  مطالبات صافي ١٧

٢٢٠٢یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢ونیو ی٣٠المنتھیة في فترة الثالثة أشھر
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

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

١٥٫٠٦٢٫٨٤٥١٫٩٧٣٫٩٧٩١٣٫٠٨٨٫٨٦٦٣٣٫٤٩١٫١٠٤٥٫٠٩٠٫٣٤٨٢٨٫٤٠٠٫٧٥٦السیارات
٣١٤٫٣٩٦٢٩٩٫١٢٥١٥٫٢٧١٣٤٢٫٣٦٤٣٢٥٫٥٢٥١٦٫٨٣٩األعمال الھندسیة 

١٫١٥٧٫٨٦٧١٫١٣٤٫٨٠٦٢٣٫٠٦١١٫٢١٦٫٦٧٣١٫١٨٠٫١٠٦٣٦٫٥٦٧التأمین البحري والجوي 
٤٠٢٫٢٥٨٣٦٥٫٤٢١٣٦٫٨٣٧١٫٥٢١٫٤١٦١٫٤١٥٫٣٨٤١٠٦٫٠٣٢الحرائق
١٫٢٧١٫٤٢٠١٫٠٦٨٫٠١٥٢٠٣٫٤٠٥٣٫٧٦٣٫٢٣٩٢٫٦١٣٫٨٦٢١٫١٤٩٫٣٧٧العام والمسؤولیات التأمین 
٩٫٦٨٧٫٩٨٨١٨٫٢١٥٫٣٢٤١٫٦١٣٫١٠٤١٦٫٦٠٢٫٢٢٠) ٨٧٤٫٣٦٠(٨٫٨١٣٫٦٢٨الطبي

٣٫٤٠٢٫٦٥٠٢٫٨٠٢٫٦٢٢٦٠٠٫٠٢٨٥٫٢١٤٫٩٩٥٤٫٢٤٦٫٣١٥٩٦٨٫٦٨٠التأمین على الحیاة 

٣٠٫٤٢٥٫٠٦٤٦٫٧٦٩٫٦٠٨٢٣٫٦٥٥٫٤٥٦٦٣٫٧٦٥٫١١٥١٦٫٤٨٤٫٦٤٤٤٧٫٢٨٠٫٤٧١اإلجمالي  

١٢٠٢یونیو  ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في ٢٠٢١یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في  
(غیر مدققة)(غیر مدققة)

الصافيإعادة التكافلاإلجمالي الصافيإعادة التكافلاإلجمالي 
درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

٩٫٢٥٨٫٣٨٢٦٧٧٫٧١٤٨٫٥٨٠٫٦٦٨١٩٫٨٩٥٫٩٣٨٣٫٠١١٫٤٣٢١٦٫٨٨٤٫٥٠٦رات السیا
٤٥٧٫٦٩٧٤٣٦٫٣٢٠٢١٫٣٧٧١٫٠٨٢٫٩٣٢١٫٠٠٣٫٥٧٤٧٩٫٣٥٨األعمال الھندسیة 

٤٢٠٫٨٥٣٤١٥٫٠٩٩٥٫٧٥٤١٫٥٩٣٫١٨٤١٫٥٥٢٫٨٠١٤٠٫٣٨٣التأمین البحري والجوي
٨١٤٫٣٦٤٧٧٧٫٨٧٦٣٦٫٤٨٨٢٫١٥٨٫٥٤٧٢٫٠٧٢٫٨٤٥٨٥٫٧٠٢الحرائق

١٫٠٣٦٫٠٧٥٢٧٣٫٤٥٨٧٦٢٫٦١٧٦٫٨٦٦٫١٤٨٥٫٥٦٨٫٢٩٤١٫٢٩٧٫٨٥٤التأمین العام والمسؤولیات
٥٫٣٣٨٫٨٠٨١٩٨٫٦٦٨٥٫١٤٠٫١٤٠١٢٫٥٧٩٫٠٣١١٫١٣٢٫٣١٨١١٫٤٤٦٫٧١٣الطبي

٢٫٤٠٤٫٤٧٦١٫٩٧٥٫٨٢٧٤٢٨٫٦٤٩٧٫٩٨١٫٦١٨٦٫٥٢٨٫٤٥٥١٫٤٥٣٫١٦٣التأمین على الحیاة 

١٩٫٧٣٠٫٦٥٥٤٫٧٥٤٫٩٦٢١٤٫٩٧٥٫٦٩٣٥٢٫١٥٧٫٣٩٨٢٠٫٨٦٩٫٧١٩٣١٫٢٨٧٫٦٧٩الي  اإلجم 

رسوم الوكالة وحصة المضارب ١٨

٪) من إجمالي اشتراكات التكافل  ٣٣:  ٢٠٢١یونیو٣٠٪ (٣٣وتتقاضى لمشتركي التكافلعملیات التكافل  بإدارة  المجموعة  تقوم
٪) على المساھمة  ٢:  ٢٠٢١یونیو٣٠٪ (٢الة. باإلضافة إلى ذلك، تفرض المجموعة  كرسوم وكالوسیطة بعد خصم المساھمة  

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

٪) من صافي  ٢٥:  ٢٠٢١یونیو٣٠٪ (٢٥وتستحق نسبةلمشتركي التكافلالصنادیق االستثماریة  كذلك بإدارة  مجموعة  التقوم
لفترة الستة أشھر االستثمار الذي تحققھ الصنادیق االستثماریة لعملیات التكافل كحصة مضارب. بلغت حصة المضاربإیرادات

درھم). ١٠١٫٧٢٧: ٢٠٢١یونیو٣٠درھم (١٢٨٫٤٩٤ما قیمتھ٢٠٢٢یونیو ٣٠المنتھیة في 



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

ة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحد
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٢٤

إیرادات االستثمار، صافي  ١٩

یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١
درھمدرھم

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

على االستثمارات في الموجودات المالیة  غیر المحقق)الخسارةالربح / (
)٩٫٥٤٣٫٣٥٥(٩٠٠٫٠٠٠ن خالل األرباح أو الخسائر  المقاسة بالقیمة العادلة م

بالقیمة المالیة المقاسةاالستثمارات في الموجودات الربح المحقق على 
-٤١٦٫٥١٧العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

١٩٫٠٩٩٢٤٠٫١٨٥اإلیرادات من ودائع الوكالة لدى البنوك  
١٫٠٦٦٫٦٩٠١٠٫٨٨٩٫٦٣٩إیرادات توزیعات األرباح  

٢٣٤٫٧٣٠١٩٣٫٥٠٠إیرادات اإلیجار على االستثمار العقاري 
) ١٠٫٠٠٠()٢٥٫٠٠٠(مصاریف االستثمار 

٢٫٦١٢٫٠٣٦١٫٧٦٩٫٩٦٩

المخصصة إلى: 
٥١٣٫٩٧٥٤٠٦٫٩٠٩عملیات التكافل  

٢٫٠٩٨٫٠٦١١٫٣٦٣٫٠٦٠المساھمین

٢٫٦١٢٫٠٣٦١٫٧٦٩٫٩٦٩

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

للسھم الواحد والمخفضةاألساسیة العوائد٢٠

لربح العائد للمساھمین للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. ابتقسیمواحدالعوائد للسھم الیتم احتساب 

یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھرفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

(غیر مدققة)(غیر مدققة) 

١٢٫٠٠٧٫٩١٤)٥٫٠٩٤٫١٧٧((درھم) مساھمي الشركة األمالعائد إلى للفترةالربح  (الخسارة) / 

٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠٢٢٥٫٧٥٠٫٠٠٠القائمة خالل الفترة عدد األسھمتوسط المرجح لالم

٠٫٠٥٣)٠٫٠٢٣() للسھم الواحدالعوائد للسھم الواحد (درھم

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



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

ة المختصرة إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحد
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما 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 لرقابة الشرعیة دور تؤدي ھیئة الفتوى وا

اإلسالمیة.

المعلومات القطاعیة ٢٢

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

:االستراتیجیة التالیةأنشطة األعمالعلىالموارد وتقییم األداء 

المجموعة. وم بھا التي تقأعمال التأمین العام والتأمین على الحیاة والتأمین الطبي  وتتضمن أنشطة التكافل-

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

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



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٢٦

(تتمة) المعلومات القطاعیة٢٢

.٢٠٢١و٢٠٢٢یونیو٣٠عرض الجدول التالي المعلومات القطاعیة للفترة المنتھیة في ی

(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو٣٠أشھر المنتھیة في الستةفترة (غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في 
اإلجمالي األنشطة أخرى األنشطة االستثماریة فلالتكاأنشطة اإلجمالي أخرى األنشطة  االستثماریة األنشطة  التكافل أنشطة 

درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 

التكافل
٦١٫٦٦٤٫٨٠٨--٦٦٫٧٣٥٫٨٠٣٦١٫٦٦٤٫٨٠٨--٦٦٫٧٣٥٫٨٠٣إیرادات التكافل

)٣١٫٦٦٩٫٠٥٣(--)٣١٫٦٦٩٫٠٥٣()٥٠٫٣٣٥٫٠٨٨(--)٥٠٫٣٣٥٫٠٨٨(مصاریف التكافل  

٢٩٫٩٩٥٫٧٥٥--١٦٫٤٠٠٫٧١٥٢٩٫٩٩٥٫٧٥٥--١٦٫٤٠٠٫٧١٥صافي إیرادات التكافل  

--٤٠٫٥٨٣٫٥٦٠)٤٠٫٥٨٣٫٥٦٠(--٣٥٫١٨٢٫٥٦٠)٣٥٫١٨٢٫٥٦٠(رسوم الوكالة 
--١٠١٫٧٢٧)١٠١٫٧٢٧(--١٢٨٫٤٩٤)١٢٨٫٤٩٤(المضارب رسوم 

)١٠٫٩٣٣٫٢٩٣(-)١٠٫٩٣٣٫٢٩٣(-)١٥٫١١٧٫٦٤٥(-)١٥٫١١٧٫٦٤٥(-تكلفة االستحواذ على الوثائق 

)١٠٫٩٣٣٫٢٩٣(-٢٩٫٧٥١٫٩٩٤)٤٠٫٦٨٥٫٢٨٧()١٥٫١١٧٫٦٤٥(-٢٠٫١٩٣٫٤٠٩)٣٥٫٣١١٫٠٥٤(
١٫٧٦٩٫٩٦٩-٢٫٦١٢٫٠٣٦٤٠٦٫٩٠٩١٫٣٦٣٫٠٦٠-٥١٣٫٩٧٥٢٫٠٩٨٫٠٦١إیرادات االستثمار  

)٧٫١٦٥(-)٧٫١٦٥(-)١٢(-)١٢(-تشغیلیة األخرى  (المصاریف) / اإلیرادات ال
)١٥٫٢٢٠٫٥٨١(-)١٥٫٢٢٠٫٥٨١(-)١٣٫٥٧٦٫٨٠٨(-)١٣٫٥٧٦٫٨٠٨(-المصاریف العمومیة واإلداریة  

--)٣٫٨٧٦٫٩٨٥(٣٫٨٧٦٫٩٨٥--)١٣٫٨١٨٫٨٧٩(١٣٫٨١٨٫٨٧٩المساھمة من قرض حسن إلى صندوق مشتركي التكافل
)٢٫٤٠٩()٢٫٤٠٩(--١٠٫٠٥٢١٠٫٠٥٢--تشغیلیة لشركات تابعة صافي الخسارة ال

٥٫٦٠٢٫٢٧٦)٢٫٤٠٩(١٢٫٠١٠٫٣٢٣)٦٫٤٠٥٫٦٣٨()٩٫٦٧١٫٦٦٢(١٠٫٠٥٢)٥٫١٠٤٫٢٢٩()٤٫٥٧٧٫٤٨٥(للفترة صافي الربح / (الخسارة) 

اإلجمالي األنشطة االستثماریة أنشطة التكافل 
٢٠٢١دیسمبر  ٢٠٢٢٣١یونیو٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١یونیو٢٠٢١٣٠دیسمبر  ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

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

١٫١٩٤٫٧٨٣٫٤٥٠١٫١٩٤٫٠٣٣٫٦٩٧١٥٣٫٤٤١٫٠١٢١٩٣٫٧٩٤٫٧٣٧١٫٣٤٨٫٢٢٤٫٤٦٢١٫٣٨٧٫٨٢٨٫٤٣٤موجودات القطاع 

١٫٢٦١٫٤٩٦٫٦٢٩١٫٢٩٧٫٦٨٤٫٧٢٨--١٫٢٦١٫٤٩٦٫٦٢٩١٫٢٩٧٫٦٨٤٫٧٢٨مطلوبات القطاع 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٢٧

الموجودات والمطلوبات ضمن العملیات المتوقفة  ٢٣

في   المنتھیة  السنة  ل،  ٢٠١٨دیسمبر  ٣١خالل  التابعة  الشركات  من  شركتین  تصفیة  على  اإلدارة  مجلس  إن  لمجموعة.  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 ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
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 ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
مدرھدرھم

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  

١٢٫٩٤٧٫٣٥٦١٢٫٩٤٧٫٣٥٦عملیات المتوقفة  المطلوبات المرتبطة بالموجودات ضمن ال

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

إدارة رأس المال ٢٤

إطار الحوكمة)١(

من األحداث التي تعیق تحقیق  للمجموعة في حمایة مساھمي المجموعةورأس 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. 

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

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

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



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٢٨

(تتمة) إدارة رأس المال٢٤

إطار إدارة رأس المال )٢(

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

لمحافظة ا بھدفتعدیالت علیھ في ضوء التغیرات في الظروف االقتصادیة.  الالرأسمالي 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(

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

في  للمتطلبات  كذلكتخضع عملیات المجموعة  قلبات االقتصادیة أو الكوارث الطبیعیة.غیر المتوقعة الناشئة عن الت  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 د المتوقعة عن

األوقات، االمتثال لمتطلبات ھامش كافةعلى المجموعة، في  یتوجبالمالیة،  التعلیماتمن  ٢الفصل) من  ٨(رقمللمادةاً وفق
١٠٠متطلبات رأس المال البالغ  من  بالحد األدنى  جز في المالءة مقارنةً ، كان لدى الشركة ع٢٠٢٢یونیو  ٣٠في  كما  المالءة.

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

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

مارس٣١كما في 
٢٠٢٢

دیسمبر  ٣١كما في 
٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم
(مدققة) (غیر مدققة) 

١٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠دنى من متطلبات رأس المالالحد األ 
٥٠٫٦٣٨٤٩٫٨٣٨متطلبات مالءة رأس المال

٣٤٫٦٤٤٣٤٫٥٨٨الحد األدنى من صندوق الضمان 
) ٦٥٫٨٨٢()٧٠٫٤٨٣(األساسیةالصنادیق الخاصة  

) ١٦٥٫٨٨٢()١٧٠٫٤٨٣(متطلبات الحد األدنى من رأس المال  مالءةعجز 
) ١١٥٫٧٢٠()١٢١٫١٢١(رأس المال  متطلبات مالءة مالءةعجز 
) ١٠٠٫٤٧٠()١٠٥٫١٢٨(الحد األدنى من صندوق الضمان مالءةعجز 
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البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 
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(تتمة) إدارة رأس المال٢٤

(تتمة)اإلطار التنظیمي)٣(

ملیون درھم، والذي یرجع بشكل أساسي ١٧٠٫٤٨٣، كان لدى المجموعة عجز في المالءة قدره ٢٠٢٢مارس ٣١من 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 

إدارة  ن إحیث المركزي لمعالجة عجز المالءة المالیة،  ت العربیة المتحدة إلمارااإلى مصرف تعافي قدمت إدارة المجموعة خطة  
من   ثقة  على  استعادةالمجموعة  بحلوقدرتھا على  المالیة  المالءة  المجموعة  بو٢٠٢٢سبتمبر  ٣٠ل  وضع  تواصل أن  سوف 

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

القیمة العادلة لألدوات المالیة ٢٥

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

لأل العادلة  القیمة  تقدیر  عند  أو  أخرى.  االلتزام  االلتزامصل  أو  األصل  خصائص  االعتبار  المجموعة في  تأخذ  كان وما  ،  إذا 
ند تسعیر األصل أو االلتزام في تاریخ القیاس. یأخذون ھذه الخصائص في االعتبار عوف المشاركون في السوق س

بناًء على  ٣أو  ٢أو  ١المستوى  ضمندلة  یتم تصنیف قیاسات القیمة العا ،باإلضافة إلى ذلك، ألغراض إعداد التقاریر المالیة
تم تقدیم وصف حولھاي  أھمیة المدخالت لقیاس القیمة العادلة في مجملھا، والتومدى  مالحظة مدخالت قیاسات القیمة العادلة  مدى

على النحو التالي: 

  ة) في األسواق النشطة لموجودات ھي تلك المشتقة من األسعار المدرجة (غیر المعدلو١المستوى  قیاسات القیمة العادلة ضمن
أو مطلوبات مماثلة.

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

التي  وھي تلك المشتقة من أسالیب التقییم التي تتضمن مدخالت لألصل أو االلتزام  و٣المستوى  ضمنقیاسات القیمة العادلة
).للمالحظةبیانات السوق التي یمكن مالحظتھا (مدخالت غیر قابلة تعتمد علىال 
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البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما 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. درجةى بناًء عل ٣إلى ١من 

القیمة العادلة كما في

یونیو٣٠
٢٠٢٢

یونیو٣٠
٢٠٢١

التسلسل  
للقیمة الھرمي 
العادلة

أسالیب التقییم والمدخالت  
الرئیسیة 

المدخالت الھامة 
غیر القابلة 

للمالحظة 

عالقة المدخالت غیر  
القابلة للمالحظة 

بالقیمة العادلة 
درھم ألفألف درھم 

(غیر مدققة)(غیر مدققة)الموجودات المالیة  

خالل الدخل الشامل اآلخر  الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من
ال ینطبق ال یوجد أسعار متداولة في سوق نشط. ١المستوى ٣٠٫٢٦٠-مدرجة  أوراق مالیة 

تقییم صافي  طریقة٣المستوى ٣٤٫٣١٣٣٤٫١٥٠غیر 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 خالل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من 
ال ینطبق ال یوجد أسعار متداولة في سوق نشط. ١المستوى ١١٫٠٠٢٤٫٢٧٣مدرجة راق مالیة أو

طریقة تقییم صافي  ٣المستوى ٤١٫٢٣٠٢١٫٠٥٧غیر مدرجة أوراق مالیة 
الموجودات. 

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

. القیمة العادلة

طریقة تقییم صافي  ٣المستوى ٧٨٩٫٥٤٥٨٦١٫٦٥٢استثمارات مرتبطة بالوحدة  
الموجودات.

صافي قیمة  
الموجودات

كلما زاد صافي قیمة  
الموجودات للشركات 
المستثمر فیھا، زادت  

القیمة العادلة. 

ھناك تحویالت بین كل   ھناك تغییرات في ومن المستویات  مستوى  لم تكن  خالل  لم تكن  أسالیب التقییم والمدخالت الرئیسیة 
.٢٠٢١و٢٠٢٢یونیو ٣٠الفترتین المنتھیتین في 

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھم درھم 
(مدققة) مدققة) (غیر 

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

١٦٤-التغیرات في القیمة العادلة  

٣٤٫٣١٣٣٤٫٣١٣السنة /نھایة الفترة في 
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:األرباح أو الخسائرالقیمة العادلة من خالل  المالیة المقاسة بللموجودات٣المستوى تسویة قیاسات القیمة العادلة ضمن

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

االستثمارات المرتبطة بالوحدة 
٨٦٣٫٢٥٦٨٣٩٫٤١١ینایر ١في 

(التغیر في القیمة العادلة وصافي  السنةصافي التغیر خالل  
٢٣٫٨٤٥)٧٣٫٧١١(االستثمار / السحوبات) 

٧٨٩٫٥٤٥٨٦٣٫٢٥٦السنة /نھایة الفترة في 

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

١٨٫٣٨٢-السنةالمشتریات خالل 
)٧٫٩٥٣(-السنة التغیر في القیمة العادلة خالل 

٤١٫٢٣٠٤١٫٢٣٠السنة /نھایة الفترة في 

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

استخدام منھجیات أو افتراضات مختلفة إلى قیاسات  ؤديقد یمناسبة،  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 (٢٫٢٦٥٫٧٤٩بقیمةیكون لھ 
درھم). 

الھامة حداث األ٢٦

٩. دخلت المجموعة في اتفاقیة مع الرئیس التنفیذي السابق في  ٢٠١٣یولیو  ١٠استقال الرئیس التنفیذي السابق للمجموعة في  
، لم یتم  ٢٠٢٢یونیو٣٠كما فيلسداد و / أو تحویل بعض االستثمارات التي كان یحتفظ بھا لصالح المجموعة.  ٢٠١٣یولیو  

ملیون ٩٫٢:  ٢٠٢١ملیون درھم (٩٫١التي یبلغ إجمالي قیمتھا الدفتریة  وانونیة للمجموعة  إلى الملكیة القتحویل 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 ھذهمتحصالتس التنفیذي السابق بتحویل تعھد من الرئی



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما 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  الموجوداتموافقة المجموعة. بلغت القیمة اإلجمالیة لھذه  منذ ذلك الحین دوناستبعادھا 

ملیون درھم). ١١٫٣: ٢٠٢١درھم (

قان إجراءات  المجموعة  تم  بدأت  المذكور.  المبلغ  باسترداد  یتعلق  فیما  مخصصونیة  اتكوین  بیان لموجودات لھذه  في  بالكامل 
المحتمل فقط بمجرد التأكد من  إدراج األصلیتم  وف  وس٢٠٢١دیسمبر  ٣١و٢٠٢٢یونیو٣٠في  كما  المركز المالي الموحد

. ة المتخذةالقانونیاتنجاح اإلجراء

لتكافل  الفائض في صندوق عملیات ا٢٧

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

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

)١٦٫٣٠٢٫٧٠٠()١٨٫٣٩٦٫٣٦٤() ٣٣(إیضاح العجز للفترة العائد إلى عملیات التكافل 
) ٦٦٫٦٣١(-التعدیل على مخصص إیداعات إعادة التكافل  

) ٦٧٤٫٠٢٧()٣٥٤٫٣١٨()١٥إیضاح (التحویل إلى مخصص إیداعات إعادة التكافل خالل الفترة 

)١٠٫١٧٢٫٥٥٧()٢٨٫٩٢٣٫٢٣٩(كما في نھایة الفترة / السنة العجز في صندوق عملیات التكافل

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

١٣٫٨١٨٫٨٧٩١٥٫١٠٤٫٣٦٠القرض الحسن مقابل العجز في صندوق عملیات التكافل 

٢٨٫٩٢٣٫٢٣٩١٥٫١٠٤٫٣٦٠(الختامي)القرض الحسن مقابل العجز في صندوق عملیات التكافل

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

على المجموعة ١٩جائحة كوفید تأثیر ٢٨

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

ات للفعالی والتأجیل المحتمل، وانخفاض النشاط االقتصادي، وتعطیل سالسل التورید العالمیة، أسعار النفط ومعدالت الطلب علیھ
النقدیة والوضع على األرباح والتدفقاتیؤثراولكن 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 ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٣٣

(تتمة) ى المجموعةعل ١٩جائحة كوفید تأثیر ٢٨

على االستثمار العقاري ١٩كوفید جائحة تأثیر 
المجموعة   عقاريتمتلك  بـ  استثمار  قیمتھ  (٥٧تقدر  درھم  تقییم  ٥٧:  ٢٠٢١ملیون  بإجراء  المجموعة  قامت  درھم).  ملیون 
على نھج السوق القابل للمقارنة والذي . تم تحدید القیمة العادلة بناءً 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 المختصرالموحدالمرحلي  . كما في تاریخ بیان المركز المالي  المختصرةالموحدةالمرحلیة  في البیانات المالیة  بالكامل
تعطل األعمال. حول مطالبات ةإخطار المجموعة بأی

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

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

على المدخالت واالفتراضات الخاصة  ١٩التأثیر المحتمل لتفشي كوفید  بمراجعة  المجموعة  قامتمن النتائج االقتصادیة المحتملة.  
علومات المتاحة. بشكل عام، ال  في ضوء الم٩رقم  للمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیةخسائر االئتمان المتوقعة وفقاً  بقیاس  

التأثیرات على  إدراجعلینا في ھذه المرحلة، مما یجعل من الصعببشكل سریعویتطور  غیر مستقر١٩كوفید  یزال وضع  
تأثیر على الوباءبأنھ من المتوقع أن یكون لتفشي  ندركبشكل موثوق. على الرغم من ذلك،  خسائر االئتمان المتوقعةتقدیرات  
قتصاد الكلي بما ال یدع مجاًال للشك.بیئة اال

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

كبیرة في إصدار  تتأخیراةالوباء في أیم تسببعدلضمان  المجموعة  سعتالخدمات لعمالئھا.  تقدیم  عن بعد لضمان استمرار  
. إذا لزم األمراإلجراءات المناسبة كافةتتخذ وف تراقب المجموعة التأثیرات عن كثب وس وف ومعالجة المطالبات. سالوثائق



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٣٤

موجودات ومطلوبات المساھمین وعملیات التكافل  – حدبیان المركز المالي المو٢٩

٢٠٢١سمبر دی٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

الموجودات 
موجودات عملیات التكافل 

٦١٫٦٦٣٫٠٩٠٦٣٫٤٧٥٫٥٤١النقد وما یعادلھ  
٣٫٠٠٠٫٠٠٠-باستحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر ودائع وكالة لدى بنوك 

موجودات عقود إعادة التكافل: 
٣١٫١٨٤٫٠٦٠٢٧٫٥٣٦٫٨٠٣غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  احتیاطیات االشتراكات 

٦٥٫٢٩١٫٦٢٥٦٣٫٨٠٤٫٩٨١المطالبات المبلغ عنھا والتي لم تتم تسویتھا 
٨٩٦٫٨١٥٧٨٤٫٣٠٧االحتیاطي الحسابي  

٢٩٫١١٦٫٣١٢٣١٫٩٩٦٫١١٧المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٦٤٫٧٢٥٫١٠٩٥٠٫١٠٣٫٣٨١ذمم التكافل المدینة 

٥٫٠١٧٫٥٨٤١٣٫٧٠٥٫٤٧٥الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٧٨٩٫٥٦٤٫٣٩٨٨٦٤٫١٢٤٫٠٦٧الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

١٠٫٦٤٢٫٢٧٠١٠٫٦٤٢٫٢٧٠االستثمار العقاري   
٨٥٫٨٧٣٫١٤٨٤٧٫٠٥٨٫٠٨٣لمستحقة من المساھمین المبالغ ا 

١٫١٤٣٫٩٧٤٫٤١١١٫١٧٦٫٢٣١٫٠٢٥موجودات عملیات التكافل إجمالي 

المساھمین موجودات 
٤٧٫٩١٧٫١٠٢٢٤٫٥٦٣٫٥٨١النقد وما یعادلھ  

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

٢٩٫٢٩٥٫٦٩٤٥٦٫٥٣٥٫٦٢٩الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
٥٢٫٢١٢٫٢١٢٤٥٫٧٨٩٫٢٣٨الموجودات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

٧٫٠٩٣٫٦٥٨٩٫١٠١٫٩٢٠ى  المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدینة األخر
٩٫٧٠٨٫٣٧١١٠٫٥٣٢٫٠٦٦تكالیف االستحواذ المؤجلة على الوثائق  

٤٦٫٢٥٤٫٢٣٠٤٦٫٢٥٤٫٢٣٠االستثمار العقاري   
١٨٥٫٤٦٣٢٣٧٫٤٢٤الممتلكات والمعدات 

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

٢٠٤٫٢٥٠٫٠٥١٢١١٫٥٩٧٫٤٠٩موجودات المساھمین   إجمالي 

١٫٣٤٨٫٢٢٤٫٤٦٢١٫٣٨٧٫٨٢٨٫٤٣٤الموجودات إجمالي 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٣٥

موجودات ومطلوبات المساھمین وعملیات التكافل (تتمة) – بیان المركز المالي الموحد٢٩

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

فل والعجز  مطلوبات عملیات التكا
مطلوبات عملیات التكافل 

٢٥٫٥٥١٫٢٧٩٢٢٫٩٩٩٫٣٣٣الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  
٧٩٫٨٩٢٫٢٣٩٥٩٫٠٦٧٫٣٢٨ذمم التكافل الدائنة  

مطلوبات عقود التكافل: 
٩٥٫٥٨٧٫٤٨٨٨٩٫٩٩٩٫٦٨١احتیاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  

٨٦٫١٧٣٫١١٠٨٤٫١٥٥٫٣٩٠المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا  
٢٫٦٣٦٫١٧٠٢٫٤٧٠٫٩٥١االحتیاطي الحسابي  

٤٩٫٣٣٧٫٢٥٥٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٩٣٤٫١٢٢٣٫٦٧٣٫٥٥٥مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة 

٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢وحدة المطلوبات المرتبطة بال
٥٫٥١٦٫٥٢٨٥٫٧٤٤٫٧٤٧الخصم المؤجل  

٦٫٩٥٠٫٢١١٦٫٧٥٣٫٣٢١المبالغ المحتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة التكافل   

١٫١٤٥٫١٢٣٫٧٧٨١٫١٨٨٫٠٧٤٫٥٦٤مطلوبات عملیات التكافل  إجمالي 

التكافل العجز في عملیات 
)١٠٫١٧٢٫٥٥٧()٢٨٫٩٢٣٫٢٣٩(وق عملیات التكافل (العجز) / الفائض في صند

٢٨٫٩٢٣٫٢٣٩١٥٫١٠٤٫٣٦٠القرض الحسن من المساھمین 
٢٫٤٦١٫٠٣٩٢٫١٠٦٫٧٢١مخصص إیداعات إعادة التكافل  

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

)١١٫٨٤٣٫٥٣٩()١٫١٤٩٫٣٦٧(العجز من عملیات التكافل  إجمالي 

١٫١٤٣٫٩٧٤٫٤١١١٫١٧٦٫٢٣١٫٠٢٥إجمالي مطلوبات عملیات التكافل والفائض  



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٣٦

موجودات ومطلوبات المساھمین وعملیات التكافل (تتمة) – بیان المركز المالي الموحد٢٩

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
درھمدرھم

(مدققة) (غیر مدققة) 

وحقوق المساھمین  المساھمینمطلوبات 
مطلوبات المساھمین 

١٧٫٥٥٢٫٣٤٧٣٤٫٣٧٦٫١٨٢الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  
١٥٫٢٢٨٫٥٤٣-ذمم المرابحة الدائنة  

٨٥٫٨٧٣٫١٤٨٤٧٫٠٥٨٫٠٨٣المبالغ المستحقة إلى عملیات التكافل  
١٢٫٩٤٧٫٣٥٦١٢٫٩٤٧٫٣٥٦بموجودات ضمن عملیات متوقفة المطلوبات المرتبطة بشكل مباشر

١١٦٫٣٧٢٫٨٥١١٠٩٫٦١٠٫١٦٤مطلوبات 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 –تقییم االستثمارات احتیاطي إعادة
)٥٦٫٠٩٣٫٥٨١()١٥٫٩٠٧٫٤٧٥(الشامل اآلخر  

)٧٨٫٩٦١٫٤٢٢()١٣٣٫٢٥٨٫٦٩٠(الخسائر المتراكمة

٨٩٫٢٠٣٫١٧٣١٠٣٫٣١٤٫٣٣٥حقوق المساھمین العائدة إلى مساھمي الشركة األم  
)١٫٣٢٧٫٠٩٠()١٫٣٢٥٫٩٧٣(الحقوق غیر المسیطرة 

٨٧٫٨٧٧٫٢٠٠١٠١٫٩٨٧٫٢٤٥المساھمین  إجمالي حقوق 

٢٠٤٫٢٥٠٫٠٥١٢١١٫٥٩٧٫٤٠٩مطلوبات المساھمین وحقوق المساھمین إجمالي 

مطلوبات المساھمین و، مطلوبات عملیات التكافل والعجزإجمالي 
١٫٣٤٨٫٢٢٤٫٤٦٢١٫٣٨٧٫٨٢٨٫٤٣٤وحقوق المساھمین 



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٣٧

العائد إلى المساھمین وعملیات التكافل –لدخل الموحد بیان ا ٣٠

یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستة فترة یونیو ٣٠المنتھیة في أشھرالثالثةفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات 

درھم درھم درھم درھم 

التكافل عملیات العائد إلى  
إیرادات التكافل  

١٦٦٨٫٠٣٠٫٢٤٣٧٧٫٢٣٦٫١٤٦١٣١٫٣٥٥٫١٠٨١٣٧٫٥٧٣٫٩٢٤راكات التكافل اشت إجمالي 
) ٧٩٫٧٠٦٫٤١٣() ٧٠٫٨٦٣٫٠٨٩() ٤٧٫٦١٧٫٤٣٥() ٣٧٫١٥٥٫٥٠٠(١٦حصة إعادة التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل  

٣٠٫٨٧٤٫٧٤٣٢٩٫٦١٨٫٧١١٦٠٫٤٩٢٫٠١٩٥٧٫٨٦٧٫٥١١اشتراكات التكافل  صافي 
لى احتیاطي االشتراكات غیر صافي التحویل إ

) ٨٫٨١١٫١٨٠() ١٫٩٤٠٫٥٥٠() ٤٫٨٨٤٫٠٦٧() ١٫٤١٠٫٦٤٥(المكتسبة  
) ٦٧٢٫٩٤٩() ٥٢٫٧١١() ٥١٢٫٣٩٦(٦٫١٤٦صافي التغیر في االحتیاطي الحسابي   

٢٩٫٤٧٠٫٢٤٤٢٤٫٢٢٢٫٢٤٨٥٨٫٤٩٨٫٧٥٨٤٨٫٣٨٣٫٣٨٢المكتسبة صافي اشتراكات التكافل
م على اشتراكات إعادة التكافل الخصم المستل

٣٫٧٣٦٫٥٧٤٤٫٧٩٨٫٨٣٨٧٫٨٤٤٫٧٣١٨٫٢٧٨٫٧١٢المتنازل عنھا  
٢٠١٫٨٥٧٢٫٢٣٥٫٠٤٩٣٩٢٫٣١٤٥٫٠٠٢٫٧١٤رسوم الوثائق  

٣٣٫٤٠٨٫٦٧٥٣١٫٢٥٦٫١٣٥٦٦٫٧٣٥٫٨٠٣٦١٫٦٦٤٫٨٠٨

مصاریف التكافل 
) ٥٢٫١٥٧٫٣٩٨() ٦٣٫٧٦٥٫١١٥() ١٩٫٧٣٠٫٦٥٥() ٣٠٫٤٢٥٫٠٦٤(١٧التي تمت تسویتھا إجمالي المطالبات  

التيالمطالبات إجمالي حصة إعادة التكافل من 
١٧٦٫٧٦٩٫٦٠٨٤٫٧٥٤٫٩٦٢١٦٫٤٨٤٫٦٤٤٢٠٫٨٦٩٫٧١٩تمت تسویتھا  

) ٣١٫٢٨٧٫٦٧٩() ٤٧٫٢٨٠٫٤٧١() ١٤٫٩٧٥٫٦٩٣() ٢٣٫٦٥٥٫٤٥٦(مطالبات التكافل صافي 
ولم تتم لمطالبات المبلغ عنھا تحریر مخصص ا

) ٧٫٤٨٩٫٢٨٦() ٢٫٠١٧٫٧٢٠(٤٣١٫٨٦٥) ١٫٥١٤٫١٨٧(تسویتھا  
المطالبات المبلغ عنھا  حصة إعادة التكافل من 

١٫٤٨٦٫٦٤٤٦٫٤٨٠٫٣٤٦) ١٫٢٣٨٫١٢٧() ٣١٤٫١٤٧(تتم تسویتھا ولم 
صافي التغیر في المطالبات المتكبدة ولكن غیر 

٦٤٣٫٠٠١) ٢٫٢٦٢٫٩٧٤() ١٫٠٢٢٫٠٦٨() ٦١٫٨٠٧(مبلغ عنھا  
صافي التغیر في مصاریف تسویة الخسارة غیر 

) ١٥٫٤٣٥() ٢٦٠٫٥٦٧() ١١٦٫٣٤٧() ١٠٥٫٩٥١(الموزعة  

) ٣١٫٦٦٩٫٠٥٣() ٥٠٫٣٣٥٫٠٨٨() ١٦٫٩٢٠٫٣٧٠() ٢٥٫٦٥١٫٥٤٨(المطالبات المتكبدة صافي 

٧٫٧٥٧٫١٢٧١٤٫٣٣٥٫٧٦٥١٦٫٤٠٠٫٧١٥٢٩٫٩٩٥٫٧٥٥صافي إیرادات التكافل 
) ٤٠٫٥٨٣٫٥٦٠() ٣٥٫١٨٢٫٥٦٠() ٢٢٫٠٥٩٫١٣٨() ١٨٫٥٦٢٫٧٩٢(١٨رسوم الوكالة 

٤٠٦٫٩٠٩) ١٢٨٫٤٩٤(١٨٩٫٣٩٦) ٥٧٫٣٩٢(١٨حصة المضارب  
) ١٠١٫٧٢٧(١٩٢٢٩٫٥٦٨١٨٩٫٣٩٦٥١٣٫٩٧٥إیرادات االستثمار، صافي  

تكافل  من عملیات ال(الخسارة) / الربح صافي 
) ١٠٫٢٨٢٫٦٢٣() ١٨٫٣٩٦٫٣٦٤() ٧٫٥٨١٫٣٢٦() ١٠٫٦٣٣٫٤٨٩(للفترة  



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٣٨

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

یونیو٣٠المنتھیة في الستة أشھر فترة یونیو ٣٠المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١إیضاحات 

درھم درھم درھم درھم 

العائد إلى المساھمین  
اإلیرادات

١٨١٨٫٥٦٢٫٧٩٢٢٢٫٠٥٩٫١٣٨٣٥٫١٨٢٫٥٦٠٤٠٫٥٨٣٫٥٦٠التكافل عملیات رسوم الوكالة من  
١٨٥٧٫٣٩٢٤٧٫٣٤٩١٢٨٫٤٩٤١٠١٫٧٢٧التكافل  عملیات حصة المضارب من 

١٩٨٠٠٫٩٩٣١٫٤٢٣٫٩٠٧٢٫٠٩٨٫٠٦١١٫٣٦٣٫٠٦٠إیرادات االستثمار، صافي  
) ٧٫١٦٥() ١٢() ٣٫٨٤٥() ١٢(التشغیلیة األخرى الخسارة 

١٩٫٤٢١٫١٦٥٢٣٫٥٢٦٫٥٤٩٣٧٫٤٠٩٫١٠٣٤٢٫٠٤١٫١٨٢

المصاریف 
) ١٠٫٩٣٣٫٢٩٣() ١٥٫١١٧٫٦٤٥() ٦٫٢٢٤٫٠١٦() ٧٫٣٢٨٫٨٧١(تكلفة االستحواذ على الوثائق 

) ١٥٫٢٢٠٫٥٨١() ١٣٫٥٧٦٫٨٠٨() ٧٫٨١٦٫٤٩٧() ٦٫٤٦٣٫٩٠٤(ف العمومیة واإلداریة  المصاری
عملیات المساھمة من قرض حسن لصندوق 

) ٣٫٨٧٦٫٩٨٥() ١٣٫٨١٨٫٨٧٩() ٣٫٨٧٦٫٩٨٥() ١٠٫٨١٩٫٢٦٨(التكافل 

(الخسارة) / الربح للفترة من العملیات  
) ٣٠٫٠٣٠٫٨٥٩() ٤٢٫٥١٣٫٣٣٢() ١٧٫٩١٧٫٤٩٨() ٢٤٫٦١٢٫٠٤٣(المستمرة 

)١٢٫٠١٠٫٣٢٣) ٥٫١٠٤٫٢٢٩(٥٫٦٠٩٫٠٥١) ٥٫١٩٠٫٨٧٨
العملیات المتوقفة  

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

١٢٫٠٠٧٫٦٤٦) ٥٫٠٩٣٫٠٦٠(٥٫٦٠٦٫٣٧٤) ٥٫١٧٩٫٧٠٩((الخسارة) / الربح للفترة 

العائد إلى: 
١٢٫٠٠٧٫٩١٤) ٥٫٠٩٤٫١٧٧(٥٫٦٠٦٫٦٤٢) ٥٫١٨٠٫٨٢٦(مساھمي الشركة األم  

) ٢٦٨(١٫١١٧) ٢٦٨(١٫١١٧الحقوق غیر المسیطرة  

)١٢٫٠٠٧٫٦٤٦) ٥٫٠٩٣٫٠٦٠(٥٫٦٠٦٫٣٧٤) ٥٫١٧٩٫٧٠٩

٠٫٠٥٣) ٠٫٠٢٣(٠٫٠٢٥) ٠٫٠٢٣(٢٠العوائد للسھم الواحد  



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

البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة ت حول إیضاحا 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٣٩

العائد إلى المساھمین وعملیات التكافل  –بیان الدخل الشامل الموحد ٣١

یونیو٣٠المنتھیة في الستة أشھر فترة یونیو ٣٠المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

درھم درھم درھم درھم 

التكافل عملیات العائد إلى  
) ١٠٫٢٨٢٫٦٢٣() ١٨٫٣٩٦٫٣٦٤() ٧٫٥٨١٫٣٢٦() ١٠٫٦٣٣٫٤٨٩(من عملیات التكافل للفترة  ة الخسارصافي 

اآلخرالشامل الدخل

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

التغیرات في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة  
٣٫٤٠٤٦٩٨٫٢٩٨١٫٢٠٣٫٥٩٩٦٢٣٫٣٤٢لة من خالل الدخل الشامل اآلخر  العاد

) ٩٫٦٥٩٫٢٨١() ١٧٫١٩٢٫٧٦٥() ٦٫٨٨٣٫٠٢٨() ١٠٫٦٣٠٫٠٨٥(التكافل عملیاتإجمالي الخسارة الشاملة للفترة العائدة إلى 

العائد إلى المساھمین: 
١٢٫٠٠٧٫٦٤٦) ٥٫٠٩٣٫٠٦٠(٥٫٦٠٦٫٣٧٤) ٥٫١٧٩٫٧٠٩(لفترة ل(خسارة) / ربح 

اآلخرالشامل الدخل 

إلى األرباحإعادة تصنیفھا الحقاً التي لن یتم  بنود ال
ر: أو الخسائ 

التغیرات في القیمة العادلة لموجودات مالیة مدرجة بالقیمة  
٨١٩٫٣٤٠٢٫٢٢٨٫٥٤٣٥٫٠٥١٫٠٧٤٢٫٠٤٨٫٩٩٩العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

الدخل الشامل للفترة العائد إلى  (الخسارة) / إجمالي  
١٤٫٠٥٦٫٦٤٥) ٤١٫٩٨٦(٧٫٨٣٤٫٩١٧) ٤٫٣٦٠٫٣٦٩(المساھمین 

العائد إلى: 
١٤٫٠٥٦٫٩١٣) ٤٣٫١٠٣(٧٫٨٣٥٫١٨٥) ٤٫٣٦١٫٤٨٦(مساھمي الشركة األم 

) ٢٦٨(١٫١١٧) ٢٦٨(١٫١١٧الحقوق غیر المسیطرة 

)١٤٫٠٥٦٫٦٤٥) ٤١٫٩٨٦(٧٫٨٣٤٫٩١٧) ٤٫٣٦٠٫٣٦٩



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٤٠

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

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو ٣٠
على الحیاة غیر الحیاة اإلجمالي اة على الحیغیر الحیاة  اإلجمالي

موجودات عملیات التكافل 
٦١٫٦٦٣٫٠٩٠٤٨٫١٩٠٫٤٤٣١٣٫٤٧٢٫٦٤٧٦٣٫٤٧٥٫٥٤١٤٥٫٧٨٨٫٢٢٨١٧٫٦٨٧٫٣١٣النقد وما یعادلھ  

-٣٫٠٠٠٫٠٠٠٣٫٠٠٠٫٠٠٠---باستحقاقات أصلیة ألكثر من ثالثة أشھر  ودائع وكالة لدى بنوك 
: ود إعادة التكافلموجودات عق

٣١٫١٨٤٫٠٦٠٢٨٫٨٩٦٫٠٩٤٢٫٢٨٧٫٩٦٦٢٧٫٥٣٦٫٨٠٣٢٣٫٨٠٨٫٤٦٧٣٫٧٢٨٫٣٣٦احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة  
٦٥٫٢٩١٫٦٢٥٦٢٫٥٥٦٫٢٥٨٢٫٧٣٥٫٣٦٧٦٣٫٨٠٤٫٩٨١٦١٫٦٥١٫١٤٥٢٫١٥٣٫٨٣٦المطالبات المبلغ عنھا والتي لم تتم تسویتھا  

٧٨٤٫٣٠٧-٨٩٦٫٨١٥٧٨٤٫٣٠٧-٨٩٦٫٨١٥االحتیاطي الحسابي  
٢٩٫١١٦٫٣١٢٢٦٫٦٩٩٫٨٦٣٢٫٤١٦٫٤٤٩٣١٫٩٩٦٫١١٧٢٨٫٦٩٠٫١٥٥٣٫٣٠٥٫٩٦٢المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  

٦٤٫٧٢٥٫١٠٩٥٨٫٧٨١٫٦٩٧٥٫٩٤٣٫٤١٢٥٠٫١٠٣٫٣٨١٤٧٫٥٨٤٫٢١٤٢٫٥١٩٫١٦٧ذمم التكافل المدینة  
لمقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل  ااألخرىالموجودات المالیة

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

٧٨٩٫٥٦٤٫٣٩٨١٩٫٠٢٢٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦٨٦٤٫١٢٤٫٠٦٧٨٦٧٫٨٩٥٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢أو الخسائر  
-١٠٫٦٤٢٫٢٧٠١٠٫٦٤٢٫٢٧٠-١٠٫٦٤٢٫٢٧٠١٠٫٦٤٢٫٢٧٠عقاري   االستثمار ال 

-٨٥٫٨٧٣٫١٤٨٧٩٫٣٤٦٫٩٦٣٦٫٥٢٦٫١٨٥٥٠٫٤٠٥٫١٠٧٥٠٫٤٠٥٫١٠٧المبالغ المستحقة من المساھمین  

١٫١٤٣٫٩٧٤٫٤١١٣٢٠٫١٥٠٫١٩٤٨٢٣٫٨٢٤٫٢١٧١٫١٧٩٫٥٧٨٫٠٤٩٢٨٦٫١٤٢٫٩٥٦٨٩٣٫٤٣٥٫٠٩٣إجمالي موجودات عملیات التكافل 



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٤١

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

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

مطلوبات عملیات التكافل 
-٢٢٫٩٩٩٫٣٣٣٢٢٫٩٩٩٫٣٣٣-٢٥٫٥٥١٫٢٧٩٢٥٫٥٥١٫٢٧٩الذمم التجاریة الدائنة والذمم الدائنة األخرى  

٧٩٫٨٩٢٫٢٣٩٥٨٫٣٦٤٫٩٤٨٢١٫٥٢٧٫٢٩١٥٩٫٠٦٧٫٣٢٨٤٧٫٠٥٦٫٦١٢١٢٫٠١٠٫٧١٦ذمم التكافل الدائنة  
مطلوبات عقود التكافل:  

٩٥٫٥٨٧٫٤٨٨٩٢٫٦٠٢٫٠٤٢٢٫٩٨٥٫٤٤٦٨٩٫٩٩٩٫٦٨١٨٥٫١٣٤٫٧٧٤٤٫٨٦٤٫٩٠٧یاطیات االشتراكات غیر المكتسبة والمخاطر غیر المنتھیة  احت
٨٦٫١٧٣٫١١٠٨٢٫٧٠٢٫٣٤٦٣٫٤٧٠٫٧٦٤٨٤٫١٥٥٫٣٩٠٨١٫٥٣١٫١١٧٢٫٦٢٤٫٢٧٣المطالبات المبلغ عنھا ولم تتم تسویتھا  

٢٫٤٧٠٫٩٥١-٢٫٦٣٦٫١٧٠٢٫٤٧٠٫٩٥١-٢٫٦٣٦٫١٧٠االحتیاطي الحسابي  
٤٩٫٣٣٧٫٢٥٥٤٦٫٦٧٣٫٤٦١٢٫٦٦٣٫٧٩٤٤٩٫٩٥٤٫٠٨٦٤٥٫٩٧٥٫٩٣٣٣٫٩٧٨٫١٥٣المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  
٣٫٩٣٤٫١٢٢٣٫٨٨٥٫٧٠٦٤٨٫٤١٦٣٫٦٧٣٫٥٥٥٣٫٦١٧٫٠٨٥٥٦٫٤٧٠مصاریف تسویة الخسارة غیر الموزعة  

٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢-٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦٨٦٣٫٢٥٦٫١٧٢-٧٨٩٫٥٤٥٫٣٧٦وحدة  المطلوبات المرتبطة بال
٥٫٥١٦٫٥٢٨٥٫٢٧٢٫٥٢١٢٤٤٫٠٠٧٥٫٧٤٤٫٧٤٧٥٫٥٢٨٫٣٤٠٢١٦٫٤٠٧الخصم المؤجل  

-٦٫٧٥٣٫٣٢١٦٫٧٥٣٫٣٢١-٦٫٩٥٠٫٢١١٦٫٩٥٠٫٢١١المبالغ المحتفظ بھا بموجب اتفاقیات إعادة التكافل   
٣٫٣٤٧٫٠٢٤-٣٫٣٤٧٫٠٢٤---المبالغ المستحقة للمساھمین  

١٫١٤٥٫١٢٣٫٧٧٨٣٢٢٫٠٠٢٫٥١٤٨٢٣٫١٢١٫٢٦٤١٫١٩١٫٤٢١٫٥٨٨٢٩٨٫٥٩٦٫٥١٥٨٩٢٫٨٢٥٫٠٧٣إجمالي مطلوبات عملیات التكافل  

العجز في عملیات التكافل 
)١٥٫١٠٤٫٣٦٠(٤٫٩٣١٫٨٠٣)١٠٫١٧٢٫٥٥٧() ١٧٫٦٠٨٫٣٩٨() ١١٫٣١٤٫٨٤١() ٢٨٫٩٢٣٫٢٣٩((العجز) / الفائض في صندوق عملیات التكافل  

١٥٫١٠٤٫٣٦٠-٢٨٫٩٢٣٫٢٣٩١١٫٣١٤٫٨٤١١٧٫٦٠٨٫٣٩٨١٥٫١٠٤٫٣٦٠القرض الحسن من المساھمین  
٢٫٤٦١٫٠٣٩١٫٧٥٨٫٠٨٦٧٠٢٫٩٥٣٢٫١٠٦٫٧٢١١٫٤٩٦٫٧٠١٦١٠٫٠٢٠مخصص إیداعات إعادة التكافل  

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

٦١٠٫٠٢٠)١٢٫٤٥٣٫٥٥٩()١١٫٨٤٣٫٥٣٩(٧٠٢٫٩٥٣) ١٫٨٥٢٫٣٢٠() ١٫١٤٩٫٣٦٧(إجمالي (العجز) / الفائض من عملیات التكافل  

١٫١٤٣٫٩٧٤٫٤١١٣٢٠٫١٥٠٫١٩٤٨٢٣٫٨٢٤٫٢١٧١٫١٧٩٫٥٧٨٫٠٤٩٢٨٦٫١٤٢٫٩٥٦٨٩٣٫٤٣٥٫٠٩٣إجمالي مطلوبات عملیات التكافل والعجز  



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٤٢

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

٢٠٢١یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةفترة 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) 

على الحیاة الحیاة غیر اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي

العملیات المستمرة  
العائدة إلى مشتركي التكافل  

إیرادات التكافل
١٣١٫٣٥٥٫١٠٨١٠٨٫٧٦٥٫٢٤٩٢٢٫٥٨٩٫٨٥٩١٣٧٫٥٧٣٫٩٢٤١٠٣٫٠٠٥٫٥٨٢٣٤٫٥٦٨٫٣٤٢إجمالي اشتراكات التكافل 

)٢٩٫١٠٢٫٦٧٩()٥٠٫٦٠٣٫٧٣٤()٧٩٫٧٠٦٫٤١٣() ١٨٫٥٨٦٫٦٧٢() ٥٢٫٢٧٦٫٤١٧() ٧٠٫٨٦٣٫٠٨٩(إعادة التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل  حصة

٦٠٫٤٩٢٫٠١٩٥٦٫٤٨٨٫٨٣٢٤٫٠٠٣٫١٨٧٥٧٫٨٦٧٫٥١١٥٢٫٤٠١٫٨٤٨٥٫٤٦٥٫٦٦٣صافي اشتراكات التكافل 
)١٫١١٧٫٧٠١()٧٫٦٩٣٫٤٧٨()٨٫٨١١٫١٧٩(٤٣٩٫٠٩١) ٢٫٣٧٩٫٦٤١() ١٫٩٤٠٫٥٥٠(المكتسبة  صافي التحویل إلى احتیاطي االشتراكات غیر 

) ٦٧٢٫٩٤٩(-) ٦٧٢٫٩٤٩() ٥٢٫٧١١(-) ٥٢٫٧١١(صافي التغیر في االحتیاطي الحسابي 

٥٨٫٤٩٨٫٧٥٨٥٤٫١٠٩٫١٩١٤٫٣٨٩٫٥٦٧٤٨٫٣٨٣٫٣٨٣٤٤٫٧٠٨٫٣٧٠٣٫٦٧٥٫٠١٣صافي اشتراكات التكافل المكتسبة  
٧٫٨٤٤٫٧٣١٦٫٣٩٧٫٧٩٢١٫٤٤٦٫٩٣٩٨٫٢٧٨٫٧١١٧٫٥٧٦٫٢٠٢٧٠٢٫٥٠٩الخصم المستلم على اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا  

٣٩٢٫٣١٤٣٩٠٫٦٠٧١٫٧٠٧٥٫٠٠٢٫٧١٤٣٧١٫١٣٢٤٫٦٣١٫٥٨٢رسوم الوثائق

٦٦٫٧٣٥٫٨٠٣٦٠٫٨٩٧٫٥٩٠٥٫٨٣٨٫٢١٣٦١٫٦٦٤٫٨٠٨٥٢٫٦٥٥٫٧٠٤٩٫٠٠٩٫١٠٤



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٤٣

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

٢٠٢١یونیو ٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢یونیو ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةفترة 
(غیر مدققة) (غیر مدققة) 

على الحیاة غیر الحیاة اإلجمالي یاة على الحغیر الحیاة  اإلجمالي

مصاریف التكافل 
)٧٫٩٨١٫٦١٨()٤٤٫١٧٥٫٧٨٠()٥٢٫١٥٧٫٣٩٨() ٥٫٢١٤٫٩٩٥() ٥٨٫٥٥٠٫١٢٠() ٦٣٫٧٦٥٫١١٥(إجمالي المطالبات التي تمت تسویتھا  

١٦٫٤٨٤٫٦٤٤١٢٫٢٣٨٫٣٢٩٤٫٢٤٦٫٣١٥٢٠٫٨٦٩٫٧١٩١٤٫٣٤١٫٢٦٤٦٫٥٢٨٫٤٥٥حصة إعادة التكافل من إجمالي المطالبات التي تمت تسویتھا  

)١٫٤٥٣٫١٦٣()٢٩٫٨٣٤٫٥١٦()٣١٫٢٨٧٫٦٧٩() ٩٦٨٫٦٨٠() ٤٦٫٣١١٫٧٩١() ٤٧٫٢٨٠٫٤٧١(مطالبات التكافل صافي 
١٫٢٦٩٫٦٣٠)٨٫٧٥٨٫٩١٦()٧٫٤٨٩٫٢٨٦() ٨٤٦٫٤٩١() ١٫١٧١٫٢٢٩() ٢٫٠١٧٫٧٢٠(التغیر في مخصص المطالبات القائمة 

) ٨٧٨٫١٠٠(١٫٤٨٦٫٦٤٤٩٠٥٫١١٣٥٨١٫٥٣١٦٫٤٨٠٫٣٤٦٧٫٣٥٨٫٤٤٦دة التكافل من المطالبات القائمة  حصة إعا
٤٢٤٫٨٤٦٦٤٣٫٠٠١٥٢١٫٠٨٣١٢١٫٩١٨) ٢٫٦٨٧٫٨٢٠() ٢٫٢٦٢٫٩٧٤(صافي التغیر في المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  

٢٥٫٧٦٣)٤١٫١٩٨()١٥٫٤٣٥(٨٫٠٥٤) ٢٦٨٫٦٢١() ٢٦٠٫٥٦٧(الخسارة غیر الموزعة صافي التغیر في احتیاطي مصاریف تسویة 

) ٩١٣٫٩٥٢()٣٠٫٧٥٥٫١٠١()٣١٫٦٦٩٫٠٥٣() ٨٠٠٫٧٤٠() ٤٩٫٥٣٤٫٣٤٨() ٥٠٫٣٣٥٫٠٨٨(صافي المطالبات المتكبدة 

١٦٫٤٠٠٫٧١٥١١٫٣٦٣٫٢٤٢٥٫٠٣٧٫٤٧٣٢٩٫٩٩٥٫٧٥٥٢١٫٩٠٠٫٦٠٣٨٫٠٩٥٫١٥٢صافي إیرادات التكافل 

)١٣٫١٦١٫٠٠٤()٢٧٫٤٢٢٫٥٥٦()٤٠٫٥٨٣٫٥٦٠() ٧٫٤٤٨٫٥٧٩() ٢٧٫٧٣٣٫٩٨١() ٣٥٫١٨٢٫٥٦٠(رسوم الوكالة  
-٤٠٦٫٩٠٩٤٠٦٫٩٠٩-٥١٣٫٩٧٥٥١٣٫٩٧٥إیرادات االستثمار  
-) ١٠١٫٧٢٧() ١٠١٫٧٢٧(-) ١٢٨٫٤٩٤() ١٢٨٫٤٩٤(حصة المضارب  

)٥٫٠٦٥٫٨٥٢()٥٫٢١٦٫٧٧١()١٠٫٢٨٢٫٦٢٣() ٢٫٤١١٫١٠٦() ١٥٫٩٨٥٫٢٥٨() ١٨٫٣٩٦٫٣٦٤(من عملیات التكافل للفترة  صافي العجز 



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٤٤

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

٢٠٢١یونیو ٣٠یة في أشھر المنتھالثالثةفترة ٢٠٢٢یونیو  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
٦٨٫٠٣٠٫٢٤٣٥٩٫٢٠٤٫٤٧٨٨٫٨٢٥٫٧٦٥٧٧٫٢٣٦٫١٤٦٥٨٫٥٠٥٫٧٢٠١٨٫٧٣٠٫٤٢٦إجمالي اشتراكات التكافل 

)١٥٫٦٠١٫٥٣٣()٣٢٫٠١٥٫٩٠٢()٤٧٫٦١٧٫٤٣٥() ٧٫٢٠٩٫٢٣٠() ٢٩٫٩٤٦٫٢٧٠() ٣٧٫١٥٥٫٥٠٠(حصة إعادة التكافل من إجمالي اشتراكات التكافل  

٣٠٫٨٧٤٫٧٤٣٢٩٫٢٥٨٫٢٠٨١٫٦١٦٫٥٣٥٢٩٫٦١٨٫٧١١٢٦٫٤٨٩٫٨١٨٣٫١٢٨٫٨٩٣صافي اشتراكات التكافل 
) ٦٢٦٫٧١٦()٤٫٢٥٧٫٣٥٢()٤٫٨٨٤٫٠٦٨(٤٩٧٫٤٧٧) ١٫٩٠٨٫١٢٢() ١٫٤١٠٫٦٤٥(صافي التحویل إلى احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة  

) ٥١٢٫٣٩٥(-) ٥١٢٫٣٩٥(٦٢٠٫٢٣٨-٦٢٠٫٢٣٨صافي التغیر في االحتیاطي الحسابي 

٢٩٫٤٧٠٫٢٤٤٢٧٫٣٥٠٫٠٨٦٢٫١٢٠٫١٥٨٢٤٫٢٢٢٫٢٤٨٢٢٫٢٣٢٫٤٦٦١٫٩٨٩٫٧٨٢صافي اشتراكات التكافل المكتسبة  
٣٫٧٣٦٫٥٧٤٣٫٢٩١٫٥٢٥٤٤٥٫٠٤٩٤٫٧٩٨٫٨٣٧٤٫٤٤٦٫٦٢١٣٥٢٫٢١٦الخصم المستلم على اشتراكات إعادة التكافل المتنازل عنھا  

٢٫٢٣٥٫٠٤٩١٩٦٫٧٤٢٢٫٠٣٨٫٣٠٧-٢٠١٫٨٥٧٢٠١٫٨٥٧رسوم الوثائق

٣٣٫٤٠٨٫٦٧٥٣٠٫٨٤٣٫٤٦٨٢٫٥٦٥٫٢٠٧٣١٫٢٥٦٫١٣٤٢٦٫٨٧٥٫٨٢٩٤٫٣٨٠٫٣٠٥



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

إیضاحات حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو ٣٠كما في 

٤٥

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

٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في أشھرالثالثةفترة ٢٠٢٢یونیو  ٣٠المنتھیة في أشھر الثالثةفترة 
قة) (غیر مدق(غیر مدققة) 

الحیاة على  غیر الحیاة اإلجمالي على الحیاة غیر الحیاة  اإلجمالي

مصاریف التكافل 
)٢٫٤٠٤٫٤٧٦()١٧٫٣٢٦٫١٧٩()١٩٫٧٣٠٫٦٥٥() ٣٫٤٠٢٫٦٥١() ٢٧٫٠٢٢٫٤١٣() ٣٠٫٤٢٥٫٠٦٤(إجمالي المطالبات التي تمت تسویتھا  

٦٫٧٦٩٫٦٠٨٣٫٩٦٦٫٩٨٦٢٫٨٠٢٫٦٢٢٤٫٧٥٤٫٩٦٢٢٫٧٧٩٫١٣٥١٫٩٧٥٫٨٢٧مت تسویتھا  حصة إعادة التكافل من إجمالي المطالبات التي ت

) ٤٢٨٫٦٤٩()١٤٫٥٤٧٫٠٤٤()١٤٫٩٧٥٫٦٩٣() ٦٠٠٫٠٢٩() ٢٣٫٠٥٥٫٤٢٧() ٢٣٫٦٥٥٫٤٥٦(صافي مطالبات التكافل 
٦٣٤٫١٣٧) ٢٠٢٫٢٧٢(٤٥٣٫٨١٤٤٣١٫٨٦٥) ١٫٩٦٨٫٠٠١() ١٫٥١٤٫١٨٧(القائمة التغیر في مخصص المطالبات 

) ٥٣٦٫٢٢١() ٧٠١٫٩٠٦()١٫٢٣٨٫١٢٧() ٤٧٦٫٦٣٣(١٦٢٫٤٨٦) ٣١٤٫١٤٧(حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة  
٢٣٣٫٧٩٠)١٫٢٥٥٫٨٥٨()١٫٠٢٢٫٠٦٨(٣١٢٫٤٩٤) ٣٧٤٫٣٠١() ٦١٫٨٠٧(صافي التغیر في المطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا  

تسویة الخسارة غیر  صافي التغیر في احتیاطي مصاریف 
١٦٫٦٣٩) ١٣٢٫٩٨٦() ١١٦٫٣٤٧(١٤٫٤٤٠) ١٢٠٫٣٩١() ١٠٥٫٩٥١(الموزعة 

)٨٠٫٣٠٤()١٦٫٨٤٠٫٠٦٦()١٦٫٩٢٠٫٣٧٠() ٢٩٥٫٩١٤() ٢٥٫٣٥٥٫٦٣٤() ٢٥٫٦٥١٫٥٤٨(المطالبات المتكبدة صافي 

٧٫٧٥٧٫١٢٧٥٫٤٨٧٫٨٣٤٢٫٢٦٩٫٢٩٣١٤٫٣٣٥٫٧٦٤١٠٫٠٣٥٫٧٦٣٤٫٣٠٠٫٠٠١صافي إیرادات التكافل 

)٦٫٦٤٨٫٦٣٣()١٥٫٤١٠٫٥٠٥()٢٢٫٠٥٩٫١٣٨() ٢٫٩١٤٫٥١٠() ١٥٫٦٤٨٫٢٨٢() ١٨٫٥٦٢٫٧٩٢(رسوم الوكالة  
-١٨٩٫٣٩٦١٨٩٫٣٩٦-٢٢٩٫٥٦٨٢٢٩٫٥٦٨إیرادات االستثمار  
-)٤٧٫٣٤٩()٤٧٫٣٤٩(-) ٥٧٫٣٩٢() ٥٧٫٣٩٢(حصة المضارب  

)٢٫٣٤٨٫٦٣٢()٥٫٢٣٢٫٦٩٥()٧٫٥٨١٫٣٢٧() ٦٤٥٫٢١٧() ٩٫٩٨٨٫٢٧٢() ١٠٫٦٣٣٫٤٨٩(ملیات التكافل للفترة  من عصافي العجز 


