


















      

 

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

  بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي الموحد (غير مدقق) 
  ٢٠٢٠يونيو  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهية في  

  يونيو ٣٠فترة الستة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
  درهم إماراتي  إماراتيدرهم  

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
   ٩٬٤٣٨٬٥٠٣    ٨٬٦٢٠٬٠٩٨   ربح الفترة
     تسويات لـ:

   ٦٢٬٠٦٠    ٩٣٬٤٩٨   استهالك أثاث ومعدات
خسارة من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، 

  بالصافي
  -      ٤٨٤٬٢٣٤   

  )٣٬٦٦٧٬١٩٢(   )١٬٣٥١٬٠٩٢(   إيرادات توزيعات األرباح
  )٦٣٧٬١١٠(      -    إيرادات األرباح

   ٦٥٨٬٢٠٠    ٤٣٢٬٧٠٥    مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين
   ١٬٠٩٨٬٤٨٦      -     مخصص االنخفاض في القيمة

     -     ٣٣٠٬٣٦٢    مخصص هيئة التأمين
     -     ٩٧٩٬٠٨١   ٩للتقارير المالية رقم مخصص المعيار الدولي 

  ------------------------   ------------------------  
 ٧٬٤٣٧٬١٨١  ٩٬١٠٤٬٦٥٢  

    التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
  ٨١٬٦٩٣٬٠٣٧   ٣٧٩٬٥٠٦   نقص في موجودات عقود إعادة التكافل

  )٦٬٩٣٦٬٥٧٠(  ) ١١٬٠٥٢٬٢٣٢(   زيادة في ذمم التكافل المدينة
  )١٬١٣٥٬٤٨٦(  )٢٤٣٬١٨٢(   زيادة في المبالغ المدفوعة مقدماً والذمم المدينة األخرى

  ) ٧٥٬٩٦٩٬٨٣٤(   ٢٥٬٧٢٩٬٤٨١    زيادة في مطلوبات عقود التكافل
  ٤٦٣٬٥٤٨  )٢٥٢٬٤١٩(   نقص في مبالغ محتفظ بها بموجب اتفاقيات إعادة التكافل

  )٢٬٧١٠٬٤٧٢(  )٨٬٥١٧٬٧٢٧(    التكافل وإعادة التكافل الدائنةزيادة في ذمم 
  ) ٢٣٬٧٢٦٬٢٤٥(  ) ٢٧٬١٣٩٬٠١٣(    نقص في الذمم الدائنة التجارية واألخرى

  )١٬٣٨٤٬٨٩٦(  )١٬٦٦٢٬٢٨٧(    نقص في المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
  ١٨٬٨٤٠   ٤٥٢٬٢٩٥    نقص في المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة

  )٣٬٣٤١٬٤١١(   ١٬٥٤٦٬٢٣٨    نقص في خصم مؤجل
  )١٬١٣٥٬٨٢٨(   ٤٢٠٬٥٣٦    زيادة في تكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق

  -    ٤٥٣٬٨٩٥   زيادة في صندوق حملة الوثائق
  )٨٠٨٬٠٨٩(   ٤٥٧    نقص في موجودات مصنفة كمحتفظ بها للبيع

  ------------------------   ------------------------  
  ) ٢٧٬٥٣٦٬٢٢٥(  ) ١٠٬٧٧٩٬٨٠٠(   النقد المستخدم في العمليات

  )٢٤٦٬٩١٢(  )٤٩١٬٤٩٢(   مكافآت نهــاية الخدمة المدفوعة للموظفين
  ------------------------   ------------------------  

  ) ٢٧٬٧٨٣٬١٣٧(  ) ١١٬٢٧١٬٢٩٢(  األنشطة التشغيليةصافي النقد المستخدم في 
  ------------------------   ------------------------  

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
     -    ) ١٢٧٬٥٣٥(     شراء أثاث ومعدات 

  ) ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠(   ) ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠(    استثمار في ودائع وكالة
     -    ) ١٩٬٣٩٧٬٥٢١(    استثمارات مرتبطة بوحداتصافي النقص في 

   ٢٬٠٧١٬٠٠٦    ١٬٣٥١٬٠٩٢   إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة
   ٨٬٨٢٥٬٦٧٤    ٢    متحصالت من بيع استثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر

   ٨٩٦٬٧٨٧    ٣١٨٬٠٠٠    دخل إيجار ودخل استثمار آخر
   ٦٣٧٬١١٠    ٩٥٠٬٩٩٣    إيرادات أرباح مقبوضة

 ------------------------   ------------------------  
  )٧٬٥٦٩٬٤٢٣(  ) ٤١٬٩٠٤٬٩٦٩(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثماريّة

 ------------------------   ------------------------  
    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  -   ) ٧٠٬٠٥٧(     زيادة في تمويل مرابحة 
  )٢٥٤٬٠٠٧(  ) ١٩٬٣١١(    زيادة في المبالغ المستحقة للبنوك

  -   ) ٥٠٠٬٠٠٠(     مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
   ) ٤٠٥٬٠٠٠(    نقص في الزكاة المستحقة

 ------------------------   ------------------------  
  )٢٥٤٬٠٠٧(  ) ٩٩٤٬٣٦٨(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

 ------------------------   ------------------------  
  ) ٣٥٬٦٠٦٬٥٦٧(  ) ٥٤٬١٧٠٬٦٢٩(    صافي النقص في النقد وما في حكمه

   
  ٦٠٬٣٦٨٬٦٩٩  ٨٢٬٣٨٣٬٠٦٥   النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 ------------------------   ------------------------  
  ٢٤٬٧٦٢٬١٣٢  ٢٨٬٢١٢٬٤٣٦  )٥النقد وما في حكمه في نهاية الفترة (إيضاح 

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

  اإليضاحات المرفقة تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية الموحدة.
















































