
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )سالمة( اإلسالمية العربية للتأمينشركة ال
    وشركاتھا التابعة 

    

  ةالموحدالبيانات المالية تقرير أعضاء مجلس اإلدارة و
   ٢٠١٢ ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

    وشركاتھا التابعة) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 
  
  الموحدة البيانات المالية رير أعضاء مجلس اإلدارة وتق

  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة
    

  
  صفحةال   المحتويات

  
  ٢-١   أعضاء مجلس اإلدارة تقرير 

  
  ٤-٣  المستقلينتقرير مدققي الحسابات 

  
  ٥  الموحد  بيان الدخل

  
  ٦  الموحد  الشامل بيان الدخل

  
   ٧   الموحد بيان المركز المالي

  
  ٨  الموحد يان التدفقات النقدية ب

  
  ١٠-٩  الموحد في حقوق الملكيةالتغيرات  بيان

  
   ٥٦ – ١١  إيضاحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  











  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ٥

  بيان الدخل الموحد 
    ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  

 ٢٠١١  ٢٠١٢ضاحيإ 
 ألف درھم ألف درھم  التأميننتائج

      

       التأمين إيرادات
  ٢٫٢٦٨٫٠٧٣  ٣٧١٫٨٩٢٫٤٥٢  المكتتبة  المساھماتإجمالي 

 ً   )٣٤١٫٧١٤(  )٣٣٠٫٠٥٤(  ھاالمتنازل عن وإعادة التكافل التأمينإعادة مساھمات : ناقصا
    ----- ------- -   ----- ------- -  

  ١٫٩٢٦٫٣٥٩  ١٫٥٦٢٫٣٩٨   المساھمات صافي 
  )١٤٣٫٧٣٥(  ٦٢٫٨٦٩ المكتسبةغير  المساھماتصافي الحركة في 

   -- - -- ---- -- -    -- - -- ---- -- -   
  ١٫٧٨٢٫٦٢٤  ١٫٦٢٥٫٢٦٧     المكتسبة المساھمات

  ٥١٫٦٦٥  ٥٥٫٨٤٧ ھمالمتنازل عنوإعادة التكافلالعموالت المستلمة عن إعادة التأمين 
   -- -- --------    ------------   
  ١٫٨٣٤٫٢٨٩  ١٫٦٨١٫١١٤  
      

       التأمين مصروفات
  ١٫٠٤١٫٦٦٢  ١٫٦٠٧٫٠٩١    إجمالي المطالبات المدفوعة

 ً   )١٦٤٫١٧٢(  )٣٠٨٫٩٠٨(   ن المطالبات المدفوعةموإعادة التكافل حصة إعادة التأمين : ناقصا
   ----- ---- -- -   ----- ---- -- -  

  ٨٧٧٫٤٩٠  ١٫٢٩٨٫١٨٣    صافي المطالبات المدفوعة
  ١٧٩٫٣٧١  ١٥٩٫٢٥٣   لتكافل األسرةالتقني  حتياطيقيد السداد واالصافي الحركة في المطالبات 

   ---- --------  ---- --------  
  ١٫٠٥٦٫٨٦١  ١٫٤٥٧٫٤٣٦   كبدة المطالبات المت

  ٥٥٥٫٨١٠  ٤٨٨٫١٣٤   والتكاليف األخرى العموالت المدفوعة
    ---------- --    ---------- --   
   ١٫٦١٢٫٦٧١  ١٫٩٤٥٫٥٧٠  
   - ----------- -  - ----------- -  

  ٢٢١٫٦١٨  )٢٦٤٫٤٥٦(٣٧  التأمين إيراداتصافي
       

       يراداتاإل
  ٤١٫١٦٥  ٥٨٫٤٩٧ ٨  ستثمارات اال اإليرادات من

  ٢٦٫٤١٨  ٢٩٫٠٠٣   أخرى إيرادات
    -- -- - -- ----    ------ ----   

  )٢٨٩٫٢٠١  )١٧٦٫٩٥٦  
      مصروفاتال

  )١٨٨٫٥٢٩(  )١٦٨٫٦٥٢(٩  ومصروفات أخرى وإداريةمصروفات عمومية 
  )١٦٫٧١٣(  )١٤٫٦٠٤(   مصروفات مالية

  )٣٫٨٩٨(  )٣٫٨١٩(١٠  مخصص التبرعات الخيرية
   ------ - ----   ------ ----  

  ٨٠٫٠٦١  )٣٦٤٫٠٣١(  أرباح السنة قبل الضريبة)/خسائر(صافي
       

  )٦٫٨٦٠(  )١٣٫٥٠٤(٣٤  الحالية–الضريبة
   --- --- -----  -----------  

  ٧٣٫٢٠١  )٣٧٧٫٥٣٥(   حاملي وثائق التأمين أرباح السنة بعد الضريبة قبل توزيعات)/خسائر(صافي
  )١٢٫٤٤١(  )٥٫٦٥٠(٦   لدى الشركة القابضة تأمين التوزيعات إلى حاملي وثائق ال

  )٧٢١(  ٧٢١  ٦   المنسوب لحاملي وثائق التأمين) الفائض/(العجز
     ------ ----- -   -- ----- ----  

األرباح بعد الضريبة والتوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين)/الخسائر(صافي
  للسنة 

  )٦٠٫٠٣٩  )٣٨٢٫٤٦٤  

    ===== ==   ======  
  ٠٫٠٥٠  )٠٫٣٣١(  ٣٣  )درھم(ربحية السھم  /) خسارة(
    ======    ======  

        :منسوبة إلى
  ٥٩٫٦٧١  )٣٩٣٫٥٨٣(    المساھمين

  ٣٦٨  ١١٫١١٩   حصص غير مسيطرة
   --- -- -- -----    ----------   
   )٦٠٫٠٣٩  )٣٨٢٫٤٦٤  
   === =====   ======  

  

  . الموحدةمن ھذه البيانات المالية ال يتجزأ جزءاً  ٥٦إلى  ١١المدرجة على الصفحات من  يضاحاتاإلتشّكل 
 .٤ و ٣ تينمدرج على الصفحالمستقلين  مدققي الحساباتإن تقرير 



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ٦

  حد الموالشامل بيان الدخل 
    ديسمبر ٣١المنتھية في  للسنة

  
    ٢٠١١  ٢٠١٢ 
 ألف درھم ألف درھم     

  حاملي إلى  توزيعاتوالبعد الضريبة األرباح  /) الخسائر( صافي
    للسنة  وثائق التأمين

    
)٣٨٢٫٤٦٤(  

  
٦٠٫٠٣٩  

       
        الشاملة األخرى صافية من ضريبة الدخل ) لخسائرا( / يراداتاإل

  )٧٫٨٢٦(  ٢٧٫١٥٦    المعداتصافي التغير في إعادة تقييم الممتلكات و
  ٢٫٤٥١  ٢٫٤٥٧  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  )٤٫٥٨٣(  )٦٫٦٩٣(    احتياطي تحويل العمالت األجنبية
    ----------    ----------   

  )٩٫٩٥٨(  ٢٢٫٩٢٠    الشاملة األخرى للسنة )الخسائر( / اإليرادات
  ------- ----    ----------   

  ٥٠٫٠٨١  )٣٥٩٫٥٤٤(    يرادات الشاملة األخرى للسنةإجمالي اإل
    === ===   =====  

        : المنسوبة إلى
  ٥٣٫٦٥١  )٣٧٧٫٩٥٠(    المساھمين

  )٣٫٥٧٠(  ١٨٫٤٠٦    حصص غير مسيطرة 
  ---------- --    ----------   

    )٥٠٫٠٨١  )٣٥٩٫٥٤٤  
    ===== ==   =====  
  
  

  . الموحدةمن ھذه البيانات المالية ال يتجزأ جزءاً  ٥٦إلى  ١١المدرجة على الصفحات من  يضاحاتاإلتشّكل 
  

   .٤و  ٣ تينمدرج على الصفحالمستقلين  مدققي الحساباتإن تقرير 





  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ٨

  الموحد بيان التدفقات النقدية 
    ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في 

  
 ٢٠١١  ٢٠١٢  
  درھمألف   درھمألف  

      األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  ٦٠٫٠٣٩  )٣٨٢٫٤٦٤(   بعد الضريبة والتوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين للسنة األرباح /) الخسائر( صافي

      : لـتسويات 
  ٥٫٦٧٥  ٦٫٩٠٥  االستھالك

  ١٤٣٫٧٣٥  )٦٢٫٨٦٩(  صافي الحركة في احتياطي المساھمات غير المكتسبة
  ١٨٫٦٠٨  )٣٫٢٢٢(  الخسائر غير المحققة من استثمارات)/األرباح(
  )٣٧٣(  )٥٠٠(  غير المحققة من عقارات استثمارية الخسائر)/األربح(

  ١٫٥٧٨  ٣٫٨٠٥  إطفاء موجودات غير ملموسة
  ١٫٣٨١  -  خسائر من استبعاد شركة تابعةال

  )١٫٢٤٤(  ٣٫٠٥٤  خسائر شركات زميلة)أرباح/(خسائر الحصة من
  )٩١٤(  )١٫٣٢٥(  إيرادات توزيعات أرباح 

    -----------    -----------   
  ٢٢٨٫٤٨٥  )٤٣٦٫٦١٦(   األرباح التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

      
  ٥٤٫٠٩٦  )٢٠٫١٨٤(  شركات التكافل وإعادة التكافل التغير في الودائع لدى 

  )٢٧٦٫٧٠٥(  ١٧٣٫٣٧٠  التغير في المساھمات وأرصدة التكافل المدينة  
  ٢٥٩  )٢٫٥٦٩(  إلى أطراف ذات عالقة /التغير في المستحق من 

  ٥٤٫٩٦٥  )٤٥٫٣٠٥(  الذمم المدينة الموجودات األخرى و التغير في
  ١٧٩٫٨٢٥  ١٥٨٫٤٣٢  ) صافية من إعادة التكافل(د التغير في المطالبات قيد السدا

  ٨٤٫٥٢٠  ٤٧٥٫٠٩١  التغير في ذمم التكافل الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
  ٣١٤٫٦٠١  ٦٦٫٣٠٠  التغير في المستحق إلى المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

  ٧٢١  )٧٢١(  التغير في محفظة حاملي وثائق التأمين 
   -----------   -----------   

  ٦٤٠٫٧٦٧  ٣٦٧٫٧٩٨   األنشطة التشغيلية لمستخدمة فىاصافي التدفقات النقدية 
  -----------    -----------   

     األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
  )٤٩٫٤٠٢(  )١١٫١٦٩(  صافية  -ممتلكات ومعدات

  )٢٫٨٣٦(  )٦٤٧(  صافي الحركة في موجودات غير ملموسة 
  ١٫٠١٢  ٦٢١  ميلة صافي الحركة في شركات ز

  )١٩٫٥٢٢(  )٢١٫٠٠١( ودائع قانونية
  )٢٩٨٫٥٢٨(  )٢٤٥٫٤٨٦(  صافية - استثمارات 

  ٩١٤  ١٫٣٢٥  توزيعات أرباح مستلمة
  -------------    -------------   

  )٣٥٩٫٣٦٢(  )٢٧٦٫٣٥٧(   األنشطة االستثمارية لمستخدمة فىاصافي التدفقات النقدية 
  -------------    -------------   
     دفقات النقدية من األنشطة التمويليةالت

  )٥٣٫٤٩٦(  ٤٧٩  صافي  -تمويل مصرفي 
  )٢٫٣٩٩(  ١٨٫٤٠٦  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة  

  -----------    -----------   
  )٥٥٫٨٩٥(  ١٨٫٨٨٥   صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   ------------   ------------  
  ٢٢٥٫٥١٠  ١١٠٫٣٢٦  في النقد وما يعادلهصافي الزيادة 

  ٢٠٩٫٢١٠  ٤٣٤٫٧٢٠    يناير ١النقد وما يعادله في 
   ------------   ------------  

  ٤٣٤٫٧٢٠  ٥٤٥٫٠٤٦ )٢٠اإليضاح(ديسمبر  ٣١النقد وما يعادله في 
  ==== ==   ======  
  

   .الموحدةن ھذه البيانات المالية مال يتجزأ جزءاً  ٥٦إلى  ١١تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

. ٤و  ٣تين مدرج على الصفحالمستقلين  مدققي الحساباتإن تقرير 



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ٩

  الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية 
    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في  المنتھيةللسنة 

      ------------------------- ----مساھمي الشركة المنسوبة إلى  -------------------------------  

  
  

  رأس 
 المال

 
  
 حتياطياال
 قانونيال

  
   احتياطي

  إعادة 
 التقييم 

احتياطي
  تحويل 

  عمالت ال
 جنبية األ

 
 احتياطي

  استثمارات
 بالقيمة العادلة

 
  

  أسھم 
  خزينة

 
  
  رباح األ
 محتجزةال

  
  
  

 اإلجمالي

  
  

  الحصص غير
  المسيطرة

  
  إجمالي 
  حقوق 
  الملكية

  رھمألف د  رھمألف د  رھمألف د رھمألف د ألف درھم رھمألف د رھمدألف رھمألف د رھمألف د رھمألف د 
               

  ١٫٥٧١٫٥٢٩  ٤٦٫٢٢٥ ١٫٥٢٥٫٣٠٤ ٣٨٦٫٠١٣  )٣٥٫٩٧٢(  ٢٫٠٩٩)٥٫٥٤١(١٫١٠٠٫٠٠٠٦٤٫٠١٦١٤٫٦٨٩  ٢٠١١ر ايين ١الرصيد في 
  - ----------- ---- ---- --------- -- --------- - --------- -- ----- ---- --  -----------   --------- --  ----- --- - --- --- ----- --  

                     الشاملة للسنةيراداتاإلإجمالي
  ٦٠٫٠٣٩  ٣٦٨  ٥٩٫٦٧١  ٥٩٫٦٧١  -  -  -  -  -  -  أرباح السنة

                      الشاملة األخرىيراداتاإل
  في إعادة تقييم   الحصة في صافي التغيرات 

  والمعداتممتلكات ال  
  
-  

  
-  

  
)٧٫٧٧٩(  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٧٫٧٧٩(  

  
)٤٧(  

  
)٧٫٨٢٦(  

  في القيمة الحصة في صافي التغيرات 
  العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
٢٫٤٩٧  

  
-  

  
-  

  
٢٫٤٩٧  

  
)٤٦(  

  
٢٫٤٥١  

  )٤٫٥٨٣(  )٣٫٨٤٥(  )٧٣٨(  -  -  -  )٧٣٨(  -  -  -  الحصة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية
  --------  --------  ------- ----  -------  -------  -------  ---------  ---------  ------- ---   -----------  

  )٩٫٩٥٨(  )٣٫٩٣٨(  )٦٫٠٢٠(  -  -  ٢٫٤٩٧  )٧٣٨(  )٧٫٧٧٩(  -  -  األخرىالشاملة  يراداتإجمالي اإل
  --------  --------   ----------  -----  --------  -------  --------  ---------   ----------   -----------  
  ٥٠٫٠٨١  )٣٫٥٧٠(  ٥٣٫٦٥١  ٥٩٫٦٧١  -  ٢٫٤٩٧  )٧٣٨(  )٧٫٧٧٩(  -  -  الشاملة للسنة  يراداتمالي اإلإج
   -- ------  ---- -- - -  -------- --  --- ---- -   --------  -------   ---------  --- -- ---- -  ---- -- ----   ---------  
                      

  -  -  -  )١١٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  -  ١١٠٫٠٠٠  الحركة عند االستحواذ على شركة تابعة
  تسوية األرباح المحتجزة االفتتاحية 

  في بست ري تونس
  
-  

  
-  

  
١٩٩  

  
٢  

  
-  

  
-  

  
-  

  
٢٠١  

  
٣٫٨٥٠  

  
٤٫٠٥١  

  -  - - )٥٫٩٦٧(  -  -- -٥٫٩٦٧-  القانوني المحول إلى االحتياطي
  )٢٫٦٧٩(  )٢٫٦٧٩( --  -  -- ---  المدفوعةاألرباح توزيعات 

   --------- ----- ----- -- ------------ ------------ ----- - ----------- ----   ------------ ---------- ---- -----------  ---------- ----  
  ١٫٦٢٢٫٩٨٢  ٤٣٫٨٢٦ ١٫٥٧٩٫١٥٦ ٣٢٩٫٧١٧  )٣٥٫٩٧٢(  ٤٫٥٩٦)٦٫٢٧٧( ١٫٢١٠٫٠٠٠٦٩٫٩٨٣٧٫١٠٩ ٢٠١١ديسمبر٣١الرصيد في

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

  . الموحدةمن ھذه البيانات المالية ال يتجزأ جزءاً  ٥٦إلى  ١١المدرجة على الصفحات من  يضاحاتاإلتشّكل 
  

  
 . ٤و  ٣ تينمدرج على الصفحالمستقلين  مدققي الحساباتإن تقرير 

 
   



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ١٠

   )تابع(الموحد بيان التغيرات في حقوق الملكية 
      ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ في المنتھيةللسنة 

 
      ------------------------- ----مساھمي الشركة المنسوبة إلى  -------------------------------  

  
  

  رأس 
 المال

 
  
 حتياطياال
 قانونيال

  
   احتياطي

  إعادة 
 التقييم 

احتياطي
  تحويل 

  عمالت ال
 جنبية األ

 
 احتياطي

  استثمارات
 بالقيمة العادلة

 
  

  أسھم 
  خزينة

 
  
لخسائر ا

 المتراكمة

  
  
  

 اإلجمالي

  
  

  الحصص غير
  المسيطرة

  
  إجمالي 
  حقوق 
  الملكية

  رھمألف د  رھمألف د  رھمألف د رھمألف د ألف درھم رھمألف د رھمألف د رھمألف د رھمألف د رھمألف د 
               

  ١٫٦٢٢٫٩٨٢  ٤٣٫٨٢٦ ١٫٥٧٩٫١٥٦ ٣٢٩٫٧١٧  )٣٥٫٩٧٢(  ٤٫٥٩٦)٦٫٢٧٧( ١٫٢١٠٫٠٠٠٦٩٫٩٨٣٧٫١٠٩   ٢٠١٢ر ايين ١الرصيد في 
  - ----------- ---- ---- --------- -- --------- - --------- -- ----- ---- --   -----------   ------ -- -- - --  ----- --- - --- --- ----- --  

                     الشاملة للسنةلخسائراإجمالي
  )٣٨٢٫٤٦٤(  ١١٫١١٩  )٣٩٣٫٥٨٣(  )٣٩٣٫٥٨٣(  -  -  -  -  -  -  السنة سائرخ
                      الشاملة األخرىيراداتاإل

  )٦٫٦٩٣(  )١٫٦٠٧(  )٥٫٠٨٦(  -  -  -  )٥٫٠٨٦(  -  -  -  تحويل العمالت األجنبية احتياطي منالحصة 
  صافي التغير في القيمة العادلة منالحصة 

  المتاحة للبيع ستثماراتلال  
  
-

  
-

  
- 

  
-

  
١٫٥٨٤  

  
-  

  
-

  
١٫٥٨٤  

  
٨٧٣  

  
٢٫٤٥٧  

  في إعادة تقييم   غيرات الحصة في صافي الت
  والمعداتممتلكات ال  

  
-  

  
-  

  
١٩٫١٣٥  

  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
١٩٫١٣٥  

  
٨٫٠٢١  

  
٢٧٫١٥٦  

  --------  --------   -----------  --------- --  -------  -------  ---------  ---------  ---------   -----------  
  ٢٢٫٩٢٠  ٧٫٢٨٧  ١٥٫٦٣٣  -  -  ١٫٥٨٤  )٥٫٠٨٦(  ١٩٫١٣٥  -  -  األخرىالشاملة  يراداتإجمالي اإل

  --------  --------   ----------  ------- ---  ------  -------  ------- ------  ---------   ----------   -----------  
  )٣٥٩٫٥٤٤(  ١٨٫٤٠٦  )٣٧٧٫٩٥٠(  )٣٩٣٫٥٨٣(  -  ١٫٥٨٤  )٥٫٠٨٦(  ١٩٫١٣٥  -  -  الشاملة للسنة  لخسائراإجمالي 

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

  -  - --  -  -- ---  القانوني المحول إلى االحتياطي
  -------- - ------ ----------- ----------- ----------------- - ---- ------------   ------------ ---------- ---- -----------  ---------- ----  

  ١٫٢٦٣٫٤٣٨  ٦٢٫٢٣٢  ١٫٢٠١٫٢٠٦ )٦٣٫٨٦٦( )٣٥٫٩٧٢( ٦٫١٨٠ )١١٫٣٦٣( ٢٦٫٢٤٤ ٦٩٫٩٨٣ ١٫٢١٠٫٠٠٠ ٢٠١٢ديسمبر٣١الرصيد في
  ========   ======  === ===  === ====  === ==  == =====  ===== ==  ========  ==== ==  ==== ====  

  
  . الموحدةالمالية  من ھذه البياناتال يتجزأ جزءاً  ٥٦إلى  ١١المدرجة على الصفحات من  اإليضاحاتتشّكل 

  
 . ٤و  ٣ تينمدرج على الصفحالمستقلين  مدققي الحساباتإن تقرير 



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ١١

  
   إيضاحات

  )من البيانات المالية الموحدة تشكل جزأً (
  
  نشطةاألالوضع القانوني و  . ١

  
، دولة اإلمارات العربية المتحدة دبي إمارةھي شركة مساھمة عامة، مسجلة في ") الشركة) ("سالمة(العربية للتأمين  اإلسالميةإن الشركة 

 ،١٠٢١٤ب .إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو ص. العربية المتحدة اإلماراتوتزاول نشاطھا من خالل فروعھا المختلفة في دولة 
، )٢٠٠٦بدأت في (لحياة نواع التأمينات العامة والتأمين على اافة أيتمثل النشاط الرئيسي للشركة بتقديم ك. العربية المتحدة اإلماراتدبي، 
 ً  ١٩٨٤ لسنة ٨ دولة اإلمارات العربية المتحدة رقملقانون االتحادي لوا واألحكام المتعلقة بالشركة سالميةألحكام الشريعة اإلوفقا

 المنظمة ألعمال بشأن القوانين ٢٠٠٧لسنة  ٦بشأن الشركات التجارية والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) وتعديالته(
  .التأمين
وسطى في  ھي شركة قابضة )طريق( شركة مساھمة بحرينية القابضة طريقإن ". المجموعة"بـ التابعة  وشركاتھالى الشركة يشار إ
التأمين  الرئيسية التالية التي تعمل في مجال الشركات التابعةلدى المجموعة . نشطة تجارية داخل مملكة البحرينة أأيتزاول وال  البحرين

  :اإلسالميةالشريعة  ألحكامعادة التأمين وفقاً وإ
  
  بلد   لمجموعةانسبة ملكية   
  التأسيس  ديسمبر  ٣١  ديسمبر ٣١  

    ٢٠١١  ٢٠١٢  ابعةالشركات الت
        المملوكة بصورة مباشرة

  مملكة البحرين  ٪٩٩٫٤٠  ٪٩٩٫٤٠  شركة طريق القابضة 
        

        من خالل طريق
  السنغال  ٪٥٥٫١٧  ٪٥٥٫١٧  سالمة السنغال

  الجزائر  ٪٩٦٫٩٨  ٪٩٦٫٩٨  سالمة أشورنس الجزائر 
  مصر  ٪٥١٫١٥ ٪٥١٫١٥ بيت التأمين المصري السعودي

  ماليزيا  ٪١٠٠  ٪١٠٠  شركة بست ري القابضة
  

   عدادأساس اإل  .٢
  

  بيان التوافق   )أ
  

ً الموحدالبيانات المالية ھذه  إعدادتم    .المحاسبية الدولية المعاييرلس مجقبل  الصادرة عنولية ير التقارير المالية الديالمع ة وفقا
  

  أساس القياس  )ب
  

  : التالية في بيان المركز المالي الموحد المادية البنود التكلفة التاريخية باستثناء على أساسھذه البيانات المالية الموحدة  إعدادتم 
  

  قياسھا بالقيمة العادلة،  المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر التي يتم دواتاأل )١
 الموجودات المالية المتاحة للبيع التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة،  )٢
 يتم قياسھا بالقيمة العادلة، التي ية ستثمارالعقارات اال )٣
  

  العملة الرسمية وعملة تقديم التقارير  )ج
  

باستثناء ما  .، وھى العملة الرسمية للشركة")الدرھم اإلماراتي(" ھذه البيانات المالية الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة عرضتم ي
  .إلى أقرب عدد صحيح باأللف تم تدوير المعلومات المالية المقدمة بالدرھم اإلماراتييذكر خالف ذلك، 

  
  التقديرات واألحكام المحاسبية الھامة عند تطبيق السياسات المحاسبية   )د

  

 ً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على  إن إعداد البيانات المالية وفقا
وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك . تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات

  . التقديرات
  

ويتم االعتراف بالتغيرات على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم . الفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرةتتم مراجعة التقديرات وا
  . مستقبلية تتأثر بتلك التعديالتوفي أي فترات  فيھا تعديل التقديرات

  
يرات واألحكام الھامة عند تطبيق لمعلومات حول المجاالت الھامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقدفيما يلي ابصورة محددة، 

   :كبر على المبالغ المعترف بھا في البيانات الماليةاأل التأثير السياسات المحاسبية التي لھا
  
  



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ١٢

  
  )تابع( إيضاحات
 

  )تابع( عدادأساس اإل  .٢
  
  )تابع(تطبيق السياسات المحاسبية  عندالمحاسبية الھامة واألحكام التقديرات   )د

  
   التكافل وإعادة التكافلبموجب عقود  المقدمة عن المطالبات الناتجة ةالنھائي المطلوبات

  

ھناك العديد من مصادر . ھي أھم التقديرات المحاسبية للمجموعة التكافلعن المطالبات بموجب عقود  الناتجة النھائيةإن تقدير المطلوبات 
مخصص  يمثل. مقابل تلك المطالباتبصورة نھائية ا المجموعة باالعتبار عند تقدير المطلوبات التي ستدفعھ وضعھاالشك التي يتطلب 

يكون الحدث  حيث بيان المركز المالي الموحدالمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا تقدير للمطالبات المتوقع اإلبالغ عنھا بعد تاريخ 
  . بيان المركز المالي الموحدالمؤمن عليه قد وقع قبل تاريخ 

  
حول ھذه البيانات المالية الموحدة معلومات حول افتراضات وتقديرات عدم اليقين ذات المخاطر الھامة التي تؤدي  ٢١يتضمن اإليضاح 

  .إلى تسويات مادية في السنة المالية التالية فيما يتعلق بالمطالبات قيد السداد واحتياطيات تكافل األسرة
  

   المدينةالتكافل ذمم المساھمات و نخفاض قيمةا خسائر
  

 سماتضمن مجموعة من الموجودات المالية ذات  والذمم المدينة المدرجة في حالتھا الفردية الذمم المدينة الھامةتقوم المجموعة بتقييم 
انخفاض القيمة بصورة منفردة لتحديد التي يتم تقييمھا  الذمم المدينةفيما يتعلق ب. قيمةال في تعرضھا النخفاضمدى ائتمانية مماثلة لتحديد 

انخفاض القيمة وضع يتطلب تقييم . النخفاض القيمة الجماعيفي التقييم  إدراجھاال يتم  ،بخسائر انخفاض قيمتھا االعترافيستمر  وأيتم و
الذمم المدينة التي حالة و مجال العملباالعتبار  مع الوضعمخاطر االئتمان  سماتتقوم المجموعة بتقييم  ،ولوضع تلك األحكام .أحكام
مؤشر على القدرة على دفع كافة المبالغ المستحقة بموجب  التي تعد بمثابةالتدفقات النقدية المستقبلية  ديروتق استحقاقھا موعد تجاوز

  . الشروط التعاقدية
  

  المتاحة للبيع  ستثماراتنخفاض قيمة االاخسائر 
  

أو ممتد في  حادالقيمة عندما يكون ھناك انخفاض  في المتاحة للبيع قد تعرضت النخفاضغير المدرجة  سندات الملكيةالمجموعة أن  تقرر
الختبار  ستثماراتيتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لتلك اال ،وفي حال كانت القيم العادلة غير متاحة. من تكلفتھا ألقل القيمة العادلة
وضع باالعتبار مجال العمل وحالة الذمم المدينة مع الخاطر االئتمان م سماتتقوم المجموعة بتقييم  ،ماحكاأل ھذهولوضع . انخفاض القيمة

مؤشر على القدرة على دفع كافة المبالغ المستحقة بموجب  التي تعد بمثابةالتدفقات النقدية المستقبلية  ديروتق االستحقاقموعد  تتجاوزالتي 
  .الشروط التعاقدية

  
  بتكاليف االستحواذ المتعلقةالسياسة اآلجلة 

  

الستحواذ التي ينبغي تأجيلھا على األحكام المتعلقة بتكاليف اإلصدار، والتي تكون مرتبطة مباشرة بعملية االستحواذ يعتمد مبلغ تكاليف ا
ً لھا تتميز بالمشاركة االستثمارية، يتم تكلفة االستحواذ الخاصة بعقود التكافل طويلة األجل دون شروط ثابتة وفيما يتعلق ب. وتتغير وفقا

بما في ذلك إيرادات (لي الفترة المتوقعة للعقد حيث أن النسبة الثابتة من إجمالي األرباح الھامشية المقدرة إطفاؤھا على مدى إجما
ً للسياسة المحاسبية قد تم بيانھا  )االستثمار نموذج ھوامش األرباح المتوقعة على  يعتمد )ب( ٣في اإليضاح الناتجة عن ھذه العقود وفقا

ستقبلية المتوقعة التي تأخذ باالعتبار االفتراضات، مثل المصروفات ومعدالت التناقص أو إيرادات الخبرات السابقة والخبرات الم
  .االستثمار ويتم تحديثھا بنھاية كل فترة محاسبية

 
  السياسات المحاسبية الھامة   .٣
  

  .الموحدة ذه البيانات الماليةلقد تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بصورة متسقة على كافة الفترات المقدمة في ھ
  
  أساس التوحيد  )أ

  

  الشركات التابعة 
  

في  تحكمالالقدرة على  لمجموعةا لدى كونيھذه السيطرة عندما وتتواجد . المجموعةتخضع لسيطرة التي  بالشركاتالشركات التابعة تتمثل 
البيانات المالية الموحدة إدراج تم ي. ض االستفادة من أنشطتھا، بغرةمباشر أو غير مباشربصورة  ،السياسات المالية والتشغيلية لشركة ما

  . ھذه السيطرة توقفحتى تاريخ  السيطرة بدايةمن تاريخ اعتباراً للمجموعة البيانات المالية الموحدة ضمن للشركة التابعة 
  

البيانات  كجزء منبشكل منفصل جموعة المسيطر عليھا من قبل المالشركات في حقوق ملكية ونتائج  الحصص غير المسيطرةبيان ويتم 
  . للتغيرات في حقوق المساھمين في البيانات المالية الموحدة للمجموعةالموحدة 

  

ملكية  سنداتأو بيع (ملكية من سندات على  السيطرة،الذي يلي  ،الالحق االستحواذ عندأو خصومات  مساھمات أيمباشرًة ب يتم االعتراف
  . المساھمينحقوق ضمن   حصص غير مسيطرة) إلى



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ١٣

  
  )تابع( إيضاحات

  
  )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   .٣
   
  )تابع( أساس التوحيد  )أ

  
  )استثمارات محتسبة وفقاً لحقوق الملكية(االستثمار في شركات زميلة 

  
وتتضمن . مالية والتشغيليةسياساتھا ال على ، ولكن ليست سيطرة،ملحوظالتي يكون للمجموعة تأثير  تلك الشركاتالشركات الزميلة ھي 

حقوق الملكية، احتساب ساس أجمالي األرباح والخسائر المعترف بھا للشركات الزميلة على إالبيانات المالية الموحدة حصة المجموعة في 
  . من التاريخ الذي يبدأ فيه التأثير وحتى تاريخ انتھاء ذلك التأثيراعتباراً 

  
إيقاف يتم و صفرللمجموعة إلى  الدفترية، يتم تخفيض القيمة ر عن حصتھا في شركة زميلةالخسائ عندما تزيد حصة المجموعة من

  . عن شركة زميلة بالنيابةبدفع مبالغ قيامھا قانونية أو إنشائية أو  لتزاماتالالمجموعة  إلى حد تكبدة خسائر أخرى أيب االعتراف
  

  المعامالت المحذوفة عند التوحيد 
  

البيانات المالية  إعدادعند  ،لمجموعةا لمعامالت داخالعن  ناتجةأرباح غير محققة  أيلمجموعة، وا داخلامالت يتم حذف األرصدة والمع
عن المعامالت مع الشركات الزميلة، حيثما أمكن، إلى مدى حصة  الناتجةيتم حذف األرباح غير المحققة  كما. للمجموعة الموحدة

يوجد خسائر غير المحققة بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة ، ولكن إلى المدى الذي ال كما يتم حذف ال. الشركات تلكالمجموعة في 
  .القيمة في دليل على انخفاض به
  

  االستحواذ من شركات تخضع لسيطرة مشتركة
  

وعة، يتم شركات تخضع لسيطرة المساھم الذي يسيطر على المجممن تحويل حصص في  فيما يتعلق بعمليات دمج األعمال التي تنشأ
يتم االعتراف . السيطرة المشتركةتفعيل أو، الحقاً، بتاريخ  تم عرُضھامقارنة أقرب سنة احتسابھا كما لو تمت عملية االستحواذ في 

. عةوبالموجودات والمطلوبات المستحوذ عليھا بالقيم الدفترية المعترف بھا سابقاً في البيانات المالية الموحدة للمساھم المسيطر على المجم
/ حقوق ملكية المجموعة وتم مباشرًة االعتراف بأية أرباح فيبنود حقوق الملكية للشركات المستحوذ عليھا إلى نفس البنود تم إضافة 

  .خسائر ناتجة ضمن حقوق الملكية
  

  فقد السيطرة
  

بعة، باإلضافة إلى أية حصص غير عند فقد السيطرة، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة التا
السيطرة ضمن األرباح أو  دويتم االعتراف بأية فائض أو عجز ينتج عن فق. مسيطرة وبنود حقوق ملكية أخرى تتعلق بھذه الشركة التابعة

ي تاريخ فقط السيطرة حصة في الشركة التابعة السابقة، يتم قياس ھذه الحصة بالقيمة العادلة ف بأيةاحتفاظ المجموعة  حال في. الخسائر
مالية والحقاً، يتم احتسابھا على أنھا شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لحقوق الملكية أو وفقاً للسياسة المحاسبية للمجموعة حول األدوات ال

  .استناداً إلى مستوى التأثير المحتفظ به
  
   التكافل عقود   )ب
  
  التصنيف  .١
  

عقوداً يتم  المجموعةال تصدر . والمخاطر المالية التكافلأو كال من مخاطر  التكافلتحويل مخاطر  عقوداً يتم بموجبھا إما المجموعةتصدر 
  . بموجبھا تحويل المخاطر المالية فقط

  

من خالل الموافقة على ) حامل وثيقة التأمين(الھامة من طرف آخر  التكافلبموجبھا مخاطر  المجموعةيتم تصنيف العقود التي تقبل 
ً على ) الحدث المؤمن ضده(وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد  تعويض حامل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سلبيا

لتعويضات إضافية ھامة  المجموعةھامة إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده سداد  التكافلوتكون مخاطر . تكافلكعقود  التكافلحامل وثيقة 
  .    حدوثهه مقارنة بعدم نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضد

  

ً بتحويلأي التكافليمكن أن تقوم عقود  وتتمثل المخاطر المالية بالمخاطر الناتجة عن التغير المستقبلي المحتمل . المخاطر المالية بعض ضا
ألجنبية أو مؤشر أسعار األوراق المالية أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت ا أو معدالت الربح المحددة أكثر من أوفي واحد 

تغير أخر، على أال يكون التغير، في حالة التغير غير المالي،  أياألسعار أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو 
  .متعلق بأحد أطراف العقد

  

حتى يتم  تكافليظل مصنفاً كعقد  افلتكعند تصنيف العقد كعقد . استثمارھامة كعقود  تكافليتم تصنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر 
  .    انتھاؤھايتم أو  لتزاماتالوفاء بكافة الحقوق واال
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 والقياس  االعتراف  .٢
  

  .طر وما إذا كانت األحكام والشروط ثابتةيتم تصنيف عقود التكافل ضمن ثالث فئات رئيسية، استناداً إلى فترة المخا
  

  عقود التكافل العامة) أ
  

فيما  . وثيقة التأمين بدايةعند  الموحد ضمن بيان الدخل ،السنوية بوثائق التأمينفيما يتعلق  ،المكتتبة المساھماتبإجمالي  االعترافيتم 
األجزاء غير  إدراجمتساوية، ويتم  أقساطعلى  الوثائق مدى مدةعلى  تالمساھماتم توزيع ي ،واحدة سنة تزيد مدتھا عنالتي  وثائقبال يتعلق

  .بيان المركز المالي الموحدفي " المكتسبةغير المساھمات "ضمن المنتھية من ھذه المساھمات 
  

  عقود تكافل اآلسرة) ب
  

التي تكون  ،بالنسبة للعقود قصيرة اآلجل .إلخ ةالجسدياإلصابات أو  مثل الوفاة أو البقاء اإلنسانياة متعلقة بح أحداثترتبط ھذه العقود ب
، فيتم أفراد التي تكون عادًة مع ،جلبالنسبة للعقود طويلة األ. استحقاقھا بالمساھمات عند االعتراف، فيتم من العمالء مجموعةعادًة مع 
  . استالمھاعندما بالمساھمات  االعتراف

  

  بوحدًة مااالستثمارات المرتبطة عقد  )ج
  

أنشأتھا المجموعة  التي االستثماربالعقد بوحدات صناديق  المذكورةيربط المدفوعات  تكافلالمرتبط بوحدًة ما بعقد  التكافلد عق يمثل
بموجب الثقة االئتمانية  المساھمينيتم إدارة ھذه األموال من قبل المجموعة نيابًة عن . المساھمين في البرنامجباألقساط الواردة من 

للوفاء بااللتزامات الناشئة  المخططنيابة عن أصحاب ھذا  التبرعوباإلضافة إلى ذلك تقوم المجموعة بإدارة صندوق  ).المدير(كمضارب 
المرتكزة على نسبة معينة من قيمة  االستثماريتم تحميل تكاليف . التبرعلم تلجأ المجموعة إلى موجودات صندوق . من عمليات التكافل

تفي ھذه المشتقات المتضمنة . بأداء الموجودات ذات الصلة بھذه الصناديق المساھم بالمخططتجاه يرتبط المطلب . أتعابكالصندوق 
بالقيمة العادلة ، ونظرا ألن جميع  قياسھاونظرا ألن جميع المطلوبات الناشئة عن مشتقات متضمنة، يتم بالفعل . التكافل بتعريف عقد

فھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، فإن المجموعة ال تقوم ييتم تصن ي البرنامج،ف المساھم االستثمارات التي تقوم بھا نيابًة عن 
  .المشتقات المتضمنة بشكل منفصل باحتساب

  
ً المبلغ المدفوع  يكونفي حالة المطالبة،  يم التقيعلى  بناءً  المطلوباتحتساب ويتم ا، ، أيھما أكبرلمبلغ المؤمن عليه أو قيمة الوحدةل مساويا

  .المشاركين في البرنامجالمتوقعة أن تعود على  للمنافعالقيمة الحالية  المرتكز علىاالكتواري 
 

مع ه بموجب العقود التزاماتللصندوق للوفاء ب ربحن قرض بدون والمطلوبات، سوف يمنح المساھمب للوفاء التبرعصندوق  ال يكفي عندما
  . التبرعو قرض ُيعاد سداده إلى المساھمين من الفائض المستقبلي لصندوق ويسمى ھذا القرض بالقرض الحسن، وھ. المشاركين

  
 التبرعبتبرعات التكافل ويتم تحويلھا إلى صندوق  ستثمارلصندوق اال/تخصيص لصندوق الوحدةالالمدفوعة بعد عملية  المساھماتتسمي 

التبرع ھو صندوق إن . الحاالت المرضيةمناسبة للوفيات وتبرعات التكافل على معدالت  ترتكز. حيث يتم دفع رسوم الوكالة للمساھمين
المؤمن عليھم حياة األعضاء متعلقة بمتيازات اوإدارته وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية بغرض تقديم  هاستثمارجماعي يتم  صندوق

  ).إن وجد(وسداد القرض الحسن ) المشاركين في البرنامج(
  

بعد حساب المطالبات،  التبرعقد ينشأ فائض في صندوق . سمة المشاركة التقديرية دلى حياة األفرااآلجل للتأمين ع العقود طويلة تتضمن
يصبح الفائض متاح للتوزيع على المستحقين من المشاركين شريطة أن . اتحتياطيواال ستثماراتالصلة، وعائدات اال ذات والمصروفات

، ويعتبر ھذا التوزيع حق اإلدارةمجلس  لقراريرجع توزيع الفائض . ةلسنة ذات الصلل التبرعفائض في صندوق  ييكون ھناك صاف
  .المذكورة في العقد االمتيازاتمن  ره لغي مكملتعاقدي 

  
ومع ذلك، يتم االعتراف بأقساط التكافل مباشرة . على مدى فترة طويلة) أو البقاء مثل الوفاة(أمين على الحياة تھدف عقود التكافل إلى الت

ضھا من خالل أسعار الوحدات ويتم تخفي/ يتم زيادة ھذه االلتزامات بالحركة في القيمة العادلة لالستثمارات ذات الصلة. تزاماالتعلى أنھا 
  .والسحوبات، إن وجدترسوم إدارة الوثيقة ورسوم الوفاة والتنازل 

  
خدمات التي يجب تقديمھا على مدى فترات تشتمل االلتزامات الخاصة بھذه العقود على أية مبالغ ضرورية لتعويض المجموعة عن ال

إن رسوم الوفاة . وينطبق ذلك على العقود التي تكون فيه رسوم إدارة الوثيقة أعلى في السنوات األولى عن السنوات الالحقة. مستقبلية
لتي تزيد عن أرصدة حساب لي مطالبات الوفاة المتوقعة، االمخصومة في كل فترة من حاملي العقود كمجموعة تعتبر كافية لتغطية إجما

  .في كل فترة؛ وعليه ال يتم وضع التزم إضافي لھذه المطالباتالعقد 
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 مطالبات ال  .٣
  

ة والتغيرات في مخصصات المطالبات قيد التسوية الناتجة عن تشتمل المطالبات المتكبدة على التسويات وتكاليف التعامل الداخلية والخارجي
ً وحسبما يكون . األحداث التي تقع خالل الفترة المالية   . والمبالغ المستردة المتعلقة بھا اإلنقاذ، يتم خصم تعويضات ممكنا

  

كلفة النھائية لتسوية كافة التعويضات المتكبدة للت المجموعةتشتمل المطالبات قيد التسوية على المخصصات التي يتم تكوينھا وفقاً لتقديرات 
 وغير المدفوعة كما في تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلبالغ عنھا أم لم يتم باإلضافة إلى مصروفات التعامل مع المطالبات الداخلية

د التسوية من خالل مراجعة المطالبات المبلغ يتم تقييم المطالبات قي. والمبالغ المستردة األخرى اإلنقاذوالخارجية ويخصم منھا تعويضات 
يتم إظھار التعديالت على مخصصات المطالبات المكونة في فترات  .ال يتم خصم مخصصات المطالبات قيد التسوية .عنھا بصورة فردية

والتقديرات الموضوعة بصورة كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة . للفترة التي تمت فيھا التعديالتالموحدة سابقة في البيانات المالية 
  .     منتظمة

  
  إجمالي مطالبات التعويض المدفوعة .٤
  

 مبلغ المطالبة مستحق الدفع إلى حاملي وثائق التأمينكون عندما ي الموحد ات المدفوعة ضمن بيان الدخلبإجمالي المطالب االعترافيتم 
  .التكافلخرى وفقاً لبنود عقود تم تحديد األطراف األوي
  
  بات المستردةالمطال  .٥
  

ً يف التكافلمن شركات إعادة المستردة المبالغ المستردة تشمل المطالبات   ما يتعلق بإجمالي المطالبات التي تم دفعھا من قبل المجموعة، وفقا
  . وغيرھا من المطالبات المستردة اإلنقاذضا أيوھي تشمل  ،المجموعة التي تحتفظ بھا التكافللعقود إعادة 

  
  بات قيد السداد و المطالبات التي لم يتم اإلبالغ عنھا إجمالي المطال

  
فيما . بيان المركز المالي الموحدفي تاريخ  سدادھالم يتم  والتي تعويضات المتكبدةلل شمل إجمالي المطالبات قيد السداد التكاليف المقدرةي

ً  رصدھايتم ف المالي الموحد، بيان المركزتاريخ   حتىمخصصات المطالبات المبلغ عنھا ولم يتم دفعھا ب يتعلق كل حالة على لتقديرات  وفقا
ً  يتمالتي س ،عتمد المخصصات على تقدير الخسائرت، وحده ضوء  فيمن قبل اإلدارة  رصدھاويتم ، غير مدفوعة مطالبةكل  نعدفعھا  حتما

ً  المعلومات ً لمخصص إضافي صافي  رصدكذلك يتم . والخبرة السابقة المتاحة حاليا مطالبات متكبدة ولم يتم  يأل رات اإلدارةتقديوفقا
في تقدير المطالبات قيد  إليهستناد األساس الذي تم االتفاصيل  ٢١ اإليضاحيتناول . بيان المركز المالي الموحداإلبالغ عنھا في تاريخ 

  .السداد
   

  .بشكل منفصلإجمالي المطالبات قيد السداد  في التكافلتم تقدير وبيان حصة إعادة 
  

  سبة تكغير الم المساھمات اتاحتياطياطي العجز في األقساط واحتي .٦
  

العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للتعويضات والمصروفات المنسوبة  التكافلالناتج عن عقود  المساھماتمخصص للعجز في  رصديتم 
 التزاماتغير المكتسبة و المساھماتن مخصص ع بيان المركز المالي الموحدللفترات غير المنتھية لوثائق التأمين السارية في تاريخ 

 اإداراتھفئات األعمال التي يتم لاستناداً  المساھماتويتم احتساب مخصص العجز في . بھذه الوثائقبالفعل فيما يتعلق المطالبات المسجلة 
 .غير المكتسبة ومخصصات التعويضات اتالمساھمالمحتفظ بھا السترداد  ستثماراتالمستقبلي لال ستثمارمعاً مع الوضع باالعتبار عائد اال

غير المكتسبة استناداً  المساھمات احتياطيعجز محتمل في  أيمقابل  بيان المركز المالي الموحدفي تاريخ إضافي مخصص  رصديتم 
بأعمال تكافل  لقةالمتع غير المكتسبة المساھماتيتم احتساب . ١/٦طريقة  استخدام، فيما عدا، األعمال البحرية حيث يتم ١/٢٤طريقة ل

  .خبير التقييم وفقاً لما يقرره األسرة
  
     التكافلإعادة   .٧

    
من خالل تنويع مخاطر المحتملة في سياق أعمالھا االعتيادية بغرض الحد من صافي خسائرھا  التكافلبالتنازل عن إعادة  المجموعةتقوم 

المتنازل عنھا  بصورة  التكافلمصروفات الناتجة عن عقود إعادة وال يراداتيتم عرض الموجودات والمطلوبات واإل. التي تتعرض لھا
ال  التكافلذات الصلة حيث أن ترتيبات إعادة  التكافلوالمصروفات الناتجة عن عقود  يراداتمنفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإل

  . ھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمينالتزاماتمن  المجموعةتعفي 
  

ذات الصلة المتضمنة في موجودات إعادة  المساھمات بطريقة تتوافق مع التكافلمبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة يتم احتساب ال
  .التأمين
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وتعتبر تلك الموجودات قد تعرضت . موحدلي مابيان مركز في تاريخ كل مقابل االنخفاض في القيمة  التكافليتم تقييم موجودات إعادة 

قد ال تتمكن من استرداد  المجموعةوأن  ،المبدئي بھا االعترافنتيجة لحدث وقع بعد  ،القيمة في حال وجود دليل موضوعيفي النخفاض 
ة دمن شركات إعاالمجموعة يمكن قياسه بطريقة موثوقة على المبالغ التي سوف تستلمھا  كافة المبالغ المستحقة لھا ويكون لھذا الحدث تأثير

   .في الفترة التي تم تكبدھا فيھاالموحد بخسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين ضمن بيان الدخل  االعترافويتم . التأمين
  

  . على أساس االستحقاق التكافلبعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة  االعترافيتم 
  
  المؤجلة     العموالتتكلفة   .٨
  

ساوي النسبة من إجمالي ي ذيال االستحواذتكلفة  بالجزء من المؤجلة العموالتتكلفة موجودات تمثل تالعامة،  التكافلفيما يتعلق بعقود 
  . مكتسبةالغير  المساھماتات احتياطي وتصبح جزءاً من بيان المركز المالي الموحدالمكتتبة غير المكتسبة في تاريخ  المساھمات

  
على أقساط متساوية على  يتم تحميل العمولة المتعلقة بالتكافل ، التكافل طويلة األجل المرتبطة بوحدًة ما وعقود األسرةتكافل لعقود  بالنسبة
  . ركين على أساس تناسبيالعمر المتوسط للوثيقة، في حين يتم تحميل العمولة المتعلقة باالستثمارات المخصصة للمشا مدى

  
       التكافل مديني ودائني  . ٩

    
ھي والمستحق لحساب استثمار المشاركين،  المبالغ المستحقة من و إلى حاملي وثائق التأمين ووكالء التأمين وشركات إعادة التأمين إن

   . التكافلو موجودات إعادة أ التكافلوليس في مخصصات عقود  التكافلمالية يتم إدراجھا في مديني ودائني  أدوات
  
       التكافل العائلي اتاحتياطي.  ١٠

  

على  التأمينيةھذه االفتراضات  تشتمل. من خالل تقييم خبير تأمين مستقل لفوائد وثيقة التأمين المستقبلية ات المخاطراحتياطييتم تحديد 
وترتكز االفتراضات المتعلقة بالوفاة ومعدل . ر ومدة الوثيقةھامش التغير العكسي وتختلف بصورة عامة حسب نوع الوثيقة وسنة اإلصدا

  .تتأثر التعديالت على رصيد الصندوق بالمبالغ المحملة على أو المضافة إلى الدخل. السحب على الخبرة السابقة
  
  اإلحالل  تعويضاتو الباقيةالقيمة . ١١

  

كما قد ). الباقيةالقيمة ( ما مطالبةتسوية ل ھاعلي االستحواذالتي تم  )تالفةعادة ال(الممتلكات  بيع بعض مجموعةلل التكافلبعض عقود  تجيز
 المستردةالمبالغ  بتقديرات االعترافيتم  ).التعويضات(لسداد بعض أو كل التكاليف  آخريمجموعة الحق في السعي إلى أطراف لل يكون

  .اتعن المطالب التكافلمسؤولية  قياسكمخصص ل اإلحاللتعويضات والباقية 
  
     ) التكافل إيرادات باستثناء( يراداتاإل  )ج
  

     : على ما يلي) التكافل إيرادات باستثناء( يراداتتشتمل اإل  
    
  الرسوم والعموالت    إيرادات  )١
  

في  لمجموعةل إيراداتكبھا  االعترافيتم أداء خدمات أخرى  المجموعة تتطلب منالرسوم والعموالت المستلمة أو المستحقة التي ال إن 
  . تجديدھا في تاريخ التاريخ الفعلي لبدء وثائق التأمين ذات الصلة أو

  
      إيرادات االستثمار  )٢
  

خسائر القيمة العادلة /ية وأرباحستثمارالعقارات اال إيجار إيراداتمن الموجودات المالية و يراداتعلى اإل ستثماراال إيراداتتشتمل 
  . قيمة السوقوفقاً ل للعقارات االستثمارية

  

خسائر الموجودات المالية المصنفة /توزيعات األرباح وصافي أرباحإيرادات و األرباحمن الموجودات المالية على  يراداتتشتمل اإل
  . موجودات الماليةمن الالخسائر المحققة /بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرباح

  

    



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ١٧

  
  )تابع( إيضاحات

 
  ) تابع(الھامة المحاسبية السياسات   .٣

  
     )تابع( )التكافل إيرادات باستثناء( يراداتاإل  )ج

  
  )تابع( ستثماراال إيرادات  )٢
  

توزيعات األرباح  إيراداتب االعترافويتم . طريقة معدل الفائدة الفعلي استخدامالفوائد على أساس التناسب الزمني ب إيراداتب االعترافيتم 
بيان ) د(٣ اإليضاحيتم في . يكون ذلك في التاريخ الذي يسبق توزيع أرباح سندات الملكية عند ثبوت الحق في استالم ھذه التوزيعات وعادة

من خسائر الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرباح المحققة /بصافي أرباح االعترافأساس 
   .موجودات المالية األخرىال
  

ية بموجب عقود تأجير تشغيلية في األرباح أو الخسائر على أقساط متساوية على ستثمارمن العقارات اال إليجارا إيراداتب االعترافيتم 
على مدى فترة عقد  اإليجار إيراداتية الممنوحة كجزء ال يتجزأ من إجمالي اإليجاربالحوافز  االعترافويتم . اإليجارمدى فترة عقد 

  .اإليجار
  

يتضمن . ھذه األرباح يتم فيھا تحديدفي الفترة التي الموحد ية ضمن بيان الدخل ستثمارقيمة العادلة للعقارات االخسائر ال/يتم إدراج أرباح
  .تفاصيل التقييمات خالل السنة ١٣ اإليضاح
  

  )المطلوبات المالية الموجودات و( المالية دواتاأل  )د
  
  المالية غير المشتقة دواتاأل

  
خرى والنقد وما األمدينة الذمم الو التكافلالملكية وسندات الدين ومديني  تسندافي  ستثماراتالمالية غير المشتقة على اال دواتتشتمل األ

 احتياطيمن إجمالي المطالبات قيد السداد وحصة إعادة التكافل من وحصة إعادة التكافل والمستحق إلى ومن أطراف ذات عالقة يعادله 
والتمويل المصرفي والمطالبات قيد  ستثمارومطلوبات عقود االوالودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل المساھمات غير المكتسبة 

  . والذمم الدائنة األخرى والمطلوبات األخرى التكافلودائني المساھمات غير المكتسبة  احتياطيتكافل األسرة و احتياطيالتسوية و
  

  والقياس المبدئي      االعتراف إيقافو االعتراف  )١
  

ً يتم مبدئي   غير المبينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، التكلفة  دواتلية غير المشتقة بالقيمة العادلة زائداً، لألالما دواتقياس األ ا
  . للمعامالتبصورة مباشرة المنسوبة 

   
ً في أحكام تعاقدية خاصة بھذه األ المجموعةالمالية عندما تصبح  دواتباأل االعترافيتم    بالموجودات  ترافاالع إيقافويتم . دواتطرفا

بنقل  المجموعةأو عندما تقوم  المالية تدفقات نقدية من الموجوداتعلى  المجموعة بحصول الخاصة عندما تنتھي الحقوق التعاقديةالمالية 
   .لموجودات بصورة فعليةاكافة مخاطر وامتيازات ب أو بالسيطرةدون االحتفاظ  إلى طرف أخر لموجودات الماليةا

  
 االعترافيتم  .يتم تسويتھا أو إلغاؤھاعندما المحددة في العقد أو  المجموعة التزاماتتنتھي  بالمطلوبات المالية عندما عترافاال إيقاف يتم  

 أي، المعاملةبالمشتريات والمبيعات للموجودات المالية التي تتم بالطرق االعتيادية، حسبما تكون عليه الحالة، بتاريخ  االعتراف إيقافأو 
  . بشراء أو بيع الموجودات المجموعةالذي تلتزم فيه التاريخ 

  
  المالية       دواتفئات األ  )٢

  
  المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر دواتاأل  

  
إذا تم تحديدھا  يتم تصنيف أداة مالية على أنھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان يتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة أو

ً لالعتراف المبدئي، يتم قياس األ. المبدئي بھا االعترافكذلك عند  المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة  دواتالحقا
للموجودات المالية  شتمل صافي التغيرات في القيمة العادلةي. الموحد بالتغيرات التي تطرأ عليھا ضمن بيان الدخل االعترافالعادلة ويتم 

    .وتوزيعات األرباح المستلمة الربح إيراداتالمصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على 
  

حاسبي تعديالت على المعيار الم(قرار بإعادة تصنيف الموجودات المالية  ٢٠٠٨كتوبر أفي  ةالدولية يالمحاسب المعاييرمجلس أصدر 
إن ). اتاإلفصاح: يةالمال دواتاأل: الدوليةير التقارير المالية يامن مع ٧رقم المعيار والقياس و االعتراف: ماليةال دواتاأل ٣٩الدولي 
، بخالف تلك التي تم تصنيفھا ف الموجودات المالية غير المشتقةإعادة تصني للمنشأة يجيز ٣٩المعيار المحاسبي الدولي  علىالتعديل 

القيمة العادلة من خالل األرباح أو ب الموجودات المالية فئة خارج، ئيالمبد االعترافأو الخسائر عند  باحاإلربالقيمة العادلة من خالل 
  : يلي ، كماعلى المدى القريب أو إعادة الشراء حتفاظ بھا لغرض البيعفي حالة عدم اال) لمتاجرةل أي(الخسائر 

  
  



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ١٨

  
  )تابع( إيضاحات

 
  ) تابع(السياسات المحاسبية الھامة   .٣
  
       )تابع(األدوات المالية   )د

  
  ) تابع( المالية غير المشتقة دواتاأل
  
        )تابع(دوات المالية فئات األ  )٢

  
  )تابع( المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر دواتاأل  

  
صنيفھا ضمن الموجودات المحتفظ بھا للمتاجرة عند ت يلزم، وإذا لم والذمم المدينةنطبق على الموجودات المالية تعريف القروض اإذا   ) أ

أو  للمستقبل المنظورحتفاظ بالموجودات المالية النية والقدرة على اال المنشأةمن المحتمل إعادة تصنيفھا إذا كان لدي ف، ئيالمبد االعتراف
  . ستحقاقاال حتى تاريخ

  
، فمن المحتمل إعادة تصنيفھا خارج  فئة الموجودات المحتفظ م المدينةوالذمإذا لم ينطبق على الموجودات المالية تعريف القروض   )ب

  . "حاالت نادرة"بھا للمتاجرة، ويحدث ذلك في 
  
قد قامت بإعادة تصنيف  المنشأةمتطلبات إفصاح إضافية إذا كانت يقدم من معايير التقارير المالية الدولية  ٧ رقم ديل على المعيارالتع إن

ً موجودات    .٢٠٠٨يوليو  ١ھذه التعديالت بأثر رجعي اعتباراً من  ريتس. ٣٩الدولي  يمعيار المحاسبال علىللتعديل  مالية وفقا
  

األوراق المالية إلى  موجوداتالفئة  منالمشتقة  ، قامت المجموعة بإعادة تصنيف بعض الموجودات المالية غيروفقا لھذه التعديالت
   .إعادة التصنيف تأثير حوللمزيد من التفاصيل  ١٦ رقم اإليضاح انظر. حة للبيعامتاالستثمارية ال

  
والمتعلقة بمحافظ األعمال طويلة األجل بالقيمة  المبدئي بتصنيف كافة الموجودات المالية التي تحتفظ بھا االعترافعند  المجموعة قامت

الذي قد ينشأ فيما إذا لم يتم قياس  في القياس ختالفاالبصورة كبيرة  يقللو أإن ھذا التصنيف ينھي . العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  .و الخسائرأبالتغيرات التي تطرأ عليھا ضمن األرباح  االعترافتلك الموجودات بالقيمة العادلة ولم يتم 

  
  المحتفظ بھا لالستحقاق  ستثماراتاال
  

تم تصنيف ھذه السندات بالقيمة العادلة يكن قد الستحقاق ولم حتى تاريخ االنية والقدرة على االحتفاظ بسندات الدين  المجموعةإذا كان لدى 
المحتفظ بھا لالستحقاق بالتكلفة  ستثماراتويتم قياس اال. محتفظ بھا لالستحقاق استثماراتمن خالل األرباح أو الخسائر، يتم تصنيفھا ك

  .  طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً خسائر انخفاض القيمة استخدامالمطفأة ب
  

  الموجودات المالية المتاحة للبيع 
  
 استثماراتستخدم ھذه الفئة للموجودات المالية المدرجة التي ال يتم تصنيفھا على أنھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر أو أنھا تُ 

 االعترافويتم . عدل الفائدة الفعليطريقة م استخدامب الموحد ضمن بيان الدخل الربح إيراداتب االعترافيتم و. محتفظ بھا لالستحقاق
خسائر صرف /بأرباح االعترافويتم . الحصول على ھذه التوزيعات المجموعةعندما تستحق  الموحد بتوزيعات األرباح ضمن بيان الدخل

 يراداتاإلة ضمن بتغيرات القيمة العادلة األخرى مباشر االعترافويتم . الموحد العمالت األجنبية للسندات النقدية ضمن بيان الدخل
بالرصيد المتبقي في حقوق الملكية ضمن بيان  االعترافويتم  تتعرض النخفاض في القيمةأو  ستثماراتيتم بيع اال حتى الشاملة األخرى

   .الموحد الدخل
  

  الموجودات المالية األخرى
  

 استخداموالذمم المدينة األخرى، بالتكلفة المطفأة ب تكافلاليتم قياس الموجودات المالية غير المشتقة األخرى، مثل النقد وما يعادله ومديني 
  .طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصاً خسائر انخفاض القيمة

  
  المقاصة         )٣
  

حق  المجموعةلدى يكون،  ، وفقط عندماعندما بيان المركز المالي تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم بيان صافي المبلغ في 
الموجودات وتسوية  لتحصيلوني بمقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون لديھا النية لتسوية المعامالت على أساس صافي المبلغ أو قان

   .المطلوبات في ذات الوقت
  

تجة عن ويتم بيان األرباح والخسائر النا. ذلك المحاسبية المعايير تجيزوالمصروفات على أساس صافي المبلغ عندما  يراداتعرض اإليتم 
  . القيمةعلى أساس صافي  المماثلة مجموعة من المعامالت
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 ١٩

  
  )تابع( إيضاحات

 
  ) تابع(السياسات المحاسبية الھامة   .٣
  
       )تابع(األدوات المالية   )د

  
  ) تابع( المالية غير المشتقة دواتاأل
  
  قياس القيمة العادلة        مبادئ   )٤
  

المالية  دواتلأل منسقي األسعارمن المالية على سعرھا السوقي المدرج أو عروض األسعار المقدمة  دواتلأليرتكز تحديد القيم العادلة 
وتشتمل طرق التقييم . طريق تقييم استخدامالمالية األخرى ب دواتويتم تحديد القيمة العادلة لكافة األ. ةق نشطاسوأالتي يتم المتاجرة فيھا في 

المماثلة التي لھا أسعار سوقية ملحوظة باإلضافة  دواتقة التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة باألعلى طريقة صافي القيمة الحالية وطري
  .إلى نماذج التقييم

  
من أسعار سوقية أو مقدرة بناء  ولكن قد تستمدسوقية ملحوظة  بياناتضمن ھذه النماذج  المدخالت المدرجةقد ال تكون بعض أو كل ھذه 

ً لشروط السوق االعتيادية، يتم . موضوعة على افتراضات المالية بصورة مبدئية بسعر  دواتباأل االعترافعندما يتم إبرام معاملة وفقا
المعاملة الذي يمثل أفضل مؤشر للقيمة العادلة، على الرغم أن القيمة التي يتم الحصول عليھا من نموذج التقييم قد تختلف عن سعر 

به على معطيات وظروف كل معاملة  االعترافويتوقف توقيت . بيان الدخلالفرق المبدئي ضمن مباشرة ب االعترافوال يتم . المعاملة
  .بعد أن تصبح معطيات السوق التي تدعم األرباح أو الخسائر متاحة االعترافبحيث ال يتم 

  
ين أطراف على دراية ولديھا الرغبة في الموجودات أو تسوية االلتزامات ب استبداليتم بموجبھا يمكن أن تمثل القيمة العادلة القيمة التي 

  .  إتمام المعاملة وفقاً لشروط السوق االعتيادية في تاريخ القياس
  

ويعتبر . بقياس القيمة العادلة لألداة المالية المعنية باستخدام األسعار المدرجة في سوق نشط لھذه األداة تقوم الشركةحيثما يكون متاحاً، 
األسعار المدرجة متاحة بصورة فعلية ومنتظمة وتمثل المعامالت السوقية الفعلية التي تتم بصورة منتظمة وفقاً السوق أنه نشط عندما تكون 

  . لشروط السوق االعتيادية
  

وتشتمل أساليب التقييم على . بتحديد القيمة العادلة باستخدام أسلوب تقييم الشركةفي حال كان السوق غير نشط بالنسبة ألداة ما، تقوم 
، )في حال توفر ذلك(خدام المعامالت التي تتم وفقاً لشروط السوق االعتيادية بين أطراف على دراية ولديھم الرغبة في إجراء المعاملة است

 ً إن . لتدفقات النقدية المخصومةصافية من أساليب القيمة الحالية وطرق ااستناداً إلى القيمة العادلة الحالية ألدوات أخرى مماثلة تماما
، باإلضافة إلى بالشركةب التقييم المختار يحقق االستفادة القصوى من مدخالت السوق، ويعتمد بأقل قدر ممكن على التقديرات المتعلقة أسلو

اإللمام بكافة العوامل التي يقوم المشاركون في السوق بمراعاتھا عند تحديد سعر ما، كما يكون ھذا األسلوب متوافق مع المناھج 
إن المدخالت الخاصة بأساليب التقييم تمثل بصورة مالئمة توقعات وقياسات السوق لعوامل . تمدة لتسعير األدوات الماليةاالقتصادية المع

اختبارھا للتأكد من مدى صالحيتھا باستخدام أسعار من وبتقسيم أساليب التقييم  الشركةتقوم . العائد من المخاطر الكامنة في األدوات المالية
  .مبرمة في السوق حالياً لنفس األداة أو أسعار مرتكزة على معطيات ملحوظة أخرى للسوق الحاليمعامالت ملحوظة 

  
ت المستخدمة في وضع ھذه بقياس القيمة العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أھمية المدخال الشركةتقوم 

  . القياسات
  

  . في سوق نشط ألداة مطابقة) ر المعدلغي(سعر السوق المدرج : ١المستوى 
 

). المستمدة من األسعار(أو بصورة غير مباشرة ) األسعار(أساليب تقييم مستندة إلى مدخالت ملحوظة، سواء بصورة مباشرة : ٢المستوى 
اثلة أو األسعار المدرجة أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مم: تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام

ألدوات مماثلة أو مطابقة في أسواق تعتبر أقل نشاطاً أو أساليب تقييم أخرى تكون فيھا جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو 
  . غير مباشرة من معطيات السوق

 
ى كافة األدوات التي تتضمن أساليب تقييمھا مدخالت تشتمل ھذه الفئة عل. ملحوظةغير أساليب التقييم باستخدام مدخالت ھامة : ٣المستوى 

تشتمل ھذه الفئة على أدوات يتم تقييمھا بناًء . ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثيراً ھاماً على تقييم األداة
  .الملحوظة ضرورية إلظھار الفروق بين األدوات على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة بحيث تكون االفتراضات أو التسويات الھامة غير
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  )تابع( إيضاحات

 
  ) تابع(السياسات المحاسبية الھامة   .٣
  
       )تابع(األدوات المالية   )د

  
  ) تابع( المالية غير المشتقة دواتاأل
  
   نخفاض القيمةا تحديد وقياس  )٥
  

بالقيمة العادلة  الدفتريةليل موضوعي على انخفاض قيمة الموجودات المالية غير تقييم ما إذا كان ھناك دب تقريربتاريخ كل  المجموعةتقوم 
عندما يشير دليل موضوعي على حدوث خسائر بعد  النخفاض في القيمة الموجودات المالية تتعرض. من خالل األرباح أو الخسائر

  . ة المستقبلية للموجودات يمكن تقديره بصورة موثوقةموجودات وأن لھذه الخسائر تأثير على التدفقات النقديبالالمبدئي  االعتراف
  
قيمة على معطيات ملحوظة تنبه الشركة إلى وجود أزمة مالية  في النخفاض الالموجودات المالية تعرض على  ةالموضوعي األدلةشتمل ت

إن االنخفاض الحاد أو . ة التي يعمل بھا المصدرللمصدر أو تغيرات مؤثرة في البيئة التكنولوجية أو السوقية أو االقتصادية أو القانوني حادة
 .  ضاً بمثابة دليل موضوعي على انخفاض القيمةأيتكلفتھا يعد  ألقل منالممتد في القيمة العادلة لسندات الملكية 

  
وبين القيمة الحالية  الدفتريةة يتم احتساب خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين القيم

ويتم احتساب خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة . للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل العائد الفعلي األصلي
بينما يتم . نخفاض قيمة كل أصل على حدهيتم تقييم الموجودات المالية الھامة بصورة فردية لتحديد ا. قيمتھا العادلة الحالية إلىللبيع استناداً 

  .  نفس سمات مخاطر االئتمان لھاتقييم الموجودات المالية المتبقية بصورة جماعية في مجموعات 
  

لموجودات المالية المتاحة المتعلقة بايتم تحويل الخسائر المتراكمة و. الموحد بكافة خسائر انخفاض القيمة ضمن بيان الدخل االعترافيتم 
ً ضمن  االعترافيع والتي تم للب ويتم عكس خسائر انخفاض القيمة إذا كان . الموحد إلى بيان الدخل الشاملة األخرى يراداتاإلبھا مسبقا

فيما يتعلق بالموجودات المالية التي . بخسائر انخفاض القيمة االعترافبصورة موضوعية بحدث وقع بعد  القيد العكسيباإلمكان ربط ذلك 
بھذا العكس ضمن بيان  االعترافالتكلفة المطفأة والموجودات المالية المتاحة للبيع والتي تكون عبارة عن سندات دين، يتم يتم قياسھا ب

بھذا العكس مباشرة ضمن  االعترافأما بالنسبة للموجودات المالية المتاحة للبيع والتي تكون عبارة عن سندات ملكية، فيتم . الموحد الدخل
   .لبيان الدخل الشام

  
  المستحق إلى المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات  )٦
  

على أنه التزام مالي، والذي تم تصنيفه بالقمية العادلة من خالل المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات يتم تصنيف المستحق إلى 
ً لالعتراف المبدئي، يتم قياس . األرباح أو الخسائر، عند االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة من خالل  المصنفة المطلوبات الماليةالحقا

  .الموحد األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة مع االعتراف بأية تغير في القيمة العادلة ضمن بيان الدخل
  
  المالية األخرى   دواتاأل  )٧
  

المصدرة من  ستثمارء والوسطاء فيما يتعلق بعقود االتشتمل المطلوبات المالية األخرى على المبالغ مستحقة الدفع في المستقبل إلى العمال
  . ما لم يتم التنازل عن العقد في ذلك التاريخ من كل عام في تاريخ بدء سريان العقد بصورة سنويةيتم سداد الدفعات و .المجموعةقبل 

  
القيمة الحالية للدفعات  تخفيضيمة العادلة من خالل ويتم تحديد الق .المبدئي االعترافيتم قياس ھذه المطلوبات المالية بالقيمة العادلة عند 

لمطلوبات ذات متوسط مدة  المعني الوقت المال فييعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة  المستقبلية المتوقعة بمعدل خصم قبل الضريبة
   . مساوية

  
  . طريقة معدل الفائدة الفعلي تخداماسالحقاً لالعتراف المبدئي، يتم بيان ھذه المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة ب

  
إن السحوبات المصرفية على المكشوف التي يتم سدادھا عند الطلب وتشكل  .الطلب تحتوودائع  أرصدة نقديةعلى  يشتمل النقد وما يعادله

  . الموحد لنقديةالنقد وما يعادله لغرض بيان التدفقات ا عناصرجزءاً ال يتجزأ من إدارة المجموعة للنقد يتم إدراجھا كأحد 
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  )تابع( إيضاحات
 

  ) تابع(السياسات المحاسبية الھامة   .٣
  
  العقارات االستثمارية   )ھـ

  
ن، ولكن تتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لتحقيق إيرادات إيجاريه أو لزيادة قيمة رأس المال أو لكال الغرضي

يتم قياس  .ھا للبيع في سياق األعمال االعتيادية، أو استخدامھا في إنتاج أو توريد بضائع أو خدمات أو ألغراض إداريةال يتم االحتفاظ ب
ً بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي تغير يطرأ عليھا ضمن بيا ن العقارات االستثمارية بالتكلفة عند االعتراف المبدئي ويتم قياسھا الحقا

  . الدخل
  

وعة بتحديد القيمة العادلة على أساس التقييم الذي تم إجراؤه من قبل شركة تقييم مستقلة معتمدة ولديھا مؤھالت مھنية مناسبة تقوم المجم
  .    وخبرة سابقة في تقييم عقارات في موقع وفئة مماثلة للعقارات التي يتم تقييمھا

  
وتشتمل تكلفة العقارات االستثمارية المشيدة ذاتياً . العقارات االستثمارية تشتمل التكلفة على النفقات المنسوبة مباشرة إلى االستحواذ على

على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخرى منسوبة بصورة مباشرة إلى إيصال العقارات االستثمارية إلى الحالة التشغيلية 
  . مرسملةالمناسبة لالستخدام المزمع لھا باإلضافة إلى تكاليف االقتراض ال

  
المحتسبة على أنھا الفرق بين صافي المتحصالت من االستبعاد (يتم االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد عقار استثماري 

ً كممتلكات وآالت ومعدات، يتم  .بيان الدخل الموحدضمن ) والقيمة الدفترية للعقار عند بيع أحد العقارات االستثمارية، المصنف سابقا
  .  يل أية قيمة ذات صلة مدرجة ضمن احتياطي إعادة التقييم، إلى األرباح المحتجزةتحو

  
، تصبح قيمته العادلة في تاريخ إعادة التصنيف عندما يتغير االستخدام الخاص بالعقار بحيث تتم إعادة تصنيفه كممتلكات وآالت ومعدات

  . ھي تكلفته، وذلك لغرض االحتساب الالحق
  
   األجنبيةلعمالت المعامالت با  )و

  
ً ألسعار ا يتم تحويل الموجودات و. لصرف السائدة بتاريخ المعاملةيتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرھم اإلماراتي وفقا

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  أما . لموحدا بيان المركز الماليوالمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى الدرھم اإلماراتي وفقا
 ً  ألسعار الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم بيانھا بالتكلفة التاريخية فيتم تحويلھا إلى الدرھم اإلماراتي وفقا

يتم . لموحدا عن التحويل ضمن بيان الدخل الناتجةصرف العمالت األجنبية  بفروق االعترافھذا ويتم . الصرف السائدة بتاريخ المعاملة
ً الشركات الزميلة  في ملكيةالوحقوق  الخارجية تحويل موجودات ومطلوبات الشركات التابعة بيان بتاريخ ألسعار الصرف السائدة وفقا

  . بتاريخ التقرير دالموح المركز المالي
  

 بيانمباشرة ويتم . متوسط أسعار الصرف للسنةونتائج الشركات الزميلة وفقاً ل الخارجية لشركات التابعةل الموحدة الدخل يتم تحويل بيانات
  .الموحدة الشاملة األخرى يراداتاإل فيالتحويل الناتجة عن  صرف العمالت فروق

  
   رأس المال  )ز

  
  األسھم العادية

سھم األ ياراتخوعادية السھم األبالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرة إلصدار  االعترافيتم . يتم تصنيف األسھم العادية كحقوق ملكية
  .حقوق الملكية، صافية من التأثيرات الضريبية من كاقتطاع

  
  أسھم الخزينة

المدفوع، بما في ذلك التكاليف المنسوبة بصورة  الثمن بقيمة االعترافعندما يتم إعادة شراء رأس المال المعترف به كحقوق ملكية، يتم 
كاقتطاع من إجمالي حقوق الملكية في  عرضھاويتم ھا كأسھم خزينة ؤالمعاد شراويتم تصنيف األسھم . كاقتطاع من حقوق الملكيةمباشرة، 

  .بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
   



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ٢٢
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   )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   .٣
  
   الممتلكات والمعدات واالستھالك  )ح

  
  الممتلكات والمعدات 

  
ً يتم بيان الممتلكات والمعدات بالتكل باستثناء األراضي والمباني التي يتم  ،إن وجدت ،االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة فة ناقصا

  . بيانھا بالقيمة المعاد تقييمھا
  

  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز 
  

يتم تحويل تكلفة تلك الموجودات  ،شاءعند االنتھاء من اإلن. يتم بيان األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة لحين االنتھاء من اإلنشاء
ويتم . تكاليف االقتراض المرسملة إلى البند المناسب من الموجودات ، بما في ذلكباإلضافة إلى التكلفة المنسوبة مباشرة إلى اإلنشاء

  . الموجودات قبل االنتھاء من اإلنشاء استخداماحتساب االستھالك في حال تم البدء في 
  

  النفقات الالحقة 
  

بكافة  االعترافويتم . حتسابه بصورة منفصلةايتم  الذيبنود الممتلكات والمعدات  جزء من أحدتتم رسملة النفقات المتكبدة الستبدال 
  . النفقات األخرى ضمن بيان الدخل الموحد كمصروفات

  
  االستھالك 

  
المقدرة لكل جزء من بنود الممتلكات  اإلنتاجية ماراألعبيان الدخل الموحد على أقساط متساوية على مدى  علىيتم تحميل االستھالك 

ً إعادة تقييم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات . وال يتم احتساب استھالك على األراضي. والمعدات يتم سنويا
  . سنوات ١٠ – ٤ بين) باستثناء األراضي(المقدرة لتلك الموجودات  اإلنتاجية األعمارتتراوح . والمعدات

  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  )ط

  
  خطة التعويضات المحددة

  
للموظفين المغتربين، يعتمد استحقاق ھذه التعويضات على راتب الموظف وطول مدة خدمته، نھاية الخدمة تقدم المجموعة تعويضات 

  .تلك التعويضات على مدار مدة خدمة الموظفيتم استحقاق التكاليف المتوقعة ل. بشرط إكمال الحد األدنى لمدة الخدمة
  

ً للقوانين  فيما يتعلق بالموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة، تقوم المجموعة بدفع أقساط لبرنامج التأمين المحلي طبقا
عندما كمصروفات  تحميلھاوالتي يتم تقتصر التزامات المجموعة على ھذه األقساط ، . المحلية، ويتم احتسابھا كنسبة من رواتب الموظفين

  .تستحق
  
  النقد وما يعادله  )ي

  
صافية من  ،نقد في الصندوق وحسابات جارية لدى البنوك وودائع مصرفية تستحق خالل أقل من ثالثة أشھراليشتمل النقد وما يعادله على 

  .  وال يتضمن الودائع المرھونة الدوارالتمويل المصرفي 
  
  المخصصات   )ك

  
االعتراف بمخصص ما إذا كان لدى المجموعة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي قانوني أو إنشائي يمكن تقديره بصورة موثوقة، يتم 

ويتم تحديد المخصصات عن طريق خصم . ويكون من المرجح أن يلزم إجراء تدفقات نقدية خارجة للمنافع االقتصادية لتسوية االلتزام
المخاطر التي ينطوي عليھا الحالية للقيمة الزمنية للمال وتقييمات السوق بمعدل ما قبل الضريبة يعكس  المتوقعة التدفقات النقدية المستقبلية

  .ويتم االعتراف بتالشي الخصم كمصروفات تمويل. ھذا االلتزام
       
   التشغيلية اإليجارعقود   )ل

  
جارات يإب االعترافويتم . تشغيلية إيجاريازات الملكية الھامة كعقود التي يحتفظ بموجبھا المؤجر بمخاطر وامت اإليجاريتم تصنيف عقود 

  . اإليجارعلى أقساط متساوية على مدى فترة عقد  الموحد التشغيلية كمصروفات ضمن بيان الدخل اإليجاردفعات عقود و
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   )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   .٣
  
  الموجودات غير الملموسة   )م
  

  الشھرة التجارية  )١(
  

  . تابعة ةعلى شرك االستحواذ عندتنشأ الشھرة التجارية 
  
 لتزاماتعن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات واال االستحواذتكاليف  في الزيادةبمثل الشھرة التجارية تت

بھا مباشرة ضمن  االعتراف، يتم )سالبةشھرة تجارية ( سالبةزيادة عندما تكون ال. التي يمكن تحديدھا للشركة المستحوذ عليھاالطارئة 
  .الشاملة األخرى  يراداتاإل
  

  حصص غير مسيطرة على االستحواذ
  

ضافي عن القيمة اإل ستثمارفي شركة تابعة الزيادة في تكلفة االحصص غير مسيطرة على  االستحواذتمثل الشھرة التجارية الناشئة عن 
  .عليھا بتاريخ التحويل االستحواذموجودات التي تم لصافي ال الدفترية

  
  القياس الالحق 

  
ً خسائر انخفاض القيمة المتراكمة ً لحقوق  المستثمر بھافيما يتعلق بالشركات . يتم قياس الشھرة التجارية بالتكلفة ناقصا المحتسبة وفقا

  .  ستثمارلال تريةالدفللشھرة التجارية في القيمة  الدفتريةالملكية، يتم إدراج القيمة 
  

  برامج الحاسب اآللي   )٢(
  

ً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة ويتم تحميل . يتم بيان الموجودات غير الملموسة التي استحوذت عليھا المجموعة بالتكلفة ناقصا
تشتمل الموجودات غير . الملموسةاإلطفاء على بيان الدخل على أقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات غير 

بالنفقات على  االعترافيتم . سنوات ٥-٣ مدى فترة تتراوح ما بينالملموسة على تكاليف برامج الحاسب اآللي التي يتم إطفاؤھا على 
  . كمصروفات عندما يتم تكبدھاالموحد الموجودات غير الملموسة المنتجة داخلياً ضمن بيان الدخل 

  
  ضريبة الدخل   )ن

  
ويتم تكوين مخصص للضرائب على العمليات الخارجية للشركات . ة ضرائب داخل دولة اإلمارات العربية المتحدةيال تخضع المجموعة أل

  . في كل دولة المطبقةالتابعة وفقاً للقوانين المالية 
  

  العجز في صندوق حاملي وثائق التأمين   )س
  

تحتفظ المجموعة . قرض حسن وفقاً للتعھد الخاص بھمن من قبل المساھمين من خالل عجز في صندوق حاملي وثائق التأمي أييتم تمويل 
  ). ٢٨ اإليضاحراجع (القروض  مقابل تلكبمخصص كامل 

  
  والمساھمين  لتأميناالتأمين المنسوبة إلى حاملي وثائق  إيرادات  )ع

  
ً ألحكام الشريعة١ اإليضاحكما ھو مبين في  التأمين من  إيراداتن صافي إونتيجة لذلك، ف. اإلسالمية ، تمارس المجموعة نشاطھا وفقا

التي يحصل عليھا حامل وثيقة التأمين والذي  التكافلحكام عقود أبموجب شروط و التكافلإلى حاملي وثائق  منسوب المجموعةعمليات 
مع المؤمن عليھم  المساھماتفظة محيجوز له المشاركة في  المجموعةحصوله على وثيقة التأمين من عند  ن المؤمن عليهأينص على 

  ). التبادلي(ساس التعاون أبنفس درجة التأمين على  خريناآل
  

ومطلوبات  اإلدارةمصاريف  بعد اقتطاعالفائض بشكل خاص على أساس حصته في  المجموعةويتم تحديد عالقة المؤمن عليه مع 
 المجموعةتتعھد . للمجموعةالسنة المالية  نھايةمع  التكافلي فئة ف المجموعةدارة إات الضرورية بواسطة مجلس حتياطيالمطالبات واال

ً لقرار مجلس صافي األ منبدفع حصة المؤمن عليه   إيراداتصافي  إال أن .للمجموعةالسنة المالية  ختامبعد  الشركةرة ادإرباح وفقا
  . دول الشركات التابعة كل دولة من للمساھمين وفقاً للقوانين السائدة في عائدمن عمليات الشركات التابعة  التأمين

  
  . عن حاملي وثائق التأمين بالنيابة التكافلبحسابات منفصلة لعمليات  المجموعةوبالتالي، تحتفظ 

 
   



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ٢٤

  
  )تابع( إيضاحات
 

   )تابع(السياسات المحاسبية الھامة   .٣
  

  السھمربحية   )ف
  

 األساسية بتقسيم األرباح أو السھميتم احتساب ربحية . سھمھا العاديةأل والمخففةاألساسية  السھمتقوم المجموعة بعرض بيانات ربحية 
بينما يتم تحديد ربحية . الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل  على لشركةلالخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين 

 بيان آثارالمتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة ل وتعديلن العاديين الخسائر المنسوبة إلى المساھمي األرباح أو بتعديلة فالمخف السھم
  .والخيارات الخاصة باألسھم الممنوحة للموظفين والتي تشتمل على السندات القابلة للتحويل المخففة األسھم العادية المحتملة كافة

  
  القطاع التشغيلي   )ص

  
وتتكبد مصروفات، بما في ذلك  إيراداتأن تحقق  التي تزاول أنشطة تجارية يمكن من خاللھأحد عناصر المجموعة ايمثل القطاع التشغيلي 

التشغيلية بصورة منتظمة من  ھانتائجالمجموعة األخرى، وتتم مراجعة  من عناصر أيوالمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع  يراداتاإل
التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة لكل ) ذ القرارات التشغيليةوھي الجھة المسؤولة عن اتخا(للمجموعة  اإلداريةقبل اللجنة 

   . ي تتاح معلومات مالية بشأنهقطاع وتقييم أدائه، والذ
  

  تحديد القيم العادلة   )ق
  
الية وغير المجموعة تحديد القيم العادلة لكل من الموجودات والمطلوبات المب الخاصة اتاإلفصاحمن السياسات المحاسبية و عددتطلب ي

عن المعلومات  اإلفصاححيثما يكون ممكناً، يتم . الطرق التالية إلىأو البيان استناداً /تم تحديد القيم العادلة ألغراض القياس و. المالية
  .لمتعلقة بالموجودات والمطلوباتا يضاحاتاإلاإلضافية الخاصة باالفتراضات الموضوعة لتحديد القيم العادلة ضمن 

  
  ت والمعداتالممتلكا  )١
  

وتتمثل القيمة السوقية للعقارات بالقيمة المقدرة . ذات الصلة على القيم السوقية ، حيثما كان مالئماً،القيمة العادلة للممتلكات والمعدات ترتكز
إبرامھا وفقاً  العقار في تاريخ التقييم بين مشتري راغب في الشراء وبائع راغب في البيع بموجب معاملة يتمتحويل  يتم بموجبھاالتي 

  . ة تامة ودون إرغاميالشروط السوق االعتيادية بعد إجراء تسويق جيد بحيث يبرم الطرفان المعاملة عن در
  
  الدين وسندات  الملكية في سندات ستثماراال  )٢
  

لموجودات اوالمحتفظ بھا لالستحقاق  ستثماراتاألرباح أو الخسائر وااللموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حديد القيمة العادلة ليتم ت
المحتفظ بھا لالستحقاق  ستثماراتالقيمة العادلة لاليتم تحديد . المدرج بتاريخ التقرير العرضسعر إلى  استناداً  المالية المتاحة للبيع

  . فقط اإلفصاح إلغراض
  
  الذمم المدينة التجارية واألخرى   )٣
  

القيمة الحالية للتدفقات النقدية على أنھا ة التجارية واألخرى، باستثناء أعمال اإلنشاء قيد اإلنجاز، يتم تقدير القيمة العادلة للذمم المدين
   .المستقبلية، مخصومة وفقاً لمعدل العائد السوقي بتاريخ التقرير

  
   المطلوبات المالية غير المشتقة  )٤
  

القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية للمبلغ األصلي والعائد  إلىستناداً ، ااإلفصاحيتم احتساب القيمة العادلة، التي يتم تحديدھا ألغراض 
يتم تحديد  إن وجدت، فيما يتعلق بالمطلوبات الخاصة بالسندات القابلة للتحويل،. مخصومة بمعدل العائد السوقي بتاريخ إصدار التقرير

  . ليس لديھا خيار تحويلإلى المطلوبات المماثلة التي  استناداً معدل العائد السوقي 
  

  المطلوبات كفايةختبار ا  )ر
  

التقديرات الحالية  استخداممطلوبات العقد، ويتم ذلك ب كفايةالمطلوبات لضمان  لكفاية اتختبارإجراء ا بيان المركز المالييتم بتاريخ 
للتدفقات النقدية التعاقدية  الحالية أفضل التقديرات استخداميتم  عند إجراء ھذه االختبارات،. التكافلللتدفقات النقدية المستقبلية لعقود 

 أييتم في الحال تحميل . ية التي تدعم ھذه المطلوباتستثماراال يراداتاإلكذلك المطالبات والمصروفات اإلدارية والمستقبلية والتعامل مع 
 الموجودات ةايكفختبارات الناتجة من ا يق وضع مخصص للخسائرعن طر لعمليات التكافلالدخل  على بيان الدفتريةم عجز في القي

  .)مخصص مخاطر ساري(
  

بدون ھوامش (فتراضات ھذه اال استخداملجديدة، فإنه يتم فتراضات اأفضل اال إتباعالمطلوبات تتطلب  كفايةختبار حيث أن عملية ا
  .  في القياس الالحق لھذه المطلوبات) نحراف المعاكسلال
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 ٢٥

  
  )تابع( إيضاحات
  

   )تابع(لمحاسبية الھامة السياسات ا  .٣
  

   تفعيلھا بعد يتم والتفسيرات الجديدة التي لم  المعايير  )ش
  

لم يتم تطبيقھا و ٢٠١٣ يناير ١في  التي تبدأ للسنة يتم تفعيلھا التي لم  الجديدة والتفسيرات المعاييروالتعديالت على  المعاييرعدد من ھناك 
  :الموحدة ھذه البيانات المالية إعداد عندبشكل مبكر 

  
  

  المرجع
    

  المسمى
السنة المالية التي   

  يبدأ فيھا أو بعدھا
          

من معايير التقارير المالية  ٧المعيار رقم 
  )وتعديالته(الدولية

    
  األدوات الماليةاإلفصاحات عن

    
  ٢٠١٣يناير  ١

من معايير التقارير المالية  ١٠المعيار رقم 
  الدولية

    
  دةالبيانات المالية الموح

    
  ٢٠١٣يناير  ١

من معايير التقارير المالية  ١١المعيار رقم 
  الدولية

    
  االتفاقيات المشتركة

    
  ٢٠١٣يناير  ١

من معايير التقارير المالية  ١٢المعيار رقم 
  الدولية

    
  عن الحصة في الشركات األخرى اإلفصاح

    
  ٢٠١٣يناير  ١

من معايير التقارير المالية  ١٣المعيار رقم 
  ليةالدو

    
  قياس القيمة العادلة

    
  ٢٠١٣يناير  ١

  ٢٠١٣يناير  ١    امتيازات الموظفين    )وتعديالته(١٩المحاسبي الدولي رقم  المعيار
  ٢٠١٣يناير  ١    البيانات المالية المنفصلة     )وتعديالته( ٢٧المعيار المحاسبي الدولي رقم 
رات في شركات زميلة وائتالفات االستثما    )وتعديالته( ٢٨المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  مشتركة
  ٢٠١٣يناير  ١  

  ٢٠١٤يناير  ١    العرض: األدوات المالية    )وتعديالته( ٣٢المعيار المحاسبي الدولي رقم 
من معايير التقارير المالية  ٩المعيار رقم 

  الدولية
    

  األدوات المالية
    

  ٢٠١٥يناير  ١
  

تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير . للمجموعة في فترة التطبيق المبدئيير ھام على البيانات المالية تأثالجديدة ھذه المعايير قد يكون لتطبيق 
  .ھذه المعايير

  
  إدارة المخاطر   .٤

    
كما ال تقوم المجموعة . تقوم المجموعة بإصدار عقود ال يتم بموجبھا نقل مخاطر التأمين أو كالً من مخاطر التأمين والمخاطر المالية

المجموعة وطريقة إدارة التي تتعرض لھا المجموعة المخاطر  القسميلخص ھذا . صدار عقود يتم بموجبھا تحويل المخاطر المالية فقطبإ
  . لھا
  

  مقدمة ونظرة عامة   ) أ
  

  اإلطار العام للحوكمة  
  

االنجاز من التعرض ألحداث تعوق جموعة الممساھمي  ةايحمإن الھدف األساسي من اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلدارة المالية ھو 
  . باألھمية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر الرئيسية تعترف اإلدارة. ألھداف األداء المالي الموضوعةالمستدام 

  
  إدارة رأس المال   إطار

  
المجموعة ككل أو دات أعمال المجموعة من وح أيتحديد المخاطر التي تتعرض لھا سياسة داخلية إلدارة المخاطر لالمجموعة لدى 

تشير تقديرات ھذه السياسة الداخلية إلى حجم رأس المال المطلوب لتقليل . على رأس المال االقتصادي ھاباإلضافة إلى تحديد مدى تأثير
  .لوضع الرأسمالي لألعمالعلى ا )المالية وغير المالية(عدد من االختبارات  فيمخاطر اإلفالس إلى مستوى محدد ذو مخاطر قليلة يطبق 
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  )تابع( إيضاحات

  
   ) تابع( إدارة المخاطر  .٤
  
  )تابع( مقدمة ونظرة عامة  ) أ

  
   يالتنظيم طاراإل
  

األمور  لھذهالمجموعة  إدارةة حقوق حاملي وثائق التأمين ومراقبتھا عن كثب وذلك لضمان ياالتنظيمية بصورة أساسية بحم الجھاتتھتم 
احتفاظ المجموعة بمركز مالي مناسب يمكنھا من  على التأكد منالتنظيمية  جھاتال تحرصكذلك في الوقت ذاته، . بشكل مرضي لصالحھم

  الوفاء بالمطالبات غير المتوقعة الناشئة من األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية
  

ظيمية اعتماد األنشطة ال تتطلب ھذه اللوائح التن. التنظيمية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة للمتطلباتتخضع عمليات المجموعة 
ً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر التخلف عن السداد والعجز عن السداد من جانب شركات أيومراقبتھا فقط ولكنھا تفرض  ضا

  .وذلك للوفاء بالمطالبات غير المتوقعة عند حدوثھا التكافل
  

   إدارة مطلوبات الموجودات إطار
  

والعمالت ومنتجات حقوق الملكية وجميعھا تكون معرضة لتغيرات السوق  الربحمعدل في  لمفتوحةا األوضاعتنشأ المخاطر المالية من 
تقوم و .األسھمھا ومخاطر أسعار التزاماتھا واستثماراتنظراً لطبيعة المجموعة وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا . المحددة والعامة

طويلة األجل تزيد  ستثماراتمن اال إيراداتلتحقيق  طلوبات الموجودات الموضوعةإدارة م إطاربإدارة ھذه األوضاع ضمن المجموعة 
  .  ستثماراالعقود و التكافلعن مطلوباتھا وفقاً لعقود 

  
مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية لمجموعة لدى ا مطلوبات الموجودات إطار إدارةدمج  كذلك يتم

  . ستثمارواال التكافلبصورة مباشرة بمطلوبات والمطلوبات وترتبط المجموعة األخرى لدى 
  

لضمان توفر التدفقات النقدية  التكافلجزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر مطلوبات الموجودات لدى المجموعة إدارة إطار  شكلكما ي
  .ستثمارواال افلالتكللوفاء بالمطلوبات الناتجة عن عقود كافة الفترات الكافية في 

  
    التكافلمخاطر   )ب

  
المجموعة على تعويض األطراف المؤمن عليھا ضد وقوع أحداث مستقبلية غير بموجبھا ھي المخاطر التي توافق  التكافلإن مخاطر 

يمكن أن  ،المجموعة من قبل المطبقةوفقاً للممارسات . المطالبات وجسامةتكرار بالعوامل الرئيسية للمخاطر  تتمثل. متوقعة ومؤمن ضدھا
  . ماديولكن من غير المتوقع أن يكون لھا تأثير  قيد السدادات المطالبات احتياطيب مقارنةتختلف مبالغ المطالبات الفعلية اختالفاً ھامشياً 

  
  تكرار وجسامة المطالبات 

  
ل التأمين على الممتلكات وتأمين األعمال تقدم المجموعة بصورة رئيسية أعما. عواملعدة تأثر تكرار وجسامة المطالبات بييمكن أن 

ھذه بصورة عامة على  التكافلويتم النظر إلى أنواع . الھندسية والسيارات والحوادث المتنوعة والتأمين البحري وتأمين الحوادث الشخصية
ويساعد ذلك على تقليل مخاطر . قصيرة األجل حيث يتم اإلعالن عن المطالبات وتسويتھا خالل فترة قصيرة من الزمن تكافلأنھا عقود 

  . التكافل
  

  الممتلكات 
  

المخاطر الرئيسية في أضرار الحريق والمخاطر األخرى ذات الصلة وتعطيل األعمال تكمن  ،الممتلكاتب الخاصة التكافلبالنسبة لعقود 
  . الناتجة عن ذلك

  
إن تكلفة إعادة بناء أو . قيم مناسبة للمصالح المؤمن عليھافي تلك العقود سواء على أساس قيمة االستبدال أو التعويض ب التكافلويتم 

إصالح الممتلكات المتضررة والوقت المطلوب إلعادة العمليات إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر في حالة تعطل األعمال باإلضافة إلى 
  . ھي العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات التكافلأساس 

  
  دسية األعمال الھن

  
الخسائر أو األضرار التي تلحق بأعمال المشروع  تشملفإن العناصر الرئيسية للمخاطر  ،األعمال الھندسيةب التكافل الخاصةبالنسبة لعقود 
المعدات المؤمن عليھا والخسائر الماكينات والطرف اآلخر ذات الصلة والخسائر واألضرار التي تلحق باآلالت و التزاماتالمؤمن عليه و

  . إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات ھو حجم الخسائر أو األضرار. لناتجة عن تعطل األعمالا
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  السيارات 
  

واإلصابات الجسدية  الوفاةالمطالبات التي تنشأ عن  ملتشفإن العناصر الرئيسية للمخاطر  ،السياراتب الخاصة التكافلبالنسبة لعقود 
  . واألضرار التي تلحق بممتلكات األطراف األخرى باإلضافة إلى المطالبات الناشئة عن السيارات المؤمن عليھا

  
فاة أو اإلصابات المحكمة في حاالت الو صدورھا من قبلإن العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات ھي األحكام المحتمل 

  . الجسدية ومدى الضرر الذي يلحق بالممتلكات
  

  الحوادث المتنوعة
  

الحوادث المتنوعة مثل الخسائر المالية وخيانة الموظفين والحوادث الشخصية وتعويض ب الخاصة المختلفة التكافليتم االكتتاب في أنواع 
  . والتأمين العام ضد الغير والتعويض المھني العاملين والسفر

  
  .المحكمة صدورھا من قبلأو الضرر واألحكام المحتمل  ةالخسار مدى إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات ھي

  
   ة البحرياألعمال 

  
ة نبالسفي الخسائر أو األضرار التي تلحق بالشحنة أو علىللمخاطر العناصر الرئيسية تشتمل  ة،البحريالخاص باألعمال  فيما يتعلق بالتكافل

ھو العامل  لضررأو ا الخسارةحجم إن . التي تؤدي إلى مطالبات بخسائر جزئية أو كلية المختلفةالمؤمن عليھا نظراً للعديد من الحوادث 
  . الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات

 
   األسرةعقود تكافل 

 
وتدريب رسمية  تأمينيةوفي إطار حدود ، تأمين متخصصقسم في كل وحدة من  وحدات األعمال من خالل  التكافلعملية ة ريتم إدا

تنطبق على المخاطر  الشروط التيلمقبولة وا غير تحدد المخاطرو موثقة بشكل واضح التأمينوثيقة إن . لموظفي التأمين وتطوير مناسب
  .قياسيةالغير 

 
الطبي لألسرة  تحمل األقساط لتعكس الحالة الصحية والتاريخفي الشركة، حيث يتم   التأمينية جراءاتاإلالطبي جزء من  االنتقاءيعتبر 

التجارب السابقة  االعتباروالتي تأخذ في  االفتراضات، مثل معدالت الوفيات والثبات،تعتمد عملية التسعير على . المتقدمة بالطلب
ً  ربحيةتشتمل العقود على مخاطر محددة وضمانات يتم اختبارھا لقياس مدى ال. الحالية والمسارات قبل  وفقا إلجراءات محددة مسبقا

  .عتمادھاا
 

على بناًء التحليل  إجراءيعتمد . تبقي أسعار االفتراضات مناسبة ،وإالمن قبل وحدات األعمال للتأكد،  جاتتيتم بشكل سنوي مراجعة المن
ً  تغير مادي في النتائج الفعلية عما أي المطلوبات من أجل فھم مصدرو األرباحالتحركات في  مالءمة  وھذا يؤكد مدى. كان متوقعا

  .والتسعير التأمينعملية االفتراضات المستخدمة في 
  

   التكافل مخاطر إعادة 
  

في سياق  ،تقوم المجموعة ،ولتقليل التعرضات المالية الناشئة عن المطالبات الكبيرة ،األخرى وإعادة التأمين شأنھا شأن شركات التأمين
ھذه على توفير تنوع  التكافلوتساعد ترتيبات إعادة . التكافلخول في اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة بالد ،األعمال االعتيادية

  . على النموأكبر قدرة أكبر من األعمال كما تسمح لإلدارة بالتحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناشئة عن المخاطر الكبيرة كما توفر 
  

تقوم المجموعة بتقييم الظروف المالية لشركات  ،التكافلة الناشئة عن عدم وجود سيولة عند شركات إعادة ولتقليل تعرضھا للخسائر الكبير
قتصادية مماثلة االتي تتعامل معھا ومراقبة تركزات المخاطر االئتمانية الناشئة من مناطق جغرافية أو أنشطة أو خصائص  التكافلإعادة 

  . التكافلشركات إعادة ل
  

ھا وبالتالي تظل المجموعة مسؤولة عن الجزء من المطالبات القائمة التزاماتالمتنازل عنھا ال تعفي المجموعة من  التكافلة إن عقود إعاد
  . التكافلھا بموجب اتفاقيات إعادة التزاماتمن الوفاء ب التكافلالمؤمن عليھا إلى المدى الذي ال تتمكن معه شركة إعادة 
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   التكافلتركز مخاطر 
  

بتحويل جزء كبير من ھذه المخاطر تقوم المجموعة . األقل تكرارمخاطر الجسيمة التي تمثل مخاطر لل التكافلعقود  بعض ةلدى المجموع
  .)مليون درھم ٧٫٣: ٢٠١١( درھم مليون ٧٫٣في  حد من ھذه األحداثاتعرضھا لحدث وويقتصر صافي 

  
  شروط وأحكام عقود التكافل  

    

وبناًء على ذلك تختلف شروط وأحكام عقود التكافل ولكنھا ترتكز عادًة على التوجيھات . ترتكز أعمال التكافل على الشك في حدث معين
   .الدولية وصياغة السياسات المتبعة من قبل كافة شركات التكافل العاملة في السوق

  

ويتم اإلبالغ عن . التكافلالمؤمن عليه وشركات  التزاماتواستثناءات و التكافلعلى تغطية موضوع  التكافلعقد  ضمنيتعادًة ما 
إن األعمال طويلة األجل ھي تلك األعمال . حادث في الحال أيمن قبل المؤمن عليه على أن يتم اإلبالغ عن  التكافلإلى شركة  االختالفات
  . إلنھاء وتسوية المطالبات الممكن أن تصل لعدة سنواتلفترة زمنية من التي تحتاج 

  

تتم بشكل مستمر مراجعة وتحديث تقديرات المجموعة للخسائر التي تم اإلبالغ عنھا وتلك التي لم يتم اإلبالغ عنھا وتكوين المخصصات 
لتعديالت الناتجة عن تلك المراجعة ضمن بيان ا بيانكما يتم  ،ذات الصلة التكافلإعادة  والمبالغ المستردة من أعمال المترتبة على ذلك

تأثير التطورات الحالية والتوجھات  لبيان معدلةال ،السابقة ةالعملية على االفتراض األساسي الذي يقضي بأن الخبر ھذه وتعتمد. الدخل
  .تعتبر أساساً مناسباً للتنبؤ بالمطالبات المستقبلية ،المحتملة

  

 تبرمھاالتي  التكافلمن خالل ضمان االحتفاظ بالمخصصات المناسبة والرشيدة بخصوص عقود  طيحتيايتم التعامل مع مخاطر اال
 تكافل األسرةإن االحتفاظ بمخصصات بشأن محفظة . وبالتالي ضمان توفر المبالغ المالية الكافية لتغطية المطالبات المستقبلية ،المجموعة

  .مستقل ابات تأمينحسمن قبل خبير  اكتواريتحليل  استخدامتنطوي على 
  
  المخاطر المالية  )ج
  

  : مالية أدواتھا استخدامإن المجموعة معرضة للمخاطر األساسية التالية نتيجة 
  
 ؛مخاطر االئتمان 
 ؛مخاطر السيولة 
 ؛ ومخاطر السوق 
 المخاطر التشغيلية. 
  
  مخاطر االئتمان   )١
  

خر من خالل عدم قدرته على الوفاء في خسائر مالية للطرف اآل تتمثل مخاطر االئتمان بمخاطر تسبب أحد أطراف ألداة مالية ما
  . هالتزاماتب

  
تم وضع سياسة لمخاطر االئتمان توضح تقييم وتحديد ما يمثل مخاطر ائتمانية للمجموعة كما تم وضع سياسات وإجراءات للحد من 

  . تعرضات المجموعة لمخاطر االئتمان
  

ويتم بصفة منتظمة مراجعة التعرضات والمخالفات من أجل التعرف على مدى الصلة والتغيرات في  مدى االلتزام بھذه السياسة تتم متابعة
  .بيئة المخاطر

    
 األقصىالتعرض  يكون، إعادة التكافلتلك التي ترتبط بعقود  خالففيما يتعلق بجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بھا المجموعة، 

  . بيان المركز المالي الموحدبتاريخ الموحدة في البيانات المالية  المفصح عنھا الدفتريةالقيمة ھو لمخاطر االئتمان لدى المجموعة 
  

ضمانات دولية يتم تصنيفھا من قبل وكاالت بتمثل بوجه ھام تمعتمدة من قبل اإلدارة، التي  تكافللدى شركات إعادة  التكافلإعادة  إيداعيتم 
  .بدول مجلس التعاون الخليجيتصنيف دولية أو ضمانات أخرى خاصة 
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بتقييم ، تقوم المجموعة التكافل وشركات إعادة التأمينبالسداد من قبل شركات إعادة  االلتزامنتيجة عدم  كبيرةلتقليل تعرضاتھا لخسائر 
المعنية ورصد تركزات مخاطر االئتمان الناتجة من المناطق الجغرافية أو  وشركات إعادة التأمين التكافلإعادة  لي لشركاتالوضع الما

  . التكافلإعادة إعادة التأمين وشركات األنشطة أو السمات االقتصادية المماثلة لشركات 
  

وتقوم بتحديث استراتيجية  التكافلإعادة كات إعادة التأمين وشركات ية لشرلجدارة االئتمانل، تقوم اإلدارة بإجراء تقييم تقريرفي تاريخ كل 
  . والتأكد من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة إذا لزم األمر التكافلشراء عقود إعادة 

  
 . تركزات مخاطر االئتمان حسب القطاع وحسب الموقع الجغرافي بمتابعةتقوم المجموعة 

 
إن معظم األطراف المقابلة تمثل شركات تكافل غير مصنفة . رة من خالل الشروط الخاصة باستالم األقساطتخضع مخاطر االئتمان للسيط

إن كافة األطراف المقابلة . إال انه يتم اختيارھم بناًء على وضعھم في السوق والتصنيف والخبرة في التعامل وفترة التأسيس. بشكل عام
  .إلعادة التكافل مصنفة

  
  االئتمان التعرضات لمخاطر

  
فيما يلي الحد األقصى للتعرضات لمخاطر االئتمان .  إن القيمة الدفترية للموجودات المالية تمثل الحد األقصى للتعرضات لمخاطر االئتمان

  :في نھاية فترة التقرير
   

  ٢٠١١   ٢٠١٢   
  رھمألف د  درھمألف   

      الموجودات غير المتداولة
  ٧٩٫٨٠٨  ١٠٠٫٨٠٩  ودائع قانونية

  ٨٣٠٫٤٢٠  ١٫٠٢٧٫٠٩٠  تثماراتاس
  ٢٦٩٫٤٢١  ٢٨٩٫٦٠٥  ودائع لدى شركات التأمين وإعادة التأمين

 ١٫١٠٧٫٣٤٥  ٩٣٢٫٣٧٠  مستحقعالوات ورصيد تأمين 
  ٤٧٧٫٦٨٦  ٣٧٥٫٠٦٤ حصة شركة إعادة التأمين من المطالبات قيد السداد

  ١٢٫٥٧٧  ١٤٫٩٦١  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
  ٧٢٫٣٧٢  ٩١٫٤٢١  رىالموجودات األخ

  ٤٣٤٫٧٢٠  ٥٤٥٫٠٤٦   النقد في الصندوق ولدى البنك
  --------- -----   ------------  

 ٣٫٢٨٤٫٣٤٩  ٣٫٣٧٦٫٣٦٦  اإلجمالي
  ===== ===  =======  
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   مخاطر السيولة )٢
  

تم تسويتھا من خالل يلة بالمخاطر من أن ال تتمكن المجموعة من الوفاء بااللتزامات المرتبطة بالمطلوبات المالية التي تتمثل مخاطر السيو
دائماً السيولة الكافية، إلى أقصى قدر  امتالكھايتمثل منھج المجموعة في إدارة السيولة بضمان . تقديم مبالغ نقدية أو موجودات مالية أخرى

خسائر غير مقبولة أو المخاطرة  تكبدلتزاماتھا عند استحقاقھا في ظل كٍل من الظروف العادية والظروف الحرجة، دون ممكن، للوفاء با
  .باإلضرار بسمعة المجموعة

  

  . ھا عند استحقاقھاالتزاماتمن وجود األموال الكافية للوفاء بعلى التأكد اإلدارة  وتحرصتم مراقبة متطلبات السيولة بصورة يومية ت
  

  بيان االستحقاقات 
  

ويتم معاملة المبالغ . التعاقدية غير المخصومة المتبقية لتزاماتيلخص الجدول أدناه بيان استحقاقات المطلوبات المالية للمجموعة استناداً لال
  . شعار فوراً تم تقديم االقد التي تسدد بموجب إشعار كما لو كان 

  

  

  التدفقات النقدية التعاقدية  
    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  القيمة
  الدفترية

  
  

  اإلجمالي

  
  أقل من 
١٨٠  ً   يوما

   ١٨٠من 
  يوماً إلى

  سنة

  
٥-١   

  سنوات

  
  أكثر من

  سنوات ٥

  
  استحقاق
  غير مبين

  
  درھم فلأ  

  المطالبات  احتياطي
  )١٫١٩١٫٣٨٥(  -  )١٢٦٫٠٣٢(  )٣٥٫٩٥٦(  ٩٥٫١٣٤  ١٫٤٤٨٫٥٠٧  ١٫٤٤٨٫٥٠٧  قيد السداد
  )١٧٫٨١٢(  )١٫٦٩٨(  )١٣٩٫٩٩٦(  )١١٥٫١٣٦(  )٤٢٢٫٠٩٨(  )٦٩٦٫٧٤٠(  ٦٩٦٫٧٤٠  تكافل دائنة أرصدة

مبالغ مستحقة الدفع  
للمشاركين في العقود 
  )٥٤٠٫٨٣٣(  -  - - - )٥٤٠٫٨٣٣( ٥٤٠٫٨٣٣  المرتبطة بالوحدات
  )٧٣٫٩٢٨(  -  -  )٢٧٫٣١٣( )٤٢٫٠٥٤( )١٤٣٫٢٩٥( ١٤٣٫٢٩٥  ذمم دائنة أخرى

  المبلغ المستحق إلى
  )٦٨٣(  -  -  -  -  )٦٨٢(  ٦٨٢  أطراف ذات عالقة  

  )٥٫٤٦٥(  )٣١٠٫٢١٢(  )٤٨٫٨٢٣(  )٦٫٧٩٤(  )٦٫٧٩٤(  )٣٧٨٫٠٨٨(  ١٦٠٫٦٦٥  ةفيمصر تتمويال
  ----------- ---  -- ------- -----  -- ------- ---  ------ ---  - ------ -----  -------- ----  ----------- ---  

  )١٫٨٣٠٫١٠٥(  )٣١١٫٩١٠(  )٣١٤٫٨٥١(  )١٨٥٫١٩٩(  )٥٦٦٫٠٨٠(  )٣٫٢٠٨٫١٤٥(  ٢٫٩٩٠٫٧٢٢  إجمالي المطلوبات
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  التدفقات النقدية التعاقدية  
    ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  القيمة
  الدفترية

  
  

  اإلجمالي

  
  أقل من 
١٨٠  ً   يوما

   ١٨٠من 
  يوماً إلى

  سنة

  
٥-١   

  سنوات

  
  أكثر من

  سنوات ٥

  
  استحقاق
  غير مبين

  
  ألف درھم   

  المطالبات  احتياطي
  قيد السداد

  
١٫٣٩٢٫٦٩٩  

  
)١٫٣٩٢٫٦٩٩(  

  
)١٫١٣٦٫٧٨١(  

  
)٢٥٥٫٩١٨(  

  
-  

  
-  

  
-  

  -  )٣٥٦(  )٤٣٫٧٠٧(  )١٠٩٫٤٩٩(  )٨٦٫٥٠٠(  )٢٤٠٫٠٦٢(  ٢٤٠٫٠٦٢  تكافل دائنة أرصدة
مبالغ مستحقة الدفع 
للمشاركين في العقود 
  المرتبطة بالوحدات

  
  

٤٧٤٫٥٣٣  

  
  
)٤٧٤٫٥٣٣(  

  
  
-  

  
  
-  

  
  
-  

  
  
-  

  
  
)٤٧٤٫٥٣٣(  

  )٢٨٫١٥٧(  -  )٩١(  )٣٠٫٤٢٤(  )٦٦٫٢١٠(  )١٢٤٫٨٨٢(  ١٢٤٫٨٨٢  ذمم دائنة أخرى
  المبلغ المستحق إلى

  أطراف ذات عالقة  
  

٨٦٧  
  
)٨٦٧(  

  
)٦٩٧(  

  
)١٣٣(  

  
-  

  
-  

  
)٣٧(  

  )٥٫١٨١(  )٢٩١٫٦٩١(  )٥٧٫٥٣٩(  )٧٫١٨٦(  )٧٫١٨٦(  )٣٦٨٫٧٨٣(  ١٦٠٫١٨٦  ةمصرفي تتمويال
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  )٥٠٧٫٩٠٨(  )٢٩٢٫٠٤٧(  )١٠١٫٣٣٧(  )٤٠٣٫١٦٠(  )١٫٢٩٧٫٣٧٤(  )٢٫٦٠١٫٨٢٦(  ٢٫٣٩٣٫٢٢٩  إجمالي المطلوبات
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  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ٣١

  
  )تابع( إيضاحات

  
    )تابع( إدارة المخاطر  ٤
  
  ) تابع( لماليةالمخاطر ا  )ج
  
   السوق مخاطر   )٣

  
سواء كانت ھذه التغيرات نتيجة  ،نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ما مالية أداةتقلب قيمة  من التي قد تنتج المخاطربمخاطر السوق  تتمثل

 تقوم. ي يتم المتاجرة بھا في السوقالمالية الت دواتثر على كافة األؤلعوامل تخص األداة المالية بعينھا أو مصدر األداة أو عوامل أخرى ت
 والصكوكالحد من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خالل المراقبة المستمرة لتطورات أسواق األسھم ب المجموعة
ويشمل ذلك إجراء  والصكوك،سوق األسھم  حركاتتقوم المجموعة بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على  ،باإلضافة إلى ذلك. المحلية

  . تحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر بھا
  
  مخاطر العمالت   ) أ(

  
المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ  دواتتتمثل مخاطر العمالت األجنبية بالمخاطر الناتجة من تقلب قيمة األ

  . يدرھم اإلماراتالإن العملة الرسمية للشركة ھي . المالية بالعمالت األجنبية دواتمن األ
  

  : فيما يلي الموجودات والمطلوبات المالية الھامة المعرضة لمخاطر العمالت بما يعادل ألف درھم
  

  الصافي  المطلوبات المالية  الموجودات المالية  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   العملة

       

  )٣٦٫٩٨٨(  )١٥٨٫٦٧٢(  ١٢١٫٦٨٤  اليورو
  ٩٧٤٫٧٥١  )٤٤٣٫٨٠١(  ١٫٤١٨٫٥٥٢  الدوالر األمريكي
  ١٣٨٫٨٥٢  )١١٩٫٢٨٠(  ٢٥٨٫١٣٢  الجنيه المصري
  )٤٣٢(  )١٧٫٢٥٤(  ١٦٫٨٢٢  الدينار التونسي
  ٢٢٫٧٣٠  )٤١٫١٥٣(  ٦٣٫٨٨٣  الفرنك الفرنسي
  ١٣٢٫٥٢١  )٨٢٫٤٠٩(  ٢١٤٫٩٣٠  الدينار الجزائري
  )٢١٣٫٣١٤(  )١٫٩١٧٫٧٣٧(  ١٫٧٠٤٫٤٢٣  عمالت أخرى

  
  الصافي  المطلوبات المالية  الموجودات المالية  ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   العملة
        

  )٥٥٫٦٤٣(  )١٧٢٫٩٣٠(  ١١٧٫٢٨٧  اليورو
  ٢٠٦٫٦٣٧  )٤٨٦٫٥٣٢(  ٦٩٣٫١٦٩  الدوالر األمريكي
  ١١٫٠٦٩  )٨٥٫٥٦٠(  ٩٦٫٦٢٩  الجنيه المصري
  )٣٫٢٨٦(  )٢٧٫٥٥٩(  ٢٤٫٢٧٣  الدينار التونسي
  ٢٣٫٥٨٦  )٥٢٫١٢٩(  ٧٥٫٧١٥  الفرنك الفرنسي
  ١٠٥٫٤٧٩  )٩٣٫٩٥٩(  ١٩٩٫٤٣٨  الدينار الجزائري
  ٣٨٩٫٩٤١  )٤٦٥٫٩٥١(  ٨٥٥٫٨٩٢  عمالت أخرى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
    



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ٣٢

  
  )تابع( إيضاحات

  
   ) تابع( إدارة المخاطر  ٤
  
  ) تابع( المخاطر المالية  )ج
  
   )  تابع(السوق مخاطر   )٣

  
  )تابع(اطر العمالت مخ   ) أ(
  

  الحساسيات 
    

يتم إجراء التحليل المبين أدناه من أجل بيان التغيرات المحتملة في أسعار صرف العمالت األجنبية مع ثبات كافة االفتراضات األخرى 
أثير مخاطر العمالت على تم إجراء تحليل الحساسية للشركات التابعة فقط حيث أن ت. موضحاً تأثيرھا على صافي األرباح أو حقوق الملكية
  .   جوھريالموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة يعتبر غير 

    

        ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  التغير في سعر صرف  

  العمالت األجنبية
  التأثير على صافي 

  الموحدة األرباح
اإليرادات  بيان التأثير على

  الموحد الشاملة األخرى
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  -  ١٩٠٫٥٦٣+  ٪١٠+  الماليةالموجودات 
  -١٩٠٫٥٦٣-  ٪١٠  -  

  -  ٧٨٫٤٥٨+  ٪١٠+  المطلوبات المالية
  -٧٨٫٤٥٨-  ٪١٠  -  

    
        ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  التغير في سعر صرف  

  العمالت األجنبية
  التأثير على صافي 

  الموحدة األرباح
اإليرادات بيان التأثير على 

  الموحد الشاملة األخرى
  ألف درھم  ألف درھم    
        

  -  ١٠٩٫٧٦٩+  ٪١٠+  الموجودات المالية
  -١٠٩٫٧٦٩-  ٪١٠  -  

  -  ٨٣٫٥٦١+  ٪١٠+  المطلوبات المالية
  -٨٣٫٥٦١-  ٪١٠  -  
  

   مخاطر معدل الربح  ) ب(
  

لربح ا تتمثل مخاطر معدل الربح بالمخاطر الناتجة عن تقلب قيمة أداة مالية معينة أو تدفقاتھا النقدية المستقبلية نظراً للتغيرات في معدالت
  . السائدة لدى السوق

  
نقطة أساس في تاريخ التقرير من شأنھا أن تؤدي إلى نقص في صافي موجودات وأرباح المجموعة بمقدار  ١٠٠إن الزيادة بمقدار 

نقطة أساس إلى التأثير بنفس الدرجة ولكن في االتجاه  ١٠٠، وسوف يؤدي النقص بمقدار )درھم ٦٫٧٣٤: ٢٠١١(درھم  ٧٫١٦٨
  .العكسي

  
  مخاطر أسعار حقوق الملكية  ) ج(

    
رات في تتمثل مخاطر أسعار حقوق الملكية بالمخاطر الناتجة عن تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ما نتيجة للتغي

اء طرأت تلك التغيرات نتيجة لعوامل ، سو)باستثناء التغيرات الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت األجنبية(أسعار السوق 
  . سوقمتعلقة باألداة المالية بعينھا أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات المالية المماثلة التي يتم المتاجرة بھا في ال

  
د تتقلب قيمتھا نتيجة للتغيرات في يرتبط تعرض المجموعة لمخاطر أسعار حقوق الملكية بالموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ق

   .األعمال المرتبطة بالوحدات لحساببھا أسعار السوق، وبصورة رئيسية في األوراق المالية االستثمارية غير المحتفظ 
  
 
  
  



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ٣٣

  
  )تابع( إيضاحات

  
   ) تابع( إدارة المخاطر  ٤
  
  ) تابع( المخاطر المالية  )ج
  
   )  تابع(السوق مخاطر   )٣

  
  )تابع( ار حقوق الملكيةمخاطر أسع  ) ج(

  
تتطلب السياسة المتبعة من قبل المجموعة فيما يخص أسعار حقوق الملكية، إدارة تلك المخاطر من خالل وضع ومراقبة األغراض 
االستثمارية وفرض قيود على االستثمارات وإعداد خطط لتنويع االستثمار ووضع حدود لالستثمار في كل دولة أو قطاع أو سوق 

  . الستخدام الرشيد والمنظم لألدوات المالية المشتقةباإلضافة إلى ا
  

   الحساسيات
    

التحليل المبين أدناه من أجل بيان التغيرات المحتملة في أسعار حقوق الملكية مع ثبات كافة االفتراضات األخرى موضحاً يتم إجراء 
  .تأثيرھا على صافي األرباح أو حقوق الملكية

    
        ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  في أسعارالتغير   
  حقوق الملكية

  التأثير على 
  صافي األرباح

  التأثير على 
اإليرادات الشاملة 

  األخرى
  ألف درھم  ألف درھم    
     

  +١٠٧٫٣٤٤+  ١٤٤٫٨٥١+  ٪١٠  
  -١٠٧٫٣٤٤-  ١٤٤٫٨٥١-  ٪١٠  

    
        ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  التغير في أسعار  

  حقوق الملكية
  التأثير على 

  صافي األرباح
  التأثير على 

يرادات الشاملة اإل
  األخرى

  ألف درھم  ألف درھم    
        
  +٢٨٫١١٣+  ٢٫٣٣٨+  ٪١٠  
  -٢٨٫١١٣-  ٢٫٣٣٨-  ٪١٠  

  
  المخاطر التشغيلية   )د

    
في حال . مخاطر الخسارة التي  قد تنتج عن فشل النظام أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجيةبالمخاطر التشغيلية تتمثل 

يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية أضرار بسمعة المجموعة وقد يكون لھا تبعات قانونية أو تنظيمية  ،نظمة الرقابية على العملعدم قدرة األ
  .كما قد تؤدي إلى تكبد خسائر مالية

  
 ،خاطر المحتملةال تتوقع المجموعة القضاء على كافة المخاطر التشغيلية؛ إال أن وضع إطار عمل رقابي صارم ومراقبة واالستجابة للم

  .يمّكن المجموعة من إدارة المخاطر
  

قامت المجموعة ضمن إطار عمل قسم االلتزام والتدقيق الداخلي بإعداد دليل مفصل لألنظمة واإلجراءات يشمل الفصل الفعلي بين المھام 
تتم مراقبة . ات التقييم وغير ذلكوالتحكم في الدخول على األنظمة وإجراءات التفويض وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وعملي

   .مخاطر األعمال مثل التغيرات البيئية والتكنولوجية والصناعية من خالل التخطيط االستراتيجي للمجموعة وإجراءات وضع الموازنة
 
 
 
 
 
 
 

 



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

 ٣٤

  
  )تابع( إيضاحات

  
 حيازة شركات تابعة   ٥
  

وقد تم توحيد نتائج ". طريق" ٪ من أسھم٨٢٫٢١ت الشركة على ، استحوذ٢٠٠٥اير ين ١، اعتباراً من ١اإليضاح كما ھو مبين في 
على تسيطر  البيانات المالية للشركة حيث أن المجموعة في ٢٠٠٥ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل" طريق"العمليات والمركز المالي لـ 

 ١٨٦٫١٩بمبلغ  بيان المركز الماليرة التجارية في بالشھ االعترافأعاله إلى  االستحواذوقد أدى ". طريق"السياسات التشغيلية والمالية لـ 
  .  مليون درھم

  
سبتمبر  ٣٠كما  ٪٩٩٫٤٠إلى " طريق"قامت الشركة بزيادة حصتھا في  ،١ اإليضاحكما ھو مبين في  ،الحقا لالستحواذ المذكور أعاله

ً سھم ٤٫٠٨٠٫٤٦٥اإلضافي على  االستحواذمن خالل  ٢٠٠٧  ٢٫٦٢ات البالغ االستحواذالخصم على ھذه  بصافي االعترافوتم مباشرة . ا
  .  الشركةالخاصة بمليون درھم ضمن حقوق الملكية 

  
، إحدى " بست ري"استحوذت الشركة على أسھم في  ،١ اإليضاحكما ھو مبين في  ،على أسھم في طريق االستحواذباإلضافة إلى 

عقب ھذا . الشركةب الخاصةمليون درھم ضمن حقوق الملكية  ٢٥٫٦الغة بالشھرة التجارية الب االعترافوتم ". طريق"الشركات التابعة لـ 
مليون درھم مباشرة في حقوق الملكية  ٧٫٤واعترفت بخصم قيمته " بست ري"على أسھم إضافية في " طريق"، استحوذت االستحواذ
درھم بصورة مباشرة ضمن حقوق مليون  ٧٫٠بحصة الشركة من الخصم أعاله البالغة  االعترافتم  ،وبالتالي". طريق"لمساھمي 
  .المساھمين

  
بإجراء اختبار للقيمة الدفترية للشھرة التجارية مقابل انخفاض القيمة ورأت عدم وجود أي انخفاض  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١قامت الشركة في 

  )ال شيء: ٢٠١١(في القيمة 
  

يرتكز حساب القيمة العادلة . الشركات المقارنةبناًء على تم اختبار انخفاض القيمة الدفترية من خالل استخدام نموذج مضاعفات األرباح 
  :على االفتراضات الرئيسية التالية

 .٢٠١٣تم تقدير صافي الدخل بناًء على الخبرة السابقة والنتائج التشغيلية الفعلية وخطط األعمال لسنة  )١
 .ھا في وضع مقارنةعالوات وخصومات تسويقية مناسبة تم تطبيقھا على مضاعفات الشركات النظيرة لجعل )٢
  

من غير المتوقع أن تؤثر . االقتصاديةالرئيسية المذكورة أعاله للتغير نظراً لتغير ظروف السوق والظروف قد تخضع االفتراضات 
    .انخفاض قيمة الشھرة التجارية إلى أقل من القيمة الدفترية، على االفتراضات مما يؤدي إلى التي تبدو معقولة ،تقديرات اإلدارة

  



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٣٥ 

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  توزيع صافي أرباح السنة  .٦
  
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  ٢٠١٢ديسمبر٣١للسنة المنتھية في  
  اإلجمالي  الحصص غير المسيطرة  التكافلحاملي وثائق   المساھمين اإلجمالي الحصص غير المسيطرة  التكافلحاملي وثائق المساھمين  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم درھمألف ألف درھم ألف درھم  
              

             التأمينصافي إيرادات
  ٢٢١٫٦١٨  -  ٢٢١٫٦١٨  - )٢٦٤٫٤٥٦( -  )٢٦٤٫٤٥٦( -  التكافلإجمالي صافي إيرادات 

             اإليرادات
  -  -  )٦٩٫٦٣٦(  ٦٩٫٦٣٦ - - )٦٤٫٠٤٨( ٦٤٫٠٤٨  ) ٧إيضاح (حصة الوكالة 
  -  -  )٨٨(  ٨٨ - - )١٣٥( ١٣٥  )٧إيضاح (ارب حصة المض

إلى المساھمين إلى /صافي الرسوم التقنية من
  -  -  ٧٫٤٩٦  )٧٫٤٩٦(  التكافلحاملي وثائق 

  
١٫٦١٤  

  
)١٫٦١٤(  

  
-  

  
-  

  -  -  )١٣٧٫١٨٢(  ١٣٧٫١٨٢ - - ٣٢٣٫٥٣٣ )٣٢٣٫٥٣٣(  من الشركات التابعة التكافلصافي إيراد 
  ٤١٫١٦٥  -  ٧٣٦  ٤٠٫٤٢٩ ٥٨٫٤٩٧ - ١٫٠٨٥ ٥٧٫٤١٢  )٨إيضاح (االستثمار  من إيرادات

  ٢٦٫٤١٨  -  ٣٤٥  ٢٦٫٠٧٣ ٢٩٫٠٠٣ - - ٢٩٫٠٠٣  إيرادات أخرى
  -------------- --------- ------------ --------------  ----- ------   ---------   ------  -------- ----  
  )٢٨٩٫٢٠١  -  ١٤٫١٧٩  ٢٧٥٫٠٢٢ )١٧٦٫٩٥٦( - ٣٫٤٧٥ )١٨٠٫٤٣١  

             تالمصروفا
  )١٩٢٫٤٢٧(  -  -  )١٩٢٫٤٢٧( )١٧٢٫٤٧١( - - )١٧٢٫٤٧١(  مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات أخرى

  )١٦٫٧١٣(  -  -  )١٦٫٧١٣( )١٤٫٦٠٤( - - )١٤٫٦٠٤(  التمويلمصروفات 
  -------------- --------- ------------ -------------  ----------   ----------   --------   ------ - ----  
  ٨٠٫٠٦١  -  ١٤٫١٧٩  ٦٥٫٨٨٢ )٣٦٤٫٠٣١( - ٣٫٤٧٥ )٣٦٧٫٥٠٦( افي أرباح السنة قبل الضريبةص

  )٦٫٨٦٠(  -  -  )٦٫٨٦٠( )١٣٫٥٠٤( - - )١٣٫٥٠٤(  الحالية - الضريبة
  -------------- --------- ----------- -------------  ----------   ----------  --- -- ----   ----------  

  ٧٣٫٢٠١  -  ١٤٫١٧٩  ٥٩٫٠٢٢ )٣٧٧٫٥٣٥( - ٣٫٤٧٥ )٣٨١٫٠١٠( الضريبةصافي أرباح السنة بعد
  -  ٣٦٨  -  )٣٦٨( - ١١٫١١٩ - )١١٫١١٩(  حصة الحصص غير المسيطرة

 ٧٢١ - ٧٢١ -  تكافل األسرةحاملي وثائق  )فائض( /عجز 
  

١٫٠١٧  
  
)١٫٠١٧(  

  
-  

  
-  

  )١٢٫٤٤١(  -  )١٢٫٤٤١(  - )٥٫٦٥٠( - )٥٫٦٥٠( -  توزيع الفائض على حاملي وثائق تكافل األسرة
 اإليضاح(إعادة تحميل التمويل المقدم )/التمويل(

١٫٤٥٤ )١٫٤٥٤(  )٢٨ - - 
  
-  

  
)٧٢١(  

  
-  

  
)٧٢١(  

  ------------- -------- ---------- --------------  ----------  -------   --------   ----------  
  ٦٠٫٠٣٩  ٣٦٨  -  ٥٩٫٦٧١  )٣٨٢٫٤٦٤(  ١١٫١١٩  -  )٣٩٣٫٥٨٣(  أرباح السنة /) خسلئر( صافي

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



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٣٦ 

  
  )تابع( إيضاحات

  
  رسوم الوكالة والمضارب   ٧

 
من  )٪١٥: ٢٠١١( ٪١٥مقابل رسم بنسبة  التكافلالخاصة بالمجموعة لمصلحة حاملي وثائق  التكافليقوم المساھمون بإدارة عمليات 

يتم تحميل  تكافل األسرة،بالنسبة ألعمال . كرسوم) باستثناء الشركات التابعة( ال تكافل األسرةأعمالمكتتبة فيما عدا  المساھماتإجمالي 
  .من تكاليف الوفاة )٪١٥: ٢٠١١( ٪١٥رسوم وكالة بنسبة 

  
 ً  من إيرادات )٪١٥: ٢٠١١( ٪١٥مقابل رسم  التكافلبإدراة المحافظ االستثمارية لحاملي وثائق  كما يقوم مساھمي المجموعة أيضا

  . مضاربال كحصة التكافلاالستثمار المحققة بواسطة حاملي وثائق 
  

   ستثماراتاال من يراداتاإل  ٨
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في   
      

    حاملي وثائق    
  اإلجمالي  أمينالت  المساھمين   

  رھمألف د  رھمألف د  درھمألف   
        

        قإيرادات من استثمارات المضاربة وصندو
  ١٥٫٥٧٥  -  ١٥٫٥٧٥  الطرح العام األولي   

  ٥٫٦٥٠  -  ٥٫٦٥٠  األرباح المحققة من بيع استثمارات 
  ٣٫٢٢٢  -  ٣٫٢٢٢  غير المحققة من االستثماراتاألرباح 
  ٥٠٠  -  ٥٠٠  غير المحققة من العقارات االستثماريةاألرباح 

  اإليرادات من الصكوك واالستثمارات األخرى المحتفظ 
  الستحقاق بھا ل   

١٠٫٤٧٦    
-  

١٠٫٤٧٦  

  ١٨٫٩٣٦  ١٫٠٨٥  ١٧٫٨٥١  اإليرادات من الودائع والقروض المصرفية والذمم المدينة  
  ١٫٣٢٥  -  ١٫٣٢٥  إيرادات توزيعات األرباح 

  )٣٫٠٥٤(  -  )٣٫٠٥٤(  الشركات الزميلة  خسائرالحصة من 
  ٥٫٨٦٧  -  ٥٫٨٦٧  )١٣اإليضاح(اإليرادات اإليجارية 

  ----------   ---------   ------ -----  
    ٥٨٫٤٩٧  ١٫٠٨٥  ٥٧٫٤١٢  
  == ===  =====  =====  
        

    
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في   
    معاد بيانھا    
    حاملي وثائق    
  اإلجمالي  التكافل  المساھمين   

  رھمألف د  رھمألف د  درھمألف   
        

        إيرادات من استثمارات المضاربة وصندوق
  ٢١٫٩٠٧  -  ٢١٫٩٠٧  العام األوليالطرح    

  ٥٨٦  -  ٥٨٦  األرباح المحققة من بيع استثمارات 
  )١٨٫٦٠٨(  -  )١٨٫٦٠٨(  غير المحققة من االستثمارات الخسائر

  ٣٧٣  -  ٣٧٣  األرباح غير المحققة من العقارات االستثمارية
  اإليرادات من الصكوك واالستثمارات األخرى المحتفظ 

  بھا لالستحقاق    
  

١٢٫٥٧٢  
  
-  

  
١٢٫٥٧٢  

  ١٥٫٧٠٩  ٧٣٦  ١٤٫٩٧٣  اإليرادات من الودائع والقروض المصرفية والذمم المدينة  
  ٩١٤  -  ٩١٤  إيرادات توزيعات األرباح 

  ١٫٢٤٤  -  ١٫٢٤٤  الشركات الزميلة  أرباحالحصة من 
  ٦٫٤٦٨  -  ٦٫٤٦٨  )١٣اإليضاح(اإليرادات اإليجارية 

   ---------    ---------    ---------  
    ٤١٫١٦٥  ٧٣٦  ٤٠٫٤٢٩  

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

  
    

   



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٣٧ 

  
  )تابع( إيضاحات

  
  دارية  اإلعمومية والمصروفات ال   ٩

    
  ٢٠١١   ٢٠١٢   

  رھمألف د  درھمألف   
      : وتشتمل على

     
  ٨٢٫٧٤٥  ٧٨٫٢٥٢  تكاليف الموظفين  

  ٨٫١٨٠  ٩٫٠٤٣  رسوم الخدمات واإليجارات
  ٢٣١  ٣٢٩  المرافق   

  ٣٫٥٩١  ٣٫٢٦٩  السفر واالنتقال 
  ٣٫٨٦٠  ٣٫١٨٨  المطبوعات والقرطاسية  

  ١٫٦٧٦  ٢٫٠٥٣ راخيص والمصروفات الحكومية األخرىالت
  ٥٫٦٧٥  ٦٫٩٠٥  االستھالك 

  ١٫٥٧٨  ٣٫٨٠٥  اإلطفاء 
  ٤٫٤٣٤  ٤٫٠٩١  التسويق واإلعالن 

  ١٤٫٢٣٤  ٢٫٠٣٢  الشركة -القانونية والمھنية  الرسوم
  = ===  =====  

  
 التبرعات الخيرية  مخصص  ١٠

  
ً لتعليمات الشريعة اإل  منفصللى مخصص إض بعض األرباح المحققة من قبل الشركات التابعة من اإليرادات ونقلھا سالمية، تم تخفيوفقا

  :بيان المركز المالي الموحدوفيما يلي الحركة في المخصص المعترف به في . يمكن استعمالھا في التبرعات الخيرية
     

  ٢٠١١   ٢٠١٢   
  رھمألف د  درھمألف   
      

  ٢٣٫٦٣٦  ٢٫٥٧٨  يناير  ١الرصيد في 
  ٣٫٨٩٨  ٣٫٨١٩  خالل السنة    لمحملا

  )٢٤٫٩٥٦(  -  المستخدم خالل السنة
  ----------  ----- ------  

  دائنة الذمم وال االستحقاقات في المدرج(ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٢٫٥٧٨  ٦٫٣٩٧  )٢٥إيضاح ) (خرى األ
   ====  ====  
  

    



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٣٨ 

  
  )تابع( إيضاحات

  
  والمعدات   الممتلكات  ١١

  
    

  
  أراضي 

  
  

  مباني 

  
أثاث 

  وتركيبات 

  
أجھزة 

  حاسب آلي 

  
  

  سيارات 

أعمال 
رأسمالية 

  قيد اإلنجاز 

  
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

                التكلفة 
  ١٠٣٫٥١٧  ٢٫٦٨٣  ٤٫٠٨٠  ١٠٫٩٧١  ٢٣٫٦٥٩  ٤٥٫١٥٤  ١٦٫٩٧٠  ٢٠١١يناير  ١في 

  ٧٢٫٢٥٠  ١١٫٠٧٩  ٨٧٢  ١٫٤٤٧  ٣٫١١٦  ٤٩٫٩٠٠  ٥٫٨٣٦  إضافات 
  )٣٧٫٨١٧(  )١٢٫٣٨٦(  )١٫٧٥٧(  )١٫٢٣٧(  )٣٫٣٩٩(  )١٣٫٠٣٠(  )٦٫٠٠٨(   استبعادات

  ----------  ------- ----  ------ -----  ----------  ----------  -------- ---  ------ ------  
  ١٣٧٫٩٥٠  ١٫٣٧٦  ٣٫١٩٥  ١١٫١٨١ ٢٣٫٣٧٦ ٨٢٫٠٢٤ ١٦٫٧٩٨  ٢٠١١ديسمبر ٣١في
  --------- --   -----------   -----------   -----------   ---------   ---------   ------------  

  ١٣٧٫٩٥٠  ١٫٣٧٦  ٣٫١٩٥  ١١٫١٨١  ٢٣٫٣٧٦  ٨٢٫٠٢٤  ١٦٫٧٩٨  ٢٠١٢يناير  ١في 
  ٣٫٠٩٢  ٣١٧  ٢٥٣  ٩٧٦  ١٫٥٤٦  -  -  إضافات 

  ١٨٫٢١٨  -  -  -  -  ١٧٫٢٤٠  ٩٧٨  إعادة التقييم
  )١١٫٧٤٨(  )٥٢٧(  )٣٨٤(  )١٧٨(  )٢٧٩(  )٢٫٧١١(  )٧٫٦٦٩(   استبعادات

  ------ -----  ------- ----  --- --------  -------- ---  ---------  ---------  -------- ----  
  ١٤٧٫٥١٢  ١٫١٦٦  ٣٫٠٦٤  ١١٫٩٧٩  ٢٤٫٦٤٣  ٩٦٫٥٥٣  ١٠٫١٠٧  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  ---------  ----------  ----------  ----------  ---------  --------  ------ -----  
                االستھالك 

  ٣١٫٧٠٠  -  ٢٫٤٠٠  ٩٫٧٧٨  ١٣٫٤٥٦  ٦٫٠٦٦  -   ٢٠١١يناير  ١في 
  ٥٫٦٧٥  -  ٤٦١  ١٫١٢٤ ٢٫٢٨٠ ١٫٨١٠ -  المحمل على السنة 
  )٦٫٤٥٢(  -  )٨١٧(  )١٫٦٩٤(  )٢٫١٥٠(  )١٫٧٩١(  -  على االستبعادات 

  --------  --------- --  -------- ---  ----------  ---------  -------  ------- ----  
  ٣٠٫٩٢٣  -  ٢٫٠٤٤  ٩٫٢٠٨  ١٣٫٥٨٦  ٦٫٠٨٥  -  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

  --------  ----------  ------- ----  ---------  ---------  -------  ------- ----  
  ٣٠٫٩٢٣  -  ٢٫٠٤٤  ٩٫٢٠٨  ١٣٫٥٨٦  ٦٫٠٨٥  -   ٢٠١٢يناير  ١في 

  ٦٫٩٠٥  ٣١  ٢٧٦  ١٫٠٣٤  ٢٫٥٢١  ٣٫٠٤٣  -  المحمل على السنة 
  )٣٫٤٣٧(  -  -  -  -  )٣٫٤٣٧(  -  إعادة التقييم

  )١٫٦٠٧(  ١  )٢٩١(  )١٦٧(  )٢٢٢(  )٩٢٨(  -  على االستبعادات 
  --------  ---------  ----- ------  ---------- -  ---------  -------  -------- ---  

  ٣٢٫٧٨٤  ٣٢  ٢٫٠٢٩  ١٠٫٠٧٥  ١٥٫٨٨٥  ٤٫٧٦٣  -  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  --------  ---------  ----- ------  ---------- -  ---------  -------  -------- ---  

                صافي القيمة الدفترية 
  ١١٤٫٧٢٨  ١٫١٣٤  ١٫٠٣٥  ١٫٩٠٤  ٨٫٧٥٨  ٩١٫٧٩٠  ١٠٫١٠٧   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

  -------- ---  --------- --  ---------  ---------  ---------  ---------  --------- ---  
  ١٠٧٫٠٢٧  ١٫٣٧٦  ١٫١٥١  ١٫٩٧٣  ٩٫٧٩٠  ٧٥٫٩٣٩  ١٦٫٧٩٨   ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

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

    



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٣٩ 

  
  )تابع( إيضاحات

  
  الموجودات غير الملموسة     ١٢

  
  الجمالىأ  التجاريةلشھرة ا  حاسب ألىبرامج   
  رھمألف د  درھمألف   درھمألف   

        التكلفة 
  ٢٠١٫٠٤٤  ١٨٦٫١٩٤  ١٤٫٨٥٠  ٢٠١١يناير ١في

  ٥٫٥٢٧  -  ٥٫٥٢٧  إضافات 
  )٣٫٣٣٤(  -  )٣٫٣٣٤(   استبعادات

   ---------   ---------   ----------   
  ٢٠٣٫٢٣٧  ١٨٦٫١٩٤  ١٧٫٠٤٣  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 

   ---------   ---------    ---------   
  ٢٠٣٫٢٣٧  ١٨٦٫١٩٤  ١٧٫٠٤٣  ٢٠١٢يناير ١في

  ٦٤٧  -  ٦٤٧  إضافات 
  )١٥(  -  )١٥(   استبعادات

   ---------   ---------   ----------   
  ٢٠٣٫٨٦٩  ١٨٦٫١٩٤  ١٧٫٦٧٥  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

   ---------   ---------   ----------   
        االمتراكمةاالطفأت 

  ٩٫٦٤٦  -  ٩٫٦٤٦   ٢٠١١يناير  ١في 
  ١٫٥٧٨  -  ١٫٥٧٨  المحمل على السنة 
  )٦٤٣(  -  )٦٤٣(  على االستبعادات 

   ---------   ---------   ----------   
  ١٠٫٥٨١  -  ١٠٫٥٨١  ٢٠١١ديسمبر ٣١في
   ---------   ---------   ----------   

  ١٠٫٥٨١  -  ١٠٫٥٨١   ٢٠١٢يناير  ١في 
  ٣٫٨٠٥  -  ٣٫٨٠٥  المحمل على السنة 
  )١٥(  -  )١٥(  على االستبعادات

   ---------   ---------   ----------   
  ١٤٫٣٧١  -  ١٤٫٣٧١  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

   ---------   ---------   ----------   
        صافي القيمة الدفترية 

  ١٨٩٫٤٩٨  ١٨٦٫١٩٤  ٣٫٣٠٤   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
   ---------   ---------   ----------   

  ١٩٢٫٦٥٦  ١٨٦٫١٩٤  ٦٫٤٦٢   ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  

من قبل المجموعة وتمت رسملتھا على أساس  االستحواذ عليھا اخيص برامج الحاسب اآللي التي تمتمثل الموجودات غير الملموسة تر
  . في االستخدام الداخليالبرامج ه ھذالتكلفة المتكبدة لحيازة وإعداد 

  

  العقارات االستثمارية    ١٣
  

وأراضي في  ١٩٩٧تتألف العقارات االستثمارية على أراضي ومباني استحوذت عليھا المجموعة في دولة اإلمارات العربية المتحدة سنة 
رات االستثمارية، كما تم تحديدھا من قبل شركة تقييم تبلغ قيمة العقا. ٢٠١١و  ٢٠٠٦المملكة العربية السعودية تم االستحواذ عليھا سنة 

) مليون درھم ٢٦٢: ٢٠١١( مليون درھم  ٢٦٢و  )مليون درھم ١٣: ٢٠١١(مليون درھم  ١٣مبلغ  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١مستقلة كما في 
  .للعقارات في اإلمارات العربية المتحدة و المملكة العربية السعودية على التوالي

  

تمت عملية االستحوذ . مليون درھم في المملكة العربية السعودية ١٩٦، باالستحواذ على عقار بقيمة ٢٠١١ل سنة قامت المجموعة خال
سوف  %)١٠٠شركة تابعة بنسبة (، حيث أن سالمة وبست ري ليمتد القابضة "سالمة"على العقار من خالل ائتالف بقيادة الشركة 
إن العقار مملوك من قبل %). ٣١٫٠٤وبست ري ليمتد القابضة % ٦٨٫٩٦سالمة (عقار يشتركان في المخاطر واالمتيازات المرتبطة بال

  . المجموعة وباإلنابة عنھا االئتالف من خالل االتفاقية المرشحة لصالح
  

ال توجد ھناك مصروفات متعلقة ، )مليون درھم ٦٫٤: ٢٠١١( ٢٠١٢مليون درھم في  ٥٫٨من العقارات  اإليجاريةبلغت اإليرادات 
   .مباشرة بالعقارات االستثمارية

  

إن األراضي مملوكة من . سعوديينبصورة مشتركة من قبل المجموعة مع شركاء مملوكة  في المملكة العربية السعودية ستثماراتاالإن 
  .المجموعة وباإلنابة عنھا لصالحقبل الشركة بموجب اتفاقية تفويض 

  

ة محفظة العقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة من قبل جھة إدارية أخرى، وتتم تسوية اإليرادات اإليجارية الناتجة من تتم إدارة وصيان
  .ھذه العقارات االستثمارية مع األتعاب اإلدارية لھذه الجھة اإلدارية

  



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٤٠ 

  )تابع( إيضاحات
  

  )تابع(العقارات االستثمارية    ١٣
  ٢٠١١   ٢٠١٢   
  رھمألف د  درھمألف   

      الحركة في العقارات االستثمارية
      

  ٨٣٫١٢٩  ٢٧٤٫٧٣٣  يناير  ١في  الرصيد
  ١٩٦٫١٣٢  ٦٤٫٦٥٠ المستحوذ عليه خالل السنة

  )٤٫٩٠١(  )٥٥٫٠٦٥(  الُمستبعد خالل السنة
  ٣٧٣  ٥٠٠  )٨إيضاح (القيمة العادلة ) خسائر/(أرباح 

  -------- ----   ------ -----   
  ٢٧٤٫٧٣٣  ٢٨٤٫٨١٨  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ======  =====  
 

  في الشركات الزميلة  ستثماراتاال  ١٤
 

  : ديسمبر ٣١في  لجميع ھذه الشركاتتنتھي السنة المالية وفيما يلي الشركات الزميلة الرئيسية للمجموعة 
  
    

  المـلكيــة
  ٢٠١١   ٢٠١٢   

  رھمألف د  درھمألف   بلد التأسيس  ٢٠١١  ٢٠١٢  الشركات الزميلة
  ٩٢٥  ٩٢٤  تونس   ٪٢٠٫٠٠  ٪٢٠٫٠٠  آر .أيه.بي.ئي.جي

  شركة إياك السعودية للتأمين 
 ) اياك السعودية: سابقا(التعاوني   

  
٣٠٫٠٠٪  

  
٣٠٫٠٠٪  

  
  السعودية 

٢٥٫٤٥٢    
٢٩٫٢٥٧  

  -  -  تونس   ٪٣٦٫١١  ٪٣٦٫١١  بست لالستثمار 
  ٢٧٫٣٨١  ٢٧٫٥١٢  األردن  ٪٢٠  ٪٢٠  األردنيةشركة التأمين اإلسالمية 

        ----- ------  ---------  
        ٥٧٫٥٦٣  ٥٣٫٨٨٨  
        == ===   =====  
  
  

   ٢٠١١  ٢٠١٢  الحركات خالل السنة 
  درھمألف   رھمألف د  
      

  ٥٧٫٣٣١  ٥٧٫٥٦٣  يناير ١الرصيد في 
  ٩٢٥  -  المشتريات

  )١٫٣٢٠(  -  استبعاد شركات زميلة 
  ١٫٢٤٤  )٣٫٠٥٤(  ) ٨ اإليضاح(شركات زميلة  )أرباح( /خسائر الحصة من
  )٦١٧(  )٦٢١(  حتياطياال التغير في

   ----------   ---------   
  ٥٧٫٥٦٣  ٥٣٫٨٨٨  ديسمبر ٣١الرصيد في 

   =====   =====  
  

  :للشركات الزميلة الرئيسية الموجزة المالية المعلومات فيما يلي
  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ٣٥٧٫٧٨٣  ٣٧٨٫١٢٥  إجمالي الموجودات
 ========  =======  

  )٢٠٩٫٥٩٩(  )٢٢٢٫٧٢٥(  لي المطلوباتإجما
  ========  =======  

  ٢٦٥٫٧١٣  ٢٩٥٫٥٩٠  اإليرادات
  ========  =======  
  ٦٫٩٧٤  )١٤٫٥٨٩(  الفائض /) العجز(
  ========  =======  
  



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٤١ 

  
  ) تابع( إيضاحات
  

  قانونية الودائع ال  ١٥
  

  ٢٠١٢    الشركة
   درھمألف 

٢٠١١  
  رھمألف د

        
  ١٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠    )سالمة(ن الشركة اإلسالمية العربية للتأمي

  ١٩٥  -    طريق 
  ٦٣٫٢٦٢  ٨٤٫١٥٤    البيت المصري السعودي للتأمين 

  ٥٫٦٠٠  ٥٫٩٠١    سالمة السنغال 
  ٧٥١  ٧٥٤    بست ري القابضة

    --------- ---    ---------  
    ٧٩٫٨٠٨  ١٠٠٫٨٠٩  
    === ===   =====  
 

التي تعمل في البالد المعنية الواردة أعاله لدى البنوك  وشركات التأمين التكافليتوجب إيداع ھذه الودائع القانونية بواسطة كافة شركات 
 .ال بموافقة مسبقة من السلطات التنظيميةية التي تعتمد على طبيعة أنشطة التكافل إوال يمكن سحب ھذه الودائع القانون. الوطنية المحددة

  
   ستثماراتاال  ١٦

   ٢٠١١ديسمبر  ٣١                 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١              

  
استثمارات 

  محلية
استثمارات 

  دولية
  

    اإلجمالي
استثمارات 

  محلية
استثمارات 

  دولية
  

  اإلجمالي
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
                الخسائر خالل األرباح أو

  صندوق متبادل ومحافظ يتم إدارتھا    
ً خارجي        ٢٧٫٨٢٢  ٢٧٫٨٢٢  -  ا

  
-  

  
١٩٫٧٦٨  

  
١٩٫٧٦٨  

  ٣٫٦١٠  -  ٣٫٦١٠    ٥٫٩٩١  ١٫٦١٠  ٤٫٣٨١  أسھم  وأوراق مالية    
  ---------   -----------   -----------    ---------  ----------   ----------  
  ٢٣٫٣٧٨  ١٩٫٧٦٨  ٣٫٦١٠    ٣٣٫٨١٣  ٢٩٫٤٣٢  ٤٫٣٨١  

                استثمارات متاحة للبيع
  صندوق متبادل ومحافظ يتم إدارتھا    

    ً     ٢٤٠٫١٤٠  ٢٤٠٫١٤٠  -  خارجيا
  
-  

  
٢٧٨٫٤٠٩  

  
٢٧٨٫٤٠٩  

  ٢٫٧٢٢  ٩٥  ٢٫٦٢٧    ٣٫٣٦٥  ٩٣  ٣٫٢٧٢  أسھم  وأوراق مالية    
  ---------  --------- ----  -------- ----    ---------   -----------  --------- --  
  ٢٨١٫١٣١  ٢٧٨٫٥٠٤  ٢٫٦٢٧    ٢٤٣٫٥٠٥  ٢٤٠٫٢٣٣  ٣٫٢٧٢  
  ٤٧٧٫٦٤١  ٤٧٧٫٦٤١  -    ٦٨٩٫٦٠٣  ٦٨٩٫٦٠٣  -  * ايداعات إسالمية    
                

                محتفظ بھا لالستحقاق
  ١٩٥٫٧٢٢  ١٩٥٫٧٢٢  -    ١٨٧٫٨٩٦  ١٨٧٫٨٩٦  -  صكوكسندات حكومية و   
  ----------  --------- -----  --------- -----    ---------   ------------   ------------  

  ٩٧٧٫٨٧٢  ٩٧١٫٦٣٥  ٦٫٢٣٧    ١٫١٥٤٫٨١٧  ١٫١٤٧٫١٦٤  ٧٫٦٥٣  ماراتإجمالي االستث
  =====  =======  ========    ====  ======  ======  
  

ً للشريعة  إيداعاتتمثل اإليداعات اإلسالمية *  ٪ إلى ٠٫٢٢ لدى مؤسسات مالية مختلفة تتراوح معدالت الربح بھا ما بين اإلسالميةوفقا
 .ثالثة أشھر عند االستحواذ أكثر من وتستحق بعد )٪٤٫٧٥٪ إلى ٠٫٢٢: ٢٠١١(٪ ٤٫٧٥

  
  استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات  ١-١٦

    
٢٠١٢  

   درھمألف 
٢٠١١  
   رھمألف د

      

  
  ٥٥١٫٣٥٤  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  
٤٨٩٫٩٥٦  

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

 

   



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٤٢ 

  
   )تابع( إيضاحات

 

  )تابع( ستثماراتاال  ١٦
  

  تحديد القيم العادلة 
  

من النظام  ١يرتكز تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية على األسعار السوقية المدرجة في سوق نشط ضمن المستوى 
  .المتدرج للقيمة العادلة

  

العادلة في نھاية فترة التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة يقدم الجدول المبين أدناه تحليالً لألدوات المالية المقاسة بالقيمة 
  : العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة كما يلي

  

  اإلجمالي   ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى    ستثماريةاألوراق المالية اال
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
           ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
          قيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرال

  ٢٧٫٨٢٢  -  ٢٫١٨٢  ٢٥٫٦٤٠  صندوق متبادل
  استثمارات المشاركين في العقود 

  المرتبطة بالوحدات  
-  ٥٥١٫٣٥٤    

-  
٥٥١٫٣٥٤  

  ٥٫٩٩١  -  -  ٥٫٩٩١  أسھم وأوراق مالية
  -------- ---  ----- -------  ----------  -------- ----  
  ٥٨٥٫١٦٧  -  ٥٥٣٫٥٣٦  ٣١٫٦٣١  
  ====== =======  ======  =======  

          استثمارات متاحة للبيع
  ٢٤٠٫١٤٠  -  ٢١٦٫٥٩٥  ٢٣٫٥٤٥  صندوق متبادل

  استثمارات المشاركين في العقود 
  المرتبطة بالوحدات  

-  -  -  -  

  ٣٫٣٦٥  -  ٩٢  ٣٫٢٧٣  أسھم وأوراق مالية
  ----- ------  -------- -----  ---------  -------- ----  
  ٢٤٣٫٥٠٥  -  ٢١٦٫٦٨٧  ٢٦٫٨١٨  
  ====== =======  =====  ======  

          

           ٢٠١١ديسمبر  ٣١
          القيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

  ١٩٫٧٦٨  -  ٥٠٧  ١٩٫٢٦١  صندوق متبادل
  استثمارات المشاركين في العقود 

  المرتبطة بالوحدات  
  
-  

  
٤٨٩٫٩٥٦  

  
-  

  
٤٨٩٫٩٥٦  

  ٣٫٦١٠  -  -  ٣٫٦١٠  وأوراق مالية أسھم
  ----------  -------- ----  --------  ----- -------  
  ٥١٣٫٣٣٤  -  ٤٩٠٫٤٦٣  ٢٢٫٨٧١  
  =====  =======  =====  =======  

        استثمارات متاحة للبيع
  ٢٧٨٫٤٠٩  -  ٢٧٨٫٤٠٩  -  صندوق متبادل

  استثمارات المشاركين في العقود 
  المرتبطة بالوحدات  

-  -  -  -  

  ٢٫٧٢٢  -  ٩٥  ٢٫٦٢٧  أسھم وأوراق مالية
   ---------   ------------   --------  ---- --------  
  ٢٨١٫١٣١  -  ٢٧٨٫٥٠٤  ٢٫٦٢٧  
  =====  =======  =====  =======  
  

  :للقيمة العادلةللنظام المتدرج  ٣يوضح الجدل التالي تسوية من األرصدة االفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقياس القمة العادلة في المستوى 
        

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  

  ٨٤٩  -  يناير ١الرصيد في 
  -  -  ٣مصنفة ضمن المستوى /مشتريات
  )٨٤٩(  -  مبيعات

  ---------   --------  
  -   -  ديسمبر ٣١الرصيد في 

  =====  =====  
    



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٤٣ 

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  )تابع( ستثماراتاال  ١٦

  
  إعادة تصنيف االستثمارات

  

، ))د( ٣ اإليضاحالمبينة في ( من معايير التقارير المالية الدولية ٧المعيار رقم و ٣٩ رقم الدولي يالمحاسب ارمعياللتعديالت على لفقا و
بتحديد الموجودات مجموعة قامت ال. متاحة للبيع استثمارية بإعادة تصنيف بعض الموجودات التجارية إلى أوراق مالية مجموعةقامت ال
غيرت المجموعة نيتھا تجاه ھذه الموجودات، حيث لم تعد تحتفظ بھذه الموجودات المالية بغرض تحقيق قد  لمؤھلة لھذه التعديالت،المالية ا

 ،والذمم المدينةتعريف القروض  ينطبق عليھاالمحددة إلعادة التصنيف التي  فيما يتعلق بالموجودات التجارية. القصير المدىأرباح على 
فيما يتعلق بالموجودات األخرى . االحتفاظ بھا خالل المستقبل المنظور أو حتى تاريخ االستحقاقالنية والقدرة على  اديھل فإن المجموعة 

قامت بتحديد الظروف النادرة  ٢٠٠٨المحددة إلعادة التصنيف، فإن المجموعة في ظل تدھور األسواق المالية خالل الربع الثالث من عام 
  .ذه الموجودات خارج فئة المتاجرةالتي تجيز إعادة تصنيف ھ

  
من ھذه البيانات المالية الموحدة، قامت  ٣بناءاً على التعديالت الصادرة من مجلس المعايير المحاسبية الدولية المبينة في اإليضاح 

، من استثمارات ٢٠٠٨يو يول ١مليون درھم، والتي تمثل القيمة العادلة كما في  ٢٠٠المجموعة بإعادة تصنيف بعض االستثمارات البالغة 
تبلغ القيمة العادلة لتلك . استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة إلى فئة االستثمارات المتاحة للبيع -بالقيمة العادلة من خالل اآلرباح والخسائر

  . )درھم مليون ٤٫٧: ٢٠١١(مليون درھم  ٢٫٦المدرجة ضمن االستثمارات المتاحة للبيع  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١االستثمارات كما في 
  

  
     
  بيان الدخل الموحد  

  بيان اإليرادات الشاملة 
  األخرى الموحد

  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          

          فترة ما قبل إعادة التصنيف
  أرباح القيمة العادلة غير المحققة المعترف بھا

  ضمن بيان الدخل الموحد  
  
-  

  
-  

  
٢٫٦٢٧  ٣٫٢٧٢  

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

          فترة ما بعد إعادة التصنيف
  أرباح القيمة العادلة غير المحققة) / خسائر(

  المعترف بھا ضمن احتياطي إعادة تقييم
  االستثمارات المتاحة للبيع 

  
٥١٦  

  
)٣٥٩(  

  
  
-  

  
  
-  

  ======  ======  ====== ====== 
  -  -  -  -  خسائر انخفاض القيمة

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

  .مليون درھم ٦٤٫٢ تبلغ قيمة التدفقات النقدية المقدر تحقيقھا للمجموعة من االستثمارات المعاد تصنيفھا كما في تاريخ إعادة التصنيف إلى
  

     التكافل وإعادة  التكافلودائع لدى شركات   .١٧
  ٢٠١١  ٢٠١٢   
  درھمألف   ألف درھم  
      

  ١٧٧٫٣٧٢  ٢١٧٫٩٩٧  ت    ودائع المساھما
  ٩٢٫٠٤٩  ٧١٫٦٠٨  ودائع المطالبات    

  ----- -------    ----------   
  ٢٦٩٫٤٢١  ٢٨٩٫٦٠٥  
   ======  ======  
  

مليون  ١٧٤: ٢٠١١(مليون درھم  ٢١٤إن ودائع المساھمات التي تتعلق بصورة أساسية بشركة بيست ري، لدى شركات التكافل تبلغ 
ً للقوانين ). مليون درھم ٨٩: ٢٠١١(مليون درھم  ٦٨ع المطالبات بصورة رئيسية بشركة بست ري وتبلغ كما تتعلق ودائ). درھم طبقا

المحلية ذات الصلة، فإن الشركة المتنازلة تحتفظ بحصة من المساھمات غير المكتسبة والتعويضات قيد السداد صافية من المبالغ المدفوعة 
    .إلى شركة بست ري

  
  
  
  



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٤٤ 

  
  ) بعتا( إيضاحات

  
  مدينة    ال التكافلوأرصدة  المساھمات  ١٨

  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  درھمألف   ألف درھم 

      
  ٨٣٠٫٣١٥  ٤١٢٫١٠٨  مساھمات التكافل المدينة    

  ٢٩١٫٠٠٩  ٥٣٦٫٦٧١  المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل      
   ------------   ------- ------   
  ١٫١٢١٫٣٢٤  ٩٤٨٫٧٧٩  
      

      انخفاض القيمة مخصص خسائر 
  )٦٫٢٨٩(  )٣٫٨٨٦(  مساھمات التكافل المدينة    

  )١٢٫٤٦٧(  )١٥٫٦٩٥(  المستحق من شركات التكافل وإعادة التكافل      
  ----- -------   --------- ----  
 ١٫١٠٢٫٥٦٨  ٩٢٩٫١٩٨  

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

  المدينة   التكافلوأرصدة  مساھماتالبيان استحقاق 
                     

                  ٢٠١٢  
  انخفاض القيمة  المبلغ اإلجمالي  
  درھمألف    رھمألف د 

      
  -  ٩٦٫١٣٢  تجاوز موعد استحقاقھا     لم ت

  -  ١١٥٫١٤٢  يوماً     ٦٠إلى  ٠أكثر من  تجاوزت موعد استحقاقھا منذ
  -  ١٥٫٣٩٤  يوماً     ١٢٠إلى  ٦٠أكثر من  تجاوزت موعد استحقاقھا منذ
  -  ٦٢٫٢١٣  يوماً     ١٨٠إلى  ١٢٠أكثر من  تجاوزت موعد استحقاقھا منذ
  -  ٢٧٠٫٤٦٤  إلى سنة واحدة      ١٨٠أكثر من  تجاوزت موعد استحقاقھا منذ
  )١٩٫٥٨١(  ٣٨٩٫٤٣٤  أكثر من سنة تجاوزت موعد استحقاقھا منذ

   --------------   ------- ------  
  )١٩٫٥٨١(  ٩٤٨٫٧٧٩  المدينةإجمالي المساھمات وأرصدة التكافل 

    ٩٢٩٫١٩٨  صافي المساھمات وأرصدة التكافل المدينة
 ======    

  
  المدينة   التكافلوأرصدة  مساھماتالبيان استحقاق 

                    
  ٢٠١١  
  انخفاض القيمة  المبلغ اإلجمالي  

  درھمألف   ألف درھم  
     

  -  ١٢٫١٠٠  تجاوز موعد استحقاقھا     لم ت
  -  ٦٦٧٫٦٦٢  يوماً     ٦٠إلى  ٠أكثر من  جاوزت موعد استحقاقھا منذت

  )٢٤٨(  ٣٠٫١٧٢  يوماً     ١٢٠إلى  ٦٠أكثر من  تجاوزت موعد استحقاقھا منذ
  -  ١٧٫٢٧٩  يوماً     ١٨٠إلى  ١٢٠أكثر من  تجاوزت موعد استحقاقھا منذ
  )٢٫٠٣٦(  ١٨٩٫٧١٨   إلى سنة واحدة     ١٨٠أكثر من  تجاوزت موعد استحقاقھا منذ
  )١٦٫٤٧٢(  ٢٠٤٫٣٩٣  أكثر من سنة تجاوزت موعد استحقاقھا منذ

  -------- -----   -------- ---   
  )١٨٫٧٥٦(  ١٫١٢١٫٣٢٤  إجمالي المساھمات وأرصدة التكافل المدينة
    ١٫١٠٢٫٥٦٨  صافي المساھمات وأرصدة التكافل المدينة

  =======    
  

    



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٤٥ 

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  الموجودات األخرى   والمدينة الذمم   ١٩

  
 ٢٠١١   ٢٠١٢  

  درھمألف   درھمألف   
      

  ١٫٠٩٥  ٩٣٠  ودائع مرافق وتأمين وودائع أخرى 
  ٥٫٠٢٣  ٣٫٨٥٨  المستحق من موظفين 
  ٣٫٥٥٤  ٣٫٥٩٥  المستحق من وسطاء

  ٩٫٢٨٣  ٥٫١٤٩  مبالغ مدفوعة مقدماً أخرى 
  ٢٫٤٢٧  ١٫٨٩٦  ضرائب مدفوعة مقدماً 

  ٤٩٫١٧٥  ٥٢٫٥٢٢  نة من االستثمارات إيرادات مدي
  ٢٧٫٧٢٢  ٤٤٫٥٣٣  عموالت مؤجلة

  ٣١٫٨٠٩  ٦٣٫٩١٠  أخرى
  -----------   ----------   

  ١٣٠٫٠٨٨  ١٧٥٫٣٩٣  
  === ===  =====  
  

  مصرفية الرصدة األنقد وال  ٢٠
  

  ٢٠١١   ٢٠١٢   
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٦٠  ٤٩٩  النقد في الصندوق    
  ٩٤٫٩٧٢  ٩٦٫٦١٦   النقد لدى البنك 

  ٣٣٩٫٦٨٨  ٤٤٧٫٩٣١  ودائع ألجل  
  ------- -----    -----------  
  ٤٣٤٫٧٢٠  ٥٤٥٫٠٤٦  
  ======   ======  

  
  حسب التوزيع الجغرافي –مصرفية الرصدة النقد واأل

  
    ٢٠١٢   
  رھمألف د  درھمألف   
      

  ٦٧٫٤٥٣  ١٧٥٫٩٤٨  المحلي
  ٣٦٧٫٢٦٧  ٣٦٩٫٠٩٨  الدولي

  ------ ------   - ----------  
  ٤٣٤٫٧٢٠  ٥٤٥٫٠٤٦  
  ======   ======  
  

  
  
  
  
  
 
  
  
  
 
  
  
  

   



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٤٦ 

  
  ) تابع( إيضاحات

  
   وتكافل األسرة  المطالبات قيد السداداحتياطي   ٢١

  
  ٢٠١١   ٢٠١٢   
  درھمألف   درھمألف   
      

  ١٫٠٠٧٫٢٧٥  ١٫١٣٩٫٧٠٧  احتياطي المطالبات قيد السداد    
  ٣٨٥٫٤٢٤  ٣٠٨٫٨٠٠  م اإلبالغ عنھا  احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يت

   -------------   -------- -----   
  ١٫٣٩٢٫٦٩٩  ١٫٤٤٨٫٥٠٧  

 ً   )٤٧٧٫٦٨٨(  )٣٧٥٫٠٦٤(  حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد السداد : ناقصا
  -------- -------   ------------  
  ٩١٥٫٠١١  ١٫٠٧٣٫٤٤٣  
  ==== ===   ======  
  

  وتكافل األسرةبات قيد السداد الحركات في احتياطي المطال
  
  ٢٠١٢   

  الصافي   التسويات   إعادة التكافل   اإلجمالي 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم 

          
  ٩١٥٫٠١١  -  )٤٧٧٫٦٨٨(  ١٫٣٩٢٫٦٩٩  يناير  ١الرصيد في 

  )٨٢١(  )٨٢١(  -  -  فروق صرف العمالت األجنبية 
  ١٥٩٫٢٥٣  ٨٢١  ١٠٢٫٦٢٤  ٥٥٫٨٠٨  صافي الحركة خالل السنة 

  ------- --------  ------- --------  ------- -----  -------- ------  
  ١٫٠٧٣٫٤٤٣  -  )٣٧٥٫٠٦٤(  ١٫٤٤٨٫٥٠٧  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

٢٠١١  
  الصافي   التسويات   إعادة التكافل   اإلجمالي   
  لف درھم أ  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
          

  ٧٣٥٫١٨٦  -  )٢١٧٫٧٥٩(  ٩٥٢٫٩٤٥  يناير  ١الرصيد في 
  ٤٥٤  ٤٥٤  -  -  فروق صرف العمالت األجنبية 

  ١٧٩٫٣٧١  )٤٥٤(  )٢٥٩٫٩٢٩(  ٤٣٩٫٧٥٤  صافي الحركة خالل السنة 
  -------- -----  ---------- ----  -------- ----  ----- ------  

  ٩١٥٫٠١١  -  )٤٧٧٫٦٨٨(  ١٫٣٩٢٫٦٩٩  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ======  =======  ======  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٤٧ 

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  ) تابع(وتكافل األسرة  المطالبات قيد السداداحتياطي   ٢١

  
  االفتراضات والحساسيات 

    
  المستخدمة في تحديد االفتراضات  اإلجراءات

    
صة باحتساب احتياطي المطالبات قيد السداد ھو التوصل إلى تقديرات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخا اإلجراءاتإن الھدف من 

  . مراجعة مصادر البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات بصورة سنوية تتمو. حدوثھاالمحتمل أو المتوقع  للنتائجمحايدة 
    

يجة مطالبة معينة والتكلفة النھائية للمطالبات التي تم بالمبالغ المحتمل دفعھا نت بشكل مؤكدتنبؤ الإن طبيعة األعمال تجعل من الصعب للغاية 
ساس كل قضية على حدة مع األخذ بعين االعتبار ظروف المطالبة أيتم تقييم كل مطالبة تم اإلبالغ عنھا بطريقة مستقلة على . اإلبالغ عنھا

تتم بصورة منتظمة مراجعة تقديرات . لبات المماثلةوالمعلومات المتاحة من القائمين على تسوية الخسائر واألدلة التاريخية لحجم المطا
  . أية معلومات جديدة ظھورالقضايا ويتم تحديثھا عند 

  
إال أن االلتزامات النھائية قد تختلف نتيجة للتطورات الالحقة أو في حال . ترتكز المخصصات على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي

  .  البنود التي تؤثر على التكاليف النھائية للخسائر يصعب تقديرھاإن تأثير العديد من . حدوث أية كوارث
  

ً لطبيعة األعمال وذلك نظراً لالختالفات في عقود  المعنية ومدى تعقيد المطالبة  التكافلكما تختلف درجة صعوبة تقدير المخصص وفقا
  . التأخيراتوحجم والصعوبة الفردية للمطالبات وتحديد تاريخ حدوث المطالبة واإلبالغ عن 

  
ً بصورة إجمالية ويتم إجراء حساب مستقل لتقدير حجم  المبالغ يتم تقدير مخصصات الحوادث التي حصلت ولم يتم اإلبالغ عنھا مبدئيا

برنامج إن الطريقة المتبعة من قبل المجموعة تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية والتقديرات الماضية وتفاصيل . التكافلإعادة  المسترد من
  . التكافلإعادة  للمبالغ المستردة منوذلك عند تقييم الحجم المتوقع  التكافلإعادة 

  
  االفتراضات والحساسيات الخاصة بالتغيرات في المتغيرات الرئيسية 

    
وقعت فيھا إن االفتراضات التي يكون لھا أعظم األثر على قياس مخصصات عقود التأمين ھي معدالت الخسارة المتوقعة ألقرب سنة 

  .٢٠١٢و  ٢٠١١تم استخدام ھذه االفتراضات في تقييم الحوادث التي حصلت ولم يتم اإلبالغ عنھا خالل عامي . الحوادث وااللتزامات
      

صة على وقد ال يتم اعتبار المتغيرات الخا. إذا كانت المتغيرات تعتبر غير ھامة، ال يتم تقييم أي تأثير للتغيرات غير الھامة لتلك المتغيرات
إال أنه في حال تغير مستوى أھمية متغير معين قد يتطلب األمر تقييم التغيرات التي طرأت على ھذا المتغير . أنھا ھامة في الوقت الحالي

  . في المستقبل
      

المجموعة أن تعتقد . المتنوعة يعتبر مؤشر على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل المجموعة إن تحليل الحساسية حول االفتراضات
االلتزامات الخاصة بالمطالبات المبينة في بيان المركز المالي كافية، إال أنھا تدرك أن عملية التقدير ترتكز على متغيرات وافتراضات 

  .معينة قد تختلف عندما تنشأ المطالبات
  
  

   



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٤٨ 

  
  )تابع( إيضاحات

  
  ) تابع(وتكافل األسرة  بات قيد السدادالمطالاحتياطي   ٢١

  
  تطور سير المطالبات  

  
يتم عادة . اتھاالمطالبات المستقبلية المعاكسة وتطور منتھا ايلحم الخاصة بھا التكافلات كافية فيما يتعلق بأعمال احتياطيب المجموعةتحتفظ 

  .   ل سنة واحدةالتوصل إلى قرار بشأن عدم التأكد من مبلغ وتوقيت دفعات التعويضات خال
    

  اإلجمالية – التكافلمطالبات 
  اإلجمالي    ٢٠١٢   ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  سنة التأمين  

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   )القيمة المتراكمة(
          

  -  ٣٦١٫٧٧٥  ٧١٥٫٠١٣  ٤٤٩٫٤٥٦  ٣٨٨٫٨٨٩  ٢٨٨٫٣٢٠   ١تطور السنة 
  -  - ١٫٤٧٩٫٠٥٧  ٩٢٩٫٢٨٤  ٧٩١٫٩٠٦  ٥٩٦٫٣٩٩   ٢تطور السنة 
  -  -  -  ١٫٢٦٤٫٨٠٧  ٨٨٠٫١٨٤  ٦٦٤٫٣٥١   ٣تطور السنة 
  -  -  -  -  ٨٦٧٫٦٥٤  ٧١٦٫٦٥٣   ٤تطور السنة 
  -  -  -  -  -  ٦٧٢٫٦٠٩   ٥تطور السنة 

  ٤٫٦٤٥٫٩٠٢  ٣٦١٫٧٧٥ ١٫٤٧٩٫٠٥٧  ١٫٢٦٤٫٨٠٧  ٨٦٧٫٦٥٤  ٦٧٢٫٦٠٩  ) أ(التقدير الحالي للمطالبات التراكمية 
              

  )٣٫٢٤٠٫٢٧٣(  )١٣٧٫٧٧٣(  )٧٨٨٫٢٣٩(  )٩١٤٫١٢٩(  )٧٦٨٫٣٩٦(  )٦٣١٫٧٣٦(  )ب(الدفعات التراكمية حتى تاريخه 
  --------- ---  ------ ------  ------- ------  -------- ----  ------- ------  -------- ------  

  ١٫٤٠٥٫٦٢٩  ٢٢٤٫٠٠٢  ٦٩٠٫٨١٨  ٣٥٠٫٦٧٨ ٩٩٫٢٥٨ ٤٠٫٨٧٣  ) ب-أ(صافي
  ---------  ---------  -------- ---  ----------  ------- ----  ----------- ---  

  ١٫٤٠٥٫٦٢٩  المطلوبات المعترف بھا في بيان المركز المالي الموحد كجزء من إجمالي المطالبات
  ٤٢٫٨٧٨  كجزء من إجمالي المطالبات ٢٠٠٨االحتياطي المتعلق بالسنوات التي تسبق 

            ---------- ----  
  ١٫٤٤٨٫٥٠٧  حتياطي المدرج في بيان المركز المالي الموحد كجزء من إجمالي المطالباتإجمالي اال

  =======  
  

  الصافية  – التكافلمطالبات 
  اإلجمالي    ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  سنة التأمين  

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   )القيمة المتراكمة(
              

  -  ٢٧٨٫٢٧١  ٣٠٢٫٢٩١  ٢٨٥٫٢٤٥  ٢٦٤٫٥٢٤  ٢٢٧٫٠٠٨   ١ور السنة تط
  -  - ١٫٢٤٩٫٤٨٦  ٤٥١٫٣٧٥  ٣٩٦٫٢١٦  ٣٧٤٫٤٩٦   ٢تطور السنة 
  -  -  -  ١٫٢١٠٫٣٧٤  ٥٧٤٫٦٧٠  ٥١٥٫٢٠٤   ٣تطور السنة 
  -  -  -  -  ٧٦٣٫٨٢٨  ٥٥٣٫٨٧١   ٤تطور السنة 
  -  -  -  -  -  ٦٢٠٫٢٩٠   ٥تطور السنة 

  ٤٫١٢٢٫٢٤٩  ٢٧٨٫٢٧١ ١٫٢٤٩٫٤٨٦  ١٫٢١٠٫٣٧٤  ٧٦٣٫٨٢٨  ٦٢٠٫٢٩٠  ) أ(اكمية التقدير الحالي للمطالبات التر
          

  )٣٫٠٥١٫١٩١(  )١٠٦٫١٣٣(  )٧٤٩٫٠٠٠(  )٨٧٨٫٢٢٣(  )٧١٨٫٧١٤(  )٥٩٩٫١٢١(  )ب(الدفعات التراكمية حتى تاريخه 
  ----------- -  ------ ------  ------- ------  ------- -----  ---------- ---  ---------- -----  
  ١٫٠٧١٫٠٥٨  ١٧٢٫١٣٨  ٥٠٠٫٤٨٦  ٣٣٢٫١٥١  ٤٥٫١١٤  ٢١٫١٦٩  ) ب-أ(افي ص
  ------------------------- ---- -------- --- -------- ---  ---------- ----  

  ١٫٠٧١٫٠٥٨  المطالبات صافيالمطلوبات المعترف بھا في بيان المركز المالي الموحد كجزء من 
  ٢٫٣٨٥  كجزء من صافي المطالبات ٢٠٠٨االحتياطي المتعلق بالسنوات التي تسبق 

            ---------- ----  
  ١٫٠٧٣٫٤٤٣  إجمالي االحتياطي المدرج في بيان المركز المالي الموحد كجزء من صافي المطالبات

  =======  
    
  

   



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٤٩ 

  
  )تابع( يضاحات

  
  ) تابع(وتكافل األسرة  المطالبات قيد السداداحتياطي   ٢١

  
  الحساسيات 

  
ويتم إجراء التحليل المبين أدناه من أجل بيان . العام حساس لالفتراضات الرئيسية الموضحة أعاله التكافلبات يكون مخصص مطال

  .اإليراداتالتغيرات المحتملة في االفتراضات الرئيسية مع ثبات كافة االفتراضات األخرى موضحاً تأثيرھا على المطلوبات وصافي 
  

        ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
  *التأثير على صافي األرباح  *مالي المطلوباتالتأثير على إج    
  ألف درھم  ألف درھم    
        

 ١٠٧٫٣٤٤+  ١٤٤٫٨٥١+ ٪١٠+  المطالبات الحالية
  +١٠٧٫٣٤٤-  ١٤٤٫٨٥١-  ٪١٠ 
        ٢٠١١ديسمبر  ٣١
  *التأثير على صافي األرباح  *التأثير على إجمالي المطلوبات    
  ألف درھم  ألف درھم    
        

 ٩١٫٥٠١+  ١٣٩٫٢٧٠+  ٪١٠+  ةالمطالبات الحالي
  -٩١٫٥٠١-  ١٣٩٫٢٧٠-  ٪١٠ 

  
    .  التكافلإن التأثير على صافي األرباح يكون صافياً من إعادة * 
  
  

  
    



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٥٠ 

  
  ) تابع( إيضاحات

  
    المكتسبةغير  المساھماتاحتياطي   ٢٢

  
  :المكتسبةغير  المساھماتالحركات في احتياطي 

    
  ٢٠١٢   

  الصافي   ويات التس  إعادة التكافل   اإلجمالي 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم 

          
  ٥٨٩٫٧٤٥  -  )٦٩٫٤٢٧(  ٦٥٩٫١٧٢  يناير  ١الرصيد في 

  )١٫٨٥٧(  )١٫٨٥٧(  -  -  فروق صرف العمالت األجنبية 
  ٥٢٦٫٨٧٦  ١٫٨٥٧  )٧٢٫٣٩٨(  ٥٩٧٫٤١٧  خالل السنة المرصودمخصص ال

  )٥٨٩٫٧٤٥(  -  ٦٩٫٤٢٧  )٦٥٩٫١٧٢(  خالل السنة استردادهمخصص تم 
   --------------   -------------   -----------   --------------  

  ٥٢٥٫٠١٩  -  )٧٢٫٣٩٨(  ٥٩٧٫٤١٧  ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 ====== ======  ======  ======  

    
  

  ٢٠١١  
  الصافي   التسويات   إعادة التكافل   اإلجمالي   
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
          

  ٤٤٧٫٧٣٦  -  )٥٢٫١٤٣(  ٤٩٩٫٨٧٩  يناير  ١الرصيد في 
  )١٫٧٢٦(  )١٫٧٢٦(  -  -  فروق صرف العمالت األجنبية 

  ٥٩١٫٤٧١  ١٫٧٢٦  )٦٩٫٤٢٧(  ٦٥٩٫١٧٢  خالل السنة المرصودمخصص ال
  )٤٤٧٫٧٣٦(  -  ٥٢٫١٤٣  )٤٩٩٫٨٧٩(  خالل السنة استردادهمخصص تم 

   ------------   ------------   -----------  ----- --------  
  ٥٨٩٫٧٤٥  -  )٦٩٫٤٢٧(  ٦٥٩٫١٧٢  ديسمبر  ٣١الرصيد في 

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

  دائنة   ال التكافلأرصدة   ٢٣
  

  ٢٠١١     ٢٠١٢   
  درھمألف   درھمألف   
      

  ٨١٫١٠٣  ٨٩٫٤٥٧  شركات تكافل      
  ١٥٣٫٤٩٤  ٢٨١٫٣٥٣  عمالء وآخرون    

  ٥٫٤٦٥  ٣٢٥٫٩٣٠  شركات إعادة التكافل    
  ------- -----    ----------  
  ٢٤٠٫٠٦٢  ٦٩٦٫٧٤٠  
  ======   =====  

  

  ذمم دائنة إلى المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات  ٢٤
  ٢٠١١     ٢٠١٢   
  درھمألف   درھمألف   
      

  ١٥٩٫٩٣٢  ٤٧٤٫٥٣٣  ينار  ١الرصيد في 
  ٤٥٧٫٨٣٦  ١٨٣٫٠٩٨   المبالغ المستثمر بھا من قبل المشاركين

  )٨٫٤٣٦(  )٦٫٩٣٨(  المسترد خالل السنة
  )١٠٤٫٨٣٧(  )٧٧٫١٠٩(  الصندوق بما في ذلك االسترداد داخل صافي الحركة

  -------------  --------- ---  
  ٥٠٤٫٤٩٥  ٥٧٣٫٥٨٤  

  )٢٩٫٩٦٢(  )٣٢٫٧٥١(  تكلفة االستحواذ المؤجلة
  ----- -------   ------ ------  
  ٤٧٤٫٥٣٣  ٥٤٠٫٨٣٣  
  ======  ======  

 



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٥١ 

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  خرى األدائنة الذمم االستحقاقات وال  ٢٥

  ٢٠١١   ٢٠١٢   
  درھمألف   ألف درھم 

      
  ١٩٫٠٣٤  ٢٥٫٣٤١  مستحق إلى الورش والوسطاء      

  ٢٫٥٧٨  ٦٫٣٩٧  )   ١٠ اإليضاح(مخصص التبرعات الخيرية 
  ١٣٫٦٣٥  ١٧٫٨١٢  المستحق إلى الموردين  

  ١٣٫٢٦٥  ١٧٫٠٣٩  فين  متعلقة بالموظال االستحقاقات
  ٢٫٩٨٨  ٤٫٠٠٢  مصروفات مستحقة 
  ٢٫٦١٦  ٦٫٠٣٠  مخصصات أخرى 

  ١٩٫٣٠١  ٢٣٫٦١٠  ضرائب دائنة 
  ٥١٫٤٦٥  ٤٣٫٠٦٤  ذمم دائنة آخرى 

  ----- ------    ----------   
 ١٢٤٫٨٨٢  ١٤٣٫٢٩٥  

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

     التمويالت المصرفية  ٢٦
  
  ٢٠١١   ٢٠١٢   
  مدرھألف   ألف درھم  
      

  ١٥٥٫٠٨٨  ١٥٥٫٢٠٠  استحقاق طويل األجل       
  ٥٫٠٩٨  ٥٫٤٦٥  استحقاق قصير األجل    

   ------------   -----------  
  ١٦٠٫١٨٦  ١٦٠٫٦٦٥  
  ======   ======  
  

ريل لينش مي"مليون درھم تم ترتيبه من قبل  ١٥٥٫٦ بما يعادلحدى الشركات التابعة للمجموعة إل تمويل يشتمل ما ورد أعاله على
ً ٨٫٧٥ على ھذا القرضالربح معدل  يبلغ. سنوات ١٠سنة مع خيار السداد المبكر بعد  ٢٠القرض  تبلغ فترة سداد". إنترناشيونال . ٪ سنويا
  . في نھاية كل ربع سنة يتم دفع الربح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٥٢ 

  
  ) تابع( إيضاحات
  

  طراف ذات العالقةمعامالت األ  ٢٧
  

خرى تقع ضمن تعريف أمعامالت مع شركات  وإبرام وتسوية المطالبات المساھماتعمالھا االعتيادية بتحصيل أي سياق تقوم المجموعة ف
وترى اإلدارة أن شروط مثل ھذه المعامالت ال تختلف بصورة . ٢٤طراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم األ

  :وفيما يلي تفاصيل المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة. أخرىلحصول عليھا من أطراف عن الشروط التي كان من الممكن ا كبيرة
  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٨٦٩  ٢٫٠٧٠  مصروفات عمومية وإدارية  
  ٣٫٩٢١  ٧٫١٦٧  إعادة التكافل على المساھمات  
  ١٦٤  ١٫٨٨١  إعادة التكافل على المطالبات   

      
  

  .  إدارة المحفظة االستثمارية للمجموعةب متعلقةعامالت والذمم المدينة المتعلقة بمجموعة بن زايد إن الم
  

  ٢٠١١  ٢٠١٢  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١٫١٢٨  ١١٫١٢٨  مجموعة بن زايد 
  ٢١  ٢١  البحرين –الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

  ١٫٤٢٨  ٣٫٨١٢  األخرى ضمن اإلدارة العامة للمجموعة  الكيانات 
   ----------   ---------  
  ١٢٫٥٧٧  ١٤٫٩٦١  
   =====  =====  
      

      المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
      

  ٧  -  حساب جاري     –البحرين  -الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 
  ٨٦٠  ٦٨٢  موعة  الكيانات األخرى ضمن اإلدارة العامة للمج

  --------  ------  
  ٨٦٧  ٦٨٢  
   ===   ===  
      

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين 
      

  ٧٫٣١٠  ٩٫٥٠٣  تعويضات قصيرة األجل 
  ٣٤٠  ٣٩٣  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  --------   --------   
  ٧٫٦٥٠  ٩٫٨٩٦  
   ====   ====  
  
  
  
  
  
  

  
  

    



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٥٣ 

  
  ) تابع( إيضاحات

  
   حفظة حاملي وثائق التكافلم  ٢٨

  
 ٢٠١١  ٢٠١٢  

  ألف درھم  ألف درھم  
      

  )١٫٠١٧(  ٧٢١  يناير      ١الرصيد في 
  -  -  عكس التكلفة المحملة على حاملي وثائق التكافل لألسرة للسنوات السابقة

  ١٤٫١٧٩  ٣٫٤٧٥  ) ٦ اإليضاح(صافي الفائض المنسوب إلى حاملي وثائق التكافل للسنة 
  )١٢٫٤٤١(  )٥٫٦٥٠(  إلى حاملي وثائق التكافل لألسرة فائض المقترحتوزيع ال

   ------ -----  ----- -------  
  )٧٢١  )١٫٤٥٤  
  =====  =====  

  -  ١٫٤٥٤  ممولة من قبل المساھمين
  ----------   ----------  

  -  ٧٢١  
  =====  =====  

    
  . الوثائق حاملي و الشركة لعقود التكافل المبرمة بينوفقاً  لوثائق التكافمحفظة حاملي في عجز القام مساھمو الشركة بتمويل 

  
  رأس المال    ٢٩

  
  ٢٠١١  ٢٠١٢   
  درھمألف   درھمألف   
      

       رأس المال المرخص والمصدر والمدفوع بالكامل 
      سھم بقيمة درھم واحد  ١٫٢١٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  ١٫٢٠٠٫٠٠٠  ١٫٢١٠٫٠٠٠   ) سھم بقيمة درھم واحد للسھم ١٫٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١١(للسھم 
  ========   === ====  
  

  االحتياطي القانوني     ٣٠
  

من صافي  ٪١٠ ما ال يقل عن تحويل يجب ،من قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة ٢٥٥وفقاً للمادة رقم 
ز إيقاف تلك التحويالت عندما يصبح االحتياطي القانوني مساوياً يجو. أرباح الشركة كل سنة إلى االحتياطي القانوني غير القابل للتوزيع

  . لنصف رأسمال الشركة المدفوع
  

  احتياطي إعادة التقييم      ٣١
  

المتعلق باألراضي والمباني خالل  )مليون درھم ٧٫٨٢: عجز: ٢٠١١(مليون درھم  ٢٧إن حصة المجموعة من عجز إعادة التقييم البالغ 
   ).١١و  ٢ين اإليضاحراجع (ي احتياطي غير قابل للتوزيع السنة تم تضمينھا ف

  
  أسھم الخزينة    ٣٢

  
ً سھم ١٩٫٦٩٧٫٦١٥، قامت الشركة بإعادة شراء في السنوات الماضية إعادة شراء األسھم من  اعتمادوقد تم . مليون درھم ٣٥٫٩٧بمبلغ  ا
  . قبل مجلس اإلدارة

  
  . بالتكلفة ،حقوق المساھمينكرصيد مدين مستقل من  ،يتم بيان أسھم الخزينة

  
  ربحية السھم  / ) خسارة(  ٣٣

  
: ٢٠١١ربحية السھم ( مليون درھم ٣٩٣٫٦ تبلغ سائرخعلى  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١السھم عن السنة المنتھية في  سارةخيرتكز حساب 

خالل  ةالقائم )مليون سھم ١٫١٨٨: ٢٠١١( سھم مليون ١٫١٨٨المرجح البالغ مة على متوسط عدد األسھم مقس) مليون درھم ٥٩٫٧٦
تم تسوية ربحية السھم نظراً  .ربحية السھم األساسيةتخفيفي على ال يوجد تأثير . السنة بعد األخذ في االعتبار أسھم الخزينة المحتفظ بھا

  .)ع( ٣اإليضاح للتغير في السياسة المحاسبية كما ھو مبين في 
    



  وشركاتھا التابعة ) سالمة(الشركة اإلسالمية العربية للتأمين 

٥٤ 

  
  ) تابع( إيضاحات

  
  لضرائبا  ٣٤

  
فإنه من غير  ،عمليات المجموعة تخضع لھيئات وأحكام ضريبية متنوعة لخارجية، حيث أنتتألف الضرائب من الضريبة على العمليات ا

  . المطبقة الضريبةالعملي تقديم تسوية بين األرباح المحاسبية واألرباح الخاضعة للضريبة جنباً إلى جنب مع تفاصيل تحتوي على معدالت 
  

  الرأسمالية  واالرتباطات  الطارئة االلتزامات  ٣٥
  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١١٫٤٥٩  ١٤٫٢٧٨  خطابات الضمان      
  =====   =====  
  

  . كرھن مقابل الضمانات أعاله )مليون درھم ٦٫٤٨: ٢٠١١(مليون درھم  ١٤٫٥٥ بمبلغيحتفظ البنك بودائع قانونية 
  

ھذا . لقضايا القانونية بشأن أنشطة التأمين الخاصة بھا، كمدعى عليھا في عدد من ااألخرى التكافلتدخل المجموعة، شأنھا شأن شركات 
مخصص لكل قضية على حدة حين يكون من األرجح أن ينتج عن ذلك خسائر للمجموعة فيما يتعلق بتدفق الموارد االقتصادية  رصدويتم 

  . تقدير موثوق لمبلغ التدفقات الخارجة إجراءويمكن  ،الخارجة
  

يتعلق بوثائق تم حاملي وثائق التأمين وشركات إعادة التكافل فيما  مرفوعة من قبلعاوى قضائية إن المجموعة معرضة لمطالبات ود
يستند بشكل كبير على نتائج حكم  وتوقيتهااللتزام  قيمة ترى اإلدارة بناًء على رأي االستشاري القانوني المستقل أن تأكيد. إصدارھا
ً لالستشاري القان. المحكمة وعليه، لم يتم رصد مخصص . وني المستقل، لدى المجموعة أساس قوي لكسب القضيةعالوة على ذلك، وفقا

  .لھذه المطالبات عند إعداد ھذه البيانات المالية الموحدة
  

  ).ال شئ: ٢٠١١( ٢٠١٢ديسيمبر  ٣١تاريخ فى ھامة يوجد ارتباطات رأسمالية ال 
  

  التشغيلية   اإليجارارتباطات عقود   ٣٦
  

  : يالتشغيلية غير القابلة لإللغاء الخاصة بالمجموعة مستحقة الدفع كما يل اإليجارإن ارتباطات عقود 
  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٫٩٠٤  ١٫٦٥٨  أقل من سنة 
  ١٫١٥٧  - من سنة إلى خمس سنوات      

  ---------   ---------  
  ٣٫٠٦١  ١٫٦٥٨  
  =====   ====  

  
  

بموجب عقود اإليجار  فيما يلي اإليجارات المستحقة. كذلك قامت المجموعة بتأجير عقاراتھا االستثمارية بموجب عقود إيجار تشغيلية
  :التشغيلية غير قابلة لإللغاء

  
  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ألف درھم  ألف درھم  
      

  ١٣  -  أقل من سنة 
  -  -  من سنة إلى خمس سنوات       

  --------   ------  
  -  ١٣  
  =====   ===  
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  ) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ية في للسنة المنتھ(

  
    

  غير السيارات
  

  السيارات
  

  الصحي
  تكافل 
  األسرة

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
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  ١٫٦٢٥٫٢٦٧  ١٥٠٫٢٥٦  ٢٢٫٦٢٥  ٥٤٣٫٧٥٩  ٩٠٨٫٦٢٧  لمساھمات المكتسبة اصافي 
العموالت المستلمة من إعادة التأمين 
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  )٢٦٤٫٤٥٦(  ٤٥٫٤٠٦  ٥٫٨٩٧  ١٢٩٫٩٦٨  )٤٤٥٫٧٢٧(  التكافلت صافي إيرادا

  ٨٧٫٥٠٠          إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
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  ) ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في (
  

            
    

  غير السيارات
  

  السيارات
  

  الصحي
  تكافل 
  األسرة

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
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  ٥١٫٦٦٥  ٥٫٤٧٠  ٩٢٤  ٢٢٤  ٤٥٫٠٤٧  وإعادة التكافل المتنازل عنه 
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  ) تابع( إيضاحات

  
    )تابع(القطاعات التشغيلية   ٣٧

  

  حسب التوزيع الجغرافي 
  

  ) ٢٠١٢ديسمبر  ٣١نتھية في للسنة الم(
  
    

  إفريقيا 
  

  الشرق األقصى 
  

 الشرق األوسط 
تركيا وأسيا 

  الوسطى 
  

  اإلجمالي 
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العموالت المستلمة من إعادة التأمين 

  ٥٥٫٨٤٧  -  ٢١٫١١١  ١٧٫٥٢٣  ١٧٫٢١٣  وإعادة التكافل المتنازل عنه 
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  ٨٧٫٥٠٠          إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
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  ي حسب التوزيع الجغراف
  

  ) ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في (
            
    

  إفريقيا 
  

 الشرق األقصى 
  

 الشرق األوسط 
تركيا وآسيا 

  الوسطى 
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

            
  ٢٫٢٦٨٫٠٧٣  ٩٣٫٠٢٩  ٤٢١٫١٠٢  ١٫٤١١٫٥٦٤  ٣٤٢٫٣٧٨  لمكتتبة إجمالي المساھمات ا
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العموالت المستلمة من إعادة التأمين 
  ٥١٫٦٦٥  -  ١٤٫٧٤٤  ٢٢٫٩٠٤  ١٤٫٠١٧  وإعادة التكافل المتنازل عنه
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  ٦٧٫٥٨٣          إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
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  أرقام المقارنة  ٣٨

  
  .إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض المتبع في ھذه البيانات المالية/ إعادة تصنيف  تم


