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  ( وشركاتها التابعةسالمةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين )
 

   المرحلية الموجزة الموحدة البيانات المالية
  2017يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة

  
 

 صفحةال  المحتويات
 

  1 الموحدة المالية المرحلية الموجزة البياناتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
 

  3 الموحد المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر بيان 
 

 5 الموحد المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
 

  6  المرحلي الموجز الموحد بيان المركز المالي
 

  7 الموحد المرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية 
 

  8 الموحد المرحلي الموجز  الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان
 

  10 إيضاحات
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   المرحلي الموجز الموحداألرباح أو الخسائر بيان 
 2017يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة

 

  

 فترة الستة أشهر
 المنتهية في 

   2017يونيو  30

 فترة الستة أشهر 
 منتهية في ال

  2016يونيو  30

 فترة الثالثة أشهر
 المنتهية في 

   2017يونيو  30

 فترة الثالثة أشهر
 المنتهية في 

  2016يونيو  30

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

 سغير مدققة  )غير مدققة( سغير مدققة  )غير مدققة(  
      العمليات المستمرة

      

      نتائج التأمين
      

      إيرادات التأمين  
 182.081 181.769 417.238 401.537 18 إجمالي المساهمات المكتتبة

ناقصاً: مساهمات إعادة التممين وإعادة التكافل المتنازل 
  52.385س (58.309)  117.700س (127.241)  عنها

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

 129.696 123.460 299.538 274.296  صافي المساهمات
 7.166 2.135 24.016 (9.626)  صافي الحركة في المساهمات غير المكتسبة  

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

 136.862 125.595 323.554 264.670 18 المساهمات المكتسبة  

العموالت عن أعمال إعادة التممين وإعادة إيرادات 
 10.506 4.769 17.761 15.302 18 التكافل المتنازل عنها

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

 18 279.972 341.315 130.364 147.368 
      مصروفات التأمين  

 141.536 63.957 289.121 148.160  المدفوعة المطالباتإجمالي 
 المطالباتناقصاً: حصة إعادة التممين وإعادة التكافل من 

  31.142س (17.638)  61.734س (45.293)  المدفوعة
  --------------- -------------- -------------- -------------- 

 110.394 46.319 227.387 102.867  المدفوعة المطالباتصافي 
الحتياطي وا قيد التسويةصافي الحركة في المطالبات 

 31.124 (5.718) 107.513 (11.262)  سرةتكافل األ التقني لتممين
  -------------- -------------- ------------- ------------- 

 141.518 40.601 334.900 91.605 18 المتكبدة المطالبات
 55.428 61.864 124.585 123.961 18 العموالت المدفوعة والتكاليف األخرى

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

  215.566 459.485 102.465 196.946 
  -------------- ---------------- -------------- -------------- 

  49.578س 27.899  118.170س 64.406 18 التأمين   )خسائر(إيرادات / صافي 
      

      من مصادر أخرى إيرادات
 1.752 10.628 9.734 21.935  إيرادات من استثمارات

 4.328 2.743 12.743 5.405  إيرادات أخرى
  ------------- ------------- ------------- -------------- 

  43.498س 41.270  95.693س 91.746  
      مصروفات

  22.016س (28.500)  53.702س (57.261)  مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات أخرى
  276س (119)  510س (396)  مصروفات مالية

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

  65.790س 12.651  149.905س 34.089  الضريبةلفترة قبل ا )خسائر(أرباح / صافي 
      

 601 (894)  4.794س (4.023)    قصيرة األجل –الضريبة 
  ------------- ------------- ---------- -------- 

وقبل بعد الضريبة  الفترة )خسائر(أرباح /  صافي
  65.189س 11.757  154.699س 30.066  حاملي وثائق التكافل على توزيعات ال

 -  - -  التوزيعات إلى حاملي وثائق التممين لدى الشركة
  -------------- -------------- -------------- --------------- 

  اتتوزيعبعد الضريبة واللفترة ا خسائر(أرباح / ) صافي
  65.189س 11.757  154.699س 30.066  من العمليات المستمرةحاملي وثائق التكافل  على

      

      العمليات المتوقفة

 995 (10.659)  1.192س (22.325) 13 من العمليات المتوقفة الخسائر
  --------------- ------------ --------------- ------- 

الفترة بعد الضريبة  (خسائرصافي أرباح / )
  64.194س 1.098  155.891س 7.741  والتوزيعات إلى حاملي وثائق التكافل

  ==== ======= ==== ======= 
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 ستابع المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائر بيان 
 2017يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة

 

  

 فترة الستة أشهر
 المنتهية في 

   2017يونيو  30

 فترة الستة أشهر 
 منتهية في ال

  2016يونيو  30

 فترة الثالثة أشهر
 المنتهية في 

   2017يونيو  30

 فترة الثالثة أشهر
 المنتهية في 

  2016يونيو  30

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

 سغير مدققة  )غير مدققة( سغير مدققة  )غير مدققة(  
      

الفترة بعد الضريبة والتوزيعات  صافي أرباح / )خسائر(
  64.194س 1.098  155.891س 7.741  إلى حاملي وثائق التكافل

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

      

      منسوبة إلى:

  63.833س 1.053  161.454س 5.220  المساهمين

  361س 45 5.563 2.521  الحصص غير المسيطرة

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

  64.194س 1.098  155.891س 7.741  

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

      

  0 .054س 0 .001  0 .136س 0 .004   16سإيضاح السهم )درهم(  (خسارةربحية / )

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

  0 .055س 0 .00986  0 .135س 0 .023  لمستمرةاالعمليات  –السهم )درهم( )خسارة( ربحية / 
  ====== ======= ======== ======= 

 
  المرحلية الموجزة الموحدة.  المالية البياناتجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 .2و 1الصفحتين المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على  المالية البياناتإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
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 المرحلي الموجز الموحد  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
 2017يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة

 
 فترة الستة أشهر 

 هية في ــــــــالمنت
   2017يونيو  30

 فترة الستة أشهر 
  في المنتــــــــهية

  2016يونيو  30

 فترة الثالثة أشهر
 هية في ــــــــالمنت
   2017يونيو  30

 فترة الثالثة أشهر
  في المنتــــــــهية

  2016يونيو  30

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  

 سغير مدققة  )غير مدققة( سغير مدققة  )غير مدققة( 
     

  توزيعاتوالبعد الضريبة  الفترة (خسائر) / أرباح صافي
  64.194س 1.098  155.891س 7.741 التكافل وثائق  حامليعلى 

  بعد خصمالشاملة األخرى  (الخسائر) / اإليرادات
 ضريبة الدخل

    

 األرباح أو قد تتم إعادة تصنيفها إلى تمتالبنود التي 
 أو الخسائر: 

    

  5.618س -  5.063س - صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  1.109س 3.273  16.095س 2.645 احتياطي تحويل العمالت األجنبية

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

  6.727س 3.273  21.158س 2.645 الشاملة األخرى للفترة الخسائر

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

  70.921س 4.371  177.049س 10.386 الشاملة للفترة  (لخسائراإليرادات / )اإجمالي 

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

     منسوبة إلى:

  70.702س 3.834  176.454س 7.458 المساهمين

  219س 537  595س 2.928 الحصة غير المسيطرة

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

  70.921س 4.371  177.049س 10.386 

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

 
  المرحلية الموجزة الموحدة.  البيانات الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 .2و 1المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين  البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  
    2017يونيو  30المنتهية في الستة أشهر لفترة

 
 أشهر الستةفترة  فترة الستة أشهر  
 المنتـــــــــهية في   هية في ـــــــالمنت إيضاح 
    2016يونيو  30    2017 يونيو 30  

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
  155.891س 7.741  قبل الحصص غير المسيطرة    الخسائرس األرباح / صافي

    تسويات لـ: 
 1.892 1.929  االستهالك

  32.474س 10.252  صافي الحركة في احتياطي المساهمات غير المكتسبة
 2.529 (482)  عقارات استثمارية

 257 196  إطفاْء موجودات غير ملموسة
  2.041س (10.423)  الحصة من أرباح شركات زميلة

  1.870س (2.536)  إيرادات توزيعات األرباح
  --------- ------------- 

  187.598س 6.677  التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل  الخسائراألرباح / س
    

 316 16  التغير في الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
  45.864س (12.548)  التغير في المساهمات وأرصدة التكافل المدينة  

  344س 110  أطراف ذات عالقةإلى  التغير في المستحق من /
  16.659س (7.345)  التغير في الموجودات األخرى والذمم المدينة

 23.849 26.137 14 التغير في الموجودات المحتفظ بها للبيع
 101.668 (9.441)  سصافية من إعادة التكافل   التسويةالتغير في المطالبات قيد 

 80.189 60.183  والذمم الدائنة األخرىالتغير في ذمم التكافل الدائنة 
  17.373س (4.101) 14 المطلوبات المحتفظ بها للبيعالتغير في 

  ----------  -------------  
  61.816س 59.688   األنشطة التشغيليةالنقد الناتج من / سالمستخدم في  صافي 

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

 143 (3.965)  صافي - ممتلكات ومعدات
  168س (294)  صافي الحركة في موجودات غير ملموسة

 8.994 (1.314)  ودائع قانونية 
 1.870 2.536  توزيعات األرباح المستلمة

 90.812 (22.960)   صافي –استثمارات 
 817 (1.450)  استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحداتصافي الحركة في 

  ----------- ----------- 
 102.468 (27.447)   األنشطة االستثماريةالنقد سالمستخدم في  / الناتج من صافي 

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

 425 116  تمويل مصرفي 
 380 298  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة  

  --------- --------- 
 805 414   األنشطة التمويليةالنقد الناتج من صافي 

  ---------- ---------- 
 41.457 32.655  في النقد وما يعادله الزيادة صافي

 52.603 118.830  يناير  1النقد وما يعادله في 
  ----------- ---------- 

 94.060 151.485   يونيو  30النقد وما يعادله في 
   ====== ===== 

 
 المرحلية الموجزة الموحدة.  البيانات الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
 .2و 1الصفحتين مدرج على المرحلية الموجزة الموحدة  الماليةالبيانات حول مراجعة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
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 المرحلي الموجز الموحد سغير مدقق   الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 يونيو  30في المنتهية الستة أشهر لفترة

 

   -----------------------------------------------------مساهمي الشركة المنسوبة إلى  --------------------------------------------- 
احتياطي     

 تحويل 
 عمالت ال
 جنبية األ

      

 

 
 رأس 
 المال

 
حتياطي اال
 قانونيال

 احتياطي 
 إعادة 
 التقييم 

احتياطي 
 استثمارات

 بالقيمة العادلة

 
 أسهم 
 خزينة

 
الخسائر 
 المتراكمة

 
 

 اإلجمالي

 الحصص
 غير 

 المسيطرة

 إجمالي 
 حقوق 
 الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

           
 1.033.453 74.146 959.307  266.421س  35.972س 3.980  61.610س 35.469 73.861 1.210.000  2016يناير  1الرصيد في 

 ------------ -------- -------- ---------- -------- ---------- ----------- ---------- --------- ------------ 
           الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 

  155.891س 5.563  161.454س  161.454س - - - - - - الفترةسخسائر  / أرباح 
           الشاملة األخرى  الخسائر
 القيمة العادلة صافي التغير في في الحركة

 لالستثمارات المتاحة للبيع  
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
  5.039س

 
- 

 
- 

 
  5.039س

 
  24س

 
  5.063س

  16.095س  6.134س  9.961س - - -  9.961س - - - حتياطي تحويل العمالت األجنبيةالحركة في ا
 ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- ---------- ---------- ------------ ----------- ------------ 

  21.158س  6.158س  15.000س - -  5.039س  9.961س - - -  األخرىالشاملة  الخسائرإجمالي 
 ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- ---------- -------------- -------------- ---------- -------------- 

  177.049س  595س  176.454س  161.454س -  5.039س  9.961س - - - الشاملة للفترة  اإليراداتسالخسائر  /  إجمالي
 ---------- ---------- ---------- ----------- ---------- ---------- -------------- -------------- -------- -------------- 
           

 المعامالت مع المالكين، المسجلة 
            مباشرًة ضمن حقوق الملكية  

 فائض احتياطي إعادة التقييم المحول 
 - - عند استبعاد الممتلكات   

 

326.3  

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 
 
3.326 

 
  3.326س

 
- 

  108س  108س - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة
 التغير في الحصة غير المسيطرة نتيجة

 488 488 - - - - - - - - زيادة رأس المال  
 -------------- ---------- ----------- ------------ ---------- ------------ -------------- ------------ ----------- ------------ 

 856.784 70.605 786.179  427.875س  35.972س  1.059س  71.571س 38.795 73.861 1.210.000  2016يونيو  30الرصيد في 
 =======  =====  ===== ==== == ====  = ==== == ===== == ======  =====  ====== 
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ستابع   المرحلي الموجز الموحد سغير مدقق  الملكيةبيان التغيرات في حقوق   
يونيو  30في المنتهية الستة أشهر لفترة  

   -----------------------------------------------------مساهمي الشركة المنسوبة إلى  --------------------------------------------- 
احتياطي     

 تحويل 
 عمالت ال
 جنبية األ

      

 

 
 رأس 
 المال

 
حتياطي اال
 قانونيال

 احتياطي 
 إعادة 
 التقييم 

احتياطي 
 استثمارات

 بالقيمة العادلة

 
 أسهم 
 خزينة

 
الخسائر 
 المتراكمة

 
 

 اإلجمالي

 الحصص
 غير 

 المسيطرة

 إجمالي 
 حقوق 
 الملكية

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

           
 766.859 56.275 710.584  465.474س  35.972س  3.407س  107.613س 39.189 73.861 1.210.000  2017يناير  1الرصيد في 

 ------------ -------- -------- ------------ --------- ---------- ----------- ---------- --------- ---------- 
           الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 
 7.741 2.521 5.220 5.220 - - - - - - الفترةأرباح 

           الشاملة األخرى ( الخسائر)اإليرادات / 
 2.645 407 2.238 - - - 2.238 - - - حتياطي تحويل العمالت األجنبيةالحركة في ا

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

 2.645 407 2.238 - - - 2.238 - - -  األخرىالشاملة  الخسائرإجمالي 
 ------- ------- ------- --------- ------- ------- --------- --------- -------- --------- 

 10.386 2.928 7.458 5.220 - - 2.238 - - - الشاملة للفترة  اإليرادات سالخسائر / إجمالي
 ------- ------- ------- --------- ------- ------- --------- --------- -------- --------- 
           

 المعامالت مع المالكين، المسجلة 
            مباشرًة ضمن حقوق الملكية   

 فائض احتياطي إعادة التقييم المحول 
 - - - - - - - - - - عند استبعاد الممتلكات   

  155س  155س - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة
 التغير في الحصة غير المسيطرة نتيجة

 453 453 - - - - - - - - زيادة رأس المال   
 --------------- ----------- ------------- --------------- ------------ ------------- --------------- ------------ ----------- ------------ 

 777.543 59.501 718.042 (460.254) (35.972) (3.407) (105.375) 39.189 73.861 1.210.000  2017يونيو  30الرصيد في
 =======  ===== == ==== ====== == =====  =  ======= ====== == ======  ===== === === 
 

 .2و 1الصفحتين المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على  البيانات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 
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 يضاحات إ
  الموحدة المرحلية الموجزة الماليةالبيانات من  ستشكل جزءاً 

 

  نشطةاألالوضع القانوني و 1

 
مارة دبي، دولة االمارات العربية شركة مساهمة عامة، مسجلة في إهي الشركة االسالمية العربية للتممين سسالمة  س"الشركة"  إن 

ب .فروعها المختلفة في دولة االمارات العربية المتحدة. إن عنوان المكتب المسجل للشركة هو ص من خاللنشاطها  زاولالمتحدة وت
 وفقاً  ل األسرةوتكافالعامة  التكافل أعمال نواعشاط الرئيسي للشركة بتقديم كافة أاالمارات العربية المتحدة. يتمثل الن ،دبي ،10214
لسنة  2والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ذات الصلة الشركة  لبنود تمسيس شريعة االسالمية وطبقاً ألحكام ال

 بشمن القوانين المنظمة ألعمال 2007لسنة  6بشمن الشركات التجارية والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2015
  التممين.

 
 شركة قابضة وسطى -شركة تابعة  -يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة بـ "المجموعة". إن طريق هولدينج بي.إس.سي. سطريق  

في البحرين وال تزاول أية أنشطة تجارية داخل مملكة البحرين. لدى المجموعة الشركات التابعة الرئيسية التالية التي تعمل في مجال 
 وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية: التممين وإعادة التممين

 
 بلد   المجموعةنسبة ملكية         

 التأسيس  ديسمبر  31 يونيو 30 
   2016 2017 ابعةالشركات الت

     المملوكة بصورة مباشرة
 مملكة البحرين  ٪40.99 ٪40.99 بي.اس.سيشركة طريق القابضة 

 مصر  ٪00.85 ٪00.85 الحياةعلى التكافلي مارات للتممين شركة مصر اإل
 السنغال  ٪25.84 ٪25.84 سالمة اموبلير

     
     من خالل طريق

 السنغال  ٪45.58 ٪45.58 سالمة أشورنس السنغال

 الجزائر  ٪98.96 ٪98.96 سالمة أشورنس الجزائر 

 مصر  ٪15.51 ٪15.51 بيت التأمين المصري السعودي 

 ماليزيا  ٪100 ٪100  القابضةبست ري )ال( 

 
  عدادأساس اإل 2
 
 بيان التوافق  أ(

 
"التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل هذه  34لمعيار المحاسبي الدولي ل وفقاً المرحلية الموجزة الموحدة  المالية البياناتهذه  إعدادتم 

أن يجب و ،المدققة السنوية الكاملةالموحدة للبيانات المالية  الالزمةالمرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات  المالية البيانات
، والتي تم 2016ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة المدققة السنوية  قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات الماليةتتم 

 .إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

س"قانون الشركات لدولة  2015  لسنة 2االتحادي الجديد للشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ستم إصدار القانون 
طبقاً لألحكام االنتقالية المنصوص عليها  .2015يوليو  1وتم تفعيله في  2015أبريل  1"  في 2015اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

إن المجموعة بصدد تطبيق القانون  .2017يونيو  30االلتزام بالقانون الجديد في موعد أقصاه ت يتعين على الشركا، في هذا القانون
 االتحادي الجديد وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل نهاية الفترة المنصوص عليها في األحكام االنتقالية. 

 
بشمن تمسيس هيئة التممين وتنظيم أعمال  2007  لسنة 6دة رقم سلقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحعالوة على ذلك، وطبقاً ل

. يمنح هذا القانون المالي لشركات التممين فترة مواءمة تمتد 2015يناير  28التممين، تم إصدار قانون مالي جديد لشركات التممين بتاريخ 
لمواءمة أعمالها مع أحكام التشريعات  2015يناير  29من سنة إلى ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 

بصدد مواءمة أعمالها مع متطلبات التشريعات وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل نهاية فترة  المجموعةالواردة في هذا القانون. إن 
 المواءمة. 
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 ستابع إيضاحات 
 
 أساس اإلعداد  2
 

 أساس القياس ب(
 

 التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:  على أساسالمرحلية الموجزة الموحدة  المالية البياناتهذه  إعدادتم 
 

 التي يتم قياسها بالقيمة العادلة،  والعقود المرتبطة بالوحدات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر دواتاأل  1
 مة العادلة، الموجودات المالية المتاحة للبيع التي يتم قياسها بالقي  2
 التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. ية ستثمارالعقارات االو  3

 
 العملة الرسمية وعملة تقديم التقارير ج(

 
 وهو العملة الرسميةالمرحلية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة س"الدرهم اإلماراتي" .  البيانات الماليةيتم عرض هذه 

 المقدمة بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحيح باأللف. البيانات الماليةباستثناء ما يذكر خالف ذلك، تم تقريب  .للشركة
 
  السياسات المحاسبية الهامة   د(

 
المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المتبعة عند إعداد  البيانات الماليةإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد 

 .2016ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة المدققة  المالية البيانات
 
    إدارة المخاطر المالية 3

 
لمجموعة إلدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية الموحدة المحاسبية لسياسات الهداف واألإن 

 .وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ 2016ديسمبر  31كما في المدققة 
 

 التقديرات     4

 
المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر  البيانات المالية إعدادإن 

للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن  المعلنةعلى تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 
 تلك التقديرات.

 
. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة الصلةمراجعة التقديرات واالفتراضات ذات  مستمرةتتم بصورة 

 مستقبلية تتمثر بتلك التعديالت.أي فترات التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي 
 

ضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات كانت األحكام الهامة المو المرحلية الموجزة الموحدة، البيانات الماليةهذه  إعدادعند 
 السنوية ققةالمد الموحدة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية للمجموعةالمحاسبية 

 .خوللسنة المنتهية في ذلك التاري 2016ديسمبر  31كما في 
 

     القياس المرحلي 5

 
يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتمثر بصورة هامة بمي شكل من أشكال الموسمية.  المجموعةلطبيعة أعمال  وفقاً 
مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو ل وفقاً المرحلية الموجزة الموحدة  البيانات الماليةهذه  إعدادتم 

. إال أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغير الفترةأو مدفوعة طوال  متكبدة وليس كمستلمة
 في المساهمات وإيرادات االستثمار وعدم التمكد من حدوث المطالبات. 
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 ستابع يضاحات إ
 

  )غير مدقق(رباح األتخصيص صافي  6 
 

 
 2017يونيو  30المنتهية في الستة أشهر فترة

------------------------------------------------------------------ 
 2016يونيو  30المنتهية في  الستة أشهر فترة

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

 
 

 المساهمون
 حاملي وثائق 

 التكافل
 الحصص غير

 المسيطرة
 

 اإلجمالي
 

 المساهمون
 حاملي وثائق 

 التكافل
 الحصص غير

 المسيطرة
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

         

  118.170س -  118.170س - 64.406 - 64.406 - التأمينإيرادات / )خسائر(  صافي
         اإليرادات 

 - -  42.808س 42.808 - - (44.192) 44.192  7حصة الوكالة سإيضاح 
 - -  8س 8 - - (7) 7  7حصة المضارب سإيضاح 

  تكافلالصافي الرسوم التقنية من حاملي وثائق 
 - - 463 (463) إلى المساهمين   

 
2.097 

 
  2.097س

 
- 

 
- 

 - -  20.207س 20.207 - - (17.963) 17.963 التابعة التممين من الشركاتإيرادات  صافي
 9.734 - 102 9.632 21.935 - 96 21.839 إيرادات االستثمار 

 12.743 - - 12.743 5.405 - - 5.405 إيرادات أخرى
 ----------- ---------- ------- ----------- ---------- ------------- --------- ----------- 
  95.693س -  183.188س 87.495 91.746 - 2.803 88.943 

         المصروفات 
  53.427س - -  53.427س (56.369) - - (56.369) مصروفات عمومية وإدارية ومصرفات أخرى

  510س - -  510س (396) - - (396) ماليةمصروفات 
  275س - -  275س (892) - - (892) التبرعات الخيرية

 ----------- ----------- ------- ---------- ---------- ------------- --------- ------------- 
  149.905س -  183.188س 33.283 34.089 - 2.803 31.286 قبل الضريبة للفترة  )الخسائر( / األرباح صافي

  4.794س - -  4.794س (4.023) - - (4.023)  الحالية –الضريبة 
 ----------- ----------- ------- ---------- ---------- ------------- --------- ------------ 

  154.699س -  183.188س 28.489 30.066 - 2.803 27.263 يبة بعد الضر(/األرباح للفترة الخسائر)/األرباحصافي 
  1.192س - -  1.192س (22.325) - - (22.325) الخسائر من العمليات المتوقفة

 - 5.563 -  5.563س - 2.521 - (2.521) حصة الحصص غير المسيطرة
قبل خسائر حاملي وثائق التكافل الممولة من 

 الخسائر من محفظة حاملي / استردادالمساهمين
 - - (2.803) 2.803  15سإيضاح  ثائق التكافلو  

 
 
  183.188س

 
 

183.188 

 
 
- 

 
 
- 

 ---------- --------- --------- --------- ------------- ----------- --------- ------------- 
  155.891س 5.563 -  161.454س 7.741 2.521 - 5.220 لفترةل( خسائر)الاألرباح /  صافي

 ===== ==== ===== ===== ======= ==== ===== ======= 
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 ستابع إيضاحات 
 

 ستابع  رباح )غير مدقق(األتخصيص صافي  6 
 

 بيان المركز المالي الموحد 
 ديسمبر  31 يونيو 30 

 2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم 
 سمدققة  )غير مدققة( 

   الموجودات
   موجودات المشاركين

 989.369 1.162.878 استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
 147.392 158.053 المساهمات وأرصدة التكافل المدينة 

 135.013 98.697 حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية  
 45.632 68.985 حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة

 6.476 3.997 الذمم المدينة والموجودات األخرى 
 13.104 72.452 النقد واألرصدة المصرفية 

 -------------- ------------- 
 1.336.986 1.565.062 إجمالي موجودات المشاركين 
 2.053.044 2.053.403 إجمالي موجودات المساهمين*

 -------------- ------------- 
 3.390.030 3.618.465 إجمالي الموجودات

 -------------- ------------- 
   المطلوبات

   مطلوبات المشاركين
 290.840 218.456 المطالبات قيد التسوية واحتياطي تكافل األسرة   

 982.592 1.154.651 المبالغ المستحقة للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات 
 76.081 110.376 احتياطي المساهمات غير المكتسبة 

 109.314 119.480 أرصدة تكافل دائنة 
 88.658 54.193 االستحقاقات والذمم الدائنة األخرى

 -------------- ------------- 
 1.547.485 1.657.156 إجمالي مطلوبات المشاركين 
 1.075.686 1.183.766 إجمالي مطلوبات المساهمين*

 -------------- ------------- 
 2.623.171 2.840.922 إجمالي المطلوبات

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

 766.859 777.543 المستخدمةالموجودات صافي 
 ====== ====== 

   ممولة بواسطة: 
 710.584 718.042 حقوق ملكية المساهمين

 56.275 59.501 الحصص غير المسيطرة
 ----------- ----------- 
 777.543 766.859 
 ====== ====== 

 
 التابعة حيث يتم استخدام أموال المساهمين لالستثمار بها.*تمثل موجودات ومطلوبات المساهمين في شؤون الشركات 
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  ستابع إيضاحات 
 
 الوكالة والمضاربحصة  7

 

  ٪15: 2016س ٪15يقوم المساهمون بإدارة عمليات التكافل الخاصة بالمجموعة لمصلحة حاملي وثائق التكافل مقابل رسم بنسبة 
سباستثناء الشركات التابعة  كحصة للوكالة. بالنسبة ألعمال تكافل  األسرةهمات المكتتبة فيما عدا أعمال تكافل امن إجمالي المس

 من تكاليف الوفاة.  ٪15: 2016س ٪15الحصة بنسبة  األسرة، تكون
 

  ٪15: 2016س ٪15مقابل رسم  األسرة تكافلحاملي وثائق بخالف المحافظ االستثمارية  بإدارةكما يقوم مساهمي المجموعة أيضا 
 مضارب.ال كحصة التكافلمن إيرادات االستثمار المحققة بواسطة حاملي وثائق 

  

 العقارات االستثمارية    8
 

 فيما يلي التوزيع الجغرافي للعقارات االستثمارية: 
 ديسمبر  31 يونيو 30  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 سمدققة  )غير مدققة(  
    

 15.000 15.000  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 113.210 113.692  اإلمارات العربية المتحدةدول خارج 

  ----------- ----------- 
  128.692 128.210 
  ====== ====== 
 

ا في عمليات بالعقارات االستثمارية المحتفظ بهتنتج اختالفات في قيمة العقارات االستثمارية نتيجة لتحويل العمالت األجنبية الخاصة 
 خارجية.

 

التكاليف اإلدارية  تتم إدارة وصيانة محفظة العقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة من قبل جهة إدارية أخرى، وتتم تسوية
 اإليرادات اإليجارية الناتجة من هذه العقارات االستثمارية مع األتعاب اإلدارية.و

 

 االستثمار في شركات زميلة 9
 

 ديسمبر:  31في  هاوالتي تنتهي السنة المالية ل ،للمجموعة الرئيسيةفيما يلي الشركات الزميلة  
 

 

 
 

 المـلكيــة
بلد 

 التأسيس

  يونيو 30
2017   

 ألف درهم

 ديسمبر  31
2016  

 ألف درهم 

 سمدققة  )غير مدققة(  2016 2017 الشركات الزميلة
      

 64.461 73.367 السعودية  ٪00.30 ٪00.30   يةاياك السعودشركة سالمة للتممين التعاوني سسابقا: 
 30.275 31.792 األردن ٪00.20 ٪00.20 شركة التممين اإلسالمية األردنية

    ----------- --------- 
    105.159 94.736 

     ====== == === 
      

 السنةالفترة/لحركات خالل ا
    

  يونيو 30
2017   

 ألف درهم

 ديسمبر  31
2016  

 ألف درهم 
      

 87.548 94.736    الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
 8.181 10.423    شركات زميلة  الحصة من أرباح

  993س -    المحول إلى موجودات محتفظ بها للبيع
    ----------- ---------  

 94.736 105.159    الفترة/ السنةالرصيد في نهاية 
     ====== == === 
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  ستابع  تإيضاحا
 

 تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية 10
 

فيما يتعلق باألدوات المسجلة  .لمطلوبات المالية وقيمها العادلةيوضح الجدول المبين أدناه تصنيف كل فئة من فئات الموجودات وا 
 المطفمة، ترى اإلدارة أن قيمها الدفترية تقارب قيمها العادلة.بالتكلفة 

 

 غير مدققة() 2017يونيو  30في 
 

 الموجودات المالية
 
 

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

 الــــــــــخسائر
 متــــــــاحـــة

 للبيــــــــــع 
 الـــــــــــتكلفة 
 اإلجمالي الــــــــــمطفأة

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

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 105.159 105.159 - - االستثمارات في شركات زميلة
 13.075 13.075 - - الودائع القانونية 

 458.482 316.448 82.494 59.540 االستثمارات
 1.162.878 - - 1.162.878 داتبالوحاستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة 
 2.093 2.093 - - الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 234.997 234.997 - - المساهمات وأرصدة التكافل المدينة
 11.298 11.298 - - أطراف ذات عالقةالمبالغ المستحقة من 

 90.518 90.518 - - الذمم المدينة والموجودات األخرى 
 151.485 151.485 - - النقد واألرصدة المصرفية

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

 1.222.418 82.494 925.073 2.229.985 
 =========== ======== ========= =========== 

     المطلوبات المالية
     

 4.099 4.099 - - المصرفي التمويل
 1.154.651 - - 1.154.651 المبالغ المستحقة إلى المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

 318.368 318.368 - - أرصدة تكافل دائنة
 167.027 167.027 - - االستحقاقات والذمم الدائنة األخرى

 482 482 - - طراف ذات عالقةإلى أالمبالغ المستحقة 
 -------------------- ------- ---------------- ------------------- 

 1.154.651 - 489.976 1.644.627 
 =========== ==== ========= =========== 

 

 مدققة س 2016ديسمبر  31في 
 

 الموجودات المالية
 
 

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

 الــــــــــخسائر
 متــــــــاحـــة

 للبيــــــــــع 
 الـــــــــــتكلفة 
 اإلجمالي الــــــــــمطفمة

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

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 94.736 94.736 - - االستثمارات في شركات زميلة
 11.761 11.761 - - الودائع القانونية

 432.877 293.220 82.483 57.174 االستثمارات 
 989.369 - - 989.369 استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

 2.109 2.109 - - الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
 222.449 222.449 - - المساهمات وأرصدة التكافل المدينة

 11.230 11.230 - - المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 18.689 18.689 - - الذمم المدينة والموجودات األخرى 

 118.830 118.830 - - النقد واألرصدة المصرفية
  -------------------- -------------- ----------------- -------------------- 

 1.046.543 82.483 773.024 1.902.050 
 =========== ======== ========== =========== 

     المطلوبات المالية
 3.983 3.983 - - المصرفي لالتموي

 982.592 - - 982.592 المشاركين في العقود المرتبطة بالوحداتمستحقة إلى الالمبالغ 
 227.887 227.887 - - أرصدة تكافل دائنة

 224.634 224.634 - - الذمم الدائنة األخرى
 304 304 - - طراف ذات عالقةإلى أالمبالغ المستحقة 

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

 982.592 - 456.808 1.439.400 
 ========= ====== ========= =========== 
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  ستابع إيضاحات 
 

 االستثمارات  11
 

 
 2017 يونيو 30

  )غير مدققة(
 2016ديسمبر  31

 سمدققة 

 
استثمارات 

 محلية
استثمارات 

 دولية
 

  اإلجمالي
استثمارات 

 محلية
استثمارات 

 دولية
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم درهمألف  

        

 موجودات مالية بالقيمة العادلة
        الل األرباح أو الخسائرخ من   

        

  ومحافظ يتم ةمتبادل صناديق     
 35.236 35.236 -  32.085 32.085 - إدارتها خارجياً        

 21.938 17.221 4.717  27.455 22.096 5.359 أسهم وأوراق مالية      
 -------- ---------- ----------  -------- ---------- --------- 
 5.359 54.181 59.540  4.717 52.457 57.174 

        استثمارات متاحة للبيع
        

  ومحافظ يتم  ةمتبادلاديق صن   
 81.692 81.692 -  81.692 81.692 - إدارتها خارجياً      
 791 791 -  802 802 - أسهم وأوراق مالية    
 -------- ---------- ----------  -------- --------- --------- 
 - 82.494 82.494  - 82.483 82.483 
 ايداعات إسالمية   

 145.854 145.854 -  151.569 151.569 - ( 1-11)راجع اإليضاح     
        

        بها لالستحقاقمحتفظ 
        

 120.545 120.545 -  138.058 138.058 - سندات حكومية وصكوك   
 26.821 26.821 -  26.821 26.821 - استثمارات أخرى   
 -------- ----------- -----------  ------- ---------- ---------- 

 432.877 428.160 4.717  458.482 453.123 5.359 إجمالي االستثمارات
 ===== ====== =======  ==== ====== ====== 

 

إلى ٪22.0مؤسسات مالية مختلفة وتخضع لمعدالت ربح تتراوح ما بين  لدىتمثل إيداعات وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية  11-1

 .من تاريخ االستحواذ أشهرثالثة  عن تزيدوتستحق خالل فترة   ٪5لى إ ٪22.0: 2016س 5٪ 
 
 المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات استثمارات  11-2
 

 ديسمبر  31  يونيو 30  
  2017   2016    
 ألف درهم ألف درهم  
 سمدققة  )غير مدققة(  
    

 989.369 1.162.878 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ======= ====== 
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  ستابع إيضاحات 
 

 ستابع  االستثمارات 11
 

 تحديد القيم العادلة
 

ج ريقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتد
 للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  )غير مدققة( 2017 يونيو 30
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

     

     ماليةموجودات 
     الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 32.085 - - 32.085 صناديق متبادلة
 1.162.878 - 1.162.878 - تالوحداباستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة 

 27.455 - - 27.455 أسهم وأوراق مالية 
 ---------- ------------- ------- -------------- 
 59.540 1.162.878 - 1.222.418 
 ===== ======= ==== ======== 

     متاحة للبيع
 81.692 - 81.692 - صناديق متبادلة

 802 - 289 513 أسهم وأوراق مالية 
 ------ ---------- ------- --------- 
 513 81.981 - 82.494 
 === ===== ==== ===== 

     

     موجودات غير مالية
 128.692 128.692 - - عقارات استثمارية  

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

     ماليةمطلوبات 
 1.154.651 - 1.154.651 - المسحق إلى المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات  

 ==== ======= ====== ======== 
     سمدققة  2016ديسمبر  31

     القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 35.236 - 12.515 22.721 صناديق متبادلة

 989.369 - 989.369 - استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
 21.938 - - 21.938 أسهم وأوراق مالية 

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

 44.659 1.001.884 - 1.046.543 
 ====== ========= ==== ========= 

     متاحة للبيع
 81.692 - 81.692 - صناديق متبادلة

 791 - 285 506 أسهم وأوراق مالية 
 ------- ----------- ------- ----------- 

 506 81.977 - 82.483 
 ==== ====== ==== ====== 

     

     موجودات غير مالية
 128.210 128.210 - - عقارات استثمارية   
 === === ====== ====== 

     مطلوبات مالية
 982.592 - 982.592 - لوحداتابمستحقة إلى المشاركين في العقود المرتبطة الالمبالغ 

 ==== ====== ==== ====== 
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  ستابع إيضاحات 

 
 طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ  12

 
 خرى تقع ضمنأمعامالت مع شركات  وإبراموتسديد المطالبات  المساهماتعمالها االعتيادية بتحصيل أتقوم المجموعة في سياق 

. ترى معدل الس "إفصاحات األطراف ذات عالقة" 24الدولي رقم طراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي تعريف األ
اإلدارة أن شروط مثل هذه المعامالت ال تختلف بصورة هامة عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها من أطراف أخرى. 

 وفيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:
 

  أشهرالستة  فترة  الستة أشهر فترة  
 المنتهية في  المنتهية في   
  يونيو 30   يونيو 30  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 سغير مدققة  )غير مدققة(  
    

 1.202 1.439  مصروفات عمومية وإدارية 
  ==== ==== 

    
    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

    
 3.519 3.696  قصيرة األجل امتيازات

 242 324  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
  --------  --------  
  4.020 3.761 
  ====   ==== 
    
 ديسمبر 31   يونيو 30  

 2016 2017  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 ألف درهم ألف درهم  
 سمدققة  )غير مدققة(  
    

 10.928 10.928  لالستثمار  سمبالغ مدفوعة مقدماً مجموعة بن زايد 
 302 370 الشركات األخرى الخاضعة إلدارة مشتركة مع المجموعة

  --------- --------- 
  11.298 11.230 
  =====   ===== 
    

    المبالغ المستحقة إلى أطراف ذات عالقة 
    

 304 482  المنشآت األخرى ضمن اإلدارة العامة للمجموعة
  ------ ----- 
  482 304 
  === === 
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  ستابع إيضاحات 
 

 العمليات المتوقفة  13

 
 حدى شركاتها التابعة بست ري القابضة. إعلى بيع استثمارها في  2015سنة وافق مجلس إدارة المجموعة خالل 

 
قامت اإلدارة بتخصص شهرة تجارية لكل شركة تابعة على أساس منتظم. بناًء على االفتراضات التي تراها اإلدارة مالئمة للقيمة 
الدفترية لكل وحدة من وحدات األعمال بعد تقييم ظروف السوق الخارجية، تم تحميل القيمة الدفترية للشهرة التجارية الخاصة بالشركة 

 على أنها الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لالسترداد. 2015في ح أو الخسائر بالكامل التابعة على األربا
 

 النتائج من العمليات المتوقفة
  
  الستة أشهر فترة  الستة أشهر فترة  
 المنتهية في  المنتهية في   
  يونيو 30   يونيو 30  
  2017 2016 
 مدققة غير س )غير مدققة(  
    

 8.705 3.006  اإليرادات 
  9.897س (25.331)  المصروفات

  ------------ ---------- 
  1.192س (22.325)  النتائج من األنشطة التشغيلية 

 - -  ضريبة الدخل
  ------------ --------- 

  1.192س (22.325) ، صافية من الضريبةاألنشطة التشغيليةمن  النتائج
  ----------- ===== 

 السهم  خسارة
 

  001.0س (019.0) 

    
 التدفقات النقدية من / )المستخدمة في( العمليات المتوقفة

  

   يونيو 30   يونيو 30  
  2017 2016 

 سغير مدققة  )غير مدققة(  
    

  18.498س (21.111) في األنشطة التشغيلية ةالمستخدم التدفقات النقديةصافي 
 12.221 4.936 االستثمارية النقدية من األنشطة التدفقاتصافي 

 2.668 6.224  األنشطة التمويلية منصافي النقد 
  ---------- --------- 

  3.609س (9.951)  للفترةالنقد المستخدم صافي 
  ====== ===== 
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  ستابع إيضاحات 
 

 مجموعة االستبعاد المحتفظ بها للبيع  14
 

 مجموعة االستبعاد المحتفظ بها للبيع موجودات ومطلوبات
 

 ، تم بيان مجموعة االستبعاد بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع وقد تضمنت الموجودات والمطلوبات التالية.2017يونيو  30كما في
    
  يونيو 30  

2017 
  ديسمبر 31

2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 سغير مدققة  )غير مدققة(  
    

 11.588 11.432  الممتلكات والمعدات
 495 481  الموجودات غير الملموسة

 83.870 83.870  العقارات االستثمارية
 516 516  االستثمارات في شركات زميلة
 754 754  الودائع القانونية واالستثمارية

 31.369 31.003  االستثمارات
 161.169 158.392  ودائع لدى شركات تممين وإعادة تممين

 133.913 132.069  أقساط وأرصدة تممين مدينة
 49.669 45.890  قيد التسويةحصة شركات إعادة التممين من المطالبات 

 412 144  حصة شركات إعادة التممين من األقساط غير المكتسبة
 13.225 10.739  موجودات أخرى
 68.290 63.794  إيداعات إسالمية

 43.531 33.580  ولدى البنكالنقد في الصندوق 
  5.505س (5.505)  معدالت التمخر المتعلقة بمجموعة االستبعاد 

  ----------- ----------- 
 593.296 567.159  الموجودات المحتفظ بها للبيع

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

 

 125.333 123.667  إجمالي المطالبات القائمة
 54.372 53.318  األقساط غير المكتسبة

 207.551 197.753  أرصدة تممين دائنة
 7.082 9.275  الذمم الدائنة األخرى واالستحقاقات

 124.874 131.098  استحقاق طويل األجل –قرض مصرفي 
  ----------- ----------- 

 519.212 515.111  محتفظ بها للبيعتتعلق بموجودات مطلوبات 
  ====== ====== 

 74.084 52.048  صافي الموجودات
  ====== ====== 
    

 قياس القيمة العادلة
 

 النظام المتدرج للقيمة العادلة -1
 

ألف  1.835ألف درهم سقبل تكاليف البيع البالغة  53.883إن مقياس القيمة العادلة غير المعتاد المتعلق بمجموعة االستبعاد البالغ 
 للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت على أسلوب التقييم المستخدم. 3درهم  تم تصنيفها ضمن المستوى 

 

 أسلوب التقييم -2
 

قامت المجموعة بإجراء تقييم فردي لكل أصل والتزام استناداً إلى الوضع الراهن. تم احتساب القيمة المتوقعة القابلة لالسترداد فيما 
 ت وقيمة تسوية المطلوبات استناداً إلى أحدث المعلومات المتاحة.يتعلق بالموجودا
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  ستابع إيضاحات 
 

  التكافلمحفظة حاملي وثائق   15
   

  يونيو 30 ديسمبر  31   يونيو 30  
  2017 2016 2016 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 مدققة غير س سمدققة  )غير مدققة(  

     
     

  231.827س  231.827س (454.144)  يناير      1الرصيد في 
    

  183.188س  207.126س 2.803 للسنة  التكافل للفترة/ المنسوب إلى حاملي وثائق صافي العجز
    

 -  15.191س - األسريتكافل التوزيعات الفائض المقترحة لحاملي وثائق 
  -------------- -------------- ------------ 
  415.015س  454.144س (451.341)  
  ======== ======== ======= 
  ----------- ----------- ----------- 

 415.015 454.144 451.341  المساهمينممولة من قبل 
  ----------- ----------- ---------- 

  - - - 
  ==== ==== ==== 

             

 
 .ثائقالو حامليو الشركة لعقود التكافل المبرمة بينوفقاً  وثائق التكافلمحفظة حاملي في عجز القام مساهمو الشركة بتمويل 

 
 السهم  ( خسارةربحية / )  16

 

مليون  5 .2البالغة والمنسوبة للمساهمين  األرباح على 2017يونيو  30لفترة المنتهية فيلالسهم  / ربحية خسارةيرتكز احتساب 
مليون درهم  مقسمة على المتوسط المرجح لعدد األسهم  161 .5 البالغةمنسوبة للمساهمين ال الخسائر: 2016 يونيو 30درهم س
ال يوجد تمثير تخفيفي على ربحية السهم .   القائمة خالل الفترةاً مليون سهم 1.188: 2016 يونيو 30س اً مليون سهم 1.188البالغة 

 األساسية.
 

 االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية    17
 

 ديسمبر  31  يونيو 30  
  2017 2016 
 ألف درهم ألف درهم  
 سمدققة  )غير مدققة(  
    

 12.027 12.405  خطابات ضمان      
   ===== ===== 
 

كرهن مقابل  مليون درهم  لدى أحد البنوك 06.12: 2016ديسمبر  31مليون درهم س 44.12يتم االحتفاظ بودائع قانونية بقيمة 
 أعاله.المذكورة الضمانات 

 

إن المجموعة معرضة لمطالبات ودعاوى قضائية مرفوعة من قبل حاملي وثائق التكافل وشركات إعادة التكافل فيما يتعلق بوثائق 
ائج ة االلتزام وتوقيته يستند بشكل كبير على نتتم إصدارها. ترى اإلدارة بناًء على رأي االستشاري القانوني المستقل أن تمكيد قيم

عليه، . وللحصول على حكم لصالحهاحكم المحكمة. عالوة على ذلك، وفقاً لالستشاري القانوني المستقل، لدى المجموعة أساس قوي 
ية صد مخصص لكل قض. إال أنه يتم رالمرحلية الموجزة الموحدة البيانات الماليةلم يتم رصد مخصص إضافي لهذه المطالبات في 

إجراء  وإمكانيةعلى حدة حين يكون من األرجح أن ينتج عن ذلك خسائر للمجموعة فيما يتعلق بتدفق الموارد االقتصادية الخارجة، 
 تقدير موثوق لمبلغ التدفقات الخارجة.

 
 : ال شيء .2016ديسمبر  31س 2017يونيو  30لم تكن هناك التزامات رأسمالية هامة كما في
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  ستابع إيضاحات 
 

    القطاعات التشغيلية  18
 

 حسب قطاع األعمال 
 

 ( 2017يونيو  30المنتهية في الستة أشهر )لفترة
 

 التكافل العام 
 التكافل 
 األسري

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 401.537 157.583 243.955 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 ====== ====== ====== 

 264.670 133.903 130.676 صافي المساهمات المكتسبة 
 العموالت المستلمة من إعادة التممين

 15.302 - 15.302 وإعادة التكافل المتنازل عنه   
 ----------- ---------- ----------- 
 146.069 133.903 279.972 

 (91.605) (16.188) (75.417) صافي المطالبات المتكبدة
 (123.961) (90.138) (33.823) مصروفات العموالت والتكاليف األخرى

 ----------- ----------- ------------ 
 64.406 27.577 36.829 التممين  صافي إيرادات

 27.340   إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
 (61.680)   المصروفات غير المخصصة والضريبة

 (22.325)   المتوقفةالخسائر من العمليات 
   ------------ 

 7.741   بعد الضريبة األرباحصافي 

   ==== 
 

 

   2016 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهر لفترةس
 

 التكافل العام 
 التكافل 
 األسري

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 417.238 155.039 262.199 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 ====== ====== ====== 

 323.554 132.724 190.830 صافي المساهمات المكتسبة 
 17.761 3.541 14.220 إعادة التكافل المتنازل عنه من العموالت إيرادات 

 ----------- ---------- ----------- 
 205.050 136.265 341.315 

  334.900س  21.504س  313.396س صافي المطالبات المتكبدة
  124.585س  85.012س  39.573س مصروفات العموالت والتكاليف األخرى

 ------------ ----------- ------------ 
  118.170س 29.749  147.919س إيرادات التممين  سخسائر /صافي 

 22.477   إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  59.006س   المصروفات غير المخصصة والضريبة

  1.192س   الخسائر من العمليات المتوقفة
   ------------ 

  155.891س   بعد الضريبة الخسائرصافي 

   ======= 
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  ستابع إيضاحات 
 

    ستابع  القطاعات التشغيلية  18

 
 حسب التوزيع الجغرافي

 

  (2017يونيو  30المنتهية في الستة أشهر )لفترة

 آسيا إفريقيا  
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

    

 401.537 281.537 120.000 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 ====== ====== ====== 

 264.670 173.007 91.663 صافي المساهمات المكتسبة 
 العموالت المستلمة من إعادة التممين

 15.302 11.426 3.876 وإعادة التكافل المتنازل عنه    
 ---------- ----------- ----------- 
 95.539 184.433 279.972 

 (91.605) (36.680) (54.925) صافي المطالبات المتكبدة
 (123.961) (101.309) (22.652) مصروفات العموالت والتكاليف األخرى

 ----------- ------------ ------------ 
 64.406 46.444 17.962 صافي إيرادات التممين 

 27.340   إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
 (61.680)   المصروفات غير المخصصة والضريبة

 (22.325)   الخسائر من العمليات المتوقفة
   ------------ 

 7.741   بعد الضريبة األرباحصافي 
   ==== 

 
 

 

   2016 يونيو 30المنتهية في  الستة أشهر سلفترة

 آسيا إفريقيا  
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  

    

 417.238 278.062 139.176 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 ====== ====== ====== 

 323.554 207.252 116.302 صافي المساهمات المكتسبة 
 العموالت المستلمة من إعادة التممين

 وإعادة التكافل المتنازل عنه 
 

5.657 
 

12.104 
 

17.761 
 ----------- ----------- ----------- 
 121.959 219.356 341.315 

  334.900س  261.454س  73.446س صافي المطالبات المتكبدة
  124.585س  96.279س  28.306س مصروفات العموالت والتكاليف األخرى

 ----------- ------------- ------------ 
  118.170س  138.377س 20.207 التممين  / سخسائر  صافي إيرادات

 22.477   إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  59.006س   المصروفات غير المخصصة والضريبة

  1.192س   الخسائر من العمليات المتوقفة
   ------------ 

  155.891س   صافي الخسائر بعد الضريبة
   ======= 
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  ستابع إيضاحات 
 

    ستابع  القطاعات التشغيلية  18
 

 حسب قطاع األعمال 
 

 (2017يونيو  30)كما في
 

 الموجودات 
 التكافل العام

 التكافل 
 األسري

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 66.621 3.478 63.143 الممتلكات والمعدات 
 127.290 275 127.015 الموجودات غير الملموسة الشهرة التجارية و

 128.692 - 128.692 العقارات االستثمارية 
 105.159 - 105.159 استثمارات في شركات زميلة 

 13.075 5.284 7.791 ودائع قانونية
 458.482 4.773 453.709 استثمارات

 1.162.878 1.162.878 - استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
 2.093 37 2.056 وإعادة التكافل ودائع لدى شركات التكافل
 234.997 9.649 225.348 مدينة مساهمات وأرصدة تكافل 

 121.409 23.691 97.718   قيد التسويةحصة شركات إعادة التكافل من المطالبات 
 94.915 817 94.098 حصة شركات إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة

 11.298 - 11.298 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة 
 372.912 352.157 20.755 دينةمذمم وموجودات أخرى 

 151.485 56.246 95.239 وأرصدة مصرفية نقد 
 567.159 84.564 482.595 موجودات محتفظ بها للبيع

 -------------- --------------  --------------  
 3.618.465 1.703.849 1.914.616 إجمالي الموجودات

 ======== ======== ======== 
    المطلوبات باستثناء محفظة حاملي وثائق التأمين 

 
 التكافل العام

 التكافل 
 األسري

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 4.099 - 4.099 التمويل المصرفي
 434.288 116.983 317.305    األسرةتكافل واحتياطي  قيد التسويةالمطالبات 

 1.154.651 1.154.651 - للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات مبالغ مستحقة 
 193.217 5.028 188.189 احتياطي المساهمات غير المكتسبة 

 318.368 159.864 158.504 أرصدة تكافل دائنة 
 220.706 86.513 134.193 مستحقات وذمم دائنة أخرى

 482 - 482 مستحقات إلى أطراف ذات عالقة
 515.111 73.671 441.440 مطلوبات محتفظ بها للبيع

 -------------- --------------  --------------  
 2.840.922 1.596.710 1.244.212 إجمالي المطلوبات

 - - -  محفظة حاملي وثائق التممين
 ------------ -----------  ------------  

 777.543 107.139 670.404 صافي الموجودات المستخدمة 
 ====== ====== ====== 

    بواسطة:  ممول
 718.042   حقوق ملكية المساهمين

 59.501   الحصص غير المسيطرة
   -----------  
   777.543 
   ====== 
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  ستابع إيضاحات 
 

    ستابع  القطاعات التشغيلية  18
 

 حسب قطاع األعمال 
 

  2016ديسمبر  31سكما في 

 

 أرقام المقارنة 19
 

 

 .المرحلية الموجزة البيانات الماليةإعادة تجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في هذه  / تم إعادة تصنيف

  
 تكافل عام

 تكافل 
 األسرة

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم الموجودات
    

 64.585 2.930 61.655 الممتلكات والمعدات
 127.192 146 127.046 الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة

 128.210 - 128.210 العقارات االستثمارية
 94.736 - 94.736 االستثمارات في شركات زميلة

 11.761 4.064 7.697 الودائع القانونية
 432.877 - 432.877 االستثمارات

 989.369 989.369 - استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
 2.109 22 2.087 ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 222.449 11.976 210.473 المساهمات وأرصدة التكافل المدينة 
 157.023 30.744 126.279 حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية  

 70.796 715 70.081 حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة
 11.230 - 11.230 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 365.567 343.174 22.393 الذمم المدينة والموجودات األخرى 
 118.830 18.660 100.170 النقد واألرصدة المصرفية 

 593.296 98.565 494.731 الموجودات المحتفظ بها للبيع
 ------------- ------------- ------------- 

 3.390.030 1.500.365 1.889.665 إجمالي الموجودات
 ======= ======= ======= 

    المطلوبات باستثناء محفظة حاملي وثائق التممين 
  

 تكافل عام
 تكافل 
 األسرة

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
    

 3.983 - 3.983 التمويالت المصرفية 
 479.343 109.059 370.284 المطالبات قيد التسوية واحتياطي تكافل األسرة   

 982.592 982.592 - المبالغ المستحقة للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات 
 158.846 4.079 154.767 احتياطي المساهمات غير المكتسبة 

 227.887 86.635 141.252 أرصدة تكافل دائنة 
 251.004 87.483 163.521 والذمم الدائنة األخرى االستحقاقات

 304 302 2 أطراف ذات عالقةالمبالغ المستحقة إلى 
 519.212 88.032 431.180 المطلوبات المحتفظ بها للبيع

 ------------- ------------- ------------- 
 2.623.171 1.358.182 1.264.989 إجمالي المطلوبات

 - - - محفظة حاملي وثائق التممين 
 ----------- ----------- ----------- 

 766.859 142.183 624.676 صافي الموجودات المستخدمة 
 ====== ====== ====== 

    ممولة بواسطة: 
 710.584   حقوق ملكية المساهمين

 56.275   الحصص غير المسيطرة
   ----------- 
   766.859 

   ====== 


