
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) سالمة( اإلسالمية العربية للتأمينشركة ال
  وشركاتھا التابعة 

  
   المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات

   ٢٠١٥ مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

  

    ة) وشركاتھا التابعسالمةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (
  

    المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات
   ٢٠١٥ مارس ٣١المنتھية في أشھر  الثالثةلفترة 

    
  

  صفحةال   المحتويات
 

    ١  الموحدة تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة
  

   ٢  الموحد المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر بيان 
  

  ٣  الموحد المرحلي الموجز  الشامل بيان الدخل
  

   ٤   المرحلي الموجز الموحد بيان المركز المالي
  

   ٥  الموحد المرحلي الموجز بيان التدفقات النقدية 
  

   ٧ – ٦  الموحد المرحلي الموجز  الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان
  

    ١٩ – ٨  إيضاحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة

 ٢

    المرحلي الموجز الموحداألرباح أو الخسائر بيان 
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 

  
  
  

  
 

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في 

  مارس ٣١
٢٠١٥   

 فترة الثالثة أشھر 
  المنتھية في 

  مارس ٣١
 ٢٠١٤  

 ألف درھم ألف درھم إيضاح  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)     

  نتائج التأمين
           

          إيرادات التأمين  
  ٢٢٤٫٦٠٩  ٢٣١٫٩٩٦  ١٦   إجمالي المساھمات المكتتبة 

  )٥٥٫٠٣٢(  )٧١٫٧٩٥(     ناقصاً: مساھمات إعادة التأمين وإعادة التكافل المتنازل عنھا
     ----- ------   --------- --  

  ١٦٩٫٥٧٧  ١٦٠٫٢٠١       تالمساھماصافي 
  ١٧٫٧٧٥  )٤٫٤٣٢(     صافي الحركة في المساھمات غير المكتسبة  

     ---- -------   -----------  
  ١٨٧٫٣٥٢  ١٥٥٫٧٦٩  ١٦   المساھمات المكتسبة  

  ٦٫٣٧١  ٨٫٣٠٨  ١٦  العموالت المستلمة عن أعمال إعادة التأمين وإعادة التكافل المتنازل عنھا
     ----- ------   -----------  
  ١٩٣٫٧٢٣  ١٦٤٫٠٧٧  ١٦  
         

        مصروفات التأمين  
  ١٩٢٫٧٩٠  ٢٥٥٫٦٢٧      المدفوعة  المطالباتإجمالي 

  )٢٦٫٨٧٦(  )٣٤٫٢٩٥(     المدفوعة  المطالباتناقصاً: حصة إعادة التأمين وإعادة التكافل من
     ------------  ------- ----  

  ١٦٥٫٩١٤  ٢٢١٫٣٣٢     ت المدفوعة صافي التعويضا
  )٢٤٫٠٧٦(  )١٤٣٫٧٨٥(    صافي الحركة في المطالبات قيد السداد واالحتياطي التقني لتكافل األسرة 

      ------- ------  ------ -----  
  ١٤١٫٨٣٨  ٧٧٫٥٤٧  ١٦   المتكبدة  المطالبات

  ٤٦٫٧٦٧  ٥٤٫٣٨٦  ١٦   العموالت المدفوعة والتكاليف األخرى 
       ---- -------  ------ ----  
      ١٨٨٫٦٠٥  ١٣١٫٩٣٣  
       ----- ------  ---- ------  

  ٥٫١١٨  ٣٢٫١٤٤  ١٦   صافي إيرادات التأمين  
        

           من مصادر أخرى إيرادات
  ١٥٫٥٢٧  ١٠٫٤٢٤       إيرادات من استثمارات 

  ١١٫٨٥٢  ٢٥٫٠٠٩      إيرادات أخرى 
       ----------  ---- -----  
        ٣٢٫٤٩٧  ٦٧٫٥٧٧  

          مصروفات
  )٤١٫٧٤٦(  )٤٧٫١٦٥(      مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات أخرى

  )٣٫٩٢٦(  )٣٫٠٢٢(     مصروفات مالية
  )١٫٣٧٥(  )٤٣٤(        مخصص التبرعات الخيرية

      --- ------  ------- ---  
  )١٤٫٥٥٠(  ١٦٫٩٥٦     لفترة قبل الضريبةا )خسائرأرباح / (صافي

  )٤٫٥١٢(  )٤٫٤٣٧(        ةالحالي –الضريبة
        ---- -----  ---- ------  

  )١٩٫٠٦٢(  ١٢٫٥١٩    الفترة بعد الضريبة قبل توزيعات حاملي وثائق التكافل   )خسائرأرباح / (صافي 
  -  -    الفائض المنسوب لحاملي وثائق التكافل

         ----------  --- ---- ----  
  )١٩٫٠٦٢(  ١٢٫٥١٩  زيعات إلى حاملي وثائق التكافل للفترةبعد الضريبة والتو )الخسائراألرباح / (صافي 

      =====  ======  
            منسوبة إلى:
  )٢١٫٢٩٤(  ٩٫٣٥٧        المساھمين

  ٢٫٢٣٢  ٣٫١٦٢        الحصص غير المسيطرة  
       ---------  ------- ----  
        ١٩٫٠٦٢(  ١٢٫٥١٩(  
      =====  ======  

  )٠١٨.٠(  ٠٠٨.٠        )١٤ ح(إيضا السھم (درھم) )خسارةربحية / (
      ====  =====  

  

    المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٩إلى  ٨تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .١لصفحة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على ا



  اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة

 ٣

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد  
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  

 

  
  
  

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في 

 مارس ٣١
 ٢٠١٥   

 فترة الثالثة أشھر 
  المنتھية في 

مارس  ٣١
٢٠١٤  

 ألف درھم ألف درھم    
  (غير مدققة)  (غير مدققة)

       
  بعد الضريبة والتوزيعات إلى حاملي  )الخسائراألرباح / ( صافي

  )١٩٫٠٦٢(  ١٢٫٥١٩  وثائق التكافل للفترة    
      الشاملة األخرى صافية من ضريبة الدخل (الخسائر) / اإليرادات/
        :األرباح أو الخسائر إلىإعادة تصنيفھا  تم أو قد يتم البنود التي

  ٣٫٦٥٩  )٤٫٢٧٥(      لالستثمارات المتاحة للبيعصافي التغير في القيمة العادلة 
  ١٤٦  )٢١٫١١٩(      احتياطي تحويل العمالت األجنبية

      ----------- -  --------  
  ٣٫٨٠٥  )٢٥٫٣٩٤(      الشاملة األخرى للفترة (الخسائر) اإليرادات/

      ---------- -  ----- ------  
  )١٥٫٢٥٧(  )١٢٫٨٧٥(   الشاملة للفترة الخسائرإجمالي

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

          منسوبة إلى: 
  )١٨٫٢٢٢(  )١٢٫٣٠٨(      المساھمين

  ٢٫٩٦٥  )٥٦٧(      الحصص غير المسيطرة 
   ---------- --  -------- ---  

      )١٥٫٢٥٧(  )١٢٫٨٧٥(  
      =======  ======  
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ماتالمعلوجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٩إلى  ٨تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
    

  .١مدرج على الصفحة حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

    





  اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة

 ٥

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  
     ٢٠١٥مارس  ٣١المنتھية في  أشھر الثالثةلفترة 

  فترة الثالثة  
  المنتھية أشھر
  مارس  ٣١في 

 فترة الثالثة
المنتھية  أشھر
  مارس ٣١في 

 ٢٠١٤     ٢٠١٥    
  ألف درھم  ألف درھم 
  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  )١٩٫٠٦٢(  ١٢٫٥١٩ قبل الحصص غير المسيطرة  )الخسائراألرباح / (صافي

      تسويات لـ: 
  ١٫٨٩٥  ١٫٧٢٩  االستھالك

  )٣١٫٨٠٣(  )٣٫١١١( احتياطي المساھمات غير المكتسبةصافي الحركة في 
  )٣٧٥(  ٣٫٧١٧  عقارات استثمارية

  ٢١٣  ٢٥٥ إطفاْء موجودات غير ملموسة
  )٧٧٠(  )١٫٥٠٦( الحصة من أرباح شركات زميلة

 --------- --  -----------  
  )٤٩٫٩٠٢(  ١٣٫٦٠٣ الخسائر التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

     
  )١٥٫٠٣٤(  ٩٫٦٢٤ تغير في الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافلال

  ١١١٫٧١٧  ١٠٫٩١٥ التغير في المساھمات وأرصدة التكافل المدينة 
  )١٫٤٦٢(  ١٫٨٢٤ إلى أطراف ذات عالقة التغير في المستحق من /

  ٥٫٣٥١  ١١٫٥٣٤ التغير في الذمم المدينة والموجودات األخرى
  ٢٫٥٤٧  )١٣٣٫٠٥٥( لبات قيد السداد (صافية من إعادة التكافل)التغير في المطا

  )٧٥٫٧٦٢(  ٦٣٫٦٩٧ التغير في ذمم التكافل الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  -  - التغير في محفظة حاملي وثائق التكافل

 -------- ----   -------- ----   
  )٢٢٫٥٤٥(  )٢١٫٨٥٨( األنشطة التشغيليةالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية

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

  )٧٢٧(  ١٠٫٧٩٦  صافي - ممتلكات ومعدات
  )٩٨٦(  ١٥٧ صافي الحركة في موجودات غير ملموسة

  )١٦٩(  ٢٣٢  ودائع قانونية 
  ٣٢٫٩٠٣  ٥٨٫٥٦٤  صافي –استثمارات 

  ٢٫٠٩٧  )١٫١٣٢( لمشاركين في العقود المرتبطة بالوحداتصافي الحركة في استثمارات ا
 ----------   ---------  

  ٣٣٫١١٨  ٦٨٫٦١٧ األنشطة االستثمارية)المستخدمة فيمن/ ( صافي التدفقات النقدية
 ----------   ---------  

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ٤٧٢  )١٧٫١٨٠(  تمويل مصرفي 
  )٢٤٣(  )٨٨٨( في الحصص غير المسيطرة صافي الحركة 

 ---------- --  --------  
  ٢٢٩  )١٨٫٠٦٨( األنشطة التمويلية/ من)المستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

  ---------- -   ----------  
  ١٠٫٨٠٢  ٢٨٫٦٩١  في النقد وما يعادله الزيادة صافي

  ٣٤١٫٥٧٠  ٣٨٨٫٧٥٣  يناير  ١النقد وما يعادله في 
 - ----------   -----------  

  ٣٥٢٫٣٧٢  ٤١٧٫٤٤٤ مارس ٣١النقد وما يعادله في 
  ======   ======  
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٩إلى  ٨تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
    

  .١مدرج على الصفحة ومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة حول مراجعة المعلإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

 
٦

  المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق)  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
    ٢٠١٥مارس  ٣١في  المنتھيةأشھر  الثالثةلفترة 

  

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

  تحويل 
  عمالت ال
  جنبية األ

         

 

 
  رأس 
 المال

 
حتياطي اال
 قانونيال

 احتياطي 
  إعادة 
 التقييم 

احتياطي
  استثمارات

 بالقيمة العادلة

 
  أسھم 
  خزينة

 
الخسائر 
 المتراكمة

  
  

 اإلجمالي

  الحصص
  غير 

  المسيطرة

  إجمالي 
  ق حقو

  الملكية
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم

               
  ١٫٢٢٦٫٧٦٩ ٧١٫٧٦٩  ١٫١٥٥٫٠٠٠  )١٣٤٫٠٥٠()٣٥٫٩٧٢(١٣٫٩١٧  )١٥٫٦٠١(١٫٢١٠٫٠٠٠٦٩٫٩٨٣٤٦٫٧٢٣   ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

  - ---- --- -- --   ----- -- -  --- --- --   --------- -   -- - ---- --  --- --- ----   ----- --- ----   ----- -------  --- -- -------  -------- ----  
                     الشاملة للفترةاإليراداتإجمالي

  )١٩٫٠٦٢(  ٢٫٢٣٢  )٢١٫٢٩٤(  )٢١٫٢٩٤(  -  -  -  -  -  -  الفترة)/أرباح خسائر(
                      الشاملة األخرىالخسائر

  ١٤٦  ٤٣١  )٢٨٥(  -  -  -  )٢٨٥( --  -  حويل العمالت األجنبيةحتياطي تالحركة في ا
  القيمة العادلة صافي التغير في في الحركة

  لالستثمارات المتاحة للبيع  
  
-

  
-

  
- 

  
-٣٫٣٥٧  

  
-

  
-٣٫٦٥٩  ٣٠٢  ٣٫٣٥٧  

  ------------ --  ---------   -----------  ---------  --------   ----------   ----------   ----------  ---------   ----------  
  ٣٫٨٠٥  ٧٣٣  ٣٫٠٧٢  -  -  ٣٫٣٥٧  )٢٨٥(  -  -  -   األخرىالشاملة  الخسائرإجمالي 

  ------------ --  ---------   -----------  ---------  --------   -----------  ---------- --   -----------  ---------   ------------  
  )١٥٫٢٥٧(  ٢٫٩٦٥  )١٨٫٢٢٢(  )٢١٫٢٩٤(  -  ٣٫٣٥٧  )٢٨٥(  -  -  -  الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 

  ----------- ---  ---------   -----------  ---------  --------   -----------  ---------- --   -----------  ---------   -----------  
 المعامالت مع المالكين، المسجلة

                        مباشرًة ضمن حقوق الملكية
  )١٫٦٠٤(  )١٫٦٠٤(  -  -  -  -  -  -  -  - توزيعات األرباح المدفوعة

   --------------  ---- ------   ----------  ------- ------  ------ ----  ------- -----  ------- -------   --------------   ----------   --------------  
  ١٫٢٠٩٫٩٠٨  ٧٣٫١٣٠ ١٫١٣٦٫٧٧٨ )١٥٥٫٣٤٤(  )٣٥٫٩٧٢(  ١٧٫٢٧٤)١٥٫٨٨٦(١٫٢١٠٫٠٠٠٦٩٫٩٨٣٤٦٫٧٢٣ ٢٠١٤مارس٣١الرصيد في

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

    
  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٩٧إلى  ٨تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
  

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

 
٧

   (تابع)  ي الموجز الموحد (غير مدقق)المرحل الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٥مارس  ٣١في  المنتھيةأشھر  الثالثةلفترة 

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

  تحويل 
  عمالت ال
  جنبية األ

         

 

 
  رأس 
 المال

 
حتياطي اال
 قانونيال

 احتياطي 
  إعادة 
 التقييم 

احتياطي
  استثمارات

 بالقيمة العادلة

 
  أسھم 
  خزينة

 
الخسائر 
 المتراكمة

  
  

 اإلجمالي

  الحصص
  غير 

  المسيطرة

  إجمالي 
  حقوق 
  الملكية

 ألف درھم  ف درھم أل ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
               

  ١٫٢٣٨٫٦٠٤ ٦٥٫٦٧١  ١٫١٧٢٫٩٣٣  )٩٩٫١٥١()٣٥٫٩٧٢(١٢٫٧١٩  )٣٠٫٦٩٧(١٫٢١٠٫٠٠٠٧٣٫٨٦١٤٢٫١٧٣   ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  - ---- --- -- --   ----- -- -   ------ --  --- -- ---- -   -- - ---- --  --- --- ----   ------ ----   ----- -------  --- -- -------  -------- ----  

                     الشاملة للفترةاإليراداتإجمالي
  ١٢٫٥١٩  ٣٫١٦٢  ٩٫٣٥٧  ٩٫٣٥٧  -  -  -  -  -  -  الفترة أرباح

                      الشاملة األخرىالخسائر
  )٢١٫١١٩(  )٣٨٨(  )٢٠٫٧٣١(  -  -  -  )٢٠٫٧٣١( --  -  حتياطي تحويل العمالت األجنبيةالحركة في ا

  القيمة العادلة صافي التغير في في الحركة
  )٤٫٢٧٥(  )١٣(  )٤٫٢٦٢(--  )٤٫٢٦٢(- ---  لالستثمارات المتاحة للبيع  
  ------------ --  ---------   -----------  ----- -------  ----- -----   ----------   ----------  -------- ----  ---------   ----------  

  )٢٥٫٣٩٤(  )٤٠١(  )٢٤٫٩٩٣(  -  -  )٤٫٢٦٢(  )٢٠٫٧٣١(  -  -  -   األخرىالشاملة  الخسائرإجمالي 
  ------------ --  ---------   -----------   ------------  ----- -----   -----------   ----------  ------- -----   ----------   ------------  

  )١٢٫٨٧٥(  ٢٫٧٦١  )١٥٫٦٣٦(  ٩٫٣٥٧  -  )٤٫٢٦٢(  )٢٠٫٧٣١(  -  -  -  الشاملة للفترة  اإليرادات (الخسائر)/ إجمالي
  ----------- ---  ---------   -----------  ----- -------  ----- -----   -----------   ----------  -------- ----  ---------   -----------  

فائض احتياطي إعادة التقييم المحول إلى 
  -  -  ٤٫٢٥٨  -  -  -  -  )٤٫٢٥٨(  -  -  األرباح المحتجزة عند استبعاد الممتلكات

 المعامالت مع المالكين، المسجلة
                        حقوق الملكية مباشرًة ضمن

  ١٫٤٦٨  ١٫٤٦٨  -  -  -  -  -  -  -  -  الحركة عند االستحواذ على شركة تابعة
  )٢٫٣٥٦(  )٢٫٣٥٦(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

  --------- ------   -----------   ----------  ------- ------  ------ ----  -------------  ------ -------  -------------- -   ----------  ---------- -----  
  ١٫٢٢٤٫٨٤١  ٦٧٫٥٤٤ ١٫١٥٧٫٢٩٧ )٨٥٫٥٣٦( )٣٥٫٩٧٢( ٨٫٤٥٧ )٥١٫٤٢٨( ٣٧٫٩١٥ ٧٣٫٨٦١ ١٫٢١٠٫٠٠٠ ٢٠١٥مارس٣١الرصيد في

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

  
المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٩إلى  ٨حات من تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصف



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

 ٨

  
  يضاحات إ

  )الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلوماتمن  (تشكل جزءاً 
  
  نشطةاألالوضع القانوني و  ١

  
مارة دبي، دولة االمارات العربية مسجلة في إ شركة مساھمة عامة،ھي الشركة االسالمية العربية للتأمين (سالمة) ("الشركة") إن 

فروعھا المختلفة في دولة االمارات العربية المتحدة. إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو  من خاللنشاطھا  زاولالمتحدة وت
وتكافل العامة  لالتكاف أعمال نواعشاط الرئيسي للشركة بتقديم كافة أاالمارات العربية المتحدة. يتمثل الن ،دبي ،١٠٢١٤ب .ص

ً  )٢٠٠٦(بدأت في  األسرة ً ألحكام ال وفقا والقانون االتحادي لدولة ذات الصلة لبنود تأسيس الشركة  شريعة االسالمية وطبقا
(وتعديالته) بشأن الشركات التجارية والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية  ١٩٨٤لسنة  ٨اإلمارات العربية المتحدة رقم 

   التأمين. بشأن القوانين المنظمة ألعمال ٢٠٠٧لسنة  ٦ المتحدة رقم
  

شركة قابضة وسطى  -شركة تابعة  -يشار إلى الشركة وشركاتھا التابعة بـ "المجموعة". إن طريق ھولدينج بي.إس.سي. (طريق) 
يسية التالية التي تعمل في في البحرين وال تزاول أية أنشطة تجارية داخل مملكة البحرين. لدى المجموعة الشركات التابعة الرئ

  مجال التأمين وإعادة التأمين وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية:
  

  بلد     المجموعةنسبة ملكية          
  التأسيس    ديسمبر  ٣١  مارس ٣١  

      ٢٠١٤  ٢٠١٥  ابعةالشركات الت
          المملوكة بصورة مباشرة

  البحرينمملكة     ٪٤٠.٩٩  ٪٤٠.٩٩  بي.اس.سيشركة طريق القابضة 
  مصر    -  ٪٠٠.٨٥  *على الحياةالتكافلي مارات للتأمين شركة مصر اإل
  السنغال    -  ٪٥٠.٨١  *سالمة اموبلير

          
     من خالل طريق

 السنغال    ٪٤١.٥٧  ٪٤١.٥٧ سالمة أشورنس السنغال
 الجزائر    ٪٩٨.٩٦  ٪٩٨.٩٦ سالمة أشورنس الجزائر 

 مصر    ٪١٥.٥١  ٪١٥.٥١ بيت التأمين المصري السعودي 
 ماليزيا   ٪١٠٠ ٪١٠٠  القابضةبست ري (ال) 

  
في مصر  على الحياة التكافليمارات للتأمين شركة مصر اإل*قامت المجموعة خالل الفترة بتأسيس شركتين تابعتين جديدتين ھما 

 ٥٫٥بلغ قيمته باستثمار ت موبليروالشركة الثانية ھي سالمة ا ٪٨٥ تبلغمليون درھم وحصة ملكية فعلية  ١٣٫٨بلغ قيمته تباستثمار 
  .٪٨١٫٥٠مليون درھم وحصة ملكية فعلية بواقع 

  
   عدادأساس اإل  ٢
  
 بيان التوافق   أ)
  

ً المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلوماتھذه  إعدادتم  "التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل  ٣٤لمعيار المحاسبي الدولي ل وفقا
 ،المدققة السنوية الكاملةالموحدة للبيانات المالية  الالزمةة المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات المالي المعلوماتھذه 

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتھية في الموحدة المدققة السنوية  قراءتھا جنباً إلى جنب مع البيانات الماليةأن تتم ويجب 
  

  أساس القياس  ب)
  

  التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:  على أساسالمرحلية الموجزة الموحدة المالية  لمعلوماتاھذه  إعدادتم 
  
  التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة،  والعقود المرتبطة بالوحدات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر دواتاأل  )١
  ھا بالقيمة العادلة، الموجودات المالية المتاحة للبيع التي يتم قياس  )٢
  التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة. ية ستثمارالعقارات االو  )٣

  
متوافقة مع تلك السياسات المتبعة عند المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلوماتإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد 

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في السنوية للمجموعة الموحدة المدققة إعداد البيانات المالية 
  

  
  



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

 ٩

  
  (تابع)إيضاحات 

  
  (تابع)  أساس اإلعداد   ٢
  

  العملة الرسمية وعملة تقديم التقارير  ج)
  

المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي"). باستثناء ما  المعلوماتيتم عرض ھذه 
  بالدرھم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحيح باأللف. المبينةالمعلومات المالية  تقريب يذكر خالف ذلك، تم

  
  السياسات المحاسبية الھامة    ٣
  

لمجموعة إلدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا في البيانات المالية المحاسبية لسياسات الھداف واألإن 
  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٤سمبر دي ٣١كما في المدققة الموحدة 

 
 التقديرات      ٤

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

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

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

  ة تتأثر بتلك التعديالت.مستقبليأي فترات التي يتم فيھا تعديل التقديرات وفي 
  

كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات  لمالية المرحلية الموجزة الموحدة،ا المعلوماتھذه  إعدادعند 
 السنوية مدققةال الموحدة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات ھي ذاتھا المطبقة على البيانات المالية للمجموعةالمحاسبية 

  .٨، باستثناء تقييم العقارات االستثمارية كما ھو مبين في اإليضاح وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
  

     القياس المرحلي  ٥
  

 ً شكال يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة ھامة بأي شكل من أ المجموعةلطبيعة أعمال  وفقا
ً المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلوماتھذه  إعدادالموسمية. تم  مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات ل وفقا

والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال العام. إال أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من 
  للتغير في المساھمات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات.  األرباح السنوية نظراً 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  اتھا التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشرك  

 ١٠

  

  (تابع)يضاحات إ
  

  (غير مدقق)رباح األتخصيص صافي   ٦  
  

  
  ٢٠١٥مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في 

------------------------------------------------------------------  
  ٢٠١٤مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في فترة الثال

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

  
  

  المساھمون
  حاملي وثائق 

  التكافل
  الحصص غير

  المسيطرة
  

  اإلجمالي
  

  المساھمون
  حاملي وثائق 

  التكافل
  الحصص غير

  المسيطرة
  

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

              

  ٥٫١١٨  -  ٥٫١١٨  -  ٣٢٫١٤٤  -  ٣٢٫١٤٤  -  صافي إيرادات التأمين
                  اإليرادات 

  -  -  )١٤٫٧٤٠(  ١٤٫٧٤٠  -  -  )٢١٫٥٦٣(  ٢١٫٥٦٣  )٧حصة الوكالة (إيضاح 
  -  -  )٥(  ٥  -  -  )١٤٩(  ١٤٩  )٧حصة المضاربة (إيضاح 

  لرسوم التقنية من المساھمين إلى صافي ا
  -  -  )٢٫٩٤٣(  ٢٫٩٤٣  -  -  )٢٫٦٣٠(  ٢٫٦٣٠  حاملي وثائق تكافل  

  -  -  ٨٫٢٦٤  )٨٫٢٦٤(  -  -  )١٠٫٣٠٢(  ١٠٫٣٠٢  التابعة التأمين من الشركاتإيرادات/(خسائر)  صافي
  ١٥٫٥٢٧  -  ٥٠  ١٥٫٤٧٧  ١٠٫٤٢٤  -  ٧٠  ١٠٫٣٥٤  إيرادات االستثمار 

  ١١٫٨٥٢  -  -  ١١٫٨٥٢  ٢٥٫٠٠٩  -  -  ٢٥٫٠٠٩  إيرادات أخرى
  ----------  ----------   ---------   ----------  ----------   -----------   ---------   ----------  
  ٣٢٫٤٩٧  -  )٤٫٢٥٦(  ٣٦٫٧٥٣  ٦٧٫٥٧٧  -  )٢٫٤٣٠(  ٧٠٫٠٠٧  

                  المصروفات 
  )٤١٫٧٤٦(  -  - )٤١٫٧٤٦( )٤٧٫١٦٥( -  - )٤٧٫١٦٥( مصروفات عمومية وإدارية ومصرفات أخرى

  )٣٫٩٢٦(  -  -  )٣٫٩٢٦(  )٣٫٠٢٢(  -  -  )٣٫٠٢٢(  ماليةمصروفات 
  )١٫٣٧٥(  -  -  )١٫٣٧٥(  )٤٣٤(  -  -  )٤٣٤(  التبرعات الخيرية

   -----------   ----------   ---------  ----------   -----------   ----------   ---------   -----------  
  )١٤٫٥٥٠(  -  )٤٫٢٥٦(  )١٠٫٢٩٤(  ١٦٫٩٥٦  -  )٢٫٤٣٠(  ١٩٫٣٨٦  قبل الضريبة للفترة  األرباح/(الخسائر) صافي

  )٤٫٥١٢(  -  -  )٤٫٥١٢(  )٤٫٤٣٧(  -  -  )٤٫٤٣٧(   الحالية –الضريبة 
   -----------   ----------   ---------  ----------   -----------   ----------   ---------   -----------  

  )١٩٫٠٦٢(  -  )٤٫٢٥٦(  )١٤٫٨٠٦(  ١٢٫٥١٩  -  )٢٫٤٣٠(  ١٤٫٩٤٩ بعد الضريبة )/األرباح للفترة الخسائر(األرباح/صافي 
  -  ٢٫٢٣٢  -  )٢٫٢٣٢(  -  ٣٫١٦٢  -  )٣٫١٦٢(  حصة الحصص غير المسيطرة

قبل خسائر حاملي وثائق التكافل الممولة من 
  / استرداد الخسائر من محفظة حاملي المساھمين

  -  -  ٤٫٢٥٦ )٤٫٢٥٦( - - ٢٫٤٣٠ )٢٫٤٣٠( )١٣(إيضاحوثائق التكافل
  ----------  --------  --------  ---------  --- --------  ---------  --------  ----------  

  )١٩٫٠٦٢(  ٢٫٢٣٢  -  )٢١٫٢٩٤(  ١٢٫٥١٩  ٣٫١٦٢  -  ٩٫٣٥٧  لفترة)/ لخسائر(ال األرباح/ صافي
  =====  ====  ====  =====  ======  =====  ====  ======  



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١١ 

  

   (تابع)إيضاحات 
  

  الوكالة والمضاربحصة   ٧
 

) ٪١٥: ٢٠١٤( ٪١٥يقوم المساھمون بإدارة عمليات التكافل الخاصة بالمجموعة لمصلحة حاملي وثائق التكافل مقابل رسم بنسبة 
(باستثناء الشركات التابعة) كحصة للوكالة. بالنسبة ألعمال تكافل  األسرةھمات المكتتبة فيما عدا أعمال تكافل امن إجمالي المس
  من تكاليف الوفاة.) ٪١٥: ٢٠١٤( ٪١٥ الحصة بنسبة األسرة، تكون

  
: ٢٠١٤( ٪١٥مقابل رسم  األسرة تكافلحاملي وثائق بخالف المحافظ االستثمارية  بإدارةكما يقوم مساھمي المجموعة أيضا 

  مضارب.ال كحصة التكافلمن إيرادات االستثمار المحققة بواسطة حاملي وثائق  )٪١٥
   
  العقارات االستثمارية     ٨

  

  ي التوزيع الجغرافي للعقارات االستثمارية: فيما يل
  ديسمبر  ٣١   مارس  ٣١    
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١٧٫٤٤٥  ١٧٫٤٤٥  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٣٩٫٨٢٢  ٢٣٦٫١٠٥    اإلمارات العربية المتحدةدول خارج 

    -------- ----  ----------  
    ٢٥٧٫٢٦٧  ٢٥٣٫٥٥٠  
    ======  ======  
  

. تم بيان ھذه العقارات االستثمارية سابقاً وفقاً للقيم ٢٠١٥مارس  ٣١إن القيم الدفترية للعقارات االستثمارية تعكس قيمھا العادلة في 
 ٣١تقييم خارجي مستقل في . لم يتم إجراء ٢٠١٤ديسمبر  ٣١العادلة التي تم تحديدھا من قبل شركات تقييم خارجية مستقلة في 

  عليه، فإن القيم الدفترية ترتكز على التقييم الداخلي لإلدارة والتي تعادل قيمھا العادلة.و ٢٠١٥مارس 
  

تتم إدارة وصيانة محفظة العقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة من قبل جھة إدارية أخرى، وتتم تسوية اإليرادات اإليجارية 
  من ھذه العقارات االستثمارية مع األتعاب اإلدارية.الناتجة واإلدارية 

  
  االستثمار في شركات زميلة  ٩

  

  ديسمبر:  ٣١في  ھاوالتي تنتھي السنة المالية ل ،للمجموعة الرئيسيةفيما يلي الشركات الزميلة   
  

  
  

  بلد التأسيس  المـلكيــة

  مارس  ٣١
٢٠١٥    

  ألف درھم

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٤   

  ألف درھم 
  (مدققة)  (غير مدققة)    ٢٠١٣  ٢٠١٤  لزميلةالشركات ا

            

  ٥١٦  ٥١٦  تونس   ٪٠٠.٢٨  ٪٠٠.٢٨  جي.ئي.بي.أيه.آر 
التعاوني سالمة للتأمين شركة 

  ٪٠٠.٣٠  ٪٠٠.٣٠  اياك السعودية) سابقا: (
  

  ١٣٫٦١٣  ١٤٫٢٧٦  السعودية 
  ٢٨٫٤٣٠  ٢٩٫٢٧٣  األردن  ٪٠٠.٢٠  ٪٠٠.٢٠  شركة التأمين اإلسالمية األردنية

        ----------   ---------  
        ٤٢٫٥٥٩  ٤٤٫٠٦٥  
       ==== ==  === ===  
  

  مارس  ٣١  الحركات خالل السنة 
٢٠١٥    

  ألف درھم

ديسمبر  ٣١
٢٠١٤   

  ألف درھم 
  (مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ٤١٫٥٠٥  ٤٢٫٥٥٩  الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
  ١٫٦٧٤  ١٫٥٠٦  شركات زميلة  الحصة من أرباح

  )٦٢٠(  -  األرباح المستلمة توزيعات
   ---------   ---------   الرصيد في نھاية الفترة/ السنة
  ٤٢٫٥٥٩  ٤٤٫٠٦٥  الرصيد في بداية الفترة/ السنة 

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



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٢ 

  
   (تابع) تإيضاحا

  

  تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  ١٠
  

  .لمطلوبات المالية وقيمھا العادلةالموجودات وا يوضح الجدول المبين أدناه تصنيف كل فئة من فئات  
  

  فيما يتعلق باألدوات المسجلة بالتكلفة المطفأة، ترى اإلدارة أن قيمھا الدفترية تقارب قيمھا العادلة.  
  

  غير مدققة)( ٢٠١٥مارس  ٣١في   
  الموجودات المالية

  
  

القيمة العادلة من
خــالل األرباح أو 
  الــــــــــخسائر

  متــــــــاحـــة
  للبيــــــــــع 

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  أخرى  الــــــــــمطفأة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
   ------------   ------------   ----- -- -----  --- - -------   -------------  

         

  ٧٥٦٫١٦١  -  ٤٦٠٫٣٩٢  ٢٥٦٫٢٧٩ ٣٩٫٤٩٠  االستثمارات
  ٤٤٫٠٦٥  ٤٤٫٠٦٥  - - -  االستثمارات في شركات زميلة

  ١٣٫٣٢٥  -  ١٣٫٣٢٥ - -  الودائع القانونية 
  ٧٠٩٫١٥٤  -  - - ٧٠٩٫١٥٤  الوحداتباستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة 
  ١٣٤٫٥٨٧  -  ١٣٤٫٥٨٧ - -  الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

  ٤٥٠٫٤٩٣  -  ٤٥٠٫٤٩٣ - -  المساھمات وأرصدة التكافل المدينة
  ١٣٫٧٩٤  -  ١٣٫٧٩٤ - -  المستحقة من أطراف ذات عالقةالمبالغ 

  ٣١٫٤٧٩  -  ٣١٫٤٧٩ - -  الذمم المدينة والموجودات األخرى 
  ٤١٧٫٤٤٤  -  ٤١٧٫٤٤٤ - -  النقد واألرصدة المصرفية

 -------------- ---------- ----   ------ - ---- --- ---   ------ -----   ------ -- -- -- ---- -  
 ٢٫٥٧٠٫٥٠٢  ٤٤٫٠٦٥  ١٫٥٢١٫٥١٤  ٢٥٦٫٢٧٩ ٧٤٨٫٦٤٤  
  ========  ========  =========  ======  ==========  

          المطلوبات المالية
         

  ١٣٠٫٦٦٢  -  ١٣٠٫٦٦٢ - -  التمويالت المصرفية
  المبالغ المستحقة الدفع إلى المشاركين 

  ٧٠٥٫١٤٦  -  - - ٧٠٥٫١٤٦ في العقود المرتبطة بالوحدات 
  ٤٦٧٫٢١٣  -  ٤٦٧٫٢١٣ - -  أرصدة تكافل دائنة

  ١٥٤٫٣٦٠  -  ١٥٤٫٣٦٠ - -  االستحقاقات والذمم الدائنة األخرى
 -------------- --------- ----   ---- ------- ---   ------ -----   ------ -- -- -- ---- -  
 ١٫٤٥٧٫٣٨١  -  ٧٥٢٫٢٣٥ - ٧٠٥٫١٤٦  
  ========  ========  ========  ======  ==========  

 

  مدققة)( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  الموجودات المالية

  
  

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

  الــــــــــخسائر
  متــــــــاحـــة

  للبيــــــــــع 
  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  أخرى  الــــــــــمطفأة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
   ------------   ------------   ------ -----   ------ -----   -------------  
            

  ٨٤٠٫١١٩  -  ٤٩٦٫٠٨٩  ٣٠٠٫٦٦٥  ٤٣٫٣٦٥  االستثمارات 
  ٤٢٫٥٥٩  ٤٢٫٥٥٩  -  -  -  االستثمارات في شركات زميلة

  ١٣٫٥٥٧  -  ١٣٫٥٥٧  -  -  الودائع القانونية
  ٦٦٤٫٢١٠  -  -  -  ٦٦٤٫٢١٠  استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

  ١٤٤٫٢١١  -  ١٤٤٫٢١١  -  -  ئع لدى شركات التكافل وإعادة التكافلالودا
  ٤٦١٫٤٠٨  -  ٤٦١٫٤٠٨  -  -  المساھمات وأرصدة التكافل المدينة

  ١٥٫٦٤٨  -  ١٥٫٦٤٨  -  -  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
  ٣٣٫٢٧٨  -  ٣٣٫٢٧٨  -  -  الذمم المدينة والموجودات األخرى 

  ٣٨٨٫٧٥٣  -  ٣٨٨٫٧٥٣  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
    ------------- --------- ----   ---- -- --- ---- ---   ------ -----   ------ -- ----- -- -  

  ٢٫٦٠٣٫٧٤٣  ٤٢٫٥٥٩  ١٫٥٥٢٫٩٤٤  ٣٠٠٫٦٦٥  ٧٠٧٫٥٧٥  
  ========  ========  =========  ======  =========  

            المطلوبات المالية
  ١٤٧٫٨٤٢  -  ١٤٧٫٨٤٢ - -  التمويالت المصرفية

  الغ مستحقة الدفع إلى المشاركين في المب
  -  -  ٦٦١٫٣٣٤  العقود المرتبطة بالوحدات

-  
٦٦١٫٣٣٤  

  ٣٩٨٫٢٠٨  -  ٣٩٨٫٢٠٨ - -  أرصدة تكافل دائنة
  ١٤٠٫٧٨١  -  ١٤٠٫٧٨١  -  -  الذمم الدائنة األخرى

   -- ---- -- - ----  --- - -- - ----   ---- --- --- ---   ------ -----   ------ - ------ -- -  
  ١٫٣٤٨٫١٦٥  -  ٦٨٦٫٨٣١  -  ٦٦١٫٣٣٤  
  ======= ======  =======  ======  =========  

  



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٣ 

 

   (تابع)إيضاحات 
  

  االستثمارات   ١١
  

  
 ٢٠١٥مارس٣١

  (غير مدققة)
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
 ----------------------------------------------   --------------------------------------------  

  
 استثمارات

  محلية
 ستثماراتا

  دولية
 

  اإلجمالي
  استثمارات 

  محلية
  استثمارات

  دولية
  

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

  العادلة بالقيمةموجودات مالية 
              األرباح أو الخسائر من خالل

  صناديق متبادلة ومحفظة 
 ً   ٣٠٫٢٥٣  ٣٠٫٢٥٣  -  ٢٧٫١٥٣  ٢٧٫١٥٣  -  تتم إدارتھا خارجيا

  ١٣٫١١٢  ٧٫٣٦٩  ٥٫٧٤٣ ١٢٫٣٣٧ ٦٫٨٢٨ ٥٫٥٠٩  أسھم وأوراق مالية  
  -------- ---------- ----------  ---------   -----------   -----------  
  ٤٣٫٣٦٥  ٣٧٫٦٢٢  ٥٫٧٤٣ ٣٩٫٤٩٠ ٣٣٫٩٨١ ٥٫٥٠٩  

           استثمارات متاحة للبيع
          

  صناديق متبادلة ومحفظة 
ً تت   ٢٩٣٫٢٩١  ٢٩٣٫٢٩١  -  ٢٥٠٫٥٢٦  ٢٥٠٫٥٢٦  -  م إدارتھا خارجيا
  ٧٫٣٧٤  ٦٠٨  ٦٫٧٦٦ ٥٫٧٥٣ ٨٥ ٥٫٦٦٨  أسھم وأوراق مالية  
  --------- ------------ -----------   ---------   -------------   ------------  
  ٣٠٠٫٦٦٥  ٢٩٣٫٨٩٩  ٦٫٧٦٦  ٢٥٦٫٢٧٩ ٢٥٠٫٦١١ ٥٫٦٦٨  

 (راجع ايداعات اسالمية 
  ٤٤٠٫٩٣٨  ٤٤٠٫٩٣٨  -  ٣٩٥٫٠٣١  ٣٩٥٫٠٣١  -  )١- ١١ح إيضا  
          

           لالستحقاق محتفظ بھا 
  ٥٥٫١٥١  ٥٥٫١٥١  - ٦٥٫٣٦١ ٦٥٫٣٦١ -   صكوك وسندات حكومية 

  --------- ------------ ---------- --   ---------   ------------   ------------  
  ٨٤٠٫١١٩  ٨٢٧٫٦١٠  ١٢٫٥٠٩  ٧٥٦٫١٦١ ٧٤٤٫٩٨٤ ١١٫١٧٧  إجمالي االستثمارات

  ===== ======= =======  =====  =======  =======  
  
ً ألحكام الشريعة اإلسالمية   ١-١١ إلى ٪٢٢.٠مؤسسات مالية مختلفة وتخضع لمعدالت ربح تتراوح ما بين  لدىتمثل إيداعات وفقا

  .أشھرثالثة  عن تزيدوتستحق خالل فترة  )٪٧٥.٤لى إ ٪٢٢.٠: ٢٠١٤( ٪٧٥.٤  
  
  المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات ستثماراتا   ٢-١١

  
  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١    
    ٢٠١٤    ٢٠١٥     
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)   
        

  ٦٦٤٫٢١٠  ٧٠٩٫١٥٤  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
    ======  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٤ 

  
   تابع)(إيضاحات 

  
  (تابع) االستثمارات  ١١
  

  تحديد القيم العادلة
  

من النظام  ١بموجب المستوى  ةيرتكز تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية على سعر السوق المدرج في سوق نشط
  المتدرج للقيمة العادلة.

  
مة العادلة في نھاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتدرج يقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية، التي يتم قياسھا بالقي

  للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:
  
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   األوراق المالية االستثمارية
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          
          (غير مدققة)٢٠١٥مارس  ٣١

          الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  ٢٧٫١٥٣  -  ٤٫٠٢٧  ٢٣٫١٢٦  صناديق متبادلة

  ٧٠٩٫١٥٤  -  ٧٠٩٫١٥٤  -  الوحداتبفي العقود المرتبطة  المشاركيناستثمارات 
  ١٢٫٣٣٧  -  -  ١٢٫٣٣٧  أسھم وأوراق مالية 

  ----------  -------- ---  -------  ------ -----  
  ٧٤٨٫٦٤٤  -  ٧١٣٫١٨١  ٣٥٫٤٦٣  
  =====  ======  ====  ======  

          متاحة للبيع
  ٢٥٠٫٥٢٦  -  ٢٣٨٫٣١١  ١٢٫٢١٥  صناديق متبادلة

  ٥٫٧٥٣  -  ٨٥  ٥٫٦٦٨  أسھم وأوراق مالية 
  ---------  -------- ---  -------  ----- ------  
  ٢٥٦٫٢٧٩  -  ٢٣٨٫٣٩٦  ١٧٫٨٨٣  
  =====  ======  ====  ======  
          
          دققة)(م٢٠١٤ديسمبر  ٣١

          القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٣٠٫٢٥٣  -  ٤٫٥٨٤  ٢٥٫٦٦٩  صناديق متبادلة

  ٦٦٤٫٢١٠  -  ٦٦٤٫٢١٠  -  استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
  ١٣٫١١٢  -  -  ١٣٫١١٢  أسھم وأوراق مالية 

  ---------  ----- ------  -------  ----------  
  ٧٠٧٫٥٧٥  -  ٦٦٨٫٧٩٤  ٣٨٫٧٨١  
 ===== ======  ====  ======  

          متاحة للبيع
  ٢٩٣٫٢٩١  -  ٢٩٣٫٢٩١  -  صناديق متبادلة

  ٧٫٣٧٤  -  ٦٠٨  ٦٫٧٦٦  أسھم وأوراق مالية 
  --------  ----------  -------  ------ -----  
  ٣٠٠٫٦٦٥  -  ٢٩٣٫٨٩٩  ٦٫٧٦٦  
  ====  ======  ====  ======  

  
  
  
  
  
  
  

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٥ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
  طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ   ١٢
  

خرى تقع ضمن أمعامالت مع شركات  وإبراموتسديد المطالبات  المساھماتعمالھا االعتيادية بتحصيل أتقوم المجموعة في سياق 
وترى . معدل)ال( "إفصاحات األطراف ذات عالقة" ٢٤طراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم تعريف األ

اإلدارة أن شروط مثل ھذه المعامالت ال تختلف بصورة ھامة عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليھا من أطراف 
  أخرى. وفيما يلي تفاصيل المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة:

  
 فترة الثالثة أشھر   فترة الثالثة أشھر     
  المنتھية في   المنتھية في     
  مارس  ٣١  مارس   ٣١    
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ٦١٧  ٥٣٩    مصروفات عمومية وإدارية 
  ٩٤٦  ٣٠٢    إعادة التكافل على المساھمات  
  ١٫٣٣٥  -    إعادة التكافل على المطالبات   

    ====  ====  
    

        تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
        

  ٢٫١٨٦  ٢٫٩٣٧    قصيرة األجل زاتامتيا
  ٨٢  ٢٣٠    تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  --------   --------   
    ٢٫٢٦٨  ٣٫١٦٧  
   ====    ====  
     
  ديسمبر ٣١  مارس   ٣١    

  ٢٠١٤  ٢٠١٥    المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١١٫١٢٨  ١١٫١٢٨    (مبالغ مدفوعة مقدماً لالستثمار)زايد  مجموعة بن
  ١٨  ١٧  البحرين–العربية للتأميناإلسالمية الشركة 

الشركات األخرى الخاضعة إلدارة مشتركة مع 
  ٤٫٥٠٢  ٢٫٦٤٩    المجموعة

    ----------   ---------  
    ١٥٫٦٤٨  ١٣٫٧٩٤  
    =====    =====  

  
   
  

  
  
  
  

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٦ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
   التكافلمحفظة حاملي وثائق    ١٣

     
  ديسمبر  ٣١  مارس   ٣١    
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    

        
        

  )٣٤٫٣٧١(  )٩٨٫٤٠٧(  يناير      ١الرصيد في 
  )٥٦٫٩٤٤(  )٢٫٤٣٠(  )٦للسنة (إيضاح  التكافل للفترة/ المنسوب إلى حاملي وثائق صافي العجز

  )٧٫٠٩٢(  -  األسريتكافل الات الفائض المقترحة لحاملي وثائق توزيع
    ------- ------   -----------  
    )٩٨٫٤٠٧(  )١٠٠٫٨٣٧(  
    =======  ======  
    ----- ------   ----------  

  ٩٨٫٤٠٧  ١٠٠٫٨٣٧    المساھمينممولة من قبل 
    ------ -----  --------  
    -  -  

  
====  
  

====  
                         

  مارس   ٣١  مارس   ٣١    
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    

        

  )٣٤٫٣٧١(  )٩٨٫٤٠٧(    يناير      ١الرصيد في 
  )٤٫٢٥٦(  )٢٫٤٣٠( )٦للسنة (إيضاحالتكافل للفترة/المنسوب إلى حاملي وثائق العجز صافي

    -------- ----   -----------  
    )٣٨٫٦٢٧(  )١٠٠٫٨٣٧(  
    =======  ======  
     ----------   ----------  

  ٣٨٫٦٢٧  ١٠٠٫٨٣٧    المساھمينممولة من قبل 
    ----------  --------  
    -  -  
    ====  ====  
  

  .الوثائق حامليو الشركة لعقود التكافل المبرمة بينوفقاً  وثائق التكافلمحفظة حاملي في عجز القام مساھمو الشركة بتمويل 
  
  السھم   خسارةحية / رب   ١٤

  
مليون درھم  ١٢٫٦البالغة والمنسوبة للمساھمين  األرباح على ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة المنتھية في لالسھم  خسارةيرتكز احتساب 

مقسمة على المتوسط المرجح لعدد األسھم البالغة مليون درھم)  ٢١٫٢ البالغةمنسوبة للمساھمين الخسائر ال: ٢٠١٤مارس  ٣١(
ً ن سھممليو ١٫١٨٨ ً مليون سھم ١٫١٨٨: ٢٠١٤مارس  ٣١( ا ال يوجد تأثير تخفيفي على ربحية السھم . القائمة خالل الفترة )ا

  األساسية.
    



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٧ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
  االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية     ١٥

  

  ديسمبر  ٣١  مارس  ٣١    
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ألف درھم  ألف درھم    
  )(مدققة  (غير مدققة)    
        

  ١٧٫٤٠٧  ١٤٫٥٥٤    خطابات ضمان      
     =====  =====  

  

كرھن مقابل  مليون درھم) لدى أحد البنوك ١٧٫٦٨: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ١٤٫٧٣يتم االحتفاظ بودائع قانونية بقيمة 
  أعاله.المذكورة الضمانات 

  

ي وثائق التكافل وشركات إعادة التكافل فيما يتعلق بوثائق إن المجموعة معرضة لمطالبات ودعاوى قضائية مرفوعة من قبل حامل
تم إصدارھا. ترى اإلدارة بناًء على رأي االستشاري القانوني المستقل أن تأكيد قيمة االلتزام وتوقيته يستند بشكل كبير على نتائج 

ً لالستشاري القانوني المستقل، لدى المجموعة أساس . للحصول على حكم لصالحھاقوي  حكم المحكمة. عالوة على ذلك، وفقا
وعليه، لم يتم رصد مخصص إضافي لھذه المطالبات في البيانات المالية الموحدة. إال أنه يتم رصد مخصص لكل قضية على حدة 

إجراء تقدير  وإمكانيةحين يكون من األرجح أن ينتج عن ذلك خسائر للمجموعة فيما يتعلق بتدفق الموارد االقتصادية الخارجة، 
  وثوق لمبلغ التدفقات الخارجة.م
  

  : ال شيء).٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٢٠١٥مارس  ٣١لم تكن ھناك التزامات رأسمالية ھامة كما في 
 
     القطاعات التشغيلية   ١٦

  
  حسب قطاع األعمال 

  

  ) ٢٠١٥مارس  ٣١(لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  

  التكافل العام  
  التكافل 
  األسري

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ھم ألف در  
        

  ٢٣١٫٩٩٦  ٥٦٫٨٦٨  ١٧٥٫١٢٨  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  =======  =====  ======  

  ١٥٥٫٧٦٩  ٥٠٫٧٧٤  ١٠٤٫٩٩٥  صافي المساھمات المكتسبة 
  العموالت المستلمة من إعادة التأمين

  ٨٫٣٠٨  -  ٨٫٣٠٨  وإعادة التكافل المتنازل عنه   
 ----------- ----------  ------ -----  

  ١٦٤٫٠٧٧  ٥٠٫٧٧٤  ١١٣٫٣٠٣  
  )٧٧٫٥٤٧(  )٣٫٨٢٧(  )٧٣٫٧٢٠(  صافي المطالبات المتكبدة

  )٥٤٫٣٨٦(  )٢٥٫٤٨١(  )٢٨٫٩٠٥(  األخرىالعموالت المدفوعة والتكاليف 
  ------ -----  --------- --  ------- -----  

  ٣٢٫١٤٤  ٢١٫٤٦٦  ١٠٫٦٧٨  صافي إيرادات التأمين 
  ٣٥٫٤٣٣    رادات أخرىإيرادات االستثمار وإي

  )٥٥٫٠٥٨(      المصروفات غير المخصصة والضريبة
      --------- ---  

  ١٢٫٥١٩      بعد الضريبة األرباحصافي 

      =====  
  

  
   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٨ 

  
   (تابع)إيضاحات 

 
     (تابع) القطاعات التشغيلية   ١٦

  
  (تابع)حسب قطاع األعمال 

  

  ) ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في (
  

  
  التكافل العام

  التكافل 
  األسري

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
        

  ٢٢٤٫٦٠٩  ٥١٫٦٣٠  ١٧٢٫٩٧٩  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  ======  =====  ======  

  ١٨٧٫٣٥٢  ٣٨٫٨٩١  ١٤٨٫٤٦١  صافي المساھمات المكتسبة 
  العموالت المستلمة من إعادة التأمين

  ٦٫٣٧١  ٦٩١  ٥٫٦٨٠  ازل عنه وإعادة التكافل المتن  
   -----------   ----------   -----------  
  ١٩٣٫٧٢٣  ٣٩٫٥٨٢  ١٥٤٫١٤١  

  )١٤١٫٨٣٨(  )٤٫٩٨٩(  )١٣٦٫٨٤٩(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٤٦٫٧٦٧(  )٢٠٫٢١٢(  )٢٦٫٥٥٥(  األخرىالعموالت المدفوعة والتكاليف 

   -----------  ------ -----  ---- -------  
  ٥٫١١٨  ١٤٫٣٨١  )٩٫٢٦٣(  لتأمين صافي إيرادات ا

  ٢٧٫٣٧٩      إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )٥١٫٥٥٩(      المصروفات غير المخصصة والضريبة

       -----------  
  )١٩٫٠٦٢(      صافي الخسائر بعد الضريبة

      ======  

  
  حسب التوزيع الجغرافي

  

   )٢٠١٥مارس  ٣١(لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  

  
  

  آسيا  قيا إفري

  
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   

        

  ٢٣١٫٩٩٦  ١٤٩٫٦٦٠  ٨٢٫٣٣٦  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  ======  ======  ======  

  ١٥٥٫٧٦٩  ١٠٠٫٩٦٢  ٥٤٫٨٠٧  صافي المساھمات المكتسبة 
  العموالت المستلمة من إعادة التأمين

  ٨٫٣٠٨  ٢٫٤٨٤  ٥٫٨٢٤  وإعادة التكافل المتنازل عنه 
  ------- ----  ----------  ---- --------  
  ١٦٤٫٠٧٧  ١٠٣٫٤٤٦  ٦٠٫٦٣١  

  )٧٧٫٥٤٧(  )٤٨٫٢٩٧(  )٢٩٫٢٥٠(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٥٤٫٣٨٦(  )٤١٫٠١٨( )١٣٫٣٦٨(  األخرىوالتكاليف المدفوعة العموالت 

 ----------- ----------  ------ ------  
  ٣٢٫١٤٤  ١٤٫١٣١  ١٨٫٠١٣  صافي إيرادات التأمين 

  ٣٥٫٤٣٣      إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )٥٥٫٠٥٨(      المصروفات غير المخصصة والضريبة

      --------- ---  
  ١٢٫٥١٩      بعد الضريبة الخسائرصافي 

      =====  
  

  

   
   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٩ 

  
   (تابع)إيضاحات 

 
     (تابع) القطاعات التشغيلية   ١٦
  

  (تابع) حسب التوزيع الجغرافي(
  

  ) ٢٠١٤مارس  ٣١الثة أشھر المنتھية في لفترة الث
  

  اإلجمالي   آسيا  إفريقيا   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   

        

  ٢٢٤٫٦٠٩  ١٣٣٫٠٠٩  ٩١٫٦٠٠  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  ======  ======  ======  

  ١٨٧٫٣٥٢  ١١٤٫٥٤٧  ٧٢٫٨٠٥  صافي المساھمات المكتسبة 
  العموالت المستلمة من إعادة التأمين

  ٦٫٣٧١  ٢٫١٥٩  ٤٫٢١٢  وإعادة التكافل المتنازل عنه 
   -----------   -----------   ------------  
  ١٩٣٫٧٢٣  ١١٦٫٧٠٦  ٧٧٫٠١٧  

  )١٤١٫٨٣٨(  )٩٨٫٢٨١(  )٤٣٫٥٥٧(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٤٦٫٧٦٧(  )٣٣٫٨٥٣()١٢٫٩١٤(  األخرىالعموالت المدفوعة والتكاليف 

  ----- ------   -----------  -- ----------  
  ٥٫١١٨  )١٥٫٤٢٨(  ٢٠٫٥٤٦  صافي إيرادات التأمين 

  ٢٧٫٣٧٩      إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )٥١٫٥٥٩(      المصروفات غير المخصصة والضريبة

       ------------  
  )١٩٫٠٦٢(      صافي الخسائر بعد الضريبة

      ======  
  
  
  


