
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ) سالمة( العربية للتأمين اإلسالميةشركة ال
  وشركاتھا التابعة 

  
   المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

    ) وشركاتھا التابعةسالمةالعربية للتأمين ( اإلسالميةالشركة 
  

    المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

    
  

  صفحةال   المحتويات
 

    ١  الموحدة الموجزةتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية 
  

   ٢  الموحد المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
  

  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  الملكيةفي حقوق التغيرات  بيان
  

    ١٩ – ٨  إيضاحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  





  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

 ٢

  
   المرحلي الموجز الموحد  األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

 

  إيضاح  

  أشھر التسعةفترة 
  المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  أشھر  التسعةفترة 
  منتھية في ال

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في 

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم     

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)    التأميننتائج 
            

           إيرادات التأمين  
  ١٥٦٫٤٨٠  ١٤٦٫٧٦٩  ٨٨٦٫٥٧٥  ٥٥٤٫٩٨٤  ١٦  المكتتبة المساھماتإجمالي 

  )٥٠٫٤٩٣(  )٤١٫٦٣٣(  )١٨٧٫٠٣١(  )١٤٤٫٠٤٨(    ناقصاً: مساھمات إعادة التأمين وإعادة التكافل المتنازل عنھا
    -------- -----  ------- ------  -- ----------  ----- ------  

  ١٠٥٫٩٨٧  ١٠٥٫١٣٦  ٦٩٩٫٥٤٤  ٤١٠٫٩٣٦    المساھماتصافي 
  ٨١٫٩٦٦  )٦٠٨(  ١١٦٫٥٥٠  ٢٩٫٦٧٩    المكتسبة  غير  المساھماتصافي الحركة في 

    ------ -----  ------ -----  -- ----------  ----- ------  
  ١٨٧٫٩٥٣  ١٠٤٫٥٢٨  ٨١٦٫٠٩٤ ٤٤٠٫٦١٥  ١٦  المكتسبة   المساھمات

  ٥٫١١٦  ٥٫٧٣٩  ١٨٫٩٩٥  ١٦٫٧٣٦  ١٦  وإعادة التكافل المتنازل عنھاإعادة التأمين أعمال العموالت المستلمة عن 
    ------ -----  ------- ----  -- ----------  ----- ------  
  ١٩٣٫٠٦٩  ١١٠٫٢٦٧  ٨٣٥٫٠٨٩  ٤٥٧٫٣٥١  ١٦  

           التأمين  مصروفات
  ٢٨٢٫٨٦٤  ٤٦٫٨٨٩  ٨٥٦٫٠١٧ ٦٤٢٫٩٧٧    المدفوعة المطالباتإجمالي 

  )٣٣٫٩٩٢(  )٨٥٫٨٩٩(  )١١٣٫٢٥٤(  )٢٤٥٫٧٨٠(    المدفوعة المطالباتن وإعادة التكافل مناقصاً: حصة إعادة التأمين 
    -------- -----  ------- ------  -- ----------  ----- ------  

  ٢٤٨٫٨٧٢  )٣٩٫٠١٠(  ٧٤٢٫٧٦٣  ٣٩٧٫١٩٧    المدفوعة المطالباتصافي 
  قيد السداد واالحتياطي التقني لتأمين تكافلصافي الحركة في المطالبات 

  )٥٥٫٠٨٩(  ٦٧٫٨٢٣  )١٦٠٫١٨٦(  )١٥٢٫٨٧٥(    األسرة   
    -------- -----  ------- ------  ---- ------  ----- ------  

  ١٩٣٫٧٨٣  ٢٨٫٨١٣  ٥٨٢٫٥٧٧  ٢٤٤٫٣٢٢  ١٦  كبدةالمت المطالبات
  ٣٢٫٨٩٣  ٢٣٫٨٨٩  ٢١٠٫٧٢٧  ١١٦٫٩٠٩  ١٦  والتكاليف األخرى العموالت المدفوعة

    ----------- ----- ------  --- -------  ----- ------  
    ٢٢٦٫٦٧٦  ٥٢٫٧٠٢  ٧٩٣٫٣٠٤  ٣٦١٫٢٣١  
    -------- ---  ----- ------  ---- ------  ----- ------  

  )٣٣٫٦٠٧(  ٥٧٫٥٦٥  ٤١٫٧٨٥  ٩٦٫١٢٠  ١٦  التأمين   صافي إيرادات
            
           من مصادر أخرىيراداتاإل
  ١٤٫٩٩٨  ١١٫٣٨٢  ٣٧٫١٨٩  ٣٨٫٦١١    ستثماراتااليرادات من اإل
  ٥٫٩٣٣  ١٣٫٧٣٥  ١٧٫٩٩٠  ٣٧٫٤٥٣    خرىاأليرادات اإل
    -------- ---  ----- ------  ---- ------  ----- ------  
    ١٢٫٦٧٦(  ٨٢٫٦٨٢  ٩٦٫٩٦٤  ١٧٢٫١٨٤(  
           مصروفاتال
  )٦٦٫٧٤٩(  )٤١٫٣٧٣(  )١٤٨٫٠٥٤(  )١٢٢٫٦٧٣(    خرىاألمصروفات الدارية واإلعمومية والمصروفات ال
  )٣٫٨٠٠(  )٣٫٧٩٣(  )١١٫٣٢٤(  )١١٫٥٦٥(    ماليةالمصروفات ال

  )١٫٤٢٤(  ٤٧  )٢٫٥٢٦(  )٢٫٥٢٧(    الخيريةمخصص التبرعات 
    -------- ---  ----- ------  ---- ------  ----- ------  

  )٨٤٫٦٤٩(  ٣٧٫٥٦٣  )٦٤٫٩٤٠( ٣٥٫٤١٩    رباح/ (خسائر)الفترة قبل الضريبةأصافي
            

  )٢٫٤٧٧(  )٥٫٣٠٤(  )٩٫٦٣٦(  )١٣٫٨١٧(    قصيرة األجل   –الضريبة 
    -------- ---  ----- ------  ---- ------  ----- ------  

  صافي أرباح/(خسائر) الفترة بعد الضريبة قبل التوزيعات 
  )٨٧٫١٢٦(  ٣٢٫٢٥٩  )٧٤٫٥٧٦(  ٢١٫٦٠٢    على حاملي وثائق التكافل    

  -  -  -  -    فائض حاملي وثائق التكافل
    -------- ---  ----- ------  ---- ------  ----- ------  

  صافي أرباح/ (خسائر) الفترة بعد الضريبة والتوزيعات 
  )٨٧٫١٢٦(  ٣٢٫٢٥٩  )٧٤٫٥٧٦(  ٢١٫٦٠٢    على حاملي وثائق التكافل    
    ====== =======  =====  =======  

            منسوبة إلى:

  )٨٩٫٦٠٣(  ٣١٫٧٠٢  )٨٠٫٣٨٦(  ١٦٫٠٣١    المساھمين
  ٢٫٤٧٧  ٥٥٧  ٥٫٨١٠ ٥٫٥٧١    الحصة غير المسيطرة  

    -------- ---  ----- ------  ---- ------  ----- ------  
    ٨٧٫١٢٦(  ٣٢٫٢٥٩  )٧٤٫٥٧٦(  ٢١٫٦٠٢(  
    ======  ======  =====  ======  

  )٠. ٠٧٥(  ٠٢٧.٠  )٠. ٠٦٨(  ٠١٣.٠    )١٤(إيضاح السھم (درھم) ربحية/ (خسارة) 
    =====  ======  =====  =====  
  

    المرحلية الموجزة الموحدة. المالية  المعلوماتمن ھذه ال يتجزأ جزءاً  ١٩إلى  ٨من ات المدرجة على الصفحات اإليضاحتشّكل 
  

  .١ مدرج على الصفحةحول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  مدققي الحسابات المستقلينإن تقرير 

 



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

 ٣

  
   المرحلي الموجز الموحد الشامل بيان الدخل 

  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 
  
 أشھرالتسعةفترة  

  ھية في ــــــــالمنت
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٤   

 أشھر  التسعةفترة 
  في  المنتــــــــھية

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٣  

  فترة الثالثة أشھر
  في ھية ــــــــالمنت
 سبتمبر ٣٠

٢٠١٤   

  فترة الثالثة أشھر
  في  المنتــــــــھية

 سبتمبر ٣٠
٢٠١٣  

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

   توزيعاتوالبعد الضريبة  (خسائر) الفترة أرباح/ صافي
  )٨٧٫١٢٦(  ٣٢٫٢٥٩  )٧٤٫٥٧٦(  ٢١٫٦٠٢  التكافل وثائق  حامليعلى    

  صافية من الشاملة األخرى اإليرادات/ (الخسائر) 
  الدخل ضريبة   

        

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

  ٣٫٢٧٨  ٣٫٨٢٤  ٤٫٩٩٧ ٥٫٨٠٩  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  ٨٨٢  )٥٫١٠٣(  )١٢٫٦٤٧( )١٠٫٣٤٠(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

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

  ٤٫١٦٠  )١٫٢٧٩(  )٧٫٦٥٠( )٤٫٥٣١(  الشاملة األخرى للفترة (الخسائر)/ اإليرادات

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

  )٨٢٫٩٦٦(  ٣٠٫٩٨٠  )٨٢٫٢٢٦( ١٧٫٠٧١  الشاملة للفترة (الخسائر)  اإليراداد/ إجمالي

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

         منسوبة إلى:

  )٨٦٫٥٦٥(  ٣٠٫٨٥٣  )٨٣٫٨٠٢(  ١٣٫٥٤٤  المساھمين

  ٣٫٥٩٩  ١٢٧  ١٫٥٧٦ ٣٫٥٢٧  الحصة غير المسيطرة

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

 ٨٢٫٩٦٦(  ٣٠٫٩٨٠  )٨٢٫٢٢٦( ١٧٫٠٧١(  

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

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

    
  .١ مدرج على الصفحةحول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  مدققي الحسابات المستقلينإن تقرير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  





  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

 ٥

 
    الموحد الموجز المرحليبيان التدفقات النقدية 

     ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 
  أشھر التسعةفترة   أشھر التسعةفترة  
  ھية في  ـــــــــالمنت  ھية في ـــــــالمنت 
     ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠     ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
  درھمألف   درھمألف  
  (غير مدققة)  مدققة) (غير 
     

     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 
  )٧٤٫٥٧٦(  ٢١٫٦٠٢ غير المسيطرة قبل الحصة(الخسائر)  األرباح/صافي

      تسويات لـ: 
  ٥٫٤٢٤  ٥٫١٩٧  االستھالك

  )١١٦٫٥٥٠(  )٤٧٫٨٠٢( صافي الحركة في احتياطي المساھمات غير المكتسبة
  ٤٩٠  )١٧٫٣٢٢(  عقارات استثمارية

  ١٫٤٨٤  ٦٩٠ إطفاْء موجودات غير ملموسة
  ٤٫٧٩٣  )٢٫٣٠٨( شركات زميلة خسائر )/أرباح(الحصة من 

  ٦٢١  ٦٢٠  إيرادات توزيعات األرباح
 ---------- --   -------------  

  )١٧٨٫٣١٤(  )٣٩٫٣٢٣( التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العاملالخسائر
     

  ٥٫٠٠٩  ٣٫٩١٥ لدى شركات التكافل وإعادة التكافل التغير في الودائع
  ١١١٫٦٣٠  ٩١٫٧٦٣ التغير في المساھمات وأرصدة التكافل المدينة 

  ٢٫٩٩٤  )٣٫٨٢٩( إلى أطراف ذات عالقة /التغير في المستحق من
  ٢١٫٧٩١  ٩٣٤ الذمم المدينةوالتغير في الموجودات األخرى

  )١٦٤٫٩٥٦(  )١٧٨٫٠٨٠( التكافل)إعادةصافي من( القائمةالتغير في المطالبات 
  ١١٩٫٢٨٦  )١٠٤٫١٧٠( التغير في ذمم التكافل الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  -  - التغير في محفظة حاملي وثائق التكافل
 ------------ -    -----------   

  )٨٢٫٥٦٠(  )٢٢٨٫٧٩٠( األنشطة التشغيليةالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية
 ---------- ---    -----------   
     

     األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدية من 
  )٤٥٨(  )٢٫٢٤١( صافي – معداتالممتلكات وال

  -  )١٫٣٩٤( ملموسةالموجودات غيرالصافي الحركة في 
  )٥٫٤١٤(  - صافي الحركة في شركات زميلة

  )٨٫٧٩٦(  )٢٫٦٣٨(  قانونية الودائعال
  )١٩٫٢٠٧(  ٢٨٥٫٩٦٦  صافي –ستثمارات اال

  )١٧٦(  )١٫٧٥٠(  توزيعات األرباح المدفوعة
  ٦٫٨٢٤  ٧٣٣ صافي الحركة في استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

 --------- --   -----------  
  )٢٧٫٢٢٧(  ٢٧٨٫٦٧٦ االستثماريةاألنشطة)المستخدمة فيالناتجة من/ ( صافي التدفقات النقدية

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

  ٢٫١٢٨  )١١٫٩٦٠(  مصرفي التمويلال
  ٢٫٧٠٩  ١٫٧٧٧ غير المسيطرة  صافي الحركة في الحصة

 ----------  --------  
  ٤٫٨٣٧  )١٠٫١٨٣( األنشطة التمويلية)/ الناتجة منالمستخدمة في( صافي التدفقات النقدية

  ---------- -  ----- -------  
  )١٠٤٫٩٥٠(  ٣٩٫٧٠٣  في النقد وما يعادله )النقصالزيادة / ( صافي

  ٥٤٥٫٠٤٦  ٣٤١٫٥٧٠  يناير  ١النقد وما يعادله في 
 -- ----------   -----------  

  ٤٤٠٫٠٩٦  ٣٨١٫٢٧٣ سبتمبر ٣٠النقد وما يعادله في 
 == =====   ======  
      

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

  .١ مدرج على الصفحةحول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  مدققي الحسابات المستقلينإن تقرير 



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

 
٦

  (غير مدقق)  المرحلي الموجز الموحد المساھمينبيان التغيرات في حقوق 
    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  

      -------- --------------------------------------- ------ 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 
 اإلجمالي المتراكمة

  ةالحص
  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 
              

  ١٫٢٦٣٫٤٣٨  ٦٢٫٢٣٢  ١٫٢٠١٫٢٠٦ )٦٣٫٨٦٦()٣٥٫٩٧٢(  ٦٫١٨٠)١١٫٣٦٣( ١٫٢١٠٫٠٠٠٦٩٫٩٨٣٢٦٫٢٤٤   ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
  - ---- --- - -- --   -- -- -- - -- -  ------- --   ----------- -   -- - ---- --  --- --- - -----   --------- ----   ----- ---------   ---------  ---- ------ ----  

                     فترةالشاملة للإجمالي اإليرادات
  )٧٤٫٥٧٦(  ٥٫٨١٠  )٨٠٫٣٨٦(  )٨٠٫٣٨٦(  -  -  -  -  -  -  الفترةخسائر 
                      الشاملة األخرىالخسائر
  )١٢٫٦٤٧(  )٤٫٢٤٢(  )٨٫٤٠٥(  -  -  -  )٨٫٤٠٥(--  -  حتياطي تحويل العمالت األجنبيةفي االحركة 
  القيمة العادلة صافي التغير في في الحركة

  ٤٫٩٩٧  ٨  ٤٫٩٨٩--  ٤٫٩٨٩----  لالستثمارات المتاحة للبيع   
  ------------ --  ---------   -----------   -----------   ----------   -----------   ------------   ------------   -----------  -------- ---  

  )٧٫٦٥٠(  )٤٫٢٣٤(  )٣٫٤١٦(  -  -  ٤٫٩٨٩  )٨٫٤٠٥(  -  -  -  األخرىالشاملة  )/ اإليراداتالخسائر(إجمالي 
  ------------ --  ---------   -----------   -----------  --------- -   -----------   ------------   ------------   -----------   ------------  

  )٨٢٫٢٢٦(  ١٫٥٧٦  )٨٣٫٨٠٢(  )٨٠٫٣٨٦(  -  ٤٫٩٨٩  )٨٫٤٠٥(  -  -  - اإليرادات الشاملة للفترة(الخسائر)/إجمالي
  ----------- ---  ---------   -----------   -----------  -------- --   -----------   ------------  -------------   ----------   -----------  

 والمسجلة مباشرةالمالكين،المعامالت مع
                      حقوق الملكيةضمن    

  غير مسيطرة دون تغيرحيازة حصة 
  ١٫٤٩٦  ١٫٣٠٩  ١٨٧  ١٨٧  -  -  -  -  -  -  في السيطرة   

  )١٧٦(  )١٧٦(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة
   ------------ ---   -----------  -------- ---  --------- ---  -------- ---  ---------- ---   ------------ -  ------------- --  ------- ---  ----------- ---  

  ١٫١٨٢٫٥٣٢  ٦٤٫٩٤١ ١٫١١٧٫٥٩١ )١٤٤٫٠٦٥(  )٣٥٫٩٧٢(  ١١٫١٦٩)١٩٫٧٦٨( ١٫٢١٠٫٠٠٠٦٩٫٩٨٣٢٦٫٢٤٤ ٢٠١٣سبتمبر٣٠الرصيد في
  =======   =====   =====  === ===    =====   =======   =======  ========  == ===   =======  
  

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



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

 
٧

  (غير مدقق) (تابع)   المرحلي الموجز الموحد الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
   ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  المنتھية أشھر التسعةلفترة 

 

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

  تحويل 
  العمالت 
  األجنبية 

         

 

 
  رأس 
 المال

 
حتياطي اال
 قانونيال

  احتياطي 
  إعادة 
 التقييم 

احتياطي
  استثمارات

 بالقيمة العادلة

 
  أسھم 
  خزينة

 
الخسائر 
 المتراكمة

  
  

 اإلجمالي

  الحصة
  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 
              

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

                     الشاملة للفترةاإليراداتإجمالي
  ٢١٫٦٠٢  ٥٫٥٧١  ١٦٫٠٣١  ١٦٫٠٣١  -  -  -  -  -  -  أرباح الفترة
                      الشاملة األخرىاإليرادات

  )١٠٫٣٤٠(  )٢٫٠٥٧(  )٨٫٢٨٣(  -  -  -  )٨٫٢٨٣(--  -  الحركة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية
  الحركة في صافي التغير في القيمة العادلة

  لالستثمارات المتاحة للبيع  
  
-

  
-

  
-

  
-٥٫٧٩٦  

  
-

  
-٥٫٨٠٩  ١٣  ٥٫٧٩٦  

   ---------   ---------   ---------  --- ------   -- ------   ---------   ----------  --- ------   ----- -- --   ----- ----  
  )٤٫٥٣١(  )٢٫٠٤٤(  )٢٫٤٨٧(  -  -  ٥٫٧٩٦  )٨٫٢٨٣(  -  -  -  الشاملة األخرى )/ اإليراداتالخسائر(إجمالي 

   ---------   ---------   ---------   ---------   -- ------   ---------   ----------   ----- -----   ----- -----   --------- -  
  ١٧٫٠٧١  ٣٫٥٢٧  ١٣٫٥٤٤  ١٦٫٠٣١  -  ٥٫٧٩٦  )٨٫٢٨٣(  -  -  -  إجمالي (الخسائر)/ اإليرادات الشاملة للفترة 

  --------- ---------  ---------  --------- -------- --------- ----------  ---- -----  --- ------  --- ---- --  
المعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرًة ضمن

                        حقوق الملكية
  )١٫٧٥٠(  )١٫٧٥٠(  - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة

  -------------- ----------  ----- ------  ----------- --------- ------------  -------------   ----- ---------   ----------   --------------  
  ١٫٢٤٢٫٠٩٠  ٧٣٫٥٤٦ ١٫١٦٨٫٥٤٤ )١١٨٫٠١٩( )٣٥٫٩٧٢( ١٩٫٧١٣ )٢٣٫٨٨٤( ٤٦٫٧٢٣ ٦٩٫٩٨٣ ١٫٢١٠٫٠٠٠ ٢٠١٤سبتمبر٣٠الرصيد في

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

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



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

 
 

٨

  
  يضاحات إ

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

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

.ب فروعھا المختلفة في دولة االمارات العربية المتحدة. إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو ص من خاللنشاطھا  زاولالمتحدة وت
ً  وتكافل األسرةالعامة  التكافل أعمال نواعشاط الرئيسي للشركة بتقديم كافة أالعربية المتحدة. يتمثل الناالمارات  ،دبي ،١٠٢١٤  وفقا

ً لبنود تأسيس الشركة ذات الصلة  لسنة  ٨والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ألحكام الشريعة االسالمية وطبقا
بشأن القوانين  ٢٠٠٧لسنة  ٦لتجارية والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وتعديالته) بشأن الشركات ا ١٩٨٤

   التأمين. المنظمة ألعمال
  

شركة قابضة وسطى  ، ھيشركة تابعة ،بي.إس.سي. (طريق) القابضةطريق  يشار إلى الشركة وشركاتھا التابعة بـ "المجموعة". إن
في البحرين وال تزاول أية أنشطة تجارية داخل مملكة البحرين. لدى المجموعة الشركات التابعة الرئيسية التالية التي تعمل في مجال 

  التأمين وإعادة التأمين وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية:
  
      المجموعةملكية نسبة   
  التأسيسبلد     ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  

          ابعةالشركات الت
          المملوكة بصورة مباشرة

  مملكة البحرين    ٪٤٠.٩٩  ٪٤٠.٩٩  بي.اس.سيشركة طريق القابضة 
          

     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 شركة 
 
  
   عدادأساس اإل  ٢
  
 بيان التوافق   أ) 

  
 ً "التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل  ٣٤لمعيار المحاسبي الدولي لتم إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا

المدققة السنوية الكاملة، الموحدة المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية  المعلوماتھذه 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتھية في الموحدة المدققة السنوية قراءتھا جنباً إلى جنب مع البيانات المالية  ويتعين

  
  أساس القياس  ب) 

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

  
  المعايير الجديدة والتفسيرات والتعديالت المطبقة 

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

، باستثناء تطبيق المعايير والتفسيرات ٢٠١٣ديسمبر  ٣١السنوية للمجموعة للسنة المنتھية في الموحدة المدققة البيانات المالية 
  . ٢٠١٤يناير  ١الجديدة التي تسري اعتباراً من 

  
 للمجموعةالمركز المالي  األداء أو لم يكن له تأثير على ٢٠١٤يناير  ١اعتباراً من  والمعدلة والتفسيرات الجديدةير إن تطبيق المعاي

  .فترةخالل ال
  
  

   



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

 
 

٩

  
  (تابع)إيضاحات 

  
    (تابع)أساس اإلعداد   ٢
  

  المالية المعلوماتعرض العملة الرسمية وعملة   ج) 
  

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

  
  السياسات المحاسبية الھامة    ٣
  

 البياناتتتوافق مع تلك التي تم اإلفصاح عنھا في والسياسات المحاسبية رة المخاطر المالية المجموعة إلدا إن أھداف وسياسات
  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في المدققة المالية الموحدة 

 
 التقديرات      ٤

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

قد تختلف النتائج الفعلية عن مطلوبات واإليرادات والمصروفات. للموجودات وال المعلنةعلى تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 
  تلك التقديرات.

  
عتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم اال. الصلةذات  فتراضاتمراجعة التقديرات واال مستمرةتم بصورة ت
  مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.أي فترات وفي تم فيھا تعديل التقديرات ي

  
كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات  لمالية المرحلية الموجزة الموحدة،ا المعلوماتھذه  إعدادعند 

كما السنوية الموحدة المدققة  المالية البياناتوالمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات ھي ذاتھا المطبقة على  للمجموعةالمحاسبية 
  .٨العقارات االستثمارية كما ھو مبين في اإليضاح  باستثناء تقييموللسنة المنتھية في ذلك التاريخ.  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

  
 القياس المرحلي      ٥

  
 ً يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة ھامة بأي شكل من أشكال الموسمية.  المجموعةلطبيعة أعمال  وفقا
يد اإليرادات والمصروفات عند الذي يتطلب قعلى أساس االستحقاق المالية المرحلية الموجزة الموحدة  معلوماتالھذه  إعدادتم 

من األرباح السنوية  حصة تناسبيةالنتائج المرحلية  قد ال تمثل. السنة أو تكبدھا وليس عند استالمھا أو سدادھا على مدى تحقيقھا
  نظراً للتغير في المساھمات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

 ١٠

  

  (تابع)يضاحات إ
  

  (غير مدقق)رباح األتخصيص صافي   ٦
  

  
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةفترة 

-------------------------------------------- --------------------  
  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةفترة 

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

  
  

  ونالمساھم
  وثائق يحامل
  كافلالت

  غير الحصة
  المسيطرة

  
  اإلجمالي

  
  ونالمساھم

   وثائق يحامل
  كافلالت

  غير الحصة
  المسيطرة

  
  اإلجمالي

  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   
                  

  ٤١٫٧٨٥  -  ٤١٫٧٨٥  -  ٩٦٫١٢٠  -  ٩٦٫١٢٠  -  صافي إيرادات التأمين
                  يرادات اإل

  -  -  )٤٩٫٦٤١(  ٤٩٫٦٤١  -  -  )٥٢٫٩٣٧(  ٥٢٫٩٣٧  )٧حصة الوكالة (إيضاح 
  -  -  )٦٢(  ٦٢  -  -  )٢٤(  ٢٤  )٧(إيضاح  مضاربحصة ال

  المساھمين إلى  صافي الرسوم التقنية من
  -  -  ٣٫٧٤٣  )٣٫٧٤٣(  -  -  )٨٫٢٥٩(  ٨٫٢٥٩  التكافلحاملي وثائق   

  -  -  )٣٢٫٥٠٦(  ٣٢٫٥٠٦  -  -  )٧٧٫٥٣٢(  ٧٧٫٥٣٢  التأمين من الشركات التابعة صافي إيرادات
  ٣٧٫١٨٩  -  ٤٩٨ ٣٦٫٦٩١ ٣٨٫٦١١ - ٢٢٦ ٣٨٫٣٨٥ اتإيرادات االستثمار

  ١٧٫٩٩٠  -  -  ١٧٫٩٩٠  ٣٧٫٤٥٣  -  -  ٣٧٫٤٥٣  ات أخرىدإيرا
  ----------- -  ---------- -  ---------  ---------- -   ------------   ------------   ---------   ----------  
  ٩٦٫٩٦٤  -  )٣٦٫١٨٣(  ١٣٣٫١٤٧  ١٧٢٫١٨٤  -  )٤٢٫٤٠٦(  ٢١٤٫٥٩٠  
                  مصروفات ال
  )١٤٨٫٠٥٤(  -  -  )١٤٨٫٠٥٤(  )١٢٢٫٦٧٣(  -  -  )١٢٢٫٦٧٣(  خرىاألمصرفات الو داريةاإلعمومية والمصروفات ال

  )١١٫٣٢٤(  -  -  )١١٫٣٢٤(  )١١٫٥٦٥(  -  -  )١١٫٥٦٥(  التمويلمصروفات 
  )٢٫٥٢٦(  -  -  )٢٫٥٢٦(  )٢٫٥٢٧(  -  -  )٢٫٥٢٧(  التبرعات الخيرية

  ----------  ---------- -  ---------  ----------   ------------   ------------   ---------  --- --------  
  )٦٤٫٩٤٠(  -  )٣٦٫١٨٣(  )٢٨٫٧٥٧(  ٣٥٫٤١٩  -  )٤٢٫٤٠٦(  ٧٧٫٨٢٥  قبل الضريبة  صافي أرباح/ (خسائر) الفترة

  )٩٫٦٣٦(  -  -  )٩٫٦٣٦(  )١٣٫٨١٧(  -  -  )١٣٫٨١٧(   قصيرة األجل – الضريبة
  ---------- -  ---------- -  ---------  ---------- -   ------------   ------------   ---------  ----- ------  

  )٧٤٫٥٧٦(  -  )٣٦٫١٨٣(  )٣٨٫٣٩٣(  ٢١٫٦٠٢  -  )٤٢٫٤٠٦(  ٦٤٫٠٠٨  الضريبة  بعد الفترةصافي أرباح/ (خسائر) 
  -  ٥٫٨١٠  -  )٥٫٨١٠(  -  ٥٫٥٧١  -  )٥٫٥٧١(  الحصة غير المسيطرة نصيب

  خسائر حاملي وثائق التكافل الممولة 
  من قِبل المساھمين/ استرداد الخسائر من   
  -  -  ٣٦٫١٨٣  )٣٦٫١٨٣(  -  -  ٤٢٫٤٠٦  )٤٢٫٤٠٦(  )١٣محفظة حاملي وثائق التكافل (إيضاح   
  ----------- --------- --------- --------- -----------   ---------  --------  --- --------  

  )٧٤٫٥٧٦(  ٥٫٨١٠  -  )٨٠٫٣٨٦(  ٢١٫٦٠٢  ٥٫٥٧١  -  ١٦٫٠٣١  الفترةأرباح/ (خسائر)  صافي
  =====  ====  =====  =====  ======  ====  ====  ======  



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

١١ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  

  الوكالة والمضارب حصة  ٧
 

) ٪١٥: ٢٠١٣( ٪١٥ بواقع رسوميقوم المساھمون بإدارة عمليات التكافل الخاصة بالمجموعة لمصلحة حاملي وثائق التكافل مقابل 
لوكالة. بالنسبة ألعمال تكافل ا(باستثناء الشركات التابعة) كحصة  ةاألسرھمات المكتتبة فيما عدا أعمال تكافل امن إجمالي المس

  من تكاليف الوفاة. )٪١٥: ٢٠١٣( ٪١٥ بواقعالحصة تكون  ةاألسر
  

 ٪١٥بواقع  رسوممقابل  ةاألسر بخالف تكافل لحاملي وثائق التكافل كما يقوم مساھمي المجموعة أيضا بإدراة المحافظ االستثمارية
  بواسطة حاملي وثائق التكافل كحصة المضارب. المكتسبةمن إيرادات االستثمار  )٪١٥: ٢٠١٣(
  

  العقارات االستثمارية     ٨
  

  فيما يلي التوزيع الجغرافي للعقارات االستثمارية: 
  

  ديسمبر  ٣١    سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  رھمألف د  درھمألف     
  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

  ١٦٫٦٠٠  ١٦٫٦٠٠    العربية المتحدة اإلمارات داخل دولة 
  ٢٩١٫١٦٢  ٣٠٨٫٤٨٤    العربية المتحدةاإلمارات دولة خارج 

   ------- -------  -------- -----  
    ٣٠٧٫٧٦٢  ٣٢٥٫٠٨٤  
    ========  =======  

    
. تم بيان ھذه العقارات االستثمارية سابقاً وفقاً ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠إن القيم الدفترية للعقارات االستثمارية تعكس قيمھا العادلة كما في 

 ٣٠في ل مستق. لم يتم إجراء تقييم خارجي ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للقيم العادلة التي تم تحديدھا من قبل شركات تقييم خارجية مستقلة في 
  العادلة.تكز على التقييم الداخلي لإلدارة، وھي تعادل قيمھا وعليه، فإن القيم الدفترية تر ٢٠١٤ سبتمبر

  

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

 

  االستثمار في شركات زميلة  ٩
  

  ديسمبر:  ٣١في كافة ھا لتنتھي السنة المالية التي و ،للمجموعةفيما يلي الشركات الزميلة الرئيسية 
  

  
  

  الشركات الزميلة 

  
  

  الملكية         

  
  

  بلد التأسيس 

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٤    

  ألف درھم

  ديسمبر  ٣١
٢٠١٣   

  ألف درھم 

  (مدققة)  (غير مدققة)     ٢٠١٣   ٢٠١٤  
           

  ٤٩٦  ٤٩٦ تونس ٪٠٠.٢٠ ٪٠٠.٢٠  ي.بي.أيه.آر إجي.
التعاوني  للتأمين سالمةشركة 

   ٪ ٠٠.٣٠   ٪ ٠٠.٣٠  اياك السعودية)سابقا: (
  

  ١٣٫٠٧٦  ١٤٫٣٠٨  السعودية 
  -  -  تونس   ٪ ١١.٣٦   ٪ ١١.٣٦  بست انفست

  ٢٧٫٩٣٣  ٢٨٫٣٨٩  األردن   ٪ ٠٠.٢٠   ٪ ٠٠.٢٠    األردنيةشركة التأمين االسالمية 
        ------ -----  -------- ---  
        ٤١٫٥٠٥  ٤٣٫١٩٣  
        ======  ======  

  

  ديسمبر  ٣١   سبتمبر ٣٠    
     ٢٠١٣    ٢٠١٤  السنةالفترة/ الحركات خالل 

  رھمألف د  درھمألف     
  (مدققة)  (غير مدققة)    
       

  ٥٣٫٨٨٨  ٤١٫٥٠٥    الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
  )١١٫٣٣٤(  ٢٫٣٠٨    شركات زميلة  أرباح/ (خسائر)الحصة من 

  )١٫٠٤٩(  -    في االحتياطيالتغير 
  -  )٦٢٠(    توزيعات األرباح المستلمة

    ---- --------  ------ -----  
  ٤١٫٥٠٥  ٤٣٫١٩٣    الرصيد في نھاية الفترة/ السنة

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



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

١٢ 

  
   (تابع)يضاحات إ

  
  تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  ١٠

  
. ترى اإلدارة أن القيم الدفترية لمطلوبات المالية وقيمھا العادلةمن فئات الموجودات وايوضح الجدول المبين أدناه تصنيف كل فئة 

  لألدوات المسجلة بالتكلفة المطفأة تقارب قيمھا العادلة.
  

  مدققة)غير ( ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠في 
  

  الموجودات المالية
  

القيمة العادلة من 
ــالل األرباح أو ـخ

  ـــخسائرـــــالـــــــ
  متــــــــاحـــة

  ــــــعــللبيــــ 
  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

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

  ٩٣٠٫٥٤٢  ٤٧٨٫٥٢٠  ٤١٠٫٨٢٢ ٤١٫٢٠٠  االستثمارات
  ٢١٫٥٢٥  ٢١٫٥٢٥  - -  الودائع القانونية 

  ٦٧٧٫٣٥١  -  -  ٦٧٧٫٣٥١  استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
  ١٤٧٫٤٣٩  ١٤٧٫٤٣٩  - -  الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

  ٦٠٩٫٩٦٧  ٦٠٩٫٩٦٧  - -  المساھمات وأرصدة التكافل المدينة
  ١٥٫٨٧٠  ١٥٫٨٧٠  - -  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

  ١٨٩٫١٦٢  ١٨٩٫١٦٢  - -  الموجودات األخرى والذمم المدينة 
  ٣٨١٫٢٧٣  ٣٨١٫٢٧٣  - -  النقد واألرصدة المصرفية

 -----------   ------------  ---- ------ ----  ---- ------ - -- -  
 ٢٫٩٧٣٫١٢٩  ١٫٨٤٣٫٧٥٦  ٤١٠٫٨٢٢  ٧١٨٫٥٥١  
 ======  =======  ========  ========  

         المطلوبات المالية
          

  ١٥٣٫٧٦٦  ١٥٣٫٧٦٦  - -  التمويل المصرفي
  ٦٧٤٫٦٣٩  -  -  ٦٧٤٫٦٣٩  المبالغ مستحقة الدفع للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

  ٥٧٧٫٦٢٢  ٥٧٧٫٦٢٢  - -  أرصدة تكافل دائنة
  ١٧٤٫١٩٣  ١٧٤٫١٩٣  - -  الذمم الدائنة األخرى واالستحقاقات

 -----------  - --- - --   ------ - ------  --------------  
 ١٫٥٨٠٫٢٢٠  ٩٠٥٫٥٨١  -  ٦٧٤٫٦٣٩  
 ======  ====  =======  ========  

  

  مدققة)( ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  

  الموجودات المالية

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 
  الـــــــــــــخسائر

  متــــــــاحـــة
  للبيــــــــــع 

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  
          

  ١٫٢٢٢٫٨١٦  ٨٥٣٫٠٩١  ٣٣٤٫٦١٧  ٣٥٫١٠٨  االستثمارات 
  ١٨٫٨٨٧  ١٨٫٨٨٧  -  -  الودائع القانونية

  ٦٤٣٫٦٤٤  -  -  ٦٤٣٫٦٤٤  استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
  ١٥١٫٣٥٤  ١٥١٫٣٥٤  -  -  الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

  ٧٠١٫٧٣٠  ٧٠١٫٧٣٠  -  -  المساھمات وأرصدة التكافل المدينة
  ١٢٫٧٠٠  ١٢٫٧٠٠  - - المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

  ١٨٨٫٨٦٥  ١٨٨٫٨٦٥  -  -  الموجودات األخرى والذمم المدينة 
  ٣٤١٫٥٧٠  ٣٤١٫٥٧٠  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

    -----------   ------ -----  --------------  - -------------  
  ٣٫٢٨١٫٥٦٦  ٢٫٢٦٨٫١٩٧  ٣٣٤٫٦١٧  ٦٧٨٫٧٥٢  
 ======  ======  ========  ========  

         المطلوبات المالية
          

  ١٦٥٫٧٢٦  ١٦٥٫٧٢٦  -  -  المصرفي التمويل
  ٦٤٠٫١٩٩  -  -  ٦٤٠٫١٩٩  في العقود المرتبطة بالوحدات لمشاركينالمبالغ مستحقة الدفع ل
  ٧٠٦٫٠٥٤  ٧٠٦٫٠٥٤  -  -  أرصدة تكافل دائنة
  ١٥٠٫٥٩٠  ١٥٠٫٥٩٠  -  -  الذمم الدائنة األخرى

   ------ -----   -- -----  -------- -----   -------------  
 ١٫٦٦٢٫٥٦٩  ١٫٠٢٢٫٣٧٠  -  ٦٤٠٫١٩٩  
  ======  ====  =======  =======  
  



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

١٣ 

 
   (تابع)إيضاحات 

  
  االستثمارات ١١

  
 ٢٠١٤سبتمبر٣٠

  (غير مدققة)
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

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

  
 استثمارات

  محلية
 استثمارات

  دولية
 

  اإلجمالي
  استثمارات 

  محلية
  استثمارات

  دولية
  

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

منبالقيمة العادلةموجودات مالية 
              األرباح أو الخسائر خالل

   ومحافظصناديق متبادلة 
ً  تتم إدارتھا     خارجيا

 
-  ٢٨٫٤٠١  ٢٨٫٤٠١  -  ٢٩٫٣٥٩  ٢٩٫٣٥٩  

  ٦٫٧٠٧  -  ٦٫٧٠٧ ١١٫٨٤١ ٣٫٦٢٢ ٨٫٢١٩  أسھم وأوراق مالية 
   --------   ----------   ----------  --------  ----------  ----------  
  ٣٥٫١٠٨  ٢٨٫٤٠١  ٦٫٧٠٧  ٤١٫٢٠٠  ٣٢٫٩٨١  ٨٫٢١٩  

              استثمارات متاحة للبيع
   ومحافظصناديق متبادلة 

ً  تتم إدارتھا     ٣٩٩٫٧٨٦  ٣٩٩٫٧٨٦  -  خارجيا
  
-  ٣٢٦٫٥٦٠  ٣٢٦٫٥٦٠  

  ٨٫٠٥٧  ٨٩  ٧٫٩٦٨  ١١٫٠٣٦  ٨٥  ١٠٫٩٥١  أسھم وأوراق مالية  
  ---- - ----   ------ -- ----  -------- ----  ---------  ----- -------  -------- ---  
  ٣٣٤٫٦١٧  ٣٢٦٫٦٤٩  ٧٫٩٦٨  ٤١٠٫٨٢٢  ٣٩٩٫٨٧١  ١٠٫٩٥١  

  ٦٧٦٫٧٣١  ٦٧٦٫٧٣١  -  ٤٠٠٫٥٧٧  ٤٠٠٫٥٧٧  -  )١١.١ راجع(ايداعات اسالمية 
              

            لالستحقاقمحتفظ بھا 
  ١٧٦٫٣٦٠  ١٧٦٫٣٦٠  -  ٧٧٫٩٤٣  ٧٧٫٩٤٣  -   صكوك وسندات حكومية 
  --- --- - ----   ----- ----- --  ---- --------  ---------  -------- -----   --------- ---- 

 ١٫٢٢٢٫٨١٦  ١٫٢٠٨٫١٤١  ١٤٫٦٧٥  ٩٣٠٫٥٤٢  ٩١١٫٣٧٢  ١٩٠٫١٧٠  إجمالي االستثمارات
  ====== ======= ======  =====  ========  ========  

  
ً ألحكام الشريعة اإلسالمية    ١١.١  ٪٢٢.٠الت ربح تتراوح ما بين وتخضع لمعد ،ماليةالمؤسسات مختلف ال لدىتمثل إيداعات وفقا

  ثالثة أشھر.، وتمتد فترات استحقاقھا األصلية ألكثر من )٪٧٥.٤إلى  ٪٢٢.٠: ٢٠١٣( ٪٧٥.٤ إلى
  

  المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات استثمارات ١١.٢
  

  ديسمبر  ٣١   سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٣    ٢٠١٤     
  رھمألف د  درھمألف     
  (مدققة)  مدققة)(غير     
        

  ٦٤٣٫٦٤٤  ٦٧٧٫٣٥١  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
    ======  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  

   



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

١٤ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
  (تابع) االستثمارات ١١
  

  تحديد القيم العادلة
  

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

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

  يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة: الذيللقيمة العادلة 
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   األوراق المالية االستثمارية
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          
          (غير مدققة) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

          الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  ٢٩٫٣٥٩  -  ٩٤  ٢٩٫٢٦٥  صناديق متبادلة

  ٦٧٧٫٣٥١  -  ٦٧٧٫٣٥١  -  استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
  ١١٫٨٤١  -  -  ١١٫٨٤١  أسھم وأوراق مالية 

  ----------  --------- ---   -----------   ------------  
 ٧١٨٫٥٥١  -  ٦٧٧٫٤٤٥ ٤١٫١٠٦  

  =====  ======  ======  =======  
          للبيعمتاحة 

  ٣٩٩٫٧٨٦  -  ٣٨٥٫٦٤١  ١٤٫١٤٥  صناديق متبادلة
  ١١٫٠٣٦  -  ٨٥  ١٠٫٩٥١  أسھم وأوراق مالية 

  -------- ---  ------- -----   -----------  ------- -----  
  ٤١٠٫٨٢٢  -  ٣٨٥٫٧٢٦  ٢٥٫٠٩٦  
  ======  ======  ======  ======  
          
          (مدققة) ٢٠١٣ ديسمبر ٣١

          األرباح أو الخسائر القيمة العادلة من خالل
  ٢٨٫٤٠١  -  ٥٫٣١٠  ٢٣٫٠٩١  صناديق متبادلة

  ٦٤٣٫٦٤٤  -  ٦٤٣٫٦٤٤  -  استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
  ٦٫٧٠٧  -  -  ٦٫٧٠٧  أسھم وأوراق مالية 

  ----------  ----------  ---------  ----- ------  
  ٦٧٨٫٧٥٢  -  ٦٤٨٫٩٥٤  ٢٩٫٧٩٨  
  =====  ======  =====  ======  

          متاحة للبيع
  ٣٢٦٫٥٦٠  -  ٣١٣٫٨٢٠  ١٢٫٧٤٠  صناديق متبادلة

  ٨٫٠٥٧  -  ٨٩  ٧٫٩٦٨  أسھم وأوراق مالية 
  ---------  ------- ----  ---------  -------- ---  
  ٣٣٤٫٦١٧  -  ٣١٣٫٩٠٩  ٢٠٫٧٠٨  
  =====  ======  =====  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

١٥ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
  طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ ١٢
  

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

كن الحصول عليھا من أطراف عن الشروط التي كان من المم ماديةترى اإلدارة أن شروط مثل ھذه المعامالت ال تختلف بصورة 
  فيما يلي تفاصيل المعامالت الھامة مع األطراف ذات العالقة:أخرى. 

  
 أشھر  التسعةفترة   أشھر  التسعةفترة     
  المنتھية في   المنتھية في     
   سبتمبر ٣٠    سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  رھمألف د  درھمألف     
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
      
  ١٫٣٢٧  ١٫٩٦٧    دارية اإلعمومية والمصروفات ال

  ٤٫٣١١  ١٫٠٢٢    إعادة التكافل على المساھمات  
  ١٫٤٦٤  ٢٫٢٤٦    إعادة التكافل على المطالبات   

    ====  ====  
  

        الرئيسيينتعويضات موظفي اإلدارة 
        

  ٨٫٨٥٥  ٥٫٩٦٤    قصيرة األجل امتيازات
  ٥٤٤  ٢٠٩    تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

     ---------    ---------   
    ٩٫٣٩٩  ٦٫١٧٣  
    ====   ====  
  

  أطراف ذات عالقةمن المبالغ المستحقة 
   

  ديسمبر ٣١    سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  رھمألف د  درھمألف     
  (مدققة)  مدققة)(غير     
        

  ١١٫١٢٨  ١١٫١٢٨    (مبالغ مدفوعة مقدماً لالستثمار)مجموعة بن زايد 
  ١٩  ١٫٩١٠  البحرين–العربية للتأميناإلسالمية الشركة 

  ١٫٥٥٣  ٢٫٨٣٢    المجموعة لدىالشركات األخرى الخاضعة إلدارة مشتركة 
    ---------   ---------  
    ١٢٫٧٠٠  ١٥٫٨٧٠  
    =====    =====  

  
  
  
  
  
  

   



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

١٦ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
   التكافلحاملي وثائق  محفظة ١٣

         
  ديسمبر  ٣١    سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  رھمألف د  درھمألف     
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  )١٫٤٥٤(  )٣٤٫٣٧١(    يناير      ١الرصيد في 
  )١٨٫٨٨٠(  )٤٢٫٤٠٦(    )٦(إيضاح لسنة ا التكافل للفترة/ حاملي وثائقصافي العجز المنسوب ل

  )١٤٫٠٣٧(  -    األسرةتكافل الفائض المقترحة لحاملي وثائق  توزيعات
    ------- ----   -----------  
    )٣٤٫٣٧١(  )٧٦٫٧٧٧(  
    ======  ======  
     ----------   ----------  

  ٣٤٫٣٧١  ٧٦٫٧٧٧    من المساھمين ممولة
     ----------   ----------  
    -  -  
    ======  ======                         

  
    سبتمبر ٣٠    سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  رھمألف د  درھمألف     
  مدققة)غير (  (غير مدققة)   

        
  )١٫٤٥٤(  )٣٤٫٣٧١(    يناير      ١الرصيد في 

  )٣٦٫١٨٣(  )٤٢٫٤٠٦(    )٦(إيضاح التكافل للفترة  حاملي وثائقصافي العجز المنسوب ل
    ------- ----   -----------  
    )٣٧٫٦٣٧(  )٧٦٫٧٧٧(  
    ======  ======  
     ----------   ----------  

  ٣٧٫٦٣٧  ٧٦٫٧٧٧    من المساھمين ممولة
     ----------   ----------  
    -  -  
    =====  =====  

  
  .وثائق التكافل حامليو الشركة لعقود التكافل المبرمة بينوفقاً  وثائق التكافلمحفظة حاملي في عجز الالشركة بتمويل  اقام مساھمو

  
  السھم   ربحيةخسارة/  ١٤

  
مليون  ١٦البالغة واألرباح المنسوبة للمساھمين  على ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠لفترة المنتھية في لربحية السھم خسارة/ يرتكز احتساب 

مقسمة على المتوسط المرجح لعدد األسھم البالغة  مليون درھم) ٨٠٫٤منسوبة للمساھمين بمبلغ  خسائر: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠(درھم 
ً مليون سھم ١٫١٨٨ ً مليون سھم ١٫١٨٨: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠( ا ال يوجد تأثير تخفيفي على ربحية السھم . القائمة خالل الفترة )ا

  األساسية.
  

   



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

١٧ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
  الرأسمالية  واالرتباطات  الطارئة االلتزامات ١٥

  
  ديسمبر  ٣١   سبتمبر ٣٠    
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  رھمألف د  درھمألف     
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١٥٫٠٢٦  ١٢٫٥١٣    خطابات ضمان      
     =====  =====  

        

لدى أحد البنوك كرھن مقابل  مليون درھم) ١٥٫٢٩: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( مليون درھم ١٢٫٧٩يتم االحتفاظ بودائع قانونية بقيمة 
  أعاله.المذكورة الضمانات 

  
تدخل المجموعة، شأنھا شأن شركات التأمين األخرى، كمدعى عليھا في عدد من القضايا القانونية بشأن أنشطة التأمين الخاصة بھا. 

إال أنه  البوان بماليزيا وكوريا.ودعوة تصفية في  معرضة لمطالبات ودعاوى قضائية، إحدى الشركات التابعة لدى المجموعةإن 
  فترة تم سحب ھذه الدعاوى وذلك بعد نجاج إجراءات التسوية خارج إطار المحكمة.خالل ال

  
إن المجموعة معرضة لمطالبات ودعاوى قضائية مرفوعة من قبل حاملي وثائق التكافل وشركات إعادة التكافل فيما يتعلق بوثائق تم 

تأكيد قيمة االلتزام وتوقيته يستند بشكل كبير على نتائج حكم إصدارھا. ترى اإلدارة بناًء على رأي االستشاري القانوني المستقل أن 
. وعليه، لم يتم للحصول على حكم لصالحھاالمحكمة. عالوة على ذلك، وفقاً لالستشاري القانوني المستقل، لدى المجموعة أساس قوي 

. إال أنه يتم رصد مخصص لكل قضية على المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدةرصد مخصص إضافي لھذه المطالبات في 
إجراء تقدير  وإمكانيةحدة حين يكون من األرجح أن ينتج عن ذلك خسائر للمجموعة فيما يتعلق بتدفق الموارد االقتصادية الخارجة، 

  موثوق لمبلغ التدفقات الخارجة.
  

  .ال شيء) :٢٠١٣ديسمبر  ٣١( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  كما ھامة ية ارتباطات رأسماليةال توجد أ
   



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

١٨ 

  
   (تابع)إيضاحات 

 
     القطاعات التشغيلية ١٦

  
  حسب قطاع األعمال 

  

  )٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة(لفترة 
  
  التكافل على  

  غير السيارات
  التكافل على
  السيارات

  التكافل
  الصحي

  تكافل
  األسرة

  
  اإلجمالي 

  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
            

  ٥٥٤٫٩٨٤  ١٧٦٫٣٧٧  ٥٧٫١٨٠  ٢٥١٫٩٠٢  ٦٩٫٥٢٥  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  =======  =======  ======  ======  ======  

  ٤٤٠٫٦١٥  ١٤٤٫٣١٩  ١٩٫١٠١  ٢٢٤٫٠٠٣  ٥٣٫١٩٢  صافي المساھمات المكتسبة 
  التأمينالعموالت المستلمة من إعادة 

  ١٦٫٧٣٦  ٦٣٨  ٩٩٣ ٨٠٣ ١٤٫٣٠٢ وإعادة التكافل المتنازل عنه 
  ----------  --------- --  ----------  ----------  -------- ---  
  ٤٥٧٫٣٥١  ١٤٤٫٩٥٧  ٢٠٫٠٩٤  ٢٢٤٫٨٠٦  ٦٧٫٤٩٤  

  )٢٤٤٫٣٢٢(  )٤٢٫٨٦٥(  )٩٫٢٨٣(  )١٥٨٫٣٢٥(  )٣٣٫٨٤٩(  صافي المطالبات المتكبدة
  )١١٦٫٩٠٩(  )٧٠٫٣٨٤(  )٤٫٧٤٠(  )٣٦٫٠٩٢(  )٥٫٦٩٣(  العموالت المدفوعة والتكاليف اآلخرى

  ------ -----  ------ -----   ----------  ---------- -  ---------- ---  
  ٩٦٫١٢٠  ٣١٫٧٠٨  ٦٫٠٧١  ٣٠٫٣٨٩  ٢٧٫٩٥٢  صافي إيرادات التأمين 

  ٧٦٫٠٦٤          إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )١٥٠٫٥٨٢(          المصروفات غير المخصصة والضريبة

          ----------- --  
  ٢١٫٦٠٢          بعد الضريبة األرباحصافي 

          ======  
  

  )٢٠١٣ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة(لفترة 
  

  التكافل على  
  غير السيارات

  التكافل على
  السيارات

  التكافل
  الصحي

  التكافل 
  العائلي

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
            

  ٨٨٦٫٥٧٥  ١٥٣٫٤٤٦  ٥٠٫٩٢٤  ٢٢٩٫٨٦٧  ٤٥٢٫٣٣٨  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  ======  ======  =====  ======  ======  

  ٨١٦٫٠٩٤  ١٢٤٫٨٣١  ١٨٫٩٢٥  ٢٥١٫٦٨٨  ٤٢٠٫٦٥٠  صافي المساھمات المكتسبة 
  التأمينالعموالت المستلمة من إعادة 

  ١٨٫٩٩٥  ٢٥٣  ٦٦٩  )٥١٨(  ١٨٫٥٩١  وإعادة التكافل المتنازل عنه   
  ------- ----   ------------   ---------   -----------   -----------  
  ٨٣٥٫٠٨٩  ١٢٥٫٠٨٤  ١٩٫٥٩٤  ٢٥١٫١٧٠  ٤٣٩٫٢٤١  

  )٥٨٢٫٥٧٧(  )٣٩٫٠٢٨(  )١٧٫٠٧٢(  )٢٤٤٫٤٧٥(  )٢٨٢٫٠٠٢(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٢١٠٫٧٢٧(  )٤٨٫٤٠٧(  )٤٫٥٧٥(  )٢٧٫٥٢٢(  )١٣٠٫٢٢٣(  العموالت المدفوعة والتكاليف األخرى

   -------------   ------------   ----------   -----------   -------------  
  ٤١٫٧٨٥  ٣٧٫٦٤٩  )٢٫٠٥٣(  )٢٠٫٨٢٧(  ٢٧٫٠١٦  صافي إيرادات التأمين 

  ٥٥٫١٧٩       إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )١٧١٫٥٤٠(          المصروفات غير المخصصة والضريبة

           ------------  
  )٧٤٫٥٧٦(          الخسائر بعد الضريبةصافي 

          ======  

  
   



  (سالمة) وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمية العربية للتأمين

١٩ 

  
   (تابع)إيضاحات 

 
    (تابع) القطاعات التشغيلية ١٦

  
  حسب التوزيع الجغرافي

  
  )٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة(لفترة 

  

  إفريقيا   
  الشرق

  األقصى  
  الشرق

  األوسط  
تركيا وآسيا 

  الوسطى 
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  درھم ألف  ألف درھم   

            

  ٥٥٤٫٩٨٤  ٥٫٥٤٤  ٣٢٧٫٣١٧  )٢١٫٨٠٦(  ٢٤٣٫٩٢٩  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  ======  ======  ======  ======  ======  

  ٤٤٠٫٦١٥  ١٥٫٤٥٦  ٢٢٥٫٥١٧  )١٫٠٦٢(  ٢٠٠٫٧٠٤  صافي المساھمات المكتسبة 
  العموالت المستلمة من إعادة التأمين

  ١٦٫٧٣٦  -  ٦٫١١٠  ٣١  ١٠٫٥٩٥  وإعادة التكافل المتنازل عنه 
  ------- ----  ----------  ----- -------  ----------  ------ -----  
  ٤٥٧٫٣٥١  ١٥٫٤٥٦  ٢٣١٫٦٢٧  )١٫٠٣١(  ٢١١٫٢٩٩  

  )٢٤٤٫٣٢٢(  )٨٫٩٩٨( )١٤٩٫٥٧٥( ٥٫٤٢٠ )٩١٫١٦٩( صافي المطالبات المتكبدة
  )١١٦٫٩٠٩(  )٣٠٩(  )٨٥٫٦٥٤(  ١٠٫٣٦٢ )٤١٫٣٠٨(  اآلخرىوالتكاليف المدفوعة العموالت 

  ------- ----  ------- ----  -------- ---  --------  --------- ----  
  ٩٦٫١٢٠  ٦٫١٤٩  )٣٫٦٠٢(  ١٤٫٧٥١  ٧٨٫٨٢٢  صافي إيرادات التأمين 

  ٧٦٫٠٦٤          إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )١٥٠٫٥٨٢(          المصروفات غير المخصصة والضريبة

       -------- ----  
  ٢١٫٦٠٢          بعد الضريبة األرباحصافي 

          ======  
  

  

  ) ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة(لفترة  
  

  التكافل على  
  غير السيارات

  التكافل على
  السيارات

  التكافل
  الصحي

  التكافل 
  العائلي

  
  اإلجمالي 

  درھمألف   ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
            

  ٨٨٦٫٥٧٥  ٦١٫٦٥٠  ٣١١٫١١٦  ٢٣٩٫١٠٨  ٢٧٤٫٧٠١  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  ======  ======  ======  ======  ======  

  ٨١٦٫٠٩٤  ٤٨٫٩٢٤  ٢١٩٫٥٣٨  ٣٣١٫٤٣٠  ٢١٦٫٢٠٢  صافي المساھمات المكتسبة 
  التأمينالعموالت المستلمة من إعادة 

  ١٨٫٩٩٥  -  ٥٫٥٣٥  ٣٫٣٨٧  ١٠٫٠٧٣  وإعادة التكافل المتنازل عنه   
  ------- ----   ------------  ----------   -----------   -----------  
  ٨٣٥٫٠٨٩  ٤٨٫٩٢٤  ٢٢٥٫٠٧٣  ٣٣٤٫٨١٧  ٢٢٦٫٢٧٥  

  )٥٨٢٫٥٧٧(  )٢٦٫٥٥٩(  )١٥١٫٦٩٣(  )٢٨٢٫٢٧٣(  )١٢٢٫٠٥٢(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٢١٠٫٧٢٧(  )١٨٫٣٥٥(  )٦٩٫٦٢٦(  )٦٩٫٤١٣(  )٥٣٫٣٣٣(  العموالت المدفوعة والتكاليف األخرى

  ------ -----   ------------   ----------   -----------   -------------  
  ٤١٫٧٨٥  ٤٫٠١٠  ٣٫٧٥٤ )١٦٫٨٦٩( ٥٠٫٨٩٠  صافي إيرادات التأمين 

  ٥٥٫١٧٩          إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )١٧١٫٥٤٠(          المصروفات غير المخصصة والضريبة

           ------------  
  )٧٤٫٥٧٦(          صافي الخسائر بعد الضريبة

          ======  

  
  
  


