
  

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العربية للتأمين (سالمة)  اإلسالميةالشركة 
  وشركاتھا التابعة 

  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلومات
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 
 

    العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة اإلسالميةالشركة 
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة   المعلومات
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

    
  

  صفحةال   المحتويات
 

   ٢- ١  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
  

   ٤-٣  المرحلي الموجز الموحد   األرباح أو الخسائربيان 
  

  ٥  المرحلي الموجز الموحد   األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان
  

   ٦  المرحلي الموجز الموحد  بيان المركز المالي
  

   ٧  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  
  

   ٩ – ٨  المرحلي الموجز الموحد   الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  

    ٢٦ – ١٠  إيضاحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

 ٣

  
  المرحلي الموجز الموحد   األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

 

    

  فترة الستة أشھر
  المنتھية في 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠

  فترة الستة أشھر 
   منتھية فيال

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في 

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  إيضاح  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)    

  ھا)(ُمعاد بيان    (ُمعاد بيانھا)     العمليات المستمرة
           

            نتائج التأمين
          

           إيرادات التأمين  
  ٢١٤٫١٧٠  ١٨٢٫٠٨١  ٤٤١٫٣٩٩  ٤١٧٫٢٣٨  ١٨  إجمالي المساھمات المكتتبة

  )٥٠٫٩٢٢(  )٥٢٫٣٨٥(  )١١٧٫٢١٣(  )١١٧٫٧٠٠(    ناقصاً: مساھمات إعادة التأمين وإعادة التكافل المتنازل عنھا
     ----------------   ------------ - --   ----------------  ------ -- --------  

  ١٦٣٫٢٤٨  ١٢٩٫٦٩٦  ٣٢٤٫١٨٦  ٢٩٩٫٥٣٨    صافي المساھمات
  ٢٫٥٤٤  ٧٫١٦٦  )١٠٫١٦٤( ٢٤٫٠١٦    صافي الحركة في المساھمات غير المكتسبة  

     ----------------   ------------ - --   ----------------  ------ -- --------  
  ١٦٥٫٧٩٢  ١٣٦٫٨٦٢  ٣١٤٫٠٢٢  ٣٢٣٫٥٥٤  ١٨  المساھمات المكتسبة  

  ٩٫٣٧٧  ١٠٫٥٠٦  ٢٠٫٥١٠ ١٧٫٧٦١  ١٨  العموالت المستلمة عن أعمال إعادة التأمين وإعادة التكافل المتنازل عنھا
     ----------------   ------------ - --   ----------------  ------ -- --------  

  ١٧٥٫١٦٩  ١٤٧٫٣٦٨  ٣٣٤٫٥٣٢  ٣٤١٫٣١٥  ١٨  
           مصروفات التأمين  

  ١٢٢٫٣٩٨  ١٤١٫٥٣٦  ٢٢١٫٠٧٠  ٢٨٩٫١٢١    المدفوعة المطالباتإجمالي 
  )٣١٫١٨٥(  )٣١٫١٤٢(  )٦٢٫٥٢٩(  )٦١٫٧٣٤(    المدفوعة المطالباتناقصاً: حصة إعادة التأمين وإعادة التكافل من

     ----------------   ------------ - --   ----------------  ------ -- --------  
  ٩١٫٢١٣  ١١٠٫٣٩٤  ١٥٨٫٥٤١  ٢٢٧٫٣٨٧    عةالمدفو المطالباتصافي 

  الحتياطي التقني لتأمينصافي الحركة في المطالبات قيد السداد وا
  ٨٫٠١٧  ٣١٫١٢٤  ١٠٫١٣٠  ١٠٧٫٥١٣    سرةتكافل األ 
     ----------------   ------------ - --   ----------------  ------ -- --------  

  ٩٩٫٢٣٠  ١٤١٫٥١٨  ١٦٨٫٦٧١  ٣٣٤٫٩٠٠  ١٨  المتكبدة المطالبات
  ٥٧٫٧٦٤  ٥٥٫٤٢٨  ١٠٧٫٤٥٤  ١٢٤٫٥٨٥  ١٨  العموالت المدفوعة والتكاليف األخرى

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

  ١٥٦٫٩٩٤  ١٩٦٫٩٤٦ ٢٧٦٫١٢٥  ٤٥٩٫٤٨٥  
     ----------------   ------------ - --   ----------------  ------ -- --------  

  ١٨٫١٧٥  )٤٩٫٥٧٨(  ٥٨٫٤٠٧  )١١٨٫١٧٠(  ١٨  التأمين  إيرادات/  (خسائر)يصاف
           

            من مصادر أخرى إيرادات
  ٥٫٧٠٢  ١٫٧٥٢  ١٠٫١٢٩ ٩٫٧٣٤    إيرادات من استثمارات

  ٣٫١١١  ٤٫٣٢٨  ١١٫٠٠٠ ١٢٫٧٤٣    إيرادات أخرى
     ----------------   ------------ - --   ----------------  ------ -- ----- ---  

    )٢٦٫٩٨٨  )٤٣٫٤٩٨(  ٧٩٫٥٣٦  )٩٥٫٦٩٣  
           مصروفات

  )٣٢٫١٦٩(  )٢٢٫٠١٦(  )٦٢٫٣٤٨(  )٥٣٫٧٠٢(    مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات أخرى
  )٢٦٣(  )٢٧٦(  )٥٥٩(  )٥١٠(    مصروفات مالية

     ----------------   ------------ - --   ----------------  ------ -- --------  
  )٥٫٤٤٤(  )٦٥٫٧٩٠(  ١٦٫٦٢٩  )١٤٩٫٩٠٥(    لفترة قبل الضريبةاح اصافي (خسائر)/ أرب

         
  )١٫٢٧٢(  ٦٠١  )٥٫٧٠٩(  )٤٫٧٩٤(      قصيرة األجل –الضريبة 

     ----------------   ------------ - --   ----------------  ------ -- --------  
  توزيعات الوبعد الضريبة  الفترة أرباح (خسائر)/ صافي
  )٦٫٧١٦(  )٦٥٫١٨٩(  ١٠٫٩٢٠  )١٥٤٫٦٩٩(    التكافل حاملي وثائق على 

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

   توزيعاتبعد الضريبة واللفترة اأرباح (خسائر)/  صافي
  )٦٫٧١٦(  )٦٥٫١٨٩(  ١٠٫٩٢٠  )١٥٤٫٦٩٩(    من العمليات المستمرةحاملي وثائق التكافل  على

           
            العمليات المتوقفة

  )٣٧٫١٢٠(  ٩٩٥  )٤٢٫٢٣٧( )١٫١٩٢(  ١٣من العمليات المتوقفة ) / األرباحالخسائر(
     ----------------   ------------ - --   ----------------  ------ -- --------  

 خسائر الفترة بعد الضريبة والتوزيعات إلى حامليصافي
  )٤٣٫٨٣٦(  )٦٤٫١٩٤(  )٣١٫٣١٧(  )١٥٥٫٨٩١(    وثائق التكافل  
   =======  ========  ========  ========  
  

  
  
  
  



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

 ٤

  

  
  (تابع) األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز الموحدبيان 
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
  

    

  فترة الستة أشھر
  المنتھية في 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠

  ھر فترة الستة أش
  منتھية في ال

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في 

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في 

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  إيضاح  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
  )(ُمعاد بيانھا    (ُمعاد بيانھا)    
         

 الفترة بعد الضريبة والتوزيعات إلى حاملي صافي خسائر
  )٤٣٫٨٣٦(  )٦٤٫١٩٤(  )٣١٫٣١٧(  )١٥٥٫٨٩١(    وثائق التكافل  
  =========  ========  ========  =======  

            
            منسوبة إلى:
  )٤٤٫٦٦٣(  )٦٣٫٨٣٣(  )٣٥٫٣٠٦(  )١٦١٫٤٥٤(  المساھمين

  ٨٢٧  )٣٦١(  ٣٫٩٨٩  ٥٫٥٦٣    الحصص غير المسيطرة
     -------------   ------------   -------------   ------------  

    )٤٣٫٨٣٦(  )٦٤٫١٩٤(  )٣١٫٣١٧(  )١٥٥٫٨٩١(  

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

            

  )٠ .٠٣٨(  )٠ .٠٥٤(  )٠ .٠٣٠( )٠ .١٣٦(    )١٦(إيضاح خسارة السھم (درھم) 
    =======  =======  =======  =======  

  )٠ .٠٠٦(  )٠ .٠٥٥(  ٠ .٠٠٦  )٠ .١٣٥(    العمليات المستمرة–(خسارة)/ ربحية السھم (درھم) 
    =======  ======  =======  =======  

  
    المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢٦إلى  ١٠من ات المدرجة على الصفحات اإليضاحتشّكل 

  

  .٢و  ١ تينالموجزة الموحدة مدرج على الصفح سابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحليةإن تقرير مدققي الح

 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

 ٥

  
  

   المرحلي الموجز الموحد  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  الستة أشھرلفترة 

  
 شھرفترة الستة أ  

  ھية في ــــــــالمنت
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠

  فترة الستة أشھر 
  في  المنتــــــــھية

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠

  فترة الثالثة أشھر
  ھية في ــــــــالمنت
  ٢٠١٦يونيو  ٣٠

  فترة الثالثة أشھر
  في  المنتــــــــھية

 ٢٠١٥يونيو  ٣٠
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة) )(غير مدققة  
  (ُمعاد بيانھا)    (ُمعاد بيانھا)  

   توزيعاتوالبعد الضريبة  خسائر الفترةصافي 
  )٤٣٫٨٣٦(  )٦٤٫١٩٤(  )٣١٫٣١٧(  )١٥٥٫٨٩١(  التكافل وثائق  حامليعلى 

         ضريبة الدخل بعد خصمالشاملة األخرى  الخسائر

         األرباح أو الخسائر: ة تصنيفھا إلىأو قد تتم إعاد تمتالبنود التي 

  )١٫٥٨٠(  )٥٫٦١٨(  )٥٫٨٥٥( )٥٫٠٦٣(  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  )٢٫٩٠٢(  )١٫١٠٩(  )٢٤٫٠٢١( )١٦٫٠٩٥(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية

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

  )٤٫٤٨٢(  )٦٫٧٢٧(  )٢٩٫٨٧٦(  )٢١٫١٥٨(  ملة األخرى للفترةالشا الخسائر

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

  )٤٨٫٣١٨(  )٧٠٫٩٢١(  )٦١٫١٩٣(  )١٧٧٫٠٤٩(  الشاملة للفترة  لخسائراإجمالي 

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

          منسوبة إلى:

  )٤٨٫٨٩٥(  )٧٠٫٧٠٢(  )٦١٫٢٠٣( )١٧٦٫٤٥٤(  المساھمين

  ٥٧٧  )٢١٩(  ١٠  )٥٩٥(  الحصة غير المسيطرة

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

  )٤٨٫٣١٨(  )٧٠٫٩٢١(  )٦١٫١٩٣(  )١٧٧٫١٤٩(  

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

  
    المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  وماتالمعلجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢٦إلى  ١٠تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
  .٢و  ١ تينإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفح

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  





  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

 ٧

  .٢و  ١ تينإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفح
  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  
     ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةلفترة 

  فترة الستة أشھر  أشھر الستةفترة  
  المنتـــــــــھية في    ھية في ـــــــالمنت 
     ٢٠١٥يونيو  ٣٠     ٢٠١٦ يونيو ٣٠ 
  ألف درھم  ألف درھم 
  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  )٣١٫٣١٧(  )١٥٥٫٨٩١( غير المسيطرة  الخسائر قبل الحصةصافي
      يات لـ: تسو

  ٣٫٣٢٤  ١٫٨٩٢  االستھالك
  )١٦٫٣٥٦(  )٣٢٫٤٧٤( صافي الحركة في احتياطي المساھمات غير المكتسبة

  ٤٫٢٩٩  ٢٫٥٢٩  عقارات استثمارية
  ٤٧١  ٢٥٧ إطفاْء موجودات غير ملموسة

  )٢٫٢٩٥(  )٢٫٠٤١( الحصة من أرباح شركات زميلة
  )١٫٠٣٥(  )١٫٨٧٠(  إيرادات توزيعات األرباح

 ----------- --  ----- ------  
  )٤٢٫٩٠٩(  )١٨٧٫٥٩٨( التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العاملالخسائر

     
  ١٠٫٢٩٧  ٣١٦ التغير في الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

  ٢٩٫٢٨٧  )٤٥٫٨٦٤( التغير في المساھمات وأرصدة التكافل المدينة 
  ١٫٤٥٧  )٣٤٤( ات عالقةإلى أطراف ذ / التغير في المستحق من

  )٥٢٫٩٣٣(  )١٦٫٦٥٩( الذمم المدينةوالتغير في الموجودات األخرى
  -  ٢٣٫٨٤٩ التغير في الموجودات المحتفظ بھا للبيع

  )١٠٦٫٥١٨(  ١٠١٫٦٦٨ إعادة التكافل)بعد خصم( القائمةالتغير في المطالبات 
  ١٨٫٤٣١  ٨٠٫١٨٩ التغير في ذمم التكافل الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  -  )١٧٫٣٧٣( المطلوبات المحتفظ بھا للبيعالتغير في
 ------------ -   ------------ -   

  )١٤٢٫٨٨٨(  )٦١٫٨١٦( األنشطة التشغيليةالمستخدمة في صافي التدفقات النقدية
 ---------- ---   -------- -----   

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  ٨٫٨٠٣  ١٤٣  صافي – عداتممتلكات وم

  ٤١  )١٦٨( موجودات غير ملموسةصافي الحركة في 
  ٢١٧  ٨٫٩٩٤  ودائع قانونية 

  ١٫٠٣٥  ١٫٨٧٠  توزيعات األرباح المدفوعة
  ٨٥٫٥٠٦  ٩٠٫٨١٢  صافي –استثمارات 

  ٩٣١  - شركات زميلة إيرادات توزيعات األرباح من
  )٢٫٨٩٦(  ٨١٧ مرتبطة بالوحداتصافي الحركة في استثمارات المشاركين في العقود ال

 --------- --   -----------  
  ٩٣٫٦٣٧  ١٠٢٫٤٦٨ االستثماريةاألنشطةالنقد الناتج من صافي

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

  )١٢٫٢٥٦(  ٤٢٥  تمويل مصرفي 
  )١٫١٠٥(  ٣٨٠ غير المسيطرة  صافي الحركة في الحصة

 ---------   ---------  
  )١٣٫٣٦١(  ٨٠٥ األنشطة التمويلية)المستخدمة فيالناتج من / ( النقدصافي

  ----------   ----------  
  )٦٢٫٦١٢(  ٤١٫٤٥٧  في النقد وما يعادله )النقص( الزيادة / صافي

  ٣٨٨٫٧٥٣  ٥٢٫٦٠٣  يناير  ١النقد وما يعادله في 
 ----------   -----------  

  ٣٢٦٫١٤١  ٩٤٫٠٦٠  يونيو ٣٠ا يعادله في النقد وم
 === ===   ======  
  

    المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢٦إلى  ١٠تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٢و  ١ تينلموحدة مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة ا



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

 
٨

  بيان التغيرات في حقوق المساھمين المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق) 
    ٢٠١٦يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

  

      المنسوبة إلى مساھمي الشركة                                                                  
    

  يل احتياطي تحو
  العمالت 
  األجنبية 

         

 

 
  رأس 
 المال

 
االحتياطي 
 القانوني

  احتياطي 
  إعادة 
 التقييم 

احتياطي
  استثمارات

 بالقيمة العادلة

 
  أسھم 
  خزينة

 
الخسائر 
 المتراكمة

  
  

 اإلجمالي

  الحصة
  غير 

  المسيطرة

  إجمالي 
  حقوق 
  الملكية

 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم لف درھمأ 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(  ٤٢٫١٧٣ ٧٣٫٨٦١ ١٫٢١٠٫٠٠٠ ٢٠١٥يناير١الرصيد في
   ------------ -  ---- - ----   ---------   ---------- -   ---------  -----------  -------- -- --  -------- - ----  ---- - -----   -------------  

                     إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  )٣١٫٣١٧(  ٣٫٩٨٩  )٣٥٫٣٠٦(  )٣٥٫٣٠٦( - - - - - - أرباح الفترة(خسائر) /

                      الخسائر الشاملة األخرى
  الحركة في صافي التغير في القيمة العادلة

  لالستثمارات المتاحة للبيع  
  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٥٫٨٢٨(  

  
-  

  
-  

  
)٥٫٨٢٨(  

  
)٢٧(  

  
)٥٫٨٥٥(  

  )٢٤٫٠٢١(  )٣٫٩٥٢(  )٢٠٫٠٦٩(  -  -  -  )٢٠٫٠٦٩(  -  -  -  الحركة في احتياطي تحويل العمالت األجنبية
   ---------   ---------   ---------  ---- - -----   -- ------   ---------   ----------  --- ------   ----- -- --   ----- ----  

  )٢٩٫٨٧٦(  )٣٫٩٧٩(  )٢٥٫٨٩٧(  -  -  )٥٫٨٢٨(  )٢٠٫٠٦٩(  -  -  -  لشاملة األخرىإجمالي الخسائر ا
   ---------   ---------   ---------  ---- ------   -- ------   ---------  -----------   -----------  --- ------  -------- -- -  

  )٦١٫١٩٣(  ١٠  )٦١٫٢٠٣(  )٣٥٫٣٠٦(  -)٨٢٨٫٥()٠٦٩٫٢٠(  -  -  -  إجمالي (الخسائر)/ اإليرادات الشاملة للفترة 
   ---------   ---------   ---------  - --------   -- ------   ---------   ------ - ----   -----------  --- -----   ------ - -- --  

  فائض احتياطي إعادة التقييم المحول عند 
  استبعاد الممتلكات  

  
-  

  
-  

  
)٤٫٢٥٨(  

  
-  

  
-  

  
-  ٢٠(  ٢٠  ٤٫٢٧٨(  

  
-  

 ةالمعامالت مع المالكين، المسجل
                        مباشرًة ضمن حقوق الملكية

  التغير في الحصة غير المسيطرة نتيجة
  زيادة رأس المال  

-  -  -  -  -  -  -  -  ١٫٤٦٧  ١٫٤٦٧  

  )٢٫٥٧٢(  )٢٫٥٧٢(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة
   --------------   ----------  ---- ------   -----------   ---------   -----------  ---- ---------   --------------   ----------  ---- - ---------  

  ١٫١٧٦٫٣٠٦  ٦٤٫٥٥٦  ١٫١١١٫٧٥٠  )١٣٠٫١٧٩(  )٣٥٫٩٧٢(  ٦٫٨٩١  )٥٠٫٧٦٦(  ٣٧٫٩١٥  ٧٣٫٨٦١  ١٫٢١٠٫٠٠٠   ٢٠١٥يونيو  ٣٠الرصيد في 
  =======   =====   =====   ======    =====   ======   ======  =======  == ===  === ====  
  

     جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٦إلى  ١٠حات المدرجة على الصفحات من تشّكل اإليضا
  
  



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

 
٩

(تابع)  المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق) الملكيةبيان التغيرات في حقوق   
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠في  المنتھيةأشھر  ستةاللفترة 

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

  تحويل احتياطي 
  عمالت ال
  جنبية األ

          

 

 
  رأس 
 المال

 
حتياطي اال
 قانونيال

 احتياطي 
  إعادة 
 التقييم 

احتياطي
  استثمارات

 بالقيمة العادلة

 
  أسھم 
  خزينة

  
ر الخسائ

 المتراكمة

  
  

 اإلجمالي

  الحصص
  غير 

  المسيطرة

  إجمالي 
  حقوق 
  الملكية

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

  ١٫٠٣٣٫٤٥٣  ٧٤٫١٤٦  ٩٥٩٫٣٠٧  )٢٦٦٫٤٢١(  )٣٥٫٩٧٢(  ٣٫٩٨٠  )٦١٫٦١٠(  ٣٥٫٤٦٩  ٧٣٫٨٦١  ١٫٢١٠٫٠٠٠   ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
  - ---- --- -- --   ----- -- -   ------ --  --- -- ---- -   -- - --- --  --- --- ----  ------- ----   ----- -----  --- ------  -------- ----  

                     الشاملة للفترةاإليراداتإجمالي
  )١٥٥٫٨٩١(  ٥٫٥٦٣  )١٦١٫٤٥٤(  )١٦١٫٤٥٤(  -  -  -  -  -  -  الفترة(خسائر) / أرباح 

                      الشاملة األخرى) / اإليراداتائرالخس(
  القيمة العادلة صافي التغير في في الحركة

  لالستثمارات المتاحة للبيع  
  
-  

  
-  

  
-  

  
-  

  
)٥٫٠٣٩(  

  
-  

  
-  

  
)٥٫٠٣٩(  

  
)٢٤(  

  
)٥٫٠٦٣(  

  )١٦٫٠٩٥(  )٦٫١٣٤(  )٩٫٩٦١(  -  -  -  )٩٫٩٦١(  -  -  -  حتياطي تحويل العمالت األجنبيةالحركة في ا
  ---- ------   ----------   ----------  ----- ------  -------   ----------   ----------  -------- ---  ----- -----  ---------- --  

  )٢١٫٠٦٢(  )٦٫١٥٨(  )١٤٫٩٠٤(  -  -  )٥٫٠٣٩(  )٩٫٨٦٥(  -  -  -   األخرىالشاملة  الخسائرإجمالي 
   ----------   ----------   ----------   -----------  -------   ----------  ------- -----  --------- -----   ----------   ------------ --  

  )١٧٦٫٩٥٣(  )٥٩٥(  )١٧٦٫٣٥٨(  )١٦١٫٤٥٤(  -  )٥٫٠٣٩(  )٩٫٨٦٥(  -  -  -  الشاملة للفترة  اإليرادات إجمالي
   ----------   ----------   ----------   -----------  -------   ----------  --------- ---  ----------- ---  --------  ----------- ---  

  فائض احتياطي إعادة التقييم المحول 
  -  -  عند استبعاد الممتلكات   

 
٣٢٦٫٣  

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
٣٫٣٢٦  

  
)٣٫٣٢٦(  

  
-  

 المعامالت مع المالكين، المسجلة
                        مباشرًة ضمن حقوق الملكية  

  )١٠٨(  )١٠٨(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة
  غير المسيطرة نتيجةالتغير في الحصة 

  -  -  -  -  -  -  -  -  زيادة رأس المال  
٤٨٨  ٤٨٨  

  --------- ------   -----------  ------ -----  ------- ------  ------ ----  -------------  -------- ------  ---------- ---  ----- ------  -------- -----  
  ٨٥٦٫٧٨٤  ٧٠٫٦٠٥  ٧٨٦٫١٧٩  )٤٢٧٫٨٧٥( )٣٥٫٩٧٢( )١٫٠٥٩( )٧١٫٥٧١( ٣٨٫٧٩٥ ٧٣٫٨٦١ ١٫٢١٠٫٠٠٠ ٢٠١٦يونيو٣٠الرصيد في

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

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ٢٦إلى  ١٠تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 



  ركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعةالش

 ١٠

  
  ات يضاحإ

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

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

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

ً  األسرة ً ألحكام ال وفقا والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  ذات الصلةلبنود تأسيس الشركة  شريعة االسالمية وطبقا
بشأن القوانين  ٢٠٠٧لسنة  ٦بشأن الشركات التجارية والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ٢٠١٥لسنة  ٢رقم 

   التأمين. المنظمة ألعمال
  

شركة قابضة وسطى  -شركة تابعة  -بي.إس.سي. (طريق)  يشار إلى الشركة وشركاتھا التابعة بـ "المجموعة". إن طريق ھولدينج
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:
  

  بلد     المجموعةنسبة ملكية          
  التأسيس    ديسمبر  ٣١  يونيو ٣٠  

      ٢٠١٥  ٢٠١٦  ابعةالشركات الت
          المملوكة بصورة مباشرة

  مملكة البحرين    ٪٤٠.٩٩  ٪٤٠.٩٩  بي.اس.سيشركة طريق القابضة 
  مصر    ٪٠٠.٨٥  ٪٠٠.٨٥  على الحياةالتكافلي مارات للتأمين شركة مصر اإل
  السنغال    ٪٥٠.٨١  ٪٠٠.٨٢    سالمة اموبلير

          
     من خالل طريق

 السنغال    ٪٤١.٥٧  ٪٤٥.٥٨ سالمة أشورنس السنغال
 الجزائر    ٪٩٨.٩٦  ٪٩٨.٩٦ سالمة أشورنس الجزائر 

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

  
   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  الالزمةالمالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات  المعلوماتھذه 

ً إلى جنب مع البيانات الماليةأن تتم ويجب   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتھية في الموحدة المدققة السنوية  قراءتھا جنبا
  .التي تم إعدادھا وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية

  
("قانون الشركات  ٢٠١٥لسنة  )٢( تم إصدار القانون االتحادي الجديد للشركات التجارية لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم

. وقد أصدر مجلس وزراء دولة ٢٠١٥يوليو  ١وتم تفعيله في  ٢٠١٥أبريل  ١") في ٢٠١٥لدولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
لمتحدة ينص على تمديد موعد التزام الشركات الموجودة بدولة اإلمارات العربية ا ٢٠١٦اإلمارات العربية المتحدة قراراً في يونيو 

ً بأعمال ٢٠١٧يونيو  ٣٠ليصبح حتى  ٢٠١٦يونيو  ٣٠بقانون الشركات الجديد من  . تقوم فروع اإلمارات العربية المتحدة حاليا
  تطبيق القانون االتحادي الجديد وسوف تلتزم به تماماً قبل الموعد المحدد.

  
بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم  ٢٠٠٧) لسنة ٦تحدة رقم (عالوة على ذلك، وطبقاً للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية الم

لشركات التأمين فترة  يمنح ھذا القانون المالي. ٢٠١٥يناير  ٢٨مالي جديد لشركات التأمين بتاريخ  قانونأعمال التأمين، تم إصدار 
لمواءمة أعمالھا مع  ٢٠١٥يناير  ٢٩خ مواءمة تمتد من سنة إلى ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاري

بصدد مواءمة أعمالھا مع متطلبات التشريعات  فروع اإلمارات العربية المتحدةأحكام التشريعات الواردة في ھذا القانون. إن 
  وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل نھاية فترة المواءمة. 

  
  
  

   



  ركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعةالش

 ١١

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)  أساس اإلعداد   ٢
  
  

  ساس القياسأ  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
  لمتاحة للبيع التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة، الموجودات المالية ا  )٢
  التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة. ية ستثمارالعقارات االو  )٣

  
  العملة الرسمية وعملة تقديم التقارير  ج)

  
ھو العملة والمالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي").  المعلوماتيتم عرض ھذه 
باستثناء ما يذكر خالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية المقدمة بالدرھم اإلماراتي إلى أقرب عدد صحيح  .الرسمية للشركة

  باأللف.
  
  السياسات المحاسبية الھامة    ٣
  

ح عنھا في البيانات المالية لمجموعة إلدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك التي تم اإلفصاالمحاسبية لسياسات الھداف واألإن 
  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٥ديسمبر  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  المعلنةالمحاسبية والمبالغ  تؤثر على تطبيق السياسات
  الفعلية عن تلك التقديرات.

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

  مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.أي فترات قديرات وفي التي يتم فيھا تعديل الت
  

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

  .٨، باستثناء تقييم العقارات االستثمارية كما ھو مبين في اإليضاح وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  

     القياس المرحلي  ٥
  

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعشركة اإلسالمية العربية ال

 ١٢

  

  (تابع)يضاحات إ
  

    (غير مدقق)رباح األتخصيص صافي   ٦  
  

  
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةفترة ال

------------------------------------------------------------------  
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةفترة ال

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

  
  

  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   لف درھم أ  

              

٤٠٧٫٥٨  -  )١١٨٫١٧٠(  -  )١١٨٫١٧٠(  -  إيرادات التأمين (خسائر) / صافي  - ٤٠٧٫٥٨  
                  اإليرادات 

  -  -  )٤٦٫٢٤٩(  ٤٦٫٢٤٩  -  -  )٤٢٫٨٠٨(  ٤٢٫٨٠٨  )٧حصة الوكالة (إيضاح 
  -  -  )١١(  ١١  -  -  )٨(  ٨  )٧ربة (إيضاح حصة المضا

  صافي الرسوم التقنية من المساھمين إلى 
  حاملي وثائق تكافل  

  
٢٫٠٩٧  

  
)٢٫٠٩٧(  

  
-  

  
-  

  
٤٫٧٤٩  

  
)٤٫٧٤٩(  

  
-  

  
-  

  -  -  )٣٠٫٢٢٣( ٣٠٫٢٢٣ - - )٢٠٫٢٠٧( ٢٠٫٢٠٧ التابعةالتأمين من الشركاتإيراداتصافي
  ١٠٫١٢٩  -  ١١٤  ١٠٫٠١٥  ٩٫٧٣٤  -  ١٠٢  ٩٫٦٣٢  اتإيرادات االستثمار
  ١١٫٠٠٠  -  -  ١١٫٠٠٠  ١٢٫٧٤٣  -  -  ١٢٫٧٤٣  إيرادات أخرى

  ------ -----  ------- -------   ---------  ---------- ---   ----------   ----------   ---------  ----------  
  ٧٩٫٥٣٦  -  )٢٢٫٧١١(  ١٠٢٫٢٤٧  )٩٥٫٦٩٣(  -  )١٨٣٫١٨٨(  ٨٧٫٤٩٥  

                  المصروفات 
  )٦١٫٩٨٣(  -  -  )٦١٫٩٨٣(  )٥٣٫٤٢٧(  -  -  )٥٣٫٤٢٧(  مصروفات عمومية وإدارية ومصرفات أخرى

  )٥٥٩(  -  -  )٥٥٩(  )٥١٠(  -  -  )٥١٠(  ماليةمصروفات 
  )٣٦٥(  -  -  )٣٦٥(  )٢٧٥(  -  -  )٢٧٥(  التبرعات الخيرية

   -----------  --------- ------   ---------  --------- ----   -----------   ----------  ---------   ----------  
  ١٦٫٦٢٩  -  )٢٢٫٧١١(  ٣٩٫٣٤٠  )١٤٩٫٩٠٥(  -  )١٨٣٫١٨٨(  ٣٣٫٢٨٣  قبل الضريبة للفترة  األرباح/(الخسائر) صافي

  )٥٫٧٠٩(  -  -  )٥٫٧٠٩(  )٤٫٧٩٤(  -  -  )٤٫٧٩٤(   الحالية –الضريبة 
   ----------  ------------ ---   ---------  ------- -----   -----------   ----------  ---------   ----------  

  ١٠٫٩٢٠  -  )٢٢٫٧١١(  ٣٣٫٦٣١  )١٥٤٫٦٩٩(  -  )١٨٣٫١٨٨(  ٢٨٫٤٨٩  بعد الضريبة للفترة  )الخسائر(األرباح/صافي 
  )٤٢٫٢٣٧(  -  -  )٤٢٫٢٣٧(  )١٫١٩٢(  -  -  )١٫١٩٢(  الخسائر من العمليات المتوقفة
  -  ٣٫٩٨٩  -  )٣٫٩٨٩(  -  ٥٫٥٦٣  -  )٥٫٥٦٣(  حصة الحصص غير المسيطرة

قبل ملي وثائق التكافل الممولة من خسائر حا
  / استرداد الخسائر من محفظة حامليالمساھمين

  )١٥(إيضاح  ثائق التكافلو  

  
  
)١٨٣٫١٨٨(  

  
  

١٨٣٫١٨٨  

  
  
-  

  
  
-  

  
  
)٢٢٫٧١١(  

  
  

٢٢٫٧١١  

  
  
-  

  
  
-  

  ------------ -  -------- ---  ---------  ----------- --  ----------  --------  ---------   ---------  
  )٣١٫٣١٧(  ٣٫٩٨٩  -  )٣٥٫٣٠٦(  )١٥٥٫٨٩١(  ٥٫٥٦٣  -  )١٦١٫٤٥٤(  لفترةل األرباح)/ خسائر(ال يصاف

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



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٣ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) رباح (غير مدقق)األتخصيص صافي   ٦  
  

  بيان المركز المالي الموحد  
  
  ديسمبر  ٣١    يونيو ٣٠ 

٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

      الموجودات
      موجودات المشاركين

  ٧٦٦٫٦٨٧  ٨٧٥٫٢٢١  استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
  ١٣٦٫٧٤٢  ١٧٩٫٠٧٢  المساھمات وأرصدة التكافل المدينة 

  ٨١٫٤٢٩  ١٤١٫٨٥٣  حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية  
  ٥١٫٨٠٢  ٨٨٫٠٠١  حصة إعادة التكافل من المساھمات غير المكتسبة

  -  ٢٤  الذمم المدينة والموجودات األخرى 
  ٣٫٢٥٧  ٤٧٫٥١١  النقد واألرصدة المصرفية 

   --------------   -------------  
  ١٫٠٣٩٫٩١٧  ١٫٣٣١٫٦٨٢  إجمالي موجودات المشاركين 
  ٢٫٣١٩٫٢٧٢  ٢٫١٨٥٫٤٥٢  إجمالي موجودات المساھمين*

 --------------   -------------  
  ٣٫٣٥٩٫١٨٩  ٣٫٥١٧٫١٣٤  إجمالي الموجودات

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

      مطلوبات المشاركين
  ٢٦٢٫٣٨٦  ٤١٨٫٠٥٠  المطالبات قيد التسوية واحتياطي تكافل األسرة   

  ٧٥٩٫٥٩٧  ٨٦٨٫٩٤٨ اتالمبالغ المستحقة للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحد
  ١٢٨٫٠٠٧  ١٣٩٫٤٨٦  احتياطي المساھمات غير المكتسبة 

  ٧٠٫٠١٢  ٨٧٫٥٤١  أرصدة تكافل دائنة 
  ٥١٫١٦٤  ٧٨٫٦٣٥  االستحقاقات والذمم الدائنة األخرى

   -------------   -------------  
  ١٫٢٧١٫١٦٦  ١٫٥٩٢٫٦٦٠  إجمالي مطلوبات المشاركين 
  ١٫٠٥٤٫٥٧٠  ١٫٠٦٧٫٦٩٠  إجمالي مطلوبات المساھمين*

   -------------   -------------  
  ٢٫٣٢٥٫٧٣٦  ٢٫٦٦٠٫٣٥٠  إجمالي المطلوبات

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

  ١٫٠٣٣٫٤٥٣  ٨٥٦٫٧٨٤ المستخدمةالموجودات صافي 
  ======  =======  

      ممولة بواسطة: 
  ٩٥٩٫٣٠٧  ٧٨٦٫١٧٩  حقوق ملكية المساھمين
  ٧٤٫١٤٦  ٧٠٫٦٠٥  رةالحصص غير المسيط

   -----------   -------------  
 ١٫٠٣٣٫٤٥٣  ٨٥٦٫٧٨٤  

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

 *تمثل موجودات ومطلوبات المساھمين في شؤون الشركات التابعة حيث يتم استخدام أموال المساھمين لالستثمار بھا.
  
    

  

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٤ 

  

   (تابع)إيضاحات 
  

  الوكالة والمضاربحصة   ٧
 

: ٢٠١٥( ٪١٥م بنسبة وة عمليات التكافل الخاصة بالمجموعة لمصلحة حاملي وثائق التكافل مقابل رسيقوم المساھمون بإدار
(باستثناء الشركات التابعة) كحصة للوكالة. بالنسبة ألعمال  األسرةھمات المكتتبة فيما عدا أعمال تكافل امن إجمالي المس) ٪١٥

  تكاليف الوفاة. من) ٪١٥: ٢٠١٥( ٪١٥الحصة بنسبة  األسرة، تكونتكافل 
  

: ٢٠١٥( ٪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

  

  للعقارات االستثمارية: فيما يلي التوزيع الجغرافي 
  ديسمبر  ٣١    يونيو ٣٠    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١٥٫٥٠٠  ١٥٫٥٠٠    داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
  ٣٨٫٣٧٣  ٣٥٫٨٤٤    اإلمارات العربية المتحدةدول خارج 

    ----------  ---------  
    ٥٣٫٨٧٣  ٥١٫٣٤٤  
    =====  =====  
  

التكاليف اإلدارية  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.و

  

  االستثمار في شركات زميلة  ٩
  

  ديسمبر:  ٣١في  ھاوالتي تنتھي السنة المالية ل ،للمجموعة الرئيسيةيلة فيما يلي الشركات الزم  
  

  

  
  

  بلد التأسيس  المـلكيــة

   يونيو ٣٠
٢٠١٦    

  ألف درھم

 ديسمبر  ٣١
٢٠١٥   

  ألف درھم 
  (مدققة)  (غير مدققة)    ٢٠١٥  ٢٠١٦  الشركات الزميلة

         

شركة سالمة للتأمين التعاوني 
  ٪٠٠.٣٠  ٪٠٠.٣٠  اياك السعودية) سابقا: (

  
  السعودية 

  
٥٨٫٢٠٤  ٥٩٫٠٩٤  

  ٢٩٫٣٤٤  ٣٠٫٤٩٥  األردن  ٪٠٠.٢٠  ٪٠٠.٢٠  شركة التأمين اإلسالمية األردنية
         ---------   ---------  
    ٨٧٫٥٤٨  ٨٩٫٥٨٩  
       ==== ==  === ===  

  

  
  

  السنة الفترة/الحركات خالل 

   يونيو ٣٠
٢٠١٦    

  ألف درھم

ديسمبر  ٣١
٢٠١٥   

  ألف درھم 
  (مدققة)  (غير مدققة)  

     

  ٤٢٫٥٥٩  ٨٧٫٥٤٨  الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
  ٤٤٫٠٤٠  -  شركة سالمة للتأمين التعاونيحقوق اصدار أسھم في 

  ٢٫٣٩٦  ٢٫٠٤١  شركات زميلة  الحصة من أرباح
  )٩٣١(  -  توزيعات األرباح المستلمة

  )٥١٦(  -  المحول إلى موجودات محتفظ بھا للبيع
  ----------    ---------  

  ٨٧٫٥٤٨  ٨٩٫٥٨٩  الرصيد في نھاية الفترة/ السنة
   ======   ---------   

  

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٥ 

 

   (تابع) تإيضاحا
  

  تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  ١٠
  

  .لمطلوبات المالية وقيمھا العادلةيوضح الجدول المبين أدناه تصنيف كل فئة من فئات الموجودات وا  
  

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

  غير مدققة)( ٢٠١٦ يونيو ٣٠في   
  الموجودات المالية

  
  

القيمة العادلة من
خــالل األرباح أو 
  الــــــــــخسائر

  متــــــــاحـــة
  للبيــــــــــع 

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  أخرى  ــمطفأةالــــــــ

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

  ٥٨٩٫٥٨٢  -  ٤٧٣٫٠٨٥  ٨٧٫١٥٦  ٢٩٫٣٤١  االستثمارات
  ١٢٫٤٨٢  -  ١٢٫٤٨٢ - -  الودائع القانونية 

  ٨٧٥٫٢٢١  -  - - ٨٧٥٫٢٢١  الوحداتبود المرتبطة استثمارات المشاركين في العق
  ٤٫٢٨٢  -  ٤٫٢٨٢ - -  الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

  ٢٤٩٫٦٩٣  -  ٢٤٩٫٦٩٣ - - المساھمات وأرصدة التكافل المدينة
  ١١٫٨١٨  -  ١١٫٨١٨  -  -  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

  ٨١٫١٧٦  -  ٨١٫١٧٦ - -  الذمم المدينة والموجودات األخرى 
  ٩٤٫٠٦٠  -  ٩٤٫٠٦٠ - -  النقد واألرصدة المصرفية

  ٧٠٦٫٤٦٠  ٧٠٦٫٤٦٠  - - -  الموجودات المحتفظ بھا للبيع
  -------- -- ----  -------- -- ----  ----------- ---   --------------  --------------- -  
 ٢٫٦٢٤٫٧٧٤  ٧٠٦٫٤٦٠  ٩٢٦٫٥٩٦  ٨٧٫١٥٦ ٩٠٤٫٥٦٢  
 ======== ========  ========  ========  =========  

          المطلوبات المالية
         

  ٥٫١٠١  -  ٥٫١٠١  -  -  التمويل المصرفي
  المبالغ المستحقة الدفع إلى المشاركين 

 في العقود المرتبطة بالوحدات  
 

٨٦٨٫٩٤٨  
 
-  

  
-  

  
-  

  
٨٦٨٫٩٤٨  

  ١٣٩٫٨٦٨  -  ١٣٩٫٨٦٨ - -  أرصدة تكافل دائنة
  ٢٦٤٫٣٧٤  -  ٢٦٤٫٣٧٤  -  -  ألخرىاالستحقاقات والذمم الدائنة ا
  ٥٩٥٫٨٩١  ٥٩٥٫٨٩١  -  -  -  المطلوبات المحتفظ بھا للبيع

 ----------- ------- -------- ---   -------------  ------ ------- -  
 ١٫٨٧٤٫١٨٢  ٥٩٥٫٨٩١  ٤٠٩٫٣٤٣ - ٨٦٨٫٩٤٨  
 ====== ==== ====== ======  ========  

 
  مدققة)( ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  لماليةالموجودات ا
  
  

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

  الــــــــــخسائر
  متــــــــاحـــة

  للبيــــــــــع 
  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  أخرى  الــــــــــمطفأة

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

  ٧٠١٫٥٥٢  -  ٥٥٨٫٢٨٣  ١١٠٫٢٦٠  ٣٣٫٠٠٩  االستثمارات 
  ٢١٫٤٧٦  -  ٢١٫٤٧٦  -  -  الودائع القانونية

  ٧٦٦٫٦٨٧  -  - - ٧٦٦٫٦٨٧ استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
  ٤٫٥٩٨  -  ٤٫٥٩٨  -  -  الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

  ٢٠٣٫٨٢٩  -  ٢٠٣٫٨٢٩  -  -  المدينةالمساھمات وأرصدة التكافل 
  ١١٫٤٧٤  -  ١١٫٤٧٤  -  -  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

  ١٨٫٥٧٥  -  ١٨٫٥٧٥  -  -  الذمم المدينة والموجودات األخرى 
  ٥٢٫٦٠٣  -  ٥٢٫٦٠٣  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

٣٠٩٫٧٣٠  -  -  -  الموجودات المحتفظ بھا للبيع  ٣٠٩٫٧٣٠  
    ------- -- ----  ---------- ---  -------- --- --  ------- -- --   -------- - -------  

  ٣٠٩٫٧٣٠  ٨٧٠٫٨٣٨  ١١٠٫٢٦٠  ٧٩٩٫٦٩٦  ١٠٣٫٥١١٫٢  
  =======  =======  =======  ======  =========  

            المطلوبات المالية
  ٤٫٦٧٦  -  ٤٫٦٧٦  -  -  المصرفي لالتموي

  المبالغ مستحقة الدفع إلى المشاركين في 
  ٧٥٩٫٥٩٧  -  -  -  ٧٥٩٫٥٩٧  بالوحدات العقود المرتبطة

  ١٢٠٫٧٤٢  -  ١٢٠٫٧٤٢  -  -  أرصدة تكافل دائنة
  ١٧٣٫٦٠٢  -  ١٧٣٫٦٠٢  -  -  الذمم الدائنة األخرى

٢٦٤٫٦١٣  -  -  -  المطلوبات المحتفظ بھا للبيع  ٢٦٤٫٦١٣  
  -------- -- ----   ----------  -------- -----   ---------   ----------- -----  
  ٢٦٤٫٦١٣  ٢٩٩٫٠٢٠  -  ٧٥٩٫٥٩٧  ٨٨١٫٦٧١٫١  
  ========  ======  =======  =====  =========  



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٦ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
  االستثمارات   ١١

  

  
 ٢٠١٦يونيو٣٠

  (غير مدققة)
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

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

  
 استثمارات

  ليةمح
 استثمارات

  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 
 ً   تتم إدارتھا خارجيا

 
-  

 
١٤٫١٦١  

 
١٤٫١٦١  

  
-  

  
١٨٫٩٩٩  

  
١٨٫٩٩٩  

  ١٤٫٠١٠  ٩٫٥١٨  ٤٫٤٩٢ ١٥٫١٨٠ ١٠٫٤٢٠ ٤٫٧٦٠  أسھم وأوراق مالية 
  -------- ------------ -----------   --------   -----------   -----------  
  ٣٣٫٠٠٩  ٢٨٫٥١٧  ٤٫٤٩٢ ٢٩٫٣٤١ ٢٤٫٥٨١ ٤٫٧٦٠  

           استثمارات متاحة للبيع
           

  لة ومحفظة صناديق متباد
 ً   تتم إدارتھا خارجيا

 
-  

 
٨١٫٨١٤  

 
٨١٫٨١٤  

  
-  

  
١٠٥٫٤٧٣  

  
١٠٥٫٤٧٣  

  ٤٫٧٨٧  ٤٢٩  ٤٫٣٥٨ ٥٫٣٤٢ ٧٨٣ ٤٫٥٥٩  أسھم وأوراق مالية 
  -------- ------------ -----------   --------   -----------   -----------  
  ١١٠٫٢٦٠  ١٠٥٫٩٠٢  ٤٫٣٥٨ ٨٧٫١٥٦ ٨٢٫٥٩٧ ٤٫٥٥٩  

 اجع (رايداعات اسالمية 
  )١- ١١إيضاح   

 
-  

 
١٧٨٫٣٢٧  

 
١٧٨٫٣٢٧  

  
-  

  
١١٦٫٦٠٥  

  
١١٦٫٦٠٥  

          
           لالستحقاق محتفظ بھا 

  ٢٣٠٫٩٧٦  ٢٣٠٫٩٧٦  -  ١٦٤٫٧٥٣ ١٦٤٫٧٥٣ -   صكوك وسندات حكومية 
    ٢١٠٫٧٠٢  ٢١٠٫٧٠٢  -  ١٣٠٫٠٠٥ ١٣٠٫٠٠٥ -  استثمارات أخرى   
 --------- ------------  ------------  ------- -   ----------   ----------  

  ٧٠١٫٥٥٢  ٦٩٢٫٧٠٢  ٨٫٨٥٠  ٥٨٩٫٥٨٢ ٥٨٠٫٢٦٣ ٩٫٣١٩  إجمالي االستثمارات
  ===== ======= ======  ====  ======  ======  

  

ً ألحكام الشريعة اإلسالمية   ١-١١ إلى ٪٢٢.٠مؤسسات مالية مختلفة وتخضع لمعدالت ربح تتراوح ما بين  لدىتمثل إيداعات وفقا
  .من تاريخ االستحواذ أشھرثالثة  عن تزيدوتستحق خالل فترة  )٪٧٥.٤لى إ ٪٢٢.٠: ٢٠١٥( ٪٧٥.٤  

  
  المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات استثمارات   ٢-١١

  
  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠    
   ٢٠١٥    ٢٠١٦     
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ٧٦٦٫٦٨٧  ٨٧٥٫٢٢١  ة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادل
    ======  ======  

  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٧ 

  
  (تابع)إيضاحات 

  
  (تابع) االستثمارات  ١١
  

  تحديد القيم العادلة
  

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

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

  للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:
  
  

  اإلجمالي  ٣وى المست  ٢المستوى   ١المستوى   األوراق المالية االستثمارية
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  
          
          (غير مدققة)٢٠١٦ يونيو ٣٠

          الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  ١٤٫١٦١  -  -  ١٤٫١٦١  صناديق متبادلة

في العقود المرتبطة  المشاركيناستثمارات 
  ٨٧٥٫٢٢١  -  ٨٧٥٫٢٢١  -  الوحداتب

  ١٥٫١٨٠  -  -  ١٥٫١٨٠   أسھم وأوراق مالية
  ----------  -------- ---  -------  ------ -----  
  ٩٠٤٫٥٦٢  -  ٨٧٥٫٢٢١  ٢٩٫٣٤١  
  =====  ======  ====  ======  

          متاحة للبيع
٨١٤٫٨١  -٨١٤٫٨١  -  صناديق متبادلة  

  ٥٫٣٤٢  -  ٧٨٣  ٤٫٥٥٩  أسھم وأوراق مالية 
  ---------  -------- ---  -------  ----- ------  
  ٨٧٫١٥٦  -  ٨٢٫٥٩٧  ٤٫٥٥٩  
  =====  ======  ====  ======  
          
       (مدققة)٢٠١٥ديسمبر ٣١

          القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ١٨٫٩٩٩  -  ٣٫٢٣٤  ١٥٫٧٦٥  صناديق متبادلة

استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة 
  ٧٦٦٫٦٨٧  -  ٧٦٦٫٦٨٧  -  بالوحدات

  ١٤٫٠١٠  -  -  ١٤٫٠١٠  أسھم وأوراق مالية 
  ---------  ----- ------  -------  ----------  
  ٧٩٩٫٦٩٦  -  ٧٦٩٫٩٢١  ٢٩٫٧٧٥  
  =====  ======  ====  ======  

          متاحة للبيع
  ١٠٥٫٤٧٣  -  ١٠٥٫٤٧٣  -  صناديق متبادلة

  ٤٫٧٨٧  -  ٤٢٩  ٤٫٣٥٨  أسھم وأوراق مالية 
  --------  ----------  -------  ------ -----  
  ١١٠٫٢٦٠  -  ١٠٥٫٩٠٢  ٤٫٣٥٨  
  ====  ======  ====  ======  

  
  
  
  
  
  
  

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٨ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
  طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ   ١٢
  

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

  
  أشھر  ستةفترة ال  أشھر  ستةفترة ال    
  المنتھية في   المنتھية في     
   يونيو ٣٠    يونيو ٣٠    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١٫٤٣٦  ١٫٢٠٢    مصروفات عمومية وإدارية 
  ٩٨٨  -    إعادة التكافل على المساھمات  

  ٢٦  -    طالباتإعادة التكافل على الم
    ====  ====  
    

        تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
        

  ٤٫٦٥٣  ٣٫٥١٩    قصيرة األجل امتيازات
  ٢٥٠  ٢٤٢    تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  --------   --------   
    ٤٫٩٠٣  ٣٫٧٦١  
   ====    ====  
     
  ديسمبر ٣١    يونيو ٣٠    

  ٢٠١٥  ٢٠١٦    المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١١٫١٢٨  ١١٫١٢٨    (مبالغ مدفوعة مقدماً لالستثمار)مجموعة بن زايد 
الشركات األخرى الخاضعة إلدارة مشتركة مع 

  ٣٤٦  ٦٩٠    المجموعة
    ----------   ---------  
    ١١٫٤٧٤  ١١٫٨١٨  
    =====    =====  

  
   
  

  
  
  
  

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

١٩ 

  
   تابع)(إيضاحات 

  
  العمليات المتوقفة   ١٣
  

بست ري القابضة. لم يتم سابقاً  وھي على بيع استثمارھا في احدى شركاتھا التابعةالسابقة  السنةوافق مجلس إدارة المجموعة خالل 
طة العمليات تصنيف الشركة التابعة كمحتفظ بھا للبيع. تمت إعادة بيان أرقام المقارنة لتوضيح العمليات المتوقفة مقارنة بأنش

  المستمرة.
  

      النتائج من العمليات المتوقفة

  أشھر  ستةفترة ال  أشھر  ستةفترة ال    
  المنتھية في   المنتھية في     
   يونيو ٣٠    يونيو ٣٠  

    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)    
        

  ٣٨٫٤٨٣  ٨٫٧٠٥    اإليرادات 
  )٨٠٫٧٢٠(  )٩٫٨٩٧(    المصروفات

    ----------  ----------  
  ) ٤٢٫٢٣٧(  )١٫١٩٢(    النتائج من األنشطة التشغيلية 

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

  ) ٤٢٫٢٣٧(  )١٫١٩٢(  الخسائر من العمليات المتوقفة، صافية من الضريبة
  ======  =====  

  )٠٫٠٣٦(  )٠٫٠٠١(    السھم  خسارة
  العمليات المتوقفةالتدفقات النقدية من / (المستخدمة في) 

    

    يونيو ٣٠      
      ٢٠١٦  
  (غير مدققة)      
        

  )١٨٫٤٩٨(      صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
  ١٢٫٢٢١      األنشطة االستثمارية منصافي النقد 
  ٢٫٦٦٤      األنشطة التمويلية منصافي النقد 

       ------------  
  )٣٫٦٠٩(      للفترةصافي التدفقات النقدية 

    =======  
  
  
  

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

٢٠ 

  

   (تابع)إيضاحات 
  
  مجموعة االستبعاد المحتفظ بھا للبيع   ١٤
  

  موجودات ومطلوبات مجموعة االستبعاد المحتفظ بھا للبيع
  

ً تكاليف البيع وقد تضمنت الموجودات والمطلوبات ٢٠١٦ يونيو ٣٠كما في  ، تم بيان مجموعة االستبعاد بالقيمة العادلة ناقصا
  التالية.

  ديسمبر  ٣١  يونيو  ٣٠    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١١٫٥٩٤  ١١٫٣٥٢    الممتلكات والمعدات
  ٥٤٧  ٥٢١    الموجودات غير الملموسة

  ١١٥٫٧٧٤  ١١٥٫٧٧٦    العقارات االستثمارية
  ٥١٧  ٥١٦    االستثمارات في شركات زميلة

  ٧٥٦  ٧٥٤    ريةالودائع القانونية واالستثما
  ٥١٫٨٦١  ٣٣٫٦٢٢    االستثمارات

  ١١٦٫٤٤٩  ١١٤٫١٩٨    ودائع لدى شركات تأمين وإعادة تأمين
  ٢٥٠٫٣٢٠  ٢٤٥٫٤٣٠    أقساط وأرصدة تأمين مدينة

  ٤٥٫٥٥٩  ٥٠٫٩٩٢    قيد التسويةحصة شركات إعادة التأمين من المطالبات 
  ١٫٠٢٠  ٧١٧    حصة شركات إعادة التأمين من األقساط غير المكتسبة

  ١٦٫٤٠٤  ١٤٫٢٢٧    الموجودات األخرى
  ٩٧٫٩٢٨  ١٠٠٫٣٨٤    إيداعات إسالمية

  ٢٧٫٠٨٥  ٢٣٫٤٧٦    النقد في الصندوق ولدى البنك
  )٥٫٥٠٥(  )٥٫٥٠٥(    معدالت التأخر المتعلقة بمجموعة االستبعاد 

   -----------   -----------  
  ٧٣٠٫٣٠٩  ٧٠٦٫٤٦٠    الموجودات المحتفظ بھا للبيع

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

    
  ١٧٦٫٦٧٤  ١٧٣٫٠٩٥    إجمالي المطالبات القائمة
  ٥٥٫٠٣٩  ٥٥٫٢٦٨    األقساط غير المكتسبة
  ٢٥٠٫١٦٦  ٢٣٠٫٧٦٨    أرصدة تأمين دائنة

  ٣٫٧١٧  ٦٫٤٢٥    الذمم الدائنة األخرى واالستحقاقات
  ١٢٧٫٦٦٨  ١٣٠٫٣٣٥    استحقاق طويل األجل –قرض مصرفي 

     -----------   -----------  
  ٦١٣٫٢٦٤  ٥٩٥٫٨٩١    مطلوبات محتفظ بھا للبيع

  ======  ======  
  ١١٧٫٠٤٥  ١١٠٫٥٦٩    صافي الموجودات

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

  قياس القيمة العادلة
  

  النظام المتدرج للقيمة العادلة -١
 

ألف  ١٫٨٣٥ليف البيع البالغة ألف درھم (قبل تكا ١١٢٫٤٠٤إن مقياس القيمة العادلة غير المعتاد المتعلق بمجموعة االستبعاد البالغ 
  للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت على أسلوب التقييم المستخدم. ٣درھم) تم تصنيفھا ضمن المستوى 

  

 أسلوب التقييم -٢
  

اد فيما قامت المجموعة بإجراء تقييم فردي لكل أصل والتزام استناداً إلى الوضع الراھن. تم احتساب القيمة المتوقعة القابلة لالسترد
  يتعلق بالموجودات وقيمة تسوية المطلوبات استناداً إلى أحدث المعلومات المتاحة.

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

٢١ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
   التكافلمحفظة حاملي وثائق    ١٥

     
  يونيو   ٣٠  ديسمبر  ٣١    يونيو ٣٠    
    ٢٠١٥  ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم    
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)    

          
          

  )٩٨٫٤٠٧(  )٩٨٫٤٠٧(  )٢٣١٫٨٢٧(    يناير      ١الرصيد في 
  -  )١١٧٫٨٢٣(  )١٨٣٫١٨٨(  )٦للسنة (إيضاح  التكافل للفترة/ المنسوب إلى حاملي وثائق صافي العجز

  )٢٢،٧١١(  )١٥٫٥٩٧(  -  األسريتكافل التوزيعات الفائض المقترحة لحاملي وثائق 
    ----------- ---   ----------- -  ----------- -  
    )١٢١٫١١٨(  )٢٣١٫٨٢٧(  )٤١٥٫٠١٥(  
  =======  =======  =======  

     ------------   -----------   -----------  
  ١٢١٫١١٨  ٢٣١٫٨٢٧  ٤١٥٫٠١٥    المساھمينممولة من قبل 

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

    
====  
  

====  
  

====  
                         

  

  .الوثائق حامليو الشركة لعقود التكافل المبرمة بينوفقاً  وثائق التكافلمحفظة حاملي في عجز المو الشركة بتمويل قام مساھ
  
  السھم  خسارة    ١٦

  
مليون درھم  ١٦١٫٥البالغة والمنسوبة للمساھمين  الخسائر على ٢٠١٦ يونيو ٣٠لفترة المنتھية في لالسھم  خسارةيرتكز احتساب 

مليون درھم) مقسمة على المتوسط المرجح لعدد األسھم البالغة  ٣٥٫٣ البالغةمنسوبة للمساھمين ال األرباح: ٢٠١٥ يونيو ٣٠(
ً مليون سھم ١٫١٨٨ ً مليون سھم ١٫١٨٨: ٢٠١٥ يونيو ٣٠( ا ال يوجد تأثير تخفيفي على ربحية السھم . ) القائمة خالل الفترةا

  األساسية.
    



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

٢٢ 

  
   (تابع)إيضاحات 

  
  لطارئة واالرتباطات الرأسمالية  االلتزامات ا   ١٧

  

  ديسمبر  ٣١   يونيو ٣٠    
    ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  ألف درھم  ألف درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١١٫٨٧٣  ١١٫١١٩    خطابات ضمان      
     =====  =====  

  

كرھن مقابل  لدى أحد البنوكمليون درھم)  ١٢٫١٤: ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ١١٫١٥يتم 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 
وقيته يستند بشكل كبير على نتائج تم إصدارھا. ترى اإلدارة بناًء على رأي االستشاري القانوني المستقل أن تأكيد قيمة االلتزام وت

ً لالستشاري القانوني المستقل، لدى المجموعة أساس قوي  . للحصول على حكم لصالحھاحكم 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  وإمكانيةكون من األرجح أن ينتج عن ذلك خسائر للمجموعة فيما يتعلق بتدفق الموارد االقتصادية الخارجة، حين ي
  موثوق لمبلغ التدفقات الخارجة.

  
  : ال شيء).٢٠١٥ديسمبر  ٣١( ٢٠١٦ يونيو ٣٠لم تكن ھناك التزامات رأسمالية ھامة كما في 

 
     القطاعات التشغيلية   ١٨

  
  طاع األعمال حسب ق

  

  ) ٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستة(لفترة ال
  

  التكافل العام  
  التكافل 
  األسري

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
        

  ٤١٧٫٢٣٨  ١٥٥٫٠٣٩  ٢٦٢٫١٩٩  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  ======  ======  ======  

  ٣٢٣٫٥٥٤  ١٣٢٫٧٢٤  ١٩٠٫٨٣٠  صافي المساھمات المكتسبة 
  ١٧٫٧٦١  ٣٫٥٤١  ١٤٫٢٢٠  إعادة التكافل المتنازل عنه من العموالت إيرادات 

  ------- ----  ----------  ------ -----  
 ٣٤١٫٣١٥ ١٣٦٫٢٦٥ ٢٠٥٫٠٥٠  

  )٣٣٤٫٩٠٠(  )٢١٫٥٠٤(  )٣١٣٫٣٩٦(  صافي المطالبات المتكبدة
  )١٢٤٫٥٨٥(  )٨٥٫٠١٢(  )٣٩٫٥٧٣(  مصروفات العموالت والتكاليف األخرى

  ------ -----  --------- --  ------- -----  
  )١١٨٫١٧٠(  ٢٩٫٧٤٩  )١٤٧٫٩١٩(  إيرادات التأمين  (خسائر)/صافي 

  ٢٢٫٤٧٧      إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )٥٩٫٠٠٦(    المصروفات غير المخصصة والضريبة

  )١٫١٩٢(      الخسائر من العمليات المتوقفة
      --------- ---  

  )١٥٥٫٨٩١(      د الضريبةبع الخسائرصافي 

      ======  
  

  
   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

٢٣ 

  
   (تابع)إيضاحات 

 
     (تابع) القطاعات التشغيلية   ١٨

  
  (تابع)حسب قطاع األعمال 

  

  ) ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلفترة ال(
  (ُمعاد بيانھا)

  

  
  التكافل العام

  التكافل 
  األسري

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
        
  ٤٤١٫٣٩٩  ١١٤٫٧٩٢  ٣٢٦٫٦٠٧  جمالي المساھمات المكتتبة إ

  ======  =====  ======  
  ٣١٤٫٠٢٢  ٩٦٫٥٦٦  ٢١٧٫٤٥٦  صافي المساھمات المكتسبة 

  العموالت المستلمة من إعادة التأمين
  وإعادة التكافل المتنازل عنه   

  
١٨٫٧٤٩  

  
١٫٧٦١  

  
٢٠٫٥١٠  

   -----------   ----------   -----------  
  ٣٣٤٫٥٣٢  ٩٨٫٣٢٧  ٢٣٦٫٢٠٥  

  )١٦٨٫٦٧١(  )١٣٫٠١٣(  )١٥٥٫٦٥٨(  صافي المطالبات المتكبدة
  )١٠٧٫٤٥٤(  )٥٥٫٨٩٥(  )٥١٫٥٥٩(  األخرىالعموالت المدفوعة والتكاليف 

   -----------   -----------  ------ -----  
  ٥٨٫٤٠٧  ٢٩٫٤١٩  ٢٨٫٩٨٨  صافي إيرادات التأمين 

  ٢١٫١٢٩      إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )٦٨٫٦١٦(      األرباح من العمليات المتوقفة

  )٤٢٫٢٣٧(      المصروفات غير المخصصة والضريبة
    ----------  

  )٣١٫٣١٧(      بعد الضريبة األرباحصافي 

      =====  
  

  حسب التوزيع الجغرافي
  

   )٢٠١٦ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستة(لفترة ال

  آسيا  إفريقيا   
  

  اإلجمالي 
  ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 
        

  ٤١٧٫٢٣٨  ٢٧٨٫٠٦٢  ١٣٩٫١٧٦  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  ======  ======  ======  

  ٣٢٣٫٥٥٤  ٢٠٧٫٢٥٢  ١١٦٫٣٠٢  صافي المساھمات المكتسبة 
  العموالت المستلمة من إعادة التأمين

  وإعادة التكافل المتنازل عنه 
  

٥٫٦٥٧  
  

١٢٫١٠٤  
  

١٧٫٧٦١  
  --------- --  --------- --  --------- --  
  ٣٤١٫٣١٥  ٢١٩٫٣٥٦  ١٢١٫٩٥٩  

  )٣٣٤٫٩٠٠(  )٢٦١٫٤٥٤(  )٧٣٫٤٤٦(  صافي المطالبات المتكبدة
  )١٢٤٫٥٨٥(  )٩٦٫٢٧٩(  )٢٨٫٣٠٦(  األخرىوالتكاليف المدفوعة العموالت 

  --------- --  --------- --  --------- --  
  )١١٨٫١٧٠(  )١٣٨٫٣٧٧(  ٢٠٫٢٠٧  التأمين  / (خسائر) صافي إيرادات

  ٢٢٫٤٧٧     إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )٥٩٫٠٠٦(     المصروفات غير المخصصة والضريبة

  )١٫١٩٢(      الخسائر من العمليات المتوقفة
       ------------  

  )١٥٥٫٨٩١(      بعد الضريبة الخسائرصافي 
      =======  
  

  

   
   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

٢٤ 

  
   (تابع)إيضاحات 

 
     (تابع) القطاعات التشغيلية   ١٨
  

  (تابع) حسب التوزيع الجغرافي(
  

  ) ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  ستةلفترة ال
  (ُمعاد بيانھا)

  
  اإلجمالي   آسيا  إفريقيا   
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   

        

  ٤٤١٫٣٩٩  ٢٨٨٫٦٧٧  ١٥٢٫٧٢٢  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  ======  ======  ======  

  ٣١٤٫٠٢٢  ١٩٦٫٠٢٠  ١١٨٫٠٠٢  صافي المساھمات المكتسبة 
  العموالت المستلمة من إعادة التأمين

  وإعادة التكافل المتنازل عنه 
  

٧٫٦٢٤  
  

١٢٫٨٨٦  
  

٢٠٫٥١٠  
  --------- --  --------- --  --------- --  
  ٣٣٤٫٥٣٢  ٢٠٨٫٩٠٦  ١٢٥٫٦٢٦  

  )١٦٨٫٦٧١(  )١٠١٫٣٣٢(  )٦٧٫٣٣٩(  صافي المطالبات المتكبدة
  )١٠٧٫٤٥٤(  )٧٩٫٣٩٠(  )٢٨٫٠٦٤(  ألخرىاوالتكاليف المدفوعة العموالت 

  --------- --  --------- --  --------- --  
  ٥٨٫٤٠٧  ٢٨٫١٨٤  ٣٠٫٢٢٣  صافي إيرادات التأمين 

  ٢١٫١٢٩      إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
  )٦٨٫٦١٦(      المصروفات غير المخصصة والضريبة

  )٤٢٫٢٣٧(      األرباح من العمليات المتوقفة
      ---------- -  

  )٣١٫٣١٧(    بعد الضريبة الخسائرصافي 
      ====== 

  
  
  
  

   



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

٢٥ 

 
   (تابع)إيضاحات 

 
     (تابع) القطاعات التشغيلية   ١٨

 
  حسب قطاع األعمال 

 
  )٢٠١٦ يونيو ٣٠(كما في 

 
  

  التكافل العام
  التكافل 
  األسري

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   الموجودات 
      

  ٦٩٫١٠٣  ٤٫٦٠٨  ٦٤٫٤٩٥  ات الممتلكات والمعد
  ١٢٧٫١٠٥  ٢٣٤  ١٢٦٫٨٧١  الموجودات غير الملموسة الشھرة التجارية و

  ٥١٫٣٤٤  -  ٥١٫٣٤٤  العقارات االستثمارية 
  ٨٩٫٥٨٩  -  ٨٩٫٥٨٩  استثمارات في شركات زميلة 

  ١٢٫٤٨٢  ٤٫٠٨٦  ٨٫٣٩٦  ودائع قانونية
  ٥٨٩٫٥٨٢  ٦٫٠٠٨  ٥٨٣٫٥٧٤  استثمارات

  ٨٧٥٫٢٢١  ٨٧٥٫٢٢١  -  في العقود المرتبطة بالوحداتاستثمارات المشاركين 
  ٤٫٢٨٢  -  ٤٫٢٨٢  ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

  ٢٤٩٫٦٩٣  ١٩٫٥٧٦  ٢٣٠٫١١٧  المساھمات وأرصدة التكافل المدينة 
  ١٦٨٫٧٥٤  ٢٢٫٤٦٣  ١٤٦٫٢٩١    قيد التسويةحصة شركات إعادة التكافل من المطالبات 

  ١١١٫٦٦٢  ٧٩٧  ١١٠٫٨٦٥  ل من المساھمات غير المكتسبةحصة شركات إعادة التكاف
  ١١٫٨١٨  -  ١١٫٨١٨  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

  ٣٥٥٫٩٧٩  ٣٣٤٫١٢٠  ٢١٫٨٥٩  مدينةالذمم والخرى األموجودات ال
  ٩٤٫٠٦٠  ١٦٫٥٨٨  ٧٧٫٤٧٢  واألرصدة المصرفية نقد ال

  ٧٠٦٫٤٦٠  ١٠٠٫١٥٦  ٦٠٦٫٣٠٤  الموجودات المحتفظ بھا للبيع
   --------------  -------- -----   --- ----------   

  ٣٫٥١٧٫١٣٤  ١٫٣٨٣٫٨٥٧  ٢٫١٣٣٫٢٧٧  إجمالي الموجودات
  ========  ========  ========  

        المطلوبات باستثناء محفظة حاملي وثائق التأمين 
  

  التكافل العام
  التكافل 
  األسري

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
        
  ٥٫١٠١  ١٦٢  ٤٫٩٣٩  لتمويل المصرفيا

  ٥٤٢٫٥١٧  ٩٠٫٨٠٤  ٤٥١٫٧١٣     تكافل األسرةواحتياطي  قيد التسويةالمطالبات 
  ٨٦٨٫٩٤٨  ٨٦٨٫٩٤٨  -  للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات مبالغ مستحقة 

  ٢٤٣٫٦٥١  ٤٫٢٤٩  ٢٣٩٫٤٠٢ احتياطي المساھمات غير المكتسبة
  ١٣٩٫٨٦٨  ١٠٫٨٢٩  ١٢٩٫٠٣٩  أرصدة تكافل دائنة 

  ٢٦٤٫٣٧٤  ٦٣٫٨٨٣  ٢٠٠٫٤٩١  مستحقات وذمم دائنة أخرى
  ٥٩٥٫٨٩١  ٨٣٫٩٢٧  ٥١١٫٩٦٤  المطلوبات المحتفظ بھا للبيع

   --------------  -------- -----   --- ----------   
  ٢٫٦٦٠٫٣٥٠  ١٫١٢٢٫٨٠٢  ١٫٥٣٧٫٥٤٨  إجمالي المطلوبات

  -  -  -   محفظة حاملي وثائق التأمين
   ---------- --  ------- ----   ---- --------   

  ٨٥٦٫٧٨٤  ٢٦١٫٠٥٥  ٥٩٥٫٧٢٩  صافي الموجودات المستخدمة 
  ======  ======  ======  

        بواسطة:  ممول
  ٧٨٦٫١٧٩    حقوق ملكية المساھمين
  ٧٠٫٦٠٥      الحصص غير المسيطرة

      ------- ----   
      ٨٥٦٫٧٨٤  
      ======  

  
  



  الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) وشركاتھا التابعة

٢٦ 

 
   (تابع)إيضاحات 

 
     (تابع) التشغيلية القطاعات   ١٨

 

  حسب قطاع األعمال 
 

  )٢٠١٥ديسمبر  ٣١(كما في 
  

  التكافل العام
  التكافل 
  األسري

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   الموجودات 
        

  ٧١٫١٣٨  ٥٧٧  ٧٠٫٥٦١  الممتلكات والمعدات 
  ١٢٧٫١٩٤  ٤٧  ١٢٧٫١٤٧  الموجودات غير الملموسة الشھرة التجارية و

  ٥٣٫٨٧٣  -  ٥٣٫٨٧٣  قارات االستثمارية الع
  ٨٧٫٥٤٨  -  ٨٧٫٥٤٨  استثمارات في شركات زميلة 

  ٢١٫٤٧٦  ٤٫٠٠٠  ١٧٫٤٧٦  ودائع قانونية
  ٧٠١٫٥٥٢  -  ٧٠١٫٥٥٢  استثمارات

  ٧٦٦٫٦٨٧  ٧٦٦٫٦٨٧  -  استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
  ٤٫٥٩٨  -  ٤٫٥٩٨  ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

  ٢٠٣٫٨٢٩  ١١٫١١١  ١٩٢٫٧١٨  المساھمات وأرصدة التكافل المدينة 
  ١١٦٫٢٤٣  ١٥٫٧٥٨  ١٠٠٫٤٨٥  حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية  
  ٧١٫٣٤٥  ٨٦٢  ٧٠٫٤٨٣  حصة شركات إعادة التكافل من المساھمات غير المكتسبة

  ١١٫٤٧٤  -  ١١٫٤٧٤  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 
  ٣٣٩٫٣٢٠  ٣١٦٫٨٧٤  ٢٢٫٤٤٦  الموجودات األخرى والذمم المدينة

  ٥٢٫٦٠٣  ١٣٫٩٤٣  ٣٨٫٦٦٠  واألرصدة المصرفية نقد ال
  ٧٣٠٫٣٠٩  ٢٦٫٦٢١  ٧٠٣٫٦٨٨  الموجودات المحتفظ بھا للبيع

  --------- ----  ----------- --  --------- ----   
  ٣٫٣٥٩٫١٨٩  ١٫١٥٦٫٤٨٠  ٢٫٢٠٢٫٧٠٩  إجمالي الموجودات

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

  
  التكافل العام

  التكافل 
  األسري

  
  اإلجمالي 

  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم   
        

  ٤٫٦٧٦  -  ٤٫٦٧٦  التمويل المصرفي
  ٣٨٨٫٣٣٨  ٦٣٫١٧٣  ٣٢٥٫١٦٥   المطالبات قيد التسوية واحتياطي تكافل األسرة  

  ٧٥٩٫٥٩٧  ٧٥٩٫٥٩٧  -  مبالغ مستحقة للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات 
  ٢٣٥٫٨٠٨  ٣٫١٦٢  ٢٣٢٫٦٤٦  احتياطي المساھمات غير المكتسبة 

  ١٢٠٫٧٤٢  ٦٫٥٣٨  ١١٤٫٢٠٤  أرصدة تكافل دائنة 
  ٢٠٣٫٣١١  ٧٦٫٤٦١  ١٢٦٫٨٥٠ مستحقات وذمم دائنة أخرى

  -  -  -  المبالغ المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٦١٣٫٢٦٤  ٢٢٫٢٨٧  ٥٩٠٫٩٧٧  المطلوبات المحتفظ بھا للبيع

  ------- ------  ----- ------   -------------   
  ٢٫٣٢٥٫٧٣٦  ٩٣١٫٢١٨  ١٫٣٩٤٫٥١٨  إجمالي المطلوبات

  -  -  -  محفظة حاملي وثائق التأمين 

 ----- ------  ------- ----  ------ -------   
  ١٫٠٣٣٫٤٥٣  ٢٢٥٫٢٦٢  ٨٠٨٫١٩١  صافي الموجودات المستخدمة 

  ======  ======  =======  
        ممول بواسطة: 

  ٩٥٩٫٣٠٧      حقوق ملكية المساھمين
  ٧٤٫١٤٦      الحصص غير المسيطرة

      ---------- ---  
      ١٫٠٣٣٫٤٥٣  
      =======  

  
  أرقام المقارنة  ١٩

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


