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اإلمارات العربیة المتحدة دولة 

 مساھمي السادة إلى المرحلیة الموحدة المختصرةتقریر مراجعة البیانات المالیة  
  الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع

مقدمة
(سالمة) ش.م.ع ("الشركة") المرفقة للشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین  المختصرة  الموحدة    لقد قمنا بمراجعة البیانات المالیة المرحلیة 

والبیانات المرحلیة الموحدة   ٢٠٢٢مارس    ٣١وشركاتھا التابعة ("المجموعة")، والتي تتضمن بیان المركز المالي المرحلي الموحد كما في  
المنتھیة في ذلك التاریخ واإلیضاحات  الثالثة أشھر  لتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق الملكیة لفترة  واذات الصلة للدخل والدخل الشامل  

رى. إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة وفقًا لمعیار المحاسبة الدولي األخ 
منا  التقاریر المالیة المرحلیة. إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة استنادًا إلى أعمال المراجعة التي ق  ٣٤رقم  
بھا.

نطاق المراجعة 
"مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة من قبل مدقق الحسابات  ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 

المالیة والمحاسبیة   المستقل للشركة". إن مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة محددة بصفة رئیسیة باالستفسار من المسؤولین عن األمور
الذي یتم وفقاً لمعاییر    التدقیقوبإجراء مراجعة تحلیلیة للمعلومات المالیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة یقل كثیرًا عن نطاق  

أعمال التدقیق. ونظرًا  التدقیق الدولیة وبالتالي ال نستطیع الحصول على التأكید الذي یمكن أن نحصل علیھ عن كافة األمور الجوھریة خالل  
لذلك فإننا ال نبدي رأي مدقق الحسابات.

أساس االستنتاج المتحفظ
تبلغ   دفتریة  بقیمة  عقاریة  استثمارات  المجموعة  موجودات  إجمالي  درھم  ١٤٢٫٧٨٤یتضمن  درھم)  ١٤٢٫٠٥٥:  ٢٠٢١(  ألف  ،  ألف 

  ٢٤٢٫٥٤٥، وموجودات وذمم مدینة أخرى مدرجة بمبلغ  ألف درھم)  ٥٥٩٫٠٦٦:  ٢٠٢١(  درھم  ألف  ٥٥٢٫٠٣١  واستثمارات مدرجة بمبلغ
. تشمل الموجودات المذكورة أعاله ما یلي: ألف درھم) ٢٥٦٫٣٥٤: ٢٠٢١( ألف درھم

 ؛٦(إیضاح   ألف درھم) ٨٤٫٩٥٧: ٢٠٢١( ألف درھم ٨٤٫٩٥٧استثمارات عقاریة بقیمة دفتریة تبلغ(

  ألف   ٦٢٫٥٦١واستثمارات متاحة للبیع بمبلغ    ألف درھم)  ٤٧٫١٤٢:  ٢٠٢١(  ألف درھم  ٤٧٫١٤٢استثمارات إیداع إسالمي بمبلغ
 ألف درھم)   ٦٥٫٧٣٨:  ٢٠٢١(  ألف درھم  ٦٥٫٧٣٨واستثمارات محتفظ بھا لالستحقاق بمبلغ  ألف درھم)    ٦٢٫٥٦١:  ٢٠٢١(درھم  

و)؛ ٨(إیضاح 

 ١٨(إیضاح  ألف درھم)  ٣٣٫٦٣٩:  ٢٠٢١( ألف درھم ٣٣٫٦٣٩تبلغ ذمم مدینة أخرى بقیمة دفتریة( .

لالستثمارات العقاریة واالستثمارات  بسبب الدعاوى القضائیة المستمرة بین المجموعة وأطراف أخرى، لم نتمكن من استكمال مراجعتنا  
المطبقة والتقدیرات التي تم إجراؤھا أثناء تحدید القیمة   حیث لم نتمكن من تحدید ما إذا كانت األحكاموالذمم المدینة األخرى المذكورة أعاله  

العادلة للموجودات مالئمة، ولم نتمكن من تحدید ما إذا كانت المجموعة تمتلك ھذه الموجودات بشكل قانوني. 



مساھمي  السادة إلى المرحلیة الموحدة المختصرةتقریر مراجعة البیانات المالیة  
(تتمة)   اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.عالشركة 

أساس االستنتاج المتحفظ (تتمة) 
حول البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. فیما لو كنا قادرین على استكمال مراجعتنا    ١٩تم توضیح ھذه المسألة في اإلیضاح رقم

، السترعت انتباھنا أمور تشیر إلى لزوم إجراء تعدیالت على  لالستثمارات العقاریة واالستثمارات والذمم المدینة األخرى المذكورة أعاله
تصرة. المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المخ 

. المسألةفیما یتعلق بنفس   ٢٠٢١دیسمبر  ٣١حول البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في  بإصدار رأي متحفظلقد قمنا 

االستنتاج المتحفظ 
ما ھي علیھ باستثناء التعدیالت على المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة التي كنا سنكون على درایة بھا لو لم تكن األمور على 
لمختصرة  فیما یتعلق بالبنود أعاله، بناًء على مراجعتنا، لم یصل إلى علمنا أیة أمور تجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة ا

. ٣٤المرفقة لم یتم إعدادھا، من كافة النواحي الجوھریة، وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي رقم 

عن إرنست ویونغ

قیع:بتو
أشرف أبو شرخ 

شریك
٦٩٠رقم القید: 

٢٠٢٢مایو  ١٢
دبي، االمارات العربیة المتحدة 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

المرحلیة الموحدة المختصرة. تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة 

٣

المركز المالي الموحد المختصر بیان 
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
(مدققة) (غیر مدققة) إیضاحات 

ألف درھم ألف درھم

الموجودات 
٣٤٫٦٩٩٣٦٫٤٨٠الممتلكات والمعدات

١١٨٫٠٥٧١١٧٫٧٧٢الشھرة والموجودات غیر الملموسة
٦١٤٢٫٧٨٤١٤٢٫٠٥٥االستثمارات العقاریة

٣٫٤١٠٤٫٤٢٦موجودات حق االستخدام
٧٣٥٫٩٠٣٣٤٫٤٤٧االستثمار في الشركات الزمیلة 

٢١٨٫١٥٩٢٣٩٫٦٤٩الودائع
٨٥٥٢٫٠٣١٥٥٩٫٠٦٦االستثمارات 

٨٢٫٣٢٥٫٨٢٧٢٫٣٩٦٫٠٧٥استثمارات المشتركین في العقود المرتبطة بالوحدة 
١٫٩٨٩٢٫٣٨٧ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل 
٢٥٩٫٤٣٤٢١٣٫٤٠٤االشتراكات وذمم أرصدة التكافل المدینة 
٢٧٦٫٩١٩٢٦٢٫٣٥٠حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة

١٢٠٫٨٥٦١٣٥٫٧٨٩حصة إعادة التكافل من االشتراكات غیر المكتسبة
١٨٢٤٢٫٥٤٥٢٥٦٫٣٥٤المدینة األخرى الموجودات والذمم 

٢٥٨٫٤٦٩-األرصدة البنكیة المقیدة 
١٧٣٠٧٫١٣٥١٠٩٫٣٢١األرصدة البنكیة والنقد 

٤٫٦٣٩٫٧٤٨٤٫٧٦٨٫٠٤٤إجمالي الموجودات 

المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل 
٥٨٨٫٣٢٣٥٧٤٫٩٥٠المطالبات القائمة واحتیاطي التكافل العائلي 

٢٫٣٢٣٫٧٠٠٢٫٣٩٤٫٩٦٣ذمم دائنة إلى المشتركین في العقود المرتبطة بالوحدة 
٣٦٢٫١٠٣٣٢٧٫٧٥٦احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة

١٩٨٫٤٣٣٢٠٥٫٦٦٢ذمم أرصدة التكافل الدائنة 
٦٫٢٥٠٢٥٫٠٠٠القروض قصیرة األجل  
٣٢٠٫٩٥٥٣٩١٫٩٠٦ستحقات الذمم الدائنة األخرى والم

٣٫٥٨٤٤٫٦٣٩مطلوبات عقود اإلیجار 

٣٫٨٠٣٫٣٤٨٣٫٩٢٤٫٨٧٦إجمالي المطلوبات 
--صندوق مشتركي التكافل 

٣٫٨٠٣٫٣٤٨٣٫٩٢٤٫٨٧٦إجمالي المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

المرحلیة الموحدة المختصرة. تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة 

٤

(تتمة)بیان المركز المالي الموحد المختصر
(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١كما في 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
(مدققة) (غیر مدققة) إیضاحات 

ألف درھم ألف درھم

حقوق الملكیة 
١٠١٫٢١٠٫٠٠٠١٫٢١٠٫٠٠٠رأس المال 

) ٣٥٫٩٧٢()٣٥٫٩٧٢(١١أسھم الخزینة 
١٢١٠١٫٢٦٢١٠١٫٢٦٢االحتیاطي النظامي 

) ٣٧١٫٦٧٢()٣٦١٫٨٥٠(المتراكمةالخسائر 
) ١٣٦٫١٣١()١٥٠٫٥٧٢(١٣االحتیاطیات األخرى 

٧٦٢٫٨٦٨٧٦٧٫٤٨٧حقوق الملكیة العائدة إلى مالكي الشركة 
٧٣٫٥٣٢٧٥٫٦٨١الحقوق غیر المسیطرة 

٨٣٦٫٤٠٠٨٤٣٫١٦٨إجمالي حقوق الملكیة 

٤٫٦٣٩٫٧٤٨٤٫٧٦٨٫٠٤٤التكافل وحقوق الملكیة إجمالي المطلوبات وصندوق مشتركي 

 

 _______________ _________________
الرئیس التنفیذي رئیس مجلس اإلدارة 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. 

٥

الموحد المختصر  األرباح أو الخسائربیان 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم

٣٠٤٫٩٥٨٤٢٧٫٥٥٨المكتتبة االشتراكاتإجمالي 
) ١٨٥٫٩٨١()٨٠٫٤٤٣(متنازل عنھاالإعادة التأمین وإعادة التكافل اشتراكات: ناقصاً 

٢٢٤٫٥١٥٢٤١٫٥٧٧االشتراكاتصافي 
) ٦٨٫٢١٥()٦٢٫٢٥٥(مكتسبةالغیر االشتراكاتصافي الحركة في 

١٦٢٫٢٦٠١٧٣٫٣٦٢المكتسبة االشتراكات
١٠٫٩٠٨١١٫٦٢٨إعادة التأمین وإعادة التكافل المتنازل عنھااشتراكاتعلىإیرادات العموالت 

١٧٣٫١٦٨١٨٤٫٩٩٠
مصاریف االكتتاب 

١٢١٫٥٦٤١٣٤٫٨٣٨إجمالي المطالبات المدفوعة
) ٧٢٫٥٤٠()٥٢٫٨٠٣(: حصة إعادة التأمین وإعادة التكافل من المطالبات المدفوعةناقصاً 

٦٨٫٧٦١٦٢٫٢٩٨المدفوعةصافي المطالبات 
٣٫٨٧٣١٫٤٨٢التكافل العائلي واحتیاطيالقائمةصافي الحركة في المطالبات 

٧٢٫٦٣٤٦٣٫٧٨٠المطالبات المتكبدة 
٦٨٫٥٢٣٨٠٫١٣٨خرى األتكالیف المصاریف العموالت و

١٤١٫١٥٧١٤٣٫٩١٨
٣٢٫٠١١٤١٫٠٧٢صافي إیرادات االكتتاب 

١١٫٢٩٥١٢٫٢٥٧اإلیرادات من االستثمارات
٣٫١٧٦٣٫٩٠٨اإلیرادات األخرى 

٤٦٫٤٨٢٥٧٫٢٣٧
المصاریف 

) ٣١٫٢٩٣()٢٨٫٤٣٦(المصاریف العمومیة واإلداریة والمصاریف األخرى 
)٥٤٠()٦١٠(المصاریف المالیة

١٧٫٤٣٦٢٥٫٤٠٤صافي الفائض قبل الضریبة للفترة 
)١٫١٧٩()٢٫٣٦٧(الحالیة –الضریبة 

١٥٫٠٦٩٢٤٫٢٢٥مشتركي التكافل توزیعات إلى  البعد الضریبة للفترة قبل  صافي الفائض 
--لدى الشركة مشتركي التكافل التوزیعات إلى 
١٥٫٠٦٩٢٤٫٢٢٥للفترةمشتركي التكافل بعد الضریبة والتوزیعات إلى صافي الفائض 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. 

٦

(تتمة)بیان األرباح أو الخسائر الموحد المختصر 
) ةغیر مدقق(٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم

العائد إلى: 
٩٫٩٢٥٢٢٫٢٢٠المساھمین

٥٫١٤٤٢٫٠٠٥الحقوق غیر المسیطرة 
١٥٫٠٦٩٢٤٫٢٢٥

٠.٠٠٨٠٫٠١٩) ١٦(إیضاح )  درھم(للسھم الواحد ةوالمخفضةاألساسیالعوائد
٠.٠٠٨٠٫٠١٩العملیات المستمرة -)درھم(للسھم الواحد ةوالمخفضةاألساسیالعوائد  



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. 

٧

بیان الدخل الشامل الموحد المختصر 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم

١٥٫٠٦٩٢٤٫٢٢٥الربح بعد الضریبة والتوزیعات إلى مشتركي التكافل للفترةصافي 
صافي ضریبة الدخل اآلخرالدخل الشامل /)الخسارة(

ر: إلى األرباح أو الخسائ إعادة تصنیفھا الحقاً التي قد یتم بنود ال

)٢٫٢٨٩()٢٢٫٩٢٨(صافي الحركة أو التغیر في احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة 
١٣٥صافي التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع

٢٥٥) ٤٣(الشامل اآلخر للشركات الزمیلة الحصة من الدخل  
)١٫٨٩٩()٢٢٫٩٧١(للفترة اآلخر الشامل الدخل/)الخسارة( إجمالي 
٢٢٫٣٢٦)٧٫٩٠٢(الدخل الشامل للفترة (الخسارة) /  إجمالي 

العائد إلى: 
٢٠٫٣٧٥)٤٫٦١٩(المساھمین 

١٫٩٥١)٣٫٢٨٣(الحقوق غیر المسیطرة 
)٢٢٫٣٢٦)٧٫٩٠٢



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. 

٨

التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المختصر بیان 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

نظامي احتیاطيرأس المال 
إعادة  احتیاطي

تقییمال

تحویل  احتیاطي
العمالت  
األجنبیة

القیمة  احتیاطي
العادلة  

خزینةالأسھم  لالستثمارات 
خسائر  ال
متراكمة ال

االحتیاطي  
اإلجمالي التنظیمي

حقوق غیر  ال
المسیطرة 

إجمالي حقوق  
الملكیة 

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

١٣٢٨٣٥٫٣٣٤٧٤٫٣٣٢٩٠٩٫٦٦٦) ٣٠٨٫٠٥٩() ٣٥٫٩٧٢() ٢٦٫٥٨١() ١٢٢٫١٩٦(٢٠٢١١٫٢١٠٫٠٠٠٩٧٫٢٥٧٢٠٫٧٥٣ینایر ١الرصید في 

٢٢٫٢٢٠٢٫٠٠٥٢٤٫٢٢٥- ٢٢٫٢٢٠- - - - - - للسنة الربح 
الدخل الشامل اآلخر  

الحركة في احتیاطي تحویل  صافي  
) ٢٫٢٨٩() ٥٤() ٢٫٢٣٥(- - - - ) ٢٫٢٣٥(- - - العمالت األجنبیة

صافي التغیرات في القیمة العادلة  
١٣٥- ١٣٥- - - ١٣٥- - - المتاحة للبیع لالستثمارات 

الدخل الشامل اآلخر الحصة من 
٢٥٥- ٢٥٥- - - ٢٥٥- - - - زمیلة لشركات 

) ١٫٨٩٩() ٥٤() ١٫٨٤٥(- - - ٣٩٠) ٢٫٢٣٥(- - - الشامل اآلخر / (الخسارة)الدخلإجمالي 

٢٠٫٣٧٥١٫٩٥١٢٢٫٣٢٦- ٢٢٫٢٢٠- ٣٩٠) ٢٫٢٣٥(- - - للسنةإجمالي الدخل الشامل 

- - - ٨٤٠) ٨٤٠(- - - - - - تحویل إلى االحتیاطي التنظیمي  

٩٧٢٨٥٥٫٧٠٩٧٦٫٢٨٣٩٣١٫٩٩٢) ٢٨٦٫٦٧٩() ٣٥٫٩٧٢() ٢٦٫١٩١() ١٢٤٫٤٣١(٢٠٢١١٫٢١٠٫٠٠٠٩٧٫٢٥٧٢٠٫٧٥٣مارس ٣١الرصید في 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. 

٩

(تتمة)بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموحد المختصر
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

نظامي احتیاطيرأس المال 
إعادة  احتیاطي

تقییمال

تحویل  احتیاطي
العمالت  
األجنبیة

القیمة  احتیاطي
العادلة  

خزینة ال أسھم لالستثمارات 
خسائر  ال
متراكمة ال

االحتیاطي  
اإلجمالي التنظیمي 

حقوق غیر  ال
المسیطرة 

إجمالي حقوق  
الملكیة 

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

١٫٧٥٦٧٦٧٫٤٨٧٧٥٫٦٨١٨٤٣٫١٦٨) ٣٧١٫٦٧٢() ٣٥٫٩٧٢() ٢٧٫٩٢٢() ١٣٠٫٧١٨(٢٠٢٢١٫٢١٠٫٠٠٠١٠١٫٢٦٢٢٠٫٧٥٣ینایر ١الرصید في 

٩٫٩٢٥٥٫١٤٤١٥٫٠٦٩- ٩٫٩٢٥- - - - - - للسنة الربح 
الدخل الشامل اآلخر 
احتیاطي تحویل صافي الحركة في 
) ٢٢٫٩٢٨() ٨٫٤٢٧() ١٤٫٥٠١(- - - - ) ١٤٫٥٠١(- - - العمالت األجنبیة

صافي التغیرات في القیمة العادلة 
لالستثمارات المتاحة للبیع 

الحصة من الدخل الشامل اآلخر  
) ٤٣(- ) ٤٣(- - - ) ٤٣(- - - - زمیلة لشركات 

) ٢٢٫٩٧١() ٨٫٤٢٧() ١٤٫٥٤٤(- - - ) ٤٣() ١٤٫٥٠١(- - - (الخسارة) الشامل اآلخر /إجمالي الدخل

) ٧٫٩٠٢() ٣٫٢٨٣() ٤٫٦١٩(- ٩٫٩٢٥- ) ٤٣() ١٤٫٥٠١(- - - للسنةالشامل إجمالي الدخل

- - - ١٠٣) ١٠٣(- - - - - - تحویل إلى االحتیاطي التنظیمي 

١٫١٣٤١٫١٣٤الزیادة في رأس المال 

١٫٨٥٩٧٦٢٫٨٦٨٧٣٫٥٣٢٨٣٦٫٤٠٠) ٣٦١٫٨٥٠() ٣٥٫٩٧٢() ٢٧٫٩٦٥() ١٤٥٫٢١٩(٢٠٢٢١٫٢١٠٫٠٠٠١٠١٫٢٦٢٢٠٫٧٥٣مارس ٣١الرصید في 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

تشكل اإلیضاحات المرفقة جزءًا ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. 

١٠

(غیر مدقق)المختصربیان التدفقات النقدیة الموحد 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 

مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

التشغیلیة األنشطةمن التدفقات النقدیة
١٥٫٠٦٩٢٤٫٢٢٥الربح للفترة 
تعدیالت لـ: 

٩٦١٧٥٠استھالك ممتلكات ومعدات 
٥٢٥٩٧٧استھالك موجودات حق االستخدام 

٤٩٫٢٨٠٦٨٫٠٧٣صافي الحركة في احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة 
٥٫٥٧٣٢٫٤١٩(الربح) / الخسارة غیر المحققة على االستثمارات 

) ٤٫٥٧٢(استثمارات عقاریة  علىالربح غیر المحقق
٢٦٧١٩٤إطفاء موجودات غیر ملموسة 

)١٫٢٥١() ١٫٤٩٩(الحصة من ربح شركات زمیلة 
) ١٩٤() ٨٢٧(إیرادات توزیعات األرباح 

٦٤٫٧٧٧٩٥٫١٩٣والمطلوبات التشغیلیةقبل التغیرات في الموجوداتالتشغیلیةالتدفقات النقدیة 
٣٩٨٨الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل الزیادة في 

) ١٣٢٫٢١٨() ٤٦٫٠٣٠(الزیادة في االشتراكات وذمم أرصدة التكافل المدینة 
--إلى أطراف ذات عالقة /الزیادة في المبالغ المستحقة من 

١٣٫٨٠٩٣٩٫١٣٣النقص في الموجودات األخرى والذمم المدینة 
١٫٧٩٥) ١٫١٩٦(المطالبات القائمة (صافي إعادة التكافل)الزیادة في 

٨١٫٤٠٣) ٧٨٫١٨٠(الزیادة في ذمم التكافل الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
٢٥٨٫٤٦٩تحریر األرصدة البنكیة المقیدة 

٢١٢٫٠٤٧٨٥٫٣١٤صافي النقد المولد من األنشطة التشغیلیة 

األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة من 
) ١٦٧(٨٢٠(شراء) ممتلكات ومعدات /استبعاد

) ١١٤() ٥٥٢(شراء موجودات غیر ملموسة 
٦٠٦-صافي –استثمارات عقاریة 

)١٫٠٠١() ١٫٠٥٩(سداد المبلغ األساسي والفائدة على التزام عقد اإلیجار 
٨٥٤٨٢ألكثر من ثالثة أشھر في ودائع ألجل قید الرھن أو ذات استحقاق  النقص

)١١٫١٧٤(٢١٫٤٩٠صافي الحركة في الودائع 
٨٢٧١٩٤توزیعات أرباح مستلمة
)٢٠٫٩٦٣() ٣٨٫٨٤٧(صافي - زیادة في االستثمارات 

١٫٤٥٨) ١٫٠١٥(صافي الحركة في استثمارات مشتركي التكافل في العقود المرتبطة بالوحدة 

)٣١٫٠٧٩() ١٧٫٤٨٢(المستخدم في األنشطة االستثماریةصافي النقد 

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
-٦٫٢٥٠أموال مستلمة من قروض قصیرة األجل 

-) ٢٫١٤٩(صافي الحركة في الحقوق غیر المسیطرة  

-٤٫١٠١األنشطة التمویلیةمن صافي النقد 

١٩٨٫٦٦٦٥٤٫٢٣٥الزیادة في النقد وما یعادلھصافي 
١٠٤٫٤٤٠٨٣٫٨٢١النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

٣٠٣٫١٠٦١٣٨٫٠٥٦النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١١

معلومات عامة ١

("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة، مسجلة في إمارة دبي، اإلمارات  الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  إن  
صندوق برید المسجل للشركة ھو إن العنوانالعربیة المتحدة وتعمل من خالل فروع مختلفة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. 

التكافل العام وأعمال أعمالفئاتكافةفي كتتاب اال، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. یتمثل النشاط الرئیسي للشركة في ١٠٢١٤
القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة  ومواد الشركة ذات الصلة،  حكام  ألاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة ووفقاً  ، وفق العائليتكافل  ال

٢٠٠٧) لسنة  ٦رقم (لدولة اإلمارات العربیة المتحدةالقانون االتحاديوالشركات التجاریة  بشأن٢٠١٥) لسنة  ٢(المتحدة رقم
بشأن تنظیم عملیات التأمین. 

ھي شركة  و)،  طریق(شركة مساھمة بحرینیةطریق القابضةشركة  إن  باسم "المجموعة".  وشركاتھا التابعةشار إلى الشركة  یُ 
أنشطة تجاریة في مملكة البحرین. لدى المجموعة الشركات  ةھي شركة قابضة وسیطة في البحرین وال تمارس أیتابعة للشركة،  

مبادئ الشریعة اإلسالمیة:وفقاً لالتابعة الرئیسیة التالیة التي تعمل في مجال التأمین وإعادة التأمین 

النشاط بلد التأسیس حصة الملكیةالشركات التابعة
مارس  ٣١

٢٠٢٢
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١

مملوكة بشكل مباشر  
وجد عملیات تكافل تال مملكة البحرین ٪٩٩٫٤٠٪ ٩٩٫٤٠طریق القابضة ش.م.ب  

العائلي التكافل مصر ٪٨٥٪ ٨٥المصریة اإلماراتیة للتأمین التكافلي على الحیاة  
عملیات تكافل ال توجد السنغال ٪٨٤٫٢٥٪ ٨٤٫٢٥سالمة أومبیلیر 

التكافل العاممصر ٪٥١٫١٥٪ ٥١٫١٥بیت التأمین المصري السعودي 

من خالل شركة طریق  
التكافل العامالجزائر ٪٩٦٫٩٨٪ ٩٦٫٩٨سالمة أشورنس الجزائر  

على المجموعةوتأثیره) ١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید 

الرعایة الصحیة في غیر مسبوقة، دخل االقتصاد العالمي فترة أزمة)١٩(كوفید فیروس كورونا وباءمع التطور السریع لتفشي 
استثنائیة التي تسببت بالفعل في اضطراب عالمي كبیر في األنشطة التجاریة والحیاة الیومیة. تبنت العدید من الدول تدابیر احتواء  و

. اً ومكلفة اقتصادی

على السفر باإلضافة إلى تدابیر الحجر الصحي الصارمة، مما أثر على مجموعة  اً حكومة اإلمارات العربیة المتحدة قیودرضتف
التأمین بشكل غیر مباشر. یتأثر قطاع، ومن المتوقع أن القطاعاتواسعة من 

للمخاطر وخلصت إلى أنھ ال یوجد تأثیر جوھري على  المجموعة  عرضات  تواالستثنائیةأخذت اإلدارة في االعتبار الظروف  
أنشطة التأمین في دولة اإلمارات العربیة ویرجع ذلك بشكل رئیسي إلى أن.  التقاریر المالیةمركز ربحیة المجموعة كما في تاریخ  

من القیود المذكورة أعاله. للكثیرالمتحدة مستمرة وال تخضع 

التي یمكن أن یكون لھا تأثیر جوھري على العملیات التجاریة وتعرضات المجموعة االستثنائیة  أخذت اإلدارة في االعتبار الظروف  
ن: عللمخاطر، وخلصت إلى أن التأثیرات الرئیسیة على ربحیة المجموعة / مركز السیولة قد تنشأ 

؛ةأرصدة التكافل المدینذمم استرداد االشتراكات وقابلیة
؛ قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة
؛قیاس القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة
واالنخفاض في قیمة الشھرة؛
 والمطالبات المتكبدة ولكن غیر مبلغ عنھا.القائمةمخصص المطالبات



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٢

(تتمة) معلومات عامة١

(تتمة) على المجموعةوتأثیره) ١٩تفشي فیروس كورونا (كوفید 
على أساس شھري  في دولة اإلمارات العربیة المتحدةأجرت المجموعة اختبار اإلجھاد على النحو المطلوب من قبل ھیئة التأمین  

العمل كمنشأة مستمرة ولم تكن  تواصلوف من قبل مجلس اإلدارة، الذین أعربوا عن اقتناعھم بأن المجموعة سیتم اعتمادهحیث 
المختصرة وفقًا  خطة العمل في الفترة الحالیة. وبناًء علیھ، تم إعداد ھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة على  ھناك تحدیثات 

لالستجابة في الوقت المناسبوالمالئمةتتخذ اإلجراءات الالزمة  وف  تواصل اإلدارة مراقبة الوضع، وسوف  سمبدأ االستمراریة.  ل
لھذا الوضع غیر المسبوق.

والمعدلةالجدیدة  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةتطبیق ٢

على المعلومات المالیة المرحلیة  جوھريتأثیر  والتي لیس لھاالجدیدة والمعدلة المطبقة  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ٢٫١
المختصرةالموحدة

للفترات السنویة التي تبدأ في أو  فعالةالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة، والتي أصبحت  تم اعتماد  
لتقاریر  عداد ایكن لتطبیق ھذه المعاییر الدولیة إل. لم  المختصرةھذه المعلومات المالیة المرحلیة الموحدةعلى،  ٢٠٢٢ینایر  ١بعد  

االتفاقیات ؤثر على محاسبة المعامالت أو  تالمالیة المعدلة أي تأثیر مادي على المبالغ المدرجة للسنوات الحالیة والسابقة ولكن قد 
المستقبلیة. 

  والمعیار الدولي إلعداد التقاریر  ٣٩ومعیار المحاسبة الدولي رقم  ٩تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
إصالح معیار  ١٦والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٤والمعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم ٧المالیة رقم 

تأثیرات التقاریر المالیة عندما یتم استبدال معدل فائدة  :٢رحلة  الم-معدل الفائدة   مؤقتة تتناول  تمنح التعدیالت إعفاءات 
معروض بین البنوك بمعدل فائدة بدیل شبھ خاٍل من المخاطر. 

بعد غیر فعالةلتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ولكنھا لم الدولیة إلعداد امعاییر المعاییر وتفسیرات ٢٫٢

ھا غیر فعالة  لتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي تم إصدارھا ولكنعداد االمعاییر الدولیة إلبعد بتطبیقالمجموعة  تقملم  
:بعد

؛ ٢٠٢٣ینایر ١التي تبدأ في أو بعد : فّعال للفترات السنویة عقود التأمین١٧لتقاریر المالیة رقم عداد االمعیار الدولي إل
للفترات السنویة التي تبدأ  فعالة:متداولة أو غیر متداولةكتصنیف المطلوبات  : ١رقمتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي

، أصدر المجلس الدولي للمعاییر المحاسبیة مسودة التعرض والتي تؤجل تاریخ  ٢٠٢١. في مایو ٢٠٢٢ینایر ١في أو بعد 
؛ ٢٠٢٣ینایر ١سریان مفعول المعیار إلى  
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(تتمة) والمعدلةالجدیدة  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةتطبیق ٢

(تتمة) بعدغیر فعالةلتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة ولكنھا لم الدولیة إلعداد امعاییر المعاییر وتفسیرات ٢٫٢

  للفترات السنویة التي تبدأ  : فعالةإلى اإلطار المفاھیمياإلشارة:  ٣تعدیالت على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم
؛ ٢٠٢٢ینایر ١في أو بعد 

  فعالة قبل االستخدام المقصودالمتحصالتالممتلكات واآلالت والمعدات:  ١٦تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي رقم :
؛ ٢٠٢٢ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 

 للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد : فعالةتكالیف إتمام العقد-الُمكِلفةالعقود  ٣٧رقمتعدیالت على معیار المحاسبة الدولي
؛ و٢٠٢٢ینایر ١

٢٠٢١–٢٠١٨دورة التحسینات السنویة :
الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمرة األولى  ١التقاریر المالیة رقم  المعیار الدولي إلعداد  - المعاییر  الشركة -اعتماد 

ینایر ١فعالة للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  (التابعة كمطبق للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة ألول مرة
؛ )٢٠٢٢

٪ المتعلق باستبعاد المطلوبات ١٠رسوم في اختبار الـ ال-األدوات المالیة ٩م المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رق-
المنشأة عند تقییم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجدید أو المعدل  تدرجھا یوضح التعدیل الرسوم التي  -المالیة

)؛ و ٢٠٢٢ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد فعالعن شروط االلتزام المالي األصلي (إلى حد كبیرتختلف 
المنشآت استبعاد  شرطیلغي التعدیل  -الضرائب في قیاسات القیمة العادلة-الزراعة  ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم  -

معیار المحاسبة الدوللموجودات الواقعةللتدفقات النقدیة للضرائب عند قیاس القیمة العادلة   ٤١رقم  لي  ضمن نطاق 
. )٢٠٢٢ینایر ١للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد فعال(

عقود  ٤مع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  األدوات المالیة٩لتقاریر المالیة رقم  عداد اتطبیق المعیار الدولي إل٢٫٣
التأمین 

سبتمبر   للمعاییر  ، نشر  ٢٠١٦في  والذي  ٤تعدیًال على المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  المحاسبیةالمجلس الدولي 
شركات التأمین بشأن  یتناول مفعولمخاوف  ألدوات ا٩تقاریر المالیة رقم  إلعداد الالدولي  المعیارالتواریخ المختلفة لسریان 

ن لشركات التأمین: إعفاء مؤقت من المعیار الدولي إلعداد  التعدیل حلین مختلفییقدمالمالیة ومعیار عقود التأمین الجدید القادم.  
)، و"نھج الشركة المعدة للتقاریر المالیةمحددة (یتم تطبیقھا على مستوىتستوفي متطلباتالتي  للشركات٩رقمالتقاریر المالیة

. ینكال النھجین اختیارییعتبر ". اإلحالل

ًا  (بما في ذلك التعدیالت) بمعیار عقود التأمین الجدید القادم. وفق ٤رقماریر المالیةلتقعداد ا یتم استبدال المعیار الدولي إلوف  س
. فعالة" عندما تصبح معاییر التأمین الجدیدة اإلحاللنھج و"كل من اإلعفاء المؤقت تطبیق لذلك، من المتوقع أن یتوقف 

بشكل رئیسي بالتأمین. طبقت اإلدارة اإلعفاء المؤقت في  قامت المجموعة بإجراء تقییم للتعدیل وخلصت إلى أن أنشطتھا مرتبطة
لتقاریر  عداد اخیارات تأجیل تطبیق المعیار الدولي إل استخدام. قررت المجموعة  ٢٠١٨ینایر  ١التي تبدأ في  فترة التقاریر المالیة

تطبیق  وقررت"عقود التأمین"  ٤رقملتقاریر المالیةعداد افي التعدیالت المذكورة على المعیار الدولي إلةالوارد٩المالیة رقم  
. ٢٠٢٣ینایر  ١من اً اعتبار٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٤

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس اإلعداد٣٫١

"التقاریر المالیة المرحلیة" ،  ٣٤لمعیار المحاسبة الدولي رقم  اً وفقالمختصرة  ة المرحلیة الموحدة  تم إعداد ھذه المعلومات المالی
متطلبات القوانین المعمول بھا في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.وفقاً لوكذلك

بھا  تتمالعملة التي ھأنباعتبار(درھم)  اإلمارات العربیة المتحدةبدرھمالمرحلیة الموحدة المختصرة  تم عرض المعلومات المالیة  
ذلك. خالفإلى  ُیشار) ما لم ألف رھمغالبیة معامالت المجموعة ویتم تقریب جمیع القیم إلى أقرب ألف درھم (

المعلومات المالیة   ھذه  الموحدة المختصرة  تم إعداد  لمبدأ  المرحلیة  األدوات التكلفة التاریخیة، ب وفقاً  بعض  تقییم  استثناء إعادة 
المالیة. 

مع تلك المستخدمة المرحلیة الموحدة المختصرة  الواردة في ھذه المعلومات المالیة  والطرقتتوافق السیاسات المحاسبیة والعرض  
. ٢٠٢١دیسمبر  ٣١في البیانات المالیة الموحدة المدققة للسنة المنتھیة في 

لبیانات المالیة الموحدة السنویة عداد اكافة المعلومات المطلوبة إلالمرحلیة الموحدة المختصرة  ال تتضمن ھذه المعلومات المالیة  
جانب، ویجب قراءتھا  الكاملةالمدققة   في  إلى  وللسنة المنتھیة  كما في  ٣١البیانات المالیة الموحدة السنویة المدققة للمجموعة 
النتائج  إلىبالضرورة  ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتھیة في  الثالثة أشھر  فترة  لالنتائج  ذلك، قد ال تشیرضافة إلى. باإل٢٠٢١دیسمبر  

.٢٠٢٢دیسمبر ٣١التي یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 

التغیرات في األحكام والتقدیرات غیر المؤكدة ٤

ق السیاسات المحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة تطبیأثناءاإلدارة  وضعتھا كانت األحكام الھامة التي  
، باستثناء تأثیر تفشي  ٢٠٢١دیسمبر  ٣١التي تم تطبیقھا على البیانات المالیة الموحدة كما في وللسنة المنتھیة في  نفس تلكھي  

على المجموعة والذي تم تفصیلھ أدناه. )١٩المستجد (كوفید فیروس كورونا 

وانتشر على مستوى العالم، مما تسبب في تعطیل األعمال التجاریة  ٢٠٢٠في أوائل عام  المستجدفیروس كورونا  ظھورتم تأكید  
في جمیع أنحاء العالم، واجھت االقتصادات والقطاعات المختلفة ١٩التفشي السریع لوباء كوفید  والنشاط االقتصادي. في ضوء  

كبیرة   انتشار الفیروس.  نتیجة ل وشكوكاضطرابات  التي اتخذتھا الحكومات الحتواء أو تأخیر  من  في الوقت الراھنلتدابیر   ،
قیاس النطاق الفعلي للتأثیر، وحتى اآلن، یمكن فقط استخدام تقییم ذاتي للتأثیر. للغایةالصعب 

أرصدة التكافل المدینة ذمم استرداد االشتراكات وقابلیة
.لالضطرابات التشغیلیةفي مخاطر االئتمان للشركات داخل االقتصاد نتیجة رتفاع جوھريا إلى ١٩وباء كوفید أدى تفشي 

التكافل المدینة للفترة  ذمم أرصدة  واالشتراكاتاسترداد  قابلیةعلى  أي تأثیر ماديبناًء على تقییم اإلدارة، لم تحدد المجموعة  
. ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في 
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(تتمة) األحكام والتقدیرات غیر المؤكدةالتغیرات في ٤

قیاس القیمة العادلة لألدوات المالیة 
األسواق المالیة العالمیة. تراقب على مستوىاألسعار  ات فيفي السوق وتقلبةكبیراتإلى اضطراب١٩وباء كوفید  أدى تفشي  

بین   للمعامالت  تحقیقھ  یمكن  الذي  السعر  تمثل  المالیة  والمطلوبات  للموجودات  العادلة  القیم  كانت  ما إذا  كثب  عن  المجموعة 
السیناریو الحالي. ظلالمشاركین في السوق في

موجودات ومطلوبات مالیة للفترة المنتھیة في  ةالعادلة ألیبناًء على تقییم اإلدارة، لم تحدد المجموعة أي تأثیر مادي على القیم
بخالف التغییر الذي انعكس بالفعل في المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة. ٢٠٢٢مارس ٣١

لالستثمارات العقاریة قیاس القیمة العادلة 
من القیم العادلة للعقارات  بھدف تعدیلالحركة، فقد تكون ھناك حاجة إلجراء تعدیالت  أصبح بطيءألن سوق العقارات  اً نظر

تعكس الظروف االقتصادیة الحالیة. أجل أن 

تأثیر جوھري على القیمة العادلة   ٣١للفترة المنتھیة في  لالستثمارات العقاریةبناًء على تقییم اإلدارة، لم تحدد المجموعة أي 
أن األسعار المستخدمة من قبل المجموعة وسوف تعمل على ضمان راقب المجموعة السوق باستمرار  ت وف  . س٢٠٢٢مارس  

. بشكل دقیق القیم العادلةتمثل 

الشھرة انخفاض قیمة
لتأثیر   تقییم  بإجراء  المجموعة  كوفید  قامت  القیمة  عملیةعلى١٩جائحة  االستخدامتقدیر  للنقدقید  المولدة  تم  للوحدات  التي 

الختیار معدل  وكذلكتقدیر التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة أثناءتخصیص الشھرة لھا. استخدمت اإلدارة تحلیالت الحساسیة 
القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة. قررت المجموعة أنھ ال یوجد تأثیر مادي على القیمة العادلة  احتسابخصم مناسب من أجل 

. ٢٠٢٢مارس ٣١ترة المنتھیة في للشھرة للف

والمطالبات المتكبدة ولكن لم یتم اإلبالغ عنھاالقائمةمخصص المطالبات 
ولكن التعاقدیة ومخصصات المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة  اتفاقیاتھا على ١٩جائحة كوفید  لتأثیر  اً أجرت المجموعة تقییم

. قررت المجموعة أنھ ال یوجد تأثیر مادي على مركز المخاطر  منتظمة للحساسیةلم یتم اإلبالغ عنھا والتي تضمنت تحلیالت  
. ٢٠٢٢مارس  ٣١المنتھیة في  للفترةلم یتم اإلبالغ عنھا  ولكنوالمطالبات المتكبدة  القائمةوأرصدة المخصصات للمطالبات  

المطالبات والتطورات حول الوباء وإعادة النظر في االفتراضات والمنھجیات في فترات أوضاع مراقبة  سوف تواصل المجموعة  
المستقبلیة.المالیة التقاریر 

المخاطر المالیة والتكافل إدارة مخاطر٥

التي  وتعرضھا لمجموعة متنوعة من مخاطر التكافل والمخاطر المالیة: مخاطر االكتتاب، ومخاطر السوق (إن أنشطة المجموعة  
الربح ومخاطر األسعار)، ومخاطر االئتمان ومخاطر السیولة.تمخاطر العمالت األجنبیة، ومخاطر معدالتتضمن

تتضمن الموحدة  ال  المرحلیة  المالیة  مخاطر  معلومات  الكافةالمختصرةالمعلومات  إدارة  المالیة  والتكافل  حول  المخاطر 
المدققة البیانات المالیة الموحدة السنویة  إلى جانبواإلفصاحات المطلوبة في البیانات المالیة الموحدة السنویة. لذلك، یجب قراءتھا  

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١للمجموعة للسنة المنتھیة في  

.السنةمخاطر منذ نھایة إدارة المخاطر أو في أي من سیاسات إدارة الدائرةلم تكن ھناك تغییرات في 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٦

االستثمارات العقاریة ٦

: لالستثمارات العقاریةالتوزیع الجغرافي فیما یلي 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٩٫٠٠٠٩٫٠٠٠داخل اإلمارات العربیة المتحدة 
١٣٣٫٧٨٤١٣٣٫٠٥٥خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

١٤٢٫٧٨٤١٤٢٫٠٥٥

ضمن المحتفظ بھا لالستثمارات العقاریةالعمالت األجنبیة صرفالتغیر في عناالستثمارات العقاریةالتغیرات في قیمة نتجت
جنبیة. األ عملیات ال

استثمار المجموعة  بقیمة  اً تمتلك  السعودیة  المملكة العربیة  وھو  ٨٥في  درھم  قضائیةموضوع ملیون  ھو  جاریةدعوى  كما 
. ١٩یضاح رقم اإلموضح في 

إدارة علىتتم  العقاریةمحفظة  والمحافظة  ثالث؛  االستثمارات  طرف  قبل  من  مقاصة  حیث  للمجموعة  اإلداریة تتم  التكالیف 
الرسوم اإلداریة.مقابلوإیرادات اإلیجار المستلمة من ھذه العقارات 

االستثمار في الشركات الزمیلة ٧

: دیسمبر٣١في سنتھا المالیة الشركات الزمیلة الرئیسیة للمجموعة، والتي تنتھي فیما یلي 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١بلد التأسیس نسبة الملكیة 
(مدققة) (غیر مدققة) ٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 
الشركات الزمیلة 

٣٥٫٩٠٣٣٤٫٤٤٧األردن ٪ ٢٠٪٢٠شركة التأمین اإلسالمیة األردنیة 

٣٥٫٩٠٣٣٤٫٤٤٧



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٧

(تتمة) االستثمار في الشركات الزمیلة٧

: كما یليالفترة/ السنةكانت الحركة خالل 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٣٤٫٤٤٧٣٢٫٩٣٢ینایر ١الرصید في 
١٫٤٩٩١٫٩٦٠الحصة من ربح شركات زمیلة 

)١٫٢٣٦(-توزیعات أرباح مستلمة
٧٩١) ٤٣(الحصة من الدخل الشامل اآلخر 

٣٥٫٩٠٣٣٤٫٤٤٧

االستثمارات ٨

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر  ٣١(غیر مدققة)٢٠٢٢مارس ٣١
اإلجمالي استثمارات دولیة استثمارات محلیة اإلجمالي استثمارات دولیة استثمارات محلیة 

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

األرباح  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 
أو الخسائر 

٥٩٫٥٣٤٥٩٫٥٣٤-٥١٫١٦٧٥١٫١٦٧-أسھم وأوراق مالیة 

استثمارات متاحة للبیع
٦٢٫٥٦١٦٢٫٥٦١-٦٢٫٥٦١٦٢٫٥٦١-صندوق مشترك ومحافظ مدارة من الخارج 

٩٣٤٩٣٤-٩١٠٩١٠-أسھم وأوراق مالیة 

-٦٣٫٤٩٥٦٣٫٤٩٥-٦٣٫٤٧١٦٣٫٤٧١

١٧٢٫٧٦٢١٧٢٫٧٦٢-١٧٨٫٥٢٨١٧٨٫٥٢٨-ودائع إسالمیة*

محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 
١١٨٫٨٩٠١١٨٫٨٩٠-١١٤٫٤٨٠١١٤٫٤٨٠-صكوك وسندات حكومیة 

٥٤٫٠٩٤-٥٤٫٠٩٤٥٤٫٠٩٤-٥٤٫٠٩٤شھادات وكالة
٩٠٫٢٩١٩٠٫٢٩١-٩٠٫٢٩١٩٠٫٢٩١-مضاربة أخرى 
استثمارات

٥٤٫٠٩٤٢٠٤٫٧٧١٢٥٨٫٨٦٥٥٤٫٠٩٤٢٠٩٫١٨١٢٦٣٫٢٧٥

٥٤٫٠٩٤٤٩٧٫٩٣٧٥٥٢٫٠٣١٥٤٫٠٩٤٥٠٤٫٩٧٢٥٥٩٫٠٦٦

٪ ٥إلى  ٪٠٫٧٩منمالیة مختلفة ذات معدالت ربح تتراوح*تمثل ودائع متوافقة مع أحكام الشریعة اإلسالمیة لدى مؤسسات  
) وتستحق بعد أكثر من ثالثة أشھر عندما یتم االستحواذ علیھا.  ٪٥إلى ٪٠٫٢٢: ٢٠٢١(

. ١٩جاریة كما ھو موضح في اإلیضاح رقم لدعوى قضائیةتخضع االستثمارات التالیة 
ملیون درھم)؛٤٧٫١٤: ٢٠٢١ملیون درھم (٤٧٫١٤بمبلغ ودائع إسالمیةاستثمارات -
ملیون درھم)؛ و ٦٢٫٥٦: ٢٠٢١ملیون درھم (٦٢٫٥٦بمبلغ استثمارات متاحة للبیع -
ملیون درھم).٦٥٫٧٤: ٢٠٢١ملیون درھم (٦٥٫٧٤استثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق بمبلغ -



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٨

(تتمة) االستثمارات ٨

في عقود مرتبطة بالوحدة  مشتركي التكافلاستثمارات ٨٫١

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٢٫٣٢٥٫٨٢٧٢٫٣٩٦٫٠٧٥األرباح أو الخسائر أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل 

تحدید القیم العادلة 
لقیمة لالتسلسل الھرميیحلل الجدول أدناه األدوات المالیة المقاسة بالقیمة العادلة في نھایة فترة التقاریر المالیة، حسب مستوى  

العادلة التي یتم فیھا تصنیف قیاس القیمة العادلة: 

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١
اإلجمالي٣المستوى٢المستوى١المستوى
ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم 

الموجودات المالیة
األرباح أو الخسائر القیمة العادلة من خالل ب

٢٫٣٢٥٫٨٢٧-٢٫٣٢٥٫٨٢٧-في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافلاستثمارات 
٥١٫١٦٧--٥١٫١٦٧أسھم وأوراق مالیة 

٢٫٣٧٦٫٩٩٤-٥١٫١٦٧٢٫٣٢٥٫٨٢٧

المتاحة للبیع
٦٢٫٥٦١-٦٢٫٥٦١-صندوق مشترك  

٩١٠-٣٨٢٥٢٨أسھم وأوراق مالیة 

٦٣٫٤٧١-٣٨٢٦٣٫٠٨٩

موجودات غیر مالیة  
١٤٢٫٧٨٤١٤٢٫٧٨٤--) ٦(إیضاح استثمارات عقاریة

مطلوبات مالیة
مستحق إلى مشتركي التكافل مقابل عقود مرتبطة  

٢٫٣٢٣٫٧٠٠-٢٫٣٢٣٫٧٠٠-بالوحدة 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

١٩

(تتمة) االستثمارات ٨

استثمارات مشتركي التكافل في عقود مرتبطة بالوحدة (تتمة) ٨٫١

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١
اإلجمالي ٣المستوى ٢المستوى ١المستوى 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 
الموجودات المالیة 

األرباح أو الخسائر القیمة العادلة من خالل  ب
٢٫٣٩٦٫٠٧٥-٢٫٣٩٦٫٠٧٥-في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافلاستثمارات 

٥٩٫٥٣٤--٥٩٫٥٣٤أسھم وأوراق مالیة 

٢٫٤٥٥٫٦٠٩-٥٩٫٥٣٤٢٫٣٩٦٫٠٧٥

المتاحة للبیع 
٦٢٫٥٦١-٦٢٫٥٦١-صندوق مشترك  

٩٣٤-٣٩٢٥٤٢أسھم وأوراق مالیة 

موجودات غیر مالیة  
٦٣٫٤٩٥-٣٩٢٦٣٫١٠٣استثمارات عقاریة 

مطلوبات مالیة 
مستحق إلى مشتركي التكافل مقابل عقود مرتبطة  

١٤٢٫٠٥٥١٤٢٫٠٥٥--بالوحدة 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ٩

تقوم المجموعة في سیاق األعمال االعتیادیة بتحصیل أقساط التأمین، وتسویة المطالبات وتنفیذ المعامالت مع المشاریع التجاریة 
(معدل). تعتقد اإلدارة المجموعة بأن  ٢٤تعریف الطرف ذو العالقة المحدد ضمن معیار المحاسبة الدولي رقم  التي تقع ضمن  

شروط ھذه المعامالت ال تختلف جوھریاً عن الشروط التي كان من الممكن الحصول علیھا من أطراف ثالثة. فیما یلي تفاصیل  
المعامالت الجوھریة مع األطراف ذات العالقة:

٢٠٢٢٢٠٢١
مدققة)غیر ((غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٦٥١٫٨٧٩اشتراكات  
٨٫١٨٤-مطالبات مدفوعة

تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین  
١٫٤٤١١٫٥٤٩مكافآت قصیرة األجل 

١٢٢١٧مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

١٫٤٥٣١٫٧٦٦



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠

(تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقة٩

عالقة  الطراف ذات األلدىاألرصدة 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٣٠١٣٠١النقد واألرصدة البنكیة

٥٤٫٠٩٤٥٤٫٠٩٤شھادات وكالة الستثمارات محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 

٣٥٢٫٧٥٥٣٦٩٫٤٩٤استثمارات مشتركي التكافل في عقود مرتبطة بالوحدة  

رأس المال ١٠

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

الصادر والمدفوع بالكامل 
١٫٢١٠٫٠٠٠١٫٢١٠٫٠٠٠ملیون سھم عادي بقیمة درھم واحد لكل سھم) ١٫٢١٠(

أسھم الخزینة ١١

كفئة منفصلة الخزینةملیون درھم. یتم تقیید أسھم  ٣٥٫٩٧سھم بقیمة  ٢١٫٦٦٩٫٧٩٠، قامت الشركة بإعادة شراء  ٢٠٠٨في  
.بدأت عملیة تخفیض رأس المال من قبل الشركةبالتكلفة. الملكیةن حقوق ع

االحتیاطي النظامي ١٢

لدولة اإلمارات العربیة المتحدة ووفقاً للنظام األساسي للشركة، ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي رقم (٢٣٩رقمللمادةوفقاً 
من رأس المال  ٪٥٠ھذا االحتیاطي  یبلغمن صافي األرباح إلى احتیاطي نظامي غیر قابل للتوزیع حتى  ٪١٠یتوجب تحویل  

في الظروف التي ینص علیھا القانون. إالللتوزیع المدفوع. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢١

االحتیاطیات األخرى ١٣

: على ما یليتشتمل االحتیاطیات األخرى 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٢٠٫٧٥٣٢٠٫٧٥٣احتیاطي إعادة التقییم
) ١٣٠٫٧١٨()١٤٥٫٢١٩(األجنبیة احتیاطي تحویل العمالت 

) ٢٧٫٩٢٢()٢٧٫٩٦٥(احتیاطي القیمة العادلة لالستثمار 
١٫٨٥٩١٫٧٥٦عملیات اإلمارات العربیة المتحدة –احتیاطي تنظیمي 

١٣٦٫١٣١(١٥٠٫٥٧٢ (

وكالة ال حصة ١٤

) من ٪٧٫٩١:  ٢٠٢١(٪٩٫٨٧مقابل رسوم بنسبة  مشتركي التكافلیقوم المساھمون بإدارة عملیات التكافل للمجموعة لصالح  
من أعمال التكافل غیر العائلي (باستثناء الشركات التابعة) كحصة  مشتركي التكافلالمكتتبة وإیرادات استثمار  االشتراكاتإجمالي  
) من تكالیف الوفیات.٪١٥: ٢٠٢١( ٪١٥العائلي، تبلغ نسبة المشاركة بالنسبة ألعمال التكافلوكالة.

قرض حسن١٥

٢٠٢١مارس ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
(غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة)

ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 

) ٦٨٨٫٠١٠() ٦٨٨٫٠١٠(-ینایر ١الرصید في 
٥٫٩٩٤١٫٨٩٠للفترة/السنة مشتركي التكافلصافي الفائض العائد إلى 

--العائلي مشتركي التكافلالفائض الموزع على 
٦٨٢٫٠١٦-شطب قرض حسن

) ٦٨٦٫١٢٠(--الممول من قبل المساھمین 

. مشتركي التكافلوفقاً لعقود التكافل المبرمة بین المجموعة مشتركي التكافلقام مساھمو المجموعة بتمویل عجز 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٢

للسھم الواحد ةوالمخفضةاألساسیالعوائد١٦

مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠٢٢٢٠٢١

(غیر مدققة) (غیر مدققة)

٩٫٩٢٥٢٢٫٢٢٠الربح للفترة العائد إلى المساھمین (ألف درھم) 

١٫١٨٨٫٣٣٠١٫١٨٨٫٣٣٠األسھم (باآلالف) عدد  

٠٫٠٠٨٠٫٠١٩العوائد األساسیة والمخفضة للسھم الواحد (درھم) 

للسھم بتقسیم الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة كما في فترة التقاریر المالیة بعد العوائد األساسیة  تم احتساب  
المجموعة لم تصدر إنللسھم حیث  ة األساسیالعوائدللسھم  العوائد المخضةتعادلالمحتفظ بھا.  أسھم الخزینة  األخذ بعین االعتبار  

للسھم عند تنفیذھا.ةاألساسیدالعوائأداة جدیدة ممكن أن تؤثر على  ةأی

النقد وما یعادلھ ١٧

٢٠٢١مارس ٢٠٢١٣١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس  ٣١
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

(غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة)

٤٠٦٩٢٨النقد في الصندوق 
٢٩٠٫٧٠٤٣٤٦٫٨٨٦١٣١٫١٢٨النقد لدى البنك 
١٦٫٣٨٩٢٠٫٨٣٥١٤٫٩٤٧ودائع ألجل

٣٠٧٫١٣٣٣٦٧٫٧٩٠١٤٦٫١٠٣
) ٣٫١٥٩(--ناقصاً: ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشھر 

) ٤٫٨٨٨() ٤٫٨٨١() ٤٫٠٢٧(ناقصاً: ودائع ألجل مرھونة 
) ٢٥٨٫٤٦٩() ٢٥٨٫٤٦٩(-)١٩(إیضاح ناقصاً: أرصدة بنكیة مقیدة 

٣٠٣٫١٠٦١٠٤٫٤٤٠١٣٨٫٠٥٦

الموجودات األخرى والذمم المدینة ١٨

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

١٣٤٫٢٨٢١٧٨٫١٥٦عمولة مؤجلة 
٢٫٨٨٧٦٫٠٢٤مدفوعة مقدماً عمولة 
١٠٥٫٣٧٦٧٢٫١٧٤أخرى 

٢٤٢٫٥٤٥٢٥٦٫٣٥٤



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٣

المدینة (تتمة) الموجودات األخرى والذمم ١٨

ملیون درھم كانت تخضع في السابق إلى دعوى قانونیة  ١٣٫٨تتضمن الموجودات األخرى والذمم المدینة ذمم مدینة أخرى بقیمة  
وھو اآلن قید التنفیذ ضد األطراف المقابلة المعنیة. بالسداداً أمروقد فازت بھا المجموعة، وأصدرت المحكمة 

بیست ري  مقابل بیع استثمار في ملیون درھم ١٩٫٨٥الموجودات األخرى والذمم المدینة أیضًا ذمم مدینة أخرى بقیمة تضمنت 
لیمتد.

تعتقد اإلدارة في ھذه المرحلة بأن تلك الذمم المدینة قابلة لالسترداد وبالتالي لم یتم تكوین مخصص. 

االلتزامات والمطلوبات الطارئة ١٩
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١

(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

١٣٫٨٢٠١٥٫٠٣٨خطابات ضمان 

ملیون درھم) كرھن من قبل البنك مقابل  ١٤٫١٨: ٢٠٢١ملیون درھم (١٤٫٠٣بقیمة نظامیةیتم االحتفاظ بودائع تتضمن ودائع 
الضمان أعاله. 

عوى قضائیة جاریة د
بإلزام المجموعة بدفع السنوات السابقةفي   سابقاً) برفع دعوى قانونیة ضد المجموعة یطالب فیھا  ذو عالقة  ، قام بنك (طرف 

ملیون  ٥٤ملیون درھم واستثمارات متاحة للبیع بمبلغ  ٨٣ملیون درھم بعد خصم استثمارات عقاریة بمبلغ  ٢٥٨صافي مبلغ  
، تم رفض الدعوى  ٢٠٢١. في  ٢٠٠٨ملیون درھم خالل عام  ٣٩٥درھم مقابل القرض المزعوم الممنوح للمجموعة والبالغ  

كما في تاریخ التقاریر المالیة، لم یتم أخذ أي مخصص بعین االعتبار من قبل إدارة  أعاله من قبل المحكمة في المرحلة االبتدائیة.  
مارات العقاریة واالستثمارات المتاحة  ملیون درھم، وتم اإلبقاء على إدراج االستث٢٥٨المجموعة فیما یتعلق بھذه المطالبة البالغة  

ملیون درھم على التوالي. ٥٨ملیون درھم و٨٥للبیع المذكورة أعاله في ھذه البیانات المالیة الموحدة بمبلغ 

ومع ذلك، اتخذت اإلدارة بمحكمة ضد الشركة  البالحجز التحفظي من قبل  قرار  عالوًة على ذلك، تم إصدار   طلب من البنك، 
ري بتقدیم طلب تظلم وقررت المحكمة إلغاء أمر الحجز التحفظي (قرار المحكمة باإللغاء). تم استئناف قرار المحكمة  فوإجراء  

بالطعن بالنقض  باإللغاء ھذا من قبل البنك وأصدرت المحكمة حكم بإبطال قرار المحكمة باإللغاء (حكم االستئناف). قامت اإلدارة  
خطاب الطلب وإلغاء اإلجراءات برفض، ٢٠٢٢أصدرت محكمة االستئناف في دبي حكمھا في مارس حیث حكم االستئناففي

وبالتالي، تم   بموجب أمر الحجز المصرفي، والبالغتحریرالقانونیة المتخذة ضد الشركة،  تجمیده  ة قیمتھ كامل المبلغ الذي تم 
ملیون درھم.٢٥٨٫٤٦

والدع المطالبات  لبعض  معرضة  المجموعة  دعاوى  إن  إلى  تخضع  وھي  قبل  قضائیة  اوى،  من  التكافل مرفوعة  ،  مشتركي 
قانوني مستقل  رأي الصادرة. تعتقد اإلدارة، بناًء على التكافلوالمتنازلین عن التأمین، وشركات إعادة التكافل فیما یتعلق بوثائق 

القانوني المستقل، فإن لدى للرأي  افًة لذلك، ووفقاً نتائج قرارات المحكمة. إضإلىبأن تأكید المطلوبات وتوقیتھا یستند بشكل كبیر 
المجموعة أساس قوي للدفاع في ھذه الدعاوى بنجاح. وعلیھ، لم یتم تكوین مخصص إضافي لھذه المطالبات في البیانات المالیة 

یتعلق   فیما  مخصص  تكوین  تم  أنھ،  إال  المحتمل  بكلالموحدة.  من  یكون  حین  حدة  على  نتیجتقضیة  تؤدي  إلىأن  خسارة  ھا 
للمجموعة فیما یتعلق بتدفق المصادر االقتصادیة الخارجة، ویمكن إجراء تقدیر موثوق لمبلغ التدفقات الخارجة. 

: ال شيء).٢٠٢١(٢٠٢٢مارس ٣١ھنالك التزامات رأسمالیة جوھریة في تلیس



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٤

والمساھمین مشتركي التكافلالتوزیع بین ٢٠

٢٠٢١مارس٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 
اإلجمالي حقوق غیر مسیطرة مشتركي التكافل المساھمیناإلجمالي حقوق غیر مسیطرة مشتركي التكافل المساھمین
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم ألف درھم 

صافي إیرادات االكتتاب  
٤١٫٠٧٢-٤١٫٠٧٢-٣٢٫٠١١-٣٢٫٠١١-الدخل 

--)٢٣٫٥٤٥(٢٣٫٥٤٥--)١٩٫٢٤٠(١٩٫٢٤٠)١٤حصة وكالة (إیضاح 
--)٧(٧--)٥(٥)١٤حصة مضارب (إیضاح 
--)١٥٫٨٥٥(١٥٫٨٥٥--)١٦٫٠٣١(١٦٫٠٣١إلى المساھمین مشتركي التكافل صافي الرسوم الفنیة من 

--)١١٫٧٤٣(١١٫٧٤٣--)١٠٫٨١١(١٠٫٨١١صافي إیرادات االكتتاب من شركات تابعة 
١٢٫٢٥٧-١١٫٢٩٥١٢٫٢٣٦٢١-١١٫٢٨٢١٣إیرادات من استثمارات 

٣٫٩٠٨-٣٫١٧٦٣٫٧٦٧١٤١-٣٫٠٤٢١٣٤إیرادات أخرى 

٥٧٫٢٣٧-)٩٫٩١٦(٤٦٫٤٨٢٦٧٫١٥٣)١٣٫٩٢٩(٦٠٫٤١١
المصاریف 

)٣١٫٢٩٣(--)٣١٫٢٩٣()٢٨٫٤٣٦(--)٢٨٫٤٣٦(مصاریف عمومیة وإداریة ومصاریف أخرى 
)٥٤٠(--)٥٤٠()٦١٠(--)٦١٠(مصاریف مالیة 

--١١٫٨٠٦)١١٫٨٠٦(--١٣٫٩٢٩)١٣٫٩٢٩(والتكالیف األخرى العمولة المدفوعة 

٢٥٫٤٠٤-١٧٫٤٣٦٢٣٫٥١٤١٫٨٩٠--١٧٫٤٣٦قبل الضریبة للفترة / (الخسارة)صافي الربح 
)١٫١٧٩(--)١٫١٧٩()٢٫٣٦٧(--)٢٫٣٦٧(الحالیة –الضریبة  

١٥٫٠٦٩٢٢٫٣٣٥١٫٨٩٠٢٤٫٢٢٥--١٥٫٠٦٩الضریبة للفترة بعد (الخسارة) /صافي الربح 
--------ربح من العملیات المتوقفة 

-٢٫٠٠٥-)٢٫٠٠٥(-٥٫١٤٤-)٥٫١٤٤(حصة من الحقوق غیر المسیطرة 
----لدى الشركة مشتركي التكافل توزیعات إلى  

الممولة من قبل المساھمین/استرداد خسارة  مشتركي التكافل خسارة 
مشتركي التكافلمن صندوق 

١٫٨٩٠(١٫٨٩٠(--

٢٫٠٠٥٢٤٫٢٢٥-٥٫١٤٤١٥٫٠٦٩٢٢٫٢٢٠-٩٫٩٢٥صافي الربح للفترة 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٥

(تتمة) التوزیع بین مشتركي التكافل والمساھمین  ٢٠

المختصر  بیان المركز المالي المرحلي الموحد

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١مارس ٣١
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

الموجودات 
ل مشتركي التكاف موجودات 
٢٫٣٢٥٫٨٢٧٢٫٣٩٦٫٠٧٥في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافل  استثمارات 

١٧٩٫٨٠٢١٢٨٫٤٤٩اشتراكات وذمم أرصدة تكافل مدینة 
٢٠٤٫٠٦٤١٩٧٫٤٠٢حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة

٧٠٫٠٠٧٨٢٫٨٨٩حصة إعادة التكافل من االشتراكات غیر المكتسبة
١٣٩موجودات أخرى وذمم مدینة 

٢٥٨٫٤٦٩-أرصدة بنكیة مقیّدة 
٦٥٫٧٣٧١٨٫٥٩٤استثمارات 

٢٥٤٫٦٣٧٧٤٫٧١٠النقد واألرصدة البنكیة 

٣٫١٠٠٫٠٨٦٣٫١٥٦٫٥٩٧مشتركي التكافل إجمالي موجودات 
١٫٥٣٩٫٦٦٢١٫٦١١٫٤٤٧إجمالي موجودات المساھمین*

٤٫٦٣٩٫٧٤٨٤٫٧٦٨٫٠٤٤إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
مشتركي التكافل مطلوبات

٣٢٧٫٠٩٩٣١٥٫٥٤٣واحتیاطي التكافل العائلي المطالبات القائمة 
٢٫٣٢٣٫٧٠٠٢٫٣٩٤٫٩٦٣في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافللالمستحق 

٢١٣٫١٨٢١٦١٫٤٨١احتیاطي اشتراكات غیر مكتسبة
١٢٧٫٠٨٨١٢٩٫٦١١ذمم أرصدة التكافل الدائنة 

١٠٩٫٠١٧١٥٣٫٠٧٢الذمم الدائنة األخرى والمستحقات 

٣٫١٠٠٫٠٨٦٣٫١٥٤٫٦٧٠مشتركي التكافل إجمالي مطلوبات 
٧٠٣٫٢٦٢٧٧٠٫٢٠٦إجمالي مطلوبات المساھمین* 

٣٫٨٠٣٫٣٤٨٣٫٩٢٤٫٨٧٦إجمالي المطلوبات 

٨٣٦٫٤٠٠٨٤٣٫١٦٨صافي الموجودات الموظفة 

ممولة من قبل: 
٧٦٢٫٨٦٨٧٦٧٫٤٨٧حقوق المساھمین

٧٣٫٥٣٢٧٥٫٦٨١مسیطرة حقوق غیر 

٨٣٦٫٤٠٠٨٤٣٫١٦٨

المساھمین لالستثمار بھا. أموال*تمثل موجودات ومطلوبات المساھمین شؤون الشركات التابعة حیث یتم استخدام 



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٦

القطاع التشغیلي ٢١

حسب قطاع األعمال

٢٠٢١مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام 

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

٢١٩٫٩١٥٨٥٫٠٤٣٣٠٤٫٩٥٨٣٢٦٫٠٥٠١٠١٫٥٠٨٤٢٧٫٥٥٨إجمالي االشتراكات المكتتبة

٩٩٫٧٨٧٦٢٫٤٧٣١٦٢٫٢٦٠٩٨٫٣٠٢٧٥٫٠٦٠١٧٣٫٣٦٢المكتسبةاالشتراكات صافي 
إعادة التأمین وإعادة التكافلاشتراكات  إیرادات العموالت من 

١٠٫٩٠٨١٠٫٦٢٠١٫٠٠٨١١٫٦٢٨-١٠٫٩٠٨المتنازل عنھا

١١٠٫٦٩٥٦٢٫٤٧٣١٧٣٫١٦٨١٠٨٫٩٢٢٧٦٫٠٦٨١٨٤٫٩٩٠
) ٦٣٫٧٨٠() ٢٫٧٣٥() ٦١٫٠٤٥() ٧٢٫٦٣٤(٤٣١) ٧٣٫٠٦٥(صافي المطالبات المتكبدة 

) ٨٠٫١٣٨() ٥٢٫٩٥٤() ٢٧٫١٨٤() ٦٨٫٥٢٣() ٤٠٫٥١٦() ٢٨٫٠٠٧(مصاریف العموالت والتكالیف األخرى 

٣٢٫٠١١٢٠٫٦٩٣٢٠٫٣٧٩٤١٫٠٧٢صافي إیرادات االكتتاب 
١٤٫٤٧١١٦٫١٦٥إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى

) ٣٣٫٠١٢() ٣١٫٤١٣(مصاریف غیر موزعة وضریبة  

١٥٫٠٦٩٢٤٫٢٢٥صافي الربح بعد الضریبة



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة المختصرة الموحدة 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٧

القطاع التشغیلي (تتمة) ٢١

الموقع الجغرافيحسب 

٢٠٢١مارس ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر فترة 
اإلجمالي آسیا أفریقیا  اإلجمالي آسیا أفریقیا  

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

٦٤٫٦١٤٢٤٠٫٣٤٤٣٠٤٫٩٥٨٧٨٫١٧٤٣٤٩٫٣٨٤٤٢٧٫٥٥٨إجمالي االشتراكات المكتتبة

٥٢٫٩٠٤١٠٩٫٣٥٦١٦٢٫٢٦٠٥٧٫٩٥٨١١٥٫٤٠٤١٧٣٫٣٦٢المكتسبةاالشتراكات صافي 
إعادة التأمین وإعادة التكافلاشتراكات  إیرادات العموالت من 

٣٫٣٧٢٧٫٥٣٦١٠٫٩٠٨٣٫٩٤٠٧٫٦٨٨١١٫٦٢٨المتنازل عنھا

٥٦٫٢٧٦١١٦٫٨٩٢١٧٣٫١٦٨٦١٫٨٩٨١٢٣٫٠٩٢١٨٤٫٩٩٠
) ٦٣٫٧٨٠() ٣١٫٧٠٠() ٣٢٫٠٨٠() ٧٢٫٦٣٤() ٤١٫٢٦١() ٣١٫٣٧٣(صافي المطالبات المتكبدة 

) ٨٠٫١٣٨() ٦٢٫٠٦١() ١٨٫٠٧٧() ٦٨٫٥٢٣() ٥٤٫٤٣١() ١٤٫٠٩٢(مصاریف العموالت والتكالیف األخرى 

١٠٫٨١١٢١٫٢٠٠٣٢٫٠١١١١٫٧٤١٢٩٫٣٣١٤١٫٠٧٢صافي إیرادات االكتتاب 
١٤٫٤٧١١٦٫١٦٥االستثمار واإلیرادات األخرىإیرادات  

) ٣٣٫٠١٢() ٣١٫٤١٣(مصاریف غیر موزعة وضریبة  

١٥٫٠٦٩٢٤٫٢٢٥صافي الربح بعد الضریبة



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٨

القطاع التشغیلي (تتمة) ٢١

حسب قطاع األعمال

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١

اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٣١٫٩٤٩٢٫٧٥٠٣٤٫٦٩٩الممتلكات والمعدات 

١١٦٫١١١١٫٩٤٦١١٨٫٠٥٧الشھرة والموجودات غیر الملموسة 
١٤٢٫٧٨٤-١٤٢٫٧٨٤االستثمارات العقاریة 

١٫٣٢٦٢٫٠٨٤٣٫٤١٠االستخدام موجودات حق  
٣٥٫٩٠٣-٣٥٫٩٠٣استثمار في شركات زمیلة

١٧٢٫٥٧٢٤٥٫٥٨٧٢١٨٫١٥٩ودائع  
٤٣٧٫١٨٧١١٤٫٨٤٤٥٥٢٫٠٣١استثمارات 

٢٫٣٢٥٫٨٢٧٢٫٣٢٥٫٨٢٧استثمارات مشتركي التكافل في عقود مرتبطة بالوحدة 
١٫٩٨٩-١٫٩٨٩ودائع لدى شركات تكافل وإعادة تكافل 

٢٣٧٫٣٦١٢٢٫٠٧٣٢٥٩٫٤٣٤اشتراكات وذمم أرصدة تكافل مدینة  
١٨٢٫٣٤١٩٤٫٥٧٨٢٧٦٫٩١٩حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة

١١٥٫٦٧٦٥٫١٨٠١٢٠٫٨٥٦حصة إعادة التكافل من االشتراكات غیر المكتسبة
٦٣٫٨٧٧١٧٨٫٦٦٨٢٤٢٫٥٤٥موجودات أخرى وذمم مدینة 

٨٦٫٧٩٣٢٢٠٫٣٤٢٣٠٧٫١٣٥مقیّدة أرصدة بنكیة 
األرصدة البنكیة والنقد 

١٫٦٢٥٫٨٦٩٣٫٠١٣٫٨٧٩٤٫٦٣٩٫٧٤٨إجمالي الموجودات 

المطلوبات  
٣٢٨٫٧١٣٢٥٩٫٦١٠٥٨٨٫٣٢٣المطالبات القائمة واحتیاطي التكافل العائلي 

٢٫٣٢٣٫٧٠٠٢٫٣٢٣٫٧٠٠-في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافل لالمستحق 
٣٠٦٫٧١٩٥٥٫٣٨٤٣٦٢٫١٠٣احتیاطي اشتراكات غیر مكتسبة

١٫٨٧٥٤٫٣٧٥٦٫٢٥٠قروض قصیرة األجل
١٤٥٫٨٠٦٥٢٫٦٢٧١٩٨٫٤٣٣ذمم أرصدة التكافل الدائنة

١١٩٫٩٧٤٢٠٠٫٩٨١٣٢٠٫٩٥٥الذمم الدائنة األخرى والمستحقات 
١٫٤٠٦٢٫١٧٨٣٫٥٨٤مطلوبات عقود اإلیجار 

٩٠٤٫٤٩٣٢٫٨٩٨٫٨٥٥٣٫٨٠٣٫٣٤٨إجمالي المطلوبات 

٧٢١٫٣٧٦١١٥٫٠٢٤٨٣٦٫٤٠٠صافي الموجودات الموظفة 

ممولة من قبل: 
٧٦٢٫٨٦٨حقوق المساھمین 

٧٣٫٥٣٢حقوق غیر مسیطرة

٨٣٦٫٤٠٠



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٩

القطاع التشغیلي (تتمة) ٢١

حسب قطاع األعمال 

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١

اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٣٣٫٤٨٥٢٫٩٩٥٣٦٫٤٨٠الممتلكات والمعدات 

١١٥٫٦٩٢٢٫٠٨٠١١٧٫٧٧٢الشھرة والموجودات غیر الملموسة 
١٤٢٫٠٥٥-١٤٢٫٠٥٥االستثمارات العقاریة 

١٫٧٥٢٢٫٦٧٤٤٫٤٢٦موجودات حق االستخدام 
٣٤٫٤٤٧-٣٤٫٤٤٧استثمار في شركات زمیلة

١٨٨٫١٩٥٥١٫٤٥٤٢٣٩٫٦٤٩ودائع  
٤٤٢٫٥٧٤١١٦٫٤٩٢٥٥٩٫٠٦٦استثمارات 

٢٫٣٩٦٫٠٧٥٢٫٣٩٦٫٠٧٥-استثمارات مشتركي التكافل في عقود مرتبطة بالوحدة 
٢٫٣٨٧-٢٫٣٨٧ودائع لدى شركات تكافل وإعادة تكافل 

١٩١٫٩٩١٢١٫٤١٣٢١٣٫٤٠٤اشتراكات وذمم أرصدة تكافل مدینة  
١٧٩٫٢٩٤٨٣٫٠٥٦٢٦٢٫٣٥٠حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة

١٣٠٫٦٧٧٥٫١١٢١٣٥٫٧٨٩حصة إعادة التكافل من االشتراكات غیر المكتسبة
٦٢٫٧٢٩١٩٣٫٦٢٥٢٥٦٫٣٥٤موجودات أخرى وذمم مدینة 

٢٥٨٫٤٦٩٢٥٨٫٤٦٩-األرصدة البنكیة المقیدة  
٦٣٫٨٨٩٤٥٫٤٣٢١٠٩٫٣٢١األرصدة البنكیة والنقد 

١٫٥٨٩٫١٦٧٣٫١٧٨٫٨٧٧٤٫٧٦٨٫٠٤٤

وصندوق مشتركي التكافل المطلوبات
٣٢٤٫٠٩٦٢٥٠٫٨٥٤٥٧٤٫٩٥٠المطالبات القائمة واحتیاطي التكافل العائلي 

٢٫٣٩٤٫٩٦٣٢٫٣٩٤٫٩٦٣-في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافل المستحق ل
٢٦٦٫١٢٤٦١٫٦٣٢٣٢٧٫٧٥٦احتیاطي اشتراكات غیر مكتسبة

٧٫٥٠٠١٧٫٥٠٠٢٥٫٠٠٠قروض قصیرة األجل  
١٥٢٫٥٤٠٥٣٫١٢٢٢٠٥٫٦٦٢أرصدة التكافل الدائنة 

١٤٤٫٢٦٤٢٤٧٫٦٤٢٣٩١٫٩٠٦الذمم الدائنة األخرى والمستحقات 
١٫٨٥٧٢٫٧٨٢٤٫٦٣٩مطلوبات عقود اإلیجار 

٨٦١٫٢٤٧٢٫٧٣٦٫٧٦٠٣٫٥٩٨٫٠٠٧إجمالي المطلوبات 
---صندوق مشتركي التكافل  

٦٨٨٫١١١١٥٠٫٣٨٢٨٤٣٫١٦٨صافي الموجودات الموظفة 

ممولة من قبل: 
٧٦٧٫٤٨٧حقوق المساھمین 

٧٥٫٦٨١حقوق غیر مسیطرة

٨٤٣٫١٦٨



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٣٠

فئات الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة ٢٢

. لموجودات والمطلوبات المالیة وقیمھا العادلةمن فئات ا كل فئة تصنیفیوضح الجدول التالي

العادلة. بالنسبة لألدوات المدرجة بالتكلفة المطفأة، تعتقد اإلدارة أن القیمة الدفتریة تقارب قیمھا  

(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١

القیمة العادلة من  
األرباح أو  خالل 

الخسائر
استثمارات متاحة 

اإلجمالي التكلفة المطفأة للبیع
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات المالیة
٥١٫١٦٧٦٣٫٤٧١٤٣٧٫٣٩٣٥٥٢٫٠٣١استثمارات 

٢١٨٫١٥٩٢١٨٫١٥٩--ودائع 
٢٫٣٢٥٫٨٢٧--٢٫٣٢٥٫٨٢٧في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافلاستثمارات 

١٫٩٨٩١٫٩٨٩--ودائع لدى شركات تكافل وإعادة تكافل 
٢٥٩٫٤٣٤٢٥٩٫٤٣٤--أرصدة تكافل مدینة ذمم و اشتراكات

٥٩٫٤١٣٥٩٫٤١٣--موجودات أخرى وذمم مدینة 
٣٠٧٫١٣٥٣٠٧٫١٣٥--األرصدة البنكیة والنقد  

٢٫٣٧٦٫٩٩٤٦٣٫٤٧١١٫٢٨٣٫٥٢٣٣٫٧٢٣٫٩٨٨

المطلوبات المالیة 
٢٫٣٢٣٫٧٠٠--٢٫٣٢٣٫٧٠٠في عقود مرتبطة بالوحدة لمشتركي التكافلالمستحق 

١٩٨٫٤٣٣١٩٨٫٤٣٣--ذمم أرصدة التكافل الدائنة
٢٨٥٫٥٣٨٢٨٥٫٥٣٨--الدائنة األخرى والمستحقات الذمم  

٣٫٥٨٤٣٫٥٨٤--مطلوبات عقود اإلیجار 

٤٨٧٫٥٥٥٢٫٨١١٫٢٥٥-٢٫٣٢٣٫٧٠٠



وشركاتھا التابعة الشركة اإلسالمیة العربیة للتأمین (سالمة) ش.م.ع.  

إیضاحات حول المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  
(غیر مدققة) ٢٠٢٢مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٣١

فئات الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة (تتمة) ٢٢

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١
القیمة العادلة من  

األرباح أو  خالل 
الخسائر 

استثمارات متاحة  
اإلجمالي التكلفة المطفأة للبیع 

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات المالیة
٥٩٫٥٣٤٦٣٫٤٩٥٤٣٦٫٠٣٧٥٥٩٫٠٦٦استثمارات 

٢٣٩٫٦٤٩٢٣٩٫٦٤٩--ودائع 
٢٫٣٩٦٫٠٧٥--٢٫٣٩٦٫٠٧٥في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافلاستثمارات 

٢٫٣٨٧٢٫٣٨٧--ودائع لدى شركات تكافل وإعادة تكافل 
٢٠٨٫٧٢٩٢٠٨٫٧٢٩--أرصدة تكافل مدینة ذمم و اشتراكات

٥٩٫٦٥٤٥٩٫٦٥٤--موجودات أخرى وذمم مدینة 
١٠٩٫٣٢١١٠٩٫٣٢١--األرصدة البنكیة والنقد  

٢٫٤٥٥٫٦٠٩٦٣٫٤٩٥١٫٠٥٥٫٧٧٧٣٫٥٧٤٫٨٨١

المطلوبات المالیة
٢٫٣٩٤٫٩٦٣--٢٫٣٩٤٫٩٦٣في عقود مرتبطة بالوحدة لمشتركي التكافلالمستحق 

٢٠٥٫٦٦٢٢٠٥٫٦٦٢--ذمم أرصدة التكافل الدائنة
٣٥٠٫٧٧٩٣٥٠٫٧٧٩--ذمم دائنة أخرى

٤٫٦٣٩٤٫٦٣٩--مطلوبات عقود اإلیجار  

٥٦١٫٠٨٠٢٫٩٥٦٫٠٤٣-٢٫٣٩٤٫٩٦٣

األحداث الالحقة٢٣

توزیعات أرباح عنعالناإل
فلس لكل سھم بقیمة ٢على توزیع أرباح نقدیة بواقع  ٢٠٢٢أبریل  ٢٩وافق المساھمون في االجتماع العام السنوي الذي عقد في  

ملیون درھم). ٩٨٫٠٤: ٢٠٢١ملیون درھم (٢٣٫٧٧إجمالیة قدرھا 

المالیة  التعلیمات ٢٤

٣١من  اً اإلمارات العربیة المتحدة، اعتباردولةالمالیة الصادرة لشركات التأمین فيالتعلیماتمن ٢من القسم  ٨رقم  للمادة  اً وفق
صدد إعداد خطة  في الشركة إن العجز). -رأس المال مالءة متطلبات ھامش  في المالءة (عجزاً الشركة واجھت، ٢٠٢٢مارس 

لتلبیة متطلبات المالءة المالیة. 

المختصرة  الموحدة اعتماد المعلومات المالیة ٢٥

. ٢٠٢٢مایو١٢المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ الموحدة المعلومات المالیة إصدار تم اعتماد 


