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  مساهمي   السادة إلى المرحلية الموحدة المختصرةتقرير مراجعة البيانات المالية 
   الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع

 
 مقدمة 

لشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع ("الشركة") للقد قمنا بمراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة 
والبيانات المرحلية الموحدة   ٢٠٢١مارس    ٣١وشركاتها التابعة ("المجموعة")، والتي تتضمن بيان المركز المالي المرحلي الموحد كما في  

واإليضاحات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ  الملكيةذات الصلة للدخل والدخل الشامل والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق 
وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي   الموحدة المختصرة المالية المرحلية البياناترى. إن اإلدارة مسؤولة عن اإلعداد والعرض العادل لهذه األخ
منا التقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه البيانات المالية المرحلية استناداً إلى أعمال المراجعة التي ق  ٣٤رقم  
  بها.

  
  نطاق المراجعة

"مراجعة المعلومات المالية المرحلية من قبل مدقق الحسابات  ٢٤١٠لقد تمت مراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي المتعلق بأعمال المراجعة رقم 
المالية والمحاسبية  المستقل للشركة". إن مراجعة المعلومات المالية المرحلية محددة بصفة رئيسية باالستفسار من المسؤولين عن األمور

الذي يتم وفقاً لمعايير   التدقيقوبإجراء مراجعة تحليلية للمعلومات المالية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة يقل كثيراً عن نطاق  
أعمال التدقيق. ونظراً  التدقيق الدولية وبالتالي ال نستطيع الحصول على التأكيد الذي يمكن أن نحصل عليه عن كافة األمور الجوهرية خالل  

  لذلك فإننا ال نبدي رأي مدقق الحسابات.
  

 المتحفظأساس االستنتاج 
  ٦٩٢٫٩٨٦ألف درهم، واستثمارات مدرجة بمبلغ  ١٣٨٫٩٢٨ تبلغ بقيمة دفترية استثمارات عقاريةإجمالي موجودات المجموعة  يتضمن

  :المذكورة أعاله ما يلي الموجوداتألف درهم. تشمل  ٣٣٦٫٤٠٧أخرى مدرجة بمبلغ  وذمم مدينةألف درهم، وموجودات 
 
 ؛)٦ألف درهم (إيضاح   ٨٤٫٩٥٧تبلغ بقيمة دفترية  ةعقاري اتاستثمار 

  ألف درهم واستثمارات محتفظ بها  ٥٨٫٢٤٤ بمبلغ ألف درهم واستثمارات متاحة للبيع ٤٥٫٨٨٩بمبلغ  إيداع إسالمياستثمارات
 و )؛ ٨إيضاح ( ألف درهم ٦٦٫٧٣٨بمبلغ  قلالستحقا

 ١٩ألف درهم (إيضاح   ٣٤٫٠٠٦ تبلغ ذمم مدينة أخرى بقيمة دفترية(. 
 

واالستثمارات  ةالعقاري ات، لم نتمكن من استكمال مراجعتنا لالستثماروأطراف أخرىبسبب الدعاوى القضائية المستمرة بين المجموعة 
تحديد  أثناءلم نتمكن من تحديد ما إذا كانت األحكام المطبقة والتقديرات التي تم إجراؤها  حيث أنناوالذمم المدينة األخرى المذكورة أعاله 

 .بشكل قانوني الموجوداتولم نتمكن من تحديد ما إذا كانت المجموعة تمتلك هذه  ،مالئمة موجوداتللالقيمة العادلة 
 

لو كنا قادرين على استكمال فيما . المرحلية الموحدة المختصرةالبيانات المالية  حول ٢٠و ١٩ رقم في اإليضاحين هذه المسألةضيح تم تو
لزوم إجراء  أمور تشير إلى  عي انتباهنادقد تست واالستثمارات والذمم المدينة األخرى المذكورة أعاله، ةالعقاري اتمراجعتنا لالستثمار

 .المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرةعلى  تعديالت
   



 

 

  
  

  مساهمي   السادة إلى المرحلية الموحدة المختصرةتقرير مراجعة البيانات المالية 
 (تتمة) الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع

 
 
 المتحفظستنتاج اال

  ى ما هي عليه لو لم تكن األمور علعلى دراية بها    كنا سنكون  التيالمختصرة  باستثناء التعديالت على المعلومات المالية المرحلية الموحدة  
تصرة المالية المرحلية الموحدة المخ المعلوماتبناًء على مراجعتنا، لم يصل إلى علمنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن  فيما يتعلق بالبنود أعاله،

  . ٣٤المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم  
  

 خرىأ مسائل
من قبل مدقق حسابات آخر والذي   ٢٠٢٠مارس  ٣١للمجموعة كما في  المختصرةتمت مراجعة البيانات المالية المرحلية الموحدة لقد 

فيما يتعلق  المختصرةتلك البيانات المالية المرحلية الموحدة  حولعن استنتاج متحفظ  ٢٠٢٠ مايو ٢١ الصادر بتاريخفي تقريره  أعرب
في   أبدىوالذي من قبل مدقق حسابات آخر  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بالمسألة الموضحة أعاله. كما تم تدقيق البيانات المالية الموحدة كما في 

ً رأياً  ٢٠٢١مارس  ١١ الصادر بتاريختقريره   .المسألةتلك البيانات المالية الموحدة فيما يتعلق بنفس  حول متحفظا
 
  

 إرنست ويونغعن 
  
 
 
 
 

 :بتوقيع
 بو شرخأشرف أ

 شريك
 ٦٩٠:  القيدرقم 

 
 ٢٠٢١مايو  ١٢
 ، االمارات العربية المتحدةدبي

  
 



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 

٣  

  بيان المركز المالي الموحد المختصر
  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١كما في 

  
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  إيضاحات  
  ألف درهم   ألف درهم    
        

        الموجودات
  ٣٩٫٥٤٨  ٣٨٫٩٦٥    الممتلكات والمعدات

  ١١٥٫٢٣٧  ١١٥٫١٥٧    الشهرة والموجودات غير الملموسة
  ١٣٩٫٥٣٤  ١٣٨٫٩٢٨  ٦  االستثمارات العقارية

  ٨٫٠٣٤  ٧٫٠٥٧    موجودات حق االستخدام
  ٣٢٫٩٣٢  ٣٤٫٤٣٨  ٧  االستثمار في الشركات الزميلة

  ٢٠٢٫٨٢٨  ٢١٤٫٠٠٢    الودائع
  ٦٧٦٫٥٩٦  ٦٩٢٫٩٨٦  ٨  االستثمارات

  ٢٫٢٢٨٫٣٤٦  ٢٫٢٣٢٫٢٧١  ٨٫١  استثمارات المشتركين في العقود المرتبطة بالوحدة
  ٢٫٤٠٦  ٢٫٣٩٨    ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
  ٢٠٧٫٧٧٦  ٣٣٩٫٩٩٤    االشتراكات وذمم أرصدة التكافل المدينة
  ٢١٤٫٩٤٠  ٢٢٢٫٣٨٥    حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة

  ١٧٢٫٠٠٦  ٢٤٥٫٢٥٧    حصة إعادة التكافل من االشتراكات غير المكتسبة
  ٣٧٥٫٥٤٠  ٣٣٦٫٤٠٧  ١٩  الموجودات والذمم المدينة األخرى

  ٩١٫٩٥٠  ١٤٦٫١٠٣  ١٨  البنكية والنقداألرصدة 
        

  ٤٫٥٠٧٫٦٧٣  ٤٫٧٦٦٫٣٤٨    إجمالي الموجودات
        

        المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل
  ٥٥٨٫٥٩٨  ٥٦٧٫٨٣٨    التكافل العائلي المطالبات القائمة واحتياطي 

  ٢٫٢٢٤٫٨٤٩  ٢٫٢٣٠٫٢٣٢    ذمم دائنة إلى المشتركين في العقود المرتبطة بالوحدة
  ٣٢٣٫٠٤٠  ٤٦٤٫٣٦٤    احتياطي االشتراكات غير المكتسبة

  ١٦٣٫٨٣٠  ٢٤٥٫١٩١    ذمم أرصدة التكافل الدائنة 
  ٣١٩٫٤٢٦  ٣١٩٫٤٦٨    الذمم الدائنة األخرى والمستحقات

  ٨٫٢٦٤  ٧٫٢٦٣    مطلوبات عقود اإليجار
        

  ٣٫٥٩٨٫٠٠٧  ٣٫٨٣٤٫٣٥٦    إجمالي المطلوبات
  -  -    صندوق مشتركي التكافل

        
  ٣٫٥٩٨٫٠٠٧  ٣٫٨٣٤٫٣٥٦    إجمالي المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل

        
  
  

   



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

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

٤

(تتمة)المالي الموحد المختصربیان المركز
)ة(غیر مدقق٢٠٢١مارس ٣١كما في 

٢٠٢٠دیسمبر ٢٠٢١٣١مارس ٣١
) ة(مدقق) ة(غیر مدققإیضاحات

ألف درھمألف درھم

الملكیة حقوق 
١١١٫٢١٠٫٠٠٠١٫٢١٠٫٠٠٠رأس المال

)٣٥٫٩٧٢()٣٥٫٩٧٢(١٢زینة أسھم الخ 
١٣٩٧٫٢٥٧٩٧٫٢٥٧االحتیاطي النظامي 
)٣٠٨٫٠٥٩()٢٨٦٫٦٧٩(الخسائر المتراكمة 
)١٢٧٫٨٩٢()١٢٨٫٨٩٧(١٤ى االحتیاطیات األخر

٨٥٥٫٧٠٩٨٣٥٫٣٣٤ئدة إلى مالكي الشركة  العاالملكیةحقوق 
٧٦٫٢٨٣٧٤٫٣٣٢الحقوق غیر المسیطرة 

٩٣١٫٩٩٢٩٠٩٫٦٦٦إجمالي حقوق الملكیة 

٤٫٧٦٦٫٣٤٨٤٫٥٠٧٫٦٧٣الملكیةالمطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق إجمالي 

تعبر بصورة المختصرة  الموحدة  ، فإن البیانات المالیة المرحلیة  المعمول بھا إلعداد التقاریر المالیة المرحلیةمبادئ للاً ، ووفقعلى حد علمنا 
للمجموعة.ةالموحدوالتدفقات النقدیة الموحدواألداء الماليالموحد المركز المالي المادیة، عنالنواحي كافةمن عادلة

 _______________ _________________
الرئیس التنفیذي رئیس مجلس اإلدارة 



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 

٥  

  الموحد المختصر  األرباح أو الخسائربيان 
  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      العمليات المستمرة
      

      االكتتابإيرادات 
  ٤٤٠٫٩٧٧  ٤٢٧٫٥٥٨  المكتتبة االشتراكاتإجمالي 

 ً   ) ١٧٩٫٩٨٦(  )١٨٥٫٩٨١(  متنازل عنهاالإعادة التأمين وإعادة التكافل   اشتراكات: ناقصا
      

  ٢٦٠٫٩٩١  ٢٤١٫٥٧٧  االشتراكاتصافي 
  ) ٨٣٫٤٩٠(  )٦٨٫٢١٥(  مكتسبةالغير  االشتراكاتصافي الحركة في 

      
  ١٧٧٫٥٠١  ١٧٣٫٣٦٢  المكتسبة االشتراكات

  ٩٫٠٠٩  ١١٫٦٢٨  المتنازل عنهاإعادة التأمين وإعادة التكافل   اشتراكات علىإيرادات العموالت 
      
  ١٨٦٫٥١٠  ١٨٤٫٩٩٠  

      االكتتابمصاريف 
  ١١٢٫٠٢١  ١٣٤٫٨٣٨  إجمالي المطالبات المدفوعة 

 ً   ) ٥٥٫٨٩٢(  )٧٢٫٥٤٠(  : حصة إعادة التأمين وإعادة التكافل من المطالبات المدفوعةناقصا
      

  ٥٦٫١٢٩  ٦٢٫٢٩٨  المطالبات المدفوعة صافي 
  ٨٫٧٢٩  ١٫٤٨٢  التكافل العائلي واحتياطي القائمةصافي الحركة في المطالبات 

      
  ٦٤٫٨٥٨  ٦٣٫٧٨٠  المطالبات المتكبدة

  ٨٧٫١٥١  ٨٠٫١٣٨  خرىاألتكاليف المصاريف العموالت و
      
  ١٥٢٫٠٠٩  ١٤٣٫٩١٨  
      

  ٣٤٫٥٠١  ٤١٫٠٧٢  االكتتابصافي إيرادات 
  ٧٫٦٥٨  ١٢٫٢٥٧  من االستثماراتيرادات اإل
  ٥٫٤٥٧  ٣٫٩٠٨  خرى األيرادات اإل
      
  ٤٧٫٦١٦  ٥٧٫٢٣٧  

      المصاريف
  ) ٢٨٫٧٨٤(  )٣١٫٢٩٣(  خرى والمصاريف األدارية اإلعمومية والمصاريف ال
  ) ٥٩٨(  )٥٤٠(  مالية المصاريف ال
      

  ١٨٫٢٣٤  ٢٥٫٤٠٤  الضريبة للفترةصافي الفائض قبل 
  ) ١٫٤٩٥(  )١٫١٧٩(  الحالية  -الضريبة 

      
  ١٦٫٧٣٩  ٢٤٫٢٢٥  مشتركي التكافلتوزيعات إلى البعد الضريبة للفترة قبل صافي الفائض 
  -  -  لدى الشركة تكافل المشتركي التوزيعات إلى 

      
  ١٦٫٧٣٩  ٢٤٫٢٢٥  للفترةمشتركي التكافل بعد الضريبة والتوزيعات إلى صافي الفائض 

      
  
  

    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 

٦  

  (تتمة)بيان األرباح أو الخسائر الموحد المختصر 
  ) غير مدقق( ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      العمليات المتوقفة
  ) ٣٫٦٠٤(  -  الخسارة من العمليات المتوقفة

      
  ١٣٫١٣٥  ٢٤٫٢٢٥  الفائض من عمليات التكافلصافي 

      
      

      :ىالعائد إل
  ١٣٫٦٤٩  ٢٢٫٢٢٠  المساهمين

  ) ٥١٤(  ٢٫٠٠٥  مسيطرةالغير الحقوق 
      
  ١٣٫١٣٥  ٢٤٫٢٢٥  
      

  ٠٫٠١١  ٠٫٠١٩  )١٧(إيضاح ) درهم(للسهم الواحد  ةوالمخفض ةاألساسي العوائد
      

  )درهم(للسهم الواحد  ةوالمخفض ةاألساسيالعوائد/ (الخسائر) 
  ٠٫٠١٤  ٠٫٠١٩  العمليات المستمرة -  

      
  
  

    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 

٧  

  بيان الدخل الشامل الموحد المختصر
  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٣٫١٣٥  ٢٤٫٢٢٥  صافي الربح بعد الضريبة والتوزيعات إلى مشتركي التكافل للفترة
      
      صافي ضريبة الدخل اآلخرالدخل الشامل  /)الخسارة(
      
      :رإعادة تصنيفها الحقا إلى األرباح أو الخسائالتي قد يتم بنود ال
      

  ) ٣٫٨٩٠(  )٢٫٢٨٩(  احتياطي تحويل العمالت األجنبيةصافي الحركة أو التغير في 
  ٣٧٨  ١٣٥  في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع التغيراتصافي 

  -  ٢٥٥  الحصة من الدخل الشامل اآلخر للشركات الزميلة 
      

  ) ٣٫٥١٢(  )١٫٨٩٩(  للفترةاآلخر الشامل  الدخل)/ الخسارة(إجمالي 
      

  ٩٫٦٢٣  ٢٢٫٣٢٦  إجمالي الدخل الشامل للفترة
      

      :العائد إلى
  ٩٫٥٢٠  ٢٠٫٣٧٥   نمساهميال

  ١٠٣  ١٫٩٥١  مسيطرةالغير  الحقوق
      
  ٩٫٦٢٣  ٢٢٫٣٢٦  
      
  
  



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 

٨  

  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر 
  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  نظامي احتياطي  رأس المال  
إعادة  احتياطي

  تقييمال

تحويل  احتياطي
العمالت 
  األجنبية

القيمة  احتياطي
العادلة 

  خزينةالأسهم   لالستثمارات
خسائر ال
  اإلجمالي  متراكمةال

حقوق غير ال
  المسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

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

  ٨٤٥٫٢٥٥  ٧٣٫٤٧١  ٧٧١٫٧٨٤  ) ٣٧٦٫٨٢٤(  ) ٣٥٫٩٧٢(  ) ٢٧٫٦٢٧(  ) ١١٢٫٠٤٣(  ٣١٫٩٣٠  ٨٢٫٣٢٠  ١٫٢١٠٫٠٠٠  ٢٠٢٠يناير  ١الرصيد في 
                      

  ١٣٫١٣٥  ) ٥١٤(  ١٣٫٦٤٩  ١٣٫٦٤٩  -  -  -  -  -  -  الربح للفترة
                      

                      الدخل/ (الخسارة) الشامل اآلخر
  صافي الحركة في احتياطي تحويل

  ) ٣٫٨٩٠(  ٦١٧  ) ٤٫٥٠٧(  -  -  -  ) ٤٫٥٠٧(  -  -  -  العمالت األجنبية  
  صافي التغيرات في القيمة العادلة

  ٣٧٨  -  ٣٧٨  -  -  ٣٧٨  -  -  -  -  لالستثمارات المتاحة للبيع  
                      

  ) ٣٫٥١٢(  ٦١٧  ) ٤٫١٢٩(  -  -  ٣٧٨  ) ٤٫٥٠٧(  -  -  -  إجمالي الخسارة الشاملة األخرى
                      

  ٩٫٦٢٣  ١٠٣  ٩٫٥٢٠  ١٣٫٦٤٩  -  ٣٧٨  ) ٤٫٥٠٧(  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للفترة
                      

  ) ٢٫٢٧٤(  ) ٢٫٢٧٤(  -  -  -  -  -  -  -  -  توزيعات أرباح مدفوعة
                      

  ٢٠٢٠مارس  ٣١الرصيد في 
  ٨٥٢٫٦٠٤  ٧١٫٣٠٠  ٧٨١٫٣٠٤  ) ٣٦٣٫١٧٥(  ) ٣٥٫٩٧٢(  ) ٢٧٫٢٤٩(  ) ١١٦٫٥٥٠(  ٣١٫٩٣٠  ٨٢٫٣٢٠  ١٫٢١٠٫٠٠٠  (غير مدققة) 

                      

  
    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 

٩  

  (تتمة) بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد المختصر
  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  رأس المال  
 احتياطي

  نظامي
إعادة  احتياطي

  تقييمال

 احتياطي
تحويل 

العمالت 
  األجنبية

 احتياطي
القيمة العادلة 

  خزينةالأسهم   لالستثمارات
خسائر ال
  متراكمةال

االحتياطي 
  اإلجمالي  التنظيمي

حقوق غير ال
  المسيطرة

إجمالي حقوق 
  الملكية

  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
                        

  ٩٠٩٫٦٦٦  ٧٤٫٣٣٢  ٨٣٥٫٣٣٤  ١٣٢  )٣٠٨٫٠٥٩(  )٣٥٫٩٧٢(  )٢٦٫٥٨١(  )١٢٢٫١٩٦(  ٢٠٫٧٥٣  ٩٧٫٢٥٧  ١٫٢١٠٫٠٠٠  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
                        

  ٢٤٫٢٢٥  ٢٫٠٠٥  ٢٢٫٢٢٠  -  ٢٢٫٢٢٠  -  -  -  -  -  -  للفترة الربح 
                        الدخل الشامل اآلخر 
  احتياطي تحويلصافي الحركة في  

  )٢٫٢٨٩(  )٥٤(  )٢٫٢٣٥(  -  -  -  -  )٢٫٢٣٥(  -  -  -  العمالت األجنبية  
  صافي التغيرات في القيمة العادلة 

  ١٣٥  -  ١٣٥  -  -  -  ١٣٥    -  -  -  لالستثمارات المتاحة للبيع   
  الحصة من الدخل الشامل اآلخر لشركات 

  ٢٥٥  -  ٢٥٥  -  -  -  ٢٥٥  -  -  -  -  زميلة   
                        

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

  ٢٢٫٣٢٦  ١٫٩٥١  ٢٠٫٣٧٥  -  ٢٢٫٢٢٠  -  ٣٩٠  )٢٫٢٣٥(  -  -  -  إجمالي الدخل الشامل للسنة 
                        

  -  -  -  ٨٤٠  )٨٤٠(  -  -  -  -  -  -  تحويل إلى االحتياطي التنظيمي 
                        

  ٩٣١٫٩٩٢  ٧٦٫٢٨٣  ٨٥٥٫٧٠٩  ٩٧٢  )٢٨٦٫٦٧٩(  )٣٥٫٩٧٢(  )٢٦٫١٩١(  )١٢٤٫٤٣١(  ٢٠٫٧٥٣  ٩٧٫٢٥٧  ١٫٢١٠٫٠٠٠  ٢٠٢١مارس  ٣١الرصيد في 
                        

  
  
  



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  يتجزأ من هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. تشكل اإليضاحات المرفقة جزءاً ال 

١٠  

  المختصربيان التدفقات النقدية الموحد 
  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  
  

  مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  ألف درهم  ألف درهم   
      

      التشغيلية  األنشطة من  التدفقات النقدية
  ١٣٫١٣٥  ٢٤٫٢٢٥  الربح للفترة
      تعديالت لـ: 

  ٩٣١  ٧٥٠  استهالك ممتلكات ومعدات   
  ٩٥٧  ٩٧٧  موجودات حق االستخدام استهالك   
  ٨٣٫٤١٥  ٦٨٫٠٧٣  احتياطي االشتراكات غير المكتسبة صافي الحركة في   
  ٤٫٨٣٣  ٢٫٤١٩  محققة على االستثمارات الالخسارة غير   
  ٢١٨  ١٩٤  إطفاء موجودات غير ملموسة   
  )٢٫٥٤٠(  ) ١٫٢٥١(  ربح شركات زميلة من  حصة ال   
  )١٧٦(  -  الذمم المدينةقيمة عكس االنخفاض في   
  -  ) ١٩٤(  رباح األتوزيعات إيرادات   
      

  ١٠٠٫٧٧٣  ٩٥٫١٩٣  والمطلوبات التشغيلية  قبل التغيرات في الموجودات  التشغيلية التدفقات النقدية  
      

  ) ٤٠(  ٨  شركات التكافل وإعادة التكافل لدى  الودائعالزيادة في 
  )١٨٩٫٣١٥(  ) ١٣٢٫٢١٨(  أرصدة التكافل المدينة االشتراكات وذمم الزيادة في 
  )٩٫٩٦٤(  -  من/ إلى أطراف ذات عالقة  قة المبالغ المستحالزيادة في 

  ٣٠٫٦٤٩  ٣٩٫١٣٣  النقص في الموجودات األخرى والذمم المدينة
  ٦٫٤٢٦  ١٫٧٩٥  (صافي إعادة التكافل) القائمة  المطالبات الزيادة في 
  ٥١٫٢٢٠  ٨١٫٤٠٣  تكافل الدائنة والذمم الدائنة األخرى الذمم الزيادة في 
  )٨٠٧(  -  محتفظ بها للبيعالموجودات الالزيادة في 
  ٤٫٦٩٨  -  مقابل الموجودات المحتفظ بها للبيع المطلوباتالزيادة في 

      
  )٦٫٣٦٠(  ٨٥٫٣١٤  صافي النقد من/ (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

      
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  ١٫٤٩٣  ) ١٦٧(  ممتلكات ومعدات استبعاد/ (شراء) 
  ) ٤٤(  ) ١١٤(  استبعاد/ (شراء) موجودات غير ملموسة 

  ٨٤٧  ٦٠٦  صافي   -استثمارات عقارية  
  )٨٩٨(  ) ١٫٠٠١(  سداد المبلغ األساسي والفائدة على التزام عقد اإليجار 

  ٩٤٫٩٦٧  ٨٢  أشهر  ةفي ودائع ألجل قيد الرهن أو ذات استحقاق ألكثر من ثالث   زيادة)ال ( /النقص
  ٣٩  ) ١١٫١٧٤(  صافي الحركة في الودائع

  -  ١٩٤  توزيعات أرباح مستلمة 
  )٦٥٫٩٨٣(  ) ٢٠٫٩٦٣(  صافي   -زيادة في االستثمارات  

  ٢٫٩٣٨  ١٫٤٥٨  استثمارات مشتركي التكافل في العقود المرتبطة بالوحدة صافي الحركة في 
      

  ٣٣٫٣٥٩  ) ٣١٫٠٧٩(  صافي النقد (المستخدم في)/ من األنشطة االستثمارية 
      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
  )٢٫٢٧٤(  -  توزيعات أرباح مدفوعة 

      
  )٢٫٢٧٤(  -  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

      
  ٢٤٫٧٢٥  ٥٤٫٢٣٥  صافي الزيادة في النقد وما يعادله 

  ٥٤٫٧٩٤  ٨٣٫٨٢١  النقد وما يعادله في بداية الفترة 
      

  ٧٩٫٥١٩  ١٣٨٫٠٥٦  النقد وما يعادله في نهاية الفترة 
      

  



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

١١  

  
  
  معلومات عامة   ١
  

("الشركة") هي شركة مساهمة عامة، مسجلة في إمارة دبي، اإلمارات الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. إن   
  صندوق بريد المسجل للشركة هو  إن العنوانالعربية المتحدة وتعمل من خالل فروع مختلفة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

التكافل العام وأعمال    أعمال  فئات  كافةفي  كتتاب  االتحدة. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في  ، دبي، اإلمارات العربية الم١٠٢١٤
ً لمبادئ الشريعة اإلسالمية ووفقاً  ، وفقالعائليتكافل  ال القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية ومواد الشركة ذات الصلة،  حكام  أل  ا

  ٢٠٠٧) لسنة ٦رقم ( لدولة اإلمارات العربية المتحدة القانون االتحاديورية الشركات التجا بشأن ٢٠١٥) لسنة ٢المتحدة رقم (
  بشأن تنظيم عمليات التأمين.

  
هي شركة  و)، طريق( شركة مساهمة بحرينية طريق القابضةشركة إن باسم "المجموعة".  وشركاتها التابعةشار إلى الشركة يُ   

أنشطة تجارية في مملكة البحرين. لدى المجموعة الشركات   ةالبحرين وال تمارس أيتابعة للشركة، هي شركة قابضة وسيطة في  
  مبادئ الشريعة اإلسالمية: وفقاً لالتابعة الرئيسية التالية التي تعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين 

  
  النشاط  بلد التأسيس  حصة الملكية  

  
مارس  ٣١

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠      
          

          مملوكة بشكل مباشر 
  ال يوجد عمليات تكافل   مملكة البحرين  ٪٩٩٫٤٠  ٪٩٩٫٤٠  طريق القابضة ش.م.ب 

   العائليالتكافل   مصر  ٪٨٥٫٠٠  ٪٨٥٫٠٠  المصرية اإلماراتية للتأمين التكافلي على الحياة 
  ال توجد عمليات تكافل   السنغال  ٪٨٤٫٢٥  ٪٨٤٫٢٥  سالمة أومبيلير

  التكافل العام  مصر  ٪٥١٫١٥  ٪٥١٫١٥  بيت التأمين المصري السعودي
          
          

          من خالل شركة طريق 
  التكافل العام  الجزائر  ٪٩٦٫٩٨  ٪٩٦٫٩٨  سالمة أشورنس الجزائر 

  
  على المجموعة  وتأثيره) ١٩تفشي فيروس كورونا (كوفيد   

  
الرعاية الصحية  في    غير مسبوقة  ، دخل االقتصاد العالمي فترة أزمة)١٩(كوفيد  فيروس كورونا   وباءمع التطور السريع لتفشي    

 استثنائيةالتي تسببت بالفعل في اضطراب عالمي كبير في األنشطة التجارية والحياة اليومية. تبنت العديد من الدول تدابير احتواء  و
ً ومكلفة اقتصادي   .ا

  
على السفر باإلضافة إلى تدابير الحجر الصحي الصارمة، مما أثر على مجموعة    اً حكومة اإلمارات العربية المتحدة قيود  فرضت  

  التأمين بشكل غير مباشر. يتأثر قطاع، ومن المتوقع أن القطاعاتسعة من وا
  

للمخاطر وخلصت إلى أنه ال يوجد تأثير جوهري على  المجموعة عرضات تو االستثنائيةأخذت اإلدارة في االعتبار الظروف   
نشطة التأمين في دولة اإلمارات العربية  أ  ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى أن .  التقارير الماليةمركز ربحية المجموعة كما في تاريخ  

  من القيود المذكورة أعاله.  للكثيرالمتحدة مستمرة وال تخضع 
  

التي يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على العمليات التجارية وتعرضات المجموعة االستثنائية  أخذت اإلدارة في االعتبار الظروف    
  ن:على ربحية المجموعة / مركز السيولة قد تنشأ للمخاطر، وخلصت إلى أن التأثيرات الرئيسية ع

  
 ؛ أرصدة التكافل المدينةذمم استرداد االشتراكات و قابلية 
 ؛قياس القيمة العادلة لألدوات المالية 
 ؛قياس القيمة العادلة لالستثمارات العقارية 
 و  االنخفاض في قيمة الشهرة؛ 
  والمطالبات المتكبدة ولكن غير مبلغ عنها. القائمةمخصص المطالبات    
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١٢  

  
  
  (تتمة)  معلومات عامة  ١
  

  (تتمة) على المجموعة وتأثيره) ١٩تفشي فيروس كورونا (كوفيد   
على أساس شهري   في دولة اإلمارات العربية المتحدةأجرت المجموعة اختبار اإلجهاد على النحو المطلوب من قبل هيئة التأمين    

تواصل العمل كمنشأة مستمرة ولم تكن وف  من قبل مجلس اإلدارة، الذين أعربوا عن اقتناعهم بأن المجموعة س  يتم اعتمادهحيث  
المختصرة وفقاً  الفترة الحالية. وبناًء عليه، تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة  خطة العمل فيعلى هناك تحديثات 

تتخذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة في الوقت المناسب لالستجابة وف  تواصل اإلدارة مراقبة الوضع، وسوف  مبدأ االستمرارية. سل
  لهذا الوضع غير المسبوق.

  
  
   والمعدلةالجديدة  الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعايير تطبيق   ٢
  

على المعلومات المالية المرحلية    جوهريتأثير    والتي ليس لهاالجديدة والمعدلة المطبقة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية     ٢٫١
  المختصرة الموحدة

  
للفترات السنوية التي تبدأ في أو   فعالةوالمعدلة التالية، والتي أصبحت  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدةتم اعتماد   

لتقارير عداد ا. لم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية إلالمختصرة  هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة   على،  ٢٠٢١يناير    ١بعد  
 االتفاقياتؤثر على محاسبة المعامالت أو  توالسابقة ولكن قد    المالية المعدلة أي تأثير مادي على المبالغ المدرجة للسنوات الحالية

  المستقبلية.
  

   والمعيار الدولي إلعداد التقارير   ٣٩ومعيار المحاسبة الدولي رقم    ٩تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
إصالح معيار  ١٦والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ٤والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ٧المالية رقم 

تمنح التعديالت إعفاءات مؤقتة تتناول تأثيرات التقارير المالية عندما يتم استبدال معدل فائدة  : ٢المرحلة  - معدل الفائدة 
  معروض بين البنوك بمعدل فائدة بديل شبه خاٍل من المخاطر. 

  
  

  بعد غير فعالةلتقارير المالية الجديدة والمعدلة ولكنها لم الدولية إلعداد اايير معالمعايير وتفسيرات   ٢٫٢
  

ها غير فعالة  لتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنعداد االمعايير الدولية إل بعد بتطبيقالمجموعة  تقملم   
  :بعد

  
  ؛ ٢٠٢٣يناير  ١التي تبدأ في أو بعد : فعّال للفترات السنوية عقود التأمين  ١٧المالية رقم  لتقارير عداد االمعيار الدولي إل 
 للفترات السنوية التي تبدأ   فعالة  : متداولة أو غير متداولةكتصنيف المطلوبات : ١ رقم  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي

للمعايير المحاسبية مسودة التعرض والتي تؤجل تاريخ  ، أصدر المجلس الدولي ٢٠٢٠. في مايو ٢٠٢٢يناير  ١في أو بعد 
 ؛ ٢٠٢٣يناير  ١سريان مفعول المعيار إلى 

  للفترات السنوية التي تبدأ  : فعالةإلى اإلطار المفاهيمي اإلشارة: ٣تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 ؛ ٢٠٢٢يناير  ١في أو بعد 

 فعالة قبل االستخدام المقصود المتحصالتالممتلكات واآلالت والمعدات:  ١٦ة الدولي رقم تعديالت على معيار المحاسب :  
 ؛ ٢٠٢٢يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   : فعالةتكاليف إتمام العقد  -  الُمكِلفةالعقود    ٣٧  رقم  تعديالت على معيار المحاسبة الدولي
  ؛ و ٢٠٢٢يناير  ١
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 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

١٣  

  
  
  (تتمة) والمعدلةالجديدة  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةتطبيق   ٢
  

  (تتمة) بعد غير فعالةلتقارير المالية الجديدة والمعدلة ولكنها لم الدولية إلعداد امعايير المعايير وتفسيرات  ٢٫٢
  

 ٢٠٢٠ –  ٢٠١٨ دورة التحسينات السنوية : 
الشركة  -اعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة األولى  ١إلعداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي  - 

يناير  ١فعالة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد ( التابعة كمطبق للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة
 ؛)٢٠٢٢

٪ المتعلق باستبعاد المطلوبات ١٠رسوم في اختبار الـ ال  -األدوات المالية   ٩الية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الم - 
المنشأة عند تقييم ما إذا كانت شروط االلتزام المالي الجديد أو المعدل   تدرجهايوضح التعديل الرسوم التي  -  المالية

 )؛ و ٢٠٢٢يناير    ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    فعالعن شروط االلتزام المالي األصلي (  إلى حد كبيرتختلف  
 المنشآتاستبعاد  شرطيلغي التعديل  - الضرائب في قياسات القيمة العادلة -الزراعة  ٤١معيار المحاسبة الدولي رقم  - 

  ٤١رقم ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي  الواقعة للموجوداتللتدفقات النقدية للضرائب عند قياس القيمة العادلة 
  . )٢٠٢٢يناير  ١للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  فعال(

  
  

عقود  ٤مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  األدوات المالية ٩لتقارير المالية رقم عداد اتطبيق المعيار الدولي إل  ٢٫٣
  التأمين

  
والذي   ٤تعديالً على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  المجلس الدولي للمعايير المحاسبية، نشر ٢٠١٦في سبتمبر   

ألدوات  ا ٩تقارير المالية رقم إلعداد الالدولي  المعيار التواريخ المختلفة لسريان مفعولمخاوف شركات التأمين بشأن  يتناول
التعديل حلين مختلفين لشركات التأمين: إعفاء مؤقت من المعيار الدولي إلعداد   يقدممين الجديد القادم. المالية ومعيار عقود التأ

)، و"نهج الشركة المعدة للتقارير المالية محددة (يتم تطبيقها على مستوى تستوفي متطلباتالتي  للشركات ٩ رقم التقارير المالية
  .ينكال النهجين اختيارييعتبر ". اإلحالل

  
اً  (بما في ذلك التعديالت) بمعيار عقود التأمين الجديد القادم. وفق ٤ رقم لتقارير الماليةعداد ايتم استبدال المعيار الدولي إلوف س  

  . فعالة" عندما تصبح معايير التأمين الجديدة اإلحاللنهج و" كل من اإلعفاء المؤقت تطبيق لذلك، من المتوقع أن يتوقف 
  

قامت المجموعة بإجراء تقييم للتعديل وخلصت إلى أن أنشطتها مرتبطة بشكل رئيسي بالتأمين. طبقت اإلدارة اإلعفاء المؤقت في   
لتقارير عداد ا خيارات تأجيل تطبيق المعيار الدولي إل  استخدام . قررت المجموعة  ٢٠١٨يناير    ١التي تبدأ في    فترة التقارير المالية

تطبيق  وقررت"عقود التأمين"  ٤ رقم لتقارير الماليةعداد افي التعديالت المذكورة على المعيار الدولي إل ةالوارد ٩المالية رقم 
  . ٢٠٢٣يناير  ١من   اً اعتبار ٩المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  
  

  أساس اإلعداد   ٣٫١
  

"التقارير المالية المرحلية"  ، ٣٤معيار المحاسبة الدولي رقم ل اً وفقالمختصرة تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموحدة   
  متطلبات القوانين المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.وفقاً ل وكذلك

  
بها   تتمالعملة التي    هأن  باعتبار(درهم)    اإلمارات العربية المتحدة  بدرهمالمرحلية الموحدة المختصرة  تم عرض المعلومات المالية    

  ذلك.  خالفإلى  يُشار) ما لم ألف رهمغالبية معامالت المجموعة ويتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف درهم (
    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

١٤  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
  

  (تتمة)  أساس اإلعداد  ٣٫١
  

ً لمبدأ المرحلية الموحدة المختصرة تم إعداد هذه المعلومات المالية    التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات وفقا
  المالية. 

  
مع تلك المستخدمة المرحلية الموحدة المختصرة  الواردة في هذه المعلومات المالية    والطرقتتوافق السياسات المحاسبية والعرض    

  . ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١نة المنتهية في في البيانات المالية الموحدة المدققة للس
  

لبيانات المالية الموحدة السنوية عداد اكافة المعلومات المطلوبة إلالمرحلية الموحدة المختصرة ال تتضمن هذه المعلومات المالية   
  ٣١المنتهية في  البيانات المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة كما في وللسنة إلى جانب، ويجب قراءتها الكاملة المدققة 
النتائج  إلىبالضرورة  ٢٠٢١مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في لالنتائج  ذلك، قد ال تشير . باإلضافة إلى٢٠٢٠ديسمبر 

  . ٢٠٢١ديسمبر   ٣١التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 
  
  
  التغيرات في األحكام والتقديرات غير المؤكدة  ٤
  

تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة    أثناءاإلدارة    وضعتهامة التي  كانت األحكام الها  
، باستثناء تأثير تفشي ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١التي تم تطبيقها على البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  نفس تلكهي 

  المجموعة والذي تم تفصيله أدناه. على )١٩المستجد (كوفيد فيروس كورونا 
  

وانتشر على مستوى العالم، مما تسبب في تعطيل األعمال التجارية   ٢٠٢٠في أوائل عام    المستجدفيروس كورونا    ظهورتم تأكيد    
في جميع أنحاء العالم، واجهت االقتصادات والقطاعات المختلفة  ١٩التفشي السريع لوباء كوفيد والنشاط االقتصادي. في ضوء 

، من  في الوقت الراهنء أو تأخير انتشار الفيروس. نتيجة للتدابير التي اتخذتها الحكومات الحتوا وشكوكاضطرابات كبيرة 
  قياس النطاق الفعلي للتأثير، وحتى اآلن، يمكن فقط استخدام تقييم ذاتي للتأثير. للغايةالصعب 

  
  أرصدة التكافل المدينة ذمم استرداد االشتراكات و قابلية  
  .لالضطرابات التشغيليةت داخل االقتصاد نتيجة في مخاطر االئتمان للشركا ارتفاع جوهريإلى  ١٩وباء كوفيد أدى تفشي   

  
التكافل المدينة للفترة ذمم أرصدة و االشتراكاتاسترداد  قابليةعلى  أي تأثير ماديبناًء على تقييم اإلدارة، لم تحدد المجموعة   

  . ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في 
  

  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  
األسواق المالية العالمية. تراقب  على مستوىاألسعار  ات فيفي السوق وتقلب ةكبير اتإلى اضطراب ١٩وباء كوفيد أدى تفشي   

المجموعة عن كثب ما إذا كانت القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي يمكن تحقيقه للمعامالت بين 
  السيناريو الحالي. ظل المشاركين في السوق في 
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 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

١٥  

  
  
  (تتمة) التغيرات في األحكام والتقديرات غير المؤكدة  ٤
  

  (تتمة) قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  
موجودات ومطلوبات مالية للفترة المنتهية في  ةبناًء على تقييم اإلدارة، لم تحدد المجموعة أي تأثير مادي على القيم العادلة ألي  

  الفعل في المعلومات المالية المرحلية المختصرة. بخالف التغيير الذي انعكس ب ٢٠٢١مارس  ٣١
  

  لالستثمارات العقارية قياس القيمة العادلة   
من  القيم العادلة للعقارات  بهدف تعديلالحركة، فقد تكون هناك حاجة إلجراء تعديالت  أصبح بطيءألن سوق العقارات  اً نظر  

  تعكس الظروف االقتصادية الحالية. أجل أن 
  

  ٣١للفترة المنتهية في  لالستثمارات العقاريةبناًء على تقييم اإلدارة، لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على القيمة العادلة   
أن األسعار المستخدمة من قبل المجموعة   وسوف تعمل على ضمان تراقب المجموعة السوق باستمرار وف . س٢٠٢١مارس 

  . بشكل دقيق القيم العادلةتمثل 
  

  الشهرة اض قيمةانخف  
التي تم   للوحدات المولدة للنقد قيد االستخدام تقدير القيمة  عملية على  ١٩جائحة كوفيد قامت المجموعة بإجراء تقييم لتأثير   

الختيار معدل  وكذلكتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة  أثناءتخصيص الشهرة لها. استخدمت اإلدارة تحليالت الحساسية 
القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. قررت المجموعة أنه ال يوجد تأثير مادي على القيمة العادلة   احتسابخصم مناسب من أجل 

  . ٢٠٢١مارس  ٣١للشهرة للفترة المنتهية في 
  

  والمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها القائمةمخصص المطالبات   
ً أجرت المجموعة تقييم    ولكنالتعاقدية ومخصصات المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة    اتفاقياتهاعلى    ١٩جائحة كوفيد  لتأثير    ا

مادي على مركز المخاطر . قررت المجموعة أنه ال يوجد تأثير منتظمة للحساسيةلم يتم اإلبالغ عنها والتي تضمنت تحليالت 
.  ٢٠٢١مارس  ٣١المنتهية في  للفترةلم يتم اإلبالغ عنها  ولكنوالمطالبات المتكبدة  القائمةوأرصدة المخصصات للمطالبات 

المطالبات والتطورات حول الوباء وإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في فترات    أوضاعمراقبة  سوف تواصل المجموعة  
  المستقبلية.الية المالتقارير 

  
  
  المخاطر الماليةوالتكافل  إدارة مخاطر  ٥
  

التي وتعرضها لمجموعة متنوعة من مخاطر التكافل والمخاطر المالية: مخاطر االكتتاب، ومخاطر السوق (إن أنشطة المجموعة    
  الربح ومخاطر األسعار)، ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.  تمخاطر العمالت األجنبية، ومخاطر معدال تتضمن

  
المخاطر المالية  والتكافل حول إدارة مخاطر معلومات ال كافة المختصرةالمعلومات المالية المرحلية الموحدة  ال تتضمن  

  المدققة نات المالية الموحدة السنوية  البيا  إلى جانبواإلفصاحات المطلوبة في البيانات المالية الموحدة السنوية. لذلك، يجب قراءتها  
  . ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للمجموعة للسنة المنتهية في 

  
  .السنةإدارة المخاطر أو في أي من سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية  دائرةلم تكن هناك تغييرات في   

    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

١٦  

  
  
  االستثمارات العقارية  ٦
  

  :العقاريةلالستثمارات التوزيع الجغرافي فيما يلي   
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٨٫٠٠٠  ٨٫٠٠٠  داخل اإلمارات العربية المتحدة
  ١٣١٫٥٣٤  ١٣٠٫٩٢٨  خارج اإلمارات العربية المتحدة

      
  ١٣٩٫٥٣٤  ١٣٨٫٩٢٨  
      

  
 ضمن المحتفظ بها  لالستثمارات العقاريةالعمالت األجنبية  صرفالتغير في  عن االستثمارات العقاريةالتغيرات في قيمة  نتجت  

  جنبية.األعمليات ال
  

كما هو  جارية دعوى قضائية موضوعمليون درهم وهو  ٨٥في المملكة العربية السعودية بقيمة  اً تمتلك المجموعة استثمار  
  . ٢٠يضاح رقم اإلموضح في 

  
التكاليف اإلدارية تتم مقاصة حيث للمجموعة من قبل طرف ثالث؛  االستثمارات العقاريةمحفظة  والمحافظة على تتم إدارة  

  الرسوم اإلدارية. مقابلوإيرادات اإليجار المستلمة من هذه العقارات 
  
  
  االستثمار في الشركات الزميلة  ٧
  

  :ديسمبر ٣١في سنتها المالية الشركات الزميلة الرئيسية للمجموعة، والتي تنتهي فيما يلي   
  

  
مارس  ٣١  بلد التأسيس  نسبة الملكية

٢٠٢١  
ديسمبر  ٣١

٢٠٢٠  
  (مدققة)  (غير مدققة)    ٢٠٢٠  ٢٠٢١  الشركات الزميلة

  ألف درهم   ألف درهم        
            

  ٣٢٫٩٣٢  ٣٤٫٤٣٨  األردن  ٪٢٠  ٪٢٠  شركة التأمين اإلسالمية األردنية
            
        ٣٢٫٩٣٢  ٣٤٫٤٣٨  
            

  
    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

١٧  

  
  
  (تتمة) االستثمار في الشركات الزميلة  ٧
  

  :كما يلي كانت الحركة خالل الفترة/ السنة   
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٩٦٫٢١٥  ٣٢٫٩٣٢  يناير ١الرصيد في 
  ٥٫٣٤١  ١٫٢٥١  شركات زميلة  ربحالحصة من 

  ) ٩٣١(  -  مستلمة توزيعات أرباح
  ٥٣٨  ٢٥٥  الحصة من الدخل الشامل اآلخر 

  ) ٦٨٫٢٣١(  -  في تاريخ فقدان النفوذ الجوهري  الستثمار الدفتريةالقيمة 
      
  ٣٢٫٩٣٢  ٣٤٫٤٣٨  
      

  
  
  االستثمارات   ٨
  

  (مدققة)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  (غير مدققة)  ٢٠٢١مارس   ٣١  
  اإلجمالي  استثمارات دولية   استثمارات محلية   اإلجمالي   استثمارات دولية   استثمارات محلية   
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              

  األرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
              أو الخسائر   

  ٩٥٫٦١٢  ٩٥٫٦١٢  -  ٩٤٫٨٣١  ٩٤٫٨٣١  -  أسهم وأوراق مالية 
              

              استثمارات متاحة للبيع
  ٦٢٫٤٢٦  ٦٢٫٤٢٦  -  ٦٢٫٥٦١  ٦٢٫٥٦١  -  الخارج   نصندوق مشترك ومحافظ مدارة م

  ٧٨٧  ٧٨٧  -  ٩٧٠  ٩٧٠  -  أسهم وأوراق مالية 
              
  -  ٦٣٫٢١٣  ٦٣٫٢١٣  -  ٦٣٫٥٣١  ٦٣٫٥٣١  
              

  ١٧٢٫٤٥٠  ١٧٢٫٤٥٠  -  ١٧٩٫٥٧٢  ١٧٩٫٥٧٢  -  * ودائع إسالمية
              

              محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 
  ١٩٦٫٠٧٤  ١٩٦٫٠٧٤  -  ٢٠٨٫٣٩٨  ٢٠٨٫٣٩٨  -  صكوك وسندات حكومية

  ٥٤٫٠٩٤  -  ٥٤٫٠٩٤  ٥٤٫٠٩٤  -  ٥٤٫٠٩٤  شهادات وكالة
              

  ٩٥٫١٥٣  ٩٥٫١٥٣  -  ٩٢٫٥٦٠  ٩٢٫٥٦٠  -  استثمارات مضاربة أخرى 
              
  ٣٤٥٫٣٢١  ٢٩١٫٢٢٧  ٥٤٫٠٩٤  ٣٥٥٫٠٥٢  ٣٠٠٫٩٥٨  ٥٤٫٠٩٤  
              
  ٦٧٦٫٥٩٦  ٦٢٢٫٥٠٢  ٥٤٫٠٩٤  ٦٩٢٫٩٨٦  ٦٣٨٫٨٩٢  ٥٤٫٠٩٤  
              

  
  ٪ ٥إلى  ٪٠٫٢٢ من *تمثل ودائع متوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية لدى مؤسسات مالية مختلفة ذات معدالت ربح تتراوح  

  ) وتستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر عندما يتم االستحواذ عليها. ٪٥إلى  ٪٠٫٢٢: ٢٠٢٠(
  

  ٥٨٫٢٤مليون درهم، واستثمارات متاحة للبيع بقيمة  ٤٥٫٨٩تتضمن استثمارات المجموعة استثمارات ودائع إسالمية بقيمة   
 كما هو موضح في اإليضاح   جاريةدعوى قضائية  ل ون درهم وتخضع  ملي  ٦٦٫٧٤مليون درهم واستثمارات محتفظ بها للبيع بقيمة  

  . ٢٠ رقم
    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

١٨  

  
  
  (تتمة)  االستثمارات  ٨
  

  في عقود مرتبطة بالوحدة  مشتركي التكافلاستثمارات   ٨٫١
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٫٢٢٨٫٣٤٦  ٢٫٢٣٢٫٢٧١  األرباح أو الخسائر أصل مالي بالقيمة العادلة من خالل 
      

  
  تحديد القيم العادلة  
لتي  يحلل الجدول أدناه األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقارير المالية، حسب مستوى تراتيبية القيمة العادلة ا  

  القيمة العادلة: يتم فيها تصنيف قياس 
  

  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١  
  اإلجمالي  ٣ المستوى   ٢ المستوى   ١ المستوى   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          الموجودات المالية
          األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة من خالل ب
  ٢٫٢٣٢٫٢٧١  -  ٢٫٢٣٢٫٢٧١  -  في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافلاستثمارات   
  ٩٤٫٨٣١  -  -  ٩٤٫٨٣١  أسهم وأوراق مالية  
          
  ٢٫٣٢٧٫١٠٢  -  ٢٫٢٣٢٫٢٧١  ٩٤٫٨٣١  
          

          المتاحة للبيع
  ٦٢٫٥٦١  -  ٦٢٫٥٦١  -  صندوق مشترك   
  ٩٧٠  -  ٥٦٣  ٤٠٧  أسهم وأوراق مالية  
          
  ٦٣٫٥٣١  -  ٦٣٫١٢٤  ٤٠٧  
          

          موجودات غير مالية 
  ١٣٨٫٩٢٨  ١٣٨٫٩٢٨  -  -  استثمارات عقارية  
          

          مطلوبات مالية
  مقابل عقود مرتبطة  مشتركي التكافلمستحق إلى   

  ٢٫٢٣٠٫٢٣٢  -  ٢٫٢٣٠٫٢٣٢  -  بالوحدة   
          

  
    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

١٩  

  
  
  (تتمة)  االستثمارات  ٨
  

  بالوحدة (تتمة)في عقود مرتبطة  مشتركي التكافلاستثمارات   ٨٫١
  

  (تتمة) تحديد القيم العادلة  
  

  (مدققة)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  اإلجمالي  ٣ المستوى  ٢ المستوى  ١ المستوى  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

          الموجودات المالية
          األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة من خالل ب

  ٢٫٢٢٨٫٣٤٦  -  ٢٫٢٢٨٫٣٤٦  -  في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافلاستثمارات 
  ٩٥٫٦١٢  -  -  ٩٥٫٦١٢  أسهم وأوراق مالية

          
  ٢٫٣٢٣٫٩٥٨  -  ٢٫٢٢٨٫٣٤٦  ٩٥٫٦١٢  
          

          المتاحة للبيع
  ٦٢٫٤٢٦  -  ٦٢٫٤٢٦  -  صندوق مشترك   
  ٧٨٧  -  ٣٧٥  ٤١٢  أسهم وأوراق مالية  
          
  ٦٣٫٢١٣  -  ٦٢٫٨٠١  ٤١٢  
          

          موجودات غير مالية 
  ١٣٩٫٥٣٤  ١٣٩٫٥٣٤  -  -  استثمارات عقارية  
          

          مطلوبات مالية
  مقابل عقود مرتبطة  مشتركي التكافلمستحق إلى   

  ٢٫٢٢٤٫٨٤٩  -  ٢٫٢٢٤٫٨٤٩  -  بالوحدة   
          

  
  
  المتوقفةالعمليات   ٩
  

  سالمة للتأمين السنغال  
سالمة للتأمين السنغال. بناًء عليه،   ، وهي لطريقإحدى الشركات التابعة بيع حصصه في  على  مجلس اإلدارة  وافق، ٢٠١٩في   

تم تصنيف استثمار المجموعة في سالمة للتأمين السنغال كاستثمار محتفظ به للبيع في البيانات المالية الموحدة السنوية لسنة  
، أبرمت اإلدارة اتفاقية بيع وشراء مع طرف مقابل لبيع كامل حصة المجموعة  ٢٠٢٠دارة في  . استناداً إلى قرار مجلس اإل٢٠١٩

مليون   ١١٫٥٩ما يعادل  أي  مليون يورو (  ٢٫٦١في سالمة للتأمين السنغال. وفقاً لشروط اتفاقية البيع والشراء، بلغ اعتبار الشراء  
) نقداً من قبل المشتري،  درهممليون    ٣٫٨٧ما يعادل  أي  مليون يورو (  ٠٫٨٨يتم دفع القسط األول وقدره  ) على أربع أقساط.  درهم

تم دفع القسط  ، و٢٠٢٠ديسمبر  ٣١) بتاريخ درهممليون  ٣٫٨٧ما يعادل أي مليون يورو ( ٠٫٨٨يتم دفع القسط الثاني وقدره و
وسيتم سداد خ دفع القسط الثاني، يوم بعد تاري ٣٠) خالل درهممليون  ١٫٥٤ما يعادل أي مليون يورو ( ٠٫٣٥الثالث وقدره 

) خالل ستة أشهر بعد تاريخ سداد القسط الثالث. تم إكمال  درهممليون    ٢٫٣١ما يعادل  أي  مليون يورو (  ٠٫٥القسط الرابع البالغ  
  نقداً. ) درهممليون  ٩٫٢٨ما يعادل أي مليون يورو ( ٢٫١١. بعد نهاية السنة، استلمت المجموعة مبلغ  ٢٠٢٠عملية البيع في  

    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٠  

  
  
  العمليات المتوقفة (تتمة)  ٩
  

  المتوقفةنتائج من العمليات   
  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٫١٥١  -  اإليرادات
  ) ٤٫٧٥٥(  -  المصاريف

      
  ) ٣٫٦٠٤(  -  النتائج من األنشطة التشغيلية

      
  ) ٣٫٦٠٤(  -  ، صافي الضريبة المتوقفةالخسارة من العمليات 

      
      

      المتوقفةالتدفقات النقدية من العمليات 
  ٢٫٥٥٤  -  صافي النقد من األنشطة التشغيلية

  ) ٣٦١(  -  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
      

  ٢٫١٩٣  -  صافي التدفقات النقدية للفترة 
      

  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٠
  

تقوم المجموعة في سياق األعمال االعتيادية بتحصيل أقساط التأمين، وتسوية المطالبات وتنفيذ المعامالت مع المشاريع التجارية   
وعة بأن (معدل). تعتقد اإلدارة المجم ٢٤معيار المحاسبة الدولي رقم  المحدد ضمنالتي تقع ضمن تعريف الطرف ذو العالقة 

شروط هذه المعامالت ال تختلف جوهرياً عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها من أطراف ثالثة. فيما يلي تفاصيل 
  المعامالت الجوهرية مع األطراف ذات العالقة: 

  
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٧٥٣  ١٫٨٧٩  اشتراكات 
  ٦٫٦٦٤  ٨٫١٨٤  مطالبات مدفوعة

  ٦٣  -  مصاريف عمومية وإدارية 
      

      تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين 
  ١٫٦٠٧  ١٫٥٤٩  مكافآت قصيرة األجل

  ٨١  ٢١٧  مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
      
  ١٫٦٨٨  ١٫٧٦٦  
      

  
    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢١  

  
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تتمة)  ١٠
  

  األطراف ذات العالقةاألرصدة مع   
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٥٥٥  ٥٥٥  النقد واألرصدة البنكية
      

  ٥٤٫٠٩٤  ٥٤٫٠٩٤  ستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاقشهادات وكالة ال
      

  ٣٠٩٫٤١٧  ٣٣٣٫٠٩٦  استثمارات مشتركي التكافل في عقود مرتبطة بالوحدة 
      

  
  

  رأس المال  ١١
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      بالكامل والمدفوعالصادر 
  ١٫٢١٠٫٠٠٠  ١٫٢١٠٫٠٠٠  مليون سهم عادي بقيمة درهم واحد لكل سهم)  ١٫٢١٠(  
      

  
  

  أسهم الخزينة  ١٢
  

كفئة منفصلة   الخزينةمليون درهم. يتم تقييد أسهم  ٣٥٫٩٧سهم بقيمة  ٢١٫٦٦٧٫٣٧٧، قامت الشركة بإعادة شراء ٢٠٠٨في   
، اعتمد مجلس ٢٠٢٠مارس    ٢٧بالتكلفة. تم اعتماد إعادة شراء األسهم رسمياً من قبل مجلس اإلدارة. بتاريخ    الملكيةن حقوق  ع

مليون   ٣٥٫٩٧بقيمة  ٢٠٠٨إعادة شراؤها في  تالتي تم أسهم الخزينةرأس مال المجموعة من خالل استخدام  تخفيضاإلدارة 
  درهم. 

  
  

  االحتياطي النظامي  ١٣
  

لدولة اإلمارات العربية المتحدة ووفقاً للنظام األساسي للشركة،   ٢٠١٥) لسنة ٢من القانون االتحادي رقم ( ٢٣٩ رقم  وفقاً للمادة  
من رأس المال   ٪٥٠هذا االحتياطي  يبلغمن صافي األرباح إلى احتياطي نظامي غير قابل للتوزيع حتى  ٪١٠يتوجب تحويل 

  في الظروف التي ينص عليها القانون. إالالمدفوع. إن هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع 
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٢٢  

  
  

  االحتياطيات األخرى  ١٤
  

  :على ما يليتشتمل االحتياطيات األخرى   
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٠٫٧٥٣  ٢٠٫٧٥٣  احتياطي إعادة التقييم
  ) ١٢٢٫١٩٦(  )١٢٤٫٤٣١(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية
  ) ٢٦٫٥٨١(  )٢٦٫١٩١(  احتياطي القيمة العادلة لالستثمار

  ١٣٢  ٩٧٢  عمليات اإلمارات العربية المتحدة –احتياطي تنظيمي 
      
  )١٢٧٫٨٩٢(  )١٢٨٫٨٩٧ (  
      

  
  

  وكالةالحصة   ١٥
  

) من إجمالي  ٪٣٥:  ٢٠٢٠(  ٪٧٫٩١مقابل رسوم بنسبة    مشتركي التكافليقوم المساهمون بإدارة عمليات التكافل للمجموعة لصالح    
  من أعمال التكافل غير العائلي (باستثناء الشركات التابعة) كحصة وكالة.   مشتركي التكافلالمكتتبة وإيرادات استثمار    االشتراكات

  ) من تكاليف الوفيات. ٪١٥: ٢٠٢٠( ٪١٥بالنسبة ألعمال التكافل العائلي، تبلغ نسبة المشاركة 
  
  

  مشتركي التكافلصندوق   ١٦
  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس   ٣١  
  مدققة) (غير   (مدققة)   (غير مدققة)   
  ألف درهم    ألف درهم  ألف درهم   
        

  )٦١٢٫٠٥١(  )٦١٢٫٠٥١(  ) ٦٨٨٫٠١٠(  يناير ١الرصيد في 
  )٧٦٫٣٨٦(  )٧٢٫٩٩٢(  ١٫٨٩٠  للفترة/السنة  مشتركي التكافلصافي الفائض العائد إلى 

  -  )٢٫٩٦٧(  -  من التكافل العائلي  مشتركي التكافلالفائض الموزع إلى 
        

  )٦٨٨٫٤٣٧(  )٦٨٨٫٠١٠(  ) ٦٨٦٫١٢٠(  المساهمينالممول من قبل 
        

  
  .مشتركي التكافلوفقاً لعقود التكافل المبرمة بين المجموعة  مشتركي التكافلقام مساهمو المجموعة بتمويل عجز   
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 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٣  

  
  

  للسهم الواحد ةوالمخفض ةاألساسي العوائد  ١٧
  

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠٢٠  ٢٠٢١  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
      

  ١٣٫٦٤٩  ٢٢٫٢٢٠  الربح للفترة العائد إلى المساهمين (ألف درهم) 
      

  ١٫١٨٨٫٣٣٣  ١٫١٨٨٫٣٣٣  عدد األسهم (باآلالف)
      

  ٠٫٠١١  ٠٫٠١٩ للسهم الواحد (درهم)  ةوالمخفض ةاألساسي العوائد
      

  
للسهم بتقسيم الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة كما في فترة التقارير المالية بعد العوائد األساسية  تم احتساب    

للسهم حيث أن المجموعة لم تصدر    ةاألساسي  العوائدللسهم    العوائد المخضة  تعادلالمحتفظ بها.  أسهم الخزينة  األخذ بعين االعتبار  
  للسهم عند تنفيذها. ةاألساسي دالعوائأداة جديدة ممكن أن تؤثر على  ةأي

  
  

  النقد وما يعادله  ١٨
  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس   ٣١  
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
  (غير مدققة)   (مدققة)   (غير مدققة)   
        

  ١٠٢  ١٧  ٢٨  النقد في الصندوق 
  ٧١٫١٨٩  ٧٤٫٢٣٣  ١٣١٫١٢٨  النقد لدى البنك

  ٢٠٫٥٨١  ١٧٫٧٠٠  ١٤٫٩٤٧  ودائع ألجل 
        
  ٩١٫٨٧٢  ٩١٫٩٥٠  ١٤٦٫١٠٣  

  )٦٫٢٧٩(  )٤٫٣٣١(  ) ٣٫١٥٩(  ناقصاً: ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشهر 
  )٦٫٠٧٤(  )٣٫٧٩٨(  ) ٤٫٨٨٨(    ناقصاً: ودائع ألجل مرهونة 

        
  ٧٩٫٥١٩  ٨٣٫٨٢١  ١٣٨٫٠٥٦  
        

  
  

  الموجودات األخرى والذمم المدينة  ١٩
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ٢٥١٫١٢٦  ٢٣٤٫٣٤٤  عمولة مؤجلة 
  ٣٤٫٦٧٨  ٢٩٫٩٨٢  مدفوعة مقدماً عمولة 
  ٨٩٫٧٣٦  ٧٢٫٠٨١  أخرى 

      
  ٣٧٥٫٥٤٠  ٣٣٦٫٤٠٧  
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٢٤  

  
  

  (تتمة)  الموجودات األخرى والذمم المدينة  ١٩
  

مليون درهم كانت تخضع في السابق إلى دعوى قانونية    ١٣٫٨تتضمن الموجودات األخرى والذمم المدينة ذمم مدينة أخرى بقيمة    
  وهو اآلن قيد التنفيذ ضد األطراف المقابلة المعنية. بالسداد اً أمروقد فازت بها المجموعة، وأصدرت المحكمة 

  
، قرر مجلس اإلدارة  ٢٠١٨مليون درهم في  ١٩٫٨٥ضاً ذمم مدينة أخرى بقيمة تضمنت الموجودات األخرى والذمم المدينة أي  

مجلس اإلدارة، أبرمت  قرار. استناداً إلى ("بيست ري") السابق استبعاد استثمار المجموعة في شركة بيست ري هولدينج ليمتد
ري. وفقاً لشروط اتفاقية البيع والشراء،  اإلدارة اتفاقية بيع وشراء مع طرف مقابل لبيع كامل حصة المجموعة في شركة بيست 

مليون  ٤٫٥مليون درهم) نقداً من قبل المشتري ويكون المبلغ المتبقي  ٠٫٣٧ما يعادل أي مليون دوالر أمريكي ( ٠٫١سيتم دفع 
دفعها   مليون درهم) رهن المبالغ المستردة المستقبلية من محفظة بيست ري التي يتوجب ١٩٫٨٥ما يعادل أي دوالر أمريكي (

. كما في تاريخ  ٢٠١٩البيع في عملية . تم اكتمال ٢٠١٨نوفمبر  ١١خالل سنتين من تاريخ توقيع اتفاقية البيع والشراء، أي في 
  ١٩٫٨٥ما يعادل أي مليون دوالر أمريكي ( ٥٫٤التقارير المالية، تتضمن الموجودات األخرى والذمم المدينة مبلغ متبقي قدره 

  مليون درهم).
  

  تعتقد اإلدارة في هذه المرحلة بأن تلك الذمم المدينة قابلة لالسترداد وبالتالي لم يتم تكوين مخصص.  
  
  

  االلتزامات والمطلوبات الطارئة  ٢٠
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

  ١٣٫٥٢٩  ١٣٫٩١٢  خطابات اعتماد
  

مليون درهم) كرهن من قبل البنك مقابل  ١٣٫٨٠:  ٢٠٢٠مليون درهم ( ١٤٫١٨االحتفاظ بودائع تتضمن ودائع قانونية بقيمة يتم 
  الضمان أعاله. 

  
، قام بنك (طرف ذو عالقة سابقاً) برفع دعوى قانونية ضد المجموعة يطالب فيها بإلزام المجموعة بدفع صافي مبلغ  ٢٠٢٠في   

مليون درهم مقابل  ٥٤مليون درهم واستثمارات متاحة للبيع بمبلغ  ٨٣م استثمارات عقارية بمبلغ مليون درهم بعد خص ٢٥٨
، تم رفض الدعوى أعاله من قبل  ٢٠٢١. في ٢٠٠٨مليون درهم خالل عام  ٣٩٥القرض المزعوم الممنوح للمجموعة والبالغ 

م يتم أخذ أي مخصص بعين االعتبار من قبل إدارة المجموعة  المحكمة في المرحلة االبتدائية. كما في تاريخ التقارير المالية، ل 
مليون درهم، وتم اإلبقاء على إدراج االستثمارات العقارية واالستثمارات المتاحة للبيع  ٢٥٨فيما يتعلق بهذه المطالبة البالغة 

  على التوالي.  مليون درهم   ٥٨مليون درهم و  ٨٥المذكورة أعاله في هذه البيانات المالية الموحدة بمبلغ 
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٢٥  

  
  

  االلتزامات والمطلوبات الطارئة (تتمة)  ٢٠
  

طلب من البنك، ومع ذلك، اتخذت اإلدارة  بضد الشركة   محكمةالبالحجز التحفظي من قبل قرار عالوةً على ذلك، تم إصدار   
فوري بتقديم طلب تظلم وقررت المحكمة إلغاء أمر الحجز التحفظي (قرار المحكمة باإللغاء). تم استئناف قرار المحكمة  إجراء 

ض بالطعن بالنقباإللغاء هذا من قبل البنك وأصدرت المحكمة حكم بإبطال قرار المحكمة باإللغاء (حكم االستئناف). قامت اإلدارة  
  ئناف.حكم االست في

  
، مشتركي التكافلمرفوعة من قبل قضائية إن المجموعة معرضة لبعض المطالبات والدعاوى، وهي تخضع إلى دعاوى   

 مستقل قانوني ي رأالصادرة. تعتقد اإلدارة، بناًء على  التكافلوالمتنازلين عن التأمين، وشركات إعادة التكافل فيما يتعلق بوثائق 
، فإن لدى المستقل  القانونيللرأي  نتائج قرارات المحكمة. إضافةً لذلك، ووفقاً    إلىبأن تأكيد المطلوبات وتوقيتها يستند بشكل كبير  

المجموعة أساس قوي للدفاع في هذه الدعاوى بنجاح. وعليه، لم يتم تكوين مخصص إضافي لهذه المطالبات في البيانات المالية 
خسارة  أن تؤدي نتيجتها إلىقضية على حدة حين يكون من المحتمل  بكلإال أنه، تم تكوين مخصص فيما يتعلق الموحدة. 

للمجموعة فيما يتعلق بتدفق المصادر االقتصادية الخارجة، ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ التدفقات الخارجة. ليس هنالك  
  ال شيء). :٢٠٢٠( ٢٠٢١مارس  ٣١التزامات رأسمالية جوهرية في  
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 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٦  

  
  

  والمساهمين  مشتركي التكافلالتوزيع بين   ٢١
  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   ٢٠٢١مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  اإلجمالي  حقوق غير مسيطرة   مشتركي التكافل  المساهمين  اإلجمالي   حقوق غير مسيطرة   مشتركي التكافل   المساهمين   
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   
                  

                  صافي إيرادات االكتتاب  
  ٣٤٫٥٠١  -  ٣٤٫٥٠١  -  ٤١٫٠٧٢  -  ٤١٫٠٧٢  -  الدخل 

  -  -  )٩٥٫١٢٣(  ٩٥٫١٢٣  -  -  ) ٢٣٫٥٤٥(  ٢٣٫٥٤٥  ) ١٥حصة وكالة (إيضاح 
  -  -  )١٤(  ١٤  -  -  )٧(  ٧  ) ١٥حصة مضارب (إيضاح 

  -  -  )١٦٫٣١١(  ١٦٫٣١١  -  -  ) ١٥٫٨٥٥(  ١٥٫٨٥٥  إلى المساهمينمشتركي التكافل من  الفنيةصافي الرسوم 
  -  -  )٨٫٩٤١(  ٨٫٩٤١  -  -  ) ١١٫٧٤٣(  ١١٫٧٤٣  صافي إيرادات االكتتاب من شركات تابعة

  ٧٫٦٥٨  -  ٤٠  ٧٫٦١٨  ١٢٫٢٥٧  -  ٢١  ١٢٫٢٣٦  إيرادات من استثمارات 
  ٥٫٤٥٧  -  ١٤٦  ٥٫٣١١  ٣٫٩٠٨  -  ١٤١  ٣٫٧٦٧  إيرادات أخرى 

                  
  ٤٧٫٦١٦  -  )٨٥٫٧٠٢(  ١٣٣٫٣١٨  ٥٧٫٢٣٧  -  ) ٩٫٩١٦(  ٦٧٫١٥٣  

                  المصاريف 
  )٢٨٫٧٨٤(  -  -  )٢٨٫٧٨٤(  ) ٣١٫٢٩٣(  -  -  ) ٣١٫٢٩٣(  مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف أخرى 

  )٥٩٨(  -  -  )٥٩٨(  ) ٥٤٠(  -  -  ) ٥٤٠(  مصاريف مالية
  -  -  ٩٫٣١٦  )٩٫٣١٦(  -  -  ١١٫٨٠٦  ) ١١٫٨٠٦(  والتكاليف األخرى العمولة المدفوعة 

                  
  ١٨٫٢٣٤  -  )٧٦٫٣٨٦(  ٩٤٫٦٢٠  ٢٥٫٤٠٤  -  ١٫٨٩٠  ٢٣٫٥١٤  صافي الربح/(الخسارة) قبل الضريبة للفترة 

  )١٫٤٩٥(  -  -  )١٫٤٩٥(  ) ١٫١٧٩(  -  -  ) ١٫١٧٩(  الحالية – الضريبة 
                  

  ١٦٫٧٣٩  -  )٧٦٫٣٨٦(  ٩٣٫١٢٥  ٢٤٫٢٢٥    ١٫٨٩٠  ٢٢٫٣٣٥  الربح/(الخسارة) بعد الضريبة للفترة صافي 
          -  -  -  -  المتوقفة ربح من العمليات 

  )٣٫٦٠٤(  -  -  )٣٫٦٠٤(  -  ٢٫٠٠٥  -  ) ٢٫٠٠٥(  حصة من الحقوق غير المسيطرة 
  -  )٥١٤(  -  ٥١٤  -  -  -  -  الشركة لدى مشتركي التكافل توزيعات إلى 

  الممولة من قبل المساهمين/استرداد خسارة  مشتركي التكافل خسارة 
  مشتركي التكافل من صندوق    

٧٦٫٣٨٦  )٧٦٫٣٨٦(  -  -  ) ١٫٨٩٠(  ١٫٨٩٠  -  -  

                   
  ١٣٫١٣٥  )٥١٤(  -  ١٣٫٦٤٩  ٢٤٫٢٢٥  ٢٫٠٠٥  -  ٢٢٫٢٢٠  صافي الربح للفترة 

                  

  
  
  



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٧  

  
  

  التوزيع بين مشتركي التكافل والمساهمين (تتمة)   ٢١
  

   المختصر بيان المركز المالي المرحلي الموحد  
  

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  ٢٠٢١مارس  ٣١  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
      

      الموجودات
      لمشتركي التكافموجودات 
  ٢٫٢٢٨٫٣٤٦  ٢٫٢٣٢٫٢٧١  بالوحدةفي عقود مرتبطة مشتركي التكافل استثمارات 
  ١٤١٫٣٢٦  ٢٨٣٫٠١٢  أرصدة تكافل مدينة ذمم و اشتراكات

  ١٦٨٫٣٢٦  ١٧٣٫٥٥٠  حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة
  ١١٧٫٢٩٣  ١٨٩٫٧٩٩  غير المكتسبة االشتراكاتحصة إعادة التكافل من 

  ٢٠  ١٣  موجودات أخرى وذمم مدينة
  ٦٩٫٠٢٧  ٨٤٫٩٥٧  النقد واألرصدة البنكية 

  -  ١٣٫٣٦٧  استثمارات 
  -  ١٠٨٫٣٥٩  النقد واألرصدة البنكية 

      
  ٢٫٧٢٤٫٣٣٨  ٣٫٠٨٥٫٣٢٨  مشتركي التكافلإجمالي موجودات 

  ١٫٧٨٣٫٣٣٥  ١٫٦٨١٫٠٢٠  إجمالي موجودات المساهمين*
      

  ٤٫٥٠٧٫٦٧٣  ٤٫٧٦٦٫٣٤٨  إجمالي الموجودات
      
      

      المطلوبات
      مشتركي التكافل مطلوبات

  ٢٧٢٫٨٦٧  ٢٧٤٫٩٨٦  المطالبات القائمة واحتياطي التكافل العائلي 
  ٢٫٢٢٤٫٨٤٩  ٢٫٢٣٠٫٢٣٢  في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافللالمستحق 
  ١٨٤٫٦٢٢  ٣٢٣٫٥٣٤  غير مكتسبة اشتراكاتاحتياطي 

  ١١٣٫٣٦٤  ١٩٠٫١٢٧  أرصدة التكافل الدائنة ذمم 
  ٤١٫٦٧٧  ٦٦٫٤٤٩  الذمم الدائنة األخرى والمستحقات

      
  ٢٫٨٣٧٫٣٧٩  ٣٫٠٨٥٫٣٢٨  مشتركي التكافلإجمالي مطلوبات 

  ٧٦٠٫٦٢٨  ٧٤٩٫٠٢٨  إجمالي مطلوبات المساهمين*
      

  ٣٫٥٩٨٫٠٠٧  ٣٫٨٣٤٫٣٥٦  إجمالي المطلوبات
      

  ٩٠٩٫٦٦٦  ٩٣١٫٩٩٢  صافي الموجودات الموظفة
      
      

      ممولة من قبل:
  ٨٣٥٫٣٣٤  ٨٥٥٫٧٠٩  حقوق المساهمين

  ٧٤٫٣٣٢  ٧٦٫٢٨٣  حقوق غير مسيطرة
      
  ٩٠٩٫٦٦٦  ٩٣١٫٩٩٢  
      

  
المساهمين لالستثمار بها. أموال*تمثل موجودات ومطلوبات المساهمين شؤون الشركات التابعة حيث يتم استخدام   



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٨  

  
  

  القطاع التشغيلي  ٢٢
  

  األعمالحسب قطاع   
  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   ٢٠٢١مارس   ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  اإلجمالي   التكافل العائلي   التكافل العام   اإلجمالي   التكافل العائلي   التكافل العام   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
              

  ٤٤٠٫٩٧٧  ١٠٧٫١٩٤  ٣٣٣٫٧٨٣  ٤٢٧٫٥٥٨  ١٠١٫٥٠٨  ٣٢٦٫٠٥٠  المكتتبة االشتراكاتإجمالي 
              

  ١٧٧٫٥٠١  ٨٧٫٨٩٠  ٨٩٫٦١١  ١٧٣٫٣٦٢  ٧٥٫٠٦٠  ٩٨٫٣٠٢  المكتسبة االشتراكات صافي 
    إعادة التأمين وإعادة التكافلاشتراكات إيرادات العموالت من 

  ا المتنازل عنه  
٩٫٠٠٩  -  ٩٫٠٠٩  ١١٫٦٢٨  ١٫٠٠٨  ١٠٫٦٢٠  

              
  ١٨٦٫٥١٠  ٨٧٫٨٩٠  ٩٨٫٦٢٠  ١٨٤٫٩٩٠  ٧٦٫٠٦٨  ١٠٨٫٩٢٢  

  )٦٤٫٨٥٨(  )٦٫٧٥٧(  )٥٨٫١٠١(  ) ٦٣٫٧٨٠(  ) ٢٫٧٣٥(  ) ٦١٫٠٤٥(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٨٧٫١٥١(  )٦١٫٥٩٥(  )٢٥٫٥٥٦(  ) ٨٠٫١٣٨(  ) ٥٢٫٩٥٤(  ) ٢٧٫١٨٤(  مصاريف العموالت والتكاليف األخرى 

              
  ٣٤٫٥٠١  ١٩٫٥٣٨  ١٤٫٩٦٣  ٤١٫٠٧٢  ٢٠٫٣٧٩  ٢٠٫٦٩٣  االكتتابصافي إيرادات 

  ١٣٫١١٥      ١٦٫١٦٥      إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى 
  )٣٠٫٨٧٧(      ) ٣٣٫٠١٢(      مصاريف غير موزعة وضريبة  

  -      -      على الحياة  على مشتركي التكافلتوزيع الفائض 
  )٣٫٦٠٤(      -      متوقفة خسارة من عمليات 

              
  ١٣٫١٣٥      ٢٤٫٢٢٥      صافي الربح بعد الضريبة 

              

  
    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية المختصرة الموحدة 
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٩  

  
  

  القطاع التشغيلي (تتمة)  ٢٢
  

  حسب القطاع الجغرافي  
  

  ٢٠٢٠مارس  ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   ٢٠٢١مارس   ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  اإلجمالي   آسيا  أفريقيا  اإلجمالي   آسيا   أفريقيا   
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   
              

  ٤٤٠٫٩٧٧  ٣٦٣٫٤١٦  ٧٧٫٥٦١  ٤٢٧٫٥٥٨  ٣٤٩٫٣٨٤  ٧٨٫١٧٤  إجمالي االشتراكات المكتتبة
              

  ١٧٧٫٥٠١  ١٢٤٫٧٣٨  ٥٢٫٧٦٣  ١٧٣٫٣٦٢  ١١٥٫٤٠٤  ٥٧٫٩٥٨  المكتسبة االشتراكات صافي 
    وإعادة التكافلإعادة التأمين اشتراكات إيرادات العموالت من 

  المتنازل عنها   
٩٫٠٠٩  ٤٫٥٨٦  ٤٫٤٢٣  ١١٫٦٢٨  ٧٫٦٨٨  ٣٫٩٤٠  

              
  ١٨٦٫٥١٠  ١٢٩٫٣٢٤  ٥٧٫١٨٦  ١٨٤٫٩٩٠  ١٢٣٫٠٩٢  ٦١٫٨٩٨  

  )٦٤٫٨٥٨(  )٣٢٫٩٧٦(  )٣١٫٨٨٢(  ) ٦٣٫٧٨٠(  ) ٣١٫٧٠٠(  ) ٣٢٫٠٨٠(  صافي المطالبات المتكبدة
  )٨٧٫١٥١(  )٧٠٫٧٨٨(  )١٦٫٣٦٣(  ) ٨٠٫١٣٨(  ) ٦٢٫٠٦١(  ) ١٨٫٠٧٧(  مصاريف العموالت والتكاليف األخرى 

              
  ٣٤٫٥٠١  ٢٥٫٥٦٠  ٨٫٩٤١  ٤١٫٠٧٢  ٢٩٫٣٣١  ١١٫٧٤١  صافي إيرادات االكتتاب

  ١٣٫١١٥      ١٦٫١٦٥      إيرادات االستثمار واإليرادات األخرى 
  )٣٠٫٨٧٧(      ) ٣٣٫٠١٢(      مصاريف غير موزعة وضريبة  

  -      -      الحياة على  توزيع الفائض على مشتركي التكافل
  )٣٫٦٠٤(      -      خسارة من عمليات متوقفة 

              
  ١٣٫١٣٥      ٢٤٫٢٢٥      صافي الربح بعد الضريبة 

              

  
  
  
  
  
  



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٣٠  

  
  

  القطاع التشغيلي (تتمة)  ٢٢
  

  حسب قطاع األعمال  
  

  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١  
  

  اإلجمالي   العائلي التكافل    التكافل العام   
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
        

        الموجودات 
  ٣٨٫٩٦٥  ٣٫١٩٣  ٣٥٫٧٧٢  الممتلكات والمعدات 

  ١١٥٫١٥٧  ٢٩٠  ١١٤٫٨٦٧  الشهرة والموجودات غير الملموسة  
  ١٣٨٫٩٢٨  ٣٩٫٨٨٠  ٩٩٫٠٤٨  االستثمارات العقارية 

  ٧٫٠٥٧  ٣٫٤٢١  ٣٫٦٣٦  موجودات حق االستخدام 
  ٣٤٫٤٣٨  -  ٣٤٫٤٣٨  استثمار في شركات زميلة 

  ٢١٤٫٠٠٢  ٤٠٫٥٨٨  ١٧٣٫٤١٤  ودائع 
  ٦٩٢٫٩٨٦  ١٦١٫٩٢٢  ٥٣١٫٠٦٤  استثمارات

  ٢٫٢٣٢٫٢٧١  ٢٫٢٣٢٫٢٧١  -  في عقود مرتبطة بالوحدة   مشتركي التكافلاستثمارات 
  ٢٫٣٩٨  -  ٢٫٣٩٨  ودائع لدى شركات تكافل وإعادة تكافل 

  ٣٣٩٫٩٩٤  ١٤٫٤٧٧  ٣٢٥٫٥١٧  أرصدة تكافل مدينة  ذمم و  اشتراكات
  ٢٢٢٫٣٨٥  ٩٦٫٠١١  ١٢٦٫٣٧٤  حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة

  ٢٤٥٫٢٥٧  ٣٫٩٠٠  ٢٤١٫٣٥٧  غير المكتسبة  االشتراكات حصة إعادة التكافل من 
  ٣٣٦٫٤٠٧  ٢٧٣٫٠٩١  ٦٣٫٣١٦  موجودات أخرى وذمم مدينة 

  ١٤٦٫١٠٣  ٤٩٫٩٢٠  ٩٦٫١٨٣  والنقداألرصدة البنكية 
  -  -  -  موجودات محتفظ بها للبيع

        
  ٤٫٧٦٦٫٣٤٨  ٢٫٩١٨٫٩٦٤  ١٫٨٤٧٫٣٨٤  إجمالي الموجودات 

        
          المطلوبات

  ٥٦٧٫٨٣٨  ٢٧٤٫٨٩٨  ٢٩٢٫٩٤٠  المطالبات القائمة واحتياطي التكافل العائلي
  ٢٫٢٣٠٫٢٣٢  ٢٫٢٣٠٫٢٣٢  -  في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافل  لالمستحق 
  ٤٦٤٫٣٦٤  ٤٨٫٩٢٠  ٤١٥٫٤٤٤  غير مكتسبة  اشتراكاتاحتياطي 

  ٢٤٥٫١٩١  ٢٦٫٠٧٦  ٢١٩٫١١٥  أرصدة التكافل الدائنة ذمم 
  ٣١٩٫٤٦٨  ١٩١٫١١١  ١٢٨٫٣٥٧  الذمم الدائنة األخرى والمستحقات 

  ٧٫٢٦٣  ٣٫٥١١  ٣٫٧٥٢  مطلوبات عقود اإليجار 
        

  ٣٫٨٣٤٫٣٥٦  ٢٫٧٧٤٫٧٤٨  ١٫٠٥٩٫٦٠٨  إجمالي المطلوبات 
        

  ٩٣١٫٩٩٢  ١٤٤٫٢١٦  ٧٨٧٫٧٧٦  صافي الموجودات الموظفة 
        

        ممولة من قبل: 
  ٨٥٥٫٧٠٩      حقوق المساهمين

  ٧٦٫٢٨٣      حقوق غير مسيطرة 
        
      ٩٣١٫٩٩٢  
        

  
    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٣١  

  
  

  القطاع التشغيلي (تتمة)  ٢٢
  

  حسب قطاع األعمال  
  

  (مدققة)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  

  اإلجمالي   العائلي التكافل    التكافل العام   
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
        

        الموجودات 
  ٣٩٫٥٤٨  ٣٫٠٣٩  ٣٦٫٥٠٩  الممتلكات والمعدات 

  ١١٥٫٢٣٧  ٢٠٨  ١١٥٫٠٢٩  الشهرة والموجودات غير الملموسة  
  ١٣٩٫٥٣٤  -  ١٣٩٫٥٣٤  االستثمارات العقارية 

  ٨٫٠٣٤  ٣٫٦٦٧  ٤٫٣٦٧  موجودات حق االستخدام 
  ٣٢٫٩٣٢  -  ٣٢٫٩٣٢  شركات زميلة استثمار في  

  ٢٠٢٫٨٢٨  ٣٦٫٩١٦  ١٦٥٫٩١٢  ودائع 
  ٦٧٦٫٥٩٦  ١٤٦٫٦٥٥  ٥٢٩٫٩٤١  استثمارات

  ٢٫٢٢٨٫٣٤٦  ٢٫٢٢٨٫٣٤٦  -  في عقود مرتبطة بالوحدة   مشتركي التكافلاستثمارات 
  ٢٫٤٠٦  -  ٢٫٤٠٦  ودائع لدى شركات تكافل وإعادة تكافل 

  ٢٠٧٫٧٧٦  ١٠٫٥٧٤  ١٩٧٫٢٠٢  أرصدة تكافل مدينة  ذمم و  اشتراكات
  ٢١٤٫٩٤٠  ٨٤٫٤٣٣  ١٣٠٫٥٠٧  حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة

  ١٧٢٫٠٠٦  ٢٫٨٣٧  ١٦٩٫١٦٩  غير المكتسبة  االشتراكات حصة إعادة التكافل من 
  ٣٧٥٫٥٤٠  ٢٩٤٫٠١١  ٨١٫٥٢٩  موجودات أخرى وذمم مدينة 

  ٩١٫٩٥٠  ٢١٫٩٦٢  ٦٩٫٩٨٨  النقدواألرصدة البنكية 
        

  ٤٫٥٠٧٫٦٧٣  ٢٫٨٣٢٫٦٤٨  ١٫٦٧٥٫٠٢٥  إجمالي الموجودات 
        

        وصندوق مشتركي التكافل   المطلوبات
  ٥٥٨٫٥٩٨  ٢٦١٫٩٣٣  ٢٩٦٫٦٦٥  المطالبات القائمة واحتياطي التكافل العائلي 

  ٢٫٢٢٤٫٨٤٩  ٢٫٢٢٤٫٨٤٩  -  في عقود مرتبطة بالوحدةمشتركي التكافل لالمستحق 
  ٣٢٣٫٠٤٠  ٤١٫٨٥٥  ٢٨١٫١٨٥  احتياطي اشتراكات غير مكتسبة

  ١٦٣٫٨٣٠  ١٢٫٥٨٢  ١٥١٫٢٤٨  أرصدة التكافل الدائنة
  ٣١٩٫٤٢٦  ١٩١٫٧٩٤  ١٢٧٫٦٣٢  الذمم الدائنة األخرى والمستحقات

  ٨٫٢٦٤  ٣٫٧٤٧  ٤٫٥١٧  مطلوبات عقود اإليجار
        

  ٣٫٥٩٨٫٠٠٧  ٢٫٧٣٦٫٧٦٠  ٨٦١٫٢٤٧  إجمالي المطلوبات
  -  -  -  صندوق مشتركي التكافل  

        
  ٩٠٩٫٦٦٦  ٩٥٫٨٨٨  ٨١٣٫٧٧٨  صافي الموجودات الموظفة

        
        ممولة من قبل:

  ٨٣٥٫٣٣٤      حقوق المساهمين
  ٧٤٫٣٣٢      حقوق غير مسيطرة

        
      ٩٠٩٫٦٦٦  
        

  
    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٣٢  

  
  

  فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ٢٣
  

  . لموجودات والمطلوبات المالية وقيمها العادلةمن فئات اكل فئة  تصنيف يوضح الجدول التالي  
  

  لألدوات المدرجة بالتكلفة المطفأة، تعتقد اإلدارة أن القيمة الدفترية تقارب قيمها العادلة.  بالنسبة  
  

  (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١  
  

  

القيمة العادلة من 
األرباح أو خالل 

  الخسائر
استثمارات متاحة 

  اإلجمالي  التكلفة المطفأة  للبيع
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
          

          الموجودات المالية
  ٦٩٢٫٨٩٦  ٥٣٤٫٥٣٤  ٦٣٫٥٣١  ٩٤٫٨٣١  استثمارات

  ٢١٤٫٠٠٢  ٢١٤٫٠٠٢  -  -  ودائع
  ٢٫٢٣٢٫٢٧١  -  -  ٢٫٢٣٢٫٢٧١  في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافلاستثمارات 
  ٢٫٣٩٨  ٢٫٣٩٨  -  -  شركات تكافل وإعادة تكافلودائع لدى 
  ٣٣٩٫٩٩٤  ٣٣٩٫٩٩٤  -  -  أرصدة تكافل مدينةذمم و اشتراكات

  ٥٩٫١٨٢  ٥٩٫١٨٢  -  -  موجودات أخرى وذمم مدينة
  ١٤٦٫١٠٣  ١٤٦٫١٠٣  -  -  األرصدة البنكية والنقد 

          
  ٣٫٦٨٦٫٨٤٦  ١٫٢٩٦٫٢١٣  ٦٣٫٥٣١  ٢٫٣٢٧٫١٠٢  
          

          الماليةالمطلوبات 
  ٢٫٢٣٠٫٢٣٢  -  -  ٢٫٢٣٠٫٢٣٢  في عقود مرتبطة بالوحدة لمشتركي التكافلالمستحق 

  ٢٤٥٫١٩١  ٢٤٥٫١٩١  -  -  أرصدة التكافل الدائنةذمم 
  -  -  -  -  مبالغ مستحقة ألطراف ذات عالقة
  ٢٧٨٫٤٧٤  ٢٧٨٫٤٧٤  -  -  الذمم الدائنة األخرى والمستحقات

  ٧٫٢٦٣  ٧٫٢٦٣  -  -  مطلوبات عقود اإليجار
          
  ٢٫٧٦١٫١٦٠  ٥٣٠٫٩٢٨  -  ٢٫٢٣٠٫٩٣٢  
          

  
    



  وشركاتها التابعةالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع. 
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المرحلية الموحدة المختصرة  
 (غير مدققة) ٢٠٢١مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٣٣  

  
  

  فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية (تتمة)  ٢٣
  

  (مدققة)  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  
  

  

القيمة العادلة من 
األرباح أو خالل 

  الخسائر
استثمارات متاحة 

  اإلجمالي  التكلفة المطفأة  للبيع
  ألف درهم  درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  
          

          الموجودات المالية
  ٦٧٦٫٥٩٦  ٥١٧٫٧٧١  ٦٣٫٢١٣  ٩٥٫٦١٢  استثمارات

  ٢٠٢٫٨٢٨  ٢٠٢٫٨٢٨  -  -  ودائع
  ٢٫٢٢٨٫٣٤٦  -  -  ٢٫٢٢٨٫٣٤٦  في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافلاستثمارات 

  ٢٫٤٠٦  ٢٫٤٠٦  -  -  ودائع لدى شركات تكافل وإعادة تكافل
  ٢٠٧٫٧٧٦  ٢٠٧٫٧٧٦  -  -  أرصدة تكافل مدينةذمم و اشتراكات

  ٧٩٫٦٣٨  ٧٩٫٦٣٨  -  -  موجودات أخرى وذمم مدينة
  ٩١٫٩٥٠  ٩١٫٩٥٠  -  -  األرصدة البنكية والنقد 

          
  ٣٫٤٨٩٫٥٤٠  ١٫١٠٢٫٣٦٩  ٦٣٫٢١٣  ٢٫٣٢٣٫٩٥٨  
          

          المطلوبات المالية
  ٢٫٢٢٤٫٨٤٩  -  -  ٢٫٢٢٤٫٨٤٩  في عقود مرتبطة بالوحدة لمشتركي التكافلالمستحق 

  ١٦٣٫٨٣٠  ١٦٣٫٨٣٠  -  -  أرصدة التكافل الدائنةذمم 
  ٢٧٩٫٥٧٢  ٢٧٩٫٥٧٢  -  -  ذمم دائنة أخرى

  ٨٫٢٦٤  ٨٫٢٦٤  -  -  مطلوبات عقود اإليجار 
          
  ٢٫٦٧٦٫٥١٥  ٤٥١٫٦٦٦  -  ٢٫٢٢٤٫٨٤٩  
          

  
  

  الحقةالحداث األ  ٢٤
  

  توزيعات أرباح عن عالناإل  
  ٨٫٢٥، وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية بقيمة  ٢٠٢١أبريل    ١٨في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ    

مليون    ٣٥٫٦٥:  ٢٠٢٠(  ٢٠٢٠مليون درهم عن سنة    ٩٨٫٠٤  ما قيمتهفلس للسهم الواحد. بلغت توزيعات األرباح لألسهم العادية  
  ). ٢٠١٩درهم عن سنة 

  
  

  المختصرة الموحدة اعتماد المعلومات المالية   ٢٥
  

  . ٢٠٢١مايو  ١٠المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموحدة المعلومات المالية إصدار تم اعتماد   
  


