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 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   ٢٠٢٢  یونیو  ٣٠وشركاتھا التابعة ("المجموعة")، والتي تتضمن بیان المركز المالي المرحلي الموحد كما في 
لتدفقات البیانات المرحلیة ذات الصلة لو  لفترتي الثالثة أشھر والستة أشھر المنتھیتین في ذلك التاریخ  لصلة للدخل والدخل الشاملذات ا

حقوق الملكیة لفترة   والتغیرات في  مسؤولة عن اإلعداد أشھر    الستةالنقدیة  واإلیضاحات األخرى. إن اإلدارة  التاریخ  المنتھیة في ذلك 
رقم  والعرض العاد  المحاسبة الدولي  لمعیار  الموحدة المختصرة وفقاً  التقاریر المالیة المرحلیة. إن    ٣٤ل لھذه البیانات المالیة المرحلیة 

استنادًا إلى أعمال المراجعة التي قمنا بھا.  الموحدة المختصرة مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج حول ھذه البیانات المالیة المرحلیة

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

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

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

أساس االستنتاج المتحفظ
  ٥٣٤٫٤٢٠  ألف درھم، واستثمارات مدرجة بمبلغ  ١٤١٫٤٣٧یتضمن إجمالي موجودات المجموعة استثمارات عقاریة بقیمة دفتریة تبلغ  

ألف درھم. تشمل الموجودات المذكورة أعاله ما یلي:  ٢٣٥٫٤٦٢درھم، وموجودات وذمم مدینة أخرى مدرجة بمبلغ  ألف

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

  واستثمارات متاحة للبیع بمبلغ    ٤٥٫٨٨٩استثمارات إیداع إسالمي بمبلغ محتفظ بھا   ٦٢٫٥٦١ألف درھم  واستثمارات  ألف درھم 
و)؛ ٨ألف درھم (إیضاح   ٦٥٫٧٣٨لالستحقاق بمبلغ 

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

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

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



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

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  مدینة األخرى المذكورة أعالهلالستثمارات العقاریة واالستثمارات والذمم ال
المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة.  البیانات

االستنتاج المتحفظ 
ور على ما ھي علیھ باستثناء التعدیالت على المعلومات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة التي كنا سنكون على درایة بھا لو لم تكن األم

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

بتوقیع:
أشرف أبو شرخ 

شریك
٦٩٠رقم القید: 

٢٠٢٢أغسطس  ١٢
دبي، االمارات العربیة المتحدة 



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

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٣

الموحد المختصر المرحلي بیان المركز المالي 
(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو٣٠كما في 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
(مدققة) مدققة) (غیر إیضاحات 

ألف درھم ألف درھم

الموجودات 
٣٣٫١٦٧٣٦٫٤٨٠الممتلكات والمعدات

١١٧٫٩٣٠١١٧٫٧٧٢الشھرة والموجودات غیر الملموسة
٦١٤١٫٤٣٧١٤٢٫٠٥٥االستثمارات العقاریة

٩٫٥١٦٤٫٤٢٦موجودات حق االستخدام
٧٣٥٫١٢١٣٤٫٤٤٧االستثمار في الشركات الزمیلة 

٢١٤٫٧٩١٢٣٩٫٦٤٩الودائع
٨٥٣٤٫٤٢٠٥٥٩٫٠٦٦االستثمارات 

٨٢٫٠٦٦٫٣٨٣٢٫٣٩٦٫٠٧٥استثمارات المشتركین في العقود المرتبطة بالوحدة 
١٫٨٤٠٢٫٣٨٧ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل 
٣١٢٫٠٩١٢١٣٫٤٠٤االشتراكات وذمم أرصدة التكافل المدینة 

٢١١٫٢٥٩٢٦٢٫٣٥٠إعادة التكافل من المطالبات القائمةحصة 
١٢٥٫٤٨٢١٣٥٫٧٨٩حصة إعادة التكافل من االشتراكات غیر المكتسبة

١٨٢٣٥٫٤٦٢٢٥٦٫٣٥٤الموجودات والذمم المدینة األخرى 
٢٥٨٫٤٦٩-١٧األرصدة البنكیة المقیدة 
١٧١٨٥٫٣٤٨١٠٩٫٣٢١األرصدة البنكیة والنقد 

٤٫٢٢٤٫٢٤٧٤٫٧٦٨٫٠٤٤إجمالي الموجودات 

المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل 
٤٩٨٫٣٤٨٥٧٤٫٩٥٠المطالبات القائمة واحتیاطي التكافل العائلي 

٢٫٠٦٥٫٧٤٧٢٫٣٩٤٫٩٦٣ذمم دائنة إلى المشتركین في العقود المرتبطة بالوحدة 
٣٩٧٫٨٩٧٣٢٧٫٧٥٦احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة

٢٥٫٠٠٠-القروض قصیرة األجل  
١٨٠٫٨١٨٢٠٥٫٦٦٢ذمم أرصدة التكافل الدائنة 

٢٦٣٫٢٥١٣٩١٫٩٠٦الذمم الدائنة األخرى والمستحقات 
٩٫٦٢٦٤٫٦٣٩مطلوبات عقود اإلیجار 

٣٫٤١٥٫٦٨٧٣٫٩٢٤٫٨٧٦إجمالي المطلوبات 
--صندوق مشتركي التكافل 

٣٫٤١٥٫٦٨٧٣٫٩٢٤٫٨٧٦إجمالي المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل 



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

  جزءاً من هذه البيانات المالية المرحلية الموحدة المختصرة. ٢٥إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

٤  
 

  (تتمة) الموحد المختصرالمرحلي بيان المركز المالي 
  (غير مدققة) ٢٠٢٢ يونيو ٣٠كما في 

  
  
  

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٢ يونيو ٣٠    
  (مدققة)  (غير مدققة)   إيضاحات  
  ألف درهم   ألف درهم    
        

        حقوق الملكية 
  ١٫٢١٠٫٠٠٠  ١٫٢١٠٫٠٠٠  ١٠  رأس المال 

  ) ٣٥٫٩٧٢(  ) ٣٥٫٩٧٢(  ١١  أسهم الخزينة 
  ١٠١٫٢٦٢  ١٠١٫٢٦٢  ١٢  االحتياطي النظامي 
  ) ٣٧١٫٦٧٢(  ) ٣٨٣٫٨٦٤(    الخسائر المتراكمة

  ) ١٣٦٫١٣١(  ) ١٥٦٫٦٨٧(  ١٣  االحتياطيات األخرى
        

  ٧٦٧٫٤٨٧  ٧٣٤٫٧٣٩    حقوق الملكية العائدة إلى مالكي الشركة
  ٧٥٫٦٨١  ٧٣٫٨٢١    الحقوق غير المسيطرة

        
  ٨٤٣٫١٦٨  ٨٠٨٫٥٦٠    إجمالي حقوق الملكية 

        
  ٤٫٧٦٨٫٠٤٤  ٤٫٢٢٤٫٢٤٧    إجمالي المطلوبات وصندوق مشتركي التكافل وحقوق الملكية 

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 _______________   _________________  
م الش  جاسم الصديقي    فا

  الرئيس التنفيذي   رئيس مجلس اإلدارة 
  

    



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

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٥

الموحد المختصر  المرحلي  األرباح أو الخسائربیان 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةلفترة 

یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستة فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم ألف درھم درھم ألف 

إیرادات االكتتاب 
٥٧٤٫١٧٢٦٥٥٫٥١٣٢٦٩٫٢١٤٢٢٧٫٩٥٥المكتتبة االشتراكات إجمالي 

)٧٢٫٤٧٤() ٧٤٫٩٨١() ٢٥٨٫٤٥٥() ١٥٥٫٤٢٤(متنازل عنھا الإعادة التأمین وإعادة التكافل اشتراكات:  ناقصاً 

٤١٨٫٧٤٨٣٩٧٫٠٥٨١٩٤٫٢٣٣١٥٥٫٤٨١االشتراكات صافي 
)٦٫٠٤٢() ٣٤٫٤٦٣()٧٤٫٢٥٧() ٩٦٫٧١٨(مكتسبة ال غیر االشتراكات صافي الحركة في  

٣٢٢٫٠٣٠٣٢٢٫٨٠١١٥٩٫٧٧٠١٤٩٫٤٣٩المكتسبة االشتراكات
إعادة التأمین وإعادة التكافل اشتراكاتعلى إیرادات العموالت 

١٨٫٨٦٤٢١٫٤٨٥٧٫٩٥٦٩٫٨٥٧المتنازل عنھا 

٣٤٠٫٨٩٤٣٤٤٫٢٨٦١٦٧٫٧٢٦١٥٩٫٢٩٦

مصاریف االكتتاب
٢٧٢٫٥٧٦٢٦٢٫٥٣٦١٥١٫٠١٢١٢٧٫٦٩٨إجمالي المطالبات المدفوعة 

: حصة إعادة التأمین وإعادة التكافل من المطالبات ناقصاً 
)٦٩٫٠٥٥() ٧٧٫٧٧٦() ١٤١٫٥٩٥() ١٣٠٫٥٧٩(المدفوعة 

١٤١٫٩٩٧١٢٠٫٩٤١٧٣٫٢٣٦٥٨٫٦٤٣المطالبات المدفوعة صافي 
)٢٠٫٨٩٥() ٢٠٫٦٨٦()١٩٫٤١٣() ١٦٫٨١٣(التكافل العائلي واحتیاطي القائمة صافي الحركة في المطالبات  

١٢٥٫١٨٤١٠١٫٥٢٨٥٢٫٥٥٠٣٧٫٧٤٨المطالبات المتكبدة 
١٤٢٫١٠١١٥٧٫٧٨٩٧٣٫٥٧٨٧٧٫٦٥١خرى األتكالیف  المصاریف العموالت و

٢٦٧٫٢٨٥٢٥٩٫٣١٧١٢٦٫١٢٨١١٥٫٣٩٩

٧٣٫٦٠٩٨٤٫٩٦٩٤١٫٥٩٨٤٣٫٨٩٧صافي إیرادات االكتتاب

١٣٫٠٠٦٣١٫٩٠٥١٫٧١١١٩٫٦٤٨اإلیرادات من االستثمارات 
٤٫١٨٦٨٫٦٢٦١٫٠١٠٤٫٧١٨اإلیرادات األخرى 

٩٠٫٨٠١١٢٥٫٥٠٠٤٤٫٣١٩٦٨٫٢٦٣إجمالي اإلیرادات

المصاریف
)٤٧٫٤٥٢() ٣٧٫٨٠٢()٧٨٫٧٤٥() ٦٦٫٢٣٨(المصاریف العمومیة واإلداریة والمصاریف األخرى 

)١٫٦٣٥() ٤٨٣()٢٫١٧٥() ١٫٠٩٣(المصاریف المالیة 

٢٣٫٤٧٠٤٤٫٥٨٠٦٫٠٣٤١٩٫١٧٦صافي الفائض قبل الضریبة للفترة
)٣٫١١٤() ١٫٩٠١()٤٫٢٩٣() ٤٫٢٦٨(الحالیة –الضریبة 

مشتركيتوزیعات إلى البعد الضریبة للفترة قبل صافي الفائض 
١٩٫٢٠٢٤٠٫٢٨٧٤٫١٣٣١٦٫٠٦٢التكافل 

----لدى الشركة مشتركي التكافل التوزیعات إلى  

مشتركي التكافل بعد الضریبة والتوزیعات إلى صافي الفائض 
١٩٫٢٠٢٤٠٫٢٨٧٤٫١٣٣١٦٫٠٦٢للفترة

العائد إلى: 
١٢٫١٨١٣٤٫٥٨٦٢٫٢٥٦١٢٫٣٦٦المساھمین 

٧٫٠٢١٥٫٧٠١١٫٨٧٧٣٫٦٩٦الحقوق غیر المسیطرة 

١٩٫٢٠٢٤٠٫٢٨٧٤٫١٣٣١٦٫٠٦٢

٠٫٠١٠٠٫٠٢٩٠٫٠٠٢٠٫٠١٠) ١٦(إیضاح ) درھم(للسھم الواحد ةوالمخفضةاألساسیالعوائد



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

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٦

الموحد المختصر المرحلي بیان الدخل الشامل 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةلفترة 

یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠أشھر المنتھیة في  الستة فترة 
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٩٫٢٠٢٤٠٫٢٨٧٤٫١٣٣١٦٫٠٦٢للفترةالضریبة والتوزیعات إلى مشتركي التكافلالربح بعد 

صافي ضریبة الدخلاآلخر الدخل الشامل / ) الخسارة(

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

)٩٥() ٨٫١٠٥()٢٫٣٨٤() ٣١٫٠٣٣(العمالت األجنبیةصافي الحركة أو التغیر في احتیاطي تحویل  
--١٣٥-صافي التغیرات في القیمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبیع 

٧٩٦) ٨٨(١٫٠٥١) ١٣١(الدخل الشامل اآلخر للشركات الزمیلة (الخسارة) / الحصة من

٧٠١) ٨٫١٩٣()١٫١٩٨() ٣١٫١٦٤(للفترة اآلخر  الشامل ) / الدخلالخسارة(إجمالي 

١٦٫٧٦٣) ٤٫٠٦٠(٣٩٫٠٨٩) ١١٫٩٦٢(الدخل الشامل للفترة (الخسارة) / إجمالي 

العائد إلى: 
١٢٫٩٣٤) ٤٫٣٨٢(٣٣٫٣٠٩) ٩٫٠٠١(المساھمین  

٥٫٧٨٠٣٢٢٣٫٨٢٩) ٢٫٩٦١(الحقوق غیر المسیطرة 

)١٦٫٧٦٣) ٤٫٠٦٠(٣٩٫٠٨٩) ١١٫٩٦٢



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

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٧

الموحد المختصر المرحليالتغیرات في حقوق الملكیةبیان 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةلفترة 

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 

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

١٢٫١٨١٧٫٠٢١١٩٫٢٠٢- ١٢٫١٨١- - - - - - للفترة الربح 
الدخل الشامل اآلخر 

لصافي الحركة في احتیاطي تحوی
) ٣١٫٠٣٣() ٩٫٩٨٢() ٢١٫٠٥١(- - - - ) ٢١٫٠٥١(- - - العمالت األجنبیة 

لشركات الدخل الشامل اآلخرالحصة من  
) ١٣١(- ) ١٣١(- - - ) ١٣١(- - - - زمیلة 

) ٣١٫١٦٤() ٩٫٩٨٢() ٢١٫١٨٢(- - - ) ١٣١() ٢١٫٠٥١(- - - الخسارة الشاملة األخرى إجمالي 

) ١١٫٩٦٢() ٢٫٩٦١() ٩٫٠٠١(- ١٢٫١٨١- ) ١٣١() ٢١٫٠٥١(- - - للفترة الشامل الدخل(الخسارة) / إجمالي 

١٫١٠١١٫١٠١- - - - - - - - - الزیادة في رأس المال 
) ٢٣٫٧٤٧(- ) ٢٣٫٧٤٧(- ) ٢٣٫٧٤٧(- - - - - - ) ٢٣توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

- - - ٦٢٦) ٦٢٦(- - - - - - تحویل إلى االحتیاطي التنظیمي 

٢٫٣٨٢٧٣٤٫٧٣٩٧٣٫٨٢١٨٠٨٫٥٦٠) ٣٨٣٫٨٦٤() ٣٥٫٩٧٢() ٢٨٫٠٥٣() ١٥١٫٧٦٩(٢٠٢٢١٫٢١٠٫٠٠٠١٠١٫٢٦٢٢٠٫٧٥٣یونیو ٣٠الرصید في 



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

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٨

(تتمة)الموحد المختصرالمرحلي  بیان التغیرات في حقوق الملكیة 
(غیر مدققة)٢٠٢١یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةلفترة 

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 درھم ألف  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 

٣٤٫٥٨٦٥٫٧٠١٤٠٫٢٨٧- ٣٤٫٥٨٦- - - - - - لفترة لالربح 
الدخل الشامل اآلخر  

الحركة في احتیاطي تحویل  صافي 
) ٢٫٣٨٤(٧٩) ٢٫٤٦٣(- - - - ) ٢٫٤٦٣(- - - العمالت األجنبیة

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

لشركات  الدخل الشامل اآلخرالحصة من  
١٫٠٥١- ١٫٠٥١- - - ١٫٠٥١- - - - زمیلة 

) ١٫١٩٨(٧٩) ١٫٢٧٧(- - - ١٫١٨٦) ٢٫٤٦٣(- - - الشامل اآلخر الدخل/ (الخسارة) إجمالي 

٣٣٫٣٠٩٥٫٧٨٠٣٩٫٠٨٩- ٣٤٫٥٨٦- ١٫١٨٦) ٢٫٤٦٣(- - - للفترة إجمالي الدخل الشامل 

) ٩٨٫٠٣٧(- ) ٩٨٫٠٣٧(- ) ٩٨٫٠٣٧(- - - - - - ) ٢٣توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 
- - - ١٫١٢٦) ١٫١٢٦(- - - - - - تحویل إلى االحتیاطي التنظیمي  

١٫٢٥٨٧٧٠٫٦٠٦٨٠٫١١٢٨٥٠٫٧١٨) ٣٧٢٫٦٣٦() ٣٥٫٩٧٢() ٢٥٫٣٩٥() ١٢٤٫٦٥٩(٢٠٢١١٫٢١٠٫٠٠٠٩٧٫٢٥٧٢٠٫٧٥٣یونیو ٣٠الرصید في 



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

جزءًا من ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة. ٢٥إلى ١تشكل اإلیضاحات المرفقة من 

٩

(غیر مدقق)المختصرالموحد المرحليبیان التدفقات النقدیة
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةلفترة 

یونیو٣٠المنتھیة في  أشھر الستةفترة 
٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 

التشغیلیة األنشطةمن التدفقات النقدیة
١٩٫٢٠٢٤٠٫٢٨٧الربح للفترة 
تعدیالت لـ: 

١٫٤١١١٫٤٩٦استھالك ممتلكات ومعدات 
١٫٥٢٤١٫٨٣٨استھالك موجودات حق االستخدام 

٨٠٫٤٤٨٧٤٫٢٧٥صافي الحركة في احتیاطي االشتراكات غیر المكتسبة 
)٣٫٩٥٧(١٤٫٦٢١(الربح) غیر المحققة على االستثمارات /الخسارة

-) ٤٫٢٣٦(الربح غیر المحقق على استثمار عقاري  
٧٠٢٢٨٩إطفاء موجودات غیر ملموسة 

)١٫٨٣٤() ٢٫٠٣٦(الحصة من ربح شركات زمیلة 
)٧٫٥٠٠(-عكس مخصص المكافآت 
) ٨٣٩() ٥٥(إیرادات توزیعات األرباح 

١١١٫٥٨١١٠٤٫٠٥٥والمطلوبات التشغیلیة قبل التغیرات في الموجوداتالتشغیلیة التدفقات النقدیة 
٥٤٧١٤في الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل النقص

)٦٤٫٦٢١() ٩٨٫٦٨٧(الزیادة في االشتراكات وذمم أرصدة التكافل المدینة 
٢٠٫٨٩٢٦٦٫٥٣١النقص في الموجودات األخرى والذمم المدینة 

)٢٠٫١٦١() ٢٥٫٥١١(في المطالبات القائمة (صافي إعادة التكافل) النقص
٧٨٫٧٢٨) ١٥٣٫٤٩٩(الزیادة في ذمم التكافل الدائنة والذمم الدائنة األخرى (النقص) /  

١٦٤٫٥٤٦) ١٤٤٫٦٧٧(صافي النقد (المستخدم في) / المولد من األنشطة التشغیلیة 

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
) ٢٧٥() ١٫٠٠٢(شراء ممتلكات ومعدات 

) ١٨٩() ٨٦٠(موجودات غیر ملموسة شراء  
٥٣٨-صافي –استثمارات عقاریة 

)١٫٨٤٨(٤٫٩٨٧سداد المبلغ األساسي والفائدة على التزام عقد اإلیجار 
١٫٢٣٠١٫٢٣٧إیرادات توزیعات األرباح من شركة زمیلة  

١٫٢٩٨٤٫٧٦٢في ودائع ألجل قید الرھن أو ذات استحقاق ألكثر من ثالثة أشھر النقص
)١٩٫٥٩٢(٢٤٫٨٥٨صافي الحركة في الودائع 
٥٥٨٣٩توزیعات أرباح مستلمة

)٩٫٢٨٢() ١٩٫٨٦٣(في االستثمارات صافي الحركة 
٤٧٦١٫٧١٨صافي الحركة في استثمارات مشتركي التكافل في العقود المرتبطة بالوحدة 

)٢٢٫٠٩٢(١١٫١٧٩االستثماریة صافي النقد المولد من / (المستخدم في) األنشطة  

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)٩٨٫٠٣٧() ٢٣٫٧٤٧(توزیعات أرباح مدفوعة 

٦٢٫٥٠٠) ٢٥٫٠٠٠(صافي الحركة في قروض قصیرة األجل  
-١٫١٠١زیادة رأس المال من قبل الحقوق غیر المسیطرة  

)٣٥٫٥٣٧() ٤٧٫٦٤٦(األنشطة التمویلیة صافي النقد المستخدم في 

١٠٦٫٩١٧) ١٨١٫١٤٤(الزیادة في النقد وما یعادلھ (النقص) / صافي 
١٠٤٫٤٤٠٨٣٫٨٢١النقد وما یعادلھ في بدایة الفترة 

) ١٤٠٫٠٤٥(٢٥٨٫٤٦٩ناقصاً: أرصدة بنكیة محررة / (مقیدة) 

١٨١٫٧٦٥٥٠٫٦٩٣النقد وما یعادلھ في نھایة الفترة 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٠

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 أعمالفئاتكافةفيكتتاب 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 (تحدةلدولة اإلمارات العربیة المالقانون االتحاديوالشركات التجاریة  بشأن٢٠١٥) لسنة  ٢المتحدة رقم (
بشأن تنظیم عملیات التأمین. 

دولة  القانون االتحادي لبعض أحكام  والذي یعدل٢٠٢٠) لسنة  ٢٤مرسوم بقانون اتحادي رقم (، صدر  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧بتاریخ  
٢دخلت التعدیالت حیز التنفیذ في  حیث  بشأن إنشاء ھیئة التأمین وتنظیم عملیاتھا  ٢٠٠٧لسنة  ٦اإلمارات العربیة المتحدة رقم  

تحت إشراف  مقدمي الخدمات اإلداریة الخارجیین، أصبح قطاع التأمین بما في ذلك  ٢٠٢١ینایر  ٢من  اً . اعتبار٢٠٢١ینایر  
بیة المتحدة المركزي. وسلطة مصرف اإلمارات العر

٢الذي یلغي ویحل محل القانون االتحادي رقم  ٢٠٢١لسنة٣٢رقم  اتحادي  صدر مرسوم بقانون  ،  ٢٠٢١سبتمبر  ٢٠بتاریخ  
المجموعة بصدد مراجعة إن  .  ٢٠٢٢ینایر  ٢من  اً اعتبارمفعولھ(بصیغتھ المعدلة) بشأن الشركات التجاریة ویسري٢٠١٥لسنة

تطبق متطلباتھ في موعد ال یتجاوز سنة واحدة من تاریخ دخول التعدیالت حیز التنفیذ. وف وسالجدیدةاألحكام

ھي شركة  و)،  طریق(شركة مساھمة بحرینیةطریق القابضةشركة  إن  باسم "المجموعة".  وشركاتھا التابعةشار إلى الشركة  یُ 
أنشطة تجاریة في مملكة البحرین. لدى المجموعة الشركات  ةتابعة للشركة، ھي شركة قابضة وسیطة في البحرین وال تمارس أی
مبادئ الشریعة اإلسالمیة:وفقاً لالتابعة الرئیسیة التالیة التي تعمل في مجال التأمین وإعادة التأمین 

النشاط بلد التأسیس حصة الملكیةالشركات التابعة
یونیو٣٠

٢٠٢٢
دیسمبر  ٣١

٢٠٢١

مملوكة بشكل مباشر  
شركة قابضة فقطمملكة البحرین ٪٩٩٫٤٠٪ ٩٩٫٤٠طریق القابضة ش.م.ب  

العائلي التكافل مصر ٪٨٥٪ ٨٥ش.م.م (سالمة) – على الحیاة للتكافلالمصریة اإلماراتیة 
العقارات  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  

والمعدلةالجدیدة  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةتطبیق ٢

المالیة المرحلیة  البیانات على  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 ا . لم یكن لتطبیق ھذه المعاییر الدولیة إلالمختصرةالمالیة المرحلیة الموحدةالبیاناتھذه  على،  ٢٠٢٢ینایر  ١بعد  

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



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١١

(تتمة) والمعدلةالجدیدة  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةتطبیق ٢

المالیة المرحلیة  البیانات على  جوھريتأثیر  والتي لیس لھاالجدیدة والمعدلة المطبقة  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة  ٢٫١
(تتمة) المختصرةالموحدة

  التقاریر  والمعیار الدولي إلعداد٣٩ومعیار 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  :٢المرحلة  -معدل الفائدة   مؤقتة تتناول  تمنح التعدیالت إعفاءات 
لبنوك بمعدل فائدة بدیل شبھ خاٍل من المخاطر. معروض بین ا

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

ھا غیر فعالة  إصدارھا ولكنلتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي تم  عداد 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  

  للفترات السنویة التي تبدأ  : فعالةيإلى اإلطار المفاھیماإلشارة:  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  ١المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  - 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 ٩المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم -
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  -ي قیاسات القیمة العادلةالضرائب ف -الزراعة  ٤١معیار المحاسبة الدولي رقم  -

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



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٢

(تتمة)والمعدلةالجدیدة  إلعداد التقاریر المالیةالمعاییر الدولیة تطبیق ٢

عقود  ٤األدوات المالیة مع المعیار الدولي إلعداد التقاریر المالیة رقم  ٩لتقاریر المالیة رقم  عداد اتطبیق المعیار الدولي إل٢٫٣
التأمین 

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

التأمین: إعفاء مؤقت من المعیار الدولي إلعداد  التعدیل حلین مختلفین لشركات  یقدمالمالیة 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 ٤رقملیةلتقاریر الما عداد 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 

سي بالتأمین. طبقت اإلدارة اإلعفاء المؤقت في  قامت المجموعة بإجراء تقییم للتعدیل وخلصت إلى أن أنشطتھا مرتبطة بشكل رئی
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 

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

أساس اإلعداد٣٫١

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

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

المالیة. التكلفة التاریخیة، باستثناء إعادة تقییم بعض األدوات  وفقاً لمبدأ  المرحلیة الموحدة المختصرة  المالیة البیاناتتم إعداد ھذه  

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

ھذه   لبیانات المالیة الموحدة السنویة عداد افة المعلومات المطلوبة إلكا المرحلیة الموحدة المختصرة  المالیة  البیاناتال تتضمن 
جانب، ویجب قراءتھا  الكاملةالمدققة   في  إلى  وللسنة المنتھیة  كما في  ٣١البیانات المالیة الموحدة السنویة المدققة للمجموعة 
النتائج التي  إلىبالضرورة ٢٠٢٢یونیو٣٠في  المنتھیة  أشھر  الستةفترة  ل النتائج  ذلك، قد ال تشیر. باإلضافة إلى٢٠٢١دیسمبر  

. ٢٠٢٢دیسمبر ٣١یمكن توقعھا للسنة المالیة المنتھیة في 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٣

التغیرات في األحكام والتقدیرات غیر المؤكدة ٤

من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطبیق  المختصرةالمالیة المرحلیة الموحدةالبیاناتیتطلب إعداد ھذه  
والمبالغ   المحاسبیة  واإلیرادات  المدرجةالسیاسات  والمطلوبات  ھذه  والمصاریفللموجودات  عن  الفعلیة  النتائج  تختلف  قد   .

التقدیرات.

تطبیق السیاسات أثناءاإلدارة  وضعتھا التي  ، كانت األحكام الھامةالمختصرةعند إعداد ھذه البیانات المالیة المرحلیة الموحدة  
المطبقة على البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة  تلك  ھي نفسللتقدیرات غیر المؤكدةالمحاسبیة للمجموعة والمصادر الرئیسیة  

. ٢٠٢١دیسمبر ٣١في 

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  

.السنةإدارة المخاطر أو في أي من سیاسات إدارة المخاطر منذ نھایة دائرةلم تكن ھناك تغییرات في 

االستثمارات العقاریة ٦

: لالستثمارات العقاریةالتوزیع الجغرافي فیما یلي 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٩٫٠٠٠٩٫٠٠٠اإلمارات العربیة المتحدة داخل 
١٣٢٫٤٣٧١٣٣٫٠٥٥خارج اإلمارات العربیة المتحدة 

١٤١٫٤٣٧١٤٢٫٠٥٥

لالستثمارات  العمالت األجنبیة صرفالتغیر في وإعادة تقییم عقار في مصرعناالستثمارات العقاریةالتغیرات في قیمة نتجت
ملیون ٨٥في المملكة العربیة السعودیة بقیمة  عقاریاً اً تمتلك المجموعة استثمارجنبیة.األ عملیات  الضمنالمحتفظ بھا  العقاریة

. ١٩یضاح رقم اإلكما ھو موضح في جاریةدعوى قضائیةموضوعدرھم وھو 

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



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٤

االستثمار في الشركات الزمیلة ٧

:دیسمبر٣١في سنتھا المالیة الزمیلة الرئیسیة للمجموعة، والتي تنتھي ةالشركفیما یلي 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠بلد التأسیس الملكیة نسبة 
(مدققة) (غیر مدققة) ٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم 
الشركات الزمیلة 

٣٥٫١٢١٣٤٫٤٤٧األردن ٪ ٢٠٪٢٠شركة التأمین اإلسالمیة األردنیة 

٣٥٫١٢١٣٤٫٤٤٧

: كما یليالسنةكانت الحركة خالل الفترة/ 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٣٤٫٤٤٧٣٢٫٩٣٢ینایر ١الرصید في 
٢٫٠٣٦١٫٩٦٠الحصة من ربح شركات زمیلة 

)١٫٢٣٦()١٫٢٣١(توزیعات أرباح مستلمة
٧٩١)١٣١(الحصة من الدخل الشامل اآلخر 

٣٥٫١٢١٣٤٫٤٤٧

االستثمارات ٨

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر  ٣١(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو٣٠
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 

٥٩٫٥٣٤٥٩٫٥٣٤-٤١٫٤٣٢٤١٫٤٣٢-أسھم وأوراق مالیة 

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

٩٣٤٩٣٤-٨٨٣٨٨٣-أسھم وأوراق مالیة 

-٦٣٫٤٩٥٦٣٫٤٩٥-٦٣٫٤٤٤٦٣٫٤٤٤

١٧٢٫٧٦٢١٧٢٫٧٦٢-١٧٢٫٣١٨١٧٢٫٣١٨-ودائع إسالمیة*

محتفظ بھا حتى تاریخ االستحقاق 
١١٨٫٨٩٠١١٨٫٨٩٠-١١٣٫٧٨٣١١٣٫٧٨٣-صكوك وسندات حكومیة 

٥٤٫٠٩٤-٥٤٫٠٩٤٥٤٫٠٩٤-٥٤٫٠٩٤شھادات وكالة
٩٠٫٢٩١٩٠٫٢٩١-٨٩٫٣٤٩٨٩٫٣٤٩-مضاربة أخرى استثمارات 

٥٤٫٠٩٤٢٠٣٫١٣٢٢٥٧٫٢٢٦٥٤٫٠٩٤٢٠٩٫١٨١٢٦٣٫٢٧٥

٥٤٫٠٩٤٤٨٠٫٣٢٦٥٣٤٫٤٢٠٥٤٫٠٩٤٥٠٤٫٩٧٢٥٥٩٫٠٦٦



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٥

(تتمة) االستثمارات ٨

٪ ٥إلى  ٪٠٫٢٢مناإلسالمیة لدى مؤسسات مالیة مختلفة ذات معدالت ربح تتراوح*تمثل ودائع متوافقة مع أحكام الشریعة  
) 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 (٤٥٫٨٨بمبلغ 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 -

في   المنتھیة  الفترة  المجموعة  ٢٠٢٢یونیو  ٣٠خالل  قامت  بقیمة  باسترداد،  إسالمیة  كانت  ١٫٢٦ودیعة  والتي  درھم  ملیون 
. ٢٠٢١دیسمبر ٣١و٢٠٢٢مارس ٣١خاضعة للتحفظ كما في 

في عقود مرتبطة بالوحدة  مشتركي التكافلاستثمارات ٨٫١
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٢٫٠٦٦٫٣٨٣٢٫٣٩٦٫٠٧٥األرباح أو الخسائر أصل مالي بالقیمة العادلة من خالل 

لالستثمارات تحدید القیم العادلة ٨٫٢

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) ٢٠٢٢یونیو٣٠
اإلجمالي٣المستوى٢المستوى١المستوى
ألف درھم ألف درھم درھم ألف ألف درھم 

الموجودات المالیة
األرباح أو الخسائر القیمة العادلة من خالل ب

٢٫٠٦٦٫٣٨٣-٢٫٠٦٦٫٣٨٣-في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافلاستثمارات 
٤١٫٤٣٢--٤١٫٤٣٢أسھم وأوراق مالیة 

٢٫١٠٧٫٨١٥-٤١٫٤٣٢٢٫٠٦٦٫٣٨٣

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

٨٨٣-٣٧١٥١٢أسھم وأوراق مالیة 

٦٣٫٤٤٤-٣٧١٦٣٫٠٧٣

موجودات غیر مالیة  
١٤١٫٤٣٧١٤١٫٤٣٧--استثمارات عقاریة 

مطلوبات مالیة
مستحق إلى مشتركي التكافل مقابل عقود مرتبطة  

٢٫٠٦٥٫٧٤٧-٢٫٠٦٥٫٧٤٧-بالوحدة 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٦

(تتمة) االستثمارات ٨

لالستثمارات (تتمة) تحدید القیم العادلة ٨٫٢

(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 

٦٣٫٤٩٥-٣٩٢٦٣٫١٠٣

موجودات غیر مالیة  
١٤٢٫٠٥٥١٤٢٫٠٥٥--استثمارات عقاریة 

مطلوبات مالیة 
مستحق إلى مشتركي التكافل مقابل عقود مرتبطة  

٢٫٣٩٤٫٩٦٣-٢٫٣٩٤٫٩٦٣-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  ٢٤ضمن تعریف الطرف ذو العالقة المحدد ضمن معیار المحاسبة الدولي رقم  التي تقع  

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:

یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في  
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

--٦٥١٫٨٧٩اشتراكات  
٤٧٨٫١٩٤٤٧١٠مطالبات مدفوعة 

تعویض موظفي اإلدارة الرئیسیین  
٢٫٦١٨٢٫٨٨٥١٫١٧٧١٫٣٣٦مكافآت قصیرة األجل 

٩٤٢٨٠٨٢٦٣مكافآت نھایة الخدمة للموظفین 

٢٫٧١٢٣٫١٦٥١٫٢٥٩١٫٣٩٩

أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت
١٤٫٢٠٠-١٤٫٢٠٠-أعضاء مجلس اإلدارة  مكافآت 

یخضع الستیفاء  باعتبار أن ھذا األمر٢٠٢١أعضاء مجلس اإلدارة المتعلقة بعام  من صرف مكافآتلم یتم االنتھاء حتى اآلن  
المركزي. اإلمارات العربیة المتحدةمتطلبات مصرف



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٧

(تتمة) المعامالت مع األطراف ذات العالقة٩

عالقة  الطراف ذات األلدىاألرصدة 
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٣٠١٣٠١النقد واألرصدة البنكیة

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

٣٢٢٫٤٣٣٣٦٩٫٤٩٤استثمارات مشتركي التكافل في عقود مرتبطة بالوحدة  

٢٦٢-موجودات ثابتة 

٥٠٠-موجودات غیر ملموسة  

٤٠٥-مبلغ مستحق لطرف ذو عالقة 

رأس المال ١٠
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

(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  
مارس  ٢٧بتاریختمت الموافقة على إعادة شراء األسھم من قبل مجلس اإلدارة. وافق مجلس اإلدارة بالتكلفة. الملكیةن حقوق ع

٣٥٫٩٧بمبلغ  ٢٠٠٨إعادة شراؤھا في عام  تعلى تخفیض رأس مال المجموعة من خالل استخدام أسھم الخزینة التي تم٢٠٢١
ملیون درھم.

االحتیاطي النظامي ١٢

٪ ١٠لنظام األساسي للشركة، یتوجب تحویل  وا ٢٠٢١لسنة  ٣٢لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم  اتحادي  للمرسوم بقانونوفقاً  
حتى   للتوزیع  قابل  غیر  نظامي  احتیاطي  إلى  األرباح  صافي  االحتیاطي  یبلغمن  ھذا  ٪٥٠ھذا  إن  المدفوع.  المال  رأس  من 

ف التي ینص علیھا القانون.في الظروإالاالحتیاطي غیر متاح للتوزیع 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٨

االحتیاطیات األخرى ١٣

: على ما یليتشتمل االحتیاطیات األخرى 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

٢٠٫٧٥٣٢٠٫٧٥٣احتیاطي إعادة التقییم
) ١٣٠٫٧١٨()١٥١٫٧٦٩(احتیاطي تحویل العمالت األجنبیة 
) ٢٧٫٩٢٢()٢٨٫٠٥٣(احتیاطي القیمة العادلة لالستثمار 

٢٫٣٨٢١٫٧٥٦عملیات اإلمارات العربیة المتحدة –احتیاطي تنظیمي 

)١٣٦٫١٣١()١٥٦٫٦٨٧ (

وكالة ال حصة ١٤

) من ٪٩٫٣٦:  ٢٠٢١(٪١٤٫٤٤مقابل 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( ٪١٥ل العائلي، تبلغ نسبة المشاركة بالنسبة ألعمال التكافوكالة.

قرض حسن١٥

٢٠٢١یونیو٢٠٢١٣٠دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
(غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة)

ألف درھم  ألف درھم ألف درھم 

) ٦٨٨٫٠١٠() ٦٨٨٫٠١٠(-ینایر ١الرصید في 
٥٫٩٩٤٧٫٢٩٦-للفترة/السنة مشتركي التكافلصافي الفائض العائد إلى 

---العائلي مشتركي التكافلالفائض الموزع على 
٦٨٢٫٠١٦٥١٧٫٨٤٨-شطب قرض حسن

) ١٦٢٫٨٦٦(--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  

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

١٩

للسھم الواحد ةوالمخفضةاألساسیالعوائد١٦

یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في یونیو٣٠فترة الستة أشھر المنتھیة في  
٢٠٢٢٢٠٢١٢٠٢٢٢٠٢١

ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٢٫١٨١٣٤٫٥٨٦٢٫٢٥٦١٢٫٣٦٦الربح للفترة العائد إلى المساھمین (ألف درھم) 

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

٠٫٠١٠٠٫٠٢٩٠٫٠٠٢٠٫٠١٠العوائد 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

٢٠٢١یونیو٢٠٢١٣٠دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
(غیر مدققة) (مدققة) (غیر مدققة)

ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

١٧٦٩٢٩النقد في الصندوق 
١٦٧٫٩٣٠٣٤٦٫٨٨٦١٧٩٫٠٦٧النقد لدى البنك 
١٧٫٤٠١٢٠٫٨٣٥١٥٫٠٠٩ودائع ألجل

١٨٥٫٣٤٨٣٦٧٫٧٩٠١٩٤٫١٠٥)١٩ناقصاً: ودائع ألجل قید الرھن (إیضاح 
) ٣٫٣٦٧() ٤٫٨٨١() ٣٫٥٨٣()١٩ناقصاً: أرصدة بنكیة مقیدة (إیضاح 

-)١٤٠٫٠٤٥() ٢٥٨٫٤٦٩ (

١٨١٫٧٦٥١٠٤٫٤٤٠٥٠٫٦٩٣

الموجودات األخرى والذمم المدینة ١٨
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

١٥٣٫٦٥٩١٧٨٫١٥٦عمولة مؤجلة 
٢٫٤٥٤٦٫٠٢٤مدفوعة مقدماً عمولة 
٧٩٫٣٤٩٧٢٫١٧٤أخرى 

٢٣٥٫٤٦٢٢٥٦٫٣٥٤

كانت تخضع ملیون درھم)١٣٫٨:  ٢٠٢١(ملیون درھم١٣٫٨تتضمن الموجودات األخرى والذمم المدینة ذمم مدینة أخرى بقیمة  
بھا المجموعة، وأصدرت المحكمة   وھو اآلن قید التنفیذ ضد األطراف  في السابق إلى دعوى قانونیة وقد فازت  أمرًا بالسداد 

المقابلة المعنیة.



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٠

الموجودات األخرى والذمم المدینة (تتمة) ١٨

) ملیون درھم٢٠٢١:١٩٫٨٥ملیون درھم (١٩٫٨٥أیضاً ذمم مدینة أخرى بقیمةتضمنت الموجودات األخرى والذمم المدینة  
لیمتد. بیست ري مقابل بیع استثمار في 

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

االلتزامات والمطلوبات الطارئة ١٩
٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠

(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

١٣٫٥٨٣١٥٫٠٣٨خطابات ضمان 

ملیون درھم ١٠بقیمة  نظامیةتتضمن ودائع  ملیون درھم)  ١٤٫٨٨:  ٢٠٢١ملیون درھم (١٣٫٩٠بقیمة  بودائع  یتم االحتفاظ  
أعاله. اتالضمانملیون درھم) كرھن من قبل البنك مقابل ١٠: ٢٠٢١(

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(٢٠٢٢یونیو٣٠ھنالك التزامات رأسمالیة جوھریة في تلیس



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢١

والمساھمین مشتركي التكافلالتوزیع بین ٢٠

٢٠٢٢یونیو٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في أشھر  الستةلفترة 
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  
٤١٫٥٩٨-٤١٫٥٩٨-٧٣٫٦٠٩-٧٣٫٦٠٩-)١٤حصة وكالة (إیضاح 

--)٣٠٫١٦٣(٣٠٫١٦٣--)٤٩٫٤٠٣(٤٩٫٤٠٣)١٤حصة مضارب (إیضاح 
------)٥(٥إلى المساھمین مشتركي التكافل صافي الرسوم الفنیة من 

--)١١٫٤٨٧(١١٫٤٨٧--)٢٧٫٥١٨(٢٧٫٥١٨صافي إیرادات االكتتاب من شركات تابعة 
--)١٥٫١٣٩(١٥٫١٣٩)٢٥٫٩٥٠(٢٥٫٩٥٠إیرادات من استثمارات 

١٫٧١١--١٣٫٠٠٦١٫٧١١-١٢٫٩٩٣١٣إیرادات أخرى 
١٫٠١٠-٤٫١٨٦٩٠٠١١٠-٣٫٩٤٢٢٤٤

٤٤٫٣١٩-)١٥٫٠٨١(٩٠٫٨٠١٥٩٫٤٠٠-)٢٩٫٠١٠(١١٩٫٨١١
المصاریف 

)٣٧٫٨٠٢(--)٣٧٫٨٠٢()٦٦٫٢٣٨(--)٦٦٫٢٣٨(مصاریف عمومیة وإداریة ومصاریف أخرى 
)٤٨٣(--)٤٨٣()١٫٠٩٣(--)١٫٠٩٣(مصاریف مالیة 

--١٥٫٠٨١)١٥٫٠٨١(--٢٩٫٠١٠)٢٩٫٠١٠(العمولة المدفوعة والتكالیف األخرى 

٦٫٠٣٤--٢٣٫٤٧٠٦٫٠٣٤--٢٣٫٤٧٠قبل الضریبة للفترة صافي الربح 
)١٫٩٠١(--)١٫٩٠١()٤٫٢٦٨(--)٤٫٢٦٨(الحالیة –الضریبة  

٤٫١٣٣--١٩٫٢٠٢٤٫١٣٣--١٩٫٢٠٢صافي الربح بعد الضریبة للفترة 
-١٫٨٧٧-)١٫٨٧٧(-٧٫٠٢١-)٧٫٠٢١(حصة من الحقوق غیر المسیطرة 

١٫٨٧٧٤٫١٣٣-٧٫٠٢١١٩٫٢٠٢٢٫٢٥٦-١٢٫١٨١صافي الربح للفترة 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٢

(تتمة) التوزیع بین مشتركي التكافل والمساھمین٢٠

٢٠٢١یونیو ٣٠لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠٢١یونیو  ٣٠أشھر المنتھیة في  الستةلفترة 
اإلجمالي حقوق غیر مسیطرة مشتركي التكافل المساھمیناإلجمالي حقوق غیر مسیطرة مشتركي التكافل المساھمین
ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

٤٣٫٨٩٧-٤٣٫٨٩٧-٨٤٫٩٦٩-٨٤٫٩٦٩-صافي إیرادات االكتتاب  
--)١٣٫١٤٨(١٣٫١٤٨--)٣٦٫٦٩٣(٣٦٫٦٩٣)١٤حصة وكالة (إیضاح 

--)٤(٤--)١١(١١)١٤حصة مضارب (إیضاح 
--)١٧٫٣٠٠(١٧٫٣٠٠--)٣٣٫١٥٥(٣٣٫١٥٥إلى المساھمین مشتركي التكافل صافي الرسوم الفنیة من 

--)٢٠٫١٧٢(٢٠٫١٧٢--)٣١٫٩١٥(٣١٫٩١٥صافي إیرادات االكتتاب من شركات تابعة 
١٩٫٦٤٨-٣١٫٩٠٥١٩٫٦٣٤١٤-٣١٫٨٧٠٣٥إیرادات من استثمارات 

٤٫٧١٨-٨٫٦٢٦٤٫٥٩٣١٢٥-٨٫٣٦٠٢٦٦إیرادات أخرى 

٦٨٫٢٦٣-)٦٫٥٨٨(١٢٥٫٥٠٠٧٤٫٨٥١-)١٦٫٥٠٤(١٤٢٫٠٠٤
المصاریف

)٤٧٫٤٥٢(--)٤٧٫٤٥٢()٧٨٫٧٤٥(--)٧٨٫٧٤٥(مصاریف عمومیة وإداریة ومصاریف أخرى 
)١٫٦٣٥(--)١٫٦٣٥()٢٫١٧٥(--)٢٫١٧٥(مصاریف مالیة 

--١١٫٩٩٤)١١٫٩٩٤(--٢٣٫٨٠٠)٢٣٫٨٠٠(العمولة المدفوعة والتكالیف األخرى 

١٩٫١٧٦-٤٤٫٥٨٠١٣٫٧٧٠٥٫٤٠٦-٣٧٫٢٨٤٧٫٢٩٦صافي الربح قبل الضریبة للفترة 
)٣٫١١٤(--)٣٫١١٤()٤٫٢٩٣(--)٤٫٢٩٣(الحالیة –الضریبة  

١٦٫٠٦٢-٤٠٫٢٨٧١٠٫٦٥٦٥٫٤٠٦-٣٢٫٩٩١٧٫٢٩٦صافي الربح بعد الضریبة للفترة 
--------ربح من العملیات المتوقفة 

-٣٫٦٩٦-)٣٫٦٩٦(-٥٫٧٠١-)٥٫٧٠١(حصة من الحقوق غیر المسیطرة 
--------لدى الشركة مشتركي التكافل توزیعات إلى  

الممولة من قبل المساھمین/استرداد خسارة  مشتركي التكافل خسارة 
--)٥٫٤٠٦(٥٫٤٠٦--)٧٫٢٩٦(٧٫٢٩٦مشتركي التكافلمن صندوق 

٣٫٦٩٦١٦٫٠٦٢-٥٫٧٠١٤٠٫٢٨٧١٢٫٣٦٦-٣٤٫٥٨٦صافي الربح للفترة 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٣

التوزیع بین مشتركي التكافل والمساھمین (تتمة) ٢٠

المختصر  بیان المركز المالي المرحلي الموحد

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

الموجودات 
ل مشتركي التكاف موجودات 
٢٫٠٦٦٫٣٨٣٢٫٣٩٦٫٠٧٥في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافل  استثمارات 

٢٣٤٫٦٤٢١٢٨٫٤٤٩اشتراكات وذمم أرصدة تكافل مدینة 
١٥٣٫٤٣٤١٩٧٫٤٠٢حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة

٧٢٫٨٠٢٨٢٫٨٨٩إعادة التكافل من االشتراكات غیر المكتسبةحصة 
٩-موجودات أخرى وذمم مدینة 

٩٩٫١٦٥١٦٫٦٦٨استثمارات 
٢٥٨٫٤٦٩-أرصدة بنكیة مقیدة 

١٦٠٫٢٥١٧٤٫٧١٠النقد واألرصدة البنكیة 

٢٫٧٨٦٫٦٧٧٣٫١٥٤٫٦٧١مشتركي التكافل إجمالي موجودات 
١٫٤٣٧٫٥٧٠١٫٦١٣٫٣٧٣المساھمین*إجمالي موجودات 

٤٫٢٢٤٫٢٤٧٤٫٧٦٨٫٠٤٤إجمالي الموجودات 

المطلوبات 
مشتركي التكافل مطلوبات

٢٦٩٫٨٣٧٣١٥٫٥٤٣المطالبات القائمة واحتیاطي التكافل العائلي 
٢٫٠٦٥٫٧٤٧٢٫٣٩٤٫٩٦٣في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافللالمستحق 

٢٥٢٫٦٨٤١٦١٫٤٨٢احتیاطي اشتراكات غیر مكتسبة
١١٩٫٨٨٩١٢٩٫٦١١ذمم أرصدة التكافل الدائنة 

٧٨٫٥٢٠١٥٣٫٠٧٢الذمم الدائنة األخرى والمستحقات 

٢٫٧٨٦٫٦٧٧٣٫١٥٤٫٦٧١مشتركي التكافل إجمالي مطلوبات 
٦٢٩٫٠١٠٧٧٠٫٢٠٥إجمالي مطلوبات المساھمین* 

٣٫٤١٥٫٦٨٧٣٫٩٢٤٫٨٧٦المطلوبات إجمالي 

٨٠٨٫٥٦٠٨٤٣٫١٦٨صافي الموجودات الموظفة 

ممولة من قبل: 
٧٣٤٫٧٣٩٧٦٧٫٤٨٧حقوق المساھمین

٧٣٫٨٢١٧٥٫٦٨١حقوق غیر مسیطرة 

٨٠٨٫٥٦٠٨٤٣٫١٦٨

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



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٤

القطاع التشغیلي ٢١

حسب قطاع األعمال

٢٠٢٢یونیو٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةفترة 
اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام 

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

٤٠٩٫٨٠٢١٦٤٫٣٧٠٥٧٤٫١٧٢١٨٩٫٨٨٧٧٩٫٣٢٧٢٦٩٫٢١٤إجمالي االشتراكات المكتتبة

٢٠٦٫٩١٠١١٥٫١٢٠٣٢٢٫٠٣٠١٠٧٫١٢٣٥٢٫٦٤٧١٥٩٫٧٧٠المكتسبةاالشتراكات صافي 
إعادة التأمین وإعادة التكافلاشتراكات  إیرادات العموالت من 

٧٫٩٥٦-١٨٫٨٦٤٧٫٩٥٦-١٨٫٨٦٤المتنازل عنھا

٢٢٥٫٧٧٤١١٥٫١٢٠٣٤٠٫٨٩٤١١٥٫٠٧٩٥٢٫٦٤٧١٦٧٫٧٢٦
) ٥٢٫٥٥٠(٤٫١١٢) ٥٦٫٦٦٢()١٢٥٫١٨٤(٤٫٥٤٣)١٢٩٫٧٢٧(صافي المطالبات المتكبدة 

) ٧٣٫٥٧٨() ٤١٫٥٠٣() ٣٢٫٠٧٥()١٤٢٫١٠١() ٨٢٫٠١٩() ٦٠٫٠٨٢(مصاریف العموالت والتكالیف األخرى 

٣٥٫٩٦٥٣٧٫٦٤٤٧٣٫٦٠٩٢٦٫٣٤٢١٥٫٢٥٦٤١٫٥٩٨صافي إیرادات االكتتاب 
١٧٫١٩٢٢٫٧٢١إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى

) ٤٠٫١٨٦() ٧١٫٥٩٩(مصاریف غیر موزعة وضریبة  

١٩٫٢٠٢٤٫١٣٣صافي الربح بعد الضریبة



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٥

(تتمة) القطاع التشغیلي٢١

(تتمة) حسب قطاع األعمال

٢٠٢١یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھر فترة 
اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام 

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

٤٤٧٫٠٦٢٢٠٨٫٤٥١٦٥٥٫٥١٣١٢١٫٠١٢١٠٦٫٩٤٣٢٢٧٫٩٥٥إجمالي االشتراكات المكتتبة

١٧٢٫٧٣٩١٥٠٫٠٦٢٣٢٢٫٨٠١٧٤٫٤٣٧٧٥٫٠٠٢١٤٩٫٤٣٩المكتسبةاالشتراكات صافي 
إعادة التأمین وإعادة التكافلاشتراكات  إیرادات العموالت من 

٩٫٨٥٧-٢٠٫٤٧٧١٫٠٠٨٢١٫٤٨٥٩٫٨٥٧المتنازل عنھا

١٩٣٫٢١٦١٥١٫٠٧٠٣٤٤٫٢٨٦٨٤٫٢٩٤٧٥٫٠٠٢١٥٩٫٢٩٦
) ٣٧٫٧٤٨() ١٧٧() ٣٧٫٥٧١() ١٠١٫٥٢٨() ٢٫٩١٢() ٩٨٫٦١٦(صافي المطالبات المتكبدة 

) ٧٧٫٦٥١() ٥٢٫٧٥٣() ٢٤٫٨٩٨() ١٥٧٫٧٨٩() ١٠٥٫٧٠٧() ٥٢٫٠٨٢(مصاریف العموالت والتكالیف األخرى 

٤٢٫٥١٨٤٢٫٤٥١٨٤٫٩٦٩٢١٫٨٢٥٢٢٫٠٧٢٤٣٫٨٩٧صافي إیرادات االكتتاب 
٤٠٫٥٣١٢٤٫٣٦٦إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى

) ٥٢٫٢٠١() ٨٥٫٢١٣(مصاریف غیر موزعة وضریبة  

٤٠٫٢٨٧١٦٫٠٦٢صافي الربح بعد الضریبة



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٦

القطاع التشغیلي (تتمة) ٢١

الموقع الجغرافيحسب 

٢٠٢٢یونیو٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠٢٢یونیو٣٠المنتھیة في أشھر الستةفترة 
اإلجمالي آسیا أفریقیا  اإلجمالي آسیا أفریقیا  

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

١٢٤٫٩٥٨٤٤٩٫٢١٤٥٧٤٫١٧٢٦٠٫٣٤٤٢٠٨٫٨٧٠٢٦٩٫٢١٤إجمالي االشتراكات المكتتبة

٩٧٫٢٩٢٢٢٤٫٧٣٨٣٢٢٫٠٣٠٤٤٫٣٨٨١١٥٫٣٨٢١٥٩٫٧٧٠المكتسبةاالشتراكات صافي 
إعادة التأمین وإعادة التكافلاشتراكات  إیرادات العموالت من 

٦٫٠٠١١٢٫٨٦٣١٨٫٨٦٤٢٫٦٢٩٥٫٣٢٧٧٫٩٥٦المتنازل عنھا

١٠٣٫٢٩٣٢٣٧٫٦٠١٣٤٠٫٨٩٤٤٧٫٠١٧١٢٠٫٧٠٩١٦٧٫٧٢٦
) ٥٢٫٥٥٠() ٣٥٫٦٤٨() ١٦٫٩٠٢()١٢٥٫١٨٤() ٧٦٫٩٠٩() ٤٨٫٢٧٥(صافي المطالبات المتكبدة 

) ٧٣٫٥٧٨() ٥٨٫٦٠١() ١٤٫٩٧٧()١٤٢٫١٠١()١١٣٫٠٣٢() ٢٩٫٠٦٩(مصاریف العموالت والتكالیف األخرى 

٢٥٫٩٤٩٤٧٫٦٦٠٧٣٫٦٠٩١٥٫١٣٨٢٦٫٤٦٠٤١٫٥٩٨صافي إیرادات االكتتاب 
١٧٫١٩٢٢٫٧٢١إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى

) ٤٠٫١٨٦() ٧١٫٥٩٩(مصاریف غیر موزعة وضریبة  

١٩٫٢٠٢٤٫١٣٣صافي الربح بعد الضریبة



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٧

القطاع التشغیلي (تتمة) ٢١

الموقع الجغرافي (تتمة) حسب 

٢٠٢١یونیو ٣٠فترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٢٠٢١یونیو ٣٠المنتھیة في الستة أشھر فترة 
اإلجمالي آسیا  أفریقیا  اإلجمالي آسیا  أفریقیا  

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

١٥٠٫١٢٤٥٠٥٫٣٨٩٦٥٥٫٥١٣٧١٫٩٥٠١٥٦٫٠٠٥٢٢٧٫٩٥٥إجمالي االشتراكات المكتتبة

٩٢٫٠١٦٢٣٠٫٧٨٥٣٢٢٫٨٠١٣٤٫٠٥٨١١٥٫٣٨١١٤٩٫٤٣٩المكتسبةاالشتراكات صافي 
إعادة التأمین وإعادة التكافلاشتراكات  إیرادات العموالت من 

٧٫٥٨٤١٣٫٩٠١٢١٫٤٨٥٣٫٦٤٤٦٫٢١٣٩٫٨٥٧المتنازل عنھا

٩٩٫٦٠٠٢٤٤٫٦٨٦٣٤٤٫٢٨٦٣٧٫٧٠٢١٢١٫٥٩٤١٥٩٫٢٩٦
) ٣٧٫٧٤٨() ٣٦٫٣٢٧() ١٫٤٢١() ١٠١٫٥٢٨() ٦٨٫٠٢٧() ٣٣٫٥٠١(صافي المطالبات المتكبدة 

) ٧٧٫٦٥١() ٦١٫٥٤٢() ١٦٫١٠٩() ١٥٧٫٧٨٩() ١٢٣٫٦٠٣() ٣٤٫١٨٦(مصاریف العموالت والتكالیف األخرى 

٣١٫٩١٣٥٣٫٠٥٦٨٤٫٩٦٩٢٠٫١٧٢٢٣٫٧٢٥٤٣٫٨٩٧صافي إیرادات االكتتاب 
٤٠٫٥٣١٢٤٫٣٦٦إیرادات االستثمار واإلیرادات األخرى

) ٥٢٫٢٠١() ٨٥٫٢١٣(مصاریف غیر موزعة وضریبة  

٤٠٫٢٨٧١٦٫٠٦٢صافي الربح بعد الضریبة



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٨

القطاع التشغیلي (تتمة) ٢١

حسب قطاع األعمال

(غیر مدققة) ٢٠٢٢یونیو٣٠

اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام 
ألف درھم ألف درھم ألف درھم 

الموجودات 
٣٠٫٥٨٤٢٫٥٨٣٣٣٫١٦٧الممتلكات والمعدات 

١١٦٫٢٢٩١٫٧٠١١١٧٫٩٣٠الشھرة والموجودات غیر الملموسة 
١٤١٫٤٣٧-١٤١٫٤٣٧االستثمارات العقاریة 

٧٫٧٠٢١٫٨١٤٩٫٥١٦موجودات حق االستخدام 
٣٥٫١٢١-٣٥٫١٢١استثمار في شركات زمیلة

١٧٠٫٦٣٤٤٤٫١٥٧٢١٤٫٧٩١ودائع  
٤٣٦٫٠٠١٩٨٫٤١٩٥٣٤٫٤٢٠استثمارات 

٢٫٠٦٦٫٣٨٣٢٫٠٦٦٫٣٨٣-استثمارات مشتركي التكافل في عقود مرتبطة بالوحدة 
١٫٨٤٠-١٫٨٤٠ودائع لدى شركات تكافل وإعادة تكافل 

٣٠١٫٢٣٦١٠٫٨٥٥٣١٢٫٠٩١اشتراكات وذمم أرصدة تكافل مدینة  
١٢٦٫٠٦٠٨٥٫١٩٩٢١١٫٢٥٩حصة إعادة التكافل من المطالبات القائمة

١١٩٫٤٦٢٦٫٠٢٠١٢٥٫٤٨٢حصة إعادة التكافل من االشتراكات غیر المكتسبة
٦٥٫٣٥٠١٧٠٫١١٢٢٣٥٫٤٦٢موجودات أخرى وذمم مدینة 

٣٧٫٨٠٠١٤٧٫٥٤٨١٨٥٫٣٤٨األرصدة البنكیة والنقد 

١٫٥٨٩٫٤٥٦٢٫٦٣٤٫٧٩١٤٫٢٢٤٫٢٤٧إجمالي الموجودات 

المطلوبات  
٢٥٥٫٢٩٢٢٤٣٫٠٥٦٤٩٨٫٣٤٨المطالبات القائمة واحتیاطي التكافل العائلي 

٢٫٠٦٥٫٧٤٧٢٫٠٦٥٫٧٤٧-في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافل لالمستحق 
٣٤١٫٠٢٦٥٦٫٨٧١٣٩٧٫٨٩٧احتیاطي اشتراكات غیر مكتسبة

١٣٥٫٧٤٨٤٥٫٠٧٠١٨٠٫٨١٨ذمم أرصدة التكافل الدائنة
١٢٤٫٥٣٠١٣٨٫٧٢١٢٦٣٫٢٥١الذمم الدائنة األخرى والمستحقات 

٧٫٧٢٢١٫٩٠٤٩٫٦٢٦مطلوبات عقود اإلیجار 

٨٦٤٫٣١٨٢٫٥٥١٫٣٦٩٣٫٤١٥٫٦٨٧إجمالي المطلوبات 

٧٢٥٫١٣٨٨٣٫٤٢٢٨٠٨٫٥٦٠صافي الموجودات الموظفة 

ممولة من قبل: 
٧٣٤٫٧٣٩حقوق المساھمین 

٧٣٫٨٢١حقوق غیر مسیطرة

٨٠٨٫٥٦٠



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٢٩

القطاع التشغیلي (تتمة) ٢١

حسب قطاع األعمال 

(مدققة)٢٠٢١دیسمبر ٣١

اإلجمالي العائلي التكافل  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 
٣٤٫٤٤٧-٣٤٫٤٤٧في شركات زمیلة اتاستثمار 
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 

٨٩٦٫٣٨١٣٫٠٢٨٫٤٩٥٣٫٩٢٤٫٨٧٦إجمالي المطلوبات 
---صندوق مشتركي التكافل  

٦٩٢٫٧٨٦١٥٠٫٣٨٢٨٤٣٫١٦٨صافي الموجودات الموظفة 

ممولة من قبل:
٧٦٧٫٤٨٧حقوق المساھمین 

٧٥٫٦٨١حقوق غیر مسیطرة

٨٤٣٫١٦٨



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة 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) ٢٠٢٢یونیو٣٠

القیمة العادلة من  
األرباح أو  خالل 

الخسائر
استثمارات متاحة 

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

الموجودات المالیة
٤١٫٤٣٢٦٣٫٤٤٤٤٢٩٫٥٤٤٥٣٤٫٤٢٠استثمارات 

٢١٤٫٧٩١٢١٤٫٧٩١--ودائع 
٢٫٠٦٦٫٣٨٣--٢٫٠٦٦٫٣٨٣في عقود مرتبطة بالوحدة مشتركي التكافلاستثمارات 

١٫٨٤٠١٫٨٤٠--ودائع لدى شركات تكافل وإعادة تكافل 
٣١٢٫٠٩١٣١٢٫٠٩١--أرصدة تكافل مدینة ذمم و اشتراكات

٦١٫٤٧٦٦١٫٤٧٦--موجودات أخرى وذمم مدینة 
١٨٥٫٣٤٨١٨٥٫٣٤٨--األرصدة البنكیة والنقد  

٢٫١٠٧٫٨١٥٦٣٫٤٤٤١٫٢٠٥٫٠٩٠٣٫٣٧٦٫٣٤٩

المطلوبات المالیة 
٢٫٠٦٥٫٧٤٧--٢٫٠٦٥٫٧٤٧في عقود مرتبطة بالوحدة لمشتركي التكافلالمستحق 

١٨٠٫٨١٨١٨٠٫٨١٨--ذمم أرصدة التكافل الدائنة
٢٢٥٫١٤٩٢٢٥٫١٤٩--الدائنة األخرى والمستحقات الذمم  

٩٫٦٢٦٩٫٦٢٦--مطلوبات عقود اإلیجار 

٤١٥٫٥٩٣٢٫٤٨١٫٣٤٠-٢٫٠٦٥٫٧٤٧



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة 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

توزیعات األرباح ٢٣

ملیون ٢٣٫٧٥أرباح نقدیة بقیمة  اتوافق المساھمون على توزیع،  ٢٠٢٢أبریل ٢٩بتاریخفي االجتماع العام السنوي الذي عقد  
ملیون ٩٨٫٠٤بقیمةللسھم الواحدفلس٨٫٢٥: ٢٠٢٠(٢٠٢١دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في عن ا ) للسھم الواحدفلس ٢درھم (
).٢٠٢٠دیسمبر ٣١لسنة المنتھیة في عن ادرھم 



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

المالیة المرحلیة الموحدة المختصرة  البیاناتإیضاحات حول 
(غیر مدققة)٢٠٢٢یونیو ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھیة في 

٣٢

المالیة  التعلیمات ٢٤

المركزي  اإلمارات العربیة المتحدةشركات التأمین عن مصرفلالمالیة الصادرة التعلیماتمن ٢) من القسم ٨(رقمللمادةاً وفق
المجموعة من عجز  تعاني  ، كانت  ٢٠٢٢یونیو ٣٠على الشركة االحتفاظ بھامش مالءة. كما في یتوجب"ھیئة التأمین")،  اً (سابق
ة المالیة.متطلبات المالءالستیفاءبصدد إعداد خطة وھي

المجموعة یلخص الجدول أدناه الحد األدنى من متطلبات رأس المال، والحد األدنى من صندوق الضمان ومتطلبات مالءة رأس مال  
للوفاء بھوامش المالءة المطلوبة بما یتماشى مع المتطلبات الصادرة عن  المجموعةوإجمالي رأس المال المحتفظ بھ على مستوى  

. دولة اإلمارات العربیة المتحدةھیئة التأمین في 

٢٠٢١دیسمبر ٢٠٢٢٣١یونیو٣٠
(مدققة) (غیر مدققة) 
ألف درھم ألف درھم

١٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠الحد األدنى من متطلبات رأس المال 
٢٣١٫٠٦٢٢٢٨٫٤٢١متطلبات مالءة رأس المال 

١٢٥٫٣٠٣١١٦٫٤٧١الحد األدنى من صندوق الضمان 
) ٢٢٦٫١٣٩(١٣٧٫٨٨٤الصنادیق الخاصة األساسیة

) ٣٢٦٫١٣٩(٣٧٫٨٨٤(فائض/عجز)–رأس المال متطلبات الحد األدنى من مالءة ھامش 
) ٤٥٤٫٥٦٠()٩٣٫١٧٩((فائض/عجز)-ھامش متطلبات مالءة رأس المال 

) ٣٤٢٫٦١٠(١٢٫٥٨١(فائض/عجز) –الحد األدنى من صندوق الضمان مالءةھامش 

المختصرة  الموحدة المرحلیةالمالیةالبیانات اعتماد ٢٥

. ٢٠٢٢أغسطس١٢المختصرة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ الموحدة المرحلیةالمالیةالبیاناتإصدار تم اعتماد 


