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 مدقق الحسابات المستقلتقرير مراجعة 
 

 
 المحترمين أعضاء مجلس اإلدارةالسادة 
  والشركات التابعة لها للتأمين )سالمة( ش.م.ع. العربية اإلسالمية الشركة

 العربية المتحدة اإلمارات، دبي
 

 مقدمـة
 الشركة"()" ش. م. ع. للشركة اإلسالمية العربية للتأمين )سالمة( المرفق الموحد المركز المالي الموجزقمنا بمراجعة بيان 

وكل من بيانات  2020 يونيو 30كما في  ،اإلمارات العربية المتحدة ،دبي –والشركات التابعة لها )معاً "المجموعة"( 
والتدفقات  الموحد الموجز حقوق الملكية، التغيرات في الموحد الموجز الشامل الدخل ،الموحد الموجز الربح أو الخسارة

 أشهر المنتهية بذلك التاريخ. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية ستةلالفترة  الموحد النقدية الموجز
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم الموحدة  الموجزة التقارير المالية المرحلية. إن مسؤوليتنا هي إبداء   : 34وعرضها وفقا

 .إستناداً إلى مراجعتنا الموحدة الموجزة المرحلية إستنتاج حول هذه المعلومات المالية
 

 نطاق المراجعـة
تي يقوم مراجعة المعلومات المالية المرحلية ال، " 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول عمليات المراجعة رقم 

جراء القيام بإ الموجزة الموحدة لومات المالية المرحلية. تتضمن مراجعة المع" ةمنشأمدقق الحسابات المستقل لل بها
جراءات إجراءات تحليلية وإ، وإتباع لية والمحاسبيةشخاص المسؤولين عن األمور الما، بشكل رئيسي من األاالستفسارات

ً  . إن نطاق المراجعة أقـلخرىمراجعة أ ، فإنها ال لتالي، وباوفقاً للمعايير الدوليـة للتدقيقمن نطاق القيام بالتدقيق  جوهريا
 .فإننا ال نبدي رأي تدقيق بشأنها ،مـة التي يمكن أن يبينها التدقيق. لذاتمكننا من الحصول على تأكيد حول جميع األمور الها

 
 ستنتاج المتحفظساس اإلأ
 
مليون درهم بالقيمة  115قيمتها الدفترية الشهرة والبالغ بناًء على المعلومات التي قدمتها لنا اإلدارة ، لم تدرج المجموعة  -1

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. تشير القابلة لالسترداد ، والتي بإعتقادنا أنه يجب القيام بذلك لالمتثال لمتطلبات 

هذه المعلومات إلى أنه في حالة ادراج الشهرة بالقيمة القابلة لالسترداد ، فإنه يجب خفض الشهرة التجارية والموجودات 
يونيو  30في الربح بعد الضريبة لفترتي الستة والثالثة أشهر المنتهية مليون درهم ، وتخفيض  40غير الملموسة بمبلغ 

مليون درهم وتخفيض الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد لفترة الستة والثالثة أشهر المنتهية في  40بمبلغ  2020

 درهم على التوالي. 0.033درهم و  0.034بمبلغ  2020يونيو  30

 

إتمام لم نتمكن من  .الموحد الموجز مليون درهم في بيان المركز المالي 214إستثمارات في ممتلكات بمبلغ تم إدراج  -2

ألننا لم نتمكن من تحديد فيما إذا كانت المجموعة تمتلك  مليون درهم 85والبالغة  لإلستثمارات في ممتلكاتمراجعتنا 

ألحكام والتقديرات التي تم إجراؤها فيما اذا كانت ا تحديدولم نتمكن من  المذكورة أعاله هذه اإلستثمارات في ممتلكات

 ةالمذكور في ممتلكات لإلستثمارت مراجعتنا اتماملو تمكنا من ة.  لتحديد القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات مالئم

تم لقد . الموجزة الموحدةلمعلومات المالية المرحلية ا قد يسترعي انتباهنا امور تستوجب القيام بتعديالت علىأعاله ، 
 .ا األمرفيما يتعلق بهذ 2019مبر ديس 31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في تدقيق تعديل رأينا حول أيضاً 
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 مدقق الحسابات المستقل مراجعة تقرير
 للتأمين )سالمة( ش.م.ع. العربية اإلسالمية الشركةلمساهمي 

 )تتمة(والشركات التابعة لها 
 
 

 )تتمة( ستنتاج المتحفظساس اإلأ
 

 
مليون درهم في بيان المركز المالي الموجز الموحد على إستثمار  530تشتمل إستثمارات المجموعة المدرجة بمبلغ  -3

مليون درهم وإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ  58مليون درهم وإستثمارات متاحة للبيع بقيمة  46إيداع إسالمي بمبلغ 

تثمارات المتاحة للبيع إلستثمار اإليداع اإلسالمي، اإلسمراجعتنا إتمام لم نتمكن من  مليون درهم. 66اإلستحقاق بمبلغ 

ألننا لم نتمكن من تحديد فيما إذا كانت المجموعة تمتلك  المذكور أعاله محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاقالواإلستثمارات 

هذه اإلستثمارات ولم نتمكن من تحديد فيما اذا كانت األحكام والتقديرات التي تم إجراؤها لتحديد القيمة العادلة 
 قد يسترعي انتباهنا امور تستوجب القيام بتعديالت،  لهذه اإلستثمارت مراجعتنا اتماملو تمكنا من مة. لإلستثمارات مالئ

ً تم لقد . الموجزة الموحدةلمعلومات المالية المرحلية على ا البيانات المالية الموحدة للسنة  تدقيقتعديل رأينا حول  أيضا

 .األمرا فيما يتعلق بهذ 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 

مليون درهم في بيان المركز  083تتضمن الموجودات والذمم المدينة األخرى الخاصة بالمجموعة والمدرجة بمبلغ  -4

للذمم المدينة  مراجعتناإتمام لم نتمكن من  مليون درهم. 34المالي الموجز الموحد، ذمم مدينة أخرى بقيمة دفترية تبلغ 

للذمم  مراجعتنا اتماملو تمكنا من  مؤيدة تتعلق بالذمم المدينة األخرى. األخرى حيث لم نتمكن من فحص أي مستندات

. الموجزة الموحدةللمعلومات المالية المرحلية  على قد يسترعي انتباهنا امور تستوجب القيام بتعديالت،  المدينة األخرى

ً تم لقد   .ا األمرفيما يتعلق بهذ 2019ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في  تدقيقتعديل رأينا حول  أيضا

 
 المتحفظ اإلستنتـاج

 
لو لم تكن االمور كما  معرفة بهالية الموجزة الموحدة التي قد نصبح على بإستثناء التعديالت على المعلومات المالية المرح

 أن المعلومات الماليةب يتبين لنا ما يدعونا إلى اإلعتقادلم  إلى مراجعتنا، ستناداً إ الواردة أعاله، فيما يتعلق بالبنود هي عليه 
ً  ،الجوهرية النواحي جميعمن  إعدادها،المرفقة لم يتم  حدةوالم الموجزة المرحلية  : 34معيار المحاسبي الدولي رقم لل وفقا

 التقارير المالية المرحلية.
 

 )الشرق األوسط( ديلويت آند توش

 

 

 

 تم التوقيع من قبل:

 أكبر أحمد

 1141سجل رقم 

 2020أغسطس  01
 الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة
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 موجز الموحد بيان المركز المالي ال

   2020 يونيـو 30كما في 

 

 

 إيضاحات

 يونيـو 30 

2020 

 ديسمبر 31 

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(   

 ألف درهــم  ألف درهــم   

      الموجودات

 ممتلكات ومعدات
 

   42.737   47.166 

 116.217   115.856    الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة

 144.451   142.478   6 إستثمار في ممتلكات

 9.769   7.816    حق إستخدام الموجودات

 96.215   91.814   7 إستثمارات في شركات زميلة

 213.515   213.684    ودائع

 450.240   529.780   8 إستثمارات 

 1.993.522   1.974.099   1-8 ةإستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحد

 2.111   2.398    ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 172.846   313.979    مساهمات وأرصدة تكافل مدينة

 161.559   173.389    حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية

 136.234   230.755    حصة شركات إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة

 428.958   380.451    موجودات وذمم مدينة أخرى

 نقد وأرصدة لدى البنوك
 

  137.969  162.114 

 57.616   63.551   9 بها للبيعموجودات محتفظ 
      

 4.192.533   4.420.756    مجموع الموجودات

      وصندوق حاملي وثائق التأمين  المطلوبات

 485.017   500.878    مطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي

 1.983.043   1.968.407    الوحدةالمستحق للمشاركين في العقود المرتبطة ب

 264.440   429.078    إحتياطي المساهمات غير المكتسبة

 123.577   241.734    أرصدة تكافل دائنة

 439.067   383.776    مستحقات وذمم دائنة أخرى

 9.906   8.000    مطلوبات عقود اإليجار 

 --  336   10 المبالغ المطلوبة إلى أطراف ذات عالقة

 42.228   49.013   9 موجودات محتفظ بها للبيعمطلوبات مقابل 
      

 3.347.278   3.581.222    مجموع المطلوبات

 --  --   صندوق حاملي وثائق التأمين
      

 3.347.278   3.581.222    مجموع المطلوبات وصندوق حاملي وثائق التأمين
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموحدة الموجزة المرحلية المالية معلوماتالمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 
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 )غير مدقق( موجز الموحدال الربح أو الخسارةبيان 

 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 فترة الستة أشهر المنتهية في  

 يونيـو 30 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيـو 30 

  2020 2019 2020 2019 

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم  

 معاد بيانه  معاد بيانه   

      العمليات المستمرة
      

      يرادات التأمينإ

 288.029  254.135  638.910  695.112   إجمالي المساهمات المكتتبة

 (89.940) (91.197) (169.691) (271.183)  متنازل عنها إلعادة التأمين وإعادة التكافل مساهماتيطرح: 
      

 198.089  162.938  469.219  423.929   صافي المساهمات

 8.835  10.867  (48.572) (72.623)  صافي الحركة في المساهمات غير المكتسبة
      

 206.924  173.805  420.647  351.306   المساهمات المكتسبة

 عادة عن المساهمات المتنازل عنها إلإيرادات العموالت 

 8.488  11.550  15.382  20.559   التأمين وإعادة التكافل  

   371.865  436.029  185.355  215.412 

      مصاريف التأمين 
      

 93.158  112.767  197.120  224.788   إجمالي المطالبات المدفوعة

 المطالبات  يطرح: حصة إعادة التأمين وإعادة التكافل من 

 (33.345) (68.977) (75.627) (124.869)  المدفوعة  

 59.813  43.790  121.493  99.919   صافي المطالبات المدفوعة

 المطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل  صافي الحركة في

 14.558  723  20.152  9.452   العائلي  

 74.371  44.513  141.645  109.371   المطالبات المتكبدة 

 109.965  91.446  217.918  178.597    مصاريف العموالت وتكاليف أخرى

   287.968  359.563  135.959  184.336 

 31.076  49.396  76.466  83.897   صافي إيرادات التأمين 
      

 (4.050) 9.355  4.766  17.013   إستثمارات )خسائر(/إيرادات

 19.126  3.503  22.106  8.960   إيرادات أخرى

   109.870  103.338  62.254  46.152 
      

      المصاريف

 (29.895) (23.794) (59.734) (52.578)  مصاريف عمومية وإدارية وأخرى

 (517) (739) (967) (1.337)  التمويلمصاريف 

 15.740  37.721  42.637  55.955   صافي الربح للفترة قبل الضريبة 

 (977) (3.594) (6.027) (5.089)  الحالية –الضريبة 
      

 قبل التوزيعات وصافي الربح للفترة بعد الضريبة 

 إلى حاملي وثائق التأمين  
 

 

 50.866 

 

 36.610 

 

 34.127 

 

 14.763 
      

 -- (2.966) -- (2.966)  إلى حاملي وثائق التأمين لدى الشركة التوزيعات
      

 صافي الربح للفترة بعد الضريبة والتوزيعات إلى 

 14.763  31.161  36.610  47.900   حاملي وثائق التأمين   
      
 

 

 .الموحدة الموجزة المرحلية المالية معلوماتمن هذه الال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 
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 )غير مدقق( موجز الموحدال الربح أو الخسارةبيان 

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 

 فترة الستة أشهر المنتهية في

  يونيـو 30 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيـو 30 

 2020  2019  2020  2019 

 ألف درهــم  درهــمألف   ألف درهــم  ألف درهــم 

 معاد بيانه    معاد بيانه   
        

        العمليات المتوقفة
        

 528   2.751   (3.245)  (853) من العمليات المتوقفة )الخسارة(/الربح
        

 بعد الضريبة والتوزيعات إلى حاملي وثائق  الربح

 التأمين  
 

 47.047  

 

 33.365   

 

 33.912  

 

 15.291 

        العائد إلى:

        

 17.437   26.270   32.397   39.919  المساهمين

 (2.146)  7.642   968   7.128  حقوق األقلية غير المسيطرة
        

  47.047   33.365    33.912   15.291 

 )درهم(  للسهم الواحد األساسي والمخفض الربح

 0.015   0.022   0.027  0.034  (17)إيضاح   
        

  –)درهم(  للسهم الواحداألساسي والمخفض  الربح

 0.014   0.021   0.029   0.034  العمليات المستمرة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .الموحدة الموجزة المرحلية المالية معلوماتالمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 
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 )غير مدقق( موجز الموحدالالشامل  بيان الدخل

   2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 

 أشهر المنتهية في ستةفترة ال

 يونيـو 30 

 أشهر المنتهية في ثالثةفترة ال

 يونيـو 30 

 2020 2019 2020 2019 

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
     

 الربح بعد الضريبة والتوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين 

 47.047  للفترة  

 

 33.365  33.912 

 

 15.291 
     

 صافيةً من  الدخل الشامل األخرى)الخسارة الشاملة(/بنود 

 ضريبة الدخل  

    

     
األرباح أو  إلى ً إعادة تصنيفها الحقا من الممكنبنود 

 الخسائر
    

 4.551  (9.695) 6.208  (13.585) الحركة أو التغيرفي إحتياطي تحويل العمالت األجنبيةصافي 

 -- 1  (10.187) 379  صافي التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

  (/الدخل الشاملالخسارة الشاملة)من بنود  الحصة

 15  (691) (1.008) (691) األخرى الخاصة بالشركات الزميلة  
     

 4.566  (10.385) (4.987) (13.897) إجمالي )الخسارة الشاملة(/الدخل الشامل األخرى للفترة
     

 19.857  23.527  28.378  33.150  فترةلل الدخل الشامل بنود إجمالي

     
     

     العائد إلى:

 20.340  17.260  24.417  26.780  المساهمين

 (483) 6.267  3.961  6.370  المسيطرة حقوق األقلية غير
     

  33.150  28.378  23.527  19.857 
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  موجز الموحدال لكيةالتغيرات في حقوق الم بيان

   2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 إحتياطي قانوني رأس المال  

إعادة إحتياطي 

 تقييم

تحويل إحتياطي 

 العمالت األجنبية

إحتياطي القيمة 

 أسهم خزينة العادلة لإلستثمارات

 

 خسائر متراكمة

 

 اإلجمالي

حقوق األقلية غير 

 الملكيةإجمالي حقوق  المسيطرة

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
           

 787.191  62.736  724.455  (426.358) (35.972) (16.415) (115.546) 31.930  76.816  1.210.000   2019يناير  1الرصيد كما في 

 33.365  968  32.397  32.397  -- -- -- -- -- -- الربح للفترة

           بنود الدخل الشامل/)الخسارة الشاملة( األخرى 

 6.208  2.993  3.215  -- -- -- 3.215  -- -- -- الحركة في إحتياطي تحويل العمالت األجنبية

  لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي 

 (10.187) -- (10.187) -- -- (10.187) -- -- -- -- المتاحة للبيع  

 من بنود الخسارة الشاملة األخرى  الحصة

 (1.008) -- (1.008) -- -- (1.008) -- -- -- -- الخاصة بالشركات الزميلة  

 الدخل الشامل/)الخسارة الشاملة(  إجمالي بنود

 (4.987) 2.993  (7.980) -- -- (11.195) 3.215  -- -- -- األخرى  

 28.378  3.961  24.417  32.397  -- (11.195) 3.215  -- -- -- ة للفتر الدخل الشاملإجمالي 

 (371) (371) -- -- -- -- -- -- -- -- توزيعات أرباح مدفوعة

 815.198  66.326  748.872  (393.961) (35.972) (27.610) (112.331) 31.930  76.816  1.210.000  )غير مدقق(  2019 يونيو 30الرصيد كما في 
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  موجز الموحدال لكيةالتغيرات في حقوق الم بيان

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 إحتياطي قانوني رأس المال  

إحتياطي إعادة 

 تقييم

إحتياطي تحويل 

 العمالت األجنبية

إحتياطي القيمة 

 أسهم خزينة العادلة لإلستثمارات

 

 خسائر متراكمة

 

 اإلجمالي

غير حقوق األقلية 

 الملكيةإجمالي حقوق  المسيطرة

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
           

 845.255  73.471  771.784  (376.824) (35.972) (27.627) (112.043) 31.930  82.320  1.210.000  2020يناير  1الرصيد كما في 

 47.047  7.128  39.919  39.919  -- -- -- -- -- -- الربح للفترة

           األخرى  الخسارة الشاملةبنود 

 (13.585) (758) (12.827) -- -- -- (12.827) -- -- -- في إحتياطي تحويل العمالت األجنبية  الحركة

  لالستثمارات العادلة القيمة في التغير صافي 

 379  -- 379  -- -- 379  -- -- -- -- المتاحة للبيع  

 من بنود الخسارة الشاملة األخرى  الحصة

 (691) -- (691) -- -- (691) -- -- -- -- الخاصة بالشركات الزميلة  

 (13.897) (758) (13.139) -- -- (312) (12.827) -- -- -- ىاألخر الخسارة الشاملة بنودإجمالي 

 33.150  6.370  26.780  39.919  -- (312) (12.827) -- -- -- ة للفتر الدخل الشاملإجمالي 

 (38.871) (2.571) (36.300) (36.300) -- -- -- -- -- --  توزيعات أرباح مدفوعة

  2020 يونيو 30الرصيد كما في 

 839.534  77.270  762.264  (373.205) (35.972) (27.939) (124.870) 31.930  82.320  1.210.000  )غير مدقق(   

 

 

 

 

 

 

 

 .الموحدة الموجزة المرحلية المالية معلوماتالمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 
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 )غير مدقق( موجز الموحدال قات النقديةالتدف بيان

   2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 
 يونيـو 30أشهر المنتهية في  ستةفترة ال  
  2020  2019 
 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

      التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 33.365   47.047   الربح للفترة
     تعديالت :

 2.062   1.854   إستهالك ممتلكات ومعدات 

 --  1.953   إستهالك حق إستخدام الموجودات 

 53.302   70.117   صافي الحركة في إحتياطي المساهمات غير المكتسبة  
 3.970   2.375   الخسارة غير المحققة من إستثمارات  
 563   167   إطفاء موجودات غير ملموسة  
 (20,000)  --  م لهاومخصص مطلوبات ال لز  
 (84)  5.827   عكس إنخفاض قيمة الذمم المدينة  
 5.438   3.710   الحصة من خسائر شركات زميلة  
 (1.667)  (1.283)  إيرادات توزيعات أرباح  
     

 الموجوداتقبل التغيرات في  التدفقات النقدية من العمليات
 والمطلوبات التشغيلية  

  
 131.767 

  
 76.949 

 (297)  (287)  الزيادة في ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
 (10.548)  (146.960)  الزيادة في مساهمات وأرصدة تكافل مدينة

 (54.551)  48.507   النقص/)الزيادة( في موجودات وذمم مدينة أخرى 
 22.769   4.031   الزيادة في مطالبات تحت التسوية )صافي من إعادة التكافل(

 (17.744)  62.866   الزيادة/)النقص( في ذمم تكافل دائنة وذمم دائنة أخرى
 13.955   336   الزيادة في المطلوب إلى أطراف ذات عالقة

 400.537   (5.935)  )الزيادة(/النقص في موجودات محتفظ بها للبيع
 (380.352)  6.785   الزيادة/)النقص( في مطلوبات مقابل موجودات محتفظ بها للبيع

     
 50.718   101.110   العمليات التشغيلية الناتج منصافي النقد 

     
      يةاالستثمارالتدفقات النقدية من العمليات 

 (941)  2.575   ممتلكات ومعدات (شراء)/إستبعاد
 (209)  194   موجودات غير ملموسة (شراءإستبعاد/)

 (2.491)  1.973   بالصافي - إستثمارات في ممتلكات
 --  (1.906)  اإليجار مطلوبات عقودوالفائدة على  أصل الدين يداتسدت

 (119.281)  95.499   تستحق السداد بعد ثالثة أشهر النقص في ودائع آلجل مرهونة أو
 305   (169)  صافي الحركة على الودائع 
 1.667   1.283   توزيعات أرباح مقبوضة
 (74.146)  (95.121)  صافي –الزيادة في إستثمارات 

 389   4.787   ةصافي الحركة في إستثمارات المشاركين في عقود مرتبطة بالوحد
     

 (194.707)  9.115   يةاالستثمارالعمليات  (المستخدم فيالناتج من/) صافي النقد
     

      تمويليةالالتدفقات النقدية من العمليات 
 (371)  (38.871)  توزيعات أرباح مدفوعة

     
 (371)  (38.871)  تمويليةالالعمليات  المستخدم في صافي النقد

     
 (144.360)  71.354   في النقد وما يعادله الزيادة/)النقص( صافي

     
 274.626   54.794   الفترةالنقد وما يعادله في بداية 

     
 130.266   126.148   (18)إيضاح الفترة النقد وما يعادله في نهاية 

 
     غير نقدية: تمعامال

     
 20,000   --  مخصص مطلوبات ال لزم لهاعكس 

 

  .الموحدة المرحلية الموجزة المالية معلوماتالمن هذه ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً 
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  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 
 معلومات عامة -1
 
 دولة دبي، إمارة في مسجلة عامة، مساهمة شركة هي.م.ع. )" الشركة"( شن )سالمة( للتأمي العربية اإلسالمية الشركة إن

 المكتب عنوان إن .المتحدة العربية االمارات دولة في المختلفة فروعها خالل من نشاطها وتزاول المتحدة العربية االمارات

 أنواع كافة تقديم في للشركة الرئيسي النشاط يتمثل .المتحدة العربية االمارات دبي ، 10214 ب.ص هو للشركة المسجل

 لدولة االتحادي والقانون للشركة األساسي للنظام وطبقا االسالمية الشريعة ألحكام وفقا العائلي تكافلالو العام التكافل أعمال

 المتحدة العربية اإلمارات لدولة االتحادي والقانون التجارية الشركات بشأن 2015لسنة  2رقم  المتحدة العربية اإلمارات

 .التأمين ألعمال المنظمة القوانين بشأن 2007لسنة  6 رقم
 

 شركة ،)طريق( بحرينية مساهمة شركة القابضة طريقشركة  ". إنالمجموعة" ب التابعة وشركاتها الشركة إلى يشار

 الشركات يلي يما. فالبحرين مملكة داخل تجاري نشاط أي بمزاولة مقوت وال البحرين في ةطيسو قابضة شركة هي تابعة،

 :اإلسالمية الشريعة ألحكام وفقا التأمين وإعادة التأمين مجال في تعمل والتي المجموعة لدى الرئيسية التابعة
 

 بلد التأسيس نسبة ملكية المجموعة الشركات التابعة

 يونيـو 30 

2020 

 ديسمبر 31

2019 

 

    مباشرة بصورة المملوكة

 مملكة البحرين %99.40 %99.40 بحرينية مساهمة شركة القابضة طريق شركة

 مصر %85 %85 الحياة على التكافلي للتأمين اإلماراتية المصرية

 السنغال %84.25 %84.25 اموبيلير سالمة

 مصر %51.15 %51.15 السعودي المصري التأمين بيت
    
    طريقشركة  خالل من

 السنغال %68.87 %68.87 (10)إيضاح  السنغال أشورنس سالمة

 الجزائر %96.98 %96.98 الجزائر أشورنس سالمة
  

 ( وتأثيره على المجموعةCOVID-19تفشي فيروس كورونا )
 

فترة أزمة رعاية صحية غير  في ( ، دخل االقتصاد العالميCOVID-19) فيروس وباءمع التطور الحديث والسريع ل

إجراءات العديد من البلدان  اتبعت في األنشطة التجارية والحياة اليومية. وقد كبير اضطراب عالمي فيما تسبب مسبوقة 

ً  احتواء بما  عتياديةلبت بعض البلدان من الشركات تقييد أو حتى تعليق العمليات التجارية االا. طاستثنائية ومكلفة اقتصاديا

 في ذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

، صارمةإجراءات حجر صحي  فرض على السفر باإلضافة إلى قيود بفرض اإلمارات العربية المتحدة دولة حكومة قامت

 التأمين بشكل غير مباشر. قطاعتأثر ي، ومن المتوقع أن قطاعاتمما أثر على مجموعة واسعة من ال
 

 ربحيةيوجد تأثير كبير على لمجموعة وخلصت إلى أنه ال استثنائية ومخاطر تعرض االالظروف  بالنظر إلىاإلدارة  قامت

 دولة أن أنشطة التأمين فيالى  ويعود هذا بشكل رئيسي. بيان المركز المالي الموجز الموحدلمجموعة كما في تاريخ ا

 مستمرة وال تخضع للعديد من القيود المذكورة أعاله. العربية المتحدة اإلمارات
 

ومخاطر التعرض  أعمال الشركةأن يكون لها تأثير مادي على ستثنائية التي يمكن االلقد نظرت اإلدارة في الظروف 

 ن:ملمجموعة قد تنشأ ا/ سيولة  ربحيةللمجموعة وخلصت إلى أن التأثيرات الرئيسية على 
 

 ،مدينةالتكافل الالمساهمات وأرصدة استرداد إمكانية  •

 ،عدم توفر الموظفين •

 ، وثائق التأمين بسبب عدم تجديد إجمالي المساهماتانخفاض  •

 ،لية المحتفظ بها من قبل المجموعةانخفاض القيمة العادلة لألدوات الما •

 ، المحتفظ بها من قبل المجموعة إلستثمارات في ممتلكاتلانخفاض القيمة العادلة  •

 و إنخفاض قيمة الشهرة، •

 .والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها مخصص المطالبات غير المسددة •
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  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة( معلومات عامة -1
 

 )تتمة( ( وتأثيره على المجموعةCOVID-19تفشي فيروس كورونا )
 

 العربية المتحدة اإلماراتفي دولة  كما هو مطلوب من قبل هيئة التأمين  ة شهريةبصور تحملاختبار القامت المجموعة بإجراء 

لم تكن هناك تحديثات انه أن المجموعة ستواصل العمل كمنشأة مستمرة و بإعتقادهم ذينمن قبل مجلس اإلدارة ، ال تم اعتمادهو

إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس مبدأ لخطة العمل في الفترة الحالية. وبناء على ذلك ، تم 

االستمرارية. ستواصل اإلدارة مراقبة الوضع ، وستتخذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة في الوقت المناسب لالستجابة لهذا 

 الوضع غير المسبوق.

 

  (IFRSs)المعّدلة تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة و -2
 
 المالية معلوماتلها تأثير مادي على ال ليس المطبقة والتي والمعدلة الجديدة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية    2-1

 المرحلية الموجزة الموحدة
 

 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعدتم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري 

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلوماتفي هذه  2020يناير  1

الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على  ةفتروالمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في ال

 المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
 

 
  عرض البيانات المالية والمعيار المحاسبي الدولي 1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم  -تعريف الجوهرية :

 . المحاسبية التقديرات واألخطاءالسياسات المحاسبية، التغيرات في  8رقم 
 
  إندماج األعمال. 3تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  -تعريف األعمال  
 
  تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ذات الصلة بالمعيار الدولي إلعداد

، 6، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2رقم  التقارير المالية
،  8ومعيار المحاسبة الدولي رقم  1، ومعيار المحاسبة الدولي رقم  14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

، تفسير لجنة 38، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 37ولي رقم ، معيار المحاسبة الد34معيار المحاسبة الدولي رقم 
، تفسير لجنة المعايير 19، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 12المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 

لتحديث تلك   32لتفسير رقم وا 22، تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم 20الدولية للتقارير المالية رقم 
اإلصدارات فيما يتعلق باإلشارات إلى اإلطار والنقل عنه أو لإلشارة إلى المكان الذي يشيرون فيه إلى إصدار مختلف 

 من إطار العمل المفاهيمي.
 
  المتعلقة بأمور ما   39ومعيار المحاسبة الدولي رقم  9و  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت في

 االيبور. عادة تشكيلسياق إ في ستبدالالقبل ا
 
  عقود اإليجار" الذي يوفر للمستأجرين إعفاء من   16التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم"

 .2020يونيو  1 هو التطبيقهو تعديل لعقد اإليجار. تاريخ  COVID-19بـ تقييم ما اذا كان امتياز اإليجار المرتبط 
 

  والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة والتفسيرات المعايير   2-2

والتي تم إصدارها ولكن لم يحن  بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية تقم المجموعةلم  

 موعد تطبيقها بعد.
 

  يناير  1عقود التأمين يسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد   17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
2023. 

  ار المحاسبي الدولي رقم والمعيالبيانات المالية الموحدة   10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

( بشأن معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين 2011) اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28

وال يزال التطبيق تم تأجيل تاريخ التطبيق إلى أجل غير مسمى المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة. 
 مسموًحا به.

  تعديالت على التصنيفات. يسري للفترات السنوية التي تبدأ  -عرض البيانات المالية : 1معيار المحاسبة الدولي رقم
 .2023يناير 1في أو بعد 

 

  



 13    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة(  (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 
  والتي لم يحن موعد تطبيقها بعدالدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة والتفسيرات المعايير   2-2
 

  وبعض  3، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 37ورقم  16التعديالت المتعلقة بمعيار المحاسبة الدولي رقم

 9، والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  1التحسينات السنوية على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

)يسري للفترات السنوية التي تبدأ بعد  16المالية  إلعداد التقاريروالمعيار الدولي  41، ومعيار المحاسبة الدولي رقم 

 .(2022يناير  1

  بشأن تاريخ انتهاء نهج التأجيل. تاريخ المتعلق بالتعديالت عقود التأمين  4المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

من تطبيق المعيار الدولي  4انتهاء الصالحية الثابت لإلعفاء المؤقت في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 .2023يناير  1هو  9للتقارير المالية 
 

 4 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم مع األدوات المالية  9تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  2-3

 عقود التأمين
 

، التي 4، قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2016في سبتمبر 

"األدوات المالية"  9التقارير المالية رقم  تواريخ السريان للمعيار الدولي إلعداد بشأن إختالفتتناول مخاوف شركات التأمين 

ومعيار عقود التأمين الجديد القادم. تقدم التعديالت خيارين مختلفين لشركات التأمين: اإلعفاء المؤقت من تطبيق المعيار الدولي 

ة( و"منهج التغطية" كال للمنشآت التي تستوفي متطلبات محددة )يطبق على مستوى التقرير للمنشأ 9إلعداد التقارير المالية رقم 

 المنهجين هو إختياري.

 

لي إلعداد التقارير المالية المعيار الدوب)بما في ذلك التعديالت(  4المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  يستبدلسوف 

 تطبيقعند بدء  ،اإلعفاء المؤقت و"منهج التغطية" ،. وعليه، من المتوقع إيقاف تطبيق كال المنهجينالمتعلق بعقود التأمين الجديد

 معايير التأمين الجديدة.
 

أجرت المجموعة تقييماً للتعديالت وخلصت إلى أن أنشطتها تتصل بشكل كبير بالتأمين. وقد طبقت اإلدارة اإلعفاء المؤقت في 

 9المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير بيق تأجيل تطقررت المجموعة اختيار . 2018يناير  1الفترة المالية التي تبدأ في 

المعيار تأمين" وخلصت إلى تطبيق "عقود ال 4المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقارير الوارد في التعديالت المذكورة على 

      .2023يناير  1من إبتداًء  9المالية رقم الدولي إلعداد التقارير 
 المحاسبيةص بأهم السياسات ملخ -3
 
 أساس اإلعداد 3-1

ً لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي )الموحدة الموجزة  المرحلية المالية المعلوماتتم إعداد    :  34رقم  (IASالمرفقة وفقا

ً  وكذلك."التقارير المالية المرحلية"   .المتحدة العربية اإلمارات دولة في بها المعمول القوانين لمتطلبات طبقا
 

عرض المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وهي العملة التي تتم بها غالبية يتم 

  إلى غير ذلك. يب جميع القيم إلى أقرب ألف )ألف درهم( ما لم يتم اإلشارةمعامالت المجموعة ويتم تقر
 

ً لمبدأ التكلفة التاريخية الموحدة الموجزة المرحلية المالية المعلوماتتم إعداد هذه  بعض األدوات عدا إعادة تقييم فيما  وفقا

 .المالية
 

تلك  متوافقة مع الموحدة الموجزة المرحلية المالية المعلوماتوالعرض واألساليب المستخدمة في هذه ة يسياسات المحاسبإن ال

 .2019 ديسمبر 31 في ةيالمنته المدققة للسنة الموحدةة المالي اتالبيانالمستخدمة في 
 

 الموحدة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية المالية المعلوماتال تتضمن 

السنوية  الرجوع إلى البيانات المالية الموحدة الموجزة المرحلية ويجب عند قراءة هذه البيانات المالية مجموعةلل المدققة السنوية

. باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج 2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في  للمجموعة المدققة لموحدةا

المتوقعة للسنة  مجموعةتعطي مؤشراً دقيقاً لنتائج أعمال ال  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  مجموعةأعمال ال

 . 2020ديسمبر  31التي ستنتهي في 
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  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

   
 التغيرات في اإلفتراضات المحاسبية والتقديرات غير المؤكدة -4
 

 للتقديرات غير المؤكدةإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الرئيسية 

، باستثناء تأثير تفشي  2019ديسمبر  31البيانات المالية الموحدة كما في وللسنة المنتهية في  في المعمول بها هاكانت هي نفس

 ( على المجموعة والذي تم تفصيله أدناه.COVID-19فيروس كورونا الجديد )
 

انتشر على مستوى العالم ، مما تسبب في تعطيل األعمال والنشاط قد و 2020تم تأكيد وجود فيروس تاجي جديد في أوائل عام 

في جميع أنحاء العالم ، واجهت االقتصادات والقطاعات المختلفة  COVID-19االقتصادي. في ضوء االنتشار السريع لـ 

، من  تاريخهروس. حتى لتدابير التي اتخذتها الحكومات الحتواء أو تأخير انتشار الفيااضطرابات كبيرة وعدم اليقين نتيجة 

 .إجراء تقييم ذاتي فقط بهذا الخصوص ، وحتى اآلن ، يمكن حاليالالتأثير الصعب جدًا قياس نطاق 

 
 المساهمات وأرصدة التكافل المدينةاسترداد 

 
 .االقتصاد نتيجة لالضطرابات التشغيلية من خاللإلى زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان للشركات  COVID-19أدى تفشي 

 
للفترة المنتهية  المساهمات وأرصدة التكافل المدينةاسترداد تأثيًرا جوهريًا على  لم تجد المجموعةفان بناًء على تقييم اإلدارة ، 

 .2020 يونيو 30في 
  

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية
 

ية العالمية. تراقب المجموعة عن سعار في األسواق المالاألإلى اضطراب كبير في السوق وتقلب  COVID-19أدى تفشي 

كثب ما إذا كانت القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية تمثل السعر الذي سيتم تحقيقه للمعامالت بين المشاركين في 

 السوق في السيناريو الحالي.
 

د تأثيًرا جوهريًا على القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للفترة المنتهية جلم ت المجموعةفان بناًء على تقييم اإلدارة ، 

 .2020 يونيو 30في 
 

 لالستثمارات في ممتلكاتقياس القيمة العادلة 
 

مع تباطؤ حركة سوق العقارات المحلية ، قد يلزم إجراء تعديالت لتعديل القيم العادلة للممتلكات من أجل عكس الظروف 

 االقتصادية الحالية.
 

لسوق العقارات  2020هذا في مراحل مبكرة وهناك معلومات محدودة متاحة حول توقعات ان فاستنادًا إلى تقييم اإلدارة ، 

 في ممتلكات. لم تحدد المجموعة أي تأثير جوهري على القيمة العادلة لالستثمارات COVID-19 نتيجة وكيف سيتقدم الوضع

أن األسعار المستخدمة من قبل المجموعة ب للتأكدالسوق باستمرار  بمراقبة المجموعةستقوم . 2020 يونيو 30 للفترة المنتهية في

 .القيمة العادلة بشكل دقيقتمثل 

 

 إنخفاض قيمة الشهرة
 

الشهرة  توزيععلى تقدير قيمة االستخدام للوحدات المنتجة للنقد التي يتم  COVID-19قامت المجموعة بإجراء تقييم لتأثير 

خصم الالحساسية في تقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة وكذلك الختيار معدل  تحليل بإستخدام اإلدارةقامت ها. يلع

تأثير مادي على القيمة العادلة للشهرة للفترة  ليس هناكالمجموعة بتقدير ساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. تحمناسب إلال

 .2020 يونيو 30ي المنتهية ف
 

 والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها غير مسددةمطالبات مخصص 
 

غير المسددة والمطالبات على ترتيباتها التعاقدية ومخصصاتها للمطالبات  COVID-19قامت المجموعة بإجراء تقييم لتأثير 

ال يوجد تأثير مادي على مركز المخاطر  المجموعةبتقدير حساسية منتظمة.  والتي تضمنت تحليالت المتكبدة وغير المبلغ عنها

 2020 يونيو 30لفترة المنتهية في ل غير المسددة والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنهاوأرصدة المخصصات للمطالبات 

فترات الوالتطورات حول الوباء وإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في  هامطالبات احوال وسوف تستمر في مراقبة

 .قادمةال
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  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

  

 لتكافل وإدارة المخاطر الماليةا -5
 

لمجموعة مختلفة من مخاطر التكافل والمخاطر المالية: مخاطر االكتتاب ومخاطر السوق )والتي  مجموعةتتعرض أنشطة ال

 تتضمن مخاطر العمالت األجنبية ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر األسعار( ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.
  

خاطر التكافل وإدارة المخاطر المالية واإلفصاحات جميع بيانات إدارة م الموحدة ال تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموجزة

 المدققة الموحدة السنوية السنوية؛ لذلك ، ينبغي عند قراءتها الرجوع إلى البيانات الماليةالموحدة المطلوبة في البيانات المالية 

 .2019ديسمبر  31للسنة المنتهية في  للمجموعة
  

 نهاية السنة. منذأو في أي من سياسات إدارة المخاطر لم تكن هناك تغييرات في قسم إدارة المخاطر 
 
 في ممتلكاتإستثمارات  -6
 

 فيما يلي التوزيع الجغرافي لإلستثمارات في ممتلكات:
 

 يونيـو 30  

2020  

 ديسمبـــر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  

     

 10.000    10.000   داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 134.451   132.478   خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
     
   142.478   144.451 

 

المحتفظ  لإلستثمارات في ممتلكاتالعمالت األجنبية  حويلتاإلستثمارات في ممتلكات يرجع للتغير في  في قيمةإن اإلختالفات 

 العمليات األجنبية. ضمنبها 

 

 اإليجارية اإليرادات تسويةحيث يتم المجموعة من قبل طرف ثالث؛ ب في ممتلكات الخاصة ستثماراتاإلمحفظة  تتم إدارة

 للطرف الثالث.  اإلدارية األتعاب مع الممتلكات هذه منالمحصلة 

 

 في شركات زميلةإستثمارات  -7
 
 :ديسمبر 31 في المالية سنتها تنتهيالتي و للمجموعة، الرئيسية الزميلة الشركات يلي فيما

 
  

 الملكية

 

 بلد التأسيس
 يونيـو 30

2020 

 )غير مدقق(

 ديسمبر 31

2019 

 )مدقق(

 ألف درهــم ألف درهــم  2019 2020  الشركات الزميلة
      

المملكة العربية  %30 %30 التعاوني للتأمين سالمة شركة

 السعودية
 59.328  64.685 

 31.530  32.486  األردن  %20 %20 األردنية اإلسالمية التأمين شركة
      
     91.814  96.215 
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  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة( في شركات زميلةإستثمارات  -7
 

 :خالل الفترة/السنةالحركة 
 

 يونيـو 30 

2020  

 ديسمبـــر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق( 

 ألف درهــم  ألف درهــم 
    

 119.276   96.215  فترة/السنةالرصيد في بداية ال

 (21.113)  (3.710) شركات زميلة الحصة من خسائر

 (1.017)  (691) الحصة من بنود الخسارة الشاملة األخرى الخاصة بالشركات الزميلة

 (931)  -- توزيعات أرباح مقبوضة

 96.215   91.814  فترة/السنةالرصيد في نهاية ال
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  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 

 إستثمارات  -8
 
 2019ديسمبـر  31  2020 يونيـو 30 

 )مدقق(  )غير مدقق( 

 المجموع  إستثمارات دولية  إستثمارات محلية  المجموع  إستثمارات دولية  إستثمارات محلية 

 ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  
            

            موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 21.865   18.915   2.950   16.520   16.520   -- أسهم وأوراق مالية  

            

            إستثمارات متاحة للبيع

 61.919   61.919   --  62.297   62.297   -- ومحافظ يتم إدارتها خارجياً  صندوق استثمار مشترك  

 1.025   1.025   --  949   949   -- أسهم وأوراق مالية  

 --   63.246   63.246  --   62.944   62.944 

 148.415   148.415   --  168.265   168.265   -- * إيداعات إسالمية

            محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق

 124.458   124.458   --  135.095   135.095   -- صكوك وسندات حكومية  

 --  --  --  54.094   54.094   -- شهادا ت وكالة  

 92.558   92.558   --  92.560   92.560   -- إستثمارات أخرى  

 450.240  447.290   2.950   529.780   529.780   -- إجمالي اإلستثمارات 

 

 

٪( 5٪ إلى 0.22: 2019٪ )5٪ إلى 0.22تراوح من ي معدل ربح وتحمل مؤسسات مالية مختلفة  لدىمع الشريعة اإلسالمية  إليداعات اإلسالمية في إيداعات متوافقةتمثل ات* 
 .من تاريخ اإلستحواذ أكثر من ثالثة أشهر بعدوتستحق 
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  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة(إستثمارات  -8
  
 الوحدةإستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة ب 8-1
 

  

 يونيـو 30

2020  

 ديسمبـــر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

 1.993.522   1.974.099   الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

 تحديد القيم العادلة
 

حسب المستوى في التسلسل الهرمي  الفترة الماليةاألدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة في نهاية  تحليل الجدول التالي يوضح
 القيمة العادلة:التي يتم فيه قياس للقيمة العادلة 

 
 )غير مدقق( 2020 يونيو 30
 
 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 

 ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم 
        

        موجودات مالية 

        العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة 

 1.974.099   --  1.974.099   -- الوحدةاركين في العقود المرتبطة باستثمارات المش  

 16.520   --  --  16.520  أسهم وأوراق مالية  

  16.520   1.974.099  --   1.990.619 

        إستثمارات متاحة للبيع

 62.297   --  62.297   -- مشتركصندوق استثمار   

 949   --  384   565  أسهم وأوراق مالية  

  565   62.681  --   63.246 

        موجودات غير مالية

 142.478   142.478   --  -- إستثمارات في ممتلكات  
        

        مطلوبات مالية

 1.968.407   --  1.968.407   -- الوحدةالعقود المرتبطة بفي  تحق للمشاركينالمس  

 

  



 19    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة(إستثمارات  -8
 

 )تتمة( تحديد القيم العادلة
 

 مدقق() 2019ديسمبر  31
 
 المجموع  المستوى الثالث  المستوى الثاني  المستوى األول 

 ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم 
        

        موجودات مالية 

        الخسائربالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  

 1.993.522   --  1.993.522    -- الوحدةالمشاركين في العقود المرتبطة بستثمارات ا  

 21.865   --  --  21.865  أسهم وأوراق مالية  

  21.865   1.993.522  --   2.015.387 

        إستثمارات متاحة للبيع

 61.919   --  61.919   -- استثمار مشتركصندوق   

 1.025   --  415   610  أسهم وأوراق مالية  

  610   62.334  --   62.944 

        موجودات غير مالية

 144.451   144.451   --  -- إستثمارات في ممتلكات  
        

        مطلوبات مالية

 1.983.043   --  1.983.043   -- الوحدةالمرتبطة بمشاركين في العقود لمستحق للا  

 
 العمليات المتوقفة -9
  

 شركة سالمة اشورنس السنغال
 

السنغال.  شركة سالمه اشورنس ،لشركة طريقإحدى الشركات التابعة  إستبعاد على مجلس اإلدارة وافق، 2019 سنةخالل 

 شركة سالمه اشورنسالمجموعة في  حصةلبيع كامل  وشراء بيع اتفاقية في إبرام اإلدارةبدأت ،  مجلس اإلدارةبموجب قرار 

 .لدولة السنغال إن هذه اإلتفاقية خاضعة لموافقة الجهات التنظيمية  السنغال.
 

 .للبيع بها محتفظ كإستثمارات "سالمه اشورنس السنغال" في المجموعة استثمار تصنيف تم ،وكنتيجة لذلك
 

وقد بالقيمة العادلة مطروحاً منها تكاليف البيع  المستبعدهمجموعة ال، تم إدراج المالي الموجز الموحدبيان المركز كما في تاريخ 

 :التالية تضمنت الموجودات والمطلوبات
  

  
 يونيـو 30

2020  
 ديسمبـــر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

 57.616   63.551   للبيع محتفظ بها موجودات
 42.228   49.013   للبيع محتفظ بها مقابل موجوداتمطلوبات 

     
 15.388   14.538   صافي الموجودات

  



 20    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة( العمليات المتوقفة -9
 

 نتائج العمليات المتوقفة
 

  
 يونيـو 30

2020  
 يونيو 30

2019 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  
 )معاد بيانه(    

     
 610   3.009   إيرادات

 (3.855)  (3.862)  مصاريف
     

 (3.245)  (853)  نتائج العمليات التشغيلية
     

 (3.245)  (853)  الضريبة من الخسارة من العمليات المتوقفة، صافي

 
 من العمليات المتوقفة التدفقات النقدية )المستخدمة في(/

      
 يونيـو 30  

2020  
 يونيو 30

2019 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهــم  ألف درهــم  
 )معاد بيانه(    
     

 (741)  3.120   العمليات التشغيلية منصافي النقد 
 (72)  (1.128)  العمليات اإلستثمارية صافي النقد المستخدم في

     
 (813)  1.992   لفترةصافي التدفقات النقدية ل

 
 مع أطراف ذات عالقة معامالت -10
 

أخرى  منشآتأقساط التأمين وتسوية المطالبات وإبرام معامالت مع  بتحصيل، اإلعتيادية، في سياق األعمال تقوم المجموعة

)المعدل(. تعتقد إدارة المجموعة أن شروط  24 رقم وفقاً للمعيار المحاسبي الدولياألطراف ذات العالقة تدخل ضمن تعريف 

ثالثة. فيما يلي  الحصول عليها من أطراف من الممكنالتي كان الشروط هذه المعامالت ال تختلف اختالفًا كبيًرا عن تلك 

 :الهامة مع األطراف ذات العالقة تتفاصيل المعامال
 

 

 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيـو 30 

 أشهر المنتهية فيفترة الثالثة 

 يونيـو 30 

 2020 2019 2020 2019 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
     

 -- 1.274  -- 2.027  مساهمات

 -- 1.089  -- 7.753  مطالبات مدفوعة

 -- -- -- 63  مصاريف عمومية وإدارية
     

 

     الرئيسيين اإلدارة موظفي تعويضات
     

 1.849  1.423  3.578  3.030  منافع قصيرة األجل

 447  88  583  169  تعويض نهاية الخدمة للموظفين
     
  3.199  4.161  1.511  2.296 

 

  



 21    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة( مع أطراف ذات عالقة معامالت -10
 

 أرصدة مع أطراف ذات عالقة
 

  
 يونيـو 30

2020  
 ديسمبـــر 31

2019 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

 --  336   المبالغ المطلوبة إلى أطراف ذات عالقة
     

 --  10.000   موجودات ومطلوبات أخرى
     

 63.206   --  نقد وأرصدة لدى البنوك
     

 --  50.094   وكالةستحقاق شهادات اإلإستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ 
 

 رأس المال -11

  
 يونيـو 30

2020  
 ديسمبـــر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  

 ألف درهــم  ألف درهــم  
     

  والمدفوع بالكاملصدر الم
 (درهم للسهم الواحد 1مليون سهم عادي بقيمة  1.210)

 
 1.210.000 

 
 1.210.000 

 
 
 

 خزينةأسهم  -12
 
تم خصم أسهم الخزينة كفئة يمليون درهم.  35.97سهم بقيمة  21.667.377، قامت الشركة بإعادة شراء 2008 سنةفي 

جلس اإلدارة. وافق مجلس اإلدارة منفصلة من حقوق المساهمين بالتكلفة. تمت الموافقة على إعادة شراء األسهم من قبل م

م لمجموعة من خالل استخدام أسهم الخزينة التي تم إعادة شراؤها في عالل ماالعلى تخفيض رأس  2019مارس  27 بتاريخ

 مليون درهم.  35.97بقيمة  2008

 

 إحتياطي قانوني -13
 

من ربح  %10بتحويل  قامت الشركةو النظام االساسي للشركة  2015( لسنة 2اإلتحادي رقم ) قانونال من 239للمادة وفقاً 

إن هذا . من رأس المال المدفوع %50 إلى رصيد هذا اإلحتياطي حتى يصل غير قابل للتوزيعإحتياطي قانوني الى  سنةكل 

  .القانون يسمح بهااإلحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي 
 
 
 

 إحتياطيات أخرى -14
 

 تتضمن اإلحتياطيات األخرى ما يلي:
 

 

 

 يونيـو 30 
2020  

 ديسمبـــر 31
2019 

 )مدقق(  مدقق()غير    
 ألف درهــم  ألف درهــم   
      

 31.930   31.930    إحتياطي إعادة تقييم
 (112.043)  (124.870)   إحتياطي تحويل العمالت األجنبية

        (27.627)  (27.939)   إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات 
  (120.879)  (107.740) 

 

  



 22    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 حصة الوكالة -15
 
٪( من 35: 2019٪ )35 التأمين مقابل رسوم بنسبة وثائق حاملي لصالحعمليات التكافل للمجموعة  بإدارة المساهمون يقوم

استثناء الشركات التابعة( كحصة )ب العائلي غير أعمال التكافل ستثمارات المشاركين فيإوإيرادات  كتتبةإجمالي المساهمات الم

 ٪( من تكاليف الوفيات.15: 2019٪ )15عائلي، تبلغ نسبة المشاركة وكالة. بالنسبة ألعمال التكافل ال
 

 صندوق حاملي وثائق التأمين -16
 

  

 يونيـو 30

2020 

 ديسمبـــر 31

2019 

 يونيو 30

2019 

 )غير مدقق( )مدقق( )غير مدقق(  

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم  
     

 (545.099) (545.099) (612.051)  يناير 1الرصيد كما في 

 صافي العجز العائد إلى حاملي وثائق التأمين

 للفترة/السنة   

  

(82.056) 

 

(62.755) 

 

(52.412) 

 الفائض الموزع إلى حاملي وثائق التأمين من 

 -- (4.197) (2.966)  التكافل العائلي  
     

 (579.511) (612.051) (697.073)  الممول من قبل المساهمين

 

ً وفق وثائق التأمينعة بتمويل عجز حاملي المجمو واقام مساهم  الوثائق. حامليلعقود التكافل المبرمة بين المجموعة و ا
 

 للسهم الواحد مخفضالربح األساسي وال -17
 

 فترة الستة أشهر المنتهية في 

 يونيو 30

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

 يونيو 30

 2020 2019 2020 2019 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( مدقق()غير  
     

 17.437  26.270  32.397  39.919  الربح للفترة العائد إلى المساهمين )ألف درهم(
     

 1.188.333 1.188.333  1.188.333 1.188.333  )باآلالف(                عدد األسهم 
     

 0.015  0.022  0.027  0.034  )درهم(الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد 
   

كما في تاريخ بيان المركز المالي الموجز الموحد القائمة  للفترة على عدد األسهم تم إحتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم الربح

للسهم حيث أن المجموعة  ساسييعادل الربح األ للسهم الربح المخفضإن  .بعد األخذ بعين اإلعتبار أسهم الخزينة المحتفظ بها

 .للسهم عند تنفيذها دوات جديدة ممكن أن تؤثر على الربح األساسيلم تصدر أي أ

  



 23    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 النقد وما يعادله -18

 
 

 

 يونيـو 30 
2020  

 يونيـو 30
2019 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(   

 ألف درهــم  ألف درهــم   
      

 40   18    نقد في الصندوق
 89.065   120.663    البنوكنقد لدى 

       160.442   17.288    ودائع ألجل
    137.969   249.547 

 (113.067)  (5.940)   ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشهر من تاريخ ربطها :يطرح
       (6.214)  (5.881)   ودائع ألجل مرهونةيطرح: 

    126.148   130.266 

 

  المحتملةالمطلوبات  -19

  
 يونيـو 30

2020  
 ديسمبـــر 31

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درهــم  ألف درهــم  

     
 17.677   15.667   خطابات ضمان

  
محتفظ بها كرهن لدى أحد  مليون درهم( 17.95: 2019مليون درهم ) 15.94 الودائع اإللزامية والبالغة تشتمل الودائع على

 البنوك مقابل الضمانات أعاله.
 

لى مشورة ي سياق األعمال اإلعتيادية. إستناداً إكما هو الحال مع غالبية شركات التأمين لقضايا قانونية ف لمجموعةتخضع ا

 المالي أو مركزها المالي.مجموعة يكون لها تأثير جوهري على أداء ال المجموعة أن هذه القضايا لنقانونية مستقلة، تعتقد 

  



 24           )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )غير مدقق( التوزيع بين المشاركين والمساهمين -20
 
 

 2020يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
   
  

 المساهمين

وثائق حاملي 

 التأمين

حقوق األقلية 

 غير المسيطرة

 

 المجموع

 

 المساهمين

وثائق حاملي 

 التأمين

حقوق األقلية 

 غير المسيطرة

 

 المجموع
         
 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
         

 49.396  -- 49.396  -- 83.897  -- 83.897  -- التأمين إيرادات صافي

         اإليرادات
 -- -- (38.216) 38.216  -- (13.339) -- 133.339  (15)إيضاح  الوكالة حصة

 -- -- (18) 18  -- -- (32) 32  (15)إيضاح  المضارب حصة

 حاملي وثائق التأمين إلى  من فنيةال الرسوم صافي
 المساهمين  

 

 30.466 

 

(30.466) 

 

-- 

 

-- 

 
 14.155 

 
(14.155) 

 
-- 

 
-- 

 -- -- (13.709) 13.709  -- -- (22.650) 22.650  التابعة الشركات من التأمين اتإيراد صافي

 9.355  -- 63  9.292  17.013  -- 103  16.910    االستثمارات من إيرادات

 3.503  -- 109  3.394  8.960  -- 255  8.705  أخرى إيرادات

  212.102 (102.232) --  109.870  78.784 (16.530) --  62.254 
         

         المصاريف

 (23.794) -- -- (23.794) (52.578) -- -- (52.578) أخرى اريفومص وإدارية عمومية صاريفم
 (739) -- -- (739) (1.337) -- -- (1.337) التمويل اريفمص

 -- -- 10.860  (10.860) -- -- 20.176  (20.176) أخرى تكاليفو مدفوعة عموالت
         

 37.721  -- (5.670) 43.391  55.955  -- (82.056) 138.011  الربح/)الخسارة( قبل الضريبة للفترة صافي

 (3.594) -- -- (3.594) (5.089) -- -- (5.089) الحالية –الضريبة 

 34.127  -- (5.670) 39.797  50.866  -- (82.056) 132.922  صافي الربح/)الخسارة( بعد الضريبة للفترة
 2.751  -- -- 2.751  (853) -- -- (853) المتوقفة العمليات من (/إيراداتخسائر)

 -- 7.642  -- (7.642) -- 7.128  -- (7.128) المسيطرة غيرحصة حقوق األقلية 

 (2.966) -- (2.966) -- (2.966) -- (2.966) -- التوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين لدى الشركة
 ن/ المساهمي قبل من الممول أمينالت وثائقاملي ح خسائر

 -- -- 8.636  (8.636) -- -- 82.022  (82.022)  إسترداد الخسائر من صندوق حاملي وثائق التأمين  
         

 33.912  7.642  -- 26.270  47.047  7.128  -- 39.919  صافي الربح للفترة

 

  



 25           )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة(التوزيع بين المشاركين والمساهمين )غير مدقق(  -20
 

 2019يونيو  30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في  
   
  

 المساهمين

حاملي وثائق 

 التأمين

حقوق األقلية 

 غير المسيطرة

 

 المجموع

 

 المساهمين

حاملي وثائق 

 التأمين

 حقوق األقلية

 غير المسيطرة

 

 المجموع
         
 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
 معاد بيانه  معاد بيانه معاد بيانه معاد بيانه  معاد بيانه معاد بيانه 
         

 31.076  -- 31.076  -- 74.466  -- 76.466  -- التأمين إيرادات صافي
         اإليرادات

 -- -- (36.731) 36.731  -- -- (91.811) 91.811  (15)إيضاح  الوكالة حصة

 -- -- (15) 15  -- -- (31) 31  (15)إيضاح  المضارب حصة

 حاملي وثائق التأمين إلى  من فنيةال الرسوم صافي
 المساهمين  

 
 35.765 

 
(35.765) 

 
-- 

 
-- 

 
 19.848 

 
(19.848) 

 
-- 

 
-- 

 -- -- (3.382) 3.382  -- -- (23.921) 23.921  التابعة الشركات من التأمين اتإيراد صافي

 (4.050) -- 142  (4.192) 4.766  -- 306  4.460    االستثمارات من إيرادات
 19.126  -- -- 19.126  22.106  -- -- 22.106  أخرى إيرادات

  178.094 (74.756) --  103.338  74.910 (28.758) --  46.152 

         

         المصاريف

 (29.895) -- -- (29.895) (59.734) -- -- (59.734) أخرى اريفومص وإدارية عمومية صاريفم
 (517) -- -- (517) (967) -- -- (967) التمويلاريف مص

 -- -- 10.796  (10.796) -- -- 22.344 (22.344) أخرى تكاليفو مدفوعة عموالت
         

 15.740  -- (17.962) 33.702  42.637  -- (52.412) 95.049  صافي الربح/)الخسارة( للفترة قبل الضريبة 
 (977) -- -- (977) (6.027) -- -- (6.027) الحالية –الضريبة 

 14.763  -- (17.962) 32.725  36.610  -- (52.412) 89.022  صافي الربح/)الخسارة( للفترة بعد الضريبة 

 528  -- -- 528  (3.245) -- -- (3.245) خسائر من العمليات المتوقفة

 -- (2.146) -- 2.146  -- 968  -- (968) المسيطرة غيرحصة حقوق األقلية 

 ن/ إسترداد المساهمي قبل من الممول أمينالت وثائقاملي ح خسائر
 -- -- 17.962  (17.962) -- -- 52.412  (52.412) الخسائر من صندوق حاملي وثائق التأمين   

         
 15.291  (2.146) -- 17.437  33.365  968  -- 32.397  صافي الربح/)الخسارة( للفترة 

 

  



 26    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة(التوزيع بين المشاركين والمساهمين  -20
 

 الموحدالموجز  المرحلي المركز الماليبيان 
 

 

 

 يونيو 30 
2020 

 ديسمبـر 31 

2019 
 )مدقق(  )غير مدقق(   
 ألف درهــم  ألف درهــم   

      الموجودات

       موجودات المشاركين
 1.993.522   1.974.099    الوحدةب المرتبطة العقود في المشاركين استثمارات

 109.970   248.839    مدينة تكافل وأرصدة مساهمات

 131.445   140.260    التسوية تحت المطالبات من التكافل إعادة حصة

 85.627   179.176    المكتسبة غير المساهمات من التكافل إعادة حصة

 9   21    أخرى مدينة ذمم و موجودات

 40.048   114.491    نقد وأرصدة لدى البنوك
      

 2.360.621   2.656.886    مجموع موجودات المشاركين
       1.831.912   1.763.870    مجموع موجودات المساهمين *

 4.192.533   4.420.756    مجموع الموجودات
      

       المطلوبات
       مطلوبات المشاركين

 230.841   238.788    مطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي
 1.983.043   1.968.407    الوحدةالمرتبطة ب المستحق للمشاركين في العقود

 143.478   304.780    إحتياطي المساهمات غير المكتسبة
 83.621   193.288    أرصدة تكافل دائنة

 32.003   46.811    مستحقات وذمم دائنة أخرى
      

 2.472.986   2.752.074    مجموع مطلوبات المشاركين
 874.292   829.148    المساهمين *مجموع مطلوبات 

      
 3.347.278   3.581.222    مجموع المطلوبات

      
 845.255   839.534    صافي الموجودات الموظفة

      
      الممولة من قبل: 
 771.784   762.264    حقوق المساهمين

  73.471   77.270    غير المسيطرةحقوق األقلية 
   839.534   845.255 

      
 

* تتمثل موجودات ومطلوبات المساهمين في شؤون الشركات التابعة حيث يتم إستخدام صناديق أموال المساهمين لإلستثمار 
 بها.

 

 

  



 27          )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 القطاع التشغيلي -21

 
 حسب قطاع األعمال 

 

 2020يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  2020يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في   
        

 المجموع التكافل العائلي التكافل العام المجموع التكافل العائلي التكافل العام  

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم  
        

 254.135  101.103  153.032  695.112  208.297  486.815   إجمالي المساهمات المكتتبة
        

 173.805  81.925  91.880  351.306  169.815  181.491   صافي المساهمات المكتسبة

 11.550  4.345  7.205  20.559  4.345  16.214   إيرادات العموالت المتنازل عنها إلعادة التكافل
        
   197.705  174.160  371.865  99.085  86.270  185.355 

 (44.513) 259  (44.772) (109.371) (6.498) (102.873)  المتكبدةصافي المطالبات 

 (91.446) (66.780) (24.666) (178.597) (128.375) (50.222)  مصاريف عموالت وتكاليف أخرى
        

 49.396  19.749  29.647  83.897  39.287  44.610   صافي إيرادات التأمين
 12.858    25.973     إيرادات إستثمارات وأخرى

 (28.127)   (59.004)    مصاريف غير موزعة وضريبة
 (2.966)   (2.966)    الفائض الموزع إلى حاملي وثائق التأمين على الحياة

 2.751    (853)    الخسارة من العمليات المتوقفة

 33.912    47.047     صافي الربح بعد الضريبة
 

  



 28          )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة(القطاع التشغيلي  -21

 
 )تتمة(حسب قطاع األعمال 

 

 2019يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  2019يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في   

 المجموع التكافل العائلي التكافل العام المجموع التكافل العائلي التكافل العام  
 ألف درهــم درهــمألف  ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم  
 معاد بيانه  معاد بيانه معاد بيانه  معاد بيانه  
        

 288.029  127.127  160.905  638.910  254.395  384.515   إجمالي المساهمات المكتتبة
        

 206.924  110.497  96.427  420.647  221.050  199.597   صافي المساهمات المكتسبة
 إيرادات العموالت عن المساهمات المتنازل عنها 

 8.488  676  7.812  15.382  676  14.706   إلعادة التأمين وإعادة التكافل   
        
   214.303  221.726  436.029  104.239  111.173  215.412 

 (74.371) (7.288) (67.083) (141.645) (14.007) (127.638)  صافي المطالبات المتكبدة

 (109.965) (82.344) (27.621) (217.918) (167.766) (50.152)  مصاريف عموالت وتكاليف أخرى
        

 31.076  21.541  9.535  76.466  39.953  36.513   صافي إيرادات التأمين
 15.076    26.872     إيرادات إستثمارات وأخرى

 (31.389)   (66.728)    مصاريف غير موزعة وضريبة

 528    (3.245)    الخسارة من العمليات المتوقفة

 15.291    33.365     صافي الربح بعد الضريبة

  



 29          )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 القطاع التشغيلي )تتمة( -21

 
 القطاع الجغرافيحسب 

 

 2020يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  2020يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في   

 المجموع آسيا أفريقيا المجموع آسيا أفريقيا  

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم  
        

 254.135  194.145  59.990  695.112  557.561  137.551    إجمالي المساهمات المكتتبة
        

 173.805  127.549  46.256  351.306  252.287  99.019   صافي المساهمات المكتسبة

 11.550  8.744  2.806  20.559  13.330  7.229   إيرادات العموالت المتنازل عنها إلعادة التكافل
        
   106.248  265.617  371.865  49.062  136.293  185.355 

 (44.513) (23.364) (21.149) (109.371) (56.340) (53.031)  صافي المطالبات المتكبدة

 (91.446) (77.242) (14.204) (178.597) (148.030) (30.567)  مصاريف عموالت وتكاليف أخرى
        

 49.396  35.687  13.709  83.897  61.247  22.650   صافي إيرادات التأمين
 12.858    25.973     إيرادات إستثمارات وأخرى

 (28.127)   (59.004)    مصاريف غير موزعة وضريبة
 (2.966)   (2.966)    الفائض الموزع إلى حاملي وثائق التأمين على الحياة

 2.751    (853)    الخسارة من العمليات المتوقفة

 33.912    47.047     صافي الربح بعد الضريبة

 

  



 30          )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة(القطاع التشغيلي  -21

 
 )تتمة(القطاع الجغرافي حسب 

 

 2019يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  2019يونيو  30الستة أشهر المنتهية في فترة   

 المجموع آسيا أفريقيا المجموع آسيا أفريقيا  
 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم  
 معاد بيانه  معاد بيانه معاد بيانه  معاد بيانه  
        

 288.029  220.896  67.133  638.910  493.706  145.204    إجمالي المساهمات المكتتبة
        

 206.924  160.667  46.257  420.647  321.036  99.611   صافي المساهمات المكتسبة

 8.488  5.127  3.361  15.382  8.595  6.787   إيرادات العموالت المتنازل عنها إلعادة التكافل
        
   106.398  329.631  436.029  49.618  165.794  215.412 

 (74.371) (44.303) (30.068) (141.645) (88.668) (52.977)  صافي المطالبات المتكبدة

 (109.965) (93.797) (16.168) (217.918) (188.418) (29.500)  مصاريف عموالت وتكاليف أخرى
        

 31.076  27.694  3.382  76.466  52.545  23.921   إيرادات التأمينصافي 
 15.076    26.872     إيرادات إستثمارات وأخرى

 (31.389)   (66.728)    مصاريف غير موزعة وضريبة

 528    (3.245)    الخسارة من العمليات المتوقفة

 15.291    33.365     صافي الربح بعد الضريبة

 

 

 



 31    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 )تتمة(القطاع التشغيلي  -21

 
 حسب قطاع األعمال 

 
 )غير مدقق( 2020 يونيو 30

 
 المجموع  التكافل العائلي  التكافل العام 

 ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم 
      الموجودات

 43.737   3.170   39.567  ممتلكات ومعدات

 115.856   --  115.856  الشهرة والموجودات غير الملموسة

 142.478   --  142.478  إستثمارات في ممتلكات

 7.816   2.314   5.502  حق إستخدام الموجودات
 91.814   --  91.814  إستثمارات في شركات زميلة

 213.684   27.359   186.325  ودائع

 529.780   149.473   380.307  إستثمارات
 1.974.099   1.974.099   -- الوحدةالمرتبطة بإستثمارات المشاركين في العقود 

 2.398   --  2.398  ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
 313.979   8.912   305.067  مساهمات وأرصدة تكافل مدينة

 173.389   55.746   117.643  حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية
 230.755   3.458   227.297  التكافل من المساهمات غير المكتسبةحصة شركات إعادة 

 380.451   313.190   67.261  موجودات وذمم مدينة أخرى
 137.969   33.785   104.184  نقد وأرصدة لدى البنوك

       63.551   --  63.551  موجودات محتفظ بها للبيع
 4.420.756   2.571.506   1.849.250  مجموع الموجودات

      
       المطلوبات

 500.878   222.564   278.314  مطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي

 1.968.407   1.968.407   -- الوحدةالمستحق للمشاركين في العقود المرتبطة ب

 429.078   33.345   395.733  إحتياطي المساهمات غير المكتسبة

 241.734   27.858   213.876  تكافل دائنةأرصدة 

 383.776   251.289    132.487  مستحقات وذمم دائنة أخرى

 8.000   2.376   5.624  مطلوبات عقود اإليجار 

 336   --  336  المطلوب ألطراف ذات عالقة
 49.013   --  49.013  المطلوبات المحتفظ بها للبيع

      
 3.581.222   2.505.839   1.075.383  مجموع المطلوبات

      
 839.534   65.667   773.867  صافي الموجودات الموظفة

      
      الممولة من قبل:

 762.264      حقوق المساهمين

 77.270      حقوق األقلية غير المسيطرة
       

     839.534 

 

 

 

  



 32    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 القطاع التشغيلي )تتمة( -21

 
 حسب قطاع األعمال 

 
 )مدقق( 2019ديسمبر  31

 
 المجموع  التكافل العائلي  التكافل العام 

 ألف درهــم  ألف درهــم  ألف درهــم 
      الموجودات

 47.166   3.584   43.582  ممتلكات ومعدات

 116.217   --  116.217  الشهرة والموجودات غير الملموسة

 144.451   --  144.451  إستثمارات في ممتلكات

 9.769   2.636   7.133  حق إستخدام الموجودات
 96.215   --  96.215  إستثمارات في شركات زميلة

 213.515   22.760   190.755  ودائع

 450.240   81.664   368.576  إستثمارات
 1.993.522   1.993.522   -- الوحدةإستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة ب
 2.111   --  2.111  ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 172.846   11.290   161.556  مساهمات وأرصدة تكافل مدينة

 161.559   59.228   102.331  حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية
 136.234   2.809   133.425  حصة شركات إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة

 428.958   374.602   54.356  موجودات وذمم مدينة أخرى

 162.114   94.459   67.655  نقد وأرصدة لدى البنوك

       57.616   --  57.616  موجودات محتفظ بها للبيع
 4.192.533   2.646.554   1.545.979  مجموع الموجودات

      
      بإستثناء صندوق حاملي وثائق التأمين المطلوبات

 485.017   223.376   261.641  مطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي

 1.983.043   1.983.043   -- الوحدةالمستحق للمشاركين في العقود المرتبطة ب

 264.440   24.584   239.856  إحتياطي المساهمات غير المكتسبة

 123.577   10.363   113.214  تكافل دائنةأرصدة 

 439.067   313.785   125.282  مستحقات وذمم دائنة أخرى

 9.906   2.683   7.223  حق إستخدام الموجودات –مطلوبات عقود اإليجار 

 42.228   --  42.228  المطلوبات المحتفظ بها للبيع
      

 3.347.278   2.557.834   789.444  مجموع المطلوبات

 --  --  -- صندوق حاملي وثائق التأمين
      

 845.255   88.720   756.535  صافي الموجودات الموظفة
      

      الممولة من قبل:

 771.784      حقوق المساهمين

 73.471      حقوق األقلية غير المسيطرة
       

     845.255 

 

  



 33    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 المالية والمطلوبات الماليةفئات الموجودات  -22
 

 : ها العادلةموجودات والمطلوبات المالية وقيميوضح الجدول التالي تفاصيل كل فئة لل

 

 ة تقارب قيمها العادلة.الدفترية لألدوات بالتكلفة المطفأتعتقد اإلدارة أن القيم 
 

     )غير مدقق( 2020 يونيو 30

     

بالقيمة العادلة من  

أو خالل األرباح 

 الخسائر

 

 

 إستثمارات متاحة للبيع

 

 

 بالتكلفة المطفأة

 

 

 المجموع

 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم 
     

     الموجودات المالية

 529.780  450.014  63.246  16.520  إستثمارات 

 213.684  213.684  -- -- ودائع

 إستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة 
 الوحدةب  

 

 1.974.099 

 

-- 

 

-- 

 

 1.974.099 

 2.398  2.398  -- -- ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 313.979  313.979  -- -- مساهمات وأرصدة تكافل مدينة
 64.867  64.867  -- -- موجودات وذمم مدينة أخرى

 137.969  137.969  -- -- البنوك وفي الصندوقأرصدة لدى 
     
  1.990.619  63.246  1.182.911  3.236.776 

     

     المطلوبات المالية

 المستحق للمشاركين في العقود 
 الوحدةالمرتبطة ب  

 

 1.968.408 

 

-- 

 

-- 

 

 1.968.407 

 241.734  241.734  -- -- أرصدة تكافل دائنة

 336  336  -- -- المطلوبة ألطراف ذات عالقةالمبالغ 
 347.728  347.728  -- -- ذمم دائنة أخرى

 8.000  8.000  -- -- مطلوبات عقود اإليجار
     
  1.968.407 --  597.798  2.566.205 

 

  



 34    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 فئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية )تتمة( -22
  

     )مدقق( 2019ديسمبر  31
     

بالقيمة العادلة من  

خالل األرباح أو 
 الخسائر

 

 
 إستثمارات متاحة للبيع

 

 
 بالتكلفة المطفأة

 

 
 المجموع

 ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم ألف درهـــــم 
     

     الموجودات المالية
 450.240  365.431  62.944  21.865  إستثمارات 

 213.515  213.515  -- -- ودائع

 إستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة 
 الوحدةب  

 
 1.993.522 

 
-- 

 
-- 

 
 1.993.522 

 2.111  2.111  -- -- ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 172.846  172.846  -- -- مساهمات وأرصدة تكافل مدينة

 48.881  48.881  -- -- موجودات وذمم مدينة أخرى
 162.114  162.114  -- -- أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

     
  2.015.387  62.944  964.898  3.043.229 

     

     المطلوبات المالية:

 المستحق للمشاركين في العقود 
 الوحدةالمرتبطة ب  

 
 1.983.043 

 
-- 

 
-- 

 
 1.983.043 

 123.577  123.577  -- -- أرصدة تكافل دائنة

 402.898  402.898  -- -- ذمم دائنة أخرى

 9.906  9.906  -- -- مطلوبات عقود اإليجار
     
  1.983.043 --  536.381  2.519.424 

 

 ةنتائج موسمي -23
 

مليون  20مخصص ال لزوم له تم عكسه بمبلغ  2019يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةتتضمن اإليرادات األخرى لفترة 

 .2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في لم يتم تسجيل إيرادات موسمية في بيان الدخل درهم. 

  



 35    )سالمة( ش.م.ع. والشركات التابعة لها للتأمين العربية اإلسالمية الشركة
 

  الموحدة الموجزة المرحلية ليةالما المعلوماتحول  حاتإيضا

 )تتمة( 2020يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

 

 
 إعادة العرض -24
 

بناًء على قرار  قامت المجموعة بإعادة تصنيف استثمارها في شركتها التابعة، كموجودات محتفظ بها للبيع.، 2019خالل سنة 

 الموجز الربح أو الخسارة ،  تم إعادة عرض بيانفي السنغال، ونتيجة لذلك اشورنسسالمة  شركة استبعادمجلس اإلدارة ب

ذلك. يلخص الجدول التالي تأثير السابقة ك سنةمحتفظ بها للبيع في المصنفة كلسنة السابقة كما لو كانت الشركة التابعة لالموحد 

 : إعادة العرض
 

 تأثير إعادة العرض تأثير إعادة العرض 

 2019يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في  2019يونيو  30الستة أشهر المنتهية في فترة  

 كما تم إعادة عرضه إعادة العرض كما ظهر سابقا   كما تم إعادة عرضه إعادة العرض كما ظهر سابقا   

 )غير مدقق(  )غير مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق( 

 ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم ألف درهــم 
       

       العمليات المستمرة

       نتائج التأمين

 215.412  (4.343) 219.755  436.039  (5.743) 441.772  إيرادات التأمين

 (184.336) 1.905  (186.241) (359.563) 5.494  (365.057) مصاريف التأمين
       

 31.076  (2.438) 33.514  76.466  (249) 76.715  صافي إيرادات التأمين
       

 15.076  (160) 15.236  26.872  (360) 27.232  إيرادات من موارد أخرى

 (30.412) 1.801  (32.213) (60.701) 3.319  (64.020) المصاريف

 15.740  (797) 16.537  42.637  2.710  39.927  صافي الربح قبل الضريبة

 (977) 269  (1.246) (6.027) 535  (6.562) الحالية –الضريبة 
       

 صافي الربح بعد الضريبة من العمليات 

 33.365  المستمرة  

 

 3.245  36.610  15.291 

 

(528)  14.763 
       

       العمليات المتوقفة

 528  528  -- (3.245) (3.245) -- الخسارة من العمليات المتوقفة

 صافي الربح بعد الضريبة و بعد التوزيعات 

 15.291  -- 15.291  33.365  -- 33.365  إلى حاملي وثائق التأمين  
       

       العائد إلى:

 17.437  -- 17.437  32.397  -- 32.397  المساهمين

 (2.146) -- (2.146) 968  -- 968  حقوق األقلية غير المسيطرة
       

  33.365 --  33.365  15.291 --  15.291 
       

 

 توزيعات األرباح -25
 

فلس  3، وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 2020مايو  3في اجتماع الجمعية العمويمة السنوي المنعقد بتاريخ 

 (.2018: ال شيء عن سنة 2019) 2019عن سنة درهم  35.649.979بمبلغ وللسهم الواحد 

 

 الموحدة الموجزةالمرحلية المالية  إعتماد المعلومات -26
 
 أغسطس 10  بتاريخوالموافقة على إصدارها  مجلس اإلدارة من قبل الموحدة الموجزةالمرحلية  الماليةلمعلومات إعتماد ا تم

2020. 
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