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تقرير مجلس اإلدارة
يسعدنا أن نقدم التقرير الحادي واألربعين للمساهمين ،إلى جانب البيانات المالية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 31
ديسمبر .2020
تعد شركة سالمة واحدة من أقدم شركات التأمين التكافلي في الشرق األوسط .ونفخر بأنفسنا ،باعتبارنا شركة رائدة في
صناعة ناشئة نسبيا ،كوننا في طليعة الممارسات التجارية القوية وعروض المنتجات التي تركز على العمالء والحلول التي
تعتمد على التكنولوجيا لتحقيق النمو .في عام  ،2020كان أداء الشركات التابعة لسالمة جيدا في األسواق ذات الصلة .فقد
ارتفع إجمالي المساهمات المكتتبة للمجموعة من  1.106مليون درهم إماراتي في عام  2019إلى  1.167مليون درهم
إماراتي في عام  ،2020مما يعكس نموا محقق بنسبة  .٪5.52كما ارتفع صافي أرباح شركة سالمة في نفس الفترة من
 59.8مليون درهم إماراتي في عام  2019إلى صافي أرباح بقيمة  157.04مليون درهم إماراتي في عام ،2020
مسجال نموا بنسبة  ٪162.54مقارنة بالعام الماضي.
 - 2020عام تحولي
بفضل إرساء إجراءات نوعية مبتكرة ،فقد كان عام  2020عاما مثمرا بالنسبة لشركة سالمة .وقد الحظت الشركة تحقيق
أرباحا عالية في سائر المنتجات .ومن دواعي اعتزازنا أن نشير إلى أن مجلس اإلدارة قد عمل بال كلل لتطبيق استراتيجية
متعددة األوجه لتنشيط شركة سالمة .فقد ركزنا على استراتيجية ثالثية المحاور :تحسين ربحية األعمال األساسية ،وتعزيز
دخل االستثمار ،وتنفيذ معايير حوكمة الشركات الفائقة.
أداء الشركة والحوكمة
طبقنا ،على مدار العام الماضي ،ممارسات االكتتاب المنضبطة والمستهدفة لتحسين أداء األعمال األساسية .في سوقنا األم
اإلمارات العربية المتحدة ،ازداد إجمالي المساهمات المكتتبة بنسبة  ٪6.39على الرغم من وجود بيئة ذات قدرة تنافسية
عالية .وإلى جانب النمو في الدرجة األولى ،فقد طبقنا برامج تحسين التكلفة عبر شركات المجموعة للحفاظ على مستوى
التكاليف بطريقة تتسم بالفعالية والكفاءة إلى حد كبير.
كما أظهرت الشركات التابعة "المصرية اإلماراتية لتأمين الحياة التكافلي" في مصر تحسنا ملحوظا من حيث األداء .وارتفع
إجمالي المساهمات المكتتبة لـ "بيت التأمين المصري السعودي" (شركة مصرية للتأمين العام /ال تغطي التأمين على الحياة)
بنسبة  .٪22.73وبالمثل ،سجلت شركة المصرية اإلماراتية لتأمين الحياة التكافلي (شركة تأمين على الحياة في مصر)
نموا بنسبة .٪72.24
نواصل التركيز على تحسين جودة المخاطر المكتتبة؛ وإلى حد ما ،فقد عمل ذلك على الحد من تطلعاتنا للنمو؛ ومع ذلك،
نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة ألساس نمو متين ،وألن نكون أيضا بمثابة مشاركا مسؤوال في سوق التأمين المزدحم.
فقد كلف مجلس إدارة الشركة اإلدارة بأن تحافظ على التوازن الدقيق بين النمو األساسي ودخل االكتتاب.
يتطور اإلطار التنظيمي في دولة اإلمارات العربية المتحدة مع مختلف اللوائح الصادرة في عام  .2020ويثق مجلس
اإلدارة بأن هذه التغييرات التنظيمية ستحسن اإلطار العام الذي يعمل فيه سوق التأمين في اإلمارات العربية المتحدة .كما
سيكون لهذا التنظيم تأثير بعيد المدى على سوق التأمين على الحياة إبتداءا من مرحلة التعديل األولي حيث قد تنخفض
مساهمات التأمين على الحياة ولغاية النمو الصحي في السنوات القادمة.
ومن ال مجاالت الرئيسية األخرى التي نركز عليها ،تحسين دخل استثماراتنا .لم تتمكن شركة سالمة ،على مر السنين ،من
تحقيق أرباح نقدية متسقة من محفظتها االستثمارية التي تبلغ حوالي  1.1مليار درهم إماراتي من األصول .ويعمل مجلس
اإلدارة على إعادة تصنيف دفتر االستثمار إلى أصول ذات دخل منخفض المخاطر والتي توفر دخال نقديا ثابتا .كما نتوقع
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أن يكون دخل االستثمار مصدر تدفق إيرادات ثابت ومستقر ،ويساهم في صافي الدخل حيث يوظف مزيد من األصول في
كأصول المدرة للدخل النقدي.
يعمل مجلس إدارة الشركة مع اإلدارة إلعادة مواءمة استراتيجية االستثمار للشركة .وبعد مراجعة جميع االستثمارات في
مختلف الشركات التابعة لسالمة ،أجرى مجلس اإلدارة العديد من التغييرات ،مما أدى إلى حدوث تحول كبير في نمط
االستثمار ،مما جعله أقل تحقيقا للمخالفات وأكثر توجها نحو الدخل النقدي المستدام .وتتمتع شركة سالمة بتاريخ من
االستثمارات في استثمارات "المضاربة" منخفضة العائد مع أصول أساسية متفاوتة الجودة من نظراء ال يخضعون للتنظيم.
وستالحظ أن المدققين واجهوا صعوبة في الحصول على تأكيدات أرصدة هذه االستثمارات القديمة .وقد سلط المدققون
الخارجيون الضوء على هذا األمر من خالل رأيهم المتحفظ في البيانات المالية المدققة .عالوة على ذلك ،يسعى مجلس
اإلدارة لحل هذه المسألة بأقل قدر من التأثير المالي وسيدافع بقوة عن قيم كل هذه األصول واستردادها.
أدى التزام مجلس اإلدارة بإعادة تنظيم استراتيجية االستثمار والدعم المستمر نحو نمو األعمال في شتى أنحاء مجموعة
سالمة إلى الحفاظ على تصنيف سالمة إلى  ،BBBمع توقعات سلبية من قبل ستاندرد آند بورز.
على الرغم من تفشي جائحة كوفيد ،19-ما زلنا متفائلين بالنمو طويل األجل لشركة سالمة والشركات التابعة لها .وستكون
ميزانيتنا العمومية الخالية من الديون وكفاية رأس المال المصنفة  AAAحجر األساس لتحقيق نمو قوي .ومن المرجح أن
يوفر التقلب الحالي طرقا جذابة للنمو العضوي وغير العضوي ،والذي يثابر مجلس اإلدارة في استكشافه.
أخيرا ،يود مجلس اإلدارة أن يعرب عن امتنانه لعمالئنا وشركات إعادة التأمين والمنظمين وجميع الشركاء اآلخرين لدعمهم
المستمر والقيّم .كما يود مجلس اإلدارة أن يشكر فريق إدارة كل الشركات التابعة لشركة سالمة وأعضائها على جهودهم
المستمرة ومساهمتهم في نمو شركة سالمة.

أعضاء مجلس اإلدارة
جاسم الصديقي – رئيس مجلس اإلدارة
سعيد مبارك الهاجري – نائب رئيس مجلس االدارة
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أحمد السادة – عضو مجلس اإلدارة
سعيد القاسمي – عضو مجلس اإلدارة
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ال افل م ام ر ال ق ال ئ ة.

ك

ت ت اول أم ر ال ق

ال ئ

ة في س اق ت ق ا

اع ة ال اء اﻻك ار

ال اخل

اﻹضافة إلى ذل ،
ل ي ا ،فق ق ا:
ا إذا ان ال ائج
 إج اء ال اجعة ال ورة لل أك
مﻼئ ة ل ق م ل ات عق د ال افل وم ج دات عق د
إعادة ال افل.
اﻹك ار
اجعة ال ق اﻻك ار ال أع ه ال

عة والع ل ات ال اب ة
ال ارجي ال قل لل
ص
ات ،على وجه ال
اﻷساس ة له ه ال
ال ان ال ال ة:
مة
 م مﻼئ ة ال هج وال ق ال اب ة ال
)أف ل ال ارسات اﻹك ارة(
 م اجعة اﻹف اضات
ب ف ات ال ق
 ال ات في ال
العام للق اع ال ال ة وال اض ة
 ال
ق ا ب ق اﻹف احات في ال انات ال ال ة ال ح ة ال علقة
ل ات عق د ال افل وم ج دات عق د إعادة ال افل
ا إذا ان م افقة مع ال عاي ال ول ة ﻹع اد
ل ي
ال قار ال ال ة.
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أم ر ال ق

تق

ال ئ

اه ي ال

تق م ق ال ا ات ال قل
ة اﻹسﻼم ة الع ة لل أم )سﻼمة( ش.م.ع) .ت ة(

ة )ت ة(

ال ه ة

 ،٢٠٢٠بلغ ال ة ال رجة لل ه ة
ك ا في  ٣١د
 ١١٥مـلـ ـ ن درهـ  ،أ م ـ ـ ــا ـع ـ ـ ــادل  ٪٣مـ إجـ ـ ـ ــالي
ال ج دات.
ة
وفقا ل ار ال اس ة ال ولي رق  ٣٦إن فاض
ً
ال ج دات ،ي ل م ال آة إج اء إخ ار ﻹن فاض
ة ال ه ة ال
ذ عل ها ن ة إن ماج اﻷع ال س اً
ع ا إذا ان ه ال أ
ف ال
على اﻷقل وذل
م ش على اﻹن فاض في ال ة .ي إدراج اﻹن فاض في
ال ة في ال ح أو ال ارة ع ما ت ن ال ة القابلة
وفقا ل ار
لﻼس داد أقل م صافي ال ة ال رجة ً
ال اس ة ال ولي .٣٦
ل أساسي على
ت ي ال ة القابلة لﻼس داد
ت ي ال ح ة ال ة لل ق )" ("CGUوال فقات ال ق ة
مة ذات ال لة .اع نا أن إن فاض
ال ق ل ة ال
ة ال ه ة ه م أم ر ال ق ال ئ ة ،ن اً لﻸح ام
ال ه ة ال قة وال ق ي ات ال ع لة ع ت ي ال لغ
القابل لﻼس داد.
ال ة القابلة لﻺس داد على
اﻹضافة إلى ذل  ،ت
اس ام اﻹف اضات وال ق ي ات الهامة ال ي تق م بها
اﻹدارة ،و ال ي ت قعات ال فقات ال ق ة ال ق ل ة
ال ل.
وال على ال
وت ي مع ﻻت ال
ي جى ال ج ع ﻹ اح رق  ٦ح ل ال عل مات ال علقة
ال ه ة.

ك
ت ـ
ال

ت ت اول أم ر ال ق

ال ئ

ة في س اق ت ق ا

ال ي ق ا بها على سـ ل ال ال ﻻ














إج اءات ال ق
ما يلي:
عة
ل على فه للع ل ة ال ي ق ها ال
ال
ل ي ال ح ة ال ة لل ق وال فقات ال ق ة
مة ذات ال لة؛
ال
وت
ق ابق ت
ة
ال ا على ت ي
ال ه ة القابلة لﻼس داد؛
مة ل ي ال ة
ق ا ب ق ال اد وال ق ال
القابلة لﻼس داد لل ح ة ال ة لل ق ال ي ت ت زع
مة مقارنة
ال ق ال
ال ه ة عل ها وتق
ل ات م ار ال اس ة ال ولي  ٣٦؛
ق ا ب ة صافي ال ة ال رجة لل ه ة ال زعة
عة
على ال ح ة ال ة لل ق مع س ﻼت ال
ال اس ة؛
ال ق ال اخلي ل ي ا ل ق
ق ا اﻹس عانة
مة ،ا في ذل
م ه ة ال ق واﻻف اضات ال
م خﻼل مقارن ه مع ب انات
ال
مع ل ال
م قلة؛
اس ف نا م اﻹدارة ح ل اﻻف اضات ال ي ت
مة
إل ها ال ق ي ات ال علقة ال فقات ال ق ة ال
اء
ب
اضات
في ن اذج ال ق  ،ا ق ا ب ق اﻻف
ً
على ن ائج اس ف ارات ا .له ا الغ ض ،ق ا أ ً ا
للف ات
قارنة تق ي ات ال قعات لل ف ال ق
ال ا قة ال ائج الفعل ة ال ققة ،ل ق م مﻼءمة
ودقة ع ل ة ت قع ال فقات ال ق ة؛
ق ا إج اء ت ل ل ح اس ة ل قعات ال فقات ال ق ة
مة؛
ال
ق ا ال ق م ال قة ال اب ة ل قعات ال ف
عة; و
ال ق ال ي أع تها ال
ق ا ب ق اﻹف احات ال علقة ال ه ة في ال انات
ال ال ة ال ح ة وفقاً ل ل ات ال عاي ال ول ة
ﻹع اد ال قار ال ال ة.
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اه ي ال

تق م ق ال ا ات ال قل
ة اﻹسﻼم ة الع ة لل أم )سﻼمة( ش.م.ع) .ت ة(

معل مات أخ
إن م ل
تارخ تق

اﻹدارة واﻹدارة م ول ن ع ال عل مات اﻷخ
ال عل مات اﻷخ
م ق ال ا ات .ﻻ ت

وال ي ت ن م تق م ل اﻹدارة ال ح ل ا عل ه ق ل
ال انات ال ال ة ال ح ة وتق م ق ال ا ات ح لها.

إن رأي ا ال ف ح ل ال انات ال ال ة ال ح ة ﻻ غ ي ال عل مات اﻷخ  ،ون
اﻹس اج ح لها.

ﻻن

أ ش ل م أش ال ال أك أو

ا ي عل ب ق ا ح ل ال انات ال ال ة ال ح ة ،فإن م ول ا أن نق م ق اءة ال عل مات اﻷخ ال ض ة أعﻼه ،وم
ا إذا ان ال عل مات اﻷخ غ م افقة ج ه ًا مع ال انات ال ال ة ال ح ة أو ال عل مات ال ي
خﻼل ذل نق م ب ق ي
اء ج ه ة.
ح ل ا عل ها أث اء ام ا أع ال ال ق  ،أو ي ح أنها ت
أخ ً
اء على اﻷع ال ال ي ت ت ف ها على ال عل مات اﻷخ ال ي ح ل ا عل ها ق ل تارخ تق م ق ال ا ات ،إذا ما
ب ً
إس ا أن ه اك أخ اء ج ه ة في ال عل مات اﻷخ  ،فإن ا م ال ن اﻹبﻼغ ع تل ال قة .ه ا ول ل ي ا أ
ص إس اء اﻷم ر ال اردة في ق أساس ال أ ال ف م تق نا.
شيء لﻺبﻼغ ع ه به ا ال
م

ول ات اﻹدارة وال لف

ال

ة ع اع اد ال انات ال ال ة ال ح ة

إن اﻻدارة م ولة ع إع اد ه ه ال انات ال ال ة ال
ال ح ة وع ادها وفقاً ﻷح ام ال ام اﻷساسي لل
ة رق ) (٢ل ة  ٢٠١٥والقان ن اﻻت اد ل
ال
م
ال اخل ة ال ي ت دها اﻹدارة أنها ض ورة ل
ع إح ال أو خ أ.

رة عادلة وفقاً لل عاي ال ول ة ﻹع اد ال قار
ح ة وع ضها
ة ،و قاً لﻸح ام ال ارة للقان ن اﻻت اد ل ولة اﻹمارات
ة رق ) (٦ل ة  ،٢٠٠٧وع تل
ولة اﻹمارات الع ة ال
إع اد ب انات مال ة م ح ة خال ة م أخ اء ج ه ة ،س اء ان

أة م
عة على اﻹس ار
ع إع اد ال انات ال ال ة ال ح ة ،فإن اﻹدارة م ولة ع تق ق رة ال
م ى ان م اس ًا ،ع اﻷم ر ال علقة اﻹس ار ــة وع اد م أ اﻹس ارة ال اس ي ،ما ل ت اﻹدارة ت
أو وقف ع ل اتها ،أو ﻻ ي ج ل يها ب يل واقعي إﻻ ال ام ب ل .

إن ال لف
م

ال

ول ات م ق ال

إن أه
س اء
م
جه
م ال

ة م ول

ع اﻹش اف على ع ل ة إع اد ال قار ال ال ة لل

ا ات ح ل ت ق

ال ال ة
الع ة
ال قا ة
ناش ة

ة ،واﻹف اح
عة
ة ال

عة.

ال انات ال ال ة ال ح ة

رة عامة م أخ اء ج ه ة،
ل على تأك معق ل ا إذا ان ال انات ال ال ة ال ح ة خال ًة
اف ا ت ل ال
رأي ا .ان ال أك ال عق ل ه
ان ناش ة ع اح ال أو ع خ أ ،وص ار تق م ق ال ا ات ال ي
ٍ
أن ع ل ة ال ق ال ي ت ّ وفقاً لل عاي ال ول ة لل ق س ف ت ف دائ اً أ خ أ
عال م ال أك  ،وﻻ
في حال وج ده .وق ت أ اﻻخ اء ع اﻻح ال أو ع ال أ ،وتع ج ه ة ل ف د أو ُم ّ ع ا إذا ان
اء على ه ه ال انات ال ال ة ال ح ة.
قع تأث ها على الق ارات اﻻق اد ة ال ة م ال
م ب ً

-٨ل
م

ول ات م ق ال

اه ي ال

ا ات ح ل ت ق
وفقاً لل عاي

تق م ق ال ا ات ال قل
ة اﻹسﻼم ة الع ة لل أم )سﻼمة( ش.م.ع) .ت ة(
ال انات ال ال ة ال ح ة )ت ة(
ال ول ة لل ق  ،فإن ا ن ارس ال ق ي ال ه ي ون اف على ال

ال ه ي خﻼل أع ال

ك ء م ع ل ة ال ق
ال ق  .ا نق م أ اً:
 ب ي وتق م ا اﻻخ اء ال ه ة في ال انات ال ال ة ال ح ة ،س اء ان ناش ة ع اح ال أو ع خ أ ،ت
ا ة وم اس ة ت ف أساسا ل أي ا .ان
ل على أدلة ت ق
مع تل ال ا وال
اي
وال ام إج اءات ال ق
ل اﻻح ال ال ا ،
م ا ع م اك اف خ أ ج ه ناتج ع اﻻح ال تف ق تل ال ات ة ع ال أ ،ح
ال و  ،ال ف ال ع  ،س ء ال ل أو ت اوز ن ام ال قا ة ال اخلي.
م اس ة ح

ال وف،

 ال
ول

ل على فه ل ام ال قا ة ال اخلي ذا ال لة ال ق م أجل ت
عة.
غ ض إب اء أر ح ل فعال ة ال قا ة ال اخل ة لل
ل

إج اءات ت ق

 بق

مﻼءمة ال اسات ال اس ة ال عة ومعق ل ة ال ق ي ات ال اس ة واﻻ

احات ال علقة بها ال ع ة م ق ل اﻹدارة.

ل عل ها ،في
 اس اج م مﻼءمة اس ام اﻻدارة ل أ اﻻس ارة ال اس ي ،و اء على أدلة ال ق ال ي ت ال
عة على
حال وج د حالة ج ه ة م ع م ال ق م علقة أح اث أو ـ ـ وف ق ت ش اً ج ه ة ح ل ق رة ال
اﻻس ار .في حال اﻻس اج ب ج د حالة ج ه ة م ع م ال ق  ،ي ج عل ا لف اﻻن اه ض تق نا إلى
اﻹف احات ذات ال لة ال اردة في ال انات ال ال ة ال ح ة ،أو تع يل رأي ا في حال ان ه ه اﻹف احات غ ا ة.
ل عل ها ح ى تارخ تق نا .ومع ذل  ،ق ت د اﻻح اث
ه ا ونع في اس اجات ا على أدلة ال ق ال ي ت ال
عة على أساس م أ اﻷس ارة.
عة إلى ت قف أع ال ال
أو ال وف ال ق ل ة ال
ال انات ال ال ة ال ح ة ،ا في ذل اﻹف احات ،و ا إذا ان ال انات ال ال ة
 تق الع ض اﻹج الي ،و ة وم
قة ت ق الع ض العادل.
ال ح ة ت ه الع ل ات واﻻح اث ذات العﻼقة

عة واﻷن ة ال ارة ض ال
ل على أدلة ت ق ا ة ومﻼءمة ا ي عل ال عل مات ال ال ة لل
 ال
ﻹب اء ال أ ح ل ال انات ال ال ة ال ح ة .إن ا م ول ن ع ال ام ال ج ه واﻹش اف وت ف أع ال ال ق
عة .ون قى ن ال ح ون ال ول ن ع رأي ا ح ل ال ق .
ال
ة ح ل ،ض أم ر أخ  ،ن اق وت ق
نق م ال اصل مع ال لف ال
ل ا م خﻼل ت ق ا.
ج ه في ن ام ال قا ة ال اخلي ي

ون ائج ال ق

عة
في

الهامة ،ا في ذل أ خلل

ة ب ان ه ام ال ا لق اع ال ل ك ال ه ي ال علقة اﻻس قﻼل ة ،وال اصل معه
ك ا نق م أ اً ب و ال لف ال
ل اﻻع قاد أنها ق ت ث على إس قﻼل ا ،وج اءات ال ا ة ذات
ص ج ع العﻼقات وغ ها م ال ائل ال ي
ال لة م ى ان م اس اً.
ة ،نق م ب ي اﻻم ر ال ي ان لها اﻷث اﻷك على ت ق ال انات
م اﻷم ر ال ي ت ال اصل أنها مع ال لف ال
ال ال ة ال ح ة لل ة ال ال ة ،وال ي تع أم ر ت ق رئ ة .نق م اﻹف اح ع ه ه اﻻم ر في تق نا ح ل ال ق إﻻ إذا
حال القان ن أو اﻷن ة دون اﻻف اح العل ي ع ها ،أو ع ما نق ر في حاﻻت نادرة للغا ة ،ان ﻻ ي اﻹف اح ع ام
مع في تق نا في حال ت ت على اﻹف اح ع ه ع اق سل ة ق تف ق ال فعة العامة ال ققة م ه.
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ل اه ي ال
تق

ح ل ال

ل ات القان ن ة وال

تق م ق ال ا ات ال قل
ة اﻹسﻼم ة الع ة لل أم )سﻼمة( ش.م.ع) .ت ة(
ة اﻷخ

إضافة إلى ذل ووفقاً ل ل ات القان ن اﻹت اد ل ولة اﻹمارات الع ة ال
:٢٠٢٠
ال ه ة في  ٣١د
) (١أن ا ق ح ل ا على افة ال عل مات ال ي رأي اها ض ورة ﻷغ اض ت ق ا إس اء اﻷم ر ال اردة في ق أساس
ال أ ال ف ؛
) (٢ت إع اد ال انات ال ال ة ال ح ة ،م ج ع ج ان ها ال ه ة ،ا ي اب مع اﻷح ام ال ارة للقان ن اﻻت اد
ل ولة اﻹمارات الع ة ال ة رق ) (٢ل ة ٢٠١٥؛
ب فات م اس ة ن ام ة؛
عة ق اح ف
) (٣أن ال
) (٤أن ال عل مات ال ال ة ال اردة في تق م ل اﻹدارة ،ا ي عل به ه ال انات ال ال ة ال ح ة ،ت اف مع ال فات
عة؛
ال اس ة لل
عة اﻹس ار في أوراق مال ة ا في
) (٥ك ا ه م في إ اح  ١١ح ل ال انات ال ال ة ال ح ة ،قام ال
٢٠٢٠؛
 ٣١د
) (٦أن اﻹ اح رق ١٦ح ل ال انات ال ال ة ال ح ة ه أه ال ُ عامﻼت مع اﻷ اف ذات العﻼقة وأرص ته
ج ها إب ام تل ال ُ عامﻼت؛
وال و ال ي ق ت
عة خﻼل ال ة
) (٧إن اﻹ اح رق  ٤٤ح ل ال انات ال ال ة ال ح ة ي ضح ال س م والغ امات ال ي دفع ها ال
٢٠٢٠؛
ال ه ة في  ٣١د
خﻼل ال ة ال ال ة ال ه ة
ل ا ما ي ع نا إلى اﻹع قاد أن ال ة ارت
) (٨قاً لل عل مات ال ي ت اف ت ل ا ،ل ي
 ٢٠٢٠أ م الفات لﻸح ام ال ارة للقان ن اﻹت اد ل ولة اﻹمارات الع ة ال ة رق )(٢
في  ٣١د
ل ة  ٢٠١٥أو لل ام اﻷساسي لل ة م ا ق ي ث ج ه ًا على أن ها أو م ها ال الي ا في  ٣١د
٢٠٢٠؛
.٢٠٢٠
عة أ م اه ات إج ا ة خﻼل ال ة ال ه ة في  ٣١د
) (٩ل تق ال
ة رق ) (٢ل ة  ،٢٠١٥نف

ا يلي لل ة

ة رق ) (٦ل ة  ٢٠٠٧وأح ام
عﻼوة على ما ورد أعﻼه ،ووفقاً ﻷح ام القان ن اﻹت اد ل ولة اﻹمارات الع ة ال
ات ال أم  ،ن د اﻹفادة أن ا ح ل ا على ج ع ال عل مات وال ف ـ ات ال ي رأي اها
ال عل ات ال ال ة ذات ال لة
ض ورة ﻷغ اض ت ق ا إس اء اﻷم ر ال اردة ق أساس ال أ ال ف م تق نا.
ل ات أح ام ال عل ات ال ال ة ال ادرة ع ه ة ال أم ال علقة ال ادة رق ) (٣م
عة في ر اﻹل ام
إن ال
ال ج دات و ) ٦ح(  -ال ل  ١م الف ل اﻻول.
ود ت زع وت
الق رق ) (١ال عل
ديلويت آند توش )الشرق اﻷوسط(

تم التوقيع من قبل:
أكبر أحمد
سجل رقم ١١٤١
 ١١مارس ٢٠٢١
دبي ،اﻹمارات العربية المتحدة

ال

ة اﻹسﻼم ة الع ة لل أم

)سﻼمة( ش.م.ع .وال

١٠

ات ال ا عة لها

بيان المركز المالي الموحد
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠٢٠
إيضاحات
الموجودات
ممتلكات ومعدات
الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة
إستثمارات في ممتلكات
حق إستخدام الموجودات
إستثمارات في شركات زميلة
ودائع
إستثمارات
إستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
مساهمات وأرصدة تكافل مدينة
حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية
حصة شركات إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة
موجودات وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك
موجودات محتفظ بها للبيع
مجموع الموجودات

المطلوبات وصندوق حاملي وثائق التأمين
مطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي
المستحق للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
إحتياطي المساهمات غير المكتسبة
أرصدة تكافل دائنة

مستحقات وذمم دائنة أخرى
مطلوبات عقود اﻹيجار

مطلوبات مقابل موجودات محتفظ بها للبيع
مجموع المطلوبات
صندوق حاملي وثائق التأمين
مجموع المطلوبات وصندوق حاملي وثائق التأمين
حقوق الملكية
رأس المال
أسهم خزينة
إحتياطي قانوني
الخسائر المتراكمة
إحتياطيات أخرى
حقوق الملكية العائدة إلى مساهمي الشركة
حقوق اﻷقلية غير المسيطرة
إجمالي حقوق المكلية
مجموع المطلوبات ،صندوق حاملي وثائق التأمين وحقوق
الملكية
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-٤٬٥٠٧٬٦٧٣

٤٧٬١٦٦
١١٦٬٢١٧
١٤٤٬٤٥١
٩٬٧٦٩
٩٦٬٢١٥
٢١٣٬٥١٥
٤٥٠٬٢٤٠
١٬٩٩٣٬٥٢٢
٢٬١١١
١٧٢٬٨٤٦
١٦١٬٥٥٩
١٣٦٬٢٣٤
٤٢٨٬٩٥٨
١٦٢٬١١٤
٥٧٬٦١٦
٤٬١٩٢٬٥٣٣

١٤
٢٠
١٥
٢١
٢٢
٢-٨
٢-١٩

٥٥٨٬٥٩٨
٢٬٢٢٤٬٨٤٩
٣٢٣٬٠٤٠
١٦٣٬٨٣٠
٣١٩٬٤٢٦
٨٬٢٦٤
--

٤٨٥٬٠١٧
١٬٩٨٣٬٠٤٣
٢٦٤٬٤٤٠
١٢٣٬٥٧٧
٤٣٩٬٠٦٧
٩٬٩٠٦
٤٢٬٢٢٨

٢٣

٣٬٥٩٨٬٠٠٧
--

٣٬٣٤٧٬٢٧٨
--

٣٬٥٩٨٬٠٠٧

٣٬٣٤٧٬٢٧٨

١٬٢١٠٬٠٠٠
)(٣٥٬٩٧٢
٩٧٬٢٥٧
)(٣٠٨٬٠٥٩
)(١٢٧٬٨٩٢
٨٣٥٬٣٣٤
٧٤٬٣٣٢
٩٠٩٬٦٦٦

١٬٢١٠٬٠٠٠
)(٣٥٬٩٧٢
٨٢٬٣٢٠
)(٣٧٦٬٨٢٤
)(١٠٧٬٧٤٠
٧٧١٬٧٨٤
٧٣٬٤٧١
٨٤٥٬٢٥٥

٤٬٥٠٧٬٦٧٣

٤٬١٩٢٬٥٣٣

٢٤
٢٥
٢٦
٢٧
٢٨

على حد علمنا ،تظهر البيانات المالية الموحدة بشكل عادل من جميع النواحي الجوهرية الوضع المالي الموحد ،اﻷداء المالي
الموحد والتدفقات النقدية الموحدة للمجموعة كما في وللفترات المعروضة.

رئيس مجلس اﻹدارة
إن اﻹيضاحات المرفقة تشكل جزءاً ﻻ يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

الرئيس التنفيذي
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
إيضاحات
العمليات المستمرة
إيرادات التأمين
إجمالي المساهمات المكتتبة
يطرح :مساهمات متنازل عنها إلعادة التأمين وإعادة التكافل
صافي المساهمات
صافي الحركة في المساهمات غير المكتسبة
المساهمات المكتسبة
إيرادات العموالت عن المساهمات المتنازل عنها إلعادة التأمين وإعادة التكافل

2020
ألف درهــم

2019
ألف درهييم

1,167,022
)(436,177

1,106,133
)(311,982

730,845
)(23,756

794,151
2,461

707,089
38,162

796,612
33,250

745,251

829,862

مصاريف التأمين
إجمالي المطالبات المدفوعة
يطرح :حصة إعادة التأمين وإعادة التكافل من المطالبات المدفوعة
صافي المطالبات المدفوعة
صافي الحركة في المطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي
المطالبات المتكبدة
مصاريف العموالت وتكاليف أخرى
صافي إيرادات التأمين
اإليرادات من موارد أخرى
إيرادات إستثمارات
إيرادات أخرى

29

المصاريف
مصاريف عمومية وإدارية وأخرى
مصاريف مالية

30

497,189
)(283,690
213,499
21,563

415,961
)(162,566
253,395
82

235,062
343,595
578,657

253,477
386,538
640,015

166,594

189,847

116,828
19,358
302,780

1,441
30,667
221,955

)(127,522
)(3,052
--

)(133,436
)(2,300
)(10,192

172,206
)(12,340

76,027
)(12,395

صافي الربح بعد الضريبة وقبل التوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين

159,866

63,632

التوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين لدى المجموعة

)(2,967

)(4,197

صافي الربح بعد الضريبة والتوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين من العمليات
المستمرة

156,899

59,435

إنخفاض قيمة الشهرة
صافي الربح للسنة قبل الضريبة

6

الضريبة – الحالية

31

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
إيضاحات

2020
ألف درهــم

2019
ألف درهييم

العمليات المتوقفة
الربح من العمليات المتوقفة

1-19

صافي الربح بعد الضريبة والتوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين

150

381

157,049

59,816

العائد إلى:
المساهمين

149,368

55,038

حقوق األقلية غير المسيطرة

7,681

4,778

157,049

59,816

0,126

0,046

0,126

0,045

الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد (درهم)

32

الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد (درهم) – العمليات المستمرة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
بيان الدخل الشامل الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
ألف درهــم
صافي الربح للسنة بعد الضريبة والتوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين

157,049

2019
ألف درهييم
59,816

بنود (الخسارة الشاملة)/الدخل الشامل األخرى صافيةً من ضريبة الدخل

بنود من الممكن إعادة تصنيفها الحقا ًإلى األرباح أو الخسائر
صافي الحركة أو التغير في إحتياطي تحويل العمالت األجنبية

()9,241

8,067

صافي التغير في القيمة العادلة إلستثمارات متاحة للبيع

508

()10,195

حصة الشركة من بنود الدخل الشامل(/الخسارة الشاملة) األخرى الخاصة بالشركات الزميلة

538

()1,017

صافي الحركة أو التغير في إحتياطي إعادة التقييم

()5,520

الخسارة الشاملة األخرى

()13,715

()3,145

إجمالي الدخل الشامل

143,334

56,671

--

العائد إلى:
المساهمين

134,851

47,329

حقوق األقلية غير المسيطرة

8,483

9,342

143,334

56,671

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

الرصيد كما في  1يناير 2020
الربح للسنة

إحتياطي إعادة

إحتياطي تحويل

إحتياطي القيمة

رأس المال

إحتياطي قانوني

تقييم

العمالت األجنبية

العادلة لإلستثمارات

أسهم خزينة

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

1,210,000
--

82,320

31,930

--

--

)(112,043

)(27,627

)(35,972

--

--

--

حقوق األقلية غير

إجمالي حقوق

خسائر متراكمة

إحتياطي نظامي

اإلجمالي

المسيطرة

الملكية

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

)(376,824

---

149,368

771,784

73,471

845,255

149,368

7,681

157,049

بنود الدخل الشامل األخرى
صافي الحركة أو التغير في إحتياطي
تحويل العمالت األجنبية

--

--

--

)(10,026

صافي التغير في القيمة العادلة
لالستثمارات المتاحة للبيع

--

--

--

--

)(10,026

785

)(9,241

---

--

--

--

508

--

--

--

508

508

الحصييييية من بنود اليدخيل الشييييياميل
األخرى
لشركات زميلة

--

--

--

--

--

--

)(5,537

--

538

--

--

--

538

--

538

صافي الحركة أو التغير في إحتياطي
إعاداة تقييم

--

--

--

)(5,537

17

)(5,520

--

--

--

)(5,537

)(10,026

1,046

--

--

--

)(14,517

802

)(13,715

--

--

)(5,537

)(10,026

1,046

--

149,368

--

134,851

8,483

143,334

إجمالي بنود الدخل الشامل(/الخسارة
الشاملة) األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة
المعامالت مع المساهمين والمسجلة
مباشرةً ضمن حقوق الملكية
التغير في حقوق األقلية غير المسيطرة
--

--

--

--

--

--

--

--

نتيجة إستبعاد شركة تابعة
توزيعات أرباح مدفوعة

--

--

--

--

--

--

)(71,301

--

المحول إلى إحتياطي نظامي

--

--

--

--

--

--

()132

--

--

)(5,640

--

14,937

--

97,257

20,753

132

-)(71,301

)(5,056

)(5,056

)(2,566

)(73,867

--

--

--

--

--

5,767

--

--

--

--

--

--

)(14,937

--

--

--

--

المحول إلى أرباح مستبقاه نتيجة
إستبعاد شركة تابعة
المحول إلى إحتياطي قانوني
الرصيد كما في  31ديسمبر 2020

1,210,000

)(127
-)(122,196

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

)(26,581

)(35,972

)(308,059

132

835,334

74,332

909,666
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)

الرصيد كما في  1يناير 2019
الربح للسنة

إحتياطي إعادة

إحتياطي تحويل

إحتياطي القيمة

حقوق األقلية غير

رأس المال

إحتياطي قانوني

تقييم

العمالت األجنبية

العادلة لإلستثمارات

أسهم خزينة

خسائر متراكمة

اإلجمالي

المسيطرة

إجمالي حقوق الملكية

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

1,210,000
--

76,816

31,930

--

--

()115,546
--

()16,415

()35,972

--

--

()426,358

724,455

62,736

787,191

55,038

55,038

4,778

59,816

بنود الدخل الشامل األخرى
صافي الحركة أو التغير في إحتياطي تحويل
العمالت األجنبية

--

--

--

3,503

--

--

--

3,503

8,067

4,564

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات
المتاحة للبيع

--

--

--

--

()10,195

--

--

--

()10,195

()10,195

الحصة من بنود الخسارة الشاملة األخرى
لشركات زميلة

--

--

--

--

)(1,017

--

--

--

)(1,017

)(1,017

إجمالي بنود الدخل الشامل(/الخسارة الشاملة)
األخرى
إجمالي الدخل الشامل للسنة

--

--

--

3,503

()11,212

--

--

()7,709

4,564

()3,145

--

--

--

3,503

()11,212

--

55,038

47,329

9,342

56,671

المعامالت مع المساهمين والمسجلة مباشرةً
ضمن حقوق الملكية
توزيعات أرباح مدفوعة

--

المحول إلى إحتياطي قانوني

--

-5,504

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

()5,504

--

()366

()366

--

--

التغير في حقوق األقلية غير المسيطرة نتيجة
زيادة رأس المال
الرصيد كما في  31ديسمبر 2019

-1,210,000

--

--

82,320

31,930

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

-()112,043

-()27,627

-()35,972

-()376,824

-771,784

1,759
73,471

1,759
845,255
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
2020
ألف درهــم
التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية
الربح بعد الضريبة والتوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين
تعديالت :
إستهالك ممتلكات ومعدات
إستهالك حق إستخدام الموجودات
صافي الحركة في إحتياطي المساهمات غير المكتسبة
(الربح)/الخسارة غير المحققة من إستثمار
الخسائر(/األرباح) غير المحققة من إستثمارات في ممتلكات
إطفاء موجودات غير ملموسة
مخصص مطالبات ال لزوم له تم عكسه
إنخفاض قيمة الشهرة
الحصة من (ربح)/خسارة شركات زميلة
مخصص وإنخفاض قيمة ذمم مدينة
إيرادات توزيعات أرباح
الربح من بيع شركة تابعة
الربح من إستبعاد حصة في شركة زميلة

2019
ألف درهييم

157,049

59,816

3,444
3,701
22,828
)(30,869
3,481
883
--)(5,341
5,691
)(1,314
)(604
)(35,059

3,801
3,892
()155
8,712
()746
1,050
()21,250
10,192
21,113
6,885
()1,800
---

التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات
والمطلوبات التشغيلية
(الزيادة)/النقص في ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
(الزيادة)/النقص في مساهمات وأرصدة تكافل مدينة
النقص في المطلوب من أطراف ذات عالقة
النقص(/الزيادة) في موجودات وذمم مدينة أخرى
النقص في موجودات محتفظ بها للبيع
الزيادة(/النقص) في مطالبات تحت التسوية (صافي من إعادة التكافل)
النقص في ذمم تكافل دائنة وذمم دائنة أخرى
النقص في مطلوبات مقابل موجودات محتفظ بها للبيع

20,200
)(79,388
)(42,228

صافي النقد الناتج من العمليات التشغيلية

93,196

123,890
)(295

)(40,017
-53,418
57,616

91,510
2,467
67,268
13,875
()42,900
342,921
()7,481
()76,357
()338,124
53,179

التدفقات النقدية من العمليات االستثمارية
(شراء)/إستبعاد ممتلكات ومعدات  -صافي
استبعاد(/شراء)ٍ موجودات غير ملموسة  -صافي
إستثمارات في ممتلكات – صافي
صافي الحركة على الودائع
تسديدات أصل الدين والفائدة على مطلوبات عقود اإليجار
توزيعات أرباح من شركات زميلة
إستثمارات – صافي
التغير في المستحق للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
النقص في ودائع ثابتة لدى البنوك مرهونة أو تستحق السداد بعد
أكثر من ثالثة أشهر
متحصالت من إستبعاد حصة في شركة زميلة
توزيعات أرباح مقبوضة

)(1,346
97
1,436
10,687
)(3,608
931
)(163,418
6,982

8,221
()589
()2,898
()33,545
()3,755
931
()136,789
()460

83,073
62,488
1,314

65,895
-1,800

النقد المستخدم في العمليات االستثمارية

()1,364

()101,189

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
بيان التدفقات النقدية الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
2020
ألف درهــم

2019
ألف درهييم

التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
صافي الحركة في حقوق األقلية غير المسيطرة
توزيعات أرباح مدفوعة

)(5,056
)(73,867

1,393

النقد (المستخدم في) /الناتج من العمليات التمويلية

()78,923

1,393

صافي الزيادة(/النقص) في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله كما في  1يناير

12,909
70,912

)(46,617
117,529

النقد وما يعادله كما في نهاية السنة (إيضاح )18

83,821

70,912

--

معامالت غير نقدية:
مخصص مطالبات ال لزوم له تم عكسه
محول من شركة زميلة إلى القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

-40,802

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة.

21,250
--
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020

 -1معلومات عامة
إن الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع "( .الشركة") هي شركة مساهمة عامة ،مسجلة في إمارة دبي،
دولة االمارات العربية المتحدة وتزاول نشاطها من خالل فروعها المختلفة في دولة االمارات العربية المتحدة .إن عنوان
المكتب المسجل للشركة هو ص.ب  ، 10214دبي ،االمارات العربية المتحدة تحت رقم التسجيل  42381لدى وزارة
االقتصاد ورقم تسجيل  17لدى هيئة التأمين .يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم كافة أنواع أعمال التكافل العام
والتكافل العائلي وفقا ألحكام الشريعة االسالمية وطبقا للنظام األساسي للشركة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة رقم  2لسنة  2015بشأن الشركات التجارية والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  6لسنة 2007
بشأن القوانين المنظمة ألعمال التأمين.
بتاريخ  27سبتمبر  ،2020تم إصدار مرسوم بقانون اتحادي رقم  26لسنة  2020بتعديل بعض أحكام القانون االتحادي
رقم  2لسنة  2015بشأن الشركات التجارية ودخلت التعديالت حيز التطبيق في  2يناير  .2021إن الشركة بصدد مراجعة
األحكام الجديدة وسيتم تطبيق متطلباتها في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التطبيق.
يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة بي " المجموعة" .إن شركة طريق القابضة شركة مساهمة بحرينية )طريق( ،شركة
تابعة ،هي شركة قابضة وسيطة في البحرين وال تقوم بمزاولة أي نشاط تجاري داخل مملكة البحرين .إن تفاصيل الشركات
التابعة للشركة مبينة في إيضاح  28حول هذه البيانات المالية الموحدة .فيما يلي الشركات التابعة الرئيسية والتي تعمل
في مجال التأمين وإعادة التأمين وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية:
الشركات التابعة

المملوكة بصورة مباشرة

نسبة ملكية المجموعة
 31ديسمبر
 31ديسمبر
2019
2020

شركة طريق القابضة شركة مساهمة بحرينية
المصرية اإلماراتية للتأمين التكافلي على الحياة
سالمة اموبيلير
بيت التأمين المصري السعودي

%99,40
%85,00
%84,25
%51,15

سالمة أشورنس السنغال (إيضاح )19
سالمة أشورنس الجزائر

%96,98

بلد التأسيس

%99,40
%85,00
%84,25
%51,15

مملكة البحرين
مصر
السنغال
مصر

%68,87
%96,98

السنغال
الجزائر

من خالل شركة طريق
--
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تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة ()IFRSs
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها تأثير على البيانات المالية الموحدة

تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1
يناير  2020في هذه البيانات المالية الموحدة.
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة

تطبق للفترات السنوية
التي تبدأ من أو بعد

تعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

قامت المجموعة بتطبيق التعديالت الواردة في التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية
إلعداد التقارير المالية ألول مرة في السنة الحالية .تتضمن تعديالت الحقة على المعايير المتأثرة لكي تشير
هذة المعايير إلى اإلطار الجديد .ومع ذلك ،ال تقوم جميع التعديالت بتحديث تلك التصريحات فيما يتعلق
باإلشارات واالقتباسات من اإلطار بحيث تشير إلى اإلطار المفاهيمي المعدل .يتم تحديث بعض
التصريحات فقط لإلشارة إلى إصدار اإلطار الذي تشير إليه (إطار اللجنة الدائمة المشتركة بين الوكاالت
الذي اعتمده مجلس معايير المحاسبة الدولية في عام  ، 2001أو إطار المجلس الدولي لمعايير المحاسبة
لعام  ، 2010أو إطار العمل الجديد المعدل لسنة  )2018أو لإلشارة إلى أن التعاريف الواردة في المعيار
لم يتم تحديثها بالتعاريف الجديدة التي تم تطويرها في اإلطار المفاهيمي المعدل .المعايير التي تم تعديلها
هي بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،2المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،3المعيار
الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،6المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ، 14ومعيار المحاسبة
الدولي رقم  ،1معيار المحاسبة الدولي رقم  ، 8معيار المحاسبة الدولي رقم  ،34معيار المحاسبة الدولي
رقم  ،37ومعيار المحاسبة الدولي رقم  ، 38تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ،12تفسير
لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ،19تفسير لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  ،20تفسير
لجنة المعايير الدولية للتقارير المالية رقم  22والتفسير رقم .32
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1والمعيار المحاسبي الدولي رقم  8تعريف الجوهرية

 1يناير 2020

قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1والمعيار المحاسبي الدولي رقم
 8ألول مرة في السنة الحالية .تقوم التعديالت بتسهيل فهم تعريف الجوهرية الوارد في معيار المحاسبة
الدولي رقم  1وال تهدف إلى تغيير المفهوم األساسي للجوهرية في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.
تم تضمين مفهوم "االخفاء" على المعلومات الجوهرية بمعلومات غير مادية كجزء من التعريف الجديد.
تم تغيير حدود الجوهرية التي تؤثر على المستخدمين من " من الممكن أن تؤثر" إلى " من الممكن تأثيرها
بشكل معقول " .تم استبدال تعريف الجوهرية في المعيار المحاسبي الدولي رقم  8ب اإلشارة إلى تعريف
الجوهرية في المعيار المحاسبي الدولي رقم  . 1باإلضافة إلى ذلك  ،قام مجلس معايير المحاسبة الدولية
بتعديل المعايير األخرى واإلطار المفاهيمي الذي يحتوي على تعريف "الجوهرية" أو يشير إلى مصطلح
" جوهري " لضمان االتساق.
تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :3تعريف األعمال

 1يناير 2020

قامت المجموعة بتطبيق التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3ألول مرة في السنة
الحالية .توضح التعديالت أن األعمال التجارية عادة ما يكون لها مخرجات ،فإن المخرجات ليست مطلوبة
لمجموعة متكاملة من األنشطة واألصول للتأهل للعمل التجاري .لكي يتم اعتبار األعمال تجارية ،يجب
أن تتضمن مجموعة متكاملة من األنشطة واألصول  ،كحد أدنى  ،مدخل وعملية موضوعية تساهم معًا
بشكل جوهري في القدرة على اإلنتاج .

 1يناير 2020

تلغي التعديالت تقييم ما إذا كان المشاركون في السوق قادرين على استبدال أي مدخالت أو عمليات مفقودة
واالستمرار في إنتاج المخرجات .تقدم التعديالت أيضًا إرشادات إضافية تساعد على تحديد ما إذا كان قد
تم الحصول على عملية موضوعية .تقدم التعديالت اختبار تركيز اختياري يسمح بإجراء تقييم مبسط لما
إذا كانت مجموعة األنشطة واألصول المكتسبة ليست عمالً .بموجب اختبار التركيز االختياري  ،فإن
مجموعة األنشطة والموجودات المستحوذ عليها ال تعتبر نشا ً
طا تجاريًا إذا كانت جميع القيم العادلة إلجمالي
الموجودات المستحوذ عليها مركزة في أص ل واحد محدد أو مجموعة أصول مماثلة .يتم تطبيق التعديالت
بأثر مستقبلي على جميع عمليات دمج األعمال وعمليات االستحواذ على األصول التي يكون تاريخ
االستحواذ لها في أو بعد  1يناير .2020
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تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة (( )IFRSsتتمة)
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة والتي ليس لها تأثير على البيانات المالية الموحدة (تتمة)

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة

تطبق للفترات السنوية
التي تبدأ من أو بعد

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  7والمعيار المحاسبي الدولي  39فيما يتعلق

بأمور ما قبل استبدال سياق إصالح االيبور.
التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 16عقود اإليجار" الذي يوفر
للمستأجرين إعفاء من تقييم ما اذا كان امتياز اإليجار المرتبط بي  COVID-19هو تعديل لعقد
اإليجار.

 1يناير 2020
 1يونيو 2020

إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة السايق ذكرها لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة
في السنة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
 2-2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يتم تطبيقها
بشكل مبكر
لم تقم المجموعة بتطبيق المعايير الجديدة والمعدلة التالية والتي تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التطبيق بعد.
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  - 3اإلشارة إلى اإلطار المفاهيمي

تطبق للفترات السنوية
التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2022

تقوم التعديالت على تحديث المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  3بحيث يشير إلى اإلطار
المفاهيمي لعام  2018بدالً من إطار عام  .1989كما أنها تضيف متطلب إلى المعيار الدولي إلعداد
التقارير المالية رقم  3بحيث  ،بالنسبة لاللتزامات الواقعة في نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم
 ، 37أن يقوم المستحوذ بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  37لتحديد ما إذا كان هناك التزام
حالي في تاريخ االستحواذ نتيجة ألحداث سابقة .بالنسبة للرسوم التي ستكون ضمن نطاق رسوم
لجنة تفسيرات لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم  ، 21يطبق المستحوذ تفسير لجنة تفسيرات
التقارير المالية الدولية رقم  21لتحديد ما إذا كان الحدث الملزم الذي ينشأ عنه التزام بدفع الرسوم
قد حدث بحلول تاريخ االستحواذ .تضيف التعديالت أيضًا بيانًا صري ًحا يفيد بأن المستحوذ ال يعترف
بالموجودات المحتملة المقتناة في عملية دمج األعمال.
تسري التعديالت على عمليات استحواذ التي يكون تاريخ االستحواذ عليها في أو بعد بداية الفترة
السنوية األولى التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2022يُسمح بالتطبيق المبكر إذا طبقت المنشأة أيضًا
جميع المراجع المحدثة األخرى (المنشورة مع تحديث اإلطار المفاهيمي) في نفس الوقت أو قبل
ذلك.

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  - 37العقود المثقلة باإللتزامات  -تكلفة تنفيذ العقد
تحدد التعديالت أن "تكلفة الوفاء" بالعقد تشمل "التكاليف التي تتعلق مباشرة بالعقد".تتكون التكاليف
المتعلقة مباشرة بالعقد من التكاليف اإلضافية للوفاء بهذا العقد وتخصيص التكاليف األخرى التي
تتعلق مباشرة بتنفيذ العقود.

 1يناير 2022

الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
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تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة (( )IFRSsتتمة)

 2-2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يتم تطبيقها
بشكل مبكر (تتمة)
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة
تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  16ممتلكات وآالت ومعدات المتعلق بالمتحصالت قبل
االستخدام المقصود

تطبق للفترات السنوية
التي تبدأ من أو بعد
 1يناير 2022

تمنع التعديالت أن تخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات أي متحصالت من بيع
األصناف المنتجة قبل أن يصبح هذا األصل متاحا ً لالستخدام .وبالتالي  ،تعترف المنشأة بمتحصالت
المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في الربح أو الخسارة .تقوم المنشأة بقياس تكلفة هذه البنود وفقً ا للمعيار
المحاسبي الدولي رقم  2المخزون .توضح التعديالت أيضا ً معنى "اختبار ما إذا كان األصل يعمل بشكل
صحيح"

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  :1تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ألول مرة

 1يناير 2022

يوفر التعديل إعفا ًءا إضافيًا للشركة التابعة التي تطبق المعايير ألول مرة بعد الشركة األم فيما يتعلق بمحاسبة
فروق التحويالت المتراكمة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16عقود اإليجار

لم يتم تحديد التاريخ
الفعلي

يلغي التعديل التوضيح الخاص يالتعويض للتحسينات في اماكن مستأجرة

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  41الزراعة

 1يناير 2022

يلغي التعديل مطلب المعيار المحاسبي الدولي رقم  41للمنشآت الستبعاد التدفقات النقدية للضرائب عند
قياس القيمة العادلة .يعمل هذا على مواءمة قياس القيمة العادلة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  41مع
متطلبات المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  13لقياس القيمة العادلة الستخدام التدفقات النقدية
المتسقة داخليًا ومعدالت الخصم وتمكين المعدّين من تحديد ما إذا كانوا سيستخدمون التدفقات النقدية
ومعدالت الخصم قبل الضرائب أو ما بعد الضرائب للوصول ألنسب قياس للقيمة العادلة.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9األدوات المالية

 1يناير 2022

يوضح التعديل أنه عند تطبيق اختبار "  " %10لتقييم ما إذا كان سيتم إلغاء االعتراف بالتزام مالي  ،فإن
المنشأة تدرج فقط الرسوم المدفوعة أو المستلمة بين المنشأة (المقترض) والمقرض  ،بما في ذلك الرسوم
المدفوعة أو المستلمة من قبل أي من الكيانين أو المقرض نيابة عن اآلخر.
تؤثر التعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1في عرض المطلوبات على أنها متداولة أو غير متداولة
في بيان المركز المالي فقط وليس مبلغ أو توقيت االعتراف بأي موجودات أو مطلوبات أو دخل أو
مصروفات أو المعلومات التي تم اإلفصاح عنها حول تلك البنود.

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17عقود التأمين

 1يناير 2023

يتطلب المعيار قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الجارية للوفاء باإللتزامات ،ويوفر نهجا ً أكثر توحيداً للقياس
والعرض لجميع عقود التأمين .تهدف هذه المتطلبات إلى تحقيق هدف يتمثل بمعالجة محاسبية متسقة لعقود
التأمين .ويحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
اعتبارا من  1يناير .2023
رقم  4عقود التأمين
ً

التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10البيانات المالية الموحدة والمعيار
المحاسبي الدولي رقم  28اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ( )2011بشأن
معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة.

تم تأجيل تاريخ
التطبيق إلى أجل غير
مسمى وال يزال
التطبيق مسمو ًحا به.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
-2

تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة (( )IFRSsتتمة)

 2-2المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدّلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يتم تطبيقها
بشكل مبكر (تتمة)
تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير ،التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة عند دخولها حيز
التطبيق ،وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة ،التفسيرات والتعديالت ،فيما عدا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17
والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9المذكورين أدناه ،قد ال يكون لها تأثير هام على البيانات المالية الموحدة
للمجموعة في مرحلة التطبيق األولى.
تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17في البيانات المالية الموحدة للمجموعة للفترة
السنوية التي تبدأ في  1يناير  .2023قد يكون لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  17تأثير جوهري على
المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية الموحدة للمجموعة المتعلقة بعقود التأمين .ومع ذلك فأنه من غير
الممكن الوصول إلى تقييم معقول لتأثير هذا التطبيق إلى حين إتمام مراجعة مفصلة لذلك من قبل المجموعة.
 3-2تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9األدوات المالية مع المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 4عقود التأمين
في سبتمبر  ، 2016قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بنشر التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ،4
التي تتناول مخاوف شركات التأمين بشأن إختالف تواريخ السريان للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 9األدوات
المالية" ومعيار عقود التأمين الجديد القادم .تقدم التعديالت خيارين مختلفين لشركات التأمين :اإلعفاء المؤقت من تطبيق
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9للمنشآت التي تستوفي متطلبات محددة (يطبق على مستوى التقرير للمنشأة)
و"منهج التغطية" .كال المنهجين هو إختياري.
سوف يستبدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ( 4بما في ذلك التعديالت) بالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
الجديد المتعلق بعقود التأمين .وعليه ،من المتوقع إيقاف تطبيق كال المنهجين ،اإلعفاء المؤقت و"منهج التغطية" ،عند بدء
تطبيق معايير التأمين الجديدة.
أجرت المجموعة تقييما ً للتعديالت وخلصت إلى أن أنشطتها تتصل بشكل كبير بالتأمين .وقد طبقت اإلدارة اإلعفاء المؤقت
في الفترة المالية التي تبدأ في  1يناير  . 2018قررت المجموعة اختيار تأجيل تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  9الوارد في التعديالت المذكورة على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم " 4عقود التأمين" وخلصت إلى تطبيق
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9إبتدا ًء من  1يناير .2023
 -3أهم السياسات المحاسبية
فيما يلي ملخص للسياسات المحاسبية الهامة المتبعة في إعداد هذه البيانات المالية الموحدة .تم تطبيق هذه السياسات بإنتظام
على كل من السنوات المعروضة.
 1-3معايير إعداد البيانات المالية
تم إعداد هذه البيانات المالية الموحدة وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSكذلك وفقا ً ألحكام القانون االتحادي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015والقانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  6لسنة ،2007
في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله والنظام األساسي للشركة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 1-3معايير إعداد البيانات المالية (تتمة)
إن المجموعة في طور اإللتزام بمتطلبات أحكام التعليمات المالية الصادرة عن هيئة التأمين المتعلقة بالمادة رقم ( )3من القسم
رقم ( )1المتعلق بحدود توزيع وتخصيص الموجودات وبند ( 6ح)  -الملحق  1من الفصل االول.
 2-3أسس إعداد البيانات المالية الموحدة
تم إعداد البيانات المالية الموحدة بنا ًء على مبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء إعادة تقييم بعض األدوات المالية كما هو موضح
في السياسات المحاسبية أدناه .إن التكلفة التاريخية بصفة عامة تمثل القيمة العادلة للثمن المحدد المقدم مقابل تبادل الموجودات.
إن القيمة العادلة هي القي مة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات ،أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن معامالت
منتظمة بين المتعاملين بالسيوق في تياريخ القياس ،بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن تحقيقه بطريقة مباشرة أو كان
مقدراً بفضل أسلوب تقييم آخر .وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو المطلوبات ،تأخذ المجموعة بعين االعتبار
تلك العوامل عند تسعير الموجودات أو المطلوبات اذا اخذ المتعاملين في السوق تلك العوامل بالحسبان عند تسعير الموجودات
أو المطلوبات في تاريخ القياس .تم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية الموحدة على
ذلك األساس ،باستثناء معامالت الدفع على أساس األسهم ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  ،2معامالت
اإليجار ضمن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم  16والقياسات التي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة ،مثل
صافي القيمة القابلة للتحقق في المعيار المحاسبي الدولي رقم  2أو مثل قيمة اإلستخدام كما في المعيار المحاسبي الدولي رقم
.36
إن أهم السياسات المحاسبية المتبعة هي كما يلي:
 3-3العملة الوظيفية وعملة العرض
تم إعداد هذه إن البيانات المالية الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") ،وهو العملة الوظيفية وعملة
العرض للشركة .ما لم يذكر خالف ذلك .تم تقريب المعلومات المالية المعروضة بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب ألف.
 4-3أسس توحيد البيانات المالية الموحدة
تتألف البيانات المالية الموحدة الخاصة بالشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمه) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
("المجموعة") من البيانات المالية الخاصة بالشركة والمنشآت التي تمتلك فيها الشركة حق السيطرة (الشركة التابعة لها).
تتحقق السيطرة عندما يكون للشركة:
• القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها؛
• نشوء حق للشركة في العوائد المتغيرة نتيجة الرتباطها بالمنشأة المستثمر بها؛ و
• القدرة على التحكم في المنشأة المستثمر بها بغرض التأثير على عوائد المستثمر.
تقوم الشركة بإعادة تقييم ما إذا كانت تسيطر على أي من المنشآت المستثمر بها أم ال إذا ما كانت الحقائق والظروف تشير
إلى حدوث تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة المشار أليها أعاله.
عندما تقل حقوق التصويت الخاصة بالشركة في أي من المنشآت المستثمر بها عن أغلبية حقوق التصويت بها ،يكون للشركة
السيطرة على تلك المنشأة المستثمر بها عندما تكون حقوق التصويت كافية لمنحها قدرة عملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة
بالمنشأة المستثمر بها بشكل منفرد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 4-3أسس توحيد البيانات المالية الموحدة (تتمة)
تأخذ الشركة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للشركة حقوق التصويت في المنشأة
المستثمر بها أم ال بشكل كافٍ لمنحها السيطرة .تشمل تلك الحقائق والظروف ما يلي:
•
•
•
•

حجم حقوق التصويت التي تمتلكها الشركة بالنسبة لحجم ومدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين؛
حقوق التصويت المحتلمة التي تمتلكها الشركة وحاملي حقوق التصويت اآلخرين واألطراف اآلخرى؛
الحقوق الناشئة من الترتيبات التعاقدية األخرى؛ و
أية حقائق وظروف إضافية قد تشير إلى أن الشركة لها ،أو ليست لديها ،القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات
الصلة وقت الحاجة التخاذ قرارات ،بما في ذلك كيفية التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.

تبدأ عملية توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على السيطرة على تلك الشركة التابعة ،بينما تتوقف تلك العملية عندما
تفقد الشركة السيطرة على الشركة التابعة .وعلى وجه الخصوص ،يتم تضمين إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذة
أو المستبعدة خالل السنة في بيان الربح أو الخسارة الموحد وبيان الدخل الشامل الموحد من تاريخ حصول الشركة على
السيطرة حتى التاريخ الذي تنقطع فيه سيطرة الشركة على الشركة التيابعة.
تم تحديد حقوق األقلية غير المسيطرة في الشركات التابعة بشكل منفصل عن حقوق ملكية المجموعة فيها .إن الملكية غير
المسيطرة والتي هي حصة ملكية حالية وتخول مالكيها إلى حصة تناسبية من صافي القيمة العادلة في حالة التصفية يمكن
قياسها بشكل أولي إما بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية لحقوق األقلية غير المسطرة من القيمة العادلة لتحديد الشركة
المستح وذ عليها .يتم اختيار أساس القياس على أساس كل عملية على حده .يتم قياس حقوق األقلية غير المسيطرة األخرى
مبدئيا ً بالقيمة العادلة .بعد االستحواذ ،فإن القيمة الدفترية لألقلية غير المسيطرة هي مبلغ تلك الحصص عند االعتراف األولي
باإلضافة إلى حقو األقلية غير المسيطرة في التغيرات الالحقة في حقوق الملكية.
إن الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل األخرى موزعة على مالكي الشركة ومالكي الحصص غير
المسيطرة .إجمالي الدخل الشامل للشركة التابعة موزع على مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى
حدوث عجز في أرصدة األطراف غير المسيطرة.
حيثما لزم األمر ،يتم إجراء تعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة لكي تتالئم سياساتها المحاسبية مع تلك المستخدمة
من قبل المجموعة.
يتم إستبعاد جميع المعامالت بما في ذلك األصول وااللتزامات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية
الناتجة عن المعامالت الداخلية بين أعضاء المجموعة عند التوحيد.
عندما تفقد المجموعة السيطرة على شركة تابعة ،يتم احتساب الربح أو الخسارة من االستبعاد المعترف به في الربح أو
الخسارة على أنه الفروقات بين ( ) 1إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة ألي فائدة محتفظ بها و ( )2القيمة
الدفترية السابقة للموجودات (بما في ذلك الشهرة) ناقصا ً مطلوبات الشركة التابعة وأي أقلية غير مسيطرة .يتم احتساب جميع
المبالغ المعترف بها الحقا ً في بنود الدخل الشامل األخرى من قبل تلك الشركة التابعة عند اإلستبعاد الموجودات أو المطلوبات
ذات الصلة للشركة التابعة (أي إعادة تصنيفها إلى الرب ح أو الخسارة أو تم تحويلها إلى فئة أخرى من حقوق الملكية كما هو
مطلوب/مسموح به وفقا ً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المعمول بها) .تعتبر القيمة العادلة ألي استثمار محتفظ به في
الشركة التابعة السابقة في تاريخ فقدان السيطرة على أنها القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي للمحاسبة الالحقة بموجب
معيار المحاسبة الدولي رقم  39عند االقتضاء  ،أو تكلفة االعتراف األولي لالستثمار في شركة زميلة أو المشروع المشترك.
إن تفاصيل الشركات التابعة كما في  31ديسمبر  2020مبينة في إيضاح رقم .1
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 5-3إندماج األعمال
تتم محاسبة تملك األعمال باستخدام طريقة االستحواذ  .ويتم قياس البدل المقدم ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلة ،والتي يتم
حسابها على أنها مجموع القيم العادلة لألصول التي تنقلها المجموعة بتاريخ التملك ،والمطلوبات التي تتحملها المجموعة إلى
مالكي المنشأة المشتراة السابقين باإلضافة إلى حصص حقوق الملكية التي أصدرتها المجموعة في مقابل السيطرة على المنشأة
المشتراة .يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة بعمليات التملك في الربح أو الخسارة عند تكبدها.
في تاريخ التملك ،يتم االعتراف باألصول ال مستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المتحملة بقيمها العادلة .
يتم قياس الشهرة بتحديد الزيادة في البدل المقدم ،ومقدار أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة المشتراة ،والقيمة العادلة لحصة
حقوق الملكية للشركة المشترية التي كانت تحتفظ بها سابقا ً في المنشأة المشتراة (إن وجدت) على صافي مبالغ األصول
المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المتحملة بتاريخ التملك .في حال ،بعد إعادة التقييم ،تجاوز صافي مبالغ األصول
المستملكة القابلة للتحديد والمطلوبات المتحملة بتاريخ التملك مجموع البدل المقدم ومبالغ أي ملكية غير مسيطرة في المنشأة
المشتراة والقيمة العادلة لحصة حقوق الملكية للشركة المشترية التي كانت تحتفظ بها سابقا ً في المنشأة المشتراة (إن وجدت)،
يتم االعتراف بالزيادة مباشرةً في الربح أو الخسارة كربح شراء بسعر منخفض.
عندما يشتمل البدل المقدم بواسطة المجموعة في إندماج األعمال على موجودات أو مطلوبات ناتجة عن ترتيب بدل محتمل،
يتم قياس البدل المحتمل بالقيمة العادلة في تاريخ تملكه ويتم إدراجه كجزء من البدل المقدم في اندماج األعمال .يتم تعديل
التغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي يمكن اعتبارها تعديالت فترة القياس بأثر رجعي ،مع عمل تعديالت مقابلة
على الشهرة .إن تعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنشأ عن معلومات إضافية يتم الحصول عليها خالل 'فترة القياس'
(والتي ال يمكن أن تتجاوز سنة واحدة اعتباراً من تاريخ التملك) حول الوقائع والظروف السائدة بتاريخ التملك.
إن المحاسبة الالحقة للتغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي ال يمكن اعتبارها تعديالت فترة القياس تعتمد على كيفية
تصنيف البدل المحتمل .ال تتم إعادة قياس البدل المحتمل والمصنف كحقوق ملكية في تواريخ تقارير الحقة ،ويتم حساب
التسوية الالحقة له ضمن حقوق الملكية .يتم إعادة ق ياس البدل المحتمل والمصنف على أنه أحد األصول أو المطلوبات في
تواريخ نهاية فترات مالية الحقة وفقا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9أو معيار المحاسبة الدولي رقم 37
المخصصات ،المطلوبات المحتملة والموجودات المحتملة ،حسبما يكون مالئماً ،مع االعتراف بالربح أو الخسارة المقابلة في
األرباح أو الخسائر.
في حال تمت عملية اندماج األعمال على مراحل ،يعاد قياس مصالح المجموعة السابقة في المنشأة المستحوذ عليها لقيمتها
العادلة كما في تاريخ االستحواذ (أي بتاريخ انتقال السيطرة على المنشأة المستحوذ عليها إلى المجموعة) ،ويتم االعتراف
باألرباح والخسائر ،إن وجدت ،في األ رباح أو الخسائر .يتم إعادة تصنيف المبالغ الناشئة عن المصالح في المنشأة المستحوذ
عليها قبل تاريخ االستحواذ ،والتي تم االعتراف بها مسبقا ً في بنود الدخل الشامل األخرى ،إلى أرباح أو خسائر إذا كانت
المعالجة مالئمة في حال تم استبعاد هذه المصالح.
في حال عدم انتهاء المحاسبة األولية عن اندماج األعمال قبل نهاية الفترة المالية التي حصل فيها االندماج ،تسجل المجموعة
المبالغ المؤقتة للبنود التي لم يتم إنتهاء عملية المحاسبة عنها .يتم تعديل هذه المبالغ المؤقتة خالل فترة القياس (انظر أعاله)،
أو يتم االعتراف بموجودات أو مطلوبات إضافية لتعكس المعلومات الجديدة التي تم الحصول عليها حول الحقائق والظروف
السائدة بتاريخ االستحواذ ،إن توفرت ،والتي من شأنها التأثير على المبالغ المعترف بها كما في ذلك التاريخ.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 6-3إستثمار في شركات زميلة
الشركة الزميلة هي تلك المنشأة التي للمجموعة تأثيراً فعا ً
ال عليها ،ويمثل التأثير الفعال قدرة الشركة على المشاركة في
القرارات المتعلقة بالسياسات المالية والتشغيلية للشركة الزميلة وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على هذه السياسات.
تم إدراج نتائج وموجودات ومطلوبات الشركة الزميلة في هذه البيانات المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكية .إال
عندما يتم تصنيف االستثمار كمحتفظ به للبيع  ،وفي هذه الحالة يتم المحاسبة عنه وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية
رقم  5الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة .وطبقا ً لطريقة حقوق الملكية ،يتم االعتراف باالستثمار
في الشركة الزميلة مبدئييا ً في بيان المركز المالي الموحد بالتكلفة ويتم تعديلها الحقا ً لالعتراف بحصة أرباح أو خسيائر
المجموعة والدخل الشامل اآلخر للشركة الزمييل ة .عندما تتخطى حصة المجموعة من الخسائر أسهمها في الشركة الزميلة
(والتي تتضمن أي أسهم طويلة األجل ،والتي في جوهرها ،تشكل جزءاً من صافي استثمارات الشركة في الشركة الزميلة)،
توقف المجموعة االعتراف بحصتها في الخسيائر الالحقة .وال يتم االعتراف بالخسيائر اإلضافية سيوى إلى المدى الذي
تحملت فيه الشركة التيزامات قانونية أو استنتياجية أو قامت بدفعات بالنييابة عن الشركة الزميلة.
يُحتسب أي استثمار في أي شركة زميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ تحول الشركة المستثمرة إلى شركة زميلة.
وعند االستحواذ على االستثمار في شركة زميلة ،فإن أية زيادة في تكلفة الشراء عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة المحددة للشركة الزميلة والتي تم تسجيلها بتاريخ الشراء ،يتم االعتراف بها
كشهرة ،وهو ما يتم تضمينها في القيمة المدرجة لإلستثمار .يتم إثبات أي زيادة في حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة
للموجودات والمطلوبات والمطلوبات المحتملة عن تكلفة الشراء ،بعد إعادة التقييم ،مباشرة في الربح أو الخسارة في الفتيرة
التي تم فيها اإلستحواذ على االستثمار.
تم تطبيق متطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم  36لتحديد ما إذا كان من الالزم االعتراف بأي خسارة النخفاض القيمة فيما
يتعلق باستثمار المجموعة في شركة زميلة .عند الضرورة ،يتم إجراء اختبار على كامل مبلغ القيمة المدرجة لالستثمار (بما
في ذلك الشهرة) لتحديد ما إذا ما كان هناك انخفاض في القيمة وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  36انخفاض قيمة األصول
كأصل واحد وذلك بمقارنة القيمة القابلة لالسترداد (القيمة قيد االستخدام أو القيمة العادلة ناقصا ً تكاليف البيع ،أيهما أعلى) مع
قيمتها الدفترية .إن خسائر اإلنخفاض في القيمة المعترف بها تشكل جزءاً من القيمة المدرجة لالستثمار وال يتم تخصيصها
ألصل محدد بما في ذلك الشهرة .يتم االعتراف بأي استرجاع لخسائر انخفاض القيمة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 36
إلى الحد الذي تزيد عنده القيمة القابلة لالسترداد لالستثمار الحقاً.
توقف المجموعة استخدام طريقة حقوق الملكية من تاريخ توقف اعتبار االستثمار كشركة زميلة .عندما تبقي المجموعة على
مصالحها في أي شركة زميلة سابق وكانت تلك المصالح المحتفظ بها عبارة عن أصل مالي ،تقوم المجموعة بقياس المصالح
المحتيفظ بها بالقيمة العادلة في ذلك التاريخ ،على أن تعتبر القيمة العادلة هي القيمة العادلة لتلك المصالح عند االعتراف
المبدئي بما يتفق مع معيار المحاسبة الدولي رقم  . 39إن الفارق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة في تاريخ التوقف عن
استخدام طريقة الملكية ،والقيمة العادلة ألي مصالح محتفيظ بها وأية متحصالت ناتجة عن استبعاد أي مصالح جزئية في
الشركة الزميلة يتم تضمينها في تحديد األرباح أو الخسائر عند استبعاد الشركة الزميلة .كما تقوم المجموعة بمحاسبة جميع
القيم المعتيرف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر من قبل تلك الشركة الزميلة من خالل األرباح أو الخسائر عند استبعاد
الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة .وعليه ،فإذا ما كان الربح أو الخسارة المعترف بها سابقا ً في الدخل الشامل اآلخر من
قبل تلك الشركة الزميلة كان سيتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد الموجودات أو المطلوبات ذات الصلة،
تعيد المجموعة تصنيف الربح أو الخسارة من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة (كتعديل إعادة تصنيف) عندما يتم التوقف
عن استخدام طريقة حقوق الملكية.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 6-3إستثمار في شركات زميلة (تتمة)
عندما تقوم المجموعة بتخفيض نسبة الملكية في الشركة الزميلة ولكن ال تزال المجموعة مستمرة في إستخدام طريقة حقوق
الملكية ،تقوم المجموعة بإعادة تصنيف نسبة الربح أو الخسارة المعترف به سابقا ً في بنود الدخل الشامل األخرى والمتعلق
بتخفيض نسبة الملكية في حال أن الرب ح أو الخسارة سوف يعاد تصنيفه إلى األرباح أو الخسائر عند إستبعاد األصول أو
االلتزامات ذات الصلة.
عندما تبرم أي من منشآت المجموعة تعامالت مع شركة زميلة ،يتم االعتراف بأية أرباح أو خسيائر من المعامالت مع الشركة
الزمييلة في البييانات المالية الموحدة للمجموعة فقط إلى المدى الذي ال يتعلق بحصة المجموعة في الشركة الزمييلة.
 7-3الموجودات غير المتداولة المحتفظ بها للبيع
يتم قياس الموجودات غير المتداولة (المجموعات المستبعدة) المصنفة كموجودات متاحة للبيع بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة
ناقصا ً تكاليف البيع ،أيهما أقل.
يتم تصنيف الموجودات غير المتداولة والمجموعات المستبعدة على أنها محتفظ بها للبيع إذا كان سيتم استرداد قيمتها الدفترية
من خالل معاملة بيع بدالً من استخدامها المستمر .ال يتم الوفاء بهذا الشرط إال عندما يكون البيع محتمالً للغاية ويكون األصل
(أو المجموعة المستبعدة) متا ًحا للبيع الفوري في حالته الحالية .يجب أن تلتزم اإلدارة بالبيع الذي يتوقع أن يكون مؤهالً
لالعتراف بأنها عملية بيع مكتملة في غضون عام واحد من تاريخ التصنيف.
عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع تنطوي على فقدان السيطرة على شركة تابعة ،يتم تصنيف جميع موجودات ومطلوبات تلك
الشركة التابعة على أنها محتفظ بها للبيع عندما يتم استيفاء المعايير المذكورة أعاله ،بغض النظر عما إذا كانت المجموعة
سوف تحتفظ بغير السيطرة على حصة الشركة التابعة السابقة بعد البيع.
عندما تلتزم المجموعة بخطة بيع يتضمن إستبعاد استث مار في شركة زميلة أو جزء من استثمار في شركة زميلة أو االستثمار
أو جزء من االستثمار في الشركة الزميلة  ،يتم تصنيفها على أنها محتفظ بها للبيع عندما يتم استيفاء المعايير المذكورة أعاله.
بعد ذلك تتوقف المجموعة عن تطبيق طريقة حقوق الملكية فيما يتعلق بالجزء المصنف على أنه محتفظ به للبيع .أي جزء
محتجز من استثمار في شركة زميلة لم يتم تصنيفه على أنه محتفظ به للبيع يستمر في حسابه باستخدام طريقة حقوق الملكية.
 8-3عقود التكافل

 1-8-3التصنيف
تقوم الشركة بإصدار عقود لتحويل مخاطر التكافل أو كأل من مخاطر التكافل والمخاطر المالية .ال تقوم المجموعة بإصدار
العقود التي ىتحول اليها المخاطر.
يتم تصنيف العقود التي تقبل المجموعة بموجبها مخاطر التكافل الهامة من طرف آخر (حامل وثيقة التكافل) من خالل الموافقة
على تعويض حامل وثيقة التكافل في ح ال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد (الحدث المؤمن عليه) من شأنه أن يؤثر
تأثيرا سلبيا ً على حامل وثيقة التكافل كعقود تكافل .وتكون مخاطر التكافل هامة إذا ترتب على الحدث المؤمن عليه سداد
المجموعة لتعويضات إضافية كبيرة نتيجة وقوع الحدث المؤمن عليه مقارنة بعدم وقوعه.
يمكن أن تقوم عقود التكافل أيضأ بتحويل بعض المخاطر المالية .إن المخاطر المالية هي المخاطر من إمكانية التغيير مستقب ً
ال
في واحدة أو أكثر من أسعار الفائدة المحددة ،سعر األداة المالية ،سعر المنتج ،سعر صرف العملة األجنبية ،مؤشر السعر،
مؤشر األسعار أو المعدالت ،ت صنيف اإلئتمان أو بند متغير آخر ،بشرط أنه في حالة المتغيرات غير المالية تكون المتغيرات
غير مرتبطة بطرف من أطراف العقد.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 8-3عقود التكافل (تتمة)
 1-8-3التصنيف (تتمة)
يتم تصييف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين هامة كعقود استثمار .عندما يدم تصنيف العقد كعقد تأمين يظل مصنفا ً
كعقد تأمين حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انتهاؤها.

 2-8-3اإلعتراف والقياس
يتم تصنيف عقود التأمين إلى ثالث أقسام أساسية وذلك بنا ًء على طبيعة المخاطر ،وطول الفترة الزمنية لتغطية مخاطر عقد
التأمين وكذلك بنا ًء على ثبات أو عدم ثبات الشروط المشار لها في ذلك العقد.

عقود التكافل العامة

يتم اإلعتراف بإجمالي المساهمات المكتتبة ،فيما يتعلق بوثائق التأمين السنوية ،ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عند
بداية وثيقة التأمين .فيما يتعلق بالوثائق التي تزيد مدتها عن سنة واحدة ،يتم توزيع المساهمات على مدى مدة الوثائق على
أقساط متساوية ،ويتم إدراج األجزاء غير المنتهية من هذه المساهمات ضمن "المساهمات غدر المكتسبة" في بيان المركز
المالي الموحد.

عقود التكافل العائلي
ترتبط هذه العقود بأحداث متعلقة بحياة اإلنسان مثل الوفاة أو اإلصابات الجسدية إلخ .بالنسبة للعقود قصيرة األجل ،التي تكون
عادةً مع مجموعة من العمالء ،فيتم اإلعتراف بالمساهمات عند استحقاقها .بالنسبة للعقود طويلة األجل ،التي تكون عادةً مع
أفراد ،فيتم اإلعتراف بالمساهمات عندما استالمها.

عقود اإلستثمارات المرتبطة بالوحدات
يمثل عقد التكافل المرتبط بوحدة ما بعقد تكافل يربط المدفوعات المذكورة بالعقد بوحدات محافظ اإلستثمار التي أنشأتها
المجموعة باألقساط الواردة من المشاركين في البرنامج .تتم إدارة هذه األموال من قبل المجموعة نيابة عن المشاركين في
البرنامج بموجب الثقة االئتمانية كمضارب (المدير) .باإلضافة إلى ذلك تقوم المجموعة بإدارة صندوق التبرع نيابة عن
المشاركي ن في البرنامج للوفاء باإللتزامات الناشئة عن عمليات التكافل .لم تلجأ المجموعة إلى موجودات صندوق التبرع .يتم
تحميل تكاليف اإلستثمار المرتكزة على نسبة معينة من قيمة الصندوق كأتعاب .يرتبط المطلب اتجاه المشاركين في البرنامج
بأداء الموجودات ذات الصلة بهذه المحافظ .تفي هذه المشتقات الضمنية بتعريف عقد التكافل .ونظراً ألن جميع المطلوبات
الناشئة عن مشتقات ضمنية ،يتم بالفعل قياسها بالقيمة العادلة ،ونظرا إلن جميع اإلستثمارات التي تقوم بها المجموعة نيابةً
عن المشاركين في البرنامج ،يتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ،فإن المجموعة ال تقوم باحتساب المشتقات
الضمنية بشكل منفصل.
في حالة مطالبة ما ،يكون المبلغ المدفوع مساويا ً للمبلغ المؤمن عليه أو قيمة الوحدة ،أيهما أكبر ،ويتم احتساب المطلوبات بنا ًء
على التقييم اإلكتواري المرتكز على القيمة الحالية للمنافع المتوقعة أن تعود على المشاركين في البرنامج.
عندما ال يكفي صندوق التبرع للوف اء بالمطلوبات ،سوف يمنح المساهمون قرض بدون ربح للصندوق للوفاء بالتزاماته بموجب
العقود مع المشاركين .يسمى هذا القرض بالقرض الحسن ،وهو قرض يعاد سداده إلى المساهمين من الفائض المستقبلي
لصندوق التبرع.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 8-3عقود التكافل (تتمة)
 2-8-3اإلعتراف والقياس (تتمة)
عقود اإلستثمارات المرتبطة بالوحدات (تتمة)
تسمي المساهمات المدفوعة بعد عملية التخصيص لصندوق الوحدة/لصندوق اإلستثمار بتبرعات التكافل ويتم تحويلها إلى
صندوق التبرع حيث يتم دفع رسوم الوكالة للمساهمين .ترتكز تبرعات التكافل على معدالت مناسبة للوفيات والحاالت
المرضية .إن صندوق التبرع هو صندوق جماعي يتم استثماره وإدارته وفقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية بغرض تقديم امتيازات
متعلقة بحياة األعضاء المؤمن عليهم (المشاركين في البرنامج) وسداد القرض الحسن (إن وجد).
تتضمن العقود طويلة األجل للتأمين على حياة األفراد سمة المشاركة اإلستثمارية .قد ينشأ فائض في صندوق التبرع بعد
حساب
المطالبات ،والمصروفات ذات الصلة ،وعائدات اإلستثمارات واإلحتياطيات .يصبح الفائض متاح للتوزيع على المستحقين من
المشاركين شريطة أن يكون هناك صافي فائض في صندوق التبرع للسنة ذات الصلة .يرجع توزيع الفائض لقرار مجلس
اإلدارة ،ويعتبر هذا التوزيع حق تعاقدي مكمل لغيره من اإلمتيازات المذكورة في العقد.
تهدف عقود التكافل إلى التأمين على الحياة على مدى فترة طويلة .ومع ذلك ،يتم اإلعتراف بمساهمات التكافل مباشرة على
أنها التزامات .يتم زيادة هذه اإللتزامات بالحركة في القيمة العادلة لإلستثمارات ذات الصلة /أسعار الوحدات ويتم تخفيضها
من خالل رسوم إدارة الوثيقة ورسوم الوفاة والتنازل والسحوبات ،إن وجدت.
تشتمل اإللتزامات الخاصة بهذه العقود على أية مبالغ ضرورية لتعويض المجموعة عن الخدمات التي يجب تقديمها على مدى
فترات مستقبلية .ينطبق ذلك على العقود التي تكون فيه رسوم إدارة الوثيقة أعلى في السنوات األولى عن السنوات الالحقة.
إن رسوم الوفاة المخصومة في كل فترة من حاملي العقود كمجموعة تعتبر كافية لتغطية إجمالي مطالبات الوفاة المتوقعة،
التي تزيد عن أرصدة حساب العقد في كل فترة؛ وعليه لم يتم وضع التزم إضافي لهذه المطالبات.

 3-8-3احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
تتألف أقساط التأمين غير المكتسبة التي تم وضعها في اإلعتبار في احتياطي المساهمات غير المكتسبة من النسبة المقدرة من
إجمالي المساهمات المكتتبة التي تتعلق بفترات التأمين التي تلي تاريخ بيان المركز المالي الموحد .يتم احتساب احتياطي
المساهمات غير المكتسبة باستخدام طريقة  1/365باستثناء الشحن البحري والتأمين الهندسي .يتم اإلعتراف باحتياطي
المساهمات غير المكتسبة للشحن البحري كنسبة ثابتة من المساهمات المكتتبة كما تقتضي اللوائح المالية .من المفترض أن
يزداد المعدل الذي تتحقق بموجبه األقساط بنفس معدل زيادة المخاطر التي تتم مواجهتها على مدى فترة سريان وثيقة التأمين.
عند احتساب احتياطي التكافل العائلي ،يقوم الخبير اإلكتواري لدى المجموعة بوضع المساهمات غير المكتسبة من التكافل
العائلي بعين اإلعتبار.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 8-3عقود التكافل (تتمة)

 4-8-3المطالبات
تشتمل المطالبات المتكبدة على التسويات وتكاليف التعامل الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرات في مخصصات المطالبات
قيد التسوية الناتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالية .عندما يكون ممكناً ،يتم خصم تعويضات اإلنقاذ والمبالغ المستردة
المتعلقة بها.
تتألف المطالبات قيد التسوية من المخصصات التي يتم رصدها وفقا ً لتقديرات المجموعة للتكلفة النهائية لتسوية كافة التعويضات
المتكبدة وغير المدفوعة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد سواء تلك التي تم اإلبالغ عنها أم لم يتم باإلضافة إلى
مصروفات التعامل مع المطالبات الداخلية والخارجية ويخصم منها القيمة المتبقية والمبالغ المستردة األخرى .يتم تقييم
المطالبات قيد التسوية من خالل مراجعة المطالبات المبلغ عنها بصورة فردية .ال يتم خصم مخصصات المطالبات قيد التسوية.
يتم إظهار التعديالت على مخصصات المطالبات المرصودة ف ي فترات سابقة في البيانات المالية الموحدة للفترة التي تمت فيها
التعديالت .كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة والتقديرات الموضوعة بصورة منتظمة.

 5-8-3إجمالي المطالبات المدفوعة
يتم اإلعتراف بإجمالي المطالبات المدفوعة ضمن بيان األرباح أو الخسائر الموحد عندما يكون مبلغ المطالبة مستحق الدفع
إلى حاملي وثائق التأمين ويتم تحديد األطراف األخرى وفقا ً لبنود عقود التكافل.

 6-8-3المطالبات المستردة
تشمل المطالبات المستردة المبالغ المستردة من شركات إعادة التكافل فيما يتعلق بإجمالي المطالبات التي تم دفعها من قبل
المجموعة ،وفقا ً لعقود إعادة التكافل التي تحتفظ بها المجموعة ،وهي تشمل أيضا القيمة المتبقية وغيرها من المطالبات
المستردة.

 7-8-3إجمالي المطالبات قيد التسوية والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
يتألف إجمالي المطالبات قيد التسوية من التكاليف المقدرة للتعويضات المتكبدة والتي لم يتم سدادها في تاريخ بيان المركز
المالي الموحد .فيما يتعلق بمخصصات المطالبات والمبلغ عنها ولم يتم دفعها حتى تاريخ بيان المركز المالي الموحد ،فيتم
رصدها وفقا ً لتقديرات كل حالة على حدة ،وتعتمد هذه المخصصات على تقدير الخسائر ،التي سيتم حتما ً دفعها عن كل مطالبة
غير مدفوعة ،ويتم رصدها من قبل اإلدارة في ضوء المعلومات المتاحة حاليا ً والخبرة السابقة .كذلك يتم رصد مخصص
إضافي صافي وفقا ً لتقديرات اإلدارة ألي مطالبات متكبدة والمببغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي الموحد إستناداً إلي
تقديرات اإلدارة .يتم تقدير حصة اعادة التكافل من اجمالي المطالبات واظهارها بشكل منفصل.

 8-8-3احتياطي العجز في المساهمات
يتم رصد مخصص للعجز في المساهمات الناتج عن عقود التكافل العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للتعويضات والمصروفات
المنسوبة للفترات غير المنتهية لوثائق التأمين السارية في تاريخ بيان المركز المالي الموحد عن مخصص المساهمات غير
المكتسبة والتزامات المطالبات المسجلة بالفعل فيما يتعلق بهذه الوثائق .يتم احتساب مخصص العجز في المساهمات استناداً
لفئات األعمال التي يتم إداراتها معا ً مع الوضع باإلعتبار عائد اإلستثمار المستقبلي لإلستثمارات المحتفظ بها لدعم المساهمات
غير المكتسبة ومخصصات التعويضات.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 8-3عقود التكافل (تتمة)

 9-8-3إعادة التكافل
تقوم المجموعة بالتنازل عن إعادة التكافل في سياق أعمالها اإلعتيادية بغرض الحد من صافي خسائرها المحتملة من خالل
تنويع المخاطر التي تتعرض لها .يتم عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود إعادة التكافل
المتنازل عنها بصورة منفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود التكافل ذات الصلة
حيث أن ترتيبات إعادة التكافل ال تعفي المجموعة من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين.
يتم احتساب المبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة التكافل بطريقة تتوافق مع المساهمات ذات الصلة المتضمنة في موجودات
إعادة التكافل.
يتم تقييم موجودات إعادة ا لتكافل مقابل اإلنخفاض في القيمة في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد .تعتبر موجودات إعادة
التكافل قد تعرضت النخفاض في القيمة في حال وجود دليل موضوعي ،نتيجة لحدث وقع بعد اإلعتراف المبدئي بها ،وأن
المجموعة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة لها ويكون لهذا الحدث تأثير يمكن قياسه بطريقة موثوقة على المبالغ
التي سوف تستلمها المجموعة من شركات إعادة التأمين .ويتم اإلعتراف بخسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة التكافل ضمن
بيان األرباح أو الخسائر الموحد في السنة التي تم تكبدها فيها.
يتم اإلعتراف بعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة التكافل على أساس اإلستحقاق.

 10-8-3تكلفة العموالت المؤجلة
فيما يتعلق بعقود التكافل قصيرة األجل ،تتمثل موجودات تكلفة العموالت المؤجلة بالجزء من تكلفة اإلستحواذ الذي يساوي
النسبة من إجمالي المساهمات المكتتبة غير المكتسبة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد وتصبح جزءاً من احتياطيات
المساهمات غير المكتسبة.
بالنسبة لعقود التكافل العائلي الفردية وعقود التكافل طويلة األجل المرتبطة بوحدةً ما ،يتم تحميل العمولة المتعلقة بالتكافل على
أقساط متساوية على مدى العمر المتوسط للوثيقة ،في حين يتم تحميل العمولة المتعلقة باإلستثمارات المخصصة للمشاركين
على أساس تناسبي.

 11-8-3ذمم تكافل مدينة ودائنة
إن المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكالء التأمين وشركات إعادة التأمين وإعادة التكافل والمستحق لحساب
استثمار المشاركين ،هي أدوات مالية يتم إدراجها في مديني ودائني التكافل وليس في مخصصات عقود التكافل أو موجودات
إعادة التكافل.

 12-8-3إحتياطي التكافل العائلي
يتم تحديد احتياطيات المخاطر من خالل تقييم خبير تأمين مستقل لفوائد وثيقة التأمين المستقبلية .تشتمل هذه االفتراضات
اإلكتوارية على هامش التغير العكسي وتختلف بصورة عامة حسب نوع الوثيقة وسنة اإلصدار ومدة الوثيقة .ترتكز
اإلفتراضات المتعلقة بالوفاة ومعدل السحب على الخبرة السابقة .تتأثر التعديالت على رصيد الصندوق بالمبالغ المحملة على
أو المضافة إلى الدخل.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 8-3عقود التكافل (تتمة)

 13-8-3تعويضات الحطام والتنازل
تجيز بعض عقود التكافل للمجموعة بيع بعض الممتلكات (عادة التالفة) التي تم اإستحواذ عليها لتسوية مطالبة ما .كما قد يكون
للمجموعة الحق في السعي إلى أطراف أخرى لسداد بعض أو كل التكاليف (التعويضات) .يتم اإلعتراف بتقديرات المبالغ
المستردة الباقية وتعويضات التنازل كمخصص لقياس مسؤولية التكافل عن المطالبات.

 14-8-3تعويضات اختبار كفاية االلتزام
تقوم المجموعة في نهاية كل بيان مركز مالي موحد بفحص كفاية اإللتزامات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين ،بإستخدام
أفضل التقديرات المالية للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية لعقود التأمين .وفي حال أظهر ذلك التقييم أن القيمة الدفترية
لمطلوبات التأمين غير مالئمة في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية ،يتم تحميل كامل العجز فوراً وتكوين مخصص
للمخاطر السارية.
 9-3اإلعتراف باإليرادات

 1-9-3إيرادات عقود التكافل
يتم قياس إيرادات عقود التكافل بموجب معايير اإلعتراف باإليرادات المحددة في عقود التكافل والمدرجة ضمن هذه
اإليضاحات حول البيانات المالية الموحدة.

 2-9-3إيرادات الودائع
يتم إحتساب إيرادات الودائع على أساس الفترات الزمنية والمبالغ األصلية ومعدل سعر الفائدة الفعال .يتمثل سعر الفائدة الفعال
في معدل سعر الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية المستلمة خالل العمر المتوقع لألصل المالي بهدف
الوصول إلى صافي القيمة الدفترية لذلك األصل المالي.

 3-9-3إيرادات توزيعات األرباح
يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عندما ينشأ حق للمجموعة بإستالم دفعات عن توزيعات األرباح.

 4-9-3إيرادات الرسوم و العموالت
يتم اإلعتراف بإيرادات الرسوم العموالت المستلمة أو المستحقة التي ال تتطلب من المجموعة تقديم المزيد من الخدمات عند
تاريخ البدء أو التحديد الفعلي للوثيقة ذات الصلة.

 5-9-3إيرادات اإليجارات
يتم إحتساب إيرادات اإليجارات من اإلستثمارات في الممتلكات المؤجرة بعقود إيجار تشغيلية بطريقة القسط الثابت وعلى
أساس مدة تلك العقود.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 10-3العمالت األجنبية
تظهر البيانات المالية الموحدة للشركة بالعملة المسيتخدمة في البيئة اإلقتصادية التي تمارس الشركة فيها نشاطها (العملة
المتداولة) .ألغراض البيانات المالية الموحدة فقد تم عرض نتائج أعمال المجموعة ومركزها المالي بالدرهم اإلماراتي والذي
يعتبر العملة المستخدمة في المجموعة وعملة عرض البيانات المالية الموحدة .
عند إعداد البيانات المالية الموحدة للشركة ،يتم تسجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة المستخدمة في الشركة (العملة
األجنبية) على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت .بتاريخ كل بيان مركز المالي الموحد ،يتم إعادة تحويل
البنود المالية المدرجة بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة بذلك التاريخ .يتم إعادة تحويل البنود غير المالية
بالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف السائدة عند تحديد القيمة العادلة لها .ال يتم إعادة
تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها طبقا ً للتكلفة التاريخية.
ألغراض إعداد البيانات المالية الموحدة ،فإنه تم عرض موجودات ومطلوبات العمالت األجنبية للمجموعة على أساس أسعار
الصرف السائدة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد .يتم إعادة تحويل اإليرادات والمصروفات على أساس متوسط
أسعار الصرف السائدة خالل الفترة ،ما لم يحدث تغيير جوهري في أسعار الصرف خالل الفترة ،وفي هذه الحالة يتم إستخدام
أسعار الصرف كما في تاريخ المعاملة .يتم إدراج الفروقات في أسعار الصرف في بنود الدخل الشامل األخرى ويتم مراكمتها
في إحتياطي تحويل العمالت األجنية.
عند إستبعاد عمليات أجنبية (مث ً
ال عند إستبعاد كل حصة المجموعة في عمليات أجنبية ،أو عند فقدان السيطرة على الشركة
التابعة التي تشمل عمليات أجنبية ،أو خسارة التحكم في المشاريع المشتركة التي تحتوي على عمليات أجنبية أو خسارة التأثير
الجوهري على شركة زميلة تحتوي على عمليات أجنبية) ،يتم تحميل كل فروقات أسعار الصرف المتراكمة في حقوق
المساهمين والمتعلقة بالعمليات العائدة على مساهمي الشركة ،إلى األرباح أو الخسائر .يتم إستبعاد أي فروقات في أسعار
الصرف التي حدثت مسبقا ً والمتعلقة باألقلية غير المسيطرة ولكن ال يتم إعادة تحميلها لألرباح أو الخسائر.
باإلضافة إلى ذلك ،فيما يتعلق باإلستبعاد الجزئي للشركة التابعة التي تشمل العمليات األجنبية التي ينتج عنها فقدان السيطرة
على الشركة التابعة ،فأنه يتم إعادة توزيع فروقات أسعار الصرف المتراكمة بنسب متساوية على حقوق األقلية غير المسيطرة
مع عدم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة .بالنسبة لكافة اإلستبعادات الجزئية األخرى (شركات زميلة أو الكيانات الخاضعة
للسيطرة التي ال تؤدي إلى فقدان السيطرة) ،يتم تحميل األرباح والخسائر بحصة تناسبية من فروقات أسعار الصرف المتراكمة.
يتم معاملة الشهرة والتعديالت على القي مة العادلة الناتجة عن اإلستحواذ على عمليات أجنبية كموجودات ومطلوبات عمليات
أجنبية ويتم تحويلها على أساس سعر الصرف السائد كما في نهاية الفترة المالية .يتم إدراج فروقات أسعار الصرف ضمن
بنود الدخل الشامل األخرى.
 11-3تعويضات الموظفين

 1-11-3خطة المساهمات المحددة
تقوم المجموعة بالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين اإلجتماعي لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا ً
لقانون العمل اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )7لعام  ،1999وبموجبه تقوم المجموعة بالمساهمة بما نسبته
 %12.5من إ جمالي مبلغ " الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة " عن موظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة.
يساهم موظفي المجموعة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وكذلك الحكومة بنسبة  %12.5من مبلغ " الرواتب
الخاضعة لحساب المساهمة " .إن إلتزام المجموعة الوحيد بالنسبة لمخصص التقاعد والتأمين االجتماعي هو القيام بتحويل
المساهمات المحددة فقط .ويتم إدراج تلك المساهمة في األرباح والخسائر.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 11-3تعويضات الموظفين (تتمة)

 2-11-3مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين
يتم أيضا ً عمل مخصص إضافي بكافة مبالغ مكافآت نهاية الخدمة المستحقة للموظفين من غير مواطني دولة اإلمارات العربية
المتحدة وفقا ً لقانون العمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك على أساس فترات خدمتهم والراتب األساسي الذي يتقضاه
كما بتاريخ بيان المركز المالي الموحد  .يتم إدراج المخصص المتعلق بمكافآت نهاية الخدمة تحت بند المطلوبات غير المتداولة.
 12-3ممتلكات ومعدات
تظهر األرض والمباني بمبالغ إعادة التقييم والتي تمثل القيمة العادلة لهذه الموجودات في تاريخ إعادة التقييم ،ناقصا ً اإلستهالك
المتراكم الالحق وخسائر إنخفاض القيمة المتراكمة .يتم إجراء إعادة التقييم بشكل دوري بحيث ال يكون هناك اختالف جوهري
بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة العادلة كما بتاريخ بيان المركز المالي.
يتم إدراج أي زيادة ناتجة عن إعادة تقييم األرض والمباني ضمن بيان الدخل الشامل كإحتياطي إعادة تقييم ممتلكات ،بإستثناء
في حال عكس إنخفاض تقييم أصل تم اإلعتراف به في بيان الدخل سابقاً ،فإنه في هذه الحالة يتم إدراج الزيادة الناتجة عن
التقييم ضمن بيان الدخل إلى الحد الذي تم تسجيل اإلنخفاض السابق في بيان الدخل .يتم االعتراف بانخفاض القيمة الدفترية
لألرض والمباني المعاد تقييمها في بيان الدخل وذلك للمدى الذي يزيد فيه هذا االنخفاض عن رصيد إحتياطي إعادة تقييم
الممتلكات الذي تم تسجيله سابقا ً نتيجة إعادة التقييم.
تظهر الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصا ً اإلستهالك المتراكم وأية خسائر إنخفاض القيمة.
يتم إحتساب اإلستهالك إلطفاء تكلفة أو تقييم األصول مبنيا ً على مدة الخدمة المتوقعة ،بإستخدام طريقة القسط الثابت .يتم في
نهاية كل سنة مراجعة مدة الخدمة المتوقعة لألصل ،القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ،ويتم تسجيل أثر أي تغيير في
هذه التقديرات خالل الفترات المستقبلية.
يظهر الربح أو الخسارة الناتجة عن إستبعاد أو حذف جزء من الممتلكات والمعدا ت ،والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع
والقيمة الدفترية لألصل في األرباح أو الخسائر.
يتم إحتساب اإلستهالك على مدة الخدمة المتوقعة للموجودات (فيما عدا األرض) من  10 – 4سنوات.
يتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء بالتكلفة المتكبدة من تاريخ بدء المشروع حتى تاريخ رسملته .عند الرسملة ،يتم
تحويل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى فئة الممتلكات والمعدات المناسبة ويتم استهالكها وفقًا للسياسات المحاسبية للمجموعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 13-3اإلستثمارات في ممتلكات
تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو لزيادة قيمتها .يتم قياس
اإلستثمارات في ممتلكات مبدئيا ً بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة.
تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال جزء من اإلستثمار في ممتلكات الموجودة عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشروط
المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل التكاليف الدورية لصيانة تلك الممتلكات .الحقا ً إلثبات اإلستثمارات في ممتلكات بشكل مبدئي،
يتم إدراجها بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي .يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن
التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيها .
يتم إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات إما عند إستبعادها أو عند إيقاف إستخدامها واإلنتفاع منها بشكل دائم ولم يعد يتوقع منها
أي منافع إقتصادية بصورة دائمة من اإلستخدام ولم يعد هناك مزايا إقتصادية مستقبلية متوقعة من إستبعادها .يتم اإلعتراف
بأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات في األرباح أو الخسائر للفترة التي تم خاللها
السحب أو اإلستبعاد.
تم تحديد القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح استناداً إلى التقيي مات التي يجريها مقيمون ومستشارون مستقلون.
 14-3الموجودات غير الملموسة

الشهرة
تنشىء الشهرة نتيجة اإلستحواذ على الشركات التابعة .ال يتم إطفاء الشهرة ولكن يتم مراجعتها لتحديد انخفاض القيمة على
األقل سنويًا .ألغراض إختبار إنخفاض القيمة ،يتم توزيع الشهرة على كل الوحدات المنتجة للنقد في المجموعة (أو الوحدات
المنتجة للنقد في المجموعات) والتي يتوقع إستفادتها من عملية اإلندماج .يتم إجراء إختبار سنوي إلنخفاض القيمة للوحدات
المنتجة للنقد والتي تم توزيع الشهرة عليها أو على فترات أكثر تقاربا ً إذا وجد ما يشير إلى إنخفاض قيمة الوحدة .إذا كانت
القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المنتجة للنقد أقل من القيمة الدفترية لها يتم تحميل خسارة اإلنخفاض أوالً لتخفيض القيمة
الدفترية للشهرة الموزعة على الوحدة ثم على األصول األخرى للوحدة تناسبيا ً على أساس القيمة المدرجة لكل أصل في
الوحدة .إن خسائر إنخفاض القيمة المسجلة للشهرة ال يمكن عكسها في فترات الحقة .عند استبعاد الوحدات المنتجة للنقد ،يتم
إحتساب قيمة الشهرة المخصصة لها لتحديد الربح /الخسارة الناتجة من اإلستبعاد.

برامج الكمبيوتر
يتم إدراج الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا ً اإلستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة( ،إن وجدت) .يتم إحتساب
اإلطفاء على أساس القسط الثابت مبنيا ً على الخدمة المتوقعة لألصل .تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية التقديرية وطرق اإلطفاء
في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد ،ويتم احتساب أثر التغير في القيم المقدرة على أساس مستقبلي .يتم إحتساب اإلطفاء
على مدة الخدمة المتوقعة وهي من  3إلى  5سنوات.
 15-3إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة
تقوم المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة لتحديد فيما
إذا كان هناك أي مؤشر يدل على وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات ،وفي حالة وجود ذلك المؤشر ،فانه يتم
تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن إنخفاض القيمة (إن وجدت) .وفي حال
صعوبة تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل فرديا ً تقوم المجموعة بتقدير القيمة المستردة لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها
األصل .عند وجود أسس معقولة للتوزيع  ،فإنه يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد النقد بشكل إفرادي وما دون ذلك
فإنه يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد بنا ًء على أسس معقولة يمكن تحديدها .
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 15-3إنخفاض قيمة الموجودات الملموسة وغير الملموسة (تتمة)
إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة ،مطروحا منها تكلفة البيع ،والقيمة قيد اإلستخدام .عند تقدير
القيمة قيد اإلستخدام ،فإن التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل يتم خصمها لقيمتها الحالية بإستخدام سعر خصم يعكس
تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود في ضوء المخاطر المرتبطة بذلك األصل.
أما إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة لألصل (وحدة توليد النقد) أقل من قيمته الدفترية ،فإنه يتم خفض القيمة الدفترية
لألصل (وحدة توليد النقد) إل ى القيمة التي يمكن إستردادها  .إن خسارة إنخفاض القيمة تحمل مباشرة على األرباح أو الخسائر
إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة اإلنخفاض في القيمة تعامل كإنخفاض في إعادة التقييم .
في حال تم الحقا ً إسترداد خسارة إنخفاض القيمة  ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد) إلى إن تصل للقيمة
المقدرة التي يمكن إستردادها على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك إنخفاض في قيمة األصل
(وحدة توليد النقد) في السنوات السابقة .إن إسترداد خسارة اإلنخفاض في القيمة تدرج في األرباح أو الخسائر إال إذا كان
األصل قد تم إعادة تقييمه  ،وفي هذه الحالة فإن إسترداد خسارة اإلنخفاض في القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم .
 16-3المخصصات
يتم أخذ مخصصات عند وجود إلتزامات حالية (قانونية أو إجبارية) كنتيجة ألحداث سابقة  ،والتي قد تتطلب إلتزاما ً على
المجموعة بتسديدها ،والتي يمكن تقديرها بطريقة موثوقة لسداد مبلغ اإللتزام.
يتم قياس المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروف المطلوب لمقابلة اإللتزام كما بتاريخ بيان المركز المالي مأخوذاً
في عين اإلعتبار أي مخاطر ناتجة من عدم تقدير قيمة المخصص بشكل جيد  .إن تحديد قيمة المخصص يتم بتقدير التدفق
النقدي الخارجي ألي منافع إقتصادية يتم إستخدامها لتسديد تلك اإللتزامات الحالية  ،وهي تمثل القيمة الحالية لذلك التدفق
النقدي .
عند توقع إسترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث ،فإنه يتم تسجيل المبالغ المدينة
كأصل إذا ما تم التأكد فعالً من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة للقياس بشكل موثوق .
 17-3ضريبة الدخل
ال تخضع الشركة ألي ضريبة على األرباح داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة .يتم رصد مخصص للضرائب على العمليات
الخارجية للشركات التابعة وفقا ً للقوانين المالية المطبقة في كل دولة.
 18-3محفظة حاملي وثائق التأمين
يتم تمويل أي عجز في محفظة حاملي وثائق التأمين من قبل المساهمين من خالل قرض حسن وفقا ً للتعهد الخاص بهم .تحتفظ
المجموعة بمخصص كامل مقابل تلك األرصدة (إيضاح .)23
 19-3اإليجـار

المجموعة كمستأجر
عند بداية العقد ،تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كان العقد يتضمن عقد إيجار .تقوم المجموعة باإلعتراف بحق إستخدام الموجودات
ومطلوبات عقود اإليجار المقابلة فيما يتعلق بجميع ترتيبات عقد اإليجار الذي تكون فيها هي المستأجر ،باستثناء عقود اإليجار
قصيرة األجل ) المحددة كعقود إيجار لها فترة إيجار لمدة  12شهرا أو أقل ( وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة .بالنسبة
لهذه العقود ،تقوم المجموعة باإلعتراف بمدفوعات اإليجار كمصاريف تشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد
اإليجار ما لم يكن هنالك أساس منهجي آخر أكثر تمثيال للمخطط الزمني الذي يتم فيه استهالك المنافع االقتصادية من األصول
المؤجرة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 19-3اإليجـار (تتمة)
المجموعة كمستأجر (تتمة)
يتم قياس مطلوبات عقود اإليجار مبدئيا ً بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم تسديدها في تاريخ البدء ،ويتم تخفيضها
باستخدام السعر الضمني في عقد اإليجار .إذا لم يكن هنالك إمكانية لتحديد هذا المعدل بسهولة ،سوف يستخدم المستأجر معدل
اإلقراض للمجموعة.
تت ضمن مدفوعات اإليجار المدرجة في قياس مطلوبات عقود اإليجار ما يلي:
• مدفوعات ثابتة (بما في ذلك مدفوعات ثابتة مض ّمنة) ،مطرو ًحا منها حوافز التأجير;
• مدفوعات متغيرة التي تستند إلى مؤشرات او معدالت ،يتم قياسها مبدئيا ً بإستخدام المؤشرات أو المعدالت في تاريخ
البدء;
• المبالغ التي يتوقع أن يدفعها المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية;
• سعر الممارسة لخيار الشراء إذا كان المستأجر على يقين معقول من ممارسة هذا الخيار ; و
• دفع غرامات إنهاء العقد ،إذا كان عقد اإليجار يعكس المستأجر الذي يمارس هذا الخيار.
يتم عرض مطلوبات عقود اإليجار بشكل منفصل في بيان المركز المالي الموحد.
يتم قياس مطلوبات عقود اإليجار الحقا ً من خالل زيادة القيمة الدفترية لتعكس الفائدة على مطلوبات عقود اإليجار (باستخدام
طريقة الفائدة الفعلية) وبتخفيض القيمة الدفترية لتعكس مدفوعات اإليجار المدفوعة.
تقوم المجموع ة بإعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار (وإجراء تعديل مماثل لحق استخدام الموجودات ذي الصلة) عند:
• تغيير مدة عقد اإليجار أو هنالك حدث أو تغيير كبير في الظروف مما أدى إلى تغيير في تقييم ممارسة خيار الشراء،
وفي هذه الحالة يتم إعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار من خالل خصم مدفوعات اإليجار المعدلة باستخدام معدل
خصم معدل.
• تغيير مدفوعات اإليجار بسبب التغييرات في مؤشر أو معدل أو تغيير في المدفوعات المتوقعة بموجب قيمة متبقية
مضمونة ،وفي هذه الحاالت يتم إعادة قياس مطلوبات عقود اإليجار من خالل خصم مدفوعات اإليجار المعدلة
باس تخدام معدل الخصم المبدئي (إال إذا كان التغير في مدفوعات اإليجار بسبب التغيير في المعدالت المتغيرة ،وفي
هذه الحالة سيتم تعديل معدل الخصم المعدل).
• تعديل عقد اإليجار والتعديالت التأجيرية ال يتم قيدها كإيجار منفصل وفي هذه الحالة إن مطلوبات اإليجار يتم قياسها
من خالل خصم مدفوعات اإليجار المعدلة بإستخدام خصم معدل.
لم تقم المجموعة بإجراء أي من هذه التعديالت خالل الفترات المعروضة.
يتم إستهالك حق إستخدام الموجودات على مدى فترة اإليجار أو العمر اإلنتاجي لألصل األساسي أيهما أقصر .إذا كان عقد
اإليجار ينقل ملكية األصل األساسي أو تكلفة حق االستخدام ،يعكس أن المجموعة تتوقع ممارسة خيار الشراء ،فإن قيمة حق
االستخدام ذات الصلة يتم إهالكها على مدى العمر اإلنتاجي لألصل األساسي .يبدأ االستهالك في تاريخ بدء عقد اإليجار.
يتم عرض أصول حق االستخدام بشكل منفصل في بيان المركز المالي الموحد.
تقوم المجموعة بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم  36لتحديد ما إذا كان حق إستخدام الوجودات قد انخفضت قيمته
وتسجيل أي خسائر انخفاض قيمة محددة وفقًا لسياسة الممتلكات والمعدات.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3ملخص بأهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 19-3اإليجـار (تتمة)
المجموعة كمستأجر (تتمة)
إن دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تستند إلى مؤشر أو معدل ال تدخل في قياس مطلوبات عقود اإليجار وحق إستخدام
الموجودات .يتم إدراج المدفوعات ذات الصلة كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى هذه
المدفوعات ويتم إدراجها ضمن "المصاريف العمومية واإلدارية" في بيان الدخل الشامل الموحد.
كوسيلة عملية ،يسمح المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  16للمستأجر بعدم فصل مكونات الدفعات غير اإليجارية،
وبدالً من ذلك إحتساب أي عقد إيجار والمكونات غير اإليجارية مرتبطة به كترتيب واحد .وقد استخدمت المجموعة هذه
الوسيلة العملية.

المجموعة كمؤجر
دخلت المجموعة في عقود إيجار كمؤجر فيما يتعلق ببعض اإلستثمارات في ممتلكات .يتم تصنيف عقود اإليجار التي تكون
المجموعة فيها مؤجراً لها كإيجارات تمويلية أو تشغيلية .عند تحويل شروط عقد اإليجار ،مخاطر ومنافع التملك إلى المستأجر،
يتم تصنيف العقد على أنه عقد إيجار تمويلي .يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلية.
يتم االعتراف بإيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصلة.
باإلضافة إلى التكاليف المباشرة األولي ة المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر
ويتم االعتراف بها على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
يتم االعتراف بالمبالغ المستحقة من المستأجرين بموجب عقود اإليجار التمويلي كذمم مدينة بمبلغ صافي استثمار المجموعة
في عقود اإليجار .يتم تخصيص إيرادات عقود اإليجار التمويلي للفترات المحاسبية لتعكس معدل عائد دوري ثابت على صافي
استثمار المجموعة غير المسدد فيما يتعلق بعقود اإليجار.
عندما يتضمن العقد مكونات اإليجار وغير اإليجار  ،تطبق المجموعة المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15لتوزيع
الثمن بموجب العقد لكل مكون.
 20-3الموجودات المالية
يتم اإلعتراف أو إلغاء اإلعتراف بجميع الموجودات المالية كما في تاريخ المعاملة ،عندما يتم شراء أو بيع الموجودات المالية
بموجب عقد يتطلب الحصول أو التنازل عن تلك الموجودات المالية خالل جدول زمني معين ويتم إبرامه بواسطة السوق
المالي ذو العالقة  .يتم قياس الموجودات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة وتكاليف المعاملة ،بإستثناء الموجودات المالية
المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم قياسها مبدئيا ً بالقيمة العادلة.
يتم تصنيف الموجودات المالية للمجموعة من الفئات التالية :نقد وأرصدة لدى البنوك  ،أوراق مالية متاحة للبيع ،إستثمارات
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ،إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق و "القروض والذمم المدية" .يعتمد
التصنيف على طبيعة وغرض الموجودات المالية ويتم تحديده عند اإلعتراف األولي.
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمو جودات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترات المرتبطة بها.
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بنا ًء على الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو خالل

فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبا ً لصافي القيمة الدفترية عند القياس األولي.

 1-20-3نقد وأرصدة لدى البنوك
يتمثل النقد واألرصدة لدى البنوك في النقد في الصندوق والودائع الثابتة والحسابات الجارية لدى البنوك ذات السيولة العالية
القابلة للتحويل إلى نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر عالية في التغير في القيمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 20-3الموجودات المالية (تتمة)

 2-20-3موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي عبارة عن موجودات مالية محتفظ بها بغرض المتاجرة،
ويتم تصنيف الموجود المالي في هذه الفئة إذا كان الغرض األساسي من شرائها هو بيعها خالل فترة قصيرة األجل ويتم
االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة عنها ضمن األرباح والخسائر.

 3-20-3إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
إذا كان لدى المجموعة النية والقدرة على اإلحتفاظ بأدوات الدين وإيداعات إسالمية حتى تاريخ اإلستحقاق ولم يكن قد تم
تصنيف هذه السندات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ،يتم تصنيفها كاستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق.
يتم قياس اإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقصا ً خسائر
انخفاض القيمة.

 4-20-3أوراق مالية – متاحة للبيع
يتم قياس األوراق المالية المتاحة للبيع مبدئيا ً بالتكلفة  ،وهي القيمة العادلة  ،بما في ذلك تكاليف المعاملة  ،ويتم إعادة قياسها
الحقًا بالقيمة العادلة .يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة ضمن بنود الدخل الشامل األخرى
والتي يتم إضافتها إلى بند التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في حقوق المساهمين بإستثناء خسائر اإلنخفاض في القيمة
والتي يتم إدراجها ضمن الربح أو الخسارة .في حال إستبعاد اإلستثمار أو وجود إنخفاض في قيمته بشكل محدد ،فإن األرباح
أو الخسائر نتيجة تقييمه سابقا ً والمثبتة ضمن إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات يتم إدراجها ضمن األرباح أو الخسائر.
يتم اإلعتراف بإيرادات توزيعات أرباح اإلستثمارات – المتاحة للبيع عند نشوء حق للمجموعة بإستالم دفعات عن توزيعات
أرباح من تلك اإلستثمارات .

 5-20-3القروض والذمم المدينة
ذمم التأكافل المدينة واألخرى (بإستثناء الدفعات المقدمة) والمطلوب من أطراف ذات عالقة والتي لديها دفعات ثابتة أو يمكن
تحديدها وغير المدرجة في سوق مالي نشط يتم تصنيفها كقروض وذمم مدينة  .يتم قياس ذمم التأمين المدينة وأخرى مبدئيا ً
بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعاملة ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة باستخدام معدّل الفائدة الفعلي ،بعد طرح مخصص
االنخفاض في القيمة .يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ،باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل
عندما يكون االعتراف بالفوائد غير جوهري.

 6-20-3إنخفاض قيمة الموجودات المالية
يتم في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية ،فيما عدا المحتفظ بها للمتاجرة ،التي يتم
قياسها بالتكلفة المطفأة .يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل موضوعي ،كنتيجة لحدث أو أحداث حصلت
الحقا ً لإلعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية ،يشير إلى تأثر التدفق النقدي المتوقع مستقبالً لتلك الموجودات المالية.
إن اإلنخفاض الكبير أو طويل األجل في القيمة العادلة لألوراق المالية المصنفة كإستثمارات – متاحة للبيع ،إلى ما دون
تكلفتها ،يتم إعتباره دليالً موضوعيا ً على أن هذه اإلستثمارات قد تعرضت إلنخفاض القيمة.
بالنسبة لبعض فئات ال موجودات المالية ،مثل ذمم التكافل المدينة ،والموجودات التي ال يتم خفض قيمتها بشكل إفرادي حيث
يتم فحصها إلنخفاض القيمة بشكل إجمالي .يتمثل الدليل الموضوعي إلنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة بالخبرة السابقة
للمجموعة في تحصيل الذمم ،الزيادة في عدد الدفعات المستحقة للمحفظة خالل الفترة السابقة ،إضافة إلى التغيرات الملحوظة
في ظروف اإلقتصاد المحلي والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 20-3الموجودات المالية (تتمة)
 6-20-3إنخفاض قيمة الموجودات المالية (تتمة)
فيما يتعلق باإلستثمارات المحتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق ،تتمثل خسارة إنخفاض القيمة في الموجودات المالية في الفرق
بين القيمة الدفترية لتلك الموجودات المالية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة مخصوما ً على سعر الفائدة
الفعلي لتلك الموجودات المالية .
يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر إنخفاض القيمة مباشرةً ،بإستثناء ذمم التأمين المدينة والتي
يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها .في حال إعتبار ذمم التأمين المدينة غير قابلة للتحصيل ،يتم إقفال
تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها .وفي حال إسترداد ذمم تأمين مدينة قد تم إقفالها من قبل فيتم إثباتها
كتحصي الت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها .يتم إثبات التغير في القيمة الدفترية لمخصص الذمم المشكوك في
تحصيلها ضمن األرباح أو الخسائر.
في حال إعتبار أن اإلستثمارات في األوراق المالية – المتاحة للبيع قد تعرضت إلنخفاض في القيمة ،فإن األرباح أو الخسائر
المتراكمة والتي تم اإلعتراف بها في السابق ضمن بنود الدخل الشامل يتم إعادة تصنيفها ضمن بيان األرباح أو الخسائر.
بإستثناء الموجودات المالية المتاحة للبيع ،فأنه في حال تم الحقا ً إسترداد خسارة إنخفاض القيمة وكان ذلك اإلسترداد يعود إلى
وقوع حدث موضوعي بعد تاريخ إثبات تلك الخسارة في إنخفاض القيمية  ،يتم عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها سابقا ً
من خالل بيان الدخل على أال تتجاوز القيمة المدرجة لإلستثمار بتاريخ عكس اإلنخفاض بقيمة المبلغ الذي ستؤول إليه التكلفة
المطفأة فيما لو لم يتم اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة .
فيما يتعلق باإلستثمارات المتاحة للبيع والتي تم سابقا ً اإلعتراف بإنخفاض قيمتها ضمن األرباح أو الخسائر ال يتم عكس
اإلنخفاض في قيمتها ضمن األرباح أو الخسائر .إن أي زيادة في القيمة العادلة بعد تاريخ تسجيل خسارة اإلنخفاض في القيمة
العادلة يتم قيدها مباشرة ضمن بنود بيان الدخل الشامل األخرى .

 7-20-3إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي من تلك الموجودات
المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية إلى طرف
آخر .إذا لم تقم المجموعة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية
الموجودات المالية وإستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى طرف آخر ،فإن المجموعة تقوم
باإلعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوجب عليها سدادها.
 21-3المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل المجموعة

 1-21-3التصنيف كدين أو أداة ملكية
يتم تصنيف الديون وأدوات الملكية كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية طبقا ً ألسس وجوهر الترتيبات التعاقديية.

 2-21-3أدوات الملكية
أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول المجموعة المتبقية بعد طرح جميع إلتزاماتها .أدوات حقوق المساهمين
المصدرة من قبل المجموعة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار .
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 21-3المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل المجموعة (تتمة)

 3-21-3أسهم الخزينة
عندما يتم إعادة شراء رأس المال المعترف به كحقوق ملكية ،يتم اإلعتراف بقيمة الثمن المدفوع ،بما في ذلك التكاليف المنسوبة
بصورة مباشرة ،كتخفيض من حقوق الملكية .يتم تصنيف األسهم المعاد شراؤها كأسهم خزينة ويتم بيانها كتخفيض من إجمالي
حقوق الملكية في بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد.

 4-21-3المطلوبات المالية
يتم تصنيف ال مطلوبات المالية " كمطلوبات مالية أخرى ".

 5-21-3المطلوبات المالية األخرى
يتم تصنيف ذمم التكافل الدائنة وأخرى والمطلوب ألطراف ذات عالقة "كمطلوبات مالية أخرى" وبشكل مبدئي بالقيمة العادلة
مطروحا ً منها مصاريف المعامالت ويتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي حيث يتم اإلعتراف
بمصاريف الفوائد وفقا ً ألسعار الفائدة الفعلية السائدة ما عدا الذمم الدائنة قصيرة األجل حيث أن الفائدة المتعلقة بها تعتبر غير
مهمة نسبياً.
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على الفترات
المرتبطة بها  .معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بنا ًء على الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة خالل العمر المتوقع
للمطلوبات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبا ً إلى صافي القيمة الدفترية بتاريخ اإلعتراف المبدئي .

 6-21-3إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية
تقوم المجموعة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم تسديدها ،إلغاؤها أو إنتهاء مدتها.

 7-21-3توزيع األرباح
يتم اإلعتراف بتوزيع أرباح المساهمين كمطلوبات في البيانات المالية الموحدة للمجموعة في الفترة التي يتم فيها موافقة
المساهمين على توزيعات األرباح .
 22-3إيرادات التأمين المنسوبة إلى حاملي وثائق التأمين والمساهمين
كما هو مبين في اإليضاح رقم  ،1تزاول المجموعة أنشطتها وفقا ً ألحكام الشريعة اإلسالمية .ونتيجة لذلك ،فإن صافي
إيرادات التأمين من عمليات المجموعة منسوب إلى حاملي وثائق التأمين بموجب شروط وأحكام عقود التكافل التي يحصل
عليها حامل وثيقة التأمين والذي ينص على أن المؤمن عليه عند حصوله على وثيقة التأمين من المجموعة يجوز له المشاركة
في محفظة المساهمات مع األطراف المؤمن عليها بنفس درجة التأمين على أساس التعاون (التبادلي).
يتم تحديد عالقة المؤمن عليه مع المجموعة بشكل خاص على أساس حصته في الفائض صافية من مصروفات اإلدارة
والتزامات المطالبات واإلحتياطيات الضرورية بواسطة مجلس إدارة المجموعة في فئة التكافل مع نهاية السنة المالية
للمجموعة .تتعهد المجموعة بدفع حصة المؤمن عليه من صافي األرباح وفقا ً لقرار مجلس إدارة الشركة بعد ختام السنة
المالية للمجموعة .إال أن صافي إيرادات التأمين من عمليات الشركات التابعة منسوبة للمساهمين وفقا ً للقوانين السائدة في كل
دولة من الدول التي تعمل بها الشركات التابعة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -3أهم السياسات المحاسبية (تتمة)
 23-3القطاع التشغيلي
يمثل القطاع التشغيلي أحد عناصر المجموعة التي تزاول أنشطة تجارية يمكن من خاللها أن تحقق إيرادات وتتكبد
مصروفات ،بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي من عناصر المجموعة األخرى ،وتتم مراجعة
نتائجها التشغيلية بصورة منتظمة من قبل اللجنة اإلد ارية للمجموعة (وهي الجهة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية)
إلتخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه ،والذي تتاح بشأنه معلومات مالية منفصلة
 -4اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة
من خالل تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة كما وارد في إيضاح  3حول البيانات المالية الموحدة ،تقوم اإلدارة بعمل
تقديرات وافتراضات للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات والتي ال يمكن تحديد قيمتها بشكل واضح من مصادر أخرى.
إن التقديرات واالفتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية لإلدارة وعوامل أخرى تؤخذ في عين االعتبار عند القيام بتلك
التقديرات واالفتراضات .من الممكن أن تختلف القيمة الفعلية للموجودات والمطلوبات عن القيمة التي تم إدراجها بنا ًء على
تلك التقديرات واالفتراضات.
يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات بشكل دوري .حيث يتم إدراج أثر التعديل في التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم
فيها التعديل وذلك في حال إن ذلك التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة ،أو على الفترة التي تم فيها التعديل والفترات الالحقة
وذلك في حال أن أثر ذلك التعديل يظهر في الفترة الحالية والفترات الالحقة
 1-4اإلفتراضات المحاسبية الهامة
إن اإلفتراضات الهامة بمعزل عن تلك التي تتضمن تقديرات (أنظر  2-4أدناه) والتي وضعتها اإلدارة في عملية تطبيق
السياسات المحاسبية للمجموعة والتي لها تأثير جوهري على القيم المدرجة في البيانات المالية ،تتمثل فيما يلي:

 1-1-4تصنيف اإلستثمارات
تُقرر اإلدارة عند اإلستحواذ على اإلستثمارات بأن يتم تصنيفها إما كإستثمارات حتى تاريخ اإلستحقاق أو متاحة للبيع أو
بغرض المتاجرة .تقوم المجموعة بتصنيف اإلستثمار كإستثمارات بغرض المتاجرة إذا تم شراء تلك اإلستثمارات بهدف
تحقيق أرباح على المدى القصير.
تم تصنيف األدوات المالية كموجودات مالية متاحة للبيع والتي تعتبرها اإلدارة استثمارات إستراتيجية والمحتفظ بها لغير
االنتفاع من التغير في قيمتها العادلة أو للمتاجرة.
إن اإلدارة مقتنعة بأن اإلستثمارات في األوراق المالية قد تم تصنيفها بصورة مناسبة.

 2-1-4تصنيف الممتلكات
قامت المجموعة في تصنيفها للممتلكات بعدد من األحكام .تلزم هذه األحكام في تحديد أهلية الممتلكات لتصنيفها كاستثمار في
ممتلكات أو كممتلكات ومعدات ،أو كمشاريع قيد اإلنشاء ،أو ممتلكات محتفظ بها للبيع .تقوم اإلدارة بوضع معايير تمكنها من
ت طبيق هذه األحكام باستمرار بما يتوافق مع تعريف االستثمار في ممتلكات ،الممتلكات ومعدات ،والمشاريع قيد االنشاء،
والممتلكات المحتفظ بها للبيع .في طور قيامها بهذه األحكام  ،أخذت اإلدارة باالعتبار المعايير واإلرشادات المفصلة الواردة
في المعيار المحاسبي الدولي رقم  -2المخزون ،والمعيار المحاسبي الدولي رقم  -16الممتلكات واآلالت والمعدات ،والمعيار
المحاسبي الدولي رقم  – 40االستثمارات في ممتلكات ،وذلك فيما يتعلق بغرض استخدام العقار.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تتمة)
 1-4اإلفتراضات المحاسبية الهامة (تتمة)

 3-1-4تحديد مدة اإليجار
عند تحديد مدة عقد اإليجار ،تأخذ اإلدارة في االعتبار جميع الحقائق والظروف التي تنتج حافزاً اقتصاديا ً لممارسة خيار
التمديد ،أو عدم ممارسة خيار اإلنهاء .يتضمن التمديد خيارات التجديد التلقائي فقط في مدة اإليجار إذا كان من المؤكد بشكل
معقول تمديد عقد اإليجار.
تتم مراجعة التقييم في حالة حدوث حدث مهم أو تغيير جوهري في الظروف التي تؤثر على هذا التقييم والتي تقع ضمن
سيطرة المستأجر.
 2-4التقديرات غير المؤكدة
فيما يلي التقديرات الرئيسية الخاصة بالمستقبل واإلفتراضات األخرى غير المؤكدة بتاريخ المركز المالي الموحد والتي لها
نسبة مخاطرة قد تتسبب بتعديل جوهري للقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمية.

 1-2-4تقييم اإللتزامات الناتجة عن اإلدعاءات الموقوفة لعقود التأمين
يعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمين على أنه أكثر التوقعات المحاسبية الحساسة
للمجموعة .حيث هنالك عوامل غير مؤكدة التي يجب أخذها باإلعتبار عند تقدير اإللتزام التي ستقوم المجموعة بتسديده الحقا ً
مقابل هذه المطالبات .يتم تقدير اإللتزامات الناشئة لك ٍل من القيمة المتوقعة لتكاليف المطالبات المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز
المالي الموحد والقيمة المتوقعة لتكاليف المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي الموحد .إن
اإللتزام للمطالبات المبلغ عنها والتي لم يتم سدادها يتم تقديرها باستخدام مدخالت التقييمات للحاالت الفردية التي تم إبالغ
المجموعة عنها وتقديرات اإلدارة إستناداً إلى تقييم الخبير االكتواري الداخلي/الخارجي ،مع األخذ في اإلعتبار البيانات
التا ريخية للمطالبات المبلغ عنها ونمط التسوية .عالوة على ذلك ،يتم استخدام مجموعة من األساليب من قبل اإلدارة
واالكتواري الداخلي  /االكتواري الخارجي المستقل لتحديد هذه األحكام .تتضمن هذه األساليب مجموعة من االفتراضات
الصريحة أو الضمنية المتعلقة بمبالغ التسوية الم توقعة وأنماط التسوية للمطالبات .يمكن أن تؤدي التغييرات في هذه
االفتراضات إلى آثار جوهرية على تقييم هذه المطلوبات .يتم األخذ في االعتبار أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية
المستقبلية المقدرة بنا ًء على البيانات التاريخية .في نهاية كل بيان مركز مالي موحد ،يتم إعادة تقييم تقدير المطالبات المتعلقة
بالسنوات السابقة لكفايتها ويتم تعديل المخصص بنا ًء على ذلك.
قامت المجموعة بإجراء تقييم لتأثير  COVID-19على ترتيباتها التعاقدية ومخصصاتها للمطالبات غير المسددة والمطالبات
المتكبدة وغير المبلغ عنها والتي تضمنت تحليالت حساسية منتظمة .قررت المجموعة أنه ال يوجد تأثير مادي على مركز
المخاطر وأرصدة المخصصات للمطالبات غير المسددة والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها كما في  31ديسمبر .2020
ستواصل المجموعة مراقبة احوال مطالباتها والتطورات حول الوباء وإعادة النظر في االفتراضات والمنهجيات في الفترات
القادمة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تتمة)
 2-4التقديرات غير المؤكدة (تتمة)

 2-2-4إنخفاض قيمة ذمم التكافل المدينة
يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التكافل المدينة  ،عند وجود إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم بشكل كامل .إن تحديد
وجود إنخفاض في قيمة ذمم التكافل المدينة ،يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى المالءة والسيولة المالية لحاملي بوالص التأمين
وكذلك لشركات التأمين/التكافل ،وكذلك يتم مراجعة نسب التحصيالت بنا ًء على المعلومات التاريخية للمجموعة والدراسات
التفصيلية ورأي اإلدارة القانونية للمجموعة .يتم إثبات الفرق بين المبالغ المتوقع تحصيلها والقيمة الدفترية كمصاريف في
األرباح أو الخسائر .يتم إثبات الفرق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعليا ً خالل الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان
الدخل في الفترة التي يتم بها التحصيل.

 3-2-4إختبار كفاية اإللتزام
بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد يتم تطبيق إختبارات كفاية اإللتزام للتحقق من كفاية إل تزامات عقود التأمين .تقوم المجموعة
بإستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ،اإلدعاءات المستلمة ،المصاريف اإلدارية وكذلك إيرادات
اإلستثمارات من األصول التي تدعم تلك اإللتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية اإللتزام .يتم إثبات أي نقص مباشرة في األرباح
أو الخسائر.

 4-2-4إطفاء تكاليف العموالت المؤجلة وإيرادات العموالت المؤجلة
يعتمد مبلغ تكاليف العموالت الذي ينبغي تأجيله على األحكام التي تكون فيها تكاليف اإلصدار مرتبطة بصورة مباشرة بعملية
بالعموالت وتتغير وفقا ً لها .يتم إطفاء تكاليف العموالت ا لخاصة بعقود التكافل طويلة األجل دون شروط ثابتة وتتميز
بالمشاركة اإلستثمارية ،يتم إطفاؤها على مدى إجمالي الفترة المتوقعة للعقد كنسبة ثابتة من إجمالي األرباح الهامشية المقدرة
(بما في ذلك إيرادات اإلستثمار) الناتجة عن هذه العقود وفقا ً للسياسة المحاسبية المبينة في اإليضاح  .10-7-3يعتمد نموذج
هوامش األرباح المتوقعة على الخبرات السابقة والخبرات المستقبلية المتوقعة التي تأخذ باإلعتبار اإلفتراضات ،مثل
المصروفات ومعدالت التناقص أو إيرادات اإلستثمار ويتم تحديثها بنهاية كل فترة محاسبية.

 5-2-4إستهالك الممتلكات والمعدات
يتم إستهالك تكلفة الممتلكات والمعدات على مدة الخدمة المتوقعة التي يتم تقديرها بنا ًء على اإلستخدام المتوقع والتقادم لألصل،
وبرنامج الصيانة والتصليح باإلضافة إلى التقادم التقني وإعتبارات القيمة المستردة لألصل .إن إدارة المجموعة لم تدرج أية
قيمة متبقية لألصول على إعتبار أنها غير هامة.

 6-2-4إنخفاض قيمة إستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
تقوم المجموعة بتحديد إن كان هنالك ما يشير إلى وجود انخفاض جوهري أو طويل األمد في قيمتها العادلة بأقل من سعر
التكلفة .إن تحديد هذا اإلنخفاض الجوهري أو طويل األمد يتطلب خبرة عالية في التقدير ،حيث تقوم المجموعة بتقييم التغير
الطبيعي في السعر ،والقدرة المالية للمستثمر ،والسوق وأداء القطاع التجاري ،والتغيرات في التدفق المالي والتشغيلي والتقني.

 7-2-4انخفاض قيمة الشهرة
تقوم المجموعة بتحديد ما اذا كان هناك إنخفاض في قيمة الشهرة على األقل سنوياً .يتطلب هذا تقدير القيمة الناتجة عن
اإلستخدام لوحدات توليد النقد التي تم توزيع الشهرة عليها .يتطلب إستخدام التقديرات أن تقوم المجموعة بعمل تقدير التدفقات
النقدية المستقبلية المتوقعة من كل وحدة توليد نقدية وكذلك إختيار معدل الخصم المناسب إلحتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -4اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة (تتمة)
 2-4التقديرات غير المؤكدة (تتمة)

 8-2-4خصم مدفوعات اإليجار
يتم خصم مدفوعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي للمجموعة .قامت اإلدارة بتطبيق أحكام وتقديرات لتحديد
معدل االقتراض اإلضافي من بداية عقد اإليجار .قامت المجموعة بخصم دفعات اإليجار باستخدام معدل االقتراض اإلضافي
البالغ  % 4.5سنويًا

 9-2-4إعادة تقييم األرض والمباني
المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 16يتطلب إعادة تقييم األرض والمباني بشكل منتظم لضمان أن القيمة المدرجة ال تختلف
بشكل جوهري عن تلك التي يتم تحديدها باستخدام القيمة العادلة في نهاية بيان المركز المالي الموحد .قامت اإلدارة بتقدير
فترة  3سنوات على أنها فترة كافية إلعادة تقييم األرض والمباني.

 10-2-4تقييم اإلستثمارات في ممتلكات
تم تحديد القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات من قبل مقيمين خارجيين ومستقلين ،لديهم المؤهالت والخبرة المناسبة
والمعترف بها وخبرة حديثة في تقييم ممتلكات في أماكن مماثلة لتلك التي يتم تقييمها .يقدم المقيمون المستقلون القيمة العادلة
لمحفظة اإلستثمارات في الممتلكات للمجموعة بشكل سنوي.

46

الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -5ممتلكات ومعدات
أرض
ألف درهم
التكلفة أو التقييم
كما في  1يناير 2019
إضافات خالل السنة
تحويل العمالت األجنبية
إستبعادات
محول إلى موجودات محتفظ بها للبيع
المحول من أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء

2,742
271
() 2
()232
()493
--

()50

--

كما في  31ديسمبر 2019

9,903

34,378

14,321

7,947

2,286

346

69,181

إضافات خالل السنة
ترجمة العمالت األجنبية
إستبعادات
الزيادة في إعادة التقييم
المحول من أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء

--

---)(9,261

431
)(503

569
)(243
)(10

50
)(126
)(147

5

--

--

اإلستهالك المتراكم
كما في  1يناير 2019
اإلستهالك للسنة
إستبعادات
تحويل العمالت األجنبية
محول إلى موجودات محتفظ بها للبيع
كما في  31ديسمبر 2019
اإلستهالك للسنة
إستبعادات
ترجمة العمالت األجنبية
إستبعادات نتيجة إعادة التقييم
كما في  31ديسمبر 2020

--

220
-)(963

9,160

42,840
-()328
-()8,134

14,874
1,282
218
()560
()1,493
--

--

---

8,200
454
206
()125
()838

المجمـــوع
ألف درهم

370
26

كما في  31ديسمبر 2020

13,863
-()171
-()3,789

مباني
ألف درهم

أثاث وتركيبات
ألف درهم

أجهزة حاسوب
ألف درهم

سيارات
ألف درهم

أعمال رأسمالية
قيد اإلنشاء
ألف درهم

50

16

--

--

--

--

25,117

14,265

8,263

2,063

----

----

82,889
2,033
()77
()917
()14,747

1,055
)(652
)(157
)(10,224
--

)(16

59,203

335

------

4,625
1,651
-()61
()2,892

10,776
953
()206
90
()1,180

6,324
941
()97
102
()724

1,976
256
()57
() 4
()458

------

23,701
3,801
()360
127
()5,254

--

3,323

10,433

6,546

1,713

--

22,015

-----

1,568
-)(187
)(4,704

885

747
)(7
)(247

244
)(56
)(108

--

-----

3,444
)(63
)(1,037
)(4,704

--

--

10,823

--

19,655

-)(495

-7,039

-1,793

القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020

9,160

25,117

3,442

1,224

270

335

39,548

كما في  31ديسمبر 2019

9,903

31,055

3,888

1,401

573

346

47,166

إعادة تقييم ألرض ومباني المجموعة
صا أي استهالك
تظهر األرض والمباني للمجموعة بالمبالغ المعاد تقييمها ،والتي تمثل القيمة العادلة في تاريخ إعادة التقييم  ،ناق ً
متراكم الحق وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة .يتم قياس القيمة العادلة ألرض ومباني المجموعة كما في  31ديسمبر 2020
من قبل مقيم مستقل ليس لديه عالقة بالمجموعة ،لديه المؤهالت والخبرة المناسبة في قياس القيمة العادلة للممتلكات في أماكن
مماثلة .يتوافق التقييم مع معايير التقييم الدولية.
تم تحديد القيمة العادلة لألرض والمباني على أساس طريقة تكلفة االستبدال المستهلكة لتقييم الهياكل القائمة وطريقة التقييم
المقارنة لألرض المشابهة.
يتم تصنيف األراضي والمباني المعاد تقييمها ضمن المستوى  3من التسلسل الهرمي للقيمة العادلة حيث أن أسلوب التقييم
يتضمن مدخالت هامة غير ملحوظة مستخدمة في تقدير القيمة العادلة.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -6الشهرة والموجودات غير الملموسة
الشهرة
ألف درهم

التكلفــة
كما في  1يناير 2019
إضافات
حذوفات نتيجة إستبعادات
إستبعادات
تأثير التغيرات في أسعار الصرف
كما في  31ديسمبر 2019
كما في  1يناير 2020
إضافات
حذوفات نتيجة إستبعادات
إستبعادات
تأثير التغيرات في أسعار الصرف
كما في  31ديسمبر 2020

)(10,192
--114,640

186,194
-()61,362
--124,832
124,832
-

برامج حاسوب
ألف درهم
9,975
721
-()199
()13
10,484
10,484
192

المجمـــوع
ألف درهم
196,169
721
()61,362
()199
()13
135,316
135,316
192

-)(550
)(389
9,737

)(10,192
)(550
)(389
124,377

اإلستهالك المتراكم وخسائر إنخفاض القيمة
كما في  1يناير 2019
إستهالك السنة
إنخفاض القيمة
حذوفات نتيجة إستبعادات
تحويالت
تأثير التغيرات في أسعار الصرف
كما في  31ديسمبر 2019
كما في  1يناير 2020
إستهالك السنة
حذوفات نتيجة إستبعادات
تأثير التغيرات في أسعار الصرف
كما في  31ديسمبر 2020

61,362
-10,192
()61,362
--10,192
10,192
-)(10,192
---

7,937
1,050
--()82
2
8,907
8,907
883
)(330
)(320
9,140

69,299
1,050
10,192
()61,362
()82
2
19,099
19,099
883
)(10,522
)(320
9,140

صافي القيمة الدفترية
كما في  31ديسمبر 2020

114,640

597

115,237

كما في  31ديسمبر 2019

114,640

1,577

116,217

تمت رسملة التراخيص الخاصة ببرامج الحاسوب التي تم اإلستحواذ عليها من قبل المجموعة على أساس تكلفة الشراء
المتكبدة وتكلفة تجهيزه لإلستخدام الداخلي.
اعتباراً من  1يناير  ،2005استحوذت المجموعة على  %82,21من أسهم شركة طريق .تم توحيد نتائج العمليات والمركز
المالي الموحد لهذه الشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2005مع البيانات المالية للمجموعة في ذلك التاريخ حيث تسيطر
المجموعة على السياسات التشغيلية والمالية لهذه الشركة .وقد أدى االستحواذ أعاله إلى االعتراف بالشهرة في بيان المركز
المالي الموحد بمبلغ  186,19مليون درهم.
قامت المجموعة الحقا بزيادة حصتها في ''طريق'' إلى  %99,40كما  30سبتمبر  2007من خالل االستحواذ اإلضافي على
 4,080,465سهماً .تم االعتراف بصافي الخصم نتيجة االستحواذ البالغ  2,62مليون درهم ضمن حقوق الملكية الخاصة
بالمجموعة.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -6الشهرة والموجودات غير الملموسة (تتمة)

قامت اإلدارة بتخصيص شهرة لكل شركة تابعة على أساس نظامي خالل سنة  .2015في عام  ،2018بنا ًء على قرار
مجلس إدارة المجموعة ببيع استثمار المجموعة في إحدى شركاتها التابعة وهي بست ري القابضة ،قامت اإلدارة بخفض
القيمة الدفترية للشهرة البالغة  61,36مليون درهم والمنسوبة إلى بست ري القابضة بالكامل من خالل الربح أو الخسارة.
في سنة  ،2019وافق مجلس إدارة المجموعة بيع إحدى الشركات التابعة لشركة طريق وهي سالمه اشورنس السنغال ،قامت
اإلدارة بخفض القيمة الدفترية المتبقية للشهرة بمبلغ  10,2مليون درهم والمنسوبة إلى الشركة التابعة من خالل الربح أو
الخسارة والمتمثل ب الفرق بين القيمة الدفترية والمبلغ القابل لالسترداد .خالل السنة ،قامت اإلدارة بشطب مبلغ  10,2مليون
درهم عند إتمام بيع شركة سالمة اشورنس السنغال.
لغرض اختبار انخفاض القيمة ،تستند القيمة القابلة اللسترداد على القيمة العادلة ناقصا ً تكلفة االستبعاد باستخدام التدفقات
النقدية المقدرة المخصومة.
تضمنت توقعات التدفقات النقدية تقديرات محددة على مدى خمس سنوات ثم يتم تطبيق معدل نمو ثابت فيما بعد .تم تحديد
معدل النمو الثابت بنا ًء على تقدير اإلدارة لمعدل النمو السنوي المركب طويل األجل والذي يتوافق مع االفتراضات التي
سيضعها المشاركين في السوق بعين االعتبار.
قد تخضع االفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله للتغير نظراً لتغير ظروف السوق والظروف االقتصادية .بإعتقاد اإلدارة إنه
إذا زادت/إنخفضت االفتراضات الرئيسية بنسبة  ، %1فقد (تنخفض) /تزيد القيمة الدفترية للشهرة بقيمة  7,88مليون درهم.
 -7إستثمارات في ممتلكات
إن محفظة اإلستثمارات في ممتلكات تتمثل في أرض ومبنى تم اإلستحواذ عليه من قبل المجموعة بشكل مباشر أو من خالل
شركاتها التابعة.
فيما يلي التوزيع الجغرافي لإلستثمارات في ممتلكات:
2020
ألف درهــم
داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

2019
ألف درهييم

8,000
131,534

10,000
134,451

139,534

144,451

باستثناء االستثمارات في الممتلكات في المملكة العربية السعودية والبالغ قيمتها  85مليون درهم  ،تم التوصل للقيمة العادلة
إلستثمارات المجموعة في ممتلكات كما في  31ديسمبر  2020إستناداً إلى التقييمات التي أجريت من قبل مقيمين مستقلين
ليس لديهم عالقة بالمجموعة ولديهم مؤهالت مناسبة وخبرات حديثة في تقييم الممتلكات.
ت ّم تحديد القيمة العادلة لقطع األراضي على أساس طريقة مقبولة والتي تعكس أسعار معامالت حديثة لعقارات مماثلة .تم
تحديد القيمة العا دلة للمباني باستخدام طريقة االستثمار .في عملية تقدير القيمة العادلة للممتلكات فإن أفضل وأعلى إستخدام
للعقارات هو اإلستخدام الحالي لها.
تم تصنيف اإلستثمارات في ممتلكات للمجموعة عند المستوى  3من تسلسل القيمة العادلة كما في  31ديسمبر :2019( 2020
المستوى .)3
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -7إستثمارات في ممتلكات (تتمة)

تتضمن اإلستثمارات في ممتلكات إستثمارات بمبلغ  85مليون درهم ( 85 :2019مليون درهم) مسجلة باسم طرف ثالث.
بلغت إيرادات تأجير اإلستثمارات في ممتلكات مبلغ  0,48مليون درهم في سنة  0,58 :2019( 2020مليون درهم) ،ال
توجد مصاريف مباشرة ذات صلة فيما يتعلق باإلستثمار في ممتلكات.
تتم إدارة وصيانة محفظة اإلستثمارات في ممتلكات الخاصة بالمجموعة من قبل طرف ثالث إداري؛ وتتم تسوية اإليرادات
اإليجارية والمصاريف اإلدارية الناتجة من هذه العقارات االستثمارية مع األتعاب اإلدارية لهذه الجهة اإلدارية.
2020
ألف درهــم

2019
ألف درهييم

الحركة في اإلستثمارات في ممتلكات

الرصيد في  1يناير
اإلستحواذ خالل السنة
(الخسارة)/الربح غير المحقق من اإلستثمارات في ممتلكات (إيضاح )29
فروقات تحويل العمالت

144,451
-)(3,481
)(1,436
139,534

140,807
1,594
746
1,304
144,451

 -8عقود اإليجار
 1-8حق إستخدام الموجودات
2020
ألف درهــم
الرصيد في  1يناير
إضافات
إستبعادات
استهالك السنة
فروقات تحويل العمالت

9,769
2,454
)(482
)(3,701
)(6
8,034

2019
ألف درهييم
13,661
--)(3,892
-9,769

يتراوح متوسط مدة عقد اإليجار من  3إلى  5سنوات.
 2-8مطلوبات عقود اإليجار
فيما يلي تحليل استحقاق مطلوبات اإليجار:
2020
ألف درهــم
أقل من سنة
ما بين سنة وخمس سنوات
اتخذت المجموعة  )%4.5 :2019( %4.5كمعدل اقتراض إضافي.

3,791
4,473
8,264

2019
ألف درهييم
3,995
5,911
9,906
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -8عقود اإليجار (تتمة)

2019
ألف درهييم

2020
ألف درهــم

المبالغ المعترف بها في بيان الربح أو الخسارة الموحد
إستهالك
تكاليف تمويل مطلوبات عقود اإليجار

3,892
530

3,701
234

المبالغ المعترف بها في بيان التدفقات النقدية الموحد
مدفوعات مطلوبات عقود اإليجار

3,755

3,608

 -9إستثمارات في شركات زميلة
فيما يلي الشركات الزميلة الرئيسية للمجموعة ،والتي تنتهي سنتها المالية في  31ديسمبر:
الملكية
2020

الشركات الزميلة

بلد التأسيس
2019

شركة سالمة للتأمين التعاوني

--

%30,00

شركة التأمين اإلسالمية األردنية

%20,00

%20,00

المملكة العربية
السعودية
األردن

2020

2019

ألف درهــم

ألف درهييم

--

64,685

32,932

31,530

32,932

96,215

2020
ألف درهــم
الحركة خالل السنة
الرصيد في  1يناير
الحصة من أرباح(/خسائر) شركات زميلة (إيضاح )29
توزيعات أرباح مقبوضة
حصة الخسارة في بنود الدخل الشامل(/الخسارة الشاملة)
القيمة الدفترية لالستثمار في تاريخ فقدان التأثير الجوهري

96,215
5,341
)(931
538
)(68,231
32,932

2019
ألف درهييم
119,276
()21,113
()931
()1,017
-96,215

إن ملخص المعلومات المالية المتعلقة بالشركات الزميلة للمجموعة كما يلي:
2020
ألف درهــم

2019
ألف درهييم

إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات
صافي الموجودات

215,230
)(99,103
116,127

971,011
()673,677
297,334

اإليرادات
الربح(/الخسارة)

85,052
8,976

610,619
()67,404
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -9إستثمارات في شركات زميلة (تتمة)

حتى  19أغسطس  ، 2020إمتلكت المجموعة نسبة  %30من أسهم شركة سالمة للتأمين التعاوني وقامت المجموعة بإدراج
االستثمارات كشركة زميلة .خالل أغسطس  ،2020قامت المجموعة بإستبعاد نسبة  %18من حصتها في شركة سالمة للتأمين
التعاوني إلى طرف ثالث بقيمة متحصالت بلغت  62,5مليون درهم (تم استالمها في أغسطس  .)2020قامت المجموعة
بإحتساب النسبة المتبقيه البالغة  % 12كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي بلغت قيمتها العادلة
في تاريخ البيع  40,8مليون درهم ،والتي تم تحديدها بنا ًء على سعر السوق .نتج عن هذه المعاملة االعتراف بربح مدرج
ضمن األرباح أو الخسائر ،تم إحتسابه على النحو التالي.
 31ديسمبر
2020
ألف درهــم
62,488
40,802
()68,231
35,059

المتحصالت من اإلستبعاد
يضاف :القيمة العادلة لإلستثمارات المستبقاه ()%12
يطرح :القيمة الدفترية لالستثمار في تاريخ فقدان التأثير الجوهري
الربح المعترف به

يتضمن الربح المعترف به في الفترة الحالية ربح محقق بمبلغ  35,1مليون درهم (يمثل متحصالت بمبلغ  62,5مليون درهم
مطروحا ً منه  40,9مليون درهم تمثل القيمة الدفترية للحصة المستبعدة) وأرباح غير محققة بمبلغ  13,5مليون درهم (تمثل
القيمة العادلة مطروحا ً منها القيمة الدفترية للحصة المحتفظ بها والبالغة .)%12
 -10ودائع
2020
ألف درهــم
الشركة
الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة)
البيت المصري السعودي للتأمين
سالمة الجزائر
مصر اإلمارات للتأمين على الحياة

10,000
77,957
81,955
32,916
202,828

2019
ألف درهييم
10,000
87,042
97,713
18,760
213,515

 1-10تتضمن الودائع مبلغ  10,77مليون درهم ( 10,76 :2019مليون درهم) كودائع قانونية يتعين اإلحتفاظ بها من قبل
شركات التأمين والتكافل العامة في الدول ذات الصلة المذكورة أعاله لدى البنوك الوطنية المحددة.
 2-10تتضمن الودائع مبلغ  192,06مليون درهم ( 202,76 :2019مليون درهم) كاستثمارات وودائع ،والتي تعتمد على
طبيعة أنشطة التكافل الخاصة بشركات التكافل والتي ال يمكن سحبها دون موافقة مسبقة من قبل الهيئات التنظيمية.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -11إستثمارات
 31ديسمبـر 2020
إستثمارات محلية إستثمارات دولية
ألف درهــم
ألف درهــم
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
أسهم وأوراق مالية
إستثمارات متاحة للبيع
صندوق استثمار مشترك ومحافظ يتم إدارتها خارجي ا ً
أسهم وأوراق مالية

المجموع
ألف درهــم

 31ديسمبير 2019
إستثمارات محلية إستثمارات دولية
ألف درهييم
ألف درهييم
2,950

--

95,612

95,612

إيداعات إسالمية (إيضاح )1-11
محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق
صكوك وسندات حكومية
شهادات وكالة
إستثمارات مرابحة أخرى

-----

62,426
787
63,213
172,450

62,426
787
63,213
172,450

-----

-54,094
--

196,074
-95,153

196,074
54,094
95,153

إجمالي اإلستثمارات

54,094
54,094

291,227
622,502

345,321
676,596

----2.950

المجموع
ألف درهييم

18,915

21,865

61.919
1.025
62.944
148.415

61.919
1.025
62.944
148.415

38.795
-178.221
217,016
447.290

38.795
-178.221
217,016
450.240

 1-11تتمثل اإليداعات اإلسالمية في إيداعات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية لدى مؤسسات مالية مختلفة وتحمل معدل ربح يتراوح من  %0.22إلى  %0.22 :2019( %5إلى )%5
وتستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع.
 2-11قامت المجموعة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  2020بشراء أسهم بقيمة  4,6مليون درهم ( 1,6 :2019مليون درهم) والتي تم تصنيفها على أنها استثمارات بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واستثمارات متاحة للبيع.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -11إستثمارات (تتمة)
 3-11إستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 -12ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

ودائع المساهمات
ودائع المطالبات

2020
ألف درهــم
2,228,346

2019
ألف درهييم
1,993,522
2019
ألف درهييم
84
2,027
2,111

2020
ألف درهــم
88
2,318
2,406

وفقا ٌ للقوانين المحلية ذات الصلة ،تحتفظ المجموعة المتنازلة بجزء من المساهمات غير المكتسبة والمطالبات غير المسددة
بعد خصم المدفوعات إلى شركات إعادة التامين.
 -13مساهمات وأرصدة تكافل مدينة

مساهمات تكافل مدينة
مطلوب من شركات التكافل وإعادة التكافل
مخصص خسائر اإلنخفاض في القيمة
مساهمات تكافل مدينة
مطلوب من شركات التكافل وإعادة التكافل

2020
ألف درهــم
189,134
67,725
256,859

2019
ألف درهييم
141,323
74,915
216,238

)(21,102
)(27,981
207,776

()20,237
()23,155
172,846

أعمار المساهمات وأرصدة التكافل المدينة

لم يحن موعد إستحقاقها
تجاوزت موعد اإلستحقاق
تجاوزت موعد اإلستحقاق
تجاوزت موعد اإلستحقاق
تجاوزت موعد اإلستحقاق
أكثر من سنة

منذ أكثر من  0إلى  60يوما ً
منذ أكثر من  60إلى  120يوما ً
منذ أكثر من  120إلى  180يوما ً
منذ أكثر من  180يوما ً إلى سنة

إجمالي المساهمات وأرصدة التكافل المدينة
صافي المساهمات وأرصدة التكافل المدينة

2020

المبلغ اإلجمالي
ألف درهــم
21,185
37,915
47,030
25,946
65,853
58,930

إنخفاض القيمة
ألف درهييم
)(129
)(53
)(443
)(52
)(184
)(48,222

256,859
207,776

)(49,083
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -13مساهمات وأرصدة تكافل مدينة (تتمة)
أعمار المساهمات وأرصدة التكافل المدينة

لم يحن موعد إستحقاقها
تجاوزت موعد اإلستحقاق
تجاوزت موعد اإلستحقاق
تجاوزت موعد اإلستحقاق
تجاوزت موعد اإلستحقاق
أكثر من سنة

2019
إنخفاض القيمة
المبلغ اإلجمالي
ألف درهييم
ألف درهييم
-27,135
()41
24,543
()442
33,453
()39
21,135
()271
45,556
()42,599
64,416

منذ أكثر من  0إلى  60يوما ً
منذ أكثر من  60إلى  120يوما ً
منذ أكثر من  120إلى  180يوما ً
منذ أكثر من  180يوما ً إلى سنة

إجمالي المساهمات وأرصدة التكافل المدينة
صافي المساهمات وأرصدة التكافل المدينة

216,238
172,846

الحركة على مخصص خسائر اإلنخفاض في القيمة

()43,392

2020
ألف درهــم
43,392
5,691
49,083

الرصيد كما في بداية السنة
مخصص محمل خالل السنة
الرصيد كما في نهاية السنة
 -14إحتياطي المطالبات تحت التسوية والتكافل العائلي

2019
ألف درهييم
36,507
6,885
43,392

2020
ألف درهــم
480,531
78,067
558,598
)(214,940
343,658

إحتياطي المطالبات تحت التسوية والتكافل العائلي
إحتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها
حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية

2019
ألف درهييم
400,736
84,281
485,017
()161,559
323,458

الحركة في إحتياطي المطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي
2020
اإلجمالي
ألف درهــم
الرصيد في  1يناير
فروقات تحويل العمالت
صافي الحركة خالل السنة

485,017
-73,581
558,598

إعادة التكافل
ألف درهــم
)(161,559
-)(53,381
)(214,940

التعديالت
ألف درهــم
-)(1,363
1,363
--

الصافي
ألف درهــم
323,458
)(1,363
21,563
343,658
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -14إحتياطي المطالبات تحت التسوية والتكافل العائلي (تتمة)
الحركة في إحتياطي المطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي (تتمة)
2019
اإلجمالي
ألف درهييم
الرصيد في  1يناير
فروقات تحويل العمالت
صافي الحركة خالل السنة
صافي الحركة خالل السنة – للعمليات المتوقفة
تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع

469.112
-31.211
()455
()14.851
485.017

إعادة التكافل
ألف درهييم
()138.173
-()30.328
1.439
5.503
()161.559

التعديالت
ألف درهييم
-801
()801
----

الصافي
ألف درهييم
330.939
801
82
984
()9.348
323.458

 -15إحتياطي المساهمات غير المكتسبة
الحركة في إحتياطي المساهمات غير المكتسبة
2020
اإلجمالي
ألف درهــم
الرصيد في  1يناير
فروقات تحويل العمالت
مخصص مرصود خالل السنة
مخصص تم تحريره خالل السنة

264,440
-323,040
)(264,440
323,040

إعادة التكافل
ألف درهــم
)(136,234
-)(172,006
136,234
)(172,006

التعديالت
ألف درهــم
-)(928
928
---

الصافي
ألف درهــم
128,206
)(928
151,962
)(128,206
151,034

2019
اإلجمالي
ألف درهييم
الرصيد في  1يناير
فروقات تحويل العمالت
مخصص مرصود خالل السنة
مخصص تم تحريره خالل السنة
صافي الحركة خالل السنة – للعمليات المتوقفة
تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع

258.733
-264.440
()253.349
1.055
()6.439
264.440

إعادة التكافل
ألف درهييم
()130.372
-()136.234
127.259
()1.391
4.504
()136.234

التعديالت
ألف درهييم
-()345
345
-----

الصافي
ألف درهييم
128.361
()345
128.551
()126.090
()336
()1.935
128.206
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -16معامالت مع أطراف ذات عالقة

تقوم المجموعة ،في سياق األعمال اإلعتيادية ،بتحصيل المساهمات وتسوية المطالبات وإبرام معامالت مع منشآت أخرى
تدخل ضمن تعريف األطراف ذات العالقة وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  .24تعتقد إدارة المجموعة أن شروط هذه
كبيرا عن تلك الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها من أطراف ثالثة .فيما يلي تفاصيل
المعامالت ال تختلف اختالفًا
ً
المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:
2019
2020
ألف درهييم
ألف درهــم
مساهمات
مطالبات مدفوعة
مصاريف عمومية وإدارية

6,482
5,362
13

2,006
8,156
--

تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
منافع قصيرة األجل
تعويض نهاية الخدمة للموظفين
مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
أرصدة مع أطراف ذات عالقة

نقد وأرصدة لدى البنوك

7,896
720
8,616

5,824
544
6,368
-2020
ألف درهــم
555

3,000
2019
ألف درهييم
63,206

إستثمارات محتفظ بها حتى تاريخ اإلستحقاق  -شهادات وكالة

54,094

--

المستحق للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

309,417

--

 -17موجودات وذمم مدينة أخرى
2020
ألف درهــم
عموالت مؤجلة
عموالت مدفوعة
أخرى

251,126
34,678
89,736
375,540

2019
ألف درهييم
314,558
57,099
57,301
428,958
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -18نقد وأرصدة لدى البنوك
نقد في الصندوق
نقد لدى البنوك
ودائع ألجل (إيضاح )1-18

2020
ألف درهــم

يطرح :ودائع ألجل تستحق بعد ثالثة أشهر
يطرح :ودائع ألجل مرهونة

17
74,233
17,700
91,950
)(4,331
)(3,798

النقد وما يعادله

83,821

نقد وأرصدة لدى البنوك – حسب التوزيع الجغرافي

محلي
دولي

2020
ألف درهــم
70,328
21,622
91,950

2019
ألف درهييم
24
51,471
110,619
162,114
)(87,537
)(3,665
70,912
2019
ألف درهييم
133,438
28,676
162,114

 1-18تحمل الودائع ألجل معدل ربح يتراوح من  %0,4إلى  %0,9سنويا ً ( %0,9 :2019إلى  %3,55سنوياً).
 -19العمليات المتوقفة

شركة سالمة اشورنس السنغال
في سنة  ،2019وافق مجلس اإلدارة إستبعاد إحدى الشركات التابعة لشركة طريق ،وهي شركة سالمه اشورنس السنغال.
وكنتيجة لذلك ،تم خالل  2019تصنيف استثمار المجموعة في" سالمه اشورنس السنغال" كإستثمارات محتفظ بها للبيع في
البيانات المالية الموحدة السنوية .وفقا ً لقرار مجلس اإلدارة ،أبرمت اإلدارة خالل السنة اتفاقية بيع وشراء (" )"SPAمع
طرف خارجي لبيع كامل حصة المجموعة في شركة سالمة أشورنس السنغال .وفقا ً لشروط اتفاقية البيع ،كان مبلغ الشراء
 2.61مليون يورو (ما يعادل  11.59مليون درهم) على أربعة أقساط .سيتم دفع القسط األول والبالغ  0.88مليون يورو
(ما يعادل  3.87مليون درهم) نقدا للبائع  ،وسيتم دفع القسط الثاني والبالغ  0.88مليون يورو (ما يعادل  3.87مليون درهم)
في  31ديسمبر  202وسيتم دفع القسط الثالث والبالغ  0.35مليون يورو(ما يعادل  1.54مليون درهم) خالل  30يو ًما من
تاريخ إتمام القسط الثاني وسيتم القسط الرابع والبالغ  0.5مليون يورو(ما يعادل  2.31مليون درهم) خالل  6أشهر بعد تاريخ
إتمام القسط الثالث .تم االنتهاء من البيع في عام  . 2020الحقا لتاريخ بيان المركز المالي الموحد ،تم استالم مبلغ 2.11
مليون يورو (ما يعادل  9.28مليون درهم) نقدا من قبل المجموعة.

شركة بست ري القابضة المحدودة
في  ،2018قرر مجلس اإلدارة استبعاد استثمار المجموعة في شركة بست ري القابضة المحدودة ("بست ري") .بموجب
قرار مجلس اإلدارة ،أبرمت اإلدارة اتفاقية بيع وشراء مع طرف خارجي لبيع كامل حصة المجموعة في بست ري .وفقا
لشروط اتفاقية البيع والشراء ،يقوم المشتري بدفع  0.1مليون دوالر أميركي (ما يعادل  0.37مليون درهم) نقداً والمبلغ
المتبقي البالغ  5.4مليون دوالر أمريكي (ما يعادل  19.85مليون درهم) متوقف مشروطا ً على االستردادات المستقبلية من
محفظة " بست ري" والذي يجب دفعه خالل سنتين من تاريخ التوقيع على إتفاقية البيع والشراء والذي كان في  11نوفمبر
 .2018تم اإلنتهاء من عملية البيع في سنة  .2019كما في تاريخ بيان المركزالمالي ،بلغت األرصدة المتبقة الخاصة
بالموجودات االخرى والذمم المدينة مبلغ  5.4مليون دوالر امريكي (ما يعادل مبلغ  19.85مليون درهم).
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -19العمليات المتوقفة (تتمة)
 1-19نتائج العمليات المتوقفة

إيرادات
مصاريف

2020
ألف درهــم
11,464
)(11,314

2019
ألف درهييم
18,135
()17,754

الربح من العمليات المتوقفة ،صافي الضريبة

150

381

التدفقات النقدية الناتجة من العمليات المتوقفة

صافي النقد الناتج من(/المستخدم في) العمليات التشغيلية
صافي النقد (المستخدم في) /الناتج من العمليات اإلستثمارية

2020
ألف درهــم
1,666
()1,169

2019
ألف درهييم
()1,152
5,560

صافي التدفقات النقدية للسنة

497

4,408

 2-19مجموعة اإلستبعاد المحتفظ بها للبيع
موجودات ومطلوبات مجموعة اإلستبعاد المتاحة للبيع
تتضمن مجموعة اإلستبعاد الموجودات والمطلوبات التالية.
2020
ألف درهــم
ممتلكات ومعدات
حق إستخدام الموجودات
ودائع قانونية وإستثمارية
إستثمارات
ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
أقساط وأرصدة تكافل مدينة
حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية
حصة شركات إعادة التكافل من أقساط التكافل غير المكتسبة
موجودات أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك
الموجودات المحتفظ بها للبيع

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

2019
ألف درهييم
9,187
90
1,161
4,232
2,523
20,076
6,942
3,112
1,855
8,438
57,616
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -19العمليات المتوقفة (تتمة)
 2-19مجموعة اإلستبعاد المحتفظ بها للبيع (تتمة)
مطلوبات مقابل موجودات متاحة للبيع
2020
ألف درهــم
إجمالي المطالبات تحت التسوية
أقساط غير مكتسبة
أرصدة تأمين دائنة

2019
ألف درهييم

مستحقات وذمم دائنة أخرى
مطلوبات عقود اإليجار – حق إستخدام الموجودات

------

15,306
5,384
17,457
3,990
91

مطلوبات محتفظ بها للبيع
صافي الموجودات

---

42,228
15,388

قياس القيمة العادلة
 -1التسلسل الهرمي للقيمة العادلة
إن مقياس القيمة العادلة غير المتكرر المتعلق بمجموعة اإلستبعاد والبالغ ال شيء( 15,39 :2019مليون درهم) ،قبل تكاليف
البيع البالغة ال شيء ( 15,39 :2019مليون درهم) ،تم تصنيفها ضمن المستوى  3للقيمة العادلة استناداً إلى المدخالت على
أسلوب التقييم المستخدم.
 -2أسلوب التقييم
في سنة  ،2019قامت المجموعة بإجراء تقييم فردي لكل أصل والتزام استناداً إلى الوضع الراهن .تم احتساب القيمة المتوقعة
القابلة لالسترداد فيما يتعلق بالموجودات وقيمة تسوية المطلوبات استناداً إلى أحدث المعلومات المتاحة.
 -20المستحق للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

الرصيد في  1يناير
المبالغ المستثمرة من قبل المشاركين
مستردات خالل السنة
صافي الحركة بما في ذلك اإلسترداد في الصندوق

2020
ألف درهــم
1,983,043
666,185
)(13,835
)(410,544
2,224,849

2019
ألف درهييم
1,451,395
812,745
()20,876
()260,221
1,983,043

 -21أرصدة تكافل دائنة

شركات التكافل
شركات إعادة التكافل

2020
ألف درهــم
16,043
147,787
163,830

2019
ألف درهييم
18,251
105,326
123,577
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -22مستحقات وذمم دائنة أخرى

مستحق إلى الورش والوسطاء
المستحق إلى الموردين
ذمم المكافآت والعالوات الدائنة الخاصة بالتكافل العائلي
المستحقات المتعلقة بالموظفين
مصروفات مستحقة
مخصصات أخرى
ضرائب مستحقة الدفع
الفائض مستحق الدفع إلى حاملي وثائق التأمين
عموالت مستحقة الدفع
ذمم دائنة أخرى

2020
ألف درهــم
11,852
51,286
6,217
21,917
7,429
10,504
23,475
3,133
132,302
51,311
319,426

2019
ألف درهييم
14,866
52,546
8,972
20,661
4,955
10,533
22,300
3,167
252,302
48,765
439,067

 -23صندوق حاملي وثائق التأمين
2020
ألف درهــم

2019
ألف درهييم

الرصيد كما في  1يناير
صافي العجز العائد إلى حاملي وثائق التأمين للسنة (إيضاح )35
الفائض الموزع إلى حاملي وثائق التأمين من التكافل العائلي

)(612,051
)(72,992
)(2,967
)(688,010

()545,099
()62,755
()4,197
()612,051

الممول من قبل المساهمين

688,010
--

612,051
--

قام مساهموا المجموعة بتمويل عجز حاملي وثائق التأمين وفقا ً لعقود التكافل المبرمة بين المجموعة وحاملي الوثائق.
 -24رأس المال
2020
ألف درهــم

المصدر والمدفوع بالكامل  1,210,000,000سهم عادي بقيمة 1
درهم للسهم الواحد ( 1,210,000,000 :2019سهم عادي بقيمة 1
درهم للسهم الواحد)

1,210,000

2019
ألف درهييم

1,210,000

 -25أسهم خزينة
في سنة  ،2008قامت الشركة بإعادة شراء  21,667,377سهم بقيمة  35,97مليون درهم .تم خصم أسهم الخزينة كفئة
منفصلة من حقوق المساهمين بالتكلفة .تمت الموافقة على إعادة شراء األسهم من قبل مجلس اإلدارة .وافق مجلس اإلدارة
بتاريخ  27مارس  2019على تخفيض رأس المال للمجموعة من خالل استخدام أسهم الخزينة التي تم إعادة شراؤها في عام
 2008بقيمة  35,97مليون درهم.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -26إحتياطي قانوني

وفقا ً للمادة رقم  239من القانون اإلتحادي رقم ( )2لسنة  2015والنظام األساسي للشركة ،قامت الشركة بتكوين إحتياطي
قانوني بتخصيص  %10من ربح كل سنة حتى يصبح رصيد هذا اإلحتياطي مساويا ً  %50من رأس المال المدفوع .إن هذا
اإلحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي يسمح بها القانون.
 -27إحتياطيات أخرى
تتضمن اإلحتياطيات األخرى ما يلي:

إحتياطي إعادة تقييم
إحتياطي تحويل العمالت األجنبية
إحتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات
إحتييياطي نظييامي – عمليييات دوليية اإلمييارات العربييية
المتحدة

2020
ألف درهــم
20,753
)(122,196
)(26,581
132

2019
ألف درهييم
31,930
()112,043
()27,627
--

()127,892

()107,740

 1-27إحتياطي نظامي – عمليات دولة اإلمارات العربية المتحدة
وفقًا للمادة  34من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( )23لسنة  ، 2019قامت الشركة بتخصيص مبلغ يعادل  %0,5من
إجمالي أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها في جميع الفئات الحتياطي إعادة التأمين من تاريخ تطبيق القرار المذكور .يتراكم
هذا االحتياطي سنة بعد أخرى وال يجوز التصرف فيه إال بموافقة خطية من مدير عام هيئة التأمين.
 -28حقوق األقلية غير المسيطرة
يوضح الجدول التالي ملخص المعلومات المتعلقة بالشركات التابعة للمجموعة التي لها حقوق أقلية غير مسيطرة جوهرية كما
في تاريخ بيان المركز المالي الموحد ،قبل استبعاد األرصدة داخل المجموعة:
شركة سالمة اشورنس  -السنغال
2020
ألف درهــم

2019
ألف درهييم
%31,13
47,178
10,437
()42,227

حصة األقلية غير المسيطرة
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

-----

القيمة الدفترية لحقوق األقلية غير المسيطرة (أ)

--

4,790

إيرادات أقساط التأمين
الربح
إجمالي الدخل الشامل

----

4,661
381
239

الربح الموزع إلى حقوق األقلية غير المسيطرة

--
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التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات التشغيلية
التدفقات النقدية الناتجة من العمليات اإلستثمارية

---

()1,152
5,560

--

4,408
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -28حقوق األقلية غير المسيطرة (تتمة)
البيت المصري السعودي للتأمين

2020
ألف درهــم
%48,85
158,956
96,945
)(150,647

2019
ألف درهييم
%48,85
100,723
109,054
()114,621

القيمة الدفترية لحقوق األقلية غير المسيطرة (ب)

51,417

46,484

إيرادات أقساط التأمين
الربح
إجمالي الدخل الشامل

15,156
12,447
14,758

12,467
5,751
14,974

الربح الموزع إلى حقوق األقلية غير المسيطرة

7,209

7,315

التدفقات النقدية الناتجة من العمليات التشغيلية
التدفقات النقدية المستخدمة في العمليات اإلستثمارية

31,977
)(26,147
5,830

20,042
()19,069
973

القيمة الدفترية لحقوق األقلية غير المسيطرة (ج)

2020
ألف درهــم
22,915

2019
ألف درهييم
22,197

إجمالي القيمة الدفترية لحقوق األقلية غير المسيطرة (أ+ب+ج)

74,332

73,471

حصة األقلية غير المسيطرة
الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة

شركات تابعة أخرى

63

الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -29إيرادات اإلستثمارات

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
حاملي وثائق
المجموع
التأمين
المساهمين
ألف درهــم
ألف درهــم
ألف درهــم
إيرادات من استثمارات في المضاربة وصندوق اإلستثمار
الخسائر المحققة من بيع استثمارات
الخسائر غير المحققة من اإلستثمارات
الخسائر غير المحققة من اإلستثمارات في ممتلكات (إيضاح )7
الخسائر من صكوك واستثمارات أخرى محتفظ بها لتاريخ
اإلستحقاق
اإليرادات من الودائع والقروض والذمم المدينة
إيرادات توزيعات األرباح
الحصة من الخسارة في شركات زميلة (إيضاح )9
إيرادات اإليجار (إيضاح )7
الربح المعترف به من بيع حصة شركة زميلة (إيضاح )9
الربح من بيع شركة تابعة

12,078
4,232
30,869
)(3,481
)(5
30,178
1,314
5,341
479
35,059
604
116,668

-----160
-----160

12,078
4,232
30,869
)(3,481
)(5
30,338
1,314
5,341
479
35,059
604
116,828

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019
حاملي وثائق
المجموع
التأمين
المساهمين
(معاد بيانه)
(معاد بيانه)
ألف درهييم
ألف درهييم
ألف درهييم
إيرادات من استثمارات في المضاربة وصندوق اإلستثمار
الخسائر المحققة من بيع استثمارات
الخسائر غير المحققة من اإلستثمارات
األرباح غير المحققة من اإلستثمارات في ممتلكات (إيضاح )7
الخسائر من صكوك واستثمارات أخرى محتفظ بها لتاريخ
اإلستحقاق
اإليرادات من الودائع والقروض والذمم المدينة
إيرادات توزيعات األرباح
الحصة من الخسارة في شركات زميلة (إيضاح )9
إيرادات اإليجار (إيضاح )7

3,022
()249
()8,712
746
()4
24,984
1,800
()21,113
579
1,053

-----388
---388

3,022
()249
()8,712
746
()4
25,372
1,800
()21,113
579
1,441

 1-29إيرادات أخرى
تتضمن اإليرادات األخرى للسنة على مخصص مطلوبات ال لزوم له بمبلغ ال شيء ( 21 :2019درهم).
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -30مصاريف عمومية وإدارية

تكاليف الموظفين
رسوم اإلجارات ،المعدالت والخدمات
تصليحات وصيانة
السفر واالنتقال
المطبوعات والقرطاسية
التراخيص والمصروفات الحكومية األخرى
إستهالك ممتلكات ومعدات
إستهالك حق إستخدام الموجودات
إطفاء
التسويق والدعاية
رسوم قانونية ومهنية
مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة
خسائر صرف العمالت
أخرى

2020
ألف درهــم
70,311
2,239
2,939
165
1,188
1,244
3,444
3,701
883
1,498
14,036
6,439
117
19,318
127,522

2019
ألف درهييم
72,741
2,147
2,712
617
1,525
1,273
3,801
3,892
1,050
878
8,235
6,885
1,791
25,889
133,436

 -31الضرائب  -متداولة
تتألف الضرائب من الضريبة على العمليات الخارجية ،حيث أن عمليات المجموعة تخضع لهيئات وتشريعات ضريبية
متنوعة ،فإنه من غير العملي تقديم تسوية بين األرباح المحاسبية واألرباح الخاضعة للضريبة إلى جانب تفاصيل معدالت
الضريبة الفعلية.
 -32الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد
2020

2019

الربح للسنة العائد إلى المساهمين (ألف درهم)

149,368

55,038

عدد األسهم (باآلالف)

1,188,333

1,188,333

الربح األساسي والمخفض للسهم الواحد (درهم)

0,126

0,046

تم إحتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم الربح للسنة على متوسط عدد األسهم القائمة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد
بعد األخذ بعين اإلعتبار أسهم الخزينة المحتفظ بها .إن الربح المخفض للسهم يعادل الربح األساسي للسهم حيث أن المجموعة
لم تصدر أي أدوات جديدة ممكن أن تؤثر على الربح األساسي للسهم عند تنفيذها.
 -33المطلوبات المحتملة
خطابات ضمان

2020
ألف درهــم
13,529

2019
ألف درهييم
17,677

إن الودائع اإللزامية والبالغة  13,80مليون درهم ( 17,95 :2019مليون درهم) محتفظ بها كرهن لدى أحد البنك مقابل
الضمانات أعاله.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -33المطلوبات المحتملة (تتمة)

خالل السنة ،قام بنك (طرف ذو عالقة سابقاً) برفع دعوى قانونية ضد المجموعة يطالب بإلزام المجموعة بدفع صافي مبلغ
 258مليون درهم بعد خصم إستثمارات في ممتلكات بمبلغ  83مليون درهم واستثمارات متاحة للبيع بمبلغ  54مليون درهم
مقابل القرض الممنوح للمجموعة والبالغ  395مليون درهم خالل عام  .2008في الفترة الالحقة لنهاية السنة ،تم رفض
الدعوى المذكورة أعاله من قبل المحكمة .كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد ،لم يتم أخذ أي مخصص من قبل إدارة
المجموعة فيما يتعلق بهذه المطالبة البالغة  258مليون درهم  ،وتم اإلبقاء على تسجيل االستثمارات في ممتلكات واالستثمارات
المتاحة للبيع المذكورة أعاله في البيانات المالية الموحدة بمبلغ  83مليون درهم و  54مليون درهم على التوالي.
عالوة على ذلك ،أصدرت المحكمة أمر الحجز التحفظي ضد الشركة بنا ًء على طلب البنك ،ومع ذلك ،اتخذت اإلدارة إجراءات
فورية لتقديم طلب تظلم وقررت المحكمة إلغاء أمر الحجز التحفظي المذكور أعاله (قرار اإللغاء من المحكمة) .قد يكون قرار
اإللغاء هذا خاضعا ً لالستئناف ،من قبل البنك ،خالل اإلطار الزمني القانوني ،ومع ذلك ،فإن تقديم مثل هذا االستئناف (إن
وجد) لن يوقف أو يلغي قرار المحكمة باإللغاء.
تتعرض المجموعة لبعض ال مطالبات ودعاوى قضائية مرفوعة من قبل حاملي وثائق التكافل وشركات إعادة التكافل فيما
يتعلق بوثائق تم إصدارها .إستناداً إلى مشورة قانونية مستقلة ،ترى اإلدارة أن تأكيد قيمة اإللتزام وتوقيته يستند بشكل كبير
على نتائج حكم المحكمة .عالوة على ذلك ،وفقا ً للمشورة القانونية المستقلة ،لدى المجموعة أساس قوي للدفاع عن الدعاوي
بنجاح  .وعليه ،لم يتم رصد مخصص إضافي لهذه المطالبات في هذه البيانات المالية الموحدة .إال أنه يتم رصد مخصص لكل
قضية على حدة حين يكون من المحتمل أن ينتج عن ذلك خسائر للمجموعة فيما يتعلق بتدفق الموارد اإلقتصادية الخارجة،
ويمكن إجراء تقدير موثوق لمبلغ التدفقات الخارجة.
ال يوجد إلتزامات رأسمالية هامة كما في تاريخ  31ديسمبر  :2019( 2020ال شيء).
 -34التزامات عقود اإليجار التشغيلي
الشركة كمستأجر
فيما يلي الحد األدنى من مدفوعات اإليجار المستقبلية لعقود السنة الواحدة بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة إلللغاء:
2020
ألف درهــم

2019
ألف درهييم

الحد األدنى من مدفوعات اإليجار المستقبلية
أقل من سنة

56

116
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -35التوزيع بين المشاركين والمساهمين
بيان الربح أو الخسارة الموحد
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
حاملي وثائق التأمين

حقوق األقلية
غير المسيطرة

المجموع

المساهمين

حاملي وثائق
التأمين

حقوق األقلية
غير
المسيطرة

المجموع

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهييم

ألف درهييم

ألف درهييم

ألف درهييم

المساهمين
ألف درهــم
صافي إيرادات التأمين
اإليرادات
حصة الوكالة (إيضاح )36
حصة المضارب
صافي الرسوم الفنية من حاملي وثائق التأمين إلى المساهمين
صافي إيرادات التأمين من الشركات التابعة
إيرادات من االستثمارات (إيضاح )29
إيرادات أخرى
المصاريف
مصاريف عمومية وإدارية ومصاريف أخرى
مصاريف تمويل
عموالت مدفوعة وتكاليف أخرى
إنخفاض قيمة الشهرة
صافي الربح(/الخسارة) للسنة قبل الضريبة
الضريبة – الحالية
صافي الربح(/الخسارة) للسنة بعد الضريبة
الربح من العمليات المتوقفة
حصة حقوق األقلية غير المسيطرة
توزيعات لحاملي وثائق التأمين لدى المجموعة
خسائر حاملي وثائق التأمين الممولة من قبل المساهمين/
إسترداد الخسائر من صندوق حاملي وثائق التأمين

--

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019

166,594

--

166,594

--

189,847

--

189,847

174,862
52
55,881
53,307
116,668
18,861
419,631

)(174,862
)(52
)(55,881
)(53,307
160
497
)(116,851

--------

----116,828
19,358
302,780

142,127
45
63,601
88,838
1,053
30,667
326,331

()142,127
()45
()63,601
()88,838
388
-()104,376

--------

----1,441
30,667
221,955

)(127,522
)(3,052
)(43,859
--

--43,859
--

-----

)(127,522
)(3,052
---

()133,436
()2,300
()41,621
()10,192

--41,621
--

-----

()133,436
()2,300
-()10,192

245,198
)(12,340
232,858
150
)(7,681
--

)(72,992
-)(72,992
--)(2,967

----7,681
--

172,206
)(12,340
159,866
150
-)(2,967

138,782
()12,395
126,387
381
()4,778
--

()62,755
-()62,755
--()4,197

)(75,959

75,959

()66,952

66,952

149,368

---

7,681

-157,049

55,038

--

----4,778
--4,778

76,027
()12,395
63,632
381
-()4,197
-59,816
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -35التوزيع بين المشاركين والمساهمين (تتمة)
بيان المركز المالي الموحد
2020
ألف درهــم

2019
ألف درهييم

الموجودات

موجودات المشاركين
استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
مساهمات وأرصدة تكافل مدينة
حصة إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية
حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة
موجودات و ذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

2,228,346
141,326
168,326
117,293
20
69,027

1,993,522
109,970
131,445
85,627
9
40,048

مجموع موجودات المشاركين
مجموع موجودات المساهمين *

2,724,338
1,783,335

2,360,621
1,831,912

مجموع الموجودات

4,507,673

4,192,533

المطلوبات

مطلوبات المشاركين
مطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي
المستحق للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
إحتياطي المساهمات غير المكتسبة
أرصدة تكافل دائنة

272,867
2,224,849
184,622
113,364
41,677

230,841
1,983,043
143,478
83,621
32,003

مجموع مطلوبات المشاركين
مجموع مطلوبات المساهمين *

2,837,379
760,628

2,472,986
874,292

مجموع المطلوبات

3,598,007

3,347,278

صافي الموجودات الموظفة

909,666

845,255

مستحقات وذمم دائنة أخرى

الممولة من قبل:
حقوق المساهمين
حقوق األقلية غير المسيطرة

835,334
74,332
909,666

771,784
73,471
845,255

* تتمثل موجودات ومطلوبات المساهمين في شؤون الشركات التابعة حيث يتم إستخدام صناديق أموال المساهمين لإلستثمار
بها.
 -36حصة الوكالة
يقوم المساهمون بإدارة عمليات التكافل للمجموعة لصالح حاملي وثائق التأمين مقابل رسوم بنسبة )%35 :2019( %32,5
من إجمالي المساهمات المكتتبة وإيرادات إستثمارات المشاركين في أعمال التكافل غير العائلي (باستثناء الشركات التابعة)
كحصة وكالة .بالنسبة ألعمال التكافل العائلي ،تبلغ نسبة المشاركة  )%15 :2019( %15من تكاليف الوفيات.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -37القطاع التشغيلي

حسب قطاع األعمال
(للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2020
إجمالي المساهمات المكتتبة
صافي المساهمات المكتسبة
إيرادات العموالت عن المساهمات المتنازل
عنها
إلعادة التأمين وإعادة التكافل
صافي المطالبات المتكبدة
مصاريف عموالت وتكاليف أخرى
صافي إيرادات التأمين
إيرادات إستثمارات وأخرى
مصاريف غير موزعة وضريبة
التوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين لدى
المجموعة
الربح من العمليات المتوقفة
صافي الربح بعد الضريبة

(للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2019
إجمالي المساهمات المكتتبة
صافي المساهمات المكتسبة
إيرادات العموالت عن المساهمات المتنازل
عنها
إلعادة التأمين وإعادة التكافل
صافي المطالبات المتكبدة
مصاريف عموالت وتكاليف أخرى
صافي إيرادات التأمين
إيرادات إستثمارات وأخرى
مصاريف غير موزعة وضريبة
التوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين لدى
المجموعة
الخسارة من العمليات المتوقفة
صافي الربح بعد الضريبة

التكافل العام
ألف درهــم
762,080

التكافل العائلي
ألف درهــم
404,942

المجموع
ألف درهــم
1,167,022

379,267

327,822

707,089

31,167

6,995

38,162

410,434
)(219,775
)(94,922

334,817
)(15,287
)(248,673

745,251
)(235,062
)(343,595

95,737

70,857

166,594
136,186
)(142,914

التكافل العام
ألف درهييم
642,503

التكافل العائلي
ألف درهييم
463,630

المجموع
ألف درهييم
1,106,133

398,447

398,165

796,612

26,676

6,574

33,250

425,123
()221,842
()90,764

404,739
()31,635
()295,774

829,862
()253,477
()386,538

112,517

77,330

189,847
32,108
()158,323

)(2,967
150
157,049

()4,197
381
59,816
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -37القطاع التشغيلي (تتمة)

حسب القطاع الجغرافي
(للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2020
إجمالي المساهمات المكتتبة
صافي المساهمات المكتسبة
إيرادات العموالت عن المساهمات المتنازل
عنها
إلعادة التأمين وإعادة التكافل
صافي المطالبات المتكبدة
مصاريف عموالت وتكاليف أخرى
صافي إيرادات التأمين
إيرادات إستثمارات وأخرى
مصاريف غير موزعة وضريبة
التوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين لدى
المجموعة
الخسارة من العمليات المتوقفة
صافي الربح بعد الضريبة

(للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2019
إجمالي المساهمات المكتتبة
صافي المساهمات المكتسبة
إيرادات العموالت عن المساهمات المتنازل
عنها
إلعادة التأمين وإعادة التكافل
صافي المطالبات المتكبدة
مصاريف عموالت وتكاليف أخرى
صافي إيرادات التأمين
إيرادات إستثمارات وأخرى
مصاريف غير موزعة وضريبة
التوزيعات إلى حاملي وثائق التأمين لدى
المجموعة
الخسارة من العمليات المتوقفة
صافي الربح بعد الضريبة

أفريقيا
ألف درهــم
292,937

آسيا
ألف درهــم
874,085

المجموع
ألف درهــم
1,167,022

208,673

498,416

707,089

14,030

24,132

38,162

222,703
)(105,174
)(64,222

522,548
)(129,888
)(279,373

745,251
)(235,062
)(343,595

53,307

113,287

166,594

أفريقيا
ألف درهييم
284,568

آسيا
ألف درهييم
821,565

المجموع
ألف درهييم
1,106,133

208,798

587,814

796,612

11,485

21,765

33,250

220,283
()73,707
()57,737

609,579
()179,770
()328,801

829,862
()253,477
()386,538

88,839

101,008

189,847
32,108
()158,323

136,186

)(142,914
)(2,967
150
157,049

()4,197
381
59,816
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -37القطاع التشغيلي (تتمة)

حسب قطاع األعمال
(للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2020
التكافل العام
ألف درهــم
الموجودات
ممتلكات ومعدات
الشهرة والموجودات غير الملموسة
إستثمارات في ممتلكات
حق إستخدام الموجودات
إستثمارات في شركات زميلة
ودائع
إستثمارات
إستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
مساهمات وأرصدة تكافل مدينة
حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية
حصة شركات إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة
موجودات وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك

التكافل العائلي
ألف درهــم

المجموع
ألف درهــم

36,509
115,029
139,534
4,367
32,932
165,912
529,941
2,406
197,202
130,507
169,169
81,529
69,988
1,675,025

3,039
208
3,667
36,916
146,655
2,228,346
10,574
84,433
2,837
294,011
21,962
2,832,648

39,548
115,237
139,534
8,034
32,932
202,828
676,596
2,228,346
2,406
207,776
214,940
172,006
375,540
91,950
4,507,673

296,665
-281,185
151,248
127,632
4,517

261,933
2,224,849
41,855
12,582
191,794
3,747

558,598
2,224,849
323,040
163,830
319,426
8,264

مجموع المطلوبات
صندوق حاملي وثائق التأمين

861,247
--

2,736,760
--

3,598,007
--

صافي الموجودات الموظفة

813,778

95,888

909,666

المطلوبات و صندوق حاملي وثائق التأمين
مطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي
المستحق للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
إحتياطي المساهمات غير المكتسبة
أرصدة تكافل دائنة

مستحقات وذمم دائنة أخرى
مطلوبات عقود اإليجار

الممولة من قبل:
حقوق المساهمين
حقوق األقلية غير المسيطرة

835,334
74,332
909,666
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -37القطاع التشغيلي (تتمة)

حسب قطاع األعمال
(للسنة المنتهية في  31ديسمبر )2019
التكافل العام
ألف درهــم
الموجودات
ممتلكات ومعدات
الشهرة والموجودات غير الملموسة
إستثمارات في ممتلكات
حق إستخدام الموجودات
إستثمارات في شركات زميلة
ودائع
إستثمارات
إستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
مساهمات وأرصدة تكافل مدينة
حصة شركات إعادة التكافل من المطالبات تحت التسوية
حصة شركات إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة
موجودات وذمم مدينة أخرى
نقد وأرصدة لدى البنوك
موجودات محتفظ بها للبيع
المطلوبات و صندوق حاملي وثائق التأمين
مطالبات تحت التسوية وإحتياطي التكافل العائلي
المستحق للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
إحتياطي المساهمات غير المكتسبة
أرصدة تكافل دائنة

43,582
116,217
144,451
7,133
96,215
190,755
368,576
-2,111
161,556
102,331
133,425
54,356
67,655
57,616
1,545,979

التكافل العائلي
ألف درهــم
3,584
--2,636
-22,760
81,664
1,993,522
-11,290
59,228
2,809
374,602
94,459
-2,646,554

المجموع
ألف درهــم
47,166
116,217
144,451
9,769
96,215
213,515
450,240
1,993,522
2,111
172,846
161,559
136,234
428,958
162,114
57,616
4,192,533

مستحقات وذمم دائنة أخرى
مطلوبات عقود اإليجار – حق إستخدام الموجودات
المطلوبات المحتفظ بها للبيع

261,641
-239,856
113,214
125,282
7,223
42,228

223,376
1,983,043
24,584
10,363
313,785
2,683
--

485,017
1,983,043
264,440
123,577
439,067
9,906
42,228

مجموع المطلوبات
صندوق حاملي وثائق التأمين

789,444
--

2,557,834
--

3,347,278
--

صافي الموجودات الموظفة

756,535

88,720

845,255

الممولة من قبل:
حقوق المساهمين
حقوق األقلية غير المسيطرة

771,784
73,471
845,255
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التكافل العام
ألف درهــم
إجمالي اإلحتياطيات
إحتياطي المطالبات تحت التسوية (متضمن مطالبات متكبدة
وغير مبلغ عنها)
إحتياطي التكافل العائلي
مساهمات غير مكتسبة

296,665
-281,185
577,850

التكافل العام
ألف درهــم
صافي اإلحتياطيات
إحتياطي المطالبات تحت التسوية (متضمن مطالبات متكبدة
وغير مبلغ عنها)
إحتياطي التكافل العائلي
مساهمات غير مكتسبة

166,158
-112,016
278,174

التكافل العام
ألف درهييم
إجمالي اإلحتياطيات
إحتياطي المطالبات تحت التسوية (متضمن مطالبات متكبدة
وغير مبلغ عنها)
إحتياطي التكافل العائلي
مساهمات غير مكتسبة

261,641
-239,856
501,497
التكافل العام
ألف درهييم

صافي اإلحتياطيات
إحتياطي المطالبات تحت التسوية (متضمن مطالبات متكبدة
وغير مبلغ عنها)
إحتياطي التكافل العائلي
مساهمات غير مكتسبة

159,310
-106,431
265,741

كما في  31ديسمبر 2020
التكافل العائلي
ألف درهــم

96,011
165,922
41,855
303,788
كما في  31ديسمبر 2020
التكافل العائلي
ألف درهــم

11,578
165,922
39,018
216,518
كما في  31ديسمبر 2019
التكافل العائلي
ألف درهييم

66,945
156,431
24,584
247,960
كما في  31ديسمبر 2019
التكافل العائلي
ألف درهييم

7,717
156,431
21,775
185,923

المجموع
ألف درهــم

392,676
165,922
323,040
881,638

المجموع
ألف درهــم

177,736
165,922
151,034
494,692

المجموع
ألف درهييم

328,586
156,431
264,440
749,457
المجموع
ألف درهييم

167,027
156,431
128,206
451,664

تتضمن االحتياطيات الفنية أعاله احتياطيات الشركة والشركات التابعة لها .تم إحتساب اإلحتياطيات المتعلقة بدولة اإلمارات
العربية المتحدة من قبل خبير اكتواري مستقل مؤهل تم تعينه من قبل المجموعة ،باستثناء المساهمات غير المكتسبة المتعلقة
بالتكافل العام  ،والتي تم احتسابها باستخدام نموذج داخلي .تم احتساب االحتياطيات المتعلقة بالشركات التابعة فيما يتعلق
بالمتطلبات التنظيمية اإلقليمية المعمول بها.
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تحتفظ المجموعة باحتياطيات كافية فيما يتعلق بأعمال التكافل لحمايتها من المطالبات المستقبلية المعاكسة .يتم عادة التوصل
إلى قرار بشان عدم التأكد من مبلغ وتوقيت مدفوعات المطالبة خالل سنة واحدة.
مطالبات التكافل –
اإلجمالي
سنة التأمين
(المبالغ المتراكمة)

2016

2017

2018

2019

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

المجموع
2020
ألف درهــم

ألف درهــم

تطور السنة 1
تطور السنة 2
تطور السنة 3
تطور السنة 4
تطور السنة 5
التقدير الحالي للمطالبات
المتراكمة (أ)

109,219
163,318
158,791
179,820
185,847

90,516
196,851
216,739
235,790
-

168,280
296,072
326,839
-

181,756
345,125
-

433,632
-

433,632
345,125
326,839
235,790
185,847

185,847

235,790

326,839

345,125

433,632

1,527,233

الدفعات المتراكمة حتى
تاريخه (ب)

)(155,897

)(200,606

)(304,471

)(276,354

)(256,693

)(1,194,021

29,950

35,184

22,368

68,771

176,939

333,212

المطلوبات المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد كجزء من إجمالي المطالبات
اإلحتياطي المتعلق بالسنوات السابقة لسنة  2016جزء من إجمالي المطالبات

59,464

إجمالي اإلحتياطي المدرج في بيان المركز المالي الموحد كجزء من إجمالي المطالبات (بإستثناء إحتياطي التكافل العائلي)

392,676

مطالبات التكافل – الصافي
سنة التأمين
(المبالغ المتراكمة)

2016

2017

2018

2019

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

المجموع
2020
ألف درهــم

ألف درهــم

تطور السنة 1
تطور السنة 2
تطور السنة 3
تطور السنة 4
تطور السنة 5
التقدير الحالي للمطالبات
المتراكمة (أ)

92,071
120,767
113,175
123,977
137,602

57,002
103,453
113,816
118,027
-

87,291
140,762
144,236
-

98,996
152,105
-

164,285
-

164,285
152,105
144,236
118,027
137,602

137,602

118,027

144,236

152,105

164,285

716,255

الدفعات المتراكمة حتى
تاريخه (ب)

)(109,583

)(89,257

)(129,980

)(130,027

)(98,502

)(557,349

28,019

28,770

14,256

22,078

65,783

158,906

المطلوبات المعترف بها في بيان المركز المالي الموحد كجزء من إجمالي المطالبات
اإلحتياطي المتعلق بالسنوات السابقة لسنة  2016جزء من إجمالي المطالبات

18,830

إجمالي اإلحتياطي المدرج في بيان المركز المالي الموحد كجزء من إجمالي المطالبات (بإستثناء إحتياطي التكافل العائلي)

177,736
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تحليل الحساسية
يتسم مخصص مطالبات التكافل العام بالحساسية تجاه اإلفتراضا ت الرئيسية .يتم إجراء التحليل المبين أدناه من أجل بيان
التغيرات المحتملة المعقولة في اإلفتراضات الرئيسية مع االحتفاظ بجميع االفتراضات األخرى موضحا ً تأثيرها على
المطلوبات وصافي اإليرادات.
 31ديسمبر 2020
التأثير على إجمالي
المطلوبات
ألف درهم
المطالبات الحالية

55,860 +
55,860 -

%10 +
%10 -

* التأثير على
صافي الربح
ألف درهم
34,366 +
34,366 -

 31ديسمبر 2019
التأثير على إجمالي
المطلوبات
ألف درهم
المطالبات الحالية

48,501 +
48,501 -

%10 +
%10 -

* التأثير على
صافي الربح
ألف درهم
32,346 +
32,346 -

 -40تصنيف الموجودات المالية والمطلوبات المالية
يوضح الجدول أدناه تسوية بين البنود في بيان المركز المالي الموحد وفئات األدوات المالية.
 31ديسمبر 2020
بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
ألف درهـــــم
الموجودات المالية
إستثمارات
-ودائع
إستثمارات المشاركين في العقود
المرتبطة
2,228,346
بالوحدات
-ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
-مساهمات وأرصدة تكافل مدينة
-موجودات وذمم مدينة أخرى
-نقد وأرصدة لدى البنوك
95,612

2,323,958
المطلوبات المالية:
المستحق للمشاركين في العقود
المرتبطة بالوحدات
أرصدة تكافل دائنة
ذمم دائنة أخرى
مطلوبات عقود اإليجار

إستثمارات متاحة للبيع
ألف درهـــــم
63,213
--

-----63,213

بالتكلفة المطفأة
ألف درهـــــم
517,771
202,828

-2,406
207,776
79,638
91,950
1,102,369

المجموع
ألف درهـــــم
676,596
202,828

2,228,346
2,406
207,776
79,638
91,950
3,489,540

2,224,849
----

-----

-163,830
279,572
8,264

2,224,849
163,830
279,572
8,264

2,224,849

--

451,666

2,676,515
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 31ديسمبر 2019
بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو
الخسائر
ألف درهيييييم
الموجودات المالية
إستثمارات
ودائع
إستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة
بالوحدات
ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل
مساهمات وأرصدة تكافل مدينة
موجودات وذمم مدينة أخرى
أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

21,865
--

--

1,993,522
-----

------

2,015,387
المطلوبات المالية:
المستحق للمشاركين في العقود
المرتبطة بالوحدات
أرصدة تكافل دائنة
ذمم دائنة أخرى
مطلوبات عقود اإليجار

إستثمارات متاحة للبيع
ألف درهيييييم
62,944

62,944

بالتكلفة المطفأة
ألف درهيييييم
365,431
213,515

المجموع
ألف درهيييييم
450,240
213,515

--

1,993,522
2,111
172,846
48,881
162,114

964,898

3,043,229

2,111
172,846
48,881
162,114

1,983,043
----

-----

-123,577
402,898
9,906

1,983,043
123,577
402,898
9,906

1,983,043

--

536,381

2,519,424

 -41القيمة العادلة لألدوات المالية
تستند القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في األسواق النشطة إلى أسعار السوق المدرجة أو أسعار
التبادل .بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى ،تقوم المجموعة بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب التقييم األخرى.
فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم تداولها بصورة نادرة ولديها شفافية ضئيلة للسعر ،تكون القيمة العادلة أقل موضوعية
وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام التي تستند إلى السيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات التسعير
ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المحددة.
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في
تحديد القياسات.
• المستوى  :1السعر السوقي المدرج (غير المعدل) في سوق نشط الداة مطابقة.
• المستوى  :2المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى  1والتي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي
كاألسعار) أو بصورة غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار) .تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام:
أسعار السوق المدرجة في أسواق نشطة ألدوات مماثلة ،واألسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق
تعتبر أقل نشاطا؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة
من معطيات السوق.
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• المستوى  : 3المدخالت التي تكون غير ملحوظة .تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على
مدخالت ال ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة .تشتمل هذه الفئة
على األدوات التي يتم تقييمها بنا ًء على األسع ار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو اإلفتراضات الهامة
غير الملحوظة مطلوبة إلظهار اإلختالفات بين األدوات.
تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوقية
قابلة للرصد .تشتمل اإلفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي ال تنطوي على
مخاطر وفروق االئتمان وعوامل أخرى تستخدم في تقدير معادالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت
األجنبية وأسعار ومؤشرات أسعار األسهم والتقلبات المتوقعة في األسعار والربط بينها.
إن الهدف من أساليب التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو
دفعه لتحويل اإللتزام بموجب معاملة منظمة بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس.

التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة
يوضح الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات التي تم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ بيان المركز المالي الموحد،
حسب المستوى في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة التي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة .تستند المبالغ على القيم المعترف
بها في بيان المركز المالي الموحد.
 31ديسمبر 2020
المستوى األول
ألف درهــم
موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
-استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
95,612
أسهم وأوراق مالية
95,612
إستثمارات متاحة للبيع
صندوق استثمار مشترك
أسهم وأوراق مالية

-412
412

موجودات غير مالية
إستثمارات في ممتلكات

--

مطلوبات مالية
المستحق للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

--

المستوى الثاني
ألف درهــم

المستوى الثالث
ألف درهــم

المجموع
ألف درهــم

2,228,346
--

---

2,228,346
95,612

2,228,346

--

2,323,958

62,426
375

---

62,426
787

62,801

--

63,213

-2,224,849

139,534
--

139,534
2,224,849
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التسلسل الهرمي للقيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة (تتمة)
 31ديسمبر 2019
المستوى األول
ألف درهييم
موجودات مالية
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر
استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
أسهم وأوراق مالية
إستثمارات متاحة للبيع
صندوق استثمار مشترك
أسهم وأوراق مالية

المستوى الثالث
ألف درهييم

المستوى الثاني
ألف درهييم

المجموع
ألف درهييم

-21.865

1,993,522
--

---

1.993.522
21.865

21.865

1.993.522

--

2.015.387

-610
610

موجودات غير مالية
إستثمارات في ممتلكات

--

مطلوبات مالية
المستحق للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات

--

61.919
415

---

61.919
1.025

62.334

--

62.944

144.451

--

--

1.983.043

144.451
1.983.043

يوضح الجدول التالي تسوية بين األرصدة اإلفتتاحية إلى األرصدة الختامية لقياس القيمة العادلة في المستوى  3من التسلسل
الهرمي للقيمة العادلة:
2019
2020
ألف درهــم

الرصيد في  1يناير
مشتريات
فروقات تحويل العمالت
الحركة في القيمة العادلة
الرصيد كما في  31ديسمبر

144,451
)(1,436
)(3,481
139,534

ألف درهييم

140,807
1,594
1,304
746
144,451
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -42إدارة المخاطر المالية
تقوم المجموعة بإصدار عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين أو كل من مخاطر التكافل والمخاطر المالية .لم تقوم
المجموعة بإصدار عقود يتم بموجبها تحويل المخاطر المالية فقط .يلخص هذا القسم هذه المخاطر وطريقة إدارة المجموعة
لها.
أ) مقدمة ونظرة عامة

اإلطار العام للحوكمة
إن الهدف األ ساسي من اإلطار العام إلدارة المخاطر المالية لدى المجموعة هو حماية مساهمي المجموعة من التعرض
ألحداث تعيق اإلنجاز المستدام ألهداف األداء المالي الموضوعة .تعترف اإلدارة الرئيسية باألهمية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة
إلدارة المخاطر.
إن المجموعة بصدد تأسيس قسم إلدارة المخاطر ذو صالحيات واضحة من مجلس اإلدارة واللجان التابعة له ولجان اإلدارة
التنفيذية ذات الصلة.

اإلطار العام إلدارة رأس المال
لدى المجموعة سياسة داخلية إلدارة المخاطر لتحديد المخاطر التي تتعرض لها أي من وحدات أعمال المجموعة أو المجموعة
ككل باإلضافة إلى تحديد مدى تأثيرها على رأس المال اإل قتصادي .تشير تقديرات هذه السياسة الداخلية إلى حجم رأس المال
المطلوب لتقليل مخاطر التعثر إلى مستوى محدد ذو مخاطر قليلة ينطبق على عدد من اإلختبارات (المالية وغير المالية) على
الوضع الرأسمالي لألعمال.

اإلطار التنظيمي
تهتم الجهات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين ومراقبتها عن كثب وذلك لضمان إدارة المجموعة
لهذه األ مور بشكل مرضي لصالحهم .في الوقت ذاته ،كذلك تحرص الجهات التنظيمية على التأكد من احتفاظ المجموعة بمركز
مالي مناسب يمكنها من الوفاء بالمطالبات غير المتوقعة الناشئة من األزمات اإلقتصادية أو الكوارث الطبيعية.
تخضع عمليات المجموعة للمتطلبات التنظيمية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة .لم تتطلب هذه اللوائح التنظيمية اعتماد
األنشطة ومراقبتها فقط ولكنها تفرض أيضا ً بعض األ حكام الملزمة للحد من مخاطر اإلخفاق عن السداد والتعثر من جانب
شركات التكافل وذلك للوفاء بالمطالبات غير المتوقعة عند حدوثها.

إطار إدارة المطلوبات والموجودات
تنشأ المخاطر المالية من المراكز المفتوحة في معدل الربح والعمالت ومنتجات حقوق الملكية وجميعها تكون معرضة لتغيرات
السوق المحددة والعامة .تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها المجموعة نظراً لطبيعة استثماراتها والتزاماتها في مخاطر
أسعار األسهم .تقوم المجموعة بإدارة هذه األ وضاع ضمن إطار إدارة مطلوبات الموجودات الموضوع لتحقيق إيرادات من
اإلستثمارات طويلة األجل تزيد عن مطلوباتها وفقا ً لعقود التكافل وعقود اإلستثمار.
يتم كذلك دمج إطار إدارة مطلوبات الموجودات لدى المجموعة مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات المالية األخرى
لدى المجموعة والمطلوبات التي ال ترتبط بصورة مباشرة بمطلوبات التكافل واإلستثمار.
كما يشكل إطار إدارة مطلوبات الموجودات لدى المجموعة جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التكافل لضمان توفر
التدفقات النقدية الكافية في كافة الفترات للوفاء بالمطلوبات الناتجة عن عقود التكافل واإلستثمار.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -42إدارة المخاطر المالية (تتمة)
تتعرض المجموعة لمجموعة من المخاطر المالية من خالل موجوداتها المالية ومطلوباتها المالية وموجودات إعادة التكافل
ومطلوبات التكافل .على وجه الخصوص ،تتمثل المخاطر المالية الرئيسية في أن عائدات االستثمار على المدى الطويل ليست
كافية لتمويل االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين واالستثمار .أهم مكونات إدارة المخاطر تشمل مخاطر التكافل والمخاطر
المالية.
ب) مخاطر التكافل
تقع مخاطر التكافل عندما توافق المجموعة على تعويض األطراف المؤمن عليها ضد وقوع أحداث مستقبلية غير متوقعة
ومؤمن ضدها .تتمثل العوامل الرئيسية للمخاطر في تكرار وجسامة المطالبات .وفقا ً للممارسات المطبقة من قبل المجموعة،
يمكن أن تختلف مبالغ المطالبات الفعلية اختالفا ً هامشيا ً مقارنة باحتياطيات المطالبات قيد التسوية ولكن من غير المتوقع أن
يكون لها تأثير مادي.

تكرار وجسامة المطالبات
يمكن أن يتأثر تكرار وجسامة المطالبات بعدة عوامل .تقدم المجموعة أعمال التأمين على الممتلكات وتأمين األعمال الهندسية
والسيارات والحوادث المتنوعة والتأمين البحري وتأمين الحوادث الشخصية .ويتم النظر إلى أنواع التكافل هذه بصورة عامة
على أنها عقود تكافل قصيرة األجل حيث يتم اإلعالن عن المطالبات وتسويتها خالل فترة زمنية قصيرة .يساعد ذلك على
تقليل مخاطر التكافل.

الممتلكات
بالنسبة لعقود التكافل الخاصة بالممتلكات ،تكمن المخاطر الرئيسية في أضرار الحريق والمخاطر األخرى ذات الصلة وتعطيل
األعمال الناتجة عن ذلك.
يتم التكافل في تلك العقود سواء على أساس قيمة اإل ستبدال أو التعويض بقيم مناسبة للممتلكات المؤمن عليها .إن تكلفة إعادة
بناء أو إصالح الممتلكات المتضررة والوقت المطلوب إلعادة العمليات إلى ما كانت عليه قبل وقوع الضرر في حالة تعطل
األعمال باإلضافة إلى أساس التكافل هي العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات.

األعمال الهندسية
بالنسبة لعقود التكافل الخاصة باألعمال الهندسية ،فإن العناصر الرئيسية للمخاطر تشمل الخسائر أو األضرار التي تلحق
بأعمال المشروع المؤمن عليه والتزامات الطرف األخر ذات الصلة والخسائر أو األضرار التي تلحق بالمصانع واآلالت
والماكينات والمعدات المؤمن عليها والخسائر الناتجة عن تعطل األعمال .إن العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات
هو حجم الخسائر أو األضرار.

السيارات
بالنسبة لعقود التكافل الخاصة بالسيارات ،فإن العناصر الرئيسية للمخاطر تشمل المطالبات التي تنشأ عن الوفاة واإلصابات
الجسدية واألضرار التي تلحق بممتلكات األطراف األخرى باإلضافة إلى المطالبات الناشئة عن السيارات المؤمن عليها.
إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات هي األحكام المحتم ل صدورها من قبل المحكمة في حاالت الوفاة أو
اإلصابات الجسدية ومدى الضرر الذي يلحق بالسيارات.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -42إدارة المخاطر المالية (تتمة)
ب) مخاطر التكافل (تتمة)

الحوادث المتنوعة
يتم االكتتاب في أنواع التكافل المختلفة الخاصة بالحوادث المتنوعة مثل الخسائر المالية وخيانة األمانة للموظفين والحوادث
الشخصية وتعويض العاملين والسفر والتأمين العام ضد الغير والتعويض المهني.
إن العوامل الرئيسية التي تؤثر على مستوى المطالبات هي مدى الخسارة أو الضرر واألحكام المحتمل صدورها من قبل
المحكمة.

األعمال البحرية
فيما يتعلق بالتكافل الخاص باألعمال البحرية ،تشتمل العناصر الرئيسية للمخاطر على الخسائر أو األضرار التي تلحق بالشحنة
أو بالسفينة المؤمن عليها نظراً للعديد من الحوادث المختلفة التي تؤدي إلى مطالبات بخسائر جزئية أو كلية .إن حجم الخسارة
أو الضرر هو العامل الرئيسي الذي يؤثر على مستوى المطالبات.

عقود التكافل العائلي
يتم إدارة عملية التكافل في كل وحدة من وحدات األعمال من خالل قسم تأمين متخصص ،وفي إطار حدود تأمينية رسمية
وتدريب وتطوير مناسب لموظفي التأمين .إن وثيقة التأمين موثقة بشكل واضح وتحدد المخاطر غير المقبولة والشروط التي
تنطبق على المخاطر غير القياسية.
يعتبر اإلنتقاء الطبي جزء من اإلجراءات التأمينية لدى المجموعة ،حيث يتم تحمل األقساط لتعكس الحالة الصحية والتاريخ
الطبي لألسرة المتقدمة بالطلب .تعتمد عملية التسعير على اإل فتراضات ،مثل معدالت الوفيات والثبات ،والتي تأخذ في اإلعتبار
التجارب السابقة والمسارات الحالية .تشتمل العقود على مخاطر محددة وضمانات يتم اختبارها لقياس مدى الربحية وفقا
إلجراءات محددة مسبقا ً قبل اعتمادها.
يتم بشكل سنوي مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال للتأكد ،بأن افتراضات التسعير مناسبة .يعتمد إجراء التحليل على
التحركات في األرباح والمطلوبات من أجل فهم مصدر أي تغير مادي في النتائج الفعلية عما كان متوقعا ً .هذا يؤكد مدى
مالءمة اإلفتراضات المستخدمة في عملية التأمين والتسعير.
مخاطر إعادة التكافل
شأنها شأن شركات التكافل وإعادة التكافل األخرى ،من أجل تقليل التعرض لصافي المخاطر الناشئة عن المطالبات الكبيرة،
تقوم المجموعة ،في سياق األعمال اإلعتيادية ،بالدخول في اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التكافل .تساعد ترتيبات
إعادة التكافل هذه على توفير تنوع أكبر من األعمال كما تسمح لإلدارة بالتحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناشئة عن
المخاطر الكبيرة كما توفر قدرة أكبر على النمو.
لتقليل تعرضها للخسائر الكبيرة الناشئة عن التعثر من قبل شركات إعادة التأمين ،تقوم المجموعة بتقييم الظروف المالية
لشركات إعادة التأمين التي تتعامل معها ومراقبة تركزات المخاطر اإلئتمانية الناشئة من مناطق جغرافية أو أنشطة أو
خصائص اقتصادية مماثلة لشركات إعادة التأمين.
يتم بيان الموجودات والمطلوبات واإل يرادات والمصروفات الناتجة من عقود التأمين المتنازل عنها بصورة منفصلة عن
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة من عقد التأمين ذات الصلة نظراً ألن عقود إعادة التكافل المتنازل
عنها ال تعفي المجموعة من التزاماتها وبالتالي تظل المجموعة مسؤولة عن الجزء من المطالبات القائمة المؤمن عليها إلى
المدى الذي ال تتمكن معه شركة إعادة التأمين من الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات إعادة التكافل.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -42إدارة المخاطر المالية (تتمة)
ب) مخاطر التكافل (تتمة)
تركز مخاطر التكافل
لدى المجموعة بعض عقود التكافل الفردية التي تتضمن مخاطر جسيمة ولكنها نادرة الحدوث .تقوم المجموعة بتحويل جزء
كبير من هذه المخاطر ويقتصر صافي تعرضها لحدث واحد من هذه األحداث على  1مليون درهم ( 1 :2019مليون درهم).
شروط وأحكام عقود التكافل
ترتكز أعمال التكافل على الشك في حدث معين .وبنا ًء على ذلك تختلف شروط وأحكام عقود التكافل ولكنها ترتكز عادةً على
التوجيهات الدولية وصياغة السياسات المتبعة من قبل كافة شركات التكافل العاملة في السوق.
عادةً ما يتضمن عقد التكافل على تغطية موضوع التكافل واستثناءات والتزامات المؤمن عليه وشركات التكافل .يتم على الفور
اإلبالغ عن اإلنح رافات إلى شركة التكافل من قبل المؤمن عليه ،كما يتم على الفور اإلبالغ عن أي حادث في الحال .إن
األعمال طويلة األجل هي تلك األعمال التي تحتاج لفترة زمنية من الممكن أن تصل لعدة سنوات إلنهاء وتسوية المطالبات.
تتم بشكل مستمر مراجعة وتحديث تقديرات المجموعة للخسا ئر التي تم اإلبالغ عنها وتلك التي لم يتم اإلبالغ عنها ورصد
المخصصات المترتبة على ذلك والمبالغ المستردة من أعمال إعادة التكافل ذات الصلة ،كما يتم بيان التعديالت الناتجة عن
تلك المراجعة ضمن بيان األرباح أو الخسائر .تعتمد هذه العملية على اإلفتراض األساسي الذي يقضي بأن الخبرة السابقة،
المعدلة لبيان تأثير التطورات الحالية والتوجهات المحتملة ،تعتبر أساسا ً مناسبا ً للتنبؤ بالمطالبات المستقبلية.
يتم التعامل مع مخاطر اإلحتياطي من خالل ضمان اإلحتفاظ بالمخصصات المناسبة والمنطقية لألعمال المكتتبة من قبل
المجموعة ،وبالت الي ضمان توفر المبالغ المالية الكافية لتغطية المطالبات المستقبلية .إن اإلحتفاظ بمخصصات بشأن محفظة
التكافل العام والتكافل العائلي لألفراد تنطوي على استخدام تحليل اكتواري من قبل خبير اكتواري مستقل.
ج) المخاطر المالية
إن المجموعة معرضة للمخاطر األساسية التالية نتيجة استخدامها أدوات مالية:
•
•
•
•

مخاطر ا الئتمان؛
مخاطر السيولة؛
مخاطر السوق؛ و
المخاطر التشغيلية

 )1مخاطر االئتمان
تتمثل مخاطر االئتمان بالمخاطر من أن يتسبب أحد األطراف في أداة مالية ما في حدوث خسائر مالية للطرف األخر من
خالل عدم قدرته على الوفاء بالتزاماته.
تم وضع سياسة لمخاطر االئتمان توضح تقييم وتحديد ما يمثل مخاطر ائتمانية للمجموعة كما تم وضع سياسات وإجراءات
للحد من تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان.
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ج) المخاطر المالية (تتمة)
 )1مخاطر االئتمان (تتمة)
تتم متابعة مدى االلتزام بهذه السياسة ويتم بصورة منتظمة مراجعة التعرضات والمخالفات من أجل التعرف على مدى الصلة
والتغيرات في بيئة المخاطر.
فيما يتعلق بجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة ،خال ف تلك التي ترتبط بعقود إعادة التكافل ،يكون
التعرض األ قصى لمخاطر االئتمان لدى المجموعة هو القيمة الدفترية المفصح عنها في البيانات المالية الموحدة بتاريخ بيان
المركز المالي الموحد.
يتم إعادة التكافل لدى شركات إعادة تأمين وإعادة تكافل معتمدة من قبل اإلدارة ،والتي تكون عادةً شركات دولية يتم تصنيفها
من قبل وكاالت تصنيف دولية أو شركات دول مجلس التعاون الخليجي األخرى.
لتقليل تعرض ها لخسائر كبيرة نتيجة عدم االلتزام بالسداد من قبل شركات إعادة التكافل وشركات إعادة التأمين ،تقوم المجموعة
بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التكافل وشركات إعادة التأمين المعنية ومراقبة تركزات مخاطر االئتمان الناتجة من
المناطق الجغرافية أو األنشطة أو السمات االقتصادية المماثلة لشركات إعادة التأمين وشركات إعادة التكافل.
تقوم اإلدارة بتاريخ كل بيان مركز مالي موحد بتقييم الجدارة االئ تمانية لشركات إعادة التأمين وشركات إعادة التكافل وتقوم
بتحديث استراتيجية شراء عقود إعادة التكافل والتأكد من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة إذا لزم األمر.
تقوم المجموعة بمتابعة تركزات مخاطر االئتمان حسب القطاع وحسب الموقع الجغرافي.
تخضع مخاطر االئتمان للسيطرة من خالل الشروط الخاصة باستالم األقساط .إن معظم األطراف المقابلة تمثل شركات تكافل
غير مصنفة بشكل عام .إال انه يتم اختيارهم بنا ًء على وضعهم في السوق والتصنيف والخبرة في التعامل وفترة التأسيس .إن
كافة األطراف المقابلة إلعادة التكافل مصنفة.
تمثل القيمة الدفترية للموجودات المالية الحد األقصى للتعرض لالئتمان .تم اإلفصاح عن الحد األقصى للتعرض لمخاطر
االئتمان في نهاية بيان المركز المالي الموحد كما هو مبين في إيضاح رقم .39
 -2مخاطر السيولة
تتمثل مخاطر السيولة بالمخاطر التي قد تنتج عن الصعوبة التي قد تواجهها المجموعة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة
بمطلوباتها المالية التي تتم تسويتها عن طريق تسليم النقد أو موجودات مالية أخرى .يتمثل منهج المجموعة في إدارة السيولة
بضمان امتالكها دائما ً سيولة كافية ،ألطول فترة ممكنة ،للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها في ظل الظروف العادية والظروف
الحرجة دون تكبد خسائر غير مقبولة أو اإلضرار بسمعة المجموعة.
تتم مراقبة متطلبات السيولة بصورة يومية وتحرص اإلدارة على التأكد من وجود األموال الكافية للوفاء بالتزاماتها عند
استحقاقها.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -42إدارة المخاطر المالية (تتمة)
ج) المخاطر المالية (تتمة)
 -2مخاطر السيولة (تتمة)

بيان اإلستحقاقات
يلخص الجدول أدناه تواريخ استحقاق المطلوبات المالية للمجموعة استناداً إلى االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية.
يتم معاملة المبالغ التي تسدد بموجب إشعار كما لو كان قد تم تقديم االشعار فوراً.
ليس لها تاريخ

 180يوم -
أقل من  180يوم

سنة

 5 – 1سنوات

أكثر من  5سنوات

إستحقاق

المجمـوع

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

ألف درهــم

 31ديسمبر 2020
الموجودات المالية
إستثمارات

243,988

50,529

372,524

9,555

--

676,596

ودائع

63,620

42,877

86,331

10,000

--

202,828

--

--

--

إستثمارات المشاركين في العقود
المرتبطة بالوحدات

--

ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

--

--

--

2,406

مساهمات وأرصدة تكافل مدينة

105,505

91,562

10,709

--

--

207,776

موجودات وذمم مدينة أخرى

26,258

53,380

--

--

--

79,638

نقد وأرصدة لدى البنوك

91,950

--

--

--

--

91,950

531,321

2,406

--

2,228,346

2,228,346

240,754

469,564

19,555

2,228,346

3,489,540

المطلوبات المالية
المستحق للمشاركين في العقود
المرتبطة بالوحدات

--

--

--

--

أرصدة تكافل دائنة

71,448

18,477

73,905

--

--

163,830

مستحقات وذمم دائنة أخرى

32,640

117,432

129,500

--

--

279,572

مطلوبات عقود اإليجار

3,791

4,473

--

--

8,264

207,878

--

107,879

-135,909

2,224,849

2,224,849

2,224,849

2,676,515
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -42إدارة المخاطر المالية (تتمة)
ج) المخاطر المالية (تتمة)
 -2مخاطر السيولة (تتمة)
 180يوم  -سنة
أقل من  180يوم
ألف درهييم

ألف درهييم

ليس لها تاريخ
 5 – 1سنوات

أكثر من  5سنوات

إستحقاق

المجميوع

ألف درهييم

ألف درهييم

ألف درهييم

ألف درهييم

 31ديسمبر 2019
الموجودات المالية
إستثمارات
ودائع

142,201

25,885

282,129

25

--

450,240

49,790

33,924

98,755

31,046

--

213,515

إستثمارات المشاركين في العقود
--

--

--

--

--

2,111

--

--

--

2,111

المرتبطة بالوحدات
مساهمات وأرصدة تكافل مدينة

105,745

45,285

21,816

--

--

172,846

موجودات وذمم مدينة أخرى

16,387

32,494

--

--

--

48,881

نقد وأرصدة لدى البنوك

162,114

--

--

--

162,114

ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

476,237

-139,699

402,700

31,071

1,993,522

1,993,522

1,993,522

3,043,229

المطلوبات المالية
المستحق للمشاركين في العقود
--

المرتبطة بالوحدات

--

1,983,043

أرصدة تكافل دائنة

53,893

13,937

55,747

--

--

123,577

مستحقات وذمم دائنة أخرى

86,742

63,854

252,302

--

--

402,898

مطلوبات عقود اإليجار

3,995

5,911

--

--

9,906

313,960

--

144,630

--

-77,791

--

1,983,043

1,983,043

2,519,424

تتعرض المجموعة لمخاطر معدالت الربح فيما يتعلق بودائعها لدى البنوك .في  31ديسمبر  ،2020بلغت الفائدة السنوية
على ودائع المجموعة لدى البنوك بين  %0,4إلى  %0,9سنويا ً ( %0,9 :2019إلى  %3,55سنوياً).
إذا كان سعر الفائدة أقل من معدل  50نقطة أساس عن مستوى سعر الفائدة خالل السنة وفي ظل ثبات المتغيرات األخرى،
فإن أثر ذلك يتمثل في زيادة/خفض ربح المجموعة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2020وكذلك حقوق المساهمين كما في
 31ديسمبر  2020بمبلغ  2,93مليون درهم ( 3,4 : 2019مليون درهم) .ال يوجد تغير جوهري على حساسية المجموعة
ألسعار الفائدة ،مقارنة بالسنة السابقة.
 )3مخاطر السوق
تتمثل مخاطر السوق في المخاطر التي قد تنتج من تقلب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،سواء كانت
هذه التغيرات نتيجة لعوامل ت خص األداة بعينها أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات التي يتم المتاجرة
بها في السوق .تقوم المجموعة بالحد من مخاطر السوق من خالل اإلحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خالل المراقبة المستمرة
لتطورات أسواق األسهم والصكوك المحلية .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على
حركات سوق األسهم والصكوك ،ويشمل ذلك إجراء تحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر بها.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -42إدارة المخاطر المالية (تتمة)
ج) المخاطر المالية (تتمة)
 )3مخاطر السوق (تتمة)
(أ) مخاطر العمالت

تتمثل مخاطر العمالت في المخاطر الناتجة من تقلب قيمة األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية
وتنشأ من األدوات المالية بالعمالت األجنبية .إن العملة الرسمية للشركة هي الدرهم اإلماراتي.
فيما يلي الموجودات والمطلوبات المالية الهامة المعرضة لمخاطر العمالت بما يعادل ألف درهم:
 31ديسمبر 2020
العملة
الدوالر األمريكي
الجنيه المصري
الفرنك األفريقي
الدينار الجزائري
عمالت أخرى
 31ديسمبر 2019
العملة
الدوالر األمريكي
الجنيه المصري
الفرنك األفريقي
الدينار الجزائري
عمالت أخرى

الموجودات المالية
ألف درهم

504,816
311,269
130
267,021
134,191

المطلوبات المالية
ألف درهم

436,616
185,045
)(726
125,168
134,191

)(68,200
)(126,224
)(856
)(141,853
--

الموجودات المالية
ألف درهم

165,218
205,117
118
282,032
123,590

الصافي
ألف درهم

المطلوبات المالية
ألف درهم

الصافي
ألف درهم

96,697
137,162
)(630
138,725
123,536

)(68,521
)(67,955
)(748
)(143,307
)(54

الحساسية
يتم إجراء التحليل المبين أدناه بغرض بيان التغيرات المحتملة بصورة معقولة في أسعار صرف العمالت األجنبية مع ثبات
كافة اإلفتراضات األخرى موضحا تأثيرها على صافي األرباح أو حقوق الملكية .تم إجراء تحليل الحساسية للشركات التابعة
فقط حيث أن تأثير مخاطر العمال ت على الموجودات والمطلوبات الخاصة بالشركة يعتبر غير جوهري.
 31ديسمبر 2020
التغير في أسعر
الصرف

األرباح أو الخسائر
ألف درهم

بنود الدخل الشامل
األخرى
ألف درهم

الموجودات المالية

%5 +
%5 -

---

60,871 +
60,871 -

المطلوبات المالية

%5 +
%5 -

---

16,857 +
16,857 -
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -42إدارة المخاطر المالية (تتمة)
ج) المخاطر المالية (تتمة)
 )3مخاطر السوق (تتمة)
(أ) مخاطر العمالت (تتمة)
 31ديسمبر 2019
التغير في أسعر
الصرف

األرباح أو الخسائر
ألف درهم

بنود الدخل الشامل
األخرى
ألف درهم

الموجودات المالية

%5 +
%5 -

---

38,804 +
38,804 -

المطلوبات المالية

%5 +
%5 -

---

14,029+
14,029-

(ب) مخاطر أسعار األسهم
مخاطر أسعار األسهم هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية كنتيجة للتغيرات في أسعار السوق
(بإستثناء الناتجة عن مخاطر معدل الربح أو مخاطر العملة) ،سوا ًء نتجت هذه التغيرات عن عوامل محددة بالورقة المالية
بشكل منفرد أو بالجهة المصدرة له ا أو بعوامل تؤثر على كافة األوراق المالية المتداولة في السوق.
تتطلب سياسة مخاطر األسعار الخاصة بالمجموعة إدارة هذه المخاطر من خالل تحديد ومراقبة األهداف والقيود المفروضة
على االستثمارات وخطط التنويع وحدود االستثمارات في كل بلد وقطاع وسوق واالستخدام الدقيق والمخطط لألدوات المالية
المشتقة.

الحساسية
يتم إجراء التحليل المبين أدناه للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار حقوق الملكية مع ثبات كافة اإلفتراضات األخرى موضحا ً
تأثيرها على صافي األرباح أو حقوق الملكية.
 31ديسمبر 2020
التغير في أسعر
الصرف
%10 +
%10 -

األرباح أو الخسائر
ألف درهم

بنود الدخل الشامل
األخرى
ألف درهم

+9,561
-9,561

6,321 +
6,321 -

 31ديسمبر 2019
التغير في أسعر
الصرف
%10 +
%10 -

األرباح أو الخسائر
ألف درهم
2,186+
2,186-

بنود الدخل الشامل
األخرى
ألف درهم
6,294 +
6,294 -

الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -42إدارة المخاطر المالية (تتمة)

تفشي فيروس كورونا ( )COVID-19وتأثيره على المجموعة
مع التطور الحديث والسريع لوباء فيروس كورونا ( ،)COVID-19دخل االقتصاد العالمي في فترة أزمة رعاية صحية غير
مسبوقة ما تسبب في اضطراب عالمي كبير في األنشطة التجارية والحياة اليومية .وقد اتبعت العديد من البلدان إجراءات
احتواء استثنائية ومكلفة اقتصادياٍ .طالبت بعض البلدان من الشركات تقييد أو حتى تعليق العمليات التجارية االعتيادية بما في
ذلك دولة اإلمارات العربية المتحدة.
قامت اإلدارة باألخذ بعين اإلعتبار الظروف االستثنائية والتي يمكن أن يكون لها تأثير مادي على أعمال المجموعة ومخاطر
التعرض للمجموعة وخلصت إلى أن التأثيرات الرئيسية على ربحية  /سيولة المجموعة قد تنشأ من:
•
•
•
•
•

إمكانية استرداد المساهمات واألرصدة المدينة،
عدم توفر الموظفين،
انخفاض إجمالي اقساط التأمين بسبب عدم تجديد وثائق التأمين ،و
مخصص المطالبات المتكبدة وإحتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها،
قياس القيمة العادلة لألدوات المالية واإلستثمارات في ممتلكات المحتفظ بها من قبل المجموعة.

بناء على ما سبق ،خلصت اإلدارة إلى أنه ال يوجد تأثير كبير على ربحية المجموعة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموحد.
قامت المجموعة بتنفيذ خطة استمرارية العمل التي تشمل جميع اإلجراءات والبروتوكوالت خالل الوضع الحالي وشكلت لجنة
إدارة األزمات مسؤولة أمام الرئيس التنفيذي .وبدأت خطط العمل عن بعد واتخذت تدابير لضمان استمرار األعمال دون
انقطاع.
عالوة على ذلك ،قامت المجموعة بإجراء اختبار التحمل بصورة شهرية كما هو مطلوب من قبل هيئة التأمين في دولة
اإلمارات العربية المتحدة وتم اعتماده من قبل مجلس اإلدارة ،الذين بإعتقادهم أن المجموعة ستواصل العمل كمنشأة مستمرة.
وبناء على ذلك ،تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة على أساس مبدأ االستمرارية .ستواصل اإلدارة مراقبة
الوضع ،وستتخذ اإلجراءات الالزمة والمناسبة في الوقت المناسب لالستجابة لهذا الوضع غير المسبوق.
 -43إدارة مخاطر رأس المال
تتمثل أهداف المجموعة عند إدارة رأسمالها فيما يلي :
 اإللتزام بمتطلبات رأس المال كما وردت في القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )6لسنة 2007 ،في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله.
 ضمان قدرة المجموعة على اإلستمرار وبالتالي قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد األرباح وتقديم المنافع لذويالعالقة بالمجموعة ،و
 توفير العائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقة بتلك العقود.في دولة االمارات العربية المتحدة ،يقوم منظم اعمال التكافل بتحديد الحد األدنى لرأس المال ونوعه الذي يجب أن تحتفظ به
المجموعة ،باإلضافة إلى مطلوبات عقود التكافل  .يجب اإلحتفاظ في أي وقت خالل السنة بالحد األدنى لرأس المال المطلوب
(كما هو موضح في الجدول أدناه) .إن المجموعة خاضعة لمتطلبات القدرة على الوفاء الخاصة بالتكافل والتي تم اإليفاء بها
خالل السنة.
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الشركة اإلسالمية العربية للتأمين (سالمة) ش.م.ع .والشركات التابعة لها
إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020تتمة)
 -43إدارة مخاطر رأس المال (تتمة)

يتضمن الجدول أدناه ملخص الحد األدنى المطلوب لرأس مال المجموعة ومجموع رأس المال المحتفظ به .
2019
2020
ألف درهييم
ألف درهــم
الحد األدنى لرأس المال
مجموع حقوق الملكية

100,000
835,334

100,000
771,784

أصدرت هيئة اإلمارات العربية المتحدة للتأمين القرار رقم  42لسنة  2009لتحديد الحد األدنى المكتتب أو رأس المال المدفوع
بمبلغ  100مليون درهم لتأسيس شركة التكافل و  250مليون درهم مليون لشركات إعادة التكافل .وينص القرار أيضا على
أن ما ال يقل عن  %75من رأس مال شركات التكافل التي تأسست في دولة اإلمارات العربية المتحدة يجب أن تكون مملوكة
من قبل أفراد أو هيئات من دولة اإلمارات أو دول مجلس التعاون الخليجي األخرى .إن المجموعة ملتزمة بالحد األدنى لهذه
المتطلبات.
 -44الرسوم والغرامات
خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  ، 2020قامت المجموعة بدفع رسوم وغرامات بمبلغ  87,520درهم (:2019
 15,000درهم).
 -45توزيعات األرباح
في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ  3مايو  ، 2020وافق المساهمون على توزيعات أرباح نقدية بقيمة 3
فلس للسهم الواحد .بلغت توزيعات أرباح األسهم العادية  35.65مليون درهم عن سنة  : 2019( 2019ال شيء عن سنة
.)2018
وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ  14أكتوبر  2020على توزيعات أرباح نقدية مرحلية بواقع
 3فلس للسهم الواحد بقيمة  35,65مليون درهم عن سنة.2020
إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نهائية بقيمة  8,25فلس للسهم وبمبلغ  98,04مليون درهم  ،ليصبح إجمالي توزيعات
األرباح  11,25فلس للسهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020تخضع توزيعات األرباح النهائية والبالغة  98,04مليون
درهم لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي ولم يتم اظهارها كمطلوبات في هذه البيانات المالية الموحدة.
 -46إعتماد البيانات المالية الموحدة
تم إعتماد البيانات المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة والموافقة على إصدارها بتاريخ  11مارس . 2021

