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 المالية المرحلية الموجزة الموحدة البياناتتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

 
  ش.م.عالسادة مساهمي الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )سالمة( 

 
 مقدمة 

 
شركة اإلسالمية العربية للتأمين )سالمة( لل المالية المرحلية الموجزة الموحدة المرفقة البياناتلقد قمنا بمراجعة 

، التي تتألف 2018 يونيو 30في كما بـ"المجموعة"(  ة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعة)"الشرك ش.م.ع

 من: 
 

  ؛   2018 يونيو 30بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد كما في 

 يونيو 30في  تينأشهر المنتهي الستةتي الثالثة أشهر والموجز الموحد لفتر بيان األرباح أو الخسائر المرحلي 

 ؛ 2018

  ستةالو تي الثالثة أشهرالمرحلي الموجز الموحد لفتراألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 

 ؛ 2018 يونيو 30في تين أشهر المنتهي

  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةالمرحلي الموجز الموحد لفترة  المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

 ؛ 2018

  و؛ 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةبيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد لفترة 

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  البياناتإيضاحات حول 

 

المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي  البياناتإن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه 

 بياناتال، "التقارير المالية المرحلية". تنحصر مسؤوليتنا في التعبير عن استنتاجنا حول هذه 34الدولي رقم 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة بناًء على أعمال المراجعة التي قمنا بها.

 
 نطاق أعمال المراجعة 

 
المالية المرحلية  البيانات، "مراجعة 2410لقد قمنا بمراجعتنا وفقاً للمعيار الدولي حول ارتباطات المراجعة رقم 

المالية المرحلية الموجزة الموحدة  البياناتمن قبل مدقق الحسابات المستقل للمنشأة". تنطوي أعمال مراجعة 

على استفسارات، بصورة رئيسية من األشخاص المسؤولين عن األمور المالية والمحاسبية، وتطبيق إجراءات 

تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق المراجعة أقل بشكل كبير من نطاق التدقيق الذي يتم القيام به وفقاً 

بالتالي فإن المراجعة ال تمكننا من الحصول على تأكيدات تجعلنا على دراية بكافة للمعايير الدولية للتدقيق و

ً األمور الهامة التي يمكن التعرف عليها من خالل التدقيق. وبالتال .ي، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقيا
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   المرحلي الموجز الموحداألرباح أو الخسائر بيان 
  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 أشهر الثالثةفترة  أشهر الثالثةفترة  أشهر الستةفترة  أشهر الستةفترة   
 المنتهية في  المنتهية في  المنتهية في  المنتهية في   
 2017يونيو  30 2018يونيو  30 2017يونيو  30 2018يونيو  30  

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  إيضاح 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  
 )معاد بيانها(*  )معاد بيانها(*   

      العمليات المستمرة
      

      نتائج التأمين
      

      إيرادات التأمين  
 181.905 260.726 401.847 547.444 17 إجمالي المساهمات المكتتبة 

ناقصاً: مساهمات إعادة التأمين وإعادة التكافل 
 (58.404) (70.731) (127.431) (146.561)  المتنازل عنها

  ----------- ------------ ----------- ----------- 
 123.501 189.995 274.416 400.883  صافي المساهمات

 2.353 (18.929) (8.853) (61.960)  صافي الحركة في المساهمات غير المكتسبة  
  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 125.854 171.066 265.563 338.923 17 المساهمات المكتسبة  
إيرادات العموالت عن أعمال إعادة التأمين وإعادة 

 4.769 13.010 15.302 21.720 17 التكافل المتنازل عنها
  ----------- ----------- ----------- ----------- 
 17 360.643 280.865 184.076 130.623 

      مصروفات التأمين  
 64.848 87.708 150.395 156.943  إجمالي المطالبات المدفوعة 

ناقصاً: حصة إعادة التأمين وإعادة التكافل من 
 (17.574) (33.254) (45.667) (61.186)  المطالبات المدفوعة 

  ----------- ----------- ----------- ----------- 
 47.274 54.454 104.728 95.757  صافي المطالبات المدفوعة 

صافي الحركة في المطالبات قيد التسوية واحتياطي 
 (7.298) (12.233) (12.776) 8.407  تكافل األسرة 

  ----------- ----------- ----------- ---------- 
 39.976 42.221 91.952 104.164 17 المطالبات المتكبدة 

 61.862 83.137 124.055 159.359 17 العموالت المدفوعة والتكاليف األخرى 
  ----------- ----------- ---------- ---------- 
  263.523 216.007 125.358 101.838 
  ----------- ----------- ---------- ---------- 

 28.785 58.718 64.858 97.120 17 صافي إيرادات التأمين  
      

      إيرادات من مصادر أخرى
 10.913 4.009 22.690 13.787  إيرادات من استثمارات 

 3.160 4.685 5.406 7.879  إيرادات أخرى 
  ----------- -------- ---------- ---------- 

  118.786 92.954 67.412 42.858 
      مصروفات

 (28.599) (35.972) (57.734) (66.445)  مصروفات عمومية وإدارية ومصروفات أخرى
 (186) (331) (463) (587)  مصروفات مالية

 (892) - (892) -  مخصص التبرعات الخيرية
  ----------- ----------- ----------- ----------- 

 13.181 31.109 33.865 51.754  صافي أرباح الفترة قبل الضريبة
 (894) (3.764) (4.023) (7.890)  الحالية   –الضريبة 

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

صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قبل توزيعات 
 12.287 27.345 29.842 43.864  حاملي وثائق التكافل  

 - (12.027) - (12.027)  حاملي وثائق التأمين لدى الشركة علىالتوزيعات 

 لىعصافي أرباح الفترة بعد الضريبة والتوزيعات 
 12.287 15.318 29.842 31.837  حاملي وثائق التكافل من العمليات المستمرة

      
      العمليات المتوقفة

 (11.189) - (22.101) - 13 صافي الخسائر من العمليات المتوقفة
  ----------- ----------- ----------- ---------- 

 لىعصافي أرباح الفترة بعد الضريبة والتوزيعات 
 1.098 15.318 7.741 31.837  حاملي وثائق التكافل

  ===== ===== ===== ===== 
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 )تابع(المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائر بيان 
  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
 

 

 فترة الستة أشهر
 المنتهية في 

 2018يونيو  30

 فترة الستة أشهر 
 المنتهية في 

 2017 يونيو 30

  أشهر الثالثةفترة 
 المنتهية في 

 2018يونيو  30

 أشهر الثالثةفترة 
 المنتهية في 

 2017يونيو  30

 ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم   

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  
 )معاد بيانها(*  )معاد بيانها(*   

صافي أرباح الفترة بعد الضريبة 
 حاملي وثائق التكافل علىوالتوزيعات 

 
31.837 7.741 15.318 1.098 

 ===== ===== ===== ===== 
     منسوبة إلى: 

 1.053 17.095 5.220 32.654 المساهمين
 45 (1.777) 2.521 (817) الحصص غير المسيطرة

 --------- ----------- ----------- ----------- 
 31.837 7.741 15.318 1.098 
 ===== ===== ===== ====== 
     

 001.0 014.0 004.0 027.0 (15)إيضاح ربحية السهم )درهم( 
 ===== ===== ===== ==== 

العمليات  –ربحية السهم )درهم( 
 010.0 014.0 023.0 027.0  (15)إيضاح المستمرة 

 ===== ===== ===== ==== 

 
  المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلومات الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 .2و 1الصفحتين المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على  المعلومات الماليةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة 

 
 . 18على اإليضاح  االطالعإعادة البيان، يرجع حول * لمزيد من التفاصيل 
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 المرحلي الموجز الموحد  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 

 

 أشهر الستةفترة 
 المنتهية في 

 يونيو 30

 2018   

  أشهر الستةفترة 
 المنتهية في 

 يونيو 30

 2017  

 أشهرالثالثة  فترة
 المنتهية في 

 يونيو 30

 2018   

 هر أش الثالثةفترة 
 المنتهية في 

 يونيو 30

 2017  

 ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم  

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 )معاد بيانها(*  )معاد بيانها(*  
     

ى والتوزيعات إل بعد الضريبةأرباح الفترة  صافي
 1.098 15.318 7.741 31.837 حاملي وثائق التكافل

     ضريبة الدخل  بعد خصمالشاملة األخرى اإليرادات 
األرباح  إلىإعادة تصنيفها  تتم أو قد تتم البنود التي
     :أو الخسائر

 3.273 (5.460) 2.645 (3.938) صافي التغير في احتياطي تحويل العمالت األجنبية
 ---------- -------- --------- -------- 

 3.273 (5.460) 2.645 (3.938) الشاملة األخرى للفترة اإليرادات / )الخسائر( 
 ---------- -------- --------- -------- 

 4.371 9.858 10.386 27.899 الشاملة للفترة اإليرادات  إجمالي
 ===== ===== ==== ==== 
     

     منسوبة إلى: 
 3.834 12.508 7.458 29.160 المساهمين

 537 (2.650) 2.928 (1.261) الحصص غير المسيطرة 
 --------- --------- --------- -------- 
 27.899 10.386 9.858 4.371 
 ===== ===== ===== ==== 

 
  المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلومات الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
 .2و 1إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 

 
 . 18* لمزيد من التفاصيل حول إعادة البيان، يرجع االطالع على اإليضاح 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  
  يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
  الستةفترة   

 المنتهية أشهر
 يونيو 30في 

2018 

 أشهر الستةفترة 
 المنتهية في

 يونيو 30
 2017 

 ألف درهم ألف درهم  
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 *)معاد بيانها(   

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 7.741 31.837  قبل الحصص غير المسيطرة  األرباح  صافي

    تسويات لـ: 
 1.929 2.009  االستهالك

 10.252 60.967  صافي الحركة في احتياطي المساهمات غير المكتسبة
 196 419  إطفاْء موجودات غير ملموسة

 (10.423) (4.993)  الحصة من أرباح شركات زميلة
 (2.536) (2.271)  إيرادات توزيعات األرباح

  --------- --------- 
 7.159 87.968  التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العاملاألرباح 

    
 16 (85)  التغير في الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 (12.548) (62.719)  التغير في المساهمات وأرصدة التكافل المدينة  
 110 (5.730)  أطراف ذات عالقة إلى التغير في المستحق من /

 (7.345) (15.435)  التغير في الذمم المدينة والموجودات األخرى
 26.137 -  المحتفظ بها بغرض البيعالتغير في الموجودات 

 (9.441) 6.644  )صافية من إعادة التكافل(  التسويةالتغير في المطالبات قيد 
 60.183 75.516  الدائنة األخرى التغير في ذمم التكافل الدائنة والذمم

 (4.101) -  المحتفظ بها بغرض البيعالمطلوبات التغير في 
  ----------  ---------  

 60.170 86.159   األنشطة التشغيلية النقد الناتج منصافي 
  ----------  ---------  

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (3.965) 773  صافي -ممتلكات ومعدات 

 (294) 42  صافي الحركة في موجودات غير ملموسة
 (482) 56  عقارات استثمارية

 (1.314) (7.944)  ودائع قانونية 
 2.536 2.271  توزيعات األرباح المستلمة

 (16.162) (4.015)  صافي  –استثمارات 
 - 1.241  إيرادات توزيعات األرباح من شركة زميلة

 (1.450) (3.177)  الحركة في استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحداتصافي 
  ----------- ----------- 

 (21.131) (10.753)   األنشطة االستثمارية المستخدم في النقد صافي
  ----------- ----------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 116 -  تمويل مصرفي 

 298 181  صافي الحركة في الحصص غير المسيطرة  
  --------- -------- 

 414 181   األنشطة التمويليةالنقد الناتج من صافي 
  ---------- -------- 

 39.453 75.587  في النقد وما يعادله الزيادة صافي
 118.830 179.062  يناير  1النقد وما يعادله في 

  ----------- ----------- 
 158.283 254.649   يونيو 30النقد وما يعادله في 

   ====== == ==== 
 

 المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلومات الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

 .2و 1الصفحتين مدرج على حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 

 
 . 18على اإليضاح  االطالعإعادة البيان، يرجع حول * لمزيد من التفاصيل 
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 المرحلي الموجز الموحد )غير مدقق(  المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
  يونيو 30في  المنتهيةأشهر  الستةلفترة 

 

   -----------------------------------------------------مساهمي الشركة المنسوبة إلى  --------------------------------------------- 
احتياطي     

 تحويل 
 عمالت ال
 جنبية األ

      

 

 
 رأس 
 المال

 
حتياطي اال
 قانونيال

 احتياطي 
 إعادة 
 التقييم 

احتياطي 
 استثمارات

 بالقيمة العادلة

 
 أسهم 
 خزينة

 
الخسائر 
 المتراكمة

 
 

 اإلجمالي

 الحصص
 غير 

 المسيطرة

 إجمالي 
 حقوق 
 الملكية

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

           
 766.859 56.275 710.584 (465.474) (35.972) (3.407) (107.613) 39.189 73.861 1.210.000  2017يناير  1الرصيد في 

 ------------ -------- -------- ----------- --------- ---------- ------------ ---------- --------- ---------- 
           إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 7.741 2.521 5.220 5.220 - - - - - - أرباح الفترة
           الشاملة األخرى اإليرادات 

 2.645 407 2.238 - - - 2.238 - - - حتياطي تحويل العمالت األجنبيةفي ا التغير
 ------- ------- ------- -------- ------- ------- ------- -------- ------- -------- 

 2.645 407 2.238 - - - 2.238 - - - األخرى الشاملة  الخسائرإجمالي 
 ------- ------- ------- -------- ------- ------- --------- -------- -------- -------- 

 10.386 2.928 7.458 5.220 - - 2.238 - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
 ------- ------- ------- -------- ------- ------- --------- --------- -------- --------- 
           

 المعامالت مع المالكين، المسجلة 
            مباشرةً ضمن حقوق الملكية   

 (155) (155) - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة
 التغير في الحصة غير المسيطرة نتيجة

 453 453 - - - - - - - - زيادة رأس المال   
 --------------- ---------- ----------- -------------- ----------- ------------ -------------- ------------ ----------- ------------ 

 777.543 59.501 718.042 (460.254) (35.972) (3.407) (105.375) 39.189 73.861 1.210.000  2017 يونيو 30الرصيد في 
 =======  =====  ===== = ====== ==  === === === = ====== ======  =====  ====== 

  

 

 



 وشركاتها التابعةش.م.ع الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )سالمة( 

 
9 

)تابع(  المرحلي الموجز الموحد )غير مدقق( المساهمينبيان التغيرات في حقوق   
  يونيو 30في  المنتهيةأشهر  الستةلفترة 

   -----------------------------------------------------مساهمي الشركة المنسوبة إلى  --------------------------------------------- 
احتياطي     

 تحويل 
 عمالت ال
 جنبية األ

      

 

 
 رأس 
 المال

 
حتياطي اال
 قانونيال

 احتياطي 
 إعادة 
 التقييم 

احتياطي 
 استثمارات

 بالقيمة العادلة

 
 أسهم 
 خزينة

 
الخسائر 
 المتراكمة

 
 

 اإلجمالي

 الحصص
 غير 

 المسيطرة

 إجمالي 
 حقوق 
 الملكية

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

           
 807.041 66.527 740.514 (428.193) (35.972) (2.864) (110.999) 31.930 76.612 1.210.000  2018يناير  1الرصيد في 

 ------------ -------- -------- ----------- -------- ---------- ----------- ---------- --------- ---------- 
           إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 31.837 (817) 32.654 32.654 - - - - - - الفترة/ )خسائر( أرباح 
           الشاملة األخرى اإليرادات 

الحركة في صافي التغير في القيمة العادلة 
 - - - - - - - - - - للبيعالستثمارات متاحة 

 (3.938) (445) (3.493) - - - (3.493) - - - حتياطي تحويل العمالت األجنبيةالحركة في ا
 ------- ------- ------- ---------- ------- ------- ------- --------- -------- ---------- 

 (3.938) (445) (3.493) - - - (3.493) - - - األخرى الشاملة  الخسائرإجمالي 
 ------- ------- ------- --------- ------- ------- ---------- --------- -------- ---------- 

 27.899 (1.262) 29.161 32.654 - - (3.493) - - - اإليرادات الشاملة للفترة )الخسائر(/  إجمالي
 ------- ------- ------- --------- ------- ------- ---------- --------- ---------- ---------- 
           

 المعامالت مع المالكين، المسجلة 
            مباشرةً ضمن حقوق الملكية   

 (272) (272) - - - - - - - - توزيعات األرباح المدفوعة
 التغير في الحصة غير المسيطرة نتيجة

 453 453 - - - - - - - - زيادة رأس المال   
 --------------- ----------- ----------- --------------- ------------ ------------- --------------- ------------ ---------- -------------- 

 835.121 65.446 769.675 (395.539) (35.972) (2.864) (114.492) 31.930 76.612 1.210.000  2018 يونيو 30الرصيد في 
 =======  =====  ===== ====== == =====  =  ======= ====== == ======  ===== ==== === 

 
المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلومات الماليةجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 يضاحات إ

 (الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلوماتمن  )تشكل جزءاً 
 

  نشطةاألالوضع القانوني و 1

 
إن الشركة اإلسالمية العربية للتأمين )سالمة( شركة مساهمة عامة )"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 

، دبي االمارات العربية المتحدة. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تقديم كافة أنواع أعمال التكافل العامة 10214للشركة هو ص.ب 
 موتكافل األسرة وفقاً ألحكام الشريعة االسالمية وطبقاً للنظام األساسي للشركة والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رق

بشأن القوانين  2007لسنة  (6)التجارية والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم بشأن الشركات  2015لسنة  (2)
 المنظمة ألعمال التأمين. 

 
طى شركة قابضة وس للشركة، شركة تابعة ،)طريق( ش.م.ب القابضةموعة". إن طريق يشار إلى الشركة وشركاتها التابعة بـ "المج

في البحرين وال تزاول أية أنشطة تجارية داخل مملكة البحرين. لدى المجموعة الشركات التابعة الرئيسية التالية التي تعمل في مجال 
 التأمين وإعادة التأمين وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية:

 
 بلد   المجموعةنسبة ملكية     

 التأسيس  ديسمبر  31 يونيو 30 
   2017 2018 ابعةالشركات الت

     المملوكة بصورة مباشرة
 مملكة البحرين  ٪40.99 ٪40.99 شركة طريق القابضة بي.اس.سي

 مصر  ٪00.85 ٪00.85 على الحياةالتكافلي مارات للتأمين شركة مصر اإل
 السنغال  ٪25.84 ٪25.84 سالمة اموبلير

     
     من خالل طريق

 السنغال  ٪45.58 ٪45.58 السنغال سالمة أشورنس

 الجزائر  ٪98.96 ٪98.96 سالمة أشورنس الجزائر 

 مصر  ٪15.51 ٪15.51 بيت التأمين المصري السعودي 

 ماليزيا   ٪100 ٪100 شركة بست ري القابضة

 
  عدادأساس اإل 2
 
 بيان التوافق  أ(

 
ً المرحلية الموجزة الموحدة  المالية البياناتهذه  إعدادتم  "التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل هذه  34لمعيار المحاسبي الدولي ل وفقا

أن يجب و ،المدققة السنوية الكاملةالموحدة للبيانات المالية  الالزمةالمرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات  الماليةالبيانات 
، والتي تم 2017ديسمبر  31للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة المدققة السنوية  البيانات المالية قراءتها جنباً إلى جنب معتتم 

 .إعدادها وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
 

 أساس القياس ب(
 

 التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي:  على أساسالمرحلية الموجزة الموحدة  المالية البياناتهذه  إعدادتم 
 

 لتي يتم قياسها بالقيمة العادلة؛ا والعقود المرتبطة بالوحدات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر دواتاأل (1
  و  التي يتم قياسها بالقيمة العادلة؛الموجودات المالية المتاحة للبيع  (2
 التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. ية ستثمارالعقارات اال (3
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 )تابع(إيضاحات 

 
 )تابع(أساس اإلعداد  2
 

 العملة الرسمية وعملة تقديم التقارير ج(
 

وهو العملة المرحلية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"(.  المعلومات الماليةيتم عرض هذه 
يح بالدرهم اإلماراتي إلى أقرب عدد صح التي تم عرضهاباستثناء ما يذكر خالف ذلك، تم تقريب المعلومات المالية  .الرسمية للشركة

 باأللف.
 

  السياسات المحاسبية الهامة   د(

 
المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك السياسات المتبعة عند إعداد  المعلومات الماليةإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد 

 .2017ديسمبر  31السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في الموحدة المدققة  البيانات المالية
 

ري على رات التي تسوالمعدلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والتفسي قامت المجموعة بتطبيق كافة المعايير الجديدة
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات  9باستثناء المعيار رقم  2018يناير  1فترات المحاسبة التي تبدأ في أو بعد 

قود من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية " ع 4المتاح ضمن المعيار رقم ث طبقت المجموعة اإلعفاء المؤقت المالية" حي
 . 2021 يناير 1على الفترة السنوية التي تبدأ في التأمين". وبالتالي ستقوم المجموعة بتطبيق هذا المعيار 

  
  إدارة المخاطر المالية   3

 
 التي تم اإلفصاح عنها في األهداف والسياسات لمجموعة إلدارة المخاطر المالية تتوافق مع تلكالمحاسبية لسياسات الهداف واألإن 

 .2017ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما فيالمدققة البيانات المالية الموحدة 
 

 التقديرات     4

 
المالية المرحلية الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر  البيانات إعدادإن 

للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن  المعلنةعلى تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 
 تلك التقديرات.

 
. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة الصلةمراجعة التقديرات واالفتراضات ذات  مستمرةتتم بصورة 

 مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.أي فترات التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي 
 

وضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات كانت األحكام الهامة الم لمالية المرحلية الموجزة الموحدة،ا المعلوماتهذه  إعدادعند 
 السنوية ققةالمد الموحدة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية للمجموعةالمحاسبية 

 .2017ديسمبر  31 وللسنة المنتهية في كما في
 

     القياس المرحلي 5

 
 ً يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة هامة بأي شكل من أشكال الموسمية.  المجموعةلطبيعة أعمال  وفقا
ً المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلوماتهذه  إعدادتم  مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة ل وفقا

. إال أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغير الفترةأو متكبدة وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال 
 في المساهمات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 
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 )تابع(إيضاحات 
 

  )غير مدقق(رباح األتخصيص صافي  6 
 

 
 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة 

------------------------------------------------------------------ 
 )معاد بيانها( 2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة 

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

 
 

 المساهمون
 حاملي وثائق 

 التكافل
 الحصص غير

 المسيطرة
 

 اإلجمالي
 

 المساهمون
 حاملي وثائق 

 التكافل
 الحصص غير

 المسيطرة
 

 اإلجمالي
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
         

 64.858 - 64.858 - 97.120 - 97.120 - صافي إيرادات التأمين
         اإليرادات 

 - - (44.646) 44.646 - - (84.545) 84.545 (7حصة الوكالة )إيضاح 
 - - (7) 7 - - (18) 18 (7حصة المضاربة )إيضاح 

 صافي الرسوم التقنية من حاملي وثائق تكافل 
 - - 463 (463) - - (29.337) 29.337 إلى المساهمين   

 - - (17.963) 17.963 - - (34.762) 34.762 صافي إيرادات التأمين من الشركات التابعة
 22.690 - 96 22.594 13.787 - 203 13.584 إيرادات االستثمار 

 5.406 - - 5.406 7.879 - - 7.879 إيرادات أخرى
 ----------- ----------- --------- ----------- ---------- ---------- ---------- ---------- 
 170.125 (51.339) - 118.786 90.153 2.801 - 92.954 

         المصروفات 
 (57.734) - - (57.734) (66.445) - - (66.445) مصروفات عمومية وإدارية ومصرفات أخرى

 (463) - - (463) (587) - - (587) مصروفات مالية
 - - - - - - 15.243 (15.243) عموالت مدفوعة وتكاليف أخرى

 (892) - - (892) - - - - التبرعات الخيرية
 ----------- ----------- -------- ---------- ---------- ---------- --------- ---------- 

 33.865 - 2.801 31.064 51.754 - (36.096) 87.850 للفترة قبل الضريبة  / )الخسائر(األرباحصافي 
 (4.023) - - (4.023) (7.890) - - (7.890) الحالية  –الضريبة 

 ----------- ----------- -------- ---------- ---------- ---------- --------- ---------- 
 29.842 - 2.801 27.041 43.864 - (36.096) 79.960 الضريبة بعدللفترة  )الخسائر(/ صافي األرباح

 (22.101) - - (22.101) - - - - الخسائر من العمليات المتوقفة
 - 2.521 - (2.521) - (817) - 817 حصة الحصص غير المسيطرة

 - - - - (12.027) - (12.027) - التوزيعات على حاملي وثائق التكافل
خسائر حاملي وثائق التكافل الممولة من قبل المساهمين/ 

 استرداد الخسائر من محفظة حاملي
 - - (2.801) 2.801 - - 48.123 (48.123) (14وثائق التكافل )إيضاح   
 ----------- --------- ------- --------- --------- -------- -------- -------- 

 7.741 2.521 - 5.220 31.837 (817) - 32.654 للفترة  / )الخسائر(صافي األرباح
 ===== ==== ==== ===== ===== ==== ===== ===== 
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 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( رباح )غير مدقق(األتخصيص صافي  6 
 
 لمرحلي الموجز الموحدابيان المركز المالي  

 ديسمبر  31   يونيو 30 

 2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( 

   الموجودات
   موجودات المشاركين

 1.308.939 1.455.191 استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
 108.276 176.712 المساهمات وأرصدة التكافل المدينة 

 96.952 122.794 حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية  
 66.060 78.943 حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة

 3.366 1.459 الذمم المدينة والموجودات األخرى 
 42.026 73.936 النقد واألرصدة المصرفية 

 -------------- -------------- 
 1.625.619 1.909.035 إجمالي موجودات المشاركين 
 1.631.663 1.724.256 * إجمالي موجودات المساهمين

 -------------- -------------- 
 3.257.282 3.633.291 إجمالي الموجودات

 -------------- -------------- 
   المطلوبات

   مطلوبات المشاركين
 194.274 221.867 المطالبات قيد التسوية واحتياطي تكافل األسرة   

 1.301.249 1.444.324 المبالغ المستحقة للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات 
 109.480 187.064 احتياطي المساهمات غير المكتسبة 

 97.542 83.686 أرصدة تكافل دائنة 
 30.887 36.186 االستحقاقات والذمم الدائنة األخرى 

 -------------- ------------- 
 1.733.432 1.973.127 إجمالي مطلوبات المشاركين 
 716.809 825.043 * إجمالي مطلوبات المساهمين

 -------------- ------------- 
 2.450.241 2.798.170 إجمالي المطلوبات

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

 807.041 835.121 المستخدمةالموجودات صافي 
 ====== ====== 

   ممولة بواسطة: 
 740.514 769.675 حقوق ملكية المساهمين

 66.527 65.446 الحصص غير المسيطرة
 ----------- ----------- 
 835.121 807.041 
 ====== ====== 

 
 الشركات التابعة حيث يتم استخدام أموال المساهمين لالستثمار بها.تمثل موجودات ومطلوبات المساهمين في شؤون ت *
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 )تابع(إيضاحات 
 

 الوكالة حصة  7
 

( ٪35: 2017) ٪35يقوم المساهمون بإدارة عمليات التكافل الخاصة بالمجموعة لمصلحة حاملي وثائق التكافل مقابل رسم بنسبة 
)باستثناء الشركات التابعة( كحصة وإيرادات استثمارات المشاركين فيما عدا أعمال تكافل األسرة همات المكتتبة امن إجمالي المس

 ( من تكاليف الوفاة.٪15: 2017) ٪15الحصة بنسبة  األسرة، تكونللوكالة. بالنسبة ألعمال تكافل 
  

 العقارات االستثمارية    8
 

 فيما يلي التوزيع الجغرافي للعقارات االستثمارية: 
 ديسمبر  31   يونيو 30  
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  
    

 14.500 14.500  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
 125.176 125.120  اإلمارات العربية المتحدةدول خارج 

  ----------- ----------- 
  139.620 139.676 
  ====== ====== 
 

ي تحويل العمالت األجنبية الخاصة بالعقارات االستثمارية المحتفظ بها فو لشراء تنتج اختالفات في قيمة العقارات االستثمارية نتيجة
 عمليات خارجية.

 
التكاليف اإلدارية  تتم إدارة وصيانة محفظة العقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة من قبل جهة إدارية أخرى، وتتم تسوية

 اإليرادات اإليجارية الناتجة من هذه العقارات االستثمارية مع األتعاب اإلدارية.و
 

 في شركات زميلة اتاالستثمار 9
 

 ديسمبر:  31في  هاوالتي تنتهي السنة المالية ل ،للمجموعة الرئيسيةفيما يلي الشركات الزميلة  
 
 

 
 

 المـلكيــة
بلد 

 التأسيس

  يونيو 30
2018   

 ألف درهم

 ديسمبر  31
2017  

 ألف درهم 

 )مدققة( )غير مدققة(  2017 2018 الشركات الزميلة
      

 82.433 85.750 السعودية  ٪00.30 ٪00.30 شركة سالمة للتأمين التعاوني )سابقا: اياك السعودية( 
 32.344 32.779 األردن ٪00.20 ٪00.20 شركة التأمين اإلسالمية األردنية

    ----------- ----------- 
    118.529 114.777 

     ======  ===== 
      

 السنةالفترة/لحركات خالل ا
    

  يونيو 30
2018   

 ألف درهم

 ديسمبر  31
2017  

 ألف درهم 
 )مدققة( )غير مدققة(    
      

 94.736 114.777    الرصيد في بداية الفترة/ السنة 
 20.041 4.993    شركات زميلة  الحصة من أرباح

 - (1.241)    توزيعات األرباح المدفوعة
    ----------- ----------  

 114.777 118.529    الرصيد في نهاية الفترة/ السنة
     ====== ==== == 
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 )تابع(إيضاحات 
 

 تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية 10
 

 لمطلوبات المالية وقيمها العادلة.أدناه تصنيف كل فئة من فئات الموجودات وايوضح الجدول المبين  
 

 فيما يتعلق باألدوات المسجلة بالتكلفة المطفأة، ترى اإلدارة أن قيمها الدفترية تقارب قيمها العادلة. 
 

 غير مدققة() 2018 يونيو 30في  
 

 الموجودات المالية
 
 

القيمة العادلة من 
أو خــالل األرباح 
 الــــــــــخسائر

 متــــــــاحـــة
 للبيــــــــــع 

 الـــــــــــتكلفة 
 اإلجمالي الــــــــــمطفأة

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

 ألف درهم ألف درهم درهمألف  ألف درهم 
     

 349.223 208.737 84.154 56.332 االستثمارات
 171.733 171.733 - - الودائع القانونية 

 1.455.191 - - 1.455.191 داتبالوحاستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة 
 6.210 6.210 - - الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 260.099 260.099 - - وأرصدة التكافل المدينةالمساهمات 
 16.153 16.153 - - المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

 98.973 98.973 - - الذمم المدينة والموجودات األخرى 
 254.649 254.649 - - النقد واألرصدة المصرفية

 -------------- ---------- -------------- -------------- 
 1.511.523 84.154 1.016.554 2.612.231 

 ======= =====  ======== ======== 
     المطلوبات المالية

     

 1.444.324 - - 1.444.324 المبالغ المستحقة إلى المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
 159.091 159.091 - - أرصدة تكافل دائنة

 413.971 413.971 - - األخرىاالستحقاقات والذمم الدائنة 
 342 342 - - طراف ذات عالقةألالمبالغ المستحقة 

 -------------- ------- ------------ -------------- 
 1.444.324 - 573.404 2.017.728 

 ======= ==== ======= ======== 
 

 مدققة() 2017ديسمبر  31في 
 

 الموجودات المالية
 
 

من القيمة العادلة 
خــالل األرباح أو 

 الــــــــــخسائر
 متــــــــاحـــة

 للبيــــــــــع 
 الـــــــــــتكلفة 
 اإلجمالي الــــــــــمطفأة

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

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

 349.146 195.068 84.194 69.884 االستثمارات 
 114.777 114.777 - - االستثمارات في شركات زميلة

 163.789 163.789 - - الودائع القانونية
 استثمارات المشاركين في العقود 

 1.308.939 - - 1.308.939 المرتبطة بالوحدات  
 6.125 6.125 - - الودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 197.380 197.380 - - المساهمات وأرصدة التكافل المدينة
 10.953 10.953 - - المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة

 15.140 15.140 - - الذمم المدينة والموجودات األخرى 
 179.062 179.062 - - واألرصدة المصرفيةالنقد 

  ------------- ---------- ----------- ------------- 
 1.378.823 84.194 882.294 2.345.311 

 ======= ===== ====== ======= 
     المطلوبات المالية
 - - - - التمويل المصرفي

 المبالغ مستحقة الدفع إلى المشاركين 
 1.301.249 - - 1.301.249 في العقود المرتبطة بالوحدات  

 158.122 158.122 - - أرصدة تكافل دائنة
 367.072 367.072 - - الذمم الدائنة األخرى

 872 872 - - طراف ذات عالقةألالمبالغ المستحقة 
 ------------- ---------- ----------- ------------- 
 1.301.249 - 526.066 1.827.315 
 ======= ====== ====== ======= 
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 االستثمارات  11
 

 
 2018 يونيو 30

  )غير مدققة(
 2017ديسمبر  31

 )مدققة(

 
استثمارات 

 محلية
استثمارات 

 دولية
 

  اإلجمالي
استثمارات 

 محلية
استثمارات 

 دولية
 

 اإلجمالي
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

        

 موجودات مالية بالقيمة العادلة
        الل األرباح أو الخسائرخ من   

        

 ومحافظ يتم  صندوق مشترك     
        ً  46.485 46.485 -  26.134 26.134 - إدارتها خارجيا

 23.399 18.697 4.702  30.198 26.134 3.764 أسهم وأوراق مالية      
 -------- ---------- ----------  -------- --------- --------- 
 3.764 52.568 56.332  4.702 65.182 69.884 

        استثمارات متاحة للبيع
        

 ومحافظ يتم   صندوق مشترك   
      ً  82.396 82.396 -  82.396 82.396 - إدارتها خارجيا

 1.798 1.798 -  1.758 1.758 - أسهم وأوراق مالية    
 -------- ---------- ----------  -------- --------- --------- 
 - 84.154 84.154  - 84.194 84.194 

 ايداعات إسالمية   
 167.038 167.038 -  180.855 180.855 - ( 1-11)راجع     

        

        محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
        

 1.207 1.207 -  - - - صكوك وسندات حكومية    
 26.823 26.823 -  27.882 27.882 - استثمارات أخرى   
 -------- ----------- -----------  ------- ---------- ---------- 

 349.146 344.444 4.702  349.223 345.459 3.764 إجمالي االستثمارات
 ==== ====== ======  ===== ====== ====== 

 
 ٪77.1إلى  ٪37.1مؤسسات مالية مختلفة وتخضع لمعدالت ربح تتراوح ما بين  لدىتمثل إيداعات وفقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية   11-1

 .من تاريخ االستحواذ أشهرثالثة  عن تزيدوتستحق خالل فترة ( ٪5لى إ 22.0٪: 2017)
 
 المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات استثمارات  11-2

 ديسمبر  31  يونيو 30  
  2018   2017    
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  
    

 1.308.939 1.455.191 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ======= ======= 

 
 لم يكن لدى المجموعة أي تعرض ألبراج القابضة أو أي من شركاتها التابعة أو صناديقها. 2018يونيو  30كما في  11-3
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 )تابع( االستثمارات 11
 

 تحديد القيم العادلة
 

ام المتدرج حسب المستوى في النظيقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات المالية، التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، 
 للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

 

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  )غير مدققة( 2018 يونيو 30
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
     

     ماليةموجودات 
     الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 26.134 - - 26.134 صندوق مشترك
 1.455.191 - 1.455.191 - الوحداتباستثمارات المشاركين في العقود المرتبطة 

 30.198 - - 30.198 أسهم وأوراق مالية 
 ---------- -------------- ------- -------------- 
 56.332 1.455.191 - 1.511.523 
 ===== ======== ==== ======== 

     متاحة للبيع
 82.396 - 82.396 - صندوق مشترك

 1.758 - 1.119 639 أسهم وأوراق مالية 
 ------ --------- ------- --------- 
 639 83.515 - 84.154 
 === ===== ==== ===== 
     

     موجودات غير مالية
 139.620 139.620 - - عقارات استثمارية  

 ==== === ====== ====== 
     

     ماليةمطلوبات 
 1.444.324 - 1.444.324 - حق إلى المشاركين في العقود المرتبطة بالوحداتتالمس  

 ==== ======= ====== ======== 
     )مدققة( 2017ديسمبر  31

     القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 46.485 - - 46.485 صندوق مشترك

 1.308.939 - 1.308.939 - استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
 23.399 - - 23.399 أسهم وأوراق مالية 

 ---------- ------------- ------- ------------- 
 69.884 1.308.939 - 1.378.823 
 ===== ======= ==== ======= 

     متاحة للبيع
 82.396 - 82.396 - صندوق مشترك

 1.798 - 1.163 635 أسهم وأوراق مالية 
 ------- ---------- ------- ---------- 
 635 83.559 - 84.194 
 ==== ===== ==== ====== 
     

     موجودات غير مالية
 139.676 139.676 - - عقارات استثمارية   
 === === ====== ====== 

     مطلوبات مالية
المبالغ المستحقة إلى المشاركين في العقود المرتبطة 

 1.301.249 - 1.301.249 - بالوحدات
 ==== ======= ==== ======= 
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 طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ  12

 
 خرى تقع ضمنأمعامالت مع شركات  وإبراموتسديد المطالبات  المساهماتعمالها االعتيادية بتحصيل أتقوم المجموعة في سياق 

. ترى معدل(ال) "األطراف ذات عالقة عن فصاحاتاإل" 24في المعيار المحاسبي الدولي رقم  الواردطراف ذات العالقة تعريف األ
كن الحصول عليها من أطراف أخرى. اإلدارة أن شروط مثل هذه المعامالت ال تختلف بصورة هامة عن الشروط التي كان من المم

 فيما يلي تفاصيل المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة:
 

  أشهر الستةفترة  أشهر  الستةفترة   
 المنتهية في  المنتهية في   
  يونيو 30   يونيو 30  
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
    

 1.439 1.066  مصروفات عمومية وإدارية 
  ==== ==== 

    
    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

    
 3.696 3.268  قصيرة األجل امتيازات

 324 301  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
  --------  -------  
  3.569 4.020 

  ====   ==== 
    
 ديسمبر 31   يونيو 30  

 2017 2018  المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  
    

 10.928 13.665  )مبالغ مدفوعة مقدماً لالستثمار(مجموعة بن زايد 
 25 2.488 الشركات األخرى الخاضعة إلدارة مشتركة مع المجموعة

  --------- --------- 
  16.153 10.953 
  =====   ===== 
    

    طراف ذات عالقة ألالمبالغ المستحقة 
    

 872 342  لمجموعةا مشتركة معإلدارة  الخاضعةالمنشآت األخرى 
  ------ ----- 
  342 872 
  === === 
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 المتوقفة ةالعملي  13

 
نيف لم يتم سابقاً تص .المحدودة بست ري القابضة ،تابعة ةشركعلى بيع استثمارها في  2015وافق مجلس إدارة المجموعة خالل سنة 

 الشركة التابعة على أنها متاحة للبيع أو عمليات متوقفة.
  

إعادة تصنيفه على أنه محتفظ به  2017 سنةف على أنه متاح للبيع، تم خالل معايير التصنيينطبق عليه نظراً ألن االستثمار لم يعد 
المحدودة بفرض قيود على كافة المعامالت المالية والمصرفية دون الحصول  اليفلالستخدام. قامت الجهة التنظيمية لشركة بيست ري 

د سيس عنعلى موافقة الهيئة. عالوة على ذلك قامت الجهة التنظيمية بطلب إعادة تحويل كافة الموجودات الخارجية إلى بلد التأ
االستحقاق أو االستبعاد. يرى مجلس اإلدارة أن ذلك يمثل فقدان للسيطرة على عمليات الشركة التابعة. عالوة على ذلك، في ضوء 

 .2017في  هذه التطورات تمت إعادة تصنيف صافي االستثمار في شركة بيست ري اليف المحدودة على أنه ُمتاح للبيع
 

 النتائج من العمليات المتوقفة
  

 ر أشه الستةفترة  أشهر  الستةفترة   
 المنتهية في  المنتهية في   
  يونيو 30   يونيو 30  
  2018 2017 
 مدققة(غير ) )غير مدققة(  
 )معاد بيانها(   
    

 1.356 -  اإليرادات 
 (23.457) -  المصروفات

  ------------ ----------- 
 (22.101) -  النتائج من األنشطة التشغيلية 

  ----------- ----------- 
 خسارة السهم 

 
 - (019.0) 

    
  العمليات المتوقفة التدفقات النقدية المستخدمة في

   يونيو 30   يونيو 30  
  2018 2017 

 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 )معاد بيانها(   
    

 (21.429) -  في األنشطة التشغيلية ةالمستخدم النقديةالتدفقات صافي 
 4.936 -  األنشطة االستثمارية من التدفقات النقديةصافي 
 6.224 -  من األنشطة التمويلية التدفقات النقديةصافي 

  ---------- ----------- 
 (10.269) -  العمليات المتوقفة المستخدم في الفترة من صافي النقد

  ===== ====== 
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    التكافلمحفظة حاملي وثائق   14
  يونيو 30 ديسمبر  31   يونيو 30  
  2018 2017 2017 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
 )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة(  
     
     

 (454.144) (454.144) (475.132)  يناير      1الرصيد في 
    

 2.803 (20.988) (36.096) صافي العجز المنسوب إلى حاملي وثائق التكافل للفترة/ للسنة 
    

 - - (12.027) حاملي وثائق التكافل األسري علىتوزيع الفائض 
  ------------- ------------- ------------ 
  (523.255) (475.132) (451.341) 
  ======= ======= ======= 

             

 
 .ثائقالو حامليو الشركة لعقود التكافل المبرمة بينوفقاً  وثائق التكافلمحفظة حاملي في عجز القام مساهمو الشركة بتمويل 

 
 السهم   ربحية  15

 
 30درهم ) مليون 32 .6 البالغةوالمنسوبة للمساهمين  األرباح على 2018 يونيو 30لفترة المنتهية في لالسهم  ربحيةيرتكز احتساب 

( مقسمة على المتوسط المرجح لعدد األسهم البالغة مليون درهم 29 .8، األرباح المستمرة البالغة مليون درهم 5 .2: 2017 يونيو
ً مليون سهم 1.188 ً مليون سهم 1.188: 2017 يونيو 30) ا ربحية السهم  للتخفيض علىال يوجد تأثير . ( القائمة خالل الفترةا

 األساسية.
 

 االلتزامات الطارئة واالرتباطات الرأسمالية    16
 ديسمبر  31  يونيو 30  
  2018 2017 
 ألف درهم ألف درهم  
 )مدققة( )غير مدققة(  
    

 13.045 14.197  خطابات ضمان      
   ===== ===== 
 

كرهن مقابل الضمانات  مليون درهم( لدى أحد البنوك 13: 2017ديسمبر  31مليون درهم ) 14 .23يتم االحتفاظ بودائع قانونية بقيمة 
 أعاله.المذكورة 

 
إن المجموعة معرضة لمطالبات ودعاوى قضائية مرفوعة من قبل حاملي وثائق التكافل وشركات إعادة التكافل فيما يتعلق بوثائق 

لى نتائج ع االلتزام وتوقيته يستند بشكل كبير تم إصدارها. ترى اإلدارة بناًء على رأي االستشاري القانوني المستقل أن تأكيد قيمة
ليه، . وعلصدور حكم في صالحهاالمحكمة. عالوة على ذلك، وفقاً لالستشاري القانوني المستقل، لدى المجموعة أساس قوي  قرارات
لكل  مخصص تكوينالموحدة. إال أنه يتم  المرحلية الموجزة مخصص إضافي لهذه المطالبات في هذه البيانات المالية تكوينلم يتم 

ير ، ويمكن تقدلموارد اقتصاديةخارج تدفق نتيجة للمجموعة  ةرخسا القضيةأن ينتج عن  المرجحقضية على حدة حين يكون من 
 . بصورة موثوقة التدفقات الخارجة قيمة

 
 ال شيء(.: 2017ديسمبر  31) 2018 يونيو 30كما في  جوهريةرأسمالية  ارتباطات ال توجد
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    القطاعات التشغيلية  17
 

 حسب قطاع األعمال 
 

 ( 2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة)لفترة 
 

 التكافل العام 
 التكافل 
 األسري

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 547.444 191.749 355.695 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 ====== ====== ====== 

 338.923 163.686 175.237 صافي المساهمات المكتسبة 
 إعادة التأمين علىالعموالت إيرادات 

 21.720 10.039 11.681 وإعادة التكافل المتنازل عنه   
 ---------- ---------- ----------- 
 186.918 173.725 360.643 

 (104.164) (8.736) (95.428) صافي المطالبات المتكبدة
 (159.359) (112.703) (46.656) العموالت المدفوعة والتكاليف األخرى

 ----------- ------------- ------------- 
 97.120 52.286 44.834 التأمين  صافي إيرادات

 21.666   إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
 (74.922)   المصروفات غير المخصصة والضريبة

 (12.027)   التوزيعات على حاملي وثائق التأمين لدى الشركة
   ----------- 

 31.837   بعد الضريبة األرباحصافي 

   ====== 
 

 

  )معاد بيانها(  (2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة )
 

 التكافل العام 
 التكافل 
 األسري

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 401.847 157.892 243.955 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 ====== ===== ====== 

 265.563 134.796 130.767 صافي المساهمات المكتسبة 
 إعادة التأمين علىالعموالت إيرادات 

 15.302 - 15.302 وإعادة التكافل المتنازل عنه  
 ----------- ---------- ----------- 
 146.069 134.796 280.865 

 (91.952) (16.535) (75.417) صافي المطالبات المتكبدة
 (124.055) (90.232) (33.823) العموالت المدفوعة والتكاليف األخرى

 ----------- ----------- ------------ 
 64.858 28.029 36.829 صافي إيرادات التأمين 

 28.096   إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
 (63.112)   المصروفات غير المخصصة والضريبة

 (22.101)   الخسائر من العمليات المتوقفة
   ----------- 

 7.741   صافي األرباح بعد الضريبة

   ==== 
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  )تابع(  القطاعات التشغيلية   17
 

 حسب التوزيع الجغرافي
 

  (2018 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة)لفترة 

 آسيا إفريقيا  
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 547.444 413.119 134.325 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 ====== ====== ====== 

 338.923 242.907 96.016 صافي المساهمات المكتسبة 
 إعادة التأمين علىالعموالت إيرادات 
 21.720 16.309 5.411 وإعادة التكافل المتنازل عنه  
 ---------- ---------- ----------- 
 101.427 259.216 360.643 

 (104.164) (63.402) (40.762) صافي المطالبات المتكبدة
 (159.359) (133.455) (25.904) العموالت والتكاليف األخرىمصروفات 

 ----------- ------------- ------------- 
 97.120 62.359 34.761 صافي إيرادات التأمين 

 21.666   إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
 (74.922)   المصروفات غير المخصصة والضريبة

 (12.027)   التوزيعات على حاملي وثائق التأمين لدى الشركة
   ----------- 

 31.837   بعد الضريبة األرباحصافي 
   ====== 

 
 )معاد بيانها( ( 2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة)لفترة 

 آسيا إفريقيا  
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 401.847 281.847 120.000 إجمالي المساهمات المكتتبة 
 ====== ===== ====== 

 265.563 173.900 91.663 صافي المساهمات المكتسبة 
 العموالت المستلمة من إعادة التأمين

 15.302 11.426 3.876 وإعادة التكافل المتنازل عنه 
 ----------- ---------- ----------- 
 95.539 185.326 280.865 

 (91.952) (37.027) (54.925) صافي المطالبات المتكبدة
 (124.055) (101.403) (22.652) العموالت والتكاليف األخرىمصروفات 

 ----------- ----------- ------------ 
 64.858 46.896 17.962 صافي إيرادات التأمين 

 28.096   إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى
 (63.112)   المصروفات غير المخصصة والضريبة

 (22.101)   الخسائر من العمليات المتوقفة
   ----------- 
 7.741   بعد الضريبة األرباحصافي 

   ==== 
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 حسب قطاع األعمال 
 

 (2018 يونيو 30)كما في 
 

 الموجودات 
 األسرةتكافل  التكافل العام

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 63.379 5.467 57.912 الممتلكات والمعدات 
 126.997 196 126.801 الموجودات غير الملموسة الشهرة التجارية و

 139.620 - 139.620 العقارات االستثمارية 
 118.529 - 118.529 استثمارات في شركات زميلة 

 171.733 8.635 163.098 ودائع قانونية
 349.223 31.459 317.764 استثمارات

 1.455.191 1.455.191 - المرتبطة بالوحداتاستثمارات المشاركين في العقود 
 6.210 1.746 4.464 ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 260.099 27.877 232.222 المساهمات وأرصدة التكافل المدينة 
 156.295 47.756 108.539   قيد التسويةحصة شركات إعادة التكافل من المطالبات 

 128.021 1.504 126.517 من المساهمات غير المكتسبةحصة شركات إعادة التكافل 
 16.153 2.227 13.926 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 387.192 360.880 26.312 الذمم المدينة والموجودات األخرى 
 254.649 106.380 148.269 النقد واألرصدة المصرفية 

 -------------- --------------  --------------  
 3.633.291 2.049.318 1.583.973 إجمالي الموجودات

 ======== ======== ======== 
    

    المطلوبات 
 

 ةاألسرتكافل  التكافل العام
 

 اإلجمالي 
 ألف درهم ألف درهم ألف درهم  
    

 471.780 173.294 298.486   ةتكافل األسرواحتياطي  قيد التسويةالمطالبات 
 1.444.324 1.444.324 - للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات مبالغ مستحقة 

 281.014 11.176 269.838 احتياطي المساهمات غير المكتسبة 
 159.091 7.708 151.383 أرصدة تكافل دائنة 

 441.619 334.250 107.369 ت قاتستحقااالوخرى األدائنة الذمم ال
 342 - 342 طراف ذات عالقةأل المبالغ المستحقة

 - - - لبيعا بغرض محتفظ بها مقابل موجودات المطلوبات
 ------------ -------------  --------------  

 2.798.170 1.970.752 827.418 إجمالي المطلوبات
 ------------ -------------  -------------  

 835.121 78.566 756.555 صافي الموجودات المستخدمة 
 ====== ===== ====== 

    بواسطة:  ممول
 769.675   حقوق ملكية المساهمين

 65.446   الحصص غير المسيطرة
   -----------  
   835.121 
   ====== 
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 حسب قطاع األعمال 
 

 (2017ديسمبر  31)كما في 
  

 تكافل عام
 تكافل 
 األسرة

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم الموجودات
    

 66.161 5.782 60.379 الممتلكات والمعدات
 127.458 269 127.189 الشهرة التجارية والموجودات غير الملموسة

 139.676 - 139.676 العقارات االستثمارية
 114.777 - 114.777 االستثمارات في شركات زميلة

 163.789 6.451 157.338 الودائع القانونية
 349.146 27.474 321.672 االستثمارات

 1.308.939 1.308.939 - استثمارات المشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات
 6.125 1.816 4.309 ودائع لدى شركات التكافل وإعادة التكافل

 197.380 25.374 172.006 المساهمات وأرصدة التكافل المدينة 
 119.202 26.879 92.323 حصة إعادة التكافل من المطالبات قيد التسوية  

 102.857 1.383 101.474 حصة إعادة التكافل من المساهمات غير المكتسبة
 10.953 45 10.908 المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة 

 371.757 352.495 19.262 الذمم المدينة والموجودات األخرى 
 179.062 56.070 122.992 النقد واألرصدة المصرفية 

 ------------- -------------- ------------ 
 3.257.282 1.812.977 1.444.305 إجمالي الموجودات

 ======= ======== ======= 
    

    المطلوبات 
  

 تكافل عام
 تكافل 
 األسرة

 
 اإلجمالي 

 ألف درهم درهم ألف ألف درهم 
    

 428.043 145.139 282.904 المطالبات قيد التسوية واحتياطي تكافل األسرة   
 1.301.249 1.301.249 - المبالغ المستحقة للمشاركين في العقود المرتبطة بالوحدات 

 194.883 6.999 187.884 احتياطي المساهمات غير المكتسبة 
 158.122 16.014 142.108 أرصدة تكافل دائنة 
 367.072 268.517 98.555  االستحقاقاتو الذمم الدائنة األخرى

 872 309 563 طراف ذات عالقةأل المبالغ المستحقة
 2.450.241 1.738.227 712.014 إجمالي المطلوبات

 ----------- ------------ ----------- 
 807.041 74.750 732.291 صافي الموجودات المستخدمة 

 ====== ===== ====== 
    ممولة بواسطة: 

 740.514   حقوق ملكية المساهمين
 66.527   الحصص غير المسيطرة

   ----------- 
   807.041 
   ====== 
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 إعادة البيان 18
  

ة المحدودة، كموجودات محتفظ بها بغرض القابضها في شركة تابعة، بست ري اتبإعادة تصنيف استثمار 2015قامت المجموعة في 
القابضة  في بست ري اتلبيع. تتألف بست ري القابضة المحدودة من بست ري فاملي وبست ري اليف ليمتد. نظراً ألن االستثمارا

 اتصنيفه ، فقد تم إعادة2017خالل  لبيعا بغرض امحتفظ بهموجودات معايير التصنيف ك ينطبق عليهاوبست ري فاملي لم يعد 
ودات غير المتداولة المحتفظ الموجلدولية إلعداد التقارير المالية من المعايير ا 5محتفظ بها لالستخدام. وفقاً للمعيار رقم موجودات ك

ة لالستخدام، تم توحيد الشركة التابعة بالطريق امحتفظ بهموجودات ك، عند إعادة التصنيف لبيع والعمليات المتوقفةبها بغرض ا
الشركة  أنكما لو  2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة  المباشرة بما في ذلك الفترات السابقة ما ترتب عليه إعادة بيان

 يلخص الجدول التالي تأثير إعادة البيان. تم توحيدها بصورة دائمة.ي كانالتابعة 
 

 الموحدالمرحلي الموجز  األرباح أو الخسائرن التأثير على بيا
 

 (2017 يونيو 30)كما في 
 تأثير إعادة البيان 
  ً  كما هي ُمعاد بيانها إعادة البيان كما هي معلنة سابقا
 درهمألف  ألف درهم ألف درهم 

     التأميننتائج 
    

 280.865 893 279.972 إيرادات التأمين 
 216.007 441 215.566 التأمين مصروفات 

 ---------- --------- ----------- 
 64.858 452 64.406 التأمين أرباحصافي 

    

 28.096 756 27.340 إيرادات من مصادر أخرى
    

 (59.089) (1.432) (57.657) مصروفات
 ----------- --------- ----------- 

 33.865 (224) 34.089 قبل الضريبة  األرباحصافي 
    

 (4.023) - (4.023) الحالية –الضريبة 
 --------- --------- --------- 

 ي حامل علىبعد الضريبة قبل التوزيعات  األرباحصافي 
 29.842 (224) 30.066 وثائق التأمين     

 - - - حاملي وثائق التأمين لدى الشركة علىالتوزيعات 
 --------- --------- --------- 

 حاملي علىبعد الضريبة والتوزيعات  األرباحصافي 
 29.842 (224) 30.066 وثائق التأمين من العمليات المستمرة    
    

    العمليات المتوقفة
 (22.101) 224 (22.325) الخسائر من العمليات المتوقفة

 ----------- ------- ---------- 
 حاملي  علىبعد الضريبة والتوزيعات  األرباحصافي 

 7.741 - 7.741 وثائق التأمين   
 ===== ==== ===== 

    منسوب إلى:
 5.220 - 5.220 المساهمين

 2.521 - 2.521 الحصص غير المسيطرة
 -------- ---------- --------- 
 7.741 - 7.741 
  ====  =====  ===== 
    

 0. 004 - 0. 004 السهم )درهم( ربحية
 === == ==== == === == 

 0. 023 - 0. 023 العمليات المستمرة –السهم )درهم(  ربحية
 == === === === == === 

 

 .2017 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة واألرباح المحتجزة لدى المجموعة  األرباحلم يكن هناك تأثير على صافي 




