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تقریر مدقق الحسابات المستقل 
تأمین (ش.م.ع) -المساھمین في شركة تكافل اإلمارات إلى السادة 

التقریر حول البیانات المالیة

تأمین (ش.م.ع) ("الشركة") والتي تتكون من بیان  -اإلمارات  لقد قمنا بتدقیق البیانات المالیة المرفقة لشركة تكافل
وبیان الدخل الشامل وبیان التغیرات في حقوق الملكیة وبیان التدفقات النقدیة  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١المركز المالي كما في 

للسنة المنتھیة في ذلك التاریخ وملخص السیاسات المحاسبیة الھامة واإلیضاحات التفسیریة األخرى.

مسؤولیة اإلدارة عن البیانات المالیة

إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد ھذه البیانات المالیة وعرضھا بصورٍة عادلة وفقاً للمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، وعن 
یة، تلك الرقابة الداخلیة التي ترى اإلدارة أنھا ضروریة لكي تتمكن من إعداد بیانات مالیة خالیة من أي أخطاء جوھر

سواًء كانت ناشئة عن احتیال أو خطأ.

مسؤولیة مدقق الحسابات

تنحصر مسؤولیتنا في إبداء رأینا حول ھذه البیانات المالیة بناًء على عملیة التدقیق التي قمنا بھا. لقد أجرینا تدقیقنا وفقاً 
ة وتخطیط وتنفیذ عملیة التدقیق للتوصل إلى لمعاییر التدقیق الدولیة. تستدعي ھذه المعاییر التزامنا بالمتطلبات األخالقی

تأكید معقول حول ما إذا كانت البیانات المالیة خالیة من أي أخطاء جوھریة.

تتضمن عملیة التدقیق القیام بإجراءات للحصول على إثباتات تدقیق حول المبالغ واإلفصاحات الواردة في البیانات 
المالیة. تستند اإلجراءات المختارة إلى تقدیر مدقق الحسابات، بما في ذلك تقییم مخاطر األخطاء الجوھریة للبیانات 

أ. وعند القیام بتقییم تلك المخاطر، یأخذ مدقق الحسابات في االعتبار المالیة، سواًء كان ذلك بسبب االحتیال أو الخط
الرقابة الداخلیة المتصلة بإعداد المنشأة وعرضھا العادل للبیانات المالیة بھدف تصمیم إجراءات التدقیق المناسبة حسب 

التدقیق كذلك تقییماً لمدى الظروف، ولیس لغرض إبداء الرأي حول فعالیة الرقابة الداخلیة للمنشأة. تتضمن عملیة 
مالءمة السیاسات المحاسبیة المستخدمة ومعقولیة التقدیرات المحاسبیة المعدة من قبل اإلدارة، وكذلك تقییماً ألسلوب 

عرض البیانات المالیة بشكٍل عام. 

دیھ بناًء على عملیة التدقیق.نعتقد أن إثباتات التدقیق التي حصلنا علیھا كافیة ومالئمة لتوفیر أساس مناسب للرأي الذي نب
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  )٥(    تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة. ٥٢إلى ٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان الدخل الشامل

دیسمبر٣١المنتھیة في السنة 
٢٠١٤٢٠١٣

درھمدرھمإیضاحات

العائد إلى حملة الوثائق:
١٨١١٩٫٤٠٣٫٤٧٢١٠٧٫٣٣١٫١٤٢مساھمات تكافل مكتسبة

)٣٠٫٩٥٠٫٧٠٠()٢١٫١٨١٫٠٧٨(١٨مساھمات إعادة تكافل متنازل عنھا
-----------------------------------------

١٨٩٨٫٢٢٢٫٣٩٤٧٦٫٣٨٠٫٤٤٢صافي المساھمات المكتسبة
-----------------------------------------

)٧١٫٠٧٤٫٤٢٧()٦١٫٩١٤٫٤٤٩(١٩إجمالي المطالبات المتكبدة 
١٩٧٫٧٦١٫٩١٧١٨٫٢٠٥٫٩٨٠حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة

-----------------------------------------
)٥٢٫٨٦٨٫٤٤٧()٥٤٫١٥٢٫٥٣٢(١٩صافي المطالبات المتكبدة

)٩٫١١١٫٢٥٣()٢٠٫٠٢٣٫٥٣٣(عموالت ومصاریف أخرى
)٣٫٥٢٤٫١٠٧()١٠٫٦٨٧٫٤٩٦(٢٠تغیر في االحتیاطیات 

صافي التغّیر في القیمة العادلة للعقود المرتبطة باستثمارات 
)٥٧٢٫٤٥٠(٨٨٫٤٩٢حملة الوثائق

-----------------------------------------
١٣٫٤٤٧٫٣٢٥١٠٫٣٠٤٫١٨٥صافي إیرادات التكافل

)٣٠٫٥٧٤٫٠٤٦()٢٨٫٣٧٠٫٢٣١(٢١رسوم وكالة
-----------------------------------------

)٢٠٫٢٦٩٫٨٦١()١٤٫٩٢٢٫٩٠٦(صافي العجز من عملیات التكافل
-----------------------------------------

العائد إلى المساھمین:
٦٫٥٧٩٫١٨٨   ٢٢٧٫٦٥٣٫٢٥٤إیرادات االستثمار

٢١٢٨٫٣٧٠٫٢٣١٣٠٫٥٧٤٫٠٤٦رسوم وكالة من حملة الوثائق
٢٣١٣٫٥٨٤٫٦٧٦١٫٣٢٧٫٦٥٢إیرادات أخرى، بالصافي

)٣٥٫٤٦٩٫٦٦٧()٢٧٫٥٠٤٫١٤٣(٢٤مصاریف عمومیة وإداریة
)٢٠٫٢٦٩٫٨٦١()١٤٫٩٢٢٫٩٠٦(١٧مخصص قرض حسن ُمضاف ألموال حملة الوثائق

-----------------------------------------
)١٧٫٢٥٨٫٦٤٢(٧٫١٨١٫١١٢المساھمینأرباح / (خسائر) السنة العائدة إلى 

--الدخل الشامل اآلخر
------------------------------------------

)١٧٫٢٥٨٫٦٤٢(٧٫١٨١٫١١٢مجموع األرباح / (الخسائر) الشاملة للسنة
=======================

)٠٫١٧(٢٥٠٫٠٧الربحیة / (الخسارة) األساسیة والمخّفضة للسھم 
=======================
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بیان التغیرات في حقوق الملكیة

رأس 
المال

احتیاطي 
قانوني

خسائر
المجموعمتراكمة

درھمدرھمدرھمدرھم

٨٤٫٨١٤٫٩٩١)٦٥٫١٨٥٫٠٠٩(-٢٠١٢١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠دیسمبر ٣١الرصید في 
)١٧٫٢٥٨٫٦٤٢()١٧٫٢٥٨٫٦٤٢(--مجموع الخسارة الشاملة للسنة

--------------------------------------------------------------------------------------------
٦٧٫٥٥٦٫٣٤٩)٨٢٫٤٤٣٫٦٥١(-٢٠١٣١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠دیسمبر ٣١الرصید في 

-٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠-)٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠()١٦تخفیض رأس المال (إیضاح 
٧٫١٨١٫١١٢٧٫١٨١٫١١٢--مجموع الربح الشامل للسنة

-)٧١٨٫١١١(٧١٨٫١١١-)٢٨إلى احتیاطي قانوني (إیضاح تحویل
--------------------------------------------------------------------------------------------

٧٤٫٧٣٧٫٤٦١)٢٥٫٩٨٠٫٦٥٠(٢٠١٤١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠٧١٨٫١١١دیسمبر ٣١الرصید في 
================================================

  )٦(                              تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة.     ٥٢إلى ٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

بیان التدفقات النقدیة 
٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتھیة في للسنة

٢٠١٤٢٠١٣إیضاح
درھمدرھم

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
)١٧٫٢٥٨٫٦٤٢(٧٫١٨١٫١١٢ربح / (خسارة) السنة 

تعدیالت بسبب:
٢٤٢٫٣٧٦٫٢٦٣٢٫٨٤١٫٠٦٩استھالك وإطفاء ممتلكات ومعدات       

)٤٢٧٫٢٥٩(-٢٢استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة إطفاء
ربح من استثمارات مدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

)٣٠٠٫٥٩٣()٢٧٠٫٠٧١(٢٢الخسارة 
)٣٩٫٢٦٥()١٧٫٠٣٦(٢٣ربح من بیع ممتلكات ومعدات 

)٣٫٨٦٢٫١٧٨()٥٫٩١٥٫٠٣١(٢٢ربح من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
)٦٦٠٫٨٩٣(-٢٢ربح من بیع استثمارات بالتكلفة المطفأة 

ربح من بیع إعادة تقییم استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح 
)١٫٢٠٧٫٧٤٤()٢٫١٠٠٫٦١٤(٢٢أو الخسارة 

١٥٤٧٣٫١١٥٣٩٢٫٤١٨مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین
٧٦٠٠٫٠٠٠١٫٢٦٠٫٦١٦صاٍف من العكوسات -االنخفاض في قیمة الذمم المدینة 

١٫٢٢٩٫١٥٥-٧مخصص ذمم مدینة مشكوك في تحصیلھا من الموظفین 
-)٤٫٥٠٠٫٠٠٠(٢٣ربح من إعادة تقییم استثمار عقاري

------------------------------------------------
قبل التغیرات في رأس المال العامل وتعویضات الخسارة التشغیلیة 

)١٨٫٠٣٣٫٣١٦()٢٫١٧٢٫٢٦٢(نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین

)١٤٣٫٣٠٦()١٦٤٫٥٦٨(١٥مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة للموظفین
------------------------------------------------

)١٨٫١٧٦٫٦٢٢()٢٫٣٣٦٫٨٣٠(الخسارة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل 
التغیرات في رأس المال العامل:

١١٫٣٨٩٫٨٤٣١٦٫٥٧٠٫٣٤٧تغیرات في موجودات عقود إعادة التكافل 
١٦٫٣٨٠٫٨٦٧)٦٢٫٠٢٤٫٩٢٣(تغیرات في موجودات التكافل والموجودات األخرى 

-٨٢٫٤١٣٫٧٤٣تغیر في المبالغ المستحقة من طرف ذي عالقة 
)٩٫٢٦٥٫٧٤٦(٥٣٫٨٦٧٫٢٢٢تغیرات في مطلوبات عقود التكافل 

)١٨٫٠٢٢٫٥٩٥(١٢٫٠٤٤٫٥٩٦تغیرات في الذمم الدائنة عن إعادة التكافل واألخرى
------------------------------------------------

)١٢٫٥١٣٫٧٤٩(١٥٫٣٥٣٫٦٥١الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیلیةصافي النقد 
------------------------------------------------

التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
٥٫٧١٤٫١٦٩-ودائع استثماریة لدى مصارف 
)٥٧٫٦٥٣٫٩٠٤()١٦٠٫٩٤٨٫٧٦٥(١٠من خالل الربح أو الخسارةشراء استثمارات بالقیمة العادلة

١٦٤٫٦٩٨٫٣٠٥٦١٫٧٨٢٫١٠٥عوائد من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٢٧٫٧٥٥-ربح مقبوض من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

١٣٫٤٨٤٫٢٠١-عوائد من بیع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 
)١٫٥١٢٫١٥١()٢٧٣٫١١٩(شراء ممتلكات ومعدات 

٣٩٫٢٥٠٢٣٣٫٩٢٤عوائد من بیع ممتلكات ومعدات 
)١٦٫٢٨٢٫٣٦٠(-استثمار عقاري قید اإلنشاء

------------------------------------------------
٣٫٥١٥٫٦٧١٥٫٧٩٣٫٧٣٩صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة

------------------------------------------------
)٦٫٧٢٠٫٠١٠(١٨٫٨٦٩٫٣٢٢صافي التغّیر في النقد وما في حكمھ

٥٫٠٠١٫٩٠٩١١٫٧٢١٫٩١٩النقد وما في حكمھ في بدایة السنة
------------------------------------------------

٥٢٣٫٨٧١٫٢٣١٥٫٠٠١٫٩٠٩النقد وما في حكمھ في نھایة السنة  
==========================

)٧تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه البیانات المالیة.                     (٥٢إلى ٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
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٢٠١٤دیسمبر ٣١ات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في إیضاح

)٨(

معلومات عامة.١

. تخضع الشركة ٢٠٠٨تأمین (ش.م.ع) ("الشركة") كشركة مساھمة عامة في مارس -تأّسست شركة تكافل اإلمارات 
بدولة اإلمارات العربیة ٢٠٠٧) لسنة ٦(وتعدیالتھ) والقانون االتحادي رقم (١٩٨٤) لسنة ٨(ألحكام القانون االتحادي رقم

المتحدة.

تقوم الشركة بممارسة أنشطة التأمین التكافلي وتشمل التأمین الصحي والتأمین على الحیاة والتأمین على االدخار وتكوین 
ظام األساسي للشركة.األموال وفقاً لمبادئ الشریعة اإلسالمیة وأحكام الن

، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة.٦٤٣٤١إن العنوان الُمسجل للشركة ھو ص.ب. 

من رأس مالھا  ٪٥٠بما یجاوز نسبة ٢٠١٣دیسمبر ٣١ملیون درھم كما في ٨٢٫٤تكبدت الشركة خسائر متراكمة بقیمة 
التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم ) من قانون الشركات٢٨٥المدفوع بذلك التاریخ. تنص المادة رقم (

، وتعدیالتھ، على أنھ إذا بلغت خسائر شركة المساھمة نصف رأس المال وجب على مجلس اإلدارة دعوة ١٩٨٤) لسنة ٨(
لیھ، انعقدت الجمعیة العمومیة غیر العادیة للنظر في استمرار الشركة أو حلھا قبل األجل المعین في نظامھا األساسي. وع

وفّوض المساھمون مجلس اإلدارة باتخاذ التدابیر الالزمة ٢٠١٣أكتوبر ٢الجمعیة العمومیة غیر العادیة للشركة بتاریخ 
ملیون درھم وتسویتھ مقابل الخسائر المتراكمة. تم تخفیض رأس المال المدفوع بمبلغ ٥٠لخفض رأس المال المدفوع بمبلغ 

، وتمت تسویتھ مقابل الخسائر المتراكمة بعد استیفاء كافة اإلجراءات القانونیة. ٢٠١٤ملیون درھم في أبریل ٥٠

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة .٢

الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الراھنة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة المعاییر١-٢
٢٠١٤ینایر ١للتقاریر المالیة الساریة على الفترة المحاسبیة للشركة التي تبدأ في 

قد تم نشرھا وتعتبر ساریة فیما یلي المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الراھنة والتفسیرات الساریة والتي 
.٢٠١٤ینایر ١المفعول على الفترة المحاسبیة للشركة التي تبدأ في 

 ینایر ١"األدوات المالیة" (ساریة المفعول اعتباراً من ٣٢التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم
عملیة المقاصة، وذلك ) تقتضي أن توضح طریقة العرض جوانب معینة نظراً لتنوع تطبیق متطلبات ٢٠١٤

بالتركیز على أربعة جوانب رئیسیة ھي:
تعریف عبارة "لھ حق قانوني واجب النفاذ بتنفیذ عملیة المقاصة". -
إعمال مبدأ االحتساب والتسویة على أساس فوري. -
مقاصة مبالغ الضمانات. -
الوحدة المحاسبیة من أجل تطبیق شروط عملیة المقاصة.-

 االنخفاض في قیمة الموجودات" (ساریة المفعول اعتباراً ٣٦المعیار المحاسبي الدولي رقم التعدیالت على"
) تھدف إلى الحد من الظروف التي یقتضي بموجبھا اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد ٢٠١٤ینایر ١من 

فصاح عن معدل للموجودات أو وحدات تولید النقد وتوضیح اإلفصاحات المطلوبة وتحدید شرط صریح لإل
الخصم المستخدم في تحدید االنخفاض في القیمة (أو القیود العكسیة) في الحاالت التي یتم فیھا تحدید المبلغ 

القابل لالسترداد (على أساس القیمة العادلة مخصوماً منھا تكالیف االستبعاد) باستخدام أسلوب القیمة الحالیة.



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٩(

  (تابع)تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة .٢

المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الراھنة والتفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة ١-٢
  (تابع)٢٠١٤ینایر ١للتقاریر المالیة الساریة على الفترة المحاسبیة للشركة التي تبدأ في 

 ف والقیاس" (ساري المفعول اعتباراً "األدوات المالیة: االعترا٣٩التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم
) یوضح عدم الحاجة لوقف محاسبة التحّوط في حال تجدید إحدى األدوات المشتقة ٢٠١٤ینایر ١من 

المستخدمة في التحّوط شریطة الوفاء بمعاییر محددة.

 الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة، "الضرائب" (ساري المفعول ٢١التفسیر رقم
)، ینص على طریقة احتساب االلتزام الذي یتضمن دفع ضریبة غیر ضریبة الدخل. ٢٠١٤ینایر ١اعتباراً من 

قیت االعتراف بااللتزام الضریبي. یتناول التفسیر نوعیة الحدث الُملزم الذي یؤدي إلى دفع الضریبة وتو

لیس لھذه التعدیالت على المعاییر المنشورة أو التفسیرات الصادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أي 
تأثیر جوھري على البیانات المالیة للشركة.

١الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الراھنة غیر الساریة على الفترة المحاسبیة للشركة التي تبدأ في المعاییر٢-٢
ولم تقم الشركة بتطبیقھا بشكٍل مبكر ٢٠١٤ینایر 

فیما یلي المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المنشورة الصادرة ولكن غیر الساریة على الفترات 
، ولم تقم الشركة بتطبیقھا في وقٍت مبكر عند إعداد ھذه البیانات المالیة.٢٠١٤ینایر ١بدأ في المحاسبیة التي ت

 یولیو ١، "منافع الموظفین" (ساري المفعول اعتباراً من ١٩التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم
من الموظفین أو األطراف ) یوضح المتطلبات المتعلقة بكیفیة تحمیل المساھمات المرتبطة بالخدمة ٢٠١٤

األخرى على فترات الخدمة، كما یقدم التعدیل إضافة إلى ذلك حالً مناسباً وعملیاً عندما تكون قیمة المساھمات 
غیر متصلة بعدد سنوات الخدمة.

 ١، "قیاس القیمة العادلة" (ساري المفعول اعتباراً من ١٣التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم
وتعدیل المعیار الدولي للتقاریر ١٣): (أ) یوضح أن إصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٢٠١٤یولیو 

لم یمنعا إمكانیة قیاس بعض الذمم المدینة والدائنة قصیرة ٣٩والمعیار المحاسبي الدولي رقم ٩المالیة رقم 
تنتاجات فقط)؛ و(ب) یوضح نطاق األجل على أساس غیر مخصوم (یعمل على تعدیل األساس لالس

.٥٢االستثناءات في المحفظة ضمن الفقرة 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات" والمعیار المحاسبي الدولي ١٦التعدیل على المعیار المحاسبي الدولي رقم"
جمالیة ) یوضح أن القیمة اإل٢٠١٤یولیو ١"الموجودات غیر الملموسة" (ساري المفعول اعتباراً من ٣٨رقم 

للممتلكات والمنشآت والمعدات تتم تسویتھا بطریقة تتسق مع إعادة تقییم القیمة الدفتریة.



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)١٠(

  (تابع)تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة .٢

١المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر الراھنة غیر الساریة على الفترة المحاسبیة للشركة التي تبدأ في ٢-٢
  (تابع)ولم تقم الشركة بتطبیقھا بشكٍل مبكر ٢٠١٤ینایر 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة" (ساري المفعول اعتباراً من ٢٤المحاسبي الدولي رقم التعدیل على المعیار"
) یوضح كیفیة اإلفصاح عن المبالغ المدفوعة إلى المنشآت التي تقدم خدمات إداریة.٢٠١٤یولیو ١

 محاسبي الدولي "الممتلكات والمنشآت والمعدات"، والمعیار ال١٦التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم
).٢٠١٦ینایر ١"الموجودات غیر الملموسة"، بخصوص االستھالك واإلطفاء (تسري اعتباراً من ٣٨رقم 

تقدم التعدیالت إرشادات إضافیة حول كیفیة احتساب االستھالك أو اإلطفاء فیما یتعلق بالممتلكات والمنشآت 
تعدیل أوضح مجلس معاییر المحاسبة الدولیة أن والمعدات والموجودات غیر الملموسة. وفیما یتصل بھذا ال

استخدام األسالیب القائمة على اإلیرادات في حساب استھالك أصل معین یعتبر غیر مالئم نظراً ألن اإلیرادات 
المتحققة من نشاط یتضمن استخدام أصل معین تعكس بشكل عام عوامل أخرى عدا استھالك المنافع 

. كما أوضح المجلس أنھ من المفترض بشكل عام أن اإلیرادات تعتبر أساساً االقتصادیة المتضمنة في األصل
غیر مالئم لقیاس استھالك المنافع االقتصادیة المتضمنة في األصل غیر الملموس.

 یتناول تصنیف ٢٠١٨ینایر ١، "األدوات المالیة" (یسري اعتباراً من ٩المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم (
٢٠١٤المطلوبات المالیة وقیاسھا واالعتراف بھا. صدرت النسخة الكاملة للمعیار في یولیو الموجودات و

المتعلق بتصنیف وقیاس األدوات ٣٩وتحل محل اإلرشادات المقررة ضمن المعیار المحاسبي الدولي رقم 
ئیسیة لقیاس المالیة. یحتفظ المعیار بنموذج القیاس المختلط لكن یعمل على تبسیطھ ویحدد ثالث فئات ر

الموجودات المالیة وھي: التكلفة المطفأة والقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والقیمة العادلة من خالل 
الربح والخسارة. یعتمد أساس التصنیف على النموذج التجاري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدیة التعاقدیة 

معیار قیاس االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة بطریقة القیمة المتعلقة بالموجودات المالیة. كما یقتضي ال
العادلة من خالل الربح أو الخسارة مع خیار نھائي عند نشوئھا بعرض التغیرات في القیمة العادلة ضمن الدخل 
الشامل اآلخر دون تدویرھا. لیس ھنالك أي طریقة جدیدة متوقعة الحتساب الخسائر االئتمانیة لكي تحل محل 

. وفیما یتعلق ٣٩طریقة انخفاض قیمة الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعیار المحاسبي الدولي رقم 
بالمطلوبات المالیة، فلم تطرأ أي تغییرات على طریقتي التصنیف والقیاس ما عدا االعتراف بالتغیرات في 

فة بالقیمة العادلة من خالل الربح مخاطر االئتمان ضمن الدخل الشامل اآلخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصن
أو الخسارة. كما یخّفف المعیار من حدة متطلبات فعالیة التحوط باستبدال فحص فعالیة التحوط القیاسي 
ویقتضي وجود عالقة اقتصادیة بین البند المتحوط وأداة التحوط، وفیما یخص "معدل التحوط" فیظل كالمعدل 

راض إدارة المخاطر. ما یزال االحتفاظ بالوثائق المتزامنة أمراً مطلوباً ولكن الذي تستخدمھ اإلدارة فعلیاً في أغ
.٣٩تختلف ھذه الوثائق عن تلك التي یجري إعدادھا بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم 

أعاله على البیانات تقوم اإلدارة حالیاً بتقییم مدى تأثیر المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعاییر المنشورة المشار إلیھا
المالیة للشركة وال تعتزم تطبیق ھذه المعاییر والتعدیالت قبل تاریخ سریانھا.



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)١١(

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة.٣

أساس اإلعداد١-٣

لقد تم إعداد البیانات المالیة على أساس التكلفة التاریخیة، باستثناء إعادة تقییم االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح 
والخسارة واالستثمارات العقاریة المقاسة بالقیمة العادلة. إن السیاسات المحاسبیة الرئیسیة المطبقة مبینة أدناه:

العمالت األجنبیة٢-٣

العملة الوظیفیة وعملة العرض(أ)

یتم قیاس البنود المدرجة في البیانات المالیة للشركة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة ("الدرھم اإلماراتي")، باعتباره 
عملة البیئة االقتصادیة الرئیسیة التي تعمل الشركة ضمنھا ("العملة الوظیفیة"). إن البیانات المالیة معروضة بالدرھم 

ماراتي، وھو العملة الوظیفیة وعملة العرض للشركة.اإل

المعامالت واألرصدة(ب)

یتم تحویل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة باستخدام أسعار الصرف السائدة بتواریخ المعامالت 
الت األجنبیة، الناتجة عن تسویة ھذه أو التقییم عند إعادة قیاس البنود. كما یتم احتساب أرباح وخسائر صرف العم

المعامالت وعن تحویل الموجودات والمطلوبات النقدیة المقّومة بالعمالت األجنبیة بأسعار الصرف السائدة في نھایة 
السنة، في بیان الدخل الشامل.

مساھمات التكافل ٣-٣

عقود التأمین الصحي وعقود التأمین على الحیاة قصیرة األجل١-٣-٣

تشمل مساھمات التكافل إجمالي المساھمات المستحقة عن مجمل فترة التغطیة والمستلمة من عقود التكافل المبرمة خالل 
الفترة المحاسبیة ویتم تسجیلھا في التاریخ الذي تسري فیھ وثیقة التكافل. 

تتعلق بفترة الخطر بعد تاریخ التقریر. المساھمات غیر المكتسبة ھي تلك األجزاء من المساھمات المكتتبة خالل سنة واحدة و
". یتم تأجیل الجزء المرتبط بالسنة الالحقة ١/٣٦٥تحتسب المساھمات غیر المكتسبة على أساس نسبي یومي أو بطریقة "

ضمن مخصص المساھمات غیر المكتسبة.

عقود التأمین على الحیاة طویلة األجل٢-٣-٣

طویلة األجل تتضمن بنوداً استثماریة. ُتـصنِّف الشركة ھذه العقود كعقود تكافل استناداً إلى ُتـصدر الشركة عقود تكافل
مدى أھمیة مخاطر التأمین. یتم تصنیف عقود التكافل التي ال تحمل مخاطر تأمین كبیرة كعقود استثمار.  وكمبدأ عام، 

تمال بأن تقوم الشركة في حال وقوع حدث مؤّمن تصنف الشركة مخاطر التأمین كمخاطر تأمین كبیرة إذا كان ھناك اح
على األقل عن المستحقات واجبة الدفع في حال عدم وقوع الحدث المؤّمن علیھ. ٪١٠علیھ بسداد مستحقات تزید بنسبة 



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)١٢(

  (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

  (تابع)مساھمات التكافل ٣-٣

األجل (تابع)عقود التأمین على الحیاة طویلة٢-٣-٣

بالنسبة لعقود التكافل والمساھمات والتنازالت واالستحقاقات والتغیرات في القیم العادلة للموجودات األساسیة والتغیرات 
في االحتیاطیات، یتم االعتراف بھا جمیعاً في بیان الدخل الشامل. أما فیما یتعلق بعقود االستثمار، فإن التغیرات في القیم 

جودات األساسیة والتغیرات في االحتیاطیات یتم االعتراف بھا في بیان الدخل الشامل، بینما یتم االعتراف العادلة للمو
بالمساھمات والتنازالت واالستحقاقات مباشرًة تحت بند عقود استثمار.

محددة للمشاركین تمثل مطلوبات العقود المرتبطة بالوحدات المحافظ االستثماریة المحتفظ بھا لتحقیق أھداف استثماریة
الذین یتحملون مخاطر االئتمان والسوق. یتم إدراج ھذه المطلوبات بالقیمة العادلة مع احتساب التغیرات في بیان الدخل 

الشامل.

في المستقبل عند االعتراف بالمساھمات. یستند ھذا االلتزام إلى یتم إدراج االلتزام المتعلق بتعویضات العقود المتوقع تكبدھا
افتراضاٍت تتعلق بمعدل الوفیات واالستدامة ومصاریف إدارة العقود وإیرادات االستثمار المقررة وقت إصدار العقد. یتم 

تخصیص ھامش معین ألي انحراف سلبي في االفتراضات.

عندما یتضمن عقد التأمین على الحیاة مساھمة واحدة أو عدداً محدوداً من مدفوعات المساھمات المستحقة على مدى فترة أقل 
بكثیر من الفترة التي یتم خاللھا تقدیم تعویضات التأمین، یتم تأجیل الزیادة في المساھمات المستحقة على أقساط التقییم ویتم 

النقص في مخاطر التأمین المتبقیة من العقد النافذ أو األقساط السنویة الساریة، بما یتوافق مع تسجیلھا كإیرادات تمشیاً مع
النقص في مبالغ التعویضات المستقبلیة المتوقع دفعھا. 

یعاد حساب االلتزامات بتاریخ كل فترة تقریر باستخدام االفتراضات المقررة عند إبرام العقود.    

التكافل مساھمات إعادة  ٤-٣

عقود إعادة التكافل المتنازل عنھا ھي المبالغ المسددة إلى شركات التأمین وإعادة التأمین طبقاً لعقود إعادة التكافل 
الخاصة بالشركة. بالنسبة لعقود إعادة التكافل التناسبیة وعقود إعادة التكافل غیر التناسبیة، یتم تسجیل ھذه المبالغ في 

اً ألحكام ھذه العقود.بیان الدخل الشامل وفق

رسوم وكالة  ٥- ٣

تدیر الشركة عملیات التكافل نیابة عن حملة الوثائق مقابل رسوم وكالة تحتسب على أساس االستحقاق. یتم تسجیل مبلغ 
مماثل ضمن المصاریف في بیان الدخل العائد إلى حملة الوثائق.
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مطالبات٦-٣

یتم تحمیل المطالبات التي تتكون من المبالغ مستحقة الدفع إلى المشاركین وما یتعلق بھا من مصاریف تسویة الخسائر 
بعد خصم المستردات إلى بیان الدخل الشامل عند تكبدھا. تشمل ھذه المصاریف التكالیف المباشرة وغیر المباشرة 

تي تقع حتى تاریخ بیان المركز المالي حتى وإن لم یتم اإلبالغ عنھا. ال تقوم لتسویة المطالبات الناتجة عن األحداث ال
الشركة بخصم مطلوباتھا عن المطالبات غیر المدفوعة. یتم تقدیر المطلوبات عن المطالبات غیر المدفوعة باستخدام 

كبدة غیر المعلنة على النحو الُمحدد نتائج التقییم لكل حالة من الحاالت الُمعلن عنھا والتحلیل اإلحصائي للمطالبات المت
وفقاً ألفضل تقدیر لإلدارة. 

حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة٧-٣

یتم تسجیل حصة إعادة التكافل من المطالبات عندما یتم تسجیل مجمل المطالبة ذات الصلة وفقاً لشروط عقود إعادة التكافل 
لدى الشركة.

على الوثائقتكالیف االستحواذ ٨-٣

إن العموالت المتعلقة باقتناء عقود جدیدة وتجدید العقود القائمة یتم إطفاؤھا على مدى فترات الوثائق عندما تتحقق مساھمة 
. لقد قامت اإلدارة خالل السنة بتغییر طریقة حساب التكافل. یتم تسجیل جمیع التكالیف األخرى ضمن المصاریف عند تكبدھا

إطفاء تكلفة العموالت لعقود التكافل على الحیاة من ثالث إلى خمس سنوات. یحتسب تأثیر التغیر في التقدیر المحاسبي على 
ات المحاسبیة "السیاسات المحاسبیة والتغیر في التقدیر٨أساس مستقبلي وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم 

درھم ١٫٤٧٤٫٥٨٤واألخطاء". لقد أدى ھذا التغیر في التقدیر المحاسبي إلى انخفاض العموالت والمصاریف األخرى بمبلغ 
خالل الفترة الحالیة والفترات المستقبلیة.

إیرادات االستثمار٩-٣

یتم تسجیل الربح من الودائع االستثماریة على أساس زمني تناسبي.

یرادات من توزیعات األرباح عندما یتقرر الحق في قبض الدفعات. تحتسب اإل

یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة عن بیع االستثمارات على أساس الفرق بین عوائد المبیعات والقیمة الدفتریة، ویتم قیدھا 
عند نشوء معاملة البیع.

نقد وما في حكمھ١٠-٣

یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق واألرصدة لدى المصارف والودائع غیر لغرض بیان التدفقات النقدیة، 
المقیدة التي لھا فترات استحقاق تقل عن ثالثة أشھر من تاریخ اإلیداع.



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)١٤(

  (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

فحص مالءمة المطلوبات١١-٣

بتقییم مدى مالءمة مطلوبات التكافل الُمعترف بھا، وذلك باستخدام التقدیرات الحالیة تقوم الشركة بتاریخ نھایة كل فترة تقریر 
للتدفقات النقدیة المستقبلیة من عقود التكافل الخاصة بالشركة. وفي حال أظھر ذلك التقییم أن القیمة الدفتریة لمطلوبات التكافل 

، یتم تسجیل كامل مبلغ العجز مباشرة كمصروف ضمن بیان الدخل غیر مالئمة في ضوء التدفقات النقدیة المستقبلیة التقدیریة
ویتم رصد مخصص إضافي.

ال تقوم الشركة بخصم التزاماتھا عن المطالبات غیر المسددة حیث یتوقع أن یتم دفع جمیع ھذه المطالبات بالكامل في غضون 
عام واحد من تاریخ البیانات المالیة.

عقود إعادة التكافلموجودات١٢-٣

تقوم الشركة بتحویل مخاطر التكافل الناشئة في سیاق عملھا االعتیادي عن جمیع أنشطتھا. تمثل موجودات إعادة التكافل 
األرصدة المستحقة من شركات إعادة التكافل. یتم تقدیر المبالغ القابلة لالسترداد بطریقة تتفق مع مخصص المطالبات المعلقة 

د إعادة التكافل. ووفقاً لعقو

مراجعة االنخفاض في القیمة في تاریخ كل تقریر أو على فترات أقصر عندما یظھر مؤشر على حدوث االنخفاض في تتم
القیمة خالل السنة المشمولة بالتقریر. یحدث االنخفاض في القیمة عند وجود دلیل موضوعي على أن الشركة قد ال تكون 

ام العقد وعندما یكون باإلمكان قیاس التأثیر على المبالغ التي ستسردھا قادرة على استرداد المبالغ المستحقة لھا وفقاً ألحك
الشركة من إعادة التكافل بشكل موثوق بھ. یتم تسجیل خسارة انخفاض القیمة في بیان الدخل. ال تعفي ترتیبات إعادة التكافل 

المتنازل عنھا الشركة من التزاماتھا تجاه حملة الوثائق.  

مخاطر إعادة التأمین الناشئة في سیاق العمل االعتیادي من عقود التكافل عند االقتضاء. تدرج تتحمل الشركة كذلك
المساھمات والمطالبات من إعادة التكافل ضمن اإلیرادات والمصاریف بنفس الطریقة كما لو كان نشاط إعادة التكافل نشاطاً 

عادة التأمین. تمثل مطلوبات إعادة التكافل األرصدة المستحقة مباشراً للشركة، مع األخذ في االعتبار تصنیف منتجات نشاط إ
لشركات إعادة التكافل. ویتم تقدیر المبالغ مستحقة الدفع بطریقة تتفق مع عقد إعادة التكافل ذي الصلة. 

على الشركة. یتم عرض المساھمات والمطالبات على أساس اإلجمالي لكل من عقود إعادة التكافل المتنازل عنھا أو المحّملة 

یتم إیقاف تسجیل موجودات ومطلوبات إعادة التكافل عندما تنقضي الحقوق التعاقدیة أو ینتھي أجلھا أو عندما یتم تحویل العقد 
إلى طرف آخر.  
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مطلوبات عقود التكافل١٣-٣

احتیاطي المساھمات غیر المحققة)١(

المساھمات غیر المكتسبة ھي تلك األجزاء من المساھمات المكتتبة خالل سنة واحدة وتتعلق بفترة الخطر بعد تاریخ التقریر. 
". یتم تأجیل الجزء المرتبط بالسنة الالحقة ١/٣٦٥تحتسب المساھمات غیر المكتسبة على أساس نسبي یومي أو بطریقة "

ضمن مخصص المساھمات غیر المكتسبة.

مطالبات معلنة غیر مسددة)٢(

تستند المطالبات المعلنة غیر المسددة على التكلفة النھائیة التقدیریة لجمیع المطالبات المتكبدة لكن غیر المسددة كما في تاریخ 
نھائیة التقریر. قد تظھر حاالت تأخیر عند اإلخطار عن ھذه المطالبات أو تسویة أنواع معینة منھا، وبالتالي فإن التكلفة ال

للمطالبات ال یمكن تحدیدھا على وجھ الیقین في تاریخ التقریر. ال یتم خصم المطلوبات ذات الصلة بسبب القیمة الزمنیة 
للنقود. وال یتم تسجیل أي مخصص مكافئ أو احتیاطیات للكوارث. ویتم إلغاء تسجیل االلتزام عند الوفاء بھ أو إلغائھ.

مطالبات متكبدة غیر معلنة)٣(

یتم رصد مخصص للزیادة المقّدرة في المطالبات المحتملة على المساھمات غیر المحققة، وكذلك للمطالبات المتكبدة غیر 
المعلنة، بتاریخ بیان المركز المالي.  

تمثل االحتیاطیات أفضل تقدیرات اإلدارة على أساس ما یلي: 

المطالبات المعلنة خالل السنة)أ
ھذه المطالباتالتأخر في اإلخطار عن )ب

مخصص التأمین التكافلي على الحیاة)٤(

مستقل للتعویضات المستقبلیة للوثائق في نھایة كل یتم تحدید مخصص التأمین التكافلي على الحیاة من خالل تقییم اكتواري
فترة تقریر. تشمل االفتراضات االكتواریة ھامش للفروق السلبیة وتختلف بصفة عامة تبعاً لنوع الوثیقة وسنة إصدارھا 

التعدیالت ومدتھا. تستند االفتراضات حول معدل الوفیات واالنسحابات على الخبرة وجداول الوفیات في قطاع العمل. تجرى 
على ھذا المخصص بتحمیلھا على بیان الدخل الشامل.

المطلوبات المرتبطة بوحدات)٥(

بالنسبة للوثائق المرتبطة بوحدات، فإن االلتزام یعادل قیمة حساب الوثیقة. تمثل قیمة الحساب عدد الوحدات مضروباً في 
سعر الشراء / صافي قیمة األصل.

یتم تصنیف عنصر االستثمار في ھذه العقود بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
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استثمارات عقاریة١٤-٣

االستثمارات العقاریة من العقارات الُمحتفظ بھا بھدف جني عائدات من تأجیرھا أو إضافتھا إلى رأس المال، كما تتكون
ال یتم االحتفاظ بھا لغرض استخدامھا بشكل خاص من قبل الشركة كجزء من الممتلكات والمعدات. یتم تسجیل 

المعاملة. یتم إدراج االستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة االستثمارات العقاریة مبدئیاً بالتكلفة، بما في ذلك مصاریف
الحقاً لالعتراف المبدئي. یتم إدراج االستثمارات العقاریة قید اإلنشاء بالتكلفة إذا لم یكن باإلمكان قیاس قیمتھا العادلة 

بشكل موثوق بھ.

قییم التي یضطلع بھا خبیر تقییم مستقل یتمتع بالمؤھالت یتم تحدید القیمة العادلة لالستثمار العقاري استناداً إلى عملیة الت
المعترف بھا وذات الصلة ولدیھ خبرة في موقع وفئة االستثمارات العقاریة التي یجري تقییمھا. یتم تسجیل األرباح 

والخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة في بیان الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فیھا. 

ممتلكات ومعدات١٥-٣

یتم إظھار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم. یتم حساب االستھالك بطریقة القسط الثابت لخفض 
تكلفة الموجودات وصوالً إلى قیمھا التقدیریة المتبقیة على مدى أعمارھا اإلنتاجیة المتوقعة، وذلك على النحو التالي:

سنوات ٥  معدات مكتبیة
سنوات١٠أثاث وتجھیزات

سنوات ٥  مركبات

عندما تكون القیمة الدفتریة لألصل أكبر من قیمتھ التقدیریة القابلة لالسترداد، یتم تخفیضھا مباشرًة إلى القیمة القابلة 
لخسائر من استبعاد لالسترداد التي تمثل صافي سعر البیع أو القیمة قید االستخدام، أّیھما أعلى. یتم تحدید األرباح وا

الممتلكات والمعدات بالرجوع إلى قیمتھا الدفتریة ویتم إدراجھا في بیان الدخل الشامل. 

احتساب تأثیر قامت اإلدارة خالل السنة بتغییر األعمار اإلنتاجیة لألثاث والتجھیزات من خمس إلى عشر سنوات. یتم
"السیاسات المحاسبیة ٨التغیر في التقدیر المحاسبي على أساس مستقبلي وفقاً لمتطلبات المعیار المحاسبي الدولي رقم 

٤٢٧٫٧٤١والتغیر في التقدیرات واألخطاء المحاسبیة". لقد أدى ھذا التغیر إلى انخفاض مصروف االستھالك بمبلغ 
ات المستقبلیة.درھم خالل الفترة الحالیة والفتر

موجودات غیر ملموسة١٦-٣

تمثل الموجودات غیر الملموسة البرمجیات المشتراة من قبل الشركة والتي تدرج بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم 
وخسائر انخفاض القیمة، إن وجدت. تمثل تكلفة البرمجیات التكالیف المتكبدة في شراء ھذه البرمجیات وتھیئتھا 

.لالستخدام

یحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي لكل برنامج اعتباراً من تاریخ توفره لالستخدام. یبلغ 
العمر اإلنتاجي التقدیري للبرنامج خمس سنوات. 
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االنخفاض في قیمة الموجودات الملموسة١٧-٣

تخضع الموجودات غیر الملموسة التي لیس لھا عمر إنتاجي محدد أو الموجودات غیر الملموسة غیر الجاھزة لالستخدام  ال
لإلطفاء، ولكن یتم فحصھا سنویاً لتحري االنخفاض في قیمتھا. تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لإلطفاء لتحري 

ت في الظروف إلى أن القیمة الدفتریة قد ال تكون قابلة لالسترداد. یتم االنخفاض في القیمة عندما تشیر األحداث أو التغیرا
احتساب خسارة االنخفاض في القیمة على أساس المبلغ الذي تتجاوز بھ القیمة الدفتریة لألصل قیمتھ القابلة لالسترداد. إن 

مة قید االستخدام، أیھما أعلى.القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل ناقصاً تكالیف البیع أو القی

الموجودات المالیة١٨-٣

التصنیف١-١٨-٣

تصّنف الشركة موجوداتھا المالیة في الفئات التالیة: بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، قروض وذمم مدینة، 
الموجودات المالیة من أجلھ. تحدد اإلدارة تصنیف بالتكلفة المطفأة. یستند التصنیف إلى الغرض الذي تم اقتناء

موجوداتھا المالیة عند االعتراف المبدئي.

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)أ(

إن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ھي عبارة عن موجودات مالیة محتفظ بھا بغرض 
ویتم تصنیفھا في ھذه الفئة إذا كان الغرض األساسي من شرائھا ھو بیعھا خالل فترة قصیرة األجل.المتاجرة،

قروض وذمم مدینة)ب(

القروض والذمم المدینة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وغیر مدرجة في سوق نشطة. 
ن "ذمم مدینة من التكافل وأخرى" و"مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة" تتألف القروض والذمم المدینة لدى الشركة م

مطالبات قائمة معلنة ومصاریف تسویة الخسارة" و"أرصدة نقدیة ومصرفیة" في بیان -و"ذمم مدینة من إعادة التكافل 
المركز المالي.

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة)ج(

االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة ھي موجودات مالیة غیر مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحدید وتاریخ استحقاق 
ثابت؛ وتتوفر لدى الشركة النّیـة المؤكدة والمقدرة على االحتفاظ بھا لحین استحقاقھا. إذا قامت الشركة ببیع قدر ھام من 

لمطفأة، یتم عندئٍذ تصنیف كامل الفئة كاستثمارات متوفرة للبیع.االستثمارات المدرجة بالتكلفة ا
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  (تابع)الموجودات المالیة ١٨-٣

االعتراف والقیاس٢-١٨-٣

الذي تلتزم فیھ الشركة بشراء وھو التاریخ-ُتحتسب المشتریات والمبیعات االعتیادیة للموجودات المالیة بتاریخ المعاملة 
أو بیع األصل. تحتسب االستثمارات مبدئیاً بالقیمة العادلة زائداً تكالیف المعاملة لكافة الموجودات المالیة غیر المدرجة 

، بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. أما الموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
فتحتسب مبدئیاً بالقیمة العادلة ویتم إدراج تكالیف المعاملة كمصروف في بیان الدخل الشامل. یتم إیقاف تسجیل 
الموجودات المالیة عند انقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقدیة من االستثمارات أو عندما یتم تحویلھا مع قیام الشركة 

كامل. كما یتم الحقاً إدراج القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة باستخدام بتحویل كافة مخاطر وعوائد الملكیة بشكلٍ 
طریقة الربح الفعلي.

إن األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغیرات في القیمة العادلة لفئة "الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
من "إیرادات االستثمار" في الفترة التي تنشأ فیھا. الخسارة" یتم عرضھا في بیان الدخل الشامل ض

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة٣-١٨-٣

موجودات مالیة مدرجة بالتكلفة المطفأة(أ)

الشركة بنھایة كل فترة تقریر بتقییم ما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تعّرض األصل المالي أو مجموعة من تقوم
الموجودات المالیة لالنخفاض في القیمة. ال ُیعتبر أن األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة قد تعّرض أو 

القیمة إال إذا توفر دلیل موضوعي على وقوع االنخفاض تعّرضت لالنخفاض في القیمة وتم تكبد خسائر االنخفاض في
في القیمة نتیجة لحدٍث واحد أو أكثر یحصل بعد االعتراف المبدئي باألصل ("حدث خسارة") ویكون لذلك الحدث (أو 

یره على تلك األحداث) أثٌر على التدفقات النقدیة المقدرة لألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة بشكٍل یمكن تقد
نحٍو موثوق بھ.

بالنسبة لفئة القروض والذمم المدینة، یتم قیاس مقدار الخسارة على أساس الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل والقیمة 
الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة األصلي الفعلي لألصل المالي. یتم خفض القیمة 

ألصل واالعتراف بمبلغ الخسارة في بیان الدخل الشامل. الدفتریة ل

إذا نقص مبلغ خسارة االنخفاض في القیمة في أي فترة الحقة، وكان باإلمكان ربط ھذا النقص موضوعیاً بحدٍث یحصل 
وتدرج بعد أن تم احتساب خسارة االنخفاض في القیمة، فإنھ یتم عكس خسارة االنخفاض في القیمة التي سبق احتسابھا 

ضمن بیان الدخل الشامل.

المطلوبات المالیة١٩-٣

ُتـحتسب المطلوبات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة وُتـقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الربح الفعلي. یتم 
فواتیر بھا إلى الشركة أم ال. االعتراف بالمطلوبات عن المبالغ المستحقة لقاء الخدمات المستلمة سواًء صدرت
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الفائض / (العجز) في أموال حملة الوثائق٢٠-٣

یمّثل الفائض في أموال المشاركین األرباح المتراكمة من أنشطة التكافل ویتم توزیعھ بین المشاركین. تضطلع الشركة بمھمة 
وأساس التوزیع بموافقة ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة لدى الشركة. تقوم الشركة بتمویل العجز في تحدید توقیت وكمیة

أموال المشاركین من خالل القرض الحسن وترصد بعد ذلك مخصصاً لمجمل العجز. وبناًء على ذلك، یتم احتساب 
في البیانات المالیة للشركة.الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف المتعلقة بأموال المشاركین

منافع الموظفین٢١-٣

خطة المساھمات المحددة١-٢١-٣

موظفو الشركة من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة أعضاًء في نظام معاشات التقاعد والتأمینات االجتماعیة یعد
. یجب على الشركة أن تساھم في خطة معاشات ١٩٩٩) لسنة ٧المدار من قبل الحكومة وفقاً لقانون العمل اإلماراتي رقم (

على أساس الراتب" وفقاً لتكالیف جدول الرواتب من أجل تمویل ھذه من "المساھمات المدفوعة ٪١٢٫٥التقاعد بنسبة 
من "المساھمات المدفوعة على أساس الراتب"، على  ٪٢٫٥و ٪٥المنافع. یساھم الموظفون والحكومة في الخطة بنسبة 

ھو أن الشركة تقوم بدفع التوالي. إن االلتزام الوحید على الشركة فیما یتعلق بخطة معاشات التقاعد والتأمینات االجتماعیة 
المساھمات المحددة. ویتم تحمیل ھذه المساھمات على بیان الدخل الشامل.

اإلجازات السنویة وتذاكر السفر ٢-٢١-٣

یتم رصد مخصص لاللتزام المقّدر بمستحقات الموظفین من اإلجازات السنویة وتذاكر السفر نتیجة للخدمات المقدمة من قبل 
ین حتى نھایة السنة.  الموظفین المستحق

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین٣-٢١-٣

یتم رصد مخصص باستخدام األسالیب االكتواریة لمكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین وفقاً لقانون العمل لدولة 
ھذا المبلغ على بیان الدخل اإلمارات العربیة المتحدة عن فترات خدمتھم حتى تاریخ بیان المركز المالي. یتم تحمیل

الشامل. 

مخصصات٢٢-٣

ُتحتسب المخصصات عندما یترتب على الشركة التزام (قانوني أو ضمني) حالي نتیجة لحدٍث سابق ویكون من المحتمل أن 
یقتضي األمر قیام الشركة بتسویة االلتزام، ویكون باإلمكان وضع تقدیر موثوق لقیمة االلتزام.

المعترف بھا كمخصص ھي أفضل تقدیر للمقابل المطلوب لتسویة االلتزام الحالي بنھایة فترة التقریر مع األخذ إن القیمة 
بعین االعتبار المخاطر والحاالت غیر المؤكدة المحیطة بااللتزام. عندما یتم قیاس أحد المخصصات باستخدام التدفقات النقدیة 

ھ الدفتریة تمثل القیمة الحالیة لتلك التدفقات النقدیة (عندما یكون تأثیر القیمة الوقتیة المقدرة لتسویة االلتزام الحالي، فإن قیمت
للمال جوھریاً).
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مقاصة األدوات المالیة٢٣-٣

مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة وبیان صافي القیمة في بیان المركز المالي عند وجود حق قانوني واجب تتم
النفاذ بمقاصة المبالغ المحتسبة ویكون ھناك نیة للتسویة على أساس الصافي أو بیع األصل وتسویة االلتزام في نفس 

الوقت.

إیجارات٢٤-٣

یحتفظ بموجبھا المؤّجر بجزء كبیر من مخاطر ومزایا الملكیة كعقود إیجار تشغیلي. یتم یتم تصنیف عقود اإلیجار التي 
تحمیل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإلیجار التشغیلي (صافیة من أي حوافز مقبوضة من المؤّجر) إلى بیان الدخل الشامل 

بطریقة القسط الثابت على مدى فترة اإلیجار.

الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدةاألحكام المحاسبیة .٤

من ھذه البیانات المالیة، وضع ٣على اإلدارة، عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للشركة كما ھو مبین في اإلیضاح رقم یتعین
أحكام وتقدیرات وافتراضات حول القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. 

على التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلیة تستند التقدیرات وما یتعلق بھا من افتراضات 
عن ھذه التقدیرات.

تتم مراجعة التقدیرات وما یتعلق بھا من افتراضات على أساس مستمر. یتم تسجیل التعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في 
عدیل ال یمس إال تلك الفترة أو خالل فترة التعدیل والفترات المستقبلیة الفترة التي یتم خاللھا تعدیل التقدیرات إذا كان ھذا الت

إذا كان لھذا التعدیل أثر على الفترات الحالیة والمستقبلیة.

إن األحكام والتقدیرات الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة والتي لھا مخاطر كبیرة في التسبب بإحداث تعدیل جوھري على 
دات والمطلوبات في غضون السنة المالیة القادمة یتم تناولھا أدناه:القیم الدفتریة للموجو

األحكام الھامة في تطبیق السیاسات المحاسبیة ١-٤

تصنیف االستثمارات١-١-٤

تقرر اإلدارة عند االستحواذ على االستثمار ما إذا كان ینبغي أن یصنف كاستثمار بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
و كاستثمار بالتكلفة المطفأة. تصنف الشركة االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان الغرض أ

األساسي من تملكھا تحقیق ربح على المدى القصیر. تصّنف االستثمارات األخرى كاستثمارات بالتكلفة المطفأة إذا كانت لدى 
الستثمار حتى تاریخ استحقاقھ.الشركة النیة والقدرة على االحتفاظ با
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المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة٢-٤

أدناه االفتراضات الرئیسیة المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئیسیة األخرى للتقدیرات غیر المؤكدة بنھایة الفترة مبین
المشمولة بالتقریر، التي لھا مخاطر كبیرة في التسبب بإحداث تعدیل جوھري على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات 

خالل السنة المالیة القادمة.

االلتزام النھائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التكافل١-٢-٤

إن تقدیر االلتزام النھائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التكافل یعد التقدیر المحاسبي األكثر أھمیة للشركة حیث إن 
المطاف عن مثل ھذه ھناك بعص مصادر الشكوك التي یجب مراعاتھا عند تقدیر االلتزام الذي ستدفعھ الشركة في نھایة

المطالبات. یتم وضع تقدیرات لكل من التكلفة النھائیة المتوقعة للمطالبات المعلنة بنھایة كل فترة تقریر والتكلفة النھائیة 
المتوقعة للمطالبات المتكبدة لكن غیر المعلنة بنھایة كل فترة تقریر. یتم تقدیر المطلوبات عن المطالبات المعلنة غیر المسددة 

استخدام معطیات التقییم للحاالت الفردیة المبلغة للشركة وتقدیرات اإلدارة المبنیة على مؤشرات تسویة المطالبات السابقة ب
المتكبدة غیر المعلنة. یعاد في تاریخ كل تقریر تقییم تقدیرات مطالبات السنة السابقة للوقوف على مدى مالءمتھا مع إجراء 

.التعدیالت الالزمة على المخصص

القیمة العادلة لالستثمار العقاري٢-٢- ٤

إن أفضل دلیل على القیمة العادلة ھو األسعار الحالیة في السوق النشطة لعقارات مماثلة. ونظراً لغیاب مثل ھذه المعلومات، 
سبیل التوصل لحكمھا، أخذت فقد حددت الشركة القیمة العادلة في إطار مجموعة من التقدیرات المعقولة للقیمة العادلة. وفي

الشركة بعین االعتبار األسعار الحالیة للعقارات المماثلة في نفس الموقع والظروف الشبیھة، مع إجراء التعدیالت الالزمة 
لبیان أي فروق في طبیعة العقار وموقعھ والظروف االقتصادیة منذ تاریخ المعامالت التي أبرمت بتلك األسعار. یستند مثل 

تقدیر على افتراضات معینة یشوبھا بعض الشكوك، وربما تختلف جوھریاً عن النتائج الفعلیة.ھذا ال

االنخفاض في قیمة الذمم المدینة من التكافل٣-٢-٤

الشركة بمراجعة ذممھا المدینة لتحري مدى االنخفاض في قیمتھا على أساس ربع سنوي. وعند تحدید ما إذا كان تقوم
ینبغي إدراج خسارة االنخفاض في القیمة في بیان الدخل الشامل، تضع الشركة أحكاماً حول ما إذا كانت ھناك أي بیانات 

في التدفقات النقدیة المستقبلیة من الذمم المدینة. یتم رصد جدیرة بالمالحظة تشیر إلى وجود انخفاض یمكن قیاسھ
مخصص لالنخفاض في قیمة المساھمات والذمم المدینة من إعادة التكافل والذمم المدینة األخرى عند وجود دلیل 

موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ المستحقة لھا وفقاً للشروط المحددة. 

فحص مالءمة المطلوبات ٤- ٢-٤

یتم في نھایة كل فترة تقریر إجراء فحوصات مالءمة المطلوبات لتحري مدى مالءمة مطلوبات عقود التكافل. تستفید الشركة 
من أفضل التقدیرات المتوفرة عن التدفقات النقدیة التعاقدیة المستقبلیة ومصاریف معالجة المطالبات والمصاریف اإلداریة، 

رادات االستثمار من الموجودات التي تستند علیھا تلك المطلوبات عند تقییم مدى مالءمتھا. ویتم تحمیل أي عجز وكذلك إی
مباشرة على بیان الدخل.
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  (تابع)المصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ٢-٤

التقییم االكتواري لمخصص عقود التأمین التكافلي على الحیاة ٥- ٢-٤

یتم تحدید مخصص التأمین التكافلي على الحیاة من خالل تقییم اكتواري مستقل للتعویضات المستقبلیة لوثائق التكافل في 
ة عامة تبعاً لنوع الوثیقة وسنة نھایة كل فترة تقریر. تشمل االفتراضات االكتواریة ھامشاً لالنحرافات السلبیة وتختلف بصف

إصدارھا ومدتھا. تستند االفتراضات حول معدل الوفیات واالنسحابات على الخبرة وجداول الوفیات في قطاع العمل.

أرصدة نقدیة ومصرفیة.٥

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

٤٦٫٠٣٧٣٨٫٥٣٧  نقد في الصندوق
أرصدة مصرفیة 
١٦٫٨٢٥٫١٩٤٤٫٩٦٣٫٣٧٢حسابات جاریة

-٧٫٠٠٠٫٠٠٠ودائع
--------------------------------------

٢٣٫٨٧١٫٢٣١٥٫٠٠١٫٩٠٩النقد وما في حكمھ
====================

سنویاً). ٪١٫٠إلى  ٪٢٠١٣:٠٫٥سنویاً ( ٪١٫٠إلى  ٪٠٫٥تحمل الودائع معدل ربح یتراوح بین 

ودیعة إلزامیة.٦

��ϡѧϗέ�ΓΩѧΣΗϣϟ�ΔѧϳΑέόϟ�ΕέΎѧϣϹ�ΔѧϟϭΩϟ�ϱΩΎѧΣΗϻ�ϥϭϧΎѧϘϟ�ΕΎѧΑϠρΗϣϟ�˱ΎѧϘϓϭ�ΔϳϣΎυϧϟ�ΔόϳΩϭϟΎΑ�υΎϔΗΣϻ�ϡΗϳ٦�Δϧѧγϟ��˻ ˹ ˹ ̀
وھي غیر متاحة لتمویل العملیات الیومیة للشركة.



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٢٣(

ذمم مدینة من التكافل وأخرى.٧

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

٦٠٫٧٢٦٫١٢٢٣٠٫٨٢٨٫٣٥١ذمم مدینة من التكافل
)١٫٢٦٠٫٦١٦()١٫٥٨٢٫٣٦٢(مخصص االنخفاض في القیمة

--------------------------------------
٥٩٫١٤٣٫٧٦٠٢٩٫٥٦٧٫٧٣٥

٢٨٫٢٣٧٫٥٩٠٦٫١١٧٫٢٩٠عموالت مقدمة وبنود أخرى
)١٫٩٦١٫٣٤٨(-مخصص الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا من الموظفین

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

مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل
٨٧٫٣٨١٫٣٥٠
٨٫٤٩٦٫٩٥٠

٣٣٫٧٢٣٫٦٧٧
٨٫٧٣٠٫٩٣٦

١٥٫٦٣١٫٨٦٧٧٫٣٦٠٫٥٥٩مصاریف مدفوعة مقدماً وذمم مدینة أخرى
--------------------------------------

١١١٫٥١٠٫١٦٦٤٩٫٨١٥٫١٧٢
=====================

٩٠رصد مخصص للذمم المدینة من التكافل التي تستحق خالل فترة یوماً. یتم٩٠یبلغ متوسط فترة االئتمان لحاملي الوثائق 
یوماً على أساس المبالغ المقدرة غیر القابلة لالسترداد استناداً إلى تجربة التعثر السابقة، إضافة إلى رصد ٣٦٥یوماً إلى 

مخصص محدد لعمالء مختارین. 

ϋ�ΔѧΛϼΛ�ϥѧϣ�ΔϘΣΗγϣ�ΓΩλ έ�ϝϓΎϛΗϟ�ϥϣ�ΔϧϳΩϣϟ�ϡϣΫϟ�ϝϣηΗ�ΔѧϣϳϘΑ�˯ϼѧϣ˼ ˼ ٫٠٧٤٫٠٨٣��ϡѧϫέΩ˻ ˹ ˺ ˼:١٩٫١٩٤٫٩٩٠
) من ھذه الذمم كما في تاریخ التقریر.٪٦٥: ٢٠١٣( ٪٥٥درھم) بما یمثل نسبة 



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٢٤(

  (تابع)ذمم مدینة من التكافل وأخرى .٧

أعمار الذمم المدینة من التكافل

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

٥٧٫٨٤٦٫٦٤٠٢٠٫٣٤١٫٤٧٥یتأخر سدادھا ولم تتعرض النخفاض في القیمة لم
----------------------------------------

تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض النخفاض في القیمة
١٥٫٩٣٦٦٫٧٥٥٫٣٧٤یوماً ١٢٠-٩١

١٫٢٨١٫١٨٤٢٫٤٧٠٫٨٨٦یوماً فأكثر ١٢١
----------------------------------------

١٫٢٩٧٫١٢٠٩٫٢٢٦٫٢٦٠
----------------------------------------

١٫٥٨٢٫٣٦٢١٫٢٦٠٫٦١٦تأخر سدادھا وتعرضت النخفاض في القیمة
----------------------------------------

٦٠٫٧٢٦٫١٢٢٣٠٫٨٢٨٫٣٥١مجموع الذمم المدینة من التكافل
======================

الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا:

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

-١٫٢٦٠٫٦١٦الرصید في بدایة السنة
٦٠٠٫٠٠٠١٫٢٦٠٫٦١٦مخصص انخفاض القیمة المرصود خالل السنة (بالصافي)

-)٢٧٨٫٢٥٤(المحذوف خالل السنة
---------------------------------------

١٫٥٨٢٫٣٦٢١٫٢٦٠٫٦١٦الرصید في نھایة السنة
=====================

الحركة في مخصص الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا من الموظفین:

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

١٫٩٦١٫٣٤٨٧٣٢٫١٩٣الرصید في بدایة السنة
١٫٢٢٩٫١٥٥)١٫٨٦٩٫٣٣٦(مخصص (محذوف) / مرصود خالل السنة

عكس المخصص نتیجة استرداد الذمم المدینة المشكوك في 
-)٩٢٫٠١٢(تحصیلھا من الموظفین

----------------------------------
١٫٩٦١٫٣٤٨-الرصید في نھایة السنة

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



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٢٥(

معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة.٨

تبرم الشركة معامالت مع الشركات والمنشآت التي ینطبق علیھا تعریف األطراف ذات العالقة على النحو الوارد في المعیار 
. تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات والمنشآت الخاضعة للملكیة المشتركة و/أو اإلدارة٢٤المحاسبي الدولي رقم 

والسیطرة المشتركة، إضافة إلى الشركاء وكبار موظفي اإلدارة. تقرر اإلدارة أحكام وشروط المعامالت مع األطراف ذات 
العالقة.

فیما یلي المبالغ المستحقة من طرف ذي عالقة بتاریخ التقریر:

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

مبالغ مستحقة من طرف ذي عالقة
تحت اإلدارة المشتركةشركة

٢٫٤١٣٫٧٤٣-النمسا، سویسرا-یونیكا ري أي جي
==================

المبلغ المستحق غیر مضمون وتم سداده نقداً خالل السنة الحالیة.

أبرمت الشركة خالل السنة المعامالت التالیة مع األطراف ذات العالقة:

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

١٦٫٢٨٢٫٣٦٠-)١١مدفوعات على حساب عقار قید اإلنشاء (إیضاح 

مكافآت كبار موظفي اإلدارة

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

٢٫٦٤٧٫١٢٢٢٫٥٠٢٫٢١٢منافع قصیرة وطویلة األجل 
==================



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٢٦(

مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل.٩

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

إجمالي مطلوبات عقود التكافل
٥٫٦٣٢٫٥٦٢   ٥٫١٠٣٫٦١٠  مطالبات معلنة غیر مسددة
٤٫٠١٩٫٤٤٢   ٣٫٦٢٨٫٩٢٢مطالبات متكبدة غیر معلنة

٨٩٫٥٢٢٫٢٩٣٣٩٫٤٦٠٫٤٣٠مساھمات غیر محققة
٦٦١٫٩٩٣٣١٦٫٨١٩مخصص التأمین التكافلي على الحیاة 

١٤٫٠٤٠٫٤٧٧٩٫٦٦٠٫٨٢٠ذمم دائنة لحملة الوثائق ذوي العقود المرتبطة باستثمارات 
--------------------------------------------
١١٢٫٩٥٧٫٢٩٥٥٩٫٠٩٠٫٠٧٣
--------------------------------------------

موجودات عقود إعادة التكافل
٩٤٦٫٨٩٢٢٫١١٢٫٩٣٢مطالبات معلنة غیر مسددة
٩٣٩٫٢٠٥٢٫٠٣٨٫٢٨٧مطالبات متكبدة غیر معلنة

٩٫٨٦١٫٧٦٨١٨٫٩٨٦٫٤٨٩مساھمات غیر محققة
--------------------------------------------

١١٫٧٤٧٫٨٦٥٢٣٫١٣٧٫٧٠٨
--------------------------------------------

صافي مطلوبات عقود التكافل
٤٫١٥٦٫٧١٨٣٫٥١٩٫٦٣٠  مطالبات معلنة غیر مسددة
٢٫٦٨٩٫٧١٧١٫٩٨١٫١٥٥مطالبات متكبدة غیر معلنة

٧٩٫٦٦٠٫٥٢٥٢٠٫٤٧٣٫٩٤١مساھمات غیر محققة
٦٦١٫٩٩٣٣١٦٫٨١٩مخصص التأمین التكافلي على الحیاة 

١٤٫٠٤٠٫٤٧٧٩٫٦٦٠٫٨٢٠ذمم دائنة لحملة الوثائق ذوي العقود المرتبطة باستثمارات 
--------------------------------------------
١٠١٫٢٠٩٫٤٣٠٣٥٫٩٥٢٫٣٦٥
========================

الحركة في الذمم الدائنة لحملة الوثائق ذوي العقود 
المرتبطة باستثمارات

٥٫٨٥٢٫١٣٨  ٩٫٦٦٠٫٨٢٠الرصید االفتتاحي
٤٫٠٩٦٫٥٥٧   ١٠٫٥٩٩٫٠٠٤)٢٠إضافات خالل السنة (إیضاح 

)٨٦٠٫٣٢٥()٦٫١٣٠٫٨٥٥(  استبعادات خالل السنة
٥٧٢٫٤٥٠)٨٨٫٤٩٢()٢٠التغیر في القیمة العادلة (إیضاح 

--------------------------------------------
١٤٫٠٤٠٫٤٧٧٩٫٦٦٠٫٨٢٠الرصید الختامي

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



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٢٧(

بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات.١٠

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

٢٤٫٤٢٣٫٧٨٩٢٢٫٨٤٣٫٣٤٥أوراق مالیة مدرجة
١٩٫١٣٦٫٩٨٥١٦٫٤٥١٫٣٢٤صنادیق مشتركة

---------------------------------------
٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤٣٩٫٢٩٤٫٦٦٩
=====================

خالل السنة كانت كالتالي:الحركات 
٢٠١٤٢٠١٣

درھمدرھم

٣٩٫٢٩٤٫٦٦٩٥٠٫٧٤٨٫٩٩٧في بدایة السنة
١٦٠٫٩٤٨٫٧٦٥٥٧٫٦٥٣٫٩٠٤مشتریات خالل السنة
)٧٠٫٧٤٣٫٢٣٥()١٥٨٫٧٨٣٫٢٧٤(استبعادات خالل السنة

٢٫١٠٠٫٦١٤١٫٦٣٥٫٠٠٣تغیر في القیمة العادلة خالل السنة
---------------------------------------

٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤٣٩٫٢٩٤٫٦٦٩في نھایة السنة 
=====================

تشمل االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما یلي:

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

  ٢٤٫٦٣١٫٠٧٤٢٢٫٩١٩٫٤٤٥داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة
١٨٫٩٢٩٫٧٠٠١٦٫٣٧٥٫٢٢٤خارج دولة اإلمارات العربیة المتحدة

---------------------------------------
٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤٣٩٫٢٩٤٫٦٦٩
=====================



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٢٨(

استثمارات عقاریة ١١

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

١٥٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٫٥٠٠٫٠٠٠)١-١١قطعة أرض (إیضاح 
١٦٫٢٨٢٫٣٦٠١٦٫٢٨٢٫٣٦٠)٢-١١استثمار عقاري قید اإلنشاء (إیضاح 

------------------------------------
٣١٫٢٨٢٫٣٦٠٢٦٫٧٨٢٫٣٦٠
====================

: قطعة أرض١-١١إیضاح 

وشراء مع المطور الرئیسي لشراء قطعة أرض في السنوات السابقة. تستند القیمة الدفتریة أبرمت الشركة اتفاقیة بیع
لقطعة أرض على التقییم الخارجي.

: استثمار عقاري قید اإلنشاء٢-١١إیضاح 

یمثل االستثمار العقاري قید اإلنشاء الدفعات المسددة على أساس مذكرة تفاھم بشأن شراء استثمار في مشروع محور
في دولة اإلمارات العربیة المتحدة. تتولى الشركة الخلیجیة لالستثمارات العامة (ش.م.ع)، وھي ١الذھب العقاري رقم 

طرف ذي عالقة، الترویج للمشروع بصفتھا المشرفة على حصة الشركة في استثمارات المشروع. تم تسجیل سند 
م.الملكیة للمشروع باسم شركة جیجكو للتطویر العقاري ذ.م.



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٢٩(

ممتلكات ومعدات.١٢
أثاثمعدات
المجموعمركباتوتجھیزاتمكتبیة
درھمدرھمدرھمدرھم

التكلفة
٢٠١٢٢٫٤٦٦٫٧٣٨٧٫١٦٥٫٢٥٣٤٨١٫٩٠٠١٠٫١١٣٫٨٩١دیسمبر ٣١الرصید في 

٢٤٣٫٣٦١١٦٣٫١٩٠٢٤٫٥٢٤٤٣١٫٠٧٥إضافات خالل السنة 
)٣٨٥٫٨٢٤()٣٨٥٫٨٢٤(--استبعادات خالل السنة

------------------------------------------------------------------------
٢٠١٣٢٫٧١٠٫٠٩٩٧٫٣٢٨٫٤٤٣١٢٠٫٦٠٠١٠٫١٥٩٫١٤٢دیسمبر ٣١الرصید في 

١١١٫٣٩٦١٥٫٠٧٥٨٣٫٧٥٠٢١٠٫٢٢١إضافات خالل السنة 
)٦٦٫٩١٣()٥٣٫٠٠٠(-)١٣٫٩١٣(استبعادات خالل السنة

------------------------------------------------------------------------
٢٠١٤٢٫٨٠٧٫٥٨٢٧٫٣٤٣٫٥١٨١٥١٫٣٥٠١٠٫٣٠٢٫٤٥٠دیسمبر ٣١الرصید في 

------------------------------------------------------------------------
االستھالك المتراكم

٢٠١٢٦١٤٫٥٦٩٣٫٨٧٧٫٥٥٤٢٠١٫٤٤٣٤٫٦٩٣٫٥٦٦دیسمبر ٣١الرصید في 
٥١٥٫٣١٠٨٦٧٫١٢٦٦٧٫٣٠٦١٫٤٤٩٫٧٤٢استھالك السنة

)١٩١٫١٦٥()١٩١٫١٦٥(--استبعادات خالل السنة
------------------------------------------------------------------------

٢٠١٣١٫١٢٩٫٨٧٩٤٫٧٤٤٫٦٨٠٧٧٫٥٨٤٥٫٩٥٢٫١٤٣دیسمبر ٣١الرصید في 
٤٩٩٫٦١٨٤٤٠٫٥٣١٢٦٫٩٠٩٩٦٧٫٠٥٨السنةاستھالك

)٤٤٫٦٩٩()٤٠٫٦٣٣(-)٤٫٠٦٦(استبعادات خالل السنة
------------------------------------------------------------------------

٢٠١٤١٫٦٢٥٫٤٣١٥٫١٨٥٫٢١١٦٣٫٨٦٠٦٫٨٧٤٫٥٠٢دیسمبر ٣١الرصید في 
------------------------------------------------------------------------

القیمة الدفتریة

٢٠١٤١٫١٨٢٫١٥١٢٫١٥٨٫٣٠٧٨٧٫٤٩٠٣٫٤٢٧٫٩٤٨دیسمبر ٣١الرصید في 
========================================

٤٫٢٠٦٫٩٩٩   ٢٠١٣١٫٥٨٠٫٢٢٠٢٫٥٨٣٫٧٦٣٤٣٫٠١٦دیسمبر ٣١الرصید في 

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

درھم).٢٠١٣:٣٫٣٠٢٫٠٨١درھم (٣٫٤٩٠٫٩٨٢ما قیمتھ ٢٠١٤دیسمبر ٣١بلغت التكلفة اإلجمالیة الستھالك الممتلكات والمعدات التي ظلت قید االستخدام كما في 



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٠(

موجودات غیر ملموسة.١٣

برمجیات
درھم

التكلفة
٢٠١٢٦٫١٣٧٫١٧٩دیسمبر ٣١الرصید في 

١٫٠٨١٫٠٧٦إضافات خالل السنة 
------------------

٢٠١٣٧٫٢١٨٫٢٥٥دیسمبر ٣١الرصید في 
٦٢٫٨٩٨إضافات خالل السنة 

------------------
٢٠١٤٧٫٢٨١٫١٥٣دیسمبر ٣١الرصید في 

------------------
اإلطفاء المتراكم

٢٠١٢١٫٦١٩٫٠١٣دیسمبر ٣١الرصید في 
١٫٣٩١٫٣٢٨إطفاء السنة

------------------
٢٠١٣٣٫٠١٠٫٣٤١دیسمبر ٣١الرصید في 
١٫٤٠٩٫٢٠٥إطفاء السنة

------------------
   ٢٠١٤٤٫٤١٩٫٥٤٦دیسمبر ٣١الرصید في 

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

القیمة الدفتریة

٢٠١٤٢٫٨٦١٫٦٠٧دیسمبر ٣١الرصید في 

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

٢٠١٣٤٫٢٠٧٫٩١٤دیسمبر٣١الرصید في 

==========



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣١(

ذمم دائنة عن التكافل وأخرى.١٤

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

٤٩٫٩٦٩-ذمم دائنة عن التكافل
١١٫٠٨٣٫٤١١١٨٫٤٩٨٫٨٧٩ذمم دائنة عن إعادة التكافل

١٢٫٦٦٤٫٦٩٢١٢٫٦٧١٫١٩٢مصاریف مستحقة وذمم دائنة أخرى 
-١٩٫٥١٦٫٥٣٣ذمم دائنة عن عموالت مستحقة

----------------------------------------
٤٣٫٢٦٤٫٦٣٦٣١٫٢٢٠٫٠٤٠

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

مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین .١٥

الحركة في مخصص مكافآت نھایة الخدمة للموظفین خالل السنة كانت كالتالي:

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

٩٩٤٫٠١٢٧٤٤٫٩٠٠الرصید في بدایة السنة 
٤٧٣٫١١٥٣٩٢٫٤١٨المحّمل للسنة

)١٤٣٫٣٠٦()١٦٤٫٥٦٨(المدفوع خالل السنة
----------------------------------------

١٫٣٠٢٫٥٥٩٩٩٤٫٠١٢الرصید في نھایة السنة
======================

دیسمبر ٣١، فقد قامت اإلدارة بتقدیر القیمة الحالیة اللتزاماتھا كما في ١٩ألحكام المعیار المحاسبي الدولي رقم وفقاً 
، باستخدام طریقة الوحدة اإلضافیة المقدرة، فیما یتعلق بمكافآت نھایة الخدمة المستحقة للموظفین بموجب قانون ٢٠١٤

د تم خصم االلتزام المتوقع بتاریخ ترك الخدمة إلى صافي قیمتھ الحالیة العمل لدولة اإلمارات العربیة المتحدة. لق
). وبموجب ھذه الطریقة، فقد تم إجراء تقییم لفترة الخدمة المتوقعة ٪٢٠١٣:٤٫٤٨( ٪٣٫١٥باستخدام معدل خصم یبلغ 

متوسط تكالیف زیادة / ترقیة للموظف لدى الشركة وللراتب األساسي المتوقع بتاریخ ترك الخدمة. وقد افترضت اإلدارة
).٪٢٠١٣:٣( ٪٣بنسبة 

رأس المال.١٦
٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

المصّدر والمدفوع بالكامل:
) سھم عادي ٢٠١٣:١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠بقیمة درھم واحد للسھم
======================

ملیون درھم بتسویة ٥٠بتخفیض رأس المال المدفوع بمبلغ ٢٠١٤دیسمبر ٣١الشركة خالل السنة المنتھیة في قامت
من ھذه البیانات المالیة.١المبلغ مقابل الخسائر المتراكمة كما ھو مبین في اإلیضاح رقم 



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٢(

أموال حملة الوثائق.١٧

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

الوثائقالعجز في أموال حملة 
)٨٫٧٠١٫٧٩٣(  )٢٨٫٩٧١٫٦٥٤(الرصید في بدایة السنة

)٢٠٫٢٦٩٫٨٦١()١٤٫٩٢٢٫٩٠٦(عجز السنة
------------------------------------------

)٢٨٫٩٧١٫٦٥٤()٤٣٫٨٩٤٫٥٦٠(الرصید في نھایة السنة 
------------------------------------------

من المساھمینقرض حسن
٨٫٧٠١٫٧٩٣   ٢٨٫٩٧١٫٦٥٤الرصید في بدایة السنة
١٤٫٩٢٢٫٩٠٦٢٠٫٢٦٩٫٨٦١المخصص خالل السنة

------------------------------------------
٤٣٫٨٩٤٫٥٦٠٢٨٫٩٧١٫٦٥٤الرصید في نھایة السنة 

------------------------------------------
--في أموال حملة الوثائقمجموع العجز 

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



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٣(

صافي المساھمات المكتسبة.١٨

٢٠١٣دیسمبر ٢٠١٤٣١دیسمبر ٣١
المجموععلى الحیاة  صحيالمجموععلى الحیاةصحي  

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

١٤٠٫٨٤٦٫٨٧٣٢٨٫٦١٨٫٤٦٢١٦٩٫٤٦٥٫٣٣٥٨١٫٠٨٠٫٤٤٨١٠٫٨٨٤٫٣٨٩٩١٫٩٦٤٫٨٣٧إجمالي المساھمات المكتتبة
تغیر في المساھمات غیر المكتسبة ال

التغیرات في الذمم الدائنة لحملة الوثائق ذوي  و
١٥٫٣٦٦٫٣٠٥)٤٫٣٨٠٫٩١٢(  ١٩٫٧٤٧٫٢١٧)٥٠٫٠٦١٫٨٦٣(٢١٦٫٤٢٦)٥٠٫٢٧٨٫٢٨٩(العقود المرتبطة باستثمارات

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
٩٠٫٥٦٨٫٥٨٤٢٨٫٨٣٤٫٨٨٨١١٩٫٤٠٣٫٤٧٢١٠٠٫٨٢٧٫٦٦٥٦٫٥٠٣٫٤٧٧١٠٧٫٣٣١٫١٤٢مساھمات التكافل المكتسبة

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

١٫٢٦٩٫٧١٣١٢٫٠٥٦٫٣٥٧١١٫١٥٢٫٦٤١١٫٢٨٢٫٠٣٩١٢٫٤٣٤٫٦٨٠   ١٠٫٧٨٦٫٦٤٤مساھمات إعادة التكافل
التغّیر في مخصص مساھمات إعادة التكافل 

١٨٫٥١٦٫٠٢٠)٧٣٫٨٠١(٦٤٫٤٢٣٩٫١٢٤٫٧٢١١٨٫٥٨٩٫٨٢١  ٩٫٠٦٠٫٢٩٨غیر المكتسبة
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

١٩٫٨٤٦٫٩٤٢١٫٣٣٤٫١٣٦٢١٫١٨١٫٠٧٨٢٩٫٧٤٢٫٤٦٢١٫٢٠٨٫٢٣٨٣٠٫٩٥٠٫٧٠٠مساھمات إعادة تكافل متنازل عنھا
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

٥٫٢٩٥٫٢٣٩٧٦٫٣٨٠٫٤٤٢  ٧٠٫٧٢١٫٦٤٢٢٧٫٥٠٠٫٧٥٢٩٨٫٢٢٢٫٣٩٤٧١٫٠٨٥٫٢٠٣صافي المساھمات المكتسبة
=================================================================



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٤(

مطالبات متكبدة .١٩

٢٠١٤دیسمبر ٣١

__________الصافي    ________________________إعادة التكافل____________________________اإلجمالي__________

المجموععلى الحیاة   صحي   المجموععلى الحیاة  صحي   المجموع على الحیاة   صحي   

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم درھمدرھم 

٥٢٫٨٠٦٫٨٨٢   ٥٢٫٧٥٦٫٤١٦٥٠٫٤٦٦)١٠٫٠٢٧٫٠٣٩()٢٤٫١٦٧()١٠٫٠٠٢٫٨٧٢(٦٢٫٧٥٩٫٢٨٨٧٤٫٦٣٣٦٢٫٨٣٣٫٩٢١التكافل المدفوعةمطالبات

الحركة في مخصص المطالبات

٦٣٧٫٠٨٨-١٫١٦٦٫٠٤٠٦٣٧٫٠٨٨-١٫١٦٦٫٠٤٠)٥٢٨٫٩٥٢(-)٥٢٨٫٩٥٢(المعلنة وغیر المسددة

الحركة في مخصص المطالبات

٧٠٨٫٥٦٢-١٫٠٩٩٫٠٨٢٧٠٨٫٥٦٢-١٫٠٩٩٫٠٨٢)٣٩٠٫٥٢٠(-)٣٩٠٫٥٢٠(المتكبدة غیر المعلنة

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

٥٤٫١٥٢٫٥٣٢   ٥٤٫١٠٢٫٠٦٦٥٠٫٤٦٦  )٧٫٧٦١٫٩١٧()٢٤٫١٦٧()٧٫٧٣٧٫٧٥٠(٦١٫٨٣٩٫٨١٦٧٤٫٦٣٣٦١٫٩١٤٫٤٤٩المطالبات المقیدة في بیان الدخل

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



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٥(

  (تابع)مطالبات متكبدة .١٩

٢٠١٣دیسمبر ٣١

__________الصافي   ________________________إعادة التكافل________________________اإلجمالي______________

المجموععلى الحیاة   صحي   المجموععلى الحیاة  صحي   المجموع على الحیاة   صحي   

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم درھمدرھم 

٤٨٫٧٠٦٫٨٤٢١٢٧٫١٤٢٤٨٫٨٣٣٫٩٨٤)١٦٫٢٦٠٫٣٠٧()١١٫٦٥٢(  )١٦٫٢٤٨٫٦٥٥(٦٥٫٠٩٤٫٢٩١  ٦٤٫٩٥٥٫٤٩٧١٣٨٫٧٩٤  مطالبات التكافل المدفوعة

الحركة في مخصص 

المطالبات المعلنة وغیر 

٢٫٣١٨٫٩٠٨-٢٫٣١٨٫٩٠٨)٣٠٥٫٧٨٦(-)٣٠٥٫٧٨٦(٢٫٦٢٤٫٦٩٤-٢٫٦٢٤٫٦٩٤المسددة

الحركة في مخصص 

المطالبات المتكبدة غیر 

  ١٫٧١٥٫٥٥٥-  ١٫٧١٥٫٥٥٥)١٫٦٣٩٫٨٨٧(-)١٫٦٣٩٫٨٨٧(٣٫٣٥٥٫٤٤٢-٣٫٣٥٥٫٤٤٢المعلنة

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

المطالبات المقیدة في بیان 

٥٢٫٧٤١٫٣٠٥١٢٧٫١٤٢٥٢٫٨٦٨٫٤٤٧)١٨٫٢٠٥٫٩٨٠()١١٫٦٥٢()١٨٫١٩٤٫٣٢٨(٧٠٫٩٣٥٫٦٣٣١٣٨٫٧٩٤٧١٫٠٧٤٫٤٢٧الدخل
=============================================================================================



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٦(

التغیر في االحتیاطي.٢٠
٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

الذمم الدائنة لحملة الوثائق ذوي العقود المرتبطة -في االحتیاطي التغّیر
١٠٫٥٩٩٫٠٠٤٤٫٠٩٦٫٥٥٧)٩باستثمارات (إیضاح 

)٥٧٢٫٤٥٠(٨٨٫٤٩٢)٩التغیر في القیمة العادلة (إیضاح 
----------------------------------------

١٠٫٦٨٧٫٤٩٦٣٫٥٢٤٫١٠٧
====================

رسوم وكالة.٢١

درھم). ٢٠١٣:٣٠٫٥٧٤٫٠٤٦درھم (٢٨٫٣٧٠٫٢٣١ما قیمتھ ٢٠١٤دیسمبر ٣١بلغت رسوم الوكالة للسنة المنتھیة في 
 ٪٥٠من مساھمات التكافل المحققة من وثائق التأمین الصحي الجماعي وبنسبة أقصاھا  ٪٣٠تحتسب الرسوم بنسبة أقصاھا 

من حصة مخاطر التكافل لوثائق التأمین التكافلي على الحیاة. تقید رسوم الوكالة في بیان الدخل عند تكبدھا.

بالصافي -إیرادات االستثمار .٢٢
٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

٥٥٫٥٦٠١٢٠٫٥٢١  العائد على االستثمار في الودائع الثابتة
٤٢٧٫٢٥٩-بالتكلفة المطفأةتأثیر اإلطفاء على االستثمار المدرج 

٥٫٩١٥٫٠٣١٣٫٨٦٢٫١٧٨  ربح من بیع استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تغیرات في القیمة العادلة الستثمارات بالقیمة العادلة من خالل الربح 

٢٫١٠٠٫٦١٤١٫٢٠٧٫٧٤٤أو الخسارة
٦٦٠٫٨٩٣-بیع استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأةربح من

٢٧٠٫٠٧١٣٠٠٫٥٩٣ربح من استثمار مدرج بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
-)٦٨٨٫٠٢٢(أتعاب إدارة االستثمار

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

٧٫٦٥٣٫٢٥٤٦٫٥٧٩٫١٨٨
===================

بالصافي -إیرادات أخرى .٢٣
٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

١٧٫٠٣٦٣٩٫٢٦٥ربح من بیع ممتلكات ومعدات
-٤٫٥٠٠٫٠٠٠  ربح من إعادة تقییم استثمار عقاري

رسوم تخصیص على وثائق التأمین التكافلي على الحیاة
١٤٫٤٠٥٫٦٧٨٤٫٤٦٦٫١٧٢ورسوم أخرى 

)٣٫٥٣٠٫٥٥٦()٧٫٧٨٩٫٤٣٩(مصاریف عموالت
٢٫٤٥١٫٤٠١٣٥٢٫٧٧١إیرادات متنوعة

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

١٣٫٥٨٤٫٦٧٦١٫٣٢٧٫٦٥٢
====================



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٧(

مصاریف عمومیة وإداریة.٢٤

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

١٣٫٧٢٥٫٧٨٩١٧٫٦٧٤٫٧٨٢رواتب ومنافع أخرى
١٫٦٤٩٫٤٤٢١٫٧٣٠٫٢٩٠إیجارات

١٩٩٫٦٣٥١٫٨٨٢٫٢٦٠أتعاب قانونیة
٢٩٠٫٦٠٨١٥٤٫١٣٥مكافآت ھیئة الرقابة الشرعیة

٢٫٣٧٦٫٢٦٣٢٫٨٤١٫٠٦٩استھالك وإطفاء
١٫٨٦٢٫٣٠٦٢٫٩٧٤٫٤٦٤تأمین صحي-رسوم إداریة لطرف ثالث 

٦٠٠٫٠٠٠١٫٢٦٠٫٦١٦مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
٦٫٨٠٠٫١٠٠٦٫٩٥٢٫٠٥١  مصاریف متنوعة 

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

٢٧٫٥٠٤٫١٤٣٣٥٫٤٦٩٫٦٦٧
======================

الربحیة / (الخسارة) األساسیة والمخّفضة للسھم.٢٥

الربحیة / (الخسارة) األساسیة للسھم الواحد بقسمة أرباح / (خسائر) السنة على المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة تحتسب
القائمة خالل السنة وفقاً لما یلي:

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

)١٧٫٢٥٨٫٦٤٢(٧٫١٨١٫١١٢أرباح / (خسائر) السنة العائدة إلى المساھمین    
--------------------------------------------

١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة
--------------------------------------------

)٠٫١٧(٠٫٠٧الربحیة / (الخسارة) األساسیة للسھم  
======================

"ربحیة السھم"، فقد تم احتساب تأثیر تخفیض األسھم المصدرة بأثر -٣٣للمعیار المحاسبي الدولي رقم وفقاً 
رجعي عند حساب المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة خالل جمیع الفترات المعروضة.

ن من الممكن أن یكون لھا تأثیر لم یتم عرض أي مبالغ لألرباح المخّفضة للسھم نظراً لعدم قیام الشركة بإصدار أي أدوات كا
على ربحیة السھم عند الممارسة.



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٨(

ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة.٢٦

تخضع أنشطة الشركة إلشراف ھیئة الفتوى والرقابة الشرعیة المعینة من قبل المساھمین. تؤدي الھیئة دورھا الرقابي من 
وفقاً ألحكام ومبادئ الشریعة اإلسالمیة.أجل تحدید ما إذا كانت أعمال الشركة ُتجرى 

الزكاة.٢٧

أبلغت اإلدارة المساھمین قیمة الزكاة المستحقة على كل مساھم، وألزمت كل مساھم بدفع نصیبھ من الزكاة مباشرة.

احتیاطي قانوني.٢٨

٪ من ١٠ھ، على تحویل ما نسبتھ ، وتعدیالت١٩٨٤) لسنة ٨ینص القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
٪ من رأس مال ٥٠صافي ربح الشركة إلى احتیاطي قانوني غیر قابل للتوزیع حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما یعادل 

: ال شيء درھم) إلى االحتیاطي القانوني للسنة ٢٠١٣درھم (٧١٨٫١١١الشركة المدفوع. وعلیھ، فقد تم تحویل مبلغ 
.٢٠١٤دیسمبر ٣١المنتھیة في 

معلومات قطاعیة.٢٩

قطاع یتم تقسیم الشركة لألغراض اإلداریة إلى قطاعین تجاریین: قطاع إدارة التكافل العام وقطاع االستثمار. یشمل
إدارة التكافل العام أعمال التكافل التي تقوم بھا الشركة نیابة عن حاملي الوثائق، بینما یشمل قطاع االستثمار إدارة 

االستثمار والنقد لحساب الشركة الخاص. لم یتم دمج أي قطاعات تشغیلیة لتشكیل القطاعین المذكورین.

Χϟ�ϭ�ΡΎѧѧΑέϷ�α Ύѧѧγ�ϰѧѧϠϋ�ωΎѧѧρϘϟ�˯Ω�ϡϳѧѧϳϘΗ�ϡΗѧѧϳ�ϭ�ΡΎѧѧΑέϷ�ϥѧѧϋ�ΔѧѧϔϠΗΧϣ�ΔѧѧϘϳέρΑ�ϲΣϭѧѧϧϟ�ν ѧѧόΑ�ϲѧѧϓ�α ΎѧѧϘΗ�ϲѧѧΗϟ�έΎѧѧγ
الخسائر في البیانات المالیة.



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٣٩(

(تابع).     معلومات قطاعیة ٢٩

�ΕΩΩѧ˵Σ�Ωϗ�ΔϳϠϳϐηΗϟ�ΕΎϋΎρϘϟ�ϥϳΑ�ϝϳϭΣΗϟ�έΎόγ�ΕϧΎϛϟ�ˬΕϣέΑ�ϯباستثناء رسوم الوكالة والقرض الحسن، لم تبرم أي معامالت أخرى بین القطاعات خالل السنة. وفیما لو كانت أي معامالت أ έΧ
�ΔѧϣέΑϣϟ�ΕϼϣΎѧόϣϟ�ϙѧϠΗ�ΕΎѧϋΎρϘϟ�ΞΎѧΗϧϭ�ϑ ϳέΎѧλ ϣϭ�ΕΩέѧϳ·�ϝϣѧηΗ��ϯ έѧΧ�ϑ έρ�ϊ ϣ�ΔϣέΑϣϟ�ΕϼϣΎόϣϠϟ�ΔϠΛΎϣϣ�ΔϘϳέρΑ�ΕΣΑ�ϱέΎΟΗ�α Ύγ�ϰϠϋ�Ωѧϧϋ�ΎϬϓΫѧΣ�ϡΗѧϳ�ϲѧΗϟϭ�ϝΎѧϣϋϷ�ΕΎѧϋΎρϗ�ϥϳѧΑ

التوحید كما ھو مبین أدناه.

٢٠١٣دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في ٢٠١٤دیسمبر ٣١السنة المنتھیة في 

المساھمون            حملة الوثائق                المساھمون             حملة الوثائق       

المجموعأخرىاستثماراتالمجموععلى الحیاة  صحيالمجموعأخرىاستثماراتالمجموععلى الحیاة  صحي  

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

٦٫٥٧٩٫١٨٨١٫٣٢٧٫٦٥٢٧٫٩٠٦٫٨٤٠  ٩٠٫٥٦٨٫٥٨٤٢٨٫٨٣٤٫٨٨٨١١٩٫٤٠٣٫٤٧٢٧٫٦٥٣٫٢٥٤١٣٫٥٨٤٫٦٧٦٢١٫٢٣٧٫٩٣٠١٠٠٫٨٢٧٫٦٦٥٦٫٥٠٣٫٤٧٧١٠٧٫٣٣١٫١٤٢إیرادات القطاع

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

٦٫٥٧٩٫١٨٨١٫٣٢٧٫٦٥٢٧٫٩٠٦٫٨٤٠  ١٫١٧٩٫٢٨٧٢٫٢٦٨٫٠٣٨٣٫٤٤٧٫٣٢٥٧٫٦٥٣٫٢٥٤١٣٫٥٨٤٫٦٧٦٢١٫٢٣٧٫٩٣٠٩٫٧٨٤٫٨٦٧٥١٩٫٣١٨١٠٫٣٠٤٫١٨٥نتائج القطاع

٣٠٫٥٧٤٫٠٤٦٣٠٫٥٧٤٫٠٤٦-)٣٠٫٥٧٤٫٠٤٦()٥٩٤٫٣٣٩()٢٩٫٩٧٩٫٧٠٧(٢٨٫٣٧٠٫٢٣١٢٨٫٣٧٠٫٢٣١)٢٨٫٣٧٠٫٢٣١()١٫١٩٩٫٦٥٦()٢٧٫١٧٠٫٥٧٥(رسوم وكالة

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

الخسارة العائدة إلى

)٢٠٫٢٦٩٫٨٦١()١٤٫٩٢٢٫٩٠٦(حملة الوثائق

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

)٥٥٫٧٣٩٫٥٢٨()٤٢٫٤٢٧٫٠٤٩(تكالیف غیر موزعة

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

صافي ربح / 

)١٧٫٢٥٨٫٦٤٢(٧٫١٨١٫١١٢(خسارة) السنة

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



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٠(

    (تابع)معلومات قطاعیة .٢٩

معلومات أخرى

٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في ٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في   

المساھمونحملة الوثائقالمساھمونحملة الوثائق

المجموعالمجموعاستثماراتالمجموععلى الحیاة  صحيالمجموعالمجموعاستثماراتالمجموععلى الحیاة  صحي  

درھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھمدرھم

١٠٣٫٥٧٤٫٣٧٦١٦٫٩٨٧٫٤٠٩١٢٠٫٥٦١٫٧٨٥٧١٫٨٠٢٫٦٥٧٧١٫٨٠٢٫٦٥٧١٩٢٫٣٦٤٫٤٤٢٦٨٫٢٢٥٫٥٦٢١٨٫٨٠١٫٨٧٦٨٧٫٠٢٧٫٤٣٨٦٠٫٤١٦٫٢٠٩٦٠٫٤١٦٫٢٠٩١٤٧٫٤٤٣٫٦٤٧القطاعموجودات 

موجودات غیر

١١٫٥١٦٫٨٢٧١١٫٥١٦٫٨٢٧----٣٩٫٨٩٧٫٥٠٩٣٩٫٨٩٧٫٥٠٩----موزعة

١٠٣٫٥٧٤٫٣٧٦١٦٫٩٨٧٫٤٠٩١٢٠٫٥٦١٫٧٨٥٧١٫٨٠٢٫٦٥٧١١٢٫٧٠٠٫١٦٦٢٣٢٫٢٦١٫٩٥١٦٨٫٢٢٥٫٥٦٢١٨٫٨٠١٫٨٧٦٨٧٫٠٢٧٫٤٣٨٦٠٫٤١٦٫٢٠٩٧١٫٩٣٣٫٠٣٦١٥٨٫٨٦٠٫٤٧٤مجموع الموجودات

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

٨٣٫٠٤٢٫٣٠١--١٣٣٫٣٤٧٫٥٢٧٧١٫٧٨٦٫٧٦٠١١٫٢٥٥٫٥٤١٨٣٫٠٤٢٫٣٠١--١١٣٫١٩٦٫١٠٧٢٠٫١٥١٫٤٢٠١٣٣٫٣٤٧٫٥٢٧مطلوبات القطاع

مطلوبات غیر 

٨٫٢٦١٫٨٢٤٨٫٢٦١٫٨٢٤----٢٤٫١٧٦٫٩٦٣٢٤٫١٧٦٫٩٦٣----موزعة

٨٫٢٦١٫٨٢٤٩١٫٣٠٤٫١٢٥-٢٤٫١٧٦٫٩٦٣١٥٧٫٥٢٤٫٤٩٠٧١٫٧٨٦٫٧٦٠١١٫٢٥٥٫٥٤١٨٣٫٠٤٢٫٣٠١-١١٣٫١٩٦٫١٠٧٢٠٫١٥١٫٤٢٠١٣٣٫٣٤٧٫٥٢٧مجموع المطلوبات

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



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤١(

إدارة رأس المال.٣٠

الحوكمةإطار)١(

إن الھدف األساسي من إطار إدارة المخاطر ورأس المال لدى الشركة ھو توفیر الحمایة لمساھمي الشركة جراء 
األحداث التي تعوق تحقیق أھداف األداء المالي المستدام، بما في ذلك عدم استغالل الفرص. تدرك اإلدارة العلیا الحاجة 

إلدارة المخاطر.الماسة لتطبیق أنظمة متطورة وفعالة 

یجتمع مجلس اإلدارة بانتظام للموافقة على أي قرارات تجاریة أو تنظیمیة أو مؤسسیة. تحدد اإلدارة بموجب السلطة 
المخولة لھا من مجلس اإلدارة مخاطر الشركة وتعمل على تحلیلھا، كما تحدد الھیكل المالئم لنوعیة الموجودات 

الكتتاب وإعادة التكافل مع أھداف الشركة، وتحدد متطلبات إعداد التقاریر. وتنوعھا، وتضمن اتساق استراتیجیة ا

إطار إدارة رأس المال )٢(

ھدف الشركة الرئیسي من إدارة رأس المال ھو ضمان االمتثال للمتطلبات التنظیمیة في دولة اإلمارات العربیة إن
المتحدة والتأكد من حفاظ الشركة على معدالت رأسمالیة صحیة تدعم أعمال الشركة وتعّظم حصص المساھمین.

شیاً مع التغیرات في الظروف االقتصادیة. وفي سبیل تقوم الشركة بإدارة ھیكل رأس مالھا وإجراء التعدیالت علیھ تم
الحفاظ على ھیكل رأس المال أو تعدیلھ، یجوز للشركة أن تقوم بتعدیل دفعات األرباح الموزعة على المساھمین أو إعادة 

غییرات رأس المال إلیھم أو إصدار أسھم جدیدة. التزمت الشركة تماماً بمتطلبات رأس المال الخارجیة ولم تطرأ أي ت
.٢٠١٣و٢٠١٤دیسمبر ٣١على أھدافھا أو سیاساتھا أو عملیاتھا خالل السنتین المنتھیتین في 

اإلطار الرقابي )٣(

تھتم الجھات الرقابیة في المقام األول بحمایة حقوق حملة الوثائق ومراقبتھا عن كثب للتأكد من أن الشركة تدیر شؤونھا 
تھتم الجھات الرقابیة كذلك بالتأكد من أن الشركة تحافظ على مالءة مناسبة بما یصب في صالحھم. وفي الوقت نفسھ، 

لتلبیة االلتزامات غیر المتوقعة الناجمة عن األزمات االقتصادیة أو الكوارث الطبیعیة. 

وافقة تخضع عملیات الشركة كذلك لمتطلبات تنظیمیة داخل الدول التي تعمل فیھا. ال تتضمن ھذه اللوائح التنظیمیة الم
على األنشطة والرقابة علیھا فحسب، بل تفرض كذلك بعض األحكام المقیدة (مثل كفایة رأس المال) للحد من خطر 

التخلف عن السداد واإلعسار من جانب شركات التأمین من أجل تلبیة االلتزامات غیر المتوقعة عند نشوئھا. 



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٢(

األدوات المالیة.٣١

المحاسبیة الھامةالسیاسات(أ)

من ھذه البیانات المالیة تفاصیل السیاسات المحاسبیة الھامة والطرق المطبقة، بما في ذلك ٣یتضمن اإلیضاح رقم 
معاییر التسجیل وأساس القیاس وأساس تسجیل اإلیرادات والمصاریف، فیما یتعلق بكل فئة من الموجودات والمطلوبات 

المالیة وأدوات حقوق الملكیة.

فئات األدوات المالیة (ب)

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

الموجودات المالیة

١٠٥٫٩١٠٫٧٢٠٥٧٫٣٩٧٫٥٨٦بالتكلفة المطفأة
٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤٣٩٫٢٩٤٫٦٦٩بالقیمة العادلة

-----------------------------------------------
١٤٩٫٤٧١٫٤٩٤٩٦٫٦٩٢٫٢٥٥
======================

المطلوبات المالیة
٤٥٫٠٦٣٫١٥٠٣٤٫٧٨٠٫٤٨٩  بالتكلفة المطفأة
١٤٫٠٤٠٫٤٧٧٩٫٦٦٠٫٨٢٠بالقیمة العادلة

----------------------------------------------
٥٩٫١٠٣٫٦٢٧٤٤٫٤٤١٫٣٠٩

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

إدارة المخاطر.٣٢

مخاطر التكافل)١(

�ΔѧϳϠόϔϟ�ΕΎϘΣΗѧγϣϟϭ�ΕΎѧΑϟΎρϣϟ�ΕΎϋϭϓΩѧϣ�ϑ ϼΗΧ�ϲϓ�ϥϳϣ́Ηϟ�ΩϭϘϋ�ΏΟϭϣΑ�Δϛέηϟ�ϪΟϭΗ�ϲΗϟ�Δϳγϳέϟ�έρΎΧϣϟ�ϝΛϣΗΗ
�ΔѧϳϠόϔϟ�ΕΎϘΣΗѧγϣϟϭ�ΎѧϬΗϣϳϗ�ωΎѧϔΗέϭ�ΕΎѧΑϟΎρϣϟ�Ι ϭΩѧΣ�έέѧϛΗ�ϯ ΩѧϣΑ�ϑ ϼΗѧΧϻ�Ϋѧϫ�έΛ́ѧΗϳ�Ωѧϗϭ��ΕΎόϗϭΗϟ�ϥϋ�ΎϬΗϳϗϭΗ�ϭ

�ϲѧΗϟ�ΕΎѧϳρΎϳΗΣϻ�έϓ˷ϭѧΗ�ϥѧϣ�Ωѧϛ́Ηϟ�ϰѧϟ·�ϑالمدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طویلة األ ΩѧϬΗ�Δϛέѧηϟ�ϥΈѧϓ�ˬϪѧϳϠϋϭ��ϝѧΟ
تكفي لتغطیة ھذه االلتزامات.

تتركز مخاطر التكافل باألساس في نشاط التكافل الصحي. ومع ذلك، یتم العمل على زیادة تنویع المخاطر بمراعاة الحذر 
وكذلك استخدام ترتیبات إعادة التكافل.والحیطة في اختیار وتطبیق إرشادات استراتیجیة االكتتاب، 



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٣(

(تابع) إدارة المخاطر.٣٢

  (تابع) مخاطر التكافل)١(

�ΔΑѧγϧΑ�έϳϐΗ�ϱϷ�ΔΟϳΗϧ�ΡΎΑέϷ�ϰϠϋ�έϳΛ́Ηϟ�ϥΈϓ�ˬΕϳέΟ�ϲΗϟ�ΓΎϛΎΣϣϟ�ΝΫΎϣϧ�ϰϟ·�˱ΩΎϧΗγ١٪ �ΕΎѧΑϟΎρϣϟ�ϑ ϳέΎѧλ ϣ�ϲѧϓ
من حیث المبالغ الصافیة واإلجمالیة المستردة من شركات إعادة التأمین ھو على النحو التالي:

٢٠١٤٢٠١٣٢٠١٤٢٠١٣
الصافيالصافيجمالي           اإلجمالي      اإل

درھمدرھمدرھمدرھم

)٥٢٨٫٦٨٥(      )٥٤١٫٥٢٥()٧١٠٫٧٤٤()٦١٩٫١٤٥(٪ في معدل المطالبات      ١تأثیر زیادة بنسبة 
٦١٩٫١٤٥٧١٠٫٧٤٤٥٤١٫٥٢٥٥٢٨٫٦٨٥٪ في معدل المطالبات     ١تأثیر انخفاض بنسبة 

مخاطر إعادة التكافل)٢(

�ϝѧϓΎϛΗϟ�ΕΎѧΑϟΎρϣ�ϥѧϋ�ΔѧηΎϧϟ�ΔѧϳϟΎϣϟ�έρΎѧΧϣϠϟ�ν έѧόΗϟ�ϥѧϣ�ΩѧΣϟ�ϑ ΩѧϬΑϭ�ϯ έѧΧϷ�ϲϠϓΎѧϛΗϟ�ϥϳϣ́ѧΗϟ�ΕΎϛέѧη�ϊ ѧϣ�˱ΎϳѧηϣΗ
الكبیرة، تقوم الشركة في سیاق عملھا االعتیادي بإبرام ترتیبات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التكافل. تأخذ اتفاقیات 

�ϥѧϋ�ΔѧηΎϧϟ�ΔϠϣΗΣϣϟ�έΎγΧϠϟ�νإعادة التكافل في االعتبار التنوع الكبیر في έόΗϟ�ΔΑϗέϣΑ�ΓέΩϺϟ�ϣγΗϭ�ϝϣόϟ�Δρηϧ
المخاطر الكبیرة وتوفر فرصة إضافیة للنمو. یتم أداء جزء كبیر من أنشطة إعادة التكافل بموجب عقود إعادة تكافل ذات 

شروط ُمحددة أو اختیاریة أو على أساس زیادة الخسائر عن نسبة محددة. 

�ϲϟΎѧϣϟ�ϊ ѧο ϭϟ�ϡϳѧϳϘΗΑ�Δϛέѧηϟ�ϡϭѧϘΗ�ˬϝѧϓΎϛΗϟ�ΓΩΎѧϋ·�ΕΎϛέη�έΎγϋ·�ΏΑγΑ�ΓέϳΑϛ�έΎγΧϟ�Δϛέηϟ�ν έόΗ�ϥϣ�ΩΣϟ�ϑ ΩϬΑϭ
�α ѧѧϠΟϣ�ϝѧѧΑϗ�ϥѧѧϣ�ΓΩѧѧϣΗόϣϟ�ϝѧѧϓΎϛΗϟ�ΓΩΎѧѧϋ·�ΕΎϛέѧѧη�ϊ ѧѧϣ�Δϛέѧѧηϟ�ϝѧѧϣΎόΗΗ�Ύѧѧϣϛ��ΎѧѧϬόϳϭϧΗ�ϰѧѧϠϋ�ϝѧѧϣόΗϭ�ϝѧѧϓΎϛΗϟ�ΓΩΎѧѧϋ·�ΕΎϛέѧѧηϟ

اإلدارة.

المخاطر المالیة)٣(

ة الرئیسیة للشركة في االستثمارات في األوراق المالیة والودائع االستثماریة والذمم المدینة من تتمثل األدوات المالی
التكافل والذمم المدینة األخرى والنقد وما في حكمھ.

تشمل المخاطر الرئیسیة الناشئة عن األدوات المالیة للشركة مخاطر االئتمان ومخاطر السیولة ومخاطر صرف العمالت 
ومخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار األسھم. یراجع مجلس اإلدارة ویقر السیاسات المتعلقة بإدارة جمیع ھذه األجنبیة 

المخاطر التي یتم بیانھا أدناه.

ال تبرم الشركة أي معامالت ألدوات مشتقة.



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

                                                                                                        )٤٤(  

(تابع) إدارة المخاطر.٣٢

  (تابع) المخاطر المالیة)٣(

مخاطر االئتمان)أ(

مخاطر االئتمان ھي المخاطر المتعلقة بإخفاق أحد أطراف األداة المالیة في أداء االلتزامات المستحقة علیھ بما یؤدي إلى 
تكبد الطرف اآلخر خسارة مالیة. بالنسبة لجمیع فئات الموجودات المالیة المحتفظ بھا لدى الشركة، فإن أقصى حد 

قیمة الدفتریة المدرجة في بیان المركز المالي.لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان یتمثل في ال

فیما یلي السیاسات واإلجراءات المطبقة للحد من تعرض الشركة لمخاطر االئتمان:

 تقتصر عقود التكافل وإعادة التكافل المبرمة من قبل الشركة على العقود المبرمة مع األطراف التي تتمتع بجدارة
خضوع جمیع العمالء الراغبین في المتاجرة بناًء على شروط ائتمانیة ائتمانیة. تنص سیاسة الشركة على 

إلجراءات التقییم االئتماني. وباإلضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم المدینة من عقود التكافل وإعادة التكافل على 
أساس منتظم من أجل خفض تعّرض الشركة لمخاطر التعثر.

 مجموعة من المصارف المحلیة.تحتفظ الشركة بأرصدتھا المصرفیة لدى

یبین الجدول التالي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بالنسبة لعناصر بیان المركز المالي:

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ودیعة إلزامیة 
٧٧٫١٣٨٫٦٣٤٤٣٫٩٠٧٫٦٣٩ذمم مدینة من التكافل وأخرى

٢٫٤١٣٫٧٤٣-طرف ذي عالقةمبالغ مستحقة من
٢٣٫٨٢٥٫١٩٤٤٫٩٦٣٫٣٧٢أرصدة مصرفیة 

٩٤٦٫٨٩٢٢٫١١٢٫٩٣٢حصة إعادة التكافل من المطالبات
٩٣٩٫٢٠٥٢٫٠٣٨٫٣٨٧  لمعلنةاحصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة غیر 

------------------------------------------------
١٠٦٫٨٤٩٫٩٢٥٥٩٫٤٣٦٫٠٧٣
======================



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

                                                                                                        )٤٥(  

  (تابع)  إدارة المخاطر.٣٢

  (تابع)المخاطر المالیة )٣(

مخاطر السیولة )ب(

تتمثل مخاطر السیولة في المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء بتعھداتھا المرتبطة بالتزامات عقود التكافل
استحقاقھا.وااللتزامات المالیة عند 

تتم مراقبة متطلبات السیولة على أساس شھري وتتأكد اإلدارة من توفر السیولة الكافیة للوفاء بأي التزامات عند 
ظھورھا.

آجال استحقاق األدوات المالیة للشركة. لقد تم تحدید آجال االستحقاق التعاقدیة لألدوات المالیة على یلخص الجدول أدناه
أساس الفترة المتبقیة من تاریخ التقریر حتى تاریخ االستحقاق التعاقدي. تتولى اإلدارة متابعة آجال االستحقاق لضمان 

ات والمطلوبات المالیة كما في تاریخ التقریر بناًء على ترتیبات االحتفاظ بالسیولة الكافیة. إن آجال استحقاق الموجود
السداد التعاقدیة بیانھا كالتالي:

:٢٠١٤دیسمبر ٣١كما في 

أقل من
ثالثة أشھر

من ثالثة أشھر
إلى سنة واحدة

أكثر من سنة 
المجموعواحدة

درھمدرھمدرھمدرھم
الموجودات المالیة

٢٣٫٨٧١٫٢٣١--٢٣٫٨٧١٫٢٣١ومصرفیةأرصدة نقدیة 
٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠--ودیعة إلزامیة

٧٧٫١٣٨٫٦٣٤-٣٥٫٣٨٩٫٤٢٦٤١٫٧٤٩٫٢٠٨ذمم مدینة من التكافل وأخرى
١٫٨٨٦٫٠٩٧--١٫٨٨٦٫٠٩٧موجودات عقود إعادة التكافل

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤--٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤الربح أو الخسارة

-------------------------------------------------------------------------
١٠٤٫٧٠٧٫٥٢٨٤١٫٧٤٩٫٢٠٨٤٫٠٠٠٫٠٠٠١٥٠٫٤٥٦٫٧٣٦المجموع

=========================================
المطلوبات المالیة

٣٩٫٩٥٩٫٥٤٠-٩٫٣٥٩٫٥٩٦٣٠٫٥٩٩٫٩٤٤ذمم دائنة عن التكافل وأخرى 
٨٫٧٣٢٫٥٣٢--٨٫٧٣٢٫٥٣٢مطلوبات عقود إعادة التكافل

١٤٫٠٤٠٫٤٧٧--١٤٫٠٤٠٫٤٧٧عقود مرتبطة باستثمارات
-------------------------------------------------------------------------

٣٢٫١٣٢٫٦٠٥٣٠٫٥٩٩٫٩٤٤٦٢٫٧٣٢٫٥٤٩المجموع
=========================================



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

                                                                                                        )٤٦(  

(تابع) إدارة المخاطر.٣٢

  (تابع)المخاطر المالیة )٣(

(تابع)مخاطر السیولة (ب)       

:٢٠١٣دیسمبر ٣١كما في 

أقل من
ثالثة أشھر

أشھرمن ثالثة 
إلى سنة واحدة

أكثر من 
المجموعسنة واحدة

درھمدرھمدرھمدرھم

الموجودات المالیة
٥٫٠٠١٫٩٠٩--٥٫٠٠١٫٩٠٩أرصدة نقدیة ومصرفیة

٤٫٠٠٠٫٠٠٠٤٫٠٠٠٫٠٠٠--ودیعة إلزامیة
٤٣٫٩٠٧٫٦٣٩-١٥٫٧٤١٫٠٨٨٢٨٫١٦٦٫٥٥١ذمم مدینة من التكافل وأخرى
٤٫١٥١٫٣١٩--٤٫١٥١٫٣١٩موجودات عقود إعادة التكافل

٢٫٤١٣٫٧٤٣--٢٫٤١٣٫٧٤٣طرف ذي عالقةمبالغ مستحقة من
استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 

٣٩٫٢٩٤٫٦٦٩-٣٢٫٥٨٠٫٨٥٣٦٫٧١٣٫٨١٦الربح أو الخسارة
----------------------------------------------------------------------

٥٩٫٨٨٨٫٩١٢٣٤٫٨٨٠٫٣٦٧٤٫٠٠٠٫٠٠٠٩٨٫٧٦٩٫٢٧٩المجموع
=======================================

المطلوبات المالیة
٢٩٫١٤٧٫٩٢٧-٦٫٥٢١٫٨٩٤٢٢٫٦٢٦٫٠٣٣ذمم دائنة عن التكافل وأخرى 
٩٫٦٥٢٫٠٠٤--٩٫٦٥٢٫٠٠٤مطلوبات عقود إعادة التكافل

٩٫٦٦٠٫٨٢٠--٩٫٦٦٠٫٨٢٠عقود مرتبطة باستثمارات
----------------------------------------------------------------------

٤٨٫٤٦٠٫٧٥١-٢٥٫٨٣٤٫٧١٨٢٢٫٦٢٦٫٠٣٣المجموع
=======================================



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٧(

(تابع)  إدارة المخاطر.٣٢

  (تابع)المخاطر المالیة )٣(

مخاطر السوق (ج)       

تنشأ مخاطر السوق من التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة ومعدالت الربح وأسعار األسھم. تراقب اإلدارة 
بانتظام القیمة المعرضة للمخاطر التي قد تقبلھا الشركة.

مخاطر صرف العمالت األجنبیة )١(

اة المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف مخاطر صرف العمالت األجنبیة ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قیمة األد
العمالت األجنبیة. 

ترى اإلدارة أن خطر تعرض الشركة لخسائر كبیرة بسبب التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة یعتبر ضئیالً، 
وبالتالي ال تتحوط الشركة ضد تعرضھا لمخاطر صرف العمالت األجنبیة.

سعار الصرف حیث إن جمیع الموجودات والمطلوبات المالیة مقومة باألساس لیس ھنالك أي تعرض ھام لمخاطر أ
بالدرھم اإلماراتي أو بالدوالر األمریكي المربوط بالدرھم.

مخاطر معدل الربح )٢(

منھا بسبب مخاطر معدل الربح ھي المخاطر المتعلقة بالتقلب في قیمة األداة المالیة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة الناتجة 
التغیرات في معدالت السوق. تتعرض الشركة لمخاطر التدفقات النقدیة من األدوات المحملة بمعدالت متغیرة.

تتعرض الشركة لمخاطر معدل الربح على بعض استثماراتھا وأرصدتھا المصرفیة والنقدیة. تحد الشركة من ھذه 
المخاطر من خالل مراقبة التغیرات في ھذه المعدالت. 

التأثیر على الزیادة في
السنةنتائج   نقاط األساس

درھم

١٠٠١١٠٫٠٠٠+٢٠١٤
موجودات محملة باألرباح

٢٠١٣
١٠٠٤٠٫٠٠٠+موجودات محملة باألرباح

إن أي حركة في معدالت الربح في االتجاه المقابل سوف تعطي نتائج مقابلة مماثلة.



تأمین (ش.م.ع)-تكافل اإلمارات 

(تابع)٢٠١٤دیسمبر ٣١إیضاحات حول البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 

)٤٨(

(تابع)إدارة المخاطر.٣٢

  (تابع)المخاطر المالیة )٣(

مخاطر أسعار األسھم (د)       

مخاطر أسعار األسھم ھي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القیمة العادلة أو التدفقات النقدیة المستقبلیة ألداة مالیة بسبب 
صرف العمالت األجنبیة)، سواء التغیرات في أسعار السوق (بخالف تلك الناشئة عن مخاطر معدل الربح أو مخاطر 

كانت تلك التغیرات نتیجة لعوامل خاصة بأداة مالیة معینة أو بالجھة المصدرة لھا، أو لعوامل لھا تأثیر على جمیع 
األدوات المالیة المتداولة في السوق.

ألوراق المالیة المملوكة ال یوجد لدى الشركة تركیز كبیر في مخاطر األسعار. تدار ھذه المخاطر بإسناد المتاجرة في ا
للشركة للوسطاء المھنیین. وإضافة إلى ذلك، تقوم اإلدارة بمراقبة ومتابعة أنشطة الوسطاء.

دیسمبر: ٣١على القیمة العادلة كما في  ٪٢٠یوضح الجدول التالي مدى تأثیر زیادة أو نقص بنسبة 

تغیر 
إیجابي

تغیر 
  سلبي

درھمرھمد

٢٠١٤
)٨٫٧١٢٫١٥٥(٨٫٧١٢٫١٥٥القیمة العادلة على

٢٠١٣
)٧٫٨٥٨٫٩٣٤(٧٫٨٥٨٫٩٣٤على القیمة العادلة

مخاطر التشغیل (ھـ)     

تعطل األنظمة أو الخطأ البشري أو الغش واالحتیال أو األحداث مخاطر التشغیل ھي مخاطر الخسارة الناجمة عن
الخارجیة. عندما تفشل الضوابط الرقابیة في أداء وظیفتھا، یمكن لمخاطر التشغیل أن تسبب ضرراً لسمعة الشركة أو أن 

ى جمیع مخاطر یكون لھا تداعیات قانونیة أو تنظیمیة أو أن تؤدي إلى خسارة مالیة. ال تتوقع الشركة القضاء عل
التشغیل، ولكن قد تستطیع الشركة إدارة ھذه المخاطر من خالل آلیات الرقابة ورصد المخاطر المحتملة والتصدي لھا. 
تشمل الضوابط الرقابیة الفصل الفّعال بین الواجبات، وإجراءات منح حق االستخدام والتفویض والتسویة، وآلیات تثقیف 

الموظفین وتقییمھم.
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قیاسات القیمة العادلة .٣٣

القیمة العادلة ھي المبلغ الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتسویة التزام في معاملة منتظمة بین األطراف 
المشاركة في السوق بتاریخ القیاس. وبالتالي، یمكن أن تنشأ فروقات بین القیم الدفتریة وتقدیرات القیمة العادلة. یستند

تعریف القیمة العادلة على فرضیة استمرار الشركة كمنشأة عاملة دون أي نیة أو التزام بتقلیص نطاق أعمالھا بشكٍل 
جوھري أو الدخول في معاملة بشروط غیر مالئمة.

القیمة العادلة لألدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة

بات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة في البیانات المالیة تقارب قیمھا ترى اإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلو
العادلة.

أسالیب التقییم واالفتراضات المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلة

تحدید القیمة العادلة للموجودات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بالرجوع إلى سعر الشراء في یتم
نھایة العمل في تاریخ التقریر. یستند تحدید القیمة العادلة لقطعة األرض المصنفة كاستثماري عقاري على التقییم 

الخارجي.

لشركة المقاسة بالقیمة العادلة على أساس متكررالقیمة العادلة للموجودات المالیة ل

تقاس بعض الموجودات المالیة للشركة بالقیمة العادلة بنھایة الفترة المشمولة بالتقریر. 
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(تابع)قیاسات القیمة العادلة .٣٣

أسالیب قیاس القیمة العادلة المحتسبة في بیان المركز المالي

الجدول التالي تحلیالً لألدوات المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعد االعتراف المبدئي حیث یتم تجمیعھا في یعرض
مستویات مختلفة من األول إلى الثالث على أساس المعطیات الجدیرة بالمالحظة بالنسبة للقیمة العادلة.

ألسعار المدرجة (غیر المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات المستوى األول: قیاسات القیمة العادلة المشتقة من ا
والمطلوبات المتطابقة.

المستوى الثاني: قیاسات القیمة العادلة المشتقة من معطیات بخالف األسعار المدرجة المبینة في المستوى األول والتي 
غیر مباشرة (كتلك المشتقة من األسعار).یمكن مالحظتھا للموجودات والمطلوبات إما مباشرة (كاألسعار) أو بطریقة 

المستوى الثالث: قیاسات القیمة العادلة المشتقة من أسالیب التقییم التي تتضمن معطیات الموجودات أو المطلوبات التي ال 
تستند إلى معطیات السوق الجدیرة بالمالحظة (المعطیات غیر الجدیرة بالمالحظة).

المستوى 
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

درھمدرھمدرھمدرھم

الموجودات المالیة
٢٠١٤دیسمبر ٣١

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

٢٤٫٤٢٣٫٧٨٩--٢٤٫٤٢٣٫٧٨٩أسھم مدرجة
١٩٫١٣٦٫٩٨٥-١٩٫١٣٦٫٩٨٥-صنادیق مشتركة
١٥٫٠٠٠٫٠٠٠-١٥٫٠٠٠٫٠٠٠-استثمارات عقاریة

٥٨٫٥٦٠٫٧٧٤-٢٤٫٤٢٣٫٧٨٩٣٤٫١٣٦٫٩٨٥

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

المطلوبات المالیة
١٤٫٠٤٠٫٤٧٧-١٤٫٠٤٠٫٤٧٧-عقود مرتبطة باستثمارات

========================================
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(تابع)قیاسات القیمة العادلة .٣٣

المستوى 
األول

المستوى 
الثاني

المستوى 
المجموعالثالث

درھمدرھمدرھمدرھم

الموجودات المالیة
٢٠١٣دیسمبر ٣١

استثمارات بالقیمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة

٢٢٫٨٤٣٫٣٤٥--٢٢٫٨٤٣٫٣٤٥أسھم مدرجة
١٦٫٤٥١٫٣٢٤١٦٫٤٥١٫٣٢٤-صنادیق مشتركة
١٠٫٥٠٠٫٠٠٠-١٠٫٥٠٠٫٠٠٠-استثمارات عقاریة

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

٤٩٫٧٩٤٫٦٦٩-٢٢٫٨٤٣٫٣٤٥٢٦٫٩٥١٫٣٢٤

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

المطلوبات المالیة
٩٫٦٦٠٫٨٢٠-٩٫٦٦٠٫٨٢٠-عقود مرتبطة باستثمارات

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

المستویات خالل السنة.لم تكن ھناك أي تحویالت بین 

مطلوبات محتملة والتزامات.٣٤

مطلوبات محتملة

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

٤٤٦٫٩٥٠  خطابات ضمان
==========

١٨٧٫١٢٧
==========
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  (تابع).    مطلوبات محتملة والتزامات ٣٤

التزامات

على النحو التالي:لدى الشركة اتفاقیات إیجار یستحق دفعھا

٢٠١٤٢٠١٣
درھمدرھم

١٫٣٠٨٫١٢٦  ٩١٨٫٤٦٥أقل من سنة واحدة
٩٢٫٤٣٥٤٩٨٫٥٢٠من سنة واحدة إلى خمس سنوات

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

١٫٠١٠٫٩٠٠١٫٨٠٦٫٦٤٦
====================

األرقام المقارنة.٣٥

�Δϧѧγϟ�ϲѧϓ�ΔѧόΑΗϣϟ�νلقد έόϟ�ΔϘϳέρ�ϊ ϣ�ϕϓϭΗΗ�ϰΗΣ�ΔϘΑΎγϟ�ΔϧγϠϟ�ϲϟΎϣϟ�ί ϛέϣϟ�ϥΎϳΑ�ϲϓ�ΔϳϟΎΗϟ�ΓΩλ έϷ�ϑ ϳϧλ Η�Ωϳϋ
الحالیة.

٢٠١٣
كما ھو مدرج سابقاً في 

٢٠١٣دیسمبر ٣١
إعادة 

التصنیف
(ُمعاد بیانھ) 

٢٠١٣دیسمبر ٣١

-)٦٫٧١٣٫٨١٦(  ٦٫٧١٣٫٨١٦  استثمار بالتكلفة المطفأة
استثمار بالقیمة العادلة من

٣٢٫٥٨٠٫٨٥٣٦٫٧١٣٫٨١٦٣٩٫٢٩٤٫٦٦٩خالل الربح والخسارة
مساھمات إعادة تكافل

٣٠٫٩٥٠٫٧٠٠)٢٨٫١٧٢٫٣٤٧(٥٩٫١٢٣٫٠٤٧متنازل عنھا
٤٢٫٩٠٢٫٠٨٠٢٨٫١٧٢٫٣٤٧٧١٫٠٧٤٫٤٢٧إجمالي المطالبات المتكبدة

�ΔѧϳϟΎϣϟ�ΕΎѧϧΎϳΑϟΎΑ�ΔѧϘϓέϣϟ�ΕΎΣΎѧο ϳϹ�ϲѧϓ�ΓΩέϭѧϟ�ΔϧέΎϘϣϟ�ΕΎΑΎγΣϟ�ΓΩλ έ�ϊ ϳϣΟϭ�ΔϳΩϘϧϟ�ΕΎϘϓΩΗϟ�ϥΎϳΑ�ϝϳΩόΗ�ϡΗ�ΩϘϟ
�ΓΩΎѧѧϋ·�ΏΑѧѧγΑ�ΔϘΑΎѧѧγϟ�ΓέѧѧΗϔϠϟ�ΔѧѧΟέΩϣϟ�ΓέΎѧѧγΧϟ�ϰѧѧϠϋ�έϳΛ́ѧѧΗ�ϱ�ϙΎѧѧϧϫ�ϥѧѧϛϳ�ϡѧѧϟ��ϩϼѧѧϋ�ΓέϭϛΫѧѧϣϟ�ΕέѧѧϳϐΗϟ�α ѧѧϛόΗ�ϲѧѧϛϟ

التصنیف أعاله.

اعتماد البیانات المالیة.٣٦

مارس ٩ووافق على إصدارھا بتاریخ ٢٠١٤دیسمبر ٣١اعتمد مجلس اإلدارة البیانات المالیة للسنة المنتھیة في 
٢٠١٥.


