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 ين ش.م.ع.شركة االتحاد للتأم
 

  األرباح أو الخسائربيان 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2016 2015 
 درهم درهم إيضاح 
 )م عاد بيانها(   
    

 681.102.234 877.105.235  إجمالي أقساط التأمين 
 (328.834.171) (380.308.493)  إعادة التأمين المتنازل عنه 

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

 352.268.063 496.796.742   األقساط المحتجزةصافي 
 ألقساط غير المكتسبة صافي التغير في ا

 (66.074.568) (109.738.436) 26 واحتياطي حاملي وثائق التأمين  
  ------------------- ----------------- 
 286.193.495 387.058.306  ي أقساط التأمين المكتسبة فصا
  ------------------ ----------------- 
    

 (360.621.257) (556.613.769) 15 إجمالي المطالبات المتكبدة
 196.373.355 328.270.747 15 مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

  ------------------- ------------------ 
 (164.247.902) (228.343.022)  صافي المطالبات المتكبدة

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

 50.413.626 64.614.734  عموالت المكتسبةال
 (40.835.572) (72.853.879)  العموالت المتكبدة

  ----------------- ----------------- 
 9.578.054 (8.239.145)  صافي العموالت المكتسبة

    

 (66.391.451) (70.441.248) 22 إدارية  مصروفات

 (29.002.307) (41.172.379)  التأمينتكاليف تشغيلية أخرى تتعلق بأنشطة 
 صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ 

 (1.163.478) (363.036) 25 بها للمنتجات المرتبطة بالوحدات  
  ------------------- ----------------- 

 (86.979.182) (120.215.808)  إجمالي مصروفات التأمين
  ------------------- ----------------- 
    

 34.966.411 38.499.476 26 التأمين أرباح

    
 (28.782.684) (35.397.778) 21 االستثمار صافي خسائر

 (12.723.980) (13.531.747) 22 المصروفات العمومية واإلدارية 
  ------------------ ---------------- 

 (6.540.253) (10.430.049)  السنة خسائر
  ========== ========= 
    

 (02.0) (03.0) 27 والمخفضةالسهم األساسية  ربحية
  ==== ==== 
 

 .جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية 54إلى  14تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

  .8إلى  3الصفحات من المستقلين مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات
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 شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

         
 2016 2015 
 درهم درهم 
 )م عاد بيانها(  
   

 (6.540.253) (10.430.049) السنةخسائر 
   

   الشاملة األخرى  الخسائر
   

   :ضمن األرباح أو الخسائرتتم إعادة تصنيفها لن البنود التي 
   

 لالستثمارات بالقيمة العادلة  صافي التغير في القيمة العادلة
 (10.723.389) (15.727.941) من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
   

 - - الحقًا ضمن األرباح أو الخسائرتتم أو قد تتم إعادة تصنيفها البنود التي 
 ----------------- ----------------- 

 (10.723.389) (15.727.941) للسنة الشاملة األخرىإجمالي الخسائر 
 ----------------- ----------------- 

 (17.263.642) (26.157.990) الشاملة للسنة  الخسائر  إجمالي
 ========== ========== 

   
 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 54إلى  14تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
  .8إلى  3الصفحات من المستقلين مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات
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 شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

 قات النقديةبيان التدف
  ديسمبر 31للسنة المنتهية في 

  2016 2015 
 درهم درهم إيضاح 
    

    النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات
 (6.540.325) (10.430.049)  السنةخسائر 

    تسويات لـ:
 3.818.325 3.396.298 22 االستهالك واإلطفاء

 (250.000) 2.830.000 21 يد اإلنجازعمال التطوير ققيمة أفي  / )عكس( االنخفاض
 (715.685) (39.060) 21 لعادلة من خالل األرباح أو الخسائرا بالقيمة من استبعاد استثمارات األرباح

 591.198 1.547.500 17 موظفين التعويضات نهاية خدمة مخصص 
 25.105.270 36.098.500 21 خسائرخالل األرباح أو ال منالعادلة بالقيمة استثمارات غير المحققة من  الخسائر

 (1.807.345) (1.465.256) 21 إيرادات الفائدة
 - (32.475) 21 إيرادات توزيعات األرباح

 - (47.535)  من بيع ممتلكات ومعدات األرباح
 4.960.951 6.702.065 21 حساب التداول بالهامش الفائدة على 

 833.902 - 1-13 مخصص الديون المعدومة
 (2.500.000) (9.500.000) 21 استثماريةرباح غير المحققة من عقارات األ
  ---------------- --------------- 
  29.059.988 23.496.363 
    

 (61.842.517) (144.133.029)  خرىاأل الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة
 (83.619.967) (137.014.492)  الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

 128.439.118 234.444.976  الزيادة في مطلوبات عقود التأمين
 77.086.443 92.886.050  الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  ---------------- --------------- 
 83.559.440 75.243.493  النقد من العمليات
 (180.999) (199.973) 17 المدفوعة موظفينالخدمة تعويضات نهاية 

  ---------------- --------------- 
 83.378.441 75.043.520  الناتج من األنشطة التشغيلية صافي النقد

  ---------------- --------------- 
    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (2.945.684) (12.877.140)  معدات )صافي(شراء ممتلكات و
 112.548 80.820  المتحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

 (221.418.091) (69.084.921)  شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 (48.100.000) -  اإليرادات الشاملة األخرىشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 179.595.184 7.459.420  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المتحصالت من استبعاد
 20.935.168 -  األخرى   المتحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة

 1.807.345 1.465.256  الفائدة المستلمة
 - 32.475  توزيعات األرباح المستلمة

 (781.225) 13.545.904  المصرفيةفي الودائع  (الزيادة/ )النقص 
  ------------------ ----------------- 

 (70.794.755) (59.378.186)  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
  ========== ========== 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (4.960.951) (6.702.065)  ل بالهامشعلى حساب التداوالفائدة 

  ---------------- --------------- 
 (4.960.951) (6.702.065)  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

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

 7.622.735 8.963.269  في النقد وما يعادله الزيادةصافي 
    

 6.269.004 13.891.739 14 يناير  1في  النقد وما يعادله
  ---------------- --------------- 

 13.891.739 22.855.008 14 ديسمبر  31النقد وما يعادله في 
  ========= ======== 
 

 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 54إلى  14تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .8إلى  3ي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحات من إن تقرير مدقق
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 شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 بيان التغيرات في حقوق المساهمين 
   2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 الشركةمساهمي المنسوبة إلى حقوق  

 الخاصاالحتياطي  االحتياطي القانوني رأس المال 
احتياطي القيمة 

 العادلة
( سائر المتراكمةالخ)

 اإلجمالي  / األرباح المحتجزة

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
       

 357.436.190 19.308.963 (14.964.755) 11.076.401 11.076.401 330.939.180 )وفقاً للبيان السابق( 2015يناير  1الرصيد في 
 (15.534.000) (15.534.000) - - - - (28تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية )إيضاح 

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

عاد بيانها( 2015يناير  1كما في   341.902.190 3.774.963 (14.964.755) 11.076.401 11.076.401 330.939.180 )م 
       سنةإجمالي اإليرادات الشاملة لل

عاد بيانها( لسنةا خسائر  (6.540.253) (6.540.253) - - - - )م 
       سنةالشاملة األخرى لل/ )الخسائر( اإليرادات 

 (10.723.389) - (10.723.389) - - - دات الشاملة األخرىصافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرا
 خالل اإليرادات العادلة منرات بالقيمة صافي التغير في القيمة العادلة الستثما

 - (18.073.950) 18.073.950 - - - عند االستبعاد الشاملة األخرى  
 --------------- --------------- --------------- -------------------- ------------------------ ------------------------- 

 (10.723.389) (18.073.950) 7.350.561 - - - للسنةالشاملة األخرى اإليرادات / )الخسائر(  إجمالي
 --------------- --------------- --------------- -------------------- ------------------------ ------------------------- 

 (17.263.642) (24.614.203) 7.350.561 - - - للسنةالشاملة اإليرادات / )الخسائر( إجمالي 
 --------------- --------------- --------------- -------------------- ------------------------ ------------------------- 
 ------------------------- ---------------------- ---------------------- --------------------- ------------------------ ------------------------- 

عاد بيانها( 2015ديسمبر  31كما في   324.638.548 (20.839.240) (7.614.194) 11.076.401 11.076.401 330.939.180 )م 
 ============== ============= ============= ============= ============== ============== 

 341.980.685 (3.497.103) (7.614.194) 11.076.401 11.076.401 330.939.180 )وفقاً للبيان السابق( 2016يناير  1في  كما

 (17.342.137) (17.342.137) - - - - (28تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية )إيضاح 
 -------------------------- ----------------------- ---------------------- ------------------------ -------------------------- ------------------------- 

عاد بيانها( 2016يناير  1في  كما  324.638.548 (20.839.240) (7.614.194) 11.076.401 11.076.401 330.939.180 )م 
       سنةإجمالي اإليرادات الشاملة لل

 (10.430.049) (10.430.049) - - - - لسنةا خسائر
       سنةلل الشاملة األخرى الخسائر

 (15.727.941) - (15.727.941) - - - صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 --------------- --------------- --------------- ------------------------- ---------------------- ------------------------- 

 (15.727.941) - (15.727.941) - - - للسنةالشاملة األخرى الخسائر  إجمالي
 --------------- --------------- --------------- ------------------------- ------------------------- ------------------------- 

 (26.157.990) (10.430.049) (15.727.941) - - - للسنةالشاملة الخسائر  إجمالي
 ----------------- ---------------- ---------------- ------------------------- -------------------------- ------------------------- 
 ------------------------- ---------------------- ---------------------- ------------------------- -------------------------- ------------------------- 

 298.480.558 (31.269.289) (23.342.135) 11.076.401 11.076.401 330.939.180 2016ديسمبر  31كما في 
 ============== ============= ============= =============== =============== =============== 

  
 جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. 54إلى  14تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
.8إلى  3الصفحات من إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على 
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 ة االتحاد للتأمين ش.م.ع.شرك
  

  حول البيانات المالية إيضاحات
 )تشكل جزءاً من البيانات المالية(  

  
 معلومات حول الشركة   . 1
 

)"الشركة"( هي شركة مساهمة عامة تزاول أعمالها في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب  –إن شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع. 
لسنة  6ادرة عن بلدية عجمان. تخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم الرخصة التجارية الص

. تم تسجيل الشركة في سجل شركات التأمين لدى هيئة التأمين بدولة اإلمارات ابشأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعماله 2007
ل السنة بتغير مركزها الرئيسي من عجمان إلى دبي من خالل قرار خاص خالل قامت الشركة خال. 67العربية المتحدة تحت رقم 
، ص.ب. شارع الشيخ زايد، سنجل بيزنس تاورالجديد المسجل للشركة هو إن العنوان . 2016أبريل  24الجمعية العمومية بتاريخ 

 ، اإلمارات العربية المتحدة.دبي، 119227
 

أنواع التأمين بما في ذلك التأمين على الحياة. تزاول الشركة أنشطتها من خالل مكتبها  جميعفي يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 
 ورأس الخيمة. وعجمان ي أبوظبي ودبي والشارقة ها فمكاتب فضالً عن دبيالرئيسي القائم في 

 
 أساس اإلعداد . 2
 
 بيان التوافق  أ(

 
الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية، كما تلتزم إلعداد التقارير المالية لمعايير الدولية لم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً ت

 بمتطلبات قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلة. 
 
الشركات التجارية  بشأن 2015لسنة  2لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  الجديد تم إصدار القانون االتحادي ،2015أبريل  1 في
وفقاً لألحكام االنتقالية  .2015يوليو  1سارياً اعتباراً من  وأصبح"( 2015"قانـون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة )

. 2017يونيو  30يتعين على الشركات االلتزام بقانون الشركات التجارية الجديد في موعد أقصاه ، المنصوص عليها في هذا القانون
عمال تطبيق القانون االتحادي الجديد وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل نهاية الفترة المنصوص عليها في األحكام تباشر الشركة أ

 االنتقالية.
 

بشأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمال  2007لسنة  6رقم اإلمارات العربية المتحدة لقانون االتحادي لدولة طبقاً لعالوة على ذلك، 
. يمنح هذا القانون المالي لشركات التأمين فترة مواءمة 2015يناير  28دار قانون مالي جديد لشركات التأمين بتاريخ التأمين، تم إص

لمواءمة أعمالها مع أحكام  2015يناير  29في الجريدة الرسمية بتاريخ  الث سنوات اعتباراً من تاريخ نشر القانونتمتد من سنة إلى ث
لقانون. إن الشركة بصدد مواءمة أعمالها مع متطلبات التشريعات وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل التشريعات الواردة في هذا ا

  نهاية فترة المواءمة.
 
 أساس القياس (ب

 

 : ، والتي يتم بيانها بالقيمة العادلةتم إعداد هذه البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي
 
 ؛  ادلة من خالل األرباح أو الخسائرالية بالقيمة العالم األدوات (1
 ؛ المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى األدوات (2

 العقارات االستثمارية. و (3
 

 (. ي)3 اإليضاحإن الطرق المستخدمة في قياس القيم العادلة مبينة في 
 

 العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  (ج
 

إلى غير ذلك، تم  الرسمية للشركة. باستثناء ما يشير تم عرض هذه البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة وهي العملة
 إلى أقرب درهم.  مقربةعرض المعلومات المالية 



 

15 

 

 شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 
 )تابع( أساس اإلعداد . 2
 
 التقديرات واألحكام استخدام  (د

 

التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  الدولية إلعداد معاييرلإن إعداد البيانات المالية وفقاً ل
النتائج الفعلية عن تلك المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف  تطبيق السياسات

 التقديرات.
 

تتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم 
 فيها تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

 

عدم اليقين في التقديرات واألحكام حاالت المعلومات حول المجاالت الهامة التي تنطوي على بيان  5ح وبصورة خاصة تم في اإليضا
 الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي يكون لها أكبر األثر على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية. 

 
   السياسات المحاسبية الهامة . 3
 

الفترات  كافةمتسقة على  بصورةتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه )ف(، 3)ب( و2كورة في اإليضاح باستثناء التغيرات المذ
 .في هذه البيانات المالية المبينة

 
 عقود التأمين  أ(

  
 ( التصنيف 1 

 

 مالية. تصدر الشركة عقوداً يتم بموجبها إما تحويل مخاطر التأمين أو كال من مخاطر التأمين والمخاطر ال
 

يتم تصنيف العقود التي تقبل الشركة بموجبها مخاطر التأمين الهامة من طرف آخر )حامل وثيقة التأمين( من خالل الموافقة على 
من شأنه أن يؤثر تأثيراً والذي تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد )الحدث المؤمن ضده( 

يقة التأمين كعقود تأمين. وتكون مخاطر التأمين هامة إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده سداد الشركة لتعويضات سلبياً على حامل وث
    تشتمل عقود التأمين على عقود إعادة التأمين.إضافية هامة نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدم وقوعه. 

 

المخاطر الناتجة عن التغير المستقبلي في ر المالية. وتتمثل المخاطر المالية المخاط بعض يمكن أن تقوم عقود التأمين أيضاً بتحويل
أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو مؤشر  األسهمأسعار  أوالمحتمل في واحد او أكثر من أسعار الفائدة المحددة 

خر، على أال يكون التغير، في حالة التغير غير المالي، آتغير  يأاألسعار أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو 
 متعلق بأحد أطراف العقد.

 

 يتم تصنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين هامة كعقود استثمار. 
 

 و انتهاؤها.  حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أعلى هذا النحو كعقد تأمين يظل مصنفاً  عقد ما على أنهعند تصنيف 
 
  ( االعتراف والقياس2 
  

 أقساط التأمين 
 

ضمن أية رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلها مع األقساط أو تتتعكس األعمال التي بدأت خالل السنة وال  التأمينأقساط إن إجمالي 
 التأمين. احتسابها بناء عليها. ويتم االعتراف بهذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار وثائق 

 

يتم االعتراف بالجزء المكتسب من األقساط كإيرادات. ويتم اكتساب األقساط اعتباراً من تاريخ تضمين المخاطر على مدى فترة 
  التعويض، ويتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة باستخدام األساس المبين أدناه:   

 

 مخصص األقساط غير المكتسبة 
 

. وفقاً والتأمين على األفراد باستثناء الشحن البحري والحوادث العامة 1/365باستخدام طريقة  ير المكتسبةغ يتم احتساب األقساط
للشحن البحري كنسبة ثابتة من أقساط التأمين. فيما يتعلق بمخاطر األقساط  المنتهية المدةللوائح المالية، يتم االعتراف األقساط غير 

، فمن المفترض أن تزداد المخاطر بشكل ثابت مع فترة المشروع بحيث تصل المخاطر التي دسيالتأمين الهنغير المنتهية ألعمال 
بنهاية العقد. من المفترض أن يزداد المعدل الذي تتحقق بموجبه األقساط بنفس معدل زيادة المخاطر التي  ٪100تواجهها الشركة إلى 

من  األفرادأعمال التأمين على بما في ذلك حتساب األقساط غير المكتسبة يتم ا .تواجهها الشركة على مدى فترة سريان وثيقة التأمين
 قبل الخبير االكتواري لدى الشركة.
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 وثائق االستثمارات المرتبطة بوحدًة ما
 

يتم إدارتها من قبل  التي االستثمار ةمحافظوحدات الخاصة بوثيقة دفعات الربط بوثيقة تأمين تالمرتبط بوحدًة ما وثيقة التأمين  مثلت
يتم  حاملي الوثائق على سبيل األمانة.نيابًة عن  الشركةمن قبل  ةالمحافظتم إدارة هذه ت. حاملي الوثيقةمن المستلمة باألقساط  الشركة

بأداء الموجودات حاملي الوثائق تجاه  االلتزامأتعاب. يرتبط ك المحفظةالمرتكزة على نسبة معينة من قيمة االستثمار تحميل تكاليف 
 . المحافظذات الصلة بهذه 

 

التأمين  مطلوباتحتساب ويتم ا، ، أيهما أكبريمة الوحدةأو ق الخاضع للتأمينلمبلغ ل مساوياً المبلغ المدفوع  يكون، مطالبة مافي حالة 
 حاملي الوثائق.المتوقعة أن تعود على  للمنافعالقيمة الحالية  المرتكز علىالتقييم االكتواري بناًء على 

 

 التأمينعتراف بأقساط إلى التأمين على الحياة )مثل الوفاة أو البقاء( على مدى فترة طويلة. ومع ذلك، يتم اال التأمين هذهتهدف عقود 
ويتم  ذات الصلة / أسعار الوحداتة في القيمة العادلة لالستثمارات. يتم زيادة هذه االلتزامات بالحركتمباشرة على أنها التزاما

 إدارة الوثيقة ورسوم الوفاة والتنازل والسحوبات، إن وجدت. أتعابتخفيضها من خالل 
 

عن الخدمات التي يجب تقديمها على مدى فترات  الشركةعلى أية مبالغ ضرورية لتعويض  الوثائقتشتمل االلتزامات الخاصة بهذه 
إدارة الوثيقة أعلى في السنوات األولى عن السنوات الالحقة. إن رسوم الوفاة  أتعابمستقبلية. وينطبق ذلك على العقود التي تكون فيه 

ة لتغطية إجمالي مطالبات الوفاة المتوقعة، التي تزيد عن أرصدة كمجموعة تعتبر كافي الوثائقالمخصومة في كل فترة من حاملي 
 في كل فترة؛ وعليه ال يتم وضع التزم إضافي لهذه المطالبات. الوثيقةحساب 

 

 مطالبات ال( 3 
  

ات القائمة الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرات في مخصصات المطالب التسويةالتسويات وتكاليف  منالمطالبات المتكبدة  تتألف
 الناتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالية. وحسبما يكون مناسباً، يتم خصم التعويضات واالستردادات المتعلقة بها. 

 

المتكبدة وغير  المطالباتالمخصصات التي يتم رصدها وفقاً لتقديرات الشركة للتكلفة النهائية لتسوية كافة  منالمطالبات القائمة  تتألف
المطالبات الداخلية والخارجية  مصروفات تسوية مدفوعة كما في تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلبالغ عنها أم لم يتم باإلضافة إلىال

بلغ عنها بصورة المخفضة بالتعويضات المتوقعة واالستردادات األخرى. يتم تقييم المطالبات القائمة من خالل مراجعة المطالبات الم  
. يتم إظهار التعديالت على مخصصات المطالبات المرصودة قيد التسويةتم إجراء خصومات على مخصصات المطالبات فردية. ال ي

في فترات سابقة ضمن البيانات المالية للفترة التي تمت فيها التعديالت. كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة والتقديرات الموضوعة 
باستخدام  في تاريخ بيان المركز الماليعنها  اإلبالغعويضات المتكبدة التي لم يتم بصورة منتظمة. ويتم أيضاً رصد مخصص للت

ن مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضم
األساس الخاص بتقدير  15يتضمن اإليضاح على تقديرات اإلدارة.  اءً نب .ةالجديد اللوائحهامش انحراف عكسي وفقاً لمقتضيات 

 لم يتم اإلبالغ عنها.والمتكبدة  والمطالباتالمطالبات قيد التسوية 
 

 لعجز في أقساط التأمين / اختبار كفاية االلتزاماتا( مخصص 4 
 

لمعترف بها كافية، وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات تقوم الشركة بنهاية كل فترة تقرير، بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين ا
ة النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بها. في حال أظهر التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات التأمين لدى الشركة غير كافي

مل العجز ضمن األرباح أو الخسائر. ويتم رصد مخصص في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، يتم على الفور االعتراف بكا
 المخاطر غير المنتهية.

 
يتم رصد مخصص للعجز في أقساط التأمين الناتج عن عقود التأمينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للمطالبات والمصروفات 

عن مخصص األقساط غير المكتسبة والتزامات المطالبات المنسوبة للفترات غير المنتهية لوثائق التأمين السارية في تاريخ التقرير 
معاً مع  اإداراتههذه الوثائق. ويتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمين استناداً على فئات األعمال التي يتم بالفعل لالمسجلة 

 غير المكتسبة ومخصصات المطالبات. االستثمارات المحتفظ بها السترداد األقساط  علىالوضع باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي 
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بغرض الحد من صافي خسائرها المحتملة من خالل تنويع تقوم الشركة بالتنازل عن إعادة التأمين في سياق أعمالها االعتيادية 
عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود إعادة بصورة منفصلة مخاطر التي تتعرض لها. يتم ال

لصلة حيث أن ترتيبات عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود التأمين ذات ا التأمين المتنازل عنها
 إعادة التأمين ال تعفي الشركة من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين. 

 
يتم احتساب المبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة ووفقاً لعقود إعادة التأمين 

التأمين ويتم بيانها كمصروفات باستخدام نفس األساس المستخدم الحتساب احتياطيات أقساط  ذات الصلة. يتم تأجيل أقساط إعادة
التأمين غير المكتسبة لوثائق التأمين ذات الصلة. هذا ويتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها ضمن 

 إعادة التأمين.  عقود  موجودات
 

تأمين لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير. وتعتبر موجودات إعادة يتم تقييم موجودات إعادة ال
التأمين أنها قد تعرضت النخفاض في القيمة في حال وجود دليل موضوعي، نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بها، على أن 

لها ويكون لهذا الحدث تأثير يمكن قياسه بصورة موثوقة على المبالغ التي  الشركة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة
األرباح أو ة التأمين. يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين ضمن بيان دسوف تستلمها الشركة من شركات إعا

 في الفترة التي تم تكبدها فيها. الخسائر 
 

ويتم بيان األقساط والمطالبات على أساس إجمالي المتعلقة بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقاق يتم االعتراف بعموالت األرباح 
 القيمة فيما يتعلق بأعمال إعادة التأمين. 

 
ود تمثل مطلوبات إعادة التأمين األرصدة المستحقة إلى شركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ المستحقة الدفع بأسلوب يتوافق مع عق

 إعادة التأمين ذات الصلة.
 
أو عندما يتم تحويل العقد إلى  و انتهاؤهاالتعاقدية أ الحقوقبيتم الوفاء إيقاف االعتراف بموجودات أو مطلوبات إعادة التأمين عندما  يتم 

 طرف آخر.
 

    االستحواذ المؤجلة تكلفة  (6 
  

في من إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة النسبة االستحواذ التي تساوي  تكاليفالنسبة من االستحواذ المؤجلة تكلفة تمثل موجودات 
 . التقريرتاريخ 

 
 ( ذمم التأمين المدينة والدائنة     7 
  

دوات مالية ويتم إدراجها في ذمم التأمين ء التأمين وشركات إعادة التأمين أتمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكال
 .ينة وذمم التأمين الدائنة وليس في مخصصات عقود التأمين أو موجودات إعادة التأمينالمد
 
 التأمين وموجودات إعادة التأمين      عقود( مخصص 8 
  

ز يتم تحديد التزامات عقد التأمين تجاه المطالبات القائمة لكافة االلتزامات الم علن عنها للشركة ولم يتم دفعها في تاريخ بيان المرك
تشتمل األقساط غير المكتسبة التي تم أخذها باالعتبار في التزامات عقد . المالي، باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

 التأمين على نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المرتبطة بفترات تأمين الحقة لتاريخ بيان المركز المالي. 
 

إعادة التأمين تجاه المطالبات القائمة أعاله، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها واألقساط غير  فيما يتعلق بحصة شركات
 إعادة التأمين. عقودالمكتسبة، يتم تصنيفها في البيانات المالية كموجودات 
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 ما يلي: ماإليرادات )بخالف إيرادات التأمين(  تتألف 
  
 ( إيرادات الرسوم والعموالت   1 

 
ادات في التاريخ تقوم الشركة باالعتراف بالرسوم والعموالت المستلمة أو المستحقة التي ال تلزم الشركة بأداء خدمات أخرى كإير

 الفعلي لبدء وثائق التأمين ذات الصلة أو تجديدها. 
 

 ( إيرادات االستثمار    2 
  

من العقارات االستثمارية وأرباح/خسائر القيمة  اإليجاراإليرادات من الموجودات المالية وإيرادات  منإيرادات االستثمار  تتألف
 العادلة للعقارات االستثمارية. 

 
إيرادات الفوائد وإيرادات توزيعات األرباح وصافي األرباح/الخسائر من الموجودات  منادات من الموجودات المالية اإلير تتألف

 المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرباح/الخسائر المحققة للموجودات المالية األخرى.
 

لتناسب الزمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. ويتم االعتراف بإيرادات توزيعات يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس ا
في استالم هذه التوزيعات. ويكون ذلك عادًة في التاريخ الذي يسبق توزيع أرباح سندات الملكية. يتم  الشركةيثبت حق  مااألرباح عند

الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ( بيان أساس االعتراف بصافي أرباح/خسائر ح)3 اإليضاحفي 
 الخسائر واألرباح المحققة للموجودات المالية األخرى. 

 
 في الفترة التي يتم فيها تحديد هذه األرباح أو الخسائريتم إدراج أرباح/خسائر القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن بيان 

 األرباح/الخسائر.
 
 قود اإليجار التشغيلية ع ج(

 
يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ المؤجر بموجبها بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الملكية على أنها عقود إيجار 

على أقساط  األرباح أو الخسائريتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية للمعدات المكتبية ضمن بيان تشغيلية. 
المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد بحوافز عقود االيجار . ويتم االعتراف اإليجارمتساوية على مدى فترة عقد 

 اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار. 
 

  الممتلكات والمعدات د(
 

 ( االعتراف والقياس    1 
 

 اً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقص قياسيتم 
 

على المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على الموجودات المعنية. وتشتمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتياً  التكلفةتشتمل 
الة التشغيلية المناسبة لالستخدام على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى تهيئة الموجودات للح

المزمع لها باإلضافة إلى تكاليف تفكيك وإزالة بنود الموجودات المعنية وإعادة الموقع الذي تقع عليه تلك الموجودات إلى وضعه 
 األصلي.  

 
ة )عناصر رئيسية( من مختلفة، يتم احتسابها كبنود منفصل إنتاجيةعندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات أو المعدات أعمار 

 الممتلكات والمعدات.
 

يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد بالقيمة 
األرباح أو بيان أخرى ضمن  الدفترية لهذا البند من الممتلكات والمعدات. ويتم االعتراف بصافي المبلغ في إيرادات أخرى/مصروفات

 الخسائر. 
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 ( التكاليف الالحقة    2 
 

 المنافعأو المعدات ضمن القيمة الدفترية لهذا البند إذا كان من المحتمل تدفق  يتم االعتراف بتكلفة استبدال أجزاء أحد بنود الممتلكات
االقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى الشركة وكان باإلمكان قياس تكلفته بصورة موثوقة. ويتم االعتراف بتكاليف 

 ند تكبدها. ع األرباح أو الخسائرالصيانة اليومية للممتلكات والمعدات ضمن بيان 
 

 االستهالك      (3 
 

وإذا كان ألحد العناصر عمر ة يرتكز االستهالك على تكلفة األصل ناقصاً قيمته المتبقية. ويتم تقييم العناصر الهامة لكل أصل على حد
 مختلف عن باقي عناصر األصل المعني، يتم احتساب االستهالك على هذا العنصر بصورة منفصلة.  إنتاجي

 
على أقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل عنصر من  األرباح أو الخسائرعتراف باالستهالك ضمن بيان يتم اال

 بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. 
 

. ال يتم احتساب اً كان ذلك مناسبتتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ التقرير ويتم تعديلها إذا 
 . يتم بان األراضي بالتكلفة.استهالك على أراضي التملك الحر واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

      
 فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لكافة فئات الممتلكات والمعدات:

 

 سنة 12 -5 األثاث والتجهيزات 
 سنوات 5 معدات مكتبية 
 سنوات 4 سيارات 
 سنوات 5 -3 بيوترأجهزة كم 
 

  الموجودات غير الملموسة هـ(
 

التي تستحوذ عليها الشركة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأية خسائر متراكمة النخفاض القيمة.  الموجودات غير الملموسةيتم قياس 
 المتضمنة فياالقتصادية المستقبلية  تؤدي إلى زيادة المنافعفقط عندما للموجودات غير الملموسة تم رسملة المصروفات الالحقة تو

 الموجودات ذات الصلة. يتم االعتراف بكافة المصروفات األخرى عند تكبدها. 
 

المقدرة اعتباراً  اإلنتاجية أعمارهااألرباح أو الخسائر على أقساط متساوية على مدى  بيان ضمنالموجودات غير الملموسة يتم إطفاء 
للفترات الحالية  للموجودات غير الملموسةالمقدرة  اإلنتاجية. إن األعمار جاهزة لالستخدام وجوداتالممن التاريخ التي تكون فيه 

حيثماً ويتم تعديلها اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير  رتتم مراجعة طرق اإلطفاء واألعماسنوات.  بخمسوفترات المقارنة تقدر 
 ذلك مناسباً.كان 

 
  ماريةالعقارات االستث ( و
 

عائدات ايجارية أو لزيادة قيمة رأس المال أو لكال األمرين  لتحقيقتتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بها إما 
لبيع في سياق األعمال االعتيادية، أو استخدامها في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات، أو ألغراض إدارية. يتم ليس لغرض اولكن 

ضمن أي تغير يطرأ عليها االعتراف ب ياس العقارات االستثمارية بالتكلفة عند االعتراف المبدئي ويتم قياسها الحقاً بالقيمة العادلة معق
 .  األرباح أو الخسائربيان 
 

ها مؤهالت مهنية مناسبة تقوم الشركة بتحديد القيمة العادلة على أساس التقييم الذي تم إجراؤه من قبل شركة تقييم مستقلة معتمدة ولدي
 وخبرة سابقة في تقييم عقارات في موقع وفئة مماثلة للعقارات التي يتم تقييمها.

  
المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على العقارات االستثمارية. وتشتمل تكلفة العقارات االستثمارية  منالتكلفة  تتألف

العقار االستثماري إلى  إيصالد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى المشيدة من قبل الشركة على تكلفة الموا
 الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع له باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة. 
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تتألف أعمال التطوير قيد اإلنجاز من الممتلكات التي تخضع للتطوير بغرض البيع عند االنتهاء منها ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي 
تكاليف يع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصاً تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البالقيمة القابلة للتحقيق، أيهما أقل. 

 البيع. اإلنجاز ومصرفات
 

 األدوات المالية (ح
 

قبل تاريخ التفعيل.  2011، األدوات المالية، في الدولية إلعداد التقارير الماليةمعايير المن  (2009) 9قامت الشركة بتطبيق المعيار 
 تاريخ التطبيق المبدئي لهذا المعيار.هو  2011يناير  1قررت الشركة إن يكون 

 
تتضمن األدوات المالية غير المشتقة األوراق المالية االستثمارية والودائع وذمم التأمين المدينة والدائنة واألخرى والمستحق من/إلى 

 أطراف ذات عالقة والنقد واألرصدة المصرفية.
 

 المالية غير المشتقة    الموجودات( 1 
 

 االعتراف
 
بكافة االعتراف  مبدئياً  م الشركة باالعتراف بصورة مبدئية بالقروض والذمم المدينة والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه. ويتمتقو

المبينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر(  والمطلوبات المالية األخرى )بما في ذلك الموجوداتوالمطلوبات الموجودات 
 خاصة باألداة المعنية.التعاقدية الحكام األوهو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في بتاريخ المتاجرة، 

 
بين بالقيمة العادلة من خالل األرباح يتم مبدئياً قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة للبند غير الم  

 وبة بصورة مباشرة إلى حيازتها أو إصدارها.أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنس
 

 يتم الحقاً قياس كافة الموجودات المالية المعترف بها بشكل عام إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. 
 
 التصنيف  

 

 يتم في البداية تصنيف األصل المالي وفقاً لقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. 
 

قاسة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالي  ة الم 
  

 يكون األصل المالي مؤهالً للقياس بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كال الشرطين التاليين:
  

  ل التدفقات النقدية التعاقدية؛ االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصي 

 في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ  اتلألدوأن ينشأ عن الشروط التعاقدية و
 . المستحقاألساسي 

 

 يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة في حالة عدم تحقق هذين الشرطين. 
 

خاللها إدارة األعمال وتقديم تقوم الشركة بتقييم نموذج العمل على مستوى المحفظة حيث أن ذلك يمثل أفضل طريقة يمكن من 
 المعلومات إلى اإلدارة. 

 
لتقييم ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية 

 التعاقدية، تأخذ الشركة باعتبارها ما يلي: 
 

  وتأثير تطبيق هذه السياسات؛ سياسات وأهداف اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة 

  كيفية تقييم اإلدارة ألداء المحفظة؛ 

 إيرادات فائدة تعاقدية؛ تحقيق اإلدارة على  استراتيجيةز يترك مدى 

  مدى تكرار مبيعات األصل المتوقعة؛ 

  سبب بيع أي أصل؛ و 

 يتم بيعها بعد فترة قصيرة من االستحواذ  التعاقدي أم بناًء على استحقاقها هل الموجودات التي يتم بيعها يتم االحتفاظ بها لفترة ممتدة
 عليها أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقها.  
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 )تابع(المشتقة  الموجودات المالية غير( 1 
  

 )تابع(التصنيف  
 

 قاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية الم  
  

إن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ال يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات 
 التعاقدية. من أجل تحصيل التدفقات النقدية

 
قامت الشركة بتصنيف بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن هذا التصنيف ينهي أو يقلل بصورة 

 ملحوظة االختالف المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها غير ذلك. 
 

 ملة األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشا
 

على قد تقرر الشركة بصورة نهائية عند االعتراف المبدئي )وفقاً لكل أداة على حدة( تصنيف االستثمارات في بعض سندات الملكية 
القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا أنها ب
 يتم االحتفاظ بسندات الملكية بغرض المتاجرة. كان
 

عندما يثبت حق الشركة في  األرباح أو الخسائريتم االعتراف بتوزيعات األرباح المتعلقة باالستثمارات في سندات الملكية ضمن بيان 
 ر.استالم توزيعات األرباح ما لم تمثل هذه التوزيعات بصورة واضحة استرداد لجزء من تكلفة االستثما

 
يتم االعتراف بأي  كما ال األرباح أو الخسائرإعادة تصنيف األرباح والخسائر من سندات الملكية إلى بيان  يتم على اإلطالقال 

 انخفاض في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.  
 

األعمال المتعلق بإدارة الموجودات  ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي بها ما لم تقم الشركة بتغيير نموذج
 المالية.  

 
 القروض والذمم المدينة

 
س يتم مبدئياً قياس هذه الموجودات بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم قيا

 ة.هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلي
 

 تتألف القروض والذمم المدينة بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى والودائع والذم المدينة األخرى.
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 )تابع(التصنيف  
 

 النقد وما يعادله
 

لدى البنوك وودائع ثابتة ذات فترات استحقاق أرصدة من النقد في الصندوق والنقد وما يعادله  لغرض بيان التدفقات النقدية، يتألف
ر غير هامة من التغيرات في قيمها العادلة، وتستخدم من أصلية تمتد لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ، والتي تخضع لمخاط

 قبل الشركة في إدارة االلتزامات قصيرة األجل.
 

 يتم قيد النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.
 
 ( أسهم الملكية1 

 

كتخفيض  عاديةة المنسوبة مباشرًة إلى إصدار أسهم بالتكاليف اإلضافي فاالعتراكحقوق ملكية. يتم للشركة يتم تصنيف األسهم العادية 
 .الملكيةمن حقوق 

 
 ( المطلوبات المالية غير المشتقة2
 

حددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر( في تاريخ يتم مبدئياً االعتراف بكافة المطلوبات المالية )بما في ذلك المطلوبات الم  
 صبح فيه الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المعنية.المعاملة، وهو التاريخ الذي ت

  
 ( المبالغ المستحقة إلى المساهمين في الوثائق المرتبطة بالوحدات3

 

عند وذلك يتم تصنيف المستحق إلى حاملي الوحدات كالتزام مالي، والذي يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 
بدئي. الحقاً للقياس المبدئي، يتم قياس االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة مع االعتراف الم

 االعتراف بأية تغير في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
 
 ( إيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية4
 

التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو  ااالعتراف باألًصل المالي عندما تنتهي حقوقه تقوم الشركة بإيقاف
عندما تقوم بنقل األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبها نقل كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية أو لم تقم الشركة 

. يتم االعتراف بأي المحولامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتها على األصل بموجبها بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر و
حصص في الموجودات المالية المنقولة المؤهلة إليقاف االعتراف والتي تقوم الشركة بتسجيلها أو االحتفاظ بها كموجودات أو 

صل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل )أو مطلوبات منفصلة في بيان المركز المالي. عند إيقاف االعتراف باأل
القيمة الدفترية المخصصة إلى الجزء من األصل المنقول( والثمن المقبوض )بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي 

 . األرباح أو الخسائرالتزام جديد محتمل( ضمن بيان 
 

إما بكافة مخاطر فعلياً تم بموجبها نقل الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي ولكنها تحتفظ تقوم الشركة بإبرام معامالت ي
وامتيازات الموجودات المالية أو بجزء منها. في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات، ال يتم إيقاف االعتراف 

 .بكافة المخاطر واالمتيازات فعلياً ع االحتفاظ الموجودات م تحويل يتم. المحولةبالموجودات 
 

االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات األصل المالي أو نقله وتحتفظ بصورة فعلية بفيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم الشركة من خاللها 
من خالل مدى تعرضها لتغيرات في  بالسيطرة عليه، تواصل الشركة اعترافها بهذا األصل إلى مدى ارتباطها بهذا األصل ويتحدد ذلك

 قيمة األصل المنقول.
 

تحتفظ الشركة في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات لألصل المالي المنقول مقابل رسوم. يتم إيقاف االعتراف باألصل المنقول 
بعقد الخدمة ويتوقف ذلك على ما إذا عندما تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف. ويتم االعتراف بأي موجودات أو مطلوبات متعلقة 

 كانت رسوم الخدمة أكثر مما يكفي )أصل( أو أقل مما يكفي )التزام( ألداء الخدمات.      
 

 تقوم الشركة بإيقاف االعتراف بأحد المطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو يتم إلغاؤها أو انتهاؤها.
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  انخفاض القيمة (ط
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة  
 

أو مجموعة من الموجودات تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم مما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي 
المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة. يتعرض األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية النخفاض في القيمة عندما يشير الدليل 

مكن الموضوعي إلى حدث خسارة وقع بعد االعتراف المبدئي باألصل وكان لهذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل ي
 تقديره بصورة موثوقة. تأخذ الشركة باالعتبار األدلة على انخفاض القيمة على المستوى الفردي والجماعي.

 

المقترض أو المصدر أو التعثر الصعوبات المالية التي يواجهها قد تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية 
إعادة هيكلة المبلغ المستحق للشركة وفقاً لشروط لم تكن الشركة لتقبلها في الظروف العادية  أو العجز عن السداد من قبل المقترض أو

أو المؤشرات على تعرض أحد المقرضين أو المصدرين لإلفالس أو عدم وجود سوق نشطة ألحد السندات أو أي بيانات ملحوظة 
السداد من قبل المقترضين أو المصدرين أو الظروف  أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في القدرة على

 االقتصادية التي تصاحب التعثر في الشركة.
 

 انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة 
 

األدلة الخاصة بانخفاض قيمة القروض والذمم المدينة على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة  باالعتبارالشركة  تأخذ
دينة الهامة في حالتها الفردية لتحديد ما إذا كان هناك انخفاض محدد في القيمة. إن كافة القروض والذمم المدينة الهامة في الذمم الم

حالتها الفردية التي وجد أنها غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمها بعد ذلك بصورة جماعية لتحديد فيما إذا كان 
ي القيمة دون أن يتم التعرف عليه. أما بالنسبة للقروض والذمم المدينة التي ال تكون هامة في حالتها الفردية، قد وقع أي انخفاض ف

فيتم تقييمها بصورة جماعية لتحديد ما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة من خالل تجميع القروض والذمم المدينة التي لها 
 خصائص مخاطر مماثلة. 

 

ي تاريخ كل تقرير بتقييم كل أصل على حدة للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرض هذا األصل تقوم الشركة ف
النخفاض في القيمة. يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 

 المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لهذا األصل. المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 
 

بعد استكمال  الذمم المدينةتحصيل أي من القروض، يتم شطبه مقابل انخفاض قيمة هذا القرض. ويتم شطب تلك عند عدم القدرة على 
في  تدنيالتي تم شطبها سابقاً و/أو أي حدث يترتب عليه كافة اإلجراءات الالزمة وتحديد مبلغ الخسارة. إن االسترداد الالحق للمبالغ 
 . األرباح أو الخسائرخسائر انخفاض القيمة يقلل قيمة مخصص انخفاض قيمة القروض في بيان 

 

والذمم مخصص مقابل القروض الويتم بيانها ضمن حساب  األرباح أو الخسائريتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان 
يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان  القيمة،ي حال أدى حدث الحق إلى نقص مبلغ خسارة انخفاض . فالمدينة

 . األرباح أو الخسائر
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

ما إذا كان م ستثمارية( للتحققالعقارات االباستثناء المالية )غير  لموجوداتها الدفتريةمراجعة القيم تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير ب
 المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  ذلكالقيمة. في حالة وجود مثل في نخفاض تعرضها الهناك أي مؤشر على 

 

ر اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستم لغرض
 . المنتجة للنقداألخرى عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات  إلى أبعد الحدودتكون مستقلة و
 

. أيهما أكبر، العادلة ناقصاً تكاليف البيع تهستخدام أو قيماالمن  تهتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيم
 ما قبل الضريبة قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم مخصومة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرةمن االستخدام على  ترتكز القيمة

  . والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد الزمنية للمال قيمةليعكس التقييمات السوقية الحالية ل
 

  عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة 
 

األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف أوال بيان هذا ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 
نتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة لتخفيض القيمة الدفترية ألية شهرة تجارية مخصصة للوحدات الم

 المنتجة للنقد على أساس تناسبي.
 

إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي قد يتم تقديرها،  فقط يتم عكس خسائر انخفاض القيمة
 ة عدم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.صافية من االستهالك أو اإلطفاء، في حال
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 مبادئ قياس القيمة العادلة   ي(

 
لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين  تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه

في ذلك التاريخ. تعكس  للشركةفي السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحاً 
 القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

 
القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه  عندما يكون ذلك متاحاً، تقوم الشركة بقياس

نشط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بسهولة وبصورة منتظمة وتمثل المعامالت السوقية الفعلية التي تحدث بصورة منتظمة 
 وفقاً لشروط السوق االعتيادية.  

 
درج في سوق نشط، تستخدم الشركة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة عندما ال يكون هناك سعر م

بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها 
 عاملة.باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير الم

 
أي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو  -يكون سعر المعاملة عادًة هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي

لة المقبوض. عندما تقرر الشركة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العاد
بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق 

االعتراف الملحوظة، وفي هذه الحالة يتم مبدئياً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند 
على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس  األرباح أو الخسائرمبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان ال

 أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.
 

مقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم الشركة بقياس الموجودات في حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات ال
 والمراكز طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.

 
شركة بإدارتها على أساس إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي تقوم ال

صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز طويل 
األجل )أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي مركز قصير األجل( للتعرض لمخاطر محددة. ويتم تخصيص تلك التسويات على مستوى 

الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليها كل أداة  المحافظ إلى
 في المحفظة. 

 
باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها  الشركةتقوم 

 التغيير.  
 

 المخصصات  (ك
 

يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى الشركة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي سواء كان قانوني أو إنشائي يمكن تقديره 
بصورة موثوقة ويكون من المحتمل أن يلزم إجراء تدفقات خارجة للفوائد االقتصادية لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات من 

قات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة المال في خالل تخفيض التدف
 ذلك الوقت والمخاطر المتعلقة بهذا االلتزام. ويتم االعتراف بعكس الخصم كتكلفة التمويل.  

 
 المعامالت بالعمالت األجنبية ل(
 

نبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. كما يتم تحويل يتم تحويل المعامالت بالعمالت األج
الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. ويتم تحويل 

نبية، التي يتم بيانها بالتكلفة التاريخية، إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األج
 . األرباح أو الخسائرالسائدة بتاريخ المعاملة. تمت معاملة أرباح وخسائر الصرف المحققة وغير المحققة ضمن بيان 
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 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين (م

  
 خطة التعويضات المحددة

 

برصد مخصص لتعويضات نهاية الخدمة للموظفين استناداً إلى تقدير قيمة التعويضات المستقبلية التي اكتسبها الموظفون  الشركةتقوم 
 حتساب المخصص وفقاً لطريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.    مقابل مدة خدمتهم حتى تقاعدهم. يتم ا

 

 خطة المساهمات المحددة
 

ً لقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية بدولة  تساهم الشركة في برنامج المعاشات لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا
كز على المساهمة المحددة ويتم تحميل مساهمات الشركة على بيان اإلمارات العربية المتحدة. ويتمثل ذلك في برنامج معاشات يرت

األرباح أو الخسائر في الفترة التي تتعلق بها. وفيما يخص هذا البرنامج، لدى الشركة التزام قانوني وإنشائي بدفع المساهمات الثابتة 
 عند استحقاقها وال توجد أية التزامات بدفع التعويضات المستقبلية.

 

 السهم ربحية (ن
  

ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح أو  والمخفضةبعرض بيانات ربحية األسهم األساسية  الشركةتقوم 
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. بينما يتم تحديد ربحية  علىالخسائر المنسوبة إلى مساهمي الشركة العاديين 

الخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين وتعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة  بتعديل األرباح أو المخفضةالسهم 
 على األسهم العادية المحتملة.  التخفيفكافة لبيان تأثير 

 

 القطاعات  حول تقاريرال (س
 

حقق إيرادات وتتكبد مصروفات، أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن تالتي تزاول  الشركةيتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر 
 للقطاعات التشغيلية نتائجال كافة تتم مراجعةالمكونات األخرى للشركة. اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع  بما في ذلك

موارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه، والذي تتاح التخاذ القرارات الخاصة بال الرئيس التنفيذي للشركةبصورة منتظمة من قبل 
 معلومات مالية بشأنه. 

 

تقديم تقارير بها إلى الرئيس التنفيذي على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع وتلك البنود التي تشتمل نتائج القطاع التي يتم 
بصورة رئيسية مقر موجودات الشركة ) منة رئيسية البنود غير المخصصة بصور وتتألفيمكن تخصيصها على أساس معقول. 

  مصروفات المركز الرئيسي وموجودات ومطلوبات ضريبة الدخل. الشركة( و
 

 المقاصة  (ع
  

فقط عندما، يكون للشركة حق قانوني في  ي المبلغ في بيان المركز الماليتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صاف
المعترف بها ويكون لديها الرغبة إما في تسويتها على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية المطلوبات  مقاصة المبالغ

 بصورة متزامنة.  
 

   2016يناير  1المطبقة على الفترات المحاسبية التي تبدأ في التفسيرات المعايير و (ف
 

في  المبينةالفترات  كافةمتسقة على  بصورةالسياسات المحاسبية المبينة أدناه تطبيق باستثناء التغيرات المذكور أدناه، قامت الشركة ب
 .هذه البيانات المالية

 
، بما في ذلك أي تعديالت الحقة على المعايير األخرى، وأن لتعديالت على المعاييرواالتالية المعايير الجديدة قامت الشركة بتطبيق 

 . لم يكن لتلك التغيرات تأثير مادي على البيانات المالية للشركة.2016يناير  1يكون تاريخ التطبيق المبدئي هو 
 
توضيح الطرق المقبولة لالستهالك  – 38والمعيار المحاسبي الدولي رقم  16التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -

 واإلطفاء
 العديد من المعايير – 2014 – 2012من  التعديالت السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للفترة -
 مبادرة اإلفصاح – 1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  -
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   طبيقها بعدالتفسيرات والمعايير الجديدة التي لم يتم ت (ص
 

 2016يناير  1هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 
بيانات عند إعداد هذه البشكل مسبق المعايير الجديدة أو المعدلة التالية  إال أن الشركة لم تقم بتطبيقويجوز تطبيقها قبل ذلك التاريخ؛ 

 المالية:
 
 (2018يناير  1)اعتباراً من  اإليرادات من العقود مع العمالء المالية التقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  15معيار ال
   

 (2018يناير  1)اعتباراً من  (2014)األدوات المالية  الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  9المعيار 
 (2019يناير  1)اعتباراً من  عقود االيجار الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرلمن ا 16المعيار 

 
 "اإليرادات من العقود مع العمالء"  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15المعيار رقم 

 
كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل إطار شامل لتحديد  الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  15يضع المعيار رقم 

محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار  الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  15المعيار رقم 
الصادر عن لجنة  13والتفسير رقم  "عقود اإلنشاءات" 11"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  18المحاسبي الدولي رقم 

  ."برامج والء العمالء" الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرالتفسيرات 
 

 " األدوات المالية" المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9المعيار رقم 
 

(، والذي يوضح التوجيهات المتعلقة بتصنيف 2009) الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  9قامت الشركة بتطبيق المعيار 
 وقياس الموجودات المالية.

 
، محل التوجيهات الحالية الواردة في المعيار 2014، المصدر في يوليو المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9يحل المعيار رقم 

توجيهات  الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  9تضمن المعيار األدوات المالية: االعتراف والقياس. ي 39المحاسبي الدولي رقم 
المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة  األدواتمعدلة حول تصنيف وقياس 

ن هذا المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف وإيقاف الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتضم
 .   39االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: عقود اإليجار  16المعيار رقم 

 
ة للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية. من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي 16يقدم المعيار 

يقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار 
اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة الذي يمثل التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود 

أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى  –المنخفضة. تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهه للمعيار الحالي 
 عقود إيجار تمويلي وعقود إيجار تشغيلي. 

 
المعيار تأثير  لهذه. في ضوء طبيعة عمليات الشركة، من المتوقع أن يكون عايير أعالهللمتقييم التأثير المحتمل حالياً بالشركة  تقوم

 .للشركةمحدود على البيانات المالية 
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 إدارة المخاطر  .4
   

أمين أو مخاطر التأمين والمخاطر المالية. ال تقوم الشركة بإصدار عقود يتم تقوم الشركة بإصدار عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر الت
 طر وكيفية إدارتها من قبل الشركة:بموجبها تحويل المخاطر المالية فقط. يتضمن هذا القسم إيجاز حول هذه المخا

 
 اإلطار العام للحوكمة   (1

 
رة المالية للشركة هو حماية مساهمي الشركة من التعرض ألحداث تعوق إن الهدف األساسي من اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلدا

 التحقيق المستمر ألهداف األداء المالي الموضوعة. تدرك اإلدارة األهمية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر. 
 
  اإلطار العام إلدارة المخاطر (2
 

يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. وقد قام مجلس اإلدارة 
بتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي تكون مسؤولة عن إعداد ومتابعة سياسات الشركة إلدارة المخاطر. وتقوم هذه اللجنة بتقديم تقارير 

 ة حول أنشطتها. دورية إلى مجلس اإلدار
 

يتم وضع سياسات الشركة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة ووضع الحدود المقبولة للمخاطر ونقاط 
التحكم فيها ولرقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر لتعكس 

 روف السوق وأنشطة الشركة. التغيرات في ظ
 

تقوم لجنة التدقيق لدى الشركة بمتابعة كيف تقوم اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر، كما 
جنة التدقيق لدى تقوم بمراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها الشركة. وتتم مساعدة ل

 الشركة من قبل قسم التدقيق الداخلي ألداء هذا الدور اإلشرافي. ويقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة منتظمة وخاصة إلجراءات
     وضوابط إدارة المخاطر ويتم تقديم تقارير حول نتائج هذه المراجعة إلى لجنة التدقيق.

 
  دارة رأس المال إلاإلطار العام  (3

 

لها أي وحدة من وحدات أعمال الشركة أو  تتعرض لدى الشركة إطار عام إلدارة المخاطر الداخلية يتم من خالله تحديد المخاطر التي
 التي تتعرض لها الشركة بصورة عامة باإلضافة إلى تحديد مدى تأثير تلك المخاطر على رأس المال االقتصادي. 

 
  التنظيمياإلطار العام  (4

  
الجهات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين والمساهمين ومراقبتها عن كثب وذلك لضمان أن الشركة تهتم 

تدير األمور بشكل مرضي لصالحهم. في الوقت ذاته، تهتم الجهات التنظيمية أيضاً بضمان احتفاظ الشركة بمركز مالي مناسب يمكنها 
 لمتوقعة الناتجة عن األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. من الوفاء بااللتزامات غير ا

 

التنظيمية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. ال تتطلب هذه اللوائح اعتماد األنشطة ومراقبتها  المتطلباتتخضع عمليات الشركة إلى 
اد والعجز عن السداد من جانب شركات التأمين فقط ولكنها تفرض أيضاً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر التخلف عن السد

 وذلك للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند حدوثها.
 

 الموجودات ومطلوبات الإدارة  (5
 

تنشأ المخاطر المالية من أوضاع المخاطر المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية وجميعها تكون معرضة 
ة والعامة. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة نظراً لطبيعة استثماراتها والتزاماتها، بمخاطر لتغيرات السوق الخاص

الموجودات التي تم و المطلوباتإدارة  إطار أسعار الفائدة ومخاطر أسعار حقوق الملكية. تقوم الشركة بإدارة هذه األوضاع ضمن
 وفقاً لعقود التأمين واالستثمار.   مطلوباتهاالستثمارات طويلة األجل تزيد عن وضعها من قبل اإلدارة لتحقيق إيرادات من ا

 

الموجودات مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى للشركة و للمطلوباتيتم دمج إدارة الشركة 
 . واالستثمارغير المرتبطة بصورة مباشرة بمطلوبات التأمين 

 

الموجودات جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين لضمان توفر التدفقات النقدية الكافية و للمطلوباتتشكل إدارة الشركة  كما
 الناتجة عن التأمين.   بالمطلوباتكل فترة للوفاء  في
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 )تابع(الموجودات ومطلوبات الإدارة  (5
 

 مخاطر التأمين  ( أ
 

تقبل الشركة مخاطر التأمين بموجب عقود التأمين المكتتبة. إن الشركة معرضة لمخاطر الشكوك التي تحيط بتوقيت وتكرار وحجم 
 المطالبات بموجب هذه العقود. 

 

 ن عقود التأمينات العامة والتأمين على الحياة: تقوم الشركة بالتأمين على األنواع التالية م
 
 

 عقود التأمين على الحياة عقود التأمينات العامة 

   المسؤولياتتأمين     الجماعي على الحياةالتأمين  

 تأمين ضد الحوادث   االئتمانيالتأمين على الحياة 

  تأمين الممتلكات  حياة األفراد  التأمين على 

  تأمين السيارات  

 تأمين الصحي ال  

 التأمين البحري  

 التأمين الهندسي  

 
تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات الفعلية ودفعات االمتيازات أو توقيتها عن 

ة المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات واالمتيازات الفعلي وحجمهاالمطالبات حدوث التوقعات الخاصة بها. ويتأثر ذلك بمدى تكرار 
 إلى ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات. الشركةطويلة األجل. وعليه، تهدف 

 
يتم الحد من التعرض للمخاطر أعاله من خالل عملية التنويع على مستوى محفظة كبيرة من عقود التأمين. كما تتم معالجة تغيير 

 . ختيار الدقيق والتنفيذ لتوجيهات استراتيجية التأمين باإلضافة إلى استخدام ترتيبات إعادة التأمينالمخاطر من خالل اال
 

إن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة مخاطر التأمين لدى الشركة هما استراتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما هو مبين 
 أدناه. 

 
 استراتيجية التأمين 

 
 العامة التأمينات 

 
إن الهدف من استراتيجية التأمين التي تتبعها الشركة هو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبير من المخاطر المماثلة. ويؤدي 

 هذا األمر إلى تقليل تقلبات نتائج هذه المحافظ. 
 

ول التي يتم فيها التأمين على األعمال والقطاعات تقوم الشركة بوضع استراتيجية تأمين تحدد فئات األعمال التي يتم التأمين عليها والد
هذه االستراتيجية إلى موظفي التأمين في وحدات األعمال المختلفة من يتم نقل  التي تكون فيها الشركة مستعدة لتقديم خدمات التأمين.

ة األعمال والدولة التي تتم فيها األعمال خالل سلطات التأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجبها أعمال التأمين وفقاً لحجم وفئ
وقطاع األعمال وذلك بهدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة. تبرم كافة عقود التأمينات العامة، باستثناء التأمين 

 البحري، لمدة سنة ويحق لشركات التأمين رفض التجديد أو تغيير شروط وبنود العقد عند التجديد. 
 

قاء الطبي جزءاً من إجراءات التأمين لدى الشركة والتي يتم بموجبها تحميل أقساط التأمين لتعكس الحالة الصحية للمتقدم يمثل االنت
عن عائلته. وترتكز األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي تستند على الخبرة  الطبي والتاريخبطلب التأمين 

ة. يتم تقييم العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقاً لإلجراءات السابقة والتوجهات الحالي
 الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادها. 
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 التأمين على الحياة   
 

تتم إدارة أعمال التأمين في كل وحدة من وحدات األعمال من خالل إدارة متخصصة في أعمال التأمين ذات الصلة ويكون لهذه اإلدارة 
يق سياسة التأمين بصورة واضحة صالحيات رسمية محددة وتضم موظفي تأمين مؤهلين وحاصلين على التدريب المناسب. يتم توث

 لبيان المخاطر غير المقبولة والشروط المطبقة على المخاطر غير القياسية.     
 

مناسبة. ويتم إجراء  الخاصة بالتسعير التزالفتراضات االتتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد أن 
. ويؤكد هذا التحليل عما كان متوقع في النتائج الفعلية ماديي تغير أ معرفة ما هو مصدر توقعتحليل لتغيرات اإليرادات والمطلوبات ل

 مدى مالئمة االفتراضات المستخدمة في التأمين والتسعير.    
 

 وتكرار حدوثها المطالبات مبالغ

 

من ة كما قامت بنفس الشيء داخل كل فئة المقبولمخاطر التأمين  طبيعة تنويع بغرض الخاصة بها وضعت الشركة إستراتيجية التأمين
العديد ب وتكرار حدوثها مبالغ المطالباتالمتوقعة. يمكن أن تتأثر النتيجة  للحد من التقلبات فيإليجاد تنوع كبير من المخاطر  الفئات
ث والتأمين البحري. تعتبر بأعمال التأمين على الممتلكات والسيارات والتأمين ضد الحوادبصورة رئيسية تقوم الشركة  عوامل.المن 

 أعمال التأمين هذه عقود تأمين قصيرة األجل حيث تتم دراسة المطالبات وتسويتها خالل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن ضده.
 
 ممتلكاتال
 

مجموعات ى أربع إلالتأمين على الممتلكات تغطي مجموعة متنوعة من المخاطر، وبالتالي تنقسم عقود التأمين على الممتلكات إن فئة 
 . والسرقة الناتجة عن العوامل الجوية واألضرار العمل التجاريوتوقف  الحريق وهي، المخاطرمن 
 

تكلفة إعادة بناء  إن .عليها المؤمن محتوياتالو الخاصة بالممتلكاتيتم إبرام عقود التأمين هذه بالرجوع إلى قيمة االستبدال التجارية 
 هي العوامل توقف العمل التجاريعمليات  عادة تشغيلمحتويات والوقت المستغرق إلمقابل الويض استبدال أو التعالممتلكات و

ناتجة عن هذه العقود  منخسائر كبيرة لوقوع أكبر احتمال ينشأ  رئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات في ظل هذه السياسات.ال
 ظروف الطقس.األضرار الناجمة عن من وغيرها  واألضرار الناتجة عن الفيضاناتالعواصف الحرائق و

 
 السيارات

 

والتسبب في حدوث إعاقة ، بالسياراتعن الضرر الذي يلحق حاملي وثائق التأمين تعويض إلى  عقود التأمين على السياراتتهدف 
 سياراتهم. التي تلحق سرقةال الحوادث والحرائق أو منأخرى ألطراف 

 
 ق مجموعة مناسبة من معايير اختيار المخاطر.يتم وضع حدود وتوجيهات التأمين لتطبي

 
ة التي تؤثر في تكاليف استبدال السيارات العوامل الرئيسييمثل كال من مستوى األحكام القضائية المتعلق بحاالت الوفيات واإلصابات و

 .مستوى المطالبات
 

 التأمين البحري
 

لوسائل النقل ضرار وااللتزامات التي تنشأ بسبب خسارة أو تلف تهدف عقود التأمين البحري إلى تعويض حاملي العقود مقابل األ
 والحوادث البحرية التي يترتب عليها خسارة كلية أو جزئية للشحنات.البحري 

 
فيما يتعلق بالتأمين البحري، فإن المخاطر الرئيسية تمثل في خسارة أو تلف السفن والحوادث التي يترتب عليها خسارة كلية أو جزئية 

 نات.للشح
 

تهدف استراتيجية التأمين الخاصة بفئة التأمين البحري إلى ضمان التنويع الجيد للوثائق في ضوء السفن وطرق الشحن التي تخضع 
 للتأمين.
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 الحوادثالتأمين ضد 

 

، مثل تعويض العمال والحوادث الشخصية وااللتزام العام تجاه طرف أخر وفقدان األموال، فإن الحوادثفيما يتعلق بفئة التأمين ضد 
 في مستوى المطالبات. مستوى الخسائر أو الضرر واألحكام القضائية المحتملة تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر

 
لمطالبات. ة لالفعال والتسويةالتأمين  إلعادةتقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل استراتيجية التأمين الخاصة بها وترتيبات كافية 

هات التأمين يتم وضع حدود وتوجيتسعى استراتيجية التأمين إلى ضمان التنوع الجيد لمخاطر التأمين في ضوء طبيعة وقيمة المخاطر. 
 لتطبيق مجموعة مناسبة من معايير اختيار المخاطر.

 
 المطالبات والسعي إلى إجراء تسوية مبكرة لها من أجل تقليل تعرضها لتطورات غير متوقعة. تقوم الشركة بشكل فعال بإدارة

 
 ات الخاصة بكافة فئات األعمال. مقابل المطالبقدرتها المالية على البقاء لدى الشركة ترتيبات إعادة تأمين كافية لحماية 

 
فئات األعمال بغرض الحد من الخسائر إلى مبلغ تراه اإلدارة  وكافية لكافة ةتأمين غير متناسبحصلت الشركة على تغطية إعادة 

 مناسب. 
 

 تركز المخاطر
 

 تتركز مخاطر التأمين الناتجة عن عقود التأمين في الشرق األوسط وهو ما يشبه العام السابق.
 

  استراتيجية إعادة التأمين
 

تقوم الشركة بإعادة التأمين على جزء من مخاطر التأمين التي تقوم بالتأمين عليها وذلك بهدف مراقبة تعرضها للخسارة وحماية 
 الموارد الرأسمالية. 

 

المخاطر المالية. يوجد لدى الخاص بإدارة  كما هي مبينة في اإليضاحمخاطر االئتمان، على إعادة التأمين المتنازل عنه  يشتمل
يكون مسؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمين المقبولة والذي الشركة قسم إعادة التأمين 

ابعة األعمال طبقاً لتلك المعايير. ويقوم هذا القسم بصورة مستمرة بمت وحداتمين من قبل ضافة إلى متابعة شراء إعادة التأباإل
 . ومدى القدرة على استمراريته برنامج إعادة التأمين التطورات في

 

بشراء مجموعة من عقود إعادة التامين المناسبة وغير المناسبة لتخفيض صافي تعرض الشركة ألي حدث. عالوة على الشركة تقوم 
إعادة  عقودمحددة. وتخضع عملية شراء ذلك، يجوز لموظفي التأمين شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في ظل بعض الظروف ال

وتتم مراقبة إجمالي نفقات إعادة التأمين االختياري بصورة منتظمة وحدات األعمال المعنية التأمين االختيارية إلى الموافقة المسبقة من 
  من قبل قسم إعادة التأمين.

 
 حساسية أرباح وخسائر التأمين

 
: 2015) 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  أرباحمليون درهم  108.9علنة للشركة الم   بلغت مساهمة عمليات التأمين في النتائج

 (. ال تتوقع الشركة أية تأثير هام من عمليات التأمين لألسباب التالية:مليون درهم 4.101
 

على أعمال التأمين  في معدل االحتفاظ العام من قبلويتم المساهمة  (٪52: 2015) ٪57احتفاظ عام يبلغ  معدللدى الشركة 
برامج إعادة  في. إال أن مخاطر هذه الفئة تخضع لتغطية كافية من خالل الفائض ٪100 بها بلغ معدل االحتفاظحيث ي، السيارات

 الجسيم.التأثير المالي لحماية الشركة من تأمين الخسائر وذلك 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

 بع( )تا حول البيانات المالية إيضاحات
 
 إدارة المخاطر )تابع(  .4
 
 )تابع(إدارة مطلوبات الموجودات  (5
 
 المخاطر المالية   ب(

 

 : وأنشطتها التشغيلية جراء استخدامها لألدوات المالية من إن الشركة معرضة للمخاطر األساسية التالية 
 

 مخاطر االئتمان؛ 

 مخاطر السيولة؛ 

  مخاطر السوق؛ 

 المخاطر التشغيليةو. 
 
الشركة وسياساتها والطرق أعاله ويصف أغراض  المذكورةلمخاطر الشركة لكل من ا تعرض حول معلومات اإليضاحم هذا يقد

. يتم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية ضمن لرأس المال الشركةقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة ل المستخدمة من قبلها
  هذه البيانات المالية.

 

 الئتمان مخاطر ا (1
 

تتمثل مخاطر االئتمان بالمخاطر الناتجة عن تسبب أحد األطراف في أداة مالية ما في خسائر مالية للطرف األخر نتيجة عدم قدرته 
تتم متابعة مدى االلتزام بهذه السياسة ويتم بصفة منتظمة مراجعة التعرضات والمخالفات من أجل التعرف على  على الوفاء بالتزاماته.

 صلة والتغيرات في بيئة المخاطر.مدى ال
 

لمخاطر االئتمان لدى فإن القيمة الدفترية تمثل أقصى تعرض فيما يتعلق بجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة، 
مدة من قبل اإلدارة . يتم إيداع إعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين معتالتقريرتاريخ ا هو مبين في البيانات المالية في الشركة كم

 وتكون عادة شركات دولية ذات سمعة جيدة.  
 

وذلك  ،ان الناتجة عن المناطق الجغرافيةتقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركة إعادة التأمين المعنية ورصد تركزات مخاطر االئتم
  ادة التأمين.من قبل شركات إعالمالءة المالية لحد من تعرضها لخسائر كبيرة نتيجة عدم بغرض ا

 
إعادة التأمين وتقوم بتحديث استراتيجية شراء عقود إعادة  اتشركللجدارة االئتمانية لفي تاريخ كل تقرير، تقوم اإلدارة بإجراء تقييم 

 التأمين والتأكد من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة إذا لزم األمر. 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

 )تابع(  ات الماليةحول البيان إيضاحات
 

 إدارة المخاطر )تابع(  .4
 

 المخاطر المالية )تابع(  ب(
 

 مخاطر االئتمان )تابع(  (1
 

تقوم الشركة بمتابعة تركزات مخاطر االئتمان حسب القطاع وحسب الموقع الجغرافي. فيما يلي تحليل لتركزات مخاطر االئتمان 
  بتاريخ التقرير:

 

 ع القانونيةاألرصدة المصرفية والودائ
 واستثمارات الدين

 ذمم التأمين المدينة
 موجودات إعادة التأمين والذمم المدينة األخرى

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
       

 123.180.702 226.245.007 330.866.878 461.410.228 94.416.295 115.541.215 القيمة الدفترية
 ========= ======== ========= ========= ========= ========= 

       حسب القطاع التركيز
 المؤسسات المالية/ -
 123.180.702 226.245.007 50.776.157 64.006.982 30.704.760 38.454.255 شركات إعادة التأمين   
 - - 32.528.436 83.127.880 63.711.535 77.086.960 البنوك -
 - - 3.870.847 9.604.889 - - العقارات -
 - - 57.907.732 69.334.872 - - الخدمات -
 - - 185.783.706 235.335.605 - - أخرى -
 ----------------- --------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------- 

 123.180.702 226.245.007 330.866.878 461.410.228 94.416.295 115.541.215 إجمالي القيمة الدفترية
 ========= ======== ========== ========= ========= ========= 

       

       حسب الموقع التركيز
 10.315.083 22.962.628 287.369.445 445.504.842 94.416.295 85.945.006 اإلمارات العربية المتحدة -
 13.461.595 23.919.499 11.778.083 4.845.018 - 3.815.660 دول مجلس التعاون الخليجي  -
 6.189.050 13.777.576 4.585.762 4.632.825 - - دول عربية أخرى -
 - - - - - 25.687.555 دول أسيوية -
 83.738.861 145.920.204 2.402.140 2.869.448 - 92.994 دول أوروبية -
 9.476.113 19.665.100 24.731.448 3.558.095 - - أخرى -
 ----------------- --------------- ----------------- ----------------- ----------------- ---------------- 

 123.180.702 226.245.007 330.866.878 461.410.228 94.416.295 115.541.215 إجمالي القيمة الدفترية
 ========= ======== ========== ========= ========= ========= 

  
 تعتبر فئة األدوات المالية المذكورة أعاله أفضل ما يمثل تعرض الشركة األقصى إلى مخاطر االئتمان في نهاية السنة. 

  
لتأمين على أساس مكان إقامة والذمم المدينة األخرى وموجودات إعادة ا المدينة التأمين لذممزات حسب الموقع يتم قياس الترك

 زات حسب الموقع لالستثمارات غير المحتفظ بها للمتاجرة على أساس موقع الجهة المصدرةطراف المقابلة. ويتم قياس التركاأل
 للضمان.

 
 :ن المدينة والذمم المدينة األخرىذمم التأميعمار ألفيما يلي تحليل 

 

 ض القيمة انخفا اإلجمالي  انخفاض القيمة  اإلجمالي  
 2016 2015 
 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

 - 119.069.918 - 238.034.700 مبالغ لم يحن موعد استحقاقها
     

     متأخرة السداد
 - 75.851.472 - 58.139.408 يوماً  30-0من 
 - 75.806.236 - 63.989.276 يوماً  180-31من 
 - 2.170.062 - 57.239.396 يوماً  365-181من 

 (14.810.235) 57.969.190 (14.810.235) 44.007.448 يوماً  365أكثر من 
 ------------------- ------------------- ------------------ ------------------- 

 461.410.228 (14.810.235) 330.866.878 (14.810.235) 
 =========== =========== ========== =========== 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 
 إدارة المخاطر )تابع(  .4

 
 المخاطر المالية )تابع(  ( ب
 

 مخاطر السيولة   (2
 

اقبة متطلبات السيولة تتم مر المالية. هامطلوباتالمرتبطة بتتمثل مخاطر السيولة بمخاطر مواجهة الشركة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتها 
 عند استحقاقها.  تالتزاماأي بصورة يومية وتحرص اإلدارة على ضمان وجود األموال الكافية للوفاء ب

 
 بيان االستحقاقات  
  
معاملة اللتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية. ويتم إلى اطلوبات المالية للشركة استناداً يلخص الجدول أدناه بيان استحقاقات الم 

 بموجب إشعار كما لو كان قد تم تقديم اإلشعار فوراً.  سدادها يتمالمبالغ التي 
 

 
 مخاطر السوق (3
 

تلك  كانتسواء  ة نتيجة للتغيرات في أسعار السوق،من تقلب قيمة األدوات المالي التي قد تنتج المخاطربمخاطر السوق  تتمثل
ثر على كافة األوراق المالية التي يتم المتاجرة ل أخرى تؤداة أو عواماألداة المالية بعينها أو مصدر األب متعلقةالتغيرات نتيجة لعوامل 

بها في السوق. تعمل الشركة على الحد من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خالل المراقبة المستمرة 
تغيرات يسية التي تؤثر على تقوم الشركة بمراقبة العوامل الرئ ذلك،للتطورات في أسواق األسهم والسندات المحلية. باإلضافة إلى 

 المستثمر بها. ويشمل ذلك إجراء تحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركات سوق األسهم والسندات،
 

 مخاطر العمالت  أ( 
 

أ من تقلب قيمة األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنش التي قد تنتج المخاطربتتمثل مخاطر العمالت 
 من األدوات المالية بالعمالت األجنبية. إن العملة الرسمية للشركة هي الدرهم اإلماراتي. 

 
وبالتالي فإن تعرض  ي،درهم اإلماراتالصرف  سعرأمام إن التعرضات الهامة للشركة تتم بالدوالر األمريكي والمثبت سعر صرفه 

 ا أن كافة ترتيبات إعادة التأمين تقريباً تتم بالدوالر األمريكي. لمخاطر العمالت األجنبية محدود إلى ذلك المدى. كم الشركة
 

  التدفقات النقدية التعاقدية  
 --------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 القيمة الدفترية 2016ديسمبر  31

 إجمالي التدفقات
 النقدية التعاقدية

 أقل من
 يوما   180

 يوما   180من 
 سنوات 5-1 إلى سنة واحدة

 درهم درهم درهم درهم درهم 
      

      المطلوبات
 ذمم التأمين الدائنة وذمم 

 - - (399.584.892) (399.584.892) 399.584.892 ائنة أخرىد  
 ========= =========== =========== ====== ====== 

      
 
 القيمة الدفترية 2015ديسمبر  31

إجمالي التدفقات 
 النقدية التعاقدية

 أقل من
 يوماً  180

 يوماً  180من 
 سنوات 5-1 إلى سنة واحدة

 درهم درهم درهم درهم درهم 

      المطلوبات
 ذمم التأمين الدائنة وذمم

 - - (306.698.842) (306.698.842) 306.698.842 ائنة أخرىد  
 ========= ========== ========== ====== ====== 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 
 إدارة المخاطر )تابع(  .4

 
 المخاطر المالية )تابع(  ( ب
 

 مخاطر السوق )تابع(   (3
 

 مخاطر أسعار الفائدة  ب( 
 

نظراً للتغيرات في أسعار الفائدة  ماداة مالية ألقيمة التدفقات النقدية المستقبلية  التقلب فيمخاطر في ار الفائدة تتمثل مخاطر أسع
 السوقية. 

 
، تراوحت أسعار الفائدة للودائع الثابتة من 2016ديسمبر  31ودائعها المصرفية. في بيرتبط تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة 

 .سنوياً( ٪6 إلى ٪1: 2015) سنوياً  ٪1.6إلى  1٪

 
نقطة أساس على مدى السنة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى، كان سيؤدي ذلك إلى  100 أسعار الفائدة بمقدار انخفضتفي حال 
وبالمثل فإن  درهم(. 927.318 :2015) درهم 792.479 بما يقارب 2016ديسمبر  31السنة المنتهية في  خسائرصافي  ارتفاع
 العكسي.بنفس الدرجة ولكن في االتجاه  على األرباح في أسعار الفائدة كان سيؤدي إلى التأثيرنقطة أساس  100بمقدار الزيادة 

 
  األسهم سعارأمخاطر  ج( 

  
نتيجة للتغيرات في أسعار السوق )باستثناء ما مالية ة عن تقلب القيمة العادلة ألداة بالمخاطر الناتج أسعار األسهمتتمثل مخاطر 

األداة المالية ب متعلقةتلك التغيرات نتيجة لعوامل  كانتسواء  مالت األجنبية(،لتغيرات الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العا
 ثر على كافة األدوات المالية المماثلة التي يتم المتاجرة بها في السوق. ؤبعينها أو مصدر األداة أو عوامل أخرى ت

 

 بالموجودات والمطلوبات المالية التي قد تتقلب قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.  أسعار األسهماطر يرتبط تعرض الشركة لمخ
 

من إدارة تلك المخاطر من خالل وضع ومراقبة األهداف  أسعار األسهمبمخاطر  يتعلقتتطلب السياسة المتبعة من قبل الشركة فيما 
خطط متنوعة وحدود لالستثمار في كل قطاع أو سوق. ال تختلف القيم العادلة  ووضع يهاعل المفروضة قيودوال اتاالستثمار

 . الدفتريةللموجودات المالية عن قيمها 
 

 الحساسيات
 يوضح. نوع األعماليوضح الجدول المبين أدناه نتائج اختبار الحساسية لألرباح أو الخسائر وحقوق الملكية الخاصة بالشركة حسب 

  سعار الناتجة عن تأثير التغيرات في هذه العوامل على استثمارات الشركة: األالتغيرات في عوامل مخاطر  تحليل الحساسية تأثير
 

 سعار األفي  ٪10بنسبة  االنخفاض  سعار األفي  ٪10الزيادة بنسبة  

 حقوق الملكية األرباح أو الخسائر  حقوق الملكية األرباح أو الخسائر 
 درهم درهم    درهم درهم   
       2016ديسمبر  31

 (5.652.444) -  5.652.444 - القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 - (27.288.216)  - 27.288.216 الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 

      

       2015ديسمبر  31
 (7.225.238) -  7.225.238 - القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 - (19.038.469)  - 19.038.469 الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 



 

35 

 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
    

 مخاطر )تابع( الإدارة  . 4
  

 المخاطر المالية )تابع(   ب(
 

 المخاطر التشغيلية (4
 

تنتج عن تعطل النظام أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في  التي قدتشغيلية بمخاطر الخسارة تتمثل المخاطر ال
قد يكون لها  وأحال عدم قدرة األنظمة الرقابية على أداء المهام المطلوبة، يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية ضرراً لسمعة الشركة 

 تؤدي إلى تكبد خسائر مالية. ن الممكن أنأو متبعات قانونية أو تنظيمية 
 

إال أنه من خالل وضع نظام رقابي صارم ومراقبة ومواجهة المخاطر  قضاء على كافة المخاطر التشغيليةال يمكن أن تتوقع الشركة ال
 المحتملة، يمكن للشركة إدارة تلك المخاطر.

 
لفصل الفعال بين المهام والتحكم في الدخول على األنظمة وتحديد دليل تفصيلي للنظم واإلجراءات تتضمن كيفية ابتحتفظ الشركة 

تتم مراقبة  التدقيق الداخلي.ولتزام التركيز على إطار لال مع الصالحيات وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وإجراءات التقييم إلخ.
ت في مجال األعمال من خالل التخطيط االستراتيجي مخاطر األعمال مثل التغيرات في بيئة األعمال والتغيرات التكنولوجية والتغيرا

 للشركة وإعداد الميزانية التقديرية. 
 

 استخدام التقديرات واألحكام  . 5
  

التقديرات تشتمل على قياس مخصصات عقود التأمين  فيإن مجاالت أعمال الشركة التي تنطوي على مصادر رئيسية لعدم اليقين 
 المالية.  وتحديد القيم العادلة لألدوات

  
 قياس مخصصات عقود التأمين 

 

)أ( المزيد من التفاصيل حول السياسة المحاسبية الخاصة بالشركة والمتعلقة باحتساب عقود التأمين. إن 3 اإليضاحيتضمن 
 . 15 اإليضاحاالفتراضات الرئيسية الموضوعة فيما يتعلق بمطلوبات عقود التأمين مدرجة في 

 
 تصنيف عقود التأمين

 

 تم تصنيف العقود كعقود تأمين عندما يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين الهامة من حامل عقد التأمين إلى الشركة. ي
 

هناك عدد من العقود التي تم بيعها والتي تقوم الشركة بموجبها بوضع أحكام حول مستوى مخاطر التأمين التي تم تحويلها. يتم تقييم 
مكانية وجود سيناريوهات ذات طبيعة تجارية تكون الشركة ملتزمة فيها بدفع ر إاألخذ باالعتبامستوى مخاطر التأمين من خالل 

تعويضات إضافية هامة. تتمثل هذه التعويضات بتلك التي تزيد عن المبالغ مستحقة الدفع فيما لو لم يكن قد وقع الحدث المؤمن عليه. 
ليف التقييم وال تتضمن خسائر القدرة على تحميل حامل العقد نفقات الخدمات هذه المبالغ اإلضافية مطلوبات التعويضات وتكا تتضمن

 المستقبلية.   
 

 قيد التسوية سواء تم اإلبالغ عنها أو لم يتم   المطالباتمخصص 
 

التأمين. يتطلب من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة إلى حاملي العقود والناتجة عن المطالبات بموجب عقود 
على افتراضات هامة حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وهامة من األحكام  بالضرورة التقديراتترتكز هذه 

 وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.  
 

يتم . بيان المركز الماليوضع تقديرات إلجمالي التكلفة المتوقعة للتعويضات التي تم اإلبالغ عنها في تاريخ  وبصورة محددة، يجب
باستخدام مجموعة من األساليب التقرير عنها في تاريخ  اإلبالغلمتكبدة التي لم يتم وضع تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات ا

كتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامش انحراف القياسية لتوقع المطالبات اال
 .15وقد تم بيانها في اإليضاح  عكسي،

 
مطالبات التأمين بتقدير  يتم تقدير المطالبات التي تخضع ألحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة منفردة. عادة يقوم خبير تسوية

لممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتها المتعلقة بالمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولم يتم تعويضات ا
   عنها.اإلبالغ 
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 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
    

 استخدام التقديرات واألحكام )تابع( .5
 

 ةتصنيف األدوات المالي
 

 انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة
 

يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل فيما يتعلق بذمم التأمين المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. لتحديد ما إذا 
لسيولة لحاملي وثائق التأمين كانت ذمم التأمين المدينة قد تعرضت النخفاض القيمة، يتطلب ذلك قيام الشركة بتقييم الوضع االئتماني وا

 2015وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، ومعدالت االسترداد السابقة، بما في ذلك االستقصاءات المفصلة التي تمت خالل عام 
بيان ف ضمن والمالحظات الواردة من الشؤون القانونية. يتم االعتراف بالفروق بين المبالغ المقدر تحصيلها والقيمة الدفترية كمصرو

بيان األرباح أو الخسائر. سوف يتم االعتراف بأي فروق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة ضمن 
 األرباح أو الخسائر في وقت التحصيل.

 
: 2015درهم )مليون  14.8 بلغ 2016ديسمبر  31مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من ذمم التأمين المدينة كما في  إن
 درهم(. مليون 8.14

 
 اختبار كفاية المطلوبات

 
كفاية مطلوبات عقود التأمين. تستفيد الشركة من  ضمانإجراء اختبارات كفاية المطلوبات من أجل  ،مالييتم بتاريخ بيان كل مركز 

فات اإلدارية باإلضافة إلى إيرادات االستثمار من المطالبات والمصرو وتسويةالمستقبلية التعاقدية ات النقدية قأفضل تقديرات التدف
 تحميل أي عجز على األرباح أو الخسائر. الحالفي . يتم المطلوباتالموجودات التي تغطي مثل تلك المطلوبات، عند تقييم كفاية 

 
 وأعمال التطوير قيد االنجاز تقييم العقارات االستثمارية

 
مستقلة يكون لديها المؤهالت المهنية المناسبة المعترف بها  خارجية تقييم شركةبل ستثمارية من قالعادلة للعقارات االالقيمة  يتم تحديد

بتحديد سنوياً تقوم شركة التقييم المستقلة والخبرة السابقة في تقييم عقارات تقع في نفس موقع العقار الخاضع للتقييم ومن نفس الفئة. 
  .ية للشركةلمحفظة العقارات االستثمار القيمة العادلة

 
 ملحوظةالهامة غير ال مدخالتالوالتقييم  أسلوب

 
مة العادلة للعقارات االستثمارية باإلضافة إلى المدخالت الهامة غير ييوضح الجدول التالي أسلوب التقييم المستخدم في قياس الق

 الملحوظة التي تم استخدامها.
 

 ارية وأعمال التطوير قيد اإلنجاز.القيمة العادلة لعقاراتها االستثمأخذت الشركة أعلى وأفضل قيم عادلة فيما يتعلق بقياس 
  
 

 
 أسلوب التقييم

 
 هامة غير ملحوظة مدخالت

غير الملحوظة الهامة  المدخالتالعالقة بين 
 القيمة العادلةوقياسات 

   
 تزيد/تنقص القيمة العادلة المقدرة في حال:قد   
 طريقة القيمة المتبقية (1
لتقييم من خالل مقارنة يقة ا(  طر2

 المبيعات

 عقارات تملك حر -
ال يخضع لتعهدات أو حقوق والتزامات  -

 ألطراف أخرى 
 صالحية قانونية ونظامية -
 حالة العقار -
 قيمة المبيعات للعقارات الخاضعة للمقارنة -
 إجمالي قيمة التطوير -
 تكلفة اإلنشاء -

 رالعقار ال يندرج ضمن فئة التملك الحكان  -
العقار يخضع ألي تعهدات وحقوق كان  -

 والتزامات
ألية إشعارات/أحكام قانونية  يخضع العقاركان  -

 ذات تأثير سلبي
 العقار يشوبه أية عيوب/أضراركان  -
العقار يخضع للتقلبات في قيمة المبيعات كان  -

 الخاصة بالعقارات المجاورة في المنطقة.
كاليف ذات كان العقار يخضع للتطوير والت -

 الصلة.
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 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 
  التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات المالية .6

 
 البنود في بيان المركز المالي وفئات األدوات المالية.  مجموعة يقدم الجدول أدناه مطابقة بين

   
القيمة العادلة من  2016ديسمبر  31في 

خالل األرباح أو 
 الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

 األخرىالشاملة 

 
 بالتكلفة 
 المطفأة 

 إجمالي 
 القيمة 

 الدفترية 
  درهم  درهم  درهم  درهم 

     الموجودات المالية
 446.599.993 446.599.993 - - ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 329.406.592 - 56.524.436 272.882.156 األوراق المالية االستثمارية 
 10.000.000 10.000.000 - - الودائع القانونية

 79.936.160 79.936.160 - - النقد واألرصدة المصرفية

 ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
 865.942.745 536.536.153 56.524.436 272.882.156 المالية إجمالي الموجودات

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

     المطلوبات المالية
 399.584.892 399.584.892 - - ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
 399.584.892 399.584.892 - - المالية المطلوباتإجمالي 

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

القيمة العادلة من  2015ديسمبر  31في 
خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

 األخرىالشاملة 

 
 بالتكلفة 
 المطفأة 

 إجمالي 
 لقيمة ا

 الدفترية 
 درهم  درهم  درهم  درهم  

     الموجودات المالية
 316.056.643 316.056.643 - - ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 262.637.068 - 72.252.377 190.384.691 األوراق المالية االستثمارية 
 10.000.000 10.000.000 - - الودائع القانونية

 84.518.795 84.518.795 - - واألرصدة المصرفيةالنقد 
 ---------------- --------------- ---------------- ---------------- 

 673.212.506 410.575.438 72.252.377 190.384.691 إجمالي الموجودات المالية
 ========= ======== ========= ========= 
     

     المطلوبات المالية
 306.698.842 306.698.842 - - ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
 306.698.842 306.698.842 - - إجمالي المطلوبات المالية

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

 

 عادلة لألدوات المالية القيمة ال .7
 

ترتكز القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض 
 تقييم أخرى. بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب الشركةاألسعار المقدمة من الوسطاء. فيما يتعلق باألدوات المالية األخرى، تقوم 

 

فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم تداولها بصورة نادرة ولديها شفافية أسعار ضئيلة، تكون القيمة العادلة أقل موضوعية وتتطلب 
درجات متفاوتة من األحكام التي تستند إلى السيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر 

 لى األداة المحددة. ع
 

بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد  الشركةتقوم 
 القياسات. 

 

 : السعر السوقي المدرج )غير المعدل( في سوق نشط ألداة مطابقة.1المستوى 
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 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  .7

 
التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة  1: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 

تي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات ال
نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ت عتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون 

 فيها جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.
 

: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال 3لمستوى ا
ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم 

المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار  تقييمها بناًء على األسعار
 االختالفات بين األدوات.

 

تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لها أسعار سوقية 
والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر  ملحوظة. تشتمل االفتراضات

وفروق االئتمان وعوامل أخرى ت ستخدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسهم وأسعار صرف العمالت األجنبية 
 والربط بينها.  وأسعار ومؤشرات أسعار األسهم والتقلبات المتوقعة في األسعار

 

إن الهدف من أساليب التقييم هو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه 
 لتحويل االلتزام بموجب معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. 

 

  وبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلةالنظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات/المطل أ(
 

النظام المتدرج للقيمة  المستوى فيالتقرير حسب  تاريخبالقيمة العادلة في  التي يتم قياسهاتحليالً لألدوات المالية  التالي يوضح الجدول
 بيان المركز المالي.. تستند المبالغ على القيم المعترف بها في القيمة العادلة تصنيف قياسات في العادلة التي يتم

 

     2016ديسمبر  31 كما في
 اإلجمالي 3المستوى   2المستوى   1المستوى  الموجودات المالية

 درهم درهم درهم درهم 
     

 -القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 272.882.156 2.934.243 - 269.947.913 موجودات مالية

يرادات الشاملة القيمة العادلة من خالل اإل
 56.524.436 300.000 - 56.224.436 وجودات مالية م  - األخرى

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

 326.172.349 - 3.234.243 329.406.592 
     الموجودات غير المالية 
 82.390.000 82.390.000 - - العقارات االستثمارية 

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

 326.172.349 - 85.624.243 411.796.592 
 ============ ========== =========== ============ 

     2015ديسمبر  31في 
 اإلجمالي 3ستوى الم  2المستوى   1المستوى  الموجودات المالية

 درهم درهم درهم درهم 
     

 -القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 190.384.691 2.948.279 - 187.436.412 موجودات مالية

ة القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشامل
 72.252.377 300.000 - 71.952.377 موجودات مالية  -األخرى 

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

 259.388.789 - 3.248.279 262.637.068 
     الموجودات غير المالية 
 72.890.000 72.890.000 - - العقارات االستثمارية 

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

 259.388.789 - 76.138.279 335.527.068 
 ============ ====== =========== ============ 

 

لم تكن هناك تحويالت بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة أعاله. عالوة على ذلك، لم يكن هناك تغير في أساليب التقييم 
 فيما يتعلق بتقييم األدوات المالية.
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 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  .7
 

  األدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة ب(
 

مستوى في المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة ويحللها حسب ال للموجودات والمطلوباتيوضح الجدول التالي القيم العادلة 
  تصنيف قياسات القيمة العادلة. هيتم في الذيالنظام المتدرج للقيمة العادلة 

 

 2016ديسمبر  31كما في 

 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 

 إجمالي 
 القيمة العادلة

 إجمالي 
 القيمة الدفترية 

      
      الموجودات المالية

 79.936.160 79.936.160 - - - النقد واألرصدة المصرفية
 10.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - الودائع القانونية

 ذمم التأمين المدينة والذمم 
 446.599.993 446.599.993 - - - المدينة األخرى  
 -----------  ---------------  -----------  -----------------  ------------------  

 - 10.000.000 - 536.536.153 536.536.153 
 ====== ======== ====== ========= ========== 
      

      المطلوبات المالية
 ذمم التأمين الدائنة والذمم  

 399.584.892 399.584.892 - - - الدائنة األخرى  

 ====== ====== ====== ========= ========== 
 2015ديسمبر  31

 

 

 
 1المستوى 

 
 2المستوى 

 
 3المستوى 

 إجمالي 
 القيمة العادلة

 إجمالي 
 القيمة الدفترية 

      
      الموجودات المالية

 84.518.795 84.518.795 - - - النقد واألرصدة المصرفية
 10.000.000 10.000.000 - 10.000.000 - الودائع القانونية

 ذمم التأمين المدينة والذمم 
 316.056.643 316.056.643 - - - المدينة األخرى  
 -----------  ---------------  -----------  -----------------  ------------------  

 - 10.000.000 - 410.575.438 410.575.438 
 ====== ======== ====== ========= ========== 
      

      المطلوبات المالية
 ذمم التأمين الدائنة والذمم  

 306.698.842 306.698.842 - - - الدائنة األخرى  

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

م قياسها بالتكلفة المطفأة التي لها طبيعة قصيرة األجل )حتى سنة واحدة(، فيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يت
 ها العادلة.  مساوية لقيمقيمها الدفترية ترى اإلدارة أن 
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 الممتلكات والمعدات . 8
  2016 2015 
 درهم  درهم  إيضاح 
    

 12.093.113 9.987.399 3-8 الموجودات التشغيلية
 2.173.953 14.125.917 1-8 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

  --------------- -------------- 
 14.267.066 24.113.316  ديسمبر 31في 
  ========= ======== 

 

 يتعلق بتكلفة متكبدة لتطوير برامج داخلية.مليون(  2: 2015)ن درهم مليو 13.1تشتمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على مبلغ  8-1
  

 الموجودات غير الملموسة 8-2
  2016 2015 
 درهم  درهم  إيضاح 
    

 3.188.665 2.789.972 3-8 والتراخيص برامج الكمبيوتر
  ======== ======= 
  

 الموجودات التشغيلية 8-3
 

 
أراضي تملك 

 حر
 أثاث

 سيارات معدات مكتبية توتركيبا
أجهزة حاسب 

 آلي

إجمالي 
 الموجودات
التشغيلية 
 الملموسة

الموجودات 
 غير الملموسة

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم التكلفة
        
 2.310.031 25.811.980 7.930.278 360.150 2.176.954 13.688.223 1.656.375 2015يناير  1في 

 1.611.873 1.222.515 152.105 529.400 132.227 408.783 - اإلضافات 
 - (126.562) (4.320) (50.000) (72.242) - - تاالستبعادا

 ------------- --------------- ------------- ----------- ------------- --------------- ------------- 
 3.921.904 26.907.933 8.078.063 839.550 2.236.939 14.097.006 1.656.375 2015ديسمبر  31في 
 ------------- --------------- ------------- ------------ ------------- --------------- ------------- 
        

 3.921.904 26.907.933 8.078.063 839.550 2.236.939 14.097.006 1.656.375 2016يناير  1في 
 482.003 443.173 167.760 110.900 155.363 9.150 - اإلضافات 
 - (210.220) - (208.900) (1.320) - - تاالستبعادا

 -------------- --------------- -------------- ------------ -------------- --------------- -------------- 
 4.403.907 27.140.886 8.245.823 741.550 2.390.982 14.106.156 1.656.375 2016ديسمبر  31في 

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

        
        االستهالك واإلطفاء

 647.504 11.096.244 6.140.489 222.125 1.107.285 3.626.345 - 2015يناير  1في 
 85.735 3.732.590 1.583.565 178.302 356.273 1.614.450 -   لسنةلالمحمل 

 - (14.014) (1.152) - (12.862) - - عند االستبعادات
 ------------ ------------- ------------- ----------- -------------- --------------- ----------- 

 733.239 14.814.820 7.722.902 400.427 1.450.696 5.240.795 - 2015ديسمبر  31في 
 ------------ ------------- ------------- ----------- -------------- --------------- ----------- 
        
 733.239 14.814.820 7.722.902 400.427 1.450.696 5.240.795 - 2016يناير  1في 

 880.696 2.515.602 411.804 155.525 361.987 1.586.286 - لسنة  لالمحمل 
 - (176.935) - (176.935) - - - عند االستبعادات

 ------------ -------------- -------------- ----------- -------------- --------------- ------------- 
 1.613.935 17.153.487 8.134.706 379.017 1.812.683 6.827.081 - 2016ديسمبر  31في 

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

        القيم الدفترية
 3.188.665 12.093.113 355.161 439.123 786.243 8.856.211 1.656.375 2015ديسمبر  31في 
 ======== ======== ====== ====== ====== ======== ======== 

 2.789.972 9.987.399 111.117 362.533 578.299 7.279.075 1.656.375 2016ديسمبر  31في 

 ======== ======== ====== ====== ====== ======== ======== 
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 شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 اخل دولة اإلمارات العربية المتحدة( العقارات االستثمارية )د .9
 2016 2015 
 درهم  درهم  
   

 70.390.000 72.890.000 يناير  1في 
 2.500.000 9.500.000 التغير في القيمة العادلة

 ---------------- --------------- 
 72.890.000 82.390.000 ديسمبر 31في 
 ========= ======== 
 

الدفترية للعقارات االستثمارية في القيمة العادلة للعقارات وفقاً للتحديد الذي يتم من قبل شركة تقييم خارجية مستقلة يكون  تتمثل القيمة 9-1
، والتي العقار الخاضع للتقييموفئة لديها المؤهالت المهنية المناسبة المعترف بها والخبرة السابقة في تقييم عقارات تقع في نفس موقع 

ة من قبل مجلس اإلدارة بصورة سنوية. تم تحديد القيمة العادلة على أساس طريقة تقييم الدخل وطريقة مقارنة تخضع للمراجع
 .ا باالعتبار من قبل شركة التقييمالتي تم أخذه الهامةاالفتراضات  5المبيعات وطريقة القيمة السوقية المقترحة. يتضمن اإليضاح 

 
 التشغيلية المتعلقة بهذه العقارات: فيما يلي إيرادات اإليجار والمصروفات

 2016 2015  
 درهم  درهم  
   

 2.500.000 9.500.000 (21)إيضاح  – القيمة العادلة من العقارات االستثمارية أرباح)خسائر(/
 ======= ======= 
 

 االستثمارية األوراق المالية .10

 2016 2015  
 درهم  درهم  
   

 190.384.691 272.882.156 قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بال
 72.252.377 56.524.436 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 ------------------ ---------------- 
 329.406.592 262.637.068 
 ========== ========= 

 
 مليون درهم(. 269: 2015مليون درهم ) 4.43الل السنة بشراء أسهم بقيمة قامت الشركة خ

 
 االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 10-1
 

 2016 2015  
 درهم  درهم  
   

 استثمارات محتفظ بها باإلنابة عن حاملي وثائق المنتجات
 40.163.569 97.094.973 (25المرتبطة بالوحدات )راجع إيضاح   

 146.962.072 146.832.051 مدرجة في دولة اإلمارات ملكية سندات 
 310.771 333.334 سندات ملكية مدرجة خارج دولة اإلمارات

 2.948.279 2.934.243 سندات ملكية غير مدرجة خارج دولة اإلمارات
 - 25.687.555 خارج دولة اإلمارات  صكوك مدرجةسندات 

 ----------------- ----------------- 
 272.882.156 190.384.691 
 ========== ========= 
 

 يتم إدراج استثمارات الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن هذه الفئة عند االعتراف المبدئي.
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 شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع. 
 

 ع( )تاب حول البيانات المالية إيضاحات
 

 اإليرادات الشاملة األخرىاالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  10-2
 

 2016 2015  
 درهم  درهم  

   سندات ملكية
   

 72.252.377 56.524.436 مدرجة في دولة اإلمارات  ملكية سندات
 ========= ======== 

 

 أعمال تطوير قيد اإلنجاز .11
 

 2016 2015  
 درهم  درهم  
   

 80.700.000 80.950.000 يناير  1القيمة العادلة في 
 250.000 (2.830.000) )انخفاض قيمة( / عكس انخفاض القيمة

 ---------------- --------------- 
 80.950.000 78.120.000 ديسمبر 31في القيمة العادلة 

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

من االستثمار في مشروع الميدان العقاري في دولة  ٪10لتي تمت بغرض االستحواذ على تمثل أعمال التطوير قيد االنجاز الدفعات ا
كوصي على حصة عالقة يعمل  ذياإلمارات. يتم الترويج للمشروع من قبل شركة "الخليجية لالستثمارات العامة )ش.م.ع(" طرف 

 استثمار الشركة في المشروع. 
 

البدء في أعمال  يتمالعقاري ذ.م.م.، طرف ذي عالقة. كما في نهاية فترة التقرير، لم  تم تسجيل سند الملكية باسم جيجكو للتطوير
 المشروع.

 

 الودائع القانونية .12

 

يتعين على شركات التأمين التي تعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة إيداع هذه الودائع القانونية لدى البنوك الوطنية التي تم 
 لقانونية، التي تعتمد على طبيعة أنشطة التأمين، ال يمكن سحبها إال بموافقة مسبقة من الهيئات التنظيمية.تحديدها. إن الودائع ا

 
   ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى .13
 

  2016 2015 
 درهم درهم 
   

 236.017.724 315.023.651 المستحق من حاملي الوثائق والوسطاء 
 78.177.013 103.902.911 التأمين وإعادة التأمينالمستحق من شركات 

 (14.810.235) (14.810.235) (1-13مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها )إيضاح 
 ----------------- ----------------- 
 404.116.327 299.384.502 

 16.672.141 42.483.666 الذمم المدينة األخرى
 20.847.643 31.227.838 تكاليف استحواذ مؤجلة

 3.663.302 6.872.786 مصروفات مدفوعة مقدماً 
 ----------------- ---------------- 

 340.567.588 484.700.617 ديسمبر 31في 
 ========== ========= 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 المشكوك في تحصيلها  الذمم المدينةمخصص  13-1
 

 2016 2015  
 درهم  درهم  
   

 13.976.333 14.810.235 يناير   1الرصيد في 
 833.902 - المحمل للسنة

 ---------------- --------------- 
 14.810.235 14.810.235  ديسمبر 31في 
 ====== ===  ======== 

 
 واألرصدة المصرفية  النقد .14
 

  2016 2015 
 درهم درهم 
   

 102.500 82.500 النقد في الصندوق 
 ---------- ----------- 

   األرصدة المصرفية:
 1.684.479 10.605.808 حسابات جارية
 82.731.816 69.247.852 ودائع الثابتة
 ---------------- --------------- 
 79.853.660 84.416.295 
 ---------------- --------------- 
 79.936.160 84.518.795 
 ========= ======== 
   

 (70.627.056) (57.081.152) استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر تواريخناقصاً: الودائع ذات 
 ----------------- ---------------- 

 13.891.739 22.855.008 ديسمبر 31النقد وما يعادله في 
 ========= ======== 

   
   أرصدة مصرفية:

 84.16.295 75.945.006 في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 - 3.908.654 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي

 ---------------- --------------- 
 79.853.660 84.416.295 
 ========= ======== 

 
 درهم( مرهونة مقابل التسهيل االئتماني الممنوح للشركة.مليون  62: 2015درهم )مليون  62هناك ودائع ثابتة بقيمة 

 
 سنوياً(. ٪6إلى  ٪1: 2015سنوياً ) ٪6إلى  ٪1تخضع الودائع الثابتة لفائدة تتراوح من 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 إعادة التأمين عقود وموجودات عقود التأمين  مطلوبات .15
 

 ملخص لتقرير االكتواري حول المخصصات التقنية 
 
 ديسمبر  31 

2016 
 ديسمبر  31

2015 
 يناير  1

2015 
 درهم  درهم  درهم  

 )م عاد بيانها( )م عاد بيانها(  
    إجمالي مطلوبات عقود التأمين

 95.770.550 168.597.429 290.234.808 المطالبات التي تم اإلبالغ عنها ولم يتم تسويتها
 28.550.295 42.534.345 88.081.940 لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهاا

 186.387.812 228.016.001 295.276.003 األقساط غير المكتسبة
 ----------------- ---------------- ---------------- 

 310.708.657 439.147.775 673.592.751 إجمالي مطلوبات عقود التأمين
 ----------------- ---------------- ---------------- 
    

    موجودات عقود شركات إعادة التأمين
 (59.472.031) (123.180.702) (226.245.007) المطالبات التي تم اإلبالغ عنها ولم يتم تسويتها

 (6.793.328) (14.301.415) (39.805.724) لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهاا
 (93.813.576) (106.216.785) (114.662.663) األقساط غير المكتسبة

 ------------------- ------------------ ------------------ 
 (160.078.935) (243.698.902) (380.713.394) إجمالي موجودات عقود شركات إعادة التأمين

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

    صافي
 36.298.519 45.416.727 63.989.801 المطالبات التي تم اإلبالغ عنها ولم يتم تسويتها

 21.756.967 28.232.930 48.276.216 لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهاا
 92.574.236 121.799.216 180.613.340 األقساط غير المكتسبة

 ------------------ ---------------- ---------------- 
 292.879.357 195.448.873 150.629.722 
 ========== ========= ========= 
 

ة بموجب القانون تم إجراء تقدير اكتواري لمطالبات التأمين من قبل خبير اكتواري مستقل وفقاً لمتطلبات اللوائح المالية الجديدة الصادر
فيما يتعلق بشركات ووكالء التأمين. يتم وضع تقديرات إلجمالي التكاليف المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم  2007لسنة  6االتحادي رقم 

البيانات  يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى
 التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامش انحراف عكسي.

 
 .28*راجع إيضاح 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 )تابع(إعادة التأمين عقود عقود التأمين وموجودات  مطلوبات .15
 

 :السنةين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل فيما يلي الحركة في مطلوبات عقود التأم
 

 2015ديسمبر  31                             2016ديسمبر  31 
 -------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------------- 
 صافي إعادة التأمين اإلجمالي   صافي التأمين إعادة اإلجمالي 
 درهم درهم درهم  درهم درهم درهم 

        المطالبات
        المطالبات القائمة في نهاية السنة

 45.416.727 (123.180.702) 168.597.429  63.989.801 (226.245.007) 290.234.808 علن عنهامطالبات م  
 28.232.930 (14.301.415) 42.534.345  48.276.216 (39.805.724) 88.081.940 إلبالغ عنهامطالبات متكبدة ولم يتم ا

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

 378.316.748 (266.050.731) 112.266.017  211.131.774 (137.482.117) 73.649.657 
        

 163.666.156 (125.156.597) 288.822.753  211.739.225 (199.702.133) 411.441.358 مطالبات تمت تسويتها خالل السنة
        

        المطالبات القائمة في بداية السنة
 (36.298.519) 59.472.031 (95.770.550)  (45.416.727) 123.180.702 (168.597.429) علن عنهامطالبات م  

 (21.756.967) 6.793.328 (28.550.295)  (28.232.930) 14.301.415 (42.534.345) مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
 -------------------- ---------------------- --------------------  -------------------- ---------------------- ------------------- 

 578.626.332 (328.270.747) 250.355.585  375.633.682 (196.373.355) 179.260.327 
 (15.012.425) - (15.012.425)  (22.012.563) - (22.012.563) الزيادة في المستردات

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

 164.247.902 (196.373.355) 360.621.257  228.343.022 (328.270.747) 556.613.769 المطالبات المتكبدة
 =========== ============ ===========  =========== ============ =========== 
        

        ر المكتسبةاألقساط غي
 121.799.216 (106.216.785) 228.016.001  180.613.340 (114.662.663) 295.276.003 السنة نهايةاإلجمالي في 

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

 92.574.236 (93.813.576) 186.387.812  121.799.216 (106.216.785) 228.016.001 ر خالل السنةالمحر
 (121.799.216) 106.216.785 (228.016.001)  (180.613.340) 114.662.663 (295.276.003) الزيادة خالل السنة

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

 (29.224.980) 12.403.209 (41.628.189)  (58.814.124) 8.445.878 (67.260.002) صافي الحركة خالل السنة
 -------------------- ----------------------- --------------------  -------------------- ------------------- -------------------- 

 92.574.236 (93.813.576) 186.387.812  121.799.216 (106.216.785) 228.016.001 السنة بدايةاإلجمالي في 
 =========== ============= ===========  =========== =========== ========== 

        .28*راجع إيضاح 



 

46 

 

  مين ش.م.ع.شركة االتحاد للتأ
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين )تابع( .15
 

 االفتراضات والحساسيات  
 

 اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات 
 

مطالبات قيد التسوية هو التوصل إلى تقديرات إن الهدف من اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخاصة باحتساب احتياطي ال
يتم معتدلة للمبالغ المحتملة أو المتوقع دفعها. إن مصادر البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر داخلية وتستخدم دراسات تفصيلية 

 معلومات أخرى يتم نشرها. إجراؤها سنوياً. تتم مراجعة االفتراضات لضمان توافقها مع ممارسات السوق المنظورة أو أية 
 

م إن طبيعة األعمال تجعل من الصعب إجراء تنبؤ موثوق بالمبالغ المحتمل دفعها نتيجة لمطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات التي ت
االعتبار ظروف المطالبة على حدة مع األخذ بعين  حالةاإلبالغ عنها. يتم تقييم كل مطالبة تم اإلبالغ عنها بطريقة مستقلة على أساس كل 

والمعلومات المتاحة من القائمين على تسوية الخسائر واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة. تتم بصورة منتظمة مراجعة تقديرات 
 القضايا ويتم تحديثها عند ورود أية معلومات جديدة. 

 

أن االلتزامات النهائية قد تختلف نتيجة للتطورات الالحقة أو في حال ترتكز المخصصات على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. إال 
 حدوث أية كوارث. إن تأثير العديد من البنود التي تؤثر على التكاليف النهائية للخسائر يصعب تقديرها.  

 

المعنية ومدى تعقيد المطالبة وحجم  كما تختلف درجة صعوبة تقدير المخصص وفقاً لطبيعة األعمال وذلك نظراً لالختالفات في عقود التأمين
 المطالبات والصعوبة الفردية للمطالبات وتحديد تاريخ حدوث المطالبة واإلبالغ عن التأخيرات. 

 

تقدير مخصصات الحوادث التي وقعت ولم يتم اإلبالغ عنها تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية لإن الطريقة المتبعة من قبل الشركة 
 الماضية وتفاصيل برنامج إعادة التأمين وذلك عند تقييم المبالغ المتوقعة الستردادات إعادة التأمين. والتقديرات 

 

 إن االفتراضات التي يكون لها أعظم األثر على قياس مخصصات عقود التأمين هي معدالت الخسارة المتوقعة ألقرب سنة وقعت فيها الحوادث. 
 

المتنوعة يعتبر مؤشر على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل الشركة. ترى الشركة أن االلتزامات  إن تحليل الحساسية حول االفتراضات
لتي الخاصة بالمطالبات المقررة في بيان المركز المالي كافية، إال أنها تعترف بأن عملية التقدير ترتكز على بعض المتغيرات واالفتراضات ا

 ائية.قد تختلف عند تسوية المطالبات بصورة نه
 

 جدول تطور المطالبات
 ------------ ----------- ------------ ------------- 
 اإلجمالي 2016 2015 2014 
 ------------ ----------- ------------ ------------- 

 درهم درهم درهم درهم اإلجمالي
     المطالبات المدفوعة

 55.804.164 260.547.493 165.505.239 126.751.432 في نهاية سنة الخسائر -
 197.758.671 - 145.346.955 52.411.716 بعد سنة واحدة -
 24.545.226 - - 24.545.226 بعد سنتين -
 ---------------- --------------- --------------- ---------------- 

 775.108.061 260.547.493 310.852.194 203.708.374 الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
 375.113.095 227.176.969 148.199.930 (263.804) االلتزام المعترف به

 3.203.653 - - - االلتزام الخاص بسنوات سابقة
 ---------------- --------------- --------------- ---------------- 

  المركز  إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان
 378.316.748 - - - أمين على الحياة()باستثناء الت المالي

 ====== ====== ====== ========= 
     صافي

     المطالبات المدفوعة
 347.857.826 155.611.252 106.815.372 85.431.202 الخسائرفي نهاية سنة  -
 81.330.949 - 57.471.676 23.859.273 بعد سنة واحدة -
 2.717.637 - - 2.717.637 بعد سنتين -
 ---------------- --------------- --------------- ---------------- 

 431.906.412 155.611.252 164.287.048 112.008.112 الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
 114.171.390 51.658.630 66.892.076 (4.379.316) االلتزام المعترف به

 (1.905.373) - - - االلتزام الخاص بسنوات سابقة
 -------------- -------------- -------------- --------------- 

 إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان المركز  
 112.266.017 - - - المالي )باستثناء التأمين على الحياة(

 ====== ====== ====== ========= 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 )تابع(  ت الماليةحول البيانا إيضاحات
 

 والذمم الدائنة األخرى   ذمم التأمين الدائنة .16
  

  2016  2015  
 درهم درهم 
   

 130.677.585 155.635.582 الذمم الدائنة التجارية
 95.522.563 133.219.279 المستحق إلى شركات التأمين وإعادة التأمين

 36.069.417 34.406.341 احتياطي األقساط المحتفظ به
 ----------------- ----------------- 
 323.261.202 262.269.565 
   

   الذمم الدائنة األخرى:
 2.088.500 2.083.251 توزيعات أرباح غير مطالب بها

 20.052.243 50.632.553 المصروفات المستحقة والمصروفات األخرى
 22.288.534 23.607.886 السحوبات المصرفية على المكشوف

 ------------------ ---------------- 
 399.584.892 306.698.842 
 ========== ========= 

 
    مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين .17

  
 2016 2015 
 درهم درهم 
   

 1.659.151 2.069.350 يناير  1في 
 591.198 1.547.500 المحمل للسنة 

 (180.999) (199.973) المدفوع خالل السنة
 -------------- -------------- 
 2.069.350 3.416.877 ديسمبر  31في 
 ======== ======= 

 
 رأس المال واالحتياطيات   .18
 

 درهم للسهم الواحد. 0.1سهم بقيمة  330.939.180 يتألف منمال شركة، كما قامت بالكامل بدفع رأسأصدرت ال 
 

 2016 2015 
 ----------------------------------------- -------------------------------------- 
 درهم عدد األسهم درهم عدد األسهم 
     
 330.939.180 330.939.180 330.939.180 330.939.180 ديسمبر 31في 
 ========= ========== ========= ========= 

 
 االحتياطي القانوني والخاص .19

  
 ٪10، تقوم الشركة بتحويل 1984لسنة  8وقانون الشركات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم بنود تأسيس الشركة وفقاً ل

من رأسمال الشركة. ووفقاً  ٪50لـ من صافي أرباحها السنوية، إن وجدت، إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح هذا االحتياطي مساوياً 
من قبل  إيقافهإلى أن يتم  الخاص، إلى االحتياطي إن وجدتمن صافي األرباح السنوية،  ٪10م تحويل أيضاً لبنود التأسيس، يت

ألغراض تحددها الجمعية العمومية  الخاصبناًء على اقتراح مجلس اإلدارة. يمكن أن يستخدم االحتياطي  االعتياديةالجمعية العمومية 
 بناءاً على توصيات مجلس اإلدارة.  االعتيادية

 
 احتياطي القيمة العادلة  .20
 

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات الماليةالقيمة العادلة  لف احتياطييتأ
 .اإليرادات الشاملة األخرى
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 
 إليرادات من االستثمارات   صافي ا .21

  
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في  
 2016 2015 
 درهم درهم 
   

   اإليرادات من األوراق المالية االستثمارية
 - 32.475 إيرادات توزيعات األرباح  

 715.685 39.060 المحققة من استثمارات األرباح 
 (25.105.270) (36.098.500) من خالل األرباح أو الخسائر عادلةالبالقيمة غير المحققة من استثمارات الخسائر 

 (4.960.951) (6.702.065) الفائدة على حساب التداول بالهامش
 (3.773.879) (1.070.444) مصروفات إدارة االستثمار

   
   اإليرادات من العقارات االستثمارية / أعمال التطوير قيد اإلنجاز

 2.500.000 9.500.000 (1-9عادلة للعقارات االستثمارية )إيضاح الزيادة في القيمة ال
 250.000 (2.830.000) (11)انخفاض قيمة( / عكس انخفاض قيمة أعمال التطوير قيد اإلنجاز )إيضاح 

   

   اإليرادات األخرى
 1.807.345 1.465.256 الفائدة على الودائع الثابتة

 (215.614) 266.440 إيرادات / )مصروفات( متنوعة 
 ------------------ ----------------- 
 (35.397.778) (28.782.684) 
 ========== ========== 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية .22

  
 ديسمبر 31للسنة المنتهية في     
 2016 2015 
 درهم درهم 
   

 66.391.451 70.441.248 المصروفات العمومية واإلدارية لعمليات التأمين
 12.723.980 13.531.747 لالستثمارات والعمليات المركزية  –أخرى 

 --------------- --------------- 
 79.115.431 83.972.995 اإلجمالي

 ========= ======== 
   تت

 تتضمن المصروفات العمومية واإلدارية أعاله على التكاليف التالية:
 

  

 2016 2015 
 همدر درهم 
   

 53.483.993 58.680.494 تكاليف الموظفين
 5.345.672 5.927.694 اإليجار 

 3.818.325 3.396.298 االستهالك واإلطفاء
 16.467.441 15.968.509 أخرى

 ---------------- --------------- 
  83.972.995 79.115.431 

 ========= ======== 
 270 278 ر ديسمب 31متوسط عدد الموظفين في 

 === === 
 
 درهم( 15.000: 2015درهم ) 15.000اهمات مجتمعية بقيمة قدمت الشركة خالل السنة مس 22-1
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 معامالت األطراف ذات العالقة .23
 

قساط وتسديد المطالبات والدخول في معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تقوم الشركة في سياق أعمالها االعتيادية بتحصيل األ
. ترى إدارة الشركة بأن شروط مثل هذه )المعدل( 24تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبـي الدولي رقـم 

  أطراف أخرى.المعامالت ال تختلف بصورة ملحوظة عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها من 
 

  فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة: أ(
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في  
 2016 2015 
 درهم درهم 
   

 11.125.701 7.995.769 أقساط مكتتبة

 ========= ======== 
 3.908.809 24.570.346 مدفوعة مطالبات

 ========= ======== 
 48.100.000 - اهأسهم ملكية مشتر

 ========= ======== 
 13.526.275 - أسهم ملكية مباعة

 ========= ======== 
   موظفي اإلدارة الرئيسيين

   

 2.400.000 2.400.000 تعويضات قصيرة األجل
 ======= ======= 

 107.020 140.000 تعويضات طويلة األجل
 ====== ====== 

 
 ديسمبر  31كما في  رصدة لدى األطراف ذات العالقةفيما يلي تفاصيل األ ب(

 2016 2015 
 درهم درهم 
   

 31.556.705 24.725.500 (مدرجة ضمن المستحق من حاملي وثائق التأمين)أقساط تأمين مدينة 
 ======== ======== 

 إجمالي المطالبات قيد التسوية )مدرجة ضمن المطالبات التي تم 
 3.516.976 892.900 م يتم تسويتها(اإلبالغ عنها ول   
 ======== ======== 

 12.000.233 - أسهم ملكية محتفظ بها
 ========= ======== 

 72.890.000 72.890.000 عقارات استثمارية
 ========= ======== 

 80.950.000 78.120.000 أعمال تطوير قيد اإلنجاز
 ========= ======== 
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  تأمين ش.م.ع.شركة االتحاد لل
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 االرتباطات وااللتزامات الطارئة .24
 

 كمستأجر اإليجارعقود 
 

 غير القابلة لإللغاء كما يلي: ع إيجارات عقود اإليجار التشغيلييتم دف
 

 2016 2015 
 درهم درهم 
   

 1.674.019 1.389.623 أقل من سنة
 1.519.415 1.975.717 أكثر من سنة

 -------------- ------------- 
 3.193.434 3.365.340 ديسمبر 31في 
 ======== ======= 
 

 . وتمتد عادًة عقود اإليجار لمدة سنة مع خيار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. مكاتبها بموجب عقود إيجار تشغيليتستأجر الشركة 
 

 االلتزامات
 
 2016 2015 
 درهم درهم 
   

   

 54.978.688 54.978.688 التزامات تتعلق بإنشاء عقارات للتطوير
 ========= ======== 
   

   الضمانات
 2016 2015 
 درهم درهم 
   

 34.079.577 34.079.577 خطابات ضمان
 ========= ======== 
 

 لح هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة.درهم( صادر لصا 10.000.000: 2015)درهم  10.000.000تتضمن مبلغ 
 

 االلتزامات الطارئة
 

كمدعى عليها في عدد من القضايا القانونية فيما يتعلق بأنشطتها التأمينية. ويتم رصد مخصص على أساس كل حالة على  تدخل الشركة
التدفقات الخارجة للموارد االقتصادية وعندما يمكن حدة عندما يكون من المحتمل أن ينتج في النهاية خسارة على الشركة من حيث 

 .تقدير قيمة التدفقات الخارجة بصورة موثوقة
 

 بالمنتجات المرتبطة بالوحدات  مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين فيما يتعلقالمبالغ  .25
 

ى استثمار ومخاطر. يتم استثمار الجزء أصدرت الشركة خالل السنة وثائق تأمين للمنتجات المرتبطة بالوحدات، والتي تنطوي عل
 في هذه البيانات المالية. 1-10االستثماري بالنيابة عن حاملي وثائق التأمين كما هو مفصح عنها في اإليضاح 

 

 الحركة خالل السنة:

 
 ديسمبر  31

2016 
 ديسمبر  31

2015 
 درهم درهم 
   

 6.554.831 40.163.569 يناير  1كما في 
 صافي رسوم التخصيص، – تثمر من قبل حاملي وثائق التأمينالمبلغ المس

 34.772.216 57.294.440 االستردادات، االنقضاء والتنازل   
 (1.163.478) (363.036) التغير في القيمة العادلة

 ---------------- --------------- 
 97.094.973 40.163.569 
 ========= ======== 
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  مين ش.م.ع.شركة االتحاد للتأ
  

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 القطاع  حولالمعلومات  . 26
  
 معلومات حول القطاعات التشغيلية 
  

 التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتها الرئيسية. بإعداده الشركة بناء عليألغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى قطاعين أعمال هما التأمينات العامة والتأمين على الحياة. تمثل هذه القطاعات األساس الذي تقوم  
 

 اإلجمالي التأمين على الحياة التأمينات العامة 
 --------------------------------------------- -------------------------------------------- --------------------------------------------- 

 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
عاد بيانها(   عاد بيانها(  )م  عاد بيانها(  )م   )م 
       

 681.102.234 877.105.235 214.158.858 271.028.053 466.943.376 606.077.182 إجمالي أٌقساط التأمين
 (328.834.171) (380.308.493) (91.989.492) (112.531.051) (236.844.679) (267.777.442) إعادة التأمين المتنازل عنها

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

 352.268.063 496.796.742 122.169.366 158.497.002 230.098.697 338.299.740 صافي األقسام المحتجزة
 صافي التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة والمستحق 

 (66.074.568) (109.738.436) (44.091.675) (52.011.448) (21.982.893) (57.726.988) إلى حاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات  
 ---------------------- --------------------- ---------------------- --------------------- ----------------------- --------------------- 

 286.193.495 387.058.306 78.077.691 106.485.554 208.115.804 280.572.752 صافي األقساط المكتسبة
 --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- 
       

 (164.247.902) (228.343.022) (15.757.393) (7.482.692) (148.490.509) (220.860.330) صافي المطالبات المتكبدة
 9.578.054 (8.239.145) (6.449.084) (21.454.979) 16.027.138 13.215.834 صافي العموالت المكتسبة / )المتكبدة(

 (66.391.451) (70.441.248) (20.402.569) (21.212.102) (45.988.882) (49.229.146) مصروفات إدارية
 (29.002.307) (41.172.379) (7.813.487) (13.759.621) (21.188.820) (27.412.758) التكلفة التشغيلية األخرى المتعلقة بأنشطة التأمين

 الزيادة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها 
 (1.163.478) (363.036) (1.163.478) (363.036) - - للمنتجات المرتبطة بالوحدات  
 ------------------------ ----------------------- ---------------------- --------------------- ------------------------ ----------------------- 

 (251.227.084) (348.558.830) (51.586.011) (64.272.430) (199.641.073) (284.286.400) إجمالي مصروفات التأمين
 ------------------------ ----------------------- ---------------------- --------------------- ------------------------ ----------------------- 
 ------------------------ ----------------------- ---------------------- --------------------- ------------------------ ----------------------- 

 34.966.411 38.499.476 26.491.680 42.213.124 8.474.731 (3.713.648) إجمالي أرباح التأمين
 =========== ========== =========== ========== ============= ============ 

 (28.782.684) (35.397.778)     صافي إيرادات االستثمار
 (12.723.980) (13.531.747)     المصروفات العمومية واإلدارية

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

 (6.540.253) (10.430.049)     السنة خسائر
     ============= =========== 

       .28راجع إيضاح 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
 

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 )تابع(القطاع  حولالمعلومات  . 26
  
 معلومات حول القطاعات التشغيلية 
  

 التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتها الرئيسية. بإعدادالتأمين على الحياة. تمثل هذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة بناء عليه عمال هما التأمينات العامة وقطاعين أألغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى  
 

 اإلجمالي  التأمين على الحياة  التأمينات العامة 
 2016  2015  2016  2015  2016  2015 
 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 
 )م عاد بيانها(    )م عاد بيانها(    )م عاد بيانها(   

            الموجودات

 14.267.066  24.113.316  4.363.933  6.028.329  9.903.133  18.084.987 الممتلكات والمعدات 
 3.188.665  2.789.972  -  697.493  3.188.665  2.092.479 الموجودات غير الملموسة 

 72.890.000  82.390.000  35.390.000  35.390.000  37.500.000  47.000.000 العقارات االستثمارية 
 262.637.068  329.406.592  62.756.418  126.719.708  199.880.650  202.686.884 األوراق المالية االستثمارية
 80.950.000  78.120.000  -  -  80.950.000  78.120.000 أعمال تطوير قيد اإلنجاز

 10.000.000  10.000.000  4.000.000  4.000.000  6.000.000  6.000.000 ودائع قانونية
 243.698.902  380.713.394  35.143.564  43.845.152  208.555.338  336.686.242 إعادة التأمين عقود موجودات 

 340.567.588  484.700.617  83.607.386  162.713.304  256.960.202  321.987.313 األخرىذمم التأمين المدينة والذمم المدينة 
 84.518.795  79.936.160  46.670.413  52.738.973  37.848.382  27.197.187  واألرصدة المصرفيةالنقد 

 1.112.718.084  1.472.170.051  271.931.714  432.132.959  840.786.370  1.040.037.092  إجمالي الموجودات

            
            المطلوبات 

 439.147.775  673.592.751  51.284.396  60.613.464  387.863.379  612.979.287 التأمين مطلوبات عقود 
 306.698.842  399.584.892  48.188.212  104.140.620  258.510.630  295.444.272 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
 2.069.350  3.416.877  517.338  854.219  1.552.012  2.562.658 مخصص تعويضات نهاية خدمة الموظفين

 40.163.569  97.094.973  40.163.569  97.094.973  -  - مبالغ مستحقة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات

 788.079.536  1.173.689.493  140.153.515  262.703.276  647.926.021  910.986.217 إجمالي المطلوبات 

            
            حقوق الملكية
 330.939.180  330.939.180         رأس المال

 11.076.401  11.076.401         االحتياطي القانوني
 11.076.401  11.076.401         خاصاالحتياطي ال

 (7.614.194)  (23.342.135)         ي القيمة العادلةاحتياط
 (20.839.240)  (31.269.289)         الخسائر المتراكمة

 324.638.548  298.480.558         إجمالي حقوق الملكية 

            

 1.112.718.084  1.472.170.051          إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
 

 .28 راجع إيضاح*
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 ربحية السهم األساسية والمخفضة  .27
 

 كما هو مبين أدناه: عدد األسهم القائمةالمرجح لمتوسط العلى  السنة خسائريتم احتساب ربحية السهم األساسية عن طريق تقسيم صافي 
  

  
 2016 2015 
 همدر درهم 
   

 (6.540.253) (10.430.049) صافي أرباح السنة 
 ========== ========== 
 330.939.180 330.939.180 القائمة خالل السنة عدد األسهم المرجح لمتوسط ال
 ========== ========== 

 (02.0) (03.0) والمخفضة ربحية السهم األساسية

 ==== ==== 
 

 ربحية السهم األساسية. تخفيض على للال يوجد تأثير 
 

 إعادة البيان .28

 وفقاي 

 

مع قامت الشركة بمواءمة األساس الخاص باالعتراف باحتياطيات المخاطر غير المنتهية المدة بما يتوافق  ،2016أكتوبر  1 في
ترتب على ذلك احتساب  ين.فيما يتعلق بشركات التأم 2007لسنة  6اللوائح المالية الصادرة بموجب القانون االتحادي رقم  متطلبات

باستخدام ، معتمد من قبل هيئة التأمين، مستقلخارجي بير اكتواري من قبل خ التقريراحتياطي المخاطر غير المنتهية المدة في تاريخ 
ية التي قد تتضمن المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحال لتقديرمجموعة من األساليب القياسية 

بمبلغ  2014ديسمبر  31يادة مطلوبات عقود التأمين كما في التغير ز نتج عنوفقاً لمتطلبات اللوائح الجديدة.  هامش انحراف عكسي
مطلوبات عقود التأمين بمبلغ  ارتفعت، 2015ديسمبر  31. بالمثل في مليون درهم وانخفاض األرباح المحتجزة بنفس القيمة 5.15
  ملخصاً لتأثير عملية إعادة البيان. أدناهيتضمن الجدول . القيمةالخسائر المتراكمة بنفس  وارتفعتيون درهم مل 3.17
 

 2015يناير  1على بيان المركز المالي كما في إعادة البيان تأثير  )أ(
 

 إعادة البيان التسوية وفقا  للبيان السابق 
 درهم درهم درهم 
    

 310.708.657 15.534.000 295.174.657 تأمينمطلوبات عقود إعادة ال
 3.774.963 (15.534.000) 19.308.963 األرباح المحتجزة

 
 2015ديسمبر  31بيان المركز المالي كما في  إعادة البيان علىتأثير  )ب(
 

    
 439.147.775 17.342.137 421.805.638 مطلوبات عقود إعادة التأمين

 (20.839.240) (17.342.137) (3.497.103) الخسائر المتراكمة
    

 2015ديسمبر  31بيان األرباح أو الخسائر للسنة المنتهية في  إعادة البيان علىتأثير  )ج(
 

    
 واحتياطي التغير في األقساط غير المكتسبة صافي 

 (66.074.568) (17.342.137) (48.732.431) حاملي وثائق التأمين   
 (360.621.257) 15.534.000 (376.155.257) متكبدةإجمالي المطالبات ال

 (02.0) (01.0) (01.0) ربحية السهم األساسية والمخفضة
 

مما  مليون درهم 8.1بمبلغ  2015ديسمبر  31في للسنة المنتهية  الم علنة سابقاً عمليات إعادة البيان انخفاض الخسائر ترتب على  
 درهم. 01.0السهم إلى ارتفاع خسارة ترتب عليه 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

 )تابع(  حول البيانات المالية إيضاحات
 

 أرقام المقارنة .29
 

 .البيانات الماليةلتتوافق مع العرض المتبع في التالية تم إعادة تصنيف/إعادة تجميع أرقام المقارنة 
 
 2015 ديسمبر 31في  إعادة التصنيف 2015ديسمبر  31في  
 درهم درهم درهم 
    

 84.518.795 (9.504.037) 94.022.832 النقد واألرصدة المصرفية
 262.637.068 9.504.037 253.133.031 األوراق المالية االستثمارية

 306.698.842 (9.504.037) 316.202.879 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 40.163.569 9.504.037 30.659.532 بالوحداتمبالغ مستحقة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة 

   


