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 تقـرٌـر مدقـق الحسابات المستقـل

 إلى مساهمً

 التأمٌن ش.م.ع. إعاد دبً الوطنٌة للتأمٌن و

 االمارات العربٌة المتحد  –دبً 

                                    

 

 القوائم المالٌةالتقرٌر حول 
 

)" الشركة "( والتً تشتمل على  التؤمٌن ش.م.ع. إعااد ادبً الوطنٌة للتؤمٌن والمرفقة لشركة  القوابم المالٌةلقاد قمنا بتادقٌق 

حقوق التغٌرات فً  قابمةو قابمة الادخل الشاملوقابمة الادخل  وكذلك 2010ادٌسمبر  31كما فً  قابمة المركز المالً

التادفقات النقادٌة عن السنة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ، باإلضافة إلى ملخص حول السٌاسات المحاسبٌة  قابمةو المساهمٌن

 الهامة واإلٌضاحات األخرى. 

 

  القوابم المالٌةعن  ادار لٌة اإلإمس
 

 .(IFRSلمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الادولٌة )بصور  عاادلة وفقاً  القوابم المالٌةلة عن إعادااد وعرض هذه إمس ادار إن اإل

بصور  عاادلة  القوابم المالٌةبالرقابة الاداخلٌة المعنٌة بإعادااد وعرض  اإلحتفاظعلى تصمٌم وتنفٌذ و مسبولٌةوتشتمل هذه ال

 .لناتجة عن اإلحتٌال أو الخطؤوالتً تكون خالٌة من األخطاء الماادٌة، ا

                                                               

 مادقق الحسابات لٌة إمس
 

على أعمال التادقٌق التً قمنا بها ولقاد قمنا بتنفٌذ تادقٌقنا وفقاً للمعاٌٌر  ا ًبناء القوابم المالٌةلٌتنا إباداء الرأي حول هذه مسإ

، وتقتضً هذه المعاٌٌر أن نلتزم بالمتطلبات األخبلقٌة ذات الصلة وأن نخطط وننفذ تادقٌقنا بحٌث نحصل  الادولٌة للتادقٌق

 خالٌة من األخطاء الماادٌة.  القوابم المالٌةعلى تؤكٌادات معقولة بؤن 

 

القوابم  وتنطوي أعمال التادقٌق على تنفٌذ بعض اإلجراءات للحصول على أادلة تادقٌقٌة حول المبالغ واإلٌضاحات فً

وتعتماد اإلجراءات التً تم إختٌارها على األحكام الموضوعة من قبلنا بما فً ذلك تقٌٌم مخاطر األخطاء الماادٌة فً  المالٌة

اإلعتبار الرقابة الاداخلٌة نؤخذ بعٌن عناد إجراء تقٌٌمات المخاطر، عن اإلحتٌال أو الخطؤ.  (ISA) الناتجة القوابم المالٌة

بصور  عاادلة وذلك بغرض تصمٌم اإلجراءات التادقٌقٌة التً تتناسب  القوابم المالٌةركة بإعادااد  وعرض المتعلقة بقٌام الش

، كما تضمنت أعمال التادقٌق  ، ولكن لٌس بغرض إباداء الرأي حول فعالٌة الرقابة الاداخلٌة للشركة مع الظروف الراهنة

باإلضافة إلى تقٌٌم عرض  ادار رات المحاسبٌة التً قامت بها اإلتقٌٌماً للمباادئ المحاسبٌة المستخادمة وادرجة معقولٌة التقادٌ

 بصور  عامة.  القوابم المالٌة

 ومناسبة لتزوٌادنا بؤساس إلباداء رأٌنا.  لتادقٌقٌة التً حصلنا علٌها كافٌةنعتقاد بؤن األادلة اوهذا 

 
 
 
 



 

4 

 
 
 

 الرأي
 

              ، عن المركز المالً للشركة كما فً الماادٌة ، من كافة النواحً تعبر بصور  عاادلة القوابم المالٌةبرأٌنا، أن 

النقادٌة عن السنة المنتهٌة فً ذلك التارٌخ وفقاً لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة   ادابها المالً وتادفقاتهاأو 2010ادٌسمبر  31

 .(IFRS) الادولٌة

 
 امور توضٌحٌة

 
ضاد ومن قبل الشركة. رأٌنا غٌر  ً توضح الادعاوي المرفوعةعلً البٌانات المالٌة الت 27نلفت االنتباه الً االٌضاح رقم 

 متحفظ فٌما ٌتعلق بهذا االمر
 

 التقرٌر حول المتطلبات القانونٌة والتنظٌمٌة األخرى
 

لعام  والبلبحة التنفٌذٌة عملٌاتها وتنظٌم التؤمٌن هٌبة إنشاء بشؤن 2007لسنة  6 كما ٌقتضً القانون اإلتحاادي رقم

نحن نإكاد اٌضآ أننا قاد حصلنا علً كافة المعلومات  ،)المعادل( 1984لسنة  8إلتحاادي رقم للقانون او  2010

فٌما  ادار أن محتوٌات تقرٌر مجلس اإلواإلٌضاحات البلزمة لعملٌة التادقٌق ، أن الشركة تمسك ادفاتر مالٌة منتظمة  و

لم ٌسترع إنتباهنا وجواد أٌة  من معرفة واعتقااد ،ألفضل ما لادٌنا  .ٌتعلق بالقوابم المالٌة تتفق مع ما جاء بادفاتر الشركة

أعبله أو لبنواد التؤسٌس حادثت خبلل العام ، والتً من شؤنها أن تإثر تؤثٌراً جوهرٌا ً   المذكور والقواعاد مخالفات للقانون

 على أعمال الشركة ومركزها المالً.

 

                                                               

 
 جــــرانــــت ثـــورنتــــون

 

 مـــــاد ــاروق محـــفـــ
 (54)سجل مراجعً حسابات شركات التؤمٌن رقم 

 االمارات العربٌة المتحاد  –ادبً 
 2011 فبراٌر 23 التارٌخ :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ع.انرأيٍُ ش.و. وإعادجدتٍ انىغُُح نهرأيٍُ   
االياراخ انعرتُح انًرذذج –دتٍ   

 جؼءا ً ِرّّا ً ٌٙظٖ اٌمٛائُ 32إٌٝ  1ِٓ  ذشىً اإل٠عاداخ 
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    2010دٌسمبر 31فى  قائمة المركز المالً
 

  4232 422; 
 أنف درهى أنف درهى إَعــاح 

     األصول
    الغٌر المتداولة
 13ر194 10ر268 3 وادابع قانونٌة 

 2ر481 2ر281 4 ممتلكات ومعادات
 92ر535 90ر688 5 ٌةعقار اتاستثمار

  ___________ ___________ 

 108ر210 103ر237  
    المتداولة 

 109ر683 101ر295 6 مالٌة أصول
 50ر327 46ر445 7 مادٌنو تؤمٌنات 
 1ر328 1ر097 8 اخرى أرصاد  مادٌنة

 13ر646 14ر128 9 مبالغ مستحقة من أطراف ذات عبلقة
 308ر088 310ر767 10 حصة معٌادي التؤمٌن فً مطالبات التعوٌضات القابمة

 55ر979 42ر205 11 وادابع ونقاد فً الصنادوق ولادى البنوك
  ___________ ___________ 

 539ر051 515ر937  
  ___________ ___________ 

 647ر261 619ر174  األصولإجمالً 
  =========== =========== 

    حقوق المساهمٌن 
 100ر000 100ر000 12 مال ال رأس

 50ر000 52ر175 13 قانونً إحتٌاطى
 25ر000 27ر175 14 نظامى إحتٌاطى
 220ر000 220ر000 15 عام إحتٌاطى

 46ر835 23ر643  أرباح مرحلة
 (261ر916) (270ر304)  ستثمارات المتاحة للبٌع ً  القٌمة العاادلة لئلالتراكمً فالتغٌر  إحتٌاطى

  ____________ ____________ 

 179ر919 162ر689  إجمالً حقوق المساهمٌن

    االلتزامات
    الغٌرالمتداولة 

 1ر288 1ر571 16 مكافؤ  نهاٌة الخادمة
    المتداولة

 338ر665 329ر322 10 تحت التسوٌة مطالباتمخصص 
 45ر774 35ر443 17 ات فنٌةمخصص

 65ر295 62ر991 18 ادابنو تامٌنات
 16ر232 15ر594 19 أرصاد  ادابنة اخرى

 88 11ر564 9 مبالغ مستحقة ألطراف ذات عبلقة
  ___________ ___________ 

 466ر054 454ر914  
  ___________ ___________ 

 467ر342 456ر485  إجمالً االلتزامات
  ___________ ___________ 

 647ر261 619ر174  االلتزاماتو إجمالً حقوق المساهمٌن
  =========== =========== 

 وتم التوقٌع علٌها نٌابة عنهم:  2011فبراٌر  23 بتارٌخ  ادار من قبل مجلس اإل القوابم المالٌةتم الموافقة على    

 
 ____________       _______                                                                   _____________________ 

                الحبتور / سلطان احمدالسٌد                                   خلف احمد الحبتورالسٌد / 
 دار لس اإلرئٌس مجنائب                                       دار رئٌس مجلس اإل



ع.انرأيٍُ ش.و. وإعادجدتٍ انىغُُح نهرأيٍُ   
االياراخ انعرتُح انًرذذج –دتٍ   

 جؼءا ً ِرّّا ً ٌٙظٖ اٌمٛائُ 32إٌٝ  1ِٓ  ذشىً اإل٠عاداخ 
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 قائمة الدخل

 2010دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 
  2010 2002 

 أنف درهى أنف درهى إٌضـــاح 

 191ر584 131ر047  إجمالً أقساط التؤمٌن المكتتب بها

 (130ر439) (91ر759)  حصة معٌادي التؤمٌن
  ____________ ____________ 

 61ر145 39ر288  صافً األقساط المحتفظ بها
 (801) 8ر324  األخطار السارٌة إحتٌاطى  (إلىمن و) صافً المحول

  __________ __________ 

 60ر344 47ر612  صافً إٌراادات األقساط

 19ر907 10ر985  عموالت مقبوضة
 (19ر390) (14ر087)  عموالت مادفوعة

 1ر392 660  أخرى

  __________ __________ 

 62ر253 45ر170  إجمالً إٌراادات التؤمٌن
    

 69ر193 112ر109  إجمالً التعوٌضات المادفوعة

 (46ر488) (69ر914)  التؤمٌن  إعااد حصة 
  ___________ ___________ 

 22ر705 42ر195  صافً التعوٌضات المساداد 
و مخصصات  صافً مخصص مطالبات تحت التسوٌة

 تقنٌة
 266ر976 (11ر349) 

 (261ر642) (2ر679)  البات التعوٌضات القابمة حصة معٌادي التؤمٌن فً مط
  ____________ ____________ 

 28ر039 28ر167  صافى التعوٌضات
    

 34ر214 17ر003  صافً إٌراادات التؤمٌن
 7ر862 7ر367 20 أرباح من أنشطة استثمارٌة

 16ر725 13ر484 21 ٌةعقار اتإٌراادات استثمار
 (841) 228 22 أخرى/ )خسابر( إٌراادات

  ___________ ___________ 

 57ر960 38ر082  إجمالً اإلٌراادات 
    

 (12ر645) (16ر331) 23 عمومٌة إادارٌة اتفومصر
  ____________ ____________ 

 45ر315 21ر751  صافً ربح العام
  =========== =========== 

    : ربحٌة السهم
 0ر41 0ر20 24 المخفضاألساسً و

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

 

 

 

 

 

 



ع.انرأيٍُ ش.و. وإعادجدتٍ انىغُُح نهرأيٍُ   
االياراخ انعرتُح انًرذذج –دتٍ   

 جؼءا ً ِرّّا ً ٌٙظٖ اٌمٛائُ 32إٌٝ  1ِٓ  ذشىً اإل٠عاداخ 
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 الشامل قائمة الدخل

 2010دٌسمبر  31للسنة المنتهٌة فً 

 

 
  2010 2002 
 أنف درهى أنف درهى إٌضـــاح 

    

 45ر315 21ر151  صافً ربح العام
    

    اإلٌرادات الشاملة األخرى

 22ر422 (8ر388)  اتاإلستثمارالغٌر محققة عن  األرباح /)الخسابر( صافً

 (3) 2  تعادٌبلت ناتجة من تقٌٌم األصول والخصوم للفرع األجنبى

  ___________ ___________ 

 67ر734 13ر365  اجمالً الادخل الشامل للعام

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 انرأيٍُ ش.و.ع. وإعادجدتٍ انىغُُح نهرأيٍُ 
 االياراخ انعرتُح انًرذذج –دتٍ 

 جؼءا ً ِرّّا ً ٌٙظٖ اٌمٛائُ 41إٌٝ  10ذشىً اإل٠عاداخ عٍٝ اٌصفذاخ ِٓ 
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 فً حقوق المساهمٌن اتقائمة التغٌر
 2010دٌسمبر  31عن السنة المالٌة المنتهٌة فً 

 

  
 الالمــــــــ رأس

 
 إحتٌاطى

 قـــــانــــونـــــً

 
 إحتٌاطى

 الـــــزامــــــــً

 
إحتٌاطى 
 ــــــــامعـــــــــ

التراكمً التغٌر  إحتٌاطى
فً  القٌمة العادلة 

 لالستثمـارات المتاحة للبٌع

األربــــــــــــاح 
 المرحلـــــــــــة

 
 ــًـــــالـــــاإلجمــ

 ألـــــف درهـــم ألـــــف درهـــم ألـــــف درهـــم ألـــــف درهـــم ألـــــف درهـــم ألـــــف درهـــم ألـــــف درهـــم 
        

 154ر201 43ر539 (284ر338) 220ر000 25ر000 50ر000 100ر000 2002ٌناٌر  1الرصٌد كما فً 

 (40ر000) (40ر000) - - - - - توزٌعات مادفوعة
 (2ر016) (2ر016) - - - - - مكافآت أعضاء مجلس اإلادار 

 (42ر016) (42ر016) - - - - - المبلكمعامبلت مع 

 45ر315 45ر315 - - - - - صافً ربح العام
        اإلٌرادات الشاملة األخرى

 22ر422 - 22ر422 - - - - ستثماراتاإلصافً األرباح الغٌر محققة عن 
 (3) (3) - - - - - صول وخصوم الفرع الخارجىتسوٌات متعلقة بؤ

 __________ __________ _________ ________ __________ __________ __________ 

 179ر919 46ر835 (261ر916) 220ر000 25ر000 50ر000 100ر000 2002دٌسمبر  31الرصٌد كما فً 

 (30ر000) (30ر000) - - - - - توزٌعات مادفوعة
 - (10ر000) - - - - 10ر000 ادفوعةعبلوات م

 (595) (595) - - - - - ادار مكافآت أعضاء مجلس اإل
 - (2ر175) - - - 2ر175 - المحول الً االحتٌاطً القانونً
 - (2ر175) - - 2ر175 - - المحول الً االحتٌاطً االلزامً

 (30ر595) (44ر945) - - 2ر175 2ر175 10ر000 المبلكمعامبلت مع 
 21ر751 21ر751 - - - - - ربح العام صافً

        اإلٌرادات الشاملة األخرى
 (8ر388) - (8ر388) - - - - ستثماراتاإلالغٌر محققة عن  خسابرصافً ال

 2 2 - - - - - تسوٌات متعلقة بؤصول وخصوم الفرع الخارجى
 _____________ ______________ ____________ ___________ ______________ ______________ _____________ 

 162ر689 23ر643 (270ر304) 220ر000 27ر175 52ر175 110ر000 2010دٌسمبر  31الرصٌد كما فً 
 ============= ============= =========== ========== ============= ============== ============= 



 انرأيٍُ ش.و.ع. وإعادجدتٍ انىغُُح نهرأيٍُ 
 االياراخ انعرتُح انًرذذج –دتٍ 

 جؼءا ً ِرّّا ً ٌٙظٖ اٌمٛائُ 32 إٌٝ 1ِٓ  ذشىً اإل٠عاداخ
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 قائمـة التدفقات النقدٌة
 2010دٌسمبر  31ٌة المنتهٌة فً عن السنة المال

 

  4232 422; 

 أنف درهى أنف درهى إَعـــاح 

    األنشطة التشغٌلٌة 
 45ر315 21ر751  صافً أرباح  العام 
    تسوٌات:  
 629 851 4 اهبلك ممتلكات ومعادات  

 1ر847 1ر847 5 اهبلك عقارات استثمارٌة
 841 (65) 22 من بٌع ممتلكات ومعادات خسابر)اٌراادات(/

 34 283  صافً المحول إلى تعوٌضات نهاٌة الخادمة للموظفٌن

 1ر392 (10ر331)  صافً المحول إلى المخصصات الفنٌة

 266ر385 (9ر343)  مخصص المطالبات القابمة
 (261ر642) (2ر679)  التؤمٌن فً المطالبات القابمة إعااد حصة 

 (7ر862) (7ر367) 20 توزٌعات وفواباد على وادابع طوٌلة األجل
 (2ر016) (595) 19 ادار مكافآت أعضاء مجلس اإل

 (18ر572) (15ر331) 21 الصافً   –ات إستثمارات عقارٌة إٌرااد

  ___________ ___________ 

 26ر351 (20ر979)  العامل مالال سأررباح التشغٌل قبل التغٌر فً أخسائر/ 
    العاملمال ال سأرالتغٌر فً 
 (16ر362) 3ر882  ٌنات مادٌنو تؤم

 734 231  أرصاد  مادٌنة اخرى 
 11ر905 (2ر304)  ادابنو تؤمٌنات

 (1ر545) (638)  أرصاد  ادابنة اخرى
 7ر720 10ر994  أطراف ذات عبلقة )الى( /صافً المبالغ المستحقة من

  ___________ ___________ 

الناتجة من  )المستخدمة فً(/ صافً التدفقات النقدٌة
 نشطة التشغٌلٌةاأل

 28ر803 (8ر814) 

  ___________ ___________ 

    ٌةاإلستثماراألنشطة 
 (69) -  بالصافى ستثماراتإ

 (1ر968) (702) 4 ممتلكات ومعادات مشترٌات
 51 116  المحصل من استبعااد ممتلكات ومعادات

 4ر781 2ر926  قانونٌةإلٌاداعات الافى  النقص
 7ر862 7ر367  ادابع طوٌلة األجلتوزٌعات وفواباد على و

 18ر572 15ر331 21 الصافً  –ات إستثمارات عقارٌة إٌرااد
  ___________ ___________ 

 29ر229 25ر038  ٌةاإلستثمارصافً التدفقات النقدٌة الناتجة من األنشطة  
  ___________ ___________ 

    األنشطة التموٌلٌة 
 (40ر000) (30ر000)  توزٌعات مادفوعة  
  ___________ ___________ 

 (40ر000) (30ر000)  صافً التدفقات النقدٌة المستخدمة فً األنشطة التموٌلٌة 
  ___________ ___________ 

 18ر032 (13ر776)  النقادٌة وما فً حكمهاالزٌااد  فً  )النقص( / صافً  
 37ر947 55ر979  ٌناٌر 1فً  النقادٌة وما فً حكمها 

 - 2  فروق العملة فً النقادٌة و ما فً حكمها 
  ___________ ___________ 

 55ر979 42ر205 11 دٌسمبر  31فً  النقدٌة وما فً حكمها 
  ========== =========== 
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 النشاط والشكل القانونً 1

             ، 1992ٌناٌر  6ارٌخ التؤمٌن )"الشركة"( هً شركة مساهمة عامة تؤسست فً ادبً بت إعااد ادبً الوطنٌة للتؤمٌن و
 لبنان.  -ولها فرع خارجً فً  بٌروت 

 

 2007لسنة  6وذلك وفقا ألحكام القانون االتحاادي رقم  هنواعأالتؤمٌن بجمٌع  إعااد تمارس الشركة كافة أعمال التؤمٌن و
 وكبلء التؤمٌن.وفً شؤن شركات 

 

  -، ادبً  1806، ص.ب  شارع بورسعٌاد  طنٌة للتـؤمٌـن ،الو ببناٌة ادبى 9و 7الطابق هو عنوان الشركة المسجل ان 
 اإلمارات العربٌة المتحاد .

 

 موظف(. 88: 2009) 2010ادٌسمبر  31موظف كما فً  95عاداد موظفً الشركة  بلغ
 

         تم إلغاء الرخصة المهنٌة لذلك ووفقاً لذلك .فرع الشركة الخارجً فً بٌروت حالٌاً فً مرحلة اإلغبلق النهابً له

         الفرع طبقاً للقوانٌن واألنظمة المحلٌة. جمٌع الضمانات تم حجزها بواسطة وزار  التجار  واالقتصااد، قسم التؤمٌنات

 . 2004برٌل أ بجمٌع التزاماتها، كما هو منشور فً الجرٌاد  الرسمٌة فًوفاء بالالشركة  تقومفً ادولة لبنان، حتى 

 

 أهم السياسات المحاسبية 2

 س األعدادأسا ( أ
 

( الصاادر  عن مجلس معاٌٌر المحاسبة الادولٌة IFRSعادااد القوابم المالٌة وفقا لمعاٌٌر التقارٌر المالٌة الادولٌة )إتم 

(IASB)  لسنة  8متطلبات أحكام القانون االتحاادي رقم ون لجنة تفسٌرات التقارٌر المالٌة الادولٌة ع  رالتفسٌرات الصاادو

وكبلء )المعادل( بشؤن شركات و 2007لسنة  6كات التجارٌة ، والقانون االتحاادي رقم ) المعادل( بشؤن الشر 1984

 التؤمٌن.

  
 ٌتم عرض  القوابم المالٌة بادرهم اإلمارات العربٌة المتحاد  ، مقربة إلى أقرب ألف. 

 

 تطبيق معايير جديدة ومعدلة  ( ب
 

 0202 فً سارٌة  هًالتً  المعاٌٌر القائمة والتفسٌرات والتعدٌالت على المعاٌٌر 12.

 
فٟ أٚ تعض   ةٌالمحاسب فتر للصضعخ اٌرعض٠الخ اٌرا١ٌح عٍٝ اٌّعا١٠غ اٌمائّح ِٓ لثً ِجٍؾ ِعا١٠غ اٌّذاؿثح اٌض١ٌٚح، ٚاٌرٟ ٟ٘ فعاٌح 

 .٠0212ٕا٠غ  1

 

 راخ صهح تانقىائى انًانُح نهشركح

 قابمة  ' 7 محاسبً الادولً، المعٌار ال 'التشغٌل قطاعات  8 رقم معٌار التقارٌر المالٌة الادولٌة

 1 المعٌار المحاسبً الادولً ، األصول قٌمة محبللضا 36معٌار المحاسبة الادولً '،  'التادفقات النقادٌة

والمعٌار المحاسبً الادولً  'عقواد اإلٌجار '  17، المعٌار المحاسبً الادولً رقم'عرض القوابم المالٌة

 (.0212ٌناٌر   1أو بعاد فً للفتر  المحاسبٌة )سارٌة' االعتراف والقٌاس  :األادوات المالٌة ' 39رقم

 
 

 

  األرتقاء السنوي

 2009 
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 )تابع ...( ب( ذطثُق يعاَُر جذَذج ويعذنح
 

 0202 فً سارٌة  التً هً المعاٌٌر القائمة والتفسٌرات والتعدٌالت على المعاٌٌر 12.
 

 نقىائى انًانُح نهشركحراخ صهح تا نُسد
 

 فتر لل سارٌة) البنواد المإهلة لتغطٌة المخاطر – االعتراف والقٌاس  :األادوات المالٌة  39المعٌار المحاسبً الادولً

 .(0229ٌولٌو   1أو بعاد فً ةٌالمحاسب

 معٌار التقارٌر المالٌة الادولٌة
 2  رقم

  ى أساس األسهمعل الادفعب  نقادٌة مجموعةالادفع علً اساس االسهم :سادااد 
 .(0212 ٌناٌر  1أو بعاد فً ةٌالمحاسب فتر لل سارٌة)

 معٌار التقارٌر المالٌة الادولٌة
المعٌار المحاسبً و  3  رقم

 07رقم  الادولً

( تّا فٟ طٌه اٌّعضي اٌمٛائُ اٌّا١ٌح اٌّجّعح ٚاٌّـرمٍح ) ٌّعضي(ا) أضِاج األعّاي

ِٚع١اع اٌرماع٠غ اٌّا١ٌح ١ٌٚ2ح علُ الدمح ٌّع١اع اٌرماع٠غ اٌّا١ٌح اٌض ذعض٠الخ

ٚ ِع١اع اٌّذاؿثح اٌضٌٟٚ علُ  7ٚ ِع١اع اٌرماع٠غ اٌّا١ٌح اٌض١ٌٚح علُ  5اٌض١ٌٚح 

ِٚع١اع  28ِٚع١اع اٌّذاؿثح اٌضٌٚٝ علُ  21ٚ ِع١اع اٌّذاؿثح اٌضٌٚٝ علُ 7

للفتر   سارٌة) 39ٚ ِع١اع اٌّذاؿثح اٌضٌٚٝ علُ  31اٌّذاؿثح اٌضٌٚٝ علُ 
 (0229 ٌولٌو  1أو بعاد فًةالمحاسبٌ

معٌار لجنة تفسٌر المعاٌٌر  -
 17 الادولٌة

  1بعاد أو فتر  على للمحاسبة )سارٌةتوزٌع األصول غٌر النقادٌة على المبلك  

 .(0229ٌولٌو 

 معٌار لجنة تفسٌر المعاٌٌر الادولٌة
18 

 .(0229ٌولٌو   1بعاد أوفى  ةٌالمحاسب فتر لل )سارٌة تحوٌل األصول من المستهلكٌن

 السنوي  األرتقاء

2008 

 المحتفظ بها للبٌع األصول غٌر المتاداولة' 5 رقم  معٌار التقارٌر المالٌة الادولٌة

 (.0229ٌولٌو   1بعاد أوفى   ةٌالمحاسب فتر لل سارٌة) المتوقفة والعملٌات

 االرتقاء السنوي

0229 

  المحتفظ بها للبٌع ةاألصول غٌر المتاداول 5  رقم معٌار التقارٌر المالٌة الادولٌة
الادفع علً اساس  2  رقم معٌار التقارٌر المالٌة الادولٌة،  المتوقفة والعملٌات
معٌار لجنة تفسٌر  ،'األصول غٌر الملموسة 38معٌار المحاسبة الادولً االسهم، 

' إعااد  تقٌٌم المشتقات المادمجة 'و ' التحوط لصافً 9 المعاٌٌر الادولٌة
فً أو  المحاسبٌة )سارٌة للفتر  11ت األ جنبٌة 'التفسٌر االستثمارات فً العملٌا

 (.0229ٌولٌو  1بعاد 
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 )تابع ...( ب( تطبٌق معاٌٌر جدٌد  ومعدلة

 
 تىاسطح انشركحفعانح تعذ و نى َرى اذثاعها  انرٍ نى ذصثخ انًعاَُر انذانُح وانرفسُراخ وانرعذَالخ عهً انًعاَُر0-0

 ٌٚىٕٙا ١ٌـد ٔشغخ اٌّعا١٠غ اٌمائّح ٚاٌرعض٠الخ عٍٝ جض٠ضج ِع١ٕح، ٚاٌرفـ١غاخ ٘ظٖ اٌث١أاخ اٌّا١ٌح، ِعا١٠غ أصضاع ذاع٠ز  فٟ

 .ٌُ ٠رُ اذثاعٙا تٛاؿطح اٌشغوح ٚدرٝ ا٢ْ، فعاٌح

 

ذاع٠ز  اٌرٟ ذثضأ تعض األٌٚٝ اٌفرغج عٓ غوحٌٍش فٟ اٌـ١اؿاخ اٌّذاؿث١ح طاخ اٌصٍح رعض٠الخ اٌ ِٓ وً رثع أْ ذ اإلصاعج ٚذرٛلع

 ١ٌٚؾ ِٓ اٌّرٛلع أصٔاٖ فعاٌح اٌرٟ ٌُ ذصثخ ٚاٌرفـ١غاخ اٌجض٠ضج، ٚاٌّعا١٠غ اٌرعض٠الخاٌّرعٍمح ت ّعٍِٛاخاٌ  لضِدلض ٚ اٌرعض٠ً 

 .عٍٝ ٚجٗ اٌرذض٠ض طوغ ِا  ف١ّا عضا اٌّا١ٌح ٌٍشغوح، جٛ٘غٞ عٍٝ اٌث١أاخ أْ ٠ىْٛ ٌٙا ذؤث١غ

 

َُاَر   1تعذ أو فى المحاسبٌة للفتر  اإلفصاداخ عٍ األغراف راخ انعالقح ) سارَح   24انًذاسثٍ انذونٍ رقى انًعُار

0200) 

 إٌّمخ اٌّع١اع .ذطث١مٗ فٟ اٌرعاعب ٚاٌمعاء عٍٝ ٘ظٖ اٌعاللاخ ذذض٠ض ٌرـ١ًٙ األغغاف طاخ اٌعاللح ذعغ٠ف ٠ٛظخ اٌرعض٠ً

اٌجٙاخ  عٓ جؼئ١ا إِا اإلعفاء تؤعرّاص ٠ـّخ .طاخ اٌصٍح اٌجٙاخ اٌذى١ِٛح عٓ اإلفصاح ِرطٍثاخ ِٓ اٌجؼئٟ اإلعفاء ٠مضَ

 .تؤوٍّٗ ّع١اعٌٍ أٚ طاخ اٌصٍح اٌذى١ِٛح

 

 أو بعد فً المحاسبٌة للفتر  سارٌة ) الحقوق المصدر   تصنٌف -- العرض  :األدوات المالٌة  32لمعٌار المحاسبً الدولًا

 (.0202فبراٌر  1

ؤادوات حقوق ك الضمانات( أو وبعض الخٌارات) الحقوق المصادر  تصنٌف من أجل المالٌة مسإولٌةال تعرٌف تم تعادٌل 

األادوات المالٌة غٌر  من من نفس الفبة الحقوق  أصحاب لجمٌع على أساس تناسبً هذه الحقوق تعطى فً الحاالت التً الملكٌة

 .عملة أي فً ثابت مقابل مبلغ للشركةاألادوات المالٌة المملوكة  من عاداد محاداد الحصول على أو ،المشتقة

 

ٌناٌر   1فً أو بعد المحاسبٌة للفتر سارٌة )األدوات المالٌة : التصنٌف والقٌاس  9معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم 

0202) 

 قٌاس فًاالعتراف وال  :األادوات المالٌة 39معٌار المحاسبة الادولً  استبادال إلى مجلس معاٌٌر المحاسبة الادولٌة ٌهادف

  تتناول فصول التى لا صادرت  حتى اآلن، .مراحلعلى  9معٌار التقارٌر المالٌة الادولٌة رقم  ٌصادر .مجملها

 أو بعاد فً المحاسبة للفتر  فعالة هً الفصول هذه .المالٌة األصول واأللتزامات ب ألغاء األعتراف و وتصنٌف قٌاس االعتراف

 .التً ٌجري تطوٌرها محاسبة التحوط وضعف منهجٌة ولتتنا أخرى فصول ال تزال .0213ٌناٌر  1
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 أهى انسُاساخ انًذاسثُح )ذاتع...(   4
 

 )تابع ...( ب( تطبيق معايير جديدة ومعدلة

 فعانح تعذ و نى َرى اذثاعها تىاسطح انشركح انرٍ نى ذصثخ انًعاَُر انذانُح وانرفسُراخ وانرعذَالخ عهً انًعاَُر 4-4

 )ذاتع..(

فؤن الشركة ال تتوقع  ومع ذلك، .البٌانات المالٌة للشركة على ومن المرجح أن ٌكونحتى األن   التعادٌل اذثر األادار  بهتتا لم

 جمٌع ألثر إجراء تقٌٌم شامل وأمكانٌة ،  9معٌار التقارٌر المالٌة الادولٌة رقم  فصول جمٌع نشر لحٌن  التعادٌبلت هذه تنفٌذ

 .التغٌٌرات

 أوفى  المحاسبٌة للفتر  )سارٌة  الحد األدنى من التموٌل متطلبات  من مبالغ مدفوعة مقدما  14لمعاٌٌرمعٌار لجنة تفسٌر ا

 (0200ٌناٌر   1بعد

مبالغ ال بمعالجة  ٌسمح  للمإسسة  التعادٌل .لمعاشل ةالصافٌ لولؤلص المبلغ القابل لبلسترادااد تقٌٌم بشؤن توجٌهاتٌقادم   التعادٌل

 .كؤصل التموٌل لمتطلباتادنى حاد األك مادفوعة مقادماال

 

فً أو  المحاسبٌة للفتر أستبعاد االلتزامات المالٌة وأحاللها بأدوات حقوق الملكٌة )سارٌة  09معٌار لجنة تفسٌر المعاٌٌر 

 (0202ٌولٌو  0بعد 

. ٌتم قٌاس مادفوعة نها بؤ ٌمكن أعتبارها  ستبعااد االلتزامات المالٌةألأن أادوات حقوق الملكٌة الصاادر  لادابن  التفسٌر ٌوضح 

 األادوات قٌاسها بشكل موثوق به، وٌتم قٌاس  عادم التمكن من القٌمة العاادلة. فً حالة أن ب  أادوات حقوق الملكٌة الصاادر 

 .قابمة الادخلفً  فى الحال. ٌتم إثبات أي مكسب أو خسار  األلتزامات المستبعاد بالقٌمة العاادلة من 

 

 (0202ٌولٌو  0فً أو بعد  المحاسبٌة للفتر )سارٌة  4232 األرتقاء السنوي

  :المجمغة والمستقلة القوائم المالٌة  27المعٌار المحاسبً الدولً رقما( 

 المعٌار المحاسبً الادولً رقم التً أادخلت على  27المعٌار المحاسبً الادولً رقم من التعادٌبلت البلحقة ان ٌوضح التعادٌل

 ،شقٌقةاستثمارات فً شركات  '- 28المعٌار المحاسبً الادولً رقم بلت األجنبٌة،أسعار صرف العم أثر التغٌرات فً -21

فً أو  الفتر  المحاسبٌة فى  مستقببل تطبق ،حصص الملكٌة فى المشروعات المشتركة - 31والمعٌار المحاسبً الادولً رقم

 فً وقت سابق 27 المعٌار المحاسبً الادولً رقم عنادما ٌتم تطبٌق أو قبل ذلك ،0229ٌولٌو   1بعاد

 

 اندماج االعمال 2معٌار التقارٌر المالٌة الدولٌة رقم ب( 

اٌّع١اع  اإلفصاداخ،  :األصٚاخ اٌّا١ٌح '، 7اٌرماع٠غ اٌّا١ٌح اٌض١ٌٚح علُ ِع١اع اٌرعض٠الخ اٌرٟ أصسٍد عٍٝ أْ ٠ٚٛظخ• 

االعرغاف   :األصٚاخ اٌّا١ٌح '، 39علُٚاٌّع١اع اٌّذاؿثٟ اٌضٌٟٚ  اٌعغض، : اٌّا١ٌح صٚاخ اال'، 32اٌّذاؿثٟ اٌضٌٟٚ علُ

االعرثاعاخ اٌّذرٍّح إٌاذجح ِٓ أضِاج االعّاي  عٍٝ ذٕطثك ال ، تأٙاء االععفاء ٌالعرثاعاخ اٌّذرٍّح، اٌرٟ ذمعٟٚ ٚاٌم١اؽ،

 (0228)وّا ذُ ذعض٠ٍٗ فٟ  3علُ  اٌض١ٌٚحاٌرماع٠غ اٌّا١ٌح ع اِع١ ذطث١ك الرٕاء ِٛاع١ض ذـثك اٌرٟ 

٠ٕطثك فمػ   اٌشغوح اٌّضِجح أصٛي صافٟ إٌـث١ح ِٓ لحصةا فٟ أٚ اٌعاصٌح اٌم١ّح فٟ ِـ١طغجغ١غ اٌ اٌفٛائض اؽل١ اسر١اع 

 ٠رُ. اٌرصف١ح داٌح فٟ صافٟ األصٛي ٔـث١ح ِٓ ٌذصح فٟ اٌذاظغ ٚذؤً٘ دا١ٍِٙا دصص ٍِى١ح اٌرٟ ذّثً صٚاخاال عٍٝ

طا واْ ٕ٘ان ِرطٍثاخ ل١اؽ ِٓ سالي ِعا١٠غ اال ا ٌحاٌم١ّح اٌعاصت  غ١غ اٌّـ١طغج اٌعٕاصغ األسغٜ ج١ّع ل١اؽ

 اٌّا١ٌحاٌض١ٌٚح.٠غاٌرماع
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 أهى انسُاساخ انًذاسثُح )ذاتع...(. 2
 

 )تابع ...( ب( تطبٌق معاٌٌر جدٌد  ومعدلة

 

)ذاتع     شركحفعانح تعذ و نى َرى اذثاعها تىاسطح ان انرٍ نى ذصثخ انًعاَُر انذانُح وانرفسُراخ وانرعذَالخ عهً انًعاَُر 0-0

)... 

اٌرٟ ذشىً  ذصحاٌ عٍٝ أؿاؽ اٌضفع ِعاِالخ عٍٝ ج١ّع ٠ٕطثك 3 ١اع اٌرماع٠غ اٌّا١ٌح اٌض١ٌٚح علُِع ذطث١ك فٟ اٌرٛج١ٗ • 

 صفع اٌرع٠ٛعاخ عٍٟ اؿاؽ اٌذصص اٌغ١غ ِـرثضٌح ٚ اٌذصص اٌّـرعاظح.  تّا فٟ طٌه ، ِٓ أضِاج االعّايجؼءا 

 (0020 ٌناٌر 0فً أو بعد  المحاسبٌة للفتر  )سارٌة 4232 األرتقاء السنوي

 
  :عرض البٌانات المالٌة  1المعٌار المحاسبً الدولً رقما( 

 

فً  التغٌرات قابمة  فً ، إما بنواد الملكٌة  من بناد لكل األخرى لبلٌراادات الشاملة  تحلٌبل قادمست الشركة أن ٌوضح التعادٌل

 م المالٌة.األٌضاحات حول القوابفً  أو حقوق المساهمٌن

 

 :القوائم المالٌة الدورٌةالخاص ب  34المعٌار المحاسبً الدولً رقم ب(

 

حول ما  اإلفصاح متطلبات وإضافة  34معاٌٌر المحاسبة الادولٌة فً اإلفصاح مباادئ تطبٌق كٌفٌة لتوضٌح توجٌها ٌقادم التعادٌل

  :ٌلً

 وتصنٌفها؛ ٌةالعاادلة لؤلادوات المال القٌم علىالتً ٌحتمل أن تإثر الظروف •

 العاادلة؛ التسلسل الهرمً للقٌمة مستوٌات مختلفة من بٌن المالٌة األادوات نقل •

 األصول المالٌة، و تصنٌف التغٌرات فً •

 .األلتزامات المحتملة واألصول التغٌرات فً •

 

  :اإلفصاح  :األدوات المالٌة  7المعٌارج( 

 

 .األادوات المالٌةب المخاطر المرتبطة ومادى عن طبٌعة ة والكٌفٌةالكمٌ االفصاحات بٌن التفاعل على ٌإكاد التعادٌل

 

 برامج والء العمالء:  02التفسٌر د( 

 .والء العمبلء فً إطار برامجالمنافع المالٌة  قٌاس سٌاق فً العاادلة القٌمة معنى ٌتم توضٌح

 .المالٌة للشركة البٌانات علىتؤثٌر ماادي  هالن ٌكون ل  2010تحسٌنات لشركة تشٌر إلى أنلاألولٌة  التقٌٌمات
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 أهى انسُاساخ انًذاسثُح )ذاتع...(   4
 

.ِرٛافمح ِع ذٍه اٌّـرشضِح فٝ اٌـٕٛاخ اٌـاتمح اٌٙاِح اٌّرثعح ِٓ لثً اٌشغوح  اٌـ١اؿاخ اٌّذاؿث١ح إْ  

 العرف المحاسبً  ( ج
 

للبٌع المادرجة بالبورصة  المتاحة اتاإلستثمارتم إعادااد القوابم المالٌة وفقا لمبادأ التكلفة التارٌخٌة باستثناء 

التزامات التؤمٌن و أصولو(( ، والتً تظهر بقٌمتها العاادلة ن)2ات من خبلل األرباح والخسابر )إٌضاح اإلستثمارو

 . ((ك) 2، )ح((  2)ز(،  2المادرجة بقٌمتها المقادر  )إٌضاح 

    ممتلكات ومعدات ( د

هبلك ٌتم ا .األصولقصاً مجمع اإلهبلك وأي انخفاض فً قٌمة تلك ٌتم تسجٌل الممتلكات والمعادات بالتكلفة نا

 عمار اإلنتاجٌة المقادر  للممتلكات والمعادات. األ علً مادار ستخادام طرٌقة القسط الثابتاب الثابتة األصول

 .صولالحتساب  األعمار اإلنتاجٌة المقادر  لؤل استخادام المعادالت اآلتٌةٌتم 

 سُىاخ 

 ؿٕح 11 -4 أثاز ٚذغو١ثاخ

 ؿٕٛاخ 3 ؿ١اعاخ

 ؿٕح 25 اجٙؼج وّث١ٛذغ

 ؿٕح 40 ِثأٟ
 

 
  إستثمارات عقارية (ـه
 

وفقاً   ادرج بعاد خصم مجمع اإلهبلك ٌتم تحادٌاد اإلهبلكتوستخادام نموذج التكلفة ات العقارٌة بإاإلستثمارٌتم قٌاس 

 سنة. 40عتباره القسط الثابت على مادار العمر اإلنتاجى المقادر للعقار والذى تم إ ةطرٌقل

 .ئلهبلكاألراضى المملوكة للشركة ال تخضع ل

عنادما ٌتم التوقف عن إستخادامها وال ٌتوقع الحصول وٌة عنادما ٌتم التصرف فٌها أاإلستثمارال ٌتم إادراج العقارات 

 ٌةعااد ألإستب ون أتكهٌ خسابر ناتجة عنوأرباح أ ٌةمن التصرف فٌها بالبٌع. أ اقتصاادٌة مستقبلٌة على أٌة منافع

 اإلستبعااد.وبها فى قابمة الادخل فى سنة التكهٌن أ اإلعترافإستثمارات عقارٌة ٌتم 

 تقٌٌم من خبٌر مستقل. علً اعتماادا ً ٌة وذلكالسوق وفقآ للقٌم القٌمة العاادلة لئلستثمارات العقارٌة تم تحادٌادها
 

 اإليرادات ( و
 

 اإلجًانُحاألقساغ 

 إٌرااد عناد إصادار بولٌصة التؤمٌن للمإمن بعاد قبول مخاطر التؤمٌن.ٌتم احتساب األقساط اإلجمالٌة ك

 

 انرأيٍُ إعادجانعًىنح عٍ 

 التؤمٌن فً وقت إصادار البوالص، أما أرباح العموالت فٌتم احتسابها عناد السادااد. إعااد ٌتم احتساب عمولة 
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 أهى انسُاساخ انًذاسثُح )ذاتع...(   4
 

 )تابع...( اإليرادات ( و

 

 اخ انفائذجإَراد

ساس وفقا ً لؤلووفقآ ألساس االستحقاق مع األخذ فً األعتبار معادل الفاباد  السارى بإٌراادات الفاباد   اإلعترافٌتم 

 . الزمنً

 اسرثًاراخإَراداخ 

 ق. قابلة للتحقوقٌمتها قاد تحققت أ ات، وتكوناإلستثماربإٌراادات استثمارات عنادما ٌتم تصفٌة تلك  اإلعترافٌتم 

 طبقا ً للسٌاسات المحاداد  لؤلادوات المالٌة المختلفة. بها  اإلعترافٌتم  خسابر التغٌر فً القٌمة العاادلةوارباح 

 

 اإلَجارإَراداخ 

 فتر  اإلٌجار.  وفقآ لطرٌقة القسط الثابت على مادار ٌةاإلستثمارعقارات ال إٌجاربإٌراادات  اإلعترافٌتم 

 

 ذىزَعاخ األرتاح

 .الحق فى إستبلم التوزٌعاتاتج عن التوزٌعات عنادما ٌتم إقرار باإلٌرااد الن اإلعترافٌتم 

 

 المطالبات (ز

والحركة فً ،   المادفوعة خبلل العاموالمرتبطة بها  والمصروفات الفعلٌة المطالبات علً ملتشالناتجة ت المطالبات

 طالبات.بها فً وقت تسجٌل الم اإلعترافتكالٌف المطالبات ٌتم . مخصص المطالبات تحت التسوٌة

 

بالحق فى الحصول على  اإلعترافبالنسبة للمطالبات التً تتعلق بتعوٌضات غٌر متعلقة بتؤمٌن السٌارات فإنه ٌتم 

ناد تسجٌل ع بالحق اإلعترافعناد الوقت الفعلً للسادااد أما بالنسبة لتعوٌضات تؤمٌن السٌارات فإنه ٌتم المخلفات 

 . المطالبة

 

وٌة قٌمة المبالغ المقادر  للمطالبات التً تم اإلخطار عنها، لكن لم ٌتم تسوٌتها وٌمثل مخصص المطالبات تحت التس

 ، على أساس تقادٌر كل حالة على حاده .المركز المالًحتى تارٌخ 

التؤمٌن  فً المطالبات  إعااد التؤمٌن تجاه المطالبات تحت التسوٌة فإنه ٌبوب كحصة  إعااد أما الجزء الخاص ب 

 . القوابم المالٌةالمتاداولة فً  األصولن تحت التسوٌة وتظهر ضم
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 مخصص المطالبات التى حدثت ولم ٌتم تسجٌلها      (ح

قابمة تحت التسوٌة ٌتم عمل مخصص للمطالبات التى حادثت ولم ٌتم التبلٌغ عنها فى تارٌخ  مطالباتباإلضافة لل

 .ادار ٌرات اإلبناء على تقاد المركز المالً

 إعااد إلحتساب المخصص تؤخذ فى الحسبان التقادٌرات الماضٌة وتفاصٌل برامج  ادار الطرٌقة التى تستخادمها اإل

 التؤمٌن. إعااد التؤمٌن لتقٌٌم الحجم المتوقع  إسترادااده من 

 

 االنرساوإخرثار يذي يالئًح  (غ

االلتزام المترتب وٌضات ٌتم إجراء اختبار مادى مبلبمة كافة االلتزامات التؤمٌنٌة المادرجة بما فٌها مطالبات التع

. وهذا ٌتضمن مقارنة التقادٌرات الحالٌة لكل التادفقات النقادٌة المصاحبة لتلك علٌها فً تارٌخ كل فتر  اصادار تقارٌر

والمغطى . تقادٌرات التادفقات النقادٌة تتضمن تكالٌف التعوٌضات المتوقعة القٌم الجارٌة المرتبطة بهاوااللتزامات 

 .أطرف آخرٌٌنمنها من 

ٌتم تحمٌله فوراً على قابمة الادخل بواسطة تكوٌن مخصص للخسابر الناتجة عن  انخفاض فً القٌم الجارٌةأي 

    .االلتزاماختبار مادى مبلبمة 

 

 خطار انسارَح األ إدرُاغً(  ك

التؤمٌن ، والتً  إعااد بعاد خصم  ٌمثل الجزء الخاص بصافً أقساط التؤمٌن المستحقة األخطار السارٌة إحتٌاطى

مساوٌة للحاد األادنى للنسب المبوٌة  مبوٌةتحسب بنسب وترتبط  بفتر  التؤمٌن البلحقة لتارٌخ قابمة المركز المالً 

 قانون شركات التؤمٌن. ل طبقآ المنصوص علٌه فً ادولة االمارات

 

٪ من إجمالً أقساط التؤمٌن  40 المخصص علً اساس تسابحإٌتم  كحاد أادنىفترات تصل الى سنة واحاد  ل

. لفترات كحاد اادنى ٪ 25 علً اساسجمٌع الفبات ، باستثناء البحرٌة ، والتً ٌتم احتسابها المستحقة عن السنوٌة 

 ٌتم احتساب المخصص على أساس زمنً.سنة واحاد  ،  عنتزٌاد 

 

 انرأيٍُ إعادجأقساغ  (ل

فس الفتر  المحاسبٌة كؤقساط تؤمٌنات مباشر ، وٌتم احتسابها وفقاً ٌتم احتساب أقساط البوالص المعااد تؤمٌنها خبلل ن

 التؤمٌن خبلل العام. إعااد لبلتفاقٌات التً تتم مع شركات 
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 انرأيٍُ إعادج أصىل (و

 هقابمة مركز مالً. وتعتبر هذتارٌخ كل فى  اإلنخفاض فٌها التؤمٌن ٌتم تقٌٌم إعااد اد من عقو القابلة لبلستراداادالمبالغ 

 اإلعترافوقع بعاد  علً ذلك  نتٌجة لحادث ما كان هناك ادالبل موضوعٌة إذا ا إنخفاض فى القٌمقاد إعتراه  األصول

له أثر ٌمكن قٌاسه بادقة على المبالغ التى  قاد ٌكون . إن الشركة قاد التستراد كل القٌم المستحقة وإن الحادثبها المبادبى

 الشركة من معٌادى التؤمٌن. ل علٌهاحصتسوف 

 

 المالية األصول (ن

هذه  طبٌعةهذا التصنٌف ٌعتماد على  .لبٌعإستثمارات متاحة لك مالٌة أصولصنف الشركة إستثماراتها إلً ت

 ات.اإلستثمار

 

 اإلعتراف

 الشراء.المالٌة فى تارٌخ  األصولتعترف الشركة ب

 بها.. اإلعترافالعاادلة ٌتم  خسابر نتٌجة التغٌر فى القٌمةوأٌة أرباح أ

 

 للبٌع المتاحة اتاإلستثمار

التً تعاادل المبلغ ، بالقٌمة العاادلة ٌتم إادراجها ابتاداءاً  . متاحة للبٌعستثمارات استثمارات فً اوراق مالٌة مصنفة كؤ

 .اإلستثمارالمادفوع  ورسوم األقتناء المرتبطة ب

          األرباحب اإلعترافوبالقٌمة العاادلة،  بالبورصةالمادرجة  الٌةاألوراق الم ، ٌتم قٌاس المبادبً اإلعترافبعاد 

ن وذلك حتى بٌعها. وعناد البٌع فإالقٌمة العاادلة ضمن حقوق المساهمٌن،  إحتٌاطىأو الخسابر الغٌر محققة ك

بر عن القٌمة العاادلة والسابق إادراجه ضمن حقوق المساهمٌن ٌتم تحوٌله إلى حساب األرباح والخسا إحتٌاطى

 الفتر .

نها تظهر بتكلفتها ناقصاً مخصص مها بالقٌمة العاادلة، ومن ثم فإ،  فٌتعذر تقٌٌبالبورصةأما األسهم الغٌر مادرجة 

 .ن المخصص ٌتم راده إلى قابمة الادخلإن وجاد. وفً حالة بٌعها فإ االنخفاض فً القٌمة،

 

 لةقياس القيمة العاد

ٌتم تحادٌاد القٌمة العاادلة وفقآ لسعر التعامل بالبورصة فى  ، ق مالٌة منتظمةلبلستثمارات المتاداولة فً أسوا بالنسبة

 تارٌخ قابمة المركز المالً.
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 )تابع...(األصول المالية  (ن

 

 األرباح والخسائر الناتجة عن القٌاس الالحق 
 

 فً  بٌعلبلستثمارات المتاحة لل لتغٌر فً القٌمة العاادلةا من الناتجة ربالخساو رباحاالٌتم االعتراف ب

ضمن حقوق  ستثمارات متاحة للبٌعال احتٌاطً القٌمة العاادلة ضمن  ٌتم ذكرها، واألخرى ةالشامل االٌراادات 

  فً عترفٌ التًالنقادٌة ، و األصول على فروق صرف العمبلت األجنبٌةو خسابر االنخفاض باستثناء ،الملكٌة

أو الخسابر  المكاسب عناد انخفاضها ٌتم اعااد  تصنٌف أو الموجوادات من التخلص ٌتم عنادما .لادخلاقابمة 

و ٌتم عرضها  الادخل قابمة حقوق المساهمٌن إلى  من كاٌراادات شاملة اخريالمعترف بها  المتراكمة

 .االٌراادات الشاملة االخري  ضمن إعااد  تصنٌف اتكتسوٌ 

 

  اإلعتراف لغاءإ 
. األصولالمالٌة عنادما تفقاد الشركة سٌطرتها على حقوقها التعاقادٌة التى تتضمن هذه  األصولب رافاإلعت ٌلغً

. تستخادم هم الوفاء بت إذا االلتزام المالًب اإلعتراف ٌلغً رتحوٌل تلك الحقوق  أوانتهاء  أوهذا عناد اعفاء ٌتحقق 

 الناتجة عن الغاءخسابر ال أورباح األٌاد لتحاد (Specific Identification) الشركة طرٌقة التعرٌف المحاداد

 .اإلعتراف

 

 المالٌة األصولإنخفاض قٌمة وعدم تحصٌل 
 

تشٌر لوجواد انخفاض كان هناك ادالبل موضوعٌة  إذا ما لتحادٌاد كل قابمة مركز مالً وذلك تارٌخ ٌتم عمل تقٌٌم فى

 بها اإلعترافاتجة عن إنخفاض القٌمة ٌتم ن كان لهذه الادالبل وجواد فإن أٌة خسابر إذا. المالٌة األصول فً قٌمة

 بقابمة الادخل . وٌتم تحادٌاد اإلنخفاض فى القٌمة كما ٌلى:

الفرق  عبار  عن بالقٌمة العاادلة، اإلنخفاض فى القٌمة هو المادرجة ات المتاحة للبٌعاإلستثمار صول بخبلفأ(  لؤل

 ٌمة تم إادراجها مسبقاً فى قابمة الادخل.بٌن التكلفة والقٌمة العاادلة ، ناقصاً أٌة خسابر إلنخفاض الق

والقٌمة الحالٌة   الجارٌة الفرق بٌن القٌمة عبار  عن المادرجة بالتكلفة ، اإلنخفاض فى القٌمة هو صولب(  لؤل

 مالٌة مماثلة. ؤصولبالسوق الخاص ب العاباد الساباد للتادفقات النقادٌة المستقبلٌة مخصومة وفقا لمعادل

 
 اتالتأمٌن دائنوو مدٌنوس(      

  
 سماسر  التامٌنالمبالغ المستحقة من وإلى  نهذا ٌتضمو ستحقاقها .ات عناد إالتؤمٌن ادابنوو مادٌنو أرصاد  ٌتم إادراج

 حاملً عقواد التامٌن.والتؤمٌن  إعااد و

 تادرج خسابرو اتالتؤمٌن مادٌنولتخفض الشركة القٌمة الجارٌة  ، اتالتؤمٌن مادٌنونخفاض قٌمة وجاد أي مإشر إل إذا

  نخفاض فى قابمة الادخل .اإل
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 تعوٌضات نهاٌة الخدمة (ع

شمل ٌتعوٌضات نهاٌة الخادمة ل نظام وفقاً لقانون العمل االتحاادي لادولة اإلمارات العربٌة المتحاد  فإنه لادى الشركة

وٌرتكز مخصص لشركة أكثر من سنة. ظٌفهم لادى اكافة الموظفٌن من غٌر المواطنٌن والذٌن مضى على تو

قابمة المركز  تارٌخ فً تعوٌضات نهاٌة الخادمة على أساس االلتزام الذي ٌنشؤ فٌما لو تم إنهاء خادمة جمٌع العاملٌن

 . المالً 

توجب على صاحب العمل أن ٌ والضمان االجتماعً. المعاش بشؤن 1999لعام  7القانون االتحاادي رقم  بموجب 

كما  مارتٌة.من الجنسٌة اإل % من رواتب الموظفٌن ) المرتب األساسً عبلو  على البادالت(12ر5نسبته ٌساهم ب

بمساهمات الشركة كمصروفات ضمن  اإلعتراف% من رواتبهم.  وٌتم 5ٌتوجب على الموظفٌن أن ٌساهموا بـ 

 المادفوعغٌر  المتبقًحاد الادخل عنادما ٌتم تكبادها، وقاد تم إظهار مساهمات صاحب العمل والموظفٌن إلى ال قابمة

 ضمن المخصصات. قابمة المركز المالًتارٌخ حتً 

 

 المعامالت بالعمالت األجنبٌة  (ز

ستخادام سعر الصرف الساباد فً تارٌخ المعاملة. األصول اجنبٌة تترجم إلى ادرهم اإلمارات بالمعامبلت بالعمبلت األ

رف الساباد فً تارٌخ قابمة المركز المالً. الفروق الناتجة وااللتزامات النقادٌة بالعمبلت األجنبٌة تترجم بسعر الص

 قابمة الادخل. بها ضمن اإلعترافٌتم  الترجمةعن 

 

 األصولنخفاض قٌمة إ (ف

شر على ٌكون هنالك أي مإ الشركة فً تارٌخ كل قابمة مركز مالً أو عنادما صولأل القٌم الجارٌةٌتم مراجعة 

 اإلعترافٌتم تقادٌر قٌمة األصل القابلة لبلسترادااد ، وٌتم فك مإشر على ذلك كان هنا إذاة وفً حال .انخفاض القٌمة

عن قٌمته القابلة  قادرتة علً تحقٌق تادفقات نقادٌةؤلصل أو ل جارٌةبخسابر انخفاض القٌمة عنادما تزٌاد القٌمة ال

 الادخل. قابمةبخسابر انخفاض القٌمة ضمن  اإلعترافلبلسترادااد. هذا وٌتم 

 

 غٌلًالتأجٌر التش (خ

منافع الملكٌة ٌتم تصنٌفها علً انها عقواد المإجر بالجزء األهم من مخاطر و عقواد التؤجٌر التً بموجبها ٌحتفظ

طرٌقة ل فقا ًذلك ووضمن قابمة الادخل المادفوعات التً تتم وفقآ لعقواد تؤجٌر تشغٌلً ب اإلعترافٌتم  تؤجٌر تشغٌلً.

 القسط الثابت علً مادار ماد  العقاد.
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 ما فً حكمهاوٌة النقد (ث

 ثابتةالوادابع الوأرصاد  فى حكمها النقادٌة بالصنادوق ، الوادابع تحت الطلب ، الحسابات الجارٌة  تتضمن النقادٌة وما

المكشوف التً ٌتم ساداادها  بنوك سحب علً ٌتم إادراجغٌر مرهونة.  الة أشهر وثبلث ات توارٌخ استحقاق أقل منذ

، وذلك لغرض ٌة وما فً حكمها النقادٌة للشركة كجزء من النقاد ادار عناد الطلب وتشكل جزءاً ال ٌتجزأ من اإل

 التادفقات النقادٌة.

 

 التقدٌرات المحاسبٌة واألحكام المستخدمة فً تطبٌق السٌاسة المحاسبٌة (ر

تقوم الشركة بإجراء تقادٌرات وافتراضات قاد توثر على قٌم األصول وااللتزامات خبلل السنة المالٌة المقبلة. ٌتم 

وغٌرها من العوامل ، بما فً  الخبر  السابقة إلى ًً  ذلك استنااداو،  بصور  مستمر  اإلفتراضاتوتقادٌرات تقٌٌم ال

 .الراهنة الظروف قولة فً ظلالتً ٌعتقاد أنها معة ٌقبلستذلك توقعات األحاداث الم

 فنيةال مخصصاتالو  المعلقة المطالبات 

 منعقواد التؤمٌن هً  ( الناجمة عن مطالباتالتعوٌضات تحت التسوٌةوالفنٌة  تعوٌضاتالالنهابٌة ) لٌةإمستقادٌر ال

باستمرار ، والتسوٌات  . هذه التقادٌرات ٌتم مراجعتها وتحادٌثهاأكثر التقادٌرات المحاسبٌة التً تقوم بها الشركة اهمٌة

القابم علً الخبر  عتماد على االفتراض األساسً هذه العملٌة تالادخل.  قابمةتنعكس فً  المراجعة ة عن هذ الناجم

هو أساس مناسب لتوقع األحاداث و وفقا لتؤثٌر التطورات الحالٌة واالتجاهات المحتملة ، حادٌثها، بعاد ت السابقة

 المستقبلٌة.

 المالية وداتانخفاض قيمة الموج

٠رُ   ِرٝ ٌرذض٠ض 'ٚاٌم١اؽ االعرغاف : األصٚاخ اٌّا١ٌح' 39 اٌّع١اع اٌّذاؿثٟ اٌضٌٟٚ علُ ذٛج١ٙاخ ٚذرثع اٌشغوح

ِٓ ت١ٓ  ذمَٛ اٌشغوح ،االدىاَٖ ٘ظاٌعًّ  .وث١غج ذمض٠غاخ ٠ٚرطٍة ٘ظا اٌرذض٠ض .اٌّرادح ٌٍث١ع اٌّا١ٌح األصٛيأشفاض 

ٚٔراج  اٌصذح اٌّا١ٌح اٌرىٍفح، ٚ ِٓ ألً اٌم١ّح اٌعاصٌح ٌالؿرثّاعذىْٛ   ِٚضٜ ِضجاٌٟ اٞ   ترم١١ُ عٛاًِ أسغٜ

، ٚاٌرغ١غاخ فٟ  اخمطاعاٌ اٌصٕاعح ٚأصاء  ِثً عٛاًِ ّـرثّغ، تّا فٟ طٌهٌٍ األجً لص١غج االعّاي 

 .اٌرضفك إٌمضٞ ٚذ٠ًّٛ ٚاٌرشغ١ً اٌرىٌٕٛٛج١ا

خسابر  تتكباد ن الشركةفؤلفترات طوٌلة ، أو كبٌر  التكلفةبؤقل من سعر  فً القٌمة العاادلة االنخفاض كان إذا

متاحة ال االصول المالٌة المتراكمة على احتٌاطً القٌمة العاادلة نقل ، وٌجريفً البٌانات المالٌة االنخفاض

 .فً بٌان الادخل  بٌعمتاحة للً انخفاض  االصول المالٌة العل فً حقوق الملكٌة المعترف بها للبٌع
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 ٌاسات المحاسبٌة )تابع...(أهم الس 2
 

  االستثمارت العقارية تصنيف

 اٌّع١اع  رٛج١ٙاخٌ غثماً  ٌرىْٛ اؿرثّاعاخ عماع٠ح حِؤٍ٘ اٌعماعاخ ٌرذض٠ض ِا إطا واْ ذمض٠غاخ تعًّ  اٌشغوحذمَٛ 

 ٚفما صٕفِٚ غ١غ ٘اَ ٌعماع ِاٌهٕ٘ان اٞ ِا إطا واْ  ٌٍٕظغ فٟ 'ٌالؿرثّاع اٌعماعٞ' 40 اٌّذاؿثٟ اٌضٌٟٚ علُ

 .عماعٞاؿرثّاع و ٌظٌه

 

 المشكوك في تحصيلها مخصص الديون

بمراجعة مخصص الادٌون المشكوك فً تحصٌلها فً تارٌخ كل فتر  اصادار تقارٌر وذلك من خبلل  ادار تقوم اإل

 التؤمٌنات. مادٌنوتقٌٌم مادى إمكانٌة استرادااد 

 

 التقارٌر القطاعٌة ( ص

التً   اتخادمالأو  اتمنتجالفى تقادٌم  التً تشاركالعملٌات و األصول مجموعة من عبار  عن هو القطاع التشغٌلً

 نتابج  مختلفة عن تلك المرتبطة بقطاعات الشركة األخرى.وهً عرضة لمخاطر 

نتابج وادٌة معٌنة تكون عرضه لمخاطر القطاع الجغرافى ٌشارك فى تقادٌم منتج أو خادمة فى نطاق بٌبة إقتصا

 خري.أعات التشغٌل فً بٌبات اقتصاادٌة تلك المرتبطة بقطامختلفة عن 

 

 قاَىَُحودائع  5

 
 

  4232 422; 

 أنف درهى أنف درهى  

لادى وزار  االقتصااد وقاد تم رهن هذه الوادابع أ( وادابع موادعة فً بنك محلً بادبً 
)المعادل( بشؤن  2007( لعام 6من القانون االتحاادي رقم ) 42، وفقاً للمااد  خطٌطوالت

ال ٌمكن سحب هذه الوادابع ادون أخذ موافقة مسبقة من وزار   تؤمٌن.شركات ووسطاء ال
 .خطٌطاالقتصااد والت

  

 

 10ع000

 

 

 10ع000

    

ب(  وادابع ثابتة ومربوطة لمصلحة وزار  االقتصااد والتخطٌط، لحكومة لبنان، وذلك وفقاً 
مقابل بشؤن شركات التؤمٌن، وهذه الوادابع مرهونة ألحاد البنوك  91/31للقانون رقم 

 1ر310ملٌون لٌر  ) 110ضمانات مصادر . وتبلغ قٌمة هذه الوادابع باللٌر  اللبنانٌة 
   (.2009ملٌون لٌر  عام 

  

 

268 

 

 

 3ع194

  _______ _______ 

 13ع194 10ع268  

  ======= ======= 
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 يًرهكاخ ويعذاخ  6

 
 ــــٍاإلجًــــــانــ راظـٍ ويثـاَــٍأ يكرثُـــحيعــــذاخ  ـــــــاراخ ــسُـــــــ ثـــاز وذـركُثـاخأ 

 ىــــــف درهــــأن ىــــــف درهــــــأن ىــــــف درهــــــأن ىــــــف درهــــــأن ىــــــف درهــــــأن 

      انركهـفـــح 

 4ع187 101 2ع222 547 1ع317 4232َُاَر  3كًا فٍ 

 702 - 241 51 410  اإلضافات

 (161) - - (98) (63) خاؿرثعاصا
 __________ __________ __________ __________ __________ 

 4ع728 101 2ع463 500 1ع664 4232دَسًثر  53كًا فٍ 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

      االهــــالك 

 1ع706 - 781 440 485 0212يناير  1كما في 

 851 - 442 81 328 امالمحمل خالل الع

 (110) - - (98) (12) اؿرثعاصاخ
 __________ __________ __________ __________ __________ 

 2ع447 - 1ع223 423 801 4232دَسًثر  53كًا فٍ 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

      صافً انقًُح انذفررَح 

 2ع281 101 1ع240 77 863 4232دَسًثر  53كًا فٍ 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

 2ع481 101 1ع441 107 832 ;422دَسًثر  53كًا فٍ 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

 
 

 

 ــٍاإلجًــانــــ ٍويثـاَـ أراظـٍ يعذاخ يكرثُح اراخ ــــــسُ اخأثاز وذـركُث 

 ىــــــف درهــأن ىــــــف درهــأن ىـــــدره فـأن ىــف درهـأن ىــــــف درهــأن 

      انركهـفـــح 

 3ع398 101 787 547 1ع963 ;422َُاَر  3كًا فٍ 

 1ع968 - 1ع435 - 533  اإلضافات

 (1ع179) - - - (1ع179) اؿرثعاصاخ
 __________ __________ __________ __________ __________ 

 4ع187 101 2ع222 547 1ع317 ;422دَسًثر  53كًا فٍ 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

      االهــــالك 

 1ع365 - 611 301 453 0222يناير  1كما في 

 629 - 170 139 320 المحمل خالل العام

 (288) - - - (288) اؿرثعاصاخ
 __________ __________ __________ __________ __________ 

 1ع706 - 781 440 485 ;422دَسًثر  53كًا فٍ 
 ========= ========= ========= ========= ========= 

      صافً انقًُح انذفررَح 

 2ع481 101 1ع441 107 832 ;422 دَسًثر 53كًا فٍ 
 __________ __________ __________ __________ __________ 

 2ع033 101 176 246 1ع510 :422دَسًثر  53كًا فٍ 
 ___________ ___________ ________ _________ __________ 
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 إسرثًاراخ عقارَح   7

 

وح ِـرمٍح ١ِٕٙح ٌٍرم١١ُ، ترمض٠غ ل١ّح اٌعماع ٚفماً ألؿعاع اٌـٛق ، ٟٚ٘ شغٛلاِد أؿر١ى 2010ص٠ـّثغ  31فٟ 

 ( ٚطٌه ٚفماً ٌرمغ٠غُ٘ اٌّؤعر فٟ طٌه اٌراع٠ز. ١ٍِ2009ْٛ صعُ٘ عاَ  ١ٍِ187ْٛ صعُ٘ ) 163اٌّفرٛدح تّثٍغ

 يانُح أصىل 8

   يرادح نهثُع

 361ع057 361ع057 ِضعجح تاٌرىٍفح ِا١ٌح  أٚعاق

دمٛق  إٌٝاٌم١ّح اٌعاصٌح ِذٛي  ّٝ فٝإدر١اغٝ اٌرغ١غ اٌرغاو

 اٌّـا١ّ٘ٓ 

 (261ع916) (270ع304)

 ________ ________ 

 99ع141 90ع753 

   

 18ع437 18ع437 *أٚعاق ِا١ٌح غ١غ ِضعجح

 (7ع895) (7ع895) اٌم١ّح أشفاضٔالصاً: ِشصص 

 ________ ________ 

 109ع683 101ع295 
   

 .الشركة المستفٌاد من مصلحةل األطراف ذات العبلقة قبل محتفظ بها من لمادرجة اغٌر  األوراق المالٌة ان *

 

 ّضعجح:اٌ صٕاص٠كاٌّا١ٌح ٚاٌٚعاق ذىٍفح األاٌذغوح فٟ 
 

 

  

 358ع991 361ع057 اٌغص١ض االفررادٟ

 2ع066 - اٌّشرغٞ سالي اٌعاَ

 ________ ________ 

 361ع057 361ع057 عص١ض األغالق

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

 

  4232 422; 

 أنف درهى أنف درهى 

   اٌرىٍفح 

 105ع721 105ع721 ٠ٕا٠غ 1وّا فٟ 

   

   ٘النِجّع اال

 11ع339 13ع186 ٠ٕا٠غ   1وّا فٟ 

 1ع847 1ع847 (20) إ٠عاح  اٌّذًّ سالي اٌعاَ
 __________ __________ 

 13ع186 15ع033 ص٠ـّثغ     31وّا فٟ 
 __________ __________ 

   صافٍ انقًُح انذفررَح

 92ع535 90ع688 دَسًثر     53كًا فٍ 
 ========= ========= 



 انرأيٍُ ش.و.ع. وإعادجدتٍ انىغُُح نهرأيٍُ 
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  ذأيُُاخ يذَُى   9

  4232 422; 

 أنف درهى أنف درهى 

 25ع168 11ع349 دٍّح اٌٛثائك

 3ع757 6ع990 شغواخ ذؤ١ِٓ

 1ع031 5ع243 شغواخ إعاصج ذؤ١ِٓ

 22ع729 25ع896 ٚوالء ذؤ١ِٓ ٚٚؿطاء
 __________ __________ 

 52ع685 49ع478 
 (2ع358) (3ع033) ِشصص اٌض٠ْٛ اٌّشىٛن فٟ ذذص١ٍٙا

 __________ __________ 

 50ع327 46ع445 
 ========= ========= 

 

ِض٠ْٕٛ اٌّشىٛن فٟ ذذص١ٍٙا ٌغص١ض ض٠ْٛ ٠ٌٍِٛا.٠رُ عًّ ِشصص  90ٌٍشغوح ٘ٝ  اإلئرّاِْرٛؿػ فرغج 

غ٘ا ِٓ ِٓ ؿٕح ف١رُ ذمض٠ أللًٌرٍه األعصضج اٌّرٛلفح  ، أِا تإٌـثحاٌّرٛلف ألوثغ ِٓ ؿٕح تاٌىاًِ  اٌرؤ١ِٕاخ

 .صاعجسالي اإل

 

 أرصذج يذَُح اخري   :

 644 465 ِضفٛعاخ ِمضِح

 552 373 فٛائض ِـرذمح

 132 259 أعصضج ِض٠ٕح اسغٜ
 ________ ________ 

 1ع328 1ع097 
 ======= ======= 

                                                                         

 اف راخ انعالقحيعايالخ األغر   ;

 األغغاف طاخ اٌعاللح وّا ٠ٍٝ:أعصضج ذفاص١ً 

 انًسرذق يٍ أغراف راخ عالقح

   انًسرثًرٍَانًسرذق يٍ 

 2ع868 - اٌذثرٛع ِٛذٛعػ

   أخرٌ

 8ع286 8ع864 ف.ط.َ.َ() ّٛٔض ١ٌؼا٠ص

 1ع157 4ع128 اٌذثرٛع إٌٙضؿ١ح 

 1ع335 1ع136 شغواخ ِجّٛعح اٌذثرٛع األسغٜ
 ___________ ___________ 

 13ع646 14ع128 
 ====== ====== 

   نهًسرثًرٍَانًسرذق 

 - 11ع500 اٌذثرٛع ِٛذٛعػ

 88 64 ِجّٛعح شغواخ اٌذثرٛع

 ___________ ___________ 

 88 11ع564 

 ====== ====== 
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 ...)ذاتع( يعايالخ األغراف راخ انعالقح   ;

اادٌة بتحصٌل أقساط من وتسادٌاد تعوٌضات إلى شركات أخرى تقع ضمن تقوم الشركة فً إطار األعمال االعتٌ

بؤن شروط مثل هذه  ادار ، وتعتقاد اإل (IFRS) تعرٌف األطراف ذات العبلقة طبقاً للمعاٌٌر الادولٌة للتقارٌر المالٌة

 المعامبلت ال تختلف بشكل كبٌر عن تلك التً ٌمكن الحصول علٌها من أطراف أخرى.

 ل المعامبلت التً تمت مع األطراف ذات العبلقة:وفٌما ٌلً تفاصٌ 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ذذد انرسىَح يطانثاخيخصص   32

 72ع280 338ع665  اٌغص١ض االفررادٟ

 335ع577 102ع766 اٌّذًّ عٓ اٌعاَ 

 (69ع192) (112ع109) ِطاٌثاخ ِضفٛعح سالي اٌـٕح

 ________ ________ 

 338ع665 329ع322 **ص٠ـّثغ  31فٟ وّا  اٌغص١ض 

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

 
ف طاخ اغغأ - )ف.ط.َ.َ(ِٛذٛعػ شغوح اٌذثرٛع ٌٍّطاٌثاخ ذذد اٌرـ٠ٛح ِٓ وّشصص١ٍِْٛ صعُ٘  217 ٠شًّ** 

 .(27) إ٠عاح  عاللح

 

 انذساسُحذذهُم و اإلفرراظاخ
 

صة بتحادٌاد مخصصات المطالبات ٌعااد النظر فٌها وتحادٌثها لكً الخا اإلفتراضاتاإلجراءات المتبعة فً تحادٌاد 

شى مع التطبٌقات الساباد  فً السوق والمعلومات األخرى التً ٌمكن االعتمااد علٌها حتى ٌمكن التوصل إلى اتتم

 أقرب االحتماالت المتوقعة.

 4232 422; 

 أنف درهى أنف درهى 

 50ع473 45ع427 ِىررثح ألـاغ

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

 8ع125 23ع328 ِطاٌثاخ ِضفٛعح

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

 1ع291 206 عّٛالخ ِضفٛعح

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

 613 1ع840 ذص١ٍذاخ تاٌٛواٌح

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

 - 100 ؿ١اعاخرغ٠اخ ِش

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

 1ع313 2ع266 ِىافآخ اإلصاعج اٌع١ٍا

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



 انرأيٍُ ش.و.ع. وإعادجدتٍ انىغُُح نهرأيٍُ 
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27 

 )ذاتع ...( يخصص يطانثاخ ذذد انرسىَح 32

طبٌعة النشاط فإنه ال ٌمكن تحادٌاد بصور  مإكاد  االحتماالت المتوقعة والتكلفة الفعلٌة وعلى أٌة حال ومع األخذ فً االعتبار 

 للمطالبة. ولكن ٌتم تقٌٌم كل مطالبة وفقاً لكل حالة على حاد  اعتمااداً على المعلومات المتاحة واالتجاهات السابقة.

أن االلتزام  االادار كفاٌة عملٌة التقادٌر المتبعة . تعتقاد  تحلٌل الحساسٌة ٌتم بالنسبة لعاد  مطالبات والتً تعتبر مإشراً على مادى

 الناشا عن المطالبات قاد ظهر بقابمة المركز المالً بطرٌقة صحٌحة.                                                        

 ذطىر انًطانثاخ
الغٌر مإكاد  ٌتم تسوٌتها بصفة عامة فً غضون سنة فٌما بالنسبة لكافة اكتتابات التؤمٌن التً تقوم بها الشركة فإن التقادٌرات 

عادا تامٌن السٌارات حٌث تتم التسوٌة  فً غضون ثبلث سنوات. وتحلٌل تطور المطالبات على ماد  الخمس سنوات الماضٌة 

 : " عقواد التؤمٌن" 4، كما ٌقتضً معٌار التقارٌر المالٌة الادولٌة رقم موضح أادناه

 اإلجًانٍ 4232 ;422 :422 4229 قثم و يا 4228 سُح االكرراب

 أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى 

        ذقذَر انًطانثاخ انًرراكًح

  فً نهاٌة عام االكتتاب

 297ع594

 

 362ع22

 

 927ع36

 

 773ع298

 

 934ع67
- 

60ع714 182ع30 574ع402  بعد مضً عام واحد  -  442ع342 

58ع084 006ع41 338ع403 ٓتعض ِعٟ عا١ِ  - - - 

 - - - - 316ع46 121ع401 تعض ِعٟ ثالثح أعٛاَ

 - - - - - 202ع385 تعض ِعٟ أعتعح أعٛاَ

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

  ذمض٠غ اٌّطاٌثاخ اٌّرغاوّح

 202ع385

 

 316ع46

 

 084ع58

 

 442ع342

 

 978ر899 934ع67

 656ر570 995ع57 240ع94 649ع43 337ع25 435ع349 ح اٌّضفٛعحاٌّطاٌثاخ اٌّرغاوّ

 ________ ______ _______ _______ _______ ________ 

 ذذد انرسىَح يطانثاخيخصص 

 4232دَسًثر  53فً 

 322ر329 939ع9 202ع248 435ع14 979ع20 767ع35

مخصص المطالبات التى حدثت 

دٌسمبر 53 فً ولم ٌتم تسجٌلها

4232 

- - - - 

 

 467ع22
 

 467ر22

 ______ ______ _______ _______ _______ ________ 

ذذد اٌرـ٠ٛح وّا  ّطاٌثاخِجًّ اٌ

 2010ص٠ـّثغ  31فٟ 

 789ر351 406ع32 202ع248 435ع14 979ع20 767ع35

دصح ِع١ضٜ اٌرؤ١ِٓ فٝ اٌّطاٌثاخ 

 2010ص٠ـّثغ31ذذد اٌرـ٠ٛح  فٝ

 

 973ع25

 

 347ع19

 

 586ع11

 

 328ع245

 

 533ع8
 

 767ر310

 ______ ______ ______  ______  _______  _______ 

ذذد اٌرـ٠ٛح وّا  ّطاٌثاخصافٝ اٌ

 2010ص٠ـّثغ  31فٟ 

 022ر41 873ع23 874ع2 849ع2 632ع1 794ع9

 ====== ===== ===== ===== ====== ====== 
ذذد اٌرـ٠ٛح  ّطاٌثاخاٌ ِشصص

 2009ص٠ـّثغ  31وّا فٟ 

 

 562ع49

 

 955ع15

 

 870ع21

 

 278ع251

 

- 

 

 665ع338

دصح ِع١ضٜ اٌرؤ١ِٓ فٝ اٌّطاٌثاخ 

 2009 ص٠ـّثغ31ذذد اٌرـ٠ٛح  فٝ

 

 588ع32

 

 975ع12

 

 358ع18

 

 167ع244

 

- 

 

 088ع308
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 َح ويا فٍ دكهاُقذ ان   33

 4232 422; 

 أنف درهى أنف درهى 

 

 

 ملٌون ادرهم ( باللٌر  اللبنانٌة. 3ر4:  2009ملٌون ادرهم، )  0ر3النقادٌة لادى البنوك تتضمن ما ٌعاادل مبلغ  أ(

 -% 3: 2009% )4ع5% ٚ 3ذرعّٓ إٌمض٠ح تاٌثٕٛن ٚصائع لص١غج االجً ٌضٞ تٕٕٛن ِذ١ٍح ذذًّ فائضج ِا ت١ٓ ب( 

 %(4ع5

 ًال ان رأش 12

 ِٚضفٛعح تاٌىاًِ: صعُ٘ ٌٍـُٙ اٌٛادض 1 ؿُٙ،  تم١ّح  100ع000ع000 اٌّاي اٌّصغح تٗ ٚاٌّصضع ٘ٛ عأؽ

 4232 4232 422; 422; 

 أنف درهى األسهىعذد  أنف درهى األسهىعذد  

 _____________ ________ _____________ ________ 

 100ع000 100ع000ع000 100ع000 100ع000ع000 ص٠ـّثغ  31اٌغص١ض فٟ 

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

 

  

 قانونً إحتٌاطى  13

 1984من قانون الشركات التجارٌة بادولة اإلمارات العربٌة المتحاد  لعام  192طبقاً للنظام األساسً للشركة والمااد   رقم 

ووفقاً للنظام  القانونً غٌر القابل للتوزٌع.   اإلحتٌاطى% على األقل من صافً أرباح السنة إلى 10معادل( ٌتم تحوٌل ال)

المال  رأس% من 50القانونً إلى  اإلحتٌاطىاألساسً للشركة، ٌستمر إجراء هذه التحوٌبلت إلى أن ٌصل رصٌاد هذا 

قاد وصل إلى  المتراكم اإلحتٌاطىرصٌاد خبلل السنة ألن القانونً  اإلحتٌاطىمبلغ  إلى  أي تم تحوٌلٌ م لوالمادفوع للشركة.   

 المال المادفوع للشركة خبلل السنة.  أسر% من 50الحاد األادنى وهو 

 

 نظامً إحتٌاطى   14 

( إلى ادار % من صافً أرباح السنة )قبل احتساب أتعاب اإل10طبقاً للنظام األساسً للشركة ٌجب تحوٌل ما ال ٌقل عن 

 رأس% من 25إلى  اإلحتٌاطىوٌتم إجراء هذه التحوٌبلت إلى أن ٌصل رصٌاد هذا النظامً غٌر القابل للتوزٌع.  اإلحتٌاطى

خبلل  اإلحتٌاطىمبلغ  إلى هذا  أي تم تحوٌلٌ لم المال المادفوع للشركة أو إلى أن ٌتوقف التحوٌل بقرار من المساهمٌن. و

 المال المادفوع خبلل السنة. رأس% من 25إلى الحاد األادنى وهو  اإلحتٌاطىرصٌاد هذا حٌث وصل  السنة

 

 

 عام إحتٌاطى   15

 55ع979 205ع42  اٌصٕضٚق ٌٚضٜ اٌثٕٛنت ٠حٔمض

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



 انرأيٍُ ش.و.ع. وإعادجدتٍ انىغُُح نهرأيٍُ 
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 ادار كوٌنه خصماً من أرباح العام باعتباره تخصٌصاً من صافً األرباح، وذلك وفقاً القتراح مجلس اإلم تٌت اإلحتٌاطىهذا 

 وموافقة الجمعٌة العمومٌة للشركة.

 

 نهًىظفٍُ َهاَح انخذيح كافأجي  38

 4232 422; 
 أنف درهى أنف درهى 

 1ع254 288ر1 ٠ٕا٠غ 1اٌغص١ض فٟ 
 450 384 اٌـٕح عٍٝاٌّذًّ 

 (416) (101) سالي اٌـٕح ِضفٛعاخ
 _______ ______ 

 1ع288 571ر1 ص٠ـّثغ  31اٌغص١ض فٟ 

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

 

 

 يخصصاخ فُُح 39

 
 21ع301 976ر12 إدر١اغٝ ألـاغ  غ١غ ِىرـثح

 24ع473 467ر22 ِشصص ِطاٌثاخ دضثد ٌُٚ ٠رُ ذـج١ٍٙا ٚإدر١اغاخ أسغٜ

 _______ ________ 

 45ع774 443ر35 

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

   انذركح خالل انسُح

 20ع500 301ر21 ٠ٕا٠غ 1اٌغص١ض فٝ 

 21ع301 976ر12 إظافاخ سالي اٌـٕح

 (20ع500) (301ر21) اٌّعرغف تٙا سالي اٌـٕح

 ________ ________ 

 21ع301 976ر12 ص٠ـّثغ 31اٌغص١ض فٝ 

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

   اخ أخريوإدرُاغ ص يطانثاخ دذثد ونى َرى ذسجُهها يخص

 23ع882 473ر24 ٠ٕا٠غ 1اٌغص١ض فٝ 

 24ع473 467ر22 إظافاخ سالي اٌـٕح

 (23ع882) (473ر24) اٌّعرغف تٙا سالي اٌـٕح

 ________ ________ 

 24ع473 467ر22 ص٠ـّثغ 31اٌغص١ض فٝ 

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

 

 

 

 

 

  دائُى ذأيُُاخ :3
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 4232 422; 

 أنف درهى أنف درهى 

 4ع382 535ر4  ذجاع٠ْٛصائْٕٛ 

 2ع735 009ر9 شغواخ ذؤ١ِٓ 

 47ع256 134ر40 شغواخ إعاصج ذؤ١ِٓ

 4ع498 105ر3 اٌّـرذك ٌٛؿطاء اٌرؤ١ِٓ

 6ع424 208ر6 إدر١اغٝ ألـاغ ِذجٛػج

 _______ _______ 

 65ع295 991ر62 

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

 

 أرصذج دائُح اخري  ;3

  

 472 226ر1 ِصغٚفاخ ِـرذمح

 1ع582 569ر1 ِؼا٠ا ِٛظف١ٓ ِشصص

 2ع016 595 ِىافآخ أععاء ِجٍؾ اإلصاعج *

 12ع162 204ر12 أعصضج صائٕح اسغٜ

 _______ ______ 

 16ع232 594ر15 

 ===== ====== 
 

ِٓ لأْٛ  118عاَ، ٚطٌه ٚفماً ٌٕص اٌّاصج ِٓ صافٟ أعتاح اٌ ذشص١صاً  صاعجذّثً ِىافآخ أععاء ِجٍؾ اإل*  

 ٌٍشغوح.ٕظاَ األؿاؿٟ ، ٚوظٌه ٚفماً ٌٍاٌرشط١ػّعضي( تٛاؿطح ٚػاعج االلرصاص ٚاٌ)1984ٌـٕح  حجاع٠اٌشغواخ اٌر

 

  يٍ أَشطح اسرثًارَح أرتاح 42

 

 حإَراداخ إسرثًاراخ عقارَ 43

 21ع963 397ع18  إجّاٌٟ صسً اإل٠جاعاخ

 (3ع391) (066ع3) ِصغٚفاخ ص١أح

 (1ع847) (847ع1) (5ا٘الن ) ا٠عاح 

 _______ ________ 

 16ع725 484ع13 

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

 

 

 

 

  أخري إَراداخ 44

 5ع045 530ع5 ذٛػ٠عاخ أعتاح

 2ع817 837ع1 اٌصافٟ –فٛائض  إ٠غاصاخ

 ______ ______ 

 7ع862 367ع7 

 ===== ====== 
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 4232 422; 

 أنف درهى أنف درهى 

 (841) 65  ِّرٍىاخ ِٚعضاخ ِث١عاخ)سـائغ( اعتاح/

 - 163 ص٠ْٛ ِعضِٚح ِـرغصج

 _____ ______ 

 228 (841) 

 ===== ===== 

 

 وإدارَحيصروفاخ عًىيُح  45

 

 9ع100 007ع11 ذىا١ٌف ِٛظف١ٓ

 3ع545 324ع5 أسغٜ إصاع٠حِصغٚفاخ 

 ______ _______ 

 12ع645 331ع16 

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

 

 رتذُح انسهى 46

 

   انًخفطواألساسٍ 

 45ع315 751ع21 ) أٌف صعُ٘ ( صافٟ عتخ اٌعاَ

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

 100ع 000ع000 000ع000ع110 (12)ا٠عاح اٌّرٛؿػ اٌّغجخ ٌعضص األؿُٙ اٌمائّح 

 ========= ========== 
 0ع41 0.20  (تاٌضعُ٘عتذ١ح اٌـُٙ : األؿاؿٝ ٚاٌّشفط )

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رذهُم انقطاعٍان 47
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 أ( يعهىياخ قطاعُح أونُح

 

. 

 

 َعاخ أرتاح يقرردح ذىز  48

هم( ادر ملٌون ) –وهو ما ٌعاادل  المال المادفوع رأس% من  --بنسبة  عن السنة توزٌع أرباح ادار اقترح مجلس اإل

  .2010ادٌسمبر  31كما فً  (ادرهم للسهم--) 

 

تمثل  ادرهم للسهم( 0ر30)ملٌون ادرهم  30نقادٌة بمبلغ  أرباح توزٌعات ادار خبلل العام الماضً اقترح مجلس اإل

وقاد تم إعتمااد ذلك فً ،    2009ادٌسمبر 31كما فً  علً التوالً المال المادفوع رأسمن %  10و  % 30

 .2010 ابرٌل 14إجتماع الجمعٌة  العمومٌة بتارٌخ 

 

 ُحعرظنرساياخ انفعهُح وانإلا 49

 

 ٌة.ملٌون ادرهم( أصادرت من البنوك مضمونة بوادابع بنك 3ر2: 2008ملٌون ادرهم ) 5ر3بمبلغ  ضمانات 

ملٌون ادرهم  217بادأت إجراءات قانونٌة ضاد الشركة فٌما ٌتعلق بالمطالبة بمبلغ  ب( شركة الحبتور موتورز قاد

تؤمٌن  إعااد ادٌها عقواد . إن الشركة ل 2009مارس  26و  25إماراتى ، وذلك عن إضرار السٌارات الناتجة فى 

كافٌة لتغطٌة مركزها التؤمٌنى. على الرغم من وجواد خبلف قانونى مع بعض معٌادى التؤمٌن الذٌن شرعوا فى 

إن حقوق الشركة فى  ادار فى رأى اإل التؤمٌن ، إعااد إجراءات تفسٌرٌة بشؤن نطاق التغطٌة المرتبطة بعقواد 

لم ٌكن  موفً نهاٌة العا .ًالتؤمٌن موقفها تغطٌةكافٌة ل إعااد  تؤمٌن ادلادٌها عقو الشركة حٌث ان  اإلسترادااد محمٌة

 .بسٌر االجراءات فٌما ٌتعلق تغٌٌر كبٌر أي هناك

 

 

 انرساياخ انرأجُر انرشغُهٍ   :4

 2010 

 أنف درهى

422; 

 أنف درهى

 إجًانً اٌذ١اج ٚاٌصذح أعّاي عاِح إجًانً اٌذ١اج ٚاٌصذح عاِحأعّاي  

 3;3ر7:6 65ع048 126ع536 047ع131 813ع65 234ع65 األقساغ انًكررثح إجًانٍ

 56ر436 7ع814 26ع400 003ع17 463ع3 540ع13 صافً إَراد اإلكرراب

 2010 2009 

 أنف درهى أنف درهى 

 3ع194 268 ِا١ٌح ظّأاخأ( 

 ===== ===== 
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 .لاِد اٌشغوح ترؤج١غ عماعاخ إؿرثّاع٠ح تّٛجة عمٛص ذؤج١غ ذشغ١ٍ١ح ِشرٍفح

 

 : حغ١ٍ١اإل٠جاعاخ اٌّـرذمح ِٓ عمٛص اٌرؤج١غ اٌرش
      

 

 

 يسرأجرٍَ تصفحعقىد 

 لئللغاء.ال ٌوجاد التزامات جوهرٌة ناتجة عن عقواد تؤجٌر تشغٌلً غٌر قابلة  قابمة المركز المالىفً تارٌخ 

 ًانُحرأسارذثاغاخ    ;4

 .(شًء : ال2008مالٌة جوهرٌة )رأسال توجاد أٌة ارتباطات  قابمة المركز المالىفً تارٌخ 

 يخاغر انرأيٍُ إدارج   52

 

 أهذاف وسُاساخ انشركح نًىاجهح أخطار انرأيٍُ

ستوى الخطر الذي ٌتعرض له األفرااد إن النشاط التؤمٌنً الربٌسً الذي تقوم به الشركة مرتبطاً ارتباطاً وثٌقاً بم

الصحٌة والمالٌة وتلك الناشبة عن أٌة أحاداث لٌة ، الحواادث إمخاطر العقارات ، الحٌا  ، المسوالمإسسات من حٌث 

تقوم  ٌة.اإلستثمارغٌر متوقعة ، كذلك تواجه الشركة أٌضاً مخاطر السوق من جراء مباشرتها ألنشطتها التؤمٌنٌة و

استخادام عن طرٌق لك المخاطر عن طرٌق عاداد من اإلجراءات واللوابح الموضوعة بعناٌة وأٌضاً ت إادار الشركة ب

 أسلوب التفوٌض لكل من إادارتً االكتتاب فً وثابق التؤمٌن وتسوٌة المطالبات التؤمٌنٌة.

شخاص مإهلٌن تتبع الشركة عاداداً من السٌاسات واللوابح الموضوعة لقبول   وتسعٌر المخاطر التؤمٌنٌة ، وٌقوم أ

وي خبر  كافٌة بإجراء تقادٌرات وتسعٌر تلك المخاطر بؤسلوب متحوط وحرٌص، وكذلك ٌتم إجراء المسح ذ

التؤمٌن بحرص كامل قبل قبول أي طلب تؤمٌن  إعااد التؤمٌنً وقٌاس المخاطر وتحلٌل الحساسٌة وتقادٌر اتفاقٌات 

ٌعة التؤمٌن ، مادى الربحٌة ، اتجاه السوق والخبر  ة العوامل المتعلقة بالتسعٌر من حٌث طبساروذلك بخبلف اد

 السابقة من العملٌات المماثلة.
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 2010 2009 

 أنف درهى أنف درهى 

 16ع780 16ع991  ذـرذك  فٟ سالي عاَ

 13ع874 5ع210 ذـرذك فٟ سالي عا١ِٓ إٌٝ سّؾ ؿٕٛاخ

 ====== ====== 
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 اسرراذُجُح االكرراب فٍ وثائق انرأيٍُ 
 

ن فً تتضمن اإلجراءات المتبعة من قبل الشركة لتقٌٌم مخاطر التؤمٌن والتى تهادف بصفة أساسٌة إلى تحقٌق التواز
 المحفظة التؤمٌنٌة.

اإلجراءات فً ضوء الصناعة، ادرجة التعرض للمخاطر حادواد كل نوع من أنواع التؤمٌن ونوعٌة ٌتم تحادٌاد 

المخاطر المرتبطة بمستوٌات قبول طلبات التؤمٌن وتخفٌضها إلى أادنى مستوى ممكن مع مراعا  الحادواد المنصوص 

 لخطر طبقاً ألسلوب إادارته.                                                           علٌها من قبل السلطات المختصة. وٌتم قبول ا

 

 انرأيٍُ   إعادج يخاغر إدارج
 

تقوم الشركة بالتعاون مع شركات التؤمٌن األخرى بتقلٌل وتحادٌاد حجم المخاطر المتعلقة بمطالبات التؤمٌن عن 

تنازل عن العقواد لمعٌادى التؤمٌن ال ٌخفف من إلتزامات الشركة لحاملى التؤمٌن. ال إعااد طرٌق الادخول فً اتفاقٌات 

تتحمل قٌمة  التؤمٌن إن لم ٌلتزم والوثابق. تبقى الشركة ملتزمة لحاملى وثابق التؤمٌن بالنسبة للجزء المعااد تؤمٌنه 

 معٌادى التؤمٌن بإلتزاماتهم. 

ن التعاقادٌة واالختٌارٌة ، وٌتم اختٌار معٌادي التؤمٌن من خبلل التؤمٌ إعااد التؤمٌن من خبلل إبرام اتفاقٌات  إعااد ٌتم 

 مركزهم السوقً ، تصنٌفهم التؤمٌنً ، الخبر  السابقة فً التعامل وماد  التعامل معهم. -عوامل عاد  منها :

لى ٌتم متابعة الحصص المستحقة من معٌادي التؤمٌن عن المطالبات التؤمٌنٌة وإجراء التسوٌات المحاسبٌة معهم ع

 أساس ادوري ألحكام الرقابة على تلك المتحصبلت.

 

 شروغ وأدكاو وثائق انرأيٍُ

إن التؤمٌن بطبٌعته ٌقوم على مبادأ عادم التؤكاد من وقوع الحادث وعلى هذا فإن شروط وأحكام عقواد التؤمٌن تتفاوت 

ركات التؤمٌن العاملة فً ولكنها ترتكز بشكل أساسً على اإلرشاادات الادولٌة والتعارٌف التؤمٌنٌة المتبعة بٌن ش

 السوق.

 خسائر األكررابوأرتاح  دساسُه

ادٌسمبر  31 ملٌون ادرهم للسنة المنتهٌه فً 17.003لشركة ٌبلغ إن المساهمه من عملٌات التؤمٌن فً ربح ا
 ملٌون ادرهم(.  34.214:  2009) 2010

 ثٌر كبٌر من عملٌات التؤمٌن بالنسبة لآلتى:ؤى تأالشركة ال تتوقع 
 

  (. 32:  2009٪ ) 30هو  2010ادٌسمبر  31مستوى المخاطر الكلٌه للسنة المنتهٌه فً إن٪                   
التؤمٌن للحماٌه من التقلبات  إعااد الشركة مغطا  بكفاء  بمقادار زاباد عن خسابر برامج  التؤمٌن لادي تزاماتالن إو

 المالٌة كبٌر  األثر.

 تعتبر مصادر جٌاد للادخل.والتؤمٌن مستقر   إعااد ن عموالت الشركة المكتسبة من إ 

 ن الشركة ال تتوقع تؤثٌر مالً قوي علً صافً أرباح ض مخاطر جمٌع فبات األعمال ، فإنخفانظرآ إل 
 التؤمٌن كنتٌجة للتغٌرات فً نسب الخسار .       
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 األدواخ انًانُح 53

مبالغ و أرصاد  مادٌنة أخرى وادٌنو تؤمٌنات ومالصنادوق بوالمالٌة على نقادٌة لادى البنك  الشركة أصولتشتمل 

 أرصاد  ادابنة اخرى وادابنو تؤمٌنات الشركة المالٌة  التزاماتوتتضمن استثمارات. ومن أطراف ذات عبلقة  ةمستحق

 . طراف ذات عبلقةأل ةمستحقمبالغ و

 (2ٌضاح رقم )وااللتزامات المالٌة موضحة فى ا األصولسات المحاسبٌة المتعلقة بكل مجموعة من اإن السٌ

 

 ذصُُفاخ األدواخ انًانُح

 4232 - عاو
 

 أدواخ يانُح قروض ويذَُىٌ األصىل

 

 ذأيٍُ عقىد 

 

 اإلجًانً 

 أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى   

 

     أدواخ يانُح

 10ع268 - - 10ع268 ٚصائع لا١ٔٛٔح

دصح ِع١ضٜ اٌرؤ١ِٓ ِٓ 

 310ع767 310ع767 - - ِطاٌثاخ ذذد اٌرـ٠ٛح

 ٔمض٠ح تاٌشؼ٠ٕح ٚاٌثٕٛن ِرعّٕح

 42ع205 - 42ع205 - اٌٛصائع

 101ع295 - 101ع295 - أصٛي ِا١ٌح

 46ع445 - - 46ع445 ِض٠ٕٛ ذؤ١ِٕاخ

 1ع097 - - 1ع097 أعصضج ِض٠ٕح اسغٜ

ِثاٌغ ِـرذمح ِٓ أغغاف طاخ 

 14ع128 - - 14ع128 عاللح

  ______   _______  ______   _______ 

 526ع205 310ع767 143ع500 71ع938 األصٛيأجّاٌٝ 

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

 انركهفح نرساياخاال

 

 عقىد انرأيٍُ

 

 اإلجًانً  

 أنف درهى أنف درهى أنف درهى  
 

 1ع571 - 1ع571 ِىافؤج ٔٙا٠ح اٌشضِح 

 329ع322 329ع322 - ذذد اٌرـ٠ٛح ِطاٌثاخِشصص 

 35ع443 35ع443 - ف١ٕحِشصصاخ 

 78ع585 - 78ع585 أعصضج صائٕح اسغٜٚ صائٕٛ ذؤ١ِٕاخ

 11ع564 - 11ع564 ألغغاف طاخ عاللح حِـرذمِثاٌغ 

 _______ _______  ________ 

 456ع485 364ع765 91ع720 ٌرؼاِاخاالأجّاٌٝ 

  ====== ======  ======= 
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 ..()ذاتع. ذصُُفاخ األدواخ انًانُح

 ;422 -عاو 

 
 أدواخ يانُح قروض ويذَُىٌ األصىل

 

 ذأيٍُ عقىد 

 

 اإلجًانً 

 أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى   

 

     أدواخ يانُح

 13ع194 - - 13ع194 ٚصائع لا١ٔٛٔح

دصح ِع١ضٜ اٌرؤ١ِٓ ِٓ 

 308ع088 308ع088 - - ِطاٌثاخ ذذد اٌرـ٠ٛح

 ٔمض٠ح تاٌشؼ٠ٕح ٚاٌثٕٛن ِرعّٕح

 55ع979 - 55ع979 - اٌٛصائع

 109ع683 - 109ع683 - أصٛي ِا١ٌح

 50ع327 - - 50ع327 ِض٠ٕٛ ذؤ١ِٕاخ

 1ع328 - - 1ع328 أعصضج ِض٠ٕح اسغٜ

ِثاٌغ ِـرذمح ِٓ أغغاف طاخ 

 13ع646 - - 13ع646 عاللح

  ______   _______  ______   _______ 

 552ع245 308ع088 165ع662 78ع495 أجّاٌٝ األصٛي

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

 انركهفح االنرساياخ

 

 عقىد انرأيٍُ

 

 اإلجًانً  

 أنف درهى أنف درهى أنف درهى  
 

 1ع288 - 1ع288 ِىافؤج ٔٙا٠ح اٌشضِح 

 338ع665 338ع665 - ِشصص ِطاٌثاخ ذذد اٌرـ٠ٛح

 45ع774 45ع774 - ف١ٕحِشصصاخ 

 81ع527 - 81ع527 أعصضج صائٕح اسغٜٚ صائٕٛ ذؤ١ِٕاخ

 88 - 88 ِثاٌغ ِـرذمح ألغغاف طاخ عاللح

 _______ _______  ________ 

 467ع342 384ع439 82ع903 أجّاٌٝ االٌرؼاِاخ

  ====== ======  ======= 
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 المال رأس إدار 

 

 المال هى: رأس إادار إن اهاداف الشركة عناد 

 

لسنة  6مارات العربٌة المتحاد  رقم لادولة اإل مال التؤمٌن وفقاً للقانون اإلتحاادي رأسع متطلبات اإلتفاق م .1

طبقا لقانون  ات التؤمٌنالمال الادابم لشرك رأسوكبلء التؤمٌن. فإن الحاد األادنى لوشركات بشؤن المعادل  2007

 ادرهم. 50ر000ر000مارات العربٌة هو ادولة اإل

 األستمرار، حتى تستمر عوابادها لحاملى األسهم.والبقاء تامٌن قادر  الشركة على   .2

توفٌر معادل مناسب من العواباد للمساهمٌن عن طرٌق تسعٌر المنتجات والخادمات بما ٌتناسب مع مستوى  .3

 الخطر.

ضاع االقتصاادٌة. من اجل والمال وتادخل تعادٌبلت علٌه فى ضوء التغٌرات فً األ رأستادٌر الشركة هٌكل     

صادار إ أوالمال ، وٌمكن للشركة أن تعادل قٌمة توزٌعات األرباح للمساهمٌن  رأستعادٌل هٌكل  أوالحفاظ على 

 سهم جادٌاد .أ

 .2009ادٌسمبر  31و 2010ادٌسمبر  31السٌاسات خبلل األعوام  أوالٌوجاد أى تغٌٌرات فً األهاداف     

 حقوق ملكٌة الشركة فى نهاٌة العام:وركة مال الش رأسالجادول التالى ٌلخص الحاد األادنى للمتطلبات القانونٌة ل    

 

 2010 2009 

 أنف درهى أنف درهى 

 179ع919 162ع689 إجّاٌٝ دمٛق اٌٍّى١ح

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

 50ع000 50ع000 اٌذض األصٔٝ ٌغأؽ اٌّاي اٌمأٛٔٝ

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األدوات المالٌة)تابع...(   31



 انرأيٍُ ش.و.ع. وإعادجدتٍ انىغُُح نهرأيٍُ 
 

 جؼءا ً ِرّّا ً ٌٙظٖ اٌمٛائُ 32 إٌٝ 1ِٓ  ذشىً اإل٠عاداخ

 

 
38 

 

، مخاطر أسعار الفاباد  ، مخاطر  اإلبتمانعن األادوات المالٌة للشركة هى مخاطر  المخاطر الربٌسٌة الناتجة

هذه المخاطر  إادار السٌاسات الخاصة ب ادار السٌولة مخاطر صرف العمبلت  ومخاطر السوق. ٌراجع مجلس اإل

 -كما ٌلى:

 

 اإلئتمانمخاطر 

ة االلتزامات التً تعهاد بها، مما ٌترتب علٌها فً عادم قادر  أحاد األشخاص الملتزمٌن مقابل اإلبتمانتتمثل مخاطر 

 خسار  للطرف اآلخر.

 

تتم كافة أنشطة الشركة التؤمٌنٌة فً اإلمارات العربٌة المتحاد . إن النقادٌة موادعة لادى مجموعة بنوك ذات تصنٌفات 

من عاداد كبٌر من  ٌة المتعلقة بالحسابات المادٌنة موزعة كونها مستحقةاإلبتمانابتمانٌة جٌاد . وتعتبر المخاطر 

ٌة المتعلقة بالمستحقات من شركات تؤمٌن أخرى متنوعة بسبب أن المبالغ مستحقة اإلبتمانالعمبلء. كما أن المخاطر 

 من عاداد واسع من شركات التؤمٌن.

 التؤمٌن عن طرٌق التعامل فقط لادى تلك الشركات التً إعااد ٌة المتعلقة بشركات اإلبتمانوٌتم التقلٌل من المخاطر 

 تتمتع بتصنٌف مقبول. 

 .قابمة المركز المالًالمالٌة فً  األصولٌة محادواد  بالنسبة لقٌمة اإلبتمانالمخاطر 

 

 -: المادٌنون الناتجة عن تؤمٌنات مستحقة ولكن لم ٌتم تخفٌض قٌمتها تحلٌل ألعمار الجادول التالى ٌوضح
 

 

 

 

 

 

نى ذسرذق ونى 

ذخفُط َرى 

 قًُرها

 

 

 قًُرهاإسرذقد ونى َرى ذخفُط 

_______________________________ 

 َىو 3:2 >َىو       3:2 -342َىو     342<

  

 

 

 

 إجًانً

 

 

إسرذقد 

وإَخفعد 

 قًُرها

 

 

 

 

 إجًانً

 

 أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى 
        

 68ر667 (5ر255) ;6ر:69 36ر;;3 :ر9;7 4ر43; 45ر983 2010دَسًثر  53

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

 50ع327 (2ع358) 52ع685 6ع657 7ع766 4ع611 33ع651 2009ص٠ـّثغ  31

 ====== ===== ===== ===== ====== ===== ====== 
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 مخاطر السٌولة

تواجهها الشركة فً الوفاء بالتزاماتها المالٌة الحالٌة والمستقبلٌة فً إن مخاطر السٌولة تتمثل بالمخاطر التً 

مال الشركة.   رأس، وبالتالً كفاٌة لتزاماتاالعن  األصولإلى زٌااد   وٌشٌر خط التعثر المالىمواعٌادها المحاداد ، 

لة اإلمارات وٌتوجب على الشركة أن تحتفظ بمستوى كاف من السٌولة حسب المتطلبات المطبقة حالٌاً فً ادو

 العربٌة المتحاد .

تقوم الشركة بمتابعة احتٌاجات السٌولة البلزمة لتؤكٌاد وجواد مواراد كافٌة لسادااد االلتزامات فً أي وقت تادعو 

 -الجادول التالى ٌلخص المستحقات التعاقادٌه لمختلف األادوات المالٌة : الحاجة إلى مقابلتها.

 

 2010 –عام 

 

 َىيا 52أقم يٍ  

 

 َىيا 2;-52

 

 َىيا 2-3:2;

 

 َىيا 3:2أكثر يٍ 

 
 األجًانً 

 

  
 أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى أنف درهى 

 

 268ع10 268ع10 - - - ٚصائع لا١ٔٛٔح

 295ع101 295ع101 - - - أصٛي ِا١ٌح

 445ع46 167ع11 517ع11 825ع19 936ع3 ِض٠ٕٛ ذؤ١ِٕاخ

 632 167 - 374 91 أعصضج ِض٠ٕح اسغٜ

 128ع14 005ع3 626ع1 253ع9 244 رذمح ِٓ أغغاف طاخ عاللحِثاٌغ ِـ

ٔمض٠ح تاٌشؼ٠ٕح ٚاٌثٕٛن ِرعّٕح    

 اٌٛصائع ِذٍّح تاٌفٛائض

 

 

- 

 

 

 195ع42

 

 

- 

 

 

- 

 

 

 195ع42

 10 - - - 10 غ١غ ِذٍّح تاٌفٛائض

 _______ _______ _______ _______ _______ 

 
 973ع214 902ع125 143ع13 647ع71 281ع4

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

      ٌرؼاِاخاال

 991ع62 267ع25 831ع9 893ع27 - أعصضج صائٕح اسغٜٚ صائٕٛ ذؤ١ِٕاخ

 564ع11 500ع11 - - 64 ِثاٌغ ِـرذمح ألغغاف طاخ عاللح
 _________ _________ _________ _________ ________ 

 555ع74 767ع36 831ع9 893ع27 64 

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

 .المادفوعات توقٌت عادم التٌقن مننظرا لالمخصصات  استبعااد تم قاد
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 )ذاتع...(يخاغر انسُىنح

 

 2009 –عاو 

 

 َىيا 52أقم يٍ  

 

 َىيا 2;-52

 

 َىيا 2-3:2;

 

 َىيا 3:2أكثر يٍ 

 
 األجًانً 

 

  
 أنف درهى أنف درهى هىأنف در أنف درهى أنف درهى 

 

 ٚصائع لا١ٔٛٔح
 

- 

 

- 

 

- 

 

 13ع194

 

 13ع194
 109ع683 109ع683 - - - أصٛي ِا١ٌح

 50ع327 4ع299 12ع378 26ع019 7ع631 ِض٠ٕٛ ذؤ١ِٕاخ
 684 132 296 256 - أعصضج ِض٠ٕح اسغٜ

 13ع646 513 1ع737 10ع340 1ع056 ِثاٌغ ِـرذمح ِٓ أغغاف طاخ عاللح
ٕح ٚاٌثٕٛن ِرعّٕح اٌٛصائع ٔمض٠ح تاٌشؼ٠

 ِذٍّح تاٌفٛائض
 55ع967 2ع464 - 45ع720 7ع783

 

 غ١غ ِذٍّح تاٌفٛائض
12 - - - 12 

 _______ _______ _______ _______ _______ 
 243ع513 130ع285 14ع411 82ع335 16ع482 

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

 

 اإلٌرؼاِاخ

 
     

 66ع078 29ع542 9ع068 24ع978 2ع490 عصضج صائٕح اسغٜصائٕٛ ذؤ١ِٕاخ ٚأ

 88 - - 88 - ِثاٌغ ِـرذمح ألغغاف طاخ عاللح
 

______ _______ ______ _______ _______ 

 66ع166 29ع542 9ع068 25ع066 2ع490 

 ===== ===== ===== ====== ====== 
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 ائد مخاطر أسعار الف

مخاطر أسعار الفاباد  هى المخاطر التى تنتج عن تغٌر فى قٌمة التادفقات النقادٌة المستقبلٌة لؤلادوات المالٌة بسبب  

%(. معادل الفاباد  عابم 4ر5 -% 3التغٌر فى معادل الفاباد  السوقى. تمتلك الشركة وادابع فى البنوك التجارٌة )

 ة نتٌجة لتغٌر سعر الفاباد  فى المستقبل.بطبٌعته ، الشركة ال تتوقع أى تؤثٌرات مستقبلٌ

 

 مخاطر صرف العمالت

بالادوالر  أو الشركة المتعلقة بالوثابق التقلٌادٌة للتؤمٌن على الحٌا  بالادرهم اإلماراتً أصولوالتزامات جزء كبٌر من 

الر فؤن مخاطر صرف باللٌر  اللبنانٌة.  وعلى أٌة حال ونظراً ألن الادرهم ٌرتبط بالادوف األمرٌكً، اما فرع بٌروت

وااللتزامات بفرع بٌروت لٌس لها تؤثٌر على إمكانٌة  األصولالعمبلت محادواد  للغاٌة.  باإلضافة إلى ذلك فؤن 

 وجواد خسابر ناتجة عن تقلبات فً سعر الصرف. 

 
 مخاطر السوق

واء كانت تلك مخاطر السوق هً عبار  عن تفاوت قٌمة األادوات المالٌة نتٌجة للتغٌرات فً أسعار السوق س

التغٌرات بسبب عوامل متعلقة تحادٌاداً بسنادات معٌنة أو بمن قام بإصادارها، أو عوامل تإثر على جمٌع السنادات 

 المتاداولة فً السوق.

 

 والشركة تتعرض لمخاطر السوق فٌما ٌتعلق باستثماراتها فً األسهم المادرجة فً األسواق المالٌة.
                                                                   

وتقوم الشركة باإلقبلل من مخاطر السوق عن طرٌق محفظة متنوعة، وعن طرٌق مراقبة التطورات فً أسواق 

األسهم، باإلضافة إلى إن الشركة تقوم بصور  نشطة بمراقبة العوامل المإثر  فً تحركات السوق بما فً ذلك 

 فٌها.تحلٌل أاداء الشركات التً تستثمر 

 

 اداخل اإلمارات العربٌة المتحاد . استثمارات الشركة  جمٌع
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 االسهم المتاحة للبٌع ضمن حقوق الملكٌةسعار أحساسٌه 

 

 .(equity investments) اتاإلستثمارالناشبة عن  الملكٌة حقوقالشركة معرضة لمخاطر أسعار 

ال تقوم الشركة بالمتاجر  فً هذ  ولٌس ألغراض تجارٌة. وألغراض استراتٌجٌة  اتثماراإلستب اإلحتفاظٌتم 

 ات.اإلستثمار

 

فً نهاٌة الفتر   الملكٌة حقوقامكانٌة التعرض لمخاطر أسعار  على أساس لٌل الحساسٌة أادناه قاد تم تحادٌادهتح

 المشمولة بالتقرٌر.

 : ٪ 10بنسبة  الملكٌة أعلى / أقل حقوقكانت أسعار  إذا

تم  حقوق الملكٌةفً  اتاإلستثمارأن  حٌث 2010ادٌسمبر  31ة فً المنتهٌ المالٌة صافٌة للسنةالرباح األ لم تتؤثر •

 خبلل العام. استثمارات تم التصرف فٌها ةأٌاد ال ٌوجو  كاستثمارات متاحة للبٌع تصنٌفها 

                ملٌون ادرهم  9.075نقصان  ت المتاحة للبٌع قاد ٌتؤثر زٌااد  /اإلستثمارالخاص ب اإلحتٌاطى• 

 .لؤلستثمارات المتاحة للبٌعنتٌجة للتغٌرات فً القٌمة العاادلة كملٌون ادرهم(  9.915 : زٌااد  / نقصان 2009)

 

 تحلٌل الحساسٌةطرٌقة إفتراضات 

 

% من القٌمة 10بة الملكٌة زٌااد  / نقص بنس حقوقفً أسعار  حادث تغٌر إذافً تارٌخ قابمة المركز المالً ،  •

 أعبله. حالملكٌة كما هو موض حقوقالملكٌة مع ثبات باقً المتغٌرات ، فؤن األثر علً أسعار  حقوقلكافة  السوقٌة

 .العطاء تقٌٌم واقعً الملكٌة حقوقكنسبة تغٌر فً أسعار ٪  10 تم استخادام •

 

 أرقام المقارنة  32

 
اي تأثٌر هام علً اجمالً الدخل الشامل   ٌوجدالحسابات ، وال لسنة الماضٌة لبعضتصنٌف بعض أرقام ا إعادةتم 

.للعام
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