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  البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقلالبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل
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  بيان الدخلبيان الدخل
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  

 0202  1133  إيضاح  

 درهم  درهم    

       

 022.220.240  363.616.667  01  إيرادات أقساط التأمين 

 (40.706.072)  (43.114.164)  01  حصة إعادة التأمين 

 071.014.662  311.715.111  01  صافي إيرادات أقساط التأمين 

       
 (070.461.617)  (311.346.731)  02  إجمالي المطالبات المتكبدة

 06.727.474  13.154.568  02  حصة اعادة التأمين

 (042.140.220)  (311.161.334)  02  صافي المطالبات المتكبدة

       

 00.062.072  11.857.686    المكتسبةإجمالي العموالت 

 (7.124.702)  (8.645.461)    يطرح: العموالت المتكبدة

 07.271.722  35.131.116    العموالت المكتسبة صافي

 22.102.261  11.815.445    التأمين عمليات أرباح

دارية متعلقة بأعمال التأمين  (00.027.420)  (11.183.141)    مصاريف عمومية وا 

 06.767.416  33.444.111    التأمينربح صافي 

       

 0.626.424  6.815.171  02  اخرىو استثمارات ايرادات 
 (0.244)  (3.681.837)    تكاليف تمويل

 (7.722.162)  (5.565.131)    موزعةمصاريف ادارية وعمومية غير 

 (6.461.264)  (6.461.163)    مشكوك في تحصيلها أخرىتأمين مدينة و مخصص ذمم 

 6.476.022  4.367.855  02  للسنة الربح

       

 02  6  00  هم للساألساسي الربح 

  
  
  
  
  
  
  
  

  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ تشكل جزءًا  إن اإليضاحات المرفقة
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  الشاملالشامل  خلخلبيان الدبيان الد
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  
  
  

  1133  0202 

 درهم  درهم  

     

 6.476.022  4.367.855  للسنة الربح
     

     بنود الخسارة الشاملة األخرى
صافي خسارة القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 بنود الدخل الشامل األخرى
 

(38.816.358)  (06.022.200) 

أرباح من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود )خسائر(/ 
 الدخل الشامل األخرى

 

(66.616)  07.201 

 (06.062.124)  (38.615.764)  بنود الخسارة الشاملة األخرى للسنة

 (2.607.674)  (34.717.616)  إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ تشكل جزءًا  يضاحات المرفقةإن اإل
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    بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة في 
 راتالقيمة العادلة لالستثما

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة تقييم ممتلكات 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

        
 022.710.660 07.206.747 00.027.711 (26.744.202) 00.762.622 07.401.172 67.222.222 0222 ديسمبر 20الرصيد كما في 

الماليققة تطبيققا المعيققار الققدولي إلعققداد التقققارير 
 -- 07.222.222 -- (07.222.222) -- -- -- (22)ايضاح  2رقم 

 022.710.660 70.206.747 00.027.711 (70.744.202) 00.762.622 07.401.172 67.222.222 معاد بيانه – 0202يناير  0الرصيد كما في 
 6.476.022 6.476.022 -- -- -- -- -- 0202لسنة  الربح
 (06.062.124) 07.201 -- (06.022.200) -- -- -- للسنةاالخرى  ةلالشام الخسارةبنود 

 (2.607.674) 6.412.041 -- (06.022.200) -- -- -- للسنة ةالشامل الخسارةإجمالي 
المحول إلق  اربقاح مسقتبقاة مقن بيقع اسقتثمارات 
ماليقققة بالقيمقققة العادلقققة مقققن خقققالل بنقققود القققدخل 

 -- (02.047.002) -- 02.047.002 -- -- -- الشامل األخرى
 -- (647.602) -- -- 647.602 -- -- (04المحول ال  احتياطي عام )ايضاح 

 -- (647.602) -- -- -- 647.602 -- (04المحول ال  احتياطي قانوني )ايضاح 
 -- 647.602 647.602 02.047.002 -- (00.626.747) -- 

 22.177.226 47.662.042 00.027.711 (72.726.607) 02.202.402 06.074.762 67.222.222 1131ديسمبر  13الرصيد كما في 
 4.026.177 4.026.177 -- -- -- -- -- 0200لسنة  الربح
 (01.227.624) (22.727) -- (01.127.071) -- -- -- للسنة األخرى ةالشامل الخسارةبنود 

 (04.626.222) 4.221.002 -- (01.127.071) -- -- -- للسنة ةالشامل الخسارةإجمالي 
المحول إلق  اربقاح مسقتبقاة مقن بيقع اسقتثمارات 
ماليقققة بالقيمقققة العادلقققة مقققن خقققالل بنقققود القققدخل 

 -- (121.600) -- 121.600 -- -- -- الشامل األخرى
 -- (402.617) -- -- 402.617 -- -- (04المحول ال  احتياطي عام )ايضاح 

 -- (402.617) -- -- -- 402.617 -- (04المحول ال  احتياطي قانوني )ايضاح 
 -- 402.617 402.617 121.600 -- (0.741.014) -- 

 76.317.168 46.111.184 33.115.588 (87.615.361) 31.716.366 37.584.156 75.111.111 1133ديسمبر  13الرصيد كما في 
  

  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ تشكل جزءًا  إن اإليضاحات المرفقة
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  بيان التدفقات النقدية بيان التدفقات النقدية 
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  1133  0202 
 درهم  درهم  

      التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 6.476.022  4.367.855  للسنة الربح

     تعديالت:
 0.744.607  3.655.831  استهالك ممتلكات ومعدات

 6.461.264  6.461.163  مشكوك في تحصيلها ذمم تأمين مدينة وأخرىمخصص 
 (02.212)  (61.111)  أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

 621.074  3.136.667  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 (200.272)  418.578  بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائراستثمارات خسائر 

 (0.467.221)  (7.363.138)   اخرى ايرادات استثمارات
      0.244  3.681.837  مصاريف تمويل

 04.714.422  8.513.167  العاملةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 7.204.002  (36.185.811)  في موجودات عقود إعادة التأمين )الزيادة(/ النقص

 (21.047.272)  3.114.364  في مطلوبات عقود التأمين (النقصالزيادة /)
 00.467.720  (1.854.871)  النقص في ذمم تأمين مدينة وأخرى)الزيادة(/ 
 (7.627.447)  (7.158.531)  أخرىتأمين دائنة و في ذمم النقص 

 --  (1.318.563)  الزيادة في اوراا القبض
 0.272.222  (451.111)  دة في أوراا الدفعالزيا)النقص(/ 

 (2.776.070)  (36.631.111)  النقد المستخدم في العمليات
 (002.227)  (618.366)  تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

 (0.244)  (3.681.837)  فوائد مدفوعة

      (2.164.020)  (11.811.148)  صافي النقد المستخدم في العمليات التشغيلية
     يةاالستثمار التدفقات النقدية في العمليات 

 (0.202.742)  (1.468.118)  شراء ممتلكات ومعدات
 (00.774.621)  (3.733.517)  إضافات عل  ممتلكات قيد اإلنشاء

 (1.740.721)  --  شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل متحصالت من 
 1.072.222  716.356  الشامل األخرى

 --  (881.163)  شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح  متحصالت من استبعاد

 2.672.720  541.117  والخسائر
 --  34.711.111  ت من استبعاد استثمارات في ممتلكاتمتحصال

 71.222  356.151  متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
 721.077  531.145  فائدة مقبوضة

 0.700.474  3.654.473  توزيعات أرباح مقبوضة
 207.462  1.714.765  استثمارات في ممتلكات ايراد

      (01.714.026)  36.146.413  يةاالستثمار العمليات  (خدم فيالمستالناتج من /)صافي النقد 
      يةالتمويلالتدفقات النقدية من العمليات 

 00.707.127  31.841.116  استالف من البنوك

      00.707.127  31.841.116  الناتج من العمليات التمويليةالنقد 
      (7.120.720)  6.156.381  في النقد وما يعادله (النقصالزيادة /)صافي 

      07.674.264  31.613.871  السنةالنقد وما يعادله في بداية 
 02.200.160  37.378.154  (11السنة )ايضاح النقد وما يعادله في نهاية 

  
  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ تشكل جزءًا  إن اإليضاحات المرفقة
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  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
  معلومات عامةمعلومات عامة  --33

بموجب المرسوم كشركة مساهمة عامة )"الشركة"( تأسست  الفجيرة ،عش. م. شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون لاألحكام إن الشركة خاضعة  .0267توبر ك( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أ2رقم ) األميري

لدولة  هيئة التأمين وتنظيم أعماله إنشاء ، في شأن0226 ( لسنة7رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادي 
إن عنوان الشركة المسجل هو  .(00تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  االمارات العربية المتحدة

 .إلمارات العربية المتحدةا -الفجيرة  066صندوا بريد 
 

وتمارس الشركة  .عدا التأمين عل  الحياة –بكافة أنواعه التأمين  أعمال في مزاولةنشاط الشركة الرئيسي يتمثل 
 .الشارقة و دبا ،أبوظبي ،نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بالفجيرة وفروعها في كل من دبي

 
 (IFRSs) المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير  -1
 
 علــ لــم يكــن لهــا تــأثير مــاد  الجديــدة والمعدلــة التــي  المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــةإعتمــاد  1-3

  البيانات المالية
ا المعققايير البيانققات الماليققة. إن تطبيقق تققم تطبيققا المعققايير الدوليققة إلعققداد التقققارير الماليققة الجديققدة والمعدلققة التاليققة فققي

ات تقأثير مهقم علق  المبقالم المدرجقة فقي السقنة الحاليقة والسقنو  الية الجديدة والمعدلقة لقم يكقن لقهالدولية إلعداد التقارير الم
 .المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية معالجاتثر عل  الالسابقة والتي من الممكن أن تؤ 

 
 ية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المال

 

يطبــق للفتــرات المحاســبية 
 التي تبدأ من أو بعد

المتعلا بإعفاءات محدودة من  0تعديالت عل  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
المتعلقة بأرقام المقارنة عند تبني  6إفصاحات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية للمرة األول . المعايير الدولية إلعداد التقارير

 0202يوليو  0
 

  
إطفاء المطلوبات المالية  -02تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

 بواسطة أدوات حقوا الملكية.
 0202يوليو  0

  
)تم  –اإلفصاحات عن األطراف ذات العالقة  – 04المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 (0222تعديله في عام 

 0200ناير ي 0

  
الدفع المسبا : 04تعديالت عل  تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 

 للحد األدن  لمتطلبات التمويل
 0200يناير  0
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  "تتمة""تتمة"  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 
 " تتمة "" تتمة " (IFRSs) المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة تطبيق -1
 
 علــ لــم يكــن لهــا تــأثير مــاد  الجديــدة والمعدلــة التــي  المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــةإعتمــاد  1-3

  " تتمة "" تتمة "البيانات المالية 
 لمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة وا

 

يطبــق للفتــرات المحاســبية 
 التي تبدأ من أو بعد

تشمل  0202الصادرة في عام  عل  المعايير الدولية للتقارير المالية التحسينات
ومعايير  6، 2، 0التعديالت عل  المعايير الدولية للتقارير المالية أرقام 

رير المالية رقم ، وتفسير لجنة تفسيرات التقا24، 06، 0المحاسبة الدولية أرقام 
02. 

، باستثناء 0200يناير  0
المعيار الدولي للتقارير المالية 

ومعيار المحاسبة الدولي  2رقم 
ا مالتي يسري تطبيقه 06رقم 
 0202يوليو  0في 

–األدوات المالية: العرض  – 20تعديالت عل  المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 التعديالت المتعلقة بتصنيف حقوا اإلصدار.

 0202فبراير  0

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   1-1
 يحن موعد تطبيقها بعد 

 :تطبيقها بعد يحن موعدولم بتطبيا المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار  الشركةلم تقم 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبــق للفتــرات المحاســبية 
 التي تبدأ من أو بعد

المتعلا  عرض البيانات المالية 0 ( رقمIAS) الدولي المحاسبيالمعيار تعديالت عل  
 األخرى بالبنود المجمعة المعترف بها في بيان الدخل الشامل

 0200يوليو  0

  
ضرائب الدخل المتعلا  00 ( رقمIAS) الدولي المحاسبيالمعيار تعديالت عل  
 إستعادة األصول  :بالضرائب مؤجلة

 0200يناير  0

  
   0202يناير  0 (0200)المعدل في عام منافع الموظفين  02( رقم IAS) الدولي المحاسبيالمعيار 
)المعدل في عام المنفصلة لمالية ات االبيان 06( رقم IAS) الدولي المحاسبيالمعيار 
0200*) 

 0202يناير  0

  
والمشاريع  اإلستثمارات في المنشآت الزميلة 01( رقم IAS) الدولي المحاسبيالمعيار 

 (*0200المشتركة )المعدل في عام 
 0202يناير  0
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  """تتمة"تتمة  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 " تتمة "" تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -1
 

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   1-1
 " تتمة "" تتمة "يحن موعد تطبيقها بعد 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبــق للفتــرات المحاســبية 
 التي تبدأ من أو بعد

 اعتماده عند المحددة التواريخ إلغاء: 0 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار عل  تعديل
 األول  للمرة

 0200يوليو  0

  
   0200يوليو  0 الحاد المرتفع التضخم معدل: 0 رقم اليةالم للتقارير الدولي المعيار عل  تعديل

–األدوات المالية: اإلفصاحات 6تعديالت عل  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 المتعلا بإفصاحات حول تحويالت الموجودات المالية.

 0200يوليو  0
 

  
   0207يناير  0 (0202تم تعديله في سنة  )كما األدوات المالية 2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   0202يناير  0 بيانات المالية الموحدة *ال 02المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   0202يناير  0 *ترتيبات مشتركة 00المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   0202يناير  0 * المنشأت األخرى اإلفصاح عن المصالح في 00المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
   0202يناير  0 قياس القيمة العادلة 02 المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 تعديالت تعزيز –األدوات المالية: اإلفصاحات 6المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .والمطلوبات المالية فصاح حول تحويالت الموجودات الماليةاإل

 0202 يناير 0
والفترات اإلنتقالية 

 خالل هذه الفترات

التعديالت التي  –األدوات المالية: اإلفصاحات 6المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 2 ار الدولي للتقارير المالية رقمالمعيعن تطبيا فصاح اإل تتطلب

أو  0207يناير  0
إعتماد  عند خالف ذلك

المعيار الدولي للتقارير 
للمرة  2م المالية رق

   األول 
تعديالت عل  تطبيا  –األدوات المالية: العرض  – 20المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 التوجيهات المتعلقة بإلغاء الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية
 0204يناير  0

  
تكاليف ال –الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  02اإلصدار رقم 

 المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاج
 0202يناير  0
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 " تتمة "" تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -1

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   1-1
  " تتمة "" تتمة "يحن موعد تطبيقها بعد 

 ،مشتركةالترتيبات ال تتعلا بتوحيد البيانات المالية،مجموعة من خمسة معايير تم إصدار  ،0200* في مايو 
، والمعيار المحاسبي 02،00،00 المعيار الدولي للتقارير المالية رقمتتضمن  اإلفصاحات،لة و زميالشركات ال

(. يتم 0200)المعدل في عام  01( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 0200)المعدل في عام  06الدولي رقم 
مح بالتطبيا المبكر لهذه . يس0202يناير  0تطبيا هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 المعايير الخمسة عل  أن يتم تطبيقها جميعًا في نفس الوقت.

 في الفترة التي تبدأ من للشركةالمالية  البياناتأن تطبا هذه المعايير وتفسيراتها في  اإلدارةتتوقع 
قد ال يكون له  التهذه المعايير، التفسيرات والتعدي إن تطبيا. أو عند دخولها حيز التطبيا 0200يناير  0

 مبدئي.في مرحلة التطبيا ال للشركةتأثير هام عل  البيانات المالية 
 
 أهم السياسات المحاسبية -1
 

 معايير إعداد البيانات المالية 1-3
االتحققادي  قققانونالأحكققام ( ومتطلبققات IFRSللتقققارير الماليققة ) الدوليققة معققاييرلوفقققًا ل داد هققذه البيانققات الماليققةتققم إعقق

فقي شقأن  ،0226لسقنة  7رققم والقانون اإلتحقادي  (وتعديالته) 0214( لسنة 1لة اإلمارات العربية المتحدة رقم )لدو 
 .لدولة اإلمارات العربية المتحدة هيئة التأمين وتنظيم أعمالهإنشاء 

 
 أسس إعداد البيانات المالية 1-1
والتقي يقتم  واإلستثمارات فقي ممتلكقات األدوات المالية عداما التكلفة التاريخية، في لمبدأالبيانات المالية وفقًا  إعدادتم 

 .ألهم السياسات المحاسبية المتبعةفيما يلي ملخصًا  قياسها بالقيمة العادلة.
 
 عقود التأمين 1-1
  
 تعريف 2-2-0

بموجبها  تقوم الشركة بإصدار عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين. إن عقود التأمين هي تلك العقود التي يتم
 تحويل مخاطر تأمين جوهرية. 
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -1
  
 "تتمة" عقود التأمين 1-1
  
 اإلعتراف والقياس 2-2-0

إل  قسمين أساسيين وذلك بناًء عل  طول الفترة الزمنية لتغطية مخاطر عقد التأمين يتم تصنيف عقود التأمين 
 وكذلك بناًء عل  ثبات أو عدم ثبات الشروط المشار لها في ذلك العقد.

  
 جلعقود تأمين قصيرة األ 2-2-2

 .عقود تأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين عل  الممتلكاتفي تتمثل 
  

لحوادث الشخصية يتم من خاللها حماية عمالء الشركة من المخاطر الناتجة عن الضرر التأمين ضد اعقود إن 
إن األضرار التي تغطيها عقود  .بشكل طبيعي ومعقولالعمالء الذي يصيب طرف ثالث خالل أنشطة يمارسها 

 .التأمين تتضمن كلتا األحداث التي تم التعاقد عليها والتي لم يتم التعاقد عليها
  

تعويض عمالء الشركة عن األضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو عن  امين عل  الممتلكات يتم من خاللهلتأعقود ا
وكذلك بالنسبة للزبائن المؤمنين عل  ممتلكات يستخدمونها في أنشطتهم التجارية  .قيمة تلك الممتلكات التي فقدوها

طاعتهم إستخدام تلك الممتلكات المؤمن فإنه من الممكن تعويضهم عن الخسارة التي تلحا بهم نتيجة عدم إست
 .عليها في أنشطتهم التجارية )تغطية مخاطر إنقطاع األعمال(

 
قصيرة األجل، والتي يتم من خاللها حماية عمالء الشركة من نتائج األحداث التي  –إن عقود التأمين عل  الحياة 

لمحافظة عل  مستوى دخلهم الحالي. إن من شأنها أن تؤثر عل  قدرتهم أو قدرة المعالين من خاللهم عل  ا
التعويضات المدفوعة عند وقوع حدث محدد مؤمن عليه تكون ثابتة أو مرتبطة بحجم وطبيعة الخسارة التي لحقت 

 بصاحب بوليصة التأمين. ال يوجد أية إحتياطيات عل  الشركة لقيمة االسترداد أو ألية مزايا بتاريخ اإلستحقاا.
 

أمين الناتجة عن عقود التأمين المذكورة كإيرادات للسنة )أقساط تأمين مكتسبة( عل  أساس يتم تسجيل أقساط الت
الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطية التأمينية. يتم تسجيل أقساط التأمين المكتتبة من خالل 

الي ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير عقود تأمين والمتعلقة بأخطار ال زالت قائمة كما بتاريخ بيان المركز الم
 مكتسبة.
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 "تتمة"أهم السياسات المحاسبية  -1
 
 "تتمة" عقود التأمين 1 – 1
 
 " تتمة "عقود تأمين قصيرة اآلجل   2-2-2
 

عل  أساس اإللتزام المتوقع  األرباح والخسائريتم إدراج اإلدعاءات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن 
وهي تشمل التكاليف المباشرة  .لتعويض حاملي عقود التأمين أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود

حت  تاريخ بيان المركز المالي حت  لو لم يتم وغير المباشرة لتسوية تلك اإلدعاءات والتي تنشأ عن وقوع أحداث 
يتم تقدير اإللتزامات  .ال تقوم الشركة بخصم إلتزاماتها المتعلقة بالمطالبات غير المسددة .إبالغ الشركة عنها

المتعلقة بالمطالبات غير المسددة من خالل معطيات لتقييم كل مطالبة من تلك المطالبات عل  حدة والتي يتم 
ولتقدير التكلفة النهائية  ،غير المبلم عنهاللمطالبات كة عنها وكذلك بناًء عل  التحليالت اإلحصائية إبالغ الشر 

 .من الممكن أن تتأثر بعوامل خارجية )مثل قرارات المحاكم(والتي للمطالبات األكثر تعقيدًا 
 
 عقود إعادة التأمين المبرمة 2-2-4

التأمين والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر الناجمة عن يتم تصنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة 
واحد أو أكثر من عقود التأمين المصدرة من قبل الشركة والمتفقة مع متطلبات التصنيف لعقود التأمين كعقود 

هر تظ .بالنسبة للعقود التي ال تتوافا مع متطلبات ذلك التصنيف يتم إظهارها كموجودات مالية .إعادة تأمين
يتم إعتبار المنقافع الناتجة  .العقود المبرمة والتي تدخل بها الشركة مع أطراف تأمين أخرى ضمن عقود التأمين

تتضمن هذه الموجودات األرصدة قصيرة  .عن دخول الشركة في عقود إعادة تأمين مبرمة كموجودات إعادة تأمين
طويلة األجل والتي تعتمد عل  المطالبات المتوقعة وكذلك الذمم المدينة  ،األجل المطلوبة من معيدي التأمين

 ،يتم قياس المبالم المطلوبة من أو إل  معيدي التأمين بشكل مستمر .والتعويضات الناتجة عن عقود إعادة التأمين
مطلوبات إعادة تتمثل  .بالقيمة المتعلقة بعقود إعادة التأمين وحسب شروط كل عقد من تلك العقود عل  حدة

عند كمصاريف بشكل أساسي في األقساط المستحقة عن عقود إعادة التأمين ويتم اإلعتراف بها  التأمين
في حال وجود مؤشر  .موجودات إعادة التأمين بشكل دوريخسائر انخفاض قيمة تقوم الشركة بتقييم  .إستحقاقها

رية لها إل  القيمة القابلة عل  خسائر إنخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفت
تقوم الشركة باإلستدالل عل  وجود إنخفاض في  األرباح والخسائر.للتحصيل ويتم إدراج الخسائر الناجمة ضمن 

قيمة عقود إعادة التأمين بنفس الطريقة المستخدمة لتحديد إنخفاض قيمة الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة 
 .خسارة اإلنخفاض في القيمة المطفأة وكذلك بالنسبة إلحتساب
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 "تتمة"أهم السياسات المحاسبية  -1
 
 "تتمة" عقود التأمين 1 – 1
 
 مطلوبات عقود التأمين  2-2-7

التأمين فيما يتعلا باإلدعاءات الموقوفة لكافة اإلدعاءات المبلم عنها والغير مسددة  يتم تكوين إحتياطيات لعقود
تمثل أقساط  .باإلضافة لإلدعاءات المتكبدة والغير مبلم عنها كما بذلك التاريخ ،بيان المركز الماليحت  تاريخ 

ديره من إجمالي األقساط المكتتبة التأمين غير المكتسبة والواردة ضمن مطلوبات عقود التأمين الجزء الذي تم تق
. يتم تقدير األقساط غير المكتسبة بإستخدام نسقبة بيان المركز الماليوالتي تخص فترات التأمين الالحقة لتاريخ 

% من صافي األقساط 42% من صافي األقساط لفرع التأمين من أخطار النقل البري والبحقري والجوي و 07
 .تواليلفروع التأمين األخرى عل  ال

 
وكذلك  ،اإلدعاءات المتكبدة والغير مبلم عنها ،إن حصة إعادة التأمين فيما يخص اإلدعاءات الموقوفة أعاله

 .المالية البياناتالمكتسبة يتم تصنيفها كموجودات إعادة تأمين في غير  أقساط التأمين
 
 تكاليف اإلستحواذ عل  البوالص  2-2-7
ضمان جلب عقود تأمين جديدة وتجديد عقود التأمين القائمة، والتي تتفاوت من إن العموالت والتكاليف الخاصة ب 

 عقد إل  آخر يتم تحميلها عل  األرباح والخسائر عند تكبدها.
 

 تعويضات الحطام والتنازل  2-2-6
 .اءاتيتم األخذ في اإلعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند قياس اإللتزام لمقابلة اإلدع 

 

 إختبار كفاية اإللتزام   2-2-1
وذلك  من كفاية مطلوبات عقود التأمين.فحص كفاية اإللتزامات للتأكد ، تقوم الشركة ببتاريخ كل بيان مركز مالي

عل  عقد التأمين. إذا اظهر التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات  أفضل التقديرات المالية للتدفقات النقدية باستخدام
في األرباح والخسائر ين غير كافية في ضوء التدفقات المستقبلية، فإن اجمالي النقص يتم االعتراف به مباشرة التأم

 .ويتم إنشاء مخصص بالمخاطر المتبقية
 

 الذمم المدينة والدائنة المتعلقة بعقود التأمين  2-2-2
الوسطاء وحاملي عقود  ،من أو إل  الوكالءبما فيها المطلوب  ،يتم تسجيل الذمم المدينة والدائنة عند إستحقاقها 

 .التأمين
 

تقوم الشركة بتخفيض القيمة  ،في حال وجود مؤشر عل  وجود خسارة في إنخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة 
 األرباح والخسائر. ضمنالدفترية لتلك الذمم ويتم إدراج الخسائر الناجمة 
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 اإليرادات اإلعتراف ب 1-4
 
 إيرادات عقود التأمين 2-4-0
 عقود التأمين المنصوص عليها تحت بنديتم قياس إيرادات عقود التأمين بموجب معايير اإلعتراف باإليرادات  

 .(أعاله 2-4-2بند )ضمن البيانات المالية 
 
 إيرادات الفوائد  2-4-0
 .الفائدة المكتسب سعر عل  أساس الفترات الزمنية والمبالم األصلية ومعدل المستحقة يتم إحتساب إيرادات الفوائد 

ستلمة خالل العمر يتمثل سعر الفائدة في معدل سعر الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية الم
 .المتوقع لألصل المالي بهدف الوصول إل  صافي القيمة الدفترية لذلك األصل المالي

 
  إيرادات التوزيعات 2-4-2

 بإستالم دفعات عن توزيعات األرباح.للمساهمين إيرادات التوزيعات من اإلستثمارات عندما ينشأ حا يتم تحقا 
 
 اإليجارات إيرادات  2-4-4
المؤجرة بعقود إيجار تشغيلية بطريقة القسط الثابت ب إيرادات اإليجارات من اإلستثمارات في الممتلكات يتم إحتسا 

 .تلك العقود مدىوعل  
 
 اإلدارية و  العمومية المصاريف 1-5
التأمين المختلفة وذلك بنسبة األقساط للسنة عل  دوائر  اإلداريةو  % من المصاريف العمومية12 توزيعيتم  

 .منسوبة لمجموع األقساط دائرةة لكل المكتتب
 
 العمالت األجنبية  1-6

تظهر البيانات المالية للشركة بالعملة المسقتخدمة في البيئة اإلقتصادية التي تمارس الشركة فيها نشاطها )العملة 
ماراتي والذي تم عرض نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي بالدرهم اإل فقدألغراض البيانات المالية  .المتداولة(

 .يعتبر العملة المستخدمة في الشركة وعملة عرض البيانات المالية
 

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة المستخدمة في الشركة )العملة  ،عند إعداد البيانات المالية للشركة
يتم إعادة  مركز مالي، بيانبتاريخ كل  .األجنبية( عل  أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت

. بيان المركز الماليتحويل البنود المالية المدرجة بالعمالت األجنبية عل  أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ 
يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة عل  أساس أسعار الصرف 

ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها  .لة لهاالسائدة عند تحديد القيمة العاد
 .طبقًا للتكلفة التاريخية
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 تكلفة االقتراض 1-7

تقوم الشركة برسملة تكاليف االقتراض التي ترتبط مباشرة باقتناء، بناء أو انتاج أصل مؤهل للرسملة، ومن المتوقع 
أن يستغرا إنجازه للغرض المقام من اجله فترة من الزمن، كجزء من تكلفة ذلك االصل وذلك حت  يصبح جاهزًا 

 للغرض المقام من أجله.
 

استثمارات مؤقتة لها عالقة بذلك األصل من تكلفة أي ي ايرادات استثمارات، إن وجدت، ناتجة عن يتم تنزيل أ
 االقتراض.

 
 إن جميع تكاليف االقتراض األخرى تظهر كمصاريف في الفترة التي تم تكبدها فيها.

 
 مخصصات الموظفين 1-8
 
 خطة المساهمات المحددة 2-1-0
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية  اإلجتماعيقاعد والتأمين بالمساهمة بمخصص الت شركةالتقوم  

 شركةوبموجبه تقوم ال، 0222لعام  (6)رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادي العمل المتحدة وفقًا لقانون 
مواطني  % من إجمالي مبلم الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من00.7بالمساهمة بما نسبته 

وكذلك الحكومة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  شركةيساهم موظفي ال .دولة اإلمارات العربية المتحدة
الوحيد بالنسبة  شركةإن إلتزام ال .مبلم الرواتب الخاضعة لحساب المساهمةمن  % عل  التوالي0.7و  %7بنسبة 

ويتم إدراج تلك المساهمة في تحويل المساهمات المحددة فقط. هو القيام ب االجتماعيلمخصص التقاعد والتأمين 
 .األرباح والخسائر للسنة

 
 اإلجازات السنوية وتذاكر السفر  2-1-0

يققتم عمققل إسققتحقاا لإللتزامققات المقققدرة إلسققتحقاقات المققوظفين المتعلقققة باإلجققازات السققنوية وتققذاكر السققفر بنققاًء علقق  
 .لمؤهلين حت  نهاية السنةالخدمات المقدمة من قبل الموظفين ا

 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  2-1-2

يققتم أيضققًا عمققل مخصققص إضققافي بكافققة مبققالم مكافققآت نهايققة الخدمققة المسققتحقة للمققوظفين مققن غيققر مققواطني دولققة 
لخدمقققة وذلقققك علققق  أسقققاس مقققدة ااإلمقققارات العربيقققة المتحقققدة وفققققًا لققققانون العمقققل فقققي دولقققة اإلمقققارات العربيقققة المتحقققدة 

 .المتجمعة لكل موظف والراتب األساسي الذي يتقاضاه كما بتاريخ المركز المالي
 

يققققتم إدراج االسققققتحقاا المتعلققققا باإلجققققازة السققققنوية وتققققذاكر السققققفر تحققققت بنققققد مطلوبققققات متداولققققة، بينمققققا يققققتم إدراج 
 المخصص المتعلا بمكافآت نهاية الخدمة تحت بند مطلوبات غير متداولة.
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هو بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. وكما  االنشاءتظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت 
الحال مع أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح جاهزة لالستخدام الذي أنشأت 

 من أجله.
 

بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في األخرى المعدات و  تالممتلكاتظهر 
 القيمة.

 
بطريققة  عقدا االعمقال الرأسقمالية تحقت االنشقاء، ،األصقول الثابتقة تكلفقةي يتم إحتساب اإلستهالك لمقابلقة اإلنقدثار فق

 ،يتم في نهاية كل سنة مراجعة مدة الخدمة المتوقعة لألصقل .مبنيًا عل  مدة الخدمة المتوقعة لألصلالقسط الثابت 
تداًء مقن الفتقرة الماليقة التقي القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إب

 .الفترات المستقبليةو تم فيها التغيير 
 

فققرا الوذلققك علقق  أسققاس  والمعققداتالممتلكققات مققن  جققزءأو حققذف  الناتجققة عققن إسققتبعادالققربح أو الخسققارة يققتم تحديققد 
 .ويتم اإلعتراف بهذا الفرا كربح أو خسارة والقيمة الدفترية لألصل البيعبين متحصالت 

 
، عقققدا األعمققال الرأسقققمالية تحقققت دمقققة المتوقعققة المسقققتخدمة فققي احتسقققاب اسققتهالك الممتلكقققات والمعققداتلخامققدة ان 

 سنوات. 7ال   4هي من  االنشاء،
 

 قيد اإلنشاء ممتلكات 1-31
 تظهر الممتلكات قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصًا أية خسائر لإلنخفاض في القيمة.

 
 اإلستثمارات في الممتلكات 1-33 

اإلستثمارات في الممتلكات، وهي الممتلكات المقتناه بهدف تحقيا عوائد إيجارية و/أو لتعزيز رأس المال، تظهر 
بالقيمة العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي. يظهر الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة 

 .االرباح و الخسائرلتلك اإلستثمارات في ممتلكات في 
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لملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك في تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم الشركة بمراجعة القيمة الحالية للموجودات ا
أي مؤشر يدل عل  وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات، وفي حالة وجود ذلك المؤشر، فانه يتم 
تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن إنخفاض القيمة )إن 

القيمة القابلة لإلسترداد لألصل فرديًا تقوم الشركة بتقدير القيمة المستردة لوحدة وجدت(. وفي حال صعوبة تقدير 
فإنه يتم توزيع الموجودات عل  وحدات توليد  ،توليد النقد التي ينتمي لها األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع

وليد النقد بناًء عل  أسس النقد بشكل إفرادي وما دون ذلك فإنه يتم توزيعها عل  أصغر مجموعة من وحدات ت
 معقولة يمكن تحديدها.

 
القيمة قيد ة، مطروحا منها تكلفة البيع، و إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة األعل  ما بين القيمة العادل

ها فان التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل يتم خصمها لقيمت ،عند تقدير القيمة قيد اإلستخدام .اإلستخدام
الحالية بإستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوا للقيمة الزمنية للنقود في ضوء المخاطر المرتبطة بذلك 

 .األصل
 

فإنه يتم خفض  ،أما إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة لألصل )وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفترية
إن خسارة إنخفاض القيمة تحمل مباشرة  .  القيمة التي يمكن إستردادهاالقيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( إل

إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة اإلنخفاض في القيمة  األرباح والخسائرعل  
 .تعامل كإنخفاض في إعادة التقييم

 
القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( إل  إن تصل يتم زيادة  ،في حال تم الحقًا إسترداد خسارة إنخفاض القيمة

للقيمة المقدرة التي يمكن إستردادها عل  أن ال تكون الزيادة أعل  من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك 
إن إسترداد خسارة اإلنخفاض في القيمة تدرج  .إنخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة

وفي هذه الحالة فإن إسترداد خسارة اإلنخفاض في  ،إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه األرباح والخسائري ف
 .القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم

 

 المخصصات 1-31
تؤدي ومن المحتمل ان يتم أخذ مخصصات عند وجود إلتزامات حالية )قانونية أو إجبارية( كنتيجة ألحداث سابقة، 

 تسوية تلك االلتزامات ويمكن تقدير مبلم االلتزامات بشكل معقول.بالشركة مطالبة ال  ان تكون 
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يتم قياس المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد اإللتزام كما بتاريخ بيان المركز 
عند قياس المخصص المالي مأخوذًا في عين اإلعتبار أي مخاطر واحداث غير متوقعة متعلقة بااللتزام. 

قيمة الدفترية لإللتزام تمثل القيمة الحالية لهذه باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة لسداد االلتزام الحالي، فإن ال
 التدفقات النقدية.

 
 المالية وجوداتالم 1-34

بالموجودات المالية في تاريخ التبادل والتي تتطلب إتمام عملية بيع أو شراء بناء يتم اإلعتراف وعدم اإلعتراف 
سها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة، باالضافة عل  عقود من خالل إطار زمني بناء عل  السوا المرتبط به، ويتم قيا

ال  تكلفة المعامالت فيما عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي يتم 
 قياسها بالقيمة العادلة.

 
مالية بالقيمة العادلة من النقد وما يعادله، موجودات  يتم تصنيف الموجودات المالية للشركة في أحد الفئات التالية:

إن تصنيف  قروض وذمم مدينة.و  ن خالل بنود الدخل الشامل األخرى،خالل األرباح والخسائر، بالقيمة العادلة م
ا في تصنيفهالموجودات المالية بالشكل المذكور يتم بناًء عل  طبيعة وهدف إقتناء تلك الموجودات المالية ويتم 

 األولي. وقت إثباتها
 
معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد عل  طريقة  

معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء عل  الدفعات النقدية المستلمة مستقباًل  .الفترات المرتبطة بها
لصافي القيمة  ل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسباً والمتوقعة خالل العمر المتوقع للموجودات المالية أو خال

 الدفترية عند القياس األولي.
 
للموجودات المالية ما عدا الموجودات المالية المصنفة  معدل الفائدة الفعلييتم اإلعتراف باإليرادات بناًء عل   

 كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
 

 وما يعادلهالنقد   2-04-0
يتمثل النقد وما يعادله في النقد وأرصدة الودائع تحت الطلب وأية إستثمارات قصيرة األجل ذات سيولة عالية 

 قابلة للتحويل إل  نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر التغير في القيمة.
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر  2-04-0

اذا كان االستثمار في  يتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر اال
ادوات الملكية غير محتفظ به بغرض المتاجرة وتم تصنيفها من قبل الشركة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

 .عندما تكون مقتناه لغرض المتاجرة أو صممت ألن تصنف كذلكالشامل األخرى عند االعتراف المبدئي 
 

ودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم االعتراف بتاريخ بيان المركز المالي، يتم قياس الموج
أو الخسارة. يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مبين بأية مكاسب أو خسائر ناتجة عن اعادة القياس في الربح 

 .06بايضاح 
 

قيمة العادلة من خالل االرباح في االستثمارات بأدوات حقوا الملكية المدرجة باليتم االعتراف بتوزيعات االرباح 
والخسائر في االرباح والخسائر عند تثبيت حا الشركة في استالم توزيعات االرباح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 االيرادات. – 01رقم 
 

 بنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل   2-04-2
اإلستثمارات في أدوات حقوا  تصنيف حا رجوعبدون و أن تقوم باختيار  شركةلعند اإلعتراف المبدئي، يمكن ل

اإلستثمارات في  صنيف. وال يسمح تخرىالدخل الشامل األبنود الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
بنود الدخل الشامل  ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خاللالمحتفظ بها للمتاجرة  الملكية أدوات حقوا

 األخرى.
 
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا : 

  أو  .بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب تم إقتنائها 

  تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل عل  نمط فعلي ألداة ماليقة تحققا أربقاح
 عل  المدى القصير .

 تقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط أو ضمان مالي .تمثل مش 
 

. باإلضافة إل  تكاليف المعامالتبالقيمة العادلة  بشكل مبدئي( FVTOCI) الملكيةأدوات اإلستثمارات ب قياسيتم 
يمة العادلة والمعترف من التغيرات في الق ناتجةال الخسائرأو  األرباحما في ذلك بالعادلة  ابقيمتهويتم قياسها الحقًا 

يتم إدراج الربح أو  ال ألوراا المالية .كمة في القيمة العادلة لالتغيرات المترااألخرى و الدخل الشامل  بنودبها في 
 .األرباح والخسائرالخسارة عند إستبعاد اإلستثمارات في 
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 "تتمة" بنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل   2-04-2
 

بالقيمة العادلة من  إل  إستثمارات مالية رةليست بغرض المتاج والتي كافة اإلستثمارات بأدوات الملكية يتم تصنيف
 الدخل الشامل . نودخالل ب

 
األرباح في  المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاملاإلستثمارات إيرادات التوزيعات عن يتم اإلعتراف ب

: اإليرادات 01لدولي رقم لمعيار المحاسبة ا عل  حا إستالم توزيعات األرباح وفقاً  شركةعندما تحصل الوالخسائر 
 من تكلفة اإلستثمارات . شكل استرداد الجزءت حاما لم تكن توزيعات األرب

 
 القروض والذمم المدينة  2-04-4
ذمم التأمين المدينة واألخرى والتي لديها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير المدرجة في سوا مالي نشط يتم  

 .تصنيفها كقروض وذمم مدينة
 
قياس ذمم التأمين المدينة واألخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف المعاملة ويتم قياسها الحقًا  يتم 

يتم تسجيل إيرادات الفوائد االنخفاض في القيمة.  خسائربالتكلفة المطفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي، بعد طرح 
الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون االعتراف بالفوائد غير ذي  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء

 أهمية. 
 
 إنخفاض قيمة الموجودات المالية 2-04-7

يتم في تاريخ كل بيان مركز مالي مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية، بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي 
يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل ية. مؤشر يدل عل  إنخفاض قيمة تلك الموجودات المال

يشير إل  تأثر  ،لحدث أو أحداث حصلت الحقًا لإلعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية ةكنتيج، موضوعي
 . التدفا النقدي المتوقع مستقباًل لتلك الموجودات المالية

 
والموجودات التي ال يتم خفض قيمتها بشكل إفرادي  بعض فئات الموجودات المالية، مثل ذمم التأمين المدينة،

حيث يتم فحصها إلنخفاض القيمة بشكل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي إلنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة 
بالخبرة السابقة للشركة في تحصيل الذمم، الزيادة في عدد الدفعات المستحقة للمحفظة عن فترة السماح الممنوحة، 

 الوطني والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم. المحلي أو   التغيرات الملحوظة في ظروف اإلقتصادإضافة إل
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 "تتمة" إنخفاض قيمة الموجودات المالية  2-04-7
 

بإستثناء ذمم التأمين  ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر إنخفاض القيمة مباشرةً 
دينة المدينة والتي يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها . في حال إعتبار ذمم التأمين الم

إسترداد ذمم  يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. وفي حال ،غير قابلة للتحصيل
تأمين مدينة قد تم إقفالها من قبل فيتم إثباتها كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها . يتم 

 يلها ضمن األرباح أو الخسائر.إثبات التغير في القيمة الدفترية لمخصص الذمم المشكوك في تحص
 

في حال تم الحقًا إسترداد خسارة إنخفاض القيمة وكان ذلك اإلسترداد يعود إل  وقوع حدث موضوعي بعد تاريخ 
األرباح إثبات تلك الخسارة في إنخفاض القيمقة ، يتم عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها سابقًا من خالل 

المبلم الذي ستؤول إليه التكلفة  ةستثمار بتاريخ عكس اإلنخفاض قيمالمدرجة لالعل  أال تتجاوز القيمة  والخسائر
 .يتم اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة المطفأة فيما لو لم

 
 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 2-04-7
لنقدي من تلك للتدفا ا عاقديةتقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوا الت 

الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية 
إذا لم تقم الشركة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل  .الموجودات المالية إل  طرف آخر

ستمرت بالسيطرة عل  تلك الموجودات المالية التي جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجود ات المالية وا 
 بفإن الشركة تقوم باإلعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوج ،خرآتم تحويلها إل  طرف 

 .عليها سدادها
 
 المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الشركة 1-35
 
 كدين أو أداة ملكية  التصنيف  2-07-0

 .ألسس وجوهر الترتيبات التعاقديقةيتم تصنيف الديون وأدوات الملكية كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية طبقًا 
 
 أدوات الملكية 2-07-0

أدوات حقوا  .أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حا مالكها في أصول الشركة المتبقية بعد طرح جميع إلتزاماتها
 .لمصدرة من قبل الشركة يتم تسجيلها بالمبالم المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدارالمساهمين ا
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 "تتمة" ملكية المصدرة من قبل الشركةالمطلوبات المالية وأدوات ال 1-35
 
 المطلوبات المالية 2-07-2

كمطلوبات " أو "لخسائركمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح وا"إما يتم تصنيف المطلوبات المالية 
 ."مالية أخرى

 
 المطلوبات المالية األخرى   2-07-4

األخرى تحت بند "مطلوبات مالية أخرى" ويتم تسجيلها مبدئيًا بالقيمة  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنةيتم تصنيف 
 العادلة بعد طرح تكاليف المعاملة.  ويتم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة

لوبات قصيرة األجل والتي لمعدل الفائدة الفعلي باستثناء المطبمصاريف وفقًا ويتم االعتراف  معدل الفائدة الفعلي
 .يكون االعتراف بالفوائد عليها غير مادي

 
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد عل  

لمستقبلية المتوقعة الفترات المرتبطة بها. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء عل  الدفعات النقدية ا
خالل العمر المتوقع للمطلوبات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبًا إل  صافي القيمة الدفترية 

 بتاريخ اإلعتراف المبدئي.
 
 إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية 2-07-7

 إلغاؤها أو إنتهاء مدتها. ،هاتقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم تنفيذ
 
 توزيع األرباح 2-07-7

يتم اإلعتراف بتوزيع أرباح المساهمين كمطلوبات في البيانات المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها موافقة 
 المساهمين عل  توزيعات األرباح.
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بعمقققل  دارةاإلفققإن ذلقققك يتطلققب أن تققققوم  ،2للسياسققات المحاسقققبية كمقققا وارد فققي إيضقققاح شقققركة مققن خقققالل تطبيققا ال
والتققي ال يمكققن تحديققد قيمتهققا  لبيانققات الماليققةوبققات فققي احققول القققيم المدرجققة للموجققودات والمطل وافتراضققاتتقققديرات 

إن التقديرات واالفتراضات تعتمد عل  الخبرة التاريخية لإلدارة وعوامل أخرى تؤخقذ  بشكل واضح من مصادر أخرى.
فقققي عقققين االعتبقققار عنقققد القيقققام بتلقققك التققققديرات واالفتراضقققات. مقققن الممكقققن أن تختلقققف القيمقققة الفعليقققة للموجقققودات 

 ن القيمة التي تم إدراجها بناًء عل  تلك التقديرات واالفتراضات.والمطلوبات ع
 

يتم إدراج أثر التعديل في التقديرات المحاسبية في نفقس الفتقرة التقي  .يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات بشكل دوري
ي تققم فيهققا التعققديل أو علقق  الفتققرة التقق .وذلققك فققي حققال إن ذلققك التعققديل يققؤثر فقققط علقق  تلققك الفتققرة التعققديلتققم فيهققا 

 .ةوالفترات الالحقة وذلك في حال أن أثر ذلك التعديل يظهر في الفترة الحالية والفترات الالحق
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة 4-3

فققي اطققار تطبيققا السياسققات المحاسققبية، فإنققه وفققي رأي االدارة ال يوجققد افتراضققات تققم العمققل بهققا مققن المتوقققع انهققا 
ي عل  القيم المدرجة في البيانات المالية وذلك باستثناء تلك التقي تشقتمل علق  تققديرات كمقا هقو ستؤثر بشكل جوهر 

 موضح ادناه:
 

 الممتلكاتتصنيف   4-0-0
قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف الممتلكات باتخاذ عدة أحكام. هذه األحكام ضرورية للتمكن من تحديد ما إذا 

ر عقاري، ممتلكات وآالت ومعدات و/أو عقار محتفظ به إلعادة بيعه. كان عقار ما مؤهل للتصنيف كاستثما
الممتلكات االستثمارات العقارية، وفقا لتعريف  مستمرةتستطيع الحكم بصورة  معايير معينة حت  اإلدارةوضعت 

ايير عند اتخاذ حكمها، اعتمدت اإلدارة عل  المع .والعقارات المحتفظ بها إلعادة بيعهاوالمنشآت والمعدات 
، والمعيار 0المعيار المحاسبي الدولي رقم تصنيف الممتلكات عل  النحو المبين في ب المفصلة والتوجيهات المتعلقة

 حددتهالذي  الهدف من اإلستخدامبصفة خاصة، و ، 42 ، والمعيار المحاسبي الدولي رقم07المحاسبي الدولي رقم 
 .اإلدارة

 
 االستثماراتتصنيف   4-0-0

كإسقققتثمارات بالقيمقققة العادلقققة مقققن خقققالل األربقققاح  اتتققققوم إدارة الشقققركة بتصقققنيف اإلسقققتثمار المبقققدئي  عنقققد االعتقققراف
. عنققققد القيققققام بتصققققنيف هققققذه والخسققققائر أو كإسققققتثمارات بالقيمققققة العادلققققة مققققن خققققالل بنققققود الققققدخل الشققققامل األخققققرى

مقققة العادلقققة مقققن خقققالل بنقققود القققدخل إسقققتثمارات بالقيمقققة العادلقققة مقققن خقققالل األربقققاح والخسقققائر أو بالقيك االسقققتثمارات
هققو منصققوص بعققين اإلعتبققار الشققروط التفصققيلية لتحديققد هققذا التصققنيف كمققا باالخققذ دارة تقققوم اإل ،الشققامل األخققرى

األدوات الماليقة. إن اإلدارة مقتنعقة بقأن اإلسقتثمارات ققد تقم تصقنيفها  – 2المعيقار القدولي للتققارير الماليقة رققم  عليها
 بصورة مناسبة.
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 التقديرات غير المؤكدة 4-1

والتي لها  بتاريخ المركز الماليكما غير المؤكدة ى الرئيسية الخاصة بالمستقبل واإلفتراضات األخر  التقديراتإن 
تتمثل  ةبات خالل السنة المالية القادموالمطلو عل  قيمة الموجودات نسبة مخاطرة قد تتسبب بتعديل جوهري 

 فيما يلي:
 

 العادلة لإلستثمارات في ممتلكات قيمةال  4-0-0
سوا نشط لعقارات مشابهه. في غياب هذه إن أفضل دليل عل  القيمة العادلة هو األسعار الحالية في 

بتحديد القيمة باستخدام مجموعة من تقديرات معقولة للقيمة العادلة. عند اتخاذ  الشركةالمعلومات، قامت 
باألخذ في االعتبار األسعار الحالية لعقارات مماثلة في نفس الموقع وبالحالة ذاتها مع  الشركةأحكامها، قامت 

ت في الطبيعة والموقع والمعطيات االقتصادية منذ تاريخ المعامالت التي حصلت بتلك تعديالت تعكس التغيرا
األسعار. إن هذه التقديرات مبنية عل  بعض االفتراضات غير المؤكدة والتي قد تختلف عن النتائج الفعلية 

 بشكل جوهري.
 

 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  4-0-0
قية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات، في نهاية كل فترة تقرير سنوية عل  اإلدارة القيم المتب تراجع

وقد قررت اإلدارة بأن توقعات السنة الحالية ال تختلف عن  .07المعيار المحاسبي الدولي رقم النحو المبين في 
 التقديرات السابقة باالستناد إل  مراجعتها. 

  
 ناتجة عن اإلدعاءات الموقوفة لعقود التأمينتقييم اإللتزامات ال  4-0-2

يعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمين عل  أنه أكثر التوقعات المحاسبية 
. حيث هنالك عوامل غير مؤكدة التي يجب أخذها باإلعتبار عند تقدير اإللتزام التي ستقوم شركةالحساسة لل

سديده الحقًا مقابل هذه المطالبات. يتم تقدير اإللتزامات الناشئة لكٍل من القيمة المتوقعة لتكاليف بت شركةال
المطالبات المبلم عنها بتاريخ بيان المركز المالي والقيمة المتوقعة لتكاليف المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ 

البات المبلم عنها والتي لم يتم سدادها يتم تقديرها إستنادًا إل  عنها بتاريخ بيان المركز المالي. إن اإللتزام للمط
إستنادًا إل  المطالبات المسددة للفترات  شركة وتقديرات الشركةبلغت للأ  المعلومات المتعلقة بكل مطالبة عل  حدة

تقييم تقدير المطالبات  بلم عنها. بتاريخ كل تقرير مالي يتم إعادةالسابقة المتعلقة بالمطالبات المتكبدة وغير الم  
 لكفايتها ويتم تعديل المخصص بناًء عل  ذلك.
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 "تتمة" اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4
  
 ""  تتمةتتمة  ""  غير المؤكدة التقديرات 4-1
  

 إنخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة  4-0-4
 .عند وجود إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم بشكل كامل ،يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمين المدينة 

والسيولة المالية يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى المالءة  ،إن تحديد وجود إنخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة
وكذلك يتم مراجعة نسب التحصيالت بناًء عل  المعلومات  ،لحاملي بوالص التأمين وكذلك لشركات التأمين

يتم إثبات الفرا  .ورأي اإلدارة القانونية للشركة 0200التاريخية للشركة والدراسات التفصيلية التي تمت خالل عام 
يتم إثبات الفرا بين المبالم التي  .األرباح والخسائردفترية كمصاريف في بين المبالم المتوقع تحصيلها والقيمة ال

 .لفترة التي يتم بها التحصيلاألرباح والخسائر ليتم تحصيلها فعليًا خالل الفترات المستقبلية والمبالم المتوقعة في 
  

  إختبار كفاية اإللتزام 4-0-7
تقوم  .بيان مركز مالي يتم تطبيا إختبارات كفاية اإللتزام للتحقا من كفاية إلتزامات عقود التأمينبتاريخ كل  

المصاريف اإلدارية  ،اإلدعاءات المستلمة ،الشركة بإستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية
يتم إثبات أي  .زامات وذلك بهدف تقييم كفاية اإللتزاموكذلك إيرادات اإلستثمارات من األصول التي تدعم تلك اإللت

 .االرباح والخسائرنقص مباشرة في 
  

 تقييم اإلستثمارات غير المدرجة  4-0-7
أو الققيم العادلقة  ،بناًء علق  عمليقات التقداول األخيقرة فقي األسقواا الماليقة ،يتم تقييم اإلستثمارات غير المدرجة عادةً 

سقعر  أو بطريققة التقدفقات المتوقعقة مقن ذلقك اإلسقتثمار بعقد خصقمها حسقب معقدل ،كبيرة ألداة مالية مماثلة بصورة
 أو بناء عل  نماذج تقييم أخرى. الفائدة ألداة مالية مشابهة

 
 االنخفاض في قيمة ممتلكات قيد االنشاء  4-0-6

ءا عل  تقييم التدفقات الممتلكات المصنفة كممتلكات قيد االنشاء تقيم لقياس خسائر االنخفاض في القيمة بنا
النقدية لوحدات توليد النقد بشكل افرادي وعندما يكون هناك مؤشر بأن تلك االصول قد تعرضت لخسائر في 

 ،واالسعار كما في نهاية الفترة المالية ،االنخفاض. يتم تحديد التدفقات النقدية بالرجوع ال  ظروف السوا السائدة
عمار االنتاجية لالصول مخصومة باستخدام معدالت خصم تعكس التقييمات وتقدير اال ،واالتفاقيات التعاقدية

الحالية للسوا والقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لالصل. يتم مقارنة القيم الحالية مع القيم الدفترية لتقييم اي 
 انخفاض محتمل في القيمة.
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    "تتمة""تتمة"ول البيانات المالية ول البيانات المالية إيضاحات حإيضاحات ح
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
  ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات  --55

 ياراتالس 

المفروشات 
 والمعدات المكتبية

 أعمال رأسمالية
 ـوعالمجم تحت االنشاء

 درهم درهم درهم درهم 
     

     التكلفة

 04.406.212 -- 2.242.202 4.467.472 0222ديسمبر  20في كما 

 0.202.742 -- 0.402.742 722.222 ضافاتاإل

 (074.222) -- -- (074.222) اإلستبعادات

 06.067.202 -- 00.270.472 4.107.472 0202ديسمبر  20في كما 

 0.471.201 -- 0.600.061 677.672 اإلضافات

 720.007 720.007 -- -- قيد االنشاءمن ممتلكات تحويالت 
 (622.772) -- (4.272) (602.722) اإلستبعادات

 36.441.537 513.136 34.156.663 4.853.631 1133ديسمبر  13في كما 
     

     اإلستهالك المتراكم:

 02.200.276 -- 1.727.227 0.427.720 0222ديسمبر  20في كما 

 0.744.607 -- 127.272 642.277 إستهالك السنة

 (027.212) -- -- (027.212) اإلستبعادات

 00.442.622 -- 2.420.627 2.241.224 0202ديسمبر  20في  كما

 0.777.102 -- 271.660 716.221 إستهالك السنة

 (727.622) -- (4.272) (720.712) اإلستبعادات

 31.468.786 -- 31.166.417 1.311.156 1133ديسمبر  13في كما 
     

     صافي القيمة الدفترية:

 5.671.713 513.136 1.661.164 3.746.153 1133ديسمبر  13في كما 

     

 4.606.004 -- 0.242.671 0.666.477 0202ديسمبر  20في كما 
 
 
 

  ممتلكات قيد اإلنشاءممتلكات قيد اإلنشاء  --66
  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 70.622.020  71.168.161  الرصيد كما في بداية السنة
 00.774.621  3.733.517  اضافات خالل السنة

 --  (74.478.413)  ح المحول ال  استثمارات في ممتلكاتيطر 
 --  (513.136)  يطرح المحول ال  ممتلكات ومعدات

 62.021.222  --  الرصيد كما في نهاية السنة
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    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  11311333ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
  "تتمة""تتمة"  ممتلكات قيد اإلنشاءممتلكات قيد اإلنشاء  --66
 

تكاليف متكبدة من أجل انشاء الفجيرة ودبا باإلضافة ال   مدينتي أرض في اإلنشاء قيمة قطعتي قيد تمثل ممتلكات
 .مباني عل  هذه األراضي

 

 مليون درهم 2.24 مبلم 0200ديسمبر  20في  خالل السنة المنتهيةالتي تم رسملتها  بلغت تكلفة االقتراض
 .(درهممليون  0.4 :0202)
 
 إستثمارات في ممتلكات -7
 

  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 00.262.222  13.171.111  السنة بدايةالقيمة العادلة كما في 
 --  74.478.413  المحول من الممتلكات تحت االنشاء

 --  (31.674.661)  استثمارات في ممتلكات مباعة خالل السنة
 --  664.111  القيمة العادلة خالل السنة ة فيالزياد

  81.367.418  00.262.222 
 
 

 –درهم والموجود في دبا  02.764.222احد االستثمارات في الممتلكات والبالغة قيمته العادلة ببيع الشركة قامت 
 الفجيرة، االمارات العربية المتحدة إل  طرف ذو عالقة.

 
 – الفجيرة في تينللشركة والكائن القيمة العادلة لبنايتينمارات في ممتلكات تمثل استث، 0200ديسمبر  20كما في 

 .االمارات العربية المتحدة
 

ه ؤ اجرا عل  اساس تقييم تم 0200ديسمبر  20في ممتلكات كما في تم التوصل ال  القيمة العادلة لالستثمارات 
في السوا  بالرجوع ال  اسعار معامالتوذلك  مستقل. تم التوصل ال  التقييمبذلك التاريخ من قبل مخمن 

 .لممتلكات مماثلة
 

بعقود ايجار تشغيلية بشكل  والتي تؤجر ،إيرادات اإليجارات المتحققة للشركة من استثمارات في ممتلكاتفيما يلي 
 المصاريف التشغيلية المباشرة المتعلقة بها:و  ،سنوي

  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 0.002.612  1.734.156  يجاراتإيرادات اإل
 (224.224)  (3.116.164)   تشغيلية مباشرةمصاريف 

 207.462  1.714.765  (02)ايضاح  استثمارات في ممتلكات ايراد
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    "تتمة""تتمة"إيضاحات حول البيانات المالية إيضاحات حول البيانات المالية 
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
 مالية إستثمارات -8
 

 :كانت عل  النحو اآلتيإن إستثمارات الشركة كما في تاريخ بيان المركز المالي 
  1133  0202 

 مققدره  مــدره  
     

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  مالية إستثمارات
 األخرى

    

 004.470.024  64.776.383  أسهم إمارتية مدرجة
      00.070.271  31.363.658  ة غير مدرجةأسهم إمارتي

  316.643.316  007.702.220      
     خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلةإستثمارات مالية 

 142.072  751.416  إستثمارات إمارتية مدرجة
 

 :مالية كما يليالكانت الحركة عل  اإلستثمارات 
 1133 0202 

 قمدرهق ــمدره 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 -- 316.631.161 القيمة العادلة كما في بداية السنة

 إعادة تصنيف نتيجة تطبيا المعيار الدولي 
 042.224.711 -- 2إلعداد التقارير المالية رقم   

 1.740.721 -- السنةمشتريات خالل 
 (1.004.010) (815.765) السنةإستبعادات خالل 

 (06.022.200) (38.816.358) صافي النقص في القيمة العادلة
   

 007.702.220 316.643.316 القيمة العادلة كما في نهاية السنة
   

   رئح والخساارببالقيمة العادلة من خالل األ 
 4.010.420 841.151 القيمة العادلة كما في بداية السنة

 -- 881.163 السنةمشتريات خالل 
 (2.002.407) (486.633) السنةإستبعادات خالل 

 (000.600) (484.664) صافي النقص في القيمة العادلة
   

 142.072 751.416 القيمة العادلة كما في نهاية السنة
 

 جميع االستثمارات المالية موجودة داخل دولة االمارات العربية المتحدة.
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    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
 
 وديعة إلزامية -6
 

  1133 0202 

 درهم درهم  
    

 ( من القانون 40للمادة رقم )وفقًا  ودائع إلزامية محتفظ بها
 لدولة اإلمارات العربية  0226( لسنة 7)اإلتحادي رقم   
 7.222.222 6.111.111 المتحدة  

 
 
 

 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -31
 

  1133  0202 

 درهم  درهم  

     اإلجمالي 

     :مطلوبات عقود التأمين

 74.120.010  77.614.761  مطالبات مبلم عنها وغير مسددة
 6.222.222  5.111.111  مطالبات متكبدة وغير مبلم عنها

 67.224.224  66.555.687  اقساط تأمين غير مكتسبة

 041.027.717  346.461.751  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     

     مسترد من معيد  التأمين
 04.647.222  41.157.531  مطالبات مبلم عنها وغير مسددة

 07.220.600  36.717.651  أقساط تأمين غير مكتسبة
 42.762.740  56.665.464  ين من مطلوبات عقود التأمينحصة معيد  التام

     
     الصافي

 42.277.270  17.647.153  مطالبات مبلم عنها وغير مسددة 
 6.222.222  5.111.111  مطالبات متكبدة وغير مبلم عنها

 72.420.720  46.848.115  اقساط تأمين غير مكتسبة
  61.465.186  026.477.244 
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  1313    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 

  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 

 "تتمة" مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -31
 

 :ما يليكانت ك ،إن التغيرات في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود اعادة التأمين خالل السنة 
  1133  0202 

 صافي  حصة إعادة تأمين  اجمالي  صافي  حصة إعادة تأمين  إجمالي  

 درهقققققم  درهققققم  درهققققم  درهــــم  درهــــم  درهـــــم  

             المطالبات

 72.622.120  (22.041.701)  12.240.402  41.155.151  (14.746.611)  64.811.181  مطالبات مبلم عنها

 02.222.222  --  02.222.222  7.111.111  --  7.111.111  مطالبات متكبدة وغير مبلم عنها

 72.622.120  (22.041.701)  22.240.402  47.155.151  (14.746.611)  73.811.181  المجموع في بداية السنة

 (076.712.160)  02.221.240  (012.701.202)  (316.511.135)  35.544.136  (311.144.113)  مطالبات مسددة خالل السنة

 042.140.220  (06.727.474)  070.461.617  311.161.334  (13.154.568)  311.346.731  الزيادة في المطلوبات

 46.277.270  (04.647.222)  60.120.010  41.647.153  (41.157.531)  81.614.761  المجموع في نهاية السنة

             

 42.277.270  (04.647.222)  74.120.010  17.647.153  (41.157.531)  77.614.761  مطالبات مبلم عنها

 6.222.222  --  6.222.222  5.111.111  --  5.111.111  مطالبات متكبدة وغير مبلم عنها

 46.277.270  (04.647.222)  60.120.010  41.647.153  (41.157.531)  81.614.761  المجموع في نهاية السنة

             

             أقساط تأمين غير مكتسبة

 66.224.122  (06.447.242)  27.442.027  61.413.561  (35.611.731)  76.114.114  المجموع في بداية السنة

             

 6.070.604  2.201.067  4.024.422  7.161.633  663.176  6.166.111  الزيادة خالل السنة

 (04.677.207)  (0.707.744)  (02.042.260)  (37.834.368)  (3.766.536)  (36.147.646)  المرجع خالل السنة

 (06.722.220)  0.700.720  (02.027.220)  (31.551.557)  (775.141)  (6.778.137)  (01صافي النقص خالل السنة )ايضاح 
 72.420.720  (07.220.600)  67.224.224  46.848.115  (36.717.651)  66.555.687  سنةالمجموع في نهاية ال
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    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
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 ذمم تأمين مدينة وأخرى -33

 
  1133  0202 

 درهم  درهم  
 :عادة تأمينا  مدينة ناتجة عن عقود تأمين و ذمم 

 :المطلوب من حملة البوالص
    

 01.000.271  15.465.736  ذمم مدينة -المطلوب من حملة البوالص

 4.412.772  5.871.111  أوراا قبض اجلة -المطلوب من حملة البوالص

 (2.072.222)  (7.177.468)  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
  11.663.438  02.747.620 

  :المطلوب من شركات تأمين و وسطاء تأمين
   

 02.001.727  31.451.731  المطلوب من شركات تأمين محلية

 0.766.066  1.581.151  المطلوب من شركات تأمين أجنبية

 06.107.202  11.666.415  المطلوب من الوسطاء

 (02.222.222)  (11.155.711)  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  36.776.673  22.702.620 

  ذمم مدينة أخرى:
   

 6.676.220  7.567.516  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأخرى

 70.127.477  53.115.615  إجمالي ذمم تأمين مدينة وأخرى

شهر من تاريخ بيان  00يطرح: اوراا قبض آجلة تستحا بعد 
 ات غير المتداولة(المركز المالي )اظهرت ضمن الموجود

 

(1.318.563)  -- 

  46.367.114  70.127.477 
 

يومًا بهدف  012أكثر من تم حصر ذمم حملة البوالص التي يتراوح عمرها  .يوماً  72هي إن معدل فترة السماح 
بناًء  ( والتي يتم تحديدهاأطراف ذات عالقة حكومية) ال تشمل  م التي من المتوقع عدم إستردادهاتحديد المبال

 .عل  الخبرة السابقة
 

 للذمم المستحقة من حملة البوالص وغير مخفضة القيمة:تحليل  فيما يلي
  1133  0202 

 درهم  درهم  

     

 0.202.420  3.866.767  يوم 277 – 012

 720.447  545.666  يوم 277أكثر من 

  1.431.711  0.474.167 

 0.720.421  1.375.884  تضمنة أعالهمطلوب من أطراف ذات عالقة حكومية م
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    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
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 "تتمة"ذمم تأمين مدينة وأخرى  -33
 

 مخفضة القيمة - من حملة البولص ةالمطلوب الذمم أعمار
 
  1133  0202 

 درهم  مدره  

     

 2.072.222  7.177.468  يوم 012أكثر من 

 
تقوم الشركة قبل قبول أي عميل جديد بتقييم المالءة المالية لذلك العميل وتقوم بتحديد الحد اإلئتماني الذي يتم 

: 0202مليون درهم ) 2.2 كما بتاريخ بيان المركز المالي بلم رصيد أكبر عميل لدى الشركة مبلم .منحه للعميل
% من مجموع المطلوب 7عمالء( ما نسبته أكثر من خمسة  :0202) ينليوكذلك تمثل ذمة عم .مليون درهم( 2

 من حملة البوالص.
 

 مشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:الذمم التأمين المدينة كانت حركة مخصص 
 
  1133  0202 

 درهم  درهم  

     

 04.764.277  11.351.616  يناير 0 كما في رصيدال

 6.461.264  5.476.156  مشكوك في تحصيلها ديونمخصص  يضاف:

 00.072.222  17.611.368  ديسمبر  20كما في رصيد ال
 
 

بهدف تحديد قابلية تحصيل ذمم التأمين المدينة، تأخذ الشركة بعين اإلعتبار أي تغير يطرأ عل  المالءة المالية 
 تركز لمخاطر االئتماننشوء الذمة حت  تاريخ بيان المركز المالي. ال يوجد لعمالء الشركة وذلك من تاريخ 

نتيجة تعامل الشركة مع عدد كبير من العمالء، وبالتالي فإن مجلس اإلدارة ال يرى ضرورة لزيادة مخصص 
 الديون المشكوك في تحصيلها.
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 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -31

  1133  0202 

 درهم  درهم  

     

     لدى البنوك:حسابات 

 7.247.742  176.416  حسابات تحت الطلب   

 7.760.040  38.385.411  ودائع ثابتة  

 222.222  736.361  النقد في الصندوا
  36.378.154  00.200.160 

 
 .إن األرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
مرهونقة مقابقل تسقهيالت إئتمانيقة درهقم(  مليقون 0: 0202درهقم ) مليقون 0بمبلم  وديعةتتضمن الودائع الثابتة 

 (.07ممنوحة للشركة )إيضاح 
 

 رأس المال -31
  1133  0202 

 درهم  درهم  

     

 :والمدفوع بالكاملالمصدر  رأس المال
 درهم للسهم الواحد 022سهم عادي بقيمة  672.222

 

75.111.111 

 

67.222.222 

 
 إحتياطيات -34
 

 إحتياطي قانوني 
 ،وتعديالتققه 0214( لسنقققة 1رقققم ) متطلبققات قققانون الشققركات اإلتحققادي لدولققة اإلمققارات العربيققة المتحققدةحسققب 
ن يصققل رصققيد هققذا أإلقق   السققنوي% مققن الققربح 02تكققوين إحتيققاطي قققانوني بإقتطققاع مققا نسققبته ب الشققركة تقققوم

إن هقذا اإلحتيقاطي غيقر قابقل للتوزيقع فيمقا عقدا تلقك  .المقدفوعمقن رأس المقال  %72اإلحتياطي إلق  مقا نسقبته 
 .الحاالت التي حددها القانون

 
 إحتياطي عام

وموافقققة المسققاهمين مجلققس اإلدارة  ةعلقق  توصققي اً ءبنققا للسققنة ربحلققا مققن يققلبالتحو يققتم تكققوين اإلحتيققاطي العققام 
علق  توصقية مجلقس  بنقاءاً  إن هقذا اإلحتيقاطي قابقل للتوزيقع .خالل اإلجتماع السنوي العادي للجمعية العموميقة

 .المساهمين وموافقةاإلدارة 
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    "تتمة""تتمة"المالية المالية ايضاحات حول البيانات ايضاحات حول البيانات 
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
  استالف من البنوك -3535

  1133  0202 

      درهم  درهم  
 20.470.020  45.113.111  قروض

     
     استالف من البنوك يستحا السداد عل  الشكل التالي

  1133  0202 

 درهم  درهم  

 2.222.222  6.611.111  خالل السنة األول 

 2.222.222  6.611.111  خالل السنة الثانية

 04.470.020  16.313.111  الخامسةحت  الثالثة خالل السنة 

  45.113.111  20.470.020 

مققن تققاريخ بيققان المركققز شققهر  00ينققزل: مبققالم تسققتحا خققالل 
 )أظهرت ضمن المطلوبات المتداولة(المالي 

 

(6.611.111)  (2.222.222) 

شقققهر مققن تققاريخ بيقققان  00مققن البنقققوك )تسققتحا بعققد اسققتالف 
 (المركز المالي

 

15.713.111  02.470.020 
 
 

مع تم اعادة التفاوض  .لتمويل تكلفة انشاء ممتلكاتبنك محلي  منعل  قرض  0222خالل سنة الشركة  حصلت
مليون  77ون درهم ال  ملي 27من البنك خالل السنة الحالية وتم زيادة مبلم تسهيالت القرض المعتمد للشركة 

حيث سيتم سداده خالل السنة الحالية سداد هذا القرض جدول تم اعادة التفاوض عل  باالضافة ال  ذلك، درهم. 
 0200درهم لكل منها )شاملة الفوائد( ابتداءًا من شهر مايو  122.222قسط شهري متساوي بمبلم  002عل  

لمصلحة البنك ورهن ودائع ثابته ، ومبن  في الفجيرةأرض  رهن مقابلإن هذا القرض مضمون . وحت  تمام السداد
 .إل  اصدار كمبياالت من قبل الشركةاضافة  لمصلحة البنكهذا المبن  ات ر اجوتجيير ايرادات اي

 
% ال  6: 0202) سنويا %1% إل  6من  0200تراوحت نسبة الفائدة عل  االستالف من البنوك خالل سنة 

 % سنويا(.1
 

  تعويض نهاية الخدمة للموظفينمخصص  -3636
 الحركة عل  صافي االلتزام كما يلي: كانت

  1133  0202 

      درهم  درهم  
 6.612.124  8.171.661  الرصيد كما في بداية السنة

 621.074  3.136.667  العبء المحمل عل  الدخل

 (002.227)  (618.366)  المدفوع خالل السنة

 1.262.272  8.451.463  السنة الرصيد كما في نهاية
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 وأخرىدائنة تأمين ذمم  -37

  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

     :ذمم دائنة ناتجة عن عقود تأمين واعادة تأمين
 02.647.026  31.856.151  م تجارية دائنة ذم

 2.427.277  1.143.554  أوراا دفع

 07.770.007  37.816.311  المطلوب لشركات تأمين محلية

 0.760.760  3.731.313  أجنبية نالمطلوب  لشركات تأمي

 7.077.207  4.671.383  احتياطي اقساط محتجزة

     :ذمم دائنة أخرى
 4.726.620  1.186.358  مقاولذمم محتجزة لل

 0.440.416  1.836.664  مصاريف مستحقة ومخصصات
 722.222  31.511  توزيعات أرباح غير مطالب بها

 2.106.706  4.411.113  ذمم دائنة أخرى
  47.141.163  74.221.160 

 
معينة إلدارة المخاطر المالية تقوم الشركة بتطبيا سياسات  .يوم 22 معدل فترة السماح الممنوحة للشركة بلم

 .خالل فترة السماحيتم سدادها التأكد من أن جميع اإللتزامات  بهدف
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -38
  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

     اجمالي اقساط التأمين المكتتبة
 022.627.002  351.363.181  اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

 02.027.220  6.778.137  (02)ايضاح  في اقساط التأمين غير المكتسبة التغير
  363.616.667  022.220.240 

     اقساط اعادة التأمين  
 (42.024.720)  (41.116.614)  اقساط اعادة التأمين  

 (0.700.720)  775.141  (02)ايضاح  التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة
  (43.114.164)  (40.706.072) 

 071.014.662  311.715.111  صافي ايرادات اقساط التأمين
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 أخرىو  ستثماراتايرادات إ -36

 1133  0202 
 درهم  درهم 

    
 بالقيمة العادلةحققة من استثمارات مالية غير م خسائر

 (000.600)  (484.664) من خالل األرباح والخسائر  
 أرباح من إستبعاد إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 722.267  56.436 األرباح والخسائر  
    :توزيعات أرباح إستثمارات

 الدخل الشامل إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود
 0.420.402  3.647.685 األخرى  

 012.270  6.786 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 207.462  1.714.765 (6إيرادات من إستثمارات في ممتلكات )إيضاح 

 02.212  61.111 استبعاد ممتلكات ومعداتأرباح 
 --  3.115.117 اتأرباح من بيع استثمارات في ممتلك

 721.077  531.145 فوائد عل  ودائع بنكية
 --  664.111 (6ربح اعادة تقييم استثمارات في ممتلكات )ايضاح 

 6.815.171  0.626.424 
 

 للسنةالربح  -11
 تحميل ما يلي:بعد  للسنة الربح تم إظهار

 1133  0202 
 درهم  درهم 

    
 07.240.277  37.114.731  الموظفين تكلفة

 0.744.607  3.655.831  إستهالك ممتلكات ومعدات
 2.062.222  1.117.766  إيجاراتمصاريف 
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 للسهم األساسيالربح  -13

 1133  0202 
 رهمد  درهم 

    
 6.476.022  4.367.855  درهم –للسنة  الربح

 672.222  751.111  سهم -عدد األسهم 
 02  6  درهم –للسهم  الربح األساسي

 
 .معدل المتوسط المرجح لألسهم المتداولة للسنة عل  الربحاألساسي للسهم وذلك بتقسيم صافي الربح  احتسابيتم 

 
 وما يعادلهالنقد  -11

يمكن تسويته مع البنود األخرى المتعلقة به  ،والظاهر في بيان التدفقات النقديةكما في نهاية السنة  يعادلها النقد وم
 :كما يلي بيان المركز الماليوالظاهرة في 

 
  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

(00وفي الصندوا )إيضاح  لدى البنوكأرصدة    36.378.154  00.200.160 
 (0.222.222)  (1.111.111)  ودائع مرهونة

  37.378.154  02.200.160 
  
 عامالت مع أطراف ذات عالقةتال -11

أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم ومن قبل  ،تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين
 .ئيسيينباإلضافة إل  المديرين الر  تهاأسرهم والتي لديهم القدرة عل  التأثير في إدار 

 
 والمدرجة ضمن المطلوب / ألطراف ذات عالقة المطلوبة منكانت األرصدة  ،بيان المركز الماليفي تاريخ كما 

جمالي االدعاءات   كما يلي: موقوفةالمن حملة البوالص وا 
 

  1133  0202 
 درهم  درهم  
     

 771.262  3.166.841  مطلوب من حملة البوالص
 

 200.214  1.168.645  وفةإجمالي إدعاءات موق
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 "تتمة" عامالت مع أطراف ذات عالقةتال -11

 
لم يتم أخذ أية ضمانات مقابل  إن األرصدة المطلوبة من األطراف ذات العالقة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدًا.

حسابات مشكوك في تحصيلها تتعلا باألرصدة  عنهذه األرصدة ولم يتم ادراج اية مصاريف خالل السنة 
 المطلوبة من اطراف ذات عالقة.

 
 :عامالتتال
 

 :كما يلي خالل السنة كانت التعامالت التي قامت بها الشركة مع أطراف ذات عالقة
 

  1133  0202 
 درهم  مدره  
     

 0.247.667  1.146.816  أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 

 027.720  45.658  مطالبات مسددة خالل السنة

 --  34.711.111  بيع استثمارات في ممتلكات
 

 .يتم احتساب أقساط التأمين لألطراف ذات العالقة طبقًا ألسعار متفا عليها مع اإلدارة
 

 :جلس اإلدارةوم العليا اإلدارة مكافأة
 

  1133  0202 
 درهم  درهم  
     

     اإلدارة العليا:
 4.644.677  4.747.566  مزايا قصيرة األجل
 040.722  117.676  مزايا طويلة األجل

 607.222  865.111  مخصص اجتماعات مجلس اإلدارة
 

 المحتملةالمطلوبات  -14
  1133  0202 

 درهم  درهم  
     

 7.667.222  6.781.565  ت ضمانخطابا
 0.274.210  351.111  إلتزامات رأسمالية



  4141    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 مخاطر التأمين -15

 

مبلم االدعاء المتعلا بذلك عليه وعدم التأكد من  مين في امكانية وقوع الحدث المؤمنأمخاطر أي عقد تتتمثل 
 الحدث وذلك نظرًا لطبيعة عقد التأمين حيث المخاطر متقلبة وغير متوقعة.

 
فإن  ،حيث يمكن تطبيا نظرية االحتماالت للتسعير واالحتياطي ،بالنسبة لعقود التأمين المتعلقة بفئة تأمينية
ن اإلدعاءات المتكبدة والدفعات المتعلقة بها قد تزيد عن القيمة الدفترية المخاطر األساسية التي تواجه الشركة هي أ

ن أحداث التأمين غير إ .إذا كانت إمكانية وخطورة اإلدعاءات أكبر من المتوقعهذا قد يحدث و  ،إللتزامات التأمين
  التقديرات قد تختلف عن االحصائيات المتعلقة بها.وعليه فإن ثابتة وتختلف من سنة ألخرى 

 
أنه كلما كانت عقود التأمين متشابهة كلما قاربت التوقعات معدل الخسارة الفعلية. كما أن وجود  الخبرةأظهرت 

لقد قامت الشركة  تنويع في مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها تؤدي إل  إنخفاض احتماالت الخسارة الكلية للتأمين.
اطر التأمين التي يتم تغطيتها وتوزيعها عل  أنواع التأمين بتطوير خطة إكتتاب التأمين لديها لتضمن تنويع مخ

المختلفة مما يساعد عل  تخفيض الخسائر التي قد تنتج من إدعاءات التأمين إذا ما تم التركيز عل  فئة تأمين 
 .معينة

 
معالجة العملية اعادة التأمين المناسبة والترتيبات  ،تقوم الشركة بادارة المخاطر من خالل استراتيجيتها للتأمين

نوع وقيمة  من أن مخاطر التأمين متالئمة مع إن استراتيجية التأمين تقوم عل  محاولة التأكد للمطالبات.
 اإلختيار األفضل. ع حدود للتأمين لدعم طريقةطبيعة الصناعة والمنطقة الجغرافية. يتم وض ،المخاطرة

 
 تكرار ومبالم المطالبات 07-0

فرض مبالم يتحملها المؤمن له وكذلك تملك  ،إعادة تسعير المخاطر ،يد بوالص التأمينللشركة الحا في عدم تجد
الحا في رفض الدفعات المتعلقة بمطالبات ناتجة عن اإلختالس. كذلك يحا للشركة بموجب عقود التأمين أن 

 .تالحا أطراف أخرى لدفع جزء أو كل المطالبة
 

وتظهر بوليصة  ،مة إحالل الممتلكات بما فيها المحتويات المؤمن عليهايتم التأمين عل  الممتلكات بالرجوع إل  قي
التأمين الحد األعل  للمبلم المطلوب تسديده نتيجة للمطالبة المقدمة عند وقوع الحدث المؤمن عليه. إن العوامل 

ل أو التعويض عن تكلفة اإلحال ،الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات تتمثل في تكلفة إعادة بناء الممتلكات
محتويات الممتلكات وكذلك الوقت المطلوب إلعادة إستئناف األعمال المنقطعة. تقسم المخاطر التي تتعرض لها 

والسرقة. إن  ،الدمار الناتج عن الكوارث الجويقة ،إنقطاع األعمال ،الحريا :الممتلكات إل  أربعة أنواع هي
في المناطا التي تمارس الشركة فيها نشاطها. كما تعمل الشركة  المخاطر الناتجة عن عقود التأمين غير مركزة

 عل  الموازنة ما بين تأمين الممتلكات الشخصية والممتلكات التجارية من خالل محفظة التأمين للشركة ككل.
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 "تتمة"تكرار ومبالم المطالبات  07-0

 
تتضمن ترتيبات إعادة التأمين زيادة التغطية وتغطية الكوارث. إن أثر ترتيبات إعادة التأمين يظهر في عدم تجاوز 

م مطالبة من أي حامل درهم في حال تقدي 722.222الخسارة التي من الممكن أن تتكبدها الشركة عن مبلم 
للشركة وحدات فنية لتقدير المطالبات تعمل عل  الحد من المخاطر المحيطة بالمطالبات.  بوليصة بشكل منفرد.

تقوم هذه الوحدات بالتحقيا ورفع التوصيات بالطرا المناسبة التي من خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبات. 
حدة عل  األقل كل ثالث سنوات ويتم تعديلها لتعكس أحدث المعلومات يتم مراجعة المخاطر بشكل منفرد مرة وا

الشروط واألحكام التعاقدية وغيرها من العوامل. تقوم الشركة بإدارة ومتابعة  ،القوانين الحالية ،عن الحقائا الكامنة
 تسديد أي مطالبات بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد تنتج عن تطورات غير متوقعة.

 
 التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية مصادر 07-0

تستحا مطالبات التأمين عند وقوع الحدث المؤمن عليه. إن الشركة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها في 
ن. نتيجة لذلك حت  إذا ما تم إكتشاف تلك الخسارة بعد إنتهاء مدة عقد التأمي ،حال وقوعها خالل فترة عقد التأمين

فإن تسوية المطالبات تتم عل  فترة زمنية طويلة ولذلك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلم عنها. 
 إن تقدير المطالبات المستحقة وغير المبلم عنها يخضع لقدر أكبر في اإلفتراضات غير المؤكدة ،بصفة عامة
م إبالغ الشركة عنها حيث المعلومات المتعلقة بها تكون متوفرة. إن تقدير تكلفة تسوية المطالبات التي ت مقارنة مع

حت  سنوات عديدة بعد وقوع الحادث الذي أدى إل   للمؤمن المطالبات المستحقة وغير المبلم عنها قد ال تظهر
حقة وغير تلك المطالبة. من الممكن أن تنتج إلتزامات كبيرة عن بعض عقود التأمين فيما يتعلا بالمطالبات المست

هذا وقد ينتج فرا كبير ما بين التقديرات األولية والنتائج النهائية لبعض عقود التأمين وذلك بسبب  ،المبلم عنها
وجود درجة عالية من الصعوبة في تقدير تلك اإللتزامات. عند تقدير اإللتزامات الناشئة عن تكلفة المطالبات المبلم 

 من مقدري الخسائرعين اإلعتبار المعلومات المتاحة المتعلقة بة باألخذ تقوم الشرك ،عنها وغير المدفوعة بعد
والمعلومات المتعلقة بتكلفة مطالبات مشابهة لها في الخصائص تم تسويتها خالل الفترات السابقة. يتم تقييم 

متعلقة بها  المطالبات الكبيرة كل حالة عل  حدة أو يتم تقديرها بشكل منفصل لتفادي تأثير أي تطورات وأحداث
 من التأثير عل  باقي المطالبات.
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 "تتمة" ليةمصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقب 07-0

 
 مبالم إن التكلفة المقدرة لتسوية المطالبات تتضمن المصاريف المباشرة الواجب دفعها إلتمام التسوية بعد خصم أي

تقوم الشركة بالقيام بجميع اإلجراءات المعقولة لضمان أن لديها المعلومات  .من تلك المطالبة متوقع استردادها
نظرًا لألخذ بتقديرات غير مؤكدة عند تكوين مخصص اإلدعاءات  .مة ضدهاالمناسبة فيما يتعلا باإلدعاءات المقا

 .فإنه من المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية في تقدير اإللتزام عن اإللتزام الذي تم تقديره في المرحلة األول 
 

بها. باإلضافة لذلك فإن إن مبالم مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إل  القرارات والتطورات القانونية المتعلقة 
عقود التأمين تخضع إل  مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها 

 .بيان المركز الماليكما في تاريخ 
 

وهذا يوفر درجة أكبر من  ،تقوم الشركة بإتباع عدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصاتحيثما امكن، 
م وتعزيز الخبرة السابقة في تقدير المخصصات. إن التقديرات المستنبطة بناًء عل  طرا مختلفة تساعد عل  الفه

توقع النتائج الممكنة. إن أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ في عين اإلعتبار خصائص نوع التأمين ومدى تطور 
 الحوادث لكل سنة.

 
غير المدفوعة )المبلم وغير المبلم عنها( تقوم الشركة بإستخدام آليات عند إحتساب التكلفة التقديرية للمطالبات 

تقدير تعتبر مزيج ما بين اإلعتماد عل  تقدير نسبة الخسارة والتقدير بناًء عل  الخبرة السابقة للمطالبات الفعلية 
المبدئي لنسبة الخسارة تعتبر  بإستخدام معادلة يتم اإلعتماد فيها عل  الخبرة السابقة للمطالبات الفعلية. إن التقدير

فرضية مهمة في آليات التقدير حيث تعتمد عل  الخبرة السابقة، بعد األخذ بعين اإلعتبار عوامل مثل تغير أسعار 
أقساط التأمين، الخبرة السوقية وتضخم المطالبات خالل الفترات الزمنية السابقة. فيما يلي تحليل مبدئي لنسب 

 ر المتعلقة باألقساط المكتسبة للسنة الحالية والسنة السابقة.الخسارة حسب نوع المخاط
 
 

 0202  1133  نوع الخسارة
     

 %17-12  %65-61  تأمينات السيارات
 %77-72  %65-61  تأمينات أخرى
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 الخطوات المتبعة في تحديد اإلفتراضات 07-2

إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إل  صعوبة تحليل حساسيتها 
من تقارير المطالبات ربع السنوية  الداخلية المستمدة في معظمها تبشكل كمي. يتم األخذ في عين اإلعتبار البيانا

وذلك بهدف إستخالص بيانات عقود التأمين  بيان المركز الماليوكذلك فرز عقود التأمين المنفذة كما في تاريخ 
نشاطها وكذلك  المؤمنةشركات الالقائمة. تقوم الشركة بمراجعة العقود الفردية وبخاصة في القطاع الذي تمارس به 

المتعلقة بالمطالبات والتي  تالسنوية. تقوم الشركة بإستخدام هذه المعلومات لوضع السيناريوهاالمطالبات الفعلية 
 يتم إستخدامها في تقدير العدد النهائي للمطالبات.

 
عل  تقييم اآللية التي تعتبر  ،يتم اإلعتماد في إختيار النتائج المعمول بها لحوادث السنة لكل نوع من أنواع التأمين

فإن ذلك يعني أنه تم إختيار آليات مختلفة أو مزيج من  ،الحظة التطور التاريخي. في حاالت معينةاألنسب لم
 اآلليات للحوادث الفردية أو لمجموعة من الحوادث للسنة في نفس نوع التأمين.

 
 تركز مخاطر التأمين 07-4

 تمارس الشركة معظم أنشطتها التأمينية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 تتمثل مخاطر التأمين قبل وبعد إعادة التأمين بالنسبة لتأمين السيارات والتأمينات األخرى فيما يلي:
 0202ديسمبر  20للسنة المنتهية في  1133ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

 
تأمينات 
 المجمــوع تأمينات أخرى السيارات

 تأمينات
 المجمققوع تأمينات أخرى السيارات

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

 04.026.462 00.221.002 2.022.077 16.487.366 11.881.668 1.614.473 اإلجمالي

 6.220.777 4.027.767 2.227.122 6.667.165 4.547.136 1.436.646 الصافي
 

 مخاطر إعادة التأمين
فيض التعرض إل  خسائر مالية قد تنتج عن المطالبات ولغرض تخ ،كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى

 .تقوم الشركة ضمن أعمالها اإلعتيادية بالدخول في إتفاقيات إعادة تأمين مع أطراف أخرى ،التأمينية الكبيرة
 

تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات  ،لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين هاولتقليل تعرض
نشطة أو األة و ن الناتجة عن المناطا الجغرافيامخاطر اإلئتم يزالتأمين التي تتعامل معها ورصد تركإعادة 

إن عقود إعادة التأمين الصادرة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه  .المكونات اإلقتصادية المماثلة لتلك الشركات
لبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معيدي ونتيجة لذلك تبق  الشركة ملتزمة بالمطا ،حملة بوالص التأمين

 .التأمين من الوفاء بإلتزاماتهم وفقًا لعقود إعادة التأمين
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 سائر التأمينحساسية أرباح وخ

 0200ديسمبر  20مليون درهم من أرباح الشركة للسنة المنتهية في  00.4 تساهم العمليات التأمينية بما يقارب
ال يوجد أيقة أسباب جوهرية تستدعي اإلعتقاد بوجود تغير مادي عل  ربحية  .مليون درهم( 06.6: 0202)

 :وذلك لألسباب التالية ،التأمين
 

%( والتي جاءت في معظمها من نوع واحد من 22: 0202% )07بمعدل  عامةمخاطر  تحتفظ الشركة بنسبة
إن مخاطر تأمين السيارات تم تغطيتها  .%(26: 0202) %20التأمين )تأمين السيارات( حيث نسبة اإلحتفاظ 

 .بشكل كاٍف من خالل إتفاقية فائض الخسارة مع شركات إعادة التأمين
 

ناتجة بشكل رئيسي . هذه العموالت مليون درهم( 07: 0202)مليون درهم  07 مبلم العموالت المكتسبة صافيبلم 
 .من معيدي التأمين وهي تمثل مصدر دخل ثابت ومستمر للشركة

 
%( من حجم أعمال التأمين للشركة 20: 0202% )27منخفضة تبلم  ةمخاطر  نظرًا إلحتفاظ الشركة بنسبة

% إل  12فإن الشركة تعتبر نسبة صافي الخسارة من  ،السياراتفي تأمين لمخاطر  التعرض وكذلك لمحدودية
 .%( نسبة معقولة وال ترى أية أسباب قد تؤثر جوهريًا عل  صافي أرباح التأمين22% إل  17: %0202 )17
 

 إدارة مخاطر رأس المال - 16
 

 :تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها فيما يلي
ات التأمين كما وردت في القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإللتزام بمتطلبات رأس مال شرك -

تعتبر  .لدولة االمارات العربية المتحدة هيئة التأمين وتنظيم أعمالهانشاء في شأن ، 0226( لسنة 7رقم )
ين % من رأس المال نسبة كافية لتعظيم العائد عل  رأس مال المساهم02% إل 07ما نسبته أن اإلدارة 

 وفي نفس الوقت دعم رأس المال المطلوب للشركة.
ضمان قدرة الشركة عل  اإلستمرار وبالتالي قدرتها عل  تزويد المساهمين بعوائد األرباح وتقديم المنافع لذوي  -

 العالقة بالشركة.

علقة توفير العائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر المت -
 بتلك العقود.
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يجب أن تحتفظ  المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة يحدد الحد األدن  لرأس المال ونوعه الذيالمشرع إن 

يجب اإلحتفاظ في أي وقت خالل السنة بالحد األدن  لرأس  .باإلضافة إل  مطلوبات عقود التأمين ،به الشركة
إن الشركة خاضعة ألحكام مالءة شركات التأمين المحلية  .المال المطلوب )كما هو موضح في الجدول أدناه(

جراءاته ةشركة باإلختبارات الالزمتقوم ال .والتي يجب أن تلتزم به الشركة خالل السنة للتأكد من  اضمن سياستها وا 
 .إستمرارية اإللتزام بتلك األحكام والمتطلبات

 
 .يتضمن الجدول أدناه ملخص الحد األدن  المطلوب لرأس مال الشركة ومجموع رأس المال المحتفظ به

  1133  1131 
 درهم  درهم  

     
 67.222.222  75.111.111  مجموع رأس المال المحتفظ به

 022.222.222  311.111.111  الحد األدن  القانوني لرأس المال
 
 
 

لمتطلبات رأس المال لشركات التأمين  أن الحد األدن  الجديدأعلنت هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة عن 
 .0202يناير  اعتبارًا من يتم تطبيقهسمليون درهم  022البالم و 
 

 :كما في نهاية السنة نسبة صافي المديونية ال  حقوا المساهمينلي فيما ي
  1133  0202 

 درهم  درهم  

     

 20.470.020  45.113.111  ) أ ( المديونية

 (00.200.160)  (36.378.154)  (00 )إيضاح أرصدة لدى البنوك وفي الصندوا

األرصقققققدة لققققققدى البنقققققوك وفققققققي  المديونيقققققة عققققققن زيقققققادة
 الصندوا

 

16.311.366  02.722.202 

 22.177.226  76.317.168  حقوا المساهمين )ب(

 %00  %11  نسبة صافي المديونية ال  حقوا المساهمين
 
 

 (.07)إيضاح االستالف من البنوك في  المديونية) أ ( تتمثل 
 حتياطيات.اإلرأس المال و  عل حقوا المساهمين تشتمل )ب( 
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 األدوات المالية -17

 
موجودات عقود إعادة  ،تتعرض الشركة إل  هامش من المخاطر المالية من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية

ية التي تتعرض لها الشركة تتمثل في إمكانية عدم كفاية التأمين ومطلوبات عقود التأمين. إن المخاطر األساس
اإللتزامات الناشئة عن كل من عقود التأمين لسداد  المقبوضات المتعلقة بإستثماراتها عل  األمد الطويل

 ،تتمثل في كل من مخاطر معدل سعر الفائدة ،واإلستثمارات. إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية
 مخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر اإلئتمان. ،ار أدوات الملكيةمخاطر أسع

 
العمالت وأدوات الملكية حيث  ،إن تلك المخاطر تنشأ بسبب عدم وجود قيود فيما يتعلا بتغير كل من سعر الفائدة

الشركة إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها  تتعرض جميعها إل  مخاطر عامة وخاصة نتيجة لحركات السوا.
لتزاماتها  .تتمثل في مخاطر معدل سعر الفائدة ومخاطر أسعار أدوات الملكية ،بسبب طبيعة إستثماراتها وا 

 
 أهم السياسات المحاسبية 

حول البيانات المالية بيان السياسات واألسس المحاسبية الهامة المتبعة بشكل تفصيلي بما  2تم في إيضاح رقم 
 ت والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات وأدوات الملكية.فيها أسس اإلعتراف باإليرادا

 
 تصنيف األدوات المالية

 
 مالية موجودات

 
 1133ديسمبر  13

  
قروض وذمم 

 مدينة
تثمارات إس

 بغرض المتاجرة

استثمارات مالية 
بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

 المجموع الشامل األخرى
 درهــم درهــم مدرهــ درهــم  

     
 مالية بالقيمة العادلة من إستثمارات

 027.240.022 027.240.022 -- -- األخرى خالل بنود الدخل الشامل  
 7.222.222 -- -- 7.222.222 وديعة الزامية

 46.221.062 -- -- 46.221.062 ذمم تأمين مدينة وأخرى
 مالية بالقيمة العادلة من  إستثمارات

 672.422 -- 672.422 -- األرباح والخسائرخالل   
 02.061.274 -- -- 02.061.274 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوا

     
 71.336.114 751.416 316.643.316 381.817.811 
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 "تتمة" موجودات مالية

 
 0202ديسمبر  20

  
قروض وذمم 

 مدينة
إستثمارات 

 بغرض المتاجرة

استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل بنود 
 المجموع الدخل الشامل األخرى

 درهققم درهققم درهققم درهققم  
     
 تثمارات مالية بالقيمة العادلة منإس
 007.702.220 007.702.220 -- -- األخرىخالل بنود الدخل الشامل   

 7.222.222 -- -- 7.222.222 وديعة الزامية
 46.242.767 -- -- 46.242.767 ذمم تأمين مدينة وأخرى

 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
 142.072 -- 142.072 -- خالل األرباح والخسائر  

 00.200.160 -- -- 00.200.160 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوا
     
 77.160.446 142.072 007.702.220 024.204.620 
 
  

 المطلوبات المالية
  11331133  02020202  
        درهققمدرهققم  درهــمدرهــم  

     مطلوبات مالية
 20.470.020 45.113.111 استالف من البنوك

 74.221.160 47.141.163 ذمم تأمين دائنة وأخرى
    0.272.222 611.111 أوراا دفع

 61.143.583 16.202.270 
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 "تتمة""تتمة" األدوات المالية -17
 

 "تتمة"تصنيف األدوات المالية 
 

 "تتمة" لمطلوبات الماليةا
 

إن اإلدارة تعتبققر القيمققة الدفتريققة للموجققودات والمطلوبققات الماليققة المدرجققة فققي البيانققات الماليققة مسققاوية تقريبققًا لقيمتققا 
 .العادلة

 

 :يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي
  المالية مع أحكام وشروط موحدة والتي يتم تداولها في يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات

 .أسواا نشطة، بالرجوع إل  أسعار السوا المدرجة

   يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقًا لنماذج التسعير المقبولة، إستنادًا إل
معمول بها في المعامالت والصفقات المتعلقة تحليل صافي التدفقات النقدية بناًء عل  األسعار الحالية ال

 باألدوات المالية المشابهة.
 

يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا عل  القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إل  
 .عل  أساس القيمة العادلة 2إل   0ثالثة مستويات من 

 ة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواا النشطة المستوى األول: قياسات القيم
 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.

  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في
مباشرة )كاألسعار مثاًل( أو بطريقة غير  المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات أما

 مباشرة )المستقاة من األسعار(.

  المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو
 .المطلوبات والتي ال تستند إل  بيانات السوا المالحظة )المدخالت غير المالحظة(
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 "تتمة"تصنيف األدوات المالية 
 

         1133ديسمبر  13
 المجموع 1المستوى  1المستوى  3المستوى   
           درهــم درهــم درهــم درهــم  

 بالقيمـة العادلــة مــنموجـودات ماليــة 
                   خالل االرباح والخسائر
 672.422 -- -- 672.422 أدوات الملكية المدرجة

 بالقيمـة العادلــة مــنموجـودات ماليــة 
         األخرى خالل بنود الدخل الشامل

 24.662.010 -- -- 24.662.010 أدوات الملكية المدرجة
 00.070.271 00.070.271 -- -- المدرجة غير أدوات الملكية

 65.516.611 -- 31.363.658 317.663.578 
         

         0202ديسمبر  20
 المجموع 2المستوى  0المستوى  0المستوى   
           درهققم درهققم درهققم درهققم  

موجققققودات ماليققققة مققققن خققققالل االربققققاح 
                   والخسائر

 142.072 -- -- 142.072 أدوات الملكية المدرجة
موجقققودات ماليقققة بالقيمقققة العادلقققة مقققن 

         خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 004.470.024 -- -- 004.470.024 أدوات الملكية المدرجة

 00.070.271 00.070.271 -- -- أدوات الملكية غير المدرجة
 007.020.216 -- 00.070.271 006.472.247 
 

. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب تصنيفها خالل السنة المختلفة لمستوياتلم يكن هناك أية تحويالت بين ا
  .لجدول أعالهفي اوبالتالي لم يتم إدارج أية إيضاحات  ،ضمن أي من المستويات أعاله

 مخاطر السوق
  إن نشاط الشركة يعرضها إل  مخاطر مالية متعلقة بالتغيرات التي تطرأ عل  أسعار العمالت األجنبية وعل

 .اتوأسعار االستثمار  معدالت أسعار الفائدة
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 تحليل الحساسية.يتم قياس مخاطر السوا التي تتعرض لها الشركة بواسطة 

 
لم يطرأ أي تغير عل  مخاطر السوا التي تتعرض لها الشركة أو عل  الطريقة التي يتم من خاللها إدارة وقياس 

 .المخاطر
 

 مخاطر أسعار تحويل العمالت األجنبية
وبات ال يوجد مخاطر جوهرية عل  الشركة متعلقة بتغيير أسعار تحويل العمالت حيث أن جميع الموجودات والمطل

حيث أن  ،عمالت مجلس التعاون الخليجي أو بالدوالر األمريكيو المالية متمثلة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة 
 .سعر صرف الدرهم ثابت مقابل تلك العمالت

 
 مخاطر اإلئتمان

ي ينتج عنه تشير مخاطر اإلئتمان عدم قدرة الجهات األخرى المدينة للشركة عل  تسديد إلتزاماتها التعاقدية والذ
 خسارة مالية للشركة.

 
 خاطر اإلئتمان تحديدًا فيما يلي:تتعرض الشركة إل  م

 حصة معيدي التأمين من إلتزامات التأمين. -
 المبالم المستحقة من معيدي التأمين عن إدعاءات تم دفعها. -

 المبالم المستحقة من حاملي البوالص. -

 المبالم المستحقة من وسطاء التأمين. -
 

ركة سياسة تقوم عل  إبرام إتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة تتبن  الش
التي من الممكن أن تنتج عن عدم القدرة عل  سداد تلك اإللتزامات. تقوم الشركة بمراقبة مدى تعرضها لمخاطر 

باإلضافة إل  أنه يتم التأكد من أن  ،موقعةاإلئتمان وكذلك مستوى المالءة المالية لألطراف األخرى في العقود ال
يتم مراقبة مخاطر اإلئتمان التي من  القيمة التراكمية لإلئتمان موزعة عل  أطراف موافا عليها من قبل اإلدارة.

الممكن أن تتعرض لها الشركة بمتابعة حدود اإلئتمان الممنوحة حيث يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارة 
 سنوي.بشكل 
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لناشئ عن كونها طرف وذلك بدون إسقاط إلتزام الشركة ا ،يتم اإلستعانة بإعادة التأمين في إدارة مخاطر التأمين

أساسي في عقد التأمين )الجهة المؤمنة(. في حال عجزت شركة إعادة التأمين عن تسديد أي مطالبة مستحقة فإن 
الشركة تبق  ملتزمة بتسديد تلك المطالبة لحامل البوليصة. يتم األخذ في عين اإلعتبار الجدارة اإلئتمانية لمعيدي 

 مراجعة أوضاعهم المالية قبل توقيع أي عقد. التأمين بشكل سنوي وذلك من خالل 
 

تحتفظ الشركة بسجالت تحتوي عل  البيانات التاريخية للدفعات المحصلة من حاملي بوالص التأمين األساسية 
كما يتم إدارة المخاطر اإلئتمانية لألطراف التعاقدية  .والذي يتم التعامل معهم في إطار النشاط اإلعتيادي للشركة

 .إن وجدت ،من خالل طرا أخرى مثل اإلحتفاظ بحا تسوية الحسابات المدينة بالدائنة لذلك الطرف بشكل فردي
تقوم إدارة المعلومات بتزويد الشركة بتقارير تحتوي عل  تفاصيل مخصصات اإلنخفاض في قيمة ذمم التأمين 

بحاملي البوالص كأفراد وكمجموعات يتم تجميع المخاطر اإلئتمانية المتعلقة  .الحقاً  المشطوبةالمدينة واألرصدة 
خضاعها لنظم المراقبة المستمرة تقوم الشركة بإعداد تحليل مالي عند وجود مخاطر إئتمانية كبيرة متعلقة  .وا 

 .بحاملي البوالص األفراد أو المجموعات
 

يتم تقييم  .غرافيةتتألف ذمم التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء موزعة عل  مختلف القطاعات والمناطا الج
 .المحفظة اإلئتمانية بشكل مستمر بناًء عل  الوضع المالي لذمم التأمين المدينة

 
تعتبر  .نتيجة التعامل مع عدد كبير من العمالء واألطراف التعاقدية ز هام لمخاطر اإلئتمان بالشركةيوجد تركال 

سات متعلقة ببعضها. إن تركز مخاطر اإلئتمان الشركة بأن األطراف التعاقدية لها نفقس الخصائص إذا كانت مؤس
% من مجموع الموجودات المالية في أي وقت من السنقة. إن مخاطر اإلئتمان عل  األموال السائلة 22لم يتعدى 

مسجلة في دولة االمارات العربية محدودة وذلك ألن حسابات الشركة لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات 
 .المتحدة

 
أقص  مخاطر إئتمانية ممكن أن تتعرض لها الشركة في القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في تتمثل 

 البيانات المالية بصافي قيمتها بعد خصم خسائر اإلنخفاض في القيمة.
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 مخاطر السيولة

تقع المسؤولية النهائية فيما يتعلا بإدارة مخاطر السيولة عل  عاتا مجلس اإلدارة الذي أنشأ إطارًا مالئمًا إلدارة 
باإلضافة إل  للشركة.  طويل األمد ،متوسط ،وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير ،مخاطر السيولة

تقوم إدارة الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خالل اإلحتفاظ بإحتياطيات مناسبة من خالل  ،متطلبات إدارة السيولة
 المالية. تالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة إستحقاا الموجودات والمطلوبا

 
عل   اً ات المالية. يتم تحديد اإلستحقاا التعاقدي لألدوات المالية بناءيوضح الجدول التالي ملخص إلستحقاا األدو 

. تقوم اإلدارة بمراقبة إستحقاا األدوات المالية بيان المركز الماليالمدة المتبقية إلستحقاا األداة المالية من تاريخ 
 بهدف التأكد من توفر السيولة المناسبة في الشركة.

 
بناًء عل  ترتيبات الدفعات  بيان المركز الماليوالمطلوبات المالية كما في تاريخ  فيما يلي إستحقاا الموجودات

 :التعاقدية
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 "تتمة" السيولةمخاطر 
 المجمــوع يوم 165أكثر من  يوم 165 – 381 يوم 381 – 61 يوم 61 - 11 يوم 11ل من أق 

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
       1133ديسمبر  13

       موجودات مالية
 316.643.316 316.643.316 -- -- -- -- بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 6.111.111 6.111.111 -- -- -- -- الزامية ودائع
 47.618.371 1.318.563 13.363.611 33.166.586 6.615.183 6.461.331 ذمم تأمين مدينة وأخرى

 751.416 -- -- 751.416 -- -- بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
 661.611 -- -- -- -- 661.611 بدون فوائد  –أرصدة لدى البنوك وفي الصندوا 
 38.385.411 -- -- -- 6.111.111 31.385.411 بفوائد  –أرصدة لدى البنك وفي الصندوا 

 36.643.364 31.615.183 31.111.115 13.363.611 335.146.711 381.817.811 
       

       مطلوبات مالية
 47.141.163 -- 31.143.417 6.511.713 38.176.656 31.188.114 ذمم تأمين دائنة وأخرى

 45.113.111 15.713.111 4.811.111 1.411.111 3.611.111 811.111 استالف من البنوك
 611.111 611.111 -- -- -- -- أوراا دفع

 31.888.114 36.676.656 8.611.713 36.843.417 16.613.111 61.143.583 
       0202ديسمبر  20

       موجودات مالية
 007.702.220 007.702.220 -- -- -- -- دلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىبالقيمة العا

 7.222.222 7.222.222 -- -- -- -- ودائع الزامية
 46.242.767 -- 1.667.201 7.212.707 02.721.410 2.774.072 ذمم تأمين مدينة وأخرى

 142.072 -- 012.044 770.222 -- -- بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
 7.042.622 -- -- -- -- 7.042.622 بدون فوائد  –أرصدة لدى البنوك وفي الصندوا 
 7.760.040 -- -- -- 4.222.222 0.760.040 بفوائد  –أرصدة لدى البنك وفي الصندوا 

 01.767.020 06.721.410 7.720.707 1.277.770 020.702.220 024.204.620 
       

       ماليةمطلوبات 
 74.221.160 -- 04.211.710 6.202.741 02.014.147 00.720.627 ذمم تأمين دائنة وأخرى

 20.470.020 02.470.020 4.722.222 0.072.222 0.722.222 672.222 استالف من البنوك
 0.272.222 0.272.222 -- -- -- -- أوراا دفع

 02.070.627 00.714.147 2.062.741 01.111.710 04.100.020 16.202.270 
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 مخاطر أسعار الفائدة 

 20كما في  القروض البنكية.و  كو البنلدى الثابتة عر الفائدة تتعلا بأسعار الفائدة عل  الودائع قإن مخاطر س
% 2.7% إل  0 :0202% سنويًا )2.7% ال  0ر الفائدة عل  الودائع البنكية من اسعأ تراوحت ،0200ديسمبر 
 .% سنويًا(1% إل  6 :0202) سنوياً   %1ال  %6 من االستالف من البنوكسعر الفائدة عل  قد بلم و  سنويًا(

 
عن مستوى سعر الفائدة خالل السنة وفي ظل ثبات نقطة أساس  72بة في حال إنخفاض سعر الفائدة بنس

 0200ديسمبر  20فإن أثر ذلك يتمثل في إنخفاض صافي أرباح الشركة للسنة المنتهية في  ،المتغيرات األخرى
 072.261 إنخفاض بمبلم :0202درهم ) 077.702بمبلم  0200ديسمبر  20وكذلك حقوا المساهمين كما في 

 .(درهم
 
 .مقارنة بالسنة السابقة ، يوجد تغير جوهري عل  حساسية الشركة ألسعار الفائدةال
 

 تحليل الحسابية
بالزيادة أو النقص كما هو مفترض  %02 ر اإلستثمارت بنسبةاسعأ تإذا ما تغير  بيان المركز المالي،كما بتاريخ 

 :في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرىو أدناه 
 

 درهم( وذلك فيما يتعلا  14.207: 0202درهم ) 67.244/ ينقص بمبلم  إن ربح الشركة سيزيدف
 من خالل االرباح والخسائر.بالقيمة العادلة مالية استثمارات ب

  وذلك فيما يتعلا مليون درهم(  00.77: 0202)مليون درهم  02.72نقص بمبلم / ي سيزيدالدخل الشامل
 .األخرى الدخل الشاملمن خالل بنود بالقيمة العادلة مالية باستثمارات 

 
 اإلفتراضات وطرا إختبار الحساسية 

  بيان المركز الماليتم إعداد تحليل الحساسية بناء عل  أسعار اإلستثمارات كما بتاريخ. 

  عن القيمة السوقية 02إذا ما زادت أو نقصت أسعار اإلستثمارات بنسبة  بيان المركز المالي،كما بتاريخ %
فإن أثر ذلك عل  أرباح أو  ،مارات وذلك في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرىبشكل موحد لجميع اإلستث

 خسائر الشركة وكذلك عل  حقوا المساهمين تم توضيحه فيما تقدم.

  كتغير في أسعار اإلستثمارات لتعطي تقييم واقعي حيث أن ذلك التغير من الممكن 02تم إستخدام نسبة %
 وقوعه.
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 :ينأساسي نقطاعيفي الشركة أعمال ل ثمتت

تتم جميع أعمال  .أخرىو لحوادث العامة تأمين السيارات وا ،التأمين البحري ،تأمين الحريا تتضمنأعمال التأمين العام وتشمل جميع أنواع التأمين العام والتي 
 بية المتحدة.التأمين داخل دولة األمارات العربية المتحدة باستثناء أعمال إعادة التأمين والتي تتم بشكل أساسي مع شركات خارج دولة اإلمارات العر 

 
إستثمارات بغرض  ،إستثمارات في ممتلكات ،وودائع بنكية ألجل ،ةستثمارات في أسهم محلية في دولة اإلمارات العربية المتحداإلوتشمل اإلستثمارات أعمال 

ستثمارات في أوراا مالية أخرى  .المتاجرة وا 
 

              11331133ديسمبر ديسمبر   1313
  المجمـوعالمجمـوع  اإلستثماراتاإلستثمارات  التأميــنالتأميــن  
      المجموعالمجموع  البحر البحر   الحريقالحريق  الحوادث والمسؤوليةالحوادث والمسؤولية  

                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم
                351.363.181351.363.181  ----  351.363.181351.363.181  4.586.1664.586.166  33.711.71833.711.718  315.816.181315.816.181  ادات القطاعادات القطاعإير إير 

  38.166.17538.166.175  6.815.1716.815.171  33.444.11133.444.111  1.368.6881.368.688  517.611517.611  8.717.1348.717.134  نتائج القطاع )صافي(نتائج القطاع )صافي(
  ((34.173.41134.173.411))            تكاليف غير موزعة تكاليف غير موزعة 

  4.367.8554.367.855            ربح للسنةربح للسنةالال
              

  116.186.118116.186.118  116.144.438116.144.438  311311.144.811.144.811        موجودات القطاعموجودات القطاع
  661.611661.611            موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
  111.183.861111.183.861            إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

              
  141.711.113141.711.113  45.113.11145.113.111  367.413.333367.413.333        مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع

                8.451.4638.451.463            مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  153.354.761153.354.761            إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

 
 .المختلفةاألعمال  اتالت بين قطاعال توجد أي معام
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              02002022ديسمبر ديسمبر   2020
  المجمقوعالمجمقوع  اإلستثماراتاإلستثمارات  التأميققنالتأميققن  
      المجموعالمجموع  البحريالبحري  الحرياالحريا  الحوادث والمسؤوليةالحوادث والمسؤولية  

                درهققمدرهققم  درهققمدرهققم  درهققمدرهققم  درهققمدرهققم  درهققمدرهققم  درهققمدرهققم
                002002..627627..022022  ----  002002..627627..022022  220220..177177..22  410410..766766..0000  706706..072072..067067  إيرادات القطاعإيرادات القطاع

  200200..460460..0202  424424..626626..00  416416..767767..0606  242242..447447  720720..426426..22  672672..620620..0202  نتائج القطاع )صافي(نتائج القطاع )صافي(
  ((620620..207207..0202))            تكاليف غير موزعة تكاليف غير موزعة 

  022022..476476..66            الربح للسنةالربح للسنة
              

  111111..227227..220220  766766..622622..001001  200200..040040..022022        موجودات القطاعموجودات القطاع
  622622..042042..77            موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
  701701..017017..221221            إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

              
  741741..247247..027027  020020..470470..2020  476476..717717..022022        مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع

                272272..262262..11            ةةمطلوبات غير موزعمطلوبات غير موزع
  700700..402402..044044            إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

 
 
 

  ..ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمالال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال
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 تثمارات بشكل رئيسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.سركة نشاط التأمين واالتمارس الش
 

 البيانات الماليةإعتماد  -11
 .0200 فبراير 02 الية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخلقد تم إعتماد البيانات الم

 
 إعادة بيان أرقام المقارنة -36
لمالي وبيان التغيرات في حقوا المساهمين نتيجة إلعادة تصنيف في بيان المركز ا رقام المقارنةبيان األإعادة  تم

مليون درهم من األرباح المستبقاة ال  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة  07االنخفاض في القيمة والبالغة 
ي تأثير عل  . ال يوجد أبشكل مبكر 2لالستثمارات والناتج عن تطبيا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 إجمالي الدخل الشامل وحقوا المساهمين للشركة نتيجة إعادة بيان تلك األرقام .
 


