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وال�شركات التابعة لها 

مجل�س الإدارة / الإدارة

مجل�س الإدارة

�ل�شيد/ عبد�للـه حمد �لفطيم رئي�س مجل�س �الإد�رة 
)ممثاًل ل�شركة �لفطيم ذ.م.م(  

�ل�شيد/ عمر عبد�للـه �لفطيم  نائب �لرئي�س 
)ممثاًل ل�شركة �لفطيم لخدمات �لتنمية ذ.م.م(  

�ل�شـيد/ �أحمد زكي هارون ع�شو مجل�س �الإد�رة 
)ممثاًل ل�شركة �لفطيم �لخ�شو�شية ذ.م.م(  

�ل�شيد/ خالد عبد�للـه �لفطيم ع�شو مجل�س �الإد�رة 
)ممثاًل ل�شركة �لفطيم لخدمات �لتنمية ذ.م.م(  

�ل�شيد/ بطي عبيد بطي �لمال  ع�شو مجل�س �الإد�رة 

الإدارة

عمر ح�شن �الأمين �لمدير �لعام �لتنفيذي 
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الفــروع:
بر دبي

�س.ب: 2٧٩٦٦ �شقة رقم 2٤
�لطابق �لثالث، بناية �لعبار - بر دبي

هاتف: ٣٣٥2٤٠٠ )٠٤(، فاك�س: ٣٣٥2٠١٥ )٠٤(
جبل علي

�س.ب: ١٧2٩2
�لمنطقة �لحرة - مكتب رقم 2٥٠٧ �لطابق �لخام�س و�لع�شرون

هاتف: 88٤٧٤٧١ )٠٤(، فاك�س: 88٤٧٤٤٩ )٠٤(
ال�شارقة

�س.ب: ٦٦٥٤ �شقة رقم 2٠٣، 2٠٤
�لطابق �لثاني، برج �لح�شن، �شارع �لبنوك، �ل�شارقة

هاتف: ٥٦82٠٤٥ )٠٦(، فاك�س: ٥٦8١٣٣٤ )٠٦(
اأبوظبي

�س.ب: ٣٧٠٣٥ �شقة رقم ١
طابق �لميز�نين بناية معر�س هوند� �لجديد

�شارع ز�يد �الأول، �أبوظبي
هاتف: ٦٧٦٣222 )٠2(، فاك�س: ٦٧222٣٦ )٠2(

العين
�س.ب: ١88٠٠ �لعين 

�لطابق �لثاني، �شقة رقم ١ 
مركز �لعين بار�دي�س )�شيتي �شنتر(

هاتف: ٧٦٥8٧8٧ )٠٣(، فاك�س: ٧٦٥٧٦١٩ )٠٣(

مدينة دبي الطبية 
�س.ب: 2٧٩٦٦ �شقة رقم ١٠١ 
AP24 لطابق �الأول، بناية رقم�

هاتف: ٣٦٣٥٣2١ )٠٤(، فاك�س: ٣٦٣٥٣2٠ )٠٤(
ديرة

�س.ب 2٧٩٦٦ – بناية بيزن�س بوينت، مكتب رقم 2٠٣
–  ديرة –  ميناء �شعيد  خلف مركز خدمة ني�شان 
هاتف: 2٩٤2٤١٥)٠٤(، فاك�س: 2٩8٩٧٠2 )٠٤(

�شارع ال�شيخ زايد 
�س.ب: 2٧٩٦٦ دبي 

مكتب رقم ١١٧ - مركز �لقوز �لتجاري 
هاتف: ٣٣8١88٠ )٠٤(، فاك�س: ٣٣8٠٣٦٣ )٠٤(

راأ�س الخيمة 
�س.ب.: ٣٣2١٧ برج �لنعيم، �لطابق ١١، �شقة رقم ١١٠١

�شارع �لكورني�س، ر�أ�س �لخيمة
هاتف: 2٣٣٥٠٩8 )٠٧(، فاك�س: 2٣٣٥٠٩١ )٠٧(

م�شفح 
M3 ،س.ب: ٣٧٠٣٥، �شارع رقم: ١٠�

بناية معر�س هوند� �لجديد، �لطابق �الأول
مدينة م�شفح �ل�شناعية

هاتف: ٥٥٣8٤٩٤ )٠2(، فاك�س: ٥٥٣8٥١٣ )٠2(
م�شقط 

�س.ب : ١٥٣٤، �لرمز �لبريدي١٣٣ 
�لطابق �لخام�س، بناية �لحمد

�لخوير، �شلطنة عمان
هاتف:2٤٤٧٥٤١٠)٩٦8(، فاك�س: 2٤٤٧٥2٦2)٩٦8(

المدير العام - ال�شوؤون الفنية
F.C.I.I روحانه �الجايج

المدير العام – تطوير الأعمال
A.C.I.I., M.B.A شيد محمد عا�شم�

مدير المنطقة - عمان
C.I.P, A.C.I.I, C.B.M  عادل ح�شن �للو�تي

م�شاعد المدير العام – المبيعات والت�شويق
P.I.C فادي عوني �الأحمدي

م�شاعد المدير العام – الوكالت
M.sc (E), F.I.I.I كي. في. �شوري�س

م�شاعد المدير العام – التاأمين ال�شحي
و�شام خليفة F.L.M.I دبلوم علوم �الإكتو�رية

م�شاعد المدير العام – التاأمين الم�شرفي والحياة
A.C.I.I  ز�فير �أربوثار�ج

م�شاعد المدير العام – المالية
B. Com, F.C.A محمد ح�شين �شليمان

م�شاعد المدير العام – العمليات والرقابة
A.C.A, A.I.I.I إ�س. ر�ج جوبال�

م�شاعد المدير العام – المطالبات
F.C.I.I, M.I.R.M نتر�جن ر�مي�س

م�شاعد المدير العام – اإعادة التاأمين
F.C.I.I نادية �شالح

م�شاعد المدير العام – التاأمين البحري والطاقة
A.C.I.I فيجاي كومار �شينغ

م�شاعد المدير العام – الموارد الب�شرية والإدارة
B.Sc. Psychology جيلبرت �إ�شبريتو

الإدارات، الفروع
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�أورينت مع �لبيانات �لمالية �لمر�جعة لل�شنة �لمنتهية  �أن يقدم تقريره �ل�شنوي �لثالثون لمجموعة  ي�شر مجل�س �الد�رة 
في ٣١ دي�شمبر 2٠١١م.

الأعمال خالل ال�شنة:
كان التح�ضن في الن�ضاط االقت�ضادي خالل العام المن�ضرم وا�ضحًا للعيان. اإن هناك اإرتفاع في مبيعات قطاع التجزئة 
مع زيادة ملحوظة في عدد �لزو�ر الإمارة دبي كما �أن ن�شبة �إ�شغال �لفنادق هي في �أعلى م�شتوى لها خالل �ل�شنو�ت �لثالثة 

�لمن�شرمة وهناك �إرتفاع في مبيعات �ل�شيار�ت وعلى وجه �لعموم فاإن مناخ �العمال يعتبر �إيجابيًا.
تمويل  �ل�شخ�شية وقرو�س  �لقرو�س  �ل�شوق من خالل زيادة  �ل�شيولة في  �لتمويل مما مكن من �شخ  لقد تحركت عجلة 
دخول  ومع  �شغوطًا  يو�جة  اليز�ل  �لعقار�ت  قطاع  �أن  كما  محدودة.  التز�ل  عمومًا  �ال�شتثمار  مجاالت  �أن  �إال  �ل�شيار�ت 
ذات  االماكن  بع�ض  في  التح�ضن  بع�ض  هناك  اأن  اإال  ال�ضغوط.  هذه  تزداد  ال�ضوق  اإلى  جديدة  ومكتبية  �ضكنية  وحدات 
بالتالي  �شيزيد  مما  وحدة جديدة  �ألف  ع�شر  �شتة   2٠١2 �لعام  �ل�شوق خالل  تدخل  �أن  �لمتوقع  ومن  ��لمميزة.  �لمو�قع 
ال�ضغوط علي اال�ضعار المنخف�ضة. ومن ناحية اأخرى فاإن فوائد البنوك هي في اأدني م�ضتوى تاريخي متدني على االطالق 

ومع عدم وجود �شهية لدى �لبنوك الإجتذ�ب ود�ئع ب�شبب قلة �لقنو�ت �ال�شتثمارية �الأمنه �شتظل ن�شبة �لفائدة متدنية.
�إن  كل �لعو�مل �لمذكورة �أعاله �شكلت �شغوطًا على �لعو�ئد �ال�شتثمارية ل�شركات �لتاأمين.

�شوق التاأمين المحلي:
يظل �شوق �لتاأمين في �لدولة تناف�شيًا �إلى حٍد كبيٍر فقد و�شلت �أ�شعار �لتاأمين على �ل�شيار�ت �إلى م�شتويات غير مجدية 
�إقت�شاديًا. �إن �ال�شعار �لمطبقة �الأن تمثل حو�لي ٣٥% من اال�ضعار التي كانت �ضائدة قبل اأربعة �ضنوات كما اأن ال�ضروط قد 
تم تو�شيعها �لي م�شتويات قيا�شية. من �لمتوقع �أن ينتج عن ذلك خ�شائر فنية ل�شوق �لتاأمين في �لدولة وقد حذرت هيئة 
�لتاأمين عدة مر�ت من ��شتمر�رية هذه �لت�شرفات غير �لم�شئولة. �إن �لتاأمين �لطبي هو �أي�شًا نوع �أخر من �أنو�ع �لتاأمين 
�لذى توجد فيه مناف�شة �شر�شة فقد ��شتمر مزودي �لخدمات في زيادة �أ�شعارهم وب�شفة دورية مما خلق عدم تو�زن بين 
�الخطار و�ال�شعار وهناك �لعديد من �شركات �لتاأمين �لتي لم تتمكن من تجديد �إتفاقياتها �لن�شبية كما �أن هناك �لعديد 

من �ل�شركات تكتتب على �أ�شا�س �التفاقيات غير �لن�شبية مما يهدد هذه �ل�شركات بخ�شائر ج�شيمة.
من �لالفت للنظر �أن عددً� من �شركات �إعادة �لتاأمين �لكبري قد خرجت من �شوق �لتاأمين في �لدولة وذلك كنتاج طبيعي 
لالأ�ضعار غير االقت�ضادية المطبقة حاليًا وال�ضروط الوا�ضعة التي تعر�ضها ال�ضركات العاملة في الدولة وبذلك فقد اأ�ضبح 
�ل�شوق غير جاذب لهذة �ل�شركات. �إن عدم �لرغبة في �لتو�جد في �ل�شوق من قبل �شركات كبري قد يجعل من �ل�شعب 

�لح�شول على تغطيات �إعادة تاأمين من �شركات كبرى مما ي�شعف م�شتوي �ل�شمانات �لتي كان يتمتع بها �ل�شوق.
 ٣٠ بين  تراوح  اأن هبوط اال�ضعار  اإنخفا�ض اال�ضعار ويرجح  تتعر�ض ل�ضغوط  اأي�ضًا  التاأمين االخري هي  اأنواع  اإن جميع 
اأن تتاأثر نتائج  2٠١١ ومع اإزدياد ال�ضغوط على الجانب الفني وجانب اال�ضتثمار فاإنه من المتوقع  �إلى٤٠% خالل العام 

�ل�شركات �شلبًا خالل �لعام 2٠١١م. 
�إننا ناأمل ونرجو �أن ت�شود �لحكمة حيث �أن �إ�شتمر�رية هذة �لت�شرفات غير �لم�شئولة �شيوؤدي ببع�س هذه �ل�شركات �إلى 

�شخ �أمو�ل جديدة لتمويل روؤو�س �أمو�لها �لتي �شتنخف�س بفعل هذه �لخ�شائر.
تتناف�س على �شوٍق  و�لتي  �لتاأمين  �لدولة هو وجود عدد كبير من �شركات  �ل�شوق في  ��شباب م�شاكل  �أهم  �إن و�حدً� من 
محدوٍد �إلى حد ما وقد  يكون �لحل في زيادة ر�أ�س �لمال �لمطلوب من �لجهات �لرقابية مما قد ي�شجع هذه �ل�شركات على 
�الإندماج �أو �أن يتم �شر�وؤها من قبل �شركات �أكبر �أالأمر �لذي �شيوؤدي بالتالي �لى �إنخفا�س عدد �شركات �لتاأمين وخلق 

�شوق �أف�شل بعدد محدود من �ل�شركات.
اأداء مجموعة اأورينت: 

و��شلت �لمجموعة �أد�ئها �لممتاز خالل �لعام 2٠١١ ويعتبر ذلك عك�س �لتيار �ل�شائد في �ل�شوق و�لذي ي�شهد تر�جعًا في 
�الرباح. فقد �إرتفعت حقوق �لم�شاهمين لدينا وتجاوزت مليار درهم وذلك للمرة �الولى مما يو�شح بجالءٍ �لقوة �لمالية 
لل�شركة. كما �أن نتائج �أعمال �ل�شركة �ل�شقيقية في �شوريا كانت �أكثر من ممتازة وذلك بالرغم من �الأو�شاع �لقائمة هناك 
وتجاوزت نتائج �أعمال �ل�شركة �ل�شقيقة في م�شر توقعاتنا حيث �أنها حققت �أرباحًا في �ل�شنة �لمالية �لثانية بالرغم من 
�أن �لتوقعات كانت �أن يتم تحقيق �الرباح في �ل�شنة �لمالية �لثالثة. وبد�أت �أعمال �ل�شركة �لجديدة في �شريالنكا في �الول 
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�أعمال  باأن  �ل�شركة ونحن متفائلون  الإد�رة  �لمحلية  �لممتازة  �لكفاء�ت  تعيين عدد من  تم  من دي�شمبر عام 2٠١١ وقد 
�ل�شركة �شت�شكل �إ�شافة جيدة �شمن خطط �ل�شركة للتو�شع �لخارجي.

�لبحرين  ليبيا، قطر،  مثل  �أ�شو�ق  �إلى  نتطلع  �الأن  فنحن  م�شتمرة  ب�شورة  تتو��شل  لل�شركة  �لخارجي  �لتو�شع  �إن خطط 
و�لمملكة �لعربية �ل�شعودية وناأمل �أن ننجز على �الأقل �ثنتين من هذه �لتو�شعات خالل �لعام 2٠١2.

نحن �شعد�ء للغاية باإنتقالنا �لي مباني �ل�شركة �لجديدة و�لتي ُتعد �الف�شل علي �لم�شتوى �لمحلي و�القليمي كما �أن ذلك 
�شينعك�س �إيجابًا على �شورة �ل�شركة و�شيخلق مناخًا �أف�شل للعاملين مما �شوف ي�شاعد على رفع �الإنتاجية.

ت�شنيف اأورينت:
باأننا  A.M.BEST ونحن نفخر  و    Standard & Poor’s �ل�شركة في �الحتفاظ بت�شنيفها من موؤ�ش�شات  �إ�شتمرت  لقد 
�ل�شركة �لوحيدة علي م�شتوى �ل�شرق �الو�شط �لتي تحمل ت�شنيفين مجتمعين في �لمرتبة A من هذه �لوكاالت �لرفيعة.

وي�شتند هذ� �لت�شنيف �لرفيع �إلى نتائج ممتازة ل�شنو�ت عدة ومن �لمتوقع �أن ُير�شي هذ� �لت�شنيف عمالءنا وو�شطاء 
�لتاأمين وذلك ب�شبب �ل�شمانات �لممتازة �لتي تقدمها �ل�شركة.

اإتفاقيات اإعادة التاأمين:
لقد �أتمت �ل�شركة وبنجاح تجديد �إتفاقيات �إعادة �لتاأمين للعام 2٠١2 وتتمتع �ل�شركة بقائمة من �أف�شل �شركات �لتاأمين 
�لموجودة في �لعالم. �إن هذ� �شيعود بال�شك بر�حة �لبال علي عمالء �ل�شركة وعلى موؤ�ش�شات �لت�شنيف باالإ�شافة �إلى 

م�شاهمي �ل�شركة حيث تتجلي وبو�شوح �لنوعية �لممتازة ل�شركات �إعادة �لتاأمين �لتي تدعم �ل�شركة.
الم�شتقبل:

مع �إ�شتمر�ر تطوير منتجات جديدة ودخول �أ�شو�ق جديدة باالإ�شافة �لي تبني ��شتر�تيجيات ت�شويقية متطورة نحن و�ثقون 
من �أن �ل�شركة �شتو��شل �لنمو �لطيب وب�شورة متو�زنة بين زيادة حجم �العمال وزيادة �الرباح في نف�س �لوقت.

الأداء المالي:
�أهم ما يميز �أد�ء �لمجموعة �لمالي لل�شنو�ت �لمنتهية في دي�شمبر 2٠١١/2٠١٠/2٠٠٩ هو ما يلي:

�أن نتقدم بجزيل �ل�شكر و�لتقدير لعمالئنا �لكر�م على دعمهم �لمتو��شل خالل �لعام �لمن�شرم ولجميع �لعاملين  نود 
في �ل�شركة على جهودهم �لمقدرة و�لتي تتمثل في �إنجاز �الهد�ف �لمن�شودة  ، كما نود �أن نتقدم بال�شكر ل�شركاءنا من 

�شركات �إعادة �لتاأمين �لعالمية على دعمهم ووفائهم بالتز�ماتهم.

2٠٠٩
�ألف درهم

2٠١٠
�ألف درهم

2٠١١
�ألف درهم

زيادة/
اإنخفا�ض% 

2٠١٠

١2%١.٠٠١.٩2٠١.١28.١٦٥١.2٦٥.2١٤اإجمالي االق�ضاط المكتتبة                
١٣%2٧٠.8٧٤2٩8.٠2١٣٣٥.٤٩٠�ضافي االق�ضاط المكتتبة

2٣%١٣١.٥٠٦١22.٤٦٣١٥٠.8١٠�شافي �لمطالبات
٧%١8٦.٠2٩١٩١.٧١٧2٠٤.2٣٤�شافي �الرباح

2٥%٦٠.٠٠٠٦٠.٠٠٠٧٥.٠٠٠ح�ش�س �أرباح �لم�شاهمين
١٤%١١2.8١8١2٥.22٦١٤2.٤٧١مخ�ض�ض االق�ضاط غير الم�ضتحقة

2٥%٣٠٠.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠٣٧٥.٠٠٠ر�أ�س �لمال
١٠%٣٧٥.٤٧8٥٠٦.٤88٥٥٦.٤٥٣�الحتياطيات



وال�شركات التابعة لها 

تقرير حول البيانات المالية الموحدة

لقد دققنا �لبيانات �لمالية �لموحدة �لمرفقة ل�شركة �لم�شرق �لعربي للتاأمين )�س.م.ع( و�ل�شركات �لتابعة لها )»�لمجموعة«( 
و�لتي تتاألف من بيان �لمركز �لمالي �لموحد كما في ٣١ دي�شمبر 2٠١١ و�لبيانات �لموحدة لالإير�د�ت و�الإير�د�ت �ل�شاملة 
�لمحا�شبية  �ل�شيا�شات  وملخ�س  �لتاريخ  في ذلك  �لمنتهية  لل�شنة  �لنقدية  و�لتدفقات  �لم�شاهمين  في حقوق  و�لتغير�ت 

�لهامة و�لمعلومات �لتو�شيحية �الأخرى.

م�شوؤولية الإدارة عن البيانات المالية الموحدة

�لدولية  �لمالية  �لتقارير  �إعد�د  لمعايير  وفقًا  �لمالية  �لبيانات  لهذه  �لعادل  و�لعر�س  �الإعد�د  عن  م�شوؤولة  �الإد�رة  �إن 
و�لن�شو�س �لمطبقة من �لنظام �الأ�شا�شي ل�شركة �لم�شرق �لعربي للتاأمين )�س.م.ع( وقانون �ل�شركات �لتجارية في دولة 
�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ل�شنة ١٩8٤ )وتعديالته( و�لقانون �التحادي رقم ٦ ل�شنة 2٠٠٧. �إن �الإد�رة م�شوؤولة عن تلك 
�لبيانات �لمالية �لموحدة ب�شورة خالية من �الأخطاء �لجوهرية �شو�ء  �لرقابة �لد�خلية �لتي تعتبرها �شرورية الإعد�د 

كان ذلك نتيجة الختال�س �أو خطاأ.

م�شوؤولية مدققي الح�شابات

�أعمال تدقيقنا. لقد تم تدقيقنا وفقًا  �إلى  ��شتنادً�  �لموحدة  �لمالية  �لبيانات  �لر�أي حول هذه  �إبد�ء  �إن م�شوؤوليتنا هي 
لمعايير �لتدقيق �لدولية �لتي تتطلب منا �الإلتز�م بالمتطلبات �الأخالقية وتخطيط وتنفيذ �أعمال �لتدقيق للح�شول على 

تاأكيد�ت معقولة باأن �لبيانات �لمالية �لموحدة خالية من �أية �أخطاء جوهرية.

يت�شمن �لتدقيق �لقيام باالإجر�ء�ت للح�شول على �أدلة �لتدقيق حول �لمبالغ و�الإف�شاحات �لو�ردة في �لبيانات �لمالية 
�لجوهرية  �الأخطاء  مخاطر  تقييم  وت�شمل  �لح�شابات  مدققي  تقدير  على  تعتمد  �لمختارة  �الإجــر�ء�ت  �إن  �لموحدة. 
للبيانات �لمالية �لموحدة �شو�ء نتيجة الختال�س �أو لخطاأ. وعند تقييم هذه �لمخاطر، ي�شع �لمدقق في �الإعتبار نظام 
تدقيق  �إجر�ء�ت  ت�شميم  يتم  لكي  عادلة  ب�شورة  �لموحدة  �لمالية  �لبيانات  وعر�س  باإعد�د  �لمعنية  �لد�خلية  �لرقابة 
منا�شبة في مثل هذه �لحاالت، ولكن لي�س لغر�س �إبد�ء ر�أي حول فعالية نظام �لرقابة �لد�خلية لل�شركة. ويت�شمن �لتدقيق 
�الإد�رة  �أجرتها  �لتي  �لمحا�شبية  �لتقدير�ت  معقولية  ومدى  �لمتبعة  �لمحا�شبية  �ل�شيا�شات  مالئمة  مدى  تقييم  �أي�شًا 

وكذلك تقييم �لعر�س �ل�شامل للبيانات �لمالية �لموحدة ككل.

وباعتقادنا �أن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر لنا �الأ�شا�س الإبد�ء ر�أينا حول �لبيانات �لمالية.

الراأي

في ر�أينا �أن �لبيانات �لمالية �لموحدة تعبر ب�شورة عادلة من جميع �لنو�حي �لجوهرية عن �لمركز �لمالي للمجموعة 
�أد�ئها �لمالي وتدفقاتها �لنقدية لل�شنة �لمنتهية في ذلك �لتاريخ وفقًا لمعايير �إعد�د  كما في ٣١ دي�شمبر 2٠١١ وعن 

�لتقارير �لمالية �لدولية.

٢٠11         ال�صفحة الثامنة ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

تقرير مدققي الح�صابات الم�صتقلين اإلى ال�صادة م�صاهمي
�صركة الم�صرق العربي للتاأمين )�س.م.ع(



تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية

كذلك نوؤكد باأنه في ر�أينا �إن �لبيانات �لمالية �لموحدة تت�شمن من جميع �لنو�حي �لجوهرية �لمتطلبات �ل�شارية �لمفعول 
لقانون �ل�شركات �لتجارية في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ل�شنة ١٩8٤ )وتعديالته( و�لقانون �الإتحادي رقم ٦ ل�شنة 
)�س.م.ع(  للتاأمين  �لعربي  �لم�شرق  �شركة  و�إن  )�ــس.م.ع(  للتاأمين  �لعربي  �لم�شرق  ل�شركة  �الأ�شا�شي  و�لنظام   2٠٠٧
تقرير مجل�س  �لو�ردة في  �لبيانات  و�إن  �لمرعية  لالأ�شول  وفقًا  �لجرد  �أجري  وقد  ب�شجالت محا�شبية منتظمة  تحتفظ 
�الإد�رة فيما يتعلق بالبيانات �لمالية �لموحدة تتفق مع �ل�شجالت �لمحا�شبية لل�شركة. لقد ح�شلنا على جميع �لمعلومات 
و�الإي�شاحات �لتي ر�أيناها �شرورية الأغر��س تدقيقنا. وح�شب علمنا و�عتقادنا لم تقع خالل �ل�شنة �أية مخالفات الأحكام 
قانون �ل�شركات �لتجارية في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ل�شنة ١٩8٤ )وتعديالته( و�لقانون �التحادي رقم ٦ ل�شنة 
اأو النظام االأ�ضا�ضي ل�ضركة الم�ضرق العربي للتاأمين )�ض.م.ع( على وجه قد يكون له تاأثير جوهري على ن�ضاط   2٠٠٧

�شركة �لم�شرق �لعربي للتاأمين )�س.م.ع( �أو مركزها �لمالي.

توقيع:
جوزيف �أ. مورفي

�شريـك
رقم �لقيد: ٤٩2

2٩ يناير 2٠١2
دبي، �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة

٢٠11         ال�صفحة التا�صعة ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

تقرير مدققي الح�صابات الم�صتقلين اإلى ال�صادة م�صاهمي
�صركة الم�صرق العربي للتاأمين )�س.م.ع( )تابع(



وال�شركات التابعة لها 

بيان المركز المالي الموحد في 31 دي�صمبر 2011

٢٠11         ال�صفحة العا�صرة ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

20112٠١٠
�ألف درهماألف درهم�إي�شاح

الموجودات 
٣124.560٥.٥١٦�لموجود�ت �لثابتة

١2٧.8٠2-٤�لعقار�ت �الإ�شتثمارية
٥37.881٣٤.٥2٣�إ�شتثمار في �شركة �شقيقة

٦111.687٤٩.٧٩٦�إ�شتثمار�ت في �أور�ق مالية
١٣709.168٥8٠.٥٩2موجود�ت معيدي �لتاأمين

٧204.6742٣٣.٥٩8مدينو �لتاأمين
12.650١٥.٠٤2م�شاريف مدفوعة مقدمًا ومدينون �آخرون

 1.200.620١.٠٤٦.8٦٩

81.124.196٩٩٩.8٣8ود�ئع لدى �لبنوك
٩58.185٤٣.٠٠٦�لنقدية و�شبه �لنقدية 

1.182.381١.٠٤2.8٤٤

2.383.0012.٠8٩.٧١٣اإجمالي الموجودات

حقوق الم�شاهمين والمطلوبات 
الحقوق العائدة لم�شاهمي ال�شركة الأم

١٠375.000٣٠٠.٠٠٠ر�أ�س �لمال
١١93.750٧٥.٠٠٠�إحتياطي نظامي
١١131.325١١١.١١٥�إحتياطي قانوني

١١92.6358٠.٠٥٥�إحتياطي خ�شائر ��شتثنائية 
١١243.5922٤2.١٣2�حتياطي عام

١١752٥١٤�أرباح غير موزعة
)١.١٣٦()1.952(١١�إحتياطي �لموجود�ت �لمالية �لمتوفرة للبيع

)١.١٩2()3.649(١١�حتياطي تحويل عمالت �أجنبية
١275.000٦٠.٠٠٠�أرباح مقترح توزيعها

1.006.4538٦٦.٤88
12.876١١.88٠ح�ش�س غير م�شيطرة

1.019.3298٧8.٣٦8اإجمالي حقوق الم�شاهمين 

المطلوبات
١٣972.00082١.٧٤٩مطلوبات ناتجة عن عقود �لتاأمين

198.265١8٧.١١2�أر�شدة �إعادة �لتاأمين �لد�ئنة
105.400١١8.٧٦2مبالغ محتفظ بها ح�شب �تفاقيات �إعادة �لتاأمين

١٤88.0078٣.٧22د�ئنون �آخرون ومبالغ م�شتحقة �لدفع

1.363.672١.2١١.٣٤٥اإجمالي المطلوبات

2.383.0012.٠8٩.٧١٣اإجمالي حقوق الم�شاهمين و المطلوبات

تمت �لمو�فقة على هذه �لبيانات �لمالية �لموحدة من قبل مجل�س �الإد�رة بتاريخ 2٩ يناير 2٠١2 ووقعت نيابة عنهم من قبل:

عمر عبد اهلل الفطيمعبد اهلل حمد الفطيم
نائب رئي�س مجل�س �الإد�رةرئي�س مجل�س �الإد�رة

ت�شكل �الإي�شاحات من ١ �إلى 22 �ملرفقة جزءً� من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.



بيان الإيرادات الموحدة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

٢٠11         ال�صفحة الحادية ع�صر ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

20112٠١٠
�ألف درهماألف درهم�إي�شاح

اإيـرادات التـاأمين
الأق�ساط الإجمالية
١٣1.265.214١.١28.١٦٥اأق�ضاط عقود التاأمين

)٤٩.٥١٠()64.454(١٣الحركة في مخ�ض�ض االأق�ضاط غير المكت�ضبة

١٣1.200.760١.٠٧8.٦٥٥اإيرادات اأق�ضاط التاأمين

ناق�ساً: ح�سة معيدي التاأمين من الأق�ساط
١٣929.7248٣٠.١٤٤اأق�ضاط عقود التاأمين

)٣٧.١٠١()46.653(١٣الحركة في مخ�ض�ض االأق�ضاط غير المكت�ضبة

883.071٧٩٣.٠٤٣

317.68928٥.٦١2�ضافي اإيرادات اأق�ضاط التاأمين
116.377١١٤.٣22�إير�د�ت �لعموالت

434.066٣٩٩.٩٣٤اإجمالي اإيرادات التاأمين

م�شاريف التاأمين
١٣510.818٥٤2.٩8٦مطالبات مدفوعة

)٤2٩.٥2٤()364.572(١٣ناق�شًا: ح�شة معيدي �لتاأمين

١٣146.246١١٣.٤٦2�شافي �لمطالبات
4.564٩.٠٠١�لزيادة في �لمطالبات تحت �ل�شد�د

150.810١22.٤٦٣�لمطالبات �لمقدمة
80.787٧١.٦٥٧م�شاريف عموالت

87.40282.2٥2م�شاريف عمومية و�إد�رية

318.9992٧٦.٣٧2اإجمالي م�شاريف التاأمين

115.067١2٣.٥٦2�شافي اإيرادات التاأمين

اإيرادات الإ�شتثمارات
42.197٤٠.٦8٣�إير�د�ت فو�ئد

-22.198ربح من بيع عقار�ت �إ�شتثمارية
21.8632١.٥٣٥�إير�د�ت �إيجار و�إير�د�ت �أخرى

ربح من بيع �الإ�شتثمار�ت �لمدرجة بالقيمة �لعادلة
١.٦٠٠-من خالل �الأرباح �أو �لخ�شائر

خ�شارة �لقيمة �لعادلة من �الإ�شتثمار�ت 
)١٩8()449(�لمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح �أو �لخ�شائر

85.809٦٣.٦2٠
٥3.358٤.٥٣٥�لح�شة من �أرباح �شركة �شقيقة

 
204.234١٩١.٧١٧اأرباح ال�شنة

�لعائدة �إلى:
203.238١٩2.٦٩٥م�شاهمي �ل�شركة �الأم

)٩٧8(996�لح�ش�س غير �لم�شيطرة

204.234١٩١.٧١٧
�لربح �الأ�شا�شي و�لمخفف لل�شهم )درهم(

١٧54.19٥١.٣8�لعائد لم�شاهمي �ل�شركة �الأم

ت�شكل �الإي�شاحات من ١ �إلى 22 �ملرفقة جزءً� من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.



وال�شركات التابعة لها 

بيان الإيرادات ال�صاملة الموحدة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

٢٠11         ال�صفحة الثانية ع�صر ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

ت�شكل �الإي�شاحات من ١ �إلى 22 �ملرفقة جزءً� من هذه �لبيانات �ملالية �ملوحدة.

20112٠١٠
�ألف درهماألف درهم

204.234١٩١.٧١٧اأرباح ال�شنة

الإيرادات ال�شاملة الأخرى
فروقات �شرف �لعمالت �الأجنبية عند تحويل 

)١.٥2٦()2.457(�لعمليات �الأجنبية 
�شافي �لخ�شائر غير �لمحققة من �الإ�شتثمار�ت

)١٥٩()816(�لمتوفرة للبيع

200.961١٩٠.٠٣2�إجمالي �الإير�د�ت �ل�شاملة لل�شنة

�لعائدة �إلى:
199.965١٩١.٠١٠م�شاهمي �ل�شركة �الأم

)٩٧8(996�لح�ش�س غير �لم�شيطرة

200.961١٩٠.٠٣2



بيان التدفقات النقدية الموحدة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

٢٠11         ال�صفحة الثالثة ع�صر ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

20112٠١٠
�ألف درهماألف درهم�إي�شاح

الأن�شطة الت�شغيلية
204.234١٩١.٧١٧�أرباح �ل�شنة

�لتعديالت للبنود �لتالية:
٣1.613١.٧٥2�الإ�شتهالك

)١٠٧(67ربح من بيع موجود�ت ثابتة
-)22.198(٤ربح من بيع عقار�ت ��شتثمارية

)٤٠.٦8٣()42.197(�إير�د�ت فو�ئد
)2١.٠٠٠()19.250(�إير�د�ت تاأجير

)٤.٥٣٥()3.358(٥�لح�شة من �أرباح �شركة �شقيقة
ربح بيع �إ�شتثمار�ت مدرجة بالقيمة �لعادلة 

)١.٦٠٠(-من خالل �الأرباح �أو �لخ�شائر
خ�شارة غير محققة من �إ�شتثمار�ت بالقيمة �لعادلة

449١٩8من خالل بيان �الأرباح و�لخ�شائر

119.360١2٥.٧٤2�الأرباح �لت�شغيلية قبل �لتغير�ت في �لموجود�ت و�لمطلوبات �لت�شغيلية
)٣٦.8١٩(28.924ذمم مدينة عن عقود �لتاأمين

١2.٦٠2 )128.576(موجود�ت �إعادة �لتاأمين
)١.١٤٠(2.392�لم�شاريف �لمدفوعة مقدمًا و�لمدينون �الآخرون

150.2518.8٠8مطلوبات ناتجة عن عقود �لتاأمين
٦٦.٠٥٠)2.209(�أر�شدة �إعادة �لتاأمين �لد�ئنة

4.285١٠.٩٤٣�لد�ئنون �الآخرون و�لمبالغ �لم�شتحقة �لدفع
  

174.427١8٦.١8٦�شافي �لنقد من �الأن�شطة �لت�شغيلية

الأن�شطة الإ�شتثمارية
)١.٦٦٤()121.473(٣�شر�ء موجود�ت ثابتة 

-٤150.000�لمبالغ �لمح�شلة من بيع عقار�ت �إ�شتثمارية
749٧٦٦�لمبالغ �لمح�شلة من بيع موجود�ت ثابتة

42.197٤٠.٦8٣�إير�د�ت فو�ئد
19.2502١.٠٠٠�إير�د�ت �لتاأجير

)١٩١.2٤٧()124.358(�لود�ئع �لبنكية
)٣.١88()41.473(�شر�ء �إ�شتثمار�ت محتفظ بها لتاريخ �ال�شتحقاق

)١.٤88()21.683(�شر�ء �إ�شتثمار�ت متوفرة للبيع
١8.٤٩٣-بيع �إ�شتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �الأرباح و�لخ�شائر

)٤٧٧(-�شر�ء �إ�شتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �الأرباح و�لخ�شائر

)١١٧.١22()96.791(�شافي �لنقد �لم�شتخدم في �الأن�شطة �الإ�شتثمارية

الأن�شطة التمويلية
)٦٠.٠٠٠()60.000(١2�أرباح موزعة

)٦٠.٠٠٠()60.000(�شافي �لنقد �لم�شتخدم في �الأن�شطة �لتمويلية

17.636٩.٠٦٤�لزيادة في �لنقدية و�شبه �لنقدية

٩43.006٣٥.٤٦8�لنقدية و�شبه �لنقدية في ١ يناير
)١.٥2٦()2.457(�لحركة في �حتياطي تحويل �لعمالت �الأجنبية

 
٩58.185٤٣.٠٠٦النقدية و�شبه النقدية في 31 دي�شمبر

ت�شكل �الإي�شاحات من ١ �إلى 22 �لمرفقة جزءً� من هذه �لبيانات �لمالية �لموحدة.



وال�شركات التابعة لها 

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحدة لل�صنة المنتهية في 31 دي�صمبر 2011

�لعائدة لم�شاهمي �ل�شركة �الأم

�أرباح�حتياطي�حتياطي�حتياطي �حتياطير�أ�س
�حتياطي 

�لموجود�ت
�حتياطي 

�لح�ش�س�أرباحتحويل

خ�شائر قانونينظامي�لمال
 غيرعام��شتثنائية

موزعة
�لمالية 

�لمتوفرة 
للبيع

�لعمالت 
�الأجنبية

مقترح 
غير �لمجموعتوزيعها

�الإجمالي�لم�شيطرة

�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم
 �لر�شيد

٦٠.٠٠٠8٦٦.٤88١١.88٠8٧8.٣٦8)١.١٩2()١.١٣٦(١١١.١١٥8٠.٠٥٥2٤2.١٣2٥١٤ ٧٥.٠٠٠ ٣٠٠.٠٠٠في ١ يناير 2٠١١

2٠٣.2٣8٩٩٦2٠٤.2٣٤---2٠٣.2٣8-----�أرباح �ل�شنة

�الإير�د�ت �ل�شاملة 
)٣.2٧٣(-)٣.2٧٣(-)2.٤٥٧()8١٦(------�الأخرى لل�شنة

�إجمالي �الإير�د�ت 
١٩٩.٩٦٥٩٩٦2٠٠.٩٦١-)2.٤٥٧()8١٦(2٠٣.2٣8-----�ل�شاملة

-------)٧٥.٠٠٠(---٧٥.٠٠٠ر�شملة �الإحتياطيات

------)١28.٠٠٠(١8.٧٥٠2٠.2١٠١2.٥8٠٧٦.٤٦٠-�لتحويالت

)٦٠.٠٠٠(-)٦٠.٠٠٠()٦٠.٠٠٠(--------�الأرباح �لموزعة

---٧٥.٠٠٠--)٧٥.٠٠٠(-----�الأرباح �لمقترح توزيعها

75.0001.006.45312.8761.019.329)3.649()1.952(375.00093.750131.32592.635243.592752في 31 دي�شمبر 2011
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 �لر�شيد
٣٣٤٦٠.٠٠٠٧٣٥.٤٧8١2.8٥8٧٤8.٣٣٦)٩٧٧(٩١.٦82٦٧.١٥٧١٤2.١٣2١٥٠ ٧٥.٠٠٠ ٣٠٠.٠٠٠في ١ يناير 2٠١٠

١٩١.٧١٧)٩٧8(١٩2.٦٩٥---١٩2.٦٩٥-----�أرباح �ل�شنة

�الإير�د�ت �ل�شاملة 
)١.٦8٥(-)١.٦8٥(-)١.٥2٦()١٥٩(------�الأخرى لل�شنة

�إجمالي �الإير�د�ت 
١٩٠.٠٣2)٩٧8(١٩١.٠١٠-)١.٥2٦()١٥٩(١٩2.٦٩٥-----�ل�شاملة

------)١٣2.٣٣١( ١٩.٤٣٣١2.8٩8١٠٠.٠٠٠--�لتحويالت

)٦٠.٠٠٠(-)٦٠.٠٠٠()٦٠.٠٠٠(--------�الأرباح �لموزعة

---٦٠.٠٠٠--)٦٠.٠٠٠(-----�الأرباح �لمقترح توزيعها

60.000866.48811.880878.368)1.192()1.136(300.00075.000111.11580.055242.132514في 31 دي�شمبر 2010

ت�شكل �الإي�شاحات من ١ �إلى 22 �لمرفقة جزءً� من هذه �لبيانات �لمالية �لموحدة.
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اإي�صاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 دي�صمبر 2011

الأن�شطة  -1

دبي  �إمارة  في  يوليو ١٩8٠  بم�شوؤولية محدودة في 22  تاأ�ش�شت  للتاأمين )�س.م.ع( )»�ل�شركة«(  �لعربي  �لم�شرق  �شركة 
بموجب  �ل�شركة  ت�شجيل  تم   .١٩82 يناير   ١ في  �أعمالها  وبد�أت  دبي  حاكم  �ل�شمو  �شاحب  عن  �شادر  مر�شوم  بموجب 
�لتاأمين«(  �شركات  �لمتحدة )»قانون  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  ل�شنة ١٩8٤ )وتعديالته( في  �التحادي رقم )٩(  �لقانون 
بتاريخ 2٩ دي�شمبر ١٩8٤ تحت �لرقم )١٤(. وفي 2 مايو ١٩88، تم تعديل و�شع �ل�شركة لت�شبح �شركة م�شاهمة عامة 
وفقًا لمتطلبات قانون �شركات �لتاأمين وتم ت�شجيلها حينئٍذ بموجب �لقانون �الإتحادي رقم )8( ل�شنة ١٩8٤ )وتعديالته( 
لل�شركة هو �س.ب 2٧٩٦٦ دبي،  �لم�شجل  �لعنو�ن  �إن  �لتجارية.  بال�شركات  �لمتعلق  �لمتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  في دولة 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.

دي�شمبــر 2٠١١   ٣١ فـي  كما  لديها ٣8٧ موظفًا  يعمل  وكان  �لمتحدة  �لعربية  �الإمار�ت  دولة  في  �أعمالها  �ل�شركة  تز�ول 
)2٠١٠ - ٣٥٦ موظفًا(.

و�ل�شيار�ت  �لهند�شية  و�الأعمال  �لعقار�ت  �الأجل بخ�شو�س  تاأمين ق�شيرة  باإ�شد�ر عقود  رئي�شية  ب�شورة  �ل�شركة  تقوم 
على  �لتاأمين  ومخاطر  �لعامة(  بالتاأمينات  مجتمعًة  )تعرف  �لطبية  و�لتاأمينات  �لعامة  و�لحو�دث  �لبحرية  و�لمخاطر 
�لحياة للمجموعة و�الأفر�د )تعرف مجتمعًة بالتاأمين على �لحياة(. ت�شمل محفظة �شركة �لتاأمين عدد جوهري ن�شبيًا من 

عقود �لتاأمين على �لحياة. كذلك تقوم �ل�شركة با�شتثمار �أمو�لها في �الأور�ق �لمالية و�لعقار�ت.

في �أبريل 2٠٠٩، �أ�ش�شت �ل�شركة �شركة تابعة لها في م�شر، خالل �شهر �أغ�شط�س عام 2٠١١، �أن�شاأت �ل�شركة �شركة تابعة 
لها في �شريالنكا.

تت�شمن �لبيانات �لمالية �لموحدة �لبيانات �لمالية لل�شركة و�شركاتها �لتابعة )ي�شار �إليها مجتمعة »بالمجموعة«( وكذلك 
ح�شة �لمجموعة من �لنتائج.

اأ�ش�س اإعداد البيانات المالية  1-2

العرف المحا�شبي
تعد �لبيانات �لمالية �لموحدة وفقًا لمبد�أ �لتكلفة �لتاريخية با�شتثناء قيا�س �الإ�شتثمار�ت �لمتوفرة للبيع بالقيمة �لعادلة 
و�الإ�شتثمار�ت �لمدرجة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �الأرباح �أو �لخ�شائر. يتم عر�س �لبيانات �لمالية �لموحدة بدرهم 

�الإمار�ت �لعربية �لمتحدة ويجرى تقريب جميع �الأرقام �إلى �أقرب �ألف درهم �إال �إذ� �أ�شير لغير ذلك.

تقوم �لمجموعة بعر�س بيان �لمركز �لمالي �لموحد �لخا�س بها ب�شكل عام من �أجل �ل�شيولة، مع �لتمييز ��شتنادً� على 
�لتوقعات بخ�شو�س �لتح�شيل �أو �ل�شد�د خالل ١2 �شهر بعد تاريخ بيان �لمركز �لمالي )�لحالي( و�أكثر من ١2 �شهر بعد 

تاريخ بيان �لمركز �لمالي )غير �لحالي( �لذي تم عر�شه في �الإي�شاحات.

�إن �لموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية يتم ت�شويتها ويدرج �شافي �لمبلغ �لمعلن في بيان �لمركز �لمالي �لموحد فقط عندما 
يكون هناك حق قانوني ملزم لت�شوية �لمبالغ �لمثبتة وتوجد �لنية للت�شديد على �أ�شا�س �لمبلغ �ل�شافي �أو لتحقيق �الأ�شول 
و�شد�د �الإلتز�م بالتز�من. لن يتم ت�شوية �الإير�د�ت و�لم�شروفات في بيان �الإير�د�ت �لموحدة ما لم تكن هناك حاجة 

�إليها �أو تكون م�شرح بها في �أي معيار محا�شبي �أو تف�شير.

بيان التوافق
تم �إعد�د �لبيانات �لمالية �لموحدة للمجموعة وفقا لمعايير �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية ومتطلبات �لقو�نين �ل�شارية 

�لمفعول في دولة �المار�ت �لعربية �لمتحدة.

تتاألف �لمجموعة من �ل�شركة و�ل�شركات �لتابعة �لمذكورة �أدناه.

�لملكية بلد �لتاأ�شي�س  الن�ضاط الرئي�ضي  �ل�شركة �لتابعة 

%٦٠ م�شر  �لتاأمينات �لعامة  �شركة �لم�شرق �لعربي للتاأمين تكافل 
%١٠٠ �شريالنكا  �لتاأمينات �لعامة  �شركة �أورينت للتاأمين �لمحدودة 



وال�شركات التابعة لها 
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اأ�ش�س توحيد البيانات المالية  2-2

�لمجموعة وتم  بها  �لتي ال تحتفظ  �لموجود�ت  �لخ�شائر و�شافي  �أو  �الأرباح  �لم�شيطرة �لجزء من  تمثل �لح�ش�س غير 
�لموحدة  �ل�شاملة  �الإير�د�ت  وبيان  �لموحدة  �الإير�د�ت  وبيان  �لموحد  �لمالي  �لمركز  بيان  في  ب�شكل منف�شل  �إظهارها 

وبيان �لتغير�ت في حقوق �لملكية �لموحد ب�شكل منف�شل عن حقوق �لم�شاهمين.

اأ�ش�س توحيد البيانات المالية
تتاألف �لبيانات �لمالية �لموحدة من �لبيانات �لمالية �لخا�شة بالمجموعة و�ل�شركات �لتابعة لها كما في ٣١ دي�شمبر.

�لرقابة  على  �ل�شركة  فيه  تح�شل  �لذي  �لتاريخ  وهو  �لتاأ�شي�س  تاريخ  من  بالكامل  �لتابعة  �ل�شركات  بيانات  توحيد  يتم 
وتبقى موحدة حتى تاريخ توقف تلك �لرقابة. يتم �إعد�د �لبيانات �لمالية لل�شركات �لتابعة بنف�س �لتقرير �ل�شنوي كما في 

�ل�شركة �الأم با�شتخد�م �شيا�شات محا�شبية مماثلة.

�لمعامالت  من  �لناتجة  �لمجموعة  �شمن  و�لخ�شائر  و�الأرباح  و�لم�شاريف  و�الإير�د�ت  و�لمعامالت  �الأر�شدة  جميع  �إن 
د�خل �لمجموعة يتم حذفها بالكامل.

تعود �لخ�شائر د�خل �ل�شركة �لتابعة �إلى �لح�ش�س غير �لم�شيطرة حتى لو كانت �لنتائج تظهر في ر�شيد عجز.

�إن �لتغيير في ح�شة �لملكية في �شركة تابعة، من دون خ�شارة �لرقابة، يتم �حت�شابه كمعاملة حقوق ملكية. �إذ� خ�شرت 
�لمجموعة �لرقابة على �شركة تابعة، فاإنها تقوم بما يلي:

• �شطب �لموجود�ت )ت�شمل �ل�شهرة( و�لمطلوبات لل�شركة �لتابعة	
• �شطب �لمبلغ �لمدرج الأية ح�ش�س غير م�شيطرة 	
• �شطب فروقات �لمعامالت �لتر�كمية �لم�شجلة في حقوق �لملكية	
• تثبيت �لقيمة �لعادلة للمبلغ �لم�شتلم	
• تثبيت �لقيمة �لعادلة الأي ��شتثمار محتفظ به	
• تثبيت �أي فائ�س �أو عجز في �الأرباح �أو �لخ�شائر	
• �إعادة ت�شنيف ح�شة �ل�شركة �الأم من �لمكونات �لمثبتة �شابقًا في �الإير�د�ت �ل�شاملة �الأخرى �إلى �الأرباح �أو �لخ�شائر 	

�أو �الأرباح غير �لموزعة، كما هو مالئم.

التغيرات في ال�شيا�شات والإف�شاحات المحا�شبية  3-2

المعايير والتف�شيرات الجديدة والمعدلة
�إن �ل�شيا�شات �لمحا�شبية �لمتبعة مماثلة لتلك �لم�شتخدمة في �ل�شنة �ل�شابقة با�شتثناء معايير �عد�د �لتقارير �لمالية �لدولية 
و�لتف�شير�ت �ل�شادرة من لجنة تف�شير�ت �لتقارير �لمالية �لدولية �لجديدة و�لمعدلة �لتالية �ل�شارية �لمفعول في ١ يانير 2٠١١:

• �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم 2٤ �ف�شاحات �الأطر�ف ذ�ت عالقة )�لمعدل( �شاري �لمفعول في ١ يناير 2٠١١	
• �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ٣2 �الأدو�ت �لمالية: �لعر�س )�لمعدل( �شاري �لمفعول في ١ فبر�ير 2٠١٠	
• �الأدنى 	 بالحد  مقدمًا  �لمدفوعة  �لمبالغ   - �لدولية  �لمالية  �لتقارير  تف�شير�ت  لجنة  عن  �ل�شادر   ١٤ رقم  �لتف�شير 

لمتطلبات �لتمويل )�لمعدل( �شاري �لمفعول في ١ يناير 2٠١١
• تح�شينات على معايير �عد�د �لتقارير �لمالية �لدولية )مايو 2٠١٠(	

�إن �تباع �لمعايير �لمذكورة �أعاله مو�شح �أدناه:

�لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم 2٤ معامالت �لطرف ذ�ت عالقة )�لمعدل(
�أ�شدر مجل�س �لمعايير �لمحا�شبية �لدولية تعدياًل على �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم 2٤ �لذي يو�شح تعريفات للطرف 
ذ�ت عالقة. توؤكد �لتعريفات �لجديدة وجهة نظر متماثلة من �لعالقات مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة وتو�شح �لظروف �لتي 
�إلى ذلك،  �ل�شركة. باالإ�شافة  �لعليا على �لعالقات مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة في  يوؤثر فيها �لموظفون وموظفو �الإد�رة 
تخ�شع  �لتي  و�ل�شركات  �لحكومة  مع  للمعامالت  بالطرف  �لمتعلقة  �لعامة  �الإف�شاح  متطلبات  من  �إعفاء  �لتعديل  يقدم 
للرقابة، �أو �لرقابة �لم�شتركة �أو �لمتاأثرة ب�شكل جوهري من قبل �لحكومة نف�شها ك�شركة تقوم باإعد�د �لتقرير. �إن �تباع 

�لتعديل لم يكن له �أي تاأثير على �لمركز �لمالي �أو على �أد�ء �لمجموعة.



٢٠11         ال�صفحة ال�صابعة ع�صر ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

اإي�صاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 دي�صمبر 2011
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المعايير والتف�شيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(
�لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ٣2، عر�س �الأدو�ت �لمالية: )�لمعدل(

�لدولي رقم ٣2  �لمحا�شبي  �لمعيار  �لمالي في  �الإلتز�م  تعريف  يغير  تعدياًل  �لدولية  �لمحا�شبية  �لمعايير  �أ�شدر مجل�س 
لتمكين �ل�شركات من ت�شنيف ق�شايا حقوقية وخيار�ت معينة �أو �شمانات كاأدو�ت حقوق �لم�شاهمين. يتم تطبيق �لتعديل 
�إذ� �أعطيت �لحقوق تنا�شبيًا لجميع �لمالكين �لحاليين من نف�س �لفئة من �أدو�ت �لحقوق غير �لم�شتقة لل�شركة، للح�شول 
�أي تاأثير على  �أدو�ت �لحقوق �لخا�شة بال�شركة مقابل مبلغ ثابت باأي عملة. لم يكن لهذ� �لتعديل  على عدد محدد من 

�لمركز �لمالي للمجموعة �أو على �أد�ئها الأن �لمجموعة ال تملك هذ� �لنوع من �الأدو�ت.
تف�شير رقم ١٤ �ل�شادر عن لجنة تف�شير�ت �لتقارير �لمالية �لدولية - �لمبالغ �لمدفوعة مقدمًا بالحد �الأدنى لمتطلبات �لتمويل )�لمعدل(
مبكر  ب�شد�د  وتقوم  �لتمويل  من  �الأدنــى  �لحد  لمتطلبات  �ل�شركة  تخ�شع  عندما  مق�شودة  غير  نتيجة  �لتعديل  يزيل 
للم�شاهمات لتغطية هذه �الحتياجات. ي�شمح �لتعديل باإجر�ء دفع م�شبق لتكلفة �لخدمة في �لم�شتقبل من قبل �ل�شركة 
ليتم تثبيته كاأ�شل تقاعد. ال تخ�شع �لمجموعة لمتطلبات �لحد �الأدنى من �لتمويل، وبالتالي فاإن �لتعديل في �لتف�شير لي�س 

له �أي تاأثير على �لمركز �لمالي �أو �الأد�ء �لخا�س بالمجموعة.
تح�شينات على معايير اإعداد التقارير المالية الدولية

في مايو 2٠١٠، �أ�شدر مجل�س �لمعايير �لمحا�شبية �لدولية �لتعديالت �ل�شاملة �لثالثة من �لمعايير وب�شورة رئي�شية بهدف 
�إز�لة عدم �لتماثل وتو�شيح �ل�شياغة. هناك �أحكام �نتقالية منف�شلة لكل معيار. �أدى �تباع �لتعديالت �لتالية �إلى تغير�ت 

في �ل�شيا�شات �لمحا�شبية، ولكن لي�س لها تاأثير على �لمركز �لمالي �أو �الأد�ء �لخا�س بالمجموعة.
معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ٧ �إف�شاحات �الأدو�ت �لمالية: �إن �لغر�س من �لتعديل هو تب�شيط �الإف�شاحات 
�لمقدمة بتقليل حجم �الإف�شاحات حول �ل�شمانات �لتي تم �الإحتفاظ بها وتح�شين �الإف�شاحات بطلب �لمعلومات �لنوعية 

�لتي تحتاج �إلى و�شع �لمعلومات �لكمية في �ل�شياق.
�لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ١ – عر�س �لبيانات �لمالية: يو�شح �لتعديل �أن �ل�شركة قد تقدم تحليل لكل عن�شر من 
عنا�شر �الإير�د�ت �ل�شاملة �الأخرى �إما في بيان �لتغير�ت في حقوق �لم�شاهمين �أو في �الإي�شاحات حول �لبيانات �لمالية.
�إن �لتعديالت �الأخرى �لناتجة عن �لتح�شينات على معايير �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية للمعايير �لتالية لم يكن لها �أي 

تاأثير على �ل�شيا�شات �لمحا�شبية �أو �لمركز �لمالي �أو �أد�ء �لمجموعة:
للح�ش�س غير  �لمتوفرة  �لقيا�س  تعديل خيار�ت  تم  �الأعمال:  �لدولية رقم ٣، مجموعات  �لمالية  �لتقارير  �إعد�د  معيار 
�لم�شيطرة. �إن مكونات �لح�ش�س غير �لم�شيطرة فقط �لتي ت�شكل ح�شة �لملكية �لحالية �لتي تخول حاملها �إلى ح�شة 
الأدو�ت  �لن�شبية  بالح�شة  �أو  �لعادلة  بالقيمة  �إما  قيا�شها  يجب  �لت�شفية  حالة  في  �ل�شركة  موجود�ت  �شافي  ن�شبية من 
بالقيمة  �الأخرى  �لعنا�شر  قيا�س جميع  يجب  عليها.  �لم�شتحوذ  �لمحددة  �لموجود�ت  ب�شافي  �لخا�شة  �لحالية  �لملكية 
�لعادلة في تاريخ ��شتحو�ذها. �إن �لتعديالت على معيار �إعد�د �لتقرير �لدولية رقم ٣ �شارية �لمفعول للفتر�ت �ل�شنوية 

�لتي تبد�أ في �أو بعد ١ يوليو 2٠١١.
• معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ٣ مجموعات �الأعمال )�لمبالغ �لطارئة �لناتجة عن مجموعات �الأعمال قبل 	

�تباع معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ٣ )�لمعدل في عام 2٠٠8(.
• �لم�شتبدلة 	 �الأ�شهم  �أ�شا�س  على  �لدفع  )مكافاآت  �الأعمال  مجموعات   ٣ رقم  �لدولية  �لمالية  �لتقارير  �إعد�د  معيار 

طو�عية و�لغير م�شتبدلة(.
• �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم 2٧ �لبيانات �لمالية �لموحدة و�لمنف�شلة.	
• �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ٣٤ �لبيانات �لمالية �لمرحلية.	

�لمالي        �لمركز  �أو  �لمحا�شبية  �ل�شيا�شات  تاأثير على  �أي  لها  يكن  لم  �لتالية  �لتف�شير�ت  و�لتعديالت على  �لتف�شير�ت  �إن 
�أو �الأد�ء �لخا�س بالمجموعة:

• �لتف�شير رقم ١٣ �ل�شادر عن لجنة تف�شير�ت �لتقارير �لمالية �لدولية، بر�مج والء �لعمالء )تحديد �لقيمة �لعادلة 	
لالأر�شدة �لد�ئنة �لممنوحة(.

• �لتف�شير رقم ١٩ �ل�شادر عن لجنة تف�شير�ت �لتقارير �لمالية �لدولية، �إطفاء �لمطلوبات �لمالية باأدو�ت حقوق �لم�شاهمين	



وال�شركات التابعة لها 
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التغيرات في ال�شيا�شات والإف�شاحات المحا�شبية )تتمة(  3-2

المعايير والتف�شيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(
�لمعايير و�لتف�شير�ت �ل�شادرة عن مجل�س �لمعايير �لمحا�شبية �لدولية في ٣١ دي�شمبر لكن لم يتم �إتباعها:

�إن �لمعايير �ل�شادرة لم ت�شبح �شارية �لمفعول حتى تاريخ �إ�شد�ر �لبيانات �لمالية �لمجموعة هي مبينة �أدناه. �إن �الإدر�ج 
�الإف�شاحات  على  تاأثير  لها  يكون  �أن  معقول  ب�شكل  �لمجموعة  تتوقع  و�لتي  �ل�شادرة،  و�لتف�شير�ت  �لمعايير  هذه  يخ�س 
و�لمركز �لمالي و�الأد�ء عندما يتم تطبيقها في �لم�شتقبل. تنوي �لمجموعة �إتباع هذه �لمعايير عندما ت�شبح �شارية �لمفعول.

�لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ١- عر�س �لبيانات �لمالية – عر�س بنود �الإير�د�ت �ل�شاملة �الأخرى
�إن �لتعديالت على �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ١ يغير من مجموعة �لبنود �لمعرو�شة في �الإير�د�ت �ل�شاملة �الأخرى. 
�إن �لبنود �لتي يمكن �إعادة ت�شنيفها )�أو »تدويرها«( �إلى �أرباح �أو خ�شائر في وقت ما م�شتقباًل )على �شبيل �لمثال، عند 
�الإ�شتبعاد �أو �ل�شد�د( يتم عر�شها ب�شورة منف�شلة عن �لبنود �لتي لن يتم �إعادة ت�شنيفها �أبدً�. �إن �لتعديل يوؤثر على 
عر�س �لبيانات �لمالية فقط ولي�س له �أي تاأثيرعلى �لمركز �أو �الأد�ء �لمالي للمجموعة. ي�شبح �لتعديل �شاري �لمفعول 

للفتر�ت �ل�شنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد ١ يوليو 2٠١2.

�لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ١٩ – مز�يا �لموظفين )�لمعدل(
�أ�شدر مجل�س �لمعايير �لمحا�شبية �لدولية تعديالت عديدة على �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ١٩. تتر�وح هذه �لتعديالت 
بين تغيير�ت �أ�شا�شية مثل �إلغاء �آلية �لكوريدور ومفهوم �لعو�ئد �لمتوقعة من �الأ�شول ح�شب �لخطة، وبين بع�س �لتو�شيحات 

�لب�شيطة و�إعادة �ل�شياغة. ي�شبح �لتعديل �شاري �لمفعول للفتر�ت �ل�شنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد ١ يناير 2٠١٣.

�لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم 2٧ – �لبيانات �لمالية �لمنف�شلة )�لمعدل في عام 2٠١١(
كنتيجة لمعايير �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية �لجديدة رقم ١٠ و رقم ١2، فاإن ما تبقى من �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي 
رقم 2٧ يقت�شر على محا�شبة �ل�شركات �لتابعة و�لموؤ�ش�شات �لتي تخ�شع للرقابة �لم�شتركة و�ل�شركات �ل�شقيقة في بيانات 
مالية منف�شلة. ال تقوم �لمجموعة بعر�س بيانات مالية منف�شلة. ي�شبح �لتعديل �شاري �لمفعول للفتر�ت �ل�شنوية �لتي 

تبد�أ في �أو بعد ١ يناير 2٠١٣.

�لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم 28 – �الإ�شتثمار�ت في �ل�شركات �ل�شقيقة و�لم�شاريع �لم�شتركة )�لمعدل في عام 2٠١١(
كنتيجة لمعايير �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية �لجديدة رقم ١١ و رقم ١2، فقد تم تغيير ��شم �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي 
وي�شف  �لم�شتركة،  و�لم�شاريع  �ل�شقيقة  �ل�شركات  – �الإ�شتثمار�ت في  �لدولي رقم 28  �لمحا�شبي  �لمعيار  �إلى  رقم 28 
تطبيق طريقة حقوق �لملكية على �الإ�شتثمار�ت في �لم�شاريع �لم�شتركة باالإ�شافة �إلى �ل�شركات �ل�شقيقة. ي�شبح �لتعديل 

�شاري �لمفعول للفتر�ت �ل�شنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد ١ يناير 2٠١٣.

معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ٧ – �الأدو�ت �لمالية: �الإف�شاحات - متطلبات �إف�شاح �الإ�شتبعاد�ت �لمعززة
م�شتخدم  لتمكين  �إ�شتبعادها  يتم  ولم  تحويلها  تم  �لتي  �لمالية  �لموجود�ت  عن  �إ�شافي  �إف�شاح  �لتعديل  هذ�  يتطلب 
بها.  �لمرتبطة  و�الإلتز�مات  �إ�شتبعادها  يتم  لم  �لتي  �لموجود�ت  تلك  مع  �لعالقة  فهم  من  للمجموعة  �لمالية  �لبيانات 
الم�ضتخدم من  لتمكين  الم�ضتبعدة  بالموجودات  ا�ضتمرار االرتباط  اإف�ضاحات عن  التعديل  اإلى ذلك، يتطلب  باالإ�ضافة 
تقييم �لطبيعة و�لمخاطر �لمرتبطة با�شتمر�ر م�شاركة �ل�شركة في هذه �لموجود�ت �لم�شتبعدة. ي�شبح �لتعديل �شاري 
�لمفعول للفتر�ت �ل�شنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد ١ يناير 2٠١١. ينتج عن هذ� �لتعديل تاأثير فقط على �الإف�شاح، ولي�س له 

�أي تاأثير على �لمركز �أو �الأد�ء �لمالي للمجموعة.

معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ٩ – �الأدو�ت �لمالية: �لت�شنيف و�لقيا�س
�إن معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ٩ كما تم ��شد�ره يظهر �لمرحلة �الأولى من عمل مجال�س معايير �لمحا�شبة 
�لدولية حول ��شتبد�ل �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ٣٩ وينطبق على �لت�شنيف و�لقيا�س للموجود�ت �لمالية و�لمطلوبات 
�لمالية كما تم تعريفها في �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ٣٩. �شيكون هذ� �لمعيار �شاري �لمفعول خالل �لفتر�ت �ل�شنوية 
�لتي تبد�أ في �أو بعد ١ يناير 2٠١٣. وفي مراحل الحقة، �ضوف يتناول مجل�ض معايير المحا�ضبة الدولية محا�ضبة التحوط 
 ٩ رقم  �لدولية  �لمالية  �لتقارير  �إعد�د  معيار  �الأولى من  �لمرحلة  �إتباع  �إن  �لمالية.  للموجود�ت  �لقيمة  في  و�الإنخفا�س 
�شوف يكون له تاأثير على �لت�شنيف و�لقيا�س للموجود�ت �لمالية �لخا�شة بالمجموعة، ولكنه لي�س من �لمحتمل �أن ينتج 
عنه تاأثير على �لت�شنيف و�لقيا�س للمطلوبات �لمالية. تقوم �لمجموعة بتحديد مدى �لتاأثير فيما يتعلق بالمر�حل �الأخرى 

عند ��شد�رها، بهدف تقديم �شورة �شاملة.
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المعايير والتف�شيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(
معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ١٠ – �لبيانات �لمالية �لموحدة

 –  2٧ رقم  �لدولي  �لمحا�شبي  بالمعيار  �لخا�س  �لجزء  مكان  يحل   ١٠ رقم  �لدولية  �لمالية  �لتقارير  �إعــد�د  معيار  �إن 
�لبيانات �لمالية �لموحدة و�لمنف�شلة �لتي تتناول محا�شبة �لبيانات �لمالية �لموحدة. ويت�شمن �أي�شًا �لق�شايا �لتي تن�شاأ 
عن توحيد SIC-١2 – �لمن�شاآت ذ�ت �لغر�س �لخا�س. ي�شع معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ١٠ نموذج رقابي 
منفرد يطّبق على جميع �لمن�شاآت ومن �شمنها �لمن�شاآت ذ�ت �لغر�س �لخا�س. �إن �لتغيير�ت �لتي قدمها معيار �إعد�د 
�لتقارير �لمالية �لدولية رقم ١٠ ت�شتوجب من �الإد�رة عمل حكم جوهري لتحديد �أي من �لمن�شاآت تخ�شع للرقابة، ولذلك 

تحتاج �إلى توحيدها من قبل �ل�شركة �الأم ومقارنتها مع �لمتطلبات �لو�ردة في �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم 2٧.

ي�شبح هذ� �لمعيار �شاري �لمفعول خالل �لفتر�ت �ل�شنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد ١ يناير 2٠١٣.

معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ١2 – االإف�ضاح عن االرتباط مع �ضركات اأخرى
ي�شتمل معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ١2 على جميع �الإف�شاحات �لتي كانت �شابقًا �شمن �لمعيار �لمحا�شبي 
�لدولي رقم 2٧ �لمتعلق بالبيانات �لمالية �لموحدة، وكذلك كافة �الإف�شاحات �لتي كانت �شابقًا �شمن معايير �لمحا�شبة 
�لم�شتركة  و�لترتيبات  �لتابعة  �ل�شركات  في  �ل�شركة  بح�ش�س  �الإف�شاحات  هذه  تتعلق   .28 ورقــم   ٣١ رقم  �لدولية 
و�ل�شركات �ل�شقيقة و�ل�شركات �لمنظمة. ومن �ل�شروري كذلك وجود عدد من �الإف�شاحات �الأخرى. ي�شبح هذ� �لمعيار 

�شاري �لمفعول خالل �لفتر�ت �ل�شنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد ١ يناير 2٠١٣.

معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ١٣ – قيا�س �لقيمة �لعادلة
�لعادلة في  �لقيمة  قيا�شات  �لوحيد لجميع  �الإر�شادي  – �لم�شدر  �لدولية رقم ١٣  �لمالية  �لتقارير  �إعد�د  يحدد معيار 
معايير �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية. �إن معيار �إعد�د �لتقارير �لمالية �لدولية رقم ١٣ ال يتغير عندما يجب على �لمن�شاأة 
�إ�شتخد�م �لقيمة �لعادلة، ولكنه يوفر �لدليل �الإر�شادي حول كيفية قيا�س �لقيمة �لعادلة في معايير �إعد�د �لتقارير �لمالية 
�لدولية عندما تكون �لقيمة �لعادلة مطلوبة �أو م�شرح بها. تقوم �لمجموعة حاليًا بتقييم تاأثير هذ� �لمعيار على �لمركز 

و�الأد�ء �لمالي. ي�شبح هذ� �لمعيار �شاري �لمفعول خالل �لفتر�ت �ل�شنوية �لتي تبد�أ في �أو بعد ١ يناير 2٠١٣.

الأحكام والتقديرات والإفترا�شات الإدارية الهامة  4-2

�أثناء عملية تطبيق �ل�شيا�شات �لمحا�شبية للمجموعة، �أ�شدرت �الإد�رة �الأحكام �لتالية، عالوة على �لتقدير�ت �لتي لها 
�أكبر �أثر جوهري على �لمبالغ �لمثبتة في �لبيانات �لمالية:

ت�شنيف �الإ�شتثمار�ت
تقرر �الإد�رة عند ��شتحو�ذ �الإ�شتثمار فيما �إذ� كان يجب ت�شنيفه على �أنه محتفظ به لتاريخ �الإ�شتحقاق �أو للمتاجرة �أو 

يظهر بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �الإير�د�ت �ل�شاملة �أو متوفر للبيع.

بالن�شبة لالإ�شتثمار�ت �لتي تعتبر محتفظ بها لتاريخ �الإ�شتحقاق، تتاأكد �الإد�رة من �أن متطلبات �لمعيار �لمحا�شبي �لدولي 
رقم ٣٩ تم �إ�شتيفائها وباالأخ�س �أن �لمجموعة لديها �لنية و�لقدرة على �الإحتفاظ باالإ�شتثمار�ت لتاريخ �إ�شتحقاقها.

تقوم �لمجموعة بت�شنيف �الإ�شتثمار�ت على �أنها للمتاجرة �إذ� تم �إ�شتحو�ذها ب�شورة �أ�شا�شية لغر�س تحقيق ربح ق�شير 
�الأجل من قبل �لتجار.

�إن ت�شنيف �الإ�شتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �الإير�د�ت �ل�شاملة يعتمد على كيفية مر�قبة �الإد�رة الأد�ء هذه 
�الإ�شتثمار�ت. عندما ال تكون م�شنفة على �أنها محتفظ بها للمتاجرة ولكن لديها قيمة عادلة متوفرة وجاهزة وموثوق بها 
و�أن �لتغير�ت في �لقيمة �لعادلة تم �إدر�جها كجزء من �الأرباح �أو �لخ�شائر في �لح�شابات �الإد�رية، عندها يتم ت�شنيفها 

بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �الإير�د�ت �ل�شاملة.

يتم ت�شنيف جميع �الإ�شتثمار�ت �الأخرى على �أنها متوفرة للبيع. 



وال�شركات التابعة لها 
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الإ�شتثمارات العقارية
بالتكلفة  �لعقارية  �الإ�شتثمار�ت  �إدر�ج  يتم  عليه،  بناء  �لعقارية.  لالإ�شتثمار�ت  �لتكلفة  نموذج  �إتباع  �لمجموعة  �ختارت 

ناق�شًا �أي �الإ�شتهالك �لمتر�كم و�أية خ�شائر �إنخفا�س في �لقيمة متر�كمة.

اإلتزامات عقود الإيجار الت�شغيلية – المجموعة كموؤجر
قررت  كموؤجر،  �لمجموعة،  �إن  �لعقارية.  لالإ�شتثمار�ت  محفظتها  في  تجارية  لعقار�ت  �إيجار  عقود  �لمجموعة  �أبرمت 
ا�ضتنادًا على تقييم ال�ضروط واالأحكام لالإتفاقيات، باأن تحتفظ بجميع المخاطر والمزايا الجوهرية لملكية هذه العقارات 

وتقوم باإحت�شابهم كعقود �إيجار ت�شغيلية.

الإنخفا�س في قيمة الإ�شتثمارات
جوهري                  �إنخفا�س  يوجد  عندما  للبيع  �لمتوفرة  �الأ�شهم  �إ�شتثمار�ت  قيمة  في  �إنخفا�س  هناك  �أن  �لمجموعة  تعتبر 
�لقيمة.              �إنخفا�س  على  �آخر  مو�شوعي  دليل  يوجد  عندما  �أو  تكلفتها  تحت  لالإ�شتثمار�ت  �لعادلة  �لقيمة  في  م�شتمر  �أو 
من  عدد  بتقييم  �لمجموعة  تقوم  ذلك،  �إلى  باالإ�شافة  ملحوظ.  حكم  يتطلب  »م�شتمر«  �أو  »جوهري«  هو  ما  تحديد  �إن 
�لخ�شم  وعو�مل  �لم�شتقبلية  �لنقدية  و�لتدفقات  �لمتد�ولة  لالأ�شهم  �ل�شهم  �شعر  في  �لعادية  �لتقلبات  وت�شمل  �لعو�مل 

لالأ�شهم غير �لمتد�ولة.

مبداأ الإ�شتمرارية
�أن  مقتنعة  وهي  �الإ�شتمر�رية،  مبد�أ  �أ�شا�س  على  باالإ�شتمر�ر  �لمجموعة  لقدرة  تقييم  باإجر�ء  �لمجموعة  �إد�رة  قامت 
لديها علمًا  لي�س  �الإد�رة  �إن  باالإ�شافة لذلك،  �لمنظور.  �لم�شتقبل  �الأعمال في  �لمو�رد لالإ�شتمر�ر في  لديها  �لمجموعة 
بعدم تاأكيد�ت تقدير�ت جوهرية من �لممكن �أن ت�شبب �شكوك مهمة حول قدرة �لمجموعة في �الإ�شتمر�ر على �أ�شا�س مبد�أ 

�الإ�شتمر�رية. وبناء عليه، ي�شتمر �إعد�د �لبيانات �لمالية على �أ�شا�س مبد�أ �الإ�شتمر�رية.

�لتاأمينات �لطبية و�لتاأمين على �لحياة للمجموعة
اإن االإفترا�ضات الم�ضتخدمة في تقييم الخبير الح�ضابي الإحتياطات االأق�ضاط غير المكت�ضبة بالن�ضبة للتاأمينات الطبية 

و�لتاأمين على �لحياة للمجموعة ت�شتند على خبرة �ل�شركة �لمتعلقة ب�شناعة �لتاأمين.

التقديرات غير الموؤكدة
�إن �الإفتر��شات �الأ�شا�شية �لمتعلقة بالم�شتقبل و�لم�شادر �لرئي�شية �الأخرى للتقدير�ت غير �لموؤكدة بتاريخ بيان �لمركز 
�لمالية  �ل�شنة  �لمدرجة �شمن  �لموجود�ت و�لمطلوبات  بتعديل مادي لمبالغ  للت�شبب  �لتي لها مخاطر جوهرية  �لمالي، 

�لمقبلة مبينة فيما يلي:

مخ�ش�س �لمطالبات تحت �ل�شد�د - �شو�ء تم �إخطارها لل�شركة �أم ال
يجب عمل تقدير�ت ملحوظة من قبل �الإد�رة لتقييم �لمبالغ �لم�شتحقة لحاملي �لبو�ل�س �لناتجة عن �لمطالبات �لتي 
مرتبطة  متعددة  عو�مل  حول  �لجوهرية  لالإفتر��شات  ��شتنادً�  �شرورية  �لتقدير�ت  هذه  �لتاأمين.  عقود  بموجب  تمت 
بالتغيير ودرجات �لحكم وعدم �لتاأكد �لتي قد تكون جوهرية وقد تختلف �لنتائج �لفعلية عن تقدير�ت �الإد�رة مما ينتج 

عنها تغير�ت م�شتقبلية في �الإلتز�مات �لمقدرة.

على وجه �لخ�شو�س، يجب عمل تقدير�ت لكل من �لتكلفة �لنهائية �لمتوقعة  للمطالبات �لتي تم �إخطارها بتاريخ بيان 
�لمركز �لمالي وللتكلفة �لنهائية �لمتوقعة للمطالبات �لتي حدثت ولم يتم �إخطارها لل�شركة بتاريخ بيان �لمركز �لمالي. 
�إن �الإ�شلوب �لرئي�شي �لمتبع من قبل �الإد�رة في تقدير تكلفة �لمطالبات �لتي تم �إخطارها وتلك �لتي لم يتم �إخطارها 

يتمثل في ��شتخد�م �أوجه ت�شديد �لمطالبات �ل�شابقة للتنبوؤ ب�شبل ت�شديد �لمطالبات �لم�شتقبلية.

�إن �لمطالبات �لتي تحتاج �إلى قر�ر�ت محكمة �أو تحكيم، يتم تقديرها ب�شورة فردية. يقوم معاينون لالأ�شر�ر م�شتقلون 
عادة بتقدير �لمطالبات �لعقارية. وتقوم �الإد�رة بمر�جعة مخ�ش�شاتها للمطالبات �لتي تم �إخطارها و�لتي حدثت ولم 

يتم �إخطارها ب�شورة دورية.
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�إن �ل�شيا�شات �لمحا�شبية �لهامة �لتي تم �إتباعها في �إعد�د �لبيانات �لمالية هي كما يلي:

الموجودات الثابتة
ت�شجل �لموجود�ت �لثابتة ب�شعر �لتكلفة ناق�شًا �الإ�شتهالك �لمتر�كم و�أي �إنخفا�س في �لقيمة.

يحت�شب �الإ�شتهالك على �أ�شا�س طريقة �لق�شط �لثابت على مدى �الأعمار �لمقدرة ال�شتخد�م �لموجود�ت �لثابتة وهي كما يلي:

2٥ �شنة مباني 
٤ �إلى ٧ �شنو�ت معد�ت وتركيبات 
٣ �إلى ٥ �شنو�ت معد�ت مكتبية 

٥ �شنو�ت �شيار�ت 

ال يتم تحميل �أي �إ�شتهالك على �الأر��شي �لملك حر.

يتم مر�جعة �لقيمة �لدفترية �لمدرجة للموجود�ت �لثابتة بخ�شو�س �الإنخفا�س �لد�ئم في �لقيمة عندما ت�شير �الأحد�ث 
�أو �لتغير�ت في �لظروف �إلى عدم �إمكانية تح�شيل �لقيمة �لمدرجة بها. عند وجود مثل هذ� �لموؤ�شر وعندما تزيد �لقيمة 
�لمدرجة عن �لقيمة �لممكن تح�شيلها فاإنه يتم تخفي�س قيمة �لموجود�ت �إلى �لمبلغ �لممكن تح�شيله، باإعتباره �الأعلى 

في قيمتها ناق�شًا قيمة تكاليف �لبيع �لم�شتخدمة.

يتم �شطب بند �لموجود�ت �لثابتة عند �إ�شتبعاده �أو عندما يكون من غير �لمتوقع �لح�شول على مز�يا �قت�شادية م�شتقبلية 
من �إ�شتخد�مه �أو �إ�شتبعاده. �إن �أية �أرباح �أو خ�شائر ناتجة عن �شطب �الأ�شل )يتم �إحت�شابها على �أ�شا�س �لفرق بين �شافي 
�لمبالغ �لمح�شلة من �الإ�شتبعاد و�لقيمة �لدفترية لالأ�شل( يتم �إدر�جها في بيان �الإير�د�ت �ل�شاملة �لموحد في �ل�شنة 

�لتي تم فيها �شطب �الأ�شل.

�إن �لم�شاريف �لتي يتم تكبدها الإ�شتبد�ل عن�شر �أحد بنود �لموجود�ت �لثابتة �لتي تدرج في �لح�شابات ب�شكل منف�شل 
�إ�شتبد�له. تتم ر�شملة �لم�شاريف �لالحقة فقط عندما تزيد  للعن�شر �لذي تم  �لقيمة �لدفترية  يتم ر�شملتها وت�شطب 
بيان  في  �الأخرى  �لم�شاريف  تثبيت جميع  يتم  �لثابتة.  بالموجود�ت  �لمتعلق  للبند  �لم�شتقبلية  �الإقت�شادية  �لمز�يا  من 

�الإير�د�ت �ل�شاملة �لموحد عند تكبد �لم�شاريف.

الإ�شتثمارات العقارية
يتم قيا�س �الإ�شتثمار�ت �لعقارية بالتكلفة ناق�شًا �أي �إ�شتهالك متر�كم و�أية خ�شائر �إنخفا�س د�ئم متر�كم وفقًا لنموذج 

�لتكلفة للمعيار �لمحا�شبي �لدولي رقم ٤٠.

ال يتم تحميل �أي �إ�شتهالك على �الأر��شي ملك حر.

د�ئمة  ب�شورة  �الإ�شتخد�م  من  �لعقاري  �الإ�شتثمار  �شحب  عند  �أو  �إ�شتبعادها  عند  �إما  �لعقارية  �الإ�شتثمار�ت  �شطب  يتم 
�إ�شتبعاد �الإ�شتثمار  �أو  �أو خ�شائر تنتج عن �شحب  �أرباح  �أية  �إن  �إ�شتبعاده.  ولم يعد هناك مز�يا �قت�شادية م�شتقبلية من 

�لعقاري، يتم تثبيتها في بيان �الإير�د�ت �ل�شاملة �لموحد لل�شنة �لتي تم خاللها �ل�شحب �أو �الإ�شتبعاد.

يتم تحديد �لقيمة �لعادلة لالإ�شتثمار�ت �لعقارية بالقيم في �ل�شوق �لمفتوحة ��شتنادً� على �لتقييمات �لتي تمت من قبل 
�إح�شائيون م�شتقلون و�الإ�شت�شاري �أو عرو�س �أ�شعار �لو�شيط.

الإ�شتثمارات في ال�شركات ال�شقيقة
تدرج �إ�شتثمار�ت �لمجموعة في �ل�شركات �ل�شقيقة في �لح�شابات وفقًا لطريقة حقوق �لملكية �لمحا�شبية. هذه �ل�شركات 
�أو م�شاريع م�شتركة. تظهر �الإ�شتثمار�ت في  هي من�شاآت تمار�س �لمجموعة نفوذً� قويًا عليها وهي لي�شت �شركات تابعة 
�ل�شركة من �شافي  �الإ�شتحو�ذ في ح�شة  بعد  للتغير�ت  باالإ�شافة  بالتكلفة،  �لمالي  �لمركز  بيان  �ل�شقيقة في  �ل�شركات 
موجود�ت �ل�شركة �ل�شقيقة ناق�شًا �أي �إنخفا�س في �لقيمة. يعك�س بيان �الإير�د�ت �ل�شاملة �لموحد ح�شة �لمجموعة من 
نتائج �ل�شركات �ل�شقيقة لها. �إن �الأرباح و�لخ�شائر غير �لمحققة �لناتجة من �لمعامالت ما بين �لمجموعة و�ل�شركات 

�ل�شقيقة يتم حذفها بحدود ح�شة �لمجموعة في �ل�شركة �ل�شقيقة.



وال�شركات التابعة لها 
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الموجودات المالية
تقوم �لمجموعة بت�شنيف �إ�شتثمار�تها �إلى موجود�ت مالية بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �الأرباح و�لخ�شائر و�لموجود�ت 

�لمالية �لمتوفرة للبيع �أو �لمحتفظ بها لتاريخ �ال�شتحقاق.

�أو �إيجادها. ب�شورة عامة، يتم ت�شنيف  يعتمد �لت�شنيف على �لغر�س �لذي من �أجله تم �الإ�شتحو�ذ على �الإ�شتثمار�ت 
�إد�رة  تتمثل في  �لمجموعة  �إ�شتر�تيجية  �أن  و�لخ�شائر حيث  �الأرباح  بيان  �لعادلة من خالل  بالقيمة  �لمالية  �لموجود�ت 
�لم�شاهمين(،  �أمو�ل  �الإ�شتثمار�ت لديها )وت�شمل  تاأمين  �إلتز�مات عقود  لتغطية  �لم�شتحوذ عليها  �لمالية  �الإ�شتثمار�ت 
يتم  �الإ�شتحقاق  لتاريخ  بها  �لمحتفظ  �أو  للبيع  �لمتوفرة  �الأ�شناف  �إن  �لعادلة.  �لقيمة  كونها  �الأ�ش�س،  نف�س  �إلى  ��شتنادً� 

��شتخد�مها عندما يد�ر �الإلتز�م �لمعني )وي�شمل �أمو�ل �لم�شاهمين( ب�شكل �شلبي.

�إن جميع م�شتريات ومبيعات �لموجود�ت �لمالية بالطريقة �لعادية يتم تثبيتها بتاريخ �لمتاجرة �أي تاريخ �إلتز�م �لمجموعة 
�أو بيع �الأ�شل. �إن م�شتريات �أو مبيعات �الأ�شول �لمالية بالطرق �لعادية تتطلب تو�شيل �الأ�شل خالل فترة زمنية  ل�شر�ء 

محددة ح�شب �لنظام �أو �لعرف �لمتبع في �ل�شوق.

�لموجود�ت �لمالية بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �الأرباح و�لخ�شائر، تتاألف من �شنفين فرعيين هما �لموجود�ت �لمالية 
يتم  �ل�شركة.  بتاريخ بد�ية  �لخ�شائر  �أو  �الأرباح  بيان  �لعادلة من خالل  بالقيمة  �لم�شنفة  للمتاجرة وتلك  بها  �لمحتفظ 
�شر�ء �الإ�شتثمار�ت عادة بنية �لبيع في �لم�شتقبل �لقريب وت�شنف على �أنها محتفظ بها للمتاجرة. بالن�شبة لالإ�شتثمار�ت 

�لم�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل بيان �الأرباح و�لخ�شائر، يجب �أن تتوفر �لمعايير �لتالية:

• يقوم �لت�شنيف باإز�لة �أو تقليل �لمعالجة �لغير مماثلة �لتي يمكن �أن تن�شاأ بطريقة �أو باأخرى من قيا�س �لموجود�ت �أو 	
�لمطلوبات �أو تثبيت �الأرباح �أو �لخ�شائر على �أ�ش�س مختلفة، �أو

• عندما تكون �لموجود�ت و�لمطلوبات جزء من �لموجود�ت �لمالية �أو �لمطلوبات �لمالية للمجموعة �أو كالهما و�لتي 	
يتم �إد�رتها، ويتم تقييم �أد�ئهم ��شتنادُ� �إلى �لقيمة �لعادلة.

�لمحتفظ بها لتاريخ �الإ�شتحقاق
�إظهارها  يتم  �الإ�شتحقاق،  لتاريخ  بها  و�لتي يحتفظ  �أو يمكن تحديدها  ثابتة  ينتج عنها دفعات  �لتي  �لمالية  �الأور�ق  �إن 

بالتكلفة �لمطفاأة باإ�شتخد�م طريقة �شعر �لفائدة �لفعلي ناق�شًا �لمخ�ش�س لالإنخفا�س �لد�ئم في �لقيمة.

�لموجود�ت �لمالية �لمتوفرة للبيع
غير  �أو  للبيع  متوفرة  كموجود�ت  م�شنفة  وهي  م�شتقة  غير  مالية  موجود�ت  هي  د�ئنة.  و�شند�ت  �أ�شهم  على  ت�شتمل 
م�شنفة في �أي من �لفئات �أعاله. �إن �الإ�شتثمار�ت في �الأ�شهم �لم�شنفة كمتوفرة للبيع هي غير م�شنفة كمحتفظ بها 
�إن �ل�شند�ت �لد�ئنة في هذه �لفئة هي تلك �لتي  �أو �لخ�شائر.  للمتاجرة وال م�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �الأرباح 
�شيتم �الحتفاظ بها لفترة غير محددة وقد يتم بيعها �إ�شتجابًة الإحتياجات �لح�شول على �ل�شيولة �أو �إ�شتجابًة للتغير�ت 
في ظروف �ل�شوق.  يتم قيا�س هذه �الإ�شتثمار�ت بعد �لتثبيت �الأولي بالقيمة �لعادلة. يتم �إدر�ج �أرباح �أو خ�شائر �لقيمة 
منخف�شة  �أنها  على  �الإ�شتثمار�ت  تحدد  �أو  �الإ�شتثمار�ت  �إ�شتبعاد  يتم  حتى  �لملكية  حقوق  في  منف�شل  كعن�شر  �لعادلة 
�لقيمة. عند �الإ�شتبعاد �أو �الإنخفا�س في �لقيمة يتم تحويل �الأرباح و�لخ�شائر �لمتر�كمة للقيمة �لعادلة و�لمدرجة �شابقًا 

في حقوق �لملكية �إلى بيان �الإير�د�ت.

الإنخفا�س في قيمة الموجودات المالية
�لمالية  �الأ�شول  �أحد  باأن  دليل مو�شوعي  يوجد  كان  �إذ�  فيما  لتحديد  �لمالي  �لمركز  بيان  كل  بتاريخ  تقييم  �إجر�ء  يتم 
قد تعر�س الإنخفا�س في قيمته. في حالة وجود مثل هذ� �لدليل فاإن خ�شائر �الإنخفا�س في �لقيمة يتم تثبيتها في بيان 

�الإير�د�ت. يحدد �الإنخفا�س �لد�ئم كما يلي:

بالن�شبة لالأ�شول �لتي �أظهرت بالقيمة �لعادلة فاإن �الإنخفا�س في �لقيمة يمثل �لفرق ما بين �لتكلفة و�لقيمة �لعادلة،  �أ. 
ناق�شًا �أية خ�شائر لالإنخفا�س في �لقيمة تم تثبيتها �شابقًا في بيان �الإير�د�ت.

بالن�شبة لالأ�شول �لتي �أظهرت بالتكلفة فاإن �الإنخفا�س في �لقيمة يمثل �لفرق ما بين �لمبلغ �لمدرج و�لقيمة �لحالية  ب. 
للتدفقات �لنقدية �لم�شتقبلية �لمخ�شومة ح�شب �شعر �ل�شوق �لحالي للعائد من �أ�شل مالي م�شابه.
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الموجودات المالية )تتمة(
بالن�شبة لالأ�شول �لتي �أظهرت بالتكلفة �لمطفاأة فاإن �الإنخفا�س في �لقيمة يمثل �لفرق مابين �لمبلغ �لمدرج و�لقيمة  ج. 

�لحالية للتدفقات �لنقدية �لم�شتقبلية �لمخ�شومة ب�شعر �لفائدة �لفعلية �الأ�شلية.

اإنخفا�س قيمة الموجودات غير المالية )باإ�شتثناء ال�شهرة(
تقوم �لمجموعة بتاريخ �إعد�د �لتقارير �لمالية بتقييم فيما �إذ� كان هناك موؤ�شر باأن �أحد �الأ�شول قد �إنخف�شت قيمته. 
في حالة وجود مثل هذ� �لموؤ�شر، �أو عندما يتوجب �إجر�ء �ختبار �الإنخفا�س في �لقيمة �ل�شنوي، تقوم �لمجموعة بتقدير 
�لعادلة  �لقيمة  يمثل  �لنقد  تولد  �لتي  للوحد�ت  �أو  لالأ�شل  للتح�شيل  �لقابل  �لمبلغ  �إن  لالأ�شل.  للتح�شيل  �لقابل  �لمبلغ 
لالأ�شل ناق�شًا �لتكاليف للبيع و�لقيمة �لم�شتخدمة له �أيهما �أعلى. عندما يزيد �لمبلغ �لمدرج لالأ�شل �أو �لوحد�ت �لتي 
تولد �لنقد عن �لمبلغ �لقابل للتح�شيل، يعتبر �الأ�شل منخف�س �لقيمة ويتم تخفي�س قيمته �إلى �لمبلغ �لقابل للتح�شيل.

�إلى �لقيمة  وعند تقييم �لقيمة �لم�شتخدمة، فاإن �لتدفقات �لنقدية �لم�شتقبلية �لمقدرة �لعائدة لالأ�شل يتم تخفي�شها 
�لمحددة  و�لمخاطر  للنقود  �لزمنية  للقيمة  �لحالية  �ل�شوق  تقييمات  تعك�س  �لتي  �لخ�شم  �أ�شعار  با�شتخد�م  �لحالية 
لالأ�شل. عند تحديد �لقيمة �لعادلة ناق�شًا �لتكاليف للبيع، يتم ��شتخد�م نموذج تقييم منا�شب. يتم تاأكيد هذ� �الحت�شاب 

بم�شاعفات �لتقييم �أو �أية موؤ�شر�ت �أخرى متوفرة للقيمة �لعادلة.

اإ�شتبعاد الأدوات المالية
يتم �إ�شتبعاد �الأدو�ت �لمالية عندما لم تعد �لمجموعة ت�شيطر على �لحقوق �لتعاقدية �لتي تتاألف من �الأدو�ت �لمالية، وهذه 

�لحالة تكون عادة عند بيع �الأد�ة �أو �أن جميع �لتدفقات �لنقدية �لمرتبطة باالأد�ة تحول من خالل طرف ثالث م�شتقل.

اأر�شدة التاأمين المدينة 
يتم تثبيت ذمم �لتاأمين �لمدينة عند ��شتحقاقها ويتم قيا�شها عند �لتثبيت �الأولي بالقيمة �لعادلة للمبلغ �لم�شتلم �أو �لقابل 
�أو  �الأحــد�ث  ت�شير  �لقيمة عندما  في  �الإنخفا�س  �لمدينة بخ�شو�س  �لتاأمين  لذمم  �لمدرجة  �لقيم  يتم مر�جعة  للقب�س. 
�لظروف باأن �لمبالغ �لمدرجة يمكن �أن ال يتم تح�شيلها، مع ت�شجيل خ�شائر �الإنخفا�س في �لقيمة في بيان �الإير�د�ت �لموحد.

النقدية و�شبه النقدية
تتاألف �لنقدية و�شبه �لنقدية من �الأر�شدة لدى �لبنوك و�لنقد في �ل�شندوق و�لود�ئع �لق�شيرة �الأجل �لتي ت�شتحق في 

�الأ�شل خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل �لو�ردة في بيان �لمركز �لمالي.

التزامات عقود التاأمين
احتياطي االأق�ضاط غير المكت�ضبة

االأق�ضاط  �ضافي  من  المئوية  الن�ضبة  اأ�ضا�ض  على  العامة  التاأمينات  باأعمال  المتعلقة  المكت�ضبة  غير  االأق�ضاط  تحت�ضب 
يتم  �لمتحدة.  �لعربية  �الإمــار�ت  دولة  في  �لتاأمين  قو�نين  ح�شب  �لمتوجب  �الأدنــى  �لحد  �الأقل  على  وت�شاوي  �لمكتتبة 
للتقييم  ا�ضتنادًا  الحياة  التاأمين على  التاأمينات الطبية ومجموعات  المكت�ضبة الأعمال  االأق�ضاط غير  احت�ضاب احتياطي 
�لعربية �لمتحدة وقو�نين  �لتاأمين في دولة �الإمار�ت  �لمادة ٤٤ من قانون �شركات  �الأكتو�ري �لم�شتقل ح�شب متطلبات 

�لتاأمين في �لمنطقة �لمعنية �لتي �شجلت فيها �ل�شركات �لتابعة.

�لمطالبات تحت �ل�شد�د
اإن التزامات عقود التاأمين يتم تثبيتها عند اإبرام العقود وتحميل االأق�ضاط. هذه االلتزامات تعرف بمخ�ض�ض المطالبات 
�لمركز  بيان  بتاريخ  ت�شدد كما  �لتي حدثت ولم  �لمطالبات  �لمقدرة لجميع  �لنهائية  �لتكلفة  وت�شتند على  �ل�شد�د  تحت 
�أنو�ع �لمطالبات، لذلك فاإن  �لتبليغ و�ل�شد�د لبع�س  تاأخير�ت في  �أم ال. قد تكون هناك  �الإبالغ عنها  �لمالي، �شو�ء تم 
�لتكلفة �لنهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها بالتاأكيد بتاريخ بيان �لمركز �لمالي. �إن �الإلتز�م ال يخ�شم مقابل �لقيمة 

�لمالية للزمن. يتم �شطب �اللتز�م عند �نتهاء �لعقد �أو بطالنه �أو �إلغاوؤه.

الدائنون والم�شاريف الم�شتحقة الدفع
��شتلمت �لمجموعة  �أو خدمات �شو�ء  �لم�شتقبل لقاء تزويد �لمجموعة بب�شاعة  �لم�شتحقة �لدفع في  �لمبالغ  تثبيت  يتم 

فو�تير من �لموردين �أو لم ت�شتلم.



وال�شركات التابعة لها 
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المخ�ش�شات
نتيجة حدث �شابق وتكون تكاليف �شد�د  �أو فعلي( على �لمجموعة  �لتز�م )قانوني  تثبيت �لمخ�ش�شات عند وجود  يتم 

�اللتز�م محتملة وقابلة للتحديد ب�شكل موثوق.

مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم �لمجموعة بتكوين مخ�ش�س للمبالغ �لو�جبة �لدفع لقاء مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين �لعاملين في دولة �الإمار�ت 
ُعمان  فرع  في  �لعاملين  للموظفين  وبالن�شبة  �لمتحدة  �لعربية  �الإمــار�ت  دولة  في  �لعمل  لقانون  وفقًا  �لمتحدة  �لعربية 
للمجموعة و�ل�شركات �لتابعة وفقًا لقانون �لعمل في �لمنطقة �لمعنية. ت�شتند �لمبالغ �لم�شتحقة �لدفع عن هذه �لمز�يا 
عادة على �لر�تب �لنهائي وطول مـدة خدمة �لموظفين، خ�شوعًا الإتمام �لحد �الأدنى من فترة �لخدمة. يوؤخذ مخ�ش�س 

للتكاليف �لمتوقعة لهذه �لمز�يا على مدى فترة �لخدمة.

�لعامة  �لهيئة  قبل  من  تاأ�شي�شه  تم  تقاعد  �شندوق  في  م�شاهمات  �لمجموعة  تقدم  �لمو�طنين،  �لموظفين  بخ�شو�س 
للمعا�شات و�لتاأمينات �الإجتماعية وتحت�شب كن�شبة مئوية من رو�تب �لموظفين. تقت�شر �لتز�مات �لمجموعة على هذه 

�لم�شاهمات و�لتي تحّمل للم�شاريف عند ��شتحقاقها.

تحقق الإيرادات
اإيرادات اأق�ضاط التاأمين

اإجمالي االأق�ضاط المكتتبة:
اأق�ضاط التاأمين المكتتبة تمثل اإجمالي االأق�ضاط المدفوعة لكامل فترة التاأمين بموجب وثائق التاأمين التي  اإن اإجمالي 
وت�شتمل  �لوثيقة،  بد�ية  منذ  ح�شابها  ويتم  �لمالية،  �لقو�ئم  تغطيها  �لتي  �لمحا�شبية  �لفترة  خالل  �ل�شركة  �أ�شدرتها 

االأق�ضاط اأي�ضا على اأي تعديالت تخ�ض الوثائق التي تم اكتتابها في فترات محا�ضبية �ضابقة.

االأق�ضاط الغير مكت�ضبة:
هو ذلك الجزء من االأق�ضاط المكتتبة الغير مكت�ضبه والذي يقابل االأخطار التي تقع في فترة مالية الحقه. يتم ح�ضاب االأق�ضاط 

�لغير مكت�شبة نظر� لعدم تو�فق �لفترة �لتي تغطيها وثيقة �لتاأمين مع �لفترة �لمحا�شبية �لتي تغطيها �لقو�ئم �لمالية.

اأق�ضاط اإعادة التاأمين:
اإلى  اإعادتها  اأق�ضاط اإعادة التاأمين الم�ضنده لمعيدي التاأمين مقابل تحمل المخاطر المحتملة من الوثائق التي تم  هي 
�شركات �الإعادة في �لفترة �لمحا�شبية للقو�ئم �لمالية وت�شتمل �أي�شا على �أي تعديالت تخ�س �لوثائق �لتي تم �كتتابها 

في فتر�ت محا�شبية �شابقة.

اأق�ضاط اإعادة التاأمين الغير مكت�ضبة:
المحا�ضبية  الفترة  فترة مالية الحقة وال تخ�ض  تقع في  التي  االأخطار  التاأمين مقابل  لمعيدي  الم�ضتحقه  االأق�ضاط  هي 

�لحالية للقو�ئم �لمالية.

العمولت المكت�شبة
تثبت �لعموالت �لمكت�شبة في �لح�شابات بتاريخ كتابة �لبو�ل�س �لخا�شة بها.

اإيرادات وم�شاريف الفوائد
يتم تثبيت �إير�د�ت �لفو�ئد وم�شاريف �لفو�ئد بالتنا�شب مع �لفترة �لزمنية.

الإيرادات من اإ�شتثمارات اأخرى
- يتم �حت�شاب �أرباح �الأ�شهم عندما ي�شتحق قب�س �لدفعات.

- يتم تثبيت �إير�د�ت �الإيجار كاإير�د�ت خالل �لفترة �لتي تتعلق بها.
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تحقق الإيرادات )تتمة(
المطالبات وتثبيت الم�شاريف

تتاألف �لمطالبات من �لمبالغ �لمتوجبة �لدفع لحاملي �لعقود و�الأطر�ف �الأخرى وم�شاريف ت�شوية �لخ�شائر �لمتعلقة بها 
بعد تنزيل �لقيمة كخردة و�لتح�شيالت �الأخرى وتحّمل لالإير�د�ت عند حدوثها. تتاألف �لمطالبات من �لمبالغ �لمتوجبة 

�لدفع �لمقدرة بخ�شو�س �لمطالبات �لمقدمة للمجموعة وتلك �لغير مقدمة بتاريخ بيان �لمركز �لمالي.

بتقدير  عادة  �لم�شتقلون  �لخ�شائر  معاينو  ويقوم  �ل�شابقة.  للخبرة  ��شتنادً�  مطالباتها  بتقدير  عادة  �لمجموعة  تقوم 
�ل�شابقة  �لمجموعة  وخبرة  �الإد�رة  لتقدير�ت  ��شتنادً�  بمخ�ش�س  �الحتفاظ  يتم  لذلك  باالإ�شافة  �لممتلكات.  مطالبات 
بخ�شو�س ت�شديد �لمطالبات �لتي حدثت ولم تعلن بتاريخ بيان �لمركز �لمالي. �إن �أي فرق ما بين �لمخ�ش�شات بتاريخ 

بيان �لمركز �لمالي و�لت�شديد�ت و�لمخ�ش�شات في �ل�شنة �لتالية يدرج �شمن ح�شاب �لتاأمين لتلك �ل�شنة.

تكاليف اإ�شدار البوال�س
تحّمل �لعموالت و�لتكاليف �الأخرى �لمتعلقة مبا�شرًة باإ�شد�ر عقود �لتاأمين وتجديدها في بيان �الإير�د�ت �ل�شاملة عند حدوثها.

اختبار كفاية اللتزام
تقوم �لمجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم فيما �إذ� كانت �لتز�مات �لتاأمين �لمثبتة كافية با�شتخد�م �لتقدير�ت 
اللتز�ماتها  �لمدرج  �لمبلغ  �أن  �لتقييم  �أظهر  �إذ�  لديها.  �لتاأمين  عقود  بموجب  �لم�شتقبلية  �لنقدية  للتدفقات  �لحالية 
لبيان  �لحال  في  تحميله  يتم  �لنق�س  كل  فاإن  �لمقدرة  �لم�شتقبلية  �لنقدية  �لتدفقات  �شوء  على  كاٍف  غير  �لتاأمينية 
�الإير�د�ت و�إيجاد مخ�ش�س �أخطار �شارية. ال تقوم �لمجموعة بخ�شم �لتز�ماتها بخ�شو�س �لمطالبات غير �لمدفوعة 

نظرً� الأن جميع �لمطالبات من �لمتوقع ت�شديدها فعليًا خالل �شنة من تاريخ بيان �لمركز �لمالي.

عقود اإعادة التاأمين المبرمة
تقوم �لمجموعة بتغطية مخاطر �لتاأمين �أثناء �شير �الأعمال �لعادية لجميع �أ�شناف �لتاأمين لديها. تمثل موجود�ت �إعادة 
يتم  �لتاأمين  �إعادة  �شركات  للتح�شيل من  �لقابلة  �لمبالغ  �إن  �لتاأمين.  �إعادة  �شركات  �لم�شتحقة من  �الأر�شدة  �لتاأمين 
�أو �لمطالبات �لم�شددة �لمرتبطة ببو�ل�س �إعادة �لتاأمين  تقديرها بما يتما�شى مع مخ�ش�س �لمطالبات تحت �ل�شد�د 
وهي وفقًا لعقود �إعادة �لتاأمين ذ�ت �لعالقة. تظهر هذه �لمبالغ »كموجود�ت �إعادة �لتاأمين« في بيان �لمركز �لمالي �إلى 
حين ت�شديد �لمطالبة من قبل �لمجموعة. عند ت�شديد �لمطالبة يتم تحويل �لمبلغ �لم�شتحق من �شركة �إعادة �لتاأمين 

بخ�شو�س �لمطالبة �لمدفوعة �إلى »�لذمم �لمدينة �لناتجة عن �لتاأمين«.

ال تعفي اتفاقيات اإعادة التاأمين المغطاة المجموعة من التزاماتها لحاملي البوال�ض. يتم عر�ض االأق�ضاط والمطالبات 
على اأ�ضا�ض اإجمالي لكل من اأق�ضاط اإعادة التاأمين المتنازل عنها والمفتر�ضة.

لو  الطريقة فيما  بنف�ض  كاإيرادات  تثبيتها  يتم  تفوي�ضية ب�ضورة رئي�ضية  التي هي عقود  التاأمين  اإعادة  االأق�ضاط من  اإن 
�عتبر �إعادة �لتاأمين كاأعمال مبا�شرة. بتاريخ كل �شنة مالية، تجري �لمجموعة تقييما فيما �إذ� كان يوجد موؤ�شر باأن �أ�شل 
�إعادة �لتاأمين قد تكون �نخف�شت قيمته. عند وجود مثل هذ� �لموؤ�شر، تقوم �لمجموعة بتقدير �لمبلغ �لممكن تح�شيله. 
عندما تزيد �لقيمة �لمدرجة الأ�شل �إعادة �لتاأمين عن �لمبلغ �لممكن تح�شيله، يعتبر �الأ�شل �نخف�شت قيمته ويخف�س 

�إلى �لمبلغ �لممكن تح�شيله.

عقود الإيجار
�لمجموعة كم�شتاأجر

�لمخاطر  بجميع  كبيرة  ب�شورة  �لموؤجر  يحتفظ  �الإيجار حيث  عقود  �إن  تمويلية.  �إيجار  عقود  �أية  �لمجموعة  لدى  لي�س 
و�لمز�يا لملكية �الأ�شل يتم ت�شنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلية. يتم تثبيت دفعات عقود �الإيجار �لت�شغيلية كم�شروف في بيان 

�الإير�د�ت على �أ�شا�س طريقة �لق�شط �لثابت على مدى فترة �لعقد.



وال�شركات التابعة لها 
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عقود الإيجار )تتمة(
�لمجموعة كموؤجر

�إن عقود �الإيجار عندما ال تقوم �لمجموعة بتحويل ب�شورة كبيرة جميع �لمخاطر و�لمز�يا لملكية �الأ�شل يتم ت�شنيفها 
كعقود �إيجار ت�شغيلية. �إن �لتكاليف �لمبا�شرة �الأولية �لتي حدثت في �لتفاو�س على عقود �الإيجار �لت�شغيلية يتم �إ�شافتها 

�إلى �لمبلغ �لمدرج لالأ�شل �لموؤجر ويتم تثبيته على مدى فترة �لعقد على نف�س �الأ�ش�س كاإير�د�ت �الإيجار.

الت�شوية
يتم ت�شوية �لموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية ويدرج �شافي �لمبلغ في بيان �لمركز �لمالي فقط عند وجود حق ملزم قانونيًا 
لت�شوية �لمبالغ �لمثبتة وال توجد نية لل�شد�د على �الأ�شا�س �ل�شافي �أو لتحقيق �لموجود�ت و�شد�د �لمطلوبات بالتز�من. 
معيار                  به ح�شب  م�شموحًا  �أو  متوجبًاً  ذلك  كان  �إذ�  �إال  �الإيــر�د�ت  بيان  في  ت�شويتها  يتم  ال  و�لم�شروفات  �الإيــر�د�ت  �إن 

�أو تف�شير محا�شبي.

القيمة العادلة
�لمتد�ولة  �لعطاء�ت  �أ�شعار  �إلى  �لعادلة بالرجوع  �لقيمة  �أ�شو�ق منظمة، تحدد  �لمتاجر بها في  �الإ�شتثمار�ت  بخ�شو�س 

في �شوق �الأور�ق �لمالية.

�لحالية  �ل�شوق  لقيمة  بالرجوع  �لعادلة  �لقيمة  تحديد  يتم  �لمتد�ولة  غير  �لمال  ر�أ�ــس  حقوق  الإ�شتثمار�ت  بالن�شبة 
الإ�شتثمار�ت م�شابهة �أو معامالت �ل�شوق �العتيادية �أو ��شتنادً� �إلى �لتدفق �لنقدي �لمخ�شوم �لمتوقع.

العمالت الأجنبية
�لموجود�ت  وتحول  �لمعامالت.  بتاريخ  �ل�شائدة  �ل�شرف  �أ�شعار  �الأجنبية ح�شب  بالعمالت  تتم  �لتي  �لمعامالت  ت�شجل 
�ل�شرف  �أ�شعار  �لمتحدة ح�شب متو�شط  �لعربية  �الإمار�ت  �إلى درهم  �الأجنبية  بالعمالت  �لم�شجلة  �لمالية  و�لمطلوبات 

�ل�شائدة بتاريخ بيان �لمركز �لمالي. تدرج جميع �لفروقات �لناتجة عن �لتحويل في بيان �الإير�د�ت �لموحدة.

اإعداد تقارير القطاعات
�إن �عد�د تقارير �لقطاعات �لخا�س بالمجموعة ي�شتند على �لقطاعات �لت�شغيلية �لتالية: قطاع �لتاأمينات �لعامة وقطاع 

�لتاأمين على �لحياة وقطاع �الإ�شتثمار�ت.

ت�شنيف المنتجات
�إن عقود �لتاأمين هي �لعقود حيث تكون �ل�شركة )�لموؤمن( قد قبلت مخاطر �لتاأمين �لجوهرية من طرف �آخر )حامل 
�لموؤمن  )�لحدث  ومحدد  موؤكد  غير  م�شتقبلي  حدث  كان  �إذ�  �لبو�ل�س  لحاملي  للتعوي�س  بالمو�فقة  وذلك  �لبولي�شة( 
عنه( يوؤثر �شلبًا على حاملي �لبو�ل�س. ب�شورة عامة، تقوم �لمجموعة بتحديد فيما �إذ� كان لديها مخاطر تاأمين جوهرية 
�أي�شًا  �لتاأمين  لعقود  يمكن  يحدث.  لم  �لموؤمن  �لحدث  كان  �إذ�  �لدفع  �لمتوجبة  �لمز�يا  مع  �لمدفوعة  �لمز�يا  بمقارنة 

تحويل �لمخاطر �لمالية.

�إمكانية  �إن �لمخاطر �لمالية هي �لمخاطر من  �لتي تّحول �لمخاطر �لمالية �لجوهرية.  �إن عقود �الإ�شتثمار هي �لعقود 
�لمتغير غير  مالي وغير  �أن  �ل�شهم في حالة  �شعر  �أو  �لمحددة  �لفائدة  �أ�شعار  �أكثر من  �أو  و�حدة  �لتغيير م�شتقباًل في 
�أو  �الإئتمان  �ل�شعر، ت�شنيف �الئتمان، موؤ�شر  �لعملة �الأجنبية، موؤ�شر  �لمنتج، �شعر �شرف  �أو �شعر  �لعقد  محدد لطرف 

بند متغير �آخر.

عندما يتم ت�شنيف عقد على �أنه عقد تاأمين فاإنه يبقي عقد تاأمين لبقية مدة �شريانه، حتى لو �نخف�شت مخاطر �لتاأمين 
ب�شورة جوهرية خالل هذه �لفترة، �إال �إذ� �ألغيت جميع �لحقوق و�الإلتز�مات �أو �نتهت مدة �شريانها. يمكن �إعادة ت�شنيف 

عقود �الإ�شتثمار �أو �أية عقود تاأمين بعد �لبدء في �لعمل �إذ� �أ�شبحت مخاطر �لتاأمين جوهرية.

ال توجد لدى �لمجموعة �أية عقود ��شتثمار �أو �أية عقود تاأمين ذ�ت مز�يا م�شاركة غير م�شروطة.
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الموجودات الثابتة  3
معد�ت �لمكاتب

�لمجموع�ل�شيار�تو�الأثاث و�لتركيباتمباني�أر��شي
�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم

�لتكلفة:
٩.٧٩٤2.٦٦٣١2.٤٥٧--في ١ يناير 2٠١١

2٠.٠٠٠٩٦.٤٥٦٤.٩٣٩٧8١2١.٤٧٣�الإ�شافات
)2.٦٦٦()٧2٧()١.٩٣٩(--�الإ�شتبعاد�ت

20.00096.45612.7942.014131.264في 31 دي�شمبر 2011

�الإ�شتهالك:
٦.٠٠8٩٣٣٦.٩٤١--في ١ يناير 2٠١١

٧٤١.٠٦١٤٧8١.٦١٣-لل�شنة
)١.8٥٠()٣٧8()١.٤٧2(--لالإ�شتبعاد�ت

745.5971.0336.704-في 31 دي�شمبر 2011

�شافي �لقيمة �لمدرجة:
20.00096.3827.197981124.560في 31 دي�شمبر 2011

معد�ت �لمكاتب
�لمجموع�ل�شيار�تو�الأثاث و�لتركيبات

�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم
�لتكلفة:

٩.٣٩٤2.٦٣١١2.٠2٥في ١ يناير 2٠١٠
٥٥٧١.١٠٧١.٦٦٤�الإ�شافات

)١.2٣2()١.٠٧٥()١٥٧(�الإ�شتبعاد�ت

٩.٧٩٤2.٦٦٣١2.٤٥٧في ٣١ دي�شمبر 2٠١٠

�الإ�شتهالك:
٤.٩٩8٧٦٤٥.٧٦2في ١ يناير 2٠١٠

١.١٤٧٦٠٥١.٧٥2لل�شنة
)٥٧٣()٤٣٦()١٣٧(لالإ�شتبعاد�ت

٦.٠٠8٩٣٣٦.٩٤١في ٣١ دي�شمبر 2٠١٠

�شافي �لقيمة �لمدرجة:
٣.٧8٦١.٧٣٠٥.٥١٦في ٣١ دي�شمبر 2٠١٠

�إن �الإ�شتهالك �لمحمل لل�شنة وقدره ١.٦١٣ �ألف درهم )2٠١٠ – ١.٧٥2 �ألف درهم( تم �إدر�جه �شمن بند �لم�شاريف 
�لعمومية و�الإد�رية.
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العقارات الإ�شتثمارية  4
20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم

بالتكلفة )د�خل دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة(
127.802١2٧.8٠2في ١ يناير

-)127.802(�الإ�شتبعاد�ت

١2٧.8٠2-�لر�شيد في نهاية �ل�شنة

الإ�شتثمار في �شركة �شقيقة  5
20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم

24.3512٤.٣٥١�أ�شهم بالتكلفة

ح�شة �لمجموعة من �حتياطيات ما بعد �ال�شتحو�ذ:
10.172٥.٦٣٧في ١ يناير

3.358٤.٥٣٥�لح�شة من �لنتائج لل�شنة

13.530١٠.١٧2�لر�شيد في نهاية �ل�شنة

37.881٣٤.٥2٣�الإ�شتثمار في �شافي حقوق �لملكية في نهاية �ل�شنة

�إن �الإ�شتثمار في �ل�شركة �ل�شقيقة يمثل ح�شة بن�شبة ٤٠% في �ضركة الم�ضرق العربي للتاأمين، �ضوريا، �ضركة م�ضاهمة 
عامة م�شجلة وموؤ�ش�شة في �شوريا.

يبين �لجدول �لتالي ملخ�س �لمعلومات �لمتعلقة باإ�شتثمار�ت �لمجموعة في �ل�شركة �ل�شقيقة:

20112٠١٠
�ألف درهماألف درهم

�لح�شة من بيان �لمركز �لمالي لل�شركة �ل�شقيقة:
66.993٥٦.8١٥�لموجود�ت �لمتد�ولة 

1.675١.88٧�لموجود�ت غير �لمتد�ولة
)2٤.١٧٩()30.787(�لمطلوبات �لمتد�ولة

37.881٣٤.٥2٣�شافي �لموجود�ت

�لح�شة من �إير�د�ت ونتائج �ل�شركة �ل�شقيقة:
22.4142٧.٤١2�إير�د�ت

3.358٤.٥٣٥نتائج
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الإ�شتثمارات في الأوراق المالية  6
�لقيمة �لعادلة�لقيمة �لمدرجة

20112٠١٠20112٠١٠
�ألف درهماألف درهم�ألف درهماألف درهم

الإ�شتثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ح�شاب الأرباح والخ�شائر
�لمحافظ �لمد�رة

1.9322.2٧٩1.9322.2٧٩- خارج �أ.ع.م

1.9322.2٧٩1.9322.2٧٩
6.500٦.٦٠26.500٦.٦٠2�الأ�شهم �لمتد�ولة �لمحتفظ بها لغر�س �لمتاجرة )د�خل �أ.ع.م(

8.4328.88١8.4328.88١
الإ�شتثمارات المحتفظ بها لال�شتحقاق

�شند�ت
44.661٣.١8844.661٣.١88غير متد�ولة - خارج �أ.ع.م

44.661٣.١8844.661٣.١88
الإ�شتثمارات المتوفرة للبيع

�شند�ت
8.4508.22٥8.4508.22٥متد�ولة )د�خل �أ.ع.م(

-16.937-16.937غير متد�ولة - خارج �أ.ع.م

25.3878.22٥25.3878.22٥
�أ�شهم

2.596٣.٦٣٧2.596٣.٦٣٧متد�ولة )د�خل �أ.ع.م(
30.6112٥.8٦٥30.6112٥.8٦٥غير متد�ولة )د�خل �أ.ع.م(

58.594٣٧.٧2٧58.594٣٧.٧2٧

111.687٤٩.٧٩٦111.687٤٩.٧٩٦

�إن �أ�شهم �الأور�ق �لمالية �لغير متد�ولة تظهر بالتكلفة ب�شبب طبيعة �لتدفقات �لنقدية �لم�شتقبلية �لتي ال يمكن �لتنبوؤ 
بها وعدم وجود طرق �أخرى للو�شول �إلى قيمة عادلة موثوق بها.

�إن �الإ�شتثمار�ت غير �لمتد�ولة �لمحتفظ بها لتاريخ �ال�شتحقاق مرهونة لتتما�شى مع �لمتطلبات �لتنظيمية للتاأمين في م�شر.

مدينو التاأمين  7
20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم

150.787١٤٦.١١٩اأق�ضاط التاأمين واأر�ضدة �ضركات التاأمين المدينة
31.915٥١.28١�أر�شدة م�شتحقة من �شركات �إعادة �لتاأمين بخ�شو�س مطالبات م�شددة

21.972٣٦.١٩8�أر�شدة م�شتحقة من �أطر�ف ذ�ت عالقة )�إي�شاح ١8(

204.6742٣٣.٥٩8

�إن جميع �لمبالغ �لمذكورة �أعاله ت�شتحق �لدفع خالل ١2 �شهرً� من تاريخ بيان �لمركز �لمالي. �إن ح�شة معيدي �لتاأمين 
من �لمطالبات غير �لم�شددة من قبل �لمجموعة بتاريخ بيان �لمركز �لمالي تم �الإف�شاح عنها في �الإي�شاح رقم ١٣. �إن 

�لمبالغ �لم�شتحقة �لدفع من معيدي �لتاأمين �لذين تم �لتعاقد معهم يتم ت�شديدها عادة على �أ�شا�س ربع �شنوي.
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مدينو التاأمين )تتمة(  7

كما في ٣١ دي�شمبر 2٠١١، فاإن اأق�ضاط التاأمين واأر�ضدة �ضركات التاأمين المدينة بالقيمة اال�ضمية ١١.٤٧٥ �ألف درهم 
)2٠١٠ – 8.٤٩٣ �ألف درهم( تعر�شت لالإنخفا�س في �لقيمة.

�إن �لحركات في مخ�ش�س �لذمم �لمدينة �لتي تعر�شت لالإنخفا�س في �لقيمة هي كما يلي:
20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم

8.493٦.٠٩٣في ١ يناير 
2.9822.٤٠٠�لمحمل لل�شنة

11.4758.٤٩٣في ٣١ دي�شمبر 

الودائع لدى البنوك  8

تت�شمن �لود�ئع لدى �لبنوك ما يلي:
20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم

وديعة نظامية ال يمكن �شحبها بدون مو�فقة م�شبقة من وز�رة �القت�شاد ح�شب �أ(
10.000١٠.٠٠٠�لمادة رقم )٤2( من �لقانون �التحادي رقم )٦( ل�شنة 2٠٠٧

ُعمان بخ�شو�س رخ�شة ب( �شلطنة  �لمال،  ل�شوق  �لعامة  �لهيئة  مبالغ مرهونة لدى 
11.708١١.٧٠8فرع �ل�شركة في م�شقط

478٤٧8مبالغ مرهونة لدى �لمكتب �التحادي �لُعماني للبطاقة �لبرتقاليةج(
550.506٩٧٥.٦8٧ود�ئع ثابتة الأجل ت�شتحق بعد ثالثة �أ�شهرد(

551.504١.٩٦٥ود�ئع ثابتة الأجل ت�شتحق خالل ثالثة �أ�شهر )�إي�شاح ٩(هـ(

1.124.196٩٩٩.8٣8

النقدية و�شبه النقدية  9

ت�شتمل �لنقدية و�شبه �لنقدية �لمدرجة في بيان �لتدفقات �لنقدية �لموحد على بنود �لمركز �لمالي �لتالية:
20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم

58.185٤٣.٠٠٦�الأر�شدة لدى �لبنوك و�لنقد في �ل�شندوق
551.504١.٩٦٥ود�ئع لدى �لبنوك ت�شتحق خالل ٣ �أ�شهر

609.689٤٤.٩٧١
)١.٩٦٥()551.504(ناق�شًا: مبالغ تم �الإف�شاح عنها تحت بند �لود�ئع �لثابتة الأجل )�إي�شاح 8(

58.185٤٣.٠٠٦
راأ�س المال  10

20112٠١٠
�ألف درهماألف درهم

 �لم�شدر و�لمدفوع بالكامل – ٣.٧٥٠.٠٠٠ �شهم قيمة كل منها ١٠٠ درهم
375.000٣٠٠.٠٠٠)2٠١٠ – ٣.٠٠٠.٠٠٠ �شهم قيمة كل منها ١٠٠ درهم(

و�فق �لم�شاهمون على زيادة ر�أ�س �لمال بمبلغ ٧٥ مليون درهم عن طريق ر�شملة �الحتياطي �لعام وذلك �أثناء �لجمعية 
�لعمومية �ل�شنوية �لتي عقدت في 2٧ فبر�ير 2٠١١. تم �النتهاء خالل �ل�شنة من �الجر�ء�ت �لقانونية بخ�شو�س �لزيادة 

في ر�أ�س �لمال.
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الحتياطيات  11

الطبيعة والغر�س من الحتياطيات
• الحتياطي النظامي	

من   %2٥ ي�شاوي  �لــذي  �لمبلغ  فوق  �لنظامي  �الحتياطي  زيــادة  عدم  �ل�شركة  قــررت  لل�شركة،  �الأ�شا�شي  للنظام  وفقًا 
هو  ال�ضنة  اأرباح  من   %١٠ من  �أقل  هو  و�لذي  �لنظامي،  �الحتياطي  �إلى  �لتحويل  فاإن  عليه،  بناء  �لمدفوع.  �لمال  ر�أ�س 
�إلى 2٥% من راأ�ض المال المدفوع. يمكن ا�ضتخدام هذا االحتياطي الأي غر�ض يقرره  �لمبلغ �لمطلوب لرفع �الحتياطي 

�لم�شاهمون وذلك بناء على تو�شية مجل�س �الإد�رة.

• الحتياطي القانوني	
اإلى االحتياطي القانوني.  اأرباح ال�ضنة  وفقًا لقانون �ل�شركات �لتجارية و�لنظام �الأ�شا�شي لل�شركة، يتم تحويل ١٠% من 
يجوز لل�شركة �أن تقرر �لتوقف عن مثل هذه �لتحويالت عندما ي�شبح �إجمالي �الحتياطي م�شاويًا ٥٠% من راأ�ض المال 

�لمدفوع. هذ� �الحتياطي غير قابل للتوزيع �إال في �لحاالت �لتي ي�شمح بها �لقانون.

• احتياطي خ�شائر ا�شتثنائية	
يتم تحويل مبلغ ي�شاوي ١٠% من �ضافي اإيرادات التاأمين لل�ضنة اإلى احتياطي خ�ضائر ا�ضتثنائية ل�ضمان اأن ال�ضركة لديها 

�شيولة كافية للوفاء بالمطالبات �ال�شتثنائية وغير �لمتكررة �لتي قد تطر�أ في �شنو�ت مقبلة.

• الحتياطي العام	
�إلى �الحتياطي �لعام بناًء على تو�شية مجل�س �الإد�رة. يمكن ��شتخد�م هذ� �الحتياطي لالأغر��س �لتي  تتم �لتحويالت 

ير�ها مجل�س �الإد�رة منا�شبة.

• احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع	
ي�شجل هذ� �الحتياطي �لتغير�ت في �لقيمة �لعادلة للموجود�ت �لمالية �لمتوفرة للبيع.

• احتياطي تحويل العمالت الأجنبية	
�لمالية  �لبيانات  تحويل  من  �لناتجة  �ل�شرف  �أ�شعار  فروقات  لت�شجيل  �الأجنبية  �لعمالت  تحويل  �حتياطي  ي�شتخدم 

لل�شركات �لتابعة �الأجنبية.

الأرباح المقترح توزيعها  12

بعـام  متعلقة  درهم(  مليون   ٦٠ لل�شهم )مجموعها  درهم   2٠ بو�قع  �لعام  وتوزيعها خالل  �أ�شهم  �أرباح  �الإعالن عن  تم 
2٠١٠. وخالل �لعام 2٠١٠، تم �الإعالن عن �أرباح �أ�شهم وتوزيعها بو�قع 2٠ درهم لل�شهم )مجموعها ٦٠ مليون درهم( 

متعلقة بعام 2٠٠٩.
�قترح مجل�س �الإد�رة توزيع �أرباح نقدية يبلغ مجموعها ٧٥ مليون درهم بو�قع 2٠ درهم لل�شهم وذلك للعام 2٠١١. تخ�شع 

هذه لمو�فقة �لم�شاهمين �أثناء �لجمعية �لعمومية �ل�شنوية �لتي �شتعقد خالل مار�س 2٠١2.

موجودات ومطلوبات عقود التاأمين  13

�ل�شافيح�شة معيدي �لتاأمين�الإجمالي
20112٠١٠20112٠١٠20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم�ألف درهماألف درهم�ألف درهماألف درهم

غير  االأق�����ض��اط  احتياطي 
142.471١2٥.22٦)٣٥٥.٣٩٤()401.803(544.274٤8٠.٦2٠�لمكت�شبة )�إي�شاح ١٣ �أ(
-78-)5(-83تكلفة �الإ�شتحو�ذ �لموؤجلة

�ل�شد�د  تحت  �لمطالبات 
120.283١١٥.٩٣١)22٥.١٩8()307.360(427.643٣٤١.١2٩)�إي�شاح ١٣ ب(

972.00082١.٧٤٩)709.168()٥8٠.٥٩2(262.8322٤١.١٥٧
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موجودات ومطلوبات عقود التاأمين )تتمة(  13

 13 )اأ( �سافي اإيرادات اأق�ساط التاأمين

ال�شـنة 2011
الإجماليالتاأمين على الحياةالتاأمينات العامة

ح�شةح�شةح�شة

الإجمالي
معيدي 
الإجماليال�شافيالتاأمين

معيدي 
الإجماليال�شافيالتاأمين

معيدي 
ال�شافيالتاأمين

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

335.490)929.724(27.1031.265.214)75.537(308.387102.640)854.187(1.162.574اإجمالي االأق�ض�اط
�لحركة في مخ�ش�س 

االأق�ضاط 
)17.801(46.653)64.454(247121)126()17.922(46.406)64.328(غير �لمكت�شبة

اإيرادات اأق�ض�اط 
317.689)883.071(27.2241.200.760)75.290(290.465102.514)807.781(1.098.246�لتاأمين

االأق�ض�اط غير 
�لمكت�شبة 

142.471)401.803(8.511544.274)23.722(133.96032.233)378.081(512.041كما في ٣١ دي�شمبر

�ل�شـنة 2٠١٠
�الإجمالي�لتاأمين على �لحياة�لتاأمينات �لعامة

ح�شةح�شةح�شة

�الإجمالي
معيدي 
�الإجمالي�ل�شافي�لتاأمين

معيدي 
�الإجمالي�ل�شافي�لتاأمين

معيدي 
�ل�شافي�لتاأمين

�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم

2٩8.٠2١)8٣٠.١٤٤(2٧.٤٠٠١.١28.١٦٥)٧٤.٥١8(2٧٠.٦2١١٠١.٩١8)٧٥٥.٦2٦(١.٠2٦.2٤٧اإجمالي االأق�ض�اط
�لحركة في مخ�ش�س 

االأق�ضاط 
)١2.٤٠٩(٣٧.١٠١)٤٩.٥١٠(٧٠8)٣.٠٠٥(٣.٧١٣)١٣.١١٧( ٤٠.١٠٦)٥٣.22٣(غير �لمكت�شبة

اإيرادات اأق�ض�اط 
28٥.٦١2)٧٩٣.٠٤٣(28.١٠8١.٠٧8.٦٥٥)٧٧.٥2٣(2٥٧.٥٠٤١٠٥.٦٣١)٧١٥.٥2٠(٩٧٣.٠2٤�لتاأمين

االأق�ض�اط غير 
�لمكت�شبة 

١2٥.22٦)٣٥٥.٣٩٤(8.٦٣2٤8٠.٦2٠)2٣.٤٧٥(١١٦.٥٩٤٣2.١٠٧)٣٣١.٩١٩(٤٤8.٥١٣كما في ٣١ دي�شمبر
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�إن �لحركة في مخ�ش�س �لمطالبات تحت �ل�شد�د وح�شة معيدي �لتاأمين ذ�ت �لعالقة كانت كما يلي:
20112٠١٠
ح�شةح�شة

�ل�شافيمعيدي �لتاأمين�الإجماليال�شافيمعيدي التاأمينالإجمالي
�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

في ١ يناير
٩٥.٧8٠)2٧٤.٩٠١(96.899٣٧٠.٦8١)225.198(322.097�لمطالبات �لمعلنة

١١.١٥٠ -19.032١١.١٥٠-19.032�لمطالبات �لمعلنة ولم يتم �إدر�جها

341.129)225.198(115.931٣8١.8٣١)2١٠٦.٩٣٠)٧٤.٩٠١
)١١٣.٤٦2(٤2٩.٥2٤)٥٤2.٩8٦()146.246(364.572)510.818(مطالبات �لتاأمين �لمدفوعة خالل �ل�شنة

١22.٤٦٣)٣٧٩.82١(150.810٥٠2.28٤)446.801(597.611�لمطالبات �لمعلنة
---)212(67)279(فروقات تحويل عملة �أجنبية

 
١١٥.٩٣١)22٥.١٩8(120.283٣٤١.١2٩)307.360(427.643في ٣١ دي�شمبر

�ل�شد�د  تحت  �لمطالبات  تحليل 
في ٣١ دي�شمبر

٩٦.8٩٩)22٥.١٩8(94.049٣22.٠٩٧)307.360(401.409�لمطالبات �لمعلنة
١٩.٠٣2-26.234١٩.٠٣2-26.234�لمطالبات �لمعلنة ولم يتم �إدر�جها

427.643)307.360(120.283٣٤١.١2٩)22٥.١٩8(١١٥.٩٣١

�إن �لمبالغ �لم�شتحقة من �شركات �إعادة �لتاأمين ت�شتحق �لدفع من �لناحية �لتعاقدية ح�شب بنود �تفاقيات �إعادة �لتاأمين 
من تاريخ ت�شديد �لمطالبات.

ال توجد هناك �أية مبالغ جوهرية لم يتم ت�شوية مبالغها و�أوقات ت�شديد �لمطالبات لها خالل �شنة و�حدة من تاريخ بيان 
�لمركز �لمالي.

موجودات ومطلوبات عقود التاأمين )تتمة(  13

�الإجمالي�لتاأمين على �لحياة�لتاأمينات �لعامة13 )ب( المطالبات تحت ال�شداد
�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم

في ١ يناير 2٠١٠:
٣١.2٤2٣8١.8٣١ ٣٥٠.٥8٩مطالبات تحت �ل�شد�د

)2٧٤.٩٠١()2٥.2٣٣()2٤٩.٦٦8(مبالغ م�شتحقة من معيدي �لتاأمين

١٠٠.٩2١٦.٠٠٩١٠٦.٩٣٠

٩.٠٠١)٣٤8(٩.٣٤٩�شافي �لزيادة

في ٣١ دي�شمبر 2٠١٠:
٣١٩.2٦٣2١.8٦٦٣٤١.١2٩مطالبات تحت �ل�شد�د

)22٥.١٩8()١٦.2٠٥()2٠8.٩٩٣(مبالغ م�شتحقة من معيدي �لتاأمين

١١٠.2٧٠٥.٦٦١١١٥.٩٣١

)2١2(٦٧)2٧٩(فروقات تحويل عملة �أجنبية
٣.٧8٠٧8٤٤.٥٦٤�شافي �لزيادة

في ٣١ دي�شمبر 2٠١١:
٤٠٣.٣٥٥2٤.288٤2٧.٦٤٣مطالبات تحت �ل�شد�د

)٣٠٧.٣٦٠()١٧.٧٧٦()28٩.٥8٤(مبالغ م�شتحقة من معيدي �لتاأمين

113.7716.512120.283



وال�شركات التابعة لها 

٢٠11         ال�صفحة الرابعة والثالثون ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

اإي�صاحات حول البيانات المالية الموحدة في 31 دي�صمبر 2011

قبل 
�لمجموع20082008200920102011�شنة �لحو�دث

�ألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

٥٣١.8٩2٥١٠.١٩2٥٤٩.٧2٦627.545-في نهاية �شنة �لحو�دث
-٥٤2.٧٣8٥١٦.٠٩١٥٧٤.8٣٤-بعد �شنة

--٥٣١.٤2٣٥٠2.١2٥-بعد �شنتين
---٤٩٤.٩٠٠-بعد ٣ �شنو�ت
----١.٠٩٣.٥2٩بعد ٤ �شنو�ت

1.093.529494.900502.125574.834627.545التقديرات الحالية للمطالبات المتراكمة

)٣٥٦.2٧٣()٣8٣.٩٥٧()٣٣٦.٩٥٩()2٣٧.٦٣١(-في نهاية �شنة �لحو�دث
-)٥١2.٧٣٤()٤١٥.88٥()٣٩٩.8١2(-بعد �شنة

--)٤٣١.٧٣٩()٤٧2.٣٥٦(-بعد �شنتين
---)٤8١.2٠٥(-بعد ٣ �شنو�ت
----)١.٠8٣.٣٣٩(بعد ٤ �شنو�ت

)356.273()512.734()431.739()481.205()1.083.339(الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
 

10.19013.69570.38662.100271.272427.643اإجمالي المطالبات تحت ال�شداد

)�إي�شاح ١٣(

موجودات ومطلوبات عقود التاأمين )تتمة(  13

13 )ب( المطالبات تحت ال�شداد )تتمة(

جدول تطّور المطالبات
يعك�س �لجدول �لتالي �لمطالبات �لمعلنة �لمتر�كمة وي�شمل كاًل من �لمطالبات �لمبّلغة و�لمطالبات �لمعلنة و�لتي لم يتم 

�إدر�جها لكل �شنة حو�دث متتالية بتاريخ كل بيان مركز مالي باالإ�شافة للدفعات �لمتر�كمة حتى تاريخه:

الدائنون الآخرون والمبالغ الم�شتحقة الدفع  14
20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم

11.552١٠.٥١٣مخ�ش�س تكاليف �لموظفين
52.224٥٣.٦٧٦د�ئنون �آخرون ومبالغ م�شتحقة �لدفع

10.4598.٩٧٦مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين )�إي�شاح ١٥(
13.772١٠.٥٥٧مبالغ م�شتحقة الأطر�ف ذ�ت عالقة )�إي�شاح ١8(

88.0078٣.٧22

مكافاأة نهاية الخدمة للموظفين  15

�إن �لحركة في �لمخ�ش�س �لمثبت في بيان �لمركز �لمالي هي كما يلي:
20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم

8.9768.٦82�لمخ�ش�س كما في ١ يناير
2.056١.2٥٦�لمخ�ش�س خالل �ل�شنة

)٩٦2()573(مكافاأة نهاية �لخدمة �لمدفوعة

10.4598.٩٧٦�لمخ�ش�س كما في ٣١ دي�شمبر
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اأرباح ال�شنة  16

20112٠١٠تم �إظهار �أرباح �ل�شنة بعد تحميل:
�ألف درهماألف درهم

61.260٥٦.٦١2تكاليف �لموظفين

5.590٥.٠82تكاليف �لتاأجير - عقود �الإيجار �لت�شغيلية

الربح الأ�شا�شي والمخفف لل�شهم  17

يتم �حت�شاب ربح �ل�شهم بتق�شيم �الأرباح �لعائدة للم�شاهمين على �لمعدل �لموزون لعدد �الأ�شهم �لقائمة خالل �ل�شنة 
وقدره ٣.٧٥٠.٠٠٠ �شهم. تم تعديل عدد �الأ�شهم �لقائمة لجميع �لفتر�ت نظرً� الأن ر�شملة �الحتياطي �لعام لم توؤدي 
�إلى زيادة �إجمالي �لم�شادر �لمتوفرة. لم يتم عر�س �أي رقم للربح �لمخفف لل�شهم نظرً� الأن �لمجموعة لم ت�شدر �أية 

�أدو�ت مالية قد يكون لها تاأثير على ربحية �ل�شهم عند ��شتخد�مها.

المعامالت مع الأطراف ذات العالقة  18

�الإد�رة  وموظفي  �الإد�رة  مجل�س  و�أع�شاء  �لرئي�شيين  و�لم�شاهمين  �ل�شقيقة  �ل�شركات  تمثل  �لعالقة  ذ�ت  �الأطر�ف  �إن 
�لعليا للمجموعة و�ل�شركات �لتي تحت �لرقابة �أو �لرقابة �لم�شتركة �أو تحت �لتاأثير �لجوهري من قبل �الأطر�ف. توؤخذ 

موافقة اإدارة المجموعة على االأ�ضعار و�ضروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت.

�أدرجت �لمعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة في بيان �الإير�د�ت كما يلي:

مجموعة �شركات �لفطيم
 �أطر�ف �أخرى

20112٠١٠ذ�ت عالقة
�ألف درهماألف درهم�ألف درهم�ألف درهم

-22.198-22.١٩8ربح من بيع عقار�ت ��شتثمارية
15.446١٦.٥82-١٥.٤٤٦م�شاريف �إد�رية

١2٦.٩٣١8٤٣127.774١2٠.٥8٥اإجمالي االأق�ضاط المكتتبة
م�شاريف ت�شليح �شيار�ت مدفوعة

62.243٦٣.٠١٧-٦2.2٤٣تتعلق بمطالبات
١٩.2٥٠19.2502١.٠٠٠�إير�د�ت �إيجار

�إن �لمعامالت مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة �لمدرجة في بيان �لمركز �لمالي �لموحد هي كما يلي:

-108.750-١٠8.٧٥٠�شر�ء موجود�ت ثابتة

�إن �الأر�شدة مع �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة �لمدرجة في بيان �لمركز �لمالي هي كما يلي:
20112٠١٠

مبالغ م�شتحقة من 
اأطراف ذات عالقة

مبالغ م�شتحقة اإلى 
الأطراف ذات العالقة

مبالغ م�شتحقة من 
�أطر�ف ذ�ت عالقة

مبالغ م�شتحقة �إلى 
�الأطر�ف ذ�ت �لعالقة

�ألف درهم�ألف درهماألف درهماألف درهم

21.97213.772٣٦.١٩8١٠.٥٥٧مجموعة �شركات �لفطيم

تم �الإف�شاح عن �لمبالغ �لم�شتحقة من و�إلى �الأطر�ف ذ�ت �لعالقة في �الإي�شاحين ٧ و ١٤ على �لتو�لي.

تعوي�شات موظفي الإدارة العليا
كانت تعوي�شات موظفي �الإد�رة �لعليا خالل �ل�شنة كما يلي:

20112٠١٠
�ألف درهماألف درهم

11.739١٠.٤٤٣مز�يا ق�شيرة �الأجل
787٣٠٧مكافاأة نهاية �لخدمة للموظفين

12.526١٠.٧٥٠
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المعلومات القطاعية  19

تعريف القطاعات التي تعد بها التقارير
الأغر��س �إد�رية تم تنظيم �لمجموعة لقطاعات من �الأعمال ��شتنادً� �إلى منتجاتها وخدماتها وهي ثالثة قطاعات ت�شغيلية 

�لتي بموجبها تقدم �ل�شركة تقاريرها وهي كما يلي:

• �لعامة 	 و�لحو�دث  �لهند�شية  و�الأعمال  �لحريق  و�شد  �لبحري  و�لتاأمين  �ل�شيار�ت  وي�شمل  �لعامة  �لتاأمينات  قطاع 
و�لتاأمين �ل�شحي.

• قطاع �لتاأمين على �لحياة وي�شمل �لتاأمين على �لحياة لالأفر�د و�لمجموعة.	
• قطاع �الإ�شتثمار�ت ويتاألف من �الإ�شتثمار�ت و�إد�رة �لنقد لح�شاب �لمجموعة �لخـا�س.	

تتم �لمعامالت بين قطاعات �الأعمال على �أ�شا�س �الأ�شعار �لتقديرية �ل�شائدة في �ل�شوق. تم عر�س معلومات �لقطاعات 
�لت�شغيلية كما يلي:

�لمجموع�لتاأمين على �لحياة�لتاأمينات �لعامة
20112٠١٠20112٠١٠20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم�ألف درهماألف درهم�ألف درهماألف درهم
�إير�د�ت �لتاأمين

1.200.760١.٠٧8.٦٥٥ 1.098.246٩٧٣.٠2٤102.514١٠٥.٦٣١اإيرادات اأق�ضاط التاأمين
)٧٩٣.٠٤٣()883.071()٧٧.٥2٣()75.290()٧١٥.٥2٠()807.781(ح�ضة معيدي التاأمين من االأق�ضاط

28.١٠8317.68928٥.٦١2  290.4652٥٧.٥٠٤27.224�ضافي اإيرادات اأق�ضاط التاأمين
110.992١٠8.٦٦١5.385٥.٦٦١116.377١١٤.٣22�إير�د�ت �لعموالت

401.457٣٦٦.١٦٥32.609٣٣.٧٦٩434.066٣٩٩.٩٣٤�إجمالي �الإير�د�ت

م�شاريف �لتاأمين
531.555٤٤٧.٣٣٣66.056٥٤.٩٥١597.611٥٠2.28٤�لمطالبات �لمقدمة

)٣٧٩.82١()446.801()٤٧.١٥٤()57.568()٣٣2.٦٦٧()389.233(ح�شة معيدي �لتاأمين من �لمطالبات

150.810١22.٤٦٣ 142.322١١٤.٦٦٦8.488٧.٧٩٧�شافي �لمطالبات �لمقدمة
75.104٦٥.٩2٥5.683٥.٧٣280.787٧١.٦٥٧�لعموالت �لمدفوعة

�لم�شاريف �لعمومية و�الإد�رية
79.017٧٤.2٣٧8.3858.٠١٥87.40282.2٥2�لتي تتعلق باأن�شطة �لتاأمين

296.4432٥٤.82822.5562١.٥٤٤318.9992٧٦.٣٧2�إجمالي �لم�شاريف 

105.014١١١.٣٣٧10.053١2.22٥115.067١2٣.٥٦2�شافي �إير�د�ت �لتاأمين

معلومات اأخرى
�لمجموع�الإ�شتثمار�ت �لتاأمينات �لعامة�لتاأمين على �لحياة

20112٠١٠20112٠١٠20112٠١٠20112٠١٠
�ألف درهماألف درهم�ألف درهماألف درهم�ألف درهماألف درهم�ألف درهماألف درهم

�لموجود�ت 
69.022٧٤.٩٣٠1.040.2158٠٤.٧8٩1.273.764١.2٠٩.٩٩٤2.383.0012.٠8٩.٧١٣�لقطاعية

�لمطلوبات 
1.363.672١.2١١.٣٤٥--64.022٦٩.٩٣٠1.299.650١.١٤١.٤١٥�لقطاعية

�لم�شاريف 
121.473١.٦٦٤--120.983١.٦٦٤-490�لر�أ�شمالية
1.613١.٧٥2--132١٥٦1.481١.٥٩٦�الإ�شتهالك

�إن جزء� جوهريًا من عمليات �لمجموعة يتم في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة.
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�إن �لمخاطر �لتي و�جهتها �لمجموعة و�لطرق �لتي تتبعها �الإد�رة بخ�شو�س هذه �لمخاطر ملخ�شًة �أدناه.

)اأ( اإطار عمل الحوكمة 
�إن �لهدف �لرئي�شي من �إطار عمل �إد�رة �لمخاطر و�الإد�رة �لمالية �لخا�شة بالمجموعة هو لحماية م�شاهمي �لمجموعة 
تتحقق  �لفر�س.  ��شتغالل  في  �الإخفاق  وي�شمل ذلك  �لمالي  �الأد�ء  الأهد�ف  �لم�شتد�م  �لتحقيق  تعيق  �لتي  �الأحد�ث  من 

�الإد�رة �لرئي�شية من �الأهمية �لق�شوى لوجود �أنظمة كافية وفعالة الإد�رة �لمخاطر.

�إن مهمة �إد�رة �لمخاطر لدى �لمجموعة يقوم بها مجل�س �الإد�رة مع �للجان �لمرتبطة به. ويدعم ذلك هيكل تنظيمي و��شح 
مع وجود تفوي�س موثق بال�شالحيات و�لم�شوؤوليات من مجل�س �الإد�رة �إلى �لع�شو �لمنتدب �لرئي�شي وكبار �لمديرين.

�لمنتدب  �لع�شو  يقوم  وهيكلية.  وتنظيمية  تجارية  قــر�ر�ت  �أية  على  للمو�فقة  منتظمة  ب�شورة  �الإد�رة  مجل�س  يجتمع 
حدود  وو�شع  وتف�شيرها  �لمجموعة  مخاطر  بتحديد  �الإد�رة  مجل�س  من  له  �لممنوحة  �ل�شالحيات  ح�شب  �لرئي�شي 
هيكلية ل�شمان وجود نوعية مالئمة وت�شنيف للموجود�ت ومو�زنة �إ�شتر�تيجية �لتاأمين و�إعادة �لتاأمين لتحقيق �أهد�ف 

�لمجموعة وتحديد متطلبات �إعد�د �لتقارير.

)ب( اإطار عمل اإدارة راأ�س المال 
�إن �لهدف �لرئي�شي من �إد�رة ر�أ�س مال �لمجموعة هو �لتقيد بالمتطلبات �لقانونية في دولة �الإمار�ت �لعربية �لمتحدة 

و�شمان �الحتفاظ بن�شب جيدة لر�أ�س �لمال لدعم �أعمال �لمجموعة وزيادة حقوق �لم�شاهمين الأق�شى حد ممكن.

�أجل  �لتغير�ت في �لظروف �القت�شادية. ومن  �لتعديالت له، على �شوء  باإد�رة هيكل ر�أ�شمالها و�إجر�ء  تقوم �لمجموعة 
�لمحافظة على هيكل ر�أ�س �لمال �أو تعديله، قد تقوم �لمجموعة بتعديل دفعات �أرباح �الأ�شهم للم�شاهمين �أو �إعادة بع�س 
ر�أ�س �لمال للم�شاهمين �أو �إ�شد�ر �أ�شهم جديدة. �لتزمت �لمجموعة بالكامل بمتطلبات ر�أ�س �لمال �لخارجية ولم يتم �إجر�ء 
�أيه تغيير�ت في �الأهد�ف �أو �ل�شيا�شات �أو �لعمليات خالل �ل�شنتين �لمنتهيتين في ٣١ دي�شمبر 2٠١١ و٣١ دي�شمبر 2٠١٠.

)ج( اإطار العمل التنظيمي 
ل�شمان        كثب  عن  ومر�قبتها  �لعامين  و�لم�شاهمين  �لبو�ل�س  لحاملي  �لحقوق  بحماية  رئي�شية  ب�شورة  �لمنظمون  يهتم 
�أي�شًا        �لمنظمون  يهتم  �لوقت،  نف�س  وفي  م�شلحتهم.  �أجــل  من  كافية  ب�شورة  �شوؤونهم  ــاإد�رة  ب تقوم  �لمجموعة   �أن 
ب�شمان �أن �لمجموعة تحتفظ  بال�شيولة �لمالئمة للوفاء بالتز�ماتها غير �لمنظورة �لناتجة من �ل�شدمات �القت�شادية 

�أو �لكو�رث �لطبيعية.

كذلك تخ�شع عمليات �لمجموعة لمتطلبات تنظيمية ح�شب �لقو�نين في �أماكن عملها. هذه �لقو�نين لي�شت فقط تقدم 
و�شفًا للمو�فقة ومر�قبة �الأن�شطة، ولكن �أي�شًا تفر�س بع�س �لن�شو�س �لمقيدة للتقليل من مخاطر �لعجز و�الإع�شار من 

جهة �شركات �لتاأمين ولتمكينهم من �لوفاء بالتز�ماتهم غير �لمنظورة عند ��شتحقاقها.

)د( اإطار عمل اإدارة الموجودات والمطلوبات 
�أ�شعار �لفائدة ومنتجات �لعمالت �الأجنبية و�الأ�شهم وجميعها تتعر�س  تنتج �لمخاطر �لمالية عن �لمر�كز �لمفتوحة في 
لحركات عامة وخا�شة في �ل�شوق. تقوم �لمجموعة باإد�رة هذه �لمر�كز لتحقيق عو�ئد ��شتثمارية طويلة �الأجل تزيد عن 
هو  �لمجموعة  لدى  و�لمطلوبات  �لموجود�ت  �إد�رة  عمل  الإطار  �لرئي�شي  �الأ�شلوب  �إن  �لتاأمين.  عقود  بموجب  �لتز�ماتها 
مطابقة �لموجود�ت مع �لمطلوبات �لناتجة عن عقود �لتاأمين بالرجوع �إلى نوع �لمز�يا �لم�شتحقة �لدفع �إلى �أ�شحاب �لعقود.

�لنقد  توفر  ل�شمان  و�لمطلوبات  �لموجود�ت  �إد�رة  عمل  �إطار  بمر�قبة  ن�شطة  ب�شورة  �لرئي�شي  �لمنتدب  �لع�شو  يقوم 
�لكافي في كل فترة للوفاء بااللتز�مات �لناتجة عن عقود �لتاأمين.

�لمالية  و�لمطلوبات  بالموجود�ت  �لمرتبطة  �لمالية  �لمخاطر  بمر�قبة  منتظمة  ب�شورة  �لرئي�شي  �لمنتدب  �لع�شو  يقوم 
�الأخرى لدى �لمجموعة �لغير مرتبطة بالتز�مات �لتاأمين.

�إن �لمخاطر �لتي و�جهتها �لمجموعة و�لطرق �لتي �تبعتها �الإد�رة لتخفيف هذه �لمخاطر ملخ�شًة �أدناه.
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20 اأ - مخاطر التاأمين

مخاطر �لتاأمين هي �لمخاطر عندما تو�فق �لمجموعة على تعوي�س �الأطر�ف �لموؤمن لها �شد حو�دث تاأمين م�شتقبلية 
غير منظورة. �إن تكر�ر وق�شاوة �لمطالبات تعتبر عو�مل �لمخاطرة �لرئي�شية. ح�شب �الإجر�ء�ت �لتي تتبعها �لمجموعة 
يمكن �أن تتغير هام�شيًا مبالغ �لمطالبات �لفعلية بالمقارنة باحتياطيات �لمطالبات تحت �ل�شد�د ولكن من غير �لمتوقع 

�أن يكون لها تاأثير جوهري.

�لتكر�ر وق�شاوة �لمطالبات
�لعقار�ت  على  بالتاأمين  رئي�شية  ب�شورة  �لمجموعة  تقوم  عو�مل.  بعدة  يتاأثر  �أن  يمكن  �لمطالبات  وق�شاوة  �لتكر�ر  �إن 
و�الأعمال �لهند�شية و�ل�شيار�ت و�لحو�دث �لعامة و�لتاأمين �لبحري و�لطبي و�لتاأمين على �لحياة و�شد �أخطار �لحو�دث 
�ل�شخ�شية. تعتبر هذه �لفئات من �لتاأمين عقود تاأمين ق�شيرة �الأجل نظرً� الأن �لمطالبات عادًة تقدم وت�شدد خالل فترة 

ق�شيرة من �لوقت. �إن هذ� يخفف من مخاطر �لتاأمين.

�لعقار�ت
�لمرتبطة بها و�النقطاع عن  �لرئي�شية تغطي حو�دث �لحريق و�لمخاطر  �لعقار�ت فاإن �لمخاطر  تاأمين  بالن�شبة لعقود 

�لعمل �لناتج عنها.

هذه �لعقود تغطي �إما قيمة �إحالل �لعقار�ت �أو �لتعوي�س على �أ�شا�س �لقيمة �لمالئمة للعقار �لموؤمن. �إن تكلفة �إعادة بناء 
�لعقار�ت �أو ت�شليح �لعقار�ت �لمت�شررة و�لوقت �لم�شتغرق الإعادة بدء �لعمليات �لذي ينتج عنه توقف �الأعمال و�أ�ش�س 

�لتاأمين هي �لعو�مل �لرئي�شية �لتي توؤثر على م�شتوى �لمطالبات.

�الأعمال �لهند�شية
بالن�شبة لعقود �لتاأمين �لهند�شية، تمثل �لعنا�شر �لرئي�شية للمخاطرة �لخ�شائر �أو �الأ�شر�ر الأعمال �لم�شروع �لموؤمن عليه 
و�لتز�مات �لطرف �لثالث �لناتجة عنها وكذلك �لخ�شائر �أو �الأ�شر�ر لالآالت و�لمكائن و�لمعد�ت �لموؤمن عليها وخ�شائر 

�لتعطل عن �لعمل نتيجة لذلك. �إن ن�شبة �لخ�شائر �أو �الأ�شر�ر هو �لعامل �لرئي�شي �لذي يوؤثر على م�شتوى �لمطالبات.

�ل�شيار�ت
بالن�شبة لعقود تاأمين �ل�شيار�ت فاإن �لمخاطر �لرئي�شية تتمثل في �لمطالبات �لناتجة عن �لوفيات و�الإ�شابات �لج�شدية 

و�الأ�شر�ر لممتلكات �لطرف �لثالث باالإ�شافة لل�شيار�ت �لموؤمنة.

توؤثر  �لتي  �لرئي�شية  �لعو�مل  للممتلكات هي  �الأ�شر�ر  �الإ�شابات ون�شبة  و�لتعوي�س عن  للوفيات  �لمحكمة  �إن م�شتوى دية 
على م�شتوى �لمطالبات.

�لحو�دث �لمتنوعة
�ل�شخ�شية  و�لحو�دث  �لموظفين  �ئتمان  و�شوء  �لنقود  فقد�ن  مثل  �لمتنوعة  �لحو�دث  �شد  �لتاأمين  الأ�شناف  بالن�شبة 

وتعوي�شات �لعمال و�ل�شفر و�اللتز�م للطرف �لثالث و�لتعوي�س �لمهني يتم تاأمينها.

�إن درجة �لخ�شارة �أو �ل�شرر وم�شتوى دية �لمحكمة لفئات �اللتز�م تمثل �لعنا�شر �لرئي�شية �لتي توؤثر على م�شتوى �لمطالبات.

�لتاأمين �لبحري
بالن�شبة للتاأمين �لبحري فاإن �لمخاطر �لرئي�شية تتمثل في �لخ�شائر �أو �الأ�شر�ر لل�شحنة �لموؤمن عليها وج�شم �ل�شفينة 
�لعامل  هي  �ل�شرر  �أو  �لخ�شارة  درجة  �إن  جزئية.  �أو  كلية  خ�شارة  مطالبات  عنها  ينتج  �لتي  �لمتنوعة  �لحو�دث  ب�شبب 

�لرئي�شي �لذي يوؤثر على م�شتوى �لمطالبات.

�لتاأمين �لطبي و�لتاأمين على �لحياة و�لحو�دث �ل�شخ�شية
به.  �لمتعلقة  �ل�شحية  �لعناية  وتكاليف  و�لحو�دث  �لمر�س  في  تتمثل  �لرئي�شية  �لمخاطر  فاإن  �لطبي  للتاأمين  بالن�شبة 
للتاأمين �لجماعي على �لحياة و�لحو�دث �ل�شخ�شية فاإن �لمخاطر �لرئي�شية تتمثل في �لمطالبات عن �لوفاة   وبالن�شبة 

و/�أو �لعجز �لد�ئم �أو �لجزئي.

لدى �لمجموعة ترتيبات �إعادة تاأمين كافية للوفاء بالتز�ماتها �لمالية مقابل �لمطالبات لجميع �لفئات �لمذكورة �أعاله.
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تركز المخاطر الجغرافية
�لتركز  �إن  �لمتحدة.  �لعربية  �الإمــار�ت  دولة  في  رئي�شية  ب�شورة  �لتاأمين  عقود  عن  �لناتجة  �لتاأمين  مخاطر  تتركز 

�لجغر�في للمخاطر م�شابه لل�شنة �لما�شية.

مخاطر �إعادة �لتاأمين
كما هو �لحال مع �شركات �لتاأمين �الأخرى، ولغر�س تخفي�س �لتعر�س �إلى خ�شائر مالية قد تنتج عن �لمطالبات �لتاأمينية 
�أخرى. توفر ترتيبات  �أطر�ف  تاأمين مع  �إعادة  �تفاقيات  �أعمالها �العتيادية بالدخول في  �ل�شركة �شمن  �لكبيرة، تقوم 
�إعادة �لتاأمين هذه تنوعًا �أكبر في مجال �الأعمال وتوؤمن لالإد�رة رقابة على �إمكانية �لتعر�س للخ�شائر نتيجة �لمخاطر 
�لكبيرة كما توفر قدرة �إ�شافية على �لنمو. �إن جزءً� مهمًا من �إعادة �لتاأمين يتاأثر باالتفاقيات و�لعقود �الختيارية وفائ�س 

�لخ�شائر �لمتعلقة بعقود �إعادة �لتاأمين.

تبقى  لذلك  ونتيجة  �لتاأمين،  بو�ل�س  حملة  تجاه  �لتز�ماتها  من  �لمجموعة  تعفى  ال  �ل�شادرة  �لتاأمين  �إعادة  عقود  �إن 
وفقًا  بالتز�ماتهم  �لوفاء  من  �لتاأمين  معيدي  تمكن  عدم  حالة  في  تاأمينها  �لمعاد  �لمطالبات  بر�شـيد  ملتزمة  �ل�شركة 

لعقود �إعادة �لتاأمين.

ل�شركات  �لمالي  �لو�شع  بتقييم  �لمجموعة  تقوم  �لتاأمين،  �إعادة  �شركات  �إع�شار  نتيجة  كبيرة  لخ�شائر  تعر�شها  ولتقليل 
�إعادة �لتاأمين �لتي تتعامل معها ور�شد تركيز�ت مخاطر �الئتمان �لناتجة عن �لمناطق �لجغر�فية و�الأن�شطة �أو �لمكونات 

�القت�شادية �لمماثلة لتلك �ل�شركات.

ت�شكل �أكبر خم�شة �شركات �إعادة تاأمين 2٥% من مخاطر االئتمان الق�ضوى في ٣١ دي�شمبر 2٠١١ )2٠١٠-%2٦(.

20 ب - المخاطر المالية

�لتاأمين  �لناتجة عن عقود  �لمالية و�لذمم �لمدينة  �الإ�شتثمار�ت  �لرئي�شية �لخا�شة بالمجموعة هي  �لمالية  �إن �الأدو�ت 
و�إعادة �لتاأمين و�لود�ئع و�الأر�شدة لدى �لبنوك و�لنقد في �ل�شندوق.

ال تدخل �لمجموعة في معامالت م�شتقات.

�أ�شعار �لفائدة ومخاطر �لعمالت  �لمالية �لخا�شة بالمجموعة هي مخاطر  �لناتجة عن �الأدو�ت  �إن �لمخاطر �لرئي�شية 
�ل�شيا�شات  و�عتماد  بمر�جعة  �الإد�رة  يقوم مجل�س  �ل�شيولة.  �ل�شوق ومخاطر  �شعر  �الئتمان ومخاطر  �الأجنبية ومخاطر 

الإد�رة كل من هذه �لمخاطر وهي ملخ�شة في �ل�شفحة �لتالية.

مخاطر اأ�شعار الفائدة 
�لتغير�ت في  �لمالية ب�شبب  �لم�شتقبلية لالأدو�ت  �لنقدية  �لتدفقات  �لتقلبات في قيمة  �لفائدة عن  �أ�شعار  تنتج مخاطر 
�أ�شعار �لفائدة بال�شوق. �إن �الأدو�ت �لمالية باأ�شعار فائدة متغيرة تّعر�س �لمجموعة لمخاطر فائدة �لتدفق �لنقدي، بينما 

�الأدو�ت �لمالية باأ�شعار فائدة ثابتة تعّر�س �لمجموعة لمخاطر فائدة �لقيمة �لعادلة.

�إن تعر�س �لمجموعة �لوحيد لمخاطر �أ�شعار �لفائدة يتعلق فقط باإ�شتثمار�تها في �شند�ت ب�شعر فائدة متغير و�لمدرجة 
�لتغير�ت في  �لفائدة وذلك بمر�قبة  �أ�شعار  للبيع. تقوم �لمجموعة بالحد من مخاطر  �لمتوفرة  �الإ�شتثمار�ت  تحت بند 

�أ�شعار �لفائدة بالعمالت �لتي �شنفت بها �الإ�شتثمار�ت.



وال�شركات التابعة لها 

٢٠11         ال�صفحة الأربعون ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

اإي�صاحات حول البيانات المالية في 31 دي�صمبر 2011

اإدارة المخاطر )تتمة(  20

20 ب - المخاطر المالية )تتمة(

�شعر الفائدةبنود ل يترتباأكثر منمن �شنةاأقل من
الفعلي )%(المجموععليها فوائد5 �شنواتاإلى 5 �شنوات�شنة

األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم31 دي�شمبر 2011

)1.7% - 11.4%(41.639111.687-16.93753.111�إ�شتثمار�ت في �أور�ق مالية
-204.674204.674---مدينو �لتاأمين

-12.65012.650---مدينون �آخرون
)2.5% - 10.8%(1.124.196---1.124.196ود�ئع لدى �لبنوك

�أر�شدة لدى �لبنوك
-58.18558.185---ونقد في �ل�شندوق

1.141.13353.111-317.1481.511.392

�شعر �لفائدةبنود ال يترتب�أكثر منمن �شنة�أقل من
الفعلي )%(�لمجموععليها فو�ئد٥ �شنو�ت�إلى ٥ �شنو�ت�شنة

�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم٣١ دي�شمبر 2٠١٠

)2.١% - ١١.٦%(٣8.٣8٣٤٩.٧٩٦-١١.٤١٣-�إ�شتثمار�ت في �أور�ق مالية
-2٣٣.٥٩82٣٣.٥٩8---مدينو �لتاأمين

-١٥.٠٤2١٥.٠٤2---مدينون �آخرون
)2.8% - 8.٣%(٩٩٧.8٧٣---٩٩٧.8٧٣ود�ئع لدى �لبنوك

�أر�شدة لدى �لبنوك
-٤٣.٠٠٦٤٤.٩٧١--١.٩٦٥ونقد في �ل�شندوق

٩٩٩.8٣8٣٣٠.٠-١١.٤١٣2٩١.٣٤١.28٠

ال يوجد فرق جوهري ما بين �إعادة �لت�شعير �لتعاقدية �أو تو�ريخ �ال�شتحقاق.

�أ�شعار �لفو�ئد، مع  �إن ح�شا�شية بيان �الإير�د�ت �لموحد �لخا�س بالمجموعة نحو �لتغير�ت �لممكنة ب�شورة معقولة في 
بقاء جميع �لمتغير�ت �الأخرى ثابتة، تعتبر لي�شت جوهرية.

مخاطر العمالت الأجنبية
�أ�شعار �شرف  للتغير�ت في  نتيجة  �لمالية  �الأدو�ت  تقلب قيمة  �لناتجة عن  �لمخاطر  �الأجنبية هي  �لعمالت  �إن مخاطر 

�لعمالت �الأجنبية.
تعتقد �الإد�رة �أن هناك مخاطر �شئيلة جدً� لوقوع خ�شائر جوهرية نتيجة لتقلبات �أ�شعار �ل�شرف وعليه فاإن �لمجموعة ال 
تقوم بالتحوط من مخاطر العمالت االأجنبية. با�ضتثناء االأر�ضدة بالدوالر االأمريكي والذي يرتبط به الدرهم ب�ضكل فعال فاإن 
�لمجموعة لديها تعر�س بالحد �الأدنى ينتج من �لموجود�ت و�لمطلوبات �لم�شنفة بالجنيه �لم�شري و�لروبية �ل�شريالنكية.

مخاطر اأ�شعار الأ�شهم
�إن مخاطر �أ�شعار �الأ�شهم هي �لمخاطر �لناتجة عن تقلب �لقيمة �لعادلة للتدفقات �لنقدية �لم�شتقبلية لالأدو�ت �لمالية 
�أو مخاطر �لعمالت �الأجنبية(، �شو�ء  �لفائدة  �أ�شعار  �لناتجة عن مخاطر  �ل�شوق )عد� تلك  �أ�شعار  للتغير�ت في  نتيجة 
كانت تلك �لتغير�ت ب�شبب عو�مل محددة لالأد�ة �لمالية �لفردية �أو �لم�شّدر لها، �أو �لعو�مل �لتي توؤثر على جميع �الأدو�ت 

�لمالية �لم�شابهة �لمتاجر بها في �ل�شوق.
�إن تعر�س �لمجموعة لمخاطر �أ�شعار �الأ�شهم يتعلق بالموجود�ت �لمالية �لتي تتقلب قيمتها نتيجة للتغير�ت في �أ�شعار �ل�شوق.

�لعربية  �الإمار�ت  بدولة  �لمالية  �الأور�ق  �أ�شو�ق  في  متد�ولة  مالية  �أور�ق  من  تتاألف  باالأ�شهم  �لمجموعة  �إ�شتثمار�ت  �إن 
�لمتحدة وم�شر و�شريالنكا.

ال تتعر�س �لمجموعة الأية مخاطر جوهرية في �أ�شعار �الأ�شهم.  

�إن تفا�شيل ��شتحقاقات �الأ�شناف �لرئي�شية من �الأدو�ت �لمالية كما في ٣١ دي�شمبر 2٠١١ كاالآتي:



٢٠11         ال�صفحة الواحدة والأربعون ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

اإي�صاحات حول البيانات المالية في 31 دي�صمبر 2011

اإدارة المخاطر )تتمة(  20

20 ب- المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر الئتمان
�أي �لتز�م ويت�شبب في خ�شارة مالية  �أد�ة مالية في ت�شديد  مخاطر �الئتمان هي �لمخاطر �لتي يف�شل فيها �أحد طرفي 
للطرف �الآخر. بخ�شو�س جميع فئات �لموجود�ت �لمالية �لتي تحتفظ بها �لمجموعة، فاإن �أق�شى حد لتعر�س �لمجموعة 

للمخاطر �الئتمانية هي �لقيمة �لمدرجة �لمبينة في بيان �لمركز �لمالي.
يتم تطبيق �ل�شيا�شات و�الإجر�ء�ت �لتالية لتخفيف تعّر�س �لمجموعة لمخاطر �الئتمان:

• تبرم �لمجموعة فقط عقود تاأمين و�إعادة تاأمين مع �أطر�ف ثالثة مليئة ومعترف بها. تتلخ�س �شيا�شة �لمجموعة في 	
�لتحقق من و�شعهم  �لتعامل مع �لمجموعة على �لح�شاب يخ�شعون الإجر�ء�ت  �لذين يرغبون في  �لعمالء  �أن جميع 
�لمالي. باالإ�شافة لذلك فاإن �لذمم �لمدينة من عقود �لتاأمين و�إعادة �لتاأمين يتم مر�قبتها ب�شورة م�شتمرة لتخفي�س 

تعر�س �لمجموعة لديون معدومة.
• ت�شعى �لمجموعة للحد من مخاطرها �الئتمانية بخ�شو�س �لوكالء و�لو�شطاء بو�شع حدود �ئتمانية للوكالء و�لو�شطاء 	

�الأفر�د ومر�قبة �لذمم �لمدينة �لقائمة.
• يتم �الحتفاظ باالأر�شدة �لبنكية �لخا�شة بالمجموعة مع عدد من �لبنوك �لمحلية وفقًا للحدود �لمو�شوعة من قبل مجل�س �الإد�رة.	
• ال توجد تركز�ت جوهرية لمخاطر �الئتمان �شمن �لمجموعة.	

يظهر �لجدول �أدناه تعر�س �لمجموعة بالحد �الأق�شى لمخاطر �الئتمان عن مكونات بيان �لمركز �لمالي:
20112٠١٠

�ألف درهماألف درهم�إي�شاح

٦111.687٤٩.٧٩٦�الإ�شتثمار�ت في �الأور�ق �لمالية
٧204.6742٣٣.٥٩8مدينو �لتاأمين

١٣709.168٥8٠.٥٩2موجود�ت معيدي �لتاأمين
81.182.381١.٠٤2.8٤٤ و٩�لنقد في �ل�شندوق و�لود�ئع لدى �لبنوك

2.207.910١.٩٠٦.8٣٠اإجمالي التعر�س لمخاطر الئتمان

حين ت�شجل �الأدو�ت �لمالية بالقيمة �لعادلة فاإن �لمبالغ �لمبينة �أعاله تمثل �لتعر�س �لحالي لمخاطر �الئتمان ولكن لي�س 
�لحد �الأق�شى للتعر�س و�لذي يمكن �أن ينتج في �لم�شتقبل كنتيجة للتغير�ت في �لقيم �لعادلة.

من �أجل �لمزيد من �لتفا�شيل عن �لحد �الأق�شى للتعر�س لمخاطر �الئتمان لكل �شنف من �الأدو�ت �لمالية، يجب �لرجوع 
�إلى �الإي�شاحات �لمحددة.

ت�شنيف  ح�شب  �لموجود�ت  بت�شنيف  �الئتمان  لمخاطر  �لمجموعة  بتعر�س  �لمتعلقة  �لمعلومات  �أدناه  �لجدول  يظهر 
�لمجموعة �الئتماني لالأطر�ف �لمقابلة.

غير متاأخرة ول منخف�شة القيمة31 دي�شمبر 2011
متاأخرة اأو درجة غيردرجة غير

منخف�شةا�شتثماريةا�شتثماريةدرجة
الإجماليالقيمة)غير مقبولة()مقبولة(ا�شتثمارية
األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

111.687---111.687�الإ�شتثمار�ت في �أور�ق مالية
11.475216.149-204.674-مدينو �لتاأمين

709.168--709.168-موجود�ت معيدي �لتاأمين
1.182.381--572.692609.689�لنقد في �ل�شندوق و�لود�ئع لدى �لبنوك

684.3791.523.531-11.4752.219.385
)11.475(    ناق�شًا: مخ�ش�س �الإنخفا�س في �لقيمة

2.207.910



وال�شركات التابعة لها 

٢٠11         ال�صفحة الثانية والأربعون ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

اإي�صاحات حول البيانات المالية في 31 دي�صمبر 2011

غير متاأخرة وال منخف�شة �لقيمة٣١ دي�شمبر 2٠١٠
متاأخرة �أو درجة غيردرجة غير

منخف�شة��شتثمارية��شتثماريةدرجة
�الإجمالي�لقيمة)غير مقبولة()مقبولة(��شتثمارية
�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم

٤٩.٧٩٦---٤٩.٧٩٦�الإ�شتثمار�ت في �أور�ق مالية
8.٤٩٣2٤2.٠٩١-2٣٣.٥٩8-مدينو �لتاأمين

٥8٠.٥٩2--٥8٠.٥٩2-موجود�ت معيدي �لتاأمين
١.٠٤2.8٤٤--٩٩٧.8٧٣٤٤.٩٧١�لنقد في �ل�شندوق و�لود�ئع لدى �لبنوك

١.٠٤٧.٦٦٩8٥٩.١٦١-8.٤٩٣١.٩١٥.٣2٣
)8.٤٩٣(    ناق�شًا: مخ�ش�س �الإنخفا�س في �لقيمة

١.٩٠٦.8٣٠

اإدارة المخاطر )تتمة(  20

20 ب- المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر الئتمان )تتمة(

غير  ولكن  �لمتاأخرة  �لتاأمين  و�إعــادة  �لتاأمين  عقود  عن  �لناتجة  �لمدينة  �لذمم  الأعمار  تحلياًل  �أدنــاه  �لجدول  يظهر 
منخف�شة �لقيمة.

متاأخرة ولكن غير منخف�شة
�لمتاأخرةغير متاأخرة

وغير 
منخف�شة

 �أقل من
١2٠ يوم

من ١2٠ �إلى 
١8٠ يوم

�أكثر من 
�لمجموع١8٠ يوم

و�لمنخف�شة 
�الإجمالي�لقيمة

�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم

150.787)11.475(3124.619107.57713.13716.929162.262 دي�شمبر 2011

١٤٦.١١٩)8.٤٩٣(٣١٣٥.٤8٦8٥.2٩٦١٥.2٤٤١8.٥8٦١٥٤.٦١2 دي�شمبر 2٠١٠

تقدم �لمجموعة �لت�شهيالت �الئتمانية لغاية ١2٠ يوم. من �أجل ت�شنيف �لموجود�ت على �أنها »متاأخرة ومنخف�شة �لقيمة« 
فاإن �لدفعات �لتعاقدية �لمتاأخرة تكون الأكثر من ١2٠ يوم ويتم ت�شجيل تعديل �الإنخفا�س في �لقيمة في بيان �الإير�د�ت 
 ١2٠ من  الأكثر  �لمتاأخر�ت  فاإن  كافية  ب�شورة  م�شمونًا  �الئتمان  لمخاطر  �لتعر�س  يكون  عندما  �لغر�س.  لهذ�  �لموحد 

يومًا قد تكون ال تز�ل م�شنفة على �أنها »متاأخرة ولكن غير منخف�شة �لقيمة« مع عدم ت�شجيل تعديل الإنخفا�س �لقيمة.

مخاطر ال�شيولة
�إن مخاطر �ل�شيولة هي �لمخاطر �لتي تكمن في عدم قدرة �لمجموعة على �لوفاء بالتز�ماتها �لمرتبطة بعقود �لتاأمين 

و�اللتز�مات �لمالية عند ��شتحقاقها.

يتم مر�قبة متطلبات �ل�شيولة على �أ�شا�س �شهري وتتاأكد �الإد�رة من توفر �الأمو�ل �ل�شائلة �لكافية للوفاء باأية �لتز�مات 
و�لمطلوبات  �لموجود�ت  ��شتحقاق  درهم(  )باالألف  �لالحقة  �ل�شفحة  في  �لتالي  �لجدول  يلخ�س  ��شتحقاقها.  عند 
�لخا�شة بالمجموعة ��شتنادً� �إلى �اللتز�مات �لتعاقدية غير �لمخ�شومة �لمتبقية. وبما �أن �لمجموعة لي�س لديها مطلوبات 

تترتب عليها فو�ئد فاإن �لمجاميع في �لجدول مطابقة مع بيان �لمركز �لمالي.



٢٠11         ال�صفحة الثالثة والأربعون ال�ســــــــــنوي  التقـــــــــــرير 

اإي�صاحات حول البيانات المالية في 31 دي�صمبر 2011

اإدارة المخاطر )تتمة(  20

20 ب- المخاطر المالية )تتمة(

مخاطر �ل�شيولة )تتمة(
٣١ دي�شمبر 312٠١٠ دي�شمبر 2011

بدون مدة�أكثر من�أقل منبدون مدةاأكثر مناأقل من
�لمجموعمحددة�شنة و�حدة�شنة و�حدةالمجموعمحددة�شنة واحدة�شنة واحدة
�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

الموجودات
٥.٥١٦٥.٥١٦--124.560124.560--موجود�ت ثابتة

١2٧.8٠2١2٧.8٠2------عقار�ت ��شتثمارية
٣٤.٥2٣٣٤.٥2٣--37.88137.881--�إ�شتثمار�ت في �شركة �شقيقة

١١.٤١٣٣8.٣8٣٤٩.٧٩٦-70.04841.639111.687-�إ�شتثمار�ت في �أور�ق مالية
٥8٠.٥٩2--709.168٥8٠.٥٩2--709.168موجود�ت معيدي �لتاأمين

2٣٣.٥٩8--204.6742٣٣.٥٩8--204.674مدينو �لتاأمين
١٥.٠٤2--12.650١٥.٠٤2--12.650م�شاريف مدفوعة مقدمًا ومدينون �آخرون

١.٠٤2.8٤٤--1.182.381١.٠٤2.8٤٤--1.182.381نقد في �ل�شندوق وود�ئع ق�شيرة �الأجل

2.108.87370.048204.0802.383.001١.8٧2.٠٧٦١١.٤١٣2٠٦.22٤2.٠8٩.٧١٣اإجمالي الموجودات

حقوق الم�شاهمين والمطلوبات
حقوق الم�شاهمين

٣٠٠.٠٠٠٣٠٠.٠٠٠--375.000375.000--ر�أ�س �لمال 
٧٥.٠٠٠٧٥.٠٠٠--93.75093.750--�حتياطي نظامي 
١١١.١١٥١١١.١١٥--131.325131.325--�حتياطي قانوني

8٠.٠٥٥8٠.٠٥٥--92.63592.635--�حتياطي خ�شائر ��شتثنائية
2٤2.١٣22٤2.١٣2--243.592243.592--�حتياطي عام

٥١٤٥١٤--752752--�أرباح غير موزعة
)١.١٣٦()١.١٣٦(--)1.952()1.952(--�حتياطي موجود�ت مالية متوفرة للبيع

)١.١٩2()١.١٩2(--)3.649()3.649(--�حتياطي تحويل عمالت �أجنبية
٦٠.٠٠٠--75.000٦٠.٠٠٠--75.000�أرباح مقترح توزيعها

١١.88٠١١.88٠--12.87612.876--ح�ش�س غير م�شيطرة

8١8.٣٦88٧8.٣٦8-944.3291.019.329٦٠.٠٠٠-75.000اإجمالي حقوق الم�شاهمين

المطلوبات 
82١.٧٤٩--972.00082١.٧٤٩--972.000مطلوبات ناتجة عن عقود �لتاأمين

١8٧.١١2--198.265١8٧.١١2--198.265�لذمم �لد�ئنة عن �لتاأمين
١١8.٧٦2--105.400١١8.٧٦2--105.400مبالغ محتفظ بها ح�شب �تفاقيات �إعادة �لتاأمين

8.٩٧٦8٣.٧22-10.45988.007٧٤.٧٤٦-77.548د�ئنون �آخرون ومبالغ م�شتحقة �لدفع

8.٩٧٦١.2١١.٣٤٥-10.4591.363.672١.2٠2.٣٦٩-1.353.213اإجمالي المطلوبات

82٧.٣٤٤2.٠8٩.٧١٣-954.7882.383.001١.2٦2.٣٦٩-1.428.213اإجمالي حقوق الم�شاهمين والمطلوبات
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اإدارة المخاطر )تتمة(  20

20 ب- المخاطر المالية )تتمة(
اإدارة راأ�س المال

وم�شر  �لمتحدة  �لعربية  �الإمــار�ت  دولة  في  �لتنظيمية  �لمتطلبات  ح�شب  ومنظمة  مو�شوعة  �لمال  ر�أ�س  متطلبات  �إن 
و�شريالنكا. تم و�شع هذه �لمتطلبات ل�شمان توفر هو�م�س �شيولة كافية. وقد و�شعت �لمجموعة �أهد�ف �أخرى لالحتفاظ 

بم�شتوى �ئتمان قوي ون�شب جيدة لر�أ�س �لمال لكي تدعم �أهد�فها �لتجارية وزيادة حقوق �لم�شاهمين �إلى �أق�شى حد.

ب�شكل  و�لمطلوبة  �لمعلنة  �لمال  ر�أ�س  بين م�شتويات  بتقييم �الختالفات ما  لديها  �لمال  ر�أ�س  �لمجموعة متطلبات  تدير 
�لمخاطر  وخو��س  �ل�شوق  �أو�شاع  في  �لتغير�ت  �شوء  على  �لحالية  �لمال  ر�أ�س  لم�شتويات  تعديالت  �إجر�ء  يتم  منتظم. 
الأن�شطة �لمجموعة. ولكي تحافظ �أو تعّدل هيكل ر�أ�س �لمال، يمكن للمجموعة �أن تعدل مبلغ �أرباح �الأ�شهم للم�شاهمين 

�أو �أن ت�شدر �أور�ق مالية ر�أ�شمالية.

لقد تقيدت �لمجموعة بالكامل بمتطلبات ر�أ�س �لمال �لمفرو�شة من �لخارج خالل �لفترة �لمالية �لتي تم �إعد�د تقرير 
عنها ولم يتم �إجر�ء �أية تغيير�ت الأهد�فها و�شيا�شاتها وعملياتها بالمقارنة مع �ل�شنة �ل�شابقة.

المخاطر الت�شغيلية
�الأحد�ث  �أو  �لغ�س  �أو  �لب�شري  �لخطاأ  ب�شبب  �أو  �الأنظمة  تعطل  من  �لناتجة  �لخ�شارة  مخاطر  هي  �لت�شغيل  مخاطر  �إن 
�لخارجية. عندما تتعطل �الأنظمة عن �لعمل يمكن للمخاطر �لت�شغيلية �أن توؤدي �إلى �أ�شر�ر خا�شة بال�شهرة ويكون لذلك 
�لت�شغيلية  �لمخاطر  تجنب جميع  تتوقع  �أن  للمجموعة  يمكن  ال  �لمالية.  �لخ�شارة  �إلى  توؤدي  �أو  ت�شريعية  �أو  قانونية  �أثار 
�أن تدير  �لمتابعة و�ال�شتجابة للمخاطر �لمحتملة، ت�شتطيع �لمجموعة  �لعامة ومن خالل  �لرقابة  �إطار  ولكن من خالل 
�أدو�ت �لرقابة ف�شل �لو�جبات ب�شورة فعالة وو�شع �إجر�ء�ت للدخول على �الأنظمة و�لتفوي�س  هذه �لمخاطر. تت�شمن 

و�لت�شوية وتدريب �لعاملين وعمليات �لتقييم.

المطلوبات الطارئة واللتزامات  21

اأ( المطالبات القانونية
كما هي �لحال مع معظم �شركات �لتاأمين �لرئي�شية فاإن �لمجموعة معر�شة لدعاوى قانونية �أثناء �شير �الأعمال �لعادية. 
�إير�د�ت  وبناًء على ��شت�شارة قانونية م�شتقلة فاإن �الإد�رة ال تعتقد باأنه �شينتج عن هذه �لق�شايا تاأثير�ت جوهرية على 

�لمجموعة �أو و�شعها �لمالي.

ب( اللتزامات الطارئة
في ٣١ دي�شمبر 2٠١١ كان لدى �لمجموعة كفاالت، عد� تلك �لمتعلقة بالمطالبات �لتي تم تكوين مخ�ش�شات لها، بمبلغ     
�لتي تتعامل معها �لمجموعة نيابة  �لبنوك  �أ�شدرت من قبل  – ٤.٠٤2.٧٦٠ درهم( وقد  ٣.١88.٧8٥ درهم )2٠١٠ 

عنها وذلك �أثناء �شير �الأعمال �لعادية.

ج( اللتزامات الراأ�شمالية
لدى �لمجموعة �اللتز�مات �لر�أ�شمالية �لتالية بتاريخ بيان �لمركز �لمالي.

20112٠١٠
�ألف درهماألف درهم

29.867٣٣.٥٠٣�لتز�مات �الإ�شتثمار�ت
18.201١٩.٧١٠ر�أ�س �لمال غير �لمطالب به لل�شركة �لتابعة

48.068٥٣.2١٣
د(   عقود الإيجار الت�شغيلية

خالل �ل�شنة، قامت �لمجموعة بف�شخ عقد �إيجار عقار�ت تجارية بخ�شو�س عقار�تها �الإ�شتثمارية و�لمتعلقة باأر�س. �إن 
مدة عقد �الإيجار كانت ١١ �شنة و�الإيجار �ل�شنوي كان 2١.٠٠٠.٠٠٠ درهم.
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القيمة العادلة لالأدوات المالية  22

تحديد القيمة العادلة والت�شل�شل الهرمي للقيمة العادلة
ت�شتخدم �ل�شركة �لت�شل�شل �لهرمي �لتالي للتحديد و�الإف�شاح عن �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �لمالية باأ�شلوب �لتقييم:

�لم�شتوى �الأول: �الأ�شعار متد�ولة )غير معدلة( في �الأ�شو�ق �لن�شطة للموجود�ت �أو �لمطلوبات �لمماثلة.

�لم�شجلة  �لعادلة  �لقيمة  على  جوهري  تاأثير  لها  �لتي  �لمدخالت  جميع  تكون  حيث  �أخــرى  �أ�شاليب  �لثاني:  �لم�شتوى 
ملحوظة، ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر، و

�لم�شتوى �لثالث: �الأ�شاليب �لتي ت�شتخدم �لمدخالت �لتي لها تاأثير جوهري على �لقيمة �لعادلة �لم�شجلة و�لتي ال ت�شتند 
�إلى بيانات �ل�شوق �لملحوظة.

يظهر �لجدول �لتالي تحليل �الأدو�ت �لمالية �لم�شجلة بالقيمة �لعادلة بالت�شل�شل �لهرمي للقيمة �لعادلة:
�إجمالي

�لقيمة �لعادلة�لم�شتوى �لثالث�لم�شتوى �لثاني�لم�شتوى �الأول
�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم31 دي�شمبر 2011

الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:
٦.٥٠٠--٦.٥٠٠�أ�شهم �الأور�ق �لمالية 

الموجودات المالية الم�شنفة بالقيمة العادلة 
من خالل الأرباح والخ�شائر

١.٩٣2١.٩٣2--�أ�شهم �الأور�ق �لمالية 

الموجودات المالية المتوفرة للبيع
2.٥٩٦--2.٥٩٦�أ�شهم �الأور�ق �لمالية 

8.٤٥٠--8.٤٥٠�شند�ت

17.546-1.93219.478

�إجمالي
�لقيمة �لعادلة�لم�شتوى �لثالث�لم�شتوى �لثاني�لم�شتوى �الأول

�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم٣١ دي�شمبر 2٠١٠

الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:
٦.٦٠2--٦.٦٠2�أ�شهم �الأور�ق �لمالية 

الموجودات المالية الم�شنفة بالقيمة العادلة 
من خالل الأرباح والخ�شائر

2.2٧٩2.2٧٩--�أ�شهم �الأور�ق �لمالية 
 

الموجودات المالية المتوفرة للبيع:
٣.٦٣٧--٣.٦٣٧�أ�شهم �الأور�ق �لمالية 

8.22٥--8.22٥�شند�ت

١8.٤٦٤-2.2٧٩2٠.٧٤٣

الأدوات المالية الم�شجلة بالقيمة العادلة 
تدرج �شمن فئة �لم�شتوى �الأول �لموجود�ت �لمالية �لتي تقا�س ب�شكل �إجمالي �أو جزئي بالرجوع �إلى �الأ�شعار �لمن�شورة 
في �ل�شوق �لن�شط. تعتبر �الأد�ة �لمالية متد�ولة في �ل�شوق �لن�شط �إذ� كانت �الأ�شعار �لمتد�ولة متوفرة حااًل وب�شكل دوري 
من �ل�شر�ف، �لمتعامل، �لو�شيط، مجموعة �الأعمال، خدمات �الأ�شعار �أو �لوكالة �لمنظمة وتمثل هذه �الأ�شعار �لمعاملة 

�ل�شوقية �لفعلية �لتي تحدث ب�شكل دوري ح�شب �الأ�شعار �ل�شائدة في �ل�شوق.
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الأدوات المالية الم�شجلة بالقيمة العادلة )تتمة(
يتم قيا�س �لموجود�ت �لمالية با�شتخد�م �إ�شلوب �لتقييم ��شتنادً� �إلى �الإفتر��شات �لتي تدعمها �الأ�شعار من �لمعامالت 
�لحالية �لجارية �لملحوظة في �ل�شوق وهي موجود�ت حيث يتم �لح�شول على �لت�شعير من خالل خدمات �لت�شعير، ولكن 
�لو�شيط  �أ�شعار  �إلى  ��شتنادً�  �لعادلة  بالقيمة  �لمالية  �لموجود�ت  فاإّن  �لن�شط،  �ل�شوق  في  �الأ�شعار  تحديد  يتم  ال  عندما 
�الإ�شتثمار�ت في �شناديق �الأ�شهم �لخا�شة بالقيمة �لعادلة �لتي تم �لح�شول عليها من خالل مدر�ء �ل�شناديق و�لموجود�ت 

�لتي يتم تقييمها با�شتخد�م �لنماذج �لتي تمتلكها �لمجموعة حيث يتكون �أغلبية �الإفتر��شات متوفرة في �ل�شوق.

�إن �لمدخالت �لملحوظة �لغير �شوقية تعني باأن �لقيمة �لعادلة يتم تحديدها ب�شكل �إجمالي �أو جزئي با�شتخد�م �أ�شلوب 
نف�س  في  �لملحوظة  �لحالية  �ل�شوق  معامالت  من  باالأ�شعار  مدعومة  �لغير  �الإفتر��شات  �إلى  ��شتنادً�  )نموذج(  �لتقييم 
�الأد�ة وكذلك ال ت�شتند على �لمعلومات �لمتوفرة لدى �ل�شوق. �إن فئات �الأ�شول �لرئي�شية في هذ� �ل�شنف هي �إ�شتثمار�ت 
�لمدخالت  في  تكون  �لتي  �لحد  �إلى  �لتقييم  �أ�شاليب  ت�شتخدم  �لمحدودة.  �لت�شامنية  لل�شركات  �لمدرجة  غير  �الأ�شهم 
الملحوظة غير متوفرة وبذلك ت�ضمح للظروف التي يكون فيها الن�ضاط في ال�ضوق قلياًل لالأ�ضل اأو االلتزام بتاريخ القيا�ض. 
مع ذلك، فاإن هدف قيا�س �لقيمة �لعادلة يبقى نف�شه �أي �شعر �لخروج من �لمجموعة في �لم�شتقبل �لمنظور. بناء عليه 
فاإن �لمدخالت �لغير ملحوظة تعك�س �فتر��شات �لمجموعة حول �الإفتر��شات �لتي �شي�شتخدمها �لم�شاركون في �ل�شوق 
�أف�شل  �إلى  ��شتنادً�  �لمدخالت  هذه  تطوير  يتم  �لمخاطر(.  حول  �الإفتر��شات  )ت�شمل  �اللتز�م  �أو  �الأ�شل  ت�شعير  عند 

�لمعلومات �لمتوفرة و�لتي قد ت�شمل �لبيانات �لخا�شة بالمجموعة.

الحركات في الأدوات المالية الم�شتوى 3 التي تم قيا�شها بالقيمة العادلة
يظهر �لجدول �لتالي ت�شوية للمبلغ �الفتتاحي و�لختامي للموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية �لم�شتوى ٣ �لم�شجلة بالقيمة �لعادلة:

٣١ دي�شمبر 2٠١١

في 1 يناير
2011

اإجمالي 
الأرباح

اأو الخ�شائر
الم�شجلة في 
بيان الأرباح 

المبيعاتالم�شترياتوالخ�شائر

اإجمالي 
الأرباح

اأو الخ�شائر
الم�شجلة في
بيان حقوق 

الملكية
المحول من
الم�شتوى 1

في 31
دي�شمبر 

2011
األف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهماألف درهم

الموجودات المالية
الم�شنفة بالقيمة العادلة

من خالل الأرباح اأو الخ�شائر:
١.٩٣2----)347(2.279�أ�شهم �الأور�ق �لمالية

1.932----)347(2.279الإجمالي
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الأرباح اأو الخ�شائر عن الأدوات المالية الم�شتوى 3 المدرجة في الأرباح اأو الخ�شائر لل�شنة:
لم يتم �إدر�ج �أية �أرباح �أو خ�شائر عن �الأدو�ت �لمالية �لم�شتوى ٣ في �الأرباح �أو �لخ�شائر لل�شنة.

�لتاأثير على �لقيمة �لعادلة لالأدو�ت �لمالية للم�شتوى ٣ �لتي تم قيا�شها بالقيمة �لعادلة للتغير�ت في �الإفتر��شات �لرئي�شية

بخ�شو�س �أ�شهم �الأور�ق �لمالية، ال تتعر�س �لمجموعة لمخاطر جوهرية كما في ٣١ دي�شمبر 2٠١١ وبناء عليه لم يتم 
عمل �أي تحليل للح�شا�شية.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة

يبين �لو�شف �لتالي �لمناهج و�الإفتر��شات �لم�شتخدمة لتحديد �لقيم �لعادلة لتلك �الأدو�ت �لمالية �لتي لم ت�شجل �شابقًا 
بالقيمة �لعادلة في �لبيانات �لمالية:

الموجودات التي تقارب قيمتها العادلة قيمتها المدرجة
بالن�شبة للموجود�ت و�لمطلوبات �لمالية �لتي ت�شتحق خالل فترة ق�شيرة )�أقل من ثالثة �أ�شهر( من �لمفتر�س �أن �لمبالغ 
بدون  �لتوفير  وح�شابات  �لطلب  عند  �لود�ئع  على  �أي�شًا  �الفتر��س  هذ�  يطبق  �لعادلة.  قيمتها  تقريبًا  ت�شاوي  �لمدرجة 

��شتحقاق محدد.

الأدوات المالية ب�شعر ثابت
�أ�شعار  �لمطفاأة يتم تقديرها بمقارنة  بالتكلفة  �لمدرجة  �لمالية ب�شعر ثابت  للموجود�ت و�لمطلوبات  �لعادلة  �لقيمة  �إن 
�لمقدرة  �لعادلة  �لقيمة  �إن  م�شابهة.  مالية  الأدو�ت  �ل�شائدة  �ل�شوق  �أ�شعار  مع  مرة  �أول  تثبيتها  عند  �ل�شوق  في  �لفو�ئد 
للود�ئع �لتي يترتب عليها فو�ئد ثابتة ت�شتند على �لتدفقات �لنقدية �لمخ�شومة با�شتخد�م �أ�شعار �لفائدة �ل�شائدة في 
�شوق �لعمالت لل�شند�ت ذ�ت �الئتمان و�ال�شتحقاق �لم�شابه. بالن�شبة لالأدو�ت �لمالية �الأخرى ذ�ت �الأ�شعار �لمتقلبة، يتم 

�إجر�ء تعديل �أي�شًا الإظهار �لتغيير في هام�س �الئتمان �لمطلوب منذ تثبيت �الأد�ة الأول مرة.
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�أو �لخ�شائر
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2٠١٠
�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم�ألف درهم

�لموجود�ت �لمالية
�لم�شنفة بالقيمة �لعادلة

من خالل �الأرباح �أو �لخ�شائر:
2.2٧٩2.2٧٩-----�أ�شهم �الأور�ق �لمالية

2.2٧٩2.2٧٩-----�الإجمالي

القيمة العادلة لالأدوات المالية )تتمة(  22

الحركات في الأدوات المالية الم�شتوى 3 التي تم قيا�شها بالقيمة العادلة )تتمة(


