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  ).الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

   األرباح أو الخسائر بيان 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  إيضاح  
  (ُمعاد بيانھا)      
        

  ٤٥٠٫٨٢٩٫٣٩٢  ٤٩٠٫٩٠٣٫٢٤١  ٢٢   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  )١٣٣٫٢٧٢٫٢٦٤(  )١٨٢٫٥٤٦٫٨٩٧(    إعادة التأمين المتنازل عنه 

    -- -----------------   ------------------- 
  ٣١٧٫٥٥٧٫١٢٨  ٣٠٨٫٣٥٦٫٣٤٤    صافي أقساط التأمين 

  والمبالغ مستحقةفي مخصص األقساط غير المكتسبة التغير 
 المنتجات المرتبطة ب حاملي وثائق التأمين الخاصةإلى الدفع   
  )٩٫٧٠٦٫٤١٢(  )٢٤٫٢٨٧٫٠٥٣(    بالوحدات  
    -- ---------------  -- ---------------  

  ٣٠٧٫٨٥٠٫٧١٦  ٢٨٤٫٠٦٩٫٢٩١    صافي أقساط التأمين المكتسبة 
  ٣٦٫١٨٣٫٣٧٣  ٥١٫٤٩٠٫٣٥٨    المكتسبة عموالت إعادة التأمين

    -- ---------------  -- ---------------  
  ٣٤٤٫٠٣٤٫٠٨٩  ٣٣٥٫٥٥٩٫٦٤٩    إجمالي إيرادات التأمين 

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

 )٣٢٢٫٤٩٧٫٧٠٠( )٢٦٣٫٥٨٠٫٦٢٨(  ١٣  المدفوعة  المطالبات
  ٦٥٫٩٧٠٫١٨١  ٥٥٫٢١٢٫٧٣٧  ١٣    ة المدفوع المطالباتحصة إعادة التأمين من 

    -------------------  ------------------- 
  )٢٥٦٫٥٢٧٫٥١٩(  )٢٠٨٫٣٦٧٫٨٩١(    المدفوعة المطالباتصافي 

  )١٫٢٩٩٫٣٨٨(  )١١٫٠١٠٫٤٩٥(      قيد السداد  المطالباتالتغير في مخصص 
    -------------------  ------------------- 

  )٢٥٧٫٨٢٦٫٩٠٧(  )٢١٩٫٣٧٨٫٣٨٦(  ٢٢  كبدة المت المطالباتصافي 
  )٣٩٫٤٨٦٫١٥٧(  )٣٩٫٤١٦٫٨٤٢(  ٢٢  العموالت المدفوعة   
  )٤٠٫٤٠٨٫١٦٠(  )٤٧٫٥٢١٫١٦٥( ١٩  المصروفات اإلدارية 

    -------------------  ------------------- 
  )٣٣٧٫٧٢٠٫٢٢٤(  )٣٠٦٫٣١٦٫٣٩٣(      صافي مصروفات التأمين

  )٥٫٦٤٠٫٥٩٨(  )٤٫٥٢٥٫٧١٥(  ٢٢     التأمين على الحياةصافي الحركة في صندوق 
  في القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بھا الزيادة /(النقص)

  للمنتجات المرتبطة بالوحدات   
  
٣٫٣٣٩٫٣٥٥(  ٢٤(  

  
١٫٣٥٥٫١٠٩  

  -------------------  ------------------- 
  )٣٤٢٫٠٠٦٫٧١٣(  )٣١٤٫١٨١٫٤٦٣(      إجمالي مصروفات التأمين  

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

  ٢٫٠٢٧٫٣٧٦  ٢١٫٣٧٨٫١٨٦  ٢٢  أرباح التأمين    
        

  ٤٫٨٣٨٫١٥٩  ٧٫٠٦٠٫٨٤١    لفوائد واإليرادات األخرىإيرادات ا
  ٣٫٥٨٥٫٣٦٧  ٤٫٤٨٦٫٥٧٥  ٩   تاإليجاراإيرادات 
  ٥٤٫٩٥٦٫١٨٠  ١٫٤٤٤٫٠٢١  ١٨  األوراق المالية االستثماريةمن  األرباحصافي 

  ١٠٫٣٦٢٫٣٦٤  )١٥٠٫٢٣٢(  ٩  صافية – لعقارات االستثماريةلالقيمة العادلة  أرباح(خسائر)/
    -------------- --  -------------- --  

  ٧٣٫٧٤٢٫٠٧٠  ١٢٫٨٤١٫٢٠٥    ية االستثمار المحفظة من صافي األرباح
  )١٤٫٢٠٩٫٧٥٠(  )١٠٫٧١٥٫٦٧٧(  ١٩  المصروفات العمومية واإلدارية

     --------------- --   --------------- --  
  ٦١٫٥٥٩٫٦٩٦  ٢٣٫٥٠٣٫٧١٤    أرباح السنة

    =========  =========  
  ٤١.٠  ١٦.٠  ٢٣   المخفضةربحية السھم األساسية و

  ====  ====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٨ إلى ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٤و ٣ تينالمستقلين مدرج على الصفح قي الحساباتإن تقرير مدق
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  ).الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
  

   ة األخرى الشامل اإليراداتبيان 
         ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
  (ُمعاد بيانھا)    
      

  ٦١٫٥٥٩٫٦٩٦  ٢٣٫٥٠٣٫٧١٤  أرباح السنة
      

      الشاملة األخرى  اإليرادات
      :األرباح أو الخسائر إلىتتم إعادة تصنيفھا لن البنود التي 

  لالستثمارات بالقيمة العادلة  صافي التغير في القيمة العادلة
  )٣٠٨٫٥٨١(  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   

  
١٫٦٧٠٫٩٩١  

  
  -   ح أو الخسائراألربا إلىالحقاًالبنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفھا 

  
-  

   --------------  ------- ------  
  ١٫٦٧٠٫٩٩١  )٣٠٨٫٥٨١(  اإليرادات الشاملة األخرى للسنةإجمالي (الخسائر)/

  ---------- -----  --------- -----  
  ٦٣٫٢٣٠٫٦٨٧  ٢٣٫١٩٥٫١٣٣  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

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

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٨إلى  ١٠على الصفحات من تشكل اإليضاحات المدرجة 
  

  . ٤و ٣ تينالمستقلين مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات



 ٨ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) 
    

  بيان التدفقات النقدية
      ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  مدرھ  درھم  إيضاح  
  (ُمعاد بيانھا)      

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٦١٫٥٥٩٫٦٩٦  ٢٣٫٥٠٣٫٧١٤    أرباح السنة

        لـ:تسويات 
  ٣٫٧٧٦٫٤٩٣  ٤٫٨٦٨٫٨٠٢  ١-٨  واإلطفاء االستھالك
  غير المحققة من االستثمارات بالقيمة  /(األرباح)الخسائر

 من خالل األرباح أو الخسائرالعادلة  
  
١٠٫٠٩٤٫٧١٥ ١٨  

  
٦٫٧٦٤٫٢٢٨  

  )٥٣٫٢٢١٫٣٠٩(  )٧٫٧٧٣٫٩٣٠(  ١٨  األرباح المحققة من االستثمارات
  ١٫١٢٤  -    المحققة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات )األرباح(الخسائر/

  )٩٫١٣٣٫٥٨٩(  )٤٫٠٤٣٫٥٢١(  ١٨  إيرادات توزيعات األرباح
  -  ١٥٠٫٢٣٢  ٩   محققة من القيمة العادلة للعقارات االستثماريةالغير  الخسائر

  وصندوق التغير في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
  ١٢٫١٠٠٫٨٨٦  ٣٤٫١٦٩٫٠٣٣   التأمين على الحياة    

  )١٠٫١٠٣٫٩٤٠(  -  ١-٩  عكس مخصص
  ١٫٣٤٤٫٤١٥  ٩٠١٫٠٧٦    المبالغ المسددة    بعد خصم –نھاية الخدمة  مكافأةمخصص 

    --------- ------  --------- ------  
    ١٣٫٠٨٨٫٠٠٤  ٦١٫٨٧٠٫١٢١  
        

  )١٤٫٦٦٩٫٩٠٠(  )٦٥٫٢٩٠٫٣٢٥(    ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى التغير في 
  ٢٫٦٢٠٫١٠٣  ٤٠٫٠٩٩٫١٢٧    ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى التغير في 

  ١٫٢٩٩٫٣٨٨  ١١٫٠١٠٫٤٩٥      السداد التغير في صافي المطالبات قيد 
  )٤٫٦٢٩٫٣٣٨(  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(    اء مجلس اإلدارةأعض مكافآت

     ----------------   ----------------  
  )٢٫٢٩١٫٧٤٣(  ٤٤٫٠٣٥٫٨٧٨    األنشطة التشغيلية/ (المستخدم في) الناتج من  صافي النقد

        

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  التغير في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل

  ٨٫٣٨٤٫٢٠٨    األرباح أو الخسائر (صافي)  
  

٩٥٫٦٩٥٫٣٠٥  
  ٩٫١٣٣٫٥٨٩  ٤٫٠٤٣٫٥٢١    إيرادات توزيعات األرباح

  )٥٫٦٧٣٫٥١٠(  )٥٫٢٦٨٫٠١٧(    التغير في الممتلكات والمعدات (صافي) 
  -  -    التغير في االستثمارات بالتكلفة المطفأة (صافي)

  )٤٫٣٠٠٫٠٠٠(  -    التغير في العقارات االستثمارية 
  بالقيمة العادلة من خالل  التغير في االستثمارات

  )٨٫٣٧٧٫٦٦٣(    (صافي)  اإليرادات الشاملة األخرى   
  

١٫٤١٩٫٧٦٤  
  ٤٦٫٧٨٠٫٤٨٧  )٨٢٫٨٠٥٫٠٠٠(    في الودائع المصرفية النقص /(الزيادة)

    -------- ---------  -------- ---------  
  ١٤٣٫٠٥٥٫٦٣٥  )٨٤٫٠٢٢٫٩٥١(    االستثمارية األنشطة الناتج من /(المستخدم في) صافي النقد

        
        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  )٢٩٫٩٩٠٫٨٢٢(  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(    توزيعات األرباح المدفوعة
  -----------------   ----------------  

  )٢٩٫٩٩٠٫٨٢٢(  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 
    -----------------  -----------------  
        

  ١١٠٫٧٧٣٫٠٧٠  )٧٧٫٤٧٥٫٦٠١(    في النقد وما يعادله (النقص)/الزيادة صافي
        

  ٧٤٫٣١٨٫٩٩٨  ١٨٥٫٠٩٢٫٠٦٨  ١٢  يناير  ١النقد وما يعادله في 
     ----------------          ----------------       

  ١٨٥٫٠٩٢٫٠٦٨  ١٠٧٫٦١٦٫٤٦٧  ١٢  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
      =========  =========  

 

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٨إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٤و ٣ تينالمستقلين مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات



 ٩ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) 
  

  قوق المساھمين بيان التغيرات في ح
    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركة مساھميالمنسوبة إلى   

  رأس المال  
االحتياطي 
  القانوني

  االحتياطي 
  العام

احتياطي القيمة 
  العادلة

  األرباح 
  اإلجمالي  المحتجزة

  درھم   درھم   درھم   درھم   درھم   درھم   
              

  ٤٣٨٫٦٨١٫١٦٣  ١٧٠٫٥٨٤٫٣٩٩  )١٫٢١٣٫٨٧٠(  ٥٩٫٣٧٠٫٢٦٨  ٥٩٫٩٨٦٫٢٥٤  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  بيان السابق)(وفقاً لل ٢٠١٤يناير  ١في  الرصيد
  )١٤٫٢٤٠٫١٨٢(  )١٤٫٢٤٠٫١٨٢(  -   -   -   -   )٢٦تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية (إيضاح 

  ---------------- ---------------  ---------------  --- -------- ----  - - ---------------  - - --- ------------  
  ٤٢٤٫٤٤٠٫٩٨١  ١٥٦٫٣٤٤٫٢١٧  )١٫٢١٣٫٨٧٠(  ٥٩٫٣٧٠٫٢٦٨  ٥٩٫٩٨٦٫٢٥٤  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٤يناير  ١كما في 

              
              إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ٦١٫٥٥٩٫٦٩٦  ٦١٫٥٥٩٫٦٩٦  -   -   -   -   (ُمعاد بيانھا) أرباح السنة
              اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

بالقيمة لالستثمارات افي التغير في القيمة العادلة ص
  ١٫٦٧٠٫٩٩١  -   ١٫٦٧٠٫٩٩١  -   -   -   من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة 

من خالل لقيمة العادلة األرباح من بيع استثمارات با
إلى األرباح  ةالمحولاإليرادات الشاملة األخرى 

  -   ٢٢٧٫٨٨٨  )٢٢٧٫٨٨٨(  -   -   -     المحتجزة 
  ----------   ---------   ---------  ------ -------  --- ----------   -------------  

  ١٫٦٧٠٫٩٩١  ٢٢٧٫٨٨٨  ١٫٤٤٣٫١٠٣  -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
  ----------   ---------   ---------   ----- --------  - - -- - --- -------  - - -- ----------  

  ٦٣٫٢٣٠٫٦٨٧  ٦١٫٧٨٧٫٥٨٤  ١٫٤٤٣٫١٠٣  -   -   -   سنةإجمالي اإليرادات الشاملة لل
   ----------   ---------   ---------   ------- ------  --- -- ----------   --------------  
              

  المعامالت مع المساھمين المسجلة مباشرة
              ضمن حقوق الملكية   

  )٤٫٦٢٩٫٣٣٨(  )٤٫٦٢٩٫٣٣٨(  -   -   -   -    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  -   )٧٫٩٦٣٫٢٥٣(  -   -   ٧٫٩٦٣٫٢٥٣  -   محول إلى االحتياطي القانونيال

  -   )٧٫٩٦٣٫٢٥٣(  -   ٧٫٩٦٣٫٢٥٣  -   -   المحول إلى االحتياطي العام
  )٢٩٫٩٩٠٫٨٢٢(  )٢٩٫٩٩٠٫٨٢٢(  -   -   -   -   توزيعات األرباح المدفوعة

   ----------------  - - ------------ -   ---------------  --- --------  - - ---------------  - - ---------------  
  ٤٥٣٫٠٥١٫٥٠٨  ١٦٧٫٥٨٥٫١٣٥  ٢٢٩٫٢٣٣  ٦٧٫٣٣٣٫٥٢١  ٦٧٫٩٤٩٫٥٠٧  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٤ر ديسمب ٣١كما في 

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

  ٤٥٣٫٠٥١٫٥٠٨  ١٩٩٫٨٩٨٫١٤٧  ٢٢٩٫٢٣٣  ٦٧٫٣٣٣٫٥٢١ ٦٧٫٩٤٩٫٥٠٧ ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  (وفقاً للبيان السابق) ٢٠١٥يناير  ١في  الرصيد
  )٣٢٫٣١٣٫٠١٢(  )٣٢٫٣١٣٫٠١٢(  -   -   -   -   )٢٦تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية (إيضاح 

   ----------------  - - ------------ -   ---------------  --- --------  - - ---------------  - - ---------------  
  ٤٥٣٫٠٥١٫٥٠٨  ١٦٧٫٥٨٥٫١٣٥  ٢٢٩٫٢٣٣  ٦٧٫١٣٣٫٥٢١  ٦٧٫٩٤٩٫٥٠٧  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  بيانھا) (ُمعاد ٢٠١٥يناير  ١كما في 

              إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
  ٢٣٫٥٠٣٫٧١٤  ٢٣٫٥٠٣٫٧١٤  -   -   -   -   أرباح السنة

بالقيمة لالستثمارات افي التغير في القيمة العادلة ص
  )٣٠٨٫٥٨١(  -   )٣٠٨٫٥٨١(  -   -   -   من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة 

من خالل لقيمة العادلة األرباح من بيع استثمارات با
إلى األرباح  ةالمحولاإليرادات الشاملة األخرى 

  -   ٢١٫١٩٧  )٢١٫١٩٧(  - -   -     المحتجزة 
   ----------   ---------   ---------  ------ -------  --- ----------   -------------  

  )٣٠٨٫٥٨١(  ٢١٫١٩٧  )٣٢٩٫٧٧٨(  -   -   -  شاملة األخرى للسنةاإليرادات ال(الخسائر)/إجمالي
  ----------   ---------   ---------   ----- --------  - - -- - --- -------  - - -- ----------  

  ٢٣٫١٩٥٫١٣٣  ٢٣٫٥٢٤٫٩١١  )٣٢٩٫٧٧٨(  -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
   ----------   ---------   ---------   ------- ------  --- -- ---- ------   --------------  
              

  المعامالت مع المساھمين المسجلة مباشرة
              ضمن حقوق الملكية   

  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(  -   -   -   -   )١٧(إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  -   )٢٫٣٥٠٫٣٧١(  -   -   ٢٫٣٥٠٫٣٧١  -   المحول إلى االحتياطي القانوني
  -   )٢٫٣٥٠٫٣٧١(  -   ٢٫٣٥٠٫٣٧١  -   -   المحول إلى االحتياطي العام
  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(  -   -   -   -   )١٦(إيضاح توزيعات األرباح المدفوعة 

   ----------------  - - ------------ -   ---------------  ------ ----- --  - - ---------------  - - ---------------  
  ٤٣٥٫١٠٤٫٥٧٣  ١٤٥٫٢٦٧٫٢٣٦  )١٠٠٫٥٤٥(  ٦٩٫٦٨٣٫٨٩٢  ٧٠٫٢٩٩٫٨٧٨  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

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

    
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٨إلى  ١٠تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
  . ٤و ٣المستقلين مدرج على الصفحتين  إن تقرير مدققي الحسابات



 ١٠ 

  ) .لوطنية للتأمينات العامة (ش.م.عالشركة ا
  

  إيضاحات 
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) 

  

  معلومات حول الشركة    . ١
  

إن الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة مسجلة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات 
  . ٢٠٠١سبتمبر  ١٢اراً من في إمارة دبي وذلك اعتب ،تعديالتهو ١٩٨٤لعام  ٨العربية المتحدة رقم 

  
 ٨رقم  تأسست الشركة أساساً كشركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مسجلة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة

  ، في إمارة دبي. ، وتعديالته١٩٨٤لعام 
  

وفقاً ألحكام القانون االتحادي باإلضافة إلى بعض أعمال إعادة التأمين التأمينات العامة الشركة بجميع أنواع التأمين على الحياة و تقوم
  .بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمالھابشأن تأسيس ھيئة  ٢٠٠٧لسنة  ٦ لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم

  

   بية المتحدة.دبي، اإلمارات العر ١٥٤، ص.ب بيت إن جي أييقع المكتب المسجل للشركة في 
  

  أساس اإلعداد  . ٢
  

  بيان التوافق   أ)
  

تطلبات تم إعداد ھذه البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية، كما تلتزم بم
  قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلة. 

  

الشركات التجارية ("قانـون  بشأن ٢٠١٥لسنة  ٢رقم  لدولة اإلمارات العربية المتحدة القانون االتحادير تم إصدا ،٢٠١٥أبريل  ١ في
ً اعتباراً من  وأصبح") ٢٠١٥الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة  . ُيسمح للشركات التأكد من ٢٠١٥يوليو  ١ساريا

ً لألحكام  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في موعد أقصاه  ٢٠١٥مارات العربية المتحدة لسنة االلتزام بالقانون الجديد للشركات في دولة اإل طبقا
ً قبل  االنتقالية المنصوص عليھا في ھذا القانون. إن الشركة بصدد تطبيق القانون االتحادي الجديد وسوف تكون قد التزمت به تماما

  نھاية الفترة المنصوص عليھا في األحكام االنتقالية. 
  

 رات في السياسة المحاسبية التغي  ب) 
  

ً ل بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمال التأمين، تم  ٢٠٠٧) لسنة ٦لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (طبقا
ة تمتد من سنة . يمنح ھذا القانون المالي لشركات التأمين فترة مواءم٢٠١٥يناير  ٢٨إصدار قانون مالي جديد لشركات التأمين بتاريخ 

لمواءمة أعمالھا مع أحكام التشريعات  ٢٠١٥يناير  ٢٩في الجريدة الرسمية بتاريخ  الث سنوات اعتباراً من تاريخ نشر القانونإلى ث
ً قبل نھاية فترة  الواردة في ھذا القانون. إن الشركة بصدد مواءمة أعمالھا مع متطلبات التشريعات وسوف تكون قد التزمت به تماما

   مواءمة.ال
  

بشكل مبكرة بتطبيق التوجيھات أعاله والمتعلقة بأساس االعتراف باالحتياطيات التقنية. وعليه،  ، قامت الشركة٢٠١٥ أكتوبر ١في 
والمطالبات المتكبدة ولم يتم  ،مخاطر األقساط غير المنتھيةلمحاسبية لالعتراف باإليرادات المتعلقة ببتغيير سياستھا اقامت الشركة 

  .عقود التأمين فيما يتعلق بأعمال التأمين العامةمن  غ عنھا وإيرادات العموالت غير المكتسبةاإلبال
  
، الحياةالتأمين على أعمال ، باستثناء التأمينات العامة ألعمال مخاطر األقساط غير المنتھية يتم احتسابقبل تغيير السياسة المحاسبية،  

من قبل خبير التأمين لدى الشركة  التأمين على الحياة ألعمال مخاطر األقساط غير المنتھية يرتقديتم . داخلية باستخدام نماذج إحصائية
مخاطر األقساط بالتغير في السياسة المحاسبية في السنة الحالية إلى االعتراف  أدىاحتساب صندوق احتياطي التأمين على الحياة. عند 

ً للوائح المالية، يتم االعتراف بمخاطر األقساط ث العامة. دن البحري والحواباستثناء الشح ١/٣٦٥طريقة  باستخدام غير المنتھية وفقا
فيما يتعلق بمخاطر األقساط غير المنتھية ألعمال التأمينات . غير المكتسبة للشحن البحري كنسبة ثابتة من أقساط التأمين المكتتبة

بنھاية  ٪١٠٠ إلى ث تصل المخاطر التي تواجھھا الشركةيروع بحمع فترة المش ثابتتزداد المخاطر بشكل العامة، فمن المفترض أن 
من المفترض أن يزداد المعدل الذي تتحقق بموجبه األقساط بنفس معدل زيادة المخاطر التي تواجھھا الشركة على مدى فترة العقد. 

  قة التأمين.سريان وثي
  

متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا، فيما يتعلق بأعمال التأمينات العامة، قبل التغير في السياسة المحاسبية، كان يتم احتساب المطالبات ال
ت المتكبدة ولم يتم اإلبالغ على ھذا التغير التزام يتعلق بالمطالبا ترتبباستخدام نماذج إحصائية داخلية ترتكز على البيانات التاريخية. 

، وذلك استناداً إلى البيانات قياسية لتوقع المطالبات االكتواريةاألساليب الفي تاريخ التقرير باستخدام مجموعة من الُمحتسبة  عنھا
  التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي وفقاً لمقتضيات القانون الجديد.

  



 ١١ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) 
    

  إيضاحات (تابع)
  
  (تابع) أساس اإلعداد  . ٢
  

 (تابع)السياسة المحاسبية  التغيرات في  ب) 
  

قبل التغير في السياسة المحاسبية، كان يتم احتساب إيرادات العموالت المتعلقة بأنشطة التأمين عند ثبوت الحق في الحصول على 
لى مدى العموالت المتعلقة بأنشطة التأمين على أساس االستحقاق الزمني ع تاستالم اإليرادات. ترتب ھذا التغير االعتراف بإيرادا

  .مخاطر األقساط غير المنتھيةباستخدام نفس األساس الموضح في  التأمينالفترة الفعلية لوثيقة 
  

ترى اإلدارة أن التغير في السياسة  قامت الشركة بتطبيق التغير بأثر رجعي استناداً إلى توصيات الخبير االكتواري لدى الشركة.
مستخدمي والقرارات االقتصادية  لمتخذيوالمركز المالي للشركة المالي األداء  المحاسبية يوفر معلومات موثوقة وذات صلة حول

   حول البيانات المالية وصف لتأثير التغير في السياسة المحاسبية. ٢٦يتضمن اإليضاح  .البيانات المالية
  
  أساس القياس  )ج

  
  : التي يتم بيانھا بالقيمة العادلة نود التاليةالبالتكلفة التاريخية باستثناء  على أساستم إعداد ھذه البيانات المالية 

  
  ؛  ادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمالية بالقيمة الع األدوات )١
 ؛ و الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى )٢
  العقارات االستثمارية.  )٣
  

  ). ي(٣ يضاحاإلإن الطرق المستخدمة في قياس القيم العادلة مبينة في 
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   )د
  

إلى  مقربةتم عرض المعلومات المالية الرسمية للشركة.  البيانات المالية بدرھم اإلمارات العربية المتحدة وھي العملة ھذه تم عرض
  أقرب درھم. 

  
  التقديرات واألحكام استخدام   )ھـ

  
قاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق إن إعداد البيانات المالية وف

  المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. السياسات
  

ي . ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التمستمرةبصورة  التابعة لھاتتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
  مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.فترات أي تم فيھا تعديل التقديرات وفي 

  
قديرات واألحكام الھامة بيان المعلومات حول المجاالت الھامة التي تنطوي على عدم اليقين في الت ٥بصورة محددة، يتم في اإليضاح 

  عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لھا التأثير األكبر على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية. المستخدمة 



 ١٢ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.) 
    

  إيضاحات (تابع)
  

    السياسات المحاسبية الھامة  . ٣
  

  .في ھذه البيانات المالية المبينةمتسقة على كل الفترات  بصورةة المبينة أدناه تم تطبيق السياسات المحاسبيفقد 
  

  عقود التأمين   أ)
  

  ) التصنيف ١
  

  من مخاطر التأمين والمخاطر المالية.  تصدر الشركة عقوداً يتم بموجبھا إما تحويل مخاطر التأمين أو كالً 
  

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

الحدث المؤمن ضده سداد الشركة لتعويضات إضافية حامل وثيقة التأمين كعقود تأمين. وتكون مخاطر التأمين ھامة إذا ترتب على 
  ھامة نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدم وقوعه.    

  

ً بتحويل المخاطر المالية. وتتمثل المخاطر المالية بالمخاطر الناتجة عن التغير المستقبلي  بعض يمكن أن تقوم عقود التأمين أيضا
لفائدة المحددة او أسعار األوراق المالية أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو المحتمل في واحد او أكثر من أسعار ا

تغير م، في حالة الالمتغيرأال يكون  شريطةأخر،  متغيري أئتماني أو المؤشر االئتماني أو مؤشر األسعار أو المعدالت أو التصنيف اال
  غير المالي، متعلق بأحد أطراف العقد.

  

  يف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين ھامة كعقود استثمار. يتم تصن  
  

  تصنيف العقد كعقد تأمين يظل مصنفاً كعقد تأمين حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انتھاؤھا.    ما يتمعند  
  

  ) االعتراف والقياس ٢  
  

  أقساط التأمين   
  

لتي بدأت خالل السنة وال يتضمن أية رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلھا مع األقساط أو عكس األعمال ايإن إجمالي األقساط المكتتبة 
  احتسابھا بناء عليھا. يتم االعتراف بھذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار وثائق التأمين. تم 

  

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

  

  مخصص األقساط غير المكتسبة   
  

والتي تتعلق  المكتتبة ينتتألف األقساط غير المكتسبة المتضمنة في مطالبات عقد التأمين من النسبة المقدرة من إجمالي أقساط التأم
باستثناء الشحن  ١/٣٦٥طريقة  باستخدام مخاطر األقساط غير المنتھية يتم احتساب تاريخ بيان المركز المالي.بفترات التأمين بعد 

ً للوائح المالية، يتم االعتراف بمخاطر األقساط غير المكتسبة للشحن البحري كنسبة ثابتة مالبحري والحوادث العامة.  ن أقساط وفقا
فيما يتعلق بمخاطر األقساط غير المنتھية ألعمال التأمينات العامة، فمن المفترض أن تزداد المخاطر بشكل ثابت مع  .التأمين المكتتبة
بنھاية العقد. من المفترض أن يزداد المعدل الذي تتحقق  ٪١٠٠تصل المخاطر التي تواجھھا الشركة إلى  ثيبحفترة المشروع 
يأخذ خبير التأمين لدى الشركة ط بنفس معدل زيادة المخاطر التي تواجھھا الشركة على مدى فترة سريان وثيقة التأمين. بموجبه األقسا

      باالعتبار أقساط التأمين غير المكتسبة ألعمال التأمين على حياة األفراد عند احتساب صندوق احتياطي التأمين على الحياة.
  
  مطالبات ال) ٣  

  

المطالبات قيد بات المتكبدة على التسويات وتكاليف التعامل الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرات في مخصصات تشتمل المطال
  الناتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالية. وحسبما يكون مناسباً، يتم خصم التعويضات واالستردادات المتعلقة بھا.  التسوية

  

المتكبدة  المطالباتعلى المخصصات التي يتم رصدھا وفقاً لتقديرات الشركة للتكلفة النھائية لتسوية كافة  المطالبات قيد التسويةتشتمل 
تتناول  التيوغير المدفوعة كما في تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلبالغ عنھا أم لم يتم باإلضافة إلى المطالبات الداخلية والخارجية 

من خالل مراجعة المطالبات  المطالبات قيد التسويةالمتوقعة واالستردادات األخرى. يتم تقييم  المصروفات المخفضة بالتعويضات
مخصصات المطالبات المرصودة ل التسوياتيتم إظھار و. المطالبات قيد التسويةمخصصات  تخفيضبلغ عنھا بصورة فردية. ال يتم المُ 

. كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة والتقديرات الموضوعة التسوياتفيھا في فترات سابقة ضمن البيانات المالية للفترة التي تمت 
ً رصد مخصص للتعويضات المتكبدة التي لم يتم  استخدام بفي تاريخ بيان المركز المالي عنھا  اإلبالغبصورة منتظمة. ويتم أيضا

لبيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن وذلك استناداً إلى ا مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية،
ً لمقتضيات القانون الجديد.  والتعويضات  المطالبات قيد التسويةتقدير  األسس التي يتم بناًء عليھاإن ھامش انحراف عكسي وفقا

  .١٣ اإليضاحبصورة تفصيلية في  ةعنھا مبين اإلبالغالمتكبدة التي لم يتم 



 ١٣ 

  أمينات العامة (ش.م.ع.)الشركة الوطنية للت
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  . ٣
  

  (تابع)عقود التأمين   أ)
  
  عجز في أقساط التأمين / اختبار كفاية االلتزاماتالمخصص ) ٤  

  

للمطالبات والمصروفات  يتم رصد مخصص للعجز في أقساط التأمين الناتج عن عقود التأمينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة
المنسوبة للفترات غير المنتھية لوثائق التأمين السارية في تاريخ التقرير عن مخصص األقساط غير المكتسبة والتزامات المطالبات 

ً مع  اإداراتھالتي يتم  األنشطةالمسجلة المتعلقة بھذه الوثائق. ويتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمين استناداً على فئات  معا
  االستثمارات المحتفظ بھا السترداد األقساط غير المكتسبة ومخصصات المطالبات.  علىالوضع باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي 

  
  إعادة التأمين   ) ٥  

  

 مخاطرل تنويع من خال المحتملة بغرض الحد من صافي خسائرھافي سياق أعمالھا االعتيادية تقوم الشركة بالتنازل عن إعادة التأمين 
بصورة الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود إعادة التأمين المتنازل عنھا  عرضيتم  .التي تتعرض لھا

ال ترتيبات إعادة التأمين عقود التأمين ذات الصلة حيث أن الناتجة عن عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات منفصلة 
  من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين. لشركة تعفي ا

  

ً لعقود إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة من شركات إعادة التأمين م احتساب المبالغ المستحقة إلى ويت ووفقا
األساس المستخدم الحتساب احتياطيات أقساط تم بيانھا كمصروفات باستخدام نفس ذات الصلة. يتم تأجيل أقساط إعادة التأمين وي

ضمن ھذا ويتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنھا التأمين غير المكتسبة لوثائق التأمين ذات الصلة. 
   موجودات إعادة التأمين.

  

إعادة . وتعتبر موجودات تقريريمة في تاريخ كل الق في ما إذا كانت قد تعرضت النخفاضم للتحققالتأمين  موجودات إعادةيتم تقييم 
على أن  ،نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بھا القيمة في حال وجود دليل موضوعي،في أنھا قد تعرضت النخفاض التأمين 

تستلمھا الشركة من  ويكون لھذا الحدث تأثير على المبالغ التي سوف لھا الشركة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة
األرباح ضمن بيان موجودات إعادة التأمين بخسائر انخفاض قيمة ويتم االعتراف . موثوقة بصورةيمكن قياسه  ة التأميندشركات إعا
  دھا فيھا. في الفترة التي تم تكبُ  أو الخسائر

  

ق ويتم االعتراف بعموالت إعادة التأمين وفقاً بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقابعموالت األرباح المتعلقة يتم االعتراف 
  (ب).  ٣ اإليضاحلألساس المبين في 

  
  وإيرادات العموالت غير المكتسبة االستحواذ المؤجلةتكلفة  )٦
  

 منالنسبة االستحواذ التي تساوي  تكاليفالنسبة من االستحواذ المؤجلة تكلفة تمثل موجودات  فيما يتعلق بعقود التأمينات العامة،
يتم االعتراف بإيرادات العموالت المتعلقة بأنشطة التأمين على أساس . التقريرفي تاريخ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة غير المكتسبة 

  .مخاطر األقساط غير المنتھيةباستخدام نفس األساس الموضح في  على مدى الفترة الفعلية للوثيقة االستحقاق الزمني
  
  والدائنة     ) ذمم التأمين المدينة ٧
  

ذمم التأمين دوات مالية ويتم إدراجھا في ء التأمين وشركات إعادة التأمين أتمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكال
  .وليس في مخصصات عقود التأمين أو موجودات إعادة التأمين الدائنة التأمينالمدينة وذمم 

  
   ) صندوق التأمين على الحياة    ٨
  

يتم تحديد صندوق التأمين على الحياة من خالل تقييم خبير تأمين مستقل المتيازات وثيقة التأمين المستقبلية. تتضمن ھذه االفتراضات 
حسب نوع الوثيقة وسنة اإلصدار ومدة الوثيقة. وترتكز االفتراضات المتعلقة بالوفاة  عادةً المحاسبية ھامش التغير العكسي وتختلف 

ستحق بعض تُ  .إليهأو المضافة الدخل ب على الخبرة السابقة. تتأثر التعديالت على رصيد الصندوق بالمبالغ المحملة على ومعدل السح
   العائدات الناتجة ويتم تكوين مخصص لھا في صندوق التأمين على الحياة. 

  
  ) مخصص عقد التأمين وموجودات إعادة التأمين     ٩
  

لكافة االلتزامات الُمعلن عنھا للشركة ولم يتم دفعھا في تاريخ بيان المركز  المطالبات قيد التسويةين تجاه يتم تحديد التزامات عقد التأم
األقساط غير المكتسبة التي  تتألفالمالي، باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا، وكذلك صندوق التأمين على الحياة. 

نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المرتبطة بفترات تأمين الحقة لتاريخ بيان  منات عقد التأمين تم أخذھا باالعتبار في التزام
  المركز المالي. 

  

أعاله، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا واألقساط غير  المطالبات قيد التسويةحصة شركات إعادة التأمين تجاه بفيما يتعلق 
  .في البيانات الماليةكموجودات عقد إعادة التأمين المكتسبة، يتم تصنيفھا 



 ١٤ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  . ٣
  

  إيرادات التأمين)  بخالفاإليرادات (  ب)
  

   :إيرادات التأمين) على ما يلي بخالفاإليرادات ( تتألف  
    

    وم والعموالت إيرادات الرس )١  
    
في التاريخ أداء خدمات أخرى كإيرادات الشركة  تتطلب منالتي ال أو المستحقة االعتراف بالرسوم والعموالت المستلمة ب تقوم الشركة  

  . تجديدھا في تواريخ وثائق التأمين ذات الصلة أوالفعلي لبدء 
  

      إيرادات االستثمار )٢  
    
 العقارات االستثمارية وأرباح/خسائر القيمة العادلة إيجاراإليرادات من الموجودات المالية وإيرادات  منإيرادات االستثمار  تتألف  

  . الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرو للعقارات االستثمارية المحققة غير المحققة
  

الموجودات  من خسائرالرباح/األتوزيعات األرباح وصافي إيرادات ود الفوائإيرادات  منت المالية اإليرادات من الموجودا تتألف  
  األخرى. موجودات الماليةللالمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرباح/الخسائر المحققة 

  
ويتم االعتراف بإيرادات توزيعات الفعلي. باستخدام طريقة معدل الفائدة التناسب الزمني على أساس يتم االعتراف بإيرادات الفوائد   

توزيع أرباح سندات الملكية. يتم في في التاريخ الذي يسبق عادًة ويكون ذلك  .في استالم ھذه التوزيعات الشركةحق  يثبتاألرباح عند 
خالل األرباح أو الخسائر  أساس االعتراف بصافي أرباح/خسائر الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من) بيان ز(٣ اإليضاح

  لموجودات المالية األخرى. من اواألرباح المحققة 
  

ھذه يتم فيھا تحديد في الفترة التي  بيان األرباح أو الخسائريتم إدراج أرباح/خسائر القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن   
  . /الخسائراألرباح

  
  عقود اإليجار التشغيلية  ج)

  
إيجار الموجودات التي يحتفظ المؤجر بموجبھا بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الملكية على أنھا عقود إيجار يتم تصنيف عقود 

أساس على  بيان األرباح أو الخسائرضمن  يةتشغيلية للمعدات المكتبال اإليجاريتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود  تشغيلية.
المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد  عقد اإليجارحوافز . ويتم االعتراف باإليجار على مدى فترة عقد القسط الثابت

  . اإليجارعلى مدى فترة عقد  اإليجار
   

  الممتلكات والمعدات   د)
  

  ) االعتراف والقياس    ١  
  

  ض القيمة. بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفا قياسيتم   
  

تشتمل التكاليف على المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على الموجودات. وتشتمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتياً على   
لھا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى تھيئة الموجودات للحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع 

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

مختلفة، يتم احتسابھا كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) من  إنتاجيةعندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات أو المعدات أعمار   
  الممتلكات والمعدات.

  
يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات واآلالت والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد   

بالقيمة الدفترية لھذا البند من الممتلكات واآلالت والمعدات. ويتم االعتراف بصافي المبلغ في إيرادات أخرى/مصروفات أخرى ضمن 
سائر. عندما يتم بيع موجودات ُمعاد تقييمھا، يتم تحويل المبالغ ذات الصلة المدرجة ضمن احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح أو الخ

  األرباح المحتجزة   
  

  ) التكاليف الالحقة    ٢  
    
تدفق ت المرجح أنا كان من لھذا البند إذالقيمة الدفترية أحد بنود الممتلكات أو المعدات ضمن  جزء منيتم االعتراف بتكلفة استبدال   

قياس تكلفته بصورة موثوقة. ويتم االعتراف بتكاليف  أمكنلك الجزء إلى الشركة واالقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذ المنافع
  عند تكبدھا.  بيان األرباح أو الخسائرالصيانة اليومية للممتلكات والمعدات ضمن 



 ١٥ 

  ع.)الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     . ٣
  
  (تابع)الممتلكات والمعدات   د)
  

  االستھالك      )٣  
    
إذا كان ألحد العناصر عمر و ةعلى حدلكل أصل ويتم تقييم العناصر الھامة يرتكز االستھالك على تكلفة األصل ناقصاً قيمته المتبقية.   

  ھذا العنصر بصورة منفصلة. لقي عناصر األصل المعني، يتم احتساب االستھالك مختلف عن با إنتاجي
  

 عنصرعلى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل  أساس القسط الثابتعلى  بيان األرباح أو الخسائريتم االعتراف باالستھالك ضمن   
  والمعدات. واآلالت من بنود الممتلكات 

  
ً ك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ التقرير ويتم تعديلھا إذا تتم إعادة تقييم طرق االستھال   . وال يتم احتساب كان ذلك مناسبا

واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. ويتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة  المملوكةراضي لألاستھالك 
  .بيان األرباح أو الخسائريتم إدراجھا في المتحصالت مع القيمة الدفترية و

       
  :المختلفة المعداتالممتلكات وفئات ل المقدرة األعمار اإلنتاجية فيما يلي  

  
  سنة ٣٠  مباني المكاتب  
  سنوات ٤  تجھيزاتأثاث و  
  سنوات ٤  معدات مكتبية  
  سنوات ٤  سيارات  
  سنوات ٤  أجھزة كمبيوتر  

  
  )كمبيوتر مجبرا( الموجودات غير الملموسة  ھـ)
  

ً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة   تم رسملة ت. ومتراكمةال يتم قياس البرامج التي تستحوذ عليھا الشركة بالتكلفة ناقصا
االقتصادية المستقبلية المتضمنة في الموجودات ذات الصلة. يتم االعتراف بكافة  المنافعالمصروفات الالحقة فقط عندما تزيد 

  األخرى عند تكبدھا.  المصروفات
  

المقدرة للبرامج اعتباراً من التاريخ التي  اإلنتاجيةيتم إطفاء البرامج ضمن األرباح أو الخسائر على أقساط متساوية على مدى األعمار   
بأربع سنوات. تتم  المقدرة للبرامج للفترات الحالية وفترات المقارنة تقدر اإلنتاجيةتكون فيه البرامج متاحة لالستخدام. إن األعمار 

  مراجعة طرق اإلطفاء واألعمال اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير مع إجراء تسوية عليھا إذا كان ذلك مناسباً.
  
  العقارات االستثمارية   ) و

  
أو لكال  ة قيمة رأس المالايجارية أو لزيادعائدات  للحصول علىإما  التي يتم االحتفاظ بھاالعقارات ب تتمثل العقارات االستثمارية  

و توريد البضائع أو الخدمات، أو في إنتاج أ ھااستخدام، أو األمرين ولكن ال يتم االحتفاظ بھا للبيع في سياق األعمال االعتيادية
ً بالقيمة العادلة إدارية. ألغراض  أي االعتراف ب معيتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة عند االعتراف المبدئي ويتم قياسھا الحقا

  .  بيان األرباح أو الخسائرضمن طرأ عليھا يتغير 
  

تقوم الشركة بتحديد القيمة العادلة على أساس التقييم الذي تم إجراؤه من قبل شركة تقييم مستقلة معتمدة ولديھا مؤھالت مھنية مناسبة   
  . لتقييمالخاضعة لوخبرة سابقة في تقييم عقارات في موقع وفئة مماثلة للعقارات 

   
 المشيد العقار االستثماري. وتشتمل تكلفة العقار االستثماريتشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على   

الحالة  إلى العقار االستثماري إيصالعلى تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى  من قبل الشركة
  تكاليف االقتراض المرسملة. غيلية المناسبة لالستخدام المزمع له باإلضافة إلى التش



 ١٦ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     . ٣
  
  الموجودات المالية غير المشتقة     )ز
  

اختارت . السريان الفعليقبل تاريخ  ٢٠١١قارير المالية الدولية، األدوات المالية، في من معايير الت ٩قامت الشركة بتطبيق المعيار   
  ھو تاريخ التطبيق المبدئي لھذا المعيار ٢٠١١ يناير ١ن يكون الشركة أ

  
  االعتراف

  
ً مبدئيتقوم الشركة باالعتراف    ً بالموجودات بالقروض والذمم المدينة والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه. ويتم االع ا تراف مبدئيا

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

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

  أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازتھا أو إصدارھا.
  

  إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.  افي مجملھيتم الحقاً قياس كافة الموجودات المالية المعترف بھا   
  
  التصنيف   

  

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

  يكون األصل المالي مؤھالً للقياس بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كال الشرطين التاليين:  
 نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و  أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن 
  والفائدة على المبلغ  األصليفي تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ  لألدواتأن ينشأ عن الشروط التعاقدية

 . قيد السداد األصلي
  

  ياس األصل المالي بالقيمة العادلة. يتم ق ،في حالة عدم تحقق ھذين الشرطين  
  

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

   
موجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية لتقييم ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ بال  

  التعاقدية، تأخذ الشركة باعتبارھا ما يلي: 
  
  سياسات وأھداف اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتأثير تطبيق ھذه السياسات؛  
  كيفية تقييم اإلدارة ألداء المحفظة؛  
 ؛ مدى تركيز استراتيجية اإلدارة على الحصول على إيرادات الفائدة التعاقدية 
  مدى تكرار مبيعات األصل المتوقعة؛ 
  سبب بيع أي أصل؛ و 
  ھل الموجودات التي يتم بيعھا يتم االحتفاظ بھا لفترة ممتدة بناًء على استحقاقھا التعاقدي أم يتم بيعھا بعد فترة قصيرة من

  االستحواذ عليھا أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقھا.  
  

تم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة ال يتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات إن الموجودات المالية التي ي  
  من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

  
بتصنيف بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن ھذا التصنيف ينھي أو يقلل بصورة  الشركةقامت   
  لحوظة االختالف المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفھا غير ذلك. م
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  دلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالموجودات المالية بالقيمة العا  

  
قد تقرر الشركة بصورة نھائية عند االعتراف المبدئي (وفقاً لكل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في بعض سندات الملكية بالقيمة   

ملة األخرى إذا كان يتم العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشا
  الملكية بغرض المتاجرة. بأدوات حقوقاالحتفاظ 

  
عندما يثبت حق  بيان األرباح أو الخسائرالملكية ضمن  أدوات حقوقيتم االعتراف بتوزيعات األرباح المتعلقة باالستثمارات في   

  سترداد لجزء من تكلفة االستثمار.الشركة في استالم توزيعات األرباح ما لم تمثل ھذه التوزيعات بصورة واضحة ا
  

ولم يتم االعتراف بأي انخفاض في  بيان األرباح أو الخسائرالملكية إلى  أدوات حقوقال تتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من   
  القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.  

  
دارة الموجودات إل لديھام الشركة بتغيير نموذج األعمال ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي بھا ما لم تق  

  المالية.  
  

  النقد وما يعادله  
  

األرصدة النقدية والودائع تحت الطلب التي تمتد فترات استحقاقھا إلى ثالثة  منالنقد وما يعادله  يتألفلغرض بيان التدفقات النقدية،   
  المطفأة في بيان المركز المالي. يتم قيد النقد وما يعادله بالتكلفة أشھر أو أقل.

   
  انخفاض القيمة   ح)
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة    
  

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

الموضوعي إلى حدث خسارة وقع بعد االعتراف المبدئي باألصل وكان لھذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل يمكن 
  ة على انخفاض القيمة على المستوى الفردي والجماعي.تقديره بصورة موثوقة. تأخذ الشركة باالعتبار األدل

  
قد تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية األزمة المالية الحادة التي قد يواجھھا المقترض أو المصدر أو   

روط لم تكن الشركة لتقبلھا في الظروف التعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض أو إعادة ھيكلة المبلغ المستحق للشركة وفقاً لش
العادية أو المؤشرات على تعرض أحد المقرضين أو المصدرين لإلفالس أو عدم وجود سوق نشطة ألحد السندات أو أي بيانات 

ركة ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرين في الش
  أو الظروف االقتصادية التي تصاحب التعثر في الشركة.

    
  القروض والذمم المدينة انخفاض قيمة   

  
على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة والذمم المدينة انخفاض قيمة القروض على األدلة في اعتبارھا  الشركة تضع  

الھامة في  والذمم المدينةما إذا كان ھناك انخفاض محدد في القيمة. إن كافة القروض م حققللتالھامة في حالتھا الفردية الذمم المدينة 
ما إذا م للتحققأنھا غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمھا بعد ذلك بصورة جماعية  ُيالحظحالتھا الفردية التي 

ال تكون ھامة في حالتھا  التيوالذمم المدينة لقروض با فيما يتعلقه. كان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف علي
والذمم المدينة تجميع القروض  من خاللالقيمة  في إذا كانت قد تعرضت النخفاض مام للتحققفيتم تقييمھا بصورة جماعية  الفردية،
  مخاطر مماثلة.  سماتالتي لھا 

  
ل على حدة للتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرض ھذا األصل تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم كل أص  

النخفاض في القيمة. يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 
  دل الفائدة الفعلي األصلي لھذا األصل. المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمع
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  (تابع)انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة   
  

ھذا القرض. ويتم شطب تلك القروض بعد المرصود لانخفاض قيمة ، يتم شطبه مقابل مخصص القرضعندما ال يمكن تحصيل   
ً و/أو أي حدث  للتحصيل استكمال كافة اإلجراءات الالزمة وتحديد مبلغ الخسارة. إن االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبھا سابقا

  . بيان األرباح أو الخسائر قيمة مخصص انخفاض قيمة القروض في يتم تخفيضفي خسائر انخفاض القيمة  نقصيترتب عليه 
  

ويتم بيانھا ضمن حساب مخصص مقابل القروض والسلفيات.  بيان األرباح أو الخسائريتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 
مبلغ  أدى حدث الحق إلى نقصإذا في القيمة من خالل عكس الخصم.  ويستمر االعتراف بالفائدة على الموجودات الخاضعة النخفاض

  . بيان األرباح أو الخسائر، يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل ارة انخفاض القيمةخس
  

  إيقاف االعتراف بالموجودات المالية   )ط
  

بإيقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتھي حقوقه التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو عندما  الشركةتقوم   
بموجبھا  الشركةوم بنقل األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبھا نقل كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية أو لم تقم تق

أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتھا على األصل المالي. يتم االعتراف بأي  بتحويل
تسجيلھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو ب الشركةالمؤھلة إليقاف االعتراف والتي تقوم  المحولةة حصص في الموجودات المالي

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

  . بيان األرباح أو الخسائرالتزام جديد محتمل) ضمن 
  

بإبرام معامالت يتم بموجبھا نقل الموجودات المعترف بھا في بيان المركز المالي ولكنھا تحتفظ إما بكافة مخاطر  الشركةتقوم   
المالية أو بجزء منھا. في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات، ال يتم إيقاف االعتراف  وامتيازات الموجودات

بالموجودات المنقولة. إن نقل الموجودات مع االحتفاظ الفعلي بكافة المخاطر واالمتيازات يتضمن، على سبيل المثال، سندات 
  اإلقراض ومعامالت إعادة الشراء. 

  

لق بالمعامالت التي ال تقوم الشركة من خاللھا باالحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات األصل المالي أو نقله وتحتفظ بالسيطرة فيما يتع  
عليه، تواصل الشركة اعترافھا بھذا األصل إلى مدى ارتباطھا بھذا األصل ويتحدد ذلك من خالل مدى تعرضھا لتغيرات في قيمة 

  األصل المنقول.
  

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

  (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.    كانت رسوم الخدمة أكثر مما يكفي
  
  مبادئ قياس القيمة العادلة    )ي
  

 تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين
ً في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، ف في ذلك التاريخ. تعكس  للشركةي حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا

 القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه  الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 
تكرار حدوث المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل كاٍف بحيث يتسنى الحصول على معلومات عن نشط في حال 

  األسعار بصورة مستمرة.  
  

أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  الشركةعندما ال يكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 
استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعھا  بأقصى قدر ممكن وتحد من

  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
  

عادلة للمبلغ المدفوع أو أي القيمة ال -يكون سعر المعاملة عادًة ھو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي
أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة  الشركةالمقبوض. عندما تقرر 

من السوق  بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات
ً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلھا لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند  الملحوظة، وفي ھذه الحالة يتم مبدئيا

على أساس تناسبي على مدى عمر األرباح أو الخسائر االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان 
  ة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنھاء المعاملة.األدا
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بقياس الموجودات  الشركةى ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم في حال كان لد

  والمراكز طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.
  

بإدارتھا على أساس  الشركةوق ومخاطر االئتمان، التي تقوم إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر الس
صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسھا على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز طويل 

ك التسويات على مستوى األجل (أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي مركز قصير األجل) للتعرض لمخاطر محددة. ويتم تخصيص تل
المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليھا كل أداة 

  في المحفظة. 
  

ير التي حدث خاللھا باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نھاية فترة التقر الشركةتقوم 
  التغيير.  

  
   المخصصات  )ك
  

يمكن تقديره  ضمنيالتزام حالي سواء كان قانوني أو ، نتيجة لحدث سابق، يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى الشركة
من خالل صات تحديد المخصيتم االقتصادية لتسوية االلتزام.  للمنافعأن يلزم تدفقات خارجة  المرجحمن يكون وبصورة موثوقة 

 للقيمة الزمنية للمالتخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية 
    تمويل. كتكاليفاالعتراف بعكس الخصم ويتم  .بھذا االلتزام المتعلقةوالمخاطر 

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية  )ل
  

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. كما يتم تحويل  يدرھم اإلماراتالمالت بالعمالت األجنبية إلى يتم تحويل المعا وفقا
. ويتم تحويل التقريروفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  يدرھم اإلماراتالالموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى 

وفقاً ألسعار الصرف  يدرھم اإلماراتالالية بالعمالت األجنبية، التي يتم بيانھا بالتكلفة التاريخية، إلى الموجودات والمطلوبات غير الم
  . بيان األرباح أو الخسائرأرباح وخسائر الصرف المحققة وغير المحققة ضمن  معاملة متتاريخ المعاملة. وتفي السائدة 

  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  )م

    
  ات المحددةخطة التعويض

برصد مخصص لتعويضات نھاية الخدمة للموظفين استناداً إلى تقدير قيمة االمتيازات المستقبلية التي اكتسبھا الموظفون  الشركةقوم ت
  . اإلضافية المقدرةطوال مدة خدمتھم حتى تقاعدھم. ويتم احتساب ھذا المخصص استناداً إلى طريقة الوحدة 

  
ً لفي برنامج الم الشركة ساھمت قانون المعاشات والتأمينات عاشات للموظفين من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا

ضمن  الشركةوھو يمثل برنامج معاشات من خالل مساھمة محددة ويتم تحميل مساھمات ، االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة
بسداد  وضمنيالتزام قانوني  الشركةيما يتعلق بھذا البرنامج، يكون لدى في الفترة التي تتعلق بھا. ف األرباح أو الخسائربيان 

  عند استحقاقھا وال توجد أي التزامات بدفع التعويضات المستقبلية.المحددة المساھمات 
  

  ربحية السھم  )ن
  

ساب ربحية السھم األساسية بتقسيم ألسھمھا العادية. يتم احت المخفضةوربحية األسھم األساسية ب المتعلقة بياناتالبعرض  الشركةتقوم   
  المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل السنة.  علىاألرباح أو الخسائر المنسوبة إلى مساھمي الشركة العاديين 

  
  التقارير حول القطاعات   س)

  
خالله أن تحقق إيرادات وتتكبد  الشركة التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من مكوناتأحد في يتمثل القطاع التشغيلي   

نتائج ال كافة اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع المكونات األخرى للشركة. وتتم مراجعة بما في ذلكمصروفات، 
كل التشغيلية بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة ل التشغيلية للقطاعات

  قطاع وتقييم أدائه، والذي تتاح معلومات مالية بشأنه. 
  

 تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير بھا إلى الرئيس التنفيذي على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع وتلك البنود التي  
وجودات الشركة (بصورة رئيسية مقر يمكن تخصيصھا على أساس معقول. وتشتمل البنود غير المخصصة بصورة رئيسية على م

  الشركة) ومصروفات المركز الرئيسي وموجودات ومطلوبات ضريبة الدخل.  



 ٢٠ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     . ٣
  
  المقاصة   )ع

    
عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي، عندما، وفقط عندما، يكون للشركة حق  تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم  

قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون لديھا الرغبة إما في تسويتھا على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية 
  المطلوبات بصورة متزامنة.  

  
س صافي المبلغ فقط عندما تجيز معايير التقارير المالية الدولية ذلك، أو باألرباح يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أسا  

  لنشاط التجاري للشركة.ا كما ھو الحال في والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مشابھة
  
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ) ف

  
ً لتفسير وزارة االقتصاد والتجارة للمادة رقم    (وتعديالته)، تتم معاملة مكافآت  ١٩٨٤لسنة  ٨التحادي رقم من القانون ا ١١٨وفقا

  على أنھا توزيعات من حقوق الملكية ويتم االعتراف بھا ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية. الشركةأعضاء مجلس إدارة 
  
  التفسيرات والمعايير الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعد    )ص
  

 ٢٠١٥يناير  ١لتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد ھناك عدد من المعايير الجديدة وا  
لتطبيق تلك المعايير  الشركة. ال تخطط بالشركة المتعلقةولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية. فيما يلي المعايير والتفسيرات 

  .بشكل مسبق
  

  تاريخ التطبيق      الوصف    المعيار المحاسبي 
          

  )٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من     اإليرادات من العقود مع العمالء     من معايير التقارير المالية الدولية  ١٥المعيار 
  )٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من     ) ٢٠١٤األدوات المالية (    من معايير التقارير المالية الدولية  ٩المعيار 

  
  ايير التقارير المالية الدولية: اإليرادات من العقود مع العمالء من مع ١٥المعيار رقم   
من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل المعيار  ١٥يضع المعيار رقم   

قة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيھات الحالية المتعل ١٥رقم 
تفسيرات الصادر عن لجنة  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨الدولي رقم 

  "برامج والء العمالء".  المعايير الدولية للتقارير المالية
  

  من معايير التقارير المالية الدولية.    ١٥محتمل على بياناتھا المالية نتيجة لتطبيق المعيار رقم إن الشركة بصدد تقييم التأثير ال  
  

  من معايير التقارير المالية الدولية ٩المعيار رقم   
اس ) الذي يوضح التوجيھات المتعلقة بتصنيف وقي٢٠٠٩من معايير التقارير المالية الدولية ( ٩قامت الشركة بتطبيق المعيار   

  الموجودات المالية. 
  

، محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار ٢٠١٤من معايير التقارير المالية الدولية، المصدر في يوليو  ٩يحل المعيار رقم   
ات معدلة من معايير التقارير المالية الدولية توجيھ ٩األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار  ١٩المحاسبي الدولي رقم 

حول تصنيف وقياس المطلوبات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة 
الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتضمن ھذا المعيار التوجيھات المتعلقة باالعتراف وإيقاف 

  .   ٣٩دوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم االعتراف باأل
  

 بدأت الشركة عملية تقييم التأثير المحتمل لھذا المعيار. نظراً لطبيعة عمليات الشركة، من المتوقع أن يكون لھذا المعيار تأثير محدود  
  على البيانات المالية للشركة.

  
  
  
  
  
  



 ٢١ 

  (ش.م.ع.)الشركة الوطنية للتأمينات العامة 
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر   .٤

    
تقوم الشركة بإصدار عقود يتم بموجبھا تحويل مخاطر التأمين أو مخاطر التأمين والمخاطر المالية. ال تقوم الشركة بإصدار عقود يتم 

  ركة:طر وكيفية إدارتھا من قبل الشھذا القسم ھذه المخا يلخصبموجبھا تحويل المخاطر المالية فقط. 
  
  اإلطار العام للحوكمة    )١

  

إن الھدف األساسي من اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة ھو حماية مساھمي الشركة من التعرض ألحداث تعوق   
  خاطر. التحقيق المستمر ألھداف األداء المالي الموضوعة. تدرك اإلدارة األھمية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة إلدارة الم

  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر   )٢
  

يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. وقد قام مجلس اإلدارة   
لجنة بتقديم تقارير ومتابعة سياسات الشركة إلدارة المخاطر. وتقوم ھذه ال وضعبتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي تكون مسؤولة عن 

  دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتھا. 
  

للمخاطر  والضوابط المالئمةيتم وضع سياسات الشركة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع الحدود   
دارة المخاطر لتعكس التغيرات في ولرقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات ونظم إ

  ظروف السوق وأنشطة الشركة. 
  

تقوم لجنة التدقيق لدى الشركة بمتابعة كيف تقوم اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر، كما   
وتتم مساعدة لجنة التدقيق لدى الشركة من قبل قسم  اإلطار العام إلدارة المخاطر التي تواجھھا الشركة. فاعليةتقوم بمراجعة مدى 

. ويقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة منتظمة وخاصة إلجراءات وضوابط إدارة الرقابيالتدقيق الداخلي ألداء ھذا الدور 
  المخاطر ويتم تقديم تقارير حول نتائج ھذه المراجعة إلى لجنة التدقيق.    

  
  رة رأس المال  اإلطار العام إلدا  )٣

  
لھا أي من وحدات أعمال الشركة أو التي  تتعرض لدى الشركة إطار عام إلدارة المخاطر الداخلية يتم من خالله تحديد المخاطر التي  

  ).٢٣راجع إيضاح (االقتصادي. ال تتعرض لھا الشركة بصورة عامة باإلضافة إلى تحديد مدى تأثير تلك المخاطر على رأس الم
  
  ر العام التنظيمي اإلطا  )٤
  

تھتم الجھات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين والمساھمين ومراقبتھا عن كثب لضمان أن الشركة تدير   
في الوقت ذاته، تھتم الجھات التنظيمية أيضاً بضمان احتفاظ الشركة بمركز مالي مناسب يمكنھا من واألمور بشكل مرضي لصالحھم. 

  فاء بااللتزامات غير المتوقعة الناتجة عن األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. الو
  

اعتماد األنشطة  على كيفية ھذه اللوائح تنصالتنظيمية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. ال  المتطلباتتخضع عمليات الشركة إلى   
والعجز عن السداد من جانب شركات التأمين وذلك  التعثرة للحد من مخاطر ومراقبتھا فقط ولكنھا تفرض أيضاً بعض األحكام الملزم

  للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند حدوثھا.
  
   مطلوباتالااللتزامات المتعلقة بإدارة   )٥

    
ا تكون معرضة تنشأ المخاطر المالية من أوضاع المخاطر المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية وجميعھ  

مخاطر في  نظراً لطبيعة استثماراتھا والتزاماتھا، ،والعامة. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا الشركة المحددةلتغيرات السوق 
تم  ذيال والمطلوبات إدارة الموجودات من خالل إطارأسعار الفائدة ومخاطر أسعار حقوق الملكية. تقوم الشركة بإدارة ھذه األوضاع 

  من قبل اإلدارة لتحقيق إيرادات من االستثمارات طويلة األجل تزيد عن مطلوباتھا وفقاً لعقود التأمين واالستثمار.   وضعه
  

يتم دمج إدارة الشركة لمطلوبات الموجودات مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى للشركة غير   
  االستثمار. شرة بمطلوبات التأمين وبصورة مباالمرتبطة 

  
كما تشكل إدارة الشركة لمطلوبات الموجودات جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين لضمان توفر التدفقات النقدية الكافية في   

    التأمين. المترتبة على أعمالكل فترة للوفاء بااللتزامات 



 ٢٢ 

  .)الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع
    

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤
  
  (تابع) والمطلوبات إدارة الموجودات  )٥
  
  مخاطر التأمين   ) أ

    
بتوقيت وتكرار وحجم  الشكوك التي تحيطالشركة لمخاطر  تتعرضتقبل الشركة مخاطر التأمين بموجب عقود التأمين المكتتبة.   

  المطالبات بموجب ھذه العقود. 
  

  األنواع التالية من عقود التأمينات العامة والتأمين على الحياة:  باكتتابلشركة تقوم ا  
    
  عقود التأمينات العامة   
 المطلوبات  على تأمينال 
 الممتلكاتعلى تأمين ال 
 السيارات  على تأمينال 
 التأمين ضد الحريق 
 التأمين الصحي  
 التأمين البحري 
 التأمين الھندسي  

  
  ياة عقود التأمين على الح  
   التأمين الجماعي على الحياة 
   على الحياةالفردي التأمين  

  
ھما استراتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما ھو مبين  لدى الشركة إدارة مخاطر التأمين إلطار إن العنصرين الرئيسيين  

  أدناه. 
  

  استراتيجية التأمين   
  

  التأمينات العامة   
  

المخاطر المماثلة. ويؤدي من ة التأمين التي تتبعھا الشركة ھو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبير إن الھدف من استراتيجي
  ھذا األمر إلى تقليل تقلبات نتائج ھذه المحافظ. 

  
ألعمال والقطاعات د فئات األعمال التي يتم التأمين عليھا والدول التي يتم فيھا التأمين على ادتقوم الشركة بوضع استراتيجية تأمين تح

ھذه االستراتيجية إلى موظفي التأمين في وحدات األعمال المختلفة من يتم نقل  التي تكون فيھا الشركة مستعدة لتقديم خدمات التأمين.
ا األعمال خالل سلطات التأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجبھا أعمال التأمين وفقاً لحجم وفئة األعمال والدولة التي تتم فيھ

، باستثناء التأمين وقطاع األعمال وذلك بھدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة. تبرم كافة عقود التأمينات العامة
  لمدة سنة ويحق لشركات التأمين رفض التجديد أو تغيير شروط وبنود العقد عند التجديد.  البحري،

  
أمين لدى الشركة والتي يتم بموجبھا تحميل أقساط التأمين لتعكس الحالة الصحية للمتقدم من إجراءات الت اً يمثل االنتقاء الطبي جزء

بطلب التأمين والخلفية الطبية عن عائلته. وترتكز األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي تستند على الخبرة 
ً لإلجراءات السابقة والتوجھات الحالية. يتم تقييم العقود التي تنطو ي على مخاطر محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقا

  الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادھا. 
  

  التأمين على الحياة   
  

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

  لبيان المخاطر غير المقبولة والشروط المطبقة على المخاطر غير القياسية.     
  

مناسبة. ويتم إجراء  سعير التزالالخاصة بالتفتراضات االتتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد أن 
. ويؤكد ھذا التحليل عما كان متوقع في النتائج الفعلية ماديي تغير أ تحليل لتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة ما ھو مصدر توقع

  مدى مالئمة االفتراضات المستخدمة في التأمين والتسعير.    



 ٢٣ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
    

  يضاحات (تابع) إ
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤
  
  (تابع)مطلوبات الموجودات إدارة   )٥

  
  مخاطر التأمين (تابع)   أ) 
  

  استراتيجية إعادة التأمين   
  

تقوم الشركة بإعادة التأمين على جزء من مخاطر التأمين التي تقوم بالتأمين عليھا وذلك بھدف مراقبة تعرضھا للخسارة وحماية 
  الرأسمالية. الموارد 

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

ً لتلك المعايير. ويقوم ھذا القسم بصورة مستمرة بمتابعة باإلضافة  إلى متابعة شراء إعادة التأمين من قبل وحدات األعمال طبقا
  التطورات في برنامج إعادة التأمين. 

  
يجوز  لتخفيض صافي تعرض الشركة. عالوة على ذلك، تناسبيةالوغير  تناسبيةالإعادة التامين  عقودتقوم الشركة بشراء مجموعة من 

شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في ظل بعض الظروف المحددة. وتخضع عملية شراء عقود إعادة  لدى الشركة لموظفي التأمين
إعادة التأمين االختياري بصورة منتظمة من  مصروفاتالتأمين االختيارية إلى الموافقة المسبقة من القسم المعني وتتم مراقبة إجمالي 

   تأمين.قبل قسم إعادة ال
  

  المخاطر المالية   ب) 
  
  الشركة للمخاطر األساسية التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية:  تتعرض  

  
 مخاطر االئتمان؛ 
 و  مخاطر السيولة؛ 
  مخاطر السوق؛ 

  
والطرق يقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ويصف أغراض الشركة وسياساتھا   

المستخدمة من قبلھا لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال. ويتم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية ضمن 
  ھذه البيانات المالية. 

  
  مخاطر االئتمان   )١

  
نتيجة  لخسارة مالية لطرف األخراتكبد المخاطر الناتجة عن تسبب أحد األطراف في أداة مالية ما في في تتمثل مخاطر االئتمان 

  الوفاء بالتزاماته.  في إخفاقه
  

منتظمة مراجعة التعرضات والمخالفات من أجل التعرف على مدى الصلة  بصورةتتم متابعة مدى االلتزام بھذه السياسة ويتم 
  والتغيرات في بيئة المخاطر.

  
فيما يتعلق بجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بھا الشركة، فإن القيمة الدفترية تمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لدى 

  الشركة كما ھو مبين في البيانات المالية في تاريخ التقرير. 
  

  شركات دولية ذات سمعة جيدة.  يتم إيداع إعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين معتمدة من قبل اإلدارة وتكون عادة 
  

المناطق الجغرافية أو ب المتعلقةإعادة التأمين المعنية ورصد تركزات مخاطر االئتمان  اتالشركة بتقييم الوضع المالي لشركتقوم 
ء بالسداد من لحد من تعرضھا لخسائر كبيرة نتيجة عدم الوفابغرض ااألنشطة أو السمات االقتصادية المماثلة لشركات إعادة التأمين 

  قبل شركات إعادة التأمين. 
  

في تاريخ كل تقرير، تقوم اإلدارة بإجراء تقييم للجدارة االئتمانية لشركات إعادة التأمين وتقوم بتحديث استراتيجية شراء عقود إعادة 
   التأمين والتأكد من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة إذا لزم األمر.



 ٢٤ 

  العامة (ش.م.ع.) الشركة الوطنية للتأمينات
    

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤

  
  المخاطر المالية (تابع)  ب) 

  
  مخاطر االئتمان (تابع)   )١

  

كما زات مخاطر االئتمان الجغرافي. فيما يلي تحليل لترك الموقعالعمل وقطاع زات مخاطر االئتمان حسب ترك تقوم الشركة بمتابعة  
  تاريخ التقرير: في 

  

  
 استثمارات   
 

  ذمم التأمين المدينة    
  موجودات إعادة التأمين    والذمم المدينة األخرى   

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٥  
  درھم  درھم  درھم درھم  درھم درھم  
  (ُمعاد بيانھا)            
              

  ٨٤٫٠١١٫٤٩٢  ١٢٨٫١٨٣٫٥٢٧  ١١٦٫٣١٣٫٢٣٩  ١٧٦٫٣١٤٫١٤١  ٨٨٫٠١٣٫١١٢ ٨٦٫٢٩٢٫٩٢٠  القيمة الدفترية
  ========= ========  =========  =========  =========  =========  

            حسب القطاع التركز
  المؤسسات المالية/ -

  ٨٤٫٠١١٫٤٩٢  ١٢٨٫١٨٣٫٥٢٧  -  ٣٥٫١٧٤٫٤٧٠  -  -  شركات إعادة التأمين   
  -  -  -  ١٠٫٧٩٥٫٥٧١  ٨٨٫٠١٣٫١١٢ ٨٦٫٢٦٢٫٩٢٠  البنوك -
  -  -  -  ١٢٫٢٦٤٫٣٨١  - -  العقارات -
  -  -  - -  - -  الخدمات -
  -  -  -  ١١٨٫٠٧٩٫٧١٩  - -  أخرى -
  ----------------  --------------  --------- --------   ----------------  ---------- - ------   ----- -- --------  

  ٨٤٫٠١١٫٤٩٢  ١٢٨٫١٨٣٫٥٢٧  -  ١٧٦٫٣١٤٫١٤١  ٨٨٫٠١٣٫١١٢ ٨٦٫٢٩٢٫٩٢٠  إجمالي القيمة الدفترية
  ========= ========  ==========  =========  ==========  =========  
            

            حسب الموقع التركز
  -  -  ٧٧٫٤٧٩٫٠٥٣  ١٤١٫١٣٩٫٦٧١  ٨٨٫٠١٣٫١١٢ ٦٢٫٣٢٨٫١٩٧  اإلمارات العربية المتحدة -
دول مجلس التعاون  -

  -  -  -  -  -  ٢٣٫٩٦٤٫٧٢٣  الخليجي 
  -  -  - -  - -  دول عربية أخرى -
  ٨٤٫٠١١٫٤٩٢  ١٢٨٫١٨٣٫٥٢٧  ٣٨٫٨٣٤٫١٨٦  ٣٥٫١٧٤٫٤٧٠  - -  روبيةدول أو -
  -  -  - -  - -  أخرى -
  ----------------  --------------  -- ---------------   ----------------  -------- - --------   ---------------  

  ٨٤٫٠١١٫٤٩٢  ١٢٨٫١٨٣٫٥٢٧  ١١٦٫٣١٣٫٢٣٩  ١٧٦٫٣١٤٫١٤١  ٨٨٫٠١٣٫١١٢ ٨٦٫٢٩٢٫٩٢٠  إجمالي القيمة الدفترية
  ========= ========  =========  =========  =========  =========  

   
    

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

نة األخرى وموجودات إعادة التأمين على أساس مكان إقامة والذمم المدي المدينة التأمين لذممزات حسب الموقع يتم قياس الترك  
  لضمان.امصدر زات حسب الموقع لالستثمارات غير المحتفظ بھا للمتاجرة على أساس موقع طراف المقابلة. ويتم قياس التركاأل

  

ً  ن المدينة والذمم المدينة األخرىذمم التأميعمار ألفيما يلي تحليل    :)(باستثناء المدفوعات مقدما
  

  انخفاض القيمة   اإلجمالي   انخفاض القيمة   اإلجمالي   
                ٢٠١٤               ٢٠١٥  
  درھم   درھم   درھم   درھم   
          

  غير متأخرة السداد ولم تتعرض 
    ٤٠٫١٧٨٫٩٩١  -  ٦٧٫٩٩١٫٥٩٧  النخفاض في القيمة  

ً ٣٠-٠منذ  متأخرة السداد   -  ١٧٫٩٨٤٫٤٠٣  -  ٢٩٫٤٥٦٫٩٤٠  يوما
ً ١٢٠-٣١منذ  متأخرة السداد   -  ١٠٫٧١٨٫٨٧٢  -  ٣٣٫٢٦٥٫٣٢٦  يوما
ً ٣٦٥-١٢١منذ  متأخرة السداد   -  ٣٠٫٨٦٠٫٦٩٩  -  ١٧٫٠٥٦٫٧٢٣  يوما
ً ٣٦٥أكثر من منذ  متأخرة السداد   )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٦٫٥٧٠٫٢٧٤  )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  ٢٨٫٥٤٣٫٥٥٥  يوما

   -------------- --   ----------------   --------------- -  ------- --------  
  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١١٦٫٣١٣٫٢٣٩  )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٧٦٫٣١٤٫١٤١(  
  =========  =========  =========  =========  



 ٢٥ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
    

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤

  
  المخاطر المالية (تابع)   ) ب
  

  مخاطر السيولة    )٢
  

تتم مراقبة متطلبات السيولة  المالية. ھامطلوباتالمرتبطة بطر السيولة بمخاطر مواجھة الشركة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا تتمثل مخا  
  التزاماتھا عند استحقاقھا. أي بصورة يومية وتحرص اإلدارة على ضمان وجود األموال الكافية للوفاء ب

  
  بيان االستحقاقات   
    
عاقدية غير المخصومة المتبقية. استحقاقات الموجودات والمطلوبات المالية للشركة استناداً لاللتزامات الت يلخص الجدول أدناه بيان  
  بموجب إشعار كما لو كان قد تم تقديم اإلشعار فوراً.  تم سدادھاتم معاملة المبالغ التي تو

  

  

  مخاطر السوق  )٣
  

تلك التغيرات نتيجة لعوامل  كانتسواء  ة نتيجة للتغيرات في أسعار السوق،تقلب قيمة األدوات المالي مخاطرفي مخاطر السوق  تتمثل
الشركة على الحد  تحرصفي السوق.  المتداولةة ثر على كافة األوراق الماليداة أو عوامل أخرى تؤاألداة المالية أو مصدر األب متعلقة

المراقبة المستمرة للتطورات في أسواق األسھم والسندات  باإلضافة إلىمن مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة 
ويشمل ذلك إجراء  ات،تغيرات سوق األسھم والسندتقوم الشركة بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على  ذلك،المحلية. باإلضافة إلى 

  المستثمر بھا. تحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركات
  

  مخاطر العمالت   أ) 
  

ھذه المخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ  مخاطرفي تتمثل مخاطر العمالت 
  لة الرسمية للشركة ھي الدرھم اإلماراتي. من األدوات المالية بالعمالت األجنبية. إن العم

  

المثبت سعر صرفه  ، بما في ذلك ترتيبات إعادة التأمين،األمريكي بالدوالر تتعلق الجوھرية لمخاطر العمالت لشركةا اتإن تعرض
  .ت األجنبية محدود إلى ذلك المدىلمخاطر العمال وبالتالي فإن تعرض الشركة ي،درھم اإلماراتالسعر صرف  أمام

  
  
  
  
  
  
  

  التدفقات النقدية التعاقدية  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  القيمة 
  الدفترية

تدفقات إجمالي ال
  النقدية التعاقدية

  أقل من
١٨٠  ً   يوما

  يوماً  ١٨٠من 
  إلى سنة واحدة

٥-١ 
  سنوات

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            المطلوبات

  ذمم التأمين الدائنة وذمم 
  -  - )١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨( )١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨(  ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  دائنة أخرى

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

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  
  القيمة الدفترية

إجمالي التدفقات 
  النقدية التعاقدية

  أقل من
١٨٠  ً   يوما

  يوماً  ١٨٠من 
  إلى سنة واحدة

٥-١ 
  سنوات

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            المطلوبات

  ذمم التأمين الدائنة وذمم 
  -  -  )١٠٢٫٤٦٦٫٧٤١(  )١٠٢٫٤٦٦٫٧٤١(  ١٠٢٫٤٦٦٫٧٤١  دائنة أخرى

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



 ٢٦ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
    

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤

  
  المخاطر المالية (تابع)   ) ب
  

  مخاطر السوق (تابع)    )٣
  

  مخاطر أسعار الفائدة   ب) 
  

مالية معينة نظراً للتغيرات في أسعار الفائدة مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية من أداة في تتمثل مخاطر أسعار الفائدة 
  السوقية. 

  

لشركة التي تتعرض لھا امخاطر أسعار الفائدة  تتمثلتستثمر الشركة في األوراق المالية ولديھا ودائع معرضة لمخاطر أسعار الفائدة. 
ائد اإلجمالي على أوراقھا المالية التي تخضع إلى تخفيض الع التي قد تؤدي السوق السائدة لدى مخاطر التغيرات في أسعار الفائدةفي 

  لفائدة. 
  

 أسعارذات  تاألدواإدارة مخاطر الفائدة من خالل االحتفاظ بمزيج مناسب من  تتطلب إدارة مخاطر الفائدةالمتعلقة بسياسة الشركة إن 
  وبات المالية التي تخضع لفائدة.الثابتة والمتغيرة. كما تتطلب ھذه السياسة إدارة استحقاقات الموجودات والمطل الفائدة

  
 تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة بالعمالت التي تحتفظ الشركة بھا بمبالغ نقدية

  واستثمارات وليس لدى الشركة أي تركزات ھامة لمخاطر أسعار الفائدة.
  

  الفائدة للشركة في المحفظة غير التجارية وفقاً لترتيبات السداد التعاقدية: فيما يلي ملخص ألوضاع فجوات أسعار 
  

  

  الثابتة  المتغيرة        ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  درھم  درھم        

            الماليةالموجودات 
  -  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢ االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ٧٠٫٨٨٤٫٠٢٠  -    مدرجة -استثمارات/سندات ذات عائد ثابت 
  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  -        االستثمارات بالتكلفة المطفأة

  ١٦٣٫١٧٣٫٠٢١  -        النقد لدى البنك
        ---------------   ----------------  

  ٢٤٩٫٤٦٥٫٩٤١  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢        المالية إجمالي الموجودات
    ---------------   ----------------  

  -  -        المالية المطلوبات
        ---------------   ---------- ------  

  ٢٤٩٫٤٦٥٫٩٤١  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢        صافي األدوات المالية
        =========  =========  
 
  

  الثابتة  المتغيرة        ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  درھم  درھم        

            الماليةالموجودات 
  -  ٣٦٫٤٦٩٫٧٤١  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ٧٢٫٦٠٤٫٢١٢  -      مدرجة -استثمارات/سندات ذات عائد ثابت 
  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  -        االستثمارات بالتكلفة المطفأة

  ٤٠٫٢٠٨٫٥٨٥  -        النقد لدى البنك
        ---------------   ----------------  

  ١٢٨٫٢٢١٫٦٩٧  ٣٦٫٤٦٩٫٧٤١        المالية إجمالي الموجودات
        ---------------  ------ ----------  

  -  -        المالية المطلوبات
        ---------------   ----------------  

  ١٢٨٫٢٢١٫٦٩٧  ٣٦٫٤٦٩٫٧٤١        صافي األدوات المالية
        =========  =========  
  



 ٢٧ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
    

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤

  
  (تابع) المخاطر المالية   ب) 

  
  مخاطر السوق (تابع)    )٣
  

  مخاطر أسعار الفائدة (تابع)  ب) 
  

  تحليل حساسية التدفقات النقدية لألدوات المالية ذات األسعار المتغيرة 
  

نقطة أساس في أسعار الفائدة في تاريخ التقرير كان سيؤدي إلى زيادة (نقص) حقوق الملكية واألرباح أو  ١٠٠إن التغير بمقدار 
ئر بالمبالغ المبينة أدناه. يفترض ھذا التحليل ثبات كافة المتغيرات األخرى وبصورة خاصة أسعار صرف العمالت األجنبية. تم الخسا

   .٢٠١٤إجراء ھذا التحليل على نفس األساس المتبع في سنة 
   األرباح أو الخسائر (درھم)     

  نقطة أساس ١٠٠بمقدار  
  نقص   زيادة        ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
        دوات المالية األ

  )٤٤٥٫١٨٣(  ٤٤٥٫١٨٣      الموجودات المالية
      =======  =======  

       

  األرباح أو الخسائر (درھم)           
  نقطة أساس ١٠٠بمقدار       

  نقص   زيادة       ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
          األدوات المالية 

  )٣٦٤٫٦٩٧(  ٣٦٤٫٦٩٧      الموجودات المالية
      ======  =======  

         الثابتة الفائدة أسعارالقيمة العادلة لألدوات ذات تحليل حساسية 
          األدوات المالية

  -  -      الموجودات المالية
      ======  =======  

  
  

   األسھم سعارأمخاطر   ج) 
    

وق (باستثناء التغيرات الناتجة نتيجة للتغيرات في أسعار السما مالية تقلب القيمة العادلة ألداة مخاطر في  أسعار األسھمتتمثل مخاطر 
األداة المالية بعينھا أو مصدر ب متعلقةتلك التغيرات نتيجة لعوامل  كانتسواء  مالت األجنبية)،عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر الع

  في السوق.  المتداولةثر على كافة األدوات المالية المماثلة ؤاألداة أو عوامل أخرى ت
  

  بالموجودات المالية التي قد تتقلب قيمتھا نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.  أسعار األسھممخاطر يرتبط تعرض الشركة ل
  

من إدارة تلك المخاطر من خالل وضع ومراقبة األھداف  أسعار األسھمبمخاطر  يتعلقتتطلب السياسة المتبعة من قبل الشركة فيما 
عة وحدود لالستثمار في كل قطاع أو سوق. ال تختلف القيم العادلة ووضع خطط متنو يھاعل المفروضة قيودوال اتاالستثمار

  . الدفتريةللموجودات المالية عن قيمھا 
  

  الحساسيات
  

 يوضح. نوع األعماليوضح الجدول المبين أدناه نتائج اختبار الحساسية لألرباح أو الخسائر وحقوق الملكية الخاصة بالشركة حسب 
   سعار الناتجة عن تأثير التغيرات في ھذه العوامل على استثمارات الشركة: األت في عوامل مخاطر تحليل الحساسية تأثير التغيرا

  

  في أسعار  ٪١٠النقص بنسبة   في أسعار ٪١٠الزيادة بنسبة 
  حقوق الملكية  األرباح أو الخسائر  حقوق الملكية  األرباح أو الخسائر  
  درھم  درھم    درھم  درھم    
           ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  )٤٫٤٥١٫٨٢٥(  -  ٤٫٤٥١٫٨٢٥  -  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -  )١٧٫٩٨٣٫٠٢٠(  -  ١٧٫٩٨٣٫٠٢٠  الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 

          

           ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  )٣٫٦٤٦٫٩٧٤(  -  ٣٫٦٤٦٫٩٧٤  -  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  -  )١٩٫٥٨٧٫٠٨٨(  -  ١٩٫٥٨٧٫٠٨٨  الخسائر وأمة العادلة من خالل األرباح القي



 ٢٨ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
        

  مخاطر (تابع) الإدارة   . ٤
    

  المخاطر المالية (تابع)    ب)
  

  المخاطر التشغيلية )٤
  

نتج عن تعطل النظام أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في قد تمخاطر الخسارة التي في التشغيلية  تتمثل المخاطر
قد يكون لھا  وأحال عدم قدرة األنظمة الرقابية على أداء المھام المطلوبة، يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية ضرراً لسمعة الشركة 

  مالية.تؤدي إلى تكبد خسائر  أو من الممكن أنتبعات قانونية أو تنظيمية 
  

ال يمكن أن تتوقع الشركة القضاء على كافة المخاطر التشغيلية، إال أنه من خالل وضع نظام رقابي صارم ومراقبة ومواجھة المخاطر 
  المحتملة، يمكن للشركة إدارة تلك المخاطر.

  
الدخول على األنظمة وتحديد  رقابةوللنظم واإلجراءات تتضمن كيفية الفصل الفعال بين المھام  كتيبات تفصيليةتحتفظ الشركة دليل 

الصالحيات وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وإجراءات التقييم إلخ. تتم مراقبة مخاطر األعمال مثل التغيرات في بيئة األعمال 
  رية. التقدي الموازنةوالتغيرات التكنولوجية والتغيرات في مجال األعمال من خالل التخطيط االستراتيجي للشركة وإعداد 

  
  استخدام التقديرات واألحكام   . ٥

    
التقديرات تشتمل على قياس مخصصات عقود التأمين وتحديد القيم  فيمجاالت أعمال الشركة على مصادر رئيسية لعدم اليقين  تنطوي  

  العادلة لألدوات المالية. 
    

  قياس مخصصات عقود التأمين 
  

المتعلقة باحتساب عقود التأمين. إن االفتراضات الرئيسية لشركة للسياسة المحاسبية (أ) المزيد من التفاصيل حول ا٣ اإليضاحيتضمن 
  . ١٣ اإليضاحالموضوعة فيما يتعلق بمطلوبات عقود التأمين مدرجة في 

  
  تصنيف عقود التأمين

  
  إلى الشركة.  يتم تصنيف العقود كعقود تأمين عندما يتم بموجبھا تحويل مخاطر التأمين الھامة من حامل عقد التأمين

  
ھناك عدد من العقود التي تم بيعھا والتي تقوم الشركة بموجبھا بوضع أحكام حول مستوى مخاطر التأمين التي تم تحويلھا. ويتم تقييم 

مكانية وجود سيناريوھات ذات طبيعة تجارية تكون الشركة ملتزمة فيھا بدفع ر إمستوى مخاطر التأمين من خالل األخذ باالعتبا
ات إضافية ھامة. تتمثل ھذه التعويضات بتلك التي تزيد عن المبالغ مستحقة الدفع فيما لو لم يكن قد وقع الحدث المؤمن عليه. تعويض
 مقابلحامل العقد  فرض رسوم علىالقدرة على  فقدانھذه المبالغ اإلضافية مطلوبات التعويضات وتكاليف التقييم وال تتضمن  تتضمن

  الخدمات المستقبلية.   
  

  حياة العلى  الفردي التأمين
  

وترتكز ھذه االفتراضات على  بصورة متسقة التأمين على الحياة لصندوق ةاالكتواري اتيتم تطبيق االفتراضات المستخدمة في التقييم
    ).٨(أ) ( ٣الوفاة وافتراضات معدل االنسحاب. راجع أيضاً اإليضاح 

  
  إلبالغ عنھا أو لم يتم  قيد التسوية سواء تم ا مطالبات التعويضمخصص 

  
والناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب  التأمين عقودير المبالغ المستحقة إلى حاملي يتطلب من اإلدارة وضع أحكام ھامة عند تقد

امة على افتراضات ھامة حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وھ بالضرورة عقود التأمين. ترتكز ھذه التقديرات
  من األحكام وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.  

  

. يتم بيان المركز الماليالمتوقعة للتعويضات التي تم اإلبالغ عنھا في تاريخ  النھائية لتكلفةلوبصورة محددة، يجب وضع تقديرات 
التقرير، وذلك باستخدام مجموعة من جمالي التكلفة المتوقعة للتعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ قديرات إلوضع ت

األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف 
  . ١٣ اإليضاح ويتم عرضھا فيعكسي، 

  
بتقدير  عادةً مطالبات التأمين  يقوم خبير تسويةوأحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة منفردة.  تتطلبيتم تقدير المطالبات التي 

 مطالباتالمتكبدة و بمطالبات التعويضالممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتھا المتعلقة ب المتعلقة تعويضاتال
    عنھا.اإلبالغ المتكبدة ولم يتم  عويضالت



 ٢٩ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
  

  إيضاحات (تابع) 
        

  استخدام التقديرات واألحكام (تابع)  .٥
  

  تصنيف األدوات المالية
  

  انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة
  

تحديد ما إذا إن غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. ة عندما يصبح من يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل فيما يتعلق بذمم التأمين المدين
تقييم الوضع االئتماني والسيولة لحاملي وثائق التأمين الشركة  منيتطلب  المدينة قد تعرضت النخفاض القيمةكانت ذمم التأمين 

 ٢٠١٤الستقصاءات المفصلة التي تمت خالل عام وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، ومعدالت االسترداد السابقة، بما في ذلك ا
والمالحظات الواردة من الشؤون القانونية. يتم االعتراف بالفروق بين المبالغ المقدر تحصيلھا والقيمة الدفترية كمصروف ضمن 

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

  
  .١١في اإليضاح  المشكوك في تحصيلھا الذمم المدينةمخصص تفاصيل  يتم
  

  اختبار كفاية المطلوبات
  

يد الشركة كفاية مطلوبات عقود التأمين. تستف ضمانمن أجل مالي الركز المبيان لتاريخ في كل إجراء اختبارات كفاية المطلوبات يتم 
المستقبلية وإدارة المطالبات والمصروفات اإلدارية باإلضافة إلى إيرادات التعاقدية ات النقدية قلتدفل الموضوعة تقديراتالمن أفضل 

على األرباح أو مباشرة . يتم تحميل أي عجز المطلوباتاالستثمار من الموجودات التي تغطي مثل تلك المطلوبات، عند تقييم كفاية 
  ئر.الخسا

  
  ةاالستثماري اتتقييم العقار

  

مستقلة يكون لديھا المؤھالت المھنية المناسبة المعترف بھا  خارجية تقييم شركةبل من ق يةاالستثمار اتالعادلة للعقارالقيمة  تم تحديد
تقييم المستقلة بتحديد القيمة تقوم شركة الوالخبرة السابقة في تقييم عقارات تقع في نفس موقع العقار الخاضع للتقييم ومن نفس الفئة. 

  العادلة لمحفظة العقارات االستثمارية للشركة بصورة سنوية.
  

  ملحوظةالھامة غير ال مدخالتالوالتقييم  أسلوب
يوضح الجدول التالي أسلوب التقييم المستخدم في قياس القمة العادلة للعقارات االستثمارية باإلضافة إلى المدخالت الھامة غير 

  التي تم استخدامھا. الملحوظة
  

  أخذت الشركة أعلى وأفضل قيم عادلة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لعقاراتھا االستثمارية.
  

  
  أسلوب التقييم

  
  ھامة غير ملحوظة مدخالت

العالقة بين المعطيات غير الملحوظة 
  والقيمة العادلة

      
  تزيد/تنقص القيمة العادلة المقدرة في حال:    
كان معدل الزيادة المتوقع إليجارات  -  السوق إليجاراتمعدل الزيادة المتوقع  -  تقييم الدخل جمنھ) ١

  السوق أعلى
كانت معدالت الخصم الخاضعة للتعديل  -

  وفقاً للمخاطر أقل/أعلى
ً -  تقييم من خالل مقارنة المبيعاتال منھج) ٢   معدل خصم يخضع للتعديل وفقا

  للمخاطر
  عقارات تملك حر -

العقار ال يندرج ضمن فئة التملك كان  -
  الحر

يخضع ألي تعھدات وحقوق العقار كان  -
  والتزامات

خضع لتعھدات أو حقوق والتزامات يال  -  القيمة السوقية منھج) ٣
  ألطراف أخرى 

  صالحية قانونية ونظامية -
  حالة العقار -
قيمة المبيعات للعقارات الخاضعة  -

  للمقارنة

ألية إشعارات/أحكام  يخضع العقاركان  -
  قانونية ذات تأثير سلبي

  أية عيوب/أضرار هالعقار يشوبكان  -
العقار يخضع للتقلبات في قيمة كان  -

المبيعات الخاصة بالعقارات المجاورة 
  .في المنطقة

  
  



 ٣٠ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
  

  إيضاحات (تابع) 
  
   ة والمطلوبات الماليةالتصنيف المحاسبي للموجودات المالي  .٦

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

      

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة من ب
خالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من ب
خالل اإليرادات 

  الشاملة 

  
  بالتكلفة 
  المطفأة 

  إجمالي 
  القيمة 

  لدفترية ا
   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

          الموجودات المالية
 ١٧٠٫٣١٤٫١٤١  ١٧٠٫٣١٤٫١٤١  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  األوراق المالية االستثمارية 
 ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧  ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

   ----------------   ----------------  -----------------  ----------------- 
  ٦١٥٫٤٩٢٫٩٥٨  ٣٩١٫١٤٤٫٥٠٨  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨ 
  =========  =========  ==========  =========  
          

          المطلوبات المالية
 ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 المبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمين  
  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  -  -  الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
   ----------------   ----------------  -----------------  ----------------- 
  -  -  ١٧٩٫٢٠٠٫٥٩١  ١٧٩٫٢٠٠٫٥٩١ 
  =========  =========  ==========  =========  

  
        

القيمة العادلة من ب  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
خالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من ب
خالل اإليرادات 

  الشاملة 

  
  بالتكلفة 
  المطفأة 

  إجمالي 
  القيمة 

  الدفترية 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   

          الموجودات المالية
  ١١٠٫٣١٣٫٢٣٩  ١١٠٫٣١٣٫٢٣٩  -  -  أمين المدينة والذمم المدينة األخرىذمم الت

  ٢٤٧٫٧٤٩٫٥٢٥  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  ٣٦٫٤٦٩٫٧٤١  ١٩٥٫٨٧٠٫٨٨٤  األوراق المالية االستثمارية 
  ٢٠٠٫٠٩٢٫٠٦٨  ٢٠٠٫٠٩٢٫٠٦٨ - - النقد واألرصدة المصرفية

   ----------------   ----------------  -----------------   ----------------- 
  ٥٥٨٫١٥٤٫٨٣٢  ٣٢٥٫٨١٤٫٢٠٧  ٣٦٫٤٦٩٫٧٤١  ١٩٥٫٨٧٠٫٨٨٤  
  =========  =========  ==========  =========  
          

          المطلوبات المالية
  ١٠٢٫٤٦٦٫٧٤١  ١٠٢٫٤٦٦٫٧٤١  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 المبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمين  
  ة بالمنتجات المرتبطة بالوحداتالخاص   

  
-  

  
-  

  
٤١٫٩٩٠٫٩٨٨  

  
٤١٫٩٩٠٫٩٨٨  

   ----------------   ----------------  -----------------  ----------------- 
  -  -  ١٤٤٫٤٥٧٫٧٢٩  ١٤٤٫٤٥٧٫٧٢٩  
  =========  =========  ==========  =========  

  



 ٣١ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
  

  (تابع)  إيضاحات
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية   .٧
  

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

  

، تكون القيمة العادلة أقل وتنطوي أسعارھا على درجة متدنية من الشفافيةبصورة نادرة  المتداولةفيما يتعلق باألدوات المالية 
موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام التي تستند إلى السيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات 

  لتسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المحددة. ا
  

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

  

 : السعر السوقي المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مطابقة. ١المستوى 
 

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة  ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢وى المست
غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق 

سوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار ال
 تكون فيھا جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

  

أساليب تقييمھا على مدخالت ال : المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل ٣المستوى 
ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم 

ظھار تقييمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إل
 بين األدوات. الفروفات

  

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

وفروق االئتمان وعوامل أخرى ُتستخدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار صرف العمالت األجنبية 
  وأسعار ومؤشرات أسعار األسھم والتقلبات المتوقعة في األسعار والربط بينھا. 

  

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

  

   النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات/المطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة  أ)
  

النظام المتدرج للقيمة  المستوى فيالتقرير حسب  تاريخبالقيمة العادلة في  اسھاالتي يتم قي للموجوداتتحليالً  التالي يوضح الجدول
  القيم المعترف بھا في بيان المركز المالي. إلى. تستند المبالغ القيمة العادلة تصنيف قياسات في العادلة التي يتم

  

        ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ كما في
  اإلجمالي  ٣وى المست   ٢المستوى  ١المستوى  الموجودات المالية

  درھم   درھم   درھم  درھم 
        

  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  -  - ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  مدرجة –القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 -القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  -  -  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  موجودات مالية 
  --------------- --- --- ------  ------------ ----   ---------- -----  

        الموجودات غير المالية
  ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠  ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠  - -  العقارات االستثمارية 

  ----------------  -- ----- -----   -- --------- --- - --  - --- -------------  
  ٤٥٠٫١٢٩٫٥١٠  ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠  - ٢٢٤٫٣٤٨٫٤٥٠  
  ========= =======  =========  ==========  
         ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في

          الموجودات المالية
          

  ١٩٥٫٨٧٠٫٨٨٤  -  -  ١٩٥٫٨٧٠٫٨٨٤  مدرجة –القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
 -القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  ٣٦٫٤٦٩٫٧٤١  -  -  ٣٦٫٤٦٩٫٧٤١  موجودات مالية 
  ---------------  --- --- ------  --- -- ------- ----   ---------- -----  

          الموجودات غير المالية 
  ٢٢٥٫٩٣١٫٢٩٢  ٢٢٥٫٩٣١٫٢٩٢  -  -  العقارات االستثمارية 

  ------ -- --------   -- ----- -----   -- --------- --- - --  --- -------------  
 ٤٥٨٫٢٧١٫٩١٧  ٢٢٥٫٩٣١٫٢٩٢  -  ٢٣٢٫٣٤٠٫٦٢٥  
 =========  =======  =========  ==========  



 ٣٢ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   .٧
   

  األدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة   ب)
  

ستوى في النظام المتدرج يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة ويحللھا حسب الم
  تصنيف قياسات القيمة العادلة.  هيتم في الذيللقيمة العادلة 

  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  
  

  ١المستوى 
  

  ٢المستوى 
  

  ٣المستوى 
  إجمالي 

  القيمة الدفترية 
  درھم  درھم  درھم  درھم  

          الموجودات المالية
  ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧  -  ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧  -  النقد وما يعادله 

  ١٧٠٫٣١٤٫١٤١  ١٧٠٫٣١٤٫١٤١  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  -  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  -  األوراق المالية االستثمارية 

  ---------   --------------- --   -----------------  -------- ---------  
  -  ٣٩١٫١٤٤٫٥٠٨  ١٧٠٫٣١٤٫١٤١  ٢٢٠٫٨٣٠٫٣٦٧  
  =====  ==========  ========== ==========  

          المطلوبات المالية
  ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  -  ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التأمين   
  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  -  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  -  الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
   ---------   -----------------   - ---------   -----------------  
  -  ١٧٩٫٢٠٠٫٥٩١  -  ١٧٩٫٢٠٠٫٥٩١  
  =====  ==========  ======  =========  
  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
          

          الموجودات المالية
  ٢٠٠٫٠٩٢٫٠٦٨  -  ٢٠٠٫٠٩٢٫٠٦٨  -  النقد واألرصدة المصرفية

  ١١٠٫٣١٣٫٢٣٩  -  ١١٠٫٣١٣٫٢٣٩  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  -  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  -  األوراق المالية االستثمارية 

 ---------  --------------- -   ---------- ------  ---------------   
  -  ٣٢٥٫٨١٤٫٢٠٧  ١١٠٫٣١٣٫٢٣٩  ٢١٥٫٥٠٠٫٩٦٨  
  =====  =========  =========  =========  

          المطلوبات المالية
  ١٠٢٫٤٦٦٫٧٤١  -  ١٠٢٫٤٦٦٫٧٤١  -  ئنة والذمم الدائنة األخرىذمم التأمين الدا

  المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التأمين   
  ٤١٫٩٩٠٫٩٨٨  -  ٤١٫٩٩٠٫٩٨٨ - الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
   ---------   ----------- -----    ---------    ------------ ----   
  -  ١٤٤٫٤٥٧٫٧٢٩  -  ١٤٤٫٤٥٧٫٧٢٩  
  =====  =========  =====  =========  

  
  إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ال تختلف بصورة جوھرية عن قيمھا الدفترية.   

  

   



 ٣٣ 

  لوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)الشركة ا
  

  إيضاحات (تابع) 
 

  الممتلكات والمعدات  . ٨
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   إيضاح  
        

  ٣٢٫٣٥٨٫٣٠٤  ٣٤٫٥٩٤٫٤٦٨  ١-٨  الموجودات التشغيلية
  ٢٫٠٩٧٫٠٠٠  ١٦٣٫٢٧٠    األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

    --------- -------  -- -------------  
  ٣٤٫٤٥٥٫٣٠٤  ٣٤٫٧٥٧٫٧٣٨    رديسمب ٣١في 

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

 الموجودات التشغيلية  ١-٨

  
   نيامب
  تباالمك

  أثاث
  وتركيبات

  معدات 
  سيارات  مكتبية

  أجھزة 
  كمبيوتر 

إجمالي 
 الموجودات
غير  التشغيلية
  الملموسة

الموجودات 
  غير الملموسة

  درھم  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم 
             التكلفة

  ٤٫١٣٨٫٠٧٧  ٤٢٫٦٣١٫٠٤١  ٣٫٦٥٩٫٥٤٦  ٢٩٠٫٠٥٠  ١٫١٤٧٫١٨٥  ٦٫٦٤٤٫٦٥٩  ٣٠٫٨٨٩٫٦٠١  ٢٠١٤يناير  ١في 
  ١٫٣٣٧٫٩١٩  ٢٫٥١٩٫٣٥٧  ٦٢٢٫٢٧٩  ٣٣٫٢٥٠  ١٦٦٫٥٠٣  ١٫٦٩٧٫٣٢٥  -  اإلضافات 
  -  )١٨٥٫٦٣٥(  -  )١١٫٥٠٠(  -  )١٧٤٫١٣٥(  -  االستبعادات

   ---------------   ---------------   --------------  --- ---------   --------------  -- -------------   --------------  
  ٥٫٤٧٥٫٩٩٦  ٤٤٫٩٦٤٫٧٦٣  ٤٫٢٨١٫٨٢٥  ٣١١٫٨٠٠  ١٫٣١٣٫٦٨٨  ٨٫١٦٧٫٨٤٩  ٣٠٫٨٨٩٫٦٠١  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في
   ---------------   ---------------   --------------  ------------   --------------   --------------   --------------  
                

  ٥٫٤٧٥٫٩٩٦  ٤٤٫٩٦٤٫٧٦٣  ٤٫٢٨١٫٨٢٥  ٣١١٫٨٠٠  ١٫٣١٣٫٦٨٨  ٨٫١٦٧٫٨٤٩  ٣٠٫٨٨٩٫٦٠١  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ٩٩٩٫٥٨١  ٦٫٢٠٢٫١٦٥  ٢٫٦٠١٫١١١  -  ١٠٧٫٢٦٤  ١٢٧٫٢٨٠  ٣٫٣٦٦٫٥١٠  اإلضافات 

  --------------- --------------- -------------- ------------   --------------  -- -------------  ------ --------  
  ٦٫٤٧٥٫٥٧٧  ٥١٫١٦٦٫٩٢٨  ٦٫٨٨٢٫٩٣٦  ٣١١٫٨٠٠ ١٫٤٢٠٫٩٥٢ ٨٫٢٩٥٫١٢٩ ٣٤٫٢٥٦٫١١١  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في
  --------- ------   ---------------   --------------  ------------   --------------   --------------   ----- ---------  
                

             االستھالك واإلطفاء
  ٢٫٩٣١٫٦٣٩  ٩٫٥١٢٫٦٠٠  ٢٫٨١١٫٥٠٨  ٢١٦٫٩٩٤  ٩٥٥٫٤٩٣  ٣٫٤٦٩٫٢٩٩  ٢٫٠٥٩٫٣٠٦  ٢٠١٤يناير  ١في 

  ٦٨٢٫٦٣٤  ٣٫٢٧٩٫٤٩٤  ٤٦٦٫٥٨٠  ٥٧٫٣٨٤  ٩٧٫٧٢٣  ١٫٦٢٨٫١٥٣  ١٫٠٢٩٫٦٥٣  المحمل على السنة  
  -  )١٨٥٫٦٣٥(  -  )١١٫٥٠٠(  -  )١٧٤٫١٣٥(  -  االستبعادات/ المشطوبات لىع
   --------------   --------------  --------- ----  ------------   --------------   --------------   --------------  
  ٣٫٦١٤٫٢٧٣  ١٢٫٦٠٦٫٤٥٩  ٣٫٢٧٨٫٠٨٨  ٢٦٢٫٨٧٩  ١٫٠٥٣٫٢١٦  ٤٫٩٢٣٫٣١٧  ٣٫٠٨٨٫٩٥٩  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في
   --------------   --------------   -------------  ------------   --------------   --------------   --------------  
                

  ٣٫٦١٤٫٢٧٣  ١٢٫٦٠٦٫٤٥٩  ٣٫٢٧٨٫٠٨٨  ٢٦٢٫٨٧٩  ١٫٠٥٣٫٢١٦  ٤٫٩٢٣٫٣١٧  ٣٫٠٨٨٫٩٥٩  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ٩٠٢٫٨٠١  ٣٫٩٦٦٫٠٠١  ٨١٠٫٠٥٠  ٢٠٫٥٩٣  ١٣٣٫٠٨٩  ١٫٩٧٢٫٦١٦  ١٫٠٢٩٫٦٥٣  المحمل على السنة  

  -------------- -------------- ------------- ------- - ----   ---------- ----   ------- - ------  ------- -------  
  ٤٫٥١٧٫٠٧٤  ١٦٫٥٧٢٫٤٦٠  ٤٫٠٨٨٫١٣٨  ٢٨٣٫٤٧٢ ١٫١٨٦٫٣٠٥ ٦٫٨٩٥٫٩٣٣ ٤٫١١٨٫٦١٢  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في
  -------------- -------------- ------------- ------- - ----   ---------- ----   ----- --- ------  ------- -------  

                

             القيم الدفترية
            

  ١٫٨٦١٫٧٢٣  ٣٢٫٣٥٨٫٣٠٤  ١٫٠٠٣٫٧٣٧  ٤٨٫٩٢١  ٢٦٠٫٤٧٢  ٣٫٢٤٤٫٥٣٢  ٢٧٫٨٠٠٫٦٤٢  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١في 
  ========  ========  ======  ======  =======  =========  =======  
  ١٫٩٥٨٫٥٠٣  ٣٤٫٥٩٤٫٤٦٨  ٢٫٧٩٤٫٧٩٨  ٢٨٫٣٢٨ ٢٣٤٫٦٤٧ ١٫٣٩٩٫١٩٦ ٣٠٫١٣٧٫٤٩٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في
  ======== ======== ====== ======  =======  =========  =======  
    
  مليون درھم مقابل تعويض لسيارات وقطع غيار. ٣٫٣قامت الشركة خالل السنة باالستحواذ على قطعة أرض في الشارقة بقيمة   

  

  الموجودات غير الملموسة  ٢-٨
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   إيضاح  
        

  ١٫٨٦١٫٧٢٣  ١٫٩٥٨٫٥٠٣  ١-٨  برامج كمبيوتر
  =======  =======  



 ٣٤ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  العقارات االستثمارية (داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة)   .٩

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٢٢١٫٦٣١٫٢٩٢  ٢٢٥٫٩٣١٫٢٩٢  يناير  ١في 
  ٤٫٣٠٠٫٠٠٠  )١٥٠٫٢٣٢(  التغيرات في القيمة العادلة

  ------- ----------  ---------- ------  
  ٢٢٥٫٩٣١٫٢٩٢  ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠  ديسمبر ٣١في 

  ==========  =========  
  
                 ٢٠١٥  

  درھم                
              ٢٠١٤  

  درھم               
  القيمة العادلة  التكلفة   القيمة العادلة  التكلفة  
          

  ١٣٨٫٣٠٠٫٠٠٠  ١١٩٫٦٢٧٫٠٦٠  ١٣٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٩٫٦٢٧٫٠٦٠  أراضي
  ٨٧٫٦٣١٫٢٩٢  ٦٣٫١٥٦٫٤٣٩  ٨٨٫٧٨١٫٠٦٠  ٦٣٫١٥٦٫٤٣٩  مباني مكاتب

  -----------------  -----------------  ------ ----------  -------- --------  
  ٢٢٥٫٩٣١٫٢٩٢  ١٨٢٫٧٨٣٫٤٩٩  ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠  ١٨٢٫٧٨٣٫٤٩٩  اإلجمالي

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

  تتضمن العقارات االستثمارية قطعتي أرض وجزء مؤجر من مبنى تجاري. 
  

مستقلة يكون لديھا المؤھالت المھنية المناسبة المعترف بھا  خارجية تقييم شركةبل العادلة للعقارات االستثمارية من قالقيمة  يتم تحديد
، والتي تخضع للمراجعة من قبل مجلس خاضع للتقييم ومن نفس الفئةر الوالخبرة السابقة في تقييم عقارات تقع في نفس موقع العقا
يتضمن  القيمة السوقية. ومنھجمقارنة المبيعات  ومنھج اإليراداتتقييم  منھجاإلدارة بصورة سنوية. تم تحديد القيمة العادلة على أساس 

  .التي تم أخذھا باالعتبار من قبل شركة التقييم الھامةاالفتراضات  ٥اإليضاح 
  

  والمصروفات التشغيلية المتعلقة بھذه العقارات: اتفيما يلي إيرادات اإليجار
  ٢٠١٤  ٢٠١٥   
  درھم   درھم   
      

  ١٠٫٣٦٢٫٣٦٤  )١٥٠٫٢٣٢(  صافي  – القيمة العادلة من العقارات االستثمارية أرباح(خسائر)/
 ========  ========  

  ٥٫٥١٩٫٧٦٦  ٦٫٣٤٩٫٠١٩  اتإيرادات اإليجار
  )١٫٩٣٤٫٣٩٩(  )١٫٨٦٢٫٤٤٤(  ت التشغيليةالمصروفا

  ---------------  ---------------  
  ٣٫٥٨٥٫٣٦٧  ٤٫٤٨٦٫٥٧٥  صافي إيرادات اإليجار

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

 االستثمارية األوراق المالية  .١٠
  ٢٠١٤  ٢٠١٥   
  درھم   درھم   
      

  ١٩٥٫٨٧٠٫٨٨٤  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٣٦٫٤٦٩٫٧٤١  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
  -- ---------------  -- --------------- 

  ٢٤٧٫٧٤٩٫٥٢٥  ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠  ديسمبر ٣١في 
  =========  =========  

  



 ٣٥ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
  

  إيضاحات (تابع) 
  
 االستثمارية (تابع) األوراق المالية  .١٠

  
  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١-١٠

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥   
  درھم   درھم   
      

  مينوثائق التأ حاملياستثمارات محتفظ بھا باإلنابة عن 
  ٤١٫٩٩٠٫٩٨٨  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  )٢٤(إيضاح  الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   

  ٨١٫٢٧٥٫٦٨٤  ٧٢٫٣١١٫٤٥٥  مدرجة –  حقوق ملكية في استثمارات
  ٧٢٫٦٠٤٫٢١٢  ٧٠٫٨٨٤٫٠٢٠  مدرجة – ذات إيرادات ثابتة/سندات استثمارات

  -----------------   ----------------  
  ١٩٥٫٨٧٠٫٨٨٤  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  ديسمبر ٣١في 

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

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تم تصنيفھا في ھذه الفئة عند االعتراف  في حقوق الملكيةستثمارات االإن 
  المبدئي بھا. 

  
٢-١٠     

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥   
  درھم   درھم   

      فياالستثمارات 
  ٢٤٧٫٧٤٩٫٥٢٥  ٢١٢٫١٨٩٫٢٩٠  المتحدة داخل دولة اإلمارات العربية  -
  -  ٢٧٫٥٦٨٫٠٦٠  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -
  -----------------  -------- ---------  
  ٢٤٧٫٧٤٩٫٥٢٥  ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠  ديسمبر ٣١في
  ==========  =========  

  
   ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  .١١

   

    
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٥  
  يسمبر د ٣١

٢٠١٤  
  يناير  ١

٢٠١٤  
  درھم  درھم  درھم  
  (ُمعاد بيانھا)  (ُمعاد بيانھا)    
        

  ٥٣٫٣٢٨٫٧٦٦  ٦٠٫٦٩٨٫٩١٣  ١٠٠٫٢٨٨٫٢٧٨  ذمم أقساط تأمين مدينة 
  ٣٨٫٦٧٩٫٧٣٨  ٣٤٫٨٧١٫٢٥٣  ٤٠٫٩٩٢٫٦٦٢  شركات إعادة التأمين 
  -  ١٫٣٨٥٫٣٠٩  ٧٫٢١٢٫٨٧٨  وكالء ووسطاء التأمين

  ١٣٫٧٤٩٫٠٦٤  ١٤٫٣٥٨٫٥٦١  ٢٥٫٣٤٥٫٤٦٥  )٢٠ذات عالقة (راجع اإليضاح مستحق من أطراف ال
  ١٫٦٠٤٫٢٢٩  ٤٫٣٧٨٫٦٢٩  ٢٫٢٨١٫٥٨٥  ةالمستحق إيرادات الفوائد واإليرادات األخرى

  ٨٫٥١١٫٣٤٠  ١٠٫٧٣٢٫٨١٩  ١٥٫٩٩٠٫٢٤٢  تكلفة االستحواذ المؤجلة
 ً   ٢٫١٨٠٫٠٦٨  ٢٫٣٠٥٫٢٤٥  ٢٫٣٣٧٫٢٤٥  مبالغ مدفوعة مقدما

  ٤٫١٢٩٫٨٤٧  ٦٢٠٫٥٧٤  ١٩٣٫٢٧٣  رىذمم مدينة أخ
  -----------------  ---------- ------  --------- ------  
  ١٢٢٫١٨٣٫٠٥٢  ١٢٩٫٣٥١٫٣٠٣  ١٩٤٫٦٤١٫٦٢٨  

ناقصاً: مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا
  )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١-١١ إيضاح(

  ------------ ----  ------------ ----  ---------- ------  
  ١١٦٫١٨٣٫٠٥٢  ١٢٣٫٣٥١٫٣٠٣  ١٨٨٫٦٤١٫٦٢٨  

  =========  =========  =========  ديسمبر ٣١في 
  



 ٣٦ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  (تابع) ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  .١١

  
  المشكوك في تحصيلھا  الذمم المدينةمخصص   ١-١١

  ٢٠١٤  ٢٠١٥   
  درھم   درھم   
      

  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  يناير   ١الرصيد في 
  -  -  السنةالمخصص خالل 

  ---------- ----  ------- ------  
  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠   ديسمبر ٣١في 

  ========  === ====  
  
  (داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة)واألرصدة المصرفية  النقد  .١٢

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ٢٠٧٫٢٥٠  ١٢٧٫٧٨٩  النقد في الصندوق 
  ١٥٩٫٦٧٦٫٢٣٣  ٤٢٫١٢٠٫٦٥٧  النقد لدى البنك 

  ٤٠٫٢٠٨٫٥٨٥  ١٦٣٫١٧٣٫٠٢١  الودائع قصيرة األجل 
  -- ---------------  ------------- ---  
  ٢٠٠٫٠٩٢٫٠٦٨  ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧  

  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٩٧٫٨٠٥٫٠٠٠(  أشھر ناقصاً: الودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة
  -----------------   ----------------  

  ١٨٥٫٠٩٢٫٠٦٨  ١٠٧٫٦١٦٫٤٦٧  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
  ==========  =========  

  

 ١١٫٦: ٢٠١٤( مليون درھم ١١٫٧الودائع قصيرة األجل لدى البنوك التي تعمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة وديعة بمبلغ  تتضمن
الشركة لصالح وزارة االقتصاد باسم  كضمان مرھونة )مليون درھم ٣٫٥ :٢٠١٤(مليون درھم  ٣٫٤ووديعة بمبلغ  )مليون درھم

باإلضافة إلى ھيئة التأمين ب فيما يتعلق ٢٠٠٧ة ) لسن٦القانون االتحادي رقم ( كما يقتضيوالتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
  األداء األخرى على التوالي. حسنأخرى ل ضمانات

  
  مخصصات عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين   .١٣

  
  احتياطي المطالبات قيد التسوية  

  ديسمبر  ٣١  
٢٠١٥  

  ديسمبر  ٣١
٢٠١٤  

  يناير  ١
٢٠١٤  

  درھم   درھم   درھم  
  (ُمعاد بيانھا)  (ُمعاد بيانھا)    
       

  ١٠٥٫٦٦٤٫٩١٤  ٩٨٫٤٦٣٫٢٤٠  ١٣٩٫٤٥٩٫٦٢٤  احتياطي المطالبات قيد التسوية 
  ٤٨٫٧٠١٫٥٣٣  ٤١٫٧١٢٫١٥٩  ٥٥٫٨٩٨٫٣٠٥  احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا

  -------- ---------  -------- --------   ----------------  
  ١٥٤٫٣٦٦٫٤٤٧  ١٤٠٫١٧٥٫٣٩٩  ١٩٥٫٣٥٧٫٩٢٩  احتياطي المطالبات قيد التسوية

  ٥٢٫٣٤١٫٢٧٩  ٥٧٫٩٨١٫٨٧٧  ٦٢٫٥٠٧٫٥٩٢  صندوق التأمين على الحياة 
  ١٦٧٫١٤٢٫٨٥٨  ١٦٣٫٧٢٢٫٩٧٤  ٢٣٦٫٠٣٣٫٢٦٤  احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

  -----------------  --------- -------   ----------------  
  ٣٧٣٫٨٥٠٫٥٨٤  ٣٦١٫٨٨٠٫٢٥٠  ٤٩٣٫٨٩٨٫٧٨٥  مخصصات عقود التأمين

        ناقصاً: موجودات إعادة التأمين
  )٩٩٫٥٠١٫٩٢٨(  )٨٤٫٠١١٫٤٩٢(  )١٢٨٫١٨٣٫٥٢٧(   إعادة التأمين من المطالبات قيد التسويةحصة 

  )٦١٫٧٧٨٫٤٤١(  )٥١٫٨٩٨٫٢٦٩(  )٩٤٫٥٦٥٫٢٤١(  احتياطي أقساط إعادة التأمين غير المطفأة
  -------------------  --------- ---------  ------------------ 

 )١٦١٫٢٨٠٫٣٦٩(  )١٣٥٫٩٠٩٫٧٦١(  )٢٢٢٫٧٤٨٫٧٦٨(  موجودات إعادة التأمين
  -------------------  ------------------  ------------------ 

  ٢١٢٫٥٧٠٫٢١٥  ٢٢٥٫٩٧٠٫٤٨٩  ٢٧١٫١٥٠٫٠١٧  ديسمبر ٣١في كما مخصص عقود التأمين صافي 
  ==========  =========  =========  



 ٣٧ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  ) إيضاحات (تابع
  

   (تابع) مخصصات عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين  .١٣
  

  في احتياطي المطالبات قيد التسوية وموجودات إعادة التأمين اتالحرك  
  

                                ٢٠١٥  
  الصافي   إعادة التأمين  جمالياإل  
  درھم   درھم   درھم   
        

  ٥٦٫١٦٣٫٩٠٧  )٨٤٫٠١١٫٤٩٢(  ١٤٠٫١٧٥٫٣٩٩   بداية السنة في اإلجمالي
 )٢٠٨٫٣٦٧٫٨٩١(  ٥٥٫٢١٢٫٧٣٧  )٢٦٣٫٥٨٠٫٦٢٨(  ناقصاً: المبالغ المسددة خالل السنة

  ٢١٩٫٣٧٨٫٣٨٦  )٩٩٫٣٨٤٫٧٧٢(  ٣١٨٫٧٦٣٫١٥٨ خالل السنة المرصود المخصص: زائداً
  -------------- ----  -------------------  --------------- -  

  ٦٧٫١٧٤٫٤٠٢  )١٢٨٫١٨٣٫٥٢٧(  ١٩٥٫٣٥٧٫٩٢٩  ديسمبر ٣١في 
  ==========  ===========  =========  

  
  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٤                                 
  الصافي   إعادة التأمين  اإلجمالي  
  درھم   درھم   درھم   
        

  ٥٤٫٨٦٤٫٥١٩  )٩٩٫٥٠١٫٩٢٨(  ١٥٤٫٣٦٦٫٤٤٧  اإلجمالي في بداية السنة 
  )٢٥٦٫٥٢٧٫٥١٩(  ٦٥٫٩٧٠٫١٨١  )٣٢٢٫٤٩٧٫٧٠٠(  سددة خالل السنةناقصاً: المبالغ الم

  ٢٥٧٫٨٢٦٫٩٠٧  )٥٠٫٤٧٩٫٧٤٥(  ٣٠٨٫٣٠٦٫٦٥٢ زائداً: المخصص المرصود خالل السنة
   --------- -------  -----------------   ----------------  

  ٥٦٫١٦٣٫٩٠٧  )٨٤٫٠١١٫٤٩٢(  ١٤٠٫١٧٥٫٣٩٩  ديسمبر  ٣١في 
  =========  ==========  ========  

  

  في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة الحركات  
                                 ٢٠١٥  
  الصافي   إعادة التأمين  جمالياإل  
  درھم   درھم   درھم   
        

  ١١١٫٨٢٤٫٧٠٥  )٥١٫٨٩٨٫٢٦٩(  ١٦٣٫٧٢٢٫٩٧٤  يناير  ١الرصيد في 
  ١٤١٫٤٦٨٫٠٢٣  )٩٤٫٥٦٥٫٢٤١(  ٢٣٦٫٠٣٣٫٢٦٤ خالل السنة المرصود المخصص

 )١١١٫٨٢٤٫٧٠٥(  ٥١٫٨٩٨٫٢٦٩  )١٦٣٫٧٢٢٫٩٧٤(  المخصص الُمحرر خالل السنة 
  -------------- ----  ------------------  ------------------  

  ١٤١٫٤٦٨٫٠٢٣  )٩٤٫٥٦٥٫٢٤١(  ٢٣٦٫٠٣٣٫٢٦٤  ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ==========  =========  

  
  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٤                                 
  الصافي   إعادة التأمين  اإلجمالي  
  درھم   درھم  درھم 

        
  ١٠٥٫٣٦٤٫٤١٧  )٦١٫٧٧٨٫٤٤١(  ١٦٧٫١٤٢٫٨٥٨  يناير  ١الرصيد في 
  ١١٫٨٢٤٫٧٠٥  )٥١٫٨٩٨٫٢٦٩(  ١٦٣٫٧٢٢٫٩٧٤ خالل السنة المرصودالمخصص 
 )١٠٥٫٣٦٤٫٤١٧(  ٦١٫٧٧٨٫٤٤١  )١٦٧٫١٤٢٫٨٥٨(  خالل السنة الُمحرر المخصص 

  ------------------  ----------- -----   ------------------ 
  ١١١٫٨٢٤٫٧٠٥  )٥١٫٨٩٨٫٢٦٩( ١٦٣٫٧٢٢٫٩٧٤  ديسمبر  ٣١في
  =========  =========  =========  

  



 ٣٨ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  التأمين (تابع)ة مخصصات عقود التأمين وموجودات إعاد  .١٣
  

  االفتراضات والحساسيات   
    

  اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات   
    

إن الھدف من اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخاصة باحتساب احتياطي المطالبات قيد التسوية ھو التوصل إلى   
داخلية مصادر ادر البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر أو المتوقع دفعھا. إن مص ةللمبالغ المحتمل موضوعيةتقديرات 

أو أية  الملحوظةدراسات تفصيلية يتم إجراؤھا سنوياً. تتم مراجعة االفتراضات لضمان توافقھا مع ممارسات السوق  باإلضافة إلى
  معلومات أخرى يتم نشرھا. 

  

 دفعھا نتيجة لمطالبة معينة والتكلفة النھائية للمطالبات التي تم اإلبالغ عنھا المبالغ المحتمل توقعإن طبيعة األعمال تجعل من الصعب   
ساس كل قضية على حدة مع األخذ بعين االعتبار ظروف اإلبالغ عنھا بطريقة مستقلة على أ. يتم تقييم كل مطالبة تم بشكل مؤكد

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

  

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

  

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

  

تقدير مخصصات الحوادث التي وقعت ولم يتم اإلبالغ عنھا تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية  إن الطريقة المتبعة من قبل الشركة  
يتم وضع تقديرات  ت إعادة التأمين.والتقديرات الماضية وتفاصيل برنامج إعادة التأمين وذلك عند تقييم المبالغ المتوقعة الستردادا

باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع  إلجمالي التكلفة المتوقعة للتعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ التقرير
  .عكسي التي قد تتضمن ھامش انحرافالمطالبات االكتوارية استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية 

  

السنوات معدالت الخسارة المتوقعة ألقرب  فيعلى قياس مخصصات عقود التأمين  التأثير األكبراالفتراضات التي يكون لھا  تتمثل  
   .وقعت فيھا الحوادث التي

  

شركة أن ال ترىالمتنوعة يعتبر مؤشر على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل الشركة.  إن تحليل الحساسية حول االفتراضات  
متغيرات ال بعض إال أنھا تعترف بأن عملية التقدير ترتكز على بيان المركز المالي كافية،المقررة في  بالمطالباتااللتزامات الخاصة 

  .المطالبات بصورة نھائية تسويةقد تختلف عند التي فتراضات االو
  

  جدول تطور المطالبات   
  

  سنة التأمين  
  لياإلجما  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  اإلجمالي
        المطالبات المتكبدة تكاليف تقدير صافي

  -   ٣٠٦٫٠٢٣٫٣٦٢  ٢٣٩٫٩٤١٫٤٥٤  ١٩٤٫٣٨٨٫١٢٣  ٢٢٥٫٦١٩٫٩٠٦  في نھاية سنة التأمين - 
  -   -   ٢٩٢٫٢٠١٫٠٢٢  ٢٥٦٫٦٩٣٫٩٠٢  ٢٦٣٫٧٩٦٫١٨٦  بعد سنة واحدة - 
  -   -   -   ٢٦٥٫٢٦٨٫٩٢١  ٢٧٥٫٢٥٠٫١١٦  بعد سنتين - 
  -   -   -   -   ٢٧٨٫٠٩٤٫٩٥٦  بعد ثالث سنوات - 

  ١٫١٤١٫٥٨٨٫٢٦١  ٣٠٦٫٠٢٣٫٣٦٢  ٢٩٢٫٢٠١٫٠٢٢  ٢٦٥٫٢٦٨٫٩٢١  ٢٧٨٫٠٩٤٫٩٥٦  التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة
  )٩٥٧٫٥٢٠٫٣٨٣(  )١٨٠٫٦٣٨٫٦٦٤(  )٢٦٧٫٣٥٧٫٢١٠(  )٢٤٥٫١٥٧٫٤٤٧(  )٢٦٤٫٣٦٧٫٠٦٢(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

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

  ١٨٤٫٠٦٧٫٨٧٨  ١٢٥٫٣٨٤٫٦٩٨  ٢٤٫٨٤٣٫٨١٢ ٢٠٫١١١٫٤٧٤ ١٣٫٧٢٧٫٨٩٤  االلتزامات المعترف بھا
  ----------- -------  ----------- ------------------ ------- --------------------  ------------- -------  

  ١١٫٢٩٠٫٠٥١          االلتزامات المتعلقة بسنوات سابقة
       ------ ---- ---------  

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

  
١٩٥٫٣٥٧٫٩٢٩  

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

            صافي
            طالبات المتكبدةالمتكاليف تقدير صافي 

  -   ٢١٠٫٤٦٥٫٥١٩  ٢٠٠٫١٩٦٫٢٩٤  ١٥٩٫٠٣٣٫٦٢١  ١٦٧٫٧٢٣٫٢٨٣  في نھاية سنة التأمين - 
  -   -   ٢٣٥٫٦٧٩٫١٢٣  ١٩٤٫٥٧٩٫٨٠٣  ١٩٣٫٧٢٨٫٥٠١  بعد سنة واحدة - 
  -   -   -   ١٩٨٫٩٨١٫٨٥٧  ١٩٨٫٦٣٨٫٢٠٣  بعد سنتين - 
  -   -   -   -   ١٩٨٫٧٩٢٫٢٩٠  بعد ثالث سنوات - 

  ٨٤٣٫٩١٨٫٧٨٩  ٢١٠٫٤٦٥٫٥١٩  ٢٣٥٫٦٧٩٫١٢٣  ١٩٨٫٩٨١٫٨٥٧  ١٩٨٫٧٩٢٫٢٩٠  ات المتكبدةالتقدير الحالي للمطالب
  )٧٧٦٫٨٥٤٫١٧٤(  )١٥٢٫٣٥٧٫٩٠٢(  )٢٢٩٫٢١٦٫٨٣٣(  )١٩٦٫٦٢٩٫٥٠٧(  )١٩٨٫٦٤٩٫٩٣٢(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

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

  ٦٧٫٠٦٤٫٦١٥  ٥٨٫١٠٧٫٦١٧  ٦٫٤٦٢٫٢٩٠  ٢٫٣٥٢٫٣٥٠  ١٤٢٫٣٥٨  االلتزامات المعترف بھا
 ------------- -------------------------- ------ ------------- ------  ----------- -------  

  ١٠٩٫٧٨٧       االلتزامات المتعلقة بسنوات سابقة
          -- ------- ----  

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

     
٦٧٫١٧٤٫٤٠٢  

      ==========  



 ٣٩ 

   

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
  

   (تابع) مخصصات عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين  .١٣
  

  ي ملخص لتقرير االكتواري حول المخصصات التقنيةفيما يل  
  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في                                  إجمالي االحتياطيات
  الصافي   التأمينات العامة  التأمينات على الحياة  
  درھم   درھم   درھم   

        

احتياطي المطالبات القائمة (تتضمن المطالبات 
  ١٩٥٫٣٥٧٫٩٢٩  ١٨٥٫٩٥٤٫٢٣٣  ٩٫٤٠٣٫٦٩٦  الغ عنھا)المتكبدة ولم يتم اإلب

  ٢٣٦٫٠٣٣٫٢٦٤  ٢٣٢٫٣٤٠٫٨٢٢  ٣٫٦٩٢٫٤٤٢  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٦٢٫٥٠٧٫٥٩٢  -  ٦٢٫٥٠٧٫٥٩٢  صندوق التأمين على الحياة

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

  ٤٩٣٫٨٩٨٫٧٨٥  ٤١٨٫٢٩٥٫٠٥٥  ٧٥٫٦٠٣٫٧٣٠  الياإلجم
  =============== =================  =================  

  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في   صافي االحتياطيات

  الصافي   التأمينات العامة  التأمينات على الحياة  
  درھم   درھم   درھم   
       

  احتياطي المطالبات القائمة (تتضمن المطالبات 
  ٦٧٫١٧٤٫٤٠٢  ٦٤٫٠٨٧٫٢٦٦  ٣٫٠٨٧٫١٣٦  متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا)ال  

  ١٤١٫٤٦٨٫٠٢٣  ١٣٩٫١٨٦٫٤٨١  ٢٫٢٨١٫٥٤٢  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٦٢٫٥٠٧٫٥٩٢  -  ٦٢٫٥٠٧٫٥٩٢  صندوق التأمين على الحياة

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

  ٢٧١٫١٥٠٫٠١٧  ٢٠٣٫٢٧٣٫٧٤٧  ٦٧٫٨٧٦٫٢٧٠  اإلجمالي
  =============== =================  =================  

  
  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في   إجمالي االحتياطيات

  الصافي   التأمينات العامة  التأمينات على الحياة  
  درھم   درھم   درھم   
        

  بات القائمة (تتضمن المطالبات احتياطي المطال
  ١٤٠٫١٧٥٫٣٩٩  ١٣٣٫١٠١٫١١٦  ٧٫٠٧٤٫٢٨٣  المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا)  

  ١٦٣٫٧٢٢٫٩٧٤  ١٦٠٫٤١٢٫٠٤٠  ٣٫٣١٠٫٩٣٤  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٥٧٫٩٨١٫٨٧٧  -  ٥٧٫٩٨١٫٨٧٧  ةصندوق التأمين على الحيا

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

  ٣٦١٫٨٨٠٫٢٥٠  ٢٩٣٫٥١٣٫١٥٦  ٦٨٫٣٦٧٫٠٩٤  اإلجمالي
  ==============  =================  =================  
        

  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في   صافي االحتياطيات
  الصافي   التأمينات العامة  التأمينات على الحياة  
  درھم   درھم   ھم در  
        

  احتياطي المطالبات القائمة (تتضمن المطالبات 
  ٥٦٫١٦٣٫٩٠٧  ٥٣٫٦٩٩٫٣٥٦  ٢٫٤٦٤٫٥٥١  المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا)  

  ١١١٫٨٢٤٫٧٠٥  ١٠٩٫٨٦٥٫٣٣٦  ١٫٩٥٩٫٣٦٩  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٥٧٫٩٨١٫٨٧٧  -  ٥٧٫٩٨١٫٨٧٧  صندوق التأمين على الحياة

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

  ٢٢٥٫٩٧٠٫٤٨٩  ١٦٣٫٥٦٤٫٦٩٢  ٦٢٫٤٠٥٫٧٩٧  اإلجمالي
  ===============  =================  =================  

  

ً لمتطل بات اللوائح المالية الجديدة الصادرة بموجب تم إجراء تقدير اكتواري لمطالبات التأمين من قبل خبير اكتواري مستقل وفقا
فيما يتعلق بشركات ووكالء التأمين. يتم وضع تقديرات إلجمالي التكاليف المتوقعة للمطالبات  ٢٠٠٧لسنة  ٦القانون االتحادي رقم 

لبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ التقرير باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطا
  البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي.



 ٤٠ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  والذمم الدائنة األخرى   ذمم التأمين الدائنة  .١٤
   ٢٠١٤   ٢٠١٥   

  درھم  درھم  
      
  ٢٨٫٦٨٦٫٦٧٠  ٢٥٫٥١٧٫٦٩١  الدائنين

  ٣٢٫٢٤٥٫٢٣٤  ٦٩٫١٧٥٫٢٢٨  شركات إعادة التأمين 
  ١٧٫٨٢١٫١٦٥  ١٨٫٧٥٧٫٥٠٤  احتياطي أقساط تأمين محتفظ به

  ٢٨٥٫٦٢٣  ١٢٫١٣٣٫٦٢٨  عالقة اف ذاتطرأالمستحق إلى 
  ١٤٫٣١٨٫٥٢٥  ٦٫٢٢٠٫٢٤٨  مصروفات مستحقة 

  ٩٫٩٦١٫٤٨٩  ١٠٫٨٦٢٫٥٦٥  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٦٫٢٢٠٫٨٥٤  ٦٫٨٢٣٫٦٣٠  موالت مستحقة الدفعع

  ٢٫٨٨٨٫٦٧٠  ٣٫٩٣٧٫٩٣٩  دائنة أخرى أرصدة
  ----------- -----   ----------------  

  ١١٢٫٤٢٨٫٢٣٠  ١٥٣٫٤٢٨٫٤٣٣  ديسمبر ٣١في 
  =========  =========  

  
  رأس المال واالحتياطيات    .١٥

  
  درھم لكل سھم. ١بقيمة  سھم ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢ منرأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل  يتألف  

  
                  ٢٠١٤                 ٢٠١٥  
  درھم  عدد األسھم  درھم  عدد األسھم  
          

  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ديسمبر ٣١في 
  =========  =========  =========  =========  

  
   ً ، تقوم الشركة بتحويل ١٩٨٤لسنة  ٨نون الشركات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم وقالشركة ل للنظام األساسيوفقا

من رأسمال الشركة.  ٪٥٠من صافي أرباحھا السنوية، إن وجدت، إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح ھذا االحتياطي مساوياً لـ ٪١٠
 ً ً أيضا إيقاف ھذا ، إلى االحتياطي العام إلى أن يتم إن وجدتألرباح السنوية، من صافي ا ٪١٠، يتم تحويل للنظام األساسيووفقا

تحددھا  التي غراضفي األاالحتياطي العام  استخدامبناًء على اقتراح مجلس اإلدارة. يمكن  العاديةمن قبل الجمعية العمومية  التحويل
  على توصيات مجلس اإلدارة.  بناءً  العاديةالجمعية العمومية 

  
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية القيمة العادلة تياطيلف احيتأ  

  .اإليرادات الشاملة األخرى
  
  توزيعات األرباح النقدية المقترحة   .١٦

  
  .درھم) مليون ٣٧٫٥: ٢٠١٤مليون درھم ( ١٥ دارة توزيعات أرباح نقدية بمبلغيقترح مجلس اإل  

  
  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة   .١٧

  
ً لتفسير وزارة االقتصاد والتخطيط للمادة    ، اقترح مجلس اإلدارة مكافآت ١٩٨٤لعام  ٨من قانون الشركات التجارية رقم  ١١٨وفقا

   مليون درھم). ٣٫٦: ٢٠١٤مليون درھم ( ١٫١بمبلغ 



 ٤١ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
  
    صافي اإليرادات من االستثمارات     .١٨

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ٩٫١٣٣٫٥٨٩  ٤٫٠٤٣٫٥٢١  إيرادات توزيعات األرباح  
  ٥٣٫٢٢١٫٣٠٩  ٧٫٧٧٣٫٩٣٠  األرباح المحققة من استثمارات 

  )٧٫٠٢٤٫٣٠٣(  )٩٫٩٣٤٫٥٥٨(  ادلة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة الع غير المحققة من استثمارات الخسائر
  )٣٧٤٫٤١٥(  )٤٣٨٫٨٧٢(  مصروفات / تكاليف أوراق مالية 

  -- ------------  --- ------------  
  ٥٤٫٩٥٦٫١٨٠  ١٫٤٤٤٫٠٢١  
  ========  ========  

  
    المصروفات العمومية واإلدارية  .١٩

  ديسمبر ٣١السنة المنتھية في     
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ٤٠٫٤٠٨٫١٦٠  ٤٧٫٥٢١٫١٦٥  بعمليات التأمينالمصروفات العمومية واإلدارية الخاصة 
  ١٤٫٢٠٩٫٧٥٠  ١٠٫٧١٥٫٦٧٧  لالستثمارات والعمليات المركزية – أخرى

 ----------------  ---------------  
  ٥٤٫٦١٧٫٩١٠  ٥٨٫٢٣٦٫٨٤٢  اإلجمالي

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

    :التكاليف التاليةمل المصروفات العمومية واإلدارية أعاله على تشت
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ٣٣٫٤٩٩٫٠٨١  ٣٦٫١٧٩٫١٣٦  تكاليف موظفين 
  ٢٫٠٧٠٫٤٢٣  ٢٫٥٨٠٫٦٥٨  إيجارات 

  ٣٫٩٦٢٫١٢١  ٤٫٨٦٨٫٨٠٢  ستھالك اال
  ١٥٫٠٨٦٫٢٨٥  ١٤٫٦٠٨٫٢٤٦  أخرى

  ---------------  ---------------  
  ٥٤٫٦١٧٫٩٠٩  ٥٨٫٢٣٦٫٨٤٢  الياإلجم

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

  ٣١٦  ٤٠٠  ديسمبر  ٣١عدد الموظفين في متوسط 
  ========  ========  
  



 ٤٢ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  .٢٠
  

المطالبات والدخول في معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن  وسدادبتحصيل األقساط  ،في سياق أعمالھا االعتيادية ،الشركة تقوم  
أن شروط ھذه . وترى إدارة الشركة (المعدل) ٢٤تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبـي الدولي رقـم 

  لشروط التي كان من الممكن الحصول عليھا من أطراف أخرى.المعامالت ال تختلف بصورة ملحوظة عن ا
 
  فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  أ)

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

 ١٠٣٫٩٨٤٫٤٩٦ ٥٥٫٦٤٩٫٣٠١  أقساط مكتتبة
  =========  =========  

  ٩١٫١١٠٫٠٤٧  ٤٥٫٦١٦٫٣٥٢  مدفوعة مطالبات
  ========  ========  
  ٧٫٩٣٩٫٥٠٠  ٩٫٠١٨٫٥٤٢  بما في ذلك االمتيازات) المكافآت( ضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيينأع
  ========  ========  

  ١٫١٩٩٫٣٢٥  ٧٨٤٫٨٨٨  إيرادات الفائدة
  ========  ========  

  ١٣٫٧٠٤٫٣٥٧  ٢٧٫٩٣٣٫٧١٣ توزيعات أرباح مدفوعة
  ========  ========  

  
  ذات عالقةالمستحق من أطراف  ب)

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ١٤٫٣٥٨٫٥٦١  ٢٥٫٣٤٥٫٤٦٥  (مدرجة ضمن الذمم المدينة)أقساط تأمين مدينة 
  =========  ========  

  
  المستحق إلى أطراف ذات عالقة ج)

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ٢٨٥٫٦٢٣  ١٢٫١٣٣٫٦٢٨  مبلغ مستحق الدفع إلى طرف ذي عالقة
  ========  ======  

  
  النقد وما يعادله )د

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ٣٠٫٦٢١٫٦٦٢  ٢٣٫٢٠٥٫٦٣٢  النقد لدى البنك
  =========  ========  

  ١٥٫٠٧٣٫٥٨٥  ٥٧٫٧٢٧٫٥٠٥  ودائع قصيرة األجل
  =========  ========  

  



 ٤٣ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  امات الطارئةاالرتباطات وااللتز  .٢١
  

  كمستأجر اإليجارعقود 
  

   التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما يلي: اإليجاريتم دفع إيجارات عقود 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
     

  ٣٦٧٫٤٢٧  ٢٧٤٫٦١٥  أقل من سنة
  ======  ======  
  

تجديد عقد اإليجار بعد ذلك  إمكانيةسنة مع تستأجر الشركة مكاتبھا بموجب عقود إيجار تشغيلية. وتمتد عادًة عقود اإليجار لمدة 
  التاريخ. 

  
مليون  ٣٫٦بمبلغ  خالل السنة االعترافتم  السوق. لدىبحيث تعكس اإليجارات السائدة  عادًة بصورة سنوية تنخفض اإليجاراتترتفع/
   التشغيلية اإليجارمن عقود  اتيجاراإلجمالي إيرادات إعلى أنه  مليون درھم) ٤: ٢٠١٤(درھم 

  
  االرتباطات الرأسمالية

  
    )يء: ال ش٢٠١٤(يء ال ش ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بلغت االرتباطات الرأسمالية كما في 

 
 الضمانات

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ٨٫٢١٥٫٠٨٣  ٩٫٤٦٧٫٧٧٩  خطابات ضمان
  ========  ========  
  

كضمان فيما يتعلق بالضمانات المذكورة أعاله (راجع مليون درھم) مرھونة  ١٥: ٢٠١٤مليون درھم ( ١٥٫١ھناك ودائع ثابتة بمبلغ 
  مليون درھم) لصالح وزارة االقتصاد. ٧٫٥: ٢٠١٤مليون درھم ( ٧٫٥). تشتمل الضمانات على ضمان بمبلغ ١٢اإليضاح 

  
  االلتزامات الطارئة

  
فيما يتعلق بأنشطتھا التأمينية. ويتم تدخل الشركة، على غرار شركات التأمين األخرى، كمدعى عليھا في عدد من القضايا القانونية 

مخصص على أساس كل حالة على حدة عندما يكون من المحتمل أن ينتج في النھاية خسارة على الشركة من حيث التدفقات  رصد
  .الخارجة للموارد االقتصادية وعندما يمكن تقدير قيمة التدفقات الخارجة بصورة موثوقة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٤ 

  ينات العامة (ش.م.ع.)الشركة الوطنية للتأم
    

  إيضاحات (تابع) 
  

      القطاع  حولالمعلومات   . ٢٢

    

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
  لتقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسية.التأمين على الحياة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة بناء عليه بتقديم اقطاعين أعمال ھما التأمينات العامة وألغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى  

  

 

  الموجودات والمطلوبات نظراً لعدم توفرھا.   استناداً إلىلم يتم عرض معلومات القطاعات   

  التأمينات العامة         التأمين على الحياة      اإلجمالي              
٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥  
درھم درھم درھم درھم درھم   درھم

 التأمينإيرادات  (ُمعاد بيانھا)  (ُمعاد بيانھا)  (ُمعاد بيانھا)
٥٦٫٧١٠٫٩٠٦ ٥٢٫٣٥٣٫٠٠٦ ٤٩٠٫٩٠٣٫٢٤١ ٤٥٠٫٨٢٩٫٣٩٢ ٤٣٤٫١٩٢٫٣٣٥ ٣٩٨٫٤٧٦٫٣٨٦ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

)٢٠٫٥٧٠٫٥٥٧( )١٩٫٣٠٦٫٧٤٠( )١٨٢٫٥٤٦٫٨٩٧( )١٣٣٫٢٧٢٫٢٦٤( )١٦١٫٩٧٦٫٣٤٠( )١١٣٫٩٦٥٫٥٢٤(   إعادة التأمين المتنازل عنه 
---------------- - -  ----------------- --  ------ - ---------- -----------------  ------------------ ------------------  

٣٦٫١٤٠٫٣٤٩ ٣٣٫٠٤٦٫٢٦٦ ٣٠٨٫٣٥٦٫٣٤٤ ٣١٧٫٥٥٧٫١٢٨ ٢٧٢٫٢١٥٫٩٩٥ ٢٨٤٫٥١٠٫٨٦٢   صافي أقساط التأمين 

)٢٩٫٣٢١٫١٤٥( )٧٫٠٤٣٫٤٦٤( ٥٫٠٣٤٫٠٩٢ )٢٫٦٦٢٫٩٤٨( )٢٤٫٢٨٧٫٠٥٣( )٩٫٧٠٦٫٤١٢( 
   والمبالغ المستحقة الدفع  غير المكتسبةقساط مخصص األالتغير في 

  إلى حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
١٤٫٨٢٨٫٥١٩ ٨٫٦٠٧٫٢٨٧ ٥١٫٤٩٠٫٣٥٨ ٣٦٫١٨٣٫٣٧٣  مكتسبةإيرادات عموالت  ٣٦٫٦٦١٫٨٣٩  ٢٧٫٥٧٦٫٠٨٦

-------- -------- -------- ---------  --------- ------ ----------------  ----------------- -------------- ---  
التأمينإجمالي إيرادات  ٢٧٩٫٥٥٦٫٦٨٩ ٣٠٥٫٠٤٣٫٤٨٤ ٥٦٫٠٠٢٫٩٦٠ ٣٨٫٩٩٠٫٦٠٥ ٣٣٥٫٥٥٩٫٦٤٩ ٣٤٤٫٠٣٤٫٠٨٩

========= ========== ========= ========= ========= =========  
 مصروفات التأمين      
 المتكبدة المطالباتصافي  )١٨٩٫٢٢٥٫٧٠١( )٢٣٦٫٤١٩٫٢٩٤( ٣٠٫١٥٢٫٦٨٥( )٢١٫٤٠٧٫٦١٣( )٢١٩٫٣٧٨٫٣٨٦( )٢٥٧٫٨٢٦٫٩٠٧(
)٥٫٨٥٩٫٦٧٨( )٤٫٤٦٣٫٢١٨( )٣٩٫٤١٦٫٨٤٢( )٣٩٫٤٨٦٫١٥٧( )٣٣٫٥٥٧٫١٦٤( )٣٥٫٠٢٢٫٩٣٩(  المتكبدةالعموالت 
 رية المصروفات اإلدا )٣٩٫٨٥٩٫٢٠٠( )٣٤٫٥٣٩٫٦٥٠( )٧٫٦٦١٫٩٦٥( )٥٫٨٦٨٫٥١٠( )٤٧٫٥٢١٫١٦٥( )٤٠٫٤٠٨٫١٦٠(

------------ ------ ------------ - ------  ----------------- -----------------  ------------- -- -- - --- ------- ---------  
)٤٣٫٦٧٥٫٣٢٨( )٣١٫٧٣٩٫٣٤١( )٣٠٦٫٣١٦٫٣٩٣( )٣٣٧٫٧٢١٫٢٢٤( )٢٦٢٫٦٤٢٫٠٦٥( )٣٠٥٫٩٨١٫٨٨٣(  مصروفات التأمينإجمالي 

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

١٢٫٣٢٨٫٦٣٢ ٧٫٢٥١٫٢٦٤ ٢٩٫٢٤٣٫٢٥٦ ٦٫٣١٢٫٨٦٥ )٩٣٨٫٣٩٩( ١٦٫٩١٤٫٦٢٤ صندوق التأمين على الحياةاألرباح قبل الحركة في
في صندوق التأمين على الحياة صافي الحركة - - )٤٫٥٢٥٫٧١٥( )٥٫٦٤٠٫٥٩٨( )٤٫٥٢٥٫٧١٥( )٥٫٦٤٠٫٥٩٨(

٣٫٣٣٩٫٣٥٥(  ١٫٣٥٥٫١٠٩  )٣٫٣٣٩٫٣٥٥(  ١٫٣٥٥٫١٠٩( - - 
  في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا الزيادة/(النقص)

 للمنتجات المرتبطة بالوحدات 
--------------  ---------------- ------- ------ -------------- -------- ----- ------- ---------  

أرباح التأمين إجمالي  ١٦٫٩١٤٫٦٢٤ )٩٣٨٫٣٩٩( ٤٫٤٦٣٫٥٦٢ ٢٫٩٦٥٫٧٧٥ ٢١٫٣٧٨٫١٨٦ ٢٫٠٢٧٫٣٧٦
======== ========= ======= ======== ======= =========  

راتوالفوائد وإيرادات اإليجا ستثماراتمن اال األرباح     ١٢٫٨٤١٫٢٠٥ ٧٣٫٧٤٢٫٠٧٠
 مصروفات غير مخصصة )١٠٫٧١٥٫٦٧٧( )١٤٫٢٠٩٫٧٥٠(

 ---------------- -   ---------------- -       
أرباح السنة      ٢٣٫٥٠٣٫٧١٤ ٦١٫٥٥٩٫٦٩٦
======== ========= 



 ٤٥ 

  

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
    

  إيضاحات (تابع) 
  

      (تابع)القطاع  حولالمعلومات    ١-٢٢

    

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
  ية.التأمين على الحياة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة بناء عليه بتقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسقطاعين أعمال ھما التأمينات العامة وألغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى  

  

  التأمينات العامة          التأمين على الحياة       اإلجمالي              
٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥  
درھم درھم درھم درھم درھم   درھم

 الموجودات  (ُمعاد بيانھا)  (ُمعاد بيانھا)  (ُمعاد بيانھا)
          

٨٤٨٫١٥٨ ٢٩١٫٦٢٥ ٣٤٫٧٥٧٫٧٣٨ ٣٤٫٤٥٥٫٣٠٤ ٣٣٫٩٠٩٫٥٨٠ ٣٤٫١٦٣٫٦٧٩ الممتلكات والمعدات
  الموجودات غير الملموسة ١٫٩٥٨٫٥٠٣ ١٫٨٦١٫٧٢٣ - - ١٫٩٥٨٫٥٠٣ ١٫٨٦١٫٧٢٣

٢٢٥٫٩٣١٫٢٩٢ - - ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠ ٢٢٥٫٩٣١٫٢٩٢ العقارات االستثمارية ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠
٩٢٫٤٥٦٫٨٥٣ ٩٣٫٤٠٩٫٦١٧ ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠ ٢٤٧٫٧٤٩٫٥٢٥ ١٥٤٫٣٣٩٫٩٠٨ ١٤٧٫٣٠٠٫٤٩٧   االستثمارية األوراق المالية
١٢٩٫٩٤٨٫٤٦٤ ٧٫٢٧٢٫٤٦٠ ٥٫٩٦١٫٢٩٧ ٢٢٢٫٧٤٨٫٧٦٨ ١٣٥٫٩٠٩٫٧٦١   موجودات إعادة التأمين ٢١٥٫٠٢١٫٣٠٨
 ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى ١٧٦٫٤١٧٫٤٨٦  ١٠٥٫٥٧٢٫٦١٩ ١٢٫٢٢٤٫١٤٢ ١٧٫٧٧٨٫٦٨٤ ١٨٨٫٦٤١٫٦٢٨ ١٢٣٫٣٥١٫٣٠٣
١٠٫٧٧٤٫٤٩١ ٥٫٦٠٩٫٩٠٤ ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧ ٢٠٠٫٠٩٢٫٠٦٨   النقد واألرصدة المصرفية ١٩٤٫٦٤٦٫٩٧٦  ١٩٤٫٤٨٢٫١٦٤

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

١٢٤٫٠٣١٫١٠٤ ١٢٣٫٠٥١٫١٢٧ ١٫١١٩٫٠٦٦٫٥١٤ ٩٦٩٫٣٥٠٫٩٧٦ ٩٩٥٫٠٣٥٫٤١٠ ٨٤٦٫٢٩٩٫٨٤٩  إجمالي الموجودات
============ ============== ============ ============ ============ ============  

 المطلوبات  
 مخصصات عقود التأمين ٤١٨٫٢٩٥٫٠٥٥ ٢٩٣٫٥١٣٫١٥٦ ٧٥٫٦٠٣٫٧٣٠ ٦٨٫٣٦٧٫٠٩٤ ٤٩٣٫٨٩٨٫٧٨٥ ٣٦١٫٨٨٠٫٢٥٠
 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٤٧٫٩٠٤٫٨٤٥ ١٠٠٫٧٥٥٫٧٣٨ ٥٫٥٢٣٫٥٨٨ ١١٫٦٧٢٫٤٩٢ ١٥٣٫٤٢٨٫٤٣٣ ١١٢٫٤٢٨٫٢٣٠

٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣ ٤١٫٩٩٠٫٩٨٨ ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣ ٤١٫٩٩٠٫٩٨٨ - - 
إلى حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات ع المبالغ المستحقة الدف
 المرتبطة بالوحدات

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

 المطلوباتإجمالي ٥٦٦٫١٩٩٫٩٠٠ ٣٩٤٫٢٦٨٫٨٩٤ ١١٧٫٧٦٢٫٠٤١ ١٢٢٫٠٣٠٫٥٧٤ ٦٨٣٫٩٦١٫٩٤١ ٥١٦٫٢٩٩٫٤٦٨
=========== ============ =========== ============ ============ ============   

            
 حقوق الملكية      

١٤٩٫٩٥٤٫١١٢ ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢ - - - - رأس المال
  القانوني ياالحتياط -  - -  -  ٧٠٫٢٩٩٫٨٧٨  ٦٧٫٩٤٩٫٥٠٧
  االحتياطي العام -  - -  -  ٦٩٫٦٨٣٫٨٩٢  ٦٧٫٣٣٣٫٥٢١

  احتياطي القيمة العادلة -  - -  -  )١٠٠٫٥٤٥(  ٢٢٩٫٢٣٣
محتجزةاألرباح ال -  - -  -  ١٤٥٫٢٦٧٫٢٣٦  ١٦٧٫٥٨٥٫١٣٥

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

 إجمالي حقوق الملكية - - - - ٤٣٥٫١٠٤٫٥٧٣ ٤٥٣٫٠٥١٫٥٠٨
============ ============ ============ ============ ============ ============  

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

 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات - - - - ١٫١١٩٫٠٦٦٫٥١٤ ٩٦٩٫٣٥٠٫٩٧٦
============ ============== ============ ============ ============== ============  



 ٤٦ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
    

  إيضاحات (تابع) 
  

  إدارة مخاطر رأس المال  .٢٣
  

العربية  تتمثل أھداف الشركة من إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات التأمين الرأسمالية بمقتضى القانون االتحادي لدولة اإلمارات  
  بشأن شركات ووكالء التأمين. ٢٠٠٧لسنة  ٦المتحدة رقم 

  
المنظمة ألعمال التأمين الحد األدنى ونوع رأس المال الذي يتعين االحتفاظ به  المحلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تحدد الجھة  

ظ بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال (الموضحة في الجدول من قبل الشركة باإلضافة إلى متطلبات التأمين الخاصة بھا. يتعين االحتفا
أدناه) في كافة األوقات على مدى السنة. تخضع الشركة للتشريعات المحلية المتعلقة بمالءة رأس المال، والتي التزمت بھا خالل 

ستمرارية وااللتزام التام االن السنة. قامت الشركة ضمن اإلجراءات والسياسات الخاصة بھا، بإدراج االختبارات الضرورية لضما
  بتلك التشريعات.

    
باإلضافة يتضمن الجدول التالي متطلبات الحد األدنى لرأس المال، الحد األدنى للضمانات ومتطلبات مالءة رأس المال لدى الشركة   

  بمتطلبات ھوامش المالءة.إجمالي رأس المال المحتفظ بھا للوفاء إلى 
  

  

    
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٥  
  ھمدر    

      

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    لبات الرأسماليةمتطلل الحد األدنى
  ١٩١٫٤١٩٫٨٤٦    متطلبات المالءة المالية 

  ٧٢٫٦٩٢٫٣٨٦    الحد األدنى لصندوق الضمان 
      الصناديق الخاصة

  ٢٦٧٫٧٢١٫٧٠٠    صناديق خاصة أساسية
  -    صناديق خاصة فرعية 

  ١٦٧٫٧٢١٫٧٠٠     لبات الرأسماليةمتطلل الحد األدنى -ھامش المالءة 
  ٧٦٫٣٠١٫٨٥٤    الرأسماليةمتطلبات المالءة  -ھامش المالءة 
  ١٩٥٫٠٢٩٫٣١٥    الحد األدنى لصندوق الضمانات –ھامش المالءة 

  
 ١٤٩٫٩مقابله رأس مال الشركة  مليون درھم) والذي بلغ ١٠٠: ٢٠١٤مليون درھم ( ١٠٠إن الحد األدنى لرأس المال النظامي ھو 

يتم ، لم تطبيق المتطلبات الجديدة المتعلقة بمالءة رأس المال ٢٠١٥في مليون درھم) حيث أنه تم  ١٤٩٫٩: ٢٠١٤مليون درھم (
  معلومات المقارنة. اإلفصاح عن

  
  ربحية السھم   .٢٤

  

ه لبيان يتم احتساب ربحية السھم األساسية عن طريق تقسيم صافي أرباح السنة على متوسط عدد األسھم المرجحة القائمة بعد تعديل
   أسھم المنحة المصدرة خالل السنة كما ھو مبين أدناه:

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
  (ُمعاد بيانھا)    

  ٦١٫٥٥٩٫٦٩٦  ٢٣٫٥٠٣٫٧١٤  صافي أرباح السنة 
  =========  ========  

  متوسط عدد األسھم المرجحة القائمة خالل السنة 
  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  إلصدار أسھم منحة) تعديله(بعد   
  ==========  =========  

  ٤١.٠  ١٦.٠  ربحية السھم األساسية
  ===  ===  
  

  ال يوجد تأثير للتخفيض على ربحية السھم األساسية. 



 ٤٧ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
    

  إيضاحات (تابع) 
  

  
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  –لمرتبطة بالوحدات المبالغ المستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين فيما يتعلق بالمنتجات ا  .٢٥

  الخسائر
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ٣٨٫٧٤٤٫٨٦٣  ٤١٫٩٩٠٫٩٨٨  يناير  ١كما في 
  ١٢٫٥٨٣٫٣١٦  ١٣٫٢٧٩٫٦٧١  المبلغ المستثمر من قبل حاملي وثائق التأمين

  / التنازل االنقضاءالمبلغ المسحوب عند االسترداد مقابل 
  )١٠٫٦٩٢٫٣٠٠(  )١٥٫٢٩٦٫٥٨١(  ل أحد حاملي وثائق التأمينمن قِب

  ١٫٣٥٥٫١٠٩  )٣٫٣٣٩٫٣٥٥(  التغير في القيمة العادلة
   ----------------  ------- -------  

  ٤١٫٩٩٠٫٩٨٨  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  )١-١٠(إيضاح  ديسمبر ٣١في 
  =========  ========  

  

  تأثيرات التغيرات في السياسات المحاسبية  .٢٦
  

  وفقاي  

  
  مخاطر األقساط غير المنتھيةب قامت الشركة طوعاً بتغيير سياستھا المحاسبية لالعتراف (ب)، ٢اً لما ھو مفصح عنه في اإليضاح وفق

  .التأمينلمتعلقة بأنشطة اوإيرادات العموالت والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا 
  

  ٢٠١٤يناير  ١المركز المالي كما في تأثير التغير في السياسات المحاسبية على بيان   (أ)
  

  إعادة البيان  التسوية  وفقاً للبيان السابق  
  درھم  درھم  درھم  
        

  ١٥٦٫٣٤٤٫٢١٧  )١٤٫٢٤٠٫١٨٢(  ١٧٠٫٥٨٤٫٣٩٩  األرباح المحتجزة
        

  ١٦١٫٢٨٠٫٣٦٩  ١٤٫١٦٩٫٤٢٨  ١٤٧٫١١٠٫٩٤١  موجودات عقود إعادة التأمين
        

  )٣٧٣٫٨٥٠٫٥٨٤(  )٣٦٫٩٢٠٫٩٥٠(  )٣٣٦٫٩٢٩٫٦٣٤(  مطلوبات عقود إعادة التأمين
        

  الذمم المدينة التجارية واألخرى (فيما يتعلق بمصروفات 
  ١١٦٫١٨٣٫٠٥٢  ٨٫٥١١٫٣٤٠  ١٠٧٫٦٧١٫٧١٢  العموالت المؤجلة ومصروفات التأمين األخرى)

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١تأثير التغير في السياسات المحاسبية على بيان المركز المالي كما في   )(ب

  
  

  وفقاً للبيان السابق  التسوية  وفقاً للبيان السابق  
  درھم  درھم  درھم  
      

  ١٦٧٫٥٨٥٫١٣٥  )٣٢٫٣١٣٫٠١٢(  ١٩٩٫٨٩٨٫١٤٧  األرباح المحتجزة
        

  ١٣٥٫٩٠٩٫٧٦١  )٣٫٩١١٫٩٠٥(  ١٣٩٫٨٢١٫٦٦٦  موجودات عقود إعادة التأمين
        

  )٣٦١٫٨٨٠٫٢٥٠(  )٣٩٫١٣٣٫٩٢٧(  )٣٢٢٫٧٤٦٫٣٢٣(  مطلوبات عقود إعادة التأمين
        

  الذمم المدينة التجارية واألخرى (فيما يتعلق بمصروفات 
  ١٣٥٫١٥٥٫٦٧٤  ١٠٫٧٣٢٫٨٢٠  ١٢٤٫٤٢٢٫٨٥٤  العموالت المؤجلة ومصروفات التأمين األخرى)



 ٤٨ 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
    

  إيضاحات (تابع) 
  

  سبية (تابع)تأثيرات التغيرات في السياسات المحا  .٢٦
        

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١تأثير التغير في السياسات المحاسبية على بيان األرباح أو الخسائر للسنة المنتھية في   )ج(
  

  وفقاً للبيان السابق  التسوية  وفقاً للبيان السابق  
  درھم  درھم  درھم  
        

 الدفع والمبالغ المستحقةالتغير في مخصص األقساط غير المكتسبة 
ة  ىإل    ات المرتبط ة بالمنتج أمين الخاص ائق الت املي وث ح

  )٩٫٧٠٦٫٤١٢(  )١١٫٨٧٢٫٥٨٠(  ٢٫١٦٦٫١٦٨  بالوحدات
        

  )١٫٢٩٩٫٣٨٨(  )٨٫٤٢١٫٧٢٩(  ٧٫١٢٢٫٣٤١  التغير في مخصص المطالبات القائمة
        

 )٣٩٫٤٨٦٫١٥٧(  )٢٫٢٢١٫٤٧٩(  )٤١٫٧٠٧٫٦٣٦(  العموالت المتكبدة
        

  ٤١.٠  )١٢.٠(  ٥٣.٠  ربحية السھم األساسية
  

ً  ترتب على التغير في السياسة المحاسبية نقص األرباح   مما  مليون درھم ١٨بمبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية  الُمعلنة سابقا
  درھم. ١٢.٠ترتب عليه انخفاض ربحية السھم األساسية إلى 

  
  أرقام المقارنة  .٢٧

  
  للسنة الحالية. البيانات الماليةلتتوافق مع العرض المتبع في التالية تم إعادة تصنيف/إعادة تجميع أرقام المقارنة 

  

  
ديسمبر  ٣١في 

  إعادة التصنيف  ٢٠١٤
  ديسمبر ٣١في 

 ٢٠١٤  
  درھم  درھم  درھم  
        

  الذمم المدينة التجارية واألخرى (وفقاً إلعادة
  ١٢٣٫٣٥١٫٣٠٣  )١١٫٨٠٤٫٣٧١(  ١٣٥٫١٥٥٫٦٧٤  )٢٦البيان في إيضاح 

        
  ٢٠٠٫٠٩٢٫٠٦٨  ٤٫٣٠٢٫٧٢١  ١٩٥٫٧٨٩٫٣٤٧  واألرصدة المصرفية النقد

        
  )١١٢٫٤٢٨٫٢٣٠(  ٧٫٥٠١٫٦٥٠  )١١٩٫٩٢٩٫٨٨٠(  الذمم الدائنة التجارية واألخرى

        
  


