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 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع) 

  
 البیانات المالیة

  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 
 
 

 الصفحة  المحتویات
 

  ۲ – ۱  تقریر أعضاء مجلس اإلدارة
 

  ۸ – ۳ المستقلین تقریر مدققي الحسابات 
 

 ۹  بیان المركز المالي 
 

 ۱۰  األرباح أو الخسائر بیان 
 

 ۱۱ ة األخرى الشامل اإلیراداتاألرباح أو الخسائر وبیان 
 

 ۱۲  بیان التدفقات النقدیة
 

 ۱۳ المساھمینبیان التغیرات في حقوق 
 

 ٥۲ – ۱٤  إیضاحات
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NATIONAL GENERAL INSURANCE CO. {PSC) TRUST I SECURITY I COMMITMENT ( . .g.p.tfe) C'LDLi2JI uUJoWI CLµb~I ci5µhll 

SZR Branch: Al Wadi Building, Office# M 06 Head Office: NGI House Building, P.O. Box 154, Oeira, Dubai Bur Dubai Branch: Office-402, 4th Floor, Al Kifaf Commercial, 
Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE Tel: 04 211 5800, Fax: 04 250 2854 (Avenue Bldg.), Bur Dubai (Opp Burjuman) 
Tel: 04 343 976S, Fax: 04 343 9B74 Email: ngico@emirates.nelae, Website: www.ngi.ae Tel: 04 354 8222, Fax: 04 370 9646 

DIP Branch: Sharjah Branch: Abu Dhabi Branch: Barsha Branch: Al Ain Branch: Qusais Branch: Fujairah Branch: Ajman Branch: Jafu Branch: The M.Wt Mall ENSO Building Suit 702, Al Ot.iiba Tower Office I 504, 51h floor, OffKe#l OlfKe # 202, 2nd floor Office : 404, z41h floor Office # l 03, I st floor, LOB 16 Bu'kftng. OeenCommunity Off Ke # 302, 3rd lloor Mashreq Bank 6uildiig API Bwiness Suites Bldg Vehicle Inspection Centre Coaital Builcf:ng/ Al Awrl1i Offker Tower 
F24, lit floor Al Qasimo/a Area Opposite lifeline Hospital (Ot')(t to Zahra Hospital) Al MarldJano/il (Dubai Education Zone) (HWABldg) CBD 6ui1cfng. Off Ke I 125, 

Sheikh Rashid Bin Humaid lalu, Dubai UA.E. Dubai lnl'eStment Parle King AbdU Aiu. St Electra Stree' Abu Dhabi Al Banha, Shk Zzjtd Street AIAin, UAE. AJQusais 2 Hamad Bin Abdulla Street 
Tel:04 685 9912 P.O. Box 67244, Sharjah P.O. Box 105230 (Ntxl to Al Twar Center) P.O. Box: 4565 Stree' Al Bust.in, Ajman. Tel:04885 4311 

Tel: 06 573 5999 Tel: 02 622 0223 Tel: 04-3792353 Tel: 03 7B2 3133 Tel: 04 261 1333 Tel: 09 224 8150 Tel: 06 744 8089, Fax: 04 68S 9913 fax: 06 573 5777 fax: 02 622 0037 Fax: 04-37923-03 fax: 03 783 2lll Fax: 04 252 1808 Fax: 09 224 8151 fax: 06 744 8098 
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NATIONAL GENERAL INSURANCE co. (Psq / TRusT 1 sEcuRrTY, coMMITMENT / ( . .g.p.lfe) ci..olilll uUJnW! G..JiligJI O.Sµitll 

SZR Branch: Al Wadi Building, Office # M 06 
Sheikh Zayed Road, Dubai, UAE 
Tel: 04 343 976S, Fax: 04 343 9B74 

DIP Branch: 
The Market Mall 
Oeen Community 
F24, lstRoor 
Dubai Investment Park 
Tel: 04 885 9912 
Fax: 04 BBS 99 13 

Sharjah Branch: 
ENBD Building 
Office # 302, 3rd floor 
Al Qaiimiya Area 
King Abdul Aziz St. 
P.O. Box 67244, Sharjah 
Tel: 06 S73 S999 
Fax: 06 573 5777 

Abu Dhabi Branch: 
Suit 702, Al Otaiba Tower 
Mashreq Bank Building 
Oppoiite Lifeline Hoipital 
8ectra Street, Abu Dhabi 
P.O. Box 105230 
Tel: 02 622 0223 
Fax: 02 622 0037 

Head Office:NGI House Building, P.O. Box 154, Deira, Dubai 
Tel: 04 211 5BOO, Fax: 04 250 2854 

Email: ngico@emirates.net.ae, Website: www.ngi.ae 

Barsha Branch: Al Ain Branch: Qusais Branch: 
Office # 504, 5th Floor, Office # 3 Office # 202, 2nd Floor 
API Business Suites Bldg Vehide Inspection Centre Coastal Building! 
(next to Zahra Hospita~ Al Markhaniya (Dubai Education Zone) 

AJQusais2 Al Ba~ha, Shk Zayed Street AJAin, UA E. (Next to Al Twar Center) Tel: 04-3792353 Tel: 03 7B2 3133 Tel: 04 2611333 
Fax: 04-3792303 Fax: 03 7B3 2313 Fax: 04 252 1 BOB 

Bur Dubai Branch: Office402, 4th Floor, Al Kifaf Commercial, 
(Avenue Bldg.), Bur Dubai (Opp Burjuman) 

Tel: 04 354 B222, Fax: 04 370 9646 

Fujairah Branch: Ajman Branch: Jafza Branch: 
Office # 404, z4th Floor Office# 103, lit Floor, LOB 16 Building, Al Awadhi Officer Tower 
(FEWABldg) CBD Building, Office# 125, 
Hamad Bin Abdulla Street Sheikh Raihid Bin Humaid lafza, Dubai, UAE 
P.O. Box: 4S6S Street, Al Bustan, Ajman. Tel: 04 BBS 4311 
Tel: 09 224 Bl SO Tel: 06 744 80B9, 
Fax: 09 224 Bl 51 Fax: 06 744 B09B 
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۱۰ 

 ).ة (ش.م.عالشركة الوطنیة للتأمینات العام
 

  األرباح أو الخسائر بیان 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

 

  ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم إیضاح 
    

 ٤۹۰٫۹۰۳٫۲٤۱ ٥٥۰٫۰۱۷٫۹۸۲ ۲۲  إجمالي أقساط التأمین المكتتبة
 )۱۸۲٫٥٤٦٫۸۹۷( )۲۹۸٫۳٦۳٫۰۲۳(  إعادة التأمین المتنازل عنھ 

  ------------------- ------------------ 
 ۳۰۸٫۳٥٦٫۳٤٤ ۲٥۱٫٦٥٤٫۹٥۹  صافي أقساط التأمین 

 )۲۹٫٦٤۳٫۳۱۹( ۳۳٫٥۹٦٫۳۸۰  التغیر في مخصص األقساط غیر المكتسبة
  ----------------- ----------------- 

 ۲۷۸٫۷۱۳٫۰۲٥ ۲۸٥٫۲٥۱٫۳۳۹  صافي أقساط التأمین المكتسبة 
 ٥۱٫٤۹۰٫۳٥۸ ۳۹٫۲۲۷٫٤٥٦  عموالت إعادة التأمین المكتسبة

  ----------------- ---------------- 
 ۳۳۰٫۲۰۳٫۳۸۳ ۳۲٤٫٤۷۸٫۷۹٥  إجمالي إیرادات التأمین 

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

 )۲٦۳٫٥۸۰٫٦۲۸( )۳٥٤٫۹٥٤٫۹۲۲( ۱۳ المدفوعة  المطالبات
 ٥٥٫۲۱۲٫۷۳۷ ۱٥۱٫٦٤۸٫۳۳۹ ۱۳   المدفوعة  المطالباتحصة إعادة التأمین من 

  ------------------- ------------------- 
 )۲۰۸٫۳٦۷٫۸۹۱( )۲۰۳٫۳۰٦٫٥۸۳(  المدفوعة المطالباتصافي 

 )۱۱٫۰۱۰٫٤۹٥( ۱۲٫۹۸٤٫۹٤۸     قید التسویة المطالباتالتغیر في مخصص 
  ------------------- ------------------ 

 )۲۱۹٫۳۷۸٫۳۸٦( )۱۹۰٫۳۲۱٫٦۳٥( ۲۲ المتكبدة  المطالباتصافي 
 )۳۹٫٤۱٦٫۸٤۲( )٥۸٫٤۹۲٫۲۱۳( ۲۲ العموالت المدفوعة   
 )٤۷٫٥۲۱٫۱٦٥( )٥۰٫۹۳۹٫۸۰۸( ۱۹ المصروفات اإلداریة 

  ------------------- ------------------ 
 )۳۰٦٫۳۱٦٫۳۹۳( )۲۹۹٫۷٥۳٫٦٥٦(    صافي مصروفات التأمین

  لغ والمبا صافي الحركة في صندوق التأمین على الحیاة
 إلى حاملي وثائق التأمین الخاصة  الدفع مستحقة   
 ۸۳۰٫٥٥۰ )۱۰٫۰۱۷٫۱۰۰( ۲۲ بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   

 في القیمة العادلة الستثمارات محتفظ بھا (النقص)الزیادة/
 للمنتجات المرتبطة بالوحدات   

 
۲٥ ۲٫۸٦۷٫۹٦۳ )۳٫۳۳۹٫۳٥٥( 

  ------------------- ------------------ 
 )۳۰۸٫۸۲٥٫۱۹۸( )۳۰٦٫۹۰۲٫۷۹۳(    إجمالي مصروفات التأمین  

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

 ۲۱٫۳۷۸٫۱۸٥ ۱۷٫٥۷٦٫۰۰۲ ۲۲ أرباح التأمین    
    

 ۷٫۰٦۰٫۸٤۲ ۷٫٥٥٤٫۱۸۰  لفوائد واإلیرادات األخرىإیرادات ا
 ٤٫٤۸٦٫٥۷٥ ٤٫۱۷٦٫۹٥۰ ۹  تاإلیجاراإیرادات 

 )۱٥۰٫۲۳۲( ۱٫٤۹٦٫۷٦۷ ۹ صافیة – لعقارات االستثماریةلالقیمة العادلة  أرباح
 ۱٫٤٤٤٫۰۲۱ ۱۰٫۳۸٦٫٦۰۷ ۱۸ اإلیرادات من االستثماراتصافي 

  ---------------- --------------- 
 ۱۲٫۸٤۱٫۲۰٦ ۲۳٫٦۱٤٫٥۰٤  یة االستثمار المحفظة من صافي األرباح

 )۱۰٫۷۱٥٫٦۷۷( )۱۲٫۷٥۳٫۲۲۸( ۱۹ المصروفات العمومیة واإلداریة
  ----------------- ---------------- 

 ۲۳٫٥۰۳٫۷۱٤ ۲۸٫٤۳۷٫۲۷۸  أرباح السنةصافي 
  ========= ======== 

 ۱٦.۰ ۱۹.۰ ۲۳  المخفضةربحیة السھم األساسیة و
  ========= ======== 
 

 یتجزأ من ھذه البیانات المالیة.جزءاً ال  ٥۲إلى  ۱٤تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .۸ - ۳الصفحات المستقلین مدرج على  إن تقریر مدققي الحسابات



 

 ۱۱ 

 ).الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع
 

  ة األخرى الشامل اإلیراداتاألرباح أو الخسائر و بیان
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

        
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   
   

 ۲۳٫٥۰۳٫۷۱٤ ۲۸٫٤۳۷٫۲۷۸ أرباح السنةصافي 
   

   اإلیرادات الشاملة األخرى 
   :األرباح أو الخسائر إلىتتم إعادة تصنیفھا لن البنود التي 

 لالستثمارات بالقیمة العادلة  صافي التغیر في القیمة العادلة
 )۳۰۸٫٥۸۱( ٤٥٦٫٦٦٦ من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى   
 ----------- ------------ 

 )۳۰۸٫٥۸۱( ٤٥٦٫٦٦٦ إلیرادات الشاملة األخرى للسنةإجمالي ا
 ---------------- -------------- 

 ۲۳٫۱۹٥٫۱۳۳ ۲۸٫۸۹۳٫۹٤٤ إجمالي اإلیرادات الشاملة للسنة  
 ========= ======== 
 

 ذه البیانات المالیة.جزءاً ال یتجزأ من ھ ٥۲إلى  ۱٤تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 . ۸ - ۳الصفحات المستقلین مدرج على  إن تقریر مدققي الحسابات



 

 ۱۲ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.) 
 

 بیان التدفقات النقدیة
    ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱للسنة المنتھیة في 

  ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم إیضاح 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
 ۲۳٫٥۰۳٫۷۱٤ ۲۸٫٤۳۷٫۲۷۸  أرباح السنةصافي 

    لـ:تسویات 
 ٤٫۸٦۸٫۸۰۲ ۳٫۷۲۰٫۸۱۹ ۱-۸ واإلطفاء االستھالك

 )٤٫۰٤۳٫٥۲۱( )۲٫۱۷۷٫۲۷۱( ۱۸ إیرادات توزیعات األرباح
 بالقیمة العادلة من خالل  األرباح المحققة من االستثمارات

 )۷٫۷۷۳٫۹۳۰( )٦٫٥۹۱٫٤۳۲( ۱۸ األرباح أو الخسائر    
 المحققة من االستثمارات بالقیمة  (األرباح) / الخسائر غیر

 من خالل األرباح أو الخسائر العادلة   
 

۱۸ )۲٫۰۳٤٫۷۲۲( ۱۰٫۰۹٤٫۷۱٥ 
 - ۲٤۷  المحققة من بیع ممتلكات وآالت ومعدات الخسائر

 ۱٥۰٫۲۳۲ )۱٫٤۹٦٫۷٦۷( ۹ محققة من القیمة العادلة للعقارات االستثماریة الغیر  الخسائر(األرباح) / 
 وصندوق التغیر في احتیاطي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ۳٤٫۱٦۹٫۰۳۳ )۲٤٫۱٤۰٫۱٥۹(  التأمین على الحیاة     
 ۹۰۱٫۰۷٦ ۱٫۰۰۰٫۸٦۰  المبالغ المسددة    بعد خصم –نھایة الخدمة  مكافأةمخصص 

  ---------------- --------------- 
  )۳٫۲۸۱٫۱٤۷( ٦۱٫۸۷۰٫۱۲۱ 
    

 )٦٥٫۲۹۰٫۳۲٥( ۱۲٫۳۷۱٫٥۷۷  ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى التغیر في 
 ٤۰٫۰۹۹٫۱۲۷ ۳۹٫٤۳۹٫٥٦٦  ذمم التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى التغیر في 

 ۱۱٫۰۱۰٫٤۹٥ )۱۲٫۹۸٤٫۹٤۸(     قید التسویةالتغیر في صافي المطالبات 
 )۳٫٦٥۳٫٥٤۰( )۱٫۱۳۰٫٥۲٦(  أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت

  ---------------- --------------- 
 ٤٤٫۰۳٥٫۸۷۸ ۳٤٫٤۱٤٫٥۲۲  األنشطة التشغیلیةالناتج من  صافي النقد

    

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 التغیر في االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل

 ۸٫۳۸٤٫۲۰۸ ۲۲٫۰۸٥٫۸۹۷  األرباح أو الخسائر (صافي)  
 ٤٫۰٤۳٫٥۲۱ ۲٫۱۷۷٫۲۷۱  إیرادات توزیعات األرباح

 )٥٫۲٦۸٫۰۱۷( )۲٫۲٥۳٫٦٤۳(  التغیر في الممتلكات والمعدات (صافي) 
 - ٤۰۸٫۹۰۰  التغیر في االستثمارات بالتكلفة المطفأة (صافي)

 بالقیمة العادلة من خالل  التغیر في االستثمارات
 )۸٫۳۷۷٫٦٦۳( -  (صافي)  اإلیرادات الشاملة األخرى   

 )۸۲٫۸۰٥٫۰۰۰( )۹٤٫۰۳۳٫٤۱۰(  الودائع المصرفیةالتغیر في 
  ----------------- ----------------- 

 )۸٤٫۰۲۲٫۹٥۱( )۷۱٫٦۱٤٫۹۸٥(  األنشطة االستثماریةالمستخدم في  صافي النقد
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
 )۳۷٫٤۸۸٫٥۲۸( )۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰(  دفوعةتوزیعات األرباح الم

  ----------------- ----------------- 
 )۳۷٫٤۸۸٫٥۲۸( )۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 

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

 )۷۷٫٤۷٥٫٦۰۱( )٥۲٫۲۰۰٫٤٦۳(  في النقد وما یعادلھ النقص صافي
    

 ۱۸٥٫۰۹۲٫۰٦۸ ۱۰۷٫٦۱٦٫٤٦۷ ۱۲ ینایر  ۱وما یعادلھ في  النقد
  ----------------         ----------------         

 ۱۰۷٫٦۱٦٫٤٦۷ ٥٥٫٤۱٦٫۰۰٤ ۱۲ دیسمبر ۳۱النقد وما یعادلھ في 
  ========= ========= 

 

 البیانات المالیة.جزءاً ال یتجزأ من ھذه  ٥۲إلى  ۱٤تشكل اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

.۸ - ۳إن تقریر مدققي الحسابات المستقلین مدرج على الصفحات 



 

 ١٣ 

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

  بيان التغيرات في حقوق المساھمين 
    ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركة مساھميالمنسوبة إلى   

  رأس المال  
االحتياطي 
  القانوني

   االحتياطي
  العام

احتياطي القيمة 
  العادلة

  األرباح 
  اإلجمالي  المحتجزة

  درھم   درھم   درھم   درھم   درھم   درھم   
              

  ٤٨٥٫٣٦٤٫٥٢٠  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(  -   -   -   -   ات في السياسات المحاسبية تأثير التغير

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

              ملة للسنةإجمالي اإليرادات الشا
  ٢٣٫٥٠٣٫٧١٤  ٢٣٫٥٠٣٫٧١٤  -   -   -   -   أرباح السنة

              اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
بالقيمة صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 

  )٣٠٨٫٥٨١(  -   )٣٠٨٫٥٨١(  -   -   -   من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة 
من خالل لة لقيمة العاداألرباح من بيع استثمارات با

إلى األرباح  ةالمحولاإليرادات الشاملة األخرى 
  -   ٢١٫١٩٧  )٢١٫١٩٧(  - -   -     المحتجزة 

   ----------   ---------   ---------  --- ---------   ---- -----   ----- -------  
  )٣٠٨٫٥٨١(  ٢١٫١٩٧  )٣٢٩٫٧٧٨(  -   -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للسنة(الخسائر)/ إجمالي

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

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

  -   )٢٫٣٥٠٫٣٧١(  -   -   ٢٫٣٥٠٫٣٧١  -   المحول إلى االحتياطي القانوني
  -   )٢٫٣٥٠٫٣٧١(  -   ٢٫٣٥٠٫٣٧١  -   -   المحول إلى االحتياطي العام
  لمسجلة مباشرةالمعامالت مع المساھمين ا

              ضمن حقوق الملكية   
  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(  -   -   -   -   )١٧(إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(  -   -   -   -   )١٦إيضاح (توزيعات األرباح المدفوعة 
  ----------- - -----  - ------- - -------   ---------------  -------- - - ---  - - ---------------  - - ---------------  

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

  ٤٣٥٫١٠٤٫٥٧٣  ١٤٥٫٢٦٧٫٢٣٦  )١٠٠٫٥٤٥(  ٦٩٫٦٨٣٫٨٩٢ ٧٠٫٢٩٩٫٨٧٨ ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ٢٠١٦يناير ١فيالرصيد
              إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ٢٨٫٤٣٧٫٢٧٨  ٢٨٫٤٣٧٫٢٧٨  -   -   -   -   أرباح السنة
              اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

بالقيمة صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
  ٤٥٦٫٦٦٦  -   ٤٥٦٫٦٦٦  -   -   -   من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة 

   ----------   ---------   ---------   -----------   ----------   ----------  
  ٤٥٦٫٦٦٦  -   ٤٥٦٫٦٦٦  -   -   -   اإليرادات الشاملة األخرى للسنة إجمالي

  - ---------   ---------   ---------   -----------  - - -- - --- -------  - - ------ -------  
  ٢٨٫٨٩٣٫٩٤٤  ٢٨٫٤٣٧٫٢٧٨  ٤٥٦٫٦٦٦  -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

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

  -   )٢٫٨٤٣٫٧٢٨(  -   -   ٢٫٨٤٣٫٧٢٨  -   المحول إلى االحتياطي القانوني
  -   )٢٫٨٤٣٫٧٢٨(  -   ٢٫٨٤٣٫٧٢٨  -   -   المحول إلى االحتياطي العام

  لة مباشرةالمعامالت مع المساھمين المسج
              ضمن حقوق الملكية   

  )١٫١٣٠٫٥٢٦(  )١٫١٣٠٫٥٢٦(  -   -   -   -   )١٧(إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   -   -   -   )١٦ح (إيضاتوزيعات األرباح المدفوعة 

   ----------- ------  - ------- - -------   ---------------  ------ - ----  - - ---------------  - - ---------------  
  ٤٤٧٫٨٦٧٫٩٩١  ١٥١٫٨٨٦٫٥٣٢  ٣٥٦٫١٢١  ٧٢٫٥٢٧٫٦٢٠  ٧٣٫١٤٣٫٦٠٦  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 

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

    
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٥٢إلى  ١٤تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
  . ٨ - ٣الصفحات المستقلين مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات



 

 ۱٤ 

 ) .الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع
 

 إیضاحات 
 لبیانات المالیة) (تشكل جزءاً من ا

 
 معلومات حول الشركة   . ۱

 

إن الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع) ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة مسجلة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات 
 . ۲۰۰۱سبتمبر  ۱۲اراً من في إمارة دبي وذلك اعتب ،وتعدیالتھ ۱۹۸٤لعام  ۸العربیة المتحدة رقم 

 
 )۸(رقم  سست الشركة أساساً كشركة خاصة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدةتأ

 ، في إمارة دبي. ، وتعدیالتھ۱۹۸٤لعام 
 

ألحكام القانون االتحادي  وفقاً باإلضافة إلى بعض أعمال إعادة التأمین الشركة بجمیع أنواع التأمین على الحیاة والتأمینات العامة  تقوم
 .بشأن تأسیس ھیئة التأمین وتنظیم أعمالھابشأن تأسیس ھیئة  ۲۰۰۷لسنة  ٦ لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم

 

  دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. ۱٥٤، ص.ب بیت إن جي أيیقع المكتب المسجل للشركة في 
 

 أساس اإلعداد . ۲
 

 بیان التوافق  أ)
 

الصادرة عن مجلس المعاییر المحاسبیة الدولیة، كما تلتزم لمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لد ھذه البیانات المالیة وفقاً تم إعدا
 بمتطلبات قانون دولة اإلمارات العربیة المتحدة ذات الصلة. 

 
والمتعلق بالشركات التجاریة ("قانـون الشركات في  ۲۰۱٥) لسنة ۲تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (

یتعین على الشركات االلتزام بقانون الشركات التجاریة الجدید . ۲۰۱٥ابریل  ۱") بتـاریخ ۲۰۱٥دولة اإلمارات العربیة المتحدة لسنة 
شر الشركة أعمال تطبیق القانون . تباوفقاً لألحكام االنتقالیة المنصوص علیھا في ھذا القانون ۲۰۱۷یونیو  ۳۰في موعد أقصاه 

 االتحادي الجدید وسوف تكون قد التزمت بھ تماماً قبل نھایة الفترة المنصوص علیھا في األحكام االنتقالیة.
 

بشأن تأسیس ھیئة التأمین وتنظیم أعمال  ۲۰۰۷لسنة  ٦رقم اإلمارات العربیة المتحدة لقانون االتحادي لدولة طبقاً لعالوة على ذلك، 
. یمنح ھذا القانون المالي لشركات التأمین فترة مواءمة ۲۰۱٥ینایر  ۲۸أمین، تم إصدار قانون مالي جدید لشركات التأمین بتاریخ الت

لمواءمة أعمالھا مع أحكام  ۲۰۱٥ینایر  ۲۹في الجریدة الرسمیة بتاریخ  الث سنوات اعتباراً من تاریخ نشر القانونتمتد من سنة إلى ث
دة في ھذا القانون. إن الشركة بصدد مواءمة أعمالھا مع متطلبات التشریعات وسوف تكون قد التزمت بھ تماماً قبل التشریعات الوار

  نھایة فترة المواءمة.
 

 أساس القیاس )ب
 

  :التي یتم بیانھا بالقیمة العادلة البنود التالیةالتكلفة التاریخیة باستثناء  على أساستم إعداد ھذه البیانات المالیة 
 

 ؛  ادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمالیة بالقیمة الع األدوات )۱
 ؛ و المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى األدوات )۲
 العقارات االستثماریة.  )۳
 

 ). ي(۳ اإلیضاحإن الطرق المستخدمة في قیاس القیم العادلة مبینة في 
 

 انات المالیة العملة الرسمیة وعملة عرض البی )ج
 

إلى  مقربةتم عرض المعلومات المالیة الرسمیة للشركة.  البیانات المالیة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة وھي العملة ھذه تم عرض
 أقرب درھم. 

 
 التقدیرات واألحكام استخدام  )د

 
طلب من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على یتلمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة لإن إعداد البیانات المالیة وفقاً 

المحاسبیة والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تلك  تطبیق السیاسات
 التقدیرات.

 
ي بالتعدیالت على التقدیرات المحاسبیة في الفترة الت . ویتم االعترافمستمرةبصورة  تتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات التابعة لھا

 مستقبلیة تتأثر بتلك التعدیالت.فترات أي تم فیھا تعدیل التقدیرات وفي 
 

بیان المعلومات حول المجاالت الھامة التي تنطوي على عدم الیقین في التقدیرات واألحكام الھامة  ٥بصورة محددة، یتم في اإلیضاح 
 بیق السیاسات المحاسبیة التي لھا التأثیر األكبر على المبالغ المعترف بھا في البیانات المالیة. عند تطالمستخدمة 



 

 ۱٥ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.) 
  

 (تابع)إیضاحات 
 
 (تابع) أساس اإلعداد . ۲
 

 التغیرات في السیاسة المحاسبیة  ) ھـ
 

 فيالتي تبدأ  المحاسبیةالتي تسري على الفترات والتفسیرات الصادرة و الت على المعاییرعدد من المعاییر الجدیدة والتعدی تم تطبیق
. لم یكن لتطبیق المعاییر المعدلة من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة تأثیر مادي على المبالغ المعلنة للفترة ۲۰۱٦ینایر  ۱

 الحالیة والفترات السابقة:
 
والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱٦لالستھالك واإلطفاء (التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  توضیح الطرق المقبولة •

۳۸.( 
 العدید من المعاییر. – ۲۰۱٤ – ۲۰۱۲للفترة من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة التحسینات السنویة على  •
 .)۱لي رقم مبادرة اإلفصاح (تعدیالت على المعیار المحاسبي الدو •

 
   السیاسات المحاسبیة الھامة . ۳

 

في ھذه البیانات  المبینةالفترات  كافةمتسقة على  بصورةتم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه باستثناء التغیرات المذكورة أعاله، 
 .المالیة

 
 عقود التأمین  أ)

 
 ) التصنیف ۱

 

 من مخاطر التأمین والمخاطر المالیة.  مخاطر التأمین أو كالً تصدر الشركة عقوداً یتم بموجبھا إما تحویل 
 

یتم تصنیف العقود التي تقبل الشركة بموجبھا مخاطر التأمین الھامة من طرف آخر (حامل وثیقة التأمین) من خالل الموافقة على 
) من شأنھ أن یؤثر تأثیراً سلبیاً على تعویض حامل وثیقة التأمین في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغیر مؤكد (الحدث المؤمن ضده

حامل وثیقة التأمین كعقود تأمین. وتكون مخاطر التأمین ھامة إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده سداد الشركة لتعویضات إضافیة 
 ھامة نتیجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدم وقوعھ.    

 
اطر المالیة. وتتمثل المخاطر المالیة بالمخاطر الناتجة عن التغیر المستقبلي المخ بعض یمكن أن تقوم عقود التأمین أیضاً بتحویل

المحتمل في واحد او أكثر من أسعار الفائدة المحددة او أسعار األوراق المالیة أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبیة أو 
تغیر م، في حالة الالمتغیرأال یكون  شریطةأخر،  متغیري أماني أو ئتماني أو المؤشر االئتمؤشر األسعار أو المعدالت أو التصنیف اال

 غیر المالي، متعلق بأحد أطراف العقد.
 

 یتم تصنیف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمین ھامة كعقود استثمار.  
 
 لتزامات أو انتھاؤھا.   تصنیف العقد كعقد تأمین یظل مصنفاً كعقد تأمین حتى یتم الوفاء بكافة الحقوق واال ما یتمعند 
 
 ) االعتراف والقیاس ۲ 
 
 أقساط التأمین  

 

عكس األعمال التي بدأت خالل السنة وال یتضمن أیة رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصیلھا مع األقساط أو یإن إجمالي األقساط المكتتبة 
 ین وإصدار وثائق التأمین. احتسابھا بناء علیھا. یتم االعتراف بھذه األقساط عند إتمام أعمال التأمتم 

 

اعتباراً من تاریخ تضمین المخاطر على كأقساط مكتسبة  بھا االعترافیتم االعتراف بالجزء المكتسب من األقساط كإیرادات. ویتم 
  مدى فترة التعویض، ویتم احتساب أقساط التأمین غیر المكتسبة باستخدام األساس المبین أدناه:   

 

 مكتسبة مخصص األقساط غیر ال 
 

تتألف األقساط غیر المكتسبة المتضمنة في مطالبات عقد التأمین من النسبة المقدرة من إجمالي أقساط التأمین المكتتبة والتي تتعلق 
باستثناء الشحن  ۱/۳٦٥باستخدام طریقة  المكتسبةاألقساط غیر  احتیاطي یتم احتساببفترات التأمین بعد تاریخ بیان المركز المالي. 

األقساط غیر المكتسبة للشحن البحري كنسبة ثابتة من أقساط  باحتیاطيري والحوادث العامة. وفقاً للوائح المالیة، یتم االعتراف البح
ألعمال التأمینات العامة، فمن المفترض أن تزداد المخاطر بشكل ثابت  المكتسبةاألقساط غیر  باحتیاطيالتأمین المكتتبة. فیما یتعلق 

بنھایة العقد. من المفترض أن یزداد المعدل الذي تتحقق  ٪۱۰۰ع بحیث تصل المخاطر التي تواجھھا الشركة إلى مع فترة المشرو
یأخذ خبیر التأمین لدى الشركة بموجبھ األقساط بنفس معدل زیادة المخاطر التي تواجھھا الشركة على مدى فترة سریان وثیقة التأمین. 

     بة ألعمال التأمین على حیاة األفراد عند احتساب صندوق احتیاطي التأمین على الحیاة.باالعتبار أقساط التأمین غیر المكتس
 



 

 ۱٦ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 (تابع) إیضاحات 
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة . ۳
 

 (تابع)عقود التأمین  أ)
 

 مطالبات ال) ۳ 
 

المطالبات قید ویات وتكالیف التعامل الداخلیة والخارجیة المدفوعة والتغیرات في مخصصات تشتمل المطالبات المتكبدة على التس
 الناتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالیة. وحسبما یكون مناسباً، یتم خصم التعویضات واالستردادات المتعلقة بھا.  التسویة

 

المتكبدة  المطالباتم رصدھا وفقاً لتقدیرات الشركة للتكلفة النھائیة لتسویة كافة على المخصصات التي یت المطالبات قید التسویةتشتمل 
تتناول  التيوغیر المدفوعة كما في تاریخ التقریر سواء تلك التي تم اإلبالغ عنھا أم لم یتم باإلضافة إلى المطالبات الداخلیة والخارجیة 

من خالل مراجعة المطالبات  المطالبات قید التسویةت األخرى. یتم تقییم المصروفات المخفضة بالتعویضات المتوقعة واالستردادا
مخصصات المطالبات المرصودة ل التسویاتیتم إظھار و. المطالبات قید التسویةمخصصات  تخفیضبلغ عنھا بصورة فردیة. ال یتم المُ 

م مراجعة الطرق المستخدمة والتقدیرات الموضوعة . كما تتالتسویاتفي فترات سابقة ضمن البیانات المالیة للفترة التي تمت فیھا 
 باستخدامالمركز المالي في تاریخ بیان  والتي لم یتم اإلبالغ عنھامتكبدة  مطالباتألي بصورة منتظمة. ویتم أیضاً رصد مخصص 

الفتراضات الحالیة التي قد تتضمن وذلك استناداً إلى البیانات التجریبیة وا مجموعة من األسالیب القیاسیة لتوقع المطالبات االكتواریة،
والتعویضات  المطالبات قید التسویةتقدیر  األسس التي یتم بناًء علیھاإن ھامش انحراف عكسي وفقاً لمقتضیات القانون الجدید. 

 .۱۳ اإلیضاحبصورة تفصیلیة في  ةعنھا مبین اإلبالغالمتكبدة التي لم یتم 
 

 بار كفایة االلتزاماتعجز في أقساط التأمین / اختالمخصص ) ٤ 
 

یتم رصد مخصص للعجز في أقساط التأمین الناتج عن عقود التأمینات العامة عندما تزید القیمة المتوقعة للمطالبات والمصروفات 
 المنسوبة للفترات غیر المنتھیة لوثائق التأمین الساریة في تاریخ التقریر عن مخصص األقساط غیر المكتسبة والتزامات المطالبات

معاً مع  اإداراتھالتي یتم  األنشطةفئات  إلىالمسجلة المتعلقة بھذه الوثائق. ویتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمین استناداً 
 االستثمارات المحتفظ بھا السترداد األقساط غیر المكتسبة ومخصصات المطالبات.  علىالوضع باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي 

 
 تأمین   إعادة ال) ٥ 

 

من خالل تنویع  المحتملة بغرض الحد من صافي خسائرھافي سیاق أعمالھا االعتیادیة تقوم الشركة بالتنازل عن إعادة التأمین 
الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات الناتجة عن عقود إعادة التأمین المتنازل  عرضیتم  .التي تتعرض لھا مخاطرال

ترتیبات عقود التأمین ذات الصلة حیث أن الناتجة عن عن الموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات بصورة منفصلة عنھا 
 من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمین. ال تعفي الشركة إعادة التأمین 

 

ووفقاً لعقود إعادة التأمین تأمین ذات الصلة بطریقة تتوافق مع وثائق المن شركات إعادة التأمین م احتساب المبالغ المستحقة إلى ویت
نفس األساس المستخدم الحتساب احتیاطیات أقساط التأمین وفقاً لتم بیانھا كمصروفات ذات الصلة. یتم تأجیل أقساط إعادة التأمین وی

ضمن موجودات لمتنازل عنھا ویتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمین ا ،ھذاغیر المكتسبة لوثائق التأمین ذات الصلة. 
  إعادة التأمین.

 

إعادة . وتعتبر موجودات تقریرالقیمة في تاریخ كل  في ما إذا كانت قد تعرضت النخفاضم للتحققالتأمین  موجودات إعادةیتم تقییم 
على أن الشركة  ،بھا نتیجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي القیمة في حال وجود دلیل موضوعي،في قد تعرضت النخفاض التأمین 

ة دویكون لھذا الحدث تأثیر على المبالغ التي سوف تستلمھا الشركة من شركات إعا لھا قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة
في  ئراألرباح أو الخساضمن بیان موجودات إعادة التأمین بخسائر انخفاض قیمة ویتم االعتراف . موثوقة بصورةیمكن قیاسھ  التأمین

 دھا فیھا. الفترة التي تم تكبُ 
 

 .عادة التأمین على أساس االستحقاقبعقود إبعموالت األرباح المتعلقة یتم االعتراف 
 
  االستحواذ المؤجلةتكلفة  )٦

 

من لنسبة ااالستحواذ التي تساوي  تكالیفالنسبة من االستحواذ المؤجلة تكلفة تمثل موجودات  فیما یتعلق بعقود التأمینات العامة،
یتم االعتراف بإیرادات العموالت المتعلقة بأنشطة التأمین على أساس . التقریرفي تاریخ إجمالي أقساط التأمین المكتتبة غیر المكتسبة 

 باستخدام نفس األساس الموضح في مخاطر األقساط غیر المنتھیة. على مدى الفترة الفعلیة للوثیقة االستحقاق الزمني
 
 المدینة والدائنة     ) ذمم التأمین ۷
 

ذمم التأمین دوات مالیة یتم إدراجھا في ء التأمین وشركات إعادة التأمین أتمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمین ووكال
 .عقود التأمین أو موجودات إعادة التأمین مطلوباتولیس في  الدائنة التأمینالمدینة وذمم 



 

 ۱۷ 

 ت العامة (ش.م.ع.)الشركة الوطنیة للتأمینا
 

 (تابع) إیضاحات 
 

 (تابع) السیاسات المحاسبیة الھامة . ۳
 

 (تابع)عقود التأمین  أ)
 
 ) صندوق التأمین على الحیاة     ۸
 

 مستقل المتیازات وثیقة التأمین المستقبلیة. تتضمن االفتراضاتاكتواري یتم تحدید صندوق التأمین على الحیاة من خالل تقییم 
حسب نوع الوثیقة وسنة اإلصدار ومدة الوثیقة. وترتكز االفتراضات المتعلقة بالوفاة  عادةً لتغیر العكسي وتختلف ل ھامشیة االكتوار

ستحق بعض تُ  .إلیھأو المضافة الدخل ومعدل السحب على الخبرة السابقة. تتأثر التعدیالت على رصید الصندوق بالمبالغ المحملة على 
  كوین مخصص لھا في صندوق التأمین على الحیاة. العائدات الناتجة ویتم ت

 
 عقد التأمین وموجودات إعادة التأمین      مطلوبات) ۹
 

لكافة االلتزامات الُمعلن عنھا للشركة ولم یتم دفعھا في تاریخ بیان المركز  المطالبات قید التسویةیتم تحدید التزامات عقد التأمین تجاه 
األقساط غیر المكتسبة  تتضمن، وكذلك صندوق التأمین على الحیاة. والتي لم یتم اإلبالغ عنھاات المتكبدة المالي، باإلضافة إلى المطالب

التي تم أخذھا باالعتبار في التزامات عقد التأمین نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمین المرتبطة بفترات تأمین الحقة لتاریخ بیان 
 المركز المالي. 

 

واألقساط  والتي لم یتم اإلبالغ عنھاأعاله، والمطالبات المتكبدة  المطالبات قید التسویةكات إعادة التأمین تجاه حصة شربفیما یتعلق 
 .في البیانات المالیةكموجودات عقد إعادة التأمین غیر المكتسبة، یتم تصنیفھا 

 
 اإلیرادات (بخالف إیرادات التأمین) )ب

 
  :مین) على ما یليإیرادات التأ بخالفاإلیرادات ( تتألف 

  
   إیرادات الرسوم والعموالت  )۱ 
  
في خدمات أخرى كإیرادات  تقدیمالشركة  تتطلب منالتي ال أو المستحقة االعتراف بالرسوم والعموالت المستلمة ب تقوم الشركة 

 . تجدیدھا في تواریخ وثائق التأمین ذات الصلة أوالتاریخ الفعلي لبدء 
 
     ارإیرادات االستثم )۲ 
  
المحققة  القیمة العادلة العقارات االستثماریة وأرباح إیجاراإلیرادات من الموجودات المالیة وإیرادات  منإیرادات االستثمار  تتألف 

 . الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرو للعقارات االستثماریة غیر المحققة
 
الموجودات  من خسائرالرباح/األتوزیعات األرباح وصافي إیرادات والفوائد إیرادات  منت المالیة جودااإلیرادات من المو تتألف 

 األخرى. موجودات المالیةللالمالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرباح/الخسائر المحققة 
 
ویتم االعتراف بإیرادات توزیعات باستخدام طریقة معدل الفائدة الفعلي. ني التناسب الزمعلى أساس یتم االعتراف بإیرادات الفوائد  

توزیع أرباح سندات الملكیة. یتم تاریخ لسابق لتاریخ في عادًة ویكون ذلك  .في استالم ھذه التوزیعات الشركةحق  یثبتاألرباح عند 
مالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو أساس االعتراف بصافي أرباح/خسائر الموجودات ال) بیان ز(۳ اإلیضاحفي 

 لموجودات المالیة األخرى. من االخسائر واألرباح المحققة 
 
ھذه یتم فیھا تحدید في الفترة التي  بیان األرباح أو الخسائریتم إدراج أرباح/خسائر القیمة العادلة للعقارات االستثماریة ضمن  

 . /الخسائراألرباح
 

 یجار التشغیليعقود اإل ج)
 

لكیة على أنھا عقود إیجار یتم تصنیف عقود إیجار الموجودات التي یحتفظ المؤجر بموجبھا بصورة فعلیة بكافة مخاطر وامتیازات الم
أساس على  بیان األرباح أو الخسائرضمن  یةللمعدات المكتب تشغیليال اإلیجاریتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود  .تشغیلي

المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصروفات عقد  عقد اإلیجارحوافز . ویتم االعتراف باإلیجارعلى مدى فترة عقد  لقسط الثابتا
 . اإلیجارعلى مدى فترة عقد  اإلیجار



 

 ۱۸ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 

    (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  . ۳
 

 لممتلكات والمعدات ا د)
 
 ) االعتراف والقیاس    ۱ 
 
 بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القیمة.  قیاسیتم  
 
ى تشتمل التكالیف على المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على الموجودات. وتشتمل تكلفة الموجودات المشیدة ذاتیاً عل 

لھا تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأیة تكالیف أخرى منسوبة مباشرة إلى تھیئة الموجودات للحالة التشغیلیة المناسبة لالستخدام المزمع 
 باإلضافة إلى تكالیف تفكیك وإزالة بنود الموجودات المعنیة وإعادة الموقع الذي تقع علیھ تلك الموجودات إلى وضعھ األصلي.

 
مختلفة، یتم احتسابھا كبنود منفصلة (عناصر رئیسیة) من  إنتاجیةون ألجزاء أحد بنود الممتلكات أو المعدات أعمار عندما یك 

 الممتلكات والمعدات.
 
یتم تحدید األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد بالقیمة  

یة لھذا البند من الممتلكات واآلالت والمعدات. ویتم االعتراف بصافي المبلغ في إیرادات أخرى/مصروفات أخرى ضمن الدفتر
األرباح أو الخسائر. عندما یتم بیع موجودات ُمعاد تقییمھا، یتم تحویل المبالغ ذات الصلة المدرجة ضمن احتیاطي إعادة التقییم إلى 

 األرباح المحتجزة   
 
 كالیف الالحقة    ) الت۲ 
  
تدفق ت المرجح أنلھذا البند إذا كان من القیمة الدفتریة أحد بنود الممتلكات أو المعدات ضمن  جزء منیتم االعتراف بتكلفة استبدال  

الیف قیاس تكلفتھ بصورة موثوقة. ویتم االعتراف بتك أمكنلك الجزء إلى الشركة واالقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في ذ المنافع
 عند تكبدھا.  بیان األرباح أو الخسائرالصیانة الیومیة للممتلكات والمعدات ضمن 

 
 االستھالك      )۳ 
  
وإذا كان ألحد العناصر عمر  ةیرتكز االستھالك على تكلفة األصل ناقصاً قیمتھ المتبقیة. ویتم تقییم العناصر الھامة لكل أصل على حد 

 ھذا العنصر بصورة منفصلة. لصل المعني، یتم احتساب االستھالك مختلف عن باقي عناصر األ إنتاجي
 
 عنصرعلى مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لكل  أساس القسط الثابتعلى یتم االعتراف باالستھالك ضمن بیان األرباح أو الخسائر  

 من بنود الممتلكات والمعدات. 
 
. وال یتم احتساب كان ذلك مناسباً یة والقیم المتبقیة في تاریخ التقریر ویتم تعدیلھا إذا تتم إعادة تقییم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاج 

واألعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز. ویتم تحدید األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة ألراضي التملك الحر استھالك 
 .ان األرباح أو الخسائربیالمتحصالت مع القیمة الدفتریة ویتم إدراجھا في 

      
 المعدات:الممتلكات وللفئات المختلفة من  المقدرة األعمار اإلنتاجیة فیما یلي 
 
 سنة ۳۰ مباني المكاتب 
 سنوات ٤ أثاث وتجھیزات 
 سنوات ٤ معدات مكتبیة 
 سنوات ٤ سیارات 
 سنوات ٤ أجھزة كمبیوتر 
 
 



 

 ۱۹ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 

    (تابع)السیاسات المحاسبیة الھامة  . ۳
 

 )كمبیوتر برامج( الموجودات غیر الملموسة ھـ)
 
تم رسملة ت. متراكمةال یتم قیاس البرامج التي تستحوذ علیھا الشركة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القیمة 

االقتصادیة المستقبلیة المتضمنة في الموجودات ذات الصلة. یتم االعتراف  المنافع من تزیدفقط عندما  للبرامج المصروفات الالحقة
 بكافة المصروفات األخرى عند تكبدھا. 

 
المقدرة للبرامج اعتباراً من التاریخ التي  اإلنتاجیةیتم إطفاء البرامج ضمن األرباح أو الخسائر على أقساط متساویة على مدى األعمار  

المقدرة للبرامج للفترات الحالیة وفترات المقارنة تقدر بأربع سنوات. تتم  اإلنتاجیةالبرامج متاحة لالستخدام. إن األعمار  تكون فیھ
 مراجعة طرق اإلطفاء واألعمال اإلنتاجیة والقیم المتبقیة بتاریخ كل تقریر مع إجراء تسویة علیھا إذا كان ذلك مناسباً.

 
 العقارات االستثماریة  ) و

 
أو لكال  ایجاریة أو لزیادة قیمة رأس المالعائدات  للحصول علىإما  التي یتم االحتفاظ بھاالعقارات ب تتمثل العقارات االستثماریة 

یتم قیاس العقارات إداریة. ألغراض تقدم خدمات أو في  ھااستخدام، أو لبیع في سیاق األعمال االعتیادیةولیست لغرض ااألمرین 
بیان األرباح أو ضمن طرأ علیھا یأي تغیر االعتراف ب معكلفة عند االعتراف المبدئي ویتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة االستثماریة بالت

 .  الخسائر
 
تقوم الشركة بتحدید القیمة العادلة على أساس التقییم الذي تم إجراؤه من قبل شركة تقییم مستقلة معتمدة ولدیھا مؤھالت مھنیة مناسبة  

 . الخاضعة للتقییمسابقة في تقییم عقارات في موقع وفئة مماثلة للعقارات  وخبرة
  
 المشید العقار االستثماري. وتشتمل تكلفة العقار االستثماريتشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على  

الحالة  إلى العقار االستثماري إیصالخرى منسوبة مباشرة إلى على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأیة تكالیف أ من قبل الشركة
 تكالیف االقتراض المرسملة. التشغیلیة المناسبة لالستخدام المزمع لھ باإلضافة إلى 

 
 الموجودات المالیة غیر المشتقة    ز)

 
السریان قبل تاریخ  ۲۰۱۱األدوات المالیة، في ، )۲۰۰۹( المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمن  ۹قامت الشركة بتطبیق المعیار  

 ھو تاریخ التطبیق المبدئي لھذا المعیار ۲۰۱۱ ینایر ۱ن یكون الشركة أ قررت. الفعلي
 

 االعتراف
 

باالعتراف بالقروض والذمم المدینة والودائع في التاریخ الذي تنشأ فیھ. ویتم االعتراف مبدئیاً بالموجودات مبدئیاً تقوم الشركة  
تاریخ في الخسائر) المبینة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  والمطلوبات المالیة األخرى (بما في ذلك الموجوداتالمطلوبات و

 خاصة باألداة المعنیة.التعاقدیة الحكام األالمتاجرة، وھو التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة طرفاً في 
 

طلوبات المالیة بالقیمة العادلة زائداً، بالنسبة للبند غیر المبین بالقیمة العادلة من خالل األرباح یتم مبدئیاً قیاس الموجودات المالیة أو الم 
 أو الخسائر، تكالیف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حیازتھا أو إصدارھا.

 
 القیمة العادلة.  إما بالتكلفة المطفأة أو في مجملھایتم الحقاً قیاس كافة الموجودات المالیة المعترف بھا  

 
 التصنیف  
 

 الموجودات المالیة الُمقاسة بالتكلفة الُمطفأة 
  
 یتم في البدایة تصنیف األصل المالي وفقاً لقیاسھ بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة.  
 

 یكون األصل المالي مؤھالً للقیاس بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كال الشرطین التالیین: 
 

 یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة؛ و  أن •
والفائدة على المبلغ  األصليأن ینشأ عن الشروط التعاقدیة لألدوات في تواریخ محددة تدفقات نقدیة تمثل فقط دفعات المبلغ  •

 . قید التسویة األصلي
 

 یتم قیاس األصل المالي بالقیمة العادلة.  ،تحقق ھذین الشرطین في حالة عدم 
 

تقوم الشركة بتقییم نموذج العمل على مستوى المحفظة حیث أن ذلك یمثل أفضل طریقة یمكن من خاللھا إدارة األعمال وتقدیم  
 المعلومات إلى اإلدارة. 



 

 ۲۰ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 (تابع)   السیاسات المحاسبیة الھامة  . ۳
  

 (تابع)الموجودات المالیة غیر المشتقة  ز) 
 

 (تابع) التصنیف 
 

لتقییم ما إذا كان یتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصیل التدفقات النقدیة  
 ا یلي: التعاقدیة، تأخذ الشركة باعتبارھا م

 

 سیاسات وأھداف اإلدارة فیما یتعلق بالمحفظة وتأثیر تطبیق ھذه السیاسات؛  •
 كیفیة تقییم اإلدارة ألداء المحفظة؛  •
 مدى تركیز استراتیجیة اإلدارة على الحصول على إیرادات الفائدة التعاقدیة؛  •
 مدى تكرار مبیعات األصل المتوقعة؛  •
 سبب بیع أي أصل؛ و  •
ي یتم بیعھا یتم االحتفاظ بھا لفترة ممتدة بناًء على استحقاقھا التعاقدي أم یتم بیعھا بعد فترة قصیرة من ھل الموجودات الت •

 االستحواذ علیھا أو لفترة ممتدة قبل تاریخ استحقاقھا.  
 

االحتفاظ بالموجودات  إن الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة ال یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج عمل یھدف إلى 
 من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة.

 

قامت الشركة بتصنیف بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن ھذا التصنیف ینھي أو یقلل بصورة  
 ملحوظة االختالف المحاسبي الذي قد ینشأ فیما لو تم تصنیفھا غیر ذلك. 

 
 األرباح أو الخسائربالقیمة العادلة من خالل الُمقاسة  جودات الماليالمو 

 
إن الموجودات المالیة التي یتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة ال یتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج عمل یھدف إلى االحتفاظ بالموجودات  

 من أجل تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة.
 
ھذا التصنیف ینھي أو یقلل  حیث أنوجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بتصنیف بعض الم الشركةقامت  

 بصورة ملحوظة االختالف المحاسبي الذي قد ینشأ فیما لو تم تصنیفھا غیر ذلك. 
 
 الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 
 

ھائیة عند االعتراف المبدئي (وفقاً لكل أداة على حدة) تصنیف االستثمارات في بعض سندات الملكیة بالقیمة قد تقرر الشركة بصورة ن 
العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى. ال یجوز التصنیف بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى إذا كان یتم 

 اجرة.الملكیة بغرض المت بأدوات حقوقاالحتفاظ 
 
عندما یثبت حق الشركة في استالم  الدخلبیان  فيالملكیة  أدوات حقوقیتم االعتراف بتوزیعات األرباح المتعلقة باالستثمارات في  

 توزیعات األرباح ما لم تمثل ھذه التوزیعات بصورة واضحة استرداد لجزء من تكلفة االستثمار.
 

تم االعتراف بأي انخفاض في القیمة الدخل، كما ال یالملكیة إلى بیان  أدوات حقوقر من إعادة تصنیف األرباح والخسائ یتم مطلقاً ال  
 ضمن األرباح أو الخسائر.  

 
دارة إل الخاص بھاال تتم إعادة تصنیف الموجودات المالیة عقب االعتراف المبدئي بھا ما لم تقم الشركة بتغییر نموذج األعمال  

 الموجودات المالیة.  
 
 والذمم المدینةالقروض  
 
یتم مبدئیاً االعتراف بالقروض والذمم المدینة بالقیمة العادلة زائداً التكالیف المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقاً لالعتراف  

 الفعلیة.المبدئي، یتم قیاس القروض والذمم المدینة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة 
 
 ینة بصورة رئیسیة من الذمم المدینة التجاریة واألخرى والودائع والذمم المدینة األخرى.تتألف القروض والذمم المد 
 
 النقد وما یعادلھ 
 
تمتد فترات التي الثابتة  والودائع لدى البنوكاألرصدة النقد في الصندوق و منالنقد وما یعادلھ  یتألفلغرض بیان التدفقات النقدیة،  

من تاریخ االستحواذ وتخضع لمخاطر غیر ھامة من التغیرات في قیمھا العادلة، وتستخدم  أشھر أو أقلإلى ثالثة األصلیة استحقاقھا 
 في إدارة التزاماتھا قصیرة األجلمن قبل الشركة 

 
 یتم قید النقد وما یعادلھ بالتكلفة المطفأة في بیان المركز المالي. 



 

 ۲۱ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 تابع) إیضاحات (
 
 (تابع)   السیاسات المحاسبیة الھامة  . ۳
 

 (تابع) المشتقةالموجودات المالیة غیر  ز)
 
 (تابع) التصنیف 
 
 أسھم الملكیة 
 
اإلضافیة المنسوبة بصورة مباشرة إلى إصدار أسھم  فیتم تصنیف األسھم العادیة لدى الشركة كحقوق ملكیة. یتم االعتراف بالتكالی 

 ن حقوق الملكیة.كاقتطاع معادیة 
 
 المطلوبات المالیة غیر المشتقة 
  
(بما في ذلك المطلوبات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) في تاریخ كافة المطلوبات المالیة مبدئیاً االعتراف بیتم  

 باألداة.المتاجرة، وھو التاریخ الذي تصبح فیھ الشركة طرفاً في األحكام التعاقدیة الخاصة 
 
  الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات الدفع إلى حاملي وثائق التأمین المبالغ مستحقة 
 
یتم تصنیف المبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمین كالتزام مالي، والذي یتم تصنیفھ بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  

ر یاس المبدئي، یتم قیاس المطلوبات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائالخسائر، عند االعتراف المبدئي. الحقاً للق
 القیمة العادلة ضمن بیان األرباح أو الخسائر.بالقیمة العادلة ویتم االعتراف بأي تغیرات في 

 
 انخفاض القیمة  ح)

 
 انخفاض قیمة الموجودات المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة   
 
الشركة في تاریخ كل تقریر بتقییم مما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على انخفاض قیمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات تقوم  

المالیة المسجلة بالتكلفة المطفأة. یتعرض األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالیة النخفاض في القیمة عندما یشیر دلیل 
عتراف المبدئي باألصل وكان لھذا الحدث تأثیر على التدفقات النقدیة المستقبلیة لألصل یمكن موضوعي إلى حدث خسارة وقع بعد اال

 تقدیره بصورة موثوقة. تأخذ الشركة باالعتبار األدلة على انخفاض القیمة على المستوى الفردي والجماعي.
 
لیة الحادة التي قد یواجھھا المقترض أو المصدر أو قد تتضمن األدلة الموضوعیة على انخفاض قیمة الموجودات المالیة األزمة الما 

التعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض أو إعادة ھیكلة المبلغ المستحق للشركة وفقاً لشروط لم تكن الشركة لتقبلھا في الظروف 
د السندات أو أي بیانات العادیة أو المؤشرات على تعرض أحد المقرضین أو المصدرین لإلفالس أو عدم وجود سوق نشطة ألح

ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغیرات السلبیة في القدرة على السداد من قبل المقترضین أو المصدرین في الشركة 
 أو الظروف االقتصادیة التي تصاحب التعثر في الشركة.

  
 القروض والذمم المدینة انخفاض قیمة  
 
على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. یتم تقییم كافة والذمم المدینة انخفاض قیمة القروض على ة األدلفي اعتبارھا  الشركة تضع 

الھامة في  والذمم المدینةما إذا كان ھناك انخفاض محدد في القیمة. إن كافة القروض م للتحققالھامة في حالتھا الفردیة الذمم المدینة 
ما إذا م للتحققضعة النخفاض في القیمة بشكل محدد، یعاد تقییمھا بعد ذلك بصورة جماعیة أنھا غیر خا ُیالحظحالتھا الفردیة التي 

ال تكون ھامة في حالتھا  التيوالذمم المدینة لقروض با فیما یتعلقكان قد وقع أي انخفاض في القیمة دون أن یتم التعرف علیھ. 
والذمم المدینة تجمیع القروض  من خاللالقیمة  في تعرضت النخفاض إذا كانت قد مام للتحققفیتم تقییمھا بصورة جماعیة  الفردیة،
 مخاطر مماثلة.  سماتالتي لھا 

 
تقوم الشركة في تاریخ كل تقریر بتقییم كل أصل على حدة للتحقق مما إذا كان ھناك دلیل موضوعي على تعرض ھذا األصل  

لمسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل النخفاض في القیمة. یتم قیاس خسائر انخفاض قیمة الموجودات ا
 المالي والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لھذا األصل. 

 

یتم شطب تلك القروض بعد ھذا القرض. والمرصود لقیمة ال، یتم شطبھ مقابل مخصص انخفاض القرضعندما ال یمكن تحصیل  
وتحدید مبلغ الخسارة. إن االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبھا سابقاً و/أو أي حدث  للتحصیل استكمال كافة اإلجراءات الالزمة

 . بیان األرباح أو الخسائرقیمة مخصص انخفاض قیمة القروض في  یتم تخفیضفي خسائر انخفاض القیمة  نقصیترتب علیھ 
 

ویتم بیانھا ضمن حساب مخصص مقابل القروض والسلفیات. ویستمر  الدخلبیان العتراف بخسائر انخفاض القیمة ضمن یتم ا
مبلغ خسارة انخفاض  أدى حدث الحق إلى نقصإذا من خالل عكس الخصم. منخفضة القیمة االعتراف بالفائدة على الموجودات 

 . األرباح أو الخسائرخالل  ، یتم عكس النقص في خسائر انخفاض القیمة منالقیمة
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 (تابع)انخفاض القیمة  ح)
 

 المالیة  غیر انخفاض قیمة الموجودات 
 

ما إذا كان ھناك م (بخالف العقارات االستثماریة) للتحقق المالیة غیر لموجوداتھا الدفتریةمراجعة القیم بتاریخ كل تقریر ب الشركةتقوم 
 المؤشر، یتم تقدیر قیمة األصل القابلة لالسترداد.  ذلكالقیمة. في حالة وجود مثل في نخفاض تعرضھا الأي مؤشر على 

 
یة داخلة من االستخدام المستمر اختبار انخفاض القیمة، یتم تجمیع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقد لغرض

 األخرى.  عن التدفقات النقدیة الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد إلى أبعد الحدودتكون مستقلة و
 

. أیھما أكبر، یعالعادلة ناقصاً تكالیف الب تھستخدام أو قیماالمن  تھتتمثل القیمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقیم
 ما قبل الضریبة قیمتھا الحالیة باستخدام معدل خصم مخصومة إلى التدفقات النقدیة المستقبلیة المقدرةترتكز القیمة من االستخدام على 
  . والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد لقیمة المال في ذلك الوقتیعكس التقییمات السوقیة الحالیة 

 
  م االعتراف بخسائر انخفاض القیمة عندما تزید القیمة الدفتریة ألصل ما أو وحدتھ المنتجة للنقد عن قیمتھ القابلة لالسترداد.یت
 

یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة ضمن األرباح أو الخسائر. یتم تخصیص خسائر انخفاض القیمة المعترف أوال لتخفیض القیمة 
اریة مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ثم لتخفیض القیم الدفتریة للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد الدفتریة ألیة شھرة تج

 على أساس تناسبي.
 

 ،تحدیدھایتم ل كانإلى الحد الذي ال تزید فیھ القیمة الدفتریة للموجودات عن القیمة الدفتریة التي  فقط یتم عكس خسائر انخفاض القیمة
 االعتراف بخسائر انخفاض القیمة.لم یكن قد تم  ھالك أو اإلطفاء، في حالاالست بعد خصم

 
 والمطلوبات المالیةإیقاف االعتراف بالموجودات المالیة  )ط
 

التعاقدیة في الحصول على تدفقات نقدیة من األصل المالي أو  ابإیقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتھي حقوقھ الشركةتقوم  
 الشركةكافة مخاطر وامتیازات الملكیة بصورة فعلیة أو لم تقم  تحویلاألصل المالي من خالل معاملة یتم بموجبھا  بتحویلعندما تقوم 

أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتیازات الملكیة بصورة فعلیة وال تحتفظ بسیطرتھا على األصل المالي. یتم االعتراف  بتحویلبموجبھا 
تسجیلھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو ب الشركةالمؤھلة إلیقاف االعتراف والتي تقوم  المحولةیة بأي حصص في الموجودات المال

مطلوبات منفصلة في بیان المركز المالي. عند إیقاف االعتراف باألصل المالي، یتم االعتراف بالفرق بین القیمة الدفتریة لألصل (أو 
) والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جدید تم الحصول علیھ ناقصاً أي لمحولاالقیمة الدفتریة المخصصة إلى الجزء من األصل 

 . األرباح أو الخسائرالتزام جدید محتمل) ضمن 
 

الموجودات المعترف بھا في بیان المركز المالي ولكنھا تحتفظ إما بكافة مخاطر  تحویلبإبرام معامالت یتم بموجبھا  الشركةتقوم  
لمالیة أو بجزء منھا. في حالة االحتفاظ بصورة فعلیة بكافة المخاطر واالمتیازات، ال یتم إیقاف االعتراف وامتیازات الموجودات ا

 بالموجودات المنقولة.
 
الموجودات مع االحتفاظ الفعلي بكافة المخاطر واالمتیازات یتضمن، على سبیل المثال، سندات اإلقراض ومعامالت إعادة  تحویلإن  

 الشراء. 
 
وتحتفظ بالسیطرة  تحویلھتعلق بالمعامالت التي ال تقوم الشركة من خاللھا باالحتفاظ بكافة مخاطر وامتیازات األصل المالي أو فیما ی 

علیھ، تواصل الشركة اعترافھا بھذا األصل إلى مدى ارتباطھا بھذا األصل ویتحدد ذلك من خالل مدى تعرضھا لتغیرات في قیمة 
 .المحولاألصل 

 
مقابل رسوم. ویتم إیقاف االعتراف باألصل  الُمحولكة في بعض المعامالت بااللتزام بتقدیم خدمات لألصل المالي تحتفظ الشر 

عندما تنطبق علیھ معاییر إیقاف االعتراف. ویتم االعتراف بأي موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة ویتوقف ذلك على  الُمحول
 كفي (أصل) أو أقل مما یكفي (التزام) ألداء الخدمات.   ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر مما ی

 
  .بإیقاف االعتراف بالمطلوبات المالیة عندما یتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدیة أو عندما یتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا الشركةتقوم 
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 مبادئ قیاس القیمة العادلة   )ي
 

 تتمثل "القیمة العادلة" في المبلغ الذي یمكن قبضھ مقابل بیع أصل ما، أو یتم دفعھ لتحویل التزام ما في معاملة منتظمة بین المشاركین
في ذلك التاریخ. تعكس  للشركةن متاحاً في السوق في تاریخ القیاس في السوق الرئیسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق یكو

 القیمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

بقیاس القیمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. یعتبر السوق أنھ  الشركةعندما یكون ذلك متاحاً، تقوم 
ولة وبصورة منتظمة وتمثل المعامالت السوقیة الفعلیة التي تحدث بصورة منتظمة نشط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بسھ

 وفقاً لشروط السوق االعتیادیة.  
 

أسالیب التقییم بحیث تستفید من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  الشركةعندما ال یكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 
ت غیر الملحوظة. یتضمن أسلوب التقییم الذي تم اختیاره كافة العوامل التي كان لیضعھا بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخال

 باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعیر المعاملة.
 

دفوع أو أي القیمة العادلة للمبلغ الم -یكون سعر المعاملة عادًة ھو أفضل دلیل على القیمة العادلة ألداة مالیة عند االعتراف المبدئي
أن القیمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال یتم االستدالل على القیمة العادلة  الشركةالمقبوض. عندما تقرر 

بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أسالیب تقییم تستخدم فقط بیانات من السوق 
ظة، وفي ھذه الحالة یتم مبدئیاً قیاس األدوات المالیة بالقیمة العادلة، ویتم تعدیلھا لمراعاة الفرق بین القیمة العادلة عند الملحو

على أساس تناسبي على مدى عمر األرباح أو الخسائر االعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، یتم االعتراف بالفرق ضمن بیان 
 لك عندما یكون التقییم مدعوماً بصورة كبیرة ببیانات السوق الملحوظة أو یتم إنھاء المعاملة.األداة ولیس أكثر من ذ

 
بقیاس الموجودات  الشركةفي حال كان لدى ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقیمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم 

 بات والمراكز قصیرة األجل بسعر الطلب.والمراكز طویلة األجل بسعر العرض في حین یتم قیاس المطلو
 

بإدارتھا على أساس  الشركةإن محافظ الموجودات المالیة والمطلوبات المالیة المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي تقوم 
افي مركز طویل صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، یتم قیاسھا على أساس المبلغ الذي سوف یتم قبضھ لبیع ص

األجل (أو المبلغ المدفوع لتحویل صافي مركز قصیر األجل) للتعرض لمخاطر محددة. ویتم تخصیص تلك التسویات على مستوى 
المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردیة على أساس التسویات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي علیھا كل أداة 

 في المحفظة. 
 
باالعتراف بعملیات التحویل بین مستویات النظام المتدرج للقیمة العادلة كما في نھایة فترة التقریر التي حدث خاللھا  الشركةقوم ت

 التغییر.  
 
  المخصصات )ك
 

 یمكن تقدیره ضمنيیتم االعتراف بمخصص ما عندما یكون لدى الشركة، نتیجة لحدث سابق، التزام حالي سواء كان قانوني أو 
االقتصادیة لتسویة االلتزام. یتم تحدید المخصصات من خالل  للمنافعأن یلزم تدفقات خارجة  المرجحبصورة موثوقة ویكون من 

 للقیمة الزمنیة للمالتخفیض التدفقات النقدیة المستقبلیة المتوقعة باستخدام معدل خصم قبل الضریبة یعكس تقییمات السوق الحالیة 
   تمویل. كتكالیفا االلتزام. ویتم االعتراف بعكس الخصم والمخاطر المتعلقة بھذ

 
 المعامالت بالعمالت األجنبیة )ل
 

وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ المعاملة. كما یتم تحویل  يدرھم اإلماراتالیتم تحویل المعامالت بالعمالت األجنبیة إلى 
. ویتم تحویل التقریروفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ  يدرھم اإلماراتال الموجودات والمطلوبات المالیة بالعمالت األجنبیة إلى

ي وفقاً ألسعار الصرف درھم اإلماراتالالموجودات والمطلوبات غیر المالیة بالعمالت األجنبیة، التي یتم بیانھا بالتكلفة التاریخیة، إلى 
 . األرباح أو الخسائرالصرف المحققة وغیر المحققة ضمن أرباح وخسائر یتم االعتراف بتاریخ المعاملة. في السائدة 
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 تعویضات نھایة الخدمة للموظفین )م
  

ق ھذه التعویضات عادًة على طول فترة الخدمة للموظفین ُتقدم الشركة تعویضات نھایة الخدمة لموظفیھا الوافدین. یرتكز استحقا
وإتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. تستحق التكالیف المتوقعة لھذه التعویضات على مدى فترة الخدمة وال تقل عن االلتزام الذي ینشأ 

 بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 
قانون المعاشات والتأمینات ت للموظفین من مواطني دولة اإلمارات العربیة المتحدة وفقاً لفي برنامج المعاشا الشركة ساھمت

ضمن  الشركةوھو یمثل برنامج معاشات من خالل مساھمة محددة ویتم تحمیل مساھمات ، االجتماعیة بدولة اإلمارات العربیة المتحدة
بسداد  وضمنيالتزام قانوني  الشركةیتعلق بھذا البرنامج، یكون لدى في الفترة التي تتعلق بھا. فیما  األرباح أو الخسائربیان 

 عند استحقاقھا وال توجد أي التزامات بدفع التعویضات المستقبلیة.المحددة المساھمات 
 

 ربحیة السھم )ن
 
من  ربحیة السھم األساسیةألسھمھا العادیة. یتم احتساب  المخفضةوربحیة األسھم األساسیة ب المتعلقة بیاناتالبعرض  الشركةتقوم  

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادیة القائمة  علىالمنسوبة إلى مساھمي الشركة العادیین السنویة تقسیم األرباح أو الخسائر خالل 
 خالل السنة. 

 
 التقاریر حول القطاعات  س)

 
من خاللھ إیرادات وتتكبد مصروفات،  تحقق الشركةلذي زاول أنشطة تجاریة واالذي یالشركة  مكوناتأحد في یتمثل القطاع التشغیلي  

نتائج التشغیلیة ال كافة المكونات األخرى للشركة. وتتم مراجعة أحد اإلیرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع بما في ذلك
وارد المخصصة لكل قطاع وتقییم التشغیلیة بصورة منتظمة من قبل الرئیس التنفیذي للشركة التخاذ القرارات الخاصة بالم للقطاعات

 أدائھ، والذي تتاح معلومات مالیة بشأنھ. 
 
 تشتمل نتائج القطاع التي یتم تقدیم تقاریر بھا إلى الرئیس التنفیذي على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع وتلك البنود التي 

 اتة رئیسیة على موجودات الشركة (بصورة رئیسیة مقریمكن تخصیصھا على أساس معقول. وتشتمل البنود غیر المخصصة بصور
 الشركة) ومصروفات المركز الرئیسي وموجودات ومطلوبات ضریبة الدخل.  

 
 المقاصة  ع)

  
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالیة ویتم عرض صافي المبلغ في بیان المركز المالي، عندما، وفقط عندما، یكون للشركة حق  

مقاصة المبالغ المعترف بھا ویكون لدیھا الرغبة إما في تسویتھا على أساس صافي المبلغ أو تحصیل الموجودات وتسویة قانوني في 
 المطلوبات بصورة متزامنة.  

 
اح ذلك، أو باألربالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة یتم عرض اإلیرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ فقط عندما تجیز  

 لنشاط التجاري للشركة.ا كما ھو الحال في مماثلةوالخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت 
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة ف) 
 

ووفقاً للنظام األساسي للشركة، یستحق أعضاء مجلس اإلدارة تعویضات  ۲۰۱٥لسنة  ۲االتحادي رقم من القانون  ۱٦۹للمادة وفقاً  
 افي األرباح بعد خصم االستھالك واالحتیاطیات.من ص ٪۱۰بحیث ال تتجاوز 
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 التفسیرات والمعاییر الجدیدة التي لم یتم تطبیقھا بعد   )ص
 
، ویجوز ۲۰۱٦ینایر  ۱ر التي تسري على الفترات السنویة التي تبدأ بعد ھناك عدد من المعاییر الجدیدة والتعدیالت على المعایی 

 البیانات المالیة. تطبیقھا قبل ذلك التاریخ؛ إال أن الشركة لم تقم بتطبیق المعاییر الجدیدة أو المعدلة التالیة عند إعداد ھذه 
 

 تاریخ التطبیق   الوصف   المعیار المحاسبي 
     

 )۲۰۱۸ینایر  ۱(اعتباراً من   اإلیرادات من العقود مع العمالء   اییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة المعمن  ۱٥المعیار 
 )۲۰۱۸ینایر  ۱(اعتباراً من   ) ۲۰۱٤األدوات المالیة (  المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من  ۹المعیار 
 )۲۰۱۹ینایر  ۱(اعتباراً من   عقود االیجار  المالیة المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر من  ۱٦المعیار 

 
 التقاریر المالیة: اإلیرادات من العقود مع العمالء  الدولیة إلعداد معاییرالمن  ۱٥المعیار رقم  
  
باإلیرادات. یحل إطار شامل لتحدید كیفیة وحجم وتوقیت االعتراف المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من  ۱٥یضع المعیار رقم  

محل التوجیھات الحالیة المتعلقة باالعتراف باإلیرادات بما في ذلك المعیار المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من  ۱٥المعیار رقم 
لجنة الصادر عن  ۱۳"عقود اإلنشاءات" والتفسیر رقم  ۱۱"اإلیرادات" والمعیار المحاسبي الدولي رقم  ۱۸المحاسبي الدولي رقم 

 "برامج والء العمالء".  لتقاریر المالیةإلعداد ا تفسیرات المعاییر الدولیة
 
 التقاریر المالیة.    الدولیة إلعداد معاییرالمن  ۱٥إن الشركة بصدد تقییم التأثیر المحتمل على بیاناتھا المالیة نتیجة لتطبیق المعیار رقم  
 
 )۲۰۱٤تقاریر المالیة: األدوات المالیة (ال الدولیة إلعداد معاییرالمن  ۹المعیار رقم  
 
) الذي یوضح التوجیھات المتعلقة بتصنیف وقیاس ۲۰۰۹(المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من  ۹قامت الشركة بتطبیق المعیار  

 الموجودات المالیة. 
 
، محل التوجیھات الحالیة الواردة في المعیار ۲۰۱٥في یولیو  ، المصدرالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیةمن  ۹یحل المعیار رقم  

توجیھات المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة من  ۹األدوات المالیة: االعتراف والقیاس. یتضمن المعیار  ۱۹المحاسبي الدولي رقم 
الئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض قیمة المالیة، بما في ذلك النموذج الجدید لخسائر ا األدواتمعدلة حول تصنیف وقیاس 

الموجودات المالیة والمتطلبات الجدیدة العامة لمحاسبة التحوط. كما یتضمن ھذا المعیار التوجیھات المتعلقة باالعتراف وإیقاف 
 .   ۳۹االعتراف باألدوات المالیة الواردة في المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 
ة تقییم التأثیر المحتمل لھذا المعیار. نظراً لطبیعة عملیات الشركة، من المتوقع أن یكون لھذا المعیار تأثیر محدود بدأت الشركة عملی 

 على البیانات المالیة للشركة.
 
 من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة: عقود اإلیجار  ۱٦المعیار رقم  

 
من المعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة للمستأجرین نموذج واحد الحتساب عقود اإلیجار في المیزانیة العمومیة.  ۱٦یقدم المعیار  

یقوم المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي یمثل حقھ في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإلیجار 
التزامھ بسداد دفعات اإلیجار. توجد إعفاءات اختیاریة لعقود اإلیجار قصیرة األجل وعقود اإلیجار للموجودات ذات القیمة  الذي یمثل

أي یستمر المؤجرون في تصنیف عقود اإلیجار إلى  –المنخفضة. تبقى طریقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابھھ للمعیار الحالي 
 ار تشغیلي. عقود إیجار تمویلي وعقود إیج

 
 
 
 
 
 
 



 

 ۲٦ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 
 إدارة المخاطر  .٤
  

تقوم الشركة بإصدار عقود یتم بموجبھا تحویل مخاطر التأمین أو مخاطر التأمین والمخاطر المالیة. ال تقوم الشركة بإصدار عقود یتم 
 طر وكیفیة إدارتھا من قبل الشركة:ھذا القسم ھذه المخا یلخصبموجبھا تحویل المخاطر المالیة فقط. 

 
 اإلطار العام للحوكمة   )۱

 

إن الھدف األساسي من اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلدارة المالیة للشركة ھو حمایة مساھمي الشركة من التعرض ألحداث تعوق  
 إلدارة األھمیة البالغة لتطبیق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر. التحقیق المستمر ألھداف األداء المالي الموضوعة. تدرك ا

 
 اإلطار العام إلدارة المخاطر  )۲

 

یكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. وقد قام مجلس اإلدارة  
ومتابعة سیاسات الشركة إلدارة المخاطر. وتقوم ھذه اللجنة بتقدیم تقاریر  عوضبتشكیل لجنة إدارة المخاطر والتي تكون مسؤولة عن 

 دوریة إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتھا. 
 
للمخاطر  والضوابط المالئمةیتم وضع سیاسات الشركة إلدارة المخاطر لتحدید وتحلیل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع الحدود  

حدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سیاسات ونظم إدارة المخاطر لتعكس التغیرات في ولرقابة المخاطر وااللتزام بال
 ظروف السوق وأنشطة الشركة. 

 
دارة المخاطر، كما تقوم إلتقوم لجنة التدقیق لدى الشركة بمتابعة كیف تقوم اإلدارة بمراقبة االلتزام بسیاسات وإجراءات الشركة  

ر العام إلدارة المخاطر التي تواجھھا الشركة. وتتم مساعدة لجنة التدقیق لدى الشركة من قبل قسم التدقیق اإلطا فاعلیةبمراجعة مدى 
. ویقوم قسم التدقیق الداخلي بإجراء مراجعة منتظمة وخاصة إلجراءات وضوابط إدارة المخاطر ویتم الرقابيالداخلي ألداء ھذا الدور 

 إلى لجنة التدقیق.    تقدیم تقاریر حول نتائج ھذه المراجعة 
 
 اإلطار العام إلدارة رأس المال   )۳

 
لھا أي من وحدات أعمال الشركة أو التي  تتعرض لدى الشركة إطار عام إلدارة المخاطر الداخلیة یتم من خاللھ تحدید المخاطر التي 

 االقتصادي. ال المتتعرض لھا الشركة بصورة عامة باإلضافة إلى تحدید مدى تأثیر تلك المخاطر على رأس 
 
 اإلطار العام التنظیمي  )٤
 
 بإدارةالشركة  قیامتھتم الجھات التنظیمیة بصورة أساسیة بحمایة حقوق حاملي وثائق التأمین والمساھمین ومراقبتھا عن كثب لضمان  

بمركز مالي مناسب یمكنھا من  في الوقت ذاتھ، تھتم الجھات التنظیمیة أیضاً بضمان احتفاظ الشركةواألمور بشكل مرضي لصالحھم. 
 الوفاء بااللتزامات غیر المتوقعة الناتجة عن األزمات االقتصادیة أو الكوارث الطبیعیة. 

 
اعتماد األنشطة  على كیفیة ھذه اللوائح تنصالتنظیمیة داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة. ال  المتطلباتتخضع عملیات الشركة إلى  

والعجز عن السداد من جانب شركات التأمین وذلك  التعثرا تفرض أیضاً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر ومراقبتھا فقط ولكنھ
 للوفاء بااللتزامات غیر المتوقعة عند حدوثھا.

 
  المطلوبات والموجوداتإدارة  )٥

  
ت حقوق الملكیة وجمیعھا تكون معرضة تنشأ المخاطر المالیة من أوضاع المخاطر المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجا 

نظراً لطبیعة استثماراتھا والتزاماتھا، بمخاطر أسعار  الشركةلتغیرات السوق الخاصة والعامة. تتمثل المخاطر الرئیسیة التي تواجھھا 
تم وضعھ من  ذيدات الالموجوالمطلوبات وإدارة إطار بإدارة ھذه األوضاع ضمن  الشركةالفائدة ومخاطر أسعار حقوق الملكیة. تقوم 

 وفقاً لعقود التأمین واالستثمار.   مطلوباتھاتزید عن بحیث قبل اإلدارة لتحقیق إیرادات من االستثمارات طویلة األجل 
 
 للشركةالموجودات مع إدارة المخاطر المالیة المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالیة األخرى للمطلوبات و الشركةیتم دمج إدارة  

 المرتبطة بصورة مباشرة بمطلوبات التأمین واالستثمار.  غیر
 
الموجودات جزءاً ال یتجزأ من سیاسة إدارة مخاطر التأمین لضمان توفر التدفقات النقدیة الكافیة للمطلوبات و الشركةكما تشكل إدارة  

 التأمین.   أعمال رتبة علىتالمفي كل فترة للوفاء بااللتزامات 
  
 
 



 

 ۲۷ 

 ة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)الشركة الوطنی
  

 إیضاحات (تابع) 
 
 (تابع) إدارة المخاطر  .٤
 
 (تابع) والموجودات المطلوباتإدارة  )٥
 
 مخاطر التأمین  ) أ
  
بتوقیت وتكرار وحجم  الشكوك التي تحیطالشركة لمخاطر  تتعرضتقبل الشركة مخاطر التأمین بموجب عقود التأمین المكتتبة.  

 وجب ھذه العقود. المطالبات بم
 
 األنواع التالیة من عقود التأمینات العامة والتأمین على الحیاة:  باكتتابتقوم الشركة  
  
 عقود التأمینات العامة  

 المطلوبات  على تأمینال •
 الممتلكاتعلى تأمین ال •
 السیارات  على تأمینال •
 التأمین ضد الحریق •
  التأمین الصحي •
 التأمین البحري •
 سيالتأمین الھند •

 
 عقود التأمین على الحیاة  

 التأمین الجماعي على الحیاة   •
  على الحیاةالفردي التأمین   •

 
ھما استراتیجیة التأمین واستراتیجیة إعادة التأمین كما ھو مبین  لدى الشركة إدارة مخاطر التأمین إلطار إن العنصرین الرئیسیین 

 أدناه. 
 
 استراتیجیة التأمین  
 
 ة التأمینات العام 

 
المخاطر المماثلة. ویؤدي من إن الھدف من استراتیجیة التأمین التي تتبعھا الشركة ھو تكوین محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبیر 

 ھذا األمر إلى تقلیل تقلبات نتائج ھذه المحافظ. 
 

تي یتم فیھا التأمین على األعمال والقطاعات بوضع استراتیجیة تأمین تحدد فئات األعمال التي یتم التأمین علیھا والدول ال الشركةتقوم 
موظفي التأمین في وحدات األعمال المختلفة  علىھذه االستراتیجیة یتم تعمیم  مستعدة لتقدیم خدمات التأمین.الشركة التي تكون فیھا 

ألعمال والدولة التي تتم فیھا التأمین التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجبھا أعمال التأمین وفقاً لحجم وفئة ا ھیئاتمن خالل 
األعمال وقطاع األعمال وذلك بھدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة. تبرم كافة عقود التأمینات العامة، باستثناء 

 التأمین البحري، لمدة سنة ویحق لشركات التأمین رفض التجدید أو تغییر شروط وبنود العقد عند التجدید. 
 

من إجراءات التأمین لدى الشركة والتي یتم بموجبھا تحمیل أقساط التأمین لتعكس الحالة الصحیة للمتقدم  اً الطبي جزء یمثل االنتقاء
تأخذ باالعتبار بطلب التأمین والخلفیة الطبیة عن عائلتھ. وترتكز األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحیاة والتي 

الیة. یتم تقییم العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات لتحدید إمكانیة تحقیق أرباح وفقاً الخبرة السابقة والتوجھات الح
 لإلجراءات الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادھا. 

 
 التأمین على الحیاة   

 
ویكون لھذه اإلدارة تتم إدارة أعمال التأمین في كل وحدة من وحدات األعمال من خالل إدارة متخصصة في أعمال التأمین ذات الصلة 

صالحیات رسمیة محددة وتضم موظفي تأمین مؤھلین وحاصلین على التدریب المناسب. یتم توثیق سیاسة التأمین بصورة واضحة 
 لبیان المخاطر غیر المقبولة والشروط المطبقة على المخاطر غیر القیاسیة.     

 
مناسبة. ویتم إجراء  الخاصة بالتسعیر التزالفتراضات االللتأكد أن تتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنویة 

. ویؤكد ھذا التحلیل مدى مالئمة عما كان متوقع في النتائج الفعلیة ماديي تغیر أتحلیل لتغیرات اإلیرادات والمطلوبات لمعرفة مصدر 
 االفتراضات المستخدمة في التأمین والتسعیر.    



 

 ۲۸ 

 ت العامة (ش.م.ع.)الشركة الوطنیة للتأمینا
  

 إیضاحات (تابع) 
 
  (تابع)إدارة المخاطر  .٤
 
 (تابع)مطلوبات الموجودات إدارة  )٥

 
  (تابع)مخاطر التأمین  أ) 
 
 استراتیجیة إعادة التأمین  

 
خسارة وحمایة تقوم الشركة بإعادة التأمین على جزء من مخاطر التأمین التي تقوم بالتأمین علیھا وذلك بھدف مراقبة تعرضھا لل

 الموارد الرأسمالیة. 
 

في اإلیضاح الخاص بإدارة المخاطر المالیة. یوجد لدى الشركة ھو مبین یشتمل إعادة التأمین المتنازل عنھ على مخاطر االئتمان، كما 
ن المقبولة باإلضافة إلى قسم إعادة التأمین والذي یكون مسؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعاییر الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمی

متابعة شراء إعادة التأمین من قبل وحدات األعمال طبقاً لتلك المعاییر. ویقوم ھذا القسم بصورة مستمرة بمتابعة التطورات في برنامج 
 إعادة التأمین. 

 
شركة. عالوة على ذلك، یجوز لتخفیض صافي تعرض ال تناسبیةالوغیر  تناسبیةالإعادة التامین  عقودتقوم الشركة بشراء مجموعة من 

شراء عقود إعادة تأمین اختیاریة في ظل بعض الظروف المحددة. وتخضع عملیة شراء عقود إعادة  لدى الشركة لموظفي التأمین
من  إعادة التأمین االختیاري بصورة منتظمة مصروفاتالتأمین االختیاریة إلى الموافقة المسبقة من القسم المعني وتتم مراقبة إجمالي 

  قبل قسم إعادة التأمین.
 

 المخاطر المالیة  ب) 
 

 الشركة للمخاطر األساسیة التالیة من جراء استخدامھا لألدوات المالیة:  تتعرض 
 

 مخاطر االئتمان؛ •
 و  مخاطر السیولة؛ •
 مخاطر السوق؛  •

 
اض الشركة وسیاساتھا والطرق یقدم ھذا اإلیضاح معلومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ویصف أغر 

المستخدمة من قبلھا لقیاس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال. ویتم إدراج المزید من اإلفصاحات الكمیة ضمن 
 ھذه البیانات المالیة. 

 
 مخاطر االئتمان  )۱

 
نتیجة  لخسارة مالیة لطرف األخرتكبد ااة مالیة ما في المخاطر الناتجة عن تسبب أحد األطراف في أدفي تتمثل مخاطر االئتمان 

 الوفاء بالتزاماتھ.  في إخفاقھ
 

والمخالفات من أجل التعرف على مدى حاالت التعرض للمخاطر  منتظمة مراجعة بصورةتتم متابعة مدى االلتزام بھذه السیاسة ویتم 
 الصلة والتغیرات في بیئة المخاطر.

 
موجودات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة، فإن القیمة الدفتریة تمثل أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لدى فیما یتعلق بجمیع فئات ال

 الشركة كما ھو مبین في البیانات المالیة في تاریخ التقریر. 
 

 ة.  یتم إیداع إعادة التأمین لدى شركات إعادة تأمین معتمدة من قبل اإلدارة وتكون عادة شركات دولیة ذات سمعة جید
 

المناطق الجغرافیة أو ب المتعلقةإعادة التأمین المعنیة ورصد تركزات مخاطر االئتمان  اتالشركة بتقییم الوضع المالي لشركتقوم 
لحد من تعرضھا لخسائر كبیرة نتیجة عدم الوفاء بالسداد من بغرض ااألنشطة أو السمات االقتصادیة المماثلة لشركات إعادة التأمین 

 عادة التأمین. قبل شركات إ
 

في تاریخ كل تقریر، تقوم اإلدارة بإجراء تقییم للجدارة االئتمانیة لشركات إعادة التأمین وتقوم بتحدیث استراتیجیة شراء عقود إعادة 
  التأمین والتأكد من وجود مخصص مناسب النخفاض القیمة إذا لزم األمر.



 

 ۲۹ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
  

 ات (تابع) إیضاح
 
 (تابع) إدارة المخاطر  .٤

 
 (تابع)المخاطر المالیة  ب) 

 
 (تابع) مخاطر االئتمان  )۱

 
كما زات مخاطر االئتمان الجغرافي. فیما یلي تحلیل لترك الموقعالعمل وقطاع زات مخاطر االئتمان حسب ترك تقوم الشركة بمتابعة 

 تاریخ التقریر: في 
 

 
     

 استثمارات          
 ذمم التأمین المدینة     
 موجودات إعادة التأمین   والذمم المدینة األخرى    

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم درھم درھم درھم درھم 
       

 ۱۲۸٫۱۸۳٫٥۲۷ ۲۱۳٫٤٦۲٫٦٦۱ ۱۷٦٫۳۱٤٫۱٤۱ ۱۷۳٫۸۳٥٫۹٤۱ ۸٦٫۲۹۲٫۹۲۰ ۷۰٫٤۲۹٫۲۱۳ القیمة الدفتریة
 ========= ======== ========= ========= ========== ========= 

       حسب القطاع التركز
 المؤسسات المالیة/ -

 ۱۲۸٫۱۸۳٫٥۲۷ ۲۱۳٫٤٦۲٫٦٦۱ ۳٥٫۱۷٤٫٤۷۰ ٥٥٫۳٤۲٫۲۰۰ - ٤٤٫۲۰۸٫۹٥٥ شركات إعادة التأمین   
 - - ۱۰٫۷۹٥٫٥۷۱ ۹٦۲٫۸۹۸ ۸٦٫۲۹۲٫۹۲۰ ۲۲٫٥۰۷٫۰۳۱ البنوك -
 - - ۱۲٫۲٦٤٫۳۸۱ ۱۰٫۷٦٥٫۳۸٥ - - العقارات -
 - - - - - - الخدمات -
 - - ۱۱۸٫۰۷۹٫۷۱۹ ۱۰٦٫۷٦٥٫٤٥۸ - ۳٫۷۱۳٫۲۲۷ أخرى -
 ---------------- --------------- ----------------- ---------------- ----------------- ---------------- 

 ۱۲۸٫۱۸۳٫٥۲۷ ۲۱۳٫٤٦۲٫٦٦۱ ۱۷٦٫۳۱٤٫۱٤۱ ۱۷۳٫۸۳٥٫۹٤۱ ۸٦٫۲۹۲٫۹۲۰ ۷۰٫٤۲۹٫۲۱۳ إجمالي القیمة الدفتریة
 ========= ======== ========== ========= ========== ========= 
       

       حسب الموقع التركز
 - - ۱٤۱٫۱۳۹٫٦۷۱ ۱٥٥٫۸٥۲٫۹٦۸ ٦۲٫۳۲۸٫۱۹۷ ٥٤٫٦۹۲٫٥٥۹ اإلمارات العربیة المتحدة -
دول مجلس التعاون  -

 - ۲۷٫٥۲۸٫٦٤۳ - ۲٫٥۳۰٫٤٤۹ ۲۳٫۹٦٤٫۷۲۳ ۱٥٫۷۳٦٫٦٥٤ الخلیجي 
 - ۳۸٫۹۳۹٫۷۱٥ - - - - دول عربیة أخرى -
 ۱۲۸٫۱۸۳٫٥۲۷ ۱٤٦٫۹۹٤٫۳۰۳ ۳٥٫۱۷٤٫٤۷۰ ۱٤٫۹۲٥٫٥٥۷ - - دول أوروبیة -
 - - - ٥۲٦٫۹٦۷ - - أخرى -
 ---------------- --------------- ------------------ ----------------- ----------------- ---------------- 

 ۱۲۸٫۱۸۳٫٥۲۷ ۲۱۳٫٤٦۲٫٦٦۱ ۱۷٦٫۳۱٤٫۱٤۱ ۱۷۳٫۸۳٥٫۹٤۱ ۸٦٫۲۹۲٫۹۲۰ ۷۰٫٤۲۹٫۲۱۳ إجمالي القیمة الدفتریة
 ========= ======== ========== ========= ========== =========     

 نھایة السنة.  تعتبر فئة األدوات المالیة المذكورة أعاله أفضل ما یمثل تعرض الشركة األقصى إلى مخاطر االئتمان في 
  

والذمم المدینة األخرى وموجودات إعادة التأمین على أساس مكان إقامة  المدینة التأمین لذممزات حسب الموقع یتم قیاس الترك 
 لضمان.امصدر زات حسب الموقع لالستثمارات غیر المحتفظ بھا للمتاجرة على أساس موقع طراف المقابلة. ویتم قیاس التركاأل

 

 :(باستثناء المدفوعات مقدماً) ن المدینة والذمم المدینة األخرىذمم التأمیعمار ألحلیل فیما یلي ت
 

 اإلجمالي  
انخفاض مخصص 

 اإلجمالي  القیمة
انخفاض مخصص 

 القیمة 
               ۲۰۱٦              ۲۰۱٥ 
 درھم  درھم  درھم  درھم  
     

 غیر متأخرة السداد ولم تتعرض 
 - ٦۷٫۹۹۱٫٥۹۷ - ۸٥٫۸۳٦٫۷۷۳ ي القیمةالنخفاض ف  

 - ۲۹٫٤٥٦٫۹٤۰ - ٥٫۲۲٥٫۸۷۱ یوماً  ۳۰-۰منذ  متأخرة السداد
 - ۳۳٫۲٦٥٫۳۲٦  ٤۸٫۸٥۷٫۲۹۹ یوماً  ۱۲۰-۳۱منذ  متأخرة السداد
 - ۱۷٫۰٥٦٫۷۲۳  ۱۱٫٦۲۹٫۲۸۹ یوماً  ۳٦٥-۱۲۱منذ  متأخرة السداد
 )٦٫۰۰۰٫۰۰۰( ۲۸٫٥٤۳٫٥٥٥ )٦٫۰۰۰٫۰۰۰( ۲۲٫۲۸٦٫۷۰۹ یوماً  ۳٦٥أكثر من منذ  متأخرة السداد

 ---------------- ---------------- ---------------- --------------- 
 ۱۷۳٫۸۳٥٫۹٤۱ )٦٫۰۰۰٫۰۰۰( ۱۷٦٫۳۱٤٫۱٤۱ )٦٫۰۰۰٫۰۰۰( 
 ========= ========= ========= ========= 



 

 ۳۰ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
  

 ابع) إیضاحات (ت
 
  (تابع)إدارة المخاطر  .٤

 
  (تابع)المخاطر المالیة  ) ب
 

 مخاطر السیولة   )۲
 
تتم مراقبة متطلبات السیولة  المالیة. ھامطلوباتالمرتبطة بتتمثل مخاطر السیولة بمخاطر مواجھة الشركة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا  

 التزاماتھا عند استحقاقھا. أي الكافیة للوفاء ب بصورة یومیة وتحرص اإلدارة على ضمان وجود األموال
 
 بیان االستحقاقات  
  
تم معاملة المبالغ التي تعاقدیة غیر المخصومة المتبقیة. ولشركة استناداً لاللتزامات التمطلوبات ایلخص الجدول أدناه بیان استحقاقات  

 بموجب إشعار كما لو كان قد تم تقدیم اإلشعار فوراً.  تم سدادھا
 

 

 مخاطر السوق )۳
 

تلك التغیرات نتیجة لعوامل  كانتسواء  ة نتیجة للتغیرات في أسعار السوق،تقلب قیمة األدوات المالی مخاطرفي مخاطر السوق  تتمثل
الشركة على الحد  تحرصفي السوق.  المتداولةثر على كافة األوراق المالیة داة أو عوامل أخرى تؤة المالیة أو مصدر األاألداب متعلقة

المراقبة المستمرة للتطورات في أسواق األسھم والسندات  باإلضافة إلىمن مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة 
ویشمل ذلك إجراء  تغیرات سوق األسھم والسندات،ركة بمراقبة العوامل الرئیسیة التي تؤثر على تقوم الش ذلك،المحلیة. باإلضافة إلى 

 المستثمر بھا. تحلیل لألداء المالي والتشغیلي للشركات
 

 مخاطر العمالت  أ) 
 

ھذه المخاطر بیة وتنشأ تقلب قیمة األدوات المالیة نظراً للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجن مخاطرفي تتمثل مخاطر العمالت 
 من األدوات المالیة بالعمالت األجنبیة. إن العملة الرسمیة للشركة ھي الدرھم اإلماراتي. 

 
المثبت سعر صرفھ  ، بما في ذلك ترتیبات إعادة التأمین،األمریكي بالدوالر تتعلق الجوھریة لمخاطر العمالت لشركةا اتإن تعرض

 ت األجنبیة محدود إلى ذلك المدى.لمخاطر العمال بالتالي فإن تعرض الشركةو ي،درھم اإلماراتالسعر صرف  أمام
 
 
 
 
 
 
 

 التدفقات النقدیة التعاقدیة 

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 القیمة 

 الدفتریة
إجمالي التدفقات 
 النقدیة التعاقدیة

 أقل من
 یوماً  ۱۸۰

 یوماً  ۱۸۰من 
 إلى سنة واحدة

۱-٥ 
 سنوات

 درھم درھم درھم درھم درھم 
      المطلوبات

 ذمم التأمین الدائنة وذمم 
 - - )۱۸۲٫۰۰٥٫٤۳٤( )۱۸۲٫۰۰٥٫٤۳٤( ۱۸۲٫۰۰٥٫٤۳٤ دائنة أخرى

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

 
 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱

 
 القیمة الدفتریة

إجمالي التدفقات 
 النقدیة التعاقدیة

 أقل من
 یوماً  ۱۸۰

 یوماً  ۱۸۰من 
 إلى سنة واحدة

۱-٥ 
 سنوات

 درھم درھم درھم درھم درھم 
      المطلوبات

 ذمم ذمم التأمین الدائنة و
 - - )۱٤۲٫٥٦٥٫۸٦۸( )۱٤۲٫٥٦٥٫۸٦۸( ۱٤۲٫٥٦٥٫۸٦۸ دائنة أخرى

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



 

 ۳۱ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
  

 إیضاحات (تابع) 
 
  (تابع)إدارة المخاطر  .٤

 
 (تابع) المخاطر المالیة  ) ب
 

   (تابع)مخاطر السوق  )۳
 

 مخاطر أسعار الفائدة  ب) 
 

مخاطر تقلب قیمة التدفقات النقدیة المستقبلیة من أداة مالیة معینة نظراً للتغیرات في أسعار الفائدة في عار الفائدة تتمثل مخاطر أس
 السوقیة. 

 

لشركة التي تتعرض لھا امخاطر أسعار الفائدة  تتمثلتستثمر الشركة في األوراق المالیة ولدیھا ودائع معرضة لمخاطر أسعار الفائدة. 
إلى تخفیض العائد اإلجمالي على أوراقھا المالیة التي تخضع  التي قد تؤدي السوق السائدة لدى غیرات في أسعار الفائدةمخاطر التفي 

 لفائدة. 
 

 أسعارذات  تاألدواإدارة مخاطر الفائدة من خالل االحتفاظ بمزیج مناسب من  تتطلب إدارة مخاطر الفائدةالمتعلقة بسیاسة الشركة إن 
 والمطلوبات المالیة التي تخضع لفائدة.المالیة ة والمتغیرة. كما تتطلب ھذه السیاسة إدارة استحقاقات الموجودات الثابت الفائدة

 
 تقوم الشركة بالحد من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة التغیرات في أسعار الفائدة بالعمالت التي تحتفظ الشركة بھا بمبالغ نقدیة

 ركة أي تركزات ھامة لمخاطر أسعار الفائدة.واستثمارات ولیس لدى الش
 

 فیما یلي ملخص ألوضاع فجوات أسعار الفائدة للشركة في المحفظة غیر التجاریة وفقاً لترتیبات السداد التعاقدیة: 
 

 

    ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 ثابتة ثابتة     
 درھم درھم    

      المالیةالموجودات 
 ٤٤٫٥۱۸٫۲٥۲ ٤٤٫۹۷٤٫۹۱۸ ل اإلیرادات الشاملة األخرىاالستثمارات بالقیمة العادلة من خال
 ۷۰٫۸۸٤٫۰۲۰ ٥٥٫٤۲۹٫۲۱۳  مدرجة -استثمارات/سندات ذات عائد ثابت 

 ۱٥٫٤۰۸٫۹۰۰ ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰    االستثمارات بالتكلفة المطفأة
 ۱٦۳٫۱۷۳٫۰۲۱ ۱۹۱٫۸۳۸٫٤۱۰    النقد لدى البنك

    ------------------ ---------------- 
 ۲۹۳٫۹۸٤٫۱۹۳ ۳۰۷٫۲٤۲٫٥٤۱    المالیة لي الموجوداتإجما

    ----------------- ---------------- 
 - -    المالیة المطلوبات

    ------------------ ---------------- 
 ۲۹۳٫۹۸٤٫۱۹۳ ۳۰۷٫۲٤۲٫٥٤۱    صافي األدوات المالیة

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

 الثابتة الفائدة أسعاردلة لألدوات ذات القیمة العاتحلیل حساسیة 
 

 إن الموجودات المالیة التي تخضع ألسعار فائدة ثابتة، والمسجلة بالتكلفة، غیر معرضة لمخاطر أسعار الفائدة.
 

  األسھم سعارأمخاطر  ج) 
  

سعار السوق (باستثناء التغیرات الناتجة نتیجة للتغیرات في أما مالیة تقلب القیمة العادلة ألداة مخاطر في  أسعار األسھمتتمثل مخاطر 
األداة المالیة بعینھا أو مصدر ب متعلقةتلك التغیرات نتیجة لعوامل  كانتسواء  مالت األجنبیة)،عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر الع

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

 بالموجودات المالیة التي قد تتقلب قیمتھا نتیجة للتغیرات في أسعار السوق.  أسعار األسھمالشركة لمخاطر یرتبط تعرض 
 

من إدارة تلك المخاطر من خالل وضع ومراقبة األھداف  أسعار األسھمبمخاطر  یتعلقتتطلب السیاسة المتبعة من قبل الشركة فیما 
خطط متنوعة وحدود لالستثمار في كل قطاع أو سوق. ال تختلف القیم العادلة ووضع  یھاعل المفروضة قیودوال اتاالستثمار

 . الدفتریةللموجودات المالیة عن قیمھا 
 



 

 ۳۲ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
  

 إیضاحات (تابع) 
 
 (تابع) إدارة المخاطر  .٤

 
  (تابع)المخاطر المالیة  ب) 

 
   (تابع)مخاطر السوق  )۳
 

 (تابع) األسھم سعارأطر مخا ج) 
 

 
 الحساسیات

 

 یوضح. االستثمارنوع یوضح الجدول المبین أدناه نتائج اختبار الحساسیة لألرباح أو الخسائر وحقوق الملكیة الخاصة بالشركة حسب 
  ثمارات الشركة: سعار الناتجة عن تأثیر التغیرات في ھذه العوامل على استاألتحلیل الحساسیة تأثیر التغیرات في عوامل مخاطر 

 
 في أسعار  ٪۱۰النقص بنسبة  في أسعار  ٪۱۰الزیادة بنسبة  
األرباح أو  

 الخسائر
 اإلیرادات

 الشاملة األخرى 
 األرباح أو 

 الخسائر
اإلیرادات 

 الشاملة األخرى
 درھم درھم   درھم درھم   

      ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱
 )٤٫٤۹۷٫٤۹۲( - ٤٫٤۹۷٫٤۹۲ - خرىالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األ

 - )۱٦٫٦۹۳٫۱۳۳( - ۱٦٫٦۹۳٫۱۳۳ الخسائر وأالقیمة العادلة من خالل األرباح 
     

      ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 )٤٫٤٥۱٫۸۲٥( - ٤٫٤٥۱٫۸۲٥ - القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

 - )۱۷٫۹۸۳٫۰۲۰( - ۱۷٫۹۸۳٫۰۲۰ الخسائر وأالقیمة العادلة من خالل األرباح 
   

 المخاطر التشغیلیة )۱
 

قد تنتج عن تعطل النظام أو األخطاء البشریة أو االحتیال أو األحداث الخارجیة. في مخاطر الخسارة التي في التشغیلیة  تتمثل المخاطر
قد یكون لھا  وأاً لسمعة الشركة حال عدم قدرة األنظمة الرقابیة على أداء المھام المطلوبة، یمكن أن تسبب المخاطر التشغیلیة ضرر

 مالیة. قد یترتب علیھا خسارةأو تبعات قانونیة أو تنظیمیة 
 

 محكمخالل وضع نظام رقابي  ولكن یمكنھا إدارة تلك المخاطر منالقضاء على كافة المخاطر التشغیلیة،  الشركةال یمكن أن تتوقع 
 ومراقبة ومواجھة المخاطر المحتملة.

 
یل تفصیلي للنظم واإلجراءات تتضمن كیفیة الفصل الفعال بین المھام والتحكم في الدخول على األنظمة وتحدید دلب الشركةتحتفظ 

الصالحیات وإجراءات التسویة وتدریب الموظفین وإجراءات التقییم إلخ. تتم مراقبة مخاطر األعمال مثل التغیرات في بیئة األعمال 
 التقدیریة.  الموازنةوإعداد  للمجموعةال األعمال من خالل التخطیط االستراتیجي والتغیرات التكنولوجیة والتغیرات في مج



 

 ۳۳ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 استخدام التقدیرات واألحكام  . ٥
  
عقود التأمین وتحدید القیم  لوباتمطالتقدیرات تشتمل على قیاس  فيمجاالت أعمال الشركة على مصادر رئیسیة لعدم الیقین  تنطوي 

 العادلة لألدوات المالیة. 
  

 عقود التأمین  مطلوباتقیاس 
 

لشركة المتعلقة باحتساب عقود التأمین. إن االفتراضات الرئیسیة ل(أ) المزید من التفاصیل حول السیاسة المحاسبیة ۳یتضمن اإلیضاح 
 . ۱۳في اإلیضاح  الموضوعة فیما یتعلق بمطلوبات عقود التأمین مدرجة

 
 تصنیف عقود التأمین

 
 یتم تصنیف العقود كعقود تأمین عندما یتم بموجبھا تحویل مخاطر التأمین الھامة من حامل عقد التأمین إلى الشركة. 

 
یتم تقییم  ھناك عدد من العقود التي تم بیعھا والتي تقوم الشركة بموجبھا بوضع أحكام حول مستوى مخاطر التأمین التي تم تحویلھا.

مستوى مخاطر التأمین من خالل األخذ باالعتبار إمكانیة وجود سیناریوھات ذات طبیعة تجاریة تكون الشركة ملتزمة فیھا بدفع 
تعویضات إضافیة ھامة. تتمثل ھذه التعویضات بتلك التي تزید عن المبالغ مستحقة الدفع فیما لو لم یكن قد وقع الحدث المؤمن علیھ. 

 مقابلحامل العقد  فرض رسوم علىالقدرة على  فقدانالمبالغ اإلضافیة مطلوبات التعویضات وتكالیف التقییم وال تتضمن تتضمن ھذه 
 الخدمات المستقبلیة.   

 
 التأمین الفردي على الحیاة 

 
تكز ھذه االفتراضات على بصورة متسقة وتر التأمین على الحیاة لصندوق ةاالكتواری اتیتم تطبیق االفتراضات المستخدمة في التقییم

 ).  ۸(أ) ( ۳الوفاة وافتراضات معدل االنسحاب. راجع أیضاً اإلیضاح 
 

 قید التسویة سواء تم اإلبالغ عنھا أو لم یتم   مطالبات التعویضمخصص 
 

ات المقدمة بموجب والناتجة عن المطالب التأمین یتطلب من اإلدارة وضع أحكام ھامة عند تقدیر المبالغ المستحقة إلى حاملي عقود
على افتراضات ھامة حول العدید من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وھامة  بالضرورة عقود التأمین. ترتكز ھذه التقدیرات

 .  من األحكام وعدم الیقین وقد تختلف النتائج الفعلیة عن تقدیرات اإلدارة مما قد یترتب علیھ تغیرات مستقبلیة في المطلوبات المقدرة
 

 لتكلفةوا المتوقعة للتعویضات التي تم اإلبالغ عنھا في تاریخ بیان المركز المالي النھائیة لتكلفةلوبصورة محددة، یجب وضع تقدیرات 
فة . تتبع اإلدارة أسلوب أساسي لتقدیر تكلفي تاریخ بیان المركز المالي والتي لم یتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة  المتوقعة للتعویضات النھائیة

، وذلك باستخدام أنماط تسویة المطالبات السابقة لتوقع أنماط والتي لم یتم اإلبالغ عنھاالمطالبات المعلن عنھا والمطالبات المتكبدة 
 . ۱۳وتم عرضھا في اإلیضاح تسویة المطالبات المستقبلیة، 

 
 تسویة خبراء مستقلین في مجالیقوم ما  عادةً  أحكام قضائیة أو قرارات تحكیم بصورة منفردة. تتطلبیتم تقدیر المطالبات التي 
بمطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتھا المتعلقة ب المتعلقة تعویضاتالمطالبات التأمین بتقدیر 

   .والتي لم یتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة  التعویض المتكبدة ومطالبات التعویض
 

 تصنیف األدوات المالیة
 
 خفاض قیمة ذمم التأمین المدینةان
 

تحدید ما إذا إن غیر المحتمل تحصیل كامل المبلغ. یتم تقدیر المبلغ القابل للتحصیل فیما یتعلق بذمم التأمین المدینة عندما یصبح من 
لي وثائق التأمین تقییم الوضع االئتماني والسیولة لحامالشركة  منیتطلب  المدینة قد تعرضت النخفاض القیمةكانت ذمم التأمین 

 السنةوشركات التأمین وشركات إعادة التأمین، ومعدالت االسترداد السابقة، بما في ذلك االستقصاءات المفصلة التي تمت خالل 
الشؤون القانونیة. یتم االعتراف بالفروق بین المبالغ المقدر تحصیلھا والقیمة الدفتریة كمصروف ضمن قسم والمالحظات الواردة من 

باح أو الخسائر. سوف یتم االعتراف بأي فروق بین المبالغ الفعلیة المحصلة في الفترات المستقبلیة والمبالغ المتوقعة ضمن األر
 األرباح أو الخسائر في وقت التحصیل.

 
 .۱۱في اإلیضاح  المشكوك في تحصیلھا الذمم المدینةمخصص تم بیان تفاصیل 



 

 ۳٤ 

 ).عالشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.
 

 إیضاحات (تابع) 
    

 (تابع)استخدام التقدیرات واألحكام  .٥
 

 (تابع) تصنیف األدوات المالیة
 

 اختبار كفایة المطلوبات
 

كفایة مطلوبات عقود التأمین. تستفید الشركة  ضمانمالي من أجل الركز المبیان لتاریخ في كل إجراء اختبارات كفایة المطلوبات یتم 
المستقبلیة وإدارة المطالبات والمصروفات اإلداریة باإلضافة إلى إیرادات التعاقدیة ات النقدیة قلتدفل الموضوعة تقدیراتالمن أفضل 

تحمیل أي عجز على األرباح أو  على الفور . یتمالمطلوباتاالستثمار من الموجودات التي تغطي تلك المطلوبات، عند تقییم كفایة 
 الخسائر.

 
 یةتقییم العقارات االستثمار

 

مستقلة یكون لدیھا المؤھالت المھنیة المناسبة المعترف بھا  خارجیة تقییم شركةبل العادلة للعقارات االستثماریة من قالقیمة  تم تحدید
تقوم شركة التقییم المستقلة بتحدید القیمة والخبرة السابقة في تقییم عقارات تقع في نفس موقع العقار الخاضع للتقییم ومن نفس الفئة. 

 العادلة لمحفظة العقارات االستثماریة للشركة بصورة سنویة.
 

 أسلوب التقییم والمدخالت الھامة غیر الملحوظة
 

یوضح الجدول التالي أسلوب التقییم المستخدم في قیاس القیمة العادلة للعقارات االستثماریة باإلضافة إلى المدخالت الھامة غیر 
 الملحوظة التي تم استخدامھا.

 
 لشركة أعلى وأفضل قیم عادلة فیما یتعلق بقیاس القیمة العادلة لعقاراتھا االستثماریة.أخذت ا

 
 

 أسلوب التقییم
 

 مدخالت ھامة غیر ملحوظة
العالقة بین المدخالت غیر الملحوظة 

 والقیمة العادلة
   
  ) منھج تقییم الدخل۱
 ) منھج التقییم من خالل مقارنة المبیعات۲

 توقع إلیجارات السوقمعدل الزیادة الم -
معدل خصم یخضع للتعدیل وفقاً    -

 للمخاطر
 عقارات تملك حر -
ال یخضع لتعھدات أو حقوق والتزامات  -

 ألطراف أخرى 
 صالحیة قانونیة ونظامیة -
 حالة العقار -
قیمة المبیعات للعقارات الخاضعة  -

 للمقارنة

 تزید/تنقص القیمة العادلة المقدرة في حال:
دل الزیادة المتوقع إلیجارات كان مع -

 السوق أعلى
كانت معدالت الخصم الخاضعة للتعدیل  -

 أعلى وفقاً للمخاطر أقل/
كان العقار ال یندرج ضمن فئة التملك  -

 الحر
كان العقار یخضع ألي تعھدات وحقوق  -

 والتزامات
إشعارات/أحكام  أليكان العقار یخضع  -

 قانونیة ذات تأثیر سلبي
 عیوب/أضرار أي عقار یشوبھكان ال -
العقار یخضع لتقلبات قیمة مبیعات كان  -

 العقارات المجاورة في المنطقة.
 

 



 

 ۳٥ 

 ).الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع
 

 إیضاحات (تابع) 
 
  التصنیف المحاسبي للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة .٦

 
 د في بیان المركز المالي وفئات األدوات المالیة. البنو مجموعة یقدم الجدول أدناه مطابقة بین

   

 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 

القیمة العادلة من ب
خالل األرباح أو 

 الخسائر

القیمة العادلة من ب
خالل اإلیرادات 

 الشاملة 

 
 بالتكلفة 
 المطفأة 

 إجمالي 
 القیمة 

 الدفتریة 
  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم 

     مالیةالموجودات ال
 ۱٦۱٫۸۳٥٫۹۳۷ ۱٦۱٫۸۳٥٫۹۳۷ - - ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى

 ۲۲٦٫۹۰٦٫۲٥۲ ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰ ٤٤٫۹۷٤٫۹۱۸ ۱٦٦٫۹۳۱٫۳۳٤ األوراق المالیة االستثماریة 
 ۲٤۷٫۲٥٤٫٤۱٤ ۲٤۷٫۲٥٤٫٤۱٤ - - النقد واألرصدة المصرفیة

 ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
 ۱٦٦٫۹۳۱٫۳۳٤٤٫ ٤۹۷٤٫۹۱۸ ٤۲٤٫۰۹۰٫۳٥۱ ٦۳٥٫۹۹٦٫٦۰۳ 
 ========= ========= ========== ========= 
     

     المطلوبات المالیة
 ۱۸۲٫۰۰٥٫٤۳٤ ۱۸۲٫۰۰٥٫٤۳٤ - - ذمم التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 التأمین  المبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي وثائق 

 ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ - - الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
 ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
 - - ۲۱۹٫۲۰۱٫۰۳٦ ۲۱۹٫۲۰۱٫۰۳٦ 
 ========= ========= ========== ========== 

 
    

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 

دلة من القیمة العاب
خالل األرباح أو 

 الخسائر

القیمة العادلة من ب
خالل اإلیرادات 

 الشاملة 

 
 بالتكلفة 
 المطفأة 

 إجمالي 
 القیمة 

 الدفتریة 
 ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  ألف درھم  

     الموجودات المالیة
 ۱۷۰٫۳۱٤٫۱٤۱ ۱۷۰٫۳۱٤٫۱٤۱ - - ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى

 ۲۳۹٫۷٥۷٫۳٥۰ ۱٥٫٤۰۸٫۹۰۰ ٤٤٫٥۱۸٫۲٥۲ ۱۷۹٫۸۳۰٫۱۹۸ األوراق المالیة االستثماریة 
 ۲۰٥٫٤۲۱٫٤٦۷ ۲۰٥٫٤۲۱٫٤٦۷ - - النقد واألرصدة المصرفیة

 ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
 ۱۷۹٫۸۳۰٫۱۹۸ ٤٤٫٥۱۸٫۲٥۲ ۳۹۱٫۱٤٤٫٥۰۸ ٦۱٥٫٤۹۲٫۹٥۸ 
 ========= ========= ========== ========== 
     

     المطلوبات المالیة
 ۱٤۲٫٥٦٥٫۸٦۸ ۱٤۲٫٥٦٥٫۸٦۸ - - ذمم التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 المبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمین  
 ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ - - الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
 ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
 - - ۱۷۹٫۲۰۰٫٥۹۱ ۱۷۹٫۲۰۰٫٥۹۱ 
 ========= ========= ========== ========= 

 



 

 ۳٦ 

 (ش.م.ع.)الشركة الوطنیة للتأمینات العامة 
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة  .۷
 

في أسواق نشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض  المتداولةللموجودات المالیة والمطلوبات المالیة  ترتكز القیم العادلة
 بتحدید القیم العادلة باستخدام أسالیب تقییم أخرى. الشركةاألسعار المقدمة من الوسطاء. فیما یتعلق باألدوات المالیة األخرى، تقوم 

 
، تكون القیمة العادلة أقل وتنطوي أسعارھا على درجة متدنیة من الوضوحبصورة نادرة  ةالمتداولفیما یتعلق باألدوات المالیة 

موضوعیة وتتطلب درجات متفاوتة من األحكام التي تستند إلى السیولة والتركز وعدم الیقین من عوامل السوق وافتراضات 
 التسعیر ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المحددة. 

 
یم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقیمة العادلة الذي یوضح أھمیة المدخالت المستخدمة في تحدید بقیاس الق الشركةتقوم 

 القیاسات. 
 

 : السعر السوقي المدرج (غیر المعدل) في سوق نشط ألداة مطابقة. ۱المستوى 
 

ما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة التي تكون ملحوظة إ ۱: المدخالت غیر األسعار المدرجة ضمن المستوى ۲المستوى 
غیر مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق 

و أسالیب تقییم أخرى نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقیة المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أ
 تكون فیھا جمیع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غیر مباشرة من معطیات السوق.

 

ھذه الفئة كافة األدوات التي تشتمل أسالیب تقییمھا على مدخالت ال ترتكز  تتضمن: المدخالت التي تكون غیر ملحوظة. ۳المستوى 
الملحوظة تأثیر ھام على تقییم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي یتم تقییمھا  على بیانات ملحوظة ویكون للمدخالت غیر

بین  الفروقاتملحوظة إلظھار تعدیالت أو افتراضات ھامة غیر  یتعین إجراءبناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حیث 
 األدوات.

 

دفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لھا أسعار سوقیة تتضمن أسالیب التقییم صافي القیمة الحالیة ونماذج الت
ملحوظة. تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أسالیب التقییم على أسعار الفائدة المعیاریة التي ال تنطوي على مخاطر 

سھم وأسعار صرف العمالت األجنبیة وفروق االئتمان وعوامل أخرى ُتستخدم في تقدیر معدالت الخصم وأسعار السندات واأل
 وأسعار ومؤشرات أسعار األسھم والتقلبات المتوقعة في األسعار والربط بینھا. 

 

إن الھدف من أسالیب التقییم ھو الوصول إلى قیاس القیمة العادلة الذي یوضح المبلغ الذي سوف یتم قبضھ لبیع األصل أو دفعھ 
  ة بین مشاركین في السوق في تاریخ القیاس.لتحویل االلتزام بموجب معاملة نظامی

 
  المطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة النظام المتدرج للقیمة العادلة للموجودات/ أ)

 

النظام المتدرج للقیمة  المستوى فيالتقریر حسب  تاریخبالقیمة العادلة في  التي یتم قیاسھا للموجوداتتحلیالً  التالي یوضح الجدول
 القیم المعترف بھا في بیان المركز المالي. إلى. تستند المبالغ القیمة العادلة تصنیف قیاسات في إطاره ادلة التي یتمالع

 
     ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱ كما في

 اإلجمالي ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  الموجودات المالیة
 درھم  درھم  درھم  درھم  
     

 ۱٦٦٫۹۳۱٫۳۳٤ - - ۱٦٦٫۹۳۱٫۳۳٤ مدرجةأسھم  –رباح أو الخسائر القیمة العادلة من خالل األ
 ٤٤٫۹۷٤٫۹۱۸ - - ٤٤٫۹۷٤٫۹۱۸ القیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى 

     
     الموجودات غیر المالیة 

 ۲۲۷٫۲۷۷٫۸۲۷ ۲۲۷٫۲۷۷٫۸۲۷ - - العقارات االستثماریة 
 ---------------- ----------- ----------------- ----------------- 
 ۲۱۱٫۹۰٦٫۲٥۲ - ۲۲۷٫۲۷۷٫۸۲۷ ٤۳۹٫۱۸٤٫۰۷۹ 
 ========= ====== ========== ========== 

     المطلوبات المالیة
 المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التأمین   

 ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ - ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ - الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
 ---------- --------------- ---------- ---------------- 
 - ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ - ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ 
 ====== ======== ====== ========= 

 
 



 

 ۳۷ 

 (ش.م.ع.)الشركة الوطنیة للتأمینات العامة 
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 (تابع)القیمة العادلة لألدوات المالیة  .۷
 

 (تابع) لمطلوبات التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلةا النظام المتدرج للقیمة العادلة للموجودات/ أ)
 

 اإلجمالي ۳المستوى   ۲المستوى   ۱المستوى  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في  
 درھم  درھم  درھم  درھم  الموجودات المالیة

     
 ۱۷۹٫۸۳۰٫۱۹۸ - - ۱۷۹٫۸۳۰٫۱۹۸ مدرجةأسھم  –القیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

 ٤٤٫٥۱۸٫۲٥۲ - - ٤٤٫٥۱۸٫۲٥۲ ة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى القیمة العادل
     

     الموجودات غیر المالیة 
 ۲۲٥٫۷۸۱٫۰٦۰ ۲۲٥٫۷۸۱٫۰٦۰ - - العقارات االستثماریة 

 ----------------- ------------ ------------------ ----------------- 
 ۲۲٤٫۳٤۸٫٤٥۰ - ۲۲٥٫۷۸۱٫۰٦۰ ٤٥۰٫۱۲۹٫٥۱۰ 
 ========== ======= ========== ========== 

     المطلوبات المالیة
 المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التأمین   

 ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ - ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ - الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
 ---------------- ----------------- --------------- ----------------- 
 - ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ - ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ 
 ========= ========= ========= ========== 
 

 األدوات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة  ب)
 

لقیم العادلة لألدوات المالیة التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة حسب المستوى في النظام المتدرج للقیمة تحلیالً لیوضح الجدول التالي 
 تصنیف قیاسات القیمة العادلة.  في إطارهیتم  الذي العادلة

 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في 

 
 

 ۱المستوى 
 

 ۲المستوى 
 

 ۳المستوى 
 إجمالي 

 القیمة الدفتریة 
 درھم درھم درھم درھم 

     الموجودات المالیة
 ۲٤۷٫۲٥٤٫٤۱٤ - ۲٤۷٫۲٥٤٫٤۱٤ - النقد وما یعادلھ 

 ۱٦۱٫۸۳٥٫۹۳۷ ۱٦۱٫۸۳٥٫۹۳۷ - - نة األخرىذمم التأمین المدینة والذمم المدی
 ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰ - ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰ - األوراق المالیة االستثماریة 

 ---------  --------------------  -------------------- ---------------------  
 - ۲٦۲٫۲٥٤٫٤۱٤ ۱٦۱٫۸۳٥٫۹۳۷ ٤۲٤٫۰۹۰٫۳٥۱ 
 ===== ========== ========== =========== 

     المطلوبات المالیة
 ۱۸۲٫۰۰٥٫٤۳٤ - ۱۸۲٫۰۰٥٫٤۳٤ - ذمم التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التأمین   
 ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ - ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ - الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   

 ---------  ---------------------  ----------  --------------------- 
 - ۲۱۹٫۲۰۱٫۰۳٦ - ۲۱۹٫۲۰۱٫۰۳٦ 
 ===== =========== ====== ============ 

 ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في 
     

     الموجودات المالیة
 ۲۰٥٫٤۲۱٫٤٦۷ - ۲۰٥٫٤۲۱٫٤٦۷ - النقد واألرصدة المصرفیة

 ۱۷۰٫۳۱٤٫۱٤۱ ۱۷۰٫۳۱٤٫۱٤۱ - - ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى
 ۱٥٫٤۰۸٫۹۰۰ - ۱٥٫٤۰۸٫۹۰۰ - األوراق المالیة االستثماریة 

 ---------  ------------------  ----------------- ------------------  
 - ۲۲۰٫۸۳۰٫۳٦۷ ۱۷۰٫۳۱٤٫۱٤۱ ۳۹۱٫۱٤٤٫٥۰۸ 
 ===== ========== ========== ========== 

     المطلوبات المالیة
 ۱٤۲٫٥٦٥٫۸٦۸ - ۱٤۲٫٥٦٥٫۸٦۸ - نة والذمم الدائنة األخرىذمم التأمین الدائ

 المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التأمین   
 ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ - ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ - الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   

 ---------  -----------------  ----------  -----------------  
 - ۱۷۹٫۲۰۰٫٥۹۱ - ۱۷۹٫۲۰۰٫٥۹۱ 
 ===== ========== ====== ========= 

 

 إن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة ال تختلف بصورة جوھریة عن قیمھا الدفتریة.  



 

 ۳۸ 

 (ش.م.ع.)الشركة الوطنیة للتأمینات العامة 
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 الممتلكات والمعدات . ۸
  ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم  درھم  إیضاح 
    

 ۳٤٫٥۹٤٫٤٦۸ ۳۳٫۱۳۹٫۸۷۱ ۱-۸ التشغیلیة الموجودات
 ۱٦۳٫۲۷۰ ٤۳۷٫۳٥۰  األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز

  ---------------- -------------- 
 ۳٤٫۷٥۷٫۷۳۸ ۳۳٫٥۷۷٫۲۲۱  دیسمبر ۳۱في 

  ========= ======== 
  
 الموجودات التشغیلیة ۸-۱

 
 األرض ومبنى

 تباالمك
 أثاث

 وتركیبات
 معدات 
 سیارات مكتبیة

 أجھزة 
 كمبیوتر 

إجمالي 
 الموجودات

غیر  التشغیلیة
 الملموسة

الموجودات 
 غیر الملموسة

 درھم درھم درھم درھم درھم درھم درھم 
        التكلفة

 ٥٫٤۷٥٫۹۹٦ ٤٤٫۹٦٤٫۷٦۳ ٤٫۲۸۱٫۸۲٥ ۳۱۱٫۸۰۰ ۱٫۳۱۳٫٦۸۸ ۸٫۱٦۷٫۸٤۹ ۳۰٫۸۸۹٫٦۰۱ ۲۰۱٥ینایر  ۱في 
 ۹۹۹٫٥۸۱ ٦٫۲۰۲٫۱٦٥ ۲٫٦۰۱٫۱۱۱ - ۱۰۷٫۲٦٤ ۱۲۷٫۲۸۰ ۳٫۳٦٦٫٥۱۰ اإلضافات 

 --------------- --------------- -------------- ------------ -------------- --------------- -------------- 
 ٦٫٤۷٥٫٥۷۷ ٥۱٫۱٦٦٫۹۲۸ ٦٫۸۸۲٫۹۳٦ ۳۱۱٫۸۰۰ ۱٫٤۲۰٫۹٥۲ ۸٫۲۹٥٫۱۲۹ ۳٤٫۲٥٦٫۱۱۱ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 

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

 ٦٫٤۷٥٫٥۷۷ ٥۱٫۱٦٦٫۹۲۸ ٦٫۸۸۲٫۹۳٦ ۳۱۱٫۸۰۰ ۱٫٤۲۰٫۹٥۲ ۸٫۲۹٥٫۱۲۹ ۳٤٫۲٥٦٫۱۱۱ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 ۷۲۸٫۹٥۷ ۱٫۲۹٦٫۲۳۲ ۱۸۷٫۲۲۸ ٦٫٦۰۰ ۸٥٫٤۸۹ ۹٥۸٫۳۱٥ ٥۸٫٦۰۰ اإلضافات 

 - )۱٦۸٫۲۰٤( )٥٦٫٤۲۹( )٥۳٫۳٥۰( - )٥۸٫٤۲٥( - اتاالستبعاد
 --------------- --------------- -------------- ------------ -------------- --------------- -------------- 

 ۷٫۲۰٤٫٥۳٤ ٥۲٫۲۹٤٫۹٥٦ ۷٫۰۱۳٫۷۳٥ ۲٦٥٫۰٥۰ ۱٫٥۰٦٫٤٤۱ ۹٫۱۹٥٫۰۱۹ ۳٤٫۳۱٤٫۷۱۱ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 --------------- --------------- -------------- ------------ -------------- -------------- -------------- 
        

        االستھالك واإلطفاء
        

 ۳٫٦۱٤٫۲۷۳ ۱۲٫٦۰٦٫٤٥۹ ۳٫۲۷۸٫۰۸۸ ۲٦۲٫۸۷۹ ۱٫۰٥۳٫۲۱٦ ٤٫۹۲۳٫۳۱۷ ۳٫۰۸۸٫۹٥۹ ۲۰۱٥ینایر  ۱في 
 ۹۰۲٫۸۰۱ ۳٫۹٦٦٫۰۰۱ ۸۱۰٫۰٥۰ ۲۰٫٥۹۳ ۱۳۳٫۰۸۹ ۱٫۹۷۲٫٦۱٦ ۱٫۰۲۹٫٦٥۳ لسنة  لالمحمل 

 -------------- -------------- ------------- ------------ -------------- -------------- -------------- 
 ٤٫٥۱۷٫۰۷٤ ۱٦٫٥۷۲٫٤٦۰ ٤٫۰۸۸٫۱۳۸ ۲۸۳٫٤۷۲ ۱٫۱۸٦٫۳۰٥ ٦٫۸۹٥٫۹۳۳ ٤٫۱۱۸٫٦۱۲ ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱في 

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

 ٤٫٥۱۷٫۰۷٤ ۱٦٫٥۷۲٫٤٦۰ ٤٫۰۸۸٫۱۳۸ ۲۸۳٫٤۷۲ ۱٫۱۸٦٫۳۰٥ ٦٫۸۹٥٫۹۳۳ ٤٫۱۱۸٫٦۱۲ ۲۰۱٦ینایر  ۱في 
 ۱٫۰۱٥٫۸٦۳ ۲٫۷۰٥٫٤۹۱ ۹۲۱٫۷۷٤ ۱۱٫٤۳۳ ۱۰۰٫۸۲٤ ٦٤۱٫۸۰۷ ۱٫۰۲۹٫٦٥۳ لسنة  لالمحمل 

 - )۱۲۲٫۸٦٦( )٥۳٫٥۳۱( )٤۰٫۳۳۰( - )۲۹٫۰۰٥( - عند االستبعادات
 -------------- -------------- ------------- ------------ -------------- -------------- -------------- 

 ٥٫٥۳۲٫۹۳۷ ۱۹٫۱٥٥٫۰۸٥ ٤٫۹٥٦٫۳۸۱ ۲٥٤٫٥۷٥ ۱٫۲۸۷٫۱۲۹ ۷٫٥۰۸٫۷۳٥ ٥٫۱٤۸٫۲٦٥ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 -------------- -------------- ------------- ------------ -------------- -------------- -------------- 
        

        القیم الدفتریة
        

 ۱٫۹٥۸٫٥۰۳ ۳٤٫٥۹٤٫٤٦۸ ۲٫۷۹٤٫۷۹۸ ۲۸٫۳۲۸ ۲۳٤٫٦٤۷ ۱٫۳۹۹٫۱۹٦ ۳۰٫۱۳۷٫٤۹۹ ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱في 
 ======== ======== ====== ====== ======= ========= ======= 

 ۱٫٦۷۱٫٥۹۷ ۳۳٫۱۳۹٫۸۷۱ ۲٫۰٥۷٫۳٥٤ ۱۰٫٤۷٥ ۲۱۹٫۳۱۲ ۱٫٦۸٦٫۲۸٤ ۲۹٫۱٦٦٫٤٤٦ ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱في 
 ======== ======== ====== ====== ======= ========= ======= 

  
 الموجودات غیر الملموسة ۸-۲

  ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم  درھم  إیضاح 
    

۱٫٦۷۱٫٥۹ ۱-۸ وتربرامج كمبی
۷ 

۱٫۹٥۸٫٥۰۳ 

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



 

 ۳۹ 

 (ش.م.ع.)الشركة الوطنیة للتأمینات العامة 
 

 إیضاحات (تابع) 
 
 العقارات االستثماریة (داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة)  .۹

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم  درھم  
   

 ۲۲٥٫۹۳۱٫۲۹۲ ۲۲٥٫۷۸۱٫۰٦۰ ینایر  ۱في 
 )۱٥۰٫۲۳۲( ۱٫٤۹٦٫۷٦۷ عادلةفي القیمة ال التغیر

 ----------------- ---------------- 
 ۲۲٥٫۷۸۱٫۰٦۰ ۲۲۷٫۲۷۷٫۸۲۷ دیسمبر ۳۱في 

 ========== ========= 
 
                ۲۰۱٦ 

 درھم                
              ۲۰۱٥ 
 درھم               

 القیمة العادلة التكلفة  القیمة العادلة التكلفة 
     

 ۱۳۷٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۱۹٫٦۲۷٫۰٦۰ ۱۳۸٫۱٥۰٫۰۰۰ ۱۱۹٫٦۲۷٫۰٦۰ األرض
 ۸۸٫۷۸۱٫۰٦۰ ٦۳٫۱٥٦٫٤۳۹ ۸۹٫۱۲۷٫۸۲۷ ٦۳٫۱٥٦٫٤۳۹ مبنى مكاتب

 ----------------- ----------------- ---------------- ----------------- 
 ۲۲٥٫۷۸۱٫۰٦۰ ۱۸۲٫۷۸۳٫٤۹۹ ۲۲۷٫۲۷۷٫۸۲۷ ۱۸۲٫۷۸۳٫٤۹۹ اإلجمالي

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

 تتضمن العقارات االستثماریة قطعتي أرض وجزء مؤجر من مبنى تجاري. 
 

مستقلة لدیھا المؤھالت المھنیة المناسبة المعترف بھا  خارجیة تقییم شركةبل العادلة للعقارات االستثماریة من قالقیمة  یتم تحدید
، والتي تخضع للمراجعة من قبل مجلس ر الخاضع للتقییم ومن نفس الفئةتقع في نفس موقع العقاوالخبرة السابقة في تقییم عقارات 

اإلدارة بصورة سنویة. تم تحدید القیمة العادلة على أساس منھج تقییم اإلیرادات ومنھج مقارنة المبیعات ومنھج القیمة السوقیة. یتضمن 
 عتبار من قبل شركة التقییم.االفتراضات الھامة التي تم أخذھا باال ٥اإلیضاح 

 
 والمصروفات التشغیلیة المتعلقة بھذه العقارات: اتفیما یلي إیرادات اإلیجار

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥  
 درھم  درھم  
   

 )۱٥۰٫۲۳۲( ۱٫٤۹٦٫۷٦۷ صافي  – القیمة العادلة من العقارات االستثماریة أرباح
 ======== ======== 

 ٦٫۳٤۹٫۰۱۹ ٦٫۲٤۰٫۳۲۷ اتإیرادات اإلیجار
 )۱٫۸٦۲٫٤٤٤( )۲٫۰٦۳٫۳۷۷( المصروفات التشغیلیة

 --------------- --------------- 
 ٤٫٤۸٦٫٥۷٥ ٤٫۱۷٦٫۹٥۰ صافي إیرادات اإلیجار

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

 االستثماریة األوراق المالیة .۱۰
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥  
 درھم  درھم  
   

 ۱۷۹٫۸۳۰٫۱۹۸ ۱٦٦٫۹۳۱٫۳۳٤ رباح أو الخسائرالموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل األ
 ٤٤٫٥۱۸٫۲٥۲ ٤٤٫۹۷٤٫۹۱۸ الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل اإلیرادات الشاملة األخرى

 ۱٥٫٤۰۸٫۹۰۰ ۱٥٫۰۰۰٫۰۰۰ الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة
 ----------------- ---------------- 

 ۲۳۹٫۷٥۷٫۳٥۰ ۲۲٦٫۹۰٦٫۲٥۲ دیسمبر ۳۱في 
 ========= ========= 

 



 

 ٤۰ 

 (ش.م.ع.)الشركة الوطنیة للتأمینات العامة 
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 (تابع)االستثماریة  األوراق المالیة .۱۰
 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥  
 درھم  درھم  

   فياالستثمارات 
 ۲۱۲٫۱۸۹٫۲۹۰ ۲۰۰٫۱٦۲٫۲۳۳ داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة  -
 ۲۷٫٥٦۸٫۰٦۰ ۲٦٫۷٤٤٫۰۱۹ ارات العربیة المتحدةخارج دولة اإلم -
 ----------------- ---------------- 

 ۲۳۹٫۷٥۷٫۳٥۰ ۲۲٦٫۹۰٦٫۲٥۲ دیسمبر ۳۱في 
 ========== ========= 

 
 االستثمارات بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥  
 درھم  درھم  
   

 وثائق التأمین حامليبة عن استثمارات محتفظ بھا باإلنا
 ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ )۲٥(إیضاح  الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   

 ۷۲٫۳۱۱٫٤٥٥ ۷٤٫۳۰٦٫٥۱۹ مدرجة –  حقوق ملكیة في استثمارات
 ۷۰٫۸۸٤٫۰۲۰ ٥٥٫٤۲۹٫۲۱۳ مدرجة – ذات إیرادات ثابتة/ سندات استثمارات

 ----------------- ---------------- 
 ۱۷۹٫۸۳۰٫۱۹۸ ۱٦٦٫۹۳۱٫۳۳٤ دیسمبر ۳۱في 

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

ھذه الفئة عند االعتراف  ضمنالمصنفة بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تم تصنیفھا  في حقوق الملكیةستثمارات االإن 
 المبدئي. 

 
 شيء). : ال۲۰۱٥( ۲۰۱٦قامت الشركة بشراء واالستثمار في أسھم الشركات في 

 
  ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى .۱۱

  
  ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ۱۰۰٫۲۸۸٫۲۷۸ ۱۰۳٫۲۹۲٫۸۷۷ ذمم أقساط تأمین مدینة 
 ٤۰٫۹۹۲٫٦٦۲ ٤۸٫۳۸۳٫۳۹۱ شركات إعادة التأمین 
 ۷٫۲۱۲٫۸۷۸ ۳٫۲۲۷٫۲٤٤ وكالء ووسطاء التأمین

 ۲٥٫۳٤٥٫٤٦٥ ۱۰٫۳٤۲٫۸۹۸ )۲۰یضاح مستحق من أطراف ذات عالقة (راجع اإلال
 ۲٫۲۸۱٫٥۸٥ ۲٫۳۹٦٫۲٥۷ ةالمستحق إیرادات الفوائد واإلیرادات األخرى

 ۱٥٫۹۹۰٫۲٤۲ ۱۱٫٥۸۱٫۱۹٦ تكلفة االستحواذ المؤجلة
 ۲٫۳۳۷٫۲٤٥ ۲٫۸٥۲٫۹۱۸ مبالغ مدفوعة مقدماً 

 ۱۹۳٫۲۷۳ ۱۹۳٫۲۷۰ ذمم مدینة أخرى
 ----------------- ---------------- 
 ۱۸۲٫۲۷۰٫۰٥۱ ۱۹٤٫٦٤۱٫٦۲۸ 

 )٦٫۰۰۰٫۰۰۰( )٦٫۰۰۰٫۰۰۰( )۱-۱۱ إیضاحناقصاً: مخصص الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا (
 ---------------- ---------------- 

 ۱۸۸٫٦٤۱٫٦۲۸ ۱۷٦٫۲۷۰٫۰٥۱ دیسمبر ۳۱في 
 ========= ========= 

 



 

 ٤۱ 

 (ش.م.ع.)الشركة الوطنیة للتأمینات العامة 
 

 تابع) إیضاحات (
 

 (تابع) ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى .۱۱
 

 المشكوك في تحصیلھا  الذمم المدینةمخصص  ۱۱-۱
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥  
 درھم  درھم  
   

 ٦٫۰۰۰٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰٫۰۰۰ ینایر   ۱الرصید في 
 - - السنةالمخصص خالل 

 -------------- ------------- 
 ٦٫۰۰۰٫۰۰۰ ٦٫۰۰۰٫۰۰۰  دیسمبر ۳۱في 

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

 (داخل دولة اإلمارات العربیة المتحدة)واألرصدة المصرفیة  النقد .۱۲
  ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ۱۲۷٫۷۸۹ ۷۸۸٫٥۰٤ النقد في الصندوق 
 ٤۲٫۱۲۰٫٦٥۷ ٥٤٫٦۲۷٫٥۰۰ النقد لدى البنك 

 ۱٦۳٫۱۷۳٫۰۲۱ ۱۹۱٫۸۳۸٫٤۱۰ الودائع قصیرة األجل 
 ----------------- ----------------- 
 ۲٤۷٫۲٥٤٫٤۱٤ ۲۰٥٫٤۲۱٫٤٦۷ 

 )۹۷٫۸۰٥٫۰۰۰( )۱۹۱٫۸۳۸٫٤۱۰( ناقصاً: الودائع ذات فترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر
 ------------------- ----------------- 

 ۱۰۷٫٦۱٦٫٤٦۷ ٥٥٫٤۱٦٫۰۰٤ دیسمبر ۳۱النقد وما یعادلھ في 
 ========= ========= 

 
 ۱۱٫۷: ۲۰۱٥( ملیون درھم ۱۱٫۹الودائع قصیرة األجل لدى البنوك التي تعمل بدولة اإلمارات العربیة المتحدة ودیعة بمبلغ  تتضمن

كضمان باسم الشركة لصالح وزارة االقتصاد  مرھونة )ملیون درھم ۳٫٤ :۲۰۱٥(ملیون درھم  ۳٫٥وودیعة بمبلغ  )ملیون درھم
باإلضافة إلى ھیئة التأمین ب فیما یتعلق ۲۰۰۷) لسنة ٦القانون االتحادي رقم ( كما یقتضيلعربیة المتحدة والتجارة بدولة اإلمارات ا

 األداء األخرى على التوالي. أخرى لحسن ضمانات
 

 عقود التأمین وموجودات إعادة التأمین  مطلوبات .۱۳
 
 احتیاطي المطالبات قید التسویة 

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم  درھم  
   

 ۱۳۹٫٤٥۹٫٦۲٤ ۲۳٤٫۸۲۷٫۸۲۰ تیاطي المطالبات قید التسویة اح
 ٥٥٫۸۹۸٫۳۰٥ ۳۲٫۸۲٤٫۲۹٥ والتي لم یتم اإلبالغ عنھااحتیاطي المطالبات المتكبدة 

 ----------------- ---------------- 
 ۲٦۷٫٦٥۲٫۱۱٥ ۱۹٥٫۳٥۷٫۹۲۹ 

 ٦۲٫٥۰۷٫٥۹۲ ۷۱٫۹٦۳٫۸۱٤ صندوق التأمین على الحیاة 
 ۲۳٦٫۰۳۳٫۲٦۳ ۲۳٦٫۲۹۳٫۹۷۸ احتیاطي أقساط التأمین غیر المكتسبة

 ----------------- ---------------- 
 ٤۹۳٫۸۹۸٫۷۸٤ ٥۷٥٫۹۰۹٫۹۰۷ عقود التأمین مطلوبات

   ناقصاً: موجودات إعادة التأمین
 )۱۲۸٫۱۸۳٫٥۲۷( )۲۱۳٫٤٦۲٫٦٦۱(  حصة إعادة التأمین من المطالبات قید التسویة

 )۹٤٫٥٦٥٫۲٤۱( )۱۲۸٫٤۲۲٫۳۳٦( احتیاطي أقساط إعادة التأمین غیر المطفأة
 ------------------- ----------------- 

 )۲۲۲٫۷٤۸٫۷٦۸( )۳٤۱٫۸۸٤٫۹۹۷( موجودات إعادة التأمین
 ------------------- ----------------- 

 ۲۷۱٫۱٥۰٫۰۱٦ ۲۳٤٫۰۲٤٫۹۱۰ دیسمبر ۳۱في كما عقود التأمین  مطلوباتصافي 
 ========= ========== 



 

 ٤۲ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 

  (تابع) مخصصات عقود التأمین وموجودات إعادة التأمین .۱۳
 
 في احتیاطي المطالبات قید التسویة وموجودات إعادة التأمین اتالحرك 
 

                                ۲۰۱٦ 
 الصافي  إعادة التأمین جمالياإل 
 درھم  درھم  درھم  
    

 ٦۷٫۱۷٤٫٤۰۲ )۱۲۸٫۱۸۳٫٥۲۷( ۱۹٥٫۳٥۷٫۹۲۹  بدایة السنة في اإلجمالي
 )۲۰۳٫۳۰٦٫٥۸۳( ۱٥۱٫٦٤۸٫۳۳۹ )۳٥٤٫۹٥٤٫۹۲۲( ناقصاً: المبالغ المسددة خالل السنة

 ۱۹۰٫۳۲۱٫٦۳٥ )۲۳٦٫۹۲۷٫٤۷۳( ٤۲۷٫۲٤۹٫۱۰۸ خالل السنة المرصود المخصص: زائداً 
 ------------------ ------------------- ---------------- 

 ٥٤٫۱۸۹٫٤٥٤ )۲۱۳٫٤٦۲٫٦٦۱( ۲٦۷٫٦٥۲٫۱۱٥ دیسمبر ۳۱في 
 ========== =========== ========= 

 
                                ۲۰۱٥ 
 الصافي  إعادة التأمین اإلجمالي 
 درھم  درھم  درھم  
    

 ٥٦٫۱٦۳٫۹۰۷ )۸٤٫۰۱۱٫٤۹۲( ۱٤۰٫۱۷٥٫۳۹۹ اإلجمالي في بدایة السنة 
 )۲۰۸٫۳٦۷٫۸۹۱( ٥٥٫۲۱۲٫۷۳۷ )۲٦۳٫٥۸۰٫٦۲۸( ناقصاً: المبالغ المسددة خالل السنة

 ۲۱۹٫۳۷۸٫۳۸٦ )۹۹٫۳۸٤٫۷۷۲( ۳۱۸٫۷٦۳٫۱٥۸ زائداً: المخصص المرصود خالل السنة
 ---------------- ------------------ --------------- 

 ٦۷٫۱۷٤٫٤۰۲ )۱۲۸٫۱۸۳٫٥۲۷( ۱۹٥٫۳٥۷٫۹۲۹ دیسمبر ۳۱في 
 ========= ========== ======== 

 
 في احتیاطي أقساط التأمین غیر المكتسبة الحركات 

                                ۲۰۱٦ 
 الصافي  إعادة التأمین جمالياإل 
 درھم  درھم  درھم  
    

 ۱٤۱٫٤٦۸٫۰۲۳ )۹٤٫٥٦٥٫۲٤۱( ۲۳٦٫۰۳۳٫۲٦٤  ینایر ۱الرصید في 
 ۱۰۷٫۸۷۱٫٦٤۲ )۱۲۸٫٤۲۲٫۳۳٦( ۲۳٦٫۲۹۳٫۹۷۸ خالل السنة المرصود المخصص

 )۱٤۱٫٤٦۸٫۰۲۳( ۹٤٫٥٦٥٫۲٤۱ )۲۳٦٫۰۳۳٫۲٦٤( المخصص الُمحرر خالل السنة 
 ------------------ ------------------ ------------------ 

 ۱۰۷٫۸۷۱٫٦٤۲ )۱۲۸٫٤۲۲٫۳۳٦( ۲۳٦٫۲۹۳٫۹۷۸ دیسمبر  ۳۱في 
 ========== ========== ========= 

 
                                ۲۰۱٥ 
 الصافي  إعادة التأمین اإلجمالي 
 درھم  درھم  درھم  
    

 ۱۱۱٫۸۲٤٫۷۰٥ )٥۱٫۸۹۸٫۲٦۹( ۱٦۳٫۷۲۲٫۹۷٤ ینایر  ۱الرصید في 
 ۱٤۱٫٤٦۸٫۰۲۳ )۹٤٫٥٦٥٫۲٤۱( ۲۳٦٫۰۳۳٫۲٦٤ المخصص المرصود خالل السنة
 )۱۱۱٫۸۲٤٫۷۰٥( ٥۱٫۸۹۸٫۲٦۹ )۱٦۳٫۷۲۲٫۹۷٤( المخصص الُمحرر خالل السنة 

 ------------------ ----------------- ------------------ 
 ۱٤۱٫٤٦۸٫۰۲۳ )۹٤٫٥٦٥٫۲٤۱( ۲۳٦٫۰۳۳٫۲٦٤ دیسمبر  ۳۱في 

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



 

 ٤۳ 

 نات العامة (ش.م.ع.)الشركة الوطنیة للتأمی
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 (تابع)التأمین عقود التأمین وموجودات إعادة  مطلوبات .۱۳
 

 (تابع)االفتراضات والحساسیات  
  

 اإلجراءات المستخدمة في تحدید االفتراضات  
  
قید التسویة ھو التوصل إلى إن الھدف من اإلجراءات المستخدمة في تحدید االفتراضات الخاصة باحتساب احتیاطي المطالبات  

داخلیة مصادر للمبالغ المحتملة أو المتوقع دفعھا. إن مصادر البیانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر  موضوعیةتقدیرات 
أي أو  الملحوظةدراسات تفصیلیة یتم إجراؤھا سنویاً. تتم مراجعة االفتراضات لضمان توافقھا مع ممارسات السوق  باإلضافة إلى

 معلومات أخرى یتم نشرھا. 
 
 المبالغ المحتمل دفعھا نتیجة لمطالبة معینة والتكلفة النھائیة للمطالبات التي تم اإلبالغ عنھا توقعإن طبیعة األعمال تجعل من الصعب  

االعتبار ظروف  . یتم تقییم كل مطالبة تم اإلبالغ عنھا بطریقة مستقلة على أساس كل قضیة على حدة مع األخذ بعینبشكل مؤكد
المطالبة والمعلومات المتاحة من القائمین على تسویة الخسائر واألدلة التاریخیة لحجم المطالبات المماثلة. تتم بصورة منتظمة مراجعة 

 تقدیرات القضایا ویتم تحدیثھا عند ورود أي معلومات جدیدة. 
 
أن االلتزامات النھائیة قد تختلف نتیجة للتطورات الالحقة أو في  ترتكز المخصصات على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. إال 

 تأثیر العدید من البنود التي تؤثر على التكالیف النھائیة للخسائر.   یصعب تقدیرحال حدوث أي كوارث. 
 
عنیة ومدى تعقید المطالبة كما تختلف درجة صعوبة تقدیر المخصص وفقاً لطبیعة األعمال وذلك نظراً لالختالفات في عقود التأمین الم 

 الفردیة وتحدید تاریخ حدوث المطالبة واإلبالغ عن التأخیرات. المطالبات وحجم المطالبات وصعوبة 
 
تأخذ في االعتبار البیانات التاریخیة  والتي لم یتم اإلبالغ عنھا المطالبات المتكبدةمخصصات  بشأنإن الطریقة المتبعة من قبل الشركة  

یتم وضع تقدیرات  .المتوقعة استردادات إعادة التأمینحجم تقییم  بغرضلماضیة وتفاصیل برنامج إعادة التأمین وذلك والتقدیرات ا
إلجمالي التكالیف المتوقعة للمطالبات المتكبدة والتي لم یتم اإلبالغ عنھا في تاریخ التقریر باستخدام مجموعة من األسالیب القیاسیة 

  ة، وذلك استناداً إلى البیانات التجریبیة واالفتراضات الحالیة التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي.لتوقع المطالبات االكتواری
 
 السنوات التيمعدالت الخسارة المتوقعة ألقرب  فيعقود التأمین  مطلوباتعلى قیاس  التأثیر األكبراالفتراضات التي یكون لھا  تتمثل 

 وقعت فیھا الحوادث. 
 
عتبر مؤشر على دقة عملیة التقدیر المتبعة من قبل الشركة. ترى الشركة أن االلتزامات مختلف التصورات یُ حول  إن تحلیل الحساسیة 

في بیان المركز المالي كافیة، إال أنھا تعترف بأن عملیة التقدیر ترتكز على بعض المتغیرات  المعلن عنھاالخاصة بالمطالبات 
 مطالبات بصورة نھائیة.واالفتراضات التي قد تختلف عند تسویة ال



 

 ٤٤ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 (تابع)التأمین عقود التأمین وموجودات إعادة  مطلوبات .۱۳
 

 (تابع)االفتراضات والحساسیات  
  

 جدول تطور المطالبات  
 

 سنة التأمین 
 اإلجمالي ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ 

 درھم درھم درھم درھم درھم اإلجمالي
      تقدیر صافي تكالیف المطالبات المتكبدة

 ۸۳۰٫۲٦۰٫٦۰٤ ۳۷۳٫۰٦٦٫۷۱۱ ۱۸۰٫۷٤٥٫٥۷٥ ۱۹۸٫۲٤٥٫۹۰۱ ۷۸٫۲۰۲٫٤۱۷ في نھایة سنة التأمین -
 ۷۰٦٫۷۷۲٫۱٦۱ - ۳۲۳٫۹٤٦٫٤۰٥ ۲٥۳٫٤۸۹٫٥۲۰ ۱۲۹٫۳۳٦٫۲۳٦ بعد سنة واحدة -
 ٤۱۰٫۷٥۸٫۷۳۷ - - ۲۷٤٫۸۱٤٫٤۸۸ ۱۳٥٫۹٤٤٫۲٤۹ بعد سنتین -
 ۱٥۰٫٤۲٥٫۱٦۰ - - - ۱٥۰٫٤۲٥٫۱٦۰ بعد ثالث سنوات -

 ۱٫۱۲۲٫۲٥۲٫۷٦۲ ۳۷۳٫۰٦٦٫۷۱۱ ۳۲۳٫۹٤٦٫٤۰٥ ۲۷٤٫۸۱٤٫٤۸۸ ۱٥۰٫٤۲٥٫۱٥۸ التقدیر الحالي للمطالبات المتكبدة
 )۸۹۸٫۹۲۱٫٥۸۷( )۲٦۸٫۸۳٦٫٥۲۲( )۲۳٤٫٦۷٦٫۸۸۲( )۲٥۸٫۷۳٤٫٤۲۹( )۱۳٦٫٦۷۳٫۷٥٤( الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ

 ------------------- ------------------- ------------------ ------------------ ----------------- 
 ۲۲۳٫۳۳۱٫۱۷٥ ۱۰٤٫۲۳۰٫۱۸۹ ۸۹٫۲٦۹٫٥۲۳ ۱٦٫۰۸۰٫۰٥۹ ۱۳٫۷٥۱٫٤۰٤ االلتزامات المعترف بھا

 --------------  --------------- --------------- ---------------- --------------- 
 ٤٤٫۳۲۰٫۹٤۰     االلتزامات المتعلقة بسنوات سابقة

     --------------- 
إجمالي االلتزامات المدرجة في بیان 

    المركز المالي
 

۲٦۷٫٦٥۲٫۱۱٥ 
     ========= 

      صافي
      تقدیر صافي المطالبات المتكبدة

 ٥۷۸٫٥۳٦٫۳۰۰ ۱۸۲٫۹٦۲٫۹۲۷ ۱٥۲٫۳۹۷٫۲٤۸ ۱۸۰٫۳۸٦٫۲۰۱ ٦۲٫۷۸۹٫۹۲٤ في نھایة سنة التأمین -
 ٥۱۱٫۹٤۷٫۲۸۳ - ۱۹٦٫٥۷٥٫۰۷۰ ۲۱۷٫۳۰۷٫٥۱۲ ۹۸٫۰٦٤٫۷۰۱ بعد سنة واحدة -
 ۳۲۲٫۹۲۱٫۳۱۱ - - ۲۲۲٫۸۰۹٫۸۰۷ ۱۰۰٫۱۱۱٫٥۰٤ بعد سنتین -
 ۱۰۲٫۰۰٥٫۳٤۹ - - - ۱۰۲٫۰۰٥٫۳٤۹ بعد ثالث سنوات -

 ۷۰٤٫۳٥۳٫۱٥۱ ۱۸۲٫۹٦۲٫۹۲۷ ۱۹٦٫٥۷٥٫۰۷۰ ۲۲۲٫۸۰۹٫۸۰۷ ۱۰۲٫۰۰٥٫۳٤۷ التقدیر الحالي للمطالبات المتكبدة
 )٦٥۲٫٥٥٤٫۲۲٤( )۱٤۷٫٦۱۳٫۳٤۹( )۱۸٥٫۲٤۱٫٤۱٥( )۲۱۹٫۱۷۸٫٤۸۳( )۱۰۰٫٥۲۰٫۹۷۷( الدفعات المتراكمة حتى تاریخھ

 ------------------ ------------------- ------------------ ------------------ ----------------- 
 ٥۱٫۷۹۸٫۹۲۷ ۳٥٫۳٤۹٫٥۷۸ ۱۱٫۳۳۳٫٦٥٥ ۳٫٦۳۱٫۳۲٤ ۱٫٤۸٤٫۳۷۰ االلتزامات المعترف بھا

 ------------ ------------- --------------- --------------- -------------- 
 ۲٫۳۹۰٫٥۲۷     االلتزامات المتعلقة بسنوات سابقة

     ------------- 
إجمالي االلتزامات المدرجة في بیان 

 المركز المالي
    

٥٤٫۱۸۹٫٤٥٤ 
     ========= 

  



 

 ٤٥ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 

  (تابع) عقود التأمین وموجودات إعادة التأمین مطلوبات .۱۳
 
 لتقریر االكتواري حول المخصصات التقنیةافیما یلي ملخص  
 

 ۲۰۱٦سمبر دی ۳۱كما في                                 إجمالي االحتیاطیات
  اإلجمالي التأمینات العامة التأمینات على الحیاة 
 درھم  درھم  درھم  
    

(تتضمن المطالبات  قید التسویةاحتیاطي المطالبات 
 ۲٦۷٫٦٥۲٫۱۱٥ ۲٦٦٫٤٥٦٫٦٤۰ ۱٫۱۹٥٫٤۷٥ )والتي لم یتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة 

 ۲۳٦٫۲۹۳٫۹۷۸ ۲۳٦٫۲۹۳٫۹۷۸ - احتیاطي األقساط غیر المكتسبة
 ۷۱٫۹٦۳٫۸۱٤ - ۷۱٫۹٦۳٫۸۱٤ صندوق التأمین على الحیاة

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

 ٥۷٥٫۹۰۹٫۹۰۷ ٥۰۲٫۷٥۰٫٦۱۸ ۷۳٫۱٥۹٫۲۸۹ اإلجمالي
 ================ ================= ================= 

 
 ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱كما في  حتیاطیاتصافي اال

 اإلجمالي التأمینات العامة التأمینات على الحیاة 
 درھم  درھم  درھم  
    

 (تتضمن المطالبات  قید التسویةاحتیاطي المطالبات 
 ٥٤٫۱۸۹٫٤٥٤ ٥۳٫۷٤٥٫۳٤٤ ٤٤٤٫۱۱۰ )والتي لم یتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة   

 ۱۰۷٫۸۷۱٫٦٤۲ ۱۰۷٫۸۷۱٫٦٤۲ - احتیاطي األقساط غیر المكتسبة
 ۷۱٫۹٦۳٫۸۱٤ - ۷۱٫۹٦۳٫۸۱٤ صندوق التأمین على الحیاة

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

 ۲۳٤٫۰۲٤٫۹۱۰ ۱٦۱٫٦۱٦٫۹۸٦ ۷۲٫٤۰۷٫۹۲٤ اإلجمالي
 =============== ================= ================= 

 
  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في  إجمالي االحتیاطیات

  اإلجمالي التأمینات العامة التأمینات على الحیاة 
 درھم  درھم  درھم  
    

 احتیاطي المطالبات القائمة (تتضمن المطالبات 
 ۱۹٥٫۳٥۷٫۹۲۹ ۱۸٥٫۹٥٤٫۲۳۳ ۹٫٤۰۳٫٦۹٦ )والتي لم یتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة   

 ۲۳٦٫۰۳۳٫۲٦٤ ۲۳۲٫۳٤۰٫۸۲۲ ۳٫٦۹۲٫٤٤۲ قساط غیر المكتسبةاحتیاطي األ
 ٦۲٫٥۰۷٫٥۹۲ - ٦۲٫٥۰۷٫٥۹۲ صندوق التأمین على الحیاة

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

 ٤۹۳٫۸۹۸٫۷۸٥ ٤۱۸٫۲۹٥٫۰٥٥ ۷٥٫٦۰۳٫۷۳۰ اإلجمالي
 ============== ================= ================= 
    

  ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱كما في  صافي االحتیاطیات
  اإلجمالي التأمینات العامة التأمینات على الحیاة 
 درھم  درھم  درھم  
    

 احتیاطي المطالبات القائمة (تتضمن المطالبات 
 ٦۷٫۱۷٤٫٤۰۲ ٦٤٫۰۸۷٫۲٦٦ ۳٫۰۸۷٫۱۳٦ )والتي لم یتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة   

 ۱٤۱٫٤٦۸٫۰۲۳ ۱۳۹٫۱۸٦٫٤۸۱ ۲٫۲۸۱٫٥٤۲ احتیاطي األقساط غیر المكتسبة
 ٦۲٫٥۰۷٫٥۹۲ - ٦۲٫٥۰۷٫٥۹۲ صندوق التأمین على الحیاة

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

 ۲۷۱٫۱٥۰٫۰۱۷ ۲۰۳٫۲۷۳٫۷٤۷ ٦۷٫۸۷٦٫۲۷۰ اإلجمالي
 =============== ================= ================= 

 
تم إجراء تقدیر اكتواري لمطالبات التأمین من قبل خبیر اكتواري مستقل وفقاً لمتطلبات اللوائح المالیة الجدیدة الصادرة بموجب 

تقدیرات إلجمالي التكالیف المتوقعة للمطالبات  فیما یتعلق بشركات ووكالء التأمین. یتم وضع ۲۰۰۷لسنة  ٦القانون االتحادي رقم 
في تاریخ التقریر باستخدام مجموعة من األسالیب القیاسیة لتوقع المطالبات االكتواریة، وذلك استناداً  والتي لم یتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة 

 إلى البیانات التجریبیة واالفتراضات الحالیة التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي.



 

 ٤٦ 

 كة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)الشر
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 والذمم الدائنة األخرى   ذمم التأمین الدائنة .۱٤
  ۲۰۱٦  ۲۰۱٥  
 درھم درھم 
   
 ۱۷٫۹۷٥٫۸۳٥ ۳۲٫۹٤۱٫۰۱٥ الدائنین

 ٦۷٫۷۱۷٫۰۸٤ ۷۷٫۰۷۳٫۲٥۸ شركات إعادة التأمین 
 ۱۸٫۷٥۷٫٥۰٤ ٥٥٫۱۰٤٫۱۸۸ احتیاطي أقساط تأمین محتفظ بھ

 ۱۲٫۱۳۳٫٦۲۸ ۳٫۳٤۰٫۲۷۳ )۲۰(راجع اإلیضاح  عالقة اف ذاتطرأالمستحق إلى 
 ٦٫۲۲۰٫۲٤۸ ۸۹٦٫۳٤٥. مصروفات مستحقة 

 ۱۰٫۸٦۲٫٥٦٥ ۱۱٫۸٦۳٫٤۲٥ تعویضات نھایة الخدمة للموظفین
 ٦٫۸۲۳٫٦۳۰ ٥٫۹۷۹٫۸۷۷ عموالت مستحقة الدفع

 ۳٫۹۳۷٫۹۳۹ ۱٫٦۷۰٫٤۷۸ دائنة أخرى أرصدة
 ----------------- ---------------- 

 ۱٥۳٫٤۲۸٫٤۳۳ ۱۹۳٫۸٦۸٫۸٥۹ دیسمبر ۳۱في 
 ========== ========= 

 
 رأس المال واالحتیاطیات   .۱٥

 
 درھم لكل سھم. ۱بقیمة  سھم ۱٤۹٫۹٥٤٫۱۱۲ منرأسمال الشركة المصدر والمدفوع بالكامل  یتألف 
 

                 ۲۰۱٦                ۲۰۱٥ 
 درھم عدد األسھم درھم عدد األسھم 
     

 ۱٤۹٫۹٥٤٫۱۱۲ ۱٤۹٫۹٥٤٫۱۱۲ ۱٤۹٫۹٥٤٫۱۱۲ ۱٤۹٫۹٥٤٫۱۱۲ دیسمبر ۳۱في 
 ========= ========= ========= ========= 

 
من  ٪۱۰، تقوم الشركة بتحویل ۲۰۱٥لسنة  ۲والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم لشركة ل للنظام األساسيوفقاً  

من رأسمال الشركة. ووفقاً  ٪٥۰افي أرباحھا السنویة، إن وجدت، إلى االحتیاطي القانوني حتى یصبح ھذا االحتیاطي مساویاً لـص
من  إیقاف ھذا التحویل، إلى االحتیاطي العام إلى أن یتم إن وجدتمن صافي األرباح السنویة،  ٪۱۰، یتم تحویل للنظام األساسيأیضاً 

تحددھا الجمعیة  التي غراضفي األاالحتیاطي العام  استخدامبناًء على اقتراح مجلس اإلدارة. یمكن  العادیةة قبل الجمعیة العمومی
 على توصیات مجلس اإلدارة.  بناءً  العادیةالعمومیة 

 
العادلة من خالل  المصنفة بالقیمة من صافي التغیر التراكمي في القیمة العادلة للموجودات المالیة القیمة العادلة لف احتیاطيیتأ 

 .اإلیرادات الشاملة األخرى
 

 توزیعات األرباح النقدیة المقترحة  .۱٦
 
 .ملیون درھم) ۱٥: ۲۰۱٥ملیون درھم ( ۱۷٫۹ دارة توزیعات أرباح نقدیة بمبلغیقترح مجلس اإل 
 

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة  .۱۷
 
، اقترح مجلس اإلدارة مكافآت ۱۹۸٤لعام  ۸من قانون الشركات التجاریة رقم  ۱۱۸وفقاً لتفسیر وزارة االقتصاد والتخطیط للمادة  

  ملیون درھم). ۱٫۱: ۲۰۱٥ملیون درھم ( ۱ .٥ بمبلغ



 

 ٤۷ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 

  صافي اإلیرادات من االستثمارات    .۱۸
 دیسمبر ۳۱للسنة المنتھیة في  
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ٤٫۰٤۳٫٥۲۱ ۲٫۱۷۷٫۲۷۱ إیرادات توزیعات األرباح  
 ۷٫۷۷۳٫۹۳۰ ٦٫٥۹۱٫٤۳۲ األرباح المحققة من استثمارات 

 بالقیمة العادلة من  غیر المحققة من استثمارات األرباح/ (الخسائر)
 )۹٫۹۳٤٫٥٥۸( ۲٫۰۳٤٫۷۲۲ خالل األرباح أو الخسائر 

 )٤۳۸٫۸۷۲( )٤۱٦٫۸۱۸( مصروفات/ تكالیف أوراق مالیة 
 --------------- ------------- 
 ۱۰٫۳۸٦٫٦۰۷ ۱٫٤٤٤٫۰۲۱ 
 ========= ======= 

 
  المصروفات العمومیة واإلداریة .۱۹

 دیسمبر ۳۱السنة المنتھیة في    
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ٤۷٫٥۲۱٫۱٦٥ ٥۰٫۹۳۹٫۸۰۸ بعملیات التأمینالمصروفات العمومیة واإلداریة الخاصة 
 ۱۰٫۷۱٥٫٦۷۷ ۱۲٫۷٥۳٫۲۲۸ لالستثمارات والعملیات المركزیة – أخرى 

 ---------------- --------------- 
 ٥۸٫۲۳٦٫۸٤۲ ٦۳٫٦۹۳٫۰۳٦ اإلجمالي 
 ========= ========= 
 

  تشتمل المصروفات العمومیة واإلداریة أعاله على التكالیف التالیة:
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ۳٦٫۱۷۹٫۱۳٦ ۳۹٫۹۰٤٫۹٤۰ تكالیف موظفین 
 ۲٫٥۸۰٫٦٥۸ ۲٫۱۷۰٫٥٥۳ إیجارات 

 ٤٫۸٦۸٫۸۰۲ ۳٫۷۲۰٫۸۱۹ ستھالك اال
 ۱٤٫٦۰۸٫۲٤٦ ۱۷٫۸۹٦٫۷۲٤ أخرى

 --------------- --------------- 
 ٥۸٫۲۳٦٫۸٤۲ ٦۳٫٦۹۳٫۰۳٦ اإلجمالي

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

 ٤۰۰ ۳۷۱ دیسمبر  ۳۱عدد الموظفین في 
 ======== ======== 
 

: ال شيء) ألغراض المساھمات ۲۰۱٥ملیون درھم ( ۰٫۰۳بتقدیم  ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱قامت الشركة خالل السنة المنتھیة في  
 المجتمعیة المختلفة.



 

 ٤۸ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 معامالت األطراف ذات العالقة .۲۰
 
المطالبات والدخول في معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن  وسدادبتحصیل األقساط  ،في سیاق أعمالھا االعتیادیة ،تقوم الشركة 

ا تم االتفاق یتم إجراء ھذه المعامالت وفقاً لم (المعدل). ۲٤تعریف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعیار المحاسبـي الدولي رقـم 
أن شروط ھذه المعامالت ال تختلف بصورة ملحوظة عن الشروط التي كان من الممكن الحصول علیھا من ترى إدارة الشركة  علیھ.

  أطراف أخرى.
 

 فیما یلي تفاصیل المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  أ)
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ٥٥٫٦٤۹٫۳۰۱ ٥۰٫۹۷٦٫۲۸۰ أقساط مكتتبة
 ========= ========= 

 ٤٥٫٦۱٦٫۳٥۲ ۳٥٫٥۱۳٫۱۷٤ مدفوعة مطالبات
 ======== ======== 

 ۹٫۰۱۸٫٥٤۲ ۹٫٦٦۱٫٥۸۱ بما في ذلك االمتیازات) المكافآت( أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئیسیین
 ======== ======= 

 ۷۸٤٫۸۸۸ ۳٥۸٫۹۸۹ إیرادات الفائدة
 ======== ======== 

 ۲۷٫۹۳۳٫۷۱۳ ۱۲٫۸۲۲٫۲٤۷ ات أرباح مدفوعةتوزیع
 ======== ======== 

 

 المستحق من أطراف ذات عالقة ب)
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ۲٥٫۳٤٥٫٤٦٥ ۱۰٫۳٤۲٫۸۹۸ (مدرجة ضمن الذمم المدینة)أقساط تأمین مدینة 
 ========= ======== 

 

 المستحق إلى أطراف ذات عالقة ج)
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ۱۲٫۱۳۳٫٦۲۸ ۳٫۳٤۰٫۲۷۳ (مدرجة ضمن الذمم الدائنة) مبلغ مستحق الدفع إلى طرف ذي عالقة
 ======== ======== 

 

 النقد وما یعادلھ )د
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ۲۳٫۲۰٥٫٦۳۲ ۲۲٫۳٦۳٫٥۹۱ النقد لدى البنك
 ========= ======== 

 ٥۷٫۷۲۷٫٥۰٥ ٥۸٫۹٦٤٫۰٤۹ ودائع قصیرة األجل
 ========= ======== 

 



 

 ٤۹ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
 

 إیضاحات (تابع) 
 

 االرتباطات وااللتزامات الطارئة .۲۱
 

 كمؤجر اإلیجارعقود 
 

  غیر القابلة لإللغاء كما یلي: التشغیلي اإلیجاریتم دفع إیجارات عقود 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ۲۷٤٫٦۱٥ ۸۳٥٫۰۹٥ أقل من سنة
 

تجدید عقد اإلیجار بعد ذلك  إمكانیةتمتد عادًة عقود اإلیجار لمدة سنة مع مكاتب بموجب عقود إیجار تشغیلي. بتأجیر الشركة  تقوم
 التاریخ. 

 
ملیون  ٦٫۲بمبلغ  خالل السنة االعترافتم  السوق. فيبحیث تعكس اإلیجارات السائدة  عادًة بصورة سنویة تنخفض اإلیجارات ترتفع/
 .التشغیلي اإلیجارمن عقود  اتیجاراإل إیراداتجمالي إعلى أنھ  ملیون درھم) ٦٫۳: ۲۰۱٥(درھم 

 
 االرتباطات الرأسمالیة

 
  .)يء: ال ش۲۰۱٥(يء ال ش ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱بلغت االرتباطات الرأسمالیة كما في 

 
 الضمانات

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ۹٫٤٦۷٫۷۷۹ ۹٫۸۳٦٫۲۳٤ خطابات ضمان
 ======== ======= 
 

ملیون درھم) مرھونة كضمان فیما یتعلق بالضمانات المذكورة أعاله  ۱٥٫۱: ۲۰۱٥ملیون درھم ( ۱٥٫٤ھناك ودائع ثابتة بمبلغ 
 ملیون درھم) لصالح وزارة االقتصاد. ۷٫٥: ۲۰۱٥ملیون درھم ( ۷٫٥). تشتمل الضمانات على ضمان بمبلغ ۱۲(راجع اإلیضاح 

 
 ت الطارئةااللتزاما

 
یتم فیما یتعلق بأنشطتھا التأمینیة. تدخل الشركة، على غرار شركات التأمین األخرى، كمدعى علیھا في عدد من القضایا القانونیة 

تدفقات  في شكلمخصص على أساس كل حالة على حدة عندما یكون من المحتمل أن ینتج في النھایة خسارة على الشركة  رصد
 .ادیة وعندما یمكن تقدیر قیمة التدفقات الخارجة بصورة موثوقةخارجة للموارد االقتص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ٥۰ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
  

 إیضاحات (تابع) 
 

   القطاع  حولالمعلومات  . ۲۲

  
   التشغیلیةمعلومات حول القطاعات  

 تقدیم التقاریر حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئیسیة.عند  ةالشرك تستند إلیھالتأمین على الحیاة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي العامة و قطاعین أعمال ھما التأمیناتتم تقسیم الشركة إلى ألغراض إداریة  
 

  التأمینات العامة          التأمین على الحیاة       اإلجمالي              
۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦  
  درھم درھم درھم درھم درھم درھم

 التأمینإیرادات       
 إجمالي أقساط التأمین المكتتبة ٤۸٤٫۲۰۷٫٦٤٦ ٤۳٤٫۱۹۲٫۳۳٥ ٦٥٫۸۱۰٫۳۳٦ ٥٦٫۷۱۰٫۹۰٦ ٥٥۰٫۰۱۷٫۹۸۲ ٤۹۰٫۹۰۳٫۲٤۱

 عادة التأمین المتنازل عنھ إ )۲۷٤٫٥۷۳٫۱۲۳( )۱٦۱٫۹۷٦٫۳٤۰( )۲۳٫۷۸۹٫۹۰۰( )۲۰٫٥۷۰٫٥٥۷( )۲۹۸٫۳٦۳٫۰۲۳( )۱۸۲٫٥٤٦٫۸۹۷(
------------------ ------------------- ---------------- ------------------ ------------------ ------------------  

 صافي أقساط التأمین  ۲۰۹٫٦۳٤٫٥۲۳ ۲۷۲٫۲۱٥٫۹۹٥ ٤۲٫۰۲۰٫٤۳٦ ۳٦٫۱٤۰٫۳٤۹ ۲٥۱٫٦٥٤٫۹٥۹ ۳۰۸٫۳٥٦٫۳٤٤
 غیر المكتسبة التأمین أقساطمخصص التغیر في  ۳۳٫٤۸۷٫۷٦٥ )۲۹٫۳۲۱٫۱٤٥( ۱۰۸٫٦۱٥ )۳۲۲٫۱۷۳( ۳۳٫٥۹٦٫۳۸۰ )۲۹٫٦٤۳٫۳۱۸(

 إعادة التأمین المكتسبةعموالت  ۳٤٫۹٥۳٫۱۲۱ ۳٦٫٦٦۱٫۸۳۹ ٤٫۲۷٤٫۳۳٥ ۱٤٫۸۲۸٫٥۱۹ ۳۹٫۲۲۷٫٤٥٦ ٥۱٫٤۹۰٫۳٥۸
---------------- ----------------- --------------- ---------------- ---------------- -----------------  

 التأمینإجمالي إیرادات  ۲۷۸٫۰۷٥٫٤۰۹ ۲۷۹٫٥٥٦٫٦۸۹ ٤٦٫٤۰۳٫۳۸٦ ٥۰٫٦٤٦٫٦۹٥ ۳۲٤٫٤۷۸٫۷۹٥ ۳۳۰٫۲۰۳٫۳۸٤
========= ========== ======== ========= ========= ==========  

 مصروفات التأمین      
 المتكبدة المطالباتصافي  )۱٦۲٫۱۷۱٫٦۲۲( )۱۸۹٫۲۲٥٫۷۰۱( )۲۸٫۱٥۰٫۰۱۳( ۳۰٫۱٥۲٫٦۸٥( )۱۹۰٫۳۲۱٫٦۳٥( )۲۱۹٫۳۷۸٫۳۸٦(
 المتكبدةالعموالت  )٥۲٫۹٤٦٫۳۰٥( )۳۳٫٥٥۷٫۱٦٤( )٥٫٥٤٥٫۹۰۸( )٥٫۸٥۹٫٦۷۸( )٥۸٫٤۹۲٫۲۱۳( )۳۹٫٤۱٦٫۸٤۲(
 المصروفات اإلداریة  )٤۳٫۸۹۳٫۰۹٤( )۳۹٫۸٥۹٫۲۰۰( )۷٫۰٤٦٫۷۱٤( )۷٫٦٦۱٫۹٦٥( )٥۰٫۹۳۹٫۸۰۸( )٤۷٫٥۲۱٫۱٦٥(

------------------ ------------------- ---------------- ----------------- ------------------ -------------------  
  مصروفات التأمینإجمالي  )۲٥۹٫۰۱۱٫۰۲۱( )۲٦۲٫٦٤۲٫۰٦٥( )٤۰٫۷٤۲٫٦۳٥( )٤۳٫٦۷٥٫۳۲۸( )۲۹۹٫۷٥۳٫٦٥٦( )۳۰٦٫۳۱٦٫۳۹۳(

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

 صندوق التأمین على الحیاةاألرباح قبل الحركة في  ۱۹٫۰٦٤٫۳۸۸ ۱٦٫۹۱٤٫٦۲٤ ٥٫٦٦۰٫۷٥۱ ٦٫۹۷۲٫۳٦۷ ۲٤٫۷۲٥٫۱۳۹ ۲۳٫۸۸٦٫۹۹۱

۸۳۰٫٥٥۰ )۱۰٫۰۱۷٫۱۰۰( ۸۳۰٫٥٥۰ )۱۰٫۰۱۷٫۱۰۰( - - 
  والمبالغ المستحقةفي صندوق التأمین على الحیاة  صافي الحركة

 خاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحداتحاملي وثائق التأمین الل  

)۳٫۳۳۹٫۳۳٥( ۲٫۸٦۷٫۹٦۳ )۳٫۳۳۹٫۳٥٥( ۲٫۸٦۷٫۹٦۳ - - 
 في القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا الزیادة/ (النقص)

 للمنتجات المرتبطة بالوحدات  
---------------- --------------- -------------- ---------------- -------------- ---------------  
 أرباح التأمین إجمالي  ۱۹٫۰٦٤٫۳۸۸ ۱٦٫۹۱٤٫٦۲٤ )۱٫٤۸۸٫۳۸٦( ٤٫٤٦۳٫٥٦۲ ۱۷٫٥۷٦٫۰۰۲ ۲۱٫۳۷۸٫۱۸٦

======== ========= ======== ========= ======== ========  
 راتوالفوائد وإیرادات اإلیجا ستثماراتمن اال األرباح     ۲۳٫٦۱٤٫٥۰٤ ۱۲٫۸٤۱٫۲۰٦

 مصروفات غیر مخصصة     )۱۲٫۷٥۳٫۲۲۸( )۱۰٫۷۱٥٫٦۷۷(
----------------- -----------------      
 أرباح السنة      ۲۸٫٤۳۷٫۲۷۸ ۲۳٫٥۰۳٫۷۱٥

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



 

 ٥۱ 

 الشركة الوطنیة للتأمینات العامة (ش.م.ع.)
  

 إیضاحات (تابع) 
 

   (تابع)القطاع  حولالمعلومات   ۲۲-۱

  
   التشغیلیةت معلومات حول القطاعا 

 تقدیم التقاریر حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئیسیة.عند  ةالشرك تستند إلیھالتأمین على الحیاة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي قطاعین أعمال ھما التأمینات العامة وتم تقسیم الشركة إلى ألغراض إداریة 
 

  التأمینات العامة          یاةالتأمین على الح       اإلجمالي              
۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٦  
  درھم درھم درھم درھم درھم درھم

 الموجودات      
       

 الممتلكات والمعدات ۳۲٫۷۲۹٫۰٦۳ ۳۳٫۹۰۹٫٥۸۰ ۸٤۸٫۱٥۸ ۸٤۸٫۱٥۸ ۳۳٫٥۷۷٫۲۲۱ ۳٤٫۷٥۷٫۷۳۸
 یر الملموسةالموجودات غ ۱٫٦۷۱٫٥۹۷ ۱٫۹٥۸٫٥۰۳ - - ۱٫٦۷۱٫٥۹۷ ۱٫۹٥۸٫٥۰۳

 العقارات االستثماریة ۲۲۷٫۲۷۷٫۸۲۷ ۲۲٥٫۷۸۱٫۰٦۰ - - ۲۲۷٫۲۷۷٫۸۲۷ ۲۲٥٫۷۸۱٫۰٦۰
 األوراق المالیة االستثماریة ۱۳۸٫٦۷۲٫۷۷۰ ۱٤۷٫۳۰۰٫٤۹۷ ۸۸٫۲۳۳٫٤۸۲ ۹۲٫٤٥٦٫۸٥۳ ۲۲٦٫۹۰٦٫۲٥۲ ۲۳۹٫۷٥۷٫۳٥۰
 وجودات إعادة التأمینم ۳۲۹٫۲۳۲٫۷۲۲ ۲۱٥٫۰۲۱٫۳۰۸ ۱۲٫٦٥۲٫۲۷٥ ۷٫۲۷۲٫٤٦۰ ۳٤۱٫۸۸٤٫۹۹۷ ۲۲۲٫۷٤۸٫۷٦۸
 ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى ۱٦۸٫۸٤۱٫٤٥۳ ۱۷٦٫٤۱۷٫٤۸٦ ۷٫٤۲۸٫٥۹۸ ۱۲٫۲۲٤٫۱٤۲ ۱۷٦٫۲۷۰٫۰٥۱ ۱۸۸٫٦٤۱٫٦۲۸
 النقد واألرصدة المصرفیة ۲۱٦٫۸٥۷٫۲۳۸ ۱۹٤٫٦٤٦٫۹۷٦ ۳۰٫۳۹۷٫۱۷٦ ۱۰٫۷۷٤٫٤۹۱ ۲٤۷٫۲٥٤٫٤۱٤ ۲۰٥٫٤۲۱٫٤٦۷

----------------------- ------------------------ --------------------- --------------------- -------------------- -------------------------  
 جمالي الموجوداتإ ۱٫۱۱٥٫۲۸۲٫٦۷۰ ۹۹٥٫۰۳٥٫٤۱۰ ۱۳۹٫٥٥۹٫٦۸۹ ۱۲٤٫۰۳۱٫۱۰٤ ۱٫۲٥٤٫۸٤۲٫۳٥۹ ۱٫۱۱۹٫۰٦٦٫٥۱٤

============= ============== ============ ============ =========== ==============  
 المطلوبات      

 عقود التأمین مطلوبات ٤۸٥٫۳۹۱٫۳٤٤ ٤۱۸٫۲۹٥٫۰٥٥ ۹۰٫٥۱۸٫٥٦۳ ۷٥٫٦۰۳٫۷۳۰ ٥۷٥٫۹۰۹٫۹۰۷ ٤۹۳٫۸۹۸٫۷۸٥
 ذمم التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى ۱۸۷٫٤۱٦٫۰٥٥ ۱٤۷٫۹۰٤٫۸٤٥ ٦٫٤٤٤٫۹۸٥ ٥٫٥۲۳٫٥۸۸ ۱۹۳٫۸٦۱٫۰٤۰ ۱٥۳٫٤۲۸٫٤۳۳

۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ - - 
 حاملي وثائق التأمین الخاصةلع مستحقة الدفالمبالغ 

 بالمنتجات المرتبطة بالوحدات  
-------------------- --------------------- -------------------- --------------------- -------------------- ---------------------  

  المطلوباتإجمالي  ٦۷۲٫۸۰۷٫۳۹۹ ٥٦٦٫۱۹۹٫۹۰۰ ۱۳٤٫۱٥۹٫۱٥۰ ۱۱۷٫۷٦۲٫۰٤۱ ۸۰٦٫۹٦٦٫٥٤۹ ٦۸۳٫۹٦۱٫۹٤۱
=========== ============ =========== ============ =========== ============  

       
 حقوق الملكیة      

 رأس المال - - - - ۱٤۹٫۹٥٤٫۱۱۲ ۱٤۹٫۹٥٤٫۱۱۲
 القانوني ياالحتیاط - - - - ۷۳٫۱٤۳٫٦۰٦ ۷۰٫۲۹۹٫۸۷۸
 االحتیاطي العام - - - - ۷۲٫٥۲۷٫٦۲۰ ٦۹٫٦۸۳٫۸۹۲

 احتیاطي القیمة العادلة - - - - ۳٥٦٫۱۲۱ )۱۰۰٫٥٤٥(
 األرباح المحتجزة - - - - ۱٥۱٫۸۸٦٫٥۳۲ ۱٤٥٫۲٦۷٫۲۳٦

-------------------- --------------------- --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------  
 إجمالي حقوق الملكیة  - - - ٤٤۷٫۸٦۷٫۹۹۱ ٤۳٥٫۱۰٤٫٥۷۳

============ ============ ============ ============ ============ ============  
----------------------- ------------------------ --------------------- --------------------- --------------------- ---------------------  

 إجمالي حقوق الملكیة والمطلوبات  - - - ۱٫۲٥٤٫۸۳٤٫٥٤۰ ۱٫۱۱۹٫۰٦٦٫٥۱٤
============= ============== ============ ============== ============ ============  



 

 ٥۲ 

 (ش.م.ع.) الشركة الوطنیة للتأمینات العامة
  

 إیضاحات (تابع) 
 

 ربحیة السھم  .۲۳
 

یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة عن طریق تقسیم صافي أرباح السنة على متوسط عدد األسھم المرجحة القائمة بعد تعدیلھ لبیان 
  أسھم المنحة المصدرة خالل السنة كما ھو مبین أدناه:

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ۲۳٫٥۰۳٫۷۱٤ ۲۸٫٤۳۷٫۲۷۸ سنة صافي أرباح ال
 ========= ======== 

 متوسط عدد األسھم المرجحة القائمة خالل السنة 
 ۱٤۹٫۹٥٤٫۱۱۲ ۱٤۹٫۹٥٤٫۱۱۲ إلصدار أسھم منحة) تعدیلھ(بعد   
 ========= ========= 

 ۱٦.۰ ۱۹.۰ ربحیة السھم األساسیة
 === === 
 

 ساسیة. ال یوجد تأثیر للتخفیض على ربحیة السھم األ
 

بالقیمة العادلة من خالل األرباح أو  –مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمین فیما یتعلق بالمنتجات المرتبطة بالوحدات المبالغ  .۲٤
 الخسائر

 
 استحوذت الشركة خالل السنة على محفظة وثائق تأمین للمنتجات المرتبطة بالوحدات من شركة أیھ في آى في أیھ لیمتد.

 
 خالل السنة:الحركة 

 
 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ 
 درھم درھم 
   

 ٤۱٫۹۹۰٫۹۸۸ ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ ینایر  ۱كما في 
 ۱۳٫۲۷۹٫٦۷۱ ۷٫۱۹۹٫٦۸۹ المبلغ المستثمر من قبل حاملي وثائق التأمین

 / التنازل االنقضاءالمبلغ المسحوب عند االسترداد مقابل 
 )۱٥٫۲۹٦٫٥۸۱( )۹٫٥۰٦٫۷۷۳( بل حاملي وثائق التأمینمن ق
 )۳٫۳۳۹٫۳٥٥( ۲٫۸٦۷٫۹٦۳ یر في القیمة العادلةالتغ

 ---------------- --------------- 
 ۳٦٫٦۳٤٫۷۲۳ ۳۷٫۱۹٥٫٦۰۲ )۱-۱۰(إیضاح  دیسمبر ۳۱في 

 ========= ======== 
 أرقام المقارنة .۲٥
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