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 تقرير مدقق الحسابات المستقل 
  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات  إلى السادة المساھمين في شركة

  

  التقرير حول البيانات المالية

  

تأمين (ش.م.ع) ("الشركة") والتي تتكون من بيان المركز  -لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة لشركة تكافل ا3مارات 
وبيان الدخل وبيان الدخل الشامل وبيان التغيرات في حقوق الملكية وبيان التدفقات النقدية  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المالي كما في 

  للسنة المنتھية في ذلك التاريخ وملخص السياسات المحاسبية الھامة والمعلومات التفسيرية اJخرى.

  

  مسؤولية ا�دارة عن البيانات المالية

  

إن ا3دارة مسؤولة عن إعداد ھذه البيانات المالية وعرضھا بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادھا 
) لسنة ٦والقانون اBتحادي رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٢طبقاً لRحكام السارية للقانون اBتحادي لدولة ا3مارات العربية المتحدة رقم (

وعن تلك الرقابة الداخلية التي ترى ا3دارة أنھا  ،والتعليمات المالية الصادرة عن ھيئة التأمين بشأن شركات التأمين ٢٠٠٧
  ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية خالية من أي أخطاء جوھرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

  

  مدقق الحسابات مسؤولية

  

ر يتنحصر مسؤوليتنا في إبداء رأينا حول ھذه البيانات المالية بناًء على عملية التدقيق التي قمنا بھا. لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعاي
عقول مالتدقيق الدولية. تستدعي ھذه المعايير التزامنا بالمتطلبات اJخ>قية وتخطيط وتنفيذ عملية التدقيق للتوصل إلى تأكيد 

  حول ما إذا كانت البيانات المالية خالية من أي أخطاء جوھرية.

  

تتضمن عملية التدقيق القيام بإجراءات للحصول على إثباتات تدقيق حول المبالغ وا3فصاحات الواردة في البيانات المالية. تستند 
ا3جراءات المختارة إلى تقدير مدقق الحسابات، بما في ذلك تقييم مخاطر اJخطاء الجوھرية للبيانات المالية، سواًء كان ذلك 

أ. وعند القيام بتقييم تلك المخاطر، يأخذ مدقق الحسابات في اBعتبار الرقابة الداخلية المتصلة بإعداد بسبب اBحتيال أو الخط
المنشأة وعرضھا العادل للبيانات المالية بھدف تصميم إجراءات التدقيق المناسبة حسب الظروف، وليس لغرض إبداء الرأي 

التدقيق كذلك تقييماً لم>ءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية حول فعالية الرقابة الداخلية للمنشأة. تتضمن عملية 
  التقديرات المحاسبية المعدة من قبل ا3دارة، وكذلك تقييماً Jسلوب عرض البيانات المالية بشكٍل عام. 

  

  ية التدقيق. بناًء على عملنعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليھا كافية وم>ئمة لتوفير أساس مناسب للرأي الذي نبديه 

  
  







  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  )٤(  تعتبر جزءاً B يتجزأ من البيانات المالية.            ٥٥إلى  ٧ا3يضاحات المدرجة على الصفحات من 

  بيان الدخل الشامل  
s  

  

      
      ديسمبر ٣١السنة المنتھية في    

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  إيضاحات  
  درھم    درھم    

          العائد إلى حملة الوثائق:
  ١٦٩٫٤٦٥٫٣٣٥    ٤٠٢٫٨٢١٫٨٤٦  ٢٠  إجمالي المساھمات المكتتبة

  )٥٠٫٠٦١٫٨٦٣(    )٢٤٫٩٣٠٫٦٧٣(  ٢٠  التغيرات في المساھمات غير المكتسبة
          

   ١١٩٫٤٠٣٫٤٧٢     ٣٧٧٫٨٩١٫١٧٣  ٢٠  مساھمات التكافل المكتسبة
  )٢١٫١٨١٫٠٧٨(    )٥٨٫٠١١٫٣٤٤(   ٢٠  مساھمات إعادة تكافل متنازل عنھا

          
   ٩٨٫٢٢٢٫٣٩٤     ٣١٩٫٨٧٩٫٨٢٩  ٢٠  صافي المساھمات المكتسبة

          
  )٦١٫٩١٤٫٤٤٩(    )٢٤٥٫٧٥٩٫٩٣٧(  ٢١  إجمالي المطالبات المتكبدة 

   ٧٫٧٦١٫٩١٧     ٢٥٫٩٢٨٫٣٠٣  ٢١  حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة
          

  )٥٤٫١٥٢٫٥٣٢(    )٢١٩٫٨٣١٫٦٣٤(  ٢١  صافي المطالبات المتكبدة
          

  )٥٫٦١٧٫٨٥٥(    )١٤٫٩٦٢٫٣٦٨(    عموBت متكبدة
  )١٤٫٤٠٥٫٦٧٨(      )٢٥٫٦٢٩٫٣٥١(  ٨  رسوم تخصيص على وثائق التكافل على الحياة ورسوم أخرى

  ) ١٠٫٦٨٧٫٤٩٦(    )١٨٫٥٦٣٫٦٢١(  ٢٢  تغير في اBحتياطيات 
صافي التغّير في القيمة العادلة للعقود المرتبطة باستثمارات حملة 

  الوثائق
٨٨٫٤٩٢    ١٫١٩٣٫٠٩٧  ٢٢  

          
   ١٣٫٤٤٧٫٣٢٥     ٤٢٫٠٨٥٫٩٥٢    صافي إيرادات التكافل

          
  )٢٨٫٣٧٠٫٢٣١(    )٥٦٫٣٢٥٫٨٨٠(  ٢٣  رسوم وكالة

          
  )١٤٫٩٢٢٫٩٠٦(    )١٤٫٢٣٩٫٩٢٨(    صافي العجز من عمليات التكافل

          
          العائد إلى المساھمين:

   ٢٨٫٣٧٠٫٢٣١     ٥٦٫٣٢٥٫٨٨٠  ٢٣  رسوم وكالة من حملة الوثائق
   ٧٫٦٥٣٫٢٥٤    )١٠٫٣٦٣٫٣٠٨(  ٢٤  (خسارة)/ دخل اBستثمار

  ١٤٫٤٠٥٫٦٧٨    ٢٥٫٦٢٩٫٣٥١  ٨  الحياة ورسوم أخرىرسوم تخصيص على وثائق التكافل على 
  -    ٥٫٤٠٢٫٧٤٥  ١٢  ربح من بيع استثمار عقاري

  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٫٩٢٧٫٦١٥  ١٢  تغير في القيمة العادلة Bستثمارات عقارية
   ١٫١٢٧٫٩٧٥     ١٫٧٧٧٫٥٥٥  ٢٥  إيرادات أخرى
  )٧٫٧٨٩٫٤٣٩(    )١٧٫٦٩١٫٨٥٢(    عموBت متكبدة

  )٢٦٫١٦٣٫٦٨١(    )٣٨٫٥٥٣٫٢٠١(  ٢٦  مصاريف عمومية وإدارية
  )١٤٫٩٢٢٫٩٠٦(    )١٤٫٢٣٩٫٩٢٨(    مخصص قرض حسن ُمضاف Jموال حملة الوثائق

  إلى المساھمين ربح السنة العائد
  

  
١٠٫٢١٤٫٨٥٧  

  
٧٫١٨١٫١١٢   

          
  ٠٫٠٧    ٠٫١٠  ٢٧  ربحية السھم ا>ساسية والمخّفضة 

          
  -    -    الدخل الشامل اdخر

          
   ٧٫١٨١٫١١٢     ١٠٫٢١٤٫٨٥٧    الربح الشامل للسنةمجموع 

  
  
  
                



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  )٥(                تعتبر جزءاً B يتجزأ من البيانات المالية.            ٥٥إلى  ٧ا3يضاحات المدرجة على الصفحات من 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية 
  

  

                
  المجموع   متراكمة خسائر  قانوني احتياطي    رأس المال  

  درھم    درھم    درھم    درھم  
                

  ٦٧٫٥٥٦٫٣٤٩    )٨٢٫٤٤٣٫٦٥١(    -    ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
  -    ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    -    )٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٧ناقصاً: تخفيض رأس المال (إيضاح 

  ٧٫١٨١٫١١٢    ٧٫١٨١٫١١٢    -     -  مجموع الربح الشامل للسنة
  -    )٧١٨٫١١١(    ٧١٨٫١١١     -  )٣٠المحّول إلى اBحتياطي القانوني (إيضاح 

                

   ٧٤٫٧٣٧٫٤٦١    )٢٥٫٩٨٠٫٦٥٠(    ٧١٨٫١١١    ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    

  

  

  

  

  

  

  
   ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 

  
٧١٨٫١١١     ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    

  
)٢٥٫٩٨٠٫٦٥٠(    

  
٧٤٫٧٣٧٫٤٦١   

  ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    -    -    ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )١٧زائدا: الزيادة في رأس المال (إيضاح 

  ١٠٫٢١٤٫٨٥٧     ١٠٫٢١٤٫٨٥٧    -    -  مجموع الربح الشامل للسنة

  -    )١٫٠٢١٫٤٨٦(    ١٫٠٢١٫٤٨٦    -  )٣٠المحّول إلى اBحتياطي القانوني (إيضاح 
    

  

  

  

  
  

  

  ١٣٤٫٩٥٢٫٣١٨    )١٦٫٧٨٧٫٢٧٩(    ١٫٧٣٩٫٥٩٧     ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
    

  

    

  

  

  

  
  

  
  
  
  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  )٦(  تعتبر جزءاً B يتجزأ من البيانات المالية.          ٥٥إلى  ٧ا3يضاحات المدرجة على الصفحات من 

  بيان التدفقات النقدية  
  ديسمبر ٣١السنة المنتھية في     

    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم    

        التدفقات النقدية من ا>نشطة التشغيلية
   ٧٫١٨١٫١١٢     ١٠٫٢١٤٫٨٥٧  ربح السنة

        تعدي>ت بسبب:

   ٢٫٣٧٦٫٢٦٣     ٢٫٢٦١٫٦١١  )٢٦ملموسة (إيضاح استھ>ك وإطفاء ممتلكات ومعدات وموجودات غير 
  -    )١٣٠٫٤٦١(  ربح من استثمار بالتكلفة المطفأة

  )٢٧٠٫٠٧١(    )٣٩١٫٥٤٧(  ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة
ربح محقق من بيع استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو 

   ٦٫٠١٧٫٩٠٢  )٢٤الخسارة (إيضاح 
    

)٥٫٩١٥٫٠٣١(  
ربح / (خسارة) من إعادة تقييم استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خ>ل 

   ٥٫٥٥٥٫٩٧١  )١٠الربح أو الخسارة (إيضاح 
    

)٢٫١٠٠٫٦١٤(  
   ٤٧٣٫١١٥     ٥٧٣٫١٢٣  )١٦مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين (إيضاح 
  )١٧٫٠٣٦(    )٥٫٥٢٧٫١٥٩(  ربح من بيع ممتلكات ومعدات واستثمارات عقارية

   ٦٠٠٫٠٠٠    -  عكس مخصص الذمم المدينة
  )٤٫٥٠٠٫٠٠٠(    )١٫٩٢٧٫٦١٥(  )١١الزيادة في القيمة العادلة Bستثمارات عقارية (إيضاح 

ا>رباح / (الخسائر) التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل ومكافآت         
  نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين

                             
١٦٫٦٤٦٫٦٨٢   

    
)٢٫١٧٢٫٢٦٢(  

  )١٦٤٫٥٦٨(    )٤٨٠٫٥٩٨(  )١٦مكافآت نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين (إيضاح 
  ) ٢٫٣٣٦٫٨٣٠(    ١٦٫١٦٦٫٠٨٤  ا>رباح / (الخسائر) التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل        

        التغيرات في رأس المال العامل:
  ١١٫٣٨٩٫٨٤٣    )٢٩٫٤٥١٫٣١٦(  تغيرات في موجودات عقود إعادة التكافل 

  )٦٢٫٠٢٤٫٩٢٣(    )٢٨٫٦٦٤٫١١٧(  تغيرات في موجودات تكافل وموجودات أخرى 
   ٢٫٤١٣٫٧٤٣       -  تغيرات في المبالغ المستحقة من طرف ذي ع>قة

   ٥٣٫٨٦٧٫٢٢٢     ٨٠٫٥٨٧٫٢٧٧  تغيرات في مطلوبات عقود التكافل
   ١٢٫٠٤٤٫٥٩٦     ٦٦٫١٠٥٫٨٧٤  في ذمم إعادة التكافل الدائنة وأخرىتغيرات 

   ١٥٫٣٥٣٫٦٥١    ١٠٤٫٧٤٣٫٨٠٢  صافي النقد الناتج من ا>نشطة التشغيلية        
        التدفقات النقدية من ا>نشطة اNستثمارية        

  )١٦٠٫٩٤٨٫٧٦٥(    )٨٥٩٫٣١٧٫١٣٩(  )١٠شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة (إيضاح 
   ١٦٤٫٦٩٨٫٣٠٥     ٩٢٫٤٢٠٫١٣٤  متحص>ت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة

  )٢٧٣٫١١٩(    )٧٣٣٫٦١٤(  شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة
  ٣٩٫٢٥٠     ٣١٫٩٩٥   عوائد من بيع ممتلكات ومعدات 

  -    )٩٣٩٫١٢٢(  ا3نشاءإضافات إلى استثمار عقاري قيد 
  -    )١٫٠٠٠٫٠٠٠(  شراء استثمار بالتكلفة المطفأة

   ٣٫٥١٥٫٦٧١    )٤٩٫٥٣٨٫٤٦٦(  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من ا>نشطة اNستثمارية        
        التدفقات النقدية من ا>نشطة التمويلية        

  -    ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  متحص>ت من إصدار أسھم

  -    ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ا>نشطة التمويليةالنقد الناتج من 

   ١٨٫٨٦٩٫٣٢٢     ١٠٥٫٢٠٥٫٣٣٦  صافي الزيادة في النقد وما في حكمه

   ٥٫٠٠١٫٩٠٩     ٢٣٫٨٧١٫٢٣١  النقد وما في حكمه في بداية السنة
   ٢٣٫٨٧١٫٢٣١     ١٢٩٫٠٧٦٫٥٦٧  )٥النقد وما في حكمه في نھاية السنة (إيضاح         

    



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ة للسنة المنتھية في إيضاحات حول البيانات المالي

  

  )٧(  

  معلومات عامة .١
  

تأمين (ش.م.ع)، دبي، ا3مارات العربية المتحدة ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تأّسست في إمارة دبي  -تكافل ا3مارات 
، ٢٠٠٧فبراير  ٦الصادر عن وزارة اBقتصاد بتاريخ  ٢٠٠٧) لسنة ٦٢بدولة ا3مارات العربية المتحدة بموجب القرار رقم (

  ("قانون الشركات").   ٢٠١٥) لسنة ٢لة ا3مارات العربية المتحدة رقم (وتخضع Jحكام القانون اBتحادي لدو
  

("قانون الشركات التجارية") حيز التنفيذ اعتباراً من  ٢٠١٥) لسنة ٢دخل القانون اBتحادي لدولة ا3مارات العربية المتحدة رقم (
تقييم ودراسة أحكام القانون المذكور واdثار المترتبة وتخضع الشركة Jحكامه. تقوم الشركة حالياً ب ٢٠١٥اJول من يوليو لعام 

عليه، ويتعين على الشركة اBمتثال الكامل Jحكام ھذا القانون خ>ل فترة اثني عشر شھراً من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، 
  وذلك وفقاً لRحكام اBنتقالية الواردة بالقانون.

  
تكافلي وتشمل التأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين على اBدخار وتكوين اJموال تقوم الشركة بممارسة أنشطة التأمين ال

  وفقاً لمبادئ الشريعة ا3س>مية وأحكام النظام اJساسي للشركة.
  

  ، دبي، ا3مارات العربية المتحدة.٦٤٣٤١إن العنوان الُمسجل للشركة ھو ص.ب. 

  
  أساس ا�عداد  .٢
  

  بيان اNلتزام  ١-٢
   
أعدت البيانات المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، والتفسيرات الصادرة 

  عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية، واJحكام السارية لقوانين ا3مارات العربية المتحدة.
  

وافق مع المعايير الدولية للتقارير المالية يقتضي استخدام تقديرات محاسبية أساسية محددة، كما إن إعداد ھذه البيانات المالية بالت
يقتضي من ا3دارة إبداء رأيھا في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. يتم ا3فصاح عن المجاBت التي تنطوي على 

د فيھا اBفتراضات والتقديرات ھامة للبيانات المالية في ا3يضاح رقم درجة عالية من إبداء الرأي أو التعقيد أو المجاBت التي تع
٤ .  
  

  ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٣

  
  المعايير والتعديQت والتفسيرات   ١-٣
  

   ٢٠١٥يناير  ١المعايير والتعدي>ت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للشركة التي تبدأ في   (أ)
  

  )٢٠١٤يوليو  ١ -(تاريخ السريان  ٢٠١٢السنوية لعام التحسينات 

  
  ، وتشمل تغييرات على ما يلي:٢٠١٢ - ٢٠١٠تعمل ھذه التحسينات السنوية على تعديل المعايير لفترة التقارير المالية من 

  
ھا اJحكام التي اتخذت، "القطاعات التشغيلية" تم تعديله لينص على ا3فصاح عن ٨المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •

ا3دارة عند تطبيق معايير التجميع على القطاعات التشغيلية، كما أنه يتطلب إجراء تسوية بين موجودات القطاعات 
  وموجودات المنشأة عندما يتم إدراج موجودات القطاعات في التقارير المالية.

  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٨(  

  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الھامة     . ٣
  

  (تابع)المعايير والتعديQت والتفسيرات   ١-٣

  

  (تابع) ٢٠١٥يناير  ١المعايير والتعدي>ت والتفسيرات السارية على الفترة المحاسبية للشركة التي تبدأ في (أ)    

  

  (تابع)) ٢٠١٤يوليو  ١ -(تاريخ السريان  ٢٠١٢التحسينات السنوية لعام 

  

"الموجودات  ٣٨م "المنشآت والممتلكات والمعدات" والمعيار المحاسبي الدولي رق ١٦المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
غير الملموسة" تم تعديلھما لتوضيح كيفية التعامل مع إجمالي القيمة الدفترية واBستھ>ك المتراكم عندما تستخدم منشأة 

 ما طريقة إعادة التقييم.

  

ت ، "إفصاحات اJطراف ذات الع>قة" تم تعديله كي يتم إدراج أي منشأة تقدم خدما٢٤المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
خاصة بكبار موظفي ا3دارة إلى المنشأة التي تعد التقارير أو إلى الشركة اJم لھا ("شركة ا3دارة") ضمن اJطراف 

  ذات الع>قة. ويلزم ا3فصاح عن المبالغ المحّملة على الشركة التي تعد التقارير.

  

  )٢٠١٤يوليو  ١ -(تاريخ السريان  ٢٠١٣التحسينات السنوية لعام 

  

يوضح  - ١٣، "قياس القيمة العادلة"، بشأن توضيح إعفاء المحفظة من المعيار رقم ١٣الدولي للتقارير المالية رقم المعيار 
يسمح للمنشأة بقياس القيمة العادلة لمجموعة من الموجودات والمطلوبات المالية  ١٣التعديل أن استثناء المحفظة من المعيار رقم 

ميع العقود (بما في ذلك العقود غير المالية) التي تندرج ضمن نطاق المعيار المحاسبي على أساس الصافي وينطبق ذلك على ج
  .٩أو المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٣٩الدولي رقم 

  

  )٢٠١٤يوليو  ١ -، خطط المنافع المحددة: مساھمات الموظفين (تاريخ السريان ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  

يوضح التعديل طريقة المحاسبة من قبل المنشآت التي لديھا خطط تتطلب ربط المساھمات بالخدمة فقط خ>ل كل فترة، أما 
المنشآت التي لديھا خطط تختلف فيھا المساھمات عن الخدمة فستكون ملزمة بتسجيل المنافع الناتجة عن تلك المساھمات على 

  مدى فترات عمل الموظفين. 

  

. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ت أع>ه على المعايير الراھنة أي تأثير جوھري على البيانات المالية للشركة للسنة المنتھية في ليس للتعدي>

  وبغض النظر عن التعدي>ت أع>ه، ليس ھناك أي تعدي>ت جديدة لھا تأثير جوھري محتمل على ھذه البيانات المالية.



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٩(  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  ٣
  

  (تابع)المعايير والتعديQت والتفسيرات   ١-٣

   

 ٢٠١٥يناير  ١المعايير والتعدي>ت والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية على الفترة المحاسبية للشركة التي تبدأ في   (ب)

  ولم يتم تطبيقھا بشكل مبكر 

  

، ٣٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ، "الممتلكات والمنشآت والمعدات"١٦التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  )٢٠١٦يناير  ١ -"الموجودات غير الملموسة" بخصوص اNستھQك وا�طفاء (تاريخ السريان 

  

يوضح ھذا التعديل أنه من المفترض بوجه عام أن ا3يرادات تعتبر أساسا غير م>ئم لقياس استھ>ك المنافع اBقتصادية المتضمنة 
  في اJصل غير الملموس.

  

  وB يتم دحض ھذا اBفتراض إB في بعض الحاBت المعينة.

  

  )٢٠١٦يناير  ١ -، "عرض البيانات المالية" (تاريخ السريان ١التعديQت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  

ي) والفقرة (بيان المركز المال ٥٤توضح التعدي>ت أنه قد يكون من الضروري فصل بعض البنود المباشرة المحددة في الفقرة 
حيث يلزم فصل ھذه البنود عندما يكون الھدف من ذلك  ١(بيان الربح أو الخسارة) في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ٨٢رقم 

  فھم المركز أو اJداء المالي للمنشأة.

  

  )٢٠١٦يناير  ١ -(تاريخ السريان  ٢٠١٤التحسينات السنوية لعام 

  

  ، وتشمل تغييرات على ما يلي:٢٠١٤ - ٢٠١٢ل المعايير لفترة التقارير المالية من تعمل ھذه التحسينات السنوية على تعدي

  

يتطلب التعديل المتعلق بعقود الخدمات أنه  -، "اJدوات المالية: ا3فصاحات" ٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  •
عندما تقوم المنشأة بتحويل أصل مالي إلى طرف ثالث بموجب شروط تسمح للمتنازل بإيقاف تسجيل اJصل، فعندئٍذ 

 لتي قد تظل المنشأة محتفظة بھا في الموجودات المحولة. يجب ا3فصاح عن جميع أنواع المشاركة المستمرة ا

  

يوضح التعديل أنه عند تحديد معدل الخصم Bلتزامات منافع  -، "منافع الموظفين" ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم  •
  ما بعد الخدمة يتم التركيز على العملة المقومة بھا تلك اBلتزامات وليس البلد التي تنشأ فيھا.

 

، "التقارير المالية المرحلية"، بخصوص المعلومات المفصح عنھا في أي موقع آخر ٣٤ار المحاسبي الدولي رقم المعي •
في التقرير المالي المرحلي. يوضح التعديل الغرض من ا3شارة في المعيار إلى عبارة "المعلومات المفصح عنھا في 

ل آخر ينص على ا3شارة داخل البيانات المالية المرحلية أي موقع آخر في التقرير المالي المرحلي"، فض>ً عن تعدي
  عن موقع تلك المعلومات. ويطبق ھذا التعديل بأثر رجعي.

  

  

  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )١٠(  

  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

   (تابع)المعايير والتعديQت والتفسيرات   ١-٣

  

 ٢٠١٥يناير  ١المعايير والتعدي>ت والتفسيرات الصادرة لكن غير السارية على الفترة المحاسبية للشركة التي تبدأ في   (ب)

  (تابع) ولم يتم تطبيقھا بشكل مبكر

  

  )٢٠١٨يناير  ١ -، "ا�يرادات من العقود مع العمQء" (تاريخ السريان ١٥المالية رقم المعيار الدولي للتقارير 

  

، "ا3يرادات"، ١٨، "عقود البناء"، والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١١يحل ھذا المعيار محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ه لى سلعة أو خدمة، وبالتالي تكون لديه القدرة على توجيوالتفسيرات ذات الصلة. يتم تسجيل ا3يرادات عندما يسيطر العميل ع

ھو أن المنشأة  ١٥استخدام السلعة أو الخدمة والحصول على فوائد منھا. إن المبدأ اJساسي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
وقع المنشأة الي يعكس القيمة التي تتتعترف با3يرادات لبيان تحويل البضائع أو تقديم الخدمات المتفق عليھا للعم>ء بمقابل م

الحصول عليھا من تلك السلع أو الخدمات. يشمل المعيار أيضاً مجموعة محكمة من متطلبات ا3فصاح التي من شأنھا أن تدفع 
لتدفقات االمنشأة إلى تزويد مستخدمي البيانات المالية بمعلومات شاملة عن طبيعة وكمية وتوقيت ومدى عدم التيقن من ا3يرادات و

  النقدية الناشئة عن عقود المنشأة مع عم>ئھا.

  

  ) ٢٠١٨يناير  ١ -"ا>دوات المالية" (تاريخ السريان  ٩المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  

رقم محل معظم ا3رشادات المقررة ضمن المعيار المحاسبي الدولي  ٩تحل النسخة الكاملة للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
بنموذج القياس المختلط لكن يعمل على تبسيطه ويحدد ث>ث فئات رئيسية لقياس الموجودات المالية  ٩. يحتفظ المعيار رقم ٣٩

وھي: التكلفة المطفأة والقيمة العادلة من خ>ل الدخل الشامل اdخر والقيمة العادلة من خ>ل الربح والخسارة. يعتمد أساس 
اري للمنشأة وخصائص التدفقات النقدية التعاقدية المتعلقة بالموجودات المالية. كما يقتضي المعيار التصنيف على النموذج التج

قياس اBستثمارات في أدوات حقوق الملكية بطريقة القيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة مع خيار نھائي بعرض التغيرات 
ھا. وحالياً ھناك طريقة جديدة متوقعة Bحتساب الخسائر اBئتمانية لكي في القيمة العادلة ضمن الدخل الشامل اdخر عند نشوئ

. وفيما يتعلق بالمطلوبات ٣٩تحل محل طريقة انخفاض قيمة الخسائر المتكبدة المستخدمة ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 رات في مخاطر اBئتمان ضمن الدخلالمالية، فلم تطرأ أي تغييرات على طريقة التصنيف والقياس ما عدا اBعتراف بالتغي

الشامل اdخر، وذلك بالنسبة للمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة. كما يخّفف المعيار من حدة متطلبات 
التحوط، وفيما  ةفعالية التحوط باستبدال اختبارات فعالية التحوط القياسية ويقتضي وجود ع>قة اقتصادية بين البند المتحوط وأدا

  يخص "معدل التحوط" فيظل كالمعدل الذي تستخدمه ا3دارة فعلياً في أغراض إدارة المخاطر.

  

تضطلع الشركة في الوقت الحالي بتقييم تأثير المعايير الجديدة المذكورة أع>ه والتعدي>ت على المعايير المنشورة أو التفسيرات 
ولية للتقارير المالية التي قد تم إصدارھا ولكن لم يتم تطبيقھا حتى تاريخه على السنة الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الد

  .٢٠١٥يناير  ١المالية للشركة التي تبدأ في 

  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )١١(  

   (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  أساس القياس  ٢-٣

  

و ألقد تم إعداد البيانات المالية على أساس التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم اJدوات المالية بالقيمة العادلة من خ>ل الربح 
  الخسارة واBستثمارات العقارية المقاسة بالقيمة العادلة. 

  

لى كافة مبينة أدناه. لقد تم تطبيق ھذه السياسات بشكٍل ثابت عإن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد ھذه البيانات المالية 
  السنوات المعروضة، ما لم ُيذكر خ>فاً لذلك.

  

  العمQت ا>جنبية  ٣-٣

  

  العملة الوظيفية وعملة العرض  (أ)

  

ة ا3ماراتي")، باعتباره عمليتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للشiiiiiiiركة بدرھم ا3مارات العربية المتحدة ("الدرھم 
البيئة اBقتصiiiادية الرئيسiiiية التي تعمل الشiiiركة ضiiiمنھا ("العملة الوظيفية"). إن البيانات المالية معروضiiiة بالدرھم ا3ماراتي، 

  وھو العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة.

  

  المعام>ت واJرصدة  (ب)

  

لى العملة الوظيفية باسiiتخدام أسiiعار الصiiرف السiiائدة بتواريخ المعام>ت أو يتم تحويل المعام>ت الناشiiئة بالعم>ت اJجنبية إ
التقييم عند إعادة قياس البنود. كما يتم احتسiiiاب أرباح وخسiiiائر صiiiرف العم>ت اJجنبية، الناتجة عن تسiiiوية ھذه المعام>ت 

صiiiiرف السiiiiائدة في نھاية السiiiiنة، في بيان وعن تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقّومة بالعم>ت اJجنبية بأسiiiiعار ال
  الدخل الشامل.

  

  مساھمات التكافل    ٤-٣

  

  عقود التكافل الصحي والتكافل على الحياة قصيرة اJجل  ١-٤-٣

  

تشمل مساھمات التكافل إجمالي المساھمات المستحقة لمجمل فترة التغطية المستلمة من عقود التأمين المبرمة خ>ل الفترة المحاسبية 
  ويتم تسجيلھا في التاريخ الذي تسري فيه وثيقة التكافل. 

  

. ق بفترة الخطر بعد تاريخ التقريرالمساھمات غير المكتسبة ھي تلك اJجزاء من المساھمات المكتتبة خ>ل سنة واحدة وتتعل

". يتم تأجيل الجزء المرتبط بالسنة ال>حقة ضمن ١/٣٦٥تحتسب المساھمات غير المكتسبة على أساس نسبي يومي أو بطريقة "
  مخصص المساھمات غير المكتسبة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )١٢(  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  (تابع) مساھمات التكافل   ٤-٣

  

  عقود التكافل على الحياة طويلة اJجل  ٢-٤-٣

  

ُتـiiiiصدر الشركة عقود تكافل طويلة اJجل تتضمن بنوداً استثمارية. ُتـiiiiصنjف الشركة ھذه العقود كعقود تكافل استناداً إلى مدى 
نف عام، تصiiiiiiأھمية مخاطر التأمين. يتم تصiiiiiiنيف عقود التكافل التي B تحمل مخاطر تأمين كبيرة كعقود اسiiiiiiتثمار.  وكمبدأ 

الشiiiiركة مخاطر التأمين كمخاطر تأمين كبيرة إذا كان ھناك احتمال بأن تقوم الشiiiiركة في حال وقوع حدث مؤّمن عليه بسiiiiداد 
  على اJقل عن المستحقات واجبة الدفع في حال عدم وقوع الحدث المؤّمن عليه. ٪١٠مستحقات تزيد بنسبة 

  

Bاھمات والتنازiiبة لعقود التكافل والمسiiية والتغيرات في بالنسiiاسiiسJتحقاقات والتغيرات في القيم العادلة للموجودات اiiسBت وا
اBحتياطيات، يتم اBعتراف بھا جميعاً في بيان الدخل الشiiiiامل. أما فيما يتعلق بعقود اBسiiiiتثمار، فإن التغيرات في القيم العادلة 

في بيان الدخل الشiiiامل، بينما يتم اBعتراف بالمسiiiاھمات للموجودات اJسiiiاسiiiية والتغيرات في اBحتياطيات يتم اBعتراف بھا 
  والتنازBت واBستحقاقات مباشرًة تحت بند عقود استثمار.

  

تمثل مطلوبات العقود المرتبطة بالوحدات المحافظ اBسiiتثمارية المحتفظ بھا لتحقيق أھداف اسiiتثمارية محددة للمشiiاركين الذين 
  إدراج ھذه المطلوبات بالقيمة العادلة مع احتساب التغيرات في بيان الدخل الشامل. يتحملون مخاطر اBئتمان والسوق. يتم

  

يتم إدراج اBلتزام المتعلق بتعويضiiات العقود المتوقع تكبدھا في المسiiتقبل عند اBعتراف بالمسiiاھمات. يسiiتند ھذا اBلتزام إلى 
العقود وإيرادات اBسiiiiتثمار المقررة وقت إصiiiiدار العقد. يتم افتراضiiiiاٍت تتعلق بمعدل الوفيات واBسiiiiتدامة ومصiiiiاريف إدارة 

  تخصيص ھامش معين Jي انحراف سلبي في اBفتراضات.

  

عندما يتضiمن عقد التأمين على الحياة مسiاھمة واحدة أو عدداً محدوداً من مدفوعات المسiاھمات المسiتحقة على مدى فترة أقل 
لھا عويضات، يتم تأجيل الزيادة في المساھمات المستحقة على أقساط التقييم ويتم تسجيبكثير من الفترة التي يتم خ>لھا تقديم الت

  كإيرادات تمشياً مع النقص في مخاطر التأمين المتبقية من العقد النافذ

  أو اJقساط السنوية السارية، بما يتوافق مع النقص في مبالغ التعويضات المستقبلية المتوقع دفعھا.

  

  امات بتاريخ كل فترة تقرير باستخدام اBفتراضات المقررة عند إبرام العقود.يعاد حساب اBلتز

  

  مساھمات إعادة التكافل    ٥-٣

  

مساھمات إعادة التكافل المتنازل عنھا ھي المبالغ المسددة إلى شركات التأمين وإعادة التأمين طبقاً لعقود إعادة التكافل الخاصة 
 افل التناسبية وعقود إعادة التكافل غير التناسبية، يتم تسجيل ھذه المبالغ في بيان الدخل الشاملبالشركة. بالنسبة لعقود إعادة التك

  وفقاً Jحكام ھذه العقود.

  

  رسوم وكالة  ٦-٣

  

تدير الشركة عمليات التكافل نيابة عن حملة الوثائق مقابل رسوم وكالة تحتسب على أساس اBستحقاق. يتم تسجيل مبلغ مماثل ضمن 
  المصاريف في بيان الدخل العائد إلى حاملي الوثائق.



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )١٣(  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  مطالبات  ٧-٣

  

يتم تحميل المطالبات التي تتكون من المبالغ مستحقة الدفع إلى المشاركين وما يتعلق بھا من مصاريف تسوية الخسائر الصافية 
من المستردات إلى بيان الدخل الشامل عند تكبدھا. تشمل ھذه المصاريف التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسوية المطالبات 

تاريخ الميزانية العمومية حتى وإن لم يتم ا3ب>غ عنھا. B تقوم الشركة بخصم مطلوباتھا عن الناتجة عن أحداٍث وقعت حتى 
المطالبات غير المدفوعة. يتم تقدير المطلوبات عن المطالبات غير المدفوعة باستخدام نتائج التقييم لكل حالة ُمعلن عنھا والتحليل 

  حو الُمحدد وفقاً Jفضل تقدير لoدارة. ا3حصائي للمطالبات المتكبدة غير المعلنة على الن

  

  حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة  ٨-٣

  

يتم تسجيل حصة إعادة التكافل من المطالبات عندما يتم تسجيل مجمل المطالبة ذات الصلة وفقاً لشروط عقود إعادة التكافل لدى 
  الشركة.

  

  تكاليف اNستحواذ على الوثائق  ٩-٣

  

تطفأ العموBت المتعلقة باكتساب عقود جديدة وتجديد العقود القائمة على مدار فترات الوثائق عند تحقيق مساھمات التكافل. ويتم 
  تسجيل جميع التكاليف اJخرى ضمن المصارف عند تكبدھا.  

  

  إيرادات استثمارية  ١٠-٣

  

ي الزمنية. وتحتسب إيرادات توزيعات اJرباح عندما ينشأ الحق ف يتم تسجيل الربح من الودائع اBستثمارية على أساس نسبة الفترة
الحصول على دفعات اJرباح. وتحتسب اJرباح والخسائر الناتجة من بيع اBستثمارات على أساس الفرق بين صافي متحص>ت 

  البيع والمتوسط المرجح للتكلفة ويتم تسجيلھا عند حدوث عملية البيع. 

  

  نقد وما في حكمه  ١١-٣

  

لغرض بيان التدفقات النقدية، يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق واJرصدة لدى المصارف والودائع غير المقيدة 
  التي لھا فترات استحقاق تقل عن ث>ثة أشھر من تاريخ ا3يداع.

    



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )١٤(  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  فحص مQءمة المطلوبات  ١٢-٣

  

الشركة بتاريخ نھاية كل فترة تقرير بتقييم مدى م>ءمة مطلوبات التكافل الُمعترف بھا، وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات تقوم 
 النقدية المستقبلية من عقود التكافل الخاصة بالشركة. وفي حال أظھر ذلك التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات التكافل غير م>ئمة في

دفقات النقدية المستقبلية التقديرية، يتم تسجيل كامل مبلغ العجز مباشرة كمصروف ضمن بيان الدخل ويتم رصد مخصص ضوء الت
  إضافي.

  

B تقوم الشركة بخصم التزاماتھا عن المطالبات غير المسددة حيث يتوقع أن يتم دفع جميع ھذه المطالبات بالكامل في غضون عام 
  لية.واحد من تاريخ البيانات الما

  

  موجودات عقود إعادة التكافل  ١٣-٣

  

تقوم الشركة بتحويل مخاطر التكافل الناشئة في سياق عملھا اBعتيادي لجميع أنشطتھا. تمثل موجودات إعادة التكافل اJرصدة 
 المستحقة من شركات إعادة التكافل. يتم تقدير المبالغ القابلة ل>سترداد بطريقة تتفق مع مخصص المطالبات المعلقة ووفقاً لعقود إعادة

  التكافل. 

   

مراجعة اBنخفاض في القيمة في تاريخ كل تقرير أو على فترات أقصر عندما يظھر مؤشر على حدوث اBنخفاض في القيمة  تتم
خ>ل السنة المشمولة بالتقرير. يحدث اBنخفاض في القيمة عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة قد B تكون قادرة على 

ام العقد وعندما يكون با3مكان قياس التأثير على المبالغ التي ستسردھا الشركة من إعادة استرداد المبالغ المستحقة لھا وفقاً Jحك
التكافل بشكل موثوق به. يتم تسجيل خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل. وB تعفي ترتيبات إعادة التكافل المتنازل عنھا الشركة 

  من التزاماتھا تجاه حملة الوثائق.  

  

ك مخاطر إعادة التأمين الناشئة في سياق العمل اBعتيادي من عقود التأمين عند اBقتضاء. تدرج المساھمات تتحمل الشركة كذل
والمطالبات من إعادة التكافل ضمن ا3يرادات والمصاريف بنفس الطريقة كما لو كان نشاط إعادة التكافل من نشاطاً مباشراً للشركة، 

اط إعادة التأمين. تمثل مطلوبات إعادة التكافل اJرصدة المستحقة لشركات إعادة التكافل. مع اJخذ في اBعتبار تصنيف منتجات نش
  ويتم تقدير المبالغ مستحقة الدفع بطريقة تتفق مع عقد إعادة التكافل ذي الصلة. 

  

  المحّملة على الشركة.  يتم عرض المساھمات والمطالبات على أساس ا3جمالي لكل من مخاطر عقود إعادة التكافل المتنازل عنھا أو

  

يتم إيقاف تسجيل موجودات ومطلوبات إعادة التكافل عندما تنقضي الحقوق التعاقدية أو ينتھي أجلھا أو عندما يتم تحويل العقد إلى 
  طرف آخر.  
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  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )١٥(  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  مطلوبات عقود التكافل  ١٤-٣

  

  محققةاحتياطي مساھمات غير     )١(

  

المساھمات غير المكتسبة ھي تلك اJجزاء من المساھمات المكتتبة خ>ل سنة واحدة وتتعلق بفترة الخطر بعد تاريخ التقرير. تحتسب 
". يتم تأجيل الجزء المرتبط بالسنة ال>حقة ضمن مخصص ١/٣٦٥المساھمات غير المكتسبة على أساس نسبي يومي أو بطريقة "

  ة.المساھمات غير المكتسب

  

  مطالبات قائمة معلنة    )٢(

  

عد ب تستند المطالبات القائمة المعلنة على التكلفة النھائية التقديرية لجميع المطالبات المتكبدة لكن غير المسددة كما في تاريخ التقرير،
إن التكلفة منھا، وبالتالي ف تخفيضھا بالمبالغ المستردة. قد تظھر حاBت تأخير عند ا3خطار عن ھذه المطالبات أو تسوية أنواع معينة

النھائية للمطالبات B يمكن تحديدھا على وجه اليقين في تاريخ التقرير. B يتم خصم المطلوبات ذات الصلة بالقيمة الزمنية للنقود. 
  لغائه.إ وB يتم تسجيل أي مخصص مكافئ أو احتياطيات للكوارث. ويتم إلغاء تسجيل اBلتزام عند انقضاء العقد الوفاء به أو

  

  مطالبات متكبدة غير معلنة    )٣(

  

د مخصص المطالبات المتكبدة غير المعلنة على أفضل تقديرات ا3دارة وبعد مراعاة نتائج فحص اBحتياطي بواسطة خبير  qيحد
  اكتواري مستقل. 

  

  تمثل اBحتياطيات أفضل تقديرات ا3دارة على أساس ما يلي: 

  

  مطالبات معلنة خ>ل السنة )أ

  خر في ا3خطار عن ھذه المطالباتالتأ )ب

  

  مبالغ التكافل على الحياة  )٤(

  

يتم تحديد مبالغ التكافل على الحياة من خ>ل تقييم اكتواري مستقل للتعويضات المستقبلية للوثائق في نھاية كل فترة تقرير. تشمل 
ضات الوثيقة وسنة إصدارھا ومدتھا. تستند اBفترااBفتراضات اBكتوارية ھامشا للفروق السلبية وتختلف بصفة عامة تبعاً لنوع 

حول معدل الوفيات واBنسحابات على الخبرة وجداول الوفيات في قطاع العمل. تجرى التعدي>ت على المبالغ بتحميلھا على بيان 
  الدخل الشامل.

  

  مطلوبات مرتبطة بوحدات  )٥(

  

 يمة حساب الوثيقة. ويصنف عنصر اBستثمار في عقود التأمين من ھذا النوعفيما يتعلق بالوثائق المرتبطة بوحدات، يعادل اBلتزام ق

    بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة.



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
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  )١٦(  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  استثمارات عقارية  ١٥-٣

  

تتكون اBستثمارات العقارية من العقارات الُمحتفظ بھا بھدف جني عائدات من تأجيرھا أو إضافتھا إلى رأس المال، وB يتم 
اBحتفاظ بھا لغرض استخدامھا بشكل خاص من قبل الشركة كونھا تعد جزءاً من الممتلكات والمعدات. تقاس اBستثمارات 

  ك مصاريف المعاملة، ثم تدرج بالقيمة العادلة Bحقاً ل>عتراف المبدئي. العقارية مبدئياً بالتكلفة، بما في ذل

  

 يتم تحديد القيمة العادلة ل>ستثمار العقاري استناداً إلى عملية التقييم التي يضطلع بھا خبير تقييم مستقل يتمتع بالمؤھ>ت المعترف

ن التي يجري تقييمھا. يتم تسجيل اJرباح والخسائر الناتجة عبھا وذات الصلة ولديه خبرة في موقع وفئة اBستثمارات العقارية 
  التغيرات في القيمة العادلة في بيان الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيھا. 

  

  ممتلكات ومعدات  ١٦-٣

  

لخفض تكلفة  تيتم إظھار الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً اBستھ>ك المتراكم. يتم حساب اBستھ>ك بطريقة القسط الثاب
  الموجودات وصوBً إلى قيمھا التقديرية المتبقية على مدى أعمارھا ا3نتاجية المتوقعة، وذلك على النحو التالي:

  

  سنوات ٥  معدات مكتبية

  سنوات ١٠  أثاث وتجھيزات

  سنوات ٥  مركبات

  

عندما تكون القيمة الدفترية لRصل أكبر من قيمته التقديرية القابلة ل>سترداد، يتم تخفيضھا مباشرًة إلى القيمة القابلة ل>سترداد 
التي تمثل صافي سعر البيع أو القيمة قيد اBستخدام، أّيھما أعلى. يتم تحديد اJرباح والخسائر من استبعاد الممتلكات والمعدات 

  قيمتھا الدفترية ويتم إدراجھا في بيان الدخل الشامل.  بالرجوع إلى

  

  موجودات غير ملموسة    ١٧-٣

  

تمثل الموجودات غير الملموسة البرمجيات المشتراة من قبل الشركة والتي تدرج بالتكلفة ناقصاً ا3طفاء المتراكم وخسائر 
  انخفاض القيمة، إن وجدت. تمثل تكلفة البرمجيات التكاليف المتكبدة في شراء برنامج معين وتھيئته ل>ستخدام. 

  

مدى العمر ا3نتاجي لكل برنامج اعتباراً من تاريخ توفره ل>ستخدام. يبلغ العمر يحتسب ا3طفاء على أساس القسط الثابت على 
  ا3نتاجي التقديري للبرنامج خمس سنوات. 
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  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  اNنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية  ١٨-٣

  

إنتاجي محدد أو الموجودات غير الملموسة غير الجاھزة ل>ستخدام لoطفاء، B تخضع الموجودات غير الملموسة التي ليس لھا عمر 
ولكن يتم فحصھا سنوياً لتحري اBنخفاض في قيمتھا. تتم مراجعة الموجودات التي تخضع لoطفاء لتحري اBنخفاض في القيمة 

في  قابلة ل>سترداد. يتم احتساب خسارة اBنخفاضعندما تشير اJحداث أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد B تكون 
ادلة عالقيمة على أساس المبلغ الذي تتجاوز به القيمة الدفترية لRصل قيمته القابلة ل>سترداد. إن القيمة القابلة ل>سترداد ھي القيمة ال

  لRصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد اBستخدام، أيھما أعلى.

  

  الماليةالموجودات   ١٩-٣

  

  التصنيف  ١-١٩-٣

  

تصّنف الشركة موجوداتھا المالية في الفئات التالية: بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة، قروض وذمم مدينة، موجودات 
 مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة. يستند التصنيف إلى الغرض الذي تم اقتناء الموجودات المالية من أجله. تحدد ا3دارة تصنيف

  موجوداتھا المالية عند اBعتراف المبدئي.

  

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة )أ(

  

إن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة ھي عبارة عن موجودات مالية محتفظ بھا بغرض المتاجرة، 
  اJساسي من شرائھا ھو بيعھا خ>ل فترة قصيرة اJجل.ويتم تصنيفھا في ھذه الفئة إذا كان الغرض 

  

  قروض وذمم مدينة )ب(

  

القروض والذمم المدينة ھي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وغير مدرجة في سوق نشطة. تتألف 
ستحقة من طرف ذي ع>قة" و"ذمم إعادة القروض والذمم المدينة لدى الشركة من "ذمم التكافل المدينة واJخرى" و"مبالغ م

  التكافل المدينة" و"أرصدة نقدية ومصرفية" في بيان المركز المالي.

  

  استثمارات محتفظ بھا لحين اBستحقاق )ج(

  

اBستثمارات المحتفظ بھا لحين استحقاقھا ھي موجودات مالية غير مشتقة ذات دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وتاريخ استحقاق 
تتوفر لدى الشركة النّيـة المؤكدة والمقدرة على اBحتفاظ بھا لحين استحقاقھا. إذا قامت الشركة ببيع قدر ھام من ثابت؛ و

  اBستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة، يتم عندئٍذ تصنيف كامل الفئة كاستثمارات متوفرة للبيع.

  

  

  

  

    



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )١٨(  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  (تابع)الموجودات المالية   ١٩-٣

  

  اNعتراف والقياس  ٢-١٩-٣

  

أو بيع  وھو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء -ُتحتسب المشتريات والمبيعات اBعتيادية للموجودات المالية بتاريخ المعاملة 
ادلة الموجودات المالية غير المدرجة بالقيمة العاJصل. تحتسب اBستثمارات مبدئياً بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة لكافة 

من خ>ل الربح أو الخسارة. أما الموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة، فتحتسب مبدئياً بالقيمة 
لحقوق المالية عند انقضاء ا العادلة ويتم إدراج تكاليف المعاملة كمصروف في بيان الدخل الشامل. يتم إيقاف تسجيل الموجودات

في است>م التدفقات النقدية من اBستثمارات أو عندما يتم تحويلھا مع قيام الشركة بتحويل كافة مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل 
  كامل. كما يتم Bحقاً إدراج القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

  

الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئة "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة"  إن اJرباح أو
  يتم عرضھا في بيان الدخل الشامل ضمن "إيرادات اBستثمار" في الفترة التي تنشأ فيھا. 

  

  اNنخفاض في قيمة الموجودات المالية  ٣-١٩-٣

  

  مدرجة بالتكلفة المطفأة موجودات مالية  (أ)

  

تقوم الشركة بنھاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعّرض اJصل المالي أو مجموعة من الموجودات 
المالية ل>نخفاض في القيمة. B ُيعتبر أن اJصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية قد تعّرض أو تعّرضت ل>نخفاض في 

مة وتم تكبد خسائر اBنخفاض في القيمة إB إذا توفر دليل موضوعي على وقوع اBنخفاض في القيمة نتيجة لحدٍث واحد أو القي
أكثر يحصل بعد اBعتراف المبدئي لRصل ("حدث خسارة") ويكون لذلك الحدث (أو تلك اJحداث) أثٌر على التدفقات النقدية 

  جودات المالية بشكٍل يمكن تقديره على نحٍو موثوق به.المقدرة لRصل المالي أو مجموعة المو

  

بالنسبة لفئة القروض والذمم المدينة، يتم قياس مقدار الخسارة على أساس الفرق بين القيمة الدفترية لRصل والقيمة الحالية 
ة الدفترية لRصل ي. يتم خفض القيمللتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة وفقاً لمعدل الفائدة اJصلي الفعلي لRصل المال

  واBعتراف بمبلغ الخسارة في بيان الدخل الشامل. 

  

إذا نقص مبلغ خسارة اBنخفاض في القيمة في أي فترة Bحقة، وكان با3مكان ربط ھذا النقص موضوعياً بحدٍث يحصل بعد أن 
في القيمة التي سبق احتسابھا وتدرج ضمن بيان تم احتساب خسارة اBنخفاض في القيمة، فإنه يتم عكس خسارة اBنخفاض 

    الدخل الشامل.



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )١٩(  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الھامة  .٣
  

  المطلوبات المالية  ٢٠-٣

  

 تُتـحتسب المطلوبات المالية مبدئياً بالقيمة العادلة وُتـقاس Bحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الربح الفعلي باستثناء مطلوبا
العقود المرتبطة بوحدات. يتم اBعتراف بالمطلوبات عن المبالغ المستحقة لقاء الخدمات المستلمة المفوترة وغير المفوترة إلى 

  الشركة. 

  

  الفائض / (العجز) في أموال حملة الوثائق  ٢١-٣

  

يمثل الفائض في أموال المشiiiاركين اJرباح المتراكمة من أنشiiiطة التكافل ويتم توزيعه على المشiiiاركين. تحدد الشiiiركة توقيت 
  وحجم وأساس التوزيع بناء على موافقة ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

خ>ل قرض حسن من قبل الشركة التي ترصد بعد ذلك مخصصا لكامل قيمة ھذا  يتم تمويل العجز في أموال المشاركين من
العجز. وبالتالي، يتم تسجيل الموجودات والمطلوبات وا3يرادات والمصاريف المتعلقة بأموال المشاركين في البيانات المالية 

  للشركة.

  

  منافع الموظفين  ٢٢-٣

  

  خطة المساھمات المحددة  ١-٢٢-٣

  

الشركة من مواطني دولة ا3مارات العربية المتحدة أعضاًء في نظام معاشات التقاعد والتأمينات اBجتماعية المدار من يعد موظفو 
 ٪١٢٫٥. يجب على الشركة أن تساھم في خطة معاشات التقاعد بنسبة ١٩٩٩) لسنة ٧قبل الحكومة وفقاً لقانون العمل ا3ماراتي رقم (

اس الراتب" وفقاً لتكاليف جدول الرواتب من أجل تمويل ھذه المنافع. يساھم الموظفون والحكومة من "المساھمات المدفوعة على أس
من "المساھمات المدفوعة على أساس الراتب"، على التوالي. إن اBلتزام الوحيد على الشركة فيما  ٪٢٫٥و ٪٥في الخطة بنسبة 

لشركة تقوم بدفع المساھمات المحددة. ويتم تحميل ھذه المساھمات على يتعلق بخطة معاشات التقاعد والتأمينات اBجتماعية ھو أن ا
  بيان الدخل.

  

  ا�جازات السنوية وتذاكر السفر   ٢-٢٢-٣

  

يتم رصد مخصص ل>لتزام المقّدر بمستحقات الموظفين من ا3جازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل الموظفين 
  المستحقين حتى نھاية السنة.  

  

  مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين   ٣-٢٢-٣

  

يتم رصد مخصص باستخدام اJساليب اBكتوارية لمكافآت نھاية الخدمة المستحقة للموظفين وفقاً لقانون العمل لدولة ا3مارات 
  العربية المتحدة عن فترات خدمتھم حتى تاريخ بيان المركز المالي. يتم تحميل ھذا المبلغ على بيان الدخل الشامل. 

    



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٢٠(  

  (تابع) ةملخص السياسات المحاسبية الھام  .٣
  

  مخصصات  ٢٣-٣

  

ُتحتسب المخصصات عندما يترتب على الشركة التزام (قانوني أو ضمني) حالي نتيجة لحدٍث سابق ويكون من المحتمل أن يقتضي 
  اJمر قيام الشركة بتسوية اBلتزام، ويكون با3مكان وضع تقدير موثوق لقيمة اBلتزام.

  

تقدير للمقابل المطلوب لتسوية اBلتزام الحالي بنھاية فترة التقرير مع اJخذ بعين إن القيمة المعترف بھا كمخصص ھي أفضل 
اBعتبار المخاطر والحاBت غير المؤكدة المحيطة باBلتزام. عندما يتم قياس أحد المخصصات باستخدام التدفقات النقدية المقدرة 

  ال جوھرياً).الية لتلك التدفقات النقدية (عندما يكون تأثير القيمة الوقتية للملتسوية اBلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الح

  

  مقاصة ا>دوات المالية  ٢٤-٣

  

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي عند وجود حق قانوني واجب النفاذ 
  تسوية على أساس الصافي أو بيع اJصل وتسوية اBلتزام في نفس الوقت.بمقاصة المبالغ المحتسبة ويكون ھناك نية لل

  

  إيجارات  ٢٥-٣

  

يتم تصنيف عقود ا3يجار التي يحتفظ بموجبھا المؤّجر بجزء كبير من مخاطر ومزايا الملكية كعقود إيجار تشغيلي. يتم تحميل 
 ز مقبوضة من المؤّجر) إلى بيان الدخل الشامل بطريقة القسطالدفعات التي تتم بموجب عقود ا3يجار التشغيلي (صافية من أي حواف

  الثابت على مدى فترة ا3يجار.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٢١(  

  ا>حكام المحاسبية الھامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  .٤
  

من ھذه البيانات المالية، وضع أحكام  ٣رقم  يتعين على ا3دارة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة كما ھو مبين في ا3يضاح
وتقديرات وافتراضات حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي B تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى. تستند التقديرات 

  قديرات.عن ھذه الت وما يتعلق بھا من افتراضات على التجربة السابقة والعوامل اJخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية

  

تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بھا من افتراضات على أساس مستمر. يتم تسجيل التعدي>ت على التقديرات المحاسبية في الفترة 
ان لھذا كالتي يتم خ>لھا تعديل التقديرات إذا كان ھذا التعديل B يمس إB تلك الفترة أو خ>ل فترة التعديل والفترات المستقبلية إذا 

  التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

  

إن اJحكام والتقديرات الھامة الموضوعة من قبل ا3دارة والتي لھا مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوھري على القيم 
  الدفترية للموجودات والمطلوبات في غضون السنة المالية القادمة يتم تناولھا أدناه:

  

  ا>حكام الھامة في تطبيق السياسات المحاسبية   ١-٤

  

  تصنيف اNستثمارات   ١-١-٤

  

تقرر ا3دارة عند اBستحواذ على اBستثمار ما إذا كان ينبغي أن يصنف كاستثمار بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة أو 
العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة إذا كان الغرض اJساسي كاستثمار مدرج بالتكلفة المطفأة. تصنف الشركة اBستثمارات بالقيمة 

من تملكھا تحقيق ربح على المدى القصير. تصّنف اBستثمارات اJخرى كاستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة إذا كانت لدى الشركة 
  النية والقدرة على اBحتفاظ باBستثمار.

  

  المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  ٢-٤

  

مبين أدناه اBفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية اJخرى للتقديرات غير المؤكدة بنھاية الفترة المشمولة 
بالتقرير، التي لھا مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوھري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خ>ل السنة المالية 

  القادمة.

  

  اNلتزام النھائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التكافل   ١-٢-٤

  

إن تقدير اBلتزام النھائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التكافل يعد التقدير المحاسبي اJكثر أھمية للشركة حيث إن ھناك مصادر 
 عن مثل ھذه المطالبات. يتم وضع تقديرات لكلللشكوك يجب مراعاتھا عند تقدير اBلتزام الذي ستدفعه الشركة في نھاية المطاف 

لنة عمن التكلفة النھائية المتوقعة للمطالبات المعلنة بنھاية كل فترة تقرير والتكلفة النھائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة لكن غير الم
دية المبلغة معطيات التقييم للحاBت الفربنھاية كل فترة تقرير. يتم تقدير المطلوبات عن المطالبات المعلنة غير المسددة باستخدام 

 للشركة وتقديرات ا3دارة المبنية على مؤشرات تسوية المطالبات السابقة المتكبدة غير المعلنة. يعاد في تاريخ كل تقرير تقييم تقديرات

  مطالبات السنة السابقة للوقوف على مدى صحتھا مع إجراء التعدي>ت ال>زمة على المخصص.

    



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٢٢(  

  (تابع)كام المحاسبية الھامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة ا>ح  .٤
  

  (تابع)المصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة   ٢-٤

  

  القيمة العادلة لQستثمارات العقارية   ٢-٢-٤

  

 مثل ھذه المعلومات، فقد حددتإن أفضل دليل على القيمة العادلة ھو اJسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مماثلة. ونظراً لغياب 

الشركة القيمة العادلة في إطار مجموعة من التقديرات المعقولة للقيمة العادلة. وفي سبيل التوصل لحكمھا، تأخذ الشركة بعين اBعتبار 
بيعة العقار وق في طاJسعار الحالية للعقارات المماثلة في نفس الموقع والظروف الشبيھة، مع إجراء التعدي>ت ال>زمة لبيان أي فر

وموقعه والظروف اBقتصادية منذ تاريخ المعام>ت التي أبرمت بتلك اJسعار. يستند مثل ھذا التقدير على افتراضات معينة يشوبھا 
  بعض الشكوك، وربما تختلف جوھرياً عن النتائج الفعلية.

  

  اNنخفاض في قيمة ذمم التكافل المدينة   ٣-٢-٤

  

تقوم الشركة بمراجعة ذممھا المدينة لتحري مدى اBنخفاض في قيمتھا على أساس ربع سنوي. وعند تحديد ما إذا كان ينبغي 
إدراج خسارة اBنخفاض في القيمة في بيان الدخل الشامل، تضع الشركة أحكاماً حول ما إذا كانت ھناك أي بيانات جديرة 

ياسه في التدفقات النقدية المستقبلية من الذمم المدينة. يتم رصد مخصص ل>نخفاض بالم>حظة تشير إلى وجود انخفاض يمكن ق
في قيمة المساھمات والذمم المدينة من إعادة التكافل والذمم المدينة اJخرى عند وجود دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون 

  قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة لھا وفقاً للشروط المحددة. 

  

  فحص مQءمة المطلوبات  ٤-٢-٤

  

يتم في نھاية كل فترة تقرير إجراء اختبارات م>ءمة المطلوبات لتحري مدى م>ءمة مطلوبات عقود التكافل. تستفيد الشركة من 
 عن >ً أفضل التقديرات المتوفرة عن التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومصاريف معالجة المطالبات والمصاريف ا3دارية، فض

  إيرادات اBستثمار من الموجودات الداعمة لتلك المطلوبات عند تقييم مدى م>ءمتھا. ويتم تحميل أي عجز مباشرة على بيان الدخل.

  

  التقييم اNكتواري لمخصص عقود التكافل على الحياة   ٥-٢-٤

  

اية كل فترة لمستقبلية لوثائق التكافل في نھيتم تحديد مخصص التكافل على الحياة من خ>ل تقييم اكتواري مستقل للتعويضات ا
  تقرير. تشمل اBفتراضات اBكتوارية ھامشا للفروق السلبية وتختلف بصفة عامة تبعاً لنوع الوثيقة وسنة إصدارھا ومدتھا.

  

  تستند اBفتراضات حول معدل الوفيات واBنسحابات على الخبرة وجداول الوفيات في قطاع العمل. 



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٢٣(  

  أرصدة نقدية ومصرفية  .٥
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ٤٦٫٠٣٧     ٤٧٫٠٣٧  نقد في الصندوق
        أرصدة مصرفية 

   ١٦٫٨٢٥٫١٩٤     ٧٨٫٠٢٩٫٥٣٠  حسابات جارية   
  ٧٫٠٠٠٫٠٠٠     ٥١٫٠٠٠٫٠٠٠  ودائع    

        
   ٢٣٫٨٧١٫٢٣١     ١٢٩٫٠٧٦٫٥٦٧  النقد وما في حكمه

        

  سنوياً). ٪١٫٠إلى  ٪٠٫٥: ٢٠١٤سنوياً ( ٪١٫٢٥إلى  ٪٠٫٨تحمل الودائع معدل ربح يتراوح بين 
  

  وديعة إلزامية  .٦
  

، وھي ٢٠٠٧) لسiiiiiiiنة ٦يتم اBحتفاظ بالوديعة ا3لزامية وفقاً لمتطلبات القانون اBتحادي لدولة ا3مارات العربية المتحدة رقم (
  اليومية للشركة.متاحة لتمويل العمليات 

  

  ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى  .    ٧
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ٦٠٫٧٢٦٫١٢٢     ٦١٫٨٣٨٫٦٠٣  ذمم تكافل مدينة
  )١٫٥٨٢٫٣٦٢(    )١٫٥٨٢٫٣٦٢(  مخصص اBنخفاض في القيمة

  ٥٩٫١٤٣٫٧٦٠     ٦٠٫٢٥٦٫٢٤١   
        

   ٨٫٤٩٦٫٩٥٠     ١٦٫٢٩٩٫٩٣٧  ذمم مدينة من شركات إعادة التكافل
  ٨٧٥٫٣٣٢     ١٫١٩٨٫١٧٢  مصاريف مدفوعة مقدماً 

   ١٥٫٣٩٤٫٧٧٥     ٢٠٫٩٧٤٫٧٠٧  ذمم مدينة أخرى

  ٨٣٫٩١٠٫٨١٧    ٩٨٫٧٢٩٫٠٥٧  

  
  
  
  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٢٤(  

  (تابع)ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى   .٧
  

  المتحدةداخل دولة ا�مارات العربية  -ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى 
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ٦٠٫٧٢٦٫١٢٢     ٦١٫٨٣٨٫٦٠٣  ذمم تكافل مدينة
  )١٫٥٨٢٫٣٦٢(    )١٫٥٨٢٫٣٦٢(  مخصص اBنخفاض في القيمة

  

  
    

  ٥٩٫١٤٣٫٧٦٠     ٦٠٫٢٥٦٫٢٤١   
  -    ٣٣٥٫٨٠٠  ذمم مدينة من شركات إعادة التكافل

    ٨٧٥٫٣٣٢     ١٫١٩٨٫١٧١  مصاريف مدفوعة مقدماً 
   ١٥٫٣٩٤٫٧٧٥     ٢٠٫٩٧٤٫٧٠٨  مدينة أخرى ذمم

  ٧٥٫٤١٣٫٨٦٧    ٨٢٫٧٦٤٫٩٢٠   
  
  

  خارج دولة ا�مارات العربية المتحدة -ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى 
  

  ذمم مدينة من شركات إعادة التكافل 
        

١٥٫٩٦٤٫١٣٧   
        

     
  ٨٫٤٩٦٫٩٥٠   
  

  ٨٣٫٩١٠٫٨١٧    ٩٨٫٧٢٩٫٠٥٧  مجموع ذمم التكافل المدينة والموجودات ا>خرى
  

  أعمار ذمم التكافل المدينة والموجودات ا>خرى:
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
    

  
  ذمم تكافل 

  مدينة

    
ذمم مدينة من 
  شركات إعادة 

  التكافل

    
  

  ذمم مدينة 
  أخرى

    
  
  

  المجموع
  درھم    درھم    درھم    درھم  

داخل  -ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى 
  العربية المتحدةدولة ا�مارات 

دادھا ولم تتعرض ل>نخفاض في سلم يتأخر 
  القيمة

              

  ٦٩٫١٣٥٫٥٩٢    ٢٠٫٩٧٤٫٧٠٨    ٣٣٥٫٨٠٠    ٤٧٫٨٢٥٫٠٨٤  يوماً  ٣٠أقل من 
  ٥٫٧٢١٫٥٠٥    -    -    ٥٫٧٢١٫٥٠٥  يوماً  ٩٠ – ٣٠

تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض ل>نخفاض في 
  القيمة

  
  

  
  

  
  

  

١٨٠ - ٩١  ً   ١٫٥٩١٫٩٢٩    -    -    ١٫٥٩١٫٩٢٩  يوما
٢٧٠ - ١٨١  ً   ٤٫٤٩٩٫٨٨٠    -    -    ٤٫٤٩٩٫٨٨٠  يوما
٣٦٠ - ٢٧١  ً   ٦١٧٫٨٤٣    -    -    ٦١٧٫٨٤٣  يوما

                تأخر سدادھا وتعرضت ل>نخفاض في القيمة
  ١٫٥٨٢٫٣٦٢    -    -    ١٫٥٨٢٫٣٦٢  يوماً  ٣٦٠أكثر من 

  )١٫٥٨٢٫٣٦٢(    -    -    )١٫٥٨٢٫٣٦٢(  مخصص اBنخفاض في القيمة

  ٨١٫٥٦٦٫٧٤٩    ٢٠٫٩٧٤٫٧٠٨    ٣٣٥٫٨٠٠    ٦٠٫٢٥٦٫٢٤١  

                
خارج  -ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى 

  دولة ا�مارات العربية المتحدة
  

  
  

  
  

  
  

لم يتأخر سدادھا ولم تتعرض ل>نخفاض في 
  القيمة

  
  

  
  

  
  

  

ً  ٣٠أقل من    ١٥٫٩٦٤٫١٣٧    -    ١٥٫٩٦٤٫١٣٧    -  يوما

والموجودات مجموع ذمم التكافل المدينة 
  ٩٧٫٥٣٠٫٨٨٦    ٢٠٫٩٧٤٫٧٠٨    ١٦٫٢٩٩٫٩٣٧    ٦٠٫٢٥٦٫٢٤١  ا>خرى

                



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٢٥(  

  (تابع)ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى   .٧
  

  أعمار ذمم التكافل المدينة والموجودات ا>خرى: 
  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  

    
  

  ذمم تكافل 
  مدينة

    
ذمم مدينة من 
شركات إعادة 

  التكافل

    
  

  ذمم مدينة 
  أخرى

    
  
  

  المجموع
  درھم    درھم    درھم    درھم   
 -ذمم تكافل مدينة وموجودات أخرى  

    داخل دولة ا�مارات العربية المتحدة
  

  
  

  
  

  
لم يتأخر سدادھا ولم تتعرض ل>نخفاض 

    في القيمة
  

  
  

  
  

  
  ٦٨٫٢١٠٫٦٢٣    ١٥٫٣٩٤٫٧٧٥    -    ٥٢٫٨١٥٫٨٤٨  يوماً  ٣٠أقل من 

٩٠ – ٣١  ً   ٤٫٨٣٢٫٧١١    -    -    ٤٫٨٣٢٫٧١١  يوما
تأخر سدادھا لكنھا لم تتعرض 

  ل>نخفاض في القيمة
  

  
  

  
  

  
  

١٨٠ - ٩١  ً   ٧٢٧٫٧١٥    -    -    ٧٢٧٫٧١٥  يوما
  ٧٦٧٫٤٨٦    -    -    ٧٦٧٫٤٨٦  يوماً  ٢٧٠ - ١٨١
  -    -    -    -  يوماً  ٣٦٠ - ٢٧١

تأخر سدادھا وتعرضت ل>نخفاض في 
  القيمة

  
  

  
  

  
  

  

  ١٫٥٨٢٫٣٦٢    -    -    ١٫٥٨٢٫٣٦٢  يوماً  ٣٦٠أكثر من 
  )١٫٥٨٢٫٣٦٢(    -    -    )١٫٥٨٢٫٣٦٢(  مخصص اBنخفاض في القيمة

  ٧٤٫٥٣٨٫٥٣٥    ١٥٫٣٩٤٫٧٧٥    -    ٥٩٫١٤٣٫٧٦٠  

  ذمم تكافل مدينة 
خارج دولة  -وموجودات أخرى 

  ا�مارات العربية المتحدة
  

  
  

  
  

  
  

لم يتأخر سدادھا ولم تتعرض ل>نخفاض 
  في القيمة

  
  

  
  

  
  

  

  ٨٫٤٩٦٫٩٥٠    -    ٨٫٤٩٦٫٩٥٠    -  يوماً  ٣٠أقل من 

مجموع ذمم التكافل المدينة والموجودات 
  ٨٣٫٠٣٥٫٤٨٥    ١٥٫٣٩٤٫٧٧٥    ٨٫٤٩٦٫٩٥٠    ٥٩٫١٤٣٫٧٦٠  اJخرى

                

  الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا:
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

  ١٫٢٦٠٫٦١٦    ١٫٥٨٢٫٣٦٢  الرصيد في بداية السنة
  ٦٠٠٫٠٠٠    -  المرصود خ>ل السنةمخصص انخفاض القيمة 

  )٢٧٨٫٢٥٤(    -  المحذوف خ>ل السنة

   ١٫٥٨٢٫٣٦٢    ١٫٥٨٢٫٣٦٢  الرصيد في نھاية السنة

        

  
  
  
  
  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٢٦(  

  مطلوبات عقود التكافل وموجودات عقود إعادة التكافل  .٨
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  

        إجمالي مطلوبات عقود التكافل
   ٥٫١٠٣٫٦١٠     ٣٤٫٠٧١٫٤٨٥  مطالبات معلنة 

   ٣٫٦٢٨٫٩٢٢     ١٤٫٣٥٤٫٣٥٨  مطالبات متكبدة غير معلنة
   ٨٩٫٥٢٢٫٢٩٣     ١١٤٫٤٥٢٫٩٦٨  مساھمات غير مكتسبة

   ٦٦١٫٩٩٣     ١٫٣٥٠٫٣٢٢  احتياطي حسابي
   ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧     ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩  عقود مرتبطة باستثمارات بالقيمة العادلة لحملة الوثائق

  

  

  

  

  ١١٢٫٩٥٧٫٢٩٥     ١٩٣٫٥٤٤٫٥٧٢   
  

  

  

  

  
          موجودات عقود إعادة التكافل

   ٩٤٦٫٨٩٢     ٦٫٢٨٤٫٥٩٦  مطالبات معلنة 
   ٩٣٩٫٢٠٥     ٣٫٨٩٥٫٨٩٢  مطالبات متكبدة غير معلنة

   ٩٫٨٦١٫٧٦٨     ٣١٫٠١٨٫٦٩٣  مساھمات غير مكتسبة
  

  

  

  

  ١١٫٧٤٧٫٨٦٥     ٤١٫١٩٩٫١٨١   
  

  

  

  

        صافي مطلوبات عقود التكافل

   ٤٫١٥٦٫٧١٨     ٢٧٫٧٨٦٫٨٨٩  مطالبات معلنة 
   ٢٫٦٨٩٫٧١٧     ١٠٫٤٥٨٫٤٦٦  مطالبات متكبدة غير معلنة

   ٧٩٫٦٦٠٫٥٢٥     ٨٣٫٤٣٤٫٢٧٥  مساھمات غير مكتسبة
   ٦٦١٫٩٩٣     ١٫٣٥٠٫٣٢٢  احتياطي حسابي

   ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧     ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩  القيمة العادلة للعقود المرتبطة باستثمارات حملة الوثائق
        

  ١٠١٫٢٠٩٫٤٣٠     ١٥٢٫٣٤٥٫٣٩١   
  

  

  

  

        الحركة في الذمم الدائنة لحملة الوثائق للعقود المرتبطة باستثمارات

   ٩٫٦٦٠٫٨٢٠      ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧  الرصيد اBفتتاحي
   ٢٤٫٦٥٩٫٥٠٧     ٤٦٫٩٨٤٫١٤٤  إجمالي المساھمات المكتتبة

  )١٤٫٠٢٥٫٦٧٨(    )٢٥٫٦٢٩٫٣٥١(  رسوم التخصيص
  )٣٤٫٨٢٥(    )٦٩٫١٧٥(  مصاريف ورسوم وثائق

  )٦٫١٣٠٫٨٥٥(    )٤٫٨١٧٫٥٥٩(  مستردات خ>ل السنة
  )٨٨٫٤٩٢(    )١٫١٩٣٫٠٩٧(  التغّير في القيمة العادلة 

  

  

  

  

   ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧     ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩  الرصيد الختامي
  

  

  
  

  

  

  
  تكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق  .٩
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ٣٫٦١٦٫٩٧٢    ٢٧٫٥٩٩٫٣٤٩  الرصيد كما في بداية السنة
   ٣١٫٧٦٣٫٧٦٧     ٣٢٫٠٥٩٫٧٣٧  عموBت مدفوعة خ>ل السنة

  )٧٫٧٨١٫٣٩٠(    )١٧٫٦٩١٫٨٥٢(  إطفاء السنة

  ٢٧٫٥٩٩٫٣٤٩    ٤١٫٩٦٧٫٢٣٤  الرصيد في نھاية السنة



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٢٧(  

  استثمارات بالقيمة العادلة من خQل الربح أو الخسارة   .١٠
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ٢٤٫٤٢٣٫٧٨٩     ١٠٫٥٥٨٫٠٩٩  استثمارات أسھم
   ١٩٫١٣٦٫٩٨٥     ٣٤٫٨٣٣٫٤٣٣  صناديق مشتركة

  -     ٣٣٫٤٩٣٫٠٩٤  استثمارات صكوك
  ٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤     ٧٨٫٨٨٤٫٦٢٦   

        
  سنويا. ٪٦٫٣٧٥إلى  ٪٦٫٢٥تحمل استثمارات الصكوك معدل ربح يتراوح بين 

  
، استثمرت الشركة في الشريحة اJولى من صكوك بنك دبي ا3س>مي بقيمة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خ>ل السنة المنتھية في 

  ، وھي مرھونة لدى بنك الخليج اJول.٪٦٫٢٥مليون درھم بمعدل ربح على القسيمة  ١١٫٠٢٥
  

  الحركات خ>ل السنة كانت كالتالي:
  ٢٠١٥  
  العائد إلى   

  حملة الوثائق
  العائد إلى   

  المساھمين
  

  المجموع
  درھم  درھم    درھم  
          

   ٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤   ٢٩٫٥٢٠٫٢٩٧     ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧  في بداية السنة

   ١٣٩٫٣١٧٫٨٥٩   ١١٨٫٠٣٢٫٢٤١     ٢١٫٢٨٥٫٦١٨  مشتريات خ>ل السنة
  )٩٨٫٤٣٨٫٠٣٦(  )٩٣٫٦٢٠٫٤٧٧(    )٤٫٨١٧٫٥٥٩(  استبعادات خ>ل السنة

  )٥٫٥٥٥٫٩٧١(  )٤٫٣٦٢٫٨٧٤(    )١٫١٩٣٫٠٩٧(  تغير في القيمة العادلة خ>ل السنة
             

  ٧٨٫٨٨٤٫٦٢٦  ٤٩٫٥٦٩٫١٨٧    ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩  في نھاية السنة
  

  ٢٠١٤  
  إلى  العائد  

  حملة الوثائق
العائد إلى   

  المساھمين
  

  المجموع
  درھم    درھم    درھم  
            

  ٣٩٫٢٩٤٫٦٦٩    ٢٩٫٦٣٣٫٨٤٩    ٩٫٦٦٠٫٨٢٠  في بداية السنة
  ١٦٠٫٩٤٨٫٧٦٥    ١٥٠٫٣٤٩٫٧٦١    ١٠٫٥٩٩٫٠٠٤  مشتريات خ>ل السنة
  )١٥٨٫٧٨٣٫٢٧٤(    )١٥٢٫٦٥٢٫٤١٩(    )٦٫١٣٠٫٨٥٥(  استبعادات خ>ل السنة

  ٢٫١٠٠٫٦١٤    ٢٫١٨٩٫١٠٦    )٨٨٫٤٩٢(  تغير في القيمة العادلة خ>ل السنة
            

   ٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤    ٢٩٫٥٢٠٫٢٩٧    ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧  في نھاية السنة
  

  مليون درھم). ١٥٧٫٢٧: ٢٠١٤مليون درھم ( ٨٧٫١٦٧اشترت الشركة خ>ل السنة أسھما بقيمة 
  تشمل اBستثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة ما يلي:

  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ٢٤٫٦٣١٫٠٧٤     ٤٤٫٥٧٤٫٨٣٢  داخل دولة ا3مارات العربية المتحدة
   ١٨٫٩٢٩٫٧٠٠     ٣٤٫٣٠٩٫٧٩٤  خارج دولة ا3مارات العربية المتحدة

        
  ٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤     ٧٨٫٨٨٤٫٦٢٦   

        



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٢٨(  

  استثمارات عقارية  .١١
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠     ١٦٫٩٢٧٫٦١٥  قطعة أرض (راجع (أ) أدناه)
   ١٦٫٢٨٢٫٣٦٠     ٢٢٫٧٤٨٫٦٤١  استثمار عقاري قيد ا3نشاء (راجع (ب) أدناه)

  ٣١٫٢٨٢٫٣٦٠     ٣٩٫٦٧٦٫٢٥٦   

  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  الحركة في قيمة قطعة ا>رض (أ)
        

  ١٠٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  القيمة العادلة في بداية السنة
  ٤٫٥٠٠٫٠٠٠    ١٫٩٢٧٫٦١٥    زيادة في القيمة العادلة خ>ل السنة

        

   ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠     ١٦٫٩٢٧٫٦١٥  القيمة العادلة في نھاية السنة
        

  
العادلة المحددة بواسطة خبير تقييم مستقل وفقاً لمعايير التثمين والتقييم الصادرة عن المعھد  تمثل القيمة الدفترية لRرض قيمتھا

الملكي للمّساحين القانونيين. إن أساس تحديد القيمة العادلة ھو المبالغ التي يمكن مبادلة اJرض بھا بين أطراف بكامل إرادتھم 
على اJسعار الحالية في سوق نشطة لعقارات مماثلة في نفس الموقع الحرة في معاملة تتم على أساس تجاري بحت، بناًء 

ديسمبر  ٣١، ويقارب المبلغ الناتج عن إعادة التقييم القيمة العادلة كما في ٢٠١٥يوليو  ١٦والحالة. كان تاريخ إعادة التقييم ھو 
٢٠١٥.  

  
من اBستثمار المشترك في مشروع عقاري.  ٪٥٠درھم يمثل نسبة  ١٦٫٢٨٢٫٣٦٠، كان المبلغ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١بتاريخ   (ب)

 ٥٫٤٠٢٫٧٤٥درھم وسجلت ربحا بقيمة  ٢٢٫٧٤٨٫٦٤١وخ>ل السنة الحالية، قامت الشركة ببيع حصتھا في المشروع لقاء 
شقة،  ٢٨درھم في بيان الدخل الشامل. وفي مقابل بيع حصتھا في اBستثمار المشترك، حصلت الشركة على الملكية الحرة لعدد 

  لما بأن القيمة العادلة ا3جمالية لھذه الشقق تعادل ثمن البيع.ع
  

  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

  )٢٩(  

  ممتلكات ومعدات  . ١٢
  

            أثاث     معدات  
  المجموع    مركبات    وتجھيزات    مكتبية  
  درھم    درھم    درھم    درھم  

                التكلفة

   ١٠٫١٥٩٫١٤٢    ١٢٠٫٦٠٠     ٧٫٣٢٨٫٤٤٣     ٢٫٧١٠٫٠٩٩  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ٢١٠٫٢٢١    ٨٣٫٧٥٠     ١٥٫٠٧٥     ١١١٫٣٩٦  إضافات خ>ل السنة 

  )٦٦٫٩١٣(    )٥٣٫٠٠٠(    -    )١٣٫٩١٣(  استبعادات خ>ل السنة
                

   ١٠٫٣٠٢٫٤٥٠    ١٥١٫٣٥٠     ٧٫٣٤٣٫٥١٨     ٢٫٨٠٧٫٥٨٢  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ٤٥٥٫٥١٨    ٩٢٫٣٥٠     ١١٥٫٥١٥     ٢٤٧٫٦٥٣  إضافات خ>ل السنة 

  )٢٢٧٫٠١٩(    )٨٠٫٠٠٠(       -    )١٤٧٫٠١٩(  استبعادات خ>ل السنة
                

   ١٠٫٥٣٠٫٩٤٩    ١٦٣٫٧٠٠     ٧٫٤٥٩٫٠٣٣     ٢٫٩٠٨٫٢١٦  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                
                اNستھQك المتراكم

   ٥٫٩٥٢٫١٤٣    ٧٧٫٥٨٤     ٤٫٧٤٤٫٦٨٠     ١٫١٢٩٫٨٧٩  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ٩٦٧٫٠٥٨    ٢٦٫٩٠٩     ٤٤٠٫٥٣١     ٤٩٩٫٦١٨  استھ>ك السنة

  )٤٤٫٦٩٩(    )٤٠٫٦٣٣(       -    )٤٫٠٦٦(  استبعادات خ>ل السنة
                

   ٦٫٨٧٤٫٥٠٢    ٦٣٫٨٦٠     ٥٫١٨٥٫٢١١     ١٫٦٢٥٫٤٣١    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 
   ٨٢٠٫٥٤٠    ٣١٫٣٧٩     ٣٠٥٫١١٨     ٤٨٤٫٠٤٣  استھ>ك السنة

  )١٩٦٫٤٧٧(    )٦٤٫٠٠٠(       -    )١٣٢٫٤٧٧(  خ>ل السنةاستبعادات 
                

   ٧٫٤٩٨٫٥٦٥    ٣١٫٢٣٩     ٥٫٤٩٠٫٣٢٩     ١٫٩٧٦٫٩٩٧  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 
                

                القيمة الدفترية
   ٣٫٠٣٢٫٣٨٤    ١٣٢٫٤٦١     ١٫٩٦٨٫٧٠٤     ٩٣١٫٢١٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

                
   ٣٫٤٢٧٫٩٤٨    ٨٧٫٤٩٠     ٢٫١٥٨٫٣٠٧     ١٫١٨٢٫١٥١  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١الرصيد في 

                
  

  درھم). ٣٫٤٩٠٫٩٨٢: ٢٠١٤درھم ( ٣٫٨٢١٫٢٨٥ما قيمته  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بلغت تكلفة الممتلكات والمعدات المستھلكة كليا التي ظلت قيد اBستخدام كما في 



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٣٠(  

  موجودات غير ملموسة  . ١٣
  

    
  برمجيات  
  درھم  

    التكلفة

   ٧٫٢١٨٫٢٥٥  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 

   ٦٢٫٨٩٨  إضافات خ>ل السنة 

    

   ٧٫٢٨١٫١٥٣  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 

   ٢٧٨٫٠٩٧  إضافات خ>ل السنة 

  )٤٦٫٣٠٠(  استبعادات

    

  ٧٫٥١٢٫٩٥٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    
    ا�طفاء المتراكم

   ٣٫٠١٠٫٣٤١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١الرصيد في 

   ١٫٤٠٩٫٢٠٥  إطفاء السنة

    

   ٤٫٤١٩٫٥٤٦    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 

   ١٫٤٤١٫٠٧١  إطفاء السنة

  )٤٤٫٨٤٦(  استبعادات

    

  ٥٫٨١٥٫٧٧١  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    
    القيمة الدفترية

  ١٫٦٩٧٫١٧٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    

   ٢٫٨٦١٫٦٠٧  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١الرصيد في 

    

  

  قروض  .١٤
  

مليون درھم من بنك الخليج اJول من أجل شراء صكوك بنك دبي ا3س>مي من  ١١٫٠٢٥يتعلق ھذا المبلغ بقروض بقيمة 
مليون درھم، وتبلغ فترة استحقاقھا ث>ثة أشھر، وتحمل  ١١٫٠٢٥الشريحة اJولى. والقروض مضمونة بھذه الصكوك بقيمة 

  فوق سعر ليبور لمدة ث>ثة أشھر. ٪١٫٢٥معدل ربح 
    



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٣١(  

  ذمم تكافل دائنة وأخرى  .١٥
  
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

  ٣٠٫٥٩٩٫٩٤٤    ٧٤٫٣٣٤٫٧٠٤  ذمم إعادة تكافل دائنة
  ١٢٫٦٦٤٫٦٩٢    ٢٤٫٠١٠٫٨٠٦  مصاريف مستحقة وذمم دائنة أخرى 

  ٤٣٫٢٦٤٫٦٣٦    ٩٨٫٣٤٥٫٥١٠   

        

  
مليون درھم) فيما يتعلق بالدفعات المقدمة المستلمة من شركات  ١٩٫٥: ٢٠١٤مليون درھم ( ٣٠٫٥مبلغ تشمل ذمم إعادة التكافل الدائنة 

فوعة مقدما لوسطاء التأمين على الحياة. وبموجب ھذا الترتيب، يتم تحويل نسبة محددة مسبقا من أعمال دإعادة التأمين العمولة الم
  التكافل على الحياة إلى شركات إعادة التأمين.

  
  داخل / خارج دولة ا3مارات العربية المتحدة -ذمم تكافل دائنة وأخرى 

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ٣٩٫٩٧٠٫٤١٤     ٤٦٫١٣٤٫١٤٨  داخل ا3مارات العربية المتحدة
   ٣٫٢٩٤٫٢٢٢     ٥٢٫٢١١٫٣٦٢  خارج ا3مارات العربية المتحدة

  ٤٣٫٢٦٤٫٦٣٦     ٩٨٫٣٤٥٫٥١٠   

        

  داخل دولة ا3مارات العربية المتحدة -وأخرى ذمم تكافل دائنة 
  

      

   ٣٦٠٫٤٦٦    ٢٢٫١٢٣٫٣٤٢  ذمم إعادة تكافل دائنة 
   ٧٦٤٫٢١٣     ٦٢٣٫٦١٢  ذمم دائنة لوك>ء التأمين

     ٥٫٠٠٤٫٩٧٩     ٧٫٨٢٢٫٢٣٦  ذمم دائنة لوسطاء التأمين
   ٢٫٤٤٠٫٥١٢     ٤٫٧٧١٫٧٥٥  ذمم دائنة للموظفين

  ٦٫٨٩٥٫٥٠٠    ١٠٫٧٩٣٫٢٠٣  ذمم دائنة أخرى

  ٣١٫٦٩٣٫٤٦٨     ٤٦٫١٣٤٫١٤٨   

        
  

  خارج دولة ا3مارات العربية المتحدة -ذمم تكافل دائنة وأخرى 
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ١٤٫٠١١٫٦٨٠     ٥٢٫٢١١٫٣٦٢  ذمم إعادة تكافل دائنة

        
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٣٢(  

  مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين   .١٦

  
  مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين خ>ل السنة كانت كالتالي:الحركة في 

  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ٩٩٤٫٠١٢     ١٫٣٠٢٫٥٥٩  الرصيد في بداية السنة 
   ٤٧٣٫١١٥     ٥٧٣٫١٢٣  المحّمل للسنة

  )١٦٤٫٥٦٨(    )٤٨٠٫٥٩٨(  المدفوع خ>ل السنة

   ١٫٣٠٢٫٥٥٩     ١٫٣٩٥٫٠٨٤  الرصيد في نھاية السنة

        
، باستخدام ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ومن أجل تقدير القيمة الحالية ل>لتزامات كما في  ١٩وفقاً Jحكام المعيار المحاسبي الدولي رقم 

طريقة الوحدة ا3ضافية المقدرة فيما يتعلق بمكافآت نھاية الخدمة المستحقة للموظفين بموجب القوانين المعمول بھا في دولة 
المتحدة، فقد تم خصم اBلتزام المتوقع بتاريخ ترك الخدمة إلى صافي قيمته الحالية باستخدام معدل خصم يبلغ ا3مارات العربية 

). وبموجب ھذه الطريقة، فقد تم إجراء تقييم لفترة الخدمة المتوقعة للموظف لدى الشركة وللراتب ٪٣٫١٥: ٢٠١٤( ٪٣٫١٨
  ).٪٣: ٢٠١٤( ٪٣لزيادة المفترضة في الراتب السنوي ما نسبته اJساسي المتوقع بتاريخ ترك الخدمة. وبلغ متوسط ا

  

  رأس المال  .١٧
          

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  

        المصّدر والمدفوع بالكامل:

  ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  سھم عادي بقيمة درھم واحد للسھم  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  )٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠(    -  سھم عادي بقيمة درھم واحد للسھم (أ) ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  -    ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  سھم عادي بقيمة درھم واحد للسھم (ب) ٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠  
        

        

  
مليون درھم بتسوية المبلغ مقابل الخسائر  ٥٠بتخفيض رأس المال المدفوع بمبلغ  ٢٠١٤قامت الشركة خ>ل سنة  )أ(

  المتراكمة بعد استيفاء جميع ا3جراءات القانونية.

  
مليون درھم بإصدار  ٥٠بزيادة رأس مالھا المدفوع بمبلغ  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١قامت الشركة خ>ل السنة المنتھية في  )ب(

أسھم أفضلية للمساھمين الحاليين في الشركة، وتم اBكتتاب في جميع ھذه اJسھم ودفع قيمتھا بالكامل خ>ل السنة 
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١المنتھية في 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٣٣(  

  معامQت وأرصدة ا>طراف ذات العQقة  .١٨
  

تتألف اJطراف ذات الع>قة من الشركات والمنشآت الخاضعة للملكية المشتركة و/أو ا3دارة والسيطرة المشتركة والمساھمين 
  وكبار موظفي ا3دارة. لقد تم اBتفاق على أحكام وشروط المعام>ت بين اJطراف.

  
  ا�دارة  موظفيمكافآت كبار 

    
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

  ٢٫٦٤٧٫١٢٢   ٦٫٤١٢٫٦٨٣  منافع قصيرة وطويلة اJجل
  ٢٫٦٤٧٫١٢٢   ٦٫٤١٢٫٦٨٣  

  

  المعامQت مع ا>طراف ذات العQقة خQل السنة
        

  -  ١٫٣١٦٫١٤٧  إجمالي المساھمات المكتتبة 
  ١٫٣١٦٫١٤٧  -  

  
ع>قة لبيع وثائق التكافل على الحياة. ويتعلق المبلغ المذكور أع>ه اتفاقية مع طرف ذي  ٢٠١٥أبرمت الشركة خ>ل سنة 

  باJقساط المستلمة عن الوثائق المبيعة بموجب ھذه اBتفاقية.
  

  أموال حملة الوثائق  .١٩

  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  

        العجز في أموال حملة الوثائق

  )٢٨٫٩٧١٫٦٥٤(    )٤٣٫٨٩٤٫٥٦٠(  الرصيد في بداية السنة
  )١٤٫٩٢٢٫٩٠٦(    )١٤٫٢٣٩٫٩٢٨(  عجز السنة

  )٤٣٫٨٩٤٫٥٦٠(    )٥٨٫١٣٤٫٤٨٨(  الرصيد في نھاية السنة 

        

        قرض حسن من المساھمين

   ٢٨٫٩٧١٫٦٥٤     ٤٣٫٨٩٤٫٥٦٠  الرصيد في بداية السنة
   ١٤٫٩٢٢٫٩٠٦    ١٤٫٢٣٩٫٩٢٨  المخصص خ>ل السنة

   ٤٣٫٨٩٤٫٥٦٠    ٥٨٫١٣٤٫٤٨٨  الرصيد في نھاية السنة 

  -    -  مجموع العجز في أموال حملة الوثائق

        
    



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٣٤(  

  صافي المساھمات المكتسبة  .٢٠
  

  

    

  ٢٠١٤    ٢٠١٥    
    

  صحي 
  على الحياة   

  واNدخار
    

  المجموع
    

  صحي 
على الحياة   

  واBدخار 
    

  المجموع
  درھم    درھم    درھم    درھم    درھم    درھم   

                        
   ١٦٩٫٤٦٥٫٣٣٥     ٢٨٫٦١٨٫٤٦٢     ١٤٠٫٨٤٦٫٨٧٣     ٤٠٢٫٨٢١٫٨٤٦     ٥١٫٦١٨٫٦١٦     ٣٥١٫٢٠٣٫٢٣٠  إجمالي المساھمات المكتتبة

  )٥٠٫٠٦١٫٨٦٣(    ٢١٦٫٤٢٦    )٥٠٫٢٧٨٫٢٨٩(    )٢٤٫٩٣٠٫٦٧٣(    )١٫٤٠٨٫٨٠٩(    )٢٣٫٥٢١٫٨٦٤(  التغير في المساھمات غير المكتسبة 
                        

   ١١٩٫٤٠٣٫٤٧٢     ٢٨٫٨٣٤٫٨٨٨     ٩٠٫٥٦٨٫٥٨٤     ٣٧٧٫٨٩١٫١٧٣     ٥٠٫٢٠٩٫٨٠٧     ٣٢٧٫٦٨١٫٣٦٦  مساھمات التكافل المكتسبة
                        

   ١٢٫٠٥٦٫٣٥٧     ١٫٢٦٩٫٧١٣     ١٠٫٧٨٦٫٦٤٤     ٧٩٫١٦٨٫٢٦٩     ٥٫٧٥٣٫٦٥٣     ٧٣٫٤١٤٫٦١٦  مساھمات إعادة التكافل
  ٩٫١٢٤٫٧٢١      ٦٤٫٤٢٣    ٩٫٠٦٠٫٢٩٨     )٢١٫١٥٦٫٩٢٥(    )٨٥٩٫٢٠٢(    )٢٠٫٢٩٧٫٧٢٣(  التغير في المساھمات غير المكتسبة 

                        

  ٢١٫١٨١٫٠٧٨    ١٫٣٣٤٫١٣٦    ١٩٫٨٤٦٫٩٤٢    ٥٨٫٠١١٫٣٤٤    ٤٫٨٩٤٫٤٥١    ٥٣٫١١٦٫٨٩٣  مساھمات إعادة تكافل متنازل عنھا
                        

   ٩٨٫٢٢٢٫٣٩٤     ٢٧٫٥٠٠٫٧٥٢    ٧٠٫٧٢١٫٦٤٢     ٣١٩٫٨٧٩٫٨٢٩     ٤٥٫٣١٥٫٣٥٦     ٢٧٤٫٥٦٤٫٤٧٣  صافي المساھمات المكتسبة 
                        



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٣٥(  

  مطالبات متكبدة   .٢١
  

٢٠١٥  

  
    الصافي                                  إعادة التكافل    ا3جمالي  

  المجموع    على الحياة   صحي     المجموع    على الحياة    صحي     المجموع     على الحياة    صحي   

  درھم    درھم  درھم    درھم    درھم    درھم    درھم     درھم    درھم   

                                  

   ٧١٤٫٤٣٢٫٨٨     ٦١٢٫٣٢٠   ١٠٢٫١١٢٫١٨٨    )٩١٢٫٦٦٣٫١٧(     )٨٩٦٫٤٤٩٫١(    )٠١٦٫١٨٤٫١٦(   ٦٢٦٫٠٦٦٫٢٠٦     ٥٠٨٫٧٧٠٫١     ١١٨٫٢٩٦٫٢٠٤  مطالبات التكافل المدفوعة

   ١٧٠٫٦٣٠٫٢٣    )٩٧٦٫٧٨(   ١٤٨٫٧٠٩٫٢٣    )٧٠٤٫٣٣٧٫٥(    )١٨٤٫١٤٨٫١(     )٥٢١٫١٨٩٫٤(   ٨٧٥٫٩٦٧٫٢٨     ٢٠٨٫٠٦٩٫١     ٦٦٧٫٨٩٨٫٢٧  الحركة في مخصص المطالبات المعلنة وغير المسددة

   ٧٥٠٫٧٦٨٫٧    -   ٧٥٠٫٧٦٨٫٧    )٦٨٧٫٩٥٦٫٢(     -    )٦٨٦٫٩٥٦٫٢(   ٤٣٦٫٧٢٥٫١٠     -     ٤٣٦٫٧٢٥٫١٠  الحركة في مخصص المطالبات المتكبدة غير المعلنة

                                

  المطالبات المقيدة في بيان الدخل
٢٢١٫٩٢٠٫٢٤٢   

  
٧١٦٫٨٣٩٫٢  

  
٢٢٣٫٣٣٠٫٢٣(   ٩٣٧٫٧٥٩٫٢٤٥(  

  
 )٠٨٠٫٥٩٨٫٢(  

  
 )٣٠٣٫٩٢٨٫٢٥(  

  
٦٣٦٫٢٤١   ٩٩٨٫٥٨٩٫٢١٩   

  
٦٣٤٫٨٣١٫٢١٩   

                              

  
    



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٣٦(  

  مطالبات متكبدة   .٢١
  

٢٠١٤  
  

    الصافي                                  إعادة التكافل    ا3جمالي  

  المجموع    على الحياة   صحي     المجموع    على الحياة    صحي     المجموع     على الحياة    صحي   
  درھم    درھم  درھم    درھم    درھم    درھم    درھم     درھم    درھم   
                                  

   ٥٢٫٨٠٦٫٨٨٢     ٥٠٫٤٦٦   ٥٢٫٧٥٦٫٤١٦    )١٠٫٠٢٧٫٠٣٩(    )٢٤٫١٦٧(     )١٠٫٠٠٢٫٨٧٢(     ٦٢٫٨٣٣٫٩٢١     ٧٤٫٦٣٣     ٦٢٫٧٥٩٫٢٨٨  مطالبات التكافل المدفوعة
الحركة في مخصص المطالبات 

  )٥٢٨٫٩٥٢(  المعلنة وغير المسددة
  

-   
  

)٥٢٨٫٩٥٢(  
  

١٫١٦٦٫٠٤٠  
  

-   
  

١٫١٦٦٫٠٤٠  
  

٦٣٧٫٠٨٨  
                    

-     
  

٦٣٧٫٠٨٨  
الحركة في مخصص المطالبات 

  )٣٩٠٫٥٢٠(  المتكبدة غير المعلنة
  

-   
  

)٣٩٠٫٥٢٠(  
         

١٫٠٩٩٫٠٨٢   
  

-   
  

١٫٠٩٩٫٠٨٢   
  

٧٠٨٫٥٦٢   -  
  

٧٠٨٫٥٦٢   

                                  
  ٥٤٫١٥٢٫٥٣٢    ٥٠٫٤٦٦  ٥٤٫١٠٢٫٠٦٦    )٧٫٧٦١٫٩١٧(    )٢٤٫١٦٧(    )٧٫٧٣٧٫٧٥٠(    ٦١٫٩١٤٫٤٤٩    ٧٤٫٦٣٣    ٦١٫٨٣٩٫٨١٦  المطالبات المقيدة في بيان الدخل

                              

  

  
    



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٣٧(  

  التغير في اNحتياطيات  .٢٢
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  

        
         ١٠٫٥٩٩٫٠٠٤     ١٧٫٣٧٠٫٥٢٤  )٨التغير في اBحتياطي المتعلق بمنتجات التكافل على الحياة (إيضاح 

  ٨٨٫٤٩٢     ١٫١٩٣٫٠٩٧  )٩ناقصا: التغير في القيمة العادلة (إيضاح 
  

١٨٫٥٦٣٫٦٢١   
  

١٠٫٦٨٧٫٤٩٦   
  

  رسوم وكالة  .٢٣
  

  درھم).  ٢٨٫٣٧٠٫٢٣١: ٢٠١٤درھم ( ٥٦٫٣٢٥٫٨٨٠مبلغا وقدره  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١بلغت قيمة رسوم الوكالة للسنة المنتھية في 
  

 ٪٣٠إلى  ٪١٠المفروضة فيما يتعلق بوثائق التكافل الصحي الجماعي والتكافل الجماعي على الحياة، بلغت نسبة رسوم الوكالة 
. وفيما ٢٠١٥من إجمالي مساھمات التكافل اعتبارا من يوليو  ٪٢٠إلى  ٪١٠و ٢٠١٥من إجمالي مساھمات التكافل حتى يونيو 

من مساھمات التكافل المعرضة للخطر. وتمت الموافقة  ٪٥٠يتعلق بوثائق التكافل على الحياة، ُفرضت رسوم وكالة بحد أقصى 
  على رسوم الوكالة من قبل ھيئة الرقابة الشرعية ويتم تحميلھا على بيان الدخل عند تكبدھا.

  

  بالصافي -إيرادات اNستثمار   .٢٤
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

  ٣٢٥٫٦٣١    ٧٦٠٫٥٣٤  العائد على اBستثمار في الودائع الثابتة
(خسائر) / أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل الربح 

    ٥٫٩١٥٫٠٣١    )٦٫٠١٧٫٩٠٢(  أو الخسارة
تغيرات في القيمة العادلة Bستثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو 

  )٤٫٣٦٢٫٨٧٤(  الخسارة
  

٢٫١٠٠٫٦١٤   
  -     ٩٠٫٠٠٠  إيرادات توزيعات أرباح 

  )٦٨٨٫٠٢٢(    )٨٣٣٫٠٦٦(  اBستثمارأتعاب إدارة 

  )٧٫٦٥٣٫٢٥٤    )١٠٫٣٦٣٫٣٠٨   

  
  بالصافي -إيرادات أخرى   .٢٥
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ١٧٫٠٣٥     ١٤٫٥٤٤  ربح من بيع ممتلكات ومعدات
  ١٫١١٠٫٩٤٠     ١٫٧٦٣٫٠١١  إيرادات متنوعة

  ١٫١٢٧٫٩٧٥     ١٫٧٧٧٫٥٥٥   

  
  
  
  
  
  
  

  
  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٣٨(  

        مصاريف عمومية وإدارية   .٢٦

    
  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ١٣٫٧٢٥٫٧٨٩     ٢٠٫١٢٦٫٧١٠  رواتب ومنافع أخرى
   ١٫٦٤٩٫٤٤٢     ١٫٧٨٣٫١٨٦  مصاريف إيجار وذات ع>قة

  ١٩٩٫٦٣٥      ١٠٫٣٤٩  أتعاب قانونية ومھنية
   ٢٩٠٫٦٠٨     ١٧٤٫٠٠٠  مكافآت ھيئة الرقابة الشرعية

   ٢٫٣٧٦٫٢٦٣     ٢٫٢٦١٫٦١١  استھ>ك وإطفاء
   ٥٢١٫٨٤٤     ٤٫٦٢٥٫٠٣٥  مصاريف لشركات إدارة المطالبات

   ٨٤٢٫٠٤٢     ١٫٩٢٩٫٢٧٧  رسوم الھيئة
   ٦٫٥٥٨٫٠٥٨     ٧٫٦٤٣٫٠٣٣  مصاريف أخرى

        

  ٢٦٫١٦٣٫٦٨١     ٣٨٫٥٥٣٫٢٠١   
        

  

  ربحية السھم ا>ساسية والمخّفضة  .٢٧
  

بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد اJسھم العادية القائمة خ>ل السنة وفقاً لما تحتسب الربحية اJساسية للسھم الواحد 
  يلي:

  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
      
     ٧٫١٨١٫١١٢   ١٠٫٢١٤٫٨٥٧  ربح السنة العائد إلى المساھمين (بالدرھم) 

        

  ١٠٠٫٥٤٧٫٩٤٥    ١٠٠٫٥٤٧٫٩٤٥  المتوسط المرجح لعدد اJسھم القائمة خ>ل السنة
        

  ٠٫١٠  (بالدرھم)  ربحية السھم اJساسية

  

٠٫٠٧  

  

"ربحية السھم"، فقد تم احتساب تأثير الزيادة في اJسھم المصدرة بأثر رجعي عند  - ٣٣وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  حساب المتوسط المرجح لعدد اJسھم العادية.

  
  لم يتم عرض الربح المخّفض للسھم نظراً لعدم قيام الشركة بإصدار أي أدوات يمكن أن يكون لھا تأثير على ربح السھم. 

  

  ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية  .٢٨
  

حديد ت تخضع أنشطة الشركة 3شراف ھيئة الفتوى والرقابة الشرعية المعينة من قبل المساھمين. تؤدي الھيئة دورھا الرقابي من أجل
  ما إذا كانت أعمال الشركة تجرى وفقاً لقواعد ومبادئ الشريعة ا3س>مية.

  

  الزكاة  .٢٩
  

  تستحق الزكاة على المساھمين، وقد أبلغت ا3دارة كل مساھم بالزكاة المستحقة عليه.
  
  
  
  
  
  
  
  



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٣٩(  

  احتياطي قانوني  .٣٠
  

من صافي  ٪١٠، وتعدي>ته، على تحويل ما نسبته ٢٠١٥لسنة ) ٢ينص القانون اBتحادي لدولة ا3مارات العربية المتحدة رقم (
من رأس مال الشركة المدفوع.  ٪٥٠ربح الشركة إلى احتياطي قانوني غير قابل للتوزيع حتى يبلغ رصيد اBحتياطي ما يعادل 

  نة.درھم) إلى اBحتياطي القانوني خ>ل الس ٧١٨٫١١١: ٢٠١٤درھم ( ١٫٠٢١٫٤٨٠وعليه، فقد تم تحويل مبلغ 
  

  معلومات القطاعات   .٣١
  

يتم تقسيم الشركة لRغراض ا3دارية إلى قطاعين تجاريين: قطاع التكافل وقطاع اBستثمار. يشمل قطاع التكافل أعمال التكافل 
ص. االتي تقوم بھا الشركة نيابة عن حاملي الوثائق، بينما يشمل قطاع اBستثمار إدارة اBستثمارات والنقد لحساب الشركة الخ

  ولم يتم دمج أي قطاعات تشغيلية لتشكيل القطاعين المذكورين.
  

يتم تقييم أداء القطاع على أساس اJرباح أو الخسائر التي تقاس في بعض النواحي بطريقة مختلفة عن اJرباح أو الخسائر في 
  البيانات المالية.

  
بين القطاعات خ>ل السنة. وفيما لو كانت أي معام>ت باستثناء رسوم الوكالة والقرض الحسن، لم تبرم أي معام>ت أخرى 

أخرى أبرمت، لكانت أسعار التحويل بين القطاعات التشغيلية قد حددت على أساس تجاري بحت بطريقة مماثلة للمعام>ت 
تي يتم المبرمة مع أطراف أخرى. تشمل إيرادات ومصاريف ونتائج القطاعات المعام>ت المبرمة بين قطاعات اJعمال وال

  حذفھا عند التوحيد كما ھو مبين أدناه.



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٤٠(  

  (تابع)معلومات القطاعات   .٣١
  

  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥   
  المساھمون                                        التكافل                                    المساھمون                                     التكافل                           
  المجموع  أخرى  استثمارات  المجموع  على الحياة  صحي  المجموع  أخرى  استثمارات  المجموع  على الحياة  صحي  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  

  إيرادات القطاع

      
٣٢٧٫٦٨١٫٣٦٦   

         
٥٠٫٢٠٩٫٨٠٧   

     
٣٧٧٫٨٩١٫١٧٣   

     
)١٠٫٣٦٣٫٣٠٨(  

        
١٧٫٠٤٥٫٤١٤   

        
٦٫٦٨٢٫١٠٦   

       
٢١٫٢٣٧٫٩٣٠    ١٣٫٥٨٤٫٦٧٦   ٧٫٦٥٣٫٢٥٤   ١١٩٫٤٠٣٫٤٧٢   ٢٨٫٨٣٤٫٨٨٨   ٩٠٫٥٦٨٫٥٨٤   

                          

                          

  نتائج القطاع

        

٤٠٫٣٠٤٫٧٤٥   

           

١٫٧٨١٫٢٠٧   

       

٤٢٫٠٨٥٫٩٥٢   

     

)١٠٫٣٦٣٫٣٠٨(  

        

١٧٫٠٤٥٫٤١٤   

        

٦٫٦٨٢٫١٠٦   

       

٢١٫٢٣٧٫٩٣٠    ١٣٫٥٨٤٫٦٧٦   ٧٫٦٥٣٫٢٥٤   ١٣٫٤٤٧٫٣٢٥   ٢٫٢٦٨٫٠٣٨   ١١٫١٧٩٫٢٨٧  

  
  رسوم وكالة

       
)٥٤٫١٠٣٫٤٦١(  

         
)٢٫٢٢٢٫٤٢٠(  

       
)٥٦٫٣٢٥٫٨٨٠  ٥٦٫٣٢٥٫٨٨٠     )٥٦٫٣٢٥٫٨٨٠  

     
)٢٨٫٣٧٠٫٢٣١  ٢٨٫٣٧٠٫٢٣١   )٢٨٫٣٧٠٫٢٣١(  )١٫١٩٩٫٦٥٦(   )٢٧٫١٧٠٫٥٧٥   

              

              الخسارة العائدة إلى
        )١٤٫٩٢٢٫٩٠٦(      )١٤٫٢٣٩٫٩٢٨(      الوثائق ملةح

  )٤٢٫٤٢٧٫٠٤٩(    )٥٢٫٧٩٣٫١٢٩(        تكاليف غير موزعة

              

   ٧٫١٨١٫١١٢     ١٠٫٢١٤٫٨٥٧        صافي أرباح الفترة
                 



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٤١(  

  (تابع)معلومات القطاعات   .٣١

  ٢٠١٥   
            

    
  صحي

  على الحياة  
  واNدخار 

  مجموع   
  التكافل

   استثمارات  
  المساھمين

  أخرى   
  ةغير موزع

    
  المجموع

    
  المجموع

  درھم    درھم    درھم    درھم     درھم    درھم    درھم  

  موجودات القطاع

      

٢٢٨٫٢٦٠٫١٩٧   

           

٣٦٫٣٣٣٫٨٢٣   

         

٢٣٣٫٥٩٤٫٠٥١   

  

١٤٥٫٢٤٦٫٠٣٧   

          

٩٠٫٤٢٢٫٣٩٦   

      

٢٠٥٫٦٦٨٫٤٣٣   

       
٤٣٩٫٢٦٢٫٤٨٤   

                            
  ٣٠٤٫٣١٠٫١٦٦     ٥٧٫٥٧٠٫٧٥٨     ٥٧٫٥٧٠٫٧٥٨    -     ٢٤٦٫٧٣٩٫٤٠٨     ٣٨٫٣٧٩٫٠٥٢    ٣٥٦٫٣٦٠٫٢٠٨  مطلوبات القطاع

                            
         ٢٠١٤   

            

    
  صحي

  على الحياة  
  واBدخار 

  مجموع   
  التكافل

   استثمارات  
  المساھمين

  أخرى   
  ةغير موزع

    
  المجموع

    
  المجموع

  درھم    درھم    درھم    درھم     درھم    درھم    درھم  
                            

   ٢٣٢٫٢٦١٫٩٥١       ١١١٫٧٠٠٫١٦٦    ٣٩٫٨٩٧٫٥٠٩     ٧١٫٨٠٢٫٦٥٧    ١٢٠٫٥٦١٫٧٨٥    ١٦٫٩٨٧٫٤٠٩     ١٠٣٫٥٧٤٫٣٧٦  موجودات القطاع

                            
  ١٥٧٫٥٢٤٫٤٩٠     ٢٤٫١٧٦٫٩٦٣     ٢٤٫١٧٦٫٩٦٣    -    ١٣٣٫٣٤٧٫٥٢٧    ٢٠٫١٥١٫٤٢٠    ١١٣٫١٩٦٫١٠٧  مطلوبات القطاع

                            
                    



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٤٢(  

  إدارة رأس المال  .٣٢

  
  إطار الحوكمة )١(

  
إن الھدف اJساسي من إطار إدارة المخاطر ورأس المال لدى الشركة ھو توفير الحماية لمساھمي الشركة جراء اJحداث التي 

ا3دارة العليا الحاجة الماسة لتطبيق أنظمة تعوق تحقيق أھداف اJداء المالي المستدام، ويشمل ذلك عدم استغ>ل الفرص. تدرك 
  متطورة وفعالة 3دارة المخاطر.

  
يجتمع مجلس ا3دارة بانتظام للموافقة على أي قرارات تجارية أو تنظيمية أو مؤسسية. تحدد ا3دارة بموجب السلطة المخولة 

م>ئم لنوعية الموجودات وتنوعھا، وتضمن اتساق لھا من مجلس ا3دارة مخاطر الشركة وتعمل على تحليلھا، كما تحدد الھيكل ال
  استراتيجية اBكتتاب وإعادة التكافل مع أھداف الشركة، وتحدد متطلبات إعداد التقارير. 

  
  إطار إدارة رأس المال  )٢(
  

ة والتأكد متحدإن ھدف الشركة الرئيسي من إدارة رأس المال ھو ضمان اBمتثال للمتطلبات التنظيمية في دولة ا3مارات العربية ال
  من حفاظ الشركة على معدBت رأسمالية صحية تدعم أعمال الشركة وتعّظم حصص المساھمين.

  
تقوم الشركة بإدارة ھيكل رأس مالھا وإجراء التعدي>ت عليه تمشياً مع التغيرات التي تطرأ على الظروف اBقتصادية. وفي سبيل 

شركة أن تقوم بتعديل دفعات اJرباح الموزعة على المساھمين أو إعادة رأس الحفاظ على ھيكل رأس المال أو تعديله، يجوز لل
 ١٠٠، امتثلت الشركة لمتطلبات الحد اJدنى لرأس المال بمبلغ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المال إليھم أو إصدار أسھم جديدة. وكما في 

  مليون درھم. 
  
  ا�طار الرقابي  )٣(
  

تھتم الجھات الرقابية في المقام اJول بحماية حقوق حملة الوثائق ومراقبتھم عن كثب للتأكد من أن الشركة تدير شؤونھا بما 
يصب في صالحھم. وفي الوقت نفسه، تھتم الجھات الرقابية كذلك بالتأكد من أن الشركة تحافظ على م>ءة مناسبة لتلبية اBلتزامات 

  ن اJزمات اBقتصادية أو الكوارث الطبيعية. غير المتوقعة الناجمة ع
  

تخضع عمليات الشركة كذلك لمتطلبات تنظيمية داخل الدول التي تعمل فيھا. B تتضمن ھذه اللوائح التنظيمية الموافقة على 
لف عن التخ اJنشطة والرقابة عليھا فحسب، ولكنھا أيضاً تفرض بعض اJحكام المقيدة (مثل كفاية رأس المال) للحد من خطر

السداد وا3عسار من جانب شركات التأمين من أجل تلبية اBلتزامات غير المتوقعة عند نشوئھا. ويتم ا3فصاح عن إدارة مخاطر 
  ) (و).٣( ٣٢رأس المال في ا3يضاح 

  
  

    



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٤٣(  

  ا>دوات المالية  .٣٣
  

  السياسات المحاسبية الھامة  (أ)
  

ية تفاصيل السياسات المحاسبية الھامة والطرق المطبقة، بما في ذلك معايير من ھذه البيانات المال ٣يتضمن ا3يضاح رقم 
التسجيل وأساس القياس وأساس تسجيل ا3يرادات والمصاريف، وذلك فيما يتعلق بكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية 

  وأدوات حقوق الملكية.
  

  فئات ا>دوات المالية   (ب)
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  

        الموجودات المالية
  ١٠٥٫٩١٠٫٧٢٠     ٢٣٧٫٩٨٦٫٢٤٦  بالتكلفة المطفأة
   ٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤     ٧٨٫٨٨٤٫٦٢٦  بالقيمة العادلة

  ١٤٩٫٤٧١٫٤٩٤    ٣١٦٫٨٧٠٫٨٧٢  

        
        المطلوبات المالية

  ٤٥٫٠٦٣٫١٥٠     ١٤١٫١٢٩٫٦٩١  بالتكلفة المطفأة
   ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧     ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩  بالقيمة العادلة

  ٥٩٫١٠٣٫٦٢٧     ١٧٠٫٤٤٥٫١٣٠   

        
  

    إدارة المخاطر  .٣٤
  
  مخاطر التكافل  )١(

  
تتمثل المخاطر الرئيسiiiiية التي تواجه الشiiiiركة بموجب عقود التأمين في اخت>ف مدفوعات المطالبات والمسiiiiتحقات الفعلية أو 

عة قيمتھا والمسiiiiiiiتحقات الفعلية المدفوتوقيتھا عن التوقعات. وقد يتأثر ھذا اBخت>ف بمدى تكرار حدوث المطالبات وارتفاع 
والتطور ال>حق للمطالبات طويلة اJجل. وعليه، فإن الشiiiiiiiركة تھدف إلى التأكد من توّفر اBحتياطيات التي تكفي لتغطية ھذه 

  اBلتزامات.
  

ي حذر والحيطة فتتركز مخاطر التكافل باJسiiiiiاس في نشiiiiiاط التكافل الصiiiiiحي. ومع ذلك، تتم زيادة تنّوع المخاطر بمراعاة ال
  اختيار وتطبيق إرشادات استراتيجية اBكتتاب، وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التكافل.

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٤٤(  

   (تابع) إدارة المخاطر  .٣٤
  
  (تابع)مخاطر التكافل   )١(
  

في مصiiiiاريف المطالبات من  ٪١اسiiiiتناداً إلى نماذج المحاكاة التي أجريت، فإن التأثير على اJرباح نتيجة Jي تغير بنسiiiiبة 
  حيث المبالغ الصافية وا3جمالية المستردة من معيدي التأمين ھو على النحو التالي:

  
  ٢٠١٥  

  ا�جمالي
  درھم

٢٠١٤  
  ا�جمالي

  درھم

٢٠١٥  
  الصافي

  درھم

٢٠١٤  
  الصافي

  درھم

  )٥٤١٫٥٢٥(  )٢٫١٩٨٫٣١٦(  )   ٦١٩٫١٤٥()   ٢٫٤٥٧٫٥٩٩(  في معدل المطالبات ٪١تأثير زيادة بنسبة 

      ٥٤١٫٥٢٥      ٢٫١٩٨٫٣١٦  ٦١٩٫١٤٥  ٢٫٤٥٧٫٥٩٩  في معدل المطالبات   ٪١تأثير انخفاض بنسبة 
  

  مخاطر إعادة التكافل  )٢(
  

بھدف الحد من التعرض للمخاطر المالية الناشiiئة عن مطالبات التكافل الكبيرة، تقوم الشiiركة في سiiياق عملھا اBعتيادي بإبرام 
ترتيبات مع أطراف أخرى Jغراض إعادة التكافل. تأخذ اتفاقيات إعادة التكافل في اBعتبار التنوع الكبير في أنشiiiiiiiطة العمل 

للخسiiiائر المحتملة الناشiiiئة عن المخاطر الكبيرة وتوفر فرصiiiة إضiiiافية للنمو. يتم أداء جزء  وتسiiiمح لoدارة بمراقبة التعرض
كبير من أنشiiiiطة إعادة التكافل بموجب عقود إعادة تكافل ذات شiiiiروط ُمحددة أو اختيارية أو على أسiiiiاس زيادة الخسiiiiائر عن 

  نسبة محددة. 
  

ب إعسار شركات إعادة التكافل تقوم بتقييم الوضع المالي لشركات كما أن الشركة ومن أجل تقليل تعرضھا لخسائر كبيرة بسب
  إعادة التكافل وتعمل على تنويعھا. كما تتعامل الشركة مع شركات إعادة التكافل المعتمدة من قبل مجلس ا3دارة.

  

  المخاطر المالية  )٣(

  
والودائع والذمم المدينة من التكافل والذمم المدينة تتمثل المخاطر المالية الرئيسية للشركة في اBستثمار في اJوراق المالية 

  اJخرى والنقد وما في حكمه.
  

تشمل المخاطر الرئيسية الناشئة عن اJدوات المالية للشركة مخاطر اBئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر صرف العم>ت اJجنبية 
ات المتعلقة بإدارة جميع ھذه المخاطر التي يتم بيانھا ومخاطر معدل الربح ومخاطر أسعار اJسھم. ويراجع المجلس ويقر السياس

  أدناه.
  

  B تبرم الشركة أي معام>ت Jدوات مشتقة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٤٥(  

  (تابع)إدارة المخاطر   .٣٤

  
  (تابع)المخاطر المالية   )٣(
  
  مخاطر اNئتمان )أ(

  
أداء اBلتزامات المستحقة عليه ما يؤدي إلى تكبد مخاطر اBئتمان ھي المخاطر المتعلقة بإخفاق أحد أطراف اJداة المالية في 

الطرف اdخر خسارة مالية. بالنسبة لجميع فئات الموجودات المالية المحتفظ بھا لدى الشركة، فإن أقصى حد لتعرض الشركة 
  لمخاطر اBئتمان يتمثل في القيمة الدفترية المدرجة في بيان المركز المالي.

  
  ءات المطبقة للحد من تعرض الشركة لمخاطر اBئتمان:فيما يلي السياسات وا3جرا

  
تقتصر عقود التكافل وإعادة التكافل المبرمة من قبل الشركة على العقود المبرمة مع اJطراف التي تتمتع بجدارة ائتمانية.  •

تماني. اBئتنص سياسة الشركة على خضوع كافة العم>ء الراغبين في المتاجرة بشروط ائتمانية 3جراءات التقييم 
وبا3ضافة إلى ذلك، تتم مراقبة الذمم المدينة من عقود التكافل وإعادة التكافل على أساس منتظم من أجل خفض تعّرض 

  الشركة لمخاطر التعثر.
  
   تحتفظ الشركة بأرصدتھا المصرفية لدى مجموعة من المصارف المحلية. •
  

  ان بالنسبة لعناصر بيان المركز المالي:يبين الجدول التالي الحد اJقصى للتعرض لمخاطر اBئتم
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠     ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  وديعة إلزامية 
   ٧٧٫١٣٨٫٦٣٤     ٩٧٫٦٢٥٫٠٨٣  ذمم تكافل مدينة وأخرى

   ٢٣٫٨٢٥٫١٩٤    ١٦٣٫٥٦٩٫٦٦١  أرصدة مصرفية وصكوك
   ٩٤٦٫٨٩٢     ٦٫٢٨٤٫٥٩٦  حصة إعادة التكافل من المطالبات

  ٩٣٩٫٢٠٥     ٣٫٨٩٥٫٨٩٢  حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة غير المعلنة

  ١٠٦٫٨٤٩٫٩٢٥    ٢٧٥٫٣٧٥٫٢٣٢  

        
  
  
  

    



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٤٦(  

  (تابع)   إدارة المخاطر  .٣٤
  
  (تابع)المخاطر المالية   )٣(

  
  مخاطر السيولة  )ب(
  

اBلتزامات و بتعھداتھا المرتبطة بالتزامات عقود التكافلتتمثل مخاطر السيولة في المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على الوفاء 
  المالية عند استحقاقھا.

  
  تتم مراقبة متطلبات السيولة على أساس شھري وتتأكد ا3دارة من توفر السيولة الكافية للوفاء بأي التزامات عند ظھورھا.

  
تحديد آجال اBستحقاق التعاقدية لRدوات المالية على أساس يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق اJدوات المالية للشركة. لقد تم 

الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ اBستحقاق التعاقدي. تتولى ا3دارة متابعة آجال اBستحقاق لضمان اBحتفاظ بالسيولة 
  ھا كالتالي:اًء على ترتيبات السداد التعاقدية بيانالكافية. إن آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في تاريخ التقرير بن

  

٢٠١٥:  
  

    
  أقل من

  ثQثة أشھر

  من   
  ثQثة أشھر

  إلى سنة واحدة

    
  أكثر من

  سنة واحدة

    
  

  المجموع
  درھم    درھم    درھم    درھم  

                الموجودات المالية
   ١٣٠٫٠٧٦٫٥٦٧     -     ٢٫٥٠٠٫٠٠٠     ١٢٧٫٥٧٦٫٥٦٧  أرصدة مصرفية وصكوك

   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠     ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    -    -  وديعة إلزامية
  ٩٧٫٦٢٥٫٠٨٣     -    ٢٣٫٢٣٧٫٨٦٦      ٧٤٫٣٨٧٫٢١٧  موجودات تكافل وموجودات أخرى

  ٦٫٢٨٤٫٥٩٦    -    -      ٦٫٢٨٤٫٥٩٦  موجودات عقود إعادة التكافل
استثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل الربح 

   ٧٨٫٨٨٤٫٦٢٦  أو الخسارة
  -    -    

٧٨٫٨٨٤٫٦٢٦   

  ٣١٦٫٨٧٠٫٨٧٢    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٥٫٧٣٧٫٨٦٦    ٢٨٧٫١٣٣٫٠٠٦  المجموع

                المطلوبات المالية
  ٩٦٫٠٣٣٫٢٠٦     -     ٨٠٫٧٩٨٫٠٠٩      ١٥٫٢٣٥٫١٩٧  ذمم تكافل دائنة وأخرى 

  ٣٤٫٠٧١٫٤٨٥    -    -    ٣٤٫٠٧١٫٤٨٥  مطلوبات عقود إعادة التكافل
          -    ١١٫٠٢٥٫٠٠٠  صكوك مرھونة 

   ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩    -    -     ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩  باستثماراتعقود مرتبطة 

  ١٧٠٫٤٤٥٫١٣٠       -      ٨٠٫٧٩٨٫٠٠٩    ٨٩٫٦٤٧٫١٢١  المجموع

  
  
  

    



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٤٧(  

   (تابع)  إدارة المخاطر  .٣٤
  
  (تابع) المخاطر المالية  )٣(

  
  (تابع) مخاطر السيولة(ب)      

  

٢٠١٤:  
  أقل من  

  ث>ثة أشھر
  أشھرمن ث>ثة   

  إلى سنة واحدة
  أكثر من   

  واحدةسنة 
    

  المجموع
  درھم    درھم    درھم    درھم  
                

                الموجودات المالية
   ٢٣٫٨٧١٫٢٣١    -    -     ٢٣٫٨٧١٫٢٣١  أرصدة نقدية ومصرفية

   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    -    -  وديعة إلزامية
  ٧٧٫١٣٨٫٦٣٤    -    ٤١٫٧٤٩٫٢٠٨    ٣٥٫٣٨٩٫٤٢٦  ذمم تكافل مدينة وأخرى
  ١٫٨٨٦٫٠٩٧    -    -    ١٫٨٨٦٫٠٩٧  التكافلموجودات عقود إعادة 

استثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل الربح 
   ٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤    -    -     ٤٣٫٥٦٠٫٧٧٤  أو الخسارة

  ١٥٠٫٤٥٦٫٧٣٦     ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤١٫٧٤٩٫٢٠٨    ١٠٤٫٧٠٧٫٥٢٨  المجموع

                المطلوبات المالية
  ٣٩٫٩٥٩٫٥٤٠    -    ٣٠٫٥٩٩٫٩٤٤    ٩٫٣٥٩٫٥٩٦  ذمم تكافل دائنة وأخرى 

  ٨٫٧٣٢٫٥٣٢    -    -    ٨٫٧٣٢٫٥٣٢  مطلوبات عقود إعادة التكافل
  ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧    -    -    ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧  عقود مرتبطة باستثمارات

  ٦٢٫٧٣٢٫٥٤٩        ٣٠٫٥٩٩٫٩٤٤    ٣٢٫١٣٢٫٦٠٥  المجموع

    



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٤٨(  

   (تابع)  إدارة المخاطر  .٣٤
  
  (تابع)المخاطر المالية   )٣(
  
  مخاطر السوق  )ج(
  

التقلبات في أسعار صرف العم>ت اJجنبية ومعدBت الربح وأسعار اJسھم. تراقب ا3دارة بانتظام تنشأ مخاطر السوق من 
  القيمة المعرضة للمخاطر التي قد تكون مقبولة لدى الشركة.

  
  مخاطر صرف العم>ت اJجنبية   )١(
  

لتغيرات في أسعار صرف العم>ت مخاطر الصرف اJجنبي ھي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب قيمة اJداة المالية نتيجة ل
  اJجنبية. 

  
ليس ھنالك أي تعرض ھام لمخاطر أسعار الصرف حيث إن جميع الموجودات والمطلوبات المالية مقومة باJساس بالدرھم 

  ا3ماراتي أو بالدوBر اJمريكي المربوط بالدرھم ا3ماراتي.
  
  مخاطر معدل الربح   )٢(
  

المتعلقة بالتقلب في قيمة اJداة المالية أو التدفقات النقدية المستقبلية منھا بسبب التغيرات في مخاطر معدل الربح ھي المخاطر 
  معدBت السوق. تتعرض الشركة لمخاطر التدفقات النقدية من اJدوات المحملة بمعدBت متغيرة.

  
تتعرض الشركة لمخاطر معدل الربح على بعض استثماراتھا ومطلوباتھا وأرصدتھا المصرفية والنقدية. تحد الشركة من ھذه 

  المخاطر من خ>ل مراقبة التغيرات في ھذه المعدBت. 
  

  التأثير على   الزيادة في  

  السنةنتائج   نقاط ا>ساس  

  درھم    

٢٠١٥      
  ٨٥٤٫٩٧٦  ١٠٠+  موجودات محملة باJرباح

  ١١٠٫٢٥٠  ١٠٠+  مطلوبات محملة بالمصاريف

٢٠١٤      

  ١١٠٫٠٠٠  ١٠٠+  موجودات محملة باJرباح
  -  ١٠٠+  مطلوبات محملة بالمصاريف

  

  إن أي حركة في معدBت الربح في اBتجاه المقابل سوف تعطي نتائج مغايرة تماماً.
    



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٤٩(  

  (تابع)   إدارة المخاطر  .٣٤
  
  (تابع)المخاطر المالية   )٣(
  
  مخاطر أسعار ا>سھم  )د(
  

مخاطر أسعار اJسھم ھي المخاطر المتعلقة بالتقلب في القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية Jداة مالية بسبب التغيرات 
غيرات التفي أسعار السوق (بخ>ف تلك الناشئة عن مخاطر معدل الربح أو مخاطر صرف العم>ت اJجنبية)، سواء كانت تلك 

نتيجة لعوامل خاصة بأداة مالية معينة أو بالجھة المصدرة لھا، أو لعوامل لھا تأثير على جميع اJدوات المالية المتداولة في 
  السوق.

  

تدار مخاطر اJسعار بإسناد المتاجرة في اJوراق المالية المملوكة للشركة للوسطاء المھنيين. وإضافة إلى ذلك، تقوم ا3دارة 
  بة ومتابعة أنشطة الوسطاء.بمراق

  

  ديسمبر:  ٣١كما في  ٪٢٠يوضح الجدول التالي مدى تأثر القيم العادلة بزيادة أو نقص بنسبة 
  

  سلبيتغير   إيجابيتغير   

  درھم  درھم  

٢٠١٥      

  )١٥٫٧٧٦٫٩٢٥(  ١٥٫٧٧٦٫٩٢٥  بالقيمة العادلة
      

٢٠١٤      

  )٨٫٧١٢٫١٥٥(  ٨٫٧١٢٫١٥٥  على القيمة العادلة
  

  مخاطر التشغيل  )ه(
  

مخاطر التشغيل ھي مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل اJنظمة أو الخطأ البشري أو الغش واBحتيال أو اJحداث الخارجية. 
عندما تفشل الضوابط الرقابية في أداء وظيفتھا، يمكن لمخاطر التشغيل أن تسبب ضرراً لسمعة الشركة أو أن يكون لھا تداعيات 

تنظيمية أو أن تؤدي إلى خسارة مالية. B تتوقع الشركة القضاء على جميع مخاطر التشغيل، ولكن قد تستطيع الشركة قانونية أو 
إدارة ھذه المخاطر من خ>ل آليات الرقابة ورصد المخاطر المحتملة والتصدي لھا. تشمل الضوابط الرقابية الفصل الفّعال بين 

  تفويض والتسوية، وآليات تثقيف الموظفين وتقييمھم.الواجبات، وإجراءات منح حق الوصول وال
  
  

    



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٥٠(  

   (تابع)  إدارة المخاطر  .٣٤
  
  (تابع)المخاطر المالية   )٣(

  
  إدارة مخاطر رأس المال )و(

  
    ٢٠١٥  
  درھم    
      

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    متطلبات الحد اJدنى لرأس المال
  ٨٠،١٠٩،٧٧٩    متطلبات م>ءة رأس المال

  ٤٩٫٧٨٩٫٤٠٨    لمبلغ الضمانالحد اJدنى 
  ٥٠،٥٥٩،٩٤٣    أموال ذاتية

  ٥٠،٥٥٩،٩٤٣    أموال ذاتية أساسية
  -    أموال ذاتية إضافية

  )٤٩،٤٤٠،٠٥٧(    ھامش الم>ءة لمتطلبات الحد اJدنى لرأس المال
  )٢٩،٥٤٩،٨٣٥(    ھامش الم>ءة لمتطلبات م>ءة رأس المال
  ٧٧٠،٥٣٥    ھامش الم>ءة للحد اJدنى لمبلغ الضمان

  
) من الفصل الثاني من التعليمات المالية الصادرة في شأن شركات التأمين بدولة ا3مارات العربية المتحدة، تلتزم ٨وفقا للمادة (

مليون  ٤٩٫٤، كان لدى الشركة عجز بقيمة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الشركة في جميع اJوقات بمتطلبات ھامش الم>ءة. وكما في 
مليون درھم، ويجب على الشركة تعديل وضعھا واBمتثال  ١٠٠درھم من متطلبات الحد اJدنى لرأس المال المقرر بمبلغ 

  .  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١لمتطلبات ھامش الم>ءة خ>ل فترة عامين حتى تاريخ 

  
  أساليب قياس القيمة العادلة   .٣٥

  
بيع أصل أو دفعه لتسوية التزام في معاملة منتظمة بين اJطراف المشاركة في القيمة العادلة ھي المبلغ الذي يمكن قبضه من 

السوق بتاريخ القياس. وبالتالي، يمكن أن تنشأ فروقات بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. يستند تعريف القيمة العادلة 
يص نطاق أعمالھا بشكٍل جوھري أو الدخول في معاملة إلى فرضية استمرار الشركة كمنشأة عاملة دون أي نية أو التزام بتقل

  بشروط غير م>ئمة.
  

  القيمة العادلة لRدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
  

  ترى ا3دارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المحتسبة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية تقارب قيمھا العادلة.
  

  ب التقييم واBفتراضات المطبقة Jغراض قياس القيمة العادلةأسالي
  

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات المصنفة بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة بالرجوع إلى سعر الشراء في نھاية 
ييم الداخلي التقييم الخارجي أو التق العمل بتاريخ التقرير. تستند القيمة العادلة لقطعة اJرض المصنفة كاستثماري عقاري على

  لoدارة بناء على المعام>ت المماثلة.
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٥١(  

    (تابع)أساليب قياس القيمة العادلة   .٣٥
  

  أساليب قياس القيمة العادلة المحتسبة في بيان المركز المالي
  

اBعتراف المبدئي حيث يتم تجميعھا في يعرض الجدول التالي تحليل الموجودات والمطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة بعد 
  على أساس المعطيات الجديرة بالم>حظة Jساليب قياس القيمة العادلة: ٣إلى  ١مستويات مختلفة من 

  
المستوى اJول: قياسات القيمة العادلة المشتقة من اJسعار المدرجة (غير المعدلة) في اJسواق النشطة للموجودات والمطلوبات 

  المتطابقة.
  

المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المشتقة من معطيات بخ>ف اJسعار المدرجة والمبينة في المستوى اJول والتي يمكن 
  م>حظتھا للموجودات والمطلوبات إما مباشرة (كاJسعار) أو بطريقة غير مباشرة (كتلك المشتقة من اJسعار).

  
لمشتقة من أساليب التقييم والتي تتضمن مدخ>ت للموجودات أو المطلوبات التي B تستند المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة ا

  إلى معطيات السوق الجديرة بالم>حظة (المعطيات غير الجديرة بالم>حظة).
  

  المستوى   
  ا>ول

  المستوى   
  الثاني

المستوى   
  الثالث

    
  المجموع

  درھم    درھم    درھم    درھم  
                الموجودات

٢٠١٥                
استثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل 

  الربح أو الخسارة
              

  ٤٤٫٠٥١٫١٩٣    -    -    ٤٤٫٠٥١٫١٩٣  أوراق مالية مدرجة  
   ٣٤٫٨٣٣٫٤٣٣    -     ٣٤٫٨٣٣٫٤٣٣     -  صناديق مشتركة  

  ٣٩٫٦٧٦٫٢٥٦    -    ٣٩٫٦٧٦٫٢٥٦    -  استثمارات عقارية

  ٤٤٫٠٥١٫١٩٣   
  ٧٤٫٥٠٩٫٦٨٩   

  
-   

  ١١٨٫٥٦٠٫٨٨٢   

                المطلوبات
  ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩    -    ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩    -  عقود مرتبطة باستثمارات

  

  
  
  
  
  

    



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٥٢(  

    (تابع)أساليب قياس القيمة العادلة   .٣٥
  

  المجموع    المستوى الثالث    المستوى الثاني    المستوى ا>ول  
  درھم    درھم    درھم    درھم  
                

                الموجودات
                ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

                
استثمارات بالقيمة العادلة من 

  خ>ل الربح أو الخسارة
              

   ٢٤٫٤٢٣٫٧٨٩    -     -     ٢٤٫٤٢٣٫٧٨٩  أوراق مالية مدرجة   
   ١٩٫١٣٦٫٩٨٥    -     ١٩٫١٣٦٫٩٨٥     -  صناديق مشتركة   

   ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠    -    ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠     -  استثمارات عقارية
  ٥٨٫٥٦٠٫٧٧٤    -     ٣٤٫١٣٦٫٩٨٥     ٢٤٫٤٢٣٫٧٨٩   

                المطلوبات
   ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧    -    ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧    -  عقود مرتبطة باستثمارات

  
  لم تكن ھناك أي تحوي>ت بين المستويات خ>ل السنة.

  

  مطلوبات محتملة والتزامات  .٣٦
  

  مطلوبات محتملة
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

  ٤٤٦٫٩٥٠     ٥٢٣٫٩٢١  خطابات ضمان

        
        

  التزامات
  

  الشركة اتفاقيات إيجار يستحق دفعھا ھو على النحو التالي:لدى 
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم  
        

  ٩١٨٫٤٦٥    ١٫٥٢١٫٨٣٩  أقل من سنة واحدة
  ٩٢٫٤٣٥    ٥٢٣٫٤٤٦  من سنة واحدة إلى خمس سنوات

        
  ١٫٠١٠٫٩٠٠    ٢٫٠٤٥٫٢٨٥  

        

  
  
  
  
  
  
  



  (ش.م.ع)تأمين  -تكافل ا�مارات 
  

  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتھية في 

  

)٥٣(  

  مخصصات فنية  .  ٣٧
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  

  درھم    درھم  

        

  احتياطي المساھمات غير المكتسبة

  
١١٤٫٤٥٢٫٩٦٨   

     
٨٩٫٥٤٥٫٦٩٠   

  ٥٫١٠٣٫٦١٠    ٣٤٫٠٧١٫٤٨٥  مطالبات معلنة

   ٣٫٦٣١٫٦٠٣     ١٤٫٣٥٤٫٣٥٨  احتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة

   ٦٦٠٫١١٤     ١٫٣٥٠٫٣٢٢  احتياطي حسابي

   ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧    ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩  عقود مرتبطة باستثمارات بالقيمة العادلة لحملة الوثائق

  ١١٢٫٩٨١٫٤٩٤     ١٩٣٫٥٤٤٫٥٧٢  المخصصات الفنية
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  التكافل الصحي

  درھم    درھم  

        

  ٨٨٫٨١٤٫٠٤٨    ١١٢٫٣٣٥٫٩١٤  احتياطي المساھمات غير المكتسبة

  ٤٫٩٣٨٫٢٩٣    ٣٣٫٠٠٢٫٢٧٨  مطالبات معلنة

   ٣٫٦٢٨٫٩٢٢     ١٤٫٣٥٤٫٣٥٨  احتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة 

  ٩٧٫٣٨٣٫٩٤٤    ١٥٩٫٦٩٢٫٥٥٠  المخصصات الفنية
  
  

  ٢٠١٤    ٢٠١٥  التكافل على الحياة

  درھم    درھم  

        

   ٧٣١٫٦٤٢     ٢٫١١٧٫٠٥٤  احتياطي المساھمات غير المكتسبة

  ١٦٥٫٣١٧    ١٫٠٦٩٫٢٠٧  مطالبات معلنة

   ٦٦٠٫١١٤     ١٫٣٥٠٫٣٢٢  احتياطي حسابي
   ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧     ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩  بالقيمة العادلة لحملة الوثائقعقود مرتبطة باستثمارات 

  ١٥٫٥٩٧٫٥٥٠    ٣٣٫٨٥٢٫٠٢٢  المخصصات الفنية
  

  المساھمات اNجتماعية  . ٣٨
  

  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١لم تقدم الشركة أي مساھمات اجتماعية خ>ل السنة المنتھية في 
  

  جدول تطور المطالبات  .٣٩
  

  B يوجد جدول لتطور المطالبات نظرا Jن جميع المطالبات المسددة تعد ذات طبيعة قصيرة اJجل.  
  

    اعتماد البيانات المالية  .٤٠
  

  .٢٠١٦مارس  ٢١ووافق على إصدارھا بتاريخ  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١اعتمد مجلس ا3دارة البيانات المالية للسنة المنتھية في 



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

)٥٤(  

  لعمليات التكافل والمساھمينبيان المركز المالي . ٤١
  

  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١    
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم    

          موجودات عمليات التكافل
  )١٦٫٠٢٥٫٤٨٨(     ٢١٫٥٧١٫٢٤٧    أرصدة نقدية ومصرفية

   ٨٢٫٢١٢٫٧٤١    ٩١٫٤١٣٫٢٧٥    موجودات تكافل وموجودات أخرى
   ١١٫٧٤٧٫٨٦٥    ٤١٫١٩٩٫١٨١    موجودات عقود إعادة التكافل

   ١٤٫٠٤٠٫٤٧٧     ٢٩٫٣١٥٫٤٣٩    استثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة 
   ٣٫٥٦٢٫٥٧١     ٥٫٠١٠٫٣٨٣    ذمم مدينة من المساھمين

          

  ٩٥٫٥٣٨٫١٦٦    ١٨٨٫٥٠٩٫٥٢٥    موجودات عمليات التكافلمجموع 
    

  

  

  

          
          موجودات المساھمين

   ٣٩٫٨٩٦٫٧١٩     ١٠٧٫٥٠٥٫٣٢٠    أرصدة نقدية ومصرفية
   ٤٫٠٠٠٫٠٠٠     ٤٫٠٠٠٫٠٠٠    وديعة إلزامية

   ١٫٦٩٨٫١٠٥    ٧٫٣١٥٫٧٨٢    موجودات تكافل وموجودات أخرى
  ٢٧٫٥٩٩٫٣٤٩    ٤١٫٩٦٧٫٢٣٤    الوثائقتكاليف استحواذ مؤجلة على 

  -    ١٫٠٠٠٫٠٠٠    استثمار بالتكلفة المطفأة
   ٢٩٫٥٢٠٫٢٩٧     ٤٩٫٥٦٩٫١٨٧    استثمارات بالقيمة العادلة من خ>ل الربح أو الخسارة 

   ٣١٫٢٨٢٫٣٦٠     ٣٩٫٦٧٦٫٢٥٦    استثمارات عقارية
   ٣٫٤٢٧٫٩٤٨     ٣٫٠٣٢٫٣٨٤     ممتلكات ومعدات

   ٢٫٨٦١٫٦٠٧     ١٫٦٩٧٫١٧٩    ملموسة موجودات غير
   ٢٫٦٠١٫٥٦٣    -    ذمم مدنية من حملة الوثائق

          

   ١٤٢٫٨٨٧٫٩٤٨    ٢٥٥٫٦٦٨٫٤٣٣    مجموع موجودات المساھمين

          
    

  

  

  

          

   ٢٣٨٫٤٢٦٫١١٤     ٤٤٤٫٢٧٢٫٨٦٧    مجموع الموجودات

    



  تأمين (ش.م.ع) -تكافل ا�مارات 
  

)٥٥(  

  (تابع) والمساھمينلعمليات التكافل بيان المركز المالي . ٤١
  

  ديسمبر ٣١    ديسمبر ٣١    
    ٢٠١٤    ٢٠١٥  
  درھم    درھم    

    

  

  

  

          مطلوبات حملة الوثائق
          المطلوبات

  ٢٠٫٣٩٠٫٢٣٢    ٥٣٫١٩٤٫٨٣٩    ذمم تكافل دائنة وأخرى
  ١١٢٫٩٥٧٫٢٩٧    ١٩٣٫٥٤٤٫٥٧٠    مطلوبات عقود التكافل

  ٦٫١٦٤٫١٣٤    ٣٫٥٧٥    ذمم دائنة للمساھمين
          

  ١٣٩٫٥١١٫٦٦٣    ٢٤٦٫٧٤٢٫٩٨٤    مجموع مطلوبات حملة الوثائق

  
  مطلوبات المساھمين وحقوق الملكية

        

  
  المطلوبات

        

  ٢٢٫٨٧٤٫٤٣١    ٤٥٫١٥٠٫٦٧١    ذمم تكافل دائنة وأخرى
  -    ١١٫٠٢٥٫٠٠٠    ذمم دائنة عن صكوك مرھونة 

  ١٫٣٠٢٫٥٥٩    ١٫٣٩٥٫٠٨٤    مخصص مكافآت نھاية الخدمة للموظفين
  -    ٥٫٠٠٦٫٨٠٨    ذمم دائنة لحملة الوثائق

          

  ٢٤٫١٧٦٫٩٩٠    ٦٢٫٥٧٧٫٥٦٣    مجموع مطلوبات المساھمين
          

          
          المساھمينوالقرض الحسن من  حملة الوثائقالعجز في أموال 
 )٤٣،٨٩٤،٥٦٠(   ) ٥٨،١٣٤،٤٨٩(   حملة الوثائق العجز في أموال 

 ٤٣،٨٩٤،٥٦٠    ٥٨،١٣٤،٤٨٩     قرض حسن من المساھمين
          

من والقرض الحسن في أموال حملة الوثائق العجز افي ص
  المساھمين

  -    -  

          
          حقوق الملكية

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٥٠٫٠٠٠٫٠٠٠    رأس المال 
  ) ٢٥٫٩٨٠٫٦٥٠(   ) ١٦٫٧٨٧٫٢٧٩(    خسائر متراكمة
  ٧١٨٫١١١     ١٫٧٣٩٫٥٩٧     احتياطي قانوني

          

  ٧٤٫٧٣٧٫٤٦١    ١٣٤٫٩٥٢٫٣١٨    مجموع حقوق الملكية
          

  ٩٨٫٩١٤٫٤٥٠    ١٩٧٫٥٢٩٫٨٨١    مجموع مطلوبات المساھمين وحقوق الملكية
    

  

  

  

  
  
  

          

  ٢٣٨٫٤٢٦٫١١٤    ٤٤٤٫٢٧٢٫٨٦٧    وحقوق الملكيةمجموع المطلوبات 
    

  

  

  

  


