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11 �لتقرير �ل�شنوي لد�ر �لتاأمني 201٥

تلبية �حتياجات عمالئنا عن طريق توفري حلول تاأمينية غري

تقليدية من خالل فريق عمل متمر�س ومتفان يف �لعمل.

�أجود  توفري  خالل  من  عملها  جمال  يف  �لر�ئدة  لتكون  �لتاأمني  د�ر  تطمح 
�حللول �لتاأمينية لعمالئها يف �شوق دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة. 
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جميع  و�إىل  و�مل�شاهمني  �ملوؤ�ش�شني  لل�شادة  بال�شكر  �أتقدم  بد�ية 
�لأف�شل  لتقدمي  جهًد�  يّدخرون  ل  �لذين  �لتاأمني  د�ر  يف  �لعاملني 

وتنمية �ل�شركة لت�شبو �إىل تخطي توقعات عمالئها وم�شاهميها. 

يف �ل�شنة �ملالية �ملنتهية بتاريخ 31 دي�شمرب 201٥، �شّجلت د�ر �لتاأمني 
مليون  مع 20.86  باملقارنة  درهم  مليون  بلغت 14.30  بقيمة  خ�شائر 
يعك�س  مما   2014 دي�شمرب   31 يف  �ملنتهية  �ملالية  �ل�شنة  خالل  درهم 
ن�شاط  �أن  ونالحظ  هذ�   .%31.٥ بن�شبة  �ل�شركة  خ�شائر  �نخفا�س 

ال�سنوي  التقرير  لكم  اأقدم  الإدارة،  جمل�س  عن  وبالنيابة  نف�سي  عن  بالأ�سالة 
�س.م.ع. التاأمني  لدار  الرابع 
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مازلنا  �ل�شوق،  ي�شهدها  �لتي  �ل�شعبة  �لظروف  من  �لرغم  وعلى 
�لقريب. وتتمثل  �مل�شتقبل  متفائلني بقدرتنا على حتقيق منو مربح يف 
��شرت�تيجيتنا يف �ملناف�شة من خالل تقدمي منتجات مبتكرة وخدمات 
ذ�ت جودة عالية. ويف �مل�شتقبل، �شوف ي�شتند منو �أرباح �أعمال �لتاأمني 
على مر�جعة دورية ل�شيا�شة �لكتتاب من جهة و�إىل تطوير �آليات �إد�رة 

�ملطالبات من جهة ثانية.

بالنيابة عن جمل�س �لإد�رة، 

حممد عبد�هلل �لقبي�شي 

رئي�س جمل�س �لإد�رة

دخل  �شايف  ت�شجيل  عرب  ملحوًظا  �نتعا�ًشا  �شهد  قد  �لتاأمني  �أعمال 
�لكتتاب بقيمة بلغت 9.87 مليون درهم خالل عام 201٥ باملقارنة 
مع �شايف خ�شارة مقد�رها ٥.90 مليون درهم يف عام 2014. ويرجع 
من  �شل�شلة  �إىل  �لكتتاب  نتائج  يف  �لكبري  �لتحول  هذ�  يف  �لف�شل 
�ل�شيا�شات و�لإجر�ء�ت �لت�شحيحية �لتي مت و�شعها يف �لربع �لأخري 
�إجر�ء�ت �لكتتاب  �ملن�شرم 2014، فركّزت على تنظيم  �لعام  من 

وتغيري �ملنتجات وتطوير �إد�رة �ملطالبات.

وبلغ �إجمايل �لأق�شاط �ملكتتبة 29.2% خالل �لأ�شهر �لـ12 �ملنتهية 
درهم  مليون   126.٥1 �إىل  بذلك  لرتتفع   201٥ دي�شمرب   31 يف 
باملقارنة مع 97.93 مليون درهم �ُشجلت خالل �ل�شنة �ملالية �ملنتهية 
يف 31 دي�شمرب 2014. كما حقق �شايف �لأرباح �ملكت�شبة منًو� بن�شبة 
باملقارنة  درهم  مليون   78.41 بلغت  قيمة  �إىل  بذلك  لريتفع   %11
�نخف�س  وقد  �ملا�شية.  �ل�شنة  يف  �ُشجلت  درهم  مليون   70.70 مع 
�شايف �ملطالبات �ملتكبدة ب�شكل ملحوظ يف عام 201٥ بالن�شبة �إىل 
يف   %73.86 مع  باملقارنة   %٥0.16 �إىل  �ملكتتبة  �لأق�شاط  �إجمايل 
�لعام �ملا�شي. هذ� وميكننا �لقول �أن كل ما �شبق ذكره يعد تطور�ت 
و�لعمل  �ملُعدلة  �ل�شرت�تيجيات  فاعلية  مدى  تثبت  حمفزة  �إيجابية 

�جلاد �لذي لطاملا �شعت د�ر �لتاأمني �إىل حتقيقه.           

ول تز�ل ��شرت�تيجية �ل�شتثمار �لتي تتبعها د�ر �لتاأمني منذ تاأ�شي�شها 
مدرو�شة وموثقة ب�شكل و��شح ومطبقة وُمد�رة مبهنية عالية. ولكن 
جند �أن �ل�شطر�ب �ل�شديد يف �أ�شو�ق �لأ�شهم �ملحلية و�لعاملية �أدى 
�ل�شتثمارية يف  �لأن�شطة  �ملحقق من  �لدخل  �نخفا�س كبري يف  �إىل 
عام 201٥ فبلغ قيمته 6.72 مليون درهم باملقارنة مع 14.73 مليون 

درهم يف �لعام �ملا�شي.

�ملنتهي يف 31 دي�شمرب 201٥  �لعام  �ملوجود�ت يف  �إجمايل  �أما عن 
قيمة حقوق  �إجمايل  وبلغ  درهم،  مليون   242.81 قيمته  بلغت  فقد 
�مل�شاهمني 101.٥ مليون درهم. هذ� وقد حافظت د�ر �لتاأمني على 
�إ�شافة  �ملكافئ  و�لنقد  �لنقد  �لنقدية من حيث  �ل�شيولة  قوة مركز 
�إىل ود�ئع ثابتة مدتها 30 يوًما )�أ�شول نقدية( وهو ما ميثل ن�شبة 

جيدة من �إجمايل �ملوجود�ت بلغت %17.44. 

درهم  مليون   28.3٥ �إىل  و�لإد�رية  �لعامة  �مل�شاريف  �رتفعت  كما 
عن �لأ�شهر �لـ12 �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 201٥ باملقارنة مع ٥2.26 
ونحن  �ملا�شية.  �ل�شنة  من  نف�شها  �لفرتة  يف  �ُشجلت  درهم  مليون 
نعتقد �أن هذه �لنتيجة منطقية لن�شاطات �لتاأمني �لقائمة يف مقرنا 
�أبوظبي وخم�شة فروع �أخرى يف كل من دبي و�ل�شارقة  �لرئي�شي يف 

و�ل�شمحة وم�شفح وحموي. 
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يف �عتقادنا �أن �أدلة �لتدقيق �لتي ح�شلنا عليها كافية ومالئمة لتكون 
�أ�شا�ًشا نعتمد عليه عند �إبد�ء ر�أينا.

�لر�أي 
�لنو�حي �جلوهرية  �ملالية تظهر بعد�لة من كافة  �لبيانات  �إن  بر�أينا، 
 - عامة  م�ساهمة  �سركة   - �س.م.ع  التاأمني  دار  ل�سركة  �ملايل  �ملركز 
�أبوظبي -  كما يف 31 دي�شمرب 201٥ و�أد�ئها �ملايل وتدفقاتها �لنقدية 
�لتقارير  لإعد�د  �لدولية  للمعايري  وفًقا  �لتاريخ  بذلك  �ملنتهية  لل�شنة 

�ملالية.   
�لتقرير حول �ملتطلبات �لقانونية و�لتنظيمية �لأخرى

جميع  على  ��شتملت  قد  �ملالية  �لبيانات  �إن  ر�أينا،  يف  نوؤكد  �أننا  حيث 
ل�شنة  �ملتحدة  �لعربية  �لإمار�ت  لدولة  �لحتادي  �لقانون  متطلبات 
201٥ و�لقانون �لحتادي رقم )6( ل�شنة 2007 �ملتعلق ب�شركات �لتاأمني 
و�لوكالء، و�إن �ل�شركة قد قامت مب�شك �شجالت مالية منتظمة، و�أننا 
قد ح�شلنا على كافة �ملعلومات و�لإي�شاحات �لالزمة لتدقيقنا . كما مل 
ي�شتدِع �نتباهنا وجود �أية خمالفات للقانون  �لحتادي لدولة �لإمار�ت 
�لعربية �ملتحدة ل�شنة 201٥ و�لقانون �لحتادي رقم )6( ل�شنة 2007 
بذلك  �ملنتهية  �ل�شنة  خالل  حدثت  و�لوكالء  �لتاأمني  ب�شركات  �ملتعلق 
�أعمال  على  و�شلبًيا  مادًيا  تاأثرًي�  توؤثر  �أن  �شاأنها  من  و�لتي  �لتاريخ، 

�ل�شركة �أو مركزها �ملايل.    

عن طالل �أبوغز�له و�شركاه �لدولية

فر��س كيالين
مدقق مرخ�س رقم 632

يف  3 فرب�ير 2016

�لتقرير حول �لبيانات �ملالية
لقد قمنا بتدقيق �لبيانات �ملالية �ملرفقة ل�شركة د�ر �لتامني �س.م.ع 
- �شركة م�شاهمة عامة - �أبوظبي - و�ملكونة من بيان �ملركز �ملايل 
كما يف 31 دي�شمرب 201٥ وبيان �لدخل �ل�شامل وبيان �لتغري�ت يف 
حقوق �ل�شركاء وبيان �لتدفقات �لنقدية لل�شنة �ملنتهية بذلك �لتاريخ 
�لإي�شاحية  و�ملالحظات  �لهامة  �ملحا�شبية  لل�شيا�شات  ا  وملخ�شً

�لأخرى.
م�شوؤولية �لإد�رة عن �لبيانات �ملالية

�ملالية  �لبيانات  هذه  عر�س  وعد�لة  �إعد�د  عن  م�شوؤولة  �لإد�رة  �إن 
وفًقا للمعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير �ملالية، وت�شتمل هذه �مل�شوؤولية 
�ملتعلقة  �لد�خلية  �لرقابة  على  و�ملحافظة  وتطبيق  ت�شميم  على: 
�لأخطاء �جلوهرية  مالية خالية من  بيانات  وعد�لة عر�س  باإعد�د 

�شو�ء كانت ب�شبب �لغ�س �أو �خلطاأ. 
م�شوؤولية �ملدقق 

�إىل  ��شتناًد�  �ملالية  �لبيانات  هذه  يف  ر�أي  �إبد�ء  هي  م�شوؤوليتنا  �إن 
تدقيقنا لها. لقد قمنا بالتدقيق وفًقا للمعايري �لدولية للتدقيق. �إن 
و�أن  �ملهني  �ل�شلوك  قو�عد  �لتز�منا مبتطلبات  تتطلب  �ملعايري  هذه 
نخطط وننفذ �لتدقيق بغر�س �لتو�شل �إىل تاأكيد معقول حول ما �إذ� 

كانت �لبيانات �ملالية خالية من �لأخطاء �ملادية.

�أدلة  على  للح�شول  باإجر�ء�ت  �لقيام  تت�شمن  �لتدقيق  عملية  �إن 
تدقيق حول �ملبالغ و�لإف�شاحات �لو�ردة يف �لبيانات �ملالية. تعتمد 
تلك �لإجر�ء�ت على حكم �ملدقق مبا يف ذلك تقدير خماطر وجود 
�أخطاء جوهرية �شو�ء كانت ب�شبب �لغ�س �أو �خلطاأ. عند تقدير تلك 
�لد�خلية  �لرقابة  �إجر�ء�ت  �لعتبار  بعني  �ملدقق  ياأخذ  �ملخاطر 
وذلك  لل�شركة  �ملالية  �لبيانات  عر�س  وعد�لة  باإعد�د  �ملتعلقة 
لت�شميم �إجر�ء�ت �لتدقيق �ملالئمة يف ظل �لظروف �لقائمة ولي�س 
كما  لل�شركة،  �لد�خلية  �لرقابة  فعالية  مدى  يف  ر�أي  �إبد�ء  لغر�س 
ي�شمل �لتدقيق تقييًما ملدى مالءمة �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �مل�شتخدمة 
ومدى معقولية �لتقدير�ت �ملحا�شبية �لتي قامت بها �لإد�رة وكذلك 

تقييًما عاًما لعر�س �لبيانات �ملالية. 
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كما يف 31 دي�شمرب 201٥
)ظهرت �ملبالغ بدرهم �لإمار�ت(

بيان اأ

�إن �لإي�شاحات �ملرفقة تعترب جزًء� �أ�شا�شًيا من هذه �لبيانات �ملالية

بيان املركز املايل

__________________________________________
حممد عبد�هلل �لقبي�شي

رئي�س جمل�س �لإد�رة 

__________________________________________
حممد عثمان
�لرئي�س �لتنفيذي

2٥9.11٥.003 جمموع الأ�ســــول 242.808.735 

2014 2015 اإي�ساح الأ�ســــول 

13.27٥.٥62
-
10.749.446
٥7.13٥.٥90
٥.612.1٥7
17.737.٥76

 
 17.191.636
 25.152.083 
 16.534.750 
 54.749.305 
 5.549.324 
 10.442.407

4

13)أ(
٥
6
7

الأ�صــــول املتداولة
�لنقد و�لنقد �ملعادل

وديعة بنك ثابتة
�أ�شول عقود معيدي �لتاأمني 

ذمم تامينية و�أر�شدة مدينة �أخرى
�أ�شول متد�ولة �أخرى

��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح و�خل�شارة

104.٥10.331 جمموع الأ�ســــول املتداولة 129.619.505 

18.918.297
127.787.8٥9
6.000.000
1.898.٥16

 72.116.795 
 32.985.053 
 6.000.000 
 2.087.382 

8
 9)أ(

10
11

الأ�صـــول غري املتداولة
��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�شامل �لآخر

��شتثمار�ت م�شنفة بالتكلفة �ملطفاأة 
وديعة قانونية 

ممتلكات ومعد�ت
1٥4.604.672 113.189.230 جمموع الأ�ســــول غري املتداولة

اللتزامات وحقوق امل�ساهمني

٥6.826.٥2٥
62.242.279
19.968.٥13

 39.186.525 
 79،311.499 
 22.127.630 

12
13 (ب)

14

اللتزامات املتداولة
قرو�س بنكية

�لتز�مات عقود �لتاأمني  
ذمم تاأمينية و�أر�شدة د�ئنة �أخرى 

139.037.317 جمموع اللتزامات املتداولة 140.625.654 

حقوق امل�ساهمني
 120.000.000
 ) 1.6٥7.687 (
1.710.148
  2.939.107 
 )3.787.980(
119.203.٥88

120.000.000
)1.657.687(
1.710.148

 )956.035( 
) 18.044.823(

 101.051.603 

1٥
1٥

ر�أ�س �ملال 
�أ�شهم خزينة

�حتياطي قانوين
�حتياطي �إعادة تقييم ��شتثمار�ت

)خ�شارة( مرت�كمة
�شايف حقوق �مل�شاهمني - بيان جـ 

2٥9.11٥.003 جمموع اللتزامات وحقوق امل�ساهمني  242.808.003 

اللتزامات غري املتداولة
874.098 �لتز�م تعوي�س ترك �خلدمة 1.131.478 
874.098 جمموع اللتزامات غري املتداولة 1.131.478 
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2014 2015 اإي�ساح
97.933.427
)24.316.٥02(
)2.731.٥43(
70.88٥.382
)18٥.916(
70.699.466
3.1٥8.109
)7.431.178(
66.426.397
)93.706.٥29(
26.763.386
)66.943.143(
)4.19٥.401(
393.٥43
)1.٥8٥.467(
-
)72.330.468(
)٥.904.071(
14.727.743
8.823.672
)26.٥24.696(
-
)3.1٥8.009(
)20.8٥9.033(

 126.512.052 
)38.325.689( 

 )3.329.299( 
 84.857.064 
)6.445.512( 

 78.411.552
6.499.409
)11.580.193(
73.330.768
)70.171.402(
12.146.943
)58.024.459(
)5.735.697(
2.796.295
)800.593(
)1.693.580(
)63.458.034(
9.872.734
6.724.831
16.597.565
)28.347.019(
1.141.003

 )3.688.192(
) 14.296.643(

21)ج(

16

17

�جمايل �أق�شاط مكتتبة 
ح�شة معيدي �لتاأمني من �لأق�شاط

ح�شة معيدي �لتاأمني من �لأق�شاط �ملعاد تاأمينها
�سايف الأق�ساط

�شايف �ملحول ملخ�ش�س �لأق�شاط غري �ملكت�شبة
�سايف اأق�ساط التاأمني املكت�سبة

�لعمولت �ملكت�شبة
�لعمولت �ملدفوعة

اإجمايل دخل الكتتاب
�إجمايل �ملطالبات �ملدفوعة

ح�شة معيدي �لتاأمني من �ملطالبات
�سايف املطالبات املدفوعة

خم�ش�شات �ملطالبات حتت �لت�شوية
ح�شة معيدي �لتاأمني يف �ملطالبات حتت �لت�شوية

�لنق�س يف خم�ش�س �ملطالبات �ملتكبدة غري �ملبلغة
�لنق�س يف خم�ش�س م�شاريف ت�شوية �ملطالبات �ملوزعة

�سايف املطالبات املتكبدة
�سايف دخل الكتتاب

�لدخل �ملتاأتي من �ل�شتثمار�ت
اإجمايل الدخل

م�شاريف �إد�رية وعمومية
مكافاآت و م�شرتد�ت

م�شاريف ت�شغيلية �أخرى
�سايف )خ�سارة( ال�سنة - بيان د

)0 1763( ) 0 1208( 18 )اخل�سائر( الأ�سا�سية لل�سهم

لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 201٥
)ظهرت �ملبالغ بدرهم �لإمار�ت(

بيان ب

�إن �لإي�شاحات �ملرفقة تعترب جزًء� �أ�شا�شًيا من هذه �لبيانات �ملالية

..
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2014 2015 اإي�ساح

)20.8٥9.033(

1.108.32٥

)4٥3.246(
6٥٥.079

 )14.296.643( 
 

 39.800

 ) 3.895.142( 
 )3.855.342(

8 (ب)

)خ�صارة( ال�صنة
)خ�صارة( دخل �صامل اآخر

�أرباح متحققة خالل �لفرتة من بيع �أ�شول مالية م�شنفة  بالقيمة �لعادلة 
من خالل �لدخل �ل�شامل �لآخر

�أرباح �لقيمة �لعادلة لال�شتثمار�ت �مل�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل 
�لدخل �ل�شامل �لآخر

)خ�شارة(/ ربح �شاملة �آخرى لل�شنة

)20.203.9٥4( ) 18.151.985( اإجمايل ) خ�سائر( �ساملة لل�سنة - بيان جـ

201٥

�إن �لإي�شاحات �ملرفقة تعترب جزًء� �أ�شا�شًيا من هذه �لبيانات �ملالية
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ت المالية 
ت المرفقة تعتبر جزءاً اساسياً من هذه البيانا

ضاحا
إن اإلي

املجموع
)خ�سائر( 
رتاكمة

م
اإحتياطي اإعادة
تقييم اإ�ستثمارات

ين
احتياطي قانو

خلزينة
اأ�سهم ا

راأ�س املال
البيـــان 

 140.270.268 
  )20.8٥9.033( 
6٥٥.079
)862.726(
119.203.٥88
)14.296.643(
)3.855.342(

 1٥.962.728 
)20.8٥9.033( 
1.108.32٥
-)3.787.980(
)14.296.643(
39.800

   3.392.2٥3 
 -)4٥3.246(
-2.939.107
-)3.895.142(

 1.710.148 
  - --1.710.148
--

 )794.961( 
--)862.726(
)1.6٥7.687(
--

 120.000.000 
---120.000.000
--

حقوق �مل�شاهمني كما يف 31 دي�شمرب 2013
خ�شارة �ل�شنة - بيان ب

ربح �شامل �أخر لل�شنة - بيان ب 
�إعادة �شر�ء �أ�شهم

حقوق �مل�شاهمني كما يف 31 دي�شمرب 2014 - بيان �أ
)خ�شارة( �ل�شنة - بيان ب

)خ�شارة( �شامل �أخر لل�شنة - بيان ب

)101.051.603(
)18.044.823(

)956.035(
1.710.148

)1.657.687(
120.000.000

رب 2015 - بيان اأ
ني كما يف 31 دي�سم

حقوق امل�ساهم

201٥
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لل�شنة �ملنتهية يف 31 دي�شمرب 201٥
)ظهرت �ملبالغ بدرهم �لإمار�ت(

بيان التدفقات النقدية

�إن �لإي�شاحات �ملرفقة تعترب جزًء� �أ�شا�شًيا من هذه �لبيانات �ملالية

2014بيان د 2015

)20.8٥9.033(

688.822
8.382.3٥6
6٥٥.079
1.009.449
)٥2٥.703(
468.201
)429.220(
)10،610.049(

)٥.297.644(
)1.078.400(
4.63٥.92٥

 
)14.296.643(

 
)5.785.304( 

 17.069.220 
 39.800 
1.067.633 

 955.996
257.380
)260.813(
)952.731(

3.377.800
62.833
2.616.197

تدفقات نقدية من �لأن�شطة �لت�شغيلية
)خ�شارة( �ل�شنة - بيان ب

تعديالت ملطابقة �سايف الدخل مع �سايف النقد من العمليات الت�سغيلية
�شايف �حلركة يف �أ�شول عقود �إعادة �لتاأمني

�شايف �حلركة يف �إلتز�مات عقود �لتاأمني
�أرباح متحققة من بيع ��شتثمار�ت

��شتهالك ممتلكات ومعد�ت
ديون م�شكوك يف حت�شيلها/ )رد ديون(

�لتز�م تعوي�س ترك �خلدمة
�إير�د�ت فو�ئد ود�ئع ثابتة وح�شاب حتت �لطلب

)خ�شارة( �لت�شغيل قبل �لتغري�ت يف ر�أ�س �ملال �لعامل

التغريات يف مكونات راأ�س املال العامل
�لنق�س/ )�لزيادة( يف ذمم تاأمينية و�أر�شدة مدينة �أخرى

�لنق�س  / )�لزيادة( يف �أ�شول متد�ولة �أخرى 
�لزيادة يف ذمم تاأمينية و�أر�شدة د�ئنة �أخرى

)12.3٥0.168( 5.104.099 �سايف التدفقات النقدية الناجتة من / )امل�ستخدمة يف( الأن�سطة الت�سغيلية

-
13.00٥.768
)4.274.749(
13.917.944
)928.007(
)3٥.441.709(
429.220
)13.291.٥33(

2،7٥0.427
)862.726(
10.70٥.27٥
1.381.411
13.974.387

)11.667.314(
24.942.876

 
)25.152.083(

 7.295.169
)975.616( 

 - 
 )1.256.499( 
38.684.782 

 260.813
18.856.566

)1.947.511(
-
)17.640.000(
)457.080(
)20.044.591(

3.916.074
13.275.562

تدفقات نقدية من الأن�سطة ال�ستثمارية
)�لزيادة( يف ود�ئع بنكية ثابتة

النق�س يف ��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح و�خل�شارة
)�لزيادة( يف ��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�شامل �لآخر

�لنق�س يف ��شتثمار�ت �شركات زميلة
�شر�ء ممتلكات ومعد�ت

�لنق�س/ )�لزيادة( يف ��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �ملطفاأة
�إير�د�ت فو�ئد ود�ئع ثابتة وح�شاب حتت �لطلب

�شايف �لتدفقات �لنقدية �لناجتة من/ )�مل�شتخدمة يف( �لأن�شطة �ل�شتثمارية

تدفقات نقدية من الأن�سطة التمويلية
)�لزيادة(/ �لنق�س يف �أطر�ف ذ�ت عالقة - مدينة

�إعادة �شر�ء �أ�شهم
)�لنق�س( / �لزيادة يف قرو�س بنكية

)�لنق�س( / �لزيادة  يف �أطر�ف ذ�ت عالقة - د�ئنة 
�شايف �لتدفقات �لنقدية )�مل�شتخدمة يف( / �لناجتة من �لأن�شطة �لتمويلية

�سايف التدفقات النقدية املحققة / )امل�ستخدمة( خالل ال�سنة
�لنقد و�لنقد �ملعادل كما يف بد�ية �ل�شنة

13.27٥.٥62 17.191.636 النقد والنقد املعادل كما يف نهاية ال�سنة - اإي�ساح 4 



21 التقرير ال�سنوي لدار الت�أمني 2015

م�شجلة أ.  عامة  م�شاهمة  �شركة  هي  �س.م.ع   - �لتاأمني  د�ر 
و�أدرجت يف �إمارة �أبوظبي - �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة ومتار�س 
ن�شاطها يف تقدمي جميع فئات حلول �لتاأمني غري �حلياة طبقًا 
�لعربية  �لإمار�ت  لدولة  �لحتادي  �لتجاري  �ل�شركات  لقانون 
�ملتحدة رقم 6 ل�شنة 2007، وتاأ�ش�شت بتاريخ 8 دي�شمرب 2010 
�ملوؤ�ش�شة  ومتار�س   2010 �أبريل   10 بتاريخ  ن�شاطها  ومار�شت 
يف  فروعها  و  �أبوظبي  يف  �لرئي�شي  �ملكتب  خالل  من  ن�شاطها 

�ل�شمحة ودبي و�ل�شارقة وحماوي.

مقر �ل�شركة وحملها �لقانوين يف �إمارة �أبوظبي- دولة �لإمار�ت ب. 
�لعربية �ملتحدة ، �س.ب: 129921.

�أ�شهم �ل�شركة �لعادية مدرجة يف �شوق �أبوظبي لالأور�ق �ملالية.ج. 

و�خلدمات  �ملنتجات  من  جمموعة  جمالها  يف  �ل�شركة  تقدم 
وممتلكات  �لعمال  وتعوي�س  �شيار�ت  يف  حمددة  وغري  م�شتملة 
و�ملعد�ت و�حلو�دث  و�ملن�شاآت  و�لهند�شة  و�ملال  �لأعمال  وتعطل 

�لعامة و�مل�شوؤولية و�لبحرية و�ل�شفر و�لتاأمني �لطبي.

و�ملعدلة . 2 �جلديدة  �ملالية  �لتقارير  لإعد�د  �لدولية  �ملعايري  تطبيق 
 )IFRS(

معايري أ.  و�ملت�شمنة   )IFRS( �ملالية  �لتقارير  لإعد�د  و�ملعدلة  �جلديدة  �لدولية  �ملعايري  بتطبيق  �ل�شركة  قامت  �حلالية،  �ل�شنة  خالل 
يناير   1 من  �بتد�ء  وذلك  �ل�شنوية،  �لتقارير  على  و�ملطبقة  بها  تقوم  �لتي  بالعمليات  �ملتعلقة  وتف�شري�تها   )IASS( لدولية� �ملحا�شبة 

.201٥

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية 10 ومعيار �ملحا�شبة �لدويل 28 

بيع �لأ�شول �أو �مل�شاهمة بها بني �مل�شتثمر و�ملن�شاأة �لزميلة �أو �مل�شروع �مل�شرتك �لتابع له.

�ملعيارين �لدوليني لإعد�د �لتقارير �ملالية 10 و 12 ومعيار �ملحا�شبة �لدويل 28 – 
�ملن�شاآت �ل�شتثمارية : تطبيق ��شتثناء �لتوحيد.

�ملعيار �لدويل لإعد�ر �لتقارير �ملالية 11

حما�شبة �حل�ش�س يف �مل�شاريع �مل�شرتكة و�لعمليات �مل�شرتكة. 

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية 14 – ح�شابات �لتاأجيل �لتنظيمية

يطبق للفرتات ال�سنوية
التي تبداأ من اأو بعد

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

)ظهرت �ملبالغ بدرهم �لإمار�ت(
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يطبق للفرت�ت �ل�شنوية �لتي 
تبد�أ من �أو بعد

1 يناير 2016

1 يناير 2016
1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2016
1 يناير 2016

1 يناير 2016

1 يناير 2017

1 يناير 2018

معيار �ملحا�شبة �لدويل 1 – مبادرة �لإف�شاح

معياري �ملحا�شبة �لدوليني 16 و 38

مبد�أ �أ�شا�س �ل�شتهالك ولإطفاء على �أنه منط  �ل�شتهالك �ملتوقع للمنافع 
�ل�شتهالك �مل�شتقبلية لالأ�شل.

معياري �ملحا�شبة �لدوليني 16 و 41 – �لزر�عة �لنباتات �ملثمرة

معيار �ملحا�شبة �لدويل 27 - ��شتخد�م طريقة حقوق �مللكية يف �لبيانات �ملالية 
�ملنف�شلة

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية ٥ – �لأ�شول غري �ملتد�ولة �ملحتفظ بها 
بر�شم �لبيع و�لعمليات �ملتوقعه من تغيري�ت يف طرق �لت�شرف.

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية 7 - �لإف�شاحات - عقود �لتعديالت

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية 7- �لإف�شاحات قابلة تطبيق �لتعديالت 
على �لبيانات �ملالية �ملرحلية �ملوجزة

معيار �ملحا�شبة �لدويل 19 – منافع �ملوظفني

معدل �خل�شم : ق�شية �ل�شوق �لإقليمية

معيار �ملحا�شبة �لدويل 34 – �لتقارير �ملالية �ملرحلية

�لإف�شاح عن �ملعلومات يف " يف مكان �آخر �شمن �لتقرير �ملايل �ملرحلي ".

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية 1٥ – �لإير�د�ت من �لعقود �ملربمة مع 
�لعمالء

�ملعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية رقم 9 – �لأدو�ت �ملالية

�لإطار �لعام لإعد�د �لبيانات �ملالية   أ. 
لإعد�د  �لدولية  للمعايري  وفًقا  �ملالية  �لبيانات  �إعد�د  مت 

�ملالية.      �لتقارير 
  

�أهم �ل�شيا�شات �ملحا�شبية . 3
بيان �لتو�فق    ب. 

تتم �إعد�د �لبيانات �ملالية بناء على �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير 
�ملالية ومتطلبات �أحكام �لقانون �لحتادي لدولة �لإمار�ت �لعربية 

�ملتحدة رقم 6 ل�شنة 2007 �ملتعلق ب�شركات ووكالء �لتاأمني.
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�أ�ش�س �لإعد�د    ج. 
�لتاريخية  �لتكلفة  طريقة  �إىل  ��شتناًد�  �ملالية  �لبيانات  �إعد�د  مت 
با�شتثناء بع�س �لفئات �لأخرى من �لأ�شول و �لأدو�ت �ملالية ) �لتي 
تعترب �شرورية( �لتي مت قيا�شها / تقييمها با�شتخد�م طرق �أخرى 
غري طريقة �لتكلفة �لتاريخية. و�شتذكر �ل�شيا�شات �ملحا�شبية �لهامة 

�أدناه.  

�لأ�شول  �ملالية  د. 
م�شنفة  ��شتثمار�ت  �لتالية:  �لفئات  �إىل  �ملالية  �لأ�شول  ت�شنف 
 )FVTOCI( بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�شامل �لآخر
�خل�شارة  �أو  �لربح  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  م�شنفة  و��شتثمار�ت 
يتم  �ملعادل.  و�لنقد  و�لنقد  و�لذمم  و�لقرو�س   )FVTPL(
ت�شنيف �لأ�شول �ملالية بالعتماد على طبيعتها وهدفها وحتدد بتاريخ 

�لعرت�ف �ملبدئي. 

�لنقد و�لنقد �ملعادل     -
غري  �لبنوك  لدى  �لطلب  وحتت  جارية  ح�شابات  �لنقدية  ت�شمل 
�أ�شهر من  لأقل من ثالثة  بنكية مربوطة  وود�ئع  �لإ�شتخد�م  مقيدة 
تاريخ ربطها، ويتمثل بند �لنقد �ملعادل يف جميع �ل�شتثمار�ت عالية 
قليلة  لن�شبة  تكون عر�شة  و�لتي  نقد،  �إىل  للتحويل  �ل�شيولة جاهزة 

من �ملخاطر �لناجتة من تغري�ت �لقيمة. 

ذمم تاأمينية      -
للتحقق.  �لقابلة  �لقيمة  �لتاأمينية ب�شايف  �لذمم  �لإف�شاح عن  يتم 
وعندما يكون من غري �ملمكن حت�شيل ذمة تاأمني،  فاإنه يتم �حت�شاب 
خم�ش�س لهذه �لذمة. وتقيد �لقيم �مل�شرتده من �ملخ�ش�س لحًقا 
ويتم  �ملخ�ش�شات،  ح�شاب  يف  �شابًقا  �شطبها  مت  �لتي  للمبالغ 
�لعرت�ف بالتغري�ت يف �لقيمة �لتي يظهر بها ح�شاب �ملخ�ش�شات 

يف بيان �لدخل �ل�شامل.     

�لقرو�س و�لذمم     -
تت�شمن �لقرو�س و�لذمم على ذمم تاأمينية و�أر�شدة مدينة �أخرى، 
يتم  مل  و�لتي  حمددة  �أو  ثابتة  دفعات  لها  لي�س  و�لتي  تاأمينية  ذمم 
ت�شعريها يف �شوق ن�شط. �أر�شدة مدينة �أخرى يتم حتديدها ب�شايف 
ب�شكل جوهري  �لدفرتية ل تختلف  و�لقيمة  للتحقق.  �لقابلة  �لقيمة 

عن �لقيمة �لعادلة.

�لأطر�ف ذ�ت �لعالقةه. 
لها  تكون  عندما  عالقة  ذ�ت  �أطر�ف  باأنها  معينة  �أطر�ف  تعترب 
ل�شبب  �أو  بال�شركة  و�لتحكم  �لرقابة  من  نوع  ممار�شة  على  �لقدرة 
�مل�شرتكة على  �لرقابة  نوع من  �أو  �لهامة  �ل�شيطرة  نوع من  �متالكها 
�أطر�ف  تعترب  ذلك  على  عالوة  و�لت�شغيلية.  �ملالية  �ل�شركة  قر�ر�ت 
�لقدرة  �ل�شركة  متلك  عندما  عالقة  ذ�ت  �أطر�ف  �أنها  على  معينة 
على  م�شرتكة  رقابة  �أو  �شيطرة،  �أو  نفوذ  رقابي،  دور  ممار�شة  على 
�ملعامالت  �إن  �ملختلفة.  �لأطر�ف  لهذه  و�لت�شغيلية  �ملالية  �لقر�ر�ت 
تتاألف من حتويل م�شادر،  ب�شكل طبيعي  �لعالقة  �لأطر�ف ذ�ت  مع 
�ملركز  بيان  وبتاريخ  �ملختلفة.  �لأطر�ف  بني  �لتز�مات  �أو  خدمات 
بالقيمة  و�لد�ئنة  �ملدينة  �لعالقة  ذ�ت  �لأطر�ف  �إظهار  يتم  �ملايل 

للتحقق. �لقابلة 

�لأ�شول �ملالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�شامل و. 
�لآخر �ملرحلي �أو �لربح و�خل�شارة    

بدون رجوع  باختيار  تقوم  �أن  لل�شركة  �ملبدئي، ميكن  �لعرت�ف  عند 
حقوق  �أدو�ت  يف  �ل�شتثمار�ت  لتحديد  وذلك  حدة(  على  �أد�ة  )لكل 
�مللكية كاأ�شول مالية بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�شامل �لآخر. 
ول ي�شمح حتديد �ل�شتثمار�ت يف �أدو�ت حقوق �ملحتفظ بها للمتاجر 

�شمن �لأ�شول بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�شامل �لآخر.

يعتمد ت�شنيف �ل�شتثمار�ت على �لغر�س من �لأ�شول �ملالية وتعتمد 
يف �لوقت �لذي مت فيه �لعرت�ف �ملبدئي.

من  �لعادلة  بالقيمة  �مللكية  حقوق  باأدو�ت  �ل�شتثمارت  قيا�س  يتم 
تكاليف  �إىل  بالإ�شافة  �لعادلة  بالقمية  �لآخر  �ل�شامل  �لدخل  خالل 
�ملكا�شب  �إد�رج  ويتم  �لعادلة  بالقيمة  لحًقا  قيا�شها  ويتم  �ملعاملة. 
�ل�شامل  �لدخل  يف  �لعادلة  �لقيمة  تغري�ت  من  �لناجتة  و�خل�شائر 

�لآخر ويتم تر�كمها يف �إحتياطي �إعادة تقييم ��شتثمار�ت. 

يتم ت�شنيف ��شتثمار�ت يف �أ�شول مالية من خالل �لربح �أو �خل�شارة 
عند �لحتفاظ بها بغر�س �ملتاجرة و�لتي ُتعنى بالحتفاظ بها مقابل 
�لبيع يف �مل�شتقل �لقريب، �لأ�شول �ملالية من خالل �لربح �أو �خل�شارة 
يتم تثبيتها بقيمتها، �لأرباح �أو �خل�شائر �لالحقة �لناجتة عن �لتغري يف 

�لقيمة �لعادلة يتم �لعرت�ف بها يف بيان �لدخل.

�لأ�شول �ملالية �مل�شنفة بالتكلفة �ملطفاأةز. 
يتم ت�شنيف �لأ�شول �ملالية بالعتماد على طبيعة و�لهدف من �لأ�شل 
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�لت�شنيف  �أو  �ملبدئي  �لعرت�ف  فرتة  على  بالعتماد  قيا�شه  ويتم 
�لالحق �إن وجدت هذه �حلالة.

�أد�ة مدينة مع دفعات  ت�شتمل على  بالتكلفة �ملطفاأة  �ملالية  �لأ�شول 
ثابتة و��شتحقاق ثابت للدين و�لتي لدى �ل�شركة قدرة �إيجابية مل�شك 
وحت�شيل �لتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية و�لتي متثل �لدفعات �لدورية 

من �أ�شل �لقر�س �أو فائدته.

معدل  طريقة  با�شتخد�م  �ملطفاأة  بالتكلفة  �ل�شتثمار�ت  قيام  يتم 
�لفائدة �لفعالة مطروًحا �لنخفا�س. طريقة معدل �لفائدة �لفعالة 
ولتخ�شي�س  مايل  للتز�م  �ملطفاأة  �لتكلفة  لحت�شاب  طريقة  هي 
م�شاريف فائدة خالل �لفرتة �لزمنية ذ�ت �لعالقة. معدل �لفائدة 
�لنقدية  �لدفعات  خ�شم  عندها  يتم  �لذي  �لن�شبة  هو  �لفعلي 
�مل�شتقبلية �ملقدره خالل �لأعمار �لإنتاجية �ملحتملة لاللتز�م �ملايل. 

�نخفا�س قيمة �لأ�شول �ملالية    ح. 
خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  تلك  عدى  �ملالية،  �لأ�شول  تقييم  يتم    
�لربح �أو �خل�شارة، بالبحث عن موؤ�شر�ت �نخفا�س �لقيمة يف نهاية 
كل �شنة. بالن�شبة لالأ�شول �ملالية �لتي يتم ت�شجيلها بتكلفة �لإطفاء، 
متثل قيمة �لتدين �لفرق بني �ملبلغ �مل�شجل لالأ�شل و�لقيمة �حلالية 
�شعر  با�شتخد�م  خم�شومه  �ملقدرة،  �مل�شتقبلية  �لنقدية  للتدفقات 
�لفائدة �لفعلي �لأ�شلي. ويتم تخفي�س �ملبلغ �مل�شجل لالأ�شل �ملايل 

بقيمة خ�شائر �لتدين مبا�شرة جلميع �لأ�شول �ملالية. 

خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  �مل�شنفة  �مللكية  حقوق  �أدو�ت  با�شتثناء 
�لدخل �ل�شامل �لآخر )FVTOCI(، يف حال �نخف�شت خ�شائر 
�لعرت�ف  بعد  حدث  ظهور  نتيجة  لحقة  فرتة  يف  �لقيمة  تدين 
من  �شابًقا  بها  �ملعرتف  �لتدين  خ�شائر  قيمة  عك�س  يتم  بالتدين، 
خالل �لربح �أو �خل�شارة �إىل �حلد �لذي ل تتجاوز فيه عك�س �لقيمة 
�لتي يظهر بها �ل�شتثمار يف تاريخ عك�س تدين �لقيمة تكلفة �لإطفاء 

�ملمكن ت�شجيلها يف حال مل يتم �لعرت�ف بخ�شائر �لتدين.

�أما فيما يتعلق بالأور�ق �ملالية �شمن فئة �لأ�شول �ملالية �ملقيمة من 
خالل �لدخل �ل�شامل �لآخر )FVTOCI(، �لنخفا�س �ملعرتف 
�لربح  خالل  من  عك�شها  يتم  ل  �خل�شارة،  �أو  �لربح  يف  �شابًقا  به 
�لعادلة  �لقيمة  يف  لحقة  زيادة  باأي  �لعرت�ف  فيتم  �خل�شارة،  �أو 

بخ�شائر �لتدين يف دخل �شامل �آخر. 

ممتلكات ومعد�ت    ط. 
بالتكلفة  �ملايل  �ملركز  بيان  يف  و�ملعد�ت  �ملمتلكات  ت�شجيل  ييتم 

مطروحا منها �ل�شتهالك �ملرت�كم و �أي �نخفا�س مرت�كم يف �لقيمة، 
يتم �لعرت�ف بنفقات �ل�شتهالك يف كل �شنة يف بيان �لدخل �ل�شامل. 
ويتم �حت�شاب �ل�شتهالك على ��شا�س �لق�شط �لثابت و�لذي يتوقع �أن 
�لأ�شل  لهذ�  �ملتوقعة  �مل�شتقبلية  �لقت�شادية  �ملنافع  �ل�شركة  ت�شتهلك 

خالل �لعمر �لإنتاجي لالأ�شول و�لتي هي كما يلي:  

4 �شنو�ت    معد�ت مكتبية وديكور�ت  
3-4 �شنو�ت   �أجهزة كمبيوتر وبر�مج 

4 �شنو�ت �شيار�ت                        
ويتم �لعرت�ف بنفقات �ل�شتهالك يف كل �شنة يف بيان �لدخل �ل�شامل. 
وطريقة  �ملتبقية  و�لقيم  �ملقدرة  �لإنتاجية  �لأعمار  مر�جعة  وتتم 
�لتقدير�ت  �لتغري�ت يف  �آثار  �شنة، لحت�شاب  نهاية  �ل�شتهالك يف كل 

على �أ�شا�س م�شتقبلي. 

ويتم �إجر�ء �ختبار تدين �لقيمة �لتي تظهر بها �ملمتلكات و�ملعد�ت يف 
بيان �ملركز �ملايل عند ظهور �أي �أحد�ث �أو تغري�ت يف �لظروف تظهر 
�أي موؤ�شر لتدين  �أن هذه �لقيمة غري قابلة لال�شرتد�د. يف حال ظهور 
قيمة  �حت�شاب  يتم  �لقيمة،  بتدين  موؤ�شر�ت  �أي  ظهور  عند  �لقيمة. 

�لتدين بالرجوع �إىل  �إي�شاح 3 )ي(. 

عندما يتم �إجر�ء �عرت�ف لحق )بيع �أو �شحب من �خلدمة( للممتلكات 
�أو �ملعد�ت فاإنه يتم �إدخال قيمة �لربح �أو �خل�شارة �لناجتة وهي �لفرق 
مابني �شايف عو�ئد �ل�شتبعاد، يف حال ظهورها، و�لقيمة �لتي تظهر بها 

هذه �ملمتلكات و�ملعد�ت يف بيان �لدخل �ل�شامل.  

 تدين قيمة �لأ�شول �مللمو�شةي. 
�لتي  �لقيمة  مبر�جعة  �ل�شركة  تقوم  مايل،  مركز  بيان  كل  تاريخ  يف 
تظهر بها �لأ�شول �مللمو�شة يف بيان �ملركز �ملايل، لتحديد فيما �إذ� كان 
هناك �أي موؤ�شر�ت تدل على تدين قيمة هذه �لأ�شول. يف حالة ظهور �أي 
موؤ�شر�ت تدين، فيتم تقدير �لقيمة �لقابلة لال�شرتد�د لالأ�شول لتحديد 
�إن وجدت، وهي �لقيمة �لتي تتجاوز بها �لقيمة  مدى خ�شائر �لتدين، 
�لتي يظهر بها �لأ�شل يف بيان �ملركز �ملايل قيمته �لقابلة لال�شرتد�د. 
تكاليف  ناق�س  �لعادلة  �لأ�شل  قيمة  لال�شرتد�د  �لقابلة  �لقيمة  ومتثل 
�لعادلة لالأ�شل هي  �لقيمة  �أكرب.  �أيهما  �لأ�شل  �ملنفعة يف  �لبيع وقيمة 
�لقيمة �لتي من �ملمكن تبادل �لأ�شل عندها ما بني �أطر�ف على علم 
هي  �لأ�شل  يف  �ملنفعة  وقيمة  جتاري.  �أ�شا�س  على  بالتفاو�س  ور�غبة 
�لقيمة �حلالية للتدفقات �لنقدية �مل�شتقبلية �ملتوقع تولدها من �لأ�شل. 
ويعرتف بخ�شائر �لتدين مبا�شرة يف بيان �لدخل �ل�شامل، �إل يف حالة 
�حلالة  هذه  يف  �لتقييم،  �إعادة  بقيمة  م�شجل  �لعالقة  ذو  �لأ�شل  �أن 

تعامل خ�شائر �لتدين كتدين يف �إعادة �لتقييم.  
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�لحتياطي �لقانوينس. 
وفًقا لعقد تاأ�شي�س �ل�شركة يتم �إقتطاع ما ن�شبته 10% من �أرباح �ل�شنة 
ي�شل  �أن  �ىل  �لقتطاع  �لتوقف عن  ويتم  �لقانوين  ويحول لالحتياطي 
جمموع ما مت �إقتطاعه ٥0% من ر�أ�س مال �ل�شركة، و�أن هذ� �لحتياطي 

غري قابل للتوزيع على �مل�شاهمني.

�لعرت�ف بالإير�د�تع. 
- �لعرت�ف و�لقيا�س

يتم ت�شنيف عقود �لتاأمني �إىل ق�شمني �أ�شا�شيني وذلك بناء على طول 
ثبات  بناء على  وكذلك  �لتاأمني  لتغطية خماطر عقد  �لزمنية  �لفرتة 

�أو عدم ثبات �ل�شروط �مل�شار لها يف ذلك �لعقد.

و�لتاأمني  �ل�شخ�شية  �حلو�دث  �شد  �لتاأمني  يف  �لتاأمني  عقود  تتمثل 
�ملمتلكات. على 

عمالء  حماية  خالله  من  يتم  �ل�شخ�شية  �حلو�دث  �شد  �لتاأمني  �إن 
ثالث  طرف  ي�شيب  �لذي  �ل�شرر  عن  �لناجتة  �ملخاطر  من  �ل�شركة 
خالل �أن�شطة ميار�شها ب�شكل طبيعي ومعقول. �إن �لأ�شر�ر �لتي تغطيها 
عقود �لتاأمني تت�شمن كلتا �لأحد�ث �لتي مت �لتعاقد عليها و�لتي مل يتم 
لأ�شحاب  ت�شميمها  يتم  �ملقدمة  �ملثالية  �حلماية  �إن  عليها.  �لتعاقد 
�لعمل �لذي قد ي�شبحون ملزمني قانونيًا بت�شديد تعوي�شات �ملوظفني 
مت�شررين )�إلتز�مات �أ�شحاب �لعمل( ولأ�شخا�س �أو عمالء �لذي قد 
�أو  ثالثة لأ�شابات ج�شدية  تعوي�شات جلهة  بت�شديد  ي�شبحون ملزمني 

�أ�شر�ر �ململتكات )�لإلتز�م �لعام(.

بالن�شبة للتاأمني على �ملمتلكات، يتم من خالله تعوي�س عمالء �ل�شركة 
�أو عن قيمة تلك �ملمتلكات �لتي  عن �لأ�شر�ر �لتي حلقت مبمتلكاتهم 
فقدوها، وكذلك بالن�شبة للزبائن �ملوؤمنني على ممتلكات م�شتخدمة يف 
�أن�شطتهم �لتجارية فاإنه من �ملمكن تعوي�شهم عن �خل�شارة �لتي تلحق 
بهم نتيجة عدم ��شتطاعتهم ��شتخد�م تلك �ملمتلكات �ملوؤمن عليها يف 

�أن�شطتهم �لتجارية )تغطية خماطر �إنقطاع �لأعمال(.

�ملذكورة  �لتاأمني  عقود  عن  �لناجتة  �لتاأمني  �أق�شاط  ت�شجيل  يتم 
�لفرت�ت  �أ�شا�س  على  مكت�شبة(  تاأمني  )�أق�شاط  للفرتة  كاإير�د�ت 
�لزمنية �مل�شتحقة ومبا يتنا�شب مع فرتة �لتغطية �لتاأمينية. يتم ت�شجيل 
ل  باأخطار  و�ملتعلقة   تاأمني  عقود  خالل  من  �ملكتبية  �لتاأمني  �أق�شاط 
ز�لت قائمة كما بتاريخ بيان �ملركز �ملايل �شمن �للتز�مات كاأق�شاط 
تاأمني غري مكت�شبة. يتم �إدر�ج �ملطالبات وم�شاريف ت�شويات �خل�شائر 
�ملتكبدة �شمن �لأرباح �أو �خل�شائر على �أ�شا�س �للتز�م �ملتوقع لتعوي�س 
حاملي عقود �لتاأمني �أو �أطر�ف �أخرى مت�شررة من حاملي تلك �لعقود.

�لقيمة  زيادة  يتم  �لقيمة يف فرتة لحقة،  تدين  عند عك�س خ�شائر 
�لتي يظهر بها �لأ�شل يف بيان �ملركز �ملايل بالقيمة �ملعدلة �لتقديرية 
للقيمة �لقابلة لال�شرتد�د ولكن يجب �أن ل تزيد قيمة �لزيادة نتيجة 
عك�س خ�شائر �لتدين عن قيمة �لتكلفة �لتاريخية �مل�شتهلكة يف حالة 
�لعرت�ف  ويتم  �ل�شابقة.  �ل�شنو�ت  يف  بالنخفا�س  �لعرت�ف  عدم 
�إذ�  �إل  �ل�شامل  �لدخل  بيان  مبا�شرة يف  �لنخفا�س  عك�س  بخ�شائر 
كان �لأ�شل ذو �لعالقة قد مت حتميله بقيمة �إعادة �لتقييم، يف هذه 

�حلالة تعامل خ�شائر عك�س �لنخفا�س كزيادة �إعادة �لتقييم. 

�للتز�مات �ملاليةك. 
تاأمينة  وذمم  بنكية  قرو�س  من  كاًل  �ملالية  �للتز�مات  تت�شمن 
�أو  و�أر�شدة د�ئنة �أخرى. ذمم تاأمينية و�لتي لي�س لها دفعات ثابتة 
حمددة و�لتي مل يتم ت�شعريها يف �شوق ن�شط، و�أر�شدة د�ئنة �آخرى 
يتم حتديدها بالتكلفة. و�لقيمة �لدفرتية ل تختلف ب�شكل جوهري 

عن �لقيمة �لعادلة.

تكاليف �لقرت��سل. 
و�إطفاء  �لقرت��س  على  �لفو�ئد  �لقرت��س  تكاليف  تت�شمن 
�لتكاليف �لإ�شافية  و�إطفاء  �خل�شومات و�لعالو�ت على �لقرت��س 
�ملتكبدة عند �إعد�د عمليات �لقرت��س و�لنفقات �ملالية على  عقود 

�لتاأجري �لتمويلية. 

يتم �عتبار تكاليف �لقرت��س كم�شروفات يف �لفرتة �لتي مت تكبدها. 

�لتز�م تعوي�س ترك �خلدمة   م. 
يحت�شب �لتز�م تعوي�س ترك �خلدمة للموظفني و�لعاملني بال�شركة 

وفقًا لقانون �لعمل و�لعمال بدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

�أ�شهم �خلزينةن. 
�أ�شهم �خلزينة تتاألف من �لأ�شهم �ململوكة لل�شركة و�لتي مت �إ�شد�رها، 
�أو  �إ�شد�رها  يتم  ولن  �ل�شركة  قبل  من  �شر�ئها  �إعادة  لحًقا  ومت 
�شطبها حالًيا. يتم �حت�شاب هذه �لأ�شهم با�شتخد�م طريقة �لتكلفة 
�ملعاد  لالأ�شهم  �لتكلفة  معدل  �إثبات  يتم  �لتكلفة.  طريقة  خالل 
�شر�ئها بطرحها من �إجمايل حقوق �مللكية. عندما تتم �إعادة �إ�شد�ر 
هذه �لأ�شهم فاإن �لربح يتم �إ�شافته كبند �حتياطي ر�أ�س مال �شمن 
حقوق �مللكية وهو غري قابل للتوزيع، ويف حالة �لعرت�ف باخل�شائر 
يتم �إثباتها مبا�شرة �شمن �لأرباح �ملدورة بينما �لأرباح �ملعرتفة من 
�إعادة بيع �إ�شد�ر �لأ�شهم يتم �إقفالها �أوًل ومقا�شتها مع �أي خ�شائر 
حدثت لحًقا قبل �إقفالها يف �لأرباح �ملدورة وح�شاب �حتياطي ر�أ�س 

�ملال، ول يوجد توزيعات نقدية مدفوعة على هذه �لأ�شهم.
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- عقود معيدي �لتاأمني �ملربمة
مبوجبها  و�لتي  �لتاأمني  معيدي  مع  �ل�شركة  تربمها  �لتي  �لعقود  �إن 
يتم تعوي�س �ل�شركة عن �خل�شائر �ملتكبدة عن عقد �أو عقود �شادرة 
�لتاأمني  لعقود  �لتبويب  متطلبات  مع  تتما�شي  و�لتي  �ل�شركة  عن 
مع  تتو�فق  ل  �لتي  �لعقود  �إن  �لتاأمني.  معيدي  كعقود  �إدر�جها  يتم 
متطلبات هذ� �لت�شنيف يتم �إظهارها كاأ�شول مالية. تظهر �لعقود 
�ملربمة مع جهات تاأمني �أخرى �شمن عقود �لتاأمني. �إن �ملنافع �لتي 
بها  �لعرت�ف  يتم  �لتاأمني  معيدي  عقود  مبوجب  لل�شركة  ت�شتحق 
�أ�شول عقود  �لتاأمني. تقوم �ل�شركة مبر�جعة  كاأ�شول عقود معيدي 
�لقيمة.  �نخفا�س  لتحديد خ�شائر  ب�شورة منتظمة  �لتاأمني  معيدي 
�إذ� كان هناك دللت كافية على �نخفا�س قيمة �أ�شول عقود معيدي 
�لتاأمني تقوم �ل�شركة بتخفي�س قيمة هذه �لأ�شول �إىل �لقيمة �لقابلة 
�خل�شارة.  �أو  �لربح  �لقيمة يف  �نخفا�س  وتدرج خ�شائر  لال�شرتد�د 
قيا�شها ب�شورة  يتم  �لتاأمني  �إىل معيدي  �أو  �مل�شرتدة من  �ملبالغ  �إن 
منتظمة مع �ملبالغ �ملتعلقة بعقود �إعادة �لتاأمني مبوجب بنود كل عقد 

من عقود �إعادة �لتاأمني على حدة.

- �لتز�مات عقود �لتاأمني
لكل  �ملوقوفة  �ملطالبات  مقابل  �لتاأمني  عقود  �لتز�مات  �إعد�د  يتم 
�ملطالبات �ملبلغ عنها لل�شركة و�لتي ل تز�ل غري م�شددة بتاريخ بيان 
�لإبالغ  يتم  ومل  �لتي حدثت  �ملطالبات  �إىل  بالإ�شافة  �ملايل  �ملركز 
عنها. �إن خم�ش�س �لأق�شاط غري �ملكت�شبة �ملدرج �شمن �لتز�مات 
عقود �لتاأمني يتكون من �جلزء �ملقدر من �إجمايل �لأق�شاط �ملكتتبة 
ويتم  �ملايل  �ملركز  بيان  لتاريخ  لحقة  تاأمني  فرت�ت  يخ�س  �لذي 
طريقة  �إن  �لن�شبية.  �لزمنية  �لفرت�ت  طريقة  با�شتخد�م  تقديرها 
�حت�شاب �أق�شاط �لتاأمني غري �ملكت�شبة ح�شب �لطريقة �أعاله )بعد 
�لأق�شاط غري  مبالغ  �أدنى  مع  يتطابق  �لتاأمني(  �إعادة  طرح ح�شة 
و 40%  من  ن�شبة %2٥  با�شتخد�م  بها  �لحتفاظ  �لو�جب  �ملكت�شبة 
�شايف �لأق�شاط �ملكتتبة لأن�شطة �لتاأمني �لبحري وغري �لبحري على 
�لعربية  �لإمار�ت  لدولة  �لحتادي  �لقانون  عليه  ن�س  كما  �لتو�يل، 
�ملتحدة رقم )6( ل�شنة 2007 �ملتعلق ب�شركات ووكالء �لتاأمني. �إن 
�حتياطي �لأق�شاط غري �ملكت�شبة �ملحت�شب بطريقة �لفرت�ت �لزمنية 
�لن�شبية ياأخذ يف �لعتبار تكاليف �ل�شتحو�ذ �ملقدرة و�ملتكبدة من 
��شتدر�كها  يتم  بحيث  �لتاأمني  بو�ل�س  على  للح�شول  �ل�شركة  قبل 

على مدى فرتة �لبولي�شة.

يتم  ومل  حدثت  �لتي  �ملوقوفة  �ملطالبات  يف  �لتاأمني  معيدي  ح�شة  �إن 
�لإبالغ عنها و�لأق�شاط غري �ملكت�شبة يتم �إدر�جها �شمن �أ�شول عقود 

�لتاأمني يف �لبيانات �ملالية.
خم�ش�س �لأق�شاط �ملكت�شبة و�لتي متثل �جلزء �لالحق لتاريخ �لبيانات 
�ملطالبات  فعال  ب�شكل  تغطي  ل  �لأق�شاط  �أن  �ملتوقع  من  حيث  �ملالية، 
�ملنتهية  غري  �لأخطار  خم�ش�س  بند  حتت  �إدر�جه  مت  وقد  �ملتوقعة 
ت�شوية  م�شاريف  خم�ش�س  بند  يف  ت�شجيلها  ويتم   (U.R.R)

�ملطالبات.
- تعوي�شات �حلطام و�لتنازل

�لتنازل  وتعوي�شات  من �حلطام  �ملتوقع  �لعائد  �لعتبار  �لأخذ يف  يتم 
عند قيا�س �للتز�م ملقابلة �ملطالبات.

- �لذمم �ملدينة و�لد�ئنة �ملتعلقة بعقود �لتاأمني 
يتم ت�شجيل �لذمم �لد�ئنة و�ملدينة عند ��شتحقاقهامبا فيها �للتز�مات 

من �أو �إىل �لوكالء، �لو�شطاء وحاملي عقود �لتاأمني.
يف حال وجود موؤ�شر على وجود خ�شائر يف �نخفا�س قيمة ذمم �لتاأمني 
ويتم  �لذمم  لتلك  �لدفرتية  �لقيمة  بتخفي�س  �ل�شركة  تقوم  �ملدينة، 

�إدر�ج �خل�شائر �لناجمة يف �لربح �أو �خل�شارة.
- �إير�د�ت �لفو�ئد   

و�شند�ت  ثابتة  وود�ئع  �لطلب  �لفائدة من ح�شاب حتت  �إير�د  ي�شتحق 
على �أ�شا�س �لزمن و بالرجوع �إىل �ملبلغ �لأ�شلي �لقائم  و�شعر �لفائدة 

�لفعال �مل�شتخدم. 

�لعمالت �لأجنبية    ف. 
يتم عر�س �لبيانات �ملالية بالعملة �لتي ت�شتخدمها �لبيئة �لقت�شادية 
�لأ�شا�شية حيث تعمل �ل�شركة )�لعملة �لرئي�شية(. عند �إعد�د �لبيانات 
�ملالية، حتول �لتعامالت �لتي تتم بعمالت �أخرى غري �لعملة �لرئي�شية 
تاريخ حدوث  �ل�شائدة يف  �ل�شرف  �أ�شعار  وبح�شب  �أجنبية(  )عمالت 
يتم  بيان مركز مايل،  تاريخ كل  �لرئي�شية. ويف  �لعملة  �إىل  �لتعامالت 
�ل�شائدة  �لعملة  �إىل  �أجنبية  بعمالت  �مل�شجلة  �لنقدية  �لبنود  حتويل 
�لتكلفة  بطريقة  �ملقا�شة  �لنقدية  غري  �لبنود  �أما  �لإغالق(.  )�شعر 
�ل�شرف  �أ�شعار  با�شتخد�م  حتويلها  فيتم  �أجنبية  بعمالت  �لتاريخية 
�لنقدية  غري  �لبنود  حتويل  يتم  �لتعامالت.  حدوث  تاريخ  يف  �ل�شائدة 
�ملقا�شة بالقيمة �لعادلة بعمالت �أجنبية �إىل �أ�شعار �ل�شرف يف �لتاريخ 

�لذي مت فيه حتديد �لقيمة �لعادلة.       
�لبنود  ت�شوية  من  �لناجتة  �ل�شرف  �أ�شعار  بفروقات  �لعرت�ف  ويجب 
�لنقدية �أو حتويل بنود نقدية كانت قد ��شتخدمت �أ�شعار �شرف تختلف 
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ت�شوية �ملطالبات.

- �ختبار كفاية �للتز�م
للتحقق  �للتز�م  كفاية  �ختبار�ت  تطبيق  يتم  تقرير  �شنة  كل  بنهاية 
�أف�شل  با�شتخد�م  �ل�شركة  تقود  �لتاأمني.  عقود  �لتز�مات  كفاية  من 
�لدعاء�ت  �مل�شتقبلية،  �لتعاقدية  �لنقدية  للتدفقات  �لتقدير�ت 
�مل�شتلمة، �مل�شاريف �لإد�رية وكذلك �إير�د�ت �ل�شتثمار�ت من �لأ�شول 
يتم  �للتز�م.  كفاية  تقييم  بهدف  وذلك  �للتز�مات  تلك  تدعم  �لتي 

�إثبات �أي نق�س مبا�شرة يف �لأرباح �أو �خل�شائر. 

- خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها   
خلرب�ت  وفًقا  جتارية  ذمم  حت�شيل  �إمكانية  بتقدير  �لإد�رة  قامت 
ا باأخذ  �لإد�رة �ل�شابقة و�لو�شع �لقت�شادي �حلايل وقامت �لإد�رة �أي�شً

خم�ش�س للديون �مل�شكوك يف حت�شيلها.

�ل�شنة،  بها خالل  �ملبدئي  ��شتخدمت عند �لعرت�ف  �لتي  تلك  عن 
�أو يف بيانات مالية �شابقة يف بيان �لدخل �ل�شامل يف �ل�شنو�ت �لتي 

ظهرت خاللها.     

�للتز�مات �لطار ئة    س. 
�حتمالية  على  تعتمد  حمتملة   �لتز�مات  هي  �لطارئة  �للتز�مات 
�لتز�مات حالية بدون  �أو هي  �أحد�ث م�شتقبلية غري موؤكدة،  ظهور 
�حتمال حدوث دفعات �أو عدم �إمكانية قيا�شها بطريقة موثوقة. ول 

يتم �لعرت�ف باللتز�مات �لطارئة يف �لبيانات �ملالية. 

قر�ر�ت �لإد�رة �لهامة و�مل�شادر �لرئي�شية لعدم �لتاأكد ق. 
من �لتقدير�ت 

م�شتمر.  ب�شكل  �لأ�شا�شية  و�لفرت��شات  �لتقدير�ت  مر�جعة  يتم 
وُيعرتف بتعديالت �لتقدير�ت �ملحا�شبية يف �ل�شنة �لتي تتم خاللها 
مر�جعة �لتقدير�ت يف حال �أن �ملر�جعة توؤثر فقط على تلك �ل�شنة 
�أو يف �ل�شنة �لتي متت فيها �ملر�جعة و�ل�شنو�ت �مل�شتقبلية يف حال �أن 

�ملر�جعة توؤثر على �ل�شنو�ت �حلالية و�مل�شتقبلية.   

- تقييم �للتز�مات �لنهائية �لناجتة عن �ملطالبات �ملوقوفة 
لعقود �لتاأمني 

�ملوقوفة  �ملطالبات  عن  �لناجتة  �لنهائية  �للتز�مات  تقدير  يعترب 
لعقود �لتاأمني على �أنه �أكرث �لتوقعات �ملحا�شبية �حل�شا�شة لل�شركة. 
عند  �لعتبار  �أخذها  يجب  يجب  موؤكدة  غري  عو�مل  هنالك  حيث 
تقدير �للتز�مات �لتي �شتقوم �ل�شركة بت�شديدها لحًقا مقابل هذه 
�ملتوقعة  �لقيمة  لكل من  �لنا�شئة  �للتز�مات  تقدير  يتم  �ملطالبات. 
و�لقيمة  �ملايل  �ملركز  بيان  بتاريخ  عنها  �ملبلغ  �ملطالبات  لتكاليف 
�ملتوقعة لتكاليف �ملطالبات �ملتكبدة و�لتي مل يتم �لإبالغ عنها بنهاية 
يتم  مل  و�لتي  عنها  �ملبلغ  للمطالبات  �للتز�مات  �إن  �لتقدير.  فرتة 
بكل مطالبة  �ملتعلقة  �ملعلومات  ��شتناًد� على  تقديرها  يتم  �شد�دها 
�أبلغت لل�شركة وتقدير�ت �ل�شركة ��شتناًد� �إىل �ملطالبات  على حدة 
�ملبلغ  وغري  �ملتكبدة  باملطالبات  �ملتعلقة  �ل�شابقة  لل�شنو�ت  �مل�شددة 
�ملطالبات  تقرير  تقييم  �إعادة  يتم  تقرير  �شنة  كل  بنهاية  عنها. 

لكفايتها ويتم تعديل �ملخ�ش�س بناء على ذلك.
لتاريخ  �لالحق  �جلزء  متثل  و�لتي  �ملكت�شبة  �لأق�شاط  خم�ش�س 
�لبيانات �ملالية، حيث من �ملتوقع �أن �لأق�شاط ل تغطي ب�شكل فعال 
�ملطالبات �ملتوقعة وقد مت �إدر�جه حتت بند خم�ش�س �لأخطار غري 
م�شاريف  خم�ش�س  بند  يف  ت�شجيلها  ويتم   )U.R.R( �ملنتهية 

�س
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2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-   

 18.977.912 
 10.667.80٥ 
 12.989.890 
 42.63٥.607 
 14.601.621 
 291.000 
 23.000 
 274.18٥ 
 )689.823( 

 26.672.526 
 2.958.692 
 16.586.894 
 46.218.112 
 7.343.316 
 589.000 
 23.000 
 2.221.696 
 )1.645.819( 

 م�شتحق من حاملي بو�ل�س تاأمني  - �إي�شاح ٥ )ب( 
م�شتحق من �شركات �لتاأمني و�عادة �لتاأمني

م�شتحق من و�شطاء �لتاأمني و �لوكالء  
�ملجموع  

مطالبات مدينة
تاأمينات كفالت بنكية

تاأمينات م�شرتدة
�طر�ف ذ�ت عالقة - مدينة - �ي�شاح 20 )�أ(

خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها - �إي�شاح ٥)ج( 

٥7.13٥.٥90 54.749.305 �ل�شايف  - بيان  �أ

فيما يلي ملخ�س لتعمري �لذمم �ملدينة:-   

 ٥.80٥.٥23 
 3.640.740 
 11.824.12٥ 
 3.914.722 
 17.4٥0.497 

 6.692.093 
 15.017.719 
 6.748.995 
 11.938.453 
 5.820.852 

1- 30 يوم  
31- 60 يوم  
61 - 90 يوم  
91 - 120 يوم  

�أكرث من 120 يوم 

�ملجموع - �إي�شاح ٥ )�أ( 46.218.112  607.42.63٥ 
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�لنقد و�لنقد �ملعادل. 4
2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-   

7.217.٥66
6.0٥7.996

4.873.533
12.318.103

نقد لدى �لبنوك - ح�شابات جارية
نقد لدى �لبنوك - حتت �لطلب

13.27٥.٥62 17.191.636 املجموع - بيان اأ ، د

 أ. 

��شتملت �حل�شابات �جلارية وحتت �لطلب لدى �لبنوك على ح�شاب مببلغ 10.468.219 درهم كما يف 31 دي�شمرب 201٥ يف  ب. 
من�شاأتني ماليتني و�لتي تعترب طرف ذو عالقة ويحت�شب مقابلها فو�ئد )31 دي�شمرب 2014 : 8.7٥1.698 درهم(.

ذمم تاأمينية و�أر�شدة مدينة �أخرى. ٥
 أ. 

 ب. 
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�أ�شول متد�ولة �أخرى . 6
2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-

 1.332.٥28 
 4.279.629 

 971.037 

 4.578.287 

فو�ئد �إير�د�ت م�شتحقة  

م�شاريف مدفوعة مقدًما

املجموع - بيان اأ 5.549.324  612.1٥7.٥ 

2014 2015    يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-

)1.21٥.٥26(
- 
٥2٥.703

) 689.823 (
)955.996(
 -

ر�شيد �فتتاحي
حممل خالل �ل�شنة

رد خم�ش�س  

)689.823( )1.645.819( ر�سيد نهائي - اإي�ساح 5 )اأ(

 ج. 

تقوم �ل�شركة بالتعامل مع عدد من و�شطاء �لتاأمني د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة . ويرتكز ما ن�شبته 3٥.66%  من 
�إجمايل �أر�شدة ذمم �لتاأمني و�لبالغة 16.482.60٥ درهم يف خم�شة عمالء كما يف 31 دي�شمرب 201٥ )31 دي�شمرب 2014: 

62.69% و�لبالغة 11.897.490 درهم، خم�شة عمالء(.

خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها :

�لعادلة من  �لقيمة  �ملتحدة من خالل  �لعربية  �لإمار�ت  �أ�شو�ق  �أ�شهم مدرجة يف  �ل�شتثمار�ت يف  بتقييم  تقوم  �أن  �ل�شركة  �ختارت 
خالل �لربح و�خل�شارة و�لقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�شامل �لآخر ح�شب �لتطبيق �ملبكر للمعيار �لدويل لإعد�د �لتقارير �ملالية 
�لعادلة  بالقيمة  م�شنفة  ��شتثمار�ت  بت�شنيف  �ل�شركة  قامت  �لأمد.  وطويلة  متو�شطة  ق�شرية،  لفرت�ت  لال�شتثمار  و�ملعدة   9 رقم 

على �لنحو �لتايل:-

��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �لعادلة . 7
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2014 2015
 14.643.٥48 
 8.6٥1.798 
 - 
 )3.923.803( 

)4٥3.246( 

 18.918.297 
 1.340.616 
 56.118.024 
)365.000(

)3.895.142( 

�لقيمة �لعادلة كما يف بد�ية �ل�شنة
�إ�شافات خالل �ل�شنة 

حمول من ��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �ملطقاأة
حذوفات خالل �ل�شنة 

)�لنق�س( يف �لقيمة �لعادلة يف بيان �لدخل �ل�شامل  �لآخر - 
�إي�شاح 16

القيمة العادلة كما يف نهاية ال�سنة - بيان اأ 72.116.795  18.918.297 

2014 2015
 7.917.944 
 11.000.3٥3 

 7.917.944 
 9.273.205 

�أ�شهم غري مدرجة
�أ�شهم مدرجة

املجموع - بيان اأ واإي�ساح 8 )ب( 17.191.149  18.918.297 

��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل . 8
�لدخل �ل�شامل �لآخر 

2014 2015
 30.743.344 
 21.٥31.137 
 )33.000.331( 
 )1.٥36.٥74( 

 17.737.576 
 2.482.879 
 )8.551.399( 
 )1.226.649( 

�لقيمة �لعادلة كما يف بد�ية �ل�شنة
�إ�شافات خالل �ل�شنة
حذوفات خالل �ل�شنة

�لنق�س يف �لقيمة �لعادلة يف بيان �لدخل - بيان ب

القيمة العادلة كما يف نهاية ال�سنة - بيان اأ 10.442.407  ٥76.17.737 

��شهم م�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�شامل �لخر: أ. 

�لنحو  على  �ل�شنة  خالل  كانت  �لآخر  �ل�شامل  �لدخل  خالل  من  �لعادلة  بالقيمة  �مل�شنفة  �ل�شتثمار�ت  يف  �لتغري�ت  ب. 
�لتايل:- 

��شتملت �ل�شتثمار�ت �ملذكورة �أعاله ��شتثمار يف �أ�شهم د�ر �لتمويل �س.م.ع مببلغ 4.704.380 درهم )بالقيمة �لعادلة(  ج. 
باأ�شهم  �لرئي�شيني  �مل�شاهمني  �أحد  تعترب  و�لتي  دي�شمرب 2014: 7.492.8٥3 درهم(.   دي�شمرب 201٥ )31  كما يف 31 

�ل�شركة.

��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح و�خل�شارة
�لتغري�ت يف �ل�شتثمار�ت �مل�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�شارة كانت خالل �ل�شنة على �لنحو �لتايل:-
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�إن �لوديعة �لقانونية متثل مبلغ 6.000.000 درهم كما يف 31 دي�شمرب 201٥ �أودعت لدى �لبنك مبوجب �لقانون �لحتادي رقم )6( لعام 
2007 �خلا�س ب�شركات �لتاأمني و�لوكالء ول ميكن ��شتخد�م هذه �لوديعة بدون �إذن م�شبق من هيئة �لتاأمني لدولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة.

��شتثمار�ت م�شنفة بالتكلفة �ملطفاأة. 9

وديعة قانونية  .10

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-   

 27.72٥.000 
 100.062.8٥9 

 11.025.000 
 21.960.053 

�أ�شهم غري مدرجة 
�أ�شهم مدرجة

املجموع - بيان اأ 32.985.053  127.787.8٥9 

2014 2015
 91.109.120 
 36.678.739 

 21.960.053 
 11.025.000 

د�خل دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

خارج دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة

 127.787.8٥9 32.985.053 املجموع - بيان اأ

 أ. 

�لتوزيع �جلغر�يف لال�شتثمار�ت بالقيمة �ملطفاأة لدى �شركات حملية و�أجنبية )تقا�س بالدولر �لأمريكي( على �لنحو 
�لتايل:-

 ب. 
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املجموع �سيارات اأجهزة  كمبيوتر 
وبرامج

معدات مكتبية 
وديكورات

التكلفة 

 4.٥66.082 
 1.256.499 

196.021
-        

 1.997.767 
 57.217 

 2.372.294 
 1.199.282 

كما يف 1 يناير 201٥  
�إ�شافات

كما يف 31 دي�سمرب 2015 3.571.576  2.054.984  196.021  5.822.581 

ال�ستهالك املرتاكم 

 )2.667.٥66(
)1.067.633(

)128.093(
)49.005(

)1.34٥.302(
)361.643(

)1.194،171(
)656.985(

كما يف 1 يناير 201٥  
حممل خالل �ل�شنة

)3.735.199( )177.098( )1.706.945( )1.851.156( كما يف 31 دي�سمرب 2015 

�سايف القيمة الدفرتية 

كما يف 31  دي�شمرب 2014 - بيان �أ  1.178.123  6٥2.46٥  67.928  ٥16.1.898 

كما يف 31 دي�سمرب 2015 - بيان اأ  1.720.420 348.039 18.923 2.087.382

�إن تفا�شيل �لتكلفة، �ل�شتهالك �ملرت�كم و�شايف �لقيمة �لدفرتية ملختلف بنود �ملمتلكات و�ملعد�ت على �لنحو �لتايل :-

مت �حل�شول على هذه �لقرو�س مقابل �أ�شول مالية حمتفظ بها بالقيمة �ملطفاأة. يتم �شد�د هذه �لقرو�س خالل �إثنا ع�شر 
�شهًر� �لالحقة �أو يتم جتديدها تلقائيًا لنف�س �لفرت�ت، بينما يرت�وح مقد�ر �لفائدة�ل�شنوية بني 1-٥.%1.

ممتلكات ومعد�ت   .11

قرو�س بنكية  .12
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خم�س�سات فنية

امل�سرتد من اإعادة التاأمني

�أ�شول عقود �إعادة �لتاأمني و�إلتز�مات عقود �لتاأمني   .13

ذمم تاأمينية و�أر�شدة د�ئنة �أخرى    .14

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-   

�أ�شول عقود معيدي �لتاأمني 16.534.750  10.749.446 

املجموع - بيان اأ 16.534.750  10.749.446 

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-

 29.682.٥80 
 30.974.232 
 1.٥8٥.467 
-

 24.786.550 
 50.445.309 
 2.386.060 
 1.693.580 

مطالبات مبلغ عنها غري م�شددة
�أق�شاط غري مكت�شبة

خم�ش�س مطالبات متكبده غري مبلغ عنها 
خم�ش�س �إخطار غري منتهيه 

املجموع - بيان اأ 79.311.499  62.242.279 

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-

 11.844.827 
 4.492.009 
 627.393 
 3.004.284 

 15.535.256 
 2.572.672 
 1.472.498 
 2.547.204 

مطلوبات ل�شركات �لتاأمني و�عادة �لتامني
مطالبات د�ئنة

م�شاريف م�شتحقة �آخرى
�أطر�ف ذ�ت عالقة - د�ئنة - �إي�شاح 20 ) ب (

املجموع - بيان اأ 22.127.630  ٥13.19.968 

 أ. 

 ب. 
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�لدخل �ملتاأتي من �ل�شتثمار�ت  .16

م�شاريف �إد�رية وعمومية  .17

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-   

 429.220 
 4.349.891 
 )1.٥36.٥74( 
 10.482.688 
 476.81٥ 
 ٥2٥.703 

 260.813 
  6.116.944 
)1.226.649(
 450.981 
 1.122.742 
- 

�إير�د�ت فو�ئد ود�ئع ثابتة وح�شاب حتت �لطلب )بال�شايف( 
فو�ئد من ��شتثمار�ت ذ�ت دخل ثابت 

)خ�شائر( �إعادة تقييم �إ�شتثمار�ت من خالل �لربح و�خل�شارة  �إي�شاح 7
�رباح متحققة من بيع ��شتثمار�ت بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح �أو �خل�شارة

توزيعات �رباح على ��شتثمار�ت يف �أ�شول مالية
رد خم�ش�س ديون م�شكوك يف حت�شيلها - �إي�شاح ٥ )ج(

املجموع - بيان ب 6.724.831  14.727.743 

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-   

16.27٥.٥99
262.7٥3
1.008.874
324.890
1.009.022
7.643.131

17.180.807
231.370
1.319.747
352.022
1.067.633
8.195.440

رو�تب ومز�يا مرتطبة بها
عمولت بنكية

ر�شوم حكومية 
هاتف وبريد

��شتهالك ممتلكات ومعد�ت - �إي�شاح 11
م�شاريف متنوعة

26.٥24.696 28.347.019 املجموع - بيان ب

ُحدد ر�أ�س مال �ل�شركة وفًقا لعقد تاأ�شي�س �ل�شركة مببلغ 120.000.000 درهم )بيان �أ( مق�شم �إىل 120.000.000 �شهم قيمة كل �شهم 1 
درهم. ح�شلت �ل�شركة خالل 2013 على جميع �ملو�فقات �لتنظيمية �ل�شرورية بالن�شبة لربنامج �إعادة �شر�ء �لأ�شهم، مت �شر�ء �أ�شهم �إجماليها 

1.198.٥00 �شهًما من �ل�شوق مبعدل �شعر 1.383 درهم لل�شهم، وباإجمايل مقد�ره 1.6٥7.687 درهم.

ر�أ�س �ملال   .1٥
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ون�شاطاتها  بعملياتها  �ملتعلقة  �ملالية  �ملخاطر  وتدير  �ل�شركة  توجه 
ر�أ�س  وخماطر  �لتاأمني  خماطر  �ملخاطر:  هذه  وتت�شمن  �لتجارية. 
�ملال وخماطر �لئتمان وخماطر �شعر �لفائدة وخماطر �شعر �ل�شوق 

وخماطر �لعمالت �لأجنبية وخماطر �ل�شيولة. 

وت�شعى �ل�شركة �إىل تقليل �آثار ونتائج هذه �ملخاطر عن طريق تنويع 
تتعلق بوظائف  بتقارير  ا  �أي�شً �ل�شركة  �ملال. وحتتفظ  ر�أ�س  م�شادر 
�إد�رة �ملخاطر وتقوم باإد�رة ومر�قبة ومعاجلة �ملخاطر و�ل�شيا�شات 

�لتي تتبعها �ل�شركة بهدف تقليل �حتمال �لتعر�س للمخاطر.

�أ. خماطر �لتاأمني 
وعدم  �إمكانية حدوث �خل�شارة  تاأمني هي  �أي عقد  �ملخاطر يف  �إن 
فاإن  �لتاأمني  عقد  لطبيعة  نتيجة  �لناجتة  �ملطالبة  قيمة  من  �لتاأكد 

هذه �ملخاطرة ع�شو�ئية ول ميكن �لتنبوؤ بها.

�لحتمالت  نظرية  عليها  تنطبق  و�لتي  �لتاأمني  عقود  جمموعة 
هي  �ل�شركة  تو�جه  �لتي  �ملخاطر  �أهم  تكون  و�لتخ�شي�س  للت�شعري 
�أن تتجاوز �ملبالغ �ملدفوعة لت�شديد �ملطالبة و�لفو�ئد �لأخرى �ملتعلقة 
�أن يحدث ذلك ب�شبب  بها قيمة �لتز�مات �لتاأمني �ملدرجة. وميكن 
�أعلى  بذلك  وتكون  بها  �ملتعلقة  و�لفو�ئد  �ملطالبات  و�رتفاع  تكر�ر 
عدد  و�إن  ع�شو�ئية  �لتاأمينية  �لأحد�ت  �إن  �ملدرجة.  �لتقدير�ت  من 
لأخرى  �شنة  تختلف من  قد  بها  �ملتعلقة  و�لفو�ئد  �ملطالبات  ومبالغ 

عن �لتقدير�ت �ملاأخوذة بناء على ��شتعمال �لتقنيات �لإح�شائية. 

�أظهرت �خلربة �ل�شابقة �أنه كلما ز�د حجم جمموعة عقود �لتاأمني 
�ملت�شابهة تقل ن�شبة �لختالفات يف �لنتائج �ملتوقعة. وبالإ�شافة �إىل 
ذلك فاإنه كلما ز�د �لتنوع يف �ملجموعة تقل �حتمالت �لتاأثر �ملبا�شر 

�لعائد �لأ�شا�شي لل�شهم  .18

�إد�رة �ملخاطر  .١٩

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:-

 )20.8٥9.033( 
118.342.313 

)14.296.643( 
 118.342.313 

) خ�شارة( �ل�شنة 
معدل �لأ�شهم �لعادية �ل�شادرة خالل �ل�شنة

)0 1763( )0.1208( )�خل�شارة( �لأ�شا�شية لل�شهم - بيان ب 

�لناجت عن �أي تغيري يف عنا�شر �ملجموعة. لقد طورت �ل�شركة �شيا�شتها 
�أنو�ع  �ل�شرت�تيجية يف قيد خماطر �أعمال تاأمني متنوعة لكل نوع من 
�لتاأمني وذلك للح�شول على جمموعة كبرية ن�شبًيا من �ملخاطر لتقليل 

�لفروقات يف �لنتائج �ملتوقعة.

و�أعمال  �لتاأمني  ��شرت�تيجية  خالل  من  �ملخاطر  هذه  �ل�شركة  وتدير 
وعملي.  فعال  ب�شكل  �ملطالبات  مع  و�لتعامل  �ملنا�شبة  �لتاأمني  �إعادة 
متنوعة  �لتاأمني  خماطر  تكون  �أن  على  �ل�شركة  ��شرت�تيجية  وتهدف 
وموزعة من حيث �ملبالغ و�ل�شناعة و�ملناطق �جلغر�فية. لدى �ل�شركة 

حدود ملبالغ و�أنو�ع �ملخاطر �لتي مت �ختيارها

ب. خماطر ر�أ�س �ملال 
تتمثل �أهد�ف �ل�شركة عند �إد�رة ر�أ�شمالها فيما يلي:- 

�لقانون  مبوجب  �لتاأمني  �شركات  مال  ر�أ�س  مبتطلبات  �للتز�م   •
�لحتادي رقم 6 ل�شنة 2007 �خلا�س باإن�شاء هيئة تاأمني.

على  قدرتها  وبالتايل  �ل�شتمر�ر  على  �ل�شركة  قدرة  �شمان   •
�لعالقة  لذوي  �ملنافع  وتقدمي  �لأرباح  بعو�ئد  �مل�شاهمني  تزويد 

بال�شركة. 

توفري �لعائد �ملنا�شب للم�شاهمني من خالل ت�شعري عقود �لتاأمني   •
مبا يتنا�شب مع م�شتوى �ملخاطر �ملتعلقة بتلك �لعقود.

�إن هيئة �لتاأمني يف دولة �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة، حتدد �حلد �لأدنى 
�إىل  بالإ�شافة  �ل�شركة،  به  حتتفظ  �أن  يجب  �لذي  ونوعه  �ملال  لر�أ�س 
�لتز�مات عقود �لتاأمني. يجب �لحتفاظ �أي وقت خالل �ل�شنة باحلد 

�لأدنى لر�أ�س �ملال �ملطلوب )كما هو مو�شح يف �جلدول �أدناه(. 

.
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2014 2015
 جمموع حقوق �مل�شاهمني 101.051.603  ٥88.119.203 

100.000.000 100.000.000 احلد الأدنى لراأ�س املال النظامي 

�إن �ل�شركة خا�شعة لأحكام مالءة �شركات �لتاأمني �ملحلية و�لتي �لتزمت به خالل �ل�شنة. تقوم �ل�شركة بالختبار�ت �لالزمة 
�شمن �شيا�شتها و�إجر�ء�تها للتاأكد من ��شتمر�رية �للتز�مات بتلك �لأحكام و�ملتطلبات خالل �ل�شنة.

يت�شمن �جلدول �أدناه ملخ�س للحد �لأدنى �ملطلوب لر�أ�س �ملال وجمموع ر�أ�س �ملال �ملحتفظ به:

خماطر �لئتمان ج. 
�لأخرى  �جلهات  قدرة  عدم  �إىل  �إىل  �لئتمان  خماطر  ت�شري 
ينتج  و�لذي  �لتعاقدية  �لتز�ماتها  ت�شديد  على  لل�شركة  �ملدينة 

لل�شركة. مالية  خ�شارة  عنه 

�ملفاتيح �لرئي�شية و�لتي قد توؤدي ملخاطر �ئتمانية لل�شركة وهي على 
�لنحو �لتايل :-

•  ح�شة معيدي �لتاأمني من �لتز�مات �لتاأمني.  
�ملبالغ �مل�شتحقة من معيدي �لتاأمني عن مطالبات مت دفعها.   •

�ملبالغ �مل�شتحقة من حاملي �لبو�ل�س.   •
•  �ملبالغ �مل�شتحقة من و�شطاء �لتاأمني. )�إي�شاح ٥ ) ب((

و�لود�ئع.  �لبنوك  ح�شابات  من  �لبنوك  من  �مل�شتحقة  �ملبالغ   •
)�إي�شاح 4 )ب((

�تفاقيات تعاقدية من  �إبر�م  �ل�شركة �شيا�شة تقوم على  تتبنى   
�أطر�ف ذ�ت مالءة مالية عالية بهدف تخفيف �خل�شارة �لتي 
من �ملمكن �أن تنتج عن عدم �لقدرة على �شد�د تلك �للتز�مات. 
تقوم �ل�شركة مبر�قبة مدى تعر�شها ملخاطر �لإئتمان وكذلك 
�ملوقعة،  �لعقود  يف  �لأخرى  لالأطر�ف  �ملالية  �ملالءة  م�شتوى 
بالإ�شافة �إىل �أنه يتم �لتاأكد من �أن �لقيمة �لرت�كمية لالئتمان 
موزعة على �أطر�ف مو�فق عليها من قبل �لإد�رة. يتم مر�قبة 
�ل�شركة  لها  تتعر�س  �أن  �ملمكن  من  �لتي  �لئتمان  خماطر 
مبتابعة حدود �لئتمان �ملمنوحة حيث يتم مر�جعتها و�ملو�فقة 

عليها من قبل �لإد�رة ب�شكل �شنوي.

بدون  وذلك  �لتاأمني،  خماطر  �إد�رة  يف  �لتاأمني  باإعادة  �ل�شتعانة  يتم 
�إ�شقاط �لتز�م �ل�شركة �لنا�شئ عن كونها طرف �أ�شا�شي يف عقد �لتاأمني 
ت�شديد  عن  �لتاأمني  �إعادة  �شركة  عجزت  حال  يف  �ملوؤمنة(.  )�جلهة 
�ملطالبة  تلك  بت�شديد  ملتزمة  تبقى  �ل�شركة  فاإن  م�شتحقة  �أي مطالبة 
�لئتمانية  �جلد�رة  �لعتبار  عني  يف  �لأخذ  يتم  �لبولي�شة.  حلامل 
ملعيدي �لتاأمني ب�شكل �شنوي وذلك من خالل مر�جعة �أو�شاعهم �ملالية 

قبل توقيع �أي عقد.

للدفعات  �لتاريخية  �لبيانات  على  حتتوى  ب�شجالت  �ل�شركة  حتتفظ 
�ملح�شلة من حاملي بو�ل�س �لتاأمني �لأ�شا�شية و�لذي يتم �لتعامل معهم 
يف �إطار �لن�شاط �لعتيادي لل�شركة. كما يتم �إد�رة �ملخاطر �لئتمانية 
لالأطر�ف �لتعاقدية ب�شكل فردي من خالل طرق �أخرى مثل �لإحتفاط 
وجدت.  �إن  �لطرف.  لذلك  بالد�ئنة  �ملدينة  �حل�شابات  ت�شوية  بحق 
تفا�شيل  على  حتتوي  بتقارير  �ل�شركة  بتزويد  �ملعلومات  �إد�رة  تقوم 
و�لأر�شدة  �ملدينة  �لتاأمني  ذمم  قيمة  يف  �لنخفا�س  خم�ش�شات 
�ملطفاأة لحًقا. يتم جتيمع �ملخاطر �لئتمانية  �ملتعلقة بحاملي �لبو�ل�س 
كاأفر�د وكمجموعات و�إخ�شاعها لنظم �ملر�قبة �مل�شتمرة. تقوم �ل�شركة 
باإعد�د حتليل مايل عند وجود خماطر �إئتمانية كبرية متعلقة بحاملي 
�لبو�ل�س �لأفر�د �أو �ملجموعات. �إن تفا�شيل حمتويات �ملبالغ �مل�شتحقة 

من حاملي بو�ل�س �لتاأمني يتم حملها من خالل �ل�شركة.

�إن قيمة �لأ�شول �ملالية �ملدرجة يف �لبيانات �ملالية �ملرحلية بعد خ�شم 
خ�شائر �نخفا�س �لقيمة متثل تعر�س �ل�شركة �لأق�شى ملخاطر �لئتمان 

لهذه �لذمم �ملدينة و�لأمو�ل �ل�شائلة.
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خماطر �شعر �لفائدة د. 
خطر �شعر �لفائدة هو �خلطر �لناجت عن تذبذب قيمة �لأدو�ت �ملالية 
�لناجتة عن تغري �شعر �لفائدة يف �ل�شوق. تعر�س �ل�شركة خلطر �شعر 
�لفائدة يف ح�شاب حتت �لطلب وود�ئع ثابتة �لقرت��س من �لبنوك 
و�أ�شول مالية مثل �شند�ت و�شعر �لفائدة خا�شعة للمر�جعة �لدورية.

خماطر �شعر �ل�شوقه. 
�لأدو�ت  قيمة  تذبذب  عن  �لناجت  �خلطر  هو  �ل�شوق  �شعر  خماطر 
�لتغري�ت  هذه  كانت  �شو�ء  �ل�شوق  �أ�شعار  تغري  عن  و�لناجتة  �ملالية 
نتيجة لعو�مل حمددة فياأدو�ت فردية �أو �إ�شد�ر�تها �أو عو�مل موؤثرة 

على �لأدو�ت �لتجارية يف �ل�شوق.

مالية  �أ�شول  يف  �ملرتبطة  �ل�شوق  �شعر  ملخاطر  �ل�شركة  تتعر�س 
حمتفظ بها حتى تاريخ �ل�شتحقاق و�لقيمة �لعادلة من خالل �لدخل 

�ل�شامل �لآخر.

�ملجموع �أكرث من �شنة  �أقل من �شنة  �لأ�شول �ملالية   

 142.182.040 
 76.4٥٥.239 

 72.116.79٥ 
 38.98٥.0٥3 

 70.06٥.24٥ 
 37.470.186 

�أ�شول مالية غري حمملة بفائدة 
�أ�شول مالية حمملة بفائدة

املجموع 107.535.431  111.101.848  218.637.279 

�ملجموع �أكرث من �شنة  �أقل من �شنة  �للتز�مات �ملالية

 22.127.630 
 39.186.٥2٥ 

     -
     -

 22.127.630 
 39.186.٥2٥ 

�لتز�مات مالية غري حمملة بفائدة
�لتز�مات مالية حمملة بفائدة

املجموع 61.314.155          -      61.314.155 

خماطر �لعمالت �لأجنبيةو. 
تقوم �ل�شركة بتنفيذ معامالت جتارية بالعمالت �لأجنبية مما يفر�س 
خالل  �لعمالت  هذه  �شرف  �أ�شعار  لتقلبات  نتيجة  �ملخاطر  من  نوًعا 
�ل�شنة. �إن �شعر �شرف �لدرهم �لإمار�تي �إىل �لدولر �لأمريكي حمدد، 
�لأخرى فقط.  �لعمالت  ينتج عن  �لأجنبية  �لعمالت  فاإن خطر  لذلك 
باأ�شعار  �ملتعلقة  �ملخاطر  لإد�رة  و�إجر�ء�ت  �شيا�شات  �ل�شركة  متلك 

�شرف �لعمالت �لأجنبية.
خماطر �ل�شيولةز. 

تبني �إد�رة �ل�شركة �إطاًر� عاًما  لإد�رة خماطر �ل�شيولة وذلك لأن �إد�رة 
�ل�شركة م�شوؤولة عن �إد�رة خماطر �ل�شيولة.

�للتز�مات  �ملالية  �لأ�شول  ��شتحقاق  تو�ريخ  �لتايل  �جلدول  يو�شح 
�ملالية لل�شركة كما يف 31 دي�شمرب 201٥.
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يو�شح �جلدول �لتايل تو�ريخ �إ�شتحقاق �لأ�شول �ملالية و�لإلتز�مات �ملالية لل�شركة كما يف 31 دي�شمرب 2014.

�أطر�ف ذ�ت عالقة - مدينةأ. 

�أطر�ف ذ�ت عالقة - د�ئنةب. 

�ملجموع �أكرث من �شنة  �أقل من �شنة  �لأ�شول �ملالية

 101.009.029 
 139.84٥.8٥٥ 

 18.918.297 
 133.787.8٥9 

 82.090.732 
 6.0٥7.996 

�أ�شول مالية غري حمملة بفائدة
�أ�شول مالية حمملة بفائدة

املجموع 88.148.728  152.706.156  240.854.884 

�ملجموع �أكرث من �شنة  �أقل من �شنة  �للتز�مات �ملالية

 19.968.٥13 
 ٥6.826.٥2٥ 

          -

          -      

 19.968.٥13 
 ٥6.826.٥2٥ 

�لتز�مات مالية غري حمملة بفائدة
�لتز�مات مالية حمملة بفائدة

املجموع 76.795.038                             -          76.795.038 

�أطر�ف ذ�ت عالقة  .20

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:- 

 - 
 274.18٥ 
 - 
 - 

 56.783 
 2.162.584 
 143 
 2.186 

�ل�شيد/ حممد عبد�هلل �لقبي�شي 
د�ر �لتمويل �س.م.ع 

�شركة د�ر �لتمويل لالأور�ق �ملالية ذ.م.م
د�ر �لتمويل �لإ�شالمي �س.م.خ

املجموع - اإي�ساح 5 )اأ( 2.221.696  274.18٥ 

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:- 

 2.689 
 - 
 1.٥9٥ 
 3.000.000 

- 
- 
- 
 2.547.204 

�ل�شيد/ حممد عبد�هلل �لقبي�شي
د�ر �لتمويل �س.م.ع

د�ر �لتمويل �لإ�شالمي �س.م.خ
�أف �أت�س كابيتال �ملحدودة )دي. �أي. يف. �شي(

املجموع - اإي�ساح 14  2.547.204  3.004.284 

تتعامل �ل�شركة �شمن ن�شاطها �لعتيادي مع �ملن�شاآت و�لتي تتفق مع تعريف �أطر�ف ذ�ت عالقة و�ملدرجة �شمن �ملعايري �لدولية لإعد�د �لتقارير 
�ملالية. �إن طبيعة �ملعامالت مع هذه �لأطر�ف متويلية يف معظمها وعلى �لنحو �لتايل:- 
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كابيتال  �أت�س  �أف  �شركة  وتعترب   201٥ دي�شمرب   31 يف  كما  �ل�شركة  �أ�شهم  يف  �لرئي�شني  �مل�شاهمني  �أحد  هي  �س.م.ع  �لتمويل  د�ر  �شركة  ج. 
ب�شكل كامل وهي  �لإ�شالمي �س.م.خ مملوكة  �لتمويل  ود�ر  �ملالية ذ.م.م  لالأور�ق  �لتمويل  د�ر  و�شركة  �شي(  �أي. يف.  �ملحدودة يف )دي. 

�شركات تابعة لـ د�ر �لتمويل �س.م.ع.

�أهم �ملعامالت مع �لأطر�ف ذ�ت �لعالقة خالل �لفرتة كانت على �لنحو �لتايل:-      د.  

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:- 

 ٥.100.7٥9 
 67.718.17٥ 
 2.169.743 
 6.0٥7.996 
 291.000 
 16.700.000 

 6.589.548 
 9.397.427 
 679.382 
 9.788.838 
 - 
 )16.700.000( 

�إجمايل �أق�شاط مكتتبة 
م�شرتيات �أ�شهم

ح�شاب لدى �لبنك - ح�شاب جاري
ح�شاب لدى �لبنك - حتت �لطلب

 تاأمينات كفالت بنكية
)حذوفات( / م�شرتيات �شكوك
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2014
2015

2014
2015

2014
2015

 

 112.661.170 
 ٥.66٥.663 
)26.٥24.696 (

 133.236.883 
 14.050.376 
)28.347.019(

   14.727.743 
 14.727.743

 6.724.831 
 6.724.831 

 97.933.427 
) 9.062.080(

 126.512.052 
7.325.545

�إير�د�ت �لقطاع
نتائج �لقطاع

خم�ش�شة
م�شاريف غري 

 20.8٥9.033 
)14.296.643(

)خ�سارة( / ربح ال�سنة

معلومات قطاعية
 .21

 
أ.

 
 

 
 

 
 

 
تعمل �ل�شركة لالأغر��س �لت�شغيلية من خالل قطاعي �أعمال �أ�شا�شيني.

�أعمال �لتاأمني �لعام وت�شمل جميع �أنو�ع �لتاأمني �لعام و�لتي ت�شم حريق وبحري و�شيار�ت وحو�دث عامة و�شحي. 

��شتثمار�ت وت�شمل �ل�شتثمار�ت يف �شوق �لإمار�ت �لعربية �ملتحدة لالأ�شهم �لقابلة للتد�ول و�لود�ئع �لبنكية لدى �لبنوك و�ملحافظ �ل�شتثمارية مد�رة خارخارجًيا و�أو�رق مالية 
�أخرى.

�ملعلومات �لقطاعية �لرئي�شية - قطاع �لأعمال

حتليل لإير�د�ت ونتائج �ل�شركة وفًقا لقطاع �لأعمال:-
فيما يلي 

تـــــاأميــن
�إ�شتثمــــار�ت 

�ملجموع
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2014
2015

2014
2015

2014
2015

 

 2٥1.897.437 
  7.217.003  

 237.935.569 
 4.873.533 

 170.443.732 
 146.696.705 

 81.4٥3.70٥  
 91.238.864 

�أ�شول �لقطاع
خم�ش�شة

�أ�شول غري 

2٥9.11٥.003
 242.809.102 

يل الأ�سول
اإجما

 138.409.924 
 1.٥01.491 

 139.153.156 

 2.603.976 

 ٥6.826.٥2٥ 
 39.186.525 

 81.٥83.399 
 99.966.631 

�لتز�مات �لقطاع

�للتز�مات غري �ملخ�ش�شة

 139.911.41٥ 
 141.757.132 

يل اللتزامات
اإجما

ب. 
حتليل لأ�شول و�لتز�مات �ل�شركة وفقًاًً لقطاع �لأعمال:-

فيما يلي 

ل توجد �أي معامالت بني قطاعي �لأعمال.

 
ج.

�ملعلومات �لقطاعية �لثانوية - �إير�د�ت من �أق�شام �لتاأمني.

حتليل لإير�د�ت �ل�شركة �مل�شنفة ح�شب �لإير�د�ت �لرئي�شية لأق�شام �لتاأمني:-
فيما يلي 

تـــــاأميــن
�إ�شتثمــــار�ت و�أخرى

�ملجموع

2014
2015

مما يلي: 
يتاألف هذ� �لبند 

 33.4٥0.700  
 479. 189 
 64. 003. ٥38 

 63.137.326  
 1.063.409 
 62.311.317 

�أق�شام غري بحرية
ق�شم بحري

ق�شم �شحي وتاأمني �شخ�شي

 97. 933. 427 
 126.512.052 

املجموع - بيان ب
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 ٥6.826.٥2٥ 
 19.968.٥13 

 39.186.525 
 22.127.630 

�لتــز�مات مالية 

قرو�س بنكية
ذمم تاأمينية و�أر�شدة د�ئنة �آخرى

املجموع 61.314.155  038.76.79٥ 

�لتز�مات طارئة  .23

�أرقام �ملقارنة  .24

�أ�شول و�لتز�مات مالية  .22

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:- 

كفالت بنكية 6.807.315  7.336.000 

مت �إعادة ت�شنيف بع�س �أرقام �ملقارنة مبا يتنا�شب مع عر�س �لبيانات �ملالية لل�شنة �حلالية.

2014 2015 يتاألف هذ� �لبند مما يلي:- 

 13.27٥.٥62 
- 
 ٥7.13٥.٥90 
 17.737.٥76 
 18.918.297 
 127.787.8٥9 
 6.000.000 

 17.191.636 
 25.152.083 
 54.749.305 
 10.442.407 
 72.116.795 
 32.985.053 
 6.000.000 

�أ�شــول مـالية
�لنقد و�لنقد �ملعادل

وديعة ثابتة  
ذمم تاأمينية و�أر�شدة مدينة �أخرى

��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لربح و�خل�شارة  
��شتثمار�ت م�شنفة بالقيمة �لعادلة من خالل �لدخل �ل�شامل �لآخر

��شتثمار�ت م�شنفة بالتكلفة �ملطفاأة
وديعة قانونية

املجموع 218.637.279  240.8٥4.884 
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�عتماد �لبيانات �ملالية   .26
مت �عتماد �لبيانات �ملالية من جمل�س �إد�رة �ل�شركة و�ملخولني بالتوقيع لإ�شد�رها بتاريخ �جتماعهم يف 3 فرب�ير 2016.

عـــام   .2٥
مت تقريب �ملبالغ �لظاهرة يف �لبيانات �ملالية �ملرفقة �إىل �أقرب درهم �إمار�تي.


