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  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد  

  ١، برج بوليفارد بالزا ١٣الطابق 
  بوليفارد محمد بن راشد، وسط مدينة دبي، اإلمارات العربية المتحدة

  +٩٧١) ٤( ٣٣٠ ١٥١٥+، فاكس: ٩٧١) ٤( ٤٠٣ ٠٣٠٠ھاتف: 

  
  

 

  

  في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو
  انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

٣

  
  

  تقرير مدققي الحسابات المستقلين
  

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)السادة/ مساھمي 
  

  
  البيانات المالية    تدقيق التقرير حول

  
  الرأي 

  
، التي تتألف من بيان ("الشركة") امة (ش.م.ع)لشركة الوطنية للتأمينات العل لقد قمنا بتدقيق البيانات المالية

، واإليرادات الشاملة األخرىوبيانات األرباح أو الخسائر، ، ٢٠١٧ديسمبر  ٣١المركز المالي كما في 
والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للسنة المنتھية في ذلك التاريخ، باإلضافة إلى إيضاحات تتضمن 

  الھامة ومعلومات إيضاحية أخرى. لسياسات المحاسبية ا
  

 عبر بصورة عادلة، من كافة النواحي المادية، عن المركز الماليتُ  المرفقةن البيانات المالية إرأينا، في 
أدائھا المالي وتدفقاتھا النقدية للسنة المنتھية في ذلك التاريخ وفقاً عن و ،٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في  للشركة

  التقارير المالية. إلعداد معايير الدوليةلل
  

  أساس إبداء الرأي
  

تنا بموجب ھذه المعايير في فقرة القد قمنا بتنفيذ تدقيقنا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق. قمنا بتوضيح مسؤولي
وفقاً  الشركةمن ھذا التقرير. إننا نتمتع باستقاللية عن  "مسؤولية مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية"

السلوك المھني للمحاسبين القانونيين الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين لقواعد 
، وقد في اإلمارات العربية المتحدة تعلقة بتدقيقنا للبيانات الماليةباإلضافة إلى متطلبات أخالقيات المھنة الم

عد السلوك المھني للمحاسبين القانونيين استوفينا مسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقاً لھذه المتطلبات ولقوا
الصادرة عن مجلس المعايير األخالقية الدولية للمحاسبين. ھذا ونعتقد أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليھا كافية 

  ومناسبة لتزويدنا بأساس إلبداء رأينا. 
  

  أمور التدقيق الرئيسية
  
ً ھي أمور التدقيق الرئيسية  إن ألحكامنا المھنية، أكثر األمور أھمية في تدقيقنا  األمور التي نراھا، وفقا

للبيانات المالية للفترة الحالية. تم تناول ھذه األمور في سياق تدقيقنا وأثناء تكوين رأينا حول البيانات المالية 
بشكل مجمل، وال نبدي رأياً منفصالً حول ھذه األمور.



  
  
  
  
  

 

  

  في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو
  انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

٣

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
  قي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية (تابع)تقرير مدق

٢٠١٧ديسمبر  ٣١    
 

  
  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)

  
 مطلوبات عقد التأمين .١

  
  .في البيانات المالية ١٤و ٥راجع اإليضاحين 

  
ينطوي تقييم ھذه المطلوبات على أحكام ھامة كما أنھا تتطلب وضع عدد من االفتراضات التي تنطوي 

عدم يقين جوھري في التقديرات. وينطبق ذلك بشكل خاص على تلك المطلوبات التي يتم على 
يتم اإلبالغ عنھا إلى الشركة. يتم احتساب   والتي لماالعتراف بھا فيما يتعلق بالمطالبات المتكبدة 

يم خارجي لم يتم اإلبالغ عنھا وصندوق التأمين على الحياة من قبل خبير تقيالتي المطالبات المتكبدة و
  مستقل ومؤھل لدى الشركة.

  
إن التغيرات غير الجوھرية في االفتراضات المستخدمة لتقييم المطلوبات، بصورة محددة االفتراضات 

المتعلقة بقيمة وتوقيت المطالبات المستقبلية، قد تؤثر بشكل مادي على تقييم ھذه المطلوبات كما تؤثر 
ضمن اإلفتراضات الرئيسية التي يعتمد عليھا احتساب بشكل مماثل على األرباح أو الخسائر. تت

االحتياطي معدالت الخسائر والتقديرات الخاصة بتكرار وحجم المطالبات، حيثما كان ذلك مناسباً، 
  معدالت الخصم لفئات األعمال طويلة األجل.

  
الية والسابقة حيث إن تقييم ھذه المطالبات يرتكز على دقة البيانات حول حجم وقيمة ونوع المطالبات الح

أنھا تستخدم غالباً لتوقع المطالبات المستقبلية. قد تتأثر عملية تقييم المطلوبات بشكل مادي في حال كانت 
أو لوضع أحكام حول االفتراضات الرئيسية، غير  تخدمة في احتساب مطالبات التأمينالبيانات المس

  مكتملة ودقيقة.
  

  قيق المدعومة من قبل متخصص التقييم على ما يلي:تتضمن إجراءات التدالرد الخاص بنا: 
  

  تقييم واختبار النظم الرقابية الرئيسية حول إجراءات سداد المطالبات وتحديد االحتياطي لدى
الشركة. فحص األدلة على تطبيق النظم الرقابية على إجراءات تقييم االحتياطي الفردي 

 بشكلفي البيانات المالية م تقييم المبالغ المقيدة ت قيد التسوية وتحديد ما إذا كان قد تللمطالبا
 مالئم؛

 
  فھم وتقييم اآللية واالفتراضات الرئيسية المطبقة من قبل اإلدارة، وكذلك توقع، بصورة

 مستقلة، أرصدة االحتياطي لبعض فئات األعمال؛
 

  تحديد تقييم خبرة وكفاءة خبير التقييم لدى الشركة والتحديات التي تمت مواجھتھا عند
 االحتياطيات؛

 
  فحص عينة من االحتياطيات الخاصة بالمطالبات قيد التسوية من خالل مقارنة القيمة المقدرة

 مقيمو الخسائر؛ و الحتياطيات المطالبات قيد التسوية بالوثائق المناسبة، مثل تقارير
 

 ول تطور تقييم مدى مالئمة إفصاحات الشركة فيما يتعلق بھذه المطالبات بما في ذلك جد
  المطالبات.



  
  
  
  
  

 

  

  في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو
  انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.
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٤

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية (تابع)

٢٠١٧ديسمبر  ٣١    
 

  
  (تابع)  أمور التدقيق الرئيسية

  
 ذمم التأمين المدينة  .٢

  
  .في البيانات المالية ١١و ٥و ٤راجع اإليضاحات 

  
 تتعلقمة وذمم تأمين مدينة تتعلق بسياسات أقساط التأمين المكتتبة. ھناك مخاطر لدى الشركة أقساط ھا

ذات الصلة يخضع للتقديرات  قابلية استرداد ھذه الذمم المدينة. إن تحديد مخصص انخفاض القيمةب
  ر باألحكام المتعلقة باحتمالية التعثر والخسائر المحتملة في حال حدوث تعثر في السداد.ويتأث

  
  الخاص بنا:  الرد

  
  تضمنت اإلجراءات الخاصة بنا حول قابلية استرداد ذمم التأمين المدينة تقييم واختبار النظم

 الرقابية الرئيسية على اإلجراءات الموضوعة لتسجيل ومراقبة ذمم التأمين المدينة؛
 
  تبار عينة . اخلتقييم ما إذا كان قد تم تحديدھا بشكل دقيقفحص أعمار الذمم المدينة التجارية

، والتي لم يتم رصد مخصص انخفاض قيمة لفترات طويلةمن الذمم المدينة التجارية القائمة 
 لھا مقارنة باألدلة الداعمة لدى اإلدارة على قابلية استرداد ھذه األرصدة؛

 
  الحصول على تأكيدات باألرصدة من األطراف المقابلة ذات الصلة مثل حاملي وثائق التأمين

 الوسطاء؛والوكالء و
 

 التحقق من الدفعات المستلمة من ھذه األطراف المقابلة بعد نھاية السنة؛ 
 

  تقييم مدى كفاية المخصصات المرصودة مقابل الديون المعدومة لكبار العمالء، مع األخذ
باالعتبار عمليات التقييم الخاصة بمخاطر االئتمان لكل عميل بناًء على فترة التأخر عن السداد 

د خالفات على األرصدة القائمة والتاريخ السابق لتسوية مطلوبات الذمم المدينة مع ومدى وجو
 نفس األطراف المقابلة؛ و

 
  مناقشة اإلدارة ومراجعة المراسالت، حيثما كان ذلك مناسباً، لتحديد أي خالفات وتقييم ما إذا

 كان قد تم أخذھا باالعتبار بشكل مناسب عند تحديد مخصص انخفاض القيمة.
 

 تقييم العقارات االستثمارية .٣
  

  .في البيانات المالية ٩و ٥راجع اإليضاحين 
  

يتم تحديد قيمة العقارات االستثمارية من خالل تطبيق أساليب تقييم تنطوي غالباً على ممارسة أحكام 
  مھنية واستخدام افتراضات وتقديرات.

  
عتبر أحد أمور ص التقديرات، فإنھا تُ وحاالت عدم اليقين بخصونظراً ألھمية العقارات االستثمارية 

  .التدقيق الرئيسية
  

يتم تسجيل العقارات االستثمارية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في بيان المركز المالي 
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١في النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في  ٣للشركة وتدرج ضمن المستوى 

  



  
  
  
  
  

 

  

  في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو
  انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

٥

  نات العامة (ش.م.ع)الشركة الوطنية للتأمي
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية (تابع)

٢٠١٧ديسمبر  ٣١    
 

  (تابع)  أمور التدقيق الرئيسية
  

 تقييم العقارات االستثمارية (تابع) .٣
  

  الرد الخاص بنا: 
  

 شروط  وتم االطالع على ،قمنا بتقييم مدى كفاءة واستقاللية ونزاھة المقيميين الخارجيين
لتحديد ما إذا كانت ھناك أي أمور قد أثرت على موضوعيتھم أو  الشركة،عقود ارتباطھم مع 

 ؛ت حدود على نطاق العمل الخاص بھمقد فرض
 

  من أن طريقة التقييم تتوافق مع  وتأكدناالعقارات لكافة حصلنا على تقارير التقييم الخارجي
ية تحديد القيمة الدفتر فيلالستخدام  أنھا مالئمةو معايير المعھد الملكي للمساحين القانونيين

 ؛في بيان المركز المالي
  

  إلى األساسية المقدمة من قبل اإلدارة قمنا بتنفيذ إجراءات الختبار ما إذا كانت المعلومات
 مالئمة ويمكن االعتماد عليھا؛ وشركات التقييم الخارجية 

 

  مدى كفاية اإلفصاحات في البيانات المالية. يدبتحدبناًء على نتائج التقييم الخاص بنا، قمنا 
 

  المعلومات األخرى
  

تقرير أعضاء مجلس اإلدارة، ولكنھا  المعلومات األخرى إن اإلدارة مسؤولة عن المعلومات األخرى. تتضمن
  .ال تتضمن البيانات المالية وتقرير مدققي الحسابات حولھا

  
ات األخرى، كما أننا لم ُنعبر عن أي استنتاجات تدقيقية بشأن ھذه المعلوم أينا حول البيانات الماليةال يشمل ر
  المعلومات.

  
نضع ، تنحصر مسؤوليتنا في قراءة المعلومات األخرى، وعند القيام بذلك، يتعلق بتدقيقنا للبيانات الماليةفيما 

 المعلوماتلية أو مع بصورة مادية مع البيانات الما متسقةما إذا كانت المعلومات األخرى غير  في االعتبار
إلى وجود  خلصنافي حال  .ما إذا كانت تشوبھا أخطاء ماديةالتي تم الحصول عليھا أثناء عملية التدقيق، أو 

. لم باإلبالغ عن ھذا األمر ملزمون، فإننا بناًء على األعمال التي قمنا بھامادي في المعلومات األخرى،  خطأ
  في ھذا الشأن. غ عنهيسترع انتباھنا أي أمر يستدعي اإلبال

  
  مسؤولية اإلدارة ومسؤولي الحوكمة عن البيانات المالية 

  
إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض البيانات المالية  بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية إلعداد التقارير 

) ٢ت العربية المتحدة رقم (المالية، وإعدادھا بما يتوافق مع األحكام ذات الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارا
، وعن الرقابة الداخلية ٢٠٠٧) لسنة ٦والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( ٢٠١٥لسنة 

التي ترى اإلدارة أنھا ضرورية إلعداد البيانات المالية  بحيث تكون خالية من األخطاء المادية، الناتجة عن 
  االحتيال أو الخطأ.

  
على مواصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ  الشركةالبيانات المالية ، تكون اإلدارة مسؤولة عن تقييم قدرة عند إعداد 

االستمرارية، واإلفصاح، حيثما يكون مناسباً، عن األمور المتعلقة بمبدأ االستمرارية واستخدام مبدأ 
إيقاف عملياتھا أو لم يكن لديھا أو  الشركةاالستمرارية كأساس للمحاسبة، إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية 

  بديل فعلي غير ذلك.
  

  .للشركةيتحمل مسؤولو الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية 
  



  
  
  
  
  

 

  

  في شبكة كي بي إم جي للشركات األعضاء المستقلة التابعة لـ كي بي إم جي  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد، شركة عضو
  انترناشيونال كوبريتف ("كي بي إم جي انترناشيونال")، شركة سويسرية. جميع الحقوق محفوظة.

 كي بي إم جي لوار جلف ليمتد (فرع دبي) مسجل ومرخص بموجب قوانين دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

٦

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع)
  تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول البيانات المالية (تابع)

٢٠١٧ديسمبر  ٣١    
 

  

  مدققي الحسابات عن تدقيق البيانات المالية  مسؤولية
  

تتمثل أھداف تدقيقنا في الحصول على تأكيدات معقولة حول ما إذا كانت البيانات المالية ، بشكل مجمل، خالية 
من األخطاء المادية، التي تنتج عن االحتيال أو الخطأ، وإصدار تقرير مدققي الحسابات الذي يتضمن رأينا. 

معقول ھو عبارة عن درجة عالية من التأكيد، لكنه ليس ضماناً بأن أعمال التدقيق التي تم القيام إن التأكيد ال
بھا وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق سوف تكتشف دائماً أي خطأ مادي إن وجد. قد تنشأ األخطاء نتيجة االحتيال 

ولة أن تؤثر بصورة فردية أو جماعية أو الخطأ وُتعتبر ھذه األخطاء مادية إذا كان من المتوقع بصورة معق
  على القرارات االقتصادية التي يتخذھا المستخدمون بناًء على ھذه البيانات المالية .

  

كجزء من أعمال التدقيق وفقاً للمعايير الدولية للتدقيق، قمنا بوضع أحكام مھنية مع اتباع مبدأ الشك المھني 
  خالل عملية التدقيق. قمنا أيضاً بما يلي:

  

  سواء كانت نتيجة االحتيال أو الخطأ، وتصميم  المالية،تحديد وتقييم مخاطر األخطاء المادية في البيانات
وتنفيذ إجراءات التدقيق المناسبة لتلك المخاطر والحصول على أدلة تدقيق كافية ومالئمة لتزويدنا بأساس 

ن االحتيال تكون أعلى مقارنًة باألخطاء إلبداء رأينا. إن مخاطر عدم اكتشاف األخطاء المادية الناتجة ع
المادية الناتجة عن الخطأ نظراً ألن االحتيال قد ينطوي على تواطؤ أو تزوير أو حذف متعمد أو تحريف 

 أو تجاوز الرقابة الداخلية.
  

  فھم نظام الرقابة الداخلية المتعلق بأعمال التدقيق وذلك بغرض تصميم إجراءات تدقيق مناسبة للظروف
 .للشركةاھنة، وليس بغرض إبداء الرأي حول فعالية الرقابة الداخلية الر

  

  تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحاسبية واإلفصاحات ذات
  الصلة الموضوعة من قبل اإلدارة.

  

 االستمرارية وتحديد ما إذا كان  التحقق من مدى مالءمة استخدام اإلدارة لألسس المحاسبية المتعلقة بمبدأ
ھناك عدم يقين جوھري، بناًء على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليھا، فيما يتعلق باألحداث أو 

الظروف التي قد ُتثير شك جوھري حول قدرة الشركة على مواصلة أعمالھا وفقاً لمبدأ االستمرارية. في 
ين علينا أن نلفت االنتباه في تقرير مدققي الحسابات حال خلصنا إلى وجود عدم يقين جوھري، فإنه يتع

أو نقوم بتعديل رأينا إذا كانت ھذه اإلفصاحات غير  المالية،إلى اإلفصاحات ذات الصلة في البيانات 
كافية. تعتمد استنتاجاتنا على أدلة التدقيق التي تم الحصول عليھا حتى تاريخ إصدار تقرير مدققي 

اث أو الظروف المستقبلية قد تتسبب في توقف الشركة عن مواصلة أعمالھا وفقاً الحسابات. إال أن األحد
 لمبدأ االستمرارية.

  

  ومحتواھا بشكل عام، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت  المالية وھيكلھاتقييم عرض البيانات
 المالية بصورة المعامالت واألحداث ذات الصلة بطريقة تضمن عرض البيانات المالية تمثلالبيانات 

 عادلة.
 

نتواصل مع مسؤولي الحوكمة بخصوص عدة أمور من ضمنھا نطاق أعمال التدقيق واإلطار الزمني المحدد 
لھا والنتائج الجوھرية المترتبة على أعمال التدقيق بما في ذلك أي قصور جوھري يتم اكتشافه في نظام 

  الرقابة الداخلية خالل أعمال التدقيق.
  

 ً إقراراً لمسؤولي الحوكمة نؤكد بموجبه التزامنا بقواعد السلوك المھني فيما يتعلق باالستقاللية،  ُنقدم أيضا
ونطلعھم على كافة العالقات واألمور األخرى التي قد ُيعتقد بصورة معقولة أنھا تؤثر على استقالليتنا، 

  والضوابط ذات الصلة، إن وجدت.
  

مع مسؤولي الحوكمة، نحدد األمور األكثر أھمية أثناء تدقيق في ضوء األمور التي يتم التواصل بشأنھا 
البيانات المالية  للفترة الحالية، وبذلك ُتعتبر ھذه األمور ھي أمور التدقيق الرئيسية. نقوم باستعراض ھذه 

األمور في تقرير مدققي الحسابات ما لم يكن اإلفصاح عن تلك األمور للعامة محظوراً بموجب القوانين أو 
تشريعات أو عندما نرى، في حاالت نادرة للغاية، أنه يجب عدم اإلفصاح عن أمر ما في تقريرنا إذا كان من ال

المتوقع أن تكون التداعيات السلبية للقيام بذلك أكثر من المنافع التي تعود على المصلحة العامة نتيجة ھذا 
  اإلفصاح.
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٩

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

   األرباح أو الخسائر بيان 
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  إيضاح  
        

  ٥٥٠٫٠١٧٫٩٨٢  ٥٧١٫٦٥٣٫٠٧٠  ٢٢   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  )٢٩٨٫٣٦٣٫٠٢٣(  )٢٩٧٫٧٧٤٫٦٩٣(    إعادة التأمين المتنازل عنه 

    -- -----------------   --------------- ---  
  ٢٥١٫٦٥٤٫٩٥٩  ٢٧٣٫٨٧٨٫٣٧٧   صافي أقساط التأمين 

  ٣٣٫٥٩٦٫٣٨٠  ١٫٨٠٥٫٦٤٨    التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة
    -- ---------------  -- ---------------  

  ٢٨٥٫٢٥١٫٣٣٩  ٢٧٥٫٦٨٤٫٠٢٥    صافي أقساط التأمين المكتسبة 
  ٣٩٫٢٢٧٫٤٥٦  ٣٣٫٧٢٧٫٤٦٦    عموالت إعادة التأمين المكتسبة

    -- ---------------  -- --------------  
  ٣٢٤٫٤٧٨٫٧٩٥  ٣٠٩٫٤١١٫٤٩١   إجمالي إيرادات التأمين 

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

 )٣٥٤٫٩٥٤٫٩٢٢( )٤٠١٫٩٣٦٫٤٠٨(  ١٣  المدفوعة  المطالبات
  ١٥١٫٦٤٨٫٣٣٩  ٢٣٧٫٧٣١٫٠٨٠  ١٣    المدفوعة  المطالباتحصة إعادة التأمين من 

    -------------------  ------------------- 
  )٢٠٣٫٣٠٦٫٥٨٣(  )١٦٤٫٢٠٥٫٣٢٨(    المدفوعة المطالباتصافي 

  ١٢٫٩٨٤٫٩٤٨  )٢٢٠٫٤٤٠(      قيد التسوية  المطالباتالتغير في مخصص 
    -------------------  ------------------  

  )١٩٠٫٣٢١٫٦٣٥(  )١٦٤٫٤٢٥٫٧٦٨(  ٢٢  المتكبدة  المطالباتصافي 
  )٥٨٫٤٩٢٫٢١٣(  )٥٤٫٥٥٣٫٣٤٦(  ٢٢  العموالت المدفوعة   
  )٥٠٫٩٣٩٫٨٠٨(  )٤٧٫٧٢٢٫٩٤٩(  ١٩  المصروفات اإلدارية 

    -------------------   ------------------  
  )٢٩٩٫٧٥٣٫٦٥٦(  )٢٦٦٫٧٠٢٫٠٦٣(      صافي مصروفات التأمين

   والمبالغ  صافي الحركة في صندوق التأمين على الحياة
  إلى حاملي وثائق التأمين الخاصة  الدفع مستحقة   
  )١٠٫٠١٧٫١٠٠(  )١٤٫٠٨٥٫٢٦٧(  ٢٢  بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   

  في القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بھا الزيادة
  للمنتجات المرتبطة بالوحدات   

  
٢٫٨٦٧٫٩٦٣  ٩٫٠٤٢٫٢٦٨  ٢٤  

    -------------------  ------------------  
  )٣٠٦٫٩٠٢٫٧٩٣(  )٢٧١٫٧٤٥٫٠٦٢(      إجمالي مصروفات التأمين  

    -------------------  ------------------  
        
  ١٧٫٥٧٦٫٠٠٢  ٣٧٫٦٦٦٫٤٢٩  ٢٢  رباح التأمين    أ

        
  ٧٫٥٥٤٫١٨٠  ٨٫٤٠٢٫٤٢١    لفوائد واإليرادات األخرىإيرادات ا

  ٤٫١٧٦٫٩٥٠  ٤٫٤٥٧٫٥٦٨  ٩   تاإليجاراإيرادات صافي 
  ١٫٤٩٦٫٧٦٧  ١٫٤١١٫٤٦٣  ٩  صافية – لعقارات االستثماريةلالقيمة العادلة  أرباح

  ١٠٫٣٨٦٫٦٠٧  )١٢٤٫٣١٩(  ١٨  اإليرادات من االستثماراتصافي 
    -------------- --  ------------- --  

  ٢٣٫٦١٤٫٥٠٤  ١٤٫١٤٧٫١٣٣    ية االستثمار المحفظة من صافي األرباح
  )١٢٫٧٥٣٫٢٢٨(  )١٤٫٨٣٠٫٥٠٣(  ١٩  المصروفات العمومية واإلدارية

     --------------- --   --------------- -  
  ٢٨٫٤٣٧٫٢٧٨  ٣٦٫٩٨٣٫٠٥٩    أرباح السنةصافي 

    =========  ========  
  ١٩.٠  ٢٥.٠  ٢٣   المخفضةربحية السھم األساسية و

    ====  ====  
  

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

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



 

 ١٠ 

  ).العامة (ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات 
  

   ة األخرى الشامل اإليراداتاألرباح أو الخسائر و بيان
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

         
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
      
      

  ٢٨٫٤٣٧٫٢٧٨  ٣٦٫٩٨٣٫٠٥٩  أرباح السنةصافي
      

      اإليرادات الشاملة األخرى 
      :باح أو الخسائراألر إلىتتم إعادة تصنيفھا لن البنود التي 

  لالستثمارات بالقيمة العادلة  صافي التغير في القيمة العادلة
  ٤٥٦٫٦٦٦  )٤٠٩٫٣٦٤(  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
  -------- ------   ------------  

  ٤٥٦٫٦٦٦  )٤٠٩٫٣٦٤(  إليرادات الشاملة األخرى للسنةإجمالي ا
  ----------- -----  -------- ------  
  ٢٨٫٨٩٣٫٩٤٤  ٣٦٫٥٧٣٫٦٩٥  مالي اإليرادات الشاملة للسنة  إج
  =========  ========  
  

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

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



 

 ١١ 

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

  بيان التدفقات النقدية
      ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  إيضاح  
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٨٫٤٣٧٫٢٧٨  ٣٦٫٩٨٣٫٠٥٩    أرباح السنةصافي 

        لـ:تسويات 
  ٣٫٧٢٠٫٨١٩  ٣٫٧١٥٫٨٠٣  ١-٨  واإلطفاء االستھالك
  )٢٫١٧٧٫٢٧١(  )٢٫٩٥١٫٠٩٢(  ١٨  توزيعات األرباحإيرادات 

  بالقيمة العادلة من خالل  األرباح المحققة من االستثمارات
  )٦٫٥٩١٫٤٣٢(  )٢٫٠٧٠٫٣٦٨(  ١٨  األرباح أو الخسائر    

  المحققة من االستثمارات بالقيمة  الخسائر / (األرباح) غير
  )٢٫٠٣٤٫٧٢٢(  ٤٫٦٨٤٫٩٤١  ١٨  من خالل األرباح أو الخسائر العادلة   

  ٢٤٧  ٣    الخسائر المحققة من بيع ممتلكات ومعدات
  )١٫٤٩٦٫٧٦٧(  )١٫٤١١٫٤٦٣(  ٩  محققة من القيمة العادلة للعقارات االستثمارية الغير  األرباح

  وصندوق التغير في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
  )٢٤٫١٤٠٫١٥٩(  ٤٫٢٢٥٫٣٩٤    التأمين على الحياة     

  -  )١٫٥٠٠٫٠٠٠(  ١١  ذمم المدينة التجاريةمخصص ال
  ١٫٠٠٠٫٨٦٠  )٩٥٨٫٥٣٠(    المبالغ المسددة    بعد خصم –نھاية الخدمة  مكافأةمخصص 

    -------------- --  --------- ------  
    ٣٫٢٨١٫١٤٧(  ٤٠٫٧١٧٫٧٤٧(  
        

  ١٢٫٣٧١٫٥٧٧  )٢١٫٤٩٦٫٥٣٥(    ذمم التأمين المدينة التغير في 
  ٣٩٫٤٣٩٫٥٦٦  ٣٥٫٨٥٣٫٤٣٠    أمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى ذمم التالتغير في 

  )١٢٫٩٨٤٫٩٤٨(  ٢٢٠٫٤٤٠       قيد التسويةالتغير في صافي المطالبات 
  )١٫١٣٠٫٥٢٦(  )١٫٥٢٥٫٢١٢(    أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت

     ----------------  ---------------  
  ٣٤٫٤١٤٫٥٢٢  ٥٣٫٧٦٩٫٨٧٠    األنشطة التشغيليةالناتج من  صافي النقد

        

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٦٤٫٥٩٥٫٩٧٥(  )٦٤٫٩٦٠٫٦٢٣(    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  شراء
  -  )٩٫١٩٢٫٥٠٠(    بالتكلفة المطفأة استثمارات شراء

  ٨٦٫٦٨١٫٨٧٢  ٤٧٫٦٦٢٫٢٢٣   رباح أو الخسائر استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ بيع المتحصالت من
  ٤٠٨٫٩٠٠  -    بالتكلفة المطفأة استثمارات بيع المتحصالت من

  )٢٫٢٥٣٫٦٤٣(  )٢٫٢٠٠٫٦٤٧(    (صافي) والموجودات غير الملموسةالتغير في الممتلكات والمعدات 
  ٢٫١٧٧٫٢٧١  ٢٫٩٥١٫٠٩٢    إيرادات توزيعات األرباح

  )٩٤٫٠٣٣٫٤١٠(  )٣٥٫٢٧٧٫٧٦٧(    الودائع المصرفيةالتغير في 
    --------- ---------  -------- ---------  

  )٧١٫٦١٤٫٩٨٥(  )٦١٫٠١٨٫٢٢٢(    األنشطة االستثماريةالمستخدم في  صافي النقد
        

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٧٫٩٩٤٫٤٩٣(    توزيعات األرباح المدفوعة

    - ----------------  -----------------  
  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٧٫٩٩٤٫٤٩٣(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

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

  )٥٢٫٢٠٠٫٤٦٣(  )٢٥٫٤٢٤٫٨٤٥(    في النقد وما يعادله النقص صافي
        

  ١٠٧٫٦١٦٫٤٦٧  ٥٥٫٤١٦٫٠٠٤  ١٢  يناير  ١النقد وما يعادله في 
     ----------------        ----------------       

  ٥٥٫٤١٦٫٠٠٤  ٣٠٫١٧٣٫١٥٩  ١٢  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
    =========  =========  

  

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

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



 

 ١٢ 

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

  بيان التغيرات في حقوق المساھمين 
    ٢٠١٧ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
    المنسوبة إلى مساھمي الشركة  

  االحتياطي القانوني  رأس المال  
  االحتياطي 

  العام
احتياطي القيمة 

  العادلة
  األرباح 
  المحتجزة

  جمالياإل

    درھم   درھم   درھم   درھم   درھم   
              

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

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

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

٤٥٦٫٦٦٦  

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

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

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

  -   )٢٫٨٤٣٫٧٢٨(  -   -   ٢٫٨٤٣٫٧٢٨  -   لقانونيالمحول إلى االحتياطي ا
  -   )٢٫٨٤٣٫٧٢٨(  -   ٢٫٨٤٣٫٧٢٨  -   -   المحول إلى االحتياطي العام

  المعامالت مع المساھمين المسجلة مباشرة
            ضمن حقوق الملكية   

  

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

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

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

  ٤٤٧٫٨٦٧٫٩٩١  ١٥١٫٨٨٦٫٥٣٢  ٣٥٦٫١٢١  ٧٢٫٥٢٧٫٦٢٠  ٧٣٫١٤٣٫٦٠٦  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ٢٠١٧يناير  ١في  الرصيد
              إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ٣٦٫٩٨٣٫٠٥٩  ٣٦٫٩٨٣٫٠٥٩  -   -   -   -   أرباح السنة
              اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

من بالقيمة العادلة صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
  )٤٠٩٫٣٦٤(  -   )٤٠٩٫٣٦٤(  -   -   -   خالل اإليرادات الشاملة األخرى

 ---------- ---------  ---------   ----------- --   ----------   ------ --------  
  )٤٠٩٫٣٦٤(  -   )٤٠٩٫٣٦٤( - - -  اإليرادات الشاملة األخرى للسنةإجمالي

 ---------- ---------  ---------   ------- -- ----  - - -- - --- -------  - - -- - --- -------  
  ٣٦٫٥٧٣٫٦٩٥  ٣٦٫٩٨٣٫٠٥٩  )٤٠٩٫٣٦٤( - - -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

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

  -   )١٫٨٣٣٫٤٥٠(  -   -   ١٨٣٣٫٤٥٠  -   االحتياطي القانوني المحول إلى
  -   )٢٫٤٤٩٫٤٣٦(  -   ٢٫٤٤٩٫٤٣٦  -   -   المحول إلى االحتياطي العام

  المعامالت مع المساھمين المسجلة مباشرة
              ضمن حقوق الملكية   

  )١٫٥٢٥٫٢١٢(  )١٫٥٢٥٫٢١٢(  -   -   -   -   )١٧(إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  )١٧٫٩٩٤٫٤٩٣(  )١٧٫٩٩٤٫٤٩٣(  -   -   -   -   )١٦(إيضاح اح المدفوعة توزيعات األرب

   ----------- ------  - ------- - -------   ---------------  ------ - ----  - - ---------------  - - ---------------  
  ٤٦٤٫٩٢١٫٩٨١  ١٦٥٫٠٦٧٫٠٠٠  )٥٣٫٢٤٣(  ٧٤٫٩٧٧٫٠٥٦  ٧٤٫٩٧٧٫٠٥٦  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

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

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

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



 

 ١٣ 

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

  إيضاحات 
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) 

  
  معلومات حول الشركة    . ١
  

إن الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة مسجلة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات 
  . ٢٠٠١سبتمبر  ١٢اراً من ب، في إمارة دبي وذلك اعتبشأن الشركات التجارية ٢٠١٥ لسنة ٢العربية المتحدة رقم 

  
  تأسست الشركة أساساً كشركة خاصة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في إمارة دبي. 

  
وفقاً ألحكام القانون االتحادي باإلضافة إلى بعض أعمال إعادة التأمين الشركة بجميع أنواع التأمين على الحياة والتأمينات العامة  تقوم

  .بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمالھابشأن تأسيس ھيئة  ٢٠٠٧لسنة  ٦ ة رقملدولة اإلمارات العربية المتحد
  

  دبي، اإلمارات العربية المتحدة.  ١٥٤، ص.ب بيت إن جي أييقع المكتب المسجل للشركة في 
  
  أساس اإلعداد  . ٢
  
  بيان التوافق   أ)

  
واألحكام ذات الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية، تقارير المالية لمعايير الدولية إلعداد اللتم إعداد ھذه البيانات المالية وفقاً 

  . ٢٠٠٧لسنة  ٦رقم لقانون االتحادي وا ٢٠١٥) لسنة ٢لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (للصلة ل
  

  أساس القياس  )ب
  

  التي يتم بيانھا بالقيمة العادلة:  البنود التاليةستثناء التكلفة التاريخية با على أساستم إعداد ھذه البيانات المالية 
  
  المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر؛   األدوات )١
 المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛ و  األدوات )٢
  العقارات االستثمارية.  )٣
  

  (ي). ٣ اإليضاحنة في إن الطرق المستخدمة في قياس القيم العادلة مبي
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   )ج
  

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

  
  استخدام التقديرات واألحكام   )د

  
لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على لالبيانات المالية وفقاً إن إعداد 

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

  
بصورة مستمرة. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي  اجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھاتتم مر

  فترات مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.أي تم فيھا تعديل التقديرات وفي 
  

تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الھامة بيان المعلومات حول المجاالت الھامة التي  ٥بصورة محددة، يتم في اإليضاح 
  المستخدمة عند تطبيق السياسات المحاسبية التي لھا التأثير األكبر على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية. 



 

 ١٤ 

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

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) أساس اإلعداد  . ٢
  
 ات في السياسة المحاسبية التغير  ) ھـ

  
 فيالتي تبدأ  المحاسبيةالتي تسري على الفترات والتفسيرات الصادرة و عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير تم تطبيق

الغ المعلنة للفترة . لم يكن لتطبيق المعايير المعدلة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير مادي على المب٢٠١٧يناير  ١
  الحالية والفترات السابقة:

  
  ٧مبادرة اإلفصاح (تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم(. 
  معايير مختلفة. – ٢٠١٦ – ٢٠١٧الفترة من  –التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

  
    السياسات المحاسبية الھامة  . ٣

  

في ھذه البيانات  المبينةالفترات  كافةمتسقة على  بصورةتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه غيرات المذكورة أعاله، باستثناء الت
  .المالية

  

  عقود التأمين   أ)
  

  ) التصنيف ١
  

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

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

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

  

ً بتحويل تغير المستقبلي لالمخاطر المالية. وتتمثل المخاطر المالية بالمخاطر الناتجة عن ا بعض يمكن أن تقوم عقود التأمين أيضا
و أسعار األوراق المالية أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو أأكثر من أسعار الفائدة المحددة  وأالمحتمل في واحد 

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

  

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

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

  ) االعتراف والقياس ٢  
  

  لتأمين أقساط ا  
  

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

  

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

  

  مخصص األقساط غير المكتسبة   
  

قد التأمين من النسبة المقدرة من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة والتي تتعلق تتألف األقساط غير المكتسبة المتضمنة في مطالبات ع
باستثناء الشحن  ١/٣٦٥باستخدام طريقة  المكتسبةاألقساط غير  احتياطي يتم احتساببفترات التأمين بعد تاريخ بيان المركز المالي. 

ً للوائح المالية، يتم االعتراف  األقساط غير المكتسبة للشحن البحري كنسبة ثابتة من أقساط  حتياطيباالبحري والحوادث العامة. وفقا
ألعمال التأمينات العامة، فمن المفترض أن تزداد المخاطر بشكل ثابت  المكتسبةاألقساط غير  باحتياطيالتأمين المكتتبة. فيما يتعلق 

عقد. من المفترض أن يزداد المعدل الذي تتحقق بنھاية ال ٪١٠٠مع فترة المشروع بحيث تصل المخاطر التي تواجھھا الشركة إلى 
يأخذ خبير التأمين لدى الشركة بموجبه األقساط بنفس معدل زيادة المخاطر التي تواجھھا الشركة على مدى فترة سريان وثيقة التأمين. 

      طي التأمين على الحياة.باالعتبار أقساط التأمين غير المكتسبة ألعمال التأمين على حياة األفراد عند احتساب صندوق احتيا
  



 

 ١٥ 
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  (تابع)عقود التأمين   أ)
  
  مطالبات ال) ٣  

  

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

  

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

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

. كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة والتقديرات الموضوعة التسوياتفي فترات سابقة ضمن البيانات المالية للفترة التي تمت فيھا 
ً رصد مخصص  بصورة منتظمة.  باستخدامالمركز المالي في تاريخ بيان  والتي لم يتم اإلبالغ عنھامتكبدة  مطالباتألي ويتم أيضا

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

  .١٣ اإليضاحبصورة تفصيلية في  ةعنھا مبين اإلبالغالمتكبدة التي لم يتم 
  
  عجز في أقساط التأمين / اختبار كفاية االلتزاماتالمخصص ) ٤  

  

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

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

  
  إعادة التأمين   ) ٥  

  

من خالل تنويع  المحتملة بغرض الحد من صافي خسائرھامالھا االعتيادية في سياق أعتقوم الشركة بالتنازل عن إعادة التأمين 
الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود إعادة التأمين المتنازل  عرضيتم  .التي تتعرض لھا مخاطرال

ترتيبات قود التأمين ذات الصلة حيث أن عالناتجة عن عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات بصورة منفصلة عنھا 
  من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين. ال تعفي الشركة إعادة التأمين 

  

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

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

  

إعادة تعتبر موجودات . تقريرالقيمة في تاريخ كل  في ما إذا كانت قد تعرضت النخفاضم للتحققالتأمين  ت إعادةموجودايتم تقييم 
على أن الشركة  ،نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بھا القيمة في حال وجود دليل موضوعي،في قد تعرضت النخفاض التأمين 

ة دويكون لھذا الحدث تأثير على المبالغ التي سوف تستلمھا الشركة من شركات إعا لھا ستحقةقد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ الم
في  األرباح أو الخسائرضمن بيان موجودات إعادة التأمين بخسائر انخفاض قيمة ويتم االعتراف . موثوقة بصورةيمكن قياسه  التأمين

  دھا فيھا. الفترة التي تم تكبُ 
  

  .عادة التأمين على أساس االستحقاقبعقود إألرباح المتعلقة بعموالت ايتم االعتراف 
  
   االستحواذ المؤجلةتكلفة  )٦
  

من النسبة االستحواذ التي تساوي  تكاليفالنسبة من االستحواذ المؤجلة تكلفة تمثل موجودات  فيما يتعلق بعقود التأمينات العامة،
يتم االعتراف بإيرادات العموالت المتعلقة بأنشطة التأمين على أساس . التقريرخ في تاريإجمالي أقساط التأمين المكتتبة غير المكتسبة 

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

ذمم التأمين دوات مالية يتم إدراجھا في ء التأمين وشركات إعادة التأمين أوثائق التأمين ووكالتمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي 
  .عقود التأمين أو موجودات إعادة التأمين مطلوباتوليس في  الدائنة التأمينالمدينة وذمم 
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  ) صندوق التأمين على الحياة     ٨
  

 مستقل المتيازات وثيقة التأمين المستقبلية. تتضمن االفتراضاتاكتواري يتم تحديد صندوق التأمين على الحياة من خالل تقييم 
صدار ومدة الوثيقة. وترتكز االفتراضات المتعلقة بالوفاة حسب نوع الوثيقة وسنة اإل عادةً لتغير العكسي وتختلف ل ھامشاالكتوارية 

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

  
  التأمين وموجودات إعادة التأمين     عقد  مطلوبات) ٩
  

لكافة االلتزامات الُمعلن عنھا للشركة ولم يتم دفعھا في تاريخ بيان المركز  المطالبات قيد التسويةيتم تحديد التزامات عقد التأمين تجاه 
األقساط غير المكتسبة  تتضمنى الحياة. ، وكذلك صندوق التأمين علوالتي لم يتم اإلبالغ عنھاالمالي، باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة 

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

  

واألقساط  والتي لم يتم اإلبالغ عنھاوالمطالبات المتكبدة أعاله،  المطالبات قيد التسويةحصة شركات إعادة التأمين تجاه بفيما يتعلق 
  .في البيانات الماليةكموجودات عقد إعادة التأمين غير المكتسبة، يتم تصنيفھا 

  
  اإليرادات (بخالف إيرادات التأمين)  )ب

  
   :إيرادات التأمين) على ما يلي بخالفاإليرادات ( تتألف  

    
    إيرادات الرسوم والعموالت  )١  
    
في خدمات أخرى كإيرادات  تقديمالشركة  تتطلب منالتي ال أو المستحقة االعتراف بالرسوم والعموالت المستلمة ب تقوم الشركة  

  . تجديدھا في تواريخ وثائق التأمين ذات الصلة أوالتاريخ الفعلي لبدء 
  

      إيرادات االستثمار )٢  
    
المحققة  القيمة العادلة العقارات االستثمارية وأرباح إيجارموجودات المالية وإيرادات اإليرادات من ال منإيرادات االستثمار  تتألف  
  . الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرو للعقارات االستثمارية غير المحققةو

  
الموجودات  من خسائرالرباح/األألرباح وصافي توزيعات اإيرادات والفوائد إيرادات  منت المالية اإليرادات من الموجودا تتألف  

  األخرى. موجودات الماليةللالمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرباح/الخسائر المحققة 
  

بإيرادات توزيعات  يتم االعترافباستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. التناسب الزمني على أساس يتم االعتراف بإيرادات الفوائد   
توزيع أرباح سندات الملكية. يتم سابق لتاريخ تاريخ في عادًة ويكون ذلك  .في استالم ھذه التوزيعات الشركةحق  يثبتاألرباح عند 

أساس االعتراف بصافي أرباح/خسائر الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ) بيان ز(٣ اإليضاحفي 
  لموجودات المالية األخرى. من اائر واألرباح المحققة الخس

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

  . /الخسائراألرباح
  

 عقود اإليجار التشغيلي  ج)
  

لكية على أنھا عقود إيجار تفظ المؤجر بموجبھا بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الميتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يح
أساس على  بيان األرباح أو الخسائرضمن  يةللمعدات المكتب تشغيليال اإليجاريتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود  .تشغيلي

المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد  عقد اإليجارحوافز . ويتم االعتراف باإليجارعلى مدى فترة عقد  القسط الثابت
  . اإليجارعلى مدى فترة عقد  اإليجار
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  إيضاحات (تابع) 
  
     (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   . ٣
  
  الممتلكات والمعدات   د)
  

  ) االعتراف والقياس    ١  
  

  بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.  اسقييتم   
  

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

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

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

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

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

     .المحتجزة
  

  ) التكاليف الالحقة    ٢  
    
تدفق ت المرجح أنلھذا البند إذا كان من القيمة الدفترية بنود الممتلكات أو المعدات ضمن أحد  جزء منيتم االعتراف بتكلفة استبدال   

يتم االعتراف بتكاليف الصيانة قياس تكلفته بصورة موثوقة.  أمكنلك الجزء إلى الشركة واالقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذ المنافع
  عند تكبدھا.  لخسائربيان األرباح أو االيومية للممتلكات والمعدات ضمن 

  
  االستھالك      )٣  
    
وإذا كان ألحد العناصر عمر  ةيرتكز االستھالك على تكلفة األصل ناقصاً قيمته المتبقية. ويتم تقييم العناصر الھامة لكل أصل على حد  

  ھذا العنصر بصورة منفصلة. لمختلف عن باقي عناصر األصل المعني، يتم احتساب االستھالك  إنتاجي
  

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

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

واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز. ويتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة ألراضي التملك الحر استھالك 
  .بيان األرباح أو الخسائرالمتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجھا في 

       
  المعدات:الممتلكات وللفئات المختلفة من  رةالمقد األعمار اإلنتاجية فيما يلي  

  
  سنة ٣٠  مباني المكاتب  
  سنوات ٤  أثاث وتجھيزات  
  سنوات ٤  معدات مكتبية  
  سنوات ٤  سيارات  
  سنوات ٤  أجھزة كمبيوتر  

  
  



 

 ١٨ 

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

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

  )كمبيوتر برامج( الموجودات غير الملموسة  ھـ)
  

ً اإلطفاء المتراكم وخسائر انخفاض القيمة   تم رسملة ت. متراكمةال يتم قياس البرامج التي تستحوذ عليھا الشركة بالتكلفة ناقصا
ت الصلة. يتم االعتراف االقتصادية المستقبلية المتضمنة في الموجودات ذا المنافع من فقط عندما تزيد للبرامج المصروفات الالحقة

  بكافة المصروفات األخرى عند تكبدھا. 
  

المقدرة للبرامج اعتباراً من التاريخ  اإلنتاجيةاألرباح أو الخسائر على أقساط متساوية على مدى األعمار  بيان يتم إطفاء البرامج ضمن  
المقارنة تقدر بأربع سنوات. تتم  وفترةالحالية  للفترةبرامج المقدرة لل اإلنتاجيةالتي تكون فيه البرامج متاحة لالستخدام. إن األعمار 

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

  
أو لكال  ايجارية أو لزيادة قيمة رأس المالعائدات  للحصول علىإما  بھاالتي يتم االحتفاظ العقارات ب تتمثل العقارات االستثمارية  

يتم قياس العقارات إدارية. ألغراض تقدم خدمات أو في  ھااستخدام، أو لبيع في سياق األعمال االعتياديةوليست لغرض ااألمرين 
بيان األرباح أو ضمن طرأ عليھا يأي تغير االعتراف ب معدلة االستثمارية بالتكلفة عند االعتراف المبدئي ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العا

  .  الخسائر
  

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

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

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

  
  المالية غير المشتقة    والمطلوبات الموجودات  ز)
  

السريان قبل تاريخ  ٢٠١١، األدوات المالية، في )٢٠٠٩( المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٩قامت الشركة بتطبيق المعيار   
  ھو تاريخ التطبيق المبدئي لھذا المعيار ٢٠١١ يناير ١ن يكون الشركة أ قررت. عليالف
  

  االعتراف
  

والمطلوبات والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه. ويتم االعتراف مبدئياً بالموجودات  والسلفياتباالعتراف بالقروض مبدئياً تقوم الشركة   
تاريخ المتاجرة، وھو في الخسائر) المبينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  طلوباتوالم المالية األخرى (بما في ذلك الموجودات
  خاصة باألداة المعنية.التعاقدية الحكام األالتاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في 

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

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

  إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة.  في مجملھايتم الحقاً قياس كافة الموجودات المالية المعترف بھا   
  
  التصنيف   

  

  ُمقاسة بالتكلفة الُمطفأةالموجودات المالية ال  
    

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

  يكون األصل المالي مؤھالً للقياس بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كال الشرطين التاليين:  
  

 ظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفا 
  والفائدة على المبلغ  األصليأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألدوات في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ

 . قيد التسوية األصلي
  

  لعادلة. يتم قياس األصل المالي بالقيمة ا ،في حالة عدم تحقق ھذين الشرطين  
  

تقوم الشركة بتقييم نموذج العمل على مستوى المحفظة حيث أن ذلك يمثل أفضل طريقة يمكن من خاللھا إدارة األعمال وتقديم   
  المعلومات إلى اإلدارة. 
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  (تابع)المالية غير المشتقة والمطلوبات وجودات الم  ز) 
  

  (تابع) التصنيف  
  

لتقييم ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية   
  التعاقدية، تأخذ الشركة باعتبارھا ما يلي: 

  

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

  االستحواذ عليھا أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقھا.  
  

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

  

قامت الشركة بتصنيف بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن ھذا التصنيف ينھي أو يقلل بصورة   
  ملحوظة االختالف المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفھا غير ذلك. 

  
  األرباح أو الخسائرخالل  بالقيمة العادلة منالُمقاسة  الموجودات المالي  

  

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

  

ھذا التصنيف ينھي أو يقلل  حيث أنألرباح أو الخسائر بتصنيف بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا الشركةقامت   
  بصورة ملحوظة االختالف المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفھا غير ذلك. 

  
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

  

اة على حدة) تصنيف االستثمارات في بعض سندات الملكية بالقيمة قد تقرر الشركة بصورة نھائية عند االعتراف المبدئي (وفقاً لكل أد  
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا كان يتم 

  الملكية بغرض المتاجرة. بأدوات حقوقاالحتفاظ 
  

عندما يثبت حق الشركة في استالم  الدخلبيان  فيالملكية  أدوات حقوقمتعلقة باالستثمارات في يتم االعتراف بتوزيعات األرباح ال  
  توزيعات األرباح ما لم تمثل ھذه التوزيعات بصورة واضحة استرداد لجزء من تكلفة االستثمار.

  

ً ال    تم االعتراف بأي انخفاض في القيمة كما ال يالدخل، الملكية إلى بيان  أدوات حقوقإعادة تصنيف األرباح والخسائر من  يتم مطلقا
  ضمن األرباح أو الخسائر.  

  

دارة إل الخاص بھاال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عقب االعتراف المبدئي بھا ما لم تقم الشركة بتغيير نموذج األعمال   
  الموجودات المالية.  

  

  القروض والذمم المدينة  
  

ً االعتراف با   ً لالعتراف يتم مبدئيا لقروض والذمم المدينة بالقيمة العادلة زائداً التكاليف المنسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقا
  الفعلية.المبدئي، يتم قياس القروض والذمم المدينة بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة 

  

  ية واألخرى والودائع والذمم المدينة األخرى.تتألف القروض والذمم المدينة بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجار  
  

  النقد وما يعادله  
  

تمتد فترات التي الثابتة  والودائع لدى البنوكاألرصدة النقد في الصندوق و منالنقد وما يعادله  يتألفلغرض بيان التدفقات النقدية،   
اطر غير ھامة من التغيرات في قيمھا العادلة، وتستخدم من تاريخ االستحواذ وتخضع لمخ إلى ثالثة أشھر أو أقلاألصلية استحقاقھا 

  في إدارة التزاماتھا قصيرة األجلمن قبل الشركة 
  

  يتم قيد النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.  
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  أسھم الملكية  
  

اإلضافية المنسوبة بصورة مباشرة إلى إصدار أسھم  فيتم تصنيف األسھم العادية لدى الشركة كحقوق ملكية. يتم االعتراف بالتكالي  
  كاقتطاع من حقوق الملكية.عادية 

  

  لمالية غير المشتقةالمطلوبات ا  
    

(بما في ذلك المطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) في تاريخ كافة المطلوبات المالية مبدئياً االعتراف بيتم   
 المتاجرة، وھو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة.

 

    المرتبطة بالوحدات بالمنتجاتالخاصة  فع إلى حاملي وثائق التأمينالد المبالغ مستحقة  
  

يتم تصنيف المبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمين كالتزام مالي، والذي يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   
ً للقياس المبدئي، يتم قياس المطلوب ر ات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائالخسائر، عند االعتراف المبدئي. الحقا

 القيمة العادلة ضمن بيان األرباح أو الخسائر.بالقيمة العادلة ويتم االعتراف بأي تغيرات في 
  

  انخفاض القيمة   ح)
  

  المسجلة بالتكلفة المطفأة   غير المشتقة انخفاض قيمة الموجودات المالية  
  

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

صل وكان لھذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل يمكن موضوعي إلى حدث خسارة وقع بعد االعتراف المبدئي باأل
  تقديره بصورة موثوقة. تأخذ الشركة باالعتبار األدلة على انخفاض القيمة على المستوى الفردي والجماعي.

  

د يواجھھا المقترض أو المصدر أو قد تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية األزمة المالية الحادة التي ق  
التعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض أو إعادة ھيكلة المبلغ المستحق للشركة وفقاً لشروط لم تكن الشركة لتقبلھا في الظروف 

يانات العادية أو المؤشرات على تعرض أحد المقرضين أو المصدرين لإلفالس أو عدم وجود سوق نشطة ألحد السندات أو أي ب
ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرين في الشركة 

  أو الظروف االقتصادية التي تصاحب التعثر في الشركة.
    
فردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة على المستوى الوالذمم المدينة انخفاض قيمة القروض على األدلة في اعتبارھا  الشركة تضع  

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

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

  
  انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة   

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

لمطفأة على أنھا الفرق بين القيمة الدفترية لألصل النخفاض في القيمة. يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة ا
  المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لھذا األصل. 

  

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

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

ويتم بيانھا ضمن حساب مخصص مقابل القروض والسلفيات. ويستمر  الدخلبيان القيمة ضمن يتم االعتراف بخسائر انخفاض 
مبلغ خسارة انخفاض  أدى حدث الحق إلى نقصإذا من خالل عكس الخصم. منخفضة القيمة االعتراف بالفائدة على الموجودات 

  . ئراألرباح أو الخسا، يتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل القيمة
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  (تابع)   السياسات المحاسبية الھامة   . ٣
  

  (تابع)انخفاض القيمة   ح)
  

  المالية  غير انخفاض قيمة الموجودات  
  

ما إذا كان ھناك م ت االستثمارية) للتحقق(بخالف العقارا غير المالية لموجوداتھا الدفتريةمراجعة القيم بتاريخ كل تقرير ب الشركةتقوم 
  المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  ذلكالقيمة. في حالة وجود مثل في نخفاض تعرضھا الأي مؤشر على 

  
لمستمر اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام ا لغرض

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

. أيھما أكبر، العادلة ناقصاً تكاليف البيع تهستخدام أو قيماالمن  تهتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيم
 ما قبل الضريبة قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم مخصومة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرةلقيمة من االستخدام على ترتكز ا

   . والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد لقيمة المال في ذلك الوقتيعكس التقييمات السوقية الحالية 
  

يتم  ض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.يتم االعتراف بخسائر انخفا
أوال لتخفيض القيمة  بھا االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف

منتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد الدفترية ألية شھرة تجارية مخصصة للوحدات ال
  على أساس تناسبي.

  
 ،تحديدھايتم ل كانإلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي  فقط يتم عكس خسائر انخفاض القيمة

  االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.لم يكن قد تم  الاالستھالك أو اإلطفاء، في ح بعد خصم
  

  والمطلوبات الماليةإيقاف االعتراف بالموجودات المالية   )ط
  

التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو  ابإيقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتھي حقوقھ الشركةتقوم   
 الشركةكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية أو لم تقم  تحويلن خالل معاملة يتم بموجبھا األصل المالي م بتحويلعندما تقوم 

أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتھا على األصل المالي. يتم االعتراف  بتحويلبموجبھا 
تسجيلھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو ب الشركةيقاف االعتراف والتي تقوم المؤھلة إل المحولةبأي حصص في الموجودات المالية 

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

  . األرباح أو الخسائرالتزام جديد محتمل) ضمن 
  

الموجودات المعترف بھا في بيان المركز المالي ولكنھا تحتفظ إما بكافة مخاطر  تحويلبإبرام معامالت يتم بموجبھا  الشركةتقوم   
، ال أو بجزء كبير منھا نھا. في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازاتم كبير وامتيازات الموجودات المالية أو بجزء

  يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المنقولة.
  

سندات اإلقراض ومعامالت إعادة  يتضمن أو جزء كبير منھا، الموجودات مع االحتفاظ الفعلي بكافة المخاطر واالمتيازات تحويلإن   
  الشراء. 

  

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

  .المحولاألصل 
  

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

  يكفي (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.    ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر مما
  

   .بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما يتم الوفاء بالتزاماتھا التعاقدية أو عندما يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا الشركةتقوم 
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  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع.)
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  (تابع)   سبية الھامة السياسات المحا  . ٣
  
  مبادئ قياس القيمة العادلة    )ي
  

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

 القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه  الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 
سھولة وبصورة منتظمة وتمثل المعامالت السوقية الفعلية التي تحدث بصورة منتظمة نشط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة ب

  وفقاً لشروط السوق االعتيادية.  
  

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

  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
  

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

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

على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس  الدخلاالعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان 
  ون التقييم مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنھاء المعاملة.أكثر من ذلك عندما يك

  
بقياس الموجودات  الشركةفي حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم 

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

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

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

  في المحفظة. 
  

عتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نھاية فترة التقرير التي حدث خاللھا باال الشركةتقوم 
  التغيير.  

  
   المخصصات  )ك
  

يمكن تقديره  ضمنييتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى الشركة، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي سواء كان قانوني أو 
االقتصادية لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات من خالل  للمنافعأن يلزم تدفقات خارجة  المرجحيكون من بصورة موثوقة و

 للقيمة الزمنية للمالتخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية 
    تمويل. كتكاليفم االعتراف بعكس الخصم والمخاطر المتعلقة بھذا االلتزام. ويت

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية  )ل
  

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. كما يتم تحويل  يدرھم اإلماراتاليتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى  وفقا
. ويتم تحويل التقريروفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ  يتدرھم اإلماراالالموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى 

ي وفقاً ألسعار الصرف درھم اإلماراتالالموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية، التي يتم بيانھا بالتكلفة التاريخية، إلى 
  . األرباح أو الخسائرغير المحققة ضمن أرباح وخسائر الصرف المحققة ويتم االعتراف بتاريخ المعاملة. في السائدة 
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  (تابع)   السياسات المحاسبية الھامة   . ٣
  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  )م

    
عادًة على طول فترة الخدمة للموظفين  ُتقدم الشركة تعويضات نھاية الخدمة لموظفيھا الوافدين. يرتكز استحقاق ھذه التعويضات

وإتمام الحد األدنى من فترة الخدمة. تستحق التكاليف المتوقعة لھذه التعويضات على مدى فترة الخدمة وال تقل عن االلتزام الذي ينشأ 
  بموجب قانون العمل بدولة اإلمارات العربية المتحدة.

  

ً لفي برنامج المعاشات للموظفين من م الشركة ساھمت قانون المعاشات والتأمينات واطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا
ضمن  الشركةوھو يمثل برنامج معاشات من خالل مساھمة محددة ويتم تحميل مساھمات ، االجتماعية بدولة اإلمارات العربية المتحدة

بسداد  وضمنيالتزام قانوني  الشركةنامج، يكون لدى في الفترة التي تتعلق بھا. فيما يتعلق بھذا البر األرباح أو الخسائربيان 
  عند استحقاقھا وال توجد أي التزامات بدفع التعويضات المستقبلية.المحددة المساھمات 

  
  ربحية السھم  )ن
  

من  ساسيةألسھمھا العادية. يتم احتساب ربحية السھم األ المخفضةوربحية األسھم األساسية ب المتعلقة بياناتالبعرض  الشركةتقوم   
المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة  علىالمنسوبة إلى مساھمي الشركة العاديين السنوية تقسيم األرباح أو الخسائر خالل 

  خالل السنة. 
  

  التقارير حول القطاعات   س)
  

من خالله إيرادات وتتكبد مصروفات،  تحقق الشركةزاول أنشطة تجارية والذي الذي يالشركة  مكوناتأحد في يتمثل القطاع التشغيلي   
نتائج التشغيلية ال كافة المكونات األخرى للشركة. وتتم مراجعة أحد اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع بما في ذلك
ل قطاع وتقييم التشغيلية بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للشركة التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة لك للقطاعات

  أدائه، والذي تتاح معلومات مالية بشأنه. 
  

 تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير بھا إلى الرئيس التنفيذي على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع وتلك البنود التي  
 اتجودات الشركة (بصورة رئيسية مقريمكن تخصيصھا على أساس معقول. وتشتمل البنود غير المخصصة بصورة رئيسية على مو

  الشركة) ومصروفات المركز الرئيسي وموجودات ومطلوبات ضريبة الدخل.  
  

  المقاصة   ع)
    

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي، فقط عندما، يكون للشركة حق قانوني   
ھا ويكون لديھا الرغبة إما في تسويتھا على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية في مقاصة المبالغ المعترف ب
  المطلوبات بصورة متزامنة.  

  
ذلك، أو باألرباح المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ فقط عندما تجيز   

  لنشاط التجاري للشركة.ا كما ھو الحال في مماثلةمجموعة معامالت والخسائر الناتجة عن 
  

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  ف) 
  

   ً ً للنظام األساسي للشركة، يستحق أعضاء مجلس اإلدارة تعويضات  ٢٠١٥لسنة  ٢االتحادي رقم من القانون  ١٦٩للمادة وفقا ووفقا
  ستھالك واالحتياطيات.من صافي األرباح بعد خصم اال ٪١٠بحيث ال تتجاوز 

  
  التفسيرات والمعايير الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعد    )ص

  
، ويجوز ٢٠١٧يناير  ١ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد   

   :البيانات الماليةيير الجديدة أو المعدلة التالية عند إعداد ھذه تطبيقھا قبل ذلك التاريخ؛ إال أن الشركة لم تقم بتطبيق المعا
  

  تاريخ التطبيق     الوصف     المعيار المحاسبي 
          

  )٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من     )٢٠١٤(األدوات المالية     المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ٩المعيار 
  )٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من     اإليرادات من العقود مع العمالء     داد التقارير المالية المعايير الدولية إلعمن  ١٥المعيار 
  )٢٠١٩يناير  ١(اعتباراً من     عقود االيجار    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ١٦المعيار 
  )٢٠٢١يناير  ١عتباراً من (ا    عقود التأمين    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ١٧المعيار 
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   (تابع)التفسيرات والمعايير الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعد   )ص
  

  )٢٠١٤وات المالية (تقارير المالية: األدال الدولية إلعداد معاييرالمن  ٩المعيار رقم   
  

) الذي يوضح التوجيھات المتعلقة بتصنيف وقياس ٢٠٠٩(المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ٩قامت الشركة بتطبيق المعيار   
  الموجودات المالية. 

  

توجيھات الحالية الواردة في المعيار ، محل ال٢٠١٤، المصدر في يوليو المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٩يحل المعيار رقم   
توجيھات معدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ٩األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
خدم في احتساب انخفاض قيمة الموجودات المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المست األدواتحول تصنيف وقياس 

لدولية إلعداد التقارير من المعايير ا ٩من المعيار رقم  ٢٠١٤تقدم النسخة الخاصة بعام المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. 
وبالتالي لم يعد من الضروري وقوع  ،ليةنموذج خسائر االئتمان المتوقعة فيما يتعلق بقياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات الماالمالية، 

  خسائر االئتمان.االعتراف بحدث ائتمان قبل 
  

، على أساس الحقائق والظروف القائمة في ذلك ٢٠١٧ديسمبر  ٣١بناًء على التقييم المبدئي لموجودات ومطلوبات الشركة المالية كما في   
 العلى البيانات المالية. بناًء على ھذا التقييم،  عايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالممن  ٩التاريخ، قامت الشركة بتقييم تأثير المعيار رقم 

يرتكز التقييم . الخاصة بھاتأثير مادي على البيانات المالية  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٩تعتقد الشركة أن يكون للمعيار رقم 
ً وقد ً  على المعلومات الُمتاحة حاليا  الشركة تقومحتى  للشركةمعقولة وداعمة  أخرىمعلومات  توافرعن  الناتجة للتغيرات يكون خاضعا

  بعرض أول بيانات مالية لھا والتي تتضمن تاريخ التطبيق المبدئي.
  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: اإليرادات من العقود مع العمالء  ١٥المعيار رقم   
    

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل المعيار  ١٥ار رقم يضع المعي  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي  ١٥رقم 
تفسيرات المعايير الصادر عن لجنة  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨ولي رقم الد

  "برامج والء العمالء".  لتقارير الماليةإلعداد ا الدولية
  

. إن من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥م ال تندرج اإليرادات الناتجة من عقود التامين واألدوات المالية ضمن نطاق المعيار رق  
  تأثير االعتراف باإليرادات من الخدمات األخرى التي تقوم الشركة بتقديمھا للعمالء، من المتوقع أن يكون جوھري. 

  
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: عقود اإليجار  ١٦المعيار رقم   

 
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية. يقوم من  ١٦يقدم المعيار   

 المستأجر باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل
ت اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. تبقى التزامه بسداد دفعا

أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار تمويلي  –طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابھه للمعيار الحالي 
  وعقود إيجار تشغيلي. 

 
والذي  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ١٦تطبيق المعيار رقم ل نتيجةبتقييم التأثير المحتمل على بياناتھا المالية  الشركةتقوم  

  .أو بعد ذلك التاريخ ٢٠١٩يناير  ١التي تبدأ في  ينطبق على الفترات
  

 قود التأمين من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: ع ١٧المعيار رقم   
 

قياس مطلوبات التأمين بالقيم الحالية كما يقدم منھج موحد لقياس وعرض  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٧يتطلب المعيار رقم   
ايير الدولية إلعداد من المع ١٧قود التأمين بطريقة متسقة. يحل المعيار رقم عأن تتم المحاسبة عن تھدف ھذا المتطلبات كافة عقود التامين. 

  .٢٠٢١يناير  ١" عقود التأمين" كما في  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٤التقارير المالية محل المعيار رقم 
  

 مع ٢٠٢١يناير  ١على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في أو بعد  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٧يسرى المعيار رقم   
من  ١٥والمعيار رقم  ١٩بيان أرقام المقارنة. يجوز تطبيق ھذا المعيار بشكل مسبق شريطة قيام الشركة بتطبيق المعيار رقم  ضرورة

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. يتعين  ١٧قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار رقم أو  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في
تطبيق ھذا المعيار بأثر رجعي. إال أنه في حال كان التطبيق بأثر رجعي بشكل كامل غير عملي لكافة عقود التأمين يتعين على الشركة 

 اختيار طريقة معدله أو طريقة القيمة العادلة.
  

 ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في البيانات المالية للشركة للفترة السنوية التي تبدأ في  ١٧تتوقع اإلدارة تطبيق المعيار رقم   
واإلفصاحات  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير جوھري على المبالغ المعلنة ١٧. قد يكون لتطبيق المعيار رقم ٢٠٢١يناير 

تأثير تطيق ھذا المعيار حتى تقوم ل تقديم تقدير معقولالمدرجة في البيانات المالية للشركة فيما يتعلق بعقود التأمين. إال أنه من غير العملي 
  الشركة بإجراء مراجعة تفصيلية.

  



 

 ٢٥ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر   .٤

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

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

  
اسي من اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة ھو حماية مساھمي الشركة من التعرض ألحداث تعوق إن الھدف األس  

  التحقيق المستمر ألھداف األداء المالي الموضوعة. تدرك اإلدارة األھمية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر. 
  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر   )٢
  

 مسؤولمجلس اإلدارة  إنمجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. يكون   
  ومتابعة سياسات الشركة إلدارة المخاطر.  وضععن 

  
للمخاطر  المالئمة والضوابطيتم وضع سياسات الشركة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع الحدود   

ولرقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في 
  ظروف السوق وأنشطة الشركة. 

  
دارة المخاطر، كما تقوم إلتقوم لجنة التدقيق لدى الشركة بمتابعة كيف تقوم اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة   

اإلطار العام إلدارة المخاطر التي تواجھھا الشركة. وتتم مساعدة لجنة التدقيق لدى الشركة من قبل قسم التدقيق  فاعليةبمراجعة مدى 
مخاطر ويتم . ويقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة منتظمة وخاصة إلجراءات وضوابط إدارة الالرقابيالداخلي ألداء ھذا الدور 

  تقديم تقارير حول نتائج ھذه المراجعة إلى لجنة التدقيق.    
  
  اإلطار العام إلدارة رأس المال    )٣

  
يتمثل الھدف األساسي من إدارة الشركة لرأس المال في االلتزام بالمتطلبات التنظيمية المفروضة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.   

لھا أي من وحدات أعمال الشركة أو التي  تتعرض المخاطر الداخلية يتم من خالله تحديد المخاطر التي لدى الشركة إطار عام إلدارة
التزمت الشركة بشكل االقتصادي. ال تتعرض لھا الشركة بصورة عامة باإلضافة إلى تحديد مدى تأثير تلك المخاطر على رأس الم

ھات خارجية ولم يتم إجراء أية تعديالت على أھداف وإجراءات وسياسات كامل بكافة المتطلبات التنظيمية المفروضة عليھا من ج
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١إدارة رأس المال خالل السنة المنتھية في 

  
  اإلطار العام التنظيمي   )٤
  

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

  الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة الناتجة عن األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. 
  

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

  للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند حدوثھا.
  
   طلوبات والموجوداتالمإدارة   )٥

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

ار نظراً لطبيعة استثماراتھا والتزاماتھا، بمخاطر أسع الشركةلتغيرات السوق الخاصة والعامة. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا 
تم وضعه من  ذيالموجودات الالمطلوبات وإدارة إطار بإدارة ھذه األوضاع ضمن  الشركةالفائدة ومخاطر أسعار حقوق الملكية. تقوم 

  وفقاً لعقود التأمين واالستثمار.   مطلوباتھاتزيد عن بحيث قبل اإلدارة لتحقيق إيرادات من االستثمارات طويلة األجل 
  

 للشركةالموجودات مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى لمطلوبات ول الشركةيتم دمج إدارة   
  غير المرتبطة بصورة مباشرة بمطلوبات التأمين واالستثمار. 

  
تدفقات النقدية الكافية الموجودات جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين لضمان توفر الللمطلوبات و الشركةكما تشكل إدارة   

  التأمين.   المترتبة على أعمالفي كل فترة للوفاء بااللتزامات 



 

 ٢٦ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  
  (تابع) إدارة المخاطر   .٤
  
  (تابع) والموجودات المطلوباتإدارة   )٥
  
  مخاطر التأمين   ) أ

    
بتوقيت وتكرار وحجم  الشكوك التي تحيطالشركة لمخاطر  تتعرضموجب عقود التأمين المكتتبة. تقبل الشركة مخاطر التأمين ب  

  المطالبات بموجب ھذه العقود. 
  

  األنواع التالية من عقود التأمينات العامة والتأمين على الحياة:  باكتتابتقوم الشركة   
    
  عقود التأمينات العامة   
 المطلوبات  على تأمينال 
 الممتلكاتلى عتأمين ال 
 السيارات  على تأمينال 
 التأمين ضد الحريق 
 التأمين الصحي  
 التأمين البحري 
 التأمين الھندسي  

  
  عقود التأمين على الحياة   
   التأمين الجماعي على الحياة 
   على الحياةالفردي التأمين  

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

  أدناه. 
  

  استراتيجية التأمين   
  

  التأمينات العامة   
  

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

  
بوضع استراتيجية تأمين تحدد فئات األعمال التي يتم التأمين عليھا والدول التي يتم فيھا التأمين على األعمال والقطاعات  الشركةتقوم 

لفة موظفي التأمين في وحدات األعمال المخت علىھذه االستراتيجية يتم تعميم  مستعدة لتقديم خدمات التأمين.الشركة التي تكون فيھا 
ً لحجم وفئة األعمال والدولة التي تتم فيھا  ھيئاتمن خالل  التأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجبھا أعمال التأمين وفقا

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

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

تأخذ باالعتبار عار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي بطلب التأمين والخلفية الطبية عن عائلته. وترتكز األس
الخبرة السابقة والتوجھات الحالية. يتم تقييم العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقاً 

  لإلجراءات الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادھا. 
  

  التأمين على الحياة   
  

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

  وط المطبقة على المخاطر غير القياسية.     لبيان المخاطر غير المقبولة والشر
  

يتم إجراء تحليل مناسبة.  الخاصة بالتسعير التزالفتراضات االتتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد أن 
د ھذا التحليل مدى مالئمة . ويؤكعما كان متوقع في النتائج الفعلية ماديي تغير ألتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة مصدر 
  االفتراضات المستخدمة في التأمين والتسعير.    



 

 ٢٧ 

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

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

  
   (تابع)مخاطر التأمين   أ) 
  

  استراتيجية إعادة التأمين   
  

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

  
في اإليضاح الخاص بإدارة المخاطر المالية. يوجد لدى الشركة ھو مبين يشتمل إعادة التأمين المتنازل عنه على مخاطر االئتمان، كما 

إعادة التأمين والذي يكون مسؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمين المقبولة باإلضافة إلى قسم 
متابعة شراء إعادة التأمين من قبل وحدات األعمال طبقاً لتلك المعايير. ويقوم ھذا القسم بصورة مستمرة بمتابعة التطورات في برنامج 

  . إعادة التأمين
  

لتخفيض صافي تعرض الشركة. عالوة على ذلك، يجوز  تناسبيةالوغير  تناسبيةالإعادة التامين  عقودتقوم الشركة بشراء مجموعة من 
شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في ظل بعض الظروف المحددة. وتخضع عملية شراء عقود إعادة  لدى الشركة لموظفي التأمين

إعادة التأمين االختياري بصورة منتظمة من  مصروفاتلموافقة المسبقة من القسم المعني وتتم مراقبة إجمالي التأمين االختيارية إلى ا
   قبل قسم إعادة التأمين.

  
  المخاطر المالية   ب) 

  
  الشركة للمخاطر األساسية التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية:  تتعرض  

  
 مخاطر االئتمان؛ 
 مخاطر السيولة؛  
 ؛اطر السوقمخ 
 .والمخاطر التشغيلية  

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

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

  
  مخاطر االئتمان   )١

  
نتيجة  لخسارة مالية لطرف األخرتكبد االمخاطر الناتجة عن تسبب أحد األطراف في أداة مالية ما في في تتمثل مخاطر االئتمان 

  الوفاء بالتزاماته.  في إخفاقه
  

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

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

  لتقرير. الشركة كما ھو مبين في البيانات المالية في تاريخ ا
  

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

المناطق الجغرافية أو ب المتعلقةإعادة التأمين المعنية ورصد تركزات مخاطر االئتمان  اتالشركة بتقييم الوضع المالي لشركتقوم 
لحد من تعرضھا لخسائر كبيرة نتيجة عدم الوفاء بالسداد من بغرض ااالقتصادية المماثلة لشركات إعادة التأمين األنشطة أو السمات 

  قبل شركات إعادة التأمين. 
  

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



 

 ٢٨ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  
  (تابع) إدارة المخاطر   .٤

  
  (تابع)المخاطر المالية   ب) 

  
  (تابع) مخاطر االئتمان   )١

  

كما زات مخاطر االئتمان الموقع الجغرافي. فيما يلي تحليل لتركالعمل وع قطازات مخاطر االئتمان حسب تقوم الشركة بمتابعة ترك  
   تاريخ التقرير:في 

  

  
     

  استثمارات          
  ذمم التأمين المدينة    
  موجودات إعادة التأمين    والذمم المدينة األخرى    

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٧  
  درھم  درھم  درھم درھم  درھم درھم  
              

  ٢١٣٫٤٦٢٫٦٦١  ١٧٩٫٥٠٠٫٨٦٢  ١٦٧٫٨٣٥٫٩٣٧  ١٩٤٫١٠١٫٣٣٦  ٧٠٫٤٢٩٫٢١٣ ٦٨٫٧٧٣٫٩٥١  القيمة الدفترية
  ========= ========  =========  =========  ==========  =========  

            حسب القطاع التركز
  المؤسسات المالية/ -

  ٢١٣٫٤٦٢٫٦٦١  ١٧٩٫٥٠٠٫٨٦٢  ٤٩٫٣٤٢٫١٩٦  ٥٢٫٨٩٠٫٩٠٧  ٤٤٫٢٠٨٫٩٥٥  ٤٦٫٠٧٥٫٣٤٠  شركات إعادة التأمين   
  -  -  ٩٦٢٫٨٩٨ ١٫٨١٩٫٧٥٠  ٢٢٫٥٠٧٫٠٣١ ٢٢٫٦٩٨٫٦١١  البنوك -
  -  -  ١٠٫٧٦٥٫٣٨٥  ١٩٫٠٩٧٫٧٦٠  - -  العقارات -
  -  -  - -  - -  الخدمات -
  -  -  ١٠٦٫٧٦٥٫٤٥٨  ١٢٠٫٢٩٢٫٩١٩  ٣٫٧١٣٫٢٢٧ -  أخرى -
  ---------------- ---------------  ----------- ------  - ------- --------  ---------- - ------   ---------- ------  

  ٢١٣٫٤٦٢٫٦٦١  ١٧٩٫٥٠٠٫٨٦٢  ١٦٧٫٨٣٥٫٩٣٧  ١٩٤٫١٠١٫٣٣٦  ٧٠٫٤٢٩٫٢١٣ ٦٨٫٧٧٣٫٩٥١  إجمالي القيمة الدفترية
  ========= ========  ==========  =========  ==========  =========  
            

            حسب الموقع التركز
  -  ٦٫٦١٢٫٧٥٧  ١٥٥٫٨٥٢٫٩٦٨  ١٨١٫٥١٥٫٦٤٧  ٥٤٫٦٩٢٫٥٥٩ ٥٦٫٧٢٢٫٤٦٤  ربية المتحدةاإلمارات الع -
دول مجلس التعاون  -

  ٢٧٫٥٢٨٫٦٤٣  ٦٫٠٥٣٫٩٢١  ٢٫٥٣٠٫٤٤٩  ٢٫٦٢٣٫٧٦١  ١٥٫٧٣٦٫٦٥٤  ١٢٫٠٥١٫٤٨٧  الخليجي 
  ٣٨٫٩٣٩٫٧١٥  ١٫٧٦٢٫٥٥٨  - ٣٫٢٠٥٫٣٤٥  - -  دول عربية أخرى -
  ١٤٦٫٩٩٤٫٣٠٣  ١٦٣٫٣٠٩٫٠٦٩  ٨٫٩٢٥٫٥٥٣ ٦٫١٠٨٫١١٤  - -  دول أوروبية -
  -  ١٫٧٦٢٫٥٥٧  ٥٢٦٫٩٦٧ ٦٤٨٫٤٦٩  - -  أخرى -
  ---------------- - ------- - ------  -------------- ----  -- ---------------   ------ ------ - ----  -------- --------  

  ٢١٣٫٤٦٢٫٦٦١  ١٧٩٫٥٠٠٫٨٦٢  ١٦٧٫٨٣٥٫٩٣٧  ١٩٤٫١٠١٫٣٣٦  ٧٠٫٤٢٩٫٢١٣ ٦٨٫٧٧٣٫٩٥١  إجمالي القيمة الدفترية
  ========= ========  ==========  =========  ==========  =========  

   
    

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

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

  

  :(باستثناء المدفوعات مقدماً) ن المدينة والذمم المدينة األخرىفيما يلي تحليل ألعمار ذمم التأمي
  

  انخفاض القيمة   اإلجمالي   انخفاض القيمة  اإلجمالي   
                ٢٠١٦               ٢٠١٧  
  درھم   درھم   درھم   درھم   
          

  غير متأخرة السداد ولم تتعرض 
  -  ٧٩٫٨٣٦٫٧٦٩  -  ١١٠٫٠٨٩٫١٠١  النخفاض في القيمة  

ً ٣٠-٠منذ  متأخرة السداد   -  ٥٫٢٢٥٫٨٧١  -  ١١٫٢٩١٫٩٨٩  يوما
ً ١٢٠-٣١منذ  متأخرة السداد   -  ٤٨٫٨٥٧٫٢٩٩  -  ٤٩٫٠٠٣٫١٦٣  يوما
ً ٣٦٥-١٢١منذ  متأخرة السداد   -  ١١٫٦٢٩٫٢٨٩  -  ١٧٫٢١٤٫٩٨٥  يوما
ً ٣٦٥أكثر من منذ  متأخرة السداد   )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  ٢٢٫٢٨٦٫٧٠٩  )٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  ٦٫٥٠٢٫٠٩٨  يوما

  -----------------  -------- --------   ----------------  - --------------  
  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  ١٦٧٫٨٣٥٫٩٣٧  )٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  ١٩٤٫١٠١٫٣٣٦(  
  =========  =========  =========  =========  
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   (تابع)إدارة المخاطر   .٤

  
   (تابع)المخاطر المالية   ) ب
  

  مخاطر السيولة    )٢
  

تتم مراقبة متطلبات السيولة  المالية. ھامطلوباتالمرتبطة بالسيولة بمخاطر مواجھة الشركة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا تتمثل مخاطر   
  التزاماتھا عند استحقاقھا.  من أيبصورة يومية وتحرص اإلدارة على ضمان وجود األموال الكافية للوفاء ب

  
  بيان االستحقاقات   
    
تم معاملة المبالغ التي تعاقدية غير المخصومة المتبقية. ولشركة استناداً لاللتزامات التمطلوبات ااستحقاقات  يلخص الجدول أدناه بيان  

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

  

  مخاطر السوق  )٣
  

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

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

  المستثمر بھا. ل لألداء المالي والتشغيلي للشركاتتحلي
  

  مخاطر العمالت   أ) 
  

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

  

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

  
  
  
  
  
  
  

  التدفقات النقدية التعاقدية  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  القيمة 
  الدفترية

إجمالي التدفقات 
  ديةالنقدية التعاق

  أقل من
١٨٠  ً   يوما

  يوماً  ١٨٠من 
  إلى سنة واحدة

٥-١ 
  سنوات

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            المطلوبات

  ذمم التأمين الدائنة وذمم 
  -  - )٢١٧٫٨٥٨٫٨٦٤( )٢١٧٫٨٥٨٫٨٦٤(  ٢١٧٫٨٥٨٫٨٦٤  دائنة أخرى

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

  
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١

  
  ة الدفتريةالقيم

إجمالي التدفقات 
  النقدية التعاقدية

  أقل من
١٨٠  ً   يوما

  يوماً  ١٨٠من 
  إلى سنة واحدة

٥-١ 
  سنوات

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            المطلوبات

  ذمم التأمين الدائنة وذمم 
  -  -  )١٨٢٫٠٠٥٫٤٣٤(  )١٨٢٫٠٠٥٫٤٣٤(  ١٨٢٫٠٠٥٫٤٣٤  دائنة أخرى

  =========  ==========  ==========  =====  =====  
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  (تابع) المخاطر المالية   ) ب
  

    (تابع)مخاطر السوق   )٣
  

  مخاطر أسعار الفائدة   ب) 
  

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

  

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

  لفائدة. 
  

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

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

  واستثمارات وليس لدى الشركة أي تركزات ھامة لمخاطر أسعار الفائدة.
  

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

  

        ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  ثابتة  ثابتة         
  درھم  درھم        

            الماليةالموجودات 
  ٤٤٫٩٧٤٫٩١٨  ٤٤٫٥٦٥٫٥٥٣  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ٥٥٫٤٢٩٫٢١٣  ٤٤٫٥٨١٫٤٥١    مدرجة –استثمارات/سندات ذات عائد ثابت 
  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٤٫١٩٢٫٥٠٠        االستثمارات بالتكلفة المطفأة

  ١٩١٫٨٣٨٫٤١٠  ٢٢٧٫١١٦٫١٧٧        النقد لدى البنك
        ------------------  ----------------  

  ٣٠٧٫٢٤٢٫٥٤١  ٣٤٠٫٤٥٥٫٦٨١        المالية إجمالي الموجودات
        -----------------  -- --------------  
  -  -        المالية مطلوباتال
        ---- ---------- ----  ----------------  

  ٣٠٧٫٢٤٢٫٥٤١  ٣٤٠٫٤٥٥٫٦٨١        صافي األدوات المالية
        ==========  =========  
  

  الثابتة الفائدة أسعارالقيمة العادلة لألدوات ذات تحليل حساسية 
  

  المسجلة بالتكلفة، غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة.إن الموجودات المالية التي تخضع ألسعار فائدة ثابتة، و
  

   األسھم سعارأمخاطر   ج) 
    

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

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

  السوق. بالموجودات المالية التي قد تتقلب قيمتھا نتيجة للتغيرات في أسعار  أسعار األسھميرتبط تعرض الشركة لمخاطر 
  

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

  . الدفتريةيمھا للموجودات المالية عن ق
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   (تابع)المخاطر المالية   ب) 

  
    (تابع)مخاطر السوق   )٣
  

  (تابع) األسھم سعارأمخاطر   ج) 
  

  

  الحساسيات
  

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

  

  في أسعار  ٪١٠النقص بنسبة   في أسعار  ٪١٠الزيادة بنسبة   
األرباح أو   

  ئرالخسا
  اإليرادات

  الشاملة األخرى 
  األرباح أو 
  الخسائر

اإليرادات 
  الشاملة األخرى

  درھم  درھم    درھم  درھم    
           ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

  )٤٫٤٥٦٫٥٥٥(  -  ٤٫٤٥٦٫٥٥٥  -  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -  )١٨٫٩٦٦٫٩٣٩(  -  ١٨٫٩٦٦٫٩٣٩  الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 

          

           ٢٠١٦ديسمبر  ٣١
  )٤٫٤٩٧٫٤٩٢(  -  ٤٫٤٩٧٫٤٩٢  -  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  -  )١٦٫٦٩٣٫١٣٣(  -  ١٦٫٦٩٣٫١٣٣  الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 
      
  المخاطر التشغيلية )٤
  

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

  مالية. قد يترتب عليھا خسارةأو تبعات قانونية أو تنظيمية 
  

 محكمخالل وضع نظام رقابي  ولكن يمكنھا إدارة تلك المخاطر منالقضاء على كافة المخاطر التشغيلية،  الشركةيمكن أن تتوقع ال 
  تتمكن الشركة أيضاً من إدارة المخاطر. ومراقبة ومواجھة المخاطر المحتملة.

  
ن المھام والتحكم في الدخول على األنظمة وتحديد دليل تفصيلي للنظم واإلجراءات تتضمن كيفية الفصل الفعال بيب الشركةتحتفظ 

. تتم مراقبة مخاطر مع االلتزام بإطار عام التدقيق الداخلي الصالحيات وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وإجراءات التقييم إلخ
ل التخطيط االستراتيجي األعمال مثل التغيرات في بيئة األعمال والتغيرات التكنولوجية والتغيرات في مجال األعمال من خال

  التقديرية.  الموازنةوإعداد  للمجموعة



 

 ٣٢ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  

  استخدام التقديرات واألحكام   . ٥
    
ين وتحديد القيم عقود التأم مطلوباتالتقديرات تشتمل على قياس  فيمجاالت أعمال الشركة على مصادر رئيسية لعدم اليقين  تنطوي  

  العادلة لألدوات المالية. 
    

  عقود التأمين  مطلوباتقياس 
  

لشركة المتعلقة باحتساب عقود التأمين. إن االفتراضات الرئيسية ل(أ) المزيد من التفاصيل حول السياسة المحاسبية ٣يتضمن اإليضاح 
  . ١٣الموضوعة فيما يتعلق بمطلوبات عقود التأمين مدرجة في اإليضاح 

  
  تصنيف عقود التأمين

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

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

مخاطر التأمين من خالل األخذ باالعتبار إمكانية وجود سيناريوھات ذات طبيعة تجارية تكون الشركة ملتزمة فيھا بدفع  مستوى
تعويضات إضافية ھامة. تتمثل ھذه التعويضات بتلك التي تزيد عن المبالغ مستحقة الدفع فيما لو لم يكن قد وقع الحدث المؤمن عليه. 

 مقابلحامل العقد  فرض رسوم علىالقدرة على  فقدانمطلوبات التعويضات وتكاليف التقييم وال تتضمن  تتضمن ھذه المبالغ اإلضافية
  الخدمات المستقبلية.   

  
  التأمين الفردي على الحياة 

  
ات على بصورة متسقة وترتكز ھذه االفتراض التأمين على الحياة لصندوق ةاالكتواري اتيتم تطبيق االفتراضات المستخدمة في التقييم

  ).  ٨(أ) ( ٣الوفاة وافتراضات معدل االنسحاب. راجع أيضاً اإليضاح 
  

  قيد التسوية سواء تم اإلبالغ عنھا أو لم يتم   مطالبات التعويضمخصص 
  

 والناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب التأمين يتطلب من اإلدارة وضع أحكام ھامة عند تقدير المبالغ المستحقة إلى حاملي عقود
على افتراضات ھامة حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وھامة  بالضرورة عقود التأمين. ترتكز ھذه التقديرات

  من األحكام وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.  
  

 لتكلفةوا المتوقعة للتعويضات التي تم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز المالي النھائية لتكلفةلة، يجب وضع تقديرات وبصورة محدد
. تتبع اإلدارة أسلوب أساسي لتقدير تكلفة في تاريخ بيان المركز المالي والتي لم يتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة  المتوقعة للتعويضات النھائية

، وذلك باستخدام أنماط تسوية المطالبات السابقة لتوقع أنماط والتي لم يتم اإلبالغ عنھاعلن عنھا والمطالبات المتكبدة المطالبات الم
  . ١٣وتم عرضھا في اإليضاح تسوية المطالبات المستقبلية، 

  
 تسوية براء مستقلين في مجالخيقوم ما  أحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة منفردة. عادةً  تتطلبيتم تقدير المطالبات التي 
بمطالبات الممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتھا المتعلقة ب المتعلقة تعويضاتالمطالبات التأمين بتقدير 

    .والتي لم يتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة  التعويض المتكبدة ومطالبات التعويض
  

  تصنيف األدوات المالية
  

  تأمين المدينةانخفاض قيمة ذمم ال
  

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

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

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

  
  .١١في اإليضاح  المشكوك في تحصيلھا الذمم المدينةمخصص تم بيان تفاصيل 



 

 ٣٣ 

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

  بع) إيضاحات (تا
        

  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   .٥
  

  (تابع) تصنيف األدوات المالية
  

  اختبار كفاية المطلوبات
  

كفاية مطلوبات عقود التأمين. تستفيد الشركة  ضمانمالي من أجل الركز المبيان لتاريخ في كل إجراء اختبارات كفاية المطلوبات يتم 
المستقبلية وإدارة المطالبات والمصروفات اإلدارية باإلضافة إلى إيرادات التعاقدية ت النقدية اقلتدفل الموضوعة تقديراتالمن أفضل 

تحميل أي عجز على األرباح أو  على الفور . يتمالمطلوباتاالستثمار من الموجودات التي تغطي تلك المطلوبات، عند تقييم كفاية 
  الخسائر.

  
  تقييم العقارات االستثمارية

  

مستقلة يكون لديھا المؤھالت المھنية المناسبة المعترف بھا  خارجية تقييم شركةبل العادلة للعقارات االستثمارية من قيمة الق تم تحديد
تقوم شركة التقييم المستقلة بتحديد القيمة والخبرة السابقة في تقييم عقارات تقع في نفس موقع العقار الخاضع للتقييم ومن نفس الفئة. 

  لعقارات االستثمارية للشركة بصورة سنوية.العادلة لمحفظة ا
  

  أسلوب التقييم والمدخالت الھامة غير الملحوظة
  

يوضح الجدول التالي أسلوب التقييم المستخدم في قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية باإلضافة إلى المدخالت الھامة غير 
  الملحوظة التي تم استخدامھا.

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

  
  

  أسلوب التقييم
  

  مدخالت ھامة غير ملحوظة
غير  الھامة العالقة بين المدخالت

  القيمة العادلةقياسات الملحوظة و
      
  ) منھج تقييم الدخل١
  ) منھج التقييم من خالل مقارنة المبيعات٢
  المتبقيمنھج ) ٣

  دل الزيادة المتوقع إليجارات السوقمع -
معدل خصم يخضع للتعديل وفقاً    -

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

  ألطراف أخرى 
  صالحية قانونية ونظامية -
  والموقع وقطعة األرض حالة العقار -
قيمة المبيعات للعقارات الخاضعة  -

  للمقارنة
  التطوير المتوقعةإجمالي تكلفة  -
  تكلفة اإلنشاء المتوقعة -
  

 تزيد/تنقص القيمة العادلة المقدرة في حال:
كان معدل الزيادة المتوقع إليجارات  -

  السوق أعلى
كانت معدالت الخصم الخاضعة للتعديل  -

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

  الحر
ي تعھدات وحقوق كان العقار يخضع أل -

  والتزامات
كان العقار يخضع ألي إشعارات/أحكام  -

  قانونية ذات تأثير سلبي
  كان العقار يشوبه أي عيوب/أضرار -
كان العقار يخضع لتقلبات قيمة مبيعات  -

  العقارات المجاورة في المنطقة.
  التغيرات في التكاليف المقدرة لإلنشاء -

  
  



 

 ٣٤ 

  ).امة (ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات الع
  

  إيضاحات (تابع) 
  
   التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات المالية  .٦

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

      

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة من ب
خالل األرباح أو 

  الخسائر

لة من القيمة العادب
خالل اإليرادات 

  الشاملة 

  
  بالتكلفة 
  المطفأة 

  إجمالي 
  القيمة 

  الدفترية 
   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم  

          الموجودات المالية
  ١٨٦٫٦٠١٫٣٣٦  ١٨٦٫٦٠١٫٣٣٦  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ٢٥٨٫٤٢٧٫٤٤٠  ٢٤٫١٩٢٫٥٠٠  ٤٤٫٥٦٥٫٥٥٣  ١٨٩٫٦٦٩٫٣٨٧  أوراق مالية استثمارية
  ٢٥٧٫٢٨٩٫٣٣٦  ٢٥٧٫٢٨٩٫٣٣٦  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

   ----------------   ----------------  -----------------  -----------------  
  ٧٠٢٫٣١٨٫١١٢  ٤٦٨٫٠٨٣٫١٧٢  ٤٤٫٥٦٥٫٥٥٣  ١٨٩٫٦٦٩٫٣٨٧  
  =========  =========  ==========  =========  
          

          ات الماليةالمطلوب
  ٢١٧٫٨٥٨٫٨٦٤  ٢١٧٫٨٥٨٫٨٦٤  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

المبالغ مستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمين  
  ٤٥٫٢٤٩٫٨٢٧  ٤٥٫٢٤٩٫٨٢٧  -  -  الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
   ----------------   ----------------  -----------------  -----------------  
  -  -  ٢٦٣٫١٠٨٫٦٩١  ٢٦٣٫١٠٨٫٦٩١  
  =========  =========  ==========  ========== 

  
        

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة من ب
خالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من ب
خالل اإليرادات 

  الشاملة 

  
  بالتكلفة 
  المطفأة 

  إجمالي 
  القيمة 

  الدفترية 
  ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   ألف درھم   

          الموجودات المالية
  ١٦١٫٨٣٥٫٩٣٧  ١٦١٫٨٣٥٫٩٣٧  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ٢٢٦٫٩٠٦٫٢٥٢  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٤٫٩٧٤٫٩١٨  ١٦٦٫٩٣١٫٣٣٤  أوراق مالية استثمارية
  ٢٤٧٫٢٥٤٫٤١٤  ٢٤٧٫٢٥٤٫٤١٤  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

  -------- --------   ----------------  -----------------  -----------------  
  ٦٣٥٫٩٩٦٫٦٠٣  ٤٢٤٫٠٩٠٫٣٥١  ٤٤٫٩٧٤٫٩١٨  ١٦٦٫٩٣١٫٣٣٤  
  =========  ========  =========  =========  
          

          المطلوبات المالية
  ١٨٢٫٠٠٥٫٤٣٤  ١٨٢٫٠٠٥٫٤٣٤  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

بالغ مستحقة الدفع إلى حاملي وثائق التأمين  الم
  ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢  ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢  -  -  الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
 ----------------  ----------------  -----------------  -----------------  

  -  -  ٢١٩٫٢٠١٫٠٣٦  ٢١٩٫٢٠١٫٠٣٦  
  =========  =========  =========  =========  

  



 

 ٣٥ 

  (ش.م.ع.)لشركة الوطنية للتأمينات العامة ا
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية   .٧
  

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

  

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

  التسعير ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المحددة. 
  

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

  

 (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مطابقة.  : السعر السوقي المدرج١المستوى 
 

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

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

  

ھذه الفئة كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على مدخالت ال ترتكز  تتضمن. : المدخالت التي تكون غير ملحوظة٣المستوى 
على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا 

بين  الفروقاتملحوظة إلظھار الت أو افتراضات ھامة غير تعدي يتعين إجراءبناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث 
 األدوات.

  

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

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

  

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

  

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

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

  

       ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ كما في
  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى  ١المستوى  جودات الماليةالمو

  درھم   درھم   درھم  درھم 
       

  ١٨٩٫٦٦٩٫٣٨٧  -  - ١٨٩٫٦٦٩٫٣٨٧  مدرجةأسھم  –القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  ٤٤٫٥٦٥٫٥٥٣  -  - ٤٤٫٥٦٥٫٥٥٣  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

        
       موجودات غير الماليةال

  ٢٢٨٫٦٨٩٫٢٩٠  ٢٢٨٫٦٨٩٫٢٩٠  - -  العقارات االستثمارية 
  ----------------  -- ----- ----   -- --------- --- - --  - --- -------------  
  ٤٦٢٫٦٢٤٫٢٣٠  ٢٢٨٫٦٨٩٫٢٩٠  - ٢٣٤٫٢٣٤٫٩٤٠  
  ========= ======  ==========  ==========  

        المطلوبات المالية
  المستحقة إلى حاملي وثائق التأمين   المبالغ 

  ٤٥٫٢٤٩٫٨٢٧  -  ٤٥٫٢٤٩٫٨٢٧  - الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
  ----------  ---------- -----   ------ ----  - --- ------------  
  - ٤٥٫٢٤٩٫٨٢٧  -  ٤٥٫٢٤٩٫٨٢٧  
  ====== ========  ======  =========  

  
  



 

 ٣٦ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   .٧
  

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

  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  درھم   م درھ  درھم   درھم   الموجودات المالية

          

  ١٦٦٫٩٣١٫٣٣٤  -  -  ١٦٦٫٩٣١٫٣٣٤  مدرجةأسھم  –القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  ٤٤٫٩٧٤٫٩١٨  -  -  ٤٤٫٩٧٤٫٩١٨  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

          
          الموجودات غير المالية 

  ٢٢٧٫٢٧٧٫٨٢٧  ٢٢٧٫٢٧٧٫٨٢٧  -  -  العقارات االستثمارية 
   ------ -- --------   -- ----- ----   -- --------- --- - --  - --- -------------  
 ٤٣٩٫١٨٤٫٠٧٩  ٢٢٧٫٢٧٧٫٨٢٧  -  ٢١١٫٩٠٦٫٢٥٢  
  =========  ======  =========  =========  

          المطلوبات المالية
  المبالغ المستحقة إلى حاملي وثائق التأمين   

  ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢  -  ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢  - الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   
   ------ ----   ---------- -----   ------ ----  - --------------  
  -  ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢  -  ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢  
  ======  ========  ======  =========  
  

  األدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة   ب)
  

لية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة لقيم العادلة لألدوات الماتحليالً ليوضح الجدول التالي 
  تصنيف قياسات القيمة العادلة.  في إطارهيتم  الذيالعادلة 

  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في 

  
  

  ١المستوى 
  

  ٢المستوى 
  

  ٣المستوى 
  إجمالي 

  القيمة الدفترية 
  درھم  درھم  درھم  درھم  

          الموجودات المالية
  ٢٥٧٫٢٨٩٫٣٣٦  -  ٢٥٧٫٢٨٩٫٣٣٦  -  النقد وما يعادله 

  ١٨٦٫٦٠١٫٣٣٦  ١٨٦٫٦٠١٫٣٣٦  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ٢٤٫١٩٢٫٥٠٠  -  ٢٤٫١٩٢٫٥٠٠  -  األوراق المالية االستثمارية 

  --------- ----- ------------- --   ---------- ----------  ----------- ---------   
 - ٤٦٨٫٠٨٣٫١٧٢  ١٨٦٫٦٠١٫٣٣٦  ٢٨١٫٤٨١٫٨٣٦  
  =====  ==========  ==========  ===========  

          المطلوبات المالية
  ٢١٧٫٨٥٨٫٨٦٤  -  ٢١٧٫٨٥٨٫٨٦٤  - ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  --------- ----- ---------- ------    ----------   - ---- --- ------- -----  
  -  ٢١٧٫٨٥٨٫٨٦٤  -  ٢١٧٫٨٥٨٫٨٦٤  
  ===== ===========  ======  ===========  

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في 
          

          الموجودات المالية
  ٢٤٧٫٢٥٤٫٤١٤  -  ٢٤٧٫٢٥٤٫٤١٤  -  النقد وما يعادله 

  ١٦١٫٨٣٥٫٩٣٧  ١٦١٫٨٣٥٫٩٣٧  -  -  والذمم المدينة األخرىذمم التأمين المدينة 
  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  األوراق المالية االستثمارية 

   ---------   ----------------- -    ----------- ------  --------- ---------   
  -  ٤٢٤٫٠٩٠٫٣٥١  ١٦١٫٨٣٥٫٩٣٧  ٢٦٢٫٢٥٤٫٤١٤  
  =====  ==========  ==========  ==========  

          المطلوبات المالية
  ١٨٢٫٠٠٥٫٤٣٤  -  ١٨٢٫٠٠٥٫٤٣٤  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

   ---------   ------- - ---- ------    ----------    -------------- ----   
  -  ١٨٢٫٠٠٥٫٤٣٤  -  ١٨٢٫٠٠٥٫٤٣٤  
  =====  ==========  ======  ==========  

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

  



 

 ٣٧ 

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

  إيضاحات (تابع) 
 

  الممتلكات والمعدات  . ٨
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم   درھم   إيضاح  
        

  ٣٣٫١٣٩٫٨٧١  ٣٠٫٦٩٨٫٦٣٦  ١-٨  الموجودات التشغيلية
  ١٫٦٧١٫٥٩٧  ١٫٢٥٠٫٨٠٩    الموجودات غير الملموسة

  ٤٣٧٫٣٥٠  ١٫٧٨٤٫٢١٤    األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
    --------- -------  -------- ------  

  ٣٥٫٢٤٨٫٨١٨  ٣٣٫٧٣٣٫٦٥٩    ديسمبر ٣١في 
    =========  ========  
    

 الموجودات التشغيلية  ١-٨

 
  األرض ومبنى

 تباالمك
  أثاث

  وتركيبات
  معدات 
  سيارات مكتبية

  أجھزة 
  كمبيوتر 

إجمالي 
 الموجودات
 التشغيلية
  الملموسة

الموجودات 
  غير الملموسة

  درھم  درھم  درھم  درھم  رھمد  درھم  درھم  
             التكلفة

  ٦٫٤٧٥٫٥٧٧  ٥١٫١٦٦٫٩٢٨  ٦٫٨٨٢٫٩٣٦  ٣١١٫٨٠٠  ١٫٤٢٠٫٩٥٢  ٨٫٢٩٥٫١٢٩  ٣٤٫٢٥٦٫١١١  ٢٠١٦يناير  ١في 
  ١٫١٦٦٫٣٠٧  ١٫٢٩٦٫٢٣٢  ١٨٧٫٢٢٨  ٦٫٦٠٠  ٨٥٫٤٨٩  ٩٥٨٫٣١٥  ٥٨٫٦٠٠  اإلضافات 
  -  )١٦٨٫٢٠٤(  )٥٦٫٤٢٩(  )٥٣٫٣٥٠(  -  )٥٨٫٤٢٥(  -  االستبعادات

  ---- -----------   ---------------   --------------  ------------   --------------  ------- -------   --------------  
  ٧٫٦٤١٫٨٨٤  ٥٢٫٢٩٤٫٩٥٦  ٧٫٠١٣٫٧٣٥  ٢٦٥٫٠٥٠  ١٫٥٠٦٫٤٤١  ٩٫١٩٥٫٠١٩  ٣٤٫٣١٤٫٧١١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في
   ---------------   ---------------   --------------  ------- ----   ----- ---------  ------- - -------   --------------  
                

  ٧٫٦٤١٫٨٨٤  ٥٢٫٢٩٤٫٩٥٦  ٧٫٠١٣٫٧٣٥  ٢٦٥٫٠٥٠  ١٫٥٠٦٫٤٤١  ٩٫١٩٥٫٠١٩  ٣٤٫٣١٤٫٧١١  ٢٠١٧يناير  ١في 
  ١٫٧٩٧٫١٦٠  ٤٠٣٫٤٧٩  ٢٧٩٫٠٦٩  -  ١٨٫٧٧٠  ١٠٥٫٦٤٠  -  اإلضافات 
  -  )٢٠٫٢٠٠(  -  -  )١٨٫٠٠٠(  )٢٫٢٠٠(  -  االستبعادات

  --------------- -------------- -------------- ------------   --------------  ------- - --------  ------ --------  
  ٩٫٤٣٩٫٠٥٠  ٥٢٫٦٧٨٫٢٣٥  ٧٫٢٩٢٫٨٠٤  ٢٦٥٫٠٥٠ ١٫٥٠٧٫٢١١ ٩٫٢٩٨٫٤٥٩ ٣٤٫٣١٤٫٧١١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في
  --------- ------  ------- -------   --------------  ------------   --------------   ------- ---------   ----- ---------  
                

             االستھالك واإلطفاء
            
  ٤٫٥١٧٫٠٧٤  ١٦٫٥٧٢٫٤٦٠  ٤٫٠٨٨٫١٣٨  ٢٨٣٫٤٧٢ ١٫١٨٦٫٣٠٥ ٦٫٨٩٥٫٩٣٣ ٤٫١١٨٫٦١٢  ٢٠١٦يناير  ١في

  ١٫٠١٥٫٨٦٣  ٢٫٧٠٥٫٤٩١  ٩٢١٫٧٧٤  ١١٫٤٣٣  ١٠٠٫٨٢٤  ٦٤١٫٨٠٧  ١٫٠٢٩٫٦٥٣  لسنة  لالمحمل 
  -  )١٢٢٫٨٦٦(  )٥٣٫٥٣١(  )٤٠٫٣٣٠(  -  )٢٩٫٠٠٥(  -  تعند االستبعادا

   --------------   --------------   -------------  ------------   --------------   --------------   --------------  
  ٥٫٥٣٢٫٩٣٧  ١٩٫١٥٥٫٠٨٥  ٤٫٩٥٦٫٣٨١  ٢٥٤٫٥٧٥  ١٫٢٨٧٫١٢٩  ٧٫٥٠٨٫٧٣٥  ٥٫١٤٨٫٢٦٥  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في
   --------------  --------------   -------------  ------------   --------------   --------------   --------------  
            

  ٥٫٥٣٢٫٩٣٧  ١٩٫١٥٥٫٠٨٥  ٤٫٩٥٦٫٣٨١  ٢٥٤٫٥٧٥ ١٫٢٨٧٫١٢٩ ٧٫٥٠٨٫٧٣٥ ٥٫١٤٨٫٢٦٥  ٢٠١٧يناير  ١في
  ٨٧١٫٠٩٠  ٢٫٨٤٤٫٧١٣  ٩٣١٫٤٣٥  ٥٫٠١٢  ١٠٤٫٢٦٦  ٧٧٤٫٣٤٥  ١٫٠٢٩٫٦٥٥  لسنة  لالمحمل 

  -  )٢٠٫١٩٩(  -  -  )١٧٫٩٩٩(  )٢٫٢٠٠(  -  ند االستبعاداتع
  -------------- -------------- ------------- ------- - ----   ---------- ----   ----- --- ------  ------- -------  
  ٦٫٤٠٤٫٠٢٧  ٢١٫٩٧٩٫٥٩٩  ٥٫٨٨٧٫٨١٦  ٢٥٩٫٥٨٧ ١٫٣٧٣٫٣٩٦ ٨٫٢٨٢٫٨٨٠ ٦٫١٧٧٫٩٢٠  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في
   ------------- -  ------- -------  ------ -- -----  ------- - ----   ---------- ----   ----- --- ------  ------- -------  

                

             القيم الدفترية
            

  ٢٫١٠٨٫٩٤٧  ٣٣٫١٣٩٫٨٧١  ٢٫٠٥٧٫٣٥٤  ١٠٫٤٧٥  ٢١٩٫٣١٢  ١٫٦٨٦٫٢٨٤  ٢٩٫١٦٦٫٤٤٦  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في 
  ========  ========  ======  ======  =======  =========  ========  
  ٣٫٠٣٥٫٠٢٣  ٣٠٫٦٩٨٫٦٣٦  ١٫٤٠٤٫٩٨٨  ٥٫٤٦٣ ١٣٣٫٨١٧ ١٫٠١٧٫٥٧٩ ٢٨٫١٣٦٫٧٩١  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في
  ======== ======== ====== ======  =======  =========  ========  
    

  الموجودات غير الملموسة  ٢-٨
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم   درھم   إيضاح  
        

  ٢٫١٠٨٫٩٤٧  ٣٫٠٣٥٫٠٢٣  ١-٨  برامج كمبيوتر
    ========  =======  



 

 ٣٨ 

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

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

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم   درھم   
      

  ٢٢٥٫٧٨١٫٠٦٠  ٢٢٧٫٢٧٧٫٨٢٧  يناير  ١في 
  ١٫٤٩٦٫٧٦٧  ١٫٤١١٫٤٦٣  في القيمة العادلة التغير

  -------- ----------  ---- ------------  
  ٢٢٧٫٢٧٧٫٨٢٧  ٢٢٨٫٦٨٩٫٢٩٠  ديسمبر ٣١في 

  ==========  =========  
  
                 ٢٠١٧  

  درھم                
              ٢٠١٦  
  درھم               

  القيمة العادلة  التكلفة   القيمة العادلة  التكلفة  
          
  ١٣٨٫١٥٠٫٠٠٠  ١١٩٫٦٢٧٫٠٦٠  ١٣٩٫٣٠٠٫٠٠٠  ١١٩٫٦٢٧٫٠٦٠  رضاأل

  ٨٩٫١٢٧٫٨٢٧  ٦٣٫١٥٦٫٤٣٩  ٨٩٫٣٨٩٫٢٩٠  ٦٣٫١٥٦٫٤٣٩  مبنى مكاتب
  ------------------  ------------------   ----------------  -----------------  

  ٢٢٧٫٢٧٧٫٨٢٧  ١٨٢٫٧٨٣٫٤٩٩  ٢٢٨٫٦٨٩٫٢٩٠  ١٨٢٫٧٨٣٫٤٩٩  اإلجمالي
  ==========  ==========  =========  =========  
  

  تتضمن العقارات االستثمارية قطعتي أرض وجزء مؤجر من مبنى تجاري. 
  

مستقلة لديھا المؤھالت المھنية المناسبة المعترف بھا  خارجية تقييم شركةبل العادلة للعقارات االستثمارية من قالقيمة  يتم تحديد
، والتي تخضع للمراجعة من قبل مجلس ر الخاضع للتقييم ومن نفس الفئةنفس موقع العقاوالخبرة السابقة في تقييم عقارات تقع في 

العادلة على أساس منھج تقييم اإليرادات ومنھج مقارنة المبيعات ومنھج القيمة السوقية. يتضمن  ارة بصورة سنوية. تم تحديد القيماإلد
  قبل شركة التقييم. االفتراضات الھامة التي تم أخذھا باالعتبار من ٥اإليضاح 

  
  والمصروفات التشغيلية المتعلقة بھذه العقارات: اتفيما يلي إيرادات اإليجار

  ٢٠١٦  ٢٠١٧   
  درھم   درھم   
      

  ١٫٤٩٦٫٧٦٧  ١٫٤١١٫٤٦٣  صافي  – القيمة العادلة من العقارات االستثمارية أرباح
  ========  ========  

  ٦٫٢٤٠٫٣٢٧  ٦٫٣٨٦٫٦٤٧  اتإيرادات اإليجار
  )٢٫٠٦٣٫٣٧٧(  )١٫٩٢٩٫٠٧٨(  المصروفات التشغيلية

  --------- -------  ---------------  
  ٤٫١٧٦٫٩٥٠  ٤٫٤٥٧٫٥٦٩  صافي إيرادات اإليجار

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

 االستثمارية األوراق المالية  .١٠
  ٢٠١٦  ٢٠١٧   
  درھم   درھم  

      
  ١٦٦٫٩٣١٫٣٣٤  ١٨٩٫٦٦٩٫٣٨٧  و الخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ

  ٤٤٫٩٧٤٫٩١٨  ٤٤٫٥٦٥٫٥٥٣  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٤٫١٩٢٫٥٠٠  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة

  -- ----------------  -- --------------  
  ٢٢٦٫٩٠٦٫٢٥٢  ٢٥٨٫٤٢٧٫٤٤٠  ديسمبر ٣١في
  ==========  =========  

  



 

 ٣٩ 

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

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

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧   
  درھم   درھم   

      فياالستثمارات 
  ٢٠٠٫١٦٢٫٢٣٣  ٢٣٣٫٤٥٦٫٢٣٢ داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة-
  ٢٦٫٧٤٤٫٠١٩  ٢٤٫٩٧١٫٢٠٨  العربية المتحدةخارج دولة اإلمارات  -
  ------------------   ----------------  

  ٢٢٦٫٩٠٦٫٢٥٢  ٢٥٨٫٤٢٧٫٤٤٠  ديسمبر ٣١في 
  ==========  =========  

  
  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١-١٠

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧   
  درھم   درھم   
      

  وثائق التأمين حامليابة عن استثمارات محتفظ بھا باإلن
  ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢  ٤٥٫٢٤٩٫٨٢٧  )٢٤(إيضاح  الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات   

  ٧٤٫٣٠٦٫٥١٩  ٩٩٫٨٣٨٫١٠٩  مدرجة –  حقوق ملكية في استثمارات
  ٥٥٫٤٢٩٫٢١٣  ٤٤٫٥٨١٫٤٥١  مدرجة – ذات إيرادات ثابتة/ سندات استثمارات

  -----------------   ----------------  
  ١٦٦٫٩٣١٫٣٣٤  ١٨٩٫٦٦٩٫٣٨٧  ديسمبر ٣١في 

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

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

  
ويتم  )مليون درھم ٥٧ .٤: ٢٠١٦(مليون درھم  ١٦ .١بقيمة  بشراء أسھم ،٢٠١٧ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في  قامت الشركة

  .قياسھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  

  والذمم المدينة األخرىذمم التأمين المدينة   .١١
  

    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
      

  ١٠٣٫٢٩٢٫٨٧٧  ١٢٠٫٨٣٢٫٩١١  أقساط تأمين مستحقة القبض
  ٤٨٫٣٨٣٫٣٩١  ٤٣٫٨٠٧٫٦١٤  شركات إعادة التأمين
  ٣٫٢٢٧٫٢٤٤  ١٧٫٠٩٢٫٣٦٦  وكالء ووسطاء التأمين

  ١٠٫٣٤٢٫٨٩٨  ٥٫١٢٢٫٨٠٦  )٢٠مستحق من أطراف ذات عالقة (راجع اإليضاح ال
  ٢٫٣٩٦٫٢٥٧  ٣٫٥٨٤٫٤١٣  إيرادات أخرى وفوائد مستحقة

  ١١٫٥٨١٫١٩٦  ٩٫٥٠٧٫٤٨٧  تكلفة االستحواذ المؤجلة
 ً   ٢٫٨٥٢٫٩١٨  ٣٫١٥٧٫٧٦٣  المبالغ المدفوعة مقدما

  ١٩٣٫٢٧٠  ٣٫٦٦١٫٢٢٦  ذمم مدينة أخرى
  -----------------  ----- -----------  
  ١٨٢٫٢٧٠٫٠٥١  ٢٠٦٫٧٦٦٫٥٨٦  

  )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  )١-١١(إيضاح المشكوك في تحصيلھا  الذمم المدينةناقصاً: مخصص 
  -----------------  -------- --------  
  ١٧٦٫٢٧٠٫٠٥١  ١٩٩٫٢٦٦٫٥٨٦  ديسمبر ٣١في
  ==========  =========  

  
  
  
  
  



 

 ٤٠ 

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

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

  
  المشكوك في تحصيلھا  الذمم المدينةمخصص   ١-١١

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧   
  درھم   درھم  
      

  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  يناير   ١الرصيد في 
  -  ١٫٥٠٠٫٠٠٠  السنةالمخصص خالل 

  ---------- ----  ------- ------  
  ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٫٥٠٠٫٠٠٠   ديسمبر ٣١في 

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

  
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
      

  ٧٨٨٫٥٠٤  ١٩٣٫٤٧٩  النقد في الصندوق 
  ٥٤٫٦٢٧٫٥٠٠  ٢٩٫٩٧٩٫٦٨٠  النقد لدى البنك 

  ١٩١٫٨٣٨٫٤١٠  ٢٢٧٫١١٦٫١٧٧  الودائع قصيرة األجل 
  -- ---------------  -- ---------------  
  ٢٤٧٫٢٥٤٫٤١٤  ٢٥٧٫٢٨٩٫٣٣٦  

  )١٩١٫٨٣٨٫٤١٠(  )٢٢٧٫١١٦٫١٧٧(  ناقصاً: الودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشھر
   -------------------  ------------------  

  ٥٥٫٤١٦٫٠٠٤  ٣٠٫١٧٣٫١٥٩  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
  =========  =========  

  

  
  وديعة قانونية  ١-١٢

  
    ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
      

  من  ٤٢ودائع مصرفية يتم االحتفاظ بھا وفقاً للمادة
  ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٧لسنة  ٦القانون االتحادي رقم 

  ----------- ---  ----------- ---  
  ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٧٫٥٠٠٫٠٠٠  
  ========  =======  

  
  
  

  
  
  
  

  
  



 

 ٤١ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  

  عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين  مطلوبات  .١٣
  

  احتياطي المطالبات قيد التسوية  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم   درھم   
     

  ٢٣٤٫٨٢٧٫٨٢٠  ١٧١٫٧٥٣٫١٨٤  احتياطي المطالبات قيد التسوية 
  ٣٢٫٨٢٤٫٢٩٥  ٦٢٫١٥٧٫٥٧٢  والتي لم يتم اإلبالغ عنھااحتياطي المطالبات المتكبدة 

  -----------------  -------- --------  
  ٢٦٧٫٦٥٢٫١١٥  ٢٣٣٫٩١٠٫٧٥٦  

  ٧١٫٩٦٣٫٨١٤  ٧٧٫٩٩٤٫٨٥٦  صندوق التأمين على الحياة 
  ٢٣٦٫٢٩٣٫٩٧٨  ٢٠٩٫١٨٢٫١٩٨  اط التأمين غير المكتسبةاحتياطي أقس

  -----------------   ----------------  
  ٥٧٥٫٩٠٩٫٩٠٧  ٥٢١٫٠٨٧٫٨١٠  عقود التأمين مطلوبات

      ناقصاً: موجودات إعادة التأمين
  )٢٠٠٫٤٠٦٫١٧٦(  )١٣٩٫٦٨٨٫٨٣٧(   حصة إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

  )١٣٫٠٥٦٫٤٨٥(  )٣٩٫٨١٢٫٠٢٥(  والتي لم يتم اإلبالغ عنھامن المطالبات المتكبدة حصة إعادة التأمين 
  )١٢٨٫٤٢٢٫٣٣٦(  )١٠٣٫١١٦٫٢٠٤(  احتياطي أقساط إعادة التأمين غير المطفأة

  --------- ----------  ------------------  
  )٣٤١٫٨٨٤٫٩٩٧(  )٢٨٢٫٦١٧٫٠٦٦(  موجودات إعادة التأمين

   --------------- ----  ------------------  
  ٢٣٤٫٠٢٤٫٩١٠  ٢٣٨٫٤٧٠٫٧٤٤  ديسمبر ٣١في كما عقود التأمين  مطلوباتصافي 

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

  في احتياطي المطالبات قيد التسوية وموجودات إعادة التأمين اتالحرك  
  

                                 ٢٠١٧  
  الصافي   إعادة التأمين  جمالياإل  
  درھم   درھم   درھم   
        

  ٥٤٫١٨٩٫٤٥٤  )٢١٣٫٤٦٢٫٦٦١(  ٢٦٧٫٦٥٢٫١١٥   بداية السنة في اإلجمالي
 )١٦٤٫٢٠٥٫٣٢٨(  ٢٣٧٫٧٣١٫٠٨٠  )٤٠١٫٩٣٦٫٤٠٨(  ناقصاً: المبالغ المسددة خالل السنة

  ١٦٤٫٤٢٥٫٧٦٨  )٢٠٣٫٧٦٩٫٢٨١(  ٣٦٨٫١٩٥٫٠٤٩ خالل السنة المرصود المخصص: زائداً
  -------------- ----  --------------------  --------------- -  

  ٥٤٫٤٠٩٫٨٩٤  )١٧٩٫٥٠٠٫٨٦٢(  ٢٣٣٫٩١٠٫٧٥٦  ديسمبر ٣١في 
  ==========  ===========  =========  

  
                                 ٢٠١٦  
  الصافي   إعادة التأمين  اإلجمالي  
  درھم   درھم   درھم   
        

  ٦٧٫١٧٤٫٤٠٢  )١٢٨٫١٨٣٫٥٢٧(  ١٩٥٫٣٥٧٫٩٢٩  اإلجمالي في بداية السنة 
  )٢٠٣٫٣٠٦٫٥٨٣(  ١٥١٫٦٤٨٫٣٣٩  )٣٥٤٫٩٥٤٫٩٢٢(  ناقصاً: المبالغ المسددة خالل السنة

  ١٩٠٫٣٢١٫٦٣٥  )٢٣٦٫٩٢٧٫٤٧٣(  ٤٢٧٫٢٤٩٫١٠٨ زائداً: المخصص المرصود خالل السنة
  ------------------  -------------------  --------------- -  

  ٥٤٫١٨٩٫٤٥٤  )٢١٣٫٤٦٢٫٦٦١(  ٢٦٧٫٦٥٢٫١١٥  ديسمبر ٣١في 
  =========  ==========  ========  



 

 ٤٢ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  

   (تابع) مخصصات عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين  .١٣
  

  في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة الحركات  
                                 ٢٠١٧  
  الصافي   إعادة التأمين  جمالياإل  
  درھم   درھم   درھم   
        

  ١٠٧٫٨٧١٫٦٤٢  )١٢٨٫٤٢٢٫٣٣٦(  ٢٣٦٫٢٩٣٫٩٧٨  يناير  ١الرصيد في 
  ١٠٦٫٠٦٥٫٩٩٤  )١٠٣٫١١٦٫٢٠٤(  ٢٠٩٫١٨٢٫١٩٨ خالل السنة المرصود المخصص

 )١٠٧٫٨٧١٫٦٤٢(  ١٢٨٫٤٢٢٫٣٣٦  )٢٣٦٫٢٩٣٫٩٧٨(  المخصص الُمحرر خالل السنة 
  -------------------  -------------------  ---------- --------- 

  ١٠٦٫٠٦٥٫٩٩٤  )١٠٣٫١١٦٫٢٠٤(  ٢٠٩٫١٨٢٫١٩٨  ديسمبر  ٣١في 
  ==========  ===========  =========  

  
                                 ٢٠١٦  
  الصافي   إعادة التأمين  اإلجمالي  
  درھم   درھم   درھم   
        

  ١٤١٫٤٦٨٫٠٢٣  )٩٤٫٥٦٥٫٢٤١(  ٢٣٦٫٠٣٣٫٢٦٤  اير ين ١الرصيد في 
  ١٠٧٫٨٧١٫٦٤٢  )١٢٨٫٤٢٢٫٣٣٦(  ٢٣٦٫٢٩٣٫٩٧٨ المخصص المرصود خالل السنة
  )١٤١٫٤٦٨٫٠٢٣(  ٩٤٫٥٦٥٫٢٤١  )٢٣٦٫٠٣٣٫٢٦٤(  المخصص الُمحرر خالل السنة 

  ------------------  --------- ----------   ------------------  
  ١٠٧٫٨٧١٫٦٤٢  )١٢٨٫٤٢٢٫٣٣٦(  ٢٣٦٫٢٩٣٫٩٧٨  ديسمبر  ٣١في 

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

  االفتراضات والحساسيات   
    
  اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات   
    
إن الھدف من اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخاصة باحتساب احتياطي المطالبات قيد التسوية ھو التوصل إلى   

داخلية مصادر للمبالغ المحتملة أو المتوقع دفعھا. إن مصادر البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر  موضوعيةتقديرات 
أو أي  الملحوظةدراسات تفصيلية يتم إجراؤھا سنوياً. تتم مراجعة االفتراضات لضمان توافقھا مع ممارسات السوق  باإلضافة إلى

  معلومات أخرى يتم نشرھا. 
  

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

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

  
تيجة للتطورات الالحقة أو في ترتكز المخصصات على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. إال أن االلتزامات النھائية قد تختلف ن  

  تأثير العديد من البنود التي تؤثر على التكاليف النھائية للخسائر.   يصعب تقديرحال حدوث أي كوارث. 
  

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

  
تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية  والتي لم يتم اإلبالغ عنھا المطالبات المتكبدةمخصصات  بشأنإن الطريقة المتبعة من قبل الشركة   

يتم وضع تقديرات  .المتوقعة استردادات إعادة التأمينحجم تقييم  بغرضن وذلك والتقديرات الماضية وتفاصيل برنامج إعادة التأمي
إلجمالي التكاليف المتوقعة للمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ التقرير باستخدام مجموعة من األساليب القياسية 

   ريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي.لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التج
  

 السنوات التيمعدالت الخسارة المتوقعة ألقرب  فيعقود التأمين  مطلوباتعلى قياس  التأثير األكبراالفتراضات التي يكون لھا  تتمثل  
  وقعت فيھا الحوادث. 

  
  



 

 ٤٣ 

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

  تابع) إيضاحات (
  

  (تابع)التأمين عقود التأمين وموجودات إعادة  مطلوبات  .١٣
  

  (تابع)االفتراضات والحساسيات   
  

  (تابع)اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات   
  

لتزامات عتبر مؤشر على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل الشركة. ترى الشركة أن االمختلف التصورات يُ إن تحليل الحساسية حول   
في بيان المركز المالي كافية، إال أنھا تعترف بأن عملية التقدير ترتكز على بعض المتغيرات  المعلن عنھاالخاصة بالمطالبات 

  واالفتراضات التي قد تختلف عند تسوية المطالبات بصورة نھائية.
  

    

  جدول تطور المطالبات   
  

  سنة التأمين  
  اإلجمالي  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  إلجماليا

            تقدير صافي تكاليف المطالبات المتكبدة
  ١٫٠٣٥٫١٤٣٫٠٦١  ٣٦٢٫٦١٣٫٧٨١  ٢٧١٫٢٦٥٫٢١٠  ١٨٠٫٧٦٠٫٥٧٥  ٢٢٠٫٥٠٣٫٤٩٥  في نھاية سنة التأمين -
  ٩٢١٫٠٦٥٫٥٣١  -  ٤١٨٫٨٢٣٫٤٢٦  ٢٣٤٫٨٩٧٫٧٣٢  ٢٦٧٫٣٤٤٫٣٧٣  بعد سنة واحدة -
  ٥٨٠٫٦١٣٫٦٩١  -  -  ٣٠٨٫٠٠٥٫٥٣٠  ٢٧٢٫٦٠٨٫١٦١  بعد سنتين -
  ٢٨٣٫٩٠٧٫١٨٠  -  -  -  ٢٨٣٫٩٠٧٫١٨٠  بعد ثالث سنوات -

  ١٫٣٧٣٫٣٤٩٫٩١٧  ٣٦٢٫٦١٣٫٧٨١  ٤١٨٫٨٢٣٫٤٢٦  ٣٠٨٫٠٠٥٫٥٣٠  ٢٨٣٫٩٠٧٫١٨٠  التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة
  )١٫١٤٧٫٦٩٤٫٦٢٩(  )٢٠١٫٦٨٣٫٥٣١(  )٣٧٢٫٧٨٧٫٧٩٨(  )٢٩٩٫١٩٩٫٨٥٩(  )٢٧٤٫٠٢٣٫٤٤١(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

   ------------------- ------------------- ------------------  ------------------   -----------------  
  ٢٢٥٫٦٥٥٫٢٨٨  ١٦٠٫٩٣٠٫٢٥٠  ٤٦٫٠٣٥٫٦٢٨  ٨٫٨٠٥٫٦٧١  ٩٫٨٨٣٫٧٣٩  االلتزامات المعترف بھا

  --------- -----  ---------- ------------ -------- ------------ ----  ---------- -----  
  ٨٫٢٥٥٫٤٦٨          االلتزامات المتعلقة بسنوات سابقة

       ------- --------  
إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان 

        المركز المالي
  

٢٣٣٫٩١٠٫٧٥٦  
       =========  

            صافي
            تقدير صافي المطالبات المتكبدة

  ٦٤١٫٩٣٤٫٨٣٢  ١٤٠٫٣٢٥٫٩٨٦  ١٤٧٫٨١٩٫٢٣٨  ١٥٢٫٣٩٢٫٦٤٢  ٢٠١٫٣٩٦٫٩٦٦  في نھاية سنة التأمين -
  ٦٠١٫١٩٠٫٨٩٧  -  ١٨٥٫٤٧٦٫٨٤٦  ١٨٥٫٢٢٩٫٥٧١  ٢٣٠٫٤٨٤٫٤٨٠  بعد سنة واحدة -
  ٤٢٧٫٣٢٢٫٥٢٨  -  -  ١٩٤٫٩٦٦٫٤٧٧  ٢٣٢٫٣٥٦٫٠٥١  بعد سنتين -
  ٢٣٤٫٥١٣٫٠٥٠  -  -  -  ٢٣٤٫٥١٣٫٠٥٠  بعد ثالث سنوات -

  ٧٥٥٫٢٨٢٫٣٦٠  ١٤٠٫٣٢٥٫٩٨٧  ١٨٥٫٤٧٦٫٨٤٦  ١٩٤٫٩٦٦٫٤٧٧  ٢٣٤٫٥١٣٫٠٥٠  التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة
  )٧٠٣٫٤٩٩٫٦٢٣(  )١٠١٫٤٥٨٫٧٢٥(  )١٧٧٫١٨٥٫٧٩٨(  )١٩٢٫٠٨٧٫٧٩٨(  )٢٣٢٫٧٦٧٫٧٣٩(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

   ------------------ ------------------- ------------------  ------------------   -----------------  
  ٥١٫٧٨٢٫٧٣٧  ٣٨٫٨٦٧٫٢٦٢  ٢٫٨٧٨٫٦٩٧  ٢٫٨٧٨٫٦٧٩  ١٫٧٤٥٫٣١١  تزامات المعترف بھااالل
   ------------------------- ---------------  ---------------   --------------  

  ٢٫٦٢٧٫١٥٧       االلتزامات المتعلقة بسنوات سابقة
          -------------  

إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان 
  المالي المركز

     
٥٤٫٤٠٩٫٨٩٤  

       =========  
   



 

 ٤٤ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  

   (تابع) عقود التأمين وموجودات إعادة التأمين مطلوبات  .١٣
  

  لتقرير االكتواري حول المخصصات التقنيةافيما يلي ملخص   
  

  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في                                  إجمالي االحتياطيات
   اإلجمالي  التأمينات العامة  التأمينات على الحياة 

  درھم   درھم   درھم   
        

(تتضمن المطالبات  قيد التسويةاحتياطي المطالبات 
  ٢٣٣٫٩١٠٫٧٥٦  ٢١٧٫٤٦٧٫٩٧٨  ١٦٫٤٤٢٫٧٧٨  )والتي لم يتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة 

  ٢٠٩٫١٨٢٫١٩٨  ٢٠٩٫١٨٢٫١٩٨  -  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٧٧٫٩٩٤٫٨٥٦  - ٧٧٫٩٩٤٫٨٥٦ صندوق التأمين على الحياة

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

  ٥٢١٫٠٨٧٫٨١٠  ٤٢٦٫٦٥٠٫١٧٦  ٩٤٫٤٣٧٫٦٣٤  اإلجمالي
  ================ =================  =================  

  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١كما في   صافي االحتياطيات

  اإلجمالي  التأمينات العامة  التأمينات على الحياة  
  درھم   درھم   درھم   
       

  (تتضمن المطالبات  قيد التسويةاحتياطي المطالبات 
  ٥٤٫٤٠٩٫٨٩٤  ٤٩٫٩٥٩٫١٧٥  ٤٫٤٥٠٫٧١٩  )والتي لم يتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة   

  ١٠٦٫٠٦٥٫٩٩٤  ١٠٦٫٠٦٥٫٩٩٤  -  ألقساط غير المكتسبةاحتياطي ا
  ٧٧٫٩٩٤٫٨٥٦  -  ٧٧٫٩٩٤٫٨٥٦  صندوق التأمين على الحياة

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

  ٢٣٨٫٤٧٠٫٧٤٤  ١٥٦٫٠٢٥٫١٦٩  ٨٢٫٤٤٥٫٥٧٥  اإلجمالي
  ================ ==================  ==================  

  
   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في   إجمالي االحتياطيات

   اإلجمالي  التأمينات العامة  التأمينات على الحياة  
  درھم   درھم   درھم   
        

  احتياطي المطالبات القائمة (تتضمن المطالبات 
  ٢٦٧٫٦٥٢٫١١٥  ٢٥٢٫٣٩٥٫١٨٠  ١٥٫٢٥٦٫٩٣٥  )والتي لم يتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة   

  ٢٣٦٫٢٩٣٫٩٧٨  ٢٣٦٫٢٩٣٫٩٧٨  -  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٧١٫٩٦٣٫٨١٤  -  ٧١٫٩٦٣٫٨١٤  صندوق التأمين على الحياة

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

  ٥٧٥٫٩٠٩٫٩٠٧  ٤٨٨٫٦٨٩٫١٥٨  ٨٧٫٢٢٠٫٧٤٩  اإلجمالي
  ===============  =================  =================  
        

   ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في   صافي االحتياطيات
   اإلجمالي  التأمينات العامة  التأمينات على الحياة  
  درھم   درھم   درھم   
        

  احتياطي المطالبات القائمة (تتضمن المطالبات 
  ٥٤٫١٨٩٫٤٥٤  ٥٠٫٣٨٣٫١٤٧  ٣٫٨٠٦٫٣٠٧  )الغ عنھاوالتي لم يتم اإلبالمتكبدة   

  ١٠٧٫٨٧١٫٦٤٢  ١٠٧٫٨٧١٫٦٤٢  -  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٧١٫٩٦٣٫٨١٤  -  ٧١٫٩٦٣٫٨١٤  صندوق التأمين على الحياة

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

  ٢٣٤٫٠٢٤٫٩١٠  ١٥٨٫٢٥٤٫٧٨٩ ٧٥٫٧٧٠٫١٢١  اإلجمالي
  ===============  =================  =================  

  

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

في تاريخ التقرير باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً  والتي لم يتم اإلبالغ عنھاالمتكبدة 
  امش انحراف عكسي.إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھ



 

 ٤٥ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  

  والذمم الدائنة األخرى   ذمم التأمين الدائنة  .١٤
  

  ٢٠١٦   ٢٠١٧   
  درھم  درھم  
      
  ٣٢٫٩٤١٫٠١٥  ٧١٫٣٤٩٫٤٨٩  الدائنين

  ٧٧٫٠٧٣٫٢٥٨  ٨٣٫١٣٢٫٩٥٩  شركات إعادة التأمين 
  ٥٥٫١٠٤٫١٨٨  ٤٩٫٠٢٣٫٢١٨  ظ بهاحتياطي أقساط تأمين محتف

  ٣٫٣٤٠٫٢٧٣  ١٫١٦٤٫٥٦٠  )٢٠(راجع اإليضاح  عالقة اف ذاتطرأالمستحق إلى 
  ٥٫٨٩٦٫٣٤٥  ٦٫٠٧٤٫٣٤٢  مصروفات مستحقة 

  ١١٫٨٦٣٫٤٢٥  ١٠٫٩٠٤٫٨٩٥  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  ٥٫٩٧٩٫٨٧٧  ٦٫٠٦١٫٥٩٥  عموالت مستحقة الدفع

  ١٫٦٧٠٫٤٧٨  ١٫٠٥٢٫٧٠١  دائنة أخرى أرصدة
  ------------------   ----------------  

  ١٩٣٫٨٦٨٫٨٥٩  ٢٢٨٫٧٦٣٫٧٥٩  ديسمبر ٣١في 
  ==========  =========  

  
  رأس المال واالحتياطيات    .١٥

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

  
                  ٢٠١٦                 ٢٠١٧  
  درھم  عدد األسھم  درھم  عدد األسھم  
          

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

  
   ً من  ٪١٠الشركة بتحويل  ، تقوم٢٠١٥لسنة  ٢والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم لشركة ل للنظام األساسيوفقا

ً لـ من رأسمال الشركة. ووفقاً  ٪٥٠صافي أرباحھا السنوية، إن وجدت، إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح ھذا االحتياطي مساويا
من  إيقاف ھذا التحويل، إلى االحتياطي العام إلى أن يتم إن وجدتمن صافي األرباح السنوية،  ٪١٠، يتم تحويل للنظام األساسيأيضاً 

ً لـأو عندما  بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة العاديةقبل الجمعية العمومية   من رأسمال الشركة ٪٥٠يصبح ھذا االحتياطي مساويا
إن على توصيات مجلس اإلدارة.  بناءً  العاديةتحددھا الجمعية العمومية  التي غراضفي األاالحتياطي العام  استخدام. يمكن المدفوع

  من رأس المال خالل السنة ٪٥٠نوني واالحتياطي العام قد بلغا االحتياطي القا
  

المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات المالية القيمة العادلة لف احتياطييتأ  
  .اإليرادات الشاملة األخرى

  
  توزيعات األرباح النقدية المقترحة   .١٦

  
  مليون درھم). ١٧ .٩: ٢٠١٦مليون درھم ( ٢٢ .٥ لس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بمبلغيقترح مج  

  
  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة   .١٧

  
مليون  ١ .٥: ٢٠١٦مليون درھم ( ٢ .٥ ، اقترح مجلس اإلدارة مكافآت بمبلغ٢٠١٥لعام  ٢االتحادي رقم قانون المن  ١٦٩وفقاً للمادة   

   درھم).
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ٤٦ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  
  صافي اإليرادات من االستثمارات     .١٨

    
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
      

  ٢٫١٧٧٫٢٧١  ٢٫٩٥١٫٠٩٢  إيرادات توزيعات األرباح  
  ٦٫٥٩١٫٤٣٢  ٢٫٠٧٠٫٣٦٨  األرباح المحققة من استثمارات 

  بالقيمة العادلة من  غير المحققة من استثمارات ألرباح/ (الخسائر)ا
  ٢٫٠٣٤٫٧٢٢  )٤٫٦٨٤٫٩٤١(  خالل األرباح أو الخسائر 

  )٤١٦٫٨١٨(  )٤٦٠٫٨٣٨(  مصروفات/ تكاليف أوراق مالية 
  --------- -----  --------- ------  
  )١٠٫٣٨٦٫٦٠٧  )١٢٤٫٣١٩  
  =======  ========  

  
  مية واإلداريةالمصروفات العمو  .١٩

    
  ديسمبر ٣١السنة المنتھية في     
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
      

  ٥٠٫٩٣٩٫٨٠٨  ٤٧٫٧٢٢٫٩٤٩  بعمليات التأمينالمصروفات العمومية واإلدارية الخاصة 
  ١٢٫٧٥٣٫٢٢٨  ١٤٫٨٣٠٫٥٠٣  لالستثمارات والعمليات المركزية – أخرى

 ----------------  ---------------  
  ٦٣٫٦٩٣٫٠٣٦  ٦٢٫٥٥٣٫٤٥٢  مالياإلج

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

  تشتمل المصروفات العمومية واإلدارية أعاله على التكاليف التالية:
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم 
      

  ٣٩٫٩٠٤٫٩٤٠  ٣٦٫٩٨٧٫٦٤٦  تكاليف موظفين 
  ٢٫١٧٠٫٥٥٣  ٢٫٣٦٠٫٦٥٩  إيجارات 

  ٣٫٧٢٠٫٨١٩  ٣٫٧١٥٫٨٠٣  ستھالك اال
  ١٧٫٨٩٦٫٧٢٤  ١٩٫٤٨٩٫٣٤٤  أخرى

  -------- --------  ---------------  
  ٦٣٫٦٩٣٫٠٣٦  ٦٢٫٥٥٣٫٤٥٢  اإلجمالي

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

  ٣٧١  ٣٧١  ديسمبر  ٣١عدد الموظفين في 
  ====  ====  
  
) ألغراض مليون درھم ٠ج.٠٣: ٢٠١٦مليون درھم ( ٠ج.٠٢بتقديم  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١قامت الشركة خالل السنة المنتھية في   

  المساھمات المجتمعية المختلفة.
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  .٢٠
  

المطالبات والدخول في معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن  وسدادبتحصيل األقساط  ،في سياق أعمالھا االعتيادية ،تقوم الشركة  
يتم إجراء ھذه المعامالت وفقاً لما تم االتفاق  (المعدل). ٢٤متضمن في المعيار المحاسبـي الدولي رقـم تعريف األطراف ذات العالقة ال

أن شروط ھذه المعامالت ال تختلف بصورة ملحوظة عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليھا من ترى إدارة الشركة  عليه.
   أطراف أخرى.

  
  
  
  



 

 ٤٧ 

  ة (ش.م.ع.)الشركة الوطنية للتأمينات العام
  

  إيضاحات (تابع) 
 

  (تابع) معامالت األطراف ذات العالقة  .٢٠
 
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  أ)
  

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
      

 ٥٠٫٩٧٦٫٢٨٠ ٦٩٫٧٩١٫٠٤١  أقساط مكتتبة
 =========  =========  

  ٣٥٫٥١٣٫١٧٤  ٣٦٫٨٤٢٫٨٩٧  مدفوعة مطالبات
  =========  ========  

  ١٢٫١٠٧٫٠٥٥  ١١٫٥٩٧٫٥٧٧  بما في ذلك االمتيازات) المكافآت( اء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيينأعض
  ========  =======  

  ٣٥٨٫٩٨٩  ٥٢٨٫١٦١  إيرادات الفائدة
 =========  ========  

  ١٢٫٨٢٢٫٢٤٧  ١٢٫٨٢٢٫٢٤٧  توزيعات أرباح مدفوعة
  =========  ========  

  

  ذات عالقةالمستحق من أطراف  ب)
  

  ١٠٫٣٤٢٫٨٩٨  ٥٫١٢٢٫٨٠٦  (مدرجة ضمن الذمم المدينة)أقساط تأمين مدينة 
  ========  ========  

  المستحق إلى أطراف ذات عالقة ج)
      

  ٣٫٣٤٠٫٢٧٣  ١٫١٦٤٫٥٦٠  (مدرجة ضمن الذمم الدائنة) مبلغ مستحق الدفع إلى طرف ذي عالقة
  ========  ========  

  النقد وما يعادله )د
      

  ٢٢٫٣٦٣٫٥٩١  ٩٫١٦٢٫٧٥٩  النقد لدى البنك
  ========  ========  
      

  ٥٨٫٩٦٤٫٠٤٩  ٦٠٫٩٦٧٫٠٠٧  ودائع قصيرة األجل
  =========  ========  

  
  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  .٢١

  
  كمؤجر اإليجارعقود 

  
   غير القابلة لإللغاء كما يلي: التشغيلي اإليجاريتم دفع إيجارات عقود 

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
     

  ٨٣٥٫٠٩٥  ٤٩٩٫٧٨٤  أقل من سنة
  ======  ======  
  

تجديد عقد اإليجار بعد ذلك  إمكانيةتمتد عادًة عقود اإليجار لمدة سنة مع مكاتب بموجب عقود إيجار تشغيلي. بتأجير الشركة  تقوم
  التاريخ. 

  
مليون  ٦ .٤بمبلغ  خالل السنة االعترافتم  السوق. فيات السائدة بحيث تعكس اإليجار عادًة بصورة سنوية تنخفض اإليجارات ترتفع/
  .التشغيلي اإليجارمن عقود  اتيجاراإل إيراداتجمالي إعلى أنه  مليون درھم) ٦ .٢: ٢٠١٦(درھم 

  
  
  
  
  



 

 ٤٨ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  

  (تابع) االرتباطات وااللتزامات الطارئة  .٢١
  

  االرتباطات الرأسمالية
  

    .)يء: ال ش٢٠١٦(يء ال ش ٢٠١٧ديسمبر  ٣١بلغت االرتباطات الرأسمالية كما في 
 

 الضمانات
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
      

  ٩٫٨٣٦٫٢٣٤  ١٠٫٨٥٧٫٦٥٦  خطابات ضمان
  ========  =======  
  

ونة كضمان فيما يتعلق بالضمانات المذكورة أعاله درھم) مرھمليون  ١٥ .٤: ٢٠١٦مليون درھم ( ١٥ .٧ھناك ودائع ثابتة بمبلغ 
  درھم) لصالح وزارة االقتصاد.مليون  ٧ .٥: ٢٠١٦مليون درھم ( ٧ .٥). تشتمل الضمانات على ضمان بمبلغ ١١(راجع اإليضاح 

  
  االلتزامات الطارئة

  
يتم فيما يتعلق بأنشطتھا التأمينية. نونية تدخل الشركة، على غرار شركات التأمين األخرى، كمدعى عليھا في عدد من القضايا القا

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

  



 

 ٤٩ 

  امة (ش.م.ع.)الشركة الوطنية للتأمينات الع
    

  إيضاحات (تابع) 
  

      القطاع  حولالمعلومات   . ٢٢

    

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
  ل المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسية.تقديم التقارير حوعند  ةالشرك تستند إليهالتأمين على الحياة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي قطاعين أعمال ھما التأمينات العامة وتم تقسيم الشركة إلى ألغراض إدارية  

  

 التأمينات العامة          التأمين على الحياة       اإلجمالي              
٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٧  
درھم درھم درھم درھم درھم   درھم

 التأمينإيرادات    
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة ٥١٠٫٦٩٠٫٣٣٠ ٤٨٤٫٢٠٧٫٦٤٦ ٦٠٫٩٦٢٫٧٤٠ ٦٥٫٨١٠٫٣٣٦ ٥٧١٫٦٥٣٫٠٧٠ ٥٥٠٫٠١٧٫٩٨٢

  إعادة التأمين المتنازل عنه  )٢٧٧٫٥٨٣٫٢٥١( )٢٧٤٫٥٧٣٫١٢٣( )٢٠٫١٩١٫٤٤٢( )٢٣٫٧٨٩٫٩٠٠( )٢٩٧٫٧٧٤٫٦٩٣( )٢٩٨٫٣٦٣٫٠٢٣(
---------------- - - ------- ------------  ---------------- ------------------  ------------------ ------------ -------

  صافي أقساط التأمين  ٢٣٣٫١٠٧٫٠٧٩ ٢٠٩٫٦٣٤٫٥٢٣ ٤٠٫٧٧١٫٢٩٨ ٤٢٫٠٢٠٫٤٣٦ ٢٧٣٫٨٧٨٫٣٧٧ ٢٥١٫٦٥٤٫٩٥٩
  غير المكتسبة التأمين أقساطمخصص التغير في  ١٫١٨٥٫٤١٩ ٣٣٫٤٨٧٫٧٦٥ ٦٢٠٫٢٢٩ ١٠٨٫٦١٥ ١٫٨٠٥٫٦٤٨ ٣٣٫٥٩٦٫٣٨٠
 إعادة التأمين المكتسبةعموالت  ٢٧٫٦٤٣٫٢٦٦  ٣٤٫٩٥٣٫١٢١ ٦٫٠٨٤٫٢٠٠  ٤٫٢٧٤٫٣٣٥ ٣٣٫٧٢٧٫٤٦٦ ٣٩٫٢٢٧٫٤٥٦

---------- ------  -- --------------- --------------- ---------------- ---------- ------  ------------------  
التأمينإجمالي إيرادات  ٢٦١٫٩٣٥٫٧٦٤ ٢٧٨٫٠٧٥٫٤٠٩ ٤٧٫٤٧٥٫٧٢٧ ٤٦٫٤٠٣٫٣٨٦ ٣٠٩٫٤١١٫٤٩١ ٣٢٤٫٤٧٨٫٧٩٥

========= ========== ======== ========= ========= ==========  
 مصروفات التأمين      
 المتكبدة المطالباتصافي  )١٣٠٫٨٨٦٫٣٥٣( )١٦٢٫١٧١٫٦٢٢( )٣٣٫٥٣٩٫٤١٥( )٢٨٫١٥٠٫٠١٣( )١٦٤٫٤٢٥٫٧٦٨( )١٩٠٫٣٢١٫٦٣٥(
)٣٫٥٠٠٫٦٢٣( )٥٫٥٤٥٫٩٠٨( )٥٤٫٥٥٣٫٣٤٦( )٥٨٫٤٩٢٫٢١٣( )٥١٫٠٥٢٫٧٢٣( )٥٢٫٩٤٦٫٣٠٥(  المتكبدةالعموالت 
 المصروفات اإلدارية  )٤٣٫٨٩٧٫٩٧١( )٤٣٫٨٩٣٫٠٩٤( )٣٫٨٢٤٫٩٧٨( )٧٫٠٤٦٫٧١٤( )٤٧٫٧٢٢٫٩٤٩( )٥٠٫٩٣٩٫٨٠٨(

 ------------- -----  ----------------- -- -------- -------- ------------------ --------------- -- - --- ------- ---------  
)٤٠٫٨٦٥٫٠١٦( )٤٠٫٧٤٢٫٦٣٥( )٢٦٦٫٧٠٢٫٠٦٣( )٢٩٩٫٧٥٣٫٦٥٦( )٢٢٥٫٨٣٧٫٠٤٧( )٢٥٩٫٠١١٫٠٢١(  مصروفات التأمينإجمالي 

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

٦٫٦١٠٫٧١١ ٥٫٦٦٠٫٧٥١ ٤٢٫٧٠٩٫٤٢٨ ٢٤٫٧٢٥٫١٣٩ ٣٦٫٠٩٨٫٧١٧ ١٩٫٠٦٤٫٣٨٨ وق التأمين على الحياةصنداألرباح قبل الحركة في 

)١٤٫٠٨٥٫٢٦٧( )١٠٫٠١٧٫١٠٠( )١٤٫٠٨٥٫٢٦٧( )١٠٫٠١٧٫١٠٠( - -
   والمبالغ المستحقةفي صندوق التأمين على الحياة  صافي الحركة

حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحداتل  

٩٫٠٤٢٫٢٦٨  ٢٫٨٦٧٫٩٦٣  ٩٫٠٤٢٫٢٦٨  ٢٫٨٦٧٫٩٦٣  -  -  
  مة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھافي القي الزيادة

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

١٫٥٦٧٫٧١٢ )١٫٤٨٨٫٣٨٦( ٣٧٫٦٦٦٫٤٢٩ ١٧٫٥٧٦٫٠٠٢ ٣٦٫٠٩٨٫٧١٧ ١٩٫٠٦٤٫٣٨٨ أرباح التأمين إجمالي 
======== ========= ======== ======== ======== =========  

راتوالفوائد وإيرادات اإليجا ستثماراتمن اال األرباح     ١٤٫١٤٧٫١٣٣ ٢٣٫٦١٤٫٥٠٤
  مصروفات غير مخصصة     )١٤٫٨٣٠٫٥٠٣( )١٢٫٧٥٣٫٢٢٨(

 ---------------- -   ---------------- -       
لسنة أرباح ا     ٣٦٫٩٨٣٫٠٥٩ ٢٨٫٤٣٧٫٢٧٨

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



 

 ٥٠ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  

      (تابع)القطاع  حولالمعلومات    .٢٢

    

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
  تقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسية.عند  ةالشرك تستند إليهھذه القطاعات األساس الذي  التأمين على الحياة. تمثلقطاعين أعمال ھما التأمينات العامة وتم تقسيم الشركة إلى ألغراض إدارية 

  

  التأمينات العامة          التأمين على الحياة       اإلجمالي              
٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٦ ٢٠١٧  
درھم درھم درھم درھم درھم   درھم

 وداتالموج      
          

٨٤٨٫١٥٨ ٨٤٨٫١٥٨ ٣٢٫٤٨٢٫٨٥٠ ٣٣٫٥٧٧٫٢٢١ ٢٩٫٨٥٠٫٤٧٨ ٣٢٫٢٩١٫٧١٣ الممتلكات والمعدات
١٫٢٥٠٫٨٠٩ ١٫٦٧١٫٥٩٧ - -   الموجودات غير الملموسة ٣٫٠٣٥٫٠٢٣ ٢٫١٠٨٫٩٤٧

العقارات االستثمارية ١٨٥٫١٣٩٫٢٩٠ ٢٢٧٫٢٧٧٫٨٢٧ ٤٣٫٥٥٠٫٠٠٠ - ٢٢٨٫٦٨٩٫٢٩٠ ٢٢٧٫٢٧٧٫٨٢٧
١٠٥٫٣٤٧٫٠٢٨ ٨٨٫٢٣٣٫٤٨٢ ٢٥٨٫٤٢٧٫٤٤٠ ٢٢٦٫٩٠٦٫٢٥٢ ١٥٣٫٠٨٠٫٤١٢ ١٣٨٫٦٧٢٫٧٧٠   األوراق المالية االستثمارية
١٢٫٩٥٩٫٦٤٦ ١٢٫٦٥٢٫٢٧٥ ٢٨٢٫٦١٧٫٠٦٦ ٣٤١٫٨٨٤٫٩٩٧ ٢٦٩٫٦٥٧٫٤٢٠ ٣٢٩٫٢٣٢٫٧٢٢   موجودات إعادة التأمين
 تأمين المدينة ذمم ال ١٨٩٫٤٠٠٫٠١١  ١٦٨٫٨٤١٫٤٥٣ ٩٫٨٦٦٫٥٧٥  ٧٫٤٢٨٫٥٩٨ ١٩٩٫٢٦٦٫٥٨٦ ١٧٦٫٢٧٠٫٠٥١
  النقد واألرصدة المصرفية ٢٠٣٫٧٥٦٫٧٧٢  ٢١٦٫٨٥٧٫٢٣٨ ٥٣٫٥٣٢٫٥٦٤  ٣٠٫٣٩٧٫١٧٦ ٢٥٧٫٢٨٩٫٣٣٦ ٢٤٧٫٢٥٤٫٤١٤

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

٢٢٦٫١٠٣٫٩٧١ ١٣٩٫٥٥٩٫٦٨٩ ١٫٢٦٠٫٠٢٣٫٣٧٧ ١٫٢٥٤٫٨٤٢٫٣٥٩ ١٫١١٥٫٢٨٢٫٦٧٠ ١٫٠٣٣٫٩١٩٫٤٠٦  إجمالي الموجودات
============= ============== ============ ============ ============= ==============  

 المطلوبات      
 عقود التأمين مطلوبات ٤٢٤٫١٢٩٫٨٩١ ٤٨٥٫٣٩١٫٣٤٤ ٩٦٫٩٥٧٫٩١٩ ٩٠٫٥١٨٫٥٦٣ ٥٢١٫٠٨٧٫٨١٠ ٥٧٥٫٩٠٩٫٩٠٧
 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى ٢٢٢٫٥٢٢٫٦٨٥ ١٨٧٫٤١٦٫٠٥٥ ٦٫٢٤١٫٠٧٤ ٦٫٤٥٢٫٨٠٤ ٢٢٨٫٧٦٣٫٧٥٩ ١٩٣٫٨٦٨٫٨٥٩

٤٥٫٢٤٩٫٨٢٧ ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢ ٤٥٫٢٤٩٫٨٢٧ ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢ - - 
  حاملي وثائق التأمين الخاصةلع مستحقة الدفالمبالغ 

 ت المرتبطة بالوحداتبالمنتجا  
 ----- -- ------ -------  ----- ---- - -----------  ----- ------ --------- ---------------------  ----- ------ --------- ----- ----------------  

 المطلوباتإجمالي ٦٤٦٫٦٥٢٫٥٧٦ ٦٧٢٫٨٠٧٫٣٩٩ ١٤٨٫٤٤٨٫٨٢٠ ١٣٤٫١٦٦٫٩٦٩ ٧٩٥٫١٠١٫٣٩٦ ٨٠٦٫٩٧٤٫٣٦٨
============ ============ =========== ============ =========== ============   

            
 حقوق الملكية      

١٤٩٫٩٥٤٫١١٢ ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢ - - - - رأس المال
  القانوني ياالحتياط -  - -  -  ٧٤٫٩٧٧٫٠٥٦  ٧٣٫١٤٣٫٦٠٦
  االحتياطي العام -  - -  -  ٧٤٫٩٧٧٫٠٥٦  ٧٢٫٥٢٧٫٦٢٠

  احتياطي القيمة العادلة -  - -  -  )٥٣٫٢٤٣(  ٣٥٦٫١٢١
األرباح المحتجزة -  - -  -  ١٦٥٫٠٦٧٫٠٠٠  ١٥١٫٨٨٦٫٥٣٢

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

٤٦٤٫٩٢١٫٩٨١ ٤٤٧٫٨٦٧٫٩٩١ - - - -  لكيةإجمالي حقوق الم
============ ============ ============ ============ ============ ============  

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

 إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات - - - - ١٫٢٦٠٫٠٢٣٫٣٧٧ ١٫٢٥٤٫٨٤٢٫٣٥٩
============= ============== ============ ============== ============ ============  



 

 ٥١ 

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

  إيضاحات (تابع) 
  

  ربحية السھم   .٢٣
  

ح السنة على متوسط عدد األسھم المرجحة القائمة خالل السنة كما ھو يتم احتساب ربحية السھم األساسية عن طريق تقسيم صافي أربا
   مبين أدناه:
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
      

  ٢٨٫٤٣٧٫٢٧٨  ٣٦٫٩٨٣٫٠٥٩  صافي أرباح السنة 
  ==========  =========  

  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  متوسط عدد األسھم المرجحة القائمة خالل السنة 
  ==========  =========  

  ١٩.٠  ٢٥.٠  ربحية السھم األساسية
  ===  ===  
  

  ال يوجد تأثير للتخفيض على ربحية السھم األساسية. 
  

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  –مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين فيما يتعلق بالمنتجات المرتبطة بالوحدات المبالغ   .٢٤
  الخسائر

  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  
      

  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢  يناير  ١كما في 
  ٧٫١٩٩٫٦٨٩  ١١٫٧٠٧٫٦٧٤  المبلغ المستثمر من قبل حاملي وثائق التأمين

  / التنازل االنقضاءالمبلغ المسحوب عند االسترداد مقابل 
  )٩٫٥٠٦٫٧٧٣(  )١٢٫٦٩٥٫٧١٧(  بل حاملي وثائق التأمينمن ق

  ٢٫٨٦٧٫٩٦٣  ٩٫٠٤٢٫٢٦٨  التغير في القيمة العادلة
  ----------------  ---------------  

  ٣٧٫١٩٥٫٦٠٢  ٤٥٫٢٤٩٫٨٢٧  )١-١٠(إيضاح  ديسمبر ٣١في 
  =========  ========  

  
  أرقام المقارنة  .٢٥

  
  ھذه البيانات المالية. أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع فيبعض إعادة تجميع  إعادة تصنيف/ تتم


