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التقرير السنوي الحادي والثالثوف
لمسنة المالية المنتهية في  53ديسمبر 4232
حضرات السادة المساهميف الكراـ،
يطيػب لمجػمس إدارة شػرك ة الظفػرة لمتأميػػف أف يرحػب بػكـ أجمػؿ ترحيػب وأف يقػػدـ إلػا اجتمػػاع الجمعيػػة العمػػومية لمشػػركة التق ػرير
السن ػػوي الحػ ػػادي والث ثيػ ػػف ػػف أ م ػػاؿ ونشػ ػػاطات الش ػػركة ومرك ػػزها الم ػػالي ػ ػ ؿ سنػ ػػة  4212والميػزاني ػػة الع ػػامة والحسػ ػػابات

ال تاميػػة لمسنػة الماليػػة المنتهيػػة في  4212/14/91مع تقػرير مدققػي الحسػػابات.

مقػػدمػػة:
لمسنػة الثػانيػػة ما التػوالي تػـ إ ػداد الميزاني ػػة والحسػابات ال تامي ػػة لسن ػػة  4212والمدققػػة مػف قبػؿ مػدققي حسػابات الشػػركة مػا

أسػػاس تطبيؽ المعاييػر الدوليػػة لممحاسبػػة  IFRS 3وذلؾ بإظهػػار التغي ػرات فػي القيمػػة العادل ػػة ل ستثم ػػارات المحػتفظ به ػػا لمبي ػػع

ضمف حقػػوؽ المساهمي ػػف.

لق ػػد شه ػػد ػػاـ  4212فرح ػػة مػػامرة م ػػت رب ػػوع الػػوطف إبتػػهاجاً بالع ػػودة الميمػػونة ليػػاحب السم ػػو الشي ػػآ  /ميف ػػة بػػف ازيػػػد ؿ

نهي ػ ػػاف رسػػيس الدولػ ػػة حفظ ػ ػ ه اهلل ور ػ ػػاو وقػ ػػد مػػف اهلل ميػػه بالشفػ ػػاـ والعافيػ ػػة .كيػ ػػؼ و ويػػاحب السػ ػػمو الشيػ ػػآ  /ميف ػ ػػة يح ػػتؿ
مكانػػة اليػػة في نفػػوس وقموب المػواطنيف والمقيمػيف مػا أرض الدول ػػة لم ػػا لػه مػف إيػاد بيض ػػاـ لػيس مػا اليعي ػػد المحمػي فقػط

وانمػػا ما اليعيػػد الدولي .فقد ػػزز حفظػػه اهلل نهػج المغفػػور لػػه بػػإذف اهلل الشيػػآ ازيػػد بف سمطاف ؿ نهيػػاف في مػد يد العػػوف
شرق ػاً ومػرب ػاً .فبالرمػػـ مف استمرار التأثي ػرات السمبيػػة لألزمػػة اإلقتيػػادية العالمي ػػة مػا جميػع دوؿ العػالـ استمػػرت دولػة اإلمػارات
العربية المتحدة بتػػوجيػه مف قيػػادتنا الحكيمػة في تق ػػديـ المس ػػا دات ال ارجي ػػة مػا اليعي ػػديف اإلقميمػي والػدولي حيػث بمغ ػػت هػذو
المسػ ػػا دات فػػي ػػاـ  4223فقػ ػػط ح ػواؿ تسعػ ػػة مميػ ػػارات دهػػـ توز ػ ػػت مػػا  34دولػ ػػة فػػي م تمػػؼ أنحػ ػػاـ العػػالـ طبق ػ ػاً لمتقريػػر

اليػادر ف مكتػب المسػػا دات ال ارجيػػة لدولة اإلمارات العربيػػة المتحػػدة.
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التقرير السنوي الحادي والثالثوف
لمسنة المالية المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع)
لقػػد توالػػت اإلنجػػازات في هػد ياحػػب السمػػو الشيػػآ  /ميفػػة بػف زايد ؿ نهيػػاف حفظػػه اهلل ووايمػت الدولة تقػػدمها ما كافة

اليعػػد بحيػػث إحتمػػت المرتبػػة األولػػا ربي ػاً والحاديػػة ش ػرو ػػالمي ػاً في جػػذب اوستثمػػارات المباشرة وفؽ الدارس ػة التي أ دتهػػا
مؤسسػػة أي تي كيرني لألبحػػاث ممػا يعكػس الثقػػة في اقتيػاد الدولػػة واستق ػرارها .كذلؾ احتمت الدولة المرتبػػة التاسعػػة شرة

المي ػاً في قاسمػة الميػدريف لعػػاـ  4223بإجمػػالي يػػادرات بمغػػت  466مميػػار درهػػـ حسػػب احياسيػ ػػات منظمػػة التجػػارة

العالمي ػػة.

أمػػا بالنسػػبة أل مػػاؿ الشػركة ػ ؿ السنػػة موضوع التق ػرير فإف األرقاـ الوادرة في الحسػػابات ال تاميػػة واأليضػػاحات المقػػدمة

بشأنهػػا تشيػػر بشػػكؿ واضػػح إلا استػمرار الشركة في تحقيػؽ نسػػب نمو اليػػة في األربػػاح التشغيميػػة ولمسنػػة الرابعػػة ما الت ػوالي

بالرمـ مف الظروؼ اإلقتيادية اليعبػػة واشتػػداد حدة المنافسػػة بيف شركات التأميف العاممة في الدولة وانحدار األسعػار إلا
مستويات مير مسبوقػػة .وفيمػػا يمي نوجز أه ػػـ ما تـ تحقيقػػه ػ ؿ هذو السن ػػة:

-

زي ػػادة في اإلنت ػػاج أقس ػػاط التػأميف المحقق ػػة بنسبػ ػػة قدره ػػا  %13,92حي ػػث بمغ ػػت األقس ػػاط المحقق ػػة ػ ؿ
السنػػة موضوع التق ػرير  424,462,364درهـ.

-

زيػ ػػادة فػػي األربػ ػػاح التشغيػػميػ ػػة اإلجمػػاليػ ػػة بنسبػ ػػة قدرهػ ػػا  %41حيػ ػػث بمغػ ػػت  49,951,549دره ػػـ وأيػػبحت
تشػكؿ  % 25مف رأسماؿ الشركة.

-

زي ػػادة في األربػػاح التشغيميػػة اليافيػػة بنسبػػة قػػدرها  %41,52حيػػث بمغػػت  92,464,999درهػػـ.

-

زيػػادة في يافي األربػػاح بنسبػػة قػػدرها  %12,32حيث بمغػػت  59,642,445دره ػػـ.

-

زيػػادة حقػػوؽ المساهميػػف بنسبػػة بمغػػت  %5,93حيث أيبحػػت  921,333,242درهػػـ.

-

زيػػادة في إجمػػالي المػػوجودات بنسب ػػة بمغػػت  %19,63حيث أيبحػػت  442,591,955درهـ.
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التقرير السنوي الحادي والثالثوف
لمسنة المالية المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع)
أقسػاط التأميف اإلجمػالية والصافية:
بمغ ػ ػ ػػت أقس ػ ػ ػػاط التأمي ػ ػ ػػف اإلجم ػ ػ ػػالية التػ ػ ػػي حققته ػ ػ ػػا الش ػ ػ ػػركة ػ ػ ػ ػ ؿ السن ػ ػ ػػة موضػ ػ ػػوع التقػ ػ ػ ػرير  424,462,364درهػ ػ ػػـ مق ػ ػ ػػابؿ

 494,249,213درهػـ ػ ؿ سنػة  4223أي بػزيادة نسبتهػا .%13,92

أمػػا اقسػػاط التػأميف التػي احتفظػػت بهػا الشػػركة لحسػػابها ال ػاص فقػػد بمغػت ػ ؿ السنػػة موضػوع التق ػرير  142,544,442درهػػـ

مقػػابؿ مبمػ  129,162,632درهػػـ أي بنسبػػة زيػػادة قدرهػػا ح ػوالي  %46,41وبػػذلؾ تكػوف نسبػػة اوحتفػاظ فػػي الشػركة قػػد بمغػػت
 %65,65مف إجمالي األقساط.

التعويضات المدفوعة اإلجمالية:
بمغ ػػت التعػويض ػػات اوجم ػػالية التػػي دفعت ػػها الش ػػركة إلػػا مػ سه ػػا ػ ػ ؿ السن ػػة موض ػػوع التقػ ػرير  144,232,452دره ػػـ مق ػػابؿ

 146,544,229درهػـ دفعػت السنػة السػابقة بنسبػػة إن فػػاض تبم .%4
االحتياطيات الفنيػة:

تولي الشػركة أهميػة اية لمػوضوع اوحتياطات الفنيػة با تبارها أحػدى الضمػانات األسػاسيػة لحقػوؽ حمػمة الوثاسؽ بشػكؿ ػاص
والمتعامميف مع الشػركة بشكؿ ػاـ.

لق ػػد بمغ ػػت اوحتياطػػات الفني ػػة المت ػػذو فػػي نه ػػاية السن ػػة موضػػوع التقريػػر  149,626,649درهػػـ مق ػػابؿ  122,144,443درهػػـ

مت ػذو في السنػة السػابقة أي بػزيػػادة نسبتهػا  %16,23وتمثؿ نسبػة  %34مف أقسػاط التاميػف المحتفظ بهػا.
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بعػض األرقاـ الخػػاصة بأنواع التأميػف المختمفة
4232

;422

أقسػػاط التأميػف

درهـ

درهـ

التأميػف البحري والطيراف

479;789347

3:93:99299

تأميػف الحريؽ والحوادث

47899;49:44

43:9:589964

4:4996:9;69

;45992459:3

المجمػػػػوع

4232

;422

التعويضات المدفوعة اإلجمالية

درهـ

درهـ

التأميػف البحري والطيراف

;79383926

89677973:

تأميػف الحريؽ والحوادث

3389;4;9423

33:933494:7

المجمػػػػوع

34492;29472

34697899:25

4232

;422

درهـ

درهـ

التأميػف البحري والطيراف

;:65987
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34497829:36
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المجمػػػػوع

345962896:5

;32:9388994

االحتيػػاطيات الفنيػػػة
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التقرير السنوي الحادي والثالثوف
لمسنة المالية المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع)
االسػػتثمارات :

ان فضػ ػػت استثمػ ػػارات الشركػ ػػة م ػػف مبم ػ ػ قػ ػػدرو  412,493,451درهػ ػػـ دره ػػـ ف ػػي نهاي ػ ػة سنػ ػػة  4223إلػ ػػا مبمػ ػ قػ ػػدرو

 132,226,145درهـ في نهػاية السنػة موضوع التقػرير وبنسبػة ان فاض قدرها .%3,46

أم ػ ػػا واس ػ ػػد اوستثم ػ ػػار فق ػ ػػد ان فضػ ػ ػػت مػ ػػف مب ػ ػػم ق ػ ػػدرو  14,492,464دره ػ ػػـ ف ػ ػػي السن ػ ػػة الس ػ ػػابقة إلػ ػػا مبم ػ ػ قػػ ػػدرو
 16,244,664درهػـ فػي هػذو السنػة وبنسبػة ان فػاض قػدرها .%2,42
مف الجػدير بالذكػر أف معظـ استثمارات الشػركة تتركز دا ؿ دولة اإلمارات العربية المتحػدة كمػا وتحػتفظ الشػػركة بػبعض
اوستثمػارات بدوؿ مجمس التعاوف ال ميجي بارة ف سندات حكومية ،وو يوجد لدى الشػركة أية استثمارات في الوويػات

المتحدة وأوروبا.

أمػا وداسع الشػركة فجمهػا موجود في بنوؾ محميػة اممة في دولة اإلمارات العربية المتحػدة.
المصػاريؼ العمػوميػة واإلداريػة:

بمغػ ػ ػػت الميػ ػ ػػاريؼ اوداريػ ػ ػػة والعمػوميػ ػ ػػة ػ ػ ػ ؿ السنػ ػ ػػة موض ػ ػػوع التق ػ ػ ػرير  46,425,462دره ػ ػػـ مقػ ػ ػػابؿ مبمػ ػ ػ قػ ػ ػػدرو
 42,455,991درهػـ في السنػة السػابقػة وبنسػبة زيػادة قدرها .%13,29
وسب ػػب الزيػػادة الرسيسػػي يع ػػزى إل ػػا زيػػادة رسػػوـ هيسػػة التػػأميف وم ييػػات اإلسػػته ؾ والػػديوف المشػػكوؾ فػػي تحيػػيمها

والتي بم ػ مجمو ها  9,152,244درهػـ.
األربػػاح الصافيػة:

بم ػػغت األرب ػػاح اليافي ػػة التػػي حققته ػػا الش ػػركة مػػف جميػػع أ م ػػالها ػ ػ ؿ السن ػػة موضػػوع التقػ ػرير  59,642,445دره ػػـ
مقػابؿ مبم قػدرو  62,422,945درهـ تـ تحقيقهػا في السنػة السابقػة بزيادة نسبتػها .%12,32
إ ف ا تماد الشػركة ما أرباحهػػا التشغيميػػة كميػدر رسيسػي لمػد ؿ كػاف السػبب وراـ ارتفػاع األربػاح اليافيػػة دوف التػأثر

بتقمبات أسػواؽ الماؿ ما النتاسج النهاسيػة.

:
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فػروع الشػركػة ومكاتبهػػا:
لـ يطػ أر تغيػػر ما فروع ومكاتػػب الشركة في دا ػػؿ الدولػػة حيث حققػػت الشػركة انتشػػا اًر واسع ػاً ما مدار العػػاميف
السػػابقيػػف وأيبػػحت تتواجػد في معظػػـ مراكز ال ػػدمات والتجمعػػات السكانيػػة في أبػػوظبي وبني ياس والرحبػػة وميفػػح

والعيػػف وقػرب مكػاتػب المػػرور إضػافة إلا دبي والشارقة.
تػوزيع األربػػػاح:
بمغػت األربػاح اليافيػة التي حققتهػا الشػركة ػ ؿ السنػة موضوع التقػرير  59,642,445درهػـ .وبإضػافة األربػاح
المرحػمه مف العػاـ الماضي والبالغػة  24,942,221درهـ إلا األرباح اليػافيػة المحققػة هذو السنػة فإف األربػاح المعػدة
لمتػوزيع ف سنػة  4212تبمػ 162,294,454درهػـ نقػػترح توزيعهػا كمػا يمي :

جهػػة التخصػص

المبمػػغ
94 , 522 , 222 /-

درهـ

أنيبػة أرباح نقػدية بنسبػة % 52

1 5 , 222 , 222 /-

درهـ

أسهػـ منحػة بنسبػػة % 42

9 , 222 , 222 /-

درهـ

مكػافػأة أ ضػاـ مجمس اإلدارة.

درهـ

أربػاح مدورة لسنػة .4211

25 , 994 , 454 /خطػط سنػػػة :4233

سنستمػر في التػوسع دا ػؿ الدولػة باستحػداث مكاتب ومػراكز انتػاج جديدة إضػافة إلػا تعزيز المكاتب القاسمػة والتػوسع
في اونتػاج بػر اونتػرنت وموايمػػة نهجنا في التػركيز ما النػوع والنتػاسج بمػا يضمػف تحقيؽ زيادة ممموسػػة في األرباح
التشغيميػة تتعػدى أو تعادؿ نسبػػة الزيادة في اونتػػاج وقد مكنتن ػػا هذو السياسػػة مف تحقيؽ زيادات متوايمػة في األرب ػػاح
التشغيمية لمسنػػة الرابعة ما التوالي بحيث أيبحػت األرباح التشغيمية تشكػؿ  %25مف رأسماؿ الشركة وفي ظؿ
ظروؼ اقتيػػادية استثناسي ػػة.

;

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع
التقرير السنوي الحادي والثالثوف
لمسنة المالية المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع)
تػوصيػػات مجمس اإلدارة إلى السػادة المساهميػف-:

يسػر مجمس اإلدارة أف يتقػدـ إلا الجمعيػة العموميػة العادية لمسػاهمي الشركة بالتوييػات التاليػة راجيػف المػوافقػة ميهػا:
الجمعية العمػػوميػػػة العػػػػاديػػػػػة- :
1

اإلطػ ع ما تقػرير مجمس اإلدارة ف أ ماؿ الشػركة لسنػة  4212ومناقشتػه والميػادقة ميػه.

4

اوستمػاع إلا تقػرير مدققي الحسابات ف ميػزانية الشركة لسنػة  4212ومناقشته والميػادقة ميه.

9

الميادقة ما الميزانيػة العامة لسنػة  4212والحسابات ال تامية لمسنػة المالية المنتهيػة في .4212/14/91

6

الموافقة ما ا تماد اوحتياطيات وتوزيع األرباح النقػدية حسب اقتراح مجمس اإلدارة .

5

الموافقة ما زيادة رأسماؿ الشػركة بنسبػة  %42مف  45مميػوف درهـ إلػػا  32مميوف درهػػـ ف طريؽ تػوزيػػع أسهـ منحػة
ما المساهميف.

4

إبػراـ ذمػة السػادة رسيس وأ ضاـ مجمس اإلدارة ف كؿ ما يتعمؽ بإدارتهـ أل ماؿ الشركة

ؿ السنة المذكورة وكذلؾ إبراـ

ذمة السادة مدققي الحسابات.
4

وفػي

تعييف مدققيػف لحسػابات الشركة لسنػة  4211أو إ ادة تعييف مدققي الحسابات الحالييف وتحديد أتعابهـ.

تػػاـ هػػذا التق ػرير يتقػدـ مجمس اإلدارة بإسمػػه وبإسـ جميع مسػػاهمي الشػػركة والعػػامميف فيها بوافػػر التقدير

واإلحت ػراـ إلا مقاـ ياحب السػمو الشيػػآ ميفة بف ازيػػد ؿ نهياف رسيس الدولة ما د مه المتوايؿ ور ايتػػه الكريمة
التي يشمػػؿ بها جميع الشركػػات والهيسات الوطنيػػة في الدولػػة.

تقرير مدقؽ الحسابات المستقؿ

إلا المساهميف المحترميف
شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
ابوظبي ،اإلمارات العربية المتحدة
تقرير حوؿ البيانات المالية

قمنا بتدقيؽ البيانات المالية المرفقة لشركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع" .الشركة"  ،والتي تتكوف مف بياف المركز المالي كمػا فػي  91ديسػمبر
 4212وكؿ مف بياف الد ؿ ،بياف الد ؿ الشامؿ ،بياف التغيػرات فػي حقػوؽ الممكيػة وبيػاف التػدفقات النقديػة لمسػنة المنتهيػة بػذلؾ التػاريآ،
ومم ص لمسياسات المحاسبية الهامة ،ومعمومات تفسيرية أ رى.

مسؤولية اإلدارة ف البيانات المالية

إف اإلدارة مسؤولة ف إ داد هذو البيانات المالية و رضها بيورة ادلة وفقاً لممعايير الدولية لمتقارير المالية ،و ػف تمػؾ الرقابػة الدا ميػة
اـ كانت ناشسة ف إحتياؿ أو طأ.
التي تحددها اإلدارة ما أنها ضرورية لتتمكف مف إ داد بيانات مالية الية مف أ طاـ جوهرية ،سو ً

مسؤولية مدقؽ الحسابات

إف مسؤوليتنا هي إبداـ رأي حوؿ هذو البيانات إستناداً إلا تدقيقنا .لقػد قمنػا بتػدقيقنا وفقػاً لممعػايير الدوليػة لمتػدقيؽ ،وتتطمػب تمػؾ المعػايير
أف نتقيػػد بمتطمبػػات قوا ػػد السػػموؾ المهنػػي وأف نقػػوـ بت طػػيط واجػراـ التػػدقيؽ لمحيػػوؿ مػػا تأكيػػد معقػػوؿ فيمػػا إذا كانػػت البيانػػات الماليػػة
الية مف أ طاـ جوهرية.

يتضمف التدقيؽ القياـ بإجراـات لمحيوؿ مػا نبينػات تػدقيؽ ثبوتيػة لممبػال واإلفيػاحات فػي البيانػات الماليػة .تسػتند اإلجػراـات الم تػارة
إلػػا تقػػدير مػػدقؽ الحسػػابات ،بمػػا فػػي ذلػػؾ تقيػػيـ م ػػاطر األ طػػاـ الجوهريػػة فػػي البيانػػات الماليػػة ،سػواـ كانػػت ناشػػسة ػػف إحتيػػاؿ أو ػػف
طأ .و ند القياـ بتقييـ تمؾ الم اطر  ،يأ ذ مدقؽ الحسابات في اإل تبار إجراـات الرقابة الدا ميػة لممنشػأة والمتعمقػة باإل ػداد والعػػرض
العػادؿ لمبيانػات الماليػػة  ،وذلػؾ لغػرض تيػػميـ إجػراـات التػدقيؽ المناسػػبة حسػب الظػروؼ ،ولػػيس لغػرض إبػداـ رأي حػػوؿ فعاليػة الرقابػػة
الدا ميػػة لػػدى المنشػػأة .يتضػػمف التػػدقيؽ كػػذلؾ تقيػػيـ م سمػػة السياسػػات المحاسػػبية المتبعػػة ومعقوليػػة التقػػديرات المحاسػػبية المعػػدة مػػف قبػػؿ
اإلدارة ،وكذلؾ تقييـ العرض اإلجمالي لمبيانات المالية.
نعتقد أف نبينات التدقيؽ الثبوتية التي حيمنا ميها كافية ومناسبة لتوفر أساساً لرأينا حوؿ التدقيؽ.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
بياف المركز المالي
كما في  53ديسمبر 4232

35

4232
درهـ

4223
درهـ

إيضاحات

7
8
9

592729:37
:392229222
;:49;47

1,243,464
21,222,222
351,621

4/:
4/:
;

8799489768
;9;369622
3292229222

46,134,361
42,446,622
12,222,222

مجموع موجودات غير متداولة

392989698:8

124,422,546

موجودات متداولة
إستثمارات مينفة بالقيمة العادلة
مف ؿ األرباح أو ال ساسر
إستثمارات بالتكمفة المطفأة
موجودات قود معيدي التأميف
مدينوف تجاريوف وأريدة مدينة أ رى
مياريؼ مدفو ة مقدما
نقد في اليندوؽ ولدى البنوؾ

;389775939
3998329222
42796989264
;3975:9:88
398939;33
49792289893

14,626,312
13,424,222
144,446,143
45,195,545
1,543,294
443,561,554

مجموع موجودات متداولة

;8299:78988

633,434,494

مجموع الموجودات

99:97539577

425,322,434

موجودات
موجودات غير متداولة
ممتمكات ومعدات
إستثمارات قارية
موجودات مير ممموسة
إستثمارات مينفة بالقيمة العادلة
مف ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ر
إستثمارات بالتكمفة المطفأة
وديعة قانونية

تشكؿ اإليضاحات المرفقة جزـاً و يتج أز مف هذو البيانات المالية.

4/:
4/:
32
34
45

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
بياف الدخػؿ
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر 4232

37

إيضاحات

4232
درهـ

4223
درهـ

4:4996:9;69
( )399:489638

494,249,213
55,394

4869;449753

494,243,454

أقساط معيدي التأميف
التغير في حية معيدي التأميف في أقساط مير مكتسبة

( ;)3769443948
89;;89936

199,229,941
4,394,499

صافي أقساط معيدي التأميف

( )36994469777

194,214,256

33998;99;98

122,449,424

إجمالي المطالبات المتكبدة
التغير في م يص المطالبات مير المسددة

( )34492;29472
( )5894459423

146,544,229
4,939,695

إجمالي المطالبات المتكبدة

( )37:95359673

114,146,942

حية معيدي التأميف مف المطالبات المتكبدة
التغير في حية معيدي التأميف مف المطالبات مير المسددة

7794;79545
;539:37937

44,226,444
3,141,619

حصة معيدي التأميف في المطالبات المتكبدة

:9933296:4

54,299,919

صافي المطالبات المتكبدة

( ;)9394249;8

46,961,255

إجمالي العمووت المكتسبة
ينزؿ :مووت متكبدة

5692;89885
( )39946292;9

43,442,362
19,249,952

صافي عموالت مكتسبة

389:789788

14,465,532

صافي إيرادات التأميف

8595739795

54,542,494

مياريؼ إدارية
مياريؼ تشغيمية أ رى
يافي إيرادات استثمارات وايرادات أ رى
تسوية مف بنؾ اإل تماد والتجارة الدولي

;3
42

( )3;94;;9;:4
( )79627947:
369:449664
-

12,434,659
1,352,242
14,492,464
146,449

صافي ربح السنة

43

75968:9997

62,422,945

العائد األساسي لمسهـ

44

2993

2,46

إجمالي أقساط مكتتبة
التغير في أقساط مير مكتسبة مؤجمة
إيراد أقساط مكتسبة

صافي أقساط التأميف المكتسبة

تشكؿ اإليضاحات المرفقة جزـاً و يتج أز مف هذو البيانات المالية.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.

38

بياف الدخػؿ الشامؿ
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر 4232
إيضاحات
صافي ربح السنة
(الخسارة) /الربح الشامؿ اآلخر:
يافي مكاسب القيمة العادلة لإلستثمارات المينفة
بالقيمة العادلة مف ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ر
مكافآت أ ضاـ مجمس اإلدارة
مجموع (الخسارة) /الدخؿ الشامؿ اآلخر
مجموع الدخؿ الشامؿ لمسنة

تشكؿ اإليضاحات المرفقة جزـاً و يتج أز مف هذو البيانات المالية.

5/:
33

4232
درهـ

4223
درهـ

75968:9997

62,422,945

396939327
( ) 492229222

42,264,624
4,222,222

( ) 74:9:;7

12,264,624

749;5;9::2

44,252,494

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.

39

بياف التغيرات في حقوؽ الممكية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر 4232
أرس الماؿ
درهـ

إحتياطي قانوني
درهـ

إحتياطي عاـ
درهـ

إحتياطي إعادة
تقييـ إستثمارات
درهـ

أرباح مستبقاة
درهـ

المجموع
درهـ

45,222,222

94,522,222

162,222,222

114,451,432

141,142,554

454,223,452

42,264,624

62,422,945
4,222,222

62,422,945
12,264,624

5,222,222
-

42,264,624
-

64,422,945
5,222,222
94,522,222

44,252,494
94,522,222

165,222,222

35,222,231

146,242,221

424,553,332

يافي ربح السنة
ال سارة الشاممة األ رى لمسنة

-

-

-

1,641,125

59,642,445
4,222,222

59,642,445
542,235

مجموع الد ؿ الشامؿ لمسنة
أنيبة أرباح مدفو ة إيضاح 14

-

-

-

1,641,125
-

51,642,445
94,522,222

54,393,222
94,522,222

35:9:599878

5239;;;9:92

الرصيد في  53ديسمبر 422:
يافي ربح السنة
الد ؿ الشامؿ اآل ر لمسنة

-

-

مجموع الد ؿ الشامؿ لمسنة
محوؿ ل حتياطي العاـ
أنيبة أرباح مدفو ة إيضاح 14

-

-

الرصيد في  53ديسمبر ;422

الرصيد في  53ديسمبر 4232

45,222,222

9792229222

تشكؿ اإليضاحات المرفقة جزـاً و يتج أز مف هذو البيانات المالية.

94,522,222

5997229222

-

36792229222

( );6955999:8

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
بياف التدفقات النقدية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر 4232

3:

األنشطة التشغيمية
يافي ربح السنة
تعدي ت لػ:
استه ؾ ممتمكات ومعدات
إطفاـ موجودات مير ممموسة
إيرادات إستثمارات
ساسر أرباح بيع ممتمكات ومعدات
م يص مكافآت نهاية ال دمة

4232
درهـ

4223
درهـ

75968:9997

62,422,945

:::9:5:
5:792;7
( )359;469972
( )4;9937
77:93::

322,694
124,491
15,121,225
9,214
556,442

التدفقات النقدية مف األنشطة التشغيمية
قبؿ الحركة في رأس الماؿ العامؿ
النقص  /الزيادة في موجودات قود إ ادة التأميف
الزيادة /النقص في مطموبات قود التأميف
الزيادة في مدينوف تجاريوف وأريدة مدينة أ رى
الزيادة في مياريؼ مدفو ة مقدما
الزيادة في داسنوف تجاريوف وأريدة داسنة أ رى

6395689653
( )5:9:339:95
76926;9839
( )4994749279
( );49:97
429;739:38

96,444,444
14,126,164
4,663,944
12,136,445
14,465
4,422,424

النقد الناتج مف العمميات
تعويضات نهاية دمة مدفو ة

;7293;3927
( )66:9;64

94,326,954
422,544

6;99649339

94,429,425

صافي النقد الناتج مف األنشطة التشغيمية
األنشطة اإلستثمارية
اسدات إستبعاد:
إستثمارات مينفة بالقيمة العادلة مف ؿ األرباح أو ال ساسر
إستثمارات بالتكمفة المطفأة
فواسد مستممة
أنيبة أرباح مستممة
إيرادات تأجيرية مستممة
اسدات بيع ممتمكات ومعدات
مشتريات:
إستثمارات بالقيمة العادلة مف ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ر
إستثمارات بالتكمفة المطفأة
مشتريات ممتمكات ومعدات
مشتريات موجودات مير ممموسة
دفعات لمياريؼ إستثمارات
الحركة في وداسع بنكية بتواريآ إستحقاؽ أيمية ألكثر مف ث ثة أشهر
الزيادة في وداسع نظامية

3;94:99222
3493339773
3945;9734
5949:9;:5
559::9

94,466,364
4,434,222
14,949,346
4,444,441
9,242,329
9,441

( )849722
( )492:89;4:
( )62598;6
( ;)3969:2
( )38932498:8
-

3,316,622
449,649
445,929
951,643
62,259,332
6,222,222

3993429538

4,262,144

( )5997229222

94,522,222

الزيادة( /النقص) في النقد ومرادفات النقد

4;95849655

4,266,934

النقد ومرادفات النقد في أوؿ السنة

3595229:94

14,165,446

النقد ومرادفات النقد في أخر السنة (إيضاح )45

6498859527

19,922,244

صافي النقد الناتج مف( /المستخدـ في) األنشطة اإلستثمارية
األنشطة التمويمية
أنيبة أرباح مدفو ة

تشكؿ اإليضاحات المرفقة جزـاً و يتج أز مف هذو البيانات المالية.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر 4232
3

عػػاـ

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع .هي شركة مساهمة امة تأسست في أبوظبي بموجب المرسوـ األميري رقـ  2لعاـ .1343
إف المقر الثابت لمشركة هو في دولة اإلمارات العربية المتحدة و نوانها المسجؿ هو ص.ب ،913 .أبوظبي.
إف األسهـ العادية لمشركة مدرجة في سوؽ أبوظبي لألو ارؽ المالية.
إف النشاط األساسي لمشركة هو جميع أ ماؿ التأميف وا ادة التأميف فيما دا التأمينات الوقفية والمعاشات السنوية.
4
3/4

المعدلة
تطبيؽ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة و ّ
المعايير التي تؤثر عمى العرض واإلفصاح

تـ تطبيؽ المعيار الدولي لمتقارير المالية الجديد والمعػدؿ التػالي فػي البيانػات الماليػة .إف تفايػيؿ المعػايير الدوليػة لمتقػارير الماليػة
الجديدة والتفسيرات األ رى المطبقة في هذو البيانات المالية والتػي لػـ يكػف لهػا تػأثير مهػـ مػا البيانػات الماليػة تػـ بيانهػا فػي البنػد
.4 /4

المعيػ ػ ػػار الػ ػ ػػدولي لمتق ػ ػ ػارير الماليػ ػ ػػة رقػ ػ ػػـ  - 3األدوات
المالية

4/4

فػػي السػػنة السػػابقة والسػػنة الحاليػػة ،طبق ػت الشػػركة المعيػػار الػػدولي
لمتق ػػارير المالي ػػة رق ػػـ  - 3األدوات المالي ػػة الي ػػادر ف ػػي ن ػػوفمبر
 4223والمعدؿ في أكتوبر  4212والتعدي ت ال حقػة قبػؿ تػاريآ
سػػيرانه الفعمػػي .إف تطبيػػؽ التعػػدي ت مػػا المعيػػار الػػدولي لمتقػػارير
المالي ػػة رق ػػـ  3الي ػػادرة ف ػػي  3أكت ػػوبر  4212ل ػػـ يك ػػف لهػ ػا ت ػػأثير
جوهري ما السياسات المحاسبية لمشركة.

اعتماد المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لـ يكف لها تأثير مادي عمى البيانات المالية

تـ تطبيؽ المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلػة التاليػة فػي البيانػات الماليػة .لػـ ينػتج ػف تطبيػؽ هػذو المعػايير الجديػدة
والمعدل ػػة ت ػػأثير مه ػػـ م ػػا المب ػػال المدرج ػػة ف ػػي الس ػػنة الحالي ػػة والس ػػنوات الس ػػابقة ولك ػػف ق ػػد ت ػػؤثر م ػػا المع ػػام ت أو الترتيب ػػات
المستقبمية.
المعدلة
المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة و ّ

ممخص المتطمبات

تعػػدي ت مػػا المعيػػار الػػدولي لمتقػػارير الماليػػة رقػػـ  1تبنػػي
المع ػػايير الدولي ػػة لمتق ػػارير المالي ػػة لممػ ػرة األول ػػا – ا ف ػػاـات

تقدـ التعدي ت إ فاـيف ند ا تماد المعايير الدولية لمتقػارير
الماليػػة لممػرة األولػػا تتعمػػؽ بموجػػودات الػػنفط والغػػاز وبتحديػػد
إذا ما كانت الترتيبات تتضمف قود إيجار.

تعدي ت ما المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ  – 4الػدفع
مػػا أسػػاس األسػػهـ – التسػػويات النقديػػة لممجمو ػػة لمػػدفعات
ما أساس األسهـ.

توضػح التعػدي ت نطػاؽ المعيػػار الػدولي لمتقػارير الماليػة رقػػـ
 ،4باإلض ػ ػػافة إل ػ ػػا محاس ػ ػػبة التس ػ ػػويات النقدي ػ ػػة لممجمو ػ ػػة
لمػػدفعات مػػا أسػػاس األسػػهـ فػػي البيانػػات الماليػػة المنفيػػمة
أو الفرديػػة لممنش ػػأة التػػي تسػػتمـ بضػػاسع أو ػػدمات ن ػػدما
يكوف ما منشأة أ رى في المجمو ة أو مساهـ إلتػزاـ سػداد
المنح.

اضافية ند ا تمادو لممرة األولا

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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المعدلة (يتبع)
تطبيؽ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة و ّ

4/4

اعتماد المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي لـ يكف لها تأثير مادي عمى البيانات المالية (يتبع)

المعدلة
المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة و ّ

ممخص المتطمبات

تعػ ػ ػػدي ت مػ ػ ػػا المعيػ ػ ػػار الػ ػ ػػدولي لمتقػ ػ ػػارير الماليػ ػ ػػة رقػ ػ ػػـ 9
المعػ ػ ػ نػدؿ انػ ػ ػػدماج األ مػ ػ ػػاؿ والتعػ ػ ػػدي ت الناتجػ ػ ػػة لممعيػ ػ ػػار
المعدؿ البيانػات الماليػة الموحػدة
المحاسبي الدولي رقـ 44
ن
والمنفيػ ػػمة والمعيػ ػػار المحاسػ ػػبي الػ ػػدولي رقػ ػػـ  42المعػ ػ نػدؿ
المحاسػ ػػبة ػ ػػف اوسػ ػػتثمار فػ ػػي المنشػ ػػآت الزميمػ ػػة ،والمعيػ ػػار
المحاسبي الدولي رقـ  91المع نػدؿ الحيػص فػي المشػاريع

مراجعة شاممة لتطبيؽ طريقة الشراـ.

المشتركة.

تعػ ػ ػػدي ت مػ ػ ػػا المعيػ ػ ػػار الػ ػ ػػدولي لمتقػ ػ ػػارير الماليػ ػ ػػة رقػ ػ ػػـ 5

موجػػودات ميػػر متداولػػة مح ػتفظ بهػػا لمبيػػع و مميػػات متوقفػػة

كجزـ مػف التحسػينات مػا المعػايير الدوليػة لمتقػارير الماليػة
اليادرة في سنة 4222

توضػػح التعػػدي ت أف جميػػع الموجػػودات والمطموبػػات لمشػػركة
التابعػ ػػة يجػ ػػب تيػ ػػنيفها كمحػ ػػتفظ بهػ ػػا لمبيػ ػػع ،نػ ػػدما تكػ ػػوف
الشركة ممتزمة ب طػة بيػع تتضػمف سػارة السػيطرة مػا تمػؾ
الشػػركة التابعػػة ،دوف األ ػػذ فػػي اإل تبػػار إذا كانػػت الشػػركة
ستحتفظ بحية مير مسػيطرة فػي الشػركة التابعػة بعػد مميػة
البيع.

تعدي ت ما المعيار المحاسػبي الػدولي رقػـ  – 93األدوات
المالية :اإل تراؼ والقياس – بنود التحوط المستوفية لمشروط

تق ػػدـ التع ػػدي ت توض ػػيحات م ػػا بن ػػديف م ػػف بن ػػود محاس ػػبة
التح ػػوط :تحدي ػػد التضػ ػ ـ ك ط ػػر تح ػػوط أو كج ػػزـ والتح ػػوط
باستعماؿ ال يارات.

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقػـ  -14توزيػع
الموجودات مير النقدية ما المالكيف.

يقػ نػدـ التفسػػير إرشػػادات لممعالجػػة المحاسػػبية المناسػػبة نػػدما
تقوـ المنشأة بتوزيع موجودات مير نقدية كأرباح لمساهميها.

تفسػ ػػير لجنػ ػػة تفسػ ػػيرات التقػ ػػارير الماليػ ػػة الدوليػ ػػة رقػ ػػـ -12

يتنػ ػػاوؿ التفسػ ػػير المحاسػ ػػبة التػ ػػي يجػ ػػب أف يتبعهػ ػػا مسػ ػػتممو
التحػػوي ت مػػف الممتمكػػات ،اآلوت والمعػػدات مػػف "العم ػ ـ"
ويقرر وجوب ا تراؼ المستمـ لأليؿ بالقيمة العادلة لػه كمػا
بت ػػاريآ التحوي ػػؿ ن ػػدما تط ػػابؽ الممتمك ػػات اآلوت والمع ػػدات
المحول ػػة لتعري ػػؼ األي ػػؿ م ػػف وجه ػػة نظ ػػر المس ػػتمـ ،ويج ػػب
ن
او تػ ػراؼ بالقيػػػد الػ ػػداسف ك ػػإيرادات وفق ػ ػاً لممعي ػػار المحاسػ ػػبي
الدولي رقـ  :12اإليرادات.

التحسينات ما المعايير الدولية لمتقارير المالية اليادرة فػي
اـ 4223

إف تطبيػػؽ التحسػػينات مػػا المعػػايير الدوليػػة لمتقػػارير الماليػػة
اليػ ػػادرة فػ ػػي ػ ػػاـ  4223والتػ ػػي ػ ػ نػدلت المعػ ػػايير الدوليػ ػػة
لمتقػػارير الماليػػة أرقػػاـ  ،2 ،5 ،4ومعػػايير المحاسػػبة الدوليػػة
أرقاـ  ،93 ،92 94 ،12 ،14 ،4 ،1تفسير لجنة تفسيرات
التقارير المالية الدولية أرقاـ  14 ,3لـ يكف له أي أثر مادي
ما المبال المدرجة في البيانات المالية.

تحويؿ موجودات مف العم ـ

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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المعدلة (يتبع)
تطبيؽ المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة و ّ

5/4

المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة المصدرة والتي لـ يحف موعد تطبيقها بعد

لـ تقـ الشركة بتطبيؽ المعايير الدولية لمتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية الميدرة والتي لـ يحف مو د تطبيقها بعد:
المعدلة
المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة و ّ

يسري تطبيقها لمفترات
السنوية التي تبدأ مف أو بعد

تعدي ت ما المعيار الدولي لمتقارير المالية رقػـ  1المتعمػؽ
بإ فػػاـات مح ػػدودة م ػػف إفيػػاحات المعي ػػار ال ػػدولي لمتق ػػارير
المالي ػػة رق ػػـ  4المتعمق ػػة بأرق ػػاـ المقارن ػػة ن ػػد تبن ػػي المع ػػايير
الدولية إل داد التقارير المالية لممرة األولا.

 1يوليو 4212

تعدي ت ما المعيار الدولي لمتقارير المالية رقػـ  4األدوات
الماليػػة :اإلفيػػاحات – المتعمػػؽ بإفيػػاحات حػػوؿ تحػػوي ت

 1يوليو 4211

الموجودات المالية.

تعدي ت ما المعيار المحاسػبي الػدولي رقػـ  – 94األدوات
المالي ػ ػػة :الع ػ ػػرض – التع ػ ػػدي ت المتعمق ػ ػػة بتي ػ ػػنيؼ حق ػ ػػوؽ

 1فبراير 4212

اإليدار.

تعػػدي ت مػػا تفسػػير لجنػػة تفسػػيرات التقػػارير الماليػػة الدوليػػة
رقـ  :16الدفع المسبؽ لمحد األدنا لمتطمبات التمويؿ

 1يناير 4211

تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقـ  -13إطفػاـ
المطموبات المالية بواسطة أدوات حقوؽ الممكية.

 1يوليو 4212

التحس ػػينات الس ػػنوية م ػػا المع ػػايير الدولي ػػة لمتق ػػارير المالي ػػة
الي ػػادرة ف ػػي ػػاـ  4212تش ػػمؿ التع ػػدي ت م ػػا المع ػػايير
الدولي ػػة لمتق ػػارير المالي ػػة أرق ػػاـ  4 ،9 ،1ومع ػػايير المحاس ػػبة
الدوليػػة أرقػػاـ  ،96 ،44 ،1وتفسػػير لجنػػة تفسػػيرات التقػػارير
المالية رقـ .19

 1يناير  ،4211باستثناـ المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ
 9ومعيار المحاسبة الدولي رقـ  44التػي يسػري تطبيقهػا فػي
 1يوليو 4212

الضريبة المؤجمة :استرداد الموجودات األساسية  -تعػدي ت
ما المعيار المحاسبي الدولي رقـ  :14ضراسب الد ؿ

 1يناير 4214

تع ػػديؿ م ػػا المعي ػػار ال ػػدولي لمتق ػػارير المالي ػػة رق ػػـ  :1إلغ ػػاـ
التواريآ المحددة ند ا تمادو لممرة األولا

 1يوليو 4211

تعػػديؿ مػػا المعيػػار الػػدولي لمتقػػارير الماليػػة رقػػـ  :1معػػدؿ
التض ـ المرتفع الحاد

 1يوليو 4211

تتوقع اإلدارة أف إ تماد هذو المعايير والتفسيرات أ
في فترة التطبيؽ األولية.

و في الفترات المستقبمية لف يكوف له أثر مادي مػا البيانػات الماليػة لمشػركة

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.

44

إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع)
5

ممخص بأهـ السياسات المحاسبية

3/5

أساس اإلعداد

4/5

أساس التحضير

ػاـ مػػا المعػػايير الدوليػػة لمتقػػارير الماليػػة ومتطمبػػات أحكػػاـ القػػانوف اإلتحػػادي لدولػػة اإلمػػارات العربيػػة
تػػـ إ ػػداد البيانػػات الماليػػة بنػ ً
المتحػػدة رق ػػـ  2لسػػنة  1326وتعدي ت ػػه وأحكػػاـ القػػانوف اوتحػػادي رق ػػـ  4لسن ػػة  4224المتعم ػػؽ بإنشػػاـ هيسػػة التػػأميف فػػي
اإلمارات العربية المتحدة.
ػاـ مػا مبػدأ التكمفػة التاري يػة ،باسػتثناـ إ ػادة تقيػيـ بعػض اإلسػتثمارات العقاريػة واألدوات الماليػة .إف
تـ إ داد البيانات الماليػة بن ً
التكمفة التاري ية بيفة امة تمثؿ القيمة العادلة لمثمف المحدد المقدمة مقابؿ تبادؿ الموجودات.

إف أهـ السياسات المحاسبية المتبعة هي كما يمي:
 5/5التغيير في السياسة المحاسبية
المعيار المحاسبي الدولي رقـ  62اإلستثمارات العقارية

قامت الشػركة فػي سػنة  ،4223بتغييػر سياسػتها المحاسػبية والمتعمقػة بتسػجيؿ اإلسػتثمارات العقاريػة مػف طريقػة التكمفػة إلػا طريقػة
بناـ ما المعيار المحاسبي الدولي رقـ  62اإلستثمارات العقارية.
القيمة العادلة ً

إف التغيػػر فػػي السياسػػة المحاسػػبية قػػد تػػـ تطبيقػػه بشػػكؿ رجعػػي وتػػـ إ ػػادة بيػػاف البيانػػات الماليػػة المقارنػػة وفق ػاً لممعيػػار المحاسػػبي
الدولي  2السياسات المحاسبية ،التغييػرات فػي التقػديرات واأل طػاـ والمعيػار المحاسػبي الػدولي رقػـ  1المعػدؿ  – 4224ػرض
البيانات المالية.
إف أثر التغيير فػي السياسػات المحاسػبية كمػا فػي  91ديسػمبر  4223كػاف زيػادة فػي اإلسػتثمارات العقاريػة بمبمػ 45,225,214
درهػػـ واإل ت ػراؼ ب ػربح مػػف إ ػػادة التقيػػيـ فػػي األربػػاح أو ال سػػاسر بمبمػ  4,222,222درهػػـ أنظػػر اإليضػػاح  . 13ولقػػد إزدادت
ي ػافي أربػػاح سػػنة  4223بمبم ػ  4,222,222درهػػـ نتيجػػة لهػػذو السياسػػة الجديػػدة .إف قيمػػة اإلسػػتثمارات العقاريػػة كمػػا فػػي 91
ديسمبر  4223بمغت  21,222,222درهـ نتيجة لهذا التغيير أنظر اإليضاح . 4
المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ ; األدوات المالية

كما ا تمدت الشركة المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ  3األدوات المالية في سنة  4223مقدماً مف تاري ه الفعمي .وقػد ا تػارت
الشركة  91ديسمبر  4223لتاريآ التطبيؽ األولي أي التػاريآ الػذي قامػت الشػركة بتقيػيـ موجوداتهػا الماليػة وحيػث أف هػذو هػي
فترة التقرير األولا منذ يدور المعيار بتاريآ  14نوفمبر .4223
إف المعي ػػار ال ػػدولي لمتق ػػارير المالي ػػة رق ػػـ  3يح ػػدد كيفي ػػة تي ػػنيؼ وقي ػػاس الموج ػػودات المالي ػػة .ويتطم ػػب أف ي ػػتـ تي ػػنيؼ كام ػػؿ
الموج ػػودات المالي ػػة مػػػا أس ػػاس نم ػػوذج أ م ػػاؿ المنشػػػأة إلدارة الموج ػػودات المالي ػػة وال يػػػاسص التعاقدي ػػة م ػػف الت ػػدفؽ النقػ ػػدي
لمموجودات المالية .يتـ قياس الموجودات المالية حالياً إما بالتكمفة المطفأة أو القيمة العادلة.
يػػتـ قيػػاس أدوات الػػديف بالتكمفػػة المطفػػأة فقػػط فػػي حالػػة أ يػتـ اإلحتفػػاظ بػالموجودات فػػي إطػػار نمػػوذج األ مػػاؿ الػػذي يهػػدؼ إلػػا
اإلحتفػػاظ بػػالموجودات لمحيػػوؿ مػػا التػػدفقات النقديػػة التعاقديػػة و ب الشػػروط التعاقديػػة لمموجػػودات الماليػػة ينػػتج نهػػا تػػدفقات
نقديػة فػي تػواريآ محػددة التػػي هػي وحػدها دفعػات أليػؿ الػػديف والفاسػدة مػا المبمػ الرسيسػي المسػػتحؽ .إذا لػـ يػتـ تحقيػؽ أي مػػف
هذو المتطمبات يتـ تينيؼ األداة المالية بالقيمة العادلة مف ؿ األرباح أو ال ساسر .باإلضافة إلا ذلؾ ،حتا لػو كػاف األيػؿ
يحقؽ متطمبات التكمفػة المطفػأة فػإف الشػركة قػد ت تػار بتػاريآ او تػراؼ األولػي أف تيػنؼ الموجػودات الماليػة بالقيمػة العادلػة مػف
ؿ األرباح أو ال ساسر إذا كاف ذلػؾ يمغػي أو يقمػؿ بشػكؿ جػوهري ػدـ تطػابؽ المحاسػبة .فػي الفتػرة الحاليػة ،لػـ ت تػار الشػركة
تينيؼ أية أدوات ديف تستوفي متطمبات التكمفة المطفأة بالقيمة العادلة مف ؿ األرباح أو ال ساسر.
يتـ فقط ا تبار الموجودات المالية التي تـ تينيفها وقياسها بالتكمفة المطفأة إلن فاض القيمة.
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يػػتـ تيػػنيؼ وقيػػاس اوسػػتثمارات فػػي األدوات الماليػػة بالقيمػػة العادلػػة مػػف ػ ؿ األربػػاح أو ال سػػاسر إو إذا كػػاف اوسػػتثمار فػػي
حقوؽ الممكية مير محتفظ به لممتاجرة ويتـ تينيفه بالقيمة العادلة مف ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ر .إذا تـ تينيؼ اوسػتثمار فػي
حقوؽ الممكية بالقيمة العادلة مف ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ر ،فإف جميع المكاسب وال ساسر باستثناـ إيرادات أنيبة األرباح التي
يتـ اإل تراؼ بها وفقاً لممعيار المحاسبي الػدولي رقػـ  12اإليػرادات ،يػتـ او تػراؼ بهػا فػي الػد ؿ الشػامؿ اآل ػر وو يػتـ تيػنيفها
وحقاً في الربح أو ال سارة.
قاـ مجمس اإلدارة بمراجعة وتقييـ جميع الموجودات الماليػة لمشػركة كمػا فػي تػاريآ التطبيػؽ األولػي لممعيػار الػدولي لمتقػارير الماليػة
رقـ  .3ونتيجة لذلؾ:
• يتـ قياس استثمارات الشركة في أدوات الديف التي تفي بالمتطمبات المطموبة بالتكمفة المطفأة؛
• معظـ األدوات المالية لمشركة مير محتفظ بها لممتاجرة وتـ تينيفها بالقيمة العادلة مف ػ ؿ الػد ؿ الشػامؿ اآل ػر؛ باسػتثناـ
اوستثمار في األسهـ مير المسعرة التي تـ إستبعادها في سنة .4223
• يتـ قياس اوستثمارات المتبقية في المحافظ اإلستثمارية بالقيمة العادلة مف ؿ األرباح أو ال ساسر.
إف إ ادة تينيؼ الموجودات المالية نتيجة لمتطبيؽ األولي لممعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ  3قد ميػر إمػا أسػاس القيػاس و/أو
سياسة او ت ارؼ بمكاسب أو ساسر الموجودات المالية التالية لمشركة:
• بعػػض اوسػػتثمارات فػػي األدوات الماليػػة التػػي كػػاف قياسػػها سػػابقاً بالقيمػػة العادلػػة وتيػػنيفها مػػا أنهػػا متاحػػة لمبيػػع تػػـ إ ػػادة
تينيفها بالقيمة العادلة مف ؿ األرباح أو ال ساسر؛ و
• اوستثمارات المتبقيػة فػي األدوات الماليػة التػي كػاف قياسػها سػابقاً بالقيمػة العادلػة وتيػنيفها مػا أنهػا متاحػة لمبيػع تػـ تيػنيفها
بالقيمة العادلة مف ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ر؛
لممزيد مف المعمومات والتفاييؿ ف التينيؼ الجديد يرجا مراجعة إيضاح .2
إف تطبيؽ المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ  3قد أثر ما سػنة  4223دوف إ ػادة بيػاف الفتػرة السػابقة .لػـ تكػف هنػاؾ مميػات
إسػ ػػتبعاد إلسػ ػػتثمارات بالقيمػ ػػة العادلػ ػػة مػ ػػف ػ ػ ؿ الػ ػػد ؿ الشػ ػػامؿ اآل ػ ػػر ،ولػ ػػذلؾ فػ ػػإف الزيػ ػػادة فػ ػػي القيمػ ػػة العادلػ ػػة فقػ ػػط بمبم ػ ػ
 42,264,624درهػػـ تػػـ اإل ت ػراؼ بهػػا فػػي الػػد ؿ الشػػامؿ اآل ػػر فيمػػا يتعمػػؽ بهػػذو اوسػػتثمارات .تػػـ او ت ػراؼ بان فػػاض القيمػػة
العادلػػة ل سػػتثمارات التػػي ت ػػـ قياسػػها بالقيمػػة العادلػػة مػػف ػ ؿ األربػػاح أو ال سػػاسر بمبمػػ  11,264,424درهػػـ فػػي الػػربح أو
ال سارة إيضاح . 13
6/5

عقود التأميف

التعريؼ
تقوـ الشركة بإيدار قود يتـ بموجبها تحويؿ م اطر التأميف .إف قود التأميف هي تمؾ العقود التي يتـ بموجبها تحويؿ م اطر
تأميف جوهرية .كمؤشر اـ فإف الشركة تعتبر م اطر التأميف الجوهرية تتمثػؿ فػي إمكانيػة وجػود إلتػزاـ بالػدفع نتيجػة لوقػوع حػدث
مؤمف ميه بحد أدنا يبم  %12بالزيادة ف اإللتزامات الناشسة في حالة دـ وقوع ذلؾ الحدث المؤمف ميه.
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اإل تراؼ والقياس
ػاـ مػا
بناـ ما طوؿ الفترة الزمنيػة لتغطيػة م ػاطر قػد التػأميف وكػذلؾ بن ً
يتـ تينيؼ قود التأميف إلا قسميف أساسييف وذلؾ ً
ثبات أو دـ ثبات الشروط المشار لها في ذلؾ العقد.
تتمثؿ قود التأميف في التأميف ضد الحوادث الش يية والتأميف ما الممتمكات.
إف التأميف ضد الحػوادث الش يػية يػتـ مػف لػه حمايػة مػ ـ الشػركة مػف الم ػاطر الناتجػة ػف الضػرر الػذي ييػيب طػرؼ
ثالث ؿ أنش طة يمارسها بشكؿ طبيعي ومعقوؿ .إف األضرار التي تغطيها قود التأميف تتضمف كمتػا األحػداث التػي تػـ التعاقػد
ميهػا والتػي لػـ يػػتـ التعاقػد ميهػا .إف الحمايػة المثاليػػة المقدمػة يػتـ تيػػميمها أليػحاب العمػؿ الػذيف قػػد ييػبحوف ممػزميف قانونيػاً
إلتزم ػػات أي ػػحاب العم ػػؿ وألشػ ػ اص أو مػ ػ ـ ال ػػذيف ق ػػد يي ػػبحوف مم ػػزميف بتس ػػديد
ا
بتس ػػديد تعويض ػػات لم ػػوظفيف متض ػػرريف
تعويضات لجهة ثالثة إليابات جسدية أو أضرار الممتمكات اإللتزاـ العاـ .
بالنسػػبة لمتػػأميف مػػا الممتمكػػات ،يػػتـ مػػف لػػه تعػػويض مػ ـ الشػػركة ػػف األضػرار التػػي لحقػػت بممتمكػػاتهـ أو ػػف قيمػػة تمػػؾ
الممتمكات التي فقدوها ،وكذلؾ بالنسبة لمزباسف المؤمنيف ما ممتمكات مست دمة في أنشطتهـ التجارية فإنه مف الممكف تعويضهـ
ف ال سارة التي تمحؽ بهـ نتيجة دـ إستطا تهـ إست داـ تمؾ الممتمكػات المػؤمف ميهػا فػي أنشػطتهـ التجاريػة تغطيػة م ػاطر
إنقطاع األ ماؿ .
يتـ تسجيؿ أقساط ال تأميف الناتجة ف قود التأميف المذكورة كػإيرادات لمسػنة أقسػاط تػأميف مكتسػبة مػا أسػاس الفتػرات الزمنيػة
المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطية التأمينية  .يتـ تسجيؿ أقساط التأميف المكتتبة مف ؿ قػود تػأميف والمتعمقػة بأ طػار و
ازلػػت قاسمػػة بنهايػػة تػػاريآ فت ػرة التقريػر ضػػمف المطموبػػات كأقسػػاط تػػأميف ميػػر مكتسػػبة .وتبػػيف األقسػػاط فػػي ال ػربح أو ال سػػارة قبػػؿ
تنزيؿ العمووت.
يػػتـ إدراج المطالبػػات وميػػاريؼ تسػػويات ال سػػاسر المتكبػػدة فػػي ال ػربح أو ال سػػارة مػػا أسػػاس اإللت ػزاـ المتوقػػع لتعػػويض حػػاممي
قود التأميف أو أطراؼ أ رى متضررة مف حاممي تمؾ العقود.
قود معيدي التأميف المبرمة
إف العقػػود التػػي تبرمهػػا الشػػركة مػػع معيػػدي التػػأميف والتػػي بموجبهػػا يػػتـ تعػػويض الشػػركة ػػف ال سػػاسر المتكبػػدة ػػف قػػد أو قػػود
يادرة ف الشركة والتي تتماشا مع متطمبات التبويب لعقود التأميف يتـ إدراجها كعقود معيدي التأميف .إف العقود التػي و تتوافػؽ
مع متطمبات هذا التينيؼ يتـ إظهارها كموجودات مالية .تظهر العقود المبرمة مع جهات تػأميف أ ػرى ضػمف قػود التػأميف .إف
المنػػافع التػػي تسػػتحؽ لمشػػركة بموجػػب قػػود معيػػدي التػػأميف يػػتـ اإل ت ػراؼ بهػػا كموجػػودات قػػود معيػػدي التػػأميف .تقػػوـ الشػػركة
بمراجعػػة موجػػودات قػػود معي ػػدي التػػأميف بيػػورة منتظمػػة لتحديػػد سػػاسر إن ف ػػاض القيمػػة .إذا ك ػػاف هنػػاؾ دووت كافيػػة مػػا
إن فػػاض قيمػػة موجػػودات قػػود معيػػدي التػػأميف تقػػوـ الشػػركة بت فػػيض قيمػػة هػػذو الموجػػودات إلػػا القيمػػة القابمػػة لإلسػػترداد وتػػدرج
سػػاسر إن فػػاض القيمػػة فػػي ال ػربح أو ال سػػارة .إف المبػػال المسػػتردة مػػف أو إلػػا معيػػدي التػػأميف يػػتـ قياسػػها بيػػورة منتظمػػة مػػع
المبال المتعمقة بعقود إ ادة التأميف وبموجػب بنػود كػؿ قػد مػف قػود إ ػادة التػأميف مػا حػدة .إف مطموبػات إ ػادة التػأميف فهػي
في مالبيتها أقساط مستحقة لعقد إ ادة التأميف ويتـ اإل تراؼ بها كمياريؼ ند إستحقاقها.
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مطموبات قود التأميف
يتـ إ داد مطموبات قود التأميف مقابؿ المطالبات الموقوفة لكؿ المطالبات المبم نها لمشػركة والتػي و تػزاؿ ميػر مسػددة بتػاريآ
التقرير باإلضافة إلا المطالبات التي حدثت ولـ يتـ اإلب غ نها .إف م يص األقسػاط ميػر المكتسػبة المػدرج ضػمف مطموبػات
قػػود التػػأميف يتكػػوف مػػف الجػػزـ المقػ نػدر مػػف إجمػػالي األقسػػاط المكتتبػػة الػػذي ي ػػص فت ػرات تػػأميف وحقػػة لنهايػػة فت ػرة التقريػػر .يػػتـ
إحتساب الم يػص بنسػبة  %62مػف يػافي األقسػاط المكتتبػة لجميػع أنشػطة التػأميف مػا ػدا البحػري والتػي يػتـ إحتسػابها بنسػبة
 %45والسيارات بنسبة .%45
إف حية معيدي التأميف المتعمقة بالمطالبات الموقوفة والمطالبات التي حدثت ولػـ يػتـ اإلبػ غ نهػا واألقسػاط ميػر المكتسػبة يػتـ
إدراجها ضمف موجودات قود معيدي التأميف في البيانات المالية.
تكاليؼ اإلستحواذ المؤجمة
إف العمووت والتكاليؼ ال اية بضماف الحيػوؿ مػا قػود تػأميف جديػدة وتجديػد قػود التػأميف القاسمػة ،والتػي تتفػاوت مػف قػد
بناـ ما شروط البوالص ومدة إكتساب األقساط المتعمقة بها.
إلا ر يتـ إطفاسها ً
تعويضات الحطاـ والتنازؿ
يتـ األ ذ في اإل تبار العاسد المتوقع مف الحطاـ وتعويضات التنازؿ ند قياس اإللتزاـ لمقابمة المطالبات.
فحص كفاية اإللتزامات
بتاريآ كؿ بياف مركز مالي يػتـ فحػص كفايػة اإللت ازمػات لمتأكػد مػف كفايػة مطموبػات قػود التػأميف اليػافية مػف تكػاليؼ اإلكتسػاب
المؤجمة .ند القيػاـ بهػذا الفحػص ،يػتـ إسػت داـ أفضػؿ التقػديرات الماليػة لمتػدفقات النقديػة التعاقديػة المسػتقبمية وميػاريؼ التعامػؿ
وادارة المطالبات باإلضافة إلا إيرادات اإلستثمارات لمموجودات التي تقابػؿ هػذو المطموبػات .يػتـ تحميػؿ أي جػز حػاوً فػي الػربح
أو ال سارة وذلؾ بشطب تكاليؼ اإلكتساب المؤجمة أووً وأ ذ م يص ساسر ناتج ف فحص كفاية اإللتزامات وحقاً.
الذمـ المدينة والداسنة المتعمقة بعقود التأميف
يتـ تسجيؿ الذمـ المدينة والداسنة ند إستحقاقها ،بما فيها المطموب مف أو إلا الوك ـ ،الوسطاـ وحاممي قود التأميف .في حػاؿ
وجود مؤشر ما وجود سارة في إن فاض قيمة ذمـ التأميف المدينة ،تقوـ الشركة بت فيض القيمة الدفترية لتمؾ الذمـ ويتـ إدراج
ال ساسر الناجمة في األرباح أو ال ساسر.
7/5

اإلعتراؼ باإليراد

يتـ قياس اإليراد بالقيمة العادلة لممبم المستمـ أو الذي سيتـ إست مه

ؿ المسار اإل تيادي لأل ماؿ.

إيرادات قود التأميف
يتـ قياس إيرادات قود التأميف بموجب معايير او تراؼ باإليرادات المنيوص ميهػا فػي قػود التػأميف فػي هػذو البيانػات الماليػة
انظر أ و . 6/9
العمووت المكتسبة ومياريفها
ػاـ
يػػتـ اإل ت ػراؼ بػػالعمووت المكتسػػبة نػػد إتمػػاـ إ ػػادة التػػأميف ويػػتـ اإل تػراؼ بميػػاريؼ العمػػووت نػػد إيػػدار وثيقػػة التػػاميف بنػ ً
ما الشروط والمعدوت المتفؽ ميها مع شركات التأميف و/أو الوسطاـ.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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اإلعتراؼ باإليراد (يتبع)

إيرادات اإليجارات وأنيبة األرباح والفواسد
يتـ إحتساب إيرادات اإليجارات مف اإلستثمارات العقارية المؤجرة بعقود إيجار تشغيمية بطريقة القسط الثابت و ما فترة تمػؾ العقػود
وي ػػتـ إدراجه ػػا بالي ػػافي م ػػف تك ػػاليؼ العق ػػارات المتعمق ػػة به ػػا .ي ػػتـ اإل تػ ػراؼ بػ ػإيرادات اني ػػبة األرب ػػاح ن ػػدما ي ػػؤوؿ لمش ػػركة ح ػػؽ
اس ػػت مها .ي ػػتـ اإل تػ ػراؼ ب ػػإيرادات الفواس ػػد م ػػا أس ػػاس الفتػ ػرات الزمني ػػة والمب ػػال األساس ػػية ومع ػػدؿ س ػػعر الفاس ػػدة المطب ػػؽ .وي ػػتـ
اإل تراؼ بالحد األدنا المضموف لمفاسدة المتعمقة باألوراؽ المالية المحتفظ بها حتا اإلستحقاؽ والتي لها معدوت فاسدة متغيرة في
الفعاؿ ،ويػتـ اإل تػراؼ بالفاسػدة التػي تزيػد ػف الحػد األدنػا المضػموف ،إف
األرباح أو ال ساسر وذلؾ باست داـ طريقة سعر الفاسدة ن
وجدت ،ند إستحقاؽ األدوات المالية.
8/5

عمالت أجنبية

ألمراض البيانات المالية فإنه تـ رض نتاسج أ ماؿ الشركة ومركزها المالي بالدرهـ اإلماراتي والذي يعتبر العممة المست دمة فػي
الشركة و ممة رض البيانات المالية.

ند إ داد البيانات المالية لمشركة ،يتـ تسجيؿ المعام ت بالعم ت ب ؼ العممة المست دمة في الشركة العممة األجنبية مػا
أسػاس أسػعار اليػرؼ السػاسدة بتػاريآ تمػػؾ المعػام ت .بنهايػة كػؿ فتػرة تقريػر ،يػػتـ إ ػادة تحويػؿ البنػود الماليػة المدرجػة بػػالعم ت
األجنبيػػة مػػا أسػػاس أسػػعار اليػػرؼ السػػاسدة بنهايػػة فتػرة التقريػػر .يػػتـ إ ػػادة تحويػػؿ البنػػود ميػػر الماليػػة بػػالعم ت األجنبيػػة والتػػي
تظهر بقيمتها العادلػة مػا أسػاس أسػعار اليػرؼ السػاسدة نػد تحديػد القيمػة العادلػة لهػا .و يػتـ إ ػادة تحويػؿ البنػود ميػر الماليػة
بالعم ت األجنبية والتي يتـ قياسها طبقاً لمتكمفة التاري ية.
يتـ اإل تراؼ بفروقات تحويؿ العم ت في األرباح أو ال ساسر في الفترة التي تنشأ فيها.
9/5

ممتمكات ومعدات

تظهػػر الممتمكػػات والمعػػدات بالتكمفػػة ناقي ػاً اإلسػػته ؾ المت ػراكـ و سػػاسر إن فػػاض القيمػػة .تشػػمؿ التكمفػػة التاري يػػة الميػػاريؼ
المنسوبة بشكؿ مباشر إلا إمت ؾ أيؿ.
يػػتـ إدراج التكػػاليؼ ال حقػػة فػػي القيمػػة المدرجػػة لأليػػؿ أو إحتسػػابها كأيػػؿ منفيػػؿ حسػػبما يكػػوف م سمػاً فقػػط نػػدما يكػػوف مػػف
المرجح أف تد ؿ الشػركة فواسػد إقتيػادية مسػتقبمية مرتبطػة بالبنػد المعنػي ويكػوف باإلمكػاف قيػاس التكمفػة بشػكؿ موثػوؽ .يػتـ إدراج
كافة مياريؼ اإلي ح والييانة األ رى في األرباح أو ال ساسر ؿ الفترة المالية التي تـ إنفاقها فيها.

يتـ احتساب اوسته ؾ لتنزيػؿ تكمفػة الممتمكػات والمعػدات وفقػاً لقا ػدة القسػط الثابػت و مػا أسػاس العمػر اوقتيػادي المنػتج لهػذو
الموجودات .إف النسب السنوية األساسية المست دمة في احتساب اإلسته ؾ هي كما يمي:
%
أثاث وتركيبات
سيارات
معدات وممحقات الحاسب اآللي

45
99,99
42

تػػتـ مراجعػػة القػػيـ المتبقيػػة لمموجػػودات وكػػذلؾ أ مارهػػا اإلنتاجيػػة حسػػبما يكػػوف م سمػاً بتػػاريآ كػػؿ فت ػرة تقريػػر سػػنوي مػػع إدراج أيػػة
تغيرات بأثر مستقبمي.
يتـ فض القيمة الدفترية لأليؿ مباشػرة إلػا القيمػة الممكػف إسػتردادها إذا كانػت القيمػة المدرجػة لأليػؿ أكبػر مػف قيمتػه الممكػف
إستردادها.
يتـ تحديد األرباح أو ال ساسر الناتجة ف بيػع أو إسػتبعاد الموجػودات مػا أسػاس الفػرؽ بػيف اسػد البيػع ويػافي القيمػة المدرجػة
لتمؾ الموجودات ويتـ اإل تراؼ بها في األرباح أو ال ساسر.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.

49

إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع)
5

ممخص بأهـ السياسات المحاسبية (يتبع)

:/5

أعماؿ رأسمالية قيد التنفيذ

;/5

استثمارات عقارية

32/5

موجودات غير ممموسة

33/5

إنخفاض قيمة الموجودات الممموسة

يتـ تسجيؿ الممتمكات في طور اإلنشاـ لإلنتاج أو توريد أو أمراض إدارية أو ألمراض مير محددة ما أساس التكمفة بعد تنزيؿ
سػػاسر إن فػػاض القيمػػة المعتػػرؼ بهػػا .نػػدما يكػػوف األيػػؿ جػػاهز إلسػػتعماله المقػػرر ويػػتـ البػػدـ بتشػػغيمه يػػتـ تحويػػؿ األ مػػاؿ
الرأسمالية قيد التنفيذ إلا البنػد ال ػاص بهػا فػي الممتمكػات والمعػدات أو الموجػودات ميػر الممموسػة ويػتـ إسػته كه أو إطفػاؤو وفقػاً
لسياسات الشركة.
يتـ القياس األولي ل ستثمارات العقارية والتي يحتفظ بها لمحيوؿ ما إيرادات إيجار و /أو زيػادة قيمتهػا بمػا فيهػا ممتمكػات قيػد
اإلنشاـ لهذو األمراض بالتكمفة ومف ضمنها تكػاليؼ المعاممػة .ويػتـ وحقػاً قيػاس اوسػتثمارات العقاريػة بالقيمػة العادلػة .يػتـ إدراج
األرباح أو ال ساسر الناتجة ف التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات العقارية في األرباح أو ال ساسر في نفس الفترة التي تنػتج
فيها.
إف الموجودات مير الممموسة المتحيػؿ ميهػا بيػورة منفيػمة يػتـ إدراجهػا بالتكمفػة بعػد تنزيػؿ اإلطفػاـ المتػراكـ وان فػاض القيمػة
المتػراكـ .تضػػـ التكمفػػة تكمفػػة الشػراـ إضػػافةً إلػػا أيػػة تكػػاليؼ أ ػػرى ايػػة باإلقتنػػاـ .يػػتـ احتسػػاب ميػػاريؼ إطفػػاـ لتنزيػػؿ تكمفػػة
الموجودات ميػر الممموسػة وفقػاً لقا ػدة القسػط الثابػت و مػا أسػاس مػر إنتػاجي مق نػدر ب ػ  4سػنوات .يػتـ مراجعػة العمػر اإلنتػاجي
وطريقة اإلطفاـ سنوياً ويتـ إدراج أية تغييرات بالتقديرات بطريقة مستقبمية.

تعمؿ الشركة في نهاية كؿ فترة تقرير ما مراجعة القيـ المدرجة لموجوداتها الممموسة وذلػؾ لتحديػد إف كػاف هنالػؾ مػا يشػير إلػا
أف هذو الموجودات قد تعرضت إلا ساسر ان فاض القيمة .إذا وجد ما يشير إلا ذلؾ يتـ تقدير القيمػة القابمػة لإلسػترداد لأليػؿ
وذلػؾ لتحديػػد سػػاسر إن فػػاض القيمػػة إف وجػػدت  .فػػي حػػاؿ ػػدـ الػتمكف مػػف تقػػدير القيمػػة القابمػػة لإلسػػترداد أليػػؿ محػػدد ،تقػػوـ
الشركة بتقدير القيمة القابمة لإلسترداد لموحدة المنتجة لمنقد التي يعود إليها األيؿ نفسػه .نػدما يمكػف تحديػد أسػس توزيػع معقولػة
وثابتة ،يتـ توزيػع األيػوؿ المشػتركة إلػا وحػدات منتجػة لمنقػد محػددة ،أو يػتـ توزيعهػا إلػا أيػغر مجمو ػة مػف الوحػدات المنتجػة
لمنقد التي يمكف تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها.
إف القيمة القابمة لإلسترداد هي القيمة العادلة لأليؿ ناقياً تكمفة البيع أو القيمة في اإلست داـ ،أيهما أ ما.
في حاؿ تـ تقدير القيمة القابمة لإلسترداد أليؿ أو لوحدة منتجة لمنقد بما يقؿ ف القيمة المدرجة ،يتـ ت فيض القيمػة المدرجػة
لأليؿ الوحدة المنتجة لمنقد إلا القيمة القابمة لإلسترداد .يتـ اإل تراؼ ب ساسر اإلن فػاض مباشػرةً فػي األربػاح أو ال سػاسر ،إو
إذا كاف األيؿ معاد تقييمه فيتـ ندها تسجيؿ ساسر اإلن فاض كتنزيؿ مف م يص إ ادة التقييـ.
فػػي حالػػة إسػػترجاع سػػاسر إن فػػاض القيمػػة تػػتـ زيػػادة القيمػػة المدرجػػة لأليػػؿ الوحػػدة المنتجػػة لمنقػػد إلػػا القيمػػة المعدلػػة القابمػػة
لإلسػػترداد ،بحيػػث و تزيػػد القيمػػة المدرجػػة المعدلػػة ػػف القيمػػة المدرجػػة لأليػػؿ الوحػػدة المنتجػػة لمنقػػد فيمػػا لػػو لػػـ يػػتـ إحتسػػاب
ساسر إن فاض القيمة في السنوات السابقة .يتـ تسػجيؿ إسػترجاع سػاسر إن فػاض القيمػة مباشػرةً فػي األربػاح أو ال سػاسر إو إذا
كػػاف األيػػؿ قػػد تػػـ تسػػجيمه بالقيمػػة المعػػاد تقييمهػػا وفػػي هػػذو الحالػػة يػػتـ تسػػجيؿ إسػػترجاع سػػاسر إن فػػاض القيمػػة كزيػػادة فػػي
م يص إ ادة التقييـ.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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المخصصات

يػتـ أ ػػذ م ييػػات نػػدما يكػػوف مػػا الشػركة أي إلتػزاـ قػػانوني أو إسػػتدولي نػػاتج ػػف أحػداث سػػابقة والتػػي يكػػوف مػػف المحتمػػؿ
المجوـ إلا تدفؽ مف الموارد لتسديد اإللتزاـ ويمكف قياس تكمفتها بشكؿ موثوؽ.

إف المبم المعترؼ به كم يص يمثؿ أفضؿ تقدير لمنفقات المتوقع تسػديدها مقابػؿ اإللتػزاـ الحػالي بنهايػة فتػرة التقريػر مػع األ ػذ
باإل تبار الم اطر و دـ التأكيد المتعمؽ باإللتزاـ .و ندما يتـ قيػاس الم يػص باسػت داـ التػدفقات النقديػة المق نػدرة لتسػديد اإللتػزاـ
الحالي ،فإف قيمته المدرجة هي قيمته الحالية لمتدفقات النقدية باست داـ سعر يعكس مميػات التقيػيـ السػوقية الحاليػة بسػبب مػرور
الوقت والم اطر المحددة لإللتزاـ.
35/5

مكافآت نهاية الخدمة

يتـ إحتساب مبال مكافآت نهاية ال دمة المستحقة لممػوظفيف مػف ميػر مػواطني دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة وفقػاً لقػانوف العمػؿ
في دولة اإلمارات العربية المتحدة ف فترات دمتهـ حتا نهاية فترة التقرير.

ي ػػتـ تس ػػديد المس ػػاهمات المطموب ػػة لمهيس ػػة العام ػػة لممعاش ػػات والتأمين ػػات اوجتما ي ػػة المتعمق ػػة ب ػػالموظفيف المػ ػواطنيف وفقػ ػاً لمق ػػانوف
اوتحادي رقـ  4لدولة اإلمارات العربية المتحدة اليادر في اـ  4222المتعمؽ بالمعاشات والتأمينات اوجتما ية .يػتـ تحميػؿ
هذو المساهمات ما األرباح أو ال ساسر ؿ فترة ال دمة لمموظفيف.
36/5

الموجودات المالية

يتـ اإل تراؼ والغاـ اإل تراؼ بكؿ الموجودات المالية بتاريآ المتػاجرة نػدما يكػوف شػراـ أو بيػع أيػؿ مػالي بموجػب قػد تتطمػب
شروطه تسميـ األيؿ المالي بموجػب الوقػت المحػدد مػف قبػؿ السػوؽ المعنػي .يػتـ قيػاس الموجػودات الماليػة مبػدسياً بالقيمػة العادلػة
باإلضػػافة إلػػا تكػػاليؼ المعاممػػة ،مػػا ػػدا تمػػؾ الموجػػودات الماليػػة الميػػنفة بالقيمػػة العادلػػة مػػف ػ ؿ الػربح أو ال سػػارة والتػػي يػػتـ
قياسها مبدسياً بالقيمة العادلة.
يتـ قياس جميع الموجودات المالية المعترؼ بها إما بالتكمفة المطفأة أو بالقيمة العادلة.
 3/36/5تصنيؼ الموجودات المالية

كػػاف لػػدى الشػػركة الموجػػودات الماليػػة التاليػػة كمػػا فػػي  91ديسػػمبر " :4212النقػػد ومرادفػػات النقػػد" و "قػػروض وذمػػـ مدينػػة" ،و
"إستثمارات بالتكمفة المطفأة" و "موجودات مالية بالقيمة العادلة مف ؿ الربح أو ال سارة" و "موجودات مالية بالقيمة العادلة مػف
ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ر".

 4/36/5الموجودات المالية بالتكمفة المطفأة وطريقة معدؿ الفائدة الفعمي
النقد ومرادفات النقد
يتكػػوف النقػػد ومرادفػػات النقػػد مػػف النقػػد فػػي اليػػندوؽ وأريػػدة البنػػوؾ والوداسػػع القيػػيرة األجػػؿ لػػدى البنػػوؾ والتػػي لػػديها ت ػواريآ
إستحقاؽ أيمية لث ثة أشهر أو أقؿ ويتـ تينيفها كموجودات مالية بالتكمفة المطفأة.
ذمـ تأميف مدينة
ي ػػتـ تي ػػنيؼ ذم ػػـ الت ػػأميف المدين ػػة وال ػػذمـ المدين ػػة األ ػػرى الت ػػي و ي ػػتـ ت ػػداولها ف ػػي س ػػوؽ نش ػػطة وله ػػا دفع ػػات ثابت ػػة أو مح ػػددة
كموجودات مالية بالتكمفة المطفأة باست داـ طريقة سعر الفاسدة الفعمي ناقياً أي إن فاض فػي القيمػة .يػتـ اإل تػراؼ بػد ؿ الفواسػد
بإست داـ سعر الفاسدة الفعمي .باستثناـ األريدة المدينة قييرة األجؿ حيث يكوف اإل تراؼ بالفاسدة مير مادي.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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الموجودات المالية (يتبع)

 4/36/5الموجودات المالية بالتكمفة المطفأة وطريقة معدؿ الفائدة الفعمي (يتبع)
إستثمارات بالتكمفة المطفأة
يتـ قياس أدوات الديف بالتكمفة المطفأة إذا تـ تحقيؽ كؿ مف الشرطيف التالييف:



يتـ اإلحتفاظ بالموجودات في إطار نموذج األ مػاؿ الػذي يهػدؼ إلػا اإلحتفػاظ بػالموجودات لمحيػوؿ مػا التػدفقات النقديػة
التعاقدية؛ و
الشػػروط التعاقديػػة لمموجػػودات الماليػػة ينػػتج نهػػا تػػدفقات نقديػػة فػػي ت ػواريآ محػػددة والتػػي هػػي وحػػدها دفعػػات أليػػؿ الػػديف
والفاسدة ما المبم الرسيسي.

إف أدوات الػػديف التػػي تحقػػؽ هػػذو المتطمبػػات يػػتـ قياسػػها مبػػدسياً بالقيمػػة العادلػػة باإلضػػافة إلػػا تكػػاليؼ المعاممػػة إو إذا كػػاف قػػد تػػـ
تحديػػدها كموجػػودات ماليػػة بالقيمػػة العادلػػة مػػف ػ ؿ ال ػربح أو ال س ػػارة – أنظػػر اإليض ػػاح  9/16/9أدنػػاو ويػػتـ قياسػػها وحقػػاً
بالتكمفة المطفأة باست داـ طريقة الفاسدة الفعمية بعد تنزيؿ إن فاض القيمة أنظر إيضاح  5/16/9أدناو .
وحقاً لإل تراؼ المبدسي ،يجب مػا الشػركة إ ػادة تيػنيؼ أدوات الػديف مػف التكمفػة المطفػأة إلػا القيمػة العادلػة مػف ػ ؿ الػربح
وال سارة إذا تغير هدؼ نموذج األ ماؿ بحيث و يتـ اإليفاـ بمتطمبات التكمفة المطفأة.
إف طريقة معدؿ الفاسدة الفعمي هي طريقة إلحتساب التكمفة المطفأة ألدوات الديف وتوزيػع ميػاريؼ الفواسػد مػا الفتػرات المرتبطػة
بها .إف معدؿ الفاسدة الفعمي هو المعدؿ الذي ي يـ بالضبط جميع المقبوضات لمتػدفقات النقديػة المسػتقبمية ػ ؿ العمػر المتوقػع
ألداة الديف أو ندما يكوف ذلؾ مناسباً ؿ فترة أقير وذلؾ إلا يافي القيمة المدرجة ند اإل تراؼ المبدسي.
يمكف لمشركة أف تقرر بدوف رجوع وذلؾ بتاريآ اإل تراؼ المبػدسي أف يػتـ تيػنيؼ أداة الػديف التػي تفػي بمتطمبػات التكمفػة المطفػأة
أ و كموجودات مالية بالقيمة العادلة مف ؿ الربح أو ال سارة إذا كاف هذا التينيؼ يمغي أو يقمؿ بشكؿ جوهري دـ تطابؽ
المحاسبة لو تـ قياس األيؿ المالي بالتكمفة المطفأة.
 5/36/5الموجودات المالية بالقيمة العادلة مف خالؿ األرباح أو الخسائر

إف أدوات الػػديف التػػي و تفػػي بمتطمبػػات التكمفػػة المطفػػأة المفيػػمة فػػي اإليضػػاح  4/16/9أو التػػي تفػػي بالمتطمبػػات ولكػػف قامػػت
المنشأة بتحديدها كموجػودات ماليػة بالقيمػة العادلػة مػف ػ ؿ الػربح أو ال سػارة نػد اإل تػراؼ المبػدسي يػتـ قياسػها بالقيمػة العادلػة
مف ؿ الربح أو ال سارة .لـ تحدد الشركة أية أدوات ديف كموجودات مالية بالقيمة العادلة مف ؿ الربح أو ال سارة.

وحقاً لإل تراؼ المبدسي ،يتطمب مف الشركة إ ػادة تيػنيؼ أدوات الػديف مػف موجػودات ماليػة بالقيمػة العادلػة مػف ػ ؿ الػربح أو
ال سػارة إلػا التكمفػة المطفػػأة إذا تغيػر هػدؼ نمػػوذج األ مػاؿ بحيػث يبػدأ الوفػػاـ بمتطمبػات التكمفػة المطفػػأة وتػوفي التػدفقات النقديػػة
التعاقديػػة لػػألداة بمتطمبػػات التكمفػػة المطفػػأة .إف إ ػػادة تيػػنيؼ أدوات الػػديف المحػػددة كموجػػودات ماليػػة بالقيمػػة العادلػػة مػف ػ ؿ
الربح أو ال سارة ند اإل تراؼ المبدسي أنظر اإليضاح  1/16/9مير مسموح به.
إف اإلسػػتثمارات فػػي حقػػوؽ الممكيػػة يجػػب تيػػنيفها كموجػػودات ماليػػة بالقيمػػة العادلػػة مػػف ػ ؿ ال ػربح أو ال سػػارة إو إذا قامػػت
الشركة بتحديد اإلستثمار الذي و يحتفظ بها لممتاجرة بالقيمة العادلة مػف ػ ؿ الػد ؿ الشػامؿ اآل ػر نػد اإل تػراؼ المبػدسي كمػا
هو مبيف في اإليضاح  6/16/9أدناو.
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إف الموجودات المالية بالقيمة العادلة مف ؿ الربح أو ال سارة يتـ قياسها بالقيمة العادلة ويتـ اإل تراؼ بأية مكاسب أو سػاسر
ناتجة مف إ ادة القياس في الربح أو ال سارة.

 6/36/5الموجودات المالية بالقيمة العادلة مف خالؿ الدخؿ الشامؿ اآلخر

نػػد اإل ت ػراؼ المبػػدسي ،يمكػػف لمشػػركة أف تقػػوـ با تيػػار بػػدوف رجػػوع لكػػؿ أداة مػػا حػػدة وذلػػؾ لتحديػػد اإلسػػتثمارات فػػي أدوات
حقػوؽ الممكيػة كموجػودات ماليػػة بالقيمػة العادلػة مػف ػ ؿ الػد ؿ الشػامؿ اآل ػر .وو يسػػمح تحديػد اإلسػتثمارات فػي أدوات حقػػوؽ
المحتفظ بها لممتاجرة ضمف الموجودات المالية بالقيمة العادلة مف ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ر.

إف الموجودات المالية تعد محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:


تـ إقتناسها بشكؿ مبدسي بهدؼ بيعها في المستقبؿ القريب ،أو



تمثؿ جزـ مف محفظة أدوات مالية محددة تديرها الشركة معاً ولديها دليؿ فعمي لنمط أداة مالية تحقؽ أرباح مػا المػدى
القيير.

يتـ قياس اإلستثمارات بأدوات حقوؽ الممكية بالقيمة العادلة مف ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ػر بالقيمػة العادلػة باإلضػافة إلػا تكػاليؼ
المعاممػة .ويػتـ قياسػها وحقػاً بالقيمػة العادلػة ويػػتـ إدراج المكاسػب وال سػاسر الناتجػة مػػف تغيػرات القيمػة العادلػػة فػي الػد ؿ الشػػامؿ
اآل ر ويتـ تراكمها في إحتياطي إ ادة تقييـ اإلستثمارات و نػدما يػتـ إسػتبعاد هػذو اإلسػتثمارات فػإف المكاسػب وال سػاسر المتراكمػة
ضمف إحتياطي إ ادة تقييـ اإلستثمارات و يتـ إ ادة تينيفها في الربح او ال سارة بؿ يتـ تينيفها إلا األرباح المستبقاة.
 7/36/5إنخفاض قيمة الموجودات المالية بالتكمفة المطفأة

بتاريآ كؿ بياف مركز مالي ،يتـ مراجعة قيـ الموجودات المالية بالتكمفة المطفأة ،لتحديد إف كاف هنالؾ ما يشير إلا إن فػاض فػي
قيمتها بتاريآ كؿ تقرير .يتـ فض قيمة الموجودات المالية ندما يكوف هنػاؾ دليػؿ موضػو ي بأنػه نتيجػةً لحػدث أو ػدة أحػداث
كانت قد حدثت بعد اإل تراؼ المبدسي لأليؿ المالي ،تكوف قد أثرت ما التدفقات النقدية لإلستثمار.
بالنسبة لإلستثمارات ميػر المدرجػة والميػنفة كمتاحػة لمبيػع ،فػإف الػدليؿ الموضػو ي مػا إن فػاض القيمػة مػف الممكػف أف يشػتمؿ
ما ما يمي:




يعوبات مالية هامة يواجهها الميدر أو الطرؼ المقابؿ أو
ت مؼ أو تأ ر في سداد الفاسدة أو الدفعات األساسية أو
مف المحتمؿ أف المقترض سوؼ يواجه إف ساً أو إ ادة هيكمة مالية.

أمػػا بالنسػػبة لفسػػات معينػػة مػػف الموجػػودات الماليػػة مثػػؿ الػػذمـ المدينػػة التجاريػػة والموجػػودات المقيمػػة فرديػاً مػػا أنهػػا ميػػر من فضػػة
القيمة ،فيتـ تقييمها إلن فاض القيمة ما أساس جما ي .إف الدليؿ الموضو ي لإلن فاض بقيمة محفظة الذمـ المدينة قػد يشػمؿ
ال ب ػرة السػػابقة لمشػػركة فيمػػا ي ػػص تحيػػيؿ الػػدفعات ،والزيػػادة فػػي ػػدد الػػدفعات المتػػأ رة فػػي المحفظ ػة والتػػي تتعػػدى معػػدؿ فت ػرة
اإلستدانة كما قد يشمؿ التغيرات الممحوظة في األوضاع اإلقتيادية المحمية والعالمية المترابطة مع تعثر الذمـ الداسنة.
إف مبمػ اإلن فػػاض بالقيمػػة هػػو الفػػرؽ بػػيف قيمػػة األيػػؿ المدرجػػة والقيمػػة الحاليػػة لمتػػدفقات النقديػػة المسػػتقبمية المقػ نػدرة والم يػػومة
بموجب سعر الفاسدة الفعمي األساسي لأليؿ المالي.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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 7/36/5إنخفاض قيمة الموجودات المالية بالتكمفة المطفأة (يتبع)

ي ػتـ ت فػػيض القيمػػة المدرجػػة لأليػػؿ المػػالي بمبمػ سػػارة اإلن فػػاض بالقيمػػة مباشػرةً ،وذلػػؾ لكافػػة األيػػوؿ الماليػػة بإسػػتثناـ ذمػػـ
التػػأميف المدينػػة ،حيػػث يػػتـ ت فػػيض القيمػػة المدرجػػة مػػف ػ ؿ إسػػتعماؿ حسػػاب م ييػػات .نػػدما تعتبػػر إحػػدى ذمػػـ التػػأميف
المدينػػة ميػػر قابمػػة لمتحيػػيؿ يػػتـ نػػدها إ ػداـ مبم ػ الذمػػة والمبم ػ المقابػػؿ فػػي حسػػاب الم ييػػات ويػػتـ إدراج أيػػة تسػػديدات
مسػػتقبمية مسػػتممة لمبػػال تػػـ الت يػػيص لهػػا ضػػمف حسػػاب الم يػػص .ويػػتـ اإل ت ػراؼ بػػالتغيرات فػػي القيمػػة المدرجػػة لحسػػاب
الم ييات في األرباح أو ال ساسر.
 8/36/5إلغاء اإلعتراؼ بالموجودات المالية

تقوـ الش ركة بإلغاـ اإل تراؼ بالموجودات المالية فقط ندما تنتهي الحقوؽ التعاقدية لمتدفؽ النقدي مف تمػؾ الموجػودات الماليػة أو
ند تحويؿ الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والم اطر المتعمقة بممكية الموجودات المالية إلا طػرؼ ػر .إذا لػـ تقػـ
الشػركة بتحويػػؿ الموجػػودات الماليػػة بشػػكؿ كامػػؿ أو لػػـ تقػػـ بتحويػؿ جميػػع المكاسػػب والم ػػاطر المتعمقػػة بممكيػػة الموجػػودات الماليػػة
واسػتمرت بالسػيطرة مػا تمػؾ الموجػودات الماليػة التػي تػـ تحويمهػا إلػا طػرؼ ػر ،فػإف الشػركة تقػوـ بػاإل تراؼ بفواسػدها المتبقيػة
بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوجب ميها سدادها .أما في حالة إحتفاظ الشركة بشكؿ جػوهري بكافػة م ػاطر ومنػافع الممكيػة
لمموجودات المالية فإف الشركة تستمر باإل تراؼ بالموجودات المالية.

37/5

المطموبات المالية وأدوات حقوؽ الممكية

يتـ تينيؼ المطموبات المالية وأدوات الممكيػة اليػادرة ػف الشػركة بموجػب فحػوى الترتيبػات التعاقديػة المبرمػة وتعريػؼ المطمػوب
المالي وأي أداة ممكية.

 3/37/5أدوات الممكية

إف أداة الممكيػػة هػػي أي قػػد يثبػػت حػػؽ متبقػػي فػػي موجػػودات الشػػركة بعػػد يػػـ جميػػع مطموباتهػػا .يػػتـ تسػػجيؿ أدوات الممكيػػة
الميدرة مف قبؿ الشركة بالمبال المستممة بعد تنزيؿ مياريؼ اإليدار المباشرة.

 4/37/5مطموبات مالية

تضػػـ المطموبػػات الماليػػة ذمػػـ التػػأميف الداسنػػة والمطموبػػات األ ػػرى ويػػتـ قياسػػها مبػػدسياً بالقيمػػة العادلػػة مطروح ػاً منهػػا ميػػاريؼ
ػاـ
المعػػام ت ويػػتـ قياسػػها وحقػاً بالتكمفػػة المطفػػأة بإسػػت داـ طريقػػة معػػدؿ الفاسػػدة الفعمػػي حيػػث يػػتـ اإل تػراؼ بميػػاريؼ الفواسػػد بنػ ً
ما العاسد الفعمي ،باستثناـ األريدة الداسنة قييرة األجؿ حيث يكوف اإل تراؼ بالفاسدة مير مادي.
إف طريقػػة معػػدؿ الفاسػػدة الفعمي ػة هػػي طريقػػة إلحتسػػاب التكمفػػة المطفػػأة لممطموبػػات الماليػػة وتوزيػػع ميػػاريؼ الفواسػػد مػػا الفت ػرات
المرتبطػػة بهػػا .إف معػػدؿ الفاسػػدة الفعمػػي هػػو المعػػدؿ الػػذي ي يػػـ بالضػػبط الػػدفعات النقديػػة المسػػتقبمية المتوقعػػة فػػي إطػػار العمػػر
الزمني المتوقع لممطموبات المالية أو ؿ فترة أقير ،ندما يكوف ذلؾ مناسبا.

 5/37/5إلغاء اإلعتراؼ باإللتزامات المالية

تقوـ الشركة بإلغاـ او تراؼ بالمطموبات المالية فقط ندما يتـ استيفاـ اولتزاـ التعاقدي لمشركة أو إلغاسه أو إنتهاـ مدته.
38/5

توزيع األرباح

يػػتـ اإل ت ػراؼ بتوزيػػع أربػػاح المسػػاهميف كمطموبػػات فػػي البيانػػات الماليػػة لمشػػركة فػػي الفت ػرة التػػي يػػتـ فيهػػا موافقػػة المسػػاهميف مػػا
توزيعات األرباح.
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ؿ تطبيؽ السياسات المحاسػبية لمشػركة والموضػحة فػي اإليضػاح  ،9قامػت إدارة الشػركة بات ػاذ أحكػاـ ،وتقػديرات ،وافت ارضػات
معينة ليست جميػة الوضػوح مػف ميػادر أ ػرى .تعتمػد التقػديرات واوفت ارضػات المرتبطػة بهػا مػا ال بػرة التاري يػة و وامػؿ أ ػرى
تعتبر ذات قة .ومف الممكف أف ت تمؼ النتاسج الفعمية ف هذو التقديرات.
يػػتـ مراجعػػة هػػذو التقػػديرات واإلفت ارضػػات بشػػكؿ مسػػتمر .يػػتـ تسػػجيؿ اإل ػػت ؼ فػػي التقػػديرات المحاسػػبية فػػي الفتػرة التػػي يػػتـ فيهػػا
إ ادة مراجعة هذو التقديرات وذلؾ في حالة أف التعدي ت الناتجة ف إ ادة التقييـ تؤثر فقط مػا تمػؾ الفتػرة .أمػا فػي حالػة كػوف
التعػػدي ت الناتجػػة ػػف إ ػػادة مراجعػػة التقػػديرات تػػؤثر فػػي فت ػرة المراجعػػة والفت ػرات المسػػتقبمية فيػػتـ تسػػجيمها فػػي تمػػؾ الفت ػرات .إف
األحكػػاـ والتقػػديرات الحساسػػة التػػي ات ػػذتها اإلدارة والتػػي لهػػا م ػػاطر هامػػة قػػد ينػػتج نهػػا تعػػدي ت ماديػػة مػػا المبػػال المدرجػػة
لمموجودات والمطموبات ؿ السنة المالية القادمة هي كما يمي:
3/6

تصنيؼ اإلستثمارات

4/6

إنخفاض قيمة ذمـ التأميف المدينة

5/6

إنخفاض قيمة اإلستثمارات بالتكمفة المطفأة

6/6

تقدير القيمة العادلة الستثمارات عقارية

تقوـ إدارة الشركة بتينيؼ اإلستثمار كإستثمارات بالقيمػة العادلػة مػف ػ ؿ األربػاح وال سػاسر أو كإسػتثمارات بالقيمػة العادلػة مػف
ػ ؿ الػػد ؿ الشػػامؿ اآل ػػر أو إسػػتثمارات بالتكمفػػة المطفػػأة نػػد شػراـ تمػػؾ اإلسػػتثمارات .نػػد إت ػػاذ إحكامهػػا فيمػػا إذا كانػػت هػػذو
اإلسػػتثمارات هػػي إسػػتثمارات بالقيمػػة العادلػػة مػػف ػ ؿ األربػػاح وال سػػاسر أو بالقيمػػة العادلػػة مػػف ػ ؿ الػػد ؿ الشػػامؿ اآل ػػر ،أو
بالتكمفػػة المطفػػأة أ ػػذت إدارة الشػػركة بعػػيف اإل تبػػار الشػػروط التفيػػيمية لتحديػػد هػػذا التيػػنيؼ كمػػا هػػي مبينػػة فػػي المعيػػار الػػدولي
لمتقارير المالية رقـ  – 3األدوات المالية .إف اإلدارة مقتنعة بأف اإلستثمارات قد تـ تينيفها بيورة مناسبة.
يػػتـ تقػػدير القيمػػة القابمػػة لمتحيػػيؿ مػػف ذمػػـ التػػأميف المدينػػة ،نػػد وجػػود إمكانيػػة ػػدـ تحيػػيؿ تمػػؾ الػػذمـ بشػػكؿ كامػػؿ .إف تحديػػد
وجػػود إن فػػاض فػػي قيمػػة ذمػػـ التػػأميف المدينػػة ،يتطمػػب مػػف اإلدارة تقيػػيـ مسػػتوى المػ ـة والسػػيولة الماليػػة لحػػاممي بػوالص التػػأميف
ػاـ مػا المعمومػات التاري يػة لمشػركة والد ارسػات التفيػيمية التػي
وكذلؾ لشركات التأميف ،وكذلؾ يػتـ مراجعػة نسػب التحيػي ت بن ً
تمت ؿ اـ  4212ورأي اإلدارة القانونية لمشركة .إف إن فػاض قيمػة ذمػـ التػأميف المدينػة كمػا فػي  91ديسػمبر  4212بمغػت
 4,431,214درهـ  5,331,214 :4223درهـ .

تقوـ اإلدارة دورياً بمراجعة مؤشرات إن فاض قيمة اإلستثمارات بالتكمفة المطفأة وتأ ذ في اإل تبار المتطمبػات المبينػة فػي المعيػار
الدولي لمتقارير المالية رقـ  -3األدوات المالية .قامت اإلدارة بتقييـ هػذا األسػاس و ايػة حػاوت التعثػر أو ػدـ تسػديد الفواسػد أو
المبال األيمية .إف تقييـ اإلدارة إلن فاض قيمة اإلستثمارات بالتكمفة المطفأة هو  452,222درهـ  – 4223و شيـ درهـ .
إف أفضػػؿ دليػػؿ مػػا القيمػػة العادلػػة هػػو األسػػعار الحاليػػة فػػي سػػوؽ نشػػط لعق ػػود إيجػػار مماثمػػة و ق ػػود أ ػػرى .فػػي ميػػاب هػػذو
المعمومػػات قامػػت الشػػركة بتحديػػد القيمػػة ضػػمف مجمو ػػة مػػف تقػػديرات معقولػػة لمقيمػػة العادلػػة .نػػد ات ػػاذ أحكامهػػا ،قامػػت الشػػركة
باأل ػػذ فػػي او تبػػار األسػػعار الحاليػػة لعقػارات مماثمػػة فػػي نفػػس الموقػػع وبالحالػػة ذاتهػػا مػػع تعػػدي ت تعكػػس التغي ػرات فػػي الطبيعػػة
والموقػ ػػع والمعطيػ ػػات اوقتيػ ػػادية منػ ػػذ تػ ػػاريآ المعػ ػػام ت التػ ػػي حيػ ػػمت بتمػ ػػؾ األسػ ػػعار .إف هػ ػػذو التقػ ػػديرات مبنيػ ػػة مػ ػػا بعػ ػػض
اوفتراضات مير المؤكدة والتي قد ت تمؼ ف النتاسج الفعمية بشكؿ جوهري.
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7/6

تقييـ اإللتزامات النهائية الناتجة عف المطالبات الموقوفة لعقود التأميف

8/6

إختبار كفاية اإللتزاـ

يعتبػػر تقػػدير اإللت ازمػػات النهاسيػػة الناتجػػة ػػف المطالب ػات الموقوفػػة لعقػػود التػػأميف مػػا أنػػه أكثػػر التوقعػػات المحاسػػبية الحساسػػة
لمشركة .حيث هنالؾ وامؿ مير مؤكدة التي يجػب أ ػذها باإل تبػار نػد تقػدير اإللتػزاـ التػي سػتقوـ الشػركة بتسػديدو وحقػاً مقابػؿ
هذو المطالبات .يتـ تقدير اإللتزامات الناشسة ٍ
لكؿ مف القيمػة المتوقعػة لتكػاليؼ المطالبػات المبمػ نهػا بتػاريآ بيػاف المركػز المػالي
والقيمػػة المتوقعػػة لتكػػاليؼ المطالبػػات المتكبػػدة والتػػي لػػـ يػػتـ اإلبػ غ نهػػا بنهايػػة فت ػرة التقريػػر .إف اإللت ػزاـ لممطالبػػات المبمػ نهػػا
والتي لـ يتـ سدادها يتـ تقديرها إستناداً إلا المعمومات المتعمقة بكؿ مطالبة ما حدة اٌبمغت لمشركة وتقديرات الشركة إستناداً إلػا
المبمػ نهػا .بنهايػة كػؿ فتػرة تقريػر يػتـ إ ػادة تقيػيـ تقػػدير
المطالبػات المسػددة لمفتػرات السػابقة المتعمقػة بالمطالبػات المتكبػدة وميػر ٌ
بناـ ما ذلؾ.
المطالبات لكفايتها ويتـ تعديؿ الم يص ً

بنهاية كؿ فتػرة تقريػر يػتـ تطبيػؽ إ تبػارات كفايػة اإللتػزاـ لمتحقػؽ مػف كفايػة إلت ازمػات قػود التػأميف .تقػوـ الشػركة بإسػت داـ أفضػؿ
التقديرات لمتدفقات النقدية التعاقدية المستقبمية ،اإلد اـات المستممة ،المياريؼ اإلدارية وكذلؾ إيرادات اإلستثمارات مف األيوؿ
التي تد ـ تمؾ اإللتزامات وذلؾ بهدؼ تقييـ كفاية اإللتزاـ .يتـ إثبات أي نقص مباشرة في األرباح أو ال ساسر.
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ممتمكات ومعدات

أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية
درهـ

سيارات
درهـ

معدات وممحقات
الحاسب اآللي
درهـ

التكمفة
 1يناير 4223
إضافات
إستبعادات
تحوي ت
تحويؿ إلا موجودات مير ممموسة إيضاح 4

4,544,355
952,129
( 146,344
922,324
-

422,422
-

1,124,444
124,339
( 42,244
12,242
-

أعماؿ رأسمالية
قيد التنفيذ
درهـ
529,249
442,944
( 911,254
( 953,436

المجموع
درهـ
6,396,262
449,649
( 445,293
( 953,436

 91ديسمبر 4223
إضافات
إستبعادات
تحوي ت
تحويؿ إلا موجودات مير ممموسة إيضاح 4

9,259,242
929,654
125,121
62,332
-

422,422
194,222
45,222
-

1,154,619
152,232
19,621
-

124,443
1,622,549
62,332
14,265

5,244,442
4,224,342
449,444
14,265

 53ديسمبر 4232

594349566

9639822

395239:52

398399639

89:9593;3

االستهالؾ المتراكـ
 1يناير 4223
محمؿ ؿ السنة
إستبعادات

1,543,149
542,224
153,244

442,414
193,211
-

419,549
123,492
53,996

-

4,542,362
322,694
412,954

 91ديسمبر 4223
محمؿ ؿ السنة
إستبعادات

1,361,292
444,443
121,223

612,249
142,462
45,222

269,344
24,243
19,621

-

9,429,242
222,292
443,632

 53ديسمبر 4232

495:4947:

7439985

;3:9577

-

59:449598

صافي القيمة المدرجة
 53ديسمبر 4232

:5292:8

43;9:59

5:59697

398399639

592729:37

 91ديسمبر 4223

1,114,262

444,544

914,664

124,443

1,243,464

تمثؿ األ ماؿ الرأسمالية قيد التنفيذ التكمفة المتكبدة لتحديث مباني المكتب .إف كافة ممتمكات ومعدات الشركة موجودة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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استثمارات عقارية

القيمة العادلة كما في  3يناير  4229و
 53ديسمبر 422:
الزيادة /النقص في القيمة العادلة
سنة 4223
القيمة العادلة
 53ديسمبر ; 422و 4232

ؿ

أرض
درهـ

مبنى أبوظبي
درهـ

مبنى العيف
درهـ

المجموع
درهـ

7392229222

4297229222

597229222

9792229222

522,222

4,222,222

692229222

:392229222

5,422,222

7898229222

( 122,222

4296229222

تػػـ تقيػػيـ القيمػػة العادلػػة لإلسػػتثمارات العقاريػػة لمشػػركة فػػي  91ديسػػمبر  4212مػػف قبػػؿ اإلدارة .قامػػت اإلدارة بإ تبػػار األسػػعار
الحديثػػة لعقػػارات مماثمػػة فػػي نفػػس الموقػػع وظػػروؼ مشػػابهة ،وكػػذلؾ الحالػػة السػػاسدة لمعقػػارات فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة
واستنتجت أنه و يوجد هناؾ أي تغيير في القيمة العادلة بالمقارنة مع القيمة كما في  91ديسمبر  4223الذي تـ تحديدو مف قبػؿ
مالكوـ جاسكيؿ ،معدلي ساسر ومعاينيف ،دبي ،اإلمارات العربيػة المتحػدة ؿ سنة .4223
منح المجمس التنفيذي لحكومػة أبػوظبي مجانػاً قطعتػي أرض لمشػركة فػي كػؿ مػف أبػوظبي بتػاريآ  41يونيػو  1321والعػيف بتػاريآ
 44أمسطس  1329وذلؾ لبناـ مباني الشركة .بمغت القيمػة العادلػة لقطػع األ ارضػي كمػا فػي  91ديسػمبر  4223و  4212فػي
ٍ
كؿ مف أبوظبي والعيف  62,422,222درهـ و  14,222,222درهـ ما التوالي.
تـ اإلنتهاـ مف العمؿ في بناـ مبنػا أبػوظبي ػ ؿ سػنة  .1334تشػغؿ الشػركة ث ثػة طوابػؽ وذلػؾ كمكاتػب لممركػز الرسيسػي أمػا
الطوابؽ األربعة شرة المتبقية فهي متوفرة لمتأجير لجهات أ رى.
تـ اإلنتهاـ مف العمػؿ فػي بنػاـ مبنػا العػيف ػ ؿ سػنة  .1339تشػغؿ الشػركة الطػابؽ األوؿ والميػزانيف مػف المبنػا وذلػؾ كمكتػب
لفرع العيف أما المساحة المتبقية فهي متوفرة لمتأجير لجهات أ رى.
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9

موجودات غير ممموسة

برامج
الحاسب اآللي
درهـ

التكمفة
 1يناير 4223
إضافات
تحويؿ مف أ ماؿ رأسمالية قيد التنفيذ إيضاح 5
إستبعادات

1,222,924
445,929
953,436
44,252

 53ديسمبر ;422
إضافات
تحويؿ مف أ ماؿ رأسمالية قيد التنفيذ إيضاح 5

496349676
629,436
14,265

 53ديسمبر 4232

49:4:9;;5

إطفاء متراكـ
 1يناير 4223
محمؿ لمسنة
شطب

1,434,534
124,491
44,252

 53ديسمبر ;422
محمؿ لمسنة

396829;95
925,235

 53ديسمبر 4232

39:68928:

القيمة المدرجة
 53ديسمبر 4232

;:49;47

 91ديسمبر 4223

351,621

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع
:

استثمارات

 3/:إعادة تصنيؼ االستثمارات كما في تاريخ التطبيؽ األولي لممعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ ;

يوضح الجدوؿ أدناو تينيؼ وقياس الموجودات المالية بموجب المعيار الدولي لمتقػارير الماليػة رقػـ  3والمعيػار المحاسػبي الػدولي
رقـ  93كما في تاريآ التطبيؽ األولي في  91ديسمبر .4223
نوع اإلستثمار

فئة القياس األصمي
(المعيار المحاسبي الدولي رقـ ;)5

فئة القياس الجديدة
(المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ ;)5

إستثمارات في أسهـ حقوؽ الممكية 1

إستثمارات متاحة لمبيع

إستثمارات في أدوات مالية مينفة بالقيمة
العادلة مف ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ر

محافظ إستثمارية 4

إستثمارات متاحة لمبيع

إستثمارات في أدوات مالية مينفة بالقيمة
العادلة مف ؿ األرباح أو ال ساسر

محافظ إستثمارية 9

إستثمارات محتفظ بها حتا اإلستحقاؽ

إستثمارات بالتكمفة المطفأة

وداسع طويمة األجؿ 9

إستثمارات محتفظ بها حتا اإلستحقاؽ

إستثمارات بالتكمفة المطفأة

سندات 9

إستثمارات محتفظ بها حتا اإلستحقاؽ

إستثمارات بالتكمفة المطفأة

 1يػػتـ تيػػنيؼ األدوات الماليػػة أساسػاً بالقيمػػة العادلػػة مػػف ػ ؿ األربػػاح أو ال سػػاسر .ا تػػارت الشػػركة تيػػنيؼ اوسػػتثمار
فػػي أسػػهـ إماراتيػػة مسػػعرة بالقيمػػة العادلػػة مػػف ػ ؿ بيػػاف الػػد ؿ الشػػامؿ اآل ػػر كمػػا أف لهػػا النيػػة اإلحتفػػاظ باوسػػتثمار
المتوسط والطويؿ األجؿ ما أنه استثمار استراتيجي .تعتقد الشركة لذلؾ بأف التيػنيؼ بالقيمػة العادلػة مػف ػ ؿ بيػاف
الػػد ؿ الشػػامؿ اآل ػػر س ػيقدـ رضػػا أكثػػر وضػػوحا لإلسػػتثمارات المتوسػػطة إلػػا طويمػػة األجػػؿ بػػدوً مػػف التقيػػيـ العػػادؿ
لإلستثمار مف ؿ الربح أو ال سارة.
 4تشمؿ محافظ اوستثمار يناديؽ م تمفة فػي دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة .وتػـ إ ػادة تيػنيفها مػف اسػتثمارات متاحػة
لمبي ػػع إل ػػا موج ػػودات مالي ػػة بالقيم ػػة العادل ػػة م ػػف ػ ػ ؿ األرب ػػاح أو ال س ػػاسر ألنػ ػه ه ػػو ه ػػدؼ الش ػػركة لإلحتف ػػاظ به ػػذو
اإلستثمارات المتاجرة.
 9إف مح ػػافظ اوس ػػتثمار والوداس ػػع طويم ػػة األج ػػؿ وس ػػندات التنمي ػػة أدرج ػػت س ػػابقاً ض ػػمف إس ػػتثمارات مح ػػتفظ به ػػا لتػػػاريآ
اإلستحقاؽ تشمؿ األوراؽ المالية المد ومة باأليوؿ التي تعطي العواسد المستهدفة حسب اإلتفػاؽ أو العواسػد التػي تسػتند
مػػا أسػػعار األيػػوؿ األساسػػية التػػي تػػد ـ اوسػػتثمار .حيػػث أنه ػا تعتبػػر مسػػتوفية لمتطمبػػات المعيػػار الػػدولي لمتقػػارير
المالية رقـ  3لتينيفها بالتكمفة المطفأة.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع
:

استثمارات (يتبع)

 4/:تكويف االستثمارات

إف إستثمارات الشركة كما في نهاية تاريآ التقرير مفيمة أدناو.
إستثمارات بالقيمة العادلة
مف خالؿ الدخؿ الشامؿ اآلخر
أسهـ إماراتية مسعرة

4232
درهـ

4223
درهـ

8799489768

46,134,361

إستثمارات بالقيمة العادلة
مف خالؿ األرباح أو الخسائر
محافظ استثمارية

;389775939

إستثمارات بالتكمفة المطفأة
(سابقاً إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاؽ)
محافظ استثمارية
سندات

3998329222
;9;369622

44,242,222
46,421,622

4997469622

64,541,622

3998329222
;9;369622

13,424,222
42,446,622

4997469622

64,541,622

جارية
مير جارية

14,626,312

تشػػمؿ المحػػافظ اإلسػػتثمارية مػػا إسػػتثمار لػػث ث سػػنوات بمبم ػ  5م يػػيف دوور أمريكػػي فػػي يػػندوؽ اإلسػػتثمار العربػػي العقػػاري
ولديه اسد بحد أدنا يبم  %2سنوياً.
إف سػػندات التنميػػة تتكػػوف مػػف إسػػتثمار ل مػػس سػػنوات بمبمػ  4,4مميػػوف دوور أمريكػػي فػػي سػػندات الػػدار بمعػػدؿ فاسػػدة ثابتػػة تبمػ
 .%3,1تستحؽ الفاسدة كؿ نيؼ سنة بتاريآ  16مايو و  16نوفمبر .ؿ السنة إسػتردت الشػركة إسػتثمارها فػي سػندات تنميػة
البنؾ المركزي العماني البالغة  16,424,222درهـ.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع
:

استثمارات (يتبع)

 4/:تكويف االستثمارات (يتبع)

إف التوزيع الجغرافي لإلستثمارات هو كما يمي:

4232
درهـ

4223
درهـ

دا ؿ دولة اإلمارات العربية المتحدة
ارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

32;9:269347
-

116,654,451
16,424,222

مجموع إستثمارات

32;9:269347

143,493,451

 5/:حركة االستثمارات

إف حركة اإلستثمارات هي كما يمي:

إستثمارات بالقيمة العادلة
القيمة العادلة في  1يناير 4223
تعديؿ إ ادة تينيؼ ند التطبيؽ األولي
لممعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ  3أنظر أدناو
ريع إستبعادات ؿ السنة
مكاسب مف إستبعادات
الزيادة /النقص في القيمة العادلة أدرجت في
الربح أو ال سارة إيضاح 13
الد ؿ الشامؿ اآل ر

إستثمارات بالقيمة
العادلة مف خالؿ
الدخؿ الشامؿ
اآلخر
درهـ
-

إستثمارات بالقيمة
العادلة مف خالؿ
األرباح أو الخسائر المجموع
درهـ
درهـ
-

-

69,952,596
-

46,944,166
94,466,364
1,622,222

124,444,442
94,466,364
1,622,222

42,264,624

11,264,424
-

11,264,424
42,264,624

8693;49;63
849722

3996:69;32
-

:398999:73
849722

القيمة العادلة في  1يناير 4212
إضافات ؿ السنة
الزيادة /النقص في القيمة العادلة أدرجت في
الربح أو ال سارة إيضاح 13
الد ؿ الشامؿ اآل ر

396939327

القيمة العادلة في  53ديسمبر 4232

8799489768

( );539953
;389775939

( );539953
396939327
:4949;9947

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع
:

استثمارات (يتبع)

إف حركة اإلستثمارات في فسة القياس السابقة مدرجة أدنا:
4232
درهـ

4223
درهـ

استثمارات متاحة لمبيع
القيمة العادلة في  1يناير
تعديؿ إ ادة التينيؼ ند التطبيؽ األولي
لممعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ 3

-

124,444,442

-

124,444,442

القيمة العادلة في  53ديسمبر

-

-

إستثمارات بالتكمفة المطفأة
التكمفة المطفأة كما في  1يناير
مشتريات ؿ السنة
ريع مف اإلستحقاؽ
م يص إن فاض القيمة

6997839622
( )3;94:99222
( )9729222

66,669,222
3,316,622
4,434,222
-

التكمفة المطفأة في  53ديسمبر

4997469622

64,541,622

;

وديعة قانونية

إف الوديعة القانونية تمثػؿ مبمػ  12,222,222درهػـ  91ديسػمبر  12,222,222 – 4223درهػـ أود ػت لػدى البنػؾ بموجػب
القػػانوف اوتحػػادي رقػػـ  4لعػػاـ  4224ال ػػاص بإنشػػاـ هيسػػة التػػأميف وو يمكػػف اسػػت داـ هػػذو الوديعػػة بػػدوف أذف مسػػبؽ مػػف هيسػػة
التأميف لدولة اإلمارات العربية المتحدة.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع
32

مطموبات عقود التأميف وموجودات عقود إعادة التأميف

مطموبات التأميف
 مطالبات ُمبم نها مطالبات متكبدة لـ ُيبم نها -أقساط تأميف مير مكتسبة

مستردة مف معيدي التأميف
 مطالبات ُمبم نها مطالبات متكبدة لـ ُيبم نها -أقساط تأميف مير مكتسبة

مطموبات التأميف  -صافي
 مطالبات ُمبم نها مطالبات متكبدة لـ ُيبم نها -أقساط تأميف مير مكتسبة

4232
درهـ

4223
درهـ

42695:29368
;92439656
337969:9;57

143,532,344
4,524,624
34,454,513

54:9::29737

446,292,232

;36493:2948
69;229257
7:95;7995:

111,536,965
9,442,222
51,933,246

42796989264

144,446,143

8493;;9:99
;;6934395
7992:593;9

54,334,494
9,314,424
64,459,635

34596269695

122,144,443

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع
32

مطموبات عقود التأميف وموجودات عقود إعادة التأميف (يتبع)

كانت الحركة في مطموبات قود التأميف وموجودات قود إ ادة التأميف

مطالبات
مطالبات ُمبم نها
مطالبات متكبدة لـ ُيبم

اإلجمالي
درهـ

ؿ السنة كما يمي:

السنة المنتهية في  53ديسمبر 4232
إعادة التأميف
درهـ

الصافي
درهـ

اإلجمالي
درهـ

السنة المنتهية في  91ديسمبر 4223
إ ادة التأميف
درهـ

اليافي
درهـ

38;97;29;99
997:99624

33397;69567
598929:22

799;;89854
59;389824

144,424,462
4,225,146

142,624,232
9,356,642

54,426,552
9,392,424

;399939:959
( )34492;29472
37:95359673

33794879367
( )7794;79545
:9933296:4

839;359456
( )8899;69;49
;9394249;8

126,541,216
146,544,229
114,146,942

146,694,552
44,226,444
54,299,919

42,195,454
44,549,244
46,961,255

435962397:2

36992:29526

8895439498

144,142,943

115,445,165

41,319,496

42695:29368
;92439656

;36493:2948
69;229257

8493;;9:99
;;6934395

143,532,344
4,524,624

111,536,965
9,442,222

54,334,494
9,314,424

الرصيد في  53ديسمبر

435962397:2

36992:29526

8895439498

144,142,943

115,445,165

41,319,496

أقساط تأميف غير مكتسبة
الرصيد في  3يناير

;;99874973

7395;;9246

68947596;7

34,422,654

56,991,454

69,944,433

337969:9;57
( ;);99874973

7:95;7995:
( )7395;;9246

7992:593;9
( )68947596;7

34,454,513
34,422,654

51,933,246
56,991,454

64,459,635
69,944,433

399:489638

89;;89936

329:4;9924

55,394

4,394,499

4,244,434

337969:9;57

7:95;7995:

7992:593;9

34,454,513

51,933,246

64,459,635

الرصيد في  3يناير
مطالبات مسددة
زيادة في المطموبات

نها

ؿ السنة

الرصيد في  53ديسمبر
مطالبات ُمبم نها
مطالبات متكبدة لـ ُيبم

نها

زيادة ؿ السنة
محررة ؿ السنة
يافي الزيادة /النقص
المجموع في  53ديسمبر

ؿ السنة

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع
33

جهات ذات عالقة

تتض ػمف الجهػػات ذات قػػة أ ضػػاـ مجمػػس إدارة الشػػركة والوحػػدات األ ػػرى والتػػي لػػديهـ القػػدرة مػػا الػػتحكـ أو التػػأثير مػػا
الق اررات المالية والتشغيمية بشػأنها .تحػتفظ الشػركة بأريػدة مهمػة مػع تمػؾ الجهػات وقػد نشػأت تمػؾ األريػدة مػف معػام ت تجاريػة
كما يمي:
4232
درهـ

4223
درهـ

3899559274

16,224,352

399:229:46

19,451,222

مطالبات مدفو ة

498329838

9,641,143

مكافآت أ ضاـ مجمس اإلدارة

492229222

4,222,222

مكافآت المديريف الرسيسييف

798239583

5,422,492

أقساط مكتتبة
مطموب مف جهة ذات

قة لحاممي بوالص التأميف

يتـ ت ييص وتسديد مكافأة أ ضػاـ مجمػس اإلدارة كتوزيػع مػف يػافي ربػح السػنة وفقػاً لبنػود القػانوف اوتحػادي رقػـ  2ال ػاص
بالشركات التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
إف مكافآت المديريف الرسيسييف هي وفقاً لعقود العمؿ المتفؽ ميها والمعتمدة مف قبؿ مجمس اإلدارة.
34

مدينوف تجاريوف وأرصدة مدينة أخرى

مستحؽ مف حاممي بوالص التأميف
مطموب مف جهة ذات قة لحاممي بوالص التأميف إيضاح 11
ينزؿ :م يص ديوف مشكوؾ في تحييمها
يافي ذمـ تأميف
مطموب مف شركات التأميف
مطموب مف شركات إ ادة التأميف
فواسد مدينة
مدينوف روف

4232
درهـ

4223
درهـ

799:;29;82
399:229:46
( )894;39239

62,451,694
19,451,222
5,331,214

8;96229989
349::99748
79:649;92
499449;:4
8:69843

62,914,433
4,532,249
6,362,646
9,541,492
426,461

;3975:9:88

45,195,545

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  53ديسمبر ( 4232يتبع
34

مدينوف تجاريوف وأرصدة مدينة أخرى (يتبع)

إف معدؿ فترة اوستماف لم دمات المقدمة هي مف  122-32يوما .و يتـ تحميؿ فواسد ما المػدينوف التجػاريوف واألريػدة المدينػة
األ رى.
إ تمدت الشػركة سياسػة التعامػؿ فقػط مػع أطػراؼ لػديهـ مقػدرة استمانيػة جيػدة .وتقػوـ الشػركة بتقيػيـ الجػودة اإلستمانيػة قبػؿ قبػوؿ أي
إتفاقيػػات تعاقديػػة م ػػع هػػذو األط ػراؼ .بنهايػػة السػػنة تضػػـ أريػػدة المػػدينيف أريػػدة مدينػػة بمبم ػ  45,595,626دره ػػـ :4223
 14,399,542درهـ مستحقة مف اكبر م ـ الشركة .تعتبر الشركة أف هؤوـ العم ـ ذوي سمعة جيدة ولديهـ جدارة إستمانية.
يضـ مجموع المبال المسػتحقة لمشػركة مػف حػاممي بػوالص التػأميف أريػدة بمبمػ  45,224,529درهػـ 14,496,192 :4223
درهـ والتػي تػأ ر مو ػد سػدادها بتػاريآ التقريػر ولػـ تقػوـ الشػركة بالت يػيص مقابمهػا حيػث أنػه لػـ يكػف هنػاؾ تغييػر جػوهري فػي
جودتها اإلستمانية وتعتبر هذو المبال ما أنها مستردة.
أ مار الذمـ المدينة التجارية

4232
درهـ

4223
درهـ

لـ تتجاوز فترة إستحقاقها

6695369486

91,242,141

مبال تجاوزت فترة إستحقاقها ولكنها مير من فضة القيمة
 121إلا  945يوـ
أكثر مف  945يوـ

3;9926977:
795:39;67

19,166,212
6,232,142

4792:89725

14,496,192

49:97:5
3933;9482
6969:82
6963:9536

544,129
324,413
56,353
6,921,994

894;39239

5,331,214

9798;399:6

56,929,914

مبال تجاوزت فترة إستحقاقها ولكنها من فضة القيمة
 121إلا  945يوـ
أكثر مف سنة وأقؿ مف سنتيف
أكثر مف سنتيف وأقؿ مف ث ث سنوات
أكثر مف  9سنوات

إجمالي الذمـ المستحقة مف حاممي البوالص

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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34

مدينوف تجاريوف وأرصدة مدينة أخرى (يتبع)

الحركة في م يص ديوف مشكوؾ في تحييمها:

4232
درهـ

4223
درهـ

الرييد كما في بداية السنة
سارة إن فاض ذمـ مدينة معترؼ بها
مبال مشطوبه و يمكف تحييمها

79;;39239
5229222
-

5,632,663
449,195
444,544

الرييد في نهاية السنة

894;39239

5,331,214

ػاـ مػا المبػال المق نػدر ػدـ إسػتردادها والتػي
قامت الشركة بإ داد م يص لبعض المدينوف المستحقوف ألكثر مػف  121يومػا بن ً
يػػتـ تحديػػدها بمراجعػػة جػػودة اإلستمػػاف ال ايػػة بػػالعم ـ وال ب ػرة السػػابقة لعػػدـ السػػداد .نػػد تحديػػد قابميػػة التحيػػيؿ لمػػذمـ المدينػػة
التجارية ،تأ ذ الشركة بعيف اإل تبار أي تغيير في جودة اإلستماف لمذمـ المدينة التجارية مف تاريآ منح الديف حتا تاريآ التقػارير
المالية .وبالتالي ،تعتقد اإلدارة أنه و يتوجب تكويف م ييات إضافية بالزيادة ف م يص الديوف المشكوؾ في تحييمها.
35

رأس المػػػػاؿ

4232
درهـ

المصرح به:
 45,222,222سهـ ادي بقيمة  1درهـ لمسهـ الواحد

9792229222

الصادر والمدفوع بالكامؿ:
 45,222,222سهـ ادي بقيمة  1درهـ لمسهـ الواحد

9792229222

36

4223
درهـ
45,222,222

45,222,222

احتياطي قانونػػي

وفقاً لبنود القانوف اوتحادي رقـ  2لسػنة  1326وتعدي تػه فػي شػأف الشػركات التجاريػة والنظػاـ األساسػػي لمشػركة ،يػتـ تحويػؿ
 % 12مػف يػافي أربػػاح السػنة إلػػا إحتيػاطي قػانوني ميػػر قابػؿ لمتوزيػػع .وتسػتمر هػذو التحػػوي ت حتػا ييػػبح ريػيد اوحتيػػاطي
القانوني مساوياً لنيؼ رأس ماؿ الشركة المدفوع .إف هذا اوحتياطي مير قابؿ لمتوزيع.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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37

احتياطي عػػاـ

تتـ التحوي ت مف والا اإلحتياطي العاـ باإلستناد إلػا قػ اررات مجمػس اإلدارة وموافقػة المسػاهميف .يمكػف اسػت داـ هػذا اإلحتيػاطي
لألمراض التي يروها مناسبة.
38

أنصبة أرباح مقترحة لمتوزيع

لمسنة المنتهية  91ديسمبر  ،4212إقترح مجمس اإلدارة توزيػػع أنيػبة أربػاح نقديػة بمبمػ  94,522,222والتػي تمثػؿ  %52مػف
رأس الماؿ المدفوع وايدار أسهـ منحة بنسبة  15,222,222سػهـ بقيمػة  15,222,222درهػـ .إف توزيػع أنيػبة النقديػة وأسػهـ
المنحة اضعة لموافقة المساهميف في الجمعية العمومية اإل تيادية.
يادؽ المسػاهميف مػا توزيػع أربػاح نقديػة لمسػنوات المنتهيػة فػي  91ديسػمبر  4223و  4222بمبمػ  94,522,222لكػؿ سػنة
في الجمعيات العمومية السنوية المنعقدة في  4212و  4223ما التوالي.
39

مخصص تعويض نهاية الخدمة لمموظفيف

الرييد في بداية السنة
المبم المحمؿ لمسنة
مبال مدفو ة ؿ السنة
الرييد في نهاية السنة

4232
درهـ

4223
درهـ

;79252938
77:93::
( )66:9;64

6,445,349
556,442
422,544

7935;9637

5,292,143
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3:

دائنوف تجاريوف وأرصدة دائنة أخرى

مطموب لحممة البوالص
مطموب لشركات التأميف
مطموب لشركات إ ادة التأميف
إحتياطي أقساط مقتطعة
مولة داسنة
إي اردات مؤجمة
مكافأة أ ضاـ مجمس اإلدارة إيضاح 11
داسنوف روف

4232
درهـ

4223
درهـ

34953296:4
4797429386
6697769396
4493539964
3997229222
:93249653
492229222
3295;49784

11,424,541
16,644,943
62,219,224
44,244,541
14,522,222
9,244,439
4,222,222
4,942,149

36497339777

113,553,493

إف معدؿ فترة اإلستماف هو  32 - 42يوماً .تقوـ الشركة بتطبيؽ سياسات معينة إلدارة الم اطر المالية بهػدؼ التأكػد مػف أنػه يػتـ
تسديد جميع اإللتزامات ؿ فترة اإلستماف المتفؽ ميها.
;3

صافي إيرادات استثمارات وايرادات اخرى

يافي إيرادات إيجار أ
يافي إيرادات فواسد ب
يافي إيرادات أنيبة أرباح ج
يافي ساسر  /مكاسب مف بيع إستثمارات د
ساسر إن فاض قيمة إستثمارات متاحة لمبيع إيضاح 9/2
نقص في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة
مف ؿ األرباح أو ال ساسر إيضاح 9/2
مكاسب إ ادة تقييـ إستثمارات قارية إيضاح 9/9
مكاسب /سارة بيع ممتمكات ومعدات
إي اردات أ رى

4232
درهـ

4223
درهـ

5949:9;:5
3395;29765
393339986
( ;)3969:2
( )9729222

9,242,329
19,644,464
4,444,441
1,262,541
-

( );539953
4;9937
:899;99

11,264,424
4,222,222
9,214
1,254,459

369:449664

14,492,464

إف تفاييؿ إيرادات اوستثمار الرسيسية هي كما يمي:
يافي إيرادات إيجار:
إجمالي إيرادات اإليجار
ينزؿ :مياريؼ مباني
صافي إيرادات إيجار (أ)

59::99438
( )82:9455

9,414,346
423,241

5949:9;:5

9,242,329

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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;3

إيرادات استثمارات وايرادات اخرى (يتبع)
4232
درهـ

4223
درهـ

يافي إيرادات فواسد:
وداسع بنكية
إستثمارات بالتكمفة المطفأة

;;9657926
39;7796;6

11,441,911
4,454,994

صافي إيرادات فوائد (ب)

3395;29765

19,644,464

يافي إيرادات أنيبة أرباح:
إستثمارات بالقيمة العادلة مف
الد ؿ الشامؿ اآل ر
إستثمارات بالقيمة العادلة مف

393339986
-

4,564,441
145,222

393339986

4,444,441

ؿ
ؿ األرباح أو ال ساسر

صافي إيرادات أنصبة أرباح (ج)
مكاسب إستبعاد:
إستثمارات بالقيمة العادلة مف ؿ
األرباح أو ال ساسر إيضاح 9/2
ينزؿ :مياريؼ إستثمار

( ;)3969:2

1,622,222
951,643

صافي مكاسب إستبعاد إستثمارات (د)

( ;)3969:2

1,262,541

42

تسوية مف بنؾ اإلعتماد والتجارة الدولي

تػـ إ ػػداد م يػػص بمبمػ  4,691,492درهػـ مقابػػؿ الوديعػػة ألجػػؿ لػدى بنػػؾ اإل تمػػاد والتجػػارة الػدولي تمثػػؿ  %122مػػف القيمػػة
العادلػػة فػػي نهايػػة  .1336ػ ؿ السػػنة اسػػتممت الشػػركة تسػػديدات إضػػافية بمبم ػ يػػفر درهػػـ  146,449 – 4223درهػػـ مػػف
ميفي بنؾ اإل تماد والتجارة .إف التسديدات المتراكمة المستممة حتا تاري ه بمغت  5,454,445درهـ.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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43

صافي ربح السنة

تـ تحديد يافي ربح السنة بعد حسـ:

4232
درهـ

4223
درهـ

تكاليؼ العامميف

3897679357

16,643,419

استه ؾ ممتمكات ومعدات إيضاح 5

:::9:5:

322,694

إطفاـ موجودات مير ممموسة إيضاح 4

5:792;7

124,491

;79:57

199,433

سارة م ت أجنبية

44

العائد لمسهـ العادي

احتسب العاسد لمسهـ العادي ما أساس األرباح لمسنة والمتوسط المرجح لعدد األسهـ اليادرة

يافي ربح السنة
األسهـ العادية اليادرة

ؿ السنة

الربح األساسي لمسهـ العادي

ؿ السنة كما يمي:

4232
درهـ

4223
درهـ

75968:9997

62,422,945

9792229222

45,222,222

2993

2,46

و يوجد لدى الشركة أية أسهـ م فضة محتممة ،و ميه فإف العاسد الم فض لمسهـ هو نفس العاسد األساسي لمسهـ.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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45

النقد ومرادفات النقد

نقد في اليندوؽ
حسابات تحت الطمب
وداسع ألجؿ
نقد في اليندوؽ ولدى البنوؾ
ينزؿ :وداسع بنكية بتواريآ إستحقاؽ أيمية ألكثر مف ث ثة أشهر

4232
درهـ

4223
درهـ

3;9472
45964997:4
;473977;9:5

46,452
19,444,444
414,462,422

49792289893
( )45495659588

443,561,554
414,462,422

6498859527

19,922,244

إف الػوداسع ألجؿ والحسابػات تحت الطمب مػع البنػوؾ تحمػؿ فاسػدة بنسػبة  %2,55و  %4 :4223 %6,55و  %4سػنوياً .إف
كافة الوداسع البنكية محتفظ بها لدى بنوؾ محمية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
46

معمومات قطاعية

طبقػت الشػركة المعيػار الػدولي لمتقػػارير الماليػة رقػـ  2قطا ػات األ مػاؿ إ تبػػا اًر مػف  1ينػاير  .4223إف المعيػار الػدولي لمتقػػارير
المالية رقـ  2يتطمب مف الشركة تحديد المعمومات القطا ية بناـ ما التقارير الدا مية والتي يتـ مراجعتهػا بش ٍ
ػكؿ منػتظـ مػف قبػؿ
ً
يػػانع الق ػرار التشػػغيمي الرسيسػػي وذلػػؾ لتوزيػػع الم ػوارد لمقطػػاع وتقيػػيـ أداسػػه .فػػي المقابػػؿ ،إف المعيػػار السػػابؽ المعيػػار المحاسػػبي
الدولي رقـ  :16التقرير القطا ي تطمب مف المنشػأة تحديػد قطػا يف األ مػاؿ والجغ ارفػي باسػت داـ مػنهج الم ػاطر والمكافػآت.
مع أ ذ نظاـ التقرير المالي الػدا مي لممنشػأة إلػا المػديريف الرسيسػييف كنقطػة إبتػداـ لتحديػد هػذو القطا ػات .لػـ ينػتج ػف ذلػؾ أي
تغير مهـ في القطا ات المفيح نها مف قبػؿ الشػركة حيػث أف القطا ػات المفيػح نهػا مػف قبػؿ الشػركة متماشػية مػع التقػارير
الدا مية المقدمة إلا يانع القرار التشغيمي الرسيسي.
لألمراض التشغيمية تعمؿ الشركة مف

ؿ قطا ي أ ماؿ أساسييف:

أ ماؿ التأميف العاـ وتشمؿ جميع أنواع التأميف العاـ :الحريؽ ،البحري ،السيارات والطبي والحوادث العامة والمتنوع.
إستثمارات :تشمؿ اإلستثمارات في أسهـ محمية قابمة لمتػداوؿ ،ومحػافظ إسػتثمارية ،وسػندات تنميػة ،وداسػع بنكيػة ألجػؿ ،إسػتثمارات
قارية وأوراؽ مالية أ رى.
إف المعمومات المتعمقة بقطا ات الشركة مدرجة أدناو.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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46

معمومات قطاعية ( -يتبع)

 3/46إيرادات ونتائج القطاع
التأميف
درهـ
إي اردات مباشرة
تكاليؼ مباشرة
مياريؼ إدارية
مياريؼ إسته ؾ
مياريؼ إطفاـ
مياريؼ  /إيرادات أ رى
إستثمارات مير نقدية
ساسر
أرباح
تسوية مف بنؾ اإل تماد والتجارة الدولي

المجموع
درهـ

التأميف
درهـ

المجموع
درهـ

;;38988994
( )392829:3:
-

;55597349;2
( )47697769:77
( )3;94;;9;:4
( ):::9:5:
( )5:792;7
( )693539547

444,434,453
416,146,544
12,434,659
322,694
124,491
241,411

41,422,224
1,922,435
-

422,922,264
415,525,914
12,434,659
322,694
124,491
241,411

( )398:39953
-

( )398:39953
-

146,449

11,264,424
4,222,222
-

11,264,424
4,222,222
146,449

أرباح القطاع
إيرادات أ رى

5:98689555
-

359;469972
-

74979392:5
:;998;4

91,344,443
-

15,121,225
-

64,152,426
1,263,461

صافي ربح السنة

5:98689555

359;469972

75968:9997

91,344,443

15,121,225

62,422,945

تمثؿ اإليرادات الواردة أ

5389:679832
( )47596;69259
( )3;94;;9;:4
( ):::9:5:
( )5:792;7
( )693539547

السنة المنتهية في  53ديسمبر 4232
اإلستثمارات
درهـ

السنة المنتهية في  53ديسمبر ;422
اإلستثمارات
درهـ

-

و اإليرادات المتحيمة مف العم ـ ال ارجييف وأطراؼ أ رى .لـ تتـ أية مميات بيف القطا ات

إف السياسات المحاسبية لمقطا ات هي نفس السياسات المحاسبية التي تست دمها الشركة التي تـ تفييمها في إيضاح .9

ؿ السنة  :4223يفر درهـ .

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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46

معمومات قطاعية ( -يتبع)

 4/46موجودات ومطموبات القطاع
التأميف
درهـ

السنة المنتهية في  53ديسمبر 4232
اإلستثمارات
درهـ

المجموع
درهـ

التأميف
درهـ

السنة المنتهية في  53ديسمبر ;422
اإلستثمارات
درهـ

المجموع
درهـ

موجودات القطاع
موجودات مير م يية

;5249942977
-

67495859;86
-

97792:69745
4596689:54

494,133,339
-

694,643,391
-

444,443,346
19,922,244

مجموع الموجودات

;5249942977

67495859;86

99:97539577

494,133,339

694,643,391

425,322,434

مطموبات القطاع
مطموبات مير م يية

67;92849748
-

32927:9969
-

68;93439495
996329434

923,494,641
-

9,292,455
-

939,645,444
5,365,522

مجموع المطموبات

67;92849748

32927:9969

698975396:7

923,494,641

9,292,455

933,642,224

تكاليؼ رأسمالية

496;29844

496;29844

332,444

-

-

332,444
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معمومات قطاعية ( -يتبع)

 5/46إيرادات مف أقساـ التأميف

فيما يمي تحميؿ إليرادات الشركة المينفة حسب اإلدارات الرسيسية ألقساـ التأميف.

قسـ السيارات
قسـ الهندسة
القسـ الطبي
قسـ الحريؽ
تعويضات العماؿ ومسؤولية الطرؼ اآل ر
أ رى

اإليرادات
4232
درهـ

اإليرادات
4223
درهـ

33;93429;86
5;95559:95
83932:9682
3;94279975
39976795:4
829753939:

112,456,534
93,124,122
43,391,435
13,964,494
14,954,945
64,423,442

5389:679832

444,434,453

 6/46المعمومات الجغرافية
إف أ ماؿ الشركة التأمينية تتـ في مجممها في دولة اإلمارات العربية المتحدة وبعض دوؿ ال مػيج ،باسػتثناـ بعػض إتفاقيػات إ ػادة
التػػأميف المبرمػػة مػػع شػػركات فػػي أوروبػػا .جميػػع إسػػتثمارات الشػػركة تػػتـ فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة وبعػػض دوؿ ال مػػيج
العربي.
إف مجموع إيرادات وموجودات التأميف واإلستثمار حسب الموقع الجغرافي مفيمة أدناو :

اإلمارات العربية المتحدة
دوؿ ال ميج األ رى
أ رى

47

اإليرادات
4232
درهـ

اإليرادات
4223
درهـ

مجموع الموجودات
4232
درهـ

مجموع الموجودات
4223
درهـ

4;8944799;9
3:9237998:
3;94939566

454,434,943
15,429,261
13,246,494

99795859;:7
4946:9325
;3;9489

441,139,434
16,424,222
-

;55597349;2

422,922,264

99:97539577

425,322,434

مطموبات طارئة

ضمانات بنكية
تـ إيدار الضمانات المذكورة أ

و

ؿ األ ماؿ اإل تيادية لمشركة.

4232
درهـ

4223
درهـ

3893999:44

14,449,526
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مخاطر التأميف

إف الم ػاطرة فػي أي قػد تػأميف هػي إمكانيػة حػدوث ال سػارة و ػدـ التأكػد مػف قيمػة المطالبػة الناتجػة .نتيجػة لطبيعػة قػد التػأميف
فػػإف هػػذو الم ػػاطرة ش ػواسية وو يمكػػف التنبػػؤ بهػػا .إف العوامػػؿ التػػي تزيػػد مػػا م ػػاطر التػػأميف تضػػـ ػػدـ وجػػود تنويػػع لم ػػاطر
التأميف المتعمقة بنوع ومبم الم اطر ،الوضع الجغرافي ونوع القطاع المغطا بالتأميف.
مجمو ة قود التأميف والتي تنطبؽ ميها نظرية اإلحتماوت لمتسعير والت ييص تكوف أهـ الم اطر التي تواجه الشركة هي أف
تتجػػا وز المبػػال المدفو ػػة لتسػػديد المطالبػػة والفواسػػد األ ػػرى المتعمقػػة بهػػا قيمػػة مطموبػػات التػػأميف المدرجػػة .ويمكػػف أف يحػػدث ذلػػؾ
بسبب تكرار وارتفاع المطالبات والفواسد المتعمقة بها وتكوف بذلؾ أ ما مف التقديرات المدرجػة .إف األحػداث التأمينيػة شػواسية واف
ػاـ مػػا إسػػتعماؿ التقنيػػات
ػػدد ومبػػال المطالبػػات والفواسػػد المتعمقػػة بهػػا قػػد ت تمػػؼ مػػف سػػنة أل ػػرى ػػف التقػػديرات المػػأ وذة بنػ ً
اإلحياسية.
أظهرت ال برة السابقة أنه كمما زاد حجـ مجمو ة قود التأميف المتشػابهة تقػؿ نسػبة اإل ت فػات فػي النتػاسج المتوقعػة .وباإلضػافة
إلا ذلؾ فإنه كمما زاد التنوع في المجمو ة تقؿ إحتماوت التأثر المباشر الناتج ف أي تغيير في ناير المجمو ػة .لقػد طػورت
الشركة سياستها اإلستراتيجية في قيد م اطر أ ماؿ تأميف متنو ة لكؿ نوع مف أنواع التأميف وذلؾ لمحيوؿ مػا مجمو ػة كبيػرة
نسبياً مف الم اطر لتقميؿ الفروقات في النتاسج المتوقعة.
فعػػاؿ
وتػدير الشػػركة هػػذو الم ػػاطر مػػف ػ ؿ إسػػتراتيجية التػػأميف وأ مػػاؿ إ ػػادة التػػأميف المناسػػبة والتعامػػؿ مػػع المطالبػػات بشػػكؿ ن
و مم ػػي .وته ػػدؼ إس ػػتراتيجية الش ػػركة م ػػا أف تك ػػوف م ػػاطر الت ػػأميف متنو ػػة وموز ػػة م ػػف حي ػػث المب ػػال والي ػػنا ة والمن ػػاطؽ
الجغرافية .لدى الشركة حدود لمبال وأنواع الم اطر التي تـ إ تيارها.

تكرار ومبال المطالبات
لمشػػركة الحػػؽ فػػي ػػدـ تجديػػد بػوالص التػػأميف ,إ ػػادة تسػػعير الم ػػاطر ،فػػرض مبػػال يتحممهػػا المػػؤمف لػػه وكػػذلؾ تممػػؾ الحػػؽ فػػي
رفض الدفعات المتعمقة بمطالبات ناتجة ف اإل ت س .كذلؾ يحػؽ لمشػركة بموجػب قػود التػأميف أف ت حػؽ أطػراؼ أ ػرى لػدفع
جزـ أو كػؿ المطالبػة مػا سػبيؿ المثػاؿ ،التوكيػؿ  .و ػ وة مػا ذلػؾ ،فػإف اسػتراتيجية الشػركة تحػد مػف التعػرض اإلجمػالي أليػة
منطقة واحدة والتعرض ألية ينا ة واحدة.
يتـ التأميف ما الممتمكات بالرجوع إلا قيمة إح ؿ الممتمكػات بمػا فيهػا المحتويػات المػؤمف ميهػا ،وتظهػر بولييػة التػأميف الحػد
األ ما لممبم المطموب تسديدو نتيجة لممطالبة المقدمة ند وقوع الحدث المؤمف ميه .إف العوامؿ الرسيسية التي تؤثر في مستوى
المطالبات تتمثػؿ فػي تكمفػة إ ػادة بنػاـ الممتمكػات ،تكمفػة اإلحػ ؿ أو التعػويض ػف محتويػات الممتمكػات وكػذلؾ الوقػت المطمػوب
إل ادة إستسناؼ األ ماؿ المنقطعػة .تقسػـ الم ػاطر التػي تتعػرض لهػا الممتمكػات إلػا أربعػة أنػواع هػي الحريػؽ ,إنقطػاع األ مػاؿ،
الدمار الناتج ف الكوارث الجوية ،والسرقة .إف الم اطر الناتجة ف قود التأميف ميػر مركػزة فػي المنػاطؽ التػي تمػارس الشػركة
فيها نشاطها .كما تعمؿ الشركة ما الموازنة ما بيف تػأميف الممتمكػات الش يػية والممتمكػات التجاريػة مػف ػ ؿ محفظػة التػأميف
لمشركة ككؿ.
تتضمف ترتيبات إ ادة التأميف زيادة التغطية وتغطية الكوارث .إف أثر ترتيبات إ ادة التػأميف يظهػر فػي ػدـ تجػاوز ال سػارة التػي
مف الممكف أف تتكبدها الشركة ف مبم  422,222درهـ كحد أدنا في حاؿ تقػديـ مطالبػة مػف أي حامػؿ بولييػة بشػكؿ منفػرد.
لمشػػركة وحػػدات فنيػػة لتقػػدير المطالبػػات تعمػػؿ مػػا الحػػد مػػف الم ػػاطر المحيطػػة بالمطالبػػات .تقػػوـ هػػذو الوحػػدات بػػالتحقيؽ ورفػػع
التويػػيات بػػالطرؽ المناسػػبة التػػي مػػف لهػػا يمكػػف الحػػد مػػف م ػػاطر المطالبػػات .يػػتـ مراجعػػة الم ػػاطر بشػػكؿ منفػػرد مػرة واحػػدة
مػػا األقػػؿ كػػؿ ث ػ ث سػػنوات ويػػتـ تعػػديمها لػػتعكس أحػػدث المعمومػػات ػػف الحقػػاسؽ الكامنػػة ،الق ػوانيف الحاليػػة ،الشػػروط واألحكػػاـ
التعاقديػػة وميرهػػا مػػف العوامػػؿ .تقػػوـ الشػػركة بػػإدارة ومتابعػػة تسػػديد أي مطالبػػات بشػػكؿ مبكػػر لت فػػيض أي م ػػاطر قػػد تنػػتج ػػف
تطورات مير متوقعة.
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مخاطر التأميف (يتبع)

ميادر التقديرات مير المؤكدة المأ وذ بها في تقدير المطالبات المستقبمية
تستحؽ مطالبات التأميف ند وقوع الحدث المؤمف ميه .إف الشركة مسػؤولة ػف جميػع األحػداث المػؤمف ميهػا فػي حػاؿ وقو هػا
ؿ فترة قد التأميف ،حتا إذا ما تـ إكتشاؼ تمؾ ال سارة بعػد إنتهػاـ مػدة قػد التػأميف .نتيجػة لػذلؾ فػإف تسػوية المطالبػات تػتـ
مػػا فت ػرة زمنيػػة طويمػػة ولػػذلؾ يػػتـ أ ػػذ م يػػص لممطالبػػات المسػػتحقة وميػػر المبم ػ نهػػا .بيػػفة امػػة إف تقػػدير المطالبػػات
المستحقة ومير المبم نها ،ي ضع لقػدر أكبػر فػي اإلفت ارضػات ميػر المؤكػدة ،مػف تقػدير تكمفػة تسػوية المطالبػات التػي تػـ إبػ غ
الشػػركة نهػػا حيػػث المعمومػػات المتعمقػػة بهػػا تكػػوف متػػوفرة .إف المطالبػػات المسػػتحقة وميػػر المبم ػ نهػػا قػػد و تظهػػر حتػػا سػػنوات
ديػدة ب عػد وقػوع الحػػادث الػذي أدى إلػا تمػؾ المطالبػػة .مػف الممكػف أف تنػتج إلت ازمػػات كبيػرة ػف بعػض قػػود التػأميف فيمػا يتعمػػؽ
بالمطالبات المستحقة ومير المبم نها ،هذا وقػد ينػتج فػرؽ كبيػر مػا بػيف التقػديرات األوليػة والنتػاسج النهاسيػة لػبعض قػود التػأميف
وذلؾ بسبب وجود درجة الية مف اليعوبة في تقدير تمؾ اإللتزامات .ند تقػدير اإللت ازمػات الناشػسة ػف تكمفػة المطالبػات المبمػ
نها ومير المدفو ة بعد ،تقوـ الشركة باأل ذ في يف اإل تبار المعمومات المتاحة المتعمقة بتسػوية ال سػارة والمعمومػات المتعمقػة
بتكمفة مطالبات مشابهة لها في ال ياسص تـ تسويتها مف قبؿ ؿ الفترات السابقة .يتـ تقيػيـ المطالبػات الكبيػرة كػؿ حالػة مػا
حدة أو يتـ تقديرها بشكؿ منفيؿ لتفادي تأثير أي تطورات وأحداث متعمقة بها مف التأثير ما باقي المطالبات.
إف التكمفػػة المقػػدرة لتسػػوية المطالبػػات تتضػػمف يػػافي الميػػاريؼ المباش ػرة الواجػػب دفعهػػا إلتمػػاـ التسػػوية بعػػد يػػـ أي مبػػال
مسػػتردة مػػف تمػػؾ المطالبػػة  .تقػػوـ الشػػركة بالقيػػاـ بجميػػع اإلج ػراـات المعقولػػة لضػػماف أف لػػديها المعمومػػات المناسػػبة فيمػػا يتعمػػؽ
باإلد ػػاـات المقامػػة ضػػدها .نظ ػ اًر لأل ػػذ بتقػػديرات ميػػر مؤكػػدة نػػد تكػػويف م يػػص اإلد ػػاـات فإنػػه مػػف المحتمػػؿ أف ت تمػػؼ
النتيجة النهاسية في تقدير اإللتزاـ ف اإللتزاـ الذي تـ تقديرو في المرحمة األولا.
إف مبال مطالبات التأميف حساسة بشكؿ أساسي إلا الق اررات والتطورات القانونية المتعمقة بها .باإلضافة لػذلؾ فػإف قػود التػأميف
ت ضع إلا م اطر ظهور أنواع جديدة مف المطالبات مير الظاهرة والتي لـ يتـ تكويف م يص لها كما في تاريآ التقرير.
تقػػوـ الشػػركة بإتبػػاع ػػدة ليػػات لتقػػدير المسػػتوى المطمػػوب لمم ييػػات ،حيثمػػا أمكػػف ،وهػػذا يػػوفر درجػػة أكبػػر مػػف الفهػػـ وتعزيػػز
ػاـ مػػا طػػرؽ م تمفػػة تسػػا د مػػا توقػػع النتػػاسج الممكنػػة .إف
ال بػرة السػػابقة فػػي تقػػدير الم ييػػات .إف التقػػديرات المسػػتنبطة بنػ ً
أفضؿ ليات التقدير الم تارة تأ ذ في يف اإل تبار ياسص نوع التأميف ومدى تطور الحوادث لكؿ سنة.
ند إحتساب التكمفة التقديرية لممطالبات مير المدفو ة المبم ومير المبم نها تقوـ الشركة بإست داـ ليات تقدير تعتبر مػزيج
بناـ ما ال بػرة السػابقة لممطالبػات الفعميػة بإسػت داـ معادلػة يػتـ اإل تمػاد فيهػا
ما بيف اإل تماد ما تقدير نسبة ال سارة والتقدير ً
ما ال برة السابقة لممطالبات الفعمية .إف التقدير المبدسي لنسبة ال سارة تعتبر فرضية مهمػة فػي ليػات التقػدير حيػث تعتمػد مػا
ال برة السابقة ،بعد األ ذ بعيف اإل تبار وامؿ مثؿ تغير أسعار أقساط التأميف ،ال برة السوقية وتض ـ المطالبات ؿ الفترات
الزمنية السابقة.
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مخاطر التأميف (يتبع)

ميادر التقديرات مير المؤكدة المأ وذ بها في تقدير المطالبات المستقبمية يتبع
فيمػػا يمػػي تحميػػؿ مبػػدسي لنسػػب ال سػػارة حسػػب نػػوع الم ػػاطر قبػػؿ وبعػػد إ ػػادة التػػأميف والمتعمقػػة باألقسػػاط المكتسػػبة لمسػػنة الحاليػػة
والسنة السابقة.
نوع المخاطرة

السنة المنتهية في  53ديسمبر 4232
صافي نسبة الخسارة
إجمالي نسبة الخسارة

السنة المنتهية في  91ديسمبر 4223
يافي نسبة ال سارة
إجمالي نسبة ال سارة

تأمينات السيارات

%92

%88

%29

%42

تأمينات أ رى

%49

%58

%44

%43

ال طوات المتبعة في تحديد اإلفتراضات
إف الم اطر المرتبطة بعقود التأميف معقدة وت ضع لعدد مف المتغيرات التي تؤدي إلا يعوبة تحميؿ حساسيتها بشكؿ كمي .يػتـ
األ ػػذ فػػي ػػيف اإل تبػػار البيانػػات الدا ميػػة المسػػتمدة فػػي معظمهػػا مػػف تقػػارير المطالبػػات ربػػع السػػنوية وكػػذلؾ فػػرز قػػود التػػأميف
المنفذة كما في تاريآ الميزانية العمومية وذلؾ بهدؼ إست ص بيانات قود التأميف القاسمة .تقوـ الشركة بمراجعػة العقػود الفرديػة
وب اية في القطاع الذي تمارس به شركات التأميف نشاطها وكذلؾ المطالبات الفعمية السنوية .حيػث تقػوـ الشػركة بإسػت داـ هػذو
المعمومات لوضع السيناريوهات المتعمقة بالمطالبات والتي يتـ إست دامها في تقدير العدد النهاسي لممطالبات.
يػػتـ اإل تمػػاد فػػي إ تيػػار النتػػاسج المعمػػوؿ بهػػا لح ػوادث السػػنة لكػػؿ نػػوع مػػف أن ػواع التػػأميف ،مػػا تقيػػيـ اآلليػػة التػػي تعتبػػر األنسػػب
لم حظة التطور التاري ي .في حاوت معينة ،فإف ذلؾ يعني أنه تػـ إ تيػار ليػات م تمفػة أو مػزيج مػف اآلليػات لمحػوادث الفرديػة
أو لمجمو ة مف الحوادث لمسنة في نفس نوع التأميف.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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مخاطر التأميف (يتبع)

طوات تطوير المطالبات
المبم ػ
يظهػػر الجػػدوؿ التػػالي المطالبػػات الفعميػػة بنػ ً
ػاـ مػػا تقػػديرات نهايػػة السػػنة بمػػا فيهػػا ميػػر ُ
بناـ ما أساس سنة تأمينات السيارات والتأمينات األ رى:
ال مس السابقة وذلؾ ً
سنة اإلبالغ

4228
وما قبؿ

نهػػا مقارن ػةً بتقػػديرات السػػنوات

آالؼ الدراهـ
4229

422:

;422

4232

المجموع

تأمينات السيارات – إجمالي:
-

في نهاية سنة اإلب غ
بعد سنة
بعد سنتيف
بعد ث ث سنوات
بعد أربع سنوات

69,943
45,443
44,354
41,942
53,322

94,231
42,634
44,241
42,241
-

64,299
32,432
34,136
-

95,636
26,451
-

44,413
-

المطالبات المتراكمة المقدرة الحالية
الدفعات المتراكمة لتاري ه

53,322
64,242

42,241
42,144

34,136
24,449

26,451
45,212

44,413
42,919

961,515
443,229

المطموبات المدرجة في
بياف المركز المالي

399332

;9;66

359653

3:9:63

49528

839854

تأمينات أخرى – إجمالي:
-

في نهاية سنة اإلب غ
بعد سنة
بعد سنتيف
بعد ث ث سنوات
بعد أربع سنوات

122,464
152,914
152,333
169,133
146,224

49,369
45,546
44,314
62,939
-

44,463
43,262
42,216
-

92,334
51,354
-

44,414
-

المطالبات المتراكمة المقدرة الحالية
الدفعات المتراكمة لتاري ه

146,224
34,931

62,939
42,535

42,216
41,445

51,354
49,495

44,414
4,524

914,444
142,634

المطموبات المدرجة في
بياف المركز المالي

9496;7

3;99;:

;9976

4:9439

459933

3739992

تركيز م اطر التأميف
تمػػارس الشػػركة معظ ػػـ أنشػػطتها التأمينيػػة ف ػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة ودوؿ مجم ػػس التعػػاوف ال ميج ػػي األ ػػرى باسػػتثناـ
اتفاقيات إ ادة التأميف المبرمة مع شركات معظمها في أوروبا و سيا.
كما هو الحاؿ مع شركات التأميف األ رى ،ولغرض ت فيض التعرض إلا ساسر مالية قػد تنػتج ػف المطالبػات التأمينيػة الكبيػرة،
تقوـ الشركة ضمف أ مالها اإل تيادية بالد وؿ في إتفاقيات إ ادة تأميف مع أطراؼ أ رى.
لت فيض تعرض الشركة لم اطر ساسر مهمػة مػف إف سػات معيػدي التػأميف ،تقػوـ الشػركة بتقيػيـ الوضػع المػالي لمعيػدي التػأميف
وتراقب تركيز الم اطر الناتجة مف منػاطؽ جغرافيػة مشػابهة والنشػاطات والمعطيػات اإلقتيػادية لمعيػدي التػأميف .إف قػود إ ػادة
التأميف اليػادرة و تعفػي الشػركة مػف إلتزاماتهػا تجػاو حممػة بػوالص التػأميف ،ونتيجػة لػذلؾ تبقػا الشػركة ممتزمػة بالمطالبػات المعػاد
تأمينها في حالة دـ تمكف معيدي التأميف مف الوفاـ بإلتزاماتهـ وفقاً لعقود إ ادة التأميف.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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48

تركيز م اطر التأميف يتبع
إف تركيز م اطر التأميف قبؿ وبعد إ ادة التأميف لكؿ منطقة والمتعمقة بنوع م اطر التأميف المقبولة قد تـ تم ييها أدناو:
نوع المخاطرة

السنة المنتهية في  53ديسمبر 4232
صافي
إجمالي
درهـ
درهـ

السنة المنتهية في  91ديسمبر 4223
يافي
إجمالي
درهـ
درهـ

تأمينات سيارات
اإلمارات العربية المتحدة

;494959242959

4948;9423966:

4,559,492,264

4,124,442,229

تأمينات أ رى
اإلمارات العربية المتحدة
دوؿ مجمس التعاوف ال ميجي
أ رى

اإلجمالي

829:399;;89784
393779:579826
82692:49945

3952;9258939:
3599379;63
9392629752

52,434,292,446
1,245,642,354
1,494,254,933

1,944,443,444
11,211,436
32,459,462

;8497999;369::

;395;599;4986

41,252,914,145

1,642,496,412

869:729;57948:

598849;;692;9

49,429,564,144

9,594,519,539

حساسية أرباح و ساسر التأميف
إف أرباح مميات التػأميف بالنسػبة ليػافي أربػاح الشػركة لمسػنة المنتهيػة فػي  91ديسػمبر  4212بمغػت  %44,42لمسػنة المنتهيػة
في  91ديسمبر  . %44,99 – 4223 4212و تتوقػع الشػركة أي تػأثير جػوهري مػا هػذو النسػبة مػف مميػات التػأميف وذلػؾ
لألسباب التالية:


لدى الشركة معدؿ إحتفاظ إجمالي لم اطر التأميف تبم حوالي  %4 - 4223 %6,5وينػتج هػذا بيػورة رسيسػية مػف
التأميف الهندسي والحريػؽ والحػوادث العامػة .ولكػف فػي أنػواع التػأميف األ ػرى فػإف اإللت ازمػات مغطػاة بيػورة مناسػبة مػف
ؿ برنامج إ ادة التأميف لفاسض ال سارة وذلؾ لتقميؿ الم اطر المالية الهامة.



بمغػت يػافي إيػرادات العمػووت  %94 - 4223 %44مػف يػػافي إيػرادات التػػأميف وتنػتج بيػورة رسيسػػية مػف إ ػػادة
التأميف وتبقا ميدر مناسب لمد ؿ.

بسبب إن فاض نسبة الم اطر المحتفظ بهػا لنسػبة  %54 - 4223 %54مػف ا مػاؿ التػأميف ومحدوديػة الم ػاطر فػي أ مػاؿ
التػػأميف المحػػتفظ فيهػػا بنسػػب اليػػة مثػػؿ تػػأميف السػػيارات فػػإف الشػػركة تحػػافظ وبسػػهولة مػػا معػػدؿ سػػاسر يبم ػ :4223 %54
 %46وبالتالي و يتوقع أية تأثيرات مالية هامة ما أرباح أ ماؿ التأميف.
49

أدوات مالية

تتعرض الشركة إلا دة م اطر مالية مف ؿ موجوداتهػا ومطموباتهػا الماليػة ،موجػودات قػود إ ػادة التػأميف ومطموبػات
التػػأميف .إف الم ػػاطر األساسػػية التػػي تتعػػرض لهػػا الشػػركة تتمثػػؿ فػػي إمكانيػػة ػػدـ كفايػػة المقبوضػػات المتعمقػػة بإسػػتثماراتها
األمػػد الطويػػؿ لتمويػػؿ اإللت ازمػػات الناشػػسة ػػف كػػؿ مػػف قػػود التػػأميف واإلسػػتثمارات .إف العنايػػر األكثػػر أهميػػة لهػػذو الم
المالية ،تتمثؿ في كؿ مف م اطر معدؿ سعر الفاسػدة ،م اطر أسعار العمػ ت األجنبيػة ،م ػاطر أسػعار أدوات الممكيػة وم
اإلستماف وم اطر السيولة.

قػود
مػػا
ػػاطر
ػاطر

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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أدوات مالية (يتبع)

 3/49إدارة مخاطر رأس الماؿ
تتمثؿ أهداؼ الشركة ند إدارة رأسمالها فيما يمي:




اإللتزاـ بمتطمبات رأس ماؿ شركات التأميف بموجب القانوف اإلتحادي رقـ  4لعاـ  4224ال اص بإنشاـ هيسة التأميف.
ضػػماف قػػدرة الشػػركة مػػا اإلسػػتمرار وبالتػػالي قػػدرتها مػػا تزويػػد المسػػاهميف بعواسػػد األربػػاح وتقػػديـ المنػػافع لػػذوي الع قػػة
بالشركة.
توفير العاسد المناسب لممساهميف مف ؿ تسعير قود التأميف بما يتناسب مع مستوى الم اطر المتعمقة بتمؾ العقود.

إف هيسػػة التػػأميف فػػي دولػػة اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة ،تحػػدد الحػػد األدنػػا ل ػرأس المػػاؿ ونو ػػه الػػذي يجػػب أف تحػػتفظ بػػه الشػػركة،
باإلضػافة إلػػا مطموبػات قػػود التػػأميف  .يجػب اإلحتفػػاظ فػي أي وقػػت ػ ؿ السػنة بالحػػد األدنػا لػرأس المػػاؿ المطمػوب كمػػا هػػو
موضح في الجدوؿ أدناو  .إف الشركة اضعة ألحكاـ م ـة شركات التأميف المحمية والتي إلتزمت بػه ػ ؿ السػنة .تقػوـ الشػركة
باإل تبارات ال زمة ضمف سياستها واجراـاتها لمتأكد مف إستم اررية اإللتزاـ بتمؾ األحكاـ والمتطمبات.
4232
درهـ

4223
درهـ

الحد األدنا لرأس الماؿ النظامي أ

32292229222

122,222,222

رأس الماؿ

9792229222

45,222,222

حقوؽ الممكية

5239;;;9:92

424,553,332

أ

أيدرت هيسػة اإلمػارات لمتػأميف القػرار رقػـ  64لسػنة  4223لتحديػد الحػد األدنػا المكتتػب أو رأس المػاؿ المػدفوع بمبمػ
 122درهـ مميوف لتأسيس شركة التأميف و  452درهـ مميوف لشركة إ ػادة التػأميف .ويػنص القػرار أيضػا مػا أف مػا و
يقؿ ف  %45مػف رأس مػاؿ شػركات التػأميف التػي تأسسػت فػي دولػة اإلمػارات العربيػة المتحػدة يجػب أف تكػوف ممموكػة
مػػف قبػػؿ أف ػراد أو هيسػػات مػػف دولػػة اإلمػػارات أو دوؿ مجمػػس التعػػاوف ال ميجػػي .ويسػػمح الق ػرار لإلمتثػػاؿ لمتطمبػػات الحػػد
األدنا لرأس الماؿ ؿ مدة  9سنوات حتا اـ .4214

وقد بدأت الشركة في تنفيذ طة لزيادة رأس الماؿ لإلمتثاؿ لمشروط المذكورة أ

و.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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أدوات مالية (يتبع)

 4/49أهـ السياسات المحاسبية
تػػـ فػػي إيضػػاح رقػػـ  9حػػوؿ البيانػػات الماليػػة بيػػاف السياسػػات واألسػػس المحاسػػبية الهامػػة المتبعػػة بشػػكؿ تفيػػيمي بمػػا فيهػػا أسػػس
اإل تراؼ باإليرادات والمياريؼ وأسس قياس كؿ فسة مف فسات الموجودات المالية والمطموبات المالية وأدوات الممكية.
 5/49تصنيؼ األدوات المالية

4232
درهـ

4223
درهـ

الموجودات المالية
إستثمارات تـ تينيفها بالقيمة العادلة
مف ؿ الد ؿ الشامؿ اآل ر
إستثمارات تـ تينيفها بالقيمة العادلة
مف ؿ الربح أو ال سارة
إستثمارات بالتكمفة المطفأة
وديعة قانونية
مدينوف تجاريوف وأريدة مدينة أ رى
أريدة لدى بنوؾ ونقد

8799489768

46,134,361

;389775939
4997469622
3292229222
;3975:9:88
49792289893

14,626,312
64,541,622
12,222,222
45,195,545
443,561,554

المجموع

6:8956;9884

699,314,942

المطموبات المالية
داسنوف تجاريوف وأريدة داسنة أ رى

36497339777

113,553,493

 6/49إدارة مخاطر سعر الفائدة
تنتج م اطر سعر الفاسدة مف إمكانية أف تؤثر التغيرات في معدوت الفواسد ما اإليرادات أو التكاليؼ المالية لمشركة .إف الشركة
معرضة إلا م اطر سعر الفاسدة ما إستثماراتها في سػندات التنميػة واإليػدا ات ألجػؿ والتػي تحمػؿ فواسػد ثابتػة و اسمػة والتػي تػـ
بيانها في اإليضاحيف  2و  49حوؿ البيانات المالية ما التوالي.
وتحػػاوؿ الشػػركة امػػة أف ت فػػؼ م ػػاطر سػػعر الفاسػػدة بمراقبػػة حثيثػػة ألسػػعار الفاسػػدة فػػي السػػوؽ واإلسػػتثمار فػػي تمػػؾ الموجػػودات
المالية التي يتوقع أف تكوف م اطرها في حدها األدنا.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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 6/49إدارة مخاطر سعر الفائدة (يتبع)

تحميؿ حساسية معدوت الفواسد

ػاـ مػػا التعرضػػات لمعػػدوت الفواسػػد لكػ ٍؿ األدوات الماليػػة التػػي تحمػػؿ فواسػػد بتػػاريآ
لقػػد تػػـ تحديػػد تحميػػؿ الحساسػػية المبينػػة أدنػػاو بنػ ً
التقرير .وبإ تبار أف مبم األيؿ بنهاية فترة التقرير قد كاف كما هو طواؿ الفترة.
لو كانت معدوت الفواسد أ ما /أقػؿ بمعػدؿ  122نقطػة هامشػية وتػـ إبقػاـ جميػع المتغيػرات ثابتػة لػزاد /نقػص يػافي ربػح الشػركة
لمس ػػنة المنتهي ػػة ف ػػي  91ديس ػػمبر  4212بمبمػ ػ  4,4ممي ػػوف دره ػػـ  4,6 :4223ممي ػػوف دره ػػـ  .لق ػػد إزدادت حساس ػػية الش ػػركة
لمعدوت الفواسد ؿ السنة الحالية بيورة رسيسية نتيجةً إلا زيادة اإليدا ات ألجؿ في السنة الحالية.

 7/49إدارة مخاطر العمالت األجنبية
قد تتعرض الشركة إلا م اطر العم ت األجنبية نتيجة لتعام تها في م ت أجنبية م تمفة ف الدرهـ اإلماراتي.
إف المبال المدرجة ألهـ الموجودات والمطموبات المالية لمشركة بعم ت أجنبية كما في تاريآ التقرير هي كما يمي:
4232
درهـ
دوور أمريكي
لاير ماني
جنيه استرليني
يورو

المطموبات
4223
درهـ

4232
درهـ

الموجودات
4223
درهـ

695:396:8
3:8
3479573
899477

4,424,655
9,523
91,445
44,642

3495;69862
596:3
3939494::
4599259

3,964,531
16,424,222
442,449
144,459

69796949:

4,916,433

359:299668

46,341,644

و يوجد أي تأثير نتيجة لألريدة بالدوور األمريكي حيث أف درهػـ اإلمػارات مربػوط بسػعر الػدوور األمريكػي .واسػتناداً إلػا تحميػؿ
الحساسية إلا زيادة /نقص بنسػبة  %42لمػدرهـ اإلمػاراتي مقابػؿ العمػ ت األجنبيػة ذات الع قػة بإ تبػار أف المبمػ المطمػوب قػد
كاف مطموب طواؿ السنة :
أ

هنالػؾ مبمػ  453ألػؼ درهػػـ  4,35 – 4223مميػوف درهػـ يػػافي ربػح /سػارة إ ػادة تقيػػيـ مػا األريػدة المسػػتحقة
باللاير العماني.

ب

هنالػػؾ مبم ػ  423ألػػؼ درهػػـ  144 – 4223ألػػؼ درهػػـ يػػافي ربػػح /سػػارة إ ػػادة تقيػػيـ مػػا األريػػدة المسػػتحقة
بالجنيه اإلسترليني.

ج

هنالؾ مبم  96ألؼ درهـ  41 – 4223ألؼ درهـ يافي ربح /سارة إ ادة تقييـ ما األريدة المستحقة باليورو.

تعتبػر اإلدارة أف احتمػاؿ وجػود سػاسر هامػة ناتجػة ػف تقمبػات أسػعار يػرؼ العمػ ت هػي فػي حػدها األدنػا وبالتػالي و تحتػػاط
مف هذو الم اطر.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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 8/49مخاطر أسعار السوؽ
تمثػ ؿ هػذو الم ػاطر احتمػػاؿ التغييػر فػي قيمػة أدوات ماليػػة نتيجػة لمتقمبػات فػػي أسػعار السػوؽ ،والتػي تعػػزى ألسػباب تعػود إلػػا أداة
مالية معينة أو لمجهة الميدرة لها أو لسوؽ األوراؽ المالية بشكؿ اـ .إف الشركة معرضة لم اطر السوؽ نتيجة وسػتثمارها فػي
أدوات ماليػة مسػعرة ،وتعمػؿ الشػركة مػا ت فػيض هػذو الم ػاطر وذلػؾ بتنويػع اوسػتثمارات ومتابعػة تطػورات السػوؽ ،إضػافة إلػػا
ذل ػػؾ تق ػػوـ اإلدارة بمتابع ػػة فعال ػػة لمعناي ػػر الرسيس ػػية الت ػػي ت ػػؤثر م ػػا األس ػػهـ وحرك ػػة الس ػػوؽ ويش ػػمؿ ذل ػػؾ تحمي ػػؿ األداـ الم ػػالي
والتشغيمي لمجهات المستثمر فيها.
 9/49إدارة مخاطر اإلئتماف
تشػػير م ػػاطر اوستمػػاف ػػدـ قػػدرة الجهػػات األ ػػرى المدينػػة لمشػػركة مػػا تسػػديد إلتزاماتهػػا التعاقديػػة والػػذي ينػػتج نػػه سػػارة ماليػػة
لمشركة.
تتعرض الشركة إلا م اطر اإلستماف تحديداً فيما يمي:


حية معيدي التأميف مف إلتزامات التأميف.



المبال المستحقة مف معيدي التأميف ف مطالبات تـ دفعها.



المبال المستحقة مف حاممي البوالص.



المبال المستحقة مف وسطاـ التأميف.



المبال المستحقة مف البنوؾ ف األريدة والوداسع الثابتة.

تتبنا الشركة سياسة تقوـ ما إبراـ إتفاقيات تعاقدية مع أطراؼ ذات م ـة مالية الية بهػدؼ ت فيػؼ ال سػارة التػي مػف الممكػف
أف تنتج ف دـ القدرة ما سػداد تمػؾ اإللت ازمػات .تقػوـ الشػركة بمراقبػة مػدى تعرضػها لم ػاطر اإلستمػاف وكػذلؾ مسػتوى المػ ـة
الماليػة لألطػراؼ األ ػرى فػي العقػػود الموقعػة ،باإلضػافة إلػا أنػػه يػتـ التأكػد مػف أف القيمػة التراكميػػة لإلستمػاف موز ػة مػا أطػراؼ
موافػػؽ ميهػػا مػػف قبػػؿ اإلدارة .يػػتـ مراقبػػة م ػػاطر اإلستمػػاف الت ػػي مػػف الممكػػف أف تتع ػػرض لهػػا الش ػػركة بمتابعػػة حػػدود اإلستم ػػاف
الممنوحة حيث يتـ مراجعتها والموافقة ميها مف قبؿ اإلدارة بشكؿ سنوي.
يتـ اإلستعانة بإ ادة التأميف في إدارة م اطر التأميف ،وذلؾ بدوف إسقاط إلتزاـ الشركة الناشئ ػف كونهػا طػرؼ أساسػي فػي قػد
التأميف الجهة المؤمنػة  .فػي حػاؿ جػزت شػركة إ ػادة التػأميف ػف تسػديد أي مطالبػة مسػتحقة فػإف الشػركة تبقػا ممتزمػة بتسػديد
تمػػؾ المطالبػػة لحامػػؿ البولييػػة .يػػتـ األ ػػذ فػػي ػػيف اإل تبػػار الجػػدارة اإلستمانيػػة لمعيػػدي التػػأميف بشػػكؿ سػػنوي وذلػػؾ مػػف ػ ؿ
مراجعة أوضا هـ المالية قبؿ توقيع أي قد.
تحتفظ الشركة بسج ت تحتوي ما البيانات التاري ية لمدفعات المحيمة مف حاممي بوالص التأميف األساسػية والػذي يػتـ التعامػؿ
معهػػـ فػػي إطػػار النشػػاط اإل تيػػادي لمشػػركة .كمػػا يػػتـ إدارة الم ػػاطر اإلستمانيػػة لألط ػراؼ التعاقديػػة بشػػكؿ فػػردي مػػف ػ ؿ طػػرؽ
أ رى مثؿ اإلحتفاظ بحؽ تسوية الحسابات المدينة بالداسنة لذلؾ الطرؼ ،إف وجدت .تقػوـ إدارة المعمومػات بتزويػد الشػركة بتقػارير
تحتػوي مػا تفايػيؿ م ييػػات اإلن فػاض فػي قيمػة ذمػػـ التػأميف المدينػة واألريػدة المطفػػأة وحقػاً .إف التعرضػات إلػا حػػاممي
الب ػوالص اوف ػرادييف ومجمو ػػات حػػاممي الب ػوالص تكػػوف من فضػػة نتيجػػة لمتقيػػيـ المسػػتمر ألوضػػا هـ الماليػػة .نػػد وجػػود تعػػرض
جوهري إلا حاممي البوالص اوفرادييف ومجمو ة حاممي بػوالص متجانسػيف تقػوـ الشػركة بإ ػداد تحاليػؿ ماليػة مماثمػة لتمػؾ المعػدة
لمعيدي التأميف .إف تفاييؿ تركيز المبال المستحقة مف حاممي البوالص قد تـ إيضاحها في اإليضاح رقـ  .14وتعتقد اإلدارة أف
تركيز م اطر اإلستماف من فضة نتيجة لمقدرة اإلستمانية العالية والثبات المالي لحاممي البوالص.

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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 9/49إدارة مخاطر اإلئتماف (يتبع)
إف معظـ إيدا ات الشركة كما في  91ديسمبر  4212و  ،4223قد تـ إيدا ها مع أربعة بنوؾ وأف إدارة الشركة مػا يقػيف بػأف
هذا التركيز لألمػواؿ السػاسمة بنهايػة السػنة و ينػتج نػه م ػاطر إستمػاف مػا الشػركة حيػث أف البنػوؾ هػي بنػوؾ رسيسػية تعمػؿ فػي
اإلمارات العربية المتحدة ويتـ مراقبتها مف قبؿ البنؾ المركزي.
إف قيمة الموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية بعد يـ ساسر إن فاض القيمة تمثؿ تعرض الشركة األقيػا لم ػاطر
اإلستماف لهذو الذمـ المدينة واألمواؿ الساسمة.
 :/49مخاطر السيولة
إف م ػػاطر السػػيولة هػػي الم ػػاطر التػػي تكمػػف فػػي ػػدـ مقػػدرة الشػػركة مػػا الوفػػاـ بإلتزاماتهػػا التمويميػػة .إف التسػػهي ت البنكيػػة،
حاممي البوالص ومعيدي التأميف الميدر المباشر لمتمويؿ وم اطر السيولة لمشركة هي في حدها األدنا.
ػاـ مػا
يبيف الجدوؿ التالي تواريآ اإلستحقاؽ المتبقية لمطموبات الشركة المالية .لقد تـ تحديد تواريآ اإلستحقاؽ المتعاقػد ميهػا بن ً
الفترة المتبقية مف تػاريآ التقريػر إلػا تػاريآ اإلسػتحقاؽ المتعاقػد ميػه .تقػوـ اإلدارة بمراقبػة تػواريآ اإلسػتحقاؽ لمتأكػد مػف المحافظػة
ما السيولة الكافية.
مف 3:3
إلى  587يوـ
درهـ

القيمة المدرجة
درهـ

مف صفر
إلى  3:2يوـ
درهـ

المطموبات المالية في  53ديسمبر 4232
ذمـ داسنة تجارية وأ رى

36497339777

36497339777

-

المطموبات المالية في  53ديسمبر ;422
ذمـ داسنة تجارية وأ رى

113,553,493

113,553,493

-

شركة الظفرة لمتأميف ش.ـ.ع.
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 ;/49القيمة العادلة لمموجودات والمطموبات المالية
برأي اإلدارة أف القيـ المدرجة في البيانات المالية لمموجودات والمطموبات المالية بالتكمفة المطفأة تقارب قيمها العادلة.
نتيجةً لمتعديؿ ما المعيار الدولي لمتقارير المالية رقـ  ،4يتطمب أف جميع األدوات المالية التي يتـ قياسها بالقيمة العادلة وحقػاً
ل تراؼ األولي أف تدرج ما أساس تسمسؿ القيمة العادلة أو تقسػيمها إلػا  9مسػتويات مسػتويات مػف  1إلػا  9اسػتناداً إلػا
الدرجة التي يمكف م حظه القيمة العادلة لها.
إف القيـ العادلة لممستوى  1هي تمؾ القيـ المػأ وذة مػف األسػعار المدرجػة بػدوف تعػديؿ فػي أسػواؽ نشػطة لموجػودات ومطموبػات
مطابقة .إف قياس القيـ العادلة لممستوى  4مأ وذة مف ميادر مير األسعار المدرجة والمستوى  9هػي تمػؾ المػأ وذة مػف تقنيػات
التقييـ باست داـ ميادر و يمكف تتبعها.
بتػػاريآ  91ديسػػمبر  ،4212إف جميػػع الموجػػودات الماليػػة لمشػػركة المدرجػػة بالقيمػػة العادلػػة هػػي ضػػمف المسػػتوى  .1و يوجػػد لػػدى
الشركة أية مطموبات مالية بالقيمة العادلة.
لـ يكف هناؾ أية تحوي ت بيف المستوى  1و 4
4:

ؿ السنة.

أرقاـ المقارنة

تـ إ ادة تينيؼ بعض أرقاـ المقارنة لتتوافؽ مع رض السنة الحالية فيما يتعمؽ بما يمي:

بنود بياف التدفقات النقدية المعاد تينيفها
وداسع بنكية بتواريآ إستحقاؽ أيمية
ألكثر مف ث ثة أشهر
النقد ومرادفات النقد

;4

;422
درهـ
52,194,394
143,626,442

معاد تصنيفها
درهـ
144,129,462
( 144,129,462

تاريخ اعتماد إصدار البيانات المالية

وافؽ مجمس إدارة الشركة ما البيانات المالية وأجاز إيدارها في إجتما ه المنعقد بتاريآ  2فبراير .4211

4232
درهـ
414,462,422
19,922,244

