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اإلدارات ،الفروع

نائب الرئي�س التنفيذي  -ال�ش�ؤون الفنية

نائب الرئي�س التنفيذي  -تطوير الأعمال

نائب الرئي�س التنفيذي  -الحياة والطبي

نائب رئي�س �أول  -المبيعات والت�سويق

نائب رئي�س �أول  -عالقات الو�سطاء

نائب رئي�س �أول  -الت�أمين الطبي

نائب رئي�س �أول  -الت�أمين على الحياة

نائب رئي�س �أول  -المالية

نائب رئي�س �أول  -مراقبة العمليات

نائب رئي�س �أول  -المطالبات

نائب رئي�س �أول � -إعادة الت�أمين

نائب رئي�س �أول  -الت�أمين البحري والطاقة

نائب رئي�س �أول  -الموارد الب�شرية واالدارة

نائب رئي�س �أول  -الت�أمين الم�صرفي

روحانا الأجياجي F.C.I.I. -

زيفير �س� .أربثراج A.C.I.I. -

كي .ف� .سوري�ش MSc (E) ,F.I.I.I. -

�سلفان رامان MSc. ,DAT ,A.I.A.I. -

�س .راج غوبال A.C.A ,A.I.I.I. -
نادية �صالح F.C.I.I. -

غيلبرت ب .ا�سبيريتو BSc. (Psychology) -

نائب رئي�س �أول  -غير البحري

غورف باجاج A.C.M.A ,F.I.I ,A.C.I.I. -

�سيد محمد عا�صم A.C.I.I. ,M.B.A. -

فادي عوني الأحمدي P.I.C ,A.C.I.I.

و�سام خليفة  F.L.M.I. -دبلوم علوم الإكتوارية

ب� .سوندراراجان F.C.A ,F.I.I.I ,A.C.I.I. -
ن .رامي�ش B.E. ,F.C.I.I. ,M.I.R.M. -

�أوبالي ويجيراتني A.C.I.I. ,BSc. (Mgt) -

غورفير مان �سينغ B.B.M (Finance) ,M.B.A (Finance) -

نائب رئي�س �أول  -مدير منطقة � -أبوظبي
ج .دانيال �شوارتز F.I.I.I. ,A.C.I.I. -

نائب رئي�س �أول  -مدير منطقة  -بر دبي

نائب رئي�س �أول  -الوكاالت

نائب رئي�س �أول  -البحرين

نائب رئي�س �أول  -عُمان

محـمود �أحمد B.Com. ,A.C.I.I. -

جعفر الأكرم B.com -

الفــروع:
بر دبي

�ص.ب ٢٧٩٦٦ :مكتب رقم 417 ،403-401
الطابق الرابع ،بناية ملتقى الأعمال  -عود ميثاء
هاتف ،)0٤( ٣٣٥٢٤٠٠ :فاك�س)٠٤( ٣٣٥٢0١٥ :

جبل علي

�ص.ب١٧2٩٢ :جبل علي  -المنطقة الحرة 19
مكتب رقم  2507الطابق الخام�س والع�شرون
هاتف ،)٠٤( 8847471 :فاك�س)٠٤( 8847449 :

ال�شارقة

�ص.ب ٦٦٥٤ :مكتب رقم 204 ،203 ،٢٠١
الطابق الثاني ،برج الح�صن� ،شارع البنوك ،ال�شارقة
هاتف ،)٠٦( ٥٦82٠٤٥ :فاك�س)٠٦( ٥٦8١٣٣٤ :

ر�أ�س الخيمة

رامكومار نارايانان B.A,Corp Sec. ,PGBM -

عادل ح�سن اللواتي C.I.P ,A.C.I.I ,C.B.M. -

مدينة دبي الطبية

�ص.ب 2٧٩٦٦ :دبي مكتب رقم  ٣و٤
الطابق الأول ،بناية رقم AP24
هاتف ،)0٤( ٣٦٣٥٣٢١ :فاك�س)٠٤( ٣٦٣٥٣٢٠ :

�شارع ال�شيخ زايد

�ص.ب 2٧٩٦٦ :دبي ,مكتب رقم ١١٧
مركز القوز التجاري� ،شارع ال�شيخ زايد
هاتف ،)0٤( ٣٣8١880 :فاك�س)0٤( ٣٣8٠٣٦٣ :

ديرة

�ص.ب  27966بناية بيزن�س بوينت،
الطابق الثاني ,مكتب رقم ,203
خلف مركز خدمة ني�سان  -ميناء �سعيد  -ديرة
هاتف ،)٠4( 2942415 :فاك�س)٠4( 2989702 :

�ص.ب 33217 :.بناية الهالل الأحمر  -مكتب رقم ٣٠٤
�شارع الج�سر ،ر�أ�س الخيمة
هاتف ،)٠٧( ٢٢٦٠٥٤٠ :فاك�س)٠٧( ٢٢٦٤٢٩٦ :

�أبوظبي

�ص.ب� ٣٧٠٣٥ :شارع رقم � - 10إم 3بناية معر�ض هوندا
الجديد ،الطابق الأول ،منطقة الم�صفح ال�صناعية
هاتف ،)٠٢( ٥٥٤٨٧١٨ :فاك�س)٠٢( 5538513 :

العين

م�صفح

م�سقط

�ص.ب� ٣٧0٣٥ :شقة رقم 103 ، 102
الطابق االول ،برج بيزن�س افينو� ,شارع ال�سالم� ،أبو ظبي
هاتف ،)٠٢( ٦٧٦٣222 :فاك�س)0٢( ٦٧222٣٦ :
�ص.ب ١88٠٠ :العين
ال�شارع الرئي�سي ,بالقرب من �إ�شارة ال�ساعة
بناية بنك ملي �إيران  -طابق الميزانين ٢
هاتف ،)0٣( ٧٣٧٧٠١٢ :فاك�س)0٣( ٧٣٧٧٠١٣ :

�ص.ب  ،١٥٣٤ :الرمز البريدي١٣٣
مان
عُ
�سلطنة
م�سقط،
 ٤٠١بناية �سيتي �سيزن ,الخوير،
فاك�س )+٩٦8( ٢٤٤٧٥٢٦2 :المنامة
هاتف،)+٩٦8( ٢٤٤٧٥٤١٠ :
�ص.ب ،11440 :
مكتب رقم  122الطابق ال�سابع ,برج ميلينيوم,
�صاللة
مبنى رقم � ،398شارع الملك محمد ال�ساد�س
�ص.ب  - 2255الرمز البريدي 211
رقم  2806حي ال�سيف ,المنامه ,مملكة البحرين
حفا هاو�س � -صاللة � -سلطنة عُ مان
هاتف ،)+٩٦8( 23201467:فاك�س )+٩٦8( 23201436 :هاتف ،)+973( 17563999 :فاك�س)+973( 17563888 :
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وال�شركات التابعة لها

تقرير مجلس اإلدارة
ي�سر مجل�س الإدارة �أن يقدم التقرير الرابع والثالثون لمجموعة �أورينت بالإ�ضافة �إلى الح�سابات المدققة لل�سنة المالية
المنتهية في  31دي�سمبر .2015

الو�ضع الإقت�صادي العام

�شهد العام  2015انخفا�ض �أ�سعار البترول وبالرغم من �أن م�ساهمة قطاع النفط في االقت�صاد المحلي ال تتجاوز  %30وبالرغم
�أي�ضا من نجاح �سيا�سة تنويع االقت�صاد التي اتبعتها الدولة ،ف�إن ردود الأفعال كانت �سلبية ولم تت�سم بالمنطق و�إنما هي ردود
�أفعال عاطفية ال ت�ستند إلى حقائق ال�سوق � .إننا ن�أمل �أن ي�شهد عام  2016ا�ستقرارا في �أ�سواق اال�سهم المحلية التي هبطت
ب�شدة و�أثرت ب�شكل كبير على المحافظ اال�ستثمارية ل�شركات الت�أمين .كما �شهد قطاع العقار �أي�ضا انخفا�ضا في الأ�سعار �إال
�أننا نرى �أن هذا االنخفا�ض له ما يبرره وذلك ب�سبب االرتفاعات المتوا�صلة خالل ال�سنوات  2013و � .2014إال �أن القطاعات
االقت�صادية االخرى بما فيها القطاع التجاري وقطاع ال�سياحة قد ا�ستمرت في �أدائها الممتاز.
وبالرغم من النظرة العامة الغير متفائلة ف�إننا واثقون ان العام � 2016سيكون عاما جيدا ل�شركة �أورينت وذلك بالنظر الى
العوامل االيجابية للنتائج الفنية المتوقعة والعائد المجزي في قطاع اال�ستثمار.

�سوق الت�أمين

لم يكن العام  2015عاما جيدا لقطاع الت�أمين فقد ا�ستمر تدهور النتائج الفنية وفي نهاية الربع الثالث من العام  2015بلغت
�صافي الخ�سائر الفنية لل�شركات المدرجة في ال�سوق  276مليون درهم مقابل  163مليون درهم �أرباح خالل نف�س الفترة
من العام � .2014أما في �صافي الأرباح فقد �أظهرت النتائج �أرباحا بقيمة  142مليون درهم مقابل  ١.٢٤٦مليار درهم لنف�س
الفترة من عام  .2014واذا تم ا�ستثناء �شركة �أورينت للت�أمين ف�إن ال�سوق �سيتكبد خ�سائر تبلغ  97مليون درهم  .وبالرغم
من حجم الخ�سائر الكبيرة التي يتكبدها ال�سوق فانه ال توجد محاوالت لتح�سين اال�سعار حيث ا�ستمرت المناف�سة في �سوق
محدود يتواجد فيه عدد كبير من الالعبين .كما �أن بع�ض ال�شركات ال�صغيرة لديها م�شاكل في المالءة المالية وهناك �شركات
�أخرى تحتاج �إلى �إعادة ر�سملة وذلك ب�سبب فقدان هذه ال�شركات لجزء كبير من ر�أ�سمالها خالل العامين الما�ضيين نتيجة
الخ�سائر المتوا�صلة.
بد�أت هيئة الت�أمين في تطبيق ال�سيا�سات الجديدة الخا�صة باالحتياطيات والمالءة المالية .ومن المتوقع �أن ي�ضع ذلك
المزيد من ال�ضغوط على ال�شركات ذات الأداء المتدهور خالل العام  .2016ونرجو �أن تكون الم�صاعب التي يواجهها ال�سوق
فاتحة باب لالندماج وتقليل عدد ال�شركات الموجودة في ال�سوق حيث �أن ذلك �سي�ؤدي الى تخفيف ال�ضغوط على اال�سعار
وال�شروط م�ستقبال.
تعر�ض �سوق الت�أمين �إلى عدد من الحرائق ال�ضخمة� .إن �شركة �أورينت باعتبارها العبا رئي�سيا في ال�سوق قد نالت ح�صتها
من هذه الخ�سائر ممثلة بفندق العنوان� .إن ال�شدة التي ات�سمت بها هذه الحرائق والخ�سائر المادية الج�سيمة التي ت�سببت
فيها قد جذبت انتباه �شركات �إعادة الت�أمين العالمية الكبرى حيث �أن اغلب هذه الحرائق قد نتجت �شدتها من م�شكلة الك�ساء
الخارجي المح�شو بمواد قابلة لاللتهاب والتي ا�ستعملت في �أغلب المباني التي تم ان�شاءها قبل العام � .2013إن كل �شركات
�إعادة الت�أمين العالمية ترى ان هذا الأمر �شديد الخطورة ومن ال�ضروري �أن يتم التعامل معه بجدية .وبدون رد فعل حقيقي من
جانب ال�شركات ف�إن هذه البنايات ربما يتم ا�ستثناءها من اتفاقيات �إعادة الت�أمين وعليه ف�إن المطلوب �أن تقوم ال�شركات ب�أخذ
زمام المبادرة وذلك قبل قيام �شركات �إعادة الت�أمين باتخاذ قرارات مت�شددة قد تجعل من ال�صعب الح�صول على اعادة ت�أمين
لهذا النوع من المباني ومن الم�ؤ�سف �إن جمعية االمارات للت�أمين لي�س لديها ن�شاط ملحوظ في التعامل مع م�شكالت ال�سوق ولم
تقم باتخاذ �أي مبادره يمكن �أن تقود ال�سوق لتح�سين النتائج الفنية ومعالجة مثل هذه الموا�ضيع.

�أداء مجموعة �أورينت

لقد كان �أداء ال�شركة في العام المن�صرم ممتازا وبالرغم من الحريق الهائل الذي حدث في فندق العنوان و�أخ��ذ كافة
المخ�ص�صات الخا�صة بذلك في العام  2015فقد نمت �أرباح ال�شركة بن�سبة  %8كما �أن حقوق الم�ساهمين قد نمت بن�سبة %17
ونمت الأق�ساط بن�سبة � .%29إن هذا االداء المذهل قد تحقق في ظروف �صعبة للغاية يواجهها ال�سوق ب�سبب المناف�سة ال�ضارة.
وتتوقع ال�شركة �أن يكون العام  2016عاما �آخرا من االنجازات حيث �أن ارتفاع �أ�سعار الفائدة وتنوع ا�ستثمارات ال�شركة �سي�ؤدي
�إلى نتائج ا�ستثمارية �أف�ضل وبالإ�ضافة �إلى ما تقدم ف�إن هناك زيادة في مخ�ص�صات الأق�ساط ال�سارية وذلك كنتيجة لالرتفاع
الكبير في الأق�ساط المكتتبة خالل العام � .2015إن هذه العوامل تجعلنا ننظر بتفا�ؤل �شديد للعام  .2016وقد وا�صلت ال�شركات
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تقرير مجلس اإلدارة (تابع)
الفرعية خارج الدولة �أداءها ح�سب الخطة المو�ضوعة حيث �أنه بالرغم من ظروف الحرب في �سوريا فقد ا�ستمرت ال�شركة في
تحقيق �أرباح وذلك في ظروف �صعبة للغاية في ذلك البلد .كما وا�صلت ال�شركة تو�سعاتها االقليمية ونحن �سعداء للغاية بمنحنا
ترخي�ص العمل في دولة البحرين ال�شقيقة ونتقدم بال�شكر الجزيل �إلى ال�سلطات المحلية على منحنا الموافقة المذكورة .كما
�أننا مت�أكدون �أن وجود �شركة �أورينت هناك �سي�شكل �إ�ضافة في ذلك ال�سوق  .وتتطلع ال�شركة الآن �إلى المزيد من التو�سعات في
المملكة العربية ال�سعودية ودولة الجزائر.
كما �أن طلب ال�شركة لت�أ�سي�س �شركة تكافل �إ�سالمية قد تم قبوله من قبل ال�سلطات المخت�صة في الدولة وتقدمت ال�شركة �أي�ضا
بطلب لت�أ�سي�س �شركة ت�أمين على الحياه وذلك للتوافق مع متطلبات القانون والخا�صة بف�صل الت�أمين على الحياة من الت�أمينات
العامة حيث ترجو ال�شركة قبول طلبها في �أقرب فر�صة ممكنة.
�إن ت�أ�سي�س �شركة ت�أمين على الحياة �سيعني المزيد من التركيز على هذا القطاع .لقد حققت ال�شركة نتائج رائعة ونموا كبيرا
خالل العام  2015في ت�أمينات الحياة على الأفراد حيث و�صلت �أق�ساط ال�شركة تقريبًا �إلى مئة مليون درهم� .إن هذا االنجاز
الكبير باال�ضافة �إلى نمو �أق�ساط ال�شركة في مجال ت�أمين المجموعات والتي بلغت  135مليون درهم ي�ضع ال�شركة في م�صاف
الالعبين الرئي�سيين في مجال الت�أمين على الحياة.

ت�صنيف ال�شركة

وا�صلت ال�شركة تمتعها ب�أعلى ت�صنيف في ال�سوق من وكالتي  Standard & Poorsو  A.M.Bestوفي تقرير ال�سوق ال�صادر
عن م�ؤ�س�سة  Standard & Poorsفي �شهر دي�سمبر الما�ضي كانت اال�شارة �إلى ال�شركة �أكثر من �إيجابية وذلك بالنظر الى
ا�ستمراريتها في تحقيق النتائج الممتازة وب�صورة متوا�صلة خالل ال�سنوات الما�ضية.

اتفاقيات �إعادة الت�أمين

لقد تم تجديد اتفاقيات �إعادة الت�أمين لكل مجموعة �أورينت ب�شروط مجزية ومح�سنة� ،إن العالقة الطويلة التي تربطنا ب�شركات
�إع��ادة الت�أمين هي عالقة ممتازة حيث ت�ؤمن ال�شركة ب�أهمية اال�ستمرارية .ومع النمو المتوا�صل للمجموعة داخل وخارج
االمارات ف�إننا مت�أكدون �أن هذه العالقة �ستكت�سب المزيد من القوة في الم�ستقبل.

الم�ستقبل

نحن ننظر �إلى الغد بكثير من الثقة والتفا�ؤل� .إن �سيا�ستنا االكتتابية المتحفظة باال�ضافة �إلى �سيا�ستنا اال�ستثمارية الحذرة
قد �أتت بنتائج �إيجابية ملمو�سة لل�شركة .كل ذلك باال�ضافة �إلى ا�ستثمار ال�شركة في تنمية القدرات الب�شرية العاملة من خالل
التدريب والتطوير .كما �أننا متفائلون ب�أن تطبيق ال�سيا�سات الجديدة من قبل هيئة الت�أمين �سيكون ذو مردود �إيجابي على
ال�سوق وعلى �أداء ال�شركة في الم�ستقبل.

االداء المالي
�ألف درهم
٢٠١٥
�إجمالي الأق�ساط المكتتبة
�صافي الأق�ساط المكتتبة
�صافي المطالبات
االرباح الفنية
�صافي الأرباح
ر�أ�س المال
حقوق الم�ساهمين
�إجمالي اال�ستثمارات

2.333.682
733.554
299.201
164.345
272.037
500.000
2.684.403
3.292.405

زيادة (نق�صان)
%
�ألف درهم
عن 2014
2014
1.802.305
543.647
235.181
157.940
252.109
500.000
2.266.010
2.750.611

%29
%35
%27
%4
%8
%18
%20

نحن ن�شعر باالمتنان لعمالئنا الكرام و�شركات الو�ساطة و�شركا�ؤنا في االعمال وذلك للدعم الغير محدود الذي تلقيناه
خالل العام المن�صرم كما اننا ن�شكر معيدي الت�أمين لدعمهم المتوا�صل ون�شكر العاملين لدى ال�شركة لوالئهم و�إخال�صهم
وانتماءهم القوي.
�صفحة 10
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وال�شركات التابعة لها

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع)

تقرير حول البيانات المالية الموحدة
لقد دققنا البيانات المالية الموحدة المرفقة لأورينت للت�أمين (�ش.م.ع) وال�شركات التابعة لها («المجموعة») ،والتي
تت�ألف من بيان المركز المالي الموحد كما في  31دي�سمبر  2015والبيانات الموحدة للدخل والدخل ال�شامل والتغيرات
في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ وملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة والمعلومات
التو�ضيحية الأخرى.

م�س�ؤولية الإدارة عن البيانات المالية الموحدة
�إن الإدارة م�س�ؤولة عن الإعداد والعر�ض العادل لهذه البيانات المالية الموحدة وفق ًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير
المالية والأحكام المعنية من النظام الأ�سا�سي لأورينت للت�أمين (�ش.م.ع) والقانون االتحادي رقم ( )2ل�سنة 2015
في دولة الإمارات العربية المتحدة والقانون االتحادي رقم ( )6ل�سنة  2007في دولة الإمارات العربية المتحدة ،وعن
الرقابة الداخلية التي تعتبرها الإدارة �ضرورية لإعداد بيانات مالية موحدة خالية من �أخطاء جوهرية� ،سواء كان ذلك
نتيجة الحتيال �أو خط�أ.

م�س�ؤولية مدققي الح�سابات
�إن م�س�ؤوليتنا هي �إبداء الر�أي حول هذه البيانات المالية الموحدة ا�ستناد ًا �إلى �أعمال تدقيقنا .لقد قمنا بتدقيقنا وفق ًا
لمعايير التدقيق الدولية ،والتي تتطلب منا االلتزام بقواعد ال�سلوك المهني وتخطيط وتنفيذ �أعمال التدقيق للح�صول
على ت�أكيدات معقولة ب�أن البيانات المالية الموحدة خالية من الأخطاء الجوهرية.
يت�ضمن التدقيق القيام بالإجراءات الالزمة للح�صول على �أدلة م�ؤيدة للمبالغ والإف�صاحات الواردة في البيانات المالية
الموحدة� .إن الإج��راءات المختارة تعتمد على تقدير مدققي الح�سابات وت�شمل تقييم مخاطر الأخطاء الجوهرية
للبيانات المالية الموحدة� ،سواء كان ذلك نتيجة الحتيال �أو خط�أ .وعند تقييم هذه المخاطر ،ي�ضع المدقق في االعتبار
نظم الرقابة الداخلية بالمن�ش�أة والمعنية ب�إعداد وعر�ض البيانات المالية الموحدة ب�صورة عادلة وذلك لت�صميم
�إجراءات تدقيق منا�سبة للظروف ،ولي�س لهدف �إبداء ر�أي حول فعالية نظم الرقابة الداخلية للمن�ش�أة .ويت�ضمن التدقيق
�أي�ض ًا تقييم مدى مالئمة ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة ومدى معقولية التقديرات المحا�سبية التي قامت بها الإدارة،
وكذلك تقييم العر�ض العام للبيانات المالية الموحدة.
وباعتقادنا �أن �أدل��ة التدقيق التي ح�صلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر لنا الأ�سا�س لإب���داء ر�أي��ن��ا ح��ول البيانات
المالية الموحدة.

الــر�أي

في ر�أينا� ،إن البيانات المالية الموحدة تعبر ب�صورة عادلة ،من كافة النواحي الجوهرية ،عن المركز المالي الموحد
للمجموعة كما في  31دي�سمبر  ،2015وعن �أدائها المالي وتدفقاتها النقدية الموحدة لل�سنة المنتهية في ذلك التاريخ
وفق ًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥

�صفحة 11

تقرير مدققي الحسابات المستقلين إلى السادة مساهمي
شركة أورينت للتأمين (ش.م.ع) (تابع)

تقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية الأخرى
كما ن�شير ،وفق ًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم ( )2ل�سنة  2015في دولة الإمارات العربية المتحدة� ،إلى ما يلي:
 )1لقد ح�صلنا على جميع المعلومات واالي�ضاحات التي ر�أيناها �ضرورية لأغرا�ض تدقيقنا؛
 )٢لقد تم �إع��داد البيانات المالية الموحدة ،من كافة النواحي الجوهرية ،وفق ًا للأحكام المعنية من القانون
االتحادي رقم ( )2ل�سنة  2015في دولة الإمارات العربية المتحدة ،والنظام الأ�سا�سي لل�شركة؛
 )٣تحتفظ ال�شركة ب�سجالت محا�سبية منتظمة؛
 )٤تتفق المعلومات المالية الموحدة الواردة في تقرير �أع�ضاء مجل�س الإدارة مع ال�سجالت المحا�سبية لل�شركة؛
	)٥ا�شترت �أو ا�ستثمرت ال�شركة في الأ�سهم �أو الأوراق المالية خالل ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر 2015؛
 )٦يبين �إي�ضاح  17حول البيانات المالية الموحدة المعامالت الجوهرية مع الأطراف ذات العالقة وال�شروط التي
اعتمدت عليها؛
	)٧ا�ستناد ًا �إلى المعلومات التي تم توفيرها لنا ،لم ي�سترعي انتباهنا ما ي�ستوجب االعتقاد ب�أن ال�شركة قد خالف،
خالل ال�سنة المالية المنتهية في  31دي�سمبر � ،2015أي من الأحكام المعنية من القانون االتحادي رقم ( )2ل�سنة
 2015في دولة الإمارات العربية المتحدة �أو النظام الأ�سا�سي لل�شركة على وجه قد يكون له ت�أثير جوهري على
�أن�شطتها �أو مركزها المالي الموحد كما في  31دي�سمبر 2015؛
 )٨لم تقدم �أي م�ساهمات اجتماعية خالل ال�سنة.

توقيع:
�أنتوني �أو�سوليفان
�شريـك
رقم القيد687 :
 31يناير 2016
دبي ،الإمارات العربية المتحدة

�صفحة 12
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وال�شركات التابعة لها

بيان المركز المالي الموحد كما في  31ديسمبر 2015

�إي�ضاح

الموجودات

الموجودات الثابتة
ا�ستثمارات في �أوراق مالية
موجودات عقود الت�أمين
مدينو الت�أمين
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �آخرون

5
6
13
7

ودائع لدى البنوك
النقدية و�شبه النقدية

8
9

2014
2015
(معاد �إدراجها*)
�ألف درهم �ألف درهم
123.453
118.680
1.484.818 1.979.633
993.317 1.738.427
322.189
447.137
24.472
32.112
2.948.249 4.315.989
1.128.758 1.282.272
237.576
119.371
1.366.334 1.401.643
4.314.583 5.717.632

�إجمالي الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
الحقوق العائدة لم�ساهمي ال�شركة الأم

ر�أ�س المال
احتياطي �إلزامي
احتياطي قانوني
احتياطي خ�سائر ا�ستثنائية
احتياطي عام
�أرباح غير موزعة
احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
احتياطي تحويل العمالت الأجنبية
�أرباح مقترح توزيعها

10
11
11
11
11
11
11
12

500.000
500.000
125.000
125.000
200.076
226.596
141.170
159.680
390.159
509.845
15.274
14.118
791.235 1.055.087
()37.766( )46.938
100.000
100.000

ح�ص�ص غير م�سيطرة

2.225.148 2.643.388
40.862
41.015

�إجمالي حقوق الملكية

2.266.010 2.684.403

المطلوبات

مطلوبات ناتجة عن عقود الت�أمين
�أر�صدة �إعادة الت�أمين الدائنة
مبالغ محتفظ بها ح�سب اتفاقيات �إعادة الت�أمين
دائنون �آخرون ومبالغ م�ستحقة الدفع

13
14

1.467.964 2.334.640
278.875
337.359
143.941
164.315
157.793
196.915

�إجمالي المطلوبات

2.048.573 3.033.229

�إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات

4.314.583 5.717.632

تمت الموافقة على هذه البيانات المالية الموحدة من قبل مجل�س الإدارة بتاريخ  31يناير  2016ووقعت نيابة عنهم من قبل:

عبد اهلل حمد الفطيم
رئي�س مجل�س الإدارة

عمر عبد اهلل الفطيم

نائب رئي�س مجل�س الإدارة

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إلى  21المرفقة جزء ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥

�صفحة 13

بيان الدخل الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

دخل التـ�أمين
الأق�ساط الإجمالية

�أق�ساط عقود الت�أمين
الحركة في مخ�ص�ص الأق�ساط غير مكت�سبة
�إيرادات �أق�ساط الت�أمين
ناق�صاً :ح�صة معيدي الت�أمين من الأق�ساط
�أق�ساط عقود الت�أمين
الحركة في مخ�ص�ص الأق�ساط غير مكت�سبة

�إي�ضاح
13
13
13

1.802.305 2.333.682
()117.258( )282.459
1.685.047 2.051.223

13
13

1.258.658 1.600.128
()70.061( )175.476
1.188.597 1.424.652
496.450
626.571
167.670
177.424
664.120
803.995

13
13
13
13
13

613.488
821.842
()413.997( )556.904
199.491
264.938
35.690
34.263
235.181
299.201
120.019
169.206
150.980
171.243
506.180
639.650
157.940
164.345

�صافي �إيرادات �أق�ساط الت�أمين
دخل العموالت

�إجمالي دخل الت�أمين
م�صاريف الت�أمين

مطالبات مدفوعة
ناق�صاً :ح�صة معيدي الت�أمين
�صافي مطالبات مدفوعة
الزيادة في المطالبات تحت ال�سداد
�صافي مطالبات مقدمة
م�صاريف عموالت
م�صاريف عمومية و�إدارية

�إجمالي م�صاريف الت�أمين
�صافي دخل الت�أمين
دخل اال�ستثمارات

دخل فوائد
دخل توزيعات �أرباح
دخل �إيجـار ودخ ــل �آخر
خ�سائر القيمة العادلة من اال�ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو الخ�سائر

�إجمالي دخل اال�ستثمارات
الأرباح قبل ال�ضريبة
م�صروف �ضريبة الدخل

4

الأرباح بعد ال�ضريبة
العائدة �إلى:
م�ساهمي ال�شركة الأم
ح�ص�ص غير م�سيطرة
الربح الأ�سا�سي والمخفف لل�سهم (درهم)
العائد لم�ساهمي ال�شركة الأم
ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إلى  21المرفقة جزء ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.

�صفحة 14
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2015
�ألف درهم

2014
�ألف درهم

16

53.214
50.658
10.475
()52
114.295
278.640
()6.603
272.037

42.243
54.882
6.248
()3.406
99.967
257.907
()5.798
252.109

263.888
8.149
272.037

246.686
5.423
252.109

52.78

49.34

وال�شركات التابعة لها

بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

2014
�ألف درهم

�أرباح ال�سنة بعد ال�ضريبة

2015
�ألف درهم
252.109
272.037

بنود الدخل ال�شامل الأخرى

بنود الدخل ال�شامل الأخرى التي يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى الأرباح
�أو الخ�سائر في فترات الحقة:
فروقات �صرف العمالت من تحويل العمليات الأجنبية
�صافي الأرباح غير المحققة من اال�ستثمارات المتوفرة للبيع

()14.198
263.852

()9.260
432.771

�صافي بنود الدخل ال�شامل الأخرى التي يتم �إعادة ت�صنيفها �إلى الأرباح
�أو الخ�سائر في فترات الحقة

249.654

423.511

�إجمالي الدخل ال�شامل لل�سنة

521.691

675.620

العائد �إلى:
م�ساهمي ال�شركة الأم
الح�ص�ص غير الم�سيطرة

518.568
3.123

674.264
1.356

521.691

675.620

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إلى  21المرفقة جزء ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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�صفحة 15

بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

الأن�شطة الت�شغيلية

�أرباح ال�سنة قبل ال�ضريبة
التعديالت للبنود التالية:
ا�ستهالك
�أرباح من بيع موجودات ثابتة
دخل فوائد
دخل توزيعات �أرباح
خ�سائر القيمة العادلة من اال�ستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر
الأرباح الت�شغيلية قبل التغيرات في الموجودات
والمطلوبات الت�شغيلية
مدينو الت�أمين
موجودات عقود الت�أمين
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �آخرون
مطلوبات عقود الت�أمين
�أر�صدة �إعادة ت�أمين دائنة
مبالغ محتفظ بها ح�سب اتفاقيات �إعادة الت�أمين
دائنون �آخرون ومبالغ م�ستحقة الدفع
�ضريبة دخل مدفوعة

�إي�ضاح
5

�شراء موجودات ثابتة
مبالغ مح�صلة من بيع موجودات ثابتة
دخل فوائد
توزيعات �أرباح مقبو�ضة
ودائع لدى البنوك
�شراء ا�ستثمارات محتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
�شراء ا�ستثمارات متوفرة للبيع
بيع ا�ستثمارات متوفرة للبيع

4

الأن�شطة التمويلية

5

12

172.527
183.080
()30.390( )124.948
()109.890( )745.110
()9.418
()7.640
189.650
866.676
46.596
58.484
19.170
20.374
30.719
36.090
()5.074
()3.571
303.890

()8.355
()3.604
145
117
42.243
53.214
54.882
50.658
()119.827( )153.514
()38.740( )17.983
()14.175( )220.199
3.608
7.167

()81.000( )100.000
()1.679
()2.752
4.661
()704
()546
()78.722( )103.298
(144.949 )104.007

(النق�ص)/الزيادة في النقدية و�شبه النقدية
النقدية و�شبه النقدية في  1يناير
الحركة في احتياطي تحويل العمالت الأجنبية

9

237.576
()14.198

101.887
()9.260

النقدية و�شبه النقدية في  31دي�سمبر

9

119.371

237.576

ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إلى  21المرفقة جزء ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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8.348
()88
()53.214
()50.658

8.349
()10
()42.243
()54.882

283.435

�صافي النقد الم�ستخدم في الأن�شطة اال�ستثمارية
توزيعات �أرباح مدفوعة
توزيعات �أرباح مدفوعة �إلى الح�ص�ص غير الم�سيطرة
ر�أ�سمال مدفوع من خالل الح�ص�ص غير الم�سيطرة
دفعات �إلزامية �إلى الموظفين

278.640

257.907

52

�صافي النقد من الأن�شطة الت�شغيلية

الأن�شطة اال�ستثمارية

2015
�ألف درهم

2014
�ألف درهم

وال�شركات التابعة لها

بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2015

العائدة لم�ساهمي ال�شركة الأم
احتياطي
موجودات
�أرباح مالية
احتياطي
ر�أ�س احتياطي احتياطي خ�سائر احتياطي غير متوفرة
المال �إلزامي قانوني ا�ستثنائية عام موزعة للبيع
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

احتياطي
تحويل
عمالت
�أجنبية
�ألف درهم

الح�ص�ص
�أرباح
غير
مقترح
توزيعها المجموع الم�سيطرة الإجمالي
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

كما في  1يناير 2.266.010 40.862 2.225.148 100.000 )37.766( 791.235 15.274 390.159 141.170 200.076 125.000 500.000 2015
 272.037 8.149 263.888 - 263.888�أرباح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل
 249.654 )5.026( 254.680 - )9.172( 263.852الأخرى لل�سنة
-

-

 )9.172( 263.852 263.888- )164.716( 119.686 18.510 26.520

�إجمالي الدخل ال�شامل
تحويالت
توزيعات �أرباح مدفوعة
 -(�إي�ضاح )12
توزيعات �أرباح مقترحة
 ()100.000(�إي�ضاح )12
 ()328دفعات �إلزامية للموظفين -

 521.691 3.123 518.568 --

-

)102.752( )2.752( )100.000( )100.000( -

-

 - 100.000 ()546( )218( )328-

في  31دي�سمبر 2.684.403 41.015 2.643.388 100.000 )46.938( 1.055.087 14.118 509.845 159.680 226.596 125.000 500.000 2015
كما في  1يناير 1.669.112 36.806 1.632.306 81.000 )32.573( 358.464 15.010 405.603 123.100 175.452 101.250 405.000 2014
 252.109 5.423 246.686 - 246.686�أرباح ال�سنة
بنود الدخل ال�شامل
الأخرى لل�سنة
 423.511 )4.067( 427.578 - )5.193( 432.771-

-

-

-

)5.193( 432.771 246.686 -

1.356 674.264 -

�إجمالي الدخل ال�شامل
الزيادة في ر�أ�س المال
 (- )95.000المدفوع (�إي�ضاح - 95.000 )10
 )146.000( 79.556 18.070 24.624 23.750التحويالت
توزيعات �أرباح مدفوعة
(�إي�ضاح )12
-

-

-

-

)82.679( )1.679( )81.000( )81.000( -

()100.000
 - ()422-

-

 - 100.000()704( )282( )422
- -

توزيعات �أرباح مقترحة
(�إي�ضاح )12
دفعات �إلزامية للموظفين -

-

675.620

 4.661 4.661-

في  31دي�سمبر 2.266.010 40.862 2.225.148 100.000 )37.766( 791.235 15.274 390.159 141.170 200.076 125.000 500.000 2014
ت�شكل الإي�ضاحات من � 1إلى  21المرفقة جزء ًا من هذه البيانات المالية الموحدة.
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إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2015

.1

معلومات ال�شركة

�أورينت للت�أمين (�ش.م.ع) ت�أ�س�ست بم�س�ؤولية محدودة في  22يوليو  1980في �إمارة دبي بموجب مر�سوم �صادر عن
�صاحب ال�سمو حاكم دبي وبد�أت �أعمالها في  1يناير  .1982تم ت�سجيل ال�شركة بموجب القانون االتحادي رقم ()9
ل�سنة ( 1984وتعديالته) في دولة الإمارات العربية المتحدة («قانون �شركات الت�أمين») بتاريخ  29دي�سمبر  1984تحت
الرقم ( .)14وفي  2مايو  ،1988تم تعديل و�ضع ال�شركة لت�صبح �شركة م�ساهمة عامة وفق ًا لمتطلبات قانون �شركات
التامين وتم ت�سجيلها بموجب القانون االتحادي رقم ( )2ل�سنة ( 2015وتعديالته) في دولة الإمارات العربية المتحدة
المتعلق بال�شركات التجارية� .إن �أ�سهم ال�شركة مدرجة في �سوق دبي المالي .تخ�ضع ال�شركة لأنظمة القانون االتحادي
رقم  6ل�سنة  2007لدولة الإمارات العربية المتحدة الخا�ص بت�أ�سي�س هيئة الت�أمين وتنظيم عملياتها� .إن العنوان الم�سجل
لل�شركة هو �ص.ب  27966دبي ،الإمارات العربية المتحدة� .إن ال�شركة القاب�ضة للمجموعة هي �شركة الفطيم لخدمات
التطوير ومقرها في دبي ،الإمارات العربية المتحدة ،ولها ت�أثير جوهري على المجموعة� .إن ال�شركة القاب�ضة النهائية
للمجموعة هي �شركة الفطيم الخا�صة ومقرها في دبي ،الإمارات العربية المتحدة.
تقوم ال�شركة ب�صورة رئي�سية ب�إ�صدار عقود ت�أمين ق�صيرة الأجل بخ�صو�ص العقارات والأعمال الهند�سية وال�سيارات
والمخاطر البحرية والحوادث العامة والت�أمينات الطبية (تعرف مجتمع ًة بالت�أمينات العامة) ومخاطر الت�أمين على الحياة
للمجموعة والأفراد (تعرف مجتمع ًة بالت�أمين على الحياة) .كذلك تقوم ال�شركة با�ستثمار �أموالها في الأوراق المالية.
�أ�س�ست ال�شركة �شركات تابعة لها في �سوريا وم�صر و�سيريالنكا وتركيا ولديها فروع في �سلطنة عمان والبحرين .خالل
ال�سنة ال�سابقة ،قامت ال�شركة التابعة لها في م�صر بتغيير ا�سمها من �شركة الم�شرق العربي للت�أمين التكافلي (�ش.م.م)
�إلى �شركة �أورينت للت�أمين التكافلي (���ش.م.م) .تمت الموافقة على تغيير اال�سم في اجتماع الجمعية العمومية غير
العادية التي عقدت في � 2أكتوبر  2014وتم الح�صول على الموافقات القانونية في  6يناير .2015
تت�ضمن هذه البيانات المالية الموحدة البيانات المالية لل�شركة وال�شركات التابعة لها (ي�شار �إليها مجتمعة بـ «المجموعة»).

�	1-2أ�س�س �إعداد البيانات المالية
العرف المحا�سبي

تعد البيانات المالية الموحدة وفق ًا لمبد�أ التكلفة التاريخية با�ستثناء الأدوات المالية المتوفرة للبيع واال�ستثمارات
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر التي تم قيا�سها بالقيمة العادلة .يتم عر�ض البيانات المالية
الموحدة بدرهم الإمارات العربية المتحدة ويجرى تقريب جميع الأرقام �إلى �أقرب �ألف درهم �إال �إذا �أ�شير لغير ذلك.
تقوم المجموعة بعر�ض بيان المركز المالي الموحد الخا�ص بها ب�شكل عام ح�سب ال�سيولة ،مع التمييز ا�ستناد ًا على
التوقعات بخ�صو�ص التح�صيل �أو ال�سداد خالل � 12شهر ًا بعد تاريخ التقرير المالي (الحالي) و�أكثر من � 12شهر ًا بعد
تاريخ التقرير المالي (غير الحالي) الذي تم عر�ضه في الإي�ضاحات.

بيان التوافق

يتم �إعداد البيانات المالية الموحدة للمجموعة وفق ًا للمعايير الدولية العداد التقارير المالية ومتطلبات القوانين ال�سارية
المفعول في دولة االمارات العربية المتحدة.

�	2-2أ�س�س توحيد البيانات المالية
تت�ألف البيانات المالية الموحدة من البيانات المالية الخا�صة بالمجموعة وال�شركات التابعة لها كما في  31دي�سمبر .2015
يتم �إعداد البيانات المالية لل�شركات التابعة الم�ستخدمة في �إعداد البيانات المالية الموحدة لنف�س تاريخ �إعداد التقارير
المالية لل�شركة با�ستثناء �شركة �أورينت للت�أمين التكافلي (�ش.م.م)  -م�صر ،وهي �شركة تابعة ،حيث تكون نهاية ال�سنة
لديها في  30يونيو وبالتالي ت�ستخدم المجموعة ح�سابات االثني ع�شر �شهرا التي تم مراجعتها كما في  31دي�سمبر .يتم
تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية المتبعة لمثل المعامالت والأحداث في ظروف مماثلة .يتم تحقيق ال�سيطرة عندما تكون
المجموعة معر�ضة� ،أو لديها حقوق ،لعوائد متغيرة من ا�شتراكها مع ال�شركة الم�ستثمر فيها ولديها القدرة في الت�أثير
على تلك العوائد من خالل �سلطتها على ال�شركة الم�ستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تقوم المجموعة بال�سيطرة على
ال�شركة الم�ستثمر فيها �إذا وفقط �إذا كان لدى المجموعة:
• ال�سلطة على ال�شركة الم�ستثمر فيها (�أي الحقوق الحالية التي تعطي المجموعة القدرة الحالية على توجيه الأن�شطة
ذات العالقة لل�شركة الم�ستثمر فيها)
�صفحة 18
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�	2-2أ�س�س توحيد البيانات المالية (تتمة)
• التعر�ض� ،أو حقوق ،للعوائد المتغيرة من ارتباطها مع ال�شركة الم�ستثمر فيها
• القدرة على ا�ستخدام ال�سلطة على ال�شركة الم�ستثمر فيها للت�أثير على عوائدها
ب�شكل عام ،هناك افترا�ض ب�أن �أغلبية حقوق الت�صويت ت���ؤدي �إلى ال�سيطرة .لدعم هذا االفترا�ض ،وعندما يكون
للمجموعة �أقل من �أغلبية حقوق الت�صويت �أو حقوق مماثلة لل�شركة الم�ستثمر فيها ،ت�ضع المجموعة في االعتبار جميع
الحقائق والظروف ذات العالقة في تقييم ما �إذا كان لها ال�سلطة على ال�شركة الم�ستثمر فيها ،بما في ذلك:
•الترتيبات التعاقدية مع �أ�صحاب حقوق الت�صويت الآخرين في ال�شركة الم�ستثمر فيها
•الحقوق الناتجة من الترتيبات التعاقدية الأخرى
•حقوق الت�صويت الخا�صة بالمجموعة وحقوق الت�صويت المحتملة
تقوم المجموعة ب�إعادة تقييم فيما �إذا كانت لديها ال�سيطرة على ال�شركة الم�ستثمر فيها �أم ال� ،إذا كانت الحقائق
والظروف ت�شير �إلى �أن هناك تغيرات لواحد �أو �أكثر من العنا�صر الثالث لل�سيطرة .يبد�أ توحيد ال�شركة التابعة عندما
تح�صل المجموعة على ال�سيطرة على ال�شركة التابعة ويتوقف التوحيد عندما تخ�سر المجموعة ال�سيطرة على ال�شركة
التابعة� .إن موجودات ومطلوبات ودخل وم�صاريف ال�شركة التابعة التي تم اال�ستحواذ عليها �أو ا�ستبعادها خالل ال�سنة
تدرج في البيانات المالية الموحدة بدء ًا من تاريخ ح�صول المجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ توقف �سيطرة المجموعة
على ال�شركة التابعة.
�إن الأرباح �أو الخ�سائر وكل عن�صر من بنود الدخل ال�شامل الأخرى تعود �إلى م�ساهمي ال�شركة الأم للمجموعة وللح�ص�ص
غير الم�سيطرة ،حتى ولو نتج عن هذا عجز في ر�صيد الح�ص�ص غير الم�سيطرة .عند ال�ضرورة ،يتم �إجراء تعديالت
على البيانات المالية لل�شركات التابعة لجعل �سيا�ساتهم المحا�سبية تتما�شى مع ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة .يتم
ا�ستبعاد جميع موجودات ومطلوبات وحقوق الملكية والدخل والم�صاريف والتدفقات النقدية بالكامل داخل المجموعة
التي تتعلق بالمعامالت بين �أع�ضاء المجموعة عند توحيد البيانات المالية.
يتم احت�ساب التغير في ح�صة الملكية في ال�شركة التابعة ،دون خ�سارة ال�سيطرة ،كمعاملة حقوق ملكية.
تت�ألف المجموعة من ال�شركة وال�شركات التابعة المذكورة �أدناه.
الن�شاط الرئي�سي
ال�شركات التابعة
�شركة الم�شرق العربي للت�أمين	الت�أمينات العامة
�شركة �أورينت للت�أمين التكافلي (�ش.م.م)	الت�أمينات العامة
�شركة �أورينت للت�أمين المحدودة	الت�أمينات العامة
�شركة �أورينت �سيغورتا �أنونيم �سيركيتي	الت�أمينات العامة
�إذا خ�سرت المجموعة ال�سيطرة على �شركة تابعة ،ف�إنها تقوم بما يلي:

بلد الت�أ�سي�س
�سوريا
م�صر
�سريالنكا
تركيا

ن�سبة الملكية
2014
2015
٪40
	٪40
٪60
	٪60
٪100
	٪100
٪100
	٪100

•التوقف عن تثبيت الموجودات (بما في ذلك ال�شهرة) والمطلوبات كموجودات ومطلوبات لل�شركة التابعة
•التوقف عن تثبيت المبلغ المدرج لأية ح�ص�ص غير م�سيطرة
•التوقف عن تثبيت فروقات المعامالت المتراكمة الم�سجلة في حقوق الملكية
•تثبيت القيمة العادلة للمبلغ الم�ستلم
•تثبيت القيمة العادلة لأي ا�ستثمار محتفظ به
•تثبيت �أي فائ�ض �أو عجز في الأرباح �أو الخ�سائر
•�إعادة ت�صنيف ح�صة ال�شركة الأم من المكونات المثبتة �سابق ًا في بنود الدخل ال�شامل الأخرى �إلى الأرباح �أو الخ�سائر
�أو الأرباح غير الموزعة ،كما هو مالئم.
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3-2

التغيرات في ال�سيا�سات والإف�صاحات المحا�سبية

المعايير والتف�سيرات الجديدة والمعدلة ال�سارية المفعول بعد  1يناير 2015

تم تطبيق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية ذات العالقة في الفترة الحالية على هذه
البيانات المالية الموحدة ،ولم يكن التباعها �أي ت�أثير جوهري على المبالغ المعلنة في هذه البيانات المالية الموحدة
ولكنه قد ي�ؤثر على احت�ساب المعامالت �أو الترتيبات الم�ستقبلية.

التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم  19خطط المزايا المحددة  -م�ساهمات الموظفين

يتطلب المعيار المحا�سبي الدولي رقم � 19أن تقوم المن�ش�أة بالأخذ في االعتبار الم�ساهمات المقدمة من الموظفين �أو
�أطراف ثالثة عند احت�ساب خطط المزايا المحددة .عندما تكون هذه الم�ساهمات مرتبطة بالخدمة ،يجب �أن تكون
عائدة �إلى فترات الخدمة كمزايا �سالبة .تو�ضح هذه التعديالت �أنه �إذا كان مبلغ الم�ساهمات م�ستقل عن عدد �سنوات
الخدمة ،ي�سمح للمن�ش�أة �أن تثبت هذه الم�ساهمات كخف�ض في تكاليف الخدمة في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة،
بد ًال من تخ�صي�ص الم�ساهمات في فترات الخدمة .ي�سري مفعول هذا التعديل للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد
 1يوليو  .2014ال يتعلق هذا التعديل بالمجموعة ،نظر ًا لأنه لي�س لدى �أي من من�ش�آت المجموعة خطط مزايا محددة
للم�ساهمات من الموظفين �أو �أطراف ثالثة.

التح�سينات ال�سنوية دورة 2012-2010

با�ستثناء التح�سينات المتعلقة بالمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  2الدفعات على �أ�سا�س الأ�سهم المطبقة على
معامالت الدفعات على �أ�سا�س الأ�سهم بتاريخ المنح قبل �أو بعد  1يوليو  ،2014ي�سري مفعول جميع التح�سينات الأخرى
للفترات المحا�سبية التي تبد�أ في �أو بعد  1يوليو  .2014قامت المجموعة بتطبيق هذه التح�سينات لأول مرة في هذه
البيانات المالية الموحدة :ت�شتمل على:

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  2الدفعات على �أ�سا�س الأ�سهم

يتم تطبيق هذا التح�سين في الم�ستقبل ويو�ضح بع�ض الأمور المتعلقة بتعريفات الأداء و�شروط الخدمات التي تكون
�شروط المنح� .إن هذه التعديالت لم ت�ؤثر على البيانات المالية الموحدة �أو ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  3دمج الأعمال

يتم تطبيق هذا التعديل م�ستقبال ويو�ضح �أن جميع ترتيبات المبلغ الطارئ الم�صنفة �ضمن المطلوبات (�أو الموجودات)
والناتجة من دمج الأعمال يجب �أن يتم قيا�سها الحق ًا بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر �سوا ًء كانت تندرج
�ضمن نطاق المعيار المحا�سبي الدولي رقم � 39أم ال .هذا يتوافق مع ال�سيا�سة المحا�سبية الحالية للمجموعة ،وبالتالي،
لن ي�ؤثر هذا التعديل على ال�سيا�سة المحا�سبية للمجموعة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  8القطاعات الت�شغيلية
يتم تطبيق التعديالت ب�أثر رجعي وتو�ضح �أنه:

•يجب على المن�ش�أة �أن تف�صح عن الأحكام التي قامت بها الإدارة عند تطبيق معايير التجميع في الفقرة  12من
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  ،8بما في ذلك و�صف مخت�صر للقطاعات الت�شغيلية التي تم تجميعها
والخ�صائ�ص االقت�صادية (على �سبيل المثال ،المبيعات و�إجمالي الأرب��اح) الم�ستخدمة لتقييم فيما اذا كانت
القطاعات «مت�شابهة» ؛ و
•يلزم الإف�صاح عن ت�سوية موجودات القطاع �إلى �إجمالي الموجودات فقط في حال رفع تقرير بالت�سوية �إلى رئي�س
العمليات ،كما في الإف�صاح المطلوب لمطلوبات القطاع� .إن هذه التعديالت لم ت�ؤثر على البيانات المالية الموحدة
�أو ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة.

المعيار المحا�سبي الدولي رقم  16الموجودات الثابتة والمعيار المحا�سبي الدولي رقم  38الموجودات غير الملمو�سة

يتم تطبيق التعديل ب�أثر رجعي ويو�ضح في المعيار المحا�سبي الدولي رقم  16والمعيار المحا�سبي الدولي رقم  38على �أنه
يمكن �أن يعاد تقييم بند الموجودات بالرجوع �إلى البيانات الملحوظة �إما بتعديل �إجمالي المبلغ المدرج لبند الموجودات
�إلى قيمة ال�سوق �أو بتحديد قيمة ال�سوق للقيمة المدرجة وتعديل �إجمالي المبلغ المدرج ن�سبي ًا بحيث يكون المبلغ المدرج
الناتج م�سا ٍو لقيمة ال�سوق .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن اال�ستهالك �أو الإطفاء المتراكم هو الفرق بين المبالغ الإجمالية
والمدرجة لبند الموجودات� .إن هذا التعديل لم ي�ؤثر على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.
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المعيار المحا�سبي الدولي رقم � 24إف�صاحات الطرف ذي العالقة

يتم تطبـيـق التعديـل ب�أثر رجعـي ويو�ضح �أن من�شـ�أه �إدارة (من�شـاة تقدم خدمات لموظفي الإدارة العـليا) هي طرف
ذو عالقة يخ�ضع �إلى �إف�صاحات الطرف ذي العالقة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يجب على المن�ش�أة التي ت�ستخدم �شركة �إدارة
الإف�صاح عن الم�صاريف المتكبدة على خدمات الإدارة .ال يتعلق هذا التعديل بالمجموعة لأنها ال تتلقى �أي خدمات �إدارة
من المن�ش�آت الأخرى.

المعايير والتف�سيرات الجديدة ولكن لم ي�سر مفعولها بعد

�إن بع�ض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتف�سيرات ال ي�سري مفعولها لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر ،2015
مع عدم اختيار المجموعة اتباعها في وقت مبكر .وبالتالي ،لم يتم تطبيقها في �إعداد هذه البيانات المالية الموحدة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  9الأدوات المالية

في يوليو � ،2014أ�صدر مجل�س المعايير المحا�سبية الدولية الإ�صدار النهائي من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية
رقم  - 9الأدوات المالية الذي يحل محل المعيار المحا�سبي الدولي رقم  - 39الأدوات المالية :التثبيت والقيا�س وجميع
الإ�صدارات ال�سابقة من المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم � .9إن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم
 9يجمع كافة الجوانب الثالثة للمحا�سبة لم�شروع الأدوات المالية :الت�صنيف والقيا�س واالنخفا�ض في القيمة ومحا�سبة
التحوط .ي�سري مفعول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  9للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير
 ،2018مع ال�سماح بالتطبيق المبكر .با�ستثناء محا�سبة التحوط ،يجب التطبيق ب�أثر رجعي ،ولكن معلومات المقارنة غير
�إلزامية .بخ�صو�ص محا�سبة التحوط ،يتم تطبيق هذه المتطلبات عموم ًا بالم�ستقبل ،مع بع�ض اال�ستثناءات المحدودة.
تخطط المجموعة التباع المعيار الجديد في تاريخ �سريان مفعوله .ب�شكل عام ،ف�إن المجموعة ال تتوقع �أي ت�أثير جوهري
على البيانات الموحدة للمركز المالي وحقوق الملكية الخا�صة بها ،با�ستثناء ت�أثير تطبيق متطلبات االنخفا�ض في القيمة
للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم .9
(�أ) الت�صنيف والقيا�س
ال تتوقع المجموعة �أي ت�أثير جوهري على البيانات الموحدة للمركز المالي �أو حقوق الملكية الخا�صة بها عند تطبيق
متطلبات الت�صنيف والقيا�س للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  .9يتوقع �أن ي�ستمر القيا�س بالقيمة العادلة
لجميع الموجودات المالية المحتفظ بها حالي ًا بالقيمة العادلة� .إن الغر�ض من الأ�سهم في ال�شركات غير المدرجة هو
االحتفاظ بها للم�ستقبل المنظور.
(ب) االنخفا�ض في القيمة
يتطلب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  9من المجموعة ت�سجيل خ�سائر االئتمان المتوقعة على كافة �سندات
الدين والقرو�ض والذمم المدينة لديها� ،إما على � 12شهر ًا �أو مدى الحياة .تتوقع المجموعة تطبيق طريقة مب�سطة
وت�سجيل الخ�سائر المتوقعة لمدى الحياة على جميع الذمم المدينة.
(ج) محا�سبة التحوط
ال تملك المجموعة �أي عالقات تحوط حالياً� .إن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  9ال يغير من المبادئ
العامة لكيفية احت�ساب المن�ش�أة للتحوط الفعال وال تتوقع المجموعة ت�أثير جوهري كنتيجة لتطبيق المعيار الدولي لإعداد
التقارير المالية رقم � .9سوف تقيم المجموعة التغيرات المحتملة المتعلقة باحت�ساب القيمة الزمنية للخيارات �أو النقاط
الآجلة �أو فارق �أ�سا�س العملة بمزيد من التف�صيل في الم�ستقبل� ،إن وجد.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  14الح�سابات الم�ؤجلة المنظمة

�إن المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  14هو معيار اختياري ي�سمح للمن�ش�أة ،التي تخ�ضع �أن�شطتها لأ�سعار منظمة،
بموا�صلة تطبيق معظم �سيا�ساتها المحا�سبية الحالية على �أر�صدة الح�سابات الم�ؤجلة المنظمة عند اتباعها للمرة الأولى
للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية� .إن المن�ش�آت التي تتبع المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  14يجب �أن
تعر�ض الح�سابات الم�ؤجلة المنظمة كبنود منف�صلة في بيان المركز المالي وتعر�ض الحركات الحالية في �أر�صدة هذه
الح�سابات كبنود منف�صلة في بيان الأرباح �أو الخ�سائر وبنود الدخل ال�شامل الأخرى .يتطلب المعيار �إف�صاحات عن طبيعة
الأ�سعار المنظمة للمن�ش�أة ،والمخاطر المرتبطة بها ،وت�أثير تلك الأ�سعار المنظمة للمن�ش�أة على بياناتها المالية .ي�سري
مفعول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  14للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  .2016نظر ًا لأن
المجموعة تعد بياناتها المالية حالي ًا وفق ًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية ف�إن هذا المعيار ال ينطبق.
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المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  15الإيرادات من عقود العمالء

تم �إ�صدار المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  15في مايو  2014وي�ؤ�س�س نموذج ًا جديد ًا من خم�س خطوات
والذي �سيتم تطبيقه على الإيرادات الناتجة من عقود العمالء .بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 15
تثبت الإيرادات بقيمة تعك�س المبلغ الذي تتوقع المن�ش�أة �أن يحق لها مقابل نقل الب�ضاعة �أو الخدمات �إلى العميل.
�إن معيار الإيرادات الجديد �سوف يحل محل جميع متطلبات تثبيت الإيرادات الحالية بموجب المعايير الدولية لإعداد
التقارير المالية .يلزم تطبيق �إما المعيار بالكامل �أو المعدل ب�أثر رجعي للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير ،2018
عندما ينتهي مجل�س المعايير المحا�سبية الدولية من تعديالته لت�أجيل تاريخ �سريان مفعول المعيار الدولي لإعداد
التقارير المالية رقم  15ل�سنة واحدة .ي�سمح باالتباع المبكر .تخطط المجموعة التباع المعيار الجديد بتاريخ �سريان
المفعول المحدد با�ستخدام طريقة تطبيق المعيار بالكامل ب�أثر رجعي .خالل �سنة  ،2015قامت المجموعة بتقييم �أولي
للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  ،15والذي يخ�ضع للتغيرات الناتجة عن تحليل م�ستمر �أكثر تف�صيال .عالوة
على ذلك ،ت�ضع المجموعة في االعتبار التو�ضيحات ال�صادرة عن مجل�س معايير المحا�سبة الدولية في م�سودة عر�ض في
يوليو  2015و�سوف يتم متابعة �أي تطورات �أخرى.

التعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  11الترتيبات الم�شتركة:
احت�ساب اال�ستحواذ على الح�ص�ص

تتطلب التعديالت على المعيار الدولي لإع��داد التقارير المالية رقم � 11أن الم�شغل الم�شترك الذي يقوم باحت�ساب
اال�ستحواذ على الح�ص�ص في عملية م�شتركة ،حيث ي�شكل ن�شاط العملية الم�شتركة �أعمال ،يجب �أن تطبق مبادئ
المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية ذي عالقة بخ�صو�ص احت�ساب دمج الأعمال .تو�ضح التعديالت �أي�ضا �أن الح�صة
المحتفظ بها �سابق ًا في عملية م�شتركة ال يعاد قيا�سها عند ا�ستحواذ ح�صة �إ�ضافية في نف�س العملية الم�شتركة بينما
يتم االحتفاظ بال�سيطرة الم�شتركة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك ،تم �إ�ضافة ا�ستثناء نطاق للمعيار الدولي لإعداد التقارير
المالية رقم  11لتحديد �أن التعديالت ال تنطبق عندما يكونا الطرفان اللذان يتقا�سمان ال�سيطرة الم�شتركة ،بما في
ذلك المن�ش�أة التي تعد التقارير ،هما تحت ال�سيطرة الم�شتركة لنف�س الطرف الم�سيطر النهائي .تنطبق التعديالت على
كل من اال�ستحواذ على الح�صة الأولية في عملية م�شتركة واال�ستحواذ على �أية ح�ص�ص �إ�ضافية �أخرى لنف�س العملية
الم�شتركة وي�سري مفعولها م�ستقب ًال للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح باالتباع المبكر.
لي�س من المتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثير على المجموعة.

التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم  16والمعيار المحا�سبي الدولي رقم  :38تو�ضيح طرق
مقبولة من اال�ستهالك والإطفاء

تو�ضح التعديالت المبادئ في المعيار المحا�سبي الدولي رقم  16والمعيار المحا�سبي الدولي رقم � 38أن الإيرادات تعك�س
نمطا من المزايا االقت�صادية التي يتم �إنتاجها من ت�شغيل �أعمال (حيث يكون بند الموجودات جزء ًا منها) بدال من
المزايا االقت�صادية التي يتم ا�ستهالكها من خالل ا�ستخدام بند الموجودات .ونتيجة لذلك ،ال يمكن ا�ستخدام طريقة
قائمة على الإيرادات ال�ستهالك موجودات ثابتة ،ويمكن ا�ستخدامها فقط في ظروف محدودة جدا لإطفاء موجودات
غير ملمو�سة .ي�سري مفعول التعديالت م�ستقب ًال للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح باالتباع
المبكر .لي�س من المتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثير على المجموعة نظر ًا لأن المجموعة لم ت�ستخدم طريقة قائمة
على الإيرادات ال�ستهالك موجوداتها غير المتداولة.

التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم  16والمعيار المحا�سبي الدولي رقم  41الزراعة :النباتات المنتجة

تغير التعديالت المتطلبات المحا�سبية للموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف النباتات المنتجة .بموجب
التعديالت ،ف���إن الموجودات البيولوجية التي ينطبق عليها تعريف النباتات المنتجة لم تعد �ضمن نطاق المعيار
المحا�سبي الدولي رقم  .41وبدال من ذلك� ،سيتم تطبيق المعيار المحا�سبي الدولي رقم  .16بعد التثبيت الأولي،
�سيتم قيا�س النباتات المنتجة بموجب المعيار المحا�سبي الدولي رقم  16بالتكلفة المتراكمة (قبل اال�ستحقاق)
وبا�ستخدام نموذج التكلفة �أو نموذج �إعادة التقييم (بعد اال�ستحقاق) .كما تتطلب التعديالت �أن الإنتاج الذي يظهر
على النباتات المنتجة �سيبقى في نطاق المعيار المحا�سبي الدولي رقم  41ويقا�س بالقيمة العادلة ناق�ص ًا تكاليف البيع.
بخ�صو�ص المنح الحكومية المتعلقة بالنباتات المنتجة� ،سيتم تطبيق المعيار المحا�سبي الدولي رقم  20محا�سبة المنح
الحكومية والإف�صاح عن الم�ساعدات الحكومية .ي�سري مفعول التعديالت ب�أثر رجعي للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو
�صفحة 22

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥

وال�شركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2015

3-2

التغيرات في ال�سيا�سات والإف�صاحات المحا�سبية (تتمة)

التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم  16والمعيار المحا�سبي الدولي رقم  41الزراعة :النباتات المنتجة (تتمة)
بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح باالتباع المبكر .لي�س من المتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثير على المجموعة حيث
�أن المجموعة لي�س لديها �أية نباتات منتجة.

التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم  :27طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنف�صلة

�سوف ت�سمح التعديالت للمن�ش�آت ا�ستخدام طريقة حقوق الملكية لمعالجة اال�ستثمارات في ال�شركات التابعة والم�شاريع
الم�شتركة وال�شركات ال�شقيقة محا�سبي ًا في البيانات المالية المنف�صلة الخا�صة بها� .إن المن�ش�آت التي تطبق بالفعل
المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية واختارت التغيير �إلى طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنف�صلة �سوف
ت�ضطر �إلى تطبيق هذا التغيير ب�أثر رجعي .بالن�سبة للذين يتبعون المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية لأول مرة
واختاروا ا�ستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنف�صلة ،يتعين عليهم تطبيق هذه الطريقة من تاريخ
االنتقال �إلى المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية .ي�سري مفعول التعديالت للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد
 1يناير  ،2016مع ال�سماح باالتباع المبكر .لن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثير على البيانات المالية الموحدة للمجموعة.

التعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  10والمعيار المحا�سبي الدولي رقم  -28بيع
�أو م�ساهمة بالموجودات بين الم�ستثمر و�شركته ال�شقيقة �أو م�شروعه الم�شترك

تعر�ض التعديالت االختالف بين المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  10والمعيار المحا�سبي الدولي رقم 28
في التعامل مع فقدان ال�سيطرة على ال�شركة التابعة التي تم بيعها �أو م�ساهمتها �إلى �شركة �شقيقة �أو م�شروع م�شترك.
تو�ضح التعديالت �أنه يتم تثبيت كافة الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة عن بيع �أو م�ساهمة بالموجودات التي ت�شكل �أعمال ،وفق ًا
للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  ،3بين الم�ستثمر و�شركاته ال�شقيقة �أو م�شروعه الم�شترك.
ومع ذلك �أي �أرباح �أو خ�سائر تنتج عن بيع �أو م�ساهمة بالموجودات ال ت�شكل �أعمال ،تثبت فقط �ضمن نطاق ح�ص�ص
الم�ستثمرين غير المعنيين في ال�شركة ال�شقيقة �أو الم�شروع الم�شترك .يجب تطبيق هذه التعديالت في الم�ستقبل وي�سري
مفعولها للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح باالتباع المبكر .لي�س من المتوقع �أن يكون لهذه
التعديالت �أي ت�أثير على المجموعة.

التح�سينات ال�سنوية دورة 2014-2012
هذه التح�سينات �سارية المفعول للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  .2016وت�شمل:

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  5موجودات غير متداولة محتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة

يتم ا�ستبعاد الموجودات (�أو مجموعات اال�ستبعاد) عموم ًا �إما من خالل بيعها �أو توزيعها على المالك .يو�ضح هذا
التعديل �أن التغيير من �إحدى �أ�ساليب اال�ستبعاد تلك �إلى �أخرى لن تعتبر خطة جديدة لال�ستبعاد ،بل هي ا�ستمرار للخطة
الأ�صلية .وبالتالي ،ال يوجد انقطاع في تطبيق متطلبات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  .5لي�س من المتوقع
�أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثير على المجموعة.

المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  7الأدوات المالية :الإف�صاحات
( )1عقود تقديم الخدمات

يو�ضح التعديل �أن عقود تقديم الخدمات التي ت�شمل ر�سوم ،يمكن �أن ت�شكل ارتباط م�ستمر في بند الموجودات المالي.
يجب على المن�شاة تقييم طبيعة الر�سوم والترتيب مقابل توجيهات االرتباط الم�ستمر الواردة في المعيار الدولي لإعداد
التقارير المالية رقم  7من �أجل تقييم ما �إذا كان يتطلب تقديم اف�صاحات .يجب تقييم عقود تقديم الخدمات التي ت�شكل
ارتباط م�ستمر ب�أثر رجعي .ومع ذلك ،ف�إن الإف�صاحات المطلوبة ال يلزم تقديمها عن �أي فترة تبد�أ قبل الفترة ال�سنوية
التي تطبق فيها المن�ش�أة التعديالت لأول مرة .لي�س من المتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثير على المجموعة.

( )2قابلية تطبيق التعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  7في البيانات المالية المرحلية الموجزة
يو�ضح التعديل �أن متطلبات الإف�صاح عن الت�سوية ال تنطبق على البيانات المالية المرحلية الموجزة� ،إال �إذا قدم
الإف�صاح تحديث ًا جوهري ًا للمعلومات الواردة في التقرير ال�سنوي الأخير .يجب تطبيق هذا التعديل ب�أثر رجعي .لي�س من
المتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثير على المجموعة.
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المعيار المحا�سبي الدولي رقم  19مزايا الموظفين

يو�ضح هذا التعديل �أن ن�شاط ال�سوق ل�سندات ال�شركات عالية الجودة يتم تقييمه على �أ�سا�س العملة التي تم بها ت�صنيف
االلتزام ولي�س الدولة التي تم فيها االلتزام .عندما ال يكون هناك �سوق ن�شطة ل�سندات ال�شركات عالية الجودة في تلك
العملة ،يجب ا�ستخدام معدالت ال�سندات الحكومية .يجب تطبيق هذا التعديل في الم�ستقبل .لي�س من المتوقع �أن يكون
لهذه التعديالت �أي ت�أثير على المجموعة.

المعيار المحا�سبي الدولي رقم  34التقارير المالية المرحلية

يو�ضح التعديل �أن الإف�صاحات المرحلية المطلوبة يجب �أن تكون �إما في البيانات المالية المرحلية �أو مدرجه في �أي
تقرير مالي مرحلي �آخر ي�شير �إلى البيانات المالية المرحلية (على �سبيل المثال في تقرير الإدارة �أو تقرير المخاطر).
يجب �أن تكون المعلومات الأخرى المت�ضمنة في التقرير المالي المرحلي متاحة للم�ستخدمين بنف�س �شروط وتوقيت
البيانات المالية المرحلية .يجب تطبيق هذا التعديل ب�أثر رجعي.

التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم  1مبادرة الإف�صاح

�إن التعديالت على المعيار المحا�سبي الدولي رقم  1عر�ض البيانات المالية تو�ضح ،بد ًال من �أن تغير جوهرياً ،المتطلبات
الحالية للمعيار المحا�سبي الدولي رقم  .1تو�ضح التعديالت:
•متطلبات حد الإف�صاح في المعيار المحا�سبي الدولي رقم 1
•�أن بع�ض البنود المحددة في بيان الأرب��اح �أو الخ�سائر وبنود الدخل ال�شامل الأخرى وبيان المركز المالي يمكن
تف�صيلها.
•�أن يكون لدى المن�ش�آت مرونة فيما يتعلق بترتيب عر�ض الإي�ضاحات في البيانات المالية.
•�أن ح�صة بنود الدخل ال�شامل الأخرى في ال�شركات ال�شقيقة والم�شاريع الم�شتركة التي يتم معالجتها محا�سبي ًا
با�ستخدام طريقة حقوق الملكية يجب تقديمها في مجموعة كبند واحد منف�صل ،وت�صنف بين تلك العنا�صر التي
�سوف يتم �أو ال يتم الحق ًا �إعادة ت�صنيفها �إلى الأرباح �أو الخ�سائر.
عالوة على ذلك ،ف�إن التعديالت تو�ضح المتطلبات المطبقة عند عر�ض المجموع الفرعي الإ�ضافي في بيان المركز
المالي وبيان الدخل وبنود الدخل ال�شامل الأخرى .هذه التعديالت �سارية المفعول للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد
 1يناير  ،2016مع ال�سماح باالتباع المبكر .لي�س من المتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثير على المجموعة.

التعديالت على المعيارين الدوليين لإعداد التقارير المالية رقمي  10و 12والمعيار المحا�سبي الدولي
رقم  28المن�ش�آت اال�ستثمارية  -تطبيق ا�ستثناء التوحيد

تعالج التعديالت الأمور التي نتجت من تطبيق ا�ستثناء المن�ش�آت اال�ستثمارية بموجب المعيار الدولي لإعداد التقارير
المالية رقم � .10إن التعديالت على المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم  10تو�ضح �أن الإعفاء من عر�ض البيانات
المالية الموحدة ينطبق على المن�ش�أة الأم التي هي �شركة تابعة للمن�ش�أة اال�ستثمارية ،عندما قامت المن�ش�أة اال�ستثمارية
بقيا�س جميع ال�شركات التابعة لها بالقيمة العادلة.
�إ�ضافة على ذلك� ،إن التعديالت على المعيار الدولي لإع��داد التقارير المالية رقم  10يو�ضح �أنه يتم توحيد فقط
ال�شركة التابعة للمن�ش�أة اال�ستثمارية والتي لي�ست من�ش�أة ا�ستثمارية بحد ذاتها ولكن تقدم خدمات الدعم �إلي المن�ش�أة
اال�ستثمارية .ويتم قيا�س جميع ال�شركات التابعة الأخرى للمن�ش�أة اال�ستثمارية بالقيمة العادلة� .إن التعديالت على المعيار
المحا�سبي الدولي رقم  28ت�سمح للم�ستثمر ،عند تطبيق طريقة حقوق الملكية� ،أن يحتفظ بقيا�س القيمة العادلة الذي تم
تطبيقه من قبل ال�شركة ال�شقيقة �أو الم�شروع الم�شترك لل�شركة ال�شقيقة ح�سب ح�ص�صها في ال�شركات التابعة.
يجب تطبيق هذه التعديالت ب�أثر رجعي وي�سري مفعولها للفترات ال�سنوية التي تبد�أ في �أو بعد  1يناير  ،2016مع ال�سماح
بالتطبيق المبكر .لي�س من المتوقع �أن يكون لهذه التعديالت �أي ت�أثير على المجموعة.
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�إن �إعداد هذه البيانات المالية الموحدة للمجموعة يتطلب من الإدارة �إ�صدار �أحكام وتقديرات وافترا�ضات ت�ؤثر على
المبالغ المعلنة للإيرادات والم�صاريف والموجودات والمطلوبات ،والإف�صاحات المرفقة والإف�صاح عن المطلوبات
الطارئة� .إن عدم الت�أكد حول هذه االفترا�ضات والتقديرات يمكن �أن يترتب عليه نتائج تتطلب تعديالت جوهرية للمبالغ
المدرجة للموجودات والمطلوبات المت�أثر في الفترات الم�ستقبلية .خالل عملية تطبيق ال�سيا�سات المحا�سبية للمجموعة،
قامت الإدارة بالأحكام التالية با�ستثناء تلك التي ت�شتمل على تقديرات ،والتي لها الت�أثير الأكبر على المبالغ المثبتة في
البيانات المالية الموحدة:

الأحكام
ت�صنيف اال�ستثمارات
تقرر الإدارة عند ا�ستحواذ اال�ستثمار فيما �إذا كان يجب ت�صنيفه على �أنه محتفظ به لتاريخ اال�ستحقاق �أو للمتاجرة �أو
يظهر بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر �أو متوفر للبيع.
بالن�سبة لال�ستثمارات التي تعتبر محتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق ،تت�أكد الإدارة من �أن متطلبات المعيار المحا�سبي الدولي
رقم  39تم ا�ستيفائها وبالأخ�ص �أن المجموعة لديها النية والقدرة على االحتفاظ باال�ستثمارات لتاريخ ا�ستحقاقها.
تقوم المجموعة بت�صنيف اال�ستثمارات على �أنها للمتاجرة �إذا تم ا�ستحواذها ب�صورة �أ�سا�سية لغر�ض تحقيق ربح
ق�صير الأجل.
�إن ت�صنيف اال�ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الأرب��اح �أو الخ�سائر يعتمد على كيفية مراقبة الإدارة لأداء هذه
اال�ستثمارات .عندما ال تكون م�صنفة على �أنها محتفظ بها للمتاجرة ولكن لديها قيمة عادلة متوفرة وجاهزة وموثوق بها
و�أن التغيرات في القيمة العادلة تم �إدراجها كجزء من الأرباح �أو الخ�سائر في الح�سابات الإدارية ،عندها يتم ت�صنيفها
بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر.
يتم ت�صنيف جميع اال�ستثمارات الأخرى على �أنها متوفرة للبيع.

التزامات عقود الإيجار الت�شغيلية  -المجموعة كم�ؤجر
�أبرمت المجموعة عقود �إيجار لعقارات تجارية �ضمن موجوداتها الثابتة� .إن المجموعة ،كم�ؤجر ،قررت ا�ستناد ًا على
تقييم ال�شروط والأحكام لالتفاقيات ،ب�أن تحتفظ بجميع المخاطر والمزايا الجوهرية لملكية هذه العقارات وتقوم
باحت�سابهم كعقود �إيجار ت�شغيلية.
التقديرات واالفترا�ضات
خ�سائر االنخفا�ض في قيمة اال�ستثمارات المتوفرة للبيع
تعتبر المجموعة �أن هناك انخفا�ض في قيمة ا�ستثمارات الأ�سهم المتوفرة للبيع عندما يوجد انخفا�ض جوهري �أو
م�ستمر في القيمة العادلة لال�ستثمارات تحت تكلفتها �أو عندما يوجد دليل مو�ضوعي �آخر على انخفا�ض القيمة� .إن
تحديد ما هو «جوهري» �أو «م�ستمر» يتطلب حكم معين .عندما ال تكون القيمة العادلة متوفرة ،يتم تقدير المبلغ القابل
للتح�صيل عن تلك اال�ستثمارات لتحديد االنخفا�ض في القيمة .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،تقوم المجموعة بتقييم عوامل
�أخرى وت�شمل التقلبات العادية في �سعر ال�سهم للأ�سهم المتداولة والتدفقات النقدية الم�ستقبلية وعوامل الخ�صم
للأ�سهم غير المتداولة.
خ�سائر االنخفا�ض في قيمة اال�ستثمارات المحتفظ بها لال�ستحقاق
تقوم المجموعة بمراجعة ا�ستثماراتها الفردية الجوهرية المحتفظ بها لال�ستحقاق بتاريخ كل بيان مركز مالي من �أجل
تقييم فيما �إذا كان يجب ت�سجيل خ�سائر االنخفا�ض في القيمة �ضمن بيان الدخل الموحد .وعلى وجه الخ�صو�ص ،ف�إن
�أحكام الإدارة �ضرورية في �إجراء تقدير للمبلغ وزمن التدفقات النقدية الم�ستقبلية عند تحديد خ�سائر االنخفا�ض في
القيمة .ت�ستند هذه التقديرات على افترا�ضات حول عدد من العوامل والنتائج الفعلية يمكن �أن تكون مختلفة ،مما ي�ؤدي
�إلى تغيرات في الم�ستقبل على المخ�ص�ص.
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التقديرات واالفترا�ضات (تتمة)
خ�سائر االنخفا�ض في قيمة الذمم المدينة
�إن الذمم المدينة التي يتم تقييمها ب�شكل فردي بخ�صو�ص االنخفا�ض في القيمة وتكون خ�سائر االنخفا�ض في القيمة �أو
ت�ستمر في كونها مثبتة ،ال تدرج في التقييم الجماعي لالنخفا�ض في القيمة� .إن تقييم هذا االنخفا�ض في القيمة يحتاج
�إلى �أحكام .ومن �أجل �إ�صدار تلك الأحكام تقوم ال�شركة بتقييم �صفات مخاطر االئتمان التي تعتبر مت�أخرة وحالتها ت�شير
�إلى عدم القدرة على ت�سديد جميع المبالغ الم�ستحقة ح�سب ال�شروط التعاقدية.
مبد�أ اال�ستمرارية
قامت �إدارة المجموعة ب�إجراء تقييم لقدرة المجموعة على اال�ستمرار على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية ،وهي مقتنعة �أن
المجموعة لديها الموارد لال�ستمرار في الأعمال في الم�ستقبل المنظور .بالإ�ضافة لذلك� ،إن الإدارة لي�س لديها علم ًا
بعدم ت�أكيدات تقديرات جوهرية من الممكن �أن ت�سبب �شكوك مهمة حول قدرة المجموعة في اال�ستمرار على �أ�سا�س مبد�أ
اال�ستمرارية .وبناء عليه ،ي�ستمر �إعداد البيانات المالية على �أ�سا�س مبد�أ اال�ستمرارية.
الت�أمينات الطبية والت�أمين على الحياة
�إن االفترا�ضات الم�ستخدمة في التقييم الإكتواري الحتياطات الأق�ساط غير المكت�سبة بالن�سبة للت�أمينات الطبية
والت�أمين على الحياة ت�ستند على خبرة ال�شركة المتعلقة ب�صناعة الت�أمين.

التقديرات غير الم�ؤكدة

�إن االفترا�ضات الأ�سا�سية المتعلقة بالم�ستقبل والم�صادر الرئي�سية الأخرى للتقديرات غير الم�ؤكدة بتاريخ بيان المركز
المالي ،التي لها مخاطر كبيرة للت�سبب بتعديل جوهري لمبالغ الموجودات والمطلوبات المدرجة �ضمن ال�سنة المالية
المقبلة مبينة فيما يلي:

مخ�ص�ص المطالبات تحت ال�سداد � -سواء تم �إخطارها لل�شركة �أم ال
يجب عمل تقديرات ملحوظة من قبل الإدارة لتقييم المبالغ الم�ستحقة لحاملي الوثائق الناتجة عن المطالبات التي تمت
بموجب عقود الت�أمين .هذه التقديرات �ضرورية ا�ستناد ًا لالفترا�ضات الجوهرية حول عوامل متعددة مرتبطة بالتغيير
ودرجات الحكم وعدم الت�أكد التي قد تكون جوهرية وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات الإدارة مما ينتج عنها
تغيرات م�ستقبلية في المطلوبات المقدرة.
على وجه الخ�صو�ص ،يجب عمل تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات التي تم �إخطارها بتاريخ بيان
المركز المالي وللتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات التي حدثت ولم يتم �إخطارها لل�شركة بتاريخ بيان المركز المالي.
�إن الأ�سلوب الرئي�سي المتبع من قبل الإدارة في تقدير تكلفة المطالبات التي تم �إخطارها وتلك التي لم يتم �إخطارها
يتمثل في ا�ستخدام �أوجه ت�سديد المطالبات ال�سابقة للتنب�ؤ ب�سبل ت�سديد المطالبات الم�ستقبلية.
�إن المطالبات التي تحتاج �إلى قرارات محكمة �أو تحكيم ،يتم تقديرها ب�صورة فردية .يقوم معاينون للأ�ضرار م�ستقلون
عادة بتقدير المطالبات العقارية .وتقوم الإدارة بمراجعة مخ�ص�صاتها للمطالبات التي تم �إخطارها والتي حدثت ولم
يتم �إخطارها ب�صورة دورية.
تخ�ضع جميع عقود الت�أمين �إلى اختبار كفاية المطلوبات وال��ذي يعك�س �أف�ضل تقديرات ل�ل�إدارة للتدفقات النقدية
الم�ستقبلية.

�صفحة 26
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ملخ�ص ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة

�إن ال�سيا�سات المحا�سبية الهامة التي تم �إتباعها في �إعداد البيانات المالية الموحدة مدرجة �أدناه:

تحقق الإيرادات
�إيرادات �أق�ساط الت�أمين
�إجمالي الأق�ساط

�إن �إجمالي �أق�ساط الت�أمين المكتتب بها يمثل �إجمالي الأق�ساط الم�ستحقة القب�ض لكامل فترة الت�أمين التي تغطي العقود
المبرمة خالل الفترة المحا�سبية ويتم تثبيتها بتاريخ بداية الوثيقة .ت�شتمل الأق�ساط على �أية تعديالت تنتج في الفترة
المحا�سبية للأق�ساط الم�ستحقة القب�ض بخ�صو�ص الأعمال المكتتب بها في الفترات المحا�سبية ال�سابقة.

�إن الأق�ساط غير المكت�سبة هي تلك المخ�ص�صات من الأق�ساط المكتتب بها في ال�سنة التي تتعلق بفترات المخاطر بعد
تاريخ �إعداد التقارير .يتم ت�أجيل المخ�ص�ص العائد �إلى الفترات الالحقة كمخ�ص�ص للأق�ساط غير المكت�سبة.

�أق�ساط �إعادة الت�أمين
تت�ألف �أق�ساط �إعادة الت�أمين المتنازل عنها من �إجمالي الأق�ساط الم�ستحقة الدفع لكامل الفترة الواردة في العقود
المبرمة خالل الفترة المحا�سبية ويتم تثبيتها بتاريخ بداية الوثيقة .ت�شتمل الأق�ساط على �أية تعديالت تنتج في الفترة
المحا�سبية بخ�صو�ص عقود �إعادة الت�أمين التي تبد�أ في الفترات المحا�سبية ال�سابقة.
�إن �أق�ساط �إعادة الت�أمين غير المكت�سبة هي تلك الن�سب من الأق�ساط المكتتب بها في ال�سنة التي تتعلق بفترات المخاطر
بعد تاريخ �إعداد التقارير .يتم ت�أجيل �أق�ساط �إعادة الت�أمين غير المكت�سبة على مدى فترات وثائق الت�أمين المبا�شرة
المعنية بخ�صو�ص العقود ذات المخاطر وعلى مدى مدة عقود �إعادة الت�أمين للعقود التي ينتج عنها خ�سائر.

دخل العموالت
يتم تثبيت دخل العموالت من الوثائق المكتتبة بتاريخ التنازل عن �أق�ساط �إعادة الت�أمين.

دخل الفوائد

يتم تثبيت دخل الفوائد في بيان الدخل الموحد عند ا�ستحقاقها وتحت�سب با�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعلي.

دخل �آخر

•يتم احت�ساب توزيعات الأرباح عندما ي�ستحق قب�ض الدفعات.
•يتم تثبيت دخل الإيجار كدخل خالل الفترة التي تتعلق به.

المطالبات

�إن المطالبات التي تت�ألف من المبالغ الم�ستحقة الدفع لحاملي العقود والأطراف الأخرى وم�صاريف ت�سوية الخ�سائر
المتعلقة بها بعد تنزيل القيمة المتبقية والتح�صيالت الأخرى يتم تحميلها لبيان الدخل الموحد عند حدوثها.

تقوم المجموعة عادة بتقدير مطالباتها ا�ستناد ًا للخبرة ال�سابقة .ويقوم معاينو الخ�سائر الم�ستقلون عادة بتقدير
مطالبات الممتلكات .بالإ�ضافة لذلك يتم االحتفاظ بمخ�ص�ص ا�ستناد ًا لتقديرات الإدارة وخبرة المجموعة ال�سابقة
بخ�صو�ص ت�سديد المطالبات التي حدثت ولم تعلن بتاريخ بيان المركز المالي� .إن �أي فرق ما بين المخ�ص�صات بتاريخ
بيان المركز المالي والت�سديدات والمخ�ص�صات في ال�سنة التالية يدرج �ضمن بيان الدخل الموحد لتلك ال�سنة .يتم تثبيت
مطالبات �إعادة الت�أمين عند تثبيت �إجمالي مطالبات الت�أمين ذات العالقة وفق ًا ل�شروط العقد المعني.

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥
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ال�ضرائب
�ضريبة الدخل الحالية

يتم قيا�س موجودات ومطلوبات �ضريبة الدخل الحالية للفترة الحالية بالمبلغ المتوقع تح�صيله من �أو المدفوع ل�سلطات
ال�ضرائب� .إن معدالت ال�ضريبة وقوانين ال�ضرائب الم�ستخدمة في احت�ساب المبلغ هي تلك المطبقة �أو المطبقة ب�صورة
كبيرة بتاريخ �إعداد التقرير المالي في الدول التي تعمل فيها ال�شركة وتنتج دخل خا�ضع لل�ضرائب.
�إن �ضريبة الدخل الحالية المتعلقة بالبنود المثبتة مبا�شرة �ضمن حقوق الملكية يتم تثبيتها �ضمن حقوق الملكية ولي�س
في بيان الدخل ال�شامل .تقوم الإدارة ب�شكل دوري بتقييم المراكز المتعلقة بعوائد ال�ضريبة بخ�صو�ص الأو�ضاع التي تكون
فيها الت�شريعات ال�ضريبية المطبقة خا�ضعة للتف�سير وتحديد المخ�ص�صات عندما يكون ذلك مالئماً.

ال�ضريبة الم�ؤجلة
يتم تقديم ال�ضريبة الم�ؤجلة با�ستخدام طريقة المطلوبات للفروقات الم�ؤقتة بين الأ�س�س ال�ضريبية للموجودات
والمطلوبات والمبالغ المدرجة لأغرا�ض �إعداد التقارير المالية بتاريخ التقرير.
يتم تثبيت مطلوبات ال�ضريبة الم�ؤجلة لجميع الفروقات الم�ؤقتة التي تخ�ضع لل�ضريبة ،با�ستثناء:
•عندما يظهر بند مطلوبات ال�ضريبة الم�ؤجلة من التثبيت الأولي لل�شهرة �أو بند موجودات �أو مطلوبات في معاملة
لي�ست دمج �أعمال ،في وقت المعاملة ،وال ي�ؤثر على الأرباح المحا�سبية �أو على الأرباح �أو الخ�سائر الخا�ضعة لل�ضريبة.
•بخ�صو�ص الفروقات الم�ؤقتة الخا�ضعة لل�ضريبة المرتبطة باال�ستثمارات في �شركات تابعة و�شركات �شقيقة
والح�ص�ص في م�شاريع م�شتركة ،عندما يمكن التحكم بتوقيت عك�س تلك الفروقات الم�ؤقتة ويكون من المرجح �أن
تلك الفروقات الم�ؤقتة لن تعك�س في الم�ستقبل المنظور.
يتم تثبيت موجودات ال�ضريبة الم�ؤجلة لجميع الفروقات الم�ؤقتة القابلة لال�ستقطاع ،وترحيل الخ�صومات ال�ضريبية
غير الم�ستخدمة و�أي خ�سائر �ضريبة غير م�ستخدمة .تثبت موجودات ال�ضريبة الم�ؤجلة �إلى حد يكون فيه من المرجح
�أن الأرب��اح الخا�ضعة لل�ضريبة �ستكون متوفرة حيث يمكن ا�ستخدام الفروقات الم�ؤقتة القابلة لال�ستقطاع وترحيل
الخ�صومات ال�ضريبية غير الم�ستخدمة وخ�سائر ال�ضريبة غير الم�ستخدمة مقابلها ،با�ستثناء:
•عندما ينتج بند موجودات ال�ضريبة الم�ؤجلة الذي يتعلق بالفروقات الم�ؤقتة القابلة لال�ستقطاع من التثبيت الأولي
لبند موجودات �أو مطلوبات في معاملة لي�ست دمج �أعمال وال ت�ؤثر ،في وقت المعاملة ،على الأرباح المحا�سبية �أو على
الأرباح �أو الخ�سائر الخا�ضعة لل�ضريبة.
•بخ�صو�ص الفروقات الم�ؤقتة القابلة لال�ستقطاع المرتبطة باال�ستثمارات في �شركات تابعة و�شركات �شقيقة
والح�ص�ص في م�شاريع م�شتركة ،يتم تثبيت موجودات ال�ضريبة الم�ؤجلة فقط �إلى حد يكون فيه من المرجح عك�س
تلك الفروقات الم�ؤقتة في الم�ستقبل المنظور وتوفر الأرب��اح الخا�ضعة لل�ضريبة حيث يمكن ا�ستخدام الفروقات
الم�ؤقتة مقابلها.
يتم مراجعة المبالغ المدرجة لموجودات ال�ضريبة الم�ؤجلة بتاريخ كل تقرير وتخ�صم �إلى حد لم يعد مرجح ًا �أن الأرباح
الخا�ضعة لل�ضريبة الكافية �ستكون متوفرة لل�سماح با�ستخدام كل �أو جزء من بند موجودات ال�ضريبة الم�ؤجلة .يتم
�إعادة تقييم موجودات ال�ضريبة الم�ؤجلة غير المثبتة بتاريخ كل تقرير وتثبت �إلى حد ي�صبح فيه من المرجح �أن الأرباح
الم�ستقبلية الخا�ضعة لل�ضريبة �سوف ت�سمح بتح�صيل بند موجودات ال�ضريبة الم�ؤجلة.
يتم قيا�س موجودات ومطلوبات ال�ضريبة الم�ؤجلة بالن�سب ال�ضريبية المتوقع تطبيقها في ال�سنة عند تحقيق بند
الموجودات �أو �سداد بند المطلوبات ،ا�ستناد ًا �إلى الن�سب ال�ضريبية (القوانين ال�ضريبية) المطبقة بتاريخ التقرير.
�إن ال�ضريبة الم�ؤجلة التي تتعلق بالبنود المثبتة خارج الأرباح �أو الخ�سائر يتم تثبيتها خارج الأرباح �أو الخ�سائر .يتم تثبيت
بنود ال�ضريبة الم�ؤجلة بخ�صو�ص المعامالت المعنية �إما �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخرى �أو مبا�شر ًة في حقوق الملكية.
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ال�ضريبة الم�ؤجلة (تتمة)
يتم ت�سوية موجودات ومطلوبات ال�ضريبة الم�ؤجلة �إذا وجد حق ملزم قانون ًا لت�سوية موجودات ال�ضريبة الحالية مقابل
مطلوبات ال�ضريبة الحالية وتتعلق ال�ضريبة الم�ؤجلة بنف�س المن�ش�أة الخا�ضعة لل�ضريبة ونف�س ال�سلطة ال�ضريبية.
�إن المزايا الم�ستحوذ عليها كجزء من دمج الأعمال ،ولكن ال ت�ستوفي معايير التثبيت المنف�صل في ذلك الوقت ،يتم
تثبيتها الحق ًا �إذا تغيرت معلومات جديدة حول الحقائق والظروف .يتم معاملة التعديل �إما على �أنه انخفا�ض في قيمة
ال�شهرة (طالما �أنه ال يزيد عن ال�شهرة) �إذا حدث خالل فترة القيا�س �أو يثبت في بيان الدخل الموحد.

م�صاريف العموالت

�إن العموالت والتكاليف الأخ��رى المتعلقة مبا�شر ًة ب�إ�صدار عقود الت�أمين وتجديدها تحمّل في بيان الدخل الموحد
عند حدوثها.

عقود الإيجار
المجموعة كم�ست�أجر
لي�س لدى المجموعة �أية عقود �إيجار تمويلية� .إن عقود الإيجار حيث يحتفظ الم�ؤجر ب�صورة كبيرة بجميع المخاطر
والمزايا لملكية لبند الموجودات يتم ت�صنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلية .يتم تثبيت دفعات عقود الإيجار الت�شغيلية
كم�صروف في بيان الدخل على �أ�سا�س طريقة الق�سط الثابت على مدى فترة العقد.
المجموعة كم�ؤجر
�إن عقود الإيجار عندما ال تقوم المجموعة بتحويل ب�صورة كبيرة جميع المخاطر والمزايا لملكية بند الموجودات يتم
ت�صنيفها كعقود �إيجار ت�شغيلية� .إن التكاليف المبا�شرة الأولية التي حدثت �أثناء التفاو�ض على عقود الإيجار الت�شغيلية يتم
�إ�ضافتها �إلى المبلغ المدرج لبند الموجودات الم�ؤجر وتثبت على مدى فترة العقد على نف�س الأ�س�س ك�إيرادات الإيجار.

العمالت الأجنبية

يتم عر�ض البيانات المالية الموحدة للمجموعة بدرهم الإم��ارات العربية المتحدة ،وهو �أي�ض ًا عملة عر�ض البيانات
المالية والعملة الم�ستخدمة من قبل ال�شركة الأم .تحدد كل من�ش�أة في المجموعة عملتها الم�ستخدمة و�أن البنود المدرجة
في البيانات المالية لكل من�ش�أة تقا�س با�ستخدام العملة الم�ستخدمة لديها.

 )1المعامالت والأر�صدة
ت�سجل المعامالت بالعمالت الأجنبية في البداية من قبل من�ش�آت المجموعة ح�سب �أ�سعار ال�صرف الفورية لعملتها
الم�ستخدمة المعنية في التاريخ الذي تكون به المعاملة م�ؤهلة للتثبيت لأول مرة.
�إن الموجودات والمطلوبات النقدية الم�صنفة بالعمالت الأجنبية تحول ب�أ�سعار ال�صرف الفورية للعملة الم�ستخدمة
بتاريخ التقرير.
�إن الفروقات الناتجة من ت�سوية �أو تحويل البنود النقدية تثبت في بيان الأرباح �أو الخ�سائر با�ستثناء البنود النقدية التي
تم تعيينها كجزء من تحوط �صافي ا�ستثمار المجموعة في عملية �أجنبية .يتم تثبيتها في بنود الدخل ال�شامل الأخرى حتى
يتم ا�ستبعاد �صافي اال�ستثمار في الوقت الذي يتم ت�صنيف المبلغ المتراكم في بيان الأرباح �أو الخ�سائر .ت�سجل ر�سوم
ال�ضرائب واالئتمان العائد �إلى فروقات �سعر ال�صرف على هذه البنود النقدية �أي�ض ًا في بنود الدخل ال�شامل الأخرى.
�إن البنود غير النقدية التي تقا�س ح�سب التكلفة التاريخية بالعمالت الأجنبية يتم تحويلها با�ستخدام �أ�سعار ال�صرف
بتواريخ المعامالت الأولية� .إن البنود غير النقدية التي تم قيا�سها بالقيمة العادلة بالعمالت الأجنبية تحول با�ستخدام
�أ�سعار ال�صرف بتاريخ تحديد القيمة العادلة� .إن الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة من تحويل البنود غير النقدية التي تم
قيا�سها بالقيمة العادلة يتم معاملتها بما يتوافق مع تثبيت الأرباح �أو الخ�سائر من التغيرات في القيمة العادلة للبند
(�أي �أن فروقات التحويل على البنود التي تم تثبيت �أرباح �أو خ�سائر القيمة العادلة لها �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخرى
�أو بيان الدخل يتم تثبيتها �أي�ض ًا �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخرى �أو بيان الدخل ،على التوالي).
التقرير ال�سنوي ٢٠١٥
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العمالت الأجنبية (تتمة)
�إن �أي �شهرة تنتج من اال�ستحواذ على عملية �أجنبية و�أي تعديالت في القيمة العادلة للقيمة المدرجة للموجودات
والمطلوبات تنتج من اال�ستحواذ تعامل على �أنها م��وج��ودات ومطلوبات العملية الأجنبية وتحول ب�سعر ال�صرف
بتاريخ التقرير.

� )2شركات المجموعة
عند توحيد البيانات المالية ،يتم تحويل موجودات ومطلوبات العمليات الأجنبية �إلى الدرهم الإماراتي ب�سعر ال�صرف
ال�سائد بتاريخ التقرير ويتم تحويل بيانات الدخل ب�سعر ال�صرف ال�سائد بتاريخ المعامالت� .إن فروقات التحويل الناتجة
من توحيد البيانات المالية تثبت �ضمن بنود الدخل ال�شامل الأخرى .عند ا�ستبعاد عملية �أجنبية ،يتم تثبيت عن�صر بنود
الدخل ال�شامل الأخرى المتعلق بتلك العملية الأجنبية في بيان الدخل ال�شامل الموحد.

الموجودات الثابتة

تظهر الموجودات الثابتة بالتكلفة ناق�صا اال�ستهالك المتراكم .ت�شتمل التكلفة التاريخية على الم�صروفات العائدة
مبا�شرة �إلى ا�ستحواذ الموجودات.
يتم �إدراج التكاليف الالحقة في القيمة المدرجة لبند الموجودات �أو تثبيتها كبند موجودات منف�صل ،ح�سب االقت�ضاء،
فقط عندما يكون من المرجح �أن المزايا االقت�صادية الم�ستقبلية المرتبطة بالبند �سوف تتدفق �إلى المجموعة ،ويمكن
قيا�س تكلفة هذا البند ب�شكل موثوق .يتم تحميل جميع م�صاريف الت�صليحات وال�صيانة الأخرى في بيان الدخل الموحد
خالل الفترة المالية التي يتم �صرفها فيها.
ال يتم ا�ستهالك الأرا�ضي ملك حر والموجودات الثابتة غير الم�ستخدمة� .إن الأعمار المقدرة ال�ستخدام الموجودات
الثابتة للمجموعة هي كما يلي:

•مباني � 25 -سنة
•�أثاث وتركيبات � 4 -إلى � 7سنوات

•معدات مكتبية � 3 -إلى � 5سنوات
•�سيارات � 5 -سنوات

يتم ا�ستهالك الموجودات على �أ�سا�س الق�سط الثابت على مدى الأعمار المقدرة لال�ستخدام على النحو الوارد �أعاله.
تظهر الموجودات الثابتة غير الم�ستخدمة بالتكلفة .عندما ت�ستخدم ،يتم تحويلها �إلى فئة الموجودات الثابتة المنا�سبة
وت�ستهلك وفقا ل�سيا�سات المجموعة.
�إن الم�صاريف التي تنفق لإحالل عن�صر �أحد بنود الموجودات الثابتة التي يتم معالجتها محا�سبي ًا ب�صورة منف�صلة يتم
ر�سملتها وت�شطب القيمة المدرجة للعن�صر الذي تم �إحالله� .أما الم�صاريف الالحقة الأخرى فيتم ر�سملتها فقط عندما
تزيد من المزايا االقت�صادية الم�ستقبلية للبند المتعلق بالموجودات الثابتة .يتم تثبيت جميع الم�صاريف الأخرى في بيان
الدخل الموحد عند حدوث الم�صاريف.
يتم تحديد الأرباح والخ�سائر عند اال�ستبعاد من خالل مقارنة العائدات مع القيمة المدرجة .ويتم ت�ضمينها في بيان
الدخل الموحد.

الموجودات المالية
التثبيت الأولي والقيا�س

يتم تثبيت الموجودات والمطلوبات المالية في بيان المركز المالي الموحد عندما ت�صبح المجموعة طرفا في الأحكام
التعاقدية للأداة .من ذلك التاريخ ف�إن �أية �أرباح وخ�سائر ناتجة عن التغير في القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
الم�صنفة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر �أو الموجودات المتوفرة للبيع يتم تثبيتها .يتم تثبيت الذمم
المدينة في التاريخ الذي تحول فيه �إلى �أو ت�ستحوذ من قبل المجموعة.
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الموجودات المالية (تتمة)
التثبيت الأولي والقيا�س (تتمة)
�إن م�شتريات �أو مبيعات الموجودات المالية التي تتطلب ت�سليم الموجودات �ضمن �إطار زمني محدد بح�سب الأنظمة
�أو العرف ال�سائد في ال�سوق (المتاجرة بالطريقة العادية) يتم تثبيتها بتاريخ المتاجرة� ،أي التاريخ الذي تلتزم فيه
المجموعة ب�شراء �أو بيع بند موجودات.
ت�شتمل الموجودات المالية للمجموعة على الأر�صدة لدى البنوك والودائع ق�صيرة الأجل والمدينين التجاريين والذمم
المدينة عن الت�أمين والأدوات المالية المدرجة وغير المدرجة.

القيا�س الالحق
يتم تثبيت الموجودات المالية �أو المطلوبات المالية في البداية بقيمتها العادلة زائداً ،في حالة الموجودات المالية �أو
المطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر ،تكاليف المعامالت العائدة مبا�شر ًة �إلى
ا�ستحواذ �أو �إ�صدار الموجودات المالية �أو المطلوبات المالية.
الحق ًا للتثبيت الأولي ،ف�إن جميع الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الأرباح �أو الخ�سائر وجميع الموجودات
المتوفرة للبيع تقا�س بالقيمة العادلة ،با�ستثناء �أن �أية �أداة ال يكون لها �سعر �سوقي مدرج في �سوق ن�شط وال يمكن
قيا�س قيمتها العادلة ب�شكل موثوق يتم �إدراج��ه��ا بالتكلفة ،بما في ذلك تكاليف المعامالت ،ناق�ص ًا مخ�ص�صات
االنخفا�ض في القيمة.
�إن جميع الموجودات المالية الأخرى والمطلوبات المالية التي ال يتم المتاجرة بها يتم قيا�سها بالتكلفة المطف�أة ناق�ص ًا
مخ�ص�صات االنخفا�ض في القيمة.

التوقف عن تثبيت
تتوقف المجموعة عن تثبيت الموجودات المالية كموجودات مالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من
بند الموجودات� ،أو قامت بتحويل الحقوق في الح�صول على التدفقات النقدية التعاقدية للموجودات المالية في معاملة
ما حيث يتم تحويل كافة مخاطر ومزايا ملكية الموجودات المالية� .إن �أية ح�صة في الموجودات المالية التي تم التوقف
عن تثبيتها والتي يتم �إن�شا�ؤها �أو االحتفاظ بها من قبل المجموعة يتم تثبيتها كموجودات �أو مطلوبات منف�صلة.
تقوم المجموعة بالتوقف عن تثبيت المطلوبات المالية كمطلوبات مالية عند الإعفاء من التزاماتها التعاقدية �أو �إلغائها
�أو انتهاء �صالحيتها.

�أر�صدة الت�أمين المدينة

يتم تثبيت ذمم الت�أمين المدينة عند ا�ستحقاقها ويجري قيا�سها عند التثبيت الأولي بالقيمة العادلة للمبلغ المقبو�ض
�أو الم�ستحق القب�ض .يتم مراجعة القيم المدرجة لذمم الت�أمين المدينة بخ�صو�ص االنخفا�ض في القيمة عندما ت�شير
الأح��داث �أو الظروف ب�أن المبالغ المدرجة قد ال يتم تح�صيلها ،مع ت�سجيل خ�سائر االنخفا�ض في القيمة في بيان
الدخل الموحد.

النقدية و�شبه النقدية

تت�ألف النقدية و�شبه النقدية المدرجة في بيان المركز المالي الموحد من الأر�صدة لدى البنوك والنقد في ال�صندوق
والودائع الق�صيرة الأجل التي ت�ستحق في الأ�صل خالل ثالثة �أ�شهر �أو �أقل.
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االنخفا�ض في قيمة الموجودات المالية

يتم �إجراء تقييم بتاريخ كل بيان مركز مالي لتحديد فيما �إذا كان يوجد دليل مو�ضوعي ب�أن �أحد الموجودات المالية قد
تعر�ض النخفا�ض في قيمته .في حالة وجود مثل هذا الدليل ف�إن خ�سائر االنخفا�ض في القيمة يتم تثبيتها في بيان الدخل
الموحد .يحدد االنخفا�ض في القيمة كما يلي:
�أ .بالن�سبة للموجودات التي �أظهرت بالقيمة العادلة ف�إن االنخفا�ض في القيمة يمثل الفرق ما بين التكلفة والقيمة
العادلة ،ناق�ص ًا �أية خ�سائر لالنخفا�ض في القيمة تم تثبيتها �سابق ًا في بيان الدخل.
ب .بالن�سبة للموجودات التي �أظهرت بالتكلفة ف�إن االنخفا�ض في القيمة يمثل الفرق ما بين المبلغ المدرج والقيمة
الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المخ�صومة ح�سب �سعر ال�سوق الحالي للعائد من بند موجودات مالي م�شابه.
ج .بالن�سبة للموجودات التي �أظهرت بالتكلفة المطف�أة ف�إن االنخفا�ض في القيمة يمثل الفرق ما بين المبلغ المدرج
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية المخ�صومة ب�سعر الفائدة الفعلي الأ�صلي.

االنخفا�ض في قيمة الموجودات غير المالية (با�ستثناء ال�شهرة)

تقوم المجموعة بتاريخ �إعداد التقارير المالية بتقييم فيما �إذا كان هناك م�ؤ�شر ب�أن �أحد الموجودات قد انخف�ضت
قيمته .في حالة وجود مثل هذا الم�ؤ�شر� ،أو عندما يتوجب �إجراء اختبار االنخفا�ض في القيمة ال�سنوي ،تقوم المجموعة
بتقدير المبلغ القابل للتح�صيل لبند الموجودات� .إن المبلغ القابل للتح�صيل لبند الموجودات �أو للوحدات التي تولد
النقد يمثل القيمة العادلة لبند الموجودات ناق�ص ًا التكاليف للبيع وقيمة اال�ستخدام له �أيهما �أعلى .يتم تحديد المبلغ
القابل للتح�صيل لبند الموجودات الفردي� ،إال �إذا كان بند الموجودات ال يولد تدفقات نقدية داخلة التي تكون م�ستقلة
�إلى حد كبير عن تلك الموجودات �أو مجموعات الموجودات الأخرى .عندما يزيد المبلغ المدرج لبند الموجودات �أو
الوحدات التي تولد النقد عن المبلغ القابل للتح�صيل ،يعتبر بند الموجودات منخف�ض القيمة ويتم تخفي�ض قيمته �إلى
المبلغ القابل للتح�صيل.
عند تقييم قيمة اال�ستخدام ،ف�إن التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة العائدة لبند الموجودات يتم تخفي�ضها �إلى
القيمة الحالية با�ستخدام �أ�سعار الخ�صم التي تعك�س تقييمات ال�سوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة
لبند الموجودات .عند تحديد القيمة العادلة ناق�ص ًا التكاليف للبيع ،يتم ا�ستخدام نموذج تقييم منا�سب .يتم ت�أكيد هذا
االحت�ساب بم�ضاعفات التقييم و�أ�سعار الأ�سهم المتداولة لل�شركات الم�ساهمة العامة المدرجة �أو �أية م�ؤ�شرات �أخرى
متوفرة للقيمة العادلة.

المطلوبات المالية
التثبيت الأولي والقيا�س

�إن المطلوبات المالية �ضمن نطاق المعيار المحا�سبي الدولي رقم  39يتم ت�صنيفها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة
من خالل بيان الدخل �أو قرو�ض و�سلفيات �أو كم�شتقات م�صنفة ك�أدوات تحوط �ضمن تحوط فعال ،كما هو مالئم .تقوم
المجموعة بتحديد ت�صنيف مطلوباتها المالية عند التثبيت الأولي.
يتم تثبيت جميع المطلوبات المالية في البداية بالقيمة العادلة وفي حالة القرو�ض وال�سلفيات بعد تنزيل تكاليف
المعامالت العائدة مبا�شرة �إليها.

ت�شتمل المطلوبات المالية للمجموعة على الدائنين التجاريين والآخرين وعقود الت�أمين.
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المطلوبات المالية (تتمة)
القيا�س الالحق

يعتمد القيا�س الالحق للمطلوبات المالية على ت�صنيفها كما يلي:

المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل
�إن المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل تت�ضمن المطلوبات المالية المحتفظ بها للمتاجرة
والمطلوبات المالية الم�صنفة عند التثبيت الأولي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.
يتم ت�صنيف المطلوبات المالية على �أنها محتفظ بها للمتاجرة �إذا تم ا�ستحواذها بغر�ض البيع على المدى القريب.
ت�شمل هذه الفئة �أدوات مالية م�شتقة �أبرمتها المجموعة وهي غير م�صنفة ك�أدوات تحوط في عالقات التحوط على النحو
المحدد من قبل المعيار المحا�سبي الدولي رقم  .39يتم ت�صنيف الم�شتقات المت�ضمنة المنف�صلة �أي�ضا كمحتفظ بها
للمتاجرة �إال �إذا تم ت�صنيفها ك�أدوات تحوط فعالة .يتم تثبيت الأرباح �أو الخ�سائر الناتجة عن المطلوبات المحتفظ بها
للمتاجرة في بيان الدخل.
لم تقم المجموعة بت�صنيف �أية مطلوبات مالية عند التثبيت الأولي بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل.

مطلوبات عقود الت�أمين
احتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة
�إن احتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة يمثل الجزء من الأق�ساط المقبو�ض �أو الم�ستحق القب�ض المتعلق بالمخاطر غير
المنتهية بتاريخ �إعداد التقارير المالية .تحت�سب الأق�ساط غير المكت�سبة المتعلقة ب�أعمال الت�أمينات العامة على �أ�سا�س
الن�سبة المئوية من �صافي الأق�ساط المكتتبة وت�ساوي على الأقل الحد الأدن��ى المتوجب ح�سب القوانين في البلدان
المعنية .يتم احت�ساب احتياطي الأق�ساط غير المكت�سبة لأعمال الت�أمينات الطبية ومجموعات الت�أمين على الحياة
ا�ستناد ًا للتقييم الإكتواري الم�ستقل ح�سب متطلبات المادة  44من قانون �شركات الت�أمين في دولة الإمارات العربية
المتحدة وقوانين الت�أمين في البلدان المعنية التي �سجلت فيها ال�شركات التابعة.
المطالبات تحت ال�سداد
يتم تثبيت مطلوبات عقود الت�أمين عند تقديم المطالبات .تعرف هذه المطلوبات بمخ�ص�ص المطالبات تحت ال�سداد،
والتي ت�ستند على التكلفة النهائية المقدرة لجميع المطالبات التي حدثت ولم ت�سدد كما بتاريخ بيان المركز المالي،
بما في ذلك المطالبات التي حدثت ولكن لم يبلغ عنها مع تكاليف متابعة المطالبات ذات العالقة .قد تكون هناك
ت�أخيرات في التبليغ وال�سداد لبع�ض �أن��واع المطالبات ،لذلك ف���إن التكلفة النهائية للمطالبات ال يمكن معرفتها
بالت�أكيد بتاريخ بيان المركز المالي� .إن االلتزام ال يخ�صم مقابل القيمة المالية للزمن .يتم �شطب االلتزام عند انتهاء
العقد �أو بطالنه �أو �إلغا�ؤه.
تكلفة اال�ستحواذ الم�ؤجلة
�إن العموالت التي تختلف مع والمتعلقة با�ستحواذ عقود اال�ستثمارات والت�أمين الجديدة يتم التعامل معها على �أنها
م�صاريف مدفوعة مقدما (� )DACإلى الحد �أن العموالت تتعلق بتوفير الخدمات في الم�ستقبل من قبل الأطراف
التي تدفع المبالغ ،وعندما يمكن قيا�س درجة اكتمال الخدمة ب�شكل موثوق وتكون المجموعة واثقة من تحقيق منافع
اقت�صادية م�ستقبلية من تقديم الخدمات .يتم �صرف العمولة المدفوعة م�سبقا من خالل بيان الدخل الموحد خالل
الفترة التي تحددها ميزات الوثيقة والتي اختارها �صاحب العقد والمقدمة مقابل دفع العمولة� .إن الفترات التي يتم
�صرف العمولة فيها تتراوح من �ستة �أ�شهر �إلى �ستين �شهرا� .إن العموالت التي ين�ش�أ منها بند مطلوبات عند االنتهاء من
عمل جوهري دون توقع تقديم المزيد من الخدمات يتم تثبيتها في الم�صاريف عند تكبدها .بالن�سبة لمقدمات عقد
اال�ستثمارات حيث يتم ت�أجيل التكاليف ،ال يتم ت�أجيل �أي تكاليف وراء النقطة التي يعتبر المقدم فيها قد �أوفى بالتزاماته
التعاقدية ولي�س من المتوقع �أو من الملزم تنفيذ المزيد من الخدمات.
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الدائنون الآخرون والمبالغ الم�ستحقة الدفع

يتم تثبيت المبالغ الم�ستحقة الدفع في الم�ستقبل لقاء تزويد المجموعة بب�ضاعة �أو خدمات �سواء ا�ستلمت المجموعة
فواتير من الموردين �أو لم ت�ستلم.

المخ�ص�صات

يتم تثبيت المخ�ص�صات عند وجود التزام (قانوني �أو فعلي) على المجموعة نتيجة حدث �سابق وتكون تكاليف �سداد
االلتزام محتملة وقابلة للتحديد ب�شكل موثوق.

مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين

تقوم المجموعة بتكوين مخ�ص�ص للمبالغ الواجبة الدفع لقاء مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين العاملين في دولة الإمارات
العربية المتحدة وفق ًا لقانون العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة وبالن�سبة للموظفين العاملين في فروع �أجنبية
للمجموعة وال�شركات التابعة وفق ًا لقانون العمل في المنطقة المعنية .ت�ستند المبالغ الم�ستحقة الدفع عن هذه المزايا
عادة على الراتب النهائي وطول مـدة خدمة الموظفين ،خ�ضوع ًا لإتمام الحد الأدنى من فترة الخدمة .ي�ؤخذ مخ�ص�ص
للتكاليف المتوقعة لهذه المزايا على مدى فترة الخدمة.
بخ�صو�ص الموظفين المواطنين ،تقدم المجموعة م�ساهمات في �صندوق تقاعد �أو ت�أمينات اجتماعية تم ت�أ�سي�سه من
قبل البلدان المعنية وتحت�سب كن�سبة مئوية من رواتب الموظفين .تقت�صر التزامات المجموعة على هذه الم�ساهمات
والتي تحمّل للم�صاريف عند ا�ستحقاقها.

م�صاريف الفوائد

يتم تثبيت الفوائد المدفوعة في بيان الدخل الموحد عندما ت�ستحق وتحت�سب با�ستخدام طريقة �سعر الفائدة الفعلي.

اختبار كفاية المطلوبات

تقوم المجموعة بتاريخ كل بيان مركز مالي بتقييم فيما �إذا كانت التزامات الت�أمين المثبتة كافية با�ستخدام التقديرات
الحالية للتدفقات النقدية الم�ستقبلية بموجب عقود الت�أمين لديها� .إذا �أظهر التقييم �أن المبلغ المدرج اللتزاماتها
كاف على �ضوء التدفقات النقدية الم�ستقبلية المقدرة ف�إن كل النق�ص يتم تحميله في الحال لبيان الدخل
الت�أمينية غير ٍ
و�إيجاد مخ�ص�ص �أخطار �سارية .ال تقوم المجموعة بخ�صم التزاماتها بخ�صو�ص المطالبات غير المدفوعة نظر ًا لأن
جميع المطالبات من المتوقع ت�سديدها خالل �سنة من تاريخ بيان المركز المالي.

عقود �إعادة الت�أمين المبرمة

تقوم المجموعة بتغطية مخاطر الت�أمين �أثناء �سير الأعمال العادية لجميع �أ�صناف الت�أمين لديها .تمثل موجودات �إعادة
الت�أمين الأر�صدة الم�ستحقة من �شركات �إعادة الت�أمين� .إن المبالغ القابلة للتح�صيل من �شركات �إعادة الت�أمين يتم
تقديرها بما يتما�شى مع مخ�ص�ص المطالبات تحت ال�سداد �أو المطالبات الم�سددة المرتبطة بوثائق �إعادة الت�أمين
وهي وفق ًا لعقود �إعادة الت�أمين ذات العالقة .تظهر هذه المبالغ «كموجودات �إعادة الت�أمين» في بيان المركز المالي �إلى
حين ت�سديد المطالبة من قبل المجموعة .عند ت�سديد المطالبة يتم تحويل المبلغ الم�ستحق من �شركة �إعادة الت�أمين
بخ�صو�ص المطالبة المدفوعة �إلى «ذمم الت�أمين المدينة».
يتم تثبيت الأرباح �أو الخ�سائر من �شراء عقود �إعادة الت�أمين في بيان الدخل الموحد مبا�شرة في تاريخ ال�شراء وال يتم �إطفا�ؤها.
ال تعفي اتفاقيات �إعادة الت�أمين المغطاة المجموعة من التزاماتها لحاملي الوثائق.
بتاريخ �إعداد التقارير المالية ،تجري المجموعة تقييم ًا فيما �إذا كان يوجد م�ؤ�شر ب�أن بند موجودات �إعادة الت�أمين قد
تكون انخف�ضت قيمته .يحدث االنخفا�ض في القيمة عند وجود دليل مو�ضوعي نتيجة لوقوع حدث بعد التثبيت الأولي لبند
موجودات �إعادة الت�أمين ب�أن المجموعة قد ال تقب�ض جميع المبالغ القائمة الم�ستحقة بموجب �شروط العقد و�أن للحدث
ت�أثير يمكن قيا�سه ب�صورة موثوقة على المبالغ التي �ستقب�ضها المجموعة من �شركة �إعادة الت�أمين .عند وجود م�ؤ�شر على
�صفحة 34
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عقود �إعادة الت�أمين المبرمة (تتمة)
االنخفا�ض في القيمة ،تقوم المجموعة ب�إجراء تقدير ر�سمي للمبلغ القابل للتح�صيل .عندما تزيد القيمة المدرجة لمبلغ
بند موجودات �إعادة الت�أمين عن المبلغ الممكن تح�صيله يعتبر بند الموجودات منخف�ض القيمة ويتم تخفي�ض قيمته �إلى
المبلغ الممكن تح�صيله .يتم تثبيت خ�سائر االنخفا�ض في القيمة في بيان الدخل الموحد.

الت�سوية

يتم ت�سوية الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج �صافي المبلغ في بيان المركز المالي الموحد فقط عند وجود حق
ملزم قانونيا لت�سوية المبالغ المثبتة �أو لتحقيق الموجودات و�سداد المطلوبات بالتزامن� .إن الدخل والم�صروفات ال يتم
ت�سويتها في بيان الدخل الموحد �إال �إذا كان ذلك متوجب ًا �أو م�سموح ًا به ح�سب معيار �أو تف�سير محا�سبي.

قيا�س القيمة العادلة للأدوات المالية

عندما ال يمكن قيا�س القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الم�سجلة في بيان المركز المالي على �أ�سا�س الأ�سعار
المتداولة في الأ�سواق الن�شطة ،يتم قيا�س القيمة العادلة با�ستخدام �أ�ساليب التقييم بما في ذلك نموذج خ�صم التدفقات
النقدية .ت�ؤخذ المدخالت لهذه النماذج من الأ�سواق الممكن مالحظتها حيثما �أمكن ذلك ،ولكن عندما ال يكون ذلك
ممكنا ،ف�إن درجة من الحكم مطلوبة لتحديد القيمة العادلة .ت�شمل الأحكام اعتبارات المدخالت مثل مخاطر ال�سيولة
ومخاطر االئتمان والتقلبات.
بخ�صو�ص الأدوات المالية التي تتم المتاجرة بها في �أ�سواق ن�شطة ،تحدد القيمة العادلة بتاريخ �إعداد التقارير المالية
بالرجوع �إلى �أ�سعار العطاءات المتداولة في �سوق الأوراق المالية دون �أي خ�صم على تكاليف المعاملة.
بالن�سبة للأدوات المالية غير المتداولة في الأ�سواق الن�شطة ،يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع لأ�سعار ال�سوق الحالية ال�ستثمارات
م�شابهة �أو معامالت ال�سوق االعتيادية �أو ا�ستناد ًا �إلى التدفقات النقدية المخ�صومة المتوقعة �أو �أية نماذج تقييم �أخرى.

�إعداد تقارير القطاعات

�إن اعداد تقارير القطاعات الخا�ص بالمجموعة ي�ستند على القطاعات الت�شغيلية التالية :قطاع الت�أمينات العامة وقطاع
الت�أمين على الحياة وقطاع اال�ستثمارات.
�أ .ي�ضم قطاع الت�أمينات العامة كال من الت�أمينات العامة والت�أمين ال�صحي للأفراد وال�شركات .ت�شتمل منتجات
الت�أمينات العامة المقدمة على الت�أمين على ال�سيارات والت�أمين البحري و�ضد الحريق والأعمال الهند�سية والطاقة
والحوادث العامة والت�أمين ال�صحي .هذه المنتجات توفر حماية للموجودات الخا�صة بحامل وثيقة الت�أمين وتعوي�ض
الأط��راف الأخرى التي ت�ضررت نتيجة لحادث قام به حامل وثيقة الت�أمين ،على �سبيل المثال ،مطالبات التزام
للموظف والأ�سب�ستو�س .توفر عقود الرعاية ال�صحية بدون الت�أمين على الحياة غطاء طبي لحاملي وثيقة الت�أمين.
�إن الإيرادات من هذا القطاع م�شتقة في المقام الأول من �أق�ساط الت�أمين ودخل العموالت.
ب .يقدم قطاع الت�أمين على الحياة الت�أمين على الحياة للأفراد والجماعات .ت�شتق �إيرادات القطاع ب�صورة �أ�سا�سية من
�أق�ساط الت�أمين ودخل العموالت.
ج .قطاع اال�ستثمار وي�شمل اال�ستثمار في الأ�سهم والأوراق المالية ذات الدخل الثابت مثل ال�سندات والودائع الثابتة
والدخل الآخر.

ت�صنيف المنتجات

�إن عقود الت�أمين هي العقود حيث تكون ال�شركة (الم�ؤمن) قد قبلت مخاطر الت�أمين الجوهرية من طرف �آخر (حامل
الوثيقة) وذلك بالموافقة للتعوي�ض لحاملي الوثائق �إذا كان حدث م�ستقبلي غير م�ؤكد ومحدد (الحدث الم�ؤمن عنه)
ي�ؤثر �سلب ًا على حاملي الوثائق .ب�صورة عامة ،تقوم المجموعة بتحديد فيما �إذا كان لديها مخاطر ت�أمين جوهرية بمقارنة
المزايا المدفوعة مع المزايا المتوجبة الدفع �إذا كان الحدث الم�ؤمن لم يحدث .يمكن لعقود الت�أمين �أي�ض ًا تحويل
المخاطر المالية.
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ت�صنيف المنتجات (تتمة)
�إن عقود اال�ستثمار هي العقود التي تحّ ول المخاطر المالية الجوهرية مع عدم وجود مخاطر ت�أمين جوهرية� .إن المخاطر
المالية هي المخاطر من �إمكانية التغيير م�ستقب ًال في واحدة �أو �أكثر من �أ�سعار الفائدة المحددة �أو �سعر الأداة المالية
�أو �سعر ال�سلعة �أو �سعر �صرف العملة الأجنبية �أو م�ؤ�شر ال�سعر �أو الت�صنيف االئتماني �أو متغيرات �أخرى ب�شرط في حالة
المتغير غير المالي �أن المتغير غير محدد لطرف في العقد.
عندما يتم ت�صنيف عقد على �أنه عقد ت�أمين ف�إنه يبقي عقد ت�أمين لبقية مدة �سريانه ،حتى لو انخف�ضت مخاطر الت�أمين
ب�صورة جوهرية خالل هذه الفترة� ،إال �إذا �ألغيت جميع الحقوق وااللتزامات �أو انتهت مدة �سريانها .يمكن �إعادة ت�صنيف
عقود اال�ستثمار �أو �أية عقود ت�أمين بعد البدء في العمل �إذا �أ�صبحت مخاطر الت�أمين جوهرية.

عقود اال�ستثمارات
تقوم المجموعة ب�إ�صدار عقود ا�ستثمارات بدون �شروط ثابتة وم�ضمونة (وحدة مرتبطة) ووفقا للمعيار المحا�سبي الدولي
رقم  39ف�إن الأق�ساط المقبو�ضة والمطالبات المدفوعة ال يتم تثبيتها في بيان الدخل ولكن تعامل على �أنها حركة في
بيان المركز المالي� .إن جميع الحركات الالحقة فيما تتعلق بالمطلوبات المالية لعقود اال�ستثمارات يتم �إدراجها �ضمن
«االحتياطي المتوفر للبيع» �ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية .يتم قيا�س المطلوبات المالية بقيمة الوحدة الحالية
لعقد اال�ستثمارات التي تعك�س القيمة العادلة لموجودات ال�صناديق.
�إذا كان عقد اال�ستثمارات يخ�ضع لخيار التنازل ،ويمكن ممار�سته وفقا لتقدير �صاحب عقد اال�ستثمارات بدال من
المجموعة ،ف�إن القيمة العادلة للمطلوبات المالية لي�ست ابدا �أقل من المبلغ الم�ستحق عند التنازل ،مخ�صومة لفترة
الإنذار المطلوبة ،حيثما ينطبق ذلك ،وفقا لمتطلبات المعيار المحا�سبي الدولي رقم  ،39الأدوات المالية :التثبيت
والقيا�س الفقرة رقم .55

مطلوبات عقود اال�ستثمارات
ال توجد لدى المجموعة �أية عقود ا�ستثمار �أو �أية عقود ت�أمين ذات مزايا م�شاركة اختيارية.
�إن مطلوبات عقود اال�ستثمارات بدون مزايا م�شاركة اختيارية يتم تثبيتها عند �إبرام العقود ويتم تحميل �أق�ساط الت�أمين.
يتم تثبيت هذه المطلوبات في البداية بالقيمة العادلة ،كونها �سعر المعاملة مع ا�ستبعاد �أية تكاليف معامالت والتي تعود
مبا�شرة �إلى �إ�صدار العقد .الحقا للتثبيت الأولي ف�إن مطلوبات عقود اال�ستثمارات يتم قيا�سها بالقيمة العادلة من خالل
بنود الدخل ال�شامل الأخرى.
يتم ت�سجيل الودائع وال�سحوبات مبا�شرة كتعديل على المطلوبات في بيان المركز المالي الموحد وال يتم تثبيتها ك�إجمالي
�أق�ساط الت�أمين في بيان الدخل الموحد.
يتم �إجراء تعديالت القيمة العادلة بتاريخ �إعداد التقرير وتثبت في بنود الدخل ال�شامل الأخرى الموحدة �ضمن «�صافي
الأرباح غير المحققة من اال�ستثمارات المتوفرة للبيع» .بالن�سبة للعقود الموحدة ،يتم احت�ساب القيمة العادلة على �أنها
عدد الوحدات المخ�ص�صة لحامل وثيقة الت�أمين في كل �صندوق مرتبط بوحدة م�ضروبا في �سعر الوحدة من هذه الأموال
بتاريخ �إعداد التقرير� .إن موجودات ومطلوبات ال�صندوق الم�ستخدمة لتحديد �أ�سعار الوحدات بتاريخ �إعداد التقرير يتم
تقييمها على �أ�سا�س القيمة العادلة المعدلة لت�أخذ في االعتبار الت�أثير على مطلوبات ال�ضريبة الم�ؤجلة من الأرباح غير
المحققة عن موجودات ال�صندوق.
يتم �شطب المطلوبات عند انتهاء العقد �أو بطالنه �أو �إلغا�ؤه .بالن�سبة للعقود التي يمكن �إلغا�ؤها من قبل حامل وثيقة
الت�أمين ،ف�إن القيمة العادلة للعقد ال يمكن �أن تكون �أقل من قيمتها عند اال�ستبعاد.
عندما تحتوي العقود على عن�صر المخاطر المالية وعن�صر مخاطر ت�أمين جوهري وتكون التدفقات النقدية من
العن�صرين مميزة ويمكن قيا�سها ب�شكل موثوق ،ت�صبح المبالغ المعنية غير مجمعة� .إن �أية �أق�ساط متعلقة بعن�صر
مخاطر الت�أمين يتم احت�سابها على نف�س �أ�سا�س عقود الت�أمين ويحت�سب العن�صر المتبقي كوديعة من خالل بيان المركز
المالي الموحد كما هو مو�ضح �أعاله.
�صفحة 36
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الأرباح لل�سنة

تم �إظهار الأرباح لل�سنة بعد تحميل:

2015
�ألف درهم

2014
�ألف درهم

تكاليف الموظفين

115.317

108.388

تكاليف الت�أجير  -عقود الإيجار الت�شغيلية

5.941

5.882
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�ضرائب الدخل

تعمل �شركات المجموعة في �سلطنة عمان وم�صر و�سيريالنكا وتركيا و�سوريا وتخ�ضع ل�ضريبة الدخل في هذه البلدان.
لم يتم عر�ض الت�سوية للربح المحا�سبي �إلى ر�سوم ال�ضريبة نظر ًا لأن �أغلبية عمليات المجموعة تتم في دولة الإمارات
العربية المتحدة وال تخ�ضع لر�سوم ال�ضريبة.
�إن عن�صر �ضريبة الدخل المثبت في بيان الدخل الموحد هو كما يلي::
2014
2015
�ألف درهم �ألف درهم
العام الحالي

6.603

5.798

�إن الحركات في �ضريبة الدخل الم�ستحقة الدفع المثبتة في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:

2015
�ألف درهم
المخ�ص�ص كما في  1يناير
المخ�ص�ص خالل ال�سنة
ال�ضرائب المدفوعة خالل ال�سنة
فروقات تحويل العمالت الأجنبية
الر�صيد كما في  31دي�سمبر

2014
�ألف درهم

2.427
6.603
()3.571
()348

1.840
5.798
()5.074
()137

5.111

2.427

تقوم المجموعة بت�سوية موجودات ومطلوبات ال�ضرائب فقط �إذا كان لديها حق ملزم قانوني ًا لت�سوية موجودات ال�ضريبة
الحالية ومطلوبات ال�ضريبة الحالية وموجودات ال�ضريبة الم�ؤجلة ومطلوبات ال�ضريبة الم�ؤجلة التي تتعلق ب�ضرائب
الدخل المفرو�ضة من قبل م�صلحة ال�ضرائب نف�سها.

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥

�صفحة 37
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الموجودات الثابتة
مباني
�أرا�ضي
�ألف درهم �ألف درهم

معدات مكتبية
و�أثاث وتركيبات
�ألف درهم

�سيارات المجموع
�ألف درهم �ألف درهم

التكلفة:
في  1يناير 2015
الإ�ضافات
اال�ستبعادات

20.000
-

96.456
-

34.341
3.226
()12

1.917
378
()207

152.714
3.604
()219

في  31دي�سمبر 2015

20.000

96.456

37.555

2.088

156.099

اال�ستهالك:
في  1يناير 2015
لل�سنة
لال�ستبعادات

-

11.648
3.858
-

16.689
4.179
()10

924
311
()180

29.261
8.348
()190

في  31دي�سمبر 2015

-

�صافي القيمة المدرجة:

في  31دي�سمبر 2015

20.000

15.506

20.858

1.055

37.419

80.950

16.697

1.033

118.680

معدات مكتبية
و�أثاث وتركيبات
�ألف درهم

�سيارات المجموع
�ألف درهم �ألف درهم

مباني
�أرا�ضي
�ألف درهم �ألف درهم

التكلفة:
في  1يناير 2014
الإ�ضافات
اال�ستبعادات

20.000
-

96.456
-

26.617
7.932
()208

1.831
423
()337

144.904
8.355
()545

في  31دي�سمبر 2014

20.000

96.456

34.341

1.917

152.714

اال�ستهالك:
في  1يناير 2014
لل�سنة
لال�ستبعادات

-

7.790
3.858
-

12.653
4.206
()170

879
285
()240

21.322
8.349
()410

في  31دي�سمبر 2014

-

11.648

16.689

924

29.261

�صافي القيمة المدرجة:
في  31دي�سمبر 2014

20.000

84.808

17.652

993

123.453

�إن اال�ستهالك المحمل لل�سنة وقدره � 8.348ألف درهم (� 8.349 - 2014ألف درهم) تم �إدراجه �ضمن بند الم�صاريف
العمومية والإدارية.

�صفحة 38

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥
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اال�ستثمارات في الأوراق المالية

اال�ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل
الأرباح والخ�سائر

المحافظ المدارة ( -خارج �أ.ع.م)

الأ�سهم المتداولة المحتفظ بها لغر�ض المتاجرة -
(داخل �أ.ع.م)

القيمة العادلة
القيمة المدرجة
2014
2014
2015
2015
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

2.148

2.136

2.148

2.136

2.148

2.136

2.148

2.136

11.406

11.470

11.406

11.470

13.554

13.606

13.554

13.606

اال�ستثمارات المحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق
�سندات
غير متداولة (خارج �أ.ع.م)

130.125

130.125 112.142

112.142

130.125

130.125 112.142

112.142

اال�س ـ ـتـثـمـارات الـمـتـوفــرة للبيـع
�سندات
متداولة (داخل �أ.ع.م)
غير متـداولة (خارج �أ.ع.م)

�أ�سهم متداولة (داخل �أ.ع.م)
ا�ستثمارات متداولة محتفظ بها نيابة عن حاملي
الوثائق للمنتجات المرتبطة بالوحدات
�أموال ا�ستثمارات غير متداولة (داخل �أ.ع.م)

9.800
8.684

9.625
8.421

9.800
8.684

9.625
8.421

18.484

18.046

18.484

18.046

1.292.408 1.564.720 1.292.408 1.564.720

14.055
238.695

6.588
42.028

14.055
238.695

6.588
42.028

1.341.024 1.817.470 1.341.024 1.817.470
1.359.070 1.835.954 1.359.070 1.835.954
1.484.818 1.979.633 1.484.818 1.979.633
�إن �أ�سهم الأوراق المالية غير المتداولة مدرجة بالتكلفة ب�سبب طبيعة التدفقات النقدية الم�ستقبلية التي ال يمكن التنب�ؤ بها
وعدم وجود طرق �أخرى منا�سبة للو�صول �إلى قيمة عادلة موثوق بها.
�إن اال�ستثمارات غير المتداولة المحتفظ بها لتاريخ اال�ستحقاق مرهونة وفق ًا للمتطلبات التنظيمية للت�أمين في م�صر.

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥

�صفحة 39
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مدينو الت�أمين
2014
2015
�ألف درهم �ألف درهم

�أق�ساط الت�أمين المدينة
�أر�صدة م�ستحقة من �شركات �إعادة الت�أمين
�أر�صدة م�ستحقة من �أطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )17

334.213
50.744
62.180

211.652
43.452
67.085

447.137

322.189

�إن جميع المبالغ المذكورة �أعاله ت�ستحق الدفع خالل � 12شهر ًا من تاريخ بيان المركز المالي� .إن ح�صة معيدي الت�أمين
من المطالبات غير المح�صلة من قبل المجموعة بتاريخ بيان المركز المالي تم الإف�صاح عنها في الإي�ضاح رقم � .13إن
المبالغ الم�ستحقة الدفع من معيدي الت�أمين الذين تم التعاقد معهم يتم ت�سديدها عادة على �أ�سا�س ربع �سنوي.
كما في  31دي�سمبر  ،2015ف���إن �أق�ساط الت�أمين و�أر�صدة �شركات الت�أمين بالقيمة اال�سمية � 19.540أل��ف درهم
(� 18.597 - 2014ألف درهم) تعر�ضت لالنخفا�ض في القيمة.
�إن الحركات في مخ�ص�ص الذمم المدينة التي تعر�ضت لالنخفا�ض في القيمة هي كما يلي:
2014
2015
�ألف درهم �ألف درهم
في  1يناير
المحمل لل�سنة

18.597
943

17.370
1.227

في  31دي�سمبر

19.540

18.597
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الودائع لدى البنوك

تت�ضمن الودائع لدى البنوك ما يلي:

ودائع نظامية:
�أ .وديعة نظامية ال يمكن �سحبها بدون موافقة م�سبقة من وزارة االقت�صاد ح�سب
المادة رقم ( )42من القانون االتحادي رقم ( )6ل�سنة 2007
ب .مبالغ مرهونة لدى الهيئة العامة ل�سوق المال� ،سلطنة عُ مان بخ�صو�ص رخ�صة
فرع ال�شركة في م�سقط
ج .مبالغ مرهونة لدى المكتب االتحادي العُماني للبطاقة البرتقالية
د .مبالغ مرهونة مع هيئة الت�أمين في �سوريا
هـ .مبالغ مرهونة مع الهيئة العامة للرقابة المالية الم�صرية
و .مبالغ مرهونة مع الخزينة التركية ،تركيا
ز .مبالغ مرهونة مع خزينة البنك المركزي البحريني
ودائع �أخرى:
ودائع ثابتة لأجل ت�ستحق بعد ثالثة �أ�شهر

2015
�ألف درهم

2014
�ألف درهم

10.000

10.000

22.283
478
418
30.762
5.037
729

21.939
478
513
36.277
10.264
-

69.707

79.471

1.212.565

1.049.287

1.282.272

1.128.758

�إن الفوائد على الودائع لدى البنوك ب�أ�سعار ثابتة تتراوح بين � ٪0.8 - 2014( ٪12.8 - ٪0.8إلى � )٪11.4سنوي.
�صفحة 40
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النقدية و�شبه النقدية

�إن النقدية و�شبه النقدية المدرجة في بيان التدفقات النقدية الموحد تت�ألف من مبالغ بيان المركز المالي التالية:
2014
2015
�ألف درهم �ألف درهم
الأر�صدة لدى البنوك والنقد في ال�صندوق
ودائع لدى البنوك ت�ستحق خالل � 3أ�شهر

88.871
30.500

100.541
137.035

119.371

237.576

�إن الفوائد على الودائع لدى البنوك ب�أ�سعار ثابتة تتراوح بين � ٪0.6 - 2014( ٪12.8 - ٪0.8إلى � )٪10.4سنويا.
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ر�أ�س المال

الم�صدر والمدفوع بالكامل � 5.000.000 -سهم قيمة كل �سهم  100درهم
(� 5.000.000 - 2014سهم قيمة كل �سهم  100درهم)

2015
�ألف درهم

2014
�ألف درهم

500.000

500.000

وافق الم�ساهمون على زيادة ر�أ�س المال بمبلغ  95مليون درهم من خالل ر�سملة االحتياطي العام في اجتماع الجمعية
العامة غير العادية التي عقدت في  27فبراير  .2014تم االنتهاء من الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالزيادة في ر�أ�س
مال ال�شركة خالل ال�سنة ال�سابقة.
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االحتياطيات

الطبيعة والغر�ض من االحتياطيات
•االحتياطي الإلزامي

وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،قررت ال�شركة عدم زيادة االحتياطي االلزامي �أكثر من المبلغ الذي ي�ساوي  ٪25من
ر�أ�س المال المدفوع .وفقا لذلك ،لم يتم �إجراء �أي تحويل �إلى االحتياطي االلزامي خالل ال�سنة .يمكن ا�ستخدام هذا
االحتياطي لأي غر�ض يقرره الم�ساهمون وذلك بناء على تو�صية مجل�س الإدارة.

•االحتياطي القانوني

وفق ًا لقانون ال�شركات التجارية والنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،يتم تحويل  ٪10من �أرباح ال�سنة �إلى االحتياطي القانوني.
يجوز لل�شركة �أن تقرر التوقف عن مثل هذه التحويالت عندما ي�صبح �إجمالي االحتياطي م�ساوي ًا  ٪50من ر�أ�س المال
المدفوع .هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع �إال في الحاالت التي ي�سمح بها القانون.

•احتياطي الخ�سائر اال�ستثنائية

يتم تحويل مبلغ ي�ساوي  ٪10من �صافي دخل الت�أمين لل�سنة �إلى احتياطي خ�سائر ا�ستثنائية ل�ضمان �أن ال�شركة لديها
�سيولة كافية للوفاء بالمطالبات اال�ستثنائية وغير المتكررة التي قد تطر�أ في �سنوات مقبلة.
�إن مبلغ ًا ي�ساوي  ٪10من المطالبات القائمة (بخالف الت�أمين على الحياة) لل�سنة و ٪1من �إجمالي �أق�ساط الت�أمين على
الحياة تم تحويله �إلى احتياطي خ�سائر طارئة ل�ضمان �أن ال�شركة لديها �سيولة كافية للوفاء بالمطالبات اال�ستثنائية وغير
المتكررة التي قد تطر�أ في �سنوات مقبلة في فرع عمان.
التقرير ال�سنوي ٢٠١٥

�صفحة 41

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2015

-11

االحتياطيات (تتمة)

الطبيعة والغر�ض من االحتياطيات (تتمة)
•االحتياطي العام

تتم التحويالت �إلى االحتياطي العام بناء على تو�صية من مجل�س الإدارة والموافقة عليها من قبل الم�ساهمين .يمكن
ا�ستخدام هذا االحتياطي للأغرا�ض التي يراها مجل�س الإدارة منا�سبة.

•احتياطي الموجودات المالية المتوفرة للبيع

ي�سجل هذا االحتياطي التعديالت بالقيمة العادلة للموجودات المالية المتوفرة للبيع.

•احتياطي تحويل العمالت الأجنبية

ي�ستخدم احتياطي تحويل العمالت الأجنبية لت�سجيل فروقات �أ�سعار ال�صرف الناتجة عن تحويل البيانات المالية
ل�شركات تابعة �أجنبية.
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توزيعات الأرباح

بالن�سبة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2015اقترح مجل�س الإدارة توزيعات �أرب��اح نقدية بمبلغ  20درهم لل�سهم
ب�إجمالي مبلغ  100مليون درهم .يخ�ضع هذا التوزيع لموافقة الم�ساهمين في اجتماع الجمعية العمومية ال�سنوي الذي
�سيعقد خالل �سنة .2016
بالن�سبة لل�سنة المنتهية في  31دي�سمبر  ،2014وافق الم�ساهمون في اجتماع الجمعية العمومية ال�سنوي بتاريخ  25فبراير
 2015على توزيعات �أرباح نقدية بن�سبة  20( ٪20درهم لل�سهم) ب�إجمالي مبلغ  100مليون درهم وتم دفعها.
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موجودات ومطلوبات عقود الت�أمين
ح�صة معيدي الت�أمين
الإجمالي
2014
2014
2015
2015
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

ال�صافي
2014
2015
�ألف درهم �ألف درهم

احتياطي الأق�ساط غير

المكت�سبة (�إي�ضاح � 13أ) 342.470 )554.205( )721.876( 807.348 1.064.346

الم�ستحقة الدفع لحاملي
الوثائق للمنتجات
14.055
المرتبطة بالوحدات
تكلفة اال�ستحواذ الم�ؤجلة 2.256
المطالبات تحت ال�سداد
(�إي�ضاح  14ب)

�صفحة 42

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥

6.588
()2.218

-

()4.175

1.587

14.055
()1.919

253.143
6.588
()631

241.607 )440.699( )1.012.376( 656.246 1.253.983

215.547

596.213 )993.317( )1.738.427( 1.467.964 2.334.640

474.647

وال�شركات التابعة لها
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موجودات ومطلوبات عقود الت�أمين (تتمة)

�( 13أ) �صافي �إيرادات �أق�ساط الت�أمين
ال�سـنة 2015
الإجمالي
الت�أمين على الحياة
الت�أمينات العامة
ح�صة
ح�صة
ح�صة
معيدي
معيدي
معيدي
الإجمالي الت�أمين ال�صافي الإجمالي الت�أمين ال�صافي الإجمالي الت�أمين ال�صافي
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم
�إجمالي الأق�سـاط 733.554 )1.600.128( 2.333.682 124.849 )109.086( 233.935 608.705 )1.491.042( 2.099.747

الحركـة في
مخ�ص�ص الأق�ساط
غير المكت�سبة ()106.983( 175.476 )282.459( )37.617( 9.894 )47.511( )69.366( 165.582 )234.948

�إيـرادات
�أق�سـاط الت�أمين

626.571 )1.424.652( 2.051.223 87.232 )99.192( 186.424 539.339 )1.325.460( 1.864.799

الأق�سـاط غير
المكت�سبة كما في
965.983
 31دي�سمبر

(342.470 )721.876( 1.064.346 58.346 )40.017( 98.363 284.124 )681.859

ال�سـنة 2014

الإجمالي
الت�أمين على الحياة
الت�أمينات العامة
ح�صة
ح�صة
ح�صة
معيدي
معيدي
معيدي
الإجمالي الت�أمين ال�صافي الإجمالي الت�أمين ال�صافي الإجمالي الت�أمين ال�صافي
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم
�إجمالي الأق�سـاط 543.647 )1.258.658( 1.802.305 65.860 )91.031( 156.891 477.787 )1.167.627( 1.645.414
الحركـة في
مخ�ص�ص الأق�ساط
غير المكت�سبة ()47.197( 70.061 )117.258( )15.912( 3.920 )19.832( )31.285( 66.141 )97.426
�إيـرادات
�أق�سـاط الت�أمين

496.450 )1.188.597( 1.685.047 49.948 )87.111( 137.059 446.502 )1.101.486( 1.547.988

الأق�سـاط غير
المكت�سبة كما في
253.143 )554.205( 807.348 30.717 )30.153( 60.870 222.426 )524.052( 746.478
 31دي�سمبر

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥
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موجودات ومطلوبات عقود الت�أمين (تتمة)

( 13ب) المطالبات تحت ال�سداد
في  1يناير :2015
مطالبات تحت ال�سداد
مبالغ م�ستحقة من معيدي الت�أمين

الت�أمينات العامة الت�أمين على الحياة الإجمالي
�ألف درهم
�ألف درهم
�ألف درهم

64.398 591.848
()52.549( )388.150
203.698

فروقات تحويل عمالت �أجنبية
�صافي الزيادة

()8.203
34.952

في  31دي�سمبر :2015
مطالبات تحت ال�سداد
مبالغ م�ستحقة من معيدي الت�أمين

55.839 1.198.144
()44.679( )967.697
230.447

في  1يناير :2014
مطالبات تحت ال�سداد
مبالغ م�ستحقة من معيدي الت�أمين

�صفحة 44

()689

-

11.160

215.547
()8.203
34.263
1.253.983
()1.012.376
241.607

الت�أمينات العامة الت�أمين على الحياة الإجمالي
�ألف درهم
�ألف درهم
�ألف درهم
32.440 550.790
()24.712( )373.294

583.230
()398.006

177.496

7.728

185.224

فروقات تحويل عمالت �أجنبية
�صافي الزيادة

()5.367
31.569

4.121

()5.367
35.690

في  31دي�سمبر :2014
مطالبات تحت ال�سداد
مبالغ م�ستحقة من معيدي الت�أمين

64.398 591.848
()52.549( )388.150
203.698

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥

11.849

656.246
()440.699

11.849

656.246
()440.699
215.547
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( 13ب) المطالبات تحت ال�سداد (تتمة)
�إن الحركة في مخ�ص�ص المطالبات تحت ال�سداد وح�صة معيدي الت�أمين ذات العالقة كانت كما يلي:
2014
2015
ح�صة
ح�صة
الإجمالي معيدي الت�أمين ال�صافي الإجمالي معيدي الت�أمين ال�صافي
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم
في  1يناير
المطالبات المعلنة
144.945 )396.103( 541.048 169.785 )437.802( 607.587
المطالبات المعلنة
40.279
)1.903( 42.182 45.762
)2.897( 48.659
ولم يتم �إدراجها
185.224 )398.006( 583.230 215.547 )440.699( 656.246
مطالبات الت�أمين المدفوعة ()199.491( 413.997 )613.488( )264.938( 556.904 )821.842
235.181 )458.689( 693.870 299.201 )1.134.374( 1.433.575
المطالبات المعلنة
()5.367
(1.999 )7.366( )8.203
5.793
فروقات تحويل عمالت �أجنبية ()13.996
215.547 )440.699( 656.246 241.607 )1.012.376( 1.253.983

في  31دي�سمبر
تحليل المطالبات تحت ال�سداد
في  31دي�سمبر
المطالبات المعلنة
169.785 )437.802( 607.587 201.513 )1.008.107( 1.209.620
المطالبات المعلنة
45.762
)2.897( 48.659 40.094
)4.269( 44.363
ولم يتم �إدراجها
215.547 )440.699( 656.246 241.607 )1.012.376( 1.253.983
�إن المبالغ الم�ستحقة من �شركات �إعادة الت�أمين ت�ستحق الدفع من الناحية التعاقدية ح�سب بنود اتفاقيات �إعادة الت�أمين
من تاريخ ت�سديد المطالبات.
ال توجد هناك �أية مبالغ جوهرية لم يتم ت�سوية مبالغها و�أوقات ت�سديد المطالبات لها خالل �سنة واحدة من تاريخ بيان
المركز المالي.

جدول تطوّر المطالبات  -الإجمالي

يعك�س الجدول التالي المطالبات المعلنة المتراكمة وي�شمل ك ًال من المطالبات المبلّغة والمطالبات المعلنة والتي لم يتم
�إدراجها لكل �سنة حوادث متتالية بتاريخ كل بيان مركز مالي بالإ�ضافة للدفعات المتراكمة حتى تاريخه:
 2015المجموع
�سنة الحوادث
2014
2013
قبل 2012 2012
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم
في نهاية �سنة الحوادث
1.466.894 661.837 664.180 686.897
بعد �سنة
704.341 659.505 668.464
بعد �سنتين
628.365 717.511
بعد � 3سنوات
667.202
بعد � 4سنوات
3.331.394

التقديرات الحالية للمطالبات المتراكمة 667.202 3.331.394

في نهاية �سنة الحوادث
بعد �سنة
بعد �سنتين
بعد � 3سنوات
بعد � 4سنوات

628.365

704.341

1.466.894

()510.781( )385.402( )355.833( )337.029
()612.265( )507.788( )519.571
()567.643( )549.482
()567.174
()3.286.350

الدفعات المتراكمة حتى تاريخه ()510.781( )612.265( )567.643( )567.174( )3.286.350
1.253.983 956.113 92.076 60.722 100.028
�إجمالي المطالبات تحت ال�سداد 45.044
التقرير ال�سنوي ٢٠١٥
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الدائنون الآخرون والمبالغ الم�ستحقة الدفع

مخ�ص�ص تكاليف الموظفين
دائنون �آخرون ومبالغ م�ستحقة الدفع
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين (�إي�ضاح )15
مبالغ م�ستحقة لأطراف ذات عالقة (�إي�ضاح )17

-15

2014
�ألف درهم

2015
�ألف درهم
19.093
154.222
15.729
7.871

17.569
106.272
13.551
20.401

196.915

157.793

مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين

�إن الحركة في المخ�ص�ص المثبت في بيان المركز المالي الموحد هي كما يلي:
2014
�ألف درهم

المخ�ص�ص كما في  1يناير
المخ�ص�ص خالل ال�سنة
مكاف�أة نهاية الخدمة المدفوعة

2015
�ألف درهم
12.853
13.551
2.279
3.198
()1.581
()1.020

المخ�ص�ص كما في  31دي�سمبر

13.551

-16

15.729

الربح الأ�سا�سي والمخفف لل�سهم

يتم احت�ساب الربح الأ�سا�سي لل�سهم بتق�سيم �أرباح ال�سنة على المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة
كما يلي:
2014
�ألف درهم

الأرباح بعد ال�ضريبة لل�سنة
ناق�صا :العائدة �إلى الح�ص�ص غير الم�سيطرة
ً

2015
�ألف درهم
252.109
272.037
()5.423
()8.149

الأرباح العائدة �إلى الم�ساهمين
المتو�سط المرجح لعدد الأ�سهم القائمة خالل ال�سنة

263.888
5.000

246.686
5.000

الربح لل�سهم (درهم)

52.78

49.34

لم يتم عر�ض �أية �أرقام للربح المخفف لل�سهم نظر ًا لأن المجموعة لم ت�صدر �أية �أدوات مالية قد يكون لها ت�أثير على
ربحية ال�سهم عند ا�ستخدامها.

�صفحة 46
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المعامالت مع الأطراف ذات العالقة

تمثل الأطراف ذات العالقة ال�شركات ال�شقيقة والم�ساهمين الرئي�سيين و�أع�ضاء مجل�س الإدارة وموظفي الإدارة العليا
للمجموعة وال�شركات التي تحت ال�سيطرة �أو ال�سيطرة الم�شتركة �أو تحت الت�أثير الجوهري من قبل تلك الأطراف .ت�ؤخذ
موافقة �إدارة المجموعة على الأ�سعار و�شروط الدفع المتعلقة بهذه المعامالت.
�إن المعامالت مع الأطراف ذات العالقة المدرجة في بيان الدخل الموحد هي كما يلي:
المجموع
مجموعة �أطراف �أخرى
2014
2015
�شركات الفطيم ذات عالقة
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم
�ألف درهم
19.589
م�صاريف �إدارية
223.719
�إجمالي الأق�ساط المكتتبة
م�صاريف ت�صليح �سيارات مدفوعة تتعلق بمطالبات 76.193
4.202
دخل فائدة
3.574
دخل �إيجار
دخل توزيعات �أرباح

477
49.551

2015
ا�ستثمارات في
�أوراق مالية
�ألف درهم
مجموعة �شركات الفطيم
و�أطراف �أخرى ذات عالقة

38.695

ودائع لدى
البنوك
�ألف درهم
163.350

2014
ا�ستثمارات في
�أوراق مالية
�ألف درهم
مجموعة �شركات الفطيم
و�أطراف �أخرى ذات عالقة

42.028

ودائع لدى
البنوك
�ألف درهم
199.392

19.589
224.196
76.193
4.202
3.574
49.551

19.943
222.224
56.431
5.534
3.007
54.055

مبالغ م�ستحقة مبالغ م�ستحقة
من �أطراف �إلى �أطراف
ذات عالقة
ذات عالقة
�ألف درهم
�ألف درهم
62.180

7.871.

مبالغ م�ستحقة مبالغ م�ستحقة
من �أطراف �إلى �أطراف
ذات عالقة
ذات عالقة
�ألف درهم
�ألف درهم
67.085

20.401

تم الإف�صاح عن اال�ستثمارات في الأوراق المالية والودائع لدى البنوك في الإي�ضاحين  6و ،8على التوالي.
تم الإف�صاح عن المبالغ الم�ستحقة من و�إلى الأطراف ذات العالقة في الإي�ضاحين  7و 14على التوالي.

تعوي�ضات موظفي الإدارة العليا

كانت تعوي�ضات موظفي الإدارة العليا خالل ال�سنة كما يلي:
 31دي�سمبر
2014
�ألف درهم

مزايا ق�صيرة الأجل
مكاف�أة نهاية الخدمة للموظفين

 31دي�سمبر
2015
�ألف درهم
19.796
22.890
565
956
23.846

20.361
التقرير ال�سنوي ٢٠١٥
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تعريف القطاعات التي تعد بها التقارير

لأغرا�ض �إدارية تم تنظيم المجموعة لقطاعات �أعمال ا�ستنادا �إلى منتجاتها وخدماتها وهي تمتلك ثالثة قطاعات
ت�شغيلية التي بموجبها تقدم ال�شركة تقاريرها وهي كما يلي:
•قطاع الت�أمينات العامة وي�شمل ت�أمين ال�سيارات والت�أمين البحري و�ضد الحريق والأعمال الهند�سية والحوادث العامة
والت�أمين ال�صحي.
•قطاع الت�أمين على الحياة وي�شمل الت�أمين على الحياة للأفراد والمجموعات.
•قطاع اال�ستثمارات وي�شمل اال�ستثمارات و�إدارة النقد للح�ساب الخا�ص بالمجموعة.
تتم المعامالت بين القطاعات الت�شغيلية على �أ�سا�س الأ�سعار التقديرية في ال�سوق .تم عر�ض معلومات القطاعات
الت�شغيلية كما يلي:

1-18

الدخل والم�صاريف والنتائج القطاعية

الت�أمين على الحياة
الت�أمينات العامة
2014
2014
2015
2015
2015
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

دخل الت�أمين

المجموع

2014
�ألف درهم

�إيرادات �أق�ساط الت�أمين
ح�صة معيدي الت�أمين
()1.188.597( )1.424.652( )87.111( )99.192( )1.101.486( )1.325.460
من الأق�ساط
�صافي �إيرادات �أق�ساط الت�أمين 496.450 626.571 49.948 87.232 446.502 539.339
167.670 177.424 16.450 11.120 151.220 166.304
دخل العموالت

�إجمالي دخل الت�أمين
م�صاريف الت�أمين

1.685.047 2.051.223 137.059 186.424 1.547.988 1.864.799

705.643

المطالبات المقدمة
ح�صة معيدي الت�أمين
من المطالبات
�صافي المطالبات المقدمة
م�صاريف العموالت
الم�صاريف العمومية والإدارية

597.722

98.352

66.398

803.995

597.101 1.349.616

83.959

96.769

693.870 1.433.575

()458.689( )1.134.374( )83.615( )71.197( )375.074( )1.063.177

286.439
117.788
151.339
�إجمالي م�صاريف الت�أمين 555.566
150.077
�صافي دخل الت�أمين
دخل اال�ستثمارات
الأرباح قبل ال�ضريبة
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664.120

222.027
98.245
135.274
455.546
142.176

12.762
51.418
19.904
84.084
14.268

299.201
169.206
171.243
639.650
164.345
114.295
278.640

13.154
21.774
15.706
50.634
15.764

235.181
120.019
150.980
506.180
157.940
99.967
257.907

الموجودات والمطلوبات القطاعية

المجموع
الإ�ستثمارات
الت�أمينات العامة
الت�أمين على الحياة
2014
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

الموجودات
القطاعية 4.314.583 5.717.632 2.613.576 3.261.905 167.941 211.694 1.533.066 2.244.033
المطلوبات
القطاعية 162.941 206.535 1.885.632 2.826.694
الم�صاريف

الر�أ�سمالية 3.425
الإ�ستهالك 8.130
�صفحة 48
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6.621
8.110

179
218

1.734
239

-

-

-

-

2.048.573 3.033.229

3.604
8.348

8.355
8.349
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�	-19إدارة المخاطر
�إن المخاطر التي واجهتها المجموعة والطرق التي تتبعها الإدارة بخ�صو�ص هذه المخاطر ملخ�ص ًة �أدناه:

(� )1إطار عمل الحوكمة

�إن الهدف الرئي�سي من �إطار عمل �إدارة المخاطر والإدارة المالية الخا�صة بالمجموعة هو لحماية م�ساهمي المجموعة
من الأحداث التي تعيق التحقيق الم�ستدام لأهداف الأداء المالي وي�شمل ذلك الإخفاق في ا�ستغالل الفر�ص .تتحقق
الإدارة الرئي�سية من الأهمية الق�صوى لوجود �أنظمة كافية وفعالة لإدارة المخاطر.
�إن مهمة �إدارة المخاطر لدى المجموعة يقوم بها مجل�س الإدارة مع اللجان المرتبطة به .ويدعم ذلك هيكل تنظيمي
وا�ضح مع وجود تفوي�ض موثق بال�صالحيات والم�س�ؤوليات من مجل�س الإدارة �إلى رئي�س ونائب رئي�س المجموعة.
يجتمع كبار المديرين ب�صورة منتظمة للموافقة على �أية قرارات تجارية وتنظيمية وهيكلية .يقوم رئي�س المجموعة ح�سب
ال�صالحيات الممنوحة له من مجل�س الإدارة بتحديد مخاطر المجموعة وتف�سيرها وو�ضع حدود هيكلية ل�ضمان وجود
نوعية مالئمة وت�صنيف للموجودات وموازنة ا�ستراتيجية الت�أمين و�إعادة الت�أمين لتحقيق �أهداف المجموعة وتحديد
متطلبات �إعداد التقارير.

(� )2إطار عمل �إدارة ر�أ�س المال

�إن الهدف الرئي�سي من �إدارة ر�أ�س مال المجموعة هو التقيد بالمتطلبات القانونية في دولة الإمارات العربية المتحدة
وم�صر و�سريالنكا و�سوريا وتركيا وعمان والبحرين و�ضمان االحتفاظ بن�سب جيدة لر�أ�س المال لدعم �أعمال المجموعة
وزيادة حقوق الملكية لأق�صى حد ممكن.
تقوم المجموعة ب�إدارة هيكل ر�أ�سمالها و�إجراء التعديالت له ،على �ضوء التغيرات في الظروف االقت�صادية .ومن �أجل
المحافظة على هيكل ر�أ�س المال �أو تعديله ،قد تقوم المجموعة بتعديل دفعات توزيعات الأرباح للم�ساهمين �أو �إعادة بع�ض
ر�أ�س المال للم�ساهمين �أو �إ�صدار �أ�سهم جديدة .التزمت المجموعة تمام ًا بمتطلبات ر�أ�س المال الخارجية ولم يتم �إجراء
�أيه تغييرات في الأهداف �أو ال�سيا�سات �أو العمليات خالل ال�سنتين المنتهيتين في  31دي�سمبر  2015و 31دي�سمبر .2014

(� )3إطار العمل التنظيمي

يهتم المنظمون ب�صورة رئي�سية بحماية الحقوق لحاملي الوثائق والم�ساهمين العامين ومراقبتها عن كثب ل�ضمان
�أن المجموعة تقوم ب���إدارة �ش�ؤونهم ب�صورة كافية من �أج��ل م�صلحتهم .وفي نف�س الوقت ،يهتم المنظمون �أي�ض ًا
ب�ضمان �أن المجموعة تحتفظ بال�سيولة المالئمة للوفاء بالتزاماتها غير المنظورة الناتجة من ال�صدمات االقت�صادية
�أو الكوارث الطبيعية.
كذلك تخ�ضع عمليات المجموعة لمتطلبات تنظيمية ح�سب القوانين في �أماكن عملها .هذه القوانين لي�ست فقط تقدم
و�صف ًا للموافقة ومراقبة الأن�شطة ،ولكن �أي�ض ًا تفر�ض بع�ض الن�صو�ص المقيدة للتقليل من مخاطر العجز والإع�سار من
جهة �شركات الت�أمين ولتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم غير المنظورة عند ا�ستحقاقها.

(� )4إطار عمل �إدارة الموجودات والمطلوبات

تنتج المخاطر المالية عن المراكز المفتوحة في �أ�سعار الفائدة ومنتجات العمالت الأجنبية والأ�سهم وجميعها تتعر�ض
لحركات عامة وخا�صة في ال�سوق .تقوم المجموعة ب�إدارة هذه المراكز لتحقيق عوائد ا�ستثمارية طويلة الأجل تزيد عن
التزاماتها بموجب عقود الت�أمين� .إن الأ�سلوب الرئي�سي لإطار عمل �إدارة الموجودات والمطلوبات لدى المجموعة هو مطابقة
الموجودات مع المطلوبات الناتجة عن عقود الت�أمين بالرجوع �إلى نوع المزايا الم�ستحقة الدفع �إلى �أ�صحاب العقود.
يقوم رئي�س المجموعة ب�صورة ن�شطة بمراقبة �إطار عمل �إدارة الموجودات والمطلوبات ل�ضمان توفر النقد الكافي في كل
فترة للوفاء بااللتزامات الناتجة عن عقود الت�أمين.
يقوم رئي�س المجموعة ب�صورة منتظمة بمراقبة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية الأخرى لدى
المجموعة الغير مرتبطة بالتزامات الت�أمين.
�إن المخاطر التي واجهتها المجموعة والطرق التي اتبعتها الإدارة لتخفيف هذه المخاطر ملخ�ص ًة �أدناه:
التقرير ال�سنوي ٢٠١٥

�صفحة 49

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2015

�	-19إدارة المخاطر (تتمة)
� 19أ-

مخاطر الت�أمين

�إن المخاطر الأ�سا�سية التي تواجهها المجموعة بموجب عقود الت�أمين هي �أن المطالبات الفعلية ودفعات المزايا �أو
توقيتها ،تختلف عن التوقعات .ويت�أثر هذا من تكرار وق�ساوة المطالبات والمزايا الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة
للمطالبات طويلة الأجل .وبالتالي ف�إن هدف المجموعة هو �ضمان �أن تكون االحتياطيات كافية لتغطية هذه المطلوبات.
يتم تخفيف التعر�ض للمخاطر المذكورة �أعاله عن طريق التنويع عبر محفظة كبيرة من عقود الت�أمين .تتح�سن تغيرات
المخاطر عن طريق االختيار الدقيق وتنفيذ مبادئ �إر�شادات ا�ستراتيجية الت�أمين ،ف�ضال عن ا�ستخدام ترتيبات �إعادة
الت�أمين.

التكرار وق�ساوة المطالبات
�إن التكرار وق�ساوة المطالبات يمكن �أن يت�أثر بعدة عوامل .تقوم المجموعة ب�صورة رئي�سية بالت�أمين على العقارات
والأعمال الهند�سية وال�سيارات والحوادث العامة والت�أمين البحري والطبي والت�أمين على الحياة و�ضد �أخطار الحوادث
ال�شخ�صية .تعتبر هذه الفئات من الت�أمين عقود ت�أمين ق�صيرة الأجل نظر ًا لأن المطالبات عاد ًة تقدم وت�سدد خالل فترة
ق�صيرة من الوقت� .إن هذا ي�ساعد في تخفيف مخاطر الت�أمين.
العقارات
بالن�سبة لعقود ت�أمين العقارات ف�إن المخاطر الرئي�سية تغطي حوادث الحريق والمخاطر المرتبطة بها واالنقطاع عن
العمل الناتج عنها.
هذه العقود تغطي �إما قيمة �إحالل العقارات �أو التعوي�ض على �أ�سا�س القيمة المالئمة للعقار الم�ؤمن� .إن تكلفة �إعادة بناء
العقارات �أو ت�صليح العقارات المت�ضررة والوقت الم�ستغرق لإعادة بدء العمليات الذي ينتج عنه توقف الأعمال و�أ�س�س
الت�أمين هي العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على م�ستوى المطالبات.

الأعمال الهند�سية
بالن�سبة لعقود الت�أمين الهند�سية ،تمثل العنا�صر الرئي�سية للمخاطرة الخ�سائر �أو الأ�ضرار لأعمال الم�شروع الم�ؤمن عليه
والتزامات الطرف الثالث الناتجة عنها وكذلك الخ�سائر �أو الأ�ضرار للآالت والمكائن والمعدات الم�ؤمن عليها وخ�سائر
التعطل عن العمل نتيجة لذلك� .إن م�ستوى الخ�سائر �أو الأ�ضرار هو العامل الرئي�سي الذي ي�ؤثر على م�ستوى المطالبات.
ال�سيارات
بالن�سبة لعقود ت�أمين ال�سيارات ف�إن المخاطر الرئي�سية تتمثل في المطالبات الناتجة عن الوفيات والإ�صابات الج�سدية
والأ�ضرار لممتلكات الطرف الثالث بالإ�ضافة لل�سيارات الم�ؤمنة.
�إن م�ستوى دية المحكمة للوفيات والتعوي�ض عن الإ�صابات ون�سبة الأ�ضرار للممتلكات هي العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر
على م�ستوى المطالبات.

الحوادث المتنوعة
بالن�سبة لأ�صناف الت�أمين �ضد الحوادث المتنوعة مثل فقدان النقود و�سوء ائتمان الموظفين والحوادث ال�شخ�صية
وتعوي�ضات العمال وال�سفر وااللتزام للطرف الثالث والتعوي�ض المهني ،ف�إن درجة الخ�سارة �أو ال�ضرر وم�ستوى حكم
المحكمة لفئات االلتزام تمثل العنا�صر الرئي�سية التي ت�ؤثر على م�ستوى المطالبات.
الت�أمين البحري
بالن�سبة للت�أمين البحري ف�إن المخاطر الرئي�سية تتمثل في الخ�سائر �أو الأ�ضرار لل�شحنة الم�ؤمن عليها وج�سم ال�سفينة
ب�سبب الحوادث المتنوعة التي ينتج عنها مطالبات خ�سارة كلية �أو جزئية� .إن درجة الخ�سارة �أو ال�ضرر هي العامل
الرئي�سي الذي ي�ؤثر على م�ستوى المطالبات.
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�	-19إدارة المخاطر (تتمة)
� 19أ -مخاطر الت�أمين (تتمة)
الت�أمين الطبي والت�أمين على الحياة والحوادث ال�شخ�صية

بالن�سبة للت�أمين الطبي ف�إن المخاطر الرئي�سية تتمثل في المر�ض والحوادث وتكاليف العناية ال�صحية المتعلقة به.
وبالن�سبة للت�أمين الجماعي على الحياة والحوادث ال�شخ�صية ف�إن المخاطر الرئي�سية تتمثل في المطالبات عن الوفاة
و�/أو العجز الدائم �أو الجزئي.

الت�أمين على الحياة للأفراد
بالن�سبة للعقود حيث تكون الوفاة �أو العجز هي الخطر الم�ؤمن عليه ،ف�إن العوامل الهامة التي يمكن �أن تزيد من تكرار
المطالبات ال�شاملة هي الأوبئة ،والتغيرات في نمط الحياة على نطاق وا�سع والكوارث الطبيعية ،مما ينتج عنها مطالبات
مبكرة �أو �أكثر من المتوقع� .إن حدود �إعادة الت�أمين على م�ستوى المجموعة بخ�صو�ص حياة فرد م�ؤمن عليه وجميع
الأفراد الذين لديهم مخاطر عالية وم�ؤمن عليهم متوافرة.
لدى المجموعة ترتيبات �إع��ادة الت�أمين منا�سبة لحماية الجدوى المالية الخا�صة بها مقابل هذه المطالبات لجميع
الأ�صناف المذكورة �أعاله.

تركيز المخاطر الجغرافية

تتركز مخاطر الت�أمين الناتجة عن عقود الت�أمين ب�صورة رئي�سية في دولة الإم��ارات العربية المتحدة� .إن التركز
الجغرافي للمخاطر م�شابه لل�سنة الما�ضية.

مخاطر �إعادة الت�أمين

كما هو الحال مع �شركات الت�أمين الأخرى ،ولغر�ض تخفي�ض التعر�ض �إلى خ�سائر مالية قد تنتج عن المطالبات الت�أمينية
الكبيرة ،تقوم المجموعة �ضمن �أعمالها االعتيادية بالدخول في اتفاقيات �إعادة ت�أمين مع �أطراف �أخرى .توفر ترتيبات
�إعادة الت�أمين هذه تنوع ًا �أكبر في مجال الأعمال وت�ؤمن للإدارة رقابة على �إمكانية التعر�ض للخ�سائر نتيجة المخاطر
الكبيرة كما توفر قدرة �إ�ضافية على النمو� .إن جزء ًا مهم ًا من �إعادة الت�أمين يت�أثر باالتفاقيات والعقود االختيارية وفائ�ض
الخ�سائر المتعلقة بعقود �إعادة الت�أمين.
�إن عقود �إعادة الت�أمين ال�صادرة ال تعفى المجموعة من التزاماتها تجاه حملة وثائق الت�أمين ،ونتيجة لذلك تبقى ال�شركة
ملتزمة بر�صـيد المطالبات المعاد ت�أمينها في حالة عدم تمكن معيدي الت�أمين من الوفاء بالتزاماتهم وفق ًا لعقود
�إعادة الت�أمين.
ولتقليل تعر�ضها لخ�سائر كبيرة نتيجة �إع�سار �شركات �إعادة الت�أمين ،تقوم المجموعة بتقييم الو�ضع المالي ل�شركات
�إعادة الت�أمين التي تتعامل معها ور�صد تركيزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية والأن�شطة �أو المكونات
االقت�صادية المماثلة لتلك ال�شركات.
ت�شكل �أكبر خم�سة �شركات �إعادة ت�أمين  ٪29من مخاطر االئتمان الق�صوى في  31دي�سمبر .)٪32 - 2014( 2015
�إن التعر�ض لمخاطر االئتمان بالحد الأق�صى نظري ًا يكون ب�شكل رئي�سي من الذمم المدينة في �أعمال دولة الإمارات
العربية المتحدة.

 19ب -المخاطر المالية

تت�ألف الأدوات المالية من الموجودات المالية والمطلوبات المالية .ال توجد لدى المجموعة �أية �أدوات مالية م�شتقة.
ت�شتمل الموجودات المالية الخا�صة بالمجموعة على النقدية و�شبه النقدية والودائع لدى البنوك والذمم المدينة الأخرى
وذمم الت�أمين المدينة واال�ستثمارات في �أوراق مالية.
ت�شتمل المطلوبات المالية الخا�صة بالمجموعة على ذمم �إعادة الت�أمين الدائنة والمبالغ المحتفظ بها بموجب اتفاقيات
�إعادة الت�أمين والذمم الدائنة الأخرى والمبالغ الم�ستحقة الدفع.
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 19ب -المخاطر المالية (تتمة)
�إن المخاطر الرئي�سية الناتجة عن الأدوات المالية الخا�صة بالمجموعة هي مخاطر �أ�سعار الفائدة ومخاطر العمالت
الأجنبية ومخاطر االئتمان ومخاطر �أ�سعار الأ�سهم في ال�سوق ومخاطر ال�سيولة .يقوم مجل�س الإدارة بمراجعة واعتماد
ال�سيا�سات لإدارة كل من هذه المخاطر وهي ملخ�صة كما يلي.

مخاطر �أ�سعار الفائدة

تنتج مخاطر �أ�سعار الفائدة عن التقلبات في قيمة �أداة مالية �أو تدفقاتها النقدية الم�ستقبلية ب�سبب التغيرات في �أ�سعار
الفائدة بال�سوق� .إن الأدوات المالية ب�أ�سعار فائدة متغيرة تعّر�ض المجموعة لمخاطر فوائد التدفق النقدي ،بينما
الأدوات المالية ب�أ�سعار فائدة ثابتة تعرّ�ض المجموعة لمخاطر فوائد القيمة العادلة.
�إن تعر�ض المجموعة الوحيد لمخاطر �أ�سعار الفائدة يتعلق فقط با�ستثماراتها في �سندات ب�سعر فائدة متغير والمدرجة
تحت بند اال�ستثمارات المتوفرة للبيع .تقوم المجموعة بالحد من مخاطر �أ�سعار الفائدة وذلك بمراقبة التغيرات في
�أ�سعار الفائدة بالعمالت التي �صنفت بها اال�ستثمارات.

�إن تفا�صيل ا�ستحقاقات الأ�صناف الرئي�سية من الأدوات المالية كما في  31دي�سمبر كما يلي:

 31دي�سمبر 2015
ا�ستثمارات في �أوراق مالية
مدينو الت�أمين
مدينون �آخرون
ودائع لدى البنوك
�أر�صدة لدى البنوك

 31دي�سمبر 2014
ا�ستثمارات في �أوراق مالية
مدينو الت�أمين
مدينون �آخرون
ودائع لدى البنوك
�أر�صدة لدى البنوك

�أقل من
�سنة
�ألف درهم

من �سنة بنود ال تترتب
�إلى � 5سنوات عليها فوائد
�ألف درهم
�ألف درهم

المجموع
�ألف درهم

�سعر الفائدة
الفعلي

53.577
941.823
30.500

295.024
340.449
-

1.631.032
447.137
32.112
88.811

٪12.6 - ٪1 1.979.633
447.137
32.112
٪12.8 - ٪0.8 1.282.272
٪12.8 - ٪0.8
119.311

1.025.900

635.473

2.199.092

3.860.465

�أقل من
�سنة
�ألف درهم
101.637
944.840
137.035

من �سنة بنود ال تترتب
�إلى � 5سنوات عليها فوائد المجموع
�ألف درهم �ألف درهم
�ألف درهم
28.541
183.918
-

212.459 1.183.512

�سعر الفائدة
الفعلي

٪12.6 - ٪1 1.484.818 1.354.640
322.189 322.189
24.472
24.472
٪11.4 - ٪0.8 1.128.758
٪10.4 - ٪0.6 237.540 100.505
3.197.777 1.801.806

يختلف �سعر الفائدة الفعلي بين ا�ستثمارات المجموعة في مختلف البلدان التي تعمل فيها.
�إن ح�سا�سية بيان الدخل الموحد الخا�ص بالمجموعة نحو التغيرات الممكنة ب�صورة معقولة في �أ�سعار الفوائد ،مع بقاء
جميع المتغيرات الأخرى ثابتة ،تعتبر لي�ست جوهرية.
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 19ب -المخاطر المالية (تتمة)

مخاطر العمالت الأجنبية

�إن مخاطر العمالت الأجنبية هي المخاطر الناتجة عن تقلب قيمة الأدوات المالية نتيجة للتغيرات في �أ�سعار �صرف
العمالت الأجنبية.
يو�ضح الجدول التالي ح�سا�سية التغير المعقول المحتمل في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية ،مع بقاء جميع المتغيرات
الأخرى ثابتة ،على �أرباح المجموعة� .إن ت�أثير النق�ص في �أ�سعار �صرف العمالت الأجنبية من المتوقع �أن يكون م�ساو
ومعاك�س لت�أثير الزيادات المبينة .لي�س هناك �أي ت�أثير على حقوق الملكية.
الت�أثير على الأرباح
الزيادة في
والدخل ال�شامل الآخر
�سعر �صرف
�ألف درهم
العمالت الأجنبية

 31دي�سمبر 2015

الجنيه الم�صري
الليرة ال�سورية
الروبية ال�سريالنكية
الليرة التركية

٪5+
٪5+
٪5+
٪5+

3.055
1.142
640
319

 31دي�سمبر 2014
الجنيه الم�صري
الليرة ال�سورية
الروبية ال�سريالنكية
الليرة التركية

٪5+
٪5+
٪5+
٪5+

3.043
1.139
846
887

مخاطر �أ�سعار الأ�سهم

�إن مخاطر �أ�سعار الأ�سهم هي المخاطر الناتجة عن تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية الم�ستقبلية لأداة مالية نتيجة
للتغيرات في �أ�سعار ال�سوق (عدا تلك الناتجة عن مخاطر �أ�سعار الفائدة �أو مخاطر العمالت الأجنبية)� ،سواء كانت تلك
التغيرات ب�سبب عوامل محددة للأداة المالية الفردية �أو الم�صدّر لها� ،أو العوامل التي ت�ؤثر على جميع الأدوات المالية
الم�شابهة المتاجر بها في ال�سوق.
�إن تعر�ض المجموعة لمخاطر �أ�سعار الأ�سهم يتعلق بالموجودات المالية التي تتقلب قيمتها نتيجة للتغيرات في �أ�سعار
ال�سوق� .إن ا�ستثمارات المجموعة بالأ�سهم تت�ألف من �أوراق مالية متداولة في �أ�سواق الأوراق المالية بدولة الإمارات
العربية المتحدة.
�إن الت�أثير على حقوق الملكية (نتيجة التغير في القيمة العادلة لأدوات حقوق الملكية  -اال�ستثمارات المتوفرة للبيع في
 31دي�سمبر  )2015وعلى بيان الدخل الموحد (نتيجة التغيرات في القيمة العادلة لال�ستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
�ضمن الأرباح �أو الخ�سائر في  31دي�سمبر  )2015ب�سبب تغير محتمل ب�صورة معقولة في م�ؤ�شرات حقوق الملكية ،مع
الحفاظ على كافة المتغيرات الأخرى ثابتة ،هي كما يلي.

جميع اال�ستثمارات ( -ب�شكل �أ�سا�سي �سوق دبي
المالي و�سوق �أبوظبي للأوراق المالية)

2014
2015
التغير الت�أثير الت�أثير التغير الت�أثير الت�أثير
في �أ�سعار على حقوق على بيان في �أ�سعار على حقوق على بيان
الأ�سهم  %الملكية الدخل الأ�سهم الملكية الدخل
� %ألف درهم �ألف درهم � %ألف درهم �ألف درهم

10

1.141 157.878

10

1.147 129.900
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�	-19إدارة المخاطر (تتمة)
 19ب -المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان

مخاطر االئتمان هي المخاطر التي يف�شل فيها �أحد طرفي �أداة مالية في ت�سديد �أي التزام ويت�سبب في خ�سارة مالية
للطرف الآخر .بخ�صو�ص جميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها المجموعة ،ف�إن �أق�صى حد لتعر�ض المجموعة
للمخاطر االئتمانية هي القيمة المدرجة الواردة في بيان المركز المالي.
يتم تطبيق ال�سيا�سات والإجراءات التالية لتخفيف تعرّ�ض المجموعة لمخاطر االئتمان:
•تبرم المجموعة فقط عقود ت�أمين و�إعادة ت�أمين مع �أطراف ثالثة مليئة ومعترف بها .تتلخ�ص �سيا�سة المجموعة في �أن
جميع العمالء الذين يرغبون في التعامل مع المجموعة على الح�ساب يخ�ضعون لإجراءات التحقق من و�ضعهم المالي.
بالإ�ضافة لذلك ف�إن الذمم المدينة من عقود الت�أمين و�إعادة الت�أمين يتم مراقبتها ب�صورة م�ستمرة لتخفي�ض تعر�ض
المجموعة لديون معدومة.
•ت�سعى المجموعة للحد من مخاطرها االئتمانية بخ�صو�ص الوكالء والو�سطاء بو�ضع حدود ائتمانية للوكالء والو�سطاء
الأفراد ومراقبة الذمم المدينة القائمة.
•يتم االحتفاظ بالأر�صدة البنكية الخا�صة بالمجموعة مع عدد من البنوك المحلية وفق ًا للحدود المو�ضوعة من قبل
مجل�س الإدارة.
•ال توجد تركزات جوهرية لمخاطر االئتمان �ضمن المجموعة.
يظهر الجدول �أدناه تعر�ض المجموعة بالحد الأق�صى لمخاطر االئتمان عن مكونات بيان المركز المالي:
 31دي�سمبر
 31دي�سمبر
2014
2015
�ألف درهم
�إي�ضاح
�ألف درهم
اال�ستثمارات في الأوراق المالية
مدينو الت�أمين
موجودات معيدي الت�أمين
الودائع والأر�صدة لدى البنوك

�إجمالي التعر�ض لمخاطر االئتمان

6
7
13
 8و9

1.979.633
447.137
1.738.427
1.401.583
5.566.780

1.484.818
322.189
993.317
1.366.298
4.166.622

حين ت�سجل الأدوات المالية بالقيمة العادلة ف�إن المبالغ المبينة �أعاله تمثل التعر�ض الحالي لمخاطر االئتمان ولكن لي�س
الحد الأق�صى للتعر�ض والذي يمكن �أن ينتج في الم�ستقبل كنتيجة للتغيرات في القيم.
من �أجل المزيد من التفا�صيل عن الحد الأق�صى للتعر�ض لمخاطر االئتمان لكل �صنف من الأدوات المالية ،يجب الرجوع
�إلى الإي�ضاحات المحددة .يظهر الجدول �أدن��اه المعلومات المتعلقة بتعر�ض المجموعة لمخاطر االئتمان بت�صنيف
الموجودات ح�سب ت�صنيف المجموعة االئتماني للأطراف المقابلة.

 31دي�سمبر 2015

اال�ستثمارات في �أوراق مالية
مدينو الت�أمين
موجودات معيدي الت�أمين
الودائع والأر�صدة لدى البنوك
ناق�صاً :مخ�ص�ص االنخفا�ض في القيمة

�صفحة 54
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غير مت�أخرة وال منخف�ضة القيمة
درجة غير درجة غير
ا�ستثمارية ا�ستثمارية
درجة
ا�ستثمارية (مقبولة) (غير مقبولة)
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم
1.979.633
447.137
1.738.427
1.401.583

مت�أخرة �أو
منخف�ضة
القيمة
�ألف درهم
19.540
-

المجموع
�ألف درهم
1.979.633
466.677
1.738.427
1.401.583
5.586.320
()19.540
5.566.780

وال�شركات التابعة لها

إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة كما في  31ديسمبر 2015

�	-19إدارة المخاطر (تتمة)
 19ب -المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر االئتمان (تتمة)

 31دي�سمبر 2014

غير مت�أخرة وال منخف�ضة القيمة
درجة غير درجة غير
ا�ستثمارية ا�ستثمارية
درجة
ا�ستثمارية (مقبولة) (غير مقبولة)
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم
1.484.818
322.189
993.317
1.366.298

اال�ستثمارات في �أوراق مالية
مدينو الت�أمين
موجودات معيدي الت�أمين
الودائع والأر�صدة لدى البنوك

مت�أخرة �أو
منخف�ضة
القيمة
�ألف درهم
18.597
-

ناق�صاً :مخ�ص�ص االنخفا�ض في القيمة

الإجمالي
�ألف درهم
1.484.818
340.786
993.317
1.366.298
4.185.219
()18.597
4.166.622

يظهر الجدول التالي تحليال لأعمار الذمم المدينة الناتجة عن عقود الت�أمين و�إع��ادة الت�أمين المت�أخرة ولكن غير
منخف�ضة القيمة.

مت�أخرة ولكن غير منخف�ضة

غير مت�أخرة
مت�أخرة
وال
ومنخف�ضة
منخف�ضة �أقل من من � 120إلى �أكثر من
الإجمالي
القيمة
القيمة  120يوم  180يوم  180يوم المجموع
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

 31دي�سمبر 15.401 190.306 123.179 2015

24.867

)19.540( 353.753

334.213

23.558 124.397

15.298

)18.597( 230.249

211.652

 31دي�سمبر 2014

66.996

تقدم المجموعة الت�سهيالت االئتمانية لغاية  120يوم .من �أجل ت�صنيف الموجودات على �أنها "مت�أخرة ومنخف�ضة القيمة"

ف�إن الدفعات التعاقدية المت�أخرة تكون لأكثر من  120يوم ويتم ت�سجيل تعديل االنخفا�ض في القيمة في بيان الدخل
الموحد لهذا الغر�ض .عندما يكون التعر�ض لمخاطر االئتمان م�ضمونا ب�صورة كافية ف�إن المت�أخرات لأكثر من  120يوم ًا
قد تكون ال تزال م�صنفة على �أنها "مت�أخرة ولكن غير منخف�ضة القيمة" مع عدم ت�سجيل تعديل النخفا�ض القيمة.
تقوم المجموعة ب�إ�صدار وثائق ت�أمين ا�ستثمارات مرتبطة بالوحدات في عدد من عملياتها .بخ�صو�ص الن�شاط التجاري
المرتبط بالوحدات ،يتحمل حامل الوثيقة مخاطر اال�ستثمارات في الموجودات المحتفظ بها في ال�صناديق المرتبطة
بالوحدات ،حيث ترتبط مزايا الوثيقة مبا�شرة مع قيمة الموجودات في ال�صندوق .لذلك ،ال يوجد لدى المجموعة �أية
مخاطر ائتمان جوهرية على الموجودات المالية المرتبطة بالوحدات.

مخاطر ال�سيولة
�إن مخاطر ال�سيولة هي المخاطر التي تكمن في عدم قدرة المجموعة على الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بعقود الت�أمين
وااللتزامات المالية عند ا�ستحقاقها.
التقرير ال�سنوي ٢٠١٥
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�	-19إدارة المخاطر (تتمة)
 19ب -المخاطر المالية (تتمة)
مخاطر ال�سيولة (تتمة)

يتم مراقبة متطلبات ال�سيولة على �أ�سا�س �شهري وتت�أكد الإدارة من توفر الأموال ال�سائلة الكافية للوفاء ب�أية التزامات عند
ا�ستحقاقها .يلخ�ص الجدول التالي في ال�صفحة الالحقة (بالألف درهم) ا�ستحقاق الموجودات والمطلوبات الخا�صة
بالمجموعة ا�ستناد ًا �إلى االلتزامات التعاقدية غير المخ�صومة المتبقية .وبما �أن المجموعة لي�س لديها مطلوبات تترتب
عليها فوائد ف�إن المجاميع في الجدول مطابقة مع بيان المركز المالي الموحد.
 31دي�سمبر 2014
 31دي�سمبر 2015
�أقل من �أكثر من بدون مدة
�أقل من �أكثر من بدون مدة
�سنة واحدة �سنة واحدة محددة المجموع �سنة واحدة �سنة واحدة محددة المجموع
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

الموجودات
موجودات ثابتة
ا�ستثمارات في �أوراق مالية
موجودات عقود الت�أمين
مدينو الت�أمين
م�صاريف مدفوعة مقدم ًا ومدينون �آخرون
ودائع الأجل و�أر�صدة لدى البنوك

123.453 123.453
 118.680 118.6801.484.818 1.354.640 28.541 101.637 1.979.633 1.631.032 295.024 53.577
993.317
993.317 1.738.427
- 1.738.427
322.189
322.189 447.137
447.137
24.472
24.472 32.112
32.112
1.366.298 79.471 183.918 1.102.909 1.401.583 68.978 340.449 992.156

�إجمالي الموجودات

4.314.547 1.557.564 212.459 2.544.524 5.717.572 1.818.690 635.473 3.263.409

حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
ر�أ�س المال
االحتياطي االلزامي
االحتياطي القانوني
احتياطي الخ�سائر اال�ستثنائية
االحتياطي العام
الأرباح غير الموزعة
احتياطي موجودات مالية متوفرة للبيع
احتياطي تحويل العمالت الأجنبية
توزيعات �أرباح مقترحة
الح�ص�ص غير الم�سيطرة

100.000
-

-

500.000
125.000
226.596
159.680
509.845
14.118
1.055.087
()46.938
41.015

100.000
-

-

500.000
125.000
200.076
141.170
390.159
15.274
791.235
()37.766
40.862

�إجمالي حقوق الملكية

100.000

-

100.000 2.684.403 2.584.403

-

2.266.010 2.166.010

المطلوبات
مطلوبات ناتجة عن عقود الت�أمين
14.055 2.320.585
الذمم الدائنة عن معيدي الت�أمين
- 337.359
مبالغ محتفظ بها ح�سب اتفاقيات �إعادة الت�أمين - 164.315
دائنون �آخرون ومبالغ م�ستحقة الدفع
15.729 - 181.186
�إجمالي المطلوبات
�إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
�صفحة 56
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15.729 14.055 3.003.445
14.055 3.103.445

500.000
125.000
226.596
159.680
509.845
14.118
1.055.087
()46.938
100.000
41.015

500.000
125.000
200.076
141.170
390.159
15.274
791.235
()37.766
100.000
40.862

6.588 1.461.376 2.334.640
278.875 337.359
143.941 164.315
13.551
144.242 196.915

1.467.964
278.875
143.941
157.793

13.551

2.048.573

6.588 2.028.434 3.033.229

6.588 2.128.434 5.717.632 2.600.132

4.314.583 2.179.561

وال�شركات التابعة لها
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�	-19إدارة المخاطر (تتمة)
 19ب -المخاطر المالية (تتمة)
�إدارة ر�أ�س المال

�إن متطلبات ر�أ�س المال مو�ضوعة ومنظمة ح�سب المتطلبات التنظيمية في دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان و�سوريا
وم�صر و�سريالنكا وتركيا والبحرين .تم و�ضع هذه المتطلبات ل�ضمان توفر هوام�ش �سيولة كافية .وقد و�ضعت المجموعة
�أهداف �أخرى لالحتفاظ بم�ستوى ائتمان قوي ون�سب جيدة لر�أ�س المال لكي تدعم �أهدافها التجارية وزيادة قيمة حقوق
الملكية �إلى �أق�صى حد.
تدير المجموعة متطلبات ر�أ�س المال لديها بتقييم االختالفات ما بين م�ستويات ر�أ�س المال المعلنة والمطلوبة ب�شكل
منتظم .يتم �إجراء تعديالت لم�ستويات ر�أ�س المال الحالية على �ضوء التغيرات في �أو�ضاع ال�سوق وخوا�ص المخاطر
لأن�شطة المجموعة .ولكي تحافظ �أو تعدّل هيكل ر�أ�س المال  ،يمكن للمجموعة �أن تعدل مبلغ �أرباح الأ�سهم للم�ساهمين
�أو �أن ت�صدر �أوراق مالية ر�أ�سمالية.
لقد تقيدت المجموعة بالكامل بمتطلبات ر�أ�س المال المفرو�ضة من الخارج خالل الفترة المالية التي تم �إعداد تقرير
عنها ولم يتم �إجراء �أية تغييرات لأهدافها و�سيا�ساتها وعملياتها بالمقارنة مع ال�سنة ال�سابقة.

المخاطر الت�شغيلية

�إن مخاطر الت�شغيل هي مخاطر الخ�سارة الناتجة من تعطل الأنظمة �أو ب�سبب الخط�أ الب�شري �أو الغ�ش �أو الأحداث
الخارجية .عندما تتعطل الأنظمة عن العمل يمكن للمخاطر الت�شغيلية �أن ت�ؤدي �إلى �أ�ضرار خا�صة بال�شهرة ويكون لذلك
�أثار قانونية �أو ت�شريعية �أو ت�ؤدي �إلى الخ�سارة المالية .ال يمكن للمجموعة �أن تتوقع تجنب جميع المخاطر الت�شغيلية
ولكن من خالل �إطار الرقابة العامة ومن خالل المتابعة واال�ستجابة للمخاطر المحتملة ،ت�ستطيع المجموعة �أن تدير
هذه المخاطر .تت�ضمن �أدوات الرقابة ف�صل الواجبات ب�صورة فعالة وو�ضع �إجراءات للدخول على الأنظمة والتفوي�ض
والت�سوية وتدريب العاملين وعمليات التقييم.

-20

المطلوبات الطارئة وااللتزامات

 )1المطالبات القانونية

كما هي الحال مع معظم �شركات الت�أمين الرئي�سية ف�إن المجموعة معر�ضة لدعاوى قانونية �أثناء �سير الأعمال العادية.
وبنا ًء على ا�ست�شارة قانونية م�ستقلة ف�إن الإدارة ال تعتقد ب�أنه �سينتج عن هذه الق�ضايا ت�أثيرات جوهرية على �إيرادات
المجموعة �أو و�ضعها المالي.

 )2االلتزامات الطارئة

في  31دي�سمبر  2015كان لدى المجموعة كفاالت ،عدا تلك المتعلقة بالمطالبات التي تم تكوين مخ�ص�صات لها ،بمبلغ
 15.893.595درهم ( 19.549.802 - 2014درهم) وقد �أ�صدرت من قبل البنوك التي تتعامل معها المجموعة نيابة
عنها وذلك �أثناء �سير الأعمال العادية.

 )3االلتزامات الر�أ�سمالية
لدى المجموعة االلتزامات الر�أ�سمالية التالية بتاريخ بيان المركز المالي:

التزامات عن اال�ستثمارات

2015
�ألف درهم
16.505

2014
�ألف درهم
21.771

التقرير ال�سنوي ٢٠١٥
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القيمة العادلة للأدوات المالية

 .1تحديد القيمة العادلة وت�سل�سل القيمة العادلة
ت�ستخدم ال�شركة الت�سل�سل التالي لتحديد والإف�صاح عن القيمة العادلة للأدوات المالية ب�أ�سلوب التقييم:
الم�ستوى الأول :الأ�سعار متداولة (غير معدلة) في الأ�سواق الن�شطة للموجودات �أو المطلوبات المماثلة.
الم�ستوى الثاني� :أ�ساليب تقييم �أخرى تكون جميع مدخالتها ذات ت�أثير جوهري على القيمة العادلة الم�سجلة وملحوظة
ب�شكل مبا�شر �أو غير مبا�شر ،و
الم�ستوى الثالث� :أ�ساليب تقييم ت�ستخدم مدخالت لها ت�أثير جوهري على القيمة العادلة الم�سجلة ولكن ال ت�ستند �إلى
بيانات ال�سوق الملحوظة.
يظهر الجدول التالي تحليل الأدوات المالية الم�سجلة بالقيمة العادلة بت�سل�سل للقيمة العادلة:

 31دي�سمبر 2015
الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:
�أ�سهم الأوراق المالية

الموجودات المالية الم�صنفة بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح والخ�سائر:
�أ�سهم الأوراق المالية

الموجودات المالية المتوفرة للبيع:
القطاع الم�صرفي
القطاعات الأخرى

�صفحة 58
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�إجمالي
الم�ستوى الأول الم�ستوى الثاني الم�ستوى الثالث القيمة العادلة
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

11.406

-

-

-

-

2.148

11.406

2.148

1.560.845
3.875

-

-

1.560.845
3.875

�أ�سهم الأوراق المالية

1.292.408

-

-

1.292.408

ا�ستثمارات محتفظ بها نيابة عن حاملي
الوثائق للمنتجات المرتبطة بالوحدات
�سندات دين

14.055
9.800

-

-

1.599.981

-

2.148

14.055
9.800
1.602.129

وال�شركات التابعة لها
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 .1تحديد القيمة العادلة وت�سل�سل القيمة العادلة (تتمة)
 31دي�سمبر 2014
الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة:
�أ�سهم الأوراق المالية

الموجودات المالية الم�صنفة بالقيمة العادلة من
خالل الأرباح والخ�سائر:
�أ�سهم الأوراق المالية

الموجودات المالية المتوفرة للبيع:
القطاع الم�صرفي
القطاعات الأخرى

�أ�سهم الأوراق المالية

ا�ستثمارات محتفظ بها نيابة عن حاملي
الوثائق للمنتجات المرتبطة بالوحدات
�سندات دين

�إجمالي
الم�ستوى الأول الم�ستوى الثاني الم�ستوى الثالث القيمة العادلة
�ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم �ألف درهم

11.470

-

-

11.470
2.136

-

-

2.136

1.288.316
4.092

-

-

1.288.316
4.092

1.292.408

-

-

1.292.408

6.588
9.625

-

-

6.588
9.625

1.320.091

-

2.136

1.322.227

الأدوات المالية الم�سجلة بالقيمة العادلة

تدرج �ضمن فئة الم�ستوى الأول الموجودات المالية التي تقا�س ب�شكل �إجمالي �أو جزئي بالرجوع �إلى الأ�سعار المن�شورة
في ال�سوق الن�شط .تعتبر الأداة المالية متداولة في ال�سوق الن�شط �إذا كانت الأ�سعار المتداولة متوفرة حا ًال وب�شكل دوري
من ال�صراف ،المتعامل ،الو�سيط ،مجموعة الأعمال ،خدمات الأ�سعار �أو الوكالة المنظمة وتمثل هذه الأ�سعار المعاملة
ال�سوقية الفعلية التي تحدث ب�شكل دوري ح�سب الأ�سعار ال�سائدة في ال�سوق.
يتم قيا�س الموجودات المالية با�ستخدام �أ�سلوب التقييم ا�ستناد ًا �إلى االفترا�ضات التي تدعمها الأ�سعار من المعامالت
الحالية الجارية الملحوظة في ال�سوق وهي موجودات حيث يتم الح�صول على الت�سعير من خالل خدمات الت�سعير،
ولكن عندما ال يتم تحديد الأ�سعار في ال�سوق الن�شط ،ف�إنّ الموجودات المالية بالقيمة العادلة ا�ستناد ًا �إلى �أ�سعار
الو�سيط ،اال�ستثمارات في �صناديق الأ�سهم الخا�صة بالقيمة العادلة التي تم الح�صول عليها من خ�لال م��دراء
ال�صناديق والموجودات التي يتم تقييمها با�ستخدام النماذج التي تمتلكها المجموعة حيث تكون �أغلبية االفترا�ضات
متوفرة في ال�سوق.
�إن المدخالت الملحوظة غير ال�سوقية تعني ب�أن القيمة العادلة يتم تحديدها ب�شكل �إجمالي �أو جزئي با�ستخدام �أ�سلوب
التقييم (نموذج) ا�ستناد ًا �إلى االفترا�ضات غير المدعومة بالأ�سعار من معامالت ال�سوق الحالية الملحوظة في نف�س
الأداة وكذلك ال ت�ستند على المعلومات المتوفرة لدى ال�سوق� .إن فئات الموجودات الرئي�سية في هذا ال�صنف هي
ا�ستثمارات الأ�سهم غير المدرجة لل�شركات الت�ضامنية المحدودة .ت�ستخدم �أ�ساليب التقييم �إلى الحد الذي تكون فيه
المدخالت الملحوظة غير متوفرة وبذلك ت�سمح للظروف التي يكون فيها الن�شاط في ال�سوق قلي ًال لبند الموجودات �أو
بند المطلوبات بتاريخ القيا�س .مع ذلك ،ف�إن هدف قيا�س القيمة العادلة يبقى نف�سه �أي �سعر الخروج من المجموعة
في الم�ستقبل المنظور .بناء عليه ،ف�إن المدخالت غير الملحوظة تعك�س افترا�ضات المجموعة حول االفترا�ضات التي
�سي�ستخدمها الم�شاركون في ال�سوق عند ت�سعير بند الموجودات �أو بند المطلوبات (ت�شمل االفترا�ضات حول المخاطر).
يتم تطوير هذه المدخالت ا�ستناد ًا �إلى �أف�ضل المعلومات المتوفرة والتي قد ت�شمل البيانات الخا�صة بالمجموعة .ترى
الإدارة �أن القيمة العادلة لال�ستثمارات المتوفرة للبيع في �صندوق غير مدرج ال يمكن قيا�سها ب�شكل موثوق و�أن �صافي
الموجودات ت�ساوي تقريب ًا المبالغ القابلة للتح�صيل .وفق ًا لذلك ،يتم �إدراج تلك اال�ستثمارات بالتكلفة.
التقرير ال�سنوي ٢٠١٥
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الحركات في الأدوات المالية الم�ستوى  3التي تم قيا�سها بالقيمة العادلة

يظهر الجدول التالي ت�سوية للمبلغ االفتتاحي والختامي للموجودات والمطلوبات المالية الم�ستوى  3الم�سجلة بالقيمة العادلة:

 31دي�سمبر 2015

�إجمالي الأرباح �أو
الخ�سائر الم�سجلة في
في  1يناير  2015الأرباح والخ�سائر في  31دي�سمبر 2015

�ألف درهم

الموجودات المالية الم�صنفة بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو الخ�سائر:
�أ�سهم الأوراق المالية
الإجمالي
 31دي�سمبر 2014

�ألف درهم

�ألف درهم

2.136

12

2.148

2.136

12

2.148

�إجمالي الأرباح �أو
الخ�سائر الم�سجلة في
في  1يناير  2014الأرباح والخ�سائر في  31دي�سمبر 2014

�ألف درهم

�ألف درهم

�ألف درهم

الموجودات المالية الم�صنفة بالقيمة العادلة
من خالل الأرباح �أو الخ�سائر:
�أ�سهم الأوراق المالية

1.902

234

2.136

الإجمالي

1.902

234

2.136

الت�أثير على القيمة العادلة للأدوات المالية للم�ستوى  3التي تم قيا�سها بالقيمة العادلة للتغيرات في
االفترا�ضات الرئي�سية

بخ�صو�ص �أ�سهم الأوراق المالية ،ال تتعر�ض المجموعة لمخاطر جوهرية كما في  31دي�سمبر  2015وبناء عليه لم يتم
عمل �أي تحليل للح�سا�سية.

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة

يبين الو�صف التالي المناهج واالفترا�ضات الم�ستخدمة لتحديد القيم العادلة لتلك الأدوات المالية التي لم ت�سجل �سابق ًا
بالقيمة العادلة في البيانات المالية:

الموجودات التي تقارب قيمتها العادلة قيمتها المدرجة

بالن�سبة للموجودات والمطلوبات المالية التي ت�ستحق خالل فترة ق�صيرة (�أقل من ثالثة �أ�شهر) من المفتر�ض �أن المبالغ
المدرجة ت�ساوي تقريبا قيمتها العادلة .يطبق هذا االفترا�ض �أي�ضا على الودائع تحت الطلب وح�سابات التوفير بدون
ا�ستحقاق محدد.

الأدوات المالية ب�سعر ثابت

�إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ب�سعر ثابت المدرجة بالتكلفة المطف�أة يتم تقديرها بمقارنة �أ�سعار
الفوائد في ال�سوق عند تثبيتها �أول مرة مع �أ�سعار ال�سوق ال�سائدة لأدوات مالية م�شابهة� .إن القيمة العادلة المقدرة
للودائع التي تترتب عليها فوائد ثابتة ت�ستند على التدفقات النقدية المخ�صومة با�ستخدام �أ�سعار الفائدة ال�سائدة في
�سوق العمالت لل�سندات ذات االئتمان واال�ستحقاق الم�شابه .بالن�سبة للأدوات المالية الأخرى ذات الأ�سعار المتقلبة ،يتم
�إجراء تعديل �أي�ض ًا لإظهار التغيير في هام�ش االئتمان المطلوب منذ تثبيت الأداة لأول مرة.

�صفحة 60
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