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  2 ن ش.م.ع.شركة اإلمارات للتأمي
 لمجلس اإلدارة  التقرير السنوي

 السادة المساهمين،

جلة  ادداةة، يسةةنأ  ن  مةدل اليرةيةة السةنرك لاةةا  ادمةاةاي لليةذمين رالةاك يةرةد باليم ةيذ اليرةدل الةاك   ة نةا   ةأ نيابة  نةن م
 .2111ديسمبة  11 نمالنا نن السن  المالي  المنيهي   أ 

 الصورة االقتصادية الكلية
 يةةةن  ن مااةةةةاي . 2112سةةةن  نا نةةةن  ك ي سةةة 2111 سةةةن %  ةةةأ .45بن ةةةر  اد ادمةةةاةاي اليةبيةةة  المي ةةةدة نمةةةرا  سةةةجذ امي ةةة

مليميا  ااني راض    أ اذ من  برظبأ ردبأ.  ادنيياش االمي ادك نالميا  را 

 عمليات التأمين
 2111 ةةأ سةةن  اةةةا  ادمةةاةاي لليةةذمين ش.ل.  ل دخةةذ اليةةذمينسةةجذ سةةياناةي  المليةةة  بالي ةةدياي، مةةن ظةةةرس السةةر  االبةةالة ل 

 %.1151 يادة بنسب   مليرن دةهل  ك 121اةيمانا  بمبلغ 
 

 ةةأ اعةبةةات الياةةليلي  لليديةةد مةةن   ةةأ يةةذمين السةةياةاي مةةد  دخ إلةة  انخمةةا  ةةأ جميةةا  ةةةاي اليةةذمين ري ديةةدا   إن يآاةةذ اعسةةياة
ربالة ل من النياةج الضييم  لليةذمين نمرمةا   ةأ ادمةاةاي اليةبية  المي ةدة، يسةةنا جةدا   ن نل ةظ  يةادة اةااي اليذمين  أ السر . 

 مليرن دةهل ها  السن . 11% إل  مبلغ 1نياةجنا بنسب    أ

 األداء االستثماري
% بينمةا 111انييااا  مريا   ةأ سةر  اعسةهل  ةأ ادمةاةاي اليةبية  المي ةدة.  يةن سةجذ مااةة دبةأ نمةرا  بنسةب   2111اهد نال 

 ةأ اعسةهل  إهيمامهلاليةبي  المي دة  ادماةاي أ  نمسيامةر الجدد  .  رد2111%  أ سن  11سجذ مااة  برظبأ  يادة بنسب  
 .2121" ر ر  دبأ باسيضا   االاسبر لسن  النااة  ال  "السر  إل   ليةمي  السر الم لي  ي سبا  

 
 يةةن يرةةةة  ينهةةا بةةذن يةةيل ي ةةنيس مرجةةرداي  2119 ةةأ سةةن   9مةةال مجلةة  ادداةة بي بيةة  المييةةاة الةةدرلأ لليرةةاةية الماليةة  ةمةةل 

ةا  ادمةةةاةاي اليةةةذمين امرجةةةرداي ماليةةة  "بالريمةةة  اليادلةةة  مةةةن خةةةنذ الةةةدخذ الاةةةامذ ا خةةةة". بنةةةا   نلةةة  هةةةاا اعسةةةهل المبااةةةةة لاةةة
 الي نيس، لل ييل نا  النمر  أ ميم  م مظ  اعسهل  أ بيان الدخذ رلان  أ الدخذ الاامذ ا خة.

 
مليةرن دةهةل يةل  214بمبلةغ  بالريم  اليادل  ةيما يظهة من خنذ إ 2111رنليه،  إن اعدا  الررك لم مظ  اعسهل لدينا  أ سن  

  أ الدخذ الاامذ ا خة. يسجيله
 

، سةجلي 2111هأ  ااة سن  ملية  بالي دياي عسةرا  السةنداي.  مةأ سةن   2111بينما  ر  سر  اعسهل يردما ، يبين بذن سن  
. إن هةا  اليراةةد ييرا ة  2112بميةدذ ناةةك  ةأ سةن   % للسن  مراةن  بيراةةد1م مظ  السنداي الاابي  الدخذ لدينا ناةدا  بنسب  

 ةةنادي  الةةدخذ الاابةةي اعخةةةخ  ةةأ درذ مجلةة  الييةةارن الخليجةةأ الميةةر ةة  ةةأ السةةر . بةةالة ل مةةن  ن  دا  السةةنداي  ناةةةداي مةا
 .2111اان مخيبا ، إال  ننا مسةرةين باعدا  اليال لها  الم مظ  منا يذسيسها  أ سن  

 
% مراةنةة  بالسةةن  السةةابر ، رمةةا الةةو،  ةةإن مجمةةر  11اماة ر رةةا  ل سةةار الةةةبس رالخسةةاةة انخماضةةا  بنسةةب  امةةا سةةجذ دخةةذ االسةةي

رن دةهةل ملية 91% مةن مبلةغ 211الدخذ الاامذ، الاك ييا  النييج  اديجابية   ةأ م مظة  اعسةهل لةدينا، مةد  رة   يةادة بنسةب  
 .مليرن دةهل 299إل  مبلغ 

 
. رييةةرد الةةو إلةة   ةةدرن  مةةةة  ةةأ سةةر  اعرةا  2112% مراةنةة  بديسةةمبة 1152يةةادة بنسةةب  سةةجذ مجمةةر  مرجةةرداي الاةةةا    

 رادداةة المميا ة لة   الماذ اليامذ. 2111اع ضذ  أ سن   اليرني المالي   أ ادماةاي اليةبي  المي دة، النياةج 
 

 دةهل. 15.4  مبلغ دةهل إل 592.% من مبلغ 2151اما  رري الريم  الد يةي  للسهل  يادة بنسب  
 

 .2114إن رضا السيرل  رة   الماذ اليامذ لدينا مرك جدا  رلي  هناو  اج  لة   ماذ اضا أ  أ سن  
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4  
 التنفيذي الرئيس تقرير

 
 ، ن اةأ مساهمأ الاةا ، اةاا  اعنماذ رال من  الياملين

 
بالم ا ظة  نلة  ماانيةه اذ ةد  ااةة  سةرا  اليةذمين ا د امةا   2111دمةاةاي اليةبية  المي ةدة خةنذ سةن  اسيمة سر  اليذمين  ةأ ا

 121 دخةةذ اليةةذمين  يةةن بلةةغ ةةأ مهةةل رينا سةةي   ةةأ اليةةالل. ربةةالة ل مةةن الةةو، يمانةةي اةةةا  ادمةةاةاي لليةةذمين مةةن يسةةجيذ نمةةر 
يييلةة  بسةةر  االسةةياماة، اانةةي هةةا  السةةن  ضةةييم  بالنسةةب  لسةةر  النةةايج الياةةليلأ. ر يمةةا   ةةأ  يةةادةبادضةةا   إلةة  مليةةرن دةهةةل 

  اعسهل انييااا   يها. سر  السنداي بينما سجلي

 تقرير عمليات التأمين
   .2111% خنذ سن  12بالة ل من ظةرس السر  الملية  بالي دياي،  ر  إجمالأ دخذ  مسا  اليذمين المايرب   يادة بنسب  

 
% رييةةرد الةةو باةةاذ ةةيسةةأ إلةة  اليليةةةاي اليةةأ يةةل إجةااهةةا نلةة  بةنةةامج إنةةادة 12 سةةب لمايسةةب   يةةادة بن رةة   ةةا أ اعمسةةا  ا

 ةأ سةن  الياةليذ  "الدرلية ادمةاةاي لليةذمين " راانيةا  إلة  مسةاهم  2112بيد مةاجي  ميمرة   جةيةي  ةأ سةن   يجا  يأالر اليذمين 
 اعرل  لها.

 
  .بنم  الميدذ اما  مسا  اليذمين المايسب  رالو لألسبار اليأ يل منامايها  نن  اد  ا أ الم الباي الم رر  رالمد رن  

 
لاأ ييرا   ما اليليةاي الميرمية  نلة  مةرانين  2111منا بداي  سن   ر ية المبلغ ننها الم الباي الم رر إ يسار  اما يل ييديذ

 4بمبلةغ   ية المبلغ ننهةا ا أ مخ ص الم الباي الم رر  اليذمين ر  ضذ المماةساي اليالمي . نيج نن هاا اليلية  يادة  أ 
 مليرن دةهل. 

 
الدرليةة  ادمةةاةاي لليةةذمين %. رييةةرد الةةو باةةاذ ةةيسةةأ إلةة   بييةة  نمةةرا  اعنمةةاذ لاةةةا  22 ادي م ةةاةيس اليمةةرالي بنسةةب  

% نظةةةا  دنهةةا  21  يةةن يةةيل ال  ةةرذ نلةة   نمةةاذ جديةةدة باةةاذ   ةةةك مةةن خةةنذ الرسةة ا . انخمةة  دخةةذ اليمةةرالي بنسةةب 
 بيالم   مذ إجماال . بإيمامياي " اة  الخساةة"بي  االيمامياي النسبي  اليأ يل اسيبدالها 

 
. امةةا سةةجذ ميةةدذ 2111%  ةةأ نهايةة  سةةن  1.إلةة   2112%  ةةأ سةةن  9.سةةجذ ميةةدذ الخسةةاةة ادجمةةالأ ي سةةنا   ميمةةا  مةةن 

يرمياينةا. اةةان    ضةذ مةنالخسةاةة مةن مبةذ المةة  الةدرلأ  ميةدذمةا اةةان الخسةاةة  ةأ م ةا  يةذمين السةياةاي ي سةنا  خةنذ السةن  بين
  دا  اليذمين لمةاي اليذمين اعخةخ، بما  أ الو اليذمين ال بأ، جيد جدا   يضا .

 
 % نظةا  لي سن ادنياجي .151بنسب    ر   ادي الم اةيس الياليلي 

 
مليرن دةهل. اسيمة هامش اليذمين لدينا  أ رضيه الجيةد  11مبلغ  % إل 1يسةنأ  ن  نلن نن  يادة  أ  ةبات اليذمين ب رالأ 

 مراةن  بنظةاةنا.

 أقساط التأمين إجمالي

 مسل السياةاي          مسل الب ةك           مسل النم      مسل ال ياة                          الهندس  مسل           مسل ال ةي 
 رال يةان      راللا                 رال بأ راليذمين                                 رال رادن اليام 
  الاخ أ                               

 باعلس()دةهل 
2.15111 

 
 

2115111 
 
 

1.15111 
 
 

1115111 
 
 

.15111 
 
- 

3131   
3133   
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.   
 )يتبع( التنفيذي الرئيس تقرير

 

  بستايه إم  التصنيف االئتماني من
ن   ةةأ سةة يةةل إنةةادة يذايةةد  2111 ةةأ سةةن   ل بسةةيإ يةةهاليالميةة  اةيمةةانأ االيريةةيل المةةن مبةةذ راالةة   -يسةةةنأ بةةذن يرييمنةةا  ةةأ المةةة   

2111. 
 

 ةأ السةر  الم لةأ  أ الاة  اعرس  يميس اليديد من  برار المةص  اةااي اليذمين، رهر  مة نادة بين -إن ي نيمنا  أ المة   
 ندا نن ارنه الةاي ة اعساسي  عنمالنا  أ الرسل الدرلأ.

 القسم الدولي
اليةةذمين أ الةةاك يرةةا  ةةأ دبةةأ. يرةةرل الرسةةل بيرةةديل إنةةادة  ةةأ ارنهةةا السةةن  الااملةة  اعرلةة  ليمليةةاي الرسةةل الةةدرل 2111يمالةةي سةةن  

إل  السر  اع ةيرأ/ا سيرك )بمةا  ةأ الةو من رة  الاةة  اعرسة  راةماذ   ةيريةا(. يسةةنأ  ن اةذ مةن  االخيياةكرال ام  الب ةك 
 دخذ اليذمين رةب ي  اليذمين لدينا  امي يرمياينا للسن  اعرل .

 بيان الدخل الشامل
اةةةا  ادمةةةاةاي  مرجةةةردايي ةةنيس ، مةةةة مجلةةة  ادداةة 2119 ةةأ سةةةن   9لمييةةةاة الةةدرلأ لليرةةةاةية الماليةة  ةمةةةل خةةنذ ي بيةة  ا

اعسهل المبااةة امرجرداي مالي  "بالريم  اليادل  من خنذ الدخذ الاامذ ا خة". نظةا  لهاا الي ةنيس، ال يةيل ناة   أ  لليذمين
لاةةن  ةأ الةةدخذ الاةةامذ ا خةةة. رباليةةالأ،  ةإن اعدا  الرةةرك  ةةأ م مظةة  اعسةةهل النمةر  ةةأ ميمةة  م مظةة  اعسةهل  ةةأ بيةةان الةةدخذ ر 

 مليرن دةهل. 214ا يادة  أ الدخذ الاامذ ا خة بمبلغ  إظهاة ييل  2111لدينا  أ سن  
 

اةنة   لة  مر 11مليرن دةهل )نيج ننةه ةب ية  للسةهل بريمة   11% إل  مبلغ 11بالة ل من  ن  ا أ الةبس للسن  انخم  بنسب  
% مةن مبلةغ 211 ل ( نل  مجمر  الدخذ الاامذ، مما ييا  النييج  اديجابي   أ م مظ  اعسهل لةدينا،  رةد  اد بنسةب   11بةةة 
 .دةهل مليرن 299مليرن دةهل إل  مبلغ  91

 االستثمار اتعملي
،  ررةي 2111السةنداي.  مةأ سةن  هةأ  ااةة سةن  مليةة  بالي ةدياي عسةرا   2111بينما  ر  سر  اعسهل يردما ، يبةين  ن سةن  
 نراةةةد . هةةا  اليراةةةد ييرا ةة  مةةا2112% للسةةن  مراةنةة  بيراةةةد ناةةةي   ةةأ سةةن  1م مظةة  السةةنداي الاابيةة  الةةدخذ ناةةةدا  بنسةةب  

ال نادي  الاابي  الدخذ اعخةخ  أ درذ مجل  الييارن الخليجةأ  ةأ السةر . راجة   مةن ي بية  المييةاة الةدرلأ لليرةاةية المالية  
 451، يرةة ي نيس م مظ  السنداي ها  "بالريم  اليادل  من خنذ الةبس رالخساةة" مما نيج ننه خساةة  ية م رر  بمبلغ 9ل ةم

. بةالة ل مةن هةاا اليةاجةا 2112مليرن دةهل  أ سةن   152مليرن دةهل مييةس بها  أ بيان الدخذ مراةن  بةبس  ية م ر  بمبلغ 
% منةا يذسيسةها 29الاابية  الةدخذ  ةأ درذ مجلة  الييةارن الخليجةأ مةد نةيج ننهةا ناةةد ب ةرالأ اعخية،  إن الم مظ  االخيياةية  

 (. 2111)ديسمبة 
 

ممةةا نةةيج ننةةه دخةةذ  اةةةدة  مةةذ مةةن الرداةةةا  2112مراةنةة  بسةن   2111سةجلي ميةةدالي الرداةةةا الاابيةة  انخماضةةا  اضةةا يا   ةةأ سةةن  
 أ الرالياي المي ةدة اعمةياية   ةأ  11لدينا إل   ماي  مانرن اد ن  الم ذ  انيرلي إ دخ اسياماةاي اعسهل الخا  اليرليدي . 

نةةادة الهيالةة  . يةةل االنيةةةاس بةةبي  الخسةةاةة نييجةة  د2111رالةةاك انباةة  ننةةه ال رةةا  خ ةة  دنةةادة الهيالةة   ةأ سةةن   2112سةن  
 . 2111ها  خنذ سن  

 
مليةرن دةهةل مراةنة  بمبلةغ  .1مبلةغ ) 2112 ما سةن مراةن   مذ بال 2111دخذ اسياماة لسن   هرإن  ا أ نييج  ما رةد  نن  

 مليرن دةهل(. 1.
 

رالةةةو ليخمةةةي  إماانيةةة  اليرلةةةر  ةةةأ  2111مةةةال مجلةةة  ادداةة بييةةةديذ سياسةةة  االسةةةياماة  ةةةأ الاةةةةا  باةةةاذ جةةةرهةك  ةةةأ سةةةن  
 دنا . يل يخمي  اعسهل المبااةة  ن البيانيينالةسميالم مظ . يمان من ظ  يةايب  الم مظ  ال الي  مراةن  بالسياس  السابر   أ 

نادة اسياماة الي  يني  أ السنداي. اما يل يخمي   ة    رذ اعسهل الخا   بااذ جرهةك  يضا .  بااذ جرهةك را 
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 )يتبع( التنفيذي الرئيس تقرير

 

 )يتبع( االستثمار اتعملي
  

  3117مقابل  3131توزيع الموجودات في سنة 
 
 

 
 

. رييةةرد الةةو إلةة  ال مةةةة اليةةأ 2112% مراةنةة  بديسةةمبة 1152 يةةادة بنسةةب   2111خةةنذ سةةن  سةةجذ مجمةةر  مرجةةرداي الاةةةا  
رادداةة المميةةا ة لةةة   المةةاذ  2111اع ضةةذ  ةةأ سةةن   اليرنيةة اةةهدها سةةر  اعرةا  الماليةة   ةةأ ادمةةاةاي اليةبيةة  المي ةةدة رالنيةةاةج 

 اليامذ.

 تنظيمية أمور 
اةةااي ل راد ييا يةايمييلر  بسياسةاي االسةياماة رالمةن ة  ينظيمي  يرجيهاي مسردةنن  2111خنذ سن    نلني هية  اليذمين

اليذمين رة بي بالييليراي من سر  اليذمين. ااةاي ادماةاي لليذمين بااذ اامذ  أ اليملي  رن ةن  ةأ انيظةاة الخ ةراي اليالية  
 من الهية .

 
اليةةأ نذمةةذ بةةذن ييمةةذ نلةة   2111الخا ةة  برسةة ا  اليةةذمين خةةنذ سةةن   الينظيميةة    نةةدد مةةن اليليةةةاي نلةة  اليرجيهةةاييةةل إجةةةا

 ي سين المساهم  اليأ يردمها مناة الير يا الهام  ها  نل  اليام  الاين يررمرن باليذمين.

 التوطين
اك  ررةةه بةنةةامج المةيةة  ادلايةرنةةأ الةةاك ياةةجا نلةة  لةةبالبنةةا  نلةة  النجةةات ا 2111خةةنذ سةةن  مامةةي اةةةا  ادمةةاةاي لليةةذمين 

 .يدةير رمةامب  نمذ مرا نأ درل  ادماةاي اليةبي  المي دة  أ اةا  ادماةاي لليذمين
 
بةنةامج ر اةة اةارن الةةاسة  " باةة" الةاك يرةدل مجمرنة  مةن الخ ةرماي راليةةر   ةأ  لنسيمةاة  أ ماةاةاينا  خرةين  ننااما  

  أ الر ا  الخاص.  الياملينن الخا   للمرا ني

%75 

%5 

%45 

225 

25 

 3131ديسمبر  13كما في 

 أسهم مباشرة

 أسهم خاصة مباشرة
 ودائع

 سندات ثابتة الدخل
 صناديق

 765 ق

%25 
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 3117ديسمبر  13كما في 

 



 

  



 

 



 

 



 

  



 شركة اإلمارات للتأمين ش.م.ع.

 يااذ اديضا اي المة ر  ج  ا  ال ييج   من ها  البياناي المالي .

11  
 بيان الدخل 

 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في
 
 3131  إيضاحات 

 درهم 
 2112 

 دةهل 
 )مياد بيانه(     
      

 14.51945122  731.841.171   إجمالأ  مسا  ماييب 
       (1151915111 ) (31.891.344 )   مسا   ية مايسب  مخ ص اليلية  أ 

      
       11154115411  194.911.139   د أقساط مكتسبةإيرا
      

 (1195.115144 ) (111.191.318 )   مسا  مييدك اليذمين
       251145119  (7.148.193 )  اليلية  أ مخ ص  مسا   ية مايسب 

      
       (..111524951 ) (171.743.111 )  معيدي التأمين

      
       24451.452.1  133.318.199   مين المكتسبةصافي أقساط التأ

      
 (1415.9.5111 ) (113.771.431 )  إجمالأ الم الباي الميابدة

       21.54.151.1  371.119.118   ة    مييدك اليذمين  أ الم الباي الميابد
      

       (.1415111512 ) (387.417.438 )  صافي المطالبات المتكبدة
      

 15.195.14.  43.917.311   إيةاداي نمرالي
 (.415119511 ) (17.371.339 )  م اةيس نمرالي
       (151115211. ) (18.811.113 ) 39 م اةيس ياليلي 

      
 1511.5.19.  11.171.387   صافي إيرادات التأمين

      
 ...251115.  11.193.397  31 سياماةاي اد ا أ إيةاداي 

       (1151915111 ) (31.113.111 ) 33  ا أ ، خةخ م اةيس
      

       9151125911  81.713.814  33 ربح السنة 
      

       1511  1.11  31 األساسي والمخفض للسهمالعائد 
 



 شركة اإلمارات للتأمين ش.م.ع.

 يااذ اديضا اي المة ر  ج  ا  ال ييج   من ها  البياناي المالي .

12  
  الشامل  بيان الدخل

 3131ديسمبر  13في المنتهية  للسنة
 
  3131 

 درهم 
 2112 

  دةهل
 )مياد بيانه(    
     

      9151125911  81.713.814   السنةربح 
     

     :اآلخرالشامل  الدخل
 اليأ لن يياد ي نيمها ال را   البنرد
  :الخساةة ار الةبس  أ

 
 
 

  أ الريم  اليادل  دسياماةاي بالريم  اليادل   (النرص يادة/ )ال
      (2511.5.91 ) 331.113.933  من خنذ الدخذ الاامذ ا خة 
     

      (2511.5.91 ) 331.113.933  للسنة األخرى ةالشامل مجموع الدخل/ )الخسارة(
     

      915.215111  399.311.741  مجموع الدخل الشامل للسنة
 



 شركة اإلمارات للتأمين ش.م.ع.

 يااذ اديضا اي المة ر  ج  ا  ال ييج   من ها  البياناي المالي .
 

31  
  لكيةبيان التغيرات في حقوق الم

 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 

 
 رأس

  المال
 احتياطي 

  قانوني
 احتياطي 

  عام
 حتياطي إعادة ا

  ستثماراالتقييم 
 أرباح 

 المجموع   مستبقاة
 درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم  
            

             19951145111  .945111512  2151415991  41151115111  115.115111  11.51115111 2111يناية  1  أ الة يد
            

 1.51125114  1.51125114  -  -  -  - ةبس السن 
            الدخذ الاامذ ا خة

بالريم  سياماةاي ال  أ الريم  اليادل  ال يادة
 اليادل  من خنذ الدخذ الاامذ ا خة

             25912..2115  -  25912..2115  -  -  - (1يضات إ)
            

             25912..2115  -  25912..2115  -  -  - ااامذ ا خةمجمر  الدخذ 
            

             5141..29952  1.51125114  25912..2115  -  -  - الدخذ الاامذ للسن  مجمر 
            

م رذ إل   ةبات مسيبراة نييج  إسيبياد 
إسياماةاي بالريم  اليادل  من خنذ الدخذ 

 -  (151145119 ) 151145119  -  -  - ذ ا خةالاام
             (1151115111 ) (1151115111 ) -  -  -  - (11)إيضات   ن ب   ةبات

            
             3.137.911.114  97.713.971  317.178.194  481.111.111  17.111.111  311.111.111 3131ديسمبر   13 في الرصيد



 شركة اإلمارات للتأمين ش.م.ع.

 يااذ اديضا اي المة ر  ج  ا  ال ييج   من ها  البياناي المالي .
 

34  
  لكيةالتغيرات في حقوق الم بيان

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 رأس

  المال
 احتياطي 

  قانوني
 احتياطي 

  عام
 حتياطي إعادة ا

  ستثماراالتقييم 
 أرباح 

 المجموع   مستبقاة
 درهم   درهم   درهم   درهم   درهم   درهم  
            

             11451415.11  91511.5199  4454125119  44151115111  115.115111  11.51115111 2112يناية  1  أ الة يد
            

 9151125911  9151125911  -   -   -   -  )مياد بيانه( ةبس السن 
            الخساةة الاامل  اعخةخ

بالريم  سياماةاي ال  أ الريم  اليادل  النرص
 الاامذ ا خةاليادل  من خنذ الدخذ 

             (2511.5.91 ) -   (2511.5.91 ) -   -   -  (1يضات إ)
            

             (2511.5.91 ) -  (2511.5.91 ) -   -   -  )مياد بيانه( مجمر  الخساةة الاامل  اعخةخ
            

             915.215111  9151125911  (2511.5.91 ) -   -   -  )مياد بيانه( مجمر  الدخذ الاامذ للسن 
            

م رذ إل   ةبات مسيبراة نييج  إسيبياد 
إسياماةاي بالريم  اليادل  من خنذ الدخذ 

 -   5.19..1951  (5.19..1951 ) -   -   -  الاامذ ا خة
 -   (4151115111 ) -   4151115111  -   -  م رذ لإل ييا أ اليال

             (1151115111 ) (1151115111 ) -   -   -   -     ةبات ن ب
            

             19951145111  .945111512  2151415991  41151115111  115.115111  11.51115111 )مياد بيانه( 2112ديسمبة   11  أ الة يد



 شركة اإلمارات للتأمين ش.م.ع.

 ال ييج   من ها  البياناي المالي . يااذ اديضا اي المة ر  ج  ا  

1.  
 بيان التدفقات النقدية
 3131 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

  3131 
 درهم

 2112 
 دةهل

 )مياد بيانه(    
     األنشطة التشغيليةالتدفقات النقدية من 

 9151125911  81.713.814  السن   ةبس
     ييديني لة:

 151145111  3.981.111  رميداي مميلااياسيهنو 
 .152.1521  713.881  إسيهنو إسياماةاي نراةي 

 (2151145491 ) (31.331.387 ) ي مالي مااسر إسيبياد مرجردا
 151115144  31.833.313  الةبس  ر الخساةة خنذ من اليادل  خساةة  ية م رر  نل  إسياماةاي بالريم 
 (2251195111 ) (39.831.911 )  ن ب   ةبات من إسياماةاي  أ  رةا  مالي 

 (15.115112 ) (31.917.711 ) إيةاداي  راةد
 151.15111  133.733  ن ماارو  أ ي  يلها ا أ مخ ص دير 

 (1115111 ) (11.198 ) مااسر بيا مميلااي رميداي
      252115124  3.811.131  مخ ص ماا آي نهاي  خدم  المرظمين

 التشغيلية قبل التغيرات التدفقات النقدية 
 451115111.  18.778.313  في الموجودات والمطلوبات التشغيلية 

 (1151415494 ) (3.181.111 )  مرجرداي نررد مييدك اليامين أ   ةا ال ا أ 
 1959115121  17.744.481  م لرباي نررد مييدك اليذمين أ   ةا  ا أ ال
 (15.1151.9. ) 11.331.811   خةخيذميني  ر مدين   أ امل  (ال يادةالنرص/ )

 (115111. ) (131.911 ) م اةيس مد رن  مردما   أ  ال يادة
 2951115211  (188.787 )  خةخيذميني  ر داةن  ال يادة  أ امل )النرص(/ 
 (2511.5211 ) (33.318.738 ) إيداناي إنادة يذمين م يج ةالنرص  أ 
يةاداي ماجل  أ  (النرصال يادة/ )  (154.95119 ) 814.331  م اةيس مسي ر  را 

          
 1154125111  348.131.118  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

 (159215142 ) (111.388 ) ييريضاي نهاي  الخدم  المد رن  للمرظمين
          

      5144...1.5  347.877.481  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
     ستثماريةاالاألنشطة التدفقات النقدية من 

 (21151115.11 ) (111.119.137 ) د ياي لاةا  مرجرداي مالي 
 22251225111  378.187.818  ناةداي بيا مرجرداي مالي 

 1115111  11.311  رميدايمميلااي ناةداي بيا 
 (151115141 ) (3.493.311 ) رميداي د ياي لاةا  لمميلااي

 (1115991 ) -  إضا اي دسياماةاي نراةي 
 2251195111  39.831.911   ن ب   ةبات من إسياماةاي  أ  رةا  مالي 

 (511451.1. ) 9.113.317  ل ةا   أ رداةا بناي  بيراةيخ إسي را  عااة من انا   اهةا
           151245211  31.481.133  مسيلم  إيةاداي  راةد

      445.4.5114  (41.111.441 ) ستثماريةاالاألنشطة الناتج من  /)المستخدم في( النقد صافي
     األنشطة التمويليةدية من التدفقات النق

           (1151115111 ) (83.111.111 )  ن ب   ةبات مد رن 
           (1151115111 ) (83.111.111 ) التمويليةاألنشطة المستخدم في  النقد صافي
 (1915412 ) 31.374.141  في النقد ومرادفات النقد (النقصالزيادة/ ) صافي

           1259115494  13.183.133  السن   رذالنرد  أ  النرد رمةاد اي
 1251125112  88.111.113  (34النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة )إيضاح 
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11  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 
 معلومات عامة 3
 

 .1912يرلير  21ةا  مساهم  نام  يذسسي  أ  برظبأ بياةيخ اةا  ادماةاي لليذمين ش.ل. . هأ اإن 
 

إناةةا  هيةةة  اليةةذمين  ةةأ اةةذن  2111( لسةةن  1ي ةةادك لدرلةة  ادمةةاةاي اليةبيةة  المي ةةدة ةمةةل )االيةةل يسةةجيذ الاةةةا  ر رةةا  للرةةانرن 
 .2، ي ي سجذ ةمل رينظيل  نمالها

 
نةادة إن  رييمذ الاةا  من خنذ مايبها الةةيسأ  ةأ  بةرظبأ  اليذميةن اليامة الناا  اعساسأ للاةا  هر جميا  نماذ اليذمين را 

 بةرظبأ،  11.1الينةران المسةجذ للاةةا  هةر ص.ر. ر  .رالاةاةم  ر ةرنها  أ اٍذ من دبأ، اليين رالمن ر  ال ةة  أ جبذ نلةأ
 درل  دماةاي اليةبي  المي دة.

 
 المالي .إن اعسهل اليادي  للاةا  مدةج   أ سر   برظبأ لألرةا  

 
 
  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3
 
  المالية البيانات علىالدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر جوهريًا  المعايير 3/3
 

هةةا  البيانةةاي الماليةة . لةةل ينةةيج نةةن ي بيةة  هةةا  الميةةايية  ةةأ   لياليةةارالميدلةة   ةليرةةاةية الماليةة  الجديةةدالميةةايية الدرليةة  ليةةل ي بيةة  
الجديةةدة رالميدلةة   ك يةةذاية مهةةل نلةة  المبةةالغ المدةجةة   ةةأ الميةةةة ال اليةة  رلاةةن مةةد يةةااة نلةة  م اسةةب  الميةةامني  ر اليةييبةةاي 

 البياناي المالي .    ا اي  أ ها أ اد ، رنيج ننها  يادةالمسيربلي 
   

 بالمتطلبات ملخص  الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةالمعايير 
   

 م ايةةا المةةرظمين -19المييةةاة الم اسةةبأ الةةدرلأ ةمةةل 
 ( 2111)الميدذ  أ سن  

نةةةددا  مةةن الييةةديني نلةةة   19المييةةاة الم اسةةةبأ الةةدرلأ ةمةةل ييضةةمن  
اةية  م اسب  خ   الم ايا الم ددة، بما  أ الةو اعةبةات رالخسةاةة اداير 

 اليةةةةا   ةةةةأ الةةةةدخذ الاةةةةامذ ا خةةةةة راليةةةةأ يةةةةيل اليةةةةأ يةةةةيل االنيةةةةةاس بهةةةةا 
اسةةةةيانااها باةةةةاذ داةةةةةل مةةةةن اعةبةةةةات رالخسةةةةاةة  راليراةةةةةد الميرميةةةة  نلةةةة  
مرجةةةةةرداي الخ ةةةةة  اليةةةةةأ لةةةةةل ييةةةةةد يةةةةةيل االنيةةةةةةاس بهةةةةةا  ةةةةةأ اعةبةةةةةات  ر 
الخسةةاةة، بةةدال  مةةن الةةو، هنةةاو مي لةةر يةةنص نلةة  االنيةةةاس بال  ةة  

ال الم ايةةا الم ةةدد )  ةةذ(  ةةأ اعةبةةات  ر الخسةةاةة، اليةةأ  ةةأ  ةةا أ اليةة  
يةةةيل ا يسةةةابها باسةةةيخدال ميةةةدذ الخ ةةةل المسةةةيخدل لريةةةا  اليةةة ال الم ايةةةا 
الم ةةةدد، امةةةا يةةةيل االنيةةةةاس بياةةةاليس الخةةةدماي السةةةابر   يةةةة الممنر ةةة  
 اليةةةةا  ضةةةةمن اعةبةةةةات  ر الخسةةةةاةة مبةةةةذ إجةةةةةا  الييةةةةديذ  ر ننةةةةدما يةةةةيل 

 نادة الهيال   ر ادنها . االنيةاس بيااليس إ
   

البياناي المالي   -21الميياة الم اسبأ الدرلأ ةمل 
 ( 2111)الميدذ  أ سن   المنم ل 

ينص الميياة نل   نه نند ميال مناذة ما بإنداد بيانةاي مالية  منم ةل ،  
االسةةةةةياماةاي  ةةةةةأ الاةةةةةةااي اليابيةةةةة ، الاةةةةةةااي ال ميلةةةةة  يةةةةةيل ا يسةةةةةار 

سةةةةي ةة الماةةةةيةا  إمةةةةا باليالمةةةة   ر ر رةةةةا  للمييةةةةاة رالمناةةةةآي الخاضةةةةي  لل
 اعدراي المالي : االنيةاس رالريا . 19الم اسبأ الدرلأ ةمل 

 
اما يييامذ الميياة  يضا  مةا االنيةةاس بذن ةب  اعةبةات ربية   ةاالي 

 رييضمن نددا  من مي لباي اد  ات.  إنادة الينظيل الجماني 



 شركة اإلمارات للتأمين ش.م.ع.

 

11  
 يةإيضاحات تتعلق بالبيانات المال

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3

 

   المالية البيانات علىالدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال تؤثر جوهريًا  المعايير 3/3
 )يتبع(

   
 بالمتطلبات ملخص  لدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةالمعايير ا

   
الم اسةةةب  نةةةن  -21المييةةةاة الم اسةةةبأ الةةةدرلأ ةمةةةل 

 ادسةةةياماة  ةةةأ المناةةةآي ال ميلةةة  رالماةةةاةيا الماةةةيةا 
 ( 2111)الميدذ  أ سن  

يرةةةةرل هةةةةاا المييةةةةاة باةةةةةت م اسةةةةب  االسةةةةياماةاي  ةةةةأ الاةةةةةااي ال ميلةةةة   
مييلرةةة  بي بيةةة   ةيرةةة   رةةةر  الملايةةة  ننةةةد الريةةةال ربيةةةة  المي لبةةةاي ال

 بم اسب  االسياماةاي  أ الاةااي ال ميل  رالمااةيا المايةا . 
 

يررل الميياة بييةيس "اليذاية الملمةر " ريرةديل اةاةاد  ةرذ ايمية  ي بية  
 ةيرةةة   رةةةر  الملايةةة  الم اسةةةبي  )بمةةةا  ةةةأ الةةةو اسةةةيانا اي مةةةن ي بيةةة  

  ال االي(. امةا يرةرل باةةت ايمية  اخيبةاة  ةير   رر  الملاي   أ بي
 انخما  الريم  للاةااي ال ميل  رالمااةيا المايةا . 

   
 -1ييديني نل  الميياة الدرلأ لليراةية المالي  ةمل 

 يبنةةةأ الميةةةايية الدرليةةة  لليرةةةاةية الماليةةة  للمةةةةة اعرلةةة 
المييلرةة  بم اسةةب  مةةةر  ال ارمةة  بذسةةياة  مةةذ مةةن 

 سرمي  سية الماةدة ال
 
 
 

يبنةةةأ الميةةةايية الدرليةةة   -1ييةةةدذ المييةةةاة الةةةدرلأ لليرةةةاةية الماليةةة  ةمةةةل  
لليراةية المالي  للمةة اعرل  لبيان الايمي  اليأ سيررل بهةا ميةدك البيانةاي 
الماليةة  للمةةةةة اعرلةة  بم اسةةةب  مةةةةر  ال ارمةة  بذسةةةياة  مةةذ مةةةن سةةةية 

يية الدرليةةةة  لليرةةةةاةية الماةةةةةدة السةةةةرمي  ننةةةةد االنيرةةةةاذ إلةةةة  اسةةةةيخدال الميةةةةا
الماليةةة . امةةةا يبةةةين هةةةا  الييةةةديني مي لبةةةاي الميةةةايية الدرليةةة  لليرةةةاةية 
الماليةة  لميةةدك البيانةةاي الماليةة  ال ةةاليين  يمةةا يييلةة  بي بيةة  الييةةديني 

م اسةب  المةنس  21اليأ يل إجةااهةا نلة  المييةاة الم اسةبأ الةدرلأ ةمةل 
   يمةةةةةا يييلةةةةة  بم اسةةةةةب  ال ارميةةةة  راد  ةةةةةات نةةةةةن الميرنةةةةةاي ال ارميةةةة

 الرةر  ال ارمي . 
   

 -1ييديني نل  الميياة الدرلأ لليراةية المالي  ةمل 
المييلرةةةةةة  بمرا ةةةةةة   -اد  ةةةةةةا اي -اعدراي الماليةةةةةة 

 المرجرداي رالم لرباي المالي  

يرةةةرل المييةةةاة بييةةةديذ مي لبةةةاي اد  ةةةات  ةةةأ المييةةةاة الةةةدرلأ لليرةةةاةية  
اليأ يسيل ل ال  رذ نلة   -لمالي : اد  ا اياعدراي ا 1المالي  ةمل 

ميلرماي  رذ جميا اعدراي المالي  المييةس بها اليأ ييل يسةرييها ر رةا  
اعدراي الماليةةةةة :  12مةةةةةن المييةةةةةاة الم اسةةةةةبأ الةةةةةدرلأ ةمةةةةةل  42للمرةةةةةةة 

 الية . 
   

البياناي  -11الميياة الدرلأ لليراةية المالي  ةمل 
 المالي  المر دة 

 
 
 
 

رةةةةرل المييةةةةاة بي ديةةةةد مبةةةةادة السةةةةي ةة، رايميةةةة  ييةيةةةةس  يمةةةةا إاا اةةةةان ي 
مسةةيامة مةةا يرةةرل بالسةةي ةة نلةة  الاةةةا  المسةةيامة  يهةةا رباليةةالأ، ينبلةةأ 
الريال بير يد الاةا  المسيامة  يها، ربيان مبةادة إنةداد البيانةاي المالية  

 المر دة.
 

ادا  إلة  السةي ةة، يردل الميياة نمرا   ةدك للير يد لجميا المناةآي اسةين
بلةة  النظةةة نةةةن  بييةة  الاةةةةا  المسةةيامة  يهةةا )بمينةةة ، سةةرا  اانةةةي 
المناةةذة مسةةي ةة نليهةةا مةةن خةةنذ  رةةر  الي ةةريي للمسةةيامةين  ر مةةن 
خنذ اليةييباي الييامدية  اعخةةخ امةا هةر اةاةا  ةأ "المناةآي ع ةةا  

 خا  "(.  
   

ليةييبةةاي ا  - 11المييةاة الةدرلأ لليرةاةية المالية  ةمةل 
 المايةا  

ال  ص  ةأ  11ي ذ هاا الميياة ماان الميياة الم اسبأ الدرلأ ةمل  
مااةيا مايةا . يسيل ل هاا الميياة بذن يررل ال ةس  أ يةيير مايةو 
بي ديد نر  اليةيير المايةو المةيب  به من خنذ يرييل  ررمه رالي امايةه 

 لنر  اليةيير المايةو.  رمن ال ا يسار يلو ال رر  رااللي اماي ر را  
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 )يتبع( تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 3

 

   المالية البيانات علىؤثر جوهريًا الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم تطبيقها ولكن ال ت المعايير 3/3
 )يتبع(

   
 بالمتطلبات ملخص  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

   
ميةةةةةا    -11المييةةةةةاة الةةةةةدرلأ لليرةةةةةاةية الماليةةةةة  ةمةةةةةل 

 الريم  اليادل  
ننةدما يسةيل ل مييةاة  11ييل ي بية  المييةاة الةدرلأ لليرةاةية المالية  ةمةل  

ليرةةةةةةاةية الماليةةةةةة  بخةةةةةةة  ر يسةةةةةةمس برياسةةةةةةاي الريمةةةةةة  اليادلةةةةةة   ر درلةةةةةةأ ل
إ  ةةةةا اي  ةةةةرذ مياسةةةةاي الريمةةةة  اليادلةةةة  )رالرياسةةةةاي، االريمةةةة  اليادلةةةة  
نام ةةا  ياةةاليس البيةةا، اسةةينادا  إلةةة  الريمةة  اليادلةة   ر اد  ةةا اي  ةةةرذ 
يلةةو الرياسةةاي(. مةةا بيةة  االسةةيانا اي، يسةةيل ل المييةةاة مةةن المناةةآي 

يس ها  الرياساي ضمن "مسيرياي الريم  اليادل " اسةينادا  بذن يررل بي ن
االسياة الميدارل   أ اسرا  ناة    -1إل   بيي   المدخني، المسيرخ

لمرجرداي  ر م لرباي مماال  راليأ يمان للمناذة الر رذ إليها بيةاةيخ 
المةدخني باسةةيانا  االسةةياة الميدارلة   ةةأ السةةر   -2الريةا ، المسةةيرخ 

اليةأ يماةن من ظيهةا لأل ةذ  ر االلية ال إمةا  1من المسةيرخالمدةجة  ضة
المةةدخني اليةةأ ال يماةةن  -1باةةاذ مبااةةة  ر  يةةة مبااةةة، رالمسةةيرخ 

  من ظيها لأل ذ  ر االلي ال.  
ينبلةةةأ نلةةة  المناةةةآي  ن يرةةةرل بةةةإجةا  إ  ةةةا اي مينرنةةة  اسةةةينادا  إلةةة  

اس بةةةةه  ةةةةأ  بييةةةة  ميةةةةا  الريمةةةة  اليادلةةةة  )بمينةةةة ،  يمةةةةا إاا يةةةةل االنيةةةةة 
البيانةةةاي الماليةةة   ر مجةةةةد اد  ةةةات ننةةةه  رةةة ( رالمسةةةيرخ الةةةاك يةةةل  يةةةه 

 ي نيمها.
   

ياةةةةةةةةةةةةةةةمذ  2111 - 2119السةةةةةةةةةةةةةةنري   الي سةةةةةةةةةةةةةةيناي
المييةةةاة الةةدرلأ لليرةةةاةية الماليةةة  ةمةةةل الييةةديني نلةةة  

ر  12، 11، 1، رميةةةايية الم اسةةةب  الدرليةةة   ةمةةةال 1
14   
 
 
 

ةا  ييةةةديني نلةةةة  الميةةةايية الياليةةةة : يرةةةرل هةةةا  الييةةةةديني السةةةنري  بةةةةإج 
السةةةةةمات بةةةةةالي بي  المياةةةةةةة  -1المييةةةةاة الةةةةةدرلأ لليرةةةةةاةية الماليةةةةة  ةمةةةةةل 
، ياةةاليس ادميةةةا  نلةة  بيةة  1للمييةةاة الةةدرلأ لليرةةاةية الماليةة  ةمةةل 

يرضةةةةةةيس  -1المرجةةةةةةرداي الماهلةةةةةة ، المييةةةةةةاة الم اسةةةةةةبأ الةةةةةةدرلأ ةمةةةةةةل 
 -11بأ الةةةةةدرلأ ةمةةةةةل مي لبةةةةةاي ميلرمةةةةةاي المراةنةةةةة ، المييةةةةةاة الم اسةةةةة

يرضةةيس  -12ي ةةنيس  ةةيان  الميةةداي، المييةةاة الم اسةةبأ الةةدرلأ ةمةةل 
ضةةةةرةة  ن يةةةيل ا يسةةةار االاةةةة الضةةةةيبأ للير يةةةا لمةةةالاأ  دراي  رةةةر  

ضةةيب  الةةدخذ، المييةةاة  12الملاية  ر رةةا  للمييةةاة الم اسةبأ الةةدرلأ ةمةةل 
لميلرمةةاي  يرضةةيس إنةةداد اليرةةاةية المة ليةة  -14الم اسةةبأ الةةدرلأ ةمةةل 

الر انةةةةاي لمجمةةةةر  المرجةةةةرداي ليي يةةةة  اليرا ةةةة  مةةةةا مي لبةةةةاي المييةةةةاة 
 الر اناي الياليلي .  1الدرلأ لليراةية المالي  ةمل 

   
اد  ةةات   -12المييةةاة الةةدرلأ لليرةةاةية الماليةة  ةمةةل 
 نن ال  ص  أ مناآي  خةخ  

  

أ يماةةةن يسةةةيل ل هةةةاا المييةةةاة يرةةةديل إ  ةةةات اةةةامذ  ةةةرذ الميلرمةةةاي اليةةة 
مسةةيخدمأ البيانةةةاي الماليةةة  مةةةن يريةةةيل ال بييةةة ، المخةةةا ة ااي الينمةةة ، 
ال  ص  أ مناآي  خةخ ريذايةاي يلو ال  ص نل  مةا ها المالأ 

 ر داةها المالأ راليد راي النردي .
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 المصدرة والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد لية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةالدو معايير ال 3/3

 
 بي بي  الميايية الدرلي  لليراةية المالي  الجديدة رالميدل  اليالي  الم دةة رلان لل ي ن مرند ي بيرها بيد: الاةا لل يرل 

   

  لتقارير المالية الجديدة والمعّدلةلالمعايير الدولية 
 تطبيقها للفترات  يسري

 السنوية التي تبدأ من أو بعد
   

اعدراي الماليةة :  12ييةةديني نلةة  المييةةاة الم اسةةبأ الةةدرلأ ةمةةل 
 الية  المييلر  بمرا   المرجرداي رالم لرباي المالي 

 2114يناية  1 

   
 – البيانةةاي الماليةة  المر ةةدة 11المييةةاة الةةدرلأ لليرةةاةية الماليةة  ةمةةل 

 ييلر  بمناآي ادسياماةمييديني 
 2114يناية  1 

   
اد  ةات نةن ال  ةص  ةأ  12الميياة الدرلأ لليراةية المالي  ةمةل 

 مييلر  بمناآي ادسياماةييديني  - مناآي  خةخ
 2114يناية  1 

   
 - البيانةاي المالية  المنم ةل  21 الميياة الدرلأ لليراةية المالية  ةمةل

 سياماةييديني مييلر  بمناآي اد
 2114يناية  1 

   
إنخمةةةا  ميمةةة   11ييةةةديني نلةةة  المييةةةاة الم اسةةةبأ الةةةدرلأ ةمةةةل 

المييلر  بإ  ةا اي المبةالغ الرابلة  للي  ةيذ للمرجةرداي المرجرداي 
  ية المالي 

 2114يناية  1 

   
اعدراي الماليةة :  19ييةةديني نلةة  المييةةاة الم اسةةبأ الةةدرلأ ةمةةل 

سةةيمةاةي  م اسةةب  ادنيةةةاس رالريةةا  المي يلرةة  بإسةةيبداذ الماةةيراي را 
 الي ر 

 2114يناية  1 

   
 م ايةةةةا المةةةةرظمين 19الييةةةديذ نلةةةة  المييةةةةاة الم اسةةةةبأ الةةةدرلأ ةمةةةةل 

 ر اع ةةةةاس  المييلةةة  بخ ةةة  الم ايةةةا المية ةةة  رمسةةةاهماي المةةةرظمين
  يةاي الخدم  ييل ير ييها نل الاالا  المةيب   بالخدم  يجر  ن 

 2114يرلير  1 

   
اليةةةةةةةةةةأ يل ةةةةةةةةةةأ  2111ر  2112 - 2111السةةةةةةةةةةنري   الي سةةةةةةةةةةيناي

 1، 1، 2 ،1 الميةايية الدرليةة  لليرةاةية الماليةة   ةمةةالالييةديني نلةة  
 41ر  11، 24، 11رميايية الم اسب  الدرلي   ةمال  11ر

 2114يرلير  1 

   
 2114 يناية 1  الضةاةر 21يمسية لجن  يمسيةاي اليراةية المالي  الدرلي  ةمل 

 
 أ البياناي المالي   أ الميةة اعرلي  اليأ سي بس  يها ساةي  المميرذ. لل ييس لةإلداةة  الييدينيها   ييل ي بي ذن بييرما ادداةة 
 ها  الييديني. للنظة  أ ا ااة الم يمل  لي بي المة   بيد 

 
يةجةةة   الميلةةةأ. همرةةةدما  مةةةن ياةيخةةة اعدراي الماليةةة  9ل ةمةةة المييةةةاة الةةةدرلأ لليرةةةاةية الماليةةة  الاةةةةا انيمةةةدي ، 2111خةةةنذ سةةةن  

 المالي . باعدرايللسياساي الم اسبي   يما يييل   1/11مةاجي  اديضا اي 
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 ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ 1

 بيان التوافق 1/3
لليرةةاةية الماليةة  رمي لبةةاي   اةةال الرةةانرن ادي ةةادك لدرلةة  ادمةةاةاي اليةبيةة  يةة  يانةةاي الماليةة  بنةةا   نلةة  الميةةايية الدرلنةةداد البإيةةل 

 .باةااي رران  اليذمينالمييل   2111( لسن  1المي دة ةمل )

 أساس التحضير 1/3
إن اليالمة  الياةيخية  ب ةم   اعدراي المالية .بية  إنادة يريةيل بنا   نل  مبد  اليالم  الياةيخي ، باسيانا  يل إنداد البياناي المالي  

 نام  يماذ الريم  اليادل  للامن الم دد المردم  مرابذ يبادذ المرجرداي.
 

 ا يلأ:امإن  هل السياساي الم اسبي  الميبي  هأ 
 عقود التأمين 1/1

 الييةيس
إن نررد اليذمين هأ يلو اليررد اليأ ييل بمرجبها ي ريذ مخا ة  يررل الاةا  بإ داة نررد ييل بمرجبها ي ريذ مخا ة اليذمين.

يذمين جرهةي . امااة نال  إن الاةا  يييبة مخا ة اليذمين الجرهةي  ييماةذ  ةأ إماانية  رجةرد إلية ال بالةد ا نييجة  لرمةر   ةدن 
 ال دن المامن نليه. أ  ال  ندل رمر  الو   % بال يادة نن ادلي اماي النااة.2مامن نليه ب د  دن  يبلغ 

 ادنيةاس رالريا 
ييل ي نيس نررد اليذمين إل  مسمين  ساسيين رالو بنا   نل   رذ الميةة ال منية  ليل ية  مخةا ة نرةد اليةذمين راةالو بنةا   نلة  

 اباي  ر ندل اباي الاةر  المااة لها  أ الو اليرد.
 

 مين نل  المميلااي.اليذمين ضد ال رادن الاخ ي  راليذ أييماذ نررد اليذمين  
 

إن اليذمين ضد ال ةرادن الاخ ةي  يةيل مةن خنلةه  ماية  نمةن  الاةةا  مةن المخةا ة النايجة  نةن الضةةة الةاك ي ةير  ةةس 
االن خنذ  نا   يماةسها بااذ  بييأ رميررذ. إن اعضةاة اليأ يل يها نررد اليذمين ييضمن اليةا اع ةدان اليةأ يةل الييامةد 

الييامةد نليهةا. إن ال ماية  المااليةة  المردمة  يةيل ي ةةميمها ع ة ار اليمةذ الةاين مةةد ي ةب رن ملة مين مانرنيةةا   نليهةا راليةأ لةل يةةيل
بيسةةةديد ييريضةةةاي لمةةةرظمين ميضةةةةةين )إلي امةةةاي   ةةة ار اليمةةةذ( رعاةةةخاص  ر نمةةةن  الةةةاين مةةةد ي ةةةب رن ملةةة مين بيسةةةديد 

 دلي ال اليال(.ييريضاي لجه  االا  د اباي جسدي   ر  ضةاة المميلااي )ا
 

بالنسةةب  لليةةذمين نلةة  المميلاةةاي، يةةيل مةةن خنلةةه ييةةري  نمةةن  الاةةةا  نةةن اعضةةةاة اليةةأ ل رةةي بمميلاةةايهل  ر نةةن ميمةة  يلةةو 
المميلااي اليأ  ردرها، راالو بالنسب  لل باةن المامنين نل  مميلااي مسيخدم   أ  نا يهل اليجاةي   إنه من الممان ييريضهل 

ليأ يل   بهل نييج  ندل إسي انيهل إسيخدال يلو المميلاةاي المةامن نليهةا  ةأ  ناة يهل اليجاةية  )يل ية  مخةا ة نن الخساةة ا
 إنر ا  اعنماذ(.

 
ييل يسجيذ  مسا  اليذمين النايج  نن نررد اليذمين الماارةة اةإيةاداي للسةن  ) مسةا  يةذمين مايسةب ( نلة   سةا  الميةةاي ال منية  

ر ما  يةة اليل ي  اليذميني  . ييل يسجيذ  مسا  اليذمين الماييب  من خنذ نرةرد يةذمين رالمييلرة  بذخ ةاة ال المسي ر  ربما ييناس
 ضمن الم لرباي اذمسا  يذمين  ية مايسب .  بيان المةا  المالأ الي ماةم  اما بياةيخ 

 
نلة   سةا  ادلية ال الميرمةا لييةري   ةاملأ  الةةبس  ر الخسةاةةييل إدةا  الم الباي رم اةيس يسةرياي الخسةاةة الميابةدة ضةمن 

 نررد اليذمين  ر   ةاس  خةخ ميضةةة من  املأ يلو اليررد.
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 ةم مييدك اليذمين المبنررد 

إن اليرةةرد اليةةأ يبةمهةةا الاةةةا  مةةا مييةةدك اليةةذمين راليةةأ بمرجبهةةا يةةيل ييةةري  الاةةةا  نةةن الخسةةاةة الميابةةدة نةةن نرةةد  ر نرةةرد 
 ادةة نن الاةا  راليأ ييماا  ما مي لباي اليبرير ليررد اليذمين ييل إدةاجها ايررد مييدك اليذمين. إن اليررد اليةأ ال ييرا ة  

يس ييل إظهاةها امرجرداي مالي . يظهة اليررد المبةم  ما جهاي يةذمين  خةةخ ضةمن نرةرد اليةذمين. إن ما مي لباي هاا الي ن
المنةةا ا اليةةأ يسةةةي   للاةةةا  بمرجةةةر نرةةرد مييةةةدك اليةةذمين يةةةيل ادنيةةةاس بهةةةا امرجةةرداي نرةةةرد مييةةدك اليةةةذمين. يرةةرل الاةةةةا  

سةةةاةة إنخمةةةا  الريمةةة . إاا اةةةان هنةةةاو دالالي اا يةةة  نلةةة  بمةاجيةةة  مرجةةةرداي نرةةةرد مييةةةدك اليةةةذمين ب ةةةرةة منيظمةةة  لي ديةةةد خ
إنخمةةا  ميمةة  مرجةةرداي نرةةرد مييةةدك اليةةذمين يرةةرل الاةةةا  بيخمةةي  ميمةة  هةةا  المرجةةرداي إلةة  الريمةة  الرابلةة  لإلسةةيةداد ريةةدة  

ا ب ةةرةة منيظمةة  مةةا إن المبةةالغ المسةةيةدة مةةن  ر إلةة  مييةةدك اليةةذمين يةةيل مياسةةه .الةةةبس  ر الخسةةاةةخسةةاةة إنخمةةا  الريمةة   ةةأ 
  دة.نل  المبالغ المييلر  بيررد إنادة اليذمين بمرجر بنرد اذ نرد من نررد إنادة اليذمين 

 م لرباي نررد اليذمين
ييل إنداد م لرباي نررد اليذمين مرابذ الم الباي المرمر   لاذ الم الباي المبلغ ننها للاةةا  راليةأ ال ية اذ  يةة مسةددة بيةاةيخ 

 بادضا   إل  الم الباي اليأ  داي رلل ييل ادبنغ ننها.  المالأ بيان المةا 
 

إن مخ ص اعمسا   ية المايسب  المدة  ضمن م لرباي نررد اليذمين ييارن من الج   المرّدة مةن إجمةالأ اعمسةا  الماييبة  
الميةةةاي ال منيةة  النسةةبي . إن  ةيرةة   ريةةيل يرةةديةها بإسةةيخدال  ةيرةة  بيةةان المةاةة  المةةالأالةةاك يخةةص  يةةةاي يةةذمين ال رةة  ليةةاةيخ 

إ يسار  مسا  اليذمين  ية المايسب   سر ال ةير   نن  )بيد  ةت     إنادة اليذمين( يي اب  ما  دن  مبالغ اعمسا   يةة 
 ةةك % من  ا أ اعمسا  الماييب  عنا   اليذمين الب ةك ر ية الب41% ر .2المايسب  الراجر اد يماظ بها بإسيخدال نسب  

إناةا  هيةة  اليةذمين  ةأ اةذن  2111( لسن  1نل  اليرالأ، اما نص نليه الرانرن ادي ادك لدرل  ادماةاي اليةبي  المي دة ةمل )
. إن إ ييةةةا أ اعمسةةةا   يةةةة المايسةةةب  الم يسةةةر ب ةيرةةة  الميةةةةاي ال منيةةة  النسةةةبي  يذخةةةا  ةةةأ ادنيبةةةاة ياةةةاليس رينظةةةيل  نمالهةةةا

 بدة من مبذ الاةا  لل  رذ نل  برالص اليذمين ب ين ييل اسيدةااها نل  مدخ  يةة البرلي  .ادسي راا المردةة رالميا
 

إن   ةة  مييةةدك اليةةذمين  ةةأ الم البةةاي المرمر ةة  رالم البةةاي اليةةأ  ةةداي رلةةل يةةيل ادبةةنغ ننهةةا راعمسةةا   يةةة المايسةةب  يةةيل 
 إدةاجها ضمن مرجرداي نررد اليذمين  أ البياناي المالي . 

 يس ادسي راا الماجل ياال
إن اليمرالي راليااليس الخا   بضمان ال  ةرذ نلة  نرةرد يةذمين جديةدة ريجديةد نرةرد اليةذمين الراةمة ، راليةأ ييمةاري مةن نرةد 

 إل  بخة ييل إ ماةها بنا   نل  اةر  البرالص رمدة إايسار اعمسا  المييلر  بها.

 ييريضاي ال  ال رالينا ذ
 الياةد الميرما من ال  ال رييريضاي الينا ذ نند ميا  ادلي ال لمرابل  الم الباي.ييل اعخا  أ ادنيباة 

   ص اماي  ادلي اماي
يةيل   ةص اماية  ادلي امةاي لليذاةد مةن اماية  م لربةاي نرةرد اليةذمين ال ةا ي  مةن ياةاليس ادايسةار  بيان مةا  مالأبياةيخ اذ 

دخذ رالو با ر يااليس ادايسار الماجل   رال  ر خا مخ ص خسةاةة نةايج نةن الماجل . ييل ي ميذ  ك نج   اال   أ بيان ال
   ص اماي  ادلي اماي.
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 )يتبع( عقود التأمين 1/1

 لر  بيررد اليذمينالامل المدين  رالداةن  الميي
 ييل يسجيذ الامل المدين  رالداةن  نند إسي رامها، بما  يها الم لرر من  ر إل  الران ، الرس ا  ر املأ نررد اليذمين.

 
ليلةو الةامل  المدةجة  أ  اذ رجرد مااة نل  رجرد خساةة  أ إنخما  ميم  امل اليذمين المدين ، يررل الاةةا  بيخمةي  الريمة  

 .الةبس  ر الخساةةالخساةة الناجم   أ رييل إدةا  

 ممتلكات ومعدات 1/4
. ياةةةمذ اليالمةةة  الياةيخيةةة  ، إن رجةةةدييظهةةةة المميلاةةةاي رالميةةةداي باليالمةةة  نام ةةةا  ادسةةةيهنو الميةةةةاال رخسةةةاةة إنخمةةةا  الريمةةة 

 الم اةيس المنسرب  بااذ مبااة إل  إمينو   ذ.
 

لأل ةةذ  ر إ يسةةابها اذ ةةذ منم ةةذ  سةةبما ياةةرن منةمةةا   رةة  ننةةدما ياةةرن مةةن  ةجةة المديةةيل إدةا  الياةةاليس الن رةة   ةةأ الريمةة  
المةجس  ن يدخذ الاةةا   راةةد إمي ةادي  مسةيربلي  مةيب ة  بالبنةد المينةأ رياةرن بادماةان ميةا  اليالمة  باةاذ مراةر . يةيل إدةا  

 لمالي  اليأ يل إنمامها  يها.خنذ الميةة ا الةبس  ر الخساةةاا   م اةيس اد نت رال يان  اعخةخ  أ 
 

رنلة   سةا  اليمةة االمي ةادك المنةيج لهةا   ا يسار االسيهنو لين يةذ يالمة  المميلاةاي رالميةداي ر رةا  لرانةدة الرسة  الاابةيييل 
  المرجرداي. إن النسر السنري  اعساسي  المسيخدم   أ ا يسار ادسيهنو هأ اما يلأ:

 % 
 1511 مبانأ

 .2 رميداي مايبي   اان ريةايباي
 .2 سياةاي

 .2 ميداي رمل راي ال اسر ا لأ
 

 .نند نهاي  اذ سن ييل مةاجي  الريل الميبري  للمرجرداي راالو  نماةها ادنياجي  ر ةير  ادسيهنو رييديلها سبما يارن منةما  
 

 المدةجة ا  المةة  بةين ناةةد البيةا ر ةا أ الريمة  ي ديد اعةبات  ر الخساةة النايج  نن بيةا  ر إسةيبياد المرجةرداي نلة   سةييل 
 . أ الةبس  ر الخساةة بهاليلو المرجرداي رييل ادنيةاس 

 
لأل ةذ  ابةة مةن ميميةه المماةن  المدةجة لأل ذ مبااةة إل  الريمة  المماةن إسةيةدادها إاا اانةي الريمة   المدةج ييل خم  الريم  

 إسيةدادها.

 أعمال رأسمالية قيد التنفيذ 1/1
اعنمةةاذ الة سةةمالي  ميةةد الينميةةا نلةة   سةةا  اليالمةة . يةةيل ي ريةةذ اعنمةةاذ الة سةةمالي  ميةةد الينميةةا إلةة  البنةةد الخةةاص بهةةا يةةيل يسةةجيذ 

 بالمميلااي رالميداي نند البد  باسيخدامها رييل إسيهناها ر را  لسياساي الاةا .

 استثمارات عقارية 1/1
لل  ةةرذ نلةة  إيجةةاةاي ر/  ر ل يةةادة الريمةة  الة سةةمالي  باليالمةة  نام ةةا  الاةةةا  يةةل يملاهةةا  سةةياماةاي اليراةيةة  راليةةأاد إدةا يةةيل 

 مخ ص ادسيهنو رخساةة إنخما  الريم .
 

مي ةةةادك منةةةيج مرةةةّدة ليلةةةو اسةةةياماةاي ر رةةةةا  لرانةةةةدة الرسةةة  الاابةةةي رنلةةة   سةةةا  نمةةةة اد يسةةةار ادسةةةيهنو لين يةةةذ يالمةةةة  ايةةةيل 
 ن .س .1 يبلغ سياماةاياال
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 غير المالية إنخفاض قيمة الموجودات 1/7
اةية إلة   ن هةا  رالةو لي ديةد إن اةان هنالةو مةا ي نلة  مةاجية  الرةيل المدةجة  لمرجردايهةا نهاي  اذ  يةةة يرةيةة أ  الاةا ييمذ 

رالةو لأل ةذ الرابلة  لإلسةيةداد   المرجرداي مد ييةضي إل  خساةة انخما  الريم . إاا رجةد مةا ياةية إلة  الةو يةيل يرةدية الريمة
 أ  ةاذ نةدل الةيمان مةن يرةدية الريمة  الرابلة  لإلسةيةداد ع ةذ م ةدد، يرةرل الاةةا   لي ديد خساةة إنخما  الريم  )إن رجدي(.

للنرد اليأ ييرد إليها اع ذ نمسه. ننةدما يماةن ي ديةد  سة  ير يةا ميررلة  راابية ،   الرابل  لإلسيةداد للر دة المنيجبيردية الريم  
ييل ير يا اع رذ المايةا  إل  ر داي منيج  للنرد م ددة،  ر ييل ير ييها إل    لة مجمرن  من الر ةداي المنيجة  للنرةد اليةأ 

 بي  لها.يمان ي ديد  س  ير يا ميررل  راا
 

إن الريمةةة  الرابلةةة  لنسةةةيةداد هةةةأ الريمةةة  اليادلةةة  لأل ةةةذ نام ةةةا  يالمةةة  البيةةةا  ر ميمةةة  االسةةةيخدال،  يهمةةةا  نلةةة . ننةةةد يريةةةيل ميمةةة  
االسيخدال، ييل خ ل اليد راي النردي  المسيربلي  المرةدةة إلة  ميمهةا ال الية  باسةيخدال ميةدذ خ ةل يياة  يرييمةاي السةر  ال الية  

 ني  لألمراذ رالمخا ة الخا   باع ذ.  للريم  ال م

 
 أ  اذ يل يردية الريم  الرابل  لإلسيةداد ع ذ ) ر لر دة منيج  للنرد( بما يرذ نن الريم  المدةج ، ييل يخمي  الريمة  المدةجة  

، إال الةةبس  ر الخسةاةةة   أ الر دة المنيج  للنرد( إل  الريم  الرابل  لإلسيةداد. ييل ادنيةاس بخساةة ادنخما  مبااة  ر لأل ذ )
 إاا اان اع ذ مياد يرييمه  ييل نندها يسجيذ خساةة ادنخما  اين يذ من مخ ص إنادة اليرييل.

 
الر ةدة المنيجة  للنرةد( إلة  الريمة  الميدلة  الرابلة   ر  أ  ال  إسيةجا  خساةة إنخمةا  الريمة  يةيل  يةادة الريمة  المدةجة  لأل ةذ )

الر ةدة المنيجة  للنرةد(  يمةا لةر لةل يةيل إ يسةار  ر ي يةد الريمة  المدةجة  الميدلة  نةن الريمة  المدةجة  لأل ةذ )لإلسةيةداد، ب يةن ال 
خسةةاةة إنخمةةا  الريمةة   ةةأ السةةنراي السةةابر . يةةيل يسةةجيذ إسةةيةجا  خسةةاةة إنخمةةا  الريمةة  مبااةةةة   ةةأ الةةةبس  ر الخسةةاةة إال إاا 

مهةةةا ر ةةةأ هةةةا  ال الةةة  يةةةيل يسةةةجيذ إسةةةيةجا  خسةةةاةة إنخمةةةا  الريمةةة  ا يةةةادة  ةةةأ اةةةان اع ةةةذ مةةةد يةةةل يسةةةجيله بالريمةةة  الميةةةاد يريي
 مخ ص إنادة اليرييل.

 المخصصات 1/8
نةةايج نةةن   ةدان سةةابر  راليةةأ ياةةرن مةةن الم يمةةذ  إسةةيداللأيةيل  خةةا مخ  ةةاي ننةةدما ياةةرن نلةة  الاةةا   ك إليةة ال مةةانرنأ  ر 

 ميا  يالميها بااذ مرار . اللجر  إل  يد   من المراةد ليسديد ادلي ال ريمان
 

مرابةذ ادلية ال ال ةالأ بنهاية   يةةة اليرةيةة مةا اعخةا للنمراي الميرما يسةديدها  إن المبلغ المييةس به امخ ص يماذ   ضذ يردية
ديد ادلية ال بادنيباة المخا ة رندل اليذايد المييل  بادلي ال. رنندما ييل ميةا  المخ ةص باسةيخدال اليةد راي النردية  المرةّدةة ليسة

ال الأ،  إن ميميه المدةج  هأ ميميه ال الي  لليد راي النردي  باسيخدال سية ييا  نمليةاي اليريةيل السةرمي  ال الية  بسةبر مةةرة 
 .الرمي رالمخا ة الم ددة لإللي ال

 مزايا الموظفين 1/9
اي السنري  رياااة السمة بنا   نل  الخةدماي المردمة  ييل نمذ اسي را  لنلي اماي المرّدةة السي راماي المرظمين المييلر  بادجا  

يةيل  يضةا  نمةذ مخ ةص باا ة  مبةالغ ماا ةذة نهاية  الخدمة  المسةي ر  للمةرظمين ر  من مبذ المةرظمين المةاهلين  ية  نهاية  السةن .
ة نةةن  يةةاي خةدميهل  يةة  مةن  يةة مةرا نأ درلةة  ادمةاةاي اليةبية  المي ةدة ر رةةا  لرةانرن اليمةذ  ةأ درلةة  ادمةاةاي اليةبية  المي ةد

نهاي  السن . ييل إدةا  االسي را  المييل  بادجا ة السنري  رياااة السمة ي ي بند م لرباي ميدارل ، بينمةا يةيل إدةا  المخ ةص 
 المييل  بماا آي نهاي  الخدم  ي ي بند م لرباي  ية ميدارل .

 
ر رةةةا  للرةةةانرن  المييلرةةة  بةةةالمرظمين المةةةرا نين ذمينةةةاي االجيمانيةةة اليامةةة  للميااةةةاي رالي المسةةةاهماي الم لربةةة  للهيةةةة  يةةةيل يسةةةديد

المييل  بالمياااي راليذميناي االجيماني . يةيل ي ميةذ  2111( لدرل  ادماةاي اليةبي  المي دة ال ادة  أ نال 9االي ادك ةمل )
 خنذ  يةة الخدم  للمرظمين. الةبس  ر الخساةةها  المساهماي نل  
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 الموجودات المالية 1/31
للا  ادنيةاس باذ المرجرداي المالي  بياةيخ الميةاجةة ننةدما ياةرن اةةا   ر بيةا   ةذ مةالأ بمرجةر نرةد يي لةر  ييل ادنيةاس را 

لمالأ بمرجةر الرمةي الم ةدد مةن مبةذ السةر  المينةأ. يةيل ميةا  المرجةرداي المالية  مبةدةيا  بالريمة  اليادلة  اةر ه يسليل اع ذ ا
بادضةةا   إلةة  ياةةاليس المياملةة ، مةةا نةةدا يلةةو المرجةةرداي الماليةة  الم ةةنم  بالريمةة  اليادلةة  مةةن خةةنذ الةةةبس  ر الخسةةاةة راليةةأ يةةيل 

 مياسها مبدةيا  بالريم  اليادل .
 

 جميا المرجرداي المالي  المييةس بها إما باليالم  الم مذة  ر بالريم  اليادل . ييل ميا 

 تصنيف الموجودات المالية 1/31/3
سةةياماةاي ر مرجةةرداي ماليةة  باليالمةة  الم مةةذة  :المةةةاي الياليةة  بي ةةنيس مرجردايهةةا الماليةة  ضةةمن الاةةةا  يرةةرل بالريمةة  اليادلةة  مةةن ا 

سياماة  الةبس  ر الخساةةخنذ   .اي بالريم  اليادل  من خنذ الدخذ الاامذ ا خةرا 

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وطريقة معدل الفائدة الفعلي  1/31/3

 د رمةاد اي النردالنر
يةراةيخ إسةي را    ةلي  بلةدخ البنةرو  رالرداةةا الر ةيةة اعجةذ النرةد مةن النرةد  ةأ ال ةندر  ر ة ةدة البنةرو ييارن النرد رمةاد اي

 .رييل ي نيمها امرجرداي مالي  باليالم  الم مذة انا   اهة  ر  مذل

 امل يذمين مدين  
اليةةةأ ال يةةةيل يةةةدارلها  ةةةأ سةةةر  ناةةة   رلهةةةا د يةةةاي اابيةةة   ر م ةةةددة رالةةةامل المدينةةة  اعخةةةةخ يةةةيل ي ةةةنيس امةةةل اليةةةذمين المدينةةة  
نام ا   ك إنخما   ةأ الريمة . يةيل ادنيةةاس بةدخذ المراةةد  باسيخدال  ةير  سية الماةدة الميلأ امرجرداي مالي  باليالم  الم مذة

 باسيانا  اعة دة المدين  م يةة اعجذ  ين يارن ادنيةاس بالماةدة  ية مادك. ،بإسيخدال سية الماةدة الميلأ

 إسياماةاي باليالم  الم مذة
 ين:ييل ميا   دراي الدين باليالم  الم مذة إاا يل ي ري  اذ من الاة ين اليالي

 
   ييل اد يماظ بالمرجرداي  أ إ اة نمرا  اعنمةاذ الةاك يهةدس إلة  اد يمةاظ بةالمرجرداي لل  ةرذ نلة  اليةد راي النردية

 الييامدي   ر

  الاةةةر  الييامديةة  للمرجةةرداي الماليةة  ينةةيج ننهةةا يةةد راي نرديةة   ةةأ يةةراةيخ م ةةددة راليةةأ هةةأ ر ةةدها د يةةاي ع ةةذ الةةدين
 يسأ.رالماةدة نل  المبلغ الةة

 
إن  دراي الةةدين اليةةأ ي رةة  هةةا  المي لبةةاي يةةيل مياسةةها مبةةدةيا  بالريمةة  اليادلةة  بادضةةا   إلةة  ياةةاليس المياملةة  )إال إاا اةةان مةةد يةةل 

يةةةيل مياسةةةها ال رةةةا   . دنةةةا ( 1/11/1 نظةةةة اديضةةةات  –ي ديةةةدها امرجةةةرداي ماليةةة  بالريمةةة  اليادلةةة  مةةةن خةةةنذ الةةةةبس  ر الخسةةةاةة 
  دنا (. ./1/11باسيخدال  ةير  الماةدة الميلي  بيد ين يذ إنخما  الريم  ) نظة إيضات  باليالم  الم مذة

 
ال را  لإلنيةاس المبدةأ، يجر نلة  الاةةا  إنةادة ي ةنيس  دراي الةدين مةن اليالمة  الم مةذة إلة  الريمة  اليادلة  مةن خةنذ الةةبس 

 بمي لباي اليالم  الم مذة.رالخساةة إاا يلية هدس نمرا  اعنماذ ب ين ال ييل اديما  
 

إن  ةير  ميدذ الماةدة الميلأ هأ  ةير  د يسار اليالم  الم مذة عدراي الدين رير يةا م ةاةيس المراةةد نلة  الميةةاي المةيب ة  
ميرمةا بها. إن ميدذ الماةدة الميلأ هر الميدذ الاك يخ ل بالضب  جميا المربرضاي لليةد راي النردية  المسةيربلي  خةنذ اليمةة ال

 عداة الدين  ر )نندما يارن الو مناسبا ( خنذ  يةة  م ة رالو إل   ا أ الريم  المدةج  نند ادنيةاس المبدةأ.
 

يمان للاةا   ن يرةة بدرن ةجر  رالو بياةيخ ادنيةاس المبةدةأ  ن يةيل ي ةنيس  داة الةدين اليةأ يمةأ بمي لبةاي اليالمة  الم مةذة 
م  اليادل  من خنذ الةبس  ر الخساةة إاا اان هاا الي نيس يللأ  ر يرلذ بااذ جرهةك ندل ي اب   نن  امرجرداي مالي  بالري

 الم اسب  لر يل ميا  اع ذ المالأ باليالم  الم مذة.
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 )يتبع( الموجودات المالية 1/31

  الربح أو الخسارةالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  1/31/1
 ر اليةةأ يمةةأ بالمي لبةةاي رلاةةن  نةةن   1/11/2إن  دراي الةةدين اليةةأ ال يمةةأ بمي لبةةاي اليالمةة  الم مةةذة المم ةةل   ةةأ اديضةةات 

ادلةة  مةةن خةةنذ الةةةبس  ر الخسةةاةة ننةةد ادنيةةةاس المبةةدةأ يةةيل مياسةةها بالريمةة  مامةةي المناةةذة بي ديةةدها امرجةةرداي ماليةة  بالريمةة  الي
 اليادل  من خنذ الةبس  ر الخساةة.

 
ال را  لإلنيةاس المبدةأ، يي لر من الاةا  إنةادة ي ةنيس  دراي الةدين مةن مرجةرداي مالية  بالريمة  اليادلة  مةن خةنذ الةةبس  ر 

هةدس نمةةرا  اعنمةاذ ب يةن يبةد  الر ةةا  بمي لبةاي اليالمة  الم مةةذة ريةر أ اليةد راي النرديةة   الخسةاةة إلة  اليالمة  الم مةةذة إاا يليةة
الييامديةة  لةةألداة بمي لبةةاي اليالمةة  الم مةةذة. إن إنةةادة ي ةةنيس  دراي الةةدين الم ةةددة امرجةةرداي ماليةة  بالريمةة  اليادلةة  مةةن خةةنذ 

 (  ية مسمرت به.1/11/2الةبس  ر الخساةة نند ادنيةاس المبدةأ ) نظة اديضات 
 

إن ادسةةياماةاي  ةةةأ  رةةةر  الملايةةة  يجةةةر ي ةةةنيمها امرجةةةرداي ماليةة  بالريمةةة  اليادلةةة  مةةةن خةةةنذ الةةةةبس  ر الخسةةةاةة إال إاا مامةةةي 
الاةا  بي ديد ادسياماة الاك ال ي يمظ بها للمياجةة بالريم  اليادل  مةن خةنذ الةدخذ الاةامذ ا خةة ننةد ادنيةةاس المبةدةأ امةا 

  دنا . 1/11/4ين  أ اديضات هر مب
 

إن المرجرداي المالي  بالريم  اليادل  من خنذ الةبس  ر الخساةة ييل مياسها بالريم  اليادل  رييل ادنيةاس بذي  مااسر  ر خسةاةة 
 نايج  من إنادة الريا   أ الةبس  ر الخساةة.

 
الةةبس  ر  ةأ لملاي  بالريم  اليادل  من خةنذ الةةبس  ر الخسةاةة  أ  رر  ا ن ب  اعةبات من ادسياماةاي إيةاداي ييل ادنيةاس ب

إدةاجهةا  ةأ بنةد ييل ر  ،اديةاداي 11 للميياة الم اسبأ الدرلأ ةملر را   نند يابيي    الاةا   أ إسينل  ن ب  اعةباتالخساةة 
 .الةبس رالخساةة " ا أ إيةاداي إسياماةاي"  أ

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  الموجودات المالية بالقيمة 1/31/4
ننةةد ادنيةةةاس المبةةدةأ، يماةةن للاةةةا   ن يرةةرل باخييةةاة بةةدرن ةجةةر  )لاةةذ  داة نلةة   ةةدة( رالةةو لي ديةةد ادسةةياماةاي  ةةأ  دراي 

 رةةر    رةر  الملاية  امرجةرداي ماليةة  بالريمة  اليادلة  مةن خةةنذ الةدخذ الاةامذ ا خةة. رال يسةةمس ي ديةد ادسةياماةاي  ةأ  دراي
 الم يمظ بها للمياجةة ضمن المرجرداي المالي  بالريم  اليادل  من خنذ الدخذ الاامذ ا خة.الملاي  

 
 لة  المياجةة إاا:ييد م يمظ بها لالمرجرداي المالي   إن
 
  يل إميناةها بااذ مبدةأ بهدس بييها  أ المسيربذ الرةير،   ر 

  ،داة مالية   لةنم   يلةأ لةديها دليةذر ميا  يديةها الاةا   م ددة دراي مالي  يماذ ج   من م مظ  نند ادنيةاس المبدةأ 
 ي ر   ةبات نل  المدخ الر ية.

 
ييل ميا  ادسياماةاي بذدراي  رر  الملاي  بالريم  اليادل  من خنذ الدخذ الاامذ ا خةة بالريمة  اليادلة  بادضةا   إلة  ياةاليس 

اليادلة  ريةةيل إدةا  المااسةر رالخسةاةة النايجة  مةةن يليةةاي الريمة  اليادلةة   ةأ الةدخذ الاةةامذ  المياملة . ريةيل مياسةها ال رةةا  بالريمة 
ا خة رييل يةاامها  أ إ ييا أ إنادة يرييل ادسياماةاي رننةدما يةيل إسةيبياد هةا  ادسةياماةاي  ةإن المااسةر رالخسةاةة الميةاامة  

  نيمها  أ الةبس ار الخساةة بذ ييل ي نيمها إل  اعةبات المسيبراة.ضمن إ ييا أ إنادة يرييل ادسياماةاي ال ييل إنادة ي
 

 ةةأ إسةةينل  الاةةةا ننةةد يابيةةي  ةة   الخسةاةة ر  الةةةبس ةةأ ادسةياماةاي  ةةأ  رةةر  الملايةة    ةةأ هةةا يةيل ادنيةةةاس بذن ةةب  اعةبةةات 
 ةةب  اعةبةةات يماةةذ برضةةرت إسةةيةداد جةة   مةةن اانةةي  نإاا  ، إالاديةةةاداي 11 للمييةةاة الم اسةةبأ الةةدرلأ ةمةةلر رةةا    ن ةةب  اعةبةةات

  أ الةبس رالخساةة.  يااليس ادسياماة. ييل إدةا  إيةاداي  ن ب  اعةبات  أ " ا أ إيةاداي إسياماةاي"
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  إنخفاض قيمة الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 1/31/1
 ، لي ديد إن اان هنالو ما ياية إل  إنخما   أ ميميهةاباليالم  الم مذة ، ييل مةاجي  ميل المرجرداي المالي بنهاي  اذ  يةة يرةية

   ل ةدن  ر نةدة   ةدان اانةي . ييل خم  ميم  المرجرداي المالي  ننةدما ياةرن هنةاو دليةذ مرضةرنأ بذنةه نييجةبياةيخ اذ يرةية
 مد  داي بيد ادنيةاس المبدةأ لأل ذ المالأ، يارن مد  اةي نل  اليد راي النردي  لإلسياماة.

 
 إن الدليذ المرضرنأ نل  إنخما  الريم  من الممان  ن يايمذ نل  ما يلأ:

 
 ر   يرباي مالي  هام  يراجهها الم دة  ر ال ةس المرابذ  

 ر  اد الماةدة  ر الد ياي اعساسي يخلس  ر يذخة  أ سد  

 . من الم يمذ  ن المرية  سرس يراجه إ نسا   ر إنادة هيال  مالي 

 
 مةةا بالنسةةب  لمةةةاي ميينةة  مةةن المرجةةرداي الماليةة  ماةةذ الةةامل المدينةة  اليجاةيةة  رالمرجةةرداي المريمةة   ةديةةا  نلةة   نهةةا  يةةة منخمضةة  

إن الدليذ المرضرنأ لإلنخما  بريم  م مظ  الامل المدين  مةد ياةمذ  سا  جمانأ. الريم ،  ييل يرييمها دنخما  الريم  نل  
الخبةةةة السةةابر  للاةةةا   يمةةا يخةةص ي  ةةيذ الةةد ياي، رال يةةادة  ةةأ نةةدد الةةد ياي الميةةذخةة  ةةأ الم مظةة  راليةةأ يييةةدخ ميةةدذ  يةةةة 

 .المدين راليالمي  الميةاب   ما يياة الامل ادسيدان  اما مد يامذ اليليةاي المل رظ   أ اعرضا  ادمي ادي  الم لي  
 

الةهرنةاي يةذاية  ريياة إن مبلغ ادنخما  بالريم  هر المة  بين ميم  اع ذ المدةج  رالريم  ال الي  لليد راي النردي  المسيربلي  
 المرّدةة رالمخ رم  بمرجر سية الماةدة الميلأ اعساسأ لأل ذ المالأ.الضماناي ر 
 

يمةة  المدةجةة  لأل ةةذ المةةالأ بمبلةةغ خسةةاةة ادنخمةةا  بالريمةة  مبااةةةة ، رالةةو لاا ةة  اع ةةرذ الماليةة  بإسةةيانا  امةةل يةةيل يخمةةي  الر
اليةةذمين المدينةة ،  يةةن يةةيل يخمةةي  الريمةة  المدةجةة  مةةن خةةنذ إسةةييماذ  سةةار مخ  ةةاي. ننةةدما يييبةةة إ ةةدخ امةةل اليةةذمين 

مةةة  رالمبلةةةغ المرابةةةذ  ةةةأ  سةةةار المخ  ةةةاي ريةةةيل إدةا   يةةة  يسةةةديداي المدينةة   يةةةة مابلةةة  للي  ةةةيذ يةةةيل ننةةةدها إنةةةدال مبلةةةغ الا
مسةةيربلي  مسةةةيلم  لمبةةةالغ يةةةل اليخ ةةةيص لهةةةا ضةةةمن  سةةةار المخ ةةةص. ريةةةيل ادنيةةةةاس بةةةاليليةاي  ةةةأ الريمةةة  المدةجةةة  ل سةةةار 

 . الةبس  ر الخساةةالمخ  اي  أ 

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 1/31/1
نيةاس بالمرجرداي المالي   ر  نندما ينيهأ ال رر  الييامدي  لليد   النردك من يلةو المرجةرداي المالية   ر يررل الاةا  بإللا  اد

نند ي ريذ المرجرداي المالي  ربما  يها جميا المااسر رالمخا ة المييلر  بملاي  المرجرداي المالي  إل   ةةس بخةة. إاا لةل يرةل 
امةةذ  ر لةةل يرةةل بي ريةذ جميةةا المااسةةر رالمخةةا ة المييلرةة  بملايةة  المرجةةرداي الماليةة  الاةةا  بي ريةةذ المرجةةرداي الماليةة  باةةاذ ا

سةيمةي بالسةي ةة نلة  يلةو المرجةرداي المالية  اليةأ يةل ي ريلهةا إلة   ةةس بخةة،  ةإن الاةةا  يرةرل بةادنيةاس بمراةةدها الميبرية   را 
إ يماظ الاةا  بااذ جةرهةك باا ة  مخةا ة رمنةا ا الملاية   نليها سدادها.  ما  أ  ال  ربالمرجرداي المالي  ر ك إلي اماي ييرج

 للمرجرداي المالي   إن الاةا  يسيمة بادنيةاس بالمرجرداي المالي .
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 أدوات حقوق الملكية المطلوبات المالية و  1/33

 الي نيس ادين  ر  داة ملاي  
ييل ي نيس الم لرباي المالي  ر دراي الملاية  ال ةادةة نةن الاةةا  بمرجةر   ةرخ اليةييبةاي الييامدية  المبةمة  رييةيةس الم لةرر 

 المالأ ر ك  داة ملاي . 

  دراي الملاي 
ا  بيةةةد خ ةةةل جميةةةا م لربايهةةةا. يةةةيل يسةةةجيذ  دراي الملايةةة  إن  داة الملايةةة  هةةةأ  ك نرةةةد يابةةةي  ةةة  ميبرةةةأ  ةةةأ مرجةةةرداي الاةةةة 

 الم دةة من مبذ الاةا  بالمبالغ المسيلم  بيد ين يذ م اةيس اد داة المبااةة.

 م لرباي مالي 
بالريمةةة  اليادلةةة  م ةر ةةةا  منهةةةا م ةةةاةيس  يضةةةل الم لربةةةاي الماليةةة  امةةةل اليةةةذمين الداةنةةة  رالم لربةةةاي اعخةةةةخ ريةةةيل مياسةةةها مبةةةدةيا  

الميةةامني ريةةيل مياسةةها ال رةةا  باليالمةة  الم مةةذة بإسةةيخدال  ةيرةة  ميةةدذ الماةةةدة الميلةةأ  يةةن يةةيل ادنيةةةاس بم ةةاةيس المراةةةد بنةةا   
 .، باسيانا  اعة دة الداةن  م يةة اعجذ  ين يارن ادنيةاس بالماةدة  ية مادكنل  الياةد الميلأ

 
يسةةار اليالمةة  الم مةةذة للم لربةةاي الماليةة  رير يةةا م ةةاةيس المراةةةد نلةة  الميةةةاي هةةأ  ةيرةة  د    ةيرةة  ميةةدذ الماةةةدة الميليةةإن 

 ةةأ إ ةةاة اليمةةة الةةد ياي النرديةة  المسةةيربلي  الميرميةة   بالضةةب  ميةةدذ الماةةةدة الميلةةأ هةةر الميةةدذ الةةاك يخ ةةلإن المةيب ةة  بهةةا. 
 اسبا.نندما يارن الو من ،الميرما للم لرباي المالي   ر خنذ  يةة  م ةال منأ 

 إللا  ادنيةاس بادلي اماي المالي 
  ر إللاةه  ر إنيها  مديه. للاةا  ييل اسييما  االلي ال الييامدك ر  نندما بإللا  االنيةاس بالم لرباي المالي   الاةا يررل 

 أدوات مالية مشتقة  1/33
 .الماةدةنررد مرايض   سياة باسيخدال دة بالدخرذ  أ  دراي مالي  ماير  دداةة ييةضها لمخا ة سية الماة الاةا يررل 

 
نةد ييل يسجيذ المايراي المالي  مبدةيا  بالريم  اليادل  رالةو بيةاةيخ نرةد اعداة الماةير ، ريةيل إنةادة مياسةها ال رةا  بالريمة  اليادلة  ن

ليادلة  مرجبة ، رام لربةاي ننةدما نهاي  اذ  يةة يرةية. يةيل إدةا  جميةا الماةيراي بالريمة  اليادلة  امرجةرداي ننةدما ياةرن الرةيل ا
ياةةرن الرةةيل اليادلةة  سةةالب . يةةيل ي ةةنيس الماةةيراي امرجةةرداي  يةةة ميدارلةة   ر م لربةةاي  يةةة ميدارلةة  إاا اانةةي المةةدة الميبريةة  

اةةةهةا . يةةةيل إدةا  الماةةةيراي اعخةةةةخ  12اةةةهةا  راةةةان مةةةن  يةةةة الميرمةةةا ي ريرهةةةا خةةةنذ  12السةةةي را  اعداة الماةةةير   ااةةةة مةةةن 
 جرداي ميدارل   ر م لرباي ميدارل . امر 
 

الريل اليادل  للمايراي براس   مريمين مسيرلين بادااةة إل   سياة سرمي  مدةجة ، رنمةاا  يةد راي نردية  مخ ةرم ،  ييل إ يسار
 رنماا   سياة مييةس بها  سبما يارن منةما . 

 
ننةةةد  الخسةةاةة ر  الةةةبسماةةةير   يةةة الماهلةة  لم اسةةب  الي ةةر   ةةأ يةةيل االنيةةةاس بةةاليليةاي  ةةأ الريمةة  اليادلةة  لةةألدراي الماليةة  ال

  دراها. 

 توزيع األرباح 1/31
يةةيل ادنيةةةاس بير يةةا  ةبةةات المسةةاهمين ام لربةةاي  ةةأ البيانةةاي الماليةة  للاةةةا   ةةأ الميةةةة اليةةأ يةةيل  يهةةا مرا رةة  المسةةاهمين نلةة  

 ير يياي اعةبات.
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 اإلعتراف باإليراد  1/34
 ييل ميا  اديةاد بالريم  اليادل  للمبلغ المسيلل  ر الاك سييل إسينمه خنذ المساة ادنييادك لألنماذ. 

 اديجاةاي إيةاداي
ريةةيل إدةاجهةةا  المةةاجةة ب ةيرةة  الرسةة  الاابةةي رنلةة  اةةةر  يلةةو اليرةةرد اليراةيةة ياماةاي يةةيل إ يسةةار إيةةةاداي اديجةةاةاي مةةن ادسةة

 .بال ا أ من ادسيهنو المييل  بها رالم اةيس اعخةخ

 إيةاداي المراةد
 . الميةاي ال مني  رالمبالغ اعساسي  رميدذ سية الماةدة الم ب نل   سا  بإيةاداي المراةد ييل ادنيةاس 

  ب  اعةباتإيةاداي  ن
 ييل ادنيةاس بإيةاداي ان ب  اعةبات نندما يارذ للاةا     اسينمها.

 المايسب  رم اةيمهاالي ر اليم
يةةيل ادنيةةةاس بةةاليمرالي المايسةةب  ننةةد إيمةةال إنةةادة اليةةذمين ريةةيل ادنيةةةاس بم ةةاةيس اليمةةرالي ننةةد إ ةةداة رايرةة  اليةةامين بنةةا   

 ا ما اةااي اليذمين ر  ر الرس ا .نل  الاةر  رالميدالي الميم  نليه

 ت أجنبيةعمال 1/31
 .الاةا للة  ها  البياناي المالي   إن الدةهل ادماةايأ )الدةهل( هر اليمل  الساةدة رنمل  الية   أ 

 
ة يةةيل يسةةجيذ الميةةامني بةةاليمني بخةةنس اليملةة  المسةةيخدم   ةةأ الاةةةا  )اليملةة  اعجنبيةة ( نلةة   سةةا   سةةياة ال ةةةس السةةاةد

، يةةيل إنةةادة ي ريةةذ البنةةرد الماليةة  المدةجةة  بةةاليمني اعجنبيةة  نلةة   سةةا   سةةياة  يةةةة يرةيةةةاةةذ  بنهايةة بيةةاةيخ يلةةو الميةةامني. 
. يةةيل إنةةادة ي ريةةذ البنةةرد  يةةة الماليةة  بةةاليمني اعجنبيةة  راليةةأ يظهةةة بريميهةةا اليادلةة  نلةة   سةةا  بةةالو اليةةاةيخال ةةةس السةةاةدة 

ند ي ديد الريم  اليادل  لها. ال ييل إنادة ي ريذ البنةرد  يةة المالية  بةاليمني اعجنبية  راليةأ يةيل مياسةها  سياة ال ةس الساةدة ن
  برا  لليالم  الياةيخي .

 
 . أ الميةة اليأ ناذي  يها الةبس  ر الخساةةي ريذ اليمني  أ مةرماي ب ادنيةاسييل 
 
 
 ير المؤكدللتقدير غ ةومصادر رئيسيحساسة ة يمحاسبأحكام  4
 

، ريرةديةاي، را يةاضةاي   اةالبايخةاا الاةةا  مامةي إداةة ، 1رالمرضة    ةأ اديضةات  للاةةا خنذ ي بي  السياساي الم اسةبي  
ميين  ليسي جلية  الرضةرت مةن م ةادة  خةةخ. يييمةد اليرةديةاي راال يةاضةاي المةيب ة  بهةا نلة  الخبةةة الياةيخية  رنرامةذ  خةةخ 

 الممان  ن يخيلس النياةج الميلي  نن ها  اليرديةاي.يييبة ااي ننم . رمن 
  

يةةيل مةاجيةة  هةةا  اليرةةديةاي راد يةاضةةاي باةةاذ مسةةيمة. يةةيل يسةةجيذ ادخةةينس  ةةأ اليرةةديةاي الم اسةةبي   ةةأ الميةةةة اليةةأ يةةيل  يهةةا 
  يلةو الميةةة.  مةا  ةأ  الة  اةرن إنادة مةاجي  ها  اليرديةاي رالو  أ  ال   ن الييديني النايج  نن إنادة اليرييل يااة  ر  نلة

رالميةةةاي المسةةيربلي   يةةيل يسةةجيلها  ةةأ يلةةو الميةةةاي. إن الييةةديني النايجةة  نةةن إنةةادة مةاجيةة  اليرةةديةاي يةةااة  ةةأ  يةةةة المةاجيةة  
اع اةةال راليرةةديةاي ال ساسةة  اليةةأ ايخةةايها ادداةة راليةةأ لهةةا مخةةا ة هامةة  مةةد ينةةيج ننهةةا ييةةديني ماديةة  نلةة  المبةةالغ المدةجةة  

 للمرجرداي رالم لرباي خنذ السن  المالي  الرادم  هأ اما يلأ:
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 )يتبع( للتقدير غير المؤكد ةومصادر رئيسيحساسة ة يمحاسبأحكام  4

 تصنيف اإلستثمارات 4/3
بالريمة  اليادلة   ر اإسةياماةاي  مةن خةنذ الةدخذ الاةامذ ا خةةيررل إداةة الاةا  بي نيس ادسةياماة اإسةياماةاي بالريمة  اليادلة  

 اامهةةا  يمةةا إاا اانةةي هةةا   ننةةد اةةةا  يلةةو ادسةةياماةاي. ننةةد إيخةةاا  باليالمةة  الم مةةذة ر إسةةياماةاي  الخسةةاةة رالةةةبس  ذ خةةنمةةن 
 ر  الخسةةاةة رالةةةبس  إسةةياماةاي بالريمةة  اليادلةة  مةةن خةةنذ  ر  بالريمةة  اليادلةة  مةةن خةةنذ الةةدخذ الاةةامذ ا خةةةادسةةياماةاي هةةأ 
 الةةدرلأ الي ةةنيس امةةا هةةأ مبينةة   ةةأ المييةةاةلاةةةا  بيةةين ادنيبةةاة الاةةةر  اليم ةةيلي  لي ديةةد هةةاا  خةةاي إداةة ا باليالمةة  الم مةةذة
 . إن ادداةة مريني  بذن ادسياماةاي مد يل ي نيمها ب رةة مناسب .اعدراي المالي  – 9ةمل  لليراةية المالي 

 إنخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة 4/3
 ةةيذ مةةن امةةل اليةةذمين المدينةة ، ننةةد رجةةرد إماانيةة  نةةدل ي  ةةيذ يلةةو الةةامل باةةاذ اامةةذ. إن ي ديةةد يةةيل يرةةدية الريمةة  الرابلةة  للي 

، ل  الماليةة  ل ةاملأ بةةرالص اليةةذمينرجةرد إنخمةةا   ةأ ميمةة  امةةل اليةذمين المدينةة ، يي لةةر مةن ادداةة يريةةيل مسةةيرخ المةن ة رالسةةير 
 2111اةيخية  للاةةا  رالدةاسةاي اليم ةيلي  اليةأ يمةي خةنذ نةال راالو ييل مةاجية  نسةر الي  ةيني بنةا   نلة  الميلرمةاي الي

دةهةةةل  151115122بلةةةغ  2111ديسةةةمبة  11الرانرنيةةة  للاةةةةا . إن إنخمةةةا  ميمةةة  امةةةل اليةةةذمين المدينةةة  امةةةا  ةةةأ  الةةةداةةةرة ك 
 دةهل(. 15.115111: 2112)

عادة التأمينإنخفاض قيمة  4/1  المبالغ المستحقة من شركات التأمين وا 
نادة اليذمين منإمااني  ي  يذ المبالغ المسي ر  بمةاجي  ادداةة  ليرر   إن  ااةي  ها  المبةالغ مسةي ر بانيظال.  اةااي اليذمين را 

نةةادة اليةةذمين مةةن اةةةااي اليةةذمين  ريةةيل يسةةري  هةةا  اعة ةةدة بانيظةةال مةةن مبةةذ الجهيةةين ريةةيل ااي سةةمي   يبةة   رنالميةة  م ليةة را 
ضةةرةة دنةداد مخ ةص دنخمةا  ال  هبذنة مرينية داةة اد إن . اسةينادا  إلة  اليريةيل  نةن ،ال سةارسدادها بانيظال بةد ياي نلة  

نادة اليذمين ميم  الامل المدين   .من اةااي اليذمين را 

 تقييم اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمين 4/4
الم البةةةاي المرمر ةةة  ليرةةةرد اليةةةذمين نلةةة   نةةةه  ااةةةة اليرميةةةاي الم اسةةةبي  ال ساسةةة   يييبةةةة يرةةةدية ادلي امةةةاي النهاةيةةة  النايجةةة  نةةةن

للاةا .  ين هنالو نرامذ  ية ماادة اليأ يجةر  خةاها بادنيبةاة ننةد يرةدية ادلية ال اليةأ سةيررل الاةةا  بيسةديد  ال رةا  مرابةذ 
 بيةان المةاة  المةالأية  لياةاليس الم البةاي المبلةغ ننهةا بيةاةيخ ها  الم الباي. ييل يردية ادلي اماي النااة  لاٍذ من الريمة  الميرم

. إن ادليةة ال للم البةةاي المبلةةغ ننهةةا بنهايةة   يةةةة اليرةيةةةرالريمةة  الميرميةة  لياةةاليس الم البةةاي الميابةةدة راليةةأ لةةل يةةيل ادبةةنغ ننهةةا 
ب  نل   دة ٌابللي للاةا  ريرديةاي الاةا  إسينادا  إلة  راليأ لل ييل سدادها ييل يرديةها إسينادا  إل  الميلرماي المييلر  باذ م ال

يةيل إنةادة يريةيل يرةةدية  بنهاية  اةذ  يةةة يرةيةةالم البةاي المسةددة للميةةاي السةابر  المييلرة  بالم البةاي الميابةدة ر يةة الٌمبلةغ ننهةا. 
 الم الباي لاماييها رييل ييديذ المخ ص بنا   نل  الو.

 إختبار كفاية اإللتزام 4/1
يةيل ي بية  إخيبةاةاي اماية  ادلية ال للي رة  مةن اماية  إلي امةاي نرةرد اليةذمين. يرةرل الاةةا  بإسةيخدال   ضةذ  بنهاي  اذ  يةةة يرةيةة

اليرديةاي لليد راي النردي  الييامدي  المسيربلي ، اددنا اي المسيلم ، الم اةيس ادداةي  راالو إيةاداي ادسياماةاي من اع رذ 
 .الةبس  ر الخساةةو ادلي اماي رالو بهدس يرييل اماي  ادلي ال. ييل إاباي  ك نرص مبااةة  أ اليأ يدنل يل

 اإلستثمارات العقارية إنخفاض قيمة   4/1
اليةأ اسةيخدال يرنيةاي اليريةيل المربرلة  ب، دنخمةا  الريمة   ةأ  ةاذ رجةرد مااةةاي دنخمةا  الريمة  ادسياماةاي اليراةية ييل يرييل 
إن ادداةة . يةيل مراةنة   ةا أ الرةيل ال الية  بالمبةالغ المدةجة  ليريةيل  ك انخمةا  م يمةذ. ةها من مبةذ  ةةس االةن مسةيرذييل يردي
 .دنخما  الريم  نل  ادسياماةاي اليراةي دنداد مخ ص  نه ال ضةرةة مريني  
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 ومعدات ممتلكات 1
  

  مباني  
أثاث وتركيبات 
  سيارات  ومعدات مكتبية

 معدات وملحقات 
  الحاسب اآللي

أعمال رأسمالية    
 المجموع  قيد التنفيذ

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  
             التكلفة

 9511259.1  -  159195911  12.5114  451115244  -  2112يناية  1
 151115141  4.25291  4115142  -  4225119  -  إضا اي

 (1115111 ) -  -  (1115111 ) -  -  سيبيادايا
م رذ من إسياماةاي 

 نراةي 
 

15.115941  -  -  -  -  15.115941                           
 11511151.1  4.25291  454115111  115114.  521952.1.  15.115941  2111يناية  1

 .15491521  25411  ..1521154  12.5111  915411  -  إضا اي
                           (.191511 ) -  (115111 ) (.111511 ) -  -  سيبيادايا

              39.483.331  414.197  1.111.911  111.999  1.179.111  7.111.941  3131ديسمبر  13
             ك المتراكماالستهال 

 59115221.  -  252415121  4195191  .15212511  -  2112يناية  1
 151145111  -  1145122  1125124  1215114  -  م مذ خنذ السن 

 (1115111 ) -  -  (1115111 ) -  -  اسيبياداي
م رذ من إسياماةاي 

 نراةي 
 

11451.1  -  -  -  -  11451.1              
             
 151.15111  -  259115.49  .214511  451195119  11451.1  2111يناية  1

 ..1591151  -  1115121  .12.511  1215199  115411.  م مذ خنذ السن 
 (1195111 ) -  (115111 ) (11.5911 ) -  -  اسيبياداي

             
             

 9.943.718  -  1.139.147  314.717  4.733.888  3.111.331  3131ديسمبر  13
             

             المدرجةالقيمة 
 9.141.413  414.197  3.974.818  113.393  111.771  1.343.811  3131ديسمبر  13
             
             

 1151115144  4.25291  154125211  11159.9  151995.14  151425291  2112ديسمبة  11
             
 

  .ي سيناي نل  المبانأ المسيذجةة لمةر  الاةا الب خنذ السن  اعنماذ الة سمالي  ميد الينميا يييل 
 

 . أ درل  ادماةاي اليةبي  المي دة مرجردة ميدايالمميلااي ر الاا   إن 
 

مةةن إسةةياماةاي  هي ريلةممةةا  دخ إلةة   بةةذ المالةومةةن مدبةأ  ةةأ  الخلةةيج اليجةاةك بنايةة مةن  يةل إاةةلاذ جةة   2112ديسةةمبة  11 ةأ 
مةا االسةيهنو الميةةاال دةهةل  15.115941الي ريةذ يةاةيخ بالياةيخية  لهةاا الجة    اليالمة إلة  المميلاةاي رالميةداي. بللةي  نراةي 
 .دةهل 11451.1البالغ 
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 ستثمارات عقاريةإ 1
 المجموع  دبيبناية   بناية المصفح بناية العين  بناية أبوظبي 

 درهم درهم درهم درهم درهم 

      
      التكلفة

 1514.5119. 115.1159.1 511.5119. 5411..159 4..2.54115 2112يناية  1
 1115991 1115991 - - - إضا اي

 (15.115941) (15.115941) - - - ي رميدايم رذ إل  مميلاا
      
      
 4151415119 151115111 511.5119. 5411..159 4..2.54115 2111يناية  1
      
      

 41.841.719 1.118.111 1.371.779 1.911.411 31.417.114 3131 ديسمبر 13
      
      

      استهالكات متراكمة
 1451.15129 11.5141 151215422 159.45411 4..2.54115 2112يناية  1

 .152.1521 91.5111 14151.2 - - م مذ خنذ السن 
 (11451.1) (11451.1) - - - م رذ إل  مميلااي رميداي

      
      
 1.51.15291 1..1215 159125114 159.45411 4..2.54115 2111يناية  1

 1115111 4215.14 14151.2 - - م مذ خنذ السن 
      
      

 11.833.377 3.347.193 3.114.331 1.914.411 31.411.114 3131 ديسمبر 13
      
      

      المدرجةالقيمة 
 8.114.113 1.311.919 3.873.111 3.111 3.111 3131  ديسمبر 13

      

      
 151915441 5.115441. .15211511 15111 15111  2112ديسمبة  11

      

 
مةةد يةةل ي ديةةدها ر رةةا   2112ديسةةمبة  11ر  2111ديسةةمبة  11امةةا  ةةأ  المم ةةس ننهةةا إن الريمةة  اليادلةة  لإلسةةياماةاي اليراةيةة 

بةةيييش السادة/ إن  .، ليسي لهل  ل  بالاةا مسيرلرنمريمرن  رهل : مريمأ مرجردايبةيييش اةيبيانالاك مال به السادة/ لليرييل 
مرجرداي، ييمييرن بالماهني المناسب  رالخبةةة ال دياة   ةأ يريةيل نرةاةاي  ةأ مرامةا ااي  ةل . يةل ي ديةد الريمة   اةيبيان: مريمأ

% 9ر  %1 الةةدخذ. إن اد يةاضةةاي الةةيسةةي   ةةأ منهجيةة  اليريةةيل هةةر ميةةدذ الةسةةمل  الةةاك ييةةةارت بةةيناليادلةة  بإسةةيخدال  ةيرةة  
ليرةةاةاي  ال اليةة  سةةياة الميةةامني   ةيرةة  المراةنةة  السةةرمي  اليةةأ يياةة ا  اديجةةاة اليةةأ يةةل ال  ةةرذ نليهةةا نلةة   سةة ر سةةياة
ياةن هنةاو  ك لةل . ال ةالأ هر ادسيخدال مد  نيبة إسيخدال لليراةاي نل  ر  ضذ  إنيردية الريم  اليادل  لليراةاي،  نند. مماال 

يةل إنيبةاة  سةالير ريةيل نلة  بيانةاي السةر ، رباليةالأ . ال يسيند المدخني المسيخدم   ةأ اليالسن يليية  أ  سلرر اليرييل خنذ 
 .1اليرييل ليارن ضمن المسيرخ 

 
 المميلااي اليالي :بنا  سياماةاي اليراةي  يالم  اديماذ 

 
 مبنى المركز الرئيسي في أبوظبي )أ(
 

للمةاة  الةةيسةأ  مةا ال رابة   راب  من المبن  امااير  خم . يالذ الاةا  1911لهاا المبن  خنذ نال  بنا انيهي  نماذ ال
دةهةةةل  1451115111الريمةةة  اليادلةةة  المرةةةدةة لهةةةاا اليرةةةاة هةةةأ إن  خةةةةخ.  لجهةةةاياعةبيةةة  ناةةةةة الميبريةةة   هةةةةأ مير ةةةةةة لإليجةةةةاة 

 دةهل(. 1251915111 :2112)
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 )يتبع( ريةستثمارات عقاإ 1
 
 مبنى العين (ب)
 

. ياةةلذ  ةةة  الاةةةا   ةةأ اليةةين ن ةةس  ةةاب  الميةة انين الاةةانأ.  مةةا المسةةا   1992لهةةاا المبنةة  خةةنذ سةةن   بنةةا انيهةةي  نمةةاذ ال
 :2112دةهةةل ) 1251115111الريمةة  اليادلةة  المرةةدةة لهةةاا اليرةةاة هةةأ إن  خةةةخ. جهةةاي الميبريةة   هةةأ مخ  ةة  لإليجةةاة إلةة  

 ةهل(.د 115.115111
 
 مبنى المصفح (ج)
 

يخة ين ربةامأ المخة ن ميةر ة لإليجةاة ل. يالذ الاةا  ن س من رة  المخةا ن ل2111سن   خنذلهاا المبن   البنا انيهي  نماذ 
الريمةةة  اليادلةةة  المرةةةدةة لهةةةاا اليرةةةاة هةةةأ إن  . ةةةأ الم ةةةمس لاةةةةا اامةةةة   يسةةةيخدل خةةةةخ. إن الجانةةةر اعمةةةامأ للمبنةةة   لجهةةةاي

 دةهل(. 951115111 :2112هل )دة  1152415111
 
 دبيمبنى  (ج)
 

الجةة     مةةا ضةةمن مميلاةةاي رميةةداي" مسةةجذال ةةاب  "ياةةلذ الاةةةا  ن ةةس . 2111 سةةن  خةةنذلهةةاا المبنةة   البنةةا انيهةةي  نمةةاذ 
ال ةاب ( )الريم  اليادل  المرةدةة لهةاا اليرةاة إن . ضمن إسياماةاي نراةي " مسجذ"  خةخ لجهايمير ة لإليجاة   هرالميبرأ منه 

 هةةةةةةةأ نرةةةةةةةاةك سةةةةةةياماةاإالم ةةةةةةةنس الريمةةةةةةة  اليادلةةةةةةة  للجةةةةةة    إن دةهةةةةةةل(. 1154115111 :2112دةهةةةةةةةل ) 1154115111هةةةةةةأ 
 دةهل. 151115.11

 
 مةا  ة  مبنة  الم ةمس  رةد يةل  مبانأ  برظبأ راليةين بةدرن يالمة ،منس المجل  الينمياك دماةة  برظبأ اعةاضأ المايدة نليها 

 .إيجاة  ريذ اعجذ من داةةة يخ ي  المدن ربلدي   برظبأال  رذ نليها بمرجر نرد 
 

المبااةةة المييلرة   الياةليذم ةاةيس رالنايجة  نةن نرةرد اديجةاة راةالو  ادسةياماةاي اليراةية بللي اديةاداي الم ررة  مةن إيجةاة 
 بها ما يلأ:

  3131 
 درهم

 2112 
 دةهل

     
     

 54195441.  1.143.738  إيةاداي إيجاة
      (25.1.5121 ) (3.311.737 ) م اةيس الياليذ المبااةة

     
  1.793.133  259115121      
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11  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 
 إستثمارات في أوراق مالية 7
 

  أ نهاي  ياةيخ اليرةية مم ل   دنا .اما سياماةاي الاةا  إن إ
  3131 

 مدره
 2112 

 لدةه
     من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلةإستثمارات 

 1.151915111  143.133.113  مدةج سياماةاي  أ  سهل م لي  إ
 21511951.1  31.173.349  مدةج سياماةاي  أ  سهل م لي   ية إ
           2452115111  39.313.831  م ا ظ إسياماةي سياماةاي  أ إ

      41454115.12  184.311.173  القيمة العادلة في
     بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإستثمارات 

 .2115.1  17.733.881  مدةج سياماةاي  أ  سهل م لي  إ
 159115111  1.384.714  مدةج سياماةاي  أ  سهل م لي   ية إ
 111511251.1  333.331.113  اسياماةي   ظام سياماةاي  أ إ

           112512959.1  339.991.913  إسياماةاي  أ م ا ظ سنداي
      291512951.1  173.118.317  القيمة العادلة في

     بالتكلفة المطفأةإستثمارات 
      -  18.919.414  باليالم  الم مذة سنداي

     الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل الدخلإستثمارات 
 418.477.111  414.413.113  يناية  1 أ  م  اليادل الري

 (13.111.494 ) (11.197.911 ) إسيبياداي
           (3.171.197 ) 331.113.933   أ الريم  اليادل   دة   أ الدخذ الاامذ ا خة (نرص يادة/ )

      414.413.113  184.311.173  القيمة العادلة في
     بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةإستثمارات 

 341.411.811  391.139.117  يناية  1 أ  م  اليادل الري
 311.177.181  137.434.834  مايةياي
 (347.117.183 ) (333.113.317 ) إسيبياداي

           (3.137.144 ) (31.984.177 ) نرص  أ الريم  اليادل   دةجي  أ الةبس  ر الخساةة
      391.139.117  173.118.317  القيمة العادلة في

     بالتكلفة المطفأةإستثمارات 
 -  -  يناية  1 أ اليالم  الم مذة 

 -  19.384.811  مايةياي
 -  (334.433 ) يسديد ة   الماذ

           -  (31.988 ) ننرةإ ما  
      -  18.919.414  في التكلفة المطفأة
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14  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 
 إستثمارات في أوراق مالية )يتبع( 7
 

جااب  سنداي  ي  ياةيخ االسي را  ريذمين ناةداي الب بني  اد يماظالاةا  نل  م مظ  دخذ اابي  إسي راي، 2111 أ نال 
السةنداي ال ةادةة  ةأ من رة  الاةة    ةأ نلة  الم مظة  ادسةياماة. يجر المسيلم  إنادة اسياماة الرساةل ذمن خن  ريل  اعجذ

دةهل بسند را د، اةا  درلمين لل امة ، الةاك ي يةرك نلة   2145411البالغ  ماذاليسديد ة    يييل اعرس ، بما  أ الو يةايا. 
 .مي ة إ ما 

 
 :اما يلأ رهلإلسياماةاي  الير يا الجلةا أإن 
  3131 

 مدره
 2112 

 لدةه
     

 2159215114.  833.931.197  داخذ درل  ادماةاي اليةبي  المي دة
      .1115111521  383.133.131  خاة  درل  ادماةاي اليةبي  المي دة

     
  991.334.333  11151115219      
 
 
 قانونية وديعة 8
 

هةةةةل(  ردنةةةةي لةةةةدخ البنةةةةو بمرجةةةةر الرةةةةانرن دة  1151115111 :2112دةهةةةةل ) 1151115111بلةةةةغ إن الردييةةةة  الرانرنيةةةة  يماةةةةذ م
اليةةذمين رال يماةةن اسةةيخدال هةةا  الردييةة  بةةدرن  ان مسةةب  مةةن هيةةة  اليةةذمين  بإناةةا  هيةةة الخةةاص  2111( ليةةال 1االي ةةادك ةمةةل )

 لدرل  ادماةاي اليةبي  المي دة.
 
 
 جهات ذات عالقة 9
 

لةةة  ية ننمةةة   نضةةةا  مجلةةة  إداةة الاةةةةا  رالر ةةةداي اعخةةةةخ راليةةةأ لةةةديهل الرةةةدةة نلةةة  الةةةي ال  ر اليةةةذان الجهةةةاي ااي نمييضةةة
اةذي يلةو اعة ةدة مةن ميةامني يجاةية  ن دي ةيمظ الاةةا  بذة ةدة مهمة  مةا يلةو الجهةاي رمة   باةذنها.ليالرةاةاي المالي  راليالي

 (.11 إيضات)ةاجا  الص يذمين املأ بر من  مسي  من  ا  اعة دة ج  يماذ يلو . اما يلأ
 
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

      154145111  1.711.111  )  ةاس ااي ننم  بمجل  ادداةة( مسي   من  املأ برالص اليذمين
     

      4115211  313.148  )  ةاس ااي ننم  بمجل  ادداةة( م لرر ل املأ برالص اليذمين
 

يةاةيخ سةاب  عة ةدة مسةي ر  مةن جهةاي ااي ننمة  نةيج ننهةا نةدل يسةديد مةنهل  يةن  ن ميظةل الجهةةاي  لةي  لةدخ الاةةا   ك
ديسةمبة  11نخما  ميم  اعة دة المسي ر  من جهاي ااي ننم  اما  أ دمخ ص  ال يرجدهأ جهاي يملاها المساهمرن. 

 .2112ر  2111
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1.  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 
 )يتبع( جهات ذات عالقة 9
 

 مامي الاةا  خنذ السن ، بإبةال ميامني ما جهاي ااي ننم  ااني اما يلأ:
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

      951415.91  1.173.141  ع ةاس ااي ننم  بمجل  ادداةة إجمالأ  مسا  ماييب 
     

      599.5121.  4.198.394  ااي ننم  بمجل  ادداةة ع ةاس م الباي مسددة
     

      159115111  3.971.111  (11)إيضات  ماا آي  نضا  مجل  ادداةة
     

      1151115121  33.144.919  ماا آي المديةين الةةيسيين
 

الخةةاص  رييدينيةةه 1914لسةةن   (1االي ةةادك ةمةةل ) ر رةةا  لبنةةرد الرةةانرن يخضةةا ماا ةةآي مجلةة  ادداةة لمرا رةة  المسةةاهمين رهةةأ
 ةةةأ درلةةة  ادمةةةاةاي اليةبيةةة  المي ةةةدة. إن ماا ةةةآي المةةةديةين الةةيسةةةيين هةةةأ ر رةةةا  ليرةةةرد اليمةةةذ الميمةةة  نليهةةةا بالاةةةةااي اليجاةيةةة  

 رالمييمدة من مبذ مجل  ادداةة. 
 
 

 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 31
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     مطلوبات التأمين

 11159.15144  141.111.131  م الباي ُمبلغ ننها  ية مسددة -
 .41591.512  11.381.189  م الباي ميابدة لل ُيبلغ ننها -
      1195.125119  111.198.911   مسا  يذمين  ية مايسب  -
     
  717.389.318  11954445111      

     معيدي التأمين مستردة من
 211519151.1  313.198.147  م الباي ُمبلغ ننها  ية مسددة -
 11511151.4  43.139.133  م الباي ميابدة لل ُيبلغ ننها -
           19251425.12  384.994.331   مسا  يذمين  ية مايسب  -
  489.333.388  41151415122      

     صافي -مطلوبات التأمين 
 15911..5..  84.111.119  م الباي ُمبلغ ننها  ية مسددة -
 951145911  31.117.318  م الباي ميابدة لل ُيبلغ ننها -
      11154115211  311.414.841   مسا  يذمين  ية مايسب  -
     
  348.117.181  11251115111      
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11  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13منتهية في للسنة ال
 
 

 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين )يتبع( 31
 

 ااني ال ةا   أ م لرباي نررد اليذمين رمرجرداي نررد إنادة اليذمين خنذ السن  اما يلأ:
 
  3131  2112 
 ا أال   إنادة اليذمين  ادجمالأ  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
 دةهل  دةهل  دةهل  درهم  درهم  درهم  

             مطالبات
 .15141511.  21154.95221  21152115911  11.117.988  311.198.711  138.911.744  م الباي ُمبلغ ننها

 151115412  2459115112  1151115.14  9.184.973  13.111.114  41.981.131  م الباي ميابدة لل ُيبلغ ننها
             
             

 1154495241  .2115111511  2..11151195  11.343.919  394.199.331  119.943.119  المجموع كما في بداية السنة
 (14.51445111 ) (141512151.1 ) (29254125114 ) (311.138.341 ) (311.931.111 ) (131.938.391 ) خنذ السن  مسددةالباي م 

 .1415111512  21.54.151.1  1415.9.5111  387.417.438  371.119.118  113.771.431   يادة  أ الم لرباي
             
             

 1.524259.9  29451995111  1.959425119  97.113.317  114.338.118  413.791.111  السنةنهاية الرصيد في 
             
             

 15911..5..  211519151.1  11159.15144  84.111.119  313.198.147  141.111.131  م الباي ُمبلغ ننها
 951145911  11511151.4  .41591.512  31.117.318  43.139.133  11.381.189  م الباي ميابدة لل ُيبلغ ننها

             
             

 1.524259.9  29451995111  1.959425119  97.113.317  114.338.118  413.791.111  السنة نهايةالرصيد في 
             

             أقساط تأمين غير مكتسبة
 .11.5914521  11951215121  29.51125111  337.411.317  393.143.133  119.113.739  بداية السنةالرصيد في 

             
             

 11154115211  19251425.12  1195.125119  311.414.841  384.994.331  111.198.911   يادة خنذ السن 
 (.11.5914521 ) (11951215121 ) (29.51125111 ) (337.411.317 ) (393.143.133 ) (119.113.739 ) خنذ السن  م ةةة

             
             

 11541.5922  251145119  1151915111  13.944.111  (7.148.193 ) 31.891.344  خنذ السن  / )النرص(ال يادة ا أ 
             
             

 11154115211  19251425.12  1195.125119  311.414.841  384.994.331  111.198.911  نهاية السنةالمجموع في 
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11  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
  
 

 ذمم مدينة تأمينية وأخرى 33
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

عادة تأمين:      ذمم مدينة ناتجة عن عقود تأمين وا 
 11511159.1  18.189.314   املأ برالص يذمينمسي   من 

      (15.115111 ) (7.333.733 ) مخ ص ديرن ماارو  أ ي  يلهاين ذ: 
     
  13.177.113  19511159.1 
     

 11.54115111  318.191.113  ر من اةااي اليذمينم لر 
      .415211512  31.181.911  مدينرن بخةرن 

     
  381.111.811  21151195119      
 

 . اعخةخالامل المدين  اليذميني  ر ال ييل ي ميذ  راةد نل  يرما.  .1 ره يةة االةيمان إن ميدذ 
 

دةهةةةل(  1951145191 :2112دةهةةةل ) 2151215411 بريمةةة  مدةجةةة  يبلةةغ ة ةةةدة مدينةة   لمدينةةة  اليذمينيةة  راعخةةةةخالةةةامل ايضةةل 
رلةل يرةرل الاةةا  باليخ ةيص مرابلهةا  يةن  نةه لةل ياةن هنةاو يلييةة جةرهةك  ةأ جرديهةا  اليرةيةراليأ يذخة مرند سدادها بياةيخ 

 ادةيماني  ريييبة ها  المبالغ نل   نها مسيةدة.
 
الممنر   لليميةذ. ضةمن سةيا  ي ديةد  درد االةيمان  ري دد ادةيماني اليميذ  جردة يررل الاةا  بيرييلك نميذ جديد،  بذ مبرذ م

يييبةةة الاةةةا   ك يلييةةة  ةةأ الجةةردة ادةيمانيةة  مةةن يةةاةيخ مةةنس ادةيمةةان  يةة  يةةاةيخ  مسةةيةدة اليذمينيةة   يمةةا إاا اانةةي الةةامل المدينةة 
 اليرةية.

 
 مليةةرن 1159: 2112دةهةةل ) مليةةرن 2152 ة ةةدة مدينةة  بمبلةةغ المبةةالغ المسةةي ر  مةةن  ةةاملأ بةةرالص اليةةذمين ن  يضةةل بنهايةة  السةة

 لاةا . ل نمن  11  ابة من دةهل( مسي ر 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 ذمم مدينة تأمينية وأخرى )يتبع( 33
 

 اليذميني لامل المدين   نماة ا
  3131 

 مدره
 2112 

 لدةه
     

      152115111.  13.449.333  لل ييجار   يةة إسي رامها
     

     يجار ي  يةة إسي رامها رلانها  ية منخمض  الريم 
      1951145191  31.338.433  يرل .11إل   11

     
     لريم يجار ي  يةة إسي رامها رلانها منخمض  ا

 251115229  3.711.837  يرل .11إل   11
      151915111  4.111.911   ااة من سن  ر مذ من سنيين

     
  7.333.733  15.115111 
     
     

 11511159.1  18.189.314  إجمالأ الامل المسي ر  من  املأ البرالص
     
 

 :مخ ص ديرن ماارو  أ ي  يلهاال ةا   أ 
  3131 

 مدره
 2112 

 لدةه
     

 451.15111  1.111.111  الة يد اما  أ بداي  السن 
 252145411  3.184.831  خساةة إنخما  مييةس بها

      (145411. ) (771.313 ) خنذ السن ما ربه  خةخ بما  أ الو مبالغ مبالغ 
     

 15.115111  7.333.733  الة يد  أ نهاي  السن 
     
 
 

 ودائع ألجل  33
 

لدخ ماسساي مالي   أ درل  ادماةاي اليةبي  المي دة. ييةةارت يةاةيخ اسةي را  هةا  الرداةةا مةن اةهة  عجذ ي يمظ الاةا  برداةا
 . سنريا (% .15% ر 251: 2112) % سنريةا  151% ر 151ييةارت نسب  الماةدة نل  ها  الرداةا بين ر . إان  ناةة اهةا  إل  
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 تعلق بالبيانات الماليةإيضاحات ت

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 رأس المـــال 31
2112 
 دةهل

 3131 
 درهم

  

 المصرح به:    
      للسهل  را د سهل بريم  دةهل 11.51115111  311.111.111  11.51115111

     
 الصادر والمدفوع بالكامل:     

      للسهل  را د سهل بريم  دةهل 11.51115111  311.111.111  11.51115111
 

 1.59415111 :2112) 2111ديسةةةمبة  11سةةةهما   ةةةأ  1.59415111 سةةةياماةلإل بةةةرظبأ  لمجلةةة بللةةةي اعسةةةهل المملراةةة  
 (.سهما   11951.25111 :2112سهما  ) 11951.25111(، رالمملرا  لمرا نين من درل  ادماةاي اليةبي  المي دة سهما  

 
 

 تياطي قانونــيحإ 34
 
ي ريةذ يةيل )رييدينيةه(  ةأ اةذن الاةةااي اليجاةية  رالنظةال اعساسةةأ للاةةا ،  1914( لسةن  1لبنرد الرانرن االي ادك ةمل ) ا  ر ر
% مةن  ةا أ  ةبةةات السةن  إلةة  إ ييةا أ مةانرنأ  يةةة مابةذ للير يةةا. ريسةيمة هةا  الي ةةريني  ية  ي ةةبس ة ةيد اال ييةةا أ 11

 للير يا. مابذهاا اال ييا أ  ية إن  لن س ة   ماذ الاةا  المد ر . الرانرنأ مساريا  
 
 

 حتياطي عامإ 31
 

لةةة  اد ييةةةا يةةةيل اسةةةيخدال هةةةاا اد ييةةةا أ  يماةةةن. رالمسةةةاهمين اليةةةال بادسةةةيناد إلةةة  مةةةةاةاي مجلةةة  ادداةة أ الي ةةةريني مةةةن را 
 لأل ةا  اليأ يةاها المجل  مناسب .

 
 

  ة للتوزيعمقترحنقدية أنصبة أرباح  31
 

دةهةل(  1511 :2112للسةهل الرا ةد ) دةهةل 1511بريمة   نردية   ةبات ن ب  ريةت مجل  ادداةة ير يا ي يما يييل  بالسن  ال الي ، 
خةةنذ السةةن  ال اليةة  يةةل ير يةةا  ن ةةب  اعةبةةات النرديةة  المرية ةة  نةةن  .دةهةةل( 1151115111 :2112) دةهةةل 1151115111 يبلةةغ
 .2112سن  

 
 .إجيما  الجميي  اليمرمي  السنري النردي  خاضي  لمرا ر  المساهمين  أ  اعةبات إن  ن ب 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 نهاية الخدمة مكافآت مخصص   37
  3131 

 مدره
 2112 

 لدةه
     

 152145111  8.487.911  السن   رذ أ  الة يد
 252115124  3.811.131  مبالغ م مل  خنذ السن 
      (159215142 ) (111.388 ) مبالغ مسددة خنذ السن 

     
 1541159.1  31.181.188  الة يد  أ نهاي  السن 

     
 

  دةهةةةةل(  ةةةةأ خ ةةةة  الميااةةةةاي الييامديةةةة  المييلرةةةة 1.5121.: 2112دةهةةةةل ) 4.5924.خةةةةنذ السةةةةن  سةةةةاهمي الاةةةةةا  بمبلةةةةغ 
 .بالمرظمين المرا نين

 
 

 ذمم دائنة تأمينية وأخرى 38
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

عادة تأمين:      ذمم دائنة ناتجة عن عقود تأمين وا 
 1151.15.11  18.183.118  م لرر لاةااي اليذمين
 1459115111  39.811.734  امل يذمين داةن   خةخ

 159115111  3.971.111  (9يضات )إ مخ ص ماا ذة  نضا  مجل  ادداةة
      1..54.15.  1.433.113   ن ب   ةبات  ية م الر بها 

     
  91.118.181  9.59915111      
 

يرةةةرل الاةةةةا  بي بيةةة  سياسةةةاي ميينةةة  دداةة ال يةةةيل إ يسةةةار  راةةةةد نلةةة  الةةةامل الداةنةةة .  يرمةةةا . 11 رإن ميةةةدذ  يةةةةة ادةيمةةةان هةةة
 .هدس اليذاد من  نه ييل يسديد جميا ادلي اماي خنذ  يةة ادةيمان الميم  نليهالمخا ة المالي  ب

 
 

 مصاريف تشغيلية   39
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

 415.915121  44.114.199  يااليس الياملين
 151145111  3.981.111  (.)إيضات  رميداي مميلااياسيهنو 
 2541.5219  3.878.133  يجاةإم اةيس 

      159115111  9.133.931   خةخ
     
  18.811.113  .151115211      
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 ستثمارات اإلصافي إيرادات  31
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

 251145111  3.114.443   بناي راةد رداةا 
 4511151.1  8.111.133  رسنداي ةد من  ارو را

 2251195111  39.831.911   أ  رةا  مالي سياماةاي من إ ن ب   ةبات 
 2151145491  31.331.387  مرجرداي مالي بيا مااسر 
 م نم  بالريم  اليادل  سياماةاي د   ية م رر خساةة

 (151115144 ) (31.833.313 ) من خنذ الةبس  ر الخساةة 
 259115121  1.793.133   ا أ إيةاداي من إسياماةاي نراةي  

 (1541259.1 ) (3.477.177 ) م اةيس إسياماةاي
     
     
  11.193.397  .251115...      
 
 

 مصاريف أخرى 33
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
 )مياد بيانه(    
     

 51915111.  1.117.139  يااليس الياملين
 251115414  3.913.743  يس بةنامج يرظيس المرا نين ادماةاييينياال

 (115911 ) (114.841 )  ةرماي نمل  مااسر
 159115111  3.971.111  ماا آي  نضا  مجل  ادداةة

      1115119  (11.178 ) م اةيس  خةخ 
     
  31.113.111  1151915111      
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 أرباح السنة  33
 

 م اةيس اليالي :ال ي ميذيل ي ديد  ةبات السن  بيد 
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

      4952115121  11.733.438  يااليس الياملين
     

      151145111  3.981.111  رميداي مميلااياسيهنو 
     
      .152.1521  713.881  إسياماةاي نراةي  يهنواس
     

      2541.5219  3.878.133  م اةيس إيجاة
 
 

 العائد األساسي والمخفض للسهم 31
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

      9151125911  81.713.814  ةبس السن 
     

      11.51115111  311.111.111  )سهل( خنذ السن  الم دةةاعسهل اليادي  ندد 
     

      1511  1.11  الةبس اعساسأ للسهل اليادك
 

 مد يارن لها  ك يذاية نل  الياةد للسهل نند إسيخدامها. 2111 ديسمبة 11لل ي دة الاةا   ي   دراي مالي  بياةيخ 
 
 

 النقد ومرادفات النقد  34
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

 51115411..  41.381.311  ظ بها  أ بنرو إماةايي  ة دة م يم
      151115.29  319.793   ة دة م يمظ بها  أ بنرو  جنبي   أ الخاة 

     
  41.111.113  1251125112 

      .1215111511  311.171.118  (12)إيضات  رداةا عجذ
     
  399.913.731  11251195111 

      (.1215111511 ) (333.171.118 ) يراةيخ إسي را    لي  عااة من انا   اهةا بناي  برداةين ذ: 
     
  88.111.113  1251125112      
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 مخاطر التأمين 31
 

خسةاةة رنةدل اليذاةد مةن ميمة  الم البة  النايجة . نييجة  ل بيية  نرةد اليةذمين إن المخةا ةة  ةأ  ك نرةد يةذمين هةأ إماانية   ةدرن ال
  إن ها  المخا ةة ناراةي  رال يمان الينبا بها. 

 
مجمرن  نررد اليذمين راليأ ين ب  نليها نظةي  اد يماالي لليسيية راليخ يص يارن  هل المخا ة اليأ يراجه الاةا  هأ  ن 

سةةديد الم البةة  رالمراةةةد اعخةةةخ المييلرةة  بهةةا ميمةة  م لربةةاي اليةةذمين المدةجةة . ريماةةن  ن ي ةةدن الةةو ييجةةار  المبةةالغ المد رنةة  لي
ن  ةيما  الم الباي رالمراةد المييلر  بها ريارن بالو  نل  من اليرديةاي المدةجة . إن اع ةدان اليذمينية  ناةراةي  را  بسبر ياةاة را 

مةةد يخيلةةس مةةن سةةن  عخةةةخ نةةةن اليرةةديةاي المةةذخراة بنةةا   نلةة  إسةةييماذ اليرنيةةةاي نةةدد رمبةةالغ الم البةةاي رالمراةةةد المييلرةة  بهةةةا 
 اد  اةي .

 
 ظهةي الخبةة السابر   نه الما  اد  جل مجمرن  نررد اليذمين المياةابه  يرةذ نسةب  ادخين ةاي  ةأ النيةاةج الميرمية . ربادضةا   

اليةةذاة المبااةةة النةةايج نةةن  ك يلييةةة  ةةأ ننا ةةة المجمرنةة . لرةةد   إنةةه المةةا  اد الينةةر   ةةأ المجمرنةة  يرةةذ إ يمةةاالي ،إلةة  الةةو
 ةةرةي الاةةةا  سياسةةيها ادسةةيةاييجي   ةةأ ميةةد مخةةا ة  نمةةاذ يةةذمين مينرنةة  لاةةذ نةةر  مةةن  نةةرا  اليةةذمين رالةةو لل  ةةرذ نلةةة  

 مجمرن  ابيةة نسبيا  من المخا ة ليرليذ المةرماي  أ النياةج الميرمي .
 

ة مةةن خةةنذ إسةةيةاييجي  اليةةذمين ر نمةةاذ إنةةادة اليةةذمين المناسةةب  رالييامةةذ مةةا الم البةةاي باةةاذ  ّيةةاذ ريةةدية الاةةةا  هةةا  المخةةا 
 ن ياةةةةرن مخةةةةا ة اليةةةةذمين مينرنةةةة  رمر نةةةة  مةةةةن  يةةةةن المبةةةةالغ رال ةةةةنان  رالمنةةةةا    إلةةةة رنملةةةةأ. ريهةةةةدس إسةةةةيةاييجي  الاةةةةةا  

 ياةها.الجلةا ي . لدخ الاةا   درد لمبالغ ر نرا  المخا ة اليأ يل إخي

 خ راي ي رية الم الباي

يظهةةة الجةةدرذ اليةةالأ الم البةةاي الميليةة  )بنةةا   نلةة  يرةةديةاي نهايةة  السةةن  بمةةا  يهةةا  يةةة الُمبلةةغ ننهةةا( مراةنةة   بيرةةديةاي السةةنراي 
 خ: الخم  السابر  رالو بنا   نل   سا  السن  اليأ رما  يها ال ادن ليذميناي السياةاي رسن  اليذمين لليذميناي اعخة 

 
 إجمالي: –تأمينات السيارات 

       

 المجموع
 درهم

3131 
 درهم

3133 
 درهم

3133 
 درهم

3131 
 درهم

3119 
 وما قبل

 الحادثسنة  درهم
       
  أ نهاي  سن  ادبنغ 1.59915212 21511151.1 .1151.4541 41542151.4 12511.5441 
 بيد سن  4251115111 1151115221 1451115929 4151.15919 - 
 بيد سنيين 4151.15441 4151195111 1.51915411 - - 
 بيد انن سنراي 1151425111 4251495.12 - - - 
        بيد  ةبا سنراي 1951125411 - - - - 
       

  الم الباي الميةاام  المردةة ال الي 1951125411 4251495.12 1.51915411 4151.15919 12511.5441 1915.1251.1
        الد ياي الميةاام  لياةيخه (1952115114) (1151115219) (21541.5912) (2.5.115111) - (11151915911)
       

17.711.771 13.781.443 33.811.893 1.913.113 4.713.371 411.117 
 الم لرباي المدةج   أ 

        بيان المةا  المالأ 
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 إجمالي: –تأمينات أخرى 
 المجموع

 درهم
3131 
 درهم

3133 
 درهم

3133 
 درهم

3131 
 درهم

3119 
 وما قبل

 سنة التأمين درهم
       
 ن  ادبنغ أ نهاي  س 12151115111 12952.15241 .915919511 12151215111 11159115112 
 بيد سن  1..11152115 119511.5419 .915221511 11451115111 - 
 بيد سنيين .29.51.9511 11259115191 .115.91521 - - 
 بيد انن سنراي 29452.15111 11154145191 - - - 
        بيد  ةبا سنراي 211591.5111 - - - - 
       

 الم الباي الميةاام  المردةة ال الي  211591.5111 11154145191 .115.91521 11451115111 11159115112 11151115214
        الد ياي الميةاام  لياةيخه (2145.115111) (99524152.1) (1154915111) (1154115121) - (41451215112)

       

114.184.113 383.978.183 9151145191 31.193.448 8.314.143 39.191.171 
  لرباي المدةج   أ الم
        بيان المةا  المالأ 

  ياةاة رمبالغ الم الباي
إنةةادة يسةةيية المخةةا ة،  ةةة  مبةةالغ يي ملهةةا المةةامن لةةه راةةالو يملةةو ال ةة   ةةأ  ،للاةةةا  ال ةة   ةةأ نةةدل يجديةةد بةةرالص اليةةذمين

لةد ا  اليةذمين  ن ين ة    ةةاس االاة نرةرد ة   الد ياي المييلر  بم البةاي نايجة  نةن ادخةين . اةالو ي ة  للاةةا  بمرجةر 
 .)نل  سبيذ المااذ، اليرايذ( ج    ر اذ الم الب 

 
ييل اليذمين نل  المميلااي بالةجر  إل  ميم  إ نذ المميلاةاي بمةا  يهةا الم يريةاي المةامن نليهةا، ريظهةة برلي ة  اليةذمين ال ةد 

رمر  ال دن المامن نليه. إن اليرامذ الةةيسي  اليأ يااة  أ مسيرخ اعنل  للمبلغ الم لرر يسديد  نييج  للم الب  المردم  نند 
الم الباي ييماةذ  ةأ يالمة  إنةادة بنةا  المميلاةاي، يالمة  اد ةنذ  ر الييةري  نةن م يريةاي المميلاةاي راةالو الرمةي الم لةرر 

إنر ةا  اعنمةاذ،  ، نةرا  هةأ ال ةية  دنادة إسيةناس اعنماذ المنر ي . يرسةل المخةا ة اليةأ يييةة  لهةا المميلاةاي إلة   ةبية 
الدماة النايج نن الاراةن الجري ، رالسةم . إن المخا ة النايج  نن نررد اليذمين  يةة مةاة ة  ةأ المنةا   اليةأ يمةاة  الاةةا  

اليةذمين   يها ناا ها. اما ييمذ الاةا  نل  المرا ن  ما بين يةذمين المميلاةاي الاخ ةي  رالمميلاةاي اليجاةية  مةن خةنذ م مظة 
 للاةا  ااذ. 

 
ييضمن يةييباي إنادة اليذمين  يادة اليل ي  ريل ي  الاراةن. إن  اة يةييباي إنادة اليةذمين يظهةة  ةأ نةدل يجةار  الخسةاةة اليةأ 

دةهةل يذمينةاي اخةةخ  ةأ  ةاذ يرةديل  25.115111 سةياةاي ردةهةل يذمينةاي  115111.من الممان  ن ييابدها الاةا  نن مبلغ 
ن  ك  امةةذ برلي ةةة  باةةاذ منمةةةةد. للاةةةا  ر ةةةداي  نيةة  ليرةةةدية الم البةةاي ييمةةةذ نلةة  ال ةةةد مةةن المخةةةا ة الم ي ةةة  م البةة  مةةة

بالم الباي. يررل ها  الر ةداي بةالي ري  رة ةا الير ةياي بةال ة  المناسةب  اليةأ مةن خنلهةا يماةن ال ةد مةن مخةا ة الم البةاي. 
مةةذ اةةذ اةةنن سةةنراي ريةةيل ييةةديلها لةةييا    ةةدن الميلرمةةاي نةةن ال رةةاة  يةةيل مةاجيةة  المخةةا ة باةةاذ منمةةةد مةةةة را ةةدة نلةة  اع

الاامن ، الررانين ال الي ، الاةةر  راع اةال الييامدية  ر يةهةا مةن اليرامةذ. يرةرل الاةةا  بةإداةة رميابية  يسةديد  ك م البةاي باةاذ 
 مباة ليخمي   ك مخا ة مد ينيج نن ي رةاي  ية ميرمي .
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 م ادة اليرديةاي  ية الماادة المذخرا بها  أ يردية الم الباي المسيربلي 
هةا يسي   م الباي اليذمين نند رمر  ال دن المامن نليه. إن الاةا  مسةارل  نةن جميةا اع ةدان المةامن نليهةا  ةأ  ةاذ رمرن

خنذ  يةة نرد اليذمين،  ي  إاا ما يل إايااس يلو الخساةة بيةد إنيهةا  مةدة نرةد اليةذمين. نييجة  لةالو  ةإن يسةري  الم البةاي يةيل 
نلةةة   يةةةةة  منيةةة   ريلةةة  رلةةةالو يةةةيل  خةةةا مخ ةةةص للم البةةةاي المسةةةي ر  ر يةةةة المبلةةةغ ننهةةةا. ب ةةةم  نامةةة  إن يرةةةدية الم البةةةاي 

خضا لرةدة  ابةة  ةأ اد يةاضةاي  يةة المااةدة، مةن يرةدية يالمة  يسةري  الم البةاي اليةأ يةل إبةنغ المسي ر  ر ية المبلغ ننها، ي
الاةةةا  ننهةةا  يةةن الميلرمةةاي المييلرةة  بهةةا ياةةرن ميةةر ةة. إن الم البةةاي المسةةي ر  ر يةةة المبلةةغ ننهةةا مةةد ال يظهةةة  يةة  سةةنراي 

 ن ينةيج إلي امةةاي ابيةةة نةن بية  نرةةرد اليةذمين  يمةا يييلةة   نديةدة بيةد رمةر  ال ةةادن الةاك  دخ إلة  يلةو الم البةة . مةن المماةن
بالم الباي المسي ر  ر ية المبلغ ننها، هاا رمةد ينةيج  ةة  ابيةة مةا بةين اليرةديةاي اعرلية  رالنيةاةج النهاةية  لةبي  نرةرد اليةذمين 

اي النااةة  نةن يالمة  الم البةاي المبلةغ رالو بسبر رجرد دةج  نالي  من ال يرب   أ يردية يلو ادلي اماي. نند يرةدية ادلي امة
ننها ر ية المد رن  بيد، يررل الاةا  باعخا  أ نين ادنيباة الميلرماي الميا   المييلر  بيسةري  الخسةاةة رالميلرمةاي المييلرة  

لابيةةة اةذ  الة  نلة  بيالم  م الباي ماابه  لها  أ الخ اةص يل يسرييها من مبذ خنذ الميةاي السابر . ييل يريةيل الم البةاي ا
  دة  ر ييل يرديةها بااذ منم ذ ليمادك يذاية  ك ي رةاي ر  دان مييلر  بها من اليذاية نل  بامأ الم الباي.

 
إن اليالمةةة  المرةةةدةة ليسةةةري  الم البةةةاي ييضةةةمن  ةةةا أ الم ةةةاةيس المبااةةةةة الراجةةةر د يهةةةا ديمةةةال اليسةةةري  بيةةةد خ ةةةل  ك مبةةةالغ 

يرةرل الاةةا  بجميةا ادجةةا اي الميررلة  لضةمان  ن لةديها الميلرمةاي المناسةب   يمةا يييلة  باددنةا اي مسيةدة من يلو الم الب . 
المرام  ضدها. نظةا  لألخا بيرةديةاي  يةة مااةدة ننةد ياةرين مخ ةص اددنةا اي  إنةه مةن الم يمةذ  ن يخيلةس النييجة  النهاةية  

 ة ل  اعرل . أ يردية ادلي ال نن ادلي ال الاك يل يردية   أ الم
 

إن مبالغ م الباي اليذمين  ساس  بااذ  ساسأ إل  الرةاةاي رالي رةاي الرانرني  المييلر  بها. بادضا   لةالو  ةإن نرةرد اليةذمين 
 .نهاي   يةة اليرةيةيخضا إل  مخا ة ظهرة  نرا  جديدة من الم الباي  ية الظاهةة راليأ لل ييل يارين مخ ص لها اما  أ 

 
ا  بإيبةةا  نةةدة بليةةاي ليرةةدية المسةةيرخ الم لةةرر للمخ  ةةاي،  يامةةا  ماةةن، رهةةاا يةةر ة دةجةة   ابةةة مةةن المهةةل ريي يةة  يرةةرل الاةةة 

الخبةةةة السةةابر   ةةأ يرةةدية المخ  ةةاي. إن اليرةةديةاي المسةةينب   بنةةا   نلةة   ةةة  مخيلمةة  يسةةاند نلةة  يرمةةا النيةةاةج الممانةة . إن 
 نيباة خ اةص نر  اليذمين رمدخ ي رة ال رادن لاذ سن .  ضذ بلياي اليردية المخياةة يذخا  أ نين اد

 
نند إ يسار اليالم  اليرديةي  للم الباي  ية المد رن  )المبلغ ر ية المبلغ ننها( يررل الاةا  بإسيخدال بلياي يردية يييبة مة يج 

ي الميلية  بإسةيخدال ميادلة  يةيل ادنيمةاد  يهةا ما بين ادنيماد نل  يردية نسب  الخساةة راليردية بنا   نل  الخبةةة السةابر  للم البةا
نل  الخبةة السابر  للم الباي الميلي . إن اليردية المبدةأ لنسب  الخساةة يييبة  ةضي  مهمة   ةأ بليةاي اليرةدية  يةن يييمةد نلة  

ضخل الم الباي خنذ الميةاي الخبةة السابر ، بيد اعخا بيين ادنيباة نرامذ ماذ يلية  سياة  مسا  اليذمين، الخبةة السرمي  ري
 ال مني  السابر . 

 
المييلرةة  باعمسةةا  المايسةةب  للسةةن  ال اليةة  ر  مبةةذ ربيةةد إنةةادة اليةةذمين  يمةةا يلةةأ ي ليةةذ مبةةدةأ لنسةةر الخسةةاةة  سةةر نةةر  المخةةا ة

 رالسن  السابر .
 

  3131ديسمبر  13السنة المنتهية في  2112ديسمبة  11السن  المنيهي   أ 
      نوع المخاطرة إجمالي نسبة الخسارة صافي نسبة الخسارة إجمالأ نسب  الخساةة الخساةة ا أ نسب  

     

 يذميناي السياةاي 11% 11% %.1 19%
     

 يذميناي  خةخ 41% 13% 41% 11%
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 يتبع() مخاطر التأمين 31

 الخ راي الميبي   أ ي ديد اد يةاضاي
إن المخا ة المةيب   بيررد اليذمين ميردة ريخضا ليدد من الميليةاي اليأ يادك إل   يرب  ي ليذ  ساسييها بااذ امأ. يةيل 

نرةةرد اليةةذمين الداخليةة  المسةةيمدة  ةةأ ميظمهةةا مةةن يرةةاةية الم البةةاي ةبةةا السةةنري  راةةالو  ةةة   ياعخةةا  ةةأ نةةين ادنيبةةاة البيانةةا
رالةةو بهةةدس إسةةيخنص بيانةةاي نرةةرد اليةةذمين الراةمةة . يرةةرل الاةةةا  بمةاجيةة  اليرةةرد  بيةةان المةاةة  المةةالأالمنمةةاة امةةا  ةةأ يةةاةيخ 

المةديةة  ربخا ةةة   ةةأ الر ةةةا  الةةاك يمةةةاة  بةةه اةةةةااي اليةةذمين ناةةةا ها راةةالو الم البةةةاي الميليةة  السةةةنري .  يةةن يرةةةرل الاةةةةا  
 المييلر  بالم الباي راليأ ييل إسيخدامها  أ يردية اليدد النهاةأ للم الباي. ياي لرضا السيناةيرهابإسيخدال ها  الميلرم

 
يةةيل ادنيمةةاد  ةةأ إخييةةاة النيةةاةج الميمةةرذ بهةةا ل ةةرادن السةةن  لاةةذ نةةر  مةةن  نةةرا  اليةةذمين، نلةة  يريةةيل ا ليةة  اليةةأ يييبةةة اعنسةةر 

ن الو يينأ  نه يةل إخييةاة بليةاي مخيلمة   ر مة يج مةن ا ليةاي لل ةرادن المةدية  لمن ظ  الي رة الياةيخأ.  أ  االي ميين ،  إ
  ر لمجمرن  من ال رادن للسن   أ نم  نر  اليذمين. 

 يةاي  مخا ة اليذمين
نةادة يماميةاي إاباسةيانا   ردرذ مجل  الييةارن الخليجةأ يماة  الاةا  ميظل  نا يها اليذميني   أ درل  ادماةاي اليةبي  المي دة

 .ربسيا اليذمين المبةم  ما اةااي ميظمها  أ  رةربا
 

اما هر ال اذ ما اةااي اليذمين اعخةخ، رللة  يخمي  اليية  إل  خساةة مالي  مةد ينةيج نةن الم البةاي اليذمينية  الابيةةة، 
 يررل الاةا  ضمن  نمالها ادنييادي  بالدخرذ  أ إيمامياي إنادة يذمين ما   ةاس  خةخ.

 
  يية  الاةا  لمخا ة خساةة مهمة  مةن إ نسةاي مييةدك اليةذمين، يرةرل الاةةا  بيريةيل الرضةا المةالأ لمييةدك اليةذمين ليخمي

ريةامر يةاي  المخا ة النايج  من منةا   جلةا ية  ماةابه  رالناةا اي رالمي يةاي ادمي ةادي  لمييةدك اليةذمين. إن نرةرد إنةادة 
 امايهةا يجةا   ملة  بةرالص اليةذمين، رنييجة  لةالو يبرة  الاةةا  ملي مة  بالم البةاي الميةاد اليذمين ال ةادةة ال ييمةأ الاةةا  مةن إلي

 يذمينها  أ  ال  ندل يمان مييدك اليذمين من الر ا  بإلي امايهل ر را  ليررد إنادة اليذمين.
 

 المربرل  مد يل يلخي ها  دنا .إن يةاي  مخا ة اليذمين مبذ ربيد إنادة اليذمين لاذ من ر  رالمييلر  بنر  مخا ة اليذمين 
 

  3131ديسمبر  13السنة المنتهية في  2112ديسمبة  11السن  المنيهي   أ 
 نوع المخاطرة إجمالي صافي إجمالأ  ا أ

  درهم درهم دةهل دةهل
     
 يذميناي سياةاي    
     

 اليةبي  المي دةادماةاي  4.311.831.183 1.371.493.983 4521959245.11 1511151115411
 درذ مجل  الييارن الخليجأ - - - -
  خةخ - - - -
     
     

1511151115411 4521959245.11 1.371.493.983 4.311.831.183  
     
     
 يذميناي  خةخ    
     

 ةادماةاي اليةبي  المي د 381.318.318.113 31.413.939.131 142511459915422 .115.92512.511
 درذ مجل  الييارن الخليجأ 1.917.897.313 3.113.311.117 1511159115111 1115.115411

  خةخ 31.181.834.111 3.178.111.331 1522451915112 2519259215.19
     
     

2152915111511. 14951.151.15114 11.171.131.811 313.311.949.317  
     
     

 إجمالأ المبلغ 311.431.773.848 11.147.117.781 1.4512152115144 21512151145211
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 )يتبع( مخاطر التأمين 31

  ساسي   ةبات رخساةة اليذمين
دةهةةةل  1151115211 بللةةةي 2111ديسةةةمبة  11أ إن  ةبةةةات نمليةةةاي اليةةةذمين بالنسةةةب  ل ةةةا أ  ةبةةةات الاةةةةا  للسةةةن  المنيهيةةة   ةةة

 دةهل(. ال ييرما الاةا   ك يذاية جرهةك نل  ها  النسب  من نملياي اليذمين رالو لألسبار اليالي : 1511.5.19.: 2112)
 

بلةغ السةياةاي  يةن ي% رينةيج هةاا ب ةرةة ةةيسةي  مةن يةذمين 49لدخ الاةا  ميدذ إ يمةاظ إجمةالأ لمخةا ة اليةذمين يبلةغ  ةرالأ 
مل ةةةاة ب ةةةرةة مناسةةةب  مةةةن خةةةنذ بةنةةةامج إنةةةادة اليةةةذمين لمةةةاة  مةةةن هةةةاا اليةةةذمين ادلي امةةةاي  ان. رلاةةةن %11ميةةةدذ اد يمةةةاظ 

 الخساةة رالو ليرليذ المخا ة المالي  الهام .
 

م ةيمظ  يهةا % من انماذ اليذمين رم دردي  المخا ة  أ  نماذ اليةذمين ال11بسبر إنخما  نسب  المخا ة الم يمظ بها لنسب  
% رباليةةالأ ال ييرمةا  يةة  11% إلة  1.بنسةر نالية  ماةةذ يةذمين السةةياةاي  ةإن الاةةةا  ي ةا ظ ربسةةهرل  نلة  ميةةدذ خسةاةة يبلةةغ 

 يذايةاي مالي  هام  نل   ةبات  نماذ اليذمين.
 
 

 ات مالية أدو  31
 

جةرداي نرةرد إنةادة اليةذمين رم لربةاي نرةرد ييية  الاةا  إل  ندة مخا ة مالي  من خنذ مرجردايهةا رم لربايهةا المالية ، مر 
اليةةذمين. إن المخةةا ة اعساسةةي  اليةةأ يييةةة  لهةةا الاةةةا  ييماةةذ  ةةأ إماانيةة  نةةدل امايةة  المربرضةةاي المييلرةة  بإسةةياماةايها نلةة  

المخةةةا ة  اعمةةةد ال ريةةةذ ليمريةةةذ ادلي امةةةاي النااةةةة  نةةةن اةةةذ مةةةن نرةةةرد اليةةةذمين رادسةةةياماةاي. إن الينا ةةةة اعااةةةة  هميةةة  لهةةةا 
المالي ، ييماذ  أ اذ من مخا ة ميدذ سية الماةةدة، مخا ة  سياة اليمةني اعجنبية ، مخةا ة  سةياة  دراي الملاية  رمخةا ة 

 ادةيمان.

 إدارة مخاطر رأس المال 31/3
 ييماذ  هداس الاةا  نند إداةة ة سمالها  يما يلأ:

 
  ةأ إناا  هيةة  اليةذمين  أ اذن  2111( ليال 1انرن ادي ادك ةمل )بمرجر الرادلي ال بمي لباي ة   ماذ اةااي اليذمين 

 ادماةاي اليةبي  المي دة 

   ضةةمان مةةةدةة الاةةةةا  نلةةة  ادسةةيمةاة رباليةةةالأ مةةةدةيها نلةةة  ي ريةةد المسةةةاهمين بيراةةةةد اعةبةةةات ريرةةديل المنةةةا ا لةةةارك الينمةةة
 لاةا   ربا

  د اليذمين بما ييناسر ما مسيرخ المخا ة المييلر  بيلو اليررد.ير ية الياةد المناسر للمساهمين من خنذ يسيية نرر 
 

 ةةدد ال ةةد اعدنةة  لةةة   المةةاذ رنرنةةه الةةاك يجةةر  ن ي ةةيمظ بةةه الاةةةا ، درلةة  ادمةةاةاي اليةبيةة  المي ةةدة، ي ةةأ  هيةةة  اليةةذمينإن 
لةةة   المةةاذ الم لةرر )امةةا هةةر  بادضةا   إلةة  م لربةاي نرةةرد اليةةذمين . يجةر اد يمةةاظ  ةأ  ك رمةةي خةةنذ السةن  بال ةةد اعدنة 

مرضس  أ الجدرذ  دنا (. إن الاةا  خاضي  ع اال من ة اةااي اليذمين الم لي  راليأ إلي مي بةه خةنذ السةن . يرةرل الاةةا  
جةا ايه  بادخيباةاي الن م  لليذاد من إسيمةاةي  ادلي ال بيلو اع اال رالمي لباي. اضمن سياسيها را 
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 )يتبع( إدارة مخاطر رأس المال 31/3
 ييضمن الجدرذ  دنا  ملخص لل د اعدن  الم لرر لة   ماذ الاةا  رمجمر  ة   الماذ الم يمظ به.

 
  3131 

 مدره
 2112 

 لدةه
     

      19951145111  3.137.911.114  اهمينمجمر   رر  ملاي  المس
     

      11151115111  311.111.111  ال د اعدن  لة   الماذ النظامأ

 أهم السياسات المحاسبية  31/3
 ةةرذ البيانةةاي الماليةة  بيةةان السياسةةاي راعسةة  الم اسةةبي  الهامةة  الميبيةة  باةةاذ يم ةةيلأ بمةةا  يهةةا  سةة   1يةةل  ةةأ إيضةةات ةمةةل 

 اس باديةاداي رالم اةيس ر س  ميا  اذ  ة  من  ةاي المرجرداي المالي  رالم لرباي المالي  ر دراي الملاي .ادنية 

 تصنيف األدوات المالية 31/1
  3131 

 مدره
 2112 

 لدةه
     الموجودات المالية

 1151115111  31.111.111  رديي  مانرني 
 41454115.12  184.311.173  لدخذ الاامذ ا خةإسياماةاي م نم  بالريم  اليادل  من خنذ ا

 291512951.1  173.118.317  إسياماةاي م نم  بالريم  اليادل  من خنذ الةبس  ر الخساةة
 -  18.919.414  إسياماةاي باليالم  الم مذة

 21151195119  381.111.811  امل مدين  يذميني  ر ة دة مدين   خةخ
 .1215111511  311.171.118  رداةا عجذ

           1251125112  41.111.113   ة دة لدخ بنرو رنرد
      .151115111511  3.181.731.113  المجمر 

     المطلوبات المالية
 9.59915111  91.118.181  امل داةن  يذميني  ر ة دة داةن   خةخ

 12591151.1  33.718.311  رداةا إنادة اليذمين م يج ة
           1115.92  183.793  سي رايم

      .1295111511  337.199.119  المجمر 
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 طر أسعار السوقمخا 31/4
رلبةاي  ةأ  سةياة السةر ، راليةأ يية خ عسةبار ييةرد إلة   داة يجة  للا يماذ اليلييةة  ةأ ميمة   دراي مالية  نييبذ ها  المخا ة يما

 أ ةل. إن الاةا  ميةض  لمخا ة السر  نييج  السةياماةها ذ ناابامالي  ميين   ر للجه  الم دةة لها  ر لسر  اعرةا  المالي  
ميابيةة  ب  ةةد مةن مخةا ة السةةر  رالةوالرييمةةذ الاةةا  نلة   ادسةياماة. نةن  ةيةة  مةدةا  دراي مالية  مسةيةة مملراةة  مبااةةة   ر 

 المالأ رالياليلأ للجهاي المسيامة  يها.  دااع  يال  للينا ة الةةيسي  اليأ يااة نل  اعسهل ر ةا  السر  ريامذ الو ي ليذ

  اعسهلسياة  مخا ة ي ليذ  ساسي  
 %11 نلة /  مةذ بنسةب   رالسةنداي اعسةهلي  سةياة إاا اانبنا   نل  اد يةاضاي الماارةة  دنا  ما برا  الميليةاي اعخةخ اابي  

 : يةة اليرةيةاما  أ نهاي  
 
  دةهل( 1152115149: 2112دةهل ) 2.51115211بمرداة  سي داد/ يرذلسن  اةبس  إن. 

 سةةةي داد/ يرةةةذ بمرةةةداة  :2112) دةهةةةل 451.25211.بمرةةةداة  اليادلةةة  سةةةي داد/ يرةةةذ ةةةأ الرةةةيل   ليليةةةةاي الميةاامةةةإ ييةةةا أ ا
 لألسهل المدةج .  اليادل  الريم دةهل( نييج  لليليةاي  أ 1.51195111

 طر العمالت األجنبيةخامإدارة  31/1
 يمةاظ بهةا االدةهةل( يةيل  .14151.2541 :2112دةهةل ) 11151115991الباللة   سياماةاي  أ  رةا  مالية االج   هال من إن 

دمةةاةاي رنليةةه  ةةإن مخةةا ة الييةةة  لخسةةاةة هامةة  نييجةة  ليرلبةةاي سةةية بالةةدرالة اعمةياةةأ الةةاك يةةةيب  إةيبا ةةا  مبااةةةا  بةةدةهل ا
 ال ةس  أ  دها اعدن .

 
 دةهل(.  251915241.: 2112دةهل ) 151495121.بادضا ة  إلة  الةو لةدخ الاةاة  إسيامةاةاي مهمة  مدةجة  باليةرةر يبلغ 

 
مةةد اةةان  الرةةاةلهل ادمةةاةايأ مرابةةذ اليةةرةر )بإنيبةةاة  ن المبلةةغ % للةةدة 11راسةةينادا  إلةة  ي ليةةذ ال ساسةةي  إلةة   يةةادة/ نرةةص بنسةةب  

دةهةةةل(  ةةةا أ ةبةةةس/ خسةةةاةة إنةةةادة يريةةةيل نلةةة   52195124.: 2112دةهةةةل ) 51145912.م لةةةرر  ةةةراذ السةةةن (، هنالةةةو مبلةةةغ 
 باليرةر. الراةم اعة دة 

 
إةيبا ةا  ةيب  ية الةاكالةدرالة اعمةياةأ بهةا ب م ةيمظدةهةل  1..1151115 يبلةغلدخ الاةا   ة دة لدخ البنةرو إل  الو بادضا   
. رنليه  إن مخا ة اليية  لخساةة هام  نييج   ليرلباي سية ال ةةس  ةأ  ةدها اعدنة دةهل ادماةاي اليةبي  المي دة، بمبااةا  
 ةأ % 11  بنسةب  ل يادة/ إنخما دةهل. اسينادا إل  ي ليني ال ساسي  .41.541الاةا   ة دة لدخ البنرو باليرةر يبلغ لدخ 

 / خسةةاةةةبةةس  ةةا أدةهةةل  415.41مبلةةغ ( هنةةاو بةةا يةا   ن هةةا  اعة ةةدة ماةمةة   ةةراذ السةةن مرابةةذ اليةةرةر ) ادمةةاةايأ دةهلالةة
 .إنادة يرييل نل  اعة دة الراةم  باليرةر

 
ةبس  ر الةةيةةذاية هةةال نلةة    ةةأ اليمةةني اعجنبيةة  اليةةأ ال ييرمةةا  ن ياةةرن لهةةا امةةل ة ةةدة  مبةةالغ ميدنيةة  الريمةة   ةةأالاةةةا  لةةدخ 

 يرلباي  سياة  ةس اليمني اعجنبي . نييج   خساةة ال
 

 ليجنر ها  المخا ة. ي ر  نمني  جنبي  أ  دها اعدن  رال ي يا  إل  إبةال نررد هأ  إن مخا ة اليمني  ،بة ك ادداةة
 

 يادي  رلالو لل ييل الي ر  لها.يييبة ادداةة  ن مخا ة اليمني نل  ها  ادسياماةاي هر ضمن المخا ة ال
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 إدارة مخاطر اإلئتمان 31/1
نةةه خسةةاةة ماليةة  ياةةية مخةةا ة االةيمةةان نةةدل مةةدةة الجهةةاي اعخةةةخ المدينةة  للاةةةا  نلةة  يسةةديد إلي امايهةةا الييامديةة  رالةةاك ينةةيج ن

 للاةا .
 

  ييية  الاةا  إل  مخا ة ادةيمان ي ديدا   يما يلأ:
 يدك اليذمين من إلي اماي اليذمين     مي 
 المبالغ المسي ر  من مييدك اليذمين نن م الباي يل د يها  

 مبالغ المسي ر  من  املأ البرالص ال 

 رالمبالغ المسي ر  من رس ا  اليذمين   
 من البنرو نن  ة ديها البناي  رالرداةا عجذ.  المبالغ المسي ر  

 إسياماةاي  أ سنداي 
 

اليةأ مةن المماةن  المالية    ةةاس ااي مةن ة مالية  نالية  بهةدس يخميةس الخسةاةةالييامةذ  رة  مةا ييبن  الاةا  سياس  يررل نل  
ا لمخةا ة ادةيمةان راةالو مسةيرخ المةن ة  ن ينيج نن ندل الردةة نل  سةداد يلةو ادلي امةاي. يرةرل الاةةا  بمةامبة  مةدخ ييةضةه

المالية  لأل ةةاس اعخةةخ  ةأ اليرةةرد المرمية ، بادضةا   إلة   نةةه يةيل اليذاةد مةن  ن الريمة  اليةااميةة  لإلةيمةان مر نة  نلة    ةةةاس 
د ادةيمةةةان مرا ةةة  نليهةةةا مةةةن مبةةةذ ادداةة. يةةةيل مةامبةةة  مخةةةا ة ادةيمةةةان اليةةةأ مةةةن المماةةةن  ن يييةةةة  لهةةةا الاةةةةا  بميابيةةة   ةةةدر 

 الممنر    ين ييل مةاجييها رالمرا ر  نليها من مبذ ادداةة بااذ سنرك.
 

ييل ادسييان  بإنادة اليذمين  أ إداةة مخا ة اليذمين، رالو بدرن إسرا  إلي ال الاةا  النااأ  نن ارنها  ةس  ساسأ  أ نرد 
د  ك م البةة  مسةي ر   ةةإن الاةةا  يبرةة  ملي مة  بيسةةديد يلةةو اةةا  إنةةادة اليةذمين نةةن يسةدي .  ةةأ  ةاذ نجةة  مييةد اليةةذميناليةذمين

الم البةةة  ل امةةةذ البرلي ةةة . يةةةيل اعخةةةا  ةةةأ ادنيبةةةاة الجةةةداةة ادةيمانيةةة  لمييةةةدك اليةةةذمين باةةةاذ سةةةنرك رالةةةو مةةةن خةةةنذ مةاجيةةة  
  رضانهل المالي  مبذ يرميا  ك نرد. 

 
الم  ل  من  املأ برالص اليذمين اعساسةي  رالةاك يةيل الييامةذ  ي يمظ الاةا  بسجني ي يرك نل  البياناي الياةيخي  للد ياي

ميهةةل  ةةأ إ ةةاة الناةةا  ادنييةةادك للاةةةا . امةةا يةةيل إداةة المخةةا ة ادةيمانيةة  لأل ةةةاس الييامديةة  باةةاذ  ةةةدك مةةن خةةنذ  ةةة  
الميلرمةاي بي ريةد الاةةا  بيرةاةية  خةخ ماذ اد يماظ ب   يسري  ال ساباي المدين  بالداةن  لالو ال ةس، إن رجدي. يرةرل إداةة 

ي يرك نل  يما يذ مخ  اي ادنخما   أ ميم  امل اليذمين المدين  راعة دة الم مذة ال را . ييل يجميا المخا ة ادةيماني  
خضةةانها لةةنظل المةامبةة  المسةةيمةة. يرةةرل الاةةةا  بإنةةداد ي ليةةذ مةةالأ ننةةد ر  جةةرد المييلرةة  ب ةةاملأ البةةرالص اةةذ ةاد رامجمرنةةاي را 

المبةةالغ المسةةي ر  مةةن  ةةاملأ بةةرالص  يةايةة مخةةا ة إةيمانيةة  ابيةةةة مييلرةة  ب ةةاملأ البةةرالص اع ةةةاد  ر المجمرنةةاي. إن يما ةةيذ 
 . 11اليذمين مبين   أ اديضات ةمل 

 
 ص. يييرد ادداةة  ن يةاي  مخا ة ادةيمان منخم  نييج  للردةة ادةيماني  اليالي  رالاباي المالأ ل املأ البرال

 
بنرو ر ن إداةة الاةا  نل  يرين بذن اماني  ، مد يل إيدانها ما 2112ر  2111ديسمبة  11إن ميظل إيداناي الاةا  اما  أ 

هاا اليةاي  لألمةراذ السةاةل  بنهاية  السةن  ال ينةيج ننةه مخةا ة إةيمةان نلة  الاةةا   يةن  ن البنةرو هةأ بنةرو ةةيسةي  ييمةذ  ةأ 
 رييل مةامبيها من مبذ البنو المةا ك.ادماةاي اليةبي  المي دة 

 
إن ميم  المرجرداي المالي  المدةج   أ البياناي المالي  بيد خ ل خساةة إنخما  الريم  يماذ يية  الاةا  اعم ة  لمخةا ة 

 ادةيمان لها  الامل المدين  راعمراذ الساةل .
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.1  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ر ديسمب 13للسنة المنتهية في 
 
 

 (ات مالية )يتبعأدو  31

 مخاطر السيولةإدارة  31/7
إن مخةةا ة السةةيرل  هةةأ المخةةا ة اليةةأ يامةةن  ةةأ نةةدل مرةةدةة الاةةةا  نلةة  الر ةةا  بإلي امايهةةا اليمريليةة . إن اليسةةهيني البنايةة ، 

 ةةةدها اعدنةةة . بادضةةةا   إلةةة    ةةةاملأ البةةةرالص رمييةةةدك اليةةةذمين الم ةةةدة المبااةةةة لليمريةةةذ رمخةةةا ة السةةةيرل  للاةةةةا  هةةةأ  ةةةأ
مي لبةةاي إداةة السةةةيرل ، يرةةةرل إداةة الاةةةةا  بةةةإداةة مخةةةا ة السةةةيرل  مةةةن خةةةنذ اد يمةةةاظ بإ ييا يةةةاي مناسةةةب  مةةةن خةةةنذ المةامبةةة  

 المالي . يالمسيمةة لليد راي النردي  الميرمي  رالميلي  رمراةن  إسي را  المرجرداي رالم لربا
 

خ ادسي را  الميبري  لم لرباي الاةا  المالي . لرد يل ي ديد يراةيخ ادسي را  المييامةد نليهةا بنةا   نلة  يبين الجدرذ اليالأ يراةي
المييامد نليه. يررل ادداةة بمةامبة  يةراةيخ ادسةي را  لليذاةد مةن  / السدادإل  ياةيخ ادسي را  نهاي   يةة اليرةيةالميةة الميبري  من 

 ي .الم ا ظ  نل  السيرل  الاا 
 

  المجموع
 أكثر 

  من سنة
  383من 
  يوم 111إلى 

 من صفر 
 يوم 381إلى 

 معدل  
  الفائدة الفعلي

  درهم   درهم   درهم   درهم   درهم 
 3131ديسمبر  13         

 ر خةخ يذميني  داةن امل  -  91.118.181  -  -  91.118.181
 رداةا إنادة اليذمين م يج ة 3.11%  31.814.118  31.814.117  -  33.718.311

 مسي راي -  183.793  -  -  183.793
          

          
 المجمر    311.744.943  31.814.117  -  337.199.119

          
          
 2112ديسمبة  11         

 ر خةخ يذميني  داةن امل  -  9.59915111  -  -  9.59915111
 رداةا إنادة اليذمين م يج ة 15.1%  1154115421  1154115421  -  12591151.1

 مسي راي -  1115.92  -  -  1115.92
          

          
 المجمر    1125.915119  1154115421  -  .1295111511

          

 مخاطر سعر الفائدة 31/8
سةةياماةاي  ةةأ سةةنداي جةةذبرداةةةا عيييةةة  الاةةةا  لمخةةا ة سةةية الماةةةدة رالةةو  يمةةا يييلةة   . إن ميةةدالي المراةةةد نلةة  الرداةةةا را 

 سنريا (.% .15 ر% 251: 2112ديسمبة  11% )151% ر 151يةار ي بين  2111ديسمبة  11البناي  اما  أ 
 

ار بالريمةةة  اليادلةةة  مةةةن خةةةنذ الةةةةبس  السةةةنداي الم ةةةنم  اابيةةة . م مظةةة   اةةةةدةميةةةدالي بم مةةةذة اليالمةةة  بالم مظةةة  السةةةنداي  ييميةةةا
 سياة الماةةدة  يةن يرا ة  الاةةا  نلة  يبةادذ المةة  بةين  مرايض الاةا  نررد  يبةل اةدة اابي  رميليةة.  يبميدال ييمياالخساةة، 

مةن الاةةا   يماةنهةا  اليرةرد  إن ماةذالةةيسي  الميمة  نليهةا.  المبالغنل   راليأ ييل إ يسابهامبالغ  سياة الماةدة الاابي  رالياةم  
الريمة  اليادلةة  لمرايضةاي  سةةياة إن  سةياة الماةةةدة نلة  الريمةة  اليادلة  لم مظة  السةةنداي.  اليليةةة  ةأ يةذاية مخةةا ة مةن اليخميةس

خ ةةل اليةةد راي النرديةة  المسةةيربلي  باسةةيخدال  مةةن خةةنذدةهةةل، راليةةأ يةةيل ي ديةةدها  4115119 هةةأالماةةةدة  ةةأ نهايةة   يةةةة اليرةيةةة 
 .2المسيرخ ها  نل  انها ضمن يرييل اليل إنيباة يريني   ة االةيمان الاامن   أ اليررد. ، رمخااليرةيةالمن نياي  أ نهاي   يةة 

  ي ليذ  ساسي  سية الماةدة
المالية  اليةأ ي مةذ  راةةد بإنيبةاة  ن للمرجةرداي لرد يل ي ديد ي ليذ ال ساسي  المبين   دنا  بنا   نل  الييةضاي لميةدالي المراةةد 

 مد اان م لرر  راذ السن . نهاي   يةة اليرةيةبالم لرر  المرجرداي مبلغ
 

ريةةل إبرةةا  جميةةا الميليةةةاي اابيةة  لةة اد/ نرةةص ةبةةس الاةةةا  للسةةن    سةةا نر ةة   111لةةر اانةةي ميةةدالي المراةةةد  نلةة /  مةةذ بميةةدذ 
 دةهل(. 259295111: 2112دةهل ) 5211..452بمبلغ  2111ديسمبة  11المنيهي   أ 
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.2  
 ماليةإيضاحات تتعلق بالبيانات ال

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 (ات مالية )يتبعأدو  31

 يمة العادلة للموجودات والمطلوبات الماليةالق 31/9
 أ البياناي المالي  يراةر ميمها  المييةس بها باليالم  الم مذةرالم لرباي المالي   المالي  للمرجرداي بة ك ادداةة  ن الريل المدةج 

 اليادل .
 

 1مسةيرياي مةن اللألدراي المالي  اليأ ييل مياسها بيد االنيةاس اعرلأ بالريم  اليادل ، مرسم  إلة   ي لين   يردل الجدرذ اليالأإن 
 .لها الريم  اليادل   إل  الدةج  اليأ يمان من ظ ا  اسيناد 1إل  
 
  ر مرجرداي ل(  أ  سرا  نا   بدرن ييديذ) مدةج الالمسيمدة من اعسياة  الريلهأ يلو ر ميا  الريم  اليادل   :3المستوى 

 .مياابه م لرباي 

  ( اليةأ يماةن 1ضمن المسيرخ )م ادة  ية اعسياة المدةج  المسيمدة من  الريل هأ يلور ميا  الريم  اليادل   :3المستوى
 (.ة من اعسياةالمسيمد  ية مبااة ) كبااٍذ  أ اعسياة(  ر  اما) ، إما مبااةة  المرجرداي  ر الم لرباي أ  ييبيها

  الم لربةاي  ر  لمرجةردايم ةادة لالمسةيمدة مةن يرنيةاي اليريةيل اليةأ ياةمذ  الرةيل هةأ يلةور ميةا  الريمة  اليادلة   :1المستوى
 .)بياناي  ية مل رظ ( بياناي السر  م ادةاليأ ال يسيند إل  

 
 

 المجموع  1المستوى   3المستوى   3المستوى   3131ديسمبر  13
 درهم  درهم  درهم  همدر   

موجودات مالية مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر

        

 111.194.713  31.173.349  -  143.133.113   رر  ملاي 
 39.313.831  39.313.831  -  -  اسياماةي    نادي 

         
موجودات مالية مصنفة بالقيمة 

 أو الخسارةالربح العادلة من خالل 
        

 41.911.184  1.384.714  -  17.733.881   رر  ملاي 
 333.331.113  333.331.113  -  -  إسياماةي   نادي 

 339.991.913  -  -  339.991.913  م مظ  سنداياسياماةاي  أ 
         
         

 911.314.718  317.139.131  -  799.311.181  المجموع
         

         2112ديسمبة  11
         

مرجرداي مالي  م نم  بالريم  
اليادل  من خنذ الدخذ الاامذ 

 ا خة

        

 111511.5221  21511951.1  -  1.151915111   رر  ملاي 
 2452115111  2452115111  -  -  اسياماةي    نادي 

         
مرجرداي مالي  م نم  بالريم  

 من خنذ الةبس  ر الخساةة اليادل 
        

 451115141  159115111  -  .2115.1   رر  ملاي 
 111511251.1  111511251.1  -  -  إسياماةي   نادي 

 112512959.1  -  -  112512959.1  م مظ  سنداياسياماةاي  أ 
         
         

 11151115219  ...11251215  -  1951125114.  المجمر 
         
 

 .1المسيرخ رال اي  ي ريني إل   ر من   أ خنذ السن  2رالمسيرخ  1لل يان هناو  ك ي ريني بين المسيرخ 
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.1  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 (ات مالية )يتبعأدو  31

 )يتبع( اليةيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالق 31/9
يبةةين الجةةدرذ اليةةالأ اليسةةري  لجميةةا ال ةاةةاي  ةةأ الريمةة  اليادلةة  لةةألدراي الماليةة  الم ةةنم   ةةأ المسةةيرخ الاالةةن بةةين بدايةة  رنهايةة  

 السنراي:
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

 19151125112  383.138.111  الة يد اد ييا أ
 .15191519  31.378.131  إسياماةاي مسي راة خنذ السن 
 (25291..115 ) (31.831.137 ) اسياماةاي مسيبيدة خنذ السن 
      (51415.11. ) (33.111.739 )   ا أ اليلية  أ الريم  اليادل 

     
      ...11251215  317.139.131  الة يد النهاةأ

 
 :نل أ اعةبات  ر الخساةة للسن  المدةج   ر  1مسيرخ الم نم  اعدراي المالي   منيايمذ اعةبات رالخساةة 

 
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
     

 1.5111  3.171.719  ةبس م ر 
      25.115112  (33.111.731 )    ية م رر / )خساةة(ةبس
     

      251225111  (38.171.983 ) المجمر 
 

يةيل  ةأ سةر  ناة  ، رباليةالأ  المدةجة سةياة اعلية  نلة   سةا  اعرةا  الما  أميم  االسياماةاي  أ اعسهل رالسنداي  ييل يردية
 .1 المسيرخ ي نيمها ضمن

 
 سياة الماةدة باسيخدال اليد راي النردي  المخ رم . ييل يردية اليد راي النردي  المسيربلي  نل   سا   مبادل ميم  نررد  ييل يردية

بميةةدذ ، مخ ةةرم  المييامةةد نليهةةاالماةةمرل  بةةاليرةية ( ر سةةياة الماةةةدة  ) مةةن ميةةدذ الياةةةد  ةةأ نهايةة  الميةةةة ا جلةة  سةةياة الماةةةدة 
 .2المسيرخ ضمن يرييل ياهذ مبادالي  سياة الماةدة يرييل إن . ةيمان من مخيلس اع ةاس المرابل يا  مخا ة االي
 

ادلة  نلة   ةا أ ميمة  اع ةرذ مة  اليراسياماةاي  أ  سهل  ية مسيةة، يسةيند الري مدةج  أ  نادي   ية  ايلنسياماة بالنسب  
يريةةيل داخليةة  ماةةذ اليةةد راي النرديةة    نمةةاانلةة   بنةةا   ، ر الخا ةة  باةةذ منهةةاليلةةو ال ةةنادي  ري يسةةر مةةن مبةةذ مةةديةك ال ةةنادي  

 اليرييل. 1. يرييل اعمراذ راالسياماةاي  أ اعسهل  ية المسيةة ير س بذنه مسيرخ الرابل  للمراةن المخ رم  رالاةااي 
 

سةةياماةاي اعسةةهل  يةةة المدةجةة ، ياةةرن الريمةة  اليادلةة  مسةةيندة إلةة   ةةا أ  يمةةا ي ييلةة  بادسةةياماةاي  ةةأ الم ةةا ظ  يةةة المدةجةة  را 
ميم  المرجرداي ليلو الم ا ظ اليأ يةيل إ يسةابها مةن مبةذ مةدةا  الم ةا ظ ادسةياماةي  ارك الينمة  رنلة  نمةاا  اليريةيل الةداخلأ. 

دةهةةل  151.15411%، لاانةةي الريمةة  اليادلةة  لإلسةةياماةاي  نلةة /  مةةذ بمبلةةغ .نلةة   ر  مةةذ بنسةةب   يمةا لةةر اانةةي الريمةة  اليادلةة   
 دةهل(. 951115421: 2112)
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 (ات مالية )يتبعأدو  31

 )يتبع( يمة العادلة للموجودات والمطلوبات الماليةالق 31/9
 :2111ديسمبة  11مدة   دنا  مراةن  ما بين الريم  المدةج  رالريم  اليادل  لألدراي المالي  اما  أ 

 
   القيمة العادلة  القيمة المدرجة

   درهم   درهم 
     
 الموجودات المالية    

 رديي  مانرني   31.111.111  31.111.111
 اليالم  الم مذةاسياماةاي ب  18.181.119  18.191.414

 يذمين رامل مدين   خةخ  381.111.111  381.111.811
 رداةا عجذ  311.171.118  311.171.118
      نرد  أ ال ندر  رلدخ البنرو  41.111.113  41.111.113

     
439.441.934  439.171.139        

     
 المطلوبات المالية    

 مل يذمين داةن  ر خةخا  91.118.181  91.118.181
      رداةا إنادة يذمين مسيبراة  33.718.311  33.718.311

     
337.131.338  337.131.338        

 
المييةاةس اليسيية  لنماا  راليأ يل ي ديدها ر را   2المسيرخ   ة  أ  رالم لرباي المالي المالي   للمرجردايالريم  اليادل   يل إدةا 
 إل  ي ليذ اليد راي النردي  المخ رم . دا  إسينا نليها

 
  3المستوى  3المستوى  1المستوى  المجموع

  درهم درهم درهم درهم
 3131ديسمبر  13    
 الموجودات المالية    

 رديي  مانرني  - 31.111.111 - 31.111.111

 اسياماةاي باليالم  الم مذة 18.181.119 - - 18.181.119

 يذمين رامل مدين   خةخ - 381.111.811 - 381.111.811

 رداةا عجذ - 311.171.118 - 311.171.118

      نرد  أ ال ندر  رلدخ البنرو - 41.111.113 - 41.111.113
     

439.171.139 - 191.481.131 18.181.119       
     
 المطلوبات المالية    

 ن  ر خةخامل يذمين داة - 91.118.181 - 91.118.181
           رداةا إنادة يذمين مسيبراة - 33.718.311 - 33.718.311

      المجموع - 337.131.338 - 337.131.338



 شركة اإلمارات للتأمين ش.م.ع.

 

..  
 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 معلومات قطاعية 37
 

. إن المييةاة الةدرلأ لليرةةاةية 2119ينةاية  1إنيبةةاةا  مةن  اعنمةاذم انةاي  1ةمةل   برةي الاةةا  المييةاة الةدرلأ لليرةةاةية المالية 
يي لر من الاةا  ي ديد الميلرماي الر اني  بنا   نل  اليراةية الداخلي  راليأ ييل مةاجييهةا باةاٍذ منةيظل مةن مبةذ  1المالي  ةمل 

إن المييةةاة السةةاب  )المييةةاة الم اسةةبأ  ةةأ المرابةةذ، يل  داةةةه.  ةةانا الرةةةاة الياةةليلأ الةةيسةةأ رالةةو لير يةةا المةةراةد للر ةةا  ريريةة
 .نهج المخةا ة رالماا ةآيمةباسةيخدال  ( ي لر من المناةذة ي ديةد م ةانين )اعنمةاذ رالجلةا ةأ(اليرةية الر انأ: 14الدرلأ ةمل 

د هةا  الر انةاي. لةل ينةيج نةن الةو  ك ما  خا نظال اليرةية المالأ الةداخلأ للمناةذة إلة  المةديةين الةةيسةيين انر ة  إبيةدا  لي دية
يلية مهل  أ الر اناي المم س ننها من مبةذ الاةةا   يةن  ن الر انةاي المم ةس ننهةا مةن مبةذ الاةةا  ميمااةي  مةا اليرةاةية 

 ييمذ الاةا  من خنذ م انأ  نماذ  ساسيين:أل ةا  الياليلي  ل الداخلي  المردم  إل   انا الرةاة الياليلأ الةةيسأ.
 
 ال ةي  رالب ةك رالسياةاي رال رادن اليام  رالمينر . راليأ يضل ماذ اليذمين اليال ريامذ جميا  نرا  اليذمين اليال ن
 
سةياماةاي اية  عجةذ ر بناررداةةا رسةنداي ي ةرية رم ةا ظ إسةياماةي  سياماةاي  أ  سةهل م لية  مابلة  لليةدارذ االيامذ ر سياماةاي ا

 .ر رةا  مالي   خةخنراةي  
 

 الاةا  مدةج   دنا .الميلرماي المييلر  بر اناي إن 
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 إيضاحات تتعلق بالبيانات المالية

 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 معلومات قطاعية )يتبع(  37
 

 )يتبع( قطاعات األعمال – المعلومات القطاعية الرئيسية
 

 م اناي  نماذ الاةا :يبين الجدرذ اليالأ إيةاداي ريااليس رمرجرداي رم لرباي 
 
  3131  2112 
 المجمر   سياماةاياال  اليذمين  المجموع  ستثماراتاال  التأمين  
 دةهل  دةهل  دةهل  درهم  درهم  درهم  
             

                           1.159215914  51915111..  11151115.11  813.191.131  17.143.934  711.711.719  إيرادات القطاع
 11151915114  ...251115.  1511.5.19.  91.114.484  11.193.397  11.171.387  نياةج الر ا 

                           (1151915111 )     (31.113.111 )     )بال ا أ( يااليس  ية مخ   
              9151125911      81.713.814      ةبس السن 

             
 459415111..15  14151915111  5119...1115  3.813.111.311  3.371.341.337  177.838.118  موجودات القطاع

                           1251125112      41.111.113      مرجرداي  ية مخ   
              1511151295119      3.894.439.387      مجمر  المرجرداي

             
 11959145121  .151.1541  .1115211511  819.191.173  3.119.141  817.437.331  مطلوبات القطاع

              1..154215      7.193.113      م لرباي  ية مخ   
             

              11151.45111      871.488.731      مجمر  الم لرباي
 

  ك ميامني بين م انأ اعنماذ. ال يرجد
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 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

  معلومات قطاعية )يتبع(  37
 

 أقسام التأمينإيرادات من  – الثانويةالقطاعية المعلومات 
 

 .ال اليذمينعمسم نم   سر ادداةاي الةةيسي  ال يما يلأ ي ليذ ديةاداي الاةا  
  3131 

 مدره
 2112 

      لدةه
 21154145419  339.811.331  مسل السياةاي
 .1.5111511  74.111.848  مسل  الهندس 

 14154145991  319.178.131  مسل ال ةي  رال رادن اليام 
 11451125.12  331.843.973  مسل الب ةك رال يةان

 11151.95249  331.313.941  ن الاخ أمسل ييريضاي المرظمين رال بأ راليذمي
           1152115124  91.118.711  مسل النم  راللا 

  711.711.719  11151115.11      
 

 القطاع الجغرافي – الثانويةالقطاعية المعلومات 
 

يةةاي إنةةادة اليةةذمين المبةمةة  مةةا اةةةااي يماما نمةةاذ الاةةةا  اليذمينيةة  يةةيل  ةةأ مجملهةةا  ةةأ درلةة  ادمةةاةاي اليةبيةة  المي ةةدة باسةةيانا  
سةياماةاي  ةةأ م ةا ظ مةةداةة االسةةياماةاي الاةةا  مردنةة   ةأ درلةة  ادمةاةاي اليةبيةة  المي ةدة باسةةيانا  اميظمهةا  ةأ  رةربةةا. جميةا 

 ر رةا  مالي   خةخ م يمظ بها بااذ  ساسأ  أ الرالياي المي دة اعمةياي  ر رةربا.
 

 الجلةا أ هأ اما يلأ: المرمااي لر اناي اليذمين رادسياماة  سر إن مجمر  اديةاداي رالمرجرد
 
 مجموع الموجودات  اإليرادات  
  3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
 3131 

 درهم
 2112 

 دةهل
         

 1541159.45211  3.178.313.434  111511.5192  779.333.113  ادماةاي اليةبي  المي دة
 11451115112  313.831.997  1514.5112  3.117.383   الرالياي المي دة اعمةياي

          11159915149  14.141.871  19511.5911  31.931.993   رةربا
         
  813.191.131  1.159215914  3.894.439.387  1511151295119          
 
 

 مطلوبات طارئة 38
 

 11نيياديةة  للاةةةا  رمةةد بللةةي ميميهةةا بيةةاةيخ االضةةمان  ةةادةة خةةنذ اعنمةةاذ  بخ ابةةاي يييلةة  م لربةةةاي  اةةةةة  لةةدخ الاةةةا 
 دةهل(. 51115119. :2112دةهل ) .5221511. مبلغ 2111ديسمبة 
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 )يتبع( 3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في 
 
 

 ارتباطات  39
 

 151945122بللةةي  مدةجةة سةةياماة  ةةأ  رةا  ماليةة  خاةجيةة   يةةة لنماةمةة   ةيبا ةةايإ 2111ديسةةمبة  11اةةان لةةدخ الاةةةا   ةةأ 
 .دةهل( 11599.51.1 :2112دةهل )

 
 

 أرقام المقارنة 11
 

 ةأ الةةبس  ر الخسةاةة بةدال  مةن يةيل ادنيةةاس بهةا ل  نضةا  مجلة  ادداةةالاةةا  السياسة  الم اسةبي  لماا ةآي   يةيخنذ السن  
 بيةةان الةةدخذ، بيةةان الةةدخذ الاةةامذ، بيةةان  رةةر  الملايةة  ربيةةان اليةةد راي النرديةة  إنةةادة بيةةان اةةٍذ مةةن لرةةد يةةل .ا خةةةالاةةامذ  الةةدخذ

 راديضا اي المييلر  لييا  هاا اليليية.
 
 

 تاريخ إجازة إصدار البيانات المالية 13
 

 .2114  بةاية 19جيمانه المنيرد بياةيخ ا اد  مجل  إداةة الاةا  نل  البياناي المالي  ر جا  إ داةها  أ 


