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التقرير السنوي
لمجمس اإلدارة لسنة 5002
حضرات المساهميف الكراـ ،
يطيب لمجمس إدارة شركة اإلمارات لمتأميف أف يرحب بكػـ أحػر ترحيػب دي ػدـ لحضػراتكـ ت ريػرو السػادث اللالػث دال شػريف
لمساة الماتهية في  13ديسمبر (كاادف األدؿ) 5002ـ ،مصحدباً بالبيااات المالية المدق ة لمشركة.
المشهد العالمي:
ل د تألرت بشدة صااعة التأميف خالؿ عاـ 5002ـ مػف جػرات تداصػؿ مسمسػؿ دقػدع الكػدارث الطبي يػة دمػا تبػ

لػؾ مػف

خسػػا ر بش ػرية دماديػػة فػػي الممتمكػػات .ف ػػد ضػػرب لل ػلاؿ مػػدمر شػػماؿ باكسػػتاف ،دك ػ لؾ عػػدة ه ػلات ض ػربت أاددايسػػيا،
دسمسمة مف األعاصػير المػدمرة ضػربت المػدف السػاحمية األمريكيػة ،كمػا ممػرت األمطػار الفليػرة دالجياضػااات أجػلات مػف
الهاد ،حيث قدرت الخسا ر االقتصادية مف جرات ه و الكدارث بمبمغ  552مميار ددالر أمريكػي ،بيامػا تػـ ت ػدير الخسػا ر
التأمياية الااتجة عاها بمبمغ  300مميار ددالر أمريكي.
دعميػػف ف ػػد أدت ه ػ و الخسػػا ر إلػػي التشػػدد فػػي فػػرض شػػردط صػػارمة مػػف قبػػؿ م يػػدث التػػأميف ال ػػالمييف بسػػبب إرتجػػاع
تكاليؼ التأميف .فبالرمـ مف ه و الظردؼ الم اكسة يس داا بأف ا ممكـ أف الشركة قد إستطاعت تجديػد إتجاقياتهػا إلعػادة
التأميف لم اـ 5002ـ بشردط م دلة بالم اراة م الشردط الم ردضة لمشركات ال ار دة بالماط ة.
إقميمياً ومحمياً:

إقميمي ػاً ،ال ي ػلاؿ الدض ػ السياسػػي المضػػطرب فػػي ال ػراؽ عمػػي حالػػف ،م ػ الديػػاد الطمػػب مػػف الصػػيف دالهاػػد اظ ػ اًر لامػػد

اقتصػػاديهما بشػػكؿ رمتسػػارع ،دالاػلاع حػػدؿ طمػػدح ايػراف الاػػددث ،دال جػػل فػػي السػ ة ال الميػػة لتكريػػر الػػاجط ،ف ػ ف كػػؿ ه ػ و
ال دامؿ ساهمت في إرتجاع أس ار الاجط حيث تجادل س ر البرميؿ  00ددالر أمريكي في أحد المراحؿ .دمف المتدقػ أف

يستمر تألير ه و ال دامؿ في إرتجاع أس ار الاجط في المست بؿ الماظدر.
محميػاً ،ل ػػد شػػهدت ال طاعػػات االقتصػػادية تطػػد اًر متسػػارعاً فػػي جمي ػ المجػػاالت خ ػالؿ ال ػػاـ 5002ـ ،د لػػؾ بػػالبرمـ مػػف
االضػػطرابات ف ػػي االقتص ػػاد ال ػػالمي اتيج ػػة لوحػػداث السياس ػػية دالكػ ػدارث الطبي ي ػػة .ل ػػد تػػـ ت ػػدير امػػد الاػػات المحم ػػي

اإلجمالي لمددلة بم دؿ  %30خالؿ ال اـ 5002ـ ليصبح بداق  441مميار درهـ.
ل د تمكف السدؽ المحمي لوسهـ خالؿ عاـ 5002ـ مف إست طاب السيدلة الجا ضػة لػدع عػدد رم ػدر مػف المسػتلمريف مػف
مػ ػداطاي ددؿ مجم ػػس الت ػػادف الخميج ػػي دالااتج ػػة ع ػػف إرتج ػػاع أسػ ػ ار ال ػػاجط .إف الام ػػد االقتص ػػادث الػ ػ ث ش ػػهدتف ددل ػػة
اإلمارات ال ربية المتحدة أدع إلي ارتجػاع سػدؽ األسػهـ المحمػي باسػبة تجػادلت  %330حيػث تركػلت هػ و الليػادة بشػكؿ
ر يسي فػي قطػاعي الخػدمات دالتػأميف .ل ػد فاقػت ال يمػة اإلجماليػة لتػدادؿ األسػهـ فػي السػدؽ المػالي لم ػاـ 5002ـ مبمػغ
 552مميار ددالر أمريكي.
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التقرير السنوي
لمجمس اإلدارة لسنة ( 5002يتبع)
قياسػػية لم ػػاـ المػالي 5002ـ ،د لػػؾ بػالرمـ مػػف التحػػديات

بأاهػػا قػد ح ػػت اتػا
أمػا عمػػي صػ يد الشػػركة يسػراا إعالمكػػـ ق
أف قػدرة الشػركة عمػي ليػادة كػؿ مػف إجمػالي دصػافي دخمهػا دالػدخدؿ
اإلقتصادية دالجيدسياسية دالب يػة التاافسػية لمسػدؽ .ق
في إستلمارات جديدة ،في ظؿ ه و التحديات ،ري تبر دليؿ عمي قدة دمرداة داستدامة امد ج عمؿ الشركة.

إف أهـ الاتا
ق

المالية لمشركة لم اـ المالي 5002ـ ،ريمكف تمخيصها كما يمي:

المكتتبة :إرتج ت إلي  13413مميدف درهـ ،أث باسبة  %212عف أقساط ال اـ المالي 5004ـ
 إجمالي األقساط ُ

دالبالفة  52212مميدف درهـ.

 األرباح التأمينية :إرتج ت إلي  1212مميدف درهـ ،أث باسبة  %5413عف أرباح ال اـ المالي 5004ـ دالبالغ قدرها
 5312مميدف درهـ.
 دخؿ اإلستثمارات :إرتج إلي  53014مميدف درهـ ،أث باسبة  %24212عف دخؿ ال اـ المالي 5004ـ دالبالغ قدرها
 1312مميدف درهـ.
 صافي الدخؿ :إرتج إلي  13210مميدف درهـ ،أث باسبة  %10210عف صافي الدخؿ ال اـ المالي 5004ـ دالبالغ
قدرو  2212مميدف درهـ.
 مصاريؼ التشغيؿ :إرتج ت إلي  3013مميدف درهـ ،أث باسبة  %015عف مصاريؼ ال اـ المالي 5004ـ دالبالغ
قدرها  3212مميدف درهـ.
المساهميف :إرتج ت إلي  31205مميدف درهـ ،أث باسبة  %2212عف ح دؽ ال اـ المالي 5004ـ دالبالفة
 حقوؽ ُ

 31030مميدف درهـ.

 إجمالي موجودات الشركة :إرتج ت إلي  31210مميدف درهـ ،أث باسبة  %12.3عف إجمالي مدجددات ال اـ المالي
5004ـ دالبالفة  31130مميدف درهـ.
 العائد عمى السهـ :إرتج إلي  1124درهـ ،أث بليادة قدرها  %10314عف عا د ال اـ المالي 5004ـ دالبالغ قدرو
 0104درهـ.
دعميف يت دـ مجمس اإلدارة لمجم ية ال رمدمية ال ادمة باإلقتراحات التالية لتدلي ربح:
أولً  :ي ترح المجمس اسبة تدلي أرباح ا دية عمي رمساهمي عاـ 5002ـ ،بداق  %20مف ال يمة اإلسمية لمسهـ ،أث
بما ري ادؿ  20فمس لكؿ سهـ.
ثانياً :ي ترح المجمس تدلي أسهـ ماحة عمي رمساهمي عاـ 5002ـ بداق  %1111مف ال يمة اإلسمية لمسهـ ،أث بما
ري ادؿ سهـ داحد لكؿ  1أسهـ (.)1:3
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التقرير السنوي
لمجمس اإلدارة لسنة ( 5002يتبع)
ل ػػد إسػػتمرت الشػػركة فػػي جهددهػػا لتطػػدير أدات المػػدظجيف دتاميػػة مهػػاراتهـ ،دقػػد تػػـ قط ػ شػػدطاً جيػػداً فػػي إتجػػاو تػػدطيف

الدظا ؼ ،حيث بمفت اسبة المداطايف لدياا  %32في اهاية ال اـ دسا دـ بليادتها تباعاً.
دفيما يمي ا رض عمي حضراتكـ أهـ األرقاـ دالاتا

التي ح تها الشركة كما في :5002/35/13

نظرة عامة عمى الحسابات
فيما يمي اتا

فردع التأميف ٍ
كؿ عمي حدا:

التأميف ضد الحريؽ والحوادث
بمػػغ مجمػػدع األقسػػاط المكتتبػػة فػػي هػ ا الجػػرع 50210021204درهػػـ م ابػػؿ  52210051332درهػػـ فػػي سػػاة  5004بليػػادة
دقدرها .%3122

كما بمفت حصػة الشػركة مػف الت ديضػات المدفدعػة دالم م ػة فػي هػ ا ال سػـ  2310321022درهػـ فػي سػاة  5002م ابػؿ
 4315421402درهـ في ساة  5004بليادة دقدرها .%5110
دبمػغ مخصص األقساط مير المكتسبة فػي هػ ا ال سػـ  1213041222درهػـ فػي سػاة  5002م ابػؿ  1312351023درهػـ
في ساة  5004بليادة دقدرها .%5511

ح ػػؽ ه ػ ا الجػػرع ربػػح تػػأمياي صػػافي دقػػدرو  1010041015درهػػـ فػػي سػػاة  5002م ابػػؿ  5412541200درهػػـ فػػي سػػاة
 5004بليادة دقدرها .%5014
التأميف البحري والجوي
بمػغ مجمػػدع األقسػاط المكتتبػػة فػػي هػ ا ال سػػـ  1213531201درهػػـ فػي سػػاة  5002م ابػػؿ  1212401233درهػـ فػػي سػػاة
 5004بااخجاض دقدرو .%214
بمفت حصػة الشركة مف المطالبات المدفدعة دميػر المدفدعة له ا الجرع مبمػغ  313231445درهػػـ فػي سػاة  5002م ابػؿ
 313521301درهـ في ساة  5004بليادة قدرها .%212

كمػػا بمػػغ مخصػػص األقسػػاط ميػػر المكتسػػبة فػػي ه ػ ا الجػػرع  3.279.239درهػػـ م ابػػؿ  312221232درهػػـ ف ػػي 5004
با ص قدرو .%5115

ح ػؽ هػ ا ال سػـ ربحػاً تأميايػاً صػافياً بمػػغ  212031232درهػـ فػي سػاة  5002م ابػػؿ  112231532درهػـ فػي سػػاة 5004
بااخجاض دقدرو .%4313
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التقرير السنوي
لمجمس اإلدارة لسنة ( 5002يتبع)
توزيع األرباح
ب ػػد التحػػديالت التػػي تمػػت إلػػي مخصػػص األقسػػاط ميػػر المكتسػػبة دالمطالبػػات الم م ػػة بمػػغ صػػافي ربػػح الشػػركة لمسػػاة
الماتهيػػة فػػي  13ديسػػمبر  13210031020 – 5002درهػػـ ( 2212021005 – 5004درهػػـ) .دقػػد اقتػػرح مجمػػس اإلدارة
أف يتـ تدلي صافي األرباح عمي الاحد التالي:
درهػـ
أسهـ ماحة م ترحة
أرباح ا دية م ترح تدلي ها
أت اب مجمس اإلدارة
احتياطي عاـ
احتياطي قااداي

1010001000
4210001000
314001000
51510001000
210001000

مجمدع التدلي ات

13014001000

يالؿ  :أرباح متراكمة ما دلة مف الساة الماضية
يضاؼ :أرباح متراكمة مرحمة لمساة التالية

( )4301235
510321412
13210031020

يطيب لمجمس اإلدارة التدجف بالشكر دالت دير لحضرة صاحب السمد الشيخ خميجة بف لايد آؿ اهياف ر يس ددلة اإلمػارات
ال ربيػػة المتحػػدة حػػاكـ أبػػدظبي دالػػي صػػاحب السػػمد الشػػيخ الجريػػؽ محمػػد بػػف ارشػػد آؿ مكتػػدـ اا ػػب ر ػػيس الددلػػة ر ػػيس
مجمػس الػػدلرات دحػاكـ دبػػي دالػػي دلػي ال هػػد صػػاحب السػمد الجريػػؽ األدؿ الشػػيخ محمػد بػػف اليػػد آؿ اهيػاف عمػػي رعػػايتهـ
لكافة المؤسسات االقتصػادية فػي الددلػة عامػة دالمؤسسػات دالشػركات الدطايػة خاصػة .كمػا لػف ااسػي أف اتدجػف بالػدعات
إلي المرحدـ ب ف اهلل الشيخ لايد بف سمطاف آؿ اهياف عمػي مػا قػاـ بػف خػالؿ سػادات حكمػف مػف أعمػاؿ الخيػر دال مػراف،
دال ث بجضمف شهدت ددلة اإلمارات إاجالات حضارية أشبف ما تكدف بالم جلات.
دفػػي الاهايػػة يػػدد مجمػػس اإلدارة الت بيػػر عػػف شػػكرو دت ػػديرو لجميػ عمػػالت الشػػركة داخػػؿ الددلػػة دخارجهػػا دإلدارة دمػػدظجي
الشركة لما ب لدو مف جهدد ألمرت عاماً آخر مكمالً بالاجاح.

عبد اهلل محمد الملردعي
ر يس مجمس اإلدارة
 32فبراير 5002

تقرير مدقؽ الحسابات المستقؿ
إلي السادة المساهميف المحترميف
شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
أبدظبي ،اإلمارات ال ربية المتحدة
ل ػػد قماػػا بتػػدقيؽ الميلاايػػة ال مدميػػة المرف ػػة لشػػركة اإلمػػارات لمتػػأميف ش.ـ.ع( .شػػركة مسػػاهمة عامػػة) كمػػا فػػي  13ديسػػمبر
 5002دبيااػػات الػػدخؿ دالتفي ػرات فػػي ح ػػدؽ المسػػاهميف دالتػػدف ات الا ديػػة لمسػػاة الماتهيػػة فػػي لػػؾ التػػاريخ كمػػا هػػد دارد فػػي
الصػػجحات مػػف  0إلػػي  .11إف هػ و البيااػػات الماليػػة هػػي مػػف مسػػؤدلية إدارة الشػػركة داف مسػػؤدليتاا هػػي إبػػدات الػرأث حػػدؿ هػ و
باات عمي تدقي اا.
البيااات المالية ً
ل ػػد تػػـ تػػدقي اا دف ػػا لم ػػايير التػػدقيؽ الددليػػة ،دتسػػتدعي تمػػؾ الم ػػايير أف ا ػػدـ بتخطػػيط داج ػرات التػػدقيؽ لمحصػػدؿ عمػػي تأكيػػد
م ػ ػػدؿ فيمػ ػػا إ ا كااػ ػػت البيااػ ػػات الماليػ ػػة خاليػ ػػة مػ ػػف أث خطػ ػػأ جػ ػػدهرث .يتضػ ػػمف التػ ػػدقيؽ فحػ ػػص البياػ ػػات اللبدتيػ ػػة لممبػ ػػالغ
داالفصاحات في البيااات المالية عمي أساس عياػات مختػارة ،كمػا يتضػمف ت يػيـ المبػادئ المحاسػبية المتب ػة دالت ػديرات الهامػة
الم دة مف قبؿ اإلدارة ،دت ييـ ال رض اإلجمالي لمبيااات المالية ،دفي اعت اداا أف تدقي اا يدفر أساساً م دال إلبدات رأياا.
في رأياا ،أف البيااات المالية تظهر بصدرة عادلة مف كافة الاداحي الجدهرية المركل المػالي لشػركة اإلمػارات لمتػأميف ش.ـ.ع.
كما في  13ديسمبر  5002داتا أعمالها دتدف اتها الا دية لمساة الماتهية ب لؾ التػاريخ دف ػا لم ػايير الت ػارير الماليػة الددليػة.
دتتدافؽ ك لؾ م أحكاـ ال اادف االتحادث رقـ ( )2لساة (3234دت ديالتف) في شأف شركات ددكالت التأميف.
دبرأياا أيضا أف الشركة تمسؾ سجالت حسابية ماتظمة ،دقد تػـ جػرد المدجػددات دف ػا لوصػدؿ المرعيػة ،دأف محتديػات ت ريػر
مجمػ ػػس اإلدارة المت م ػ ػػة بالبيااػ ػػات الماليػ ػػة تتدافػ ػػؽ م ػ ػ السػ ػػجالت المحاسػ ػػبية لمشػ ػػركة ،دل ػ ػػد حصػ ػػماا عمػ ػػي كافػ ػػة الم مدمػ ػػات
داإليضػػاحات التػػي رأيااهػػا ضػػردرية ألم ػراض التػػدقيؽ .فػػي حػػددد الم مدمػػات التػػي تػػدفرت لاػػا لػػـ ت ػ مخالجػػات ألحكػػاـ قػػاادف
الشػركات االتحػادث لددلػة اإلمػارات ال ربيػة المتحػدة رقػـ ( )3لسػاة ( 3234دت ديالتػػف) ،أد الاظػػاـ األساسػػي لمشركػػة دالتػي قػد
تؤلر بشكؿ جدهرث عمي اشاط الشركة أد مركلها المالي.
ديمديت آاد تدش

سابا يدسؼ ساداحة
سجؿ رقـ 430
 32فبراير 5002

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
الميزانية العمومية
كما في  13ديسمبر 5002

7

إيضاحات

5002
درهـ

5004
درهـ

214351113
4471748
3144212741783
712001000

511341423
311211440
24313451323
012001000

3147711781414

22110301022

55215081840
8118411104
5110371000
7111841474
2471720
5414751707

52515231223
2214511320
5213011000
0413021524
0231222
5010351213

مجموع موجودات متداولة

41011341303

41112321005

مجموع الموجودات

3175718741717

3113212221303

موجودات
موجودات غير متداولة
ممتمكات دآالت دم دات
استلمارات ع ارية
استلمارات متاحة لمبي
ددا قااداية

4
2
8
7

مجموع موجودات غير متداولة
موجودات متداولة
مدجددات ع دد م يدث التأميف
مـ مدياة تجارية دأخرع
ددا ألجؿ
استلمارات محتجظ بها لممتاجرة
مصاريؼ مدفدعة م دما
ا د في الصاددؽ دلدع البادؾ

7
30
33
8

حقوؽ المساهميف والمطموبات
رأس الماؿ والحتياطيات
رأس الماؿ
احتياطي قااداي
إحتياطي عاـ
احتياطي إعادة ت ييـ االستلمار
أسهـ ماحة م ترحة
أاصبة ارباح ا دية م ترحة لمتدلي
أرباح متراكمة

7010001000
4210001000
17010001000
74717841771
1010001000
4210001000
510371417

0510001000
1210001000
31310001000
00214001400
3310001000
1210001000
4301235

مجموع رأس الماؿ والحتياطيات

31273.784.412

3100213331322

مطموبات غير متداولة
مخصص مكافآت اهاية الخدمة

810431387

210411442

54717871403
1113571408
5117031848
215751487

10313541232
1510111432
5210301023
410231504

مجموع مطموبات متداولة

12314871180

10310101420

مجموع حقوؽ المساهميف والمطموبات

3175718741717

3113212221303

مطموبات متداولة
مطمدبات ع دد التأميف
مـ دا اة تجارية دأخرع
إيداعات إعادة تأميف محتجلة
مصاريؼ مستح ة دايرادات مؤجمة

35
31
34
32
32

4
32

رئيس مجمس اإلدارة

تشكؿ اإليضاحات المرف ة جلتاً ال يتج أل مف ه و البيااات المالية.

المدير العاـ

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
بياف الدخؿ
لمسنة المنتهية في 13ديسمبر 5002

4

إيضاحات

إجمالي أقساط مكتتبة
التفير في مخصص أقساط مير مكتسبة

5002
درهـ

5004
درهـ

13414121477
( )3010001187

52212311300
( )3011021200

10414121304

5321510.200

أقساط م يدث التأميف
التفير في مخصص أقساط مير مكتسبة

( )55217271584
115841444

( )55012001123
110201342

معيدي التأميف

( )55514741740

( )53013401532

4511401154

2011201234

إجمالي المطالبات المتكبدة
حصة م يدث التأميف في المطالبات المتكبدة

( )4715371843
1710331371

( )35410301222
3511121230

صافي المطالبات المتكبدة

( )2515081204

( )4511021502

مصاريؼ عمدالت
إيرادات عمدالت
مصاريؼ تشفيمية

( )3512321443
1217121375
( )3714481480

( )3411241302
1412521311
( )3212201400

1212081523

5312551225

54711841545

1314011224

إيراد أقساط مكتسبة

صافي أقساط التأميف المكتسبة

37

صافي إيرادات التأميف
صافي إيرادات استلمارات دتحرير مخصص

34

مصاريؼ أخرع (صافي)

37

( )114831778

( )2531244

صافي ربح السنة

50

13710041727

2212021005

العائد لمسهـ العادي

53

1124

0104

تشكؿ اإليضاحات المرف ة جلتاً ال يتج أل مف ه و البيااات المالية.

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.

7

بياف التغيرات في حقوؽ المساهميف
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر 5002

الرصيد في  3يناير 5004
أسهـ ماحة مصدرة
صافي ربح الساة
ربح مح ؽ مف بي إستلمارات
متاحة لمبي
الليادة في ال يمة ال ادلة لالستلمارات
المتاحة لمبي (إيضاح )2
محدؿ لالحتياطي ال اـ
محدؿ لالحتياطي ال ااداي
أسهـ ماحة م ترحة
أاصبة أرباح ا دية م ترحة لمتدلي
أاصبة أرباح مدفدعة
مكافآت أعضات مجمس اإلدارة

رأس
الماؿ
درهـ

احتياطي
قانوني
درهـ

احتياطي
عاـ
درهـ

احتياطي إعادة
تقييـ الستثمار
درهـ

أسهـ
منحة مقترحة
درهـ

2010001000
3510001000
-

101000.000
-

31510001000
-

10515221323
-

3510001000
( )3510001000
-

-

الرصيد في  3يناير 5002

7510001000

صافي ربح الساة
أسهـ ماحة مصدرة
ربح مح ؽ مف بي إستلمارات
متاحة لمبي
الليادة في ال يمة ال ادلة لالستلمارات
المتاحة لمبي (إيضاح )2
محدؿ لالحتياطي ال اـ
محدؿ لالحتياطي ال ااداي
أسهـ ماحة م ترحة
أاصبة أرباح ا دية م ترحة لمتدلي
أاصبة أرباح مدفدعة
مكافآت أعضات مجمس اإلدارة

3310001000

الرصيد في  13ديسمبر 5002

7010001000

-

-

( )511251021

-

أنصبة أرباح نقدية
مقترحة لمتوزيع
درهـ

أرباح
متراكمة
درهـ

المجموع
درهـ

1010001000
-

315121230
2212021005

22012041003
2212021005

-

210001000
-

210001000
-

40214201125
-

3310001000
-

1210001000
( )1010001000
-

1810001000

31410001000

70714071477

3410001000

1810001000

-

-

-

-

( )33010301252

( )3310001000
-

-

210001000
-

51510001000
-

12014421355
-

1010001000
-

42.000.000
( )1210001000
-

4210001000

17010001000

74717841771

10.000.000

4210001000

تشكؿ اإليضاحات المرف ة جلتاً ال يتج أل مف ه و البيااات المالية.

( )210001000
( )210001000
( )3310001000
( )1210001000
( )314001000

( )511251021
40214201125
( )1010001000
( )314001000

4301845

3100714341327

13210031020
-

13210031020
-

( )51510001000
( )2.000.000
( )1010001000
( )42.000.000
( )314001000
510371417

( )33010301252
12014421355
( )1210001000
( )314001000
3127317441435

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
بياف التدفقات النقدية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر 5002
األنشطة التشغيمية
صافي أرباح الساة
ت ديالت لػ:
صافي الحركة في مدجددات ع دد م يدث التاميف
صافي الحركة في مطمدبات ع دد م يدث التأميف
صافي إيرادات استلمارات دتحرير مخصص
استهالؾ ممتمكات دآالت دم دات
خسا ر( /أرباح) بي ممتمكات دآالت دم دات
المحدؿ إلي مخصص مكافآت اهاية الخدمة
صافي
ق
التدفقات النقدية الناتجة مف األنشطة التشغيمية
قبؿ الحركة في رأس الماؿ العامؿ
(الليادة) /الا ص في رأس الماؿ ال امؿ:
مـ مدياة تجارية دأخرع
مصاريؼ مدفدعة م دماً
مـ دا اة تجارية دأخرع
إيداعات إعادة تأميف محتجلة
مصاريؼ مستح ة دايرادات مؤجمة

30

5002
درهـ

5004
درهـ

13710041727

2212021005

5710851023
( )3411271242
( )54711841545
7341321
825
5771755

( )1512341232
4412501432
( )1314011224
2001123
( )11121
313531223

4311831484

4314121233

( )213321052
5341507
( )1021840
( )511481082
1131141

( )3410221122
( )11323
3015501033
4251331
( )312401002

صافي النقد الناتج مف األنشطة التشغيمية

1413001570

1214501242

األنشطة الستثمارية
إيرادات استلمارات ب د استب اد الحركة في ال يمة ال ادلة دأرباح بي أدراؽ
مالية تجارية أعيد استلمارها دأسهـ ماحة مستممة بدالً مف أرباح مدلعة
داستهالؾ استلمارات ع ارية
صافي مشتريات استلمارات ب د استب اد أسهـ الماحة المستممة بدالً مف أرباح
مدلعة دالمبالغ الم اد استلمارها في استلمارات تجارية
مشتريات ممتمكات دآالت دم دات
عا دات بي ممتمكات دآالت دم دات

58211181847

3315221242

( )52411841181
( )117481734
41078

( )5115321000
( )510321131
201522

صافي النقد الناتج مف( /المستخدـ في) األنشطة الستثمارية
األنشطة التمويمية
أاصبة أرباح مدفدعة

115521844

( )213031232

( )1810001000

( )1010001000

صافي الزيادة( /النقص) في النقد ومرادفات النقد

311521774

الا د دمرادفات الا د في بداية الساة

4813421713

4212101320

النقد ومرادفات النقد في نهاية السنة (إيضاح )55

4712331707

4213321213

تشكؿ اإليضاحات المرف ة جلتاً ال يتج أل مف ه و البيااات المالية.

( )4231522

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر 5002
3

عػػاـ

إف شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع .هي شركة مساهمة عامة تأسست في أبدظبي بتاريخ  50يدليد .3235
تـ تسجيؿ الشركة دف اً لم اادف االتحادث لددلة اإلمارات ال ربية المتحدة رقـ ( )2لساة  3234دت ديالتف ،تحت سجؿ رقـ
.5
إف الاشػػاط األساسػػي لمشػػركة هػػد جمي ػ أعمػػاؿ التػػأميف داع ػػادة التأمي ػػف ال ام ػػة .دال ا ػداف المسػػجؿ لمشػػركة هػػد ص.ب.
 1322أبدظبي ،ددلة إلمارات ال ربية المتحدة.

5

ممخص بأهـ السياسات المحاسبية

باات عمي م ايير الت ارير المالية الددلية.
تـ إعداد البيااات المالية ً
باات عمي مبدأ التكمجة التاريخية ،باستلاات إعادة ت ييـ ب ض األددات المالية بال يمة ال ادلة.
تـ إعداد البيااات المالية ً

إعتماد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة
اعتمػػدت الشػػركة فػػي السػػاة الحاليػػة ،م يػػار الت ػػارير الماليػػة الددليػػة رقػػـ  4المت مػػؽ ب ػػدد التػػأميف دال ػ ث أصػػبح سػػارث
المج ػػدؿ بتػػاريخ  3ياػػاير  .5002كمػػا داعتمػػدت الشػػركة الم يػػار المحاسػػبي الػػددلي رقػػـ  12الم ػػدؿ ،األددات الماليػػة:
اإلعتراؼ دال ياس ابتدات مف تاريخ  3يااير .5002
إف اعتماد م يار الت ارير المالية الددلية رقـ  4قد ألر عمي عػرض دافصػاح مطمدبػات التػأميف دمدجػددات إعػادة التػأميف
دأقساط التأميف داعادة التأميف.
قامت الشركة أيضاً بت ديؿ ال رض داإلفصاح كما هد متطمب بمدجب م ايير الت ارير المالية الددلية التالية:
 .3عرض البيااات المالية (الم يار المحاسبي الددلي رقـ )3
 .5اإلفصاح عف الجهات ات ال القة (الم يار المحاسبي الددلي رقـ )54
أهـ السياسات المحاسبية المتب ة هي كما يمي:
ممتمكات وآلت ومعدات

تتكدف تكمجة الممتمكات داآلالت دالم دات مف تكمجة الشرات باإلضافة إلي أية تكاليؼ إضافية خاصة باالقتاات.

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 5002يتبع)
5

ممخص بأهـ السياسات المحاسبية (يتبع)

ممتمكات وآلت ومعدات (يتبع)

ي ػػتـ تحمي ػػؿ االس ػػتهالؾ لتالي ػػؿ تكمج ػػف الممتمك ػػات داآلالت دالم ػػدات دف ػػا ل اع ػػدة ال س ػػط اللاب ػػت دعم ػػي أس ػػاس االعم ػػار
االاتاجية الم درة لتمؾ المدجددات ،الاسب السادية لإلستهالؾ هي كما يمي:
ألاث دتركيبات دم دات مكتبية
سيارات
م دات دممح ات الحاسب اآللي

%
52
11111
52

يتـ تحديد األرباح أد الخسا ر الااتجة عف استب اد المدجددات عمي أساس الجرؽ بػيف عا ػد البيػ دصػافي ال يمػة الدفتريػة
لتمؾ المدجددات ،ديتـ إضافة الربح أد الخسارة إلي بياف الدخؿ.
أعماؿ رأسمالية قيد التنفيذ

يتـ تسجيؿ األعماؿ الرأسمالية قيد التاجي عمي أساس التكمجة .يتـ تحديؿ األعماؿ الرأسمالية قيد التاجي إلي الباػد الخػاص
بها بالممتمكات داآلالت دالم دات عاد البدأ باستخدامها ديتـ إستهالكها دف اً لسياسات الشركة.

استثمارات عقارية

يتـ تسجيؿ االستلمارات ال ارية بالتكمجة ااقصاً مخصص االستهالؾ دخسػا ر ااخجػاض ال يمػة ،إف دجػدت .يػتـ احتسػاب
اإلسػ ػػتهالؾ لتاليػ ػػؿ تكمج ػ ػػة اإلسػ ػػتلمارات دف ػ ػ ػاً ل اع ػ ػػدة ال سػ ػػط اللابػ ػػت دعمػ ػػي أسػ ػػاس عمػ ػػر اقتصػ ػػادث ماػػػت م ػ ػ قػدر لتمػ ػػؾ
االستلمارات يبمغ  32ساة.
عقود معيدي التأميف

إف ال دد التي تبرمها الشركة م م يدث التأميف دالتي بمدجبهػا يػتـ ت ػديض الشػركة عػف الخسػا ر المتكبػدة عػف ع ػد أد
ع ػػدد صػػادرة عػػف الشػػركة دالتػػي تتماشػػي م ػ متطمبػػات التبديػػب ل ػػدد التػػأميف يػػتـ إدراجهػػا ك ػػدد م يػػدث الت ػأميف .إف
الماػػاف التػػي تسػػتحؽ لمشػػركة بمدجػػب ع ػػدد م يػػدث التػػأميف يػػتـ اإلعت ػراؼ بهػػا كمدجػػددات ع ػػدد م يػػدث التػػأميف .ت ػػدـ
الشركة بمراج ة مدجددات ع دد م يػدث التػأميف بصػدرة ماتظمػة لتحديػد خسػا ر إاخجػاض ال يمػة .إ ا كػاف هاػاؾ دالالت
كافية عمي إاخجاض قيمة مدجددات ع دد م يدث التأميف ت دـ الشركة بتخجػيض قيمػة هػ و المدجػددات إلػي ال يمػة ال ابمػة
لإلسترداد دتدرج خسا ر إاخجاض ال يمة في بياف الدخؿ.
انخفاض القيمة

ت مػؿ الشػركة بتػاريخ كػؿ ميلاايػة عمدميػة عمػي مراج ػة ال ػيـ المدرجػة لمدجدداتهػا د لػؾ لتحديػد إف كػاف هاالػؾ مػا يشػير
إلػػي أف ه ػ و المدجػػددات قػػد ت رضػػت إلػػي خسػػا ر ااخجػػاض ال يمػػة .إ ا دجػػد مػػا يشػػير إلػػي لػػؾ يػػتـ ت ػػدير ال ػػيـ ال ابمػػة
لالسترداد د لؾ لتحديد خسا ر إاخجاض ال يمة (إف دجدت).

ي ػػتـ تحدي ػػد الخس ػػا ر الااتج ػػة ع ػػف إاخج ػػاض ال يم ػػة ب ػػالجرؽ ب ػػيف ال يم ػػة ال ابم ػػة لالس ػػترداد دال يم ػػة المدرج ػػة لوص ػػؿ دي ػػتـ
اعتمادها كخسارة مباشرة.

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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انخفاض القيمة (يتبع)

في حالة استرجاع خسا ر ااخجاض ال يمة تتـ ليادة ال يمة المدرجة لوصؿ إلي ال يمة الم دلة التي يمكف استردادها ديػتـ
االعتراؼ به و الليادة ك يراد مباشرة ،د لؾ إلي حد إرجاعها إلي ال يمة التي مف المجترض أف يكدف عميهػا األصػؿ لػد لػـ
يتـ إحتساب خسا ر ااخجاض ال يمة.
استثمارات في أوراؽ مالية

يتـ االعتراؼ باالستلمارات في أدراؽ مالية حسب تاريخ التسدية ديتـ قياسها مبد ياً بالتكمجة.
يتـ تصايؼ االستلمارات كاستلمارات متاحة لمبي أد استلمارات محتجظ بها لممتػاجرة .ديػتـ ت ييمهػا بال يمػة ال ادلػة بتػاريخ
ػات عمػػي األسػ ار المدرجػػة بتػػاريخ الميلاايػػة ال مدميػػة (إف دجػػدت) .فػػي حالػػة عػػدـ تػػدفر األسػ ار المدرجػػة يػػتـ
الت ريػػر ،باػ ً
تحديد ال يمة ال ادلة مف داق آخر م مدمات مالية متدفرة عف الجهة المستلمر فيها ديتـ إضافة األرباح أد الخسا ر ميػر
المح ػػة المت م ػػة باالسػػتلمارات المحػػتجظ بهػػا لممتػػاجرة إلػػي صػػافي أربػػاح أد خسػػا ر الجتػرة .أمػػا األربػػاح أد الخسػػا ر ميػػر
المح ػػة المت م ػػة باالسػػتلمارات المتاحػػة لمبي ػ تػػتـ إضػػافتها إلػػي ح ػػدؽ الممكيػػة إلػػي أف يػػتـ بي هػػا أد تت ػػرض الاخجػػاض
ال يمة دفي ه و الحالة يتـ تحديؿ األرباح أد الخسا ر المتراكمة السابؽ إضافتها إلي ح دؽ الممكيػة إلػي صػافي أربػاح أد
خسا ر الجترة.
أث تفيير هاـ في ال يمة ال ادلة لإلستلمارات التي التلمت الشػركة بشػراؤها بتػاريخ الميلاايػة ال مدميػة تضػاؼ إلػي صػافي
أرباح أد خسا ر الجترة د لؾ لإلستلمارات المصاجة ك ستلمارات محتجظ بهػا لممتػاجرة ،أمػا اإلسػتلمارات المتاحػة لمبيػ فيػتـ
إدراج التفير في قيمتها ال ادلة في بياف التفيرات في ح دؽ المساهميف.
مطموبات عقود التأميف

يػتـ إعػداد مطمدبػات ع ػدد التػأميف م ابػؿ المطالبػات المدقدفػة لكػؿ المطالبػات المبمػغ عاهػا لمشػركة الشػركة دالتػي ال تػلاؿ
مير مسددة بتاريخ الميلااية ال مدمية باإلضافة إلي المطالبات التي حدلت دلـ يتـ اإلبػالغ عاهػا .إف مخصػص األقسػاط
مير المكتسبة المدرج ضمف مطمدبات ع دد التأميف يتكدف مف الجلت الم قػدر مػف إجمػالي األقسػاط المكتتبػة الػ ث يخػص
ػات عمػػي المبمػػغ األعمػػي الاػػات مػػف إحتسػػاب
فت ػرات تػػأميف الح ػػة لتػػاريخ الميلاايػػة ال مدميػػة .يػػتـ إحتسػػاب المخصػػص باػ ً
األقسػػاط المكتتبػػة عمػػي فت ػرة ال ػػد أد أداػػي الم ػػدالت بمدجػػب قػػاادف شػػركات التػػأميف باسػػبة  %52مػػف صػػافي األقسػػاط
المكتتبة مف اشاط التأميف البحرث د  %40مف صافي األقساط المكتتبة مف جمي أاشطة التأميف األخرع.
إف حصة م يدث التأميف في المطالبات المدقدفة دالمطالبات التي حدلت دلػـ يػتـ اإلبػالغ عاهػا داألقسػاط ميػر المكتسػبة
يتـ إدراجها ضمف مدجددات ع دد التأميف في البيااات المالية.
فحص كفاية اإل لتزامات

بتػػاريخ كػػؿ ميلاايػػة عمدميػػة يػػتـ فحػػص كجايػػة اإللت المػػات لمتأكػػد مػػف كجايػػة مطمدبػػات ع ػػدد التػػأميف الصػػافية مػػف تكػػاليؼ
اإلكتس ػػاب المؤجم ػػة .ي ػػتـ تحمي ػػؿ أث عج ػػل ح ػػاالً ف ػػي بي ػػاف ال ػػدخؿ د ل ػػؾ بش ػػطب تك ػػاليؼ اإلكتس ػػاب المؤجم ػػة أدالً دأخػ ػ
مخصص خسا ر اات عف فحص كجاية اإللتلامات.
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مكافآت نهاية الخدمة

يتـ احتساب مخصص مكافآت اهاية الخدمة بمدجب قاادف ال مؿ االتحادث لددلة اإلمارات ال ربية المتحدة دعمي أسػاس
األجدر دالرداتب الحالية دفترات الخدمة المجم ة حتي تاريخ الميلااية ال مدمية.
إجمالي األقساط المكتتبة

ي ػػتـ اإلعتػ ػراؼ باألقس ػػاط عا ػػد قب ػػدؿ المخ ػػاطر بداس ػػطة الش ػػركة داص ػػدار البدليص ػػة .األقس ػػاط الخاص ػػة ببػ ػدالص الت ػػأميف
المشترؾ أد اإلختيارث يتـ تسجيمها دف اً لحصة الشركة في تمؾ البدالص.
إعادة التأميف

ػات عمػػي باػػدد إتجاقيػػات إعػػادة التػػأميف .فػػي حػػاالت ع ػػدد إعػػادة
يػػتـ تحميػػؿ إعػػادة التػػأميف كمصػػردؼ فػػي بيػػاف الػػدخؿ باػ ً
ػات
التػػأميف اإلختياريػػة يػػتـ تسػػجيؿ أقسػػاط م يػػدث التػػأميف كمصػػاريؼ عاػػدما ت ػػدـ الشػػركة بػ براـ ملػػؿ هػ و ال ػػدد د لػػؾ باػ ً
عمي األس ار المبياة في ال دد .في حاالت ع دد إعادة التأميف اإلتجاقي ،يتـ تسػجيؿ أقسػاط م يػدث التػأميف كمصػاريؼ
بمدجب األس ار المبياة في اإلتجاقيات م م يدث التأميف لكؿ ف ة مختمجة في األعماؿ.

المطالبات ومصاريؼ تعديؿ الخسائر

تتضمف المطالبات دمصاريؼ ت ديؿ الخسا ر المحممة عمي الػدخؿ المطالبػات المسػددة دمخصػص المطالبػات المدقدفػة.
إف المطالبػات المسػػددة تملػؿ المبػػالغ المسػددة ف ػالً إلػي حػػاممي البػدالص دالمصػػاريؼ المتكبػدة لتسػػديد المطالبػات دتظهػػر
بالصافي ب د خصـ ال يـ المتب ية دالمستردات .إف مخصص المطالبات المدقدفة يملؿ المبالغ الم قدرة لممطالبػات التػي تػـ
ال مـ بها بتاريخ الميلااية ال مدمية .إف المطالبات المدقدفة تضـ مخصص المطالبات التػي حػدلت دلػـ يػتـ اإلبػالغ عاهػا
باات عمي الخبرة الساب ة.
ب د .إف مخصص المطالبات التي حدلت دلـ يتـ اإلبالغ عاها ب د يتـ ت ديرو ً

إيرادات ومصاريؼ العمولت

يتـ تسجيؿ إيرادات ال مدالت عاد إتماـ إعادة التأميف .ديتـ اإلعتػراؼ بمصػاريؼ ال مػدالت عاػد إصػدار بدليصػة التػأميف
دباات عمي بادد اإلتجاؽ دالم دالت المتجؽ عميها م شركات ددسطات التأميف.
ً

إيرادات استثمارات

يتـ تسجيؿ إيرادات الجدا د عمي أساس مبدأ اإلستح اؽ.
يتـ االعتراؼ ب يرادات أاصبة األرباح بما فيها األسهـ الماحة المستممة بدالً عف أاصبة األرباح عادما يكدف لدع الشركة
الحؽ في استالمها.
يػ ػػتـ تسػ ػػجيؿ إي ػ ػرادات إيجػ ػػار ممتمكػ ػػات بطري ػ ػػة ال سػ ػػط اللابػ ػػت ط ػ ػداؿ فت ػ ػرة اإليجػ ػػار ب ػ ػػد خصػ ػػـ مصػػػاريؼ اإلسػ ػػتهالؾ
دالمصاريؼ األخرع.
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عمالت أجنبية

يػػتـ تحديػػؿ ال مميػػات الااش ػ ة بػػال مالت األجابيػػة إلػػي درهػػـ اإلمػػارات باألس ػ ار السػػا دة بتػػاريخ ال مميػػات ،ديػػتـ تحديػػؿ
المدجددات دالمطمدبات المالية الااش ة بال مالت األجابية إلي دراهـ باألس ار السا دة بتاريخ الميلااية ال مدميػة ،كمػا يػتـ
تسجيؿ فردقات تحديؿ ال مالت في بياف الدخؿ.

النقد ومرادفات النقد

ألمراض بياف التدف ات الا ديػة ،يتكػدف الا ػد دمرادفػات الا ػد مػف الا ػد فػي الصػاددؽ دأرصػدة الباػدؾ ب ػد تاليػؿ حسػابات
البادؾ المكشدفة دالددا ال صيرة األجؿ ،التي تستحؽ في خالؿ أقؿ مف لاللة أشهر مف تاريخ الميلااية ال مدمية.

أدوات مالية

تتكدف األددات المالية الر يسية مف أرصدة الا د في الصاددؽ دلدع الباػدؾ دالددا ػ ألجػؿ داإلسػتلمارات فػي أدراؽ ماليػة
دالمديادف التجاريدف دالدا ادف التجاريدف داألرصدة الدا اة األخرع.

يتـ تسجيؿ أرصدة الا د في الصاددؽ دلدع البادؾ دالددا

ألجؿ ب يمتها االسمية.

يتـ تسجيؿ ال مـ المدياة التجارية داألخرع ب يمتها اإلسمية ااقصاً مخصص الديدف المشكدؾ في تحصيمها.
يتـ تسجيؿ ال مـ الدا اة التجارية داألخرع ب يمتها اإلسمية.
أددات ح دؽ الممكية يتـ تسجيمها بصافي المبالغ المستممة ماها.

1

أحكاـ محاسبية حساسة ومصادر رئيسية لمتقدير غير المؤكد

مف خالؿ تطبيؽ السياسػات المحاسػبية لمشػركة دالمدضػحة فػي إيضػاح  ،5قامػت اإلدارة باتخػا ال ػ اررات التاليػة التػي لهػا
تألير كبير عمي ال يـ المدرجة لب ض المدجددات دالمطمدبات .إف المطمدبات دالمدجددات التي قد تألرت قػيمهـ المدرجػة
به و ال اررات المتخ ة مف قبؿ اإلدارة تتكدف بصدرة ر يسية مف:
أ)
ب)

المخصصات المأخد ة لممطالبات المدقدفة في اهاية الساة ،د
مديادف تجاريدف دآخردف

إف الت ديرات الهامة داإلفتراضات التي إتخ تها إدارة الشركة عاد ت ػدير مبػالغ المطالبػات المدقدفػة تػـ تبيياهػا تجصػيمياً فػي
إيضاح .51
تـ إظهار ال مـ المدياػة داألخػرع بالصػافي ب ػد خصػـ مخصػص الػديدف المشػكدؾ فػي تحصػيمها دالم قػدر بداسػطة اإلدارة
باات عمي الخبرة الساب ة دالبي ة االقتصادية السا دة.
ً
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ممتمكات وآلت ومعدات
أثاث وتركيبات
ومعدات مكتبية
درهـ

سيارات
درهـ

معدات وممحقات
الحاسب اآللي
درهـ

أعماؿ رأسمالية
قيد التنفيذ
درهـ

المجموع
درهـ

التكمفة
 3يااير 5004
إضافات
استب ادات

113221424
2351402
( )1021130

1031200
-

513111350
2021200
( )351232

3201100
-

212051333
510321131
( )1231352

 3يناير 5002
إضافات
استب ادات

114251220
1741580
( )312431105

1031200
-

512201232
1531011
( )031402

3201100
110501453
-

0.226.735
110421034
( )312321340

 13ديسمبر 5002

511351414

1041700

514341241

117371753

711211805

الستهال ؾ المتراكـ
 3يااير 5004
محمؿ خالؿ الساة
استب ادات

512211440
5521322
( )1011342

3051323
3051220
-

310011423
5041423
( )131014

-

412221022
2001123
( )1141331

 3يناير 5002
محمؿ خالؿ الساة
استب ادات

512321430
1241022
( )312401152

5021353
221402
-

510321255
5241233
( )201020

-

413451510
034.321
( )312321332

 13ديسمبر 5002

314181537

1031514

515011450

-

117431573

صافي القيمة الدفترية
 13ديسمبر 5002

4781553

71888

8301751

117371753

214351113

 13ديسمبر 5004

3411021

3011005

2431021

3201100

511341423
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إستثمارات عقارية

بناية أبوظبي
درهـ

بناية العيف
درهـ

المجموع
درهـ

التكمفة
 3يااير 5004
د  3يااير 5002

5214001224

212221402

1511251220

 13ديسمبر 5002

5214071224

817221408

1511851780

استهالكات متراكمة
 3يااير 5004
محمؿ خالؿ الساة

521402.554
-

213121501
4211221

1012421350
4211221

 3يااير 5002
محمؿ خالؿ الساة

5214021224
-

212051222
4211221

1310021250
4211221

 13ديسمبر 5002

5214081224

810881880

1314711534

صافي القيمة الدفترية
 13ديسمبر 5002

31000

4441748

4471748

 13ديسمبر 5004

31000

311251440

311211440

تملؿ اإلستلمارات ال ارية تكمجة باات الممتمكات التالية:

أ-

مبنى المركز الرئيسي في أبوظبي

ااتهت أعماؿ الباات له ا المباي خالؿ عاـ  .3230تشػفؿ الشػركة أربػ طدابػؽ مػف المباػي كمكاتػب لممركػل الر يسػي أمػا
الطدابػ ػػؽ األرب ػ ػػة عش ػ ػرة المتب يػ ػػة فه ػ ػػي متدفػ ػ ػرة لإليج ػ ػػار لجهػ ػػات أخػ ػػرع .إف ال يمػ ػػة ال ادلػ ػػة الم ػ ػػدرة لهػ ػ ا ال ػ ػػار هػ ػػي
 1210001000درهـ ( 1210001000 – 5004درهـ).

ب-

مبنى العيف

ااتهػػت أعمػػاؿ الباػػات له ػ ا المباػػي خػػالؿ سػػاة  .3225يشػػفؿ فػػرع الشػػركة فػػي ال ػػيف اصػػؼ طػػابؽ المي ػلاايف اللػػااي .أمػػا
المسػػاحة المتب يػػة فهػػي مخصصػػة لإليجػػار إلػػي جهػػات أخػػرع .إف ال يمػػة ال ادلػػة الم ػػدرة له ػ ا ال ػػار هػػي 012001000
درهـ ( 012001000 – 5004درهـ).

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 5002يتبع)
2

إستثمارات عقارية (يتبع)

ماح المجمس التاجي ث إلمارة أبدظبي األراضي التي تـ باات المبااي المشار إليها أعالو لمشركة بددف م ابؿ.
تػػـ تحديػػد ال يمػػة ال ادلػػة لالسػػتلمارات ال اريػػة بمدجػػب الت يػػيـ ال ػ ث تػػـ بداسػػطة السػػادة /كػػدليرل ااترااشػػدااؿ – ص.ب.
 40412أبػػدظبي – ددلػػة اإلمػػارات ال ربيػػة المتحػػدة (م يمػػدف م تمػػددف) .دتػػـ تحديػػد ال يمػػة ال ادلػػة عمػػي أسػػاس قاعػػدة
السدؽ المجتدح كما في  10يااير  ،5005د لؾ بالرجدع إلي الم امالت التي تمت دأس ار ال ارات المشابهة.
بمفػت اإليػرادات المح ػػة مػف إيجػػار الممتمكػػات اإلسػتلمارية  112021143درهػػـ ( 112021433 – 5004درهػػـ) .دبمفػ ػت
مصاريػؼ التشفيػؿ المباش ػرة المت م ػة باإلستلم ػارات ال اريػ ػة  311441303دره ػـ ( 315231342 – 5004درهـ).

8

إستثمارات في أوراؽ مالية

إستثمارات متاحة لمبيع

الرصيد كما في  3يناير
إضافات لإلستلمارات خالؿ الساة
إستب ادات خالؿ الساة
الليادة في ال يمة ال ادلة
يالؿ :مخصص إاخجاض قيمة إستلمار
الرصيد كما في  13ديسمبر

5002
درهـ

5004
درهـ

74517801433

42212031110

10017721548
( )32418471404
17714421355
( )7341520

2015421522
( )3212421244
40214201125
( )2331520

3144212741783

24313451323

تتضمف ال يمة ال ادلة المبالغ التالية:
إستلمارات في أسهـ محمية مس رة
إستلمارات في أسهـ محمية مير مس رة
إستلمارات في أدراؽ مالية أخرع

3155711071007
7114131355
34514181815

33210221325
3314251102
4311321224

3144212741783

24313451323

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 5002يتبع)
8

إستثمارات في أوراؽ مالية (يتبع)

ػات عمػي آخػر األسػ ار المحميػة لمتػػدادؿ .تػـ تحديػد ال يمػة
تـ تحديد ال يمػة ال ادلة لإلستلمػارات فػي أسهػـ محميػة مسػ رة با ً
باات عمي آخر الم مدمات المتدفرة عف المركل المالي لمجهات المستلمر فيها.
ال ادلة لإلستلمارات المحمية مير المس رة ً
تتضمف اإلستلمارات في أدراؽ مالية أخرع استلمارات خارجية فػي أسػهـ دسػادات ميػر متدادلػة .تػـ تحديػد ال يمػة ال ادلػة
باات عمي ت ارير األس ار السدقية دالمراكل الماليػة لمشػركات المسػتلمر فيهػا الم ػدة بداسػطة مػديرد هػ و
له و اإلستلمارات ً
اإلستلمارات.
إستثمارات محتفظ بها لممتاجرة

الرصيد كما في  3يناير
إضافات لإلستلمارات خالؿ الساة
إستب ادات لإلستلمارات خالؿ الساة
الليادة في ال يمة ال ادلة (إيضاح )30
القيمة العادلة كما في  13ديسمبر

5002
درهـ

5004
درهـ

7414771524
3310371000
( )5041277
718741451

0413341403
( )112141321
112531222

7111841474

0413021524

تملؿ اإلستلمارات المحتجظ بها لممتاجرة إستلمارات فػي محػافظ خارجيػة مػدارة .تػـ تحديػد ال يمػة ال ادلػة لهػ و اإلسػتلمارات
باات عمي آخر أس ار السدؽ حسب ت ارير مديرد ه و المحافظ.
ً

7

ودائع قانونية

دف اً ًً ألحكاـ ال اادف االتحادث رقـ  2لساة (3234دت ديالتف) ،المت مػؽ بشػركات ددكػالت التػأميف تحػتجظ الشػركة بددي ػة
مصػػرفية بمبمػػغ  012001000درهػػـ ال يمكػػف اسػػتخدامها بػػددف إ ف مسػػبؽ مػػف د الرة االقتصػػاد دالتجػػارة لددلػػة اإلمػػارات
ال ربية المتحدة.

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 5002يتبع)
4

جهات ذات عالقة

تتضمف الجهات ات عالقة الشركات دالدحدات األخرع دالتي يمتمؾ أعضات مجمس إدارة الشركة ال درة عمي التحكـ فػي
سياستها أد لهـ ال درة في التألير عمي اتخا ال اررات المالية دالتشفيمية بشػأاها .تحػتجظ الشػركة بأرصػدة مػ هػ و الجهػات
دالتي تاشأ مف م امالت تجارية في مسار ال مؿ اإلعتيادث دعمي أسس تجارية بحتة.
5002
درهـ

5004
درهـ

إجمالي أقساط مكتتبة

210511287

110101532

مطالبات مسددة

513541413

510311221

مكافآت أعضات مجمس اإلدارة

314001000

314001000

مكافآت المديريف الر يسييف

810531548

212001100

يتـ تخصيص دتسديد مكافأة أعضات مجمس اإلدارة كتدلي مف صافي ربح الساة.
إف مكافآت المديريف الر يسييف هي دف اً ل دد ال مؿ المتجؽ عميها دالم تمدة مف قبؿ مجمس اإلدارة.

7

مطموبات عقود التأميف وموجودات عقود إعادة التأميف

مطموبات التأميف
مطالبات رمبمغ عاها
أقساط تأميف مير مكتسبة

مستردة مف معيدي التأميف
مطالبات رمبمغ عاها
أقساط تأميف مير مكتسبة

5002
درهـ

5004
درهـ

34812811051
34115041174

30412501200
31115041002

54717871403

10313541232

35511481378
30514501444

32510351012
2212221222

55215081840

52515231223

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 5002يتبع)
7

مطموبات عقود التأميف وموجودات عقود إعادة التأميف (يتبع)

كاات الحركة في مطمدبات ع دد التأميف دمدجددات ع دد إعادة التأميف خالؿ الساة كما يمي:
اإلجمالي
درهـ

5002
إعادة التأميف
درهـ

الصافي
درهـ

اإلجمالي
درهـ

5004
إعادة التأميف
درهـ

الصافي
درهـ

مطالبات
مطالبات رمبمغ عاها
مطالبات متكبدة لـ ريبمغ عاها

32711481474
3712141077

31714041435
3211071751

3717451048
515581328

35215201222
3214031322

30211241024
3112301020

3212121303
312231022

المجموع كما في بداية السنة
مطالبات مسددة خالؿ الساة
ليادة في المطمدبات

37417501777
( )3371272.635
4715371843

32517351712
( )8711171735
1710331371

5515041545
( )2015171751
2515081204

34010221423
( )2012221441
35410301222

35513241323
( )2514301313
3511121235

301204.200
( )1310031202
4511021500

الرصيد في نهاية السنة

34812811051

35511481378

5413781457

30412501200

32510351012

5515031545

مطالبات رمبمغ عاها
مطالبات متكبدة لـ ريبمغ عاها

31513121354
3414571472

33011141108
3510471470

5317781455
511401002

32011321323
3012141002

31014041335
3211001251

3212351032
5.5521322

الرصيد في نهاية السنة

34812811051

35511481378

5413781457

30412501200

32510351012

5515031545

أقساط تأميف غير مكتسبة
الرصيد في نهاية السنة

31115041007

7712221728

1118441021

3551353.012

2214331333

5211121553

34115041174
( )31115041007

30514501444
( )7712221728

ليادة خالؿ الساة
محررة خالؿ الساة

4011411714
( )1118441021

31115041002

2212221222

1112431021

( )35513531012

( )2214331333

( )5211121553

صافي الليادة خالؿ الساة

3010001187

115841444

817121443

3011021200

110201342

011031352

المجموع في نهاية السنة

34115041174

30514501444

4011411714

31115041002

2212221222

1112431021

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 5002يتبع)
30

ذمـ مدينة تجارية وأخرى

مستحؽ مف شركات التأميف
مـ تأميف مدياة أخرع
مخصص ديدف مشكدؾ في تحصيمها

مطمدب مف جهات ات عالقة (إيضاح )3
مديادف آخردف

5002
درهـ
4013081757
5414131875
( )317201000

1511251512
5412201422
( )312201000

8517441177

2210221013

7231047
( )5281345
8118411104

33

5004
درهـ

310531033
111131243
2214511320

ودائع ألجؿ

تحػتجظ الشػػركة بددا ػ لػػدع مؤسسػػات ماليػػة فػػي ددلػػة اإلمػارات ال ربيػػة المتحػػدة .يتػرادح تػػاريخ اسػػتح اؽ هػ و الددا ػ مػػف
شهر إلي لاللة أشهر .تترادح اسبة الجا دة عمي ه و الددا بيف  % 5.1د  %2122ساديػاً.

35

رأس المػػػاؿ

المصرح به:
 2010001000سهـ ب يمة درهـ داحد لمسهـ الداحد
درهـ لمسهـ الداحد)
( 015001000 – 5004سهـ ب يمة  30ا

5002
درهـ

5004
درهـ

7010001000

0510001000

الصادر والمدفوع بالكامؿ:
 2010001000سهـ ب يمة درهـ داحد لمسهـ الداحد
درهـ لمسهـ الداحد)
( 015001000 – 5004سهـ ب يمة  30ا

7010001000

0510001000

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 5002يتبع)
35

رأس المػػػاؿ (يتبع)

في  3يااير
إصدار أسهـ ماحة
كما في  51فبراير

تجل ة األسهـ كما في  51فبراير،
 30أسهـ لمسهـ الداحد

5002

5004
عػدد
األسهـ

715001000

7510001000

210001000

2010001000

314001000

3410001000

315001000

3510001000

710001000

7010001000

015001000

0510001000

5002
عػدد
األسهـ

7010001000
7010001000

درهػػـ

7010001000

015001000

5004
درهػػـ

0510001000

بمف ػت األسهػـ المممدكة لجه ػال أبدظبػي لإلستلم ػار  3012151000سهمػاً فػي  13ديسمبػر 3201220 – 5004( 5002
سهماً) ،دالمممدكة لمداطايف مػف ددلػة اإلمػارات ال ربيػة المتحدة  0211231000سهماً ( 211421440 – 5004سهماً).
دافػػؽ المسػػاهمدف فػػي إجتمػػاع الجم يػػة ال مدميػػة ميػػر ال اديػػة الما ػػدة فػػي  51فب اريػػر  ،5002عمػػي تدليػ أربػػاح أسػػهـ
ماحة لساة  5004تبمغ  313001000سهـ ب يمة  3310001000درهـ .دافؽ المساهمدف أيضػاً فػي اإلجتمػاع اجسػف عمػي
تجل ة ال يمة اإلسمية لمسهـ الداحد مف  30د ارهـ إلي  3درهـ.

31

إحتياطي قانونػػي

إف اإلحتيػػاطي ال ػػااداي ميػػر قابػػؿ لمتدليػ ديػػتـ إعػػدادو دف ػاً لماظػػاـ األساسػػي لمشػػركة بتحديػػؿ  %30مػػف صػػافي األربػػاح
السادية حتي يصبح ه ا اإلحتياطي مسادياً لاصؼ رأس ماؿ الشركة المدفدع.

34

إحتياطي عاـ

تتـ التحديالت مف دالي اإلحتياطي ال ػاـ بمدجػب قػ اررات مجمػس اإلدارة ،ديسػتخدـ هػ ا اإلحتيػاطي لومػراض التػي ي ارهػا
المجمس مااسبة.

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 5002يتبع)
32

أنصبة أرباح نقدية مقترحة لمتوزيع وأسهـ منحة مقترحة

اقتػػرح مجمػػس اإلدارة تدلي ػ أربػػاح ا ديػػة ب يمػػة  0120درهػػـ لمسػػهـ الداحػػد ( 2 – 5004د ارهػػـ) بمجمػػدع 4210001000
دره ػػـ ( 1010001000 – 5004دره ػػـ) .كم ػػا اقت ػػرح مجم ػػس اإلدارة تدلي ػ ػػات أسهػ ػػـ ماح ػػة بمبمػ ػػغ  1010001000دره ػػـ
( 3310001000 – 5004درهـ) بما يملؿ  %11111مف رأس ماؿ الشركة المدفدع .ده اف اإلقتراحاف هما قيد التصديؽ
مف قبؿ المساهميف.

38

ذمـ دائنة تجارية وأخرى

مبالغ مستح ة لشركات تأميف
مـ تأميف دا اة أخرع
مطمدب لجهات ات عالقة (إيضاح )3
مخصص مكافأة أعضات مجمس اإلدارة
أاصبة أرباح مير مطالب بها

37

مصاريؼ تشغيمية

تكاليؼ ال امميف
استهالؾ ممتمكات دآالت دم دات
مصاريؼ إيجار
أخرع

5002
درهـ

5004
درهـ

5411341741
412411030
411751
314001000
517421470

5410311312
110511220
1251332
314001000
512011232

1113571408

1510111432

5002
درهـ

5004
درهـ

3111471244
7341321
7551327
514551784

3512231355
2001123
3341312
512001033

3714481480

3212201400

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 5002يتبع)
34

صافي إيرادات استثمارات وتحرير مخصص

فدا د ددا باكية
أاصبة أرباح أسهـ محمية مس رة
ربح بي إستلمارات في أسهـ محمية مس رة
إيرادات مف أدراؽ مالية أخرع
الليادة في ال يمة ال ادلة لالستلمارات
المحتجظ بها لممتاجرة (إيضاح )2
صافي إيرادات اإليجار
تحرير مخصص

5002
درهـ

5004
درهـ

4051278
5417041730
54413181474
118401445

1301115
5012311200
513201200
310331303

718741451
513831377
-

112531222
515001245
212111111

54711841545

1314011224

إف تحريػػر المخصػػص فػػي سػػاة  5004يملػػؿ تحريػػر مخصػػص تػػأميف عػػاـ تػػـ إعػػدادو فػػي السػػادات السػػاب ة خصػػماً مػػف
إيرادات الشركة لم ابمة أية مطالبات مست بمية طار ة هامة أد كدارث.

37

مصاريؼ أخرى (صافي)

خسا ر( /أرباح) فردقات عممة
تكاليؼ ال امميف
إيرادات أخرع (صافي)

5002
درهـ

5004
درهـ

( )518771757
( )318481247
2541233

2001402
( )311221220
3201240

( )114831782

( )2531244

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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إيضاحات تتعمؽ بالبيانات المالية
لمسنة المنتهية في  13ديسمبر ( 5002يتبع)
50

صافي أرباح السنة

تـ تحديد صافي أرباح الساة ب د خصـ مصاريؼ ال امميف التالية:
رداتب ال امميف دمااف هـ (المدرجة ضمف المصاريؼ التشفيمية)
مكافآت ال امميف (المدرجة ضمف المصاريؼ األخرع)

53

5002
درهـ

5004
درهـ

3111471244
318481247

3512231355
311221220

3210741313

3112531435

العائد لمسهـ العادي

احتس ػػب ال ا ػ ػػد لمس ػػهـ ال ػػادث عم ػػي أس ػػاس ص ػػافي األرب ػػاح الماس ػػدبة إل ػػي مس ػػاهمي ش ػػركة اإلم ػػارات لمت ػػأميف ب يمػ ػػة
 13210031020درهػػـ ( 2212021005 – 5004درهػػـ) دالمتدسػػط المػػرجح ل ػػدد األسػػهـ المصػػدرة خػػالؿ ال ػػاـ البالفػػة
 20.000.000سهـ ( 2010001000 – 5004سهـ).
ل ػػد تػػـ إعػػادة بيػػاف ال ا ػػد لمسػػهـ ال ػػادث لسػػاة  5004ليضػػـ األسػػهـ الماحػػة دتجل ػػة األس ػهـ خػػالؿ السػػاة د لػػؾ بمدجػػب
متطمبات م يار المحاسبة الددلية رقـ .11
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النقد ومرادفات النقد

ددا ألجؿ
ا د في الصاددؽ دلدع البادؾ

5002
درهـ

5004
درهـ

5110371000
5414751707

5213011000
5010351213

4712331707

4213321213

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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51

عقود التأميف

ت ديرات دافتراضات
ت ػػدـ الش ػػركة ب فت ارض ػػات دت ػػديرات ت ػػؤلر عم ػػي المب ػػالغ الم ماػػة لمب ػػالغ دمدج ػػددات دمطمدب ػػات الت ػػأميف .ت يػػيـ الت ػػديرات
باات عمي الخبرة الساب ة دأحدث الم مدمات المتدفرة دالتي تتضمف تدق ات أحػداث مسػت بمية ي ت ػد
داإلفتراضات باستمرار ً
باات عمي الم طيػات المتػدفرة .ي تمػد ت ػدير مبػالغ المطمدبػات الاها يػة لممطالبػات الااتجػة عػف ع ػدد التػأميف
بأاها م دلة ً
األكلر حساسية في الت ديرات المحاسبية .هاالؾ عدامؿ مير مؤكدة يتـ أخ ها ب يف اإلعتبػار عاػد ت ػدير المطالبػات التػي
سدؼ تدف ها الشركة لتسديد ه و المطالبات.
(باات عمي ت ديرات اهاية الساة) م اراػةً بت ػديرات السػادات الخمػس السػاب ة د لػؾ
تظهر الجدادؿ التالي المطالبات الج مية
ً
باات عمي أساس الساة التي دق فيها الحادث:
ً
آلؼ الدراهـ
5001

سنة اإلبالغ

5003

5005

في اهاية فترة اإلبالغ
ب د ساة
ب د ساتيف
ب د لالث سادات
ب د أرب سادات

2511021225
30313021540

2212241212
2313131542

0412121302
0312231030

3011051544
2211221222
3310221212

0512021020
231023.985
-

0014431230
-

المطالبات المتراكمة الم درة الحالية
الدف ات المتراكمة لتاريخف

3310221212
()221342.305

2310231232
()2212321153

0014431230
()1215241213

3512211230
()1213321443

المطمدبات
مدرجة في الميلااية ال مدمية

3212421021

3511021224

1313211205

4014231212

المجموع

5004

5002

2314251500
3512211230
-

1212041032
1212041032
-

14512121105
()32212051502

1212041032

34212211051

حساسية أرباح دخسا ر التأميف
ساهمت عمميات التأميف باسبة  %33مف صافي أرباح الشركة لمساة الماتهية في  13ديسػمبر  .5002ال تتدقػ الشػركة
أث تألير جدهرث عمي ه و الاسبة مف عمميات التأميف د لؾ لوسباب التالية:
لػػدع الشػػركة م ػػدؿ إحتجػػاظ إجم ػػالي لمخػػاطر التػػأميف تتػ ػرادح بػػيف  %10 - 52ديا ػػت ه ػ ا بصػػدرة ر يس ػػية مػػف تػػأميف
السيارات حيث تترادح م دالت اإلحتجاظ بيف  .%00 - 20دلكف دفي ه ا التأميف ف ف اإللتلامات مفطاة بصػدرة مااسػبة
مف خالؿ براام إعادة التأميف لجا ض الخسارة د لؾ لت ميؿ المخاطر المالية الهامة.
بمفػػت صػػافي إي ػرادات ال م ػدالت  %22مػػف صػػافي ربػػح التػػأميف دتاػػت بصػػدرة ر يسػػية مػػف إعػػادة التػػأميف دتب ػػي مصػػدر
مااسب لمدخؿ.
بس ػبب إاخجػػاض اسػػبة المخػػاطر المحػػتجظ بهػػا لاسػػبة  %02مػػف أعمػػاؿ التػػأميف دمحددديػػة المخػػاطر فػػي أعمػػاؿ التػػأميف
المحتجظ فيها باسب عالية ملؿ تأميف السيارات فػ ف الشركػة تحافظ دبسهدلػة عمي م ػدؿ خسػا ر يتػرادح بػيف %52 -32
دبالتالي ال يتدق أية تأليرات مالية هامة عمي أرباح أعماؿ التأميف.

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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51

عقود التأميف (يتبع)

أهداؼ دسياسات إعادة المخاطر
إف المخاطرة في أث ع د تأميف هي إمكااية حػددث الخسػارة دعػدـ التأكػد مػف قيمػة المطالبػة الااتجػة .اتيجػة لطبي ػة ع ػد
الت ػػأميف فػ ػ ف هػ ػ و المخ ػػاطرة عشػ ػدا ية دال يمك ػػف التاب ػػؤ به ػػا .مجمدع ػػة م ػػف ع ػػدد الت ػػأميف دالت ػػي تاطب ػػؽ عميه ػػا اظري ػػة
اإلحتمػػاالت لمتس ػ ير دتكػػديف المخصصػػات تكػػدف أهػػـ المخػػاطر التػػي تداجػػف الشػػركة هػػي أف تتجػػادل المبػػالغ المدفدعػػة
لتسديد المطالبة دالجدا د األخرع المت م ة بها قيمة مطمدبات التأميف المدرجة .ديمكف أف يحدث لؾ بسبب تكرار دارتجػاع
المطالبات دالجدا د المت م ة بها دتكدف ب لؾ أعمي مف الت ديرات المدرجة .إف األحداث التأمياية عشدا ية داف عػدد دمبػالغ
ػات عم ػػي إس ػػت ماؿ الت اي ػػات
المطالب ػػات دالجدا ػػد المت م ػػة به ػػا ق ػػد تختم ػػؼ م ػػف س ػػاة ألخ ػػرع ع ػػف الت ػػديرات الم ػػأخد ة با ػ ً
اإلحصا ية.
أظهػرت الخبػرة السػاب ة أاػف كممػا لاد حجػػـ مجمدعػة ع ػدد التػأميف المتشػابهة ت ػػؿ اسػبة اإلختالفػات فػي الاتػا المتدق ػػة.
دباإلضافة إلي لؾ ف اف كممػا لاد التاػدع فػي المجمدعػة ت ػؿ إحتمػاالت التػألر المباشػر الاػات عػف أث تفييػر فػي عااصػر
المجمدعػػة .ل ػػد طػػدرت الشػػركة سياسػػتها اإلسػػتراتيجية فػػي قيػػد مخػػاطر أعمػػاؿ تػػأميف متادعػػة لكػػؿ اػػدع مػػف أاػداع التػػأميف
د لؾ لمحصدؿ عمي مجمدعة كبيرة اسبياً مف المخاطر لت ميػؿ الجردقػات فػي الاتػا المتدق ػة .إف ال دامػؿ التػي تليػد مػف
مخػػاطر التػػأميف تػػاص عمػػي عػػدـ دجػػدد تادي ػ لممخػػاطر مػػف حيػػث مبػػالغ المخ ػاطر دتدلي هػػا الجف ارفػػي داػػدع الصػػااعة
المفطاة بالتأميف.
دتدير الشركة ه و المخاطر مف خالؿ إستراتيجية التأميف دأعماؿ إعػادة التػأميف المااسػبة دالت امػؿ مػ المطالبػات بشػكؿ
ف ق ػػاؿ دعممػػي .دتهػػدؼ إسػػتراتيجية الشػػركة عمػػي أف تكػػدف مخػػاطر التػػأميف متادعػػة دمدلعػػة مػػف حيػػث المبػػالغ دالصػػااعة
دالمااطؽ الجفرافية .لدع الشػركة حػددد لمبػالغ دأاػداع المخػاطر التػي تػـ إختيارهػا .دعمػي سػبيؿ الملػاؿ لمشػركة الحػؽ فػي
عػػدـ قبػػدؿ تجديػػد ب ػدالص التػػأميف لوف ػراد دب مكػػاف الشػػركة تحديػػد مبػػالغ المسػػتردات دلمشػػركة الحػػؽ فػػي رفػػض دف ػ أث
مطالبة فيها إحتياؿ.
تفطي إعادة التأمي ف فػا ض الخسػارة الػ ث يضػـ تفطيػة الكػدارث دباإلضػافة إلػي أف براػام إعػادة التػأميف يسػمح لػب ض
األقساـ بشرات مطات إعادة تأميف إضافي.
إف إعادة التأميف ال ت جي الشركة مػف إلتلاماتهػا تجػاو حػاممي البػدالص دتب ػي الشػركة ممتلمػة إلػي حػاممي البػدالص لمجػلت
الم اد تأمياف في حاؿ عدـ قياـ م يدث التأميف بتسديد إلتلاماتهـ بمدجب ع دد إعادة التأميف.
لتخجيض ت رض الشركة لمخاطر خسا ر مهمة مف إفالسات م يدث التأميف ،ت دـ الشػركة بت يػيـ الدضػ المػالي لم يػدث
التأميف دتراقب تركيل المخاطر الااتجة مف مااطؽ جفرافية مشابهة دالاشاطات دالم طيات اإلقتصادية لم يدث التأميف.

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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عقود التأميف (يتبع)

أهداؼ دسياسات إعادة المخاطر (يتب )
إف تركيػل مخػػاطر التػػأميف قبػػؿ دب ػد إعػػادة التػػأميف لكػػؿ ماط ػة دالمت م ػػة باػػدع مخػػاطر التػأميف الم بدلػػة قػػد تػـ تمخيصػػها
أدااو د لؾ باإلشارة إلي مبالغ مطمدبات التأميف (اإلجمالي دالصافي ب د إعادة التأميف) الااتجة مف ع دد التأميف.
بحري
درهـ

المنطقة

5002
نوع المخاطرة
غير بحري
درهـ

المجموع
درهـ

اإلمارات ال ربية المتحدة

إجمالي
صافي

54187315421817
3107111471477

41144817441144
4121710241782

84133717741057
2181014451585

ددؿ الت ادف الخميجي

إجمالي
صافي

5710711084
517451742

5132211841525
37014171774

5134414431138
37118551251

أخرع

إجمالي
صافي

54317311773
813181428

3133017171411
4715421477

3.125.851.604
7211451114

المجمدع

إجمالي

54174515151474

48173110241471

73182215481747

صافي

3130511071303

4143713401055

2173714471351

إف التركيل الجفرافي لممخاطر كاف لابت م اراةً بالساة الساب ة.
بحرث
درهـ

بمد المنشأ

5004
ادع المخاطرة
مير بحرث
درهـ

المجمدع
درهـ

اإلمارات ال ربية المتحدة

إجمالي
صافي

50112213111020
22010321313

43125012321342
2121211351231

23122513501212
0155211151453

ددؿ الت ادف الخميجي

إجمالي
صافي

32013221322
114301030

5140515501104
55210101251

5121511311322
55215331030

أخرع

إجمالي
صافي

33412201302
014021034

3102412501421
30210221042

3151212001222
33013021420

المجمدع

إجمالي

50100212121023

42132413431231

22132410331124

صافي

00012021212

2.871.813.252

0120510331323

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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أدوات مالية

أ)

مخاطر سعر الفائدة

ب)

القيمة العادلة لمموجودات والمطموبات المالية

ج)

مخاطر ال ئتماف

ال تت رض الشركة لمخاطر ت مبات أس ار الجا دة بصدرة هامة د لؾ لتسػ ير المدجػددات دالمطمدبػات الم رضػة لمتفيػ ارت
في أس ار الجا دة بشكؿ ددرث.
تظهر المدجددات دالمطمدبات المالية لمشركة بالميلااية ال مدمية ب يـ ت ارب قيمتها ال ادلة.

تمارس الشركة م ظـ أاشطتها التأمياية داخؿ ددلة اإلمارات ال ربية المتحدة.
تملؿ ال يمة الدفترية المدرجة في البيااات المالية كما في تاريخ الميلااية ال مدمية الحد األقصي لمخاطر اإل تماف لجميػ
ف ات األددات المالية المحتجظ بها لدع الشركة ،فيما عدا تمؾ المت م ة ب دد إعادة التأميف.

تتضػػمف مػػـ مديا ػة تجاري ػة دأخػػرع مبػػالغ مسػػتح ة مػػف شػػركات تػػأميف دلبػػا ف ددسػػطات تػػأميف دمػػديادف آخػػردف ديبمػػغ
متدسط فترة اال تماف  20يدما.
إف مخ ػػاطر اإل تم ػػاف بالاس ػػبة لمش ػػركة مرتبط ػػة ف ػػي الم ػػاـ األدؿ بالػ ػ مـ المديا ػػة التجاري ػػة دأخ ػػرع .دتظهػػر فػػي الميلااي ػػة
ػات عمػػي الخب ػرة
ال مدميػػة بالصػػافي ب ػػد حسػػـ مخصػػص الػػديدف المشػػكدؾ فػػي تحصػػيمها الم ػػدر بداسػػطة إدارة الشػػركة باػ ً
الساب ة دالم طيات االقتصادية السا دة.
ال يدجد تركيل هاـ لمخاطر اال تماف بالشركة ،د لؾ اسبة لتدلي ها عمي عدد كبير مف اللبا ف.
إف جلت هاـ مف اإلستلمارات في األدراؽ المالية البالفة  0511141024درهـ ( 2014231215 – 5004درهػـ) دالمدرجػة
ضمف باد المدجددات المتدادلة ،محتجظ بها لدع مدير محجظة بالداليات المتحدة األمريكية.
تتضػػمف مػػـ دا ا ػة تجاري ػة دأخػػرع بشػػكؿ ر يسػػي مبػػالغ مسػػتح ة ل ػ مـ تأميايػػة دا اػػة ددا اػػدف آخػػردف .يبمػػغ متدسػػط فت ػرة
اإل تماف  20يدما .ي تبر المديردف أف ال يمة الدفترية لمدا ادف التجاريدف داألرصدة الدا اة األخرع ت ارب قيمتها ال ادلة.
د)

مخاطر العمالت

إف ج ػػلت ه ػػاـ م ػػف االس ػػتلمارات ف ػػي أدراؽ مالي ػػة البالف ػػة  51312401321دره ػػـ ( 30313021342 – 5004دره ػػـ) ي ػػتـ
االحتجػاظ بهػػا بالػػددالر األمريكػػي الػ ث يػرتبط إرتباطػاً مباشػ اًر بػدرهـ اإلمػػارات دعميػػف فػ ف مخػػاطر الت ػػرض لخسػػا ر هامػػة
اتيجة لت مبات س ر الصرؼ في حدها األداي.
باإلضافػة إلػي لػؾ لػدع الشركػة إستلمػارات مهمػة مدرجػػة باليػػدرد تبمػغ  1012201123درهػـ (.)312451101 – 5004
ت تبر اإلدارة أف مخاطر ال مالت عمي ه و اإلستلمارات هد ضمف المخاطر ال ادية دل لؾ لـ يتـ التحدط لها.

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

(هػ)

مخاطر السوؽ

52

معمومات قطاعية

تملؿ ه و المخػاطر احتمػاؿ التفييػر فػي قيمػة أددات ماليػة اتيجػة لمت مبػات فػي أسػ ار السػدؽ ،دالتػي ت ػلع ألسػباب ت ػدد
إلػػي أداة ماليػػة م ياػػة أد لمجهػػة المصػػدرة لهػػا أد لسػػدؽ األدراؽ الماليػػة بشػػكؿ عػػاـ .إف الشػػركة م رضػػة لمخػػاطر السػػدؽ
اتيجػػة السػػتلمارها فػػي أددات ماليػػة تحػػتجظ بهػػا أد لػػدع مػػديرث المحػػافظ ،دت مػػؿ الشػػركة عمػػي الحػػد مػػف مخػػاطر السػػدؽ
بتاديػ االسػػتلمارات دمتاب ػػة تطػػدرات السػػدؽ ،إضػػافة إلػػي لػػؾ ت ػػدـ اإلدارة بمتاب ػػة ف الػػة لم ااصػػر الر يسػػية التػػي تػػؤلر
عمي األسهـ دحركة السدؽ ديشمؿ لؾ تحميؿ األدات المالي دالتشفيمي لمجهات المستلمر فيها.

المعمومات القطاعية الرئيسية
ت مؿ الشركة مف خالؿ قطاعي أعماؿ أساسييف:
أعماؿ التأميف ال اـ دتشمؿ جمي أاداع التأميف ال اـ دالتي تضـ الحريؽ دالبحرث دالسيارات دالحدادث ال امة دالمتادع.
استلمارات دتشمؿ االستلمارات في أسهـ محمية قابمػة لمتػدادؿ دددا ػ باكيػة ألجػؿ داسػتلمارات ع اريػة دمحػافظ اسػتلمارية
مدارة خارجية دأدراؽ مالية أخرع.

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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معمومات قطاعية (يتبع)

المعمومات القطاعية الرئيسية (يتبع)

5002
التأميف
درهـ

5002
الستثمارات
درهـ

إيرادات القطاع

12012701847

54417041421

81715771305

اتا ال طاع
إيرادات مير مخصصة
تكاليؼ مير مخصصة

1212081523

54711841545

15514701211
()114831778

صافي ربح الساة
موجودات القطاع
مدجددات مير مخصصة

11013121001

1413041224

12411341220

5312551225

1312401153

57418531824

3183012401175

3170215051010
5414751707

13110221020

3102513131330

12314381525

مجمدع المطمدبات

ال تدجد أث م امالت بيف قطاعي األعماؿ.

317041142

12717301257

3112212321300
5010351213
3113212221303

3175718741717
12117541817
413421470

2013211531
212111111
()2531244
2212021005

13710041727

مجمدع المدجددات
مطموبات القطاع
مطمدبات مير مخصصة

5002
المجموع
درهـ

5004
التأميف
درهـ

5004
االستلمارات
درهـ

5004
المجمدع
درهـ

10313321325

310201202

10513001450
112011232
10210301245

شركة اإلمارات لمتأميف ش.ـ.ع.
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معمومات قطاعية (يتبع)

المعمومات القطاعية الثانوية
أعماؿ الشركة التأميايػة تػتـ فػي مجممهػا فػي ددلػة اإلمػارات ال ربيػة المتحػدة باسػتلاات اتجاقيػات إعػادة التػأميف المبرمػة مػ
شػركات م ظمهػا فػػي أدردبػا .جميػ اسػػتلمارات الشػركة مددعػة فػػي ددلػة اإلمػارات ال ربيػػة المتحػدة باسػتلاات االسػػتلمارات
في محافظ مدارة دأدراؽ مالية أخرع محتجظ بها بشكؿ أساسي في الداليات المتحدة األمريكية دأدردبا.

اإلمارات ال ربية المتحدة
الداليات المتحدة األمريكية
أدردبا

58

اإليرادات
5002
درهـ

اإليرادات
5004
درهـ

مجموع الموجودات
5002
درهـ

مجمدع المدجددات
5004
درهـ

80412751254
3011151402
5011241387

14012321351
312031440
5513501450

3188013481752
51417401421
1012871183

3150011221205
30015221322
312451101

81715771305

10315401220

3175718741717

3113212221303

مطموبات طارئة

تت م ػػؽ المطمدب ػػات الطار ػػة بخطابػػات ضػػماف صػػادرة خػػالؿ األعمػػاؿ االعتياديػػة لمشػػركة دقػػد بمفػػت قيمتهػػا بتػػاريخ 13
ديسمبر  5002مبمغ  112511223درهـ ( 213321243 – 5004درهـ).

57

ارتباطات

ك ػػاف ل ػػدع الش ػػركة ف ػػي  13ديس ػػمبر  5002إرتباط ػػات قا م ػػة لالس ػػتلمار ف ػػي أدراؽ مالي ػػة خارجي ػػة مي ػػر مسػ ػ رة بمف ػػت
 3514451224درهـ ( 014041230 – 5004درهـ).

54

أرقاـ المقارنة

تـ إعادة تصايؼ ب ض أرقاـ الم اراة لتتدافؽ م عرض البيااات لمساة الحالية.

57

تاريخ إجازة إصدار البيانات المالية

صادؽ مجمس إدارة الشركة عمي البيااات المالية دأجال إصدارها في اجتماعف الما د بتاريخ  32فبراير .5002

