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ش.م.عشركة التأمین المتحدة 

من هذه البیانات المالیة.١٧إلى ١تشكل اإلیضاحات التفسیریة من  المرفقة جزءًا
٢

المرحليالدخل بیان 
(غیر مدققة)٢٠١٦مارس٣١المنتهیة في الثالثة أشهر لفترة 

الثالثة أشهر المنتهیة
مارس٣١في 

)(غیر مدققة
٢٠١٦٢٠١٥

درهمدرهمإیضاح
میندخل التأ

٢٧,٨٤٧,٢٧٨٤٠,٩٣٦,١٠٥إجمالي أقساط التأمین
١٥,١٢٧,٠٥٢)٢,٢٦٨,٨٠٧(الحركة في مخصص األقساط غیر المكتسبة

-٠٠٠,٩٢٧,٣الحركة في احتیاطي العجز في األقساط

٤٧١,٥٠٥,٢٩١٥٧,٠٦٣,٥٦إیرادات أقساط التأمین

)٢١,٣٢٦,٩٦٩()٢٠,٢١١,٠٧٧(حصة إعادة التأمین من األقساط
الحركة في مخصص حصة إعادة التأمین

)٨٥٠,١٤٢,٣(٨٢٩,٩٨٨,٦من األقساط غیر المكتسبة

)٨١٩,٤٦٩,٢٤()٢٤٨,٢٢٢,١٣(حصة إعادة التأمین من إیرادات األقساط

١٦,٢٨٣,٢٢٣٣١,٥٩٣,٣٣٨صافي إیرادات أقساط التأمین
٤,٠٤٨,٣١٧٥,٠٠٤,٠٠٦دخل عموالت إعادة التأمین

٧٩٢,٢٩-دخل آخر

٥٤٠,٣٣١,٢٠٢٧٢,٦٢٧,٣٦إجمالي دخل التأمین

مصاریف التأمین
)٦٦,٨٥٨,٢٢٩()٣٠,١٦٣,٤٥٠(مقدمةمطالبات 

٠٧٤,٧٧٤,١٠٨١٣,٣٣١,٢٨المقدمةمن المطالباتحصة معیدي التأمین

)٣٨,٥٢٦,٤١٦()١٩,٣٨٩,٣٧٦(المقدمةصافي المطالبات
)٣,٦٠٩,٤٨٥()٣,٠٦٩,٣٢٣(مصاریف عموالت

-)١١٨,١٩١(مخصصات الدیون المشكوك في تحصیلها
)١٥٨,٦١٧,٦()٢٥٧,٣٩٦,٥(تتعلق بأنشطة التأمینمصاریف عمومیة وٕاداریة

)٠٥٩,٧٥٣,٤٨()١٤٧,٩٧٣,٢٧(إجمالي مصاریف التأمین

)٧٨٧,١٢٥,١٢()٠٧٦,٦٤١,٧(التأمینخسائرصافي 

٣,٠٩٦,٩٢٧٥,٣٩٩,٥٢٦استثماردخل 
)٣٢٨,٢٧١()٢٨٤,٠١٢(أنشطة التأمینمحملة إلى مصاریف عمومیة وٕاداریة غیر 

)٢٠,٠٠٠()٧١٦,١٢٤(تكالیف تمویل

)٥٣٢,٠٧٤,٧()٨٤٠,٩٥٣,٤(للفترةالخسائر 

)٠,٠٧()٠٥,٠(٤للسهم (درهم)ةوالمخففةاألساسیرئالخسا



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 

من هذه البیانات المالیة.١٧إلى ١تشكل اإلیضاحات التفسیریة من  المرفقة جزءًا
٣

المرحليالشاملالدخلبیان 
(غیر مدققة)٢٠١٦مارس٣١المنتهیة في الثالثة أشهر لفترة 

الثالثة أشهر المنتهیة
مارس٣١في 

٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

)٧,٠٧٤,٥٣٢()٤,٩٥٣,٤٠٨(للفترةالخسائر

:بنود الدخل الشامل األخرى

إعادة تصنیفها إلىسیتمالتي بنود الدخل الشامل األخرى
:األرباح أو الخسائر في فترات الحقة

في القیمة العادلةالنقصصافي 
)١,٢٨٩,٥٨٠()١٤٧,٥٠٠(متوفرة للبیعالستثمارات الل

متوفرة للبیعاستثماراتمحققة من استبعاد الخسائر الصافي 
)٣,٨١٨,٤٥٣()١٧٩,١,٩٩٥(محولة إلى بیان الدخلال

)٠٣٣,١٠٨,٥()٢,١٤٢,٦٧٩(للفترةاألخرىة الشاملالخسائربنود 

)٥٦٥,١٨٢,١٢()٠٨٧,٠٩٦,٧(إجمالي الخسائر الشاملة للفترة





ش.م.عشركة التأمین المتحدة 

من هذه البیانات المالیة.١٧إلى ١تشكل اإلیضاحات التفسیریة من  المرفقة جزءًا
٥

المرحليالملكیةات في حقوق بیان التغیر 
(غیر مدققة)٢٠١٦مارس٣١المنتهیة في الثالثة أشهر لفترة 

احتیاطي
إعادة تقییمخسائراحتیاطيحتیاطيا

اإلجمالياستثماراتمتراكمةعامقانونيرأس المال
درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

١٩,١٤٣,٥٥٨٧٧,٥١٣,١٩٠)٧٣,٤١٢,٤٣٨(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٨,٨١٣,٠٢٦٢,٩٦٩,٠٤٤(مدققة)٢٠١٤دیسمبر ٣١الرصید في 

)٧,٠٧٤,٥٣٢(-)٧,٠٧٤,٥٣٢(---الخسائر للفترة

)٠٣٣,١٠٨,٥()٠٣٣,١٠٨,٥(----ةللفتر األخرىةالشاملالخسائر بنود 

)٥٦٥,١٨٢,١٢()٠٣٣,١٠٨,٥()٥٣٢,٠٧٤,٧(---للفترةةالشاملالخسائر إجمالي 

٥٢٥,٠٣٥,١٤٦٢٥,٣٣٠,٦٥)٩٧٠,٤٨٦,٨٠(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٨,٨١٣,٠٢٦٢,٩٦٩,٠٤٤(غیر مدققة)٢٠١٥مارس٣١الرصید في 

٨,٢٩٥,٦٩٥١,٨٣٨,٠٤٤)١٣٨,٢٣٩,٧٢١(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٨,٨١٣,٠٢٦٢,٩٦٩,٠٤٤(مدققة)٢٠١٥دیسمبر ٣١الرصید في 

)٤,٩٥٣,٤٠٨(-)٤,٩٥٣,٤٠٨(---رةالخسائر للفت

)٦٧٩,١٤٢,٢()٦٧٩,١٤٢,٢(----للفترةاألخرىةالشاملالخسائربنود 

)٠٨٧,٧,٠٩٦()٦٧٩,١٤٢,٢()٨٤٠,٤,٩٥٣(---للفترةةالشاملالخسائر إجمالي 

)٣٠٤,٢٥٨,٥(٠١٦,١٥٣,٦)٩١٢,١٩٣,١٤٣(١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٢٨,٨١٣,٠٢٦٢,٩٦٩,٠٤٤(غیر مدققة)٢٠١٦مارس٣١الرصید في 



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 

من هذه البیانات المالیة.١٧إلى ١تشكل اإلیضاحات التفسیریة من  المرفقة جزءًا
٦

المرحليبیان التدفقات النقدیة
٢٠١٦مارس٣١المنتهیة في الثالثة أشهر لفترة 

شهر المنتهیةأالثالثة
مارس٣١في 

(غیر مدققة)
٢٠١٦٢٠١٥

درهمدرهمإیضاح
األنشطة التشغیلیة

)٧,٠٧٤,٥٣٢()٤,٩٥٣,٤٠٨(الخسائر للفترة
التعدیالت للبنود التالیة:

-٥٠,٨١٢لمتاجرةلاالنخفاض في القیمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها 
)٥,٣٩٩,٥٢٦()١,٠٤٩,٤٢٥(دخل االستثمارات

-)٢,٠٩٨,٣١٦(األرباح من بیع االستثمارات المتوفرة للبیع
١٢٤,٧١٦٢٠,٠٠٠تكلفة التمویل

-١١٨,١٩١مخصص الدیون المشكوك في تحصیلها، صافي
١٨٥,٩١١١٣٦,٧٣٣الموجودات الثابتةاستهالك

١٨٩,٩٠٣٩٠,١٤٢مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفین

)١٢,١٧٤,٩٣٥()٧,٥٣١,٣٣٠(
:التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة

)١٦,١٤٨,٧٢٨()٣٧٦,٧٥١(التأمینإعادةموجودات 
)٨,٥١٧,٠٥٦()٩,١٧٥,٤٧١(مدینو التأمین

وموجودات أخرى -٤٦٨,٣٨٢مصاریف مدفوعة مقدمًا
٦,١٦٧,٩٣٥)٢,٨٨٦,٥٥٧(مطلوبات عقود التأمین

٣٢٠,٧٧٣,٦٨٠١,٨٠٤,٤ودائنون آخرونالتأمیندائنو

)٢٥,٨٦٧,٩٨٣()١٢,٧٢٨,٤٠٧(النقد المستخدم في العملیات
)١٧٦,٨٢١()٢٩٠,١٥٢(مكافأة نهایة الخدمة المدفوعة للموظفین

)٠٠٠,٢٠()٧١٦,١٢٤(تكالیف التمویل المدفوعة

)٨٠٤,٠٦٤,٢٦()٢٧٥,١٤٣,١٣(األنشطة التشغیلیةالمستخدم في صافي النقد 

االستثماریةاألنشطة 
١٩,٤٧٧,٦٠٣)٤٦٦,٣٦٩(ثابتةالودائع الفي صافي الحركة

)٤٥,٧١٧()١٦٢,٩١٥(شراء موجودات ثابتة
٥٦,٩٥٥-لمتاجرةلمحتفظ بها استثماراتاستبعاد من عوائد
١٠,٦١٧,٧٦٤٧,٦٩٨,٤٤١استثمارات متوفرة للبیعاستبعاد من عوائد
)١,١٦٦,٧٧٠(-استثمارات متوفرة للبیعشراء 
١٤٥,٤٥٤١٢٦,٠٩٢مقبوضةفوائد 
٨٠٧,١٩٥٧٩٦,٤٨٠من عقارات استثماریةمقبوضدخل

٧٧٦,٩٦٥١٦,٩٧٩مقبوضةتوزیعات أرباح

٩٠٥,٠٣٧,١١٦٠٠,٢٧,٩٢٢االستثماریةاألنشطة من صافي النقد 

١,٨٥٧,٧٩٦)٢,١٠٥,٣٧٠(النقدیة وشبه النقدیةفي الزیادة(النقص)/

)٩٦٧,٣٦٩,٣()٦١٥,٩٥٢,١٦(ینایر١النقدیة وشبه النقدیة في 

)١٧١,٥١٢,١()٩٨٥,٠٥٧,١٩(١٠مارس٣١النقدیة وشبه النقدیة في 



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 
وجزةالمالمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

٧

معلومات عن الشركة-١

١٣/٧٦مسـجلة فـي إمـارة رأس الخیمـة بموجـب مرسـوم أمیـري رقـم ،("الشركة") هي شركة مسـاهمة عامـةش.م.ع لتأمین المتحدة اشركة إن 
١٥الصــادر بتــاریخ١٠/٧٧المرســوم األمیــري رقــم بوالمعــدل، ١٩٧٦یونیــو ١٥حــاكم إمــارة رأس الخیمــة فــي مو صــاحب الســالصــادر عــن 

القـانون الشـركات التجاریـة و بشـأن اإلمارات العربیـة المتحـدة في ٢٠١٥لسنة ٢الشركة للوائح القانون االتحادي رقم تخضع . ١٩٧٧دیسمبر 
، ومسـجلة فــي ســجل فــي دولــة اإلمـارات العربیــة المتحــدةالتـأمینشــركات العربیــة المتحـدة بشــأن اإلمــارات فـي ٢٠٠٧لســنة ٦االتحـادي رقــم 

فـي شـأن الشـركات ٢٠١٥) لسـنة ٢دخـل القـانون االتحـادي رقـم (.٨فـي اإلمـارات العربیـة المتحـدة تحـت رقـم بهیئـة التـأمین شركات التأمین 
من  .١٩٨٤) لسنة ٨محل القانون االتحادي الحالي رقم (، لیحل٢٠١٥یونیو ٢٨التجاریة حیز التنفیذ اعتبارًا

، رأس الخیمـة، اإلمـارات العربیــة ١٠١٠ص.ب فـي دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدة وعنـوان مكتـب الشـركة المسـجل هـو إن الشـركة متواجـدة 
المتحدة.، اإلمارات العربیة أبوظبي لألوراق المالیةمدرجة في سوق لشركة لالعادیة سهم األإن المتحدة. 

جمیـع أنـواع التـأمین العـام بخـالف التـأمین علـى الحیـاة. تعمـل الشـركة مـن خـالل مكتبهـا الرئیسـي فـي مزاولة النشاط الرئیسي للشركة هو إن 
رأس الخیمة ومكاتب فرعیة في أبوظبي ودبي والشارقة والفجیرة.

خسائر الشركة إلـى نصـف رأس مالهـا المصـدر، یتعـین علـى مجلـس ، إذا وصلت ٢٠١٥لسنة ٢من القانون االتحادي رقم ٣٠٢للمادة وفقًا
من تاریخ اإلفصاح للوزارة أو الهیئة، حیثما ینطبق، عن البیانـات المالیـة المرحلیـة أو السـنویة الـدعوة النعقـاد ٣٠اإلدارة خالل ثالثین ( ) یومًا

٢اسـتمرار نشـاط الشـركة. انعقـدت الجمعیـات العمومیـة بتـاریخ حل الشـركة قبـل انتهـاء مـدتها أوشأن التخاذ قرار خاص بالجمعیة العمومیة 
علیـه، قامــت و ، ٢٠١٦أبریــل ٣٠و٢٠١٥یولیـو  اتُخـذت خاللهــا قـرارات باتخــاذ خطـوات إلعــداد خطـة عمــل السـتمرار نشــاط الشـركة. وبنــاًء

اإلدارة بما یلي:

علـ· ى االسـتفادة األكثـر فعالیـة مـن المـوارد واالسـتراتیجیات تم إعداد خطة عمل تصاعدیة مع توقعات بشـأن العملیـات المشـتقة بنـاًء
المتوفرة لتصفیة واستیعاب الفرص النوعیة للسوق فقط.

تم إطالق المناقشات مع المستثمرین المتوقعین وبدء إجراءات العنایة الواجبة ذات الصلة.·
معروف لتمویل متطلبات رأس المال العام· ل.تم ضمان إقرار الدعم المالي من بنٍك

علـى األنشــطة سـالفة الــذكر، ٢٠١٦مــایو ١٢تـم إعـداد البیانــات المالیـة علـى أســاس مبـدأ االســتمراریة، حیـث قـرر مجلــس اإلدارة فـي  ، بنـاًء
التوصیة للمساهمین بإقرار واعتماد خطة االستمرار وٕاصدار رأس مال إضافي حسبما هو مطلوب.

الهامةالسیاسات المحاسبیة-٢

البیانات المالیةأسس إعداد ١-٢

، التقـاریر ٣٤لمعیـار المحاسـبي الـدولي رقـم اللمعـاییر الدولیـة إلعـداد التقـاریر المالیـة،للشركة وفقا الموجزة تم إعداد البیانات المالیة المرحلیة 
یتوافــق مــع متطلبــات القــوانین وبمــا ة الدولیــةیمعــاییر المحاســبال") الصــادرة عــن مجلـس ٣٤لمعیــار المحاســبي الــدولي رقــم االمالیـة المرحلیــة ("

في اإلمارات العربیة المتحدةالمطبقة 

الشركة.معامالت أغلب تحدید بها العملة التي یتم هنإاإلمارات العربیة المتحدة حیث بدرهم یتم عرض البیانات المالیة الموجزة 

التـي العقـارات االسـتثماریة اء إعـادة تقیـیم بعـض األدوات المالیـة و المالیة الموجزة علـى أسـاس التكلفـة التاریخیـة، باسـتثنالبیانات تم إعداد هذه 
.الموجوداتعلى القیمة العادلة للمبلغ المدفوع مقابل بصورة عامةتظهر بالقیمة العادلة. تعتمد التكلفة التاریخیة 

لمالیـة السـنویة الكاملـة ویجـب أن تقـرأ مـع البیانـات جمیع المعلومات المطلوبة للبیانـات اعلى الموجزة المرحلیة مل هذه البیانات المالیة تال تش
أشــهر الثالثــةالنتــائج لفتــرة فــإن . وباإلضــافة إلــى ذلــك، ٢٠١٥دیســمبر ٣١المالیــة الســنویة المدققــة للشــركة كمــا فــي وللســنة المنتهیــة فــي 

.٢٠١٦دیسمبر ٣١المنتهیة في نتائج التي یمكن توقعها للسنة المالیة إلى البالضرورة ال تشیر ٢٠١٦مارس٣١المنتهیة في 



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 
وجزةالمالمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

٨

الهامة (تتمة)السیاسات المحاسبیة-٢

(تتمة)أسس إعداد البیانات المالیة١-٢

المخـاطر المالیـة للشـركة تتماشــى مـع تلـك التــي أفصـح عنهـا فـي البیانــات المالیـة المدققـة للســنة و التــأمین مخـاطر إدارة أهـداف وسیاسـات إن 
.٢٠١٥دیسمبر ٣١المنتهیة في 

إعداد التقاریر المالیة المرحلیة
مماثلــة المـوجزةالبیانـات المالیــة هــذه المسـتخدمة فــي إعـداد واألحكـام المحاســبیة الهامـة والمصــادر الرئیسـیة للتقــدیرإن السیاسـات المحاســبیة

.٢٠١٥دیسمبر ٣١للسنة المنتهیة في المدققة تلك المستخدمة في البیانات المالیة ل

یرات والتعدیالت الجدیدةالمعاییر والتفس

لمبـالغ لم یكن للمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة الجدیـدة والمعدلـة ذات الصـلة التـي تسـري خـالل الفتـرة الحالیـة أي تـأثیر جـوهري علـى ا
التــي ٢٠١٤–٢٠١٢تحســینات الســنویة دورة المعلنــة واإلفصــاحات الــواردة فــي تلــك البیانــات المالیــة المرحلیــة المــوجزة. كمــا أنــه لــم یكــن لل

من أصبحت  أي تأثیر على المركز المالي للشركة أو أدائها خالل الفترة.٢٠١٦ینایر ١ساریة المفعول اعتبارًا



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 
وجزةالمالمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

٩

المعلومات القطاعیة-٣

تعریف القطاعات التي تعد بها التقاریر

معلومات حول القطاع األساسي
كما یلي:ماتقاریرها وها مبموجبهتقدم الشركة ینتشغیلیقطاعین ولدیها ،إلى منتجاتها وخدماتهالشركة لقطاعات من األعمال استنادًاتم تنظیم ا،ألغراض إداریة

والمخاطر المتنوعة.وادث العامةالحالتأمین ضد و والتأمین الصحيالسیاراتتأمین و البحري التأمین و ضد الحرائقالتأمین تأمین الممتلكات و من ، ویتألفقطاع التأمینات العامة·
.والعقارات االستثماریة والودائع الثابتةللبیعوفرةاالستثمارات المتو لمتاجرة لمحتفظ بها من استثماراتلف أتتو االستثمارات ·

.األساسيمعلومات القطاع ریرها عن اعندما تقدم تقالشركة امإلیهتستندن هما اللذانالقطاعاانهذ

المجمـوعاستثماراتامةتأمینات ع
مارس٣١مارس٣١مارس٣١مارس٣١مارس٣١مارس٣١

٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهمدرهمدرهمدرهمدرهم

(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)(غیر مدققة)
٢٧٨,٨٤٧,٢٧١٠٥,٩٣٦,٤٠--٢٧٨,٨٤٧,٢٧١٠٥,٩٣٦,٤٠ایرادات القطاع

)٦,٧٢٦,٢٦١()٤,٥٤٤,٦٨٠(٣,٠٩٦,٩٢٧٥,٣٩٩,٥٢٦)١٢,١٢٥,٧٨٧()٧,٦٤١,٦٠٧(نتائج القطاع
)٢٧١,٣٤٨()٧٢٨,٤٠٨(تكالیف غیر مخصصة (صافي)

)٥٣٢,٠٧٤,٧()٤٠٨,٩٥٣,٤(الفترةخسائر 

١٩٧,٥١٥,٧١٥١٨٨,٥٥٠,٠٦٦٩٤,٣٤٦,٣٩٦١٠٤,٥٩٢,٩٦٩٢٩١,٨٦٢,١١١٢٩٣,١٤٣,٠٣٥موجودات القطاع
٠٩٩,٧٨٣,١٧٠١,٢٤٥,٢غیر مخصصةموجودات

٢١٠,٦٤٥,٢٩٣٧٣٦,٣٨٨,٢٩٥

٢٩٧,٦٥٩,٢٤٧٢٩٢,١٠٦,٧٢٣--٢٩٧,٦٥٩,٢٤٧٢٩٢,١٠٦,٧٢٣مطلوبات القطاع
٠٠٦,٢٤٤,١٩٦٩,٤٤٣,١غیر مخصصةمطلوبات

٢٥٣,٩٠٣,٢٩٨٦٩٢,٥٥٠,٢٩٣إجمالي المطلوبات

ه المبـالغ لیسـت إن هـذ.للقطـاعینالتأمینات العامة المذكورة أعاله تشمل بعض الموجودات والمطلوبـات التـي هـي مشـتركة بالنسـبة مبالغإن عملیات الشركة تتم بشكل أساسي في االمارات العربیة المتحدة. إن 
عنها.منفصل جوهریة ولم یقدم تقریر 



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 
وجزةالمالمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

١٠

المعلومات القطاعیة (تتمة)-٣

التأمینأقساماإلیرادات من 
.الرئیسیةالتأمینأقسامحسبوفیما یلي تحلیل إلیرادات الشركة مصنفة 

الثالثة اشهر المنتهیة
مارس ٣١في 

)غیر مدققة(
٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

٤,٥٥٩,٠٩٩١٣,٢٣٠,٢٧٠سیاراتتأمین ال
٨٦٥,٤٥٧١,٠٧٧,١٤٠التأمین البحري
١٣,٦٩٩,٦٧٠١٦,٥٧٤,٦٣٧التأمین الصحي

٣,٦٩٥,٢٣٧٤,٧٨٠,٦١٢تأمین ضد الحرائق
٨١٥,٠٢٧,٥٤٤٦,٢٧٣,٥والممتلكات والحوادث العامة وغیرهاالتأمینات على األعمال الهندسیة

٢٧٨,٨٤٧,٢٧١٠٥,٩٣٦,٠٤

للسهمةوالمخففةاألساسیالخسائر-٤
كما یلي:الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترةخسائرحتسب الخسائر األساسیة للسهم بتقسیم ت

الثالثة اشهر المنتهیة
مارس ٣١في 

)غیر مدققة(
٢٠١٦٢٠١٥

)٧,٠٧٤,٥٣٢()٤,٩٥٣,٤٠٨((درهم)الفترةخسائر

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠الفترةالمتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل 

)٠,٠٧()٠,٠٥((درهم)الفترةخسائر

السـهم خسـائرللسـهم ألن الشـركة لـم تصـدر أیـة أدوات مالیـة والتـي یمكـن أن یكـون لهـا تـأثیر علـى ةالمخففـللخسـائرلم یتم عرض أیة أرقام 
خدامها.عند است

العقارات االستثماریة-٥

.القیمة العادلة للعقارات التي تقع في دولة اإلمارات العربیة المتحدةتمثل العقارات االستثماریة 

إن اإلدارة فــي نهایــة الفتــرة.قامــت بهــا إلــى تقییمــات اســتنادًایةأساســبصــورة والتــي تــم تحدیــدها ،العقــارات االســتثماریة بالقیمــة العادلــةتظهــر
في معامالت عادیة بین مشـاركین فـي السـوق دفعه لتحویل بند مطلوبات أو بند موجودات لبیع سیتم استالمه الذي المبلغ القیمة العادلة هي 

وخسائر القیمة العادلة في بیان الدخل.أرباح ، وتسجل تاریخ القیاس. یتم إجراء التقییم على أساس دوري، على األقل سنویًاب

.)٣مستوى ال(أي الملحوظةة العادلة للعقارات االستثماریة للشركة على المدخالت غیر تستند القیم



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 
وجزةالمالمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

١١

األدوات المالیة-٦
القیمة العادلةالقیمة المدرجة

دیسمبر٣١مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهمدرهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)
وات المالیةاألد

١٢,٩٨٧,٢٤٨٢٣,٦٤٩,٣٧٥١٢,٩٨٧,٢٤٨٢٣,٦٤٩,٣٧٥أ)٦استثمارات متوفرة للبیع (إیضاح 
٣١٨,١٠٨,٢١٣١,١٥٩,٢٣١٨,١٠٨,٢١٣١,١٥٩,٢ب)٦(إیضاح استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

٥٦٦,٠٩٥,١٥٥٠٦,٨٠٨,٢٥٥٦٦,٠٩٥,١٥٥٠٦,٨٠٨,٢٥

رة للبیعاالستثمارات المتوف(أ) ٦
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)
أوراق مالیة متداولة

١٢,٩٨٧,٢٤٨٢١,٤٨٨,٨٥٣داخل اإلمارات العربیة المتحدة
٥٢٢,١٦٠,٢-خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٢٤٨,٩٨٧,١٢٣٧٥,٦٤٩,٢٣

المحتفظ بها للمتاجرةاالستثمارات (ب) ٦
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)
وحدات صنادیق االستثمار المشترك غیر المتداولة

١٠,٠٠٠١٠,٠٠٠داخل اإلمارات العربیة المتحدة
٣١٨,٠٩٨,٢١٣١,١٤٩,٢خارج اإلمارات العربیة المتحدة

٣١٨,١٠٨,٢١٣١,١٥٩,٢

المالیةالقیمة العادلة لألدوات -٧

بین المشاركین منتظمة في معاملة دفعه لتحویل بند مطلوبات أو بند موجودات لبیع یتم استالمه الذي سوف السعر القیمة العادلة هي إن 
وتقدیرات القیمة العادلة. یتضمن تعریف القیمة المدرجةعلى هذا النحو، یمكن أن تنتج فروقات بین القیمة و تاریخ القیاس. بفي السوق 

جوهريدون أي نیة أو حاجة لتقلیص حجم عملیاتهاتعمل وفق مبدأ االستمراریةلعادلة على افتراض أن الشركة ا أو إجراء معاملة بشكٍل
بشروط مجحفة.

أسالیب التقییم واالفتراضات المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلة
فتراضات المستخدمة فـي البیانـات المالیـة االمماثلة و التقییم الأسالیب یة باستخدام العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالةالقیمیتم تحدید 

.٢٠١٥دیسمبر ٣١السنویة المدققة للسنة المنتهیة في 



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 
وجزةالمالمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

١٢

القیمة العادلة لألدوات المالیة (تتمة)-٧

.ررمتكالقیمة العادلة للموجودات المالیة للشركة والتي یتم قیاسها بالقیمة العادلة على أساس 

للتثبیت األولي یقدم الجدول التالي تحلیل األدوات المالیة التي یتم قیاسها  اسـتنادًا٣إلـى ١مـن مسـتویات البالقیمة العادلة، مقسمة إلى الحقًا
:ملحوظةالقیمة العادلةفیه تكون الحد الذي إلى 

.للموجودات أو المطلوبات المماثلةمعدلة) في األسواق النشطةال(غیر أسعار السوق المتداولةالمستوى األول: 
الزمتستخدمسالیب تقییم أالمستوى الثاني:  ن المدخالت ال ى م ةالحد األدن ة العادل اس القیم دخالتلقی ر ةملحوظ(م ورة مباشرة أو غی بص

.)مباشرة
.ة)غیر ملحوظ(مدخالتالالزم لقیاس القیمة العادلةمن المدخالت األدنى تستخدم الحدالمستوى الثالث: أسالیب تقییم 

مارس٣١
٢٠١٦
درهم

)غیر مدققة(

دیسمبر ٣١
٢٠١٥
درهم

(مدققة)
تسلسل القیمة 

العادلة
أسالیب التقییم 

والمدخالت الرئیسیة
مدخالت جوهریة غیر 

ملحوظة
المتوفرة للبیع
ي فالمتداولةأسعار الطلب ١المستوى ١٢,٩٨٧,٢٤٨٢٣,٦٤٩,٣٧٥متداولةاستثمارات 

سوق نشط
غیر مطبقة

اســــتثمارات محــــتفظ بهــــا 
للمتاجرة

ــــــــیم صــــــــافي ٣المستوى ٢,١٠٨,٣١٨٢,١٥٩,١٣١متداولةاستثمارات غیر  ــــــــة تقی طریق
الموجودات

غیر مطبقة

لـذلك لـیس هنــاك أي ًاوفقـو بالقیمـة العادلـة قیاسـها مالیـة یجـب مطلوبـات وجــد أي تلـم تكـن هنـاك تحـویالت بـین كـل مسـتوى خـالل الفتـرة. ال 
الجدول أعاله.إفصاح بخصوص 

للموجودات المالیة بالقیمة العادلة:٣مستوى في القیاس القیمة العادلة تسویة 
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

٢,١٥٩,١٣١٢,٢٣٣,٧٣٣الرصید االفتتاحي
)١٨٩,٦٨١(-استبعاد خالل الفترة

٠٧٩,١١٥)٨١٢,٥٠(تعدیالت القیمة العادلة

٣١٩,١٠٨,٢١٣١,١٥٩,٢

مدینو التأمین-٨
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)
٥٧,٤٦٩,٢٤٣٤٨,٥٣٧,٠٥٧مبالغ مستحقة من حاملي بوالص التأمین

١٠,٩٩٤,٤١٣٩,٧٩٢,٤٩١مبالغ مستحقة من شركات التأمین
٨,١٨٠,٤٤٠٩,١٣٩,٠٧٧شركات إعادة التأمینمبالغ مستحقة من 
)٤٧٣,٣٠٦,٢٤()٦٦٥,٤٢٤,٢٤(تحصیلهاالمشكوك فيالدیونناقصًا: مخصص 

٤٣١,٢١٩,٥٢١٥٢,١٦٢,٤٣



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 
وجزةالمالمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

١٣

(تتمة)مدینو التأمین-٨

م١٢إن جمیع المبالغ المذكورة أعاله تستحق القبض خالل  عـن حصـة معیـدي ١٣فـي إیضـاح ن تاریخ التقریر المـالي. یـتم اإلفصـاح شهرًا
یتم سداد المبالغ المستحقة مـن شـركات إعـادة التـأمین عـادة كـل ثالثـة . لم تدفع من قبل الشركة في تاریخ التقریرالتي التأمین من المطالبات 

أشهر. 

یلي: ن الحركات في مخصص االنخفاض في قیمة الذمم المدینة كانت كماإ

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

٢٤,٣٠٦,٤٧٣٢٠,٩٢٦,١٤٥ینایر١في 
١١٨,١٩٢٣,٩١٠,٣٦٣لسنةللفترة / االمحمل 

)٠٣٥,٥٣٠(-السنةالفترة / المشطوب خالل مخصص ال
٦٦٥,٤٢٤,٢٤٤٧٣,٣٠٦,٢٤نهایة الفترة / السنةفي 

ةالودائع القانونی-٩

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

٦,٠٠٠,٠٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠بنكیةالودائع 

. ٢٠٠٧لسـنة٦مـن القـانون االتحـادي رقـم ٤٢للمـادة یمثل المبلغ الـذي ال یمكـن سـحبه إال بموافقـة مسـبقة مـن وزارة االقتصـاد وفقـًاإن هذا 
.٪ سنویًا١,٧٥وتحقق فوائد بنسبةسنةقابلة للتجدید كل وهيبعد سنة واحدةالبنكیةالودائع حیةصالتنتهي

النقدیة وشبه النقدیة-١٠

التالیة:المركز الماليمبالغ بیانالمدرجة في بیان التدفقات النقدیة من تتألف النقدیة وشبه النقدیة

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥
مدرهدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)

٢٩٥,٦٩٥٦١٦,٥٠٥والنقدیةالحسابات الجاریة 
٣٨٩,٦١٥٥٠٨,٤١١حسابات تحت الطلب

٨٣٠,٧٥٠,٢٠٤٦٣,٢٨٤,٢٠ودائع بنكیة

١٤٠,٤٣٦,٢١٣٧٩,٤٠٩,٢١

٪.١,٧٥هو ودائع الثابتة السنوي للالفائدة معدل إن جمیع النقدیة وشبه النقدیة موجودة في اإلمارات العربیة المتحدة. إن 



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 
وجزةالمالمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

١٤

(تتمة)النقدیة وشبه النقدیة-١٠

ك و البنـيلـدالودائـع الثابتـة في الصـندوق بعـد خصـمأرصدة لدى البنوك ونقدعلىالنقدیة وشبه النقدیةتشتمللغرض بیان التدفقات النقدیة، 
السنة كما هو موضح في بیـان التـدفقات الفترة / النقدیة في نهایة النقدیة وشبه إن مرهونة. الثابتة الودائع والخالل ثالثة أشهروالتي تستحق 
:في البنود المالیة في بیان المركز المالي كما یليالعالقةالبنود ذات تسویتها مع النقدیة یمكن 

مارس٣١دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥٢٠١٥
درهمدرهمدرهم

(مدققة)(مدققة)(غیر مدققة)

٢١,٤٣٦,١٤٠٢١,٤٠٩,٣٧٩٣١,٣٣٦,٣٨٨البنوك والنقد في الصندوقاألرصدة لدى 
)٢٠,٢٨٤,٤٦٣()٢٠,٢٨٤,٤٦٣()٢٠,٧٥٠,٨٣٠(ودائع لدى البنوك تستحق خالل ثالثة أشهر

)١٢,٥٦٤,٠٩٦()٥٣١,٠٧٧,١٨()٢٩٥,٧٤٣,١٩(السحب على المكشوف من البنوك
)١,٥١٢,١٧١()٦١٥,٩٥٢,١٦()٩٨٥,٠٥٧,١٩(

س المالأر -١١
دیسمبر٣١مارس٣١

٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)
درهم١سهم قیمة السهم ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠–المصدر والمدفوع بالكامل 

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٠,٠٠٠درهم)١سهم قیمة السهم ١٠٠,٠٠٠,٠٠٠–٢٠١٤(

االحتیاطیات-١٢

الحتیاطي القانونيا

لق الشـركة لـم تقـم، للشـركةفـي دولـة اإلمـارات العربیـة المتحـدة والنظـام األساسـي (وتعدیالتـه) ١٩٨٤لسنة ٨رقم انون الشركات التجاریة وفقًا
الحـاالت. هذا االحتیاطي غیـر قابـل للتوزیـع، باسـتثناء ألن الشركة تكبدت خسائر خالل السنة٪ من أرباح السنة ١٠التحویل السنوي بنسبة ب

في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.(وتعدیالته)١٩٨٤لسنة ٨رقم ا قانون الشركات التجاریة التي یحدده

االحتیاطي العام

یمكن استخدام هذا االحتیاطي لألغراض التي یراها مجلس اإلدارة مناسبة.

إعادة تقییم االستثماراتحتیاطي ا

.للبیعالمتوفرة ثمارات یسجل هذا االحتیاطي التغیرات في القیمة العادلة لالست



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 
وجزةالمالمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

١٥

مینأموجودات ومطلوبات عقود الت-١٣

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)
مطلوبات عقود التأمین:

١٣٢,٢٢٦,١٦٢١٣٢,٨١٣,٨٢٧مطالبات معلنة غیر مسددة
٢٠,٦٤٢,٣٠٣٢١,٢٨٣,٠٠١مطالبات مقدمة ولكن غیر معلنة

٤٧,٨٦١,٠٦٧٤٥,٥٩٢,٢٦٠أقساط غیر مكتسبةاحتیاطي 
٠٠١,٩٧٩,١٥,٩٠٦,٠٠١احتیاطي عجز األقساط

٥٣٣,٧٠٨,٢٠٢٠٨٩,٥٩٥,٢٠٥
موجودات عقود التأمین

٩٦,٦٧٣,٣٠٣١٠٤,٤٣٧,٩٠٨مسددةالمعلنة غیر المطالبات حصة إعادة التأمین من ال
١٠,٩١٨,٥٢٨٩,٧٦٦,٠٠٠ر معلنةغیهامقدمة ولكنالمطالبات حصة إعادة التأمین من ال

٠٨٤,٦٠٨,٣٠٢٥٦,٦١٩,٢٣مكتسبةالقساط غیر حصة إعادة التأمین من األ

٩١٥,١٩٩,١٣٨١٦٤,٨٢٣,١٣٧
صافي-مطلوبات عقود التأمین 

٣٥,٥٥٢,٨٥٨٢٨,٣٧٥,٩١٩مطالبات معلنة غیر مسددة
٩,٧٢٣,٧٧٥١١,٥١٧,٠٠١مطالبات مقدمة ولكن غیر معلنة

١٧,٢٥٢,٩٨١٢١,٩٧٣,٠٠٤اط غیر مكتسبةأقس
٠٠١,٩٧٩,١٥,٩٠٦,٠٠١احتیاطي عجز األقساط

٦١٥,٥٠٨,٦٤٩٢٥,٧٧١,٦٧

.من شركات التأمین واألطراف الثالثةالستردادلالقابلةالقائمةاألرصدةعلىمل موجودات عقود التأمینتتش

المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١٤

أو السـیطرةوالشركات التـي تحـت للشركةف ذات العالقة تمثل المساهمین الرئیسیین وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العلیا إن األطرا
ـــة بهـــذه الســـیطرة ـــدفع المتعلق ـــى األســـعار وشـــروط ال ـــة إدارة الشـــركة عل المشـــتركة أو تحـــت تـــأثیر جـــوهري مـــن تلـــك األطـــراف. تؤخـــذ موافق

المعامالت.

بخصوص األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن البیانات المالیة هي كما یلي:مارس٣١لجوهریة القائمة في إن األرصدة ا

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

(مدققة)(غیر مدققة)
شركات زمیلة للمساهمین الرئیسیین:

١٠,١٤٤,٠٨٧٤,٦١٩,٢١٨مبالغ مستحقة من حاملي بوالص التأمین
١٣٣,٨٦٥-ت تحت السدادمطالبا



ش.م.عشركة التأمین المتحدة 
وجزةالمالمرحلیةإیضاحات حول البیانات المالیة

(غیر مدققة)٢٠١٦مارس ٣١في كما 

١٦

(تتمة)المعامالت مع األطراف ذات العالقة-١٤

األطراف ذات العالقة المدرجة في البیانات المالیة هي كما یلي:المتعلقة بوالمصروفات الدخلإن 

شركات زمیلة للمساهمین الرئیسیین:
الثالثة اشهر المنتهیة

مارس ٣١في 
)غیر مدققة(

٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

٩,٠٣٥,١٨٣١٥,٢٨٩,٣٣٦األقساط
٤٢٨,٣٨٤,٢٧٨٥,٩٧٤,١٠المطالبات

تعویضات موظفي اإلدارة العلیا كما یلي:
الثالثة اشهر المنتهیة

مارس ٣١في 
)غیر مدققة(

٢٠١٦٢٠١٥
درهمدرهم

٨٧٣,٣٠٥٠٠٠,١٨٠لموظفینامزایا 

مة بخصوص المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.لم تسجل الشركة أي انخفاض في القی

أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة-١٥

. إن هـذه األتعـاب قـد ٢٠١٦مـارس٣١فـي المنتهیة الثالثة أشهر درهم خالل ٣٩٠,٠٠٠بمبلغ ادارة الشركة أتعاب أعضاء مجلس تم دفع 
ي.اجتماع الجمعیة العمومیة السنو أثناء ن و المساهمعلیها وافق 

المطلوبات الطارئة-١٦

األعمـال تنـتج أثنـاء سـیر أخـرى بخصـوص كفـاالت بنكیـة وكفـاالت أخـرى وأمـور طارئـة مطلوبـات ، كان لـدى الشـركة ٢٠١٦مارس٣١في 
مطلوبات جوهریة.أي ال ینتج عنها التي من المتوقع أن و ،العادیة

دعاوى قانونیة
إلـى مشـورة شركة، استنادًاال. ال تعتقد األعمال العادیةأثناء سیر مع غالبیة شركات التأمین، كما هو الحال ، لدعاوى قضائیةشركةتخضع ال

تأثیر جوهري على دخل الشركة أو مركزها المالي.االقضائیة سیكون لهالدعاوى قانونیة مستقلة، أن نتائج هذه 

موسمیة النتائج-١٧
نشـطة االسـتثماریة للشـركة واإلعـالن عـن األربـاح مـن قبـل الشـركات المسـتثمر فیهـا، ربـاح علـى ظـروف السـوق، واألاألتوزیعـات دخل یعتمد 
لیسـت مماثلـة لتلـك المتعلقـة بفتـرة المقارنـة، ولیسـت ٢٠١٦مـارس٣١النتـائج للفتـرة المنتهیـة فـي فـإن لذلك، طبیعة موسمیة. وفقًاذات وهي 
.٢٠١٦دیسمبر ٣١على النتائج التي یمكن توقعها للسنة المنتهیة في مؤشرًا


