
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ) ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

  المرحلية الموجزة  البيانات المالية
    ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
  



 

  الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) 
  

  الموجزةالمرحلية  البيانات المالية
   ٢٠١٦ارس م ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
  

  الصفحة  المحتويات
  

  ١   حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  ٢   المرحلي الموجز بيان المركز المالي
 

  ٣  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
 

   ٤  المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر اإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  

  ٥  بيان التغيرات في حقوق المساھمين المرحلي الموجز 
 

  ٦  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 

  ١٣ - ٧  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 
 
  
  







٣ 

  )ش.م.ع( الشركة الوطنية للتأمينات العامة
  

  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٦ مارس ٣١المنتھية في أشھر  الثالثةلفترة 

      

    

  (غير مدققة)
أشھر فترة الثالثة 

  ھية فيــــــالمنت
  ٢٠١٦مارس  ٣١ 

  (غير مدققة)
أشھر فترة الثالثة 

  ھية فيـــــالمنت
  ٢٠١٥مارس  ٣١

  درھم  درھم  إيضاح  
  (معاد بيانھا)      
        
  ١٠٢٫٢٣١٫٤٥٧  ١٥٣٫٩٤٠٫٩٦٧  ٩  جمالي أقساط التأمين المكتتبةإ

  )٣٣٫٠٧٩٫٦٦٠(  )٨٤٫٨٥١٫٦٩٣(    إعادة التأمين المتنازل عنه 
     ---------- -------  ----- -----------  

  ٦٩٫١٥١٫٧٩٧  ٦٩٫٠٨٩٫٢٧٤    صافي أقساط التأمين 
  والمبالغ مستحقةالتغير في مخصص األقساط غير المكتسبة 

  ٣٫٤١٤٫٣٩٤  ١٣٫٢٤١٫٩٢٧    بالوحدات المنتجات المرتبطةب حاملي وثائق التأمين الخاصةى إلالدفع   
     ----------------  -------- -------  

  ٧٢٫٥٦٦٫١٩١  ٨٢٫٣٣١٫٢٠١  ٩  صافي أقساط التأمين المكتسبة 
  ٨٫٨٢٨٫٢٣٢  ٨٫٦٧٩٫٩٨٧    عموالت إعادة التأمين

     ----------------  ---------------  
  ٨١٫٣٩٤٫٤٢٣  ٩١٫٠١١٫١٨٨  ٩  رادات التأمين إيصافي 

     ----------------   ---------- -----  
  )٥٢٫٩٤٩٫٩٧٧(  )٧٦٫٨٢٥٫٠٠٥(    المدفوعة  المطالبات

  ٨٫٧١٨٫٩٠٠  ١٩٫٢٦٧٫٧٦٩    حصة إعادة التأمين
     -------------- ---  -------- --------  

  )٤٤٫٢٣١٫٠٧٧(  )٥٧٫٥٥٧٫٢٣٦(    المدفوعةالمطالبات صافي 
  ٤٫٤٨٢٫٨٢٣  )١٫٢١٨٫٩٧٦(      قيد السداد  المطالباتلتغير في مخصص ا

    ----------- ------  -------- --------  
  ٣٩٫٧٤٧٫٢٥٤(  )٥٨٫٧٧٦٫٢١٢(  ٩  المتكبدة المطالبات صافي 

  )٩٫٠٧٢٫٩٢٢(  )١٣٫٧٢٠٫٤٦٣(       المتكبدةالعموالت 
  )١٠٫٩١٥٫٧٧١(  )١٢٫٠٥٠٫٩٦٥(    المصروفات اإلدارية 

    -----------------  -------- --------  
  )٥٩٫٧٣٥٫٩٤٧(  )٨٤٫٥٤٧٫٦٤٠(      صافي مصروفات التأمين

  )١٫٤٧٩٫٣٠٦(  )٣٫١٦٣٫٠٠٣(  ٩     الحركة في صندوق التأمين على الحياة
  الزيادة في القيمة العادلة الستثمارات محتفظ بھا

  ٨٥٥٫٩٣٠  ٧٣٤٫٣١١    للمنتجات المرتبطة بالوحدات   
     ------------ -----  ----------------  

  )٦٠٫٣٥٩٫٣٢٣(  )٨٦٫٩٧٦٫٣٣٢(      إجمالي مصروفات التأمين  
    -------------- ---  -------- --------  

  ٢١٫٠٣٥٫١٠٠  ٤٫٠٣٤٫٨٥٦  ٩  أرباح التأمين    
  ٦٫٨٩٥٫٣١٨  ٤٫٢٢٤٫٣١٣  واإليرادات األخرى (صافية) الفائدةإيرادات
  )٦٫٠٩١٫٧٢٤(  ٣٫٦٠٢٫٣٣٧  ٤-٨  راق المالية االستثماريةاألومن / (الخسائر) اإليراداتصافي 

  )٢٫٩٦٠٫٨٢٨(  )٥٫٤٩٢٫٦٠١(    المصروفات اإلدارية
     --------- ------   ----------- ----  

  ١٨٫٨٧٧٫٨٦٦  ٦٫٣٦٨٫٩٠٥    الفترةأرباح 
    ======  ========  

  ٠ .١٣  ٠ .٠٤    ة فربحية السھم األساسية والمخف
    ====  ====  
  

  ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. جزءاً  ١٣إلى  ٧حات المدرجة على الصفحات من تشكل اإليضا
  

  . ١مدرج على الصفحة المستقلين إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات 



٤ 

  )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

   ي الموجزالمرحل اإليرادات الشاملة األخرىواألرباح أو الخسائر بيان 
   ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في  لفترة الثالثة أشھر

  

    

  (غير مدققة)
أشھر فترة الثالثة 
  المنتھية في

  (غير مدققة)
أشھر فترة الثالثة 
  المنتھية في

   ٢٠١٥مارس  ٣١   ٢٠١٦مارس  ٣١    
  درھم   درھم     
  (معاد بيانھا)      
        

  ١٨٫٨٧٧٫٨٦٦  ٦٫٣٦٨٫٩٠٥    أرباح الفترة 
        
        يرادات الشاملة األخرى اإل
       

       :األرباح أو الخسائر ضمنتم إعادة تصنيفھا ت لنالبنود التي 
       

  بالقيمة صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
  ٤٣١٫٥٥٥  ٥٨٠٫٦٧٩    العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
   -------- ----  -----------  

    ٤٣١٫٥٥٥  ٥٨٠٫٦٧٩   ت الشاملة األخرىإجمالي اإليرادا
   ---------- ----   --------------  

  ١٩٫٣٠٩٫٤٢١  ٦٫٩٤٩٫٥٨٤   إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
    ========   ======== 
  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٣إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  
  . ١ن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة إ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥ 

  )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

  مين المرحلي الموجز (غير مدققة) بيان التغيرات في حقوق المساھ
        ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  
      لي أسھم الملكية لدى الشركةالمنسوبة إلى حام      
  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  احتياطي القيمة العادلة  االحتياطي العام  االحتياطي القانوني  رأس المال  
  درھم   درھم   درھم   درھم   درھم   درھم   
              

 ٤٥٣٫٠٥١٫٥٠٨  ١٦٧٫٥٨٥٫١٣٥  ٢٢٩٫٢٣٣  ٦٧٫٣٣٣٫٥٢١  ٦٧٫٩٤٩٫٥٠٧  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  )ا(معاد بيانھ ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  ١٨٫٨٧٧٫٨٦٦  ١٨٫٨٧٧٫٨٦٦  -  -  -  -  )ا(معاد بيانھ أرباح الفترة
              اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 
  ٤٣١٫٥٥٥  -  ٤٣١٫٥٥٥  -  -  -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   

  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  -  -  -  -  -  -  المحولة إلى األرباح أو الخسائر اإليرادات الشاملة األخرى   
   ----------------   ----------------   ----------------   --------------   --------------  ------- -------  

  ٤٣١٫٥٥٥  -  ٤٣١٫٥٥٥  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
   ----------------   ----------------   ----------------   --------------  ------------ -------  ------------ -------  

  ١٩٫٣٠٩٫٤٢١  ١٨٫٨٧٧٫٨٦٦  ٤٣١٫٥٥٥  -  -  -  )ا(معاد بيانھ إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
   ----------------   ----------------   ----------------  ----- ---------  ------------ -------  ------------ -------  
              

  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(  -  -  -  -  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(  )٣٧٫٤٨٨٫٥٢٨(  -  -  -  -   المدفوعةتوزيعات األرباح 

  ------------------ ---  ----------- --------  -------- -----------  -------- ------  ------------- --------  -------- -------------  

 ٤٦٣٫٥٣١٫٨٧٣  ١٧٧٫٦٣٣٫٩٤٥  ٦٦٠٫٧٨٨  ٦٧٫٣٣٣٫٥٢١  ٦٧٫٩٤٩٫٥٠٧  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  (معاد بيانھا) ٢٠١٥مارس  ٣١كما في 
  ============  ===========  ===========  ========  ============  ============  
          

  ٤٣٥٫١٠٤٫٥٧٣  ١٤٥٫٢٦٧٫٢٣٦  )١٠٠٫٥٤٥(  ٦٩٫٦٨٣٫٨٩٢  ٧٠٫٢٩٩٫٨٧٨  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢  ٢٠١٦يناير  ١الرصيد في 
              للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 

  ٦٫٣٦٨٫٩٠٥  ٦٫٣٦٨٫٩٠٥  -  -  -  -  أرباح الفترة
              للفترة اإليرادات الشاملة األخرى

  ي القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة صافي التغير ف
  ٥٨٠٫٦٧٩  -  ٥٨٠٫٦٧٩  -  -  -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   

  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  -  -  -  -  -  -  المحولة إلى األرباح أو الخسائر اإليرادات الشاملة األخرى   
  ------- ------- --  -------------- --  -------------- --  ------ --------  ----------- ---  ---------- -----  

  ٥٨٠٫٦٧٩  -  ٥٨٠٫٦٧٩  -  -  -  للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 
  -------------- --  -------------- --  -------------- --  ------ --------   ------------- ----  -------- ---------  

  ٦٫٩٤٩٫٥٨٤  ٦٫٣٦٨٫٩٠٥  ٥٨٠٫٦٧٩  -  -  -  للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  -------------- --  -------------- --  -------------- --  ---- ----- -----  ------------ -----  ----------- ------  
              

  )١٫١٣٠٫٥٢٦(  )١٫١٣٠٫٥٢٦(  -  -  -  -  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -   المدفوعةتوزيعات األرباح 

   ----------------------   --------------------   --------------------   ---------------  --------------- -------   ----------------------  

 ٤٢٥٫٩٢٣٫٦٣١  ١٣٥٫٥٠٥٫٦١٥ ٤٨٠٫١٣٤ ٦٩٫٦٨٣٫٨٩٢ ٧٠٫٢٩٩٫٨٧٨  ١٤٩٫٩٥٤٫١١٢ ٢٠١٦مارس٣١كما في
  ============  ===========  ===========  ========  ============  ============  

  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٣إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 



٦ 

  )ش.م.عة الوطنية للتأمينات العامة (الشرك
  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
    ٢٠١٦مارس  ٣١المنتھية في لفترة الثالثة أشھر 

  (غير مدققة)  (غير مدققة)   
  أشھر لفترة الثالثة   أشھر لفترة الثالثة    
  المنتھية في  المنتھية في   
   ٢٠١٥مارس  ٣١     ٢٠١٦مارس  ٣١    
  درھم    درھم  
  (معاد بيانھا)      

        النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات
  ١٨٫٨٧٧٫٨٦٦  ٦٫٣٦٨٫٩٠٥    صافي أرباح الفترة

        تسويات لـ:
  ١٫١١١٫٩٢٣  ٩٠٣٫٧٨٣    االستھالك واإلطفاء

  )٤٫٦٠٥٫٨٥٠(  ١٫٢٥٠٫٤٧٣    إيرادات توزيعات األرباح
  )١٧١٫١٠٣(  )٢٫٣٩١٫١٠٩( خسائراللة من خالل األرباح أوالعاداألرباح المحققة من االستثمارات بالقيمة

  ٦٫٢٦٢٫٨٢٦  )١٫٢١١٫٢٢٨(  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر غير المحققة من االستثمارات بالقيمة / الخسائر)األرباح(
  )٣٫٣١٢٫٢٩١(  )١٠٫٨٤٧٫٥٠٦(  احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة وصندوق التأمين على الحياةفي  التغير

  ٢٥٢٫٣٩٦  ٦١٦٫٢١٠  صافية من المبالغ المسددة –مخصص تعويضات نھاية الخدمة 
     ----- -- -- --- -------   ------- ---- - ------  
    )١٨٫٤١٥٫٧٦٦  )٥٫٣١٠٫٤٧٢  

        

  )٢٫٤٤٣٫٢٠٢(  )٢٦٫٢٦٧٫٧٣٣(  العالقة) التغير في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى (بما في ذلك األطراف ذات 
  )٧٫٣٤٩٫٤١١(  ١٤٫٩٧٤٫٣٨٢    التغير في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى* 

  )٤٫٤٨٣٫٨٢٣(  ١٫٢١٨٫٩٧٦    التغير في صافي المطالبات قيد السداد
  )٣٫٦٥٣٫٥٤٠(  )١٫١٣٠٫٥٢٦(   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة 

     --------- - ----- ------   --------- --- ------  
  ٤٨٥٫٧٩٠  )١٦٫٥١٥٫٣٧٣(    األنشطة التشغيلية الناتج من/ )المستخدم في( النقد صافي

        
        

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )١٫١٢١٫٦٦٩(  )٨٧٦٫٨٩٧(    شراء ممتلكات ومعدات  

  )٤٠٫٥١٢٫١١٨(  )١٣٫٦٠٩٫١٠٢(   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر تاستثماراشراء 
  )٢٠٫٠٧٠٫٠٠٠(  -   اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  تاستثماراشراء 

  ٧٫٩٥١٫٠١٦  ٤٢٫٣٧٠٫٠٢٧   متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من األرباح أو الخسائر
  -  -   متحصالت من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من اإليرادات الشاملة األخرى

  -  ٤٢٥٫٧٦٣   بيع استثمارات بالتكلفة المطفأة متحصالت من
  -  ٤٦٦٫٣٢٣   متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات

  ٤٫٦٠٥٫٨٥٠  )١٫٢٥٠٫٤٧٣(   إيرادات توزيعات األرباح
  )١٠٫٥٦٨٫٠٢٠(  )٦٦٫٢٢٢٫٣٧٠(   التغير في الودائع المصرفية

    -------- ---------- ---  -------- - --- --------  
  )٥٩٫٧١٤٫٩٤١(  )٣٨٫٦٩٦٫٧٢٩(    األنشطة االستثمارية صافي النقد المستخدم في

        
        

  )٥٩٫٢٢٩٫١٥١(  )٥٥٫٢١٢٫١٠٣(   صافي النقص في النقد وما يعادله
        

  ١٨٠٫٧٨٩٫٣٤٧  ١٠٧٫٦١٦٫٤٦٧    النقد وما يعادله في بداية الفترة 
     ---------------------   ------- -------------  

 ١٢١٫٥٦٠٫١٩٦ ٥٢٫٤٠٤٫٣٦٤   لفترةالنقد وما يعادله في نھاية ا
  =========  =========  

        يتألف النقد وما يعادله مما يلي: 
  ٣٣٨٫٨٩٢  ١١٤٫٤٣٤    النقد في الصندوق 

  ١٠٦٫٢٢١٫٣٠٣  ٥٢٫٢٨٩٫٩٣٠    النقد لدى البنك
  ٤٠٫٥٦٨٫٠٢١  ١٦٤٫٠٢٧٫٣٧٠    ودائع ثابتة

     ---------- ----- -------  ------ --- ----- -------  
  ١٤٧٫١٢٨٫٢١٦  ٢١٦٫٤٣١٫٧٣٤   جمالياإل

  )٢٥٫٥٦٨٫٠٢٠(  )١٦٤٫٠٢٧٫٣٧٠(    ناقصاً: الودائع ذات فترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشھر
     --------- ------- - ------  ------------- --------  

  ١٢١٫٥٦٠٫١٩٦  ٥٢٫٤٠٤٫٣٦٤    مارس ٣١النقد وما يعادله كما في 
    ============  ============  
  
  

  مليون درھم فيما يتعلق بتوزيعات األرباح المعلنة غير المدفوعة. ١٥الذمم الدائنة األخرى مبلغ التأمين الدائنة و : تتضمن ذممالمعامالت غير النقدية* 
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٣إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .١إن تقرير المراجعة لمدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة 



٧ 

  )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

  إيضاحات 
  من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة)(تشكل جزءاً 

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة .١

  

دولة اإلمارات ة مسجلة بموجب القانون االتحادي لإن الشركة الوطنية للتأمينات العامة (ش.م.ع) ("الشركة") ھي شركة مساھمة عام
  .٢٠٠١ سبتمبر ١٢وتعديالته في إمارة دبي وذلك اعتباراً من  ١٩٨٤ لسنة )٨(العربية المتحدة رقم 

  

ً كشركة خاصة   ٨دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم لمحدودة مسجلة بموجب القانون االتحادي ذات مسؤولية لقد تأسست الشركة أساسا
  ، وتعديالته، في إمارة دبي. ١٩٨٤ لسنة

  

ً ألحكام القانون االتحادي لباإلضافة إلى أعمال إعادة التأمين  التأمينات العامةالتأمين على الحياة وتقوم الشركة بجميع أنواع  دولة وفقا
  التأمين.بشأن تأسيس ھيئة  ٢٠٠٧لسنة  ٦ ة المتحدة رقماإلمارات العربي

  

  . اإلمارات العربية المتحدة دبي، ،١٥٤ ، ص.ب"بيت إن جي أي"جل للشركة في يقع المكتب المس
  

  أساس اإلعداد  . ٢
  

    بيان التوافق   أ)
  

ً  المرحلية الموجزة تم إعداد ھذه البيانات المالية ھذه البيانات . ال تشتمل لمالية المرحلية""التقارير ا ٣٤ رقم المحاسبي الدولي لمعيارل وفقا
ً  المدققة للبيانات المالية السنوية الالزمةعلى كافة المعلومات المالية المرحلية الموجزة  إلى جنب مع البيانات المالية  ويتعين قراءتھا جنبا

  ر المالية الدولية.م إعدادھا وفقاً لمعايير التقاريفي ذلك التاريخ، والتي ت للسنة المنتھيةو ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ فيالسنوية كما 
  

قانون الشركات لدولة "( ٢٠١٥لسنة  ٢لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  الجديد للشركات التجارية انون االتحاديتم إصدار الق
، يتعين للقانون الجديدوفقاً لألحكام االنتقالية . ٢٠١٥يوليو  ١ه في وتم تفعيل ٢٠١٥أبريل  ١) في "٢٠١٥اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

القانون االتحادي الجديد وسوف تلتزم به تطبيق أعمال حالياً ب . تقوم الشركة٢٠١٦يونيو  ٣٠بحلول بھذا القانون على الشركات االلتزام 
  تماماً قبل الموعد المحدد.

  
  أساس القياس  ب)

  

  : بالقيمة العادلة اقياسھ، والتي يتم وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء ما يليالمرحلية الموجزة المالية تم إعداد ھذه البيانات 
  

  ؛  ادلة من خالل األرباح أو الخسائردوات المالية بالقيمة العاأل )١
 ؛ ادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالمالية بالقيمة العدوات األ )٢
  ية. العقارات االستثمارو )٣
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج)
  

  الرسمية للشركة.  بدرھم اإلمارات العربية المتحدة وھي العملة المرحلية الموجزة البيانات المالية إعداد ھذهتم 
  
  التقديرات واألحكام استخدام   د)

  

ة يتطلب من اإلدارة وضع وفقاً لمعايير التقاري المرحلية الموجزة إن إعداد البيانات المالية ام واألر المالية الدولي ديرات والحك فتراضات االتق
ة عن مطلوبات واإليرادات والمصروفات. المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات وال تؤثر على تطبيق السياساتالتي  ائج الفعلي قد تختلف النت

  تلك التقديرات.
  

ا ضات التابعة لھا. ديرات واالفترامراجعة التق مستمرةتتم بصورة  م فيھ رة التي ت بية في الفت يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاس
  تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

  

ل اإلدارة في تطبيق  ة الموضوعة من قب ام الھام إن األحك ة الموجزة، ف ة المرحلي بية للشركة عند إعداد ھذه البيانات المالي السياسات المحاس
 ٣١كما في  المدققةالسنوية  عدم اليقين كانت ھي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على البيانات الماليةتقديرات حاالت والمصادر الرئيسية ل

  ذلك التاريخ. وللسنة المنتھية في ٢٠١٥ديسمبر 
  

  ملخص السياسات المحاسبية الھامة  . ٣
  

عند إعداد  المستخدمةالمالية المرحلية الموجزة متوافقة مع تلك السياسات البيانات عند إعداد ھذه  المستخدمةية إن السياسات المحاسب
  .٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھيةالمدققة للشركة المالية  البيانات

  
  

 



٨ 

  )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  ةإدارة المخاطر المالي  . ٤
  

السنوية  فصح عنھا في البيانات الماليةإن المجاالت المتعلقة بأھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى الشركة تتوافق مع تلك المُ 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  المدققة

  
  القياس المرحلي  . ٥

  
وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بأي شكل من أشكال الموسمية. تم إعداد ھذه البيانات يتم تحقيق اإليرادات  الشركةوفقاً لطبيعة أعمال 

المالية المرحلية الموجزة على أساس مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة أو 
  . السنةمدفوعة طوال 

  
  المعامالت مع أطراف ذات عالقة  .٦
  

معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف  وإبراموم الشركة في سياق أعمالھا االعتيادية بتحصيل األقساط وتسديد المطالبات تق
أن شروط ھذه المعامالت ال تختلف  ترى إدارة الشركة. (المعدل) ٢٤األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبـي الدولي رقـم 

  ط التي كان من الممكن الحصول عليھا من أطراف أخرى.بصورة ملحوظة عن الشرو
  

  عالقة:الطراف ذات األفيما يلي تفاصيل المعامالت مع   أ)
  (غير مدققة)  (غير مدققة)   

  فترة الثالثة أشھر   أشھر فترة الثالثة  
  ھية فيــالمنت  في ھيةـــــالمنت  
    ٢٠١٥مارس  ٣١   ٢٠١٦ مارس ٣١  
  درھم  درھم  

      الرئيسيين في االدارة تعويضات موظ
  ١٫٧٢٢٫٦٠٣  ١٫٨٨٩٫٥٥٩  المكافآت واالمتيازات قصيرة األجل 

  ٣٠٢٫٥٦٣  ٣٠٤٫١٢٣  تعويضات نھاية الخدمة 
      

      أطراف أخرى ذات عالقة 
  ٢٧٫١٤٠٫٥٣٥  ٣١٫٥٣٣٫٣٨٢  أقساط تأمين 

  ٧٫١٠١٫٩٣٨  ١١٫٤٠١٫٧١٩  مطالبات مدفوعة 
  ٣٧٨٫٩٦٨  ٣٤٥٫٢٣٠  الفائدةدات اإير
  ======  ======  
     

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١  
  درھم  درھم  

      
      األطراف ذات العالقةالمستحق من ب)     

  ٢٥٫٣٤٥٫٤٦٥  ٣١٫٥٣٣٫٣٨٢ مدرجة ضمن الذمم المدينة)(مستحقة القبضلتأمين أقساط ا
  =========  ========  

      
      القةاألطراف ذات الع إلىالمستحق   )ج

  ١٢٫١٣٣٫٦٢٨  ١١٫٤٠١٫٧١٩  )الدائنةمدرجة ضمن الذمم ( مستحقة الدفع إلى أطراف ذات عالقةمبالغ 
  =========  ========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٩ 

  )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  فئات وأنواع الموجودات والمطلوبات المالية  .٧
  

  تصنيف كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا العادلة.يوضح الجدول المبين أدناه 
  

  (غير مدققة) ٢٠١٦ مارس ٣١في 
  

القيمة العادلة من   
خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
  اإلجمالي  المطفأة التكلفة  الشاملة األخرى

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          الموجودات المالية

  ٢١٤٫٩٠٦٫٠٥٠  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٥٫٠٩١٫١١٤  ١٥٤٫٨١٤٫٩٣٦  األوراق المالية االستثمارية
  ٢١٢٫١٧٣٫٨٣٥  ٢١٢٫١٧٣٫٨٣٥  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ٢١٦٫٤٣١٫٧٣٤  ٢١٦٫٤٣١٫٧٣٤  -  -  النقد وما يعادله
  ---------------------  ------------ -------  ---------------------  ---------------------  
  ٦٤٣٫٥١١٫٦١٩  ٤٤٣٫٦٠٥٫٥٦٩  ٤٥٫٠٩١٫١١٤  ١٥٤٫٨١٤٫٩٣٦  
  ============  ===========  ============  ============  

       

          المطلوبات المالية
  ١٧١٫٩٢٤٫٠٤٠  ١٧١٫٩٢٤٫٠٤٠  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

التأمين    مستحقة إلى حاملي وثائقمبالغ 
  ٣٧٫٤٠٣٫٣٠٥  -  -  ٣٧٫٤٠٣٫٣٠٥  المنتجات المرتبطة بالوحداتالخاصة ب

  ---------- ---------   ------------  ---------------------   ---------------------  
  ٢٠٩٫٣٢٧٫٣٤٥  ١٧١٫٩٢٤٫٠٤٠  -  ٣٧٫٤٠٣٫٣٠٥  
 =========== =======  ============  ============  
  

  (مدققة) ٢٠١٥ ديسمبر ٣١في 
  

 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 
  اإلجمالي  المطفأة التكلفة  الشاملة األخرى

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          الموجودات المالية

  ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  األوراق المالية االستثمارية 
  ١٧٠٫٣١٤٫١٤١  ١٧٠٫٣١٤٫١٤١  -  -  أمين المدينة والذمم المدينة األخرىذمم الت

  ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧  ٢٠٥٫٤٢١٫٤٦٧  -  -  النقد وما يعادله
  ----------- ---------  -------- ----------  ------------- -------  -------------- ------  
  ٦١٥٫٤٩٢٫٩٥٨  ٣٩١٫١٤٤٫٥٠٨  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  
  ===========  ==========  ===========  ===========  

          
          المطلوبات المالية

  ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
تأمين     المستحقة إلى حاملي وثائق مبالغ 

  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  -  -  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  المنتجات المرتبطة بالوحداتالخاصة ب
 ---------------- --  -------- ----------  ------------- -------  -------------- ------  

  ١٧٩٫٢٠٠٫٥٩١  ١٤٢٫٥٦٥٫٨٦٨  -  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  
  ==========  ==========  ===========  ===========  
  

  االستثماريةاألوراق المالية   .٨
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٥ ديسمبر ٣١  ٢٠١٦ مارس ٣١  
  درھم  درھم  
      

  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  ١٥٤٫٨١٤٫٩٣٦  لموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرا
  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  ٤٥٫٠٩١٫١١٤  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ١٥٫٤٠٨٫٩٠٠  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة
  ---------------------  ------ --------------  
  ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠  ٢١٤٫٩٠٦٫٠٥٠  
  ============  ===========  



١٠ 

  )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) االستثماريةاألوراق المالية   .٨
  

  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٨.١
  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ مارس ٣١ 

  درھم  درھم  
      

  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  ٣٧٫٤٠٣٫٣٠٥  استثمارات باإلنابة عن حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات
  ٧٢٫٣١١٫٤٥٥  ١١٧٫٤١١٫٦٣١  مدرجة –استثمارات حقوق ملكية 

  -------- ---------  ----- -----------  
  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  ١٥٤٫٨١٤٫٩٣٦  اإلجمالي

  ==========  =========  
  
  التركز حسب الموقع الجغرافي –االستثمارات   ٨.٢

  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ مارس ٣١  
  درھم  درھم  

      االستثمارات التي تتم:
  ٢١٢٫١٨٩٫٢٨٩  ١٨٦٫٩٣٢٫٨٢٥  داخل اإلمارات العربية المتحدة -
  ٢٧٫٥٦٨٫٠٦١  ٢٧٫٩٧٣٫٢٢٥  ةخارج اإلمارات العربية المتحد -

  -----------------  -----------------  
  ٢٣٩٫٧٥٧٫٣٥٠  ٢١٤٫٩٠٦٫٠٥٠  
  ==========  ==========  

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  ٨.٣

  

ستويات النظام المتدرج للقيمة يقدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير، من خالل م
  العادلة والذي يتم من خاللھا تصنيف قياس القيمة العادلة: 

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   األوراق المالية االستثمارية

       

          (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١في 
  ١٥٤٫٨١٤٫٩٣٦  -  -  ١٥٤٫٨١٤٫٩٣٦  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٤٥٫٠٩١٫١١٤  -  -  ٤٥٫٠٩١٫١١٤  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -----------------  --------   ---------  -----------------  
  ١٩٩٫٩٠٦٫٠٥٠  -  -  ١٩٩٫٩٠٦٫٠٥٠  
 ========== =====  =====  ==========  

          (مدققة) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  -  -  ١٧٩٫٨٣٠٫١٩٨  الل األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة من خ

  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  -  -  ٤٤٫٥١٨٫٢٥٢  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  --------- -------  --------   ---------  --------- -------  
  ٢٢٤٫٣٤٨٫٤٥٠  -  -  ٢٢٤٫٣٤٨٫٤٥٠  
 ========= =====  =====  =========  

  
  اإليرادات من األوراق المالية االستثماريةصافي   ٨.٤

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  فترة الثالثة أشھر   أشھر فترة الثالثة  
  ٢٠١٥مارس  ٣١  ٢٠١٦ مارس ٣١  
  درھم  درھم  
      

  ١٧١٫١٠٣  ٢٫٣٩١٫١٠٩  األرباح المحققة عند استبعاد استثمارات
  )٦٫٢٦٢٫٨٢٦(  ١٫٢١١٫٢٢٨  رباح أو الخسائرإعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األ

  ------------ --   ------------- --  
  ٦٫٠٩١٫٧٢٣(  ٣٫٦٠٢٫٣٣٧(  
  ========  =========  

  



١١ 

  )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  القطاعات حولمعلومات   . ٩
  

  معلومات حول القطاعات الرئيسية  
  

عليه بتقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا  على الحياة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة بناءً  العامة والتأمين التأمينات قطاعين أعمال ھماإلى يم الشركة يتم تقسألغراض إدارية 
  الرئيسية.

  

  اإلجمالي                 
  مارس ٣١ المنتھية فيلفترة الثالثة أشھر 

  التأمين على الحياة           
 مارس ٣١ المنتھية فيلفترة الثالثة أشھر 

  التأمينات العامة           
  مارس ٣١ المنتھية فيلفترة الثالثة أشھر 

٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٥  ٢٠١٦  ٢٠١٥  
درھم درھم درھم درھم درھم  درھم

   (معاد بيانھا)  (معاد بيانھا)  (معاد بيانھا)
 ات التأمينإيراد          

١٥٫٠٩٥٫٠٢٧ ١٤٫٤٣٩٫٦٨٦ ١٥٣٫٩٤٠٫٩٦٧ ١٠٢٫٢٣١٫٤٥٦ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  ١٣٨٫٨٤٥٫٩٤٠ ٨٧٫٧٩١٫٧٧٠
)٤٫٠٤٩٫٥١٥( )٦٫٠٣٨٫٢٠٢( )٨٤٫٨٥١٫٦٩٣( )٣٣٫٠٧٩٫٦٥٩(   إعادة التأمين المتنازل عنه  )٨٠٫٨٠٢٫١٧٨( )٢٧٫٠٤١٫٤٥٧(

-------- -------- --------- -------- ------ --------- ----------------  ------------ ----  -----------------  
  صافي أقساط التأمين   ٥٨٫٠٤٣٫٧٦٢  ٦٠٫٧٥٠٫٣١٣  ١١٫٠٤٥٫٥١٢  ٨٫٤١٠٫٤٨٤  ٦٩٫٠٨٩٫٢٧٤  ٦٩٫١٥١٫٧٩٧

١٤٫٦٦٧٫٣٢٠  ٥٫٢٢٥٫٨١٦  )١٫٤٢٥٫٣٩٣(  )١٫٨٤١٫٤٢٢(  ١٣٫٢٤١٫٩٢٧  ٣٫٤١٤٫٣٩٤  
المستحقة المبالغ التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة و

  المشتركين في المنتجات المرتبطة بالوحدات إلى
---------- -----  ---------------- ------- --------  ---------------- ----------- ----  ------------ ----   

٩٫٦٢٠٫١١٩ ٦٫٥٦٠٫٠٦٢ ٨٢٫٣٣١٫٢٠١ ٧٢٫٥٦٦٫١٩١ صافي أقساط التأمين المكتسبة  ٧٢٫٧١١٫٠٨٢ ٦٦٫٠٠٦٫١٢٩
١٫٥٩٨٫٦٩٣ ٣٫٦٢٣٫٣٦٤ ٨٫٦٧٩٫٩٨٧ ٨٫٨٢٨٫٢٣٢ ٧٫٠٨١٫٢٩٤ ٥٫٢٠٤٫٨٦٨ عموالت إعادة التأمين المكتسبة  

-------- ------- ---------- ----- --------- ------  --------------- ------- -------- ---------- ------  
١١٫٢١٨٫٨١٢ ١٠٫١٨٣٫٤٢٦ ٩١٫٠١١٫١٨٨ ٨١٫٣٩٤٫٤٢٣  التأمين إيرادات صافي ٧٩٫٧٩٢٫٣٧٦ ٧١٫٢١٠٫٩٩٧

--------- ------ ------- -------- -------- ------- --------------- -------- ------ ----------------  
 مصروفات التأمين      
)٧٫٨٨٧٫٥٧٧( )٧٫٩٧٦٫٥٩٣( )٨٥٫٧٧٦٫٢١٢( )٣٩٫٧٤٧٫٢٥٤(  المتكبدة المطالباتصافي   )٥٠٫٨٨٨٫٦٣٥( )٣١٫٧٧٠٫٦٦١(
)١٫٥٢٧٫٨٥٧( )١٫٦٢٣٫٢١٢( )١٣٫٧٢٠٫٤٦٣( )٩٫٠٧٢٫٩٢٢(  العموالت المدفوعة  )١٢٫١٩٢٫٦٠٦( )٧٫٤٤٩٫٧١٠(
)١٫٤٨٦٫٨٤٥( )١٫٧٨٥٫٦١٨( )١٢٫٠٥٠٫٩٦٥( )١٠٫٩١٥٫٧٧١(  المصروفات اإلدارية والعمومية  )١٠٫٥٦٤٫١٢٠( )٩٫١٣٠٫١٥٣(

------- --------- -------- ---------  ---------------- -----------------  -----------------  -----------------  
)١٠٫٩٠٢٫٢٧٩( )١١٫٣٨٥٫٤٢٣( )٨٤٫٥٤٧٫٦٤٠( )٥٩٫٧٣٥٫٩٤٨(  صافي مصروفات التأمين  )٧٣٫٦٤٥٫٣٦١( )٤٨٫٣٥٠٫٥٢٤(

٣١٦٫٥٣٣ )١٫٢٠١٫٩٩٨( ٦٫٤٦٣٫٥٤٨ ٢١٫٦٥٨٫٤٧٥ ٦٫١٤٧٫٠١٥ ٢٢٫٨٦٠٫٤٧٣ على الحياة صندوق التأميناألرباح قبل الحركة في  
)٣٫١٦٣٫٠٠٣( )١٫٤٧٩٫٣٠٦( )٣٫١٦٣٫٠٠٣( )١٫٤٧٩٫٣٠٦( - - في صندوق التأمين على الحياة الحركة 

٧٣٤٫٣١١  ٨٥٥٫٩٣٠  ٧٣٤٫٣١١  ٨٥٥٫٩٣٠  -  -  
  الزيادة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا 

بالوحدات للمنتجات المرتبطة   
------- --------  -------------- ----------- --- --------------- - ------------ ---  --------------  

٢٫١١٢٫١٥٩( )١٫٨٢٥٫٣٧٤( ٤٫٠٣٤٫٨٥٦ ٢١٫٠٣٥٫١٠٠( ٦٫١٤٧٫٠١٥ ٢٢٫٨٦٠٫٤٧٣  للفترةأرباح التأمين  
======== ======== ======== ========= ======== ========  

اإليرادات من االستثمارات      ٧٫٨٢٦٫٦٥٠ ٨٠٣٫٥٩٤
  مصروفات غير مخصصة      )٥٫٤٩٢٫٦٠١( )٢٫٩٦٠٫٨٢٨(

----------- ----  ----------------      
الفترةأرباح       ٦٫٣٦٨٫٩٠٥ ١٨٫٨٧٧٫٨٦٦

========= ========      



١٢ 

  )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  جات المرتبطة بالوحداتالمنتحاملي وثائق التأمين الخاصة بالمبالغ المستحقة إلى   . ١٠
  

  :الفترةالحركة خالل 
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦مارس  ٣١  
  درھم  درھم  
     

  ٤١٫٩٩٠٫٩٨٨  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  يناير  ١كما في 
  ١٣٫٢٧٩٫٦٧١  ١٫٧٩٩٫٤٣٥  المبلغ المستثمر من قبل حاملي وثائق التأمين

  )١٥٫٢٩٦٫٥٨١(  )١٫٧٦٥٫١٦٤(  حاملي وثائق التأمين قبل/ التنازل من ضاءاالنقالمبلغ المسحوب عند االسترداد مقابل 
  )٣٫٣٣٩٫٣٥٥(  ٧٣٤٫٣١١  التغير في القيمة العادلة

   ----------------   ----------------  
  ٣٦٫٦٣٤٫٧٢٣  ٣٧٫٤٠٣٫٣٠٥ ديسمبر٣١مارس/ ٣١الرصيد كما في 

  =========  =========  
  
  لطارئةاالرتباطات وااللتزامات ا  .١١

  

  االرتباطات الرأسمالية
  

  ال شيء). :٢٠١٥مارس  ٣١ال شيء ( بلغت ٢٠١٦مارس  ٣١إن االرتباطات الرأسمالية كما في 
  

  الضمانات
    

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١   ٢٠١٦ مارس ٣١  
  درھم  درھم  
      

  ٩٫٤٦٧٫٧٧٩  ٩٫٣٦٧٫٧٧٩  خطابات ضمان
  ========  ========  

  

  
مرھونة كضمان فيما يتعلق بالضمانات المذكورة مليون درھم)  ١٥ :٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ١٥٫٢ دائع ثابتة بمبلغھناك و

  لصالح وزارة االقتصاد والتجارة. مليون درھم) ٧٫٥ :٢٠١٥ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٥.٧أعاله. تشتمل الضمانات على ضمان بمبلغ 
  

  االلتزامات الطارئة
  

رصد ، على غرار شركات التأمين األخرى، كمدعى عليھا في عدد من القضايا القانونية فيما يتعلق بأنشطتھا التأمينية. ويتم تدخل الشركة
أن ينتج في النھاية خسارة على الشركة من حيث التدفقات الخارجة  المحتملعندما يكون من  مخصص على أساس كل حالة على حدة

  . بصورة موثوقة التدفقات الخارجة قيمةتقدير  يمكنللموارد االقتصادية وعندما 
  

  ةأرقام المقارن  . ١٢
  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إعادة بيان المعلومات المقارنة للفترة المنتھية في   ١. ١٢

  
 ٢٠٠٧لسنة  ٦، قامت الشركة بشكل مسبق وبمحض إرادتھا بتطبيق التوجيھات الواردة في القانون االتحادي رقم ٢٠١٥أكتوبر  ١بتاريخ 

ر يما يتعلق بأساس االعتراف باالحتياطيات التقنية. وبالتالي، قامت الشركة بتغيير األساس المتبع من قبلھا لالعتراف بمخاطر األقساط غيف
وإيرادات العموالت غير المكتسبة من عقود التأمين فيما يتعلق بأعمال التأمين  المنتھية، والمطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنھا

  بأثر رجعي في السياسات المحاسبية لعامة. قامت الشركة بتطبيق التغيرا
  

قبل التغير في السياسة المحاسبية سالفة الذكر. ولذلك فقد  ٢٠١٥مارس  ٣١لقد تم إصدار البيانات المالية لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
السياسة لتتوافق مع  ٢٠١٥مارس  ٣١رة الثالثة أشھر المنتھية في تمت إعادة بيان المعلومات المقارنة في ھذه البيانات المالية لفت

  المحاسبية المعدلة.



١٣ 

  )ش.م.عالشركة الوطنية للتأمينات العامة (
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) أرقام المقارنة  . ١٢
  
  (تابع) ٢٠١٥ديسمبر  ٣١إعادة بيان المعلومات المقارنة للفترة المنتھية في   ١. ١٢

  
رات التغير في السياسة المحاسبية على بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز واإليضاحات ذات الصلة لفترة الثالثة أشھر فيما يلي تأثي
  :٢٠١٥مارس  ٣١المنتھية في 

  
  معاد بيانھا  التسوية  وفقاً للبيان السابق  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم  درھم  درھم  
        

  الدفع  مستحقةوالمبالغ صص األقساط غير المكتسبة التغير في مخ
  ٣٫٤١٤٫٣٩٤  ٨٫٥٣٤٫٥٤٥  )٥٫١٢٠٫١٥١(  حاملي وثائق التأمين الخاصة بالمنتجات المرتبطة بالوحدات إلى  

        
  ٤٫٤٨٣٫٨٢٣  ١٠٫٣٥٨٫٩٦٩  )٥٫٨٧٥٫١٤٦(  قيد السدادالتغير في مخصص المطالبات 

        
  )٩٫٠٧٢٫٩٢٢(  )٤٧١٫٣٩٦(  )٨٫٦٠١٫٥٢٦(  العموالت المتكبدة

        
  ١٣.٠  ١٣.٠  ٠٠٤.٠  ربحية السھم األساسية

  
ً  األرباح زيادةترتب على التغير في السياسة المحاسبية  مما  ،مليون درھم ١٨٫٣بمبلغ  ٢٠١٥مارس  ٣١في المنتھية  للفترة الُمعلنة سابقا

   درھم. ١٣.٠ بواقعربحية السھم األساسية  زيادةترتب عليه 
  




