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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  الدخلالدخل  بيانبيان

    21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
 
  

    
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

 مارس 13
 1122  2132  اتإيضاح  
        درهــم  درهــم    

 21.486.114   21.117.242   33  إيرادات أقساط التأمين 

 (   8.844.111)  ( 31.171.254)  33  حصة إعادة التأمين 

 8.821.416   31.711.225   33  صافي إيرادات أقساط التأمين 
       

 (  1.264.811)  (   7.246.211)    إجمالي المطالبات المتكبدة

 1.112.851   3.225.642     حصة إعادة التأمين

 (  6.215.111)  (   5.121.614)    صافي المطالبات المتكبدة
       

 4.111.115   4.173.122     إجمالي العموالت المكتسبة

 (   2.611.141)  (   2.311.111)    يطرح : العموالت المتكبدة 

 2.111.148   2.261.122     صافي العموالت المكتسبة
       

 4.411.111   7.677.261     أرباح التأمين

داريةعمومية و  مصاريف  متعلقة بأعمال  ا 
 التأمين  

    
(1.314.611   ) 

  
(4.581.526   ) 

 1.181.118   4.422.652     صافي ربح التأمين
       

 1.511.811   7.564.151     إيرادات اإلستثمارات 

 12.565   3.151     إيرادات أخرى
       

 5.446.251   32.151.151     الربح للفترة

       
 1.16  1.12  32  الواحدللسهم األساسي الربح 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الشامل الموجزالشامل الموجز  بيان الدخلبيان الدخل

    21322132رس رس ماما  1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
 
 

 مارس 13المنتهية في  الثالثة أشهر فترةل  
  2132  1122 
      درهــم  درهــم  

 5.446.251   32.151.151   الربح للفترة
     

     األخرى ةالشاملبنود الدخل/)الخسارة( 
 في القيمة العادلة إلستثمارات  الربح/)الخسارة(صافي 

 ود الدخل الشامل األخرىبالقيمة العادلة من خالل بن  
  

 262.311 
  

(162.111     ) 
 من بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  الربح/)الخسارة(

 ىبنود الدخل الشامل األخر   
  

 131.111 
  

(245.246     ) 
 --  (     211.111)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 (  2.114.122)  172.211   ى للفترةاألخر  ةالشامل الدخل/)الخسارة(بنود 
     

 6.151.141   32.413.111   إجمالي بنود الدخل الشامل للفترة
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    الموجزالموجز  التغيرات في حقوق المساهمينالتغيرات في حقوق المساهمين  بيانبيان
    21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

  

 إحتياطي عام إحتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
 المجمـــوع مستبقاهأرباح  في القيمة العادلة 

        درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
 154.661.884  61.545.461  (  1.614.512) 45.144.814  64.216.114  261.111.111  ()مدقق 1122يناير  2الرصيد كما في 

 5.446.251  5.446.251  -- -- -- -- الربح للفترة
 (   2.114.122) (      245.246) (    162.111) -- -- -- األخرى ةالشامل خسارةبنود ال

 6.151.141  5.211.124  (    162.111) -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 بالقيمة  نتيجة بيع إستثماراتالمحول إلى أرباح مستبقاه 

 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  
 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
 1.511.141 

 
(1.511.141   ) 

 
-- 

       
 151.111.811  65.216.412  ( 5.816.422) 45.144.814  64.216.114  261.111.111  )غير مدقق( 1122مارس  42الرصيد كما في 
 111.848.814  51.411.268  ( 4.118.118) 41.181.118  65.211.118  261.111.111  )مدقق( 1121يناير  2الرصيد كما في 

 21.158.858  21.158.858  -- -- -- -- الربح للفترة
 411.181  (      581.111) 141.281  -- -- -- الشامل األخرى دخلبنود ال
 21.642.848  22.641.458 141.281  -- -- -- الدخل الشامل للفترة  إجمالي

 (  26.111.111) (  26.111.111) -- -- -- -- (26إيضاح توزيعات أرباح )
 بالقيمة نتيجة بيع إستثمارات المحول إلى أرباح مستبقاه 

 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  
 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
 882.511 

 
(882.511      ) 

 
-- 

       
 262.111.664  41.211.222  ( 2.315.223) 17.212.721  45.372.221  341.111.111  )غير مدقق( 2132مارس  13الرصيد كما في 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  قات النقديةقات النقديةالتدفالتدف  بيانبيان

    21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 
 

 مارس 13 أشهر المنتهية في لفترة الثالثة  
  2132  1122 
 درهــم  درهــم  

      التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 5.446.251   32.151.151   للفترة الربح

     تعديالت :
 41.161   16.231   معداتإستهالك ممتلكات و  
 61.441   42.325   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  
 بالقيمة العادلة من خالل األرباحإستثمارات  )أرباح(/خسائر 
 أو الخسائر  

  
(1.347.121  ) 

  
 2.128.184 

      (   4.562.281)  (  4.436.461)  إيرادات إستثمارات أخرى 
 الموجودات والمطلوبات قبل التغيرات في  التدفقات النقدية من العمليات

 التشغيلية  
  

 4.571.541 

  
 1.881.241 

 (        25.114)  (     671.722)  الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين
 (  21.141.281)  (  6.121.661)  أخرىو مدينة  تأمينذمم  في الزيادة

 (   2.442.154)  (  3.415.177)  المطلوب من أطراف ذات عالقة الزيادة في
 211.148   2.221.321   الزيادة في مطلوبات عقود التأمين

 (        61.188)  3.263.121   أخرىتأمين دائنة و في ذمم  (النقصالزيادة/)
      (         6.111)  47.223   القةفي المطلوب ألطراف ذات ع (النقصالزيادة/)

 (   1.261.446)  (     361.615)   النقد المستخدم في العمليات
      --  (       25.253)  المدفوع من تعويض نهاية الخدمة للموظفين

      (   1.261.446)  (     261.216)  صافي النقد المستخدم في العمليات التشغيلية
      يةاالستثمار العمليات النقدية من  التدفقات

 (      241.654)  (       22.215)  شراء إستثمارات في ممتلكات
 (        22.151)  (           361)  شراء ممتلكات ومعدات

 (        11.145)  (       76.533)  الزيادة في ودائع ثابتة مرهونة لدى البنوك
 (  24.111.111)  --  أشهر 4تستحق السداد بعد أكثر من  الزيادة في ودائع ثابتة

 (  24.144.618)  (31.112.155)  شراء إستثمارات في أوراق مالية
 48.614.555   41.115.163   متحصالت من بيع إستثمارات في أوراق مالية

 4.414.151   1.314.511   ستثمارات في ممتلكاتإيرادات إ
      126.141   6.174   فوائد ودائع ثابتة

      8.812.441   22.551.427   يةاالستثمار العمليات الناتج من  صافي النقد
      يةالتمويلالعمليات التدفقات النقدية من 

      --  (     211.111)  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
      --  (     211.111)  العمليات التمويلية المستخدم فيالنقد صافي 
      (     461.115)  21.124.423   في النقد وما يعادله (النقصالزيادة/) صافي

      1.244.414   7.664.731   الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
 4.188.418   16.152.214   (31الفترة )إيضاح النقد وما يعادله في نهاية 
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    وجزةوجزةالمالم  ليةليةالماالما  تتبيانابياناالالحول حول   حاتحاتإيضاإيضا
  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

 
 مةامعلومات ع -3

ت العربية في دولة اإلماراكشركة مساهمة عامة  ة"()"الشرك دبي – ش. م. ع. اإلسكندنافيةالشركة العربية  تأسست
لسنة  4تحدة رقم العربية الم اإلماراتلدولة  اإلتحادي قانونالشركة خاضعة ألحكام ال إن . 2111المتحدة في عام 

في سجل شركات  جلةـومس اإلمارات العربية المتحدةدولة في  وتنظيم أعماله التأمين , في شأن هيئة 1111
 .العربية المتحدة اإلمارات - دبي,  2114 هو صندوق بريد رقم الشركة المسجل ناعنو  إن . 4ت رقم تح التأمين

 

ن الشركة إف وحتى تاريخه والتأمين على الحياة نواعهأمزاولة أعمال التأمين بكافة الرئيسي في الشـركة  يتمثل نشاط 
 .بوظبي أ ودبي  في مكاتبها ن خاللنشاطها م الشركة . وتمارسالعامة فقط  تمارس أعمال التأمينات

 
 والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2

 ولم يحن موعد تطبيقها بعد: , التعديالت والتفسيرات المصدرةبتطبيق المعايير شركةلم تقم ال

 
 دة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجدي

يطبق للفتـرات المحاسـبية 
 التي تبدأ من أو بعد

    
  يستخدم  بيانات المالية الموحدة *ال 21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

السيطرة كأساس منفرد للتوحيد, بغض النظر عن الطبيعة المستثمر فيها. 
طبيق ألحكام إنتقالية موضوع الت 21يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

لذلك, فقد تم ًا لجات بديلة في ظل ظروف معينة. وطبقمحددة وتوفير معا
* والمعيار البيانات المالية المنفصلة  11لمعيار المحاسبي الدولي رقم تعديل ا

 اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة 18المحاسبي الدولي رقم 
 .21للتقارير المالية رقم  إلصدار المعيار الدولي *

 1124يناير  2

  
  نوعين من حدد ي  *مشتركةال ترتيباتال 22المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

يز هذين يمم توالمشاريع المشتركة. يتالمشتركة الترتيبات المشتركة: العمليات 
لتزامات األطراف فيعن طريق النوعين من الترتيبات المشتركة   كتل حقوق وا 

 18لمعيار المحاسبي الدولي رقم ذلك فقد تم تعديل االترتيبات المشتركة. وفقًا ل
إلصدار المعيار الدولي  اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة

 .22للتقارير المالية رقم 

 1124يناير  2

  
  ت في المنشأ لحصصاإلفصاح عن ا 21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

* يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات  األخرى
زميلة والكيانات المنظمة في معيار الشركات المشتركة والترتيبات والالتابعة, 

 .واحد إفصاح شامل

 1124يناير  2



 

  11                                  ش. م. ع.ش. م. ع.  للتأمينللتأمين  الشركة العربية اإلسكندنافيةالشركة العربية اإلسكندنافية
  

    لية الموجزةلية الموجزةماماالال  البياناتالبياناتحول حول   حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "" تتمة "  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

 
 

 " تتمة "" تتمة "والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2
 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق للفتـرات المحاسـبية 
     بعدالتي تبدأ من أو 

  الصادر في مايو قياس القيمة العادلة 24المعيار الدولي للتقارير المالية رقم *
إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق على كال من البنود  حددي 1122

 المالية وغير المالية.

 1124يناير  2

  
  عرض بنود الدخل الشامل – 2تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى. 
. مع ذلك, تتطلب هذه التعديالت من األخرى في بيان واحد أو بيانين منفصلين

بنود الدخل الشامل األخرى التي سيتم تجميعها في تلك البنود التي سوف يتم أو 
أو الخسارة مع الضريبة على  لن يتم إعادة تصنيفها في وقت الحق إلى الربح

 بنود الدخل الشامل األخرى لتصنيفها على أساس واحد.

 1121يوليو  2

  
  التي تقدم ضرائب الدخل  – 21تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

لقياس  21العامة للمعيار المحاسبي الدولي رقم  تطلباتإستثناء من الم
نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي  اإلستثمارات في ممتلكات بإستخدام

من خالل تقديم إفتراض أن القيمة اإلستثمارات في ممتلكات  61الدولي رقم 
 الدفترية لإلستثمارات في ممتلكات قابلة لإلسترداد خالل عملية البيع.

 1121يناير  2

  ة " فرضيمنافع الموظفين  – 21تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم
أن تقوم المنشأة باإلعتراف بالتغيرات في متطلبات خطة الممر" وبالتالي تتطلب 

 الموجودات عند حدوثها.خطة و  المنافع المحددة

 1124يناير  2

  
  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  11اإلصدار رقم– 

 نتاج.التكاليف المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإل
 1124يناير  2

  
  األدوات المالية: إفصاحات 1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات اإل تعززالتي  –
 1124يناير  2

 

  األدوات المالية: العرض  – 41المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–
 المطلوبات الماليةالمتعلقة بتطبيق التوجيهات حول مقاصة الموجودات المالية و 

 1124يناير  2
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    لية الموجزةلية الموجزةالماالما  البياناتالبياناتحول حول   حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "" تتمة "  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

 
 

 " تتمة "" تتمة "والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار يراتوالتفس المعايير  -2

مشتركة, الترتيبات ال, تتعلق بتوحيد البيانات الماليةمجموعة من خمسة معايير تم إصدار ,  1122في مايو *  
, والمعيار  21,  22,  21 للتقارير المالية رقم ةالدولي اييرلمعا, تتضمن اإلفصاحاتزميلة و الشركات ال

)المعدل في عام  18( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1122)المعدل في عام  11الدولي رقم  المحاسبي
. يسمح  1124يناير  2(. يتم تطبيق هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1122

 ا جميعًا في نفس الوقت.بالتطبيق المبكر لهذه المعايير الخمسة على أن يتم تطبيقه

 للشركة في الفترة التي تبدأ منالمالية  البياناتفي والتعديالت  , التفسيراتأن تطبق هذه المعايير اإلدارةتتوقع  
ن هذا التطبيق قد ال يكون  لهذه المعايير والتفسيرات والتعديالت أو عند دخولها حيز التطبيق 1124يناير  2 وا 

 التطبيق األولى .  فترةفي  شركةانات المالية الموجزة للعلى البي جوهريله تأثير 
  
 ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --11
  
 أساس اإلعداد 1-3

التقارير : "  46رقم  (IAS) ة المرفقة وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدوليوجز المالية الم بياناتتم إعداد ال 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة .وانين المعمول بها في ذلك طبقًا لمتطلبات القكو  " المالية المرحلية

 
تي تمارس بها الشركة , وهي عملة الدولة البدرهم اإلمارات العربية المتحدة ةوجز المالية الم بياناتتم عرض ال
 .معظم نشاطها

 
ستثمارت  عض األدوات الماليةبإعادة تقييم عدا فيما  تم إعداد البيانات المالية الموجزة وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية وا 

 .في ممتلكات
 

تلك  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال
 .1122ديسمبر  42 في ةيالمنته ة السنوية المدققة للسنةالمالي اتالبيانالمستخدمة في 

 
ع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية للشركة ال تتضمن البيانات المالية الموجزة جمي

ويجب عند قراءة هذه البيانات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية 
لثالثة أشهر . باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة لفترة ا 1122ديسمبر  42في 

 تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في 1121مارس  42المنتهية في 
 . 1121ديسمبر  42



 

  3131                                  ش. م. ع.ش. م. ع.  للتأمينللتأمين  الشركة العربية اإلسكندنافيةالشركة العربية اإلسكندنافية

  

    لية الموجزةلية الموجزةالماالما  البياناتالبياناتحول حول   حاتحاتإيضاإيضا
  ""  تتمةتتمة  ""  21213232مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

 
 
 ""  تتمةتتمة  "" ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --11
  
 ""  تتمةتتمة  "" أساس اإلعداد 1-3
 
التي  وممتلكات ومعدات إستثمارات في أوراق ماليةات , ممتلكالن السياسات المحاسبية المتعلقة باإلستثمارات في إ

 والسلع األوراقطلوب من قبل هيئة المالية ه على النحو المأدرجت في البيانات المالية المدققة السنوية مذكورة أدنا
 .1118أكتوبر  21تعميم المؤرخ في بموجب ال

  
 ممتلكاتالاإلستثمارات في  1-2

تظهر اإلستثمارات في الممتلكات المقتناة بهدف تحقيق عوائد إيجاريه و/أو لتعزيز رأس المال )متضمنة الممتلكات 
. يظهر الربح أو الخسارة الناتجة عن  بيان المركز الماليكما في تاريخ قيد التنفيذ لهذا الغرض( , بالقيمة العادلة 

 الخسائر . وأالتغير في القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات في الممتلكات في األرباح 

 اإلستثمارات في أوراق مالية 1-1

تثمار بموجب عقد يتطلب إستثمارات الشركة في تاريخ التعامل , حيث يتم شراء أو بيع اإلس إثبات أو إلغاءيتم 
الحصول أو التنازل عن ذلك اإلستثمار خالل جدول زمني معين ويتم إبرامه بواسطة السوق المالي ذو العالقة . 

, بإستثناء الموجودات المالية  إضافة تكاليف المعامالتيتم قياس اإلستثمارات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة بعد 
 عادلة من خالل األرباح والخسائر والتي يتم قياسها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة .المصنفة كأداة مالية بالقيمة ال

 
كموجودات الخسائر أو  وأبالقيمة العادلة من خالل األرباح كموجودات مالية يتم تصنيف إستثمارات الشركة إما 

 مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى .
 

 لمالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر الموجودات ا   4-4-2

 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إال إذا كان بالقيمة العادة  يتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية

بنود ل بالقيمة العادلة من خال شركةاالستثمار في أدوات الملكية غير محتفظ به للمتاجرة وتم تصنيفها من قبل ال
 . ند اإلعتراف المبدئي ع خرىالدخل الشامل األ

 
ويتم  األرباح أو الخسائر, يتم تصنيف الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  بيان المركز الماليكما بتاريخ 

 .  اإلعتراف بأية مكاسب أو خسائر ناتجة من إعادة القياس في الربح أو الخسارة
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  ""  تتمةتتمة  ""  ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --11

 ""  تتمةتتمة  "" اإلستثمارات في أوراق مالية 1-1

 ""  تتمةتتمة  ""ل األرباح والخسائر الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خال   4-4-2
  

األرباح من اإلستثمارات بأدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  توزيعاتيتم اإلعتراف ب
 28األرباح وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  توزيعاتفي إستالم  شركةحق ال إثباتعند  بيان الدخلفي 

 اإليرادات. 
 
  لموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىا  4-4-1

اإلستثمارات في أدوات حقوق  تصنيف حق رجوعبدون و أن تقوم باختيار  شركةعند اإلعتراف المبدئي, يمكن لل
 حقوق اإلستثمارات في أدوات صنيف. وال يسمح تخرىالدخل الشامل األبنود الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.المحتفظ بها للمتاجرة  الملكية
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا : 

  بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب , أو تم إقتنائها 

  ها الشركة وتشتمل على نمط فعلي ألداة ماليـة تحقـق أربـاح تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تدير
 , أوعلى المدى القصير 

 . تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط أو ضمان مالي  
بالقيمة  بشكل مبدئي( FVTOCI) من خالل بنود الدخل الشامل األخرى الملكيةأدوات اإلستثمارات ب قياسيتم 

 الخسائرأو  األرباحما في ذلك بالعادلة  ابقيمته. ويتم قياسها الحقًا ة إلى تكاليف المعامالتباإلضافالعادلة 
التغيرات  ضمن حساب األخرىالدخل الشامل  بنودمن التغيرات في القيمة العادلة والمعترف بها في  ناتجةال

عند إستبعاد اإلستثمارات في المتراكمة خسارة يتم إدراج الربح أو ال ال ألوراق المالية .كمة في القيمة العادلة لالمترا
  . األرباح أو الخسائر

بالقيمة  إلى إستثمارات مالية ليست بغرض المتاجرة والتي كافة اإلستثمارات بأدوات الملكية تصنيفب تقوم الشركة
  الدخل الشامل . نودالعادلة من خالل ب

على حق  شركةعندما تحصل الاألرباح أو الخسائر في  اإلستثمارات هذه إيرادات التوزيعات عنيتم اإلعتراف ب
تمثل ح ا: اإليرادات , ما لم تكن توزيعات األرب28لمعيار المحاسبة الدولي رقم  إستالم توزيعات األرباح وفقاً 

 جزء من تكلفة اإلستثمارات .ل إسترداد
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  ""  تتمةتتمة  ""  ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --11

   ممتلكات ومعدات 1-4

  بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن إنخفاض القيمة . الممتلكات والمعدات تظهر
عمار بطريقة القسط الثابت مبنيًا على األت والمعدات لمقابلة اإلندثار في تكلفة الممتلكايتم إحتساب اإلستهالك 

, القيمة المتبقية المتوقعة لألصل عمار اإلنتاجيةاألرة مراجعة . يتم في نهاية كل فتالمتوقعة لألصل اإلنتاجية
   .وتأثير التغير في تلك التقديرات وطريقة اإلستهالك المتبعة

, والتي تمثل الفرق بين والمعدات ممتلكاتح أو الخسارة الناتجة عن إستبعاد أو حذف جزء من اليظهر الرب
  .الخسائر وأوالقيمة الدفترية لألصل في األرباح متحصالت البيع 

   سنوات . 6يتم إستهالك جميع الممتلكات والمعدات على 
  
  ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات  --44

  ل دولة اإلمارات العربية المتحدة .إن جميع الممتلكات والمعدات موجودة داخ
  

 إستثمارات في ممتلكات -5
تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في القيمة العادلة لإلستثمارات في الممتلكات الموجودة في دولة اإلمارات العربية 

 . المتحدة
  

 24,184,521:  1122ديسمبر  42درهم ) 24,184,521إستثمارات بمبلغ  اإلستثمارات في ممتلكات تتضمن
 على سبيل األمانة لصالح الشركة . ف ذات عالقةاأطر مسجلة بإسم  درهم(

  
  

 إستثمارات مالية -6
 المالية محتفظ بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة .ستثمارات إن جميع اإل

  

 إلزامية ودائع -7
ت مصدرة لصالح هيئة التأمين باإلمارات تتمثل الودائع اإللزامية في ودائع ثابتة مرهونة ألحد البنوك مقابل ضمانا

, في  1111لسنة  4العربية المتحدة وذلك وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 
 . اهيئة التأمين وتنظيم أعمالهإنشاء شأن 
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 التأمين إعادةمطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود  -1
 

  

 مــارس 13
2132  

 ديسمبـــر 42
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــم  درهــــم  

     اإلجمالي 

     مطلوبات عقود التأمين: 

 21.462.518   33.542.213   ات مبلغ عنها وغير مسددةمطالب  

 4.411.111   1.611.111   مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها  

 14.846.141   25.212.226   أقساط تأمين غير مكتسبة  

      48.114.141   43.174.457   مطلوبات عقود التأمينإجمالي 
     مسترد من معيدي التأمين

 4.124.116   1.651.117   ات مبلغ عنها وغير مسددة مطالب  
 8.511.148   2.442.167   أقساط تأمين غير مكتسبة  

      21.646.141   31.317.254   حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين
     الصافي

 4.111.546   7.111.144   مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة   
 4.411.111   1.611.111   كبدة وغير مبلغ عنهامطالبات مت  
 25.426.512   36.411.352   أقساط تأمين غير مكتسبة  
   27.266.511   15.461.145 

 
 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -2

 مــارس 13  
2132 

 ديسمبر 42 
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــم  درهــــم  
     

      5.511   27.322   نقد في الصندوق
     أرصدة لدى البنوك :

 7.415.122   15.111.762   حسابات جارية   

 221.116   221.116   حسابات تحت الطلب   
 43.174.111   43.351.544   ودائع ثابتة  

   77.212.741   41.711.746 

 
درهم( مرهونة مقابل  6.116.144:  1122ديسمبر  42درهم ) 6.251.566مبلغ الثابتة  تتضمن الودائع 

 تسهيالت إئتمانية ممنوحة للشركة .
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  ""  تتمةتتمة  ""  وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -2
 

 تتمثل األرصدة البنكية والنقد فيما يلي : 
 

 مــارس 13  
2132 

 ديسمبـــر 42 
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــم  درهـــــم  
     

 68.541.161   77.111.253    داخل اإلمارات العربية المتحدة
 212.611   373.427   خارج اإلمارات العربية المتحدة

   77.212.741   68.148.164 

 رأس المال -31

  

 مــارس 13
2132 

 ديسمبـر 42 
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
      درهـــــم  درهـــــم  

 : والمدفوع بالكاملصدر رأس المال الم
  للسهم درهم  2قيمة بمليون سهم عادي  261

 

 341.111.111 

   
261.111.111 

 
    صافي إيرادات أقساط التأمين -33

 الثالثة أشهر المنتهية في لفترة
   مارس 13

1122  2132   

   )غير مدقق(  )غير مدقق(

        درهـــــم  درهـــــم
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة    
 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  22.214.716   21.111.121 
 تسبة التغير في أقساط التأمين غير المك  (  2.127.417)  614.451 
 21.486.114   21.117.242   
 أقساط إعادة التأمين      
 أقساط إعادة التأمين    ( 33.112.111)  (   8.681.551)
 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة   221.122   (     484.111)
(8.844.111   )  (31.171.254 )   
 8.821.416   31.711.225   



 

  3355                                  ش. م. ع.ش. م. ع.  للتأمينللتأمين  اإلسكندنافيةاإلسكندنافية  الشركة العربيةالشركة العربية
  

    لية الموجزةلية الموجزةالماالما  البياناتالبياناتحول حول   حاتحاتإيضاإيضا
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 للسهم األساسي  ربحال -32
   مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في

1122  2132   

        )غير مدقق(  )غير مدقق(
 الربح للفترة )درهـم(  32.151.151   5.446.251 
 عدد األسهم  341.111.111   261.111.111 

 (درهـم) الربح للسهم الواحد  1.12  1.16
 

 وما يعادلهالنقد  -31
   مارس 13كما في 

1122  2132   

   )غير مدقق(  )غير مدقق(

        درهـــــم  درهـــــم
 وفي الصندوق لدى البنوكة أرصد  77.212.741   61.841.462 
 أشهر 4 ثابتة تستحق السداد بعد أكثر من ودائع  ( 17.111.111)  ( 41.111.111)
 ودائع ثابتة مرهونة  (   4.351.544)  (   6.116.144)
 4.188.418   16.152.214   

 

 توزيعات أرباح -34
على توزيعات أـرباح  1121مارس  21بتاريخ  وافق المساهمون في إجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد 

ال شيء( :  1121) 1122درهم عن عام  26.111.111بمبلغ للسهم الواحد(  درهم 1.21)% 21نقدية بنسبة 
 .درهم 111.111بمبلغ  1122أيضًا على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة عن عام  نوافق المساهمو  .
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 المعامالت مع أطراف ذات عالقة -35

 خالل الفترة , قامت الشركة بمعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي :  المعامالت : 
 

 رسما 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2132  1122 

 )غير مدقق(  )غير مدقق( 
     درهــــم  درهـــــم 

 154.141   325.316  أقساط تأمين

 111.168   763.162  الصافي() مصاريف إدارية

 4.861.822   5.627.243  ذو عالقة سيطأقساط تأمين مكتتبة من خالل و 
 541.242   774.553  عموالت مدفوعة

 514.151   561.126  واإلدارة العليا  جلس اإلدارةأعضاء م أتعاب
 --  211.111  مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 11.151   1.725  إدعاءات مدفوعة
 254.811   16.567  إدعاءات مدفوعة من خالل وكيل ذو عالقة

 
 

 ارة .يتم إحتساب أقساط التأمين لألطراف ذات العالقة طبقًا ألسعار متفق عليها مع اإلد 
  
 



 

  3377                                                  ش. م. ع.ش. م. ع.  للتأمينللتأمين  الشركة العربية اإلسكندنافيةالشركة العربية اإلسكندنافية
  

  لية الموجزة لية الموجزة الماالما  البياناتالبياناتحول حول   حاتحاتإيضاإيضا
                                                                                                                                                            ""  تتمةتتمة  ""  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

  
  تتقطاعاقطاعامعلومات معلومات   --3366

 1122مارس  42لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  2132مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 المجمـــوع إستثمارات التأمين المجموع إستثمارات التأمين 

 غير مدقق غير مدقق غير مدقق غير مدقق غير مدقق غير مدقق 

 مــدرهـ مــدرهـ مــدرهـ مـــدرهـ مــدرهـ مــدرهـ 

       
 21.111.121  -- 21.111.121  22.214.716  -- 22.214.716  إيرادات القطاع

       
 5.446.251  1.566.661  1.181.118  32.151.151  7.566.216  4.422.652  الربح للفترة 
       
       
 مارس 13 

2132 
 مارس 13

2132 
 مارس 13

2132 
 ديسمبر 42

1122 
 ديسمبر 42

1122 
 ديسمبر 42

1122 
 مدقق مدقق مدقق غير مدقق غير مدقق غير مدقق 

 مـدره مـدره مـدره مـدره مـدره مـدره 

       
 441.161.614  188.111.146  66.116.161  123.175.612  266.776.124  54.222.225  موجودات القطاع

 8.124.111  -- -- 16.174.517  -- -- موجودات غير موزعة
 461.146.115  188.111.146  66.116.161  157.451.226  266.776.124  54.222.225 الموجودات  إجمالي

       
 48.411.514  -- 48.411.514  16.636.745  -- 16.636.745  مطلوبات القطاع

 2.585.164  -- -- 3.512.137  -- -- مطلوبات غير موزعة
 41.815.661  -- 48.411.514  11.342.562  -- 16.636.745  إجمالي المطلوبات

 
 . ال يوجد معامالت بين قطاعات األعمال



 

  3311                                  ش. م. ع.ش. م. ع.  للتأمينللتأمين  الشركة العربية اإلسكندنافيةالشركة العربية اإلسكندنافية
  

    لية الموجزةلية الموجزةالماالما  البياناتالبياناتحول حول   حاتحاتإيضاإيضا
  ""  تتمةتتمة  ""  21322132مارس مارس   1313للفترة المنتهية في للفترة المنتهية في 

 
 

 المحتملةاإللتزامات والمطلوبات  -37
 

  

 مــارس 13
2132  

 ديسمبـر 42
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
      درهـــم  درهـــم  

 21.165.518  31.711.517   خطابات ضمان
  

 نتائج موسمية -31
و  1121 مارس 42أشهر المنتهية في ة ثالثلفترة ال الموجز لم يتم تسجيل أية نتائج موسمية في بيان الدخل 

1122 . 
  

   الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتد د إعتماإعتما  --3322
 . 1121مارس  4 بتاريخة والموافقة على إصدارها وجز الم المالية بياناتالهذه إعتماد  تم
  
 


