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٤

  ن ش.م.ع.شركة االتحاد للتأمي
  

   األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  إيضاح  
        

  ٣٥٣٫٧٣٤٫٩٩٨  ٥٣١٫٥٤٥٫١٧٩     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 )٢٠٧٫٧٤٧٫٨٥٥(  )٢٦٤٫٨٧٥٫٣٣٧(    إعادة التأمين المتنازل عنه 

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

  ١٤٥٫٩٨٧٫١٤٣  ٢٦٦٫٦٦٩٫٨٤٢     األقساط المحتجزةصافي 
  ألقساط غير المكتسبة صافي التغير في ا

  )١٠٫٩١٥٫٩٥٠(  )٤٦٫٠٦٥٫٤٩٥(  ٢٥و ١٥  واحتياطي حاملي وثائق التأمين  
     ----------------   ----------------  
  ١٣٥٫٠٧١٫١٩٣  ٢٢٠٫٦٠٤٫٣٤٧    ي أقساط التأمين المكتسبة فصا
        

 )١٩٦٫١٥٩٫٢٦٢(  )٢٣٧٫٤٧٤٫٤٣١(  ١٥  لي المطالبات المتكبدةإجما
  ١١٢٫٢٦٩٫٤٨٧  ١٢٠٫٢٠٣٫٩٢٥  ١٥  مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

     -----------------   -----------------  
  )٨٣٫٨٨٩٫٧٧٥(  )١١٧٫٢٧٠٫٥٠٦(    صافي المطالبات المتكبدة

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

  ٢٩٫٣٩٣٫٢٠٧  ٣٥٫٥٣٣٫١٦٨    عموالت المكتسبةال
  )١٩٫٣٥٦٫٩٠٧(  )٢٨٫٢٨٩٫٧٨٨(   العموالت المتكبدة

     ----------------   ----------------  
  ١٠٫٠٣٦٫٣٠٠  ٧٫٢٤٣٫٣٨٠    صافي العموالت المكتسبة

      
  )١٥٫٥٩٧٫٩٦٣(  )٢١٫٢٥٣٫٩٥٤(    التأمينتكاليف تشغيلية أخرى تتعلق بأنشطة 

  لزيادة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ ا
  -  ١٫٨٧٦٫٩٥١    بھا للمنتجات المرتبطة بالوحدات  
    -------- --------   ----------------  

  )٥٫٥٦١٫٦٦٣(  )١٢٫١٣٣٫٦٢٣(    إجمالي مصروفات التأمين
    -------- --------   ----------------  

       

  ٤٥٫٦١٩٫٧٥٥  ٩١٫٢٠٠٫٢١٨  ٢٥  التأمين أرباح/
        

  ٨٠٫٥٤٠٫٣٥٨  ٢٠٫٤٥٣٫٣١٠  ٢١  إيرادات االستثمارصافي 
  )٥٩٫٤٩٤٫٣١١(  )٦٧٫٥٥٥٫٣٢٠(  ٢٢  المصروفات العمومية واإلدارية 

    ------------ ----  ------------ ----  
  ٦٦٫٦٦٥٫٨٠٢  ٤٤٫٠٩٨٫٢٠٨    السنة أرباح

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

  ٢٠.٠  ١٣.٠  ٢٧  والمخفضةالسھم األساسية  ربحية
    ====  ===  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٦إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٢و ١ تينالمستقلين مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات



 ٥ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

   األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١منتھية في للسنة ال

          
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  
      

  ٦٦٫٦٦٥٫٨٠٢  ٤٤٫٠٩٨٫٢٠٨  السنة أرباح
      

      اإليرادات الشاملة األخرى 
     

      :ضمن األرباح أو الخسائرتتم إعادة تصنيفھا لن البنود التي 
      

  لالستثمارات بالقيمة العادلة  صافي التغير في القيمة العادلة
  )١٦٫٠٣٠٫٥٣٥(  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   

  
٥٫٨٨٦٫٣٦٨  

      
  -     -  الحقاً ضمن األرباح أو الخسائرالبنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفھا 

  -----------------   -------------  
  ٥٫٨٨٦٫٣٦٨  )١٦٫٠٣٠٫٥٣٥(  للسنة الشاملة األخرى اإليراداتإجمالي (الخسائر)/ 

  ----------- -----  --------- -----  
  ٧٢٫٥٥٢٫١٧٠  ٢٨٫٠٦٧٫٦٧٣  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة  

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

  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٦إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
  .٢و ١ تينالمستقلين مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات



 ٦ 

  ركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.ش
    

  بيان التدفقات النقدية
      ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم إيضاح  
        

        النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات
  ٦٦٫٦٦٥٫٨٠٢  ٤٤٫٠٩٨٫٢٠٨    السنة أرباح

        تسويات لـ:
  ٣٫٤٩١٫٩٤٤  ٤٫١٨٩٫٤١٠    االستھالك واإلطفاء
  -  )٧٠٠٫٠٠٠(    عمال التطوير قيد اإلنجازقيمة أفي  عكس االنخفاض

  )٥٠٫٤٩٠٫٢٢٨(  )٢٠٫٤٥٢٫٢٩٦(    لعادلة من خالل األرباح أو الخسائرا بالقيمة مالية من استبعاد استثمارات األرباح
  ١٫٢٦٤٫٨٨٣  )٣٢٫٥٩٢(    موظفين التعويضات نھاية خدمة مخصص (عكس) / 

   منالعادلة حققة من موجودات مالية بالقيمة غير المالخسائر / األرباح 
  )٢١٫٤٣١٫٣٤٧(  ٣٧٫٤٤٤٫٦٤١    خالل األرباح أو الخسائر  

  )٢٫٢٣٤٫٦٦٨(  )١٫٨٦٢٫٦٤٢(    إيرادات الفائدة
  )٣١٦٫٢٦٣(  )١٫٠٤٦٫١٥٠(    إيرادات توزيعات األرباح

  -  ٦٩٩    من بيع ممتلكات ومعدات الخسائر
  ٢٫١٢٤٫٦٢٩  ٤٫٧٥٠٫٣٤٠    ھامشيال التجاري حسابالالفائدة على 

  ٣٫٩١٠  ١٫٠١٩٫١٧٢    مخصص الديون المعدومة
  )٣٫١٣٠٫٨٠٠(  )١٫٦٦٨٫٥٩٢(    اإليرادات من العقارات االستثمارية
  )٦٫٠٤٠٫٠٠٠(  -    األرباح من بيع العقارات االستثمارية

  )٦٠٠٫٠٠٠(  )٣٨٫٩٩٠٫٠٠٠(    األرباح غير المحققة من العقارات االستثمارية
     ----------- -------   ---------- -------  
   ١٠٫٦٩٢٫١٣٨(  ٢٦٫٧٥٠٫١٩٨(  
        

  )٩٫٢٣٢٫٦٢٧(  )٨٦٫٧٨٦٫٥٥٨(    *خرىاأل الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة
  )٧٦٫٨٣٣٫٤١٠(  )٤٠٫١٩٧٫٨٩١(    الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

  ٧٤٫٤٧٨٫٠٠٩  ٨١٫٢٥٨٫١٩٣   الزيادة في مطلوبات عقود التأمين
  ٤١٫٠٨٥٫٠٢٥  ٦٦٫٣٦٢٫٨٦٥    الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  )٢٧٧٫٧٢٠(  )٣٨٢٫١٧٨(    المدفوعة موظفينالخدمة تعويضات نھاية 
     ---------------  --------- -----  

  ١٨٫٥٢٧٫١٣٩  ٤٧٫٠٠٤٫٦٢٩   الناتج من األنشطة التشغيلية صافي النقد
    =========   ----- --- ------  

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٧٫١٨٣٫٥٩٦(  )٦٫٩٧٩٫٢٤١(    معدات (صافي)شراء ممتلكات و

  -  ٤٥٫٨٤٢    المتحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
  )١٦٫٥٠٠٫٠٠٠(  -   المبالغ المدفوعة مقدماً للعقارات االستثمارية

  -  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(   شراء عقارات استثمارية
  )٤١٤٫١٨٠٫٤٦٥(  )١٫٥٤٦٫٨٦٠٫٩٧٣(    استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر شراء

  -  )٧٢٫٤٧٤٫٧٢٤(    اإليرادات الشاملة األخرىشراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  ٣٦٧٫٤٦٥٫٦٤١  ١٫٥٤١٫٤٩٩٫٥٢٥    المتحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  المتحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من 
  ١٥٫٨٩٤٫٤٣٩  ٣٢٫٧٥٨٫١١٦    األخرى   خالل اإليرادات الشاملة   

  ٤٢٫٣٤٠٫٠٠٠  -  المتحصالت من بيع عقارات استثمارية
  ٢٫٢٣٤٫٦٦٨  ١٫٨٦٢٫٦٤٢    الفائدة المستلمة

  ٣١٦٫٢٦٣  ١٫٠٤٦٫١٥٠    توزيعات األرباح المستلمة
  ٣٫١٣٠٫٨٠٠  ١٫٦٦٨٫٥٩٢    اإليرادات من العقارات االستثمارية

  )١٧٫٦٢٤٫٣٩٥(  ٢٥٫٦٨٤٫٧٣٣    المصرفيةفي الودائع  )الزيادةالنقص / (
     -----------------   ---------- ------  

  )٢٤٫١٠٦٫٦٤٥(  )٤١٫٧٤٩٫٣٣٨(   صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
    ==========   -------------- --  

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )٢٫١٢٤٫٦٢٩(  )٤٫٧٥٠٫٣٤٠(  ھامشيالالتجاري حساب على الالفائدة

    ----------------   --------- ------  
  )٢٫١٢٤٫٦٢٩(  )٤٫٧٥٠٫٣٤٠(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

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

  )٧٫٧٠٤٫١٣٥(  ٥٠٤٫٩٥١   في النقد وما يعادله )النقص(/ الزيادةصافي
        

  ١٣٫٤٦٨٫١٨٨  ٥٫٧٦٤٫٠٥٣  ١٤  يناير  ١النقد وما يعادله في 
     --------------  ---- ---------  

  ٥٫٧٦٤٫٠٥٣  ٦٫٢٦٩٫٠٠٤  ١٤  ديسمبر  ٣١النقد وما يعادله في 
    ========  =======  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٦إلى  ٨صفحات من تشكل اإليضاحات المدرجة على ال
  .٢و ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحتين 

  مليون درھم دون استالم أي مقابل. ٣٨٫١إلى طرف ذو عالقة بقيمة  عقار استثماري*تتضمن المعامالت غير النقدية لتحويل 



 ٧ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  بيان التغيرات في حقوق المساھمين 
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  الشركةمساھمي المنسوبة إلى حقوق   

  الخاصاالحتياطي   االحتياطي القانوني  رأس المال  
احتياطي القيمة 

  العادلة
األرباح المحتجزة / 

  اإلجمالي  )الخسائر المتراكمة(
   درھم  درھم   درھم   درھم   درھم   درھم   
              
  ٢٥٦٫٨١٦٫٣٤٧  )١٦٫٥٣١٫٥٠٦(  )٥٧٫٥٩١٫٣٢٧(  -  -  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠   ٢٠١٣يناير  ١في  كما
              

              لسنةإجمالي اإليرادات الشاملة ل
  ٦٦٫٦٦٥٫٨٠٢  ٦٦٫٦٦٥٫٨٠٢  -  -  -  -  لسنةا أرباح

              لسنةل الشاملة األخرىاإليرادات
  ٥٫٨٨٦٫٣٦٨  -  ٥٫٨٨٦٫٣٦٨  -  -  -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة القيمة صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات ب

  من خالل اإليرادات العادلة رات بالقيمة صافي التغير في القيمة العادلة الستثما
  -  )٤٤٫٠٤١٫٠١١(  ٤٤٫٠٤١٫٠١١  -  -  -  عند االستبعاد الشاملة األخرى  
   ---------------   ---------------  ------ ---------   ---------------   ----------------  -------------  

  ٥٫٨٨٦٫٣٦٨  )٤٤٫٠٤١٫٠١١(  ٤٩٫٩٢٧٫٣٧٩  -  -  - للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة األخرى
   ---------------   ---------------   ---------------   --------------   ---------------   --------------  

  ٧٢٫٥٥٢٫١٧٠  ٢٢٫٦٢٤٫٧٩١  ٤٩٫٩٢٧٫٣٧٩  -  -  -  ة للسنةإجمالي اإليرادات الشامل
   ---------------   ---------------   ---------------   --------------  ------- -------   --------------  

              المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضمن حقوق الملكية
  -  )٦٫٦٦٦٫٥٨٠(  -  -  ٦٫٦٦٦٫٥٨٠  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
  -  )٦٫٦٦٦٫٥٨٠(  -  ٦٫٦٦٦٫٥٨٠  -  -  المحول إلى االحتياطي الخاص

  -------------- ---  ---------- ----  --------- -----  ----------- ----  ---------- -----  ------- ---------  
  ٣٢٩٫٣٦٨٫٥١٧  )٧٫٢٣٩٫٨٧٥(  )٧٫٦٦٣٫٩٤٨(  ٦٫٦٦٦٫٥٨٠  ٦٫٦٦٦٫٥٨٠  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

  ==========  ========  ========  =========  =========  ==========  
  ٣٢٩٫٣٦٨٫٥١٧  )٧٫٢٣٩٫٨٧٥(  )٧٫٦٦٣٫٩٤٨(  ٦٫٦٦٦٫٥٨٠  ٦٫٦٦٦٫٥٨٠  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 

              سنةإجمالي اإليرادات الشاملة لل
  ٤٤٫٠٩٨٫٢٠٨  ٤٤٫٠٩٨٫٢٠٨  -  -  -  -  لسنةأرباح ا

              سنةلل خرىاإليرادات الشاملة األ
  )١٦٫٠٣٠٫٥٣٥(  -  )١٦٫٠٣٠٫٥٣٥( - - -  صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  خالل اإليرادات العادلة منرات بالقيمة صافي التغير في القيمة العادلة الستثما
  -  )٨٫٧٢٩٫٧٢٨(  ٨٫٧٢٩٫٧٢٨  -  -  -  عند االستبعاد الشاملة األخرى  
   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ----------------  ------- ---------  

  )١٦٫٠٣٠٫٥٣٥(  )٨٫٧٢٩٫٧٢٨(  )٧٫٣٠٠٫٨٠٧(  -  -  -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 
   ---------------   ---------------   ---------------  --------------   ---------------  --------- -------  

  ٢٨٫٠٦٧٫٦٧٣  ٣٥٫٣٦٨٫٤٨٠  )٧٫٣٠٠٫٨٠٧(  -  -  -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
   ---------------   ---------------   ---------------   --------------   ----------------   --------------  

              ن حقوق الملكيةالمعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة ضم
  -  )٤٫٤٠٩٫٨٢١(  -  -  ٤٫٤٠٩٫٨٢١  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
  -  )٤٫٤٠٩٫٨٢١(  -  ٤٫٤٠٩٫٨٢١  - -  المحول إلى االحتياطي الخاص

  --------------- ---  ---------- ----  --------- -----  -------- --------  ----------- -----  --------- ---------  
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  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٦إلى  ٨تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

.٢و ١ت المستقلين مدرج على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابا



 ٨ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
    

  إيضاحات 
  (تشكل جزءاً من البيانات المالية) 

    
  معلومات حول الشركة    . ١
  

عجمان ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تزاول أعمالھا في دولة اإلمارات العربية المتحدة  –إن شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع. 
وجب الرخصة التجارية الصادرة عن بلدية عجمان. تخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم بم
. تم تسجيل الشركة في سجل شركات التأمين لدى ھيئة التأمين بدولة ابشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمالھ ٢٠٠٧) لسنة ٦(

، عجمان، ١٢٢٥. إن العنوان المسجل لمكتب الشركة ھو مبنى االتحاد للتأمين، ص.ب. ٦٧ت رقم اإلمارات العربية المتحدة تح
  اإلمارات العربية المتحدة.

  
جميع أنواع التأمين بما في ذلك التأمين على الحياة. تزاول الشركة أنشطتھا من خالل مكتبھا في يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 
  ع في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة. و عن الفرالرئيسي القائم في عجمان، فضالً 

  
  أساس اإلعداد  . ٢
  
  بيان التوافق   أ)

  
  ومتطلبات قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلة. وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية البيانات المالية تم إعداد ھذه 

  
  التغيرات في السياسة المحاسبية  ب) 

  
الشركة بتطبيق المعايير الجديدة التالية والتعديالت على المعايير، بما في ذلك أية تعديالت الحقة على معايير أخرى، اعتباراً من قامت 

  . ٢٠١٤يناير  ١تاريخ التطبيق األولي في 
  
 ).٣٢مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   )أ
 .الضرائبجباية الصادر عن لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية:  ٢١فسير الت  )ب
  ).٣٦اإلفصاحات عن القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  ج)
  
 ).٣٢المحاسبي الدولي رقم  مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية (التعديالت على المعيار  )أ

  
المتطلبات المتعلقة بمقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية. وبصورة  ٣٢توضح التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ً بإجراء مقاصة والقيام بالتحصيل والتسوي ً حق قابل للتنفيذ قانونا ة بصورة محددة، توضح التعديالت معنى "لدى المنشأة حاليا
  متزامنة".

  
 البيانات المالية للشركة. على اإلفصاحات أو المبالغ المعترف بھا في تأثيرالتغير لھذا لم يكن 

  
  ية: جباية الضرائبالصادر عن لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدول ٢١التفسير   )ب
  

ير المالية الضريبة على أنھا تدفق خارج من المنشأة بموجب الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقار ٢١ُيعّرف التفسير 
يقع  –وفقط عندما  –تشريعات مفروضة من قبل الحكومة. ويضمن ھذا التفسير قيام المنشأة باالعتراف بااللتزام الضريبي عندما 

ضريبية المختلفة، كما يوضح بصورة الحدث الوارد في ھذه التشريعات. ويقدم ھذا التفسير توجيھات حول كيفية احتساب الترتيبات ال
بدفع محددة أن اإللزام االقتصادي أو مبدأ االستمرارية المطبق عند إعداد البيانات المالية ال يدالن ضمناً أن المنشأة عليھا التزام حالي 

  ضريبة سوف تترتب على أعمالھا في فترة مستقبلية.  
  

  فصاحات أو المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية للشركة.  لم يكن لتطبيق ھذا التفسير تأثير جوھري على اإل
  

  ).٣٦اإلفصاحات عن القيمة القابلة لالسترداد للموجودات غير المالية (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   ج)
  

بلة لالسترداد للوحدة المنتجة للنقد التي تم متطلبات اإلفصاح عن القيمة القا ٣٦تستبعد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
تخصيص الشھرة التجارية لھا أو الموجودات غير الملموسة األخرى ذات األعمار اإلنتاجية غير المحددة في حال لم يكن ھناك 

متطلبات إفصاح انخفاض في القيمة أو عكس النخفاض القيمة للوحدة المنتجة للنقد ذات الصلة. عالوة على ذلك، تقدم التعديالت 
ً تكلفة االستبعا د. إضافية يتم تطبيقھا عندما يتم قياس القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو وحدته المنتجة للنقد بالقيمة العادلة ناقصا

فق مع وتتضمن ھذه اإلفصاحات الجديدة النظام المتدرج للقيمة العادلة واالفتراضات الرئيسية وأساليب التقييم المستخدمة بما يتوا
  من معايير التقارير المالية الدولية "قياس القيمة العادلة".   ١٣اإلفصاحات التي يتطلبھا المعيار 

  
  



 ٩ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
    

  إيضاحات (تابع)
  
  (تابع) أساس اإلعداد  . ٢
  
  أساس القياس  )ج

  
  : ، والتي يتم بيانھا بالقيمة العادلةاء ما يليتم إعداد ھذه البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثن

  
  ؛  ادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمالية بالقيمة الع األدوات )١
 ؛ المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى األدوات )٢
  العقارات االستثمارية. و )٣
  

  ). ي(٣ احاإليضإن الطرق المستخدمة في قياس القيم العادلة مبينة في 
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   )د
  

إلى غير ذلك، تم  الرسمية للشركة. باستثناء ما يشير تم عرض ھذه البيانات المالية بدرھم اإلمارات العربية المتحدة وھي العملة
  إلى أقرب درھم.  مقربةعرض المعلومات المالية 

  
  التقديرات واألحكام استخدام   )ھـ

  
ن إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق إ

  المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. السياسات
  

ورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تتم بص
  تم فيھا تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

  
لتي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الھامة المعلومات حول المجاالت الھامة ابيان  ٥وبصورة خاصة تم في اإليضاح 

  عند تطبيق السياسات المحاسبية التي يكون لھا أكبر األثر على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية. 
  

    السياسات المحاسبية الھامة  . ٣
  

متسقة  بصورةتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه (ب)، فقد  ٢باستثناء التغير في السياسة المحاسبية والمذكور في اإليضاح 
  .الماليةدمة في ھذه البيانات لمقالفترات ا كافةعلى 

  
  عقود التأمين   أ)

    
  ) التصنيف ١  

  

  تصدر الشركة عقوداً يتم بموجبھا إما تحويل مخاطر التأمين أو كال من مخاطر التأمين والمخاطر المالية. 
  

تي تقبل الشركة بموجبھا مخاطر التأمين الھامة من طرف آخر (حامل وثيقة التأمين) من خالل الموافقة على يتم تصنيف العقود ال
من شأنه أن يؤثر تأثيراً والذي تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد (الحدث المؤمن ضده) 

ون مخاطر التأمين ھامة إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده سداد الشركة لتعويضات سلبياً على حامل وثيقة التأمين كعقود تأمين. وتك
  إضافية ھامة نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدم وقوعه.    

  
ً بتحويل لي المخاطر الناتجة عن التغير المستقبفي المخاطر المالية. وتتمثل المخاطر المالية  بعض يمكن أن تقوم عقود التأمين أيضا

أسعار األوراق المالية أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو  أوالمحتمل في واحد او أكثر من أسعار الفائدة المحددة 
خر، على أال يكون التغير، في حالة التغير غير آتغير  أيمؤشر األسعار أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو 

  تعلق بأحد أطراف العقد.المالي، م
  

  يتم تصنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين ھامة كعقود استثمار. 
  

  حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انتھاؤھا.        على ھذا النحو كعقد تأمين يظل مصنفاً  عقد ما على أنهعند تصنيف 
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  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  بع) إيضاحات (تا
  
  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  . ٣
  
  (تابع)عقود التأمين   أ)
  

   ) االعتراف والقياس٢  
    

 أقساط التأمين 
  

ضمن أية رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلھا مع األقساط أو تتعمال التي بدأت خالل السنة وال إن إجمالي األقساط المكتتبة تعكس األ
  عتراف بھذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار وثائق التأمين. احتسابھا بناء عليھا. ويتم اال

  
يتم االعتراف بالجزء المكتسب من األقساط كإيرادات. ويتم اكتساب األقساط اعتباراً من تاريخ تضمين المخاطر على مدى فترة 

    ه:   التعويض، ويتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة باستخدام األساس المبين أدنا
  

  مخصص األقساط غير المكتسبة 
  

ألقساط بالتساوي على إحصائية بغرض توزيع اباستخدام نماذج  غير المكتسبة ، بخالف التأمين على األشخاص،يتم احتساب األقساط
  تواري لدى الشركة.يتم احتساب األقساط غير المكتسبة ألعمال التأمين على األشخاص من قبل الخبير االك. مدى فترة التغطية التأمينية

  
  وثائق االستثمارات المرتبطة بوحدًة ما

  
يتم إدارتھا من قبل  التي االستثمار ةمحافظوحدات الخاصة بوثيقة دفعات الربط بوثيقة تأمين تالمرتبط بوحدًة ما وثيقة التأمين  مثلت

يتم  حاملي الوثائق على سبيل األمانة.نيابًة عن  شركةالمن قبل  ةالمحافظتم إدارة ھذه ت. حاملي الوثيقةمن المستلمة باألقساط  الشركة
بأداء الموجودات حاملي الوثائق تجاه  االلتزامأتعاب. يرتبط ك المحفظةالمرتكزة على نسبة معينة من قيمة االستثمار تحميل تكاليف 

  . المحافظذات الصلة بھذه 
  

ً المبلغ المدفوع  يكون، مطالبة مافي حالة  بناًء على  المطلوباتحتساب ويتم ا، ، أيھما أكبرأو قيمة الوحدة ضع للتأمينالخالمبلغ ل مساويا
  حاملي الوثائق.المتوقعة أن تعود على  للمنافعالقيمة الحالية  المرتكز علىالتقييم االكتواري 

 
 التأمين، يتم االعتراف بأقساط إلى التأمين على الحياة (مثل الوفاة أو البقاء) على مدى فترة طويلة. ومع ذلك التأمين ھذهتھدف عقود 

ويتم  ذات الصلة / أسعار الوحداتة في القيمة العادلة لالستثمارات. يتم زيادة ھذه االلتزامات بالحركتمباشرة على أنھا التزاما
  إدارة الوثيقة ورسوم الوفاة والتنازل والسحوبات، إن وجدت. أتعابتخفيضھا من خالل 

  
عن الخدمات التي يجب تقديمھا على مدى فترات  الشركةعلى أية مبالغ ضرورية لتعويض  الوثائق تشتمل االلتزامات الخاصة بھذه

إدارة الوثيقة أعلى في السنوات األولى عن السنوات الالحقة. إن رسوم الوفاة  أتعابمستقبلية. وينطبق ذلك على العقود التي تكون فيه 
عتبر كافية لتغطية إجمالي مطالبات الوفاة المتوقعة، التي تزيد عن أرصدة كمجموعة ت الوثائقالمخصومة في كل فترة من حاملي 

  في كل فترة؛ وعليه ال يتم وضع التزم إضافي لھذه المطالبات. الوثيقةحساب 
  
  مطالبات ال) ٣  
    

ت المطالبات القائمة التسويات وتكاليف التعامل الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرات في مخصصا منالمطالبات المتكبدة  تتألف
  الناتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالية. وحسبما يكون مناسباً، يتم خصم التعويضات واالستردادات المتعلقة بھا. 

  
ة وغير المتكبد المطالباتالمخصصات التي يتم رصدھا وفقاً لتقديرات الشركة للتكلفة النھائية لتسوية كافة  منالمطالبات القائمة  تتألف

تتناول  التيالمدفوعة كما في تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلبالغ عنھا أم لم يتم باإلضافة إلى المطالبات الداخلية والخارجية 
بلغ المصروفات المخفضة بالتعويضات المتوقعة واالستردادات األخرى. يتم تقييم المطالبات القائمة من خالل مراجعة المطالبات المُ 

بصورة فردية. ال يتم إجراء خصومات على مخصصات المطالبات القائمة. يتم إظھار التعديالت على مخصصات المطالبات عنھا 
المرصودة في فترات سابقة ضمن البيانات المالية للفترة التي تمت فيھا التعديالت. كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة والتقديرات 

 ً  في تاريخ بيان المركز الماليعنھا  اإلبالغرصد مخصص للتعويضات المتكبدة التي لم يتم  الموضوعة بصورة منتظمة. ويتم أيضا
  على تقديرات اإلدارة.  ناءً ب
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   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     . ٣
  
  عقود التأمين (تابع)   أ)
  

  / اختبار كفاية االلتزاماتلعجز في أقساط التأمين ا) مخصص ٤  
  

ات تقوم الشركة بنھاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين المعترف بھا كافية، وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفق
مالية للشركة غير كافية في النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بھا. في حال أظھر التقييم أن القيمة الدفترية للمطلوبات ال

ويتم رصد مخصص  العجز ضمن األرباح أو الخسائر.بكامل  ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، يتم على الفور االعتراف
  المخاطر غير المنتھية.

  
ة للمطالبات والمصروفات يتم رصد مخصص للعجز في أقساط التأمين الناتج عن عقود التأمينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقع

المنسوبة للفترات غير المنتھية لوثائق التأمين السارية في تاريخ التقرير عن مخصص األقساط غير المكتسبة والتزامات المطالبات 
ً مع  اإداراتھالمسجلة المتعلقة بھذه الوثائق. ويتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمين استناداً على فئات األعمال التي يتم  معا

  الوضع باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي في االستثمارات المحتفظ بھا السترداد األقساط غير المكتسبة ومخصصات المطالبات. 
  

     إعادة التأمين) ٥  
    

 مخاطرل تنويع من خال المحتملة بغرض الحد من صافي خسائرھافي سياق أعمالھا االعتيادية تقوم الشركة بالتنازل عن إعادة التأمين 
قود إعادة التأمين الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن ع عرضبصورة منفصلة يتم  .التي تتعرض لھا
ترتيبات إعادة عقود التأمين ذات الصلة حيث أن الناتجة عن عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات  المتنازل عنھا

  من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين. الشركة ال تعفي التأمين 
  
ً لعقود إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة من شركات إعادة التأمين م احتساب المبالغ المستحقة إلى ويت ووفقا

األساس المستخدم الحتساب احتياطيات أقساط  تم بيانھا كمصروفات باستخدام نفسذات الصلة. يتم تأجيل أقساط إعادة التأمين وي
ضمن ھذا ويتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنھا التأمين غير المكتسبة لوثائق التأمين ذات الصلة. 

   إعادة التأمين. عقود  موجودات
  

إعادة . وتعتبر موجودات تقريرالقيمة في تاريخ كل  في التأمين لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت النخفاض موجودات إعادةيتم تقييم 
على أن  ،نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بھا القيمة في حال وجود دليل موضوعي،في أنھا قد تعرضت النخفاض التأمين 

موثوقة على المبالغ التي  رةبصوويكون لھذا الحدث تأثير يمكن قياسه  لھا الشركة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة
ضمن بيان الدخل في موجودات إعادة التأمين بخسائر انخفاض قيمة ويتم االعتراف ة التأمين. دسوف تستلمھا الشركة من شركات إعا

  الفترة التي تم تكبدھا فيھا. 
  

ً بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقاق ويتم ابعموالت األرباح المتعلقة يتم االعتراف   العتراف بعموالت إعادة التأمين وفقا
  (ب).  ٣ اإليضاحلألساس المبين في 

  
     االستحواذ المؤجلة تكلفة  )٦  
    

من النسبة االستحواذ التي تساوي  تكاليفالنسبة من االستحواذ المؤجلة تكلفة تمثل موجودات  فيما يتعلق بعقود التأمينات العامة،
  . التقريرفي تاريخ ر المكتسبة إجمالي أقساط التأمين المكتتبة غي

  
       ذمم التأمين المدينة والدائنة) ٧  
    

دوات مالية ويتم إدراجھا في ذمم التأمين ء التأمين وشركات إعادة التأمين أتمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكال
  .موجودات إعادة التأمين المدينة وذمم التأمين الدائنة وليس في مخصصات عقود التأمين أو

  
       التأمين وموجودات إعادة التأمين عقودمخصص  )٨  
    

مة لكافة االلتزامات الُمعلن عنھا للشركة ولم يتم دفعھا في تاريخ بيان المركز يتم تحديد التزامات عقد التأمين تجاه المطالبات القائ
غ عنھا، وكذلك صندوق التأمين على الحياة. تشتمل األقساط غير المكتسبة التي المالي، باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبال

تم أخذھا باالعتبار في التزامات عقد التأمين على نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المرتبطة بفترات تأمين الحقة لتاريخ بيان 
  المركز المالي. 

  
طالبات القائمة أعاله، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا واألقساط غير حصة شركات إعادة التأمين تجاه المبفيما يتعلق 

  إعادة التأمين. عقودكموجودات في البيانات المالية المكتسبة، يتم تصنيفھا 
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   إيرادات التأمين) بخالفاإليرادات (  ب)
  

   :ما يلي منإيرادات التأمين)  بخالفاإليرادات ( تتألف  
    

    إيرادات الرسوم والعموالت  )١  
  

في التاريخ التي ال تلزم الشركة بأداء خدمات أخرى كإيرادات أو المستحقة االعتراف بالرسوم والعموالت المستلمة ب تقوم الشركة
  . لصلة أو تجديدھاوثائق التأمين ذات االفعلي لبدء 

  
      إيرادات االستثمار )٢  
    

من العقارات االستثمارية وأرباح/خسائر القيمة  اإليجاراإليرادات من الموجودات المالية وإيرادات  منإيرادات االستثمار  تتألف
  . للعقارات االستثماريةالعادلة 

  
الموجودات  من خسائرالرباح/األتوزيعات األرباح وصافي يرادات وإالفوائد إيرادات  منت المالية اإليرادات من الموجودا تتألف

  األخرى. موجودات الماليةللالمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرباح/الخسائر المحققة 
  

ويتم االعتراف بإيرادات توزيعات ي. باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلالتناسب الزمني على أساس يتم االعتراف بإيرادات الفوائد 
توزيع أرباح سندات الملكية. يتم في في التاريخ الذي يسبق عادًة ويكون ذلك  .في استالم ھذه التوزيعات الشركةحق  يثبتاألرباح عند 

األرباح أو الخسائر  أساس االعتراف بصافي أرباح/خسائر الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل) بيان ح(٣ اإليضاح
  واألرباح المحققة للموجودات المالية األخرى. 

  
 ھذهيتم فيھا تحديد في الفترة التي  األرباح أو الخسائريتم إدراج أرباح/خسائر القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن بيان 

  ل السنة.تفاصيل حول عمليات التقييم التي تمت خال ٩يتضمن اإليضاح . /الخسائراألرباح
  

  عقود اإليجار التشغيلية  ج)
  

يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ المؤجر بموجبھا بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الملكية على أنھا عقود إيجار 
على أقساط  باح أو الخسائراألريتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلية للمعدات المكتبية ضمن بيان تشغيلية. 

المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد بحوافز عقود االيجار . ويتم االعتراف اإليجارمتساوية على مدى فترة عقد 
  اإليجار على مدى فترة عقد اإليجار. 

   
   الممتلكات والمعدات  د)
  

  ) االعتراف والقياس    ١  
  

  ت بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. بنود الممتلكات والمعدا قياسيتم 
  

على المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على الموجودات المعنية. وتشتمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتياً  التكلفةتشتمل 
ة الموجودات للحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى تھيئ

المزمع لھا باإلضافة إلى تكاليف تفكيك وإزالة بنود الموجودات المعنية وإعادة الموقع الذي تقع عليه تلك الموجودات إلى وضعه 
  األصلي.  

  
بھا كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) من مختلفة، يتم احتسا إنتاجيةعندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات أو المعدات أعمار 

  الممتلكات والمعدات.
  

يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد بالقيمة 
ات أخرى/مصروفات أخرى ضمن األرباح أو الدفترية لھذا البند من الممتلكات والمعدات. ويتم االعتراف بصافي المبلغ في إيراد

الخسائر. عندما يتم بيع موجودات ُمعاد تقييمھا، يتم تحويل المبالغ ذات الصلة المدرجة ضمن احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح 
  المحتجزة   
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  ) التكاليف الالحقة    ٢  
  

د يتم االعتراف بتكلفة استبدال أجزاء أحد بنود الممتلكات أو المعدات ضمن القيمة الدفترية لھذا البند إذا كان من المحتمل تدفق الفوائ
اس تكلفته بصورة موثوقة. ويتم االعتراف بتكاليف االقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى الشركة وكان باإلمكان قي

  عند تكبدھا.  األرباح أو الخسائرالصيانة اليومية للممتلكات والمعدات ضمن بيان 
  

  االستھالك      )٣  
  

عناصر عمر إذا كان ألحد الوة لكل أصل على حدويتم تقييم العناصر الھامة يرتكز االستھالك على تكلفة األصل ناقصاً قيمته المتبقية. 
  مختلف عن باقي عناصر األصل المعني، يتم احتساب االستھالك على ھذا العنصر بصورة منفصلة.  إنتاجي

  
من  عنصرعلى أقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل  األرباح أو الخسائريتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان 

  والمعدات. واآلالت بنود الممتلكات 
  
ً م إعادة تقييم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ التقرير ويتم تعديلھا إذا تت . ال يتم احتساب كان ذلك مناسبا

  بالتكلفة.. يتم بان األراضي األعمال الرأسمالية قيد اإلنجازاستھالك على أراضي التملك الحر و
       

  المعدات:الممتلكات وفئات لكافة  ةالمقدر األعمار اإلنتاجية فيما يلي
  

  سنة ١٢ -٥  األثاث والتجھيزات  
  سنوات ٥  معدات مكتبية  
  سنوات ٤  سيارات  
  سنوات ٥ -٣  أجھزة كمبيوتر  

  
   الموجودات غير الملموسة  ھـ)
  

ر متراكمة النخفاض القيمة. التي تستحوذ عليھا الشركة بالتكلفة ناقصاً اإلطفاء المتراكم وأية خسائ الموجودات غير الملموسةيتم قياس 
 المتضمنة فياالقتصادية المستقبلية  تؤدي إلى زيادة المنافعفقط عندما للموجودات غير الملموسة تم رسملة المصروفات الالحقة تو

  الموجودات ذات الصلة. يتم االعتراف بكافة المصروفات األخرى عند تكبدھا. 
  

المقدرة اعتباراً  اإلنتاجية أعمارھااألرباح أو الخسائر على أقساط متساوية على مدى  نبيا ضمنالموجودات غير الملموسة يتم إطفاء 
للفترات الحالية  للموجودات غير الملموسةالمقدرة  اإلنتاجية. إن األعمار جاھزة لالستخدام الموجوداتمن التاريخ التي تكون فيه 

ء واألعمال اإلنتاجية والقيم المتبقية بتاريخ كل تقرير مع إجراء تسوية سنوات. تتم مراجعة طرق اإلطفا بخمسوفترات المقارنة تقدر 
  ذلك مناسباً.حيثماً كان عليھا 

  
   العقارات االستثمارية  ) و
  

تتمثل العقارات االستثمارية بالعقارات التي يتم االحتفاظ بھا إما لكسب عائدات ايجارية أو لزيادة قيمة رأس المال أو لكال األمرين 
 يتم االحتفاظ بھا للبيع في سياق األعمال االعتيادية، أو استخدامھا في إنتاج أو توريد البضائع أو الخدمات، أو ألغراض ولكن ال

أي تغير يطرأ االعتراف ب إدارية. يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة عند االعتراف المبدئي ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العادلة مع
  .  األرباح أو الخسائرن بياضمن عليھا 

  
تقوم الشركة بتحديد القيمة العادلة على أساس التقييم الذي تم إجراؤه من قبل شركة تقييم مستقلة معتمدة ولديھا مؤھالت مھنية مناسبة 

  وخبرة سابقة في تقييم عقارات في موقع وفئة مماثلة للعقارات التي يتم تقييمھا.
   

منسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على العقارات االستثمارية. وتشتمل تكلفة العقارات االستثمارية المصروفات ال منالتكلفة  تتألف
العقار االستثماري إلى  إيصالالمشيدة من قبل الشركة على تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى 

  باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة. الحالة التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع له 
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  أعمال التطوير قيد اإلنجاز  ) ز

  

قياسھا بالتكلفة أو صافي تتألف أعمال التطوير قيد اإلنجاز من الممتلكات التي تخضع للتطوير بغرض البيع عند االنتھاء منھا ويتم 
ً القيمة القابلة للتحقيق، أيھما أقل.  تكاليف تتمثل صافي القيمة القابلة للتحقيق في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقصا

  البيع. اإلنجاز ومصرفات
  

  األدوات المالية  )ح
  

قبل تاريخ التفعيل. قررت الشركة إن  ٢٠١١دولية، األدوات المالية، في من معايير التقارير المالية ال ٩قامت الشركة بتطبيق المعيار 
  .ھو تاريخ التطبيق المبدئي لھذا المعيار ٢٠١١يناير  ١يكون 

  
األخرى والمستحق من/إلى والدائنة والودائع وذمم التأمين المدينة األوراق المالية االستثمارية و تتضمن األدوات المالية غير المشتقة

  ات عالقة والنقد واألرصدة المصرفية.أطراف ذ
  

  المالية غير المشتقة    الموجودات) ١  
  

  االعتراف
  

ً  تقوم الشركة باالعتراف بصورة مبدئية بالقروض والذمم المدينة والودائع في التاريخ الذي تنشأ فيه. ويتم بكافة االعتراف  مبدئيا
المبينة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر)  والمطلوبات وجوداتالمالية األخرى (بما في ذلك الموالمطلوبات الموجودات 

  خاصة باألداة المعنية.التعاقدية الحكام األبتاريخ المتاجرة، وھو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في 
  

سبة للبند غير المبين بالقيمة العادلة من خالل األرباح يتم مبدئياً قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً، بالن
  أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازتھا أو إصدارھا.

  
  يتم الحقاً قياس كافة الموجودات المالية المعترف بھا بشكل عام إما بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. 

  
  التصنيف   

  

  تصنيف األصل المالي وفقاً لقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة. يتم في البداية 
  

  الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
    

  يكون األصل المالي مؤھالً للقياس بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كال الشرطين التاليين:
    

  ل التدفقات النقدية التعاقدية؛ لموجودات من أجل تحصياالحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ با 
 في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ األساسي والفائدة على المبلغ  لألدواتأن ينشأ عن الشروط التعاقدية و

 . المستحقاألساسي 
  

  يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة في حالة عدم تحقق ھذين الشرطين. 
  

تقوم الشركة بتقييم نموذج العمل على مستوى المحفظة حيث أن ذلك يمثل أفضل طريقة يمكن من خاللھا إدارة األعمال وتقديم 
  المعلومات إلى اإلدارة. 

  
لتقييم ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية 

  التعاقدية، تأخذ الشركة باعتبارھا ما يلي: 
  

  سياسات وأھداف اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتأثير تطبيق ھذه السياسات؛  
  كيفية تقييم اإلدارة ألداء المحفظة؛  
 ز إستراتيجية اإلدارة على الحصول على إيرادات فائدة تعاقدية؛ يترك مدى 
  مدى تكرار مبيعات األصل المتوقعة؛ 
 يع أي أصل؛ و سبب ب 
 يتم بيعھا بعد فترة قصيرة من االستحواذ  بناًء على استحقاقھا التعاقدي أم ھل الموجودات التي يتم بيعھا يتم االحتفاظ بھا لفترة ممتدة

 عليھا أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقھا.  
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   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  الھامة (تابع)   السياسات المحاسبية   . ٣
  
  (تابع) األدوات المالية  )ح
  

  (تابع)الموجودات المالية غير المشتقة ) ١  
  

  الموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
    

ى االحتفاظ بالموجودات إن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بھا بغرض المتاجرة ال يتم االحتفاظ بھا ضمن نموذج عمل يھدف إل
  من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

  
بتصنيف بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن ھذا التصنيف ينھي أو يقلل بصورة  الشركةقامت 

  ملحوظة االختالف المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفھا غير ذلك. 
  

  ودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالموج
    

ً لكل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في بعض  على سندات الملكية قد تقرر الشركة بصورة نھائية عند االعتراف المبدئي (وفقا
يمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يجوز التصنيف بالقأنھا ب

  كان يتم االحتفاظ بسندات الملكية بغرض المتاجرة.
  

عندما يثبت حق الشركة في  األرباح أو الخسائريتم االعتراف بتوزيعات األرباح المتعلقة باالستثمارات في سندات الملكية ضمن بيان 
  التوزيعات بصورة واضحة استرداد لجزء من تكلفة االستثمار.استالم توزيعات األرباح ما لم تمثل ھذه 

  
يتم االعتراف بأي  كما ال األرباح أو الخسائرإعادة تصنيف األرباح والخسائر من سندات الملكية إلى بيان  يتم على اإلطالقال 

  انخفاض في القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.  
  

ب االعتراف المبدئي بھا ما لم تقم الشركة بتغيير نموذج األعمال المتعلق بإدارة الموجودات ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية عق
  المالية.  

  
  القروض والذمم المدينة

  
ً لالعتراف المبدئي، يتم قيا ً قياس ھذه الموجودات بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة. الحقا س يتم مبدئيا

  جودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.ھذه المو
  
  تتألف القروض والذمم المدينة بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى والودائع والذم المدينة األخرى. 
  

  النقد وما يعادله
  

لدى البنوك وودائع ثابتة ذات فترات استحقاق صدة أرمن النقد في الصندوق والنقد وما يعادله  لغرض بيان التدفقات النقدية، يتألف
أصلية تمتد لثالثة أشھر أو أقل من تاريخ االستحواذ، والتي تخضع لمخاطر غير ھامة من التغيرات في قيمھا العادلة، وتستخدم من 

  قبل الشركة في إدارة االلتزامات قصيرة األجل.
  

  ان المركز المالي.يتم قيد النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بي
  
  ) أسھم الملكية١  

  

 عاديةبالتكاليف اإلضافية المنسوبة مباشرًة إلى إصدار أسھم  فاالعتراكحقوق ملكية. ويتم للشركة يتم تصنيف األسھم العادية 
  .الملكيةكتخفيض من حقوق 

  
  ) المطلوبات المالية غير المشتقة٢  

  

ة (بما في ذلك المطلوبات المحددة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) في تاريخ يتم مبدئياً االعتراف بكافة المطلوبات المالي
  المعاملة، وھو التاريخ الذي تصبح فيه الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المعنية.

  
  



 ١٦ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع. 
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  )   السياسات المحاسبية الھامة (تابع  . ٣
  
  (تابع) األدوات المالية  )ح
  

  (تابع)الموجودات المالية غير المشتقة ) ١  
  

  (تابع) التصنيف  
    
  ) المبالغ المستحقة إلى المساھمين في الوثائق المرتبطة بالوحدات٣

  

عند وذلك أو الخسائر، يتم تصنيف المستحق إلى حاملي الوحدات كالتزام مالي، والذي يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
ً للقياس المبدئي، يتم قياس االلتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العاد لة مع االعتراف المبدئي. الحقا

  االعتراف بأية تغير في القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
  
  لوبات الماليةإيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمط) ٤
  

التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو  اتقوم الشركة بإيقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتھي حقوقھ
عندما تقوم بنقل األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبھا نقل كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية أو لم تقم الشركة 

. يتم االعتراف بأي المحولھا بنقل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتھا على األصل بموجب
حصص في الموجودات المالية المنقولة المؤھلة إليقاف االعتراف والتي تقوم الشركة بتسجيلھا أو االحتفاظ بھا كموجودات أو 

كز المالي. عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل (أو مطلوبات منفصلة في بيان المر
القيمة الدفترية المخصصة إلى الجزء من األصل المنقول) والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول عليه ناقصاً أي 

  . راألرباح أو الخسائالتزام جديد محتمل) ضمن بيان 
  

ً تقوم الشركة بإبرام معامالت يتم بموجبھا نقل الموجودات المعترف بھا في بيان المركز المالي ولكنھا تحتفظ  إما بكافة مخاطر فعليا
وامتيازات الموجودات المالية أو بجزء منھا. في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات، ال يتم إيقاف االعتراف 

ً الموجودات مع االحتفاظ  تحويل يتم. المحولةات بالموجود   .بكافة المخاطر واالمتيازات فعليا
  

االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات األصل المالي أو نقله وتحتفظ بصورة فعلية بفيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم الشركة من خاللھا 
دى ارتباطھا بھذا األصل ويتحدد ذلك من خالل مدى تعرضھا لتغيرات في بالسيطرة عليه، تواصل الشركة اعترافھا بھذا األصل إلى م

  قيمة األصل المنقول.
  

تحتفظ الشركة في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات لألصل المالي المنقول مقابل رسوم. ويتم إيقاف االعتراف باألصل المنقول 
راف بأي موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة ويتوقف ذلك على ما إذا عندما تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف. ويتم االعت

  كانت رسوم الخدمة أكثر مما يكفي (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.      
  

  و انتھاؤھا.ھا أؤالتعاقدية أو يتم إلغا ھاالتزاماتالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية تقوم الشركة بإيقاف االعتراف بأحد 
  

  انخفاض القيمة   )ط
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة  
  

تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات 
أو مجموعة الموجودات المالية النخفاض في القيمة عندما يشير الدليل  المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة. يتعرض األصل المالي

الموضوعي إلى حدث خسارة وقع بعد االعتراف المبدئي باألصل وكان لھذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل يمكن 
  المستوى الفردي والجماعي. تقديره بصورة موثوقة. تأخذ الشركة باالعتبار األدلة على انخفاض القيمة على

  
قد تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية األزمة المالية الحادة التي قد يواجھھا المقترض أو المصدر أو 

ا في الظروف التعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض أو إعادة ھيكلة المبلغ المستحق للشركة وفقاً لشروط لم تكن الشركة لتقبلھ
العادية أو المؤشرات على تعرض أحد المقرضين أو المصدرين لإلفالس أو عدم وجود سوق نشطة ألحد السندات أو أي بيانات 
ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرين أو الظروف 

  ب التعثر في الشركة.االقتصادية التي تصاح
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  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     . ٣
  
  (تابع)انخفاض القيمة   )ط

      
  القروض والذمم المدينة انخفاض قيمة 

  
ى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة على المستووالذمم المدينة األدلة الخاصة بانخفاض قيمة القروض  باالعتبار الشركة تأخذ

الھامة في  والذمم المدينةالھامة في حالتھا الفردية لتحديد ما إذا كان ھناك انخفاض محدد في القيمة. إن كافة القروض الذمم المدينة 
بصورة جماعية لتحديد فيما إذا كان حالتھا الفردية التي وجد أنھا غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمھا بعد ذلك 

 ال تكون ھامة في حالتھا الفردية، التيوالذمم المدينة قد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليه. أما بالنسبة للقروض 
التي لھا لمدينة والذمم اتجميع القروض  من خاللالقيمة  في إذا كانت قد تعرضت النخفاض مافيتم تقييمھا بصورة جماعية لتحديد 

  خصائص مخاطر مماثلة. 
  

تقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم كل أصل على حدة للتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرض ھذا األصل 
ترية لألصل النخفاض في القيمة. يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين القيمة الدف

  المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لھذا األصل. 
  

تحصيل أي من القروض، يتم شطبه مقابل مخصص انخفاض قيمة ھذا القرض. ويتم شطب تلك القروض بعد عند عدم القدرة على 
وتحديد مبلغ الخسارة. إن االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبھا سابقاً و/أو أي حدث يترتب عليه استكمال كافة اإلجراءات الالزمة 

  . األرباح أو الخسائرفي خسائر انخفاض القيمة يقلل قيمة مخصص انخفاض قيمة القروض في بيان  تدني
  

مخصص مقابل القروض والسلفيات. الھا ضمن حساب ويتم بيان األرباح أو الخسائريتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان 
ويستمر االعتراف بالفائدة على الموجودات الخاضعة النخفاض في القيمة من خالل عكس الخصم. وفي حال أدى حدث الحق إلى 

  . األرباح أو الخسائريتم عكس النقص في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان  القيمة،نقص مبلغ خسارة انخفاض 
  
  خفاض قيمة الموجودات غير الماليةان
  

ما إذا كان م للتحققالعقارات االستثمارية) باستثناء المالية (غير  لموجوداتھا الدفتريةمراجعة القيم تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير ب
  لة لالسترداد. المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القاب ذلكالقيمة. في حالة وجود مثل في نخفاض تعرضھا الھناك أي مؤشر على 

  
اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر  لغرض

  . المنتجة للنقداألخرى عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات  إلى أبعد الحدودتكون مستقلة و
  

. أيھما أكبر، العادلة ناقصاً تكاليف البيع تهستخدام أو قيماالمن  تهابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيمتتمثل القيمة الق
 ما قبل الضريبة قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم مخصومة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرةترتكز القيمة من االستخدام على 

   . والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد الزمنية للمال قيمةلالسوقية الحالية ل يعكس التقييمات
  

   يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.
  

ضمن األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف أوال لتخفيض ھذا ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة 
األخرى في الوحدة المنتجة القيمة الدفترية ألية شھرة تجارية مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات 

  على أساس تناسبي. للنقد
  

لحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي قد يتم تقديرھا، إلى ا فقط يتم عكس خسائر انخفاض القيمة
  صافية من االستھالك أو اإلطفاء، في حالة عدم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.
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  إيضاحات (تابع) 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     . ٣
  
  دئ قياس القيمة العادلة  مبا  )ي

  
 تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة منتظمة بين المشاركين

 ً ريخ. تعكس في ذلك التا للشركةفي السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا
 القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

 
يعتبر السوق أنه بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة.  الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 

عامالت السوقية الفعلية التي تحدث بصورة منتظمة نشط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بسھولة وبصورة منتظمة وتمثل الم
  وفقاً لشروط السوق االعتيادية.  

  
أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  الشركةعندما ال يكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 

التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعھا  بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب
  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.

  
أي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو  -يكون سعر المعاملة عادًة ھو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي

أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة  الشركة المقبوض. عندما تقرر
بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق 

ياً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلھا لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف الملحوظة، وفي ھذه الحالة يتم مبدئ
المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان الدخل على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس أكثر من ذلك 

  ة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنھاء المعاملة.عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة كبير
  

بقياس الموجودات  الشركةفي حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم 
  والمراكز طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.

  
بإدارتھا على أساس  الشركةفظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي تقوم إن محا

صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسھا على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز طويل 
ل صافي مركز قصير األجل) للتعرض لمخاطر محددة. ويتم تخصيص تلك التسويات على مستوى األجل (أو المبلغ المدفوع لتحوي

المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليھا كل أداة 
  في المحفظة. 

  
ويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نھاية فترة التقرير التي حدث خاللھا باالعتراف بعمليات التحويل بين مست الشركةتقوم 

  التغيير.  
  

   المخصصات  )ك
  

يمكن تقديره التزام حالي سواء كان قانوني أو إنشائي ، نتيجة لحدث سابق، يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى الشركة
من تحديد المخصصات يتم وائد االقتصادية لتسوية االلتزام. اء تدفقات خارجة للفمن المحتمل أن يلزم إجريكون وبصورة موثوقة 

خالل تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة المال في 
   الخصم كتكلفة التمويل. االعتراف بعكس ويتم  .بھذا االلتزام المتعلقةذلك الوقت والمخاطر 

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية  )ل
  

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. كما يتم تحويل  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرھم اإلماراتي وفقا
ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ التقرير. ويتم تحويل  الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى الدرھم اإلماراتي وفقا

رف الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية، التي يتم بيانھا بالتكلفة التاريخية، إلى الدرھم اإلماراتي وفقاً ألسعار الص
  الدخل.  السائدة بتاريخ المعاملة. تمت معاملة أرباح وخسائر الصرف المحققة وغير المحققة ضمن بيان



 ١٩ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     . ٣
  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  )م

    
  خطة التعويضات المحددة

  
تي اكتسبھا الموظفون برصد مخصص لتعويضات نھاية الخدمة للموظفين استناداً إلى تقدير قيمة التعويضات المستقبلية ال الشركةتقوم 

  مقابل مدة خدمتھم حتى تقاعدھم. يتم احتساب المخصص وفقاً لطريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.    
  

  خطة المساھمات المحددة
  

ً لقانون المعاشات والتأمينات االجتماعية بدولة  تساھم الشركة في برنامج المعاشات لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا
مارات العربية المتحدة. ويتمثل ذلك في برنامج معاشات يرتكز على المساھمة المحددة ويتم تحميل مساھمات الشركة على بيان اإل

األرباح أو الخسائر في الفترة التي تتعلق بھا. وفيما يخص ھذا البرنامج، لدى الشركة التزام قانوني وإنشائي بدفع المساھمات الثابتة 
  توجد أية التزامات بدفع التعويضات المستقبلية. عند استحقاقھا وال

  
  ربحية السھم  )ن

    
ألسھمھا العادية. يتم احتساب ربحية السھم األساسية بتقسيم األرباح أو  والمخفضةبعرض بيانات ربحية األسھم األساسية  الشركةتقوم 

سھم العادية القائمة خالل السنة. بينما يتم تحديد ربحية المتوسط المرجح لعدد األ علىالخسائر المنسوبة إلى مساھمي الشركة العاديين 
الخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين وتعديل المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة  بتعديل األرباح أو المخفضةالسھم 

  على األسھم العادية المحتملة.  التخفيفكافة لبيان تأثير 
  
  ت القطاعا حول تقاريرال  )س

  

حقق إيرادات وتتكبد مصروفات، التي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن ت الشركةيتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر 
 للقطاعات التشغيلية نتائجال كافة وتتم مراجعةالمكونات األخرى للشركة. اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع  بما في ذلك

التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه، والذي تتاح  الرئيس التنفيذي للشركةمن قبل بصورة منتظمة 
  معلومات مالية بشأنه. 

  
تقديم تقارير بھا إلى الرئيس التنفيذي على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع وتلك البنود التي تشتمل نتائج القطاع التي يتم 

بصورة رئيسية مقر موجودات الشركة ( منالبنود غير المخصصة بصورة رئيسية  وتتألفن تخصيصھا على أساس معقول. يمك
   مصروفات المركز الرئيسي وموجودات ومطلوبات ضريبة الدخل. الشركة) و

  
  المقاصة   )ع

    
وفقط عندما، يكون للشركة حق قانوني  الماليي المبلغ في بيان المركز تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صاف

في مقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون لديھا الرغبة إما في تسويتھا على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية 
  المطلوبات بصورة متزامنة.  

  
رير المالية الدولية ذلك، أو باألرباح يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ فقط عندما تجيز معايير التقا

  والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مشابھة كما في النشاط التجاري للشركة.



 ٢٠ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  السياسات المحاسبية الھامة (تابع)     . ٣
  
    التفسيرات والمعايير الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعد  )ق
  

 ٢٠١٤يناير  ١ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد 
صلة  ولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية. فيما يلي المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي قد تكون ذات

  .بشكل مسبقكة. ال تخطط الشركة لتطبيق تلك المعايير بالشر
  

  )٢٠١٧يناير  ١(اعتباراً من   اإليرادات من العقود مع العمالء  من معايير التقارير المالية الدولية  ١٥المعيار 
  ) ٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من        األدوات المالية   ) ٢٠١٤( من معايير التقارير المالية الدولية ٩المعيار 

  
)، والذي يوضح التوجيھات المتعلقة بتصنيف وقياس ٢٠٠٩من معايير التقارير المالية الدولية ( ٩قامت الشركة بتطبيق المعيار 

  الموجودات المالية.
  

، محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار ٢٠١٤من معايير التقارير المالية الدولية، المصدر في يوليو  ٩يحل المعيار رقم 
من معايير التقارير المالية الدولية توجيھات معدلة  ٩األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار  ٣٩محاسبي الدولي رقم ال

المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة  األدواتحول تصنيف وقياس 
لمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتضمن ھذا المعيار التوجيھات المتعلقة باالعتراف وإيقاف الموجودات المالية وا

  .   ٣٩االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

توقع أن يكون لھذا المعيار تأثير محدود . في ضوء طبيعة عمليات الشركة، من المإن الشركة بصدد تقييم التأثير المحتمل لھذا المعيار
  على البيانات المالية الخاصة بھا.

  
من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل واحد لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  ١٥يضع المعيار رقم 

لحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيھات ا ١٥المعيار رقم 
الصادر عن لجنة  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨المحاسبي الدولي رقم 

  تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج والء العمالء". 
  

من معايير التقارير المالية  ١٥م التأثير المحتمل لھذا المعيار على بياناتھا المالية نتيجة تطبيق المعيار رقم إن الشركة بصدد تقيي
  الدولية.   

  
  إدارة المخاطر   .٤

      
د يتم تقوم الشركة بإصدار عقود يتم بموجبھا تحويل مخاطر التأمين أو مخاطر التأمين والمخاطر المالية. ال تقوم الشركة بإصدار عقو

  طر وكيفية إدارتھا من قبل الشركة:بموجبھا تحويل المخاطر المالية فقط. يتضمن ھذا القسم إيجاز حول ھذه المخا
  
  اإلطار العام للحوكمة    )١

  
إن الھدف األساسي من اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة ھو حماية مساھمي الشركة من التعرض ألحداث تعوق 

  تحقيق المستمر ألھداف األداء المالي الموضوعة. تدرك اإلدارة األھمية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر. ال
  
   اإلطار العام إلدارة المخاطر  )٢
  

 يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. وقد قام مجلس اإلدارة
بتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي تكون مسؤولة عن إعداد ومتابعة سياسات الشركة إلدارة المخاطر. وتقوم ھذه اللجنة بتقديم تقارير 

  دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتھا. 
  

بولة للمخاطر ونقاط يتم وضع سياسات الشركة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع الحدود المق
التحكم فيھا ولرقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر لتعكس 

  التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. 
  

ات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر، كما تقوم لجنة التدقيق لدى الشركة بمتابعة كيف تقوم اإلدارة بمراقبة االلتزام بسياسات وإجراء
تقوم بمراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا الشركة. وتتم مساعدة لجنة التدقيق لدى 

 جعة منتظمة وخاصة إلجراءاتالشركة من قبل قسم التدقيق الداخلي ألداء ھذا الدور اإلشرافي. ويقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مرا
      وضوابط إدارة المخاطر ويتم تقديم تقارير حول نتائج ھذه المراجعة إلى لجنة التدقيق.



 ٢١ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  (تابع)إدارة المخاطر   .٤
  

  دارة رأس المال  إلاإلطار العام   )٣
  

في االلتزام بالمتطلبات التنظيمية في الدولة التي تعمل بھا وضمان احتفاظھا بمعدل  س المالالشركة لرأيتمثل الھدف الرئيسي إلدارة 
  مالھا وتعظيم قيمة المساھم.عبغرض دعم أمال جيد رأس

  

لھا أي وحدة من وحدات أعمال الشركة أو  تتعرض لدى الشركة إطار عام إلدارة المخاطر الداخلية يتم من خالله تحديد المخاطر التي
  لتي تتعرض لھا الشركة بصورة عامة باإلضافة إلى تحديد مدى تأثير تلك المخاطر على رأس المال االقتصادي. ا
  

تلتزم الشركة بشكل تام  .العملعليه في ضوء التغيرات في ظروف الالزمة التعديالت  بإجراءالمالي وتقوم  ھابإدارة ھيكل الشركةتقوم 
 السنتينر في أھدافھا أو سياساتھا أو عملياتھا خالل يمن جھات خارجية ولم يكون ھناك تغبمتطلبات رأس المال المفروضة عليھا 

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١في  نالمنتھيتي
  

   التنظيمياإلطار العام   )٤
    

 تھتم الجھات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين والمساھمين ومراقبتھا عن كثب وذلك لضمان أن الشركة
تدير األمور بشكل مرضي لصالحھم. في الوقت ذاته، تھتم الجھات التنظيمية أيضاً بضمان احتفاظ الشركة بمركز مالي مناسب يمكنھا 

  من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة الناتجة عن األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. 
  

ولة اإلمارات العربية المتحدة. ال تتطلب ھذه اللوائح اعتماد األنشطة ومراقبتھا التنظيمية داخل د المتطلباتتخضع عمليات الشركة إلى 
ً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر التخلف عن السداد والعجز عن السداد من جانب شركات التأمين  فقط ولكنھا تفرض أيضا

  وذلك للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند حدوثھا.
  

  الموجودات  التزاماتإدارة   )٥
  

تنشأ المخاطر المالية من أوضاع المخاطر المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية وجميعھا تكون معرضة 
لتغيرات السوق الخاصة والعامة. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا الشركة نظراً لطبيعة استثماراتھا والتزاماتھا، بمخاطر 

الموجودات التي تم وضعھا من  التزاماتة ومخاطر أسعار حقوق الملكية. تقوم الشركة بإدارة ھذه األوضاع ضمن إدارة أسعار الفائد
  وفقاً لعقود التأمين واالستثمار.   التزاماتھاقبل اإلدارة لتحقيق إيرادات من االستثمارات طويلة األجل تزيد عن 

  

إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى للشركة غير  يتم دمج إدارة الشركة لمطلوبات الموجودات مع
  . واالستثمارالمرتبطة بصورة مباشرة بمطلوبات التأمين 

  

 الموجودات جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين لضمان توفر التدفقات النقدية الكافية في اللتزاماتكما تشكل إدارة الشركة 
  كل فترة للوفاء بااللتزامات الناتجة عن التأمين.  

  

  مخاطر التأمين   ) أ
  

ط بتوقيت وتكرار وحجم تقبل الشركة مخاطر التأمين بموجب عقود التأمين المكتتبة. إن الشركة معرضة لمخاطر الشكوك التي تحي
  المطالبات بموجب ھذه العقود. 

  

  تقوم الشركة بالتأمين على األنواع التالية من عقود التأمينات العامة والتأمين على الحياة: 
  

  عقود التأمينات العامة   
   المسؤولياتتأمين  
 تأمين ضد الحوادث 
  تأمين الممتلكات 
   تأمين السيارات 
  التأمين الصحي  
 ن البحريالتأمي 
 التأمين الھندسي  

  
  عقود التأمين على الحياة   
   التأمين الجماعي على الحياة 
  االئتماني التأمين على الحياة 
 التأمين على األشخاص 



 ٢٢ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع. 
    

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤
  
  (تابع)الموجودات  التزاماتإدارة   )٥
  
  (تابع)مين مخاطر التأ  ) أ

  
تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا الشركة بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات الفعلية ودفعات االمتيازات أو توقيتھا عن 

واالمتيازات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات  وحجمھاالمطالبات حدوث التوقعات الخاصة بھا. ويتأثر ذلك بمدى تكرار 
  إلى ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية ھذه االلتزامات. الشركةلة األجل. وعليه، تھدف طوي

  
يتم الحد من التعرض للمخاطر أعاله من خالل عملية التنويع على مستوى محفظة كبيرة من عقود التأمين. كما تتم معالجة تغيير 

. تقوم الشركة ية التأمين باإلضافة إلى استخدام ترتيبات إعادة التأمينالمخاطر من خالل االختيار الدقيق والتنفيذ لتوجيھات استراتيج
عقود التأمين قصيرة األجل فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بتأمين الممتلكات والسيارات والتأمين البحري والتأمين ضد  بإصدارفقط 

  .الحوادث
    

ھما استراتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما ھو مبين  إن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة مخاطر التأمين لدى الشركة
  أدناه. 

  
  استراتيجية التأمين   

  
  التأمينات العامة   

  
إن الھدف من استراتيجية التأمين التي تتبعھا الشركة ھو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبير من المخاطر المماثلة. ويؤدي 

  بات نتائج ھذه المحافظ. ھذا األمر إلى تقليل تقل
  

 تقوم الشركة بوضع استراتيجية تأمين تحدد فئات األعمال التي يتم التأمين عليھا والدول التي يتم فيھا التأمين على األعمال والقطاعات
عمال المختلفة من ھذه االستراتيجية إلى موظفي التأمين في وحدات األيتم نقل  التي تكون فيھا الشركة مستعدة لتقديم خدمات التأمين.

 خالل سلطات التأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجبھا أعمال التأمين وفقاً لحجم وفئة األعمال والدولة التي تتم فيھا األعمال
مين وقطاع األعمال وذلك بھدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة. تبرم كافة عقود التأمينات العامة، باستثناء التأ

  البحري، لمدة سنة ويحق لشركات التأمين رفض التجديد أو تغيير شروط وبنود العقد عند التجديد. 
  

يمثل االنتقاء الطبي جزءاً من إجراءات التأمين لدى الشركة والتي يتم بموجبھا تحميل أقساط التأمين لتعكس الحالة الصحية للمتقدم 
ترتكز األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي تستند على الخبرة عن عائلته. و الطبي والتاريخبطلب التأمين 

ً لإلجراءات  السابقة والتوجھات الحالية. يتم تقييم العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقا
  الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادھا. 

  
  التأمين على الحياة   

  

تتم إدارة أعمال التأمين في كل وحدة من وحدات األعمال من خالل إدارة متخصصة في أعمال التأمين ذات الصلة ويكون لھذه اإلدارة 
صالحيات رسمية محددة وتضم موظفي تأمين مؤھلين وحاصلين على التدريب المناسب. يتم توثيق سياسة التأمين بصورة واضحة 

  والشروط المطبقة على المخاطر غير القياسية.     لبيان المخاطر غير المقبولة 
  

مناسبة. ويتم إجراء  الخاصة بالتسعير التزالفتراضات االتتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد أن 
. ويؤكد ھذا التحليل ا كان متوقععم في النتائج الفعلية ماديي تغير أ تحليل لتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة ما ھو مصدر توقع

  مدى مالئمة االفتراضات المستخدمة في التأمين والتسعير.    
  

 وتكرار حدوثھا المطالبات مبالغ
 

من المقبولة كما قامت بنفس الشيء داخل كل فئة مخاطر التأمين  طبيعة تنويع بغرض الخاصة بھا وضعت الشركة إستراتيجية التأمين
العديد ب وتكرار حدوثھا مبالغ المطالباتالمتوقعة. يمكن أن تتأثر النتيجة  للحد من التقلبات فيكبير من المخاطر إليجاد تنوع  الفئات

تقوم الشركة بأعمال التأمين على الممتلكات والسيارات والتأمين ضد الحوادث والتأمين البحري. تعتبر أعمال التأمين ھذه  عوامل.المن 
  تتم دراسة المطالبات وتسويتھا خالل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن ضده. عقود تأمين قصيرة األجل حيث
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  (تابع)الموجودات  التزاماتإدارة   )٥
  

 مبالغ المطالبات وتكرار حدوثھا (تابع)
  
  ممتلكاتال
  

مجموعات إلى أربع لكات تغطي مجموعة متنوعة من المخاطر، وبالتالي تنقسم عقود التأمين على الممتلكات التأمين على الممتإن فئة 
  . والسرقة الناتجة عن العوامل الجوية واألضراروتوقف العمل التجاري  الحريق وھي، المخاطرمن 

  
تكلفة إعادة بناء  إن .عليھا المؤمن محتوياتالو لممتلكاتالخاصة بايتم إبرام عقود التأمين ھذه بالرجوع إلى قيمة االستبدال التجارية 

 ھي العوامل توقف العمل التجاريعمليات  عادة تشغيلمحتويات والوقت المستغرق إلمقابل الاستبدال أو التعويض الممتلكات و
ناتجة عن ھذه العقود  منرة خسائر كبيلوقوع أكبر احتمال ينشأ  رئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات في ظل ھذه السياسات.ال

  ظروف الطقس.األضرار الناجمة عن وغيرھا من  واألضرار الناتجة عن الفيضاناتالعواصف الحرائق و
  

  السيارات
  

والتسبب في حدوث إعاقة ، بالسياراتعن الضرر الذي يلحق حاملي وثائق التأمين تعويض إلى  عقود التأمين على السياراتتھدف 
  سياراتھم. التي تلحق سرقةال وادث والحرائق أوالح منأخرى ألطراف 

  
  يتم وضع حدود وتوجيھات التأمين لتطبيق مجموعة مناسبة من معايير اختيار المخاطر.

  
ة التي تؤثر في تكاليف استبدال السيارات العوامل الرئيسييمثل كال من مستوى األحكام القضائية المتعلق بحاالت الوفيات واإلصابات و

  .الباتمستوى المط
  

  التأمين البحري
  

لوسائل النقل تھدف عقود التأمين البحري إلى تعويض حاملي العقود مقابل األضرار وااللتزامات التي تنشأ بسبب خسارة أو تلف 
  والحوادث البحرية التي يترتب عليھا خسارة كلية أو جزئية للشحنات.البحري 

  
ية تمثل في خسارة أو تلف السفن والحوادث التي يترتب عليھا خسارة كلية أو جزئية فيما يتعلق بالتأمين البحري، فإن المخاطر الرئيس

  للشحنات.
  

تھدف استراتيجية التأمين الخاصة بفئة التأمين البحري إلى ضمان التنويع الجيد للوثائق في ضوء السفن وطرق الشحن التي تخضع 
  للتأمين.

  
  الحوادثالتأمين ضد 

  

، مثل تعويض العمال والحوادث الشخصية وااللتزام العام تجاه طرف أخر وفقدان األموال، فإن الحوادثضد فيما يتعلق بفئة التأمين 
  مستوى الخسائر أو الضرر واألحكام القضائية المحتملة تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات.

  
التأمين والتعامل الفعال مع  إلعادةالخاصة بھا وترتيبات كافية تقوم الشركة بإدارة ھذه المخاطر من خالل استراتيجية التأمين 

يتم وضع حدود المطالبات. تسعى استراتيجية التأمين إلى ضمان التنوع الجيد لمخاطر التأمين في ضوء طبيعة وقيمة المخاطر. 
  وتوجيھات التأمين لتطبيق مجموعة مناسبة من معايير اختيار المخاطر.

  
  المطالبات والسعي إلى إجراء تسوية مبكرة لھا من أجل تقليل تعرضھا لتطورات غير متوقعة. عال بإدارةتقوم الشركة بشكل ف

  
  مقابل المطالبات الخاصة بكافة فئات األعمال. قدرتھا المالية على البقاء لدى الشركة ترتيبات إعادة تأمين كافية لحماية 

  
وكافية لكافة فئات األعمال بغرض الحد من الخسائر إلى مبلغ تراه اإلدارة  ةحصلت الشركة على تغطية إعادة تأمين غير متناسب

  مناسب. 
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   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
    

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤
  
  (تابع)إدارة مطلوبات الموجودات   )٥
  
  (تابع)مخاطر التأمين   ) أ

  
  تركز المخاطر

  
  ن عقود التأمين في الشرق األوسط وھو ما يشبه العام السابق.تتركز مخاطر التأمين الناتجة ع

  
   استراتيجية إعادة التأمين  

  

تقوم الشركة بإعادة التأمين على جزء من مخاطر التأمين التي تقوم بالتأمين عليھا وذلك بھدف مراقبة تعرضھا للخسارة وحماية 
  الموارد الرأسمالية. 

  

الخاص بإدارة المخاطر المالية. يوجد لدى  كما ھي مبينة في اإليضاحمخاطر االئتمان، على  إعادة التأمين المتنازل عنه يشتمل
يكون مسؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمين المقبولة والذي الشركة قسم إعادة التأمين 

ً لتلك المعايير. ويقوم ھذا القسم بصورة مستمرة بمتابعة األ وحداتمين من قبل ضافة إلى متابعة شراء إعادة التأباإل عمال طبقا
  برنامج إعادة التأمين.  التطورات في

  

بشراء مجموعة من عقود إعادة التامين المناسبة وغير المناسبة لتخفيض صافي تعرض الشركة ألي حدث. عالوة على الشركة تقوم 
إعادة  عقودين اختيارية في ظل بعض الظروف المحددة. وتخضع عملية شراء ذلك، يجوز لموظفي التأمين شراء عقود إعادة تأم

التأمين االختيارية إلى الموافقة المسبقة من القسم المعني وتتم مراقبة إجمالي نفقات إعادة التأمين االختياري بصورة منتظمة من قبل 
   قسم إعادة التأمين.

  
  حساسية أرباح وخسائر التأمين

  
: ٢٠١٣( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  أرباحمليون درھم  ٩١٫٢يات التأمين في النتائج المعلنة للشركة بلغت مساھمة عمل

  ). ال تتوقع الشركة أية تأثير ھام من عمليات التأمين لألسباب التالية:مليون درھم ٤٥٫٦
  

على أعمال التأمين حتفاظ العام من قبل في معدل االويتم المساھمة  )٪٤١: ٢٠١٣( ٪٥٠احتفاظ عام يبلغ  معدللدى الشركة 
برامج إعادة  في. إال أن مخاطر ھذه الفئة تخضع لتغطية كافية من خالل الفائض ٪١٠٠ بھا بلغ معدل االحتفاظحيث ي، السيارات

  الجسيم.التأثير المالي لحماية الشركة من تأمين الخسائر وذلك 
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   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
    

  ) إيضاحات (تابع
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤
  
  (تابع)إدارة مطلوبات الموجودات   )٥
  

  المخاطر المالية    ب)
  

  : وأنشطتھا التشغيلية جراء استخدامھا لألدوات المالية من إن الشركة معرضة للمخاطر األساسية التالية  
  

 مخاطر االئتمان؛ 
 مخاطر السيولة؛ 
  مخاطر السوق؛ و 
 المخاطر التشغيلية 
  

الشركة وسياساتھا والطرق أعاله ويصف أغراض  المذكورةلمخاطر الشركة لكل من ا تعرض حول معلومات اإليضاحھذا يقدم 
. ويتم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية ضمن لرأس المال الشركةقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة ل المستخدمة من قبلھا
   ھذه البيانات المالية.

  

  ئتمان مخاطر اال  )١
  

تتمثل مخاطر االئتمان بالمخاطر الناتجة عن تسبب أحد األطراف في أداة مالية ما في خسائر مالية للطرف األخر نتيجة عدم قدرته 
تتم متابعة مدى االلتزام بھذه السياسة ويتم بصفة منتظمة مراجعة التعرضات والمخالفات من أجل التعرف على  على الوفاء بالتزاماته.

  لة والتغيرات في بيئة المخاطر.مدى الص
  

لمخاطر االئتمان لدى فإن القيمة الدفترية تمثل أقصى تعرض فيما يتعلق بجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بھا الشركة، 
دة من قبل اإلدارة . يتم إيداع إعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين معتمالتقريرتاريخ ا ھو مبين في البيانات المالية في الشركة كم

  وتكون عادة شركات دولية ذات سمعة جيدة.  
  

وذلك  ،ان الناتجة عن المناطق الجغرافيةزات مخاطر االئتمورصد تركتقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركة إعادة التأمين المعنية 
  ة التأمين. لحد من تعرضھا لخسائر كبيرة نتيجة عدم الوفاء بالسداد من قبل شركات إعادبغرض ا

  
إعادة التأمين وتقوم بتحديث استراتيجية شراء عقود إعادة  اتشركللجدارة االئتمانية لفي تاريخ كل تقرير، تقوم اإلدارة بإجراء تقييم 

  التأمين والتأكد من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة إذا لزم األمر. 
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   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
    

  إيضاحات (تابع) 
  

  إدارة المخاطر (تابع)   .٤
  

  المخاطر المالية (تابع)   ب)
  

  مخاطر االئتمان (تابع)   )١
  

زات مخاطر االئتمان الجغرافي. فيما يلي تحليل لترك زات مخاطر االئتمان حسب القطاع وحسب الموقعترك تقوم الشركة بمتابعة
  بتاريخ التقرير: 

  األرصدة المصرفية والودائع القانونية  
  المدينة ذمم التأمين

  موجودات إعادة التأمين  والذمم المدينة األخرى
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
              

  ٤٧٫٥٥٠٫٦٧٩  ٥٩٫٤٧٢٫٠٣١  ١٣٢٫٨٦٥٫٥٣٣ ١٨٩٫٨٣٢٫٨٦٨  ١١١٫١٩٢٫٦١٧ ٨٦٫٠١٤٫٨٣٥  القيمة الدفترية
  =========  =========  =========  =========  =========  ========  

              حسب القطاع التركيز
  المؤسسات المالية/ -

  ٤٧٫٥٥٠٫٦٧٩  ٥٩٫٤٧٢٫٠٣١  ٣٥٫٩١٥٫٠٤١  ٣٢٫٧٠٢٫٨٢٩  -  ١٨٫٦٠٠٫٠٠٠  شركات إعادة التأمين   
  -  -  ٢٣٫٩٠٧٫٧٥١ ٢٣٫٢٩١٫٣٤١  ١١١٫١٩٢٫٦١٧ ٦٧٫٤١٤٫٨٣٥  البنوك -
  -  -  ٥٫٥٤٩٫١٥٢  ٣٫٨٤٩٫٥٧٧  -  -  العقارات -
  -  -  ٢٥٫٤٢٤٫٨٨٨  ٤٤٫٣٧١٫١٩٦  -  -  الخدمات -
  -  -  ٤٢٫٠٦٨٫٧٠١  ٨٥٫٦١٧٫٩٢٥  -  -  أخرى -
  ---------------- ------------ ----  ---------------- ------------ ----  ----------- ----  ----- ----------  

  ٤٧٫٥٥٠٫٦٧٩  ٥٩٫٤٧٢٫٠٣١  ١٣٢٫٨٦٥٫٥٣٣ ١٨٩٫٨٣٢٫٨٦٨  ١١١٫١٩٢٫٦١٧ ٨٦٫٠١٤٫٨٣٥  إجمالي القيمة الدفترية
  =========  =========  =========  =========  =========  ========  
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  إلى مخاطر االئتمان في نھاية السنة.  تعتبر فئة األدوات المالية المذكورة أعاله أفضل ما يمثل تعرض الشركة األقصى
    

والذمم المدينة األخرى وموجودات إعادة التأمين على أساس مكان إقامة  المدينة التأمين لذممزات حسب الموقع يتم قياس الترك
 ھة المصدرةزات حسب الموقع لالستثمارات غير المحتفظ بھا للمتاجرة على أساس موقع الجطراف المقابلة. ويتم قياس التركاأل

  للضمان.
  

  :ن المدينة والذمم المدينة األخرىذمم التأميعمار ألفيما يلي تحليل 
  

  انخفاض القيمة   اإلجمالي   انخفاض القيمة   اإلجمالي   
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم   درھم   درھم   درھم   
          

  -  ٣٩٫٢٢٠٫٣٨٢  -  ٣٦٫٣٨٤٫٤٤٩  يوماً  ٣٠-٠من 
  -  ٤١٫٢٧٤٫٤٤٢  -  ٣٩٫٨٧٤٫٥٦٧  يوماً  ١٢٠- ٣١من 
  -  ٤٢٫٤٥٣٫٣٨١  -  ٩٩٫٠٧٦٫٢٦٦  يوماً  ٣٦٥-١٢١من 

  )١٢٫٩٥٧٫١٦١(  ٩٫٩١٧٫٣٢٨  )١٣٫٩٧٦٫٣٣٣(  ١٤٫٤٩٧٫٥٨٦  يوماً  ٣٦٥أكثر من 
  ------------------  ------ -- ------ -- ---  -------- - ---------   ------------- -----  
  ١٢٫٩٥٧٫١٦١(  ١٣٢٫٨٦٥٫٥٣٣  )١٣٫٩٧٦٫٣٣٣(  ١٨٩٫٨٣٢٫٨٦٨(  
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 ٢٧ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
    

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤

  
  المخاطر المالية (تابع)   ) ب
  

  مخاطر السيولة    )٢
  

تتم مراقبة متطلبات السيولة  المالية. ھااتمطلوبالمرتبطة بتتمثل مخاطر السيولة بمخاطر مواجھة الشركة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا 
  عند استحقاقھا.  تالتزاماأي بصورة يومية وتحرص اإلدارة على ضمان وجود األموال الكافية للوفاء ب

  
  بيان االستحقاقات   
    
صومة المتبقية. ويتم معاملة اللتزامات التعاقدية غير المخإلى اطلوبات المالية للشركة استناداً يلخص الجدول أدناه بيان استحقاقات الم  

  بموجب إشعار كما لو كان قد تم تقديم اإلشعار فوراً.  سدادھا يتمالمبالغ التي 
  

  
  مخاطر السوق  )٣
  

تلك  كانتسواء  ة نتيجة للتغيرات في أسعار السوق،من تقلب قيمة األدوات المالي التي قد تنتج المخاطربمخاطر السوق  تتمثل
ثر على كافة األوراق المالية التي يتم المتاجرة داة أو عوامل أخرى تؤنھا أو مصدر األاألداة المالية بعيب متعلقةالتغيرات نتيجة لعوامل 

بھا في السوق. تعمل الشركة على الحد من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خالل المراقبة المستمرة 
تغيرات لشركة بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تقوم ا ذلك،للتطورات في أسواق األسھم والسندات المحلية. باإلضافة إلى 

  المستثمر بھا. ويشمل ذلك إجراء تحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركات سوق األسھم والسندات،
  

  مخاطر العمالت   أ) 
  

صرف العمالت األجنبية وتنشأ  من تقلب قيمة األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار التي قد تنتج المخاطربتتمثل مخاطر العمالت 
  من األدوات المالية بالعمالت األجنبية. إن العملة الرسمية للشركة ھي الدرھم اإلماراتي. 

  
وبالتالي فإن تعرض  ي،درھم اإلماراتالصرف  سعرأمام إن التعرضات الھامة للشركة تتم بالدوالر األمريكي والمثبت سعر صرفه 

  ية محدود إلى ذلك المدى. كما أن كافة ترتيبات إعادة التأمين تقريباً تتم بالدوالر األمريكي. لمخاطر العمالت األجنب الشركة
  

    التدفقات النقدية التعاقدية    
  ----------------------------------------------- ----------------------------------------------  
  
  تريةالقيمة الدف  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

إجمالي التدفقات 
  النقدية التعاقدية

  أقل من
١٨٠  ً   يوما

 يوماً  ١٨٠من 
  سنوات ٥-١ إلى سنة واحدة

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            

            المطلوبات
  ذمم التأمين الدائنة وذمم 

  -  - )٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩( )٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩( ٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩  ائنة أخرىد 

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

        
  
  القيمة الدفترية  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

إجمالي التدفقات 
  النقدية التعاقدية

  أقل من
١٨٠  ً   يوما

 يوماً  ١٨٠من 
  سنوات ٥-١ إلى سنة واحدة

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  

            

            المطلوبات
  ذمم التأمين الدائنة وذمم

  -  -  )١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤(  )١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤(  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  ائنة أخرىد  

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



 ٢٨ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
    

  إيضاحات (تابع) 
  
  إدارة المخاطر (تابع)   .٤

  
  المخاطر المالية (تابع)   ) ب
  

  مخاطر السوق (تابع)    )٣
  

  مخاطر أسعار الفائدة   ب) 
  

نظراً للتغيرات في أسعار الفائدة  ماداة مالية ألقيمة التدفقات النقدية المستقبلية  التقلب فيمخاطر في أسعار الفائدة  تتمثل مخاطر
  السوقية. 

  
، تراوحت أسعار الفائدة للودائع الثابتة من ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ودائعھا المصرفية. في بيرتبط تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدة 

  .سنوياً) ٪٢٥.٢ إلى ٪٢: ٢٠١٣ويا (سن ٪١.٦إلى  ٪١
  

نقطة أساس على مدى السنة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى، كان سيؤدي ذلك إلى  ١٠٠ أسعار الفائدة بمقدار انخفضتفي حال 
وبالمثل فإن  درھم). ٢٢٣٫٤٧٦ :٢٠١٣درھم ( ١٨٦٫٢٦٤بما يقارب  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في  أرباحصافي انخفاض 

  العكسي.بنفس الدرجة ولكن في االتجاه  على األرباح في أسعار الفائدة كان سيؤدي إلى التأثيرنقطة أساس  ١٠٠زيادة بمقدار ال
  

   األسھم سعارأمخاطر   ج) 
    

ثناء نتيجة للتغيرات في أسعار السوق (باستما مالية ة عن تقلب القيمة العادلة ألداة بالمخاطر الناتج أسعار األسھمتتمثل مخاطر 
األداة المالية ب متعلقةتلك التغيرات نتيجة لعوامل  كانتسواء  مالت األجنبية)،التغيرات الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر الع

  ثر على كافة األدوات المالية المماثلة التي يتم المتاجرة بھا في السوق. ؤبعينھا أو مصدر األداة أو عوامل أخرى ت
  

  بالموجودات والمطلوبات المالية التي قد تتقلب قيمتھا نتيجة للتغيرات في أسعار السوق.  أسعار األسھمكة لمخاطر يرتبط تعرض الشر
  

من إدارة تلك المخاطر من خالل وضع ومراقبة األھداف  أسعار األسھمبمخاطر  يتعلقتتطلب السياسة المتبعة من قبل الشركة فيما 
ووضع خطط متنوعة وحدود لالستثمار في كل قطاع أو سوق. ال تختلف القيم العادلة  ايھعل المفروضة قيودوال اتاالستثمار

  . الدفتريةللموجودات المالية عن قيمھا 
  

  الحساسيات
 يوضح. نوع األعماليوضح الجدول المبين أدناه نتائج اختبار الحساسية لألرباح أو الخسائر وحقوق الملكية الخاصة بالشركة حسب 

   سعار الناتجة عن تأثير التغيرات في ھذه العوامل على استثمارات الشركة: األتأثير التغيرات في عوامل مخاطر  تحليل الحساسية
  

  سعار األفي  ٪١٠بنسبة  االنخفاض    سعار األفي  ٪١٠الزيادة بنسبة   
    األرباح أو الخسائر  

  حقوق الملكية
    األرباح أو الخسائر  

  حقوق الملكية
  درھم    درھم   درھم درھم  

             ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  )٥٫٥٨١٫٠٩٤(  -    ٥٫٥٨١٫٠٩٤  -  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  -  )١٣٫٩٣٤٫٢٦٣(    -  ١٣٫٩٣٤٫٢٦٣  الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 
            

             ٢٠١٣ديسمبر  ٣١
  )٢٤٢٫٢٥٠(  -    ٢٤٢٫٢٥٠  -  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  -  )١٧٫٤١٢٫١٠٦(    -  ١٧٫٤١٢٫١٠٦  الخسائر وأالقيمة العادلة من خالل األرباح 



 ٢٩ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
        

  مخاطر (تابع) الإدارة   . ٤
    

  المخاطر المالية (تابع)    ب)
  

  المخاطر التشغيلية )٤
  

تنتج عن تعطل النظام أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في  التي قدخسارة تتمثل المخاطر التشغيلية بمخاطر ال
قد يكون لھا  وأحال عدم قدرة األنظمة الرقابية على أداء المھام المطلوبة، يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية ضرراً لسمعة الشركة 

  إلى تكبد خسائر مالية.تؤدي  أو من الممكن أنتبعات قانونية أو تنظيمية 
  

إال أنه من خالل وضع نظام رقابي صارم ومراقبة ومواجھة المخاطر  قضاء على كافة المخاطر التشغيليةال يمكن أن تتوقع الشركة ال
  المحتملة، يمكن للشركة إدارة تلك المخاطر.

  
لمھام والتحكم في الدخول على األنظمة وتحديد دليل تفصيلي للنظم واإلجراءات تتضمن كيفية الفصل الفعال بين ابتحتفظ الشركة 

الصالحيات وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وإجراءات التقييم إلخ. تتم مراقبة مخاطر األعمال مثل التغيرات في بيئة األعمال 
  زانية التقديرية. والتغيرات التكنولوجية والتغيرات في مجال األعمال من خالل التخطيط االستراتيجي للشركة وإعداد المي

  
  استخدام التقديرات واألحكام   . ٥

    
التقديرات تشتمل على قياس مخصصات عقود التأمين  فيإن مجاالت أعمال الشركة التي تنطوي على مصادر رئيسية لعدم اليقين 

  وتحديد القيم العادلة لألدوات المالية. 
    

  قياس مخصصات عقود التأمين 
  

يد من التفاصيل حول السياسة المحاسبية الخاصة بالشركة والمتعلقة باحتساب عقود التأمين. إن (أ) المز ٣ اإليضاحيتضمن 
  . ١٥ اإليضاحاالفتراضات الرئيسية الموضوعة فيما يتعلق بمطلوبات عقود التأمين مدرجة في 

  
  تصنيف عقود التأمين

  
  ين الھامة من حامل عقد التأمين إلى الشركة. يتم تصنيف العقود كعقود تأمين عندما يتم بموجبھا تحويل مخاطر التأم

  
ھناك عدد من العقود التي تم بيعھا والتي تقوم الشركة بموجبھا بوضع أحكام حول مستوى مخاطر التأمين التي تم تحويلھا. ويتم تقييم 

الشركة ملتزمة فيھا بدفع مكانية وجود سيناريوھات ذات طبيعة تجارية تكون ر إمستوى مخاطر التأمين من خالل األخذ باالعتبا
تعويضات إضافية ھامة. تتمثل ھذه التعويضات بتلك التي تزيد عن المبالغ مستحقة الدفع فيما لو لم يكن قد وقع الحدث المؤمن عليه. 

الخدمات ھذه المبالغ اإلضافية مطلوبات التعويضات وتكاليف التقييم وال تتضمن خسائر القدرة على تحميل حامل العقد نفقات  تتضمن
  المستقبلية.   

  
  قيد التسوية سواء تم اإلبالغ عنھا أو لم يتم   المطالباتمخصص 

  
يتطلب من اإلدارة وضع أحكام ھامة عند تقدير المبالغ المستحقة إلى حاملي العقود والناتجة عن المطالبات بموجب عقود التأمين. 

عديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وھامة من األحكام على افتراضات ھامة حول ال بالضرورة التقديراتترتكز ھذه 
  وعدم اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.  

  
 بيان المركز الماليغ عنھا في تاريخ وبصورة محددة، يجب وضع تقديرات إلجمالي التكلفة المتوقعة للتعويضات التي تم اإلبال

. تتمثل الطريقة األساسية المتبعة من بيان المركز الماليوإلجمالي التكلفة المتوقعة للتعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ 
سوية المطالبات السابقة لتوقع قبل اإلدارة لتقدير تكلفة التعويضات المبلغ عنھا والمتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا باستخدام طرق ت

  . ١٥ اإليضاحفي  بيانھاسوية المطالبات المستقبلية ويتم التوجھات لت
  

مطالبات التأمين بتقدير  يتم تقدير المطالبات التي تخضع ألحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة منفردة. عادة يقوم خبير تسوية
ة بمراجعة مخصصاتھا المتعلقة بالمطالبات المتكبدة والمطالبات المتكبدة ولم يتم تعويضات الممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظم

    عنھا.اإلبالغ 



 ٣٠ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
        

  استخدام التقديرات واألحكام (تابع)  .٥
  

  تصنيف األدوات المالية
  

  انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة
  

قابل للتحصيل فيما يتعلق بذمم التأمين المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. لتحديد ما إذا يتم تقدير المبلغ ال
كانت ذمم التأمين المدينة قد تعرضت النخفاض القيمة، يتطلب ذلك قيام الشركة بتقييم الوضع االئتماني والسيولة لحاملي وثائق التأمين 

 ٢٠١٣التأمين، ومعدالت االسترداد السابقة، بما في ذلك االستقصاءات المفصلة التي تمت خالل عام  وشركات التأمين وشركات إعادة
والمالحظات الواردة من الشؤون القانونية. يتم االعتراف بالفروق بين المبالغ المقدر تحصيلھا والقيمة الدفترية كمصروف ضمن 

المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة ضمن  األرباح أو الخسائر. سوف يتم االعتراف بأي فروق بين
  األرباح أو الخسائر في وقت التحصيل.

  
: ٢٠١٣درھم ( ١٣٫٩٧٦٫٣٣٣ بلغ ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا من ذمم التأمين المدينة كما في  إن

  درھم). ١٢٫٩٥٧٫١٦١
  

  اختبار كفاية المطلوبات
  
كفاية مطلوبات عقود التأمين. تستفيد الشركة من  ضمانإجراء اختبارات كفاية المطلوبات من أجل  ،ماليم بتاريخ بيان كل مركز يت

المستقبلية وإدارة المطالبات والمصروفات اإلدارية باإلضافة إلى إيرادات االستثمار من التعاقدية ات النقدية قأفضل تقديرات التدف
  تحميل أي عجز على األرباح أو الخسائر. الحالفي . يتم المطلوباتي مثل تلك المطلوبات، عند تقييم كفاية الموجودات التي تغط

  
  تقييم العقارات االستثمارية

  
مستقلة يكون لديھا المؤھالت المھنية المناسبة المعترف بھا  خارجية تقييم شركةبل العادلة للعقارات االستثمارية من قالقيمة  يتم تحديد

ً تقوم شركة التقييم المستقلة لخبرة السابقة في تقييم عقارات تقع في نفس موقع العقار الخاضع للتقييم ومن نفس الفئة. وا بتحديد سنويا
   .لمحفظة العقارات االستثمارية للشركة القيمة العادلة

  
  ملحوظةالھامة غير ال مدخالتالوالتقييم  أسلوب

  
مة العادلة للعقارات االستثمارية باإلضافة إلى المدخالت الھامة غير يلمستخدم في قياس القيوضح الجدول التالي أسلوب التقييم ا

  الملحوظة التي تم استخدامھا.
  

  أخذت الشركة أعلى وأفضل قيم عادلة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لعقاراتھا االستثمارية.
   

  
  

  أسلوب التقييم
  

  ھامة غير ملحوظة مدخالت
غير الملحوظة الھامة  المدخالتالعالقة بين 

  القيمة العادلةوقياسات 
      
  تزيد/تنقص القيمة العادلة المقدرة في حال:    
كان معدل الزيادة المتوقع إليجارات السوق  -  السوق إليجاراتمعدل الزيادة المتوقع  -  ) طريقة تقييم الدخل١

  أعلى
كانت معدالت الخصم الخاضعة للتعديل وفقاً  -

  أقل/أعلى للمخاطر
تقييم من خالل مقارنة الطريقة ) ٢

  المبيعات
- ً   للمخاطرمعدل خصم يخضع للتعديل وفقا
  عقارات تملك حر -

  العقار ال يندرج ضمن فئة التملك الحركان  -
يخضع ألي تعھدات وحقوق العقار كان  -

  والتزامات
خضع لتعھدات أو حقوق والتزامات يال  -  ) طريقة القيمة السوقية٣

  طراف أخرى أل
  صالحية قانونية ونظامية -
  حالة العقار -
  الخاضعة للمقارنةقيمة المبيعات للعقارات  -

ألية إشعارات/أحكام قانونية  يخضع العقاركان  -
  ذات تأثير سلبي

  أية عيوب/أضرار هالعقار يشوبكان  -
العقار يخضع للتقلبات في قيمة المبيعات كان  -

  .في المنطقة الخاصة بالعقارات المجاورة
  



 ٣١ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  
   التصنيف المحاسبي للموجودات المالية والمطلوبات المالية  .٦

  
  البنود في بيان المركز المالي وفئات األدوات المالية.  مجموعة يقدم الجدول أدناه مطابقة بين

      
القيمة العادلة من   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

رباح أو خالل األ
  الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

  األخرىالشاملة 

  
  بالتكلفة 
  المطفأة 

  إجمالي 
  القيمة 

  الدفترية 
   درھم   درھم   درھم   درھم  

          الموجودات المالية
 ١٨٩٫٨٣٢٫٨٦٨  ١٨٩٫٨٣٢٫٨٦٨  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 ١٩٥٫١٥٣٫٥٦٥  -  ٥٥٫٨١٠٫٩٣٩  ١٣٩٫٣٤٢٫٦٢٦  ية األوراق المالية االستثمار
  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية

  ٧٦٫١١٤٫٨٣٥  ٧٦٫١١٤٫٨٣٥  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
   ----------------  -----------------   ----------------   ----------------  

 ٤٧١٫١٠١٫٢٦٨  ٢٧٥٫٩٤٧٫٧٠٣  ٥٥٫٨١٠٫٩٣٩  ١٣٩٫٣٤٢٫٦٢٦  إجمالي الموجودات المالية
  =========  =========  =========  =========  
          

          المطلوبات المالية
 ٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩  ٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

   ----------------   ----------------   ----------------   ----------------  
 ٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩  ٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩  -  -  لماليةا المطلوباتإجمالي 

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

القيمة العادلة من   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
خالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من 
خالل اإليرادات 

  األخرىالشاملة 

  
  بالتكلفة 
  المطفأة 

  إجمالي 
  القيمة 

  الدفترية 
  درھم   درھم   درھم   درھم   

          الموجودات المالية
 ١٣٢٫٨٦٥٫٥٣٣  ١٣٢٫٨٦٥٫٥٣٣  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 ١٧٦٫٥٤٣٫٥٥٨  -  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  األوراق المالية االستثمارية 
  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية

 ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  ----------- -----  -------- -----   ----------------   ---------------- 

 ٤٢٠٫٧٠٣٫٧٠٨  ٢٤٤٫١٦٠٫١٥٠  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  المالية الموجوداتإجمالي 
  =========  =======  =========  =========  
          
          

          المطلوبات المالية
 ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  -  -  ة األخرىذمم التأمين الدائنة والذمم الدائن

   ----------------   ----------------   ----------------   ---------------- 
 ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  -  -  إجمالي المطلوبات المالية

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

  القيمة العادلة لألدوات المالية   .٧
  

ادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم تداولھا في أسواق نشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض ترتكز القيم الع
  بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب تقييم أخرى. الشركةاألسعار المقدمة من الوسطاء. فيما يتعلق باألدوات المالية األخرى، تقوم 

  

ية التي يتم تداولھا بصورة نادرة ولديھا شفافية أسعار ضئيلة، تكون القيمة العادلة أقل موضوعية وتتطلب فيما يتعلق باألدوات المال
درجات متفاوتة من األحكام التي تستند إلى السيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر 

  على األداة المحددة. 
  

القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في تحديد بقياس  الشركةتقوم 
  القياسات. 

  

 : السعر السوقي المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مطابقة. ١المستوى 



 ٣٢ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع. 
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  (تابع)ات المالية القيمة العادلة لألدو  .٧
  

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة  ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 
غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق 

دوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون نشطة أل
 فيھا جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

  

كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على مدخالت ال : المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على ٣المستوى 
ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم 

ة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار تقييمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھام
  االختالفات بين األدوات.

  

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة  ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 
سعار السوق المدرجة في أسواق غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أ

نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون 
 فيھا جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

  

ون غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على مدخالت ال : المدخالت التي تك٣المستوى 
ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم 

تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار  تقييمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث
 االختالفات بين األدوات.

  

تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لھا أسعار سوقية 
اليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر ملحوظة. تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أس

وفروق االئتمان وعوامل أخرى ُتستخدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار صرف العمالت األجنبية 
  وأسعار ومؤشرات أسعار األسھم والتقلبات المتوقعة في األسعار والربط بينھا. 

  

من أساليب التقييم ھو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه إن الھدف 
  لتحويل االلتزام بموجب معاملة نظامية بين مشاركين في السوق في تاريخ القياس. 

  

   مة العادلةالنظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات/المطلوبات التي يتم قياسھا بالقي  أ)
  

النظام المتدرج للقيمة  المستوى فيالتقرير حسب  تاريخبالقيمة العادلة في  التي يتم قياسھاتحليالً لألدوات المالية  التالي يوضح الجدول
  . تستند المبالغ على القيم المعترف بھا في بيان المركز المالي.القيمة العادلة تصنيف قياسات في العادلة التي يتم

  

          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ يكما ف
  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   الموجودات المالية

  درھم  درھم  درھم  درھم  
         

  ١٣٩٫٣٤٢٫٦٢٦  ٣٫٠٠٤٫١٧٢  -  ١٣٦٫٣٣٨٫٤٥٤  موجودات مالية -القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
   -  األخرىالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة 

  ٥٥٫٨١٠٫٩٣٩  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  -  ٥٣٫٤٧٠٫٩٣٩  وجودات مالية م   
   ------ - --- ------ ------  ----- ------   -------- ----- -- ---   -------- -------- -----  

  ١٩٥٫١٥٣٫٥٦٥  ٥٫٣٤٤٫١٧٢  -  ١٨٩٫٨٠٩٫٣٩٣  
          الموجودات غير المالية 

  ٧٠٫٣٩٠٫٠٠٠  ٧٠٫٣٩٠٫٠٠٠  -  -  العقارات االستثمارية 
  ------------------- ------  ----- ------  -------- ---------------  -------- ------------ -----  

  ٢٦٥٫٥٤٣٫٥٦٥  ٧٥٫٧٣٤٫١٧٢  -  ١٨٩٫٨٠٩٫٣٩٣  
  ==============  ======  =============  ==============  

         ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   الموجودات المالية

  درھم  درھم  درھم  رھمد  
          

  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  ٣٫١٧٥٫٠٧٠  -  ١٧٠٫٩٤٥٫٩٨٨  موجودات مالية -القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ة األخرىالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشامل

  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  -  ٨٢٫٥٠٠  موجودات مالية  -    
   ----- -- -- ------- -----   ----- ----- ----   ------------- ----   -- ------ -------- ----  

  ١٧٦٫٥٤٣٫٥٥٨  ٥٫٥١٥٫٠٧٠  -  ١٧١٫٠٢٨٫٤٨٨  
          الموجودات غير المالية 

  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  العقارات االستثمارية 
   ---- --- --------- -----   -------- ------   -------- -- ----- ----  ------ -- ------ ------  

  ٢٠٩٫٥٤٣٫٥٥٨  ٣٨٫٥١٥٫٠٧٠  -  ١٧١٫٠٢٨٫٤٨٨  
 ============  ========  ==========  ===========  



 ٣٣ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع. 
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   .٧
  

   األدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة  ب)
  

النظام المتدرج  المستوى فيحسب  ويحللھابالقيمة العادلة  التي ال يتم قياسھاية لألدوات المال القيم العادلة التالي يوضح الجدول
  . القيمة العادلة تصنيف قياسات هفي يتم الذيللقيمة العادلة 

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 

  
  

  ١المستوى 
  

  ٢المستوى 
  

  ٣المستوى 
  إجمالي 

  القيمة العادلة
  إجمالي 

  القيمة الدفترية 
            

            المالية الموجودات
  ٧٦٫١١٤٫٨٣٥  ٧٦٫١١٤٫٨٣٥  -  ٧٦٫١١٤٫٨٣٥  -  النقد واألرصدة المصرفية
  ذمم التأمين المدينة والذمم 

  ١٨٩٫٨٣٢٫٨٦٨  ١٨٩٫٨٣٢٫٨٦٨  -  ١٨٩٫٨٣٢٫٨٦٨  -  المدينة األخرى  
  ------- ----   -------- ---- -----   ------- ----   -------------- ---  ----------- -------   
  -  ٢٦٥٫٩٤٧٫٧٠٣ ٢٦٥٫٩٤٧٫٧٠٣  -  ٢٦٥٫٩٤٧٫٧٠٣  
  ======  =========  ======  =========  ==========  

        

         المطلوبات المالية
  ذمم التأمين الدائنة والذمم  

  ٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩  ٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩  -  ٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩  -  الدائنة األخرى  
  ======  ==========  ======  =========  ==========  
  ٢٠١٣ر ديسمب ٣١

  

  
  

 ١المستوى
  

 ٢المستوى
  

  ٣المستوى 
  إجمالي 

  القيمة العادلة
  إجمالي 

  القيمة الدفترية 
            

            الموجودات المالية
  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  -  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  -  النقد واألرصدة المصرفية
  ذمم التأمين المدينة والذمم 

  ١٣٢٫٨٦٥٫٥٣٣  ١٣٢٫٨٦٥٫٥٣٣  -  ١٣٢٫٨٦٥٫٥٣٣  -  المدينة األخرى  
   -----------   -------- - --- -----    -----------    --------------- -- -------- -- -------   
  -  ٢٣٤٫١٦٠٫١٥٠  ٢٣٤٫١٦٠٫١٥٠  -  ٢٣٤٫١٦٠٫١٥٠  
  ======  =========  ======  =========  =========  

            

            المطلوبات المالية
  ذمم التأمين الدائنة والذمم  

  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  -  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  -  ئنة األخرىالدا  
  ======  =========  ======  =========  =========  

  

 فيما يتعلق بالموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأة التي لھا طبيعة قصيرة األجل (حتى سنة واحدة)،  )١
  ية مساوية لقيمتھا العادلة.  ترى اإلدارة أن القيمة الدفتر

  

 يتم تقدير القيم العادلة للودائع من البنوك باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة مع تطبيق األسعار المقدمة للودائع ذات فترات  )٢
مستحق الدفع في تاريخ  االستحقاق والشروط المماثلة. يتم اعتبار أن القيمة العادلة للودائع مستحقة الدفع عند الطلب ھي المبلغ

    التقرير.



 ٣٤ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
 

  الممتلكات والمعدات  . ٨
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم   درھم   إيضاح  
        

  ١٣٫٧٩٩٫١٩١  ١٤٫٧١٥٫٧٣٦  ٣-٨  الموجودات التشغيلية
  ١٫٢٥١٫٧٠٦  ٢٫٠٦٢٫٦٥٧  ١-٨  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز

     --------- ------   --------- -----  
  ١٥٫٠٥٠٫٨٩٧  ١٦٫٧٧٨٫٣٩٣    ديسمبر ٣١في 

    =========  ========  
  
  مليون درھم يتعلق بتكلفة متكبدة لتطوير برامج داخلية. ٢تشتمل األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز على مبلغ   ١-٨

    

  الموجودات غير الملموسة  ٢-٨
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  درھم   درھم   إيضاح  
        
  ٦٤٦٫٧٣٣  ١٫٦٦٢٫٥٢٧  ٣-٨  والتراخيص امج الكمبيوتربر
    =======  ======  
    

  الموجودات التشغيلية  ٣-٨
 

  األراضي  
  أثاث

  أجھزة حاسب آلي  سيارات  معدات مكتبية  وتركيبات

مجموع 
 الموجودات
التشغيلية 
  الملموسة

الموجودات 
  غير الملموسة

  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم درھم 
                التكلفة

  ٦٠٣٫٨٠٠  ١٥٫٥٨٠٫٠١٧  ٦٫٦٠٤٫١٥٥  ٣٢٧٫٦٥٠  ١٫٢٣٦٫٧٩١  ٥٫٧٥٥٫٠٤٦  ١٫٦٥٦٫٣٧٥  ٢٠١٣يناير  ١في 
  ٢٤٤٫٤٣٤  ٥٫٦٨٦٫٨١٤  ٨٨٠٫٨٨١  ٤٤٫٥٠٠  ٨٢٣٫٥٨٢  ٣٫٩٣٧٫٨٥١  -  اإلضافات 
  -  )١١٣٫٤٩٠(  -  )١٢٫٠٠٠(  )٩٩٫٣٥٠(  )٢٫١٤٠(  -  االستبعادات

  ------- ------  -------------  -------------   ----------  ------ --------  ------ ---------  ----- ------  
  ٨٤٨٫٢٣٤  ٢١٫١٥٣٫٣٤١  ٧٫٤٨٥٫٠٣٦  ٣٦٠٫١٥٠  ١٫٩٦١٫٠٢٣  ٩٫٦٩٠٫٧٥٧  ١٫٦٥٦٫٣٧٥  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

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

  ٨٤٨٫٢٣٤  ٢١٫١٥٣٫٣٤١  ٧٫٤٨٥٫٠٣٦  ٣٦٠٫١٥٠  ١٫٩٦١٫٠٢٣  ٩٫٦٩٠٫٧٥٧  ١٫٦٥٦٫٣٧٥  ٢٠١٤يناير  ١في 
  ١٫٤٦١٫٧٩٧  ٤٫٧٠٦٫٤٩٣  ٤٤٥٫٢٤٢  -  ٢٣٨٫٤٦٠  ٤٫٠٢٢٫٧٩١  -  اإلضافات 
  -  )٤٧٫٨٥٤(  -  -  )٢٢٫٥٢٩(  )٢٥٫٣٢٥(  -  تاالستبعادا

  -------------  ---------- -----  -------------  --- --------  ------ --------  --------- ------  ---------- ----  
  ٢٫٣١٠٫٠٣١  ٢٥٫٨١١٫٩٨٠  ٧٫٩٣٠٫٢٧٨  ٣٦٠٫١٥٠  ٢٫١٧٦٫٩٥٤  ١٣٫٦٨٨٫٢٢٣  ١٫٦٥٦٫٣٧٥  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

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

                االستھالك واإلطفاء
  ٥٠٫٣١٧  ٤٫١٢٣٫٦١٢  ٢٫٢٧٩٫٦٣٨  ٦١٫٤٦٦  ٥٨٤٫٣٤٤  ١٫١٩٨٫١٦٤  -  ٢٠١٣يناير  ١ي ف

  ١٥١٫١٨٤  ٣٫٣٤٠٫٧٦٠  ١٫٩١٦٫١٤٤  ٨٢٫٦٢١  ٢٧٢٫٠٧٠  ١٫٠٦٩٫٩٢٥  -  المحمل على السنة  
  -  )١١٠٫٢٢٢(  -  )١٢٫٠٠٠(  )٩٨٫١٦٣(  )٥٩(  -  عند االستبعادات

   ------------  ----- --------  -------- ---  ----- -----  ------ -------  ----- --------  ----- ------  
  ٢٠١٫٥٠١  ٧٫٣٥٤٫١٥٠  ٤٫١٩٥٫٧٨٢  ١٣٢٫٠٨٧  ٧٥٨٫٢٥١  ٢٫٢٦٨٫٠٣٠  -  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

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

  ٢٠١٫٥٠١  ٧٫٣٥٤٫١٥٠  ٤٫١٩٥٫٧٨٢  ١٣٢٫٠٨٧  ٧٥٨٫٢٥١  ٢٫٢٦٨٫٠٣٠  -  ٢٠١٤يناير  ١في 
  ٤٤٦٫٠٠٣  ٣٫٧٤٣٫٤٠٧  ١٫٩٤٤٫٧٠٧  ٩٠٫٠٣٨  ٣٤٩٫٣٠٥  ١٫٣٥٩٫٣٥٧  -  المحمل على السنة  

  -  )١٫٣١٣(  -  -  )٢٧١(  )١٫٠٤٢(  -  عند االستبعادات
   ------------  ---------- ----  ----------- ---  ------- -----  ------- -------  ------- --------  -------- ---  

  ٦٤٧٫٥٠٤  ١١٫٠٩٦٫٢٤٤  ٦٫١٤٠٫٤٨٩  ٢٢٢٫١٢٥  ١٫١٠٧٫٢٨٥  ٣٫٦٢٦٫٣٤٥  -  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
   ------------  ----- --------  ----------- ---  ----- -----  ------ -------  -------- -------  --------- --  
                

                القيم الدفترية
  ٦٤٦٫٧٣٣  ١٣٫٧٩٩٫١٩١  ٣٫٢٨٩٫٢٥٤  ٢٢٨٫٠٦٣  ١٫٢٠٢٫٧٧٢  ٧٫٤٢٢٫٧٢٧  ١٫٦٥٦٫٣٧٥  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

  ========  ========  ========  ======  ========  =========  =======  
  ١٫٦٦٢٫٥٢٧  ١٤٫٧١٥٫٧٣٦  ١٫٧٨٩٫٧٨٩  ١٣٨٫٠٢٥ ١٫٠٦٩٫٦٦٩ ١٠٫٠٦١٫٨٧٨ ١٫٦٥٦٫٣٧٥  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في
  ========  ========  =======  ======  ========  =========  =======  



 ٣٥ 

  تحاد للتأمين ش.م.ع.شركة اال
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  العقارات االستثمارية (داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة)   .٩
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم   درھم   
      

  ٦٨٫٧٠٠٫٠٠٠  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  يناير  ١في 
ً مقدمالمدفوعة  المحول من المبالغ   -  ١٦٫٥٠٠٫٠٠٠  )٢-٩(إيضاح  الستثمارات ا

  -  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )٣-٩(إيضاح خالل السنة اإلضافات 
  )٣٦٫٣٠٠٫٠٠٠(  )٣٨٫١٠٠٫٠٠٠(  خالل السنة االستبعادات 

  ٦٠٠٫٠٠٠  ٣٨٫٩٩٠٫٠٠٠  التغير في القيمة العادلة
  ------------ ----  --------- -----  

  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٠٫٣٩٠٫٠٠٠  ديسمبر ٣١في 
  =========  ========  
  

ارية في القيمة العادلة للعقارات وفقاً للتحديد الذي يتم من قبل شركة تقييم خارجية مستقلة يكون تتمثل القيمة الدفترية للعقارات االستثم  ١-٩
لديھا المؤھالت المھنية المناسبة المعترف بھا والخبرة السابقة في تقييم عقارات تقع في نفس موقع العقار الخاضع للتقييم ومن نفس 

دارة بصورة سنوية. تم تحديد القيمة العادلة على أساس طريقة تقييم الدخل وطريقة الفئة، والتي تخضع للمراجعة من قبل مجلس اإل
ا باالعتبار من قبل شركة االفتراضات الرئيسية التي تم أخذھ ٥مقارنة المبيعات وطريقة القيمة السوقية المقترحة. يتضمن اإليضاح 

  .التقييم
  

  علقة بھذه العقارات:فيما يلي إيرادات اإليجار والمصروفات التشغيلية المت
  ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  درھم   درھم   
      

  ٦٠٠٫٠٠٠  ٣٨٫٩٩٠٫٠٠٠  )٢١(إيضاح  – القيمة العادلة من العقارات االستثمارية أرباح
  ========  =======  

  ٣٫٨٨١٫٥٠٣  ٢٫٠٣٢٫٠٤٢  إيرادات اإليجار
  )٧٥٠٫٧٠٣(  )٣٦٣٫٤٥٠(  المصروفات التشغيلية

   --------------  ------ -------  
  ٣٫١٣٠٫٨٠٠  ١٫٦٦٨٫٥٩٢  )٢١صافي إيرادات اإليجار (إيضاح 

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

ً الستثمارات إلى عقار استثماري عند االنتھاء من اتفاقية االستثمار   ٢-٩ عقار مع الخاصة بالتم خالل السنة تحويل مبلغ مدفوع مقدما
  .ن درھم من ھذا العقار االستثماريمليو ٢١تقييم بقيمة ابل. تم االعتراف بأرباح إعادة الطرف المق

  
عقاري بھدف تحقيق عائدات ايجارية مستقبلية وزيادة رأس المال. تم االعتراف  قامت الشركة خالل السنة باالستثمار في مشروع  ٣-٩

  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون درھم بناًء على القيمة العادلة التي تم تحديدھا كما في  ١٢٫٨٩بأرباح إعادة تقييم تبلغ 
  

 االستثمارية األوراق المالية  .١٠
  ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  درھم   درھم   
      

  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  ١٣٩٫٣٤٢٫٦٢٦  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ٥٥٫٨١٠٫٩٣٩  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

   --------------- -  --------- -------  
 ١٧٦٫٥٤٣٫٥٥٨    ١٩٥٫١٥٣٫٥٦٥  

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



 ٣٦ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع. 
  

  إيضاحات (تابع) 
  
 االستثمارية (تابع) األوراق المالية  .١٠

  
  االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١-١٠

  ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  درھم   درھم   

      سندات ملكية
      

  استثمارات محتفظ بھا باإلنابة عن حاملي وثائق المنتجات
  -  ٦٫٥٥٤٫٨٣١  )٢٦المرتبطة بالوحدات (راجع إيضاح   

  ١٧٠٫٣٠٤٫٤٣٠  ١٢٩٫٣٥١٫٩٦٥  سندات مدرجة في دولة اإلمارات 
  ٦٤١٫٥٥٨  ٤٣١٫٦٥٨ سندات ملكية مدرجة خارج دولة اإلمارات
  ٣٫١٧٥٫٠٧٠  ٣٫٠٠٤٫١٧٢  راتسندات ملكية غير مدرجة خارج دولة اإلما

  -----------------  ------------ ----  
  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  ١٣٩٫٣٤٢٫٦٢٦  
  ==========  =========  
  

  استثمارات الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ضمن ھذه الفئة عند االعتراف المبدئي. إدراجيتم 
  
  اإليرادات الشاملة األخرىادلة من خالل االستثمارات بالقيمة الع  ٢-١٠

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  درھم   درھم   

      سندات ملكية
      

  ٨٢٫٥٠٠  ٥٣٫٤٧٠٫٩٣٩  مدرجة في دولة اإلمارات  ملكية سندات
  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  سندات ملكية غير مدرجة خارج دولة اإلمارات

  ----------- -----  ----------- --  
  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ٥٥٫٨١٠٫٩٣٩  ديسمبر ٣١في 

  =========  =======  
  
 أعمال تطوير قيد اإلنجاز  .١١

  

  ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  درھم   درھم   
      

  ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  يناير  ١القيمة العادلة في 
  -  ٧٠٠٫٠٠٠  عكس انخفاض القيمة

  ---------- ---------  ------- -----------  
  ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٠٫٧٠٠٫٠٠٠  ديسمبر ٣١في القيمة العادلة 

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

من االستثمار في مشروع الميدان العقاري في دولة  ٪١٠تمثل أعمال التطوير قيد االنجاز الدفعات التي تمت بغرض االستحواذ على 
على حصة كوصي عالقة يعمل  ذياإلمارات. يتم الترويج للمشروع من قبل شركة "الخليجية لالستثمارات العامة (ش.م.ع)" طرف 

  استثمار الشركة في المشروع. 
  

البدء في أعمال  يتمتم تسجيل سند الملكية باسم جيجكو للتطوير العقاري ذ.م.م.، طرف ذي عالقة. كما في نھاية فترة التقرير، لم 
  المشروع.

  
  الودائع القانونية  .١٢

  
إيداع ھذه الودائع القانونية لدى البنوك الوطنية التي تم يتعين على شركات التأمين التي تعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

  تحديدھا. إن الودائع القانونية، التي تعتمد على طبيعة أنشطة التأمين، ال يمكن سحبھا إال بموافقة مسبقة من الھيئات التنظيمية.



 ٣٧ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  

    لمدينة األخرىذمم التأمين المدينة والذمم ا  .١٣
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  
      

  ١٠١٫٤٨٥٫٧٥٤  ١٦٩٫١٧٩٫٧٤٣  المستحق من حاملي الوثائق والوسطاء 
  ٤١٫٨٨٩٫٤٠٥  ٥٤٫٣٧٤٫٧٦٠  المستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين

  )١٢٫٩٥٧٫١٦١(  )١٣٫٩٧٦٫٣٣٣(  )١-١٣مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا (إيضاح 
 -----------------  ----------- -----  

  ١٣٠٫٤١٧٫٩٩٨  ٢٠٩٫٥٧٨٫١٧٠  
  ١٠٫٣٦٧٫٣٧٤  ٣٫٦٤٦٫٣٦٥  الذمم المدينة األخرى

  ١٦٫٥٠٠٫٠٠٠  -  )٢-٩(إيضاح  مدفوعة مقدماَ لعقارات استثماريةالمبالغ ال
  ١١٫٩٨٤٫٥٤٨  ١٤٫٠١٤٫٢١١  تكاليف استحواذ مؤجلة

  -  ٤٨٫١٠٠٫٠٠٠  مبالغ مستحقة من طرف ذو عالقة
ً مصروف   ٢٫٩٢١٫٦٦٧  ٤٫٢٢٠٫٢٢٧ ات مدفوعة مقدما

  -----------------  ---------- ------  
  ١٧٢٫١٩١٫٥٨٧  ٢٧٩٫٥٥٨٫٩٧٣  ديسمبر ٣١في 

  ==========  =========  
  
  المشكوك في تحصيلھا  الذمم المدينةمخصص   ١-١٣

  ٢٠١٣  ٢٠١٤   
  درھم   درھم   
      

  ١٢٫٩٥٣٫٢٥١  ١٢٫٩٥٧٫١٦١  يناير   ١الرصيد في 
  ٣٫٩١٠  ١٫٠١٩٫١٧٢  لمحمل للسنةا

  ------------ ----  ------- -------  
  ١٢٫٩٥٧٫١٦١  ١٣٫٩٧٦٫٣٣٣   ديسمبر ٣١في 

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

  واألرصدة المصرفية  النقد  .١٤
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  
      

  ١٠٢٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠  النقد في الصندوق 
  ٥٫٦٦٢٫٠٥٣  ٦٫١٦٩٫٠٠٤  النقد لدى البنك 

  ٩٥٫٥٣٠٫٥٦٤  ٦٩٫٨٤٥٫٨٣١  لودائع الثابتةا
  --------- ------  ---------- ------  
  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  ٧٦٫١١٤٫٨٣٥  
      

  )٩٥٫٥٣٠٫٥٦٤(  )٦٩٫٨٤٥٫٨٣١(  استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشھر تواريخناقصاً: الودائع ذات 
  ----------- -----  -------------- --  

  ٥٫٧٦٤٫٠٥٣  ٦٫٢٦٩٫٠٠٤  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
  ========  =======  

  
  درھم) مرھونة مقابل التسھيل االئتماني الممنوح للشركة. ٥٠٫١٥٧٫٤٠٠: ٢٠١٣درھم ( ٦٦٫٨٠٦٫٩١٨ھناك ودائع ثابتة بقيمة 

  

  سنوياً). ٪٢٥.٢إلى  ٪٢: ٢٠١٣سنوياً ( ٪١.٦إلى  ٪١تخضع الودائع الثابتة لفائدة تتراوح من 



 ٣٨ 

   ين ش.م.ع.شركة االتحاد للتأم
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  إعادة التأمين عقود عقود التأمين وموجودات  مخصصات  .١٥

  

  درھم   درھم     
    ٢٠١٣  ٢٠١٤  

        إجمالي مطلوبات عقود التأمين
  ٧١٫٦٩٣٫٣٩٩  ٩٥٫٧٧٠٫٥٥٠    المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم يتم تسويتھا

  ١١٫٣٨٩٫٢٣٧  ١٣٫٠١٦٫٢٩٥    لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاا
  ١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨  ١٨٦٫٣٨٧٫٨١٢    األقساط غير المكتسبة

    -----------------  -------- --------  
  ٢١٣٫٩١٦٫٤٦٤  ٢٩٥٫١٧٤٫٦٥٧    إجمالي مطلوبات عقود التأمين

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

        موجودات عقود شركات إعادة التأمين
  )٤٧٫٥٥٠٫٦٧٩(  )٥٩٫٤٧٢٫٠٣١(    تم اإلبالغ عنھا ولم يتم تسويتھاالمطالبات التي 

  )٥٫٤٨٠٫٣٢٦(  )٦٫٧٩٣٫٣٢٨(    لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاا
  )٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩(  )٩٣٫٨١٣٫٥٧٦(    األقساط غير المكتسبة

    ------------ -------  ------------------  
  )١١٩٫٨٨١٫٠٤٤(  )١٦٠٫٠٧٨٫٩٣٥(    إجمالي موجودات عقود شركات إعادة التأمين

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

        صافي
  ٢٤٫١٤٢٫٧٢٠  ٣٦٫٢٩٨٫٥١٩    المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم يتم تسويتھا

  ٥٫٩٠٨٫٩١١  ٦٫٢٢٢٫٩٦٧    لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاا
  ٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩  ٩٢٫٥٧٤٫٢٣٦    األقساط غير المكتسبة

  -----------------  ------- --------  
    ٩٤٫٠٣٥٫٤٢٠  ١٣٥٫٠٩٥٫٧٢٢  
    ==========  ========  



 ٣٩ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  (تابع)إعادة التأمين عقود عقود التأمين وموجودات  مخصصات  .١٥
  

  إعادة التأمين خالل الفترة: فيما يلي الحركة في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  
   ------------------------------------------------------     ------------------------------------------------------  
  صافي  إعادة التأمين  اإلجمالي     صافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
  درھم  درھم  درھم    درھم  درھم  درھم  

                المطالبات
                المطالبات القائمة في نھاية السنة

  ٢٤٫١٤٢٫٧٢٠  )٤٧٫٥٥٠٫٦٧٩(  ٧١٫٦٩٣٫٣٩٩    ٣٦٫٢٩٨٫٥١٩  )٥٩٫٤٧٢٫٠٣١(  ٩٥٫٧٧٠٫٥٥٠  علن عنھامطالبات مُ 
  ٥٫٩٠٨٫٩١١  )٥٫٤٨٠٫٣٢٦(  ١١٫٣٨٩٫٢٣٧   ٦٫٢٢٢٫٩٦٧ )٦٫٧٩٣٫٣٢٨( ١٣٫٠١٦٫٢٩٥  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا

  ---------- ---------   --------------------  ---------- ---------    ------------- -----  --------- ----------   ------------------  
  ٣٠٫٠٥١٫٦٣١  )٥٣٫٠٣١٫٠٠٥(  ٨٣٫٠٨٢٫٦٣٦    ٤٢٫٥٢١٫٤٨٦  )٦٦٫٢٦٥٫٣٥٩(  ١٠٨٫٧٨٦٫٨٤٥  

             

  ٩٧٫١٦١٫١٢٦  )٧٥٫٠٧٧٫٠٦٠(  ١٧٢٫٢٣٨٫١٨٦    ١٢١٫٢٩١٫٦٥١  )١٠٦٫٩٦٩٫٥٧١(  ٢٢٨٫٢٦١٫٢٢٢  مطالبات تمت تسويتھا خالل السنة
             

                المطالبات القائمة في بداية السنة
  )٢٣٫٧١٥٫٨٤٢(  ١٤٫٢٢٣٫٤١١  )٣٧٫٩٣٩٫٢٥٣(    )٢٤٫١٤٢٫٧٢٠(  ٤٧٫٥٥٠٫٦٧٩  )٧١٫٦٩٣٫٣٩٩(  علن عنھامطالبات مُ 

  )٤٫١٩٨٫١٤٠(  ١٫٦١٥٫١٦٧  )٥٫٨١٣٫٣٠٧(    )٥٫٩٠٨٫٩١١(  ٥٫٤٨٠٫٣٢٦  )١١٫٣٨٩٫٢٣٧(  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا
  --------- -----------  ----------------------  ---------- ---------    ------ ------------  ---------------------  -------- ----------  

  ٩٩٫٢٩٨٫٧٧٥  )١١٢٫٢٦٩٫٤٨٧(  ٢١١٫٥٦٨٫٢٦٢    ١٣٣٫٧٦١٫٥٠٦  )١٢٠٫٢٠٣٫٩٢٥(  ٢٥٣٫٩٦٥٫٤٣١  
  )١٥٫٤٠٩٫٠٠٠(  -  )١٥٫٤٠٩٫٠٠٠(    )١٦٫٤٩١٫٠٠٠(  -  )١٦٫٤٩١٫٠٠٠(  الزيادة في المستردات

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

  ٨٣٫٨٨٩٫٧٧٥  )١١٢٫٢٦٩٫٤٨٧(  ١٩٦٫١٥٩٫٢٦٢   ١١٧٫٢٧٠٫٥٠٦ )١٢٠٫٢٠٣٫٩٢٥( ٢٣٧٫٤٧٤٫٤٣١ المطالبات المتكبدة
  ===========  ============  ===========    ==========  ============  =========  
             

                األقساط غير المكتسبة
  ٥٣٫٠٦٧٫٨٣٩  )٢٧٫٢٠٩٫٠٥٦(  ٨٠٫٢٧٦٫٨٩٥    ٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩  )٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩(  ١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨  اإلجمالي في بداية السنة

  --------------- -----  ---------------------  ------------- ------    ---------- ---------  ---------- ---------  ------------ -----  
  ٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩  )٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩(  ١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨    ٩٢٫٥٧٤٫٢٣٦  )٩٣٫٨١٣٫٥٧٦(  ١٨٦٫٣٨٧٫٨١٢  الزيادة خالل السنة
  )٥٣٫٠٦٧٫٨٣٩(  ٢٧٫٢٠٩٫٠٥٦  )٨٠٫٢٧٦٫٨٩٥(    )٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩(  ٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩  )١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨(  المحرر خالل السنة

   --------------------  ---------------------  ------------- -------    --------- ----------   -------------------  ------------------  
  ١٠٫٩١٥٫٩٥٠  )٣٩٫٦٤٠٫٩٨٣(  ٥٠٫٥٥٦٫٩٣٣    ٢٨٫٥٩٠٫٤٤٧  )٢٦٫٩٦٣٫٥٣٧(  ٥٥٫٥٥٣٫٩٨٤  صافي الزيادة خالل السنة

  -------------------- --------------------- -------------------   ----------- --------   --------------------  ----- ------------  
  ٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩  )٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩(  ١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨    ٩٢٫٥٧٤٫٢٣٦  )٩٣٫٨١٣٫٥٧٦(  ١٨٦٫٣٨٧٫٨١٢  اإلجمالي في نھاية السنة

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



 ٤٠ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  (تابع)إعادة التأمين عقود عقود التأمين وموجودات  مخصصات  .١٥
  

  االفتراضات والحساسيات   
    

  اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات 
    

دف من اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخاصة باحتساب احتياطي المطالبات قيد التسوية ھو التوصل إلى إن الھ
أو المتوقع دفعھا. إن مصادر البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر داخلية وتستخدم  ةتقديرات معتدلة للمبالغ المحتمل

 ً . تتم مراجعة االفتراضات لضمان توافقھا مع ممارسات السوق المنظورة أو أية معلومات أخرى دراسات تفصيلية يتم إجراؤھا سنويا
  يتم نشرھا. 

  
م إن طبيعة األعمال تجعل من الصعب إجراء تنبؤ موثوق بالمبالغ المحتمل دفعھا نتيجة لمطالبة معينة والتكلفة النھائية للمطالبات التي ت

ساس كل قضية على حدة مع األخذ بعين االعتبار ظروف اإلبالغ عنھا بطريقة مستقلة على أة تم اإلبالغ عنھا. يتم تقييم كل مطالب
المطالبة والمعلومات المتاحة من القائمين على تسوية الخسائر واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة. تتم بصورة منتظمة مراجعة 

  مات جديدة. تقديرات القضايا ويتم تحديثھا عند ورود أية معلو
  

ترتكز المخصصات على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. إال أن االلتزامات النھائية قد تختلف نتيجة للتطورات الالحقة أو في 
    حال حدوث أية كوارث. إن تأثير العديد من البنود التي تؤثر على التكاليف النھائية للخسائر يصعب تقديرھا.

  
تقدير المخصص وفقاً لطبيعة األعمال وذلك نظراً لالختالفات في عقود التأمين المعنية ومدى تعقيد المطالبة كما تختلف درجة صعوبة 

  وحجم المطالبات والصعوبة الفردية للمطالبات وتحديد تاريخ حدوث المطالبة واإلبالغ عن التأخيرات. 
  

عت ولم يتم اإلبالغ عنھا تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية تقدير مخصصات الحوادث التي وقل إن الطريقة المتبعة من قبل الشركة
   والتقديرات الماضية وتفاصيل برنامج إعادة التأمين وذلك عند تقييم المبالغ المتوقعة الستردادات إعادة التأمين.

  
متوقعة ألقرب سنة وقعت فيھا إن االفتراضات التي يكون لھا أعظم األثر على قياس مخصصات عقود التأمين ھي معدالت الخسارة ال

   .الحوادث
      

الشركة أن  ترىالمتنوعة يعتبر مؤشر على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل الشركة.  إن تحليل الحساسية حول االفتراضات
متغيرات ال بعض على إال أنھا تعترف بأن عملية التقدير ترتكز بيان المركز المالي كافية،المقررة في  بالمطالباتااللتزامات الخاصة 

  .المطالبات بصورة نھائية تسويةقد تختلف عند التي فتراضات االو



 ٤١ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  والذمم الدائنة األخرى   ذمم التأمين الدائنة  .١٦
    

   ٢٠١٣   ٢٠١٤   
  درھم  درھم  
      

  ٥٦٫٣٩٤٫٣٣٩  ١٠٧٫٤٧٤٫٨٠٤  الذمم الدائنة التجارية
  ٧٨٫١٢٨٫٢٢٨  ٨٠٫٨١١٫١٠٢  لمستحق إلى شركات التأمين وإعادة التأمينا

  ١٥٫٤٥٩٫٣٩٨  ٢٨٫٩٤٦٫٧١٥  احتياطي األقساط المحتفظ به
  -----------------   --------- -------  
  ١٤٩٫٩٨١٫٩٦٥  ٢١٧٫٢٣٢٫٦٢١  
      

      الذمم الدائنة األخرى:
  ٢٫١٠٦٫٥٦٧  ٢٫٠٩٥٫٢٣١  توزيعات أرباح غير مطالب بھا

  ١١٫١٦١٫٠٠٢  ١٠٫٢٨٤٫٥٤٧  مصروفات المستحقة والمصروفات األخرىال
  -----------------  -------- --------  
  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  ٢٢٩٫٦١٢٫٣٩٩  
  =========  =========  

  
     مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  .١٧

    
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  
      

  ١٫٠٨٦٫٧٥٨  ٢٫٠٧٣٫٩٢١  يناير  ١في 
  ١٫٢٦٤٫٨٨٣  )٣٢٫٥٩٢(  المحمل للسنة (عكس) /

  )٢٧٧٫٧٢٠(  )٣٨٢٫١٧٨(  المدفوع خالل السنة
  --- -----------  ------- ------  

  ٢٫٠٧٣٫٩٢١  ١٫٦٥٩٫١٥١  ديسمبر  ٣١في 
  ========  ========  

  
  رأس المال واالحتياطيات    .١٨

  
  درھم للسھم الواحد. ١٫٠سھم بقيمة  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠ يتألف منمال شركة، كما قامت بالكامل بدفع رأسأصدرت ال  

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  عدد األسھم  درھم  عدد األسھم  
          

  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  ديسمبر ٣١في 
  =========  ==========  =========  =========  

  
  االحتياطي القانوني والخاص  .١٩

    
 ٪١٠، تقوم الشركة بتحويل ١٩٨٤لسنة  ٨الشركات االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم وقانون وفقاً لبنود تأسيس الشركة 

من رأسمال الشركة. ووفقاً  ٪٥٠لـ من صافي أرباحھا السنوية، إن وجدت، إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح ھذا االحتياطي مساوياً 
ً لبنود التأسيس، يتم تحويل  من قبل  إيقافهإلى أن يتم  الخاص، إلى االحتياطي إن وجدتاح السنوية، من صافي األرب ٪١٠أيضا

ألغراض تحددھا الجمعية العمومية  الخاصبناًء على اقتراح مجلس اإلدارة. يمكن أن يستخدم االحتياطي  االعتياديةالجمعية العمومية 
  بناءاً على توصيات مجلس اإلدارة.  االعتيادية

  
  لة احتياطي القيمة العاد  .٢٠

  
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  من صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة للموجودات الماليةإعادة التقييم  لف احتياطييتأ

  .اإليرادات الشاملة األخرى



 ٤٢ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  
  صافي اإليرادات من االستثمارات     .٢١

    
  ديسمبر ٣١ للسنة المنتھية في  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  
      

      اإليرادات من األوراق المالية االستثمارية
  ٣١٦٫٢٦٣  ١٫٠٤٦٫١٥٠ إيرادات توزيعات األرباح 

  ٥٠٫٤٩٠٫٢٢٨  ٢٠٫٤٥٢٫٢٩٦  المحققة من استثمارات األرباح 
  بالقيمةاألرباح غير المحققة من استثمارات (الخسائر) / 

  ٢١٫٤٣١٫٣٤٧  )٣٧٫٤٤٤٫٦٤١(  رباح أو الخسائرمن خالل األ العادلة   
  )٢٫١٢٤٫٦٢٩(  )٤٫٧٥٠٫٣٤٠(  الھامشي التجاري الفائدة على الحساب

  )١٫٦١٢٫٣٧٧(  )٢٫١٩١٫٣٤٢(  مصروفات إدارة االستثمار
     

      اإليرادات من العقارات االستثمارية
  ٣٫١٣٠٫٨٠٠  ١٫٦٦٨٫٥٩٢  )١-٩صافي إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية (إيضاح 

  ٦٠٠٫٠٠٠  ٣٨٫٩٩٠٫٠٠٠  )١-٩الزيادة في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية (إيضاح 
  -  ٧٠٠٫٠٠٠  )١١عكس انخفاض قيمة أعمال التطوير قيد اإلنجاز (إيضاح 

  ٦٫٠٤٠٫٠٠٠  -  ن بيع عقارات استثمارية األرباح م
      

      اإليرادات األخرى
  ٢٫٢٣٤٫٦٦٨  ١٫٨٦٢٫٦٤٢  الفائدة على الودائع الثابتة

  ٣٤٫٠٥٨  ١١٩٫٩٥٣  إيرادات متنوعة 
  ----------- ----  ------- -------  
  ٨٠٫٥٤٠٫٣٥٨  ٢٠٫٤٥٣٫٣١٠  
  =========  ========  

  
  المصروفات العمومية واإلدارية  .٢٢

    
    تتضمن المصروفات العمومية واإلدارية أعاله على التكاليف التالية:  

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  
      

  ٣٥٫٢٦٢٫٥٩٣  ٤٣٫٧٠٥٫٠١٦  تكاليف الموظفين
  ٤٫٨٨٩٫٨٣٠  ٤٫٨٣٠٫٠٧٢  اإليجار 

  ٣٫٤٩١٫٩٤٤  ٤٫١٨٩٫٤١٠  االستھالك 
  ١٥٫٨٤٩٫٩٤٤  ١٤٫٨٣٠٫٨٢٢  أخرى

 ----------------  ---------------  
  ٥٩٫٤٩٤٫٣١١  ٦٧٫٥٥٥٫٣٢٠  

=========  ========  
  ٢٠٧  ٢٣٩  ديسمبر  ٣١متوسط عدد الموظفين في 

  ===  ===  
  
  

  



 ٤٣ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  .٢٣
  

تقوم الشركة في سياق أعمالھا االعتيادية بتحصيل األقساط وتسديد المطالبات والدخول في معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن 
. وترى إدارة الشركة بأن شروط مثل ھذه (المعدل) ٢٤اسبـي الدولي رقـم تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المح

  المعامالت ال تختلف بصورة ملحوظة عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليھا من أطراف أخرى.
 
  فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  أ)

  ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في   
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  رھمد  
      

 ١٨٫٨١٦٫٨٨١ ٢٣٫٤٩٩٫٧٨١  أقساط مكتتبة
  =========  ========  

  ١٠٫٧٢٦٫١٢٥  ٦٫٩٧٩٫٢١٢  مدفوعة مطالبات
  =========  ========  

  ١٦٫٥٠٠٫٠٠٠  -  مبالغ مدفوعة مقدماً لعقارات استثمارية
  =========  ========  

  ٤٨٫٢٠٣٫٢٣١  ٦٣٫٥١٢٫٣٩٠  أسھم ملكية مشتراه
  =========  ========  

  ٧٦٫٧٦٧٫٦٤٠  ٣٠٫٠٥٨٫٩٦٩  أسھم ملكية مباعة
  =========  ========  

  -  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  عقارات استثمارية مشتراه 
  =========  ========  
      

      موظفي اإلدارة الرئيسيين
      

  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  ٢٫٤٠٠٫٠٠٠  امتيازات قصيرة األجل
  =======  =======  

  ١٤٠٫٠٠٠  ١٠٧٫٠٢٠  امتيازات طويلة األجل
  ======  ======  

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  فيما يلي تفاصيل األرصدة لدى األطراف ذات العالقة ب)

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  
      

  ٩٫٥٧٠٫٩٢٩  ٢٦٫٣٦١٫٨٦٧  )مدرجة ضمن المستحق من حاملي وثائق التأمين(أقساط تأمين مدينة 
  ========  =======  

  درجة ضمن المطالبات التي تم إجمالي المطالبات قيد السداد (م
  ٢٫٣٠٧٫٨٤٤  اإلبالغ عنھا ولم يتم تسويتھا)   

  
١٨٠٫٣٠٤  

  =======  ======  
  ١٢٢٫٨٨٩  ١١٠٫٤٤٧  أرصدة مصرفية

  ========  ========  
  ٦٧٫٧٠١٫٦٣٧  ٧١٫٣٨٩٫٠٠٢  أسھم ملكية محتفظ بھا

  =========  ========  
  -  ٤٨٫١٠٠٫٠٠٠  المستحق من طرف ذو عالقة

  =========  ========  
  -  ٧٠٫٣٩٠٫٠٠٠  عقارات استثمارية

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

  



 ٤٤ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات (تابع) 
  

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  .٢٤
  

  كمستأجر اإليجارعقود 
  

  يتم دفع إيجارات عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما يلي:
  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  
     

      
  ١٫٦١٦٫٢٠٢  ١٫٤١٧٫٠٠٩  أقل من سنة
  ٤٫٦١٠٫٤٤٣  ٣٫١٩٣٫٤٣٤  أكثر من سنة

  ---- ----------  -------------  
  ٦٫٢٢٦٫٦٤٥  ٤٫٦١٠٫٤٤٣  ديسمبر ٣١في 

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

  يار تجديد عقد اإليجار بعد ذلك التاريخ. تستأجر الشركة مكاتبھا بموجب عقود إيجار تشغيلية. وتمتد عادًة عقود اإليجار لمدة سنة مع خ
  

ً بحيث تعكس اإليجارات السائدة لدى السوق. تم خالل السنة االعتراف بمبلغ  ً ترتفع / تنخفض اإليجارات سنويا مليون  ١٫٦٦وغالبا
  مليون درھم) كإجمالي إيرادات إيجار من عقود اإليجار التشغيلية. ٣٫١: ٢٠١٣درھم (

  
  االلتزامات

  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  

     

      
  ٤٤٫٣٦٨٫٦٨٨  ٥٤٫٩٧٨٫٦٨٨  التزامات تتعلق بإنشاء عقارات للتطوير

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

      الضمانات
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  
      

  ٣١٫٥٣٦٫٢٦٦    ٣٢٫٧٧٣٫٤١١  خطابات ضمان
  =========  ========  
  

  ) صادر لصالح ھيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة.درھم ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٣(درھم  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠تتضمن مبلغ 
  

  االلتزامات الطارئة
  

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

  .الخارجة للموارد االقتصادية وعندما يمكن تقدير قيمة التدفقات الخارجة بصورة موثوقة



 ٤٥ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
    

  إيضاحات (تابع) 
  

  القطاع  حولالمعلومات   . ٢٥
    

  التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسية. بإعدادالتأمين على الحياة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة بناء عليه ال ھما التأمينات العامة وقطاعين أعمألغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى   
  

  اإلجمالي  التأمين على الحياة  التأمينات العامة  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  رھمد درھم درھم درھم  درھم 
              

  ٣٥٣٫٧٣٤٫٩٩٨  ٥٣١٫٥٤٥٫١٧٩  ٩٨٫٩٦٣٫٣٩١  ١٤٧٫٧١٧٫٥٤٠  ٢٥٤٫٧٧١٫٦٠٧  ٣٨٣٫٨٢٧٫٦٣٩  إجمالي أٌقساط التأمين
  )٢٠٧٫٧٤٧٫٨٥٥(  )٢٦٤٫٨٧٥٫٣٣٧(  )٦٦٫٧٨٨٫٦٣٢( )٨٥٫٨٨٩٫٥٧٩( )١٤٠٫٩٥٩٫٢٢٣( )١٧٨٫٩٨٥٫٧٥٨( إعادة التأمين المتنازل عنھا

  --------- ---------  ------------------  --------- ---------  ------- ----------  --------- ---------  ------------------  
  ١٤٥٫٩٨٧٫١٤٣  ٢٦٦٫٦٦٩٫٨٤٢  ٣٢٫١٧٤٫٧٥٩  ٦١٫٨٢٧٫٩٦١  ١١٣٫٨١٢٫٣٨٤  ٢٠٤٫٨٤١٫٨٨١  صافي األقسام المحتجزة

  صافي التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة والمستحق 
  )١٠٫٩١٥٫٩٥٠(  )٤٦٫٠٦٥٫٤٩٥(  )٣٫٧٢٨٫٤٤٨(  )١٦٫٧٨٠٫٢٨١(  )٧٫١٨٧٫٥٠٢(  )٢٩٫٢٨٥٫٢١٤(  رتبطة بالوحداتإلى حاملي وثائق المنتجات الم  
  --------- ---------  -----------------  -----------------   ----------------  --------- ---------   -----------------  

  ١٣٥٫٠٧١٫١٩٣  ٢٢٠٫٦٠٤٫٣٤٧  ٢٨٫٤٤٦٫٣١١  ٤٥٫٠٤٧٫٦٨٠  ١٠٦٫٦٢٤٫٨٨٢ )١٧٥٫٥٥٦٫٦٦٧(  صافي األقساط المكتسبة
  --------- ---------   ----------------  ---------- -----  -------- -------  -----------------  ------ ----------  

            

  )٨٣٫٨٨٩٫٧٧٥(  )١١٧٫٢٧٠٫٥٠٦(  )٣٫٨٨٨٫٢٨٨(  )٩٫٥٤٣٫٧٨٤(  )٨٠٫٠٠١٫٤٨٧( )١٠٧٫٧٢٦٫٧٢٢(  صافي المطالبات المتكبدة
  ١٠٫٠٣٦٫٣٠٠  ٧٫٢٤٣٫٣٨٠  )٨٣٠٫١٠٠(  )١٫٨٨٨٫٣١٤(  ١٠٫٨٦٦٫٤٠٠  ٩٫١٣١٫٦٩٤  صافي العموالت المكتسبة / (المتكبدة)

  )١٥٫٥٩٧٫٩٦٣(  )٢١٫٢٥٣٫٩٥٤(  )٥٫٤٧٣٫١٩٣(  )٥٫٨٠١٫٨٠٠(  )١٠٫١٢٤٫٧٧٠(  )١٥٫٤٥٢٫١٥٤(  التكلفة التشغيلية األخرى المتعلقة بأنشطة التأمين
  الستثمارات المحتفظ بھا الزيادة في القيمة العادلة ل

  -  ١٫٨٧٦٫٩٥١  -  ١٫٨٧٦٫٩٥١  -  -  للمنتجات المرتبطة بالوحدات  
  --------- ---------  -----------------  -----------------   ----------------  ---------- ---------   ----------- -----  

  )٨٩٫٤٥١٫٤٣٨(  )١٢٩٫٤٠٤٫١٢٩(  )١٠٫١٩١٫٥٨١(  )١٥٫٣٥٦٫٩٤٧(  )٧٩٫٢٥٩٫٨٥٧( )١١٤٫٠٤٧٫١٨٢(  إجمالي مصروفات التأمين
  --------- ---------  -----------------  -----------------   ----------------  ---------- ---------  ------- ----------  
  --------- ---------  -----------------  -----------------   ----------------  -------------------  -----------------  

  ٤٥٫٦١٩٫٧٥٥  ٩١٫٢٠٠٫٢١٨  ١٨٫٢٥٤٫٧٣٠  ٢٩٫٦٩٠٫٧٣٣  ٢٧٫٣٦٥٫٠٢٥  ٦١٫٥٠٩٫٤٨٥  إجمالي أرباح التأمين
  ========  ========  ========  ========  =========  =========  

  ٨٠٫٥٤٠٫٣٥٨  ٢٠٫٤٥٣٫٣١٠          صافي إيرادات االستثمار
  )٥٩٫٤٩٤٫٣١١(  )٦٧٫٥٥٥٫٣٢٠(          المصروفات العمومية واإلدارية

          ------------------  -----------------  
  ٦٦٫٦٦٥٫٨٠٢  ٤٤٫٠٩٨٫٢٠٨          أرباح السنة

          =========  =========  
  يتم عرض معلومات القطاع بناًء على الموجودات والمطلوبات نظراً لعدم توفرھا.



 ٤٦ 

   شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
    

  إيضاحات (تابع) 
  
  املي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات المستحق إلى ح  .٢٦

  

مرتبطة بالوحدات والتي تحمل مقومات مخاطر ومقومات استثمارية. يتم استثمار  وثائققامت الشركة خالل الفترة بإصدار 
  حول ھذه البيانات المالية. ١-١٠حصة االستثمار باإلنابة عن حاملي وثائق التأمين كما ھو مبين في اإليضاح 

  
  ي الحركة خالل الفترة:فيما يل

  

  
  ديسمبر  ٣١  

٢٠١٤   
  درھم    
      

  -    يناير ١كما في 
  ١٠٫٤٥٧٫٨٥٤    لي وثائق التأمينالمبلغ المستثمر من قبل حام
  )٥٫٧٥١٫٨٢٠(    المصروفات المخصصة

  )٢٨٫١٥٤(    المبلغ المسحوب عند االسترداد/االنقضاء/ التنازل من قبل أحد حاملي وثائق التأمين
  ١٫٨٧٦٫٩٥١    ر في القيمة العادلةالتغي

    --- -----------  
    ٦٫٥٥٤٫٨٣١  
    ========  

  
  ربحية السھم األساسية والمخفضة   .٢٧

  
عدد األسھم القائمة بعد المرجح لمتوسط العلى  يتم احتساب ربحية السھم األساسية عن طريق تقسيم صافي أرباح السنة

 السنة كما ھو مبين أدناه:تعديله لبيان أسھم المنحة المصدرة خالل 
   

    
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
  درھم  درھم  
      

  ٦٦٫٦٦٥٫٨٠٢  ٤٤٫٠٩٨٫٢٠٨  صافي أرباح السنة 
 ==========  =========  
  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  القائمة خالل السنة عدد األسھم المرجح لمتوسط ال
  ==========  =========  

  ٢٠.٠  ١٣.٠  والمخفضة ربحية السھم األساسية
  ===  ===  
  

  تخفيض على ربحية السھم األساسية. للال يوجد تأثير 
  

  أرقام المقارنة  .٢٨
  

  تم إعادة تصنيف/إعادة تجميع بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع العرض المتبع في ھذه البيانات المالية. 
  
     

  


