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مساهميتقریر مراجعة البيانـات الماليـة المرحلية الموجزة إلى السادة 
شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.

المقدمة
والتي تتألف من بيان المركز ("الشركة")،البيانـــات الماليـــة المرحلية الموجزة المرفقة لشركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.  راجعنا لقد 

ــــهلفترتي الثالثة الشــــــاملالدخلو للدخلوالبيانات المرحلية ٢٠٢٠ســــــبتمبر  ٣٠المالي المرحلي كما في  ـــهر ر أشــ ـــعة أشـــ والتســـ
ـــــــــــعةالتدفقات النقدیة المتعلقة بها لفترة و الملكيةلتغيرات في حقوق لالمرحليةوالبياناتفي ذلك التاریخ تينالمنتهي ـــــــــــهر التســ أشــ

هذه البيانـــــــات الماليـــــــة المرحلية الموجزة وعرضالمنتهية في ذلك التاریخ واإلیضاحات التفسيریة. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد 
ــبي الـدولي رقم ،عـداد التقـاریر المـاليـةالـدوليـة إلر عـایيلملقـًا وف ("المعيـار  إعـداد التقـاریر المـاليـة المرحليـة ٣٤المعيـار المحـاســــــــــــ

ــــــة المرحلية الموجزة هذه ستنتاج حول ا. إن مسؤوليتنا هي إعطاء ") ٣٤المحاسبي الدولي رقم   ــــــات الماليـــ ستنادًا إلى أعمال االبيانـــ
بها.المراجعة التي قمنا 

مجال المراجعة
الــذي ینطبق على مهــام المراجعــة "مراجعــة المعلومــات المــاليــة المرحليــة ٢٤١٠لقــد تمــت مراجعتنــا وفقــًا للمعيــار الــدولي رقم 

ســــتفســــارات بصــــورة المنجزة من قبل مدقق حســــابات المنشــــأة المســــتقل". تتألف مراجعة المعلومات المالية المرحلية من طلب اال
خاص المســؤولين عن األمور المالية والمحاســبية وتطبيق اإلجراءات التحليلية وإجراءات المراجعة األخرى. إن رئيســية من األشــ 

فــإنهــا ال تمكننــا من ،عليــهمجــال عمليــة المراجعــة أقــل بكثير من مجــال التــدقيق الــذي یتم وفقــًا لمعــایير التــدقيق الــدوليــة وبنــاءً 
ـــــــــــــول على التـأكـيدات التي تطلعنـا على جمي على ذـلك ع األمور الجوهرـیة التي یمكن تحـدـیدهـا أثـناء القيـام بـالتـدقيق. بـناءً الحصـ

فإننا ال نبدي رأیًا بخصوص التدقيق.

ستنتاجاال
من ،عتقاد بأن البيانـــات الماليـــة المرحلية الموجزة المرفقة لم یتم إعدادها ستنادًا إلى مراجعتنا، لم یرد إلى علمنا ما یستوجب االا

.٣٤وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم ،النواحي الجوهریةكافة

عن إرنست ویونغ

موقعة من قبل:
أشرف أبو شرخ

شریك
٦٩٠رقم القيد: 

٢٠٢٠نوفمبر ٣
دبــي، اإلمارات العربية المتحدة



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 

الموجزة.مرحليةالمن هذه البيانات الماليةاً المرفقة جزء١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٢-

المرحليالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠للفترة المنتهية في

أشهر المنتهيةالتسعةأشهر المنتهيةالثالثة
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمهمر دألف ألف درهمإیضاح

مينالتأدخل
٬٠٥٨١٩٣٢٣٨٬٧٨٨٦٦٥٬٧٩٨٧٢٠٬٩٥٣المكتتبةقساط إجمالي األ

) ٣٧٢٬٠٨٩( ) ٣٤٩٬٦٨٢( )٩٩٬٠٧٨()٧٦٬٢٩٦(األقساط المتنازل عنها 

١١٦٬٧٦٢١٣٩٬٧١٠٣١٦٬١١٦٣٤٨٬٨٦٤

احتياطيفيصافي التغيير
األقساط غير المكتسبة
)٥٦٬٤٥٧()٦٨٬٣٣٤()٣١٬٣٤٣()٢٨٬٧٤٢(وحاملي وثائق التأمين

٨٨٬٠٢٠١٠٨٬٣٦٧٢٤٧٬٧٨٢٢٩٢٬٤٠٧المكتسبةصافي األقساط  
١٤٬١٤٧١٤٬٦٨٦٤٬١١٣٥٦٩٬٣٤٢إجمالي العموالت المكتسبة

١٠٢٬١٦٧١٢٣٬٠٥٣٣٠١٬٨٩٥٣٦١٬٧٤٩دخل التأمينأجمالي 
لتأمينامصاریف

) ٣٤٧٬٨٣٢( ) ٢٤٣٬٥١١( )١٣٩٬٧٥٧()٨٧٬٤٢٠(المحققةإجمالي المطالبات 
مطالبات التأمين المستردة من

٥١٬٦٠١٩٤٬٨٧٥١٤٦٬٩٠٧٢٠٧٬٩٥١شركات إعادة التأمين

)١٣٩٬٨٨١()٩٦٬٦٠٤()٤٤٬٨٨٢()٣٥٬٨١٩(صافي المطالبات المحققة
) ٩٣٬١٢٣( ) ٧٣٬٧٥٩( )٢٥٬٥٦١()٢٤٬١٨٢(المحققةالعموالت

)٥٩٬٩٠٣()٥٨٬٣٠٠() ٢٠٬١١٩( ) ١٩٬٦١٠( داریةإمصاریف  
تكاليف تشغيلية أخرى متعلقة

)٥١٬٦٣٣()٣٨٬٢٦٧()١٧٬٩٦٤()١٢٬٦٦٥(التأمينبأنشطة
احتياطيصافي الحركة في 

٤٠٤٦٬)٤٬٩٣١()٧٬٣٦٧()٥٬٥٧٢(لمنتجات المرتبطة بالوحداتا

)٣٣٨٬١٣٦()٢٧١٬٨٦١()١١٥٬٨٩٣()٩٧٬٨٤٨(لي مصاریف التأمينماإج

٤٬٣١٩٧٬١٦٠٣٠٬٠٣٤٢٣٬٦١٣أرباح التأمين

١٣٬٢٦٤)١١٬٣٦٥(٩٬٣٢٠٢٬٤٧٠االستثمار)خسائرأرباح/(صافي 
)١١٬٦٥٣()٢٠٬٦٣٧()٤٬٠٢٧()٦٬١٧٨(داریةإمصاریف عمومية و 

٢٥٬٢٢٤)١٬٩٦٨(٧٬٤٦١٥٬٦٠٣لفترةلر)خسائال(/حربااأل

األساسيخسارة)(ال/الربح 
٠.٠٧٦)٠.٠٠٥٩(٣٠.٠٢٢٥٠.٠١٧والمخفف للسهم (درهم)



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 

الموجزة.مرحليةالمن هذه البيانات الماليةاً المرفقة جزء١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٣-

المرحليالشاملالدخلبيان 
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠للفترة المنتهية في

منتهيةر الأشهالتسعةأشهر المنتهيةالثالثة
سبتمبر٣٠في سبتمبر٣٠في 

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 

٢٥٬٢٢٤)١٬٩٦٨(٧٬٤٦١٥٬٦٠٣لفترةل(الخسائر)/رباحاأل

األخرى الشاملبنود الدخل 

لن یتم التي  بنود الدخل الشامل األخرى 
الخسائر األرباح أو تصنيفها ضمن إعادة  

الالحقة ت  الفترا ي ف 

الستثماراتامن استبعادالمحققةاألرباح/)الخسائر(في ا ص
٢٢٨)١٦٥(--العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة

التغير في القيمة العادلة لالستثماراتصافي
٣٬٠٤٥)٣٬٢٩٧(٧٠٩٧٧بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

٣٬٢٧٣)٣٬٤٦٢(٧٠٩٧٧للفترةاألخرى )ةالشاملالخسائر(/الدخل الشاملبنود 

٢٨٬٤٩٧)٥٬٤٣٠(٨٬١٧٠٥٬٦٨٠للفترة)ةالشاملالخسائر(/الشاملالدخلإجمالي 





االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 

ية الموجزة.للمرح المالية امن هذه البيانات اً المرفقة جزء١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٥-

المرحلي كيةالملبيان التغيرات في حقوق 
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠للفترة المنتهية في

الشركةميمساهإلىالعائدة
الخسائراحتياطياحتياطياحتياطيرأس
موعمج لاةالمتراكمالقيمة العادلةخاصقانونيالمال

مدرهألف ألف درهمألف درهمهمدر ألفألف درهمدرهملف أ

٣٢٥٬٨٤١)٢٤٬٥٦٠()١٠٬٢٦٨(٢٠٢٠٣٣٠٬٩٣٩١٤٬٨٦٥١٤٬٨٦٥ینایر١الرصيد في 

)١٬٩٦٨()١٬٩٦٨(----للفترةالخسائر

حتفظالقيمة العادلة المبالخسائر من بيع استثمارات 
-١٦٥)١٦٥(---األخرى الشامل خالل بنود الدخل نمبها 

)٢٩٧٣٬(-)٢٩٧٣٬(---للفترةخرى األةشاملالالخسائر بنود 

)٢٦٥٥٬()٨٠٣١٬()٤٦٢٣٬(---للفترةةالشاملالخسائر إجمالي 

٥٧٦٣٢٠٬)٣٦٣٢٦٬()٧٣٠١٣٬(٢٠٢٠٩٣٩٣٣٠٬٥٨٦١٤٬٨٦٥١٤٬سبتمبر٣٠الرصيد في 

٣٠٠٬٢٥٢)٤١٬٥٠٦()١٤٬٦١٧(٢٠١٩٣٣٠٬٩٣٩١٢٬٧١٨١٢٬٧١٨ینایر١في يد الرص

٢٥٬٢٢٤٢٥٬٢٢٤----األرباح للفترة

القيمة العادلة المحتفظبالخسائر من بيع استثمارات 
)٢٢٨()٢٢٨(----األخرى ل الشامبها من خالل بنود الدخل 

٢٧٣٬٣-٢٧٣٬٣---للفترةخرى األشاملاللدخ الود نب

٢٧٣٬٣٩٩٦٬٢٤٢٦٩٬٢٨---للفترةالشاملالدخلإجمالي

٥٢١٬٣٢٨)٥١٠٬١٦()٣٤٤٬١١(٢٠١٩٩٣٩٣٣٠٬٧١٨٬١٢٧١٨٬١٢سبتمبر٣٠الرصيد في 



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 

ة.الية المرحلية الموجز ات المانمن هذه البياً المرفقة جزء١٥إلى ١تشكل اإلیضاحات من 
-٦-

المرحليدیة لنقت ااقفبيان التد
(غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠تهية في فترة المنلل

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية فيالتسعة
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمإیضاح

األنشطة التشغيلية
٢٥٬٢٢٤)١٬٩٦٨(للفترةاألرباح)/الخسائر(

عدیالت للبنود التالية:الت
٦٬١٧٦٤٬٤٣٧ءواطفا استهالك
)١٧٧()٦١٠(العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمةات بالقياستثمار عادمن استبالخسائر
غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة  (األرباح)/الخسائر

)٦٬١٥٢(١٧٬٦٢٤من خالل األرباح أو الخسائر
بالنيابةمحتفظ بها القيمة العادلةاستثماراتفيالحركة فيصا 
)٦٬٤٠٤(٤٬٩٣١اتوحدبالنتجات المرتبطةملاعن

)٦٬٤٢٠()٦٬٠٠٤(دخل الفائدة
)٣٬٠٥٢()٦٩٣(دخل توزیعات األرباح

٢٢١١٬٧٢٧الفائدة على حساب التداول بالهامش
٤٣٣٢٬٢٦٥١٬مخصص مكافأة نهایة الخدمة للموظفين

٢٢٬١١٠١٠٬٤٤٨

)٩٬٣٨١(٥٦٬٢٨١ن رو خ آومدینون مينتأ في مدینو)الزیادة(/قصنال
)٧٤٬٥٩٤(٢٢٬٤٩١في موجودات عقود إعادة التأمين)زیادةال(/النقص

٥٢٬١٦٦)٢٠٬٨٧٤(في مطلوبات عقود التأمينالزیادة/(النقص)
٦٤٬٢٣٨)٧٬١٣٤(في دائنو تأمين ودائنون آخرون الزیادة/النقص)(
)٦٦٩()٧٦٩(للموظفينالمدفوعة أة نهایة الخدمة افكم

١٠٥٧٢٬٢٠٨٤٢٬لتشغيليةاألنشطة امنالناتجصافي النقد 

االستثماریةاألنشطة 
)١٬٤٢٨()١٬٩١٨(شراء موجودات ثابتة

)٢٦٬٧٨٢()٦٬٩١٥(شراء استثمارات
)٥٥٬٢٣٠()٦٤٬٧٩٦(اتحاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدراء ش

ةلعادالبالقيمةتمبالغ محصلة من استبعاد استثمارا
٤٩٬٠٣٢٤٩٬٦٢٥رائمن خالل األرباح أو الخس

بالقيمة العادلةتمبالغ محصلة من استبعاد استثمارا
٦٬٩٧٤٣٬٦٨٩بنود الدخل الشامل األخرى من خالل 

٦٬٠٠٤٦٬٤٢٠فائدة مقبوضة
٦٩٣٣٬٠٥٢وضةبمقباحت أر توزیعا 

ك  بنو الودائع ثابتة لدىالنقص في لزیادة)/ا(
٠٨٢١٧٬)١٥٤٦٥٬(رالثة أشهت فترات استحقاق تزید عن ثذا

)٥٧٢٣٬()٠٨٠٧٦٬(االستثماریةاألنشطة المستخدم فيصافي النقد 

األنشطة التمویلية
)٧٢٧٬١()٢٢١(الفائدة على حساب التداول بالهامش

)٧٢٧٬١()٢٢١(خدم في األنشطة التمویليةقد المستنالفيا ص

٣٦٬٩٠٩)٤٬١٩٦(في النقدیة وشبه النقدیةالزیادة(النقص)/صافي

٦٩٦٧٤٣٬٥٢٦٬٢١ینایر١النقدیة وشبه النقدیة في 

٦٧٧١٣٩٬٤٣٥٬٥٨سبتمبر٣٠النقدیة وشبه النقدیة في 



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 
إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

(غير مدققة)٢٠٢٠رسبتمب٣٠في كما 

-٧-

الشركةعنمعلومات -١

ألحكــام القــانون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة وفقــاً ومســجلة ة ركة") هــي شــركة مســاهمة عامــ ("الشــ –أمين ش.م.ع. تــ للركة االتحــادشنإ
ل ســـج . تــم تســجيل الشـــركة فــيالعربيــة المتحـــدةریــة فـــي اإلمــارات الشــركات التجا بشـــأن٢٠٠٧ســنةل٦م ورقــ ٢٠١٥لســـنة٢المتحــدة رقــم 

. إن العنوان المســجل للشــركة هــو ســنجل بيــزنس تــاور، شــارع ٦٧عربية المتحدة تحت رقم ارات التأمين لدى هيئة التأمين بدولة اإلمركات الش
أبوظبي لألوراق المالية.إن أسهم الشركة مدرجة في سوق ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.١١٩٢٢٧الشيخ زاید، ص.ب. 

ي الرئيســ مركزهــا اول الشــركة أنشــطتها مــن خــالل يــاة. تــز الح لــى فــي ذلــك التــأمين عأنــواع التــأمين بمــا جميــعفي ةشركللاط الرئيسيشیتمثل الن
القائم في دبي فضًال عن مكاتبها في أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة.

.٢٠٢٠نوفمبر٣اریخ ة بتدار إلس ارار أعضاء مجلقإن البيانات المالية المرحلية الموجزة تم اعتمادها لإلصدار وفقًا ل

السياسات المحاسبيةو ليةانات المايعداد البإأسس -٢

لبيانات الماليةد اأسس إعدا١-٢

إعــداد ،٣٤قــم ر لمعيــار المحاســبي الــدولي ، اعــداد التقــاریر الماليــةالدوليــة إللمعــایير لوفقــًا للشــركةالبيانـات الماليـة المرحلية المــوجزةیتم إعداد 
المتطلبــات تتوافــق أیضــًا مــع ليــة و لدو ة عن مجلس المعــایير المحاســبية اادر الص")٣٤رقم ي("المعيار المحاسبي الدولةية المرحليلمالاراریالتق

الساریة المفعول للقوانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

نــات تقــرأ مــع البيا اليــة الســنویة الكاملــة ویجــب أنللبيانــات المةبطلو يع المعلومات الممج على الموجزة المرحلية مل هذه البيانات المالية تال تش
أشـــهر التســعةالنتــائج لفتــرة فـــإن . وباإلضــافة إلــى ذلــك، ٢٠١٩دیســمبر ٣١مـــا فــي وللســنة المنتهيــة فـــي ة كالماليــة الســنویة المدققــة للشــرك

.٢٠٢٠دیسمبر ٣١ة في المالية المنتهيسنةللالتي یمكن توقعها ئج ا نتإلى البالضرورة ال تشير ٢٠٢٠سبتمبر٣٠المنتهية في 

دیرات المحاسبيةات في التقغير تال
ية المستخدمة في إعداد هذه البيانات الماليــة متوافقــة مــع تلــك المســتخدمة فــي إعــداد البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي اسبإن التقدیرات المح 

.٢٠١٩دیسمبر ٣١

ةدیدجالعدیالت تفسيرات والتلالمعایير وا
تبعــة عنــد إعــداد البيانــات الماليــة الســنویة للشــركة المليــة المــوجزة المرحليــة مماثلــة لتلــك البيانات الما إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد

التبــاعبا ةرك. لــم تقــم الشــ ٢٠٢٠یر ا ینــ ١، باســتثناء اتبــاع المعــایير الجدیــدة الســاریة المفعــول كمــا فــي ٢٠١٩دیســمبر ٣١للسنة المنتهية في 
عــایير الدوليــة إلعــداد التقــاریر الماليــة الجدیــدة المإن ادرة ولكــن لــم یســر مفعولهــا بعــد.عــدیالت أخــرى صــ تالمبكر ألیة معــایير أو تفســيرات أو 

ــات المالفــ العالقــة فــي الفتــرة الحاليــة لــيس لهــا تــأثير جــوهري علــى المبــالغ واالفصــاحات المعلــن عنهــا اتوالمعدلــة ذ ــة ي هــذه البياـن المرحليــةـي
.الموجزة



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 
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(غير مدققة)٢٠٢٠رسبتمب٣٠في كما 

-٨-

سهمفف للخالربح األساسي والم-٣

لعــدد األســهم المــرجحالمتوســطل أتعــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة، علــى م األربــاح للفتــرة، بعــد تنزیــ قســيالــربح األساســي للســهم بتاحتســابیــتم
التالي:القائمة خالل الفترة ك

فيأشهر المنتهية التسعةفيالثالثة أشهر المنتهية
سبتمبر٣٠سبتمبر٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهممهألف در 

٢٥٬٢٢٤)١٬٩٦٨(٧٬٤٦١٥٬٦٠٣للفترة (ألف درهم)خسائر)(ال/حربا األ
٩٣٩٬٣٣٠٩٣٩٬٣٣٠٩٣٩٬٣٣٠٩٣٩٬٠٣٣لعدد األسهم القائمة خالل الفترة (باآلالف)المرجحالمتوسط

٠٧٦٬٠)٠٠٥٩٠٬(٠٢٢٥٬٠٠١٧٠٬للسهم (درهم)(الخسارة)/حربال

لــم تصــدر أیـــة أدوات ماليــة قـــد یكــون لهــا تـــأثير علــى الـــربح للســهم عنـــد كةالشـــر ن إحيــث ،لســـهمح المخفــف لتم عـــرض أیــة أرقـــام للــربیــ لــم
.استخدامها 

ةاالستثماریالمالية األوراق-٤

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

درهمألفدرهمف لأ
(مدققة)

١٠٠٬١١٧١٥٩٬٠٨٤سائرمن خالل األرباح أو الخ قيمة العادلة لالموجودات المالية با 
٤٤١١٥٬٨٧٧٬٢٥الشامل األخرى بنود الدخللية بالقيمة العادلة من خالل ات الما جودالمو 

٥٥٨١١٥٬٩٦١٬١٨٤

باح أو الخسائرر بالقيمة العادلة من خالل األاالستثمارات ١-٤
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
مدرهألفدرهمفأل

(مدققة)

٦٣٬٣٤٠٧٩٬١٩٧راتدولة اإلما ية مدرجة فيسندات ملك
٤٥٩٧٬٣٦٠سندات ملكية مدرجة خارج دولة اإلمارات
٢٣٬٨٧٠٣٧٬٣٣٠سندات صكوك مدرجة في دولة اإلمارات

١٨٬٥٦٤-راتا سندات صكوك مدرجة خارج دولة اإلم
٥٬٠٦١٩٬٧٣٤تااالستثمار في صنادیق خارج دولة اإلمار 

٢٬٩٢٨٢٬٩٥٤اإلماراتكية غير مدرجة خارج دولةسندات مل
٤٥٩٬٤٩٤٥٬٣سندات ملكية غير مدرجة في دولة اإلمارات

١١٧٬١٠٠٠٨٤٬١٥٩

المبدئي.التثبيتو الخسائر ضمن هذه الفئة عند أیتم إدراج االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
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(غير مدققة)٢٠٢٠رسبتمب٣٠في كما 

-٩-

(تتمة) ةاالستثماریالماليةراقو ألا-٤

ل بنود الدخل الشامل األخرى من خاللة عادبالقيمة الرات االستثما٢-٤
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
درهمألفدرهمألف

(مدققة)
ملكية سندات

٥٬٨٧٣٧٬٨٥٩اراتمندات ملكية مدرجة في دولة اإلس
٩٬٢٦٨١٧٬٧١٨اراتممدرجة خارج دولة اإلتمویلسندات 

٣٠٠٣٠٠ماراتدولة اإلفي ر مدرجة ت غيدانس

٤٤١٬١٥٧٧٨٬٢٥

العادلةتسلسل القيمة 
العادلــة لتسلســل القيمــةب المســتوى التقریــر، حســ إعــدادفــي نهایــة فتــرةالعادلــة مــةا بالقيُیقــدم الجــدول التــالي تحلــيًال للموجــودات التــي تــم قياســه

نيف قياس القيمة العادلة:م من خالله تصتوالذي ی

اإلجمالي٣المستوى ٢المستوى ١المستوى (غير مدققة)٢٠٢٠سبتمبر٣٠في 
درهمألفدرهمألفدرهمألفدرهمألف

الماليةالموجودات 
الل األرباح أو الخسائرمن خ يمة العادلة الق
٢٬٩٢٨١٠٠٬١١٧-٩٧٬١٨٩موجودات مالية-

الشاملبنود الدخل عادلة من خالل الالقيمة
٣٠٠٤٤١١٥٬-١٤١١٥٬موجودات مالية-خرى األ

٣٬٢٢٨١١٥٬٥٥٨-١١٢٬٣٣٠
الموجودات غير المالية

٩٥١٬٧٥١٩٥٬٧٥--عقارات استثماریة

٤٢٣٬٧٨٥٣٧١٩٠٬-٣٣٠١١٢٬

اإلجمالي٣ستوى الم٢توى المس١لمستوى ا(مدققة)٢٠١٩سمبر دی٣١في 
درهمألفدرهمفألدرهمألف درهمألف

الماليةالموجودات
دلة من خالل األرباح أو الخسائرالقيمة العا 

٢٬٩٥٤١٥٩٬٠٨٤-١٥٦٬١٣٠ودات ماليةموج -
لالشامبنود الدخل العادلة من خالل يمة الق

٣٠٠٧٨٧٬٢٥-٥٧٧٬٢٥موجودات مالية-رى األخ 

٣٬٢٥٤١٨٤٬٩٦١-١٨١٬٧٠٧
ير الماليةالموجودات غ

١٩٥٬٧٥١٩٥٬٧٥--عقارات استثماریة

٤٤٩٬٧٨١٥٦٬٢٦٠-٧٠٧٬١٨١
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(غير مدققة)٢٠٢٠رسبتمب٣٠في كما 

-١٠-

العقارات االستثماریة-٥

.ولة اإلمارات العربية المتحدةستثماریة القيمة العادلة للعقارات داخل دت االتمثل العقارا

بشــكل رئيســي اســتنادًا إلــى التقييمــات الــي أجرتهــا اإلدارة. إن القيمــة العادلــة هــي یة بالقيمة العادلة، والتي تــم تحدیــدها االستثمار درج العقارات ت
بــين المشــاركين فــي الســوق بتــاریخ لتحویــل بنــد مطلوبــات مــا فــي معاملــة منتظمــةمــدفوعالسعر الذي سيتم قبضــه لبيــع بنــد موجــودات مــا أو ال

وتــم تســجيل أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة فــي بيــان الــدخل. تســتند علــى أســاس دوري، علــى األقــل بشــكل ســنوي، التقييمــاتلقيــاس. أجریــت ا
).٣الملحوظة (أي المستوى ت غيرالقيمة العادلة للعقارات االستثماریة الخاصة بالشركة على المدخال

لدى البنوك والنقد في الصندوق األرصدة -٦
سبتمبر٣٠مبردیس٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠١٩
ألف درهمرهمألف دألف درهم

(مدققة)

٥٠٥٢٥٢النقد في الصندوق 

:األرصدة لدى البنوك
٩٬٣٣٣١٬٨٠٧١٨٬٧١٠حسابات جاریة

٦١٥٢٠٤٬٩٨٥٬١٥٠٤٢٢١٣٠٬ثابتةئع ودا

٩٤٨٢١٣٬٧٩٢٬١٥٢١٣٢١٤٩٬

٢١٣٬٩٩٨١٥٢٬٨٤٤١٤٩٬١٨٤دى البنوكاألرصدة لو النقد في الصندوق 

)٨١٬٤٦٥()١٠٥٬٤٩٥()١٧٠٬٦٤٩(تتجاوز ثالثة أشهرودائع ذات فترات استحقاق ناقصًا:
)٢٨٤٩٬()٣٨٢٬٣()٥٧٨٣٬(السحب على المكشوف من البنوكناقصًا 

٧٧١٣٩٬٩٦٧٬٤٣٤٣٥٥٨٬ه النقدیةوشبالنقدیة 

:البنوكاألرصدة لدى
١٨٢٬٩٣٨١٢٢٬٤٦٩١١٨٬٩٥٢ارات العربية المتحدةداخل دولة اإلم

٠١٠٣١٬٣٢٣٬٣٠١٨٠٣٠٬ة اإلمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجيخارج دول

٩٤٨١٣٬٢٧٩٢٬١٥٢١٣٢١٤٩٬

١٣ســنویًا). تــم رهــن ودائــع ثابتــة بمبلــغ ٪٨٬٥٪ إلــى١-٢٠١٩ویًا (ســن٪٨٬٥٪ إلــى ١وح مــن فائــدة تتــراتترتــب عليهــا الثابتــة ع الودائــ إن
مليون درهم) كضمان مقابل تسهيل سحب على المكشوف.٣٦-٢٠١٩مليون درهم (
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رأس المال-٧
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهم

(مدققة)
درهم١سهم قيمة السهم ٣٣٠٬٩٣٩٬١٨٠–در والمدفوع بالكاملالمص

١٨٠٩٣٩٬٣٣٠٬١٨٠٩٣٩٬٣٣٠٬هم)در ١سهم قيمة السهم ١٨٠٬٩٣٩٬٣٣٠–٠١٩٢(

اتحتياطياال-٨

اتحتياطياالوغرضنوع 

القانونيحتياطياال
٪ مــن رأس المــال ٥٠ياطي القانوني فوق مبلغ یساوي یادة االحتقررت الشركة عدم ز .للشركةالنظام األساسي و وفقًا لقانون الشركات التجاریة

غيــر حتيــاطيهــذا اال.٢٠٢٠ســبتمبر٣٠تهيــة فــي لذلك ، لم یتم إجراء أیة تحویالت خالل فترة الثالثة أشهر المن. وفقاً اص بها الخ مدفوعال
سمح بها القانون.قابل للتوزیع إال في الحاالت التي ی

الخاصحتياطياال
االحتيــاطي الخــاص إلــى أن یــتم ى ة، إن وجــدت، إلــ اح الســنوی٪ مــن صــافي األربــ ١٠یجــوز لمجلــس اإلدارة تحویــل ، ساســياأللنظامهــا وفقــاً 

حــددها الجمعيــة تض التــي . یمكن استخدام االحتياطي الخاص لألغــرامجلس اإلدارةالعادیة بناًء على اقتراحالجمعية العموميةإیقافه من قبل 
يات مجلس اإلدارة.ناء على توصالعمومية العادیة ب

احتياطي القيمة العادلة

بنــود الــدخل ة المصنفة بالقيمة العادلة من خــالل في القيمة العادلة للموجودات الماليالمتراكممن صافي التغير القيمة العادلةاحتياطي یتألف
األخرى.الشامل

طراف ذات العالقةمعامالت األ-٩

ضمن تعریف األطــراف شركات أخرى تقعمـالت مع ، بتحصيل األقساط وتسدید المطالبات وإبرام معا ادیةالعأعمالها تقوم الشركة، في سياق 
(المعدل). ٢٤الدولي رقـم ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبـي

التقریر:إعدادة فترةصلة في نهایلعالقة المدرجة ضمن أرصدة الحسابات ذات الفيما یلي المبالغ المستحقة من/ إلى األطراف ذات ا

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

مألف درهف درهمأل
(مدققة)

٢٦٬٣٩٧٢٥٬٩٩٦وثائق التأمين)أقساط تأمين مدینة (مدرجة ضمن المستحق من حاملي 
)٧٢١٤٬()٧٢١١٠٬(خصص الذمم المدینة المشكوك في تحصيلها م

٦٧٦١٥٬٢٧٥٢١٬خرى األةینالمدمين والذممصافي التأ 
لمطالبات التي تم رجة ضمن اإجمالي المطالبات قيد التسویة (مد
٨٠٨٦٥٢اإلبالغ عنها ولم یتم تسویتها)

١٩٥٧٥٬١٩٥٧٥٬العقارات االستثماریة

خــالل الفتــرة للــدیون المعدومــة مصــاریفبيــتتثلقائمــة لضــمان وســيتم ســدادها نقــدًا. لــم یــتم تقــدیم ضــمانات كمــا لــم یــتم لمبــالغ اال تخضــع ا
عالقة.بالمبالغ المستحقة من أطراف ذاتوالمشكوك في تحصيلها فيما یتعلق 



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 
إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

(غير مدققة)٢٠٢٠رسبتمب٣٠في كما 

-١٢-

(تتمة) ت األطراف ذات العالقةمعامال-٩

ت عالقة خالل الفترة:أطراف ذاأبرمت الشركة المعامالت التالية مع 

سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعة
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم

١٬٧٣٤١٬٩٩٦المكتتبةقساطاأل
٧٨٤١٬٥٤٢وعةالمطالبات المدف

-٦٠٠أتعاب لجنة أعضاء مجلس اإلدارة

العالقة وفقًا لألسعار المتفق عليها مع اإلدارة.راف ذات على األطقساطاألیتم تحميل 

يا ارة العلمكافأة موظفي اإلد

٣٬٣٣٠٣٬٣٣٠قصيرة األجلمزایا 
٢٤٨٢٤٨طویلة األجلمزایا 

المطلوبات الطارئة-١٠

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

لف درهمأألف درهم
(مدققة)

٥١٣٬١٧١١٤٣٨٬خطابات ضمان *

دولــة اإلمــارات صــادرة لصــالح هيئــة التــأمين بدرهــم)مليــون ١٠-٢٠١٩دیســمبر ٣١درهــم (يــون مل١٠تضــمن خطابــات ضــمان بمبلــغ ت*
العربية المتحدة.

الرأسماليةااللتزامات-١١

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

همألف در ألف درهم
(مدققة)

٩٩٧٬٥٤٩٧٩٬٥٤للتطویرات بإنشاء عقار التزام

دبي للسيليكون.ميدان العقاري ومشروع واحة بمشروع تزام بإنشاء عقارات للتطویر الوارد أعاله یتعلقلإن اال



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 
إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

(غير مدققة)٢٠٢٠رسبتمب٣٠في كما 

-١٣-

المبالغ مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين فيما یتعلق بالمنتجات المرتبطة بالوحدات-١٢

ى اســتثمار ومخــاطر. یــتم اســتثمار الجــزء االســتثماري بالنيابــة عــن حــامليتنطــوي علــ ات، والتــيالشركة وثائق تــأمين مرتبطــة بالوحــدأصدرت 
هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة.حول١-٤اإلیضاح لتأمين كما هو مفصح عنها فيوثائق ا

الحركة خالل الفترة/ السنة:

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهم
دققة)(م

٢٦١٬٠٢٦١٥٠٬٠٣٥نایری١ما في ك
في رسوم التخصيص،صا –مين المبلغ المستثمر من قبل حاملي وثائق التأ 

٦٤٬٧٩٦٩١٬٢١٤ادات، االنقضاء والتنازلاالسترد
٧٧٧٬١٩)٩٣١٤٬(االحتياطيالتغير في 

١٨٩٬٣٢٠٠٢٦٬٢٦١

طاعيةلومات القالمع-١٣

معلومات القطاعات التشغيلية  

القطاعــات األســاس الــذي تقــوم ن علــى الحيــاة. تمثــل هــذهوالتــأميألغراض إداریة یتم تقسيم الشركة إلى قطــاعين أعمــال همــا التأمينــات العامــة
الشركة بناء عليه بإعداد التقاریر حول المعلومات الخاصة بقطاعاتها 



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 
إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

(غير مدققة)٢٠٢٠رسبتمب٣٠في كما 

-١٤-

مة) (تتطاعيةالقالمعلومات-١٣
سبتمبر٣٠أشهر المنتهية في التسعةفترة 

إلجمالياالتأمين على الحياةالتأمينات العامة
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمدرهمألف 
دخل التأمين

٤٥٨٬٧٧٣٤٩٥٬٨٣٠٢٠٧٬٠٢٥٢٢٥٬١٢٣٦٦٥٬٧٩٨٧٢٠٬٩٥٣المكتتبةقساطاألٌ إجمالي 
)٠٨٩٣٧٢٬()٦٨٢٣٤٩٬()٦١٤٧٤٬()٩٨٦٧٥٬()٤٧٥٢٩٧٬()٦٩٦٢٧٣٬(المتنازل عنهإعادة التأمين 

١٨٥٬٠٧٧١٩٨٬٣٥٥١٣١٬٠٣٩١٥٠٬٥٠٩٣١٦٬١١٦٣٤٨٬٨٦٤تجزةقساط المح األصافي 
)٤٥٧٥٦٬()٣٣٤٦٨٬()٩٧٥٧٦٬()٩٣٢٦١٬(٥١٨٢٠٬)٤٠٢٦٬(أمينوثائق التي حاملي صافي التغير في األقساط غير المكتسبة واحتياط

١٧٨٬٦٧٥٢١٨٬٨٧٣٦٩٬١٠٧٧٣٬٥٣٤٢٤٧٬٧٨٢٢٩٢٬٤٠٧قساط المكتسبةاألصافي 
١٣٠٥٣٬٣٨٢٤٦٬٩٨٣٩٦٠٢٢٬١١٣٥٤٬٣٤٢٦٩٬العموالت المكتسبةإجمالي

٨٠٥٢٣١٬٢٥٥٢٦٥٬٠٩٠٧٠٬٤٩٤٩٦٬٨٩٥٣٠١٬٧٤٩٣٦١٬نإجمالي دخل التأمي

التأمينمصاریف
)١٣٩٬٨٨١()٩٦٬٦٠٤()٦٬٥٢٧()٤٬١٢٣()١٣٣٬٣٥٤()٩٢٬٤٨١(صافي المطالبات المتكبدة

)٩٣٬١٢٣()٧٣٬٧٥٩()٥١٬١٠٥()٣٤٬١٩٤()٤٢٬٠١٨()٣٩٬٥٦٥(العموالت المتكبدة
)٥٩٬٩٠٣()٥٨٬٣٠٠()١٦٬٥٣٤()١٨٬٩٩٩()٤٣٬٣٦٩()٣٩٬٣٠١(اإلداریةالمصاریف

)٥١٬٦٣٣()٣٨٬٢٦٧()١٧٬٦٥٤()١٣٬٩٩٦()٣٣٬٩٧٩()٢٤٬٢٧١(التشغيلية األخرى المتعلقة بأنشطة التأميناليفالتك
في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظصافي الحركة

٤٠٤٦٬)٩٣١٤٬(٤٠٤٦٬)٩٣١٤٬(--المرتبطة بالوحداتللمنتجاتبها 

)١٣٦٣٣٨٬()٨٦١٢٧١٬()٤١٦٨٥٬()٢٤٣٧٦٬()٧٢٠٢٥٢٬()٦١٨١٩٥٬(ينالتأمإجمالي مصاریف

٠٧٨١١٬٠٣٤٣٠٬٦١٣٢٣٬)١٥٣٦٬(١٨٧٣٦٬٥٣٥١٢٬ح التأمينالي أرباإجم

١٣٬٢٦٤)١١٬٣٦٥(االستثمارخسائرصافي 
)٦٥٣١١٬()٦٣٧٢٠٬(ریةية واإلداالعمومیفالمصار 

٢٢٤٢٥٬)٩٦٨١٬(الفترة(خسائر)/أرباح



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 
إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

(غير مدققة)٢٠٢٠رسبتمب٣٠في كما 

-١٥-

(تتمة) المعلومات القطاعية-١٣

لتشغيليةقطاعات الومات المع
معلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئیسیة.التقاریر حول البإعدادلشركة بناء علیھ ذي تقوم االقطاعات األساس الألغراض إداریة یتم تقسیم الشركة إلى قطاعین أعمال ھما التأمینات العامة والتأمین على الحیاة. تمثل ھذه 

ماليإلجاةلى الحياالتأمين عالتأمينات العامة
دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠

٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩
ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمهمألف در 

الموجودات 
٧٦٬٧٧٤٧٦٬١٨٨٢٥٬٥٩١٢٥٬٣٩٦١٠٢٬٣٦٥١٠١٬٥٨٤لثابتةالموجودات ا
٣٬٤٣٣٥٬٧٦٠١٬١٤٤١٬٩٢٠٤٬٥٧٧٧٬٦٨٠دامق االستخ موجودات ح 

٤٬٧٢٠٦٬١٧٢١٬٥٧٤٢٬٠٥٧٦٬٢٩٤٨٬٢٢٩الموجودات غير الملموسة
٥٦٬٣٩٦٥٦٬٣٩٦١٨٬٧٩٩١٨٬٧٩٩٧٥٬١٩٥٧٥٬١٩٥عقارات االستثماریةال

٨٧٬٠٨٢١٢٦٬٤٢٤٢٨٬٤٧٦٥٨٬٥٣٧١١٥٬٥٥٨١٨٤٬٩٦١ة االستثماریةاألوراق المالي
٣٢٠٬٨٩١٢٦١٬٠٢٦٣٢٠٬٨٩١٢٦١٬٠٢٦--تثمارات محتفظ بها نيابة عن حملة وثائق المنتجات المرتبطة بالوحداتاس
٦٬٠٠٠٦٬٠٠٠٤٬٠٠٠٤٬٠٠٠١٠٬٠٠٠١٠٬٠٠٠دائع قانونيةو 

٣٧١٬٩٧٥٣٩٦٬٣٠٩١٢٣٬٧٩٩١٢١٬٩٥٦٤٩٥٬٧٧٤٥١٨٬٢٦٥موجودات عقود إعادة التأمين
٣٤١٬١٥٨٣٧٩٬٤٤٤٩٨٬٩٤٠١١٦٬٩٣٥٤٤٠٬٠٩٨٤٩٦٬٣٧٩آخرون ومدینون ن تأميمدینو

٩٠٢٠٬١٢٨٩١٬٩١٠٩٦٩٣٬٩٥٣٬٦٠٩٩٨٢١٣٬٨٤٤٬١٥٢ي الصندوق والنقد فاألرصدة لدى البنوك

٤٤٠٠٦٨٬١٬٥٨٤٬١٤٤٬١٣١٠٧١٦٬٥٧٩٬٦٧١٧٥٠٧٨٤٬١٬١٦٣٬١٦٨١٬إجمالي الموجودات 



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 
إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

(غير مدققة)٢٠٢٠رسبتمب٣٠في كما 

-١٦-

(تتمة) اعيةالمعلومات القط-١٣

(تتمة)معلومات القطاعات التشغيلية
يإلجمالاالتأمين على الحياةالتأمينات العامة

دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠دیسمبر٣١سبتمبر ٣٠دیسمبر٣١بر سبتم٣٠
٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩٢٠٢٠٢٠١٩

ألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهمألف درهم
ات المطلوب

٣٬٥٧٨٣٬٣٨٢--٣٬٥٧٨٣٬٣٨٢مبالغ مستحقة للبنوك
٦٠١٬٧٤٠٦٢٥٬١٠٣١٤٧٬١٥٧١٤٤٬٦٦٨٧٤٨٬٨٩٧٧٦٩٬٧٧١مطلوبات عقود التأمين

٢٩٨٬٢٦١٣٦٤٬٣١٠٨٢٬٢٦٥٨٣٬٢١٥٣٨٠٬٥٢٦٤٤٧٬٥٢٥آخرون ودائنون تأمين دائنو
٧٬٧١٢٦٬٤٦٣٢٬٥٧٠٢٬١٥٥١٠٬٢٨٢٨٬٦١٨صص مكافأة نهایة الخدمة للموظفينخ م

٨٩١٣٢٠٬٠٢٦٦١٬٢٨٩١٣٢٠٬٠٢٦٢٦١٬--مبالغ مستحقة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحدات

٢٩١٩١١٬٢٥٨٬٩٩٩٨٨٣٥٥٢٬٤٠٦٬٤٩١١٧٤٤٦٤٬١٬٣٢٢٤٩٠٬١٬إجمالي المطلوبات 

لكية المق حقو
٣٣٠٬٩٣٩٣٣٠.٩٣٩رأس المال

١٤٬٨٦٥١٤٬٨٦٥الحتياطي القانونيا
١٤٬٨٦٥١٤٬٨٦٥االحتياطي الخاص

)١٠٬٢٦٨()١٣٬٧٣٠(العادلةطي القيمةاحتيا 
)٥٦٠٬٢٤()٣٦٣٢٦٬(متراكمةالخسائر ال

٥٧٦٣٢٠٬٨٤١٬٥٣٢إجمالي حقوق الملكية

٧٥٠٧٨٤٬١٬١٦٣٬٨١٦٬١ملكيةإجمالي المطلوبات وحقوق ال



االتحاد للتأمين ش.م.ع.شركة 
إیضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة

(غير مدققة)٢٠٢٠رسبتمب٣٠في كما 

-١٧-

موسمية النتائج-١٤

٢٠١٩ســبتمبر٣٠و٢٠٢٠ســبتمبر٣٠أشهر المنتهيــة فــيالتسعةهم لفترتي ر ألف د٣٬٠٥٢ودرهم ألف٦٩٣توزیعات األرباح بلغ دخل
عــالن األربــاح مــن قبــل الشــركات المســتثمر إ و للشــركةظــروف الســوق واألنشــطة االســتثماریة علــىاحربــ توزیعــات األدخــلعتمد یعلى التوالي. 

المرتبطــة بفتــرة مــع تلــك غيــر قابلــة للمقارنــة ٢٠٢٠ســبتمبر٣٠يــة فــي رة المنتهفيهــا، وهــي ذات طبيعــة موســمية. بنــاًء عليــه، فــإن نتــائج الفتــ 
.٢٠٢٠دیسمبر ٣١نتهية في نة الملسالمقارنة، وال تعتبر مؤشرًا للنتائج المتوقعة ل

١٩كوفيد تقييم أثر-١٥

ت الــدول خطــوات لمنــع تخــذوقــد ا.ة عالميــةن أنــه جائحــ تــم اإلعــالن عــ فــي جميــع أنحــاء العــالم و )١٩كوفيــد (فيروس كورونــا المســتجدانتشر
خـــذت وقــد ات.ا إلــى ذلــكومـــ الجمهــورة حركــ يــدقيوتســـفر، حظــر ال، منهــا نفيــذ العدیــد مـــن اإلجــراءات تویجـــري حاليــاً .سانتشــار هــذا الفيــرو 

.بهمصابينة المرضى الاحتواء الفيروس ومعالج غرضالتي تتسم بالحكمة باإلجراءاتدید منلعاالعربية المتحدة تاإلمارا

ختلــف مــن بلــد یاباتطر ذه االضــ هــ إال أن نطــاقة،اقتصــادیاضطراباتحتواء هذا الفيروس إلى التم اتخاذها التي اتعدید من اإلجراءالأدت
.شركات الطيران والسفر والترفيه والسياحةقطاع ثرت بشكل عام هي التي تأ عاتالقطا إن .ى آخرإل

، ونتوقــع أن یــؤدي حاليــاً اقتصــاد دبــيانفــتح.بســبب الظــروف الحاليــةن حتــى اآلمالهــا أعر علــىيــ تــأثير كبأيلم تشهد شركة االتحاد للتــأمين 
ين األعمال بشكل عام.لى تحسإهذا االفتتاح

ــعيد التشـــغيلي، ســـاعد ــركة ة التـــي اتخـــذتها قيواالســـتبا ةالفعالـــ جـــراءاتاإلتعلـــى الصـ ــين العمـــل مـــن المنـــزل وااللتـــزامفـــي الشـ ــاتبتتمكـ وجيهـ
نشــطة الشــركةأزالــت ما .معتــادكالالها إنجاز أعمساعد الشركة على ، األمر الذيالمكاتب وما إلى ذلكداخلومة بشأن الحركة والتجمع الحك

لــيس .لبقيــة الســنةانيــة الشــركةســتكون قریبــة مــن ميز ة الشــركةأنشــطأن ، بــ وهــي علــى ثقــة،ركةالشــ وتــرى .زنــةالمواتتماشــى مــع حتــى اآلن
١٩فيــد بســبب كو الصــحيهناك تــأثير متوقــع علــى مطالبــات التــأمين .السفر والسياحةقطاعان أو لشركات الطير وهري ج عرض تأي شركة لل
بســبب و .بــاتلشــركة تــأثير المطالفــي اأمين إعــادة التــ ءاتإجــراغطــي ت.یةالمطالبات العادالنقص فيل الخ تعویضه بشكل جيد من كن یتمول

مــن خـــالل بشـــكل جيــدوالتــي یــتم تغطيتهــا ،ر الطــوعي للعمـــلتتوقــع الشــركة مطالبـــات الفقــدان غيــ لــة،ما العالقـــوى االنخفــاض المحتمــل فــي 
وبنــاءً .المطالبــاتالتزامــات بیل األمــد الشــركة فــي الوفــاء يد وطو ين التي تتمتع بتصنيف ج مإعادة التأ اتاند شركستس.نميدة التأ إعا اءاتإجر 

.ا الماليةواردهثير على معلى هذا، ال تتوقع الشركة أي تأ 

، وبالتــالي والثالــثيع الثــانل الربــ الارتفعــت قــيم االســتثمار خــ .أثــر علــى النتــائج الماليــة للشــركةانخفــض ســوق االســتثمار بشــكل كبيــر، ممــا 
حققة مقارنة بالربع األول.الخسائر غير المانخفضت

.یمكــن تفهمــهأمــر بطيئــة وهــذاالتحصــيلنــت عمليــة كا .نوالمــزودیســيولة كافيــة لتلبيــة االحتياجــات الحاليــة لتســویة المطالبــاتلــدى الشــركة
في األشهر المقبلة.السرعة د منالمزیقع، وتتو األشهر األخيرةشهدت الشركة تحسًنا في التحصيالت خالل 

.هذه التجربةبعدح أقوى وستصب١٩أثير الحالي لكوفيد ا تحمل التفإن الشركة في وضع یمكنهبشكل عام،
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