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  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 )غير مدققة(  المرحلية المختصرةالموحدة المالية  القوائم
 

 المحتـويـات 

 

 الصفحة  

  

 1 لمدقق الحسابات المستقل المراجعةتقرير 

  

 2 قائمة المركز المالي المرحلية المختصرة 

  

 3 المرحلية المختصرة  قائمة الدخل 

  

 4 قائمة الدخل الشامل المرحلية المختصرة

  

 5 المرحلية المختصرة   قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

  

 6 المرحلية المختصرة  قائمة التدفقات النقدية

  

 8 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة 



 جرانت  ثورنتون للمحاسبة  والمراجعة المحدودة 
 - فرع الشارقة 

 

 305مكتب رقم 

 5برج البكر 

 شارع الخان 7/9

 ، اإلمارات العربية المتحدة الشارقة

 

+691 525 6 971 + 

 + 971 6 525 9690 فاكس

 

بها جرانت ثورنتون للمحاسبة  ة لجرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة. تمثل جرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة جميع التراخيص القانونية التي تعمل بموججميع الحقوق محفوظ2022  ©
أبوظبي المسجل    -بية المتحدة. تشمل هذه التراخيص فرع جرانت ثورنتون للتدقيق والمحاسبة المحدودة  والمراجعة المحدودة، وهي شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، تعمل في اإلمارات العر

 في دبي. لدى سلطة تنظيم الخدمات المالية وفرع جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة )بي في آي( المسجل لدى سلطة دبي للخدمات المالية 

تقدم الشركات األعضاء خدمات التدقيق والضرائب والخدمات االستشارية إلى عمالئها أو تشير إلى شركة عضو واحدة أو أكثر ضمن    ة التجارية التي بموجبهاتشير "جرانت ثورنتون" إلى العالم

ال تقدم جرانت ثورنتون الدولية المحدودة خدمات بإسمها  نفصلة.  الشركات األعضاء في المجموعة حسبما يتطلب السياق. جرانت ثورنتون الدولية المحدودة وشركاتها األعضاء تمثل كيانات قانونية م

وأفعال  والشركات األعضاء ليسوا وكالء لبعضهم البعض وال يُلزم أحد اآلخر وال يتحملوا مسؤولية أخطاء  على اإلطالق، بل يتم تقديم الخدمات بواسطة الشركات األعضاء. جرانت ثورنتون الدولية  
 بعضهم البعض. 

grantthornton.ae 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

 دخل المرحلية المختصرة قائمة ال
 2022مارس  31كما في 

 المرحلية المختصرة.  ءاً متمماً لهذه القوائم الماليةجزتشكل  23إلى  1من رقم  المرفقة  اإليضاحات إن 
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 الثالثة أشهر المنتهية في  

  2022مارس   31

 الثالثة أشهر المنتهية في  

   1202مارس 31

   ألف درهم    ألف درهم  

 مدققة( غير )  )غير مدققة(  إيضاحات  

 ( معاد بيانها)    

     إيرادات اإلكتتاب 

 250,474  246,653  14 بةت جمالي األقساط المكت إ
 (156,072)  (148,785)  14 متنازل عنهاأقساط إعادة تأمين 

 94,402  97,868   حتجزة الم األقساط صافي 

التغير في األقساط غير المكتسبة واالحتياطي الحسابي  

 (27,498)  18,866 14 بوالص واحتياطي حملة ال

 66,904  116,734  المكتسبة صافي األقساط 

 27,008  20,921   إجمالي العموالت المكتسبة 

 93,912  137,655  إجمالي إيرادات اإلكتتاب 

       

     مصاريف اإلكتتاب 

 (71,623)  (65,360)   إجمالي المطالبات المتكبدة  

 38,385   28,951   مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

 (33,238)  (36,409)   صافي المطالبات المتكبدة

 (23,711)  (18,232)  متكبدة عموالت 

 (22,051)  (24,473)  مصاريف إدارية 

 (12,157)  (12,236)  مصاريف تشغيلية أخرى تتعلق بأنشطة اإلكتتاب 

صافي الحركة في احتياطي المنتجات المرتبطة  
 8,688  (36,303)  وحدة بال

 (82,469)  (127,653)  إجمالي مصاريف اإلكتتاب 

 

    

 11,443  10,002  اإلكتتاب أرباح 

 1,630  1,258  إيرادات الفوائد 

 (1,973)   2,783  األخرى  صافي إيرادات/ )خسائر( االستثمار

 (4)  -   نخفاض في القيمة مخصص اال

 (2,975)  -  17 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 8,121  14,043  لفترة لربح  ال

 0.025  0.042 15 )بالدرهم( الربحية األساسية والمخفّضة للسهم  



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(القوائم 
 

 المرحلية المختصرة  الشامل قائمة الدخل
 2022مارس  31كما في 

 المرحلية المختصرة.  ءاً متمماً لهذه القوائم الماليةجزتشكل  23إلى  1من رقم  المرفقة  اإليضاحات إن 
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 الثالثة أشهر المنتهية في   

 2022مارس   31

 الثالثة أشهر المنتهية في   

    2021 مارس 31

   ألف درهم    ألف درهم 

 ( غير مدققة)  )غير مدققة(  

 )معاد بيانها(    

    

 8,121  14,043 للفترة الربح 

    

    الشاملة األخرى  الدخل/)الخسارة(

    بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 

التغير في القيمة العادلة إلستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل  صافي 

 (336)  7 بنود الدخل الشامل األخرى 

 (336)  7 األخرى للفترة  الشاملة ( الدخل/)الخسائر

 7,785  14,050 للفترة اآلخر  إجمالي الدخل الشامل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

 المرحلية المختصرة  المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 
 2022مارس  31كما في 

 المرحلية المختصرة.  ءاً متمماً لهذه القوائم الماليةجزتشكل  23إلى  1من رقم  المرفقة  اإليضاحات إن 
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 خاص حتياطي ا حتياطي قانوني ا رأس المال   

 
 
 

عادة  إاحتياطي 
 إجمالي  خسائر متراكمة  احتياطي القيمة العادلة  التأمين 

   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم ألف درهم    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
        

 235,485 (132,869) 156 4,885 16,187 16,187 330,939 )مدققة(  2022  يناير 1الرصيد كما في 

 14,043 14,043 - - - - - الربح للفترة
 7 - 7 - - - - الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 14,050 14,043 7 - - - - للفترة  الدخل الشامل إجمالي 

 - (744) - 744 - - - احتياطي اعادة التأمينالمحول إلى 

 249,535 (119,570) 163 5,629 16,187 16,187 330,939 )غير مدققة(   2022مارس  31الرصيد كما في  

        
 222,044 (129,617) (11,274) 2,266 14,865 14,865 330,939 بيانها( )معاد )مدققة(  2021 يناير 1الرصيد كما في 

 8,121 8,121 - - - - - الربح للفترة
 (336) - (336) - - - - للفترة  خرىاألالخسائر الشاملة 

 7,785 8,121 (336) - - - - للفترة الشامل (/الربحالخسائر)إجمالي 

 229,829 (121,496) (11,610) 2,266 14,865 14,865 330,939   بيانها(  )معاد)غير مدققة(  2021مارس  31الرصيد كما في 



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(
 

  قائمـة التدفقات النقدية المرحلية المختصرة 
 2022مارس  31كما في 

 المرحلية المختصرة.  ءاً متمماً لهذه القوائم الماليةجزتشكل  23إلى  1من رقم  المرفقة  اإليضاحات إن 
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 الثالثة أشهر المنتهية في  

 2022مارس   31
 الثالثة أشهر المنتهية في  

    2021 مارس 31
   ألف درهم   ألف درهم  
 

 )غير مدققة(  إيضاحات 

 (مدققة غير)
 )معاد بيانها( 

    
    األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 8,121 14,043  فترة  الربح لل
    : التاليةالتعديالت للبنود 
 2,782 2,613  إهالك و إطفاء  

من إستبعاد إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح   الربح
 أو الخسائر  

 
(2,096) (707) 

الخسائر / )األرباح( غير المحققة من إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة  
 من خالل األرباح أو الخسائر  

 
(748) 2,428 

 4 -  مخصص االنخفاض في القيمة 
 (1,630) (1,258)  إيرادات الفوائد 

 - (211) 18 األرباح  توزيعات  إيرادات
 43 4  اإليجار  إلتزاماتفوائد على  

 9 -  الفائدة على حساب التداول بالهامش 
 1,014 1,122  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

  13,469 12,064 
    التشغيلية  صافي التغيرات في األصول واإللتزامات 

 (17,009) 29,102  أصول عقود إعادة التأمين
 (25,597) (20,152)  و أرصدة مدينة أخرى  تأمين ذمم

 20,388 (32,494)  إلتزامات عقود التأمين 
 7,162 13,479  تأمين وأرصدة دائنة أخرى  ذمم

 (23,950)  19,204  األصول المرتبطة بوحدة 
 23,950  (19,204)  اإللتزامات المرتبطة بوحدة 

 (2,992) 3,404  األنشطة التشغيلية   (المستخدم في الناتج من / )النقد 
 (707) (439)  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 (3,699) 2,965  األنشطة التشغيلية  ( المستخدم فيالناتج من / ) صافي النقد 

      
      ستثماريةإلاألنشطة االتدفقات النقدية من 

 (643) (195)  شراء ممتلكات و معدات 
 - 313  متحصالت من بيع ممتلكات و معدات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو    مقاسة  ستثمارات محتفظ بها إ شراء 
 ( وحدةستثمارات المرتبطة ب الخسارة )باستثناء اإل

 
(29,149) (4,912) 

متحصالت من بيع إستثمارات محتفظ بها مقاسة بالقيمة العادلة من  
 ( وحدةستثمارات المرتبطة ب )باستثناء اإلخالل الربح أو الخسارة  

 
9,963 6,710 

 1,630 2,284  فائدة مقبوضة 
 - 211  توزيعات أرباح مقبوضة 

تزيد عن استحقاق  فترات  ذات  البنوك  لدى  ثابتة  ودائع  في   النقص 
 ثالثة أشهر 

 
(15,775) (4,020) 

 (1,235) (32,348)  ستثمارية إلصافي النقد المستخدم في األنشطة ا

    



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 المختصرة )غير مدققة(القوائم المالية المرحلية 
 

 )تتمة(  المرحلية المختصرةالموحدة  قائمـة التدفقات النقدية 
 2022مارس  31كما في 

 المرحلية المختصرة.  ءاً متمماً لهذه القوائم الماليةجزتشكل  23إلى  1من رقم  المرفقة  اإليضاحات إن 
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 الثالثة أشهر المنتهية في  
 2022مارس   31

 الثالثة أشهر المنتهية في  
    2021 مارس 31

   ألف درهم   ألف درهم  

 
 )غير مدققة(  إيضاحات 

 ( مدققةغير )
 )معاد بيانها( 

    
    األنشطة التمويلية التدفقات النقدية من 

 (9)  -  اإليجار إلتزامات دفع الجزء الرئيسي من 
 (274)  (4)  الفائدة المدفوعة على إلتزامات اإليجار

 (43)  -  الفائدة المدفوعة على حساب التداول بالهامش 

 (326) (4)  األنشطة التمويلية صافي النقد المستخدم في 

    
 (5,260) (29,387)  صافي النقص في النقد وما في حكمه

  4,558  91,881  النقد وما في حكمه في بداية المدة  

 (702)  62,494 9.1 النقد وما في حكمه في نهاية المدة 

 
 



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
 

   إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية المختصرة
  2022مارس  31المنتهية في   الثالثة أشهر لفترة
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   عن الشركة ومات عامة معل 1

في دولة اإلمارات العربية المتحدة بموجب رخصة    )"الشركة"( تأسست كشركة مساهمة عامة وتعمل  م.ع.شركة االتحاد للتأمين ش.  إن
وتعديالته    2015( لسنة  2تجارية صادرة عن حكومة دبي. الشركة مسجلة بموجب القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )

التجارية.   بالشركات  الشركة ألوالمتعلق  اإلتحاديتخضع  القانون  المل  حكام  العربية  اإلمارات  بصيغته    2007لعام    6تحدة رقم  دولة   ،
البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية  في  في سجل شركات التأمين    ةمسجلهي  المعدلة، بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عملياتها ، و
  سنجل بزنس تاور سجل في  . يقع مكتب الشركة الم67، تحت رقم التسجيل    ( سابقًا  المتحدة )هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

كما أن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبوظبي  ، دبي ، اإلمارات العربية المتحدة.    119227  ندوق بريد، شارع الشيخ زايد ، ص
 . لألوراق المالية

 
الشركة من خالل مكتبها الرئيسي في  يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في كتابة التأمين بجميع أنواعه بما في ذلك التأمين على الحياة. تعمل 

 دبي والمكاتب الفرعية في أبو ظبي ودبي والشارقة وعجمان ورأس الخيمة. 
 

مع    2021سبتمبر    20  بشأن الشركات التجارية )"قانون الشركات الجديد"( في   2021لسنة    32ر مرسوم القانون االتحادي رقم  اصدتم إ
، بصيغته المعدلة ، بشأن الشركات التجارية.    2015لعام    2تحادي رقم  امل محل القانون اإل، وسيحل بالك  2022يناير    2تاريخ نفاذ في  

 لتزام بأحكام قانون الشركات الجديد. أمام الشركة اثني عشر شهًرا من تاريخ السريان لإل
 

لسنة    6اإلمارات العربية المتحدة رقم  المعّدل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة    2020لسنة    25تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم  
. واعتباراً  2021يناير    2ودخلت التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ    2020سبتمبر    27بشأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها بتاريخ    2007

المتحدة ، التي بدأت إجراءاتها التشغيلية لتولي  تم دمج هيئة التأمين اآلن في البنك المركزي لدولة اإلمارات العربية  ،    2021يناير    2من  
 المسؤولية اإلشرافية والتنظيمية لقطاع التأمين.

 
 
 "( IFRSتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة )"  2

 .ال يوجد معايير دولية جديدة ومعدلة لها تأثير مادي على الشركة خالل الفترة

 سارية المفعول بعد  الغيرمعايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة 

 د: لم تطبق الشركة بعد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكنها لم تصبح سارية المفعول بع
 

 عقود التأمين -   17المعيار الدولي للتقارير المالية 
 

التأمين بالقيمة الحالية للوفاء ويوفر نهج قياس وعرض موحد لجميع   اإللتزامات أن يتم قياس    17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية  
مبادئ لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي للتقارير  عقود التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة القائمة على ال

 .2023يناير  1اعتباًرا من  عقود التأمين  4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17المالية رقم 
 

 2023يناير    1ي تبدأ في  المالية للشركة للفترة السنوية الت   قوائمفي ال  17تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
تأثير كبير   17قد يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  و.  األدوات المالية  9جنبًا إلى جنب مع المعيار الدولي للتقارير المالية  

المالية للشركة فيما يتعلق بعقود التأمين الخاصة بها. ومع ذلك ، ليس من العملي   قوائمعلى المبالغ المبلغ عنها واإلفصاحات الواردة في ال
اإلدارة بصدد إجراء تقييم مفصل كما هو مطلوب  إن تقديم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذا المعيار حتى تقوم الشركة بمراجعة تفصيلية. 

 . 17التقارير المالية رقم من قبل المصرف المركزي بشأن تنفيذ المعيار الدولي إلعداد 
 

 ال توجد معايير وتعديالت أخرى لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تبنيها مبكًرا من قبل الشركة. 



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
 

 )تتمة(  المرحلية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2022مارس  31المنتهية في   الثالثة أشهر لفترة
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 سياسات المحاسبية ملخص ألهم ال 3

 أساس اإلعداد 

ال هذه  إعداد  رقم    قوائمتم  الدولي  المحاسبة  لمعيار  وفقًا  المختصرة  المرحلية  المالية  "،    34المالية  االمتثال  المرحلية"  التقارير  وكذلك 
 للمتطلبات المعمول بها للقوانين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

 
)درهم إماراتي( نظًرا ألن هذه هي العملة التي  الدرهم  ب   المالية المرحلية المختصرة في دولة اإلمارات العربية المتحدة   قوائمتم عرض ال

 يتم بها تصنيف غالبية معامالت الشركة ، ويتم تقريب جميع القيم إلى أقرب ألف )"ألف درهم إماراتي( ما لم يتم اإلشارة إلى خالف ذلك. 
 

 عادة تقييم األدوات المالية. المالية المرحلية المختصرة على أساس التكلفة التاريخية ، باستثناء إ قوائم تم إعداد هذه ال
 

المالية    قوائممع تلك المستخدمة في ال  المختصرةالمالية المرحلية    قوائمتتوافق السياسات المحاسبية والعرض والطرق الواردة في هذه ال
 .2021ديسمبر  31المدققة للسنة المنتهية في 

 
م  قوائ المالية السنوية الكاملة ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب مع ال قوائمبة للالمالية المختصرة جميع المعلومات المطلو قوائمال تتضمن هذه ال

عالوة على ذلك، فإن النتائج لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  .  2021ديسمبر    31المالية السنوية المدققة للشركة كما في وللسنة المنتهية في  
 .2022ديسمبر   31توقعها للسنة المالية المنتهية في ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن  2022مارس  31

 

 األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقدير غير المؤكد 

 
ال إعداد  السياسات    قوائم يتطلب  تطبيق  تؤثر على  التي  والتقديرات واالفتراضات  األحكام  اتخاذ  اإلدارة  المختصرة من  المرحلية  المالية 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. و واإليرادات والمصروفات.   لتزاماتواإل  صول المحاسبية والمبالغ المعلنة لأل
 

ية المختصرة ، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية للشركة  عند إعداد هذه المعلومات المالية المرحل
 . 2021ديسمبر  31المالية للسنة المنتهية في  قوائموالمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة هي نفسها التي تم تطبيقها على ال

 
 
 ممتلكات ومعدات  4

 2021ديسمبر  31 2022مارس   31 

 ألف درهم ألف درهم  

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   
 67,331 66,961 (  4.1األصول التشغيلية )إيضاح 

 3,115 2,994 أعمال قيد التنفيذ

 69,955 70,446 

 
ألف درهم وقد انخفضت قيمتها   313ألف درهم. خالل الفترة ، بلغت األعمال قيد التنفيذ    192تشمل إضافات بمبلغ    أعمال قيد التنفيذ*  

 في بيان الدخل المرحلي المختصر. 

 
 



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 )تتمة(   الممتلكات و المعدات 4

 األصول التشغيلية       4.1
بنظام   ض أر 

 اإلجمالي   معدات حاسوب   مركبات   معدات المكاتب   أثاث ومفروشات   التملك الحر 
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم  

            : التكلفة
 90,588  9,698  872  2,725  16,226  61,067 )مدققة( )معاد بيانها( 2021يناير  1في 

 991  183  -  81  727  - إضافات 
 (50)  -  (50)  -  -  -  إستبعادات

 91,529  9,881  822  2,806  16,953  61,067 )مدققة(   2021ديسمبر    31في 
 3  -  -  3  -  - إضافات  

 91,532  9,881  822  2,809  16,953  61,067 )غير مدققة( 2022مارس   31في 

            
            اإلهالك المتراكم: 

 22,728  8,858  613  2,546  10,711  - )مدققة( )معاد بيانها( 2021يناير  1في 
 1,520  331  138  83  968  - المحمل خالل الفترة 

 (50)  -  (50)  -  -  -  إستبعادات

 24,198  9,189  701  2,629  11,679  - )مدققة(   2021ديسمبر    31في 
 373  67  33  20  253  - المحمل خالل الفترة 

 24,571  9,256  734  2,649  11,932  - مدققة()غير  2022مارس   31في 

            
            صافي القيمة الدفترية: 

 67,331  692  121  177  5,274  61,067 )مدققة(  2021ديسمبر    31في 
 

           
 66,961  625  88  160  5,021  61,067 )غير مدققة( 2022مارس   31في 

أصدر مجلس إدارة الشركة قرارات إلنشاء المقر الرئيسي للشركة على أرض بنظام التملك الحر وتُعرض األرض بنظام التملك الحر بالتكلفة.  



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 اإلستثمارات في أوراق مالية و األصول المرتبطة بالوحدة  5

 
 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
 47,871  69,901 ( 5.1بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )إيضاح  المقاسة األصول المالية 

 17  24 ( 5.2بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر )إيضاح المقاسة  المالية  صولاأل

 69,925  47,888 

    

 368,887  349,683 (5.3إيضاح  )  وحدةاألصول المرتبطة بال

 
 الربح و الخسارة  ل األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خال      5.1

 
 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
 19,668  42,143 أوراق مالية مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة  

 570  594 أوراق مالية مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة  
 16,450  16,055 سندات مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة  

 7,364  7,364 إستثمارات في صناديق إستثمار خارج اإلمارات العربية المتحدة 
 426  352 أوراق مالية غير مدرجة خارج اإلمارات العربية المتحدة 

 3,393  3,393 أوراق مالية غير مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة 

 69,901  47,871 

 
 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في هذه الفئة عند االعتراف األولي.  المصنفةيتم تصنيف االستثمارات 

 

 األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر       5.2

 
 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
 17  24 أوراق مالية مدرجة في اإلمارات العربية المتحدة  

 
 يتم تصنيف االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في هذه الفئة عند االعتراف األولي. 

 
 
 
 
 

  



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
 

 )تتمة(  المرحلية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2022مارس  31المنتهية في   الثالثة أشهر لفترة

12 

 )تتمة(   اإلستثمارات في أوراق مالية و األصول المرتبطة بالوحدة 5

 المرتبطة بالوحدة  األصول       5.3

 
 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
  وحدةالتأمين للمنتجات المرتبطة بال بوالص ستثمارات المحتفظ بها نيابة عن حاملي اإل

 231,059  211,723 بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة  المقاسة
التأمين للمنتجات المرتبطة   بوالص األصول المالية من معيدي التأمين تجاه حاملي 

 124,474  121,214 بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة  المقاسة وحدةبال
بالتكلفة   المقاسة وحدةللمنتجات المرتبطة بال بوالصالالنقد المحتفظ به نيابة عن حاملي 

 13,354  16,746 المطفأة 

 349,683  368,887 

 
 
 وديعة إلزامية  6

المركزي وتنظيم عملياتها ، تحتفظ الشركة    البنكبشأن تأسيس شركات التأمين في    2007لسنة    6لمتطلبات القانون االتحادي رقم    وفقًا
 وديعة إلزامية. ماليين درهم( ك 10: 2021ديسمبر  31ماليين درهم ) 10بوديعة بنكية قدرها 

 

 
 و أصول عقود إعادة التأمين   إلتزامات عقود التأمين 7

 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
    إجمالي  –  إلتزامات عقود التأمين

 579,170  517,914 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة  
 100,358  102,763 مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  

 6,974  6,925 غير موزعة   خسائرمصاريف تسوية  إحتياطي
 8,048  8,873 احتياطي مخاطر غير منتهية 

 3,544  3,565 مستردات طرف ثالث 
 139,040  141,577 احتياطي حسابي

 253,786  276,809 أقساط تأمين غير مكتسبة 
 14,329  14,329 مطالبات التخلف عن السداد و المبالغ المستردة مخصص 

 1,072,755  1,105,249 

    
    المستردة من معيدي التأمين  –صول عقود إعادة التأمين أ

 (506,533)  (448,568) مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة  
 (65,379)  (70,615) مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  

 2,672  658 احتياطي مخاطر غير منتهية 
 (8,163)  (7,728) مستردات طرف ثالث 

 (119,373)  (121,715) احتياطي حسابي
 (134,738)  (154,444) أقساط تأمين غير مكتسبة 

 (802,412)  (831,514) 

 



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 )تتمة(  و أصول عقود إعادة التأمين   إلتزامات عقود التأمين 7

 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
    صافي 

 72,637   69,346  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة  
 34,979   32,148  مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  

 6,974   6,925  غير موزعة   خسائرمصاريف تسوية  حتياطيا
 10,720   9,531  احتياطي مخاطر غير منتهية 

 (4,619)  (4,163)  مستردات طرف ثالث 
 19,667   19,862  احتياطي حسابي

 119,048   122,365  أقساط تأمين غير مكتسبة 
 14,329   14,329  مطالبات التخلف عن السداد و المبالغ المستردة مخصص 

 270,343  273,735 

 
  31التوالي كما في  ألف درهم على    253,745درهم و  ألف    1,024,700عقود التأمين البالغة    إلتزامات تم اعتماد إجمالي وصافي  

ألف درهم على التوالي( من قبل الخبير االكتواري الخارجي    258,330ألف درهم و  1,068,194 :  2021ديسمبر    31)  2022مارس  
المعين من الشركة. الفرق في الشهادة االكتوارية والمبالغ المذكورة أعاله هو على حساب مخصص مطالبات التخلف عن السداد والمبالغ  

والالمسترد  ، المطالبات    مسترداتة  مقابل  ثالث  طرف  المسددةمن  االكتواري    غير  التقييم  منهجيات  تتوافق  المدفوعة.  والمطالبات 
 . 2021ديسمبر    31المالية المدققة للسنة المنتهية في    قوائم المالية المرحلية المختصرة مع تلك المستخدمة في ال  قوائم المستخدمة في هذه ال

 

 مدينة أخرى  ذمم تأمين و أرصدة 8

 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
 280,295   298,478  البوالص  مستحق من حملة 

 22,595   24,945  مستحق من شركات التأمين  
 23,422   22,161  مستحق من شركات إعادة التأمين 

)مستحق من حملة البوالص ووسطاء التأمين  تحصيلهاالديون المشكوك في مخصص 
 (34,499)  (34,499) و شركات التأمين و شركات إعادة التأمين( 

 26,508  27,118 ( 17مستحق من أطراف ذات عالقة )إيضاح 
 مخحصص الديون المشكوك في تحصيلها )مستحق من أطراف ذات عالقة(  

 (26,310)  (26,310) ( 17إيضاح )

 311,893  292,011 
 38,946  38,449 ذمم مدينة أخرى  

 (271)  (271) مخصص الديون المشكوك في تحصيلها 
 19,061  20,884 تكلفة استحواذ مؤجلة 

 6,455  5,399 مصاريف مدفوعة مقدًما 

 376,354  356,202 

 
 
 
 



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
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 أرصدة البنوك و النقدية  9

 قائمـة التدفقات النقدية ل  النقد وما في حكمه       9.1

 
 2021مارس  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

  )غير مدققة(  
 مدققة( غير )

 )معاد بيانها(

    
 50  50 نقد في الصندوق 
    أرصدة البنوك:  

 6,295  62,444 حسابات جارية لدى البنوك

 62,494  6,345 
 (7,047)  - يطرح: سحب على المكشوف  

 62,494  (702) 
 

 
 5,626   60,601  في اإلمارات العربي المتحدة  

 719   1,893  خارج اإلمارات العربية المتحدة 

  62,494   6,345 

 
 ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر        9.2

 
 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
 205,965  220,714 ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر 

 
 172,760   188,416  في اإلمارات العربي المتحدة 

 33,205   32,298  خارج اإلمارات العربية المتحدة 

  220,714   205,965 

 
٪ سنويًا(. تم رهن  8.5٪ إلى 0.15: 2021ديسمبر  31٪ سنويًا )8.5٪ إلى 0.5تتراوح معدالت الفائدة على الودائع المصرفية من 

مليون درهم( كضمان مقابل تسهيالت السحب على المكشوف إلدارة   46.4: 2021ديسمبر  31مليون درهم ) 46.4ودائع بنكية بقيمة 
 مركز السيولة. 

 

 رأس المال  10

 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    

درهم للسهم   1سهماً بقيمة  330,939,180 أصدرت و مدفوعة بالكامل 
 330,939  330,939 درهم للسهم(  1من  330,939,180: 2021)

 

 



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
 

 )تتمة(  المرحلية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2022مارس  31المنتهية في   الثالثة أشهر لفترة

15 

 احتياطات  11

 االحتياطات الطبيعة و الغرض من  

 
 احتياطي قانوني       11.1

٪ 50وفقًا لقانون الشركات التجارية اإلماراتي والنظام األساسي للشركة ، قررت الشركة عدم زيادة االحتياطي القانوني عن مبلغ يساوي 
وبناًء عليه ، لم يتم إجراء أي تحويالت  ٪ من أرباح كل عام إلى االحتياطي القانوني.  10من رأس مالها المدفوع. تقوم الشركة بتحويل  

ألن   2021ديسمبر   31. لم تكن هناك تحويالت إلى االحتياطيات القانونية كما في 2022مارس  31خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 الظروف التي نص عليها القانون. غير متاح للتوزيع إال في  القانوني  االحتياطي  و  2021ديسمبر    31الشركة تكبدت خسائر صافية كما في  

 
 خاص احتياطي       11.2

٪ من صافي األرباح السنوية ، إن وجدت ، إلى احتياطي خاص حتى  10وفقًا للنظام األساسي للشركة ، يجوز لمجلس اإلدارة تحويل  
العادية    مومية راض التي تحددها الجمعية العالعادية بناًء على اقتراح يعلقه. يمكن استخدام االحتياطي الخاص لألغ  العمومية اجتماع الجمعية  

والسنة المنتهية في    2022مارس    31بناًء على توصيات مجلس اإلدارة. لم يتم إجراء أي تحويالت خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 .2021ديسمبر  31

 
 إعادة التأمين احتياطي       11.3

ألف درهم   744، قامت الشركة بتحويل  2019لسنة  34، المادة   2019لسنة  23المركزي رقم  البنكوفقًا لمتطلبات قرار مجلس إدارة 
فترة الثالثة  ٪ من إجمالي أقساط التأمين الممنوحة لمعيدي التأمين خالل  0.5من الخسائر المتراكمة إلى احتياطي إعادة التأمين بنسبة  

ألف درهم(. يتعين على الشركة تجميع فترة المخصصات هذه على أساس    148,785:  2021ديسمبر    31)  2022مارس    31المنتهية في  
بنك داخل ال  يةوالتأمين   بنكيةفترة وال يجوز لها التصرف في االحتياطي دون الحصول على موافقة خطية من مساعد محافظ دائرة الرقابة ال

 المركزي. 

 
 القيمة العادلة احتياطي       11.4

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل    قاسة المالية الم  صول يشتمل احتياطي القيمة العادلة على صافي التغير التراكمي في القيمة العادلة لأل
 اآلخر. 

 

 ذمم تأمين وأرصدة دائنة أخرى  12

 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
 76,039   79,002  دائنة   ذمم 

 121,457   129,745  شركات تأمين و شركات إعادة تأمين إلى مستحق  
 28,906   28,750  احتياطي أقساط إعادة التأمين المحتفظ به 

  237,497   226,402 
    :أرصدة دائنة أخرى 

 1,998   1,988  غير ُمطالب بها  توزيعات أرباح
 47,068  49,494 المصاريف المستحقة والذمم الدائنة األخرى 

 32  - اإليجار  إلتزامات

 288,979  275,500 
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 وحدة المنتجات المرتبطة بال  بوالصمبالغ مستحقة لحاملي  13

املي  ستثماري نيابة عن حستثمار الجزء اإلإستثمار. يتم  إوالتي تحتوي على مخاطر ومكونات    وحدةأصدرت الشركة سياسات مرتبطة بال
 . كانت الحركة خالل الفترة / السنة كما يلي: ةالمختصر ةالمرحلي  ة المالي  قائمةال همن هذ 5.3كما هو مبين في إيضاح  البوالص

 
 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
 286,798  368,887 يناير 1كما في 

 108,368  25,680  مشتريات
 (58,521)  (11,098)  مبيعات

 (2,436)  2,517  رسوم أخرى 
 34,678  (36,303)  وحدة التغير في القيمة العادلة للمنتجات المرتبطة بال

  349,683  368,887 
 

 المكتسبة قساط األصافي   14

 
الثالثة أشهر المنتهية  

  2022مارس   31 في
 الثالثة أشهر المنتهية في  

    2021 مارس 31

 درهمألف   درهم ألف  

 ( غير مدققة)  )غير مدققة(  
    جمالي األقساط  إ

 250,474   246,653  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 (29,076)   (23,023)  التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة  

 (8,834)   (2,537)  التغير في االحتياطي الحسابي
 (30,486)   (26,821)  اإلستثمارات المرتبطة بالوحدة 

 (8,688)   36,303  صافي الحركة في احتياطي المنتجات المرتبطة بالوحدة 

  230,575   173,390 

    أقساط إعادة تأمين متنازل عنها 
 (156,072)   (148,785)  أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها

 26,375  19,706  التغير في أقساط التأمين الغير مكتسبة  
 7,987  2,342  التغير في االحتياطي الحسابي
 15,224   12,896  اإلستثمارات المرتبطة بالوحدة 

 (113,841)  (106,486) 

 66,904  116,734 صافي إيرادات أقساط التأمين 

 

 الواحد الربح األساسي للسهم  15

 
الثالثة أشهر المنتهية  

  2022مارس   31في 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

    2021 مارس 31

 ( غير مدققة)  )غير مدققة(  
    

 8,121  14,043 الربح للفترة )ألف درهم( 
 330,939  330,939 المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة )باأللف( 

 0.025  0.042 للسهم الواحد )بالدرهم(الربح األساسي 
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 معلومات القطاع  16

 األساسية. قدم الشركة تقاريرها عن المعلومات القطاعية ألغراض إدارية ، تم تنظيم الشركة في قسمين تشغيليين ، التأمين العام والتأمين على الحياة. هذه القطاعات هي األساس الذي من خالله ت 

 
 التأمين على الحياة                               اإلجمالي                              التأمين العام                                                                              

مارس   31 
2022  

ديسمبر  31
2021  

مارس   31
2022  

ديسمبر  31
2021  

مارس   31
2022  

ديسمبر  31
2021 

 درهمألف   درهم ألف   درهمألف   درهم ألف   درهمألف   درهم ألف  
 )مدققة(   )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة(   )مدققة(   مدققة( )غير  

            األصول 
 70,446  69,955  17,611  17,489  52,835  52,466 معدات  و ممتلكات

 14,574  12,812  9,376  8,219  5,198  4,593 ملموسة  غير أصول 
 637  159  159  40  478  119 األصل  استخدام  حق 

 بالوحدة  المرتبطة األصول
                   

-    
                    

-    
 349,683  368,887  349,683  368,887 

 47,888  69,925  12,822  15,997  35,066  53,928 ستثمارات في أوراق مالية إ
 10,000  10,000  4,000  4,000  6,000  6,000 وديعة إلزامية 
 831,514  802,412  201,956  209,529  629,558  592,883 إعادة التأمينأصول عقود 

 356,202  376,354  78,792  78,606  277,410  297,748 و أرصدة مدينة أخرى  تأمين ذمم
 205,965  220,714  92,879  96,183  113,086  124,531 ودائع بنكية بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر 

 91,881  62,494  22,970  15,624  68,911  46,870 النقد وما في حكمه 

 1,997,994  1,974,508  809,452  795,370  1,188,542  1,179,138 إجمالي األصول 

            اإللتزامات 
 12,873  13,556  3,218  3,389  9,655  10,167  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 1,105,249  1,072,755  246,962  241,338  858,287  831,417 إلتزامات عقود التأمين 
 275,500  288,979  57,021  59,487  218,479  229,492 تأمين وأرصدة دائنة أخرى ذمم 

                    مبالغ مستحقة لحاملي بوالص المنتجات المرتبطة بالوحدة 
-    

                    
-    

 349,683  368,887  349,683  368,887 

 1,762,509  1,724,973  676,088  653,897  1,086,421  1,071,076 إجمالي اإللتزامات 
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 معلومات القطاع )تتمة(  16

 التأمين العام                             التأمين على الحياة                               اإلجمالي                                                                               

 

الثالثة أشهر  
  31المنتهية في 

  2022مارس 

الثالثة أشهر  
  31 المنتهية في

    2021 مارس

الثالثة أشهر  
  31المنتهية في 

  2022مارس 

الثالثة أشهر  
  31 المنتهية في

    2021 مارس

الثالثة أشهر  
  31المنتهية في 

  2022مارس 

الثالثة أشهر  
  31 المنتهية في

   2021 مارس
 درهمألف   درهم ألف   درهمألف   درهم ألف   درهمألف   درهم ألف  

  )غير مدققة(  
  )غير مدققة( 
  )غير مدققة(   )معاد بيانها(

)غير مدققة(  
  )غير مدققة(   )معاد بيانها(

)غير مدققة(  
 )معاد بيانها(

            إيرادات اإلكتتاب 
 250,474   246,653   60,112   64,763   190,362   181,890  إجمالي األقساط المكتبية

 (156,072)   (148,785)   (29,205)   (35,073)   (126,867)   (113,712)  أقساط إعادة تأمين متنازل عنها

 94,402   97,868   30,907   29,690   63,495   68,178  المحتجزة  األقساط صافي 
التغير في األقساط غير المكتسبة واالحتياطي الحسابي واحتياطي  

 (27,498)   18,866   (24,985)   22,125   (2,513)   (3,259)  بوالص حملة ال

 66,904   116,734   5,922   51,815   60,982   64,919  المكتسبة صافي األقساط 
 27,008   20,921   2,742   331   24,266   20,590  جمالي العموالت المكتسبة إ

 93,912   137,655   8,664   52,146   85,248   85,509  إجمالي إيرادات اإلكتتاب 

            مصاريف اإلكتتاب 
 (33,239)   (36,409)   (4,774)   (2,745)   (28,465)   (33,664)  صافي المطالبات المتكبدة

 (23,711)   (18,232)   (6,309)   (3,961)   (17,402)   (14,271)  عموالت متكبدة 
 (22,051)   (24,473)   (7,675)   (7,853)   (14,376)   (16,620)  مصاريف إدارية 

 (12,156)   (12,236)   (2,421)   (5,047)   (9,735)   (7,189)  مصاريف تشغيلية أخرى تتعلق بأنشطة اإلكتتاب 
ستثمارات المحتفظ بها  القيمة العادلة لإل في صافي الحركة  

 وحدة للمنتجات المرتبطة بال
                    

-   
                    

-    (36,303)   8,688   (36,303)   8,688 

 (82,469)   (127,653)   (12,491)   (55,909)   (69,978)   (71,744)  إجمالي مصاريف اإلكتتاب 

 11,443   10,002   (3,827)   (3,763)   15,270   13,765  إجمالي أرباح اإلكتتاب 

 (343)   4,041          اإلستثمار ئر/أرباحصافي خسا
 (4)   -         مخصص اإلنخفاض في القيمة 
 (2,975)   -         مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 8,121   14,043          أرباح الفترة 
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 أرصدة ومعامالت أطراف ذات عالقة 17

الشركة في سياق األعمال العادية ، بتحصيل األقساط وتسوية المطالبات والدخول في معامالت مع مؤسسات أعمال أخرى التي تقع تقوم  
المساهمين   عالقة(. تشمل األطراف ذات العدل )الم   24على النحو المحدد في معيار المحاسبة الدولي رقم    عالقة ضمن تعريف الطرف ذي ال

وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يسيطرون عليها هم وعائالتهم والتي يمارسون عليها نفوذًا إداريًا كبيًرا  الرئيسيين في الشركة  
 باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين.

 
بالتفصيل  في أرصدة الحسابات المعنية    درجة والم  العالقة المبالغ المستحقة من / إلى األطراف ذات  تم توضيح  في نهاية فترة التقرير ،  

 أدناه:
 

 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
    أرصدة مع مساهم رئيسي سابق 

 26,508  27,118 أقساط مدينة 
 (26,310)  (26,310) مخصص لذمم المدينة المشكوك في تحصيلها 

 198  808 مدينة صافي أقساط 

    
 444  441 غير المسددة إجمالي المطالبات 

    
إعادة تصنيف العقارات االستثمارية إلى "دفعة مقدمة مدفوعة لشراء  

 ممتلكات عقارية" 
72,270 

 
72,270 

 (35,770)  (35,770) عكس صافي أرباح القيمة العادلة المسجلة في فترات سابقة 

 36,500  36,500 *  لشراء ممتلكات عقاريةدفعة مقدمة مدفوعة 
 (36,500)  (36,500) مخصص من دفعة مقدمة مدفوعة لشراء ممتلكات عقارية 

 -  - 

 
 .غير مضمونة وخالية من الفوائد ويمكن سدادها عند الطلب. لم يتم تقديم أي ضمانات لألطراف ذات العالقة  المعلقةالمبالغ 

 
مليون درهم    72.3مليون درهم( على أنه استثمار عقاري بقيمة دفترية في الدفاتر    36.5تم تمثيل المبلغ المدفوع مقدًما مقابل العقارات )*

. يمثل األصل المذكور مشتريات أصول من أطراف ذات عالقة خالل  2020ديسمبر    31نة المنتهية في  المالية المدققة للسقوائم  في ال
قدم مربع مع   150,000وحدة سكنية في مبنى واحد وقطعة أرض مساحتها    60. تتكون األصول المشتراة من  2014و    2013عامي  

قدم مربع من األرض ، والتي تم تخفيضها    150,000لشراء    2013في عام  بنية تحتية متكاملة. بالنسبة ألحد األصول ، تم إبرام االتفاقية  
قدم مربع بناًء على التعليمات الواردة من الرئيس السابق الذي كان أيًضا ممثاًل لـ    78,900قدم مربع وتم تعديلها الحقًا إلى    56,800إلى  

 .عالقة الطرف ذو ال
 

لتزاماتهم تجاه الشركة )المشتري( ،  إ( في المعامالت المذكورة أعاله ب عالقة المقابلون )األطراف ذات الاألطراف  يتم اإليفاء من قبل  لم  
ونتيجة لذلك لم تحصل الشركة على صكوك الملكية ولم تحصل على األصول المذكورة. وقد نتج عن ذلك االعتراف غير الصحيح بأرباح  

التي لم تحصل الشركة على حق الملكية أو الملكية القانونية بشأنها،   ستثمارات في ممتلكات إمليون درهم على  35.8القيمة العادلة البالغة 
. وبناًء  اإلستثمارات في الممتلكاتستحواذ على  من أجل األ  عالقةمليون درهم المدفوعة إلى طرف ذي    36.5لسلف البالغ  ا  سواختال

رهم( مقابل األصول المذكورة والمضي قدًما في اإلجراءات القانونية  مليون د  72.3عليه، قرر مجلس إدارة الشركة حجز مخصص كامل )
 .2021سبتمبر  30سترداد حقوق الشركة ، وفقًا لقرار اجتماع جمعية المساهمين المنعقدة في  ضد جميع األطراف المعنية ، إل
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 )تتمة(  أرصدة ومعامالت أطراف ذات عالقة 17

 المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة: خالل الفترة أبرمت الشركة  
 

 
الثالثة أشهر المنتهية  

  2022مارس   31في 
 الثالثة أشهر المنتهية في  

    2021 مارس 31

 درهمألف   درهم ألف  

  )غير مدققة(  
   مدققة( غير )

 )معاد بيانها(

    
    مع مساهم رئيسي سابق  معامالت 

 927  876 المكتتبةقساط األ
 417  137 مطالبات مدفوعة 

    
    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

 600  600 فوائد قصيرة األجل 
 50  50 فوائد طويلة األجل 

 2,975  - أعضاء مجلس اإلدارة أتعاب 
 
 

مدفوعة لمجلس اإلدارة السابق حيث تم الحقا إسترداد  أتعابًا    2021مارس    31تمثل أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة عن الفترة المنتهية في  
سبتمبر   30   وتم رفع دعوى قضائية إلسترداد الرصيد المتبقي وذلك بناًء على قرار السادة المساهمين في   مليون درهم إماراتي  1.2مبلغ  

2021. 

 موسمية النتائج  18

 2021مارس    31و    2022مارس    31ألف درهم وال شيء عن الفترات الثالثة أشهر المنتهية في    211توزيعات األرباح    ت إيراداتبلغ
التوالي.   الشركات  إيرادات  عتمد  ت على  قبل  األرباح من  للشركة وإعالن  االستثمارية  واألنشطة  السوق  األرباح على ظروف  توزيعات 

ال يمكن مقارنتها   2022مارس    31وسمية. وبناًء عليه ، فإن نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في  المستثمر فيها ، والتي تكون ذات طبيعة م
 .2022ديسمبر  31بالنتائج المتعلقة بفترة المقارنة وليست مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المنتهية في 

 

 المخصصات و اإللتزامات المحتملة  19

 2021ديسمبر  31  2022مارس   31 

 درهمألف   درهم ألف  

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    
 15,790  13,000 خطابات ضمان* 

 .(6)إيضاح  المركزي  اإلمارات العربية المتحدة بنكماليين درهم( صادرة لصالح  10: 2021ديسمبر  31ماليين درهم ) 10تشمل  *

 
لدعاوى قضائية في سياق أعمالها العادية. بناًء على مشورة قانونية مستقلة ، تعتبر الشركة  تخضع الشركة ، مثل غالبية شركات التأمين ، 

 المالية للشركة.  قوائم أن نتيجة القضايا القضائية المعلقة لن يكون لها تأثير مادي على ال
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 قياس القيمة العادلة  20

لتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ إبيع أصل أو دفعه لتحويل  عند  ستالمه  إالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم  
خر. عند تقدير القيمة العادلة  آتقييم    أسلوبالقياس ، بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته أو تقديره بشكل مباشر باستخدام  

لتزام إذا كان المشاركون في السوق سيأخذون هذه الخصائص في  لتزام ، تأخذ الشركة في االعتبار خصائص األصل أو اإل أو اإللألصل  
 . االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس

 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 
 

  مختصرةالمالية المعترف بها بالتكلفة المطفأة في المعلومات المالية المرحلية ال لتزامات واإل  صولالدفترية لأل تعتبر اإلدارة أن القيم 
 تقارب قيمتها العادلة. 

 
 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة 

 
المالية السنوية المدققة   قوائممستخدمة في الالمماثلة ك تقييم وافتراضات أساليب باستخدام لتزامات واإل  صوليتم تحديد القيم العادلة لأل 

 .2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 

 القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر 
 

المالية للشركة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد  واإللتزامات يتم قياس بعض األصول 
المالية:  واإللتزامات القيم العادلة لهذه األصول 
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة  20

 
 ال توجد التزامات مالية يجب تصنيفها تحت أي من المستويات الواردة في الجدول أعاله. موضحة أعاله ، بإستثناء اإللتزامات اللم تكن هناك تحويالت بين المستويات خالل الفترة. 

 

 األصول المالية 

     القيمة العادلة كما في 

  2022مارس   31

 )غير مدققة( 

 2021ديسمبر  31

التسلسل الهرمي   )مدققة( 
 للقيمة العادلة  

تقنيات التقييم والمدخالت  
 الرئيسية

مدخالت  
جوهرية ال  

 يمكن مالحظته  
عالقة المدخالت التي ال يمكن  

 درهمألف  درهم ألف  مالحظتها بالقيمة العادلة 

األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح  

       و الخسارة  أ

 1مستوى  20,238 42,737 أوراق مالية مدرجة 
في سوق   درجةالم رضأسعار الع

 ال ينطبق  ال يوجد  ة نشط
 ال ينطبق  ال يوجد  األسعار حسب كشف المحفظة البنكي  1 مستوى 16,450 16,055 سندات مدرجة 

 3 مستوى 3,819 3,745 مالية غير مدرجة أوراق 

استناًدا إلى صافي قيمة األصول  
ستثمارات األساسية وآخر سعر  لإل

 نعم 2021تداول في عام 
الزيادة في صافي قيمة األصول  

 تزيد من القيمة العادلة 
 ال ينطبق  ال يوجد  الثانوية األسعار المعلنة في السوق  2 مستوى 7,364 7,364 إستثمارات في صناديق إستثمار

المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح و   إلستثماراتا

 ال ينطبق  ال يوجد  في السوق الثانوية   عرضاألسعار ال 2 مستوى 231,059 211,723 وحدة المحتفظ بها للمنتجات المرتبطة بال الخسارة 
التأمين  بوالص مستحق من معيدي التأمين تجاه حاملي 

 ال ينطبق  ال يوجد  في السوق الثانوية   عرضاألسعار ال 2 مستوى 124,474 121,214 وحدة للمنتجات المرتبطة بال
       

األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

       الشامل اآلخر 

 1 مستوى 17 24 أوراق مالية مدرجة 
في سوق   درجةالم رضأسعار الع

 ال ينطبق  ال يوجد  ة نشط
       

اإللتزامات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل  

       و الخسارة  أالربح  

 ال ينطبق  ال يوجد  األسعار المعلنة في السوق الثانوية  2 مستوى 355,533 332,937 وحدة اإللتزامات المرتبطة بال



  للتأمين ش.م.ع. االتحادشركة 

 )غير مدققة(  القوائم المالية المرحلية المختصرة
 

 )تتمة(  المرحلية المختصرةإيضاحات حول القوائم المالية 
  2022مارس  31المنتهية في   الثالثة أشهر لفترة

23 

 معلومات مقارنة  21

إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض السنة الحالية. ومع ذلك ، ال يوجد أي تأثير على إجمالي حقوق الملكية وربح    تم
 . وما في حكمه السنة وصافي التغير في النقد والنقد 

 
 مدرجة أدناه.  ة المختصر ةالدخل المرحلي قائمة في  تصنيف تفاصيل إعادة  - أ

 

سابقًا  كما تم عرضها  

 المنتهية في  للفترة 

 إعادة التصنيف  2021مارس  31

ا تم إعادة تصنيفها كم

 المنتهية في  للفترة 

   1202مارس 31

 ألف درهم   ألف درهم ألف درهم   

 مدققة(  غير )  )غير مدققة(  

    

 250,474 - 250,474 إجمالي األقساط المكتبية

 (156,072) (10,761) (145,311) أقساط إعادة تأمين متنازل عنها

 94,402 (10,761) 105,163 األقساط المحتجزة صافي 

التغير في األقساط غير المكتسبة واالحتياطي الحسابي  

 (26,336) بوالص واحتياطي حملة ال
 

(1,162) (27,498) 

 66,904 (11,923) 78,827 المكتسبة صافي األقساط 

 27,008 2,793 24,215 إجمالي العموالت المكتسبة 

 93,912 (9,130) 103,042 إجمالي إيرادات اإلكتتاب 

 (71,623) 2,239 (73,862) إجمالي المطالبات المتكبدة  

 38,385 (2,238) 40,623 التأمين معيديمطالبات التأمين المستردة من 

 (33,238) 1 (33,239) صافي المطالبات المتكبدة

 (23,711) (307) (23,404) عموالت متكبدة 

 (22,051) (2,125) (19,926) مصاريف إدارية 

 (12,157) (1,487) (10,670) مصاريف تشغيلية أخرى تتعلق بأنشطة اإلكتتاب 

 8,688 11,923 (3,235) وحدة صافي الحركة في احتياطي المنتجات المرتبطة بال

 (82,469) 8,005 (90,474) إجمالي مصاريف اإلكتتاب 

 11,443 (1,125) 12,568 أرباح اإلكتتاب 

 1,630 - 1,630 إيرادات الفوائد 

 (1,973) (1,630) (343) أخرى  إستثمارات  خسارة  صافي

 (4) - (4) نخفاض في القيمة مخصص اال

 (2,975) - (2,975) مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

 - 2,755 (2,755) مصاريف إدارية وعمومية 

 8,121 - 8,121 لفترة لربح  ال

 0.025 - 0.025 الربحية األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم( 
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 )تتمة(  مقارنة  معلومات  21

 

 المرحلية المختصرة مدرجة أدناه.  تدفقات النقدية في قائمة ال تصنيف تفاصيل إعادة  - ب

 

كما تم عرضها سابقًا  

 المنتهية في  للفترة 

 2021مارس  31

 إعادة التصنيف 

 ألف درهم

كما تم إعادة تصنيفها 

 المنتهية في  للفترة 

   1202مارس 31

 ألف درهم    ألف درهم   

 مدققة(  غير )  )غير مدققة(  
    

    األنشطة التشغيلية التدفقات النقدية من 

 8,121 - 8,121 فترة  لل الربح

    : التالية للبنود التعديالت

 2,782 1,000 1,782 و إطفاء   إهالك

من إستبعاد إستثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل   الربح

 (707) األرباح أو الخسائر  

- 

(707) 

)األرباح( / الخسائر غير المحققة من إستثمارات مقاسة بالقيمة  

 2,428 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 

- 2,428 

 4 4 - مخصص االنخفاض في القيمة 

 (1,630) - (1,630) الفوائد  إيرادات

 43 43 - اإليجار  إلتزاماتفوائد على  

 9 - 9 الفائدة على حساب التداول بالهامش 

 1,014 - 1,014 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 11,017 1,047 12,064 

    صافي التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية 

 (17,009) 2,238 (19,247) أصول عقود إعادة التأمين

 (25,597) (434) (25,163) أخرى ومدينة  تأمين ذمم

 20,388 (2,238) 22,626 إلتزامات عقود التأمين 

 7,162 (22,515) 29,677 أخرى وتأمين دائنة  ذمم

 (23,950)  (23,950)  - بوحدة  المرتبطة  األصول  في  الزيادة

 23,950  23,950  - بوحدة المرتبطة  اإللتزامات  في  الزيادة

 (2,992) (21,902) 18,910 األنشطة التشغيلية المستخدم في النقد 

 (707) - (707) للموظفين  المدفوعة الخدمة  نهاية مكافأة

 (3,699) (21,902) 18,203 األنشطة التشغيلية  ( المستخدم فيالناتج من / ) صافي النقد 
     

      ستثماريةإلاألنشطة االتدفقات النقدية من 

 (643) - (643) معدات  و  ممتلكات  شراء

العادلة من خالل الربح  ستثمارات محتفظ بها مقاسة بالقيمة إ  شراء

 (4,912) ستثمارات المرتبطة بوحدة( أو الخسارة )باستثناء اإل

 

- (4,912) 

 - 26,024 (26,024) شراء حاملي وثائق التأمين للمنتجات المرتبطة بالوحدات 

من بيع إستثمارات محتفظ بها مقاسة بالقيمة العادلة من   متحصالت

 6,710 ستثمارات المرتبطة بوحدة( خالل الربح أو الخسارة )باستثناء اإل

 

- 6,710 

 1,630 - 1,630 مقبوضة  فائدة

 عن تزيد استحقاق فترات  ذات البنوك لدى  ثابتة ودائع في النقص

 (4,020) 3,981 (8,001) أشهر  ثالثة

 (1,235) 30,005 (31,240) ستثمارية إلصافي النقد المستخدم في األنشطة ا
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 )تتمة(  مقارنة  معلومات       21
 
 ( تتمة ) المختصرة  المرحلية  النقدية  التدفقات  قائمة في  تصنيف إعادة  تفاصيل  -ج
 

 

كما تم عرضها سابقًا  

 المنتهية في  للفترة 

 2021مارس  31

 إعادة التصنيف 

 درهمألف 

كما تم إعادة تصنيفها 

 المنتهية في  للفترة 

   1202مارس 31

 ألف درهم    ألف درهم   

 مدققة(  غير )  )غير مدققة(  
    

    التمويلية األنشطة التدفقات النقدية من 

 (9)  - (9)  اإليجار إلتزامات دفع الجزء الرئيسي من 

 (274)  (274) - الفائدة المدفوعة على إلتزامات اإليجار

 (43)  (43) - الفائدة المدفوعة على حساب التداول بالهامش 

 (326) (317) (9) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية 

    

 (5,260) 7,786 (13,046) صافي النقص في النقد وما في حكمه

  4,558  (43,686)  48,244  النقد وما في حكمه في بداية المدة  

 (702)  (35,900) 35,198  النقد وما في حكمه في نهاية المدة 

 
 المرحلية المختصرة  التغير في حقوق الملكية في قائمة  تصنيف تفاصيل إعادة   - د
 

 

كما تم عرضها سابقًا  

 المنتهية في  للفترة 

 2021مارس  31

 إعادة التصنيف 

 ألف درهم

كما تم إعادة تصنيفها 

 المنتهية في  للفترة 

   1202مارس 31

 ألف درهم    ألف درهم   

 مدققة(  غير )  )غير مدققة(  

    حقوق الملكية  

    

 (129,617) (95,104)* (34,513)   الخسارة المتراكمة

 222,044 (95,104) 317,148 إجمالي حقوق الملكية  

 
 
 :يتعلق بما يلي 2021يناير  1للخسائر المتراكمة كما في  التعديل على  *
 
وحدة سكنية في مبنى واحد وقطعة أرض ببنية   60االعتراف باالنخفاض الكامل في قيمة السلف المدفوعة لشراء عقارات تتكون من   -1

زة الممتلكات لم تحدث أبًدا للشركة. وبناًء على  تحتية متكاملة. ومع ذلك ، نظًرا ألن بائع األصل لم ينفذ االلتزامات ذات الصلة ، فإن حيا
 .ألف درهم 72.270ذلك ، فقد انخفضت قيمة الرصيد بالكامل كسلفة ، والتي تم تصنيفها كعقارات استثمارية بمبلغ 

 
يوليو    15التبادل بتاريخ  االعتراف باالنخفاض الكامل في قيمة األراضي ذات الملكية الحرة التي تم الحصول عليها من خالل معاملة    -2

درهم إماراتي مع صافي تأثير ، انخفاض   59,211درهم إماراتي ، وكان األصل المستلم  82،045. بلغ األصل المبدئي المتبادل 2018
 درهم. 22،834في الممتلكات و بلغت قيمة المعدات 

 
 هامة أحداث  22

٪  9على الشركات بنسبة  اإلمارات العربية المتحدة عن إدخال معدل ضريبة اتحادية، أعلنت وزارة المالية في دولة  2022يناير  31في 
المالية للشركة. السنة المنتهية    قوائم . ال يوجد تأثير لهذا اإلعالن على ال2023يونيو    1ساري المفعول للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  

 . المترتبة على ضريبة الشركات الفيدرالية هذه على الشركة . ستبدأ اإلدارة عملية تقييم اآلثار2022مارس  31في 
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 المالية المرحلية المختصرة  قوائمالموافقة على ال  23

 .2022مايو13المالية المرحلية المختصرة من قبل مجلس اإلدارة والموافقة على إصدارها في  قوائمتم اعتماد ال

 


