
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلية الموجزة  البيانات المالية
    ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
  



 

  

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  الموجزةالمرحلية  البيانات المالية
   ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
  

  صفحةال  المحتويات
  

  ١   المعلومات المالية المرحلية الموجزة حول مراجعة مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  ٢   المرحلي الموجز بيان المركز المالي
 

  ٣  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
 

   ٤  المرحلي الموجز الدخل الشاملبيان 
  

  ٥  المرحلي الموجز  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 
  ٦  ان التدفقات النقدية المرحلي الموجزبي
 

   ١٧ – ٧  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 
 
  
  







٣ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
   ٢٠١٤ مارس ٣١المنتھية في أشھر  الثالثةلفترة 

  

    

  )ة(غير مدقق
 لفترة الثالثة أشھر

  في المنتھية
  ٢٠١٤مارس  ٣١

  )ة(غير مدقق
 لفترة الثالثة أشھر

  في المنتھية
  ٢٠١٣مارس  ٣١

  درھم  درھم  إيضاح  
        

  ٩٦٫٢٤٩٫٣٦٥  ١٣٩٫٠٨٩٫٧٤٧     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  )٥٨٫٥٨١٫٥٠٣(  )٦٦٫٨٩٦٫٢٦٢(    إعادة التأمين المتنازل عنه 

    ----- ---------- --  ---------------  
  ٣٧٫٦٦٧٫٨٦٢  ٧٢٫١٩٣٫٤٨٥    صافي أقساط التأمين المحتجزة

  )٥٫٥٩٤٫٣١٧(  )٢٩٫٩١٢٫٠٣٠(  ١ - ١١  صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
    --------------- --   --------------  

  ٣٢٫٠٧٣٫٥٤٥  ٤٢٫٢٨١٫٤٥٥     المكتسبة  صافي أقساط التأمين
  )٣٦٫١٣٠٫٥٨٤(  )٤٤٫٩٠٣٫٧٩٦(  ١ - ١١  مطالبات المتكبدةإجمالي ال

  ١٤٫٥٠٠٫٣٣٩  ٢٢٫٦٤٣٫٩٢٢  ١ - ١١  مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين
     -------------- ---   ----------------  

  )٢١٫٦٣٠٫٢٤٥(  )٢٢٫٢٥٩٫٨٧٤(    صافي المطالبات المتكبدة 
     --------------- --   ----------------  

  ٩٫٠٥٣٫٤٤٩  ١٢٫٨٤٧٫٤٧٩    المكتسبة إجمالي العموالت 
  )٤٫٤٦٥٫٤١٦(  )٩٫٢٧٢٫٤٢٥(    ناقصاً: العموالت المتكبدة

     ----------------   --------------  
 ٤٫٥٨٨٫٠٣٣ ٣٫٥٧٥٫٠٥٤    المكتسبة صافي العموالت 

  )٢٫٥٠٣٫١٧٥(  )٤٫٦٥٦٫١٣٥(    التأمينبأنشطة  متعلقةتكاليف تشغيلية أخرى 
    -- -------------   --------------  

  ١٢٫٥٢٨٫١٥٨  ١٨٫٩٤٠٫٥٠٠    التأمين أرباح
  ٤٫٢٠٤٫٦٤٧  ٥٧٫٢٩٥٫٢٨٦ ١٧  صافي إيرادات االستثمار

  )١٤٫١٨٨٫٨٨٩(  )١٦٫١٧٤٫٨٤٩(  ١٨  المصروفات العمومية واإلدارية 
     -------------- ---  --- -------------  

  ٢٫٥٤٣٫٩١٦  ٦٠٫٠٦٠٫٩٣٧    الفترة أرباح
    =========  ========  
        

  ٠ .٠٠٨  ٠ .١٨١  والمخفضة   ربحية السھم األساسية
    ====  ====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٧إلى  ٧ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١مدرج على الصفحة  رحلية الموجزةالمعلومات المالية الم إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة

  
  
  
  



٤ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز 
   ٢٠١٤مارس  ٣١المنتھية في  لفترة الثالثة أشھر

  

    

  )ة(غير مدقق
 لفترة الثالثة أشھر

  في المنتھية
  ٢٠١٤مارس  ٣١

  )ة(غير مدقق
 لفترة الثالثة أشھر

  في المنتھية
  ٢٠١٣ مارس ٣١

  درھم   درھم     
        

  ٢٫٥٤٣٫٩١٦  ٦٠٫٠٦٠٫٩٣٧    أرباح الفترة
        
        اإليرادات الشاملة األخرى  

       
       :األرباح أو الخسائر إلىتم إعادة تصنيفھا ي لنالبنود التي 

       
  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة 

  )١٥١٫٨٧٥(  ٩٫١١١٫٧٥٠   األخرى  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة  
       

ً البنود التي يتم أو قد يتم إعادة تصنيفھا   -  -   إلى األرباح أو الخسائر الحقا
   ------------ --   ------------  

  )١٥١٫٨٧٥(  ٩٫١١١٫٧٥٠   الشاملة األخرى للفترة الخسائرإجمالي 
   -- -------------  - ------------  
  ٢٫٣٩٢٫٠٤١  ٦٩٫١٧٢٫٦٨٧   املة للفترة الش اإليراداتإجمالي  

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

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٧إلى  ٧ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١لصفحة مدرج على ا المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز (غير مدققة)  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
        ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  
  المنسوبة إلى مساھمي الشركة  

  الخاصاالحتياطي   االحتياطي القانوني  رأس المال  
يمة احتياطي الق

  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

             للفترةإجمالي اإليرادات الشاملة
  ٢٫٥٤٣٫٩١٦  ٢٫٥٤٣٫٩١٦  -  -  -  -  ة الفتر أرباح

              للفترة  الشاملة األخرى اإليرادات
  )١٥١٫٨٧٥(  -  )١٥١٫٨٧٥(  -  -  -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة ستثمارات بالقيمة الصافي التغير في القيمة العادلة ل
  من خالل اإليرادات العادلة رات بالقيمة ستثماالصافي التغير في القيمة العادلة ل

  -  ١٫٢٢٩٫٨٤٤  )١٫٢٢٩٫٨٤٤(  -  -  -  عند االستبعاد ألخرىالشاملة ا   
   --------------   --------------   --------------   -------------- -  ------- -------  ------------ -  

  )١٥١٫٨٧٥(  ١٫٢٢٩٫٨٤٤  )١٫٣٨١٫٧١٩(  -  -  -  للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 
   --------------   --------------  --- -----------   -------------- -  ------- -------  ------ -------  

  ٢٫٣٩٢٫٠٤١  ٣٫٧٧٣٫٧٦٠  )١٫٣٨١٫٧١٩(  -  -  -  للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة 
  ---------- ------   --------------   --------------  ----------- ------  ---------- -------  --------- -------  

  ٢٥٩٫٢٠٨٫٣٨٨  )١٢٫٧٥٧٫٧٤٦(  )٥٨٫٩٧٣٫٠٤٦(  -  -  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠    ٢٠١٣مارس  ٣١كما في 
  =========  ========  =========  ==========  ==========  =========  
              

  ٣٢٩٫٣٦٨٫٥١٧  )٧٫٢٣٩٫٨٧٥(  )٧٫٦٦٣٫٩٤٨(  ٦٫٦٦٦٫٥٨٠  ٦٫٦٦٦٫٥٨٠  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠ ٢٠١٤يناير١الرصيد في
              للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة 

  ٦٠٫٠٦٠٫٩٣٧  ٦٠٫٠٦٠٫٩٣٧  -  -  -  -  الفترة أرباح 
              للفترة  اإليرادات الشاملة األخرى

  ٩٫١١١٫٧٥٠  -  ٩٫١١١٫٧٥٠  -  -  -  ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالصافي التغير في القيمة العادلة ل
   ---------------   ---------------   ---------------  ----------- --  ------ --------  --------- ----  

  ٩٫١١١٫٧٥٠  -  ٩٫١١١٫٧٥٠  -  -  -  للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 
   ---------------   ---------------   ---------------  ----------- --  ------ --------  --------- -----  

  ٦٩٫١٧٢٫٦٨٧  ٦٠٫٠٦٠٫٩٣٧  ٩٫١١١٫٧٥٠  -  -  -  للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة 
  -------------- ---  ---------- ----  --------- -----  ------------ --  ----------- -----  ------------ -----  

  ٣٩٨٫٥٤١٫٢٠٤  ٥٢٫٨٢١٫٠٦٢  ١٫٤٤٧٫٨٠٢ ٦٫٦٦٦٫٥٨٠ ٦٫٦٦٦٫٥٨٠ ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠ ٢٠١٤مارس٣١كما في
  ==========  ========  ========  ========  =========  ==========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٧إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١مدرج على الصفحة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة



٦ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  دفقات النقدية المرحلي الموجز بيان الت
    ٢٠١٤مارس  ٣١المنتھية في لفترة الثالثة أشھر 

    

  )ة(غير مدقق
 لفترة الثالثة أشھر

  في المنتھية
  ٢٠١٤مارس  ٣١

  )ة(غير مدقق
  لفترة الثالثة أشھر

  في المنتھية
  ٢٠١٣مارس  ٣١

  درھم   درھم  إيضاح 
        دفقات النقدية من األنشطة التشغيليةالت

  ٢٫٥٤٣٫٩١٦  ٦٠٫٠٦٠٫٩٣٧    ي أرباح الفترةصاف
        تسويات لـ:

  ٧٨٩٫٩٨٣  ٩٥١٫٥١٦    االستھالك واإلطفاء
  )٨٧٧٫٢٠٨(  )٤٨٫٤٨٣٫٢٨٦(    لعادلة من خالل األرباح أو الخسائرا بالقيمة مالية من استبعاد استثمارات األرباح

  ٢٦٢٫٣٨٩  ٢٥٠٫٠٠٠    موظفين للخدمة المخصص تعويضات نھاية 
  من العادلة ير المحققة من موجودات مالية بالقيمة األرباح غ

  )٨٨٤٫٠٦٨(  )٢٢٫٨١٨٫١١٥(    خالل األرباح أو الخسائر   
  )٦٢٦٫٩٠٣(  )٥١٥٫٢٠٤(    إيرادات الفائدة

  )٣١٤٫٦١٣(  )٥٤٤٫٢٥٠(    إيرادات توزيعات األرباح
  -  ٤٧    من بيع ممتلكات ومعداتالخسائر

  ١٢٠٫٧١٣  ١٫٤٣٢٫٨٦٢    )حساب الھامشوف (السحب على المكش الفائدة علىمصروفات 
  )١٫٠٠٥٫٠١٣(  )٥٢٢٫١٦٥(    اإليرادات من العقارات االستثمارية 

    ------------ ----- -  ------- -- ------  
  ٩٫١٩٦  )١٠٫١٨٧٫٦٥٨(   التشغيليةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات

        
  األخرى (بما في ذلك األطراف المدينة والذمم المدينة الزيادة في ذمم التأمين

  )٩٫٧٥٧٫٩٠٨(  )٤٣٫٤٢٣٫٣٠٢(    ذات العالقة)  
  )٢٤٫٥٧٢٫٢٠٨(  )٩٫٦٧٨٫٨٠٥(    الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

  ٢١٫٤٧٣٫١٥٥  ٣٩٫٤٧٨٫٠١٨   الزيادة في مطلوبات عقود التأمين
  )٢٫٣٢٢٫٦٥٦(  ٨١٫٠٩٧٫٠١٤    لذمم الدائنة األخرى(النقص)/ الزيادة في ذمم التأمين الدائنة وا
  )٧٤٫١١٧(  )١٠٩٫٧٧٨(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين

     ----------------  ----------- -----  
  )١٥٫٢٤٤٫٥٣٨(  ٥٧٫١٧٥٫٤٨٩  األنشطة التشغيلية(المستخدم في)/  صافي النقد الناتج من

     ----------------   ----------- --- --  
      االستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة 

  )١٫٣٦٠٫٢٩٨(  )١٫٠٦٤٫٥٧٢(   شراء ممتلكات ومعدات
  -  ٢٥٫٠٠٠    ممتلكات ومعداتالمتحصالت من بيع 

  )١٦٫٦٣٣٫٢٨٤(  )٧٥٠٫٤١٥٫١١٢(    شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ١٢٫٩٧١٫١٥٥ ٦٩١٫٠٢٩٫٠٤٧    بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمتحصالت من استبعاد استثمارات 

  المتحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 
  ٦٫٥١٥٫٤٥٤  -    األخرىة شاملال  

  ٦٢٦٫٩٠٣  ٥١٥٫٢٠٤   المستلمة الفوائد
  ٣١٤٫٦١٣  ٥٤٤٫٢٥٠    توزيعات األرباح المستلمة

  ١٫٠٠٥٫٠١٣  ٥٢٢٫١٦٥    العقارات االستثمارية اإليرادات من 
ن ع تزيدفي الودائع الثابتة لدى بنوك ذات فترات استحقاق  / النقص (الزيادة)

  ٥٫٥٤٤٫٦٣٣  )١٠٫٦٦٠(    ثالثة أشھر
    ---------------- -  -------------  

  ٨٫٩٨٤٫١٨٩  )٥٨٫٨٥٤٫٦٧٨(  األنشطة االستثماريةالناتج من/  (المستخدم في)صافي النقد
    ---------------- -  -------------  

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٢٠٫٧١٣(  )١٫٤٣٢٫٨٦٢(    )حساب ھامشيالفوائد المدفوعة على السحب على المكشوف (

    -------------- -  --- -- -- -- -- --  
  )١٢٠٫٧١٣(  )١٫٤٣٢٫٨٦٢(   التمويليةصافي النقد المستخدم في األنشطة 

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

  )٦٫٣٨١٫٠٦٢(  )٣٫١١٢٫٠٥١(    صافي النقص في النقد وما يعادله
        

  ١٣٫٥٦٨٫١٨٨  ٥٫٧٦٤٫٠٥٣   النقد وما يعادله في بداية الفترة
   --------------  --- -----------  

  ٧٫١٨٧٫١٢٦  ٢٫٦٥٢٫٠٠٢  ١٣  النقد وما يعادله في نھاية الفترة
    ========  ========  

  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٧إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

  . ١مدرج على الصفحة  المعلومات المالية المرحلية الموجزة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة



٧ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

   حول البيانات المالية المرحلية الموجزة احاتإيض
  ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة  .١

  
تزاول أعمالھا في دولة اإلمارات العربية المتحدة ة ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامعجمان  – شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.إن 

 )٦(دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم القانون االتحادي لالتجارية الصادرة عن بلدية عجمان. تخضع الشركة ألحكام  بموجب الرخصة
رات بدولة اإلما ھيئة التأمين. تم تسجيل الشركة في سجل شركات التأمين لدى اھيئة التأمين وتنظيم أعمالھتأسيس بشأن  ٢٠٠٧ لسنة

، عجمان، اإلمارات العربية ١٢٢٥االتحاد للتأمين، ص.ب.  مبنىإن العنوان المسجل لمكتب الشركة ھو . ٦٧العربية المتحدة تحت رقم 
  المتحدة.

  
ھا من خالل مكتبھا الرئيسي تطين على الحياة. تزاول الشركة أنشجميع أنواع التأمين بما في ذلك التأمفي يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 

  بي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.وظع في أبومكاتب الفرو في عجمان
  

  أساس اإلعداد   .٢
  
    بيان التوافق    أ)

  
ً  المرحلية الموجزة تم إعداد ھذه البيانات المالية ھذه البيانات . ال تشتمل لمالية المرحلية""التقارير ا ٣٤رقم  المحاسبي الدولي لمعيارل وفقا

ً ، الكاملة للبيانات المالية السنوية الالزمةعلى كافة المعلومات المالية المرحلية الموجزة  إلى جنب مع البيانات المالية  ويتعين قراءتھا جنبا
  ر المالية الدولية.م إعدادھا وفقاً لمعايير التقاريفي ذلك التاريخ، والتي ت وللسنة المنتھية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ فيالسنوية كما 

  
  أساس القياس  ب)

  
  : يلي كما بالقيمة العادلة قياسهلتكلفة التاريخية باستثناء ما يتم ا على أساسية الموجزة المرحلتم إعداد ھذه البيانات المالية 

  
  ؛  ادلة من خالل األرباح أو الخسائردوات المالية بالقيمة العاأل )١
 ؛ المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاألدوات  )٢
  العقارات االستثمارية. و )٣
  

تلك التي تم استخدامھا  حاسبية وأسلوب العرض والطرق المستخدمة في ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة تتوافق معإن السياسات الم
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  السنويةفي البيانات المالية 

  
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج)

  
حيث تتم معظم معامالت الشركة  )اإلماراتي" الدرھم"( الموجزة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ھذه البيانات المالية المرحلية عرضتم 

   بھذه العملة.
  
  استخدام التقديرات واألحكام   د)

  
ة يتطلب من اإلدارة وضع  ام واألإن إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولي ديراالحك فتراضات االت وتق

علنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن المحاسبية والمبالغ المُ  تؤثر على تطبيق السياساتالتي 
  تلك التقديرات.

  
ا . ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرابصورة مستمرة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا م فيھ ت المحاسبية في الفترة التي ت

  تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.
  

بية للشرك ل اإلدارة في تطبيق السياسات المحاس ة الموضوعة من قب ام الھام إن األحك ة الموجزة، ف ة المرحلي ة عند إعداد ھذه البيانات المالي
ةوالمصادر الرئيسية لعدم اليق ات المالي ى البيان نوية ين في التقديرات كانت ھي نفس السياسات المحاسبية المطبقة عل ا في  الس ديسمبر  ٣١كم

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣
  
  
  
  
  



٨ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع)  ٢٠١٤س مار ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  ملخص السياسات المحاسبية الھامة    .٣

  
داد  السياسات إن السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة تتوافق مع تلك د إع م استخدامھا عن التي ت

ي أصبحت ، باستثن٢٠١٣ديسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتھية في  السنويةالبيانات المالية  دة الت ة الجدي ة الدولي ارير المالي ايير التق اء تطبيق مع
  .٢٠١٤يناير  ١سارية اعتباراً من 

  
ايير دة إن تطبيق المع ة  الجدي اراً من  والتفسيراتوالُمعدل اير  ١اعتب الي للشركة خالل  ٢٠١٤ين ى المركز أو األداء الم أثير عل ه ت م يكن ل ل

  الفترة.
  

  إدارة المخاطر المالية   .٤
  

األھداف والسياسات التي تم الشركة تتوافق مع تلك التي تتعرض لھا إن المجاالت المتعلقة بأھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  السنوية عنھا في البيانات المالية اإلفصاح

  
  القياس المرحلي   .٥

  
. تم إعداد ھذه التركز الموسمييتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بأي شكل من أشكال  الشركةلطبيعة أعمال  نظراً 

البيانات المالية المرحلية الموجزة على أساس مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة 
  . على مدار السنةأو مدفوعة 

  
  تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  .٦

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

  
  (غير مدققة)  ٢٠١٤مارس  ٣١في 

  
القيمة العادلة من   الموجودات المالية

الل األرباح أو ــخ
  الخسائر

القيمة العادلة من 
الل اإليرادات ــــخ
  شاملة األخرىــلا

  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
       

  ٣١٦٫٣٤٢٫٧٧٤  -  ٢٩٫٢٩٤٫٢٥٠  ٢٨٧٫٠٤٨٫٥٢٤  ماليةموجودات 
  ١٥٦٫٩٨٣٫٤٣١  ١٥٦٫٩٨٣٫٤٣١  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  قانونية وديعة
  ٩٨٫١٩٣٫٢٢٦  ٩٨٫١٩٣٫٢٢٦  -  -  قد والن األرصدة المصرفية

  -----------------  -------- -------  -----------------   ----------------  
 ٥٨١٫٥١٩٫٤٣١  ٢٦٥٫١٧٦٫٦٥٧  ٢٩٫٢٩٤٫٢٥٠ ٢٨٧٫٠٤٨٫٥٢٤  

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

          المطلوبات المالية
          

  ٢٤٤٫٣٤٦٫٥٤٨  ٢٤٤٫٣٤٦٫٥٤٨  -  -  ئنة األخرىذمم التأمين الدائنة والذمم الدا
 -------------  ------------   ----------------  -----------------  

  -  -  ٢٤٤٫٣٤٦٫٥٤٨  ٢٤٤٫٣٤٦٫٥٤٨  
  =======  =======  =========  =========  
  
  
  
  
  
  
  



٩ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع)  ٢٠١٤مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في ل

  
  تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  .٦

  
  (مدققة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

  
القيمة العادلة من   الموجودات المالية

خــالل األرباح أو 
  الخسائر

القيمة العادلة من 
خــــالل اإليرادات 
  الــشاملة األخرى

   التكلفة
  اإلجمالي  المطفأة 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ١٧٦٫٥٤٣٫٥٥٨  -  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  ماليةموجودات 
  ١١٩٫٩٠٨٫٣٧٢  ١١٩٫٩٠٨٫٣٧٢  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  قانونية وديعة
  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  -  -  والنقد  األرصدة المصرفية

  ----------- -----   -------------  ------ ----------   ----------------  
  ٤٠٧٫٧٤٦٫٥٤٧  ٢٣١٫٢٠٢٫٩٨٩  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  
  =========  =======   =========  =========  
          

          المطلوبات المالية
          

  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
   -------------   ------------   ----------------  ----------------  
  -  -  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  
  =======  =======  =========  =========  
  

  أعمال التطوير قيد اإلنجاز  .٧
  

مشروع ميدان العقاري في دولة اإلمارات العربية  من االستثمار في ٪١٠المبالغ المدفوعة لحيازة في تمثل أعمال التطوير قيد اإلنجاز ت
تقوم بإدارة حصة استثمار عالقة، والتي  ومارات العامة ش.م.ع، طرف ذلالستث يةالخليج الشركةالمتحدة. يتم الترويج للمشروع من قبل 

  .حصةھذه ال الوصي علىبصفتھا  الشركة في المشروع
  

في نھاية فترة كما المشروع  العمل فيبدء عالقة. لم يتم  و، طرف ذ.تطوير العقاري ذ.م.مجيجيكو للملكية المشروع باسم  سندتم تسجيل 
  التقرير.

  
  الموجودات المالية  .٨

  مارس ٣١  
٢٠١٤   

  ديسمبر ٣١
٢٠١٣    

  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق 
  درھم  درھم  
      

  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  ٢٨٧٫٠٤٨٫٥٢٤  )١-٨( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ٢٩٫٢٩٤٫٢٥٠  )٢-٨( الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  --- --------------  --- -------------  
 ١٧٦٫٥٤٣٫٥٥٨  ٣١٦٫٣٤٢٫٧٧٤  

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

  
  
  
  
  



١٠ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة إيضاحات حول البيانات 
  (تابع)  ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  الموجودات المالية (تابع)  .٨
  
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١-٨

  
  مارس ٣١

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  
      

  ١٧٠٫٣٠٤٫٤٣٠  ٢٨٣٫١٩١٫٤٣٦  العربية المتحدة  اإلمارات دولة مدرجة فيسندات ملكية 
  ٦٤١٫٥٥٨  ٦٨٢٫٠١٨  العربية المتحدة  اإلمارات خارج دولةسندات ملكية مدرجة 

  ٣٫١٧٥٫٠٧٠  ٣٫١٧٥٫٠٧٠  العربية المتحدة  اإلمارات خارج دولةمدرجة غير سندات ملكية 
  --- --------------  --- -------------  
  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  ٢٨٧٫٠٤٨٫٥٢٤  
  =========  =========  
  

  
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  ٢-٨

  
  مارس ٣١

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  
      

  ٨٢٫٥٠٠  ٢٦٫٩٥٤٫٢٥٠  العربية المتحدة  اإلمارات دولة سندات ملكية مدرجة في
  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  العربية المتحدة  اإلمارات في دولةمدرجة غير سندات ملكية 

  -- -------------   -------------  
  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ٢٩٫٢٩٤٫٢٥٠  
  ========  =======  

  
  التركز الجغرافي –الموجودات المالية   ٣-٨

 
  مارس ٣١

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  
      
  ١٧٢٫٧٢٦٫٩٣٠  ٣١٢٫٤٨٥٫٦٨٦  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -
  ٣٫٨١٦٫٦٢٨  ٣٫٨٥٧٫٠٨٨  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -
 --- --------------  -- -------------  

  ١٧٦٫٥٤٣٫٥٥٨  ٣١٦٫٣٤٢٫٧٧٤  
  ==========  =========  
  



١١ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  ل البيانات المالية المرحلية الموجزة إيضاحات حو
  (تابع)  ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  .٩
  

يمة النظام المتدرج للقمستويات  ير، من خاللتم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرالتي قدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية يُ 
  تصنيف قياس القيمة العادلة:  االعادلة والذي يتم من خاللھ

  
  اليماإلج  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   (غير مدققة)  ٢٠١٤مارس  ٣١في 

  درھم   درھم   درھم   درھم   
          الموجودات المالية 

  ٢٨٧٫٠٤٨٫٥٢٤  ٣٫١٧٥٫٠٧٠  -  ٢٨٣٫٨٧٣٫٤٥٤  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٢٩٫٢٩٤٫٢٥٠  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  -  ٢٦٫٩٥٤٫٢٥٠  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  -----------------  -------- ----   --------------  -----------------  
  ٣١٦٫٣٤٢٫٧٧٤  ٥٫٥١٥٫٠٧٠  -  ٣١٠٫٨٢٧٫٧٠٤  

          المالية غير الموجودات 
  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  عقارات استثمارية 

  ------------- ----   --------------  ---------- -----  -----------------  
  ٣٤٩٫٣٤٢٫٧٧٤  ٣٨٫٥١٥٫٠٧٠  -  ٣١٠٫٨٢٧٫٧٠٤  
  =========  ========  ========   ==========  

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   (مدققة)  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١في 

  درھم   درھم   درھم   درھم   
          ودات المالية الموج

  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  ٣٫١٧٥٫٠٧٠  -  ١٧٠٫٩٤٥٫٩٨٨  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  -  ٨٢٫٥٠٠  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  ----------------   ------------   -------------  -- --------------  
  ١٧٦٫٥٤٣٫٥٥٨  ٥٫٥١٥٫٠٧٠  -  ١٧١٫٠٢٨٫٤٨٨  

          الموجودات غير المالية 
  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  عقارات استثمارية 

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

  
  الدائنة والذمم الدائنة األخرى ذمم التأمين  .١٠

  

  
  مارس ٣١

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  
      

  ٥٦٫٣٩٤٫٣٣٩  ١٢٠٫٥٢٢٫٩٣١  الذمم الدائنة التجارية
  ٧٨٫١٢٨٫٢٢٨  ٧٨٫١٠٠٫٩٩٨  المستحق إلى شركات التأمين وإعادة التأمين

  ١٥٫٤٥٩٫٣٩٨  ٢١٫٢٥٤٫٥٧٥  احتياطي أقساط محتفظ بھا
  -----------------  ---------- ------  
  ١٤٩٫٩٨١٫٩٦٥  ٢١٩٫٨٧٨٫٥٠٤  
      

  ٢٫١٠٦٫٥٦٧  ٢٫١٠٦٫٥٦٧  توزيعات األرباح غير المطالب بھا
  ١١٫١٦١٫٠٠٢  ٢٢٫٣٦١٫٤٧٧  المصروفات المستحقة والمصروفات األخرى

  -- ---------------   ----------------  
  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  ٢٤٤٫٣٤٦٫٥٤٨  
  =========  =========  

  
  
  
  



١٢ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع)  ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  .١١

  

  
  مارس ٣١

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  

      مطلوبات عقود التأمينإجمالي 
  ٥٠٫٨١٦٫٣٩٩  ٤٨٫٣٠٧٫٩٣٣  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ١١٫٣٨٩٫٢٣٧  ١١٫٢٤٧٫٥١٣  عنھااإلبالغ ولم يتم مطالبات المتكبدة لا
  ١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨  ١٧٢٫٩٦٢٫٠٣٦  أقساط التأمين غير المكتسبة

  -----------------  -------- --------  
  ١٩٣٫٠٣٩٫٤٦٤  ٢٣٢٫٥١٧٫٤٨٢  إجمالي مطلوبات عقود التأمين

  ==========  =========  
      موجودات عقود شركات إعادة التأمين

  )٤٧٫٥٥٠٫٦٧٩(  )٤٤٫٧٢٧٫٨٢١(  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا
  )٥٫٤٨٠٫٣٢٦(  )٥٫٧٦٥٫٨١١(  عنھااإلبالغ ولم يتم مطالبات المتكبدة لا

  )٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩(  )٧٩٫٠٦٦٫٢١٧(  أقساط التأمين غير المكتسبة
   -------------------  ------------------ 

 )١١٩٫٨٨١٫٠٤٤(  )١٢٩٫٥٥٩٫٨٤٩(  التأمين إعادة عقود موجوداتإجمالي 
  ===========  ==========  

      صافي المبالغ
  ٣٫٢٦٥٫٧٢٠  ٣٫٥٨٠٫١١٢  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ٥٫٩٠٨٫٩١١  ٥٫٤٨١٫٧٠٢  عنھااإلبالغ ولم يتم مطالبات المتكبدة لا
  ٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩  ٩٣٫٨٩٥٫٨١٩  أقساط التأمين غير المكتسبة

  -- --------------   --------------  
  ٧٣٫١٥٨٫٤٢٠  ١٠٢٫٩٥٧٫٦٣٣  
  =========  ========  
      
      
      
     

      
      
  



١٣ 

  م.ع.شركة االتحاد للتأمين ش.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع)  ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين (تابع)    ١ -١١

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

  

  ٢٠١٣مارس  ٣١في  الفترة المنتھية                  ٢٠١٤مارس٣١فيالفترة المنتھية                  
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي الصافي إعادة التأمين اإلجمالي  
  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم  

          المطالبات
  ١٨٫٢٤٧٫٨٤٢  )١٤٫٢٢٣٫٤١١(  ٣٢٫٤٧١٫٢٥٣ ٣٫٢٦٥٫٧٢٠ )٤٧٫٥٥٠٫٦٧٩(  ٥٠٫٨١٦٫٣٩٩  اإلخطار بھا مطالبات تم 
  ٤٫١٩٨٫١٤٠  )١٫٦١٥٫١٦٧(  ٥٫٨١٣٫٣٠٧ ٥٫٩٠٨٫٩١١ )٥٫٤٨٠٫٣٢٦(  ١١٫٣٨٩٫٢٣٧  ولم يتم اإلبالغ بھا متكبدة  مطالبات

  -- --------------  ------------------ --------------  ----------------   ----------------   ----------------  
  ٢٢٫٤٤٥٫٩٨٢  )١٥٫٨٣٨٫٥٧٨(  ٣٨٫٢٨٤٫٥٦٠ ٩٫١٧٤٫٦٣١ )٥٣٫٠٣١٫٠٠٥(  ٦٢٫٢٠٥٫٦٣٦ مالي في بداية الفترةاإلج

           
  )٢٦٫٥٦٦٫٠٩٣(  ١٤٫٣٣٦٫٥٠٢  )٤٠٫٩٠٢٫٥٩٥( )٢٢٫٣٧٢٫٦٩١( ٢٥٫١٨١٫٢٩٥  )٤٧٫٥٥٣٫٩٨٦(  المطالبات التي تمت تسويتھا خالل الفترة

  ٢١٫٦٣٠٫٢٤٥  )١٤٫٥٠٠٫٣٣٩(  ٣٦٫١٣٠٫٥٨٤ ٢٢٫٢٥٩٫٨٧٤ )٢٢٫٦٤٣٫٩٢٢(  ٤٤٫٩٠٣٫٧٩٦  الزيادة في المطلوبات
   ----------------  ------------------ ---------------- ------- -- ------   ---------- ------  -------- - ------  

  ١٧٫٥١٠٫١٣٤  )١٦٫٠٠٢٫٤١٥(  ٣٣٫٥١٢٫٥٤٩ ٩٫٠٦١٫٨١٤ )٥٠٫٤٩٣٫٦٣٢(  ٥٩٫٥٥٥٫٤٤٦ اإلجمالي في نھاية الفترة
  =========  ========== ======== ========  =========  ========  
           

  ١٤٫٠٧٤٫٣٧٥  )١٣٫٥٢٥٫١٥٠(  ٢٧٫٥٩٩٫٥٢٥ ٣٫٥٨٠٫١١٢ )٤٤٫٧٢٧٫٨٢١(  ٤٨٫٣٠٧٫٩٣٣  اإلخطار بھا مطالبات تم 
  ٣٫٤٣٥٫٧٦٠  )٢٫٤٧٧٫٢٦٥(  ٥٫٩١٣٫٠٢٥ ٥٫٤٨١٫٧٠٢ )٥٫٧٦٥٫٨١١(  ١١٫٢٤٧٫٥١٣  ولم يتم اإلبالغ بھا متكبدة  مطالبات

   ----------------  ----------------- -------------- ---- -----------   ------ - ---------  ---- ----------  
  ١٧٫٥١٠٫١٣٥  )١٦٫٠٠٢٫٤١٥(  ٣٣٫٥١٢٫٥٥٠ ٩٫٠٦١٫٨١٤ )٥٠٫٤٩٣٫٦٣٢(  ٥٩٫٥٥٥٫٤٤٦ اإلجمالي في نھاية الفترة

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

          أقساط التأمين غير المكتسبة
  ٤٦٫١٩٣٫٧٦٠  )٢٧٫٢٠٩٫٠٥٦(  ٧٣٫٤٠٢٫٨١٦ ٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩ )٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩(  ١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨ اإلجمالي في بداية الفترة

   ----------------  ----------------- ----------------  ----------------  -------- --------   ----------------  
           
  ٤٨٫٠٣٠٫٥٥٥  )٥١٫٦١٧٫٤٢٦(  ٩٩٫٦٤٧٫٩٨١ ٩٣٫٨٩٥٫٨١٩ )٧٩٫٠٦٦٫٢١٧(  ١٧٢٫٩٦٢٫٠٣٦  يادة خالل الفترةالز

  )٤٦٫١٩٣٫٧٦٠(  ٢٧٫٢٠٩٫٠٥٦  )٧٣٫٤٠٢٫٨١٦( )٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩( ٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩  )١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨(  المحرر خالل الفترة
   -------------------  ----------------- ----------------- -------------- --   ---------- ------   ----------------  

  ١٫٨٣٦٫٧٩٥  )٢٤٫٤٠٨٫٣٧٠(  ٢٦٫٢٤٥٫١٦٥ ٢٩٫٩١٢٫٠٣٠ )١٢٫٢١٦٫١٧٨(  ٤٢٫١٢٨٫٢٠٨  صافي الزيادة خالل الفترة
  -------------- -- -  ----------------- ---------------- ------- -- ------  -------- -- ------   ---------------  

  ٤٨٫٠٣٠٫٥٥٥  )٥١٫٦١٧٫٤٢٦(  ٩٩٫٦٤٧٫٩٨١ ٩٣٫٨٩٥٫٨١٩ )٧٩٫٠٦٦٫٢١٧(  ١٧٢٫٩٦٢٫٠٣٦ لفترةاإلجمالي في نھاية ا
  =========  ========== ========= ========  =========  ========  



١٤ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع)  ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  والنقد  األرصدة المصرفية  .١٢

  
  مارس ٣١

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  
      

  ١٠٢٫٠٠٠  ١٠٢٫٠٠٠  النقد في الصندوق
  -----------  -----------  

      األرصدة المصرفية:
  ٥٫٦٦٢٫٠٥٣  ٢٫٥٥٠٫٠٠٢  الحسابات الجارية

  ٩٥٫٥٣٠٫٥٦٤  ٩٥٫٥٤١٫٢٢٤  الودائع الثابتة
  ---------------  --------------- -  
  ١٠١٫١٩٢٫٦١٧  ٩٨٫٠٩١٫٢٢٦  
  ---------- -----   --------------- -  
  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  ٩٨٫١٩٣٫٢٢٦  
  ========  =========  

      :األرصدة المصرفية
  ١٠١٫١٩٢٫٦١٧  ٩٨٫٠٩١٫٢٢٦  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  -  -  الخليجي األخرىفي دول مجلس التعاون 
  ---------------   ---------- ------  
  ١٠١٫١٩٢٫٦١٧  ٩٨٫٠٩١٫٢٢٦  
  ========  =========  
  

  سنوياً). ٪٢٫٢٥إلى  ٪٢: ٢٠١٣سنوياً ( ٪٢٫٢٥إلى  ٪٢ من تتراوحفائدة لتخضع الودائع الثابتة 
  

  النقد وما يعادله  .١٣
  

مع البنود ذات الصلة في بيان المركز المالي على النحو دية ة كما ورد في بيان الدفقات النقالنقد وما يعادله في نھاية الفتر يمكن مطابقة  
  التالي:

  

 
  مارس ٣١

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  
      

  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  ٩٨٫١٩٣٫٢٢٦  )١٢(راجع إيضاح والنقد األرصدة المصرفية 
  )٩٥٫٥٣٠٫٥٦٤(  )٩٥٫٥٤١٫٢٢٤(  ثالثة أشھر تتجاوزات فترات استحقاق الودائع المصرفية الثابتة ذ

   -------------- ---  --------------- -  
  ٥٫٧٦٤٫٠٥٣  ٢٫٦٥٢٫٠٠٢  
  ========  ========  

  



١٥ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع) ٢٠١٤س مار ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  األطراف ذات العالقة مع معامالتال  .١٤

  
بتحصيل األقساط وتسديد المطالبات وإبرام معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف  ،في سياق أعمالھا االعتيادية ،تقوم الشركة

شركة أن شروط ھذه المعامالت ال تختلف ترى إدارة ال. (المعدل) ٢٤األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبـي الدولي رقـم 
  بصورة ملحوظة عن الشروط التي يمكن الحصول عليھا من أطراف أخرى.

  
  في نھاية فترة التقرير: ات ذات الصلةالمبالغ المستحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن أرصدة الحساب فيما يلي

  
  مارس ٣١   

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ةقق(غير مد  
  درھم  درھم  

      
  ٩٫٥٧٠٫٩٢٩  ٩٫٠٤٨٫٩٤١  المستحق من حاملي وثائق التأمين

  ٦٧٫٧٠١٫٦٣٧  ٦٦٫٧٥١٫٢٤٩  أسھم حقوق ملكية محتفظ بھا 
  ١٨٠٫٣٠٤  ٣٫٠٩٧٫٦٠٨   القائمة إجمالي المطالبات 

  ١٦٫٥٠٠٫٠٠٠  ١٦٫٥٠٠٫٠٠٠  دفعة مقدمة مقابل عقار استثماري 
  ١٢٢٫٨٨٩  ٨٩٫٦٣٢  النقد وما يعادله

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

نقداً. لم يتم تقديم ضمانات كما لم يتم االعتراف بمصروفات خالل السنة للديون المعدومة  تسويتھاال تخضع المبالغ القائمة لضمان، وسيتم 
  عالقة.ما يتعلق بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات والمشكوك في تحصيلھا في

  
  المعامالت

  
  الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة: لمبرمة من قبلافيما يلي المعامالت 

  
   الثالثة أشھر فترة           

  مارس ٣١المنتھية في        
  ٢٠١٣   ٢٠١٤    
  )غير مدققة(  )ة(غير مدقق 

  درھم  درھم  
      

  ١٫٠٢١٫٨٤١  ٥٫٤٨٣٫٩٨٦  إجمالي أقساط التأمين
  ٣٧٢٫٥٠٢  ١٫١٥٨٫٣٦٤  المطالبات المدفوعة

  ٩٫٨٠٠٫٠٠٠  -  أخرى تم تحصيلھا مدينةذمم 
 ========  =======  
  

  يتم تحميل أقساط التأمين على األطراف ذات العالقة وفقاً لألسعار المتفق عليھا مع اإلدارة.
  

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ٦٠٠٫٠٠٠  ٦٠٠٫٠٠٠  امتيازات قصيرة األجل
  ٣٤٫٠٤٨  ٣٤٫٠٤٨  امتيازات طويلة األجل

  =====  ====  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٦ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع) ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
   االلتزامات الطارئة  .١٥

  
  مارس ٣١

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  
      

  ٣١٫٥٣٦٫٢٦٦  ٣٢٫٥٧٥٫٧٩٦  * خطابات ضمان
  =========  ========  
  

لصالح ھيئة التأمين بدولة اإلمارات  صادرةدرھم)  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٣درھم ( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠مبلغ ب خطابات ضمان * تتضمن
  العربية المتحدة.

  
  الرأسمالية االرتباطات   .١٦

  
  مارس ٣١

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  ھمدر  درھم  
      

  ٤٤٫٣٦٨٫٦٨٨  ٤٤٫٣٦٨٫٦٨٨  بإنشاء عقارات للتطوير ارتباط
  =========  ========  
  

  بإنشاء عقارات للتطوير الوارد أعاله يتعلق بمشروع ميدان العقاري. االرتباطإن 
  

  صافي إيرادات االستثمار    .١٧
   الثالثة أشھر فترة           

  مارس ٣١المنتھية في        
  ٢٠١٣   ٢٠١٤    
  )غير مدققة(  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  

      اإليرادات من األوراق المالية االستثمارية 
  ٣١٤٫٦١٣  ٥٤٤٫٢٥٠  إيرادات توزيعات األرباح 

  ٨٧٧٫٢٠٨  ٤٨٫٤٨٣٫٢٨٦  األرباح المحققة من االستثمارات 
  ٢٫١٢٨٫٥٢٦  ٩٫١٧٨٫٤٤٧  األرباح غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  )١٢٠٫٧١٣(  )١٫٤٣٢٫٨٦٢(  الفائدة على حساب الھامش
  ١٫٠٠٥٫٠١٣  ٥٢٢٫١٦٥  صافي اإليرادات من العقارات االستثمارية 

  ---------------   -------------  
  ٤٫٢٠٤٫٦٤٧  ٥٧٫٢٩٥٫٢٨٦  
  =========  =======  

  

  المصروفات العمومية واإلدارية  .١٨
   ثة أشھرالثال فترة           

  مارس ٣١المنتھية في        
  ٢٠١٢   ٢٠١٣    
  )غير مدققة(  )غير مدققة(  
  درھم  درھم  

      
  ٧٫٨٣٩٫٥٧٣  ١٠٫٥٦٩٫١١٥  موظفينتكاليف 

  ٧٨٩٫٩٨٣  ٩٥١٫٥١٦   واإلطفاء  ستھالكاال
  ٥٫٥٥٩٫٣٣٣  ٤٫٦٥٤٫٢١٨  أخرى

  ---------------   --------------  
  ١٤٫١٨٨٫٨٨٩  ١٦٫١٧٤٫٨٤٩  
  =========  ========  



١٧ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع) ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  حول القطاعاتمعلومات    .١٩

  

  معلومات حول القطاعات الرئيسية  
  

  حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسية. ھاتقارير في إعدادالشركة  تستند إليه. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي االستثماروالتأمين  ھماأعمال  قطاعييتم تقسيم الشركة ألغراض إدارية إلى 
  

  ٢٠١٣مارس  ٣١في  فترة الثالثة أشھر المنتھية       ٢٠١٤مارس  ٣١في  فترة الثالثة أشھر المنتھية      
  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين  
  )ة(غير مدقق  )ة(غير مدقق  )ة(غير مدقق  )ة(غير مدقق  )ة(غير مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
              

  ٩٦٫٢٤٩٫٣٦٥  -  ٩٦٫٢٤٩٫٣٦٥  ١٣٩٫٠٨٩٫٧٤٧  -  ١٣٩٫٠٨٩٫٧٤٧  إيرادات القطاع
  --------------- -  --------------- ----------------  --------------   -------------   --------------  

  ١٦٫٧٣٢٫٨٠٥  ٤٫٢٠٤٫٦٤٧  ١٢٫٥٢٨٫١٥٨ ٧٦٫٢٣٥٫٧٨٦ ٥٧٫٢٩٥٫٢٨٦  ١٨٫٩٤٠٫٥٠٠ نتائج القطاع
  )١٤٫١٨٨٫٨٨٩(      )١٦٫١٧٤٫٨٤٩(      التكاليف غير المخصصة (صافي)

      ------------- ----      ----------------  
      ٢٫٥٤٣٫٩١٦      ٦٠٫٠٦٠٫٩٣٧  
      =========      ========  
              
  ٢٠١٤مارس  ٣١  

  (غير مدققة)
  درھم

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١
  (مدققة)
  درھم

              
  ٥٦٠٫٣٧١٫٨١٥  ٣٠٦٫٣٤٣٫٥٥٨  ٢٥٤٫٠٢٨٫٢٥٧  ٧٥٨٫٦٥٣٫١٧٢  ٤٤٦٫١٤٢٫٧٧٤  ٣١٢٫٥١٠٫٣٩٨  موجودات القطاع

  ١٢٧٫٣٥٩٫٦٢١      ١١٨٫٩٦٦٫٢٠٥      الموجودات غير المخصصة
      ------------- ----       ------------- ---  

  ٦٨٧٫٧٣١٫٤٣٦      ٨٧٧٫٦١٩٫٣٧٧      إجمالي الموجودات
      ==========      =========  

  ٣٥٤٫١٨٢٫٤٣١  -  ٣٥٤٫١٨٢٫٤٣١ ٤٧٤٫٧٥٧٫٤٦٣ -  ٤٧٤٫٧٥٧٫٤٦٣ مطلوبات القطاع
  ٤٫١٨٠٫٤٨٨      ٤٫٣٢٠٫٧١٠      المطلوبات غير المخصصة

      --- --------------      --- -------------  
  ٣٥٨٫٣٦٢٫٩١٩      ٤٧٩٫٠٧٨٫١٧٣      مالي المطلوباتإج
      ==========      =========  
  

  أرقام المقارنة      .٢٠
  
   في ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. المتبعةوالسياسات المحاسبية إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض  تتم


