
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلية الموجزة  المالية المعلومات
    ٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
  



 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  الموجزةالمرحلية  البيانات المالية
   ٢٠١٧مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
  

  الصفحة      المحتويات
  

  ٢ - ١      مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزةأعمال حول  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  ٣       المرحلي الموجز بيان المركز المالي
 

  ٤      المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
 

   ٥      المرحلي الموجز األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  

  ٦      المرحلي الموجز  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 

  ٧      بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 

   ٢١ – ٨      المالية المرحلية الموجزة المعلوماتحول إيضاحات 
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٤ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
   مارس ٣١المنتھية في أشھر  الثالثةلفترة 

  

    

  )ة(غير مدقق
 لفترة الثالثة أشھر

  في المنتھية
  ٢٠١٧مارس  ٣١

  )ة(غير مدقق
لفترة الثالثة أشھر 

  المنتھية في
  ٢٠١٦مارس  ٣١

  درھم  درھم  إيضاح  
  (ُمعاد بيانھا)      
        

  ٢٤٢٫١٤٨٫٦٤٧  ٢٥٧٫٢٢٦٫٦٣٩     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
  )١٠٩٫٢٥٦٫٣٦٨(  )١١٦٫٦٠٣٫٧٦٤(    إعادة التأمين المتنازل عنه 

    ------ -------------  --------- ---------  
  ١٣٢٫٨٩٢٫٢٧٩  ١٤٠٫٦٢٢٫٨٧٥    صافي أقساط التأمين المحتجزة

  واحتياطي  ر في أقساط التأمين غير المكتسبةصافي التغي
  )٤٤٫٠٩٢٫٣٨٢(  )٣٨٫٥٢٤٫٠٩٧(    حاملي وثائق التأمين

    --------------- --  -----------------  
  ٨٨٫٧٩٩٫٨٩٧  ١٠٢٫٠٩٨٫٧٧٨     المكتسبة  صافي أقساط التأمين

    ----------- ---------   ------------------  
  )١٥٧٫٧٠٠٫٥٠٤(  )١٣٩٫٤٣٨٫٩١٣(  ١ – ١١  إجمالي المطالبات المتكبدة

  ٩٩٫٦١٤٫٦٧٠  ٧٢٫٢٤٩٫٩٧٤  ١ – ١١  مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين
     ------------------   --------------- --  

  )٥٨٫٠٨٥٫٨٣٤(  )٦٧٫١٨٨٫٩٣٩(    صافي المطالبات المتكبدة 
     --------------- --   -----------------  

  ١٧٫٦٧٦٫٥٨٨  ١٨٫٨٩٦٫٠٢٩    المكتسبة ت إجمالي العموال
  )١٦٫٦٠١٫٤٦٧(  )٢١٫٢٠٥٫٢٧٦(    ناقصاً: العموالت المتكبدة

     -----------------   -----------------  
 ١٫٠٧٥٫١٢١ )٢٫٣٠٩٫٢٤٧(    المكتسبة (المتكبدة) /  صافي العموالت

        
  )١٦٫٦٦٣٫١٤٩(  )١٧٫٠٣٧٫٧٤٢(  ١٨  مصروفات إدارية 

        
  )٩٫٩٣٠٫٤٥٢(  )١٢٫٦٤٤٫٦٧١(    التأمينغيلية أخرى متعلقة بأنشطة تكاليف تش

        
  صافي الحركة في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ 

  )٩٧٩٫٣١٥(  ٥٫٨١٣٫٧٥٨ ١٩ بھا للمنتجات المرتبطة بالوحدات 
    ------------------   -----------------  

  )٢٦٫٤٩٧٫٧٩٥(  )٢٦٫١٧٧٫٩٠٢(    إجمالي مصروفات التأمين
     ------------------   -----------------  

  ٤٫٢١٦٫٢٦٨  ٨٫٧٣١٫٩٣٧    التأمين أرباح
        

  )٥٫٤٤٠٫٧٢١(  )١٠٫٦٤٨٫٧٨٧( ١٧  االستثمار خسائرصافي
  )٣٫٢٢٦٫٨٣٥(  )٣٫٥٨٢٫٧٤١(  ١٨  المصروفات العمومية واإلدارية 

     -------------- ---  -------- -------  
  )٤٫٤٥١٫٢٨٨(  )٥٫٤٩٩٫٥٩١(    الفترةخسائر 

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

  )٠ .٠١٣٥(  )٠ .٠١٦٦(    السھم خسارة 
    ======  ======  
  

  المالية المرحلية الموجزة. المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢١إلى  ٨ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و  ١الصفحتين ة مدرج على أعمال المراجع إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول

  



٥ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
  مارس  ٣١المنتھية في  لفترة الثالثة أشھر

  

    

  (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشھر 

  المنتھية في
  ٢٠١٧مارس  ٣١

  (غير مدققة)
لفترة الثالثة أشھر 

  منتھية فيال
  ٢٠١٦مارس  ٣١

  درھم   درھم     
  (ُمعاد بيانھا)      
        

  )٤٫٤٥١٫٢٨٨(  )٥٫٤٩٩٫٥٩١(    الفترة خسائر
        

        الشاملة األخرى  اإليرادات
       

       تم إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر:ي البنود التي لن
       

  ة صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيم
  )٦٫٠٠٦٫٩٨٧(  )٦٫٣٣٤٫٩٠٦(   العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
       

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

  )٦٫٠٠٦٫٩٨٧(  )٦٫٣٣٤٫٩٠٦(   الشاملة األخرى للفترةالخسائر إجمالي 
   ------------------  ------ ----------  

  )١٠٫٤٥٨٫٢٧٥(  )١١٫٨٣٤٫٤٩٧(   الشاملة للفترة الخسائر إجمالي 
    ==========  ========= 

  
  المالية المرحلية الموجزة. المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢١إلى  ٨ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
  . ٢و  ١الصفحتين أعمال المراجعة مدرج على  ستقلين حولإن تقرير مدققي الحسابات الم

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٦ 

  )ركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.ش

  المرحلي الموجز (غير مدققة)  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
      مارس ٣١المنتھية في  للفترة 
  المنسوبة إلى مساھمي الشركة  

  تياطي الخاصاالح  االحتياطي القانوني  رأس المال  
احتياطي القيمة 

  اإلجمالي  )الخسائر المتراكمة(   العادلة
  درھم   درھم   درھم  درھم درھم درھم  
              
  ٣٢٤٫٦٣٨٫٥٤٨  )٢٠٫٨٣٩٫٢٤٠(  )٧٫٦١٤٫١٩٤(  ١١٫٠٧٦٫٤٠١  ١١٫٠٧٦٫٤٠١  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠   ٢٠١٦يناير  ١في  كما

              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
  )٤٫٤٥١٫٢٨٨(  )٤٫٤٥١٫٢٨٨(  -  -  -  -  (ُمعاد بيانھا)ة الفتر خسائر

             الشاملة األخرى للفترةاإليرادات
  )٦٫٠٠٦٫٩٨٧(  -  )٦٫٠٠٦٫٩٨٧(  -  -  -  ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالصافي التغير في القيمة العادلة ل

   ---------------   ---------------  --------- ------  --------------- -  ------------ ---  ------------ ----  
  )٦٫٠٠٦٫٩٨٧(  -  )٦٫٠٠٦٫٩٨٧(  -  -  -  إجمالي الخسائر الشاملة األخرى للفترة 

   ---------------   ---------------   ---------------  ------------- --  --------- ------  -------------- ---  
  )١٠٫٤٥٨٫٢٧٥(  )٤٫٤٥١٫٢٨٨(  )٦٫٠٠٦٫٩٨٧(  -  -  - رةإجمالي الخسائر الشاملة للفت

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

  ٣١٤٫١٨٠٫٢٧٣  )٢٥٫٢٩٠٫٥٢٨(  )١٣٫٦٢١٫١٨١(  ١١٫٠٧٦٫٤٠١  ١١٫٠٧٦٫٤٠١  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  (ُمعاد بيانھا)٢٠١٦مارس  ٣١كما في 
  ==========  =========  =========  ==========  =========  ==========  
  ٢٩٨٫٤٨٠٫٥٥٨  )٣١٫٢٦٩٫٢٨٩(  )٢٣٫٣٤٢٫١٣٥(  ١١٫٠٧٦٫٤٠١  ١١٫٠٧٦٫٤٠١  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  ٢٠١٧يناير  ١في  كما

              للفترة الشاملة  اإليرادات إجمالي
  )٥٫٤٩٩٫٥٩١(  )٥٫٤٩٩٫٥٩١(  -  -  -  -  الفترة  خسائر

              للفترة  الشاملة األخرى اإليرادات
  )٦٫٣٣٤٫٩٠٦(  -  )٦٫٣٣٤٫٩٠٦(  -  -  -  ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالصافي التغير في القيمة العادلة ل

   ---------------   ---------------   ---------------  ------------- -  ------------ ---  ------------ ----  
  )٦٫٣٣٤٫٩٠٦(  -  )٦٫٣٣٤٫٩٠٦(  -  -  -  للفترة الشاملة األخرى  الخسائر إجمالي

   ---------------   ---------------   ---------------  ------------- --  ------------ ---  ---------- -----  
  )١١٫٨٣٤٫٤٩٧(  )٥٫٤٩٩٫٥٩١(  )٦٫٣٣٤٫٩٠٦(  -  -  -  للفترة الشاملة  الخسائرإجمالي 

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

  ٢٨٦٫٦٤٦٫٠٦١  )٣٦٫٧٦٨٫٨٨٠(  )٢٩٫٦٧٧٫٠٤١(  ١١٫٠٧٦٫٤٠١  ١١٫٠٧٦٫٤٠١  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  ٢٠١٧ مارس ٣١كما في 
  ==========  =========  =========  ==========  ==========  ==========  
  

  المالية المرحلية الموجزة. المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢١إلى  ٨ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و  ١الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول أعمال المراجعة مدرج على 
  
  
  
  
  
  



٧ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
   مارس ٣١المنتھية في  للفترة

  إيضاح  

  ير مدققة)(غ
لفترة الثالثة أشھر 

  المنتھية في
  ٢٠١٧مارس  ٣١

  (غير مدققة)
  لفترة الثالثة أشھر

  المنتھية في
  ٢٠١٦مارس  ٣١

  درھم   درھم   
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

  )٤٫٤٥١٫٢٨٨(  )٥٫٤٩٩٫٥٩١(   الفترة خسائر
       تسويات لـ:

  ٨٥٥٫٢٦٢  ٨٥٧٫٠٢١ ١٨  االستھالك واإلطفاء
  )٣٩٫٠٦٠(  - ١٧  األرباح من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٤٫١٣١٫١٤٠  ٩٫٢٠٢٫٢٠٤ ١٧  الخسائر غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  )٤٦٦٫٧٠١(  )٢٤٠٫٠٣٩( ١٧  الفوائدإيرادات 

  )٣٠٫٠٠٠(  )٢٧٫٥٩٤( ١٧  إيرادات توزيعات األرباح
  )٢٤٫٧٩٢(  -   من بيع ممتلكات ومعدات األرباح

  ١٫٥٩٩٫٣٦٣  ١٫٤٦٠٫٧٩٠ ١٧  التداول بالھامش حساب الفائدة على
  ٢٤٦٫٣٥١  -   تعويضات نھاية الخدمة للموظفينمخصص 

    ------ --------   --------------  
   ١٫٨٢٠٫٢٧٥  ٥٫٧٥٢٫٧٩١  
       

  )٩٩٫٦٨٢٫٤٩٩(  )٨٩٫٤٧٥٫٦٩٧(   دينة والذمم المدينة األخرى الزيادة في ذمم التأمين الم
  )٧٣٫٥٠٠٫٢٠٨(  )٥٣٫٨٥٦٫٤٥٢(   الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

  ١١٩٫٦٩٢٫٣٠٠  ٨١٫٣١٧٫١٦٨   الزيادة في مطلوبات عقود التأمين
  ٦٧٫٨٧٥٫٣٤٨  ٥١٫٨٦٧٫٢٩٦   الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

   --- -- ---- -- ------  ------ ---------  
  ١٦٫٢٠٥٫٢١٦  )٤٫٣٩٤٫٨٩٤(   األنشطة التشغيلية الناتج من/  (المستخدم في)صافي النقد 

    --------- -- ----  ------- --------  
      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )٣٨٢٫٩٧٩(  )٤٢٥٫٢١٨(   شراء ممتلكات ومعدات
  ٥٠٫٠٠٠  -   متلكات ومعدات المتحصالت من بيع م

  )٨٫٨٠٦٫٥٦٨(  )٢٩٨٫٨١١(   شراء استثمارات 
  ٧٫٤٥٩٫٤٢٠  -   المتحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٤٦٦٫٧٠١  ٢٤٠٫٠٣٩   الفوائد المستلمة
  ٣٠٫٠٠٠  ٢٧٫٥٩٤   توزيعات األرباح المستلمة

  ٨٫٢٧١٫٥٩٦  -   بنوك ذات فترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشھرالدى في الودائع الثابتة لالنقص 
    ----- ---------  ---- - ---------  

  ٧٫٠٨٨٫١٧٠  )٤٥٦٫٣٩٦(   األنشطة االستثمارية الُمستخدم فيصافي النقد 
   --------------   --------------  

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٫٥٩٩٫٣٦٣(  )١٫٤٦٠٫٧٩٠(    داول بالھامشحساب التعلى  الفائدة

   - ---------- ----  ------- -- ------  
  )١٫٥٩٩٫٣٦٣(  )١٫٤٦٠٫٧٩٠(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية  

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

  ٢١٫٦٩٤٫٠٢٣  )٦٫٣١٢٫٠٨٠(  في النقد وما يعادله / الزيادة )النقص(صافي
       

  ١٣٫٨٩١٫٧٣٩  ٢٢٫٨٥٥٫٠٠٨  ١٣  يناير ١النقد وما يعادله في 
   ------------ ----   ----------- -- --  

  ٣٥٫٥٨٥٫٧٦٢  ١٦٫٥٤٢٫٩٢٨  ١٣  مارس ٣١النقد وما يعادله في 
  =========  ========  
  

  المرحلية الموجزة.المالية  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢١إلى  ٨ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ٢و  ١الصفحتين أعمال المراجعة مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول



٨ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة  .١

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

 لسنة )٦(دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم القانون االتحادي لالرخصة التجارية الصادرة عن بلدية عجمان. تخضع الشركة ألحكام 
رات العربية بدولة اإلما ھيئة التأميني سجل شركات التأمين لدى . تم تسجيل الشركة فاھيئة التأمين وتنظيم أعمالھتأسيس بشأن  ٢٠٠٧

، اإلمارات دبي، ١١٩٢٢٧، ص.ب. شارع الشيخ زايد، سنجل بيزنس تاورالمسجل للشركة ھو إن العنوان . ٦٧المتحدة تحت رقم 
  العربية المتحدة.

  
من خالل مكتبھا ھا تطين على الحياة. تزاول الشركة أنشلتأمجميع أنواع التأمين بما في ذلك ا مزاولة يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في

  ورأس الخيمة. وعجمان ي أبوظبي ودبي والشارقة مكاتبھا ف فضالً عن دبيالرئيسي القائم في 
  

  أساس اإلعداد   .٢
  
    بيان التوافق    أ)

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

ً ، الكاملة للبيانات المالية السنوية الالزمةعلى كافة المعلومات المالية المرحلية الموجزة  المعلومات إلى جنب مع  ويتعين قراءتھا جنبا
لمعايير الدولية إلعداد التقارير لم إعدادھا وفقاً التي تو ،في ذلك التاريخ وللسنة المنتھية ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ فيالسنوية كما البيانات المالية 

  .المالية
  

والمتعلق بالشركات التجارية ("قانـون الشركات  ٢٠١٥) لسنة ٢لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( الجديد تم إصدار القانون االتحادي
، ٢٠١٦. في يونيو ٢٠١٥يوليو  ١، وأصبح سارياً اعتباراً من ٢٠١٥ابريل  ١") بتـاريخ ٢٠١٥في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 

ولة أصدر مجلس الوزراء بدولة اإلمارات العربية المتحدة قرار بمد الموعد النھائي اللتزام الشركات القائمة بالقانون الجديد للشركات في د
شركة أعمال تطبيق القانون االتحادي الجديد وسوف تكون . تباشر ال٢٠١٧يونيو  ٣٠إلى  ٢٠١٦ يونيو ٣٠اإلمارات العربية المتحدة من 

 قد التزمت به تماماً قبل نھاية الفترة المنصوص عليھا في األحكام االنتقالية. 
  

ً لعالوة على ذلك،  بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمال  ٢٠٠٧لسنة  ٦رقم اإلمارات العربية المتحدة لقانون االتحادي لدولة طبقا
. يمنح ھذا القانون المالي لشركات التأمين فترة مواءمة تمتد ٢٠١٥يناير  ٢٨، تم إصدار قانون مالي جديد لشركات التأمين بتاريخ التأمين

لمواءمة أعمالھا مع أحكام  ٢٠١٥يناير  ٢٩في الجريدة الرسمية بتاريخ  الث سنوات اعتباراً من تاريخ نشر القانونمن سنة إلى ث
ي ھذا القانون. إن الشركة بصدد مواءمة أعمالھا مع متطلبات التشريعات وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل نھاية التشريعات الواردة ف

   فترة المواءمة.
  

  أساس القياس  ب)
  

  : لقيمة العادلةبا اقياسھيتم  التي التالية البنود لتكلفة التاريخية باستثناءاعلى أساس المرحلية الموجزة المالية  المعلوماتتم إعداد ھذه 
  
  ؛  ادلة من خالل األرباح أو الخسائردوات المالية بالقيمة العاأل )١
 و؛ المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىاألدوات  )٢
  العقارات االستثمارية.  )٣
  

تلك التي  لمرحلية الموجزة تتوافق معالمالية ا المعلوماتالمستخدمة في ھذه  االحتساب طرقياسات المحاسبية وأسلوب العرض وإن الس
  .٢٠١٦ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  السنويةتم استخدامھا في البيانات المالية 

  
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   ج)

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

   الشركة بھذه العملة.
  
  استخدام التقديرات واألحكام   د)

  
اً  المعلوماتإن إعداد  ة الموجزة وفق ة المرحلي اييرلالمالي داد لمع ة إلع ديرات  الدولي ام والتق ة يتطلب من اإلدارة وضع األحك ارير المالي التق

بية واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات ة للموجودات وال المحاس الغ الُمعلن رادات والمصروفات. والمب ات واإلي د تختلف مطلوب ق
  النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.



٩ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  

  (تابع) أساس اإلعداد  .٢
  
  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   د)
  

ا . بصورة مستمرة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا تتم مراجعة م فيھ رة التي ت يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفت
  تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

  
بية للشركة  عندالموضوعة من قبل اإلدارة المالية المرحلية الموجزة، فإن األحكام الھامة  المعلوماتعند إعداد ھذه  تطبيق السياسات المحاس

ة لتقدير حاالت عدم اليقينوالمصادر الرئيسية  ات المالي نوية كانت ھي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على البيان ة الس ا في  الُمدقق  ٣١كم
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٦ديسمبر 

  
  سبية الھامة  لسياسات المحال ملخص  .٣

  
وجزة إن  ة الم ة المرحلي ذه المعلومات المالي داد ھ د إع ع تلك السياسات المحاسبية الُمطبقة من قبل الشركة عن بية تتوافق م السياسات المحاس

ة  ا المالي ل الشركة في بياناتھ ة السنويةالُمطبقة من قب ا في  الُمدقق نة ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كم اريخ وللس ة في ذلك الت ق ب المنتھي تثناء تطبي اس
  .٢٠١٧يناير  ١المعايير الجديدة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية التي أصبحت سارية كما في 

  
ذه  اتتم بيان تطبيق المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات في ھ باً في  المعلوم ا يكون مناس وجزة حيثم ة الم ة المرحلي المالي

  خالل الفترة. للشركةت دون أن يكون لھا تأثير على المركز أو األداء المالي ضوء اإلفصاحا
  
  إدارة المخاطر المالية   .٤

  

م اإلفصاحالشركة تتوافق مع تلك التي تتعرض لھا المتعلقة بأھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية  النواحيإن  ي ت  األھداف والسياسات الت
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  الُمدققة ويةالسن عنھا في البيانات المالية

  
  القياس المرحلي   .٥

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

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

  

  تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  .٦
  

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

  مدققة) (غير  ٢٠١٧مارس  ٣١في 
  

القيمة العادلة من   الموجودات المالية
الل األرباح أو ــخ

  الخسائر

القيمة العادلة من 
الل اإليرادات ـخ
  شاملة األخرىــال

  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٣٢٩٫٣١١٫٠٣٢  -  ٥٠٫١٨٩٫٥٣٠  ٢٧٩٫١٢١٫٥٠٢  أوراق مالية استثمارية
  ٥٣٣٫٨٩٦٫١٧٢  ٥٣٣٫٨٩٦٫١٧٢  -  -   ة والذمم المدينة األخرىذمم التأمين المدين

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  وديعة قانونية
  ٧٣٫٦٢٤٫٠٨٠  ٧٣٫٦٢٤٫٠٨٠  -  -  األرصدة المصرفية والنقد 

  -----------------  ------------- ---  ------------------  -----------------  
  ٩٤٦٫٨٣١٫٢٨٤  ٦١٧٫٥٢٠٫٢٥٢  ٥٠٫١٨٩٫٥٣٠  ٢٧٩٫١٢١٫٥٠٢  
  =========   =========  ==========  ==========  

          المطلوبات المالية
          

  ٤٥١٫٤٥٢٫١٨٨  ٤٥١٫٤٥٢٫١٨٨ - - ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  --- ------------   ------------  ------------------  -----------------  
  -  -  ٤٥١٫٤٥٢٫١٨٨  ٤٥١٫٤٥٢٫١٨٨  
  ========  =======  ==========  ==========  

  



١٠ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  

  تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  .٦
  

  (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 
  

القيمة العادلة من   الموجودات المالية
خــالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من 
الل اإليرادات ـخ

  الــشاملة األخرى
  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٣٢٩٫٤٠٦٫٥٩٢  -  ٥٦٫٥٢٤٫٤٣٦  ٢٧٢٫٨٨٢٫١٥٦  األوراق المالية االستثمارية 
  ٤٤٦٫٥٩٩٫٩٩٣  ٤٤٦٫٥٩٩٫٩٩٣  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  دائع القانونيةالو
  ٧٩٫٩٣٦٫١٦٠  ٧٩٫٩٣٦٫١٦٠  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

   ----------------   -------------- -  -----------------  -----------------  
  ٨٦٥٫٩٤٢٫٧٤٥  ٥٣٦٫٥٣٦٫١٥٣  ٥٦٫٥٢٤٫٤٣٦  ٢٧٢٫٨٨٢٫١٥٦  
  =========  ========  =========  =========  
          مطلوبات الماليةال
          

  ٣٩٩٫٥٨٤٫٨٩٢  ٣٩٩٫٥٨٤٫٨٩٢  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
   ---------- ----   ------------   ----------------   ----------------  
  -  -  ٣٩٩٫٥٨٤٫٨٩٢  ٣٩٩٫٥٨٤٫٨٩٢  
  ========  =======  =========  =========  
  

  نجازأعمال التطوير قيد اإل  .٧
  

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

  .حصةھذه ال الوصي علىبصفتھا  ركة في المشروعالش
  

في نھاية فترة كما المشروع  العمل فيبدء عالقة. لم يتم  .، طرف ذوجيجيكو للتطوير العقاري ذ.م.مملكية المشروع باسم  سندتم تسجيل 
  التقرير.

  
  االستثمارية المالية األوراق  .٨

  مارس ٣١  
٢٠١٧   

  ديسمبر ٣١
٢٠١٦    

  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  
     

  ٢٧٢٫٨٨٢٫١٥٦  ٢٧٩٫١٢١٫٥٠٢  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
  ٥٦٫٥٢٤٫٤٣٦  ٥٠٫١٨٩٫٥٣٠  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  -----------------  -----------------  
  ٣٢٩٫٤٠٦٫٥٩٢  ٣٢٩٫٣١١٫٠٣٢  
  ==========  =========  

  

  
  
  
  
  
  



١١ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  
  (تابع)األوراق المالية االستثمارية   .٨
  
  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر االستثمارات  ١-٨

  
  مارس ٣١

٢٠١٧   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
  )(مدققة  )مدققة(غير   
  درھم  درھم  
      

  استثمارات محتفظ بھا باإلنابة عن حاملي وثائق المنتجات
  ٩٧٫٠٩٤٫٩٧٣  ١١٢٫٢٣٧٫٧١٢  )١٩المرتبطة بالوحدات (إيضاح   

  ١٤٦٫٨٣٢٫٠٥١  ١٣٧٫٨٦٧٫٥٥٧  مدرجة في دولة اإلمارات ملكية سندات 
  ٣٣٣٫٣٣٤  ٣٩١٫٩٧٦  سندات ملكية مدرجة خارج دولة اإلمارات

  ٢٫٩٣٤٫٢٤٣  ٢٫٩٣٦٫٧٠٢  ندات ملكية غير مدرجة خارج دولة اإلماراتس
  ٢٥٫٦٨٧٫٥٥٥  ٢٥٫٦٨٧٫٥٥٥  سندات صكوك مدرجة خارج دولة اإلمارات 

  -----------------   ----------------  
  ٢٧٢٫٨٨٢٫١٥٦  ٢٧٩٫١٢١٫٥٠٢  
  =========  =========  
  

  خالل األرباح أو الخسائر ضمن ھذه الفئة عند االعتراف المبدئي.يتم إدراج االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من 
  
  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى االستثمارات  ٢-٨

  
  مارس ٣١

٢٠١٧   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
  )(مدققة  )(غير مدققة  

  درھم  درھم  سندات الملكية
      

  ٥٦٫٢٢٤٫٤٣٦  ٤٩٫٨٨٩٫٥٣٠  تحدة سندات ملكية مدرجة في دولة اإلمارات العربية الم
  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠  سندات ملكية غير مدرجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

   ----------------  ------- --------  
  ٥٦٫٥٢٤٫٤٣٦  ٥٠٫١٨٩٫٥٣٠  
  =========  ========  

  
  التركز الجغرافي –الموجودات المالية   ٣-٨

  
  مارس ٣١

٢٠١٧   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
  )(مدققة  )(غير مدققة  
  درھم  درھم  
     
  ٣٠٠٫٤٥١٫٤٦٠  ٣٠٠٫٢٩٤٫٧٩٩  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -
  ٢٨٫٩٥٥٫١٣٢  ٢٩٫٠١٦٫٢٣٣  خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة -
  ------------------  ------ ----------  
  ٣٢٩٫٤٠٦٫٥٩٢  ٣٢٩٫٣١١٫٠٣٢  
  ==========  =========  
  



١٢ 

  تحاد للتأمين ش.م.ع.شركة اال
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  .٩
  

النظام المتدرج للقيمة  حسب المستوى فيير، تم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرالتي  للموجوداتقدم الجدول التالي تحليالً يُ 
  الله تصنيف قياس القيمة العادلة: العادلة والذي يتم من خ

  
  اليماإلج  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   (غير مدققة)  ٢٠١٧مارس  ٣١في 

  درھم   درھم   درھم   درھم   
          الموجودات المالية 

   القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٢٧٩٫١٢١٫٥٠٢  ٢٫٩٣٦٫٧٠٢  -  ٢٧٦٫١٨٤٫٨٠٠  موجودات المالية -

  ة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة القيم
  ٥٠٫١٨٩٫٥٣٠  ٣٠٠٫٠٠٠  -  ٤٩٫٨٨٩٫٥٣٠  موجودات المالية - األخرى

  ------------- ---   ------------  ------- ------  -------- --------  
  ٣٢٩٫٣١١٫٠٣٢  ٣٫٢٣٦٫٧٠٢  -  ٣٢٦٫٠٧٤٫٣٣٠  

          المالية غير الموجودات 
  ٨٢٫٣٩٠٫٠٠٠  ٨٢٫٣٩٠٫٠٠٠  -  -  عقارات استثمارية 

   -----------------   ------------   ----------- ----  ----------------  
  ٤١١٫٧٠١٫٠٣٢  ٨٥٫٦٢٦٫٧٠٢  -  ٣٢٦٫٠٧٤٫٣٣٠  
  =========  =======  ========   =========  

  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   (مدققة)  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  درھم   درھم   درھم   درھم   
          جودات المالية المو

 -القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٢٧٢٫٨٨٢٫١٥٦  ٢٫٩٣٤٫٢٤٣  -  ٢٦٩٫٩٤٧٫٩١٣  موجودات مالية

 القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  ٥٦٫٥٢٤٫٤٣٦  ٣٠٠٫٠٠٠  -  ٥٦٫٢٢٤٫٤٣٦  وجودات مالية م  -
  ---------------------  ---------------- -  ---------------- -  ---- -----------------  
  ٣٢٩٫٤٠٦٫٥٩٢  ٣٫٢٣٤٫٢٤٣  -  ٣٢٦٫١٧٢٫٣٤٩  

        الموجودات غير المالية 
  ٨٢٫٣٩٠٫٠٠٠  ٨٢٫٣٩٠٫٠٠٠  -  -  العقارات االستثمارية 

  ---------------------  ---------------- -  ---- -------------- -  ---------------------  
  ٤١١٫٧٩٦٫٥٩٢  ٨٥٫٦٢٤٫٢٤٣  -  ٣٢٦٫١٧٢٫٣٤٩  
  ============  ==========  ===========  ============  

  
  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى  .١٠

  

  
  مارس ٣١

٢٠١٧   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
  )(مدققة  )(غير مدققة  
  درھم  درھم  
      

  ١٥٥٫٦٣٥٫٥٨٢  ١٧٣٫٣٤٣٫٥٥٧  الذمم الدائنة التجارية
  ١٣٣٫٢١٩٫٢٧٩  ١٤٨٫٢٥٠٫٢٣٩  التأمين وإعادة التأمين المستحق إلى شركات

  ٣٤٫٤٠٦٫٣٤١  ٣٥٫٦٨٢٫٩٠٩  محتفظ بهال التأمين احتياطي أقساط
  ------------------  -----------------  
  ٣٢٣٫٢٦١٫٢٠٢  ٣٥٧٫٢٧٦٫٧٠٥  
      

      ذمم دائنة أخرى:
  ٢٫٠٨٣٫٢٥١  ٢٫٠٦٨٫٥٥٣  غير مطالب بھاالتوزيعات األرباح 
  ٥٠٫٦٣٢٫٥٥٣  ٦٢٫١٥٠٫٢٤٢  تحقة ومصروفات أخرىمصروفات مس

  ٢٣٫٦٠٧٫٨٨٦  ٢٩٫٩٥٦٫٦٨٨  سحب مصرفي على المكشوف 
  -----------------  -----------------  
  ٣٩٩٫٥٨٤٫٨٩٢  ٤٥١٫٤٥٢٫١٨٨  
  ==========  =========  



١٣ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  .١١

  

  
  مارس ٣١

٢٠١٧   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
  (مدققة)  )(غير مدققة  
  درھم  درھم  

      مطلوبات عقود التأمينإجمالي 
  ٢٩٠٫٢٣٤٫٨٠٨  ٣١٦٫٤٢٢٫٠٢٨  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ٨٨٫٠٨١٫٩٤٠  ٩٤٫٢٤٢٫٩٩٥  عنھااإلبالغ ولم يتم مطالبات المتكبدة ال
  ٢٩٥٫٢٧٦٫٠٠٣  ٣٤٤٫٢٤٤٫٨٩٦  أقساط التأمين غير المكتسبة

  -----------------  -----------------  
  ٦٧٣٫٥٩٢٫٧٥١  ٧٥٤٫٩٠٩٫٩١٩  إجمالي مطلوبات عقود التأمين

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

  )٢٢٦٫٢٤٥٫٠٠٧(  )٢٥١٫٤١٧٫١٠٩(  اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھاالمطالبات التي تم 
  )٣٩٫٨٠٥٫٧٢٤(  )٤٢٫٩٠٢٫٥٣٨(  عنھااإلبالغ ولم يتم مطالبات المتكبدة ال

  )١١٤٫٦٦٢٫٦٦٣(  )١٤٠٫٢٥٠٫١٩٩(  أقساط التأمين غير المكتسبة
  --------------------  ------------------- 

  )٣٨٠٫٧١٣٫٣٩٤(  )٤٣٤٫٥٦٩٫٨٤٦(  التأمين إعادة شركات عقود موجوداتإجمالي 
   -------------------  ------------------- 

      صافي 
  ٦٣٫٩٨٩٫٨٠١  ٦٥٫٠٠٤٫٩١٩  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ٤٨٫٢٧٦٫٢١٦  ٥١٫٣٤٠٫٤٥٧  عنھااإلبالغ ولم يتم مطالبات المتكبدة ال
  ١٨٠٫٦١٣٫٣٤٠  ٢٠٣٫٩٩٤٫٦٩٧  أقساط التأمين غير المكتسبة

   ------------------  ----------------  
  ٢٩٢٫٨٧٩٫٣٥٧  ٣٢٠٫٣٤٠٫٠٧٣  
  ==========  =========  
      
      
      
      
     

      
  



١٤ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  

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

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

  (غير مدققة) ٢٠١٦مارس  ٣١الفترة المنتھية في    (غير مدققة)٢٠١٧مارس٣١فيالفترة المنتھية  
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي   الصافي إعادة التأمين اإلجمالي  
  درھم  درھم  درھم   درھم درھم ھمدر  

            المطالبات
             المطالبات القائمة في نھاية الفترة

  ٤٥٫٩٠٥٫٤٥٦  )١٥٦٫٦٤٧٫٧٣٩(  ٢٠٢٫٥٥٣٫١٩٥   ٦٥٫٠٠٤٫٩١٩ )٢٥١٫٤١٧٫١٠٩(  ٣١٦٫٤٢٢٫٠٢٨  اإلخطار بھا مطالبات تم 
  ٣٤٫٦١٣٫٠٣٢  )٢٩٫٢٩٩٫٦٥٥(  ٦٣٫٩١٢٫٦٨٧   ٥١٫٣٤٠٫٤٥٧ )٤٢٫٩٠٢٫٥٣٨(  ٩٤٫٢٤٢٫٩٩٥  ولم يتم اإلبالغ بھا متكبدة  مطالبات

  ------------ --------  ---------------------- --------------------   --------------- ----  -------- ------------  ------ -----------  
 ٨٠٫٥١٨٫٤٨٨  )١٨٥٫٩٤٧٫٣٩٤(  ٢٦٦٫٤٦٥٫٨٨٢   ١١٦٫٣٤٥٫٣٧٦ )٢٩٤٫٣١٩٫٦٤٧(  ٤١٠٫٦٦٥٫٠٢٣  
                

  ٥٩٫٩١٩٫١٤٣  )٥١٫١٤٩٫٣٩٥(  ١١١٫٠٦٨٫٥٣٨   ٦٩٫٠٦١٫٢٣٧ )٤٣٫٩٨١٫٠٥٨(  ١١٣٫٠٤٢٫٢٩٥  الفترةالمطالبات التي تمت تسويتھا خالل 
             

             الفترة بدايةالمطالبات القائمة في 
  )٤٥٫٤١٦٫٧٢٧(  ١٢٣٫١٨٠٫٧٠٢  )١٦٨٫٥٩٧٫٤٢٩(   )٦٣٫٩٨٩٫٨٠١( ٢٢٦٫٢٤٥٫٠٠٧  )٢٩٠٫٢٣٤٫٨٠٨(  اإلخطار بھا مطالبات تم 
  )٢٨٫٢٣٢٫٩٢٩(  ١٤٫٣٠١٫٤١٧  )٤٢٫٥٣٤٫٣٤٦(   )٤٨٫٢٧٦٫٢١٦( ٣٩٫٨٠٥٫٧٢٤  )٨٨٫٠٨١٫٩٤٠(  ولم يتم اإلبالغ بھا متكبدة  مطالبات

  ------------------ --   --------------- -----  ------------------- -    ---------- ---------  ------------ -------  ----------- -------  
  ٦٦٫٧٨٧٫٩٧٥  )٩٩٫٦١٤٫٦٧٠(  ١٦٦٫٤٠٢٫٦٤٥   ٧٣٫١٤٠٫٥٩٦ )٧٢٫٢٤٩٫٩٧٤(  ١٤٥٫٣٩٠٫٥٧٠  
                

  )٨٫٧٠٢٫١٤١(  -  )٨٫٧٠٢٫١٤١(   )٥٫٩٥١٫٦٥٧( -  )٥٫٩٥١٫٦٥٧(  الزيادة في المستردات
  ------------------ -  ------------ --------  ---------- --------    ------------- ------  ---------------- --  ------------- ----  

  ٥٨٫٠٨٥٫٨٣٤  )٩٩٫٦١٤٫٦٧٠(  ١٥٧٫٧٠٠٫٥٠٤   ٦٧٫١٨٨٫٩٣٩ )٧٢٫٢٤٩٫٩٧٤(  ١٣٩٫٤٣٨٫٩١٣ المطالبات المتكبدة
  ===========  ===========  =========    ==========  ===========  ==========  
            
  (ُمعاد بيانھا)(غير مدققة)  ٢٠١٦مارس  ٣١الفترة المنتھية في    (غير مدققة)٢٠١٧مارس٣١فيالفترة المنتھية 
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي   الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 
  درھم  درھم  درھم   درھم درھم درھم 

            أقساط التأمين غير المكتسبة
  ١٦١٫١٢٢٫٢٨٩  )١٣١٫٢٥١٫٧١٦(  ٢٩٢٫٣٧٤٫٠٠٥   ٢٠٣٫٩٩٤٫٦٩٧ )١٤٠٫٢٥٠٫١٩٩(  ٣٤٤٫٢٤٤٫٨٩٦ الفترةنھايةاإلجمالي في

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

  ١٠٤٫٤٥٧٫٠٧٩  )١٠٦٫٢١٦٫٧٨٥(  ٢١٠٫٦٧٣٫٨٦٤   ١٨٠٫٦١٣٫٣٤٠ )١١٤٫٦٦٢٫٦٦٣(  ٢٩٥٫٢٧٦٫٠٠٣  المحرر خالل الفترة
  )١٦١٫١٢٢٫٢٨٩(  ١٣١٫٢٥١٫٧١٦  )٢٩٢٫٣٧٤٫٠٠٥(   )٢٠٣٫٩٩٤٫٦٩٧( ١٤٠٫٢٥٠٫١٩٩  )٣٤٤٫٢٤٤٫٨٩٦(  الزيادة خالل الفترة

  ---------------------  ----------- --------   ---------------------    ------------- -------  ----------------- -  ----------------- ---  
  )٥٦٫٦٦٥٫٢١٠(  ٢٥٫٠٣٤٫٩٣١  )٨١٫٧٠٠٫١٤١(   )٢٣٫٣٨١٫٣٥٧( ٢٥٫٥٨٧٫٥٣٦  )٤٨٫٩٦٨٫٨٩٣(  خالل الفترة الحركةصافي 

  -------------- ------  ----------------------  ------------ -------    ----------------- --   --------------- -----   ------------------ -  
  ١٠٤٫٤٥٧٫٠٧٩  )١٠٦٫٢١٦٫٧٨٥(  ٢١٠٫٦٧٣٫٨٦٤   ١٨٠٫٦١٣٫٣٤٠ )١١٤٫٦٦٢٫٦٦٣(  ٢٩٥٫٢٧٦٫٠٠٣ الفترةبدايةاإلجمالي في

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



١٥ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  
  والنقد  األرصدة المصرفية  .١٢

  
  مارس ٣١

٢٠١٧   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
  )دققة(م  )(غير مدققة  
  درھم  درھم  
      

  ٨٢٫٥٠٠  ٨٢٫٥٠٠  النقد في الصندوق
  -----------  ----------  

      األرصدة المصرفية:
  ١٠٫٦٠٥٫٨٠٨  ٤٫٢٥٣٫٦٠٨  حسابات جارية

  ٦٩٫٢٤٧٫٨٥٢  ٦٩٫٢٨٧٫٩٧٢  ثابتةودائع 
   ----------------  ----------- ----  
  ٧٩٫٨٥٣٫٦٦٠  ٧٣٫٥٤١٫٥٨٠  
   ----------------  -------- -------  
  ٧٩٫٩٣٦٫١٦٠  ٧٣٫٦٢٤٫٠٨٠  
  =========  ========  

      األرصدة المصرفية:
  ٧٥٫٩٤٥٫٠٠٦  ٦٩٫٧٢٥٫٩٢٠  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  ٣٫٩٠٨٫٦٥٤  ٣٫٨١٥٫٦٦٠  ودول مجلس التعاون الخليجي دولة اإلمارات العربية المتحدةخارج 
   ----------------   ----------- ----  
  ٧٩٫٨٥٣٫٦٦٠  ٧٣٫٥٤١٫٥٨٠  
  =========  ========  
  

مليون درھم  ٦٢تم رھن ودائع ثابتة بمبلغ  سنوياً). ٪٦ .١إلى  ٪١: ٢٠١٦سنوياً ( ٪٦ .١إلى  ٪١ من تتراوحفائدة لتخضع الودائع الثابتة 
  مليون درھم) كضمان مقابل تسھيل سحب على المكشوف.  ٦٢: ٢٠١٦(

  
  النقد وما يعادله  .١٣

  
مع البنود ذات الصلة في بيان المركز المالي على النحو دية النقد وما يعادله في نھاية الفترة كما ورد في بيان الدفقات النق بقةيمكن مطا  

  التالي:
  

 
  مارس ٣١

٢٠١٧   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
  )(مدققة  )(غير مدققة  
  درھم  درھم  
      

  ٧٩٫٩٣٦٫١٦٠  ٧٣٫٦٢٤٫٠٨٠  )١٢(راجع إيضاح والنقد األرصدة المصرفية 
  )٥٧٫٠٨١٫١٥٢(  )٥٧٫٠٨١٫١٥٢(  ثالثة أشھر تتجاوزثابتة ذات فترات استحقاق ودائع مصرفية 

   -------------- ---  --------------- -  
  ٢٢٫٨٥٥٫٠٠٨  ١٦٫٥٤٢٫٩٢٨  
  ========  ========  

  



١٦ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  
  لمعامالت مع األطراف ذات العالقةا  .١٤

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

  . (المعدل) ٢٤األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبـي الدولي رقـم 
  

  في نھاية فترة التقرير: ات ذات الصلةالمدرجة ضمن أرصدة الحسابإلى األطراف ذات العالقة قة من/ المبالغ المستح فيما يلي
  
  مارس ٣١   

٢٠١٧   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
  )(مدققة  )(غير مدققة  
  درھم  درھم  

      
  ٢٤٫٧٢٥٫٥٠٠  ٢٥٫٧٧٩٫٦٩٦  )مدرجة ضمن المستحق من حاملي وثائق التأمين(أقساط تأمين مدينة 
  ت قيد التسوية (مدرجة ضمن المطالبات التي تم إجمالي المطالبا

  ٨٩٢٫٩٠٠  ١٫٤١٧٫٠١٤  اإلبالغ عنھا ولم يتم تسويتھا)   
  ٨٢٫٣٩٠٫٠٠٠  ٨٢٫٣٩٠٫٠٠٠  عقارات استثمارية

  ٧٨٫١٢٠٫٠٠٠  ٧٨٫١٢٠٫٠٠٠  أعمال تطوير قيد اإلنجاز
  =========  ========  

  
للديون المعدومة  الفترةم يتم تقديم ضمانات كما لم يتم االعتراف بمصروفات خالل نقداً. ل سدادھاوسيتم  ال تخضع المبالغ القائمة لضمان

  عالقة.ما يتعلق بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات والمشكوك في تحصيلھا في
  

  المعامالت
  

  عالقة خالل الفترة:مع أطراف ذات  التاليةالمعامالت  أبرمت الشركة
  
   الثالثة أشھر فترة           

  مارس ٣١المنتھية في        
  ٢٠١٦   ٢٠١٧    
  )غير مدققة(  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  

      
  ٤٫١٩٢٫٩٧١  ١٫٨٣٢٫٤١٩  إجمالي أقساط التأمين
  ٢٫٠٠١٫٨٥٠  ٧٩٣٫٤٧٠  المطالبات المدفوعة

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

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

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ٦٠٠٫٠٠٠  ٦٠٠٫٠٠٠  امتيازات قصيرة األجل
  ٣٤٫٧١٢  ٣٥٫٠٠٠  امتيازات طويلة األجل

  =====  =====  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٧ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  
   االلتزامات الطارئة  .١٥

  
  مارس ٣١

٢٠١٧   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
  )(مدققة  )(غير مدققة  
  درھم  درھم  
      

  ٣٢٫٤١٩٫٥٧٧  ٣٢٫٤١٩٫٥٧٧  * خطابات ضمان
  =========  ========  
  

لصالح ھيئة التأمين بدولة اإلمارات  صادرةدرھم)  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٦درھم ( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠مبلغ ب خطابات ضمان * تتضمن
  العربية المتحدة.

  
  الرأسمالية ت االرتباطا  .١٦

  
  مارس ٣١

٢٠١٧   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم  درھم  
      

  ٥٤٫٩٧٨٫٦٨٨  ٥٤٫٩٧٨٫٦٨٨  ارتباط بإنشاء عقارات للتطوير
  =========  ========  
  

  .ونكيومشروع واحة دبي للسيل بإنشاء عقارات للتطوير الوارد أعاله يتعلق بمشروع ميدان العقاري االرتباطإن 
  

  االستثمار   خسائر صافي  .١٧

  
  فترة الثالثة أشھر          

  مارس ٣١المنتھية في        
  ٢٠١٦   ٢٠١٧    
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم  درھم  
     

  ٤٦٦٫٧٠١  ٢٤٠٫٠٣٩  الثابتة الفوائد على الودائع
  ٣٠٫٠٠٠  ٢٧٫٥٩٤  إيرادات توزيعات األرباح 
  ٣٩٫٠٦٠  -  مارات األرباح المحققة من االستث

  )٤٫١٣١٫١٤٠(  )٩٫٢٠٢٫٢٠٤(  الخسائر والخسائر غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  )١٫٥٩٩٫٣٦٣(  )١٫٤٦٠٫٧٩٠(   الھامشالتداول بحساب  الفائدة على

  )٢٤٥٫٩٧٩(  )٢٥٣٫٤٢٦(  أخرى 
   --------------- ---  ---------------  
  )٥٫٤٤٠٫٧٢١(  )١٠٫٦٤٨٫٧٨٧(  
  ==========  =========  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٨ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  
  المصروفات العمومية واإلدارية  .١٨

    
  فترة الثالثة أشھر            

  مارس ٣١المنتھية في        
  ٢٠١٦   ٢٠١٧    
  ة)(غير مدقق  (غير مدققة)  
  درھم  درھم  
      

  )١٦٫٦٦٣٫١٤٩(  )١٧٫٠٣٧٫٧٤٢(  المصروفات العمومية واإلدارية لعمليات التأمين
  )٣٫٢٢٦٫٨٣٥(  )٣٫٥٨٢٫٧٤١(  لالستثمارات والعمليات المركزية  –أخرى 

  ------------------  ------- ----------  
  )١٩٫٨٨٩٫٩٨٤(  )٢٠٫٦٢٠٫٤٨٣(  اإلجمالي

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

  تتضمن المصروفات العمومية واإلدارية أعاله على التكاليف التالية:
  

    

  ٢٠١٦   ٢٠١٧    
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم  درھم  
      

  ١٤٫٥٥٤٫٦٣٢  ١٤٫٠٢٠٫٢٧٠  تكاليف الموظفين
  ١٫٣٩٩٫٠٦٨  ١٫٥٩٦٫٦٧٠  اإليجار 

  ٨٥٥٫٢٦٢  ٨٥٧٫٠٢١  االستھالك واإلطفاء
  ٣٫٠٨١٫٠٢٢  ٤٫١٤٦٫٥٢٢  أخرى

 ----------------  ---------------  
  ١٩٫٨٨٩٫٩٨٤  ٢٠٫٦٢٠٫٤٨٣  

=========  ========  
  
  بالمنتجات المرتبطة بالوحدات  مستحقة الدفع لحاملي وثائق التأمين فيما يتعلقالمبالغ   .١٩

  

ر الجزء االستثماري بالنيابة عن حاملي أصدرت الشركة وثائق تأمين مرتبطة بالوحدات، والتي تنطوي على استثمار ومخاطر. يتم استثما
  .المعلومات المالية المرحلية الموجزةفي ھذه  ١-٨وثائق التأمين كما ھو مفصح عنھا في اإليضاح 

  
  

  السنة: الفترة/ الحركة خالل

 
   مارس ٣١

٢٠١٧  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم  درھم  
      

  ٤٠٫١٦٣٫٥٦٩  ٩٧٫٠٩٤٫٩٧٣  يناير  ١كما في 
  صافي رسوم التخصيص، – المبلغ المستثمر من قبل حاملي وثائق التأمين

  ٥٧٫٢٩٤٫٤٤٠  ٩٫٣٢٨٫٩٨١  االستردادات، االنقضاء والتنازل   
  )٣٦٣٫٠٣٦(  ٥٫٨١٣٫٧٥٨  التغير في القيمة العادلة

  --------- ---------  ---------------  
  ٩٧٫٠٩٤٫٩٧٣  ١١٢٫٢٣٧٫٧١٢  
  =========  ========  



١٩ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  

  حول القطاعاتمعلومات    .٢٠
  

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات 
  

التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا  بإعدادالذي تقوم الشركة بناء عليه  التأمين على الحياة. تمثل ھذه القطاعات األساسقطاعين أعمال ھما التأمينات العامة وألغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى   
  الرئيسية.

  (غير مدققة) مارس٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في          
  اإلجمالي                التأمين على الحياة التأمينات العامة  
  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦ ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  درھم درھم  درھم  درھم  
    ُمعاد بيانھا    ُمعاد بيانھا  
             

  ٢٤٢٫١٤٨٫٦٤٧  ٢٥٧٫٢٢٦٫٦٣٩  ٦١٫٠٨٩٫٣٢٥ ٥٥٫٨٦٤٫٤٦٩  ١٨١٫٠٥٩٫٣٢٢ ٢٠١٫٣٦٢٫١٧٠  إجمالي أقساط التأمين
  )١٠٩٫٢٥٦٫٣٦٨(  )١١٦٫٦٠٣٫٧٦٤(  )٢٥٫٥٢٩٫٧٩٤( )٢٥٫٥٠٤٫٢٩٦(  )٨٣٫٧٢٦٫٥٧٤( )٩١٫٠٩٩٫٤٦٨(  ازل عنهإعادة التأمين المتن

  ------------------  -----------------  ------------------  -----------------   -------------------   -----------------  
  ١٣٢٫٨٩٢٫٢٧٩  ١٤٠٫٦٢٢٫٨٧٥  ٣٥٫٥٥٩٫٥٣١ ٣٠٫٣٦٠٫١٧٣  ٩٧٫٣٣٢٫٧٤٨ ١١٠٫٢٦٢٫٧٠٢  المحتجزة ط التأمينصافي أقسا

  )٤٤٫٠٩٢٫٣٨٢(  )٣٨٫٥٢٤٫٠٩٧(  )١٤٫٨٧٨٫٠٣١( )١٧٫٠٠٤٫١٢٦(  )٢٩٫٢١٤٫٣٥١( )٢١٫٥١٩٫٩٧١(  حاملي وثائق التأمين صافي التغير في األقساط غير المكتسبة واحتياطي
  -----------------  -----------------  -----------------  ----------------   ------------------   -----------------  

  ٨٨٫٧٩٩٫٨٩٧  ١٠٢٫٠٩٨٫٧٧٨  ٢٠٫٦٨١٫٥٠٠ ١٣٫٣٥٦٫٠٤٧  ٦٨٫١١٨٫٣٩٧ ٨٨٫٧٤٢٫٧٣١  صافي األقساط المكتسبة
  ----------------  --------------  ---------------  --------- -- ----  ---- -- ----------   ---------------  
            

  )٥٨٫٠٨٥٫٨٣٤(  )٦٧٫١٨٨٫٩٣٩(  )٣٫١٩٨٫٦٢٢( )٢٫٢٢٧٫٤٤٠(  )٥٤٫٨٨٧٫٢١٢( )٦٤٫٩٦١٫٤٩٩(  صافي المطالبات المتكبدة
  ١٫٠٧٥٫١٢١  )٢٫٣٠٩٫٢٤٧(  )٦٫٢٥٥٫٩١٢( )٧٫١٣١٫٦٠٣(  ٧٫٣٣١٫٠٣٣ ٤٫٨٢٢٫٣٥٦  المتكبدة/ العموالت المكتسبة صافي 

  )١٦٫٦٦٣٫١٤٩(  )١٧٫٠٣٧٫٧٤٢(  )٥٫٢١٠٫٤١٨( )٤٫٧٥٢٫٦٦١(  )١١٫٤٥٢٫٧٣١( )١٢٫٢٨٥٫٠٨١(  المصروفات اإلدارية
  )٩٫٩٣٠٫٤٥٢(  )١٢٫٦٤٤٫٦٧١(  )٢٫٦٠٨٫١٧٨( )٢٫٩٣٢٫١٣٠(  )٧٫٣٢٢٫٢٧٤( )٩٫٧١٢٫٥٤١(  التكلفة التشغيلية األخرى المتعلقة بأنشطة التأمين

  في القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا  الزيادة
  )٩٧٩٫٣١٥(  ٥٫٨١٣٫٧٥٨  )٩٧٩٫٣١٥(  ٥٫٨١٣٫٧٥٨  -  -  للمنتجات المرتبطة بالوحدات  
  ------------------  ----------------  -----------------  ----------- -- ----  ---- -------------   ----------------  

  )٨٤٫٥٨٣٫٦٢٩(  )٩٣٫٣٦٦٫٨٤١(  )١٨٫٢٥٢٫٤٤٥( )١١٫٢٣٠٫٠٧٦(  )٦٦٫٣٣١٫١٨٤( )٨٢٫١٣٦٫٧٦٥(  إجمالي مصروفات التأمين
  ------------------  ----------------  -----------------  --------- -- ------   -- ---------------   ----------------  
  -----------------  ---------------  ----------------  --------------   -- --------------   ----------------  

  ٤٫٢١٦٫٢٦٨  ٨٫٧٣١٫٩٣٧  ٢٫٤٢٩٫٠٥٥ ٢٫١٢٥٫٩٧١  ١٫٧٨٧٫٢١٣ ٦٫٦٠٥٫٩٦٦  إجمالي أرباح التأمين
  ======== ========  ======== ========  ==========  =========  

  )٥٫٤٤٠٫٧٢١(  )١٠٫٦٤٨٫٧٨٧(      خسائر االستثمارصافي 
  )٣٫٢٢٦٫٨٣٥(  )٣٫٥٨٢٫٧٤١(      المصروفات العمومية واإلدارية

       --------------- --   -----------------  
  )٤٫٤٥١٫٢٨٨(  )٥٫٤٩٩٫٥٩١(      الفترة خسائر

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

  .٢١*راجع اإليضاح 



٢٠ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتل إيضاحات حو
  

  (تابع) حول القطاعاتمعلومات   . ٢٠
  

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات 
    

التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا  دبإعداالتأمين على الحياة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة بناء عليه قطاعين أعمال ھما التأمينات العامة وألغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى   
  الرئيسية.

  

  اإلجمالي   التأمين على الحياة  التأمينات العامة  

  
مارس٣١

٢٠١٧    
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
مارس٣١

٢٠١٧    
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦    
مارس  ٣١

٢٠١٧    
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  ة)(مدقق    (غير مدققة)    (مدققة)    (غير مدققة)    (مدققة)    (غير مدققة)  
  درھم    درھم    درھم   درھم   درھم   درھم  

                  الموجودات
  ٢٤٫١١٣٫٣١٦    ٢٣٫٩٠١٫٧٠٨    ٦٫٠٢٨٫٣٢٩  ٥٫٩٧٥٫٤٢٧   ١٨٫٠٨٤٫٩٨٧   ١٧٫٩٢٦٫٢٨١  الممتلكات والمعدات 

  ٢٫٧٨٩٫٩٧٢    ٢٫٥٦٩٫٧٧٧    ٦٩٧٫٤٩٣  ٦٤٢٫٤٤٤   ٢٫٠٩٢٫٤٧٩   ١٫٩٢٧٫٣٣٣  الموجودات غير الملموسة 
  ٨٢٫٣٩٠٫٠٠٠    ٨٢٫٣٩٠٫٠٠٠    ٣٥٫٣٩٠٫٠٠٠    ٣٥٫٣٩٠٫٠٠٠    ٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٧٫٠٠٠٫٠٠٠  رية العقارات االستثما

  ٣٢٩٫٤٠٦٫٥٩٢    ٣٢٩٫٣١١٫٠٣٢    ١٢٦٫٧١٩٫٧٠٨  ١٣٨٫٩٥٨٫١٤١   ٢٠٢٫٦٨٦٫٨٨٤    ١٩٠٫٣٥٢٫٨٩١  األوراق المالية االستثمارية
  ٧٨٫١٢٠٫٠٠٠    ٧٨٫١٢٠٫٠٠٠    -  -   ٧٨٫١٢٠٫٠٠٠   ٧٨٫١٢٠٫٠٠٠  أعمال تطوير قيد اإلنجاز

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠   ٦٫٠٠٠٫٠٠٠   ٦٫٠٠٠٫٠٠٠  ودائع قانونية
  ٣٨٠٫٧١٣٫٣٩٤    ٤٣٤٫٥٦٩٫٨٤٦    ٤٣٫٨٤٥٫١٥٢    ٣٩٫٥٢٨٫٤٦٢    ٣٣٦٫٨٦٨٫٢٤٢    ٣٩٥٫٠٤١٫٣٨٤  إعادة التأمين عقود موجودات 

  ٤٨٤٫٧٠٠٫٦١٧    ٥٧٤٫١٧٦٫٣١٤    ١٦٢٫٧١٣٫٣٠٤  ١٨٤٫٩٢٩٫٠٩٣   ٣٢١٫٩٨٧٫٣١٣    ٣٨٩٫٢٤٧٫٢٢١  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ٧٩٫٩٣٦٫١٦٠    ٧٣٫٦٢٤٫٠٨٠    ٥٢٫٧٣٨٫٩٧٣  ٥٣٫١٤٥٫١٠٥   ٢٧٫١٩٧٫١٨٧   ٢٠٫٤٧٨٫٩٧٥   واألرصدة المصرفيةالنقد 

  ١٫٤٧٢٫١٧٠٫٠٥١    ١٫٦٠٨٫٦٦٢٫٧٥٧    ٤٣٢٫١٣٢٫٩٥٩  ٤٦٢٫٥٦٨٫٦٧٢   ١٫٠٤٠٫٠٣٧٫٠٩٢    ١٫١٤٦٫٠٩٤٫٠٨٥   إجمالي الموجودات
                 

                        المطلوبات 
  ٦٧٣٫٥٩٢٫٧٥١    ٧٥٤٫٩٠٩٫٩١٩    ٦٠٫٦١٣٫٤٦٤  ٥٧٫٦٢٣٫٧٢٦   ٦١٢٫٩٧٩٫٢٨٧    ٦٩٧٫٢٨٦٫١٩٣  التأمين مطلوبات عقود 

  ٣٩٩٫٥٨٤٫٨٩٢    ٤٥١٫٤٥٢٫١٨٨    ١٠٤٫١٤٠٫٦٢٠  ١٢٤٫٢٥٧٫١٦٢   ٢٩٥٫٤٤٤٫٢٧٢    ٣٢٧٫١٩٥٫٠٢٦  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى 
  ٩٧٫٠٩٤٫٩٧٣    ١١٢٫٢٣٧٫٧١٢    ٩٧٫٠٩٤٫٩٧٣  ١١٢٫٢٣٧٫٧١٢   -   -  بالغ مستحقة لحاملي وثائق المنتجات المرتبطة بالوحداتم

  ٣٫٤١٦٫٨٧٧    ٣٫٤١٦٫٨٧٧    ٨٥٤٫٢١٩    ٨٥٤٫٢١٩    ٢٫٥٦٢٫٦٥٨    ٢٫٥٦٢٫٦٥٨  مخصص تعويضات نھاية خدمة الموظفين
  ١٫١٧٣٫٦٨٩٫٤٩٣    ١٫٣٢٢٫٠١٦٫٦٩٦    ٢٦٢٫٧٠٣٫٢٧٦    ٢٩٤٫٩٧٢٫٨١٩    ٩١٠٫٩٨٦٫٢١٧    ١٫٠٢٧٫٠٤٣٫٨٧٧ إجمالي المطلوبات 

                   
                   حقوق الملكية
  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠    ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠                  رأس المال

  ١١٫٠٧٦٫٤٠١    ١١٫٠٧٦٫٤٠١              االحتياطي القانوني
  ١١٫٠٧٦٫٤٠١    ١١٫٠٧٦٫٤٠١              خاصاالحتياطي ال

  )٢٣٫٣٤٢٫١٣٥(    )٢٩٫٦٧٧٫٠٤١(              احتياطي القيمة العادلة
  )٣١٫٢٦٩٫٢٨٩(    )٣٦٫٧٦٨٫٨٨٠(           الخسائر المتراكمة

  ٢٩٨٫٤٨٠٫٥٥٨    ٢٨٦٫٦٤٦٫٠٦١              إجمالي حقوق الملكية
                   

  ١٫٤٧٢٫١٧٠٫٠٥١    ١٫٦٠٨٫٦٦٢٫٧٥٧                   إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
  



٢١ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المالية المرحلية الموجزة  المعلوماتإيضاحات حول 
  
  عادة البيانإ  .٢١

  وفقاي  

  
، قامت الشركة بمواءمة األساس الخاص باالعتراف باحتياطيات المخاطر غير المنتھية المدة بما يتوافق مع ٢٠١٦أكتوبر  ١في 

نتج عن التغير زيادة  فيما يتعلق بشركات التأمين. ٢٠٠٧لسنة  ٦اللوائح المالية الصادرة بموجب القانون االتحادي رقم  متطلبات
مليون درھم وانخفاض األرباح المحتجزة بنفس القيمة. يتضمن  ٤٥١.٤بمبلغ  ٢٠١٦مارس  ٣١مطلوبات عقود التأمين كما في 

  الجدول أدناه ملخصاً لتأثير عملية إعادة البيان. 
        

  .٢٠١٦ مارس ٣١المنتھية في  لفترة الثالثة أشھر المرحلي الموجز سائرتأثير إعادة البيان على بيان األرباح أو الخ  )(أ
  

        
  ُمعاد بيانھا  تسويات  كما ھي مبينة سابقاً   
  درھم  درھم   درھم   
        

  واحتياطي التغير في األقساط غير المكتسبة صافي 
  )٤٤٫٠٩٢٫٣٨٢(  )٤٫٥٠٤٫٠٥١(  )٣٩٫٥٨٨٫٣٣١(  حاملي وثائق التأمين   

  )٠١٣٥.٠(  )٠١٤.٠(  ٠٠٠٢.٠  ھم األساسية والمخفضةربحية الس
  

ً  رباحاأل تغير في عمليات إعادة البيانترتب على  من أرباح بمبلغ  ٢٠١٦مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر الُمنتھية في  الُمعلنة سابقا
ً من تغير في ربحية امما ترتب عليه درھم مليون  ٤ .٤٥١مليون درھم إلى خسائر ُمعلنة بمبلغ  ٠ .٠٥٣  ربحيةلسھم المعلنة سابقا

  للسھم الواحد. ٠ .٠١٣٥بمبلغ ُمعلنة للسھم الواحد إلى خسارة  ٠ .٠٠٠٢بمبلغ ُمعلنة 
  

  أرقام المقارنة      .٢٢
  
ً  إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة تتم في ھذه  المتبعةوالسياسات المحاسبية لكي تتوافق مع العرض  حيثما كان ذلك مناسبا

   لمالية المرحلية الموجزة.ا المعلومات


