
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلية الموجزة  البيانات المالية
    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  
  
  



 

  

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  الموجزةالمرحلية  البيانات المالية
   ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  
  
  

  الصفحة  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 الموجزاألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان 
  

  ٥  المرحلي الموجز  الملكيةحقوق بيان التغيرات في 
 

  ٦  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 

   ١٨ – ٧  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 
 
  
  







٣ 

  
  

  
  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.

  

  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
   ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  

  

  
  

  اتإيضاح

  (غير مدققة)
  أشھر الثالثةفترة ل
  ھية فيـــــــــالمنت 

  غير مدققة)(
فترة الثالثة أشھر ل

  ھية فيــــــــالمنت

  (غير مدققة)
  أشھر التسعةفترة ل

  ھية فيـــــــالمنت

  (غير مدققة)
أشھر  التسعةفترة ل

  ھية فيـــــــالمنت
  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠    
  درھم   درھم   درھم   درھم     
          

  ٢٦٢٫٥٨٤٫٩٠٨  ٤١٣٫٨١٦٫٥٢٥  ٧٥٫٦٩٦٫١٠٢ ١١٩٫٠٣٤٫٢٧٦    اط التأمين المكتتبةإجمالي أقس
  )١٥٨٫١٨١٫١١٧(  )٢٠٥٫٨٢٩٫٤١٨(  )٤٣٫٠٦٠٫٠٠٥(  )٦٤٫٨١٤٫٢٦٦(    إعادة التأمين المتنازل عنه 

     -----------------   ----------------   -------------------   -----------------  
  ١٠٤٫٤٠٣٫٧٩١  ٢٠٧٫٩٨٧٫١٠٧  ٣٢٫٦٣٦٫٠٩٧  ٥٤٫٢٢٠٫٠١٠    صافي أقساط التأمين المحتجزة

صافي التغير في أقساط التأمين غير 
  )٤٫٩٨٧٫٢٩٨(  )٥٢٫٥٥٢٫١٩٨(  )٣٨٧٫٢٢٣(  ٣٫٥١١٫٢٣٧    المكتسبة واحتياطي حاملي وثائق التأمين

     -----------------  ---------------  ------------------   ----------------  
  ٩٩٫٤١٦٫٤٩٣  ١٥٥٫٤٣٤٫٩٠٩  ٣٢٫٢٤٨٫٨٧٤  ٥٧٫٧٣١٫٢٤٧     المكتسبة  ينصافي أقساط التأم

  )١٤٢٫٠٥٢٫٣٥١(  )١٧١٫٠٧١٫٣٦١(  )٦٩٫١٥٠٫٩٣٦(  )٥٧٫٩٣٨٫٩٣٢(  ١  .١٢  إجمالي المطالبات المتكبدة
مطالبات التأمين المستردة من شركات 

  ٧٩٫٥١٠٫١٠٨  ٨٨٫٨٠١٫١٣٣  ٤٩٫٨٨٣٫٩٠٥  ٢٥٫٦٤٩٫١٥٥  ١  .١٢  إعادة التأمين
     ----- ------------   ----------------  ------------------   -----------------  

  )٦٢٫٥٤٢٫٢٤٣(  )٨٢٫٢٧٠٫٢٢٨(  )١٩٫٢٦٧٫٠٣١(  )٣٢٫٢٨٩٫٧٧٧(    صافي المطالبات المتكبدة 
     -----------------   ----------------   -----------------   -----------------  

  ٢٠٫٧٨١٫٢١٥  ٣٠٫٧٥٧٫٠٤٨  ٤٫٦٤٥٫٤٢٩  ٨٫٨٦١٫٢٤٩    إجمالي العموالت المكتسبة
  )١١٫٩٨٤٫٦٧٩(  )٢٠٫٣١٢٫٩٨٥(  )٤٫٦٣٦٫٣١٠(  )٨٫٣٥٤٫٢٦٢(   ناقصاً: العموالت المتكبدة

     ----------------   ----------------   -----------------   -----------------  
  ٨٫٧٩٦٫٥٣٦  ١٠٫٤٤٤٫٠٦٣  ٩٫١١٩ ٥٠٦٫٩٨٧    صافي العموالت المكتسبة

  لية  أخرى تتعلق بأنشطةتكاليف تشغي
  )١١٫٠١٠٫٨٥٧(  )١٢٫٨٩٦٫٤٨٨(  )٣٫٦٩٢٫٦٣٥(  )٤٫٤٤٣٫٨٨٧(   التأمين  

     ----------------   ----------------   -----------------   -----------------  
  ٣٤٫٦٥٩٫٩٢٩  ٧٠٫٧١٢٫٢٥٦  ٩٫٢٩٨٫٣٢٧  ٢١٫٥٠٤٫٥٧٠  أرباح التأمين

  ٣٥٫٩٢٨٫٥٩٨  ٢٧٫٥٣٤٫٨٢١  ١١٫٣٩٣٫٢٥٩  ١٩٫١٣٠٫١٨٠   صافي إيرادات االستثمار
  )٤٣٫٢٦٠٫٢٦١(  )٥٤٫٤٩٧٫٤١٥(  )١٤٫٥٤٤٫٧٦٨(  )٢٠٫٥٢٦٫٧١٩( ١٨  المصروفات العمومية واإلدارية 

    -----------------   ----------------   -----------------   -----------------  
  ٢٧٫٣٢٨٫٢٦٦  ٤٣٫٧٤٩٫٦٦٢  ٦٫١٤٦٫٨١٨  ٢٠٫١٠٨٫٠٣١  الفترة أرباح

   =========   ----- --------  ========  ------- -------  
           

  ٠٨٣.٠  ١٣٢.٠  ٠١٩.٠ ٠٦١.٠   ربحية السھم األساسية والمخففة
   ===== ====  =====  ====  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٨إلى  ٧ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١دققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة ممراجعة إن تقرير 

  
  
  
  



٤ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
   ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  

  

  (غير مدققة)
  فترة الثالثة أشھر

  ھية فيــــــالمنت 

  (غير مدققة)
ة الثالثة أشھر فتر
  ھية فيـــــــالمنت

  (غير مدققة)
  أشھر التسعةفترة 
  في  ھيةـــــــالمنت

  (غير مدققة)
أشھر  التسعةفترة 
  ھية فيــــــــالمنت

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠  
  درھم   درھم   درھم   درھم   
          

  ٢٧٫٣٢٨٫٢٦٦  ٤٣٫٧٤٩٫٦٦٢  ٦٫١٤٦٫٨١٨  ٢٠٫١٠٨٫٠٣١  الفترة أرباح 
          

         اإليرادات الشاملة األخرى 
          

  يتم إعادة تصنيفھا في لنالبنود التي 
          :األرباح أو الخسائر  

          
  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة

  ٣٫٦٩٠٫٥٧٦  ٣٫١٨٨٫٤٥٠ ٢٫١٥٦٫٤٦٨ ١٫٠٤٤٫١٢٥  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
          

  البنود التي تم أو من المحتمل أن يتم إعادة
  -  -  -  -  تصنيفھا في األرباح أو الخسائر   
  ------------------------ ------  --------------   --------------  

  ٣٫٦٩٠٫٥٧٦  ٣٫١٨٨٫٤٥٠ ٢٫١٥٦٫٤٦٨ ١٫٠٤٤٫١٢٥  اإليرادات الشاملة األخرى للفترةإجمالي 
  ------- ------------ ----------- ---------------  ---------------  

  ٣١٫٠١٨٫٨٤٢  ٤٦٫٩٣٨٫١١٢  ٨٫٣٠٣٫٢٨٦  ٢١٫١٥٢٫١٥٦  اإليرادات الشاملة للفترةإجمالي 
  =========  ========  ======== ========= 

  
  انات المالية المرحلية الموجزة.جزءاً ال يتجزأ من ھذه البي ١٨إلى  ٧ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
  . ١مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة مراجعة إن تقرير 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز (غير مدققة)  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
        ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة  
  لمنسوبة إلى مساھمي الشركةا  

  الخاصاالحتياطي   االحتياطي القانوني  رأس المال  
احتياطي القيمة 

  العادلة
(الخسائر المتراكمة) 

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

              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ٢٧٫٣٢٨٫٢٦٦  ٢٧٫٣٢٨٫٢٦٦  -  -  -  -  أرباح الفترة

              اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
  العادلة صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة

  ٣٫٦٩٠٫٥٧٦  -  ٣٫٦٩٠٫٥٧٦  -  -  -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
  ستثمارات بالقيمة العادلة منافي التغير في القيمة العادلة الص
  -  ١٫٢٢٩٫٨٤٤  )١٫٢٢٩٫٨٤٤(  -  -  -  عند االستبعاد خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  

  ٣٫٦٩٠٫٥٧٦  ١٫٢٢٩٫٨٤٤  ٢٫٤٦٠٫٧٣٢  -  -  -  ملة األخرى للفترةإجمالي اإليرادات الشا
   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------   ---------------  

  ٣١٫٠١٨٫٨٤٢  ٢٨٫٥٥٨٫١١٠  ٢٫٤٦٠٫٧٣٢  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  --------- -------  -------------- --   ---------------  -------- --------   ------------- ---  --------------- -  
  --------- -------  ------- ---------   ---------------  -------- --------   ------------- ---  --------------- -  

  ٢٨٧٫٨٣٥٫١٨٩  ١٢٫٠٢٦٫٦٠٤  )٥٥٫١٣٠٫٥٩٥(  -  -  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠   ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠كما في 
  =========  =========  =========  =========  =========  =========  
              

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

  ٤٣٫٧٤٩٫٦٦٢  ٤٣٫٧٤٩٫٦٦٢  -  -  -  -  الفترة أرباح 
              للفترة  لة األخرىاإليرادات الشام

  ستثمارات بالقيمة العادلة الصافي التغير في القيمة العادلة ل
  ٣٫١٨٨٫٤٥٠  -  ٣٫١٨٨٫٤٥٠  -  -  -  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى   
   ---------------   ---------------   --------------  ----------- --   --------------  --------- -----  

  ٣٫١٨٨٫٤٥٠  -  ٣٫١٨٨٫٤٥٠  -  -  -  للفترة ات الشاملة األخرى إجمالي اإليراد
   ---------------   ---------------   --------------  ----------- --  -------- -------  ---------- -----  

  ٤٦٫٩٣٨٫١١٢  ٤٣٫٧٤٩٫٦٦٢  ٣٫١٨٨٫٤٥٠  -  -  -  للفترة إجمالي اإليرادات الشاملة 
  -------- ---------  ------------ --  ------------ --  --------------- -   ---------------  ------- ---------  
  -------- ---------  --------- -----  --------- -----  -------------- --  ------- --------  -------- ---------  

  ٣٧٦٫٣٠٦٫٦٢٩  ٣٦٫٥٠٩٫٧٨٧  )٤٫٤٧٥٫٤٩٨(  ٦٫٦٦٦٫٥٨٠  ٦٫٦٦٦٫٥٨٠  ٣٣٠٫٩٣٩٫١٨٠  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠كما في 
  ==========  ========  ========  =========  =========  ==========  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٨إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  . ١مدققي الحسابات المستقلين مدرج على الصفحة مراجعة إن تقرير 



٦ 

  ع.شركة االتحاد للتأمين ش.م.
  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
    ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

    

  )ة(غير مدقق
أشھر  التسعةلفترة 
  في ھيةــــــــالمنت
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  )ة(غير مدقق
  أشھر التسعةلفترة 
  في ھيةـــــــــالمنت
  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠

  درھم   درھم  اتإيضاح 
        نقدية من األنشطة التشغيليةدفقات الالت

  ٢٧٫٣٢٨٫٢٦٦  ٤٣٫٧٤٩٫٦٦٢    صافي أرباح الفترة
        تسويات لـ:

  ٢٫٥١٨٫٠٣٨  ٢٫٨٩٦٫١٢١    االستھالك واإلطفاء
  )٢٥٫٤٦١٫١٨٩(  )٣٩٫٠٠٣٫٥٤٨(    لعادلة من خالل األرباح أو الخسائرا بالقيمة مالية من استبعاد استثمارات األرباح

  ٧٨٧٫١٦٧  ٥٠٠٫٠٠٠    موظفين للخدمة المخصص تعويضات نھاية 
  من العادلة غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة  )األرباحالخسائر / (

  )١٫٥٥٨٫٧٦٥(  ٣١٫٦٦٨٫١٤٥    خالل األرباح أو الخسائر   
  )١٫٧٤٩٫٤١٣(  )١٫٤٢٧٫٢٠٧(    إيرادات الفائدة

  )٣١٦٫٢٦٣(  )١٫٠٤٦٫١٥٠(    إيرادات توزيعات األرباح
  -  ٦٩٩    يع ممتلكات ومعداتالخسائر من ب

  ٣٫٢٦٧  -    مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
  )٦٫٠٤٠٫٠٠٠(  -    األرباح من بيع عقارات استثمارية

  ٦٦٨٫١٢٤  ٣٫٧١٤٫٤٠٧    مصروفات الفائدة على السحب على المكشوف (حساب الھامش)
  -  )٢٦٫١٠٠٫٠٠٠(    الزيادة في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

  -  )٧٠٠٫٠٠٠(    نخفاض قيمة أعمال التطوير قيد اإلنجازعكس ا
  )٢٫٦٢٩٫٠٠٨(  )١٫٥٦٢٫٦٨٤(    اإليرادات من العقارات االستثمارية 

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

  ٦٫٤٤٩٫٧٧٦(  ١٢٫٦٨٩٫٤٤٥(  
        

  ك األخرى (بما في ذل الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة
  )١٣٫٢٢٢٫٨٥٢(  )٦٧٫٦٢٢٫٤٤١(    ذات العالقة) األطراف   

  )٨٣٫٥٦٤٫٦٥٥(  )٣٨٫٢٧٧٫٠٦٢(    الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين
  ٧٩٫٢٤٧٫٢٢٦  ٧٨٫١٥٨٫٧٤١   الزيادة في مطلوبات عقود التأمين

  ٧٢٫٩٨٩٫٤٢٤  ٣٤٫٤٣٥٫٦٧٤    الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  )١٦٢٫٦٩٨(  )١٩٥٫٥٠٢(    ويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفينتع
     ----------------------   ----------------------  

  ٤٨٫٨٣٦٫٦٦٩  ١٩٫١٨٨٫٨٥٥  األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من
     ----------------------   ----------------------  

      ريةاالستثماالتدفقات النقدية من األنشطة 
  )٦٫١٦٩٫٢٦٣(  )٦٫٣٣٦٫٠٢١(   شراء ممتلكات ومعدات

  -  ٢٥٫٠٠٠    ممتلكات ومعداتالمتحصالت من بيع 
  )٢٧١٫٢٧٠٫٠٦٦(  )١٫٤٧٩٫٨٥٦٫٣١٢(  شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ١٧٥٫٢٢٦٫٠٤٠  ١٫٤٦٦٫٤٦٣٫٧٦٢    خسائرالمتحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال
  المتحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات 

  ٦٫٥١٥٫٤٥٢  -   األخرىةالشامل 
  ٤٢٫٣٤٠٫٠٠٠  -   المتحصالت من بيع عقارات استثمارية

  ١٫٧٤٩٫٤١٣  ١٫٤٢٧٫٢٠٧   المستلمة الفوائد
  ٣١٦٫٢٦٣  ١٫٠٤٦٫١٥٠    توزيعات األرباح المستلمة

  ٢٫٦٢٩٫٠٠٨  ١٫٥٦٢٫٦٨٤    اإليرادات من العقارات االستثمارية 
  )٤٫٧٠٧٫٧٥١(  ٩٫٠٦٩٫٥٤٩    ن ثالثة أشھرع تزيدفي الودائع الثابتة لدى بنوك ذات فترات استحقاق  النقص

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

  )٥٣٫٣٧٠٫٩٠٤(  )٦٫٥٩٧٫٩٨١(  صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية
     ----------------------   ----------------------  

       التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )٦٦٨٫١٢٤(  )٣٫٧١٤٫٤٠٧(    حساب ھامشي)الفوائد المدفوعة على السحب على المكشوف (

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

  )٦٨٨٫١٢٤(  )٣٫٧١٤٫٤٠٧(   م في األنشطة التمويلية صافي النقد المستخد
     -----------------------   ------------------  
        

  )٥٫٢٠٢٫٣٥٩(  ٨٫٨٧٦٫٤٦٧   في النقد وما يعادله )النقص( الزيادة /صافي
        

  ١٣٫٤٦٨٫١٨٨  ٥٫٧٦٤٫٠٥٣   النقد وما يعادله في بداية الفترة
   ----------------------  --- -----------------  

  ٨٫٢٦٥٫٨٢٩  ١٤٫٦٤٠٫٥٢٠  ١٤  النقد وما يعادله في نھاية الفترة
    ============  ===========  

  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة. ١٨إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

  . ١ج على الصفحة مدققي الحسابات المستقلين مدرمراجعة إن تقرير 



٧ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

   حول البيانات المالية المرحلية الموجزة إيضاحات
  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة  .١

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

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

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

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

  وظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة.ع 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 أساسالمرحلية الموجزة تم إعداد ھذه البيانات المالية 

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

تلك التي تم استخدامھا  إن السياسات المحاسبية وأسلوب العرض والطرق المستخدمة في ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة تتوافق مع
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في  السنويةفي البيانات المالية 

  
  انات المالية العملة الرسمية وعملة عرض البي  ج)

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

   بھذه العملة.
  
  استخدام التقديرات واألحكام   د)

  
ة يتطلب من اإلدارة وضع إن إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة وفقاً لمعايير التقارير الم ام واألالية الدولي ديرات والحك فتراضات االتق

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

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

  تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.
  

ل اإلدارة في تطبيق ال ة الموضوعة من قب ام الھام إن األحك ة الموجزة، ف ة المرحلي بية للشركة عند إعداد ھذه البيانات المالي سياسات المحاس
ة ات المالي ى البيان نوية والمصادر الرئيسية لعدم اليقين 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.
  

  حلية الموجزة إيضاحات حول البيانات المالية المر
  (تابع)  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  
  السياسات المحاسبية الھامة  حول ملخص   .٣

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

  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتھية في  السنوية البيانات المالية
  

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 المخاطر المالية  إن المجاالت المتعلقة بأھداف وسياسات إدارة

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  السنوية عنھا في البيانات المالية اإلفصاح
  

  القياس المرحلي   .٥
  

. تم إعداد ھذه التركز الموسميبطريقة ال تتأثر بأي شكل من أشكال  لطبيعة أعمال الشركة يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات 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)  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في 

  
القيمة العادلة من   الموجودات المالية

خــالل األرباح أو 
  الخسائر

القيمة العادلة من 
خــــالل اإليرادات 

  ـشاملة األخرىالـ
  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          
  ٢٠٧٫٣٥١٫٣٤٤  -  ٢٣٫٣٧٠٫٩٥٠ ١٨٣٫٩٨٠٫٣٩٤ ستثماريةاالمالية الوراق األ

  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١٨٢٫١٨٢٫٦٨٥  ١٨٢٫١٨٢٫٦٨٥  -  -  (باستثناء المدفوعات مقدماً)   

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  قانونية وديعة
  ١٠١٫١٠١٫٥٣٥  ١٠١٫١٠١٫٥٣٥  -  -  والنقد  األرصدة المصرفية

  ------- ----------  -------- -------  -----------------  -----------------  
 ٥٠٠٫٦٣٥٫٥٦٤  ٢٩٣٫٢٨٤٫٢٢٠  ٢٣٫٣٧٠٫٩٥٠ ١٨٣٫٩٨٠٫٣٩٤  

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

          الماليةالمطلوبات 
          

  ١٩٧٫٦٨٥٫٢٠٨  ١٩٧٫٦٨٥٫٢٠٨  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 -------------  ------------  -----------------  -----------------  

  -  -  ١٩٧٫٦٨٥٫٢٠٨  ١٩٧٫٦٨٥٫٢٠٨  
  =======  =======  =========  =========  
  
  
  
  
  
  
  



٩ 

  .شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع)  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  
  تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية (تابع)  .٦

  
  (مدققة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

  
القيمة العادلة من   الموجودات المالية

خــالل األرباح أو 
  الخسائر

عادلة من القيمة ال
خــــالل اإليرادات 
  الــشاملة األخرى

  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ١٧٦٫٥٤٣٫٥٥٨  -  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  أوراق مالية استثمارية
  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  -  -  (باستثناء المدفوعات مقدماً)   
١١٩٫٩٠٨٫٣٧٢  ١١٩٫٩٠٨٫٣٧٢  

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

  ثمارية (داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة) العقارات االست  .٧
 سبتمبر ٣٠  

 ٢٠١٤  
 ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم   درھم   
      

  ٦٨٫٧٠٠٫٠٠٠  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  يناير  ١في 
  -  ١٦٫٥٠٠٫٠٠٠  المدفوعة مقدماً الستثمارات المحول من المبالغ

  )٣٦٫٣٠٠٫٠٠٠(  -  االستبعادات 
  ٦٠٠٫٠٠٠  ٢٦٫١٠٠٫٠٠٠  قيمة العادلة في ال اتالتغير

   ----------------  ---------------  
  ٣٣٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٥٫٦٠٠٫٠٠٠  
  =========  =========  
  

ً للتحديد الذي يتم من ق مستقلة يكون  خارجية تقييم شركةبل تتمثل القيمة الدفترية للعقارات االستثمارية في القيمة العادلة للعقارات وفقا
، ھالت المھنية المناسبة المعترف بھا والخبرة السابقة في تقييم عقارات تقع في نفس موقع العقار الخاضع للتقييم ومن نفس الفئةلديھا المؤ

العادلة على أساس طريقة تقييم الدخل وطريقة مقارنة  . تم تحديد القيمبصورة دوريةوالتي تخضع للمراجعة من قبل مجلس اإلدارة 
  مة السوقية المقترحة. المبيعات وطريقة القي

  
دفعة مقدماً الستثمارات إلى عقار استثماري وذلك إلنجاز اتفاقية االستثمار المشتركة الخاصة بالعقار مع الطرف خالل القترة، تم تحويل 

في تاريخ التقرير.  كما دلةمليون درھم بناًء على القيمة العا ٢١بمبلغ  العقار االستثماريالمقابل. يتم االعتراف بأرباح إعادة تقييم من ھذا 
  مليون درھم ضمن العقارات االستثمارية األخرى. ٥ .١تم االعتراف بأرباح إعادة تقييم بمبلغ 

  
  
  
  
  
  



١٠ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع)  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  
  التطوير قيد اإلنجاز أعمال  .٨

 سبتمبر ٣٠  
 ٢٠١٤  

 ديسمبر ٣١
 ٢٠١٣  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم   درھم   
      

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

  ----- ------- -----  ---- -- ---------  
  ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٨٠٫٧٠٠٫٠٠٠  
 ==========  =========  

  

من االستثمار في مشروع ميدان العقاري في دولة اإلمارات العربية  ٪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  في المشروعالشركة 
  

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

  

 االستثمارية األوراق المالية  .٩
 سبتمبر ٣٠  

 ٢٠١٤  
 ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  
  ة)(مدقق  (غير مدققة)  
  درھم   درھم   
      

  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  ١٨٣٫٩٨٠٫٣٩٤  )١ .٩(إيضاح  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ٢٣٫٣٧٠٫٩٥٠  )٢ .٩(إيضاح  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  --------- ---- ------   ----- ------- - -----  
  ١٧٦٫٥٤٣٫٥٥٨  ٢٠٧٫٣٥١٫٣٤٤  
 ===========  ==========  

  

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالية  ١ .٩

  
 سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٤  
 ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم   درھم   
      

   المنتجات حاملي وثائقاستثمارات محتفظ بھا باإلنابة عن 
  -  ٦٫٨٩١٫٣٨٣  )٢٠المرتبطة بالوحدات (إيضاح    

  ١٧٠٫٣٠٤٫٤٣٠  ١٧٣٫٣٤١٫٨٢٥  سندات مدرجة في دولة اإلمارات 
  ٦٤١٫٥٥٨  ٦١٩٫٣٥٢  سندات ملكية مدرجة خارج دولة اإلمارات

  ٣٫١٧٥٫٠٧٠  ٣٫١٢٧٫٨٣٤  سندات ملكية غير مدرجة خارج دولة اإلمارات
   ------ -- - ---------   ----- -- --- -- - -----  
  ١٧٤٫١٢١٫٠٥٨  ١٨٣٫٩٨٠٫٣٩٤  
 ==========  ==========  

  

  اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل  الموجودات المالية  ٢ .٩

  
 سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٤  
 ديسمبر ٣١

 ٢٠١٣  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم   درھم   
      

  ٨٢٫٥٠٠  ٢١٫٠٣٠٫٩٥٠  سندات ملكية مدرجة في دولة اإلمارات 
  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  ملكية غير مدرجة في دولة اإلماراتسندات 

   ------ -- -- -- -----  --- --- ---------  
  ٢٫٤٢٢٫٥٠٠  ٢٣٫٣٧٠٫٩٥٠  
  ==========  ========  



١١ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع)  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  
 االستثمارية (تابع) األوراق المالية  .٩
  
  التركز الجغرافي –الموجودات المالية   ٣. ٩

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  
      
  ١٧٢٫٧٢٦٫٩٣٠  ٢٠٣٫٦٠٤٫١٥٨  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة -
  ٣٫٨١٦٫٦٢٨  ٣٫٧٤٧٫١٨٦  تحدةخارج دولة اإلمارات العربية الم -
  -----------------  ---------- ------  
  ١٧٦٫٥٤٣٫٥٥٨  ٢٠٧٫٣٥١٫٣٤٤  
  =========  =========  

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  .١٠

  
ير، من خالل مستويات النظام المالية التي تم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقر للموجودات المالية وغيرُيقدم الجدول التالي تحليالً 

  المتدرج للقيمة العادلة والذي يتم من خاللھا تصنيف قياس القيمة العادلة: 
  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   (غير مدققة)  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في 
  درھم   درھم   درھم   درھم   

          الموجودات المالية 
  ١٨٣٫٩٨٠٫٣٩٤  ٣٫١٢٧٫٨٣٤  -  ١٨٠٫٨٥٢٫٥٦٠  خسائرالقيمة العادلة من خالل األرباح أو ال

  ٢٣٫٣٧٠٫٩٥٠  ٢٫٣٤٠٫٠٠٠  -  ٢١٫٠٣٠٫٩٥٠  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -----------------   ------------   --------------  -----------------  
  ٢٠٧٫٣٥١٫٣٤٤  ٥٫٤٦٧٫٨٣٤  -  ٢٠١٫٨٨٣٫٥١٠  
          

          ة الموجودات غير المالي
  ٧٥٫٦٠٠٫٠٠٠  ٧٥٫٦٠٠٫٠٠٠  -  -  عقارات استثمارية 

  ------------- ----   --------------  ----------- -----  -----------------  
 ٢٨٢٫٩٥١٫٣٤٤  ٨١٫٠٦٧٫٨٣٤ - ٢٠١٫٨٨٣٫٥١٠  

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

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

          الموجودات المالية 
  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  
  =========  =======  ========   =========  

  
  
  
  
  
  
  



١٢ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع)  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  
  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى  .١١

  
  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ةغير مدقق(  
  درھم  درھم  
      

  ٥٦٫٣٩٤٫٣٣٩  ٧٧٫٠٢٥٫٥١٥  الذمم الدائنة التجارية
  ٧٨٫١٢٨٫٢٢٨  ٧٤٫٧٣٥٫٨٩٥  المستحق إلى شركات التأمين وإعادة التأمين

  ١٥٫٤٥٩٫٣٩٨  ٢٦٫١٥٢٫٢٤٨  احتياطي أقساط محتفظ بھا
  ------------------  ---------- ------  
  ١٤٩٫٩٨١٫٩٦٥  ١٧٧٫٩١٣٫٦٥٨  
      

  ٢٫١٠٦٫٥٦٧  ٢٫٠٩٥٫٢٣١  توزيعات األرباح غير المطالب بھا
  ١١٫١٦١٫٠٠٢  ١٧٫٦٧٦٫٣١٩  المصروفات المستحقة والمصروفات األخرى

  -- ---------------   ----------------  
  ١٦٣٫٢٤٩٫٥٣٤  ١٩٧٫٦٨٥٫٢٠٨  
  =========  =========  

    
  نمطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمي  .١٢

  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

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

     مطلوبات عقود التأمينإجمالي 
  ٥٠٫٨١٦٫٣٩٩  ٥٣٫١٧٩٫٩٧٤  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ١١٫٣٨٩٫٢٣٧  ١١٫١٤٥٫٣٢١  لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاا
  ١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨  ٢٠٦٫٨٧٢٫٩١٠  مكتسبةأقساط التأمين غير ال

  -----------------   ----------------  
  ١٩٣٫٠٣٩٫٤٦٤  ٢٧١٫١٩٨٫٢٠٥  إجمالي مطلوبات عقود التأمين

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

  )٤٧٫٥٥٠٫٦٧٩(  )٤٧٫٨٩٨٫٤٧٠(  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا
  )٥٫٤٨٠٫٣٢٦(  )٥٫٠٩٤٫٠٥٣(  لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاا

  )٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩(  )١٠٥٫١٦٥٫٥٨٣(  أقساط التأمين غير المكتسبة
  ------------- ------  ------------------ 

 )١١٩٫٨٨١٫٠٤٤(  )١٥٨٫١٥٨٫١٠٦(  إجمالي موجودات عقود إعادة التأمين
  ===========  ==========  

      بالغصافي الم
  ٣٫٢٦٥٫٧٢٠  ٥٫٢٨١٫٥٠٤  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ٥٫٩٠٨٫٩١١  ٦٫٠٥١٫٢٦٨  لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاا
  ٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩  ١٠١٫٧٠٧٫٣٢٧  أقساط التأمين غير المكتسبة

  -----------------  -------- -------  
  ٧٣٫١٥٨٫٤٢٠  ١١٣٫٠٤٠٫٠٩٩  
  ==========  ========  
  



١٣ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع)  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين (تابع)    ١-١٢

  
  دات عقود إعادة التأمين خالل الفترة:فيما يلي الحركات في مطلوبات عقود التأمين وموجو

  

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  الفترة المنتھية                  ٢٠١٤سبتمبر٣٠فيالفترة 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 بات تم مطال

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

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

  )٧١٫٨٤٦٫٩٧٠(  ٣٦٫٨١٥٫٨٠٩  )١٠٨٫٦٦٢٫٧٧٩( )٨٠٫١١٢٫٠٨٧( ٨٨٫٨٣٩٫٦١٥  )١٦٨٫٩٥١٫٧٠٢(  المطالبات التي تمت تسويتھا خالل الفترة
  ٦٢٫٥٤٢٫٢٤٣  )٧٩٫٥١٠٫١٠٨(  ١٤٢٫٠٥٢٫٣٥١ ٨٢٫٢٧٠٫٢٢٨ )٨٨٫٨٠١٫١٣٣(  ١٧١٫٠٧١٫٣٦١  الزيادة في المطلوبات

   ------------ -----  ------------------ ---------------- -- --------------  -- --------------  -- -------------  
  ١٣٫١٤١٫٢٥٥  )٥٨٫٥٣٢٫٨٧٧(  ٧١٫٦٧٤٫١٣٢ ١١٫٣٣٢٫٧٧٢ )٥٢٫٩٩٢٫٥٢٣(  ٦٤٫٣٢٥٫٢٩٥ اإلجمالي في نھاية الفترة

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

  ١٠٫١٨٠٫٨٨٩  )٥٢٫٢٨٩٫٧٢٣(  ٦٢٫٤٧٠٫٦١٢ ٥٫٢٨١٫٥٠٤ )٤٧٫٨٩٨٫٤٧٠(  ٥٣٫١٧٩٫٩٧٤  اإلخطار بھا مطالبات تم 
  ٢٫٩٦٠٫٣٦٦  )٦٫٢٤٣٫١٥٤(  ٩٫٢٠٣٫٥٢٠ ٦٫٠٥١٫٢٦٨ )٥٫٠٩٤٫٠٥٣(  ١١٫١٤٥٫٣٢١  ولم يتم اإلبالغ بھا مطالبات متكبدة 

   ----------------  ----------------- -------------- --------------  -- --------------  -- -------------  
  ١٣٫١٤١٫٢٥٥  )٥٨٫٥٣٢٫٨٧٧(  ٧١٫٦٧٤٫١٣٢ ١١٫٣٣٢٫٧٧٢ )٥٢٫٩٩٢٫٥٢٣(  ٦٤٫٣٢٥٫٢٩٥ اإلجمالي في نھاية الفترة

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

          أقساط التأمين غير المكتسبة
  ٤٦٫١٩٣٫٧٦١  )٢٧٫٢٠٩٫٠٥٥(  ٧٣٫٤٠٢٫٨١٦ ٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩ )٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩(  ١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨ اإلجمالي في بداية الفترة

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

  ٥١٫١٨١٫٠٥٨  )٦٨٫٠٧٩٫٤١٢(  ١١٩٫٢٦٠٫٤٧٠ ١٠١٫٧٠٧٫٣٢٧ )١٠٥٫١٦٥٫٥٨٣(  ٢٠٦٫٨٧٢٫٩١٠  الزيادة خالل الفترة
  )٤٦٫١٩٣٫٧٦١(  ٢٧٫٢٠٩٫٠٥٥  )٧٣٫٤٠٢٫٨١٦( )٦٣٫٩٨٣٫٧٨٩( ٦٦٫٨٥٠٫٠٣٩  )١٣٠٫٨٣٣٫٨٢٨(  المحرر خالل الفترة

   -------------------  ------------------ -----------------  ---------------- -   ---------------- -   ---------------- -  
  ٤٫٩٨٧٫٢٩٧  )٤٠٫٨٧٠٫٣٥٧(  ٤٥٫٨٥٧٫٦٥٤ ٣٧٫٧٢٣٫٥٣٨ )٣٨٫٣١٥٫٥٤٤(  ٧٦٫٠٣٩٫٠٨٢  صافي الزيادة خالل الفترة

  -------------- -- -  -------------------- ------------------ ---------------- -   ---------------- -   ---------------- -  
  ٥١٫١٨١٫٠٥٨  )٦٨٫٠٧٩٫٤١٢(  ١١٩٫٢٦٠٫٤٧٠ ١٠١٫٧٠٧٫٣٢٧ )١٠٥٫١٦٥٫٥٨٣(  ٢٠٦٫٨٧٢٫٩١٠ اإلجمالي في نھاية الفترة

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



١٤ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  يانات المالية المرحلية الموجزة إيضاحات حول الب
  (تابع)  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  
  والنقد  األرصدة المصرفية  .١٣

  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

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

  ١٠٢٫٠٠٠  ٨١٫٣٥٠  النقد في الصندوق
  -----------  -----------  

      المصرفية:األرصدة 
  ٥٫٦٦٢٫٠٥٣  ١٤٫٥٥٩٫١٧٠  الحسابات الجارية

  ٩٥٫٥٣٠٫٥٦٤  ٨٦٫٤٦١٫٠١٥  الودائع الثابتة
   -----------------   ----------------  
  ١٠١٫١٩٢٫٦١٧  ١٠١٫٠٢٠٫١٨٥  
   -------------- ---   ----------------  
  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  ١٠١٫١٠١٫٥٣٥  
  =========  =========  

      األرصدة المصرفية:
  ١٠١٫١٩٢٫٦١٧  ١٠١٫٠٢٠٫١٨٥  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

  -  -  في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى
  ------------- ---   ----------------  
  ١٠١٫١٩٢٫٦١٧  ١٠١٫٠٢٠٫١٨٥  
  =========  =========  
  

  سنوياً). ٪٢٥.٢إلى  ٪٢: ٢٠١٣سنوياً ( ٪٦إلى  ٪٧٥.١ من تتراوحفائدة لتخضع الودائع الثابتة 
  

  النقد وما يعادله  .١٤
  

مع البنود ذات الصلة في بيان المركز المالي على النحو دية النقد وما يعادله في نھاية الفترة كما ورد في بيان الدفقات النق يمكن مطابقة  
  التالي:

  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  
      
  ١٠١٫٢٩٤٫٦١٧  ١٠١٫١٠١٫٥٣٥  )١٣(راجع إيضاح والنقد ألرصدة المصرفية ا

  )٩٥٫٥٣٠٫٥٦٤(  )٨٦٫٤٦١٫٠١٥(  ثالثة أشھر تتجاوزالودائع المصرفية الثابتة ذات فترات استحقاق 
   -------------- ---  --------------- -  
  ٥٫٧٦٤٫٠٥٣  ١٤٫٦٤٠٫٥٢٠  
  =========  =======  

  
  ف ذات العالقةاألطرا مع معامالتال  .١٥

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

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

  



١٥ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  
  (تابع) األطراف ذات العالقة مع معامالتال  .١٥

  
  في نھاية فترة التقرير: ات ذات الصلةتحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن أرصدة الحسابالمبالغ المس فيما يلي

  
  سبتمبر ٣٠   

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

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

      
  ٩٫٥٧٠٫٩٢٩  ١٩٫٠٤٥٫٧٢١  المستحق من حاملي وثائق التأمين

  ٦٧٫٧٠١٫٦٣٧  ٥٥٫٨٠٩٫١٦٢  أسھم حقوق ملكية محتفظ بھا 
  ١٨٠٫٣٠٤  ١٫٥٩١٫٠٧٤   القائمة إجمالي المطالبات 

  ١٦٫٥٠٠٫٠٠٠  -  دفعة مقدمة مقابل عقار استثماري 
  -  ٣٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ةاستثماري اتعقار

  ١٢٢٫٨٨٩  ١٨٧٫٥٠١  النقد وما يعادله
  ======  ======  

  
مانات كما لم يتم االعتراف بمصروفات خالل السنة للديون المعدومة نقداً. لم يتم تقديم ض 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: المبرمة من قبلفيما يلي المعامالت 
  
   أشھر التسعة فترة           

  سبتمبر ٣٠المنتھية في        
  ٢٠١٣   ٢٠١٤    
  )غير مدققة(  )ة(غير مدقق  
  درھم  درھم  

      
  ١٦٫٤٧٣٫٥٠٢  ٢٢٫٠٣٤٫٠٥٢  إجمالي أقساط التأمين
  ١٫٦٧٩٫٥٣١  ١٢٫٤٩٠٫٧٠٤  المطالبات المدفوعة

  ٣٤٫٣٠٠٫٠٠٠  -  ذمم مدينة أخرى تم تحصيلھا
  ========  ========  
  

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

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ١٫٨٠٠٫٠٠٠  ١٫٨٠٠٫٠٠٠  امتيازات قصيرة األجل
  ١٠٣٫٢٧٨  ١٠٤٫١٣٨  امتيازات طويلة األجل

  ======  ======  
  
   االلتزامات الطارئة  .١٦

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

٢٠١٣    
  )ة(مدقق  )ةدقق(غير م  
  درھم  درھم  
      

  ٣١٫٥٣٦٫٢٦٦  ٣٢٫٦٣٤٫٥٧٨  خطابات ضمان *
  =========  ========  
  

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



١٦ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  بيانات المالية المرحلية الموجزة إيضاحات حول ال
  (تابع) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  
  الرأسمالية االرتباطات   .١٧

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

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

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

  بإنشاء عقارات للتطوير الوارد أعاله يتعلق بمشروع ميدان العقاري. االرتباطإن 
  

  المصروفات العمومية واإلدارية  .١٨
  

   أشھر التسعة فترة           
  سبتمبر ٣٠المنتھية في        

  ٢٠١٣   ٢٠١٤  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  درھم  درھم 

      
  ٢٥٫١٨٥٫١٨٢  ٣٧٫٦٩٣٫٨٩٠  موظفينالتكاليف 

  ٢٫٥١٨٫٠٣٨  ٢٫٨٩٦٫١٢١   واإلطفاء  ستھالكاال
  ١٥٫٥٥٧٫٠٤١  ١٣٫٩٠٧٫٤٠٤  أخرى

   ---------- ------  ---------------  
  ٤٣٫٢٦٠٫٢٦١  ٥٤٫٤٩٧٫٤١٥  
  =========  =========  



١٧ 

  شركة االتحاد للتأمين ش.م.ع.
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

  
  معلومات حول القطاعات   .١٩

  

  معلومات حول القطاعات الرئيسية  
  

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

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠في  أشھر المنتھية التسعةفترة        ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠في  أشھر المنتھية التسعةفترة       
  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  
              

  ٢٦٢٫٥٨٤٫٩٠٨  -  ٢٦٢٫٥٨٤٫٩٠٨  ٤١٣٫٨١٦٫٥٢٥  -  ٤١٣٫٨١٦٫٥٢٥  إيرادات القطاع
  -- ------------- - -  -- -------------  -------------- ---   ----------- -----  ---------- -----  ----------------  

  ٧٠٫٥٨٨٫٥٢٧  ٣٥٫٩٢٨٫٥٩٨  ٣٤٫٦٥٩٫٩٢٩  ٩٨٫٢٤٧٫٠٧٧  ٢٧٫٥٣٤٫٨٢١  ٧٠٫٧١٢٫٢٥٦  نتائج القطاع
  )٤٣٫٢٦٠٫٢٦١(      )٥٤٫٤٩٧٫٤١٥(      التكاليف غير المخصصة (صافي)

      ------------- ----       ----------------  
      ٢٧٫٣٢٨٫٢٦٦     ٤٣٫٧٤٩٫٦٦٢  
      =========      ========  
              
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠  

  (غير مدققة)
  درھم

  ٢٠١٣ ديسمبر ٣١
  (مدققة)
  درھم

              
  ٥٦٠٫٣٧١٫٨١٥  ٣٠٦٫٣٤٣٫٥٥٨  ٢٥٤٫٠٢٨٫٢٥٧  ٧٢٨٫١٩٦٫٥٤٤  ٣٦٣٫٩٥١٫٣٤٤  ٣٦٤٫٢٤٥٫٢٠٠  موجودات القطاع

  ١٢٧٫٣٥٩٫٦٢١      ١٢٦٫٢٦٣٫٣٠٠      الموجودات غير المخصصة
       -----------------       ----------------  

  ٦٨٧٫٧٣١٫٤٣٦      ٨٥٤٫٤٥٩٫٨٤٤      إجمالي الموجودات
      ==========      =========  
          

  ٣٥٤٫١٨٢٫٤٣١  -  ٣٥٤٫١٨٢٫٤٣١  ٤٧٣٫٦٧٩٫٥٦٥  -  ٤٧٣٫٦٧٩٫٥٦٥  مطلوبات القطاع
  ٤٫١٨٠٫٤٨٨      ٤٫٤٧٣٫٦٥٠      المطلوبات غير المخصصة

       -----------------       ----------------  
  ٣٥٨٫٣٦٢٫٩١٩      ٤٧٨٫١٥٣٫٢١٥      إجمالي المطلوبات

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



١٨ 

  للتأمين ش.م.ع.شركة االتحاد 
  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة 
  (تابع) ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  
   المرتبطة بالوحدات المنتجات حاملي وثائقالمستحق إلى   .٢٠

  
استثمارية. يتم استثمار حصة االستثمار  قامت الشركة خالل الفترة بإصدار عقود مرتبطة بالوحدات والتي تحمل مقومات مخاطر ومقومات

  حول ھذه البيانات المالية. ١. ٩باإلنابة عن حاملي وثائق التأمين كما ھو مبين في اإليضاح 
  
  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٤   
  ديسمبر ٣١

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

  -  -  يناير ١كما في 
  -  ٦٫٨٩١٫٣٨٣  لتأمينلي وثائق االمبلغ المستثمرة من قبل حام

  ------- -------  -------  
  ٦٫٨٩١٫٣٨٣  -  
  ========  ====  

  
  أرقام المقارنة   .٢١
  

في ھذه البيانات والسياسات المحاسبية المتبعة لكي تتوافق مع العرض  ، حيثما اقتضت الضرورة،إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة تتم
   المالية المرحلية الموجزة.

  


