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  )غير مدقق()غير مدقق(  بيان الدخل الموجزبيان الدخل الموجز
  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال    
 2102 3300 2102 3300 إيضاح  
 درهــم درهــم درهــم درهــم   

      
 26..32..36 06.063.444 021.036.011 007.636.300 02 إيرادات أقساط التأمين 
 (.00.0.2.02) (03.340.700) (.5.11...31) (03.730.000) 02 حصة إعادة التأمين 

 501.011..2 36.040.700 ....50.150 06.633.003 02 صافي إيرادات أقساط التأمين 
      

 025..1.63 6.403.003 36...2..06 30.630.305  إجمالي العموالت المكتسبة
 (10..2...2) (3.050.343) (010...0..) (6.050.000)  يطرح : العموالت المتكبدة 
 52..2.301 0.637.763 06.563..02 05.374.333  ةصافي العموالت المكتسب

 050..31.22 03.766.530 65.0.0.1.1 033.075.303  صافي إيرادات أقساط وعموالت التأمين
      

 (.2.611.53.) (36.564.055) (131...010.0) (00.537.040)  إجمالي المطالبات المتكبدة
 .5..51..31 (07.670) 160..31.20 6.406.673  حصة إعادة التأمين

 (22.0.0.215) (36.603.036) (635..35..0) (75.333.670)  صافي المطالبات المتكبدة
      

 5.105.635 6.007.065 02..30.203 37.054.060  أرباح التأمين
      

دارية متعلقة بأعمال التأمين  (203.622..) (5.304.360) (.3...00.12) (06.400.666)  مصاريف عمومية وا 
 100...2.5 053.634 ..6..23..0 03.733.065  صافي أرباح التأمين

      

 32..0.2.0 0.663.360 62.121..0 0.370.063  أرباح اإلستثمارات وأخرى
 -- -- (3.010.101) --  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

دارية غير موزعةو مصاريف عمومية   (0.313.150) (0.030.370) (1.110.351) (4.030.463)  ا 
 (1.0.025) (076.035) (0.1.1.222) (0.065.650)  تمويل مصاريف

 2.330.036 0.003.707 .03.100.62 00.606.407  الربح للفترة
      

 1..2 0.00 2..01 00.66 03 للسهم األساسي  الربح
 
 
 

 .الموجزة يةمن هذه البيانات المالال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  بيان الدخل الشامل الموجزبيان الدخل الشامل الموجز
  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 
 

 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 
 3300 2102 3300 2102 
 درهـــم درهـــم ــمدرهـ درهـــم 

     
 2.330.036 0.003.707 .03.100.62 00.606.407 الربح للفترة

     

     األخرى:الدخل الشامل  بنود

     بنود لن يتم اعادة تصنيفها ضمن االرباح او الخسائر:

 الشامل  الدخل بالقيمة العادلة من خالل بنود تقييم استثماراتصافي ربح 
 051.600.. 6.607.603 .1..01.035 33.064.066 األخرى   

 -- 44.743 -- 44.743 ربح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى
 1...00... 03.045.337 25.1.1.0.2 04.030.070 الدخل الشامل للفترة اجمالي

 
 
 
 
 
 

 .الموجزة يانات الماليةمن هذه البال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  الموجزالموجز  المساهمينالمساهمينبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 

  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة ممتلكات تقييم 

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

 105..6.02. 16.223.151 55...00.21 (002..02..5) 36.066..03 51.3.6...0 111.111... )مدقق( 2100ديسمبر  30الرصيد كما في 
 .03.100.62 .03.100.62 -- -- -- -- -- 2102سبتمبر  31المنتهية في  التسعة اشهرالربح لفترة 

 .1..01.035 -- -- .1..01.035 -- -- -- األخرى الدخل الشاملبنود 
 25.1.1.0.2 .03.100.62 -- .1..01.035 -- -- -- الدخل الشامل للفترةإجمالي 

 111.111..2 -- -- -- -- -- 111.111..2 اصدار اسهم حقوق مدفوعة بالكامل للمساهمين
 11....032.0 100..02.03 55...00.21 (.2.650.10.) 36.066..03 51.3.6...0 011.111.111 )غير مدقق( 2102سبتمبر  31رصيد كما في ال

 011..031.20 01.012.6.1 55...00.21 (0.151.105.) 66.053...0 06.111.313 011.111.111 )مدقق( 2102ديسمبر  30الرصيد كما في 
 .03.056.13 .03.056.13 -- -- -- -- -- 2103سبتمبر  31المنتهية في  اشهر التسعةالربح لفترة 

 21.135.630 11..11 -- 21.361.060 -- -- -- األخرى الدخل الشاملبنود 
 31.025.3.3 ..31.0..03 -- 21.361.060 -- -- -- الدخل الشامل للفترةإجمالي 
 بالقيمة العادلة المستبقاه نتيجة بيع استثمارات  لألرباحالمحول 

 -- (212.112) -- 212.112 -- -- -- الدخل الشامل االخرىمن خالل بنود   
 (11.111...) (11.111...) -- -- -- -- -- (01توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح 

 063.065.670 73.364.736 00.335.500 (55.447.073) 05.566.000 06.444.040 033.333.333 )غير مدقق( 3300سبتمبر  03الرصيد كما في 
 

 

 
 

 .الموجزة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
 

 سبتمبر 03لمنتهية في لفترة التسعة اشهر ا 
 3300 2102 
    درهــم درهــم 

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 .03.100.62 00.606.407 الربح للفترة
   تعديالت :

 0.363.010 0.577.646 استهالك ممتلكات ومعدات
 (01.111) 30.737 من بيع ممتلكات ومعدات (الربحالخسارة /)

 05..021 0.303.563 نهاية الخدمة للموظفين  مخصص تعويض
 (110.323) (760.034) بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرمالية من استثمارات ربح 

 (.06...0.3) (7.534.333) ايرادات استثمارات أخرى
 0.1.1.222 0.065.650 مصاريف تمويل

   
الموجـودات والمطلوبـات  التدفقات النقديـة التشـغيلية قبـل التغيـرات فـي

 01.011.263 6.300.404 التشغيلية
 (22.262.323) 00.403.033 في موجودات عقود إعادة التأمين (الزيادةالنقص /)
 .1..20.060 (0.333.607) الزيادة في مطلوبات عقود التأمين)النقص(/ 

 (16..03.1.3) (00.540.504) أخرىو مدينة  تأمينفي ذمم  الزيادة
 (.3.201.21) 0.600.663 أخرىتأمين دائنة و في ذمم  (النقصدة /)الزيا

   
 (2.2.6.136) 00.606.455 العمليات التشغيلية (المستخدم في)الناتج من /النقد 

 (00.202.) (060.000) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
 (0.1.1.222) (0.065.650) مصاريف تمويل مدفوعة

    (23...1.20) 03.370.676 العمليات التشغيلية (المستخدم فيج من /)الناتصافي النقد 
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (511.5.6) (0.340.046) شراء ممتلكات ومعدات
 -- (377.603) اشهر 3الزيادة في استثمارات ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 

 (.0.535.33) (07.360.067) مالية شراء إستثمارات في أوراق
 2.206.5.6 07.007.003 متحصالت من بيع إستثمارات في اوراق مالية

 12..15. 0.043.336 فائدة مقبوضة
 2.055.016 3.653.766 إيرادات إستثمارات في ممتلكات

 ....31 4.465 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 3.100.2.0 0.500.060 توزيعات أرباح مقبوضة

    56...50.. 6.355.550 يةاالستثمار الناتج من العمليات  صافي النقد
   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 (3.305....) (5.060.037) في استالف من البنوك النقص
 111.111..2 -- للمساهمين حقوقمتحصالت من اصدار اسهم 

 -- (7.533.333) توزيعات ارباح مدفوعة
    06.210.032 (00.060.037) الناتج من العمليات التمويلية)المستخدم في(/ النقد 
 21.510.065 4.643.730 في النقد وما يعادلهالزيادة  صافي

    0.5.1.1..0 4.650.303 الفترة النقد وما يعادله في بداية 
 2...35.121 6.060.605 (6الفترة )إيضاح  النقد وما يعادله في نهاية

 
 

 .من هذه البيانات المالية الموجزةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 معلومات عامة -0

بموجب المرسوم األميري كشركة مساهمة عامة )"الشركة"( تأسست  الفجيرة ع،ش. م. شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون اإلتحادي الألحكام إن الشركة خاضعة . 06.0( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أكتوبر 3رقم )

لة االمارات في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لدو  .211 ( لسنة0رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد  .(00تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  العربية المتحدة

 .اإلمارات العربية المتحدة -الفجيرة  ..2
 

. وتمارس قصير االجلالتأمين على الحياة و بكافة أنواعه التأمين  أعمال في مزاولةنشاط الشركة الرئيسي يتمثل 
 .الشارقة و دبا ،أبوظبي ،نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بالفجيرة وفروعها في كل من دبي الشركة

 

 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -3
 
  على العرض واإلفصاحات فقط لها تأثيرالتعديالت على المعايير الدولية للتقارير المالية التي  3-0

المرفقة والتي كان المالية في البيانات المالية الموجزة  التقارير إلعداد الدولية تم تطبيق التعديالت التالية على المعايير
 .لبيانات المالية الموجزةيضاحات في هذه الها تأثير على طريقة العرض و اإل

 
 ل الشامل األخرىعرض بنود الدخ " :0 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تتعديال "   

للفترات  عرض بنود الدخل الشامل األخرى – 0المعيار المحاسبي الدولي رقم على  قامت الشركة بتطبيق التعديالت
تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل  .2103يناير  0السنوية التي تبدأ من أو بعد 
التي يتم تجميعها أن  تتطلب بنود الدخل الشامل األخرى ،ن منفصلين. وعلى الرغم من ذلكاألخرى في بيان واحد أو بياني

   يتم تصنيفها إلى فئتين في بنود الدخل الشامل األخرى :
 بنود لن يتم تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر و . أ

 روط معينةبنود من الممكن أن يتم تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر عندما تستوفي ش . ب
 

تتطلب ضريبة الدخل على بنود الدخل الشامل األخرى أن يتم توزيعها على نفس األسس. إن التعديالت لم تغير خيار 
  عرض البنود سواء قبل الضريبة أو بعد الضريبة.

 قياس القيمة العادلة 03لتقارير المالية رقم عداد االمعيار الدولي إل   
اس القيمة ينشئ إطار واحد لقي 2100قياس القيمة العادلة الصادر في مايو  03لمالية رقم المعيار الدولي للتقارير ا
 0في  03إن تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير الدولية رقم  من البنود المالية وغير المالية. العادلة وينطبق على كل

  بيانات المالية الموجزة.نتج عنه إفصاحات حول قياس القيمة العادلة في هذه ال 2103يناير 
والمعيار الدولي إلعداد  0إن تطبيق تعديالت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،فيما عدا تغيرات العرض الموضحة أعاله

جمالي الدخل الشامل. ،ليس لها تأثير على األرباح أو الخسائر 03التقارير الدولية رقم   بنود الدخل الشامل األخرى وا 
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  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300سبتمبر سبتمبر   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 " تتمة "" تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -3
 

  على البيانات المالية الموجزة مادي تأثير  التي لم يكن لهاطبقة لتقارير المالية المعداد االمعايير الدوليـة إل 3-3
، ولــم يكـن لتطبيــق لبيانـات الماليــة المـوجزةلتقـارير الماليـة المعدلــة التــالية فــي هـذه اعــداد اتـم تطبيـق المعــايير الدوليـة إل

غ المدرجـــة للفتــرة الحاليــة والفتــرات لتقــارير الماليــة المعدلــة أي تــأثير جــوهري علــى المبــالعــداد اهــذه المعــايير الدوليــة إل
 السابقة، إال أنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبـات المستقبـلية.

 
  كما هو معدل في  25، والمعيار المحاسبي الدولي رقم الترتيبات المشتركة 00المعيار الدولي للتقارير المالية رقم(

  المشتركة شاريعلماالستثمارات في الشركات الزميلة وا( 2100
)كما هو معدل في  25والمعيار المحاسبي الدولي رقم  00لتقارير المالية رقم عداد ايحل كل من المعيار الدولي إل

 03رقم  المعايير، وتفسير لجنة الحصص في المشاريع المشتركة 30( محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 2100
لتقارير عداد االمعيار الدولي إل بين. ياهمات غير النقدية في المشاريعالمس –للسيطرة المشتركة  المنشآت الخاضعة

كيفية تصنيف الترتيبات المشتركة عندما يكون لطرفين أو أكثر سيطرة مشتركة. بموجب المعيار الدولي  00المالية رقم 
مشتركة، بناًء على حقوق ، ُتصنف الترتيبات المشتركة كعمليات مشتركة أو مشاريع 00لتقارير المالية رقم عداد اإل

، يوجد ثالثة 30الترتيبـات. وعلى النقيض من ذلك، بموجب المعيار المحاسبي الدولي رقم  تلك والتزامات األطراف في
أنواع من الترتيبات المشتـركة: المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة، الموجودات الخاضعة للسيطرة المشتركة والعمليات 

فإن المشاريع المشتركة  00الدولي للتقارير المالية رقم  بموجب المعيارو مشتركة. إضـافة إلى ذلك، الخاضعة للسيطرة ال
المنشآت الخاضعة للسيطرة المشتركة، بموجب المعيار  يتم تسجيلباستخدام طريقة حقوق الملكية، بينما  يتم تسجيلها

 .ة التوحيد الجزئيطريق، باستخدام طريقة حقوق الملكية أو 30المحاسبي الدولي رقم 
 
  كما  .2، والمعيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية الموحدة 01المالية رقم  لتقاريرعداد اإلالمعيار الدولي(

 البيانات المالية المنفصلة( 2100هو معدل في 
( 2100ا هو معدل في )كم .2والمعيار المحاسبي الدولي رقم  01المالية رقم  لتقاريرعداد اإليحل المعيار الدولي 

التي تتعامل مع البيانات المالية  البيانات المالية الموحدة والمنفصلة .2محل أجزاء من المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 لتقاريرعداد اإل. طبقًا للمعيار الدولي منشآت األغراض الخاصة –التوحيد  02رقم  المعاييرلجنة  ريوتفسالموحدة، 

عداد إلالسيطرة. إضافة إلى ذلك، يتضمن المعيار الدولي  أساس واحد للتوحيد وهو وجد سوىال يـ 01المالية رقم 
 المستثمر تالمنشآالسيطرة على تعريفًا جديدًا للسيطرة يتضمن ثـالثة عناصر: )أ( القدرة على  01المالية رقم  لتقاريرا

، و )ج(  بها المستثمر تالمنشآمع  ، )ب( التعرض، أو حقوق العائدات المتنوعة من الدخول في معامالتبها
. تم إضـافة توجيهات شاملة ستثمارللتأثير على قيمة عائدات اإل بها المستثمر تالمنشآالسلطة على إمكانية استعمال 

 للتعامل مع سيناريوهات معقدة. 01المالية رقم  إلعداد التقاريرفي المعيار الدولي 
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ار وغير سارية المفعول والتي لم يحن قيد اإلصدالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  0 -3
   موعد تطبيقها بعد 

قيد اإلصدار ولم يحن موعد  والتفسيرات المعدلة ،عداد التقارير المالية الجديدةبتطبيق المعايير الدولية إلالشركة قم لم ت
 تطبيقها بعد:

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

الســنوية  يطبــق للفتــرات
   التي تبدأ من أو بعد

  األدوات المالية: إفصاح .تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 متعلق بإفصاحات حول التطبيق األولي للمعايير الدولية للتقارير المالية

 .210يناير  0

  
  رض األدوات المالية: الع – 32المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–

 المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية
 2101يناير  0

  
 والمعيار  02رقم  ، 01رقم  التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

 التوجيه على كيانات اإلستثمار – .2المحاسبي الدولي رقم 
 2101يناير  0

  
أصـــدر مجلـــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة المعيـــار النهـــائي  ،2102 أكتـــوبر 30فـــي 

 ، 01المتعلق باإلسـتثمار بالشـركات والـذي يعـدل المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم 
ـــدولي رقـــم  02 فـــي  بالشـــركات ويعـــرف مفهـــوم اإلســـتثمار ،.2والمعيـــار المحاســـبي ال
ت إســتثناء عــن المعيــار الــدولي إن التعــديالت أظهــر  معــايير الدوليــة للتقــارير الماليــةال

معيار التوحيد العـام الخـاص باإلسـتثمارات فـي شـركات والـذي  01للتقارير المالية رقم 
يتطلب )قياس الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بداًل مـن 

كات ت المطلوبـة للشـر يضـاحاتوحيدها(. وباإلضافة إلى ذلك فإن التعديالت حددت اإل
 .اإلستثمار بالشركاتالتي تستوفي تعريف 

 

  
  افصاح المبالغ القابلة  – 30تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 لالسترجاع
التعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالغ القابلة لالسترجاع ألصل أو وحدة توليد 

وقد قاموا بتوسيع يمة. النقد للفترة التي حدث فيها االنخفاض أو االسترداد  في الق
االفصاح القابلة للتطبيق عندما يتم تحديد المبالغ القابلة  وتوضيح متطلبات

أو وحدة توليد النقد على أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة  لألصللالسترجاع 
 االستبعاد.

 2101يناير  0
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لم يحن  قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتيالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  0 -3
  "تتمة"موعد تطبيقها بعد 

 " تتمة "" تتمة "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

ــــرات الســــنوية  يطبــــق للفت
 التي تبدأ من أو بعد

  
  األدوات المالية : اإلعتراف  – 36تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

  والقياس
الزمة لوقف محاسبة التحوط ، في حال كانت التعديالت تحد من المتطلبات ال

 .مشتقات التحوط مجددة

 2101يناير  0

    
  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية 20اإلصدار رقم – 

  فرض الجبايات
لقد تم تطوير التفسير وذلك لمعالجة كيفية تسجيل الجبايات المفروضة التي تعتمد 

لمالية لفترة تختلف عن الفترة التي حدثت فيها المعامالت التي أدت على المعلومات ا
 إلى حدوث تلك الجبايات.

 2101يناير  0

 
في الفترة التي تبدأ  للشركةالمالية  البياناتفي والتعديالت الجديدة  ، التفسيراتأن تطبق هذه المعايير اإلدارةتتوقع  

ن هذا التطبيق قد ال الجديدة حيز التطبيق  لتفسيرات والتعديالتعند دخول هذه المعايير واأو  2101يناير  0من وا 
 .يللشركة في مرحلة التطبيق األوليكون له تأثير هام على البيانات المالية 

 
 السياسات المحاسبية ملخص بأهم -0
 

 أساس اإلعداد 0-0
" البيانات المالية المرحلية" وبما  :31تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناًء على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 يتوافق مع المتطلبات القانونية ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 يتم عرض البيانات المالية الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة حيث أن غالبية عمليات الشركة تتم به.

 
 األدوات الماليةبعض  ى مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييمبناًء علتم إعداد البيانات المالية الموجزة 

 .واالستثمارات في ممتلكات
 

تلك المستخدمة  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال
 .2102ديسمبر  30 في ةيالمنته ة المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -0

 
 "تتمة" أساس اإلعداد 0-0
 

المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية للشركة ويجب ال تتضمن البيانات المالية الموجزة جميع المعلومات 
 30الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في  الموجزةعند قراءة هذه البيانات المالية 

 31منتهية في ال لفترة التسعة اشهرباإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة  .2102ديسمبر 
 .2103ديسمبر  30 تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في 2103سبتمبر 

 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 2115أكتوبر  02بناًء على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
ممتلكات، استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر  المتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في

 البيانات المالية الموجزة. هذه واستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في
 

 ممتلكات ومعدات 0-3
عن االنخفاض في القيمة. وكما هو  تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت االنشاء بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة

الحال مع أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح جاهزة لالستخدام الذي أنشأت من 
 أجله.

 
 بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في القيمة.األخرى المعدات و  تالممتلكاتظهر 

 
بطريقــة عــدا االعمــال الرأســمالية تحــت االنشــاء،  ،األصــول الثابتــة تكلفــةاإلســتهالك لمقابلــة اإلنــدثار فــي  يــتم إحتســاب

مبنيًا على مدة الخدمة المتوقعة لألصـل. يـتم فـي نهايـة كـل سـنة مراجعـة مـدة الخدمـة المتوقعـة لألصـل، القسط الثابت 
متبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداًء من الفترة المالية التي تـم القيمة ال

 فيها التغيير والفترات المستقبلية.
 

فـرق بـين وذلـك علـى أسـاس ال والمعـداتالممتلكـات مـن  جـزءأو حذف  استبعادالناتجة عن الربح أو الخسارة يتم تحديد 
 بهذا الفرق كربح أو خسارة. االعترافويتم  والقيمة الدفترية لألصل يعالبمتحصالت 

 
ان مـــدة الخدمـــة المتوقعـــة المســـتخدمة فـــي احتســـاب اســـتهالك الممتلكـــات والمعـــدات، عـــدا األعمـــال الرأســـمالية تحـــت 

 كانت على النحو اآلتي:االنشاء، 
 

 سنوات . – 1 السيارات والمفروشات والمعدات المكتبية
 سنوات 01 – . ت على ساحة حطام السيارات بالفجيرةالتحسينا
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 ممتلكاتاستثمارات في  0-0
االستفادة من في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو  الستثماراتاتتمثل 

في  االستثمارات، بما فيها الممتلكات قيد اإلنشاء المحتفظ بها لنفس األغراض السابقة. يتم قياس ارتفاع قيمتها
في الممتلكات  االستثمارجزء من  استبدالتكلفة تكلفة ممتلكات مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن ال

الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل التكاليف اليومية  استيفاءالموجودة عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم 
تي في ممتلكات بشكل مبدئي، يتم إدراجها بالقيمة العادلة ال االستثماراتلصيانة تلك الممتلكات. الحقًا، إلثبات 

تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة 
 في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيها. لالستثماراتالعادلة 

 
منها بشكل دائم ولم يعد  واالنتفاع استخدامهاأو عند إيقاف  استبعادهافي ممتلكات إما عند  االستثماراتيتم شطب 

مستقبلية متوقعة من  اقتصاديةولم يعد هناك مزايا  االستخدامبصورة دائمة من  اقتصاديةيتوقع منها أي منافع 
في ممتلكات في األرباح أو  االستثمارات استبعادبأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو  االعتراف. يتم ااستبعاده

 .االستبعادتي تم خاللها السحب أو الخسائر للفترة ال
 

فترة  معزز بانتهاء االستخدامفي ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في  االستثماراتيتم إجراء التحويالت من أو إلى 
في  استثماراتعند بداية عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من  أو للمالك االستخدام
فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في  ،المالك شغلهاالى ممتلكات يممتلكات 
هذا العقار وفقًا بتسجيل الشركة  ، تقومستثمارًا عقارياا. وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك االستخدام

 .خداماالستللسياسة المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغير في 
 

 لعادلة من خالل األرباح والخسائرالموجودات المالية بالقيمة ا 0-4
يتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر اال اذا كان االستثمار في 

ة من خالل بنود الدخل ادوات الملكية غير محتفظ به بغرض المتاجرة وتم تصنيفها من قبل الشركة بالقيمة العادل
 الشامل األخرى عند االعتراف المبدئي.

 
بتاريخ بيان المركز المالي، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم االعتراف 

 أو الخسارة.بأية مكاسب أو خسائر ناتجة عن اعادة القياس في الربح 
 

االستثمارات بأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح  منرباح يتم االعتراف بتوزيعات اال
والخسائر في االرباح والخسائر عندما تحصل الشركة على حق استالم توزيعات االرباح وفقا لمعيار المحاسبة 

 االيرادات. – 05الدولي رقم 
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -0
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 0-5
االستثمارات في  )لكل أداة على حدة( بتصنيفتختار بشكل ال رجوع فيه أن  شركةعند االعتراف المبدئي، يمكن لل

 صنيفتب. ال يسمح خرىالدخل الشامل األبنود أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى اذا كانت االستثمارات محتفظ بها للمتاجرة. االستثمارات

 
 :موجودات المالية بغرض المتاجرة إذايتم تصنيف ال 

  بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب. أو تم اقتنائها 

  تمثل جـزء مـن محفظـة أدوات ماليـة معلومـة تـديرها الشـركة وتشـتمل علـى نمـط فعلـي ألداة ماليـة تحقـق أربـاح
 على المدى القصير.

  ط أو ضمان مالي.تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحو 
 

( بشكل مبدئي FVTOCI) بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى بأدوات الملكية االستثماراتيتم قياس 
بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا بقيمتها العادلة ويتم االعتراف باألرباح أو 

التغيرات حساب في القيمة العادلة في بنود الدخل الشامل األخرى ويتم تجميعها في الخسائر الناتجة عن التغير 
في األرباح أو  االستثمارات استبعادالمتراكمة في القيمة العادلة. ال يتم اعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة عند 

 الخسائر.
 

بالقيمة  كاستثمارات مالية ليست بغرض المتاجرة والتي كافة االستثمارات بأدوات الملكية قامت الشركة بتصنيف
 .األخرىالدخل الشامل  نودالعادلة من خالل ب

 
في  المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى االستثماراتإيرادات التوزيعات عن ب االعترافيتم 

: 05لمعيار المحاسبة الدولي رقم  اح وفقاً توزيعات األرب استالمعلى حق  شركةعندما تحصل الاألرباح والخسائر 
 .االستثماراتمن تكلفة  تشكل استرداد الجزء حاما لم تكن توزيعات األرب ،اإليرادات

 
 ممتلكات ومعدات -4

 جميع الممتلكات والمعدات موجودة داخل االمارات العربية المتحدة.
 
 استثمارات في ممتلكات -5

 موجودة داخل االمارات العربية المتحدة.هر بالقيمة العادلة و تظجميع االستثمارات في الممتلكات 
 



 

  0404  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 االستثمارات المالية -6
 :ا يليمالية كمالكانت الحركة على اإلستثمارات 

 تسعة اشهرلفترة ال 
 سبتمبر 03المنتهية في 

3300 

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 30

2102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 010.610.036 000.400.000 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 -- (74.040) دات خالل الفترة / السنةاستبعا
 11.061..00 33.064.066 الزيادة في القيمة العادلة

   
 005.150.533 000.030.006 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 

   
   رئالخسا وأح ارببالقيمة العادلة من خالل األ 
 1.136.. 0.575.630 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 2.3..2.00 07.360.067 السنةالفترة / مشتريات خالل 
 (0...0.503) (06.604.046) السنةالفترة / إستبعادات خالل 

 .5..20 337.330 في القيمة العادلة الزيادة صافي
   

 620.....0 3.403.040 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
 

 الية موجودة داخل دولة االمارات العربية المتحدة.جميع االستثمارات الم
 

 
 وديعة إلزامية -7
 سبتمبر 03 

3300 
 ديسمبر 30

2102 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم ــمدره 
   

( من القانون اإلتحادي 12للمادة رقم )وفقًا  ودائع إلزامية محتفظ بها
 0.111.111 6.333.333 لدولة اإلمارات العربية المتحدة .211( لسنة 0)رقم 



 

  0505  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -0

  

 سبتمبر 03
3300  

 ديسمبر 30
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  

     اإلجمالي 

     مطلوبات عقود التأمين:

 011.331..5  70.073.003  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 111.111..  7.533.333  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 021..03.62  76.403.000  اقساط تأمين غير مكتسبة

 1.1..2..0.0  055.033.460  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     

     مسترد من معيدي التأمين
 6.6..16.33  03.074.700  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 160.131..0  33.030.003  أقساط تأمين غير مكتسبة
 01.126.363  53.660.560  حصة معيدي التامين من مطلوبات عقود التأمين

     
     الصافي

 30.202.3.0  40.067.546  عنها وغير مسددة  مطالبات مبلغ
 111.111..  7.533.333  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 15.533.050  55.636.030  اقساط تأمين غير مكتسبة
  034.030.073  62.160.1.. 
 
 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -6

  

 سبتمبر 03
3300 

 ديسمبر 30 
2102 

 ة(ققمد)  ة(غير مدقق)  

 ــمدره  ــمدرهـ  
     لدى البنوك:حسابات 

 565..3.02  0.055.360  حسابات تحت الطلب  

 11.231.503  44.366.630  ودائع ثابتة  

 20..010  553.364  النقد في الصندوق
 6.5.252..1  50.076.665  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 (2.111.111)  (3.333.333)  ينزل: ودائع ثابتة محجوزة
 (10.111.111)  (40.377.603)  اشهر 3تواريخ استحقاق اكثر من بينزل: ودائع ثابتة 

 1.6.5.252  6.060.605  النقد وما يعادله
 

 االمارات العربية المتحدة. دولة حسابات البنوك محتفظ بها في بنوك مسجلة في
 

مرهونـــة مقابـــل تســـهيالت درهـــم( مليـــوني : 2102ديســـمبر  30درهـــم ) مليـــونيبمبلـــغ تتضـــمن الودائـــع الثابتـــة ودائـــع 
 .(00)ايضاح رقم  ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة



 

  0606  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 
 رأس المال -03

  

 سبتمبر 03
3300 

 ديسمبر 30
2102 

 )مدققة( ة(غير مدقق)  

 درهــم ـمدرهــ  
    

 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 
ســـــهم  0.111.111: 2102)ســـــهم عـــــادي  0.111.111

  درهم للسهم الواحد 011بقيمة  (عادي

 

033.333.333 011.111.111 
 

 
 من البنوك استالف -00

  

 سبتمبر 03
3300  

 ديسمبر 30
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  
     

 133..6...3  00.730.336  قروض
     

     استالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي:
 6.011.111  6.703.505  خالل السنة األولى

 6.011.111  6.633.333  خالل السنة الثانية

 133..05.36  03.063.660  الثالثة حتى الخامسةخالل السنة 

  00.730.336  3...6..133 

مــن تــاريخ بيــان المركــز شــهر  02ينــزل: مبــالغ تســتحق خــالل 
 الموجز المالي

 

(6.703.505)  (6.011.111) 

شـــهر مــن تــاريخ بيـــان  02اســتالف مــن البنـــوك )تســتحق بعــد 
 (الموجز المركز المالي

 

30.663.660  2..66..133 
 
 

قسط شهري  003على  القرض سيتم سدادمن بنك محلي لتمويل تكلفة انشاء ممتلكات.  حصلت الشركة على قرض
وحتى تمام السداد. إن هذا  2100درهم لكل منها )شاملة الفوائد( ابتداءًا من شهر مايو  511.111متساوي بمبلغ 

رهن ودائع ثابته لمصلحة الفجيرة، و  الشركة السكني واالرض المقام عليها في مدينةالقرض مضمون مقابل رهن مبنى 
 البنك وتجيير ايرادات ايجارات هذا المبنى لمصلحة البنك اضافة إلى اصدار كمبياالت من قبل الشركة.

 



 

  0707  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -03
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 

 3300 2102 3300 2102 
 (ة)غير مدقق (ة)غير مدقق (ة)غير مدقق (ة)غير مدقق 

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 .1...35.63 43.050.304 025.053.1.2 003.004.336 لي أقساط التأمين المكتتبةإجما

التغير في أقساط التأمين غير 
 222..6. (3.663.643) (5.113.105) (03.535.300) المكتسبة

 007.636.300 021.036.011 06.063.444 36..32..26 
     أقساط إعادة التأمين  
 (0.2.230..) (0.074.636) (633..36.10) (06.443.560) أقساط إعادة التأمين

التغير في أقساط التأمين غير 
 (3.666.556) (3.374.034) 1.5.6.550 5.703.070 المكتسبة

 (03.730.000) (31...5.11.) (03.340.700) (00.0.2.02.) 
 501.011..2 36.040.700 ....50.150 06.633.003 صافي إيرادات أقساط التأمين

   
 للسهماألساسي  الربح -00

 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 

 3300 2102 3300 2102 
      (ة)غير مدقق )غير مدققة( (ة)غير مدقق )غير مدققة( 

 2.330.036 0.003.707 .03.100.62 00.606.407 )درهم( الربح للفترة
     
 633.333 0.333.333 600.000 0.333.333 عدد األسهم )سهم(لمتوسط المرجح لا
     

 1..2 0.00 2..01 00.66 الربح األساسي للسهم ) درهم(
 
 

 االرباحتوزيعات  -04
توزيع ارباح نقدية للمساهمين الجمعية العمومية العادية  اعتمدت، 2103مارس  25 بتاريخفي اجتماعها المنعقد 

 .(2100عن سنة  : ال شيء2102) 2102% من رأس المال عن سنة ...بنسبة 
 



 

  0000  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 

 معلومات قطاعية -05

 2102 سبتمبر 31المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 3300سبتمبر  03المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال  
 المجموع االستثمارات التأمين المجموع االستثمارات التأمين  

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم  
              

               025.053.1.2 -- 025.053.1.2 003.004.336 -- 003.004.336 إيرادات القطاع
 .22.126.66 62.121..0 ..6..23..0 00.660.507 0.370.063 03.733.065 نتائج القطاع

 (5.005.1.1)   (5.034.053)   تكاليف غير موزعة )بالصافي(
 .03.100.62   00.606.407   الربح للفترة

              
 2102ديسمبر  30كما في  3300سبتمبر  03كما في   
 اجمالي االستثمارات التأمين اجمالي االستثمارات التأمين  

 )مدققة( )مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم  
              

 3.2.336.6.0 .1.0.12..21 021.553.6.0 060.300.336 360.646.343 033.400.606 موجودات القطاع
 106..2..3   0.637.063   موجودات غير موزعة
 .36..3.0.10   066.600.000   إجمالي الموجودات

              
 233.016.206 133..6...3 2.050....06 336.730.367 00.730.336 060.307.060 مطلوبات القطاع

               0...5.0.1   6.070.000   مطلوبات غير موزعة
 .6..66..210   306.363.405   إجمالي المطلوبات

  
 ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.



 

  0606  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 القةالتعامالت مع أطراف ذات ع -06
أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم  ،االساسيين تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين

 .باإلضافة إلى المديرين الرئيسيين تهاومن قبل أسرهم والتي لديهم القدرة على التأثير في إدار 
 
 

ذمم طراف ذات عالقة والمدرجة ضمن / ألمن ، كانت األرصدة المطلوبة الموجز كما في تاريخ بيان المركز المالي
 كما يلي: تأمين مدينة وأخرى وضمن مطلوبات عقود التأمين، على التوالي،

 سبتمبر 03  
3300 

 ديسمبر 30 
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  
     

 5...0.111  3.033.053  أطراف ذات عالقةمطلوب من 

 
 .336.10  0.333.333  طراف ذات عالقةألمطلوب 

 
إن األرصدة المطلوبة من األطراف ذات العالقة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدًا. لم يتم أخذ أية ضمانات مقابل 

حسابات مشكوك في تحصيلها تتعلق باألرصدة المطلوبة  عن الفترةهذه األرصدة ولم يتم ادراج اية مصاريف خالل 
 من اطراف ذات عالقة.

 
 التعامالت:

 
 كما يلي: الفترةكانت التعامالت التي قامت بها الشركة مع أطراف ذات عالقة خالل 

 
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 
 3300 2102 3300 2102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 رهــمد درهــم درهــم درهــم 
     

 606.330 0.304.005 00.161.300 7.756.370 أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 
 3.3.2.1 044.064 02..2.. 066.630 اجمالي مطالبات مسددة

 11..02 63.533 11...05 007.533 مصاريف ايجار
 
 

 رة.يتم احتساب أقساط التأمين لألطراف ذات العالقة طبقًا ألسعار متفق عليها مع اإلدا



 

  3333  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 "تتمة" التعامالت مع أطراف ذات عالقة -06
 

 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة تكاليف
 
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  مبرسبت 03المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 
 3300 2102 3300 2102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     اإلدارة العليا:
 111..0.01 0.356.300 3.002.651 0.667.430 مزايا قصيرة األجل
 352..0 66.656 .211.50 540.660 مزايا طويلة األجل

 مخصص اجتماعات مجلس
 0.1.111 007.533 1.1.111 0.303.533 اإلدارة  
 

 نتائج موسمية -07
 سبتمبر 31المنتهية في  تسعة اشهردرهم لفترة ال 33.365..3االستثمارات ايرادات توزيع ارباح بمبلغ  ارباحتتضمن 
 .ر ذات طبيعة موسميةوالتي تعتب درهم( 3.100.2.0: 2102 سبتمبر 31) 2103

 
 المحتملةالمطلوبات االلتزامات و  -00

  

 سبتمبر 03
3300 

 ديسمبر 30 
2102 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق  
      ـمدرهـ  مدرهــ  

 00..0...0  6.003.765  خطابات ضمان
 051.111  063.333  التزامات رأسمالية

 
 القيمة العادلةقياس  -06

القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن إن القيمة العادلة هي 
معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات بين القيم 

اض أن الشركة مستمرة في أعمالها دون أي نية يقوم تعريف القيمة العادلة على إفتر  الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة.
 أو حاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة بشروط مجحفة.

 
 بالتكلفة المطفأة المدرجة القيمة العادلة لألدوات المالية

 

 ةالمـوجز لماليـة فـي البيانـات ابالتكلفـة المطفـأة عتبر القيمة الدفتريـة للموجـودات والمطلوبـات الماليـة المدرجـة إن اإلدارة ت
 .العادلةلقيمتها  مقاربة



 

  3030  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300سبتمبر سبتمبر   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
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  لعادلةأساليب التقييم واإلفتراضات المتبعة لقياس القيمة ا
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بإستخدام أساليب التقييم واإلفتراضات المماثلة المسـتخدمة فـي 

 .2102 رديسمب 30إعداد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
 

 الموجز القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي 
 ،التي يتم قياسها الحقًا لإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة لالدوات المالية وغير الماليةيقدم الجدول التالي تحليل 

 :على أساس القيمة العادلة 3إلى  0مقسمة إلى ثالثة مستويات من 
 

 لة( في األسواق النشطة المستوى األول : قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعد
 لألصول والمطلوبات المتطابقة .

  المستوى الثاني : قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها في
المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات أما مباشرة )كاألسعار مثاًل( أو بطريقة غير 

 مستقاة من األسعار( .مباشرة )ال

  المستوى الثالث : قياسات القيمة العادلة المستقاه من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو
 المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة( .

 

 )غير مدققة( 3300سبتمبر  03

 مجموعال 0المستوى  3المستوى  0المستوى  
 درهم درهم درهم درهم 

     
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

     الدخل الشامل االخرى
 036.033.630 -- -- 036.033.630 ادوات ملكية مدرجة

 03.403.650 03.403.650 -- -- ادوات ملكية غير مدرجة
     

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
     االرباح و الخسائر

 3.403.040 -- -- 3.403.040 ادوات مدرجة
 00.067.430 -- 00.067.430 -- استثمارات في ممتلكات

 030.700.370 00.067.430 03.403.650 334.076.407 
 

بالقيمة العادلة،  يجب ادراجهالم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية 
 لجدول أعاله.في ايتم إدراج أية إيضاحات  وبالتالي لم
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  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300سبتمبر سبتمبر   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
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لمعيار الدولي احيث أن  الموجزةه في هذه البيانات المالية أعال كما وردعن المعلومات المقارنة  اإلفصاح لم يتم
 المعلومات المقارنة للفترات قبل التطبيق األولي. اعطاء يتطلبال  03إلعداد التقارير المالية رقم 

 
 اعتماد البيانات المالية الموجزة -33

 .2103فمبر نو  01تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة على إصدارها بتاريخ 


