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  بيان الدخل الموجز )غير مدقق(بيان الدخل الموجز )غير مدقق(
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 
 
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03المنتهية في  هرتسعة اشلفترة ال    
 3102 4302 3102 4302 إيضاح  
 درهــم درهــم درهــم درهــم   

      
 26.261.333 00..23.307 000.916.102 043.770.257 02 إيرادات أقساط التأمين 
 (01.330.002) (03.000.437) (21.010.002) (27...0..00) 02 حصة إعادة التأمين 

 36.030.020 772...0..4 09.611.021 00.050.503 02 صافي إيرادات أقساط التأمين 
      

 (..63.2..39) (06.430.225) (10.232..00) (06..03.032)  إجمالي المطالبات المتكبدة
 (20.600) (0.342.540) 9.309.903 5.703.7.5  حصة إعادة التأمين

 (39.923.239) (66..445..0) (131.900..0) (72.5.2.020)  مطالبات المتكبدةصافي ال
      

 9.301.023 530...5.4 .30.930.10 43.002.063  إجمالي العموالت المكتسبة
 (3.0.2.133) (07.027..0) (9.2.2.002) (6.360.053)  يطرح : العموالت المتكبدة 
 2.930.061 0.004.060 303.313..0 02.040.503  صافي العموالت المكتسبة

      

 .9.020.06 .6..00.405 30.0.3.290 .40.003.07  أرباح التأمين
      

دارية متعلقة  مصاريف عمومية وا 
 (303.360..) (5.004.2.4) (09.322.699) (036..07.04)  بأعمال التأمين

 0.3.613 7.270.277 .01.031.26 03.550.570  صافي أرباح التأمين
      

 0.691.390 5.540.574 0.302.063 06.704...  أرباح اإلستثمارات وأخرى
دارية غير و مصاريف عمومية  ا 

 (0.230.102) (0.250.040) (3.010.363) (2.257.046)  موزعة
 (.206.21) (400.050) (9.0..0.06) (00.402.)  تمويل مصاريف

 0.003.000 00.465.375 02.906.320 05.067.6.5  الربح للفترة
      

 0.00 00.47 02.96 05.07 03 للسهم األساسي  الربح
 
 
 
 
 
 
 

 .الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 



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

  بيان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(بيان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303عة اشهر المنتهية في عة اشهر المنتهية في لفترة التسلفترة التس

 
 
 
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03لفترة التسعة اشهر المنتهية في  
 4302 3102 4302 3102 
 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

     
 0.003.000 00.465.375 02.906.320 05.067.6.5 الربح للفترة

     

     األخرى:الشامل  الدخل بنود

 بنود لن يتم اعادة تصنيفها ضمن 
     االرباح او الخسائر:  

 تقييم استثمارات بالقيمة صافي ربح 
 الشاملالعادلة من خالل بنود الدخل   
 6.900.901 47.5.6.756 31.263.069 422.664..0 األخرى  

 ربح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من
 33.031 0.300.642 33.031 62..720.. الشامل االخرى خالل بنود الدخل  
 6.023.331 05.605.003 31.320.629 00.646..40 بنود الدخل الشامل االخرى للفترة  

 310..01.03 53.255..26 23.030.202 22.056.040 اجمالي الدخل الشامل للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموجزة ن هذه البيانات الماليةمال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  الموجزالموجز  المساهمينالمساهمينبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 

  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 
  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 تلالستثمارا

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة تقييم ممتلكات 

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

 023.390.911 93.013.6.3 00...00.31 (09.103.390) 66.002...0 06.333.232 011.111.111 )مدقق( 3103ديسمبر  20الرصيد كما في 
 02.906.320 02.906.320 -- -- -- -- -- 3102سبتمبر  21منتهية في ال التسعة اشهرالربح لفترة 

 31.320.629 33.031 -- 31.263.069 -- -- -- للفترة األخرى الدخل الشاملبنود 
 23.030.202 02.023.000 -- 31.263.069 -- -- -- الدخل الشامل للفترةإجمالي 

 (11.111..0) (11.111..0) -- -- -- -- -- (.0عات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح توزي
 نتيجة بيع استثمارات بالقيمة العادلة  المحول لألرباح المستبقاة

 -- (333.313) -- 333.313 -- -- -- من خالل بنود الدخل الشامل االخرى  
 -- -- -- 333.313 -- (0.033.313) (0..11.111) 

 602..091.06 01.163.036 00...00.31 (330.001...) 66.002...0 06.333.232 011.111.111 )غير مدقق( 3102سبتمبر  21الرصيد كما في 
 .0..062.309 00.100.016 00...00.31 (30.039.133) 00.363.200 30..30.220 011.111.111 )مدقق( 3102ديسمبر  20الرصيد كما في 

 .090.96..0 .090.96..0 -- -- -- -- -- 3103سبتمبر  21المنتهية في  التسعة اشهرالربح لفترة 
 30.600.939 6.032.693 -- 06.333.993 -- -- -- للفترة األخرى الدخل الشاملبنود 

 33.0.9.230 33.600.9.6 -- 06.333.993 -- -- -- الدخل الشامل للفترةإجمالي 
 (11.111..0) (11.111..0) -- -- -- -- -- (.0عات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح توزي
 نتيجة بيع استثمارات بالقيمة العادلة  محول لألرباح المستبقاةال
 -- (60.316...) -- 60.316... -- -- -- من خالل بنود الدخل الشامل االخرى  
 -- -- -- ...60.316 -- (02.160.316) (0..11.111) 

 24.0.6...44 .04.0.0.05 00.435.500 (70..00..4) 07.2.4.000 40.007.520 033.333.333 )غير مدقق( 4302سبتمبر  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

  43430202سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 
 
 سبتمبر 03لفترة التسعة اشهر المنتهية في  
 4302 3102 
    درهــم درهــم 

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 02.906.320 05.067.6.5 الربح للفترة
   تعديالت :

 00.939..0 .74..0.57 استهالك ممتلكات ومعدات
 30.010 (70.464) من بيع ممتلكات ومعداتالخسارة  /)الربح(

 91..0.103 0.270.332 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 (090.213) (07.600..0) الخسائر وأبالقيمة العادلة من خالل األرباح مالية من استثمارات ربح 

 (33.331..0) (00.766..7) ايرادات استثمارات أخرى
 9.0..0.06 00.402. مصاريف تمويل

   
يـة التشـغيلية قبـل التغيـرات فـي الموجـودات والمطلوبـات التدفقات النقد

 6.300.303 442.370.. التشغيلية
 02.321.011 (5.026.007) في موجودات عقود إعادة التأمين / النقص)الزيادة(
 (0.333.600) 02..6.000 في مطلوبات عقود التأمين /)النقص( الزيادة
 (23..30..00) (6.640.433) أخرىو مدينة  تأمينفي ذمم  الزيادة
 2.900.963 .000.55 أخرىتأمين دائنة و في ذمم  الزيادة

   
 ..02.929.3 0.752.537 العمليات التشغيلية النقد الناتج من

 (290.000) (07..064) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
 (9.0..0.06) (00.402.) مصاريف تمويل مدفوعة

    03.100.606 4.670.406 مليات التشغيليةالع الناتج منصافي النقد 
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (0.130.036) (4.333.545) شراء ممتلكات ومعدات
ودائع ثابتـة بتـواريا اسـتحقاق اكثـر في في استثمارات  (الزيادةالنقص /)

 (300.601) 40.350.476 اشهر 2من 
 -- (2.333.333) الزيادة في وديعة إلزامية

 (00.360.290) (06.606.5.4) شراء إستثمارات في أوراق مالية
 00.220.223 .62.665.70 متحصالت من بيع إستثمارات في اوراق مالية

 .3.36 060.053 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 0.231.139 .0.230.20 فائدة مقبوضة

 3.9.1.069 4.002.053 إيرادات إستثمارات في ممتلكات
 22.260..2 2.000.0.7 توزيعات أرباح مقبوضة

    0.....9.3 062..50.05 يةاالستثمار الناتج من العمليات  صافي النقد
   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 (062.030..) (6.406.706) في استالف من البنوك النقص
 (11.111..0) (7.533.333) توزيعات ارباح مدفوعة

    (02.262.030) (00.706.706) العمليات التمويلية المستخدم فيالنقد صافي 
 3.631.012 27.350.202 في النقد وما يعادلهالزيادة  صافي

    3.6.0.303 66..07.400 الفترة النقد وما يعادله في بداية 
 .6.060.60 62.400.233 (06الفترة )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
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 معلومات عامة -0

بموجب المرسوم األميري كشركة مساهمة عامة م. ع، الفجيرة )"الشركة"( تأسست  ش.شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون اإلتحادي الألحكام إن الشركة خاضعة . 0609( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أكتوبر 2رقم )

له لدولة االمارات في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعما 3110 ( لسنة9رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
(. إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد 00تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  العربية المتحدة

 اإلمارات العربية المتحدة. -الفجيرة  300
 

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

 

 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4
 

علــ  مــاد  تــأثير  والتــي لــم يكــن لهــاالمطبقــة  عــداد التقــارير الماليــة الجديــدة والمعدلــةالمعــايير الدوليـــة إل 4-0
 الموجزة البيانات المالية 

، ولـم يكـن فـي هـذه البيانـات الماليـة المـوجزةالمعدلـة التــالية الجديـدة و لتقـارير الماليـة عـداد اتم تطبيق المعايير الدولية إل
لمدرجـــة للفتــرة المعدلــة أي تــأثير جــوهري علــى المبــال  االجديــدة و لتقــارير الماليــة عــداد التطبيــق هــذه المعــايير الدوليــة إل

 الحالية والفترات السابقة، إال أنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبـات المستقبـلية.
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

  األدوات المالية: العرض  – 23المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–
 .المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية

 3103يناير  0
  
  افصاح المبال  القابلة  – 29تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

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

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

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

 3103يناير  0

  
  األدوات المالية : اإلعتراف  – 26تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 ، استبدال مشتقات ومواصلة محاسبة التحوط والقياس
 

 محاسبة التحوط، في حال كانت لمواصلةالتعديالت تحد من المتطلبات الالزمة 
 .استيفاءهاقدمت معايير معينة تم و  ،مشتقات التحوط مجددة

 3103يناير  0
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  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 
 " تتمة "" تتمة "( IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4

 
علــ  مــاد  تــأثير  والتــي لــم يكــن لهــاالمطبقــة  الجديــدة والمعدلــةلتقــارير الماليــة عــداد اة إلالمعــايير الدوليـــ 4-0

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

 

يطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  إلعداد التقاريرالمعايير الدولية  الصادر عن لجنة تفسير 30اإلصدار رقم 
 فرض الجبايات –المالية 

كيفية تسجيل الجبايات المفروضة التي تعتمد  لقد تم تطوير التفسير وذلك لمعالجة
على المعلومات المالية لفترة تختلف عن الفترة التي حدثت فيها المعامالت التي 

 أدت إلى حدوث تلك الجبايات.

 3103يناير  0

  
 03رقم  ، 01رقم  الت على المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالتعدي 

 التوجيه على كيانات اإلستثمار – 30والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 3103يناير  0

  
أصـــدر مجلـــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة المعيـــار النهـــائي  ،3103 أكتـــوبر 20فـــي 

الماليـة رقـم  إلعداد التقـاريرار الدولي المتعلق باإلستثمار بالشركات والذي يعدل المعي
 بالشــركات ويعــرف مفهــوم اإلســتثمار ،30والمعيــار المحاســبي الــدولي رقــم  03 ، 01

 .معايير الدولية إلعداد التقارير الماليةفي ال

 

 
تي لم يحن قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   4-4

 موعد تطبيقها بعد 
    بالتطبيق المسبق للمعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التالية التي تم إصدارها وغير سارية الشركةلم تقم 

 المفعول بعد:
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  
 اإليرادات من العقود مع العمالء. .0معيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ال 

يوفر إحدى المبادئ القائمة على  .0المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 نموذج من خمس خطوات ليتم تطبيقها على جميع العقود مع العمالء.

 3100يناير  0

 
 3103 – 3103ير الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعا 

 0و  .والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .23و  06والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 3109يوليو  0

 
  لتوضيح األساليب المقبولة  20و  09المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على

 الك واإلطفاء.لإلسته
 3109يناير  0
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 " تتمة "موعد تطبيقها بعد 
  

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبق للفترات السـنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  
 لتوضيح محاسبة  00المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ى تعديالت عل

 اإلستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة.
 3109يناير  0

  
  و المعيار المحاسبي الدولي رقم  09تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

ليتم  رة المثمرةالنباتات المعمينطبق عليها تعريف  أنتتطلب األصول البيولوجية  30
 .09على انها ممتلكات، آالت ومعدات وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تسجيلها

 3109يناير  0

  
  والمعيار المحاسبي  01التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 همةمساأو  عتراف بالربح أو الخسارة الناتج عن بيعيوضح أن اإلل 30الدولي رقم 
يعتمد على ما  المشاريع المشتركة وأالشركات الزميلة األصول بين المستثمر و في 

 إذا كانت األصول المباعة أو المساهمة تشكل تلك األعمال.

 3109يناير  0

  
  االستثمارات في  بتسجيلتسمح  30الدولي رقم  يمعيار المحاسبالالتعديالت على

والشركات الزميلة إما بسعر التكلفة، وفقا لمعيار الشركات التابعة والمشاريع المشتركة 
أو  6المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم /  26الدولي رقم  يالمحاسب

 باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.

 3109يناير  0

  
 3103 – 3101ير المالية ير الدولية إلعداد التقار يدورة التحسينات السنوية للمعا 

، 0، 2، 3التي تتضمن التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 .33و  20، 09ومعايير المحاسبة الدولية رقم  02

 3103يوليو  0

  
 3102 – 3100ير الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعا 

 02، 2، 0يالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم التي تتضمن التعد
 .31رقم الدولي  يمعيار المحاسبالو 

 3103يوليو  0

 
  ح متطلبات ذات العالقة يلتوض –منافع الموظفين  06معيار المحاسبة الدولي رقم

ت بكيفية مساهمات الموظفين أو أطراف أخرى تتعلق بالخدمة والتي ترجع إلى فترا
 الخدمة.

 3103يوليو  0
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 " تتمة "موعد تطبيقها بعد 

فــي الفتــرة التــي تبــدأ  للشــركةتتوقــع اإلدارة أن تطبــق هــذه المعــايير، التفســيرات والتعــديالت الجديــدة فــي البيانــات الماليــة 
أو عند دخولها حيز التطبيق، إن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعـديالت قـد ال يكـون  .310يناير  0من

 .يفي مرحلة التطبيق األول للشركةله تأثير هام على البيانات المالية 
 
 السياسات المحاسبية ملخص بأهم -0
 
 أساس اإلعداد 0-0

المالية المرحلية" وبما يتوافق  التقارير، " 23المعيار المحاسبي الدولي رقم تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناًء على 
 مع المتطلبات القانونية ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

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

 
 األدوات الماليةبعض  بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييمات المالية الموجزة تم إعداد البيان

 .واالستثمارات في ممتلكات
 

تلك المستخدمة  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال
 .3102ديسمبر  20 في ةيالمنته سنةة المدققة للالمالي اتالبيانفي 

 
ان اهداف وسياسات ادارة المخاطر المالية للشركة المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة مع تلك 

 .3102ديسمبر  20المستخدمة في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 
 

ت المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية للشركة ويجب ال تتضمن البيانات المالية الموجزة جميع المعلوما
 20عند قراءة هذه البيانات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

 21المنتهية في لفترة التسعة اشهر . باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة 3102ديسمبر 
 .3103ديسمبر  20تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  3103سبتمبر 
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 "تتمة" السياسات المحاسبية ملخص بأهم -0
 
 "تتمة" أساس اإلعداد 0-0
 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 3110أكتوبر  03بناًء على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
 وأن خالل االرباح المتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في ممتلكات، استثمارات مالية بالقيمة العادلة م

 البيانات المالية الموجزة. هذه الخسائر واستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في
 
 ممتلكات ومعدات 0-4

تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت االنشاء بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. وكما هو 
أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح جاهزة لالستخدام الذي أنشأت من الحال مع 

 أجله.
 

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

بطريقــة عــدا االعمــال الرأســمالية تحــت االنشــاء،  ،ول الثابتــةاألصــ تكلفــةيــتم إحتســاب اإلســتهالك لمقابلــة اإلنــدثار فــي 
مبنيًا على مدة الخدمة المتوقعة لألصـل. يـتم فـي نهايـة كـل سـنة مراجعـة مـدة الخدمـة المتوقعـة لألصـل، القسط الثابت 

ترة المالية التي تـم القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداًء من الف
 فيها التغيير والفترات المستقبلية.

 
أو حذف جـزء مـن الممتلكـات والمعـدات وذلـك علـى أسـاس الفـرق بـين  استبعاديتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن 

 بهذا الفرق كربح أو خسارة. االعترافمتحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم 
 

عـــة المســـتخدمة فـــي احتســـاب اســـتهالك الممتلكـــات والمعـــدات، عـــدا األعمـــال الرأســـمالية تحـــت ان مـــدة الخدمـــة المتوق
 كانت على النحو اآلتي:االنشاء، 

 سنوات . – 3 السيارات والمفروشات والمعدات المكتبية
 سنوات 01 – . التحسينات على ساحة حطام السيارات بالفجيرة
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -0
 
 استثمارات في ممتلكات 0-0

/أو لزيادة قيمتها. تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و
يتم قياس اإلستثمارات في ممتلكات مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال جزء من 

ار في الممتلكات الموجودة عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال اإلستثم
بالقيمة االستثمارات في ممتلكات  يتم إدراج ،لالعتراف المبدئي تشمل التكاليف اليومية لصيانة تلك الممتلكات. الحقاً 

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

 
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  اقتصاديةمنها أي منافع  يتوقع
في ممتلكات في األرباح أو  االستثمارات استبعادبأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو  االعتراف. يتم ااستبعاده

 .االستبعادالخسائر للفترة التي تم خاللها السحب أو 
 

فترة  معزز بانتهاء االستخدامفي ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في  االستثماراتإجراء التحويالت من أو إلى يتم 
في  استثماراتعند بداية عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من  أو للمالك االستخدام
حاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريا التغير في فإن التكلفة المعتبرة للم ،المالك الى ممتلكات يشغلهاممتلكات 
هذا العقار وفقًا بتسجيل الشركة  ، تقومستثمارًا عقارياا. وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك االستخدام

 .االستخدامللسياسة المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتى تاريا التغير في 
 

 مون مستقلون.وق المفتوح إستنادًا إلى التقييمات التي يجريها مقي  تحدد القيمة العادلة حسب سعر الس
 
 الخسائر وأالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  0-2

الخسائر اال اذا كان االستثمار في  وأيتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
تفظ به بغرض المتاجرة وتم تصنيفها من قبل الشركة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ادوات الملكية غير مح

 الشامل األخرى عند االعتراف المبدئي.
 

الخسائر ويتم االعتراف  وأبتاريا بيان المركز المالي، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 أو الخسارة.عن اعادة القياس في الربح بأية مكاسب أو خسائر ناتجة 

 
 وأاالستثمارات بأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح  منيتم االعتراف بتوزيعات االرباح 

لمعيار المحاسبة  الخسائر عندما تحصل الشركة على حق استالم توزيعات االرباح وفقاً  وأالخسائر في االرباح 
 االيرادات. – 00 الدولي رقم
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 تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية " -0
 

 دخل الشامل األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود ال 0-5
في  االستثمارات ( بتصنيفلكل أداة على حدةبشكل ال رجوع فيه ) تختارالمبدئي، يمكن للشركة أن  االعترافعند 

تصنيف بأدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. ال يسمح 
 .محتفظ بها للمتاجرة اذا كانت االستثمارات ود الدخل الشامل االخرىبنبالقيمة العادلة من خالل  االستثمارات

 

 :يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا 
  أو  .بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب اقتنائهاتم 

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

 و فعالة كأداة تحوط أو ضمان ماليتمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أ. 
 

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

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

 الخسائر.
 

مالية بالقيمة  كاستثماراتبأدوات الملكية والتي ليست بغرض المتاجرة  االستثماراتكافة  قامت الشركة بتصنيف
 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

 

لشامل األخرى في يتم االعتراف بإيرادات التوزيعات عن االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل ا
: 00الخسائر عندما تحصل الشركة على حق استالم توزيعات األرباح وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وأاألرباح 

 اإليرادات، ما لم تكن توزيعات األرباح تشكل استرداد الجزء من تكلفة االستثمارات.
 
 ت غير المؤكدةاإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرا -2

إن إعداد البيانات المالية الموجزة المرفقة يتطلب من اإلدارة بأن تقوم بتقديرات، إفتراضات وتوقعات قد يكون لها تأثير 
عند تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مبال  الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف. إن 

 ن أن تتغير نتيجة إتباع تلك التقديرات واإلفتراضات .نتائج األعمال الفعلية من الممك
 

عند إعداد البيانات المالية الموجزة المرفقة قامت اإلدارة بإتباع نفس اإلفتراضات الجوهرية فيما يتعلق بتطبيق 
نوية السياسات المحاسبية وكذلك إتباع نفس التقديرات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية الس

 . 3102ديسمبر  20المدققة كما في وللسنة المنتهية في 



 

  0202  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 ممتلكات ومعدات -5
مبل   3103سبتمبر  21معدات خالل فترة التسعة اشهر المنتهية في بلغت تكلفة اإلضافات على ممتلكات و    -

 درهم(. 0.130.036: 3102سبتمبر  21درهم )لفترة التسعة اشهر المنتهية في  .3..3.111
درهم )لفترة  06.036..0مبل   3103سبتمبر  21بلغت أعباء االستهالك خالل فترة التسعة اشهر المنتهية في    -

 درهم(. 00.939..0: 3102سبتمبر  21تهية في ر المنالتسعة اشه
 موجودة داخل االمارات العربية المتحدة.والمعدات جميع الممتلكات    -
 
 استثمارات في ممتلكات -6

 جميع االستثمارات في الممتلكات تظهر بالقيمة العادلة وموجودة داخل االمارات العربية المتحدة.
 
 المالية الموجودات -7

 المالية كما يلي: الموجوداتعلى كانت الحركة 
 تسعة اشهرلفترة ال 

 03 المنتهية في
  سبتمبر
4302 

 للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 20

3102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 000.300.022 062.274.346 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 (033.032) (.42.555.06) إستبعادات خالل الفترة / السنة
 39.003.229 422.664..0 صافي الزيادة في القيمة العادلة

   
 093.303.139 .060.50..05 القيمة العادلة كما في نهاية الفترة / السنة

   
   موزعة كما يلي:

 0.9.032.309 .050.204.77 االمارات العربية المتحدةمدرجة في اسواق دولة في اسهم استثمارات 
 0.030.031 7.740.723 مدرجة استثمارات في اسهم غير

   
 05..060.50. 093.303.139 
   
 



 

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

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303هية في هية في لفترة التسعة اشهر المنتلفترة التسعة اشهر المنت

 
 
 "تتمة" المالية الموجودات -7
 

 تسعة اشهرلفترة ال 
 03 المنتهية في

  سبتمبر
4302 

 للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 20

3102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

   الخسائر وأبالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 630..0..0 0.000.053 ة / السنةالقيمة العادلة كما في بداية الفتر 

 .06.609.12 06.606.5.4 السنة الفترة / مشتريات خالل
 (00.660.002) (40.706.757) السنةالفترة / إستبعادات خالل 

 330.000 407.702 صافي الزيادة في القيمة العادلة

 2.000.0.1 ..04.336.0 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 

 2.000.0.1 ..04.336.0 مدرجة في اسواق دولة االمارات العربية المتحدةفي اسهم مارات استث
 
 
 
 وديعة إلزامية -0

 سبتمبر 03 
4302 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

( من القانون اإلتحادي 33للمادة رقم )ودائع إلزامية محتفظ بها وفقًا 
 9.111.111 03.333.333 لدولة اإلمارات العربية المتحدة 3110( لسنة 9)رقم 
 



 

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

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 
 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -.
 

 

  سبتمبر 03
4302  

 ديسمبر  20
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    

    اإلجمالي 

    مطلوبات عقود التأمين:

 00..91.300  .63.500.73 مطالبات مبل  عنها وغير مسددة
 11.111..0  7.533.333 مطالبات متكبدة وغير مبل  عنها

 99.631.033  70.053.503 اقساط تأمين غير مكتسبة

 .023.0.3.21  .020.062.40 اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
    

    مسترد من معيد  التأمين
 320.132..3  40.700.503 مطالبات مبل  عنها وغير مسددة

 09.100.310  04.750..44 أقساط تأمين غير مكتسبة
 30.206.320  26.666.460 حصة معيد  التأمين من مطلوبات عقود التأمين

    
    الصافي

 0...002..2  ..06.703.0 مطالبات مبل  عنها وغير مسددة 
 11.111..0  7.533.333 مطالبات متكبدة وغير مبل  عنها

 1.0.6.209.  53.407.754 اقساط تأمين غير مكتسبة
 .2.2.7..50  62..23.003 



 

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

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 

 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -03

  

 سبتمبر 03
4302 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 درهــم  درهـــم  
     لدى البنوك:حسابات 

 0.011.912  40.075.0.2  حسابات تحت الطلب  

 3.302.000.  53.064.373  ودائع ثابتة  

 09..200  0.2.663  النقد في الصندوق
  7..404.042  91.320.699 
 

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

مرهونـــة مقابـــل تســـهيالت درهـــم( يـــوني مل: 3102ديســـمبر  20درهـــم ) مليـــونيبمبلـــ  تتضـــمن الودائـــع الثابتـــة ودائـــع 
 (.03ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة )ايضاح رقم 

 
 

 رأس المال -00

  

 سبتمبر 03
4302 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 درهــم درهـــم  
    

 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 
ســـــهم  0.111.111: 3102ســـــهم عـــــادي ) 0.111.111

 درهم للسهم الواحد 011يمة عادي( بق

 

033.333.333 011.111.111 



 

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

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 من البنوك استالف -04

 

 سبتمبر 03
4302  

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة(  مدققة( )غير 
     درهم  درهم 

 30.061..36  40.460.272 قروض
    

    استالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي:
 0.330.363  003..0.70 خالل السنة األولى

 0.031.020  040.574.. خالل السنة الثانية

 03.211.0.6  5.200.544 خالل السنة الثالثة حتى الخامسة

 40.460.272  36..30.061 

 (0.330.363)  (003..0.70) الموجز شهر من تاريا بيان المركز المالي 03ينزل: مبال  تستحق خالل 

 شـــهر مـــن تـــاريا بيـــان المركـــز المـــالي 03اســـتالف مـــن البنـــوك )مســـتحق بعـــد 
 30.031.069  02.524.3.2 (الموجز

 
قسط شهري  002ة انشاء ممتلكات. يتم سداد القرض على حصلت الشركة على قرض من بنك محلي لتمويل تكلف

وحتى تمام السداد. إن هذا  3100درهم لكل منها )شاملة الفوائد( ابتداءًا من شهر مايو  011.111متساوي بمبل  
القرض مضمون مقابل رهن احد استثمارات الشركة في ممتلكات والذي يتألف من مبنى الشركة السكني واالرض 

   مليون درهم(، ورهن ودائع  92.60: 3102مليون درهم ) 92.60ها في مدينة الفجيرة بقيمة اجمالية المقام علي
     ثابتة لمصلحة البنك الممول وتجيير ايرادات ايجارات هذا المبنى لمصلحة البنك اضافة إلى اصدار كمبياالت من

 قبل الشركة.
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -00
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03هر المنتهية في لفترة التسعة اش 

 4302 3102 4302 3102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 33.2.0.103 07.720.400 021.003.139 00.422..046 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

التغير في أقساط التأمين غير 
 (3.691.931) 4.026.760 (102..1..03) (707..6.43) المكتسبة

 043.770.257 000.916.102 23.307..00 26.261.333 
     أقساط إعادة التأمين  
 (0.003.916) (03..67...) (90..29.331) (00.770.4.0) أقساط إعادة التأمين

التغير في أقساط التأمين غير 
 (3.103.013) (43.477.) 023.200.. 6.050.050 المكتسبة

 (00..0...27) (21.010.002) (03.000.437) (01.330.002) 
 36.030.020 772...0..4 09.611.021 00.050.503 صافي إيرادات أقساط التأمين



 

  .0.0  ""ةةشركة مساهمة عامشركة مساهمة عام""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 

 للسهماألساسي  الربح -02
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03لفترة التسعة اشهر المنتهية في  

 4302 3102 4302 3102 
      )غير مدققة( غير مدققة() )غير مدققة( )غير مدققة( 

 0.003.000 00.465.375 02.906.320 05.067.6.5 )درهم( الربح للفترة
     

 0.111.111 0.333.333 0.111.111 0.333.333 المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(
     

 0.00 00.47 02.96 05.07 الربح األساسي للسهم ) درهم(
 
 

 االرباحتوزيعات  -05
% ..0توزيع ارباح نقدية بنسبة العمومية للمساهمين اقرت الجمعية  3103ابريل  01ا المنعقد بتاريا هاجتماع في

اقرت الجمعية العمومية للمساهمين توزيع ارباح : 3102) 3102مليون درهم عن سنة  1..0من رأس المال والبالغة 
 (.3103عن سنة مليون درهم  1..0% من رأس المال والبالغة ..0نقدية بنسبة 

 
 النقد وما يعادله -06

  

 سبتمبر 03
4302 

 سبتمبر 21 
3102 

 مدققة(غير )  )غير مدققة(  

 درهــم  درهـــم  
     

 .2.009.69.  404.042..7  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 (3.111.111)  (4.333.333)  ودائع ثابتة مرهونة

 (30.300.601)  (20.742..04)  شهور 2من ودائع ثابتة بتواريا استحقاق اكثر 
  62.400.233  6.060.60. 

 
 معلومات قطاعية -07

 تتمثل أعمال الشركة في قطاعين أساسيين:
أعمال التأمين العام وتشمل جميع أنواع التأمين العام والتي تتضمن تأمين الحريق، التأمين البحري، تأمين السيارات 

جميع أعمال التأمين داخل دولة األمارات العربية المتحدة باستثناء أعمال إعادة التأمين  والحوادث العامة وأخرى. تتم
 والتي تتم بشكل أساسي مع شركات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
أعمال االستثمارات وتشمل االستثمارات في أسهم محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وودائع بنكية ألجل 

 .تثمارات في ممتلكاتاسو 



 

  4343  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 

 "تتمة" معلومات قطاعية -07
  31023102  سبتمبرسبتمبر  2121المنتهية في المنتهية في   تسعة اشهرتسعة اشهرلفترة اللفترة ال  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

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

                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  
  09.611.02109.611.021  ----  002121..09.61109.611  050.503050.503..0000  ----  00.050.50300.050.503  صافي ايرادات اقساط التأمينصافي ايرادات اقساط التأمين

  ((131.900..131.9000..0))  ----  ((131.900..131.9000..0))  ((72.5.2.02072.5.2.020))  ----  ((72.5.2.02072.5.2.020))  صافي المطالبات المتكبدةصافي المطالبات المتكبدة
  303.313..303.3130..0  ----  303.313..303.3130..0  02.040.50302.040.503  ----  02.040.50302.040.503  صافي العموالت المكتسبةصافي العموالت المكتسبة
  0.3020.302.063.063  0.302.0630.302.063  ----  06.704...06.704...  06.704...06.704...  ----  ارباح االستثمارات واخرىارباح االستثمارات واخرى

  00..0000.662..00.662  0.302.0630.302.063  .01.031.26.01.031.26  43.500.03543.500.035  06.704...06.704...  03.550.57003.550.570  نتائج القطاعنتائج القطاع
  ((213.0.1..213.0.1..))      ((5.073.6035.073.603))      تكاليف غير موزعة )بالصافي(تكاليف غير موزعة )بالصافي(

  02.906.32002.906.320      05.067.6.505.067.6.5      الربح للفترةالربح للفترة
              
  31023102ديسمبر ديسمبر   2020كما في كما في   43024302سبتمبر سبتمبر   0303كما في كما في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  لمجموعلمجموعاا  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

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

                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  
  660.660..63.63..312312  10..10210.390..210.390  69.393.36169.393.361  240.352.470240.352.470  030.406.020030.406.020  004.767.205004.767.205  موجودات القطاعموجودات القطاع

  0.100.0060.100.006      373.352..373.3524..4      موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
                300.633.000300.633.000      253.042.004253.042.004      إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات
  316.000.696316.000.696  30.061..30.06136..36  006.922.006006.922.006  0.5.746..0.5.74643..43  40.460.27240.460.272  006.002.454006.002.454  مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع

                932..9326.30..6.30      03.705.70303.705.703      مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  300.9.300.9.0.9030.903      443.000.206443.000.206      إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

 

 ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.



 

  4040  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 

 التعامالت مع أطراف ذات عالقة -00
، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم االساسيين اهمينتتضمن األطراف ذات العالقة المس

 ومن قبل أسرهم والتي لديهم القدرة على التأثير في إدارتها باإلضافة إلى المديرين الرئيسيين.
 

مم ذطراف ذات عالقة والمدرجة ضمن / أل، كانت األرصدة المطلوبة من الموجز كما في تاريا بيان المركز المالي
 كما يلي: تأمين مدينة وأخرى وضمن مطلوبات عقود التأمين، على التوالي،

 سبتمبر 03  
4302 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  
     

 0.000.0.0  0.600.756  أطراف ذات عالقةمطلوب من 

 
 .220.19  4.603  طراف ذات عالقةألمطلوب 

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

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

 
 

 التعامالت:
 

 كما يلي: الفترةأطراف ذات عالقة خالل  كانت التعامالت التي قامت بها الشركة مع
 
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 
 4302 3102 4302 3102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 
     

 .0.123.00 520..64 0.0.6.100 .6.230.70 أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 
 233.063 0.047.057 299.630 0.6.4.505 اجمالي مطالبات مسددة

 
 

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



 

  4444  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  ماليةماليةالال  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 

 
 

 "تتمة" التعامالت مع أطراف ذات عالقة -00
 

 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة تكاليف
 
 سبتمبر 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 03المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 
 4302 3102 4302 3102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     اإلدارة العليا:
 0.3.6.322 0.240.027 2.990.330 2.0.4.432 مزايا قصيرة األجل
 99.9.6 077..7 30.692. 560.640 مزايا طويلة األجل

 مخصص اجتماعات مجلس
 11..220 420.753 11..0.103 700.453 اإلدارة  

 
 
 

 نتائج موسمية -.0
 21اشهر المنتهية في التسعة درهم لفترة  3.002.060تتضمن ارباح استثمارات واخرى ايرادات توزيع ارباح بمبل  

م( والتي تعتبر ذات طبيعة دره 22.260..2: 3102 سبتمبر 21اشهر المنتهية في التسعة )لفترة  3103سبتمبر 
 .موسمية

 
 
 

 المحتملةزامات والمطلوبات االلت -43

  

 سبتمبر 03
4302 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  
     

 09..9.009  03.050.076  خطابات ضمان
 91.111.  23.333  التزامات رأسمالية

 
 
 

 قياس القيمة العادلة -40

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

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



 

  4040  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -40
 

 العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأةالقيمة 
عتبـــر أن القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة المدرجـــة بالتكلفـــة المطفـــأة فـــي البيانـــات الماليـــة تإن االدارة 

 الموجزة مقاربة لقيمتها العادلة.
 

 أساليب التقييم واإلفتراضات لقياس القيمة العادلة
العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بإستخدام أساليب التقييم واإلفتراضات المماثلة المسـتخدمة فـي  يتم تحديد القيمة

 .3102 رديسمب 20إعداد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
 

 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر  شركةالقيمة العادلة للموجودات المالية لل
الجــدول التــالي  يبــين. كمــا فــي تــاريا بيــان المركــز المــاليبالقيمــة العادلــة  شــركةالماليــة لل موجــوداتتم قيــاس بعــض اليــ

 :معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية
التسلسل الهرمي 
 للقيمة العادلة

أساليب التقييم 
 دخالت الرئيسيةوالم

هامة مدخالت 
 غير قابلة للرصد

العالقة بين المدخالت 
للرصد  قابلة غير ال

 للقيمة العادلة

 
 سبتمبر  03

4302 
 ديسمبر 20

3102     
     )مدققة( )غير مدققة( 
     ألف درهـــــــم ألف درهــــــم 
       

إستثمارات في أسهم 
بالقيمة  –مدرجة 

 العادلة من خالل
بنود الدخل الشامل 

 األخرى 

أسعار العرض في  المستوى األول 0.9.032 050.200
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
إستثمارات في أسهم 
 –غير مدرجة 

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

طريقة تقييم صافي  الثالث ىالمستو  0.036 .7.74
الموجودات لعدم توفر 
معلومات عن السوق 
ومعلومات مالية 
مماثلة. تم تحديد قيمة 
صافي األصول بناًء 
على أحدث معلومات 
مالية تاريخية/مدققة 

 متوفرة

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 
المستثمر فيها، 
 ارتفعت القيمة العادلة

       
 استثمارات في اسهم

بالقيمة  –مدرجة 
ادلة من خالل الع

 األرباح أو الخسائر 

أسعار العرض في  المستوى األول 2.006 04.336
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد



 

  4242  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -40
 

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

 امكانية تحديد القيمة العادلة:على أساس  2إلى  0مقسمة إلى ثالثة مستويات من 
 
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
 

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

 مباشرة )المستقاة من األسعار(.
 

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

 
 )غير مدققة( 4302سبتمبر  03

 
  المجموعالمجموع  00المستوى المستوى   44المستوى المستوى   00المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  
          

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
          من خالل األرباح أو الخسائرمن خالل األرباح أو الخسائر    

  ..04.336.0..04.336.0  ----  ----  ..04.336.0..04.336.0  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
          

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من الموجودات المالية بالقيمة العادلة من 
          خالل  بنود الدخل الشامل األخرىخالل  بنود الدخل الشامل األخرى    

  .050.204.77.050.204.77  ----  ----  .050.204.77.050.204.77  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
  7.740.7237.740.723  7.740.7237.740.723  ----  ----  إستثمارات غير مدرجةإستثمارات غير مدرجة
  56.055..56.05506..06  56.055..56.05506..06  ----  ----  استثمارات في ممتلكاتاستثمارات في ممتلكات

          
  060.20..0060.20..07070  ----  .2.605.5.5.2.605.5.5  450.042.770450.042.770  
 



 

  4545  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة اشهر المنتهية في لفترة التسعة اشهر المنتهية في 

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -40

 

 "تتمة"ن المركز المالي الموجز القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة ضمن بيا
 

 )مدققة( 3102ديسمبر  20
  المجموعالمجموع  22المستوى المستوى   33المستوى المستوى   00المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  
          

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
          من خالل األرباح أو الخسائرمن خالل األرباح أو الخسائر    

  2.000.0.12.000.0.1  ----  ----  2.000.0.12.000.0.1  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
          

  ت المالية بالقيمة العادلة من ت المالية بالقيمة العادلة من الموجوداالموجودا
          خالل  بنود الدخل الشامل األخرىخالل  بنود الدخل الشامل األخرى    

  0.9.032.3090.9.032.309  ----  ----  0.9.032.3090.9.032.309  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
  0.030.0310.030.031  0.030.0310.030.031  ----  ----  إستثمارات غير مدرجةإستثمارات غير مدرجة
  ..09.6.9.0..09.6.9.0  ..09.6.9.0..09.6.9.0  ----  ----  استثمارات في ممتلكاتاستثمارات في ممتلكات

          
  091..93.029091..93.029  ----  63.90...6.63.90...6.  3...330.0203...330.020  
 

. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب تصنيفها ضمن أي من الفترةلم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل 
 المستويات أعاله، وبالتالي لم يتم إدراج أية إيضاحات للجدول أعاله. 

 
 اعتماد البيانات المالية الموجزة -44

 .3103 نوفمبر 01إصدارها بتاريا تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة على 


