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  بيان الدخلبيان الدخل
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  

 2013  2014  إيضاح 

 درهم  درهم   
      

 157.859.999  160.679.075  17 إيرادات أقساط التأمين 

 (41.128.780)  (43.527.983)  17 حصة إعادة التأمين 

 116.731.219  117.151.092  17 صافي إيرادات أقساط التأمين 
      

 (106.302.152)  (109.566.640)  9 إجمالي المطالبات المتكبدة

 8.358.007  11.061.903  9 حصة اعادة التأمين

 (97.944.145)  (98.504.737)  9 صافي المطالبات المتكبدة
      

 25.638.101  25.055.419   إجمالي العموالت المكتسبة

 (8.006.293)  (7.974.335)   يطرح: العموالت المتكبدة

 17.631.808  17.081.084   صافي العموالت المكتسبة

 36.418.882  35.727.439   أرباح عمليات التأمين

دارية متعلقة ب  (23.818.219)  (24.028.043)   أعمال التأمينمصاريف عمومية وا 

 12.600.663  11.699.396   صافي ربح التأمين
      

 13.837.032  13.626.906  18 ايرادات استثمارات واخرى
 (1.551.156)  (1.172.706)   مصاريف تمويل

 (5.954.555)  (6.007.011)   مصاريف ادارية وعمومية غير موزعة

 18.931.984  18.146.585  19 نةالربح للس
      

 19  18  20 للسهم األساسي الربح 

  
  
  
  
  
  
  
  

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  الشاملالشامل  بيان الدخلبيان الدخل
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  
  
  

  2014  2013 

 درهم  درهم  

     

 18.931.984  18.146.585  الربح للسنة
     

     بنود الدخل الشامل األخرى
     الحقاً ضمن االرباح أو الخسائربنود لن يتم اعادة تصنيفها 

صافي ربح تقييم إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 بنود الدخل الشامل األخرى

 

445.458  46.814.336 

ربح من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود 
 الدخل الشامل األخرى

 

10.509.151  772.655 

 47.586.991  10.954.609  بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

 66.518.975  29.101.194  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .من هذه البيانات الماليةيتجزأ  الإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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    بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة في 
 القيمة العادلة 

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع باح المستبقاةاألر  تقييم ممتلكات 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

        
 134.267.600 64.102.954 11.205.588 (76.084.468) 15.599.183 19.444.343 100.000.000 2012ديسمبر  31الرصيد كما في 

 18.931.984 18.931.984 -- -- -- -- -- 2013الربح لسنة 
 47.586.991 772.655 -- 46.814.336 -- -- -- ألخرى للسنةبنود الدخل الشامل ا

 66.518.975 19.704.639 -- 46.814.336 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للسنة
نتيجة بيع استثمارات مالية بالقيمة  ةالمحول الى االرباح المستبقا

 -- (1.444.088) -- 1.444.088 -- -- -- العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 (7.500.000) (7.500.000) -- -- -- -- -- (28نقدية معتمدة )ايضاح  أرباح توزيعات

 -- (1.893.198) -- -- 1.893.198 -- -- (13المحول الى احتياطي عام )ايضاح 
 -- (1.893.198) -- -- -- 1.893.198 -- (13المحول الى احتياطي قانوني )ايضاح 

 -- 1.893.198 1.893.198 1.444.088 -- (12.730.484) (7.500.000) 
 193.286.575 71.077.109 11.205.588 (27.826.044) 17.492.381 21.337.541 100.000.000 2013ديسمبر  31الرصيد كما في 

 18.146.585 18.146.585 -- -- -- -- -- 2014الربح لسنة 
 10.954.609 10.509.151 -- 445.458 -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للسنة

 29.101.194 28.655.736 -- 445.458 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للسنة
نتيجة بيع استثمارات مالية بالقيمة  ةالمحول الى االرباح المستبقا

 -- (4.758.833) -- 4.758.833 -- -- -- العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 (7.500.000) (7.500.000) -- -- -- -- -- (28ية معتمدة )ايضاح نقد أرباحتوزيعات 

 -- (1.814.659) -- -- 1.814.659 -- -- (13المحول الى احتياطي عام )ايضاح 
 -- (1.814.659) -- -- -- 1.814.659 -- (13المحول الى احتياطي قانوني )ايضاح 

 -- 1.814.659 1.814.659 4.758.833 -- (15.888.151) (7.500.000) 
 214.887.769 83.844.694 11.205.588 (22.621.753) 19.307.040 23.152.200 100.000.000 2014ديسمبر  31الرصيد كما في 

  
  
  

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  دية دية بيان التدفقات النقبيان التدفقات النق
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
 2014  2013 

 درهم  درهم 

     التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 18.931.984  18.146.585 الربح للسنة

    تعديالت:

 2.047.963  2.075.377 استهالك ممتلكات ومعدات

 (4.293)  (73.262) أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

 1.301.440  1.695.314 تعويض نهاية الخدمة للموظفين مخصص 
 (1.127.093)  1.901.563 بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائراستثمارات  (أرباحخسائر /)

 (3.789.447)  (2.447.091) ربح اعادة تقييم استثمارات في ممتلكات
 (8.906.824)  (12.929.396) اخرى  ايرادات استثمارات

     1.551.156  1.172.706 صاريف تمويلم

 10.004.886  9.541.796 التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 23.109.962  (4.085.552) في موجودات عقود إعادة التأمينالنقص  /)الزيادة(

 (21.673.145)  3.394.562 في مطلوبات عقود التأمين )النقص(/لزيادة ا

 4.702.072  9.679.128 النقص في ذمم تأمين مدينة وأخرى

 5.754.738  (742.756) أخرىتأمين دائنة و في ذمم الزيادة  /النقص()

 21.898.513  17.787.178 النقد الناتج من العمليات

 (476.373)  (440.349) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

 (1.551.156)  (1.172.706) مدفوعة مصاريف تمويل

     19.870.984  16.174.123 العمليات التشغيليةالناتج من صافي النقد 
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (1.496.113)  (2.340.806) شراء ممتلكات ومعدات

 --  (4.000.000) الزيادة في وديعة الزامية
ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل متحصالت من استبعاد ا

 1.596.798  34.299.133 األخرى

 (19.986.035)  (55.032.535) في اوراق ماليةشراء استثمارات 

 18.870.199  32.673.425 متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 --  (2.287.430) أشهر من تاريخ ايداعها 3ائع ثابتة تستحق بعد أكثر من الزيادة في استثمارات ود
 59.870  157.287 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

 1.804.776  1.797.864 فائدة مقبوضة

 3.536.472  8.058.688 توزيعات أرباح مقبوضة

 3.565.576  3.072.844 ايراد استثمارات في ممتلكات

     7.951.543  16.398.470 يةاالستثمار العمليات من الناتج د صافي النق

     يةالتمويلالتدفقات النقدية من العمليات 

 (8.048.843)  (8.427.294) النقص في االستالف من البنوك

 (7.500.000)  (7.500.000) توزيعات أرباح مدفوعة

     (15.548.843)  (15.927.294) المستخدم في العمليات التمويليةالنقد مجموع 
     12.273.684  16.645.299 في النقد وما يعادلهالزيادة صافي 

     4.958.282  17.231.966 السنةالنقد وما يعادله في بداية 
 17.231.966  33.877.265 (21السنة )ايضاح النقد وما يعادله في نهاية 

  
 .من هذه البيانات المالية ال يتجزأإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 

  معلومات عامةمعلومات عامة  --11
بموجب المرسوم كشركة مساهمة عامة )"الشركة"( تأسست  الفجيرة ،عش. م. شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

قانون لاألحكام إن الشركة خاضعة . 1976توبر ك( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أ3)رقم  األميري
لدولة  هيئة التأمين وتنظيم أعماله إنشاء في شأن 2007 ( لسنة6رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادي 

إن عنوان الشركة المسجل هو  .(11تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  االمارات العربية المتحدة
  .اإلمارات العربية المتحدة -الفجيرة  277صندوق بريد 

 

 ، االمارات العربية المتحدة.ةالماليلألوراق ان اسهم الشركة مدرجة في سوق ابوظبي 
 

ارس وتم .قصير األجل التأمين على الحياةو 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  -2
تأثير مادي على البيانات لها  الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2-1

 المالية
والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية 

والمعدلة لم ، في هذه البيانات المالية. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة 2014يناير  1بعد 
يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على 

 المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
 
  توجيهات حول المتعلقة بتطبيق الو  األدوات المالية: العرض 32تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية.
 
  اإلفصاح عن المبالغ القابلة لالسترداد – 36تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم: 
 

تقيد التعديالت متطلبات اإلفصاح عن القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد للفترة التي تم 
تـراف بانخفاض القيمة أو عكسها. إلى جانب ذلك، فإن تلك التعديالت توضح وتوسع مدى متطلبات خاللها االع

اإلفصاح القابلة للتطبيق عند تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل أو الوحدة المنتجة للنقد على أساس القيمة 
 العادلة ناقصًا تكاليف االستبـعاد.

 
 12والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10عداد التقارير المالية رقم التعديالت على المعيار الدولي إل 

 إرشاد حول منشآت اإلستثمار – 27والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 

، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيارًا حول منشآت اإلستثمار وهو المعيار الذي 2012أكتوبر  31في 
 12والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  10عيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يدخل تعديالت على الم

 في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. مفهوم " منشأة اإلستثمار "ويقدم ، 27والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
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  "تتمة""تتمة"  لبيانات الماليةلبيانات الماليةايضاحات حول اايضاحات حول ا

  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 

 

 " تتمة "" تتمة " (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-2

 طبيقها بعد موعد ت
يحن موعد للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصـدارها ولم  بكربالتطبيق الم الشركةتقم لم 

 بعد:تطبيقها 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبق للفترات السنوية التي 
   تبدأ من أو بعد

 2018يناير  1 (2014) األدوات المالية 9 رقم المالية لتقاريرعداد اإل لدوليا المعيار   
في نسخته األخيرة )المعيار  9تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 2014(( في يوليو 2014األدوات المالية ) 9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
بالتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط  ويتضمن المتطلبات المتعلقة

لغاء االعتـراف. يقوم المعيار بتعديل متطلبات قياس وتصنيف الموجودات  العام وا 
 المالية، كما يقدم نمط جديد لخسائر انخفاض القيمة المتوقعة.

 

سيتم تطبيق مجموعة جديدة من مجموعات قياس القيمة العادلة من خالل بنود 
لشامل األخرى على أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نمط أعمال تم تحقيق الدخل ا

الهدف المرجو من ورائه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 
 الموجودات المالية.

 
وسيتم تطبيق نظام جديد النخفاض القيمة يعتمد على الخسائر االئتمانية المتوقعة 

لفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل على أدوات الدين المقاسة بالتك
الشامل األخرى والذمم اإليجارية المدينة وموجودات العقود وكذلك على بعض 

 تعهدات القروض المبرمة وعقود الضمان المالي.

 

  
  اإليرادات من العقود المبرمة مع  - 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

  العمالء
 2017ير ينا  1

  
والذي  15، تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في مايو 

يقدم نموذج واحد شامل إلستخدامه في محاسبة اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة 
مع العمالء. عندما يدخل المعيار حيز التطبيق سوف يحل المعيار الدولي إلعداد 

محل إرشادات تحقق اإليرادات في المعيار المحاسبي الدولي  15م التقارير المالية رق
والتفسيرات  عقود المقاوالت – 11ومعيار المحاسبة الدولي رقم  اإليرادات – 18رقم 

 المتعلقة بها.
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  "تتمة""تتمة"  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  20142014سمبر سمبر ديدي  3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 " تتمة "" تتمة "( ( IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-2

 " تتمة "موعد تطبيقها بعد 
 قارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد الت

 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

نبغي أن المنشأة يهو أن  15للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم األساسي  الهدف 
المبلغ الذي يعكس بللعمالء المقدمة نقل البضائع أو الخدمات  مقابلاإليرادات بتعترف 

مقابل تلك السلع أو الخدمات. على وجه التحديد،  ي الذي تتوقعه المنشأةالتعويض الماد
 اإليرادات:ب إلعترافخطوات ل 5نموذج من المعيار يقدم و 

 

  
 .الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء  
  :تحديد التزامات األداء في العقد.الخطوة الثانية  
  ة.: تحديد سعر الصفقالثالثةالخطوة  
  سعر الصفقة إلى التزامات األداء في العقد. حميل: تالرابعةالخطوة  
  عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداءاإليرادات ب: اإلعتراف الخامسةالخطوة.    

 باإليرادات للمنشأة، 15يتم اإلعتراف ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لتزام أي عندما تتنقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء أداء اإلعند )أو كما( 

المعيار الدولي إلعداد تمت إضافة توجيهات أكثر تقييدا في  إلتزام معين إلى العميل.
طلب تتللتعامل مع سيناريوهات محددة. وعالوة على ذلك،  15التقارير المالية رقم 

 .15عداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلإفصاحات واسعة من قبل 

 

  
  2014 – 2012دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 7و  5والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .34و  19والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2016 يناير 1

  
 لتوضيح طرق اإلستهالك  38و  16معيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على ال

 واإلطفاء المقبولة.
 2016يناير  1

  
  إليضاح المحاسبة  11تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 المتعلقة باإلستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة.
 2016يناير  1

  
 وهي التعديالت التي تتطلب 41و  16محاسبي الدولي رقم تعديالت على المعيار ال ،

محاسبة الموجودات الحيوية التي تستوفي تعريف محصول زراعي محصود من 
 .16موجودات حيوية كممتلكات، آالت ومعدات وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2016يناير  1

  
 والمعيار المحاسبي  10لية رقم التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير الما

عن بيع أو عتراف بالربح أو الخسارة الناتج وضح أن اإلوالتي ت 28الدولي رقم 
المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو المشاريع المشتركة يعتمد 

 على ما إذا كانت هذه األصول المباعة أو المساهمة تشكل أعمال.

 2016يناير  1

  
 االستثمارات في  بتسجيلتسمح  27الدولي رقم  يمعيار المحاسبالعديالت على الت

 الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة إما بسعر التكلفة، وفقا  
أو باستخدام طريقة حقوق الملكية في  9لمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ل

 ة.البيانات المالية المنفصلة للمنشأ

 2016يناير  1
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الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن  ماليةالمعايير الدولية إلعداد التقارير ال 2-2
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 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

 والمعيار  12،  10 التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناء توحيد  وضحوالتي ت 28المحاسبي الدولي رقم 
 المنشأت اإلستثمارية.

 2016يناير  1

  
  تعالج بعض المعوقات الملموسة التي  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 هم أثناء عرض تقاريرهم المالية.يواجهها معدو التقارير المالية خالل ممارسة أحكام
 2016يناير  1

  
  التي  2012 – 2010دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 13و 8، 3، 2تتضمن التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 .24و  38، 16ومعايير المحاسبة الدولية رقم 

 2014يوليو  1

  
  التي  2013 – 2011دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 13، 3، 1تتضمن التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 .40رقم الدولي  يمعيار المحاسبالو 

 2014يوليو  1

  
  والتي توضح المتطلبات  –الموظفين  منافع 19تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم

المتعلقة بالطريقة التـي ُتعزى بها المساهمات من الموظفين أو من أطراف أخرى 
 بالخدمة إلى فتـرات الخدمة. والمتعلقة

 2014يوليو  1

 
 

فترة التي تبدأ في الللشركة تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية 
أو عند دخولها حيز التطبيق، إن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، فيما  2015يناير  1 من

، قد ال 15( والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014) 9عدا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 في مرحلة التطبيق األولى . للشركة المالية  يكون له تأثير هام على البيانات

 
عداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلو  15 عداد التقارير المالية رقمالمعيار الدولي إل طبقيتتوقع اإلدارة أن 

على  2018يناير  1و  2017 يناير 1في التي تبدأ السنوية في الفترة  للشركة المالية البياناتفي ( 2014) 9
والمعيار الدولي إلعداد التقارير ( 2014) 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  لتوالي. وقد يكون لتطبيقا

 بشأن للشركةالبيانات المالية في  واإلفصاحات الواردةعلى المبالغ المدرجة  تأثير جوهري 15المالية رقم 
 ال يمكن عمليًا إعطاء . إال أنهللشركةبات المالية والمطلو الموجودات المالية و  اإليرادات من العقود مع العمالء

 بإجراء مراجعة تفصيلية. الشركةعن تطبيق المعيار إال بعد قيام  للتأثيرات الناتجةتقدير معقول 
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فيمــا يلــي ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة المتبعــة فــي إعــداد هــذه البيانــات الماليــة. تــم تطبيــق هــذه السياســات 
 .معروضةعلى كل من السنوات البإنتظام 

 

 معايير إعداد البيانات المالية 3-1
 قـــانونالأحكـــام ( ومتطلبـــات IFRSالماليـــة ) إلعـــداد التقـــارير الدوليـــة معـــاييرلوفقـــًا لتـــم إعـــداد هـــذه البيانـــات الماليـــة 

 2007لسـنة  6رقـم والقـانون اإلتحـادي  (وتعديالتـه) 1984( لسـنة 8االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )
 هيئة التأمين وتنظيم أعماله.إنشاء في شأن 

 

 أسس إعداد البيانات المالية 3-2
والتـي يـتم  واإلستثمارات فـي ممتلكـات األدوات المالية عداالتكلفة التاريخية، فيما  لمبدأوفقًا  البيانات المالية إعدادتم 

 قياسها بالقيمة العادلة.
  

إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن 
، بغض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن تحقيقه في تـاريخ القياس معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق

بطريقة مباشرة أو أكان مقدرًا بفضل أسلوب تقييم أخر. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو 
ين في ات اذا اخذ المتعاملأو المطلوب موجوداتبعين االعتبار تلك العوامل عند تسعير ال الشركةتأخذ المطلوبات، 

في تاريخ القياس. تم تحديد القيمة العادلة  السوق تلك العوامل بالحسبان عند تسعير الموجودات أو المطلوبات
معامالت الدفع على أساس  ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية على ذلك األساس، باستثناء

معامالت اإليجار ضمن نطاق المعيار المحاسبي  ،2الية رقم األسهم ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير الم
مثل صافي القيمة القابلة  القياسات التي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة،و  17الدولي رقم 

 .36المعيار المحاسبي الدولي رقم  الناتجة عن إستخداممثل  أو 2للتحقق في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

بناًء  3أو  2أو  1ضافة إلى ذلك، ُتصنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير المالية، إلى المستوى إ
على مدى وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة 

 بالكامل، وهي محددة كما يـلي:
 لقيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة المستوى األول: قياسات ا

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة في تاريخ القياس.

  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إدراجها
 ألصول والمطلوبات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها ل

 .المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من المدخالت غير المالحظة لألصول والمطلوبات 
  

 .فيما يلي ملخصًا ألهم السياسات المحاسبية المتبعة
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 عقود التأمين 3-3
  

 تعريف 3-3-1
تقوم الشركة بإصدار عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين. إن عقود التأمين هي تلك العقود التي يتم بموجبها 

 تحويل مخاطر تأمين جوهرية. 
  

 راف والقياساإلعت 3-3-2
يتم تصنيف عقود التأمين إلى قسمين أساسيين وذلك بناًء على طول الفترة الزمنية لتغطية مخاطر عقد التأمين 

 وكذلك بناًء على ثبات أو عدم ثبات الشروط المشار لها في ذلك العقد.
  

 جلعقود تأمين قصيرة األ 3-3-3
 .لى الممتلكاتعقود تأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين عفي تتمثل 

  

التأمين ضد الحوادث الشخصية يتم من خاللها حماية عمالء الشركة من المخاطر الناتجة عن الضرر عقود إن 
إن األضرار التي تغطيها عقود  .بشكل طبيعي ومعقولالعمالء الذي يصيب طرف ثالث خالل أنشطة يمارسها 

 .تي لم يتم التعاقد عليهاالتأمين تتضمن كلتا األحداث التي تم التعاقد عليها وال
  

تعويض عمالء الشركة عن األضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو عن  التأمين على الممتلكات يتم من خاللهعقود ا
وكذلك بالنسبة للزبائن المؤمنين على ممتلكات يستخدمونها في أنشطتهم التجارية  .قيمة تلك الممتلكات التي فقدوها

الخسارة التي تلحق بهم نتيجة عدم إستطاعتهم إستخدام تلك الممتلكات المؤمن فإنه من الممكن تعويضهم عن 
 .عليها في أنشطتهم التجارية )تغطية مخاطر إنقطاع األعمال(

 

قصيرة األجل، والتي يتم من خاللها حماية عمالء الشركة من نتائج األحداث التي  –إن عقود التأمين على الحياة 
هم أو قدرة المعالين من خاللهم على المحافظة على مستوى دخلهم الحالي. إن من شأنها أن تؤثر على قدرت

التعويضات المدفوعة عند وقوع حدث محدد مؤمن عليه تكون ثابتة أو مرتبطة بحجم وطبيعة الخسارة التي لحقت 
 ريخ اإلستحقاق.بصاحب بوليصة التأمين. ال يوجد أية إحتياطيات على الشركة لقيمة االسترداد أو ألية مزايا بتا

 

يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين المذكورة كإيرادات للسنة )أقساط تأمين مكتسبة( على أساس 
الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطية التأمينية. يتم تسجيل أقساط التأمين المكتتبة من خالل 

لت قائمة كما بتاريخ بيان المركز المالي ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير عقود تأمين والمتعلقة بأخطار ال زا
 مكتسبة.
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على أساس اإللتزام المتوقع  األرباح والخسائريتم إدراج اإلدعاءات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن 
وهي تشمل التكاليف المباشرة  .لتعويض حاملي عقود التأمين أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود

اإلدعاءات والتي تنشأ عن وقوع أحداث حتى تاريخ بيان المركز المالي حتى لو لم يتم وغير المباشرة لتسوية تلك 
يتم تقدير اإللتزامات  .ال تقوم الشركة بخصم إلتزاماتها المتعلقة بالمطالبات غير المسددة .إبالغ الشركة عنها

طالبات على حدة والتي يتم المتعلقة بالمطالبات غير المسددة من خالل معطيات لتقييم كل مطالبة من تلك الم
ولتقدير التكلفة النهائية  ،غير المبلغ عنهاللمطالبات إبالغ الشركة عنها وكذلك بناًء على التحليالت اإلحصائية 

 .من الممكن أن تتأثر بعوامل خارجية )مثل قرارات المحاكم(والتي للمطالبات األكثر تعقيدًا 
 
 عقود إعادة التأمين المبرمة 3-3-4

صنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر الناجمة عن يتم ت
واحد أو أكثر من عقود التأمين المصدرة من قبل الشركة والمتفقة مع متطلبات التصنيف لعقود التأمين كعقود 

صنيف يتم إظهارها كموجودات مالية. تظهر إعادة تأمين. بالنسبة للعقود التي ال تتوافق مع متطلبات ذلك الت
العقود المبرمة والتي تدخل بها الشركة مع أطراف تأمين أخرى ضمن عقود التأمين. يتم إعتبار المنـافع الناتجة 
عن دخول الشركة في عقود إعادة تأمين مبرمة كموجودات إعادة تأمين. تتضمن هذه الموجودات األرصدة قصيرة 

معيدي التأمين، وكذلك الذمم المدينة طويلة األجل والتي تعتمد على المطالبات المتوقعة األجل المطلوبة من 
والتعويضات الناتجة عن عقود إعادة التأمين. يتم قياس المبالغ المطلوبة من أو إلى معيدي التأمين بشكل مستمر، 

 ى حدة. بالقيمة المتعلقة بعقود إعادة التأمين وحسب شروط كل عقد من تلك العقود عل
 

تتمثل مطلوبات إعادة التأمين بشكل أساسي في األقساط المستحقة عن عقود إعادة التأمين ويتم اإلعتراف بها 
كمصاريف عند إستحقاقها. تقوم الشركة بتقييم خسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين بشكل دوري. في 

تأمين تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفترية لها إلى حال وجود مؤشر على خسائر إنخفاض قيمة موجودات إعادة ال
القيمة القابلة للتحصيل ويتم إدراج الخسائر الناجمة ضمن األرباح والخسائر. تقوم الشركة باإلستدالل على وجود 

نخفاض قيمة عقود إعادة التأمين بنفس الطريقة المستخدمة لتحديد إنخفاض قيمة الموجودات الدليل الموضوعي إل
ها يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة بنفس الطريقة المستخدمة في احتساب الية المدرجة بالتكلفة المطفأة.الم

 هذه الموجودات المالية. لمثل
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 "تتمة"عقود التأمين  3 - 3
 
 مطلوبات عقود التأمين  3-3-5

يتم تكوين إحتياطيات لعقود التأمين فيما يتعلق باإلدعاءات الموقوفة لكافة اإلدعاءات المبلغ عنها والغير مسددة 
تمثل أقساط  .ها كما بذلك التاريخباإلضافة لإلدعاءات المتكبدة والغير مبلغ عن ،حتى تاريخ بيان المركز المالي

التأمين غير المكتسبة والواردة ضمن مطلوبات عقود التأمين الجزء الذي تم تقديره من إجمالي األقساط المكتتبة 
والتي تخص فترات التأمين الالحقة لتاريخ بيان المركز المالي. يتم تقدير األقساط غير المكتسبة بإستخدام نسـبة 

% من صافي األقساط 40ساط لفرع التأمين من أخطار النقل البري والبحـري والجوي و % من صافي األق25
 .لفروع التأمين األخرى على التوالي

 
وكذلك  ،اإلدعاءات المتكبدة والغير مبلغ عنها ،إن حصة إعادة التأمين فيما يخص اإلدعاءات الموقوفة أعاله

 .المالية البياناتت إعادة تأمين في المكتسبة يتم تصنيفها كموجوداغير  أقساط التأمين
 
 تكاليف اإلستحواذ على البوالص  3-3-6

إن العموالت والتكاليف الخاصة بضمان جلب عقود تأمين جديدة وتجديد عقود التأمين القائمة، والتي تتفاوت من 
 عقد إلى آخر يتم تحميلها على األرباح والخسائر عند تكبدها.

 
 تنازلتعويضات الحطام وال  3-3-7

 يتم األخذ في اإلعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند قياس اإللتزام لمقابلة اإلدعاءات.
 
 إختبار كفاية اإللتزام   3-3-8

بتاريخ كل بيان مركز مالي، تقوم الشركة بفحص كفاية اإللتزامات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التأمين وذلك 
تقديرات المالية للتدفقات النقدية على عقد التأمين. إذا اظهر التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات باستخدام أفضل ال

في األرباح والخسائر التأمين غير كافية في ضوء التدفقات المستقبلية، فإن اجمالي النقص يتم االعتراف به مباشرة 
 .ويتم إنشاء مخصص بالمخاطر المتبقية

 
 ة والدائنة المتعلقة بعقود التأمينالذمم المدين  3-3-9

يتم تسجيل الذمم المدينة والدائنة عند إستحقاقها، بما فيها المطلوب من أو إلى الوكالء، الوسطاء وحاملي عقود 
 التأمين.

 
إنخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة، تقوم الشركة بتخفيض القيمة  منفي حال وجود مؤشر على وجود خسارة 

 الذمم ويتم إدراج الخسائر الناجمة ضمن األرباح والخسائر.الدفترية لتلك 
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 "تتمة"أهم السياسات المحاسبية  -3
 

 اإليرادات اإلعتراف ب 3-4
 

 إيرادات عقود التأمين 3-4-1
عقود التأمين  المنصوص عليها تحت بنديتم قياس إيرادات عقود التأمين بموجب معايير اإلعتراف باإليرادات  

 .(3-3بند ضمن البيانات المالية )
 

 إيرادات الفوائد  3-4-2
. تسبالفائدة المك سعر على أساس الفترات الزمنية والمبالغ األصلية ومعدل المستحقة يتم إحتساب إيرادات الفوائد 

خالل  مهاستالتوقع ايتمثل سعر الفائدة في معدل سعر الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية الم
 العمر المتوقع لألصل المالي بهدف الوصول إلى صافي القيمة الدفترية لذلك األصل المالي.

 

  إيرادات التوزيعات 3-4-3
 بإستالم دفعات عن توزيعات األرباح.للمساهمين رات عندما ينشأ حق إيرادات التوزيعات من اإلستثمايتم تحقق 

 

 اإليجارات إيرادات 3-4-4
المؤجرة بعقود إيجار تشغيلية بطريقة القسط الثابت يتم إحتساب إيرادات اإليجارات من اإلستثمارات في الممتلكات  

 وعلى مدى تلك العقود.
 

 اإلدارية و  العمومية المصاريف 3-5
التأمين المختلفة وذلك بنسبة األقساط للسنة على دوائر  اإلداريةو  % من المصاريف العمومية80 عتوزييتم 

 .المكتتبة منسوبة لمجموع األقساط دائرةالمكتتبة لكل 
 

 العمالت األجنبية 3-6
اطها )العملة تظهر البيانات المالية للشركة بالعملة المسـتخدمة في البيئة اإلقتصادية التي تمارس الشركة فيها نش

المتداولة(. ألغراض البيانات المالية فقد تم عرض نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي بالدرهم اإلماراتي والذي 
 يعتبر العملة المستخدمة في الشركة وعملة عرض البيانات المالية.

 

المستخدمة في الشركة )العملة  عند إعداد البيانات المالية للشركة، يتم تسجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة
األجنبية( على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالت. بتاريخ كل بيان مركز مالي، يتم إعادة 
تحويل البنود المالية المدرجة بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ بيان المركز المالي. 

المالية بالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها العادلة على أساس أسعار الصرف يتم إعادة تحويل البنود غير 
السائدة عند تحديد القيمة العادلة لها. ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها 

 طبقًا للتكلفة التاريخية.
 

 .فيها تلك الفروقات تلخسائر خالل السنة التي نشأيتم ادراج فروقات اسعار الصرف ضمن األرباح أو ا
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
  
 تكلفة االقتراض 3-7

بناء أصل مؤهل للرسملة، ومن المتوقع أن  أو ترتبط مباشرة باقتناءتقوم الشركة برسملة تكاليف االقتراض التي 
يستغرق إنجازه للغرض المقام من اجله فترة من الزمن، كجزء من تكلفة ذلك االصل وذلك حتى يصبح جاهزًا 

 للغرض المقام من أجله.
 

قة بذلك األصل من تكلفة استثمارات مؤقتة لها عالأي يتم تنزيل أي ايرادات استثمارات، إن وجدت، ناتجة عن 
 االقتراض.

 
 التي تم تكبدها فيها. السنةإن جميع تكاليف االقتراض األخرى تظهر كمصاريف في 

 
 مخصصات الموظفين 3-8
 

 خطة المساهمات المحددة 3-8-1
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية  اإلجتماعيبالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين  الشركةتقوم  
 شركةوبموجبه تقوم ال، 1999لعام  (7)رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادي العمل لمتحدة وفقًا لقانون ا

% من إجمالي مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني 12.5بالمساهمة بما نسبته 
 .دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
% على 2.5و  %5بنسبة وكذلك الحكومة ني دولة اإلمارات العربية المتحدة من مواط شركةيساهم موظفي ال

الوحيد بالنسبة لمخصص التقاعد والتأمين  شركة. إن إلتزام المبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساهمةمن  التوالي
 الخسائر للسنة.ويتم إدراج تلك المساهمة في األرباح و هو القيام بتحويل المساهمات المحددة فقط.  االجتماعي

 
 اإلجازات السنوية وتذاكر السفر  3-8-2

يــتم عمــل إســتحقاق لإللتزامــات المقــدرة إلســتحقاقات المــوظفين المتعلقــة باإلجــازات الســنوية وتــذاكر الســفر بنــاًء علــى 
 الخدمات المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين حتى نهاية السنة.

 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  3-8-3

يــتم أيضــًا عمــل مخصــص إضــافي بكافــة مبــالغ مكافــآت نهايــة الخدمــة المســتحقة للمــوظفين مــن غيــر مــواطني دولــة 
اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وفقـــًا لقـــانون العمـــل فـــي دولـــة اإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة وذلـــك علـــى أســـاس مـــدة الخدمـــة 

 لمركز المالي.المتجمعة لكل موظف والراتب األساسي الذي يتقاضاه كما بتاريخ ا
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
 
 ممتلكات ومعدات 3-9

االنخفاض في القيمة. وكما هو  بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة عن االنشاءتظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت 
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 األخرى المعدات و  تالممتلكاتظهر 
 القيمة.

 
بطريقـة  عـدا االعمـال الرأسـمالية تحـت االنشـاء، ،األصـول الثابتـة تكلفـةستهالك لمقابلـة اإلنـدثار فـي يتم إحتساب اإل
 ،يتم في نهاية كل سنة مراجعة مدة الخدمة المتوقعة لألصـل .مبنيًا على مدة الخدمة المتوقعة لألصلالقسط الثابت 

تغيير في تلك التقديرات إبتداًء مـن الفتـرة الماليـة التـي  القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي
 .الفترات المستقبليةو تم فيها التغيير 

 
يــتم تحديــد الــربح أو الخســارة الناتجــة عــن إســتبعاد أو حــذف جــزء مــن الممتلكــات والمعــدات وذلــك علــى أســاس الفــرق 

 ق كربح أو خسارة.بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم اإلعتراف بهذا الفر 
 

ان مــدة الخدمـــة المتوقعــة المســـتخدمة فــي احتســـاب اســتهالك الممتلكـــات والمعــدات، عـــدا األعمــال الرأســـمالية تحـــت 
 االنشاء، كانت على النحو اآلتي:
 سنوات 5 السيارات 

 سنوات 5 – 4 المفروشات والمعدات المكتبية
 تسنوا 10 التحسينات على ساحة حطام السيارات بالفجيرة

 
 اإلستثمارات في الممتلكات 3-10 

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

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

لمالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز ا
 التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيها.
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
 
 "تتمة" اإلستثمارات في الممتلكات 3-10 
 

يتم شطب اإلستثمارات في ممتلكات إما عند إستبعادها أو عند إيقاف إستخدامها واإلنتفاع منها بشكل دائم ولم 
تصادية مستقبلية متوقعة من يعد يتوقع منها أي منافع إقتصادية بصورة دائمة من اإلستخدام ولم يعد هناك مزايا إق

يتم اإلعتراف بأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات في األرباح  .إستبعاده
 أو الخسائر للفترة التي تم خاللها السحب أو اإلستبعاد.

 
 ءهاتنبااإلستخدام مثبت يتم إجراء التحويالت من أو إلى اإلستثمارات في ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في 

بداية عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من إستثمارات في  أو لمالكاإستخدام 
ممتلكات لعقار يشغله المالك فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في 

تحتسب الشركة هذا العقار وفقًا للسياسة  له المالك إستثمارًا عقارياً وفي حال أصبح العقار الذي يشغ .اإلستخدام
 المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغير في اإلستخدام.

 
 مون مستقلون.تحدد القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح إستنادًا إلى التقييمات التي يجريها مقي  

 
 موسةالمل إنخفاض قيمة الموجودات 3-11

في تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم الشركة بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك 
في حالة وجود ذلك المؤشر، فانه يتم  .أي مؤشر يدل على وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات

دف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن إنخفاض القيمة )إن تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات وذلك به
وجدت(. وفي حال صعوبة تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل فرديًا تقوم الشركة بتقدير القيمة المستردة لوحدة 

ليد توليد النقد التي ينتمي لها األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع، فإنه يتم توزيع الموجودات على وحدات تو 
النقد بشكل إفرادي وما دون ذلك فإنه يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد بناًء على أسس 

 معقولة يمكن تحديدها.
 

إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادلة، مطروحا منها تكلفة البيع، والقيمة قيد 
قيد اإلستخدام، فان التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل يتم خصمها لقيمتها  اإلستخدام. عند تقدير القيمة

الحالية بإستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود في ضوء المخاطر المرتبطة بذلك 
 األصل.
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فإنه يتم خفض  ،أما إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة لألصل )وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفترية
إن خسارة إنخفاض القيمة تحمل مباشرة  .وليد النقد( إلى القيمة التي يمكن إستردادهاالقيمة الدفترية لألصل )وحدة ت

إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة اإلنخفاض في القيمة  األرباح والخسائرعلى 
 .تعامل كإنخفاض في إعادة التقييم

 

يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( إلى إن تصل  ،مةفي حال تم الحقًا إسترداد خسارة إنخفاض القي
للقيمة المقدرة التي يمكن إستردادها على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك 

القيمة تدرج  إن إسترداد خسارة اإلنخفاض في .إنخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة
وفي هذه الحالة فإن إسترداد خسارة اإلنخفاض في  ،إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه األرباح والخسائرفي 

 .القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم
 

 المخصصات 3-12
تؤدي محتمل ان ومن اليتم أخذ مخصصات عند وجود إلتزامات حالية )قانونية أو إجبارية( كنتيجة ألحداث سابقة، 

 تسوية تلك االلتزامات ويمكن تقدير مبلغ االلتزامات بشكل معقول.بالشركة مطالبة الى ان تكون 
 

يتم قياس المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد اإللتزام كما بتاريخ بيان المركز 
متعلقة بااللتزام. عند قياس المخصص  المالي مأخوذًا في عين اإلعتبار أي مخاطر واحداث غير متوقعة

باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة لسداد االلتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية لإللتزام تمثل القيمة الحالية لهذه 
 التدفقات النقدية.

 

ه يتم تسجيل عند توقع إسترداد بعض أو جميع المنافع اإلقتصادية المطلوبة لتسديد االلتزام من طرف ثالث ،فإن 
المبالغ المدينة كأصل إذا ما تم التأكد فعاًل من أن التسديدات سوف يتم تحصيلها وأن تكون المبالغ المدينة قابلة 

 للقياس بشكل موثوق .
 

 الموجودات المالية 3-13
شراء بناء  يتم اإلعتراف وعدم اإلعتراف بالموجودات المالية في تاريخ التبادل والتي تتطلب إتمام عملية بيع أو

على عقود من خالل إطار زمني بناء على السوق المرتبط به، ويتم قياسها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة، باالضافة 
الى تكلفة المعامالت فيما عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي يتم 

 قياسها بالقيمة العادلة.



  2121    ش. م. ع.ش. م. ع.  ة الوطنية للتأمينة الوطنية للتأمينشركة الفجير شركة الفجير 

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
 

 "تتمة" الموجودات المالية 3-13
 

موجودات مالية  يتم تصنيف الموجودات المالية للشركة في أحد الفئات التالية: أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق،
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، 
وقروض وذمم مدينة. إن تصنيف الموجودات المالية بالشكل المذكور يتم بناًء على طبيعة وهدف إقتناء تلك 

 ثباتها األولي.الموجودات المالية ويتم تصنيفها في وقت إ
 

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد على  
الفترات المرتبطة بها. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستلمة مستقباًل 

للموجودات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبًا لصافي القيمة والمتوقعة خالل العمر المتوقع 
 الدفترية عند القياس األولي.

 

يتم اإلعتراف باإليرادات بناًء على معدل الفائدة الفعلي للموجودات المالية ما عدا الموجودات المالية المصنفة  
 لخسائر.كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح وا

 

 النقد وما يعادله  3-13-1
يتمثل النقد وما يعادله في النقد وأرصدة الودائع تحت الطلب وأية إستثمارات قصيرة األجل ذات سيولة عالية قابلة 

 للتحويل إلى نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر التغير في القيمة.
 

 ألرباح والخسائرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا 3-13-2
يتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر اال اذا كان االستثمار في 
ادوات الملكية غير محتفظ به بغرض المتاجرة وتم تصنيفها من قبل الشركة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

 ي.الشامل األخرى عند االعتراف المبدئ
 

بتاريخ بيان المركز المالي، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم االعتراف 
أو الخسارة. يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مبين بأية مكاسب أو خسائر ناتجة عن اعادة القياس في الربح 

 .26بايضاح 
 

ي االستثمارات بأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح فيتم االعتراف بتوزيعات االرباح 
والخسائر في االرباح والخسائر عند تثبيت حق الشركة في استالم توزيعات االرباح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي 

 االيرادات. – 18رقم 
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 3-13-3
)لكل أداة على حدة( بتصنيف اإلستثمارات في عند اإلعتراف المبدئي، يمكن للشركة أن تختار بشكل ال رجوع فيه 

أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. ال يسمح بتصنيف 
 اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى اذا كانت االستثمارات محتفظ بها للمتاجرة.

 

 :موجودات المالية بغرض المتاجرة إذايتم تصنيف ال 
 أو  .تم إقتنائها بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب 

  تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل على نمط فعلي ألداة ماليـة تحقـق أربـاح
 .على المدى القصير

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

باإلضافة إلى تكاليف المعامالت. بالقيمة العادلة  بشكل مبدئي( FVTOCI) اإلستثمارات بأدوات الملكية قياسيتم 
بنود في عن التغير في القيمة العادلة  ناتجةال الخسائرأو  ويتم االعتراف باألرباحالعادلة  ابقيمتهويتم قياسها الحقًا 

ال يتم اعادة تصنيف  م تجميعها في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لألوراق المالية.الدخل الشامل األخرى ويت
ولكن يعاد تصنيفه ضمن األرباح  الربح أو الخسارة المتراكمة عند إستبعاد اإلستثمارات في األرباح أو الخسائر

 المستبقاة.
 

ليست بغرض المتاجرة إلى إستثمارات مالية بالقيمة  قامت الشركة بتصنيف كافة اإلستثمارات بأدوات الملكية والتي
 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل.

 

يتم اإلعتراف بإيرادات التوزيعات عن اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل في األرباح 
: اإليرادات 18معيار المحاسبة الدولي رقم والخسائر عندما تحصل الشركة على حق إستالم توزيعات األرباح وفقًا ل
 ما لم تكن توزيعات األرباح تشكل استرداد الجزء من تكلفة اإلستثمارات.

 

 القروض والذمم المدينة  3-13-4
ذمم التأمين المدينة واألخرى والتي لديها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير المدرجة في سوق مالي نشط يتم  

مم مدينة. يتم قياس ذمم التأمين المدينة واألخرى مبدئيًا بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف تصنيفها كقروض وذ
االنخفاض في القيمة.  خسائربالتكلفة المطفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي، بعد طرح المعاملة ويتم قياسها الحقًا 

علي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الف
 االعتراف بالفوائد غير ذي أهمية.



  2323    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
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 تتمة"" الموجودات المالية 3-13
 

 إنخفاض قيمة الموجودات المالية 3-13-5
يتم في تاريخ كل بيان مركز مالي مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية، بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي 
مؤشر يدل على إنخفاض قيمة تلك الموجودات المالية. يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل 

لحدث أو أحداث حصلت الحقًا لإلعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية، يشير إلى تأثر  ةموضوعي، كنتيج
 التدفق النقدي المتوقع مستقباًل لتلك الموجودات المالية. 

 

 إن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة من الممكن أن يشتمل على ما يلي:
 أو صعوبات مالية هامة يواجهها المصدر أو الطرف المقابل 

 تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية أو 

 .من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسًا أو إعادة هيكلة مالية 

 إختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية. 
 

خفض قيمتها بشكل إفرادي  بعض فئات الموجودات المالية، مثل ذمم التأمين المدينة، والموجودات التي ال يتم
حيث يتم فحصها إلنخفاض القيمة بشكل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي إلنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة 
بالخبرة السابقة للشركة في تحصيل الذمم، الزيادة في عدد الدفعات المستحقة للمحفظة عن فترة السماح الممنوحة، 

 الذمم. عدم سداد تلكظروف اإلقتصاد المحلي أو الوطني والتي لها عالقة بإضافة إلى التغيرات الملحوظة في 
 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر إنخفاض القيمة مباشرًة، بإستثناء ذمم التأمين 
لتأمين المدينة المدينة والتي يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها. في حال إعتبار ذمم ا

غير قابلة للتحصيل، يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. وفي حال إسترداد ذمم 
تأمين مدينة قد تم إقفالها من قبل فيتم إثباتها كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. يتم 

 وك في تحصيلها ضمن األرباح أو الخسائر.إثبات التغير في القيمة الدفترية لمخصص الذمم المشك
 

في حال تم الحقًا إسترداد خسارة إنخفاض القيمة وكان ذلك اإلسترداد يعود إلى وقوع حدث موضوعي بعد تاريخ 
إثبات تلك الخسارة في إنخفاض القيمـة، يتم عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها سابقًا من خالل األرباح 

القيمة المدرجة لالستثمار بتاريخ عكس اإلنخفاض قيمة المبلغ الذي ستؤول إليه التكلفة  والخسائر على أال تتجاوز
 المطفأة فيما لو لم يتم اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة.

 

 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 3-13-6
للتدفق النقدي من تلك تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق التعاقدية  

الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية 
الموجودات المالية إلى طرف آخر. إذا لم تقم الشركة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل 

ستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي  جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية وا 
 بتم تحويلها إلى طرف آخر، فإن الشركة تقوم باإلعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوج

 عليها سدادها.
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 "تتمة" هم السياسات المحاسبيةأ -3
 
 المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الشركة 3-14
 
 التصنيف كدين أو أداة ملكية   3-14-1

 ر الترتيبات التعاقديـة.يتم تصنيف الديون وأدوات الملكية كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية طبقًا ألسس وجوه
 
 أدوات الملكية  3-14-2

أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول الشركة المتبقية بعد طرح جميع إلتزاماتها. أدوات حقوق 
 المساهمين المصدرة من قبل الشركة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار.

 
 ليةالمطلوبات الما  3-14-3

يتم قياس المطلوبات المالية بشكل أولي بالقيمة العادلة بعد طرح تكاليف المعامالت فيما عدا المطلوبات المالية 
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر التي يتم قياسها بشكل أولي بالقيمة العادلة. ويتم قياس المطلوبات 

 عادلة من خالل األرباح والخسائر.يقة معدل الفائدة الفعلي او بالقيمة الطر  باستخدامالمالية الحقًا بالتكلفة المطفأة 
 .بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مقاسةمطلوبات مالية أية  الشركةليس لدى 

 
 المطلوبات المالية المقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة 3-14-3-1

كمطلوات مالية بالقيمة العادلة من خالل  ةفمصنمتاجرة والغير أغراض اللغير إن المطلوبات المالية المحتفظ بها 
يتم  للشركةاألرباح والخسائر يتم قياسها بالتكلفة المطفأة كما في تاريخ بيان المركز المالي. إن المطلوبات المالية 

 .االستالف من البنوك وذمم تأمين دائنة واخرىقياسها بالتكلفة المطفأة متضمنة 
 

فترية للمطلوبات المالية التي تم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة مستخدمًا طريقة معدل الفائدة الفعلي إن القيمة الد
يرادات الفوائد الغير مرسملة كجزء من تكلفة الموجودات يتم اإلعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر فيما عدا  ،وا 

 وائد غير مادي.الذمم الدائنة قصيرة األجل عندما يكون اإلعتراف بالف
 

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على 
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة  .الفترات المرتبطة بها

تكاليف  ،المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي )بما فيها جميع الرسوم والنقاط
أو )عندما يكون  ل العمر المتوقع للمطلوب الماليالمعامالت وغيرها من أقساط التأمين أو الخصومات( خال

 .مناسبًا( فترة أقصر لصافي القيمة الدفترية على اإلعتراف األولي
 
 عتراف باإللتزامات الماليةإلغاء اإل 3-14-3-2

 تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم تنفيذها، إلغاؤها أو إنتهاء مدتها.
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 "تتمة" حاسبيةأهم السياسات الم -3
 
 توزيع األرباح 3-15

يتم اإلعتراف بتوزيع أرباح المساهمين كمطلوبات في البيانات المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها موافقة 
 المساهمين على توزيعات األرباح.

 
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4

دارة بعمـــل اإلفــإن ذلـــك يتطلــب أن تقـــوم  ،3محاســـبية كمـــا وارد فــي إيضـــاح للسياســات الشـــركة مــن خـــالل تطبيــق ال
حــول القــيم المدرجــة للموجــودات والمطلوبــات فــي البيانــات الماليــة والتــي ال يمكــن تحديــد قيمتهــا  وافتراضــاتتقــديرات 

امل أخرى تؤخـذ إن التقديرات واالفتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية لإلدارة وعو  بشكل واضح من مصادر أخرى.
ـــة للموجـــودات  ـــديرات واالفتراضـــات. مـــن الممكـــن أن تختلـــف القيمـــة الفعلي ـــك التق ـــام بتل ـــار عنـــد القي فـــي عـــين االعتب

 والمطلوبات عن القيمة التي تم إدراجها بناًء على تلك التقديرات واالفتراضات.
 

التقديرات المحاسبية في نفس الفترة التي  يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات بشكل دوري. يتم إدراج أثر التعديل في
وذلك في حال إن ذلك التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة. أو على الفترة التي تم فيها التعديل  التعديلتم فيها 

 .ةوالفترات الالحقة وذلك في حال أن أثر ذلك التعديل يظهر في الفترة الحالية والفترات الالحق
 
 ة الهامةاإلفتراضات المحاسبي 4-1

فــي اطــار تطبيــق السياســات المحاســبية، فإنــه وفــي رأي االدارة ال يوجــد افتراضــات تــم العمــل بهــا مــن المتوقــع انهــا 
 وذلك باستثناء ما هو موضح ادناه: ،ستؤثر بشكل جوهري على القيم المدرجة في البيانات المالية

 
 تصنيف الممتلكات  4-1-1

تلكات باتخاذ عدة أحكام. هذه األحكام ضرورية للتمكن من تحديد ما إذا قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف المم
كان عقار ما مؤهل للتصنيف كاستثمار عقاري، ممتلكات وآالت ومعدات و/أو عقار محتفظ به إلعادة بيعه. 

كات الممتلاالستثمارات العقارية، وفقا لتعريف  مستمرةتستطيع الحكم بصورة  معايير معينة حتى اإلدارةوضعت 
عند اتخاذ حكمها، اعتمدت اإلدارة على المعايير  .والعقارات المحتفظ بها إلعادة بيعهاوالمنشآت والمعدات 

، والمعيار 2المعيار المحاسبي الدولي رقم تصنيف الممتلكات على النحو المبين في ب المفصلة والتوجيهات المتعلقة
 حددتهالذي  الهدف من اإلستخدامبصفة خاصة، و ، 40 رقم ، والمعيار المحاسبي الدولي16المحاسبي الدولي رقم 

 .اإلدارة
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 "تتمة" حاسبية الهامةاإلفتراضات الم 4-1
 

 تصنيف االستثمارات  4-1-2
عنـــد االعتـــراف المبـــدئي تقـــوم إدارة الشـــركة بتصـــنيف اإلســـتثمارات كإســـتثمارات بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح 
ــــام بتصــــنيف هــــذه  ــــد القي ــــدخل الشــــامل األخــــرى. عن ــــود ال ــــة مــــن خــــالل بن والخســــائر أو كإســــتثمارات بالقيمــــة العادل

إســـتثمارات بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح والخســـائر أو بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل بنـــود الـــدخل االســـتثمارات ك
هــو منصــوص تقــوم اإلدارة باالخــذ بعــين اإلعتبــار الشــروط التفصــيلية لتحديــد هــذا التصــنيف كمــا  ،الشــامل األخــرى

إن اإلدارة مقتنعــة بــأن اإلســتثمارات قــد تــم  األدوات الماليــة. – 9الماليــة رقــم  إلعــداد التقــاريرالمعيــار الــدولي  عليهــا
 تصنيفها بصورة مناسبة.

 
 التقديرات غير المؤكدة 4-2

إن التقديرات الرئيسية الخاصة بالمستقبل واإلفتراضات األخرى غير المؤكدة كما بتاريخ بيان المركز المالي والتي 
مطلوبات خالل السنة المالية القادمة تتمثل لها نسبة مخاطرة قد تتسبب بتعديل جوهري على قيمة الموجودات وال

 فيما يلي:
 

 العادلة لإلستثمارات في ممتلكات قيمةال  4-2-1
إن أفضل دليل على القيمة العادلة هو األسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مشابهه. في غياب هذه المعلومات، 

ة للقيمة العادلة. عند اتخاذ أحكامها، قامت بتحديد القيمة باستخدام مجموعة من تقديرات معقول الشركةقامت 
باألخذ في االعتبار األسعار الحالية لعقارات مماثلة في نفس الموقع وبالحالة ذاتها مع تعديالت تعكس  الشركة

التغيرات في الطبيعة والموقع والمعطيات االقتصادية منذ تاريخ المعامالت التي حصلت بتلك األسعار. إن هذه 
 نية على بعض االفتراضات غير المؤكدة والتي قد تختلف عن النتائج الفعلية بشكل جوهري.التقديرات مب

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  4-2-2

اإلدارة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات، في نهاية كل فترة تقرير سنوية على  تراجع
. وقد قررت اإلدارة بأن توقعات السنة الحالية ال تختلف عن 16ار المحاسبي الدولي رقم المعيالنحو المبين في 

 التقديرات السابقة باالستناد إلى مراجعتها. 
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 تقييم اإللتزامات الناتجة عن اإلدعاءات الموقوفة لعقود التأمين  4-2-3
وقعات المحاسبية يعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمين على أنه أكثر الت

الحساسة للشركة. حيث هنالك عوامل غير مؤكدة التي يجب أخذها باإلعتبار عند تقدير اإللتزام التي ستقوم 
الشركة بتسديده الحقًا مقابل هذه المطالبات. يتم تقدير اإللتزامات الناشئة لكٍل من القيمة المتوقعة لتكاليف 

ز المالي والقيمة المتوقعة لتكاليف المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ المطالبات المبلغ عنها بتاريخ بيان المرك
عنها بتاريخ بيان المركز المالي. إن اإللتزام للمطالبات المبلغ عنها والتي لم يتم سدادها يتم تقديرها إستنادًا إلى 

نادًا إلى المطالبات المسددة للفترات بلغت للشركة وتقديرات الشركة إستأ  المعلومات المتعلقة بكل مطالبة على حدة
مالي يتم إعادة تقييم تقدير  بيان مركزبلغ عنها. بتاريخ كل السابقة المتعلقة بالمطالبات المتكبدة وغير المُ 

 المطالبات لكفايتها ويتم تعديل المخصص بناًء على ذلك.
  

 إنخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة  4-2-4
للتحصيل من ذمم التأمين المدينة، عند وجود إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم بشكل كامل.  يتم تقدير القيمة القابلة 

إن تحديد وجود إنخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى المالءة والسيولة المالية 
ت بناًء على المعلومات لحاملي بوالص التأمين وكذلك لشركات التأمين، وكذلك يتم مراجعة نسب التحصيال

ورأي اإلدارة القانونية للشركة. يتم إثبات الفرق  2014التاريخية للشركة والدراسات التفصيلية التي تمت خالل عام 
بين المبالغ المتوقع تحصيلها والقيمة الدفترية كمصاريف في األرباح والخسائر. يتم إثبات الفرق بين المبالغ التي 

 خالل الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في األرباح والخسائر للفترة التي يتم بها التحصيل.يتم تحصيلها فعليًا 
  

  إختبار كفاية اإللتزام  4-2-5
تقوم  .بتاريخ كل بيان مركز مالي يتم تطبيق إختبارات كفاية اإللتزام للتحقق من كفاية إلتزامات عقود التأمين 

المصاريف اإلدارية و  ،اإلدعاءات المستلمةو  ،للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية الشركة بإستخدام أفضل التقديرات
يتم إثبات أي  .وكذلك إيرادات اإلستثمارات من األصول التي تدعم تلك اإللتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية اإللتزام

 .االرباح والخسائرنقص مباشرة في 
  

 تقييم اإلستثمارات غير المدرجة  4-2-6
ال يكــون مــن الممكــن اســتخالص القيمــة العادلــة للموجــودات والمطلوبــات الماليــة المســجلة فــي بيــان المركــز عنــدما 

الل استخدام العديـد مـن اسـاليب التقيـيم التـي تتضـمن اسـتخدام خالمالي من األسواق النشطة، فإنه يتم تحديدها من 
 ه االستثمارات.النماذج الحسابية أو صافي قيمة األصل المعدلة الخاصة بهذ



  2828    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"إيضاحات حول البيانات المالية إيضاحات حول البيانات المالية 
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة" -4
 

 "تتمة" التقديرات غير المؤكدة 4-2
  

 "تتمة" المدرجةتقييم اإلستثمارات غير   4-2-6
  

يتم استخالص مدخالت هذه النماذج من معطيات السوق الملحوظة حيثما يكون ذلك ممكنًا، وفي حـال عـدم تـوافر 
السـيولة ومعـدالت اعتبـارات هـذه التقـديرات  تشـملهذه المعطيـات، فـإن التقـدير يصـبح مطلوبـًا لتقـدير القـيم العادلـة. 

 .في نموذج التقييمالمستخدمة خصم ال
 

 ألغراض تحديد القيم العادلة لألدوات المالية. تقاد االدارة ان اساليب التقييم واالفتراضات المستخدمة مالئمةباع
 
  ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات  --55

 السيارات 

المفروشات 
 والمعدات المكتبية

 علىتحسينات ال
ساحة حطام 

 السيارات بالفجيرة
أعمال رأسمالية 

 المجمـوع تحت االنشاء
 درهم درهم درهم درهم درهم 

      :التكلفة

 20.405.110 120.000 569.619 15.125.481 4.590.010 2012ديسمبر  31في كما 

 1.496.113 605.000 -- 395.613 495.500 اإلضافات
 (557.111) -- -- (71.111) (486.000) اإلستبعادات

 21.344.112 725.000 569.619 15.449.983 4.599.510 2013ديسمبر  31في كما 

 2.340.806 252.370 -- 607.037 1.481.399 اإلضافات
 (974.500) -- -- (3.500) (971.000) اإلستبعادات

       22.710.418 977.370 569.619 16.053.520 5.109.909 2014ديسمبر  31في كما 
      اإلستهالك المتراكم:

 14.796.799 -- 33.380 11.549.994 3.213.425 2012ديسمبر  31في كما 

 2.047.963 -- 56.960 1.282.541 708.462 إستهالك السنة

 (501.534) -- -- (60.400) (441.134) اإلستبعادات

 16.343.228 -- 90.340 12.772.135 3.480.753 2013ديسمبر  31في كما 

 2.075.377 -- 56.962 1.345.397 673.018 إستهالك السنة

 (890.475) -- -- (2.158) (888.317) اإلستبعادات

       17.528.130 -- 147.302 14.115.374 3.265.454 2014ديسمبر  31في كما 
      صافي القيمة الدفترية:

 5.182.288 977.370 422.317 1.938.146 1.844.455 2014ديسمبر  31في كما 
      

 5.000.884 725.000 479.279 2.677.848 1.118.757 2013ديسمبر  31في كما 
 
 

 ساحة حطام السيارات دفعات مقدمة إلنشاء مكتب في  رئيسيبشكل  أعمال رأسمالية تحت االنشاء تمثل
 .الفجيرةبطقة الحيل الصناعية نم في على قطعة أرض مستأجرة من بلدية الفجيرةوالمقامة الفجيرة ب

  2014ديسمبر  31في كما  ال قيد االستخداملتي ال تز ابالكامل و المعدات المستهلكة و بلغت تكلفة الممتلكات 
 (.درهم مليون 9.7: 2013ديسمبر  31)درهم  مليون 9.7مبلغ 
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 إستثمارات في ممتلكات -6
 

  2014  2013 

 درهم  درهم  
     

 83.167.408  86.956.855  القيمة العادلة كما في بداية السنة
 3.789.447  2.447.091  الزيادة في القيمة العادلة خالل السنة

  89.403.946  86.956.855 
 

 للشركةوقطع اراضي ستثمارات في ممتلكات القيمة العادلة لبنايتين تمثل اال، 2013و 2014ديسمبر  31كما في 
 االمارات العربية المتحدة. –الفجيرة مدينة في 

 
على اساس تقييم تم  2013و 2014ديسمبر  31تم التوصل الى القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات كما في 

لتقييم  الكافيةليس له عالقة بالشركة ولديه الخبرة والمؤهالت اجراؤه بذلك التاريخ من قبل مخمن مستقل 
 دولة االمارات العربية المتحدة. االستثمارات في

 
يتم تحديد القيمة العادلـة علـى اسـاس مؤشـرات السـوق التـي يمكـن مقارنتهـا مـع اسـعار الصـفقات لممتلكـات مشـابهة. 

االفضـل واألعلـى.  االسـتخدام اعتمـاد االسـتخدام الحـالي للممتلكـات بمثابـةتلكـات، تـم معند تخمين القيمـة العادلـة للم
 يير في اسلوب التقييم خالل السنة.لم يكن هناك أي تغ

 
 كما يلي:كانت  2014ديسمبر  31للقيمة العادلة كما في  الهرمي إن تفاصيل اإلستثمارات في ممتلكات والتسلسل

 

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

القيمة العادلة كما 
ديسمبر  31في 

2014 
 ألف درهــــــم ــــــمألف دره ألف درهــــــم ألف درهــــــم 
     

 89.404 89.404 -- -- والمباني المقامة عليها قطع اراضي
 

 كن هناك تحويالت بين المستويات خالل السنة.يلم 
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 "تتمة" ارات في ممتلكاتإستثم -6
 

التالية تتعلق باالستثمارات في ممتلكات المصنفة ضمن المستوى الثالث في التسلسل الهرمي للقيمة  ان المعلومات
 العادلة:

 

 اساليب التقييم

 مدخالت هامة
 الحساسية غير قابلة للرصد

    
ذ بعين معدل الرسملة، بعد االخ طريقة رسملة الدخل استثمارات في ممتلكات

االعتبار رسملة دخل االيجار 
المتوقع وطبيعة الممتلكات 
واوضاع السوق السائدة، من 

: 2013% )8.5% حتى 7.5
 (%8.5% حتى 7.5من 

 
ايجار السوق السنوي، بعد 
االخذ بعين االعتبار الفروقات 
في الموقع والعوامل الفردية 

لمبنى وحجمه بين امثل واجهة 
 هذه الممتلكات ومثيالتها

ارتفاع طفيف في معدل ن ا
الرسملة المستخدم من الممكن 
ان يؤدي الى انخفاض 

ي القيمة العادلة، جوهري ف
 والعكس بالعكس

 
 

ان ارتفاع طفيف في ايجار 
السوق المستخدم من الممكن 
أن يؤدي الى ارتفاع جوهري 

والعكس  ،في القيمة العادلة
 بالعكس

 
 
 
 

للشركة من االستثمارات في ممتلكات، والتي تؤجر بعقود ايجار تشغيلية،  فيما يلي إيرادات اإليجارات المتحققة
 المصاريف التشغيلية المباشرة المتعلقة بها:وتجدد بشكل سنوي، و 

 
  2014  2013 

 درهم  درهم  
     

 4.695.339  4.508.374  إيرادات اإليجارات
 (1.129.763)  (1.435.530)   تشغيلية مباشرةمصاريف 

 3.565.576  3.072.844  (18)ايضاح  اد استثمارات في ممتلكاتاير 
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 مالية إستثمارات -7

 :انت على النحو اآلتيكلشركة كما في تاريخ بيان المركز المالي المالية لستثمارات اإلإن 
  2014  2013 

      مــدره  مــدره  
بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  مالية إستثمارات

 األخرى
    

 152.758.204  138.919.783  أسهم إماراتية مدرجة
 7.728.740  13.963.984  أسهم إماراتية غير مدرجة

      3.985.082  4.398.512  صناديق االستثمار المشتركة
  157.282.279  164.472.026 

     خالل األرباح والخسائر من إستثمارات مالية بالقيمة العادلة
 3.818.850  8.121.620  إستثمارات إمارتية مدرجة

 
 كما يلي:خالل السنة كانت الحركة على اإلستثمارات المالية 

 2014 2013 

 درهــم درهــم 
   

    العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة
 118.481.833 164.472.026 القيمة العادلة كما في بداية السنة

 -- 16.154.777 مشتريات خالل السنة
 (824.143) (23.789.982) إستبعادات خالل السنة

 46.814.336 445.458 صافي الزيادة في القيمة العادلة
   

 164.472.026 157.282.279 ا في نهاية السنةالقيمة العادلة كم
 

 تتكون االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى مما يلي:
 

 2014 2013 

 درهــم درهــم 
   

 162.716.944 155.415.487 داخل دولة االمارات العربية المتحدة
 1.755.082 1.866.792 خارج دولة االمارات العربية المتحدة

   
 157.282.279 164.472.026 
 

من قبل مؤسسات  وعالمية ُمدارة تتكون صناديق االستثمارات المشتركة من استثمارات في صناديق استثمار محلية
 دولة االمارات العربية المتحدة.في مالية تعمل 
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    "تتمة""تتمة"الية الية ايضاحات حول البيانات المايضاحات حول البيانات الم
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 "تتمة" إستثمارات مالية -7

 2014 2013 

 درهــم درهــم 
   

   بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 1.575.921 3.818.850 القيمة العادلة كما في بداية السنة

 19.986.035 38.877.758 مشتريات خالل السنة
 (17.991.883) (31.174.621) خالل السنة إستبعادات
 248.777 (3.400.367) الزيادة في القيمة العادلة)النقص(/ صافي 

   
 3.818.850 8.121.620 القيمة العادلة كما في نهاية السنة

 
 بية المتحدة.موجودة داخل دولة االمارات العر  بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر جميع االستثمارات المالية

 
 وديعة إلزامية -8

  2014 2013 

 درهم درهم  
    

 ( مـــــن القـــــانون42للمـــــادة رقـــــم )ودائـــــع إلزاميـــــة محـــــتفظ بهـــــا وفقـــــًا 
 6.000.000 10.000.000 لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2007( لسنة 6اإلتحادي رقم )

 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -9

  2014  2013 

      درهم  درهم  
     اإلجمالي 

     :مطلوبات عقود التأمين

 60.411.581  63.645.887  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 7.500.000  7.500.000  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 66.940.724  67.100.980  اقساط تأمين غير مكتسبة

      134.852.305  138.246.867  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     مسترد من معيدي التأمين

 25.238.023  (26.894.794)  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 16.081.408  (18.510.189)  أقساط تأمين غير مكتسبة

      41.319.431  (45.404.983)  حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين
     الصافي

 35.173.558  36.751.093  طالبات مبلغ عنها وغير مسددة م
 7.500.000  7.500.000  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 50.859.316  48.590.791  اقساط تأمين غير مكتسبة
  92.841.884  93.532.874 
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 "تتمة" مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -9
 

 :كانت كما يلي ،إن التغيرات في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود اعادة التأمين خالل السنة 
  2014  2013 

 صافي  تأمينحصة إعادة   اجمالي  صافي  حصة إعادة تأمين  إجمالي  

 درهـــــم  درهــــم  درهــــم  درهــــم  درهــــم  درهـــــم  

             المطالبات

 36.262.371  (49.337.959)  85.600.330  35.173.558  (25.238.023)  60.411.581  مطالبات مبلغ عنها

 7.000.000  --  7.000.000  7.500.000  --  7.500.000  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 43.262.371  (49.337.959)  92.600.330  42.673.558  (25.238.023)  67.911.581  المجموع في بداية السنة

 (98.532.958)  32.457.943  (130.990.901)  (96.927.202)  9.405.132  (106.332.334)  مطالبات مسددة خالل السنة

 97.944.145  (8.358.007)  106.302.152  98.504.737  (11.061.903)  109.566.640  الزيادة في المطلوبات

 42.673.558  (25.238.023)  67.911.581  44.251.093  (26.894.794)  71.145.887  المجموع في نهاية السنة

             

 35.173.558  (25.238.023)  60.411.581  36.751.093  (26.894.794)  63.645.887  مطالبات مبلغ عنها

 7.500.000  --  7.500.000  7.500.000  --  7.500.000  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 42.673.558  (25.238.023)  67.911.581  44.251.093  (26.894.794)  71.145.887  المجموع في نهاية السنة

             

             أقساط تأمين غير مكتسبة

 48.833.686  (15.091.434)  63.925.120  50.859.316  (16.081.408)  66.940.724  المجموع في بداية السنة

             

 1.989.949  (2.008.342)  3.998.291  467.510  (3.287.458)  3.754.968  الزيادة خالل السنة

 35.681  1.018.368  (982.687)  (2.736.035)  858.677  (3.594.712)  المحرر خالل السنة

 2.025.630  (989.974)  3.015.604  (2.268.525)  (2.428.781)  160.256  (17صافي الزيادة /)النقص( خالل السنة )ايضاح 
 50.859.316  (16.081.408)  66.940.724  48.590.791  (18.510.189)  67.100.980  المجموع في نهاية السنة
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 ذمم تأمين مدينة وأخرى -10

  2014  2013 

 درهم  درهم  
 :عادة تأمينا  ذمم مدينة ناتجة عن عقود تأمين و 

 المطلوب من حملة البوالص:
    

 25.103.708  26.022.982  ذمم مدينة -المطلوب من حملة البوالص

 3.533.027  2.586.701  أوراق قبض اجلة -المطلوب من حملة البوالص

 (7.541.336)  (7.541.336)  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
  21.068.347  21.095.399 

وسطاء شركات اعادة تأمين و المطلوب من شركات تأمين و 
 تأمين:

 

   

 8.238.082  4.882.168  تأمينالشركات  المطلوب من

 4.552.636  676.660  تأمينإعادة الالمطلوب من شركات 

 23.698.753  24.381.095  المطلوب من الوسطاء

 (21.175.022)  (21.175.022)  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  8.764.901  15.314.449 

     ذمم مدينة أخرى:

 7.734.327  4.631.799  قدمًا وأخرىمصاريف مدفوعة م

 44.144.175  34.465.047  إجمالي ذمم تأمين مدينة وأخرى
 

ة وال يتم ئدال يتم تحميل اي فا .يوماً  60هي الممنوحة لعمالء الشركة لسداد مديونياتهم إن معدل فترة السماح 
ذمم بالغ غير المتوقع استردادها من يتم استدراك مخصص للم الحصول على ضمانات على ذمم التأمين المدينة.

 .بناًء على الخبرة السابقةوذلك  (من اطراف حكومية )غير الذمميومًا  180عن عمرها  يزيدحملة البوالص التي 
 

 لذمم المستحقة من حملة البوالص وغير مخفضة القيمة:عمار افيما يلي تحليل أل
  2014  2013 

 درهم  درهم  

     

 9.288.923  3.903.086  يوم 365 – 180

 387.888  819.876  يوم 365أكثر من 

  4.722.962  9.676.811 

 739.002  695.321  مطلوب من أطراف ذات عالقة حكومية متضمنة أعاله
 
 

 فيما يلي تحليل ألعمار الذمم المستحقة من حملة البوالص مخفضة القيمة:
 

 2014  2013 

 درهم  درهم 
    

 28.716.358  28.716.358 يوم 180أكثر من 
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 "تتمة"ذمم تأمين مدينة وأخرى  -10
 

بتحديد الحد اإلئتماني الذي يتم تقوم الشركة قبل قبول أي عميل جديد بتقييم المالءة المالية لذلك العميل وتقوم 
مليون درهم  3.66منحه للعميل. كما بتاريخ بيان المركز المالي بلغ رصيد أكبر عميل لدى الشركة مبلغ 

% من 5: عميلين( بشكل منفرد ما نسبته أكثر من 2013ين )مليون درهم(. وكذلك تمثل ذمة عميل 4: 2013)
 مجموع المطلوب من حملة البوالص.

 
حديد قابلية تحصيل ذمم التأمين المدينة، تأخذ الشركة بعين اإلعتبار أي تغير يطرأ على المالءة المالية بهدف ت

 تركز لمخاطر االئتمانلعمالء الشركة وذلك من تاريخ نشوء الذمة حتى تاريخ بيان المركز المالي. ال يوجد 
اإلدارة ال يرى ضرورة لزيادة مخصص  نتيجة تعامل الشركة مع عدد كبير من العمالء، وبالتالي فإن مجلس

 الديون المشكوك في تحصيلها.
 
 

 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -11
 2014  2013 

 درهم  درهم 

    لدى البنوك:حسابات 

 7.700.603  27.057.230 حسابات تحت الطلب   

 52.213.777  51.823.740 ودائع ثابتة  

 317.586  283.725 نقد في الصندوق
 60.231.966  79.164.695 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 
 

 .إن األرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

مرهونة مقابل تسهيالت إئتمانية درهم(  مليون 2: 2013درهم ) مليون 2بمبلغ تتضمن الودائع الثابتة وديعة 
 (.14ممنوحة للشركة )إيضاح 

 
 

 رأس المال -12
  2014  2013 

 درهم  درهم  
     

 :والمدفوع بالكاملالمصدر  رأس المال
( 1.000.000: 2013ســـــــــهم عـــــــــادي ) 1.000.000

 درهم للسهم الواحد 100بقيمة 

 

100.000.000 

 

100.000.000 
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 إحتياطيات -13
 

 إحتياطي قانوني 
تقوم  ،وتعديالته 1984( لسنـة 8رقم ) متطلبات قانون الشركات اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدةحسب 
اإلحتياطي ن يصل رصيد هذا أإلى  السنوي% من الربح 10تكوين إحتياطي قانوني بإقتطاع ما نسبته ب الشركة

إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي  .المدفوعمن رأس المال  %50إلى ما نسبته 
 .حددها القانون

 
 إحتياطي عام

وموافقة المساهمين خالل مجلس اإلدارة  ةعلى توصي اً ءبنا للسنة ربحلا من بالتحويليتم تكوين اإلحتياطي العام 
على توصية مجلس اإلدارة  بناءاً  إن هذا اإلحتياطي قابل للتوزيع .العادي للجمعية العموميةاإلجتماع السنوي 

 .المساهمين وموافقة
  

  استالف من البنوك -1414
 2014  2013 

 درهم  درهم 
    

 29.548.190  21.120.896 قروض

    
    استالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي:

 2014  2013 

 درهم  درهم 
    

 8.427.294  8.820.137 خالل السنة األولى

 8.820.137  9.229.579 خالل السنة الثانية

 12.300.759  3.071.180 الرابعةخالل السنة الثالثة حتى 

 21.120.896  29.548.190 

 (8.427.294)  (8.820.137) شهر من تاريخ بيان المركز المالي 12ينزل: مبالغ تستحق خالل 

 21.120.896  12.300.759 شهر من تاريخ بيان المركز المالي( 12استالف من البنوك )مستحق بعد 
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 "تتمة"استالف من البنوك  -1414
 

قسط شهري  113قرض من بنك محلي لتمويل تكلفة انشاء ممتلكات. يتم سداد القرض على حصلت الشركة على 
وحتى تمام السداد. إن هذا  2011درهم لكل منها )شاملة الفوائد( ابتداءًا من شهر مايو  800.000متساوي بمبلغ 

كة السكني واالرض القرض مضمون مقابل رهن احد استثمارات الشركة في ممتلكات والذي يتألف من مبنى الشر 
مليون درهم(، ورهن ودائع  63.97: 2013مليون درهم ) 59.40المقام عليها في مدينة الفجيرة بقيمة اجمالية 

 اضافة إلى اصدار كمبياالت منثابتة لمصلحة البنك الممول وتجيير ايرادات ايجارات هذا المبنى لمصلحة البنك 
 قبل الشركة.

 
% 4من : 2013) سنوياً  %5% إلى 4من  2014ستالف من البنوك خالل سنة تراوحت نسبة الفائدة على اال

 (.% سنوياً 5إلى 

 
  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين -1515

 الحركة على صافي االلتزام كما يلي: كانت
  2014  2013 

 درهم  درهم  
     

 8.650.576  9.475.643  الرصيد كما في بداية السنة

 1.301.440  1.695.314  )حمل على المصاريف( يضاف: مخصص السنة

 (476.373)  (440.349)  المدفوع خالل السنة

 9.475.643  10.730.608  الرصيد كما في نهاية السنة

 
 وأخرىدائنة تأمين ذمم  -16
 2014  2013 

 درهم  درهم 
    

    ذمم دائنة ناتجة عن عقود تأمين واعادة تأمين:
 11.718.799  11.536.384 ة ذمم تجارية دائن

 2.460.087  174.420 أوراق دفع

 14.695.084  15.107.544 تأمينالالمطلوب لشركات 

 980.624  5.424.985 نتأميإعادة الالمطلوب لشركات 

 4.773.908  4.657.308 احتياطي اقساط محتجزة

    ذمم دائنة أخرى:
 5.267.057  3.553.024 مصاريف مستحقة ومخصصات
 10.500  10.500 توزيعات أرباح غير مطالب بها

 4.875.415  3.574.553 ذمم دائنة أخرى
 44.781.474  44.038.718 ذمم تأمين دائنة وأخرىاجمالي 



  3838    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" وأخرىدائنة تأمين ذمم  -16
 

تقوم الشركة بتطبيق سياسات معينة إلدارة المخاطر المالية  .يوم 90 معدل فترة السماح الممنوحة للشركة بلغ
 .خالل فترة السماحيتم سدادها التأكد من أن جميع اإللتزامات  بهدف

 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -17
  2014  2013 

 درهم  درهم  
     

     اجمالي اقساط التأمين المكتتبة
 160.875.603  160.839.331  اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

 (3.015.604)  (160.256)  (9التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة )ايضاح 
  160.679.075  157.859.999 

     اقساط اعادة التأمين

 (42.118.754)  (45.956.764)  اقساط اعادة التأمين
 989.974  2.428.781  (9التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة )ايضاح 

  (43.527.983)  (41.128.780) 
 116.731.219  117.151.092  صافي ايرادات اقساط التأمين

  
  
  

 أخرىو  ستثماراتايرادات إ -18
 2014  2013 
     درهم  درهم 

 بالقيمة العادلةاستثمارات مالية  أرباح غير محققة من)خسائر(/ 
 248.777  (3.400.367) (7من خالل األرباح والخسائر )ايضاح   

 أرباح من إستبعاد إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 878.316  1.498.804 األرباح والخسائر  

 مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود توزيعات أرباح إستثمارات
 3.536.472  8.058.688 الشامل األخرىالدخل   

 3.565.576  3.072.844 (6إيرادات من إستثمارات في ممتلكات )إيضاح 
 4.293  73.262 أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

 1.804.776  1.797.864 فوائد على ودائع بنكية
 3.789.447  2.447.091 (6ربح اعادة تقييم استثمارات في ممتلكات )ايضاح 

 9.375  78.720 إيرادات أخرى
 13.626.906  13.837.032 
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 للسنةالربح  -19
 تحميل ما يلي:بعد  للسنة الربح تم إظهار

 2014  2013 
     درهم  درهم 

 17.704.839  18.242.226 الموظفين تكلفة
 2.047.963  2.075.377 إستهالك ممتلكات ومعدات

 3.145.643  3.344.906 مصاريف إيجارات
 
 

 للسهم األساسيالربح  -20
 2014  2013 
     درهم  درهم 

 18.931.984  18.146.585  درهم –الربح للسنة 
 1.000.000  1.000.000  سهم -المتوسط المرجح لعدد االسهم 

 19  18  درهم –الربح األساسي للسهم 
 
 
  لعدد االسهم القائمةللسنة على المتوسط المرجح الربح األساسي للسهم وذلك بتقسيم صافي الربح  احتسابيتم. 

 
 

 وما يعادلهالنقد  -21
وفي البنوك باستثناء الودائع الثابتة ، يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق تدفقات النقديةالألغراض بيان 

لدى البنوك والتي تستحق بعد اكثر من ثالثة أشهر. ان النقد وما يعادله كما في نهاية السنة كما تم اظهاره في 
 الصلة في بيان المركز المالي كما يلي: النقدية يمكن تسويته مع البند ذو بيان التدفقات

 
  2014  2013 

 درهم  درهم  
     

(11وفي الصندوق )إيضاح  لدى البنوكأرصدة    79.164.695  60.231.966 
 (2.000.000)  (2.000.000)  ودائع مرهونة

 (41.000.000)  (43.287.430)  أشهر 3ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 
  33.877.265  17.231.966 
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 عامالت مع أطراف ذات عالقةتال -22
أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم ومن قبل  ،تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين

 .لمديرين الرئيسيينباإلضافة إلى ا تهاأسرهم والتي لديهم القدرة على التأثير في إدار 
 

 والمدرجة ضمن المطلوب / ألطراف ذات عالقة المطلوبة منكانت األرصدة  ،بيان المركز الماليفي تاريخ كما 
جمالي االدعاءات   كما يلي: موقوفةالمن حملة البوالص وا 

  2014  2013 
 درهم  درهم  
     

 1.177.758  813.825  مطلوب من حملة البوالص

 
 338.065  531.065  دعاءات موقوفةإجمالي إ

 
 

األطراف ذات العالقة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدًا. لم يتم أخذ أية ضمانات مقابل األرصدة  أرصدةإن 
حسابات مشكوك في تحصيلها  عنولم يتم ادراج اية مصاريف خالل السنة  المطلوبة من أطراف ذات عالقة

 ات عالقة.تتعلق باألرصدة المطلوبة من اطراف ذ
 
 :عامالتتال

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

  2014  2013 
 درهم  درهم  
     

 8.201.676  7.228.620  أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 

 551.936  1.692.218  مطالبات مسددة خالل السنة
 

 .طراف ذات العالقة طبقًا ألسعار متفق عليها مع اإلدارةيتم احتساب أقساط التأمين لأل
 

 :ومجلس اإلدارة العليا اإلدارة مكافأة
  2014  2013 

 درهم  درهم  
     

     اإلدارة العليا:
 6.127.227  6.596.803  مزايا قصيرة األجل
 615.955  647.805  مزايا طويلة األجل

 1.350.000  975.000  مخصص اجتماعات مجلس اإلدارة
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 المحتملةالمطلوبات  -23
  2014  2013 

 درهم  درهم  
     

 6.790.765  10.858.377  خطابات ضمان
 100.000  --  إلتزامات رأسمالية

 
 

 مخاطر التأمين -24
تتمثل مخاطر أي عقد تأمين في امكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من مبلغ االدعاء المتعلق بذلك 

 الحدث وذلك نظرًا لطبيعة عقد التأمين حيث المخاطر متقلبة وغير متوقعة.
 

فإن  ،االحتماالت للتسعير واالحتياطيحيث يمكن تطبيق نظرية  ،بالنسبة لعقود التأمين المتعلقة بفئة تأمينية
المخاطر األساسية التي تواجه الشركة هي أن اإلدعاءات المتكبدة والدفعات المتعلقة بها قد تزيد عن القيمة الدفترية 

ن أحداث التأمين غير إ .إذا كانت إمكانية وخطورة اإلدعاءات أكبر من المتوقعهذا قد يحدث و  ،إللتزامات التأمين
 التقديرات قد تختلف عن االحصائيات المتعلقة بها. وعليه فإن ختلف من سنة ألخرى ثابتة وت

 
أنه كلما كانت عقود التأمين متشابهة كلما قاربت التوقعات معدل الخسارة الفعلية. كما أن وجود  الخبرةأظهرت 

لقد قامت الشركة  ية للتأمين.تنويع في مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها تؤدي إلى إنخفاض احتماالت الخسارة الكل
بتطوير خطة إكتتاب التأمين لديها لتضمن تنويع مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها وتوزيعها على أنواع التأمين 
المختلفة مما يساعد على تخفيض الخسائر التي قد تنتج من إدعاءات التأمين إذا ما تم التركيز على فئة تأمين 

 .معينة
 

ة المخاطر من خالل استراتيجيتها للتأمين، ترتيبات اعادة التأمين المناسبة والمعالجة العملية تقوم الشركة بادار 
للمطالبات. إن استراتيجية التأمين تقوم على محاولة التأكد من أن مخاطر التأمين متالئمة مع نوع وقيمة 

 طريقة اإلختيار األفضل.المخاطرة، طبيعة الصناعة والمنطقة الجغرافية. يتم وضع حدود للتأمين لدعم 
 

 تكرار ومبالغ المطالبات 24-1
للشركة الحق في عدم تجديد بوالص التأمين، إعادة تسعير المخاطر، فرض مبالغ يتحملها المؤمن له وكذلك تملك 
الحق في رفض الدفعات المتعلقة بمطالبات ناتجة عن اإلختالس. كذلك يحق للشركة بموجب عقود التأمين أن 

 اف أخرى لدفع جزء أو كل المطالبة.تالحق أطر 
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 "تتمة" تكرار ومبالغ المطالبات 24-1
 

الل الممتلكات بما فيها المحتويات المؤمن عليها، وتظهر بوليصة يتم التأمين على الممتلكات بالرجوع إلى قيمة إح
التأمين الحد األعلى للمبلغ المطلوب تسديده نتيجة للمطالبة المقدمة عند وقوع الحدث المؤمن عليه. إن العوامل 

التعويض عن الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات تتمثل في تكلفة إعادة بناء الممتلكات، تكلفة اإلحالل أو 
محتويات الممتلكات وكذلك الوقت المطلوب إلعادة إستئناف األعمال المنقطعة. تقسم المخاطر التي تتعرض لها 
الممتلكات إلى أربعة أنواع هي: الحريق، إنقطاع األعمال، الدمار الناتج عن الكوارث الجويـة، والسرقة. إن 

لمناطق التي تمارس الشركة فيها نشاطها. كما تعمل الشركة المخاطر الناتجة عن عقود التأمين غير مركزة في ا
 على الموازنة ما بين تأمين الممتلكات الشخصية والممتلكات التجارية من خالل محفظة التأمين للشركة ككل.

 
ز تتضمن ترتيبات إعادة التأمين زيادة التغطية وتغطية الكوارث. إن أثر ترتيبات إعادة التأمين يظهر في عدم تجاو 

درهم في حال تقديم مطالبة من أي حامل  500.000الخسارة التي من الممكن أن تتكبدها الشركة عن مبلغ 
بوليصة بشكل منفرد. للشركة وحدات فنية لتقدير المطالبات تعمل على الحد من المخاطر المحيطة بالمطالبات. 

ن خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبات. تقوم هذه الوحدات بالتحقيق ورفع التوصيات بالطرق المناسبة التي م
يتم مراجعة المخاطر بشكل منفرد مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات ويتم تعديلها لتعكس أحدث المعلومات 
عن الحقائق الكامنة، القوانين الحالية، الشروط واألحكام التعاقدية وغيرها من العوامل. تقوم الشركة بإدارة ومتابعة 

 مطالبات بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد تنتج عن تطورات غير متوقعة.تسديد أي 
 

 مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية 24-2
تستحق مطالبات التأمين عند وقوع الحدث المؤمن عليه. إن الشركة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها في 

ترة عقد التأمين، حتى إذا ما تم إكتشاف تلك الخسارة بعد إنتهاء مدة عقد التأمين. نتيجة لذلك حال وقوعها خالل ف
فإن تسوية المطالبات تتم على فترة زمنية طويلة ولذلك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها. 

أكبر في اإلفتراضات غير المؤكدة بصفة عامة، إن تقدير المطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها يخضع لقدر 
 مقارنة مع تقدير تكلفة تسوية المطالبات التي تم إبالغ الشركة عنها حيث المعلومات المتعلقة بها تكون متوفرة.

 
إن المطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها قد ال تظهر للمؤمن حتى سنوات عديدة بعد وقوع الحادث الذي أدى إلى 

لممكن أن تنتج إلتزامات كبيرة عن بعض عقود التأمين فيما يتعلق بالمطالبات المستحقة وغير تلك المطالبة. من ا
المبلغ عنها، هذا وقد ينتج فرق كبير ما بين التقديرات األولية والنتائج النهائية لبعض عقود التأمين وذلك بسبب 

لتزامات الناشئة عن تكلفة المطالبات المبلغ وجود درجة عالية من الصعوبة في تقدير تلك اإللتزامات. عند تقدير اإل
عنها وغير المدفوعة بعد، تقوم الشركة باألخذ بعين اإلعتبار المعلومات المتاحة المتعلقة من مقدري الخسائر 

 والمعلومات المتعلقة بتكلفة مطالبات مشابهة لها في الخصائص تم تسويتها خالل الفترات السابقة.
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 "تتمة" مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية 24-2

 
رها بشكل منفصل لتفادي تأثير أي تطورات وأحداث يتم تقييم المطالبات الكبيرة كل حالة على حدة أو يتم تقدي

 متعلقة بها من التأثير على باقي المطالبات.
 

إن التكلفة المقدرة لتسوية المطالبات تتضمن المصاريف المباشرة الواجب دفعها إلتمام التسوية بعد خصم أي مبالغ 
راءات المعقولة لضمان أن لديها المعلومات متوقع استردادها من تلك المطالبة. تقوم الشركة بالقيام بجميع اإلج

المناسبة فيما يتعلق باإلدعاءات المقامة ضدها. نظرًا لألخذ بتقديرات غير مؤكدة عند تكوين مخصص اإلدعاءات 
 فإنه من المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية في تقدير اإللتزام عن اإللتزام الذي تم تقديره في المرحلة األولى.

 
مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة بها. باإلضافة لذلك فإن  إن مبالغ

عقود التأمين تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها 
 كما في تاريخ بيان المركز المالي.

 
إتباع عدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات، وهذا يوفر درجة أكبر من حيثما امكن، تقوم الشركة ب

الفهم وتعزيز الخبرة السابقة في تقدير المخصصات. إن التقديرات المستنبطة بناًء على طرق مختلفة تساعد على 
التأمين ومدى تطور  توقع النتائج الممكنة. إن أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ في عين اإلعتبار خصائص نوع

 الحوادث لكل سنة.
 

عند إحتساب التكلفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة )المبلغ وغير المبلغ عنها( تقوم الشركة بإستخدام آليات 
تقدير تعتبر مزيج ما بين اإلعتماد على تقدير نسبة الخسارة والتقدير بناًء على الخبرة السابقة للمطالبات الفعلية 

ام معادلة يتم اإلعتماد فيها على الخبرة السابقة للمطالبات الفعلية. إن التقدير المبدئي لنسبة الخسارة تعتبر بإستخد
فرضية مهمة في آليات التقدير حيث تعتمد على الخبرة السابقة، بعد األخذ بعين اإلعتبار عوامل مثل تغير أسعار 

 ل الفترات الزمنية السابقة.ت خالأقساط التأمين، الخبرة السوقية وتضخم المطالبا
 

 فيما يلي تحليل مبدئي لنسب الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة باألقساط المكتسبة للسنة الحالية والسنة السابقة.
 

      2013  2014  نوع الخطر
 %85-80  %95-90  تأمينات السيارات

 %45-40  %40-35  تأمينات أخرى
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 الخطوات المتبعة في تحديد اإلفتراضات 24-3
إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى صعوبة تحليل حساسيتها 

الداخلية المستمدة في معظمها من تقارير المطالبات ربع السنوية  تبشكل كمي. يتم األخذ في عين اإلعتبار البيانا
وكذلك فرز عقود التأمين المنفذة كما في تاريخ بيان المركز المالي وذلك بهدف إستخالص بيانات عقود التأمين 

في القطاع الذي تمارس به الشركات المؤمنة نشاطها وكذلك  القائمة. تقوم الشركة بمراجعة العقود الفردية وبخاصة
المتعلقة بالمطالبات والتي  تالمطالبات الفعلية السنوية. تقوم الشركة بإستخدام هذه المعلومات لوضع السيناريوها

 يتم إستخدامها في تقدير العدد النهائي للمطالبات.
 

دث السنة لكل نوع من أنواع التأمين، على تقييم اآللية التي تعتبر يتم اإلعتماد في إختيار النتائج المعمول بها لحوا
األنسب لمالحظة التطور التاريخي. في حاالت معينة، فإن ذلك يعني أنه تم إختيار آليات مختلفة أو مزيج من 

 اآلليات للحوادث الفردية أو لمجموعة من الحوادث للسنة في نفس نوع التأمين.
 

 ينتركز مخاطر التأم 24-4
 أنشطتها التأمينية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. جميعتمارس الشركة 

 

 تتمثل مخاطر التأمين قبل وبعد إعادة التأمين بالنسبة لتأمين السيارات والتأمينات األخرى فيما يلي:
 
 2013ديسمبر  31للسنة المنتهية في  2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
تأمينات 
 المجمــوع تأمينات أخرى السيارات

 تأمينات
 المجمــوع تأمينات أخرى السيارات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 30.233.675 27.839.518 2.394.157 33.728.089 31.151.432 2.576.657 المؤمن عليه إجمالي
 6.938.356 4.652.016 2.286.340 7.755.211 5.353.611 2.401.600 المؤمن عليه صافي

 
 مخاطر إعادة التأمين 24-5

كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى، ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن المطالبات 
 التأمينية الكبيرة، تقوم الشركة ضمن أعمالها اإلعتيادية بالدخول في إتفاقيات إعادة تأمين مع أطراف أخرى.

 

لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات  هاتعرضولتقليل 
نشطة أو األة و ن الناتجة عن المناطق الجغرافيامخاطر اإلئتم يزإعادة التأمين التي تتعامل معها ورصد ترك
لصادرة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه إن عقود إعادة التأمين ا المكونات اإلقتصادية المماثلة لتلك الشركات.

حملة بوالص التأمين، ونتيجة لذلك تبقى الشركة ملتزمة بالمطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معيدي 
 التأمين من الوفاء بإلتزاماتهم وفقًا لعقود إعادة التأمين.
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 حساسية أرباح وخسائر التأمين 24-6

 2014ديسمبر  31مليون درهم من أرباح الشركة للسنة المنتهية في  11.7تساهم العمليات التأمينية بما يقارب 
باب جوهرية تستدعي اإلعتقاد بوجود تغير مادي على ربحية مليون درهم(. ال يوجد أيـة أس 12.6: 2013)

 التأمين، وذلك لألسباب التالية:
 

%( والتي جاءت في معظمها من نوع واحد من 28: 2013% )30تحتفظ الشركة بنسبة مخاطر عامة بمعدل 
تم تغطيتها  %(. إن مخاطر تأمين السيارات95: 2013% )93التأمين )تأمين السيارات( حيث نسبة اإلحتفاظ 

 بشكل كاٍف من خالل إتفاقية فائض الخسارة مع شركات إعادة التأمين.
 

ناتجة بشكل . هذه العموالت مليون درهم( 17.6: 2013)مليون درهم  17 مبلغ العموالت المكتسبة صافيبلغ 
 .رئيسي من معيدي التأمين وهي تمثل مصدر دخل ثابت ومستمر للشركة

 
%( من حجم أعمال التأمين وكذلك 41: 2013% )43منخفضة تبلغ  ةمخاطر  سبةنظرًا إلحتفاظ الشركة بن

فإن الشركة تعتبر نسبة صافي الخسارة  ،نسبة االحتفاظ العالية وذ في تأمين السياراتلمخاطر ل التعرض لمحدودية
 نسبة معقولة وال ترى أية أسباب قد تؤثر جوهريًا على%( 70% إلى 65من : 2013% )70% إلى 65من 

 .صافي أرباح التأمين
 

 إدارة مخاطر رأس المال - 25
 تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها فيما يلي:

اإللتزام بمتطلبات رأس مال شركات التأمين كما وردت في القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  -
تقوم الشركة بإدارة رأسمالها على أساس  .في شأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله 2007( لسنة 6رقم )

 الحد األدنى لرأس المال القانوني كما هو موضح في الجدول أدناه.
ضمان قدرة الشركة على اإلستمرار وبالتالي قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد األرباح وتقديم المنافع لذوي  -

 العالقة بالشركة.

تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقة توفير العائد المناسب للمساهمين من خالل  -
 بتلك العقود.

 
إن المشرع المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة يحدد الحد األدنى لرأس المال ونوعه الذي يجب أن تحتفظ 

د األدنى لرأس به الشركة، باإلضافة إلى مطلوبات عقود التأمين. يجب اإلحتفاظ في أي وقت خالل السنة بالح
 )كما هو موضح في الجدول أدناه(. المال المطلوب
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 .رأس مال الشركة ومجموع رأس المال المحتفظ بهيتضمن الجدول أدناه ملخص الحد األدنى المطلوب ل
 

  2014  2013 
      درهم  درهم  
 100.000.000  100.000.000  مجموع رأس المال المحتفظ به

 100.000.000  100.000.000  الحد األدنى القانوني لرأس المال
 

 سنة:كما في نهاية ال نسبة صافي المديونية الى حقوق المساهمينفيما يلي 
 

 2014  2013 

     درهم  درهم 

 29.548.190  21.120.896 المديونية ) أ (

 (60.231.966)  (79.164.695) (11أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق )إيضاح 

 (30.683.776)  (58.043.799) عجز المديونية عن األرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 193.286.575  214.887.769 حقوق المساهمين )ب(

 --  -- نسبة صافي المديونية الى حقوق المساهمين
 

 (.14في االستالف من البنوك )إيضاح  المديونية) أ ( تتمثل 
 )ب( تشتمل حقوق المساهمين على رأس المال واإلحتياطيات.

 
 األدوات المالية -26

موجودات عقود إعادة  ،ا الماليةتتعرض الشركة إلى هامش من المخاطر المالية من خالل موجوداتها ومطلوباته
التأمين ومطلوبات عقود التأمين. إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة تتمثل في إمكانية عدم كفاية 

اإللتزامات الناشئة عن كل من عقود التأمين لسداد  المقبوضات المتعلقة بإستثماراتها على األمد الطويل
 ،تتمثل في كل من مخاطر معدل سعر الفائدة ،ر أهمية لهذه المخاطر الماليةواإلستثمارات. إن العناصر األكث

 مخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر اإلئتمان. ،مخاطر أسعار أدوات الملكية
 

إن تلك المخاطر تنشأ بسبب عدم وجود قيود فيما يتعلق بتغير كل من سعر الفائدة، العمالت وأدوات الملكية حيث 
ا إلى مخاطر عامة وخاصة نتيجة لحركات السوق. إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة تتعرض جميعه

لتزاماتها، تتمثل في مخاطر معدل سعر الفائدة ومخاطر أسعار أدوات الملكية.  بسبب طبيعة إستثماراتها وا 
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 أهم السياسات المحاسبية 
حول البيانات المالية بيان السياسات واألسس المحاسبية الهامة المتبعة بشكل تفصيلي بما  3تم في إيضاح رقم 

 ت الموجودات والمطلوبات وأدوات الملكية.فيها أسس اإلعتراف باإليرادات والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئا
 

 تصنيف األدوات المالية
 

 موجودات مالية
 2014ديسمبر  31

  
قروض وذمم 

 مدينة

مالية بالقيمة إستثمارات 
العادلة من خالل األرباح 

 والخسائر

استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل بنود 
 المجموع الدخل الشامل األخرى

 درهــم رهــمد درهــم درهــم  
     

 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من
 157.282.279 157.282.279 -- -- األخرىخالل بنود الدخل الشامل   

 10.000.000 -- -- 10.000.000 وديعة الزامية
 32.609.055 -- -- 32.609.055 ذمم تأمين مدينة وأخرى

 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
 8.121.620 -- 8.121.620 -- ألرباح والخسائرخالل ا  

 79.164.695 -- -- 79.164.695 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق
     
 121.773.750 8.121.620 157.282.279 287.177.649 
 

 2013ديسمبر  31

  
 قروض وذمم

 مدينة

إستثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح 

 والخسائر

الية بالقيمة استثمارات م
العادلة من خالل بنود 
 المجموع الدخل الشامل األخرى

 درهــم درهــم درهــم درهــم  
     

 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
 164.472.026 164.472.026 -- -- األخرىخالل بنود الدخل الشامل   

 6.000.000 -- -- 6.000.000 وديعة الزامية
 42.388.637 -- -- 42.388.637 أخرىذمم تأمين مدينة و 

 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
 3.818.850 -- 3.818.850 -- خالل األرباح والخسائر  

 60.231.966 -- -- 60.231.966 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق
     
 108.620.603 3.818.850 164.472.026 276.911.479 



  4848    ش. م. ع.ش. م. ع.  لتأمينلتأمينشركة الفجيرة الوطنية لشركة الفجيرة الوطنية ل

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة"األدوات المالية  -26

 
 "تتمة"تصنيف األدوات المالية 

 
 مقاسة بالتكلفة المطفأة – المطلوبات المالية

  20142014  20132013  
        درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  

 29.548.190 21.120.896 استالف من البنوك
    44.781.474 44.038.718 ذمم تأمين دائنة وأخرى

 65.159.614 74.329.664 
 
 

 لقيمتها العادلة. مقاربةً إن اإلدارة تعتبر القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة في البيانات المالية 
 

 قياس القيمة العادلة
 

 :والمطلوبات المالية كما يلييتم تحديد القيمة العادلة للموجودات 
  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع أحكام وشروط موحدة والتي يتم تداولها في

 .أسواق نشطة، بالرجوع إلى أسعار السوق المدرجة

 ولة، إستنادًا إلى يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقًا لنماذج التسعير المقب
تحليل صافي التدفقات النقدية بناًء على األسعار الحالية المعمول بها في المعامالت والصفقات المتعلقة 

 باألدوات المالية المشابهة.
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 "تتمة" قياس القيمة العادلة
 

 القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر 
الجـدول التـالي  يبـين. كمـا فـي تـاريخ بيـان المركـز المـاليالماليـة للشـركة بالقيمـة العادلـة  موجوداتيتم قياس بعض ال

 :ت حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات الماليةمعلوما

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية
التسلسل الهرمي 
 للقيمة العادلة

أساليب التقييم 
 والمدخالت الرئيسية

هامة مدخالت 
 غير قابلة للرصد

العالقة بين المدخالت 
للرصد  قابلة غير ال

 للقيمة العادلة

 
 ديسمبر 31

2014 
 ديسمبر 31

2013     
            ألف درهـــــــم ألف درهــــــم 

إستثمارات في أسهم 
بالقيمة  –مدرجة 

العادلة من خالل 
بنود الدخل الشامل 

 األخرى 

أسعار العرض في  المستوى األول 152.758 138.919
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
صناديق االستثمار 

 المشتركة
طريقة تقييم صافي  الثالث ىالمستو  3.985 4.399

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، 

 فعت القيمة العادلةارت

       
إستثمارات في أسهم 
 –غير مدرجة 

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

طريقة تقييم صافي  الثالث ىالمستو  7.729 13.964
الموجودات لعدم توفر 
معلومات عن السوق 
ومعلومات مالية 
مماثلة. تم تحديد قيمة 
صافي األصول بناًء 

ومات على أحدث معل
مالية تاريخية/مدققة 

 متوفرة

صافي قيمة 
 الموجودات

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

       
استثمارات في اسهم 

بالقيمة  –مدرجة 
العادلة من خالل 
 األرباح أو الخسائر 

أسعار العرض في  المستوى األول 3.819 8.122
 نشطةاألسواق ال

 ال ينطبق ال يوجد
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 "تتمة" قياس القيمة العادلة
 

 لقيمة العادلةالتسلسل الهرمي ل
ت المالية التي يتم قياسها الحقًا على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى يبين الجدول التالي تحليل األدوا

 .القيمة العادلةامكانية تحديد على أساس  3إلى  1ثالثة مستويات من 
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة

 وبات المتطابقة.للموجودات والمطل

  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 

 مباشرة )المستقاة من األسعار(.

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

         2014ديسمبر  31
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
           درهــم درهــم درهــم درهــم  

 بالقيمـة العادلـة مـنات مالية موجود
                   خالل االرباح والخسائر

  8.121.6208.121.620  ----  ----  8.121.6208.121.620 استثمارات مدرجة
موجودات مالية بالقيمـة العادلـة مـن 

         خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 138.919.783 -- -- 138.919.783 استثمارات مدرجة

 4.398.512 4.398.512 -- -- صناديق االستثمار المشتركة
 13.963.984 13.963.984 -- -- استثمارات غير مدرجة
 89.403.946 89.403.946 -- -- استثمارات في ممتلكات

 147.041.403 -- 107.766.442 254.807.845 
         

         2013ديسمبر  31
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
           درهــم درهــم درهــم درهــم  

موجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن 
                   خالل االرباح والخسائر

  3.818.8503.818.850  ----  ----  3.818.8503.818.850 استثمارات مدرجة
موجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن 

         خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 152.758.204 -- -- 152.758.204 استثمارات مدرجة

 3.985.082 3.985.082 -- -- صناديق االستثمار المشتركة
 7.728.740 7.728.740 -- -- استثمارات غير مدرجة
 86.956.855 86.956.855 -- -- استثمارات في ممتلكات

 156.577.054 -- 98.670.677 255.247.731 
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 "تتمة"قياس القيمة العادلة 
 

 "تتمة" لقيمة العادلةالتسلسل الهرمي ل
 

قياسها بالقيمة . ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب خالل السنة المختلفة لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات
 .لجدول أعالهفي ايضاحات وبالتالي لم يتم إدارج أية إ ،العادلة

 
  تسوية المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة

 كالتالي:كانت قياسها بالقيمة العادلة  التي يتمللموجودات المالية  الثالثتسوية الحركات في المستوى 
  2014  2013 

      درهـم  درهـم  
 14.978.619  11.713.822  الرصيد كما في بداية السنة

      (3.264.797)  6.648.674  معترف بها في بنود الدخل الشامل األخرى (خسائر/) أرباح
  18.362.496  11.713.822  

 مخاطر السوق
إن نشاط الشركة يعرضها إلى مخاطر مالية متعلقة بالتغيرات التي تطرأ على أسعار العمالت األجنبية وعلى 

 .اتوأسعار االستثمار  معدالت أسعار الفائدة
 

 يتم قياس مخاطر السوق التي تتعرض لها الشركة بواسطة تحليل الحساسية.
 

لم يطرأ أي تغير على مخاطر السوق التي تتعرض لها الشركة أو على الطريقة التي يتم من خاللها إدارة وقياس 
 .المخاطر

 
 مخاطر أسعار تحويل العمالت األجنبية

ير أسعار تحويل العمالت حيث أن جميع الموجودات والمطلوبات ال يوجد مخاطر جوهرية على الشركة متعلقة بتغي
حيث أن  ،عمالت مجلس التعاون الخليجي أو بالدوالر األمريكيو المالية متمثلة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة 
 .سعر صرف الدرهم ثابت مقابل تلك العمالت

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

 31والقروض البنكية. كما في  كو لدى البنالثابتة لفائدة على الودائع عر الفائدة تتعلق بأسعار اـإن مخاطر س
% 0.75: من 2013% سنويًا )3.5% الى 0.75، تراوحت أسعار الفائدة على الودائع البنكية من 2014ديسمبر 

% 4: من 2013% سنويًا )5% الى 4% سنويًا( وقد بلغ سعر الفائدة على االستالف من البنوك من 3.5الى 
 % سنويًا(.5 الى
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 "تتمة" مخاطر أسعار الفائدة 
 

أنها تحمل فائدة حيث تحمل ية التي ان الشركة غير معرضة لمخاطر اسعار الفائدة وذلك فيما يتعلق بأصولها المال
 معدل فائدة ثابت.

 

نقطة أساس عن مستوى سعر الفائدة  50في حال ارتفاع / إنخفاض سعر الفائدة على االستالف من البنوك بنسبة 
خالل السنة وفي ظل ثبات المتغيرات األخرى، فإن أثر ذلك يتمثل في إنخفاض / ارتفاع صافي أرباح الشركة 

 درهم(. 147.741: مبلغ 2013درهم ) 105.604بمبلغ  2014ديسمبر  31هية في للسنة المنت
 

 ال يوجد تغير جوهري على حساسية الشركة ألسعار الفائدة، مقارنة بالسنة السابقة.
 

 طر أسعار السوقمخاإدارة 
تــي تعــزى ألســباب ل هــذه المخــاطر احتمــال التغييــر فــي قيمــة أدوات ماليــة نتيجــة للتقلبــات فــي أســعار الســوق، والتمثــ

م. إن الشـركة معرضـة لمخـاطر ل عـاكبشـتعود إلى أداة مالية معينة أو للجهة المصدرة لها أو لسوق األوراق المالية 
أدوات ماليــــة مدرجــــة، وتعمــــل الشــــركة علــــى تخفــــيض هــــذه المخــــاطر وذلــــك بتنويــــع  يفــــالســــوق نتيجــــة الســــتثمارها 

لك تقوم اإلدارة بمتابعة فعالـة للعناصـر الرئيسـية التـي تـؤثر علـى االستثمارات ومتابعة تطورات السوق، إضافة إلى ذ
 المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها. ءدااأل األسهم وحركة السوق ويشمل ذلك تحليل

 

% بالزيادة أو النقص كما هو مفترض 10كما بتاريخ بيان المركز المالي، إذا ما تغيرت أسعار اإلستثمارت بنسبة 
 ل ثبات جميع المتغيرات األخرى:أدناه وفي ظ

  درهم( وذلك فيما يتعلق  381.885: 2013درهم ) 812.162فإن ربح الشركة سيزيد / ينقص بمبلغ
 باستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر.

  علق مليون درهم( وذلك فيما يت 16: 2013مليون درهم ) 15.72الدخل الشامل سيزيد / ينقص بمبلغ
 باستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

 

 اإلفتراضات وطرق إختبار الحساسية 
 .تم إعداد تحليل الحساسية بناء على أسعار اإلستثمارات كما بتاريخ بيان المركز المالي 

  عن القيمة السوقية 10بنسبة كما بتاريخ بيان المركز المالي، إذا ما زادت أو نقصت أسعار اإلستثمارات %
بشكل موحد لجميع اإلستثمارات وذلك في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى، فإن أثر ذلك على أرباح أو 

 خسائر الشركة وكذلك على حقوق المساهمين تم توضيحه فيما تقدم.

  لتغير من الممكن % كتغير في أسعار اإلستثمارات لتعطي تقييم واقعي حيث أن ذلك ا10تم إستخدام نسبة
 وقوعه.



  5353    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة""تتمة" األدوات المالية -26

 
 مخاطر اإلئتمان

تها التعاقدية والذي ينتج عنه تشير مخاطر اإلئتمان عدم قدرة الجهات األخرى المدينة للشركة على تسديد إلتزاما
 خسارة مالية للشركة.

 
 تتعرض الشركة إلى مخاطر اإلئتمان تحديدًا فيما يلي:

 حصة معيدي التأمين من إلتزامات التأمين. -
 المبالغ المستحقة من معيدي التأمين عن إدعاءات تم دفعها. -

 المبالغ المستحقة من حاملي البوالص. -

 لتأمين.المبالغ المستحقة من وسطاء ا -
 

تتبنى الشركة سياسة تقوم على إبرام إتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة 
التي من الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك اإللتزامات. تقوم الشركة بمراقبة مدى تعرضها لمخاطر 

ألخرى في العقود الموقعة، باإلضافة إلى أنه يتم التأكد من أن اإلئتمان وكذلك مستوى المالءة المالية لألطراف ا
القيمة التراكمية لإلئتمان موزعة على أطراف موافق عليها من قبل اإلدارة. يتم مراقبة مخاطر اإلئتمان التي من 

قبل اإلدارة  الممكن أن تتعرض لها الشركة بمتابعة حدود اإلئتمان الممنوحة حيث يتم مراجعتها والموافقة عليها من
 بشكل سنوي.

 
يتم اإلستعانة بإعادة التأمين في إدارة مخاطر التأمين، وذلك بدون إسقاط إلتزام الشركة الناشئ عن كونها طرف 
أساسي في عقد التأمين )الجهة المؤمنة(. في حال عجزت شركة إعادة التأمين عن تسديد أي مطالبة مستحقة فإن 

المطالبة لحامل البوليصة. يتم األخذ في عين اإلعتبار الجدارة اإلئتمانية لمعيدي  الشركة تبقى ملتزمة بتسديد تلك
 التأمين بشكل سنوي وذلك من خالل مراجعة أوضاعهم المالية قبل توقيع أي عقد. 

 
تحتفظ الشركة بسجالت تحتوي على البيانات التاريخية للدفعات المحصلة من حاملي بوالص التأمين األساسية 

كما يتم إدارة المخاطر اإلئتمانية لألطراف التعاقدية  .تم التعامل معهم في إطار النشاط اإلعتيادي للشركةوالذي ي
 .إن وجدت ،بشكل فردي من خالل طرق أخرى مثل اإلحتفاظ بحق تسوية الحسابات المدينة بالدائنة لذلك الطرف

مخصصات اإلنخفاض في قيمة ذمم التأمين  تقوم إدارة المعلومات بتزويد الشركة بتقارير تحتوي على تفاصيل
يتم تجميع المخاطر اإلئتمانية المتعلقة بحاملي البوالص كأفراد وكمجموعات  .الحقاً  المشطوبةالمدينة واألرصدة 

خضاعها لنظم المراقبة المستمرة تقوم الشركة بإعداد تحليل مالي عند وجود مخاطر إئتمانية كبيرة متعلقة  .وا 
 .األفراد أو المجموعاتبحاملي البوالص 
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 "تتمة" مخاطر اإلئتمان

 
قطاعات والمناطق الجغرافية. يتم تقييم تتألف ذمم التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء موزعة على مختلف ال

 المحفظة اإلئتمانية بشكل مستمر بناًء على الوضع المالي لذمم التأمين المدينة.
 

يوجد تركز هام لمخاطر اإلئتمان بالشركة نتيجة التعامل مع عدد كبير من العمالء واألطراف التعاقدية. تعتبر ال 
لخصائص إذا كانت مؤسسات متعلقة ببعضها. إن تركز مخاطر اإلئتمان الشركة بأن األطراف التعاقدية لها نفـس ا

% من مجموع الموجودات المالية في أي وقت من السنـة. إن مخاطر اإلئتمان على األموال السائلة 20لم يتعدى 
ية محدودة وذلك ألن حسابات الشركة لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات مسجلة في دولة االمارات العرب

 المتحدة.
 

تتمثل أقصى مخاطر إئتمانية ممكن أن تتعرض لها الشركة في القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في 
 البيانات المالية بصافي قيمتها بعد خصم خسائر اإلنخفاض في القيمة.

 
 مخاطر السيولة

جلس اإلدارة الذي أنشأ إطارًا مالئمًا إلدارة تقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق بإدارة مخاطر السيولة على عاتق م
مخاطر السيولة، وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير، متوسط، طويل األمد للشركة. باإلضافة إلى 
متطلبات إدارة السيولة، تقوم إدارة الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خالل اإلحتفاظ بإحتياطيات مناسبة من خالل 

 المالية. تبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة إستحقاق الموجودات والمطلوباالمراق
 

على  اً يوضح الجدول التالي ملخص إلستحقاق األدوات المالية. يتم تحديد اإلستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بناء
. تقوم اإلدارة بمراقبة إستحقاق األدوات المالية ركز الماليبيان المالمدة المتبقية إلستحقاق األداة المالية من تاريخ 

 بهدف التأكد من توفر السيولة المناسبة في الشركة.
 

بناًء على ترتيبات الدفعات  بيان المركز الماليفيما يلي إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في تاريخ 
 :التعاقدية
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 "تتمة" السيولةمخاطر 
 المجمــوع يوم 365أكثر من  يوم 365 – 181 يوم 180 – 91 يوم 90 - 30 يوم 30أقل من  

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
              2014ديسمبر  31

       موجودات مالية
 157.282.279 157.282.279 -- -- -- -- بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 10.000.000 10.000.000 -- -- -- -- الزامية وديعة
 32.609.055 -- 3.907.086 5.011.763 12.923.159 10.767.047 ذمم تأمين مدينة وأخرى

 8.121.620 -- -- 8.121.620 -- -- بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
 27.340.955 -- -- -- -- 27.340.955 بدون فوائد  –أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 
 51.823.740 -- 44.287.431 -- 1.695.031 5.841.278 بفوائد  –أرصدة لدى البنك وفي الصندوق 

 43.949.280 14.618.190 13.133.383 48.194.517 167.282.279 287.177.649 
              مطلوبات مالية

 44.038.718 -- 12.081.344 4.942.734 14.768.382 12.246.258 ذمم تأمين دائنة وأخرى
 21.120.896 12.300.759 4.456.894 2.192.733 1.452.353 718.157 استالف من البنوك

 12.964.415 16.220.735 7.135.467 16.538.238 12.300.759 65.159.614 
              2013ديسمبر  31

              موجودات مالية
 164.472.026 164.472.026 -- -- -- -- بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 6.000.000 6.000.000 -- -- -- -- وديعة الزامية
 42.388.637 -- 8.167.915 11.919.319 12.227.926 10.073.477 مين مدينة وأخرىذمم تأ

 3.818.850 -- -- 3.818.850 -- -- بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
 8.018.189 -- -- -- -- 8.018.189 بدون فوائد  –أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 
 52.213.777 -- 29.000.000 2.000.000 21.213.777 -- وائد بف –أرصدة لدى البنك وفي الصندوق 

 18.091.666 33.441.703 17.738.169 37.167.915 170.472.026 276.911.479 
              مطلوبات مالية

 44.781.474 -- 12.682.597 2.403.278 16.772.062 12.923.537 ذمم تأمين دائنة وأخرى
 29.548.190 21.120.896 4.256.727 2.095.420 1.393.340 681.807 استالف من البنوك

 13.605.344 18.165.402 4.498.698 16.939.324 21.120.896 74.329.664 
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    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 يةمعلومات قطاع -27
 تتمثل أعمال الشركة في قطاعين أساسيين:

أعمال التأمين العام وتشمل جميع أنواع التأمين العام والتي تتضمن تأمين الحريق، التأمين البحري، تأمين 
السيارات والحوادث العامة وأخرى. تتم جميع أعمال التأمين داخل دولة األمارات العربية المتحدة باستثناء أعمال 

 ين والتي تتم بشكل أساسي مع شركات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.إعادة التأم
 

أعمال اإلستثمارات وتشمل اإلستثمارات في أسهم محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وودائع بنكية ألجل، 
ستثمارات في أوراق مالية أخرى.  إستثمارات في ممتلكات، إستثمارات بغرض المتاجرة وا 

 
 وجد أي معامالت بين قطاعات األعمال المختلفة.ال ت
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 معلومات قطاعية -27
 
  20142014  20132013  
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  
                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  هــمهــمدر در   

  116.731.219116.731.219  ----  116.731.219116.731.219  117.151.092117.151.092  ----  117.151.092117.151.092  صافي ايرادات اقساط التأمينصافي ايرادات اقساط التأمين
  ((97.944.14597.944.145))  ----  ((97.944.14597.944.145))  ((98.504.73798.504.737))  ----  ((98.504.73798.504.737))  صافي المطالبات المتكبدةصافي المطالبات المتكبدة
  17.631.80817.631.808  ----  17.631.80817.631.808  17.0817.081.0841.084  ----  17.081.08417.081.084  صافي العموالت المكتسبةصافي العموالت المكتسبة

  13.837.03213.837.032  13.837.03213.837.032  ----  13.626.90613.626.906  13.626.90613.626.906  ----  استثمارات واخرىاستثمارات واخرى  ايراداتايرادات
  26.437.69526.437.695  13.837.03213.837.032  12.600.66312.600.663  302302..326326..2525  13.626.90613.626.906  1111.699.396.699.396  نتائج القطاعنتائج القطاع

  ((7.505.7117.505.711))      ((717717..179179..77))      تكاليف غير موزعة )بالصافي(تكاليف غير موزعة )بالصافي(
  18.931.98418.931.984      18.146.58518.146.585      للسنةللسنةالربح الربح 

              
  20132013ديسمبر ديسمبر   3131كما في كما في   20142014  ديسمبرديسمبر  3131كما في كما في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  
                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  

  403.925.998403.925.998  307.4307.461.50861.508  96.464.49096.464.490  401.683.903401.683.903  306.631.585306.631.585  95.052.31895.052.318  موجودات القطاعموجودات القطاع
  8.018.1898.018.189      27.340.95527.340.955      موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
                411.944.187411.944.187      429.024.858429.024.858      إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات
  209.181.969209.181.969  29.548.19029.548.190  179.633.779179.633.779  203.406.481203.406.481  21.120.89621.120.896  182.285.585182.285.585  مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع

                9.475.6439.475.643      10.730.60810.730.608      مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  218.657.612218.657.612      214.137.089214.137.089      إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات
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 "تتمة"معلومات قطاعية  -27
 

 ت العربية المتحدة.تمارس الشركة نشاط التأمين واالستثمارات بشكل رئيسي في دولة اإلمارا
 

 توزيعات أرباح -28
ارباح نقدية بنسبة  توزيع، اعتمدت الجمعية العمومية للمساهمين 2014 ابريل 10في االجتماع المنعقد في 

: اعتمدت الجمعية العمومية للمساهمين 2013) 2013سنة عن مليون درهم  7.5 بمبلغ% من رأس المال 7.5
 .(2012مليون درهم عن سنة  7.5بلغ ن رأس المال بم% م7.5ارباح نقدية بنسبة توزيع 

 
% 10بنسبة على المساهمين نقدية اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح ، 2015مارس  8في اجتماعه المنعقد بتاريخ 

 .2014عن سنة  مليون درهم 10بمبلغ من رأس المال 
 

ل اجتماع الجمعية العمومية السنوي، المساهمين خال لموافقةخاضعة  2014سنة عن إن التوزيعات المقترحة 
 البيانات المالية.هذه وبالتالي لم يتم إدراجها ضمن المطلوبات في 

 
 إعتماد البيانات المالية -29

 .2015 مارس 8 لقد تم إعتماد البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ
 


