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  (()غير مدقق)غير مدقق  بيان الدخل الموجزبيان الدخل الموجز
  23022302  سبتمبرسبتمبر  0303  فيفي  للفترة المنتهيةللفترة المنتهية

 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في التسعة لفترة  سبتمبر 03المنتهية في  اشهرلفترة الثالثة     
 1122 2302 1122 2302 إيضاح  
 درهــم درهــم درهــم درهــم   

      
 231.549.995 02356035634 21.234.114 0355025723 21 إيرادات أقساط التأمين 

 (32.976.627) (0455515347) (29.165.953) (0056725025) 21 أمين حصة إعادة الت
 56.214.521 1653105557 17.264.229 2751635634 21 صافي إيرادات أقساط التأمين 

      

 25.223.751 0357275503 9.111.514 453075021  إجمالي العموالت المكتسبة
 (6.512.921) (750575646) (1.712.735) (255725546)  يطرح : العموالت المتكبدة 
 21.915.191 0255635130 1.912.245 250645512  صافي العموالت المكتسبة

 214.524.261 3156505453 15.665.612 0352255016  صافي إيرادات أقساط وعموالت التأمين
      

 (222.466.657) (03056555404) (31.411.153) (5253435105)  إجمالي المطالبات المتكبدة
 16.169.247 0452675436 7.355.794 0357145517  حصة إعادة التأمين

 (49.412.121) (6750175301) (19.211.939) (2250565241)  صافي المطالبات المتكبدة
      

 13.226.591 0052605502 2.165.165 153615301  أرباح التأمين
      

دارية متعلق  (26.715.626) (0653255505) (9.164.414) (552005322)  ة بأعمال التأمينمصاريف عمومية وا 
 6.217.336 0552075377 (755.795) 251555306  التأمين /)خسائر( أرباحصافي 

      

 2.412.564 657325323 2.154.126 052505702  أرباح اإلستثمارات وأخرى
 (2.277.212) (453365014) (2.167.117) (050305410)  مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة
 (611.111) (050405464) (611.111) --  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (2.164.167) (054735222) (262.116) (4705621)  تكاليف تمويل
 9.243.633 0054005327 (1.131.276) 250005603  للفترة/)الخسارة( الربح 

      

 9.76 04572 (1.16) 2553 23 للسهم خسارة األساسية( األساسي /)ال الربح
 
 

 الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  (()غير مدقق)غير مدقق  بيان الدخل الشامل الموجزبيان الدخل الشامل الموجز
  23022302  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 سبتمبر 03أشهر المنتهية في التسعة لفترة   سبتمبر 03المنتهية في  اشهرالثالثة لفترة  
 2302 1122  2302 1122 
 درهـــم درهـــم  درهـــم درهـــم 

      
 9.243.633 0054005327  (1.131.276) 250005603 للفترة /)الخسارة( الربح

      

   ألخرى:ا (ةالشامل الخسارةالدخل الشامل /) بنود
 

  

 بالقيمة العادلة من خالل  تقييم استثمارات (خسارةأرباح /)
 (2.911.929) 550145300 الدخل الشامل األخرىبنود      

 
0456015745 (25.421.231) 

 بنودخسارة بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 (9.231) -- الدخل الشامل األخرى     

 
-- (62.924) 

 (25.472.624) 0456015745  (2.917.527) 550145300 للفترةاألخرى  (ةالشامل الخسارةخل الشامل /)الدإجمالي 
 (22.644.129) 2153535672  (3.934.213) 755065553 للفترة (الخسارة الشاملةالدخل الشامل /)مجموع 

 
 
 
 
 

 موجزةال من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  الموجزالموجز  المساهمينالمساهمينبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 

  23022302  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع المستبقاةاألرباح  تقييم ممتلكات 

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

 53.469.117 26.773.225 22.119.944 (65.957.726) 23.325.223 27.262.973 79.111.111 )مدقق( 1121ديسمبر  32الرصيد كما في 
 9.243.633 9.243.633 -- -- -- -- -- 1122سبتمبر  31المنتهية في  التسعة اشهرالربح لفترة 

 (25.472.624) (62.924) -- (25.421.231) -- -- -- بنود الخسارة الشاملة األخرى
 (22.644.129) 9.211.229 -- (25.421.231) -- -- -- الخسارة الشاملة للفترةإجمالي 

ــــة  ــــ  األربــــاح المســــتبقاة مــــن بيــــع اســــتثمارات مالي المحــــول ال
 -- (537.263) -- 537.263 -- -- -- الدخل الشامل األخرىبالقيمة العادلة من خالل بنود 

 75.276.551 91.597.412 22.119.944 (44.271.343) 23.325.223 27.262.973 79.111.111 )غير مدقق( 1122سبتمبر  31الرصيد كما في 
 75.217.164 25.113.142 22.119.944 (47.619.261) 23.735.255 27.942.395 79.111.111 )مدقق( 1122ديسمبر  32الرصيد كما في 

 23.222.517 23.222.517 -- -- -- -- -- 1121سبتمبر  31المنتهية في  التسعة اشهرالربح لفترة 
 22.634.729 -- -- 22.634.729 -- -- -- األخرى الدخل الشاملبنود 

 14.191.671 23.222.517 -- 22.634.729 -- -- -- للفترة الدخل الشاملإجمالي 
 19.111.111 -- -- -- -- -- 19.111.111 (21)ايضاحاصدار اسهم حقوق مدفوعة بالكامل للمساهمين

 00250775743 6256055300 0052355511 (7253165407) 0057035033 0755145053 03353335333 )غير مدقق( 2302سبتمبر  03الرصيد كما في 
 
 

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

  23022302  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
 

 سبتمبر 03لفترة التسعة اشهر المنتهية في  
 2302 1122 
    درهــم درهــم 

    التشغيلية عملياتالالتدفقات النقدية من 
 9.243.633 0054005327 الربح للفترة
   تعديالت :

 2.112.153 050305646 استهالك ممتلكات ومعدات
 (96.243) (035333) من بيع ممتلكات ومعداتالربح 

 717.111 6235501 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
خــــالل األربـــــاح خســــارة مـــــن اســــتثمارات بالقيمـــــة العادلــــة مـــــن )ربــــح(/ 
 335.316 (4365020) والخسائر

 (9.219.222) (650755637) ايرادات استثمارات أخرى
 2.164.167 054735222 مصاريف تمويل

   
التدفقات النقديـة التشـغيلية قبـل التغيـرات فـي الموجـودات والمطلوبـات 

 3.962.217 0350345230 التشغيلية
 (22.915.115) (2252325020) أمينفي موجودات عقود إعادة الت الزيادة

 3.215.364 2650365735 الزيادة في مطلوبات عقود التأمين
 (23.521.264) (0053705533) أخرىو مدينة  تأمينفي ذمم  الزيادة

 (1.261.333) (052045235) أخرىتأمين دائنة و في ذمم النقص 

   
 (13.511.729) (252735303) العمليات التشغيلية النقد المستخدم في

 (711.936) (5065262) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين
 (2.164.167) (054735222) مصاريف تمويل مدفوعة

    (19.523.924) (452655520) صافي النقد المستخدم في العمليات التشغيلية
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (2.317.672) (1445173) شراء ممتلكات ومعدات
 (1.961.192) -- إضافات عل  ممتلكات تحت اإلنشاء

 (441.152) (051015005) شراء إستثمارات في أوراق مالية
 566.137 252635173 متحصالت من بيع إستثمارات في اوراق مالية
 22.711.111 -- متحصالت من بيع استثمارات في ممتلكات

 365.126 5415532 فائدة مقبوضة
 2.762.249 256115633 إيرادات إستثمارات في ممتلكات

 66.132 035557 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 2.532.192 053005256 توزيعات أرباح مقبوضة

    29.122.217 551655513 يةاالستثمار الناتج من العمليات  صافي النقد
   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 -- 2553335333 ت من اصدار اسهم حقوق للمساهمينمتحصال
 29.311.275 (557505061) الزيادة في استالف من البنوك)النقص(/ 

    29.311.275 0352465602 النقد الناتج من العمليات التمويلية
 2.233.164 2351465631 في النقد وما يعادلهالزيادة  صافي

    21.512.471 0750715354  الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
 29.392.521 0153245752 (3الفترة )إيضاح  النقد وما يعادله في نهاية

 

 من هذه البيانات المالية الموجزةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  ةةالموجز الموجز   الماليةالمالية  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  23022302  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 معلومات عامة -0

بموجب المرسوم األميري كشركة مساهمة عامة )"الشركة"( تأسست  ع، الفجيرةش. م. شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون اإلتحادي الألحكام إن الشركة خاضعة . 2576( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أكتوبر 3رقم )

، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لدولة االمارات 1117 ( لسنة6رقم )ولة اإلمارات العربية المتحدة لد
إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد  .(22تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  العربية المتحدة

 .اإلمارات العربية المتحدة -الفجيرة  177
 

عدا التأمين عل  الحياة . وتمارس الشركة  –بكافة أنواعه التأمين  أعمال في مزاولةالرئيسي  نشاط الشركةيتمثل 
 نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بالفجيرة وفروعها في كل من دبي ، أبوظبي ، الشارقة و دبا .

 
 ا بعدالمعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن موعد تطبيقه -2
 

 يحن موعد تطبيقها بعد: التي لمو  ، التعديالت والتفسيرات المصدرةبتطبيق المعايير الشركةلم تقم 

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق للفتـرات المحاسـبية 
   التي تبدأ من أو بعد

  المتعلق بالمحاسبة عل   2التعديالت عل  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
القروض الحكومية بسعر فائدة اقل من سعر الفائدة بالسوق عند تبني المعيار 

 الدولي العداد التقارير المالية للمرة االول .

 1123يناير  2

  
 يتطلب من جميع الموجودات المالية المعترف بها  5 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار

يتم قياسها  اإلعتراف والقياس :األدوات المالية: 35بي الدولي رقم ضمن المعيار المحاس
 الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة

 1129يناير  2

  
  يستخدم السيطرة  بيانات المالية الموحدة *ال 21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

يها. يتطلب المعيار بغض النظر عن الطبيعة المستثمر ف ،كأساس منفرد للتوحيد
موضوع التطبيق ألحكام إنتقالية محددة وتوفير  21الدولي للتقارير المالية رقم 

 17معالجات بديلة في ظل ظروف معينة. وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
اإلستثمارات في  14* والمعيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية المنفصلة 

* تم تعديلهم إلصدار المعيار الدولي للتقارير  مشاريع المشتركةالمنشآت الزميلة وال
 .21المالية رقم 

 1123يناير  2

  
  ينشئ نوعين من   *ترتيبات مشتركة 22المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

الترتيبات المشتركة: العمليات والمشاريع المشتركة. يتميز هذين النوعين من 
لتزامات تلك األطراف في الترتيبات المشتركة. وفقًا الترتيبات المشتركة بحق وق وا 

اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع  14للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .22فقد تم تعديله إلصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المشتركة

 1123يناير  2

    



 

  11  ""مة عامةمة عامةشركة مساهشركة مساه""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

  " تتمة "" تتمة "  الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  23022302  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 "تتمة" المعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد -2
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

فتـرات المحاسـبية يطبق لل
     التي تبدأ من أو بعد

  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت األخرى 21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  *
ترتيبات  ،يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات التابعة

 شركات زميلة والكيانات المنظمة في معيار إفصاح شامل. ،مشتركة

 1123ر يناي 2

  
  1122* الصادر في مايو قياس القيمة العادلة 23المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق عل  كال من البنود المالية وغير المالية.
 1123يناير  2

  
  األخرى.  عرض بنود الدخل الشامل – 2تعديالت عل  المعيار المحاسبي الدولي رقم

تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى في بيان 
تتطلب بنود الدخل الشامل األخرى  ،واحد أو بيانين منفصلين. وعل  الرغم من ذلك

التي يتم تجميعها دون أن يتم تصنيفها الحقًا في الربح أو الخسارة مع الضريبة عل  
 األخرى المطلوب توزيعها عل  نفس األسس.بنود الدخل الشامل 

 1121يوليو  2

  
  التي تقدم إستثناء من ضرائب الدخل  – 21تعديالت عل  المعيار المحاسبي الدولي رقم

لقياس اإلستثمارات في ممتلكات  21المبادئ العامة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
اإلستثمارات في  21ي الدولي رقم بإستخدام نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسب

من خالل تقديم إفتراض أن القيمة الدفترية لإلستثمارات في ممتلكات قابلة ممتلكات 
 لإلسترداد خالل عملية البيع.

 1121يناير  2

  
  فرضية الممر" منافع الموظفين  – 25تعديالت عل  المعيار المحاسبي الدولي رقم "

ل  التغيرات في تحديد منافع اإللتزامات والموجودات عند وبالتالي تتطلب كيان للتعرف ع
 حدوثها.

 1123يناير  2

  
  التكاليف  –الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  11اإلصدار رقم

 المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاج.
 1123يناير  2

  
  تعزيز  – األدوات المالية: إفصاحات 7ير المالية رقم تعديالت عل  المعيار الدولي للتقار

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات اإل
 1123يناير  2

  
   المتعلق –األدوات المالية: العرض  – 31المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت عل

 الماليةبتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات 
 1123يناير  2

  
  ةمتعلقات األدوات المالية: إفصاح 7تعديالت عل  المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .5للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالة رقم بإفصاحات حول التطبيق األولي 

)أو  1129يناير  2
عند تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

    (للمرة األول 5رقم 
 والمتعلقة بالتوجيهات  21و 22و 21 أرقامللتقارير المالية  يةر الدولييتعديالت عل  المعا

 .1121االنتقالية الصادرة في يونيو 
عند تطبيق المعايير 
الدولية للتقارير المالية 

 21و 22و 21 أرقام
 للمرة االول 
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 "تتمة" المعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد -2
 

يبات المشتركة، ، تم إصدار مجموعة من خمسة معايير تتعلق بتوحيد البيانات المالية، الترت1122* في مايو 
، والمعيار المحاسبي 21، 22، 21 للتقارير المالية رقم ةالدولي اييرالمعالشركات الزميلة واإلفصاحات، تتضمن 

(. يتم تطبيق 1122)المعدل في عام  14( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1122)المعدل في عام  17الدولي رقم 
. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير 1123يناير  2تبدأ في أو بعد  هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي

 الخمسة عل  أن يتم تطبيقها جميعًا في نفس الوقت.
 

يناير  2تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت في البيانات المالية للشركة في الفترة التي تبدأ من
ن هذا التطبيق قد ال يكون له تأثير هام أو عند دخولها حيز التطبي 1123 ق لهذه المعايير والتفسيرات والتعديالت وا 

 عل  البيانات المالية الموجزة للشركة في مرحلة التطبيق األول .
 
 السياسات المحاسبية ملخص بأهم -0
 

 أساس اإلعداد 0-0
، " البيانات المالية المرحلية" وبما 32ة الموجزة بناًء عل  المعيار المحاسبي الدولي رقم تم إعداد البيانات المالي

 يتوافق مع المتطلبات القانونية ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

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

 األدوات الماليةبعض  بناًء عل  مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييمتم إعداد البيانات المالية الموجزة 
 .واالستثمارات في ممتلكات

 
تلك المستخدمة  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال
 .1122ديسمبر  32 في ةيالمنته ة المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 

 
ال تتضمن البيانات المالية الموجزة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية للشركة ويجب 

 32المنتهية في  الرجوع إل  البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة الموجزةعند قراءة هذه البيانات المالية 
 31المنتهية في  تسعة اشهرالباإلضافة إل  انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة لفترة  .1122ديسمبر 
 .1121ديسمبر  32 تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في 1121 سبتمبر

 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 1114أكتوبر  21ع المؤرخ في بناًء عل  إخطار هيئة األوراق المالية والسل
المتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في ممتلكات، استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر 

 الموجزة.واستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في البيانات المالية 
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -0

 
 ممتلكات ومعدات 0-2

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

 أجله.
 

 قيمة.بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في الاألخرى المعدات و  تالممتلكاتظهر 
 

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

عة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداًء من الفترة المالية التي تـم القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتب
 فيها التغيير والفترات المستقبلية.

 
فـرق بـين وذلـك علـ  أسـاس ال والمعـداتالممتلكـات مـن  جـزءأو حذف  الناتجة عن إستبعادالربح أو الخسارة يتم تحديد 

 م اإلعتراف بهذا الفرق كربح أو خسارة.ويت والقيمة الدفترية لألصل البيعمتحصالت 
 

ان مـــدة الخدمـــة المتوقعـــة المســـتخدمة فـــي احتســـاب اســـتهالك الممتلكـــات والمعـــدات، عـــدا األعمـــال الرأســـمالية تحـــت 
 سنوات. 9ال   2االنشاء، هي من 

 
 ممتلكاتاستثمارات في  0-0

و لمعاظمة رأس المال بالقيمة العادلة كما في والمقتناة بهدف تحقيق عوائد إيجاريه و/أ ممتلكاتتظهر استثمارات في 
األرباح تاريخ بيان المركز المالي. يظهر الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لتلك االستثمارات في 

 .والخسائر
 
 لعادلة من خالل األرباح والخسائرالموجودات المالية بالقيمة ا 0-4

وات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر اال اذا كان االستثمار في يتم تصنيف االستثمارات في اد
ادوات الملكية غير محتفظ به بغرض المتاجرة وتم تصنيفها من قبل الشركة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى عند االعتراف المبدئي.
 

وجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم االعتراف بتاريخ بيان المركز المالي، يتم قياس الم
 أو الخسارة.بأية مكاسب أو خسائر ناتجة عن اعادة القياس في الربح 
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 ”تتمة“ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -0
 

 "تتمة" لعادلة من خالل األرباح والخسائرالموجودات المالية بالقيمة ا 0-4
 

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

 االيرادات. – 24الدولي رقم 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 0-5
وات حقوق اإلستثمارات في أد تصنيف حق رجوعبدون و أن تقوم باختيار  شركةعند اإلعتراف المبدئي، يمكن لل

اإلستثمارات في  صنيف. وال يسمح تخرىالدخل الشامل األبنود الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل المحتفظ بها للمتاجرة  الملكية أدوات حقوق

 األخرى.
 
 رض المتاجرة إذا :يتم تصنيف الموجودات المالية بغ 

  بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب . أو تم إقتنائها 

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

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

بالقيمة العادلة  بشكل مبدئي( FVTOCI)من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  الملكيةأدوات اإلستثمارات ب قياسيتم 
من  ناتجةال الخسائرأو  األرباحما في ذلك بالعادلة  ابقيمته. ويتم قياسها الحقًا باإلضافة إل  تكاليف المعامالت

كمة في القيمة العادلة التغيرات المترااألخرى و الدخل الشامل  بنودفي التغيرات في القيمة العادلة والمعترف بها 
 .األرباح والخسائريتم إدراج الربح أو الخسارة عند إستبعاد اإلستثمارات في  ال ألوراق المالية .ل
 

لعادلة من بالقيمة ا إل  إستثمارات مالية ليست بغرض المتاجرة والتي كافة اإلستثمارات بأدوات الملكية يتم تصنيف
 .األخرىالدخل الشامل  نودخالل ب

 
في  المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىاإلستثمارات إيرادات التوزيعات عن يتم اإلعتراف ب

: 24لمعيار المحاسبة الدولي رقم  عل  حق إستالم توزيعات األرباح وفقاً  شركةعندما تحصل الاألرباح والخسائر 
 من تكلفة اإلستثمارات . تشكل استرداد الجزء حاما لم تكن توزيعات األرب ،اداتاإلير 
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 الممتلكات والمعدات -4

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

 موجودة داخل االمارات العربية المتحدة.تظهر بالقيمة العادلة و جميع االستثمارات في الممتلكات 
 
 االستثمارات المالية -6

 :مالية كما يليالكانت الحركة عل  اإلستثمارات 
لفترة التسعة أشهر  

 03المنتهية في 
 2302 بتمبرس

 للسنة المنتهية في
 ديسمبر 32

1122 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ـمدرهـ ــمدره 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 216.623.151 03653405003 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 (439.759) -- إستبعادات خالل الفترة / السنة
 (24.436.294) 0456015745 الزيادة /)النقص( في القيمة العادلة صافي

   
 216.522.235 02055735114 الفترة / السنةالقيمة العادلة كما في نهاية 

   
   رئح والخساارببالقيمة العادلة من خالل األ 
 421.193 7535403 السنةالفترة /القيمة العادلة كما في بداية 

 441.152 051015005 السنةترة / مشتريات خالل الف
 (246.522) (051605556) السنةإستبعادات خالل الفترة / 

 (242.552) 0365770 صافي الزيادة /)النقص( في القيمة العادلة
   

 791.235 1005330 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
 
 

 لعربية المتحدة.جميع االستثمارات المالية موجودة داخل االمارات ا
 
 وديعة إلزامية -7
 سبتمبر 03 

2302 
 ديسمبر 32

1122 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ــمدره ــمدره 
   

( من القانون اإلتحادي 21للمادة رقم )وفقًا  ودائع إلزامية محتفظ بها
 6.111.111 653335333 لدولة اإلمارات العربية المتحدة 1117( لسنة 6)رقم 
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 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -1

  

 سبتمبر 03
2302  

 ديسمبر 32
1122 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      درهم  درهم  
     جمالي اإل

     مطلوبات عقود التأمين:

 77.512.763  3453515333  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 9.111.111  753335333  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 66.999.547  7455335455  اقساط تأمين غير مكتسبة

 225.261.791  07556575455  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     

     مسترد من معيدي التأمين
 21.197.921  5756135343  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 26.717.591  2055675101  أقساط تأمين غير مكتسبة
 96.569.262  7352575717  حصة معيدي التامين من مطلوبات عقود التأمين

     
     الصافي

 37.627.192  0650615350  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
 9.111.111  753335333  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 25.424.139  5053005607  اقساط تأمين غير مكتسبة
  3650335661  51.259.146 
 
 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -3

  

 سبتمبر 03
2302 

 ديسمبر 32 
1122 

 ة(مدقق)  ة(غير مدقق)  

 ــمدره  ــمدرهـ  
     لدى البنوك:ات حساب
 176.215  050035270  حسابات تحت الطلب  

 24.249.231  0152035265  ودائع ثابتة  

 726.253  4145206  النقد في الصندوق
 25.274.192  4353245752  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 (1.111.111)  (253335333)  ينزل: ودائع ثابتة محجوزة

 27.274.192  0153245752  هالنقد وما يعادل
 

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

مرهونـــة مقابـــل تســـهيالت درهـــم( مليـــوني : 1122ديســـمبر  32درهـــم ) مليـــونيبمبلـــغ تتضـــمن الودائـــع الثابتـــة ودائـــع 
 .(22)ايضاح رقم  ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة
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 رأس المال -03

  

 سبتمبر 03
2302 

 ديسمبر 32
1122 

 ة(مدقق) ة(غير مدقق)  

 ــمدره ـمدرهــ  
    

 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 
ســــــــهم عــــــــادي بقيمــــــــة  (791.111: 1122)2.111.111

  درهم للسهم الواحد 211

 

03353335333 79.111.111 
 

 

الجمعية  أقرتبشأن الحد االدن  لرأس مال شركات التأمين،  1115لسنة  21مع قرار مجلس الوزراء رقم  تماشياً 
 19س مال الشركة بمبلغ زيادة رأ 1121ابريل  25للمساهمين في اجتماعها المنعقد في العمومية غير العادية 

حقوق للمساهمين الحاليين وتم مليون درهم( من خالل اصدار اسهم  211مليون درهم ال   79مليون درهم )من  
ولقد انتهت الشركة من اجراء  مع القوانين واالجراءات المعمول بها. تخويل مجلس االدارة لتنفيذ هذا القرار تماشياً 

 ما يتعلق بزيادة رأس المال.التسجيل مع الهيئات المعنية في
 

 
 من البنوك استالف -00

  

 سبتمبر 03
2302  

 ديسمبر 32
1122 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      درهم  درهم  

 29.312.111  0355475152  قروض
     

     استالف من البنوك يستحق السداد عل  الشكل التالي:
 5.611.111  356335333  خالل السنة األول 

 5.611.111  356335333  خالل السنة الثانية

 16.212.111  2350475152  الثالثة حت  الخامسةخالل السنة 

  0355475152  29.312.111 

مــن تــاريخ بيــان شــهر  21خــالل  الســداد ينــزل: مبــالغ تســتحق
 المركز المالي الموجز

 

(356335333)  (5.611.111) 

شــهر مــن تــاريخ  21بعــد  الســداد اســتالف مــن البنــوك )تســتحق
 (بيان المركز المالي الموجز

 

2353475152  39.712.111 
 
 



 

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

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  23022302  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 "تتمة" من البنوك استالف -00
 

محلي لتمويل تكلفة من بنك مليون درهم  69مليون درهم تم زيادته الحقا ال   36رض بمبلغ عل  قحصلت الشركة 
درهم لكل منها )شاملة الفوائد(  411.111قسط شهري متساوي بمبلغ  223عل  سيتم سداد القرض . انشاء ممتلكات

 .1122حت  السداد التام ابتداء من شهر مايو 
، رهن ودائع ثابتة في امارة الفجيرة واألرض المقام عليهاالشركة السكني  مبن  إن هذا القرض مضمون مقابل رهن

 ضافة إل  اصدار كمبياالت من قبل الشركة.باإللمصلحة البنك   المبن الصالح البنك، تجيير ايرادات ايجارات هذ
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -02
   
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في لتسعة الفترة  سبتمبر 03المنتهية في  اشهرالثالثة لفترة  

 2302 1122 2302 1122 
 ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) 

 ـمدرهــ ـمدرهــ ــمدرهـ ـمدرهــ 

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 211.292.174 02156105372 32.466.756 0153055537 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

ير في أقساط التأمين غير التغ
 21.932.242 (153405461) 7.972.121 5375222 المكتسبة

 0355025723 21.234.114 02356035634 231.549.995 
     أقساط إعادة التأمين  
 (39.359.521) (0354075300) (4.546.129) (756725206) أقساط إعادة التأمين

التغير في أقساط التأمين غير 
 425.159 451535116 (6.143.924) (053335113) ةالمكتسب

 (0056725025) (29.165.953) (0455515347) (32.976.627) 
 56.214.521 1653105557 17.264.229 2751635634 صافي إيرادات أقساط التأمين

 
 للسهم /)الخسارة االساسية( األساسي الربح -00

   
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في التسعة لفترة  بتمبرس 03المنتهية في  اشهرلفترة الثالثة  

 2302 1122 2302 1122 
      ة(غير مدقق) (غير مدققة) ة(غير مدقق) (غير مدققة) 

 9.243.633 0054005327 (1.131.276) 250005603 )درهم( )الخسارة( للفترة/الربح 
     

 المتوســـــط المـــــرجح لعـــــدد االســـــهم
 511.111 3005000 511.111 3005000 )سهم(

     
ــــــــــــربح )الخســــــــــــارة / األساســــــــــــي ال
 9.76 04572 (1.16) 2553 ) درهم( للسهم (ةاألساسي

 
تأثير اصدار اسهم حقوق المساهمين والبالغة  ليعكستم اعادة بيان الربح االساسي للسهم للفترات المقارنة 

 سهم خالل الفترة الحالية. 191.111



 

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

  

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  23022302  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 

 معلومات قطاعية -04

 1122 سبتمبر 31المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 2302 سبتمبر 03المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال  
 المجموع ستثماراتاال التأمين المجموع االستثمارات التأمين  

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

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم  
              

               211.292.174 -- 211.292.174 02156105372 -- 02156105372 إيرادات القطاع
 22.115.312 2.412.564 6.217.336 2253235337 657325323 0552075377 نتائج القطاع

 (6.129.672)   (156015373)   تكاليف غير موزعة )بالصافي(
 9.243.633   0054005327   الربح للفترة

              
 1122ديسمبر  32كما في  2302 سبتمبر 03كما في   
 اجمالي االستثمارات التأمين اجمالي االستثمارات التأمين  

 )مدققة( )مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( ققة()غير مد  

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم  
              

 315.145.134 115.122.224 211.122.411 03151705400 24051335541 05553605115 موجودات القطاع
 551.611   057345417   موجودات غير موزعة
 331.142.461   43356655323   إجمالي الموجودات

              
 121.711.332 29.312.111 257.212.222 25353005460 0355475152 22350105600 مطلوبات القطاع

               4.291.262   155565707   مطلوبات غير موزعة
 192.292.751   26154115013   إجمالي المطلوبات

  
 ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.



 

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

  

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  23022302  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 التعامالت مع أطراف ذات عالقة -05
ا من قبلهم أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليه ،االساسيين تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين

 .باإلضافة إل  المديرين الرئيسيين تهاومن قبل أسرهم والتي لديهم القدرة عل  التأثير في إدار 
 
 

/ ألطراف ذات عالقة والمدرجة ضمن  ، كانت األرصدة المطلوبة منالموجز كما في تاريخ بيان المركز المالي
جمالي االدعاءات الموقوفة كما يل  ي:المطلوب من حملة البوالص وا 

 سبتمبر 03  
2302 

 ديسمبر 32 
1122 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  
     

 2.355.421  053765316  مطلوب من حملة البوالص

 
 1.164.529  054135235  إجمالي إدعاءات موقوفة

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

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

 
 

 التعامالت:
 

 كما يلي: الفترةكانت التعامالت التي قامت بها الشركة مع أطراف ذات عالقة خالل 
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في التسعة لفترة  سبتمبر 03منتهية في ال اشهرلفترة الثالثة  
 2302  1122 2302 1122 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم  درهــم 
      

 1.157.119 0054345000 722.352  3635000 أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 
 97.111 7525762 29.272  0705274 دةاجمالي مطالبات مسد

 
 

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



 

  0101  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  23022302  سبتمبرسبتمبر  0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 "تتمة" التعامالت مع أطراف ذات عالقة -05
 

 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة تكاليف
 
 سبتمبر 03أشهر المنتهية في التسعة لفترة  سبتمبر 03المنتهية في  اشهرلفترة الثالثة  
 2302 1122 2302 1122 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 هــمدر  درهــم درهــم درهــم 

     اإلدارة العليا:
 2.237.455 056025314 2.527.921 050475443 مزايا قصيرة األجل
 115.615 2345105 26.565 675012 مزايا طويلة األجل

 مخصص اجتماعات مجلس
 612.911 4535333 256.111 0535333 اإلدارة  
 

 نتائج موسمية -06
 1121 سبتمبر 31المنتهية في  تسعة اشهرخل الموجز لفترة اللم يتم تسجيل أية نتائج موسمية في بيان الد

 .1122و
 

 المحتملةالمطلوبات االلتزامات و  -07

  
 سبتمبر 03

2302 

 ديسمبر 32 
1122 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق  
 ـمدرهـ  مدرهــ  
     

 6.743.969  651065506  خطابات ضمان
 291.111  1335333  التزامات رأسمالية

 
 خرآ أمر -01

لخبير المحاسبي بأن عل  األولي لتقرير الظهر أ ،القضايا المرفوعة من قبل الشركة ضد احد مدينيهافي احدى 
يرفض فيها ما خلص قام محامي الشركة برفع مذكرة للمحكمة  مليون درهم لهذا المدين. 4.9الشركة القيام بدفع مبلغ 

التقرير االولي للخبير  بردقامت المحكمة . خالصتهليها التقرير و اليه الخبير المحاسبي ويفند االسس التي بن  ع
واصدار تقرير بالنتائج القضية المحاسبي وقامت بتعيين لجنة من ثالثة خبراء لتقوم بإعادة مراجعة وتدقيق مستندات 

اعتماد هذه البيانات لم تنتهي لجنة الخبراء من عملها ومازالت القضية منظورة امام القضاء كما بتاريخ لمحكمة. ال  ا
 المالية الموجزة.

 
 اعتماد البيانات المالية الموجزة -03

 .1121 نوفمبر 21تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة عل  إصدارها بتاريخ 


