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  بيان الدخل الموجز )غير مدقق(بيان الدخل الموجز )غير مدقق(
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03ة أشهر المنتهية في لفترة الست    
 3102 4302 3102 4302 إيضاح  
 درهــم درهــم درهــم درهــم   
      

 2128912291 2360436033 9123012.87 3366306276 02 إيرادات أقساط التأمين 
 (01210323.1) (0365296253) (72.91..312) (4063006723) 02 حصة إعادة التأمين 

 3128882031 4967736703 929.72177. 5966506706 02 صافي إيرادات أقساط التأمين 
      

 (31221221.8) (4266476572) (27032711..) (6260306290)  إجمالي المطالبات المتكبدة
 327902839 (466736077) 82.3.28.2 367056006  حصة إعادة التأمين

 (3.2.002.07) (4764976750) (..1221122.) (5560636075)  لمطالبات المتكبدةصافي ا
      

 9..28102. 563696027 0.20.92012 0263356054  إجمالي العموالت المكتسبة
 (028122.92) (460436607) (22.112990) (263726330)  يطرح : العموالت المتكبدة 
 .22709279 469236703 0028.82.03 0363006029  صافي العموالت المكتسبة

      
 920932812 562406739 3021092088 0563926903  أرباح التأمين

      
دارية متعلقة بأعمال التأمين  (.22012.0.) (567366044) (.0020.7289) (0463066302)  مصاريف عمومية وا 

 2081..021 (4326200) 721892.70 063736396  التأمين /)خسائر( صافي أرباح
      

 .2108290. 9026903 822032720 262536063  أرباح اإلستثمارات وأخرى
دارية غير موزعة  (022372837) (062466503) (329192.07) (063326430)  مصاريف عمومية وا 

 (2772017) (0326533) (10822.2) (6496200)  مصاريف تمويل
 .27.3218. (063336635) 032.9828.1 069346643  للفترة( الخسارة/)الربح 

      
 .27. (0633) 032.1 0693 .0  للسهم/)الخسارة االساسية( األساسي  الربح

 
 

 .الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  مل الموجز )غير مدقق(مل الموجز )غير مدقق(بيان الدخل الشابيان الدخل الشا
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 
 

 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 4302 3102 4302 3102 
 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

     
 .27.3218. (063336635) 032.9828.1 069346643 للفترة/)الخسارة( الربح 

     

     األخرى:الدخل الشامل )الخسارة الشاملة(/  بنود

     بنود لن يتم اعادة تصنيفها ضمن االرباح او الخسائر:

 بالقيمة العادلة من خالل تقييم استثماراتربح )خسارة(/ صافي 
 .022038233 (4260546676) 0129182.08 (360546392) الشامل األخرىبنود الدخل      

 الشامل  ارباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل
 -- 3676225 -- 066556023 االخرى    

 .022038233 (4064356400) 0129182.08 (666966752) اجمالي بنود )الخسارة الشاملة(/ الدخل الشامل االخرى للفترة
 0121812311 (4260656306) 3223122088 (467926002) للفترةالدخل الشامل )الخسارة الشاملة(/ اجمالي 

 
 
 
 

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

  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 
  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة تقييم ممتلكات 

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

        
        

 02.23892811 ..8.201327 00231.2.11 (98211.2.81) 0.2.772012 22.2...072 01121112111 )مدقق( 3103ديسمبر  20الرصيد كما في 
 032.9828.1 032.9828.1 -- -- -- -- -- 3102يونيو  21المنتهية في  ستة أشهرالربح لفترة ال

 0129182.08 -- -- 0129182.08 -- -- -- للفترة األخرى الدخل الشاملبنود 
 3223122088 032.9828.1 -- 0129182.08 -- -- -- خل الشامل للفترةاجمالي الد

 (92.112111) (92.112111) -- -- -- -- -- (.0توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح 
 0.121.12988 .872097281 00231.2.11 (8.229927.3) 0.2.772012 22.2...072 01121112111 )غير مدقق( 3102يونيو  21الرصيد كما في 
 .07223182.9 9021992017 00231.2.11 (..39213821) 092.732210 0..3022292 01121112111 )مدقق( 3102ديسمبر  20الرصيد كما في 

 227132831 227132831 -- -- -- -- -- .310يونيو  21المنتهية في  ستة أشهرالربح لفترة ال
 (..8287829) 22.1..028 -- (.122.3217) -- -- -- للفترة األخرى ةالشامل الخسارةبنود 

 (.3297.202) 92781..2. -- (.122.3217) -- -- -- للفترة الخسارة الشاملةاجمالي 
 (92.112111) (92.112111) -- -- -- -- -- (.0توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح 

محول الى ارباح مستبقاة نتيجة بيع استثمارات بالقيمة العادلـة 
 -- (93.2080) -- 93.2080 -- -- -- بنود الدخل الشامل االخرى من خالل

 -- -- -- 93.2080 -- (1233.2080) (92.112111) 
 03469946220 6362036933 0064356533 (0562506977) 0762946030 4060076520 03363336333 )غير مدقق( 4302يونيو  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

  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 
 

 يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 4302 3102 
    درهــم درهــم 

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 032.9828.1 069346643 الربح للفترة

   تعديالت :

 0211.21.2 3476335 استهالك ممتلكات ومعدات

 (2.11.) (226020) ربح من بيع ممتلكات ومعدات
 11.2777 064006669 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

 (3072321) 464936304 لقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائربا موجوداتمن  (ربحخسارة /)
 (821972138) (666236296) ايرادات استثمارات أخرى

 10822.2 6496200 مصاريف تمويل

 721812377 460936933 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (0123082111) (966226353) إعادة التأمين الزيادة في موجودات عقود

 .0.228.229 0566046030 الزيادة في مطلوبات عقود التأمين

 (0129.82007) (060706303) أخرىو مدينة  تأمينفي ذمم الزيادة 

 8200.2279 065366024 أخرىتأمين دائنة و في ذمم الزيادة 

 72.892193 366306065 النقد الناتج من العمليات التشغيلية

 (732892) (0546250) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

 (10822.2) (6496200) مصاريف تمويل مدفوعة

    128.121.8 763096230 العمليات التشغيلية صافي النقد الناتج من
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (8382.91) (065706655) شراء ممتلكات ومعدات

 (3992711) (0369236742) شهور 2الزيادة في استثمارات في ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 

 -- (263336333) لزاميةإالزيادة في وديعة 
 (.0127212.1) (0063056335) شراء إستثمارات في أوراق مالية

 0020112378 0465526333 متحصالت من بيع إستثمارات في اوراق مالية
 2.11. 0046446 تحصالت من بيع ممتلكات ومعداتم

 1712381 9446953 فائدة مقبوضة
 021122210 066656339 إيرادات إستثمارات في ممتلكات

 .22218201 263636257 توزيعات أرباح مقبوضة
    22.02.11. (0364236572) يةاالستثمار الناتج من العمليات (/ في )المستخدم صافي النقد

   قات النقدية من العمليات التمويليةالتدف
 (2271228.9) (260736567) النقص في استالف من البنوك

 (92.112111) (765336333) توزيعات ارباح مدفوعة
    (002.1228.9) (0066736567) المستخدم في العمليات التمويليةالنقد 
    32.0.2719 (0263906663) في النقد وما يعادلهالزيادة )النقص(/  صافي

    27.12313. 0564006966 الفترة النقد وما يعادله في بداية 
 92.9.2387 060236036 (06الفترة )إيضاح  النقد وما يعادله في نهاية

 
 

 .من هذه البيانات المالية الموجزةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 معلومات عامة -0

بموجب المرسوم األميري كشركة مساهمة عامة ش. م. ع، الفجيرة )"الشركة"( تأسست شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون اإلتحادي الألحكام إن الشركة خاضعة . 0798ي أكتوبر ( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة ف2رقم )

في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لدولة االمارات  3119 ( لسنة8رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
(. إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد 00تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  العربية المتحدة

 اإلمارات العربية المتحدة. -الفجيرة  399
 

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

 

 (IFRSs) ية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدول -4
 الموجزة على البيانات المالية مادي تأثير  والتي لم يكن لهالتقارير المالية المطبقة عداد االمعايير الدوليـة إل 4-0

، ولم يكن المالية الموجزة البيانات المعدلة التـالية في هذهالجديدة و لتقارير المالية عداد اتم تطبيق المعايير الدولية إل
المعدلة أي تأثير جوهري على المبالغ المدرجـة للفترة الجديدة و لتقارير المالية عداد التطبيق هذه المعايير الدولية إل

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

 ارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التق
 

 يطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

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

 .310يناير  0
  
 افصاح المبالغ القابلة  – 28المحاسبي الدولي رقم  تعديالت على المعيار

 لالسترجاع
التعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالغ القابلة لالسترجاع ألصل أو وحدة توليد 
النقد للفترة التي حدث فيها االنخفاض أو االسترداد في القيمة. وقد قاموا بتوسيع 

يتم تحديد المبالغ القابلة االفصاح القابلة للتطبيق عندما  وتوضيح متطلبات
أو وحدة توليد النقد على أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة  لألصللالسترجاع 
 االستبعاد.

 .310يناير  0

  
  األدوات المالية : اإلعتراف  – 27تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 والقياس، استبدال مشتقات ومواصلة محاسبة التحوط.
 

تحد من المتطلبات الالزمة لمواصلة محاسبة التحوط، في حال كانت التعديالت 
 مشتقات التحوط مجددة، وقدمت معايير معينة تم استيفاءها.

 .310يناير  0

  
  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  30اإلصدار رقم

 فرض الجبايات. –
ة كيفية تسجيل الجبايات المفروضة التي تعتمد لقد تم تطوير التفسير وذلك لمعالج

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

 .310يناير  0



 

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

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 

 " تتمة "" تتمة "( IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4
 المــوجزة على البيانات المالية مادي تأثير  والتي لم يكن لهالتقارير المالية المطبقة عداد االمعايير الدوليـة إل 4-0

 " تتمة "" تتمة "
 "تتمة"يير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة المعا

 

 يطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

  والمعيار  03، رقم  01التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
 التوجيه على كيانات اإلستثمار – 39المحاسبي الدولي رقم 

 .310يناير  0
  

، أصــــدر مجلــــس معــــايير المحاســــبة الدوليــــة المعيــــار النهــــائي 3103أكتــــوبر  20فــــي 
المتعلق باإلستثمار بالشـركات والـذي يعـدل المعيـار الـدولي إلعـداد التقـارير الماليـة رقـم 

، ويعرف مفهوم اإلسـتثمار بالشـركات فـي 39والمعيار المحاسبي الدولي رقم  03، 01
 ر المالية.المعايير الدولية إلعداد التقاري

 

 
قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   4-4

 موعد تطبيقها بعد 
التالية التي تم إصدارها وغير سارية المفعول  الجديدة والتعديالت والتفسيراتلمعايير المسبق لتطبيق الب الشركةقم لم ت 

 :بعد
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

 يطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  
  لتوضح متطلبات ذات العالقة  –منافع الموظفين  07معيار المحاسبة الدولي رقم

بكيفية مساهمات الموظفين أو أطراف أخرى تتعلق بالخدمة والتي ترجع إلى فترات 
 خدمة.ال

 .310يوليو  0

  
 310يوليو  0  3103 – 3101ير الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعا.   

  تعريف "  –الدفع على أساس األسهم  3المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي
 ." حالة اإلستحقاق

 
  

  محاسبة اإلعتبار  –إندماج األعمال  2رقم المالية  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي
 الطارئ.

 
  
  تجميع القطاعات، –قطاعات األعمال  – 1المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي

 تسوية موجودات القطاعات.
 

  
 إعادة حساب  – ممتلكات، آالت ومعدات – 08رقم  معيار المحاسبة الدولي

 .إعادة التقييماإلستهالك المتراكم متناسبًا مع 
 

  
  المنشآت اإلدارية. - إفصاحات األطراف ذات العالقة .3معيار المحاسبة الدولي رقم    
  إعادة حساب اإلستهالك  –الموجودات غير الملموسة  21معيار المحاسبة الدولي رقم

 المتراكم متناسبًا مع إعادة التقييم.
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 " تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4

إلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن قيد االجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  4-4
 " تتمة "موعد تطبيقها بعد 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

يطبــــق للفتــــرات الســــنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

 310يوليو  0  3102 – 3100ر الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعاي.   
 ةالدولي المتعلق بتطبيق المعايير 0ية رقم لتقارير المالعداد االمعيار الدولي إل 

تعريف المعايير الدولية إلعداد التقارير  – د التقارير المالية للمرة االولىإلعدا
 المالية الفعالة.

 

  
  المشاريع استثناء  –إندماج األعمال  2المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي

 المشتركة.
 

  
  استثناء  – قياس القيمة العادلة – 02المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي

 نطاق المحفظة.
 

  
  المعيار الدولي  العالقة بين –إستثمارات عقارية  1.معيار المحاسبة الدولي رقم

 .1.والمعيار المحاسبي الدولي رقم  2إلعداد التقارير المالية رقم 
 

  
  لتوضيح األساليب المقبولة  21و  08المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على

 لإلستهالك واإلطفاء.
 3108يناير  0

  
  لتوضيح محاسبة  00المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على

 اإلستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة.
 3108يناير  0

  
 الحسابات التنظيمية المؤجلة .0إلعداد التقارير المالية رقم الدولي  المعيار 
 

متطلبات التقارير المالية "ألرصدة  .0يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
الحسابات التنظيمية المؤجلة" التي تنشأ عندما تقدم المنشأة بضاعة أو خدمات للعمالء 

 بسعر يخضع لتنظيم االسعار.

 3108يناير  0

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

          نموذج واحد شامل إلستخدامه  .0يقدم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اد في محاسبة اإليرادات الناتجة عن العقود مع العمالء. يحل المعيار الدولي إلعد

محل إرشادات تحقق اإليرادات في المعيار المحاسبي الدولي  .0التقارير المالية رقم 
عقود المقاوالت والتفسيرات  – 00اإليرادات ومعيار المحاسبة الدولي رقم  – 01رقم 

 المتعلقة بها.

 3109يناير  0

  
  0.ي رقم و المعيار المحاسبي الدول 08تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ليتم  النباتات المعمرة المثمرةينطبق عليها تعريف  أنتتطلب األصول البيولوجية 
 .08على انها ممتلكات، آالت ومعدات وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تسجيلها

 3108يناير  0

 
 

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

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

 أساس اإلعداد 0-0
، " البيانات المالية المرحلية" وبما .2تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناًء على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

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

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

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

 

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

 

متوافقة مع تلك  المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة لشركةان اهداف وسياسات ادارة المخاطر المالية ل
 .3102ديسمبر  20المستخدمة في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 

 

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

 21المنتهية في  اشهر الستة. باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة لفترة 3102ديسمبر 
 ..310ديسمبر  20للسنة التي ستنتهي في تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة  .310يونيو 

 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 3111أكتوبر  03بناًء على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
المتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في ممتلكات، استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر 

 البيانات المالية الموجزة. هذه ارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى فيواستثم
 

 ممتلكات ومعدات 0-4
تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت االنشاء بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. وكما هو 

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

 

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

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

القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداًء من الفترة المالية التي تـم 
 والفترات المستقبلية. فيها التغيير
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -0
 

 "تتمة" ممتلكات ومعدات 0-4
 

أو حذف جـزء مـن الممتلكـات والمعـدات وذلـك علـى أسـاس الفـرق بـين  استبعادارة الناتجة عن يتم تحديد الربح أو الخس
 بهذا الفرق كربح أو خسارة. االعترافمتحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل ويتم 

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

 كانت على النحو اآلتي:االنشاء، 
 سنوات . – . السيارات والمفروشات والمعدات المكتبية

 سنوات 01 – . التحسينات على ساحة حطام السيارات بالفجيرة
 

 استثمارات في ممتلكات 0-0
ادة قيمتها. تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو لزي

يتم قياس اإلستثمارات في ممتلكات مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال جزء من 
اإلستثمار في الممتلكات الموجودة عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال 

بالقيمة االستثمارات في ممتلكات  يتم إدراج ،لالعتراف المبدئي ك الممتلكات. الحقاً تشمل التكاليف اليومية لصيانة تل
العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات 

 .التي نتجت فيهافي القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة 
 

منها بشكل دائم ولم يعد  واالنتفاع استخدامهاأو عند إيقاف  استبعادهافي ممتلكات إما عند  االستثماراتيتم شطب 
مستقبلية متوقعة من  اقتصاديةولم يعد هناك مزايا  االستخدامبصورة دائمة من  اقتصاديةيتوقع منها أي منافع 

في ممتلكات في األرباح أو  االستثمارات استبعادر أو أرباح ناتجة عن سحب أو بأية خسائ االعتراف. يتم ااستبعاده
 .االستبعادالخسائر للفترة التي تم خاللها السحب أو 

 
فترة  معزز بانتهاء االستخدامفي ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في  االستثماراتيتم إجراء التحويالت من أو إلى 

في  استثماراتعند بداية عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من  أو للمالك االستخدام
فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في  ،المالك الى ممتلكات يشغلهاممتلكات 
هذا العقار وفقًا بتسجيل الشركة  تقوم، ستثمارًا عقارياا. وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك االستخدام

 .االستخدامللسياسة المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغير في 
 

 مون مستقلون.تحدد القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح إستنادًا إلى التقييمات التي يجريها مقي  
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 تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية " -0
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 0-2
ألرباح والخسائر اال اذا كان االستثمار في يتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل ا

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

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

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

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

 االيرادات. – 01الدولي رقم 
 

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

تصنيف بلملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. ال يسمح أدوات حقوق ا
 .محتفظ بها للمتاجرة اذا كانت االستثمارات بنود الدخل الشامل االخرىبالقيمة العادلة من خالل  االستثمارات

 
 :يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا 

  أو  .ساسي بهدف بيعها في المستقبل القريببشكل أ اقتنائهاتم 

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

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

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

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

 الخسائر.
 

مالية بالقيمة  كاستثماراتبأدوات الملكية والتي ليست بغرض المتاجرة  االستثماراتكافة  قامت الشركة بتصنيف
 ن خالل بنود الدخل الشامل األخرى.العادلة م
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 تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية " -0
 

 "تتمة" ن خالل بنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة م 0-5
 

يتم االعتراف بإيرادات التوزيعات عن االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في 
: 01األرباح والخسائر عندما تحصل الشركة على حق استالم توزيعات األرباح وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 ات، ما لم تكن توزيعات األرباح تشكل استرداد الجزء من تكلفة االستثمارات.اإليراد
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة -2

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

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

ات الجوهرية فيما يتعلق بتطبيق عند إعداد البيانات المالية الموجزة المرفقة قامت اإلدارة بإتباع نفس اإلفتراض
السياسات المحاسبية وكذلك إتباع نفس التقديرات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية السنوية 

 . 3102ديسمبر  20المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
 
 ممتلكات ومعدات -5
درهم )لفترة الستة اشهر  ..02.9028لحالية مبلغ بلغت تكلفة االضافات على ممتلكات ومعدات خالل الفترة ا -

 درهم(. 8382.91: 3102يونيو  21المنتهية في 

يونيو  21درهم )لفترة الستة اشهر المنتهية في  .139211بلغت اعباء االستهالك خالل الفترة الحالية مبلغ  -
 درهم(. 0211.21.2: 3102

 ربية المتحدة.جميع الممتلكات والمعدات موجودة داخل االمارات الع -
 
 استثمارات في ممتلكات -6

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



 

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

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303  اشهر المنتهية فياشهر المنتهية في  الستةالستةلفترة لفترة 

 
 

 المالية الموجودات -7
 المالية كما يلي: الموجوداتكانت الحركة على 

اشهر  الستةلفترة  
  يونيو 03 المنتهية في

4302 

 للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 20

3102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 0012.102122 06262746346 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 (13.20.2) (362996333) السنةالفترة / إستبعادات خالل 
 8210.2228. (360546392) الزيادة في القيمة العادلة)النقص(/ صافي 

   
 08.2.932138 02766436904 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 

   
   بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 02.9.2730 063036353 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 
 .072718212 0063056335 السنة الفترة / مشتريات خالل

 (0927702112) (067596097) السنةالفترة / إستبعادات خالل 
 3.12999 (469096060) دلةالزيادة في القيمة العا)النقص(/ صافي 

   
 2210121.1 0460556495 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 

 
 

 المالية موجودة داخل دولة االمارات العربية المتحدة. الموجوداتجميع 



 

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

  

  مة "مة "" تت" تتالموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

  
 وديعة إلزامية -3

 يونيو 03 
4302 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 

( من القانون اإلتحادي 3.للمادة رقم )ودائع إلزامية محتفظ بها وفقًا 
 821112111 0363336333 لدولة اإلمارات العربية المتحدة 3119( لسنة 8)رقم 

 
 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -9

 

  يونيو 03
4302  

 ديسمبر  20
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    اإلجمالي 

    مطلوبات عقود التأمين:

 812.002.10  6762376002 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 92.112111  765336333 لغ عنهامطالبات متكبدة وغير مب

 .8827.1293  7562976472 اقساط تأمين غير مكتسبة

     .02.21.3221  05362326233 اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
    مسترد من معيدي التأمين

 3.23212132  4760006425 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 0821102.11  4063506306 أقساط تأمين غير مكتسبة

     022072.20.  5369626430 حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين
    الصافي

 1..2.20922  2360756339 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
 92.112111  765336333 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 121.72208.  5066226403 اقساط تأمين غير مكتسبة
 9965436047  722.23219. 



 

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

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 

 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -03

  

 يونيو 03
4302 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 درهــم  درهـــم  
     لدى البنوك:حسابات 

 929112812  667536296  حسابات تحت الطلب  

 323022999.  5360226472  ودائع ثابتة  

 2092.18  0926463  النقد في الصندوق
  5763396303  8123202788 
 

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

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

 
 

 رأس المال -00

  

 يونيو 03
4302 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 درهــم درهـــم  
    

 :ع بالكاملوالمدفو المصدر رأس المال 
ســـــهم  021112111: 3102ســـــهم عـــــادي ) 021112111
 درهم للسهم الواحد 011عادي( بقيمة 

 

03363336333 01121112111 



 

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

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 من البنوك استالف -04

 

 يونيو 03
4302  

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 
    

 12071..372  4560776640 قروض
    

    استالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي:
 728112111  966336333 خالل السنة األولى

 728112111  966336333 خالل السنة الثانية

 0122.12071  660776640 خالل السنة الثالثة حتى الخامسة

 4560776640  372..12071 

 (728112111)  (966336333) الموجز شهر من تاريخ بيان المركز المالي 03ينزل: مبالغ تستحق خالل 

 شــهر مــن تــاريخ بيــان المركــز المــالي 03اســتالف مــن البنــوك )مســتحق بعــد 
 0727.12071  0567776640 (الموجز

 
قسط شهري  002على  القرض سداد يتمحصلت الشركة على قرض من بنك محلي لتمويل تكلفة انشاء ممتلكات. 

وحتى تمام السداد. إن هذا  3100درهم لكل منها )شاملة الفوائد( ابتداءًا من شهر مايو  1112111متساوي بمبلغ 
الشركة السكني واالرض مبنى  منيتألف لكات والذي الشركة في ممت اتاستثمار احد  القرض مضمون مقابل رهن

 ة، ورهن ودائع ثابتمليون درهم( 82279: 3102مليون درهم ) 82279اجمالية بقيمة  الفجيرة المقام عليها في مدينة
وتجيير ايرادات ايجارات هذا المبنى لمصلحة البنك اضافة إلى اصدار كمبياالت من قبل الممول لمصلحة البنك 

 الشركة.
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -00
 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 4302 3102 4302 3102 
 ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) ة(غير مدقق) 

 ـمدرهــ ـمدرهــ ــمدرهـ ـمدرهــ 

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 2927.92123 2364906303 19298327.3 3964236346 مالي أقساط التأمين المكتتبةإج

التغير في أقساط التأمين غير 
 8..9312 026053 (2292...72) (365566553) المكتسبة

 3366306276 9123012.87 2360436033 2128912291 
     أقساط إعادة التأمين  
 (...721132) (0367996049) (31238.27.3) (4363306063) أقساط إعادة التأمين  

التغير في أقساط التأمين غير 
 (0372978) 4296670 921182.13 767706643 المكتسبة

 (4063006723) (312..72.91) (0365296253) (01210323.1) 
 3128882031 4967736703 929.72177. 5966506706 صافي إيرادات أقساط التأمين



 

  0303  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  الوطنية للتأمينالوطنية للتأمين  شركة الفجيرةشركة الفجيرة

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 

 للسهم/)الخسارة االساسية( األساسي  الربح -02
 

 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  

 4302 3102 4302 3102 
 ة(غير مدقق) (غير مدققة) ة(غير مدقق) (غير مدققة) 

     
 .27.3218. (063336635) 032.9828.1 069346643 )درهم( للفترة /)الخسارة( الربح

     
 021112111 063336333 021112111 063336333 عدد األسهم )سهم(المتوسط المرجح ل

     
الخسـارة االساسـية( /) األساسـي الربح
 .27. (0633) 032.1 0693 ) درهم( للسهم

 
 

 االرباحتوزيعات  -05
% .92توزيع ارباح نقدية بنسبة العمومية للمساهمين اقرت الجمعية  .310ابريل  01ا المنعقد بتاريخ هفي اجتماع

ية للمساهمين توزيع ارباح اقرت الجمعية العموم: 3102) 3102مليون درهم عن سنة  92.1من رأس المال والبالغة 
 (.3103مليون درهم عن سنة  92.1% من رأس المال والبالغة .92نقدية بنسبة 

 
 

 النقد وما يعادله -06
 

  

 يونيو 03
4302 

 يونيو 21 
3102 

 مدققة(غير )  )غير مدققة(  

 درهــم  درهـــم  
     

 129.323.7.  5763396303  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 (321112111)  (463336333)  ودائع ثابتة مرهونة

 (023992711.)  (5069236742)  شهور 2ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 
  060236036  92.9.2387 

 



 

  0909  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
  

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 

 معلومات قطاعية -07
 تتمثل أعمال الشركة في قطاعين أساسيين:

أخرى. تتم جميع أعمال أعمال التأمين العام وتشمل جميع أنواع التأمين العام والتي تتضمن تأمين الحريق، التأمين البحري، تأمين السيارات والحوادث العامة و 
 مارات العربية المتحدة باستثناء أعمال إعادة التأمين والتي تتم بشكل أساسي مع شركات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.التأمين داخل دولة األ

 

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

  31023102  يونيويونيو  2121أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة   43024302يونيو يونيو   0303أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

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

  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  
              

  929.72177.929.72177.  ----  929.72177.929.72177.  59665067065966506706  ----  59665067065966506706  صافي ايرادات اقساط التأمينصافي ايرادات اقساط التأمين
  ((..1221122...1221122.))  ----  ((..1221122...1221122.))  ((55606360755560636075))  ----  ((55606360755560636075))  صافي المطالبات المتكبدةصافي المطالبات المتكبدة
  0028.82.030028.82.03  ----  0028.82.030028.82.03  03630060290363006029  ----  03630060290363006029  بةبةصافي العموالت المكتسصافي العموالت المكتس

  822032720822032720  822032720822032720  ----  262536063262536063  262536063262536063  ----  ارباح االستثمارات واخرىارباح االستثمارات واخرى
              

  0820112.330820112.33  822032720822032720  721892.70721892.70  765066456765066456  262536063262536063  063736396063736396  نتائج القطاعنتائج القطاع
  ((228122993228122993))      ((066006606066006606))      تكاليف غير موزعة )بالصافي(تكاليف غير موزعة )بالصافي(

  032.9828.1032.9828.1      069346643069346643      لفترةلفترةالربح لالربح ل
 



 

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

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 

 "تتمة" معلومات قطاعية -07
 

  31023102ديسمبر ديسمبر   2020كما في كما في   43024302يونيو يونيو   0303كما في كما في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  ينينالتأمالتأم  

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

  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  
              

  12.122273.73.27712771.  2192.802.112192.802.11  782.8.2.71782.8.2.71  2036302609020363026090  4966377605649663776056  0006956630700069566307  موجودات القطاعموجودات القطاع
  121012017121012017      669226756669226756      ودات غير موزعةودات غير موزعةموجموج

  2019..2019.0027..0027.      2076773692920767736929      إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات
              

  3172010278731720102787  12071..12071372..372  0972822299709728222997  4426449662744264496627  45607766404560776640  0936354634209363546342  مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع
  72.9.28.272.9.28.2      03655663600365566360      مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة

              
  30128.9280330128.92803      4026740267366533366533      إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

 
 

 ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.



 

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

  

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 

 التعامالت مع أطراف ذات عالقة -03
، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم االساسيين ت العالقة المساهمينتتضمن األطراف ذا

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

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

 يونيو 03 
4302 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهم درهم 
   

 0209929.1 463376076 مطلوب من أطراف ذات عالقة

 
 .221218 46603 طراف ذات عالقةألمطلوب 

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

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

 
 

 التعامالت:
 

 كما يلي: الفترةع أطراف ذات عالقة خالل كانت التعامالت التي قامت بها الشركة م
 
 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 4302 3102 4302 3102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 
     

 .02.71279 062606336 8293.27.8 567796093 أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 
 032112 0676223 332139 0656057 اجمالي مطالبات مسددة

 
 

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



 

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

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 

 "تتمة" التعامالت مع أطراف ذات عالقة -03
 

 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة تكاليف
 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 4302 3102 4302 3102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     اإلدارة العليا:
 020812.33 060796663 32.112011 467706357 مزايا قصيرة األجل
 .912.1 736545 .13221. 2396250 مزايا طويلة األجل

 مخصص اجتماعات مجلس
 2292.11 4206753 89.2111 2376533 اإلدارة  

 
 

 نتائج موسمية -09
 21لمنتهية في درهم لفترة الستة اشهر ا 9..21812.ايرادات توزيع ارباح بمبلغ  ارباح استثمارات واخرىتتضمن 
درهم( والتي تعتبر ذات طبيعة  .22218201 :3102يونيو  21لمنتهية في لفترة الستة اشهر ا) .310يونيو 

 موسمية.

 
 ملةالمحتااللتزامات والمطلوبات  -43

  

 يونيو 03
4302 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  
     

 829982.08  0363536076  خطابات ضمان
 812111.  036333  التزامات رأسمالية

 
 

 قياس القيمة العادلة -40

ها لتحويل أي من المطلوبات ضمن إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفع
معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس. وعلى هذا النحو، يمكن أن تنشـأ الفروقات بين القيم 
الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. يقوم تعريف القيمة العادلة على إفتراض أن الشركة مستمرة في أعمالها دون أي نية 

 قليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة بشروط مجحفة.أو حاجة لت
 

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

 الموجزة مقاربة لقيمتها العادلة.



 

  4040  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""رة الوطنية للتأمين رة الوطنية للتأمين شركة الفجيشركة الفجي

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -40
 

 أساليب التقييم واإلفتراضات لقياس القيمة العادلة
والمطلوبــات الماليــة بإســتخدام أســاليب التقيــيم واإلفتراضــات وغيــر الماليــة  الماليــةيــتم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات 

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

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

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

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
 

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

 ألسعار(.مباشرة )المستقاة من ا
 

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

 
 )غير مدققة( 4302يونيو  03

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

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

  04605564950460556495  ----  ----  04605564950460556495  مدرجةمدرجةادوات الملكية الادوات الملكية ال
          

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

  0096394609400963946094  ----  ----  0096394609400963946094  ادوات الملكية المدرجةادوات الملكية المدرجة
  767436723767436723  767436723767436723  ----  ----  مدرجةمدرجةغير غير الالادوات الملكية ادوات الملكية 

  36695663553669566355  36695663553669566355  ----  ----  استثمارات في ممتلكاتاستثمارات في ممتلكات
          
  0546327623705463276237  ----  92663565959266356595  4266700633442667006334  



 

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

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  لماليةلماليةاا  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  43024302يونيو يونيو   0303اشهر المنتهية في اشهر المنتهية في   الستةالستةلفترة لفترة 

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -40

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

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة الموجودات المالية بالقيمة العادلة 
          الخسائرالخسائر  من خالل األرباح أومن خالل األرباح أو    

  2210121.12210121.1  ----  ----  2210121.12210121.1  ادوات الملكية المدرجةادوات الملكية المدرجة
          

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

  0.829.223180.829.22318  ----  ----  0.829.223180.829.22318  ادوات الملكية المدرجةادوات الملكية المدرجة
  929319293129.129.1  9293129.19293129.1  ----  ----  مدرجةمدرجةغير غير الالادوات الملكية ادوات الملكية 

  ..1827.821..1827.821  ..1827.821..1827.821  ----  ----  ارات في ممتلكاتارات في ممتلكاتاستثماستثم
          
  0812.8320280812.832028  ----  7.281.2.7.7.281.2.7.  3..23.929203..23.92920  
 

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

 
 

 اعتماد البيانات المالية الموجزة -44

 ..310 اغسطس 01تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة على إصدارها بتاريخ 


