
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

 
 المرحلية المالية والمعلوماتتقرير المراجعة 

 3131مارس  13 للفترة المنتهية في
 

 



 

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

    المرحليةالمرحليةالمالية المالية   لمعلوماتلمعلوماتااو و تقرير المراجعة تقرير المراجعة 
  31313131مارس مارس   1313  ييللفترة المنتهية فللفترة المنتهية ف
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  )غير مدقق()غير مدقق(  بيان الدخل الموجزبيان الدخل الموجز
  31313131مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2102 3131 ايضاح 
 درهـــم درهـــم  
    

 603.013.14 1955415393 02 إيرادات أقساط التأمين

 (013.463412) (3154475331) 02 حصة إعادة التأمين 

 13.613616. 3951935973 02 صافي إيرادات أقساط التأمين 

    
 (.2.3162361) (3655395943)  إجمالي المطالبات المتكبدة

 ..0316136 155515136  حصة إعادة التأمين

 (2032123101) (3359765936)  صافي المطالبات المتكبدة

    

 63.213014 955455716  إجمالي العموالت المكتسبة

 (6..231623) (351375391)  العموالت المتكبدة  :يطرح

 2..3..434 757315411  صافي  العموالت المكتسبة

    
 0431263424 3151445411  أرباح التأمين

    

دارية متعلقة بأعمال التأمين  (34.2...3.) (551135361)  مصاريف عمومية وا 
 01346436.6 151315131  صافي أرباح التأمين

    

 ..03.6.34 354965337  أرباح استثمارات وأخرى

 (03.663601) (354575791)  مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة

 (03.113111) -  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 (.013.6.) (4375364)  مصاريف تمويل

 1311.3104 756145516  الربح للفترة

    

 .631 7561 .0 للسهم األساسي  الربح
 
 
 
 
 

 الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  ل الشامل الموجزل الشامل الموجزبيان الدخبيان الدخ
  31313131مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 
 

 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 3131 2102 
 درهـــم درهـــم 

   
 1311.3104 756145516 الربح للفترة

   

   األخرى:الدخل الشامل  /ة(الشامل )الخسارة بنود

 بالقيمة العادلة من  تقييم استثماراتربح  /صافي )خسارة(
 3021..231 (354395711) خالل بنود الدخل الشامل األخرى   

 3021..231 (354395711) للفترةاألخرى  / الدخل الشاملة(الشامل )الخسارة مجموع

 003.613666 320631.1. للفترة الدخل الشاملإجمالي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموجزة هذه البيانات المالية منال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  الموجزالموجز  المساهمينالمساهمينبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 

  31313131مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
 في القيمة العادلة

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة ات تقييم ممتلك

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

 6302.3141. 66322.3116 00321.3.11 (1.342.3042) 63066..0.3 6..0.3.163 31113111.. )مدقق( 2100ديسمبر  0.الرصيد كما في 
 1311.3104 1311.3104 -- -- -- -- -- 2102مارس  0.الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 3021..231 -- -- 3021..231 -- -- -- للفترة األخرى الدخل الشاملبنود 
 003.613666 1311.3104 -- 3021..231 -- -- -- الدخل الشامل للفترةإجمالي 

 6131413102 130113611. 00321.3.11 (131.6..163) 63066..0.3 6..0.3.163 31113111.. )غير مدقق( 2102مارس  0.الرصيد كما في 
 0.6324.3411 46301236.6 00321.3.11 (431163641.) .0.3.66301 .0636663.6 01131113111 )مدقق( 2102ديسمبر  0.الرصيد كما في 

 34.63.14. 34.63.14. -- -- -- -- -- .210مارس  0.الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 (236063.11) -- -- (236063.11) -- -- -- للفترة األخرى ةالشاملالخسارة بنود 

 320631.1. 34.63.14. -- (236063.11) -- -- -- الدخل الشامل للفترة إجمالي 
 (3.113111.) (3.113111.) -- -- -- -- -- (06)ايضاح  نقدية معتمدة أرباح توزيعات

 31359135471 6453175541 3353155511 (7155145376) 3555995311 3954445141 31151115111 )غير مدقق( 3131مارس  13الرصيد 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

  31313131مارس مارس   1313  فيفيللفترة المنتهية للفترة المنتهية 
 

 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 3131 2102 
    درهــم درهــم 

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 1311.3104 756145516 الربح للفترة
   :تعديالت

 .61.312 5935193 استهالك ممتلكات ومعدات
 20.3161 6115337 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

 -- (45511) ارباح استبعاد ممتلكات ومعدات
 (063266.) (115135) ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 (4..031.63) (354335713) أخرى استثماراتايرادات 
 .013.6. 4375364 مصاريف تمويل

 13.143200 751115753 موجودات والمطلوبات التشغيليةالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في ال
 (.1301.306) (3153115313) في موجودات عقود إعادة التأمينالزيادة 
 43.463116 3556935991 في مطلوبات عقود التأمين الزيادة
 (.361...263) (3654315447) أخرىو مدينة  تأمينفي ذمم الزيادة 
 00344631.0 551945671 أخرىتأمين دائنة و في ذمم الزيادة 

 (...3.1.3.) 357945719 العمليات التشغيلية (في المستخدمالناتج من /)النقد صافي 
 (1..3..2) (445369) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

 (.013.6.) (4375364) فوائد مدفوعة

    (432603.22) 351115456 العمليات التشغيلية (المستخدم فيالناتج من /)صافي النقد 
    يةاالستثمار العمليات التدفقات النقدية من 

 (063.26.) (4315463) شراء ممتلكات ومعدات
 -- (3775911) أشهر .اكثر من استحقاق  بتواريخالزيادة في استثمارات في ودائع ثابتة 

 (6623.26) (355365191) شراء إستثمارات في أوراق مالية
 .030013.6 355365691 إستثمارات متحصالت من بيع 

 -- 45511 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 02.3.11 4435117 د مقبوضةوائف

 63144 -- توزيعات أرباح مقبوضة
 0..6643 9715695 إيرادات إستثمارات في ممتلكات

    .1.1364 7355164 يةاالستثمار العمليات الناتج من  صافي النقد
   ية من العمليات التمويليةالتدفقات النقد

 23.643412 (357195131) الزيادة في استالف من البنوك)النقص(/ 
    23.643412 (357195131) الناتج من العمليات التمويلية)المستخدم في(/  صافي النقد

    (..314432.) 351395517 في النقد وما يعادله )النقص(/ الزيادة صافي
    0.30.131.6 459515313  الفترةفي بداية النقد وما يعادله 

 0630003110 653775719 (9)إيضاح  الفترة النقد وما يعادله في نهاية

 

 من هذه البيانات المالية الموجزةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 



 

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

  الموجزةالموجزة  لماليةلماليةاا  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  31313131مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 معلومات عامة -3

بموجب المرسوم األميري كشركة مساهمة عامة )"الشركة"( تأسست  ع، الفجيرةش. م. شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
اإلتحادي قانون الألحكام إن الشركة خاضعة . 06.4( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أكتوبر .رقم )

في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لدولة االمارات  .211 ( لسنة4رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد  .(00تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  العربية المتحدة

 .اإلمارات العربية المتحدة -الفجيرة  ..2
 

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

 

صدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن قيد اإلالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -3
  موعد تطبيقها بعد 

ولم يحن موعد  هاإصدار التي تم معايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المبكر للتطبيق الب الشركةقم لم ت
 تطبيقها بعد:

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

ــــ رات الســــنوية يطبــــق للفت
 التي تبدأ من أو بعد

  
  األدوات المالية: العرض  – 2.المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–

 .المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية
 2106يناير  0

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

 التوجيه على كيانات اإلستثمار – .2المحاسبي الدولي رقم 
 2106يناير  0

  
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار النهائي المتعلق  ،2102 أكتوبر 0.في 

والمعيار  02 ،01باإلستثمار بالشركات والذي يعدل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ويعرف مفهوم اإلستثمار في المعايير الدولية للتقارير المالية.  ،.2الدولي رقم المحاسبي 

معيار التوحيد  01إن التعديالت أظهرت إستثناء عن المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
العام الخاص باإلستثمارات في شركات والذي يتطلب )قياس الشركات التابعة بالقيمة 

ح أو الخسائر بداًل من توحيدها(. وباإلضافة إلى ذلك فإن العادلة من خالل األربا
 التعديالت حددت اإلفصاحات المطلوبة للشركات التي تستوفي تعريف الشركة المستثمرة.

 

 
 

فــي الفتــرة التــي تبــدأ  للشــركةالماليــة  البيانــاتفــي والتعــديالت الجديــدة  ، التفســيراتأن تطبــق هــذه المعــايير اإلدارةتتوقــع 
ن هـذا التطبيـق قـد ال الجديـدة حيـز التطبيـق  عنـد دخـول هـذه المعـايير والتفسـيرات والتعـديالتأو  2106ر يناي 0من وا 

 للشركة في مرحلة التطبيق األولى.يكون له تأثير هام على البيانات المالية 
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  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  31313131مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 السياسات المحاسبية ملخص بأهم -1
 

 أساس اإلعداد 1-3
، " البيانات المالية المرحلية" وبما 6.تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناًء على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 رات العربية المتحدة.يتوافق مع المتطلبات القانونية ذات الصلة في دولة اإلما
 

 يتم 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
 .2102ديسمبر  0. في ةيالمنته ة المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 

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

 0.الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في  الموجزةعند قراءة هذه البيانات المالية 
 0.المنتهية في  الثالثة اشهرباإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة لفترة  .2102ديسمبر 
 ..210ديسمبر  0. دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي فيتعطي مؤشرًا  .210مارس 

 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 2111أكتوبر  02بناًء على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
ادلة من خالل االرباح والخسائر المتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في ممتلكات، استثمارات مالية بالقيمة الع

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

 ممتلكات ومعدات 1-3
تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت االنشاء بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. وكما هو 

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

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

 
بطريقــة عــدا االعمــال الرأســمالية تحــت االنشــاء،  ،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 
الفترة المالية التي تـم  القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداًء من

 فيها التغيير والفترات المستقبلية.
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  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -1
 

 "تتمة" ممتلكات ومعدات 1-3
 

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

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

 كانت على النحو اآلتي:االنشاء، 
 سنوات . – 6 السيارات والمفروشات والمعدات المكتبية

 سنوات 01 – . التحسينات على ساحة حطام السيارات بالفجيرة
 

 ممتلكاتاستثمارات في  1-1
ى إيرادات تأجير و/أو لزيادة قيمتها، في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها عل االستثماراتتتمثل 

في ممتلكات مبدئيًا  االستثماراتبما فيها الممتلكات قيد اإلنشاء المحتفظ بها لنفس األغراض السابقة. يتم قياس 
في الممتلكات الموجودة عند  االستثمارجزء من  استبدالبالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة 

الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل التكاليف اليومية لصيانة تلك  استيفاءتكلفة وذلك إذا تم حدوث تلك ال
في ممتلكات بشكل مبدئي، يتم إدراجها بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع  االستثماراتالممتلكات. الحقًا، إلثبات 

 لالستثماراتر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائ
 في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيها.

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

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

 .االستبعادالخسائر للفترة التي تم خاللها السحب أو 
 

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

 .االستخدامللسياسة المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغير في 
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -1
 

 لعادلة من خالل األرباح والخسائرالموجودات المالية بالقيمة ا 1-4
سائر اال اذا كان االستثمار في يتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخ

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

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

 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 
عات االرباح وفقا لمعيار المحاسبة والخسائر في االرباح والخسائر عندما تحصل الشركة على حق استالم توزي

 االيرادات. – 01الدولي رقم 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 1-5
في  االستثمارات ( بتصنيفلكل أداة على حدةبشكل ال رجوع فيه ) تختارأن  شركةالمبدئي، يمكن لل االعترافعند 

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

 
 :يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا 

  أو  .يعها في المستقبل القريببشكل أساسي بهدف ب 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) ادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرىبالقيمة الع بأدوات الملكية االستثماراتيتم قياس 
بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا بقيمتها العادلة ويتم االعتراف باألرباح أو 

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

 الخسائر.
 

بالقيمة  مالية كاستثمارات ليست بغرض المتاجرة والتي بأدوات الملكية االستثماراتكافة  قامت الشركة بتصنيف
 .األخرىالدخل الشامل  نودالعادلة من خالل ب
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -1
 

 "تتمة" مل األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشا 1-5
 

في  المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى االستثماراتإيرادات التوزيعات عن ب االعترافيتم 
: 01لمعيار المحاسبة الدولي رقم  توزيعات األرباح وفقاً  استالمعلى حق  شركةعندما تحصل الاألرباح والخسائر 

 .االستثماراتمن تكلفة  تشكل استرداد الجزء حااألربما لم تكن توزيعات  ،اإليرادات
 
 ممتلكات ومعدات -4

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

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

 :مالية كما يليالكانت الحركة على اإلستثمارات 
لفترة الثالثة اشهر  

 المنتهية في 
 3131 مارس 13

 للسنة المنتهية في
 2102 ديسمبر 0.

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 014366030.6 33154135111 السنةالفترة / داية القيمة العادلة كما في ب

 003.613466 (354395711) في القيمة العادلةالزيادة  /صافي )النقص(
   

 ..001361031 33651635335 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
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  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   لماليةلماليةاا  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  31313131مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 "تتمة" االستثمارات المالية -6
لفترة الثالثة اشهر  

 المنتهية في 
 3131 مارس 13

 للسنة المنتهية في
 2102 ديسمبر 0.

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

   رئح والخساارببالقيمة العادلة من خالل األ 
 136.6.. 355755933 السنةالفترة / قيمة العادلة كما في بداية ال

 ..2344.32 355365191 السنةالفترة / مشتريات خالل 
 (4..0314.3) (351935116) السنةالفترة / إستبعادات خالل 
 .203.1 (455643) في القيمة العادلة / الزيادةصافي )النقص(

   
 3620...03 356555611 السنةترة / الفالقيمة العادلة كما في نهاية 

 
 جميع االستثمارات المالية موجودة داخل دولة االمارات العربية المتحدة.

 
 
 وديعة إلزامية -7
 مارس 13 

3131 
 ديسمبر 0.

2102 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ــمدره ــمدره 
   

دي ( من القانون اإلتحا62للمادة رقم )وفقًا  ودائع إلزامية محتفظ بها
 431113111 651115111 لدولة اإلمارات العربية المتحدة .211( لسنة 4)رقم 
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 نمطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمي -1

  

 مارس 13
3131  

 ديسمبر 0.
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  

     اإلجمالي 

     مطلوبات عقود التأمين:

 1..1.34113  9155315415  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 31113111.  755115111  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 4.362.3021  7453915111  اقساط تأمين غير مكتسبة

 0.43.2.36.1  37353315441  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     

     مسترد من معيدي التأمين
 36.6...663  5356135163  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 0.316036.6  3151375733  أقساط تأمين غير مكتسبة
 .4636263.6  745639.574  حصة معيدي التامين من مطلوبات عقود التأمين

     
     الصافي

 0..432423.  1159365541  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
 31113111.  755115111  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 3414..6131  5353635136  اقساط تأمين غير مكتسبة
  9755115169  62316431.. 
 
 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -9

  

 ارسم 13
3131 

 ديسمبر 0. 
2102 

 ة(مدقق)  ة(غير مدقق)  

 ــمدره  ــمدرهـ  
     لدى البنوك:حسابات 

 302.3161.  1935153  حسابات تحت الطلب  

 .6632.1314  4157615191  ودائع ثابتة  

 4103.20  1955131  النقد في الصندوق
 6.36.13212  4955555769  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 (231113111)  (351115111)  ينزل: ودائع ثابتة محجوزة
 (6031113111)  (4353775911)  اشهر .تواريخ استحقاق اكثر من بينزل: ودائع ثابتة 

 636.13212  653775719  النقد وما يعادله
 

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

مرهونـــة مقابـــل تســـهيالت درهـــم( مليـــوني : 2102ديســـمبر  0.درهـــم ) مليـــونيبمبلـــغ ئـــع الثابتـــة ودائـــع تتضـــمن الودا
 .(00)ايضاح رقم  ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة
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 رأس المال -31

  

 مارس 13
3131 

 ديسمبر 0.
2102 

 ة(مدقق) ة(غير مدقق)  

 ــمدره ـمدرهــ  
    

 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 
ســـــهم  031113111: 2102)ســـــهم عـــــادي  031113111

  درهم للسهم الواحد 011بقيمة  (عادي

 

31151115111 01131113111 
 

 
 وكمن البن استالف -33

  

 مارس 13
3131  

 ديسمبر 0.
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  
     

 ..3.6.31..  1551515131  قروض
     

     استالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي:
 634113111  951415133  خالل السنة األولى

 634113111  956115111  خالل السنة الثانية

 ..013.6.31  3654345391  الثالثة حتى الخامسةالسنة خالل 

  1551515131  ..3.6.31.. 

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

 

(951415133)  (634113111) 

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

 

3651345391  2.366.31.. 

 
 

قسط شهري  .00على  القرض سيتم سدادحصلت الشركة على قرض من بنك محلي لتمويل تكلفة انشاء ممتلكات. 
وحتى تمام السداد. إن هذا  2100درهم لكل منها )شاملة الفوائد( ابتداءًا من شهر مايو  1113111متساوي بمبلغ 

الفجيرة، ورهن ودائع ثابته لمصلحة  مقام عليها في مدينةالشركة السكني واالرض الالقرض مضمون مقابل رهن مبنى 
 البنك وتجيير ايرادات ايجارات هذا المبنى لمصلحة البنك اضافة إلى اصدار كمبياالت من قبل الشركة.
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 صافي إيرادات أقساط التأمين -33
 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 3131 2102 
 )غير مدققة( مدققة(غير ) 

 مدرهــ درهــم 
   

   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 31.6..31.. 4951155331 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (63261..0.3) (3153645939) التأمين غير المكتسبة التغير في أقساط
 1955415393 603.013.14 

   أقساط إعادة التأمين
 (.2.32.23.6) (3151115491) أقساط إعادة التأمين

 .023612314 759165371 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 (3154475331) (013.463412) 

 13.613616. 3951935973 صافي إيرادات أقساط التأمين
   

 للسهماألساسي  الربح -31
 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 3131 2102 
    )غير مدققة( مدققة(غير ) 

 1311.3104 756145516 )درهم( الربح للفترة
   

 6113111 351115111 )سهم( عدد األسهم
   

 .631 7561 درهم()الربح األساسي للسهم 
 

تأثير  عكستلوذلك المقارنة  ةللفتر والمتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة الربح االساسي للسهم  احتسابتم اعادة 
 .2102سنة  سهم خالل 2.13111بعدد لمساهمين لاصدار اسهم حقوق 

 
 االرباحتوزيعات  -34

توزيع ارباح نقدية بنسبة لمساهمين لالجمعية العمومية العادية  اعتمدت، .210مارس  21في اجتماعها المنعقد في 
 .(2100عن سنة  : ال شيء2102) 2102% من رأس المال عن سنة .3.
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 معلومات قطاعية -35

  21022102مارس مارس   0.0.لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   31313131مارس مارس   1313ثة أشهر المنتهية في ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال لفترة الثال   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

  ((غير مدققةغير مدققة))  ((غير مدققةغير مدققة))  ((غير مدققةغير مدققة))  ((غير مدققةغير مدققة))  ((غير مدققةغير مدققة))  )غير مدققة()غير مدققة(  
                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  

                31.6..31..31.6..31..  ----  31.6..31..31.6..31..  49511553314951155331  ----  49511553314951155331  إيرادات القطاعإيرادات القطاع
  02326134260232613426  ..03.6.34..03.6.34  01346436.601346436.6  955195541955195541  354965337354965337  151315131151315131  نتائج القطاعنتائج القطاع

  ((.6310..3..6310..3.))      ((351745954351745954))      )بالصافي()بالصافي(تكاليف غير موزعة تكاليف غير موزعة 
  1311.31041311.3104      756145516756145516      الربح للفترةالربح للفترة

              
  21022102ديسمبر ديسمبر   0.0.كما في كما في   31313131مارس مارس   1313كما في كما في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

  ((مدققةمدققة))  ((مدققةمدققة))  ((مدققةمدققة))  )غير مدققة()غير مدققة(  )غير مدققة()غير مدققة(  )غير مدققة()غير مدققة(  
                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  

  636.4..23..636.4..23..  .26.36.4312.26.36.4312  026311.36.0026311.36.0  4115911513141159115131  3495654516434956545164  3535131594935351315949  موجودات القطاعموجودات القطاع
  3.2.3606.3.2.3606.      71651737165173      موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
                .4314.3.6...4314.3.6..      4135769511441357695114      إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

  30663206..306632062..2  ..3.6.31....3.6.31..  23014..2301406.3..06.3  3615497517336154975173  15515151311551515131  3345619515333456195153  مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع
                4..4134.13..134.13      953199531955145514      مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  .2603.663.6.2603.663.6      3695717541636957175416      إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

  
 ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.



 

  3737  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  31313131مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 الت مع أطراف ذات عالقةالتعام -36
أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم  ،االساسيين تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين

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

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

 مارس 13  
3131 

 ديسمبر 0. 
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  
     

 1..031163  551375456  أطراف ذات عالقةمطلوب من 

 
 .6314..  1435165  طراف ذات عالقةألمطلوب 

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

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

 
 

 التعامالت:
 

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

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  3131  2102 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 درهم  درهم  
     

 1361.3126  3351965137  أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 

 123144  95334  سددةمطالبات م
 
 

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



 

  3131  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  31313131مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 "تتمة" طراف ذات عالقةالتعامالت مع أ -36
 

 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة تكاليف
 
 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  3131  2102 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  

     اإلدارة العليا:
 032.63111  353195666  مزايا قصيرة األجل
 463414  4335799  مزايا طويلة األجل

 0.13111  1175511  اجتماعات مجلس اإلدارة بدالت
 

 نتائج موسمية -37
 .2102و .210مارس  0.المنتهية في  الثالثة اشهرلم يتم تسجيل أية نتائج موسمية في بيان الدخل الموجز لفترة 

 
 المحتملةالمطلوبات االلتزامات و  -31

  
 مارس 13

3131 

 ديسمبر 0. 
2102 

 (ةمدقق)  (ة)غير مدقق  
 ـمدرهـ  مدرهــ  
     

 43.04..43  657765536  خطابات ضمان
 4113111  5615111  التزامات رأسمالية

 
          لخبير المحاسبي بأن األولي لتقرير الظهر أ ،القضايا المرفوعة من قبل الشركة ضد احد مدينيهافي احدى 

يرفض فيها ما قام محامي الشركة برفع مذكرة للمحكمة  ا المدين.مليون درهم لهذ .13على الشركة القيام بدفع مبلغ 
التقرير االولي  بردقامت المحكمة . خالصتهخلص اليه الخبير المحاسبي ويفند االسس التي بنى عليها التقرير و 

ر تقرير واصداالقضية للخبير المحاسبي وقامت بتعيين لجنة من ثالثة خبراء لتقوم بإعادة مراجعة وتدقيق مستندات 
مليون  0130بأن على مدين الشركة ان يدفع مبلغ بأغلبية اعضائها لجنة الخبراء خلصت وقد لمحكمة. الى ابالنتائج 

ان ادارة  مازالت القضية منظورة امام القضاء كما بتاريخ اعتماد هذه البيانات المالية الموجزة.هذا و درهم للشركة. 
مستندات الدفاع لجنة الخبراء و  استنتاجتكون لمصلحة الشركة بناًء على  سوف هذه القضيةالشركة تعتقد ان نتيجة 

 الشاملة المقدمة للجنة الخبراء.
 

 اعتماد البيانات المالية الموجزة -39

 ..210؟؟؟ تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة على إصدارها بتاريخ 


