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  بيان الدخل الموجز )غير مدقق(بيان الدخل الموجز )غير مدقق(
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 مارس 31 منتهية فيلفترة الثالثة أشهر ال  
 2014 2015 ايضاح 
 درهـــم درهـــم  

    

 40.355.288 43.792.763 13 إيرادات أقساط التأمين

 (10.482.282) (15.507.761) 13 حصة إعادة التأمين 

 29.873.006 28.285.002 13 صافي إيرادات أقساط التأمين 

    
 (39.475.917) (27.574.012)  إجمالي المطالبات المتكبدة

 11.405.493 3.192.174  حصة إعادة التأمين

 (28.070.424) (24.381.838)  صافي المطالبات المتكبدة

    

 9.816.005 8.953.020  إجمالي العموالت المكتسبة

 (1.945.386) (2.161.561)  يطرح: العموالت المتكبدة 

 7.870.619 6.791.459  صافي  العموالت المكتسبة

    
 9.673.201 10.694.623  أرباح التأمين

    

دارية متعلقة بأعمال التأمين  (6.310.692) (5.897.408)  مصاريف عمومية وا 
 3.362.509 4.797.215  صافي أرباح التأمين

    

 3.523.242 570.370  أرباح استثمارات وأخرى

 (1.577.673) (1.474.352)  مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة

 (324.853) (229.490)  مصاريف تمويل

 4.983.225 3.663.743  الربح للفترة

    

 4.98 3.66 14 للسهم األساسي  الربح
 
 
 
 
 
 
 

 .الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(بيان بيان 
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 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2015 2014 
 درهـــم درهـــم 

   
 4.983.225 3.663.743 الربح للفترة

   

   األخرى:الدخل الشامل  بنود

   و الخسائرأاألرباح  بنود لن يتم اعادة تصنيفها الحقاً ضمن
 تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود صافي ربح

 787.895 5.991.698 الدخل الشامل األخرى   

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

 16.588.477 5.991.698 الدخل الشامل األخرى للفترةاجمالي بنود 

 21.571.702 9.655.441 إجمالي الدخل الشامل للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 193.286.575 71.077.109 11.205.588 (27.826.044) 17.492.381 21.337.541 100.000.000 )مدقق( 2013ر ديسمب 31الرصيد كما في 
 4.983.225 4.983.225 -- -- -- -- -- 2014مارس  31الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 16.588.477 787.895 -- 15.800.582 -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
 21.571.702 5.771.120 -- 15.800.582 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة 

ــــم اربــــاح مســــتبقاة نتيجــــة بيــــع اســــتثمارات بالقيمــــة  محــــول ال
 -- (1.438.701) -- 1.438.701 -- -- -- العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى

 214.858.277 75.409.528 11.205.588 (10.586.761) 17.492.381 21.337.541 100.000.000 )غير مدقق( 2014مارس  31الرصيد كما في 
 214.887.769 83.844.694 11.205.588 (22.621.753) 19.307.040 23.152.200 100.000.000 )مدقق( 2014ديسمبر  31الرصيد كما في 

 3.663.743 3.663.743 -- -- -- -- -- 2015مارس  31الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 5.991.698 -- -- 5.991.698 -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 9.655.441 3.663.743 -- 5.991.698 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة 
 224.543.210 87.508.437 11.205.588 (16.630.055) 19.307.040 23.152.200 100.000.000 )غير مدقق( 2015مارس  31الرصيد كما في 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية
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 مارس 31المنتهية في لفترة الثالثة أشهر  
 2015 2014 
    درهــم درهــم 

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 4.983.225 3.663.743 الربح للفترة
   تعديالت:

 485.337 538.234 استهالك ممتلكات ومعدات  
 1.015.379 210.121 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين   
 (10.000) (17.000) متلكات ومعداتارباح استبعاد م  
اســــتثمارات بالقيمــــة العادلــــة مــــن خــــالل األربــــاح اعــــادة تقيــــيم  (ربــــحخســــارة  )  

 (1.998.347) 972.196 والخسائر
 (1.450.570) (1.525.566) ايرادات استثمارات أخرى  
 324.853 229.490 مصاريف تمويل  

 3.349.877 4.071.218 الموجودات والمطلوبات التشغيلية التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في
 (14.029.868) 4.353.406 في موجودات عقود إعادة التأمين (الزيادةالنقص  )
 19.304.935 (1.390.961) الزيادة في مطلوبات عقود التأمين)النقص(  

 (16.084.698) (21.911.224) أخرىو مدينة  تأمينفي ذمم الزيادة 
 2.208.606 5.709.866 أخرىتأمين دائنة و في ذمم  الزيادة

 (5.251.148) (9.167.695) صافي النقد المستخدم في العمليات التشغيلية
 (90.764) (2.493) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

 (324.853) (229.490) مصاريف تمويل مدفوعة

    (5.666.765) (9.399.678) المستخدم في العمليات التشغيليةصافي النقد 
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (881.583) (8.487.293) شراء ممتلكات ومعدات
 (4.804.835) (337.910) أشهر 3الزيادة في استثمارات في ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 

 (5.867.829) (1.192.301) شراء إستثمارات في أوراق مالية
 5.386.895 879.565 متحصالت من بيع إستثمارات 

 53.833 17.000 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 455.599 358.571 فوائد مقبوضة

 77.904 284.297 توزيعات أرباح مقبوضة
 917.067 882.698 إيرادات إستثمارات في ممتلكات

    (4.662.949) (7.595.373) يةاالستثمار العمليات  المستخدم في صافي النقد
   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 (2.075.148) (2.170.510) النقص في استالف من البنوك
    (2.075.148) (2.170.510) المستخدم في العمليات التمويلية النقد

    (12.404.862) (19.165.561) في النقد وما يعادلهالنقص  صافي
    15.231.966 33.877.265 الفترة له في بداية النقد وما يعاد

 2.827.104 14.711.704 (16الفترة )إيضاح  النقد وما يعادله في نهاية

 

 .من هذه البيانات المالية الموجزةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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 معلومات عامة -1

بموجب المرسوم األميري كشركة مساهمة عامة ش. م. ع، الفجيرة )"الشركة"( تأسست شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون اإلتحادي الألحكام عة إن الشركة خاض. 1976( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أكتوبر 3رقم )

في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لدولة االمارات  2007 ( لسنة6رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
(. إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد 11تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  العربية المتحدة

 المتحدة. اإلمارات العربية -الفجيرة  277
 

. وتمارس قصير االجلالتأمين علم 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)الجديدة والمعّدلة تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  -2
الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير مادي على البيانات  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1

  الموجزة المالية
في أو بعد  ة التي تبدأللفترات السنويوالتي تسري تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية 

إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم ، في هذه البيانات المالية الموجزة. 2015يناير  1
 معالجاتثر علم الات السابقة والتي من الممكن أن تؤ الحالية والسنو  الفترةعلم المبالغ المدرجة في  جوهرييكن لها تأثير 

   معامالت أو الترتيبات المستقبلية.اسبية للالمح
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبـــــق للفتـــــرات الســـــنوية 
  التي تبدأ من أو بعد

  والتي توضح المتطلبات  –منافع الموظفين  19تعديالت معيار المحاسبة الدولي رقم
ا المساهمات من الموظفين أو من أطراف أخرى المتعلقة بالطريقة التـي ُتعزى به

 بالخدمة إلم فتـرات الخدمة. والمتعلقة

 2014يوليو  1

 
  2012 – 2010دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

 8، 3، 2التي تتضمن التعديالت علم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 .24و  38، 16يير المحاسبة الدولية رقم ومعا 13و

 2014يوليو  1

  
  2013 – 2011دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 

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

 2014يوليو  1
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 " تتمة "" تتمة "( IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2
قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يتم اد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعد  2-2

 تطبيقها بشكل مبكر
التالية التي تم إصدارها وغير سارية المفعول  الجديدة والتعديالت والتفسيراتلمعايير المسبق لتطبيق الب لشركةقم الم ت 

 :بعد
 ية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المال

 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

 إفصاحات محاسبة التحوط :  األدوات المالية 7 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
اإلضافية )والتعديالت الالحقة( والناتجة من إدخال قسم عن محاسبة التحوط في المعيار 

 .9المالية رقم الدولي إلعداد التقارير 

عند تطبيق المعيار 
 لتقاريرعداد اإلالدولي 

 للمرة األولم 9المالية رقم 
    

 2018يناير  1 (2014) األدوات المالية 9 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار 
  

في نسخته األخيرة )المعيار  9تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 2014(( في يوليو 2014األدوات المالية ) 9لدولي إلعداد التقارير المالية رقم ا

ويتضمن المتطلبات المتعلقة بالتصنيف والقياس وانخفاض القيمة ومحاسبة التحوط 
لغاء االعتـراف. يقوم المعيار بتعديل متطلبات قياس وتصنيف الموجودات  العام وا 

 نخفاض القيمة المتوقعة.المالية، كما يقدم نمط جديد لخسائر ا
 

سيتم تطبيق مجموعة جديدة من مجموعات قياس القيمة العادلة من خالل بنود 
الدخل الشامل األخرى علم أدوات الدين المحتفظ بها ضمن نمط أعمال تم تحقيق 
الهدف المرجو من ورائه عن طريق تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع 

 الموجودات المالية.
 

تطبيق نظام جديد النخفاض القيمة يعتمد علم الخسائر االئتمانية المتوقعة  وسيتم
علم أدوات الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل األخرى والذمم اإليجارية المدينة وموجودات العقود وكذلك علم بعض 

 تعهدات القروض المبرمة وعقود الضمان المالي.

 

  
  الحسابات التنظيمية المؤجلة – 14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

"أرصدة الحسابات يحدد متطلبات إعداد التقارير المالية  2014الصادر في يناير 
التي تنشأ عندما تقوم المؤسسة بتقديم السلع والخدمات إلم  المؤجلة تنظيميًا"

 لتنظيم السعرالعمالء علم سعر أو نسبة خاضعة 

 2016يناير  1
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 " تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يتم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   2-2
 " تتمة "" تتمة " تطبيقها بشكل مبكر

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  
 

للفترات السنوية  يطبق
   التي تبدأ من أو بعد

 اإليرادات من العقود مع العمالء 15إلعداد التقارير المالية رقم  المعيار الدولي. 
نموذج واحد من المبادئ القائمة  15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يقدم 

 ليتم تطبيقها علم جميع العقود مع العمالء.علم خمس خطوات 

 2017يناير   1

  
 2014 – 2012ة إلعداد التقارير المالية ير الدولييدورة التحسينات السنوية للمعا  

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

 2016 يناير 1

 
  لتوضيح طرق اإلستهالك  38و  16المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت علم

 واإلطفاء المقبولة.
 2016ير ينا 1

  
  إليضاح المحاسبة  11المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت علم

 المتعلقة باإلستحواذ علم الحصص في العمليات المشتركة.
 2016يناير  1

  
  المعيار المحاسبي و  10التعديالت علم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

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

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

 2016يناير  1

  
  االستثمارات في  لبتسجيتسمح  27الدولي رقم  يمعيار المحاسبالالتعديالت علم

لمعيار ل الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة إما بسعر التكلفة، وفقا  
أو  39المعيار المحاسبي الدولي رقم أو  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 باستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.

 2016يناير  1

  
  المعيار و  12،  10التعديالت علم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناء توحيد  وضحوالتي ت 28المحاسبي الدولي رقم 
 المنشأت اإلستثمارية.

 2016يناير  1

  
  لموسة تعالج بعض المعوقات الم 1التعديالت علم المعيار المحاسبي الدولي رقم

التي يواجهها معدو التقارير المالية خالل ممارسة أحكامهم أثناء عرض تقاريرهم 
 المالية.

 2016يناير  1

  
  وهي التعديالت التي تتطلب 41و  16تعديالت علم المعيار المحاسبي الدولي رقم ،

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

 2016يناير  1
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  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20152015مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة اشهرثالثة اشهرلفترة اللفترة ال

 
 

 " تتمة " (IFRSs) تقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد ال -2

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يتم المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   2-2
 " تتمة "" تتمة " تطبيقها بشكل مبكر

في الفترة التي تبدأ للشركة يانات المالية تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في الب
أو عند دخولها حيز التطبيق، إن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، فيما عدا  2015يناير  1 من

 ، قد ال يكون15( والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014) 9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 في مرحلة التطبيق األولم . للشركة له تأثير هام علم البيانات المالية 

 
 9عداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلو  15 عداد التقارير المالية رقمالمعيار الدولي إل طبقيتتوقع اإلدارة أن 

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

اإليرادات  بشأن للشركةالبيانات المالية في  واإلفصاحات الواردةعلم المبالغ المدرجة  تأثير جوهري 15المالية رقم 
تقدير معقول  ال يمكن عمليًا إعطاء بات المالية للشركة. إال أنهالموجودات المالية والمطلو و  لعمالءمن العقود مع ا
 بإجراء مراجعة تفصيلية. الشركةعن تطبيق المعيار إال بعد قيام  للتأثيرات الناتجة

 
 السياسات المحاسبية ملخص بأهم -3
 

 أساس اإلعداد 3-1
المالية المرحلية" وبما يتوافق  التقارير، " 34بناًء علم المعيار المحاسبي الدولي رقم  تم إعداد البيانات المالية الموجزة

 مع المتطلبات القانونية ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

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

 األدوات الماليةبعض  بناًء علم مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييمعداد البيانات المالية الموجزة تم إ
 .واالستثمارات في ممتلكات

 
تلك المستخدمة  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال
 .2014ديسمبر  31 في ةيالمنته المدققة للسنة ةالمالي اتالبيانفي 

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

 .2014ديسمبر  31المستخدمة في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 



 

  1111  ""ساهمة عامةساهمة عامةشركة مشركة م""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20152015مارس مارس   3131لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 "تتمة" السياسات المحاسبية ملخص بأهم -3
 

 "تتمة" أساس اإلعداد 3-1
 

ية السنوية للشركة ويجب ال تتضمن البيانات المالية الموجزة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المال
 31عند قراءة هذه البيانات المالية الموجزة الرجوع إلم البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

 31المنتهية في  ثالثة اشهرلفترة ال. باإلضافة إلم انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة 2014ديسمبر 
 .2015ديسمبر  31دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  تعطي مؤشراً  2015مارس 

 
 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 2008أكتوبر  12بناًء علم إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
 وأالعادلة من خالل االرباح المتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في ممتلكات، استثمارات مالية بالقيمة 

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

 ممتلكات ومعدات 3-2
تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت االنشاء بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. وكما هو 
الحال مع أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح جاهزة لالستخدام الذي أنشأت من 

 أجله.
 

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

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

ًء من الفترة المالية التي تـم القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتدا
 فيها التغيير والفترات المستقبلية.

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

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

مـــة المتوقعـــة المســـتخدمة فـــي احتســـاب اســـتهالك الممتلكـــات والمعـــدات، عـــدا األعمـــال الرأســـمالية تحـــت ان مـــدة الخد
 كانت علم النحو اآلتي:االنشاء، 

 سنوات 5 السيارات
 سنوات 5 – 4 المفروشات والمعدات المكتبية

 سنوات 10 التحسينات علم ساحة حطام السيارات بالفجيرة
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -3
 

 استثمارات في ممتلكات 3-3
ادات تأجير و أو لزيادة قيمتها. تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها علم إير 

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 ف اليومية لصيانة تلك الممتلكات. الحقاً تشمل التكالي
الناتجة عن التغيرات  العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر
 .في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيها

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

مستقبلية متوقعة من  اقتصاديةولم يعد هناك مزايا  االستخدامن بصورة دائمة م 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  االستثماراتيتم إجراء التحويالت من أو إلم 
في  استثماراتعند بداية عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من  أو للمالك االستخدام
ريخ التغير في فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتا ،المالك الم ممتلكات يشغلهاممتلكات 
هذا العقار وفقًا بتسجيل الشركة  ، تقومستثمارًا عقارياا. وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك االستخدام

 .االستخدامللسياسة المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتم تاريخ التغير في 
 

 مون مستقلون.ي يجريها مقي  تحدد القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح إستنادًا إلم التقييمات الت
 

 الخسائر وأالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  3-4
الخسائر اال اذا كان االستثمار في  وأيتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

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

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

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

 وأاالستثمارات بأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح  منيتم االعتراف بتوزيعات االرباح 
لمعيار المحاسبة  الخسائر عندما تحصل الشركة علم حق استالم توزيعات االرباح وفقاً  وأالخسائر في االرباح 

 االيرادات. – 18الدولي رقم 
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 تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية " -3
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 3-5
في  االستثمارات ( بتصنيفلكل أداة علم حدةبشكل ال رجوع فيه ) تختار، يمكن للشركة أن المبدئي االعترافعند 

تصنيف بأدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. ال يسمح 
 .محتفظ بها للمتاجرة ماراتاذا كانت االستث بنود الدخل الشامل االخرىبالقيمة العادلة من خالل  االستثمارات

 

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

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

  و فعالة كأداة تحوط أو ضمان ماليمالية لكنها غير مصنفة أتمثل مشتقة. 
 

( بشكل مبدئي FVTOCI) بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى بأدوات الملكية االستثماراتيتم قياس 
ف باألرباح أو بالقيمة العادلة باإلضافة إلم تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا بقيمتها العادلة ويتم االعترا
التغيرات حساب الخسائر 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.

 

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

 

يتم االعتراف بإيرادات التوزيعات عن االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في 
: 18ما تحصل الشركة علم حق استالم توزيعات األرباح وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم الخسائر عند وأاألرباح 

 اإليرادات، ما لم تكن توزيعات األرباح تشكل استرداد الجزء من تكلفة االستثمارات.
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة -4

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

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

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

 .2014 ديسمبر 31 المدققة كما في وللسنة المنتهية في



 

  1414  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20152015مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة اشهرثالثة اشهرلفترة اللفترة ال

 
 ممتلكات ومعدات -5
مبلغ  2015مارس  31 المنتهية في ثالثة اشهربلغت تكلفة اإلضافات علم ممتلكات ومعدات خالل فترة ال   -

 درهم(. 881.583 :2014 مارس 31المنتهية في  ثالثة اشهردرهم )لفترة ال 8.487.293
درهم )لفترة  538.234 مبلغ 2015مارس  31المنتهية في  ثالثة اشهربلغت أعباء االستهالك خالل فترة ال   -

 درهم(. 485.337 :2014 مارس 31المنتهية في  ثالثة اشهرال
 موجودة داخل االمارات العربية المتحدة.والمعدات الممتلكات جميع    -
 
 
 استثمارات في ممتلكات -6

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

 المالية كما يلي: الموجوداتكانت الحركة علم 
 هرثالثة اشلفترة ال 

 المنتهية في
 مارس 31

2015 

 للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 31

2014 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 164.472.026 157.282.279 القيمة العادلة كما في بداية الفترة   السنة

 16.154.777 287.800 مشتريات خالل الفترة   السنة
 (23.789.982) -- إستبعادات خالل الفترة   السنة
 445.458 5.991.698 صافي الزيادة في القيمة العادلة

   
 157.282.279 163.561.777 القيمة العادلة كما في نهاية الفترة / السنة

   
   موزعة كما يلي:
 138.919.783 145.331.407 ت العربية المتحدةمدرجة في اسواق دولة االمارا حقوق ملكيةاستثمارات في 
 13.963.984 13.963.984 دولة اإلمارات العربية المتحدة – غير مدرجةحقوق ملكية استثمارات في 

مــدارة مــن قبــل مؤسســات ماليــة موجــودة فــي  – المشــتركة االســتثمارصــناديق 
 4.398.512 4.266.386 دولة اإلمارات العربية المتحدة

   
 163.561.777 157.282.279 
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  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20152015مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة اشهرثالثة اشهرلفترة اللفترة ال

 
 
 "تتمة" المالية الموجودات -7
 

 ثالثة اشهرلفترة ال 
 المنتهية في

  مارس 31
2015 

 في  للسنة المنتهية
 ديسمبر 31

2014 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

   الخسائر وأبالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 3.818.850 8.121.620 القيمة العادلة كما في بداية الفترة   السنة

 38.877.758 904.501 السنة الفترة   مشتريات خالل
 (31.174.621) (880.863) السنةالفترة   إستبعادات خالل 

 (3.400.367) (970.898) في القيمة العادلة النقصصافي 

 8.121.620 7.174.360 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
مدرجة في اسواق دولة االمارات العربية  حقوق ملكيةفي استثمارات 

 8.121.620 7.174.360 المتحدة
 
 
 
 وديعة إلزامية -8

 مارس 31 
2015 

 ديسمبر 31
2014 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

( من القانون اإلتحادي 42للمادة رقم )ودائع إلزامية محتفظ بها وفقًا 
 10.000.000 10.000.000 لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2007( لسنة 6)رقم 
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  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   احاتاحاتإيضإيض
  20152015مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة اشهرثالثة اشهرلفترة اللفترة ال

 
 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -9
 

 

  مارس 31
2015  

 ديسمبر  31
2014 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    

    اإلجمالي 

    مطلوبات عقود التأمين:

 63.645.887  59.769.784 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 7.500.000  7.500.000 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 67.100.980  69.586.122 اقساط تأمين غير مكتسبة

 138.246.867  136.855.906 اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
    

    مسترد من معيدي التأمين
 (26.894.794)  (22.734.955) ا وغير مسددةمطالبات مبلغ عنه

 (18.510.189)  (18.316.622) أقساط تأمين غير مكتسبة
 (45.404.983)  (41.051.577) حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين

    
    الصافي

 36.751.093  37.034.829 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
 7.500.000  7.500.000 عنها مطالبات متكبدة وغير مبلغ
 48.590.791  51.269.500 اقساط تأمين غير مكتسبة

 95.804.329  92.841.884 
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 وفي الصندوق دى البنوكأرصدة ل -10

  

 مارس 31
2015 

 ديسمبر 31 
2014 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 درهــم  درهـــم  
     لدى البنوك:حسابات 

 27.057.230  7.813.086  حسابات تحت الطلب  

 51.823.740  51.873.343  ودائع ثابتة  

 283.725  650.615  النقد في الصندوق
  60.337.044  79.164.695 
 

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

مرهونـــة مقابـــل تســـهيالت درهـــم( مليـــوني : 2014ديســـمبر  31درهـــم ) مليـــونيبمبلـــغ تتضـــمن الودائـــع الثابتـــة ودائـــع 
 (.12ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة )ايضاح رقم 

 
 

 رأس المال -11

  

 مارس 31
2015 

 ديسمبر 31
2014 

 )مدققة( )غير مدققة(  

 درهــم درهـــم  
    

 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 
ســـــهم  1.000.000: 2014ســـــهم عـــــادي ) 1.000.000
 درهم للسهم الواحد 100عادي( بقيمة 

 

100.000.000 100.000.000 
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  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   اتاتإيضاحإيضاح
  20152015مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة اشهرثالثة اشهرلفترة اللفترة ال

 
 من البنوك استالف -12

 

 مارس 31
2015  

 ديسمبر 31
2014 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
     درهم  درهم 

 21.120.896  18.950.386 قروض
    

    الي:استالف من البنوك يستحق السداد علم الشكل الت
 8.820.137  8.918.286 خالل السنة األولم

 9.229.579  8.541.028 خالل السنة الثانية

 3.071.180  1.491.072 خالل السنة الثالثة حتم الخامسة

 18.950.386  21.120.896 

 (8.820.137)  (8.918.286) الموجز شهر من تاريخ بيان المركز المالي 12ينزل: مبالغ تستحق خالل 

 شـــهر مـــن تـــاريخ بيـــان المركـــز المـــالي 12اســـتالف مـــن البنـــوك )مســـتحق بعـــد 
 12.300.759  10.032.100 (الموجز

 
قسط شهري  113حصلت الشركة علم قرض من بنك محلي لتمويل تكلفة انشاء ممتلكات. يتم سداد القرض علم 

وحتم تمام السداد. إن هذا  2011ر مايو درهم لكل منها )شاملة الفوائد( ابتداءًا من شه 800.000متساوي بمبلغ 
القرض مضمون مقابل رهن احد استثمارات الشركة في ممتلكات والذي يتألف من مبنم الشركة السكني واالرض 

مليون درهم(، ورهن ودائع ثابتة  59.40: 2014مليون درهم ) 59.40المقام عليها في مدينة الفجيرة بقيمة اجمالية 
وتجيير ايرادات ايجارات هذا المبنم لمصلحة البنك اضافة إلم اصدار كمبياالت من قبل لمصلحة البنك الممول 

 الشركة.
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -13
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2015 2014 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 درهــم درهــم 
   

   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 48.946.188 46.277.905 ي أقساط التأمين المكتتبةإجمال

 (8.590.900) (2.485.142) التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 43.792.763 40.355.288 

   أقساط إعادة التأمين
 (18.004.239) (15.314.194) أقساط إعادة التأمين

 7.521.957 (193.567) التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 (15.507.761) (10.482.282) 

 29.873.006 28.285.002 صافي إيرادات أقساط التأمين
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  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20152015مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة اشهرثالثة اشهرلفترة اللفترة ال

 
 للسهماألساسي  الربح -14
 مارس 31ترة الثالثة أشهر المنتهية في لف 
 2015 2014 
    )غير مدققة( )غير مدققة( 

 4.983.225 3.663.743 )درهم( الربح للفترة
   

 1.000.000 1.000.000 عدد األسهم )سهم(
   

 4.98 3.66 الربح األساسي للسهم )درهم(
 

 االرباحتوزيعات  -15
% من 10توزيع ارباح نقدية بنسبة العمومية للمساهمين اقرت الجمعية  2015بريل ا 9ا المنعقد بتاريخ هفي اجتماع

اقرت الجمعية العمومية للمساهمين توزيع ارباح نقدية : 2014) 2014مليون درهم عن سنة  10رأس المال والبالغة 
 (.2013مليون درهم عن سنة  7.50الغة % من رأس المال والب7.5بنسبة 

 
نظرًا إلقرار هذه التوزيعات من  2014لسنة  المعتمدة انات المالية الموجزة بتوزيعات األرباح النقديةلم يتم تعديل البي

 الفترة الحالية.نهاية قبل المساهمين بعد 
 

 النقد وما يعادله -16

  

 مارس 31
2015 

 مارس 31 
2014 

 مدققة(غير )  )غير مدققة(  

 درهــم  درهـــم  
     

 52.631.939  60.337.044  وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك

 (2.000.000)  (2.000.000)  ودائع ثابتة مرهونة

 (47.804.835)  (43.625.340)  شهور 3ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 
  14.711.704  2.827.104 

 
 معلومات قطاعية -17

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

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

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

 .استثمارات في ممتلكاتو 



 

  2020  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20152015مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثالثة اشهرثالثة اشهرلفترة اللفترة ال

 
 

 "تتمة" معلومات قطاعية -17
  20142014مارس مارس   3131لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   20152015مارس مارس   3131لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

  )غير مدققة()غير مدققة(  دققة(دققة()غير م)غير م  )غير مدققة()غير مدققة(  )غير مدققة()غير مدققة(  )غير مدققة()غير مدققة(  )غير مدققة()غير مدققة(  

                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  
  29.873.00629.873.006  ----  29.873.00629.873.006  28.285.00228.285.002  ----  28.285.00228.285.002  يرادات اقساط التأمينيرادات اقساط التأمينإإصافي صافي 

  ((28.070.42428.070.424))  ----  ((28.070.42428.070.424))  ((24.381.83824.381.838))  ----  ((24.381.83824.381.838))  صافي المطالبات المتكبدةصافي المطالبات المتكبدة
  7.870.6197.870.619  ----  7.870.6197.870.619  6.791.4596.791.459  ----  66.791.459.791.459  صافي العموالت المكتسبةصافي العموالت المكتسبة
  3.523.2423.523.242  3.523.2423.523.242  ----  570.370570.370  570.370570.370  ----  ايرادات استثمارات واخرىايرادات استثمارات واخرى

  6.885.7516.885.751  3.523.2423.523.242  3.362.5093.362.509  5.367.5855.367.585  570.370570.370  4.797.2154.797.215  نتائج القطاعنتائج القطاع
  ((1.902.5261.902.526))      ((1.703.8421.703.842))      تكاليف غير موزعة )بالصافي(تكاليف غير موزعة )بالصافي(

  4.983.2254.983.225      3.663.7433.663.743      الربح للفترةالربح للفترة
              
  20142014ديسمبر ديسمبر   3131كما في كما في   20152015مارس مارس   3131كما في كما في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

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

                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  
  401.683.903401.683.903  306.631.585306.631.585  95.052.31895.052.318  432.572.621432.572.621  312.013.426312.013.426  120.559.195120.559.195  لقطاعلقطاعموجودات اموجودات ا

  27.340.95527.340.955      8.463.7018.463.701      موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
                429.024.858429.024.858      441.036.322441.036.322      إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

  203.406203.406.481.481  21.120.89621.120.896  182.285.585182.285.585  205.554.876205.554.876  18.950.38618.950.386  186.604.490186.604.490  مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع
                10.730.60810.730.608      10.938.23610.938.236      مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  214.137.089214.137.089      216.493.112216.493.112      إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

  
 

 ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.
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  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20152015مارس مارس   3131المنتهية في المنتهية في   ثة اشهرثة اشهرثال ثال لفترة اللفترة ال

 
 

 التعامالت مع أطراف ذات عالقة -18
، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم االساسيين تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين

 ومن قبل أسرهم والتي لديهم القدرة علم التأثير في إدارتها باإلضافة إلم المديرين الرئيسيين.
 

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

 مارس 31  
2015 

 ديسمبر 31 
2014 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  
     

 813.825  3.997.601  لة البوالصحممطلوب من 

 
 531.065  64.065  فةو اجمالي ادعاءات موق

 
األطراف ذات العالقة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدًا. لم يتم أخذ أية ضمانات مقابل هذه األرصدة ولم  أرصدةإن 

طلوبة من اطراف ذات حسابات مشكوك في تحصيلها تتعلق باألرصدة الم عنيتم ادراج اية مصاريف خالل الفترة 
 عالقة.

 
 

 التعامالت:
 

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

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  2015  2014 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 درهم  درهم  
     

 4.316.192  4.251.442  أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 

 197.709  717.759  مطالبات مسددة
 
 

 يتم احتساب أقساط التأمين لألطراف ذات العالقة طبقًا ألسعار متفق عليها مع اإلدارة.
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 "تتمة" التعامالت مع أطراف ذات عالقة -18
 

 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة تكاليف
 
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2015  2014 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  

     اإلدارة العليا:
 1.391.389  1.349.027  مزايا قصيرة األجل
 410.926  78.973  مزايا طويلة األجل

 243.750  243.750  بدالت اجتماعات مجلس اإلدارة
 
 
 

 نتائج موسمية -19
 31المنتهية في  ثالثة اشهرالدرهم لفترة  284.297تتضمن ارباح استثمارات واخرى ايرادات توزيع ارباح بمبلغ 

م( والتي تعتبر ذات طبيعة دره 77.904: 2014 مارس 31المنتهية في  ثالثة اشهرال)لفترة  2015مارس 
 .موسمية

 
 
 

 المحتملةااللتزامات والمطلوبات  -20

  

 مارس 31
2015 

 ديسمبر 31 
2014 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  
     

 10.858.377  10.884.189  خطابات ضمان
 --  22.500  التزامات رأسمالية

 
 

 مة العادلةقياس القي -21

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

وم تعريف القيمة العادلة علم إفتراض أن الشركة مستمرة في أعمالها دون أي نية الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. يق
 أو حاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة بشروط مجحفة.

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

رجـــة بالتكلفـــة المطفـــأة فـــي البيانـــات الماليـــة عتبـــر أن القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة المدتإن االدارة 
 الموجزة مقاربة لقيمتها العادلة.
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 "تتمة" قياس القيمة العادلة -21

 
 التقييم واإلفتراضات لقياس القيمة العادلة أساليب

يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية بإستخدام أساليب التقييم واإلفتراضات المماثلة المسـتخدمة فـي 
 .2014 رديسمب 31إعداد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

 
 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر  شركةالية للالقيمة العادلة للموجودات الم

الجــدول التــالي  يبــين. كمــا فــي تــاريخ بيــان المركــز المــاليبالقيمــة العادلــة  شــركةالماليــة لل موجــوداتيــتم قيــاس بعــض ال
 :معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية

 ة كما فيالقيمة العادل الموجودات المالية
التسلسل الهرمي 

 للقيمة العادلة
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية
هامة مدخالت 

 غير قابلة للرصد

العالقة بين المدخالت 
للرصد  قابلة غير ال

 للقيمة العادلة

 
 مارس 31

2015 
 ديسمبر 31

2014     
     )مدققة( )غير مدققة( 
     ألف درهـــــــم ألف درهــــــم 
       

حقوق إستثمارات في 
 –مدرجة  ملكية

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى 

أسعار العرض في  المستوى األول 138.919 145.331
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
صناديق االستثمار 

 المشتركة
طريقة تقييم صافي  الثالث ىالمستو  4.399 4.266

دم توفر الموجودات لع
معلومات عن السوق 
ومعلومات مالية 
مماثلة. تم تحديد قيمة 
صافي األصول بناًء 
علم أحدث معلومات 
مالية تاريخية مدققة 

 متوفرة

صافي قيمة 
 الموجودات

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

       
حقوق إستثمارات في 

 –درجة غير م ملكية
بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

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

 متوفرة

صافي قيمة 
 تالموجودا

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

       
حقوق استثمارات في 

 –مدرجة  ملكية
بالقيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 الخسائر 

أسعار العرض في  المستوى األول 8.122 7.174
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد
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 "تتمة" قياس القيمة العادلة -21
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموجز 
التي يتم قياسها الحقًا لإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، وغير المالية وات المالية يبين الجدول التالي تحليل لألد
 علم أساس امكانية تحديد القيمة العادلة: 3إلم  1مقسمة إلم ثالثة مستويات من 

 
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة

 موجودات والمطلوبات المتطابقة.لل
 

  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 

 مباشرة )المستقاة من األسعار(.
 

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

 
 )غير مدققة( 2015مارس  31

 
  المجموعالمجموع  33المستوى المستوى   22المستوى المستوى   11المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  ـمدرهـ درهــم  
          

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

  7.174.3607.174.360  ----  ----  7.174.3607.174.360  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
          

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

  331.407331.407..145145  ----  ----  145.331.407145.331.407  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
  4.266.3864.266.386  4.266.3864.266.386  ----  ----  صناديق االستثمار المشتركةصناديق االستثمار المشتركة

  13.963.98413.963.984  13.963.98413.963.984  ----  ----  إستثمارات غير مدرجةإستثمارات غير مدرجة
  89.403.94689.403.946  89.403.94689.403.946  ----  ----  استثمارات في ممتلكاتاستثمارات في ممتلكات

          
  152.505.767152.505.767  ----  107.634.316107.634.316  260.140.083260.140.083  
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 "تتمة"القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموجز 
 

 )مدققة( 2014ديسمبر  31
  المجموعالمجموع  33توى توى المسالمس  22المستوى المستوى   11المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  
          

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

  8.121.6208.121.620  ----  ----  8.121.6208.121.620  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
          

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

  138.919.783138.919.783  ----  ----  138.919.783138.919.783  درجةدرجةإستثمارات مإستثمارات م
  4.398.5124.398.512  4.398.5124.398.512  ----  ----  صناديق االستثمار المشتركةصناديق االستثمار المشتركة

  13.963.98413.963.984  13.963.98413.963.984  ----  ----  إستثمارات غير مدرجةإستثمارات غير مدرجة
  89.403.94689.403.946  89.403.94689.403.946  ----  ----  استثمارات في ممتلكاتاستثمارات في ممتلكات

          
  147.041.403147.041.403  ----  107.766.442107.766.442  254.807.845254.807.845  
 

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

 
 

 اعتماد البيانات المالية الموجزة -22

 .2015 مايو 12تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة علم إصدارها بتاريخ 


