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  الموجزالموجز  بيان المركز الماليبيان المركز المالي
  20162016  مارسمارس  3131كما في كما في 

 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 ايضاح 
 )مدقق( )غير مدقق(  
 همدر  درهم  

    الموجودات
 13.656.472 13.824.325 5 ممتلكات ومعدات

 91.029.272 91.029.272 6 ممتلكاتإستثمارات في 

 142.493.654 154.336.364 7 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

 6.645.332 5.534.027 7 من خالل األرباح والخسائربالقيمة العادلة إستثمارات مالية 

 10.000.000 10.000.000 8 وديعة الزامية

 53.485.144 64.920.900 9 موجودات عقود إعادة التأمين 

 49.936.450 66.277.400  ذمم تأمين مدينة وأخرى 

 59.175.985 65.503.916 10 وفي الصندوق  أرصدة لدى البنوك

 426.422.309 471.426.204  مجموع الموجودات
    

    حقوق المساهمين والمطلوبات

    رأس المال واإلحتياطيات

 100.000.000 100.000.000 11 رأس المال

 24.585.878 24.585.878  إحتياطي قانوني
 20.740.718 20.740.718  إحتياطي عام

 (15.048.242) (1.929.164)  التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة

 11.205.588 11.205.588  م ممتلكاتاحتياطي اعادة تقيي
 40.722.148 42.845.812  األرباح المستبقاة

 182.206.090 197.448.832  مجموع حقوق المساهمين
    

    المطلوبات

 12.300.759 10.032.100 12 استالف من البنوك

 11.267.926 11.373.559  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين

 180.355.813 207.899.343 9 لتأمينمطلوبات عقود ا

 40.291.721 44.672.370  أخرى و دائنة  تأمينذمم 
    

 244.216.219 273.977.372  مجموع المطلوبات
    

 426.422.309 471.426.204  المطلوبات حقوق المساهمين و مجموع 

  
  
  
  

   
  المدير العامالمدير العام    رئيس مجلس اإلدارةرئيس مجلس اإلدارة

  
  

 .الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ شكل جزءًا إن اإليضاحات المرفقة ت
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  بيان الدخل الموجز )غير مدقق(بيان الدخل الموجز )غير مدقق(
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 مارس 31 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2015 2016 ايضاح 
 ـمدرهــ درهـــم  

 )معاد بيانه(   
    

 42.133.606 45.935.580 13 إيرادات أقساط التأمين

 (9.124.194) (11.779.373) 13 حصة إعادة التأمين 

 33.009.412 34.156.207 13 صافي إيرادات أقساط التأمين 

    
 (29.039.012) (39.160.388)  إجمالي المطالبات المتكبدة

 2.014.174 12.480.145  حصة إعادة التأمين

 (27.024.838) (26.680.243)  صافي المطالبات المتكبدة

    

 2.178.859 2.139.872  إجمالي العموالت المكتسبة

 (2.668.100) (2.799.220)  يطرح: العموالت المتكبدة 

 (489.241) (659.348)  المتكبدةالعموالت  صافي

    
 5.495.333 6.816.616  أرباح التأمين

    

دارية متعلقة بأعمال التأمين  (5.897.408) (6.207.595)  مصاريف عمومية وا 
 (402.075) 609.021  التأمين /)خسائر( صافي أرباح

    

 570.370 3.381.343  أرباح استثمارات وأخرى 

 (1.474.352) (1.551.899)  مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة

 (229.490) (131.341)  مصاريف تمويل

 (1.535.547) 2.307.124  للفترة/)الخسارة(   الربح

    

 (1.54) 2.31 14 للسهم/)الخسارة األساسية(  األساسي الربح
 
 
 
 
 
 
 

 .الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  يان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(يان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(بب
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 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2016 2015 
 درهـــم درهـــم 

 )معاد بيانه(  
   

 (1.535.547) 2.307.124 للفترة /)الخسارة( الربح
   

   األخرى:الدخل الشامل  بنود

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

 5.991.698 12.913.760 الدخل الشامل األخرى    

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

 5.991.698 12.935.618 الشامل األخرى للفترةالدخل اجمالي بنود 

 4.456.151 15.242.742 إجمالي الدخل الشامل للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  20162016  مارسمارس  3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةثالثة ثالثة لفترة اللفترة ال
  

 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 

 214.887.769 83.844.694 11.205.588 (22.621.753) 19.307.040 23.152.200 100.000.000 )كما تم بيانه سابقًا( 2014ديسمبر  31لرصيد كما في ا
 (32.661.209) (32.661.209) -- -- -- -- -- (22تأثيرات التغيرات في السياسة المحاسبية )إيضاح 

 182.226.560 51.183.485 11.205.588 (22.621.753) 19.307.040 23.152.200 100.000.000 د بيانه( )مدقق()معا 2014ديسمبر  31الرصيد كما في 
)معـــاد  2015مـــارس  31لفتـــرة الثالثـــة أشـــهر المنتهيـــة فـــي  الخســـارة
 (1.535.547) (1.535.547) -- -- -- -- -- بيانه(

 5.991.698 -- -- 5.991.698 -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للفترة
 4.456.151 (1.535.547) -- 5.991.698 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 186.682.711 49.647.938 11.205.588 (16.630.055) 19.307.040 23.152.200 100.000.000 )غير مدقق( )معاد بيانه( 2015مارس  31الرصيد كما في 
 182.206.090 40.722.148 11.205.588 (15.048.242) 20.740.718 24.585.878 100.000.000 )مدقق( 2015ديسمبر  31الرصيد كما في 

 2.307.124 2.307.124 -- -- -- -- -- 2016مارس  31الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 12.935.618 21.858 -- 12.913.760 -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 15.242.742 2.328.982 -- 12.913.760 -- -- -- لشامل للفترة إجمالي الدخل ا
المحــول إلــر األربــاح المســتبقاة نتيجــة بيــع اســتثمارات بالقيمــة العادلــة 

 -- (205.318) -- 205.318 -- -- -- من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
 197.448.832 42.845.812 11.205.588 (1.929.164) 20.740.718 24.585.878 100.000.000 )غير مدقق( 2016مارس  31الرصيد 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

  20162016  مارسمارس  3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةثالثة ثالثة لفترة اللفترة ال
 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2016 2015 
 درهــم درهــم 
    )معاد بيانه(  

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 (1.535.547) 2.307.124 للفترة /)الخسارة( الربح

   تعديالت:

 538.234 597.888 استهالك ممتلكات ومعدات  
 210.121 309.519 ويض نهاية الخدمة للموظفين مخصص تع  
 (17.000) -- ارباح استبعاد ممتلكات ومعدات  
 استثمارات بالقيمة العادلة من خاللاعادة تقييم خسارة  /(ربح)  

 972.196 (863.765) األرباح والخسائر    

 (1.525.566) (2.517.578) ايرادات استثمارات أخرى   

 229.490 131.341 مصاريف تمويل  

 (1.128.072) (35.471) التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

 (852.161) (11.435.756) الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

 9.013.896 27.543.530 في مطلوبات عقود التأمين الزيادة

 (21.911.224) (16.340.950) خرى أو مدينة  تأمينفي ذمم الزيادة 

 5.709.866 4.380.649 أخرى تأمين دائنة و في ذمم الزيادة 

 (9.167.695) 4.112.002 العمليات التشغيلية (المستخدم فيالناتج من /)صافي النقد 

 (2.493) (203.886) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

 (229.490) (131.341) مصاريف تمويل مدفوعة

    (9.399.678) 3.776.775 العمليات التشغيلية (المستخدم فيالناتج من /)صافي النقد 
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (8.487.293) (765.741) شراء ممتلكات ومعدات
 في استثمارات في ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من (الزيادةالنقص /)

 (337.910) 5.797.999 أشهر 3  

 (1.192.301) (1.262.492) شراء إستثمارات في أوراق مالية
 879.565 4.330.470 متحصالت من بيع إستثمارات 

 17.000 -- متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 358.571 364.722 فوائد مقبوضة

 284.297 1.205.189 توزيعات أرباح مقبوضة

 882.698 947.667 إيرادات إستثمارات في ممتلكات
    (7.595.373) 10.617.814 يةاالستثمار العمليات  (المستخدم فيالناتج من /) صافي النقد

   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية
 (2.170.510) (2.268.659) النقص في استالف من البنوك

    (2.170.510) (2.268.659) المستخدم في العمليات التمويلية النقد
 (19.165.561) 12.125.930 في النقد وما يعادله (النقصالزيادة /) صافي

   
    33.877.265 7.641.574 الفترة النقد وما يعادله في بداية 

 14.711.704 19.767.504 (16الفترة )إيضاح  النقد وما يعادله في نهاية
 
 

 .يانات المالية الموجزةمن هذه البال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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 معلومات عامة -1

موجب المرسوم بكشركة مساهمة عامة ش. م. ع، الفجيرة )"الشركة"( تأسست شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون الألحكام إن الشركة خاضعة . 1976( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أكتوبر 3األميري رقم )

في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لدولة  2007 ( لسنة6رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادي 
(. إن عنوان الشركة المسجل هو 11تحت رقم ) ات التأمينفي سجل شركومسجلة  االمارات العربية المتحدة

 اإلمارات العربية المتحدة. -الفجيرة  277صندوق بريد 
 

 .إّن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، اإلمارات العربية المتحدة
 

. وتمارس قصير االجللر الحياة التأمين عو بكافة أنواعه التأمين  أعمال في مزاولةنشاط الشركة الرئيسي يتمثل 
 .دباو  الشارقة ،أبوظبي ،الشركة نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بالفجيرة وفروعها في كل من دبي

 
 

 (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 

ادي على البيانات دلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير مالجديدة والمع المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1
   جزةالمالية المو 

والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية 
ولية إلعداد التقارير المالية الجديدة في البيانات المالية الموجزة. إن تطبيق المعايير الد 2016يناير  1أو بعد 

والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري علر المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن 
  تؤثر علر المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.

  الحسابات التنظيمية المؤجلة – 14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم.  
  بشأن مبادرة اإلفصاحعرض البيانات المالية  1التعديالت علر المعيار المحاسبي الدولي رقم.  
 المحاسـبة المتعلقـة ب والمتعلقـة الترتيبـات المشـتركة 11تعديالت علـر المعيـار الـدولي إلعـداد التقاريــر الماليـة رقـم ال

  عمليات المشتركة.باإلستحواذ علر الحصص في ال
 رقم المعيار المحاسبي الدولي و الممتلكات، اآلالت والمعدات  16تعديالت علر المعيار المحاسبي الدولي رقم ال

  توضيح األساليب المقبولة لإلستهالك واإلطفاء.والمتعلقة بالموجودات غير الملموسة  38
 رقمالمعيار المحاسبي الدولي و  كات، اآلالت والمعداتالممتل 16تعديالت علر المعيار المحاسبي الدولي رقم ال 

  .النباتات المعمرة المثمرة حولالزراعة  41
  االستثمارات في  بتسجيلتسمح والتي  البيانات المالية المنفصلة 27الدولي رقم  يمعيار المحاسبالالتعديالت علر

ستخدام طريقة حقوق الملكية في البيانات إب ختياري بشكل إالشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة 
 المنفصلة للمنشأة. المالية
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  ""تتمةتتمة""الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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 ""تتمةتتمة""( IFRSs) ر المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقاري -2
ادي على البيانات الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير م المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1

 "تتمة"جزة المالية المو 
  المعيار الدولي إلعداد و  موحدة،البيانات المالية ال 10التعديالت علر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخرى  12رقم التقارير المالية 
بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق إستثناء  وضحوالتي تاإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 

  لمنشأت اإلستثمارية.التوحيد ل
 والتي تتضمن التعديالت علر  2014 – 2012حسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية دورة الت

   .34ورقم  19والمعيار المحاسبي الدولي رقم  7ورقم  5المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يتم قالجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2-2
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بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يحن  تقم الشركةلم  

  موعد تطبيقها بعد:
 قارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد الت

 

 للفترات السنويةتطبق 
   التي تبدأ من أو بعد

بيان التدفقات النقدية التي تهدف إلر  7التعديالت علر المعيار المحاسبي الدولي رقم 
توضيح المعيار لتحسين المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية لألنشطة 

 .التمويلية للمنشأة

 2017يناير  1

  
البيانات المالية الموحدة  10ي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت علر المعيار الدول

اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
( بشأن معالجة بيع أو المساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو 2011)

 المشاريع المشتركة.

تم تأجيل تاريخ 
ق إلر أجل التطبي

 غير مسمر
  

ضرائب الدخل لتوضيح متطلبات  12الدولي رقم المحاسبي التعديالت علر المعيار 
االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة عن الخسائر غير المحققة المتعلقة بأدوات الدين 

 .التي تم قياسها بالقيمة العادلة لمعالجة االختالف في التطبيق العلمي

 2017يناير  1
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 تطبق للفترات السنوية
 التي تبدأ من أو بعد

  
 2018يناير  1 (2014)دوات المالية األ 9لية رقم المعيار الدولي إلعداد التقاريـر الما

  
تشمل متطلبات  9لمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم ل المعدلة نهائيةالنسخة ال

األدوات  39تحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم والتي محاسبة األدوات المالية 
  ت  التالية:المالية: االعتـراف والقياس. يتضمن المعيار متطلبات في المجاال

 يتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلر نمط األعمال التي التصنيف والقياس :
تنضوي تحتها تلك الموجودات المالية وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ويقدم 

فئة  2014في نسخته الصادرة في  9المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 
خالل بنود الدخل الشامل األخرى" ألدوات دين معينة. ويتم "القيمة العادلة من 

تصنيف المطلوبات المالية وفق هذا المعيار بنفس الطريقة التي ُتصنف بها ضمن 
مع وجود بعض االختالفات في المتطلبات التي  39المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 ُيعمل بها في قياس المخاطر االئتمانية الخاصة للمنشأة.

 

  
  :الصادرة في  9 لمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقما نسخةإن انخفاض القيمة

"خسارة ائتمانية متوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات المالية،  نموذجتقدم  2014
أي حدث إئتماني قبل اإلعتراف بخسائر من الضروري حدوث  وعليه فأنه ليس

  .اإلئتمان
  :معيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إلر توثيق مزيد من يقدم المحاسبة التحوط

لمخاطر المالية تدير بها المؤسسات المخاطر عند التحوط من االصلة بالكيفية التي 
  وغيـر المالية.

  :متطلبات إلغاء االعتـراف بالموجودات والمطلوبات المالية  تم تطبيقإلغاء االعتـراف
 .39من المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

  
 عقود اإليجار 16 مالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق

كيفية اإلعتراف، القياس، العرض  16المالية رقم  إلعداد التقاريريحدد المعيار الدولي 
رين واإلفصاح عن عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأج

 12عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار  جميعاإلعتراف بموجودات ومطلوبات 
قيمة منخفضة. يستمر المؤجرين بتصنيف  وأقل أو أن األصل موضوع العقد ذ شهرًا أو

المالية  إلعداد التقاريرعقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي 
 الدولي  محاسبيالمعيار ال ن تغيير جوهري عنالمتعلق بالمحاسبة للمؤجر دو  16رقم 

 .17السابق رقم 

 2019يناير  1
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تطبق للفترات السنوية 
   بعدالتي تبدأ من أو 

   2018يناير  1  اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء - 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
يقدم والذي  15، تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في مايو 

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

 18في المعيار المحاسبي الدولي رقم  الواردة تحقق اإليرادات محل إرشادات 15المالية رقم 
 ا.والتفسيرات المتعلقة به عقود المقاوالت – 11ومعيار المحاسبة الدولي رقم  اإليرادات –

 

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

ع أو الخدمات. علر وجه التحديد، مقابل تلك السل التعويض المادي الذي تتوقعه المنشأة
 اإليرادات:ب إلعترافخطوات ل 5نموذج من المعيار يقدم 

 

  
 .الخطوة األولر: تحديد العقد أو العقود مع العمالء  
  :تحديد التزامات األداء في العقد.الخطوة الثانية  
  تحديد سعر الصفقة.الثالثةالخطوة :  
  التزامات األداء في العقد. علرسعر الصفقة  حميل: تالرابعةالخطوة  
 عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداءاإليرادات ب: اإلعتراف الخامسةطوة الخ.  

  
 عند باإليرادات للمنشأة يتم اإلعتراف 15ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

أداء اإللتزام أي عندما تتنقل السيطرة علر السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلر 
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم في  تمت إضافة توجيهات أكثر تقييداً  عميل.ال

المعيار الدولي إلعداد  طلبتيللتعامل مع سيناريوهات محددة. وعالوة علر ذلك،  15
 .إفصاحات واسعة 15التقارير المالية رقم 

 

 
في الفترة التي تبدأ  للشركةت الجديدة في البيانات المالية تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديال

ن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، فيما وأأو عند دخولها حيز التطبيق،  2017يناير  1من
 15م المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق، (2014) 9 المالية رقم عدا المعيار الدولي إلعداد التقارير

في مرحلة للشركة تأثير هام علر البيانات المالية  اقد ال يكون له 16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 التطبيق األولر.
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المعيار الدولي إلعداد التقارير و  (2014) 9 رقمالمالية  لمعيار الدولي إلعداد التقاريرا طبقيتتوقع اإلدارة أن 
 2019يناير  1وفي  2018 يناير 1في التي تبدأ السنوية في الفترة للشركة  المالية البياناتفي  15المالية رقم 

 9 المالية رقم الدولي إلعداد التقارير المعيار . وقد يكون لتطبيق16للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
تأثير  16والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  15(، المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014)

و  لموجودات الماليةباوالمتعلقة للشركة واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية علر المبالغ المدرجة  جوهري 
. ومع ذلك فأنه من غير الممكن ت المالية واإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء وعقود اإليجارالمطلوبا

 .الشركةلذلك من قبل  إلر حين إتمام مراجعة مفصلة لتأثير هذا التطبيقالوصول إلر تقييم معقول 
 
 السياسات المحاسبية ملخص بأهم -3
 

 أساس اإلعداد 3-1
المالية المرحلية" وبما  التقارير، "34معيار المحاسبي الدولي رقم ة الموجزة بناًء علر التم إعداد البيانات المالي

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

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

 األدوات الماليةبعض  بناًء علر 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
 .2015ديسمبر  31 في ةيالمنته ة المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 

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

 .2015ديسمبر  31المستخدمة في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 
 

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

 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  . باإلضافة إلر انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة2015ديسمبر 
 .2016ديسمبر  31تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  2016مارس 
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 "تتمة" أساس اإلعداد 3-1
 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 2008أكتوبر  12بناًء علر إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
 وأيمة العادلة من خالل االرباح مالية بالق موجوداتالمتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في ممتلكات، 

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

 التغيرات في السياسة المحاسبية 3-1-1
هيئة التأمين وتنظيم بشأن تأسيس  2007( لسنة 6طبقًا للقانون االتحادي لدولة االمارات العربية المتحدة رقم )

. تمنح هذه األنظمة المالية 2015يناير  28أعمال التأمين، تم إصدار أنظمة مالية جديدة لشركات التأمين بتاريخ 
لشركات التأمين فترة مواءمة تمتد من سنة إلر ثالث سنوات اعتبارًا من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية 

أعمالها مع أحكام التشريعات الواردة في هذه األنظمة. إن الشركة بصدد مواءمة لمواءمة  2015يناير  29بتاريخ 
 أعمالها مع متطلبات األنظمة وسوف تكون قد التزمت بها بشكل كامل قبل نهاية فترة المواءمة.

  
طات ، قامت الشركة بشكل مبكر بتطبيق التوجيهات أعاله والمتعلقة بأساس االعتراف باالحتيا2015أكتوبر  1في 

الفنية. وعليه، قامت الشركة بتغيير أسس اإلعتراف بمخصص أقساط التأمين غير المكتسبة، وحكمها المبدئي في 
تحديد المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها من عقود التأمين فيما يتعلق بأعمال التأمين العامة. إضافة إلر ذلك، 

تهية واحتياطي مصاريف تعديل الخسارة غير الموزعة وفقًا قررت الشركة اإلعتراف باحتياطي المخاطر غير المن
 لمقتضيات األنظمة المالية الجديدة.

  
قبل تغيير السياسة المحاسبية، كان يتم احتساب مخصص األقساط غير المكتسبة ألعمال التأمينات العامة، 

تغير في السياسة المحاسبية في السنة باستثناء أعمال التأمين علر الحياة، باستخدام نماذج ٍاحصائية داخلية. أدى ال
باستثناء الشحن البحري والتأمين  1/365الحالية إلر االعتراف بمخصص األقساط غير المكتسبة باستخدام طريقة 

باستخدام طريقة الهندسي. وفقًا لألنظمة المالية، يتم االعتراف بمخصص األقساط غير المكتسبة للشحن البحري 
. فيما يتعلق بمخصص األقساط غير المكتسبة من أقساط التأمين المكتتبة أيهما أعلرأو كنسبة ثابتة  1/365

ألعمال التأمينات الهندسية، فمن المفترض ان تزداد المخاطر مع فترة المشروع بحيث تصل المخاطر التي تواجهها 
ادات أقساط التأمين بنفس بنهاية العقد. من المفترض أن يزداد المعدل الذي تتحقق بموجبه اير  %100الشركة إلر 

 معدل زيادة المخاطر التي تواجهها الشركة علر مدى فترة سريان وثيقة التأمين.
  

قبل التغير في السياسة المحاسبية، كان يتم احتساب المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، فيما يتعلق بأعمال 
لر البيانات التاريخية. ترتب علر هذا التغير التزام التأمينات العامة، باستخدام نماذج إحصائية داخلية ترتكز ع

يتعلق بالمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها الُمحتسبة في تاريخ بيان المركز المالي بواسطة اكتواري مستقل معتمد 
البيانات  من هيئة التأمين باستخدام مجموعة من األساليب االكتوارية القياسية لتوقع المطالبات، وذلك استنادًا إلر

 التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامش انحراف عكسي وفقًا لمقتضيات األنظمة المالية الجديدة.
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 "تتمة" التغيرات في السياسة المحاسبية 3-1-1
 

تاريخ يتم احتساب احتياطي المخاطر غير المنتهية واحتياطي مصاريف تعديل الخسارة غير الموزعة الجديدة في 
يئة التأمين باستخدام مجموعة من األساليب االكتوارية من ه معتمدبيان المركز المالي بواسطة اكتواري مستقل 

القياسية لتوقع المطالبات، وذلك استنادًا إلر البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامش انحراف 
 عكسي وفقًا لمقتضيات األنظمة المالية الجديدة.

 

وصيات الخبير االكتواري للشركة. ترى اإلدارة أن التغير في قامت الشركة بتطبيق التغير بأثر رجعي استنادًا إلر ت
السياسة المحاسبية يوفر معلومات موثوقة ومناسبة حول األداء المالي والمركز المالي للشركة لمتخذي القرارات 

في حول البيانات المالية وصف لتأثير التغير  22االقتصادية ومستخدمي البيانات المالية. يتضمن اإليضاح رقم 
 السياسة المحاسبية.

 
 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 
 

بطريقـة عـدا االعمـال الرأسـمالية تحـت االنشـاء،  ،األصـول الثابتـة تكلفـةيتم إحتساب اإلسـتهالك لمقابلـة اإلنـدثار فـي 
ل. يتم في نهاية كل سنة مراجعة مدة الخدمة المتوقعـة لألصـل، مبنيًا علر مدة الخدمة المتوقعة لألصالقسط الثابت 

القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتـداًء مـن الفتـرة الماليـة التـي 
 تم فيها التغيير والفترات المستقبلية.

 
حذف جزء من الممتلكات والمعدات وذلك علر أساس الفرق بين  أو استبعاديتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن 

 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 
 آلتي:كانت علر النحو ااالنشاء، 

 سنة 30 ممتلكات حرة
 سنوات 5 السيارات

 سنوات 5 – 4 المفروشات والمعدات المكتبية
 سنوات 10 التحسينات علر ساحة حطام السيارات بالفجيرة
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 استثمارات في ممتلكات 3-3
تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها علر إيرادات تأجير و/أو لزيادة قيمتها. 

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

االستثمارات في ممتلكات  يتم إدراج ،لالعتراف المبدئي ال تشمل التكاليف اليومية لصيانة تلك الممتلكات. الحقاً 
يمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن بالق

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

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

في ممتلكات في األرباح  االستثمارات استبعادبأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو  االعتراف. يتم ااستبعاده
 .االستبعادسائر للفترة التي تم خاللها السحب أو أو الخ

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

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 الر ممتلكات يشغلها ممتلكات
هذا العقار وفقًا بتسجيل الشركة  ، تقومستثمارًا عقارياً ا. وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك االستخدام

 .االستخدامالتغير في للسياسة المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتر تاريخ 
 

 مون مستقلون.تحدد القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح إستنادًا إلر التقييمات التي يجريها مقيّ 
 

 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 

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  وأح بتاريخ بيان المركز المالي، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األربا

 .األرباح أو الخسائراالعتراف بأية مكاسب أو خسائر ناتجة عن اعادة القياس في 
 

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

 االيرادات. – 18الدولي رقم 
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  3-5
في  االستثمارات ( بتصنيفلكل أداة علر حدةبشكل ال رجوع فيه ) تختارالمبدئي، يمكن للشركة أن  االعترافعند 

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

 

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

 ومة تديرها الشركة وتشتمل علـر نمـط فعلـي ألداة ماليـة تحقـق أربـاح تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معل
 .علر 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 
يمة العادلة باإلضافة إلر تكاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا بقيمتها العادلة ويتم االعتراف باألرباح أو بالق

التغيرات حساب الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في بنود الدخل الشامل األخرى ويتم تجميعها في 
 استبعادعند  إلر بيان الدخل ربح أو الخسارة المتراكمةالمتراكمة في القيمة العادلة. ال يتم اعادة تصنيف ال

نما  االستثمارات  .إلر األرباح المستبقاةيتم إعادة تصنيفها وا 
 

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

 

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

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

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

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

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

 .2015 ديسمبر 31المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
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 ممتلكات ومعدات -5
مبلغ  2016مارس  31المنتهية في  ثالثة اشهربلغت تكلفة اإلضافات علر ممتلكات ومعدات خالل فترة ال   -

 درهم(. 8.487.293 :2015 مارس 31المنتهية في  ثالثة اشهردرهم )لفترة ال 765.741
درهم )لفترة  597.888 مبلغ 2016مارس  31المنتهية في  ثالثة اشهرال بلغت أعباء االستهالك خالل فترة   -

 درهم(. 538.234 :2015مارس  31ثالثة اشهر المنتهية في ال
 موجودة داخل االمارات العربية المتحدة.والمعدات جميع الممتلكات    -
 
 استثمارات في ممتلكات -6

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

 كانت علر النحو اآلتي: الموجز إن اإلستثمارات المالية للشركة كما في تاريخ بيان المركز المالي
 2015ديسمبر  31  2016مارس  31  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      درهــم  درهــم  

     يمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى إستثمارات مالية بالق
 122.733.722  134.491.232  في دولة اإلمارات العربية المتحدة مدرجة حقوق ملكية

 15.813.478  15.813.478  في دولة اإلمارات العربية المتحدة غير مدرجةحقوق ملكية 
      3.946.454  4.031.654  صناديق االستثمار المشتركة

  154.336.364  142.493.654 
     خالل األرباح والخسائر من إستثمارات مالية بالقيمة العادلة

 6.645.332  5.534.027  في دولة اإلمارات العربية المتحدة مدرجة حقوق ملكية
 

 السنة كما يلي:الفترة / كانت الحركة علر اإلستثمارات المالية خالل 
 2015ر ديسمب 31 2016مارس  31 

 )مدققة( (غير مدققة) 
 درهــم درهــم 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
 157.282.279 142.493.654 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 3.906.995 -- السنة الفترة / مشتريات خالل
 (10.758.038) (1.071.050) السنةالفترة / إستبعادات خالل 

 (7.937.582) 12.913.760 في القيمة العادلة)النقص( / الزيادةصافي 
   

 142.493.654 154.336.364 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
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 تتكون االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى مما يلي:
 
 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

 140.936.735 152.848.003 داخل دولة االمارات العربية المتحدة
 1.556.919 1.488.361 خارج دولة االمارات العربية المتحدة

   
 154.336.364 142.493.654 
 

تتكون صناديق االستثمارات المشتركة من استثمارات في صناديق استثمار محلية وعالمية ُمدارة من قبل مؤسسات 
 مالية تعمل في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 2015ديسمبر  31 2016ارس م 31 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 

   بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 8.121.620 6.645.332 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 14.268.302 1.262.492 السنةالفترة / مشتريات خالل 
 (12.891.472) (2.794.857) السنةالفترة / إستبعادات خالل 

 (2.853.118) 421.060 في القيمة العادلةالزيادة /)النقص( صافي 
   

 6.645.332 5.534.027 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
  

 حدة.موجودة داخل دولة االمارات العربية المت بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر جميع االستثمارات المالية
 
 
 وديعة إلزامية -8

 2015 ديسمبر 31 2016 مارس 31 
 )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 

 



 

  1818  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""للتأمين للتأمين   شركة الفجيرة الوطنيةشركة الفجيرة الوطنية
 

  ""تتمةتتمة""الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  مارسمارس  3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةثالثة ثالثة لفترة اللفترة ال

 
 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -9

 2015 ديسمبر 31  2016 مارس 31  

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  

     اإلجمالي

     مطلوبات عقود التأمين:

 70.978.813  74.066.343  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 17.839.000  18.370.000  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 91.538.000  115.463.000  اقساط تأمين غير مكتسبة

 180.355.813  207.899.343  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     

     من معيدي التأمينمسترد 
 (30.646.144)  (32.666.900)  مطالبات مبلغ عنها وغير مسدده
 (5.396.000)  (6.354.000)  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 (17.443.000)  (25.900.000)  أقساط تأمين غير مكتسبة
 (53.485.144)  (64.920.900)  حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين

     

     الصافي
 40.332.669  41.399.443  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 12.443.000  12.016.000  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 74.095.000  89.563.000  اقساط تأمين غير مكتسبة
  142.978.443  126.870.669 
 
 

 وفي الصندوق  أرصدة لدى البنوك -10
 2015 ديسمبر 31  2016مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    لدى البنوك:حسابات 

 7.047.689  13.648.967 حسابات تحت الطلب   

 51.588.360  51.645.769 ودائع ثابتة  

 539.936  209.180 نقد في الصندوق 
 59.175.985  65.503.916 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 

 
 

 االمارات العربية المتحدة. دولة ك محتفظ بها في بنوك مسجلة فيحسابات البنو 
 

مرهونــة مقابــل تســهيالت درهــم( مليـوني : 2015ديســمبر  31درهــم ) مليــونيبمبلـغ تتضـمن الودائــع الثابتــة ودائــع 
 (.12ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة )ايضاح رقم 



 

  1919  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  ""تتمةتتمة""الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016مارس مارس   3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةلفترة الثالثة لفترة الثالثة 

 
 

 رأس المال -11
 2015 ديسمبر 31 2016 مارس 31 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 درهــم درهـــم 
 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 

قيمــــة ســــهم عــــادي( ب 1.000.000: 2015ســــهم عــــادي ) 1.000.000
 100.000.000 100.000.000 درهم للسهم الواحد 100

 
 

 من البنوك استالف -12
 2015 ديسمبر 31  2016 مارس 31 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 
    

 12.300.759  10.032.100 قروض
    

    استالف من البنوك يستحق السداد علر الشكل التالي:
 9.229.579  8.541.029 خالل السنة األولر

 3.071.180  1.491.071 خالل السنة الثانية

 10.032.100  12.300.759 

شهر مـن تـاريخ بيـان المركـز المـالي  12ينزل: مبالغ تستحق خالل 
 (9.229.579)  (8.541.029) الموجز

شـهر مـن تـاريخ بيـان المركـز  12استالف من البنوك )مستحق بعـد 
 3.071.180  1.491.071 المالي الموجز(

 
 

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

لكات والذي يتألف من مبنر الشركة السكني واالرض القرض مضمون مقابل رهن احد استثمارات الشركة في ممت
مليون درهم(، ورهن ودائع  59.40: 2015مليون درهم ) 59.40المقام عليها في مدينة الفجيرة بقيمة اجمالية 

ثابتة لمصلحة البنك الممول وتجيير ايرادات ايجارات هذا المبنر لمصلحة البنك اضافة إلر اصدار كمبياالت من 
 قبل الشركة.



 

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

  

  ""تتمةتتمة""الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016مارس مارس   3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةلفترة الثالثة لفترة الثالثة 

 
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -13
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2016 2015 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 درهــم رهــمد 

 )معاد بيانه(  
   

   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 53.558.606 69.860.580 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (11.425.000) (23.925.000) التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 45.935.580 42.133.606 

   أقساط إعادة التأمين
 (15.314.194) (20.236.373) أقساط إعادة التأمين

 6.190.000 8.457.000 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 (11.779.373) (9.124.194) 

 33.009.412 34.156.207 صافي إيرادات أقساط التأمين
 
 
 

 للسهم الربح األساسي /)الخسارة األساسية( -14
 

 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 2016 2015 
    )غير مدققة( )غير مدققة( 

 (1.535.547) 2.307.124 )درهم( للفترة /)الخسارة( الربح
   

 1.000.000 1.000.000 عدد األسهم )سهم(
   

 (1.54) 2.31 للسهم )درهم( الربح األساسي /)الخسارة األساسية(
 
 
 

 االرباحتوزيعات  -15
عن سنة  توزيع ارباحعدم العمومية للمساهمين اقرت الجمعية  2016ابريل  28ا المنعقد بتاريخ هفي اجتماع

 10من رأس المال بمبلغ  %10اقرت الجمعية العمومية للمساهمين توزيع ارباح نقدية بنسبة : 2015) 2015
 (.2014مليون درهم وذلك عن سنة 

 



 

  2121  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
 

  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  ماليةماليةالال  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016مارس مارس   3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةلفترة الثالثة لفترة الثالثة 

 
 
 

 النقد وما يعادله -16

  

 مارس 31
2016 

 مارس 31 
2015 

 مدققة(غير )  )غير مدققة(  

 درهــم  درهـــم  
     

 60.337.044  65.503.916  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 

 (2.000.000)  (2.000.000)  ودائع ثابتة مرهونة

 (43.625.340)  (43.736.412)  شهور 3ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 
  19.767.504  14.711.704 
 
 
 

 معلومات قطاعية -17
 تتمثل أعمال الشركة في قطاعين أساسيين:

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

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

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



 

  2222  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
 

  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  مارسمارس  3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةثالثة ثالثة لفترة اللفترة ال

 
 

 "تتمة" معلومات قطاعية -17
  20152015مارس مارس   3131لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   20162016مارس مارس   3131ثة أشهر المنتهية في ثة أشهر المنتهية في لفترة الثال لفترة الثال   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

  )غير مدققة()غير مدققة(  )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  
  )معاد بيانه()معاد بيانه(  )معاد بيانه()معاد بيانه(  )معاد بيانه()معاد بيانه(        
              

  33.009.41233.009.412  ----  33.009.41233.009.412  34.156.20734.156.207  ----  34.156.20734.156.207  صافي إيرادات اقساط التأمينصافي إيرادات اقساط التأمين
  ((27.024.83827.024.838))  ----  ((27.024.83827.024.838))  ((26.680.24326.680.243))  ----  ((26.680.24326.680.243))  صافي المطالبات المتكبدةصافي المطالبات المتكبدة
  ((489.241489.241))  ----  ((489.241489.241))  ((659.348659.348))  ----  ((659.348659.348))  صافي العموالت المتكبدةصافي العموالت المتكبدة
  570.370570.370  570.370570.370  ----  3.381.3433.381.343  3.381.3433.381.343  ----  ايرادات استثمارات واخرى ايرادات استثمارات واخرى 

  168.295168.295  570.370570.370  ((402.075402.075))  3.990.3643.990.364  3.381.3433.381.343  609.021609.021  نتائج القطاعنتائج القطاع
  ((1.703.8421.703.842))      ((1.683.2401.683.240))      تكاليف غير موزعة )بالصافي(تكاليف غير موزعة )بالصافي(

  ((1.535.5471.535.547))      2.307.1242.307.124      للفترةللفترة/)الخسارة( /)الخسارة( الربح الربح 
              
  20152015ديسمبر ديسمبر   3131كما في كما في   20162016مارس 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  
  418.834.684418.834.684  291.756.618291.756.618  127.078.066127.078.066  457.568.057457.568.057  302.545.432302.545.432  155.0155.022.62522.625  موجودات القطاعموجودات القطاع

  7.587.6257.587.625      13.858.14713.858.147      موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
                426.422.309426.422.309      471.426.204471.426.204      إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات
  232.948.293232.948.293  12.300.75912.300.759  220.647.534220.647.534  262.603.813262.603.813  10.032.10010.032.100  252.571.713252.571.713  مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع

                11.267.92611.267.926      11.373.55911.373.559      بات غير موزعةبات غير موزعةمطلو مطلو 
  244.216.219244.216.219      273.977.372273.977.372      إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

 
 

 ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.



 

  2323  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  مارسمارس  3131في في   تهيةتهيةأشهر المنأشهر المنثالثة ثالثة لفترة اللفترة ال

 
 

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

 قبل أسرهم والتي لديهم القدرة علر التأثير في إدارتها باإلضافة إلر المديرين الرئيسيين.
 

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

 2015ديسمبر  31  2016مارس  31  
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 درهم  درهم  
     

 1.270.073  11.096.700  مطلوب من حملة البوالص

 
 33.770  35.070  إجمالي إدعاءات موقوفة

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

راف ذات حسابات مشكوك في تحصيلها تتعلق باألرصدة المطلوبة من اط 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   

  2016  2015 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 درهم  درهم  
     

 4.251.442  10.572.390  أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 

 717.759  527.743  مطالبات مسددة
 
 

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



 

  2424  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  مارسمارس  3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةثالثة ثالثة لفترة اللفترة ال

 

 
 "تتمة" التعامالت مع أطراف ذات عالقة -18

 
 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة تكاليف

 
 مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2016  2015 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  

     اإلدارة العليا:
 1.349.027  1.535.754  مزايا قصيرة األجل

 78.973  77.780  طويلة األجل مزايا

 243.750  243.750  بدالت اجتماعات مجلس اإلدارة
 
 

 نتائج موسمية -19
في  أشهر المنتهيةثالثة الدرهم لفترة  1.205.189ارباح بمبلغ  اتاستثمارات واخرى ايرادات توزيع إيراداتتتضمن 

م( والتي تعتبر ذات طبيعة دره 284.297 :2015 مارس 31في  أشهر المنتهيةثالثة ال)لفترة  2016 مارس 31
 .موسمية

 
 

 المحتملةااللتزامات والمطلوبات  -20
 2015ديسمبر  31 2016مارس  31 

 (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
 درهم درهم 
   

 10.884.189 10.910.656 خطابات ضمان
 2.500.000 2.500.000 إلتزامات رأسمالية

 
 

 قياس القيمة العادلة -21

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

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

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

مطفـــأة فـــي البيانـــات الماليـــة عتبـــر أن القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة المدرجـــة بالتكلفـــة التإن االدارة 
 الموجزة مقاربة لقيمتها العادلة.



 

  2525  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  مارسمارس  3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةثالثة ثالثة لفترة اللفترة ال

 
 "تتمة" قياس القيمة العادلة -21

 
 ضات لقياس القيمة العادلةأساليب التقييم واإلفترا

والمطلوبــات الماليــة بإســتخدام أســاليب التقيــيم واإلفتراضــات  الماليــة وغيــر الماليــة يــتم تحديــد القيمــة العادلــة للموجــودات
 .2015 رديسمب 31المماثلة المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

 
 اسها بالقيمة العادلة بشكل متكرروالتي يتم قي شركةللوغير المالية المالية  القيمة العادلة للموجودات

الجــدول  يبــين. الماليــة نهايــة الفتــرةكمــا فــي بالقيمــة العادلــة  شــركةللوغيــر الماليــة الماليــة  موجــوداتيــتم قيــاس بعــض ال
 :التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية

 القيمة العادلة كما في دات الماليةالموجو 

التسلسل 
الهرمي للقيمة 

 العادلة
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية

مدخالت 
غير هامة 

 قابلة للرصد

العالقة بين 
غير الالمدخالت 

للرصد  قابلة 
 للقيمة العادلة

 
 مارس 31

2016 
 ديسمبر 31

2015     
     (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
            هـــــــمدر  درهــــــم 
 حقوق ملكيةإستثمارات في 

بالقيمة العادلة من  –مدرجة 
خالل بنود الدخل الشامل 

 األخرى 

أسعار العرض في  المستوى األول 122.733.722 134.491.232
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
طريقة تقييم صافي  الثالث ى المستو  3.946.454 4.031.654 صناديق االستثمار المشتركة

الموجودات المعدلة 
 بعد تعديل عناصر

معينة في المعلومات 
المالية للشركات 

 المنوطة.

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي 
قيمة الموجودات 

للشركات 
المستثمر فيها، 
ارتفعت القيمة 

        العادلة
 حقوق ملكيةإستثمارات في 
بالقيمة  –غير مدرجة 

خالل بنود  العادلة من
 الدخل الشامل األخرى 

طريقة تقييم صافي  الثالث ى المستو  15.813.478 15.813.478
الموجودات المعدلة 
 بعد تعديل عناصر

معينة في المعلومات 
المالية للشركات 

 المنوطة

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي 
قيمة الموجودات 

للشركات 
المستثمر فيها، 
ارتفعت القيمة 

        العادلة
 حقوق ملكيةاستثمارات في 

بالقيمة العادلة من  –مدرجة 
  خالل األرباح أو الخسائر

أسعار العرض في  المستوى األول 6.645.332 5.534.027
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد
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  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  مارسمارس  3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةثالثة ثالثة لفترة اللفترة ال

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -21
 

 يان المركز المالي الموجزبفي القيمة العادلة المدرجة قياسات 
 التي يتم قياسها الحقًا لإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة،وغير المالية تحليل لألدوات المالية  السابقيبين الجدول 

 علر أساس امكانية تحديد القيمة العادلة: 3إلر  1مقسمة إلر ثالثة مستويات من 
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.

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

 مباشرة )المستقاة من األسعار(.

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

         )غير مدققة( 2016مارس  31
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 درهــم درهــم درهــم درهــم  

موجودات مالية بالقيمـة العادلـة مـن 
                   خالل االرباح والخسائر

  5.534.0275.534.027  ----  ----  5.534.0275.534.027 استثمارات مدرجة
موجودات مالية بالقيمـة العادلـة مـن 

         خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
 134.491.232 -- -- 134.491.232 استثمارات مدرجة

 4.031.654 4.031.654 -- -- صناديق االستثمار المشتركة
 15.813.478 15.813.478 -- -- استثمارات غير مدرجة

 91.029.272 91.029.272 -- -- استثمارات في ممتلكات
 140.025.259 -- 110.874.404 250.899.663 

         )مدققة( 2015ديسمبر  31
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 درهــم درهــم درهــم درهــم  

موجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن 
              خالل االرباح والخسائر

  6.645.3326.645.332  ----  ----  6.645.3326.645.332 استثمارات مدرجة
موجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن 

         خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
 122.733.722 -- -- 122.733.722 استثمارات مدرجة

 3.946.454 3.946.454 -- -- صناديق االستثمار المشتركة
 15.813.478 15.813.478 -- -- استثمارات غير مدرجة
 91.029.272 91.029.272 -- -- استثمارات في ممتلكات

 129.379.054 -- 110.789.204 240.168.258 
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  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  مارسمارس  3131في في   أشهر المنتهيةأشهر المنتهيةثالثة ثالثة لفترة اللفترة ال

 
 
 

 "تتمة" لقيمة العادلةقياس ا -21
 

 "تتمة" يان المركز المالي الموجزبفي القيمة العادلة المدرجة قياسات 
 

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

 
 
 

 تأثيرات التغيرات في السياسة المحاسبية -22
( قامت الشركة بشكل اختياري بتغيير سياستها المحاسبية 1-1-3وفقًا لما هو مفصح عنه في اإليضاح رقم )

لإلعتراف باحتياطي األقساط غير المكتسبة وحكمها المبدئي المتعلق بتقدير المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 
 خاطر غير المنتهية واحتياطي مصاريف تعديل الخسارة غير الموزعة المتعلقة بأنشطة التأمين:واحتياطي الم

 
 2014 ديسمبر 31تأثير التغير في السياسة المحاسبية على بيان المركز المالي كما في  ) أ (

 
 هبيان معاد التعديل كما تم بيانه سابقاً  
 )مدقق( )مدقق( )مدقق( 
     درهم درهم درهم 

 51.183.485 (32.661.209) 83.844.694 األرباح المستبقاة
 
 

مارس  31الدخل الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في تأثير التغير في السياسة المحاسبية على بيان  )ب(
2015 

 
 معاد بيانه التعديل كما تم بيانه سابقاً  
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     درهم درهم درهم 

 33.009.412 4.724.410 28.285.002 صافي ايرادات أقساط التأمين
 27.024.838 2.643.000 24.381.838 صافي المطالبات المتكبدة

 (489.241) (7.280.700) 6.791.459 صافي العموالت المكتسبة /)المتكبدة(
 (402.075) (5.199.290) 4.797.215 عمليات التأمين /)خسائر( صافي أرباح

 (1.535.547) (5.199.290) 3.663.743 للفترة/)الخسارة( الربح 
 (1.54) (5.2) 3.66 للسهم الربح األساسي /)الخسارة األساسية(

 
 

مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في األرباح المسجلة سابقًا  انخفاضترتب علر التغير في السياسة المحاسبية 
درهم إلر خسارة  3.66بمبلغ أساسي من ربح ربحية السهم انخفاض  ا ترتب عليهمممليون درهم  5.2بمبلغ  2015
 درهم. 1.54بمبلغ أساسية 
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  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016مارس مارس   3131لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 

 "تتمة" لعادلةقياس القيمة ا -21
 
 

مارس  31المنتهية في  لفترة الثالثة أشهرتأثير التغير في السياسة المحاسبية على بيان التدفقات النقدية  )ج(
2015 

ال يوجد أي تأثير للتغير في السياسة المحاسبية وا عادة البيان علر صافي التدفقات النقدية من العمليات التشغيلية أو 
 ية التي تم بيانها سابقًا.االستثمارية أو التمويل

 
 

 اعتماد البيانات المالية الموجزة -23

 .2016مايو  15تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة علر إصدارها بتاريخ 


