
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

  البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقلالبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 



 
 

  ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقلالبيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات المستقل

  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
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  44    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

  بيان الدخلبيان الدخل
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  

 1122  2132  إيضاح 

 درهم  درهم   
      

 212.636.161  361.511.371  21 إيرادات أقساط التأمين 

 (42.134.314)  (45.815.522)  21 حصة إعادة التأمين 

 211.117.333  334.651.248  21 صافي إيرادات أقساط التأمين 
      

 (233.241.121)  (321.521.558)  6 إجمالي المطالبات المتكبدة

 32.174.763  15.721.116  6 حصة اعادة التأمين

 (211.161.224)  (84.811.522)  6 صافي المطالبات المتكبدة
      

 13.371.136  21.675.172   إجمالي العموالت المكتسبة

 (3.147.413)  (8.135.836)   يطرح: العموالت المتكبدة

 27.121.111  35.155.256   صافي العموالت المكتسبة

 33.317.447  45.248.582   أرباح عمليات التأمين

دارية متعلقة بأعمال التأمين  (11.332.143)  (21.252.136)   مصاريف عمومية وا 

 22.444.111  23.556.266   صافي ربح التأمين
      

 1.317.113  8.115.118  23 ايرادات استثمارات واخرى
 (2.631.321)  (3.535.411)   تكاليف تمويل

 (7.767.321)  (5.831.175)   مصاريف ادارية وعمومية غير موزعة

 (1.463.162)  (1.655.254)   كوك في تحصيلهامخصص ذمم تأمين مدينة وأخرى مش

 4.261.377  38.555.818  26 الربح للسنة
      

 7  21  11 للسهم األساسي الربح 

  
  
  
  
  
  
  
  

  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ تشكل جزءًا  إن اإليضاحات المرفقة



  55    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

  الشاملالشامل  بيان الدخلبيان الدخل
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  
  
  

  2132  1122 

 درهم  درهم  

     

 4.261.377  38.555.818  الربح للسنة
     

     األخرى (الشاملة الخسارة/)الشامل  الدخل بنود
بالقيمة العادلة من مالية ستثمارات إ تقييم (خسارةربح /)صافي 

 خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 

33.541.654  (23.331.273) 

بالقيمة العادلة من خالل بنود مالية خسائر من بيع استثمارات 
 الدخل الشامل األخرى

 

--  (66.131) 

 (23.637.164)  33.541.654  األخرى للسنة (الخسارة الشاملة/)الشامل الدخل بنود 

 (24.131.636)  11.341.512  للسنة (الخسارة الشاملة/)الشامل الدخل إجمالي 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ تشكل جزءًا  إن اإليضاحات المرفقة
 



  
  

  66        ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

    بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

راكمة في التغيرات المت
 القيمة العادلة 

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة تقييم ممتلكات 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

        
 63.317.111 41.113.246 22.117.733 (16.761.121) 23.326.423 21.214.713 17.111.111 2131ديسمبر  13الرصيد كما في 

 4.261.377 4.261.377 -- -- -- -- -- 1122لسنة  الربح
 (23.637.164) (66.131) -- (23.331.273) -- -- -- للسنة ة األخرىالشامل الخسارةبنود 

 (24.131.636) 4.163.126 -- (23.331.273) -- -- -- للسنة ةالشامل الخسارةإجمالي 
المحول إلى ارباح مستبقاة من بيع استثمارات مالية 

 -- (313.121) -- 313.121 -- -- -- لة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىبالقيمة العاد
 -- (426.131) -- -- 426.131 -- -- (23المحول الى احتياطي عام )ايضاح 

 -- (426.131) -- -- -- 426.131 -- (23المحول الى احتياطي قانوني )ايضاح 
 -- 426.131 426.131 313.121 -- (2.143.134) -- 

 16.211.113 46.113.134 22.117.733 (31.117.211) 23.136.266 21.734.376 17.111.111 2133ديسمبر  13الرصيد كما في 
 23.766.333 23.766.333 -- -- -- -- -- 1121لسنة  الربح
 22.741.164 -- -- 22.741.164 -- -- -- للسنة األخرى الشامل الدخلبنود 

 31.241.731 23.766.333 -- 22.741.164 -- -- -- ةللسن الشامل الدخلإجمالي 
اصدار اسهم حقوق مدفوعة بالكامل للمساهمين 

 17.111.111 -- -- -- -- -- 17.111.111 (21)ايضاح 
 -- (2.376.634) -- -- 2.376.634 -- -- (23المحول الى احتياطي عام )ايضاح 

 -- (2.376.634) -- -- -- 2.376.634 -- (23المحول الى احتياطي قانوني )ايضاح 
 17.111.111 2.376.634 2.376.634 -- -- (3.126.613) 17.111.111 

 314.267.611 64.312.554 33.215.588 (76.184.468) 35.555.381 35.444.141 311.111.111 2132ديسمبر  13الرصيد كما في 
  
  
  

  يانات الماليةمن هذه البال يتجزأ تشكل جزءًا  إن اإليضاحات المرفقة



  77    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

  بيان التدفقات النقدية بيان التدفقات النقدية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
 2132  1122 

 درهم  درهم 

     التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 4.261.377  38.555.818 الربح للسنة

    تعديالت:

 2.177.321  3.521.511 استهالك ممتلكات ومعدات

 1.463.162  1.655.254 مخصص ذمم تأمين مدينة وأخرى مشكوك في تحصيلها
 (11.333)  (12.256) أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

 2.121.161  834.357 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 413.713  (428.318) بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرخسائر استثمارات )أرباح(/ 

 (1.262.323)  (7.474.544) اخرى  ايرادات استثمارات

     2.631.321  3.535.411 مصاريف تمويل

 3.712.361  35.137.534 التشغيليةقبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات من العمليات التدفقات النقدية 

 (21.137.311)  (7.461.525) الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

 2.314.214  7.164.711 الزيادة في مطلوبات عقود التأمين

 (7.613.412)  (3.215.876) الزيادة في ذمم تأمين مدينة وأخرى

 (1.713.721)  (8.531.625) أخرىتأمين دائنة و في ذمم النقص 

 (26.621.131)  8.465.384 العمليات (المستخدم فيالناتج من /)النقد 

 (633.266)  (636.182) ويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفينتع

 (2.631.321)  (3.535.411) فوائد مدفوعة

     (11.333.143)  5.525.655 العمليات التشغيلية( المستخدم فيالناتج من /)صافي النقد 
    يةاالستثمار العمليات من التدفقات النقدية 

 (1.413.113)  (3.681.551) شراء ممتلكات ومعدات

 (2.122.711)  -- إضافات على ممتلكات قيد اإلنشاء

متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 
 131.276  -- األخرى

 (331.162)  (2.667.251) شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 743.311  2.265.875 ثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرمتحصالت من استبعاد است

 --  (43.111.111) أشهر 3الزيادة في استثمارات ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من 
 24.111.111  -- متحصالت من استبعاد استثمارات في ممتلكات

 276.171  357.715 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
 723.147  511.815 ة مقبوضةفائد

 2.674.412  1.135.545 توزيعات أرباح مقبوضة

 1.114.167  1.555.551 ايراد استثمارات في ممتلكات

     21.146.412  (15.445.284) يةاالستثمار الناتج من العمليات  )المستخدم في(/صافي النقد 

     يةالتمويلالتدفقات النقدية من العمليات 

 --  25.111.111 ت من اصدار اسهم حقوق المساهمينمتحصال
 21.341.116  (7.714.387) (/ الزيادة في االستالف من البنوك)النقص

     21.341.116  37.255.831 الناتج من العمليات التمويليةصافي النقد 
     1.171.231  (32.235.772) في النقد وما يعادله /الزيادة)النقص(صافي 

     21.612.311  37.378.154 السنةد وما يعادله في بداية النق
 21.213.174  4.558.282 (23السنة )ايضاح النقد وما يعادله في نهاية 

  
  من هذه البيانات الماليةال يتجزأ تشكل جزءًا  إن اإليضاحات المرفقة



  88    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
 

  ماليةماليةايضاحات حول البيانات الايضاحات حول البيانات ال

  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 
  معلومات عامةمعلومات عامة  --33

بموجب المرسوم كشركة مساهمة عامة )"الشركة"( تأسست  الفجيرة ،عش. م. شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون لاألحكام إن الشركة خاضعة . 2611توبر ك( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أ3رقم ) األميري
لدولة  هيئة التأمين وتنظيم أعماله إنشاء في شأن 1111 ( لسنة1رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة ي اإلتحاد

إن عنوان الشركة المسجل هو  .(22تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  االمارات العربية المتحدة
 .اإلمارات العربية المتحدة -الفجيرة  111صندوق بريد 

 
وتمارس  .قصير األجل التأمين على الحياةو بكافة أنواعه التأمين  أعمال في مزاولةركة الرئيسي نشاط الشيتمثل 

 .الشارقة و دبا ،أبوظبي ،الشركة نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بالفجيرة وفروعها في كل من دبي
 
 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2
 
 علــ لــم يكــن لهــا تــأثير مــاد  الجديــدة والمعدلــة التــي  المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــةإعتمــاد  2-3

  البيانات المالية
البيانممات الماليممة. إن تطبيممق المعممايير  تممم تطبيممق المعممايير الدوليممة إلعممداد التقممارير الماليممة الجديممدة والمعدلممة التاليممة فممي

علمممى المبمممالر المدرجمممة فمممي السمممنة الحاليمممة  جممموهريالماليمممة الجديمممدة والمعدلمممة لمممم يكمممن لهممما تمممأثير  الدوليمممة إلعمممداد التقمممارير
 .المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية معالجاتثر على الات السابقة والتي من الممكن أن تؤ والسنو 

 
 األولى للمرة هعتمادإ عند لمحددةا التواريخ إلغاء " :2 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تتعديال "   

تقدم التعديالت المتعلقة بإلغاء التواريخ المحددة عند إعتماد المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للممرة األولمى إعفماًء ممن 
ات السممنوية التممي إعمادة هيكلممة المعممامالت التممي أنشمئت قبممل موعممد اإلنتقممال لمذات المعممايير. يممتم تطبيممق همذه التعممديالت للفتممر 

 مع التطبيق بأثر رجعي. 1122يوليو  2تبدأ من أو بعد 
  
 معدل التضخم المرتفع الحاد " :2 رقم المالية للتقارير الدولي المعيار على تتعديال"   

تقدم التعديالت التي تتعلق بالتضخم الحاد إرشمادات للمنشآت التي تعاني من تضخم حاد إما باالسمتمرار في عرض 
معايير الدولية إلعداد للالمالية وفقًا بيمانات اللمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية أو بعرض المالية وفقًا ل البيانات

مع التطبيق  1122يوليو  2التقارير المالية للمرة األولى. تسري التعديالت للفترات السمنوية التي تبدأ في أو بعد 
 بأثمر رجعي.

 



  55    ش. م. ع.ش. م. ع.  لوطنية للتأمينلوطنية للتأمينشركة الفجيرة اشركة الفجيرة ا
  

  "تتمة""تتمة"  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 
 " تتمة "" تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -2
 
 علــ لــم يكــن لهــا تــأثير مــاد  تــي الجديــدة والمعدلــة ال المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــةإعتمــاد  2-3

    " تتمة "" تتمة "البيانات المالية 
  اسمممترداد موجمممودات  –ة لمؤجلمممالضمممرائب ا –ضممممرائب المممدخل  21تعمممديالت علمممى المعيمممار المحاسمممبي المممدولي رقمممم

   محددة
رية المقاسة بشمأن االستثمارات العقا 21تقدم التعديالت استثناًء من المبادئ العامة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

يفيد بأن  قابل للدحضبتقديم افتراضًا االستثمارات العقارية  :41بالقيمة العادلة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
القيمة الدفتريمة لالستثمارات العقارية سيتم استردادها بشكل كامل عن طريق البيع. تسري التعديالت للفترات السمنوية 

   مع التطبيمق بأثر رجعي. 1121يناير  2التي تبمدأ في أو بعد 
  تحويالت الموجودات الماليةب ةالمتعلق – اإلفصاحات 1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم   

تزيد التعديالت من متطلبات اإلفصاحات بشمأن المعامالت التي تتضمن تحويالت الموجودات المالية، وتهدف هذه 
عندما يتم تحويل أي من الموجودات ر من الشفافية فيما يتعلق بالتعرض للمخاطر ديم قدرًا أكبالتعديالت إلى تق

المالية مع احتمفاظ المحول بقدر معين من التعرض المستمر في الموجودات. إضافة إلى ذلك، تتطلب التعديالت 
يالت للفترات السمنوية التي تبدأ في أو إفصاحات إذا لم يتم توزيع الموجودات المالية على مدار الفتمرة. تسري التعد

. ال يتطلب من المنشمآت تقديم اإلفصاحات المطلوبة وفقًا للتعديالت عن أي من الفتمرات 1122يوليو  2بعد 
 المعروضة التي تبدأ قبل تاريخ التطبيق األولي للتعديالت.

 

سارية المفعول والتي لم قيد اإلصدار وغير  الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  2-2
  يحن موعد تطبيقها بعد 

لم يحن موعد التي بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة قيد اإلصدار و  الشركةقم لم ت
 تطبيقها بعد:

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

ــــر  ات الســــنوية يطبــــق للفت
 التي تبدأ من أو بعد

  تقدم القروض الحكومية 2تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ،
التعديالت استثناًء للمنشآت التي تطبق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمرة 

سماح بالتطبيق لل 2األولى بتعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
أو المعيمار الدولي إلعداد التقارير  36المستقبلي للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

محاسبمة  11أ من المعيمار المحاسبي الدولي رقم  21وكذلك الفقرة  6المالية رقم 
بشمأن القروض الحكومية غير  المنح الحكومية واإلفصاح عن الدعم الحكومي

 مقال إلى تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.المسمددة في تماريخ االنت

 1123يناير  2 
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ـــق للفتـــرات الســـنوية  يطب
 التي تبدأ من أو بعد

  
 األدوات المالية: إفصاحات 1ديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم تع – 

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات تعزيز اإل
 1123يناير  2

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

ض النظر عن الطبيعة المستثمر فيها. يتطلب المعيار الدولي بغ ،كأساس منفرد للتوحيد
موضوع التطبيق ألحكام إنتقالية محددة وتوفير معالجات بديلة  21للتقارير المالية رقم 

البيانات المالية  11في ظل ظروف معينة. وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
ثمارات في المنشآت الزميلة اإلست 13* والمعيار المحاسبي الدولي رقم المنفصلة 

 .21* تم تعديلهم إلصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  والمشاريع المشتركة

 1123يناير  2

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

ن من الترتيبات المشتركة المشتركة: العمليات والمشاريع المشتركة. يتميز هذين النوعي
لتزامات تلك األطراف في الترتيبات المشتركة. وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي  بحقوق وا 

فقد تم تعديله إلصدار  اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة 13رقم 
 .22المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 1123يناير  2

  
 اإلفصاح عن المصالح في المنشأت األخرى 21قارير المالية رقم المعيار الدولي للت * 

ترتيبات  ،يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات التابعة
 شركات زميلة والكيانات المنظمة في معيار إفصاح شامل. ،مشتركة

 1123يناير  2

  
  1122الصادر في مايو  *لعادلةقياس القيمة ا 23المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 من البنود المالية وغير المالية. لكلينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة 
 1123يناير  2

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

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

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

 1121يوليو  2
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ــــرات الســــنوية  ــــق للفت يطب
   التي تبدأ من أو بعد

  فرضية منافع الموظفين  – 26تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم "
إلعتراف بالتغيرات المحددة في التزامات وموجودات الممر" وبالتالي على المنشأة ا

 عند حدوثها. المنافع المحددة

 1123يناير  2

  
  األدوات المالية: العرض  – 31المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–

 الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية المتعلق بتوجيهات مقاصة
 1124يناير  2

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

 التكاليف المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاج
 1123يناير  2

  
  1123يناير  2  1122 – 1116دورة التحسينات السنوية 
  

 والملخصة كالتالي:لتقارير المالية ا عدادإل ةدوليخمس معايير  دورة التحسينات السنوية  والتي تشمل التعديالت على
 
  د إلعدا ةالدوليعايير المتعلق بتطبيق الم 2المالية رقم  لتقاريرعداد اإلالمعيار الدولي

 2الدولي للتقارير المالية رقم  يارلمعإعادة تطبيق ل -التقارير المالية للمرة االولى 
 

  
 د إلعدا ةالدولي متعلق بتطبيق المعاييرال 2ية رقم لتقارير المالعداد االمعيار الدولي إل

 تكلفة اإلقتراض. -التقارير المالية للمرة االولى 
 

  توضيح المتطلبات ألرقام  –: عرض البيانات المالية 2المعيار المحاسبي الدولي رقم
 المقارنة.

 

 تصنيف المعدات  –آالت ومعدات  ،ممتلكات: 21لمعيار المحاسبي الدولي رقم ا
 الخدمية.

 

  التأثير الضريبي للتوزيعات  -عرضال :األدوات المالية :31المعيار المحاسبي الدولي رقم
 على حاملي أدوات الملكية. 

 

  التقارير المالية المرحلية  –التقارير المالية المرحلية  :34المعيار المحاسبي الدولي رقم
 ومعلومات قطاعات األعمال إلجمالي الموجودات والمطلوبات.
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 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

ر المحاسمبي والمعيما 21رقمم  ،21رقمم  التعديالت على المعيمار المدولي إلعمداد التقمارير الماليمة
 التوجيه على كيانات اإلستثمار – 11الدولي رقم 

 1124يناير  2
  

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار النهائي المتعلق بكيانات اإلستثمار والذي  ،1121أكتوبر  32في  
ويعرف مفهوم  ،11لي رقم والمعيار المحاسبي الدو  21ورقم  21يعدل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

الكيان اإلستثماري في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. هذه التعديالت أنشأت إستثناء للمعيار الدولي 
لشركات اإلستثمار والذي يستلزم هذه الشركات )قياس الشركات  ،مبدأ التوحيد ،21إلعداد التقارير المالية رقم 

فإن التعديالت  ،ن خالل األرباح أو الخسائر بداًل من توحيدها(. وباإلضافة إلى ذلكالتابعة بالقيمة العادلة م
 حددت اإلفصاحات المطلوبة للشركات التي تستوفي تعريف الكيان اإلستثماري.

 ،الترتيبات المشتركة ،تم إصدار مجموعة من خمسة معايير تتعلق بتوحيد البيانات المالية ،1122* في مايو 
والمعيار  ،21 ،22 ،21لتقارير المالية رقم عداد اتتضمن المعايير الدولية إل ،ميلة واإلفصاحاتالشركات الز 
)المعدل في عام  13( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1122)المعدل في عام  11الدولي رقم  المحاسبي
لتوضح  21و 22 ،21قم تم إصدار تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية ر  ،1121(. في يونيو 1122

يتم تطبيق هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية   بعض التوجيهات اإلنتقالية لتطبيق هذه المعايير للمرة األولى.
يسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير الخمسة على أن يتم تطبيقها جميعًا  .1123يناير  2التي تبدأ في أو بعد 

 في نفس الوقت.

يناير  2 لفترة التي تبدأ منل للشركة المالية البياناتفي  وتعديالتها تفسيراتها ،أن تطبق هذه المعايير اإلدارةتتوقع  
ن تطبيقو  أو عند دخولها حيز التطبيق 1123 قد ال يكون له  ،التفسيرات والتعديالت ،هذه المعايير الجديدة ا 
 .مبدئيلفي مرحلة التطبيق ا للشركةعلى البيانات المالية جوهري تأثير 
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 أهم السياسات المحاسبية -1
 

 معايير إعداد البيانات المالية 1-3
االتحممادي  قممانونالأحكممام ( ومتطلبممات IFRSللتقممارير الماليممة ) الدوليممة معمماييرلوفقممًا ل داد هممذه البيانممات الماليممةتممم إعمم

فمي شمأن  1111لسمنة  1رقمم والقمانون اإلتحمادي  (وتعديالتمه) 2634( لسمنة 3لدولة اإلمارات العربية المتحمدة رقمم )
 .هيئة التأمين وتنظيم أعمالهإنشاء 

 
 أسس إعداد البيانات المالية 1-2
والتمي يمتم  واإلستثمارات فمي ممتلكمات األدوات المالية عدايخية، فيما التكلفة التار  لمبدأالبيانات المالية وفقًا  إعدادتم 

 .ألهم السياسات المحاسبية المتبعةفيما يلي ملخصًا  قياسها بالقيمة العادلة.
 
 عقود التأمين 1-1
  
 تعريف 3-3-2

التي يتم بموجبها تقوم الشركة بإصدار عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين. إن عقود التأمين هي تلك العقود 
 تحويل مخاطر تأمين جوهرية. 

  
 اإلعتراف والقياس 3-3-1

يتم تصنيف عقود التأمين إلى قسمين أساسيين وذلك بناًء على طول الفترة الزمنية لتغطية مخاطر عقد التأمين 
 وكذلك بناًء على ثبات أو عدم ثبات الشروط المشار لها في ذلك العقد.

  
 جلاأل عقود تأمين قصيرة 3-3-3

 .عقود تأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين على الممتلكاتفي تتمثل 
  

التأمين ضد الحوادث الشخصية يتم من خاللها حماية عمالء الشركة من المخاطر الناتجة عن الضرر عقود إن 
قود إن األضرار التي تغطيها ع .بشكل طبيعي ومعقولالعمالء الذي يصيب طرف ثالث خالل أنشطة يمارسها 

 .التأمين تتضمن كلتا األحداث التي تم التعاقد عليها والتي لم يتم التعاقد عليها
  

تعويض عمالء الشركة عن األضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو عن  التأمين على الممتلكات يتم من خاللهعقود ا
ستخدمونها في أنشطتهم التجارية وكذلك بالنسبة للزبائن المؤمنين على ممتلكات ي .قيمة تلك الممتلكات التي فقدوها

فإنه من الممكن تعويضهم عن الخسارة التي تلحق بهم نتيجة عدم إستطاعتهم إستخدام تلك الممتلكات المؤمن 
 .عليها في أنشطتهم التجارية )تغطية مخاطر إنقطاع األعمال(
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 " تتمة "عقود تأمين قصيرة اآلجل   3-3-3
 

قصيرة األجل، والتي يتم من خاللها حماية عمالء الشركة من نتائج األحداث التي  –إن عقود التأمين على الحياة 
تؤثر على قدرتهم أو قدرة المعالين من خاللهم على المحافظة على مستوى دخلهم الحالي. إن  من شأنها أن

التعويضات المدفوعة عند وقوع حدث محدد مؤمن عليه تكون ثابتة أو مرتبطة بحجم وطبيعة الخسارة التي لحقت 
 ألية مزايا بتاريخ اإلستحقاق.بصاحب بوليصة التأمين. ال يوجد أية إحتياطيات على الشركة لقيمة االسترداد أو 

 
يتم تسجيل أقساط التأمين الناتجة عن عقود التأمين المذكورة كإيرادات للسنة )أقساط تأمين مكتسبة( على أساس 
الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطية التأمينية. يتم تسجيل أقساط التأمين المكتتبة من خالل 

ة بأخطار ال زالت قائمة كما بتاريخ بيان المركز المالي ضمن المطلوبات كأقساط تأمين غير عقود تأمين والمتعلق
 مكتسبة.

 
على أساس اإللتزام المتوقع  األرباح والخسائريتم إدراج اإلدعاءات ومصاريف تسويات الخسائر المتكبدة ضمن 

وهي تشمل التكاليف المباشرة  .ودلتعويض حاملي عقود التأمين أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العق
وغير المباشرة لتسوية تلك اإلدعاءات والتي تنشأ عن وقوع أحداث حتى تاريخ بيان المركز المالي حتى لو لم يتم 

يتم تقدير اإللتزامات  .ال تقوم الشركة بخصم إلتزاماتها المتعلقة بالمطالبات غير المسددة .إبالغ الشركة عنها
ت غير المسددة من خالل معطيات لتقييم كل مطالبة من تلك المطالبات على حدة والتي يتم المتعلقة بالمطالبا

ولتقدير التكلفة النهائية  ،غير المبلر عنهاللمطالبات إبالغ الشركة عنها وكذلك بناًء على التحليالت اإلحصائية 
 .قرارات المحاكم(من الممكن أن تتأثر بعوامل خارجية )مثل والتي للمطالبات األكثر تعقيدًا 

 
 عقود إعادة التأمين المبرمة 3-3-4

يتم تصنيف العقود المبرمة مع شركات إعادة التأمين والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر الناجمة عن 
واحد أو أكثر من عقود التأمين المصدرة من قبل الشركة والمتفقة مع متطلبات التصنيف لعقود التأمين كعقود 

تظهر  .بالنسبة للعقود التي ال تتوافق مع متطلبات ذلك التصنيف يتم إظهارها كموجودات مالية .تأمين إعادة
يتم إعتبار المنمافع الناتجة  .العقود المبرمة والتي تدخل بها الشركة مع أطراف تأمين أخرى ضمن عقود التأمين

تتضمن هذه الموجودات األرصدة قصيرة  .ينعن دخول الشركة في عقود إعادة تأمين مبرمة كموجودات إعادة تأم
وكذلك الذمم المدينة طويلة األجل والتي تعتمد على المطالبات المتوقعة  ،األجل المطلوبة من معيدي التأمين

 ،يتم قياس المبالر المطلوبة من أو إلى معيدي التأمين بشكل مستمر .والتعويضات الناتجة عن عقود إعادة التأمين
  .قة بعقود إعادة التأمين وحسب شروط كل عقد من تلك العقود على حدةبالقيمة المتعل
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بشكل أساسي في األقساط المستحقة عن عقود إعادة التأمين ويتم اإلعتراف بها  مطلوبات إعادة التأمينتتمثل 
في  .موجودات إعادة التأمين بشكل دوريخسائر انخفاض قيمة تقوم الشركة بتقييم  .عند إستحقاقهاكمصاريف 

موجودات إعادة التأمين تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفترية لها إلى حال وجود مؤشر على خسائر إنخفاض قيمة 
تقوم الشركة باإلستدالل على وجود  األرباح والخسائر.القيمة القابلة للتحصيل ويتم إدراج الخسائر الناجمة ضمن 

لمالية المدرجة إنخفاض في قيمة عقود إعادة التأمين بنفس الطريقة المستخدمة لتحديد إنخفاض قيمة الموجودات ا
 .بالتكلفة المطفأة وكذلك بالنسبة إلحتساب خسارة اإلنخفاض في القيمة

 
 مطلوبات عقود التأمين  3-3-7

يتم تكوين إحتياطيات لعقود التأمين فيما يتعلق باإلدعاءات الموقوفة لكافة اإلدعاءات المبلر عنها والغير مسددة 
تمثل أقساط  .دعاءات المتكبدة والغير مبلر عنها كما بذلك التاريخباإلضافة لإل ،بيان المركز الماليحتى تاريخ 

التأمين غير المكتسبة والواردة ضمن مطلوبات عقود التأمين الجزء الذي تم تقديره من إجمالي األقساط المكتتبة 
بإستخدام نسمبة . يتم تقدير األقساط غير المكتسبة بيان المركز الماليوالتي تخص فترات التأمين الالحقة لتاريخ 

% من صافي األقساط 41% من صافي األقساط لفرع التأمين من أخطار النقل البري والبحمري والجوي و 17
 .لفروع التأمين األخرى على التوالي

 
وكذلك  ،اإلدعاءات المتكبدة والغير مبلر عنها ،إن حصة إعادة التأمين فيما يخص اإلدعاءات الموقوفة أعاله

 .المالية البياناتالمكتسبة يتم تصنيفها كموجودات إعادة تأمين في ير غ أقساط التأمين
 
 تكاليف اإلستحواذ على البوالص  3-3-1
إن العموالت والتكاليف الخاصة بضمان جلب عقود تأمين جديدة وتجديد عقود التأمين القائمة، والتي تتفاوت من  

 بدها.عقد إلى آخر يتم تحميلها على األرباح والخسائر عند تك
 

 تعويضات الحطام والتنازل  3-3-1
 .يتم األخذ في اإلعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات التنازل عند قياس اإللتزام لمقابلة اإلدعاءات 
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 إختبار كفاية اإللتزام   3-3-3

وذلك  من كفاية مطلوبات عقود التأمين.فحص كفاية اإللتزامات للتأكد ، تقوم الشركة ببتاريخ كل بيان مركز مالي
. إذا اظهر التقييم أن القيمة الدفترية لمطلوبات على عقد التأمين أفضل التقديرات المالية للتدفقات النقدية باستخدام

في األرباح والخسائر التأمين غير كافية في ضوء التدفقات المستقبلية، فإن اجمالي النقص يتم االعتراف به مباشرة 
 .ويتم إنشاء مخصص بالمخاطر المتبقية

 
 الذمم المدينة والدائنة المتعلقة بعقود التأمين  3-3-6
الوسطاء وحاملي عقود  ،بما فيها المطلوب من أو إلى الوكالء ،مم المدينة والدائنة عند إستحقاقهايتم تسجيل الذ 

 .التأمين
 
تقوم الشركة بتخفيض القيمة  ،في حال وجود مؤشر على وجود خسارة في إنخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة 

 الخسائر.األرباح و  ضمنالدفترية لتلك الذمم ويتم إدراج الخسائر الناجمة 
 
 اإليرادات اإلعتراف ب 1-4
 
 إيرادات عقود التأمين 3-4-2
عقود التأمين  المنصوص عليها تحت بنديتم قياس إيرادات عقود التأمين بموجب معايير اإلعتراف باإليرادات  

 .(3-3بند )ضمن البيانات المالية 
 
 إيرادات الفوائد  3-4-1
 .الفائدة المكتسب سعر لى أساس الفترات الزمنية والمبالر األصلية ومعدلع المستحقة يتم إحتساب إيرادات الفوائد 

خالل  مهاستالتوقع ايتمثل سعر الفائدة في معدل سعر الفائدة المستخدم في خصم التدفقات النقدية المستقبلية الم
 .العمر المتوقع لألصل المالي بهدف الوصول إلى صافي القيمة الدفترية لذلك األصل المالي

 
  إيرادات التوزيعات 3-4-3

 بإستالم دفعات عن توزيعات األرباح.للمساهمين إيرادات التوزيعات من اإلستثمارات عندما ينشأ حق يتم تحقق 
 
 اإليجارات إيرادات 3-4-4
المؤجرة بعقود إيجار تشغيلية بطريقة القسط الثابت يتم إحتساب إيرادات اإليجارات من اإلستثمارات في الممتلكات  

 .تلك العقود مدىوعلى 
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 اإلدارية و  العمومية المصاريف 1-5

التأمين المختلفة وذلك بنسبة األقساط ى دوائر للسنة عل اإلداريةو  % من المصاريف العمومية31 توزيعيتم 
 .المكتتبة منسوبة لمجموع األقساط دائرةالمكتتبة لكل 

 
 العمالت األجنبية 1-6

تظهر البيانات المالية للشركة بالعملة المسمتخدمة في البيئة اإلقتصادية التي تمارس الشركة فيها نشاطها )العملة 
تم عرض نتائج أعمال الشركة ومركزها المالي بالدرهم اإلماراتي والذي  فقدلية ألغراض البيانات الما .المتداولة(

 .يعتبر العملة المستخدمة في الشركة وعملة عرض البيانات المالية
 

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت بخالف العملة المستخدمة في الشركة )العملة  ،عند إعداد البيانات المالية للشركة
يتم إعادة  بيان مركز مالي،بتاريخ كل  .اس أسعار الصرف السائدة بتاريخ تلك المعامالتاألجنبية( على أس

. بيان المركز الماليتحويل البنود المالية المدرجة بالعمالت األجنبية على أساس أسعار الصرف السائدة بتاريخ 
العادلة على أساس أسعار الصرف يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي تظهر بقيمتها 

ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها  .السائدة عند تحديد القيمة العادلة لها
 .طبقًا للتكلفة التاريخية

 
 تكلفة االقتراض 1-7

ل مؤهل للرسملة، ومن المتوقع أن بناء أص أو تقوم الشركة برسملة تكاليف االقتراض التي ترتبط مباشرة باقتناء
يستغرق إنجازه للغرض المقام من اجله فترة من الزمن، كجزء من تكلفة ذلك االصل وذلك حتى يصبح جاهزًا 

 للغرض المقام من أجله.
 

استثمارات مؤقتة لها عالقة بذلك األصل من تكلفة أي يتم تنزيل أي ايرادات استثمارات، إن وجدت، ناتجة عن 
 .االقتراض

 
 إن جميع تكاليف االقتراض األخرى تظهر كمصاريف في الفترة التي تم تكبدها فيها.

 
 مخصصات الموظفين 1-8
 
 خطة المساهمات المحددة 3-3-2
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية  اإلجتماعيبالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين  شركةالتقوم  

 شركةوبموجبه تقوم ال، 2666لعام  (1)رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة حادي اإلتالعمل المتحدة وفقًا لقانون 
% من إجمالي مبلر الرواتب الخاضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني 21.7بالمساهمة بما نسبته 

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة
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 "تتمة" خطة المساهمات المحددة 3-3-2
 

% على 1.7و  %7بنسبة وكذلك الحكومة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  شركةيساهم موظفي ال
الوحيد بالنسبة لمخصص التقاعد والتأمين  شركةإن إلتزام ال .مبلر الرواتب الخاضعة لحساب المساهمةمن  يالتوال

 األرباح والخسائر للسنة.ويتم إدراج تلك المساهمة في هو القيام بتحويل المساهمات المحددة فقط.  االجتماعي
 
 اإلجازات السنوية وتذاكر السفر  3-3-1

تزامممات المقممدرة إلسممتحقاقات الممموظفين المتعلقممة باإلجممازات السممنوية وتممذاكر السممفر بنمماًء علممى يممتم عمممل إسممتحقاق لإلل
 الخدمات المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين حتى نهاية السنة.

 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  3-3-3

ين مممن غيممر مممواطني دولممة يممتم أيضممًا عمممل مخصممص إضممافي بكافممة مبممالر مكافممآت نهايممة الخدمممة المسممتحقة للممموظف
اإلممممارات العربيمممة المتحمممدة وفقمممًا لقمممانون العممممل فمممي دولمممة اإلممممارات العربيمممة المتحمممدة وذلمممك علمممى أسممماس ممممدة الخدممممة 

 المتجمعة لكل موظف والراتب األساسي الذي يتقاضاه كما بتاريخ المركز المالي.
 
 
 ممتلكات ومعدات 1-5

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

 من أجله.
 

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

 
بطريقمة  عمدا االعممال الرأسممالية تحمت االنشماء، ،األصمول الثابتمة تكلفمةيتم إحتساب اإلستهالك لمقابلمة اإلنمدثار فمي 

 ،يتم في نهاية كل سنة مراجعة مدة الخدمة المتوقعة لألصمل .مبنيًا على مدة الخدمة المتوقعة لألصلالقسط الثابت 
اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداًء ممن الفتمرة الماليمة التمي القيمة المتبقية وطريقة 

 .الفترات المستقبليةو تم فيها التغيير 
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فممرق وذلممك علممى أسمماس ال والمعممداتالممتلكممات مممن  جممزءأو حممذف  الناتجممة عممن إسممتبعادالممربح أو الخسممارة يممتم تحديممد 
 ويتم اإلعتراف بهذا الفرق كربح أو خسارة. والقيمة الدفترية لألصل البيعبين متحصالت 

 
تخدمة فممي احتسممماب اسممتهالك الممتلكمممات والمعممدات، عمممدا األعمممال الرأسممممالية تحمممت ان مممدة الخدممممة المتوقعممة المسممم

 كانت على النحو اآلتي:االنشاء، 
 سنوات 7 – 4 السيارات والمفروشات والمعدات المكتبية

 سنوات 21 – 7 التحسينات على ساحة حطام السيارات بالفجيرة
 
 اإلستثمارات في الممتلكات 1-31 

 ،ات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو لزيادة قيمتهاتتمثل اإلستثمار 
بما فيها الممتلكات قيد اإلنشاء المحتفظ بها لنفس األغراض السابقة. يتم قياس اإلستثمارات في ممتلكات مبدئيًا 

زء من اإلستثمار في الممتلكات الموجودة عند بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال ج
حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل التكاليف اليومية لصيانة تلك 

يتم إدراجها بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع  ،إلثبات اإلستثمارات في ممتلكات بشكل مبدئي ،الممتلكات. الحقاً 
تاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة السوق ب

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

ائم ولم يتم شطب اإلستثمارات في ممتلكات إما عند إستبعادها أو عند إيقاف إستخدامها واإلنتفاع منها بشكل د
يعد يتوقع منها أي منافع إقتصادية بصورة دائمة من اإلستخدام ولم يعد هناك مزايا إقتصادية مستقبلية متوقعة من 

يتم اإلعتراف بأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات في األرباح  .إستبعاده
 اإلستبعاد.أو الخسائر للفترة التي تم خاللها السحب أو 

 
يتم إجراء التحويالت من أو إلى اإلستثمارات في ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في اإلستخدام مثبت في نهاية 

عند بداية عقد التأجير التشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من  ،فترة اإلستخدام للمالك
لمعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ إستثمارات في ممتلكات لعقار يشغله المالك فإن التكلفة ا

وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك إستثمارًا عقاريا تحتسب الشركة هذا العقار وفقًا  .التغير في اإلستخدام
 .ت حتى تاريخ التغير في اإلستخدامللسياسة المدرجة ضمن الممتلكات والمعدا
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ان هناك في تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم الشركة بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا ك
أي مؤشر يدل على وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لتلك الموجودات، وفي حالة وجود ذلك المؤشر، فانه يتم 
تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن إنخفاض القيمة )إن 

لألصل فرديًا تقوم الشركة بتقدير القيمة المستردة لوحدة وجدت(. وفي حال صعوبة تقدير القيمة القابلة لإلسترداد 
فإنه يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد  ،توليد النقد التي ينتمي لها األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع

النقد بشكل إفرادي وما دون ذلك فإنه يتم توزيعها على أصغر مجموعة من وحدات توليد النقد بناًء على أسس 
 معقولة يمكن تحديدها.

 
القيمة قيد ة، مطروحا منها تكلفة البيع، و إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة األعلى ما بين القيمة العادل

فان التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل يتم خصمها لقيمتها  ،عند تقدير القيمة قيد اإلستخدام .اإلستخدام
صم يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود في ضوء المخاطر المرتبطة بذلك الحالية بإستخدام سعر خ

 .األصل
 

فإنه يتم خفض  ،أما إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد المقدرة لألصل )وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفترية
إن خسارة إنخفاض القيمة تحمل مباشرة  .دهاالقيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( إلى القيمة التي يمكن إستردا

إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه وفي هذه الحالة فإن خسارة اإلنخفاض في القيمة  األرباح والخسائرعلى 
 .تعامل كإنخفاض في إعادة التقييم

 
دة توليد النقد( إلى إن تصل يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )وح ،في حال تم الحقًا إسترداد خسارة إنخفاض القيمة

للقيمة المقدرة التي يمكن إستردادها على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يكن هناك 
إن إسترداد خسارة اإلنخفاض في القيمة تدرج  .إنخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة

وفي هذه الحالة فإن إسترداد خسارة اإلنخفاض في  ،ا كان األصل قد تم إعادة تقييمهإال إذ األرباح والخسائرفي 
 .القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم

 
 المخصصات 1-32

تؤدي ومن المحتمل ان يتم أخذ مخصصات عند وجود إلتزامات حالية )قانونية أو إجبارية( كنتيجة ألحداث سابقة، 
 تسوية تلك االلتزامات ويمكن تقدير مبلر االلتزامات بشكل معقول.ب الشركة مطالبةالى ان تكون 
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أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية لسداد اإللتزام كما بتاريخ بيان المركز  يتم قياس المخصصات حسب
عند قياس المخصص المالي مأخوذًا في عين اإلعتبار أي مخاطر واحداث غير متوقعة متعلقة بااللتزام. 
ثل القيمة الحالية لهذه باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة لسداد االلتزام الحالي، فإن القيمة الدفترية لإللتزام تم

 التدفقات النقدية.
 
 المالية وجوداتالم 1-31

بالموجودات المالية في تاريخ التبادل والتي تتطلب إتمام عملية بيع أو شراء بناء يتم اإلعتراف وعدم اإلعتراف 
عادلة، باالضافة على عقود من خالل إطار زمني بناء على السوق المرتبط به، ويتم قياسها بشكل مبدئي بالقيمة ال

الى تكلفة المعامالت فيما عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي يتم 
 قياسها بالقيمة العادلة.

 
، موجودات مالية أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق يتم تصنيف الموجودات المالية للشركة في أحد الفئات التالية:

 ن خالل بنود الدخل الشامل األخرى،بالقيمة العادلة م موجودات مالية العادلة من خالل األرباح والخسائر، بالقيمة
إن تصنيف الموجودات المالية بالشكل المذكور يتم بناًء على طبيعة وهدف إقتناء تلك  قروض وذمم مدينة.و 

 األولي. ا في وقت إثباتهاتصنيفهالموجودات المالية ويتم 
 
معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد على  طريقة 

معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستلمة مستقباًل  .الفترات المرتبطة بها
لصافي القيمة  الل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسباً والمتوقعة خالل العمر المتوقع للموجودات المالية أو خ

 الدفترية عند القياس األولي.
 
للموجودات المالية ما عدا الموجودات المالية المصنفة  معدل الفائدة الفعلييتم اإلعتراف باإليرادات بناًء على  

 كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.
 

 وما يعادله النقد  3-23-2
يتمثل النقد وما يعادله في النقد وأرصدة الودائع تحت الطلب وأية إستثمارات قصيرة األجل ذات سيولة عالية 

 قابلة للتحويل إلى نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر التغير في القيمة.
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 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 3-23-1
 اذا كان االستثمار في يتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر اال

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

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

أو الخسارة. يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مبين بأية مكاسب أو خسائر ناتجة عن اعادة القياس في الربح 
 .11بايضاح 

 
في االستثمارات بأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح يتم االعتراف بتوزيعات االرباح 

سائر عند تثبيت حق الشركة في استالم توزيعات االرباح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي والخسائر في االرباح والخ
 االيرادات. – 23رقم 

 
 بنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  3-23-3

اإلستثمارات في  نيفبتص تختار بشكل ال رجوع فيه )لكل أداة على حدة(أن  شركةعند اإلعتراف المبدئي، يمكن لل
 صنيفتب. ال يسمح خرىالدخل الشامل األبنود أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 

 .بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى اذا كانت االستثمارات محتفظ بها للمتاجرةاإلستثمارات 
 
 :لمتاجرة إذايتم تصنيف الموجودات المالية بغرض ا 

  أو  .بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريبتم إقتنائها 

  تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل على نمط فعلي ألداة ماليمة تحقمق أربماح
 .على المدى القصير

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

 
. باإلضافة إلى تكاليف المعامالتبالقيمة العادلة  بشكل مبدئي( FVTOCI) الملكيةأدوات اإلستثمارات ب ياسقيتم 

 بنودفي في القيمة العادلة  عن التغير ناتجةال الخسائرأو  األرباحويتم االعتراف بالعادلة  ابقيمتهويتم قياسها الحقًا 
اعادة تصنيف يتم  ال .ألوراق الماليةكمة في القيمة العادلة لالمتراالتغيرات األخرى ويتم تجميعها في الدخل الشامل 

 .األرباح أو الخسائرعند إستبعاد اإلستثمارات في المتراكمة الربح أو الخسارة 
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 "تتمة" بنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل   3-23-3
 

بالقيمة  إلى إستثمارات مالية ليست بغرض المتاجرة والتي كافة اإلستثمارات بأدوات الملكية تصنيفقامت الشركة ب
 .الدخل الشامل نودمن خالل ب العادلة

 
األرباح في  المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاملاإلستثمارات إيرادات التوزيعات عن يتم اإلعتراف ب

: اإليرادات 23لمعيار المحاسبة الدولي رقم  على حق إستالم توزيعات األرباح وفقاً  شركةعندما تحصل الوالخسائر 
 .من تكلفة اإلستثمارات تشكل استرداد الجزء حاات األربما لم تكن توزيع

 
 القروض والذمم المدينة  3-23-4
ذمم التأمين المدينة واألخرى والتي لديها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير المدرجة في سوق مالي نشط يتم  

بالقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف يتم قياس ذمم التأمين المدينة واألخرى مبدئيًا  .تصنيفها كقروض وذمم مدينة
االنخفاض في القيمة.  خسائربالتكلفة المطفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي، بعد طرح المعاملة ويتم قياسها الحقًا 

يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدينة قصيرة األجل عندما يكون 
 تراف بالفوائد غير ذي أهمية.االع

 
 إنخفاض قيمة الموجودات المالية 3-23-7

يتم في تاريخ كل بيان مركز مالي مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية، بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي 
ود دليل يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجمؤشر يدل على إنخفاض قيمة تلك الموجودات المالية. 

يشير إلى تأثر  ،لحدث أو أحداث حصلت الحقًا لإلعتراف المبدئي بتلك الموجودات المالية ةكنتيج، موضوعي
 . التدفق النقدي المتوقع مستقباًل لتلك الموجودات المالية

 
ادي بعض فئات الموجودات المالية، مثل ذمم التأمين المدينة، والموجودات التي ال يتم خفض قيمتها بشكل إفر 

حيث يتم فحصها إلنخفاض القيمة بشكل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي إلنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة 
بالخبرة السابقة للشركة في تحصيل الذمم، الزيادة في عدد الدفعات المستحقة للمحفظة عن فترة السماح الممنوحة، 

 الذمم. عدم سداد تلكأو الوطني والتي لها عالقة ب إضافة إلى التغيرات الملحوظة في ظروف اإلقتصاد المحلي
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 "تتمة" ات الماليةإنخفاض قيمة الموجود 3-23-7
 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر إنخفاض القيمة مباشرًة، بإستثناء ذمم التأمين 
في حال إعتبار ذمم التأمين المدينة  .المدينة والتي يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها

إسترداد ذمم  ذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. وفي حالغير قابلة للتحصيل، يتم إقفال تلك ال
يتم  .تأمين مدينة قد تم إقفالها من قبل فيتم إثباتها كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها

 إثبات التغير في القيمة الدفترية لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ضمن األرباح أو الخسائر.
 

حقًا إسترداد خسارة إنخفاض القيمة وكان ذلك اإلسترداد يعود إلى وقوع حدث موضوعي بعد تاريخ في حال تم ال
األرباح يتم عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها سابقًا من خالل  ،إثبات تلك الخسارة في إنخفاض القيممة

المبلر الذي ستؤول إليه التكلفة  ةستثمار بتاريخ عكس اإلنخفاض قيمعلى أال تتجاوز القيمة المدرجة لال والخسائر
 .يتم اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة المطفأة فيما لو لم

 
 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية 3-23-1
للتدفق النقدي من تلك  عاقديةتقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق الت 

ل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية أو عند تحوي
إذا لم تقم الشركة بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل  .الموجودات المالية إلى طرف آخر

ستمرت بالسيطرة على تلك الموجو  دات المالية التي جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية وا 
 بفإن الشركة تقوم باإلعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوج ،خرآتم تحويلها إلى طرف 

 .عليها سدادها
 
 المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الشركة 1-34
 
 التصنيف كدين أو أداة ملكية   3-24-2

 .ألسس وجوهر الترتيبات التعاقديمةات الملكية كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية طبقًا يتم تصنيف الديون وأدو 
 
 أدوات الملكية 3-24-1

أدوات حقوق  .أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول الشركة المتبقية بعد طرح جميع إلتزاماتها
 .المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدارالمساهمين المصدرة من قبل الشركة يتم تسجيلها بالمبالر 
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 "تتمة" المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الشركة 1-34
 
 المطلوبات المالية 3-24-3

يتم تصنيف المطلوبات المالية إما "كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر" أو "كمطلوبات 
 مالية أخرى".

 
 المطلوبات المالية األخرى  3-24-4

تسجيلها مبدئيًا بالقيمة ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى تحت بند "مطلوبات مالية أخرى" ويتم يتم تصنيف 
 العادلة بعد طرح تكاليف المعاملة.  ويتم قياس المطلوبات المالية األخرى الحقًا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة

لمعدل الفائدة الفعلي باستثناء المطلوبات قصيرة األجل والتي بمصاريف وفقًا ويتم االعتراف  معدل الفائدة الفعلي
 .وائد عليها غير مادييكون االعتراف بالف

 
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية وتوزيع مصاريف الفوائد على 
الفترات المرتبطة بها. معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة 

لوبات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبًا إلى صافي القيمة الدفترية خالل العمر المتوقع للمط
 بتاريخ اإلعتراف المبدئي.

 
 إلغاء اإلعتراف باإللتزامات المالية 3-24-7

 إلغاؤها أو إنتهاء مدتها. ،تقوم الشركة بإلغاء اإلعتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم تنفيذها
 
 ألرباحتوزيع ا 1-35

يتم اإلعتراف بتوزيع أرباح المساهمين كمطلوبات في البيانات المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها موافقة 
 المساهمين على توزيعات األرباح.

 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4

بعممممل  دارةاإلفممإن ذلمممك يتطلممب أن تقممموم  ،3للسياسممات المحاسمممبية كمممما وارد فممي إيضممماح شمممركة مممن خمممالل تطبيممق ال
والتممي ال يمكممن تحديممد قيمتهمما  وبممات فممي البيانممات الماليممةحممول القمميم المدرجممة للموجممودات والمطل وافتراضمماتتقممديرات 

إن التقديرات واالفتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية لإلدارة وعوامل أخرى تؤخمذ  بشكل واضح من مصادر أخرى.
ر عنمممد القيمممام بتلمممك التقمممديرات واالفتراضمممات. ممممن الممكمممن أن تختلمممف القيممممة الفعليمممة للموجمممودات فمممي عمممين االعتبممما

 والمطلوبات عن القيمة التي تم إدراجها بناًء على تلك التقديرات واالفتراضات.
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 "تتمة اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة" -4
 

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات بشكل دوري. يتم إدراج أثر التعديل في التقديرات المحاسبية في نفس الفترة التي 
أو على الفترة التي تم فيها التعديل  وذلك في حال إن ذلك التعديل يؤثر فقط على تلك الفترة. التعديلتم فيها 

 .ةوالفترات الالحقة وذلك في حال أن أثر ذلك التعديل يظهر في الفترة الحالية والفترات الالحق
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة 4-3
 

نهمما فممي اطممار تطبيممق السياسممات المحاسممبية، فإنممه وفممي رأي االدارة ال يوجممد افتراضممات تممم العمممل بهمما مممن المتوقممع ا
ستؤثر بشكل جوهري على القيم المدرجة في البيانات المالية وذلك باستثناء تلك التمي تشمتمل علمى تقمديرات كمما همو 

 موضح ادناه:
 

 الممتلكاتتصنيف   4-2-2
قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف الممتلكات باتخاذ عدة أحكام. هذه األحكام ضرورية للتمكن من تحديد ما إذا 

ؤهل للتصنيف كاستثمار عقاري، ممتلكات وآالت ومعدات و/أو عقار محتفظ به إلعادة بيعه. كان عقار ما م
الممتلكات االستثمارات العقارية، وفقا لتعريف  مستمرةتستطيع الحكم بصورة  معايير معينة حتى اإلدارةوضعت 

دت اإلدارة على المعايير عند اتخاذ حكمها، اعتم .والعقارات المحتفظ بها إلعادة بيعهاوالمنشآت والمعدات 
، والمعيار 1المعيار المحاسبي الدولي رقم تصنيف الممتلكات على النحو المبين في ب المفصلة والتوجيهات المتعلقة

 حددتهالذي  الهدف من اإلستخدامبصفة خاصة، و ، 41 ، والمعيار المحاسبي الدولي رقم21المحاسبي الدولي رقم 
 .اإلدارة

 
 ثماراتاالستتصنيف   4-2-1

كإسمممتثمارات بالقيممممة العادلمممة ممممن خمممالل األربممماح  اتتقممموم إدارة الشمممركة بتصمممنيف اإلسمممتثمار عنمممد االعتمممراف المبمممدئي 
. عنممممد القيممممام بتصممممنيف هممممذه والخسممممائر أو كإسممممتثمارات بالقيمممممة العادلممممة مممممن خممممالل بنممممود الممممدخل الشممممامل األخممممرى

ح والخسمممائر أو بالقيممممة العادلمممة ممممن خمممالل بنمممود المممدخل إسمممتثمارات بالقيممممة العادلمممة ممممن خمممالل األربممماك االسمممتثمارات
هممو منصمموص بعممين اإلعتبممار الشممروط التفصمميلية لتحديممد هممذا التصممنيف كممما باالخممذ دارة تقمموم اإل ،الشممامل األخممرى

ا األدوات الماليمة. إن اإلدارة مقتنعمة بمأن اإلسمتثمارات قمد تمم تصمنيفه – 6المعيمار المدولي للتقمارير الماليمة رقمم  عليها
 بصورة مناسبة.

 
 التقديرات غير المؤكدة 4-2

والتي  المركز الماليبيان غير المؤكدة كما بتاريخ الرئيسية الخاصة بالمستقبل واإلفتراضات األخرى  التقديراتإن 
تتمثل  بات خالل السنة المالية القادمةوالمطلو على قيمة الموجودات لها نسبة مخاطرة قد تتسبب بتعديل جوهري 

 لي:فيما ي
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 "تتمة "اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4
 
 "تتمة" التقديرات غير المؤكدة 4-2
 

 كاتالعادلة لإلستثمارات في ممتل قيمةال  4-1-2
إن أفضل دليل على القيمة العادلة هو األسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مشابهه. في غياب هذه المعلومات، 

بتحديد القيمة باستخدام مجموعة من تقديرات معقولة للقيمة العادلة. عند اتخاذ أحكامها، قامت  الشركةقامت 
ماثلة في نفس الموقع وبالحالة ذاتها مع تعديالت تعكس باألخذ في االعتبار األسعار الحالية لعقارات م الشركة

التغيرات في الطبيعة والموقع والمعطيات االقتصادية منذ تاريخ المعامالت التي حصلت بتلك األسعار. إن هذه 
 التقديرات مبنية على بعض االفتراضات غير المؤكدة والتي قد تختلف عن النتائج الفعلية بشكل جوهري.

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  4-1-1

اإلدارة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات، في نهاية كل فترة تقرير سنوية على  تراجع
وقد قررت اإلدارة بأن توقعات السنة الحالية ال تختلف عن  .21المعيار المحاسبي الدولي رقم النحو المبين في 

 ت السابقة باالستناد إلى مراجعتها. التقديرا
  

 تقييم اإللتزامات الناتجة عن اإلدعاءات الموقوفة لعقود التأمين  4-1-3
يعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمين على أنه أكثر التوقعات المحاسبية 

تي يجب أخذها باإلعتبار عند تقدير اإللتزام التي ستقوم . حيث هنالك عوامل غير مؤكدة الشركةالحساسة لل
بتسديده الحقًا مقابل هذه المطالبات. يتم تقدير اإللتزامات الناشئة لكٍل من القيمة المتوقعة لتكاليف  شركةال

م يتم اإلبالغ المطالبات المبلر عنها بتاريخ بيان المركز المالي والقيمة المتوقعة لتكاليف المطالبات المتكبدة والتي ل
عنها بتاريخ بيان المركز المالي. إن اإللتزام للمطالبات المبلر عنها والتي لم يتم سدادها يتم تقديرها إستنادًا إلى 

إستنادًا إلى المطالبات المسددة للفترات  شركة وتقديرات الشركةبلغت للأ  المعلومات المتعلقة بكل مطالبة على حدة
مالي يتم إعادة تقييم تقدير  بيان مركزبلر عنها. بتاريخ كل بات المتكبدة وغير الم  السابقة المتعلقة بالمطال

 المطالبات لكفايتها ويتم تعديل المخصص بناًء على ذلك.
  

 إنخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة  4-1-4
تلك الذمم بشكل كامل. يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من ذمم التأمين المدينة، عند وجود إمكانية عدم تحصيل  

إن تحديد وجود إنخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة، يتطلب من اإلدارة تقييم مستوى المالءة والسيولة المالية 
لحاملي بوالص التأمين وكذلك لشركات التأمين، وكذلك يتم مراجعة نسب التحصيالت بناًء على المعلومات 

ورأي اإلدارة القانونية للشركة. يتم إثبات الفرق  1121التي تمت خالل عام التاريخية للشركة والدراسات التفصيلية 
بين المبالر المتوقع تحصيلها والقيمة الدفترية كمصاريف في األرباح والخسائر. يتم إثبات الفرق بين المبالر التي 

 ر للفترة التي يتم بها التحصيل.يتم تحصيلها فعليًا خالل الفترات المستقبلية والمبالر المتوقعة في األرباح والخسائ
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 "تتمة" اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4
  
 ""  تتمةتتمة  ""  التقديرات غير المؤكدة 4-2
  

  ار كفاية اإللتزامإختب 4-1-7
تقوم  .بيان مركز مالي يتم تطبيق إختبارات كفاية اإللتزام للتحقق من كفاية إلتزامات عقود التأمينبتاريخ كل  

المصاريف اإلدارية و  ،اإلدعاءات المستلمةو  ،الشركة بإستخدام أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية
يتم إثبات أي  .ات من األصول التي تدعم تلك اإللتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية اإللتزاموكذلك إيرادات اإلستثمار 

 .االرباح والخسائرنقص مباشرة في 
  

 تقييم اإلستثمارات غير المدرجة  4-1-1
العادلمة أو القميم  ،بناًء علمى عمليمات التمداول األخيمرة فمي األسمواق الماليمة ،يتم تقييم اإلستثمارات غير المدرجة عادةً 

 المتوقعة من ذلك اإلستثمار بعمد خصممها حسمب معمدل النقدية أو بطريقة التدفقات ،ألداة مالية مماثلة بصورة كبيرة
 أو بناء على نماذج تقييم أخرى. سعر الفائدة ألداة مالية مشابهة
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  ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات  --55

 ياراتالس 

المفروشات 
 والمعدات المكتبية

 عل تحسينات ال
ساحة حطام 

 السيارات بالفجيرة
أعمال رأسمالية 

 ـوعالمجم تحت االنشاء
 درهم درهم درهم درهم درهم 
      

      التكلفة

 21.211.613 -- -- 21.372.413 4.317.411 1121ديسمبر  32في كما 

 1.413.113 -- -- 2.121.113 177.171 اإلضافات

تحويالت من ممتلكات قيد 
 732.121 732.121 -- -- -- االنشاء

 (133.171) -- -- (4.171) (116.111) اإلستبعادات

 26.441.721 732.121 -- 24.176.162 4.372.121 1122ديسمبر  32في كما 

 2.131.763 273.413 -- 2.117.161 471.411 اإلضافات
 -- (716.126) 716.126 -- -- تحويالت

 (123.111) -- -- -- (123.111) اإلستبعادات

 21.415.331 321.111 565.635 35.325.483 4.551.131 2132ديسمبر  13في كما 
      

      اإلستهالك المتراكم:

 21.446.116 -- -- 6.412.117 3.143.114 1121ديسمبر  32في كما 

 2.177.321 -- -- 613.111 131.133 إستهالك السنة

 (131.133) -- --  (4.171) (131.133) اإلستبعادات

 23.413.131 -- -- 21.311.411 3.211.376 1122ديسمبر  32في كما 

 2.611.731 -- 33.331 2.233.711 113.733 إستهالك السنة

 (761.721) -- -- -- (761.721) اإلستبعادات

 34.756.755 -- 11.181 33.545.554 1.231.425 2132ديسمبر  13في كما 
      

      صافي القيمة الدفترية:

 5.618.133 321.111 516.215 1.575.487 3.176.585 2132ديسمبر  13في كما 

      

 7.613.132 732.121 -- 3.163.114 2.146.172 1122ديسمبر  32في كما 

 
 

 ساحة حطام السيارات دفعات مقدمة إلنشاء مكتب في  رئيسيبشكل  أعمال رأسمالية تحت االنشاء تمثل
 .الفجيرةبطقة الحيل الصناعية نم في على قطعة أرض مستأجرة من بلدية الفجيرةوالمقامة الفجيرة ب

  32في كما  املتي ال تزال قيد االستخدابالكامل و المعدات المستهلكة اآلالت و بلغت تكلفة الممتلكات و 
 (.درهم مليون 3.3: 1122ديسمبر  32)درهم  مليون 6.6مبلر  1121ديسمبر 
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 إستثمارات في ممتلكات -6
 
  2132  1122 

 درهم  درهم  
     
 12.311.111  81.367.418  قيمة العادلة كما في بداية السنةال

 14.413.412  --  المحول من الممتلكات تحت االنشاء
 (23.114.663)  --  استثمارات في ممتلكات مباعة خالل السنة

 664.111  --  القيمة العادلة خالل السنةالزيادة في 
  81.367.418  33.211.413 
 
 

مدينة  في تينللشركة والكائن القيمة العادلة لبنايتينستثمارات في ممتلكات تمثل اال، 1121بر ديسم 32كما في 
 .االمارات العربية المتحدة – الفجيرة

 
ن القيمة المدرجة لالستثمارات في ممتلكات لم تتغير بشكل جوهري خالل السنة الحالية، وبالتالي إباعتقاد االدارة 

 لها.لم يتم اجراء تقييم مستقل 
 

على اساس تقييم تم اجراؤه  1122ديسمبر  32تم التوصل الى القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات كما في 
بذلك التاريخ من قبل مخمن مستقل. تم التوصل الى التقييم وذلك بالرجوع الى اسعار معامالت في السوق 

 .لممتلكات مماثلة
 

، بعقود ايجار تشغيلية والتي تؤجر ،ستثمارات في ممتلكاتالركة من اإيرادات اإليجارات المتحققة للشفيما يلي 
 المصاريف التشغيلية المباشرة المتعلقة بها:و  ،بشكل سنوي وتجدد

 
  2132  1122 

 درهم  درهم  
     

 3.124.176  4.728.743  إيرادات اإليجارات
 (2.116.114)  (3.371.353)   تشغيلية مباشرةمصاريف 

 1.114.167  1.555.551  (23)ايضاح  ستثمارات في ممتلكاتايراد ا
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 مالية إستثمارات -7
 

 :اآلتي كانت على النحوإن إستثمارات الشركة كما في تاريخ بيان المركز المالي 
  2132  1122 

 مممدره  مــدره  
     

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  مالية إستثمارات
 األخرى

    

 64.116.232  316.135.875  تية مدرجةاأسهم إمار 
      21.212.673  32.363.558  تية غير مدرجةاأسهم إمار 

  338.483.811  211.642.236      
     خالل األرباح والخسائر بالقيمة العادلةارات مالية إستثم

 171.436  3.575.523  إستثمارات إمارتية مدرجة
 

 :مالية كما يليالكانت الحركة على اإلستثمارات 
 2132 1122 

 درهممم درهــم 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 211.123.161 316.543.315 ة السنةالقيمة العادلة كما في بداي

 (337.167) -- السنةإستبعادات خالل 
 (23.331.273) 33.541.654 في القيمة العادلة (النقصالزيادة /)صافي 

   
 211.642.236 338.483.811 القيمة العادلة كما في نهاية السنة

   
   رئح والخساارببالقيمة العادلة من خالل األ 

 341.173 751.415 لة كما في بداية السنةالقيمة العاد
 331.162 2.667.251 السنةمشتريات خالل 
 (431.622) (3.861.556) السنةإستبعادات خالل 

 (434.664) 23.785 في القيمة العادلة (النقصالزيادة /)صافي 
   

 171.436 3.575.523 القيمة العادلة كما في نهاية السنة
 

 مالية موجودة داخل دولة االمارات العربية المتحدة.جميع االستثمارات ال
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 وديعة إلزامية -8
 

  2132 1122 

 درهم درهم  
    

 ( من القانون 41)للمادة رقم وفقًا  ودائع إلزامية محتفظ بها
 لدولة اإلمارات العربية  1111( لسنة 1)اإلتحادي رقم   
 1.111.111 6.111.111 المتحدة  

 
 
 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -5
 

  2132  1122 

 درهم  درهم  

     اإلجمالي 

     :مطلوبات عقود التأمين

 11.614.113  85.611.111  مطالبات مبلر عنها وغير مسددة
 7.111.111  7.111.111  مطالبات متكبدة وغير مبلر عنها

 11.777.631  61.525.321  اقساط تأمين غير مكتسبة

 246.411.171  356.525.451  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     

     مسترد من معيد  التأمين
 41.171.721  45.117.555  مطالبات مبلر عنها وغير مسددة

 21.111.671  35.153.414  أقساط تأمين غير مكتسبة
 71.617.414  64.425.151  حصة معيد  التامين من مطلوبات عقود التأمين

     
     الصافي

 31.141.172  16.262.173  مطالبات مبلر عنها وغير مسددة 
 7.111.111  7.111.111  مطالبات متكبدة وغير مبلر عنها

 46.343.137  48.811.686  اقساط تأمين غير مكتسبة
  52.156.157  61.467.131 



  ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  1111    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 

  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 

 "تتمة" مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -5
 

 :كانت كما يلي ،غيرات في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود اعادة التأمين خالل السنةإن الت 
  2132  1122 

 صافي  حصة إعادة تأمين  اجمالي  صافي  حصة إعادة تأمين  إجمالي  

 درهمممممم  درهممممم  درهممممم  درهــــم  درهــــم  درهـــــم  

             المطالبات

 41.177.371  (14.141.631)  14.311.131  17.647.253  (41.257.532)  77.514.761  مبلر عنها مطالبات

 1.111.111  --  1.111.111  5.111.111  --  5.111.111  مطالبات متكبدة وغير مبلر عنها

 41.177.371  (14.141.631)  12.311.131  42.647.253  (41.257.532)  82.514.761  المجموع في بداية السنة

 (211.711.127)  27.744.121  (211.144.132)  (84.385.812)  26.642.585  (331.828.153)  مطالبات مسددة خالل السنة

 211.161.224  (32.174.763)  233.241.121  84.811.522  (15.721.116)  321.521.558  الزيادة في المطلوبات

 41.141.172  (41.171.721)  31.614.113  41.262.173  (45.117.555)  52.611.111  المجموع في نهاية السنة

             

 31.141.172  (41.171.721)  11.614.113  16.262.173  (45.117.555)  85.611.111  مطالبات مبلر عنها

 7.111.111  --  7.111.111  7.111.111  --  7.111.111  مطالبات متكبدة وغير مبلر عنها

 41.141.172  (41.171.721)  31.614.113  41.262.173  (45.117.555)  52.611.111  المجموع في نهاية السنة

             

             أقساط تأمين غير مكتسبة

 11.412.761  (27.631.121)  11.334.314  45.848.115  (36.717.552)  66.555.587  المجموع في بداية السنة

             

 1.111.122  662.116  1.116.331  3.238.586  (554.577)  3.771.561  الزيادة خالل السنة

 (21.324.213)  (2.111.726)  (21.141.146)  (2.212.515)  2.373.455  (4.414.411)  خالل السنة المحرر

 (21.773.771)  (117.141)  (6.113.321)  (3.134.145)  3.636.538  (2.611.867)  (21صافي النقص خالل السنة )ايضاح 
 46.343.137  (21.111.671)  11.777.631  48.811.686  (35.153.414)  61.525.321  المجموع في نهاية السنة

 



  1414    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132  ديسمبرديسمبر  1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 ذمم تأمين مدينة وأخرى -31
 

  2132  1122 

 درهم  درهم  
 :عادة تأمينا  ذمم مدينة ناتجة عن عقود تأمين و 

 :المطلوب من حملة البوالص
    

 17.417.121  24.716.277  ذمم مدينة -المطلوب من حملة البوالص

 7.313.111  4.786.541  ** أوراق قبض اجلة -المطلوب من حملة البوالص

 (1.311.463)  (7.543.116)  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
  23.583.484  13.612.423 

  المطلوب من شركات تأمين و وسطاء تأمين:
   

 23.471.123  32.156.855  المطلوب من شركات تأمين محلية

 1.731.173  6.528.788  المطلوب من شركات تأمين أجنبية

 13.666.417  21.837.367  سطاءالمطلوب من الو 

 (11.177.111)  (23.375.122)  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  23.267.828  26.111.112 

  ذمم مدينة أخرى:
   

 1.711.731  5.556.515  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأخرى

 72.317.117  48.846.247  إجمالي ذمم تأمين مدينة وأخرى
 
 

درهم  311.231مبلر  1121ديسمبر  32أوراق قبض آجلة كما في  –البوالص  طلوب من حملةيتضمن الم** 
 (.درهم 1.213.762 :1122شهر من تاريخ بيان المركز المالي ) 21تستحق بعد 

 
تم حصر ذمم حملة البوالص التي  .يوماً  11هي الممنوحة لعمالء الشركة لسداد مديونياتهم إن معدل فترة السماح 

أطراف ذات عالقة ) ال تشمل  ر التي من المتوقع عدم إستردادهايومًا بهدف تحديد المبال 231عن مرها ع يزيد
 .( والتي يتم تحديدها بناًء على الخبرة السابقةحكومية

 
 لذمم المستحقة من حملة البوالص وغير مخفضة القيمة:عمار األتحليل  فيما يلي

 
  2132  1122 

 درهم  درهم  

     

 2.311.111  3.718.683  يوم 317 – 231

 747.611  415.311  يوم 317أكثر من 

  2.341.783  1.421.133 

 3.217.334  5.811.768  مطلوب من أطراف ذات عالقة حكومية متضمنة أعاله



  1515    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313في في   للسنة المنتهيةللسنة المنتهية

 
 

 "تتمة"ذمم تأمين مدينة وأخرى  -31
 

 مخفضة القيمة - من حملة البولص ةالمطلوب الذمم أعمار
  2132  1122 

 درهم  درهم  
     

 1.311.463  7.543.116  يوم 231أكثر من 
 

تحديد الحد اإلئتماني الذي يتم تقوم الشركة قبل قبول أي عميل جديد بتقييم المالءة المالية لذلك العميل وتقوم ب
: 1122مليون درهم ) 7 كما بتاريخ بيان المركز المالي بلر رصيد أكبر عميل لدى الشركة مبلر .منحه للعميل

% من 7ما نسبته أكثر من بشكل منفرد ( ينليعم :1122عمالء ) 4وكذلك تمثل ذمة  .مليون درهم( 3.6
 مجموع المطلوب من حملة البوالص.

 
 مشكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:الذمم التأمين المدينة كة مخصص كانت حر 

  2132  1122 

 درهم  درهم  
     

 11.273.636  27.611.358  يناير 2 كما في رصيدال

 7.416.176  3.181.361  مشكوك في تحصيلها ديونمخصص  يضاف:

 11.133.263  28.736.158  ديسمبر  32كما في رصيد ال
 

هدف تحديد قابلية تحصيل ذمم التأمين المدينة، تأخذ الشركة بعين اإلعتبار أي تغير يطرأ على المالءة المالية ب
 تركز لمخاطر االئتمانلعمالء الشركة وذلك من تاريخ نشوء الذمة حتى تاريخ بيان المركز المالي. ال يوجد 

مجلس اإلدارة ال يرى ضرورة لزيادة مخصص  نتيجة تعامل الشركة مع عدد كبير من العمالء، وبالتالي فإن
 الديون المشكوك في تحصيلها.

 
 

 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -33
  2132  1122 

 درهم  درهم  

     لدى البنوك:حسابات 

 111.416  1.325.858  حسابات تحت الطلب   

 23.237.431  44.211.861  ودائع ثابتة  

 121.263  613.523  في الصندوقنقد 
 26.213.174  47.558.282  في الصندوقو أرصدة لدى البنوك 

 
 .إن األرصدة البنكية محتفظ بها لدى بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
مرهونة مقابل تسهيالت إئتمانية درهم(  مليون 1: 1122درهم ) مليون 1بمبلر تتضمن الودائع الثابتة وديعة 

 (.24ضاح ممنوحة للشركة )إي



  1616    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 رأس المال -32
  2132  1122 

 درهم  درهم  

     

 :والمدفوع بالكاملالمصدر  رأس المال
بقيممة  (171.111: 1122)سهم عمادي  2.111.111

 م للسهم الواحددره 211

 

311.111.111 

 

17.111.111 

 
 

بشأن الحد االدنى لرأس مال شركات التأمين، أقرت الجمعية  1116لسنة  41تماشيًا مع قرار مجلس الوزراء رقم 
 17زيادة رأس مال الشركة بمبلر  1121ابريل  26العمومية غير العادية للمساهمين في اجتماعها المنعقد في 

مليون درهم( من خالل اصدار اسهم حقوق للمساهمين الحاليين وتم  211مليون درهم الى  17 مليون درهم )من 
تخويل مجلس االدارة لتنفيذ هذا القرار تماشيًا مع القوانين واالجراءات المعمول بها. ولقد انتهت الشركة من اجراء 

 التسجيل مع الهيئات المعنية فيما يتعلق بزيادة رأس المال.
 
 

 اطياتإحتي -31
 

 إحتياطي قانوني 
تقوم  ،وتعديالته 2634( لسنمة 3رقم ) متطلبات قانون الشركات اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدةحسب 
ن يصل رصيد هذا اإلحتياطي أإلى  السنوي% من الربح 21تكوين إحتياطي قانوني بإقتطاع ما نسبته ب الشركة

إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي  .عالمدفو من رأس المال  %71إلى ما نسبته 
 .حددها القانون

 
 إحتياطي عام

وموافقة المساهمين خالل مجلس اإلدارة  ةعلى توصي اً ءبنا للسنة ربحلا من بالتحويليتم تكوين اإلحتياطي العام 
على توصية مجلس اإلدارة  بناءاً  للتوزيع إن هذا اإلحتياطي قابل .اإلجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية

 .المساهمين وموافقة



  1717    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
  استالف من البنوك -3434

  2132  1122 

 درهم  درهم  
     

 47.312.111  17.557.111  قروض
     

     :استالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي
  2132  1122 

 درهم  درهم  

 6.111.111  5.611.111  خالل السنة األولى

 6.111.111  5.611.111  خالل السنة الثانية

 11.212.111  38.157.111  الثالثة حتى الخامسةخالل السنة 

  17.557.111  47.312.111 

مممن تمماريخ بيممان المركممز شممهر  21نممزل: مبممالر تسممتحق خممالل ي
 المالي

 

(5.611.111)  (6.111.111) 

شمممهر مممن تمماريخ بيمممان  21اسممتالف مممن البنممموك )تسممتحق بعممد 
 (المركز المالي

 

27.557.111  37.112.111 

 
بنك وتم زيادة مع التم اعادة التفاوض  .لتمويل تكلفة انشاء ممتلكاتبنك محلي  منالشركة على قرض  حصلت

تم اعادة باالضافة الى ذلك، مليون درهم.  17مليون درهم الى  31من مبلر تسهيالت القرض المعتمد للشركة 
درهم  311.111قسط شهري متساوي بمبلر  223سداد هذا القرض حيث سيتم سداده على جدول التفاوض على 

 مقابل رهنإن هذا القرض مضمون . تمام السداد وحتى 1122لكل منها )شاملة الفوائد( ابتداءًا من شهر مايو 
 لمصلحة البنكهذا المبنى ات ر اجوتجيير ايرادات ايلمصلحة البنك ورهن ودائع ثابته ، ومبنى في الفجيرةأرض 
 .إلى اصدار كمبياالت من قبل الشركةاضافة 

 
% الى 1: 1122) ياسنو  %3% إلى 1من  1121تراوحت نسبة الفائدة على االستالف من البنوك خالل سنة 

 % سنويا(.3
 
 

  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين -3535
 الحركة على صافي االلتزام كما يلي: كانت

  2132  1122 

 درهم  درهم  
     

 3.313.613  8.452.463  الرصيد كما في بداية السنة

 2.121.161  834.357  يضاف: مخصص السنة )حمل على المصاريف(

 (633.266)  (636.182)  الل السنةالمدفوع خ

 3.471.412  8.651.576  الرصيد كما في نهاية السنة



  1818    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 وأخرىدائنة تأمين ذمم  -36
 2132  1122 

 درهم  درهم 
    

    م دائنة ناتجة عن عقود تأمين واعادة تأمين:ذم
 21.371.171  7.546.824 ذمم تجارية دائنة 

 1.642.774  2.663.388 ** أوراق دفع

 21.316.211  32.553.482 المطلوب لشركات تأمين محلية

 2.121.232  3.155.571 أجنبية نالمطلوب لشركات تأمي

 4.611.232  4.674.565 احتياطي اقساط محتجزة

    :ذمم دائنة أخرى
 1.326.114  4.823.845 مصاريف مستحقة ومخصصات

 1.336.273  -- ذمم محتجزة للمقاول
 21.711  31.511 توزيعات أرباح غير مطالب بها

 4.431.112  4.864.155 ذمم دائنة أخرى
 41.641.312  15.126.716 ذمم تأمين دائنة وأخرىاجمالي 
 
شهر من تاريخ بيان  21درهم تستحق بعد  471.111مبلر  1121ديسمبر  32ق الدفع كما في تتضمن أورا** 

 درهم(. 611.111: 1122لمركز المالي )ا
 

تقوم الشركة بتطبيق سياسات معينة إلدارة المخاطر المالية  .يوم 61 معدل فترة السماح الممنوحة للشركة بلر
 .خالل فترة السماحادها يتم سدالتأكد من أن جميع اإللتزامات  بهدف

 
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -37
  2132  1122 

 درهم  درهم  
     

     اجمالي اقساط التأمين المكتتبة
 271.212.331  357.855.111  اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

 6.113.321  2.611.867  (6)ايضاح  التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة
  361.511.371  212.636.161 

     اقساط اعادة التأمين
 (41.116.114)  (44.221.414)  ط اعادة التأميناقسا

 117.141  (3.636.538)  (6)ايضاح  التغير في اقساط التأمين غير المكتسبة
  (45.815.522)  (42.134.314) 

 211.117.333  334.651.248  صافي ايرادات اقساط التأمين



  1515    ش. م. ع.ش. م. ع.  ة الفجيرة الوطنية للتأمينة الفجيرة الوطنية للتأمينشركشرك

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  

 أخرىو  ستثماراتايرادات إ -38
 2132  1122 
     درهم  درهم 

 بالقيمة العادلةغير محققة من استثمارات مالية  (خسائرأرباح /)
 (434.664)  23.785 رمن خالل األرباح والخسائ  

 أرباح من إستبعاد إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 71.421  416.121 األرباح والخسائر  

    :توزيعات أرباح إستثمارات
إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

 2.641.137  1.135.545 األخرى الشامل
 1.131  -- لعادلة من خالل األرباح والخسائرإستثمارات مالية بالقيمة ا

 1.114.167  1.555.551 (1إيرادات من إستثمارات في ممتلكات )إيضاح 
 11.333  12.256 استبعاد ممتلكات ومعداتأرباح 

 2.117.111  -- أرباح من بيع استثمارات في ممتلكات
 723.147  511.815 فوائد على ودائع بنكية

 664.111  -- (1استثمارات في ممتلكات )ايضاح  ربح اعادة تقييم
 --  311.111 إيرادات أخرى

 8.115.118  1.317.113 
 

 للسنةالربح  -35
 تحميل ما يلي:بعد  للسنة الربح تم إظهار

 2132  1122 
     درهم  درهم 

 21.134.121  37.724.185 الموظفين تكلفة
 2.177.321  3.521.511 إستهالك ممتلكات ومعدات

 3.111.111  1.418.264 إيجاراتمصاريف 
 

 للسهم األساسيالربح  -21
 2132  1122 
     درهم  درهم 

 4.261.377  38.555.818  درهم –للسنة  الربح
 611.111  511.111  سهم - المتوسط المرجح لعدد االسهم

 7  21  درهم –للسهم  الربح األساسي
 



  4141    ش. م. ع.ش. م. ع.  لتأمينلتأمينشركة الفجيرة الوطنية لشركة الفجيرة الوطنية ل

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" للسهم األساسيالربح  -21

 
  لعدد االسهم القائمةللسنة على المتوسط المرجح الربح األساسي للسهم وذلك بتقسيم صافي الربح  احتسابيتم. 

  لتعكس وذلك للسنة المقارنة لعدد االسهم القائمة المتوسط المرجح سهم و للالربح االساسي  احتسابتم اعادة
 .(21)ايضاح الحالية سهم خالل السنة  171.111 بعددلمساهمين لتأثير اصدار أسهم حقوق 

 
 وما يعادلهالنقد  -23

ثناء الودائع الثابتة ، يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق وفي البنوك باستتدفقات النقديةالألغراض بيان 
لدى البنوك والتي تستحق بعد اكثر من ثالثة أشهر. ان النقد وما يعادله كما في نهاية السنة كما تم اظهاره في 

 الصلة في بيان المركز المالي كما يلي: النقدية يمكن تسويته مع البند ذو بيان التدفقات
 

  2132  1122 
 درهم  درهم  
     

(22وفي الصندوق )إيضاح  وكلدى البنأرصدة    47.558.282  26.213.174 
 (1.111.111)  (2.111.111)  ودائع مرهونة

 --  (43.111.111)  أشهر 3ودائع ثابتة ألكثر من 
  4.558.282  21.213.174 
 

 عامالت مع أطراف ذات عالقةتال -22
منشآت المسيطر عليها من قبلهم ومن قبل أعضاء مجلس اإلدارة وال ،تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين

 .باإلضافة إلى المديرين الرئيسيين تهاأسرهم والتي لديهم القدرة على التأثير في إدار 
 

 والمدرجة ضمن المطلوب / ألطراف ذات عالقة المطلوبة منكانت األرصدة  ،بيان المركز الماليفي تاريخ كما 
جمالي االدعاءات   كما يلي: وفةموقالمن حملة البوالص وا 
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 2.366.341  3.114.578  مطلوب من حملة البوالص

 
 1.113.647  115.165  إجمالي إدعاءات موقوفة

 
 

األطراف ذات العالقة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدًا. لم يتم أخذ أية ضمانات مقابل األرصدة  أرصدةإن 
حسابات مشكوك في تحصيلها  عنولم يتم ادراج اية مصاريف خالل السنة  عالقةالمطلوبة من أطراف ذات 

 تتعلق باألرصدة المطلوبة من اطراف ذات عالقة.
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 :عامالتتال
 

 :كما يلي خالل السنة كانت التعامالت التي قامت بها الشركة مع أطراف ذات عالقة
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 3.146.316  32.156.137  أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 

 47.173  254.413  مطالبات مسددة خالل السنة

 24.111.111  --  بيع استثمارات في ممتلكات
 
 

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

 :ومجلس اإلدارة العليا اإلدارة مكافأة
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     اإلدارة العليا:
 4.141.716  4.551.511  مزايا قصيرة األجل
 311.611  267.581  مزايا طويلة األجل

 317.111  611.111  مخصص اجتماعات مجلس اإلدارة
 
 

 توزيعات أرباح مقترحة -21
  2132 1122 

 درهم درهم  

     "معتمدة" "مقترحة"  
 1121عن سنة من رأس المال  %1.7أرباح نقدية بمعدل توزيعات 

 -- 7.511.111  (ال شيء :1122)
 
 

خاضعة لموافقة المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي،  1121إن التوزيعات المقترحة لسنة 
 وبالتالي لم يتم إدراجها ضمن المطلوبات في البيانات المالية.
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 تملةالمحالمطلوبات  -24
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 درهم  درهم  
     

 1.133.717  6.776.536  خطابات ضمان
 271.111  681.111  إلتزامات رأسمالية

 
اظهر التقرير االولي للخبير المحاسبي بأن على ، المدينينفي احدى القضايا المرفوعة من قبل الشركة ضد احد 

برفع مذكرة للمحكمة يرفض فيها ما المدين. قام محامي الشركة مليون درهم لهذا  3.7الشركة القيام بدفع مبلر 
خلص اليه الخبير المحاسبي ويفند االسس التي بنى عليها  التقرير وخالصته. قامت المحكمة برد التقرير االولي 

تقرير  وتدقيق مستندات القضية واصدارللخبير المحاسبي وقامت بتعيين لجنة من ثالثة خبراء لتقوم بإعادة مراجعة 
بالنتائج الى المحكمة. لم تنتهي لجنة الخبراء من عملها ومازالت القضية منظورة امام القضاء كما بتاريخ اعتماد 

لصالح الشركة وذلك بالنظر لشمولية بأن نتيجة هذه القضية ستكون  واثقةهذه البيانات المالية. ان ادارة الشركة 
 .ءع المقدمة للجنة الخبرادفو وقوة مستندات ال

 
 مخاطر التأمين -25

مبلر االدعاء المتعلق بذلك مين في امكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من أمخاطر أي عقد تتتمثل 
 الحدث وذلك نظرًا لطبيعة عقد التأمين حيث المخاطر متقلبة وغير متوقعة.

 
فإن  ،االحتماالت للتسعير واالحتياطي حيث يمكن تطبيق نظرية ،بالنسبة لعقود التأمين المتعلقة بفئة تأمينية

المخاطر األساسية التي تواجه الشركة هي أن اإلدعاءات المتكبدة والدفعات المتعلقة بها قد تزيد عن القيمة الدفترية 
ن أحداث التأمين غير إ .إذا كانت إمكانية وخطورة اإلدعاءات أكبر من المتوقعهذا قد يحدث و  ،إللتزامات التأمين

 التقديرات قد تختلف عن االحصائيات المتعلقة بها. وعليه فإن تختلف من سنة ألخرى ثابتة و 
 

أنه كلما كانت عقود التأمين متشابهة كلما قاربت التوقعات معدل الخسارة الفعلية. كما أن وجود  الخبرةأظهرت 
لقد قامت الشركة  لية للتأمين.تنويع في مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها تؤدي إلى إنخفاض احتماالت الخسارة الك

بتطوير خطة إكتتاب التأمين لديها لتضمن تنويع مخاطر التأمين التي يتم تغطيتها وتوزيعها على أنواع التأمين 
المختلفة مما يساعد على تخفيض الخسائر التي قد تنتج من إدعاءات التأمين إذا ما تم التركيز على فئة تأمين 

 .معينة
 

رة المخاطر من خالل استراتيجيتها للتأمين، ترتيبات اعادة التأمين المناسبة والمعالجة العملية تقوم الشركة بادا
للمطالبات. إن استراتيجية التأمين تقوم على محاولة التأكد من أن مخاطر التأمين متالئمة مع نوع وقيمة 

 طريقة اإلختيار األفضل. المخاطرة، طبيعة الصناعة والمنطقة الجغرافية. يتم وضع حدود للتأمين لدعم
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 تكرار ومبالر المطالبات 17-2

ض مبالر يتحملها المؤمن له وكذلك تملك فر  ،إعادة تسعير المخاطر ،للشركة الحق في عدم تجديد بوالص التأمين
الحق في رفض الدفعات المتعلقة بمطالبات ناتجة عن اإلختالس. كذلك يحق للشركة بموجب عقود التأمين أن 

 .تالحق أطراف أخرى لدفع جزء أو كل المطالبة
 

وتظهر بوليصة  ،ؤمن عليهايتم التأمين على الممتلكات بالرجوع إلى قيمة إحالل الممتلكات بما فيها المحتويات الم
التأمين الحد األعلى للمبلر المطلوب تسديده نتيجة للمطالبة المقدمة عند وقوع الحدث المؤمن عليه. إن العوامل 

تكلفة اإلحالل أو التعويض عن  ،الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات تتمثل في تكلفة إعادة بناء الممتلكات
لوقت المطلوب إلعادة إستئناف األعمال المنقطعة. تقسم المخاطر التي تتعرض لها محتويات الممتلكات وكذلك ا

والسرقة. إن  ،الدمار الناتج عن الكوارث الجويمة ،إنقطاع األعمال ،الحريق :الممتلكات إلى أربعة أنواع هي
. كما تعمل الشركة المخاطر الناتجة عن عقود التأمين غير مركزة في المناطق التي تمارس الشركة فيها نشاطها

 على الموازنة ما بين تأمين الممتلكات الشخصية والممتلكات التجارية من خالل محفظة التأمين للشركة ككل.
 

تتضمن ترتيبات إعادة التأمين زيادة التغطية وتغطية الكوارث. إن أثر ترتيبات إعادة التأمين يظهر في عدم تجاوز 
درهم في حال تقديم مطالبة من أي حامل  711.111الشركة عن مبلر الخسارة التي من الممكن أن تتكبدها 

للشركة وحدات فنية لتقدير المطالبات تعمل على الحد من المخاطر المحيطة بالمطالبات.  بوليصة بشكل منفرد.
ت. تقوم هذه الوحدات بالتحقيق ورفع التوصيات بالطرق المناسبة التي من خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبا

يتم مراجعة المخاطر بشكل منفرد مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات ويتم تعديلها لتعكس أحدث المعلومات 
الشروط واألحكام التعاقدية وغيرها من العوامل. تقوم الشركة بإدارة ومتابعة  ،القوانين الحالية ،عن الحقائق الكامنة

 تنتج عن تطورات غير متوقعة. تسديد أي مطالبات بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد
 

 مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية 17-1
تستحق مطالبات التأمين عند وقوع الحدث المؤمن عليه. إن الشركة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها في 

ف تلك الخسارة بعد إنتهاء مدة عقد التأمين. نتيجة لذلك حتى إذا ما تم إكتشا ،حال وقوعها خالل فترة عقد التأمين
فإن تسوية المطالبات تتم على فترة زمنية طويلة ولذلك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلر عنها. 

 إن تقدير المطالبات المستحقة وغير المبلر عنها يخضع لقدر أكبر في اإلفتراضات غير المؤكدة ،بصفة عامة
 تقدير تكلفة تسوية المطالبات التي تم إبالغ الشركة عنها حيث المعلومات المتعلقة بها تكون متوفرة. ة معمقارن
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حتى سنوات عديدة بعد وقوع الحادث الذي أدى إلى  للمؤمن إن المطالبات المستحقة وغير المبلر عنها قد ال تظهر

ت المستحقة وغير تلك المطالبة. من الممكن أن تنتج إلتزامات كبيرة عن بعض عقود التأمين فيما يتعلق بالمطالبا
هذا وقد ينتج فرق كبير ما بين التقديرات األولية والنتائج النهائية لبعض عقود التأمين وذلك بسبب  ،المبلر عنها

وجود درجة عالية من الصعوبة في تقدير تلك اإللتزامات. عند تقدير اإللتزامات الناشئة عن تكلفة المطالبات المبلر 
 من مقدري الخسائرعين اإلعتبار المعلومات المتاحة المتعلقة بم الشركة باألخذ تقو  ،عنها وغير المدفوعة بعد

 والمعلومات المتعلقة بتكلفة مطالبات مشابهة لها في الخصائص تم تسويتها خالل الفترات السابقة.
 

ت وأحداث يتم تقييم المطالبات الكبيرة كل حالة على حدة أو يتم تقديرها بشكل منفصل لتفادي تأثير أي تطورا
 متعلقة بها من التأثير على باقي المطالبات.

 
 مبالر إن التكلفة المقدرة لتسوية المطالبات تتضمن المصاريف المباشرة الواجب دفعها إلتمام التسوية بعد خصم أي

مات من تلك المطالبة. تقوم الشركة بالقيام بجميع اإلجراءات المعقولة لضمان أن لديها المعلو  متوقع استردادها
المناسبة فيما يتعلق باإلدعاءات المقامة ضدها. نظرًا لألخذ بتقديرات غير مؤكدة عند تكوين مخصص اإلدعاءات 

 فإنه من المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية في تقدير اإللتزام عن اإللتزام الذي تم تقديره في المرحلة األولى.
 

 ى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة بها. باإلضافة لذلك فإنإن مبالر مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إل
عقود التأمين تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها 

 .بيان المركز الماليكما في تاريخ 
 

وهذا يوفر درجة أكبر من  ،وب للمخصصاتتقوم الشركة بإتباع عدة آليات لتقدير المستوى المطلحيثما امكن، 
الفهم وتعزيز الخبرة السابقة في تقدير المخصصات. إن التقديرات المستنبطة بناًء على طرق مختلفة تساعد على 
توقع النتائج الممكنة. إن أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ في عين اإلعتبار خصائص نوع التأمين ومدى تطور 

 الحوادث لكل سنة.
 

عند إحتساب التكلفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة )المبلر وغير المبلر عنها( تقوم الشركة بإستخدام آليات 
تقدير تعتبر مزيج ما بين اإلعتماد على تقدير نسبة الخسارة والتقدير بناًء على الخبرة السابقة للمطالبات الفعلية 

رة السابقة للمطالبات الفعلية. إن التقدير المبدئي لنسبة الخسارة تعتبر بإستخدام معادلة يتم اإلعتماد فيها على الخب
فرضية مهمة في آليات التقدير حيث تعتمد على الخبرة السابقة، بعد األخذ بعين اإلعتبار عوامل مثل تغير أسعار 

تحليل مبدئي لنسب  أقساط التأمين، الخبرة السوقية وتضخم المطالبات خالل الفترات الزمنية السابقة. فيما يلي
 الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة باألقساط المكتسبة للسنة الحالية والسنة السابقة.



  4545    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" مخاطر التأمين -25

 
 "تتمة" يرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبليةمصادر التقد 17-1

 
      1122  2132  الخطرنوع 

 %67-61  %81-75  تأمينات السيارات
 %17-11  %75-71  تأمينات أخرى

 
 

 الخطوات المتبعة في تحديد اإلفتراضات 17-3
المتغيرات التي تؤدي إلى صعوبة تحليل حساسيتها  إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من

الداخلية المستمدة في معظمها من تقارير المطالبات ربع السنوية  تبشكل كمي. يتم األخذ في عين اإلعتبار البيانا
وذلك بهدف إستخالص بيانات عقود التأمين  بيان المركز الماليوكذلك فرز عقود التأمين المنفذة كما في تاريخ 

نشاطها وكذلك  المؤمنةشركات الئمة. تقوم الشركة بمراجعة العقود الفردية وبخاصة في القطاع الذي تمارس به القا
المتعلقة بالمطالبات والتي  تالمطالبات الفعلية السنوية. تقوم الشركة بإستخدام هذه المعلومات لوضع السيناريوها

 يتم إستخدامها في تقدير العدد النهائي للمطالبات.
 
على تقييم اآللية التي تعتبر  ،تم اإلعتماد في إختيار النتائج المعمول بها لحوادث السنة لكل نوع من أنواع التأميني

فإن ذلك يعني أنه تم إختيار آليات مختلفة أو مزيج من  ،األنسب لمالحظة التطور التاريخي. في حاالت معينة
 سنة في نفس نوع التأمين.اآلليات للحوادث الفردية أو لمجموعة من الحوادث لل

 
 تركز مخاطر التأمين 17-4

 تمارس الشركة معظم أنشطتها التأمينية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 تتمثل مخاطر التأمين قبل وبعد إعادة التأمين بالنسبة لتأمين السيارات والتأمينات األخرى فيما يلي:
 
 1122ديسمبر  32المنتهية في للسنة  2132ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

 
تأمينات 
 المجمــوع تأمينات أخرى السيارات

 تأمينات
 المجممموع تأمينات أخرى السيارات

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 11.431.216 13.331.163 1.114.412 27.616.113 25.228.467 2.417.514 اإلجمالي
 1.611.117 4.741.321 1.426.646 8.132.614 5.658.845 2.131.785 الصافي

 
 



  4646    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" مخاطر التأمين -25

 
 مخاطر إعادة التأمين 17-7

ولغرض تخفيض التعرض إلى خسائر مالية قد تنتج عن المطالبات  ،كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى
 تقوم الشركة ضمن أعمالها اإلعتيادية بالدخول في إتفاقيات إعادة تأمين مع أطراف أخرى. ،التأمينية الكبيرة

 
كات تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشر  ،لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين هاولتقليل تعرض

نشطة أو األة و ن الناتجة عن المناطق الجغرافيامخاطر اإلئتم يزإعادة التأمين التي تتعامل معها ورصد ترك
إن عقود إعادة التأمين الصادرة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه  المكونات اإلقتصادية المماثلة لتلك الشركات.

زمة بالمطالبات المعاد تأمينها في حالة عدم تمكن معيدي ونتيجة لذلك تبقى الشركة ملت ،حملة بوالص التأمين
 .التأمين من الوفاء بإلتزاماتهم وفقًا لعقود إعادة التأمين

 
 حساسية أرباح وخسائر التأمين 17-1

 1121ديسمبر  32مليون درهم من أرباح الشركة للسنة المنتهية في  11 تساهم العمليات التأمينية بما يقارب
ن درهم(. ال يوجد أيمة أسباب جوهرية تستدعي اإلعتقاد بوجود تغير مادي على ربحية التأمين، مليو  22: 1122)

 :وذلك لألسباب التالية
 

%( والتي جاءت في معظمها من نوع واحد من 11: 1122% )16بمعدل عامة تحتفظ الشركة بنسبة مخاطر 
إن مخاطر تأمين السيارات تم تغطيتها  .%(61: 1122) %61التأمين )تأمين السيارات( حيث نسبة اإلحتفاظ 

 بشكل كاٍف من خالل إتفاقية فائض الخسارة مع شركات إعادة التأمين.
 

ناتجة بشكل رئيسي . هذه العموالت مليون درهم( 27: 1122)مليون درهم  27 مبلر العموالت المكتسبة صافيبلر 
 .من معيدي التأمين وهي تمثل مصدر دخل ثابت ومستمر للشركة

 
%( من حجم أعمال التأمين للشركة 37: 1122% )41منخفضة تبلر  ةمخاطر  ظرًا إلحتفاظ الشركة بنسبةن

% إلى 17فإن الشركة تعتبر نسبة صافي الخسارة من  ،في تأمين السياراتلمخاطر  التعرض وكذلك لمحدودية
على صافي أرباح ( نسبة معقولة وال ترى أية أسباب قد تؤثر جوهريًا %37% إلى 31من : %1122 )31

 .التأمين
 



  4747    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 إدارة مخاطر رأس المال - 26

 
 :تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها فيما يلي

كما وردت في القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإللتزام بمتطلبات رأس مال شركات التأمين  -
تقوم الشركة بإدارة رأسمالها على أساس  .في شأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله 1111( لسنة 1رقم )

 الحد األدنى لرأس المال القانوني كما هو موضح في الجدول أدناه.
قدرتها على تزويد المساهمين بعوائد األرباح وتقديم المنافع لذوي  ضمان قدرة الشركة على اإلستمرار وبالتالي -

 العالقة بالشركة.

توفير العائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر المتعلقة  -
 بتلك العقود.

 
لرأس المال ونوعه الذي يجب أن تحتفظ المحلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة يحدد الحد األدنى المشرع إن 

به الشركة، باإلضافة إلى مطلوبات عقود التأمين. يجب اإلحتفاظ في أي وقت خالل السنة بالحد األدنى لرأس 
 )كما هو موضح في الجدول أدناه(. المال المطلوب

 
 .المحتفظ بهيتضمن الجدول أدناه ملخص الحد األدنى المطلوب لرأس مال الشركة ومجموع رأس المال 

 
  2132  2133 
      درهم  درهم  
 17.111.111  311.111.111  مجموع رأس المال المحتفظ به

 211.111.111  311.111.111  الحد األدنى القانوني لرأس المال
 

 :كما في نهاية السنة نسبة صافي المديونية الى حقوق المساهمينفيما يلي 
 

  2132  1122 

      درهم  درهم  

 47.312.111  17.557.111  ) أ ( المديونية

 (26.213.174)  (47.558.282)  (22 )إيضاح أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

المديونيممة عممن األرصممدة لممدى البنمموك  )عجممز(/ فممائض
 وفي الصندوق

 

(31.163.245)  11.213.211 

 16.211.113  314.267.611  حقوق المساهمين )ب(

 %33  --  لمديونية الى حقوق المساهميننسبة صافي ا
 

 (.24)إيضاح االستالف من البنوك في  المديونية) أ ( تتمثل 
 حتياطيات.اإلرأس المال و  علىحقوق المساهمين تشتمل )ب( 



  4848    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132  ديسمبرديسمبر  1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 األدوات المالية -27

 
موجودات عقود إعادة  ،تتعرض الشركة إلى هامش من المخاطر المالية من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية

التأمين ومطلوبات عقود التأمين. إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة تتمثل في إمكانية عدم كفاية 
اإللتزامات الناشئة عن كل من عقود التأمين لسداد  ا على األمد الطويلالمقبوضات المتعلقة بإستثماراته

 ،تتمثل في كل من مخاطر معدل سعر الفائدة ،واإلستثمارات. إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية
 مخاطر أسعار العمالت األجنبية ومخاطر اإلئتمان. ،مخاطر أسعار أدوات الملكية

 
العمالت وأدوات الملكية حيث  ،شأ بسبب عدم وجود قيود فيما يتعلق بتغير كل من سعر الفائدةإن تلك المخاطر تن

إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة  تتعرض جميعها إلى مخاطر عامة وخاصة نتيجة لحركات السوق.
لتزاماتها  .أسعار أدوات الملكيةتتمثل في مخاطر معدل سعر الفائدة ومخاطر  ،بسبب طبيعة إستثماراتها وا 

 
 أهم السياسات المحاسبية 

حول البيانات المالية بيان السياسات واألسس المحاسبية الهامة المتبعة بشكل تفصيلي بما  3تم في إيضاح رقم 
 فيها أسس اإلعتراف باإليرادات والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات وأدوات الملكية.

 
 ألدوات الماليةتصنيف ا

 
 مالية موجودات

 
 2132ديسمبر  13

  
قروض وذمم 

 مدينة

مالية تثمارات إس
بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح 
 والخسائر

استثمارات مالية 
بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

 المجموع الشامل األخرى
 درهــم درهــم درهــم درهــم  

     
 عادلة منمالية بالقيمة ال إستثمارات

 223.432.333 223.432.333 -- -- األخرى خالل بنود الدخل الشامل  
 1.111.111 -- -- 1.111.111 وديعة الزامية

 41.146.332 -- -- 41.146.332 ذمم تأمين مدينة وأخرى
 مالية بالقيمة العادلة من  إستثمارات

 2.717.612 -- 2.717.612 -- خالل األرباح والخسائر  
 41.673.131 -- -- 41.673.131 لدى البنوك وفي الصندوق أرصدة

     
 311.617.631 3.575.523 338.483.811 221.665.167 



  4545    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة"األدوات المالية  -27

 
 "تتمة" األدوات الماليةتصنيف 

 
 "تتمة" موجودات مالية

 
 1122ديسمبر  32

  
قروض وذمم 

 مدينة

إستثمارات مالية 
بالقيمة العادلة من 

خالل األرباح 
 والخسائر

استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل بنود 
 المجموع الدخل الشامل األخرى

 درهممم درهممم درهممم درهممم  
     

 الية بالقيمة العادلة منإستثمارات م
 211.642.236 211.642.236 -- -- األخرىخالل بنود الدخل الشامل   

 1.111.111 -- -- 1.111.111 وديعة الزامية
 41.633.211 -- -- 41.633.211 ذمم تأمين مدينة وأخرى

 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
 171.436 -- 171.436 -- خالل األرباح والخسائر  

 26.213.174 -- -- 26.213.174 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق
     
 13.221.114 171.436 211.642.236 231.311.311 
  
  

 المطلوبات المالية
  21322132  11221122  
        درهمممدرهممم  درهــمدرهــم  

     مطلوبات مالية
 47.312.111 17.557.111 استالف من البنوك

    41.641.312 15.126.716 ذمم تأمين دائنة وأخرى
 76.621.765 63.142.732 
 
 

إن اإلدارة تعتبمر القيممة الدفتريممة للموجمودات والمطلوبمات الماليممة المدرجمة فممي البيانمات الماليمة مسمماوية تقريبمًا لقيمتهمما 
 العادلة.



  5151    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313تهية في تهية في للسنة المنللسنة المن

 

 
 "تتمة""تتمة" األدوات المالية -27

 

 "تتمة"تصنيف األدوات المالية 
 

 :يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية كما يلي
  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية مع أحكام وشروط موحدة والتي يتم تداولها في

 .لرجوع إلى أسعار السوق المدرجةأسواق نشطة، با

  يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية األخرى وفقًا لنماذج التسعير المقبولة، إستنادًا إلى
تحليل صافي التدفقات النقدية بناًء على األسعار الحالية المعمول بها في المعامالت والصفقات المتعلقة 

 هة.باألدوات المالية المشاب
 

يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى 
 .القيمة العادلةامكانية تحديد على أساس  3إلى  2ثالثة مستويات من 

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

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

 ستقاة من األسعار(.مباشرة )الم

  المستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة المستقاة من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو
 .المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة(
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    "تتمة""تتمة"المالية المالية   ايضاحات حول البياناتايضاحات حول البيانات
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
 

 "تتمة""تتمة" األدوات المالية -27
 

 "تتمة"تصنيف األدوات المالية 
 

         2132ديسمبر  13
 المجموع 1المستوى  2المستوى  3المستوى   
           درهــم درهــم درهــم درهــم  

 بالقيمـة العادلــة مــنموجـودات ماليــة 
                   خسائرخالل االرباح وال
  2.717.6122.717.612 -- -- 2.717.612 استثمارات مدرجة
 بالقيمـة العادلــة مــنموجـودات ماليــة 

         األخرى خالل بنود الدخل الشامل
 211.326.317 -- -- 211.326.317 استثمارات مدرجة

 21.212.673 21.212.673 -- -- استثمارات غير مدرجة
 317.855.756 -- 32.363.558 321.157.754 
         

         1122ديسمبر  32
 المجموع 3المستوى  1المستوى  2المستوى   
           درهممم درهممم درهممم درهممم  

موجممممودات ماليممممة مممممن خممممالل االربمممماح 
                   والخسائر

 171.436 -- -- 171.436 استثمارات مدرجة
موجمممودات ماليمممة بالقيممممة العادلمممة ممممن 

         ألخرىخالل بنود الدخل الشامل ا
 64.116.232 -- -- 64.116.232 استثمارات مدرجة

 21.212.673 21.212.673 -- -- استثمارات غير مدرجة
 67.716.111 -- 21.212.673 211.162.713 
 

قياسها بالقيمة . ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب خالل السنة المختلفة لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات
  .لجدول أعالهفي اوبالتالي لم يتم إدارج أية إيضاحات  ،لةالعاد

 
 مخاطر السوق

إن نشاط الشركة يعرضها إلى مخاطر مالية متعلقة بالتغيرات التي تطرأ على أسعار العمالت األجنبية وعلى 
 .اتوأسعار االستثمار  معدالت أسعار الفائدة



  5252    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ات حول البيانات المالية ات حول البيانات المالية ايضاحايضاح
  21322132ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة""تتمة" األدوات المالية -27

 
 "تتمة" مخاطر السوق

 
 يتم قياس مخاطر السوق التي تتعرض لها الشركة بواسطة تحليل الحساسية.

 
تم من خاللها إدارة وقياس لم يطرأ أي تغير على مخاطر السوق التي تتعرض لها الشركة أو على الطريقة التي ي

 .المخاطر
 

 مخاطر أسعار تحويل العمالت األجنبية
ال يوجد مخاطر جوهرية على الشركة متعلقة بتغيير أسعار تحويل العمالت حيث أن جميع الموجودات والمطلوبات 

حيث أن  ،ألمريكيعمالت مجلس التعاون الخليجي أو بالدوالر او المالية متمثلة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة 
 .سعر صرف الدرهم ثابت مقابل تلك العمالت

 
 مخاطر اإلئتمان

تشير مخاطر اإلئتمان عدم قدرة الجهات األخرى المدينة للشركة على تسديد إلتزاماتها التعاقدية والذي ينتج عنه 
 خسارة مالية للشركة.

 
 خاطر اإلئتمان تحديدًا فيما يلي:تتعرض الشركة إلى م

 التأمين من إلتزامات التأمين.حصة معيدي  -
 المبالر المستحقة من معيدي التأمين عن إدعاءات تم دفعها. -

 المبالر المستحقة من حاملي البوالص. -

 المبالر المستحقة من وسطاء التأمين. -
 
 

 تتبنى الشركة سياسة تقوم على إبرام إتفاقيات تعاقدية مع أطراف ذات مالءة مالية عالية بهدف تخفيف الخسارة
التي من الممكن أن تنتج عن عدم القدرة على سداد تلك اإللتزامات. تقوم الشركة بمراقبة مدى تعرضها لمخاطر 

باإلضافة إلى أنه يتم التأكد من أن  ،اإلئتمان وكذلك مستوى المالءة المالية لألطراف األخرى في العقود الموقعة
يتم مراقبة مخاطر اإلئتمان التي من  يها من قبل اإلدارة.القيمة التراكمية لإلئتمان موزعة على أطراف موافق عل

الممكن أن تتعرض لها الشركة بمتابعة حدود اإلئتمان الممنوحة حيث يتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارة 
 بشكل سنوي.
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 "تتمة" مخاطر اإلئتمان

 
وذلك بدون إسقاط إلتزام الشركة الناشئ عن كونها طرف  ،يتم اإلستعانة بإعادة التأمين في إدارة مخاطر التأمين

تسديد أي مطالبة مستحقة فإن أساسي في عقد التأمين )الجهة المؤمنة(. في حال عجزت شركة إعادة التأمين عن 
الشركة تبقى ملتزمة بتسديد تلك المطالبة لحامل البوليصة. يتم األخذ في عين اإلعتبار الجدارة اإلئتمانية لمعيدي 

 التأمين بشكل سنوي وذلك من خالل مراجعة أوضاعهم المالية قبل توقيع أي عقد. 
 

للدفعات المحصلة من حاملي بوالص التأمين األساسية  تحتفظ الشركة بسجالت تحتوي على البيانات التاريخية
كما يتم إدارة المخاطر اإلئتمانية لألطراف التعاقدية  .والذي يتم التعامل معهم في إطار النشاط اإلعتيادي للشركة

 .إن وجدت ،بشكل فردي من خالل طرق أخرى مثل اإلحتفاظ بحق تسوية الحسابات المدينة بالدائنة لذلك الطرف
م إدارة المعلومات بتزويد الشركة بتقارير تحتوي على تفاصيل مخصصات اإلنخفاض في قيمة ذمم التأمين تقو 

يتم تجميع المخاطر اإلئتمانية المتعلقة بحاملي البوالص كأفراد وكمجموعات  .الحقاً  المشطوبةالمدينة واألرصدة 
خضاعها لنظم المراقبة المستمرة الي عند وجود مخاطر إئتمانية كبيرة متعلقة تقوم الشركة بإعداد تحليل م .وا 

 .بحاملي البوالص األفراد أو المجموعات
 

يتم تقييم  .تتألف ذمم التأمين المدينة من عدد كبير من العمالء موزعة على مختلف القطاعات والمناطق الجغرافية
 .المحفظة اإلئتمانية بشكل مستمر بناًء على الوضع المالي لذمم التأمين المدينة

 
تعتبر  .نتيجة التعامل مع عدد كبير من العمالء واألطراف التعاقدية ز هام لمخاطر اإلئتمان بالشركةيوجد تركال 

الشركة بأن األطراف التعاقدية لها نفمس الخصائص إذا كانت مؤسسات متعلقة ببعضها. إن تركز مخاطر اإلئتمان 
من السنمة. إن مخاطر اإلئتمان على األموال السائلة  % من مجموع الموجودات المالية في أي وقت31لم يتعدى 

مسجلة في دولة االمارات العربية محدودة وذلك ألن حسابات الشركة لدى البنوك مودعة لدى مؤسسات مالية ذات 
 .المتحدة

 
ي تتمثل أقصى مخاطر إئتمانية ممكن أن تتعرض لها الشركة في القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة ف

 البيانات المالية بصافي قيمتها بعد خصم خسائر اإلنخفاض في القيمة.
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 مخاطر السيولة

ق بإدارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي أنشأ إطارًا مالئمًا إلدارة تقع المسؤولية النهائية فيما يتعل
للشركة. باإلضافة إلى  طويل األمد ،متوسط ،وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير ،مخاطر السيولة

بإحتياطيات مناسبة من خالل  تقوم إدارة الشركة بإدارة مخاطر السيولة من خالل اإلحتفاظ ،متطلبات إدارة السيولة
 المالية. تالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة إستحقاق الموجودات والمطلوبا

 
على  اً يوضح الجدول التالي ملخص إلستحقاق األدوات المالية. يتم تحديد اإلستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بناء

. تقوم اإلدارة بمراقبة إستحقاق األدوات المالية بيان المركز المالياألداة المالية من تاريخ  المدة المتبقية إلستحقاق
 بهدف التأكد من توفر السيولة المناسبة في الشركة.

 
بناًء على ترتيبات الدفعات  بيان المركز الماليفيما يلي إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في تاريخ 

 :التعاقدية
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 "تتمة" السيولةمخاطر 
 المجمــوع يوم 165أكثر من  يوم 165 – 381 يوم 381 – 51 يوم 51 - 11 يوم 11أقل من  

 درهــم درهــم درهــم درهــم مدرهــ درهــم 
              2132ديسمبر  13

       موجودات مالية
 338.483.811 338.483.811 -- -- -- -- بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 6.111.111 6.111.111 -- -- -- -- ودائع الزامية
 46.645.113 816.386 7.325.178 34.645.611 35.284.425 8.781.715 ذمم تأمين مدينة وأخرى

 3.575.523 -- -- 3.575.523 -- -- بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
 1.727.435 -- -- -- -- 1.727.435 بدون فوائد  –أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 
 44.211.861 -- -- -- 6.111.111 18.211.861 بفوائد  –أرصدة لدى البنك وفي الصندوق 

 51.742.137 23.284.425 36.223.524 7.325.178 325.288.135 221.665.167 
       

              مطلوبات مالية
 15.126.716 451.111 31.346.533 4.146.513 32.518.452 33.574.442 ذمم تأمين دائنة وأخرى

 17.557.111 27.557.111 4.811.111 2.411.111 3.611.111 811.111 استالف من البنوك
 32.174.442 34.318.452 6.746.513 34.546.533 28.447.111 76.621.765 

              1122ديسمبر  32
              موجودات مالية

 211.642.236 211.642.236 -- -- -- -- بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 1.111.111 1.111.111 -- -- -- -- ودائع الزامية

 41.633.211 1.213.762 12.262.111 22.116.731 1.617.132 1.413.221 ذمم تأمين مدينة وأخرى
 171.436 -- -- 171.436 -- -- بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 661.111 -- -- -- -- 661.111 بدون فوائد  –أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 
 23.237.431 -- -- -- 1.111.111 21.237.431 بفوائد  –أرصدة لدى البنك وفي الصندوق 

 26.142.214 21.617.132 21.111.117 12.262.111 227.146.131 231.311.311 
       

              مطلوبات مالية
 41.641.312 611.111 21.142.431 1.733.132 23.311.676 21.133.134 ذمم تأمين دائنة وأخرى

 47.312.111 37.112.111 4.311.111 1.411.111 2.111.111 311.111 استالف من البنوك
 21.333.134 26.611.676 3.633.132 21.342.431 31.112.111 63.142.732 
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 مخاطر أسعار الفائدة 

 32كما في  القروض البنكية.و  كو لدى البنالثابتة عر الفائدة تتعلق بأسعار الفائدة على الودائع مإن مخاطر س
% 3.7% الى 2 :1122% سنويًا )3.7% الى 2ر الفائدة على الودائع البنكية من اسعأ تراوحت ،1121ديسمبر 

 .(سنوياً % 3الى  %1 :1122) سنوياً  %3الى  %1 من االستالف من البنوكسعر الفائدة على قد بلر و  (سنوياً 
 

عن مستوى سعر الفائدة نقطة أساس  71بنسبة على االستالف من البنوك إنخفاض سعر الفائدة /  ارتفاع في حال
صافي أرباح الشركة / ارتفاع ثر ذلك يتمثل في إنخفاض فإن أ ،خالل السنة وفي ظل ثبات المتغيرات األخرى

 231.637بمبلر  1121ديسمبر  32وكذلك حقوق المساهمين كما في  1121ديسمبر  32للسنة المنتهية في 
 .(درهم 111.711 مبلر :1122درهم )

 
 .مقارنة بالسنة السابقة ،ال يوجد تغير جوهري على حساسية الشركة ألسعار الفائدة

 
 الحسابيةتحليل 

بالزيادة أو النقص كما هو مفترض  %21 ر اإلستثمارت بنسبةاسعأ تإذا ما تغير  بيان المركز المالي،كما بتاريخ 
 :في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرىو أدناه 

 
 درهم( وذلك فيما يتعلق  17.144: 1122درهم ) 271.761/ ينقص بمبلر  إن ربح الشركة سيزيدف

 من خالل االرباح والخسائر.قيمة العادلة بالمالية استثمارات ب

  وذلك فيما يتعلق درهم( مليون  21.16: 1122)مليون درهم 22.37نقص بمبلر / ي سيزيدالدخل الشامل
 .األخرى من خالل بنود الدخل الشاملبالقيمة العادلة مالية باستثمارات 

 
 اإلفتراضات وطرق إختبار الحساسية 

 بيان المركز الماليء على أسعار اإلستثمارات كما بتاريخ تم إعداد تحليل الحساسية بنا. 

  عن القيمة السوقية 21إذا ما زادت أو نقصت أسعار اإلستثمارات بنسبة  بيان المركز المالي،كما بتاريخ %
فإن أثر ذلك على أرباح أو  ،بشكل موحد لجميع اإلستثمارات وذلك في ظل ثبات جميع المتغيرات األخرى

 وكذلك على حقوق المساهمين تم توضيحه فيما تقدم. خسائر الشركة

  كتغير في أسعار اإلستثمارات لتعطي تقييم واقعي حيث أن ذلك التغير من الممكن 21تم إستخدام نسبة %
 وقوعه.
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 معلومات قطاعية -28
 :ينأساسي نقطاعيفي الشركة أعمال ل ثمتت

تتم جميع أعمال  .أخرىو تأمين السيارات والحوادث العامة  ،التأمين البحري ،تأمين الحريق تتضمنأعمال التأمين العام وتشمل جميع أنواع التأمين العام والتي 
 تثناء أعمال إعادة التأمين والتي تتم بشكل أساسي مع شركات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.التأمين داخل دولة األمارات العربية المتحدة باس

 
إستثمارات بغرض  ،إستثمارات في ممتلكات ،وودائع بنكية ألجل ،ستثمارات في أسهم محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدةاإلوتشمل اإلستثمارات أعمال 

ستثمارات في   .أوراق مالية أخرىالمتاجرة وا 
 

              21322132ديسمبر ديسمبر   1313
  المجمـوعالمجمـوع  اإلستثماراتاإلستثمارات  التأميــنالتأميــن  
      المجموعالمجموع  البحر البحر   الحريقالحريق  الحوادث والمسؤوليةالحوادث والمسؤولية  

                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم
                357.855.111357.855.111  ----  357.855.111357.855.111  4.134.4464.134.446  31.154.65531.154.655  341.451.212341.451.212  إيرادات القطاعإيرادات القطاع

  11.113.57411.113.574  8.115.1188.115.118  23.556.26623.556.266  385.237385.237  1.145.5351.145.535  38.763.31438.763.314  تائج القطاع )صافي(تائج القطاع )صافي(نن
  ((33.413.71633.413.716))            تكاليف غير موزعة )صافي(تكاليف غير موزعة )صافي(

  38.555.81838.555.818            ربح للسنةربح للسنةالال
              

  172.115.576172.115.576  247.456.125247.456.125  324.881.553324.881.553        موجودات القطاعموجودات القطاع
  1.727.4351.727.435            موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة

  176.167.155176.167.155            الموجوداتالموجودات  إجماليإجمالي
              

  211.345.235211.345.235  17.557.11117.557.111  355.552.386355.552.386        مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع
                8.651.5768.651.576            مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  243.755.755243.755.755            إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

 
 .المختلفةاألعمال  اتال توجد أي معامالت بين قطاع
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              11221122ديسمبر ديسمبر   3232
  المجمموعالمجمموع  اإلستثماراتاإلستثمارات  التأميممنالتأميممن  
      المجموعالمجموع  البحريالبحري  الحريقالحريق  الحوادث والمسؤوليةالحوادث والمسؤولية  

                درهمممدرهممم  درهمممدرهممم  درهمممدرهممم  درهمممدرهممم  درهمممدرهممم  درهمممدرهممم
                271.212.331271.212.331  ----  271.212.331271.212.331  4.736.3164.736.316  22.131.11322.131.113  237.336.133237.336.133  يرادات القطاعيرادات القطاعإإ

  23.116.11723.116.117  1.317.1131.317.113  22.444.11122.444.111  1.263.6331.263.633  731.611731.611  3.111.3243.111.324  نتائج القطاع )صافي(نتائج القطاع )صافي(
  ((24.112.41124.112.411))            تكاليف غير موزعة )صافي(تكاليف غير موزعة )صافي(

  4.261.3774.261.377            الربح للسنةالربح للسنة
              

  316.136.133316.136.133  116.144.423116.144.423  211.144.311211.144.311        ععموجودات القطاموجودات القطا
  661.111661.111            موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
  331.132.311331.132.311            إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

              
  141.111.332141.111.332  47.312.11147.312.111  261.412.222261.412.222        مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع

                3.471.4123.471.412            مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  172.274.161172.274.161            إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

 
 
 
 جد أي معامالت بين قطاعات األعمال المختلفة.ال تو 
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 لعربية المتحدة.تثمارات بشكل رئيسي في دولة اإلمارات استمارس الشركة نشاط التأمين واال
 

 البيانات الماليةإعتماد  -25
 .1123 فبراير 11 الية من قبل مجلس اإلدارة بتاريخلقد تم إعتماد البيانات الم


