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 3 "شركة مساهمة عامة"شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
 

 بيان الدخل الموجز )غير مدقق(
 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال  
 2016 2017 2016 2017 إيضاح 
 درهــم درهــم درهــم درهــم  
      

 49.806.498 56.318.369 142.325.435 159.880.710 13 إيرادات أقساط التأمين 
 (12.609.229) (12.859.166) (36.498.183) (37.316.563) 13 حصة إعادة التأمين 

 37.197.269 43.459.203 105.827.252 122.564.147 13 صافي إيرادات أقساط التأمين 
      

 (42.497.310) (21.271.633) (114.766.494) (65.317.431)  إجمالي المطالبات المتكبدة
 17.823.567 770.240 40.678.371 (7.850.435)  حصة إعادة التأمين

 (24.673.743) (20.501.393) (74.088.123) (73.167.866)  صافي المطالبات المتكبدة
      

 1.801.133 2.104.743 5.540.162 5.865.002  إجمالي العموالت المكتسبة
 (2.600.403) (3.171.411) (7.645.209) (9.948.425)  يطرح : العموالت المتكبدة 

 (799.270) (1.066.668) (2.105.047) (4.083.423)  المتكبدةصافي العموالت 
      

 11.724.256 21.891.142 29.634.082 45.312.858  أرباح التأمين
      

 مصاريف عمومية وإدارية 
 (6.121.054) (7.124.759) (20.668.273) (22.502.851)  متعلقة بأعمال التأمين  

 5.603.202 14.766.383 8.965.809 22.810.007  صافي أرباح التأمين
      

 1.647.224 643.624 8.560.663 4.412.514  ستثمارات وأخرى ا إيرادات
 إداريةو مصاريف عمومية 

 (1.530.263) (1.781.190) (5.167.068) (5.625.713)  غير موزعة  
 (80.986) -- (317.764) (28.383)  تمويل مصاريف

 5.639.177 13.628.817 12.041.640 21.568.425  الربح للفترة
      

 5.64 13.63 12.04 21.57 14 للسهم األساسي  الربح
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 .الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا إ
 



 4 "عامةشركة مساهمة "شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

 

 بيان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(
 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30لفترة التسعة اشهر المنتهية في  
 2017 2016 2017 2016 
 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

     
 5.639.177 13.628.817 12.041.640 21.568.425 الربح للفترة

     

     األخرى:الدخل الشامل  بنود

 ا الحقا  بنود لن يتم اعادة تصنيفه
     ضمن االرباح او الخسائر:  

 اتاستثمار تقييم ربح )خسارة(/ صافي 
 بالقيمة العادلة من خالل بنود مالية  
 1.718.437 8.777.786 12.208.653 (13.217.726) األخرى  الشاملالدخل   

 مالية  استثماراتربح بيع )خسارة(/ 
 خالل بنود الدخل  العادلة منبالقيمة   
 2.109.477 (381.608) 3.580.276 (49.731) االخرى الشامل   

 الدخل الشامل)الخسارة الشاملة(/ بنود 
 3.827.914 8.396.178 15.788.929 (13.267.457) االخرى للفترة  

 9.467.091 22.024.995 27.830.569 8.300.968 اجمالي الدخل الشامل للفترة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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 الموجز المساهمينبيان التغيرات في حقوق 

 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال
 

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة في القيمة 
مالية  ستثماراتالالعادلة 

بالقيمة العادلة من خالل 
 بنود الدخل الشامل األخرى 

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة تقييم ممتلكات 

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

 182.206.090 40.722.148 11.205.588 (15.048.242) 20.740.718 24.585.878 100.000.000 )مدقق( 2015 ديسمبر 31الرصيد كما في 
 12.041.640 12.041.640 -- -- -- -- -- 2016 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة اشهرالربح لفترة 

 15.788.929 3.580.276 -- 12.208.653 -- -- -- للفترة األخرى  الدخل الشاملبنود 
 27.830.569 15.621.916 -- 12.208.653 -- -- -- الدخل الشامل للفترةإجمالي 

 المحول لألرباح المستبقاة نتيجة بيع استثمارات مالية بالقيمة
 -- (34.379.028) -- 34.379.028 -- -- -- خرى خالل بنود الدخل الشامل األلة من العاد  
 -- -- -- 34.379.028 -- (34.379.028) -- 

 210.036.659 21.965.036 11.205.588 31.539.439 20.740.718 24.585.878 100.000.000 )غير مدقق( 2016سبتمبر  30الرصيد كما في 
 214.559.318 22.426.250 11.205.588 32.126.810 22.477.755 26.322.915 100.000.000 )مدقق( 2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

 21.568.425 21.568.425 -- -- -- -- -- 2017سبتمبر  30المنتهية في  شهرأالتسعة الربح لفترة 
 (13.267.457) (49.731) -- (13.217.726) -- -- -- للفترة األخرى الخسارة الشاملة بنود 

 8.300.968 21.518.694 -- (13.217.726) -- -- -- الدخل الشامل للفترةإجمالي 
 المحول لألرباح المستبقاة نتيجة بيع استثمارات مالية بالقيمة

 -- (163.616) -- 163.616 -- -- -- العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى   
 (10.000.000) (10.000.000) -- -- -- -- -- (15)ايضاح  توزيعات أرباح

 -- -- -- 163.616 -- (10.163.616) (10.000.000) 
 212.860.286 33.781.328 11.205.588 19.072.700 22.477.755 26.322.915 100.000.000 )غير مدقق( 2017سبتمبر  30الرصيد كما في 

 
 

  .الموجزة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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 )غير مدقق( الموجز بيان التدفقات النقدية

 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال
 
 
 

 سبتمبر 30لفترة التسعة اشهر المنتهية في  
 2017 2016 
 درهــم درهــم 

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 12.041.640 21.568.425 الربح للفترة
   تعديالت :

 1.282.790 1.663.433 استهالك ممتلكات ومعدات
 (10.100) -- بيع ممتلكات ومعدات ربح من

 1.058.246 1.599.970 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 (956.443) 3.359.737 )ربح( من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرخسارة /

 (7.594.120) (7.772.251) ايرادات استثمارات أخرى 
    317.764 28.383 مصاريف تمويل

 بات والمطلو غيلية قبل التغيرات في الموجودات التدفقات النقدية التش
 6.139.777 20.447.697 التشغيلية  

 (28.733.081) 26.343.918 في موجودات عقود إعادة التأمين (الزيادةالنقص /)
 37.662.672 (18.449.304) في مطلوبات عقود التأمين الزيادة)النقص(/ 

 (1.097.907) (9.216.734) أخرى و مدينة  تأمينفي ذمم  الزيادة
    7.264.118 1.576.110 أخرى تأمين دائنة و في ذمم الزيادة 

 21.235.579 20.701.687 العمليات التشغيليةالنقد الناتج من 
 (807.963) (218.736) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

 (317.764) (28.383) مصاريف تمويل مدفوعة

    20.109.852 20.454.568 العمليات التشغيليةالناتج من صافي النقد 
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (2.344.039) (6.217.671) شراء ممتلكات ومعدات
 (4.263.673) (377.059) اشهر 3الزيادة في استثمارات في ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 

 (38.763.375) (64.373.509) استثمارات في أوراق ماليةشراء 
 50.054.423 44.866.744 استثماراتمتحصالت من بيع 

 260.848 -- متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 1.139.908 1.740.253 فائدة مقبوضة

 2.375.318 2.118.820 إيرادات إستثمارات في ممتلكات
 4.078.894 3.913.178 توزيعات أرباح مقبوضة

    12.538.304 (18.329.244) يةاالستثمار الناتج من العمليات )المستخدم في(/  صافي النقد
   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 (6.106.241) (3.071.180) في استالف من البنوك النقص
 -- (10.000.000) توزيعات ارباح مدفوعة

    (6.106.241) (13.071.180) العمليات التمويلية المستخدم فيالنقد صافي 
 26.541.915 (10.945.856) في النقد وما يعادله الزيادة/ )النقص( صافي

    7.641.574 38.660.373 الفترة النقد وما يعادله في بداية 
 34.183.489 27.714.517 (16الفترة )إيضاح  النقد وما يعادله في نهاية

 
 
 
 
 
 

 .من هذه البيانات المالية الموجزةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 



 

 7 "شركة مساهمة عامة" شركة الفجيرة الوطنية للتأمين
 

 الموجزة المالية بياناتالحول  إيضاحات
 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال

 
 معلومات عامة -1

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

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

 اإلمارات العربية المتحدة. -الفجيرة  277
 

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

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

 
 (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 ليةلها تأثير مادي على البيانات الما الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1

 الموجزة
 1 تم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة لم يكن لها الموجزة البيانات المالية هذه في 2017يناير 
على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات المحاسبية  جوهري تأثير 

  للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.
  المتعلقة باإلعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة ضرائب الدخل  12التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 عن الخسائر غير المحققة.
  التي تهدف إلى توضيح المعيار لتحسين  بيان التدفقات النقدية  7التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 لبيانات المالية لألنشطة التمويلية للمنشأة.المعلومات المقدمة لمستخدمي ا
  والتي تتضمن التعديالت على  2016 – 2014دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

 .اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخرى  12التقارير المالية رقم  المعيار الدولي إلعداد
 
إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن موعد المعايير الدولية  2-2

 تطبيقها بعد
بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم يحن موعد  تقم الشركةلم  

 تطبيقها بعد:
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 
 تطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

والتي تتضمن  2016 – 2014دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
 لتقاريرعداد اإلتبني المعايير الدولية  1التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع  28 والمعيار المحاسبي الدولي رقم للمرة األولى المالية
 .(2015) المشتركة

 2018يناير  1

  
التي  المدفوعات على أساس األسهم 2التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 توضح تصنيف وقياس معامالت الدفع على أساس السهم.
 2018يناير  1
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 "تتمةالموجزة " المالية البياناتحول  إيضاحات
 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال

 
 

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

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

 تطبق للفترات السنوية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
   التي تبدأ من أو بعد

األدوات المالية: اإلفصاحات والمتعلق  7تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 .9باإلفصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 عند تطبيق المعيار الدولي
إلعداد التقارير المالية رقم 

   للمرة األولى 9
األدوات المالية: اإلفصاحات والمتعلقة باإليضاحات  7المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

اإلضافية لمحاسبة التحوط )والتعديالت الالحقة( والناتجة من إدخال فصل عن محاسبة التحوط في 
 .9ير المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقار 

عند تطبيق المعيار الدولي 
إلعداد التقارير المالية رقم 

   للمرة األولى 9
، 2010، 2009األدوات المالية )النسخة المعدله في  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 (2014و  2013
 2018يناير  1

  
الذي قدم متطلبات جديدة  2009الصادر في نوفمبر  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

األدوات  9لتصنيف وقياس الموجودات المالية. تم تعديل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ف بها. اء اإلعتراليتضمن متطلبات تصنيف وقياس المطلوبات المالية وإلغ 2010في أكتوبر المالية 

ليتضمن المتطلبات الجديدة بشأن محاسبة التحوط العامة. وفي يوليو  2013وتم تعديله في نوفمبـر 
حيث كان  9، تم إصدار نسخة أخرى معدلة من المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 2014

ت دات المالية، و ب( تعديالالهدف األساسي منه أن يشمل أ( متطلبات اإلنخفاض في القيمة للموجو 
محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من خالل تقديم إحدى فئات قياس "القيمة العادلة من خالل 

 بنود الدخل الشامل األخرى" على أدوات دين معينة بسيطة.

 

  
محاسبة األدوات تشمل متطلبات  9النسخة النهائية المعدلة للمعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم 

 األدوات المالية: االعتـراف والقياس. 39المالية والتي تحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 2018يناير  1

  
 يتضمن المعيار متطلبات في المجاالت التالية:

 يتم تصنيف الموجودات المالية بالرجوع إلى نمط األعمال التي تنضوي تحتها التصنيف والقياس :
الموجودات المالية وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ويقدم المعيار الدولي إلعداد التقاريـر تلك 

فئة "القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  2014في نسخته الصادرة في  9المالية رقم 
قة التي ياألخرى" ألدوات دين معينة. ويتم تصنيف المطلوبات المالية وفق هذا المعيار بنفس الطر 

مع وجود بعض االختالفات في المتطلبات  39ُتصنف بها ضمن المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 التي ُيعمل بها في قياس المخاطر االئتمانية الخاصة للمنشأة.

 

  
  :تقدم  2014الصادرة في  9إن نسخة المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية رقم انخفاض القيمة

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

 

  
  :يقدم المعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إلى توثيق مزيد من الصلة بالكيفية محاسبة التحوط

 عند التحوط من المخاطر المالية وغيـر المالية.التي تدير بها المؤسسات المخاطر 
 

  
  :تم تطبيق متطلبات إلغاء االعتـراف بالموجودات والمطلوبات المالية من المعيار إلغاء االعتـراف

 .39المحاسبي الدولي رقم 
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 تطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

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

مع العمالء. عندما  واحد شامل إلستخدامه في محاسبة اإليرادات الناتجة عن العقود المبرمة
محل  15يدخل المعيار حيز التطبيق سوف يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ومعيار  اإليرادات – 18إرشادات تحقق اإليرادات الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 والتفسيرات المتعلقة بها. عقود المقاوالت – 11المحاسبة الدولي رقم 

 

  
هو أن المنشأة ينبغي أن تعترف  15الهدف األساسي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

باإليرادات مقابل نقل البضائع أو الخدمات المقدمة للعمالء بالمبلغ الذي يعكس التعويض المادي 
موذج من نالذي تتوقعه المنشأة مقابل تلك السلع أو الخدمات. على وجه التحديد، يقدم المعيار 

 خطوات لإلعتراف باإليرادات: 5

 

  
 .الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء  
 .الخطوة الثانية: تحديد التزامات األداء في العقد  
 .الخطوة الثالثة: تحديد سعر الصفقة  
 .الخطوة الرابعة: تحميل سعر الصفقة على التزامات األداء في العقد  
  الخامسة: اإلعتراف باإليرادات عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداء.الخطوة    

يتم اإلعتراف باإليرادات للمنشأة عند أداء  15ضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
لعميل. ااإللتزام أي عندما تتنقل السيطرة على السلع أو الخدمات المنوطة بأداء إلتزام معين إلى 

للتعامل مع  15تمت إضافة توجيهات أكثر تقييدًا في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 15سيناريوهات محددة. وعالوة على ذلك، يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 إفصاحات واسعة.

 

  
اإليرادات من العقود  15ير المالية رقم ضافية على المعيار الدولي إلعداد التقار اإلتعديالت ال

ثالثة جوانب للمعيار )تحديد إلتزامات األداء،إعتبارات الوكيل مقابل  لتوضيح المبرمة مع العمالء
 .بعض البنود االنتقالية للعقود المعدلة والعقود المنجزةوتوفير  التراخيص(

 2018يناير  1

  
  عقود اإليجار 16 مرق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية

كيفية اإلعتراف، القياس، العرض واإلفصاح عن  16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
عقود اإليجار. يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتطلب من المستأجرين اإلعتراف بموجودات 

شهرًا أو أقل أو أن األصل  12ومطلوبات لجميع عقود اإليجار إال إذا كانت مدة عقد اإليجار 
موضوع العقد ذات قيمة منخفضة. يستمر المؤجرين بتصنيف عقود اإليجارات كتشغيلية أو 

سبة للمؤجر دون المتعلق بالمحا 16تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 .17رقم الدولي  المحاسبة معيارتغيير جوهري عن 

 2019يناير  1
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 تطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

والبدل المدفوع المعامالت بالعمالت األجنبية  22تفسير لجنة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم 
 مقدماً 
 ا:متفسير المعامالت بالعمالت األجنبية أو جزء من المعامالت عند يعالج
 يكون هناك بدل تم تقويمه أو تسعيره بالعملة األجنبية؛ 
  المدفوع مقدمًا أو بإلتزام الدخل المؤجل المتعلق بهذا البدل، تقوم المنشأة باإلعتراف باألصل

 قبل اإلعتراف باألصل ذات العالقة، المصاريف أو الدخل؛ و
 .يكون األصل المدفوع مقدمًا أو إلتزام الدخل المؤجل غير نقدي 

 2018يناير  1

  
  التأمينعقود  :4تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

صدار اإلو  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم المتعلق بتواريخ تطبيق مختلفة للمعيار 
 معيار عقود التأمين الجديد.و الجديد 

 2018يناير  1

  
 57: تعديل الفقرة رقم  إستثمارات في ممتلكات 40تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

دما، وفقط عنلتوضح أنه ينبغي على المنشأة تحويل الملكية إلى، أو من، اإلستثمار في ممتلكات 
على وجود تغيير في اإلستخدام. يحدث التغيير في اإلستخدام إذا كان عندما، يكون هناك دليل 

ستخدام ارة الفي نوايا اإلد العقار يفي، أو لم يعد يفي بتعريف اإلستثمار في ممتلكات. إن التغيير
ضح أن تم تعديل الفقرة لتو  ستخدام.اإلير في يعلى حدوث تغ حد ذاته دليالً في  ال يشكل العقار

 قائمة األمثلة المدرجة هي غير حصرية.

 2018يناير  1

  
والمعيار  البيانات المالية الموحدة  10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

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

تم تأجيل تاريخ التطبيق 
 إلى أجل غير مسمى

    
 عقود التأمين 17 مالمالية رقالمعيار الدولي إلعداد التقارير 

 
والعرض واإليضاح يبين أسس اإلعتراف والقياس  17 مالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق

هو ضمان قيام المنشأة  17لعقود التامين. إن هدف المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
اس هذه المعلومات تعطي أس. بشكل مالئمبتقديم المعلومات ذات الصلة والتي تمثل هذه العقود 

لمستخدمي البيانات المالية لتقييم أثر عقود التأمين على الوضع المالي للمنشأة وأدائها المالي 
 وتدفقاتها المالية.

 2021يناير  1

  
 

ند دخولها حيز ع للشركةتتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية 
ارير المالية المعيار الدولي إلعداد التق التطبيق، وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، فيما عدا

ي ف للشركة، قد ال يكون لها تأثير هام على البيانات المالية 17والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9رقم 
 ى.مرحلة التطبيق األول

 
والمعيار الدولي إلعداد التقارير  9المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  وقد يكون لتطبيق النسخة النهائية من

واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة والمتعلقة على المبالغ المدرجة  تأثير جوهري  17المالية رقم 
تأثير هذا ل. ومع ذلك فأنه من غير الممكن الوصول إلى تقييم معقول للشركة بالموجودات المالية والمطلوبات المالية

 .لذلك من قبل الشركة إلى حين إتمام مراجعة مفصلة التطبيق
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 أساس اإلعداد 3-1
المالية المرحلية" وبما  التقارير، "34معيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية الموجزة بناًء على ال هذه تم إعداد

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

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

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

 
لك المستخدمة ت لعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معواة يسياسات المحاسبإن ال
 .2016ديسمبر  31 في ةيالمنته ة المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 

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

 .2016ديسمبر  31المستخدمة في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 
 

شركة ت المالية السنوية للالبيانات المالية الموجزة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البياناهذه ال تتضمن 
ويجب عند قراءة هذه البيانات المالية الموجزة الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

تهية في المن تسعة أشهرلفترة ال. باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة 2016ديسمبر  31
 .2017ديسمبر  31طي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في تع 2017 سبتمبر 30

 
سياسات محاسبية  ، تم اإلفصاح عن2008أكتوبر  12بناًء على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 

 في هذه البيانات المالية الموجزة.معينة 
 

 ممتلكات ومعدات 3-2
أعمال رأسمالية تحت االنشاء بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. وكما هو تظهر تكاليف 

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

 
 مة.المتراكم وأية خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في القيبالتكلفة ناقصًا اإلستهالك األخرى المعدات و  تالممتلكاتظهر 
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طريقة بعدا االعمال الرأســــمالية تحت االنشــــاء،  ،األصــــول الثابتة تكلفةيتم إحتســــاب اإلســــتهالك لمقابلة اإلندثار في 
مبنيًا على مدة الخدمة المتوقعة لألصل. يتم في نهاية كل سنة مراجعة مدة الخدمة المتوقعة لألصل، القسط الثابت 

تي تبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداًء من الفترة المالية الالقيمة المتبقية وطريقة اإلســــــــتهالك الم
 تم فيها التغيير والفترات المستقبلية.

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

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

ان مدة الخدمة المتوقعة المســــــــتخدمة في احتســــــــاب اســــــــتهالك الممتلكات والمعدات، عدا األعمال الرأســــــــمالية تحت 
 و اآلتي:كانت على النحاالنشاء، 

 سنة 30 ممتلكات حرة
 سنوات 5 السيارات

 سنوات 5 – 4 المفروشات والمعدات المكتبية
 سنوات 10 التحسينات على ساحة حطام السيارات بالفجيرة

 
 استثمارات في ممتلكات 3-3

زيادة قيمتها. لتتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو 
يتم قياس اإلستثمارات في ممتلكات مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال جزء من 
اإلستثمار في الممتلكات الموجودة عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال 

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

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

م ولم يعد منها بشكل دائ واالنتفاع استخدامهاأو عند إيقاف  استبعادهافي ممتلكات إما عند  االستثماراتيتم شطب 
قعة من مستقبلية متو  اقتصاديةولم يعد هناك مزايا  االستخدامبصورة دائمة من  اقتصاديةيتوقع منها أي منافع 

األرباح أو  في ممتلكات في االستثمارات استبعادبأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو  االعتراف. يتم استبعادها
 .االستبعادالخسائر للفترة التي تم خاللها السحب أو 
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فترة  انتهاءمعزز ب االستخدامفي ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في  االستثماراتيتم إجراء التحويالت من أو إلى 
في  تثماراتاسعند بداية عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من  أو للمالك االستخدام
 فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في ،المالك الى ممتلكات يشغلهاممتلكات 
عقار وفقًا للسياسة هذا البتسجيل الشركة  تقوم ،ستثماراً عقارياً ا. وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك االستخدام

 .االستخدامالمدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغير في 
 

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

 الخسائر وأموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح  3-4
ر في الخسائر اال اذا كان االستثما وأيتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

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

 
م االعتراف الخسائر ويت وأاريخ بيان المركز المالي، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح بت

 .األرباح أو الخسائربأية مكاسب أو خسائر ناتجة عن اعادة القياس في 
 

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

 االيرادات. – 18الدولي رقم 
 

 الشامل األخرى  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 3-5
عند االعتراف المبدئي، يمكن للشركة أن تختار بشكل ال رجوع فيه )لكل أداة على حدة( بتصنيف االستثمارات في 
أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. ال يسمح بتصنيف 

 الدخل الشامل االخرى اذا كانت االستثمارات محتفظ بها للمتاجرة.االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود 
 

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

  رباح أتمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشــــركة وتشــــتمل على نمط فعلي ألداة مالية تحقق
 على المدى القصير.

 .تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط أو ضمان مالي 
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 المحاسبية "تتمة" ملخص بأهم السياسات -3
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى "تتمة" 3-5
 

، والمقاس بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل أداة دين هويجب أن يتم االحتفاظ باألصل المالي الذي 
 تدفقات نقدية تعاقدية وبيع األصل المالي.أعمال الذي يتحقق الغرض منه عند الحصول على ضمن نموذج  األخرى،

 

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

ساب حباألرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في بنود الدخل الشامل األخرى ويتم تجميعها في 
 استبعادند ع إلى بيان الدخل تم اعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمةالتغيرات المتراكمة في القيمة العادلة. ال ي

 .إلى األرباح المستبقاةيتم إعادة تصنيفها وإنما  االستثمارات
 

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

 

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

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

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

 .إتباع تلك التقديرات واإلفتراضاتاألعمال الفعلية من الممكن أن تتغير نتيجة 
 

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

 .2016 ديسمبر 31وللسنة المنتهية في 
 
 ممتلكات ومعدات -5

 تسعة أشهردرهم )لفترة ال 6.217.671بلغت تكلفة االضافات على ممتلكات ومعدات خالل الفترة الحالية مبلغ  -
 درهم(. 2.344.039: 2016 سبتمبر 30المنتهية في 

بلغت القيمة الدفترية لحذوفات الممتلكات والمعدات خالل الفترة الحالية مبلغ صفر درهم )لفترة التسعة أشهر  -
 درهم(. 250.748: 2016سبتمبر  30المنتهية في 

 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهردرهم )لفترة ال 1.663.433بلغت اعباء االستهالك خالل الفترة الحالية مبلغ  -
 درهم(. 1.282.790: 2016

 جميع الممتلكات والمعدات موجودة داخل االمارات العربية المتحدة. -
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 استثمارات في ممتلكات -6
المارات العربية ا –تمثل االستثمارات في ممتلكات القيمة العادلة لبنايتين وقطع اراضي للشركة في مدينة الفجيرة 

 المتحدة.
 

على مليون درهم  91.09 بمبلغ 2016ديسمبر  31تم التوصل الى القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات كما في 
ساس تقييم تم اجراؤه بذلك التاريخ من قبل مخمنين مستقلين ليس لهم عالقة بالشركة ولديهم الخبرة والمؤهالت الكافية أ

 المتحدة.لتقييم االستثمارات في دولة االمارات العربية 
 

يتم تحديد القيمة العادلة على اساس نموذج صافي الدخل الذي يعكس آخر إيجارات السوق لممتلكات مشابهة في 
الموقع نفسه والظروف نفسها. عند تخمين القيمة العادلة للممتلكات، تم اعتماد االستخدام الحالي للممتلكات بمثابة 

 .االستخدام االفضل واألعلى
 

المنتهية  سعة أشهرتالقيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات خالل فترة الأنه لم يكن هناك أي تغيير في تعتقد اإلدارة 
 .2017 سبتمبر 30في 

 

 سبتمبر 30تم تصنيف االستثمارات في ممتلكات ضمن المستوى الثالث في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في 
 : المستوى الثالث(.2016ديسمبر  31) 2017

 
 الماليةاالستثمارات  -7

 :كما يلي الموجز ستثمارات المالية للشركة كما في تاريخ بيان المركز المالياال كانت
 سبتمبر 30  

2017  

 ديسمبر 31
2016 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  
     ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ا

 123.131.772  109.728.344  في دولة اإلمارات العربية المتحدة مدرجة ملكيةحقوق 

 15.840.361  15.840.361  في دولة اإلمارات العربية المتحدة غير مدرجةحقوق ملكية 
 --  16.762.648  أدوات دين مدرجة

 4.456.613  4.737.024  صناديق االستثمار المشتركة
  147.068.377  143.428.746 
     خالل األرباح والخسائر من ستثمارات مالية بالقيمة العادلةا

 12.179.595  11.419.535  في دولة اإلمارات العربية المتحدة مدرجة حقوق ملكية
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 المالية "تتمة"االستثمارات  -7
 

 كانت الحركة على اإلستثمارات المالية كما يلي:
 تسعة أشهرلفترة ال 

 المنتهية في 
 2017 سبتمبر 30

 للسنة المنتهية في 
 2016ديسمبر  31

 )مدققة( (غير مدققة) 
 درهــم درهــم 

   خالل بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة من 
 142.493.654 143.428.746 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 15.760.938 24.057.218 السنة الفترة / مشتريات خالل
 (27.312.236) (7.199.861) السنةالفترة / ستبعادات خالل ا

 12.486.390 (13.217.726) في القيمة العادلة الزيادة /)النقص(صافي 
   

 143.428.746 147.068.377 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
 

 خرى مما يلي:تتكون االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األ
 سبتمبر 30 

2017 

 ديسمبر 31
2016 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

 141.680.133 145.221.353 العربية المتحدة اإلماراتداخل دولة 

 1.748.613 1.847.024 العربية المتحدةاإلمارات خارج دولة 
   
 147.068.377 143.428.746 
 

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  المالية لالستثماراتتم اظهار التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة 
 32,126,810: 2016مبر ديس 31(، )ة)غير مدقق 2017سبتمبر  30درهم كما في  19,072,700األخرى والبالغة 

 ( ضمن حقوق المساهمين.ةدرهم )مدقق
 

 تسعة أشهرلفترة ال 
 المنتهية في 

 2017 سبتمبر 30

 للسنة المنتهية في 

 2016ديسمبر  31

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 

   بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 6.645.332 12.179.595 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 43.895.906 40.316.291 السنةالفترة / مشتريات خالل 
 (38.634.040) (37.588.877) السنةالفترة / إستبعادات خالل 

 272.397 (3.487.474) في القيمة العادلةالزيادة  /(النقص)صافي 
   

 12.179.595 11.419.535 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
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 المالية "تتمة" الموجودات -7
 

 موجودة داخل دولة االمارات العربية المتحدة. رباح والخسائربالقيمة العادلة من خالل األ جميع االستثمارات المالية
 

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

 
 
 وديعة إلزامية -8

 سبتمبر 30 
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 

( من القانون اإلتحادي 42للمادة رقم )ودائع إلزامية محتفظ بها وفقًا 
 10.000.000 10.000.000 لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2007( لسنة 6)رقم 

 
 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -9

 

 سبتمبر 30
2017  

 ديسمبر 31
2016 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    اإلجمالي

    مطلوبات عقود التأمين:

 102.608.405  66.144.101 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 21.401.000  24.331.998 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 103.915.000  118.999.002 اقساط تأمين غير مكتسبة

 227.924.405  209.475.101 اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
    

    مسترد من معيدي التأمين
 (64.180.727)  (34.992.809) مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 (8.209.000)  (8.021.000) مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 (18.165.000)  (21.197.000) أقساط تأمين غير مكتسبة
 (90.554.727)  (64.210.809) حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين

    

    الصافي
 38.427.678  31.151.292 مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 13.192.000  16.310.998 مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 85.750.000  97.802.002 قساط تأمين غير مكتسبةأ
 145.264.292  137.369.678 
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 وفي الصندوق  أرصدة لدى البنوك -10
 سبتمبر 30 

2017 

 ديسمبر 31 
2016 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    لدى البنوك:حسابات 

 22.434.961  11.443.869 تحت الطلب جارية و  حسابات  

 72.980.287  73.435.502 ودائع ثابتة  

 216.220  183.300 الصندوق نقد في 
 85.062.671  95.631.468 

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

 
مرهونة مقابل تســــــهيالت درهم( مليوني : 2016ديســــــمبر  31درهم ) مليونيبمبلغ تتضــــــمن الودائع الثابتة ودائع 

 (.12ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة )ايضاح رقم 
  

 رأس المال -11

 

 سبتمبر 30
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 درهــم درهـــم 
 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 

ســــــهم عادي( بقيمة  1.000.000: 2016ســــــهم عادي ) 1.000.000
 100.000.000 100.000.000 الواحددرهم للسهم  100

  
 من البنوك استالف -12

 

 سبتمبر 30
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 )مدققة( )غير مدققة( 
    درهم درهم 

 3.071.180 -- قروض
   

   استالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي:
 3.071.180 -- خالل سنة

 
. إن هذا القرض مضمون مقابل رهن احد لتمويل تكلفة انشاء ممتلكاتمحلي حصلت الشركة على قرض من بنك 

استثمارات الشركة في ممتلكات والذي يتألف من مبنى الشركة السكني واالرض المقام عليها في مدينة الفجيرة بقيمة 
ادات جيير اير مليون درهم(، ورهن ودائع ثابتة لمصلحة البنك الممول وت 59.40: 2016مليون درهم ) 59.40اجمالية 

 تم سداد القرض بالكامل خالل ايجارات هذا المبنى لمصلحة البنك اضافة إلى اصدار كمبياالت من قبل الشركة.
 الحالية. الفترة
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 صافي إيرادات أقساط التأمين -13
 

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30لفترة التسعة اشهر المنتهية في  

 2017 2016 2017 2016 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

     التأمين المكتتبةإجمالي أقساط 
 45.395.498 50.908.471 159.358.435 174.964.712 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

التغير في أقساط التأمين غير 
 4.411.000 5.409.898 (17.033.000) (15.084.002) المكتسبة

 159.880.710 142.325.435 56.318.369 49.806.498 
     أقساط إعادة التأمين  
 (11.172.229) (10.368.266) (42.258.183) (40.348.563) أقساط إعادة التأمين

التغير في أقساط التأمين غير 
 (1.437.000) (2.490.900) 5.760.000 3.032.000 المكتسبة

 (37.316.563) (36.498.183) (12.859.166) (12.609.229) 
 37.197.269 43.459.203 105.827.252 122.564.147 صافي إيرادات أقساط التأمين

 
 

 للسهم الربح األساسي -14
 

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30لفترة التسعة اشهر المنتهية في  

 2017 2016 2017 2016 
      )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 5.639.177 13.628.817 12.041.640 21.568.425 )درهم( الربح للفترة
     

 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(
     

 5.64 13.63 12.04 21.57 الربح األساسي للسهم ) درهم(
 
 
 

 االرباحتوزيعات  -15
من  %10توزيع أرباح نقدية بنسبة ت الجمعية العمومية للمساهمين قر  أ 2017بريل أ 9في اجتماعها المنعقد بتاريخ 

عدم توزيع أرباح قرت الجمعية العمومية للمساهمين : أ2016) 2016درهم عن سنة  ماليين 10رأس المال بمبلغ 
 (.2015عن سنة 
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 النقد وما يعادله -16

  

 سبتمبر 30
2017 

 سبتمبر 30 
2016 

 مدققة(غير )  )غير مدققة(  

 درهــم  درهـــم  
     

 89.981.573  85.062.671  (10أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق )ايضاح 

 (2.000.000)  (2.000.000)  ودائع ثابتة مرهونة

 (53.798.084)  (55.348.154)  شهور 3ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 
  27.714.517  34.183.489 

 
 
 

 معلومات قطاعية -17
 .التأمين واالستثمارات :تتمثل أعمال الشركة في قطاعين أساسيين

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

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

ستثمارات او : تشمل إستثمارات في أوراق مالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وودائع بنكية ألجل قطاع االستثمارات
 في ممتلكات.

 
 .لمجلس اإلدارةهذه القطاعات هي األساس الذي بموجبه تقوم الشركة بإعداد تقاريرها القطاعية 
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 "تتمة"  الموجزة المالية البياناتحول  إيضاحات
 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال

 

 "تتمة" قطاعيةمعلومات  -17
 2016 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال 2017 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهرلفترة ال 
 المجموع االستثمارات التأمين المجموع االستثمارات التأمين 

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

        درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
 105.827.252 -- 105.827.252 122.564.147 -- 122.564.147 صافي إيرادات اقساط التأمين

 (74.088.123) -- (74.088.123) (73.167.866) -- (73.167.866) صافي المطالبات المتكبدة
 (2.105.047) -- (2.105.047) (4.083.423) -- (4.083.423) صافي العموالت المتكبدة

 8.560.663 8.560.663 -- 4.412.514 4.412.514 -- ايرادات استثمارات واخرى 
 17.526.472 8.560.663 8.965.809 27.222.521 4.412.514 22.810.007 نتائج القطاع

 (5.484.832)   (5.654.096)   غير موزعة مصاريف
 12.041.640   21.568.425   للفترةالربح 

       
 2016ديسمبر  31كما في  2017 سبتمبر 30كما في  
 المجموع االستثمارات التأمين المجموع االستثمارات التأمين 

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

        درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
 478.614.133 319.673.628 158.940.505 469.375.973 323.008.414 146.367.559 موجودات القطاع

 22.651.181   11.627.169   موجودات غير موزعة
        501.265.314   481.003.142   إجمالي الموجودات

 275.326.144 3.071.180 272.254.964 255.381.770 -- 255.381.770 مطلوبات القطاع
        11.379.852   12.761.086   مطلوبات غير موزعة

 286.705.996   268.142.856   إجمالي المطلوبات
 

 
  ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.
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 "تتمة"  الموجزة المالية البياناتحول  إيضاحات
 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 التعامالت مع أطراف ذات عالقة -18
تبرم الشركة معامالت مختلفة مع شركات ومنشآت تستوفي تعريف طرف ذو عالقة وفق المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ذات العالقة شركات ومنشآت خاضعة لملكية مشتركة و/أو " إفصـاحات األطراف ذات العالقة. تتضمن األطراف 24"
 إدارة وسيطرة مشتركة والمساهمين و موظفي االدارة العليا.

 
 ذممطراف ذات عالقة والمدرجة ضمن / أل، كانت األرصدة المطلوبة من الموجز كما في تاريخ بيان المركز المالي

 كما يلي: التوالي،تأمين مدينة وأخرى وضمن مطلوبات عقود التأمين، على 
 سبتمبر 30  

2017 
 ديسمبر 31 

2016 
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 درهم  درهم  
     

 1.356.695  1.762.099  مطلوب من حملة البوالص

 
 70.050  1.379.000  قائمةإجمالي إدعاءات 

 
األطراف ذات العالقة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدًا. لم يتم أخذ أية ضمانات ولم يتم ادراج اية مصاريف  أرصدةإن 

 حسابات مشكوك في تحصيلها تتعلق باألرصدة المطلوبة من اطراف ذات عالقة. عنخالل الفترة 
 
 

 التعامالت:
 

تتم تعامالت الشركة مع أطراف ذات عالقة وفقاً لشروط متفق عليها مع اإلدارة وفقاً لسياسة الشركة بخصوص التعامالت 
 :كانت التعامالت التي قامت بها الشركة مع أطراف ذات عالقة خالل الفترة كما يلي .طراف ذات عالقةأمع 

 
 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 
 2017 2016 2017 2016 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 
     

 1.979.542 1.769.293 17.075.982 9.048.658 أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 

 457.767 164.110 1.532.649 1.065.931 اجمالي مطالبات مسددة
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 "تتمة" الموجزة المالية البياناتحول  إيضاحات
 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال

 

 
 التعامالت مع أطراف ذات عالقة "تتمة" -18

 
 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة تكاليف

 
 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 
 2017 2016 2017 2016 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     اإلدارة العليا:
 1.523.098 1.900.529 5.918.427 6.689.394 مزايا قصيرة األجل
 81.058 83.529 452.542 706.154 مزايا طويلة األجل

 مخصص اجتماعات مجلس
 258.750 243.750 746.250 731.250 اإلدارة  

 

 نتائج موسمية -19
المنتهية في  تسعة أشهرلفترة الدرهم  3.913.178رباح بمبلغ أخرى ايرادات توزيعات أتتضمن إيرادات استثمارات و 

درهم( والتي تعتبر ذات طبيعة  4.078.894: 2016 سبتمبر 30المنتهية في  تسعة أشهر)لفترة ال 2017 سبتمبر 30
 موسمية.

 

 المحتملةااللتزامات والمطلوبات  -20

 

 سبتمبر 30
2017 

 ديسمبر 31
2016 

 (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
    درهم درهم 

 10.910.657 13.937.795 خطابات ضمان
 1.400.000 1.119.908 رأسماليةإلتزامات 

 
 قياس القيمة العادلة -21

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

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

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية الموجزة عتبر أن تإن االدارة 
 مقاربة لقيمتها العادلة.
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 "تتمة"  الموجزة المالية البياناتحول  إيضاحات
 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال

 
 "تتمة" قياس القيمة العادلة -21

 
 لقياس القيمة العادلةالمطبقة أساليب التقييم واإلفتراضات 

 والمطلوبات المالية بإستخدام أساليب التقييم واإلفتراضات المالية وغير المالية يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات
 .2016 رديسمب 31المماثلة المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

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

تالي معلومات الجدول ال يبين. المالية نهاية الفترةكما في بالقيمة العادلة  شركةالمالية لل موجوداتقياس بعض اليتم 
 :حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية

التسلسل 
الهرمي للقيمة 

 العادلة
أساليب التقييم 

 الرئيسيةوالمدخالت 

مدخالت 
غير هامة 

 قابلة للرصد

العالقة بين 
 قابلةغير الالمدخالت 

 للقيمة العادلةللرصد 

 
 سبتمبر 30

2017 
 ديسمبر 31

2016     
     (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
            درهـــــــم درهــــــم 
ستثمارات في حقوق ملكية ا

بالقيمة العادلة من  –مدرجة 
خالل بنود الدخل الشامل 

 األخرى 

أسعار العرض في  المستوى األول 123.131.772 109.728.344
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
بالقيمة  –أدوات دين مدرجة 

العادلة من خالل بنود الدخل 
 الشامل األخرى 

أسعار العرض في  المستوى األول -- 16.762.648
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
طريقة تقييم صافي  الثالث ى المستو  4.456.613 4.737.024 صناديق االستثمار المشتركة

الموجودات المعدلة بعد 
معينة في  تعديل عناصر

المعلومات المالية 
 للشركات المستثمر بها.

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
للشركات الموجودات 

المستثمر فيها، 
 ارتفعت القيمة العادلة

       
ستثمارات في حقوق ملكية ا

بالقيمة  –غير مدرجة 
العادلة من خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى 

طريقة تقييم صافي  الثالث ى المستو  15.840.361 15.840.361
الموجودات المعدلة بعد 

معينة في  تعديل عناصر
المعلومات المالية 

 .المستثمر بهاللشركات 

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فيها، 
 ارتفعت القيمة العادلة

       
استثمارات في حقوق ملكية 

بالقيمة العادلة من  –مدرجة 
 خالل األرباح أو الخسائر 

أسعار العرض في  المستوى األول 12.179.595 11.419.535
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد
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 "تتمة"  الموجزة المالية البياناتحول  إيضاحات
 2017 سبتمبر 30في  المنتهية تسعة أشهرلفترة ال

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -21
 

 يان المركز المالي الموجزبفي القيمة العادلة المدرجة قياسات 
ادلة، التي يتم قياسها الحقًا لإلعتراف المبدئي بالقيمة العوغير المالية المالية للموجودات تحليل التالي يبين الجدول 

 على أساس امكانية تحديد القيمة العادلة: 3إلى  1مستويات من  ستةمقسمة إلى 
  :قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة للموجودات المستوى األول

 والمطلوبات المتطابقة.

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

 )المستقاة من األسعار(.

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

 )غير مدققة( 2017 سبتمبر 30
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
     خالل االرباح والخسائر

      11.419.535 -- -- 11.419.535 استثمارات مدرجة
موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

     الدخل الشامل األخرى خالل بنود 
 109.728.344 -- -- 109.728.344 استثمارات مدرجة
 16.762.648 -- -- 16.762.648 أدوات دين مدرجة

 4.737.024 4.737.024 -- -- صناديق االستثمار المشتركة
 15.840.361 15.840.361 -- -- استثمارات غير مدرجة

 91.085.000 91.085.000 -- -- استثمارات في ممتلكات
 137.910.527 -- 111.662.385 249.572.912 

     )مدققة( 2016ديسمبر  31
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى  
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

موجودات مــاليــة بــالقيمــة العــادلــة من 
     خالل االرباح والخسائر

     
 12.179.595 -- -- 12.179.595 استثمارات مدرجة

موجودات مــاليــة بــالقيمــة العــادلــة من 
     خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

 123.131.772 -- -- 123.131.772 استثمارات مدرجة
 4.456.613 4.456.613 -- -- صناديق االستثمار المشتركة

 15.840.361 15.840.361 -- -- استثمارات غير مدرجة
 91.085.000 91.085.000 -- -- استثمارات في ممتلكات

 135.311.367 -- 111.381.974 246.693.341 
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 "تتمة" الموجزة المالية البياناتحول  إيضاحات
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 "تتمة" العادلةقياس القيمة  -21
 

 "تتمة" يان المركز المالي الموجزبفي القيمة العادلة المدرجة قياسات 
 

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

 
 

 الموجزةاعتماد البيانات المالية  -22

 .2017 نوفمبر 14تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة على إصدارها بتاريخ 


