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  بيان الدخل الموجز )غير مدقق(بيان الدخل الموجز )غير مدقق(
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة اشهرة اللفتر     
 2015 2016 2015 2016 إيضاح  
 درهــم درهــم درهــم درهــم   
 )معاد بيانه(  )معاد بيانه(    
      

 49.029.191 49.806.498 135.345.423 142.325.435 13 إيرادات أقساط التأمين 
 (12.166.817) (12.609.229) (32.114.553) (36.498.183) 13 ة التأمين حصة إعاد

صافي إيرادات أقساط 
 36.862.374 37.197.269 103.230.870 105.827.252 13 التأمين 

      
 (25.689.551) (42.497.310) (93.395.546) (114.766.494)  إجمالي المطالبات المتكبدة

 2.999.750 17.823.567 17.967.290 40.678.371  حصة إعادة التأمين
 (22.689.801) (24.673.743) (75.428.256) (74.088.123)  صافي المطالبات المتكبدة

      
 1.676.238 1.801.133 5.627.378 5.540.162  إجمالي العموالت المكتسبة
 (2.792.109) (2.600.403) (6.882.770) (7.645.209)  يطرح : العموالت المتكبدة 

 (1.115.871) (799.270) (1.255.392) (2.105.047)  المتكبدةصافي العموالت 
      

 13.056.702 11.724.256 26.547.222 29.634.082  أرباح التأمين
      

دارية   مصاريف عمومية وا 
 (5.902.546) (6.121.054) (19.100.838) (20.668.273)  متعلقة بأعمال التأمين  

 7.154.156 5.603.202 7.446.384 8.965.809  صافي أرباح التأمين
      

 (1.470.894) 1.647.224 6.699.527 8.560.663  ستثمارات وأخرى ا إيرادات
داريةو مصاريف عمومية   ا 

 (1.475.636) (1.530.263) (4.775.209) (5.167.068)  غير موزعة  
 (184.441) (80.986) (621.199) (317.764)  تمويل مصاريف

 4.023.185 5.639.177 8.749.503 12.041.640  الربح للفترة
      

 4.02 5.64 8.75 12.04 14 للسهم األساسي  الربح
 
 
 
 
 
 
 
 .الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ ن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا إ
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  بيان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(بيان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 
 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30لفترة التسعة اشهر المنتهية في  
 2016 2015 2016 2015 
 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

 )معاد بيانة(  )معاد بيانة(  
     

 4.023.185 5.639.177 8.749.503 12.041.640 الربح للفترة

     

     األخرى:الدخل الشامل  بنود

 الحقا   ابنود لن يتم اعادة تصنيفه
     ضمن االرباح او الخسائر:  

 بالقيمة  موجودات ماليةتقييم صافي ربح 
 الشاملالعادلة من خالل بنود الدخل   
 6.058.391 1.718.437 6.866.259 12.208.653 األخرى   

 بالقيمة العادلةمالية موجودات ربح بيع 
 715.901 2.109.477 3.580.365 3.580.276 خالل بنود الدخل الشامل االخرى  من  

 6.774.292 3.827.914 10.446.624 15.788.929 بنود الدخل الشامل االخرى للفترة  
 10.797.477 9.467.091 19.196.127 27.830.569 اجمالي الدخل الشامل للفترة

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

  20120166  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال
 

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة في القيمة 
لموجودات مالية العادلة 

بالقيمة العادلة من خالل 
 بنود الدخل الشامل األخرى 

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة تقييم ممتلكات 

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

 214.887.769 83.844.694 11.205.588 (22.621.753) 19.307.040 23.152.200 100.000.000 (كما تم بيانه سابقاً ) 2014ديسمبر  31يد كما في الرص
 (32.661.209) (32.661.209) -- -- -- -- -- (22التغيرات في السياسة المحاسبية )ايضاح  تأثير

 182.226.560 51.183.485 11.205.588 (22.621.753) 19.307.040 23.152.200 100.000.000 )مدقق( نه()معاد بيا 2014ديسمبر  31الرصيد كما في 
 2015 سبتمبر 30المنتهية في  التسعة اشهرالربح لفترة 

 8.749.503 8.749.503 -- -- -- -- -- )معاد بيانه(  
 10.446.624 3.580.365 -- 6.866.259 -- -- -- للفترة األخرى  الدخل الشاملبنود 

 19.196.127 12.329.868 -- 6.866.259 -- -- -- الدخل الشامل للفترةإجمالي 
 (10.000.000) (10.000.000) -- -- -- -- -- (15توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح 

 بالقيمة مالية المحول لألرباح المستبقاة نتيجة بيع استثمارات
 -- (15.509.356) -- 15.509.356 -- -- -- لشامل االخرى العادلة من خالل بنود الدخل ا  
 -- -- -- 15.509.356 -- (25.509.356) (10.000.000) 

 191.422.687 38.003.997 11.205.588 (246.138) 19.307.040 23.152.200 100.000.000 )غير مدقق()معاد بيانه(  2015سبتمبر  30الرصيد كما في 
 182.206.090 40.722.148 11.205.588 (15.048.242) 20.740.718 24.585.878 100.000.000 )مدقق( 2015مبر ديس 31الرصيد كما في 

 12.041.640 12.041.640 -- -- -- -- -- 2016سبتمبر  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 
 بالقيمة مالية المحول لألرباح المستبقاة نتيجة بيع استثمارات

 -- (34.379.028) -- 34.379.028 -- -- -- العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى   
 -- -- -- 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 
 

 .الموجزة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  يان التدفقات النقديةيان التدفقات النقديةبب

  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال
 
 

 سبتمبر 30لفترة التسعة اشهر المنتهية في  
 2016 2015 
 درهــم درهــم 
 )معاد بيانه(  

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 8.749.503 12.041.640 الربح للفترة

   ت :تعديال
 1.253.063 1.282.790 استهالك ممتلكات ومعدات

 (20.150) (10.100) بيع ممتلكات ومعدات من ربح
 741.301 1.058.246 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

 1.122.959 (956.443) أو الخسائر األرباح بالقيمة العادلة من خاللاستثمارات  منخسارة  /)ربح(
 (7.802.336) (7.594.120) أخرى  ايرادات استثمارات
    621.199 317.764 مصاريف تمويل

 والمطلوبات غيلية قبل التغيرات في الموجودات التدفقات النقدية التش
 4.665.539 6.139.777 التشغيلية  

 (8.520.570) (28.733.081) في موجودات عقود إعادة التأمين الزيادة
 12.099.686 37.662.672 ينفي مطلوبات عقود التأم الزيادة
 (21.854.915) (1.097.907) أخرى و مدينة  تأمينفي ذمم  الزيادة
    (2.555.376) 7.264.118 أخرى تأمين دائنة و في ذمم )النقص( / الزيادة
 (16.165.636) 21.235.579 العمليات التشغيلية /)المستخدم في( الناتج منالنقد 

 (454.048) (807.963) للموظفينتعويض نهاية الخدمة المدفوع 
 (621.199) (317.764) مصاريف تمويل مدفوعة

    (17.240.883) 20.109.852 العمليات التشغيلية)المستخدم في( / الناتج منصافي النقد 
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (11.564.931) (2.344.039) شراء ممتلكات ومعدات
 (2.337.910) (4.263.673) اشهر 3استثمارات في ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من  الزيادة في

 (18.171.722) (38.763.375) موجودات ماليةشراء 
 27.740.289 50.054.423 موجودات ماليةمتحصالت من بيع 

 1.906.131 260.848 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 1.077.540 1.139.908 فائدة مقبوضة

 2.341.795 2.375.318 إيرادات إستثمارات في ممتلكات
 3.851.462 4.078.894 توزيعات أرباح مقبوضة

    4.842.654 12.538.304 يةاالستثمار الناتج من العمليات  صافي النقد
   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 (6.578.802) (6.106.241) في استالف من البنوك النقص
 (10.000.000) -- توزيعات ارباح مدفوعة

    (16.578.802) (6.106.241) العمليات التمويلية المستخدم فيالنقد صافي 
 (28.977.031) 26.541.915 في النقد وما يعادله)النقص( /الزيادة  صافي

    33.877.265 7.641.574 الفترة النقد وما يعادله في بداية 
 4.900.234 34.183.489 (16الفترة )إيضاح  ه في نهايةالنقد وما يعادل

 
 
 
 

 .من هذه البيانات المالية الموجزةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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 معلومات عامة -1

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

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

 اإلمارات العربية المتحدة. -الفجيرة  277صندوق بريد 
 

 .الية، اإلمارات العربية المتحدةإّن أسهم الشركة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق الم
 

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

 
 (IFRSs)اد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة تطبيق المعايير الدولية إلعد -2
ادي على البيانات الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير م المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1

  جزةالمالية المو 
سري للفترات السنوية التي تبدأ في أو والتي تتم تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية 

. إن تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة في هذه البيانات المالية الموجزة 2016يناير  1 بعد
والمعدلة لم يكن لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في الفترة الحالية والسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر 

  لى المعالجات المحاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبلية.ع
  الحسابات التنظيمية المؤجلة – 14المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم.   
  بشأن مبادرة اإلفصاحعرض البيانات المالية  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم.  
 المحاسـبة المتعلقـة ب والمتعلقة الترتيبات المشتركة 11ي إلعداد التقاريـر المالية رقم تعديالت على المعيار الدولال

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

  توضيح األساليب المقبولة لإلستهالك واإلطفاء.والمتعلقة ب الموجودات غير الملموسة  38رقم 
 المعيار المحاسبي الدولي و  الممتلكات، اآلالت والمعدات 16تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم ال

  .النباتات المعمرة المثمرة حولالزراعة  41 رقم
  بتسجيلتسمح والتي  ت المالية المنفصلةالبيانا 27الدولي رقم  يمعيار المحاسبالالتعديالت على 

ستخدام طريقة إب بشكل إختياري االستثمارات في الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة 
 المنفصلة للمنشأة. حقوق الملكية في البيانات المالية
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  ""تتمةتتمة""الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  تتالبياناالبياناحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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  ""تتمةتتمة"" (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 

ى البيانات ادي علالجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير م المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2-1
 "تتمة" جزةالمالية المو 

  المعيار الدولي ، و البيانات المالية الموحدة 10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
والمعيار المحاسبي الدولي رقم اإلفصاح عن الحصص في المنشأت األخرى  12رقم إلعداد التقارير المالية 

بعض الجوانب المتعلقة بتطبيق  وضحوالتي تلزميلة والمشاريع المشتركة اإلستثمار في الشركات ا 28
  لمنشأت اإلستثمارية.التوحيد لإستثناء 

  والتي تتضمن التعديالت  2014 – 2012دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية
   .34ورقم  19والمعيار المحاسبي الدولي رقم  7 ورقم 5على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 لم يحن موعد تطبيقها بعدقيد اإلصدار و المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   2-2
يحن بالتطبيق المبكر للمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولم  تقم الشركةلم  

  موعد تطبيقها بعد:
 قارير المالية الجديدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد الت

 

 تطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

)النسخة المعدله في  األدوات المالية 9 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار
 (2014و  2013، 2010، 2009

 2018يناير  1

قدم الذي  2009الصادر في نوفمبر  9 رقم المالية لتقاريرعداد اإل لدوليا المعيار
 الدولي المعيار تم تعديل متطلبات جديدة لتصنيف وقياس الموجودات المالية.

يتضمن متطلبات ل 2010في أكتوبر  ةاألدوات المالي 9 رقم المالية لتقاريرعداد اإل
لغاء اإلعتر  في نوفمبـر  وتم تعديله. بها افتصنيف وقياس المطلوبات المالية وا 

. وفي يوليو ةليتضمن المتطلبات الجديدة بشأن محاسبة التحوط العام 2013
نسخة أخرى معدلة من المعيار الدولي إلعداد التقاريـر المالية  تم إصدار، 2014
القيمة في نخفاض إلحيث كان الهدف األساسي منه أن يشمل أ( متطلبات ا 9رقم 

ية، و ب( تعديالت محدودة على متطلبات التصنيف والقياس من للموجودات المال
" ى الدخل الشامل األخر  بنود خالل تقديم إحدى فئات قياس "القيمة العادلة من خالل

 على أدوات دين معينة بسيطة.

 

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

األدوات  39تحل محل المعيار المحاسبي الدولي رقم والتي دوات المالية محاسبة األ
 المالية: االعتـراف والقياس.

 2018يناير  1
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رات السنوية تطبق للفت
 التي تبدأ من أو بعد

 التالية: ضمن المعيار متطلبات في المجاالتيت
 

  :نمط األعمال التي  لموجودات المالية بالرجوع إلىيتم تصنيف االتصنيف والقياس
تنضوي تحتها تلك الموجودات المالية وخصائص تدفقاتها النقدية التعاقدية. ويقدم 

 فئة 2014سخته الصادرة في في ن 9ر المالية رقم المعيار الدولي إلعداد التقاريـ
"القيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى" ألدوات دين معينة. ويتم 
تصنيف المطلوبات المالية وفق هذا المعيار بنفس الطريقة التي ُتصنف بها ضمن 

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

 

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

"خسارة ائتمانية متوقعة" لقياس انخفاض قيمة الموجودات  نموذجتقدم  2014
دث إئتماني قبل اإلعتراف أي حمن الضروري حدوث  وعليه فأنه ليسالمالية، 

  .بخسائر اإلئتمان
  :يقدم المعيار نظام محاسبة تحوط جديد يهدف إلى توثيق مزيد من محاسبة التحوط

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

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

 

  
 اتفصاحاإل األدوات المالية: 7لتقارير المالية رقم عداد اتعديالت على المعيار الدولي إل

 .9فصاحات حول التطبيق األولي للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم اإلمتعلق بوال
ر عند تطبيق المعيا

عداد إلالدولي 
 9المالية رقم  لتقاريرا

   للمرة األولى
والمتعلقة ت اإلفصاحا: األدوات المالية 7 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيار

)والتعديالت الالحقة( والناتجة من إدخال فصل عن  باإليضاحات اإلضافية لمحاسبة التحوط
 .9د التقارير المالية رقم محاسبة التحوط في المعيار الدولي إلعدا

عند تطبيق المعيار 
عداد إلالدولي 

 9المالية رقم  لتقاريرا
   للمرة األولى

الذي يقدم منهج  عقود التأمين :4 رقم المالية لتقاريرعداد اإل الدولي المعيارتعديالت على 
قبل تطبيق  9قم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية ر  نحوالتطابق ومنهج التأجيل 

لتطوير المعيار الدولي إلعداد  مجلس معايير المحاسبة الدوليةالصادر عن معيار اإلستبدال 
 .4التقارير المالية رقم 

عند تطبيق المعيار 
عداد إلالدولي 

 9المالية رقم  لتقاريرا
أو من  للمرة األولى

 2021يناير  1
بموجب منهج 

 التأجيل
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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 والذي  15، تم إصدار المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 2014في مايو 

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

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

 .عند تطبيقها

 

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

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

 

  
 الخطوة األولى: تحديد العقد أو العقود مع العمالء.  
  :تحديد التزامات األداء في العقد.الخطوة الثانية  
  تحديد سعر الصفقة.الثالثةالخطوة :  
  التزامات األداء في العقد. علىسعر الصفقة  حميل: تالرابعةالخطوة  
  عندما تقوم المنشأة بتنفيذ متطلبات األداءاإليرادات ب: اإلعتراف الخامسةالخطوة.    

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

المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم في  تمت إضافة توجيهات أكثر تقييداً  العميل.
المعيار الدولي إلعداد  طلبتييناريوهات محددة. وعالوة على ذلك، للتعامل مع س 15

 .إفصاحات واسعة 15التقارير المالية رقم 

 

توضيح ل 15المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  تم إصدار تعديالت إضافية على
تغير لن المعيار الجديد.  تطبقإضافية للشركات التي إعفاءات بعض المتطلبات وتوفير 

 ق هذه المبادئ.يتطب التي توضح كيفيةمعيار لالتعديالت المبادئ األساسية ل

 

  
 عقود اإليجار  16 مالمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رق

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

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

المالية  إلعداد التقاريرعقود اإليجارات كتشغيلية أو تمويلية، ضمن مفهوم المعيار الدولي 
 الدولي  محاسبين تغيير جوهري عن المعيار الالمتعلق بالمحاسبة للمؤجر دو  16رقم 

 .17السابق رقم 

 2019يناير  1
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 جديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ال
 

تطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

البيانات المالية الموحدة  10التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 اإلستثمار في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة 28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

مساهمة في األصول بين المستثمر والشركات الزميلة أو بيع أو ال ( بشأن معالجة2011)
 المشاريع المشتركة.

تم تأجيل تاريخ 
التطبيق إلى أجل 

 غير مسمى
  

الدخل  لتوضيح متطلبات ضرائب  12التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
ات الدين الضريبة المؤجلة عن الخسائر غير المحققة المتعلقة بأدو  اإلعتراف بموجودات

  التي تم قياسها بالقيمة العادلة لمعالجة اإلختالف في التطبيق العلمي.

 2017يناير  1

  
التي تهدف إلى بيان التدفقات النقدية   7التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ة توضيح المعيار لتحسين المعلومات المقدمة لمستخدمي البيانات المالية لألنشطة التمويلي
 للمنشأة.

 2017يناير  1

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

 سهم.ألوقياس معامالت الدفع على أساس ا التي توضح تصنيف األسهم
 2018يناير  1

 
ت المالية للشركة في الفترة التي تبدأ تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانا

أو عند دخولها حيز التطبيق، وأن تطبيق هذه المعايير الجديدة، التفسيرات والتعديالت، فيما  2017يناير  1من 
، قد ال يكون لها 15والمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9عدا المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

 هام على البيانات المالية للشركة في مرحلة التطبيق األولى. تأثير
 

والمعيار الدولي إلعداد التقارير  9الدولي إلعداد التقارير المالية رقم النسخة النهائية للمعيار  قد يكون لتطبيق
ركة والمتعلقة واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشعلى المبالغ المدرجة  تأثير جوهري  15المالية رقم 

لتأثير . ومع ذلك فأنه من غير الممكن الوصول إلى تقييم معقول بالموجودات المالية والمطلوبات المالية للشركة
 .لذلك من قبل الشركة إلى حين إتمام مراجعة مفصلة هذا التطبيق
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 السياسات المحاسبية ملخص بأهم -3
 

 أساس اإلعداد 3-1
المالية المرحلية" وبما  التقارير، "34معيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية الموجزة بناًء على ال هذه تم إعداد

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

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

 األدوات الماليةبعض  بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييمتم إعداد البيانات المالية الموجزة 
 .االستثمارات في ممتلكاتو 
 

تلك المستخدمة  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال
 .2015ديسمبر  31 في ةيالمنته ة المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 

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

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

البيانات المالية الموجزة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية للشركة هذه ال تتضمن 
لموجزة الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية ويجب عند قراءة هذه البيانات المالية ا

المنتهية  أشهر تسعةلفترة ال. باإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة 2015ديسمبر  31في 
ديسمبر  31ي في تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنته 2016 سبتمبر 30في 

2016. 
 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 2008أكتوبر  12بناًء على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
 وأمالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح  موجوداتالمتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في ممتلكات، 

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

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

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

بصدد مواءمة لمواءمة أعمالها مع أحكام التشريعات الواردة في هذه األنظمة. إن الشركة  2015يناير  29بتاريخ 
 أعمالها مع متطلبات األنظمة وسوف تكون قد التزمت بها بشكل كامل قبل نهاية فترة المواءمة.
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 "تتمة" لسياسات المحاسبيةا ملخص بأهم -3
 

 "تتمة" أساس اإلعداد 3-1
  

 "تتمة" التغيرات في السياسة المحاسبية 3-1-1
  

، قامت الشركة بشكل مبكر بتطبيق التوجيهات أعاله والمتعلقة بأساس االعتراف باالحتياطات 2015أكتوبر  1في 
تأمين غير المكتسبة، وحكمها المبدئي في الفنية. وعليه، قامت الشركة بتغيير أسس اإلعتراف بمخصص أقساط ال

تحديد المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها من عقود التأمين فيما يتعلق بأعمال التأمين العامة. إضافة إلى ذلك، 
قررت الشركة اإلعتراف باحتياطي المخاطر غير المنتهية واحتياطي مصاريف تعديل الخسارة غير الموزعة وفقًا 

 نظمة المالية الجديدة.لمقتضيات األ
  

غير المكتسبة ألعمال التأمينات العامة، التأمين قبل تغيير السياسة المحاسبية، كان يتم احتساب مخصص أقساط 
باستثناء أعمال التأمين على الحياة، باستخدام نماذج ٍاحصائية داخلية. أدى التغير في السياسة المحاسبية في السنة 

باستثناء الشحن البحري  1/365غير المكتسبة باستخدام طريقة أقساط التأمين صص الحالية إلى االعتراف بمخ
غير المكتسبة للشحن البحري أقساط التأمين والتأمين الهندسي. وفقًا لألنظمة المالية، يتم االعتراف بمخصص 

أقساط ق بمخصص . فيما يتعلأو كنسبة ثابتة من أقساط التأمين المكتتبة أيهما أعلى 1/365باستخدام طريقة 
غير المكتسبة ألعمال التأمينات الهندسية، فمن المفترض ان تزداد المخاطر مع فترة المشروع بحيث تصل التأمين 

بنهاية العقد. من المفترض أن يزداد المعدل الذي تتحقق بموجبه  %100المخاطر التي تواجهها الشركة إلى 
 ر التي تواجهها الشركة على مدى فترة سريان وثيقة التأمين.ايرادات أقساط التأمين بنفس معدل زيادة المخاط

  
قبل التغير في السياسة المحاسبية، كان يتم احتساب المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها، فيما يتعلق بأعمال 

ر التزام التأمينات العامة، باستخدام نماذج إحصائية داخلية ترتكز على البيانات التاريخية. ترتب على هذا التغي
يخ بيان المركز المالي بواسطة اكتواري مستقل معتمد يتعلق بالمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها الُمحتسبة في تار 

من هيئة التأمين باستخدام مجموعة من األساليب االكتوارية القياسية لتوقع المطالبات، وذلك استنادًا إلى البيانات 
 .التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامش انحراف عكسي وفقًا لمقتضيات األنظمة المالية الجديدة

 

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

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

 

قامت الشركة بتطبيق التغير بأثر رجعي استنادًا إلى توصيات الخبير االكتواري للشركة. ترى اإلدارة أن التغير في 
ل األداء المالي والمركز المالي للشركة لمتخذي القرارات السياسة المحاسبية يوفر معلومات موثوقة ومناسبة حو 

حول البيانات المالية وصف لتأثير التغير في  22االقتصادية ومستخدمي البيانات المالية. يتضمن اإليضاح رقم 
 السياسة المحاسبية.
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 "تتمة" السياسات المحاسبية ملخص بأهم -3
 

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

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

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

 
بطريقـة الرأسـمالية تحـت االنشـاء، عـدا االعمـال  ،األصـول الثابتـة تكلفـةيتم إحتساب اإلسـتهالك لمقابلـة اإلنـدثار فـي 

مبنيًا على مدة الخدمة المتوقعة لألصل. يتم في نهاية كل سنة مراجعة مدة الخدمة المتوقعـة لألصـل، القسط الثابت 
القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتـداًء مـن الفتـرة الماليـة التـي 

 التغيير والفترات المستقبلية. تم فيها
 

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 

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

 كانت على النحو اآلتي:االنشاء، 
 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
ارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو لزيادة قيمتها. تتمثل اإلستثم

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

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

 .لتغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيهاا
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 "تتمة"اسات المحاسبية ملخص بأهم السي -3
 

 "تتمة" استثمارات في ممتلكات 3-3
 

منها بشكل دائم ولم يعد  واالنتفاع استخدامهاأو عند إيقاف  استبعادهافي ممتلكات إما عند  االستثماراتيتم شطب 
عة من مستقبلية متوق اقتصاديةولم يعد هناك مزايا  االستخدامبصورة دائمة من  اقتصاديةيتوقع منها أي منافع 

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

 
فترة  هاءمعزز بانت االستخدامفي ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في  االستثماراتيتم إجراء التحويالت من أو إلى 

في  استثماراتعند بداية عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من  أو للمالك االستخدام
فإن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في  ،المالك الى ممتلكات يشغلهاممتلكات 
هذا العقار وفقًا بتسجيل الشركة  ، تقومستثمارًا عقارياً اله المالك . وفي حال أصبح العقار الذي يشغاالستخدام

 .االستخدامللسياسة المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغير في 
 

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

 الخسائر وأالعادلة من خالل األرباح  موجودات مالية بالقيمة 3-4
الخسائر اال اذا كان االستثمار في  وأيتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

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

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

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

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

 االيرادات. – 18الدولي رقم 
 

 موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  3-5
عتراف المبدئي، يمكن للشركة أن تختار بشكل ال رجوع فيه )لكل أداة على حدة( بتصنيف االستثمارات في عند اال

أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى. ال يسمح بتصنيف 
 ذا كانت االستثمارات محتفظ بها للمتاجرة.االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى ا
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 تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية " -3
 

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

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

  تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل علـى نمـط فعلـي ألداة ماليـة تحقـق أربـاح
 .صيرعلى المدى الق

 و فعالة كأداة تحوط أو ضمان ماليتمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أ. 
 

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

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

نما  االستثمارات  .إلى األرباح المستبقاةإعادة تصنيفها يتم وا 
 

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

 

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

 اإليرادات، ما لم تكن توزيعات األرباح تشكل استرداد الجزء من تكلفة االستثمارات.
 

 الرئيسية للتقديرات غير المؤكدةاإلفتراضات المحاسبية الهامة والمصادر  -4
إن إعداد البيانات المالية الموجزة المرفقة يتطلب من اإلدارة بأن تقوم بتقديرات، إفتراضات وتوقعات قد يكون لها 
تأثير عند تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك قد تؤثر على مبالغ الموجودات، المطلوبات، اإليرادات والمصاريف. 

 .إتباع تلك التقديرات واإلفتراضاتالفعلية من الممكن أن تتغير نتيجة  إن نتائج األعمال
 

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

 .2015 ديسمبر 31المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
درهم )لفترة التسعة اشهر  2.344.039بلغت تكلفة االضافات على ممتلكات ومعدات خالل الفترة الحالية مبلغ  -

 درهم(. 11.564.931: 2015سبتمبر  30المنتهية في 

درهم )لفترة التسعة أشهر  250.748ات خالل الفترة الحالية مبلغ بلغت القيمة الدفترية لحذوفات ممتلكات ومعد -
 درهم(. 1.885.981: 2015سبتمبر  30المنتهية في 
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 ات ومعداتممتلك -5
 30اشهر المنتهية في  تسعةدرهم )لفترة ال 1.282.790بلغت اعباء االستهالك خالل الفترة الحالية مبلغ  -

 درهم(. 1.253.063: 2015 سبتمبر

 جميع الممتلكات والمعدات موجودة داخل االمارات العربية المتحدة. -
 

 استثمارات في ممتلكات -6
 بالقيمة العادلة وموجودة داخل االمارات العربية المتحدة. جميع االستثمارات في الممتلكات تظهر

 
 المالية الموجودات -7

 كانت على النحو اآلتي: الموجز إن اإلستثمارات المالية للشركة كما في تاريخ بيان المركز المالي
 سبتمبر 30  

2016  

 ديسمبر 31
2015 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  

     الية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى إستثمارات م
 122.733.722  117.856.438  في دولة اإلمارات العربية المتحدة مدرجة حقوق ملكية

 15.813.478  15.813.478  في دولة اإلمارات العربية المتحدة غير مدرجةحقوق ملكية 
 3.946.454  4.094.059  صناديق االستثمار المشتركة

  137.763.975  142.493.654 
     خالل األرباح والخسائر من إستثمارات مالية بالقيمة العادلة

 6.645.332  16.829.335  في دولة اإلمارات العربية المتحدة مدرجة حقوق ملكية
 

 السنة كما يلي:الفترة / كانت الحركة على اإلستثمارات المالية خالل 
 
ر أشه تسعةلفترة ال 

 المنتهية في 
 2016 سبتمبر 30

 للسنة المنتهية في 
 2015ديسمبر  31

 )مدققة( (غير مدققة) 
 درهــم درهــم 

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

 3.906.995 9.290.110 السنة الفترة / مشتريات خالل
 (10.758.038) (26.228.442) السنةالفترة / إستبعادات خالل 

 (7.937.582) 12.208.653 في القيمة العادلة)النقص( / الزيادةصافي 
   

 142.493.654 137.763.975 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
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 تتكون االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى مما يلي:
 
 سبتمبر 30 

2016 

 ديسمبر 31
2015 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

 140.936.735 136.321.916 داخل دولة االمارات العربية المتحدة
 1.556.919 1.442.059 خارج دولة االمارات العربية المتحدة

   
 137.763.975 142.493.654 
 

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

أشهر  تسعةلفترة ال 
 المنتهية في 

 2016 سبتمبر 30

 للسنة المنتهية في 

 2015ديسمبر  31

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 

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

 14.268.302 29.473.265 السنةالفترة / مشتريات خالل 
 (12.891.472) (19.600.520) السنةالفترة / إستبعادات خالل 

 (2.853.118) 311.258 في القيمة العادلة (النقصالزيادة /)صافي 
   

 6.645.332 16.829.335 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
 

 موجودة داخل دولة االمارات العربية المتحدة. بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر جميع االستثمارات المالية
 

 وديعة إلزامية -8
 سبتمبر 30 

2016 
 ديسمبر 31

2015 
 )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 



 

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

  ""تتمةتتمة""الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 

 لتأمين وموجودات عقود إعادة التأمينمطلوبات عقود ا -9

  

 سبتمبر 30
2016  

 ديسمبر 31
2015 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  

     اإلجمالي

     مطلوبات عقود التأمين:

 70.978.813  89.670.485  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 17.839.000  19.777.000  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 91.538.000  108.571.000  اقساط تأمين غير مكتسبة

 180.355.813  218.018.485  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     

     مسترد من معيدي التأمين
 (30.646.144)  (51.907.225)  مطالبات مبلغ عنها وغير مسدده
 (5.396.000)  (7.108.000)  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 (17.443.000)  (23.203.000)  أقساط تأمين غير مكتسبة
 (53.485.144)  (82.218.225)  حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين

     

     الصافي
 40.332.669  37.763.260  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 12.443.000  12.669.000  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 74.095.000  85.368.000  تأمين غير مكتسبةاقساط 
  135.800.260  126.870.669 
 
 

 وفي الصندوق  أرصدة لدى البنوك -10
 سبتمبر 30 

2016 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    لدى البنوك:حسابات 

 7.047.689  28.015.713 تحت الطلب جارية و  حسابات  

 51.588.360  61.782.350 ابتةودائع ث  

 539.936  183.510 نقد في الصندوق 
 89.981.573  59.175.985 
 

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

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



 

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

  

  ""تتمةتتمة""الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 

 رأس المال -11

 

 سبتمبر 30
2016 

 ديسمبر 31
2015 

 ة()مدقق )غير مدققة( 

 درهــم درهـــم 
 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 

ســهم عــادي( بقيمــة  1.000.000: 2015ســهم عــادي ) 1.000.000
 100.000.000 100.000.000 درهم للسهم الواحد 100

 
 

 من البنوك استالف -12

 

 سبتمبر 30
2016 

 ديسمبر 31
2015 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهم درهم 
   

 12.300.759 6.194.518 قروض
   

   استالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي:
 9.229.579 6.194.518 خالل السنة األولى

 3.071.180 -- خالل السنة الثانية

 6.194.518 12.300.759 

شــهر مــن تــاريخ بيــان المركــز المــالي  12ينــزل: مبــالغ تســتحق خــالل 
 (9.229.579) (6.194.518) الموجز

شــهر مــن تــاريخ بيــان المركــز  12اســتالف مــن البنــوك )مســتحق بعــد 
 3.071.180 -- المالي الموجز(

 
 
 

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

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

يرادات ايجارات هذا المبنى لمصلحة البنك اضافة إلى اصدار كمبياالت من ثابتة لمصلحة البنك الممول وتجيير ا
 قبل الشركة.



 

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

  

  ""تتمةتتمة""الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -13
 

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

 2016 2015 2016 2015 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 درهـــم درهـــم درهـــم درهـــم 

 )معاد بيانه(  )معاد بيانه(  
     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 39.499.191 45.395.498 137.641.423 159.358.435 الي أقساط التأمين المكتتبةإجم
التغير في أقساط التأمين غير 

 9.530.000 4.411.000 (2.296.000) (17.033.000) المكتسبة
 142.325.435 135.345.423 49.806.498 49.029.191 

     أقساط إعادة التأمين  
 (9.467.817) (11.172.229) (36.430.553) (42.258.183) أقساط إعادة التأمين

التغير في أقساط التأمين غير 
 (2.699.000) (1.437.000) 4.316.000 5.760.000 المكتسبة

 (36.498.183) (32.114.553) (12.609.229) (12.166.817) 
 36.862.374 37.197.269 103.230.870 105.827.252 صافي إيرادات أقساط التأمين

 
 
 

 للسهم الربح األساسي -14
 

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

 2016 2015 2016 2015 
      )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

 4.023.185 5.639.177 8.749.503 12.041.640 )درهم( الربح للفترة
     

 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 المتوسط المرجح لعدد األسهم )سهم(
     

 4.02 5.64 8.75 12.04 الربح األساسي للسهم ) درهم(
 
 
 

 االرباحتوزيعات  -15
عن سنة عدم توزيع أرباح الجمعية العمومية للمساهمين  قررت 2016ابريل  28 في اجتماعها المنعقد بتاريخ

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



 

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

  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  بربرسبتمسبتم  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 
 

 النقد وما يعادله -16

  

 سبتمبر 30
2016 

 سبتمبر 30 
2015 

 مدققة(غير )  )غير مدققة(  

 درهــم  درهـــم  
     

 52.525.574  89.981.573  (10)ايضاح  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 

 (2.000.000)  (2.000.000)  ودائع ثابتة مرهونة

 (45.625.340)  (53.798.084)  شهور 3ق اكثر من ودائع ثابتة بتواريخ استحقا
  34.183.489  4.900.234 
 
 
 

 معلومات قطاعية -17
 تتمثل أعمال الشركة في قطاعين أساسيين:

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

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

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



 

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

  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 

 "تتمة" معلومات قطاعية -17
  20152015  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   سعة اشهرسعة اشهرتتلفترة اللفترة ال  20162016سبتمبر سبتمبر   3030المنتهية في المنتهية في   تسعة اشهرتسعة اشهرلفترة اللفترة ال  
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

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

  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  
                )معاد بيانه()معاد بيانه(  )معاد بيانه()معاد بيانه(  )معاد بيانه()معاد بيانه(        

  103.230.870103.230.870  ----  103.230.870103.230.870  105.827.252105.827.252  ----  105.827.252105.827.252  صافي إيرادات اقساط التأمينصافي إيرادات اقساط التأمين
  ((75.428.25675.428.256))  ----  ((75.428.25675.428.256))  ((74.088.12374.088.123))  ----  ((74.088.12374.088.123))  صافي المطالبات المتكبدةصافي المطالبات المتكبدة
  ((1.255.3921.255.392))  ----  ((1.255.3921.255.392))  ((2.105.0472.105.047))  ----  ((2.105.0472.105.047))  صافي العموالت المتكبدةصافي العموالت المتكبدة

  6.699.5276.699.527  6.699.5276.699.527  ----  8.560.6638.560.663  8.560.6638.560.663  ----  دات استثمارات واخرى دات استثمارات واخرى ايراايرا
  14.145.91114.145.911  6.699.5276.699.527  7.446.3847.446.384  17.526.47217.526.472  8.560.6638.560.663  8.965.8098.965.809  نتائج القطاعنتائج القطاع

  ((5.396.4085.396.408))      ((5.484.8325.484.832))      تكاليف غير موزعةتكاليف غير موزعة
  8.749.5038.749.503      12.041.64012.041.640      الربح للفترةالربح للفترة

              
  20152015ديسمبر ديسمبر   3131كما في كما في   20201616سبتمبر سبتمبر   3030كما في كما في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

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

                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  
  418.834.684418.834.684  291.756.618291.756.618  127.078127.078.066.066  465.124.487465.124.487  307.404.932307.404.932  157.719.555157.719.555  موجودات القطاعموجودات القطاع

  7.587.6257.587.625      28.199.22328.199.223      موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
                426.422.309426.422.309      493.323.710493.323.710      إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

  232.948.293232.948.293  12.300.75912.300.759  220.647.534220.647.534  271.768.842271.768.842  6.194.5186.194.518  265.574.324265.574.324  مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع
                11.267.92611.267.926      11.518.20911.518.209      مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  244.216.219244.216.219      283.287.051283.287.051      إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

  
 ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.



 

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

  

  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 

 ع أطراف ذات عالقةالتعامالت م -18
، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم ومن الرئيسيين تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين

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

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

 سبتمبر 30  
2016 

 ديسمبر 31 
2015 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  
     

 1.270.073  3.233.708  مطلوب من حملة البوالص

 
 33.770  32.770  موقوفة إجمالي إدعاءات

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

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

 التعامالت:
 

 كما يلي: الفترةها الشركة مع أطراف ذات عالقة خالل كانت التعامالت التي قامت ب
 

 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 
 2016 2015 2016 2015 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 
     

 1.812.642 1.979.542 16.973.804 17.075.982 أمين مكتتبةأقساط تاجمالي 

 863.694 457.767 1.644.024 1.532.649 اجمالي مطالبات مسددة
 
 
 

 يتم احتساب أقساط التأمين لألطراف ذات العالقة طبقًا ألسعار متفق عليها مع اإلدارة.
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  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   تتإيضاحاإيضاحا
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 

 
 "تتمة" التعامالت مع أطراف ذات عالقة -18

 
 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة تكاليف

 
 سبتمبر 30لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  سبتمبر 30المنتهية في  تسعة اشهرلفترة ال 
 2016 2015 2016 2015 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     اإلدارة العليا:
 1.613.368 1.523.098 5.630.419 5.918.427 مزايا قصيرة األجل
 82.839 81.058 241.438 452.542 مزايا طويلة األجل

 مخصص اجتماعات مجلس
 243.750 258.750 731.250 746.250 اإلدارة  
 

 نتائج موسمية -19
لفترة التسعة اشهر المنتهية في درهم  4.078.894خرى ايرادات توزيعات ارباح بمبلغ أتتضمن إيرادات استثمارات و 

درهم( والتي تعتبر ذات  3.851.462: 2015سبتمبر  30اشهر المنتهية في  )لفترة التسعة 2016مبر تسب 30
 .طبيعة موسمية

 

 المحتملةااللتزامات والمطلوبات  -20

 

 سبتمبر 30
2016 

 ديسمبر 31
2015 

 (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
    درهم درهم 

 10.884.189 10.910.657 خطابات ضمان
 2.500.000 -- إلتزامات رأسمالية

 
 قياس القيمة العادلة -21

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

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

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

عتبـــر أن القيمـــة الدفتريـــة للموجـــودات والمطلوبـــات الماليـــة المدرجـــة بالتكلفـــة المطفـــأة فـــي البيانـــات الماليـــة تإن االدارة 
 ادلة.الموجزة مقاربة لقيمتها الع
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  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 "تتمة" قياس القيمة العادلة -21

 
 لقياس القيمة العادلةالمطبقة أساليب التقييم واإلفتراضات 

والمطلوبــات الماليــة بإســتخدام أســاليب التقيــيم واإلفتراضــات  الماليــة وغيــر الماليــة لعادلــة للموجــوداتيــتم تحديــد القيمــة ا
 .2015 رديسمب 31المماثلة المستخدمة في إعداد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

 
 ها بالقيمة العادلة بشكل متكرراسوالتي يتم قي شركةللوغير المالية القيمة العادلة للموجودات المالية 

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

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية

التسلسل 
لهرمي للقيمة ا

 العادلة
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية

مدخالت 
غير هامة 

 قابلة للرصد

العالقة بين 
غير الالمدخالت 

للرصد  قابلة 
 للقيمة العادلة

 
 سبتمبر 30

2016 
 ديسمبر 31

2015     
     (ة)مدقق (ة)غير مدقق 
            درهـــــــم درهــــــم 
 ملكيةحقوق إستثمارات في 

بالقيمة العادلة من  –مدرجة 
خالل بنود الدخل الشامل 

 األخرى 

أسعار العرض في  المستوى األول 122.733.722 117.856.438
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
طريقة تقييم صافي  الثالث ى المستو  3.946.454 4.094.059 صناديق االستثمار المشتركة

الموجودات المعدلة 
 د تعديل عناصربع

معينة في المعلومات 
المالية للشركات 

 المنوطة.

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي 
قيمة الموجودات 

للشركات 
المستثمر فيها، 
ارتفعت القيمة 

        العادلة
 حقوق ملكيةإستثمارات في 
بالقيمة  –غير مدرجة 

العادلة من خالل بنود 
 الدخل الشامل األخرى 

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

معينة في المعلومات 
المالية للشركات 

 المنوطة

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي 
قيمة الموجودات 

للشركات 
المستثمر فيها، 
ارتفعت القيمة 

        العادلة
 حقوق ملكيةاستثمارات في 

بالقيمة العادلة من  –مدرجة 
  خالل األرباح أو الخسائر

أسعار العرض في  المستوى األول 6.645.332 16.829.335
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد
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  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3300في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -21
 

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

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

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.

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

 مباشرة )المستقاة من األسعار(.

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

 )غير مدققة( 2016سبتمبر  30
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
 درهــم درهــم درهــم درهــم  

موجودات مالية بالقيمـة العادلـة مـن 
         خالل االرباح والخسائر

            16.829.3316.829.3355  ----  ----  16.829.33516.829.335 استثمارات مدرجة
موجودات مالية بالقيمـة العادلـة مـن 

         خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
  117.856.438117.856.438 -- -- 117.856.438 استثمارات مدرجة

 4.094.059 4.094.059 -- -- صناديق االستثمار المشتركة
 15.813.478 15.813.478 -- -- استثمارات غير مدرجة

 91.029.272 91.029.272 -- -- استثمارات في ممتلكات
 134.685.773 -- 110.936.809 245.622.582 

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

موجـــودات ماليـــة بالقيمـــة العادلـــة مـــن 
              خالل االرباح والخسائر

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

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

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

 129.379.054 -- 110.789.204 240.168.258 
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  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030في في   المنتهيةالمنتهية  أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -21
 

 "تتمة" يان المركز المالي الموجزبفي العادلة المدرجة القيمة 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 

 
 
 

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

غير المكتسبة وحكمها المبدئي المتعلق بتقدير المطالبات المتكبدة وغير المبلغ التأمين لإلعتراف باحتياطي أقساط 
 ف تعديل الخسارة غير الموزعة المتعلقة بأنشطة التأمين:عنها واحتياطي المخاطر غير المنتهية واحتياطي مصاري

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

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

 51.183.485 (32.661.209) 83.844.694 األرباح المستبقاة
 
 

  30المنتهية في  أشهر تسعةالدخل الموجز لفترة التأثير التغير في السياسة المحاسبية على بيان  )ب(
 2015 سبتمبر

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

 103.230.870 18.579.630 84.651.240 نصافي ايرادات أقساط التأمي
 75.428.256 1.430.999 73.997.257 صافي المطالبات المتكبدة

 (1.255.392) (16.703.589) 15.448.197 صافي العموالت المكتسبة /)المتكبدة(
 7.446.384 445.042 7.001.342 صافي أرباح التأمين

 8.749.503 445.042 8.304.461 الربح للفترة
 8.75 0.45 8.30 للسهم الربح األساسي

 
 

  30المنتهية في  أشهر تسعةلفترة الاألرباح المسجلة سابقًا زيادة ترتب على التغير في السياسة المحاسبية 
درهم إلى مبلغ  8.30 مبلغالربح األساسي للسهم من زيادة  ما ترتب عليهممليون درهم  0.45بمبلغ  2015 سبتمبر
 درهم. 8.75
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  ""تتمةتتمة""    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  20162016  سبتمبرسبتمبر  3030المنتهية في المنتهية في   أشهرأشهر  تسعةتسعةلفترة اللفترة ال

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -21
 
 

 30منتهية في ال أشهر تسعةلفترة التأثير التغير في السياسة المحاسبية على بيان التدفقات النقدية  )ج(
 2015 سبتمبر

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

 
 

 اعتماد البيانات المالية الموجزة -23

 .2016 نوفمبر 13والموافقة على إصدارها بتاريخ تم اعتماد البيانات المالية الموجزة 


