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  بيان الدخل الموجز )غير مدقق(بيان الدخل الموجز )غير مدقق(
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 مارس 13 ثالثة أشهر المنتهية فيلفترة ال  
 3102 4132 ايضاح 
 درهـــم درهـــم  
    

 295.015090 2131553444 03 إيرادات أقساط التأمين

 (0150045331) (3132443444) 03 حصة إعادة التأمين 

 3951935940 4034713116 03 صافي إيرادات أقساط التأمين 

    
 (345.395903) (1032753037)  إجمالي المطالبات المتكبدة

 25104..25 3332153201  حصة إعادة التأمين

 (3359445934) (4431713242)  صافي المطالبات المتكبدة

    

 95.0.5424 034363115  إجمالي العموالت المكتسبة

 (051045391) (330253146)  يطرح: العموالت المتكبدة 

 454315021 734713630  صافي  العموالت المكتسبة

    
 0251005012 036713413  أرباح التأمين

    

دارية متعلقة بأعمال التأمين  (51205041.) (631313604)  مصاريف عمومية وا 
 151025232 131643510  صافي أرباح التأمين

    

 050945304 135413424  أرباح استثمارات وأخرى

 (050.45491) (335773671)  مصاريف إدارية وعمومية غير موزعة

 (0045040) (1423451)  مصاريف تمويل

 454205.14 230413445  الربح للفترة

    

 4542 2304 02 للسهم األساسي  الربح
 
 
 
 
 

 .الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  بيان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(بيان الدخل الشامل الموجز )غير مدقق(
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 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 4132 3102 
 درهـــم درهـــم 

   
 454205.14 230413445 الربح للفترة

   

   األخرى: ة()الخسارة الشاملالدخل الشامل / بنود

   و الخسائرألن يتم اعادة تصنيفها الحقاً ضمن األرباح  بنود
 ارباح بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل

 -- 7473405 الشامل االخرى   

 تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من /)خسارة( صافي ربح 
 (350095411) 3534113544 خالل بنود الدخل الشامل األخرى   

 (350095411) 3635443277 األخرى للفترةة( )الخسارة الشاملالدخل الشامل /بنود  اجمالي
 53005141. 305.405413 إجمالي الدخل الشامل للفترة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .الموجزة من هذه البيانات الماليةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
 
 



  55  ""ة عامةة عامةشركة مساهمشركة مساهم""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

  الموجزالموجز  المساهمينالمساهمينبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 

  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
  
  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
 في القيمة العادلة

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة تقييم ممتلكات 

 درهــم درهــم درهــم ـمدرهـ درهــم درهــم درهــم 

 02053445411 40501359.0 00531.5.11 (4451105041) 0.5.995012 0950005202 01151115111 )مدقق( 3103ديسمبر  20الرصيد كما في 
 454205.14 454205.14 -- -- -- -- -- 3102مارس  20الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (350095411) -- -- (350095411) -- -- -- للفترة األخرى ةالشاملالخسارة بنود 
 53005141. 454205.14 -- (350095411) -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة

 (45.115111) (45.115111) -- -- -- -- -- (00)ايضاح نقدية معتمدة أرباح توزيعات
 02059135041 4053245.01 00531.5.11 (415.105044) 0.5.995012 0950005202 01151115111 )غير مدقق( 3102مارس  20الرصيد كما في 
 .09253145.4 4051445019 00531.5.11 (3451345100) 0450935210 3052245.00 01151115111 )مدقق( 3102ديسمبر  20الرصيد كما في 

 .05912533 .05912533 -- -- -- -- -- 3100مارس  20الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 045.115044 .414519 -- 0.51115.13 -- -- -- األخرى للفترة الدخل الشاملبنود 

 305.405413 54405031. -- 0.51115.13 -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة 
ــــم اربــــاح مســــتبقاة  بيــــع اســــتثمارات بالقيمــــة  نتيجــــةمحــــول ال

 -- (050215410) -- 050215410 -- -- -- العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى
 43234543477 7532103544 3334153544 (3135463763) 3732043143 4331173523 31131113111 )غير مدقق( 4132مارس  13الرصيد كما في 

 

 
 
 

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

  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 
 

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 4132 3102 
    درهــم درهــم 

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 454205.14 230413445 الربح للفترة
   تعديالت:

 935190. 2453117 استهالك ممتلكات ومعدات  
 4125034 331353170 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين   
 (05.11) (313111) ارباح استبعاد ممتلكات ومعدات  
 (.11510) (330043127) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائراعادة تقييم ربح   
 (050005413) (332513571) ايرادات استثمارات أخرى  
 0045040 1423451 مصاريف تمويل  

 4512154.0 131203477 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 (0153115010) (3231403464) الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

 0.54935992 3031123015 ات عقود التأمينالزيادة في مطلوب
 (0450325004) (3631423604) أخرىو مدينة  تأمينفي ذمم الزيادة 
 51905442. 434143616 أخرىتأمين دائنة و في ذمم الزيادة 

 354905419 (534533324) العمليات التشغيليةالناتج من  /صافي النقد )المستخدم في(
 (005049) (013762) ع للموظفينتعويض نهاية الخدمة المدفو 

 (0045040) (1423451) فوائد مدفوعة

    3522250.4 (536663765) العمليات التشغيلية / الناتج منصافي النقد )المستخدم في(
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (0025040) (4433541) شراء ممتلكات ومعدات
 (3445911) (234123415) أشهر 2ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من الزيادة في استثمارات في 

 (35.045291) (534673440) شراء إستثمارات في أوراق مالية
 35.045492 531463405 متحصالت من بيع إستثمارات 

 05.11 513411 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 0005114 2553500 فوائد مقبوضة

 -- 773012 مقبوضةتوزيعات أرباح 
 .941549 0373167 إيرادات إستثمارات في ممتلكات

    43.5140 (236643020) يةاالستثمار الناتج من العمليات )المستخدم في(/  صافي النقد
   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 (054295102) (431753324) النقص في استالف من البنوك
    (054295102) (431753324) العمليات التمويلية المستخدم في النقد

    052095.14 (3432123464) في النقد وما يعادلهالزيادة  /)النقص( صافي
    059.15313 3534133066 الفترة النقد وما يعادله في بداية 
 453445419 434473312 (0الفترة )إيضاح  النقد وما يعادله في نهاية

 
 
 

 .من هذه البيانات المالية الموجزةال يتجزأ ات المرفقة تشكل جزءًا إن اإليضاح
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  الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 معلومات عامة -3

بموجب المرسوم األميري كشركة مساهمة عامة يرة )"الشركة"( تأسست ش. م. ع، الفجشركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون اإلتحادي الألحكام إن الشركة خاضعة . 0944( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أكتوبر 2رقم )

مارات في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لدولة اال 3114 ( لسنة4رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
(. إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد 00تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  العربية المتحدة

 اإلمارات العربية المتحدة. -الفجيرة  344
 

. وتمارس قصير االجلالتأمين علم الحياة و بكافة أنواعه التأمين  أعمال في مزاولةنشاط الشركة الرئيسي يتمثل 
 .الشارقة و دبا ،أبوظبي ،ها من خالل مركزها الرئيسي بالفجيرة وفروعها في كل من دبيالشركة نشاط

 

 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4
 

 لية الموجزةدي على البيانات الماالمعايير الدوليـة إلعداد التقارير المالية المطبقة التي لم يكن لها تأثير ما 4-3
، ولــم يكـن لتطبيــق فــي هـذه البيانـات الماليــة المـوجزةتـم تطبيـق المعــايير الدوليـة إلعــداد التقـارير الماليـة المعدلــة التــالية 

هــذه المعــايير الدوليــة إلعــداد التقــارير الماليــة المعدلــة أي تــأثير جــوهري علــم المبــالل المدرجـــة للفتــرة الحاليــة والفتــرات 
 ا قد تؤثر علم محاسبة المعامالت والترتيبـات المستقبـلية.السابقة، إال أنه

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

  األدوات المالية: العرض – 23المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت علم –
 عادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات الماليةالمتعلق بتوجيهات تطبيق م

 3100يناير  0
  
  افصاح المبالل القابلة  – 24تعديالت علم المعيار المحاسبي الدولي رقم

 لالسترجاع
التعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالل القابلة لالسترجاع ألصل أو وحدة توليد 

االسترداد  في القيمة. وقد قاموا بتوسيع  النقد للفترة التي حدث فيها االنخفاض أو
االفصاح القابلة للتطبيق عندما يتم تحديد المبالل القابلة  وتوضيح متطلبات

أو وحدة توليد النقد علم أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة  لألصللالسترجاع 
 االستبعاد.

 3100يناير  0

  
  األدوات المالية: اإلعتراف  – 29تعديالت علم المعيار المحاسبي الدولي رقم

 والقياس، استبدال مشتقات ومواصلة محاسبة التحوط 
 

التعديالت تحد من المتطلبات الالزمة لمواصلة محاسبة التحوط، في حال كانت 
 مشتقات التحوط مجددة، وقدمت معايير معينة تم استيفاءها.

 3100يناير  0
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 " تتمة "" تتمة "( IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4
 

تأثير مـادي علـى البيانـات الماليـة المـوجزة المعايير الدوليـة إلعداد التقارير المالية المطبقة التي لم يكن لها  4-3
 " تتمة "" تتمة " 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
  

يطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  إلعداد التقارير الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية  30اإلصدار رقم 
 فرض الجبايات –المالية 

وير التفسير وذلك لمعالجة كيفية تسجيل الجبايات المفروضة التي لقد تم تط
تعتمد علم المعلومات المالية لفترة تختلف عن الفترة التي حدثت فيها المعامالت 

 التي أدت إلم حدوث تلك الجبايات.

 3100يناير  0

  
  عيار والم 03، رقم 01التعديالت علم المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 التوجيه علم كيانات اإلستثمار – 34المحاسبي الدولي رقم 
 3100يناير  0

  
، أصــدر مجلــس معــايير المحاســبة الدوليــة المعيــار النهــائي 3103أكتــوبر  20فــي 

الماليـة  إلعـداد التقـارير المتعلق باإلستثمار بالشركات والذي يعدل المعيـار الـدولي 
، ويعــــرف مفهــــوم اإلســــتثمار 34ولي رقــــم والمعيــــار المحاســــبي الــــد 03، 01رقــــم 

الماليــــة إن التعــــديالت أظهــــرت إلعــــداد التقــــارير بالشــــركات فــــي المعــــايير الدوليــــة 
معيــار التوحيــد العــام  01الماليــة رقــم  إلعــداد التقــاريرإســتثناء عــن المعيــار الــدولي 

الخــاص باإلســتثمارات فــي شــركات والــذي يتطلــب )قيــاس الشــركات التابعــة بالقيمــة 
ادلة من خالل األرباح أو الخسائر بداًل من توحيدها(. وباإلضـافة إلـم ذلـك فـ ن الع

التعديالت حـددت اإليضـاحات المطلوبـة للشـركات التـي تسـتوفي تعريـف اإلسـتثمار 
 بالشركات.

 

 
لم يحن  قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتيالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة   4-4

 موعد تطبيقها بعد 
بالتطبيق المسبق للمعايير الجديدة والتعديالت والتفسيرات التالية التي تم إصدارها وغير سارية المفعول  الشركةلم تقم  

 :بعد
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

 يطبق للفترات السنوية
 التي تبدأ من أو بعد

  
  

 لتوضح متطلبات ذات العالقة  –منافع الموظفين  09ار المحاسبة الدولي رقم معي
بكيفية مساهمات الموظفين أو أطراف أخرى تتعلق بالخدمة والتي ترجع إلم فترات 

 الخدمة.

 3100يوليو  0

  

  3100يوليو  0  3103 – 3101دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  

  تعريف  –الدفع علم أساس األسهم  3المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي
 " حالة اإلستحقاق ".
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 " تتمة " (IFRSs) لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلةتطبيق ا -4

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   4-4
 " تتمة "يحن موعد تطبيقها بعد 

 
 يدة والمعّدلةالمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجد

 

 يطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  
  

  3100يوليو  0 "تتمة" 3103 – 3101دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  

  محاسبة  –إندماج األعمال  2المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي
 اإلعتبار الطارئ.

 
  

 تجميع –قطاعات األعمال  – 1المالية رقم  إلعداد التقاريرلمعيار الدولي ا
 القطاعات، تسوية موجودات القطاعات.

 
  

  إعادة حساب  –ممتلكات، آالت ومعدات  – 04معيار المحاسبة الدولي رقم
 .اإلستهالك المتراكم متناسبًا مع إعادة التقييم

 
  

  المنشآت  -حات األطراف ذات العالقة إفصا 30معيار المحاسبة الدولي رقم
 اإلدارية.

 
  

  إعادة حساب  –الموجودات غير الملموسة  21معيار المحاسبة الدولي رقم
 اإلستهالك المتراكم متناسبًا مع إعادة التقييم.

 
  
  

  3100يوليو  0  3102 – 3100دورة التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 
  

  المتعلق بتطبيق المعايير الدولية  0المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم
تعريف المعايير الدولية إلعداد التقارير  – إلعداد التقارير المالية للمرة االولم

 المالية الفعالة.

 

  

  شاريع استثناء الم –إندماج األعمال  2المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي
 المشتركة.

 
  

  استثناء  –قياس القيمة العادلة  – 02المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي
 نطاق المحفظة.

 
  

  العالقة بين المعيار الدولي  –إستثمارات عقارية  01معيار المحاسبة الدولي رقم
 .01والمعيار المحاسبي الدولي رقم  2إلعداد التقارير المالية رقم 

 

 
فــي الفتــرة التــي تبــدأ للشــركة تتوقــع اإلدارة أن تطبــق هــذه المعــايير، التفســيرات والتعــديالت الجديــدة فــي البيانــات الماليــة 

قــد ال يكــون لهــا التــي و  أو عنــد دخــول هــذه المعــايير والتفســيرات والتعــديالت الجديــدة حيــز التطبيــق .310ينــاير  0مــن
 في مرحلة التطبيق األولم. للشركةتأثير هام علم البيانات المالية 
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 السياسات المحاسبية ملخص بأهم -1
 

 أساس اإلعداد 1-3
، " البيانات المالية المرحلية" وبما 20ناًء علم المعيار المحاسبي الدولي رقم تم إعداد البيانات المالية الموجزة ب

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

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

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

 
تلك المستخدمة  والعرض واألساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معة يسياسات المحاسبإن ال
 .3102ديسمبر  20 في ةيالمنته لمدققة للسنةة االمالي اتالبيانفي 

 
ال تتضمن البيانات المالية الموجزة جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية للشركة ويجب 

 20 عند قراءة هذه البيانات المالية الموجزة الرجوع إلم البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في
 20المنتهية في  الثالثة اشهر. باإلضافة إلم انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة لفترة 3102ديسمبر 
 .3100ديسمبر  20تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في  3100مارس 

 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية 3111أكتوبر  03بناًء علم إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
المتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في ممتلكات، استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر 

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

 ممتلكات ومعدات 1-4
تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت االنشاء بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. وكما هو 
الحال مع أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح جاهزة لالستخدام الذي أنشأت من 

 أجله.
 

 بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في القيمة.خرى األالمعدات و  تالممتلكاتظهر 
 

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

القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداًء من الفترة المالية التي تـم 
 فيها التغيير والفترات المستقبلية.
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -1

 
 "تتمة" ممتلكات ومعدات 1-4
 

أو حذف جـزء مـن الممتلكـات والمعـدات وذلـك علـم أسـاس الفـرق بـين  استبعاديتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن 
 بهذا الفرق كربح أو خسارة. االعترافع والقيمة الدفترية لألصل ويتم متحصالت البي

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

 كانت علم النحو اآلتي:االنشاء، 
 سنوات . – 0 السيارات والمفروشات والمعدات المكتبية

 سنوات 01 – . علم ساحة حطام السيارات بالفجيرةالتحسينات 
 
 استثمارات في ممتلكات 1-1

تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها علم إيرادات تأجير و/أو لزيادة قيمتها. 
لتكلفة تكلفة إستبدال جزء من يتم قياس اإلستثمارات في ممتلكات مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن ا

اإلستثمار في الممتلكات الموجودة عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال 
بالقيمة االستثمارات في ممتلكات  يتم إدراج ،لالعتراف المبدئي تشمل التكاليف اليومية لصيانة تلك الممتلكات. الحقاً 

تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات العادلة التي 
 .في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيها

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

مستقبلية متوقعة من  اقتصاديةولم يعد هناك مزايا  االستخدامبصورة دائمة من  اقتصاديةيتوقع منها أي منافع 
في ممتلكات في األرباح أو  االستثمارات استبعادبأية خسائر أو أرباح ناتجة عن سحب أو  االعتراف. يتم ااستبعاده

 .االستبعادتي تم خاللها السحب أو الخسائر للفترة ال
 

فترة  معزز بانتهاء االستخدامفي ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في  االستثماراتيتم إجراء التحويالت من أو إلم 
في  استثماراتعند بداية عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من  أو للمالك االستخدام
ف ن التكلفة المعتبرة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التغير في  ،المالك شغلهاالم ممتلكات يممتلكات 
هذا العقار وفقًا بتسجيل الشركة  ، تقومستثمارًا عقارياا. وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك االستخدام

 .خداماالستللسياسة المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتم تاريخ التغير في 
 

 مون مستقلون.تحدد القيمة العادلة حسب سعر السوق المفتوح إستنادًا إلم التقييمات التي يجريها مقي  
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 تتمة"هم السياسات المحاسبية "ملخص بأ -1
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 1-2
يتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر اال اذا كان االستثمار في 

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

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

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

االستثمارات بأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح  منم االعتراف بتوزيعات االرباح يت
والخسائر في االرباح والخسائر عندما تحصل الشركة علم حق استالم توزيعات االرباح وفقا لمعيار المحاسبة 

 االيرادات. – 01الدولي رقم 
 

 مة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالية بالقي 1-5
في  االستثمارات ( بتصنيفلكل أداة علم حدةبشكل ال رجوع فيه ) تختارالمبدئي، يمكن للشركة أن  االعترافعند 

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

 
 :يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا 

  أو  .بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب اقتنائهاتم 

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

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

( بشكل مبدئي FVTOCI) بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى بأدوات الملكية االستثماراتيتم قياس 
كاليف المعامالت. ويتم قياسها الحقًا بقيمتها العادلة ويتم االعتراف باألرباح أو بالقيمة العادلة باإلضافة إلم ت

التغيرات حساب الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة في بنود الدخل الشامل األخرى ويتم تجميعها في 
في األرباح أو  االستثمارات استبعادند المتراكمة في القيمة العادلة. ال يتم اعادة تصنيف الربح أو الخسارة المتراكمة ع

 الخسائر.
 

مالية بالقيمة  كاستثماراتبأدوات الملكية والتي ليست بغرض المتاجرة  االستثماراتكافة  قامت الشركة بتصنيف
 العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.
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 تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية " -1
 

 "تتمة" الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 1-5
 

قيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في يتم االعتراف ب يرادات التوزيعات عن االستثمارات المالية بال
: 01األرباح والخسائر عندما تحصل الشركة علم حق استالم توزيعات األرباح وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

 اإليرادات، ما لم تكن توزيعات األرباح تشكل استرداد الجزء من تكلفة االستثمارات.
 
 ممتلكات ومعدات -2

 متلكات والمعدات موجودة داخل االمارات العربية المتحدة.جميع الم
 
 استثمارات في ممتلكات -5

 موجودة داخل االمارات العربية المتحدة.تظهر بالقيمة العادلة و جميع االستثمارات في الممتلكات 
 
 االستثمارات المالية -6

 كانت الحركة علم اإلستثمارات المالية كما يلي:
ر لفترة الثالثة اشه 

 مارس  13 المنتهية في
4132 

 للسنة المنتهية في 
 ديسمبر 20

3102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 00150105122 36232743146 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 (1305002) (235003111) السنةالفترة / إستبعادات خالل 
 0451005224 3534113544 صافي الزيادة في القيمة العادلة

   
 04050435134 37536713614 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 

   
   بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 05.4.5930 134343451 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 
 .095914512 534673440 السنة الفترة / مشتريات خالل

 (0459905112) -- السنةالفترة / إستبعادات خالل 
 3015444 330043127 صافي الزيادة في القيمة العادلة

   
 2510151.1 3336453146 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 

 
 خل دولة االمارات العربية المتحدة.جميع االستثمارات المالية موجودة دا
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 وديعة إلزامية -7

 مارس 13 
4132 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 

( من القانون اإلتحادي 03للمادة رقم )ودائع إلزامية محتفظ بها وفقًا 
 451115111 631113111 لدولة اإلمارات العربية المتحدة 3114( لسنة 4)رقم 

 
 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -4

 

 مارس  13
4132  

 ديسمبر  20
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  رهمد 

    اإلجمالي 

    مطلوبات عقود التأمين:

 4150005.10  7333453636 مطالبات مبلل عنها وغير مسددة
 45.115111  735113111 مطالبات متكبدة وغير مبلل عنها

 4459015430  7535133642 اقساط تأمين غير مكتسبة

     .02051.3521  35233573421 اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
    مسترد من معيدي التأمين

 3.53215132  1337253015 مطالبات مبلل عنها وغير مسددة
 0451105011  4136113162 أقساط تأمين غير مكتسبة

     0052095020  5531203400 حصة معيدي التأمين من مطلوبات عقود التأمين
    الصافي

 1..2.50425  1031703643 مطالبات مبلل عنها وغير مسددة 
 45.115111  735113111 مطالبات متكبدة وغير مبلل عنها

 151.95204.  5330443461 اقساط تأمين غير مكتسبة
 0434173023  925.235140 



 

  3535  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313المنتهية في المنتهية في   لفترة الثالثة اشهرلفترة الثالثة اشهر

 
 
 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -0

  

 مارس 13
4132 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 درهــم  درهـــم  
     لدى البنوك:حسابات 

 454115412  336443113  حسابات تحت الطلب  

 353025444.  5137643214  ودائع ثابتة  

 2045.14  3473411  النقد في الصندوق
 4153205944  5436133010  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 (351115111)  (431113111)  مرهونةينزل: ودائع ثابتة 
 (0251115111)  (2734123415)  اشهر 2ينزل: ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 

 0.53205944  434473312  النقد وما يعادله
 

 االمارات العربية المتحدة. دولة نوك محتفظ بها في بنوك مسجلة فيحسابات الب
 

مرهونـــة مقابـــل تســـهيالت درهـــم( مليـــوني : 3102ديســـمبر  20درهـــم ) مليـــونيبمبلـــل تتضـــمن الودائـــع الثابتـــة ودائـــع 
 (.00ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة )ايضاح رقم 

 
 

 رأس المال -31

  

 مارس 13
4132 

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة( غير مدققة()  

 درهــم درهـــم  
    

 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 
ســـــهم  051115111: 3102ســـــهم عـــــادي ) 051115111
 درهم للسهم الواحد 011عادي( بقيمة 

 

31131113111 01151115111 



 

  3636  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "الموجزة الموجزة   ليةليةالماالما  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 من البنوك استالف -33

 

 مارس 13
4132  

 ديسمبر 20
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 
    

 395.015091  4732713124 قروض
    

    استالف من البنوك يستحق السداد علم الشكل التالي:
 954115111  036113111 األولم خالل السنة

 954115111  036113111 خالل السنة الثانية

 0152015091  434713124 خالل السنة الثالثة حتم الخامسة

 4732713124  395.015091 

 (954115111)  (036113111) الموجز شهر من تاريخ بيان المركز المالي 03ينزل: مبالل تستحق خالل 

 شــهر مــن تــاريخ بيــان المركــز المــالي 03ك )مســتحق بعــد اســتالف مــن البنــو 
 0959015091  3734713124 (الموجز

 
 

قسط شهري  002علم  القرض سداد يتمحصلت الشركة علم قرض من بنك محلي لتمويل تكلفة انشاء ممتلكات. 
تمام السداد. إن هذا وحتم  3100درهم لكل منها )شاملة الفوائد( ابتداءًا من شهر مايو  1115111متساوي بمبلل 

الفجيرة، ورهن ودائع ثابته لمصلحة  الشركة السكني واالرض المقام عليها في مدينةالقرض مضمون مقابل رهن مبنم 
 وتجيير ايرادات ايجارات هذا المبنم لمصلحة البنك اضافة إلم اصدار كمبياالت من قبل الشركة.الممول البنك 

 
 صافي إيرادات أقساط التأمين -34
 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 4132 3102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 درهــم درهــم 
   

   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 09511.5001 2430263344 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (0153405909) (435013011) التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 2131553444 295.015090 

   أقساط إعادة التأمين
 (0152125091) (3431123410) أقساط إعادة التأمين

 459245341 735433057 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 (3132443444) (0150045331) 

 3951935940 4034713116 صافي إيرادات أقساط التأمين



 

  3737  ""مساهمة عامةمساهمة عامة  شركةشركة""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 للسهماألساسي  الربح -31
 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 4132 3102 
    )غير مدققة( )غير مدققة( 

 454205.14 230413445 )درهم( الربح للفترة
   

 051115111 331113111 عدد األسهم )سهم(
   

 4542 2304 الربح األساسي للسهم )درهم(
 
 

 االرباحتوزيعات  -32
% .45توزيع ارباح نقدية بنسبة العمومية للمساهمين اقرت الجمعية  3100ابريل  01ا المنعقد بتاريخ هفي اجتماع

اقرت الجمعية العمومية للمساهمين توزيع ارباح : 3102) 3102مليون درهم عن سنة  45.1من رأس المال والبالغة 
 (.3103مليون درهم عن سنة  45.1% من رأس المال والبالغة .45نقدية بنسبة 

 
إلقرار هذه التوزيعات من قبل  نظراً  3102لم يتم تعديل البيانات المالية الموجزة بتوزيعات األرباح النقدية لسنة 

 فترة الحالية.المساهمين بعد انتهاء ال



 

  3434  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 

 معلومات قطاعية -35

  31023102مارس مارس   2020لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  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  
                09511.09511.50015001  ----  09511.500109511.5001  24302633442430263344  ----  24302633442430263344  إيرادات القطاعإيرادات القطاع
  95.195.0195.195.01  050945304050945304  151025232151025232  634453753634453753  135413424135413424  131643510131643510  نتائج القطاعنتائج القطاع

  ((0514059.00514059.0))      ((330143546330143546))      تكاليف غير موزعة )بالصافي(تكاليف غير موزعة )بالصافي(
  454205.14454205.14      230413445230413445      الربح للفترةالربح للفترة

              
  31023102ديسمبر ديسمبر   2020كما في كما في   41324132مارس مارس   1313كما في كما في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  لمجموعلمجموعاا  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  
  0120125593.93.59915991  21450405.1121450405.11  94504050919450405091  2543110310625431103106  1453177304714531773047  3463463013326030133260  موجودات القطاعموجودات القطاع

  151015019151015019      334603513334603513      موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
                0005900501400059005014      2513474340725134743407      إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

  3195010594931950105949  395.015091395.015091  0495422544904954225449  4443641316444436413164  47327131244732713124  4133327314141333273141  مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع
                9504.54029504.5402      31321134543132113454      مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  30154.430154.454035403      4103141364141031413641      إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

  
 ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.



 

  3030  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  ""  تتمةتتمة" "     الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 التعامالت مع أطراف ذات عالقة -36
، أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم االساسيين همينتتضمن األطراف ذات العالقة المسا

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

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

 مارس 13  
4132 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  
     

 0504454.1  234743467  أطراف ذات عالقةمطلوب من 

 
 .221514  443610  طراف ذات عالقةألمطلوب 

 
من األطراف ذات العالقة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدًا. لم يتم أخذ أية ضمانات مقابل إن األرصدة المطلوبة 

حسابات مشكوك في تحصيلها تتعلق باألرصدة المطلوبة  عنهذه األرصدة ولم يتم ادراج اية مصاريف خالل الفترة 
 من اطراف ذات عالقة.

 
 

 التعامالت:
 

 كما يلي: الفترةطراف ذات عالقة خالل كانت التعامالت التي قامت بها الشركة مع أ
 

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   

  4132  3102 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 درهم  درهم  
     

 503.5913.  231363304  أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 

 95330  3073710  مطالبات مسددة
 
 

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



 

  4141  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 "تتمة" التعامالت مع أطراف ذات عالقة -36
 

 :ومجلس اإلدارة العليا اإلدارة تكاليف
 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  4132  3102 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  

     اإلدارة العليا:
 053295444  331033140  مزايا قصيرة األجل
 0005499  2313046  مزايا طويلة األجل

 2245.11  4213751  بدالت اجتماعات مجلس اإلدارة
 
 

 نتائج موسمية -37
 .3102و 3100مارس  20المنتهية في  الثالثة اشهرلم يتم تسجيل أية نتائج موسمية في بيان الدخل الموجز لفترة 

 
 

 المحتملةااللتزامات والمطلوبات  -34

  

 مارس 13
4132 

 ديسمبر 20 
3102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  
     

 454445.04  634413017  نخطابات ضما
 415111.  213111  التزامات رأسمالية

 
 

 قياس القيمة العادلة -30

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

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

 
 لمطفأةالقيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة ا

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

 
 أساليب التقييم واإلفتراضات لقياس القيمة العادلة

خدام أساليب التقييم واإلفتراضات المماثلة المسـتخدمة فـي يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية ب ست
 .3102 رديسمب 20إعداد البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 



 

  4343  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313ي ي لفترة الثالثة اشهر المنتهية فلفترة الثالثة اشهر المنتهية ف

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -30
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة ضمن بيان المركز المالي الموجز 
يبين الجدول التالي تحليل لألدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا لإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلم ثالثة 

 أساس امكانية تحديد القيمة العادلة:علم  2إلم  0مستويات من 
 
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.
 

 راجها في المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم إد
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 إلم بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة(.المطلوبات والتي ال ت

 
 

 )غير مدققة( 4132مارس  13
 

  المجموعالمجموع  11المستوى المستوى   44المستوى المستوى   33المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  
          

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

  33364531463336453146  ----  ----  33364531463336453146  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
          

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

  3673022346436730223464  ----  ----  3673022346436730223464  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
  737443721737443721  737443721737443721  ----  ----  إستثمارات غير مدرجةإستثمارات غير مدرجة

          
  3703640340237036403402  ----  737443721737443721  3473154361234731543612  
 



 

  4444  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""وطنية للتأمين وطنية للتأمين شركة الفجيرة الشركة الفجيرة ال

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  41324132مارس مارس   1313لفترة الثالثة اشهر المنتهية في لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 
 

 "تتمة" قياس القيمة العادلة -30

 
 )مدققة( 3102ديسمبر  20
  المجموعالمجموع  22المستوى المستوى   33المستوى المستوى   00المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  
          

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

  2510151.12510151.1  ----  ----  2510151.12510151.1  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
          

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

  0.4540253140.454025314  ----  ----  0.4540253140.454025314  إستثمارات مدرجةإستثمارات مدرجة
  454314543154015401  454315401454315401  ----  ----  غير مدرجةغير مدرجةإستثمارات إستثمارات 

          
  0415.4350240415.435024  ----  454315401454315401  0415391514404153915144  
 

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

 
 تماد البيانات المالية الموجزةاع -43

 .3100 مايو 03تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة علم إصدارها بتاريخ 


