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

  بيان الدخلبيان الدخل
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  

 2102  3131  إيضاح 

 درهم  درهم   
      

 071.031.011  35758515111  01 إيرادات أقساط التأمين 

 (22...3..20)  (4353385781)  01 حصة إعادة التأمين 

 .002.7.1.22  33657135331  01 صافي إيرادات أقساط التأمين 
      

 (.0..021.023)  (31651135353)  . إجمالي المطالبات المتكبدة

 30.123.137  851585117  . حصة اعادة التأمين

 (22..11..2.)  (1751445345)  . بدةصافي المطالبات المتك
      

 112..23.71  3556185313   إجمالي العموالت المكتسبة

 (07...30..)  (851165311)   يطرح: العموالت المتكبدة

 207..00.30  3756135818   صافي العموالت المكتسبة

 0.2..20.22  1654385883   أرباح عمليات التأمين

دارية متعلقة بأعمال التأمينمصاريف عمومية و   (23.202.307)  (3158385331)   ا 

 7.277...20  3356115661   صافي ربح التأمين
      

 .130.31..  3158175113  .0 ايرادات استثمارات واخرى
 (213..0..0)  (355535356)   تمويل مصاريف

 (.03.11..0)  (551545555)   مصاريف ادارية وعمومية غير موزعة

 (202...3.7)  --   مخصص ذمم تأمين مدينة وأخرى مشكوك في تحصيلها

 .3....0..0  3851135184  .0 الربح للسنة
      

 21  31  21 للسهم األساسي الربح 

  
  
  
  
  
  
  
  

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ تشكل جزءًا  إن اإليضاحات المرفقة



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

  الشاملالشامل  بيان الدخلبيان الدخل
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  
  
  

  3131  2102 

 درهم  درهم  

     

 .3....0..0  3851135184  الربح للسنة
     

     األخرى الشامل الدخل بنود
     بنود لن يتم اعادة تصنيفها الى االرباح أو الخسارة

بالقيمة العادلة من خالل مالية ستثمارات إ تقييم ربحصافي 
 بنود الدخل الشامل األخرى

 

4658345116  00.021.7.2 

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

 

7735655  -- 

 00.021.7.2  4755865113  األخرى للسنةالدخل الشامل بنود 

 31.021.032  6655385175  للسنةالدخل الشامل إجمالي 

 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ تشكل جزءًا  إن اإليضاحات المرفقة
 



  
  

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

    بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

ات المتراكمة في التغير 
 القيمة العادلة 

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة تقييم ممتلكات 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

        
 .021.17..1 223.1.2..2 ..00.210.0 (1.720.072.) ..0..03.13 .01.0.2.30 10.111.111 2100ديسمبر  30الرصيد كما في 

 .3....0..0 .3....0..0 -- -- -- -- -- 2102 لسنة الربح
 00.021.7.2 -- -- 00.021.7.2 -- -- -- للسنة األخرى الشامل الدخلبنود 

 31.021.032 .3....0..0 -- 00.021.7.2 -- -- -- للسنة الشامل الدخلإجمالي 
 20.111.111 -- -- -- -- -- 20.111.111 اصدار اسهم حقوق مدفوعة بالكامل للمساهمين

 -- (2....0..0) -- -- 2....0..0 -- -- (03)ايضاح  المحول الى احتياطي عام
 -- (2....0..0) -- -- -- 2....0..0 -- (03)ايضاح  المحول الى احتياطي قانوني

 20.111.111 0..0....2 0..0....2 -- -- (3.10...7.) 20.111.111 
 032.271.711 02..72.012 ..00.210.0 (.17.1.2.27) 0.3...00.0 222.323..0 011.111.111 2102ديسمبر  30الرصيد كما في 

 2...30...0 2...30...0 -- -- -- -- -- 2103لسنة  الربح
 0...21.0.7 112.700 -- 02.337..27 -- -- -- للسنة األخرى الشامل الدخلبنود 

 10...77.00 .112.73..0 -- 02.337..27 -- -- -- للسنة الشامل الدخلإجمالي 
المحول الى االرباح المستبقاه نتيجة بيع استثمارات مالية بالقيمة 

 -- (..0.222.1) -- ..0.222.1 -- -- -- العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 (1.011.111) (1.011.111) -- -- -- -- -- (.2توزيعات نقدية معتمدة )ايضاح 
 -- (..3.0...0) -- -- ..3.0...0 -- -- (03ضاح المحول الى احتياطي عام )اي

 -- (..3.0...0) -- -- -- ..3.0...0 -- (03المحول الى احتياطي قانوني )ايضاح 
 -- 0...3.0.. 0...3.0.. 0.222.1.. -- (02.131.2.2) (1.011.111) 

 31153865575 7351775311 3353155588 (3758365144) 3754135183 3351175543 31151115111 3131ديسمبر  13الرصيد كما في 
  
  
  

 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ تشكل جزءًا  إن اإليضاحات المرفقة



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

  بيان التدفقات النقدية بيان التدفقات النقدية 
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
 3131  2102 

 درهم  درهم 

     التشغيلية عملياتالالتدفقات النقدية من 
 .3....0..0  3851135184 الربح للسنة

    تعديالت:

 21.031..0  351475161 استهالك ممتلكات ومعدات

 202...3.7  -- مخصص ذمم تأمين مدينة وأخرى مشكوك في تحصيلها
 (32.207)  (45311) أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات

 02.0.1.  351135441 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 
 (.01..22)  (353375111) بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرأرباح استثمارات 

 --  (157815447) ربح اعادة تقييم استثمارات في ممتلكات
 (22..1.212)  (851165834) اخرى  ايرادات استثمارات

     213..0..0  355535356 مصاريف تمويل

 02..101..0  3151145886 التشغيليةقبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات من العمليات لنقدية التدفقات ا

 (.2..1.273)  3153115163 في موجودات عقود إعادة التأمين (الزيادةالنقص /)

 1.172.111  (3356715345) الزيادة في مطلوبات عقود التأمين)النقص(/ 

 (17...0.23)  457135173 ن مدينة وأخرىفي ذمم تأميالنقص /)الزيادة( 

 (03.720...)  557545718 أخرىتأمين دائنة و في ذمم  (النقصالزيادة /)

 270.0.2..  3358185531 العملياتالناتج من النقد 

 (707.1.2)  (4765171) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

 (213..0..0)  (355535356) فوائد مدفوعة

     ..7..2..0  3158715184 العمليات التشغيليةالناتج من نقد صافي ال
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (0.7.1.0.3)  (354165331) شراء ممتلكات ومعدات

متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل 
 --  355165718 األخرى

 (2.771.203)  (3151865115) رات بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائرشراء استثما

 .1...2.27  3858715311 متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 (20.111.111)  -- من تاريخ ايداعها أشهر 3الزيادة في استثمارات ودائع ثابتة تستحق بعد أكثر من 
 .001.13  515871 متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

 .1..13.  358145776 فائدة مقبوضة

 3.100.020  155165473 توزيعات أرباح مقبوضة

 3.000.0.1  155655576 ايراد استثمارات في ممتلكات

     (30.220.2.2)  751535541 يةاالستثمار العمليات  الناتج من /)المستخدم في(صافي النقد 

     يةالتمويلالتدفقات النقدية من العمليات 

 20.111.111  -- متحصالت من اصدار اسهم حقوق المساهمين

 (1.112.0.1)  (851485841) النقص في االستالف من البنوك

 --  (755115111) توزيعات أرباح مدفوعة
     03..01.2.0  (3555485841) الناتج من العمليات التمويلية)المستخدم في(/ النقد صافي 
     (112..02.20)  3353715684 في النقد وما يعادله الزيادة /)النقص(صافي 

     102..01.01  451585383 السنةالنقد وما يعادله في بداية 
 2.2..0..2  3753135166 (33السنة )ايضاح النقد وما يعادله في نهاية 

  
 .من هذه البيانات الماليةال يتجزأ ءًا تشكل جز  إن اإليضاحات المرفقة
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  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
  
  معلومات عامةمعلومات عامة  --33

بموجب المرسوم كشركة مساهمة عامة )"الشركة"( تأسست  الفجيرة ،عش. م. شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون لاألحكام إن الشركة خاضعة . 0.17توبر ك( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أ3رقم ) األميري

لدولة  هيئة التأمين وتنظيم أعماله إنشاء في شأن 2111 ( لسنة7رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادي 
إن عنوان الشركة المسجل هو  .(00ت رقم )تح في سجل شركات التأمينومسجلة  االمارات العربية المتحدة

  .اإلمارات العربية المتحدة -الفجيرة  211صندوق بريد 
 

 ، االمارات العربية المتحدة.ةالماليلألوراق ان اسهم الشركة مدرجة في سوق ابوظبي 
 

وتمارس  .ر األجلقصي التأمين على الحياةو بكافة أنواعه التأمين  أعمال في مزاولةنشاط الشركة الرئيسي يتمثل 
 .الشارقة و دبا ،أبوظبي ،الشركة نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بالفجيرة وفروعها في كل من دبي

 
 
 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -3
 
ر على المبالغ المدرجة و/أو اإلفصاحات الجديدة والمعدلة التي تؤث المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 3-3
 في البيانات المالية 
 

              للمرة خالل السنة الحالية بتطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة الشركةقامت 
           سبية التي تبدأ في أو بعدالصادرة من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية التي تم تطبيقها للفترة المحا األولى

 .2103يناير  0
 
  قياس القيمة العادلة 31المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

القيمىة العادلىة واالفصىاحات حىول قيىاس إطىارًا واحىدًا لقيىاس  03لتقىارير الماليىة رقىم عىداد االمعيىار الىدولي إل ينشىىء
واسع؛ تنطبق متطلبات قياس القيمة العادلىة  03لدولي إلعداد التقارير المالية رقم القيمة العادلة. إن نطاق المعيار ا

أو تسىمح  تتطلىبغير المالية التي و  األدوات المالية على كل من بنود03للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
العادلىىىة أو االفصىىىاح حىىىول قياسىىىات لتقىىىارير الماليىىىة األخىىىرى بخصوصىىىها بقياسىىىات القيمىىىة عىىىداد االمعىىىايير الدوليىىىة إل

القيمىىة العادلىىة، باسىىتثناء مىىا يتعلىىق بمعىىامالت الىىدفع علىىى أسىىاس األسىىهم التىىي تنىىدري ضىىمن نطىىاق المعيىىار الىىدولي 
، معىامالت اإليجىار التىي تنىدري ضىمن نطىاق المعيىار " الدفعات على أسىاس االسىهم"  2لتقارير المالية رقم عداد اإل

لقيمىة العادلىة ولكىن لوالقياسات التي يكون لديها بعض الجوانىب المشىابهة  "عقود االيجار" 01المحاسبي الدولي رقم 
صىىافي القيمىىة القابلىىة للتحقىىق لاايىىات قيىىاس المخىىزون أو قيمىىة االسىىتخدام لاايىىات تقيىىيم  مىىثالً ال تعتبىىر قيمىىة عادلىىة )

 انخفاض القيمة(. 
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  "تتمة""تتمة"  ول البيانات الماليةول البيانات الماليةايضاحات حايضاحات ح

  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 

 

 " تتمة "" تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -3
 
الجديدة والمعدلة التي تؤثر على المبالغ المدرجة و/أو اإلفصاحات  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 3-3
 ""تتمةتتمة""في البيانات المالية  
 
  تتمة" قياس القيمة العادلة 31المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي" 
 

بتعريىف القيمىة العادلىة علىى أنهىا السىعر الىذي قىد يىتم اسىتالمه لبيىع  03الماليىة رقىم  إلعداد التقاريريقوم المعيار الدولي 
ة منتظمىة فىي السىوق الرئيسىي )أو األكثىر مالءمىة( بتىاريخ القيىاس وفقىًا أصل ما أو دفعه لتحويل التىزام مىا ضىمن معاملى

هىي سىعر البيىع باىض  03الماليىة رقىم  إلعىداد التقىاريرألوضاع السىوق السىائدة. إن القيمىة العادلىة وفقىًا للمعيىار الىدولي 
آخىىر. كىىذلك، يشىىتمل  إذا كىىان السىىعر يمكىىن مالحظتىىه بشىىكل مباشىىر أو يىىتم تقىىديره باسىىتخدام أسىىلوب تقيىىيم عمىىاالنظىىر 

 على متطلبات افصاح شاملة. 03المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي 
 

. 2103ينىىىىاير  0مىىىن بشىىىكل مسىىىىتقبلي علىىىى أن يىىىتم تطبيقىىىىه  03الماليىىىة رقىىىىم  إلعىىىداد التقىىىىاريريىىىنص المعيىىىار الىىىىدولي 
تحتىاي إلىى تطبيىق متطلبىات اإلفصىاح المبينىة انتقالية محىددة إلىى المنشىات التىي ال  إحتياطاتباإلضافة لذلك، تم تقديم 

ت االنتقاليىة، لىم حتياطياة للفترات قبل التطبيق األولي للمعيار. وفقًا لهذه اإلدرجفي المعيار ضمن معلومات المقارنة الم
المقارنىىة عىىن فتىىرة  03الماليىىة رقىىم  إلعىىداد التقىىاريربىىرجراء أيىىة افصىىاحات جديىىدة الزمىىة وفقىىًا للمعيىىار الىىدولي  شىىركةتقىىم ال
أي تىأثير  03الماليىة رقىم  إلعىداد التقىارير. باستثناء االفصاحات االضافية، لم ينىت  عىن تطبيىق المعيىار الىدولي 2102

 .في البيانات المالية المدرجةعلى المبالغ 
 
 عرض بنود الدخل الشامل األخرى " " :3 رقم الدوليالمحاسبي  المعيار على تتعديال 

تتطلب تصنيف بنود الدخل الشامل األخرى إلى فئتين في  0على المعيار المحاسبي الدولي رقم  األساسيةالتعديالت إن 
 :جزء بنود الدخل الشامل األخرى

 بنود لن يتم تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر و . أ

 بنود من الممكن أن يتم تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر عندما تستوفي شروط معينة . ب
 

ة الدخل على بنود الدخل الشامل األخرى أن يتم توزيعها على نفس األسس. إن التعديالت لم تاير خيار تتطلب ضريب
 عرض بنود الدخل الشامل األخرى سواء قبل الضريبة أو بعد الضريبة.

 
ا عدا تم تطبيق التعديالت بأثر رجعي، وعليه، فرن عرض بنود الدخل الشامل األخرى تم تعديله ليعكس التايرات. فيم

ليس لها تأثير على األرباح أو  0إن تطبيق تعديالت المعيار المحاسبي الدولي رقم  ،تايرات العرض الموضحة أعاله
جمالي الدخل الشامل. ،الخسائر  وبنود الدخل الشامل األخرى وا 
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 علـىلـم يكـن لهـا تـأثير مـاد  التـي المطبقـة و الجديـدة والمعدلـة  المعايير الدولية إلعداد التقـارير الماليـة 3-3
 البيانات المالية

 

البيانىىات الماليىىة. إن تطبيىىق المعىىايير  ة إلعىىداد التقىىارير الماليىىة الجديىىدة والمعدلىىة التاليىىة فىىيتىىم تطبيىىق المعىىايير الدوليىى
الدوليىىىة إلعىىىداد التقىىىارير الماليىىىة الجديىىىدة والمعدلىىىة لىىىم يكىىىن لهىىىا تىىىأثير جىىىوهري علىىىى المبىىىالغ المدرجىىىة فىىىي السىىىنة الحاليىىىة 

 .محاسبية للمعامالت أو الترتيبات المستقبليةوالسنوات السابقة والتي من الممكن أن تؤثر على المعالجات ال
 
  فصاحات تعزيز اإل – األدوات المالية: إفصاحات 1المالية رقم  إلعداد التقاريرتعديالت على المعيار الدولي

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقة
  

  يستخدم السيطرة كأساس منفرد للتوحيد " الموحدة يةبيانات المالال"  01المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي، 
التطبيق  01المالية رقم  إلعداد التقاريرباض النظر عن طبيعة المنشأة المستثمر فيها. ويتطلب المعيار الدولي 

بأثر رجعي مع مراعاة تطبيق ألحكام إنتقالية معينة توفر معالجة بديلة في ظل ظروف معينة. وفقًا لذلك تم تعديل 
" اإلستثمارات  .2" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  البيانات المالية المستقلة"  21المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .01المالية رقم  إلعداد التقاريرإلصدار المعيار الدولي  في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة "
  
  ينشئ نوعين من الترتيبات المشتركة: العمليات يبات مشتركة " ترت"  00المالية رقم  إلعداد التقاريرالمعيار الدولي

لتزامات تلك األطراف في الترتيبات  والمشاريع المشتركة. يتم تمييز هذين النوعين من الترتيبات المشتركة بحقوق وا 
والمشاريع  اإلستثمارات في الشركات الزميلة"  .2المشتركة. وفقًا لذلك تم تعديل المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 .00المالية رقم  إلعداد التقارير" إلصدار المعيار الدولي  المشتركة
  
 اإلفصاح عن المصالح في المنشأت األخرى * يجمع بين متطلبات  02لتقارير المالية رقم عداد االمعيار الدولي إل

الكيانات المنظمة في معيار اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات التابعة، ترتيبات مشتركة، شركات زميلة و 
 إفصاح شامل

  
  تلاي" منهاي الممر" وبالتالي على المنشأة منافع الموظفين  – .0تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 اإلعتراف بالتايرات في التزامات وموجودات خطة المنافع المحددة عند حدوثها.
  

  التكاليف المتكبدة لتهيئة "  –المالية  إلعداد التقاريرعايير الدولية الصادر عن لجنة تفسير الم 21اإلصدار رقم
" يوضح متطلبات إحتساب تكاليف التهيئة الناشئة تنظيف موقع المنجم  المناجم السطحية في مرحلة اإلنتاي

 كيفية اإلعتراف المبدئي بالموجودات ،متضمنة وجوب اإلعتراف بتكاليف التهيئة ضمن الموجودات ،السطحي
 وقياساها الالحق.
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قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعّدلة  ر المالية المعايير الدولية إلعداد التقاري  3-1
 يتم تطبيقها بشكل مبكر

بىالتطبيق المبكىر للمعىايير والتعىديالت والتفسىيرات الجديىدة والمعدلىة التاليىة التىي تىم إصىدارها وغيىر سىارية  شىركةلم تقم ال
 :المفعول بعد

 
 ية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المال

يطبـــق للفتـــرات الســـنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

  لتوضح متطلبات ذات العالقة  –منافع الموظفين   :.0معيار المحاسبة الدولي رقم
 بكيفية ربط مساهمات الموظفين أو أطراف أخرى تتعلق بالخدمة مع فترات الخدمة.

 2102يوليو  0

  
 المتعلق بتطبيق التوجيهات  األدوات المالية: العرض 32 معيار المحاسبة الدولي رقم

 حول مقاصة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية
 2102يناير  0

  
  االفصاح عن المبالغ القابلة  – 37الدولي رقم  ةمحاسبالتعديالت على معيار

  لالسترداد

ألصل أو وحدة توليد النقد اد دالتعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالغ القابلة لالستر 
للفترة التي حدث فيها االنخفاض أو االسترداد  في القيمة. وقد قاموا بتوسيع وتوضيح 

أو  لألصل ترداداالفصاح القابلة للتطبيق عندما يتم تحديد المبالغ القابلة لالس متطلبات
 وحدة توليد النقد على أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد.

 2102يناير  0

  
  المالية  إلعداد التقاريرالصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية  20اإلصدار رقم

 فرض الجبايات –
لقد تم تطوير التفسير وذلك لمعالجة كيفية تسجيل الجبايات المفروضة التي تعتمد 

أدت على المعلومات المالية لفترة تختلف عن الفترة التي حدثت فيها المعامالت التي 
 إلى حدوث تلك الجبايات.

 2102يناير  0

  
  والمعيار  02رقم  ،01التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 إرشاد حول منشات اإلستثمار – 21المحاسبي الدولي رقم 
 2102يناير  0

  
ي أصىىىىدر مجلىىىىس معىىىىايير المحاسىىىىبة الدوليىىىىة المعيىىىىار النهىىىىائ ،2102أكتىىىىوبر  30فىىىىي 

الماليىىة رقىىم  إلعىىداد التقىىارير ير الدوليىىةياالمتعلىىق بمنشىىات اإلسىىتثمار والىىذي يعىىدل المعىى
ويعىىىرف مفهىىىوم منشىىىأة اإلسىىىتثمار فىىىي  ،21والمعيىىىار المحاسىىىبي الىىىدولي رقىىىم  02و 01

 المالية. إلعداد التقاريرالمعايير الدولية 

 

 
يناير  0للفترة التي تبدأ من  شركةفي البيانات المالية للتفسيراتها وتعديالتها  ،تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير

ن تطبيق هذه المعايير الجديدة أو عند دخولها حيز التطبيق 2102 قد ال يكون له  ،التفسيرات والتعديالت ،وا 
 .في مرحلة التطبيق المبدئي شركةتأثير جوهري على البيانات المالية لل
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 أهم السياسات المحاسبية -1
 

 معايير إعداد البيانات المالية 1-3
 قىىىانونالأحكىىىام ( ومتطلبىىىات IFRSالماليىىىة ) إلعىىىداد التقىىىارير الدوليىىىة معىىىاييرلوفقىىىًا ل داد هىىىذه البيانىىىات الماليىىىةتىىىم إعىىى

 2111لسىنة  7رقىم والقىانون اإلتحىادي  (وتعديالتىه) 2..0( لسىنة .دولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )االتحادي ل
 .هيئة التأمين وتنظيم أعمالهإنشاء في شأن 

 

 أسس إعداد البيانات المالية 1-3
والتىي يىتم  مارات فىي ممتلكىاتواإلستث األدوات المالية عداالتكلفة التاريخية، فيما  لمبدأالبيانات المالية وفقًا  إعدادتم 

 قياسها بالقيمة العادلة.
  

إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن 
، باض النظر عن ما إذا كان السعر يمكن تحقيقه معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسىوق في تىاريخ القياس

يقة مباشرة أو أكان مقدرًا بفضل أسلوب تقييم أخر. وعند تقدير القيمة العادلة ألي من الموجودات أو بطر 
ات اذا اخذ المتعاملين في أو المطلوب موجوداتبعين االعتبار تلك العوامل عند تسعير ال الشركةتأخذ المطلوبات، 

في تاريخ القياس. تم تحديد القيمة العادلة  تالسوق تلك العوامل بالحسبان عند تسعير الموجودات أو المطلوبا
الدفع على أساس معامالت  ألغراض القياس و/أو اإلفصاح في هذه البيانات المالية على ذلك األساس، باستثناء

معامالت اإليجار ضمن نطاق المعيار المحاسبي  ،2ضمن نطاق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم األسهم 
مثل صافي القيمة القابلة  القياسات التي تتشابه مع القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة عادلة،و  01 الدولي رقم

 .37المعيار المحاسبي الدولي رقم  الناتجة عن إستخداممثل  أو 2للتحقق في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

بناًء  3أو  2أو  0المالية، إلى المستوى  إضافة إلى ذلك، ُتصنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض إعداد التقارير
على مدى وضوح المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة وأهمية المدخالت بالنسبة لقياسات القيمة العادلة 

 بالكامل، وهي محددة كما يىلي:
  النشطة اق المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسو

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة في تاريخ القياس.

  إدراجها المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم
 في المستوى األول والتي يمكن مالحظتها لألصول والمطلوبات إما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

 تقاة من المدخالت غير المالحظة لألصول والمطلوبات: قياسات القيمة العادلة المسالمستوى الثالث. 
  

 .فيما يلي ملخصًا ألهم السياسات المحاسبية المتبعة
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 "تتمة" المحاسبية أهم السياسات -1

 

 عقود التأمين 1-1
  

 تعريف 3-3-0
تقوم الشركة برصدار عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين. إن عقود التأمين هي تلك العقود التي يتم بموجبها 

 تحويل مخاطر تأمين جوهرية. 
  

 اإلعتراف والقياس 3-3-2
على طول الفترة الزمنية لتاطية مخاطر عقد التأمين يتم تصنيف عقود التأمين إلى قسمين أساسيين وذلك بناًء 

 وكذلك بناًء على ثبات أو عدم ثبات الشروط المشار لها في ذلك العقد.
  

 جلعقود تأمين قصيرة األ 3-3-3
 .عقود تأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين على الممتلكاتفي تتمثل 

  

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

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

تعويض عمالء الشركة عن األضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو عن  اهلتأمين على الممتلكات يتم من خاللعقود ا
وكذلك بالنسبة للزبائن المؤمنين على ممتلكات يستخدمونها في أنشطتهم التجارية  .قيمة تلك الممتلكات التي فقدوها

المؤمن فرنه من الممكن تعويضهم عن الخسارة التي تلحق بهم نتيجة عدم إستطاعتهم إستخدام تلك الممتلكات 
 .عليها في أنشطتهم التجارية )تاطية مخاطر إنقطاع األعمال(

 

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

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

 

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

ن غير عقود تأمين والمتعلقة بأخطار ال زالت قائمة كما بتاريخ بيان المركز المالي ضمن المطلوبات كأقساط تأمي
 مكتسبة.
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 "تتمة"أهم السياسات المحاسبية  -1
 
 "تتمة"عقود التأمين  1 - 1
 
 " تتمة "عقود تأمين قصيرة اآلجل   3-3-3
 

على أساس اإللتزام المتوقع  األرباح والخسائرتسويات الخسائر المتكبدة ضمن  يتم إدراي اإلدعاءات ومصاريف
وهي تشمل التكاليف المباشرة  .لتعويض حاملي عقود التأمين أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود

حتى لو لم يتم وغير المباشرة لتسوية تلك اإلدعاءات والتي تنشأ عن وقوع أحداث حتى تاريخ بيان المركز المالي 
يتم تقدير اإللتزامات  .ال تقوم الشركة بخصم إلتزاماتها المتعلقة بالمطالبات غير المسددة .إبالغ الشركة عنها

المتعلقة بالمطالبات غير المسددة من خالل معطيات لتقييم كل مطالبة من تلك المطالبات على حدة والتي يتم 
ولتقدير التكلفة النهائية  ،غير المبلغ عنهاللمطالبات يالت اإلحصائية إبالغ الشركة عنها وكذلك بناًء على التحل

 .من الممكن أن تتأثر بعوامل خارجية )مثل قرارات المحاكم(والتي للمطالبات األكثر تعقيدًا 
 
 عقود إعادة التأمين المبرمة 3-3-2

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

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

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

 ،يتم قياس المبالغ المطلوبة من أو إلى معيدي التأمين بشكل مستمر .والتعويضات الناتجة عن عقود إعادة التأمين
  .بالقيمة المتعلقة بعقود إعادة التأمين وحسب شروط كل عقد من تلك العقود على حدة

 
حقة عن عقود إعادة التأمين ويتم اإلعتراف بها بشكل أساسي في األقساط المست مطلوبات إعادة التأمينتتمثل 

في  .موجودات إعادة التأمين بشكل دوريخسائر انخفاض قيمة تقوم الشركة بتقييم  .عند إستحقاقهاكمصاريف 
حال وجود مؤشر على خسائر إنخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفترية لها إلى 

تقوم الشركة باإلستدالل على وجود  األرباح والخسائر.للتحصيل ويتم إدراي الخسائر الناجمة ضمن القيمة القابلة 
نخفاض قيمة عقود إعادة التأمين بنفس الطريقة المستخدمة لتحديد إنخفاض قيمة الموجودات الدليل الموضوعي إل

ها مة بنفس الطريقة المستخدمة في احتسابيتم احتساب خسارة االنخفاض في القي .المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة
 هذه الموجودات المالية. لمثل
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 عقود التأمين مطلوبات  3-3-0

يتم تكوين إحتياطيات لعقود التأمين فيما يتعلق باإلدعاءات الموقوفة لكافة اإلدعاءات المبلغ عنها والاير مسددة 
تمثل أقساط  .باإلضافة لإلدعاءات المتكبدة والاير مبلغ عنها كما بذلك التاريخ ،بيان المركز الماليحتى تاريخ 

ن مطلوبات عقود التأمين الجزء الذي تم تقديره من إجمالي األقساط المكتتبة التأمين غير المكتسبة والواردة ضم
. يتم تقدير األقساط غير المكتسبة برستخدام نسىبة بيان المركز الماليوالتي تخص فترات التأمين الالحقة لتاريخ 

افي األقساط % من ص21% من صافي األقساط لفرع التأمين من أخطار النقل البري والبحىري والجوي و 20
 .لفروع التأمين األخرى على التوالي

 
وكذلك  ،اإلدعاءات المتكبدة والاير مبلغ عنها ،إن حصة إعادة التأمين فيما يخص اإلدعاءات الموقوفة أعاله

 .المالية البياناتالمكتسبة يتم تصنيفها كموجودات إعادة تأمين في غير  أقساط التأمين
 
 البوالصتكاليف اإلستحواذ على   3-3-7

إن العموالت والتكاليف الخاصة بضمان جلب عقود تأمين جديدة وتجديد عقود التأمين القائمة، والتي تتفاوت من 
 عقد إلى آخر يتم تحميلها على األرباح والخسائر عند تكبدها.

 
 تعويضات الحطام والتنازل  3-3-1

 .تنازل عند قياس اإللتزام لمقابلة اإلدعاءاتيتم األخذ في اإلعتبار العائد المتوقع من الحطام وتعويضات ال
 
 إختبار كفاية اإللتزام   .-3-3

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

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

 
 الذمم المدينة والدائنة المتعلقة بعقود التأمين  .-3-3

الوسطاء وحاملي عقود  ،بما فيها المطلوب من أو إلى الوكالء ،نة عند إستحقاقهايتم تسجيل الذمم المدينة والدائ
 .التأمين

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

 األرباح والخسائر. ضمنالدفترية لتلك الذمم ويتم إدراي الخسائر الناجمة 
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 اإليرادات اإلعتراف ب 1-4
 

 إيرادات عقود التأمين 3-2-0
عقود التأمين  المنصوص عليها تحت بنديتم قياس إيرادات عقود التأمين بموجب معايير اإلعتراف باإليرادات  

 .(3-3بند )ضمن البيانات المالية 
 

 إيرادات الفوائد  3-2-2
 .الفائدة المكتسب سعر على أساس الفترات الزمنية والمبالغ األصلية ومعدل المستحقة يتم إحتساب إيرادات الفوائد 

خالل  مهاستالتوقع اقات النقدية المستقبلية الميتمثل سعر الفائدة في معدل سعر الفائدة المستخدم في خصم التدف
 .العمر المتوقع لألصل المالي بهدف الوصول إلى صافي القيمة الدفترية لذلك األصل المالي

 

  إيرادات التوزيعات 3-2-3
 برستالم دفعات عن توزيعات األرباح.للمساهمين إيرادات التوزيعات من اإلستثمارات عندما ينشأ حق يتم تحقق 

 

 اإليجارات إيرادات 3-2-2
المؤجرة بعقود إيجار تشايلية بطريقة القسط الثابت يتم إحتساب إيرادات اإليجارات من اإلستثمارات في الممتلكات  

 .تلك العقود مدىوعلى 
 

 اإلدارية و  العمومية المصاريف 1-5
ختلفة وذلك بنسبة األقساط التأمين المللسنة على دوائر  اإلداريةو  % من المصاريف العمومية1. توزيعيتم 

 .المكتتبة منسوبة لمجموع األقساط دائرةالمكتتبة لكل 
 

 العمالت األجنبية 1-6
تظهر البيانات المالية للشركة بالعملة المسىتخدمة في البيئة اإلقتصادية التي تمارس الشركة فيها نشاطها )العملة 

  أعمال الشركة ومركزها المالي بالدرهم اإلماراتي والذي تم عرض نتائ فقدألغراض البيانات المالية  .المتداولة(
 .يعتبر العملة المستخدمة في الشركة وعملة عرض البيانات المالية

 

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

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

ال يتم إعادة تحويل البنود غير المالية بالعمالت األجنبية والتي يتم قياسها  .السائدة عند تحديد القيمة العادلة لها
 .طبقًا للتكلفة التاريخية
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 تكلفة االقتراض 1-7

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

 لارض المقام من أجله.ل
 

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

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

 
 مخصصات الموظفين 1-8
 
 خطة المساهمات المحددة 0-.-3
لموظفيها من مواطني دولة اإلمارات العربية  اإلجتماعيبالمساهمة بمخصص التقاعد والتأمين  شركةالتقوم  

 شركةوبموجبه تقوم ال، ...0لعام  (1)رقم لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإلتحادي العمل المتحدة وفقًا لقانون 
اضعة لحساب المساهمة عن موظفيها من مواطني % من إجمالي مبلغ الرواتب الخ02.0بالمساهمة بما نسبته 

 .دولة اإلمارات العربية المتحدة
 

% على 2.0و  %0بنسبة وكذلك الحكومة من مواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة  شركةيساهم موظفي ال
اعد والتأمين الوحيد بالنسبة لمخصص التق شركةإن إلتزام ال .مبلغ الرواتب الخاضعة لحساب المساهمةمن  التوالي

 األرباح والخسائر للسنة.ويتم إدراي تلك المساهمة في هو القيام بتحويل المساهمات المحددة فقط.  االجتماعي
 
 اإلجازات السنوية وتذاكر السفر  2-.-3

 يىىتم عمىىل إسىىتحقاق لإللتزامىىات المقىىدرة إلسىىتحقاقات المىىوظفين المتعلقىىة باإلجىىازات السىىنوية وتىىذاكر السىىفر بنىىاًء علىىى
 الخدمات المقدمة من قبل الموظفين المؤهلين حتى نهاية السنة.

 
 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين  3-.-3

يىىتم أيضىىًا عمىىل مخصىىص إضىىافي بكافىىة مبىىالغ مكافىىات نهايىىة الخدمىىة المسىىتحقة للمىىوظفين مىىن غيىىر مىىواطني دولىىة 
لعربيىىىة المتحىىىدة وذلىىىك علىىىى أسىىىاس مىىىدة الخدمىىىة اإلمىىىارات العربيىىىة المتحىىىدة وفقىىىًا لقىىىانون العمىىىل فىىىي دولىىىة اإلمىىىارات ا

 المتجمعة لكل موظف والراتب األساسي الذي يتقاضاه كما بتاريخ المركز المالي.
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 تتمة"" أهم السياسات المحاسبية -1
 
 ممتلكات ومعدات 1-1

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

 من أجله.
 

بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في األخرى ات المعدو  تالممتلكاتظهر 
 القيمة.

 
بطريقىة  عىدا االعمىال الرأسىمالية تحىت االنشىاء، ،األصىول الثابتىة تكلفىةيتم إحتساب اإلستهالك لمقابلىة اإلنىدثار فىي 

 ،كل سنة مراجعة مدة الخدمة المتوقعة لألصىليتم في نهاية  .مبنيًا على مدة الخدمة المتوقعة لألصلالقسط الثابت 
القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تايير في تلك التقديرات إبتداًء مىن الفتىرة الماليىة التىي 

 .الفترات المستقبليةو تم فيها التايير 
 

فىىرق وذلىىك علىىى أسىىاس ال والمعىىداتتلكىىات المممىىن  جىىزءأو حىىذف  الناتجىىة عىىن إسىىتبعادالىىربح أو الخسىىارة يىىتم تحديىىد 
 ويتم اإلعتراف بهذا الفرق كربح أو خسارة. والقيمة الدفترية لألصل البيعبين متحصالت 

 
ان مىىدة الخدمىىىة المتوقعىىة المسىىىتخدمة فىىي احتسىىىاب اسىىتهالك الممتلكىىىات والمعىىدات، عىىىدا األعمىىال الرأسىىىمالية تحىىىت 

 االنشاء، كانت على النحو اآلتي:
 

 سنوات 0 – 2 والمفروشات والمعدات المكتبيةالسيارات 
 سنوات 01 – 0 التحسينات على ساحة حطام السيارات بالفجيرة

 
 اإلستثمارات في الممتلكات 1-31 

تتمثل اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو لزيادة قيمتها. 
ي ممتلكات مبدئيًا بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال جزء يتم قياس اإلستثمارات ف

من اإلستثمار في الممتلكات الموجودة عند حدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفاء الشروط المطلوبة إلثباتها وهي 
االستثمارات في ممتلكات  يتم إدراي ،ئيلالعتراف المبد ال تشمل التكاليف اليومية لصيانة تلك الممتلكات. الحقاً 

بالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراي األرباح أو الخسائر الناتجة عن 
 .التايرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيها
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 "تتمة" اإلستثمارات في الممتلكات 1-31 
 

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

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

 
 ءهاتنبايتم إجراء التحويالت من أو إلى اإلستثمارات في ممتلكات فقط عند حدوث تايير في اإلستخدام مثبت 

بداية عقد تأجير تشايلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من إستثمارات في  أو لمالكاإستخدام 
ة للمحاسبة الالحقة تكون القيمة العادلة بتاريخ التاير في ممتلكات لعقار يشاله المالك فرن التكلفة المعتبر 

تحتسب الشركة هذا العقار وفقًا للسياسة  وفي حال أصبح العقار الذي يشاله المالك إستثمارًا عقارياً  .اإلستخدام
 .ت حتى تاريخ التاير في اإلستخدامالمدرجة ضمن الممتلكات والمعدا

 
 مون مستقلون.ق المفتوح إستنادًا إلى التقييمات التي يجريها مقي  تحدد القيمة العادلة حسب سعر السو 

 
 الملموسة إنخفاض قيمة الموجودات 1-33

في تاريخ كل بيان مركز مالي تقوم الشركة بمراجعة القيمة الحالية للموجودات الملموسة لتحديد فيما إذا كان هناك 
في حالة وجود ذلك المؤشر، فانه يتم  .ك الموجوداتأي مؤشر يدل على وجود إنخفاض في القيمة الدفترية لتل

تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للموجودات وذلك بهدف تحديد مدى الخسارة الناتجة عن إنخفاض القيمة )إن 
وجدت(. وفي حال صعوبة تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل فرديًا تقوم الشركة بتقدير القيمة المستردة لوحدة 

فرنه يتم توزيع الموجودات على وحدات توليد  ،النقد التي ينتمي لها األصل. عند وجود أسس معقولة للتوزيع توليد
النقد بشكل إفرادي وما دون ذلك فرنه يتم توزيعها على أصار مجموعة من وحدات توليد النقد بناًء على أسس 

 معقولة يمكن تحديدها.
 

القيمة قيد ة، مطروحا منها تكلفة البيع، و األعلى ما بين القيمة العادل إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة
فان التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل يتم خصمها لقيمتها  ،عند تقدير القيمة قيد اإلستخدام .اإلستخدام

المرتبطة بذلك الحالية برستخدام سعر خصم يعكس تقديرات السوق للقيمة الزمنية للنقود في ضوء المخاطر 
 .األصل
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -1
 

 "تتمة"الملموسة  إنخفاض قيمة الموجودات 1-33
 

فرنه يتم خفض  ،قدرة لألصل )وحدة توليد النقد( أقل من قيمته الدفتريةأما إذا كانت القيمة القابلة لإلسترداد الم
إن خسارة إنخفاض القيمة تحمل مباشرة  .القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( إلى القيمة التي يمكن إستردادها

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

 

يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل )وحدة توليد النقد( إلى إن تصل  ،في حال تم الحقًا إسترداد خسارة إنخفاض القيمة
ن هناك للقيمة المقدرة التي يمكن إستردادها على أن ال تكون الزيادة أعلى من القيمة الدفترية فيما لو لم يك

إن إسترداد خسارة اإلنخفاض في القيمة تدري  .إنخفاض في قيمة األصل )وحدة توليد النقد( في السنوات السابقة
وفي هذه الحالة فرن إسترداد خسارة اإلنخفاض في  ،إال إذا كان األصل قد تم إعادة تقييمه األرباح والخسائرفي 

 .القيمة يعامل كزيادة في إعادة التقييم
 

 لمخصصاتا 1-33
تؤدي ومن المحتمل ان يتم أخذ مخصصات عند وجود إلتزامات حالية )قانونية أو إجبارية( كنتيجة ألحداث سابقة، 

 تسوية تلك االلتزامات ويمكن تقدير مبلغ االلتزامات بشكل معقول.بالشركة مطالبة الى ان تكون 
 

لسداد اإللتزام كما بتاريخ بيان المركز يتم قياس المخصصات حسب أفضل التقديرات للمصروفات المستقبلية 
عند قياس المخصص المالي مأخوذًا في عين اإلعتبار أي مخاطر واحداث غير متوقعة متعلقة بااللتزام. 

باستخدام التدفقات النقدية المتوقعة لسداد االلتزام الحالي، فرن القيمة الدفترية لإللتزام تمثل القيمة الحالية لهذه 
 ية.التدفقات النقد

 

 المالية وجوداتالم 1-31
بالموجودات المالية في تاريخ التبادل والتي تتطلب إتمام عملية بيع أو شراء بناء يتم اإلعتراف وعدم اإلعتراف 

على عقود من خالل إطار زمني بناء على السوق المرتبط به، ويتم قياسها بشكل مبدئي بالقيمة العادلة، باالضافة 
يما عدا الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والتي يتم الى تكلفة المعامالت ف
 قياسها بالقيمة العادلة.

 

أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق، موجودات مالية  يتم تصنيف الموجودات المالية للشركة في أحد الفئات التالية:
جودات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى، بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر، مو 

إن تصنيف الموجودات المالية بالشكل المذكور يتم بناًء على طبيعة وهدف إقتناء تلك  وقروض وذمم مدينة.
 األولي. ا في وقت إثباتهاتصنيفهالموجودات المالية ويتم 
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -1
 

 "تتمة" المالية وجوداتالم 1-31
 

طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحتساب التكلفة المطفأة للموجودات المالية وتوزيع إيرادات الفوائد على  
معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستلمة مستقباًل  .طة بهاالفترات المرتب

لصافي القيمة  والمتوقعة خالل العمر المتوقع للموجودات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسباً 
 الدفترية عند القياس األولي.

 

للموجودات المالية ما عدا الموجودات المالية المصنفة  معدل الفائدة الفعلي يتم اإلعتراف باإليرادات بناًء على 
 كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر.

 

 النقد وما يعادله  3-03-0
ابلة يتمثل النقد وما يعادله في النقد وأرصدة الودائع تحت الطلب وأية إستثمارات قصيرة األجل ذات سيولة عالية ق

 للتحويل إلى نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر التاير في القيمة.
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر 3-03-2
يتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر اال اذا كان االستثمار في 

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

 

بتاريخ بيان المركز المالي، يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر ويتم االعتراف 
أو الخسارة. يتم تحديد القيمة العادلة كما هو مبين تجة عن اعادة القياس في الربح بأية مكاسب أو خسائر نا

 .27بايضاح 
 

في االستثمارات بأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح يتم االعتراف بتوزيعات االرباح 
زيعات االرباح وفقا لمعيار المحاسبة الدولي والخسائر في االرباح والخسائر عند تثبيت حق الشركة في استالم تو 

 االيرادات. – .0رقم 
 

 بنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  3-03-3
اإلستثمارات في  تختار بشكل ال رجوع فيه )لكل أداة على حدة( بتصنيفأن  شركةعند اإلعتراف المبدئي، يمكن لل

 صنيفتب. ال يسمح خرىالدخل الشامل األبنود كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  أدوات حقوق الملكية
 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى اذا كانت االستثمارات محتفظ بها للمتاجرة.اإلستثمارات 
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -1
 

 "تتمة" المالية وجوداتالم 1-31
 

 "تتمة" بنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  3-03-3
 

 :يتم تصنيف الموجودات المالية بارض المتاجرة إذا 
  أو  .ساسي بهدف بيعها في المستقبل القريببشكل أتم إقتنائها 

  تمثل جزء من محفظة أدوات مالية معلومة تديرها الشركة وتشتمل على نمط فعلي ألداة ماليىة تحقىق أربىاح
 .على المدى القصير

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

. باإلضافة إلى تكاليف المعامالتبالقيمة العادلة  بشكل مبدئي( FVTOCI) الملكيةأدوات اإلستثمارات ب قياسيتم 
 بنودفي في القيمة العادلة  عن التاير ناتجةال الخسائرأو  األرباحويتم االعتراف بالعادلة  ابقيمتهويتم قياسها الحقًا 

اعادة تصنيف يتم  ال .وراق الماليةألكمة في القيمة العادلة لالتايرات المترااألخرى ويتم تجميعها في الدخل الشامل 
 .األرباح أو الخسائرعند إستبعاد اإلستثمارات في المتراكمة الربح أو الخسارة 

 

بالقيمة  إلى إستثمارات مالية ليست بارض المتاجرة والتي كافة اإلستثمارات بأدوات الملكية قامت الشركة بتصنيف
 .الدخل الشامل نودالعادلة من خالل ب

 

األرباح في  المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاملاإلستثمارات ريرادات التوزيعات عن تراف بيتم اإلع
: اإليرادات .0لمعيار المحاسبة الدولي رقم  على حق إستالم توزيعات األرباح وفقاً  شركةعندما تحصل الوالخسائر 

 .ة اإلستثماراتمن تكلف تشكل استرداد الجزء حاما لم تكن توزيعات األرب
 

 القروض والذمم المدينة  3-03-2
ذمم التأمين المدينة واألخرى والتي لديها دفعات ثابتة أو يمكن تحديدها وغير المدرجة في سوق مالي نشط يتم  

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

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

 

 نخفاض قيمة الموجودات الماليةإ 3-03-0
يتم في تاريخ كل بيان مركز مالي مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية، بهدف تحديد فيما إذا كان هناك أي 

يتم تخفيض قيمة الموجودات المالية عند وجود دليل مؤشر يدل على إنخفاض قيمة تلك الموجودات المالية. 
يشير إلى تأثر  ،حصلت الحقًا لإلعتراف المبدئي بتلك الموجودات الماليةلحدث أو أحداث  ةكنتيج، موضوعي

 . التدفق النقدي المتوقع مستقباًل لتلك الموجودات المالية
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 "تتمة" المالية وجوداتالم 1-31
 

 "تتمة" إنخفاض قيمة الموجودات المالية 3-03-0
 

 إن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة من الممكن أن يشتمل على ما يلي:
 صعوبات مالية هامة يواجهها المصدر أو الطرف المقابل أو 

 ساسية أوتخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األ 

 .من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسًا أو إعادة هيكلة مالية 

 إختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية. 
 

بعض فئات الموجودات المالية، مثل ذمم التأمين المدينة، والموجودات التي ال يتم خفض قيمتها بشكل إفرادي 
لقيمة بشكل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي إلنخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة حيث يتم فحصها إلنخفاض ا

بالخبرة السابقة للشركة في تحصيل الذمم، الزيادة في عدد الدفعات المستحقة للمحفظة عن فترة السماح الممنوحة، 
 الذمم. عدم سداد تلكبإضافة إلى التايرات الملحوظة في ظروف اإلقتصاد المحلي أو الوطني والتي لها عالقة 

 

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

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

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

م الحقًا إسترداد خسارة إنخفاض القيمة وكان ذلك اإلسترداد يعود إلى وقوع حدث موضوعي بعد تاريخ في حال ت
إثبات تلك الخسارة في إنخفاض القيمىة، يتم عكس خسارة اإلنخفاض المعترف بها سابقًا من خالل األرباح 

يمة المبلغ الذي ستؤول إليه التكلفة والخسائر على أال تتجاوز القيمة المدرجة لالستثمار بتاريخ عكس اإلنخفاض ق
 المطفأة فيما لو لم يتم اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة.

 

 إلااء اإلعتراف بالموجودات المالية 3-03-7
للتدفق النقدي من تلك  عاقديةتقوم الشركة برلااء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق الت 

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

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

 .عليها سدادها
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 "تتمة" هم السياسات المحاسبيةأ -1
 
 المطلوبات المالية وأدوات الملكية المصدرة من قبل الشركة 1-34
 
 التصنيف كدين أو أداة ملكية   3-02-0

 .ألسس وجوهر الترتيبات التعاقديىةيتم تصنيف الديون وأدوات الملكية كمطلوبات مالية أو كأدوات ملكية طبقًا 
 
 أدوات الملكية  3-02-2

أدوات حقوق  .أداة الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أصول الشركة المتبقية بعد طرح جميع إلتزاماتها
 .المساهمين المصدرة من قبل الشركة يتم تسجيلها بالمبالغ المستلمة بعد طرح مصاريف اإلصدار

 
 المطلوبات المالية  3-02-3

ة العادلة بعد طرح تكاليف المعامالت فيما عدا المطلوبات المالية يتم قياس المطلوبات المالية بشكل أولي بالقيم
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر التي يتم قياسها بشكل أولي بالقيمة العادلة. ويتم قياس المطلوبات 

 الل األرباح والخسائر.عادلة من خطريقة معدل الفائدة الفعلي او بالقيمة ال باستخدامالمالية الحقًا بالتكلفة المطفأة 
 .بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر مقاسةمطلوبات مالية أية  الشركةليس لدى 

 
 المطلوبات المالية المقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة 3-02-3-0

لة من خالل كمطلوات مالية بالقيمة العاد ةفمصنأغراض المتاجرة والاير لاير إن المطلوبات المالية المحتفظ بها 
يتم  للشركةاألرباح والخسائر يتم قياسها بالتكلفة المطفأة كما في تاريخ بيان المركز المالي. إن المطلوبات المالية 

 .االستالف من البنوك وذمم تأمين دائنة واخرىقياسها بالتكلفة المطفأة متضمنة 
 

التكلفة المطفأة مستخدمًا طريقة معدل الفائدة الفعلي إن القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي تم قياسها الحقًا ب
يرادات الفوائد الاير مرسملة كجزء من تكلفة الموجودات يتم اإلعتراف بها في بيان األرباح أو الخسائر فيما عدا  ،وا 

 الذمم الدائنة قصيرة األجل عندما يكون اإلعتراف بالفوائد غير مادي.
 

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

تكاليف  ،من معدل الفائدة الفعلي )بما فيها جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة والتي تشكل جزءًا ال يتجزأ
أو )عندما يكون  ل العمر المتوقع للمطلوب الماليالمعامالت وغيرها من أقساط التأمين أو الخصومات( خال

 .مناسبًا( فترة أقصر لصافي القيمة الدفترية على اإلعتراف األولي
 
 إلااء اإلعتراف باإللتزامات المالية 3-02-3-2

 عتراف بالمطلوبات المالية فقط عندما يتم تنفيذها، إلااؤها أو إنتهاء مدتها.تقوم الشركة برلااء اإل
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -1
 
 توزيع األرباح 1-35

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

 
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4

بعمىىىل  دارةاإلقىىىوم فىىرن ذلىىىك يتطلىىب أن ت ،3للسياسىىات المحاسىىىبية كمىىىا وارد فىىي إيضىىىاح شىىىركة مىىن خىىىالل تطبيىىق ال
والتىىي ال يمكىىن تحديىىد قيمتهىىا  وبىىات فىىي البيانىىات الماليىىةحىىول القىىيم المدرجىىة للموجىىودات والمطل وافتراضىىاتتقىىديرات 

إن التقديرات واالفتراضات تعتمد على الخبرة التاريخية لإلدارة وعوامل أخرى تؤخىذ  بشكل واضح من مصادر أخرى.
لتقىىىديرات واالفتراضىىىات. مىىىن الممكىىىن أن تختلىىىف القيمىىىة الفعليىىىة للموجىىىودات فىىىي عىىىين االعتبىىىار عنىىىد القيىىىام بتلىىىك ا

 والمطلوبات عن القيمة التي تم إدراجها بناًء على تلك التقديرات واالفتراضات.
 

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

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

وفىىي رأي االدارة ال يوجىىد افتراضىىات تىىم العمىىل بهىىا مىىن المتوقىىع انهىىا  فىىي اطىىار تطبيىىق السياسىىات المحاسىىبية، فرنىىه
ستؤثر بشكل جوهري على القيم المدرجة في البيانات المالية وذلك باستثناء تلك التىي تشىتمل علىى تقىديرات كمىا هىو 

 موضح ادناه:
 

 الممتلكاتتصنيف   2-0-0
ام. هذه األحكام ضرورية للتمكن من تحديد ما إذا قامت اإلدارة خالل عملية تصنيف الممتلكات باتخاذ عدة أحك

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

عند اتخاذ حكمها، اعتمدت اإلدارة على المعايير  .والعقارات المحتفظ بها إلعادة بيعهات والمنشات والمعدا
، والمعيار 2المعيار المحاسبي الدولي رقم تصنيف الممتلكات على النحو المبين في ب المفصلة والتوجيهات المتعلقة

 حددتهالذي  الهدف من اإلستخدام بصفة خاصة،و ، 21 ، والمعيار المحاسبي الدولي رقم07المحاسبي الدولي رقم 
 .اإلدارة
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 ""تتمة اإلفتراضات المحاسبية الهامة 4-3
 

 االستثماراتتصنيف   2-0-2
كرسىىىتثمارات بالقيمىىىة العادلىىىة مىىىن خىىىالل األربىىىاح  اتتقىىىوم إدارة الشىىىركة بتصىىىنيف اإلسىىىتثمار عنىىىد االعتىىىراف المبىىىدئي 

. عنىىىىد القيىىىىام بتصىىىىنيف هىىىىذه والخسىىىىائر أو كرسىىىىتثمارات بالقيمىىىىة العادلىىىىة مىىىىن خىىىىالل بنىىىىود الىىىىدخل الشىىىىامل األخىىىىرى
لعادلىىىة مىىىن خىىىالل األربىىىاح والخسىىىائر أو بالقيمىىىة العادلىىىة مىىىن خىىىالل بنىىىود الىىىدخل رسىىىتثمارات بالقيمىىىة اك االسىىىتثمارات

هىىو منصىىوص بعىىين اإلعتبىىار الشىىروط التفصىىيلية لتحديىىد هىىذا التصىىنيف كمىىا باالخىىذ دارة تقىىوم اإل ،الشىىامل األخىىرى
بىىأن اإلسىىتثمارات قىىد تىىم األدوات الماليىىة. إن اإلدارة مقتنعىىة  – .الماليىىة رقىىم  إلعىىداد التقىىاريرالمعيىىار الىىدولي  عليهىىا

 تصنيفها بصورة مناسبة.
 
 التقديرات غير المؤكدة 4-3

والتي  غير المؤكدة كما بتاريخ بيان المركز الماليالرئيسية الخاصة بالمستقبل واإلفتراضات األخرى  التقديراتإن 
تتمثل  المالية القادمةبات خالل السنة والمطلو على قيمة الموجودات لها نسبة مخاطرة قد تتسبب بتعديل جوهري 

 فيما يلي:
 

 العادلة لإلستثمارات في ممتلكات قيمةال  2-2-0
إن أفضل دليل على القيمة العادلة هو األسعار الحالية في سوق نشط لعقارات مشابهه. في غياب هذه المعلومات، 

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

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

 
 األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات  2-2-2

اإلدارة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات، في نهاية كل فترة تقرير سنوية على  تراجع
وقد قررت اإلدارة بأن توقعات السنة الحالية ال تختلف عن  .07المعيار المحاسبي الدولي رقم النحو المبين في 

 التقديرات السابقة باالستناد إلى مراجعتها. 
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 "تتمة" التقديرات غير المؤكدة 4-3
  

 تقييم اإللتزامات الناتجة عن اإلدعاءات الموقوفة لعقود التأمين  2-2-3
بية يعتبر تقدير اإللتزامات النهائية الناتجة عن المطالبات الموقوفة لعقود التأمين على أنه أكثر التوقعات المحاس

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

قيمة المتوقعة لتكاليف المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ المطالبات المبلغ عنها بتاريخ بيان المركز المالي وال
عنها بتاريخ بيان المركز المالي. إن اإللتزام للمطالبات المبلغ عنها والتي لم يتم سدادها يتم تقديرها إستنادًا إلى 

مطالبات المسددة للفترات إستنادًا إلى ال شركة وتقديرات الشركةبلات للأ  المعلومات المتعلقة بكل مطالبة على حدة
مالي يتم إعادة تقييم تقدير  بيان مركزبلغ عنها. بتاريخ كل السابقة المتعلقة بالمطالبات المتكبدة وغير المُ 

 المطالبات لكفايتها ويتم تعديل المخصص بناًء على ذلك.
  

 إنخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة  2-2-2
ذمم التأمين المدينة، عند وجود إمكانية عدم تحصيل تلك الذمم بشكل كامل. يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من  

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

ورأي اإلدارة القانونية للشركة. يتم إثبات الفرق  2103التاريخية للشركة والدراسات التفصيلية التي تمت خالل عام 
بين المبالغ المتوقع تحصيلها والقيمة الدفترية كمصاريف في األرباح والخسائر. يتم إثبات الفرق بين المبالغ التي 

 المستقبلية والمبالغ المتوقعة في األرباح والخسائر للفترة التي يتم بها التحصيل. يتم تحصيلها فعليًا خالل الفترات
  

  إختبار كفاية اإللتزام  2-2-0
تقوم  .بيان مركز مالي يتم تطبيق إختبارات كفاية اإللتزام للتحقق من كفاية إلتزامات عقود التأمينبتاريخ كل  

المصاريف اإلدارية و  ،اإلدعاءات المستلمةو  ،نقدية التعاقدية المستقبليةالشركة برستخدام أفضل التقديرات للتدفقات ال
يتم إثبات أي  .وكذلك إيرادات اإلستثمارات من األصول التي تدعم تلك اإللتزامات وذلك بهدف تقييم كفاية اإللتزام

 .االرباح والخسائرنقص مباشرة في 
  

 تقييم اإلستثمارات غير المدرجة  2-2-7
أو القىيم العادلىة  ،بناًء علىى عمليىات التىداول األخيىرة فىي األسىواق الماليىة ،ستثمارات غير المدرجة عادةً يتم تقييم اإل

 المتوقعة من ذلك اإلستثمار بعىد خصىمها حسىب معىدل النقدية أو بطريقة التدفقات ،ألداة مالية مماثلة بصورة كبيرة
 م أخرى.أو بناء على نماذي تقيي سعر الفائدة ألداة مالية مشابهة
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  ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات  --55

 ياراتالس 

المفروشات 
والمعدات 
 المكتبية

 علىتحسينات ال
ساحة حطام 

 السيارات بالفجيرة
أعمال رأسمالية 

 وعـالمجم تحت االنشاء
 درهم درهم درهم درهم درهم 
      

      :التكلفة

 222.001..0 030.207 -- 7.0..02.10 00.701..2 2100ديسمبر  30في كما 

 0.7.1.0.3 213..00 -- 0.170.1.1 207.211 اإلضافات
 -- (.70..07) .70..07 -- -- تحويالت

 (111..10) -- -- -- (111..10) اإلستبعادات

 21.210.001 021.111 .70..07 00.020.2.0 2.0.1.101 2102ديسمبر  30في كما 

 0.2.7.003 710.111 -- 3.0.703 2.0.011 اإلضافات
 (001.000) -- -- (10.000) (2.7.111) اإلستبعادات

 3351445333 7355111 5615631 3554415181 455115531 3131ديسمبر  13في كما 
      

      اإلستهالك المتراكم:

 1.7..03.27 -- -- 01.377.221 .3.012.30 2100ديسمبر  30في كما 

 21.031..0 -- 33.3.1 0.0.3.071 113.0.3 إستهالك السنة

 (0.2.001) -- -- -- (0.2.001) اإلستبعادات

 ..02.1.7.1 -- 33.3.1 2....00.02 3.203.220 2102ديسمبر  30في كما 

 73..2.121 -- 71..07 0.2.2.020 272..11 إستهالك السنة

 (010.032) -- -- (71.211) (220.032) اإلستبعادات

 3651415338 -- 115141 3357735315 154815751 3131ديسمبر  13في كما 
      

      صافي القيمة الدفترية:

 551115884 7355111 4715371 356775848 353385757 3131ديسمبر  13في كما 

      

 300..0.71 021.111 .037.23 3.010.2.1 0.317.0.0 2102ديسمبر  30في كما 

 
 

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

 2103ديسمبر  30في كما  لتي ال تزال قيد االستخدامابالكامل و المعدات المستهلكة و لكات بلات تكلفة الممت 
 (.درهم مليون ...: 2102ديسمبر  30)درهم  مليون 1..مبلغ 
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 ستثمارات في ممتلكاتإ -6
 
  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

 .3.071.21.  8153675418  القيمة العادلة كما في بداية السنة
 --  157815447  القيمة العادلة خالل السنةالزيادة في 

  8651565855  .3.071.21. 
 

مدينة  في تينللشركة والكائن دلة لبنايتينالقيمة العاستثمارات في ممتلكات تمثل اال، 2103ديسمبر  30كما في 
 .االمارات العربية المتحدة – الفجيرة

 
على اساس تقييم تم اجراؤه  2103ديسمبر  30تم التوصل الى القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات كما في 

لتقييم االستثمارات في  يةالكافليس له عالقة بالشركة ولديه الخبرة والمؤهالت بذلك التاريخ من قبل مخمن مستقل 
  دولة االمارات العربية المتحدة.

يتم تحديد القيمة العادلىة علىى اسىاس مؤشىرات السىوق التىي يمكىن مقارنتهىا مىع اسىعار الصىفقات لممتلكىات مشىابهة. 
ألعلىى. االفضىل وا االسىتخدام اعتمىاد االسىتخدام الحىالي للممتلكىات بمثابىةتلكىات، تىم معند تخمين القيمىة العادلىة للم

  لم يكن هناك أي تايير في اسلوب التقييم خالل السنة.
 كما يلي:كانت  2103ديسمبر  30يمة العادلة كما في لقل تسلسلإن تفاصيل اإلستثمارات في ممتلكات وال

 

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 

القيمة العادلة كما 
ديسمبر  13في 

3131 
 ألف درهــــــم ألف درهــــــم رهــــــمألف د ألف درهــــــم 
     

 01..7. -- 865157 -- والمباني المقامة عليها قطع اراضي
 

 لم تكن هناك تحويالت بين المستويات خالل السنة.
 

فيما يلي إيرادات اإليجارات المتحققة للشركة من االستثمارات في ممتلكات، والتي تؤجر بعقود ايجار تشايلية، 
 المصاريف التشايلية المباشرة المتعلقة بها:بشكل سنوي، و  وتجدد

  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

 120..2.12  456155111  إيرادات اإليجارات
 (0.013.000)  (353315761)   تشايلية مباشرةمصاريف 

 3.000.0.1  155655576  (.0)ايضاح  ايراد استثمارات في ممتلكات
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 مالية إستثمارات -7

 :كانت على النحو اآلتيلشركة كما في تاريخ بيان المركز المالي المالية لستثمارات اإلإن 
  3131  2102 

 مىىدره  مــدره  
     

بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  ةمالي إستثمارات
 األخرى

    

 10...017.30  35657415386  أسهم إماراتية مدرجة
 .0..02.070  757385741  أسهم إماراتية غير مدرجة

     
  36454735136  00..2.0..33 

     إستثمارات مالية بالقيمة العادلة خالل األرباح والخسائر
 20..0.010  158385851  ارتية مدرجةإستثمارات إم

 
 :كما يليخالل السنة مالية الكانت الحركة على اإلستثمارات 

 3131 2102 

 درهىىم درهــم 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 .20.03..017 33854835811 القيمة العادلة كما في بداية السنة

 -- (8345341) إستبعادات خالل السنة
 00.021.7.2 4658345116 في القيمة العادلة صافي الزيادة

   
 33..2.0..00 36454735136 القيمة العادلة كما في نهاية السنة

   
   بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 .101.23 355755133 القيمة العادلة كما في بداية السنة
 2.771.203 3151865115 مشتريات خالل السنة
 (73.007..0) (3751135881) إستبعادات خالل السنة

 20.1.0 3485777 صافي الزيادة في القيمة العادلة
   

 20..0.010 158385851 القيمة العادلة كما في نهاية السنة
 

 جميع االستثمارات المالية موجودة داخل دولة االمارات العربية المتحدة.



  1313    ش. م. ع.ش. م. ع.  وطنية للتأمينوطنية للتأمينشركة الفجيرة الشركة الفجيرة ال

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
 وديعة إلزامية -8

  3131 2102 

 درهم درهم  
    

 ( من القانون 22للمادة رقم )وفقًا  ودائع إلزامية محتفظ بها
 ة لدولة اإلمارات العربي 2111( لسنة 7)اإلتحادي رقم   
 7.111.111 651115111 المتحدة  
 
 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -1
 

  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

     اإلجمالي 

     :مطلوبات عقود التأمين

 0.711.331.  6154335583  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 1.111.111  755115111  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 20.021..73  6651415734  اقساط تأمين غير مكتسبة

 007.020.201  31458535115  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     

     مسترد من معيد  التأمين
 .0..331..2  3553185131  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 00.1.0.232  3651835418  أقساط تأمين غير مكتسبة
 3.3..72.22  4351315413  مين من مطلوبات عقود التأمينحصة معيد  التأ

     
     الصافي

 37.272.310  1553715558  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
 1.111.111  755115111  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 33.7.7...2  5158515136  اقساط تأمين غير مكتسبة
  1155135874  .2.1.7.101 



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

  

  1313    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 

  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 

 "تتمة" مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -1
 

 :كانت كما يلي ،السنة إن التايرات في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود اعادة التأمين خالل 
  3131  2102 

 صافي  حصة إعادة تأمين  اجمالي  صافي  حصة إعادة تأمين  إجمالي  

 درهىىىىىم  درهىىىىم  درهىىىىم  درهــــم  درهــــم  درهـــــم  

             المطالبات

 31.721.200  (21.201.002)  12.173..11  1653635173  (4151175151)  8556115111  مطالبات مبلغ عنها

 0.111.111  --  0.111.111  751115111  --  751115111  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 22.721.200  (21.201.002)  12.173..2.  4153635173  (4151175151)  1356115111  المجموع في بداية السنة

 (12..2.0.0.)  ..27.722.0  (3.0..2..001)  (1855135158)  1354575141  (31151115113)  مطالبات مسددة خالل السنة

 22..11..2.  (30.123.137)  .0..021.023  1751445345  (851585117)  31651135353  الزيادة في المطلوبات

 23.272.310  (.0..331..2)  2.711.331.  4356715558  (3553185131)  6751335583  المجموع في نهاية السنة

             

 37.272.310  (.0..331..2)  0.711.331.  1553715558  (3553185131)  6154335583  مطالبات مبلغ عنها

 1.111.111  --  1.111.111  755115111  --  755115111  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 23.272.310  (.0..331..2)  2.711.331.  4356715558  (3553185131)  6751335583  المجموع في نهاية السنة

             

             أقساط تأمين غير مكتسبة

 130..2...2  (02..07.111)  1...77.000  4858115686  (3551135414)  6151355331  المجموع في بداية السنة

             

 0.7..0.20  (11..002)  0.113.073  351815141  (351185143)  151185313  الزيادة خالل السنة

 (30..2.232)  2.010.2.0  (2.212.231)  155683  351385168  (1835687)  المحرر خالل السنة

 (.0.102.32)  .0.707.00  (71..2.731)  351355611  (1815174)  151355614  (01خالل السنة )ايضاح  (النقصالزيادة /)صافي 
 33.7.7...2  (00.1.0.232)  20.021..73  5158515136  (3651835418)  6651415734  سنةالمجموع في نهاية ال

 



  1111    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 ذمم تأمين مدينة وأخرى -31
  3131  2102 

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

 :المطلوب من حملة البوالص
    

 22.137.211  3553115718  ذمم مدينة -المطلوب من حملة البوالص

 2.1.7.023  155115137  أوراق قبض اجلة ** -المطلوب من حملة البوالص

 (1.020.337)  (755435116)  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها
  3351155111  20...0.2.2 

     المطلوب من شركات تأمين و وسطاء تأمين:

 0...02.1.7  851315318  المطلوب من شركات تأمين محلية

 ..1..7.02  454815481  المطلوب من شركات تأمين أجنبية

 01.071..23  3156185751  المطلوب من الوسطاء

 (20.010.122)  (3353755133)  مخصص ذمم مدينة مشكوك في تحصيلها

  3551345441  20.271..2. 

     ذمم مدينة أخرى:

 30..0.0.7  757145137  مصاريف مدفوعة مقدمًا وأخرى

 27.221...2  4453445375  إجمالي ذمم تأمين مدينة وأخرى
 
 

 تستحقبالغ اية م 2103ديسمبر  30أوراق قبض آجلة كما في  –البوالص  يتضمن المطلوب من حملةال ** 
 (.درهم 17.0.7. :2102شهر من تاريخ بيان المركز المالي ) 02بعد 

 
ة وال يتم ئدال يتم تحميل اي فا .يوماً  71هي الممنوحة لعمالء الشركة لسداد مديونياتهم إن معدل فترة السماح 

ذمم استردادها من يتم استدراك مخصص للمبالغ غير المتوقع  الحصول على ضمانات على ذمم التأمين المدينة.
 .بناًء على الخبرة السابقةوذلك  (من اطراف حكومية )غير الذمميومًا  0.1عن عمرها  يزيدحملة البوالص التي 

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

 
  3131  2102 

 درهم  درهم  

     

 10..3.727  356585354  يوم 370 – 0.1

 3.0.001  5135613  يوم 370أكثر من 

  153515755  2.121..00 

 21..0.107  7115113  مطلوب من أطراف ذات عالقة حكومية متضمنة أعاله



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

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة"تأمين مدينة وأخرى ذمم  -31
 

 مخفضة القيمة - من حملة البولص ةالمطلوب الذمم أعمار
  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

 1.020.337  755435116  يوم 0.1أكثر من 
 

 تقوم الشركة قبل قبول أي عميل جديد بتقييم المالءة المالية لذلك العميل وتقوم بتحديد الحد اإلئتماني الذي يتم
 0: 2102مليون درهم ) 2 كما بتاريخ بيان المركز المالي بلغ رصيد أكبر عميل لدى الشركة مبلغ .منحه للعميل
% من مجموع 0ما نسبته أكثر من بشكل منفرد ( عمالء 2 :2102ين )ليعموكذلك تمثل ذمة  .مليون درهم(

 المطلوب من حملة البوالص.
 

 شكوك في تحصيلها خالل السنة كما يلي:مالذمم التأمين المدينة كانت حركة مخصص 
  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

 ..21.733.0  3857365158  بداية السنة كما في رصيدال

 0.1.3.071  --  مشكوك في تحصيلها ديونمخصص  يضاف:

 .107.30..2  3857365158  نهاية السنةكما في رصيد ال
 

ن المدينة، تأخذ الشركة بعين اإلعتبار أي تاير يطرأ على المالءة المالية بهدف تحديد قابلية تحصيل ذمم التأمي
 تركز لمخاطر االئتمانلعمالء الشركة وذلك من تاريخ نشوء الذمة حتى تاريخ بيان المركز المالي. ال يوجد 

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

 
 

 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -33
  3131  2102 

 درهم  درهم  

     لدى البنوك:حسابات 

 ....3.020  757115611  حسابات تحت الطلب   

 73..22.231  5353315777  ودائع ثابتة  

 710.020  1375586  نقد في الصندوق
 2.2..0..21  6153135166  الصندوق فيو أرصدة لدى البنوك 

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

 
مرهونة مقابل تسهيالت إئتمانية درهم(  مليون 2: 2102درهم ) مليون 2بمبلغ تتضمن الودائع الثابتة وديعة 

 (.02ممنوحة للشركة )إيضاح 



  1515    ش. م. ع.ش. م. ع.  للتأمينللتأمينشركة الفجيرة الوطنية شركة الفجيرة الوطنية 

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 رأس المال -33
  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

 :والمدفوع بالكاملالمصدر  رأس المال
( 0.111.111: 2102سىىىىىىىىىهم عىىىىىىىىىادي ) 0.111.111

 درهم للسهم الواحد 011بقيمة 

 

31151115111 

 

011.111.111 

  
 إحتياطيات -31

 
 إحتياطي قانوني 

تقوم  ،وتعديالته 2..0( لسنىة .رقم ) متطلبات قانون الشركات اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدةحسب 
ن يصل رصيد هذا اإلحتياطي أإلى  السنوي% من الربح 01تكوين إحتياطي قانوني برقتطاع ما نسبته ب الشركة

إن هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع فيما عدا تلك الحاالت التي  .المدفوعمن رأس المال  %01إلى ما نسبته 
 .حددها القانون

 
 إحتياطي عام

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

 .المساهمين وموافقة
  

  استالف من البنوك -3434
 3131  2102 

 درهم  درهم 
    

 31.0.1.133  3155485311 قروض

    
    استالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي:

 3131  2102 

 درهم  درهم 

 711.111..  156115111 األولى خالل السنة

 711.111..  156115111 خالل السنة الثانية

 3.1.133..0  3151485311 خالل السنة الثالثة حتى الخامسة

 3155485311  31.0.1.133 

 (711.111..)  (156115111) شهر من تاريخ بيان المركز المالي 02ينزل: مبالغ تستحق خالل 

 1.133...21  3151485311 شهر من تاريخ بيان المركز المالي( 02حق بعد ستماستالف من البنوك )



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

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة"استالف من البنوك  -3434
 

الى تم زيادته الحقًا مليون درهم  37 بمبلغ انشاء ممتلكات لتمويل تكلفةبنك محلي  منالشركة على قرض  حصلت
درهم لكل منها )شاملة  11.111.قسط شهري متساوي بمبلغ  003على القرض مليون درهم. سيتم سداد  70

ومبنى أرض  مقابل رهنإن هذا القرض مضمون . 2100التام، وكانت اول دفعة بشهر مايو  الفوائد( حتى السداد
إلى اضافة  لمصلحة البنكهذا المبنى ات ر اجوتجيير ايرادات ايلمصلحة البنك رهن ودائع ثابته و ، في الفجيرة

 .اصدار كمبياالت من قبل الشركة
 

% الى 1: 2102) سنوياً  %.% إلى 1من  2103تراوحت نسبة الفائدة على االستالف من البنوك خالل سنة 
 (.% سنوياً .

 
  نمخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفي -3535

 الحركة على صافي االلتزام كما يلي: كانت
  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

 202.270..  856515576  الرصيد كما في بداية السنة

 02.0.1.  351135441  يضاف: مخصص السنة )حمل على المصاريف(

 (707.1.2)  (4765171)  المدفوع خالل السنة

 701.017..  154755641  الرصيد كما في نهاية السنة

 
 وأخرىدائنة تأمين ذمم  -36
 3131  2102 

 درهم  درهم 
    

    ذمم دائنة ناتجة عن عقود تأمين واعادة تأمين:
 22..27..1  3357385711 ذمم تجارية دائنة 

 ..2.770.0  354615187 أوراق دفع **

 0.2.2...02  3457615373 المطلوب لشركات تأمين محلية

 13..0.100  1165517 أجنبية نب لشركات تأميالمطلو 

 2.712.070  457715118 احتياطي اقساط محتجزة

    :ذمم دائنة أخرى
 20..20..2  553675157 مصاريف مستحقة ومخصصات
 01.011  315511 توزيعات أرباح غير مطالب بها

 .72.30..2  458755435 ذمم دائنة أخرى
 127.137..3  4457835474 رىذمم تأمين دائنة وأخاجمالي 



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

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة" وأخرىدائنة تأمين ذمم  -36
 

لمركز ايخ بيان شهر من تار  02تستحق بعد  أية مبالغ 2103ديسمبر  30تتضمن أوراق الدفع كما في ال ** 
 درهم(. 201.111: 2102المالي )

 
تقوم الشركة بتطبيق سياسات معينة إلدارة المخاطر المالية  .يوم 1. معدل فترة السماح الممنوحة للشركة بلغ

 .خالل فترة السماحيتم سدادها التأكد من أن جميع اإللتزامات  بهدف
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -37
  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

     اجمالي اقساط التأمين المكتتبة
 313.....001  36158755611  اجمالي اقساط التأمين المكتتبة

 71..2.731  (151355614)  (.)ايضاح  التاير في اقساط التأمين غير المكتسبة
  35758515111  071.031.011 

     اقساط اعادة التأمين

 (22.223.212)  (4353385754)  ط اعادة التأميناقسا
 (.0.707.00)  1815174  (.)ايضاح  التاير في اقساط التأمين غير المكتسبة

  (4353385781)  (20..3...22) 
 .002.7.1.22  33657135331  صافي ايرادات اقساط التأمين

  
 أخرىو  ستثماراتايرادات إ -38

 3131  2102 
     درهم  درهم 

 بالقيمة العادلةة من استثمارات مالية غير محقق أرباح
 20.1.0  3485777 (1)ايضاح  من خالل األرباح والخسائر  

 أرباح من إستبعاد إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 217.323  8785136 األرباح والخسائر  

 مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود توزيعات أرباح إستثمارات
 3.100.020  155165473 امل األخرىالدخل الش  

 3.000.0.1  155655576 (7إيرادات من إستثمارات في ممتلكات )إيضاح 
 32.207  45311 استبعاد ممتلكات ومعداتأرباح 

 .1..13.  358145776 فوائد على ودائع بنكية
 --  157815447 (7ربح اعادة تقييم استثمارات في ممتلكات )ايضاح 

 011.111  15175 ىإيرادات أخر 
 3158175113  ..130.31. 
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 للسنةالربح  -31
 تحميل ما يلي:بعد  للسنة الربح تم إظهار

 3131  2102 
     درهم  درهم 

 ..01.122.1  3757145811 ينالموظف تكلفة
 21.031..0  351475161 إستهالك ممتلكات ومعدات

 272..3.23  153455641 إيجاراتمصاريف 
 

 للسهم األساسيالربح  -31
 3131  2102 
     درهم  درهم 

 .3....0..0  3851135184  درهم –للسنة  الربح
 33.333.  351115111  سهم - المتوسط المرجح لعدد االسهم

 21  31  درهم –للسهم  الربح األساسي
 
 
  لعدد االسهم القائمةللسنة على المتوسط المرجح الربح األساسي للسهم وذلك بتقسيم صافي الربح  احتسابيتم. 

  لتعكس وذلك للسنة المقارنة لعدد االسهم القائمة المتوسط المرجح للسهم و الربح االساسي  احتسابتم اعادة
 .2102سنة سهم خالل  201.111 بعددلمساهمين لسهم حقوق تأثير اصدار أ

 
 وما يعادلهالنقد  -33

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

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

  3131  2102 
 درهم  درهم  
     

(00وفي الصندوق )إيضاح  لدى البنوكأرصدة    6153135166  21..0..2.2 
 (2.111.111)  (351115111)  ودائع مرهونة

 (20.111.111)  (4351115111)  أشهر 3من بتواريخ استحقاق اكثر ع ثابتة ودائ
  3753135166  2..0..2.2 
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 عامالت مع أطراف ذات عالقةتال -33
أعضاء مجلس اإلدارة والمنشات المسيطر عليها من قبلهم ومن قبل  ،ذات العالقة المساهمين تتضمن األطراف

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

 لمطلوبوالمدرجة ضمن ا / ألطراف ذات عالقة المطلوبة منكانت األرصدة  ،بيان المركز الماليفي تاريخ كما 
جمالي االدعاءات   كما يلي: موقوفةالمن حملة البوالص وا 

  3131  2102 
 درهم  درهم  
     

 .0.112.01  353775758  مطلوب من حملة البوالص

 
 170..33  1185165  إجمالي إدعاءات موقوفة

 
 

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

 تتعلق باألرصدة المطلوبة من اطراف ذات عالقة.
 
 :عامالتتال

 :كما يلي خالل السنة كانت التعامالت التي قامت بها الشركة مع أطراف ذات عالقة
 

  3131  2102 
 درهم  درهم  
     

 12..2.1..  853135676  أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 

 202.210  3515764  مطالبات مسددة خالل السنة
 

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

 :ومجلس اإلدارة العليا اإلدارة مكافأة
  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

     اإلدارة العليا:
 01.013..2  653375337  مزايا قصيرة األجل
 271.0.3  6355155  مزايا طويلة األجل

 711.111  351515111  مخصص اجتماعات مجلس اإلدارة
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 المحتملةالمطلوبات  -31
  3131  2102 

 درهم  درهم  
     

 7.117.007  657115765  خطابات ضمان
 7.1.111  3115111  إلتزامات رأسمالية

 
 

 مخاطر التأمين -34
المتعلق بذلك  مبلغ االدعاءمين في امكانية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم التأكد من أمخاطر أي عقد تتتمثل 

 الحدث وذلك نظرًا لطبيعة عقد التأمين حيث المخاطر متقلبة وغير متوقعة.
 

فرن  ،حيث يمكن تطبيق نظرية االحتماالت للتسعير واالحتياطي ،بالنسبة لعقود التأمين المتعلقة بفئة تأمينية
تعلقة بها قد تزيد عن القيمة الدفترية المخاطر األساسية التي تواجه الشركة هي أن اإلدعاءات المتكبدة والدفعات الم

ن أحداث التأمين غير إ .إذا كانت إمكانية وخطورة اإلدعاءات أكبر من المتوقعهذا قد يحدث و  ،إللتزامات التأمين
 التقديرات قد تختلف عن االحصائيات المتعلقة بها. وعليه فرن ثابتة وتختلف من سنة ألخرى 

 
د التأمين متشابهة كلما قاربت التوقعات معدل الخسارة الفعلية. كما أن وجود أنه كلما كانت عقو  الخبرةأظهرت 

لقد قامت الشركة  تنويع في مخاطر التأمين التي يتم تاطيتها تؤدي إلى إنخفاض احتماالت الخسارة الكلية للتأمين.
يعها على أنواع التأمين بتطوير خطة إكتتاب التأمين لديها لتضمن تنويع مخاطر التأمين التي يتم تاطيتها وتوز 

المختلفة مما يساعد على تخفيض الخسائر التي قد تنت  من إدعاءات التأمين إذا ما تم التركيز على فئة تأمين 
 .معينة

 
تقوم الشركة بادارة المخاطر من خالل استراتيجيتها للتأمين، ترتيبات اعادة التأمين المناسبة والمعالجة العملية 

اتيجية التأمين تقوم على محاولة التأكد من أن مخاطر التأمين متالئمة مع نوع وقيمة للمطالبات. إن استر 
 المخاطرة، طبيعة الصناعة والمنطقة الجارافية. يتم وضع حدود للتأمين لدعم طريقة اإلختيار األفضل.

 
 تكرار ومبالغ المطالبات 22-0

فرض مبالغ يتحملها المؤمن له وكذلك تملك  ،خاطرإعادة تسعير الم ،للشركة الحق في عدم تجديد بوالص التأمين
الحق في رفض الدفعات المتعلقة بمطالبات ناتجة عن اإلختالس. كذلك يحق للشركة بموجب عقود التأمين أن 

 .تالحق أطراف أخرى لدفع جزء أو كل المطالبة
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 "تتمة" مخاطر التأمين -34

 
 "تتمة" تكرار ومبالغ المطالبات 22-0

 
وتظهر بوليصة  ،يتم التأمين على الممتلكات بالرجوع إلى قيمة إحالل الممتلكات بما فيها المحتويات المؤمن عليها

للمطالبة المقدمة عند وقوع الحدث المؤمن عليه. إن العوامل  التأمين الحد األعلى للمبلغ المطلوب تسديده نتيجة
تكلفة اإلحالل أو التعويض عن  ،الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات تتمثل في تكلفة إعادة بناء الممتلكات

ها محتويات الممتلكات وكذلك الوقت المطلوب إلعادة إستئناف األعمال المنقطعة. تقسم المخاطر التي تتعرض ل
والسرقة. إن  ،الدمار النات  عن الكوارث الجويىة ،إنقطاع األعمال ،الحريق :الممتلكات إلى أربعة أنواع هي

المخاطر الناتجة عن عقود التأمين غير مركزة في المناطق التي تمارس الشركة فيها نشاطها. كما تعمل الشركة 
 ت التجارية من خالل محفظة التأمين للشركة ككل.على الموازنة ما بين تأمين الممتلكات الشخصية والممتلكا

 
تتضمن ترتيبات إعادة التأمين زيادة التاطية وتاطية الكوارث. إن أثر ترتيبات إعادة التأمين يظهر في عدم تجاوز 

درهم في حال تقديم مطالبة من أي حامل  011.111الخسارة التي من الممكن أن تتكبدها الشركة عن مبلغ 
للشركة وحدات فنية لتقدير المطالبات تعمل على الحد من المخاطر المحيطة بالمطالبات.  منفرد.بوليصة بشكل 

تقوم هذه الوحدات بالتحقيق ورفع التوصيات بالطرق المناسبة التي من خاللها يمكن الحد من مخاطر المطالبات. 
تعديلها لتعكس أحدث المعلومات  يتم مراجعة المخاطر بشكل منفرد مرة واحدة على األقل كل ثالث سنوات ويتم

الشروط واألحكام التعاقدية وغيرها من العوامل. تقوم الشركة بردارة ومتابعة  ،القوانين الحالية ،عن الحقائق الكامنة
 تسديد أي مطالبات بشكل مبكر لتخفيض أي مخاطر قد تنت  عن تطورات غير متوقعة.

 
 ها في تقدير المطالبات المستقبليةمصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ ب 22-2

تستحق مطالبات التأمين عند وقوع الحدث المؤمن عليه. إن الشركة مسؤولة عن جميع األحداث المؤمن عليها في 
حتى إذا ما تم إكتشاف تلك الخسارة بعد إنتهاء مدة عقد التأمين. نتيجة لذلك  ،حال وقوعها خالل فترة عقد التأمين

ت تتم على فترة زمنية طويلة ولذلك يتم أخذ مخصص للمطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها. فرن تسوية المطالبا
 إن تقدير المطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها يخضع لقدر أكبر في اإلفتراضات غير المؤكدة ،بصفة عامة
 ت المتعلقة بها تكون متوفرة.تقدير تكلفة تسوية المطالبات التي تم إبالغ الشركة عنها حيث المعلوما مقارنة مع

 
حتى سنوات عديدة بعد وقوع الحادث الذي أدى إلى  للمؤمن إن المطالبات المستحقة وغير المبلغ عنها قد ال تظهر

تلك المطالبة. من الممكن أن تنت  إلتزامات كبيرة عن بعض عقود التأمين فيما يتعلق بالمطالبات المستحقة وغير 
نت  فرق كبير ما بين التقديرات األولية والنتائ  النهائية لبعض عقود التأمين وذلك بسبب هذا وقد ي ،المبلغ عنها

وجود درجة عالية من الصعوبة في تقدير تلك اإللتزامات. عند تقدير اإللتزامات الناشئة عن تكلفة المطالبات المبلغ 
 من مقدري الخسائرت المتاحة المتعلقة عين اإلعتبار المعلومابتقوم الشركة باألخذ  ،عنها وغير المدفوعة بعد

 والمعلومات المتعلقة بتكلفة مطالبات مشابهة لها في الخصائص تم تسويتها خالل الفترات السابقة.
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 "تتمة" ينمخاطر التأم -34

 
 "تتمة" مصادر التقديرات غير المؤكدة المأخوذ بها في تقدير المطالبات المستقبلية 22-2

 
يتم تقييم المطالبات الكبيرة كل حالة على حدة أو يتم تقديرها بشكل منفصل لتفادي تأثير أي تطورات وأحداث 

 متعلقة بها من التأثير على باقي المطالبات.
 

 مبالغ لتسوية المطالبات تتضمن المصاريف المباشرة الواجب دفعها إلتمام التسوية بعد خصم أيإن التكلفة المقدرة 
من تلك المطالبة. تقوم الشركة بالقيام بجميع اإلجراءات المعقولة لضمان أن لديها المعلومات  متوقع استردادها

ير مؤكدة عند تكوين مخصص اإلدعاءات المناسبة فيما يتعلق باإلدعاءات المقامة ضدها. نظرًا لألخذ بتقديرات غ
 فرنه من المحتمل أن تختلف النتيجة النهائية في تقدير اإللتزام عن اإللتزام الذي تم تقديره في المرحلة األولى.

 
 إن مبالغ مطالبات التأمين حساسة بشكل أساسي إلى القرارات والتطورات القانونية المتعلقة بها. باإلضافة لذلك فرن

أمين تخضع إلى مخاطر ظهور أنواع جديدة من المطالبات غير الظاهرة والتي لم يتم تكوين مخصص لها عقود الت
 .بيان المركز الماليكما في تاريخ 

 
وهذا يوفر درجة أكبر من  ،تقوم الشركة برتباع عدة آليات لتقدير المستوى المطلوب للمخصصاتحيثما امكن، 

ر المخصصات. إن التقديرات المستنبطة بناًء على طرق مختلفة تساعد على الفهم وتعزيز الخبرة السابقة في تقدي
توقع النتائ  الممكنة. إن أفضل آليات التقدير المختارة تأخذ في عين اإلعتبار خصائص نوع التأمين ومدى تطور 

 الحوادث لكل سنة.
 

غ عنها( تقوم الشركة برستخدام آليات عند إحتساب التكلفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة )المبلغ وغير المبل
تقدير تعتبر مزي  ما بين اإلعتماد على تقدير نسبة الخسارة والتقدير بناًء على الخبرة السابقة للمطالبات الفعلية 
برستخدام معادلة يتم اإلعتماد فيها على الخبرة السابقة للمطالبات الفعلية. إن التقدير المبدئي لنسبة الخسارة تعتبر 

ضية مهمة في آليات التقدير حيث تعتمد على الخبرة السابقة، بعد األخذ بعين اإلعتبار عوامل مثل تاير أسعار فر 
 ت خالل الفترات الزمنية السابقة.أقساط التأمين، الخبرة السوقية وتضخم المطالبا

 

 لسنة الحالية والسنة السابقة.فيما يلي تحليل مبدئي لنسب الخسارة حسب نوع المخاطر المتعلقة باألقساط المكتسبة ل
 

      2102  3131  الخطرنوع 
 %1.-10  %85-81  تأمينات السيارات

 %10-11  %45-41  تأمينات أخرى
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 "تتمة" مخاطر التأمين -34

 

 الخطوات المتبعة في تحديد اإلفتراضات 22-3
إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من المتايرات التي تؤدي إلى صعوبة تحليل حساسيتها 

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

نشاطها وكذلك  المؤمنةشركات الالقائمة. تقوم الشركة بمراجعة العقود الفردية وبخاصة في القطاع الذي تمارس به 
المتعلقة بالمطالبات والتي  تلمعلومات لوضع السيناريوهاالمطالبات الفعلية السنوية. تقوم الشركة برستخدام هذه ا

 يتم إستخدامها في تقدير العدد النهائي للمطالبات.
 

على تقييم اآللية التي تعتبر  ،يتم اإلعتماد في إختيار النتائ  المعمول بها لحوادث السنة لكل نوع من أنواع التأمين
فرن ذلك يعني أنه تم إختيار آليات مختلفة أو مزي  من  ،نةاألنسب لمالحظة التطور التاريخي. في حاالت معي

 اآلليات للحوادث الفردية أو لمجموعة من الحوادث للسنة في نفس نوع التأمين.
 

 تركز مخاطر التأمين 22-2
 أنشطتها التأمينية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. جميعتمارس الشركة 

 

 ة التأمين بالنسبة لتأمين السيارات والتأمينات األخرى فيما يلي:تتمثل مخاطر التأمين قبل وبعد إعاد
 
 2102ديسمبر  30للسنة المنتهية في  3131ديسمبر  13للسنة المنتهية في  

 
تأمينات 
 المجمــوع تأمينات أخرى السيارات

 تأمينات
 المجمىىوع تأمينات أخرى السيارات

 ألف درهم همألف در  ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 21.737.110 271..20.22 2.211.032 1153115675 3758115538 351145357 اإلجمالي
 102.732.. .2....0.7 2.303.1.0 651185156 456535136 353865141 الصافي

 
 مخاطر إعادة التأمين 22-0

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

 

تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات  ،لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين هاولتقليل تعرض
نشطة أو األة و ن الناتجة عن المناطق الجارافيامخاطر اإلئتم يزترك إعادة التأمين التي تتعامل معها ورصد

إن عقود إعادة التأمين الصادرة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه  المكونات اإلقتصادية المماثلة لتلك الشركات.
دم تمكن معيدي ونتيجة لذلك تبقى الشركة ملتزمة بالمطالبات المعاد تأمينها في حالة ع ،حملة بوالص التأمين

 .التأمين من الوفاء برلتزاماتهم وفقًا لعقود إعادة التأمين
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 حساسية أرباح وخسائر التأمين 22-7

 2103ديسمبر  30مليون درهم من أرباح الشركة للسنة المنتهية في  03.2 يات التأمينية بما يقاربتساهم العمل
مليون درهم(. ال يوجد أيىة أسباب جوهرية تستدعي اإلعتقاد بوجود تاير مادي على ربحية التأمين،  22: 2102)

 :وذلك لألسباب التالية
 

%( والتي جاءت في معظمها من نوع واحد من .2: 2102% ).2بمعدل عامة تحتفظ الشركة بنسبة مخاطر 
. إن مخاطر تأمين السيارات تم تاطيتها %(7.: 2102) %0.التأمين )تأمين السيارات( حيث نسبة اإلحتفاظ 

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

ناتجة بشكل . هذه العموالت مليون درهم( 00.2: 2102)مليون درهم  01.7 مبلغ العموالت المكتسبة صافيبلغ 
 .رئيسي من معيدي التأمين وهي تمثل مصدر دخل ثابت ومستمر للشركة

 
%( من حجم أعمال التأمين وكذلك 21: 2102% )20منخفضة تبلغ  ةمخاطر  نظرًا إلحتفاظ الشركة بنسبة

فرن الشركة تعتبر نسبة صافي الخسارة  ،عاليةنسبة االحتفاظ ال وذ في تأمين السياراتلمخاطر ل التعرض لمحدودية
( نسبة معقولة وال ترى أية أسباب قد تؤثر جوهريًا على %1.% إلى 10من : 2102% )11% إلى 70من 

 .صافي أرباح التأمين
 

 إدارة مخاطر رأس المال - 35
 :تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأسمالها فيما يلي

ت التأمين كما وردت في القانون اإلتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة اإللتزام بمتطلبات رأس مال شركا -
تقوم الشركة بردارة رأسمالها على أساس  .في شأن انشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله 2111( لسنة 7رقم )

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

 العالقة بالشركة.

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

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

به الشركة، باإلضافة إلى مطلوبات عقود التأمين. يجب اإلحتفاظ في أي وقت خالل السنة بالحد األدنى لرأس 
 )كما هو موضح في الجدول أدناه(. المال المطلوب
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 "تتمة" إدارة مخاطر رأس المال - 35
 

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

  3131  3133 
      درهم  درهم  
 011.111.111  31151115111  مجموع رأس المال المحتفظ به

 011.111.111  31151115111  الحد األدنى القانوني لرأس المال
 

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

 3131  2102 

     درهم  درهم 

 31.0.1.133  3155485311 ) أ ( المديونية

 (2.2..0..21)  (6153135166) (00 )إيضاح أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 (.01.370.22)  (1156815776) عجز المديونية عن األرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 032.271.711  31153865575 حقوق المساهمين )ب(

 --  -- نسبة صافي المديونية الى حقوق المساهمين
 

 (.02)إيضاح االستالف من البنوك في  المديونية) أ ( تتمثل 
 حتياطيات.اإلرأس المال و  علىق المساهمين حقو تشتمل )ب( 

 
 األدوات المالية -36

موجودات عقود إعادة  ،تتعرض الشركة إلى هامش من المخاطر المالية من خالل موجوداتها ومطلوباتها المالية
ية التأمين ومطلوبات عقود التأمين. إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة تتمثل في إمكانية عدم كفا

اإللتزامات الناشئة عن كل من عقود التأمين لسداد  المقبوضات المتعلقة برستثماراتها على األمد الطويل
 ،تتمثل في كل من مخاطر معدل سعر الفائدة ،واإلستثمارات. إن العناصر األكثر أهمية لهذه المخاطر المالية

 خاطر اإلئتمان.مخاطر أسعار العمالت األجنبية وم ،مخاطر أسعار أدوات الملكية
 

العمالت وأدوات الملكية حيث  ،إن تلك المخاطر تنشأ بسبب عدم وجود قيود فيما يتعلق بتاير كل من سعر الفائدة
إن المخاطر األساسية التي تتعرض لها الشركة  تتعرض جميعها إلى مخاطر عامة وخاصة نتيجة لحركات السوق.

لتزاماتها  .في مخاطر معدل سعر الفائدة ومخاطر أسعار أدوات الملكيةتتمثل  ،بسبب طبيعة إستثماراتها وا 



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

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
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 أهم السياسات المحاسبية 
الية بيان السياسات واألسس المحاسبية الهامة المتبعة بشكل تفصيلي بما حول البيانات الم 3تم في إيضاح رقم 

 فيها أسس اإلعتراف باإليرادات والمصاريف وأسس قياس كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات وأدوات الملكية.
 

 تصنيف األدوات المالية
 

 مالية موجودات
 3131ديسمبر  13

  
قروض وذمم 

 مدينة

لقيمة مالية باإستثمارات 
العادلة من خالل األرباح 

 والخسائر

استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل بنود 
 المجموع الدخل الشامل األخرى

 درهــم درهــم درهــم درهــم  
     

 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من
 072.212.127 072.212.127 -- -- األخرىخالل بنود الدخل الشامل   

 7.111.111 -- -- 7.111.111 اميةوديعة الز 
 731...22.3 -- -- 731...22.3 ذمم تأمين مدينة وأخرى

 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من 
 01...0..3 -- 01...0..3 -- خالل األرباح والخسائر  

 77..71.230 -- -- 77..71.230 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق
     
 31856315611 158385851 36454735136 37651335471 
 

 2102ديسمبر  30

  
 قروض وذمم

 مدينة

إستثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل األرباح 

 والخسائر

استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل بنود 
 المجموع الدخل الشامل األخرى

 درهىىم درهىىم درهىىم درهىىم  
     

  ة منإستثمارات مالية بالقيمة العادل
 33..2.0..00 33..2.0..00 -- -- األخرىخالل بنود الدخل الشامل   

 7.111.111 -- -- 7.111.111 وديعة الزامية
 330..27.72 -- -- 330..27.72 ذمم تأمين مدينة وأخرى

  ثمارات مالية بالقيمة العادلة منإست
 20..0.010 -- 20..0.010 -- خالل األرباح والخسائر  

 2.2..0..21 -- -- 2.2..0..21 ى البنوك وفي الصندوقأرصدة لد
     
 011.711.703 0.010..20 00..2.0..33 221.770.371 
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 "تتمة" دوات الماليةتصنيف األ

 
 المطلوبات المالية

  31313131  21022102  
        درهىىمدرهىىم  درهــمدرهــم  

 31.0.1.133 3155485311 استالف من البنوك
    127.137..3 4457835474 ذمم تأمين دائنة وأخرى

 7451315664 17.723.17. 
 
 

فىىي البيانىات الماليىة مسىىاوية تقريبىًا لقيمتهىىا إن اإلدارة تعتبىر القيمىة الدفتريىىة للموجىودات والمطلوبىات الماليىىة المدرجىة 
 العادلة.

 

 قياس القيمة العادلة
 

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

 .أسعار السوق المدرجة أسواق نشطة، بالرجوع إلى

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

 باألدوات المالية المشابهة.
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 "تتمة" قياس القيمة العادلة
 

 والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر  شركةالقيمة العادلة للموجودات المالية لل
الجىدول التىالي  يبىين. كمىا فىي تىاريخ بيىان المركىز المىاليبالقيمىة العادلىة  شىركةالماليىة لل موجوداتقياس بعض ال يتم

 :معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية
التسلسل الهرمي 
 للقيمة العادلة

أساليب التقييم 
 الت الرئيسيةوالمدخ

هامة مدخالت 
 غير قابلة للرصد

العالقة بين المدخالت 
للرصد  قابلة غير ال

 للقيمة العادلة

 
 ديسمبر 13

3131 
 ديسمبر 30

2102     
            ألف درهىىىىىىىم ألف درهــــــم 

إستثمارات في أسهم 
بالقيمة  –مدرجة 

العادلة من خالل 
بنود الدخل الشامل 

 األخرى 

أسعار العرض في  المستوى األول 017.321 3565741
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       
إستثمارات في أسهم 
 –غير مدرجة 

بالقيمة العادلة من 
خالل بنود الدخل 

 الشامل األخرى

طريقة تقييم صافي  الثالث ىالمستو  02.072 75731
الموجودات لعدم توفر 
معلومات عن السوق 

لية ومعلومات ما
مماثلة. تم تحديد قيمة 
صافي األصول بناًء 
على أحدث معلومات 
مالية تاريخية/مدققة 

 متوفرة

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي قيمة 
الموجودات للشركات 
المستثمر فيها، 
 ارتفعت القيمة العادلة

       
 استثمارات في اسهم

بالقيمة  –مدرجة 
العادلة من خالل 

 ائر األرباح أو الخس

أسعار العرض في  المستوى األول 0.017 15831
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد
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 "تتمة" قياس القيمة العادلة
 

 لقيمة العادلةلسل الهرمي لالتس
يبين الجدول التالي تحليل األدوات المالية التي يتم قياسها الحقًا على القياس المبدئي بالقيمة العادلة، مقسمة إلى 

 .القيمة العادلةامكانية تحديد على أساس  3إلى  0ثالثة مستويات من 
 المدرجة )غير المعدلة( في األسواق النشطة  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار

 للموجودات والمطلوبات المتطابقة.

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

 مباشرة )المستقاة من األسعار(.

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

 
         3131ديسمبر  13
 المجموع 1مستوى ال 3المستوى  3المستوى   
           درهــم درهــم درهــم درهــم  

 بالقيمـة العادلــة مــنموجـودات ماليــة 
                   خالل االرباح والخسائر

  01...0..013...0..3  ----  ----  01...0..013...0..3 استثمارات مدرجة
 بالقيمـة العادلــة مــنموجـودات ماليــة 

         األخرى خالل بنود الدخل الشامل
 007.123.2.7 -- -- 007.123.2.7 استثمارات مدرجة

 121..1.12 121..1.12 -- -- استثمارات غير مدرجة
 36155635316 -- 757385741 36853115876 
         

         2102ديسمبر  30
 المجموع 3المستوى  2المستوى  0المستوى   
           درهىىم درهىىم درهىىم درهىىم  

مىىىن بالقيمىىىة العادلىىىة موجىىىودات ماليىىىة 
                   الخسائرخالل االرباح و 

  20..200.010..0.010 -- -- 20..0.010 استثمارات مدرجة
موجىىىودات ماليىىىة بالقيمىىىة العادلىىىة مىىىن 

         خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 10...017.30 -- -- 10...017.30 استثمارات مدرجة

 .0..02.070 .0..02.070 -- -- استثمارات غير مدرجة
 011...0.1.7 -- 02.070..0. 021.101.102 



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

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
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 "تتمة"قياس القيمة العادلة 
 

 "تتمة" لقيمة العادلةالتسلسل الهرمي ل
 

قياسها بالقيمة . ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب خالل السنة المختلفة تلم يكن هناك أية تحويالت بين المستويا
 .لجدول أعالهفي اوبالتالي لم يتم إداري أية إيضاحات  ،العادلة

 
 تسوية المستوى الثالث لقياس القيمة العادلة

 
 كالتالي:كانت قياسها بالقيمة العادلة  التي يتمللموجودات المالية  الثالثتسوية الحركات في المستوى 

  3131  2102 
      درهىم  درهـم  

 .0..02.070  3353635158  الرصيد كما في بداية السنة
      --  (454115338)  خسائر معترف بها في بنود الدخل الشامل األخرى

  757385741  02.070..0. 
 

 مخاطر السوق
ايرات التي تطرأ على أسعار العمالت األجنبية وعلى إن نشاط الشركة يعرضها إلى مخاطر مالية متعلقة بالت

 .اتوأسعار االستثمار  معدالت أسعار الفائدة
 

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

 لم يطرأ أي تاير على مخاطر السوق التي تتعرض لها الشركة أو على الطريقة التي يتم من خاللها إدارة وقياس
 .المخاطر

 
 مخاطر أسعار تحويل العمالت األجنبية

ال يوجد مخاطر جوهرية على الشركة متعلقة بتايير أسعار تحويل العمالت حيث أن جميع الموجودات والمطلوبات 
حيث أن  ،عمالت مجلس التعاون الخليجي أو بالدوالر األمريكيو المالية متمثلة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة 

 .الدرهم ثابت مقابل تلك العمالتسعر صرف 
 

 مخاطر اإلئتمان
تشير مخاطر اإلئتمان عدم قدرة الجهات األخرى المدينة للشركة على تسديد إلتزاماتها التعاقدية والذي ينت  عنه 

 خسارة مالية للشركة.
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 "تتمة" مخاطر اإلئتمان

 
 خاطر اإلئتمان تحديدًا فيما يلي:تتعرض الشركة إلى م

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

 لص.المبالغ المستحقة من حاملي البوا -

 المبالغ المستحقة من وسطاء التأمين. -
 

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

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

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

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

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

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

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

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

يتم تجميع المخاطر اإلئتمانية المتعلقة بحاملي البوالص كأفراد وكمجموعات  .الحقاً  المشطوبةالمدينة واألرصدة 
خضاعها لنظم المراقبة المستمرة ية كبيرة متعلقة تقوم الشركة برعداد تحليل مالي عند وجود مخاطر إئتمان .وا 

 .بحاملي البوالص األفراد أو المجموعات
 

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

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

أن األطراف التعاقدية لها نفىس الخصائص إذا كانت مؤسسات متعلقة ببعضها. إن تركز مخاطر اإلئتمان الشركة ب
% من مجموع الموجودات المالية في أي وقت من السنىة. إن مخاطر اإلئتمان على األموال السائلة 31لم يتعدى 

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

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

 البيانات المالية بصافي قيمتها بعد خصم خسائر اإلنخفاض في القيمة.
 

 مخاطر السيولة
بردارة مخاطر السيولة على عاتق مجلس اإلدارة الذي أنشأ إطارًا مالئمًا إلدارة تقع المسؤولية النهائية فيما يتعلق 

للشركة. باإلضافة إلى  طويل األمد ،متوسط ،وذلك بهدف إدارة األمور المتعلقة بالتمويل قصير ،مخاطر السيولة
رحتياطيات مناسبة من خالل تقوم إدارة الشركة بردارة مخاطر السيولة من خالل اإلحتفاظ ب ،متطلبات إدارة السيولة

 المالية. تالمراقبة المستمرة للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة إستحقاق الموجودات والمطلوبا
 

على  اً يوضح الجدول التالي ملخص إلستحقاق األدوات المالية. يتم تحديد اإلستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بناء
. تقوم اإلدارة بمراقبة إستحقاق األدوات المالية بيان المركز الماليألداة المالية من تاريخ المدة المتبقية إلستحقاق ا

 بهدف التأكد من توفر السيولة المناسبة في الشركة.
 

بناًء على ترتيبات الدفعات  بيان المركز الماليفيما يلي إستحقاق الموجودات والمطلوبات المالية كما في تاريخ 
 :التعاقدية
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 "تتمة" السيولةمخاطر 
 المجمــوع يوم 165أكثر من  يوم 165 – 383 يوم 381 – 13 يوم 11 - 11 يوم 11أقل من  

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
              3131ديسمبر  13

       موجودات مالية
 36454735136 36454735136 -- -- -- -- بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 651115111 651115111 -- -- -- -- الزامية وديعة
 4351885617 -- 853675135 3351315131 3353375136 3151715477 ذمم تأمين مدينة وأخرى

 158385851 -- -- 158385851 -- -- بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر
 851385381 -- -- -- -- 851385381 بدون فوائد  –أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 
 5353315777 -- 3151115111 351115111 3353315777 -- بفوائد  –أرصدة لدى البنك وفي الصندوق 

 3851135666 1154435711 3757185361 1753675135 37154735136 37651335471 
       

              مطلوبات مالية
 4457835474 -- 3356835517 354115378 3657735163 3351315517 ذمم تأمين دائنة وأخرى

 3155485311 3151485311 458115111 354115111 356115111 8115111 استالف من البنوك
 3157315517 3851735163 458115378 3754835517 3151485311 7451315664 

              2102ديسمبر  30
              موجودات مالية

 33..2.0..00 33..2.0..00 -- -- -- -- بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 7.111.111 7.111.111 -- -- -- -- الزامية وديعة

 330..27.72 17.0.7. .31..1.02 02.720.713 .00.2.2.22 1.3.130.. ذمم تأمين مدينة وأخرى
 20..0.010 -- -- 20..0.010 -- -- بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر

 .3.121.20 -- -- -- -- .3.121.20 بدون فوائد  –أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 
 73..22.231 -- -- -- 7.111.111 73..231..3 بفوائد  –أرصدة لدى البنك وفي الصندوق 

 01.122.101 20.2.2.22. 07.220.022 1.02..31. 020.2...10. 221.770.371 
       

              مطلوبات مالية
 127.137..3 201.111 00..01.027 30..2.327 202..02.01 00.012.222 ذمم تأمين دائنة وأخرى

 31.0.1.133 1.133...21 11.111..2 2.211.111 0.711.111 11.111. استالف من البنوك
 02.312.222 02.01..202 7.127..30 02..27..00 2..221.133 17.723.17. 
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 مخاطر أسعار الفائدة 
 30كما في  القروض البنكية.و  كو لدى البنالثابتة عر الفائدة تتعلق بأسعار الفائدة على الودائع ىإن مخاطر س

% الى 0 :2102) % سنوياً 3.0% الى 1.10ر الفائدة على الودائع البنكية من اسعأ تراوحت ،2103ديسمبر 
% .الى  %1 :2102) سنوياً  %.الى  %1 من االستالف من البنوكسعر الفائدة على قد بلغ و  (% سنوياً 3.0
 .(سنوياً 

 

عن مستوى سعر الفائدة نقطة أساس  01بنسبة على االستالف من البنوك إنخفاض سعر الفائدة /  ارتفاع في حال
صافي أرباح الشركة / ارتفاع فرن أثر ذلك يتمثل في إنخفاض  ،خالل السنة وفي ظل ثبات المتايرات األخرى

 .(درهم 0...0.1 مبلغ :2102درهم ) 021.120بمبلغ  2103ديسمبر  30للسنة المنتهية في 
 

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

 طر أسعار السوقمخاإدارة 
تمىىال التاييىىر فىىي قيمىىة أدوات ماليىىة نتيجىىة للتقلبىىات فىىي أسىىعار السىىوق، والتىىي تعىىزى ألسىىباب ل هىىذه المخىىاطر احتمثىى

معرضىة لمخىاطر  شىركةم. إن الل عىاكبشىتعود إلى أداة مالية معينة أو للجهة المصدرة لها أو لسوق األوراق المالية 
ه المخىىىىاطر وذلىىىىك بتنويىىىىع علىىىىى تخفىىىىيض هىىىىذ شىىىىركةال، وتعمىىىىل درجىىىىةأدوات ماليىىىىة م يفىىىىالسىىىىوق نتيجىىىىة السىىىىتثمارها 

االستثمارات ومتابعة تطورات السوق، إضافة إلى ذلك تقوم اإلدارة بمتابعة فعالىة للعناصىر الرئيسىية التىي تىؤثر علىى 
 المالي والتشايلي للجهات المستثمر فيها. ءدااأل األسهم وحركة السوق ويشمل ذلك تحليل

 

بالزيادة أو النقص كما هو مفترض  %01 ر اإلستثمارت بنسبةاعسأ تإذا ما تاير  بيان المركز المالي،كما بتاريخ 
 :في ظل ثبات جميع المتايرات األخرىو أدناه 
 درهم( وذلك فيما يتعلق  001.0.2 :2102درهم ) 0...3.0/ ينقص بمبلغ  رن ربح الشركة سيزيدف

 من خالل االرباح والخسائر.بالقيمة العادلة مالية استثمارات ب

  وذلك فيما يتعلق درهم( مليون  0..00: 2102)مليون درهم  07نقص بمبلغ / ي يدسيز الدخل الشامل
 .األخرى من خالل بنود الدخل الشاملبالقيمة العادلة مالية باستثمارات 

 

 اإلفتراضات وطرق إختبار الحساسية 
  بيان المركز الماليتم إعداد تحليل الحساسية بناء على أسعار اإلستثمارات كما بتاريخ. 

 عن القيمة السوقية 01إذا ما زادت أو نقصت أسعار اإلستثمارات بنسبة  بيان المركز المالي،ا بتاريخ كم %
فرن أثر ذلك على أرباح أو  ،بشكل موحد لجميع اإلستثمارات وذلك في ظل ثبات جميع المتايرات األخرى

 خسائر الشركة وكذلك على حقوق المساهمين تم توضيحه فيما تقدم.

 كتاير في أسعار اإلستثمارات لتعطي تقييم واقعي حيث أن ذلك التاير من الممكن 01نسبة  تم إستخدام %
 وقوعه.
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 معلومات قطاعية -37
 :ينسيأسا نقطاعيفي الشركة أعمال ل ثمتت

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

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

ستثمارات في أوراق مالية أخرى  .المتاجرة وا 
 

              31313131ديسمبر ديسمبر   1313
  المجمـوعالمجمـوع  ماراتماراتاإلستثاإلستث  التأميــنالتأميــن  
      المجموعالمجموع  البحر البحر   الحريقالحريق  الحوادث والمسؤوليةالحوادث والمسؤولية  

                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم
                3615875561136158755611  ----  3615875561136158755611  455315763455315763  35575158343557515834  3415633513734156335137  إيرادات القطاعإيرادات القطاع

  36541756153654175615  31581751133158175113  33561156633561156611  351135546351135546  151715383151715383  885553753755115115  نتائج القطاع )صافي(نتائج القطاع )صافي(
  ((755155733755155733))            تكاليف غير موزعة )صافي(تكاليف غير موزعة )صافي(

  38511351843851135184            ربح للسنةربح للسنةالال
              

  4115135511841151355118  1175463551811754635518  16546416546455411411        موجودات القطاعموجودات القطاع
  851385381851385381            موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
  4335144538743351445387            إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

              
  3113115383515383516161  31554853113155485311  3713715611577561157711        مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع

                154755641154755641            مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  3383385657563565756333            إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

 
 .المختلفةاألعمال  اتال توجد أي معامالت بين قطاع
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              21022102ديسمبر ديسمبر   3030
  المجمىوعالمجمىوع  اإلستثماراتاإلستثمارات  التأميىىنالتأميىىن  
      المجموعالمجموع  البحريالبحري  الحريقالحريق  الحوادث والمسؤوليةالحوادث والمسؤولية  

                درهىىمدرهىىم  درهىىمدرهىىم  درهىىمدرهىىم  درهىىمدرهىىم  درهىىمدرهىىم  درهىىمدرهىىم
                313.....313001.....001  ----  313.....313001.....001  2.302.2272.302.227  03.1.2.70003.1.2.700  021.2.1.212021.2.1.212  إيرادات القطاعإيرادات القطاع

  31.130.01231.130.012  .130.31...130.31..  7.277...7.27720...20  0.0.2010.0.201  00...003.12...3.12  170.032..170.0320..0  نتائ  القطاع )صافي(نتائ  القطاع )صافي(
  ((00.230.13700.230.137))            تكاليف غير موزعة )صافي(تكاليف غير موزعة )صافي(

  .3....0..3.0....0..0            الربح للسنةالربح للسنة
              

  17...17312.33...312.33  221.207.120221.207.120  00..3...00022..3...022        موجودات القطاعموجودات القطاع
  .3.121.20.3.121.20            زعةزعةموجودات غير مو موجودات غير مو 
  317.171.3.0317.171.3.0            إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

              
  .20..20.233.02..233.02  31.0.1.13331.0.1.133  0.0.002.0.70.0.002.0.7        مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع

                701.017..701.017..            مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  1.0...1.0220.1...220.1            إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

 
 
 

 ال توجد أي معامالت بين قطاعات األعمال المختلفة.
 
 



  5757    ش. م. ع.ش. م. ع.  جيرة الوطنية للتأمينجيرة الوطنية للتأمينشركة الفشركة الف

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  31313131ديسمبر ديسمبر   1313للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 

 "تتمة"معلومات قطاعية  -37
 

 تثمارات بشكل رئيسي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.ستمارس الشركة نشاط التأمين واال
 

 توزيعات أرباح -38
% 1.0ساهمين دفع ارباح نقدية بنسبة ، اعتمدت الجمعية العمومية للم2103مارس  .2في  في االجتماع المنعقد

 .2102سنة عن مليون درهم  1.0 بمبلغمن رأس المال 
 

بنسبة على المساهمين نقدية مجلس اإلدارة توزيع أرباح اقترح ، 2102 مارس 7في اجتماعه المنعقد بتاريخ 
 .2103عن سنة  درهم مليون 1.0بمبلغ من رأس المال % 1.0

 
المساهمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي،  لموافقةخاضعة  2103سنة عن إن التوزيعات المقترحة 

 البيانات المالية.هذه وبالتالي لم يتم إدراجها ضمن المطلوبات في 
 

 البيانات الماليةإعتماد  -31
 .2102 مارس 7 ة بتاريخلقد تم إعتماد البيانات المالية من قبل مجلس اإلدار 

 


