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  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة  --الفجيرة الفجيرة 
  
  
  
 البيانات الماليةتدقيق قرير حول ت

 الـرأي
الفجيـرة  الفجيـرة  ، لشركة الفجيرة الوطنية للتـأمين ش. م. ع. ششـركة مسـاهمة ةامـةل رالشـركةرلشركة الفجيرة الوطنية للتـأمين ش. م. ع. ششـركة مسـاهمة ةامـةل رالشـركةرقمنا بتدقيق البيانات المالية المرفقة 

ٍ  مو  بيانوات الوداٍ، الوداٍ  2016ديسومبر  31والتي تتكوو  مو  بيوا  المراوم الموالي اموا فوي  اإلمارات العربية المتحدةاإلمارات العربية المتحدة واو
لمساهمي ، والتدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ، وملاص للسياسات المحاسبية الهامة، الشامٍ، التغيرات في حقوق ا
يضاحات تفسيرية أارى.  وا 

 

لشــركة الفجيــرة لشــركة الفجيــرة تظهووور ورووورد ـادلوووة، موو  وميووا النووواحي الووهريوووة، الوضووا المووالي المرفقووة فووي رأينوووا، أ  البيانوووات الماليوووة 
وأدائهووا المووالي، وتوودفقاتها النقديووة للسوونة المنتهيووة بووذلك  2016ديسوومبر  31امووا فووي  الفجيــرةالفجيــرة  ––الوطنيــة للتــأمين ش. م. ع. الوطنيــة للتــأمين ش. م. ع. 

 التاريخ وفقًا للمعايير الدولية إلـداد التقارير المالية.
 

 أساس الرأي

ذا التقريوور هوو فووي موضووحة ورووورد أشوومٍ المعووايير تلووك وموووو  إ  مسوولولياتنا .لقوود قمنووا بتوودقيقنا وفقووًا للمعووايير الدوليووة للتوودقيق
د السلوك لوفقًا  الشراةـ   مستقلو   نح . "المالية البيانات تدقيق حول مدقق الحساوات اتمسلولي" ضم  قسم األاالقي قوـا

ووفقووًا للمتبلوووات األاالقيووة األاوورى  األاالقووي الدوليووة للمحاسووبي الرووادرد ـوو  مولووي معووايير السوولوك للمحاسووبي  المهنيووي  
. األاورى  األاالقيوة ومسولولياتنا قمنوا والوفوا  ولقود نات المالية للشراة فوي دولوة اإلموارات العر يوة المتحودد.المتعلقة بتدقيقنا للبيا

 نعتقد أ  بّينات التدقيق الثبوتية التي حرلنا ـليها اافية ومناسوة لتوفر أساسًا لرأينا حول التدقيق.
 

 أمور التدقيق الرئيسية
فوي توودقيقنا للبيانوات الماليووة ابيوورد أهميوة  ذاتموور التوي، وحسوو  حامنوا المهنووي، اانوت إ  أموور التودقيق الرئيسووية هوي تلووك األ

حووول هووذ   رأينووا تكوووي  واووذلك ـنوود ااووٍ، الماليووة للبيانووات توودقيقنا سووياق فووي الرئيسووية أمووور التوودقيق تنوواولتووم  للفتوورد الحاليووة.
ننا ال نبدي ،لبيانات الماليةا  .األمورهذ  حول  منفرالً  رأياً  وا 
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 "تتمة"  أمور التدقيق الرئيسية
 

 قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية التدقيق التي أةمالكيف تناولت  أمور التدقيق الرئيسية
 ستثمارات في ممتلكاتاييم تق
 

وشواٍ مبودئي ت في ممتلكوات الشراة وقياي استثماراتقوم 
فوي ستثمارات اعد االـتراف األولي، يتم قياي وو .والتكلفة

مقيموووووووي  الشوووووووراة ادم تتسووووووو. والقيموووووووة العادلوووووووةممتلكوووووووات 
 اارويي  لتقييم القيمة العادلة لهذ  الممتلكات.

 
يتبلووووووو  أحاوووووووام تقيووووووويم اإلسوووووووتثمارات فوووووووي ممتلكوووووووات إ  

الاوارويي .  م  قبٍ اإلدارد والمقيموي  ووهريةوافتراضات 
قوووود ينووووتد ـوووو  ووووووود تقووووديرات وأحاووووام رئيسووووية مرووووحووة 
بتغير في فرضيات التقييم المستادمة أابا  ووهرية فوي 

 التقييم.
 

الممتلكووووات موووو  أمووووور التوووودقيق قمنووووا واـتوووووار تقيوووويم هووووذ  
وتقوووووديرات  نظووووورًا لمووووا تشوووووتمٍ ـليوووو  مووووو  أحاووووامالرئيسووووية 
 ووهرية.

 

 
 

سوتثمارات فوي ممتلكوات لتقيويم اإل ي مقيمي  اوارويبتعيي   شراةقامت ال
 بهدف تحديد القيمة العادلة.

 
مووووال التوووودقيق الااّرووووة بنووووا، قمنووووا بتقيوووويم افووووا د ومقوووودرد  اوووووم  موووو  ـأ

ية المقيمي  الاارويي ، وقمنا والتأكد  م  ملهالتهم المهنية.  وموضـو
 

 مراوعة معقولية التقييم م  النواحي التالية:و قمنا ايضاً 
  ات فتراضووووووواإلموووووودى مال موووووووة و فووووووي التقيووووووويم ة المسوووووووتادمالبوووووورق

 الرئيسية، و

 ومالئمة المداالت المستادمة لتحديد القيمة العادلة دقة. 
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 "تتمة"  أمور التدقيق الرئيسية
 

 التدقيق التي قمنا بها أمور التدقيق الرئيسية ةمالأكيف تناولت  أمور التدقيق الرئيسية
 تقييم مطلوبات ةقود التأمين وموجودات ةقود إةادة التأمين

، بلغت مبلووات ـقود التأمي  2016ديسمبر  31اما في 
ادد التأمي  اما هو مبي  في إيضاح  وووداتوم حول  9ـقود ـإ

درهم ـلى  مليو   91درهم و  مليو   228مبلغ  البيانات المالية
 التوالي.

 
و  3ما هو مبي  في إيضاح رقم يتبل  تقييم هذ  المبلووات ا

دد م  اإلفتراضات ،4 تتضم    اإلدارد. م  قبٍ أحاام مهنية ـو
ادد التأمي  الموالغ ا إستالمها  لتي يحق للشراةمووودات ـقود ـإ

ادد التأمي ، ووالتحديد، حرة معيد التأمي  م   وموو  ـقود ـإ
 م  قبٍ الشراة.ـقود التأمي  المسولة  مبلووات

 
تند ـلى ينببق ذلك ورورد اارة ـلى تلك المبلووات التي تس

التي تتضم  التكلفة النهائية  يات الفنيةأفضٍ التقديرات لإلحتياب
في تاريخ معي ، سوا  المبلغ للمبالوات المتكبدد وغير المسددد 

 ا اتاو غير المبلغ ـنها، وتكلفة تنفيذ اإلدــنها 
 دارد والابير االكتواري تقوم اإل .والماررات الفنية ذات الرلة

ة م  األسالي  لتحديد تلك  الااروي المستقٍ بإستادام مومـو
الماررات. تتضم  هذ  األسالي  ـدد م  اإلفتراضات 
الرريحة أو الضمنية المتعلقة ومبلغ ونموذج تسوية المبالوات 

فتراضات م  المما  ا  في هذ  اال التغييراتالمتوقعة. إ  
 تلدي الى فروقات مادية في تقييم هذ  المبلووات.

 
ال ، ا توار تقييم نتيوة لوميا العوامٍ المذاورد ـأ مبلووات تم ـإ

ادد التأمي  ـقود التأمي  م  امور التدقيق  وموووات ـقود ـا
 الرئيسية.

 

 
 ما يلي:ـلى  إشتملت إورا ات التدقيق التي قمنا بها

  لومات المقدمة م  قبٍ الشراة ما المستندات المعممد.عالمااتوار 
 وووووورا ات  عالووووووة اإلدـووووا ات المسووووتلمةتقيوووويم وااتوووووار ـمليووووات م وا 

 .في الشراة حديد اإلحتيابي للحاالت الماتلفةت
  تقيوووويم وااتوووووار الضووووواوم األساسووووية المرووووممة للتأكوووود موووو  روووودقية

 .ةكتوارياإلحتيابيات اال ـملية إحتسا المعلومات المستادمة في 
  فحص ـينات إلحتيابي المبالوات م  االل مقارنة المبلغ المقدر

للحالوووة موووا الوثوووائق المناسووووة، مثوووٍ تقوووارير ابووورا  تقووودير الاسوووائر 
ادد التأمي ، قود ـإ  إلخ. والتأكيدات المستلمة م  المحاميي  ـو

 
 ، فإننا:ي ومساـدد ابرائنا االكتواريو واإلضافة إلى ذلك، 

 كوود ممووا إذا اانووت النتووائد مالئمووة أمراوعووة الالممووة للتبووإورا  ال منوواق
 لإلفراح المالي.

 ود  الابورا   اإلكتوواريي  الاوارويي  مراوعة التقرير االكتواري الوذي ـأ
لشوووووووراة والعمليوووووووات الحسوووووووابية األساسوووووووية لهوووووووذ  ـووووووو  اي  المسوووووووتقل

 الووان  التالية:م  اإلحتيابيات، اارة 
 ادمة )أفضٍ الممارسات المست حتسا مدى مال مة نهد وبرق اإل

 اإلكتوارية(
  مراوعة اإلفتراضات 
 الحساسيات لإلفتراضات الرئيسية 
 تحليٍ الماابر 
  الثوات في التببيق م  فترد ألارى 
 د المالية والرياضية  التببيق العام للقوـا
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 معلومات أخرى 
. لقوود حروولنا ـلووى للشووراةإ  اإلدارد هووي المسوولولة ـوو  المعلومووات األاوورى. تتكووو  المعلومووات األاوورى موو  التقريوور السوونوي 

تقرير مولي اإلدارد قبٍ تاريخ تقرير مدقق الحساوات وم  المتوقوا الحروول ـلوى وواقي المعلوموات المتعلقوة ووالتقرير السونوي 
 معلومات األارى ال تتضم  البيانات المالية وتقرير مدقق الحساوات حولها.وعد ذلك التاريخ. إ  ال

 
 .حولهاإ  رأينا حول البيانات المالية ال يغبي المعلومات األارى، ونح  ال نبدي أي شاٍ م  أشاال التأكيد أو اإلستنتاج 

 
وموات األاورى، ومو  اوالل ذلوك نقووم بتقودير فيموا إذا وليتنا أ  نقووم وقورا د المعلل فيما يتعلق بتدقيقنا للبيانوات الماليوة، فوإ  مسو

وشواٍ وووهري موا البيانوات الماليوة أو موا المعلوموات التوي حرولنا ـليهوا أثنوا  قيامنوا  متوافقوةاانت المعلوموات األاورى غيور 
ابوا  ووهريوة أ  هنواك أ األـمال التوي قمنوا بهوا إلوىاالل الرنا م  إذا ما  أو أنها تحتوي ـلى أابا  ووهرية.والتدقيق، 

 ليي لدينا أي شي  لإلوالغ ـن  بهذا الاروص.هذا و في المعلومات األارى، فإننا مبالبو  واإلوالغ ـ  تلك الحقيقة. 
 

القوائمي  ـنود قيامنوا وواإلبالل ـليو ، فإنو  يتعوي  ـلينوا إابوار للشوراة ووود أابا  ماديوة فوي التقريور السونوي ما تبي  لنا إذا 
 .بذلك ـلى الحوامة

 
 ن بالحوكمة حول البيانات الماليةيات اإلدارة والمكلفيسؤولم

رضوها وروورد ـادلوة وفقوًا للمعوايير الدوليوة إل داد هذ  البيانات المالية ـو لتقوارير الماليوة وبوًقوا ـوداد اإ  اإلدارد مسلولة ـ  ـإ
والقوانو  االتحوادي لدولوة االموارات  ،2015( لسونة 2لألحاام السوارية للقوانو  االتحوادي لدولوة اإلموارات العر يوة المتحودد رقوم )

وداد بيانوات  2007( لعوام 6)العر ية المتحودد رقوم  و  تلوك الرقاووة الدااليوة التوي تحوددها اإلدارد أنهوا ضورورية لتوتما  مو  ـإ ـو
 .مالية االية م  أابا  ووهرية، سواً  اانت ناشئة ـ  احتيال أو ابأ

 
داد البيانات المالية ـلوى االسوتمرار امنشوأد مسوتمرد، واإلفرواح حيثموا اوا   الشوراةمسلولة ـ  تقييم قدرد ، فإ  اإلدارد ـند ـإ

سوتادام أسواي اإلسوتمرارية فوي المحاسووة  الشراةذلك مناسوًا، ـ  األمور ذات الرلة وقدرد  ـلى االستمرار امنشأد مسوتمرد وا 
تمام   إال القيام بذلك.واقعية لديها أية بدائٍ   في حال لم ياأو وقف العمليات الشراة اإلدارد ترفية إال في حالة ـا

 
داد التقارير الماليةإ  المالّ    للشراة. في  والحوامة مسلولو  ـ  اإلشراف ـلى ـملية ـإ

 
 مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية

م  أابا  ووهرية، سوا  اانت  االيةً إ  أهدافنا هي الحرول ـلى تأكيد معقول فيما إذا اانت البيانات المالية مأاوذد ااٍ 
روودار رأينووا. إ  التأكيوود المعقووول هووو دروووة  يتضووم  الووذي تقريوور موودقق الحسوواوات حولهووا ناشووئة ـوو  إحتيووال أو ـوو  ابووأ، وا 

ـالية م  التأكيد، ولكن  ليي ضومانًا ووأ  التودقيق المنفوذ وفقوًا للمعوايير الدوليوة للتودقيق سووف يولدي دائموا للكشوف ـو  الابوأ 
ووهري في حال ووود . يما  لألابا  أ  تنشأ وسوب  إحتيوال أو وسوب  ابوأ، وتعتبور ووهريوة إذا، اانوت وشواٍ فوردي أو ال

 .إومالي، م  المتوقا أ  تلثر ـلى القرارات االقترادية للمستادمي  لهذ  البيانات المالية
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 رتتمةر ابات حول تدقيق البيانات الماليةمسؤوليات مدقق الحس
الشووك المهنووي اووالل  نسووتادم احاامووًا مهنيووة ونحووافد ـلووى مبوودأللمعووايير الدوليووة للتوودقيق فإننووا  اوووم  موو  ـمليووة التوودقيق وفقوواً 
 التدقيق، واإلضافة إلى أننا:

  ونقووم بتروميم ناشوئة ـو  إحتيوال أو ابوأ، اانوت  المالية، سووا ً  للبياناترية ماابر األابا  الووهوتقييم  تحديدبنقوم
ـلووى أدلووة توودقيق اافيووة ومناسوووة لتوووفر أساسووًا لرأينووا. إ   والحرووولتلووك الماووابر، ل سووتواوةاتوودقيق الإووورا ات  وتنفيووذ

 ابوأ إكتشوافـو  ـودم  النواتدأكبور مو  الابور هوو األابا  الووهرية الناشئة ـ  االحتيال  إكتشافالابر م  ـدم 
، او  االحتيال قد ينبوي ـلى توابل، أو تموير، أو حوذف مقروود للمعلوموات، أو حواالت غوت أو تحريوف، محاسبي

 الرقاوة الداالية. الهيمنة ـلىأو 

 ترميم إورا ات التدقيق المناسووة وغرضوأـمال التدقيق وذلك  المتعلقةـلى فهم لعمٍ الرقاوة الداالية  نقوم والحرول 
 .الشراةفعالية الرقاوة الداالية لدى  حولإبدا  الرأي  لغرضليي و حس  الظروف، 

 الُمعوودد موو   مووة السياسووات المحاسووبية المتوعووة ومعقوليووة التقووديرات المحاسووبية واإليضوواحات المتعلقووة بهووا نقوووم بتقيوويم مال
 .قبٍ اإلدارد

 ألدلوة التودقيق التوي توم الحروول ـليهوا، فيمووا إذا  إسوتناداً  موة إسوتادام اإلدارد لمبودأ اإلسوتمرارية نقووم بإسوتنتاج مودى مال
 ـلووى الشووراة قوودرد حووول ابيوورد شوواوااً  تثيوور أ  ظووروف يماوو  أو أحوودا و متعلقووة اووا  هنالووك حوواالت موو  ـوودم اليقووي 

 اإلنتوووا  ضووم  َنْلِفووتَ  وووأ  فإننووا مبووالبو   ووووود مثووٍ هووذ  الحوواالت،الروونا إلووى مسووتمرد. فووي حووال  دامنشووأ االسووتمرار
 تلوووك اانوووت تعوووديٍ رأينوووا إذا ، أوالماليوووة البيانوووات فوووي الوووواردد الرووولة ذات اإلفرووواحات إلوووى حسووواوات امووودققي تقريرنوووا

 اموودققي تقريرنووا توواريخ حتوى ـليهووا الحرووول تووم التوي التوودقيق أدلووة ـلووى اافيووة. إ  إسووتنتاواتنا تعتمود غيوور اإلفرواحات
 تتوقف ـ  اإلستمرار امنشأد مستمرد. الشراةة قد توعٍ حساوات، وما ذلك فإ  األحدا  أو الظروف المستقبلي

 اانووت البيانووات إذا وفيمووا اإلفروواحات، ذلووك فووي الماليووة ، ومووا البيانووات ومحتوووى  و نيووة العوورض اإلومووالي، نقوووم بتقيوويم 
 العادل. العرض تحقق وبريقة العالقة ذات واألحدا  المعامالت توضح المالية

 
موووال التووودقيق لحواموووةنقووووم والتواروووٍ موووا المالفوووي  وا فيموووا ياوووص نبووواق إوووورا ات التووودقيق التوووي توووم  والتوووي منهوووا، ،حوووول ـأ

موال التودقيق، توم  التوي الدااليوة الرقاووةأنظموة  فوي نقوا  ضوعف أي ذلوك فوي وموا الهاموة، التودقيق ونتوائد تابيبها وتوقيت ـأ
 التدقيق. تحديدها االل ـملية

 
د السلوك األاالقي د بإفادبتمويد المالفي  والحوامة  نقوم أيضاً  واالستقاللية، وتمويدهم  المتعلقةوشأ  إمتثالنا لمتبلوات قوـا

ند اإلقتضا ، الضمانات لذلك.  بوميا األمور التي م  المما  لها أ  تلثر ـلى إستقالليتنا، ـو
 

والنسوة ابيرد أهمية ذات تبر تلك األمور التي تعنقوم بتحديد التي يتم التوارٍ بها ما المالفي  والحوامة، التدقيق م  أمور 
إال اذا اانت تلك األمور في تقريرنا وشرح لذلك أمور تدقيق رئيسية. نقوم هي لتدقيق البيانات المالية للفترد الحالية، والتي 

 مبووو  ـدـ  تلك األمور أو ـندما، وفي حاالت نادرد للغاية، إذا ما قررنا اإلفراح للومهور منا القواني  أو األنظمة ت
 .التي يما  أ  يحرٍ ـليها الومهور م  اإلدراجاآلثار السلبية لذلك ر ما تفوق المنافا أل  في تقريرنا إدراج األمر 
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 تقرير مدقق الحسابات المستقل

 رتتمةر شركة الفجيرة الوطنية للتأمين ش. م. ع. مساهميل
 

 تقرير حول متطلبات قانونية ونظامية أخرى 
 ، نفيد وما يلي:2015( لسنة 2ًا لمتبلوات القانو  االتحادي لدولة اإلمارات العر ية المتحدد رقم )إضافة إلى ذلك ووفق

 أننا قد حرلنا ـلى اافة المعلومات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنا؛ (1)

داد البيانات المالية، م  وميا ووانبها الووهرية، وما يتبابق ما األحاام السارية للقانو  اال (2) تحوادي لدولوة اإلموارات تم ـإ
 ؛2015( لسنة 2العر ية المتحدد رقم )

 أ  الشراة قد احتفظت بدفاتر محاسبية نظامية؛ (3)

 أ  المعلومات المالية الواردد في تقرير مولي اإلدارد تتوافق ما الدفاتر المحاسبية للشراة؛ (4)

مار فوووي أسووهم اوووالل السوونة الماليوووة حووول البيانووات الماليوووة، قامووت الشوووراة وشوورا  واإلسووتث 7امووا هووو مبوووي  فووي إيضووواح  (5)
 ؛2016ديسمبر  31المنتهية في 

حوول البيانوات الماليوة أهوم الُمعوامالت موا األبوراف ذات العالقوة وأررودد األبوراف ذات العالقوة  22يبّي  اإليضواح رقوم  (6)
 ما الشرو  التي قد تم ومووبها إبرام تلك المعامالت؛

لنا ما يدـونا إلى اإلـتقاد وأ  الشراة أرتكبت االل السنة المالية المنتهية فوي  وفقًا للمعلومات التي توفرت لنا، لم يتبي  (7)
( لسووونة 2أي ماالفوووات لألحاوووام السوووارية للقوووانو  االتحوووادي لدولوووة اإلموووارات العر يوووة المتحووودد رقوووم ) 2016ديسووومبر  31

تنظوووويم ـملياتهووووا أو للنظووووام المتعلووووق بإنشووووا  هيئووووة التووووأمي  و  2007( لسوووونة 6وأحاووووام القووووانو  اإلتحووووادي رقووووم ) 2015
 و ؛2016ديسمبر  31األساسي للشراة مما قد يلثر ووهريًا ـلى أنشبتها أو مرامها المالي اما في 

يوة المنتهيوة الشراة االل السنة المال اإلوتماـية التي قامت بهاالمساهمات حول البيانات المالية  19يبّي  اإليضاح رقم  (8)
 .2016ديسمبر  31في 

 

ال ما ـالود ـلى   أحاام التعليماتو  2007لسنة  6ألحاام القانو  اإلتحادي لدولة اإلمارات العر ية المتحدد رقم وفقًا و ، ورد ـأ
اما هو مبي  في  .قد حرلنا ـلى وميا المعلومات والتفسيورات التي رأيناها ضرورية ألغراض تدقيقنال، لشراات التأمي  المالية

لية، إ  الشراة في بور االلتمام والمتبلوات المتوقية فيما يتعلق واالحاام المالية لشراات ( حول البيانات الما3ايضاح رقم )
( المتعلقة وعرض البيانات 1( والملحق رقم )7( م  القسم )1اارة فيما يتعلق والبند رقم )التأمي  الرادرد ـ  هيئة التأمي  

 المالية واالفراحات.
 
 

 ديلويت آند توت )الشرق االوسم(
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  99    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

  بيان الدخلبيان الدخل
  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 

 
 2015  2016  إيضاح 

 درهم  درهم   
      

 180.880.325  195.531.247  17 إيرادات أقسا  التأمي  

اد  (45.580.089)  ل50.433.687ش  17 د التأمي  حرة ـإ

 135.300.236  145.097.560  17 صافي إيرادات أقساط التأمين 
      

 (116.684.105)  ل158.279.685ش  9 إومالي المبالوات المتكبدد

ادد التأمي   21.370.712  57.423.304  9 حرة ـا

 (95.313.393)  ل100.856.381ش  9 صافي المطالبات المتكبدة
      

 6.886.981  7.596.140   إومالي العموالت الماتسوة

 (8.773.146)  ل11.268.417ش   يبرح: العموالت المتكبدد

 (1.886.165)  ل3.672.277ش   المتكبدةصافي العموالت 

 38.100.678  40.568.902   أرباح التأمين

دارية متعلقة وأـمال التأمي   (25.182.702)  ل27.603.502ش   مراريف ـمومية وا 

 12.917.976  12.965.400   التأمين أرباحصافي 
      

 8.494.342  11.676.261  18 ايرادات استثمارات واارى 
 (779.863)  ل370.421ش   مراريف تمويٍ

ةو ـمومية مراريف   (6.295.675)  ل6.900.875ش   ادارية غير موـم

 14.336.780  17.370.365  19 الربح للسنة
      

 14  17  20 للسهم األساسي الربح 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .م  هذ  البيانات الماليةال يتومأ إ  اإليضاحات المرفقة تشاٍ وم ًا 



  1010    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  الشاملالشامل  بيان الدخلبيان الدخل
  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

  
  
  
  

  2016  2015 

 درهم  درهم  

     

 14.336.780  17.370.365  الربح للسنة
     

     بنود الدخل الشامل األخرى 
     الحقاً ضمن االرباح أو الخسائربنود لن يتم اةادة تصنيفها 

والقيمة )النقص( في القيمة العادلة الستثمارات الميادد /رافي 
 العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ األارى 

 

12.486.390  (7.937.582) 

ر ح م  بيا استثمارات والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ 
 الشامٍ األارى 

 

2.496.473  3.580.332 

 (4.357.250)  14.982.863  األخرى للسنة شالخسارة الشاملةل/ الدخل الشاملبنود 

 9.979.530  32.353.228  إجمالي الدخل الشامل للسنة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .م  هذ  البيانات الماليةال يتومأ مرفقة تشاٍ وم ًا إ  اإليضاحات ال
 



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

  
    بيان التغيرات في حقوق المساهمينبيان التغيرات في حقوق المساهمين

  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
  

 احتياطي ةام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة في 
الستثمارات  القيمة العادلة

من خالل  يمة العادلةبالق
 االخرى  الشامل بنود الدخل

إحتياطي إةادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة تقييم ممتلكات 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

        
 182.226.560 51.183.485 11.205.588 (22.621.753) 19.307.040 23.152.200 100.000.000 )معاد بيان ( 2014ديسمبر  31الرريد اما في 

 14.336.780 14.336.780 -- -- -- -- -- 2015الر ح لسنة 
 (4.357.250) 3.580.332 -- (7.937.582) -- -- -- األارى للسنة ةالشاملالاسارد بنود 

 9.979.530 17.917.112 -- (7.937.582) -- -- -- إومالي الداٍ الشامٍ للسنة
يوة بيا استثمارات والقيمة نت دالمحول الى االر اح المستوقا

 -- (15.511.093) -- 15.511.093 -- -- -- العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ األارى 
 (10.000.000) (10.000.000) -- -- -- -- -- (28نقدية معتمدد )ايضاح  أر احتوميعات 

 -- (1.433.678) -- -- -- 1.433.678 -- (13المحول الى احتيابي قانوني )ايضاح 
 -- (1.433.678) -- -- 1.433.678 -- -- (13المحول الى احتيابي ـام )ايضاح 

 -- 1.433.678 1.433.678 15.511.093 -- (28.378.449) (10.000.000) 
 182.206.090 40.722.148 11.205.588 (15.048.242) 20.740.718 24.585.878 100.000.000 2015ديسمبر  31الرريد اما في 

 17.370.365 17.370.365 -- -- -- -- -- 2016ر ح لسنة ال
 14.982.863 2.496.473 -- 12.486.390 -- -- -- الشامٍ األارى للسنة الداٍبنود 

 32.353.228 19.866.838 -- 12.486.390 -- -- -- إومالي الداٍ الشامٍ للسنة
 نتيوة بيا استثمارات والقيمة دالمحول الى االر اح المستوقا

 -- (34.688.662) -- 34.688.662 -- -- -- العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ األارى 
 -- (1.737.037) -- -- -- 1.737.037 -- (13المحول الى احتيابي قانوني )ايضاح 
 -- (1.737.037) -- -- 1.737.037 -- -- (13المحول الى احتيابي ـام )ايضاح 

 -- 1.737.037 1.737.037 34.688.662 -- (38.162.736) -- 
 214.559.318 22.426.250 11.205.588 32.126.810 22.477.755 26.322.915 100.000.000 2016ديسمبر  31الرصيد كما في 

  
  

 .م  هذ  البيانات الماليةال يتومأ إ  اإليضاحات المرفقة تشاٍ وم ًا 



  1212    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

  تدفقات النقدية تدفقات النقدية بيان البيان ال
  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 2016  2015 

 درهم  درهم 

     التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 14.336.780  17.370.365 الر ح للسنة

    تعديالت:

 1.514.005  1.906.631 استهالك ممتلكات ومعدات

 (81.658)  ل188.145ش أر اح استوعاد ممتلكات ومعدات
 324.965  -- مارص ذمم مدينة مشاوك في تحريلها
 1.008.996  1.294.536 مارص تعويض نهاية الادمة للموظفي  

 2.323.778  ل2.425.876ش والقيمة العادلة م  االل األر اح والاسائراستثمارات م   اسارد)ر ح(/ 
ادد تقييم استثمارات في ممتلكات  (1.625.326)  ل55.728ش ر ح ـا

 (9.111.136)  ل8.970.985ش اارى  ايرادات استثمارات

     779.863  370.421 مراريف تمويٍ

 9.470.267  9.301.219 التدفقات النقدية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية

ادد التأمي   (1.274.350)  ل37.069.583ش الميادد في مووودات ـقود ـإ

 2.641.926  47.568.592 في مبلووات ـقود التأمي  ياددلم ا

 (15.796.368)  5.433.423 في ذمم تأمي  مدينة وأارى  /)الميادد(النقص 

 (3.746.997)  4.038.838 أارى تأمي  دائنة و في ذمم  (النقصالميادد /)

 (8.705.522)  29.272.489 العملياتشالمستخدم فيل /الناتج من النقد 

 (471.678)  ل1.182.610ش نهاية الادمة المدفول للموظفي تعويض 

ة  (779.863)  ل370.421ش مراريف تمويٍ مدفـو

     (9.957.063)  27.719.458 العمليات التشغيليةشالمستخدم فيل /الناتج من صافي النقد 
    يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (11.399.704)  ل2.147.703ش شرا  ممتلكات ومعدات

 14.338.370  29.808.709 متحرالت م  استوعاد استثمارات والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ األارى 

 (18.175.297)  ل59.656.844ش في اوراق ماليةشرا  استثمارات 

 13.420.812  40.787.519 متحرالت م  استوعاد استثمارات والقيمة العادلة م  االل األر اح والاسائر
ها 3الميادد في استثمارات ودائا ثابتة تستحق وعد أكثر م    (6.246.981)  ل5.436.684ش أشهر م  تاريخ ايدـا

 1.493.173  202.938 متحرالت م  استوعاد ممتلكات ومعدات

 1.440.465  1.688.846 فائدد مقبوضة

 4.429.200  4.208.894 توميعات أر اح مقبوضة

 3.241.471  3.073.245 تثمارات في ممتلكاتايراد اس

     2.541.509  12.528.920 يةاالستثمار العمليات من الناتج صافي النقد 

     يةالتمويلالتدفقات النقدية من العمليات 

 (8.820.137)  ل9.229.579ش النقص في االستالف م  البنوك

ة  (10.000.000)  -- توميعات أر اح مدفـو

     (18.820.137)  ل9.229.579ش مستخدم في العمليات التمويليةالالنقد 
     (26.235.691)  31.018.799 في النقد وما يعادل )النقص( /الميادد رافي 

     33.877.265  7.641.574 السنةالنقد وما يعادل  في بداية 
 7.641.574  38.660.373 ل21السنة شايضاح النقد وما يعادله في نهاية 

 
 

 .م  هذ  البيانات الماليةال يتومأ إ  اإليضاحات المرفقة تشاٍ وم ًا 



  1313    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
 

  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 

  معلومات ةامةمعلومات ةامة  --11
وموو  المرسوم اشراة مساهمة ـامة سست )"الشراة"( تأ الفويرد ،.لت. م. شراة الفويرد الوبنية للتأمي  

قانو  لاألحاام إ  الشراة ااضعة . 1976تو ر ك( الرادر ـ  راح  السمو حاكم الفويرد في أ3رقم ) األميري 
مال  إنشا  في شأ  2007 ( لسنة6رقم )لدولة اإلمارات العر ية المتحدد اإلتحادي  لدولة  هيئة التأمي  وتنظيم ـأ

إ  ـنوا  الشراة المسوٍ هو  .(11تحت رقم ) في سوٍ شراات التأمي ومسولة  متحدداالمارات العر ية ال
  .اإلمارات العر ية المتحدد -الفويرد  277رندوق بريد 

 

مال في مماولةنشا  الشراة الرئيسي يتمثٍ  واافة أنوـا  والتأمي  ـلى الحياد قرير األوٍ. وتماري التأمي   ـأ
ها في اٍ م  دبي، أبوظبي، الشارقة و دوا.الشراة نشابها م  االل مرامه  ا الرئيسي والفويرد وفرـو

 

 ، االمارات العر ية المتحدد.ةالماليلألوراق ا  اسهم الشراة مدروة في سوق ابوظبي 
 
 
  (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 

  الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير مادي ةلى البيانات المالية رير الماليةالمعايير الدولية إلةداد التقا 2-1
تم تببيق المعايير الدولية إلـداد التقارير المالية الوديدد والمعدلة التالية والتي تسري للفترات السنوية التي تبدأ في 

ايير الدولية إلـداد التقارير المالية الوديدد والمعدلة لم في البيانات المالية. إ  تببيق المع 2016يناير  1 أو وعد
يا  لها تأثير ووهري ـلى الموالغ المدروة في الفترد الحالية والسنوات الساوقة والتي م  المما  أ  تلثر ـلى 

 المعالوات المحاسبية للمعامالت أو الترتيوات المستقبلية.
 

  الحساوات التنظيمية الملولة  – 14قم المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية ر 
  .وشأ  موادرد اإلفراحـرض البيانات المالية  1التعديالت ـلى المعيار المحاسبي الدولي رقم 

والمتعلقوة والمحاسووة المتعلقوة واإلسووتحواذ  الترتيووات المشووتراة 11التعوديالت ـلوى المعيوار الودولي إلـووداد التقاريوور الماليوة رقوم 
  ص في العمليات المشتراة.ـلى الحر

  38والمعيار المحاسبي الدولي رقم الممتلكات، اآلالت والمعدات   16التعديالت ـلى المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 والمتعلقة بتوضيح األسالي  المقبولة لإلستهالك واإلبفا .المووودات غير الملموسة 
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  "تتمة""تتمة"  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 

 ررتتمةتتمةرر لIFRSsشتطبيق المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
 البيانات الجديدة والمعدلة المطبقة والتي لم يكن لها تأثير مادي ةلى  المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية 2-1

  " تتمة " المالية
ة  41والمعيار المحاسبي الدولي رقم  الممتلكات، اآلالت والمعدات 16التعديالت ـلى المعيار المحاسبي الدولي رقم  المرـا

  النواتات المعمرد المثمرد. حول
تسويٍ االستثمارات في الشراات والتي تسمح ب البيانات المالية المنفرلة 27التعديالت ـلى المعيار المحاسبي الدولي رقم 
بإستادام بريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفرلة  وشاٍ إاتياري التاوعة والمشاريا المشتراة والشراات المميلة 

  للمنشأد.
إلـداد التقارير  ، والمعيار الدوليالبيانات المالية الموحدد 10التعديالت ـلى المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

اإلستثمار في الشراات  28والمعيار المحاسبي الدولي رقم اإلفراح ـ  الحرص في المنشأت األارى  12المالية رقم 
  والتي توضح وعض الووان  المتعلقة بتببيق إستثنا  التوحيد للمنشأت اإلستثمارية.المميلة والمشاريا المشتراة 

والتي تتضم  التعديالت ـلى المعيار  2014 – 2012ر الدولية إلـداد التقارير المالية دورد التحسينات السنوية للمعايي
  .34ورقم  19والمعيار المحاسبي الدولي رقم  7ورقم  5الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

فعول والتي لم يحن موةد المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية الم 2-2
 تطبيقها بعد 

والتببيق الموار للمعايير والتعديالت والتفسيرات الوديدد والمعدلة التالية التي تم إردارها ولم يح   الشراةتقم لم 
د تببيقها وعد:  مـو

 المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

 تطبق للفترات السنوية
   من أو بعدالتي تبدأ 

 2016 – 2014دورد التحسينات السنوية للمعايير الدولية إلـداد التقارير المالية 
 12ورقم  1والتي تتضم  التعديالت ـلى المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

 .28والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

تببق التعديالت ـلى المعيار الدولي 
والمعيار  1لية رقم إلـداد التقارير الما

للفترات  28المحاسبي الدولي رقم 
يناير  1السنوية التي تبدأ في أو وعد 

، تببق التعديالت ـلى 2018
المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية 

للفترات السنوية التي تبدأ م   12رقم 
   2017يناير  1أو وعد 

المتعلقة رائ  الداٍ ض 12التعديالت ـلى المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 واإلـتراف ومووودات الضريوة الملولة ـ  الاسائر غير المحققة.

 2017يناير  1
  

التي تهدف  بيا  التدفقات النقدية  7التعديالت ـلى المعيار المحاسبي الدولي رقم 
إلى توضيح المعيار لتحسي  المعلومات المقدمة لمستادمي البيانات المالية 

 لية للمنشأد.لألنشبة التموي

 2017يناير  1
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  "تتمة""تتمة"  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 رتتمةرل IFRSsشوالمعّدلة تطبيق المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة  -2
تقـارير الماليـة الجديـدة والمعّدلـة قيـد اإلصـدار وغيـر سـارية المفعـول والتـي لـم يحـن المعايير الدولية إلةداد ال 2-2

 موةد تطبيقها بعد ر تتمة ر
 المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 
 تطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

والبدل المعامالت والعمالت األونبية  22 تفسير لونة تفسيرات التقارير المالية الدولية رقم
 المدفول مقدماً 

  ا:متفسير المعامالت والعمالت األونبية أو وم  م  المعامالت ـند يعالد
 ياو  هناك بدل تم تقويم  أو تسعير  والعملة األونبية؛   
 ا تقوم المنشأد واإلـتراف واألرٍ المدفول مقدمًا أو بإلتمام الداٍ الملوٍ المتعلق بهذ

 البدل، قبٍ اإلـتراف واألرٍ ذات العالقة، المراريف أو الداٍ؛ و
 

 ياو  األرٍ المدفول مقدمًا أو إلتمام الداٍ الملوٍ غير نقدي. 

 2018يناير  1

  
ات ـلى أساي األسهم  2التعديالت ـلى المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم  المدفـو

 لدفا ـلى أساي السهم.التي توضح ترنيف وقياي معامالت ا
 2018يناير  1

  
  ـقود التأمي  :4تعديالت ـلى المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

ردار اإلو  9المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم المتعلق بتواريخ تببيق ماتلفة للمعيار 
 معيار ـقود التأمي  الوديد.و الوديد 

 2018يناير  1

  
الذي يقدم منهد  ـقود التأمي  :4 رقم المالية لتقاريرـداد اإل الدولي المعياريالت ـلى تعد

قبٍ تببيق  9تببيق المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم  نحوالتبابق ومنهد التأويٍ 
لتبوير المعيار الدولي إلـداد  مولي معايير المحاسوة الدوليةالرادر ـ  معيار اإلستبدال 

 .4تقارير المالية رقم ال

ـند تببيق المعيار 
 لتقاريرـداد اإلالدولي 

 للمرد األولى 9المالية رقم 
 2021يناير  1أو م  

   وموو  منهد التأويٍ
في نسات  األايرد )المعيار الدولي إلـداد  9تم إردار المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

ويتضم  المتبلوات المتعلقة  2014(( في يوليو 2014المالية ) األدوات 9التقارير المالية رقم 
لغا  االـتوراف. يقوم المعيار بتعديٍ  والترنيف والقياي وانافاض القيمة ومحاسوة التحو  العام وا 
متبلوات قياي وترنيف المووودات المالية، اما يقدم نمم وديد لاسائر انافاض القيمة 

 المتوقعة.
 

ة و ات قياي القيمة العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ سيتم تببيق مومـو ديدد م  مومـو
مال تم تحقيق الهدف المروو م  ورائ  ـ   األارى ـلى أدوات الدي  المحتفد بها ضم  نمم ـأ

  بريق تحريٍ التدفقات النقدية التعاقدية و يا المووودات المالية.
لاسائر االئتمانية المتوقعة ـلى أدوات وسيتم تببيق نظام وديد النافاض القيمة يعتمد ـلى ا

الدي  المقاسة والتكلفة المبفأد أو والقيمة العادلة م  االل الداٍ الشامٍ األارى والذمم اإليوارية 
قود الضما  المالي.  المدينة ومووودات العقود واذلك ـلى وعض تعهدات القروض المبرمة ـو

 2018يناير  1
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  "تتمة""تتمة"  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 رتتمةر (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
مفعول والتي لم يحن موةد المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية ال 2-2

 تتمة "تطبيقها بعد ر 
 المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 
 تطبق للفترات السنوية
   التي تبدأ من أو بعد

  ـقود اإليوار  16 مالمعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رق
ايفية اإلـتراف، القياي، العرض واإلفراح ـ   16يحدد المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ـقود اإليوار. يقدم المعيار نموذج محاسبي واحد، يتبل  م  المستأوري  اإلـتراف 
شهرًا أو أقٍ أو  12ومووودات ومبلووات لوميا ـقود اإليوار إال إذا اانت مدد ـقد اإليوار 

ترنيف ـقود اإليوارات أ  األرٍ موضول العقد ذات قيمة منافضة. يستمر الملوري  ب
المتعلق والمحاسوة  16اتشغيلية أو تمويلية، ضم  مفهوم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 .17للملور دو  تغيير ووهري ـ  المعيار الدولي للتقارير المالية السابق رقم 

 2019يناير  1

  
متلكات : تعديٍ الفقرد رقم إستثمارات في م 40تعديالت ـلى المعيار المحاسبي الدولي رقم 

لتوضح أن  ينوغي ـلى المنشأد تحويٍ الملكية إلى، أو م ، اإلستثمار في ممتلكات  57
ـلى ووود تغيير في اإلستادام. يحد  التغيير في ـندما، وفقم ـندما، ياو  هناك دليٍ 

 إ  التغييراإلستادام إذا اا  العقار يفي، أو لم يعد يفي بتعريف اإلستثمار في ممتلكات. 
ير في يـلى حدو  تغ حد ذات  دليالً في  ال يشاٍ العقارفي نوايا اإلدارد الستادام 

 تم تعديٍ الفقرد لتوضح أ  قائمة األمثلة المدروة هي غير حررية. ستادام.اإل

 2018يناير  1

  
 2018يناير  1  العمال اإليرادات م  العقود المبرمة ما  - 15المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

يقدم نموذج والذي  15، تم إردار المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 2014في مايو 
واحد شامٍ إلستادام  في محاسوة اإليرادات الناتوة ـ  العقود المبرمة ما العمال . ـندما 

محٍ  15المالية رقم  يداٍ المعيار حيم التببيق سوف يحٍ المعيار الدولي إلـداد التقارير
ومعيار  اإليرادات – 18إرشادات تحقق اإليرادات الواردد في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 والتفسيرات المتعلقة بها. ـقود المقاوالت – 11المحاسوة الدولي رقم 

 

  
تعترف  هو أ  المنشأد ينوغي أ  15الهدف األساسي للمعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

واإليرادات مقابٍ نقٍ الوضائا أو الادمات المقدمة للعمال  والمبلغ الذي يعاي التعويض 
المادي الذي تتوقع  المنشأد مقابٍ تلك السلا أو الادمات. ـلى وو  التحديد، يقدم المعيار 

 ابوات لإلـتراف واإليرادات: 5نموذج م  
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  "تتمة""تتمة"  ايضاحات حول البيانات الماليةايضاحات حول البيانات المالية

  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 
 رتتمةر (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
لم يحن موةد  المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي 2-2

 تتمة "تطبيقها بعد ر 

 المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

تطبق للفترات السنوية 
 التي تبدأ من أو بعد

  
  "تتمة" اإليرادات م  العقود المبرمة ما العمال  - 15المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

 العقد أو العقود ما العمال . الابود األولى: تحديد  
 .الابود الثانية: تحديد التمامات األدا  في العقد  
 .الابود الثالثة: تحديد سعر الرفقة  
 .الابود الراوعة: تحميٍ سعر الرفقة ـلى التمامات األدا  في العقد  
 ا .الابود الاامسة: اإلـتراف واإليرادات ـندما تقوم المنشأد بتنفيذ متبلوات األد  

  
يتم اإلـتراف واإليرادات للمنشأد ـند أدا   15ضم  المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

اإللتمام أي ـندما تتنقٍ السيبرد ـلى السلا أو الادمات المنوبة وأدا  إلتمام معي  إلى العميٍ. 
للتعامٍ ما  15المالية رقم تمت إضافة توويهات أكثر تقييدًا في المعيار الدولي إلـداد التقارير 

الود ـلى ذلك، يتبل  المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم   15سيناريوهات محددد. ـو
 إفراحات واسعة.

 

  
اإليرادات م  العقود  15ضافية ـلى المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم اإلتعديالت ال

توارات الوايٍ مقابٍ ثالثة ووا لتوضيح المبرمة ما العمال  ن  للمعيار )تحديد إلتمامات األدا ،ـإ
 .وعض البنود االنتقالية للعقود المعدلة والعقود المنومدوتوفير  التراايص(

 2018يناير  1

  
والمعيار  البيانات المالية الموحدد  10التعديالت ـلى المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

( وشأ  2011) اإلستثمار في الشراات المميلة والمشاريا المشتراة 28قم المحاسبي الدولي ر 
 معالوة بيا أو المساهمة في األرول بي  المستثمر والشراات المميلة أو المشاريا المشتراة.

تم تأويٍ تاريخ التببيق 
 إلى أوٍ غير مسمى
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  "تتمة""تتمة"  ت الماليةت الماليةايضاحات حول البياناايضاحات حول البيانا

  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 
 رتتمةر (IFRSs)تطبيق المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة  -2
المعايير الدولية إلةداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن موةد  2-2

 رتتمةعد ربتطبيقها 

ـند داولها حيم ـند داولها حيم   للشراةللشراةتتوقا اإلدارد أ  تببق هذ  المعايير، التفسيرات والتعديالت الوديدد في البيانات المالية تتوقا اإلدارد أ  تببق هذ  المعايير، التفسيرات والتعديالت الوديدد في البيانات المالية 
المعيار الدولي المعيار الدولي   النساة النهائية م النساة النهائية م   التببيق، وأ  تببيق هذ  المعايير الوديدد، التفسيرات والتعديالت، فيما ـداالتببيق، وأ  تببيق هذ  المعايير الوديدد، التفسيرات والتعديالت، فيما ـدا

  في مرحلة التببيق األولى.في مرحلة التببيق األولى.  للشراةللشراةال ياو  لها تأثير هام ـلى البيانات المالية ال ياو  لها تأثير هام ـلى البيانات المالية   ، قد، قد99إلـداد التقارير المالية رقم إلـداد التقارير المالية رقم 
 

ـلى الموالغ ـلى الموالغ   تأثير ووهري تأثير ووهري   99المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم   وقد ياو  لتببيق النساة النهائية م وقد ياو  لتببيق النساة النهائية م 
. . للشراةللشراةالمالية والمبلووات المالية المالية والمبلووات المالية والمتعلقة والمووودات والمتعلقة والمووودات   للشراةللشراةواإلفراحات الواردد في البيانات المالية واإلفراحات الواردد في البيانات المالية المدروة المدروة 

لذلك لذلك   إلى حي  إتمام مراوعة مفرلةإلى حي  إتمام مراوعة مفرلة  لتأثير هذا التببيقلتأثير هذا التببيقوما ذلك فأن  م  غير المما  الورول إلى تقييم معقول وما ذلك فأن  م  غير المما  الورول إلى تقييم معقول 
  ..الشراةالشراةم  قبٍ م  قبٍ 

 
 أهم السياسات المحاسبية -3

داد هذ  البيانات المالية. داد هذ  البيانات المالية.فيما يلي ملاص للسياسات المحاسبية الهامة المتوعة في ـإ تم تببيق هذ  السياسات تم تببيق هذ  السياسات   فيما يلي ملاص للسياسات المحاسبية الهامة المتوعة في ـإ
  ..معروضةمعروضةـلى اٍ م  السنوات الـلى اٍ م  السنوات البإنتظام بإنتظام 

 
  اإللتزاماإللتزامبيان بيان   11--33
لتقارير المالية ومتبلوات أحاام القانو  اإلتحادي لدولة لتقارير المالية ومتبلوات أحاام القانو  اإلتحادي لدولة ـداد اـداد اإلإلية ية ـداد البيانات المالية بناً  ـلى المعايير الدولـداد البيانات المالية بناً  ـلى المعايير الدولإ إ تم تم 

المتحدد المتحدد و  اإلتحادي لدولة اإلمارات العر ية و  اإلتحادي لدولة اإلمارات العر ية ومتبلوات أحاام القانومتبلوات أحاام القان  20152015( لسنة ( لسنة 22المتحدد رقم )المتحدد رقم )اإلمارات العر ية اإلمارات العر ية 
مال 20072007( لسنة ( لسنة 66رقم )رقم ) مال ، في شأ  إنشا  هيئة التأمي  وتنظيم ـأ   ..، في شأ  إنشا  هيئة التأمي  وتنظيم ـأ

 
تواراً   تم تببيق تم تببيق   قدقد( ( الشراات "الشراات "قانو  قانو  " " ))  20152015  لسنةلسنة  22رقم رقم   لدولة اإلمارات العر ية المتحددلدولة اإلمارات العر ية المتحددالقانو  االتحادي القانو  االتحادي إ  إ   تواراً ـا   ـا
شر الشراة فترد الشراة فترد   لدىلدى. . 20152015يوليو يوليو   11  م م  شر أر عة ـو وأحاام  وأحاام    ممم  تاريخ تببيق قانو  الشراات لاللتمام  تاريخ تببيق قانو  الشراات لاللتما  شهراً شهراً   و  و  أر عة ـو

  )"األحاام اإلنتقالية"( وقد إستفادت الشراة م  هذ  األحاام اإلنتقالية.)"األحاام اإلنتقالية"( وقد إستفادت الشراة م  هذ  األحاام اإلنتقالية.
 

لشراات التأمي   أنظمة ماليةهيئة التأمي  في دولة اإلمارات العر ية المتحدد أردرت ، 2014ديسمبر  28 بتاريخ
في  التنفيذودالت حيم  2015يناير  28في  575رقم في الوريدد الرسمية  الحقاً )"األنظمة"( وتم اإلـال  ـنها 

با  شراات التأمي  فترد سماح 2015يناير  29  حس ، واألنظمة لإللتمامبي  سنة إلى ثال  سنوات  تتراوح. تم ـإ
 المعني. الفرٍ

 
مالية لشراات التأمي  الرادرد ـ  هيئة إ  الشراة في بور االلتمام والمتبلوات المتوقية فيما يتعلق واالحاام ال

( المتعلقة وعرض البيانات المالية 1( والملحق رقم )7( م  القسم )1التأمي  اارة فيما يتعلق والبند رقم )
 واالفراحات.
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 أسس إةداد البيانات المالية 3-2
دادتم  والتي يتم  واإلستثمارات في ممتلكات األدوات المالية ـداالتكلفة التارياية، فيما  لمبدأالبيانات المالية وفقًا  ـإ

 قياسها والقيمة العادلة.
  

مها لبيا أحد المووودات، أو دفعها لتحويٍ أي م  المبلووات ضم  إ  القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استال
معامالت منتظمة بي  المتعاملي  والسووق في تواريخ القياي، وغض النظر ـ  ما إذا اا  السعر يما  تحقيق  
ند تقدير القيمة العادلة ألي م  المووودات أو  وبريقة مواشرد أو أكا  مقدرًا وفضٍ أسلو  تقييم أار. ـو

ات اذا ااذ المتعاملي  في أو المبلوو موووداتوعي  االـتوار تلك العوامٍ ـند تسعير ال الشراةتأاذ لمبلووات، ا
في تاريخ القياي. تم تحديد القيمة العادلة  السوق تلك العوامٍ والحسوا  ـند تسعير المووودات أو المبلووات

معامالت الدفا ـلى أساي  لى ذلك األساي، واستثنا ألغراض القياي و/أو اإلفراح في هذ  البيانات المالية ـ
معامالت اإليوار ضم  نباق المعيار  ،2األسهم ضم  نباق المعيار الدولي إلـداد التقارير المالية رقم 

مثٍ رافي القيمة  القياسات التي تتشاو  ما القيمة العادلة ولكنها ليست قيمة ـادلة،و  17المحاسبي الدولي رقم 
 .36المعيار المحاسبي الدولي رقم  الناتوة ـ  إستاداممثٍ  أو 2حقق في المعيار المحاسبي الدولي رقم القابلة للت

  

داد التقارير المالية، إلى المستوى  بناً   3أو  2أو  1إضافة إلى ذلك، ُترنف قياسات القيمة العادلة، ألغراض ـإ
همية المداالت والنسوة لقياسات القيمة العادلة ـلى مدى وضوح المداالت والنسوة لقياسات القيمة العادلة وأ 

 والكامٍ، وهي محددد اما يولي:
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاد م  األسعار المدروة )غير المعدلة( في األسواق النشبة

 للمووودات والمبلووات المتباوقة في تاريخ القياي.

 المستقاد م  مداالت باالف األسعار المدروة والتي تم إدراوها  المستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة
 في المستوى األول والتي يما  مالحظتها لألرول والمبلووات إما وبريقة مواشرد أو غير مواشرد.

 .المستوى الثال : قياسات القيمة العادلة المستقاد م  المداالت غير المالحظة لألرول والمبلووات 
  

 .هم السياسات المحاسبية المتوعةفيما يلي ملارًا أل
  
 ةقود التأمين 3-3

  

 التعريف 3-3-1
تقوم الشراة بإردار ـقود يتم ومووبها تحويٍ ماابر التأمي . إ  ـقود التأمي  هي تلك العقود التي يتم ومووبها 

ووهرية ومقارنة  ، تقوم الشراة بتحديد فيما إذا اا  لديها ماابر تأمي ورورد ـامة تحويٍ ماابر تأمي  ووهرية.
ة ما المتوووة الدفا  إذا اا  الحد  الملم  لم يتحقق. المنافا المدفـو
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 المحاسبية رتتمةرأهم السياسات  -3
  
 رتتمةر ةقود التأمين 3-3
  
 اإلـتراف والقياي 3-3-2

يتم ترنيف ـقود التأمي  إلى قسمي  أساسيي  وذلك بناً  ـلى بول الفترد الممنية لتغبية ماابر ـقد التأمي  
 واذلك بناً  ـلى ثوات أو ـدم ثوات الشرو  المشار لها في ذلك العقد.

  
 وٍـقود تأمي  قريرد األ 3-3-3

 .والتأمي  ـلى الممتلكات ـقود تأمي  ضد الحواد  الشاريةفي تتمثٍ 
  

التأمي  ضد الحواد  الشارية يتم م  االلها حماية ـمال  الشراة م  الماابر الناتوة ـ  الضرر ـقود إ  
إ  األضرار التي تغبيها ـقود  .وشاٍ ببيعي ومعقولالعمال  الذي يري  برف ثال  االل أنشبة يمارسها 

 .د ـليها والتي لم يتم التعاقد ـليهاالتأمي  تتضم  التا األحدا  التي تم التعاق
  

تعويض ـمال  الشراة ـ  األضرار التي لحقت وممتلكاتهم أو ـ   التأمي  ـلى الممتلكات يتم م  االلهـقود ا
واذلك والنسوة للم ائ  الملمني  ـلى ممتلكات يستادمونها في أنشبتهم التوارية  .قيمة تلك الممتلكات التي فقدوها

تعويضهم ـ  الاسارد التي تلحق بهم نتيوة ـدم إستباـتهم إستادام تلك الممتلكات الملم  فإن  م  المما  
 .ـليها في أنشبتهم التوارية )تغبية ماابر إنقبال األـمال(

  
قريرد األوٍ، والتي يتم م  االلها حماية ـمال  الشراة م  نتائد األحدا  التي  –إ  ـقود التأمي  ـلى الحياد 

ثر ـلى قدرتهم أو قدرد المعالي  م  االلهم ـلى المحافظة ـلى مستوى دالهم الحالي. إ  م  شأنها أ  تل 
ة ـند وقول حد  محدد ملم  ـلي  تكو  ثابتة أو مرتوبة وحوم وببيعة الاسارد التي لحقت  التعويضات المدفـو

 ة ممايا بتاريخ اإلستحقاق.وراح  بوليرة التأمي . ال يوود أية إحتيابيات ـلى الشراة لقيمة االسترداد أو ألي
  

يتم تسويٍ أقسا  التأمي  الناتوة ـ  ـقود التأمي  المذاورد اإيرادات للسنة )أقسا  تأمي  ماتسوة( ـلى أساي 
الفترات الممنية المستحقة ووما يتناس  ما فترد التغبية التأمينية. يتم تسويٍ أقسا  التأمي  الماتتوة م  االل 

أابار ال مالت قائمة اما بتاريخ بيا  المرام المالي ضم  المبلووات اأقسا  تأمي  غير ـقود تأمي  والمتعلقة و
 ماتسوة.

  
يتم إدراج اإلدـا ات ومراريف تسويات الاسائر المتكبدد ضم  األر اح والاسائر ـلى أساي اإللتمام المتوقا 

وهي تشمٍ التكاليف المواشرد  لتعويض حاملي ـقود التأمي  أو أبراف أارى متضررد م  حاملي تلك العقود.
وغير المواشرد لتسوية تلك اإلدـا ات والتي تنشأ ـ  وقول أحدا  حتى تاريخ بيا  المرام المالي حتى لو لم يتم 

 إوالغ الشراة ـنها.



  2121    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
 

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

  20162016ر ر ديسمبديسمب  3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 
 
 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
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ادد التأمي  المبرمة 3-3-4  ـقود ـإ

ادد التأمي  والتي يتم ومووبها تعويض الشراة ـ  الاسائر الناومة ـ   يتم ترنيف العقود المبرمة ما شراات ـإ
تفقة ما متبلوات الترنيف لعقود التأمي  اعقود واحد أو أكثر م  ـقود التأمي  المردرد م  قبٍ الشراة والم

ادد تأمي . والنسوة للعقود التي ال تتوافق ما متبلوات ذلك الترنيف يتم إظهارها امووودات مالية. تظهر  ـإ
توار المنوافا الناتوة ـ   العقود المبرمة والتي تداٍ بها الشراة ما أبراف تأمي  أارى ضم  ـقود التأمي . يتم ـإ

ادد تأمي . تتضم  هذ  المووودات األرردد قريرد داول ال ادد تأمي  مبرمة امووودات ـإ شراة في ـقود ـإ
األوٍ المبلووة م  معيدي التأمي ، واذلك الذمم المدينة بويلة األوٍ والتي تعتمد ـلى المبالوات المتوقعة 

ادد التأمي . يتم قياي الموالغ المبلووة م   أو إلى معيدي التأمي  وشاٍ مستمر، والتعويضات الناتوة ـ  ـقود ـإ
ادد التأمي  وحس  شرو     اٍ ـقد م  تلك العقود ـلى حدد.والقيمة المتعلقة وعقود ـإ

 
ادد التأمي  ويتم اإلـتراف بها  ادد التأمي  وشاٍ أساسي في األقسا  المستحقة ـ  ـقود ـإ تتمثٍ مبلووات ـإ

ادد التأمي  وشاٍ دوري. في امراريف ـند إستحقاقها. تقوم الشراة بتقييم اس ائر انافاض قيمة مووودات ـإ
ادد التأمي  تقوم الشراة بتافيض القيمة الدفترية لها إلى  حال ووود ملشر ـلى اسائر إنافاض قيمة مووودات ـإ
 القيمة القابلة للتحريٍ ويتم إدراج الاسائر الناومة ضم  األر اح والاسائر. تقوم الشراة واإلستدالل ـلى ووود

ي إل ادد التأمي  بنفي البريقة المستادمة لتحديد إنافاض قيمة المووودات الدليٍ الموضـو نافاض قيمة ـقود ـإ
ها يتم احتسا  اسارد االنافاض في القيمة بنفي البريقة المستادمة في احتساب المالية المدروة والتكلفة المبفأد.

 هذ  المووودات المالية. لمثٍ
 
 تأمي مبلووات ـقود ال 3-3-5
 
 أقسا  تأمي  غير ماتسوة 3-3-5-1

تمثٍ أقسا  التأمي  غير الماتسوة والواردد ضم  مبلووات ـقود التأمي  الوم  الذي تم تقدير  م  إومالي األقسا  
االقسا  غير  مارصيتم احتسا  الماتتوة والتي تاص فترات التأمي  الالحقة لتاريخ بيا  المرام المالي. 

. وفقًا للوائح المالية، يتم االـتراف والتأمي  الهندسيواستثنا  الشح  الوحري  1/365بريقة  واستادام الماتسوة
انسوة ثابتة م  أقسا  التأمي   أو 1/365واستادام بريقة  االقسا  غير الماتسوة للشح  الوحري  ومارص
لى الماتتوة ، فم  المفترض أ  الهندسية ألـمال التأميناتالماتسوة األقسا  غير  مارص. فيما يتعلق وأيهما ـأ

بنهاية العقد.  %100تمداد الماابر وشاٍ ثابت ما فترد المشرول وحي  ترٍ الماابر التي تواوهها الشراة الى 
م  المفترض أ  يمداد المعدل الذي تتحقق ومووو  األقسا  بنفي معدل ميادد الماابر التي تواوهها الشراة ـلى 

 مدى فترد سريا  وثيقة التأمي .
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 غ ـنهاالمبالوات المتكبدد وغير المبل احتيابي 3-3-5-2

بواسبة اكتواري مستقٍ في تاريخ بيا  المرام المالي  المبالوات المتكبدد وغير المبلغ ـنها احتيابي تحديديتم 
ة م  األسالي  ،م  هيئة التأمي  معتمد ، وذلك استنادا إلى لقياسية لتوقا المبالواتا االكتوارية واستادام مومـو

لمقتضيات األنظمة المالية تي قد تتضم  هامت انحراف ـاسي وفقًا البيانات التوريبية واالفتراضات الحالية ال
 .الوديدد

 
 احتيابي الماابر الغير منتهية 3-3-5-3

م  المتوقا أ  اا   يتوو  احتوام  في حالللمبلغ الذي  مستقبلييمثٍ احتيابي الماابر الغير منتهية تقدير 
 والمراريف وهامت ر ح معقول. ةالمحتمل غير اافي لتغبية المبالواتياو  قسم التأمي  

 
 المبالوات قيد التسوية 3-3-5-4

رردها وفقًا لتقديرات الشراة للتكلفة النهائية لتسوية اافة يتم  لوات قيد التسوية ـلى مارراتتشتمٍ المبا
ة اما في تاريخ  م لم يتم سوا  تلك التي تم اإلوالغ ـنها أ بيا  المرام الماليالمبالوات المتكبدد وغير المدفـو

وية التي تتناول المرروفات المافضة والتعويضات المتوقعة فة إلى المبالوات الداالية والاار واإلضااإلوالغ ـنها 
المبالوات قيد التسوية م  االل مراوعة المبالوات المبلغ ـنها ورورد فردية. ال  االستردادات األارى. يتم تقديرو 

 ية.يتم تافيض ماررات المبالوات قيد التسو 
 
يتم اظهار التسويات لماررات المبالوات المررودد في فترات ساوقة ضم  البيانات المالية للفترد التي تمت  

ة ورورد منتظمة .فيها التسويات  .اما تتم مراوعة البرق المستادمة والتقديرات الموضـو
 

ة / مراريف تعديٍ مراريف  3-3-5-5 ةالالاسارد غير تعديٍ الاسارد الموـم  موـم
ة للمراريف والتكاليف التي ياو  واإلماا  تعالالاسارد تعديٍ احتيابي مراريف يتم تكوي   ة ينها لمبالويموـم

ة لكافة المراريفتعديٍ احتيابي مراريف محددد اما يتم تكوي   مواشرد والتكاليف الغير  الاسارد الغير موـم
 محددد. ـلى مبالوة ينهايالتي ال ياو  واإلماا  تع

 
 تكاليف اإلستحواذ ـلى البوالص  3-3-6

إ  العموالت والتكاليف الاارة وضما  ول  ـقود تأمي  وديدد وتوديد ـقود التأمي  القائمة، والتي تتفاوت م  
 ـقد إلى آار يتم تحميلها ـلى األر اح والاسائر ـند تكبدها.
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 تعويضات الحبام والتنامل  3-3-7

 يتم األاذ في اإلـتوار العائد المتوقا م  الحبام وتعويضات التنامل ـند قياي اإللتمام لمقابلة اإلدـا ات.
 
 فاية اإللتمام إاتوار ا  3-3-8

بتاريخ اٍ بيا  مرام مالي، تقوم الشراة وفحص افاية اإللتمامات للتأكد م  افاية مبلووات ـقود التأمي  وذلك 
واستادام أفضٍ التقديرات المالية للتدفقات النقدية ـلى ـقد التأمي . إذا اظهر التقييم أ  القيمة الدفترية لمبلووات 

في األر اح والاسائر دفقات المستقبلية، فإ  اومالي النقص يتم االـتراف و  مواشرد التأمي  غير اافية في ضو  الت
 .غير المنتهيةويتم إنشا  مارص والماابر 

 
 الذمم المدينة والدائنة المتعلقة وعقود التأمي   3-3-9

لوسبا  وحاملي ـقود يتم تسويٍ الذمم المدينة والدائنة ـند إستحقاقها، وما فيها المبلو  م  أو إلى الواال ، ا
 التأمي .

 
إنافاض قيمة ذمم التأمي  المدينة، تقوم الشراة بتافيض القيمة  م في حال ووود ملشر ـلى ووود اسارد 

 الدفترية لتلك الذمم ويتم إدراج الاسائر الناومة ضم  األر اح والاسائر.
 
 

 اإليراداتاإلةتراف ب 3-4
 
 إيرادات ـقود التأمي  3-4-1
إيرادات ـقود التأمي  وموو  معايير اإلـتراف واإليرادات المنروص ـليها تحت بند ـقود التأمي  يتم قياي  

 (.3-3ضم  البيانات المالية )بند 
 
 إيرادات العموالت 3-4-2

ادد التامي  بناً  ـلى  ـندما يتم توميا أقسا بإيرادات العموالت يتم اإلـتراف  متفق ـليها معينة ونس  شرو  ـإ
ادد ت ما شراا  التأمي .ـإ

 
 إيرادات الفوائد 3-4-3

. الفائدد الماتس  سعر ـلى أساي الفترات الممنية والموالغ األرلية ومعدل المستحقة يتم إحتسا  إيرادات الفوائد
االل  مهاستالتوقا ايتمثٍ سعر الفائدد في معدل سعر الفائدد المستادم في ارم التدفقات النقدية المستقبلية الم

 لمتوقا لألرٍ المالي بهدف الورول إلى رافي القيمة الدفترية لذلك األرٍ المالي.العمر ا
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 "تتمة"اإليرادات اإلةتراف ب 3-4
 
  إيرادات التوميعات 3-4-4

 بإستالم دفعات ـ  توميعات األر اح.للمساهمي  إيرادات التوميعات م  اإلستثمارات ـندما ينشأ حق يتم تحقق 
 
 اإليوارات إيرادات 3-4-5

الملورد وعقود إيوار تشغيلية وبريقة القسم الثابت يتم إحتسا  إيرادات اإليوارات م  اإلستثمارات في الممتلكات 
 ـلى مدى تلك العقود.و 
 
 اإلدارية و  العمومية المصاريف 3-5

التأمي  الماتلفة وذلك بنسوة األقسا  الماتتوة للسنة ـلى دوائر  اإلداريةو  م  المراريف العمومية %80 توميايتم 
 .الماتتوة منسووة لمومول األقسا  دائردلكٍ 

 
 العمالت األجنبية 3-6

عملة المسوتادمة في البيئة اإلقترادية التي تماري الشراة فيها نشابها )العملة تظهر البيانات المالية للشراة وال
مال الشراة ومرامها المالي والدرهم اإلماراتي والذي  المتداولة(. ألغراض البيانات المالية فقد تم ـرض نتائد ـأ

ملة ـرض البيانات المالية.  يعتبر العملة المستادمة في الشراة ـو
 

داد البي انات المالية للشراة، يتم تسويٍ المعامالت والعمالت باالف العملة المستادمة في الشراة )العملة ـند ـإ
ادد تحويٍ  األونبية( ـلى أساي أسعار الررف السائدد بتاريخ تلك المعامالت. بتاريخ اٍ بيا  مرام مالي، يتم ـإ

ادد البنود المالية المدروة والعمالت األونبية ـلى أساي أسعار الررف  السائدد بتاريخ بيا  المرام المالي. يتم ـإ
تحويٍ البنود غير المالية والعمالت األونبية والتي تظهر وقيمتها العادلة ـلى أساي أسعار الررف السائدد ـند 

ادد تحويٍ البنود غير المالية والعمالت األونبية والتي يتم قياسها بوقًا للت كلفة تحديد القيمة العادلة لها. ال يتم ـإ
 التارياية.

 
 .فيها تلك الفروقات تيتم ادراج فروقات اسعار الررف ضم  األر اح أو الاسائر االل السنة التي نشأ

 
 تكلفة االقتراض 3-7

تقوم الشراة برسملة تكاليف االقتراض التي ترتوم مواشرد واقتنا  أو بنا  أرٍ ملهٍ للرسملة، وم  المتوقا أ  
م م  اول  فترد م  المم ، اوم  م  تكلفة ذلك االرٍ وذلك حتى يروح واهمًا يستغرق إنوام  للغرض المقا

 للغرض المقام م  أول .
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
 
 "تتمة" راضتكلفة االقت 3-7
 

يتم تنميٍ أي ايرادات استثمارات، إ  وودت، ناتوة ـ  أي استثمارات ملقتة لها ـالقة بذلك األرٍ م  تكلفة 
 .الملهلة للرسملة االقتراض

 
 التي تم تكبدها فيها. السنةإ  وميا تكاليف االقتراض األارى تظهر امراريف في 

 
 مخصصات الموظفين 3-8
 
 محدددابة المساهمات ال 3-8-1
لموظفيها م  موابني دولة اإلمارات العر ية  اإلوتماـيوالمساهمة ومارص التقاـد والتأمي   الشراةتقوم  

 شراةوومووو  تقوم ال، 1999لعام  (7)رقم لدولة اإلمارات العر ية المتحدد اإلتحادي العمٍ المتحدد وفقًا لقانو  
  الااضعة لحسا  المساهمة ـ  موظفيها م  موابني م  إومالي مبلغ الروات %12.5والمساهمة وما نسبت  

 .دولة اإلمارات العر ية المتحدد
 

ـلى  %2.5و  %5بنسوة واذلك الحاومة م  موابني دولة اإلمارات العر ية المتحدد  شراةيساهم موظفي ال
التقاـد والتأمي   الوحيد والنسوة لمارص شراة. إ  إلتمام المبلغ الروات  الااضعة لحسا  المساهمةم   التوالي

 ويتم إدراج تلك المساهمة في األر اح والاسائر للسنة.هو القيام بتحويٍ المساهمات المحددد فقم.  االوتماـي
 
 اإلوامات السنوية وتذاكر السفر  3-8-2

ـلووى  يووتم ـمووٍ إسووتحقاق لإللتمامووات المقوودرد إلسووتحقاقات الموووظفي  المتعلقووة واإلوووامات السوونوية وتووذاكر السووفر بنووا ً 
 الادمات المقدمة م  قبٍ الموظفي  الملهلي  حتى نهاية السنة.

 
 مارص تعويض نهاية الادمة للموظفي   3-8-3

يووتم أيضووًا ـمووٍ مارووص إضووافي واافووة موووالغ ماافووات نهايووة الادمووة المسووتحقة للموووظفي  موو  غيوور موووابني دولووة 
رات العر يوووة المتحووودد وذلوووك ـلوووى أسووواي مووودد الادموووة اإلموووارات العر يوووة المتحووودد وفقوووًا لقوووانو  العموووٍ فوووي دولوووة اإلموووا

 المتومعة لكٍ موظف والرات  األساسي الذي يتقاضا  اما بتاريخ المرام المالي.
 
 ممتلكات ومعدات 3-9

يتم تسويٍ األـمال الرأسمالية قيد التنفيذ ـلى أساي التكلفة. يتم تحويٍ األـمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى البند 
 ا والممتلكات والمعدات ـند البد  واستادامها ويتم إستهالكها وفقًا لسياسات الشراة.الااص به

 
والتكلفة ناقرًا اإلستهالك المتراكم وأية اسائر ناتوة ـ  اإلنافاض في األارى المعدات و  تالممتلكاتظهر 
 القيمة.
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وبريقوة  ـودا االـموال الرأسومالية تحوت االنشوا ، ،األروول الثابتوة تكلفوةيتم إحتسا  اإلستهالك لمقابلوة اإلنودثار فوي 
 ،يتم في نهاية اٍ سنة مراوعة مدد الادمة المتوقعة لألروٍ .ة لألرٍمبنيًا ـلى مدد الادمة المتوقعالقسم الثابت 

القيمة المتوقية وبريقة اإلستهالك المتوعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداً  مو  الفتورد الماليوة التوي 
 .الفترات المستقبليةو تم فيها التغيير 

 
عاد أو حووذف وووم  موو  الممتلكووات والمعوودات وذلووك ـلووى أسوواي الفوورق يووتم تحديوود الوور ح أو الاسووارد الناتوووة ـوو  إسووتو

 بي  متحرالت البيا والقيمة الدفترية لألرٍ ويتم اإلـتراف بهذا الفرق ار ح أو اسارد.
 

ا  موودد الادموووة المتوقعووة المسوووتادمة فووي احتسوووا  اسووتهالك الممتلكوووات والمعوودات، ـووودا األـمووال الرأسووومالية تحوووت 
 لنحو اآلتي:االنشا ، اانت ـلى ا

 
 سنة 30 حردممتلكات 
 سنوات 5 السيارات 

 سنوات 5 – 4 المفروشات والمعدات الماتبية
 سنوات 10 التحسينات ـلى ساحة حبام السيارات والفويرد

 
 اإلستثمارات في الممتلكات 3-10 

أوير و/أو لميادد قيمتها. تتمثٍ اإلستثمارات في ممتلكات في الممتلكات المحتفد بها للحرول منها ـلى إيرادات ت
يتم قياي اإلستثمارات في ممتلكات مبدئيًا والتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة. تتضم  التكلفة تكلفة إستبدال وم  
م  اإلستثمار في الممتلكات المووودد ـند حدو  تلك التكلفة وذلك إذا تم إستيفا  الشرو  المبلووة إلثواتها وهي 

االستثمارات في ممتلكات  يتم إدراج، لالـتراف المبدئي مية لريانة تلك الممتلكات. الحقاً ال تشمٍ التكاليف اليو 
والقيمة العادلة التي تعاي أوضال السوق بتاريخ بيا  المرام المالي. يتم إدراج األر اح أو الاسائر الناتوة ـ  

 اسائر للفترد التي نتوت فيها.التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمارات في ممتلكات ضم  األر اح أو ال
 

يتم شب  اإلستثمارات في ممتلكات إما ـند إستوعادها أو ـند إيقاف إستادامها واإلنتفال منها وشاٍ دائم ولم 
يعد يتوقا منها أي منافا إقترادية ورورد دائمة م  اإلستادام ولم يعد هناك ممايا إقترادية مستقبلية متوقعة م  

اف وأية اسائر أو أر اح ناتوة ـ  سح  أو إستوعاد اإلستثمارات في ممتلكات في األر اح إستوعاد . يتم اإلـتر 
 أو الاسائر للفترد التي تم االلها السح  أو اإلستوعاد.
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  هاتنوايتم إورا  التحويالت م  أو إلى اإلستثمارات في ممتلكات فقم ـند حدو  تغيير في اإلستادام مثبت 
بداية ـقد تأوير تشغيلي لبرف آار. باروص التحويالت التي تتم م  إستثمارات في  أو لمالكاإستادام 

ممتلكات لعقار يشغل  المالك فإ  التكلفة المعتبرد للمحاسوة الالحقة تكو  القيمة العادلة بتاريخ التغير في 
تحتس  الشراة هذا العقار وفقًا للسياسة  وفي حال أروح العقار الذي يشغل  المالك إستثمارًا ـقارياً  .اإلستادام

 ي اإلستادام.المدروة ضم  الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغير ف
 

تقوم الشراة  مو  مستقلو .تحدد القيمة العادلة حس  سعر السوق المفتوح إستنادًا إلى التقييمات التي يوريها مقيِّ 
بتحديد القيمة العادلة ـلى أساي التقييم الذي تم اورال  م  قبٍ شراة تقييم مستقلة معتمدد ولديها ملهالت مهنية 

 .متلكات في موقا وفئة مماثلة للممتلكات الااضعة للتقييممناسوة وابرد ساوقة في تقييم م
 
 الملموسة إنخفاض قيمة الموجودات 3-11

في تاريخ اٍ بيا  مرام مالي تقوم الشراة ومراوعة القيمة الحالية للمووودات الملموسة لتحديد فيما إذا اا  هناك 
في حالة ووود ذلك الملشر، فان  يتم  .اتأي ملشر يدل ـلى ووود إنافاض في القيمة الدفترية لتلك المووود

تقدير القيمة القابلة لإلسترداد للمووودات وذلك بهدف تحديد مدى الاسارد الناتوة ـ  إنافاض القيمة )إ  
وودت(. وفي حال رعووة تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألرٍ فرديًا تقوم الشراة بتقدير القيمة المستردد لوحدد 

تي ينتمي لها األرٍ. ـند ووود أسي معقولة للتوميا، فإن  يتم توميا المووودات ـلى وحدات توليد توليد النقد ال
ة م  وحدات توليد النقد بناً  ـلى أسي  النقد وشاٍ إفرادي وما دو  ذلك فإن  يتم توميعها ـلى أرغر مومـو

 معقولة يما  تحديدها.
 

ا بي  القيمة العادلة، مبروحا منها تكلفة البيا، والقيمة قيد إ  القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة األـلى م
اإلستادام. ـند تقدير القيمة قيد اإلستادام، فا  التدفقات النقدية المستقبلية المقدرد لألرٍ يتم ارمها لقيمتها 

 بذلك األرٍالحالية بإستادام سعر ارم يعاي تقديرات السوق للقيمة الممنية للنقود في ضو  الماابر المرتوبة 
 .لم يتم تعديٍ التدفقات النقدية المرتوبة بهاوالتي 

 

أما إذا اانت القيمة القابلة لإلسترداد المقدرد لألرٍ )وحدد توليد النقد( أقٍ م  قيمت  الدفترية، فإن  يتم افض 
ض القيمة تحمٍ مواشرد القيمة الدفترية لألرٍ )وحدد توليد النقد( إلى القيمة التي يما  إستردادها. إ  اسارد إنافا

ادد تقييم  وفي هذ  الحالة فإ  اسارد اإلنافاض في القيمة  ـلى األر اح والاسائر إال إذا اا  األرٍ قد تم ـإ
ادد التقييم.  تعامٍ اإنافاض في ـإ
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
 

 "تتمة"الملموسة  إنخفاض قيمة الموجودات 3-11
 

يتم ميادد القيمة الدفترية لألرٍ )وحدد توليد النقد( إلى إ  ترٍ  ،في حال تم الحقًا إسترداد اسارد إنافاض القيمة
لى م  القيمة الدفترية فيما لو لم يا  هناك إنافاض للقيمة المقدرد التي يما  إستردادها ـلى أ  ال تكو  المياد د ـأ
األر اح إ  إسترداد اسارد اإلنافاض في القيمة تدرج في  .في قيمة األرٍ )وحدد توليد النقد( في السنوات الساوقة

ادد تقييم  والاسائر يعامٍ  وفي هذ  الحالة فإ  إسترداد اسارد اإلنافاض في القيمة ،إال إذا اا  األرٍ قد تم ـإ
ادد التقييم  .اميادد في ـإ

 

 المخصصات 3-12
تلدي وم  المحتمٍ ا  يتم أاذ ماررات ـند ووود إلتمامات حالية )قانونية أو إووارية( انتيوة ألحدا  ساوقة، 

 تسوية تلك االلتمامات ويما  تقدير مبلغ االلتمامات وشاٍ معقول.بالشراة مبالوة الى ا  تكو  
 

س  أفضٍ التقديرات للمرروفات المستقبلية لسداد اإللتمام اما بتاريخ بيا  المرام يتم قياي الماررات ح
المالي مأاوذًا في ـي  اإلـتوار أي ماابر واحدا  غير متوقعة متعلقة وااللتمام. ـند قياي المارص 

تمثٍ القيمة الحالية لهذ  واستادام التدفقات النقدية المتوقعة لسداد االلتمام الحالي، فإ  القيمة الدفترية لإللتمام 
 التدفقات النقدية.

 

فإن  يتم تسويٍ ،ـند توقا إسترداد وعض أو وميا المنافا اإلقترادية المبلووة لتسديد االلتمام م  برف ثال  
الموالغ المدينة اأرٍ إذا ما تم التأكد فعاًل م  أ  التسديدات سوف يتم تحريلها وأ  تكو  الموالغ المدينة قابلة 

 .اي وشاٍ موثوق للقي
 

 الموجودات المالية 3-13
دم اإلـتراف والمووودات المالية في تاريخ التوادل والتي تتبل  إتمام ـملية بيا أو شرا  بنا   يتم اإلـتراف ـو

وشاٍ مبدئي والقيمة  المووودات المالية يتم قياي .ـلى ـقود م  االل إبار ممني بنا  ـلى السوق المرتوم و 
ضافة الى تكلفة المعامالت فيما ـدا المووودات المالية المرنفة والقيمة العادلة م  االل األر اح العادلة، واال

 والاسائر والتي يتم قياسها والقيمة العادلة.
 

يتم ترنيف المووودات المالية للشراة في أحد الفئات التالية: أرردد لدى البنوك وفي الرندوق، مووودات مالية 
االل األر اح والاسائر، مووودات مالية والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ األارى،  والقيمة العادلة م 

وقروض وذمم مدينة. إ  ترنيف المووودات المالية والشاٍ المذاور يتم بناً  ـلى ببيعة وهدف إقتنا  تلك 
 المووودات المالية ويتم ترنيفها في وقت إثواتها األولي.
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
 

 "تتمة" الموجودات المالية 3-13
 

لفوائد ـلى بريقة معدل الفائدد الفعلي هي بريقة إلحتسا  التكلفة المبفأد للمووودات المالية وتوميا إيرادات ا
الفترات المرتوبة بها. معدل الفائدد الفعلي هو المعدل الذي يارم بناً  ـلى الدفعات النقدية المستلمة مستقواًل 
والمتوقعة االل العمر المتوقا للمووودات المالية أو االل فترد أقرر ـندما ياو  ذلك مناسوًا لرافي القيمة 

 الدفترية ـند القياي األولي.
 

راف واإليرادات بناً  ـلى معدل الفائدد الفعلي للمووودات المالية ما ـدا المووودات المالية المرنفة يتم اإلـت
 امووودات مالية والقيمة العادلة م  االل األر اح والاسائر.

 

 النقد وما يعادل   3-13-1
األوٍ ذات سيولة ـالية قابلة  يتمثٍ النقد وما يعادل  في النقد وأرردد الودائا تحت البل  وأية إستثمارات قريرد

 للتحويٍ إلى نقد معلوم القيمة وغير ااضعة لماابر التغير في القيمة.
 

 المووودات المالية والقيمة العادلة م  االل األر اح والاسائر 3-13-2
ستثمار في يتم ترنيف االستثمارات في ادوات الملكية والقيمة العادلة م  االل األر اح والاسائر اال اذا اا  اال

ادوات الملكية غير محتفد و  وغرض المتاورد وتم ترنيفها م  قبٍ الشراة والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ 
 الشامٍ األارى ـند االـتراف المبدئي.

 

ف بتاريخ بيا  المرام المالي، يتم قياي المووودات المالية والقيمة العادلة م  االل األر اح والاسائر ويتم االـترا
ادد القياي في الر ح  أو الاسارد. يتم تحديد القيمة العادلة اما هو مبي  وأية مااس  أو اسائر ناتوة ـ  ـا

 .26وايضاح 
 

في االستثمارات وأدوات حقوق الملكية المدروة والقيمة العادلة م  االل االر اح يتم االـتراف بتوميعات االر اح 
ت حق الشراة في استالم توميعات االر اح وفقا لمعيار المحاسوة الدولي والاسائر في االر اح والاسائر ـند تثبي

 االيرادات. – 18رقم 
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
 

 "تتمة" يةالموجودات المال 3-13
 

 المووودات المالية والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ األارى  3-13-3
ـند اإلـتراف المبدئي، يما  للشراة أ  تاتار وشاٍ ال روول في  )لكٍ أداد ـلى حدد( بترنيف اإلستثمارات في 

لشامٍ األارى. ال يسمح بترنيف أدوات حقوق الملكية امووودات مالية والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ ا
 اإلستثمارات والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ االارى اذا اانت االستثمارات محتفد بها للمتاورد.

 

 :يتم ترنيف المووودات المالية وغرض المتاورد إذا 
  أو  .تم إقتنائها وشاٍ أساسي بهدف بيعها في المستقبٍ القري 

  أدوات مالية معلومة تديرها الشراة وتشتمٍ ـلى نموم فعلوي ألداد ماليوة تحقوق أر واح تمثٍ وم  م  محفظة
 .ـلى المدى القرير

 تمثٍ مشتقة مالية لكنها غير مرنفة أو فعالة اأداد تحو  أو ضما  مالي. 
 

معامالت. واإلضافة إلى تكاليف الوالقيمة العادلة  وشاٍ مبدئي( FVTOCI) اإلستثمارات وأدوات الملكية قياييتم 
بنود في ـ  التغير في القيمة العادلة  ناتوةال الاسائرأو  ويتم االـتراف واألر احالعادلة  اوقيمتهويتم قياسها الحقًا 

ادد ترنيف  الداٍ الشامٍ األارى ويتم توميعها في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لألوراق المالية. ال يتم ـا
ولك  يعاد ترنيف  ضم  األر اح  ة ـند إستوعاد اإلستثمارات في األر اح أو الاسائرالر ح أو الاسارد المتراكم

 المستوقاد.
 

قامت الشراة بترنيف اافة اإلستثمارات وأدوات الملكية والتي ليست وغرض المتاورد إلى إستثمارات مالية والقيمة 
 العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ.

 

يعات ـ  اإلستثمارات المالية والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ في األر اح يتم اإلـتراف بإيرادات التوم 
: اإليرادات 18والاسائر ـندما تحرٍ الشراة ـلى حق إستالم توميعات األر اح وفقًا لمعيار المحاسوة الدولي رقم 

 ما لم تك  توميعات األر اح تشاٍ استرداد الوم  م  تكلفة اإلستثمارات.
 

 القروض والذمم المدينة  3-13-4
ذمم التأمي  المدينة واألارى والتي لديها دفعات ثابتة أو يما  تحديدها وغير المدروة في سوق مالي نشم يتم  

ترنيفها اقروض وذمم مدينة. يتم قياي ذمم التأمي  المدينة واألارى مبدئيًا والقيمة العادلة مضاف إليها تكاليف 
االنافاض في القيمة.  اسائروالتكلفة المبفأد واستادام معّدل الفائدد الفعلي، وعد برح حقًا المعاملة ويتم قياسها ال

يتم تسويٍ إيرادات الفوائد واستادام بريقة معدل الفائدد الفعلي، واستثنا  الذمم المدينة قريرد األوٍ ـندما ياو  
 االـتراف والفوائد غير ذي أهمية.



  3131    ش. م. ع.ش. م. ع.  ننشركة الفجيرة الوطنية للتأميشركة الفجيرة الوطنية للتأمي

  

    "تتمة""تتمة"ايضاحات حول البيانات المالية ايضاحات حول البيانات المالية 
  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
 

 "تتمة" الموجودات المالية 3-13
 

 إنافاض قيمة المووودات المالية 3-13-5
ية، بهدف تحديد فيما إذا اا  هناك أي يتم في تاريخ اٍ بيا  مرام مالي مراوعة القيم الحالية للمووودات المال

ملشر يدل ـلى إنافاض قيمة تلك المووودات المالية. يتم تافيض قيمة المووودات المالية ـند ووود دليٍ 
ي، انتيو لحد  أو أحدا  حرلت الحقًا لإلـتراف المبدئي بتلك المووودات المالية، يشير إلى تأثر  ةموضـو

 لتلك المووودات المالية.  التدفق النقدي المتوقا مستقوالً 
 

ي ـلى إنافاض القيمة م  المما  أ  يشتمٍ ـلى ما يلي:  إ  الدليٍ الموضـو
 رعووات مالية هامة يواوهها المردر أو البرف المقابٍ أو 

 تالف أو تأار في سداد الفائدد أو الدفعات األساسية أو 

  ادد هيالة  مالية.م  المحتمٍ أ  المقترض سوف يواو  إفالسًا أو ـإ

 إاتفا  سوق نشبة لهذ  المووودات المالية وسب  الرعووات المالية. 
 

وعض فئات المووودات المالية، مثٍ ذمم التأمي  المدينة، والمووودات التي ال يتم افض قيمتها وشاٍ إفرادي 
ي إلنافاض قيمة محفظة الذم م المدينة حي  يتم فحرها إلنافاض القيمة وشاٍ إومالي. يتمثٍ الدليٍ الموضـو

والابرد الساوقة للشراة في تحريٍ الذمم، الميادد في ـدد الدفعات المستحقة للمحفظة ـ  فترد السماح الممنوحة، 
 الذمم. عدم سداد تلكإضافة إلى التغيرات الملحوظة في ظروف اإلقتراد المحلي أو الوبني والتي لها ـالقة و

 

المالية وقيمة اسائر إنافاض القيمة مواشرًد، بإستثنا  ذمم التأمي  يتم تافيض القيمة الدفترية لوميا المووودات 
توار ذمم التأمي  المدينة غير  المدينة والتي يتم تافيضها وأاذ مارص للذمم المشاوك في تحريلها. في حال ـإ

تأمي  قابلة للتحريٍ، يتم إقفال تلك الذمم مقابٍ مارص الذمم المشاوك في تحريلها. وفي حال إسترداد ذمم 
مدينة قد تم إقفالها م  قبٍ فيتم إثواتها اتحريالت مقابٍ مارص الذمم المشاوك في تحريلها. يتم إثوات 

 التغير في القيمة الدفترية لمارص الذمم المشاوك في تحريلها ضم  األر اح أو الاسائر.
 

ي وعد تاريخ  في حال تم الحقًا إسترداد اسارد إنافاض القيمة واا  ذلك اإلسترداد يعود إلى وقول حد  موضـو
إثوات تلك الاسارد في إنافاض القيموة، يتم ـاي اسارد اإلنافاض المعترف بها ساوقًا م  االل األر اح 
والاسائر ـلى أال تتواوم القيمة المدروة لالستثمار بتاريخ ـاي اإلنافاض قيمة المبلغ الذي ستلول إلي  التكلفة 

 اف واإلنافاض والقيمة.المبفأد فيما لو لم يتم اإلـتر 
 

 إلغا  اإلـتراف والمووودات المالية 3-13-6
تقوم الشراة بإلغا  اإلـتراف والمووودات المالية فقم ـندما تنتهي الحقوق التعاقدية للتدفق النقدي م  تلك  

وملكية المووودات المالية أو ـند تحويٍ المووودات المالية ووما فيها وميا المااس  والماابر المتعلقة 
المووودات المالية إلى برف آار. إذا لم تقم الشراة بتحويٍ المووودات المالية وشاٍ اامٍ أو لم تقم بتحويٍ 
ستمرت والسيبرد ـلى تلك المووودات المالية التي  وميا المااس  والماابر المتعلقة وملكية المووودات المالية وا 

  ـتراف وفوائدها المتوقية والمووودات المالية وأي إلتمامات يتووتم تحويلها إلى برف آار، فإ  الشراة تقوم واإل
 ـليها سدادها.
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 "تتمة" هم السياسات المحاسبيةأ -3
 
 الملكية المصدرة من قبل الشركةالمطلوبات المالية وأدوات  3-14
 
 الترنيف ادي  أو أداد ملكية   3-14-1

 يتم ترنيف الديو  وأدوات الملكية امبلووات مالية أو اأدوات ملكية بوقًا ألسي وووهر الترتيوات التعاقديوة.
 
 أدوات الملكية  3-14-2

أداد الملكية هي أي تعاقد يثبت حق مالكها في أرول الشراة المتوقية وعد برح وميا إلتماماتها. أدوات حقوق 
 المساهمي  المردرد م  قبٍ الشراة يتم تسويلها والموالغ المستلمة وعد برح مراريف اإلردار.

 
 المبلووات المالية  3-14-3

ة العادلة وعد برح تكاليف المعامالت فيما ـدا المبلووات المالية يتم قياي المبلووات المالية وشاٍ أولي والقيم
والقيمة العادلة م  االل األر اح والاسائر التي يتم قياسها وشاٍ أولي والقيمة العادلة. ويتم قياي المبلووات 

 الل األر اح والاسائر.عادلة م  ابريقة معدل الفائدد الفعلي او والقيمة ال واستادامالمالية الحقًا والتكلفة المبفأد 
 .والقيمة العادلة م  االل األر اح والاسائر مقاسةمبلووات مالية أية  الشراةليي لدى 

 
 المبلووات المالية المقاسة الحقاً والتكلفة المبفأد 3-14-3-1

لة م  االل امبلوات مالية والقيمة العاد ةفمرنأغراض المتاورد والغير لغير إ  المبلووات المالية المحتفد بها 
يتم  للشراةاألر اح والاسائر يتم قياسها والتكلفة المبفأد اما في تاريخ بيا  المرام المالي. إ  المبلووات المالية 

 .االستالف م  البنوك وذمم تأمي  دائنة واارى قياسها والتكلفة المبفأد متضمنة 
 

التكلفة المبفأد مستادمًا بريقة معدل الفائدد الفعلي إ  القيمة الدفترية للمبلووات المالية التي تم قياسها الحقًا و
يرادات الفوائد الغير مرسملة اوم  م  تكلفة المووودات يتم اإلـتراف بها في بيا  األر اح أو الاسائر فيما ـدا  ،وا 

 الذمم الدائنة قريرد األوٍ ـندما ياو  اإلـتراف والفوائد غير مادي.
 

يقة إلحتسا  التكلفة المبفأد للمبلووات المالية وتوميا مراريف الفوائد ـلى بريقة معدل الفائدد الفعلي هي بر 
معدل الفائدد الفعلي هو المعدل الذي يارم بناً  ـلى الدفعات النقدية المستقبلية المتوقعة  .الفترات المرتوبة بها

ة أو المستلمة والتي تشاٍ وم ًا ال يتومأ تكاليف  ،م  معدل الفائدد الفعلي )وما فيها وميا الرسوم والنقا  المدفـو
أو )ـندما ياو   ل العمر المتوقا للمبلو  الماليالمعامالت وغيرها م  أقسا  التأمي  أو الارومات( اال

 .مناسوًا( فترد أقرر لرافي القيمة الدفترية ـلى اإلـتراف األولي
 
 إلغا  اإلـتراف واإللتمامات المالية 3-14-3-2

 ـتراف والمبلووات المالية فقم ـندما يتم تنفيذها، إلغالها أو إنتها  مدتها.تقوم الشراة بإلغا  اإل
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 "تتمة" أهم السياسات المحاسبية -3
 
 توزيع األرباح 3-15

بتوميا أر اح المساهمي  امبلووات في البيانات المالية للشراة في الفترد التي يتم فيها موافقة يتم اإلـتراف 
 المساهمي  ـلى توميعات األر اح.

 
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4

دارد وعموووٍ اإلقووووم فووإ  ذلوووك يتبلوو  أ  ت ،3للسياسووات المحاسوووبية اموووا وارد فووي إيضووواح شوووراة موو  اوووالل تببيووق ال
حووول القوويم المدروووة للمووووودات والمبلووووات فووي البيانووات الماليووة والتووي ال يماوو  تحديوود قيمتهووا  وافتراضوواتتقووديرات 

وامٍ أارى تلاوذ  وشاٍ واضح م  مرادر أارى. إ  التقديرات واالفتراضات تعتمد ـلى الابرد التارياية لإلدارد ـو
لتقوووديرات واالفتراضوووات. مووو  المماووو  أ  تاتلوووف القيموووة الفعليوووة للموووووودات فوووي ـوووي  االـتووووار ـنووود القيوووام بتلوووك ا

 والمبلووات ـ  القيمة التي تم إدراوها بناً  ـلى تلك التقديرات واالفتراضات.
 

يتم مراوعة التقديرات واإلفتراضات وشاٍ دوري. يتم إدراج أثر التعديٍ في التقديرات المحاسبية في نفي الفترد التي 
وذلك في حال إ  ذلك التعديٍ يلثر فقم ـلى تلك الفترد أو ـلى الفترد التي تم فيها التعديٍ  التعديٍ تم فيها

 .ةوالفترات الالحقة وذلك في حال أ  أثر ذلك التعديٍ يظهر في الفترد الحالية والفترات الالحق
 
 اإلفتراضات المحاسبية الهامة 4-1

وفووي رأي االدارد ال يوووود افتراضووات تووم العمووٍ بهووا موو  المتوقووا انهووا فووي ابووار تببيووق السياسووات المحاسووبية، فإنوو  
 وذلك واستثنا  ما هو موضح ادنا : ،ستلثر وشاٍ ووهري ـلى القيم المدروة في البيانات المالية

 
 ترنيف الممتلكات  4-1-1

  م  تحديد ما إذا قامت اإلدارد االل ـملية ترنيف الممتلكات واتااذ ـدد أحاام. هذ  األحاام ضرورية للتما
اا  ـقار ما ملهٍ للترنيف ااستثمار ـقاري، ممتلكات وآالت ومعدات و/أو ـقار محتفد و  إلـادد بيع . 

الممتلكات االستثمارات العقارية، وفقا لتعريف  مستمردتستبيا الحام ورورد  معايير معينة حتى اإلداردوضعت 
تمدت اإلدارد ـلى المعايير المفرلة  .دد بيعهاوالعقارات المحتفد بها إلـاوالمنشات والمعدات  ـند اتااذ حامها، ـا
، والمعيار 2المعيار المحاسبي الدولي رقم ترنيف الممتلكات ـلى النحو المبي  في ب والتوويهات المتعلقة
 ت حددالذي  الهدف م  اإلستادامورفة اارة، و ، 40 ، والمعيار المحاسبي الدولي رقم16المحاسبي الدولي رقم 

 .اإلدارد
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 "تتمة" اإلفتراضات المحاسبية الهامة والتقديرات غير المؤكدة -4
 
 "تتمة" اإلفتراضات المحاسبية الهامة 4-1
 
 ترنيف االستثمارات  4-1-2
نووود االـتوووراف المبووودئي تقووووم إدارد الشوووراة بترووونيف اإلسوووتثمارات اإسوووتثمارات والقيموووة العادلوووة مووو  اوووالل األر ووواح ـ

والاسووووائر أو اإسووووتثمارات والقيمووووة العادلووووة موووو  اووووالل بنووووود الووووداٍ الشووووامٍ األاوووورى. ـنوووود القيووووام بتروووونيف هووووذ  
ئر أو والقيموووة العادلوووة مووو  اوووالل بنوووود الوووداٍ االسوووتثمارات اإسوووتثمارات والقيموووة العادلوووة مووو  اوووالل األر ووواح والاسوووا

هووو منروووص تقوووم اإلدارد واالاووذ وعووي  اإلـتوووار الشوورو  التفروويلية لتحديوود هووذا التروونيف امووا  ،الشووامٍ األاوورى 
األدوات الماليووة. إ  اإلدارد مقتنعووة وووأ  اإلسووتثمارات قوود تووم  – 9الماليووة رقووم  إلـووداد التقوواريرالمعيووار الوودولي  ـليهووا

 ورورد مناسوة. ترنيفها
 
 التقديرات غير المؤكدة 4-2

إ  التقديرات الرئيسية الاارة والمستقبٍ واإلفتراضات األارى غير الملادد اما بتاريخ بيا  المرام المالي والتي 
لها نسوة ماابرد قد تتسب  بتعديٍ ووهري ـلى قيمة المووودات والمبلووات االل السنة المالية القادمة تتمثٍ 

 ي:فيما يل
 
 العادلة لإلستثمارات في ممتلكات قيمةال  4-2-1

إ  أفضٍ دليٍ ـلى القيمة العادلة هو األسعار الحالية في سوق نشم لعقارات مشابه . في غيا  هذ  المعلومات، 
ة م  تقديرات معقولة للقيمة العادلة. ـند اتااذ أحاامها، قامت  الشراةقامت  بتحديد القيمة واستادام مومـو
واألاذ في االـتوار األسعار الحالية لعقارات مماثلة في نفي الموقا ووالحالة ذاتها ما تعديالت تعاي  الشراة

التغيرات في الببيعة والموقا والمعبيات االقترادية منذ تاريخ المعامالت التي حرلت بتلك األسعار. إ  هذ  
 ف ـ  النتائد الفعلية وشاٍ ووهري.التقديرات مبنية ـلى وعض االفتراضات غير الملادد والتي قد تاتل

 
 األـمار اإلنتاوية للممتلكات والمعدات  4-2-2

سنوية ـلى  ماليةاإلدارد القيم المتوقية واألـمار اإلنتاوية المقدرد للممتلكات والمعدات، في نهاية اٍ فترد  تراوا
توقعات السنة الحالية ال تاتلف ـ  . وقد قررت اإلدارد وأ  16المعيار المحاسبي الدولي رقم النحو المبي  في 

 الساوقة واالستناد إلى مراوعتها.التقديرات 
  
 منتهيةالماتسوة واحتيابي الماابر غير المارص احتيابي األقسا  غير   4-2-3

بواسبة اكتواري منتهية والتي تم تقديرها الاحتيابي الماابر غير ـلى ماتسوة التشمٍ احتيابيات االقسا  غير 
ة م  تقنيات توقعات المبالوات اإلكتوارية المعيارية، بناً  ـلى  ،م  هيئة التأمي  تمدمعمستقٍ  واستادام مومـو

 التي قد تتضم  هامت انحراف ـاسي.و بيانات توريبية وافتراضات حالية 
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 "تتمة" التقديرات غير المؤكدة 4-2
  
 مبلغ ـنهاغير و مارص للمبالوات المتكبدد   4-2-4

مرام المالي، بيا  البتاريخ غ ـنها وغير مبلّ للتكلفة النهائية المتوقعة للمبالوات المتكبدد يتم اورا  التقديرات 
ة م  تقنيات توقعات المبالوم  هيئة التأمي   معتمدبواسبة اكتواري مستقٍ  االكتوارية  اتواستادام مومـو

 المعيارية، بناً  ـلى بيانات توريبية وافتراضات حالية قد تتضم  هامت انحراف ـاسي.
  
 مارص المبالوات القائمة  4-2-5

ةالاسارد تعديٍ يابيات ومراريف يشمٍ مارص المبالوات القائمة مارص احت تعديٍ ومراريف  الموـم
ةغير الاسارد  التأمي  الناتوة ـ  اتااذ قرارات ووهرية لتقدير الموالغ المستحقة ألرحا  ـقود  يتم. الموـم

داد هذ  التقديرات بناً  ـلى ـدد م  االفتراضات الووهرية حول ـوامٍ متعددد مبالوات تتعلق بهذ  العقود.  يتم ـإ
ة ومحتملة وووهرية م  القرارات  دم اليقي متعلقة بدروة متنـو و ناً  ـلي  فإ  النتائد الفعلية قد تاتلف ـ   ـو

مبالوات بناً  ـلى هذ  التقديرات مما يلدي إلى تغييرات مستقبلية في االلتمامات المقدرد. تقوم االدارد بتقدير ال
ا المبالوات التي تتبل  قرارات قضائية أو تحايمية فيتم تقديرها الابرات الساوقة و/أو تقارير مقيمي الاسائر. أم

  ٍّ . يقوم مقيمي الاسائر المستقلي  والعمٍ ما استشاري الشراة القانوني الداالي ـادد بتقدير هذ  دـلى حد ا
ة ومارص الاسارد تعديٍ تم تقدير مارص مراريف المبالوات.  ةالاسارد تعديٍ مراريف الموـم  غير الموـم

ة م  تقنيات توقعات المبال  اإلكتوارية  ،م  هيئة التأمي  معتمدواسبة اكتواري مستقٍ ب واستادام مومـو
 المعيارية بناً  ـلى بيانات توريبية وافتراضات حالية قد تتضم  هامت انحراف ـاسي.

  
 إنافاض قيمة ذمم التأمي  المدينة  4-2-6

أمي  المدينة، ـند ووود إماانية ـدم تحريٍ تلك الذمم وشاٍ اامٍ. يتم تقدير القيمة القابلة للتحريٍ م  ذمم الت
إ  تحديد ووود إنافاض في قيمة ذمم التأمي  المدينة، يتبل  م  اإلدارد تقييم مستوى المال د والسيولة المالية 

مات لحاملي بوالص التأمي  واذلك لشراات التأمي ، واذلك يتم مراوعة نس  التحريالت بناً  ـلى المعلو 
ورأي اإلدارد القانونية للشراة. يتم إثوات الفرق  2016التارياية للشراة والدراسات التفريلية التي تمت االل ـام 

بي  الموالغ المتوقا تحريلها والقيمة الدفترية امراريف في األر اح والاسائر. يتم إثوات الفرق بي  الموالغ التي 
 بلية والموالغ المتوقعة في األر اح والاسائر للفترد التي يتم بها التحريٍ.يتم تحريلها فعليًا االل الفترات المستق
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 "تتمة" تقديرات غير المؤكدةال 4-2
  
  إاتوار افاية اإللتمام  4-2-7

تقوم  .بتاريخ اٍ بيا  مرام مالي يتم تببيق إاتوارات افاية اإللتمام للتحقق م  افاية إلتمامات ـقود التأمي 
راريف اإلدارية المو  ،اإلدـا ات المستلمةو  ،الشراة بإستادام أفضٍ التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية

يتم إثوات أي  .واذلك إيرادات اإلستثمارات م  األرول التي تدـم تلك اإللتمامات وذلك بهدف تقييم افاية اإللتمام
 .االر اح والاسائرنقص مواشرد في 

  
 تقييم اإلستثمارات غير المدروة  4-2-8

ات الماليووة المسووولة فووي بيووا  المراووم ال ياووو  موو  المماوو  اسووتاالص القيمووة العادلووة للمووووودات والمبلووووـنوودما 
الل اسوتادام العديود مو  اسوالي  التقيويم التوي تتضوم  اسوتادام اوالمالي م  األسواق النشبة، فإن  يتم تحديودها مو  

 النماذج الحسابية أو رافي قيمة األرٍ المعدلة الاارة بهذ  االستثمارات.
  

ملحوظة حيثما ياو  ذلك ممانًا، وفي حوال ـودم تووافر يتم استاالص مداالت هذ  النماذج م  معبيات السوق ال
تووارات هوذ  التقووديرات  تشومٍهوذ  المعبيوات، فووإ  التقودير يرووح مبلووووًا لتقودير القويم العادلووة.  السويولة ومعوودالت ـا

 .في نموذج التقييمالمستادمة ارم ال
  

 ض تحديد القيم العادلة لألدوات المالية.ألغرا واـتقاد االدارد ا  اسالي  التقييم واالفتراضات المستادمة مالئمة



  3737    ش. م. ع.ش. م. ع.  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
 

    "تتمة""تتمة"إيضاحات حول البيانات المالية إيضاحات حول البيانات المالية 
  20162016ديسمبر ديسمبر   3131للسنة المنتهية في للسنة المنتهية في 

 
 
  ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات  --55

 السيارات حرةممتلكات  

المفروشات 
 والمعدات المكتبية

التحسينات ةلى 
ساحة حطام 

 بالفجيرةالسيارات 
أةمال رأسمالية 

 المجمـوع تحت االنشاء
        درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

       :التكلفة

 22.710.418 977.370 569.619 16.053.520 5.109.909 --  2014ديسمبر  31في اما 

 11.399.704 444.656 -- 3.356.953 555.000 7.043.095 اإلضافات
 -- (55.220) -- 55.220 -- -- تحويالت

 (3.306.750) -- (38.000) (21.350) (3.247.400) -- اإلستوعادات

 30.803.372 1.366.806 531.619 19.444.343 2.417.509 7.043.095 2015ديسمبر  31في اما 

 2.147.703 1.367.385 -- 665.108 115.210 -- اإلضافات
 -- (1.291.191) 1.215.991 75.200 -- -- التحويالت
 (989.190) -- -- (587.140) (402.050) -- اإلستوعادات

        31.961.885 1.443.000 1.747.610 19.597.511 2.130.669 7.043.095 2016ديسمبر  31في كما 

       اإلستهالك المتراكم:

 17.528.130 -- 147.302 14.115.374 3.265.454 -- 2014ديسمبر  31اما في 

 1.514.005 -- 56.962 1.050.284 328.503 78.256 السنةإستهالك 

 (1.895.235) -- (13.620) (20.846) (1.860.769) -- اإلستوعادات

 17.146.900 -- 190.644 15.144.812 1.733.188 78.256 2015ديسمبر  31في اما 

 1.906.631 -- 108.282 1.267.726 295.853 234.770 إستهالك السنة

 (974.397) -- -- (583.305) (391.092) -- داتاإلستوعا

        18.079.134 -- 298.926 15.829.233 1.637.949 313.026 2016ديسمبر  31في كما 

       صافي القيمة الدفترية:

 13.882.751 1.443.000 1.448.684 3.768.278 492.720 6.730.069 2016ديسمبر  31في كما 
       

 13.656.472 1.366.806 340.975 4.299.531 684.321 6.964.839 2015يسمبر د 31في اما 

  
  التشغيلية لفرل دبي. الستادامها في العملياتوشقق مشتراد  دتتمثٍ الممتلكات الحر 
 ٍمال رأسمالية تحت االنشا  تمث  .انشا  مات  مبالوات وديد في دبي تكاليف رئيسيوشاٍ  ـأ
  2016ديسمبر  31في اما  لتي ال تمال قيد االستاداماوالكامٍ و ات المستهلكة المعدو بلغت تكلفة الممتلكات 

 (.درهم مليو   13: 2015)درهم  مليو   13.9مبلغ 
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 إستثمارات في ممتلكات -6
 

  2016  2015 

 درهم  درهم  
     

 89.403.946  91.029.272  القيمة العادلة اما في بداية السنة
 1.625.326  55.728  الميادد في القيمة العادلة االل السنة

  91.085.000  91.029.272 
 

للشراة وقبا اراضي   ستثمارات في ممتلكات القيمة العادلة لبنايتيتمثٍ اال، 2015و 2016ديسمبر  31اما في 
 االمارات العر ية المتحدد. –الفويرد مدينة في 
 

ـلى اساي تقييم تم  2015و 2016ديسمبر  31تم التورٍ الى القيمة العادلة لالستثمارات في ممتلكات اما في 
لتقييم  فيةالكاالابرد والملهالت ولديهم ـالقة والشراة مامني  مستقلي  ليي لهم اورال  بذلك التاريخ م  قبٍ 

 االستثمارات في دولة االمارات العر ية المتحدد.
 

نموذج رافي الداٍ الوذي يعاوي آاور إيووارات السووق لممتلكوات مشوابهة فوي يتم تحديد القيمة العادلة ـلى اساي 
تمواد االسوتادام الحوالي للممتلكوات تلكوات، توم م. ـند تامي  القيمة العادلة للمالموقا نفس  والظروف نفسها  ومثاووةـا

 االفضٍ واألـلى. لم يا  هناك أي تغيير في اسلو  التقييم االل السنة. االستادام
 

 اما يلي:اانت  2016ديسمبر  31للقيمة العادلة اما في  الهرمي إ  تفاريٍ اإلستثمارات في ممتلكات والتسلسٍ
 

 المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول 
القيمة العادلة كما في 

 2016يسمبر د 31
 درهــــــم درهــــــم درهــــــم درهــــــم 
     

 91.085.000 91.085.000 -- -- قبا اراضي والمواني المقامة ـليها
 

 
 ا  هناك تحويالت بي  المستويات االل السنة.يلم 
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التالية تتعلق واالستثمارات في ممتلكات المرنفة ضم  المستوى الثال  في التسلسٍ الهرمي للقيمة  ا  المعلومات
 العادلة:

 

 اساليب التقييم

 مدخالت هامة
 الحساسية غير قابلة للرصد

    
معدل الرسملة، وعد االاذ وعي   بريقة رسملة الداٍ اتاستثمارات في ممتلك

االـتوار رسملة داٍ االيوار 
المتوقا وببيعة الممتلكات 
واوضال السوق السائدد، م  

: 2015) %8.5حتى  7.5%
 .(%8.5حتى  %7.5م  
 

ايوار السوق السنوي، وعد 
االاذ وعي  االـتوار الفروقات 
في الموقا والعوامٍ الفردية 

لمبنى وحوم  بي  اة مثٍ واوه
 .هذ  الممتلكات ومثيالتها

ارتفال بفيف في معدل ا  
الرسملة المستادم م  المما  
ا  يلدي الى انافاض 

ي القيمة العادلة، ووهري ف
 .والعاي والعاي

 
 

ا  ارتفال بفيف في ايوار 
السوق المستادم م  المما  
أ  يلدي الى ارتفال ووهري 

والعاي  ،في القيمة العادلة
 .العايو

 
 

فيما يلي إيرادات اإليوارات المتحققة للشراة م  االستثمارات في ممتلكات، والتي تلور وعقود ايوار تشغيلية، 
 المراريف التشغيلية المواشرد المتعلقة بها:وتودد وشاٍ سنوي، و 

 2016  2015 

 درهم  درهم 
    

 4.612.288  4.456.807 إيرادات اإليوارات
 (1.370.817)  ل1.383.562ش  ة مواشردتشغيليمراريف 

 3.241.471  3.073.245 (18)ايضاح  ايراد استثمارات في ممتلكات
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 مالية إستثمارات -7

 :اانت ـلى النحو اآلتيشراة اما في تاريخ بيا  المرام المالي لالمالية لستثمارات اإلإ  
 2016  2015 

 درهووم  درهــم 
    

    إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
 122.733.722  123.131.772 في دولة اإلمارات العر ية المتحدد مدروة حقوق ملكية

 15.813.478  15.840.361 في دولة اإلمارات العر ية المتحدد روةغير مدحقوق ملكية 
     3.946.454  4.456.613 رناديق االستثمار المشتراة

 143.428.746  142.493.654 
    خالل األرباح والخسائر من إستثمارات مالية بالقيمة العادلة

 6.645.332  12.179.595 في دولة اإلمارات العر ية المتحدد مدروة حقوق ملكية
 
 

 اما يلي:االل السنة اانت الحراة ـلى اإلستثمارات المالية 
 2016 2015 

 درهووم درهــم 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
 157.282.279 142.493.654 القيمة العادلة اما في بداية السنة

 3.906.995 15.760.938 مشتريات االل السنة
 (10.758.038) ل27.312.236ش إستوعادات االل السنة

 (7.937.582) 12.486.390 في القيمة العادلة)النقص( /الميادد رافي 
   

 142.493.654 143.428.746 القيمة العادلة كما في نهاية السنة
 

 :تتكو  االستثمارات والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ االارى مما يلي
 
 2016 2015 

 درهووم درهــم 
   

 140.936.735 141.680.133 دااٍ دولة االمارات العر ية المتحدد
 1.556.919 1.748.613 اارج دولة االمارات العر ية المتحدد

   
 143.428.746 142.493.654 
 

ا تتكو  رناديق االستثمارات المشتراة م  استثمارات في رناديق استثمار محلية م  قبٍ ملسسات  لمية ُمداردـو
 دولة االمارات العر ية المتحدد.في مالية تعمٍ 
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م  االل بنود الداٍ الشامٍ االارى والقيمة العادلة دلة لالستثمارات القيمة العافي  ةالمتراكم اتتم اظهار التغير 
 .ضم  حقوق المساهمي  (مدي  –درهم  15.048.242: 2015دائ  ) –درهم  32.126.810الوالغة 

 
 2016 2015 

 درهووم درهــم 
   بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر

 8.121.620 6.645.332 القيمة العادلة اما في بداية السنة
 14.268.302 43.895.906 مشتريات االل السنة
 (12.891.472) ل38.634.040ش إستوعادات االل السنة

 (2.853.118) 272.397 في القيمة العادلة (النقصالميادد /)رافي 
   

 6.645.332 12.179.595 القيمة العادلة كما في نهاية السنة
 
 

 مووودد دااٍ دولة االمارات العر ية المتحدد. والقيمة العادلة م  االل االر اح والاسائر وميا االستثمارات المالية
 
 
 وديعة إلزامية -8

  2016 2015 

 درهم درهم  

 ( مووووو  القوووووانو  42للموووووادد رقوووووم )ودائوووووا إلماميوووووة محوووووتفد بهوووووا وفقوووووًا 
 10.000.000 10.000.000  2007( لسنة 6رقم )لدولة اإلمارات العر ية المتحدد اإلتحادي 
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 مطلوبات ةقود التأمين وموجودات ةقود إةادة التأمين -9
 

  2016  2015 

 درهم  درهم  

     اإلجمالي

     :مبلووات ـقود التأمي 

 70.978.813  102.608.405  (1) وات مبلغ ـنها وغير مسدددمبال
 17.839.000  21.401.000  مبالوات متكبدد وغير مبلغ ـنها

 91.538.000  103.915.000  (2) اقسا  تأمي  غير ماتسوة

 180.355.813  227.924.405  اجمالي –مطلوبات ةقود التأمين 
     

     مسترد من معيدي التأمين
 (30.646.144)  ل64.180.727ش  الوات مبلغ ـنها وغير مسدددمب

 (5.396.000)  ل8.209.000ش  مبالوات متكبدد وغير مبلغ ـنها
 (17.443.000)  ل18.165.000ش  أقسا  تأمي  غير ماتسوة

 (53.485.144)  ل90.554.727ش  حصة معيدي التأمين من مطلوبات ةقود التأمين
     

     الصافي
 40.332.669  38.427.678  (1الوات مبلغ ـنها وغير مسددد )مب

 12.443.000  13.192.000  مبالوات متكبدد وغير مبلغ ـنها
 74.095.000  85.750.000  (2) اقسا  تأمي  غير ماتسوة

  137.369.678  126.870.669 
   
ةتعديٍ الاسار احتيابي مراريف ـلى اومالي مٍ المبالوات القائمة تتش (1)  1.320.000مبلغ و د غير الموـم

ة ورافي (درهم 3.025.000: 2015درهم ) مبلغ و احتيابي مراريف تعديٍ الاسارد غير الموـم
 .درهم( 1.219.000: 2015درهم ) 1.320.000

 رفرمنتهية ومبلغ الاحتيابي الماابر غير ـى اومالي ماتسوة المٍ احتيابي أقسا  التأمي  غير تيش (2)
 914.000: 2015)رفر ومبلغ  الماابر غير المنتهية ورافي احتيابي رهم(.د 944.000: 2015)

 درهم(.
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 "تتمة" مطلوبات ةقود التأمين وموجودات ةقود إةادة التأمين -9
 

ادد التأمي  االل السنةإ  التغ  :اانت اما يلي ،يرات في مبلووات ـقود التأمي  ومووودات ـقود ـا
 

 2016 2015 

ادد تأمي  إومالي صافي حصة إةادة تأمين إجمالي   رافي حرة ـإ

 درهوووووم درهووووم درهووووم درهــــم درهــــم درهـــــم 

       المطالبات

 37.991.093 (28.645.794) 66.636.887 40.332.669 ل30.646.144ش 70.978.813 مبالوات مبلغ ـنها

 11.868.000 (5.592.000) 17.460.000 12.443.000 ل5.396.000ش 17.839.000 مبالوات متكبدد وغير مبلغ ـنها

 49.859.093 (34.237.794) 84.096.887 52.775.669 ل36.042.144ش 88.817.813 المجموع في بداية السنة

 (92.396.817) 19.566.362 (111.963.179) ل102.012.372ش 21.075.721 ل123.088.093ش بالوات مسددد االل السنةم

 95.313.393 (21.370.712) 116.684.105 100.856.381 ل57.423.304ش 158.279.685 الميادد في المبلووات

 52.775.669 (36.042.144) 88.817.813 51.619.678 ل72.389.727ش 124.009.405 المجموع في نهاية السنة
       

 40.332.669 (30.646.144) 70.978.813 38.427.678 ل64.180.727ش 102.608.405 مبالوات مبلغ ـنها

 12.443.000 (5.396.000) 17.839.000 13.192.000 ل8.209.000ش 21.401.000 مبالوات متكبدد وغير مبلغ ـنها

 52.775.669 (36.042.144) 88.817.813 51.619.678 ل72.389.727ش 124.009.405 المجموع في نهاية السنة
       

       أقساط تأمين غير مكتسبة

 75.644.000 (17.973.000) 93.617.000 74.095.000 ل17.443.000ش 91.538.000 المجموع في بداية السنة
       

 2.415.000 (2.322.000) 4.737.000 11.840.000 (2.421.000) 14.261.000 الميادد االل السنة

 (3.964.000) 2.852.000 (6.816.000) (185.000) 1.699.000 (1.884.000) المحرر االل السنة

 (1.549.000) 530.000 (2.079.000) 11.655.000 ل722.000ش 12.377.000 (17)النقص( االل السنة )ايضاح /رافي الميادد 
 74.095.000 (17.443.000) 91.538.000 85.750.000 ل18.165.000ش 103.915.000 نةالمجموع في نهاية الس
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 ذمم تأمين مدينة وأخرى  -10

  2016  2015 

 درهم  درهم  
 :ةادة تأمينا  اتجة ةن ةقود تأمين و ذمم مدينة ن

 المطلوب من حملة البوالص:
    

 31.943.420  20.684.884  ذمم مدينة -المبلو  م  حملة البوالص

 3.564.753  4.860.137  أوراق قوض اولة -المبلو  م  حملة البوالص

 (7.866.301)  ل2.704.248ش  مارص ذمم مدينة مشاوك في تحريلها
  22.840.773  27.641.872 

وسطاء شركات اةادة تأمين و المطلوب من شركات تأمين و 
 تأمين:

 

   

 4.839.710  3.753.737  تأمي الالمبلو  م  شراات 

ادد الالمبلو  م  شراات   3.418.905  576.563  تأمي ـإ

 25.462.522  25.496.221  المبلو  م  الوسبا 

 (21.175.022)  ل21.175.022ش  مارص ذمم مدينة مشاوك في تحريلها

  8.651.499  12.546.115 

     ذمم مدينة أخرى:

ة مقدمًا وأارى   9.748.463  13.010.755  مراريف مدفـو

 49.936.450  44.503.027  إجمالي ذمم تأمين مدينة وأخرى 
 

د وال يتم ئدتحميٍ اي فا ال يتم .يوماً  60هي الممنوحة لعمال  الشراة لسداد مديونياتهم إ  معدل فترد السماح 
ذمم يتم استدراك مارص للموالغ غير المتوقا استردادها م   الحرول ـلى ضمانات ـلى ذمم التأمي  المدينة.

 .بناً  ـلى الابرد الساوقةوذلك  (حاوميةم  وهات  ذمم االف)يومًا  180ـ  ـمرها  يميدحملة البوالص التي 
 

 ة م  حملة البوالص وغير مافضة القيمة:لذمم المستحقـمار افيما يلي تحليٍ أل
  2016  2015 

 درهم  درهم  

     

 3.437.424  1.754.410  يوم 365 – 180

 2.127.680  2.695.047  يوم 365أكثر م  

  4.449.457  5.565.104 

ال  وهاتمبلو  م    3.127.519  2.172.528  حاومية متضمنة ـأ
 
 

 م المستحقة م  حملة البوالص مافضة القيمة:فيما يلي تحليٍ ألـمار الذم
 

 2016  2015 

 درهم  درهم 
    

 29.041.323  23.879.270 يوم 180أكثر م  
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تقوم الشراة قبٍ قبول أي ـميٍ وديد بتقييم المال د المالية لذلك العميٍ وتقوم بتحديد الحد اإلئتماني الذي يتم 
: 2015مليو  درهم ) 3.69منح  للعميٍ. اما بتاريخ بيا  المرام المالي بلغ رريد أكبر ـميٍ لدى الشراة مبلغ 

م  مومول  %5: ـميلي ( وشاٍ منفرد ما نسبت  أكثر م  2015) ـميٍمليو  درهم(. واذلك تمثٍ ذمة  3.69
 المبلو  م  حملة البوالص.

 

 مشاوك في تحريلها االل السنة اما يلي:الذمم التأمي  المدينة اانت حراة مارص 
  2016  2015 

 درهم  درهم  

     

 28.716.358  29.041.323  بداية السنة اما في رريدال

 324.965  --  ك في تحريلهامشاو  ديو  مارص  يضاف:

 --  ل5.162.053ش  شببهامارص ديو  مشاوك في تحريلها تم 
 29.041.323  23.879.270  نهاية السنةاما في رريد ال

 

بهدف تحديد قابلية تحريٍ ذمم التأمي  المدينة، تأاذ الشراة وعي  اإلـتوار أي تغير يبرأ ـلى المال د المالية 
نتيوة  ترام لماابر االئتما م  تاريخ نشو  الذمة حتى تاريخ بيا  المرام المالي. ال يوود لعمال  الشراة وذلك 

تعامٍ الشراة ما ـدد ابير م  العمال ، ووالتالي فإ  مولي اإلدارد ال يرى ضرورد لميادد مارص الديو  
 المشاوك في تحريلها.

 
 وفي الصندوق  أرصدة لدى البنوك -11
 2016  2015 

 همدر   درهم 

    لدى البنوك:حساوات 

 7.047.689  22.434.961 حساوات تحت البل    

 51.588.360  72.980.287 ودائا ثابتة  

 539.936  216.220 نقد في الرندوق 
 59.175.985  95.631.468 أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق 

 

 . ية المتحددإ  األرردد البناية محتفد بها لدى بنوك دااٍ دولة اإلمارات العر 
 

مرهونة مقابٍ تسهيالت إئتمانية درهم(  مليو   2: 2015درهم ) مليو   2ومبلغ تتضم  الودائا الثابتة وديعة 
 (.14ممنوحة للشراة )إيضاح 
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 رأس المال -12
 2016 2015 

 درهم درهم 

 :والمدفول والكامٍالمردر  رأي المال
 100( وقيموووووووة 1.000.000: 2015سوووووووهم ـوووووووادي ) 1.000.000

 100.000.000 100.000.000 درهم للسهم الواحد

 
 

 إحتياطيات -13
 

 إحتياطي قانوني 
تكوي  ب تقوم الشراة ،2015( لسنوة 2م )رق قانو  اإلتحادي لدولة اإلمارات العر ية المتحددالمتبلوات حس  

  يرٍ رريد هذا اإلحتيابي إلى ما نسبت  أإلى  السنوي م  الر ح  %10إحتيابي قانوني بإقتبال ما نسبت  
 .إ  هذا اإلحتيابي غير قابٍ للتوميا فيما ـدا تلك الحاالت التي حددها القانو   .المدفولم  رأي المال  50%

 
 إحتياطي ةام
م  الر ح السنوي. يوقف التحويٍ الى االحتيابي العام  %10ة بتكوي  احتيابي ـام واقتبال مانسبت  تقوم الشرا

دارد، ويتم استادام  ألغراض تقرها الومعية وقرار م  الومعية العمومية للمساهمي  بناً  ـلى اقتراح مولي اإل
 .ً  ـلى اقتراح مولي اإلداردالعمومية للمساهمي  بنا

 
 

  من البنوكاستالف  -1414
 2016  2015 

 درهم  درهم 
    

 12.300.759  3.071.180 قروض

    
    استالف م  البنوك يستحق السداد ـلى الشاٍ التالي:

 2016  2015 

 درهم  درهم 
    

 9.229.579  3.071.180 االل السنة األولى

 3.071.180  -- االل السنة الثانية

 3.071.180  12.300.759 

 (9.229.579)  ل3.071.180ش شهر م  تاريخ بيا  المرام المالي 12ينمل: موالغ تستحق االل 

 3.071.180  -- شهر م  تاريخ بيا  المرام المالي( 12استالف م  البنوك )مستحق وعد 
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 "تتمة"استالف من البنوك  -1414
 

قسم شهري  113حرلت الشراة ـلى قرض م  بنك محلي لتمويٍ تكلفة انشا  ممتلكات. يتم سداد القرض ـلى 
وحتى تمام السداد. إ  هذا  2011درهم لكٍ منها )شاملة الفوائد( ابتدا ًا م  شهر مايو  800.000متساوي ومبلغ 
  مقابٍ ره  احد استثمارات الشراة في ممتلكات والذي يتألف م  مبنى الشراة الساني واالرض القرض مضمو 

مليو  درهم(، وره  ودائا  59.40: 2015مليو  درهم ) 59.40المقام ـليها في مدينة الفويرد وقيمة اومالية 
 اضافة إلى اردار امبياالت م ثابتة لمرلحة البنك الممول وتويير ايرادات ايوارات هذا المبنى لمرلحة البنك 

 قبٍ الشراة.
 

 %4م  : 2015) سنوياً  %5إلى  %4م   2016تراوحت نسوة الفائدد ـلى االستالف م  البنوك االل سنة 
 (.سنوياً  %5إلى 

 
  مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين -1515
 الحراة ـلى رافي االلتمام اما يلي: اانت

 2016  2015 

 درهم  درهم 
    

 10.730.608  11.267.926 الرريد اما في بداية السنة

 1.008.996  1.294.536 يضاف: مارص السنة )حمٍ ـلى المراريف(

 (471.678)  ل1.182.610ش المدفول االل السنة

 11.267.926  11.379.852 الرصيد كما في نهاية السنة

 
 وأخرى دائنة تأمين ذمم  -16
 2016  2015 

 درهم  درهم 
    

    ذمم دائنة ناتجة ةن ةقود تأمين واةادة تأمين:
 9.829.195  12.838.979 ذمم توارية دائنة 

 277.795  269.510 أوراق دفا

 15.922.437  18.961.700 تأمي الالمبلو  لشراات 

ادد الالمبلو  لشراات   3.099.071  1.718.544  تأميـإ

 4.576.944  4.641.061 احتيابي اقسا  محتومد

    ذمم دائنة أخرى:
 3.153.525  3.171.709 مراريف مستحقة وماررات
 10.500  10.500 توميعات أر اح غير مبال  بها

 3.422.254  2.718.556 ذمم دائنة أارى 
 40.291.721  44.330.559 ذمم تأمين دائنة وأخرى اجمالي 
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 "تتمة" وأخرى دائنة تأمين ذمم  -16
 

تقوم الشراة بتببيق سياسات معينة إلدارد الماابر المالية  .يوم 90 معدل فترد السماح الممنوحة للشراة بلغ
 .احاالل فترد السميتم سدادها التأكد م  أ  وميا اإللتمامات  بهدف

 
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -17
 2016  2015 

 درهم  درهم 
    

    اجمالي اقساط التأمين المكتتبة
 178.801.325  207.908.247 اومالي اقسا  التأمي  الماتتوة

 2.079.000  ل12.377.000ش (9التغير في اقسا  التأمي  غير الماتسوة )ايضاح 
 195.531.247  180.880.325 

    اقساط اةادة التأمين

ادد التأمي   (45.050.089)  ل51.155.687ش اقسا  ـا
 (530.000)  722.000 (9التغير في اقسا  التأمي  غير الماتسوة )ايضاح 

 (45.580.089)  ل50.433.687ش 
 135.300.236  145.097.560 صافي ايرادات اقساط التأمين

 
 

 أخرى و  ستثماراتايرادات إ -18
 2016  2015 
     درهم  درهم 

 في القيمة العادلة الستثماراتغير المحققة  (الاسارد)ر ح /ال رافي
 (2.853.118)  272.397 (7والقيمة العادلة م  االل األر اح والاسائر )ايضاح مالية   

 ت مالية والقيمة العادلة م  االلأر اح م  إستوعاد إستثمارا
 529.340  2.153.479 األر اح والاسائر  

 مالية والقيمة العادلة م  االل بنود توميعات أر اح إستثمارات
 4.429.200  4.208.894 وم  االل األر اح والاسائر الداٍ الشامٍ األارى   

 3.241.471  3.073.245 (6إيرادات م  إستثمارات في ممتلكات )إيضاح 
 81.658  188.145 أر اح استوعاد ممتلكات ومعدات

 1.440.465  1.688.846 ـلى ودائا بنايةفوائد 
 1.625.326  55.728 (6)ايضاح  في ممتلكات القيمة العادلة الستثماراتنتيوة ميادد ر ح 

 --  35.527 إيرادات أارى 
 11.676.261  8.494.342 
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 للسنةالربح  -19
 تحميٍ ما يلي:وعد  للسنة الر ح تم إظهار

 2016  2015 
     درهم  درهم 

 20.038.780  21.334.217 الموظفي  تكلفة
 1.514.005  1.906.631 إستهالك ممتلكات ومعدات

 3.538.384  3.790.734 مراريف إيوارات
وتماـي  18,000  46.500 ةالمساهمات اال 

 
 

 للسهم األساسيالربح  -20
 2016  2015 
     درهم  درهم 

 14.336.780  17.370.365 درهم –الر ح للسنة 
 1.000.000  1.000.000 سهم -المتوسم المروح لعدد االسهم 

 14  17 درهم –الر ح األساسي للسهم 
 
 
  لعدد االسهم القائمةللسنة ـلى المتوسم المروح الر ح ي األساسي للسهم وذلك بتقسيم رافالر ح  احتسا يتم. 
 
 

 وما يعادلهالنقد  -21
، يتألف النقد وما يعادل  م  النقد في الرندوق وفي البنوك واستثنا  الودائا الثابتة تدفقات النقديةالألغراض بيا  

وما يعادل  اما في نهاية السنة اما  . ا  النقدم  تاريخ ر بها لدى البنوك والتي تستحق وعد اكثر م  ثالثة أشهر
 الرلة في بيا  المرام المالي اما يلي: النقدية يما  تسويت  ما البند ذو تم اظهار  في بيا  التدفقات

 
  2016  2015 

 درهم  درهم  
     

(11وفي الرندوق )إيضاح  لدى البنوكأرردد    95.631.468  59.175.985 
 (2.000.000)  ل2.000.000ش  (11)إيضاح  ودائا مرهونة

 (49.534.411)  ل54.971.095ش  أشهر 3ودائا ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر م  
  38.660.373  7.641.574 
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 أطراف ذات ةالقة عامالت معتال -22
ضا  مولي اإلدارد والمنشات المسيبر ـليها م  قبلهم وم  قبٍ  ،تتضم  األبراف ذات العالقة المساهمي  ـأ

 .واإلضافة إلى المديري  الرئيسيي  تهاأسرهم والتي لديهم القدرد ـلى التأثير في إدار 
 

 والمدروة ضم  المبلو  براف ذات ـالقة/ أل المبلووة م اانت األرردد  ،بيا  المرام الماليفي تاريخ اما 
ومالي االدـا ات   اما يلي: موقوفةالم  حملة البوالص وا 

 2016  2015 
 درهم  درهم 
    

 1.270.073  1.356.695 مبلو  م  حملة البوالص

 
 33.770  70.050 إومالي إدـا ات موقوفة

 
 

ا نقدًا. لم يتم أاذ أية ضمانات مقابٍ األرردد األبراف ذات العالقة غير مضمونة وسيتم سداده أررددإ  
حساوات مشاوك في تحريلها  ـ ولم يتم ادراج اية مراريف االل السنة  المبلووة م  أبراف ذات ـالقة

 تتعلق واألرردد المبلووة م  ابراف ذات ـالقة.
 
 :عامالتتال

 :اما يلي ةاالل السن اانت التعامالت التي قامت بها الشراة ما أبراف ذات ـالقة
 

 2016  2015 
 درهم  درهم 
    

 18.175.867  18.554.898 أقسا  تأمي  ماتتوةاومالي 

 2.154.020  2.572.329 مبالوات مسددد االل السنة
 

 .يتم احتسا  أقسا  التأمي  لألبراف ذات العالقة بوقًا ألسعار متفق ـليها ما اإلدارد
 

 :رةومجلس اإلدا العليا اإلدارة مكافأة
 2016  2015 

 درهم  درهم 
    

    اإلدارد العليا:
 6.875.010  7.367.932 ممايا قريرد األوٍ
 304.329  534.140 ممايا بويلة األوٍ

 975.000  975.000 مارص اوتماـات مولي اإلدارد
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 المحتملةالمطلوبات  -23
 2016  2015 

 درهم  درهم 
    

 10.884.189  10.910.657 اباوات ضما 
 2.500.000  1.400.000 إلتمامات رأسمالية

 
 

 مخاطر التأمين -24
دم التأكد م  مبلغ االدـا  المتعلق بذلك  تتمثٍ ماابر أي ـقد تأمي  في اماانية وقول الحد  الملم  ـلي  ـو

 الحد  وذلك نظرًا لببيعة ـقد التأمي  حي  الماابر متقلوة وغير متوقعة.
 

فإ   ،حي  يما  تببيق نظرية االحتماالت للتسعير واالحتيابي ،والنسوة لعقود التأمي  المتعلقة وفئة تأمينية
بدد والدفعات المتعلقة بها قد تميد ـ  القيمة الدفترية الماابر األساسية التي تواو  الشراة هي أ  اإلدـا ات المتك

  أحدا  التأمي  غير إ .إذا اانت إماانية وابورد اإلدـا ات أكبر م  المتوقاهذا قد يحد  و  ،إللتمامات التأمي 
لي  فإ  ثابتة وتاتلف م  سنة ألارى   التقديرات قد تاتلف ـ  االحرائيات المتعلقة بها. ـو

 
ن  الما اانت ـقود التأمي  متشابهة الما قار ت التوقعات معدل الاسارد الفعلية. اما أ  ووود أ الابردأظهرت 

لقد قامت الشراة  تنويا في ماابر التأمي  التي يتم تغبيتها تلدي إلى إنافاض احتماالت الاسارد الكلية للتأمي .
يتم تغبيتها وتوميعها ـلى أنوال التأمي  بتبوير ابة إكتتا  التأمي  لديها لتضم  تنويا ماابر التأمي  التي 

الماتلفة مما يساـد ـلى تافيض الاسائر التي قد تنتد م  إدـا ات التأمي  إذا ما تم الترايم ـلى فئة تأمي  
 .معينة

 
ادد التأمي  المناسوة والمعالوة العملية  تقوم الشراة وادارد الماابر م  االل استراتيويتها للتأمي ، ترتيوات ـا

مبالوات. إ  استراتيوية التأمي  تقوم ـلى محاولة التأكد م  أ  ماابر التأمي  متالئمة ما نول وقيمة لل
 الماابرد، ببيعة الرناـة والمنبقة الوغرافية. يتم وضا حدود للتأمي  لدـم بريقة اإلاتيار األفضٍ.

 
 تكرار وموالغ المبالوات 24-1

ادد تسعير الماابر، فرض موالغ يتحملها الملم  ل  واذلك تملك  للشراة الحق في ـدم توديد بوالص التأمي ، ـإ
الحق في رفض الدفعات المتعلقة ومبالوات ناتوة ـ  اإلاتالي. اذلك يحق للشراة وموو  ـقود التأمي  أ  

 .التوايٍ( ،)ـلى سبيٍ المثال تالحق أبراف أارى لدفا وم  أو اٍ المبالوة
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 "تتمة" مخاطر التأمين -24
 

 "تتمة" تكرار وموالغ المبالوات 24-1
 

يتم التأمي  ـلى الممتلكات والروول إلى قيمة إحالل الممتلكات وما فيها المحتويات الملم  ـليها، وتظهر بوليرة 
مي  الحد األـلى للمبلغ المبلو  تسديد  نتيوة للمبالوة المقدمة ـند وقول الحد  الملم  ـلي . إ  العوامٍ التأ

ادد بنا  الممتلكات، تكلفة اإلحالل أو التعويض ـ   الرئيسية التي تلثر في مستوى المبالوات تتمثٍ في تكلفة ـإ
األـمال المنقبعة. تقسم الماابر التي تتعرض لها محتويات الممتلكات واذلك الوقت المبلو  إلـادد إستئناف 

الممتلكات إلى أر عة أنوال هي: الحريق، إنقبال األـمال، الدمار الناتد ـ  الكوار  الوويوة، والسرقة. إ  
الماابر الناتوة ـ  ـقود التأمي  غير مرامد في المنابق التي تماري الشراة فيها نشابها. اما تعمٍ الشراة 

 نة ما بي  تأمي  الممتلكات الشارية والممتلكات التوارية م  االل محفظة التأمي  للشراة ااٍ.ـلى الموام 
 

ادد التأمي  يظهر في ـدم تواوم  ادد التأمي  ميادد التغبية وتغبية الكوار . إ  أثر ترتيوات ـإ تتضم  ترتيوات ـإ
في حال تقديم مبالوة م  أي حامٍ درهم  500.000الاسارد التي م  المما  أ  تتكبدها الشراة ـ  مبلغ 

بوليرة وشاٍ منفرد. للشراة وحدات فنية لتقدير المبالوات تعمٍ ـلى الحد م  الماابر المحيبة والمبالوات. 
تقوم هذ  الوحدات والتحقيق ورفا التوريات والبرق المناسوة التي م  االلها يما  الحد م  ماابر المبالوات. 

نفرد مرد واحدد ـلى األقٍ اٍ ثال  سنوات ويتم تعديلها لتعاي أحد  المعلومات يتم مراوعة الماابر وشاٍ م
ـ  الحقائق الكامنة، القواني  الحالية، الشرو  واألحاام التعاقدية وغيرها م  العوامٍ. تقوم الشراة بإدارد ومتاوعة 

 تسديد أي مبالوات وشاٍ موار لتافيض أي ماابر قد تنتد ـ  تبورات غير متوقعة.
 

 مرادر التقديرات غير الملادد المأاوذ بها في تقدير المبالوات المستقبلية 24-2
تستحق مبالوات التأمي  ـند وقول الحد  الملم  ـلي . إ  الشراة مسلولة ـ  وميا األحدا  الملم  ـليها في 

ها االل فترد ـقد التأمي ، حتى إذا ما تم إكتشاف تلك الاسارد وعد إنتها  مدد ـقد التأمي . نتيوة لذلك  حال وقـو
فإ  تسوية المبالوات تتم ـلى فترد ممنية بويلة ولذلك يتم أاذ مارص للمبالوات المستحقة وغير المبلغ ـنها. 
ورفة ـامة، إ  تقدير المبالوات المستحقة وغير المبلغ ـنها ياضا لقدر أكبر في اإلفتراضات غير الملادد 

 لوات التي تم إوالغ الشراة ـنها حي  المعلومات المتعلقة بها تكو  متوفرد.مقارنة ما تقدير تكلفة تسوية المبا
 

إ  المبالوات المستحقة وغير المبلغ ـنها قد ال تظهر للملم  حتى سنوات ـديدد وعد وقول الحاد  الذي أدى إلى 
بالوات المستحقة وغير تلك المبالوة. م  المما  أ  تنتد إلتمامات ابيرد ـ  وعض ـقود التأمي  فيما يتعلق والم

المبلغ ـنها، هذا وقد ينتد فرق ابير ما بي  التقديرات األولية والنتائد النهائية لوعض ـقود التأمي  وذلك وسب  
ووود دروة ـالية م  الرعووة في تقدير تلك اإللتمامات. ـند تقدير اإللتمامات الناشئة ـ  تكلفة المبالوات المبلغ 

ة وعد ، تقوم الشراة واألاذ وعي  اإلـتوار المعلومات المتاحة المتعلقة م  مقدري الاسائر ـنها وغير المدفـو
 والمعلومات المتعلقة بتكلفة مبالوات مشابهة لها في الارائص تم تسويتها االل الفترات الساوقة.
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 "تتمة" مرادر التقديرات غير الملادد المأاوذ بها في تقدير المبالوات المستقبلية 24-2
 

يتم تقييم المبالوات الكبيرد اٍ حالة ـلى حدد أو يتم تقديرها وشاٍ منفرٍ لتفادي تأثير أي تبورات وأحدا  
 ير ـلى واقي المبالوات.متعلقة بها م  التأث

 
إ  التكلفة المقدرد لتسوية المبالوات تتضم  المراريف المواشرد الواو  دفعها إلتمام التسوية وعد ارم أي موالغ 
متوقا استردادها م  تلك المبالوة. تقوم الشراة والقيام بوميا اإلورا ات المعقولة لضما  أ  لديها المعلومات 

دـا ات المقامة ضدها. نظرًا لألاذ بتقديرات غير ملادد ـند تكوي  مارص اإلدـا ات المناسوة فيما يتعلق واإل
 فإن  م  المحتمٍ أ  تاتلف النتيوة النهائية في تقدير اإللتمام ـ  اإللتمام الذي تم تقدير  في المرحلة األولى.

 
ية المتعلقة بها. واإلضافة لذلك فإ  إ  موالغ مبالوات التأمي  حساسة وشاٍ أساسي إلى القرارات والتبورات القانون

ـقود التأمي  تاضا إلى ماابر ظهور أنوال وديدد م  المبالوات غير الظاهرد والتي لم يتم تكوي  مارص لها 
 اما في تاريخ بيا  المرام المالي.

 
أكبر م  حيثما اما ، تقوم الشراة بإتوال ـدد آليات لتقدير المستوى المبلو  للماررات، وهذا يوفر دروة 

الفهم وتعميم الابرد الساوقة في تقدير الماررات. إ  التقديرات المستنوبة بناً  ـلى برق ماتلفة تساـد ـلى 
توقا النتائد الممانة. إ  أفضٍ آليات التقدير الماتارد تأاذ في ـي  اإلـتوار ارائص نول التأمي  ومدى تبور 

 الحواد  لكٍ سنة.
 

ة )المبلغ وغير المبلغ ـنها( تقوم الشراة بإستادام آليات ـند إحتسا  التكلفة التقديري ة للمبالوات غير المدفـو
تقدير تعتبر مميد ما بي  اإلـتماد ـلى تقدير نسوة الاسارد والتقدير بناً  ـلى الابرد الساوقة للمبالوات الفعلية 

. إ  التقدير المبدئي لنسوة الاسارد تعتبر بإستادام معادلة يتم اإلـتماد فيها ـلى الابرد الساوقة للمبالوات الفعلية
فرضية مهمة في آليات التقدير حي  تعتمد ـلى الابرد الساوقة، وعد األاذ وعي  اإلـتوار ـوامٍ مثٍ تغير أسعار 

 ت االل الفترات الممنية الساوقة.أقسا  التأمي ، الابرد السوقية وتضام المبالوا
 

 س  نول الماابر المتعلقة واألقسا  الماتسوة للسنة الحالية والسنة الساوقة.فيما يلي تحليٍ مبدئي لنس  الاسارد ح
 

      2015  2016  نوع الخطر
 %72  %83  تأمينات السيارات
 %57  %78  تأمينات أارى 
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 الابوات المتوعة في تحديد اإلفتراضات 24-3
إ  الماابر المرتوبة وعقود التأمي  معقدد وتاضا لعدد م  المتغيرات التي تلدي إلى رعووة تحليٍ حساسيتها 

تقارير المبالوات ر ا السنوية الداالية المستمدد في معظمها م   توشاٍ امي. يتم األاذ في ـي  اإلـتوار البيانا
واذلك فرم ـقود التأمي  المنفذد اما في تاريخ بيا  المرام المالي وذلك بهدف إستاالص بيانات ـقود التأمي  
القائمة. تقوم الشراة ومراوعة العقود الفردية و اارة في القبال الذي تماري و  الشراات الملمنة نشابها واذلك 

المتعلقة والمبالوات والتي  توية. تقوم الشراة بإستادام هذ  المعلومات لوضا السيناريوهاالمبالوات الفعلية السن
 يتم إستادامها في تقدير العدد النهائي للمبالوات.

 

يتم اإلـتماد في إاتيار النتائد المعمول بها لحواد  السنة لكٍ نول م  أنوال التأمي ، ـلى تقييم اآللية التي تعتبر 
ة التبور التارياي. في حاالت معينة، فإ  ذلك يعني أن  تم إاتيار آليات ماتلفة أو مميد م  األنس  لمالحظ

ة م  الحواد  للسنة في نفي نول التأمي .  اآلليات للحواد  الفردية أو لمومـو
 

 ترام ماابر التأمي  24-4
 أنشبتها التأمينية في دولة اإلمارات العر ية المتحدد. ومياتماري الشراة 

 

ادد التأمي  والنسوة لتأمي  السيارات والتأمينات األارى فيما يلي:تت  مثٍ ماابر التأمي  قبٍ ووعد ـإ
 
 2015ديسمبر  31للسنة المنتهية في  2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في  

 
تأمينات 
 المجمــوع تأمينات أخرى  السيارات

 تأمينات
 المومووول تأمينات أارى  السيارات

ف درهمأل ألف درهم   ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 

 47.307.429 44.931.183 2.376.246 44.825.261 42.092.032 2.733.229 المؤمن ةليه إجمالي
 7.979.316 5.687.427 2.291.889 9.536.717 6.924.374 2.612.343 المؤمن ةليه صافي

 
ادد التأمي  24-5  ماابر ـإ

تأمي  األارى، ولغرض تافيض التعرض إلى اسائر مالية قد تنتد ـ  المبالوات اما هو الحال ما شراات ال
ادد تأمي  ما أبراف أارى. مالها اإلـتيادية والداول في إتفاقيات ـإ  التأمينية الكبيرد، تقوم الشراة ضم  ـأ

 

ادد التأمي ، تقوم الشراة بتقييم الوض هاولتقليٍ تعرض سار شراات ـإ ادد لاسائر ابيرد نتيوة ـإ ا المالي لشراات ـإ
نشبة أو الماونات األة و   الناتوة ـ  المنابق الوغرافياماابر اإلئتم يمالتأمي  التي تتعامٍ معها وررد ترا
ادد التأمي  الرادرد ال تعفي الشراة م  إلتماماتها توا  حملة بوالص  اإلقترادية المماثلة لتلك الشراات. إ  ـقود ـإ

ى الشراة ملتممة والمبالوات المعاد تأمينها في حالة ـدم تما  معيدي التأمي  م  الوفا  التأمي ، ونتيوة لذلك توق
ادد التأمي .  بإلتماماتهم وفقًا لعقود ـإ
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 حساسية أر اح واسائر التأمي  24-6
: 2015) 2016ديسمبر  31مليو  درهم م  أر اح الشراة للسنة المنتهية في  13 ومبلغتساهم العمليات التأمينية 

(. ال يوود أيوة أسوا  ووهرية تستدـي اإلـتقاد بووود تغير مادي ـلى ر حية التأمي ، وذلك مليو  درهم 13
 لألسوا  التالية:

 
( والتي وا ت في معظمها م  نول واحد م  %17: 2015) %21تحتفد الشراة بنسوة ماابر ـامة ومعدل 

(. إ  ماابر تأمي  السيارات تم تغبيتها %96: 2015) %96التأمي  )تأمي  السيارات( حي  نسوة اإلحتفاظ 
ادد التأمي .  وشاٍ ااف  م  االل إتفاقية فائض الاسارد ما شراات ـإ

 
الماتسوة تنتد العموالت  أ . مليو  درهم( 1.9: 2015)مليو  درهم  3.7 مبلغالمتكبدد العموالت  رافيبلغ 

 .وشاٍ رئيسي م  معيدي التأمي  وهي تمثٍ مردر داٍ ثابت ومستمر للشراة
 

مال التأمي  واذلك %44: 2015) %45منافضة تبلغ  دماابر  نظرًا إلحتفاظ الشراة بنسوة ( م  حوم ـأ
فإ  الشراة تعتبر نسوة رافي الاسارد  ،نسوة االحتفاظ العالية وذ في تأمي  السياراتلماابر ل تعرضال لمحدودية

 .نسوة معقولة وال ترى أية أسوا  قد تلثر ووهريًا ـلى رافي أر اح التأمي ( 70%: 2015) 64%
 

 إدارة مخاطر رأس المال - 25
 تتمثٍ أهداف الشراة ـند إدارد رأسمالها فيما يلي:

لتمام ومتبلوات رأي مال شراات التأمي  اما وردت في القانو  اإلتحادي لدولة اإلمارات العر ية المتحدد اإل -
مال  2007( لسنة 6رقم ) تقوم الشراة بإدارد رأسمالها ـلى أساي  .في شأ  انشا  هيئة التأمي  وتنظيم ـأ

 الحد األدنى لرأي المال القانوني اما هو موضح في الودول أدنا .
ما  قدرد الشراة ـلى اإلستمرار ووالتالي قدرتها ـلى تمويد المساهمي  وعوائد األر اح وتقديم المنافا لذوي ض -

 العالقة والشراة.

توفير العائد المناس  للمساهمي  م  االل تسعير ـقود التأمي  وما يتناس  ما مستوى الماابر المتعلقة  -
 بتلك العقود.

 
في دولة اإلمارات العر ية المتحدد يحدد الحد األدنى لرأي المال ونـو  الذي ي  ألـمال التأمإ  المشرل المحلي 

يو  أ  تحتفد و  الشراة، واإلضافة إلى مبلووات ـقود التأمي . يو  اإلحتفاظ في أي وقت االل السنة والحد 
 )اما هو موضح في الودول أدنا (. األدنى لرأي المال المبلو 
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 "تتمة" إدارة مخاطر رأس المال - 25
 

 .يتضم  الودول أدنا  ملاص الحد األدنى المبلو  لرأي مال الشراة ومومول رأي المال المحتفد و 
 

 2016  2015 
     درهم  درهم 

 100.000.000  100.000.000 ي المال المحتفد و مومول رأ
 100.000.000  100.000.000 الحد األدنى القانوني لرأي المال

 
لتحديد الحد األدنى الماتت   2009لسنة  42أردرت هيئة التأمي  في دولة اإلمارات العر ية المتحدد القرار رقم 

ادد  250شراة التأمي  و مليو  درهم لتأسيي  100أو رأي المال المدفول ومبلغ  مليو  درهم مليو  لشراة ـإ
م  رأي مال شراات التأمي  التي تأسست في دولة  %75التأمي . وينص القرار أيضا ـلى أ  ما ال يقٍ ـ  

اإلمارات العر ية المتحدد يو  أ  تكو  مملواة م  قبٍ أفراد أو هيئات م  دولة اإلمارات أو دول مولي التعاو  
 .ارى الاليوي األ

 
 اما في نهاية السنة: نسوة رافي المديونية الى حقوق المساهمي فيما يلي 

 
 2016  2015 

     درهم  درهم 

 12.300.759  3.071.180 المديونية ) أ (

 (59.175.985)  ل95.631.468ش (11أرردد لدى البنوك وفي الرندوق )إيضاح 

 (46.875.226)  ل92.560.288ش ندوق ـوم المديونية ـ  األرردد لدى البنوك وفي الر

 182.206.090  214.559.318 حقوق المساهمي  ) (

 --  -- نسوة رافي المديونية الى حقوق المساهمي 
 

 (.14في االستالف م  البنوك )إيضاح  المديونية) أ ( تتمثٍ 
 ) ( تشتمٍ حقوق المساهمي  ـلى رأي المال واإلحتيابيات.
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 األدوات المالية -26
ادد  ،تتعرض الشراة إلى هامت م  الماابر المالية م  االل موووداتها ومبلوواتها المالية مووودات ـقود ـإ

ألساسية التي تتعرض لها الشراة تتمثٍ في إماانية ـدم افاية التأمي  ومبلووات ـقود التأمي . إ  الماابر ا
اإللتمامات الناشئة ـ  اٍ م  ـقود التأمي  لسداد  المقبوضات المتعلقة بإستثماراتها ـلى األمد البويٍ

 ،تتمثٍ في اٍ م  ماابر معدل سعر الفائدد ،واإلستثمارات. إ  العنارر األكثر أهمية لهذ  الماابر المالية
 ماابر أسعار العمالت األونبية وماابر اإلئتما . ،ر أسعار أدوات الملكيةمااب

 
إ  تلك الماابر تنشأ وسب  ـدم ووود قيود فيما يتعلق بتغير اٍ م  سعر الفائدد، العمالت وأدوات الملكية حي  

لها الشراة  تتعرض وميعها إلى ماابر ـامة واارة نتيوة لحراات السوق. إ  الماابر األساسية التي تتعرض
لتماماتها، تتمثٍ في ماابر معدل سعر الفائدد وماابر أسعار أدوات الملكية.  وسب  ببيعة إستثماراتها وا 

 
 أهم السياسات المحاسبية 

حول البيانات المالية بيا  السياسات واألسي المحاسبية الهامة المتوعة وشاٍ تفريلي وما  3تم في إيضاح رقم 
 يرادات والمراريف وأسي قياي اٍ فئة م  فئات المووودات والمبلووات وأدوات الملكية.فيها أسي اإلـتراف واإل

 
 تصنيف األدوات المالية

 
 موجودات مالية

 
 2016ديسمبر  31

  
قروض وذمم 

 مدينة

مالية بالقيمة إستثمارات 
العادلة من خالل األرباح 

 والخسائر

استثمارات مالية بالقيمة 
العادلة من خالل بنود 

 المجموع ل الشامل األخرى الدخ
 درهــم درهــم درهــم درهــم  

     
 إستثمارات مالية والقيمة العادلة م 

 143.428.746 143.428.746 -- -- األارى االل بنود الداٍ الشامٍ   
 10.000.000 -- -- 10.000.000 وديعة المامية

 42.870.119 -- -- 42.870.119 ذمم تأمي  مدينة وأارى 
 ثمارات مالية والقيمة العادلة م  إست
 12.179.595 -- 12.179.595 -- االل األر اح والاسائر  

 95.631.468 -- -- 95.631.468 أرردد لدى البنوك وفي الرندوق 
     
 148.501.587 12.179.595 143.428.746 304.109.928 
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 2015ديسمبر  31

  
 قروض وذمم

 مدينة

إستثمارات مالية والقيمة 
العادلة م  االل األر اح 

 والاسائر

استثمارات مالية والقيمة 
العادلة م  االل بنود 
 المومول الداٍ الشامٍ األارى 

 درهووم درهووم درهووم وومدره  
     

 إستثمارات مالية والقيمة العادلة م  
 142.493.654 142.493.654 -- -- األارى االل بنود الداٍ الشامٍ   

 10.000.000 -- -- 10.000.000 وديعة المامية
 47.409.351 -- -- 47.409.351 ذمم تأمي  مدينة وأارى 

 م   إستثمارات مالية والقيمة العادلة
 6.645.332 -- 6.645.332 -- االل األر اح والاسائر  

 59.175.985 -- -- 59.175.985 أرردد لدى البنوك وفي الرندوق 
     
 116.585.336 6.645.332 142.493.654 265.724.322 
 

 مقاسة بالتكلفة المطفأة – المطلوبات المالية
  20162016  20152015  
        درهوومدرهووم  درهــمدرهــم  

 12.300.759 3.071.180 بنوكاستالف م  ال
    40.291.721 44.330.559 ذمم تأمي  دائنة وأارى 

 47.401.739 52.592.480 
 
 

 لقيمتها العادلة. مقار ةً إ  اإلدارد تعتبر القيمة الدفترية للمووودات والمبلووات المالية المدروة في البيانات المالية 
 

 قياس القيمة العادلة
 

 :العادلة للمووودات والمبلووات المالية اما يلييتم تحديد القيمة 
  يتم تحديد القيمة العادلة للمووودات والمبلووات المالية ما أحاام وشرو  موحدد والتي يتم تداولها في

 .أسواق نشبة، والروول إلى أسعار السوق المدروة

 ماذج التسعير المقبولة، إستنادًا إلى يتم تحديد القيمة العادلة للمووودات والمبلووات المالية األارى وفقًا لن
تحليٍ رافي التدفقات النقدية بناً  ـلى األسعار الحالية المعمول بها في المعامالت والرفقات المتعلقة 

 واألدوات المالية المشابهة.
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 "تتمة" قياس القيمة العادلة
 

 اسها والقيمة العادلة وشاٍ متكررالقيمة العادلة للمووودات المالية للشراة والتي يتم قي
دول التوالي الوو يبوي . اموا فوي تواريخ بيوا  المراوم المواليالماليوة للشوراة والقيموة العادلوة  موووداتيتم قياي وعض ال

 :معلومات حول ايفية تحديد القيم العادلة لهذ  المووودات المالية

 القيمة العادلة كما في الموجودات المالية

التسلسل 
الهرمي للقيمة 

 العادلة
أساليب التقييم 

 والمدخالت الرئيسية

مدخالت 
غير هامة 

 قابلة للرصد

العالقة بين 
غير الالمدخالت 

للرصد  قابلة 
 دلةللقيمة العا

 
 ديسمبر 31

2016 
 ديسمبر 31

2015     
            درهوووووووم درهــــــم 
 حقوق ملكيةإستثمارات في 

والقيمة العادلة م   –مدروة 
االل بنود الداٍ الشامٍ 

 األارى 

أسعار العرض في  المستوى األول 122.733.722 123.131.772
 األسواق النشبة

 ال ينببق ال يوود

       
بريقة تقييم رافي  الثال  ى المستو  3.946.454 4.456.613 اديق االستثمار المشتراةرن

المووودات المعدلة 
 وعد تعديٍ ـنارر

معينة في المعلومات 
المالية للشراات 

 المنوبة.

رافي قيمة 
 المووودات

الما ماد رافي 
قيمة المووودات 

للشراات 
المستثمر فيها، 
ارتفعت القيمة 

        العادلة
 حقوق ملكيةإستثمارات في 
والقيمة  –غير مدروة 

العادلة م  االل بنود 
 الداٍ الشامٍ األارى 

بريقة تقييم رافي  الثال  ى المستو  15.813.478 15.840.361
المووودات المعدلة 
 وعد تعديٍ ـنارر

معينة في المعلومات 
المالية للشراات 

 المنوبة

رافي قيمة 
 المووودات

الما ماد رافي 
المووودات قيمة 

للشراات 
المستثمر فيها، 
ارتفعت القيمة 

        العادلة
 حقوق ملكيةاستثمارات في 

والقيمة العادلة م   –مدروة 
  االل األر اح أو الاسائر

أسعار العرض في  المستوى األول 6.645.332 12.179.595
 األسواق النشبة

 ال ينببق ال يوود
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 "تتمة" قياس القيمة العادلة
 

 لقيمة العادلةالتسلسٍ الهرمي ل
المبدئي والقيمة العادلة،  التي يتم قياسها الحقًا ـلى القياي وغير المالية يبي  الودول التالي تحليٍ األدوات المالية

 .القيمة العادلةاماانية تحديد ـلى أساي  3إلى  1مقسمة إلى ثالثة مستويات م  
  المستوى األول: قياسات القيمة العادلة المستقاد م  األسعار المدروة )غير المعدلة( في األسواق النشبة

 للمووودات والمبلووات المتباوقة.

 مة العادلة المستقاد م  مداالت باالف األسعار المدروة والتي تم إدراوها في المستوى الثاني: قياسات القي
المستوى األول والتي يما  مالحظتها لألرول والمبلووات أما مواشرد )ااألسعار مثاًل( أو وبريقة غير 

 مواشرد )المستقاد م  األسعار(.

 تقييم" والتي تتضم  مداالت لألرول أو المستوى الثال : قياسات القيمة العادلة المستقاد م  "أسالي  ال
 .المبلووات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المداالت غير المالحظة(

         2016ديسمبر  31
 المجموع 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
           درهــم درهــم درهــم درهــم  

 بالقيمة العادلـة مـنموجودات مالية 
                   لخسائرخالل االرباح وا
  12.179.59512.179.595  ----  ----  12.179.59512.179.595 استثمارات مدروة

موجودات مالية بالقيمة العادلـة مـن 
         خالل بنود الدخل الشامل األخرى 

 123.131.772 -- -- 123.131.772 استثمارات مدروة
 4.456.613 4.456.613 -- -- رناديق االستثمار المشتراة

 15.840.361 15.840.361 -- -- استثمارات غير مدروة
 91.085.000 91.085.000 -- -- استثمارات في ممتلكات

 135.311.367 -- 111.381.974 246.693.341 
         

         2015ديسمبر  31
 المومول 3المستوى  2المستوى  1المستوى   
           درهووم درهووم درهووم درهووم  

مووووودات ماليوووة والقيموووة العادلوووة مووو  
                   الر اح والاسائراالل ا

  6.645.3326.645.332  ----  ----  6.645.3326.645.332 استثمارات مدروة
مووووودات ماليوووة والقيموووة العادلوووة مووو  

         االل بنود الداٍ الشامٍ األارى 
 122.733.722 -- -- 122.733.722 استثمارات مدروة

 3.946.454 3.946.454 -- -- رناديق االستثمار المشتراة
 15.813.478 15.813.478 -- -- ةاستثمارات غير مدرو

 91.029.272 91.029.272 -- -- استثمارات في ممتلكات
 129.379.054 -- 110.789.204 240.168.258 
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 "تتمة"قياس القيمة العادلة 
 

 "تتمة" لقيمة العادلةالتسلسٍ الهرمي ل
 

قياسها والقيمة . ال يوود أية مبلووات مالية تتبل  االل السنة الماتلفة لم يا  هناك أية تحويالت بي  المستويات
ال في اووالتالي لم يتم إدارج أية إيضاحات  ،العادلة  .لودول ـأ

 
  الثال  لقياي القيمة العادلة تسوية المستوى 

 االتالي:اانت قياسها والقيمة العادلة  التي يتمللمووودات المالية  الثال تسوية الحراات في المستوى 
  2016  2015 
      درهوم  درهـم  

 18.362.496  19.759.932  الرريد اما في بداية السنة
بنود الداٍ  معترف بها في رافي الميادد في القيمة العادلة

      1.397.436  537.042  الشامٍ األارى 
  20.296.974  19.759.932  

 مخاطر السوق 
لى  إ  نشا  الشراة يعرضها إلى ماابر مالية متعلقة والتغيرات التي تبرأ ـلى أسعار العمالت األونبية ـو

 .اتوأسعار االستثمار  معدالت أسعار الفائدد
 

 تتعرض لها الشراة بواسبة تحليٍ الحساسية. يتم قياي ماابر السوق التي
 

لم يبرأ أي تغير ـلى ماابر السوق التي تتعرض لها الشراة أو ـلى البريقة التي يتم م  االلها إدارد وقياي 
 .الماابر

 
 مخاطر أسعار تحويل العمالت األجنبية

أ  وميا المووودات والمبلووات  ال يوود ماابر ووهرية ـلى الشراة متعلقة بتغيير أسعار تحويٍ العمالت حي 
حي  أ   ،ـمالت مولي التعاو  الاليوي أو والدوالر األمريايو المالية متمثلة بدرهم اإلمارات العر ية المتحدد 
 .سعر ررف الدرهم ثابت مقابٍ تلك العمالت

 
 مخاطر أسعار الفائدة 

 31والقروض البناية. اما في  كو لدى البن الثابتةعر الفائدد تتعلق وأسعار الفائدد ـلى الودائا وإ  ماابر س
م  : 2015سنويًا ) %3.90الى  %0.25، تراوحت أسعار الفائدد ـلى الودائا البناية م  2016ديسمبر 
: 2015سنويًا ) %5الى  %4( وقد بلغ سعر الفائدد ـلى االستالف م  البنوك م  سنوياً  %3.5الى  0.25%
 (.سنوياً  %5الى  %4م  
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 "تتمة" مخاطر أسعار الفائدة 
 

ها تحمٍ أنفائدد حي  تحمٍ ا  الشراة غير معرضة لماابر اسعار الفائدد وذلك فيما يتعلق وأرولها المالية التي 
 معدل فائدد ثابت.

 

نقبة أساي ـ  مستوى سعر الفائدد  50في حال ارتفال / إنافاض سعر الفائدد ـلى االستالف م  البنوك بنسوة 
االل السنة وفي ظٍ ثوات المتغيرات األارى، فإ  أثر ذلك يتمثٍ في إنافاض / ارتفال رافي أر اح الشراة 

 درهم(. 61.504: مبلغ 2015درهم ) 15.356لغ ومب 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

 ال يوود تغير ووهري ـلى حساسية الشراة ألسعار الفائدد، مقارنة والسنة الساوقة.
 

 طر أسعار السوق مخاإدارة 
ٍ هووذ  الماووابر احتمووال التغييوور فووي قيمووة أدوات ماليووة نتيوووة للتقلوووات فووي أسووعار السوووق، والتووي تعوومى ألسوووا  تمثوو

م. إ  الشوراة معرضوة لماوابر ٍ ـوااوشود مالية معينة أو للوهة المردرد لها أو لسوق األوراق الماليوة تعود إلى أدا 
أدوات ماليووووة مدروووووة، وتعمووووٍ الشووووراة ـلووووى تافوووويض هووووذ  الماووووابر وذلووووك بتنويووووا  يفووووالسوووووق نتيوووووة السووووتثمارها 

لوة للعنارور الرئيسوية التوي تولثر ـلوى االستثمارات ومتاوعة تبورات السوق، إضافة إلى ذلك تقوم اإلدارد ومتاوعة فعا
 المالي والتشغيلي للوهات المستثمر فيها.  دااأل األسهم وحراة السوق ويشمٍ ذلك تحليٍ

 

 تحليٍ الحساسية
والميادد أو النقص اما هو مفترض  %10اما بتاريخ بيا  المرام المالي، إذا ما تغيرت أسعار اإلستثمارت بنسوة 

 المتغيرات األارى:أدنا  وفي ظٍ ثوات وميا 
 درهم( وذلك فيما يتعلق  664.533: 2015درهم ) 1.217.960ومبلغ  الميادد / النقص في الر ح

 واستثمارات مالية والقيمة العادلة م  االل االر اح والاسائر.

  ٍمليو  درهم( وذلك فيما  14.25: 2015مليو  درهم ) 14.34ومبلغ الميادد / النقص في الداٍ الشام
 واستثمارات مالية والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ األارى.يتعلق 

 

 تحليٍ الحساسيةاإلفتراضات وبرق إاتوار 
 .داد تحليٍ الحساسية بنا  ـلى أسعار اإلستثمارات اما بتاريخ بيا  المرام المالي  تم ـإ

 ـ  القيمة السوقية  %10بنسوة  اما بتاريخ بيا  المرام المالي، إذا ما مادت أو نقرت أسعار اإلستثمارات
وشاٍ موحد لوميا اإلستثمارات وذلك في ظٍ ثوات وميا المتغيرات األارى، فإ  أثر ذلك ـلى أر اح أو 

 اسائر الشراة واذلك ـلى حقوق المساهمي  تم توضيح  فيما تقدم.

  التغير م  المما  اتغير في أسعار اإلستثمارات لتعبي تقييم واقعي حي  أ  ذلك  %10تم إستادام نسوة
 وقـو .
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 مخاطر اإلئتمان

اتها التعاقدية والذي ينتد ـن  تشير ماابر اإلئتما  ـدم قدرد الوهات األارى المدينة للشراة ـلى تسديد إلتمام
 اسارد مالية للشراة.

 
 تتعرض الشراة إلى ماابر اإلئتما  تحديدًا فيما يلي:

 حرة معيدي التأمي  م  إلتمامات التأمي . -
 الموالغ المستحقة م  معيدي التأمي  ـ  إدـا ات تم دفعها. -

 الموالغ المستحقة م  حاملي البوالص. -

 التأمي .الموالغ المستحقة م  وسبا   -
 

تتبنى الشراة سياسة تقوم ـلى إبرام إتفاقيات تعاقدية ما أبراف ذات مال د مالية ـالية بهدف تافيف الاسارد 
التي م  المما  أ  تنتد ـ  ـدم القدرد ـلى سداد تلك اإللتمامات. تقوم الشراة ومراقوة مدى تعرضها لماابر 

األارى في العقود الموقعة، واإلضافة إلى أن  يتم التأكد م  أ  اإلئتما  واذلك مستوى المال د المالية لألبراف 
ة ـلى أبراف موافق ـليها م  قبٍ اإلدارد. يتم مراقوة ماابر اإلئتما  التي م   القيمة التراكمية لإلئتما  موـم

  قبٍ اإلدارد المما  أ  تتعرض لها الشراة ومتاوعة حدود اإلئتما  الممنوحة حي  يتم مراوعتها والموافقة ـليها م
 وشاٍ سنوي.

 
يتم اإلستعانة بإـادد التأمي  في إدارد ماابر التأمي ، وذلك بدو  إسقا  إلتمام الشراة الناشئ ـ  اونها برف 
ادد التأمي  ـ  تسديد أي مبالوة مستحقة فإ   أساسي في ـقد التأمي  )الوهة الملمنة(. في حال ـومت شراة ـإ

ك المبالوة لحامٍ البوليرة. يتم األاذ في ـي  اإلـتوار الودارد اإلئتمانية لمعيدي الشراة توقى ملتممة بتسديد تل
 التأمي  وشاٍ سنوي وذلك م  االل مراوعة أوضاـهم المالية قبٍ توقيا أي ـقد. 

 
تحتفد الشراة وسوالت تحتوي ـلى البيانات التارياية للدفعات المحرلة م  حاملي بوالص التأمي  األساسية 

اما يتم إدارد الماابر اإلئتمانية لألبراف التعاقدية  .يتم التعامٍ معهم في إبار النشا  اإلـتيادي للشراةوالذي 
 .إ  وودت ،وشاٍ فردي م  االل برق أارى مثٍ اإلحتفاظ وحق تسوية الحساوات المدينة والدائنة لذلك البرف

ٍ ماررات اإلنافاض في قيمة ذمم التأمي  تقوم إدارد المعلومات بتمويد الشراة بتقارير تحتوي ـلى تفاري
ات  .الحقاً  المشبووةالمدينة واألرردد  يتم توميا الماابر اإلئتمانية المتعلقة وحاملي البوالص اأفراد وامومـو

اضاـها لنظم المراقوة المستمرد تقوم الشراة بإـداد تحليٍ مالي ـند ووود ماابر إئتمانية ابيرد متعلقة  .وا 
ات وحاملي البوالص  .األفراد أو المومـو
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 "تتمة"األدوات المالية  -26

 
 "تتمة" مخاطر اإلئتمان

 
ة ـلى ماتلف ا لقباـات والمنابق الوغرافية. يتم تقييم تتألف ذمم التأمي  المدينة م  ـدد ابير م  العمال  موـم

 المحفظة اإلئتمانية وشاٍ مستمر بناً  ـلى الوضا المالي لذمم التأمي  المدينة.
 

ة م  الوهات التي  نفي  لهاال يوود أي ترايم ووهري لماابر االئتما  لوهة واحدد معينة أو مومـو
إ  ـلى أنها الوهات ذات العالقة ما وعضها. الارائص. تم تعريف الوهات األارى التي لها نفي الارائص 

ماابر اإلئتما  ـلى األموال السائلة محدودد وذلك أل  حساوات الشراة لدى البنوك مودـة لدى ملسسات مالية 
 مسولة في دولة االمارات العر ية المتحدد.

 
ودات المالية المدروة في تتمثٍ أقرى ماابر إئتمانية مما  أ  تتعرض لها الشراة في القيمة الدفترية للموو

 البيانات المالية ورافي قيمتها وعد ارم اسائر اإلنافاض في القيمة.
 

 مخاطر السيولة
تقا المسلولية النهائية فيما يتعلق بإدارد ماابر السيولة ـلى ـاتق مولي اإلدارد الذي أنشأ إبارًا مالئمًا إلدارد 

قة والتمويٍ قرير، متوسم، بويٍ األمد للشراة. واإلضافة إلى ماابر السيولة، وذلك بهدف إدارد األمور المتعل
متبلوات إدارد السيولة، تقوم إدارد الشراة بإدارد ماابر السيولة م  االل اإلحتفاظ بإحتيابيات مناسوة م  االل 

 لية.الما تالمراقوة المستمرد للتدفقات النقدية المتوقعة والفعلية ومقارنة إستحقاق المووودات والمبلووا
 

ـلى  اً يوضح الودول التالي ملاص إلستحقاق األدوات المالية. يتم تحديد اإلستحقاق التعاقدي لألدوات المالية بنا 
. تقوم اإلدارد ومراقوة إستحقاق األدوات المالية بيا  المرام الماليالمدد المتوقية إلستحقاق األداد المالية م  تاريخ 

 ناسوة في الشراة.بهدف التأكد م  توفر السيولة الم
 

بناً  ـلى ترتيوات الدفعات  بيا  المرام الماليفيما يلي إستحقاق المووودات والمبلووات المالية اما في تاريخ 
 :التعاقدية
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 "تتمة""تتمة" دوات الماليةاأل -26

 "تتمة" السيولةمخاطر 
 المجمــوع يوم 365أكثر من  يوم 365 – 181 يوم 180 – 91 يوم 90 - 30 يوم 30أقل من  

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
       2016ديسمبر  31
       

       موجودات مالية
 143.428.746 143.428.746 -- -- -- -- امٍ األارى والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ الش

 10.000.000 10.000.000 -- -- -- -- وديعة المامية
 42.870.119 2.695.047 1.754.410 4.673.938 17.267.618 16.479.106 ذمم تأمي  مدينة وأارى 

 12.179.595 -- -- 12.179.595 -- -- والقيمة العادلة م  االل االر اح والاسائر
 22.651.181 -- -- -- -- 22.651.181 بدو  فوائد  –أرردد لدى البنوك وفي الرندوق 
 72.980.287 51.264.573 2.102.674 2.232.027 1.371.821 16.009.192 وفوائد  –أرردد لدى البنك وفي الرندوق 

 55.139.479 18.639.439 19.085.560 3.857.084 207.388.366 304.109.928 
       بات ماليةمطلو

 44.330.559 6.585.751 7.995.076 6.260.170 10.469.282 13.020.280 ذمم تأمي  دائنة وأارى 
 3.071.180 -- -- 1.491.072 792.009 788.099 استالف م  البنوك

 13.808.379 11.261.291 7.751.242 7.995.076 6.585.751 47.401.739 
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 "تتمة""تتمة" األدوات المالية -26
 

 "تتمة" مخاطر السيولة
 

 المومووول يوم 365أكثر م   يوم 365 – 181 يوم 180 – 91 يوم 90 - 30 يوم 30أقٍ م   
 درهووم درهووم درهووم درهووم درهووم درهووم 

       2015ديسمبر  31
       

       مووودات مالية
 142.493.654 142.493.654 -- -- -- -- والقيمة العادلة م  االل بنود الداٍ الشامٍ األارى 

 10.000.000 10.000.000 -- -- -- -- وديعة المامية
 47.409.351 2.728.163 3.769.174 8.002.848 15.076.630 17.832.536 ذمم تأمي  مدينة وأارى 

 6.645.332 -- -- 6.645.332 -- -- والقيمة العادلة م  االل االر اح والاسائر
 7.587.625 -- -- -- -- 7.587.625 بدو  فوائد  –أرردد لدى البنوك وفي الرندوق 
 51.588.360 -- 20.694.236 6.143.889 18.837.909 5.912.326 وفوائد  –أرردد لدى البنك وفي الرندوق 

 31.332.487 33.914.539 20.792.069 24.463.410 155.221.817 265.724.322 
       مبلووات مالية

 40.291.721 5.867.267 6.010.120 6.432.228 13.346.721 8.635.385 ذمم تأمي  دائنة وأارى 
 12.300.759 3.071.180 4.666.356 2.294.563 1.516.325 752.335 استالف م  البنوك

 9.387.720 14.863.046 8.726.791 10.676.476 8.938.447 52.592.480 
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 معلومات قطاةية -27
مال الشراة في قباـي  أساسيي :  تتمثٍ ـأ

مال ا لتأمي  العام وتشمٍ وميا أنوال التأمي  العام والتي تتضم  تأمي  الحريق، التأمي  الوحري، تأمي  ـأ
مال  مال التأمي  دااٍ دولة األمارات العر ية المتحدد واستثنا  ـأ السيارات والحواد  العامة وأارى. تتم وميا ـأ

ادد التأمي  والتي تتم وشاٍ أساسي ما شراات اارج دولة اإلما  رات العر ية المتحدد.ـإ
 

مال اإلستثمارات وتشمٍ اإلستثمارات في أسهم محلية في دولة اإلمارات العر ية المتحدد، وودائا بناية ألوٍ،  ـأ
ستثمارات في أوراق مالية أارى.  إستثمارات في ممتلكات، إستثمارات وغرض المتاورد وا 

 
 تم إظهار التحليٍ القباـي اما هو وارد أدنا :

 
 ي تحليٍ إليرادات الشراة المرنفة حس  الدوائر الرئيسية ألقسام التأمي :فيما يل

 
  20162016  20152015  
     درهوومدرهووم  درهــمدرهــم  

 99.298.644 114.380.314 تأمي  سيارات
 6.421.829 6.760.440 تأمي  وحري وبيرا 

ات والتأمي  الرحي  29.419.100 37.855.549 تأمي  ـلى الحياد للمومـو
 43.661.752 48.911.944 حريق، حواد  ـامة وأارى دسة، تأمي  هن

   
 207.908.247 178.801.325 
 

 .فيما يلي تحليٍ بي  قباـات التأمي  واالستثمارات للشراة
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  20162016  20152015  
  المومولالمومول  االستثماراتاالستثمارات  التأمي التأمي   المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  
                درهوومدرهووم  درهوومدرهووم  درهوومدرهووم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  

  135.300.236135.300.236  ----  135.300.236135.300.236  145.097.560145.097.560  ----  145.097.560145.097.560  رافي ايرادات اقسا  التأمي رافي ايرادات اقسا  التأمي 
  ((95.313.39395.313.393))  ----  ((95.313.39395.313.393))  لل100.856.381100.856.381شش  ----  لل381381..100.856100.856شش  رافي المبالوات المتكبددرافي المبالوات المتكبدد
  ((1.886.1651.886.165))  ----  ((1.886.1651.886.165))  لل3.672.2773.672.277شش  ----  لل3.672.2773.672.277شش  رافي العموالت المتكبددرافي العموالت المتكبدد
  8.494.3428.494.342  8.494.3428.494.342  ----  11.676.26111.676.261  11.676.26111.676.261  ----  ايرادات استثمارات واارى ايرادات استثمارات واارى 

  21.412.31821.412.318  8.494.3428.494.342  976976..12.91712.917  24.641.66124.641.661  11.676.26111.676.261  12.965.40012.965.400  نتائد القبالنتائد القبال
ة )والرافي( ة )والرافي(تكاليف غير موـم   ((7.075.5387.075.538))      لل7.271.2967.271.296شش      تكاليف غير موـم

  14.336.78014.336.780      17.370.36517.370.365      للسنةللسنةالر ح الر ح 
              
  20152015ديسمبر ديسمبر   3131اما في اما في   20162016ديسمبر ديسمبر   3131كما في كما في   
  المومولالمومول  االستثماراتاالستثمارات  التأمي التأمي   المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  
                درهوومدرهووم  درهوومدرهووم  رهوومرهوومدد  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  

  418.834.684418.834.684  291.756.618291.756.618  127.078.066127.078.066  478.614.133478.614.133  319.673.628319.673.628  158.940.505158.940.505  موجودات القطاعموجودات القطاع
ة ةمووودات غير موـم   7.587.6257.587.625      22.651.18122.651.181      مووودات غير موـم
                426.422.309426.422.309      501.265.314501.265.314      إومالي الموووداتإومالي المووودات
  232.948.293232.948.293  12.300.75912.300.759  220.647.534220.647.534  326.144326.144..275275  3.071.1803.071.180  272.254.964272.254.964  مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع

ة ةمبلووات غير موـم                 11.267.92611.267.926      11.379.85211.379.852      مبلووات غير موـم
  244.216.219244.216.219      286.705.996286.705.996      إومالي المبلوواتإومالي المبلووات

 
 ال يوود أية تعامالت بي  قباـات األـمال.

 
   ية المتحدد.تماري الشراة نشا  التأمي  واالستثمارات وشاٍ رئيسي في دولة اإلمارات العر 
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 توزيعات أرباح -28
 2015، قررت الومعية العمومية للمساهمي  ـدم توميا ار اح ـ  سنة 2016 ابريٍ 28في االوتمال المنعقد في 

ماليي   10م  رأي المال ومبلغ  %10رت الومعية العمومية للمساهمي  توميا ار اح نقدية بنسوة : اق2015)
 (.2014درهم وذلك ـ  سنة 

 
ضا  مولي االدارد درهم ـ  سنة  ماليي  10 ومبلغم  رأي المال  %10توميا ار اح نقدية بنسوة  إقترح ـا

2016. 
 
 

 إةتماد البيانات المالية -29
تماد   .2017 ماري 9 البيانات المالية م  قبٍ مولي اإلدارد بتاريخلقد تم ـإ


