


 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

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

 
 المرحلية المالية والمعلوماتتقرير المراجعة 

 3300يونيو  03 للفترة المنتهية في
 

 



 

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

    المرحليةالمرحليةالمالية المالية   لمعلوماتلمعلوماتااو و تقرير المراجعة تقرير المراجعة 
  33003300يونيو يونيو   0303  فيفيللفترة المنتهية للفترة المنتهية 

 
 

 صفحــة  
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 0  )غير مدقق( الموجزالدخـل بيان 
   

 4  )غير مدقق( الموجز الشامل لـالدخبيان 
   

 5  الموجز المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
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  00  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
  

  )غير مدقق()غير مدقق(  بيان الدخل الموجزبيان الدخل الموجز
  33003300يونيو يونيو   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03لمنتهية في لفترة الستة أشهر ا    
 2102 3300 2102 3300 إيضاح  
 درهــم درهــم درهــم درهــم   

      
 12.3..9311 0126712071 010101.18. 7123012567 02 إيرادات أقساط التأمين 
 (0210001221) (0323032353) (81322..221) (3324572473) 02 حصة إعادة التأمين 

 2110121123 3126662031 8.12211389 5727572377 02 صافي إيرادات أقساط التأمين 
      

 812111918 526302447 0211311200 0520472010  إجمالي العموالت المكتسبة
 (011221120) (026102470) (218.81011) (025332770)  يطرح : العموالت المتكبدة 

 918211813 027072774 0112181900 0026462403  ت المكتسبةصافي العموال
 .901033102 0325142033 0.12201202 6724352500  صافي إيرادات أقساط وعموالت التأمين

      

 (2810101002) (3120102346) (2.11021833) (5427032711)  إجمالي المطالبات المتكبدة
 010201392 327702637 912.21313 625342640  حصة إعادة التأمين

 (22112310.1) (3524002407) (2812901031) (4120112045)  صافي المطالبات المتكبدة
      

 .11003132 720732610 2910321812 3023072066  أرباح التأمين
      

دارية متعلقة بأعمال التأمين  (812991320) (520012505) (011.001009) (0020472675)  مصاريف عمومية وا 
 011901111 021542061 0219.21300 721672470  صافي أرباح التأمين

      

 913201009 421062704 ..8182112 620032700  أرباح اإلستثمارات وأخرى
 (010201202) -- (910201202) --  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

دارية غير موزعةو مصاريف عمومية   (0198.12.8) (020372637) (211121319) (327172407)  ا 
 (1033..2) (0772017) (33.1832) (1062050)  تمويل مصاريف

 210321212 427432364 ..0011.112 0325762653  الربح للفترة
      

 2122 4274 02190 03251 09 للسهم األساسي  الربح
 

 .الموجزة يانات الماليةمن هذه البال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
 



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

  )غير مدقق()غير مدقق(  بيان الدخل الشامل الموجزبيان الدخل الشامل الموجز
  33003300يونيو يونيو   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 
 

 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 3300 2102 3300 2102 
 درهـــم درهـــم درهـــم ـمدرهــ 

     
 210321212 427432364 ..0011.112 0325762653 الربح للفترة

     

     األخرى:الدخل الشامل  بنود

     بنود لن يتم اعادة تصنيفها ضمن االرباح او الخسائر:

 الدخل  بالقيمة العادلة من خالل بنود تقييم استثماراتصافي ربح 
 0183.1110 0020362334 312891.92 0327362506 ألخرىالشامل ا     

 .1139101. 0123612311 2118921022 3023102066 الدخل الشامل للفترة اجمالي
 
 
 
 
 
 
 

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



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

  الموجزالموجز  المساهمينالمساهمينن التغيرات في حقوق ن التغيرات في حقوق بيابيا

  33003300يونيو يونيو   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 لالستثمارات

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة تقييم ممتلكات 

 درهــم ـمدرهـ درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

        
 .131021110 23122911.2 ..00121818 (110281002.) 0911931033 0118.21983 1811111111 )مدقق( 2100ديسمبر  90الرصيد كما في 

 ..0011.112 ..0011.112 -- -- -- -- -- 2102يونيو  91المنتهية في  ستة أشهرالربح لفترة ال
 312891.92 -- -- 312891.92 -- -- -- للفترة األخرى الدخل الشاملبنود 

 2118921022 ..0011.112 -- 312891.92 -- -- -- اجمالي الدخل الشامل للفترة
 3310001031 0119191912 ..00121818 (.1.1010192) 0911931033 0118.21983 1811111111 )غير مدقق( 2102يونيو  91الرصيد كما في 

        
 09212011011 0210121382 ..00121818 (.1011.2120) 08183310.9 0312221929 01111111111 )مدقق( 2102بر ديسم 90الرصيد كما في 

 0218101081 0218101081 -- -- -- -- -- 2109يونيو  91المنتهية في  ستة أشهرالربح لفترة ال
 0111101800 -- -- 0111101800 -- -- -- للفترة األخرى الدخل الشاملبنود 
 2912.91000 0218101081 -- 0111101800 -- -- -- مالي الدخل الشامل للفترةاج

 (118111111) (118111111) -- -- -- -- -- (02 توزيعات ارباح نقدية معتمدة )ايضاح
 05323532766 6720772634 0023352511 (6520772753) 0525772010 0724442040 03323332333 )غير مدقق( 3300يونيو  03الرصيد كما في 

 

 

 
 

 .الموجزة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
 



 

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

  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية

  33003300يونيو يونيو   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
 

 ويوني 03 المنتهية في ستة أشهرلفترة ال 
 3300 2102 
    درهــم درهــم 

    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 ..0011.112 0325762653 الربح للفترة
   تعديالت :

 39110.1 023152150 استهالك ممتلكات ومعدات
 910201202 -- مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 -- (42533) من بيع ممتلكات ومعدات ربح
 9381003 1142777 يض نهاية الخدمة للموظفين مخصص تعو 

 (9011200) (3072303) ربح من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر
 (810131.12) (623772136) وأخرى استثماراتايرادات 

 33.1832 1062050 مصاريف تمويل

لمطلوبــــات التــــدفقات النقديــــة التشــــغيلية قبــــل التغيــــرات فــــي الموجــــودات وا
 0011181.81 723632377 التشغيلية
 (210121121) (0323062113) في موجودات عقود إعادة التأمينالزيادة 
 012011121 0520652075 في مطلوبات عقود التأمينالزيادة 
 (0210131119) (0327562007) أخرىو مدينة  تأمينفي ذمم الزيادة 
 81.9913.9 620042077 أخرىتأمين دائنة و في ذمم  الزيادة

 019291.01 725672373 العمليات التشغيلية النقد الناتج من
 (8001202) (732670) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

 (33.1832) (1062050) مصاريف تمويل مدفوعة

    (0101120) 126512346 العمليات التشغيلية (المستخدم فيالناتج من /)صافي النقد 
    يةاالستثمار العمليات ات النقدية من التدفق

 (8081003) (6362473) شراء ممتلكات ومعدات
 -- (3772713) شهور 9الزيادة في استثمارات في ودائع ثابتة بتواريخ استحقاق اكثر من 

 (.01090118) (0327012514) شراء إستثمارات في أوراق مالية
 019111003 0020332376 في اوراق ماليةمتحصالت من بيع إستثمارات 

 92113.2 1732363 فائدة مقبوضة
 01.211222 021102010 إيرادات إستثمارات في ممتلكات

 091111 42533 متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 911101238 020362015 توزيعات أرباح مقبوضة

    212011209 520402511 يةاالستثمار العمليات  الناتج من صافي النقد
   التدفقات النقدية من العمليات التمويلية

 2231118 (027102647) الزيادة في استالف من البنوك)النقص(/ 
 -- (725332333) توزيعات ارباح مدفوعة

    2231118 (0024102647) الناتج من العمليات التمويلية)المستخدم في(/ النقد 
    1232..212 325052717 في النقد وما يعادلهالزيادة  صافي

    01101.1182 427512313  الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
 2010001920 724742367 (7)إيضاح  الفترة النقد وما يعادله في نهاية

 

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



 

 77  ""ة عامةة عامةشركة مسامهشركة مسامه""  شركة الفجرية الوطنية للتأمنيشركة الفجرية الوطنية للتأمني
  

  الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  33003300يونيو يونيو   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 معلومات عامة -0

بموجب المرسوم األميري كشركة مساهمة عامة )"الشركة"( تأسست  ع، الفجيرةش. م. شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
قانون اإلتحادي الألحكام إن الشركة خاضعة . 0310( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أكتوبر 9رقم )

في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لدولة االمارات  2111 ( لسنة0رقم )لدولة اإلمارات العربية المتحدة 
إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد  .(00تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  العربية المتحدة

 .اإلمارات العربية المتحدة -الفجيرة  211
 

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

 

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن المالية الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير -3
  موعد تطبيقها بعد 

ولم يحن موعد  هاإصدار التي تم معايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعدلة المبكر للتطبيق الب الشركةقم لم ت
 تطبيقها بعد:

 
 الية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير الم

 

ــــرات الســــنوية  يطبــــق للفت
 التي تبدأ من أو بعد

  

  المتعلق –األدوات المالية: العرض  – 92المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على
 .بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية

 2102يناير  0
  

 والمعيار  02رقم  ، 01رقم  ي إلعداد التقارير الماليةالتعديالت على المعيار الدول
 التوجيه على كيانات اإلستثمار – 21المحاسبي الدولي رقم 

 2102يناير  0
  

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار النهائي  ،2102 أكتوبر 90في  
قارير المالية رقم الدولي إلعداد الت المتعلق باإلستثمار بالشركات والذي يعدل المعيار

ويعرف مفهوم اإلستثمار في المعايير  ،21والمعيار المحاسبي الدولي رقم  02 ،01
. إن التعديالت أظهرت إستثناء عن المعيار الدولي إلعداد التقارير الماليةالدولية 

معيار التوحيد العام الخاص باإلستثمارات في شركات  01رقم إلعداد التقارير المالية 
تطلب )قياس الشركات التابعة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والذي ي

بداًل من توحيدها(. وباإلضافة إلى ذلك فإن التعديالت حددت اإلفصاحات المطلوبة 
 للشركات التي تستوفي تعريف الشركة المستثمرة.

 

  

  ابلة لالسترجاعافصاح المبالغ الق – 90تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
التعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالغ القابلة لالسترجاع ألصل أو وحدة توليد 

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

 أو وحدة توليد النقد على أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة االستبعاد. لألصل

 2102يناير  0



 

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

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300يونيو يونيو   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم يحن ية الجديدة والمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المال -3
  "تتمة"موعد تطبيقها بعد 

 " تتمة "" تتمة "المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 
 

ــــرات الســــنوية  يطبــــق للفت
 التي تبدأ من أو بعد

  
  إلعداد التقارير الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية  20اإلصدار رقم

 فرض الجبايات –المالية 
 

لقد تم تطوير التفسير وذلك لمعالجة كيفية تسجيل الجبايات المفروضة التي تعتمد 
على المعلومات المالية لفترة تختلف عن الفترة التي حدثت فيها المعامالت التي أدت 

 إلى حدوث تلك الجبايات.

 2102يناير  0

 
 في الفترة التي تبدأ مـن للشركةالمالية  البياناتفي والتعديالت الجديدة  ، التفسيراتالمعايير أن تطبق هذه اإلدارةتتوقع 

ن هــذا التطبيــق قـــد ال الجديــدة حيــز التطبيـــق  عنــد دخــول هـــذه المعــايير والتفســيرات والتعـــديالتأو  2102ينــاير  0 وا 
 ألولى.للشركة في مرحلة التطبيق ايكون له تأثير هام على البيانات المالية 

 
 السياسات المحاسبية ملخص بأهم -0
 

 أساس اإلعداد 0-0
، " البيانات المالية المرحلية" وبما 92تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناًء على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 يتوافق مع المتطلبات القانونية ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 نات المالية الموجزة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة حيث أن غالبية عمليات الشركة تتم به.يتم عرض البيا

 
 األدوات الماليةبعض  بناًء على مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييمتم إعداد البيانات المالية الموجزة 

 .واالستثمارات في ممتلكات
 

تلك المستخدمة  ساليب المستخدمة في هذه البيانات المالية الموجزة متوافقة معوالعرض واألة يسياسات المحاسبإن ال
 .2102ديسمبر  90 في ةيالمنته ة المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 

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

 90الرجوع إلى البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في  الموجزةالبيانات المالية عند قراءة هذه 
 91المنتهية في  لفترة الستة اشهرباإلضافة إلى انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة  .2102ديسمبر 
 .2109ديسمبر  90 للسنة التي ستنتهي فيتعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة  2109يونيو 

 



 

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

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300يونيو يونيو   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 
 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -0

 
 "تتمة" أساس اإلعداد 0-0
 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية .211أكتوبر  02ة األوراق المالية والسلع المؤرخ في بناًء على إخطار هيئ
المتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في ممتلكات، استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر 

 البيانات المالية الموجزة. هذه رى فيواستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخ
 

 ممتلكات ومعدات 0-3
تظهر تكاليف أعمال رأسمالية تحت االنشاء بالتكلفة ناقصًا أية خسائر ناتجة عن االنخفاض في القيمة. وكما هو 
الحال مع أصول الممتلكات األخرى فأن استهالك هذه األصول يبدأ عندما تصبح جاهزة لالستخدام الذي أنشأت من 

 أجله.
 

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

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

القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداًء من الفترة المالية التي تـم 
 فيها التغيير والفترات المستقبلية.

 
فـرق بـين اس الوذلـك علـى أسـ والمعـداتالممتلكـات مـن  جـزءأو حذف  استبعادالناتجة عن الربح أو الخسارة يتم تحديد 

 بهذا الفرق كربح أو خسارة. االعترافويتم  والقيمة الدفترية لألصل البيعمتحصالت 
 

ان مـــدة الخدمـــة المتوقعـــة المســـتخدمة فـــي احتســـاب اســـتهالك الممتلكـــات والمعـــدات، عـــدا األعمـــال الرأســـمالية تحـــت 
 كانت على النحو اآلتي:االنشاء، 

 
 سنوات 8 – 2 يةالسيارات والمفروشات والمعدات المكتب

 سنوات 01 – 8 التحسينات على ساحة حطام السيارات بالفجيرة
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  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -0
 

 ممتلكاتارات في استثم 0-0
في ممتلكات في الممتلكات المحتفظ بها للحصول منها على إيرادات تأجير و/أو لزيادة قيمتها،  االستثماراتتتمثل 

في ممتلكات مبدئيًا  االستثماراتبما فيها الممتلكات قيد اإلنشاء المحتفظ بها لنفس األغراض السابقة. يتم قياس 
في الممتلكات الموجودة عند  االستثمارجزء من  استبدال. تتضمن التكلفة تكلفة بالتكلفة متضمنة تكاليف المعاملة
الشروط المطلوبة إلثباتها وهي ال تشمل التكاليف اليومية لصيانة تلك  استيفاءحدوث تلك التكلفة وذلك إذا تم 

العادلة التي تعكس أوضاع في ممتلكات بشكل مبدئي، يتم إدراجها بالقيمة  االستثماراتالممتلكات. الحقًا، إلثبات 
 لالستثماراتالسوق بتاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة 

 في ممتلكات ضمن األرباح أو الخسائر للفترة التي نتجت فيها.
 

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

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

 
فترة  معزز بانتهاء االستخدامفي ممتلكات فقط عند حدوث تغيير في  االستثماراتيتم إجراء التحويالت من أو إلى 

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

 .االستخدامر في للسياسة المدرجة ضمن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغي
 

 لعادلة من خالل األرباح والخسائرالموجودات المالية بالقيمة ا 0-4
يتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر اال اذا كان االستثمار في 

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

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

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

االستثمارات بأدوات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل االرباح  منوزيعات االرباح يتم االعتراف بت
والخسائر في االرباح والخسائر عندما تحصل الشركة على حق استالم توزيعات االرباح وفقا لمعيار المحاسبة 

 االيرادات. – .0الدولي رقم 
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -0
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 0-5
االستثمارات في  رجوع فيه )لكل أداة على حدة( بتصنيفتختار بشكل ال أن  شركةعند االعتراف المبدئي، يمكن لل

 صنيفتب. ال يسمح خرىالدخل الشامل األبنود أدوات حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل االخرى اذا كانت االستثمارات محتفظ بها للمتاجرة. االستثمارات

 
 :تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا يتم 

  بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب. أو تم اقتنائها 

  تمثل جـزء مـن محفظـة أدوات ماليـة معلومـة تـديرها الشـركة وتشـتمل علـى نمـط فعلـي ألداة ماليـة تحقـق أربـاح
 على المدى القصير.

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

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

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

 الخسائر.
 

بالقيمة  كاستثمارات مالية ليست بغرض المتاجرة والتي يةكافة االستثمارات بأدوات الملك قامت الشركة بتصنيف
 .األخرىالدخل الشامل  نودالعادلة من خالل ب

 
في  المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى االستثماراتإيرادات التوزيعات عن ب االعترافيتم 

: .0لمعيار المحاسبة الدولي رقم  عات األرباح وفقاً توزي استالمعلى حق  شركةعندما تحصل الاألرباح والخسائر 
 .االستثماراتمن تكلفة  تشكل استرداد الجزء حاما لم تكن توزيعات األرب ،اإليرادات

 
 ممتلكات ومعدات -4

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

 موجودة داخل االمارات العربية المتحدة.تظهر بالقيمة العادلة و متلكات جميع االستثمارات في الم
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 االستثمارات المالية -6
 :مالية كما يليالكانت الحركة على اإلستثمارات 

لفترة الستة اشهر  
 المنتهية في 

 3300يونيو  03

 للسنة المنتهية في
 2102 ديسمبر 90

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 01013201093 00124102100 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 0018211032 0327362506 الزيادة في القيمة العادلة
   

 00.12.01.99 03720112047 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
   

   رئالخسا وأح ارببالقيمة العادلة من خالل األ 
 1811293 025752730 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في بداية 

 210011289 0327012514 السنةالفترة / مشتريات خالل 
 (01.091880) (0327102070) السنةالفترة / إستبعادات خالل 
 2011.8 (772170) في القيمة العادلة / الزيادةصافي )النقص(

   
 018181320 026002407 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 

 
 ارات العربية المتحدة.جميع االستثمارات المالية موجودة داخل دولة االم

 
 
 وديعة إلزامية -7
 يونيو 03 

3300 
 ديسمبر 90

2102 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم ــمدره 
   

( من القانون اإلتحادي 22للمادة رقم )وفقًا  ودائع إلزامية محتفظ بها
 011111111 623332333 لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2111( لسنة 0)رقم 
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 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -1

  

 يونيو 03
3300  

 ديسمبر 90
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 درهم  درهم  

     مالي اإلج

     مطلوبات عقود التأمين:

 810111991.  7327302003  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 111111111  725332333  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 0913281021  7024672470  اقساط تأمين غير مكتسبة

 08018281281  07021732135  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     

     مسترد من معيدي التأمين
 2319911383  5027412057  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 0811301292  3321772706  أقساط تأمين غير مكتسبة
 0212231939  7426462370  حصة معيدي التامين من مطلوبات عقود التأمين

     
     الصافي

 9012021910  0720732775  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
 111111111  725332333  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 2.1.9910.0  5325702577  اقساط تأمين غير مكتسبة
  7723442553  3211301181 
 
 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -7

  

 يونيو 03
3300 

 ديسمبر 90 
2102 

 ة(مدقق)  ة(غير مدقق)  

 ــمدره  ــمدرهـ  
     لدى البنوك: حسابات

 .910281.3  423412607  حسابات تحت الطلب  

 2212911.09  4527772334  ودائع ثابتة  

 0101820  7362516  النقد في الصندوق
 21138.12.2  5327532347  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 (211111111)  (323332333)  ينزل: ودائع ثابتة محجوزة
 (2011111111)  (4023772713)  اشهر 9تواريخ استحقاق اكثر من بتة ينزل: ودائع ثاب

 2138.12.2  724742367  النقد وما يعادله
 

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

قابـــل تســـهيالت مرهونـــة مدرهـــم( مليـــوني : 2102ديســـمبر  90درهـــم ) مليـــونيبمبلـــغ تتضـــمن الودائـــع الثابتـــة ودائـــع 
 .(00)ايضاح رقم  ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة
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 رأس المال -03

  

 يونيو 03
3300 

 ديسمبر 90
2102 

 دققة()م ة(غير مدقق)  

 درهــم ـمدرهــ  
    

 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 
ســـــهم  011111111: 2102)ســـــهم عـــــادي  011111111

  درهم للسهم الواحد 011بقيمة  (عادي

 

03323332333 01111111111 
 

 
 من البنوك استالف -00

  

 يونيو 03
3300  

 ديسمبر 90
2102 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 همدر   درهم  
     

 9118311199  0026002016  قروض
     

     استالف من البنوك يستحق السداد على الشكل التالي:
 310111111  726332333  خالل السنة األولى

 310111111  726332333  خالل السنة الثانية

 0.19311199  0424002016  الثالثة حتى الخامسةخالل السنة 

  0026002016  9118311199 

مــن تــاريخ بيــان المركــز شــهر  02ينــزل: مبــالغ تســتحق خــالل 
 الموجز المالي

 

(726332333)  (310111111) 

شـــهر مــن تــاريخ بيـــان  02اســتالف مــن البنـــوك )تســتحق بعــد 
 (الموجز المركز المالي

 

3423002016  2113311199 
 
 

قسط شهري  009على  القرض سيتم سداد. حصلت الشركة على قرض من بنك محلي لتمويل تكلفة انشاء ممتلكات
وحتى تمام السداد. إن هذا  2100درهم لكل منها )شاملة الفوائد( ابتداءًا من شهر مايو  111111.متساوي بمبلغ 

الفجيرة، ورهن ودائع ثابته لمصلحة  الشركة السكني واالرض المقام عليها في مدينةالقرض مضمون مقابل رهن مبنى 
 ادات ايجارات هذا المبنى لمصلحة البنك اضافة إلى اصدار كمبياالت من قبل الشركة.البنك وتجيير اير 
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 صافي إيرادات أقساط التأمين -03
 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03أشهر المنتهية في  لفترة الستة 

 3300 2102 3300 2102 
 (ةغير مدقق) (ةغير مدقق) (ةغير مدقق) (ةغير مدقق) 

 ـمدرهــ ـمدرهــ ــمدرهـ ـمدرهــ 

     إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 9210.31190 0727572103 311211808. 1727632743 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
التغير في أقساط التأمين غير 

 .8113.188 7332546 (10211031.) (725442070) المكتسبة
 7123012567 .010101.18 0126712071 9311..12.3 

     أقساط إعادة التأمين  
 (12391082.) (721132454) (9011281031) (3123652753) أقساط إعادة التأمين  

تغير في أقساط التأمين غير ال
 (..9102911) (0372776) 1.831118. 721362413 المكتسبة

 (3324572473) (221..81322) (0323032353) (0210001221) 
 2110121123 3126662031 8.12211389 5727572377 صافي إيرادات أقساط التأمين

   
 للسهماألساسي  الربح -00

 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03ة في لفترة الستة أشهر المنتهي 

 3300 2102 3300 2102 
      (ةغير مدقق) (غير مدققة) (ةغير مدقق) (غير مدققة) 

      210321212 427432364 ..0011.112 0325762653 )درهم( للفترةالربح 
      3111111 023332333 3111111 023332333 عدد األسهم )سهم(المتوسط المرجح ل

 2122 4274 02190 03251 ) درهم( للسهم األساسي الربح
 

تأثير  عكستلوذلك المقارنة  ةللفتر والمتوسط المرجح لعدد االسهم القائمة الربح االساسي للسهم  احتسابتم اعادة 
 .2102سنة  سهم خالل 2811111بعدد لمساهمين لاصدار اسهم حقوق 

 
 حاالرباتوزيعات  -04

توزيع ارباح نقدية بنسبة للمساهمين الجمعية العمومية العادية  اعتمدت، 2109مارس  .2في اجتماعها المنعقد في 
 .(2100عن سنة  : ال شيء2102) 2102% من رأس المال عن سنة 118

 



 

  0606  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300يونيو يونيو   0303  لفترة المنتهية فيلفترة المنتهية فيلل
 

 معلومات قطاعية -05

 2102يونيو  91لفترة الستة أشهر المنتهية في  3300يونيو  03لفترة الستة أشهر المنتهية في   
 المجموع االستثمارات التأمين المجموع االستثمارات التأمين  

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

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم  
              

               3812.11.89 ..8182112 311211808. 7423752170 620032700 1727632743 إيرادات القطاع
 0113291223 ..8182112 0219.21300 0620132433 620032700 721672470 نتائج القطاع

 (01.221300)   (026302773)   عة )بالصافي(تكاليف غير موز 
 ..0011.112   0325762653   الربح للفترة

              
 2102ديسمبر  90كما في  3300يونيو  03كما في   
 اجمالي االستثمارات التأمين اجمالي االستثمارات التأمين  

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

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم هــمدر   
              

 91219931310 22112801128 91380..0221 43520602717 35727662333 04520772567 موجودات القطاع
 911211203   427752335   موجودات غير موزعة
 91011011938   40320072303   إجمالي الموجودات

              
 29910231203 9118311199 038188210.0 35326452044 0026002016 30723002751 مطلوبات القطاع

               10811810.   724432733   مطلوبات غير موزعة
 22011331138   36323112346   إجمالي المطلوبات

  
 ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.



 

  0707  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   ضاحاتضاحاتإيإي
  " تتمة "" تتمة "  33003300يونيو يونيو   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 التعامالت مع أطراف ذات عالقة -06
أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم  ،االساسيين تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين

 .باإلضافة إلى المديرين الرئيسيين تهافي إدار ومن قبل أسرهم والتي لديهم القدرة على التأثير 
 
 

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

 يونيو 03  
3300 

 ديسمبر 90 
2102 

 )مدققة(  ققة()غير مد  
 درهم  درهم  
     

 .01112181  423472760  أطراف ذات عالقةمطلوب من 

 
 9931108  5012463  طراف ذات عالقةألمطلوب 

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

حسابات مشكوك في تحصيلها تتعلق باألرصدة المطلوبة  عن الفترةية مصاريف خالل هذه األرصدة ولم يتم ادراج ا
 من اطراف ذات عالقة.

 
 

 التعامالت:
 

 كما يلي: الفترةكانت التعامالت التي قامت بها الشركة مع أطراف ذات عالقة خالل 
 
 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 3300 2102 3300 2102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 
     

 211911380 025712774 01182213.1 627342756 أقساط تأمين مكتتبةاجمالي 
 2301022 032130 ..91312 332337 اجمالي مطالبات مسددة

 
 

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



 

  0101  ""شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة""شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  الموجزة الموجزة   الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  " تتمة "" تتمة "  33003300يونيو يونيو   0303  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 "تتمة" التعامالت مع أطراف ذات عالقة -06
 

 :عليا ومجلس اإلدارةال اإلدارة تكاليف
 
 
 يونيو 03لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  يونيو 03لفترة الستة أشهر المنتهية في  
 3300 2102 3300 2102 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 درهــم درهــم درهــم درهــم 

     اإلدارة العليا:
 010301822 020612533 212081822 324312011 مزايا قصيرة األجل
 011808 732535 0911299 4132034 مزايا طويلة األجل

 مخصص اجتماعات مجلس
 0811111 0072533 9111111 6752333 اإلدارة  
 
 

 نتائج موسمية -07
يونيو  91درهم لفترة الستة اشهر المنتهية في  9191010.8تتضمن ايرادات االستثمارات ايرادات توزيع ارباح بمبلغ 

 .والتي تعتبر ذات طبيعة موسمية درهم( 911101238: 2102يونيو  91) 2109
 

 المحتملةالمطلوبات االلتزامات و  -01

  
 يونيو 03

3300 

 ديسمبر 90 
2102 

 (ة)مدقق  (ة)غير مدقق  
 ـمدرهـ  مدرهــ  
     

 011101800  621452765  خطابات ضمان
 0.11111  4432333  التزامات رأسمالية

 
 

 اعتماد البيانات المالية الموجزة -07

 .2109 اغسطس 2تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة على إصدارها بتاريخ 
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