
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““
 

 المرحلية المالية والمعلوماتتقرير المراجعة 
 2132مارس  13 للفترة المنتهية في

 
 

 



 

  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

    المرحليةالمرحليةالمالية المالية   لمعلوماتلمعلوماتااو و تقرير المراجعة تقرير المراجعة 
  21322132مارس مارس   1313  ييللفترة المنتهية فللفترة المنتهية ف

 
 

 صفحــة  
   

 3   المرحليةمالية المعلومات ال مراجعةتقرير 
   

 2  الموجز بيان المركز المالي
   

 1  )غير مدقق( الموجزالدخـل بيان 
   

 4  )غير مدقق( الموجز الشامل لـالدخبيان 
   

 5  الموجز المساهمينبيان التغيرات في حقوق 
   

 6  )غير مدقق( الموجز ت النقديةبيان التدفقا
   

 31 - 7  الموجزة المالية بياناتإيضاحات حول ال



 

 

 

 



  
  
  



  11  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
  

  )غير مدقق()غير مدقق(  بيان الدخل الموجزبيان الدخل الموجز
  21322132مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 

 ايضاح

ثالثة أشهر لفترة ال
 المنتهية في

 مارس 13
2132 

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 مارس 13
1133 

 درهـــم درهـــم  
    

 238.648.11 4331313516 31 إيرادات أقساط التأمين

 (3281618614) (3137663612) 31 حصة إعادة التأمين 

 148.168634 1135413614 31 صافي إيرادات أقساط التأمين 

    
 (.618212843) (2131423617)  إجمالي المطالبات المتكبدة

 3381138.11 331413677  حصة إعادة التأمين

 (2..1386.18) (2332123131)  صافي المطالبات المتكبدة

    

 8.438443. 635213316  إجمالي العموالت المكتسبة

 (38.418632) (231423174)  العموالت المتكبدة  :يطرح

 483138164 636773712  افي  العموالت المكتسبةص

    
 ...3386138 3631243626  أرباح التأمين

    

دارية متعلقة بأعمال التأمين  (28.3.8611) (531773672)  مصاريف عمومية وا 
 .28.16862 3136463654  صافي أرباح التأمين

    

 1118461 335613675  أرباح استثمارات وأخرى

 (386148441) (331443431)  يف إدارية وعمومية غير موزعةمصار 

 -- (335113111)  مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
 -- (5313165)  مصاريف تمويل

 .6841.831 131153136  الربح للفترة

    

 36/4 15/33 31 للسهم األساسي  الربح
 
 
 
 
 

 الموجزة لبيانات الماليةمن هذه اال 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
  21322132مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 
 

لفترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في

 مارس 13
2132 

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 مارس 13
1133 

 درهـــم درهـــم 

   
 .6841.831 131153136 الربح للفترة

   

   األخرى: (ةالشامل الدخل الشامل /)الخسارة بنود

 بالقيمة العادلة من  تقييم استثمارات صافي ربح /)خسارة(
 (36843281.2) 231553321 الدخل الشامل األخرى خالل بنود     

  بنود الدخلخسارة بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
 (2481.4) -- ىر خاالالشامل      

 (3684.38143) 231553321 للفترةاألخرى  (ةالشامل الخسارةالدخل الشامل /)إجمالي 
 (3181468111) 3337413644 للفترة ة(الشامل الدخل الشامل /)الخسارةمجموع 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الموجزة المالية من هذه البياناتال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
 



  55  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

  الموجزالموجز  المساهمينالمساهمينبيان التغيرات في حقوق بيان التغيرات في حقوق 

  21322132مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
  

 احتياطي عام احتياطي قانوني رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
القيمة العادلة في 

 لالستثمارات

إحتياطي إعادة 
 المجمـــوع األرباح المستبقاة  تقييم ممتلكات

 درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 

 .418.42811 18364..648 ..33811282 (44824.8.34) 3181348631 3.834682.1 281118111. )مدقق( 1131ديسمبر  13الرصيد كما في 
 .6841.831 .6841.831 -- -- -- -- -- 1133مارس  13الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (3684.38143) (2481.4) -- (36843281.2) -- -- -- للفترة بنود الخسارة الشاملة األخرى
 (3181468111) 682238121 -- (36843281.2) -- -- -- الخسارة الشاملة للفترةإجمالي 

ـــاح المســـتبقاة مـــن بيـــع اســـتثمارات ماليـــة بالقيمـــة  المحـــول الـــا األرب
 -- (8.41..4) -- 8.41..4 -- -- -- لة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىالعاد

 6..182118. 2181148614 ..33811282 (182128114.) 3181348631 3.834682.1 281118111. )غير مدقق( 1133مارس  13الرصيد كما في 
 .4831.814. 64811181.6 ..33811282 (84128341..) 318.148344 3.82.68124 281118111. )مدقق( 1133ديسمبر  13الرصيد كما في 

 28.34..8. 28.34..8. -- -- -- -- -- 1131مارس  13الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 .18.22831 -- -- .18.22831 -- -- -- للفترة األخرى الدخل الشاملبنود 

 338.618466 28.34..8. -- .18.22831 -- -- -- للفترةالدخل الشامل إجمالي 
 6131613132 5133113611 3332153511 (1437713114) 3137163366 3735143156 7531113111 )غير مدقق( 2132مارس  13الرصيد كما في 

 
 

 الموجزة المالية بياناتالمن هذه  ال يتجزأجزءًا تشكل المرفقة  إن اإليضاحات
 



 

  66  ””مةمةشركة مساهمة عاشركة مساهمة عا““  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

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

  21322132مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في
 

لفترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في

 مارس 13
2132 

لفترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 مارس 13
1133 

    درهــم درهــم 
    التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 

 .6841.831 131153136 الربح للفترة
   :تعديالت

 18613.. 4173127 استهالك ممتلكات ومعدات
 1168.14 2353141 مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين 

 4..48. (5343266) من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائرخسارة  /(ربح)
 (6348211) (331763176) أخرى استثماراتايرادات 

 .41 5313165 لمصاريف تموي

 281.18114 135163233 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
 (682338.34) (133173345) في موجودات عقود إعادة التأمين لزيادةا

 (68.3.8413) 637643116 في مطلوبات عقود التأمين (النقصالزيادة /)
 (3186218334) (2431113411) أخرىو مدينة  نتأميفي ذمم الزيادة 
 81618124. 3336643173 أخرىتأمين دائنة و في ذمم الزيادة 

 (..4812283) (535153177) العمليات التشغيلية المستخدم فيصافي النقد 
 (3218141) (2753551) تعويض نهاية الخدمة المدفوع للموظفين

 (.41) (5313165) فوائد مدفوعة

    (..4861483) (632633122) المستخدم في العمليات التشغيليةلنقد صافي ا
    يةاالستثمار العمليات التدفقات النقدية من 

 (383.68614) (1363124) شراء ممتلكات ومعدات
 (383.18133) -- إضافات علا ممتلكات تحت اإلنشاء

 (22381.1) (6623126) شراء إستثمارات في أوراق مالية
 6..2.18 333313741 ت من بيع إستثمارات متحصال

 18114. 3273711 فائدة مقبوضة
 48261 43166 توزيعات أرباح مقبوضة

 1148424 6463713 إيرادات إستثمارات في ممتلكات
    (384328631) 1713467 يةاالستثمار العمليات  (المستخدم فيالناتج من /) صافي النقد

   يات التمويليةالتدفقات النقدية من العمل
 3183468414 231463612 الزيادة في استالف من البنوك

    3183468414 231463612 النقد الناتج من العمليات التمويلية
    18112.. (131663251) في النقد وما يعادله الزيادة /)النقص( صافي

    1..3184138 3733713154  الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
 .338.468.4 3433333113 (6)إيضاح  الفترة النقد وما يعادله في نهاية

 

 من هذه البيانات المالية الموجزةال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 



 

  77  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين
  

  الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  بياناتبياناتالالحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  21322132مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 معلومات عامة -3
بموجب المرسوم األميري كشركة مساهمة عامة )"الشركة"( تأسست  ع، الفجيرةش. م. شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

قانون اإلتحادي الألحكام إن الشركة خاضعة . 34.4( الصادر عن صاحب السمو حاكم الفجيرة في أكتوبر 1رقم )
، في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعماله لدولة االمارات .111 ( لسنة4قم )ر لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

إن عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد  .(33تحت رقم ) في سجل شركات التأمينومسجلة  العربية المتحدة
 .اإلمارات العربية المتحدة -الفجيرة  ..1

 
وتمارس الشركة  .عدا التأمين علا الحياة –بكافة أنواعه ين التأم أعمال في مزاولةنشاط الشركة الرئيسي يتمثل 

 .الشارقة و دبا ،أبوظبي ،نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بالفجيرة وفروعها في كل من دبي
   
 المعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد -2

 

 يحن موعد تطبيقها بعد: التي لمو  ، التعديالت والتفسيرات المصدرةعاييربتطبيق الم الشركةلم تقم 
 

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق للفتـرات المحاسـبية 
 التي تبدأ من أو بعد

    
  طرة يستخدم السي بيانات المالية الموحدة *ال 31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

بغض النظر عن الطبيعة المستثمر فيها. يتطلب المعيار  ،كأساس منفرد للتوحيد
موضوع التطبيق ألحكام إنتقالية محددة وتوفير  31الدولي للتقارير المالية رقم 

 .1معالجات بديلة في ظل ظروف معينة. وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
اإلستثمارات في  .1لمحاسبي الدولي رقم * والمعيار االبيانات المالية المنفصلة 

* تم تعديلهم إلصدار المعيار الدولي للتقارير  المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة
 .31المالية رقم 

 1131يناير  3

  
  ينشئ نوعين من   *ترتيبات مشتركة 33المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

ع المشتركة. يتميز هذين النوعين من الترتيبات المشتركة: العمليات والمشاري
لتزامات تلك األطراف في الترتيبات المشتركة. وفقًا  الترتيبات المشتركة بحقوق وا 

اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع  .1للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .33فقد تم تعديله إلصدار المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المشتركة

 1131اير ين 3

  
  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت األخرى 31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ترتيبات  ،* يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات التابعة
 شركات زميلة والكيانات المنظمة في معيار إفصاح شامل. ،مشتركة

 1131يناير  3



 

  11  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““  للتأمينللتأمينشركة الفجيرة الوطنية شركة الفجيرة الوطنية 
  

  " تتمة "" تتمة "  الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  21322132مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 "تتمة" المعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد -2

 
 

 لمعّدلة المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة وا

يطبق للفتـرات المحاسـبية 
 التي تبدأ من أو بعد

  
  الصادر في مايو قياس القيمة العادلة 31المعيار الدولي للتقارير المالية رقم *

ينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق علا كال من البنود  1133
 المالية وغير المالية.

 1131يناير  3

  
  عرض بنود الدخل الشامل  – 3المحاسبي الدولي رقم تعديالت علا المعيار

تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى. 
تتطلب بنود  ،األخرى في بيان واحد أو بيانين منفصلين. وعلا الرغم من ذلك

 الدخل الشامل األخرى التي يتم تجميعها دون أن يتم تصنيفها الحقًا في الربح
أو الخسارة مع الضريبة علا بنود الدخل الشامل األخرى المطلوب توزيعها علا 

 نفس األسس.

 1131يوليو  3

  
  التي تقدم ضرائب الدخل  – 31تعديالت علا المعيار المحاسبي الدولي رقم

لقياس اإلستثمارات  31إستثناء من المبادئ العامة للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
تخدام نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي الدولي رقم في ممتلكات بإس

من خالل تقديم إفتراض أن القيمة الدفترية اإلستثمارات في ممتلكات  61
 لإلستثمارات في ممتلكات قابلة لإلسترداد خالل عملية البيع.

 1131يناير  3

  
  فرضية ن منافع الموظفي – 34تعديالت علا المعيار المحاسبي الدولي رقم "

الممر" وبالتالي تتطلب كيان للتعرف علا التغيرات في تحديد منافع اإللتزامات 
 والموجودات عند حدوثها.

 1131يناير  3

  
  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  11اإلصدار رقم– 

 التكاليف المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاج.
 1131ير ينا 3

  
  األدوات المالية: إفصاحات .تعديالت علا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات تعزيز اإل –
 1131يناير  3

  
  األدوات المالية: العرض  – 11المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت علا–

 بيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات الماليةالمتعلق بتوجيهات تط
 1131يناير  3

  
  ات األدوات المالية: إفصاح .تعديالت علا المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالة رقم بإفصاحات حول التطبيق األولي  ةمتعلق
4. 

)أو  1132يناير  3
يار عند تطبيق المع

الدولي للتقارير المالية 
 للمرة األولا( 4رقم 



 

  66  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 
  

  الموجزة " تتمة "الموجزة " تتمة "  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  21322132مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 "تتمة" تطبيقها بعدالمعايير والتفسيرات قيد االصدار التي لم يكن لها تأثير والتي لم يحن موعد  -2
 

، تم إصدار مجموعة من خمسة معايير تتعلق بتوحيد البيانات المالية، الترتيبات المشتركة، 1133* في مايو 
والمعيار المحاسبي  ،31 ،33 ،31 للتقارير المالية رقم ةالدولي اييرالمعالشركات الزميلة واإلفصاحات، تتضمن 

(. يتم تطبيق 1133)المعدل في عام  .1المعيار المحاسبي الدولي رقم ( و 1133)المعدل في عام  .1الدولي رقم 
. يسمح بالتطبيق المبكر لهذه المعايير 1131يناير  3هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

 الخمسة علا أن يتم تطبيقها جميعًا في نفس الوقت.
 

يناير  3في الفترة التي تبدأ من للشركةسيرات والتعديالت في البيانات المالية تتوقع اإلدارة أن تطبق هذه المعايير، التف
ن هذا التطبيق قد ال يكون له تأثير هام  1131 أو عند دخولها حيز التطبيق لهذه المعايير والتفسيرات والتعديالت وا 

 في مرحلة التطبيق األولا. للشركةعلا البيانات المالية الموجزة 
 

 السياسات المحاسبية ملخص بأهم -1
 

 أساس اإلعداد 1-3
، " البيانات المالية المرحلية" وبما 16تم إعداد البيانات المالية الموجزة بناًء علا المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 يتوافق مع المتطلبات القانونية ذات الصلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
 تتم به. الشركةدرهم اإلمارات العربية المتحدة حيث أن غالبية عمليات يتم عرض البيانات المالية الموجزة ب

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

 .واالستثمارات في ممتلكات
 

تلك المستخدمة  ه البيانات المالية الموجزة متوافقة معوالعرض واألساليب المستخدمة في هذة يسياسات المحاسبإن ال
 .1133ديسمبر  13 في ةيالمنته ة المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 

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

 13الرجوع إلا البيانات المالية السنوية المدققة كما في وللسنة المنتهية في  جزةالمو عند قراءة هذه البيانات المالية 
 13باإلضافة إلا انه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  .1133ديسمبر 
 .1131ديسمبر  13 تعطي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الشركة المتوقعة للسنة التي ستنتهي في 1131مارس 

 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية .111أكتوبر  31بناًء علا إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في 
المتعلقة بالممتلكات والمعدات، استثمارات في ممتلكات، استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل االرباح والخسائر 

 لعادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى في البيانات المالية الموجزة.واستثمارات مالية بالقيمة ا
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 "تتمة"ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -1

 
 عداتممتلكات وم 1-2

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.
 

 قصًا اإلستهالك المتراكم وأية خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في القيمة.بالتكلفة نااألخرى المعدات و  تالممتلكاتظهر 
 

بطريقــة عــدا االعمــال الرأســمالية تحــت االنشــاء،  ،األصــول الثابتــة تكلفــةيــتم إحتســاب اإلســتهالك لمقابلــة اإلنــدثار فــي 
دمـة المتوقعـة لألصـل، مبنيًا علا مدة الخدمة المتوقعة لألصـل. يـتم فـي نهايـة كـل سـنة مراجعـة مـدة الخالقسط 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 لـا أسـاس الوذلـك ع والمعـداتالممتلكـات مـن  جـزءأو حذف  الناتجة عن إستبعادالربح أو الخسارة يتم تحديد 

 ويتم اإلعتراف بهذا الفرق كربح أو خسارة. والقيمة الدفترية لألصل البيعمتحصالت 
 

ان مـــدة الخدمـــة المتوقعـــة المســـتخدمة فـــي احتســـاب اســـتهالك الممتلكـــات والمعـــدات، عـــدا األعمـــال الرأســـمالية تحـــت 
 سنوات. 2الا  6االنشاء، هي من 

 
 ممتلكاتاستثمارات في  1-1

والمقتناة بهدف تحقيق عوائد إيجاريه و/أو لمعاظمة رأس المال بالقيمة العادلة كما في  ممتلكاتستثمارات في تظهر ا
األرباح تاريخ بيان المركز المالي. يظهر الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لتلك االستثمارات في 

 .والخسائر
 
 عادلة من خالل األرباح والخسائرلالموجودات المالية بالقيمة ا 1-4

يتم تصنيف االستثمارات في ادوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر اال اذا كان االستثمار في 
ادوات الملكية غير محتفظ به بغرض المتاجرة وتم تصنيفها من قبل الشركة بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 

 االعتراف المبدئي.الشامل األخرى عند 
 

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 
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 ”تتمة“ملخص بأهم السياسات المحاسبية  -1
 

 "تتمة" لعادلة من خالل األرباح والخسائرالموجودات المالية بالقيمة ا 1-4
 

قيمة العادلة من خالل االرباح في االستثمارات بأدوات حقوق الملكية المدرجة باليتم االعتراف بتوزيعات االرباح 
استالم توزيعات االرباح وفقا لمعيار المحاسبة  علا حقالشركة ما تحصل والخسائر في االرباح والخسائر عند

 االيرادات. – .3الدولي رقم 
 

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 1-5
اإلستثمارات في أدوات حقوق  تصنيف حق رجوعبدون و أن تقوم باختيار  ركةشعند اإلعتراف المبدئي، يمكن لل

اإلستثمارات في  صنيف. وال يسمح تخرىالدخل الشامل األبنود الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
نود الدخل الشامل ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بالمحتفظ بها للمتاجرة  الملكية أدوات حقوق

 األخرى.
 
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا : 

  بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب . أو تم إقتنائها 

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

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

بالقيمة العادلة  بشكل مبدئي( FVTOCI) من خالل بنود الدخل الشامل األخرى الملكيةأدوات اإلستثمارات ب قياسيتم 
من  ناتجةال خسائرالأو  األرباحما في ذلك بالعادلة  ابقيمته. ويتم قياسها الحقًا باإلضافة إلا تكاليف المعامالت

كمة في القيمة العادلة التغيرات المترااألخرى و الدخل الشامل  بنودالتغيرات في القيمة العادلة والمعترف بها في 
 .األرباح والخسائريتم إدراج الربح أو الخسارة عند إستبعاد اإلستثمارات في  ال ألوراق المالية .ل
 

بالقيمة العادلة من  إلا إستثمارات مالية ليست بغرض المتاجرة والتي يةكافة اإلستثمارات بأدوات الملك يتم تصنيف
 .األخرىالدخل الشامل  نودخالل ب

 
في  األخرى المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشاملاإلستثمارات إيرادات التوزيعات عن يتم اإلعتراف ب

: .3لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وزيعات األرباح وفقاً علا حق إستالم ت شركةعندما تحصل الاألرباح والخسائر 
 من تكلفة اإلستثمارات . تشكل استرداد الجزء حااإليرادات ما لم تكن توزيعات األرب
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 الممتلكات والمعدات -4

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

 جميع االستثمارات في الممتلكات موجودة داخل االمارات العربية المتحدة.
 
 االستثمارات المالية -6

 :مالية كما يليالكانت الحركة علا اإلستثمارات 
 لفترة المنتهية فيل 

 مارس 13
2132 

 المنتهية في للسنة
 ديسمبر 13

1133 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 ـمدرهـ ــمدره 
   

    بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى
 31484318141 31636433316 السنةلفترة / االقيمة العادلة كما في بداية 

 (128.42.) -- ةالفترة / السنإستبعادات خالل 
 (.3.8.14832) 231553321 في القيمة العادلة (النقصالزيادة /)صافي 

   
 31484638314 31637663267 الفترة / السنةالقيمة العادلة كما في نهاية 

   
   رئح والخساارببالقيمة العادلة من خالل األ 
 618121. 7513416 السنةالفترة /القيمة العادلة كما في بداية 

 18143.. 6623126 السنةالفترة / مشتريات خالل 
 (6.48433) (6123672) السنةالفترة / إستبعادات خالل 

 (6.68446) 1163227 في القيمة العادلة (النقص/) الزيادة صافي
   

 218614. 333463121 السنةالفترة / القيمة العادلة كما في نهاية 
 
 

 .ة داخل االمارات العربية المتحدةجميع االستثمارات المالية موجود
 
 وديعة إلزامية -7
 مارس 13 

2132 
 ديسمبر 13

1133 
 (مدققة) (غير مدققة) 
 ــمدره ــمدره 

( من القانون اإلتحادي 61للمادة رقم )وفقًا  ودائع إلزامية محتفظ بها
 481118111 631113111 لدولة اإلمارات العربية المتحدة .111( لسنة 4)رقم 
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 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -1

  

 مارس 13
2132  

 ديسمبر 13
1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      درهم  درهم  

     اإلجمالي 

     مطلوبات عقود التأمين:

 84168.41..  6636263615  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة
 281118111  631113111  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 ..44822284  1132653214  اقساط تأمين غير مكتسبة

 36486418.21  35632243116  اجمالي –مطلوبات عقود التأمين 
     

     مسترد من معيدي التأمين
 61812.8231  1531133764  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة

 348.1.8421  2633613135  أقساط تأمين غير مكتسبة
 2484428646  6531723616  حصة معيدي التامين من مطلوبات عقود التأمين

     
     الصافي

 1.846.8123  1431473133  مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
 281118111  631113111  مطالبات متكبدة وغير مبلغ عنها

 648.6.8112  5333143436  اقساط تأمين غير مكتسبة
  6333523211  41864281.4 
 
 وفي الصندوق أرصدة لدى البنوك -6

  

 مارس 13
2132 

 ديسمبر 13 
1133 

 (ةمدقق)  (ةغير مدقق)  

 ــمدره  ــمدرهـ  
     لدى البنوك:حسابات 

 1.48614  233653611  حسابات تحت الطلب  

 3.83.28611  3132213617  ودائع ثابتة  

 348341.  6173214  النقد في الصندوق
 8126..3483  3633333113  أرصدة لدى البنوك وفي الصندوق

 (181118111)  (231113111)  ينزل: ودائع ثابتة محجوزة

 8126..3.83  3433333113  يعادلهالنقد وما 
 

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

مرهونـــة مقابـــل تســـهيالت درهـــم( مليـــوني : 1133ديســـمبر  13درهـــم ) مليـــونيبمبلـــغ تتضـــمن الودائـــع الثابتـــة ودائـــع 
 .(33)ايضاح رقم  ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة
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 رأس المال -31

  

 مارس 13
2132 

 ديسمبر 13
1133 

 (ةمدقق) (ةغير مدقق)  

 ــمدره ـمدرهــ  
 :والمدفوع بالكاملالمصدر رأس المال 
 درهم للسهم الواحد 311م عادي بقيمة سه 218111.

 
7531113111 .281118111 

 
 إستالف من البنوك -33

  

 مارس 13
2132  

 ديسمبر 13
1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
      درهم  درهم  

 --  432563767  سحب علا المكشوف
 6281138111  4131113125  قروض

  4736473122  6281138111 
     

     :يف من البنوك يستحق السداد علا الشكل التالاستال
 484118111  3131563767  خالل السنة األولا وأعند الطلب 

 484118111  636113111  خالل السنة الثانية

 1483138111  2433113125  الثالثة حتا الخامسةخالل السنة 

  4736473122  6281138111 

مــن تــاريخ بيــان المركــز  شــهر 31ينــزل: مبــالغ تســتحق خــالل 
 الموجز المالي

 

(3131563767)  (484118111) 

شـــهر مــن تــاريخ بيـــان  31اســتالف مــن البنـــوك )تســتحق بعــد 
 (الموجز المركز المالي

 

1137113125  128.138111 
 
 

 يستحق السحب علا المكشوف عند الطلب
نشاء االستثمارات في ممتلكات في كل علا قرض من بنك محلي لتمويل تكلفة ا 1114حصلت الشركة خالل سنة 

 14من للشركة  الممنوحمبلغ القرض تم زيادة  حيث 1133سنة خالل  البنكالتفاوض مع تم اعادة  من الفجيرة ودبا.
 1133سنة القرض خالل الا ذلك تم اعادة التفاوض علا جدول سداد  باإلضافةمليون درهم.  42مليون درهم الا 

درهم لكل منها )شاملة الفوائد(  118111.قسط شهري متساوي بمبلغ  331علا  هيتم سدادحيث تم االتفاق علا أن 
 .1133ابتداء من شهر مايو التام حتا السداد 

 
، رهن ودائع ثابتة لصالح البنك، تجيير مبنا الفجيرة واألرض المقام عليهاإن هذا القرض مضمون مقابل رهن 

 ضافة إلا اصدار كمبياالت من قبل الشركة.باإلنك لمصلحة الب االمبن اايرادات ايجارات هذ



 

  3535  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  21322132مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 صافي إيرادات أقساط التأمين -32
 

 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 2132 1133 
 مدققة(غير ) مدققة(غير ) 

 مدرهــ درهــم 
   

   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 .668144824 5531573114 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 82218116. (3137163241) التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 4331313516 238.648.11 

   أقساط إعادة التأمين
 (8414..3284) (2132523545) عادة التأمينأقساط إ

 4128111 3234123161 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة
 (3137663612) (3281618614) 

 148.168634 1135413614 صافي إيرادات أقساط التأمين
 

 للسهماألساسي  الربح -31
 
 مارس 13 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  
  2132 1133 
     مدققة(غير ) مدققة(غير )  

 .6841.831 131153136  )درهم( الربح للفترة
    

 218111. 7513111  )سهم( عدد األسهم
    

 36/4 15/33  درهم()الربح األساسي للسهم 
  



 

  3636  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  ة "ة "" تتم" تتم    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  21322132مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 

 معلومات قطاعية -34

  11331133مارس مارس   1313لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   21322132مارس مارس   1313لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

  ((غير مدققةغير مدققة))  ((ر مدققةر مدققةغيغي))  ((غير مدققةغير مدققة))  ((غير مدققةغير مدققة))  ((غير مدققةغير مدققة))  )غير مدققة()غير مدققة(  
                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  

                .668144824.668144824  ----  .668144824.668144824  55315731145531573114  ----  55315731145531573114  إيرادات القطاعإيرادات القطاع
  4811.83114811.8311  11184611118461  .28.16862.28.16862  32324136263232413626  335613675335613675  31364636543136463654  نتائج القطاعنتائج القطاع

  ((386148441386148441))      ((131513154313143131))      )بالصافي()بالصافي(تكاليف غير موزعة تكاليف غير موزعة 
  .6841.831.6841.831      131153136131153136      الربح للفترةالربح للفترة

              
  11331133ديسمبر ديسمبر   1313كما في كما في   21322132مارس مارس   1313كما في كما في   
  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  المجموعالمجموع  االستثماراتاالستثمارات  التأمينالتأمين  

  ((مدققةمدققة))  ((مدققةمدققة))  ((مدققةمدققة))  )غير مدققة()غير مدققة(  )غير مدققة()غير مدققة(  )غير مدققة()غير مدققة(  
                درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  هــمهــمدر در   درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  درهــمدرهــم  

  .11481.4811.11481.4811  .1148166863.1148166863  31181668.1131181668.11  1563155351115631553511  2173111361521731113615  3523536316535235363165  موجودات القطاعموجودات القطاع
  44184114418411      231113364231113364      موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
                11181.38.4111181.38.41      1623711366416237113664      إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

  1618.1181131618.118113  62811381116281138111  34.8613833334.86138333  2613477261347731613161  47364731224736473122  2353111317323531113173  مطلوبات القطاعمطلوبات القطاع
                86218643.86218643.      131623756131623756      مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
  12383268.4112383268.41      2733171365227331713652      إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات

  

  
  ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.ال توجد أي معامالت بين قطاعي األعمال.



 

  3737  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““  شركة الفجيرة الوطنية للتأمينشركة الفجيرة الوطنية للتأمين

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  ليةليةالماالما  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  21322132مارس مارس   1313  للفترة المنتهية فيللفترة المنتهية في

 
 

 التعامالت مع أطراف ذات عالقة -35
أعضاء مجلس اإلدارة والمنشآت المسيطر عليها من قبلهم ومن قبل  ،تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين

 .لرئيسيينباإلضافة إلا المديرين ا تهاأسرهم والتي لديهم القدرة علا التأثير في إدار 
 
 

/ ألطراف ذات عالقة والمدرجة ضمن المطلوب من  كما في تاريخ بيان المركز المالي، كانت األرصدة المطلوبة من
جمالي االدعاءات الموقوفة كما يلي:  حملة البوالص وا 

 مارس 13  
2132 

 ديسمبر 13 
1133 

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 مــدره  مــدره  
     

 381448.61  536673116  البوالصمطلوب من حملة 

 
 1814.8462  353111  إجمالي إدعاءات موقوفة

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

لق باألرصدة المطلوبة حسابات مشكوك في تحصيلها تتع عن الفترةهذه األرصدة ولم يتم ادراج اية مصاريف خالل 
 من اطراف ذات عالقة.

 
 التعامالت:

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

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2132  1133 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

 مــدره  مــدره  
     

 6418.21  134173124  مكتتبة أقساط تأميناجمالي 

 318123  123166  مطالبات مسددةاجمالي 
 

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



 

  3131  ””شركة مساهمة عامةشركة مساهمة عامة““شركة الفجيرة الوطنية للتأمين شركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

  

  " تتمة "" تتمة "    الموجزةالموجزة  الماليةالمالية  البياناتالبياناتحول حول   إيضاحاتإيضاحات
  21322132مارس مارس   1313  المنتهية فيالمنتهية في  للفترةللفترة

 
 

 "تتمة" التعامالت مع أطراف ذات عالقة -35
 

 "تتمة"التعامالت: 
 :العليا ومجلس اإلدارة اإلدارة مكافأة

 مارس 13لفترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  2132  1133 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
 درهــم  درهــم  

     اإلدارة العليا:
 381418142  332743111  رة األجلمزايا قصي

 3318.14  663616  مزايا طويلة األجل

 1318211  3513111  مخصص اجتماعات مجلس اإلدارة
 

 نتائج موسمية -36
 .1133و 1131مارس  13لم يتم تسجيل أية نتائج موسمية في بيان الدخل الموجز لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
 المحتملةوبات المطلو االلتزامات  -37

  

 مارس 13
2132 

 ديسمبر 13 
1133 

 (ةمدقق)  (ةغير مدقق)  
 ـمدرهـ  مدرهــ  

 18242..48  631363536  خطابات ضمان
 3218111  513111  التزامات رأسمالية

 
 اعتماد البيانات المالية الموجزة -31

 .1131 مايو 31ريخ تم اعتماد البيانات المالية الموجزة والموافقة علا إصدارها بتا


