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  المرحلية المختصرة قائمة الدخل
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   

 اإليضاحات  
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في 
 فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في
 2019مارس  31 2020مارس   31  
 درهم إماراتي درهم إماراتي   
    

 67,160,786  69,973,964  إيرادات أقساط التأمين  
 (12,891,894) (13,153,714)   لمعيدي التأمين المتنازل عنهاأقساط التأمين 

 54,268,892  56,820,250    12 صافي إيرادات أقساط التأمين  

    
 (25,573,893) (32,902,557)   مجمل المطالبات المتكبّدة
 1,715,132 3,157,721      ة من معيدي التأميندمطالبات التأمين المستر

 (23,858,761) (29,744,836)   صافي المطالبات المتكبّدة 

    
 2,737,532 3,399,307  كتسبة العموالت الم

 (4,447,542) (4,702,438)     العموالت المتكبّدة 

 (1,710,010) (1,303,131)     المتكبّدة العموالت صافي  

 28,700,121 25,772,283     الربح من اإلكتتاب 
    

 (14,168,438) (15,937,522)   متعلّقة بأنشطة اإلكتتاب مصروفات عاّمة وإدارية 

    
 14,531,683 9,834,761       صافي أرباح اإلكتتاب 

    
 1,841,902 (2,845,151)     أخرى إيرادات الدخل من اإلستثمارات و)الخسارة(/ 

 (3,542,109) (3,984,381)     مصروفات عاّمة وإدارية غير مخصصة 

 12,831,476 3,005,229  للفترة الربح  

    
 معّدل   

 11.67 2.73 13 الربح األساسي للسهم 

  



 ش.م.عشركة الفجيرة الوطنية للتأمين 

 القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة(

 

 المرحلية المختصرة.  القوائم المالية لهذهءاً متمماً جز 21إلى  1من رقم  اإليضاحات  شكلت 

 

4 

  المرحلية المختصرة الشامل قائمة الدخل
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

 
فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في
 فترة الثالثة أشهر

 المنتهية في
 2019مارس  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 12,831,476 3,005,229 لفترةل ربح ال

   
   إيرادات شاملة أخرى:

   :بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو خسائر
   

إلستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل  اأرباح  /)خسائر(صافي 
 (14,991,218)  اإليرادات الشاملة األخرى 

 
3,981,422 

بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات من بيع إستثمارات مصنّفة  أرباح
 171,124 - الشاملة األخرى 

 4,152,546 (14,991,218)  الشاملة األخرى للفترة اإليرادات /)الخسائر(

 16,984,022 (11,985,989) الشاملة األخرى للفترة اإليرادات /إجمالي )الخسائر(
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 المرحلية المختصرة  الملكيةفي حقوق  اتالتغيرقائمة 
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 

 رأس المال  
 إحتياطي  

 قانوني 
 إحتياطي  

 عام 

التغيرات التراكمية في  
القيمة العادلة لألصوال  
المالية المقاسة بالقيمة  

العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 األخرى 
 إحتياطي إعادة  
 تقييم العقارات 

 أرباح  
 اإلجمالي  مرّحلة 

 إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم   إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم   
        

 245,329,014 51,216,179 11,205,588 22,192,049 28,435,019 32,280,179 100,000,000 )مدققة(   2019 يناير 1كما في 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  رباح األ

 12,831,476 12,831,476 - - - - -   2019مارس  31
 4,152,546 171,124 - 3,981,422 - - - شاملة أخرى للفترة  إيرادات

 16,984,022 13,002,600 - 3,981,422 - - - الشاملة للفترة اإليرادات   إجمالي
المحّول إلى األرباح المرّحلة من بيع 

المقاسة بالقيمة العادلة  اإلستثمارات 
 - (888,715) - 888,715 - - - من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

)غير مدققة(   2019مارس  31كما في   100,000,000 32,280,179 28,435,019 27,062,186 11,205,588 63,330,064 262,313,036 

        
  283,973,135  59,171,917  11,205,588        36,637,580         31,556,445      35,401,605     110,000,000    )مدققة(  2020يناير  1في  الرصيد

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  رباح األ
  3,005,229 3,005,229 - - - - -   2020مارس  31

 (14,991,218) -          - (14,991,218)       - - - شاملة أخرى للفترة  خسائر

 (11,985,989)  3,005,229 - (14,991,218)       - - - الشاملة للفترة  الخسائرإجمالي 

)غير مدققة(  2020مارس   31كما في      110,000,000     35,401,605       31,556,445         21,646,362        11,205,588       62,177,146 271,987,146 
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  المرحلية المختصرة قائمـة التدفقات النقدية
 2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
أشهر  الثالثةفترة  

 المنتهية في  
 2020مارس  31

أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في 

 2019مارس  31
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
 12,831,476 3,005,229        الربح للفترة 

   تعديالت على:
 4,032,238  3,479,681 هالك العقارات والمعدات  إ

 322,689  1,363,053       للموظفينمخصص تعويضات نهاية الخدمة 
خسائر من استثمارات مقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو  

 23,412 5,624,228 الخسائر 
 (1,865,314) (2,863,066) إيرادات من إستثمارات آخرى 

 295,871  83,989            عقود اإليجارالفائدة من إلتزامات 

   
 15,640,372 10,693,114    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية 

 (7,028,371) (9,366,722)    الزيادة في أصول عقود إعادة التأمين
 21,362,827 18,013,805    في إلتزامات عقود التأمين  الزيادة 

 (15,353,473) (27,606,563) الزيادة في مديني التأمين واألرصدة المدينة األخرى   
 4,359,976 16,088,860    الزيادة في دائني التأمين واألرصدة الدائنة األخرى   

 18,981,331 7,822,494       التشغيليةاألنشطة النقدية الناتجة من 
 - (319,885)        المدفوعة   تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 18,981,331 7,502,609       التشغيلية األنشطة صافي النقدية الناتجة من 

   
   األنشطة اإلستثمارية التدفقات النقدية من

 (977,002) (1,012,239) شراء عقارات ومعدات 
 - 876,383 عقارات ومعدات من إستبعاد المحصل

ذات تواريخ ستثمارات في الودائع الثابتة في اإل (الزيادةاإلنخفاض/ )
 استحقاق تتجاوز الثالثة أشهر

     
53,551,876  (25,146,093) 

 (60,303) (33,808,128)  إستثمارات في أوراق مالية  شراء
 1,853,976  17,386,845     من إستبعاد إستثمارات  المحصل

 908,173  950,487          فوائد مستلمة 
 498,064  676,166          توزيعات أرباح مستلمة  

 459,077  360,030          أرباح من استثمارات عقارية

 (22,464,108)  38,981,420     األنشطة اإلستثمارية (المستخدمة فيالناتجة من/ ) صافي النقدية

   
   ط التمويلينشاال

 (3,116,250) (3,523,802)    عقود اإليجارمدفوعات إلتزامات 

 (3,116,250) (3,523,802)    صافي النقدية المستخدمة في النشاط التمويلي

   
 (6,599,027) 42,960,227 في النقدية وما في حكمها)اإلنخفاض(  /الزيادةصافي 

 72,517,258 50,922,153    النقدية وما في حكمها، في بداية الفترة

 65,918,231 93,882,380    (15النقدية وما في حكمها، في نهاية الفترة )إيضاح 
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 النشاط والشكل القانوني 1

( الصادر عن  3بموجب المرسوم األميري رقم ) شركة مساهمة عامةهي  )"الشركة" ( شركة الفجيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع

لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  لقانون اإلتحادي حكام ا. تخضع الشركة أل1976السمو حاكم الفجيرة في أكتوبر صاحب 

لدى هيئة التأمين في  وهي مسجلة في سجل شركات التأمين الخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عملياتها، 2007لسنة  (6)

 -  الفجيرة، 277 .ص. ب ل هوالشركة المسجّ . إن عنوان مكتب (11)رقم تسجيل تحت مارات العربية المتحدة دولة اإل

 اإلمارات العربية المتحدة.

 مدرجة ضمن سوق أبو ظبي لألوراق المالية، اإلمارات العربية المتحدة.أسهم الشركة العادية 

. تعمل الشركة من خالل على الحياة قصير األجل كافة أنواع التأمينات العامة والتأمينالرئيسية هي ممارسة الشركة  أنشطة

 المكتب الرئيسي الخاص بها في إمارة الفجيرة وأفرعها في دبي وأبو ظبي والشارقة ودبا. 

 س اإلعدادامعلومات عامة وأس 2

ً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ووفقاً   المالية المرحلية" التقارير ( " 34تم إعداد هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة طبقا

 للقوانين المطبقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

بها معظم معامالت   تتمتم عرض القوائم المالية المرحلية المختصرة بالدرهم اإلماراتي )الدرهم إماراتي( حيث أنها العملة التي  

 الشركة. 

لتكلفة التاريخية، بإستثناء إعادة تقييم األدوات المالية واإلستثمارات تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة على أساس ا

 العقارية.  

مع تلك المستخدمة  تتوافقفي هذه القوائم المالية المرحلية المختصرة والمناهج المستخدمة العرض وإن السياسات المحاسبية 

 . 2019ديسمبر   31سنة المنتهية في في القوائم المالية المدققة لل

إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للشركة متوافقة مع تلك المفصح عنها في القوائم المالية السنوية المدققة كما في  

 .  2019ديسمبر   31وللسنة المنتهية في 

ة جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وينبغي أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية هذه القوائم الماليال تشمل 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية عالوة على ذلك، فإن النتائج    . 2019ديسمبر    31لسنة المنتهية في  السنوية المدققة للشركة كما في ول

 . 2020ديسمبر   31لنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في ليست بالضرورة مؤشراً ل  2020مارس  31في 

 المحاسبية الهامة   السياساتملّخص   3

تم إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة وفقا للسياسات المحاسبية المتبعة في أحدث قوائم مالية سنوية للشركة للسنة المنتهية 

. تنطبق بعض التعديالت والتحسينات السنوية للمعايير المحاسبية على الشركة كما هو مبين في القوائم  2019ديسمبر  31في 

، ولكن لم يكن لها أي تأثير جوهري على هذه القوائم  2019ديسمبر  31ة للشركة عن السنة المنتهية في المالية السنوية الحديث

 المالية المرحلية المختصرة.  
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( ملّخص   3

 ولكن غير سارية بعد تم إصدارهامعايير 

أثر المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي صدرت ولكن لم يتم تطبيقها حتى تاريخ صدور القوائم المالية    عن  تم اإلفصاح

 عند سريانها. -إذا أمكن  -تطبيق تلك المعايير  الشركة أدناه. تنوي  للشركة

 2023يناير  1أو بعد  فيلفترة المحاسبية التي تبدأ لعقود التأمين )ساري  –( 17رقم )معيار التقارير المالية الدولية 

 (15ورقم  9التقارير المالية الدولية رقم  يويُسمح تطبيقه بشكل مبكر، بشرط تطبيق معيار

باإلضافة إلى ذلك،  عقود التأمين بين ميزات كل من األداة المالية وعقد الخدمة.  (17التقارير المالية الدولية رقم ) معيار يجمع

العديد من عقود التأمين تدفقات نقدية مع تقلبات كبيرة على مدى فترة طويلة. لتوفير معلومات مفيدة حول هذه الميزات، توفّر 

 : على  (17التقارير المالية الدولية رقم ) معياريعمل 

الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمات بموجب جمع القياس الحالي للتدفقات النقدية المستقبلية مع االعتراف باألرباح خالل  •

   .العقد

عرض نتائج خدمة التأمين )بما في ذلك عرض إيرادات التأمين( بشكل منفصل عن إيرادات التمويل أو مصروفات   •

 .التأمين

إيرادات التمويل أو مصروفات ختار سياسة محاسبية تحدد ما إذا كانت ستعترف بتالوحدة موضوع المعيار أن  مطالبة •

 التأمين في األرباح والخسائر أم ستعترف ببعض الدخل والمصروفات في اإليرادات الشاملة األخرى. 

 : ب على أن تقوم الوحدة  (17التقارير المالية الدولية رقم ) معيارلتعتمد المبادئ األساسية 

( عن طريق  الوثيقةكعقود تأمين تلك العقود التي بموجبها تقبل المنشأة مخاطر تأمين كبيرة من طرف آخر )حامل  تحديد •

الموافقة على تعويض حامل الوثيقة إذا كان حدث مستقبلي غير مؤكد محدد )الحدث المؤمن عليه( يؤثر سلبًا على حامل 

 .الوثيقة

 ومكونات االستثمار المحددة والتزامات األداء المميزة وبين عقود التأمين.التفريق بين مشتقات مدرجة محددة  •

 تقسيم العقود إلى مجموعات تعترف بها الوحدة وتقيسها. •

 االعتراف بمجموعة من عقود التأمين وقياسها وفقاً إلى: •

تتضمن جميع المعلومات المتاحة قيمة حالية معدلة حسب المخاطر للتدفقات النقدية المستقبلية )التدفقات النقدية للوفاء(   . أ

 ً ( حول التدفقات النقدية للوفاء بطريقة تتوافق مع معلومات السوق القابلة للمالحظة؛ زائد )إذا كانت هذه القيمة التزاما

 ً  .(الً )إذا كانت هذه القيمة أص أو ناقصا

 . مبلغ يمثل الربح غير المكتسب في مجموعة العقود )هامش الخدمة التعاقدية( .ب

راف بالربح من مجموعة من عقود التأمين على مدار الفترة التي توفر فيها الوحدة تغطية تأمينية، وبما أنه يتم تحرير اإلعت •

 . الوحدة من المخاطر. إذا كانت مجموعة من العقود أو أصبحت خاسرة، فإن المنشأة تعترف بالخسارة على الفور

خدمات التأمين )التي   مصروفاتم أي عنصر االستثمار(، وبشكل منفصل إيرادات التأمين )التي تستبعد استال عرض •

 تمويل التأمين.  مصروفاتتستبعد سداد أي مكونات االستثمار( وإيرادات أو 

التقارير المالية الدولية   معيارإلفصاح عن المعلومات لتمكين مستخدمي القوائم المالية من تقييم تأثير العقود ضمن نطاق ا •

 على المركز المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة.  (17رقم )

أو نهج تخصيص األقساط لعقود التأمين   على نهج اختياري مبسط للقياس  (17التقارير المالية الدولية رقم ) معياريشتمل   •

  على تحليل األثر المتوقع من هذا المعيار حالياً. شركةاألبسط. تعمل ال
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 ومعدات عقارات

هذه األصول، كما هو الحال    إهالكفي القيمة. يبدأ    إضمحاللبالتكلفة ناقصاً أية خسارة    التنفيذتم إدراج األعمال الرأسمالية قيد  

 األخرى، عندما تصبح جاهزة لالستخدام المقصود لها.  عقاراتمع أصول ال

 في القيمة تم تحديدها. إضمحالل المتراكم وأية خسائر  اإلهالكوالمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً  عقاراتيتم إدراج ال

، على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة  التنفيذهالك بهدف شطب تكلفة األصول، بإستثناء االعمال الرأسمالية قيد يتم تحميل اإل

هالك القيمة المتبقية وطريقة اإلبإستخدام طريقة القسط الثابت. يتم في نهاية كل سنة مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصل و

 لتقديرات المحاسبية على أساس مستقبلي.المتبعة مع إحتساب أي تغييرات في ا

والمعدات كالفرق بين متحصالت البيع والقيمة  عقاراتبند من بنود ال إستبعادأو  بيعيتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن 

 الدفترية لألصل ويتم إدراجها كربح أو خسارة. 

 ، هي كما يلي:التنفيذعدات، بإستثناء األعمال الرأسمالية قيد والم  عقاراتهالك الإاجية المستخدمة في احتساب إن األعمار اإلنت

 السنوات 
   30 حرة عقارات
   5 سيارات

   5  – 4 أثاث ومعدات مكتبية
   10 تحسينات على ساحة حطام السيارات بالفجيرة

 عقارية  استثمارات

المحتفظ بها للحصول على إيرادات تأجير و/أو العوائد الرأسمالية. يتم قياس اإلستثمارات   عقاراتهي ال  العقاريةإن اإلستثمارات  

في الوقت  ات العقاريةمبدئياً بالتكلفة، ويشمل ذلك تكاليف المعاملة. تتضمن التكلفة تكلفة إستبدال جزء من اإلستثمار العقارية

. الحقاً  عقاراتفئة اإلدراج؛ وتستثني التكاليف اليومية لصيانة تلك الالذي يتم فيه تكبد تلك التكلفة في حال تم إستيفاء شروط 

. يتم إدراج األرباح التقريربالقيمة العادلة التي تعكس أوضاع السوق بتاريخ  العقارية لإلدراج المبدئي، يتم إدراج االستثمارات

ضمن األرباح أو الخسائر خالل الفترة التي نشأت  ات العقارية أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لإلستثمار

 فيها.

ومن غير نهائياً من اإلستخدام  العقاريةات أو عند سحب اإلستثمارما يتم التخلص منها عند العقاريةاالستثمارات  استبعاديتم 

ئر أو أرباح ناتجة عن سحب أو استبعاد منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يتم إدراج أية خسا المتوقّع أن يكون هناك

 أو االستبعاد.من الخدمة في األرباح أو الخسائر للفترة التي تم خاللها السحب  العقاريةاالستثمارات 

فقط عند حدوث تغيير في االستخدام ووجود دليل على انتهاء فترة  العقاريةيتم إجراء التحويالت من أو إلى االستثمارات 

  عقارات الى    العقاريةبالنسبة للتحويالت التي تتم من االستثمارات  اية عقد تأجير تشغيلي لطرف آخر.  أو عند بداستخدام المالك  

يشغلها المالك، فإن تكلفة االحتساب الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام. في حال أصبح العقار الذي يشغله  

ً المالك استثمار والمعدات حتى تاريخ التغير  عقاراتة بإحتساب هذا العقار وفقاً للسياسة المدرجة ضمن ال، تقوم الشركاً عقاريا

 االستخدام. غرض في 

 مستقلين. مثّمنينيتم تحديد القيمة العادلة بناًء على القيم السوقية المفتوحة إستناداً إلى تقييمات يتم تنفيذها من قبل 
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 الخسائر  أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو

بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بشكل إلزامي، بإستثناء في حال   في أدوات حقوق الملكية  يتم تصنيف االستثمارات

 عند اإلدراج المبدئي.   ىخراأل   ة الشامل  اإليراداتقيام الشركة بتعيين استثمار غير محتفظ به للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل  

ويتم إدراج أي أرباح  ،اح أو الخسائر بنهاية فترة كل تقريرلعادلة من خالل األرببالقيمة ا المصنّفة يتم قياس األصول المالية

 . أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في األرباح أو الخسائر

 خالل اإليرادات الشاملة األخرى أصول مالية بالقيمة العادلة من 

أدوات حقوق عند اإلدراج المبدئي، قد تختار الشركة بشكل غير قابل للرجوع فيه )لكل أداة على حدة( تصنيف االستثمارات في  

. ال يجوز تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  اإليرادات الشاملة األخرىبالقيمة العادلة من خالل ملكية مصنّفة 

 كمحتفظ به للمتاجرة. اوراق مالية ل اإلحتفاظ باإلستثمار فيفي حا اإليرادات الشاملة األخرى 

 يتم اإلحتفاظ باألصل المالي للمتاجرة في حال:  

 تم شراؤه بشكل أساسي بهدف بيعه في المستقبل القريب؛ أو  •

ألداة يمثل جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها الشركة ولديها دليل على نمط فعلي في اإلعتراف المبدئي  •

 مالية تحقق أرباح على المدى القريب؛ أو

 أنه يمثل مشتقات مالية لم يتم تعيينها أو فعالة كأداة حماية أو ضمان مالي.  •

، فإنه يجب اإلحتفاظ به ضمن اإليرادات الشاملة األخرىبالنسبة ألصل مالي يعد أداة دين، يجب قياسه بالقيمة العادلة من خالل  

 هدافه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية. نموذج أعمال يتم تحقيق أ

اإليرادات الشاملة األخرى  بالقيمة العادلة من خالل المصنّفة وأدوات الدين  أدوات حقوق الملكية يتم قياس االستثمارات في

ة  مبدئياً بالقيمة العادلة باإلضافة إلى تكاليف المعامالت. يتم الحقاً قياسها بقيمتها العادلة ويتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتج 

وتتراكم في إحتياطي التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة. ال  اإليرادات الشاملة األخرى عن التغيرات في القيمة العادلة في 

ً  لربح أو الخسارة المتراكمةا تحويليتم  إلى قائمة الدخل عند استبعاد االستثمارات ولكن يتم إعادة تصنيفها إلى األرباح  سابقا

 . مرّحلةال

اإليرادات  التي ال يتم اإلحتفاظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل    أدوات حقوق الملكيةقامت الشركة بتعيين كافة االستثمارات  

 ى. الشاملة األخر

 اإلضمحالل في قيمة األصول المالية 

لخسائر اإلئتمان المتوقعة على األدوات المالية التالية غير المقاسة بالقيمة العادلة    تقوم الشركة باإلعتراف بخسائر المخصصات

 من خالل األرباح أو الخسائر: 

 أصول مالية عبارة عن أدوات دين •

 عقود ضمانات مالية مصّدرة  •

 التزامات قروض مصّدرة   •

 ال يوجد خسائر إضمحالل في قيمة استثمارات حقوق الملكية. •

 دواتألا تلك ءباستثنا، لعمرا ةلفترخسائر اإلئتمان المتوقعة  قیمة دليعا بمبلغ بمخصص الخسارة باإلعتراف لشركةا متقو
خسائر اإلئتمان المتوقعة  قیمة سقیا يتم حین  في، ليوألا اإلعتراف بها منذ كبیر بشكل نالئتماا مخاطر تزيد لم  لتيا  لمالیةا

 . شهر 12 ةلمد
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 )تابع(اإلضمحالل في قيمة األصول المالية 

عن األحداث االفتراضية على أداة  خسائر اإلئتمان المتوقعة الناتجة شهراً جزءاً من  12لمدة خسائر اإلئتمان المتوقعة  تعتبر
 .التقريرشهًرا بعد تاريخ  12مالية ممكنة خالل 

 قياس خسائر اإلئتمان المتوقعة

 على النحو التالي:  يتم قياسهاخسائر اإلئتمان المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان. 

فيها قيمة االئتمان في تاريخ التقرير: كالقيمة الحالية لكافة أوجه القصور النقدي )أي    تضمحلّ المالية التي ال  األصول •

 .ية التي تتوقع الشركة استالمها(الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للجهة وفقاً للعقد والتدفقات النقد

بالفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية  قيمتها في تاريخ التقرير: لمضمحلّة المالية ا األصول •

 المستقبلية المقدرة.

التزامات القروض غير المسحوبة: كالقيمة الحالية للفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة للشركة في حالة سحب   •

 استالمها.االلتزام والتدفقات النقدية التي تتوقع الشركة 

 استردادها. كةأي مبالغ تتوقع الشر ناقصالمتوقعة لتعويض الحامل  الدفعات: المالية اتود الضمانعق •

المالية المرحلية المختصرة للشرکة    القوائمعلی    جوهريغير    (9)لية رقم  التقارير المالية الدومعيار  أثر  قامت الشرکة بتقييم أن  

 کما في تاريخ التقرير. 

  المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة األحكام  4

إن إعداد القوائم المالية المختصرة يتطلب من اإلدارة إتخاذ أحكام وتقديرات وإفتراضات قد تؤثر على تطبيق السياسات 

 . التقديراتفعلية عن هذه . قد تختلف النتائج ال والمصروفاتالمحاسبية والمبالغ المدرجة لألصول واإللتزامات واإليرادات 

ة والمصادر  فإن اإلحكام الجوهرية التي قامت اإلدارة بتطبيقها على السياسات المحاسبي  ،عند إعداد هذه القوائم المالية المختصرة

 . 2019ديسمبر    31للسنة المنتهية في  المدققة  مماثلة لتلك المطبقة على القوائم المالية    للشركة  غير المؤكدةالرئيسية للتقديرات  

 والمعدات عقاراتال 5

 الثالثةدرهم إماراتي )فترة  1,012,239ما قيمته  الفترة الحاليةوالمعدات خالل  عقاراتبلغت تكلفة اإلضافات على ال -

 درهم إماراتي(.  977,002:  2019مارس  31أشهر المنتهية في 

مارس   31شهر المنتهية في أ الثالثةدرهم إماراتي )فترة  3,479,681للفترة الحالية ما قيمته  اإلهالكبلغت تكاليف  -

 درهم إماراتي(.  4,032,238: 2019

 والمعدات داخل االمارات العربية المتحدة.  عقاراتتقع كافة ال -
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  العقاريةستثمارات الا 6

 بالقيمة العادلة وتقع داخل االمارات العربية المتحدة. العقاريةيتم إدراج االستثمارات 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 84,550,000 84,875,000 القيمة العادلة في بداية الفترة/ السنة 
 325,000 - الفترة/ السنة خاللفي القيمة العادلة  الزيادة

 84,875,000 84,875,000 

 جيرة، اإلمارات العربية المتحدة.وموقعها في الف يضاأر العادلة إلثنين من المباني وقطع القيمةالعقارية  تمثل اإلستثمارات

 األصول المالية 7

 رير هي كما يلي:في نهاية فترة التقإن اإلستثمارات المالية للشركة 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

  ةالشامل اإليرادات بالقيمة العادلة من خالل مصنّفة إستثمارات مالية
 خرىاأل

  

 120,283,450 118,953,920 في دولة اإلمارات العربية المتحدة  مدرجةأوراق مالية 
 34,762,318 35,125,367 في دولة اإلمارات العربية المتحدة  مدرجةأوراق مالية غير 

 4,789,530 20,146,923 صناديق االستثمار المشتركة

 174,226,210 159,835,298 

   الخسائر وأبالقيمة العادلة من خالل األرباح  مصنّفةإستثمارات مالية 
 14,792,777  9,978,513       في دولة اإلمارات العربية المتحدة  مدرجةأوراق مالية 

 

    المستهلكةبالتكلفة إستثمارات مالية 

 3,724,375 3,724,375 مدرجة أدوات دين 
 56,778,656 43,007,844 مدرجة أدوات دين غير 

 46,732,219 60,503,031 

 235,131,106  230,936,942  إجمالي اإلستثمارات مالية 

 المالية كما يلي:  في األوراق اإلستثمارات فيبلغت الحركة 

 )مدققة( (غير مدققة) 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

   خرىاأل ةالشامل اإليرادات خاللبالقيمة العادلة من 
 147,486,394 159,835,298 القيمة العادلة كما في بداية الفترة / السنة

 18,317,788 29,382,130 مشتريات خالل الفترة / السنة
 (20,781,260) - إستبعادات خالل الفترة / السنة

 14,812,376 (14,991,218)   الزيادة في القيمة العادلة /صافي )اإلنخفاض(

 159,835,298 174,226,210 القيمة العادلة كما في نهاية الفترة/ السنة
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 )تابع( األصول المالية 7

 تتكون االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى مما يلي:

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 132,703,673 131,487,489 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 27,131,625 42,738,721 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 
174,226,210 159,835,298 

استثمارات في صناديق محلية ودولية يتم إدارتها من قبل مؤسسات مالية تعمل في دولة اإلمارات صناديق المشتركة من  التتكون  

 العربية المتحدة.

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 إماراتي  درهم إماراتي درهم 

   الخسائر وأبالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 9,292,536 14,792,777 بداية الفترة/ السنةالقيمة العادلة كما في 

 17,150,147  1,614,424      مشتريات خالل الفترة/ السنة
 (9,910,924) (1,313,463) إستبعادات خالل الفترة/ السنة

 (1,738,982) (5,115,225)  صافي اإلنخفاض في القيمة العادلة

 14,792,777  9,978,513       القيمة العادلة كما في نهاية الفترة/ السنة

 الخسائر داخل دولة االمارات العربية المتحدة. وأبالقيمة العادلة من خالل االرباح  المصنّفة كافة االستثمارات الماليةتقع 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

   المستهلكةبالتكلفة 
 23,635,356 60,503,031 كما في بداية الفترة/ السنةالمستهلكة بالتكلفة 

 58,436,238 2,811,574 مشتريات خالل الفترة/ السنة
 (21,568,563) (16,582,386) إستبعادات خالل الفترة/ السنة

 60,503,031 46,732,219 السنة  الفترة/ بنهاية المستهلكةبالتكلفة 

ً  تعادلالمستهلكة إن القيمة العادلة إلستثمارات المالية المدرجة بالتكلفة   القيمة الدقترية لهذه اإلستثمارات.  تقريبا

 مما يلي:المستهلكة تتكون االستثمارات بالتكلفة 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 إماراتي درهم  درهم إماراتي 
   

 20,046,400 20,046,400 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
 40,456,631 26,685,819 خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة

 46,732,219 60,503,031 
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 ودائع قانونية 8
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  إماراتيدرهم  
   

ةودائع  انونـي اً  ـق ا وفـق ادة رقم )محتفظ بـه ادي رقم 42للـم انون اإلتـح ( من الـق
 10,000,000 10,000,000 لدولة اإلمارات العربية المتحدة 2007( لسنة 6)

 

 عقود إعادة التأمين أصولإلتزامات عقود التأمين و  9
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   المجمل

   إلتزامات عقود التأمين:
 75,533,460  74,657,570     مطالبات تم تسجيلها ولم يتم تسويتها  
 27,424,594  21,502,988     مطالبات متكبدة ولم يتم تسجيلها  
 127,280,875  152,092,176  أقساط تأمين غير مكتسبة  

 230,238,929  248,252,734 مجمل –إجمالي إلتزامات عقود التأمين 

   مبالغ مستردة من معيدي التأمين
 (27,531,678) (25,558,614)  مطالبات تم تسجيلها ولم يتم تسويتها  
 (4,211,917)  (2,870,603)   مطالبات متكبدة ولم يتم تسجيلها  
 (11,479,037)  (24,160,137) أقساط تأمين غير مكتسبة  

 (43,222,632) (52,589,354) حصة معيدي التأمين من أصول عقود التأمين

   الصافي
  48,001,782   49,098,956     مطالبات تم تسجيلها ولم يتم تسويتها  
  23,212,677   18,632,385     مطالبات متكبدة ولم يتم تسجيلها  
  115,801,838   127,932,039  أقساط تأمين غير مكتسبة  

  195,663,380 187,016,297 

 أرصدة البنوك والنقدية 10

 االمارات العربية المتحدة.يتم اإلحتفاظ باألرصدة البنكية لدى بنوك مسجلة في دولة 

إماراتي( مرهونة مقابل درهم  2,000,000: 2019ديسمبر  31)درهم إماراتي  2,000,000 التي قيمتهاالودائع الثابتة 
 (. 15تسهيالت ائتمانية مصرفية ممنوحة للشركة )ايضاح رقم  

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 إماراتي درهم  إماراتيدرهم  
   

   :البنوكأرصدة 
 23,046,852  38,108,773  حسابات جارية وتحت الطلب   
 112,214,261  86,251,887 ودائع ثابتة  
 340,832  649,633 في الصندوق  النقدية  

 125,010,293  135,601,945 
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 رأس المال 11

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 

 رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل:
ــهم عادي )  1.100.000 ــهم عادي( بقيمة   1.100.000:  2019س  100س

 110,000,000 110,000,000 درهم إماراتي لكل سهم

 صافي إيرادات أقساط التأمين 12
 

 الربح األساسي للسهم  13

 توزيعات االرباح  14

  % 10ونسبة  رأس المالمن  %8نسبة ب دفع توزيعات أرباح 2020 وماي 19في  ةالمنعقدأقرت الجمعية العمومية للمساهمين 

  10بقيمة  أقرت الجمعية العمومية للمساهمين دفع توزيعات أرباح: 2018)  2019سنة من أسهم إضافية من رأس المال ل

 (. 2018عن سنة  إماراتي ماليين درهم

ً لم يتم تعديل  كما تمت الموافقة عليها من قبل المساهم بعد  ،2019لسنة النقدية المعتمدة  األرباحتوزيعات ل دفاتر الشركة وفقا

   نهاية الفترة الحالية.

  

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2020مارس  31

 فترة الثالثة أشهر 
 في المنتهية

 2019مارس  31
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
   

   أقساط التأمين المكتتبة مجمل
 93,331,076  94,785,265 أقساط التأمين المكتتبة مجمل
 (26,170,290) (24,811,301)  ر في أقساط التأمين غير المكتسبةيالتغي

      69,973,964 67,160,786 

   أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها
 (21,865,347) (25,834,814)   المتنازل عنهاأقساط إعادة التأمين 

 8,973,453  12,681,100      مكتسبةالر في أقساط التأمين غير يالتغي

  (13,153,714) (12,891,894) 
 54,268,892  56,820,250      صافي إيرادات أقساط التأمين

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في
 2020مارس  31

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2019مارس  31
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
   

 12,831,476  3,049,174        الربح للفترة )درهم إماراتي(
 1,100,000 1,100,000 )سهم(عدد األسهم 

 11.67  2.77 الربح األساسي للسهم )درهم إماراتي(
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 النقدية وما في حكمها  15

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 

 أشهر الثالثةفترة 
 المنتهية في  

 2020مارس  31

 أشهر الثالثةفترة 
 المنتهية في 

 2019مارس  31
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
   

 148,897,033 125,010,293 أرصدة البنوك والنقدية
 (2,000,000) (2,000,000)  ودائع ثابتة مرهونة

 (80,978,802) (29,127,913)   شهور 3ودائع ثابتة ذات تواريخ استحقاق تتجاوز 

     93,882,380 65,918,231 

 معلومات قطاعية 16

 تتمثل أعمال الشركة في قطاعين أساسيين:

 أعمال اإلكتتاب العام وتشمل كافة أنواع التأمين العام والتي تتضمن التأمين على الحريق والتأمين البحري وتأمين السيارات 

اإلمارات العربية المتحدة باستثناء ن على الحوادث العامة وأخرى. تتم أنشطة اإلكتتاب داخل دولة ميوالتأ والتأمين الصحى

 أعمال إعادة التأمين والتي تتم بشكل أساسي مع شركات خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة.

أعمال االستثمارات وتشمل االستثمارات في أسهم محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وودائع بنكية ألجل واستثمارات 

 . عقارية
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   معلومات قطاعية )تابع(  16

 2019مارس   31أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة  2020مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 اإلجمالي  االستثمارات اإلكتتاب اإلجمالي  االستثمارات  اإلكتتاب  

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

 إماراتيدرهم  درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  

 54,268,892 - 54,268,892 56,820,250         -  56,820,250    صافي إيرادات اقساط التأمين

 (23,858,761) - (23,858,761) (29,744,836)  - (29,744,836) صافي المطالبات المتكبدة

 (1,710,010) - (1,710,010) (1,303,131)         - (1,303,131)    صافي العموالت المتكبدة

إيرادات الدخل من اإلســــتثمارات و)الخســــائر(/  

 1,841,902 1,841,902 - (2,801,06)  (2,801,206)       - أخرى

 16,373,585 1,841,902 14,531,683 7,033,555 (2,801,206) 9,834,761         نتائج القطاع

 (3,542,109) - - (3,984,381)       - - )صافي( مخصصةتكاليف غير 

 12,831,476 - - 3,049,174 - - الربح للفترة
       

 2019ديسمبر  31كما في  2020مارس   31كما في  

 اإلجمالي  االستثمارات اإلكتتاب اإلجمالي  االستثمارات  اإلكتتاب  

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

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  

       

 590,925,845 432,220,367 158,705,478  584,571,815  402,063,832  182,507,983       أصول القطاع

 23,387,684 - -  38,758,406         - - مخصصةأصول غير 

 614,313,529 - -  623,330,221       - - إجمالي األصول

       

 314,048,864 - 314,048,864 334,008,380       -  334,008,380 القطاع إلتزامات

 16,291,530 - -  17,334,695         - - مخصصةغير  إلتزامات

 330,340,394 - -  351,343,075       - - لتزاماتإجمالي اإل

 .  األعمال ليس هنالك معامالت بين قطاعات
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 17

العالقة المساهمين الرئيسيين للشركة وأعضاء مجلس اإلدارة واألنشطة المسيطر عليها من قبلهم ومن تشمل األطراف ذات 

، كانت التقريركما في تاريخ  قبل أسرهم والتي يمارسون عليها تأثير إداري جوهري باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين.

المدينة اآلخرى وضمن إلتزامات   رصدةاألالمدينة و  اتضمن التأمين  األرصدة المستحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة المدرجة

 عقود التأمين، على التوالي، كما يلي:

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 1,470,500 6,158,421 مبالغ مستحقة من حملة الوثائق

خالل الفترة   اتفرومص  يتم تسويتها نقداً. لم يتم استالم أية ضمانات ولم يتم ادراج أيسغير مضمونة و  المستحقّةإن األرصدة  

 المشكوك في تحصيلها فيما يتعلق باألرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة. المعدومة أو   ديونالعن 

 المعامالت:

 التالية مع األطراف ذات العالقة كما يلي: خالل الفترة، دخلت الشركة في المعامالت 

 يتم تحميل أقساط التأمين لألطراف ذات العالقة بمعدالت متفق عليها مع اإلدارة.

 اإلدارة العليا ومجلس اإلدارة: يتعويضات موظف

  

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في
 2020مارس  31

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2019مارس  31
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
   

 12,542,528 16,142,129 األقساط مجمل
 749,715 (590,905) )مستردة(/ مسددةمطالبات 

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في
 2020مارس  31

فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في

 2019مارس  31
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
   

   موظفي اإلدارة الرئيسيين:
 1,971,554 3,707,157 مكافآت قصيرة األجل
 840,273 471,238 مكافآت طويلة األجل

 337,500 337,500 مخصص اجتماعات مجلس اإلدارة
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 موسمية النتائج واألحداث المؤثرة على التشغيل 18

لفترة درهم إماراتي  676,166 بما قيمتهايرادات توزيعات أرباح على أخرى إيرادات و ستثماراتمن اإليرادات اإل تشمل

درهم إماراتي(   498,064: 2019مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة)لفترة  2020مارس  31الثالثة أشهر المنتهية في 

وباء عالمي )كورونا فايروس(، والذي أثّر بدوره على الوضع  إضافة إلى ذلك، كان قد تفّشى    والتي تعتبر ذات طبيعة موسمية.

المالي واإلقتصادي بشكل كبير على االقتصادات الكبرى في جميع أنحاء العالم وأثّر على صناعات متعددة أيضاً. كما في تاريخ 

لمالية للفترة الالحقة. وفقاً لذلك، ال يمكن الموافقة على القوائم المالية، فإن اإلدارة بصدد تقييم تأثير الحدث المذكور على النتائج ا 

بالنتائج المتعلقة بالفترة المقارنة، وال تعتبر مؤشراً على النتائج التي قد   2020مارس  31مقارنة النتائج للفترة المنتهية في 

 . 2020ديسمبر  31تكون متوقعة للسنة المنتهية في  

 المحتملة االلتزاماتو اإلرتباطات 19
 )مدققة( مدققة()غير  
 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

 17,761,653 17,881,653 خطابات ضمان
 1,047,914 1,214,303 إلتزامات رأسمالية

 
 قياس القيمة العادلة  20

السـوق  ام ضمن معاملة منظمة بين مساهمي التزإن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أصل، أو دفعها لتحويل 

في تـاريخ القياس. وبالتالي، قد تنشـأ فروقات بين القيم الدفتـرية وتقديرات القيمة العادلة. ينطوي تعريف القيمة العادلة على  

 معاكسة. إفتراض استمرار الشركة في أعمالها دون أي نية أو الحاجة لتقليص حجم عملياتها أو إلجراء صفقة بشروط

 

 المستهلكةالقيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة 

تعتبر االدارة أن القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة في القوائم المالية الموجزة تساوي 

 قيمها العادلة. تقريباً 

 

 لغايات قياس القيمة العادلة أساليب التقييم واإلفتراضات المطبقة 

يتم تحديد القيم العادلة لألصول المالية وغير المالية واإللتزامات المالية باستخدام أساليب التقييم واإلفتراضات المماثلة 

 . 2019ديسمبر   31المستخدمة في إعداد القوائم المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

  



 ش.م.علوطنية للتأمين شركة الفجيرة ا

 ية المرحلية المختصرة )غير مدققة(القوائم المال

 
 القوائم المالية المرحلية المختصرةاإليضاحات حول 

 2020مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 
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 )تابع( قياس القيمة العادلة  20

 القيمة العادلة لألصول المالية وغير المالية للشركة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكرر

معلومات حول كيفية  التالي يتم قياس بعض األصول المالية للشركة بالقيمة العادلة كما في نهاية الفترة المالية. يبين الجدول

 لة لهذه األصول المالية: تحديد القيم العاد

 القيمة العادلة كما في  األصول المالية 

التسلسل  
الهرمي للقيمة  

 العادلة 

أساليب التقييم  
والمدخالت  

 الرئيسية

مدخالت  
هامة غير  

قابلة  
 للمالحظة 

العالقة بين  
المدخالت غير  
قابلة للمالحظة  

 للقيمة العادلة 
     2019ديسمبر  31 2020مارس   31 
     )مدققة(  مدققة( )غير  
     درهم إماراتي درهم إماراتي  
       

إستثمارات في  
حقوق ملكية مدرجة  

بالقيمة العادلة   –
من خالل اإليرادات  

 الشاملة األخرى 

أسعار العرض   المستوى األول  120,283,450 118,953,920
مدرجة في األسواق  

 النشطة 

 ال ينطبق  ال يوجد 

       
اإلستثمار  صناديق 
 المشتركة 

20,146,923 4,789,530 
 
 

 

المستوى  
 الثالث

طريقة تقييم صافي  
األصول المعدلة بعد  

معينة   تعديل عناصر
في المعلومات  

المالية للشركات  
 المستثمر بها.

صافي قيمة  
 األصول 

كلما زاد صافي  
قيمة األصول  

للشركات  
المستثمر فيها، 
ارتفعت القيمة  

 العادلة 
       

إستثمارات في  
حقوق ملكية غير  

بالقيمة  –مدرجة 
العادلة من خالل  

اإليرادات الشاملة  
 األخرى 

المستوى   34,726,318 35,125,367
 الثالث

طريقة تقييم صافي  
األصول المعدلة بعد  

معينة   تعديل عناصر
في المعلومات  

المالية للشركات  
 المستثمر بها.

صافي قيمة  
 األصول 

كلما زاد صافي  
صول  قيمة األ 

للشركات  
المستثمر فيها، 
ارتفعت القيمة  

 العادلة 
       

إستثمارات في  
حقوق ملكية مدرجة  

بالقيمة العادلة   –
من خالل األرباح  

 أو الخسائر 

أسعار العرض   المستوى األول  14,792,777 9,978,513
مدرجة في األسواق  

 النشطة 

 ال ينطبق  ال يوجد 

  



 ش.م.علوطنية للتأمين شركة الفجيرة ا

 ية المرحلية المختصرة )غير مدققة(القوائم المال

 
 القوائم المالية المرحلية المختصرةاإليضاحات حول 

 2020مارس  31أشهر المنتهية في   الثالثةلفترة 

 

21 

 )تابع(قياس القيمة العادلة  20
  

 . ةقياسات القيمة العادلة المدرجة في قائمة المركز المالي المختصر 

يقدم الجدول التالي تحليل لألصول المالية وغير المالية التي يتم قياسها الحقاً لإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة، تم تصنيفها في 

 القيمة العادلة: بناًء على درجة امكانية مالحظة  3إلى  1ثالثة مستويات من 

 

من األسعار المتداولة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول   المشتقةالمستوى األول: قياسات القيمة العادلة  •

 واإللتزامات المتطابقة.

من مدخالت بخالف األسعار المتداولة والتي تم إدراجها في ضمن األول   المشتقةالمستوى الثاني: قياسات القيمة العادلة  •

 من األسعار(.  المشتقةتي يمكن مالحظتها لألصول واإللتزامات إما مباشرة )كاألسعار مثالً( أو بطريقة غير مباشرة )وال

من "أساليب التقييم" والتي تتضمن مدخالت لألصول أو اإللتزامات والتي   المشتقةالمستوى الثالث: قياسات القيمة العادلة   •

 المالحظة(. قابلة ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير

 )غير مدققة(   2020مارس   31

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
ــول مالية ــنّفة  أص بالقيمة العادلة   مص

     الخسائر وأمن خالل االرباح 

 9,978,513 - - 9,978,513 مدرجةاستثمارات 
ــول مالية ــنّفة  أص بالقيمة العادلة   مص
     اإليرادات الشاملة األخرى من خالل  
 118,953,920 - - 118,953,920 مدرجةاستثمارات 

 20,146,923 20,146,923 - - صناديق استثمارية مشتركة
 35,125,367 35,125,367 - - مدرجةاستثمارات غير 

 128,932,433 - 55,272,290 184,204,723 

 
 )مدققة(  2019ديسمبر  31

 اإلجمالي 3المستوى  2المستوى  1المستوى  

 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 
ــول مالية  ــنّفة  أصـ بالقيمة العادلة مصـ

     الخسائر وامن خالل االرباح 

 14,792,777 - - 14,792,777 مدرجةاستثمارات 
ــنّفة بالقيمة العادلة  ــول مالية مصـ أصـ

     من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
 120,283,450 - - 120,283,450 مدرجةاستثمارات 

 4,789,530 4,789,530 - - صناديق استثمارية مشتركة
 34,726,318 34,726,318 - - مدرجةاستثمارات غير 

 135,076,227 - 39,515,848 174,592,075 

، وبالتالي لم يتم  بالقيمة العادلةلم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية إلتزامات مالية يجب قياسها 

 جدول أعاله. الإدراج أية إفصاحات في 

 ختصرةماعتماد القوائم المالية ال          21

 . 2020 يونيو 28تم اعتماد القوائم المالية المختصرة والموافقة على إصدارها بتاريخ 


