
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  .ع.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  المرحلية الموجزة  البيانات المالية
    ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
  



 

  

  .ع.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  الموجزةالمرحلية  البيانات المالية
   ٢٠١٣ مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  

  الصفحة  المحتويات
  

  ١   حول أعمال المراجعة مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  ٢   المرحلي الموجز بيان المركز المالي
 

  ٣  المرحلي الموجز  الدخلبيان 
 

   ٤  المرحلي الموجز الدخل الشاملبيان 
  

  ٥  بيان التغيرات في حقوق المساھمين المرحلي الموجز 
 

  ٦  ية المرحلي الموجزالنقد اتبيان التدفق
 

  ١٤ - ٧  حول البيانات المالية المرحلية الموجزةإيضاحات 
 
  
  







٣ 

  .ع.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  المرحلي الموجز  الدخلبيان 
  ٢٠١٣ مارس ٣١المنتھية في  أشھر الثالثةلفترة 

  

    

  )غير مدقق(
ترة الثالثة أشھر ـــف
  ھية فيــــــمنتــــــال
  ٢٠١٣مارس  ٣١ 

  )غير مدقق(
ترة الثالثة أشھر ـف
  ھية فيـــــمنتـــــال

  ٢٠١٢س مار ٣١
  درھم  درھم  يضاحاإل  
        

  ٦٥٫٦٠٣٫٠٦٧  ٧٩٫١٩٥٫٣٦٠    إجمالي أقساط التأمين 
        

) ً   )٣٢٫٨٩٨٫١٢١(  )٣٦٫٦٩١٫٩٣٥(     أقساط التأمين المتنازل عنھا لشركات إعادة التأمين): ناقصا
    ------------- ------  -----------------  

  ٣٢٫٧٠٤٫٩٤٦  ٤٢٫٥٠٣٫٤٢٥    صافي أقساط التأمين المحتجزة
        

  )٦٧١٫٥٢٠(  )٢٫٦٦٥٫٥٠١(  ٨  أقساط التأمين غير المكتسبة احتياطي صافي التغير في
    -----------------  ------------- ---  

  ٣٢٫٠٣٣٫٤٢٦  ٣٩٫٨٣٧٫٩٢٤    صافي أقساط التأمين 
        

  )١٦٫١٤٣٫٥٩١(  )٢١٫٧٠٣٫٧٥٩(  ٨  إجمالي المطالبات المتكبدة
        

  ٥٫٧٠٧٫٨١١  ٤٫٩١١٫١٥٣  ٨  تردة من شركات إعادة التأمينمطالبات التأمين المس
    -------------- -----  -----------------  

  )١٠٫٤٣٥٫٧٨٠(  )١٦٫٧٩٢٫٦٠٦(     المتكبدة المطالباتصافي 
    -------------------  -----------------  

  ٢٫١٧٦٫١٢٧  ٢٫٥١٩٫٣٤٣   المكتسبةإجمالي العموالت 
        

 ً   )٣٫٣٣٨٫٩٥٤(  )٥٫٢٣٢٫٧١٤(    لمتكبدةالعموالت ا: ناقصا
    -------------- ----  -------------- --  

 )١٫١٦٢٫٨٢٧( )٢٫٧١٣٫٣٧١(    صافي العموالت المتكبدة
    -----------------  -------------- --  
  ٢٠٫٤٣٤٫٨١٩  ٢٠٫٣٣١٫٩٤٧    رباح التأمينأ
        

  )٤٫٢٦٣٫١٦٩(  )٥٫٠١١٫٧٩٦(    المصروفات العمومية واإلدارية المتعلقة بأنشطة التأمين
    ------------------  -------------- --  

  ١٦٫١٧١٫٦٥٠  ١٥٫٣٢٠٫١٥١    أرباح التأمينصافي 
  ٣٠٣٫٣٠٩  ٧٤٦٫٤٢٩     إيرادات االستثمار

      س

  ١٫٢١٨٫٨٦٢  ١٫٢٣٩٫٩٤٧    األيرادات األخرى
        

  )١٫٤٢١٫٠٥٧(  )١٫٦٧٠٫٥٩٩(    غير المخصصةالمصروفات العمومية واإلدارية 
      

  ٧٦٫٩٣٢  ٥٢٦٫٦٤٨    الحصة من أرباح شركة زميلة للفترة
    -----------------  ---------- ------  

  ١٦٫٣٤٩٫٦٩٦  ١٦٫١٦٢٫٥٧٦    الفترة أرباح
    ========  ========  
        

  ٠ .١٦  ٠ .١٦  ١٣  السھم  ربحية
    ====  ====  
  
  .المرحلية الموجزة ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية جزءاً  ١٤إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
   .١مدرج على الصفحة  حول أعمال المراجعة المستقلينمدققي الحسابات  ن تقريرإ

  
  
  
  



٤ 

  .ع.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  المرحلي الموجز  الشامل بيان الدخل
   ٢٠١٣مارس  ٣١المنتھية في  لفترة الثالثة أشھر

  

    

  )غير مدقق(
أشھر ترة الثالثة ــف
  منتھية فيـــــــــــال

  )غير مدقق(
أشھر ترة الثالثة ــف
  منتھية فيـــــــــــال

   ٢٠١٢مارس  ٣١   ٢٠١٣مارس  ٣١    
  درھم   درھم     
        
  ١٦٫٣٤٩٫٦٩٦  ١٦٫١٦٢٫٥٧٦    الفترة  أرباح 

        
        اإليرادات الشاملة األخرى  
      

       :األرباح أو الخسائر إلىيتم إعادة تصنيفھا  لنالبنود التي 
       

  ١٫٣١٦٫٩٧٢  ١٫٧٩٥٫٧٩٦    المتاحة للبيعصافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات 
       

  ٣٠٧٫٥٢٥  ١٫٠٢٦٫٠٥٦   ةلشركة زميلالحصة من اإليرادات الشاملة األخرى 
   ----------- ----  -------- ------  

  ١٫٦٢٤٫٤٩٧  ٢٫٨٢١٫٨٥٢   للفترة املة األخرىاإليرادات الشإجمالي 
   ------------ ----  --------- -------  

  ١٧٫٩٧٤٫١٩٣  ١٨٫٩٨٤٫٤٢٨   للفترةاإليرادات الشاملة إجمالي 
    ========   ======== 
  
  .ية الموجزةالمرحل ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية جزءاً  ١٤إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
   .١مدرج على الصفحة  حول أعمال المراجعة مدققي الحسابات المستقلينن تقرير إ

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥ 

  .ع.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  ) غير مدققة(مين المرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق المساھ
        ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  

 االحتياطي الخاص االحتياطي القانوني  رأس المال  

  التغيرات المتراكمة 
  ي القيمة العادلة ـــف
  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  ألوراق الماليةــــــل

  درھم   درھم   درھم       درھم   
              

  ١٧٩٫٢٨٥٫٠٤٤  ٢٥٫٥٥٤٫٤٧٠  ٣٫٩٢٣٫٧٩٦  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٩٫٨٠٦٫٧٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٢يناير  ١الرصيد في 
  ----------------- ---  ----------------- ---  ----------------- -  ---------- --------  ------------ -------  ---------------------  

              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
              

  ١٦٫٣٤٩٫٦٩٦  ١٦٫٣٤٩٫٦٩٦  -  -  -  -  الفترة أرباح
              ترةللف اإليرادات الشاملة األخرى

  ١٫٣١٦٫٩٧٢  -  ١٫٣١٦٫٩٧٢  -  -  -  المتاحة للبيعالستثمارات لصافي التغير في القيمة العادلة الحركة في 
  ٣٠٧٫٥٢٥  -  ٣٠٧٫٥٢٥  -  -  -  ةرادات الشاملة األخرى لشركة زميلالحصة من اإلي

   ----------------   ----------------   ----------------  ----------- ------  --------- ----------  -------------- ---  
  ١٫٦٢٤٫٤٩٧  -  ١٫٦٢٤٫٤٩٧  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

   ----------------   ----------------   ----------------   ------------------  ------------- ------  ------------- ------  
  ١٧٫٩٧٤٫١٩٣  ١٦٫٣٤٩٫٦٩٦  ١٫٦٢٤٫٤٩٧  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  ----------------------  ----------- ---------  ------------ --------  ---------- --------  --------------- -----  ---------------------  
  ١٩٧٫٢٥٩٫٢٣٧  ٤١٫٩٠٤٫١٦٦  ٥٫٥٤٨٫٢٩٣  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٩٫٨٠٦٫٧٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٢مارس  ٣١كما في 

  ===========  ===========  ===========  =========  ==========  ===========  
  ١٩١٫٨٦٠٫٤٠٧  ٣٤٫٧٢٦٫٣٦١  ٤٫٥١٤٫٨٣٦  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٦١٩٫٢١٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 

   ---------------------  ----------- ---------   -------------------  ------ ------------  ----- --------------  ---------------------  
              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

              

  ١٦٫١٦٢٫٥٧٦  ١٦٫١٦٢٫٥٧٦  -  -  -  -  أرباح الفترة
              للفترة اإليرادات الشاملة األخرى

  ١٫٧٩٥٫٧٩٦  -  ١٫٧٩٥٫٧٩٦  -  -  -  المتاحة للبيعالستثمارات لصافي التغير في القيمة العادلة الحركة في 
  ١٫٠٢٦٫٠٥٦  -  ١٫٠٢٦٫٠٥٦  -  -  -  ةرادات الشاملة األخرى لشركة زميليالحصة من اإل

   ----------------   ----------------   ----------------  -------- ----------   ------------ -------  -------- ----------  
  ٢٫٨٢١٫٨٥٢  -  ٢٫٨٢١٫٨٥٢ - - - إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

   ------------- ---   ----------------   ----------------  --------- ---------  ------------- ------   ------------ -------  
  ١٨٫٩٨٤٫٤٢٨  ١٦٫١٦٢٫٥٧٦  ٢٫٨٢١٫٨٥٢  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

  ----------------------- --------------------- --------------------- ------------------ --  ---------------------  ---------------------  
  ٢١٠٫٨٤٤٫٨٣٥  ٥٠٫٨٨٨٫٩٣٧  ٧٫٣٣٦٫٦٨٨  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٦١٩٫٢١٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٣مارس  ٣١كما في 

  ============  ===========  ===========  ==========  ===========  ===========  
  

  .جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة ١٤إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

   .١مدرج على الصفحة حول أعمال المراجعة مدققي الحسابات المستقلين ن تقرير إ



٦ 

  .ع.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
    ٢٠١٣مارس  ٣١المنتھية في ر لفترة الثالثة أشھ

  )غير مدقق(  )غير مدقق(    
  أشھر فترة الثالثة ـل  أشھر لفترة الثالثة     
  منتھية فيــــــــــــال  منتھية فيـــــــــــال    
   ٢٠١٢مارس  ٣١     ٢٠١٣مارس  ٣١    
  درھم   درھم   يضاحاإل  

       األنشطة التشغيليةالتتدفقات النقدية من 
  ١٦٫٣٤٩٫٦٩٦  ١٦٫١٦٢٫٥٧٦    أرباح الفترة
        :تسويات لـ

  )٧٦٫٩٣٢(  )٥٢٦٫٦٤٨(    الحصة من أرباح شركة زميلة
  ٧٥٫٤٥١  ١١٢٫٠١٣    استھالك الممتلكات واآلالت والمعدات

  ٤٨٫٦٩١  ٤٨٫٦٩١    استھالك عقارات استثمارية
  ١٨٢٫٦٧٣  ١٨٢٫٩٠٤     للموظفين تعويضات نھاية الخدمةمخصص 

  ة األرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيم
  )٣٢٥٫٤٤١(  )٤٠٤٫٥٦٤(    العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   

  ٢٥٠٫٨٦٧  ١٣٫٨٠٠    خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
  )٤٢٫١١٣(  )٢٣٫٨٣٢(    اإليرادات من العقارات االستثمارية

  )١٫١٧٠٫٤٧٢(  )١٫١٢٠٫١٢٦(    إيرادات الفائدة
  )١٨٦٫٦٢٢(  )٣٣١٫٨٣٣(    إيرادات توزيعات األرباح

    ------------- ---  ---------- -----  
    ١٥٫١٠٥٫٧٩٨  ١٤٫١١٢٫٩٨١  
        

  )١٫٤٩٤٫٤٣٢(  ٦٫٥٩١٫٦٤٣    التغير في موجودات عقود إعادة التأمين
  )٥٫٢٠٣٫٠٩٠(  )٥٫٨٦٥٫٧٩٤(   التغير في مطلوبات عقود التأمين

  )١٩٫٣٠٥٫٤٧٤(  )١٩٫٤٢٦٫١٦٢(    التغير في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ٢٠٫٣٩٨٫٠٨٥  ٢٥٫١٦١٫٦٩٨    التغير في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  )٥٫٩٤٠(  )١٫٥٤٥٫٢٦٢(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين
     ----------- -- ---   --------- -----  

  ٩٫٤٩٤٫٩٤٧  ١٩٫٠٢٩٫١٠٤    صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    ------------- ---  ------- -- -----  

        ستثماريةالتدفقات النقدية من األنشطة اال
  )١٢٫٩٨٥(  )٥١٠٫٢٠٢(    شراء ممتلكات ومعدات
  -  ١٩٣٫٩٣٥    ممتلكات ومعدات المتحصالت من استبعاد

  ٤٢٫١١٣  ٢٣٫٨٣٢    اإليرادات من العقارات االستثمارية
  ٥٠٢٫٣٧٢  ١٫٤٦٠٫٨٨٤   الفائدة المستلمة

  ١٨٦٫٦٢٢  ٣٣١٫٨٣٣    توزيعات األرباح المستلمة
في الودائع الثابتة لدى بنوك ذات فترات استحقاق أكثر من ) الزيادة/ (النقص

  )٧٫٣٤٩٫١٢٤(  )١٨٫١١٩٫٤٤٨(    ثالثة أشھر
    ------------------  ----------- -----  

  )٦٫٦٣١٫٠٠٢(  )١٦٫٦١٩٫١٦٦(    األنشطة االستثمارية) المستخدم في/ (صافي النقد الناتج من
        
        

  ٢٫٨٦٣٫٩٤٥  ٢٫٤٠٩٫٩٣٨    في النقد وما يعادله الزيادةصافي 
        

  ٤٠٫٠٢٨٫٥٤٥  ١٠٧٫٧٧٣٫١٧٧    ا يعادله في بداية الفترةالنقد وم
   ------------------  ----------- -----  

  ٤٢٫٨٩٢٫٤٩٠  ١١٠٫١٨٣٫١١٥  ١٠  النقد وما يعادله في نھاية الفترة
    =========  ========  
  
  .مالية المرحلية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات ال ١٤إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

  .١مدرج على الصفحة حول أعمال المراجعة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 



٧ 

  .ع.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

   حول البيانات المالية المرحلية الموجزة إيضاحات
  ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  

  رئيسية ال الوضع القانوني واألنشطة .١
  

رأس الخيمة  تأسست في إمارة ةھي شركة مساھمة عام") الشركة(" رأس الخيمة – .ع.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين شإن 
 ٧الصادر بتاريخ  ١٠والذي تم تعديله بالمرسوم األميري رقم  ١٩٧٦أكتوبر  ٢٦الصادر بتاريخ  ٢٠بموجب المرسوم األميري رقم 

مد القاسمي، حاكم من قبل صاحب السمو الشيخ صقر بن مح ١٩٩٧أبريل  ٥الصادر بتاريخ  ٣األميري رقم والمرسوم  ١٩٨٥ديسمبر 
 ٢٠٠٧لسنة  )٦(القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم تخضع الشركة ألحكام . ة والمناطق التابعة لھاإمارة رأس الخيم

م تسجيل الشركة في سجل شركات التأمين لدى ھيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة ت. ابشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمالھ
إن الشركة مدرجة في سوق  .، اإلمارات العربية المتحدةرأس الخيمة، ٥٠٦. ب.لشركة ھو صالمسجل للمكتب اعنوان إن . ٧تحت رقم 

  .أبوظبي لألوراق المالية
  

تزاول  .والتأمين على اإلدخار وتكوين األموال أنواع التأمين بما في ذلك التأمين على الحياة رسة كافةبممايتمثل النشاط الرئيسي للشركة 
  . أبوظبيو  دبي، فضالً عن مكاتب الفرع رأس الخيمةالشركة أنشتطھا من خالل مكتبھا الرئيسي القائم في 

  
  ملخص حول السياسات المحاسبية الھامة   .٢
  

    أساس اإلعداد   )أ
  

ً  المرحلية الموجزة تم إعداد ھذه البيانات المالية ھذه البيانات ال تشتمل . "لمالية المرحليةالتقارير ا" ٣٤رقم  المحاسبي الدولي لمعيارل وفقا
ً بشكل كامل،  المالية السنوية للبيانات الالزمةعلى كافة المعلومات المالية المرحلية الموجزة  إلى جنب مع البيانات  ويتعين قراءتھا جنبا

  .ر المالية الدوليةم إعدادھا وفقاً لمعايير التقاريفي ذلك التاريخ، والتي ت لسنة المنتھيةول ٢٠١٢ديسمبر  ٣١ فيالسنوية كما المالية 
  

  أساس القياس  )ب
  

  : لتكلفة التاريخية باستثناء ما يليوفقاً لمبدأ اجزة المرحلية الموتم إعداد ھذه البيانات المالية 
  

  ،والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة ادلة من خالل األرباح أو الخسائردوات المالية بالقيمة العاأل )١
 و، الموجودات المالية المتاحة للبيع والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة )٢
  
  

  ة التي قامت الشركة بتطبيقھاالمعايير والتعديالت والتفسيرات الجديد
  

 البياناتالمالية المرحلية الموجزة تتوافق مع تلك السياسات المطبقة عند إعداد  البياناتإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد ھذه 
بيق المعايير والتفسيرات الجديدة وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ، باستثناء تط ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في  السنوية للمجموعة المالية

  .٢٠١٣يناير  ١السارية اعتباراً من 
  

تشتمل ھذه المعايير . التي تتطلب إعادة عرض البيانات المالية السابقةتقوم الشركة، للمرة األولى، بتطبيق بعض المعايير والتعديالت 
من معايير التقارير المالية  ١١ رقم المعيارو "البيانات المالية الموحدة"من معايير التقارير المالية الدولية  ١٠ رقم المعيار والتعديالت على

من معايير  ١٣ رقم المعيارو "تعويضات الموظفين") ٢٠١١المعدل ( ١٩والمعيار المحاسبي الدولي رقم " الترتيبات المشتركة"الدولية 
كما يقتضي  ".عرض البيانات المالية" ١يار المحاسبي الدولي رقم المعالتعديالت على و "قياس القيمة العادلة" التقارير المالية الدولية

عالوة على ذلك، فإن تطبيق المعيار رقم . في ھذه البيانات المالية، تم بيان طبيعة وتأثير ھذه التغيرات ٣٤المعيار المحاسبي الدولي رقم 
سوف ينتج عنه إفصاحات إضافية في البيانات " ألخرىاإلفصاح عن الحصص في المنشآت ا"من معايير التقارير المالية الدولية  ١٢

 . المالية السنوية الموحدة
  

إن تطبيق ھذه المعايير والتعديالت الجديدة ال . ٢٠١٣طبيقھا للمرة األولي في عام تھناك العديد من المعايير والتعديالت الجديدة التي تم 
   .المرحلية الموجزة للشركة الماليةالبيانات يؤثر على البيانات المالية السنوية أو 

  
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   )ج

  

   .حيث تتم معظم معامالت الشركة بھذه العملة )الدرھم( ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة يتم عرض
  

  استخدام التقديرات واألحكام   )د
  

ً  ماليةإعداد البيانات ال إن ة يتطلب  المرحلية الموجزة وفقا ام واأل وضعمن اإلدارة لمعايير التقارير المالية الدولي ديرات والحك فتراضات االتق
النتائج الفعلية عن  وقد تختلف. علنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفاتوالمبالغ المُ المحاسبية  ثر على تطبيق السياساتؤتالتي 
  .تالتقديرا تلك

  

ا . التابعة لھا مراجعة التقديرات واالفتراضات مستمرةتم بصورة ت م فيھ ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي ت
  .تتأثر بتلك التعديالت التي مستقبليةالفترات وفي التعديل التقديرات 



٨ 

  .ع.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

   حول البيانات المالية الموجزة إيضاحات
  )تابع( ٢٠١٣مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في لفترة الثال
  

  )تابع( ملخص حول السياسات المحاسبية الھامة   .٢
  

  )تابع(استخدام التقديرات واألحكام   )د
  

ة الموجزة ة المرحلي ل اإلد ،عند إعداد ھذه البيانات المالي ة الموضوعة من قب ام الھام إن األحك بية للشركة ف ارة في تطبيق السياسات المحاس
ا في  ة كم ات المالي ى البيان ة عل بية المطبق  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات كانت ھي نفس السياسات المحاس

  .ذلك التاريخ وللسنة المنتھية في
  

  إدارة المخاطر المالية   .٣
  

 ٣١سات إدارة المخاطر المالية لدى الشركة تتوافق مع تلك الُمفصح عنھا في البيانات المالية كما في إن المجاالت المتعلقة بأھداف وسيا
  .وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ ٢٠١٢ديسمبر 

  
  القياس المرحلي   .٤

  
تم إعداد ھذه . تركز الموسميوفقاً لطبيعة أعمال الشركة يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بأي شكل من أشكال ال

البيانات المالية المرحلية الموجزة على أساس مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة 
  . أو مدفوعة على مدار السنة

  
  تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  .٥

  
  .ف كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا العادلةيوضح الجدول المبين أدناه تصني

  
  )غير مدقق( ٢٠١٣مارس  ٣١في 

  
القيمة العادلة من   الموجودات المالية

خــالل األرباح أو 
  الـــــــــــــــخسائر

  الــــــمتاحة 
  للــــــــــبيع

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

          
  ١٣٫٦٣٣٫٧٢٧ - ١٠٫٣٨٦٫٥٣٨ ٣٫٢٤٧٫١٨٩  وجودات الماليةالم

ذمم التأمين المدينة والذمم 
  ١٢٨٫٥٤٦٫٦٥١  ١٢٨٫٥٤٦٫٦٥١  -  -  المدينة األخرى

حصة إعادة التأمين من 
  ٥٣٫١٩٣٫٠٠٩  ٥٣٫١٩٣٫٠٠٩  -  -  المطالبات قيد السداد

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية
  ١٩٧٫٨٩٣٫٩٧٩  ١٩٧٫٨٩٣٫٩٧٩  -  -  يةالنقد واألرصدة المصرف

  ------------- --  ----------------- -------------------  ------------------  
  ٤٠٣٫٢٦٧٫٣٦٦  ٣٨٩٫٦٣٣٫٦٣٩  ١٠٫٣٨٦٫٥٣٨  ٣٫٢٤٧٫١٨٩  
  ========  =========  ==========  ==========  

          المطلوبات المالية
          

ائنة ذمم التأمين الدائنة والذمم الد
  ٧١٫٠٢٦٫٦٨٨  ٧١٫٠٢٦٫٦٨٨  -  -  األخرى

  ٩٣٫٣٦٧٫٢٩٧  ٩٣٫٣٦٧٫٢٩٧  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ----------- ---   ------------   ------------------  -------- ---------  
  -  -  ١٦٤٫٣٩٣٫٩٨٥  ١٦٤٫٣٩٣٫٩٨٥  
  ========  =======  =========  =========  
  
  
  
  
  



٩ 

  .ع.م.ش رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   حول البيانات المالية الموجزة إيضاحات
  )تابع( ٢٠١٣مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في لفترة الثال
  

  )تابع( تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  .٥
  

  )مدقق( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  

القيمة العادلة من   وجودات الماليةالم
خالل األرباح أو 

  ـــــــــــــخسائرالـ
  الــــــــمتاحة 
  للــــــــــــبيع

  فة تكلالـــــــــــ
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

          
  ١١٫٤٤٧٫١٦٧  -  ٨٫٦٠٤٫٥٤٢  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  الموجودات المالية

ذمم التأمين المدينة والذمم 
  ١٠٩٫٤٦١٫٢٤٧  ١٠٩٫٤٦١٫٢٤٧  -  -  المدينة األخرى
  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية

حصة إعادة التأمين من 
  ٦٢٫٥٥٨٫٩٤٤  ٦٢٫٥٥٨٫٩٤٤  -  -  المطالبات قيد السداد

  ١٧٧٫٣٦٤٫٥٩٣  ١٧٧٫٣٦٤٫٥٩٣  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  ------------- --  -------- -------  -------- ----------  ------------------  
  ٣٧٠٫٨٣١٫٩٥١  ٣٥٩٫٣٨٤٫٧٨٤  ٨٫٦٠٤٫٥٤٢  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  
  =======  =======  =========  =========  

          المطلوبات المالية
          

ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة 
  ٤٥٫٨٦٤٫٩٩٠  ٤٥٫٨٦٤٫٩٩٠  -  -  األخرى

  ١٠٤٫١٣٤٫٥٢٢  ١٠٤٫١٣٤٫٥٢٢  -  -  مطلوبات عقود التأمين
   ------------   ------------   -------------- --  -------- --------  
  -  -  ١٤٩٫٩٩٩٫٥١٢  ١٤٩٫٩٩٩٫٥١٢  
  =======  =======  =========  =========  

  

  أوراق مالية استثمارية  .٦
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣ مارس ٣١  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
  درھم  درھم 
      

  ٨٫٦٠٤٫٥٤٢  ١٠٫٣٨٦٫٥٣٨  في اإلمارات –مدرجة  – الموجودات المالية المتاحة للبيع
   –مدرجة  – الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  في اإلمارات
  

٣٫٢٤٧٫١٨٩  
  

٢٫٨٤٢٫٦٢٥  
  -----------------  --------- -------  
  ١١٫٤٤٧٫١٦٧  ١٣٫٦٣٣٫٧٢٧  
  =========  ========  

  

 



١٠ 

  .ع.م.ش تأمينرأس الخيمة الوطنية للشركة 
  

   حول البيانات المالية الموجزة إيضاحات
  )تابع( ٢٠١٣مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في لفترة الثال

  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  .٧
  

النظام المتدرج للقيمة مستويات  ير، من خاللتم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرالتي قدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية يُ 
  : عادلةتصنيف قياس القيمة ال االعادلة والذي يتم من خاللھ

  
  اليماإلج  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   القيمة العادلة –الموجودات المالية 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

          )غير مدقق( ٢٠١٣مارس  ٣١في 
  ٣٫٢٤٧٫١٨٩  -  -  ٣٫٢٤٧٫١٨٩  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ١٠٫٣٨٦٫٥٣٨  -  -  ١٠٫٣٨٦٫٥٣٨  المتاحة للبيع
  -----------------   --------------   --------------  -----------------  
  ١٣٫٦٣٣٫٧٢٧  -  -  ١٣٫٦٣٣٫٧٢٧  
  =========  ========  =======  =========  

          )مدقق( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  -  -  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٨٫٦٠٤٫٥٤٢  -  -  ٨٫٦٠٤٫٥٤٢  المتاحة للبيع
  ------------- ---   --------------   --------------  -------- -------  
  ١١٫٤٤٧٫١٦٧  -  -  ١١٫٤٤٧٫١٦٧  
  ========  ========  =======  ========  

  
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  .٨
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣ مارس ٣١  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
  ھمدر  درھم  

      مطلوبات عقود التأمين
  ١٠٤٫١٣٤٫٥٢٢  ٩٣٫٣٦٧٫٢٩٧  المطالبات الُمعلنة التي لم تتم تسويتھا

  ٥٫٢٠٦٫٧٢٧  ٤٫٦٦٨٫٣٦٥  المطالبات الُمتكبدة التي لم يتم اإلفصاح عنھا
  ٨٣٫٤٠٧٫٥٥٣  ٨٨٫٨٤٧٫٣٤٦  أقساط التأمين غير المكتسبة

   -------------- -----  -----------------  
  ١٩٢٫٧٤٨٫٨٠٢  ١٨٦٫٨٨٣٫٠٠٨ لوبات عقود التأمينإجمالي مط

  ==========  =========  
      موجودات عقود التأمين

  )٥٩٫٦٠٦٫١٣٧(  )٥٠٫٦٦٠٫٠٠٩(  المطالبات الُمعلنة التي لم تتم تسويتھا
  )٢٫٩٥٢٫٨٠٧(  )٢٫٥٣٣٫٠٠٠(  المطالبات الُمتكبدة التي لم يتم اإلفصاح عنھا

  )٣٤٫٠٢٣٫٣٨٠(  )٣٦٫٧٩٧٫٦٧٢(  التأمين غير المكتسبة إعادة أقساط
 -------------------  ------------------ 

  )٩٦٫٥٨٢٫٣٢٤(  )٨٩٫٩٩٠٫٦٨١(  التأمين عقود من التأمين حصة شركات إعادةإجمالي 
  ==========  =========  
      



١١ 

  .ع.م.شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

   حول البيانات المالية الموجزة احاتإيض
  )تابع( ٢٠١٣مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  )تابع(مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين   .٨

  
  :فيما يلي الحركات في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل الفترة

  
  ٢٠١٢مارس  ٣١الــــــــــــــــــفترة الــــــــــــــمنتھية في   ٢٠١٣مارس  ٣١ـــــــــــمنتھية في الــــــــــــــفترة الــ  
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  

              المطالبات
  ٤٨٫٧٦٤٫٢٢٩  )٣٨٫٢٧٣٫١٣٦(  ٨٧٫٠٣٧٫٣٦٥  ٤٤٫٥٢٨٫٣٨٥  )٥٩٫٦٠٦٫١٣٧(  ١٠٤٫١٣٤٫٥٢٢  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا

  ٢٫٤٣٨٫٢١٢  )١٫٩١٣٫٦٥٧(  ٤٫٣٥١٫٨٦٩  ٢٫٢٥٣٫٩٢٠  )٢٫٩٥٢٫٨٠٧(  ٥٫٢٠٦٫٧٢٧  المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلفصاح عنھا
  ----------------------------  ----------------------------- -------------------------- ------------- --- --------  ----------------------------  -------------- ---- -------  

  ٥١٫٢٠٢٫٤٤١  )٤٠٫١٨٦٫٧٩٣(  ٩١٫٣٨٩٫٢٣٤  ٤٦٫٧٨٢٫٣٠٥  )٦٢٫٥٥٨٫٩٤٤(  ١٠٩٫٣٤١٫٢٤٩  اإلجمالي في بداية الفترة
              

  )١٧٫٨٠٤٫٨٢٠(  ٦٫٠٥١٫٤٥٠  )٢٣٫٨٥٦٫٢٧٠(  )١٨٫٧٣٢٫٢٥٨(  ١٤٫٢٧٧٫٠٨٨  )٣٣٫٠٠٩٫٣٤٦(  المطالبات التي تمت تسويتھا خالل الفترة
  ١٠٫٤٣٥٫٧٨٠  )٥٫٧٠٧٫٨١١(  ١٦٫١٤٣٫٥٩١  ١٦٫٧٩٢٫٦٠٦  )٤٫٩١١٫١٥٣(  ٢١٫٧٠٣٫٧٥٩  الزيادة في المطلوبات

   -----------------------  ----------------------------- -------------------------- ------------------ -------  ---------------------------  --------------------- ----  

  ٤٣٫٨٣٣٫٤٠١  )٣٩٫٨٤٣٫١٥٤(  ٨٣٫٦٧٦٫٥٥٥  ٤٤٫٨٤٢٫٦٥٣  )٥٣٫١٩٣٫٠٠٩(  ٩٨٫٠٣٥٫٦٦٢  اإلجمالي في نھاية الفترة
  ===========  ============  ===========  ==========  ===========  ==========  
              

  ٤١٫٧٤٦٫٠٩٥  )٣٧٫٩٤٥٫٨٦١(  ٧٩٫٦٩١٫٩٥٦  ٤٢٫٧٠٧٫٢٨٨  )٥٠٫٦٦٠٫٠٠٩(  ٩٣٫٣٦٧٫٢٩٧  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا
  ٢٫٠٨٧٫٣٠٦  )١٫٨٩٧٫٢٩٣(  ٣٫٩٨٤٫٥٩٩  ٢٫١٣٥٫٣٦٥  )٢٫٥٣٣٫٠٠٠(  ٤٫٦٦٨٫٣٦٥  المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلفصاح عنھا

  ------------------ --------  ----------------------------- ---------------------------- ----- ---- ----------------  ---------- ------------------  --------------- ----------  

  ٤٣٫٨٣٣٫٤٠١  )٣٩٫٨٤٣٫١٥٤(  ٨٣٫٦٧٦٫٥٥٥  ٤٤٫٨٤٢٫٦٥٣  )٥٣٫١٩٣٫٠٠٩(  ٩٨٫٠٣٥٫٦٦٢  اإلجمالي في نھاية الفترة
  ===========  ============  ===========  ==========  ===========  ==========  
              

              أقساط التأمين غير المكتسبة
  ٣٨٫٧٤١٫٤١٤  )٣١٫٨٣٢٫٧٨٨(  ٧٠٫٥٧٤٫٢٠٢  ٤٩٫٣٨٤٫١٧٣  )٣٤٫٠٢٣٫٣٨٠(  ٨٣٫٤٠٧٫٥٥٣  اإلجمالي في بداية الفترة

  ----------------------------  ------------------------------ ------------------------- ------------- -----------   ----------------------------  ---- ----- -----------------  

  ٢٢٫٩٠٤٫٧٧١  )٣٣٫٦٧٠٫٨٥٩(  ٥٦٫٥٧٥٫٦٣٠  ٥٢٫٠٤٩٫٦٧٤  )٣٦٫٧٩٧٫٦٧٢(  ٨٨٫٨٤٧٫٣٤٦  الزيادة خالل الفترة
  )٢٢٫٢٣٣٫٢٥٣(  ٣١٫٨٣٢٫٧٨٨  )٥٤٫٠٦٦٫٠٤١(  )٤٩٫٣٨٤٫١٧٣(  ٣٤٫٠٢٣٫٣٨٠  )٨٣٫٤٠٧٫٥٥٣(  المحرر خالل الفترة

  -----------------------------  --------------------------- ----------------------------- ---------------------------   -----------------------  ----------------------------  

  ٦٧١٫٥١٨  )١٫٨٣٨٫٠٧١(  ٢٫٥٠٩٫٥٨٩ ٢٫٦٦٥٫٥٠١ )٢٫٧٧٤٫٢٩٢(  ٥٫٤٣٩٫٧٩٣ الفترةصافي الزيادة خالل
  --------------------- --   -------------------------   -----------------------   ---------------------   ----------------------   ---------------------  
  ---------------------------  ------------------- -----------  ------- ------------------  ---------- --------------  ----------------------------  -------------- -----------  

  ٣٩٫٤١٢٫٩٣٢  )٣٣٫٦٧٠٫٨٥٩(  ٧٣٫٠٨٣٫٧٩١  ٥٢٫٠٤٩٫٦٧٤  )٣٦٫٧٩٧٫٦٧٢(  ٨٨٫٨٤٧٫٣٤٦  اإلجمالي في نھاية الفترة
  ===========  ============  ===========  ==========  ===========  ==========  



١٢ 

  .ع.م.ش رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   بيانات المالية الموجزةحول ال إيضاحات
  )تابع( ٢٠١٣مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في لفترة الثال

  

  النقد واألرصدة المصرفية  .٩
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣ مارس ٣١  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
  درھم  درھم  
      

  ١٥٫٨٣٤  ١٦٫٤٨٢  النقد في الصندوق
   ------ -------   ----- -- ----  

      :األرصدة المصرفية
  ٢٫٦٦٦٫٦٦٢  )١٢٠٫٢٩٦(  سابات الجاريةالح

  ١١٫٥٦١٫٥٤٨  ٢٠٫٦٥٨٫١٠٤  الحسابات تحت الطلب
  ١٦٣٫١٢٠٫٥٤٩  ١٧٧٫٣٣٩٫٦٨٩  الودائع الثابتة

  ---------------------  ---------------------  
  ١٧٧٫٣٤٨٫٧٥٩  ١٩٧٫٨٧٧٫٤٩٧  
  ----------------------  ---------------------  
  ١٧٧٫٣٦٤٫٥٩٣  ١٩٧٫٨٩٣٫٩٧٩  
  ============  ===========  

  

  .يتم االحتفاظ باألرصدة المصرفية لدى مؤسسات مالية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة
  

فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة التجارية في أبوظبي، اإلمارات العربية ) درھم ٣٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٢(درھم  ٣٠٠٫٠٠٠تم رھن ودائع ثابتة بمبلغ 
  .المتحدة

  

ً ٦٪ إلى  ٣: ٢٠١٢(٪ سنوياً ٦٪ إلى ٣الودائع الثابتة لمعدالت فائدة تترواح من  تخضع   ).٪ سنويا
  

  النقد وما يعادله  .١٠
  

مع البنود ذات الصلة في بيان المركز المالي على النحو دية النقد وما يعادله في نھاية الفترة كما ورد في بيان الدفقات النق يمكن مطابقة  
  :التالي

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣ مارس ٣١  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
  درھم  درھم  
      

  ١٧٧٫٣٦٤٫٥٩٣  ١٩٧٫٨٩٣٫٩٧٩  )٩راجع إيضاح (النقد واألرصدة المصرفية 
  )٦٩٫٢٩١٫٤١٦(  )٨٧٫٤١٠٫٨٦٤(  الودائع المصرفية الثابتة ذات فترات استحقاق أكثر من ثالثة أشھر

  )٣٠٠٫٠٠٠(  )٣٠٠٫٠٠٠(  الودائع الثابتة الخاضعة لرھن
   -----------------  ------ ----------  
  ١٠٧٫٧٧٣٫١٧٧  ١١٠٫١٨٣٫١١٥  
  =========  ========  

  

  معامالت األطراف ذات العالقة  .١١
  

تجارية الشركات ذات الصلة بالحكومة شركات  تعتبر. %)٤٧٠٦بنسبة (جزئي من قبل حكومة رأس الخيمة الشركة مملوكة بشكل  تعتبر
  .ة مستقلةتتم إدارتھا بصور

  

معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف  وإبرام المطالباتأعمالھا االعتيادية بتحصيل األقساط وتسديد  سياقتقوم الشركة في 
ال أن شروط ھذه المعامالت  إدارة الشركة وترى .)المعدل( ٢٤م ـفي المعيار المحاسبـي الدولي رق المتضمناألطراف ذات العالقة 

  .الحصول عليھا من أطراف أخرى يمكنعن الشروط التي  لحوظةم بصورة تختلف
  

  :إلى األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن أرصدة الحساب المعني في نھاية فترة التقرير/ فيما يلي المبالغ المستحقة من
  

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣ مارس ٣١  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
  درھم  درھم  

      

  ٥٫٦٧٢٫٧٤٠  ٣٫٩٩٠٫٧٦٨  ئق التأمينالمستحق من حاملي وثا
  ٢٫٣٥٠  ١٫٧٠٠  المستحق إلى حاملي وثائق التأمين

      
  

لم يتم تقديم ضمانات كما لم يتم االعتراف بمصروفات خالل السنة للديون المعدومة . ال تخضع المبالغ القائمة لضمان، وسيتم سدادھا نقداً 
  .ة من األطراف ذات العالقةوالمشكوك في تحصيلھا فيما يتعلق بالمبالغ المستحق



١٣ 

  .ع.م.ش رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   حول البيانات المالية الموجزة إيضاحات
  )تابع( ٢٠١٣مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في لفترة الثال

  
  )تابع(معامالت األطراف ذات العالقة   .١١

  
  المعامالت

  
  :الفترة فيما يلي المعامالت التي أبرمتھا الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل

  مارس ٣١في  المنتھيةالثالثة أشھر  فترة  
  ٢٠١٢   ٢٠١٣    
  )مدققغير (  )غير مدقق(  
  درھم  درھم  

      
  ١٠٫٤٢٦٫٥٨١  ٢٫٥٥٦٫٤٢٨  إجمالي أقساط التأمين
  ١٫٢٩٢  ١٥٫٧٩٢  المطالبات المدفوعة

      
  

  .المتفق عليھا مع اإلدارةيتم تحميل أقساط التأمين على األطراف ذات العالقة وفقاً لألسعار 
  

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٩٥٫٩٦٨  امتيازات قصيرة األجل
  ٢٩٫٠٨٧  ٣٠٫٤١١  امتيازات طويلة األجل

      
  

  االلتزامات الطارئة  .١٢
    ٢٠١٢ديسمبر  ٣١   ٢٠١٣ مارس ٣١  
  )مدقق(  )غير مدقق(  
  درھم  درھم  
      

  ١٠٫٣٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٣٠٠٫٠٠٠  *خطابات ضمان 
  ========  ========  
  

  .تم إصداره لصالح ھيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة )درھم ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٢( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠تتضمن مبلغ * 
  

  ربحية السھم   .١٣
  مارس ٣١ـمنتھية في الفـترة الثالثة أشھر   
  ٢٠١٢   ٢٠١٣   
  )مدققغير (  )غير مدقق(  
  درھم  مدرھ  

      ربحية السھم األساسية
  ١٦٫٣٤٩٫٦٩٦  ١٦٫١٦٢٫٥٧٦  أرباح الفترة

  -----------------  ----- -----------  
  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  عدد األسھم

  -----------------  ------ ----------  
  ٠ .١٦  ٠ .١٦  ربحية السھم األساسية

  -------  ------  
  

  .السھم األساسية والمخففة ربحيةير على لم يكن ھناك أي تأث
  
  توزيعات األرباح  . ١٤

  
بمبلغ ٪ ١٥، وافق المساھمون على توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٢٠١٣أبريل  ٢٤بتاريخ  المنعقدخالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي 

وافق المساھمون أيضاً على ). درھم ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠بمبلغ ٪ ١٥توزيعات أرباح نقدية بنسبة : ٢٠١١( ٢٠١٢درھم لسنة  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠
تم اعتماد توزيعات األرباح لعام ). درھم ١٫١٤٠٫٠٠٠: ٢٠١١(درھم  ١٫١٤٠٫٠٠٠بمبلغ  ٢٠١٢مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة لعام 

ا كمطلوبات وبالتالي لم يتم بيانھ ٢٠١٣مارس  ٣١ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة من قبل المساھمين بعد الفترة المنتھية في  ٢٠١٢
  .ضمن ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة



١٤ 

  .ع.م.ش رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   حول البيانات المالية الموجزة إيضاحات
  )تابع( ٢٠١٣مارس  ٣١ثة أشھر المنتھية في لفترة الثال   

  
  حول القطاعاتمعلومات   .١٥

  
    األعمالقطاعات 

  

تمثل ھذه القطاعات  .االستثماراتالعام والتأمين على  التأمين متمثالن في قطاعقطاعين أعمال اض إدارية إلى يتم تقسيم الشركة ألغر
  .األساس الذي تقوم الشركة بناء عليه بتقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسية

  
أمينات العامة بما في ذلك التأمين ضد الحريق والتأمين البحري والتأمين على يشتمل االكتتاب في أعمال التأمين العامة على كافة أنواع الت

  .الحوادث والتأمينات العامة المتنوعة ضدالسيارات والتأمين 
  

 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة وسندات الملكية الرائجة والودائع ألجل لدى البنوك والعقاراتتشتمل االستثمارات على االستثمارات 
  .االستثمارية واالستثمارات التجارية واألوراق المالية األخرى

  
  ٢٠١٢مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في   ٢٠١٣مارس  ٣١المنتھية في  الثالثة أشھر فترة  
  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
              

  ٦٥٫٦٠٣٫٠٦٧  -  ٦٥٫٦٠٣٫٠٦٧  ٧٩٫١٩٥٫٣٦٠ - ٧٩٫١٩٥٫٣٦٠  القطاعإيرادات
  --------------- ---------------  ----------------   ---------------   -------------   ---------------  

  ١٧٫٧٧٠٫٧٥٣  ١٫٥٩٩٫١٠٣  ١٦٫١٧١٫٦٥٠  ١٧٫٨٣٣٫١٧٥ ٢٫٥١٣٫٠٢٤ ١٥٫٣٢٠٫١٥١  نتائج القطاع
  التكاليف غير المخصصة 

  )١٫٤٢١٫٠٥٧(      )١٫٦٧٠٫٥٩٩(      صافي –
     ----------------       -----------------  

  )١٦٫٣٤٩٫٦٩٦(      ١٦٫١٦٢٫٥٧٦    صافي أرباح الفترة
    -----------------       ----------------  
          
  ٢٢٠١مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٢٠١٣مارس٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  االستثمارات  التأمين  االستثمارات التأمين االستثمارات التأمين 
  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم 
          

  ٤٢٠٫٣٩٩٫٤٧٢  ٢٠٤٫٠٥٥٫٩٠١  ٢١٦٫٣٤٣٫٥٧١  ٤٥٠٫٨٠٢٫٩٤٦ ٢٢١٫٩٦٥٫٦١٤ ٢٢٨٫٨٣٧٫٣٣٢  موجودات القطاع
  ١٥٫٣٦٣٫٣٠٧      ٢١٫٨٧٧٫٨٠٧    الموجودات غير المخصصة

    ----------- ------       -----------------  
  ٤٣٥٫٧٦٢٫٧٧٩      ٤٧٢٫٦٨٠٫٧٥٣    إجمالي الموجودات

     -----------------       -----------------  
  ٢٣٨٫٦١٣٫٧٩٢  -  ٢٣٨٫٦١٣٫٧٩٢  ٢٥٧٫٩٠٩٫٦٩٦ - ٢٥٧٫٩٠٩٫٦٩٦  مطلوبات القطاع

  ٥٫٢٨٨٫٥٨٠      ٣٫٩٢٦٫٢٢٢    المطلوبات غير المخصصة
     -----------------       -- - -- ------------  

  ٢٤٣٫٩٠٢٫٣٧٢      ٢٦١٫٨٣٥٫٩١٨    إجمالي المطلوبات
     -----------------       -----------------  

      
  :التأمينقسام  أفيما يلي ملخص إليرادات الشركة المصنقة حسب غالبية 

  

   ٢٠١٢ مارس ٣١  ٢٠١٣ مارس ٣١  
  )غير مدقق(  )غير مدقق(  
      

  ١٠٫٩٦١٫٥٨٩  ١٠٫١٤٤٫٣٧٧  التأمين على السيارات 
  ١٦٫٨٢٢٫٥٠٣  ١٦٫٤٢٠٫٥٧٥  التأمين البحري والتأمين الجوي

  ١٤٫٠٥٣٫٦٩٣  ٢٥٫٩٩٢٫٣٦٥  الصحيوالتأمين  ماعي على الحياةالتأمين الج
  ٢٣٫٧٦٥٫٢٨٢  ٢٦٫٦٣٨٫٠٤٣  التأمين الھندسي والتأمين ضد الحرائق والحوادث والتأمينات العامة األخرى

   ----------------  ---------------  
  ٦٥٫٦٠٣٫٠٦٧  ٧٩٫١٩٥٫٣٦٠  
  ========  ========  

  

  أرقام المقارنة      .١٦
  

في ھذه البيانات المالية  المتبعةوالسياسات المحاسبية لكي تتوافق مع العرض  ، حيثما يكون مناسباً،تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة
   .المرحلية الموجزة


