
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  ش.م.عشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 
  

  الموجزة  المعلومات المالية المرحلية
    ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  
  



 

  

  ش.م.عشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 
  

  الموجزة المعلومات المالية المرحلية
   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  

  الصفحة  المحتويات
  

  ١  الموجزة مراجعة المعلومات المالية المرحليةحول  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  ٢   المرحلي الموجز بيان المركز المالي
 

  ٣  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
 

   ٤  المرحلي الموجز الدخل الشاملبيان 
  

  ٥  لمرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق المساھمين ا
 

  ٦  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 

  ٢١ - ٧  الموجزة المعلومات المالية المرحليةحول إيضاحات 
 
  
  







٣ 

  ش.م.عشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 
  

  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في أشھر  الستةلفترة 

  

    

  )ة(غير مدقق
أشھر  الثالثةفـــترة 
  في المنتھية

  ٢٠١٥يونيو  ٣٠ 

  )ة(غير مدقق
    الثالثةفـترة 
  في المنتھيةأشھر 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠

  )ة(غير مدقق
فـــترة الستة أشھر 

  في المنتھية
  ٢٠١٥يونيو  ٣٠ 

  )ة(غير مدقق
أشھر الستة فـترة 
  في المنتھية

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠
  درھم  درھم  درھم  درھم  اإليضاح  
            

  ١٥٣٫٠٩١٫٩٧٧  ٢٠٥٫٩١٤٫٥١٥  ٧٦٫٥٠٥٫٥٤٧  ١٢٣٫٨٥١٫٩٩٨    إجمالي أقساط التأمين 
  ناقصاً: أقساط التأمين المتنازل عنھا لشركات

  )٥٠٫٨٥٦٫٢٦١(  )٧٥٫٦٣٦٫٧٢٢(  )٢٣٫٦٠٠٫٨٩٠(  )٥١٫٦٦٩٫١٥٢(    إعادة التأمين 
     -----------------   -----------------   -----------------   -----------------  

  ١٠٢٫٢٣٥٫٧١٦  ١٣٠٫٢٧٧٫٧٩٣  ٥٢٫٩٠٤٫٦٥٧ ٧٢٫١٨٢٫٨٤٦    صافي أقساط التأمين المحتجزة
  ٢٦٫٣٤٠٫١٧٨(  )١٨٫٧٢٠٫٥٧٩(  )١٧٫٤٩١٫٣٧٩(  )١٣٫٤٩١٫٧٩٠(  ١-١١  غير المكتسبة صافي التغير في احتياطي أقساط التأمين

     -----------------   -----------------   -----------------   -----------------  
  ٧٥٫٨٩٥٫٥٣٨  ١١١٫٥٥٧٫٢١٤  ٥٣٫٤١٣٫٢٧٨  ٥٨٫٦٩١٫٠٥٦    صافي أقساط التأمين 

     -----------------   -----------------   ----- ------------   -----------------  
  )٩١٫٩٤٠٫٧٩٠(  )٨١٫٥٣٦٫٤٢٠(  )٤٠٫٣٦٢٫١٠٦(  )٤١٫٥٧٠٫٨٥٨(  ١-١١  إجمالي المطالبات المتكبدة

  ٣٦٫٦٠٤٫٨٣٦  ١٥٫٥٨٣٫٥٥٧  ٥٫٩١٤٫٠٦٧  ٢٫٥٦٥٫٠٧٣  ١-١١  مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين
    ------------------  ------- ----------   ----- -----------   -----------------  

  )٥٥٫٣٣٥٫٩٥٤(  )٦٥٫٩٥٢٫٨٦٣(  )٣٤٫٤٤٨٫٠٣٩(  )٣٩٫٠٠٥٫٧٨٥(    صافي المطالبات المتكبدة 
     ------------------   --------- --------   ----------------   -----------------  

  ٤٫٨٥٥٫٢٩٠  ٤٫٧٤٤٫٥٥٦  ٢٫٤٣٩٫٩٠٦  ٢٫٦٦٨٫٤٢٥    إجمالي العموالت المكتسبة
  )٩٫٤٨٨٫٦٦٩(  )١٥٫٦٦١٫٣٨٣(  )٤٫٤٧٤٫٨٩٣( )٩٫٠٦٩٫١٠٢(    اً: العموالت المتكبدةناقص

    ------------------   -------- ---------   ----------------   -----------------  
  )٤٫٦٣٣٫٣٧٩(  )١٠٫٩١٦٫٨٢٧( )٢٫٠٣٤٫٩٨٧()٦٫٤٠٠٫٦٧٧(    صافي العموالت المتكبدة

     -----------------  -------------- ---   -----------------   -----------------  
  ١٥٫٩٢٦٫٢٠٥  ٣٤٫٦٨٧٫٥٢٤  )١٫٠٦٩٫٧٤٨(  ١٣٫٢٨٤٫٥٩٤    التأمين / (خسائر)رباحإجمالي أ

  )١٠٫٤٥٣٫٥٨٦(  )١٣٫٩٠١٫٨٣٥(  )٧٫٢٤٧٫١٥٩(  )٧٫٥١٤٫٨٥٠(  ١٥  المصروفات العمومية واإلدارية المتعلقة بأنشطة التأمين
     ------------ -----  ----------- ------   -----------------   -----------------  

  ٥٫٤٧٢٫٦١٩  ٢٠٫٧٨٥٫٦٨٩  )٨٫٣١٦٫٩٠٧(  ٥٫٧٦٩٫٧٤٤    التأمين / (خسائر)صافي أرباح
  ١٫٤٥٨٫٨٤٤  ١٫٦٤٣٫٨٧٣  ٤١٫٨٨٤  ٨٠٤٫١٢٢  ١٦  إيرادات االستثمار 
  ٢٫٤٨٨٫٦٣٧  ١٫٩٨٨٫٠٧٣  ١٫٤١٣٫٢٦٧  ٩٨٦٫٩٧٤  ١٦  اإليرادات األخرى

  )٣٫٤٨٤٫٥٢٩(  )٤٫٦٣٣٫٩٤٥(  )٢٫٤١٥٫٧٢٠(  )٢٫٥٠٤٫٩٥٠(  ١٥  دارية غير المخصصةالمصروفات العمومية واإل
    --------------- ---------------   -----------------   -----------------  

  ٥٫٩٣٥٫٥٧١  ١٩٫٧٨٣٫٦٩٠  )٩٫٢٧٧٫٤٧٦(  ٥٫٠٥٥٫٨٩٠    الفترة / (خسائر)أرباح
    ========  ========  ========  =========  
            

  ٠. ٠٥  ٠. ١٨  )٠. ٠٨(  ٠. ٠٥  ٢١  السھم  / (خسارة)ربحية
    ====  ====  ====  ====  
  
  الموجزة. المعلومات المالية المرحليةال يتجزأ من ھذه  جزءاً  ٢١إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
   .١مدرج على الصفحة  الموجزةمراجعة المعلومات المالية المرحلية إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 

  

  
  
  
  



٤ 

  ش.م.عشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 
  

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز 
   ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في  أشھر الستةلفترة 

  

  

  )ة(غير مدقق
أشھر  الثالثةفـــترة 

  في المنتـــــــــھية
 ٢٠١٤يونيو٣٠

  )ة(غير مدقق
    الثالثةفـترة 
  في المنتھيةأشھر 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  )ة(غير مدقق
فـــترة الستة أشھر 

 ٣٠ في المنتھية
  ٢٠١٤يونيو 

  )ة(غير مدقق
أشھر الستة فـترة 

  في المنتــــــــھية
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  درھم  درھم  درھم درھم  
          
  ٥٫٩٣٥٫٥٧١  ١٩٫٧٨٣٫٦٩٠  )٩٫٢٧٧٫٤٧٦(  ٥٫٠٥٥٫٨٩٠  الفترة / (خسائر) أرباح 

          
          دات الشاملة األخرى اإليرا 

         
         :األرباح أو الخسائر إلىتم إعادة تصنيفھا ستالبنود التي 

         
  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  )٤٫٧٤٨٫٠٩٨( -٢٨٢٫١٠٦ المتاحة للبيعلألوراق الماليةصافي التغير في القيمة العادلة 

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

  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  )٤٫٧٤٨٫٠٩٨(  - ٢٨٢٫١٠٦  للفترة الشاملة األخرى إجمالي اإليرادات/ (الخسائر)
  --------- ------ ---------------   ---------- -----  ---------------  

  ١٢٫٠١٠٫٩٥٧  ١٥٫٠٣٥٫٥٩٢  )٩٫٢٧٧٫٤٧٦( ٥٫٣٣٧٫٩٩٦  للفترةالشاملة  / (الخسائر)اإليراداتإجمالي 
 ======== ========  ========= ======== 
  
  الموجزة. المعلومات المالية المرحليةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢١إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
   .١مدرج على الصفحة  مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 
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  ش.م.عشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 
  

  مين المرحلي الموجز (غير مدقق) بيان التغيرات في حقوق المساھ
        ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة  

  االحتياطي الخاص  االحتياطي القانوني   رأس المال  

  التغيرات المتراكمة 
  فـــي القيمة العادلة 

ـمـالية لألوراق الــــ
  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  الـــــــــمتاحة للبيع

  درھم   درھم   درھم   درھم  درھم  درھم   
              

  ٢٢٣٫٢١٥٫٨٥٧  ٤٩٫٥١٥٫٦٦٩  ١٧٫٦٢٦٫٦١٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
   ----------------- ---  ------------ -------  ------------ -------   ------------- -----  ----------- --------  -------- ----- --------  

  )٧٫٨٤٨٫٦٤٦(  )١٫٩٢١٫٥٣٣(  )٥٫٩٢٧٫١١٣(  -  -  -  للبيع  ةتأثير إعادة تصنيف شركة زميلة إلى متاح
  )٤٫١٩٦٫٣٥٢(  )٤٫١٩٦٫٣٥٢(  -  -  -  -  تأثير التغير في السياسة المحاسبية

  ٢١١٫١٧٠٫٨٥٩  ٤٣٫٣٩٧٫٧٨٤  ١١٫٦٩٩٫٤٩٧  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ه)(ُمعاد بيان ٢٠١٤يناير  ١الرصيد كما في 
  ----------------- ---  ------------ -------  ------------ -------   ------------- -----  ----------- --------   ------------- --------  

              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ٥٫٩٣٥٫٥٧١  ٥٫٩٣٥٫٥٧١  -  -  -  -  يانھا)(ُمعاد ب أرباح الفترة

              للفترة اإليرادات الشاملة األخرى
  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  -  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  -  -  -  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

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

  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  -  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  -  -  - إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
  ----------------- ---  ------------ -------  ------------ -------   ------------- -----  ----------- --------  ----------- --------  

  ١٢٫٠١٠٫٩٥٧  ٥٫٩٣٥٫٥٧١  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ----------------- ---  ------------ -------  ------------ -------   ------------- -----  ----------- --------   ----------------- --  

              المعامالت مع مالكي الشركة، المسجلة مباشرًة ضمن حقوق الملكية
  )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )١٩توزيعات األرباح (راجع إيضاح 

  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت
  ------------- ---------  -------------------- -------------------- ------------ --------  ------------ --------  -------------- ---------  

  ٢١١٫٨٨١٫٨١٦  ٢٨٫٠٣٣٫٣٥٥  ١٧٫٧٧٤٫٨٨٣ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ بيانھا)(ُمعاد٢٠١٤يونيو٣٠كما في
  ============  =========== =========== ===========  ===========  =============  
          

  ٢٢٦٫٠١٤٫٣٠٢  ٣٦٫٥٤٩٫١٥٧  ١٩٫٦٠٤٫٠٤٢  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٩٫٨٦١٫١٠٣  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  ----------------- ---  ------------ -------  ------------ -------   ------------- -----  ----------- --------   ------------- --------  

              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ١٩٫٧٨٣٫٦٩٠  ١٩٫٧٨٣٫٦٩٠  -  -  -  -  أرباح الفترة

              للفترة اإليرادات الشاملة األخرى
  )٤٫٧٤٨٫٠٩٨(  -  )٤٫٧٤٨٫٠٩٨(  -  -  -  في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع صافي التغير

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

  )٤٫٧٤٨٫٠٩٨(  -  )٤٫٧٤٨٫٠٩٨(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
  ----------------- ---  ------------ -------  ------------ -------   ------------- -----  ----------- --------   ------------- -----  

  ١٥٫٠٣٥٫٥٩٢  ١٩٫٧٨٣٫٦٩٠  )٤٫٧٤٨٫٠٩٨(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ----------------- ---  ------------ -------  ------------ -------   ------------- -----  ----------- --------   ------------- -----  

              المعامالت مع مالكي الشركة، المسجلة مباشرًة ضمن حقوق الملكية
  )١١٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١١٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  - )١٩توزيعات األرباح (راجع إيضاح 

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

  ٢٣٠٫٠٤٩٫٨٩٤  ٤٥٫٣٣٢٫٨٤٧  ١٤٫٨٥٥٫٩٤٤  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٩٫٨٦١٫١٠٣  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٥ يونيو ٣٠كما في 
  ============  ===========  ===========  ===========  ===========  =============  

  الموجزة. المعلومات المالية المرحليةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢١إلى  ٧اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  تشكل
  

  . ١مدرج على الصفحة  مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزةحول إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 



٦ 

  ش.م.عشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 
  

  النقدية المرحلي الموجز بيان التدفقات 
    ٢٠١٥ يونيو ٣٠المنتھية في أشھر  الستةلفترة 

  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
  لفترة الستة أشھر   لفترة الستة أشھر     
 الــــــــــــمنتھية في  الـــــــــــمنتھية في  

   ٢٠١٤يونيو  ٣٠     ٢٠١٥يونيو  ٣٠    
  درھم   درھم   اإليضاح  
  ھا)(ُمعاد بيان      

        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٥٫٩٣٥٫٥٧١  ١٩٫٧٨٣٫٦٩٠    أرباح الفترة
        تسويات لـ:

  ٤٢٢٫٢٠٣  ٥٤٩٫٠٦٩    استھالك الممتلكات والمعدات
  ١٢٣٫٣٦٥  ٩٨٫٧٠٥    استھالك عقارات استثمارية

  ٣٧٥٫٦٦١  ٦١٨٫٧٩٠    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  )٦٥٧٫٥٧٤(  )٢٢٩٫٥٨٢(    ن موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرخسائر غير محققة م

  )٧٥٫٨١٧(  )٧٤٫٥٧٨(    اإليرادات من العقارات االستثمارية
  )٢٫١٨٩٫٧٥٠(  )١٫٨٣١٫٦٥٥(    إيرادات الفائدة

  )٧٢٥٫٤٥٣(  )١٫٣٣٩٫٧١٢(    إيرادات توزيعات األرباح
  ١٫٣٠٠٫٠٠٠  ١٫٣٠٠٫٠٠٠    تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

  -  )٥٧٫٠٧٧(    األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
     ----------------   ----------------  
    ٣٫٢٠٨٫٢٠٦  ١٧٫٨١٧٫٦٥٠  
        

  )٢٣٫٤٣٧٫٣٩٥(  )٢٦٫٤٥١٫٥٩٤(    التغير في موجودات عقود إعادة التأمين
  ٥٣٫٨٧٧٫١٦٦  ٤٦٫٩٢٨٫٦٢٣    التغير في مطلوبات عقود التأمين

  )٥٢٫٥٣٠٫٨٦٩(  )٣٧٫٤٨٣٫٦٤٨(    ر في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرىالتغي
  )٣٫٣١١٫٢٧٠(  ٤٠٫٣٥٦٫٩٤٤    التغير في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  )٢٥٣٫٨٠٣(  )٩٧٥٫٣٣٤(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين
    -----------------  -----------------  

  )٢٢٫١٤٨٫٠١٧(  ٤١٫١٩٢٫٦٤١    النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة التشغيلية صافي
    -----------------  -----------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٣٥٤٫١٠٠(  )١٫٠٩٥٫٩٣٩(    شراء ممتلكات ومعدات

  ٥٧٧  ١٣٨٫٧٥٠    المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ٧٥٫٨١٧  ٧٤٫٥٧٨    يرادات من العقارات االستثماريةاإل

  ٢٫٤٩٧٫٣٢١  ٢٫٤٨٢٫٨٧٠    الفائدة المستلمة
  ٧٢٥٫٤٥٣  ١٫٣٣٩٫٧١٢    توزيعات األرباح المستلمة

  ١٫٤٠٠٫٠٠٠  -    توزيعات األرباح من شركة زميلة
  )٤٩٫٩٨٥٫٨٢٧(  ٢٫٢٥٣٫١٣٢    التغير في الودائع الثابتة لدى بنوك تستحق بعد ثالث أشھر

    -----------------  -----------------  
  )٤٥٫٦٤٠٫٧٥٩(  ٥٫١٩٣٫١٠٣    صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة االستثمارية

    -----------------  -----------------  
        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  )٤٫٦٢٧٫٧٩٥(  )١٠٫١٧٠٫١٣٨(   توزيعات األرباح المدفوعة
  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(    آت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعةمكاف

     ----------------   ----------------  
  )٥٫٩٢٧٫٧٩٥(  )١١٫٤٧٠٫١٣٨(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

        
  )٧٣٫٧١٦٫٥٦٩(  ٣٤٫٩١٥٫٦٠٦    صافي الزيادة/ (النقص) في النقد وما يعادله

        

  ١٤١٫٨٤٧٫٤٩٢  ٨٣٫٣٤٢٫٧١٢    في بداية الفترة النقد وما يعادله
     ----------------   ----------------  

  ٦٨٫١٣٠٫٩٢٣  ١١٨٫٢٥٨٫٣١٨  ١٠ النقد وما يعادله في نھاية الفترة
    =========  =========  

  

  الموجزة. ليةالمعلومات المالية المرحجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢١إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

  .١مدرج على الصفحة  مراجعة المعلومات المالية المرحليةحول إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
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  ش.م.عشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 
  

   الموجزة المعلومات المالية المرحليةحول  إيضاحات
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةلفترة 

  
  الرئيسية  ألنشطةالوضع القانوني وا  ١

  
رأس الخيمة بموجب  في إمارة ةشركة مساھمة عامك("الشركة")  رأس الخيمة – ش.م.عشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  تم تأسيس

ديسمبر  ٧الصادر بتاريخ  ١٠المرسوم األميري رقم والمعدل بموجب  ١٩٧٤ديسمبر  ١٥الصادر بتاريخ  ٢٠المرسوم األميري رقم 
مد القاسمي، حاكم إمارة بن مح من قبل صاحب السمو الشيخ صقر ١٩٩٧أبريل  ٥بتاريخ  الصادر ٣وم األميري رقم والمرس ١٩٨٥

بشأن  ٢٠٠٧لسنة  )٦(القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم . تخضع الشركة ألحكام والمناطق التابعة لھا ةرأس الخيم
الشركة في سجل شركات التأمين لدى ھيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم قيد . تم اتأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمالھ

  ، اإلمارات العربية المتحدة.رأس الخيمة، ٥٠٦لشركة ھو ص.ب. المسجل للمكتب اعنوان . إن ٧
  

ى الحياة والتأمين على االدخار وتكوين األموال. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في ممارسة كافة أنواع التأمين بما في ذلك التأمين عل
  تزاول الشركة أنشطتھا من خالل مكتبھا الرئيسي القائم في رأس الخيمة، فضالً عن مكاتب الفرع في دبي وأبوظبي. 

  
  السياسات المحاسبية الھامة حول ملخص   ٢
  
    أساس اإلعداد   أ)

  
ً  ةالموجز المعلومات المالية المرحليةتم إعداد ھذه  ھذه . ال تشتمل لمالية المرحلية""التقارير ا ٣٤رقم  المحاسبي الدولي لمعيارل وفقا

ً بشكل كامل،  للبيانات المالية السنوية الالزمةعلى كافة المعلومات الموجزة  المعلومات المالية المرحلية إلى جنب مع  ويتعين قراءتھا جنبا
  ر المالية الدولية.م إعدادھا وفقاً لمعايير التقاريفي ذلك التاريخ، والتي ت لسنة المنتھيةول ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ فيكما  المدققةالبيانات المالية 

  
  أساس القياس  ب)

  
  : لتكلفة التاريخية باستثناء ما يليا وفقاً لمبدأالموجزة  المعلومات المالية المرحليةتم إعداد ھذه 

  
  ؛والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة ،خسائرالوادلة من خالل األرباح دوات المالية بالقيمة العاأل )١
 .والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة ،الموجودات المالية المتاحة للبيعو )٢
  

  السياسات المحاسبية الھامة  ج)
  

 البياناتداد الموجزة تتوافق مع تلك السياسات المطبقة عند إع المعلومات المالية المرحليةإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد ھذه 
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١ للسنة المنتھية في شركةللالمدققة  المالية

  
  المركز المالي أو األداء المالي للشركة خالل الفترة.  ىتأثير علفسيرات الجديدة والمعدلة لم يكن لتطبيق المعايير والت

  
  ير في السياسة المحاسبيةغالت
  

ً تغيير ا٢٠١٥يناير  ١في  بالتأمينات باإليرادات من عقود التأمين الخاصة  باالعترافلسياسة المحاسبية الخاصة ، قررت الشركة طوعا
وذلك من خالل تأجيل مكتسبة) من عقود التأمين القساط األيرادات (اإلالعامة. قبل تغيير السياسة المحاسبية، قامت الشركة باالعتراف ب

من أقساط التأمين السنوية الخاصة  ٪٢٥اء التأمين البحري والذي تم تأجيل من أقساط التأمين السنوية كأقساط غير مكتسبة باستثن ٪٤٠
تم االعتراف باإليرادات حيث به. أدى التغير في السياسة المحاسبية خالل السنة الحالية إلى االعتراف بأقساط مكتسبة على أساس تناسبي 

  من عقد التأمين على مدى فترة وثيقة التأمين.
  

حول األداء والمركز المالي للشركة التخاذ  معلومات موثوقة وذات صلة بشكل أكبر يوفرغير في السياسة المحاسبية ترى اإلدارة أن الت
زة حيث أنھا تعترف باإليرادات بصورة دقيقة على مدى فترة جومالقرارات االقتصادية من قبل مستخدمي المعلومات المالية المرحلية ال

المالية المرحلية  حول ھذه المعلومات ١٢. يتم في اإليضاح التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي قامت الشركة بتطبيق عقد التأمين.
  الموجزة بيان تأثير التغير في السياسة المحاسبية. 

  
تياطيات على المنتھية. يتم احتساب االحغير  في نھاية فترة التقرير، تم تقديم نسبة من صافي األقساط المحتجزة لتغطي نسبة من المخاطر

  ي.بمتطلبات االحتياط احتفاظ الشركةمع بواسطة اكتواري مستقل أساس تناسبي 
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  ش.م.عركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  (تابع) إيضاحات
  

  (تابع) ملخص حول السياسات المحاسبية الھامة   ٢
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  ج)
  

  األخرى ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة
  

طريقة الفائدة  يتم االعتراف بذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة، ويتم قياسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام
ى أن الشركة الفعلية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمة. يتم رصد مخصص النخفاض قيمة الذمم المدينة عندما يكون ھناك دليل موضوعي عل

ً لشروط الذمم المدينة األصلية. إن األزمات المالية الحادة للمدين واحتمالية  لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا
ثل قيمة لإلفالس أو إعادة ھيكلة مالية والتعثر أو التأخر عن السداد تـُعُد مؤشرات على انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية. تتم هتعرض

  المخصص في الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي. 
  

يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل من خالل استخدام حساب المخصص ويتم االعتراف بقيمة الخسائر في األرباح أو الخسائر ضمن 
فات العمومية واإلدارية". عندما تكون الذمم المدينة التجارية غير قابلة للتحصيل، يتم شطبھا مقابل حساب المخصص للذمم "المصرو

بيان األرباح أو  ضمنالمصروفات التشغيلية األخرى  المدينة التجارية. يتم خصم المبالغ المستردة الالحقة من المبالغ المشطوبة سابقاً من
 ات الشاملة األخرى.الخسائر واإليراد

 
 ذمم عقود التأمين وإعادة التأمين المحتفظ بھا

 
ن ُتصدر الشركة عقود يتم بموجبھا تحويل مخاطر أعمال التأمين في فئة أعمال التأمين العامة. تتألف فئة أعمال التأمين العامة من التأمي

التأمينات الحريق و والتأمين ضد والتأمين الھندي ن على السياراتوالتأميالبحري والتأمين الجوي والتأمين على الحياة والتأمين الصحي 
  العامة المتنوعة

  
يتم بيان جزء األقساط المستلمة من كإيرادات (أقساط مكتسبة) بصورة تناسبية على مدى فترة التغطية التأمينية. يتم االعتراف باألقساط 

بيان األقساط قبل على أنھا التزام أقساط غير مكتسبة. يتم بيان المركز المالي ريخ العقود السارية التي تتعلق بالمخاطر غير المنتھية في تا
  خصم العموالت.

  
عند تكبدھا بناًء على االلتزام المقدر للتعويضات المستحقة  األرباح أو الخسائريتم تحميل مصروفات تسوية الخسائر والمطالبات على بيان 

عن أحداث وقعت حتى تاريخ  الناتجةتسوية المطالبات المباشرة وغير المباشرة  تكاليفوفات على المصر تلكتشتمل  عقود التأمين.لحاملي 
يتم  ، حيثھا مقابل المطالبات غير المدفوعة. ال تقوم الشركة بتخفيض التزاماتاإلبالغ عنھا إلى الشركةبيان المركز المالي، حتى لو لم يتم 

والتحليل اإلحصائي التي تم إبالغ الشركة بھا مدفوعة باستخدام مدخالت تقييم الحاالت الفردية تقدير االلتزامات مقابل المطلوبات غير ال
  .عنھا اإلبالغللمطالبات المتكبدة التي لم يتم 

  
و فيما يتعلق بالعقود التي أبرمتھا الشركة مع شركات إعادة تأمين أخرى والتي يتم بموجبھا تعويض الشركة عن الخسائر المتعلقة بعقد أ

  أكثر من العقود المصدرة من قبل الشركة والتي تفي بمتطلبات تصنيف عقود التأمين، يتم تصنيفھا على عقود إعادة تأمين محتفظ بھا.
  

تضمن إن االمتيازات التي تستحقھا الشركة بموجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بھا، يتم االعتراف بھا على أنھا موجودات إعادة تأمين. ت
من شركات إعادة التأمين (المصنفة ضمن ذمم العقود المدينة والذمم المدينة األخرى)،  ةجودات األرصدة قصيرة األجل المستحقتلك المو
حصة إعادة التأمين من إجمالي المطالبات القائمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنھا والتي تتوقف على وكذلك 

ات المتوقعة التي تنشأ بموجب العقود ذات الصلة الخاضعة للتأمين. يتم قياس المبالغ القابلة لالسترداد من أو المستحقة المطالبات واالمتياز
ادة إلى شركات إعادة التأمين بصورة متسقة مع المبالغ المرتبطة بعقود التأمين الُمعاد تأمينھا ووفقاً للشروط الخاصة بكل عقد من عقود إع

التزامات إعادة التأمين بصورة أساسية في األقساط مستحقة الدفع مقابل عقود إعادة التأمين ويتم االعتراف بھا كمصروفات التأمين. تتمثل 
  بصورة تناسبية على مدى فترة التغطية التأمينية.

 
 يشير موضوعي دليل ھناك انك حال في. سنوية ربع بصورةبھا مقابل انخفاض القيمة  الخاصةموجودات إعادة التأمين  بتقييم الشركة تقوم
إلى قيمتھا القابلة  التأميننخفاض القيمة، تقوم الشركة بتخفيض القيمة الدفترية لموجودات إعادة موجودات إعادة التأمين ال تعرض إلى

قيمة  فاضانخعلى  لموضوعيالدليل ا إن. األرباح أو الخسائرلالسترداد، ومن ثم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان 
على البيانات الملحوظة التي تسترع انتباه الشركة حول أحدث مثل الصعوبات المالية أو مخالفة العقد أو يشتمل موجودات إعادة التأمين 

  من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إجراء إعادة ھيكلة مالية أخرى. يكون
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  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  )(تابع إيضاحات
 

  (تابع) ملخص حول السياسات المحاسبية الھامة  ٢
   

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   )د
  

معامالت الشركة بھذه  غالبيةحيث تتم  )"الدرھم"( الموجزة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة المعلومات المالية المرحليةھذه  يتم عرض
   العملة.

  
  حكام استخدام التقديرات واأل  ھـ)

  

ً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات  إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا
د تختلف قالمحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.  واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات

  ائج الفعلية عن تلك التقديرات.النت
  

يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم . تتم بصورة مستمرة مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا
  فيھا تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.

  

تطبيق السياسات المحاسبية  عندالموجزة، فإن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة  لية المرحليةالمعلومات الماعند إعداد ھذه 
 ٣١كما في المدققة للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات كانت ھي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على البيانات المالية 

  التاريخ. وللسنة المنتھية في ذلك ٢٠١٤ديسمبر 
  

  إدارة المخاطر المالية   ٣
  

ديسمبر  ٣١كما في المدققة إن أھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى الشركة تتوافق مع تلك الُمفصح عنھا في البيانات المالية 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٤

  
  القياس المرحلي   ٤

  

ً لطبيعة أعمال الشركة يتم تحقيق اإلي . تم إعداد ھذه ةرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بأي شكل من أشكال الموسميوفقا
الموجزة على أساس مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس  المعلومات المالية المرحلية

  كمستلمة أو مدفوعة على مدار السنة. 



١٠ 

 

  ش.م.ع للتأمينرأس الخيمة الوطنية شركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  
  والمطلوبات المالية المالية تصنيفات وفئات الموجودات  ٥

  

  :يوضح الجدول المبين أدناه تصنيف كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية
  

  (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠في 
  

القيمة العادلة من   الموجودات المالية
خــالل األرباح أو 

 ـــــــخسائرالــــــــ
  الــــــمتاحة 
  للــــــــــبيع

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٤٢٫٠٢٤٫٥٤٨  ٤٫٧١٠٫٤٠٦  األوراق المالية االستثمارية
  ٢٢٫٥٦٢٫٤٩٥  ٢٢٫٥٦٢٫٤٩٥  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ٥٣٫١٩٩٫٢٧٣  ٥٣٫١٩٩٫٢٧٣  -  -  حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية
  ٢٠٨٫٤٦٦٫٣٩٠  ٢٠٨٫٤٦٦٫٣٩٠  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

  ------------ --  ------------- ---  ------------------  ------------------  
  ٥٤٤٫٦٧٠٫٣١٢  ٤٩٧٫٩٣٥٫٣٥٨  ٤٢٫٠٢٤٫٥٤٨  ٤٫٧١٠٫٤٠٦  
  ========  =========  ==========  ==========  

          المطلوبات المالية
          

  ١٠٥٫٧٦٥٫٨٦٩  ١٠٥٫٧٦٥٫٨٦٩  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  ٨٦٫٥٠٠٫٠٢٢  ٨٦٫٥٠٠٫٠٢٢  -  -  المطالبات القائمة

  ----------- ---   ------------   --------- ---------  ------------------  
  -  -  ١٩٢٫٢٦٥٫٨٩١  ١٩٢٫٢٦٥٫٨٩١  
  ========  =======  ==========  ==========  
  

  (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  

القيمة العادلة من   الموجودات المالية
خــالل األرباح أو 
  الـــــــــــــــخسائر

  الــــــمتاحة 
  للــــــــــبيع

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٥٤٫٩٦٠٫٦٧٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  األوراق المالية االستثمارية
  ١٨٥٫٧٣٠٫٠٦٣  ١٨٥٫٧٣٠٫٠٦٣  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩  ٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩  -  -  حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية
  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

   -------------  ---------------  -----------------  -----------------  
  ٤٨٠٫٦٩٥٫٣٠٧  ٤٢٩٫٤٤١٫٨٣٧  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  
  =======  ========  =========  =========  

          المطلوبات المالية
          

  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٣  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٣ - - ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  -  -  المطالبات القائمة

  -----------   ------------  -----------------   ----------------  
  -  -  ١٥٠٫٤٠٧٫٦٦١  ١٥٠٫٤٠٧٫٦٦١  
  ======  =======  =========  =========  
  

  



١١ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  الممتلكات والمعدات  ٦

  
  أثاث

  اإلجمالي  أجھزة كمبيوتر  سيارات  معدات مكتبية  وتجھيزات 
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  

            التكلفة
  ٥٫٨٥٧٫٩٤٥  ١٫٨٩٧٫٠٤٤  ٩٣٩٫٤٩٩  ٤٥٧٫٩٩٥  ٢٫٥٦٣٫٤٠٧  ٢٠١٤يناير  ١في 

  ١٫٢٤٢٫٤٤٠  ٢٦٦٫٩٥٢  ٩٥٫١٥٠  ١٨٧٫٨٧٨  ٦٩٢٫٤٦٠  اإلضافات 
  )٥٨٫٠١٣(  -  )٤٩٫٠٠٠(  -  )٩٫٠١٣(  االستبعادات/ المشطوبات

   --------------   ------------   ------------   --------------   -------------  
  ٧٫٠٤٢٫٣٧٢  ٢٫١٦٣٫٩٩٦  ٩٨٥٫٦٤٩  ٦٤٥٫٨٧٣  ٣٫٢٤٦٫٨٥٤  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

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

  ٧٫٠٤٢٫٣٧٢  ٢٫١٦٣٫٩٩٦  ٩٨٥٫٦٤٩  ٦٤٥٫٨٧٣  ٣٫٢٤٦٫٨٥٤  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ١٫٠٩٥٫٩٣٩  ١٩٧٫٥٦٥  ٤٦٫٨١٥  ٩٨٫٣٧٦  ٣٣٨٫١٨٣  اإلضافات 

  )٢٩٩٫٣٨١(  -  )٢١٧٫٠٠٠(  -  )٨٢٫٣٨١(  االستبعادات/ المشطوبات
   ---------- ----  -------- ----   ------------   --------------  ----------- --  

  ٧٫٨٣٨٫٩٣٠  ٢٫٣٦١٫٥٦١ ١٫٢٣٠٫٤٦٤  ٧٤٤٫٢٤٩  ٣٫٥٠٢٫٦٥٦  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 
  ----------- ---  ------ ------   ------------   --------------  --------- ----  
            

            االستھالك 
  ٣٫٤٣٩٫٨٨٩  ١٫١٥٩٫٦٣٦  ٦١٩٫٥٠١  ٢١٠٫٢٠٩  ١٫٤٥٠٫٥٤٣  ٢٠١٤يناير  ١في 

  ٩٢١٫٢٤٠  ٢٦٢٫٦٩٥  ١١٥٫٣٩٠  ٩٨٫٨٩٧  ٤٤٤٫٢٥٨  المحمل على السنة  
  )٥٧٫٤٣٧(  -  )٤٩٫٠٠٠(  -  )٨٫٤٣٧(  االستبعادات/ المشطوبات

   --------------  -----------   ------------   -------------   -------------  
  ٤٫٣٠٣٫٦٩٢  ١٫٤٢٢٫٣٣١  ٦٨٥٫٨٩١  ٣٠٩٫١٠٦  ١٫٨٨٦٫٣٦٤  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

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

  ٤٫٣٠٣٫٦٩٢  ١٫٤٢٢٫٣٣١  ٦٨٥٫٨٩١  ٣٠٩٫١٠٦  ١٫٨٨٦٫٣٦٤  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ٥٤٩٫٠٦٩  ١٤٧٫١٨٧  ٦٣٫١٥٥  ٦٤٫٨٢٤  ٢٧٣٫٩٠٣    للفترةالمحمل على 

  )٢١٧٫٧٠٨(  -  )١٣٥٫٣٢٧(  -  )٨٢٫٣٨١(  االستبعادات/ المشطوبات
  ------ --------  -----------   ------------  ------- ------  ----- --------  

  ٤٫٦٣٥٫٠٥٣  ١٫٥٦٩٫٥١٨  ٦١٣٫٧١٩  ٣٧٣٫٩٣٠  ٢٫٠٧٧٫٨٨٦  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 
   --------------  -- ---------   ------------  ------ -------  -------------  

        

            القيم الدفترية
        

  ٢٫٧٣٨٫٦٨٠  ٧٤١٫٦٦٥  ٢٩٩٫٧٥٨  ٣٣٦٫٧٦٧  ١٫٣٦٠٫٤٩٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  ========  ======  ======  ======  =======  

  ٣٫٢٠٣٫٨٧٧  ٧٩٢٫٠٤٣  ٦١٦٫٧٤٥  ٣٧٠٫٣١٩  ١٫٤٢٤٫٧٧٠  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 
  ========  ======  ======  ======  ========  

  



١٢ 

 

  ش.م.ع س الخيمة الوطنية للتأمينرأشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  العقارات االستثمارية  ٧
  اإلجمالي  المباني  األرض  
  درھم   درھم  درھم 

        التكلفة
  ١٠٫٢٠٠٫٢٣٠  ٦٫٧٠٠٫٢٣٠  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٤يناير  ١في 

  )١٫٣٦٧٫٦٦٦(  )١٫٣٦٧٫٦٦٦(  -  االستبعادات/ المشطوبات
   --------------  ---------------  ---------------  

  ٨٫٨٣٢٫٥٦٤  ٥٫٣٣٢٫٥٦٤  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
   --------------  ---------------  ---------------  
        

  ٨٫٨٣٢٫٥٦٤  ٥٫٣٣٢٫٥٦٤  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥يناير  ١في 
   --------------  ---------------  ---------------  

  ٨٫٨٣٢٫٥٦٤  ٥٫٣٣٢٫٥٦٤  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 
   --------------   --------------   --------------  
        

         المتراكم االستھالك
  ٢٫٦٢٤٫٠٣٧  ٢٫٦٢٤٫٠٣٧  -  ٢٠١٤يناير  ١في 

  ٢٤٩٫٤٧٢  ٢٤٩٫٤٧٢  -  المحمل على السنة  
  )٧٢٫٨٩٢(  )٧٢٫٨٩٢(  -  االستبعادات/ المشطوبات

   --------------   --------------  ------- -------  
  ٢٫٨٠٠٫٦١٧  ٢٫٨٠٠٫٦١٧  -  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

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

  ٢٫٨٠٠٫٦١٧  ٢٫٨٠٠٫٦١٧  -  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ٩٨٫٧٠٥  ٩٨٫٧٠٥  -  المحمل على السنة  

   --------------   --------------   --------------  
  ٢٫٨٩٩٫٣٢٢  ٢٫٨٩٩٫٣٢٢  -  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 

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

        القيم الدفترية
        

  ٦٫٠٣١٫٩٤٧  ٢٫٥٣١٫٩٤٧  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
 ======== ========  ========  

  ٥٫٩٣٣٫٢٤٢  ٢٫٤٣٣٫٢٤٢  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٥يونيو  ٣٠في 
  ========  ========  ========  
  

  تقع العقارات االستثمارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  
  
  ستثماريةاالمالية الوراق األ  ٨
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  درھم  درھم  
      

  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  ٤٫٧١٠٫٤٠٦  بدولة اإلمارات  –بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالية 
  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٤٢٫٠٢٤٫٥٤٨  اإلماراتبدولة  –األوراق المالية المتاحة للبيع 

  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  اإلمارات بدولة –مدرجة  – المحتفظ بھا لالستحقاقالموجودات المالية 
   --------- -------  ---------------  
  ٥٤٫٩٦٠٫٦٧٠  ٥٠٫٤٤٢٫١٥٤  
  =========  =========  

  

 



١٣ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  ١-٨
  

حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة  ير،تم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرالتي قدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية يُ 
  :ات القيمة العادلةتصنيف قياس هيتم في الذيالعادلة 

  
  اليماإلج  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   الموجودات المالية 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

          (غير مدققة) ٢٠١٥ يونيو ٣٠في 
  ٤٫٧١٠٫٤٠٦  -  -  ٤٫٧١٠٫٤٠٦  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٤٢٫٠٢٤٫٥٤٨  -  -  ٤٢٫٠٢٤٫٥٤٨  المتاحة للبيع
  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  -  قلالستحقابھا  المحتفظ

   ----------------   --------------   -------------   ----------------  
  ٥٠٫٤٤٢٫١٥٤  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٤٦٫٧٣٤٫٩٥٤  
  =========  ========  =======  =========  

          (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  -  -  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  -  -  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  المتاحة للبيع
  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  -  قلالستحقاالمحتفظ بھا 

  ----------- ----   --------------   -------------  ---------------  
  ٥٤٫٩٦٠٫٦٧٠  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٥١٫٢٥٣٫٤٧٠  
  ========  ========  =======  ========  

  
  
  تأمين المدينة والذمم المدينة األخرىذمم ال  ٩

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
  درھم   درھم   
      

      متعلقة بالتأمين
  ١٤٨٫٥٢٢٫٠٠٥  ١٩٨٫١٥٢٫٥٦٧  ذمم األقساط المدينة 
  ١٣٫٩١٤٫٢٧٣  ١١٫٢٤٢٫٤٩٣  شركات إعادة التأمين

  ٣٫٤٩١٫٦٠٠  ٣٫٦٠٨٫٧٠٨  عمالء ووسطاء التأمين
  ٣١٫٢٤٩٫١٧٥  ١٨٫٤٢٧٫٨٨٦  )١٧عالقة (راجع إيضاح  المستحق من أطراف ذات

      
      غير متعلقة بالتأمين

  ١٫٨٣٢٫٩٦٦  ٢٫١٣٥٫٩٠٢  فوائد مستحقة وإيرادات أخرى
 ً   ٢٫١٣٢٫٦١٥  ١٫٩٤٢٫٠٤٩  سلفيات ومدفوعات مقدما

  ٣٫٤٥٢٫٤٢٩  ٥٫٩١٧٫٨٩٠  ذمم مدينة أخرى
   ----------------   ----------------  
  ٢٠٤٫٥٩٥٫٠٦٣  ٢٤١٫٤٢٧٫٤٩٥  

  )١٨٫٨٦٥٫٠٠٠(  )١٨٫٨٦٥٫٠٠٠(  )١-٩ناقصاً: مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا (راجع إيضاح
  -----------------  -----------------  
  ١٨٥٫٧٣٠٫٠٦٣  ٢٢٢٫٥٦٢٫٤٩٥  
  ==========  ==========  

  



١٤ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  
  المدينة المشكوك في تحصيلھا مخصص الذمم  ١-٩

  

  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
  درھم   درھم   
      

  ٧٫١٦٥٫٠٠٠  ١٨٫٨٦٥٫٠٠٠  يناير  ١في 
  ١١٫٧٠٠٫٠٠٠  -  / السنةالفترةالمحمل على 

  ---------------  ---------------  
  ١٨٫٨٦٥٫٠٠٠  ١٨٫٨٦٥٫٠٠٠  
  ========  ========  
  

  النقد واألرصدة المصرفية    ١٠
  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
  درھم   درھم   
      

  ١١٩٫٦٦١  ١٣٧٫١٦٢  بدولة اإلمارات العربية المتحدة –النقد في الصندوق 
  ٢٣٫٧٩٢٫٣١٣  ٥٥٫٠٦٦٫٧٢٨  بدولة اإلمارات العربية المتحدة –النقد لدى البنك 
  ١٥١٫٨٩١٫٩٤١  ١٥٣٫٢٦٢٫٥٠٠  دولة اإلمارات العربية المتحدةب – الودائع الثابتة

  -----------------  -----------------  
  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  ٢٠٨٫٤٦٦٫٣٩٠  

  )٩٢٫١٦١٫٢٠٣(  )٨٩٫٩٠٨٫٠٧٢( ودائع ذات فترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشھرناقصاً: 
  )٣٠٠٫٠٠٠(  )٣٠٠٫٠٠٠(  ثابتة مرھونة ودائعناقصاً: 

  ---------- ------   ----------------  
  ٨٣٫٣٤٢٫٧١٢  ١١٨٫٢٥٨٫٣١٨  النقد وما يعادله

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

  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود التأمين  ١١
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  درھم  درھم  

      مطلوبات عقود التأمين
  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  ٨٦٫٥٠٠٫٠٢٢  ھا ولم تتم تسويتھاالمطالبات التي تم اإلبالغ عن

  ٤٫٢٩١٫٤٣٠  ٤٫٣٢٥٫٠٠١  المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا
  ١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٤  ١٨٥٫٥٢٩٫٢١٢  األقساط غير المكتسبة

  ------------------  -----------------  
  ٢٢٩٫٤٢٥٫٦١٢  ٢٧٦٫٣٥٤٫٢٣٥  مطلوبات عقود التأمين

  ------------------  -- ---------------  
      موجودات عقود التأمين

  )٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩(  )٥٣٫١٩٩٫٢٧٣(  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا
  )٢٫٧١٠٫٠٣٣(  )٢٫٦٥٩٫٩٦٤(  المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا

  )٣١٫٨٤٠٫٨١٦(  )٥٩٫٣٤٣٫٨٦٥(  أقساط إعادة التأمين المؤجلة
  ------------------  -----------------  

  )٨٨٫٧٥١٫٥٠٨(  )١١٥٫٢٠٣٫١٠٢(  من عقود التأمين التأمينحصة شركات إجمالي 
  ------------------  -----------------  
      

      صافي
  ٣١٫٦٢٧٫٩٣٩  ٣٣٫٣٠٠٫٧٤٩  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ١٫٥٨١٫٣٩٧  ١٫٦٦٥٫٠٣٧  المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا
  ١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٨  ١٢٦٫١٨٥٫٣٤٧  األقساط غير المكتسبة

  -----------------  -----------------  
  ١٤٠٫٦٧٤٫١٠٤  ١٦١٫١٥١٫١٣٣  
  ==========  =========  



١٥ 

 

  ش.م.عشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  (تابع)مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين   ١-١١
  

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

   ٢٠١٤ يونيو ٣٠الــــــــــفترة الــــــمنتھية في   ٢٠١٥ يونيو ٣٠ــمنتھية في ــالــــــــــــــفترة الــــــــــ  

  (غير مدققة)                              
  (غير مدققة)                               

  (ُمعاد بيانھا)                               
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  

              المطالبات
  ٤٠٫٥٥٢٫١٥٧  )٥١٫٥٩٠٫١٦٥(  ٩٢٫١٤٢٫٣٢٢ ٣١٫٦٢٧٫٩٣٩ )٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩(  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا
  ٤٫١٣٧٫٧٢٣  )٢٫٥٧٩٫٥٠٨(  ٦٫٧١٧٫٢٣١ ١٫٥٨١٫٣٩٧ )٢٫٧١٠٫٠٣٣(  ٤٫٢٩١٫٤٣٠   اإلبالغ عنھاالمطالبات المتكبدة التي لم يتم 

  -------------- ---   ------------------   ----------------  ---------------  -------- ---------  ---------------  
  ٤٤٫٦٨٩٫٨٨٠  )٥٤٫١٦٩٫٦٧٣(  ٩٨٫٨٥٩٫٥٥٣  ٣٣٫٢٠٩٫٣٣٦  )٥٦٫٩١٠٫٦٩٢(  ٩٠٫١٢٠٫٠٢٨  جمالي في بداية الفترةاإل

           

  )٥١٫٢٣٦٫٤١٠(  ١٩٫٩٧٩٫٣٩٦  )٧١٫٢١٥٫٨٠٦(  )٦٤٫١٩٦٫٤١٤(  ١٦٫٦٣٥٫٠١١  )٨٠٫٨٣١٫٤٢٥(  المطالبات التي تمت تسويتھا خالل الفترة
  ٥٥٫٣٣٥٫٩٥٤  )٣٦٫٦٠٤٫٨٣٦(  ٩١٫٩٤٠٫٧٩٠  ٦٥٫٩٥٢٫٨٦٣  )١٥٫٥٨٣٫٥٥٧(  ٨١٫٥٣٦٫٤٢٠  الزيادة في المطلوبات

   -----------------  ------------------   ----------------   ------------- ----  -------------- ---  ---------------  
  ٤٨٫٧٨٩٫٤٢٤  )٧٠٫٧٩٥٫١١٣(  ١١٩٫٥٨٤٫٥٣٧  ٣٤٫٩٦٥٫٧٨٥  )٥٥٫٨٥٩٫٢٣٨(  ٩٠٫٨٢٥٫٠٢٣  اإلجمالي في نھاية الفترة

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

  ٤٦٫٤٦٦٫١٨٨  )٦٧٫٤٢٣٫٩١٧(  ١١٣٫٨٩٠٫٠٣٥  ٣٣٫٣٠٠٫٧٤٨  )٥٣٫١٩٩٫٢٧٤(  ٨٦٫٥٠٠٫٠٢٢  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا
  ٢٫٣٢٣٫٣٠٦  )٣٫٣٧١٫١٩٦(  ٥٫٦٩٤٫٥٠٢ ١٫٦٦٥٫٠٣٧ )٢٫٦٥٩٫٩٦٤(  ٤٫٣٢٥٫٠٠١   اإلبالغ عنھاالمطالبات المتكبدة التي لم يتم 

   ----------------  ------------------   ----------------   ----------------   ------------- ----  ---------------  
  ٤٨٫٧٨٩٫٤٢٤  )٧٠٫٧٩٥٫١١٣(  ١١٩٫٥٨٤٫٥٣٧  ٣٤٫٩٦٥٫٧٨٥  )٥٥٫٨٥٩٫٢٣٨(  ٩٠٫٨٢٥٫٠٢٣  اإلجمالي في نھاية الفترة

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

              أقساط التأمين غير المكتسبة
  ٦٨٫٠٤١٫٧٥٧  )٢٦٫٣٠٦٫٥٥٢(  ٩٤٫٣٤٨٫٣٠٩  ١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٨  )٣١٫٨٤٠٫٨١٦(  ١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٤  اإلجمالي في بداية الفترة

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

  ٩٤٫٣٨١٫٩٣٤  )٣٣٫١١٨٫٥٠٧(  ١٢٧٫٥٠٠٫٤٤١  ١٢٦٫١٨٥٫٣٤٧  )٥٩٫٣٤٣٫٨٦٥(  ١٨٥٫٥٢٩٫٢١٢  الزيادة خالل الفترة
  )٦٨٫٠٤١٫٧٥٧(  ٢٦٫٣٠٦٫٥٥٢  )٩٤٫٣٤٨٫٣٠٩(  )١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٨(  ٣١٫٨٤٠٫٨١٦  )١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٤(  المحرر خالل الفترة

   -------------------  -------- --------   -------------------  ------------------   ----------------   -----------------  
  ٢٦٫٣٤٠٫١٧٧  )٦٫٨١١٫٩٥٥(  ٣٣٫١٥٢٫١٣٢  ١٨٫٧٢٠٫٥٧٩  )٢٧٫٥٠٣٫٠٤٩(  ٤٦٫٢٢٣٫٦٢٨  صافي الزيادة خالل الفترة

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

  ٩٤٫٣٨١٫٩٣٤  )٣٣٫١١٨٫٥٠٧(  ١٢٧٫٥٠٠٫٤٤١  ١٢٦٫١٨٥٫٣٤٧  )٥٩٫٣٤٣٫٨٦٥(  ١٨٥٫٥٢٩٫٢١٢  اإلجمالي في نھاية الفترة
  ==========  ==========  ==========  ========  =========  ========  



١٦ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  التغير في السياسة المحاسبية وإعادة التصنيف أثر  ١٢
  

التأمين ذات (ج)، قررت الشركة طوعاً تغيير سياستھا المحاسبية الخاصة باالعتراف باإليرادات من عقود ٢كما ھو مبين في اإليضاح   
  الصلة بأعمال التأمين.

  
، قامت اإلدارة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على ممارسة تأثير جوھري على شركة مستثمر بھا ٢٠١٤عام خالل عالوة على ذلك، 

ً لحقوق الملكية. وخلصت اإلدارة إلى أن الشركة لم تكن قادرة على المشاركة في السياسة التشغيلية والمال ية للشركة محتسبة وفقا
يف ھذا االستثمار نالمستثمر بھا نظراً ألسباب واقعية، وأن قدرة الشركة على ممارسة تأثير جوھري محدودة. وعليه، تمت إعادة تص

  إلى "أوراق مالية متاحة للبيع" من "استثمار في شركة زميلة".
  

  تم إجراء التسويات التالية في البيانات المالية: 
  
ً لحقوق الملكية المسجلة في السنوات السابقة تم حذف حصة الشركة م   )أ ن أرباح واحتياطيات الشركة المستثمر بھا المحتسبة وفقا

  ؛ ٢٠١٤يناير  ١من الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة واالحتياطيات كما في 
  
العادلة للفترات السابقة، يفترض أن تم االعتراف بالقيمة العادلة لالستثمار. إال أنه نظراً لعدم توفر معلومات موثوقة عن القيمة   )ب

  تكلفة االستثمار تقارب القيمة العادلة؛ و 
  
  تم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة للفترة الحالية وفترة المقارنة في بيان الدخل الشامل.   )ج
  

البيانات المالية الخاصة بالسنوات على  وإعادة التصنيف فيما يلي ملخص حول تأثير تطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي
  : السابقة

  
  

  ٢٠١٤يناير  ١المالي للتغير في السياسة المحاسبية وإعادة التصنيف كما  التأثير
  

 
  وفقاً للبيان

  التسويات السابق
ُمعاد بيانھا/ُمعاد 

  تصنيفھا
  درھم   درھم   درھم   
        

  -  )٢٧٫٨٤٨٫٦٤٦( ٢٧٫٨٤٨٫٦٤٦ االستثمار في شركة زميلة
  ٤٦٫٦٩٠٫٣١٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٦٫٦٩٠٫٣١٠  أوراق مالية استثمارية

  ٨٠٫٤٧٦٫٢٢٥  )١٠٫٥٥٧٫٧٨٩(  ٩١٫٠٣٤٫٠١٤  موجودات عقود إعادة التأمين
  -----------------  -----------------  -----------------  

  ١٩٣٫٢٠٧٫٨٦٢  )٦٫٣٦١٫٤٣٨(  ١٩٩٫٥٦٩٫٣٠٠  مطلوبات عقود التأمين
  -----------------  -----------------  -----------------  

  ٤٣٫٣٩٧٫٧٨٤  )٦٫١١٧٫٨٨٥( ٤٩٫٥١٥٫٦٦٩  األرباح المحتجزة
  -----------------  -----------------  -----------------  

  
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١التأثير المالي للتغير في السياسة المحاسبية وإعادة التصنيف كما 

  

  
  وفقاً للبيان

  التسويات  السابق
د بيانھا/ُمعاد ُمعا

  تصنيفھا
  درھم   درھم   درھم   
        

  ٨٨٫٧٥١٫٥٠٨  )٢٫٣١٦٫٢٧٨(  ٩١٫٠٦٧٫٧٨٦  موجودات عقود إعادة التأمين
  -----------------  -----------------  -----------------  

  ٢٢٩٫٤٢٥٫٦١٢  ٢١٫٥١٦٫٤٢٥  ٢٠٧٫٩٠٩٫١٨٧  مطلوبات عقود التأمين
  -----------------  -----------------  -----------------  

  ١٤٫٠٤٢٫٥٤٦  )٢٣٫٨٣٢٫٧٠٣(  ٣٧٫٨٧٥٫٢٤٩  أرباح السنة
  -----------------  -----------------  -----------------  

  ١٣.٠  )٢١.٠(  ٣٤.٠  ربحية السھم
  -----------------  -----------------  -----------------  



١٧ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) ضاحاتإي
  

  (تابع) التغير في السياسة المحاسبية وإعادة التصنيف أثر  ١٢
  

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠ا المحاسبية وإعادة التصنيف كم التأثير المالي للتغير في السياسة
  

  
  وفقاً للبيان

  التسويات  السابق
ُمعاد بيانھا/ُمعاد 

  تصنيفھا
  درھم   درھم   درھم   
        

  -  )٢٣٫٥٩٤٫٩٦٧(  ٢٣٫٥٩٤٫٩٦٧  االستثمار في شركة زميلة
  ٥١٫٢٥٣٫٢٢٤  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣١٫٢٥٣٫٢٢٤  أوراق مالية استثمارية

  ٨٦٫٨٠٩٫٢٣١  )١٣٫٨٣١٫٠٨٩(  ١٠٠٫٦٤٠٫٣٢٠  موجودات عقود إعادة التأمين
  -----------------  -----------------  -----------------  

  ٢٥٣٫٤٤٦٫٤١٦  ٣٨٫٠١٤٫٢٩٨  ٢١٥٫٤٣٢٫١١٨  مطلوبات عقود التأمين
  -----------------  -----------------  -----------------  

  ٥٫٩٣٥٫٥٧١  )٢٠٫١٦٩٫٣٩٩(  ٢٦٫١٠٤٫٩٧٠  أرباح الفترة
  -----------------  -----------------  -----------------  

  ٠٥.٠  )١٨.٠(  ٢٤.٠  ربحية السھم
  -----------------  -----------------  -----------------  
  

  مم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرىذ  ١٣

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
  درھم   درھم   
      

      متعلقة بالتأمين
  ٥٫٧٢٩٫٩٢٠  ٨٫٦٥٦٫٢١١  دائنون 

  ٣٠٫٦٩٠٫٤٣٤  ٦٨٫٧٣٠٫٩٨٢  شركات إعادة التأمين
  ٣٨٩٫٠٦٠  ٢٩٩٫٨٨٢  )١٩المستحق إلى أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح 

  ١١٫٣٨٨٫٤١١  ١٢٫٥٦٠٫٩٠٧  قة الدفعالعموالت مستح
      

      غير متعلقة بالتأمين
  ٧٫٧٨٥٫٩٥٠  ٨٫٥٢٣٫٨٩٩  مصروفات مستحقة
  ٣٫٠٥٥٫٧٧٥  ١٫١٥٦٫٦٩٢  تعويضات الموظفين
  ٥٫٥٣٩٫٥١٣  ٥٫٨٣٧٫٢٩٦  أرصدة دائنة أخرى

  ------------ ----  ---------- ----  
  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٣  ١٠٥٫٧٦٥٫٨٦٩  

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

  خصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفينم  ١٤
  

   فيما يلي الحركات في صافي االلتزام:  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  يونيو ٣٠

٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
  درھم   درھم   
      

  ٣٫٤٣٨٫٤٥١  ٣٫٩٩٧٫٨٠٦  الرصيد في بداية الفترة / السنة
  ١٫٠٨٥٫٨٩١  ٦١٨٫٧٩٠  المبالغ المحملة خالل الفترة / السنة

  )٥٢٦٫٥٣٦(  )٩٧٥٫٣٣٤(  لغ المدفوعة خالل الفترة / السنةالمبا
  --------- -----  --------- -----  

  ٣٫٩٩٧٫٨٠٦  ٣٫٦٤١٫٢٦٢  الرصيد في نھاية الفترة / السنة
  ========  ========  



١٨ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  المصروفات العمومية واإلدارية  ١٥
  

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  ة)(غير مدقق  

  

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤يونيو 

لفترة الستة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

أشھر  الستةلفترة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤يونيو 
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          
  ١٠٫٤٥٣٫٥٨٦  ١٣٫٩٠١٫٨٣٥  ٧٫٢٤٧٫١٥٩  ٧٫٥١٤٫٨٥٠  لتشغيلية األخرى المتعلقة بعمليات التأمينالتكاليف ا

  ٣٫٤٨٤٫٥٢٩  ٤٫٦٣٣٫٩٤٥  ٢٫٤١٥٫٧٢٠  ٢٫٥٠٤٫٩٥٠  المخصصة المصروفات العمومية واإلدارية غير 
  ---------------   --------------  ---------------   --------------  

  ١٣٫٩٣٨٫١١٥  ١٨٫٥٣٥٫٧٨٠  ٩٫٦٦٢٫٨٧٩  ١٠٫٠١٩٫٨٠٠  اإلجمالي
  =========  ========  =========  ========  

  
    تشتمل المصروفات العمومية واإلدارية أعاله على التكاليف التالية:  

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
لفترة الثالثة أشھر   

 ٣٠المنتھية في 
  ٢٠١٥يونيو 

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠ية في المنتھ
  ٢٠١٤يونيو 

لفترة الستة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

أشھر  الستةلفترة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤يونيو 
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          
  ٨٫٨٨٢٫١٢٥  ١٣٫٢٨٩٫٣٥١  ٥٫٣١٢٫٦٦٤  ٦٫٩٩١٫٠٨٣  موظفينتكاليف 
  ٦٦٢٫٣٣٧  ٥٢١٫٨١٨  ٣٨٢٫٤٥٨  ٢٨٠٫٨٨١   ات إيجار

  ٥٢٦٫٢٥٥  ٦٤٧٫٧٧٥  ٢٧٧٫١١١  ٣٣٨٫٤٦٢  االستھالك 
  ٣٫٨٦٧٫٣٩٨  ٤٫٠٧٦٫٨٣٦  ٣٫٦٩٠٫٦٤٦  ٢٫٤٠٩٫٣٧٤  أخرى

  ---------------   --------------  ---------------   --------------  
  ١٣٫٩٣٨٫١١٥  ١٨٫٥٣٥٫٧٨٠  ٩٫٦٦٢٫٨٧٩  ١٠٫٠١٩٫٨٠٠    اإلجمالي

  ---------------   --------------  ---------------   --------------  
  
  صافي اإليرادات من االستثمارات     ١٦
  

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

  

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤يونيو 

لفترة الستة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

أشھر  الستةلفترة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤يونيو 
  درھم  درھم  درھم  درھم  

          اإليرادات من األوراق المالية االستثمارية
  ٧٢٥٫٤٥٣  ١٫٣٣٩٫٧١٢  ٥١٫١٠٤  ٤٥٨٫١١٠  إيرادات توزيعات األرباح  

 المحققة من استثمارات/ (الخسائر) غير األرباح
  ٦٥٧٫٥٧٤  ٢٢٩٫٥٨٢  )٢٨٫٤٤٤(  ٣١٨٫٨٢٥   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

          
          اإليرادات من العقارات االستثمارية

  ٧٥٫٨١٧  ٧٤٫٥٧٨  ١٩٫٢٢٤  ٢٧٫١٨٦  صافي إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية
          

          اإليرادات األخرى
  ٢٫١٨٩٫٧٥٠  ١٫٨٣١٫٦٥٥  ١٫١٢٠٫٤٦٢  ٩٠٧٫٣٩٦  الفائدة على الودائع الثابتة

  ٢٩٨٫٨٨٧  ١٥٦٫٤١٩  ٢٩٢٫٨٠٥ ٧٩٫٥٧٩  إيرادات متنوعة 
  ---- ----------   --------------  ------- -------   --------------  
  ٣٫٩٤٧٫٤٨١  ٣٫٦٣١٫٩٤٦  ١٫٤٥٥٫١٥١  ١٫٧٩١٫٠٩٦  
  ========  ========  ========  ========  



١٩ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٧
  

والمساھمين األخرين.  حكومة رأس الخيمةمن حصة الشركة من  ٪٢٣.٧٩بنك رأس الخيمة الوطني على  استحوذ، ٢٠١٥في مايو 
المطالبات وإبرام معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف  وتسويةتقوم الشركة في سياق أعمالھا االعتيادية بتحصيل األقساط 
(المعدل). ترى إدارة الشركة أن شروط ھذه المعامالت ال  ٢٤لي رقـم األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبـي الدو

  تختلف بصورة ملحوظة عن الشروط التي يمكن الحصول عليھا من أطراف أخرى.
  

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

  مدققة)(  (غير مدققة)  
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ يونيو ٣٠   

  درھم  درھم  
      

  ٣١٫٢٤٩٫١٧٥  ١٨٫٤٢٧٫٨٨٦  المستحق من حاملي وثائق التأمين
      

  )٣٨٩٫٠٦٠(  )٢٩٩٫٨٨٢(  المستحق إلى حاملي وثائق التأمين
      

  
عتراف بمصروفات خالل السنة للديون المعدومة لم يتم االوال تخضع المبالغ القائمة لضمان، وسيتم سدادھا نقداً. لم يتم تقديم ضمانات 

  المشكوك في تحصيلھا فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. وأ
  

  المعامالت
  

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

  (مدققة)  (غير مدققة) 
أشھر  الستةفـترة   

  ــمنتھية في الــــــــ
  ٢٠١٥ يونيو ٣٠

أشھر  الستةترة ــف
  منتھية في ـــــــــــال

  ٢٠١٤ يونيو ٣٠
  درھم  درھم  

      
  ٨٫٠٣٠٫٩٣٦  ١٢٫٠٨٢٫٢٦٩  إجمالي أقساط التأمين

      

  ٢٫١١٥٫٦٨٦  ١٫٦٢٩٫٩١٢  المطالبات المدفوعة
      

  تفق عليھا مع اإلدارة.يتم تحميل أقساط التأمين على األطراف ذات العالقة وفقاً لألسعار الم
  

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ٧٩٩٫٨٠٠  ٨٨٩٫٨٠٠  امتيازات قصيرة األجل

      

  ٤٣٫٣٩٠  ٤٨٫٥٩٧ امتيازات طويلة األجل
      
  

  االلتزامات الطارئة  ١٨
  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  درھم  درھم  
      

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

  تم إصداره لصالح ھيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة. درھم) ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٤( ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠* تتضمن مبلغ 



٢٠ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   (تابع) إيضاحات
  
  توزيعات األرباح   ١٩

  
 ٪١٠: توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٢٠١٤(درھم  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠تبلغ قيمتھا  ٪٢٠ح نقدية بنسبة اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أربا

خالل اجتماع إال أن المساھمين قاموا . )درھم ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠تبلغ فيمتھا  ٪١٠بنسبة  منحةوأسھم  درھم ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠قيمتھا تبلغ 
. عالوة على ذلك، اعتمد ٪١٠ ة بنسبةتوزيعات أرباح نقدي باعتماد ٢٠١٥أبريل  ٦الجمعية العمومية السنوي المنعقد بتاريخ 

  .درھم) ١٫٣٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٢(درھم  ١٫٣٠٠٫٠٠٠عضاء مجلس اإلدارة بمبلغ ألأيضاً مكافآت المساھمون 
  

  حول القطاعاتمعلومات   ٢٠
  

    األعمالقطاعات 
  

. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم الستثماراتواألغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى قطاعين أعمال ھما التأمينات العامة 
  الشركة بناًء عليه بتقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسية.

  
شمل كافة فئات التأمينات العامة بما في ذلك التأمين ضد الحريق والتأمين البحري والتأمين على السيارات التأمينات العامة ت أعمالإن 
  والتأمينات العامة المتنوعةالحوادث ضد  التأمينو
  

ستثمارات في سندات ملكية رائجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وودائع ألجل لدى البنوك، وعقارات تشتمل االستثمارات على ا
  رية وأوراق مالية أخرى.استثمارية، واستثمارات تجا

  
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةفترة   ٢٠١٥ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةفترة   

  التأمين  
االستثمار
  التأمين  اإلجمالي  والخزينة

االستثمار 
  اإلجمالي  والخزينة

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  (غير مدققة)
              

  ١٥٣٫٠٩١٫٩٧٧  -  ١٥٣٫٠٩١٫٩٧٧  ٢٠٥٫٩١٤٫٥١٥  -  ٢٠٥٫٩١٤٫٥١٥  إيرادات القطاع
  ---------------- --------------  ----------------   ---------------   ---------------   ----------------  

  ٩٫٤٢٠٫١٠٠  ٣٫٩٤٧٫٤٨١  ٥٫٤٧٢٫٦١٩  ٢٤٫٤١٧٫٦٣٥  ٣٫٦٣١٫٩٤٦  ٢٠٫٧٨٥٫٦٨٩  نتائج القطاع
  )٣٫٤٨٤٫٥٢٩(  -  -  )٤٫٦٣٣٫٩٤٥(  -  -  صافي –التكاليف غير المخصصة 

       ----------------       ----------------  
  ٥٫٩٣٥٫٥٧١      ١٩٫٧٨٣٫٦٩٠      أرباح الفترة صافي

       ----------------       ---------------  
              
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  

  التأمين  
االستثمار 
  التأمين  التأمين  والخزينة

االستثمار 
  اإلجمالي  والخزينة

  ----------------------- (مدققة)  ----------------------  ----------------------- (غير مدققة)  -------------------   
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٤٨٧٫٦٨٧٫٢٣٤  ٢١٢٫٥٨٤٫٥٥٨  ٢٧٥٫١٠٢٫٦٧٦  ٥٤٨٫٠٢٤٫٥٩٨  ٢٠٩٫٦٣٧٫٨٩٦  ٣٣٨٫٣٨٦٫٧٠٢  موجودات القطاع
  ٣٦٫٣٢٩٫٥٤٩  -  -  ٦٧٫٧٨٦٫٦٦٢  -  -  الموجودات غير المخصصة

       -----------------      -----------------  
  ٥٢٤٫٠١٦٫٧٨٣      ٦١٥٫٨١١٫٢٦٠      إجمالي الموجودات

     -----------------       -----------------  
  ٢٩٤٫٠٠٤٫٦٧٥  -  ٢٩٤٫٠٠٤٫٦٧٥  ٣٨٢٫١٢٠٫١٠٤  -  ٣٨٢٫١٢٠٫١٠٤  مطلوبات القطاع

  ٣٫٩٩٧٫٨٠٦  -  -  ٣٫٦٤١٫٢٦٢  -  -  المطلوبات غير المخصصة
       -----------------      ----------- ------  

  ٢٩٨٫٠٠٢٫٤٨١      ٣٨٥٫٧٦١٫٣٦٦    إجمالي المطلوبات
     -----------------       -----------------  

    
  



٢١ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   (تابع) إيضاحات
  

  حول القطاعات (تابع)معلومات   ٢٠
  

  :الرئيسية التأمينأقسام إليرادات الشركة حسب  تحليلفيما يلي 
  

  أشھر المنتھية في ستةالفترة   
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠  ٢٠١٥ يونيو ٣٠  
  درھم  درھم  
      

  ١٩٫٤١٢٫٨٧٢  ٢٣٫٥٤٢٫٧٦٢  التأمين على السيارات 
  ١٠٫٠٨٨٫٨٦٨  ٤٫٢٥٢٫١١١  التأمين البحري والتأمين الجوي

  ٧٢٫٣٨١٫٦٤٢  ١٢١٫٨٥٧٫٨٥٤  والتأمين الصحي ماعي على الحياةالتأمين الج
  ٥١٫٢٠٨٫٥٩٥  ٥٦٫٢٦١٫٧٨٨  والحوادث والتأمينات العامة األخرى الحريقضد التأمين الھندسي والتأمين 

  -----------------  --------- -------  
  ١٥٣٫٠٩١٫٩٧٧  ٢٠٥٫٩١٤٫٥١٥  
  =========  =========  

  
  ربحية السھم   ٢١

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  عاد بيانھا)(مُ     عاد بيانھا)(مُ     

  

فترة الثالثة أشھر ل
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤يونيو 

لفترة الستة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥يونيو 

أشھر  الستةلفترة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤يونيو 
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٥٫٩٣٥٫٥٧١  ١٩٫٧٨٣٫٦٩٠  )٩٫٢٧٧٫٤٧٦(  ٥٫٠٥٥٫٨٩٠  أرباح الفترة
  ---------------   --------------  ---------------   --------------  
          

  خاللالقائمة عادية السھم المتوسط المرجح لعدد األ
  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  عاد بيانھا)(مُ  الواحد للسھم درھم ١بقيمة الفترة 

          
  ٠٥.٠  ١٨.٠  )٠٨.٠(  ٠٥.٠  ربحية السھم األساسية

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

من شأنھا  أدوات ماليةالشركة أية  ويرجع ذلك إلى عدم إصدارإن مبالغ ربحية السھم المخففة ھي نفسھا مبالغ ربحية السھم األساسية، 
سھم وفقاً لتأثير التغير في السياسة المحاسبية وإعادة تصنيف االستثمار في الربحية تم تعديل  أن تؤثر على ربحية السھم عند ممارستھا.

  .١٢(ج) واإليضاح ٢ھو مبين في اإليضاح  زميلة كماشركة 
  

  أرقام المقارنة      ٢٢
  
ض لكي تتوافق مع العر ،قضت الضرورة، حيثما )١٢و ٢١(راجع اإليضاحين  بعض أرقام المقارنةوإعادة بيان إعادة تصنيف  تتم

   الموجزة. المعلومات المالية المرحليةفي ھذه  المتبعةوالسياسات المحاسبية 
  
  


