
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  الموجزة  المعلومات المالية المرحلية
    ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  
  



 

  

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  الموجزة الية المرحليةالمعلومات الم
   ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  

  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  بيان التغيرات في حقوق المساھمين المرحلي الموجز 
 

  ٦  النقدية المرحلي الموجز اتبيان التدفق
 

  ١٧ - ٧  الموجزة المعلومات المالية المرحليةحول إيضاحات 
 
  
  







٣ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٥ مارس ٣١ي المنتھية ف أشھر الثالثةلفترة 

  

    

  )ةغير مدقق(
ثة أشھر ترة الثالـــف
  ھية فيــــــمنتــــــال
  ٢٠١٥مارس  ٣١ 

  )ة(غير مدقق
ترة الثالثة أشھر ـف
  ھية فيـــــمنتـــــال

  ٢٠١٤مارس  ٣١
  درھم  درھم  يضاحاإل  
  (ُمعاد بيانھا)      
        

  ٧٦٫٥٨٦٫٤٣٠  ٨٢٫٠٦٢٫٥١٧    إجمالي أقساط التأمين 
 ً   )٢٧٫٢٥٥٫٣٧١(  )٢٣٫٩٦٧٫٥٧٠(    : أقساط التأمين المتنازل عنھا لشركات إعادة التأمين ناقصا

    -----------------  ---------- ------  
  ٤٩٫٣٣١٫٠٥٩  ٥٨٫٠٩٤٫٩٤٧    اط التأمين المحتجزةصافي أقس

  )٨٫٨٤٨٫٧٩٩(  )٥٫٢٢٨٫٧٨٩(  ٨  صافي التغير في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
    ----------- -----  ----------- -----  

  ٤٠٫٨٤٢٫٢٦٠  ٥٢٫٨٦٦٫١٥٨    صافي أقساط التأمين 
    -----------------  ----------- -----  

  )٥١٫٥٧٨٫٦٨٤(  )٣٩٫٩٦٥٫٥٦٢(  ٨  إجمالي المطالبات المتكبدة
  ٣٠٫٦٩٠٫٧٦٩  ١٣٫٠١٨٫٤٨٤  ٨  أمين المستردة من شركات إعادة التأمينمطالبات الت

    ------------------  -----------------  
  )٢٠٫٨٨٧٫٩١٥(  )٢٦٫٩٤٧٫٠٧٨(    صافي المطالبات المتكبدة 

    ------------------  -----------------  
  ٢٫٤١٥٫٣٨٤  ٢٫٠٧٦٫١٣١    إجمالي العموالت المكتسبة
  )٥٫٠١٣٫٧٧٦(  )٦٫٥٩٢٫٢٨١(    ناقصاً: العموالت المتكبدة

    -------------- --  ------------- --  
 )٢٫٥٩٨٫٣٩٢( )٤٫٥١٦٫١٥٠(    صافي العموالت المتكبدة

    ------------- ---  ------------ ---  
  ١٦٫٩٩٥٫٩٥٣  ٢١٫٤٠٢٫٩٣٠    أرباح التأمينإجمالي 

  )٣٫٢٠٦٫٤٢٧(  )٦٫٣٨٦٫٩٨٥(    المصروفات العمومية واإلدارية المتعلقة بأنشطة التأمين
    ------------- ---  ------------ ---  

  ١٣٫٧٨٩٫٥٢٦  ١٥٫٠١٥٫٩٤٥    صافي أرباح التأمين
  ١٫٤١٦٫٩٦٠  ٨٣٩٫٧٥١    إيرادات االستثمار 
  ١٫٠٧٥٫٣٧٠  ١٫٠٠١٫٠٩٩    األيرادات األخرى

  )١٫٠٦٨٫٨٠٩(  )٢٫١٢٨٫٩٩٥(  المصروفات العمومية واإلدارية غير المخصصة
    ----------- -----  ------- --------  

  ١٥٫٢١٣٫٠٤٧  ١٤٫٧٢٧٫٨٠٠    أرباح الفترة
    =========  ========  
        
    -------  -------  

  ٠ .١٤  ٠ .١٣ ١٧  ربحية السھم
    ====  ====  
  
  .الموجزة المعلومات المالية المرحليةال يتجزأ من ھذه  جزءاً  ١٧إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

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

  

  
  
  
  



٤ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز  الشامل بيان الدخل
   ٢٠١٥مارس  ٣١المنتھية في  لفترة الثالثة أشھر

  

    

  (غير مدققة)
أشھر الثالثة ترة ــف
  منتھية فيـــــــــــال

  (غير مدققة)
أشھر ترة الثالثة ــف
  منتھية فيـــــــــــال

   ٢٠١٤مارس  ٣١   ٢٠١٥مارس  ٣١    
  درھم   درھم     
  (ُمعاد بيانھا)      
        

  ١٥٫٢١٣٫٠٤٧  ١٤٫٧٢٧٫٨٠٠    الفترة  أرباح
        

        اإليرادات الشاملة األخرى 
       

       :األرباح أو الخسائر إلىتم إعادة تصنيفھا تسالبنود التي 
       

  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  )٤٣٠٫٢٠٤(   المتاحة للبيع  لألوراق الماليةصافي التغير في القيمة العادلة 
   ----------- --  --------- -----  

  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  )٤٣٠٫٢٠٤(   للفترة اإليرادات الشاملة األخرى (الخسائر)/ إجمالي
   ------------ ----  ---- -----------  

  ٢١٫٢٨٨٫٤٣٣  ١٤٫٢٩٧٫٥٩٦   للفترةاإليرادات الشاملة إجمالي 
    =========  ========    
  
  .الموجزة المعلومات المالية المرحليةال يتجزأ من ھذه  جزءاً  ١٧إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

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

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  ) مرحلي الموجز (غير مدققمين البيان التغيرات في حقوق المساھ
        ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في  
  وبة إلى مساھمي الشركةـالمنس  

  االحتياطي الخاص  االحتياطي القانوني   رأس المال  

  التغيرات المتراكمة 
  فـــي القيمة العادلة 
لألوراق الـــــمـالية 

  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  لبيعالـــــــــمتاحة ل
  درھم   درھم   درھم   درھم  درھم  درھم   
              

  ٢٢٣٫٢١٥٫٨٥٧  ٤٩٫٥١٥٫٦٦٩  ١٧٫٦٢٦٫٦١٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ، كما ھو مبين سابقا٢٠١٣ًديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ---------- ------   ---------------   ---------------  ----- ----------  ----- ----------  --------- --------  

  )٧٫٨٤٨٫٦٤٦(  )١٫٩٢١٫٥٣٣(  )٥٫٩٢٧٫١١٣(  -  -  -  للبيع  ةمتاحتأثير إعادة تصنيف شركة زميلة إلى 
  )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  (ُمعاد بيانه) ٢٠١٤يناير  ١كما في الرصيد 
   ----------------   ---------------   ---------------   --------------   ---------------   ----------------  

             إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ١٥٫٢١٣٫٠٤٧  ١٥٫٢١٣٫٠٤٧  -  -  -  -  (ُمعاد بيانھا) اح الفترةأرب

              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

   ----------------   ---------------   ---------------   --------------  -- --------------  ------ ---------  
  ٢١٫٢٨٨٫٤٣٣  ١٥٫٢١٣٫٠٤٧  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

   --------------- ---  ------ ----------  -------- --------  ---------- ------  ----- -----------  ------------- -----  
  ٢٣٢٫٤٥٩٫٢٩٢  ٥٨٫٦١٠٫٨٣١  ١٧٫٧٧٤٫٨٨٣  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٤مارس  ٣١كما في 

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

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

              إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ١٤٫٧٢٧٫٨٠٠  ١٤٫٧٢٧٫٨٠٠  -  -  -  -  أرباح الفترة

              للفترة اإليرادات الشاملة األخرى
  )٤٣٠٫٢٠٤(  -  )٤٣٠٫٢٠٤(  -  -  -  بيعصافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة لل

   ------------------   ----------------   ----------------  -------- -----  ---------------   --------------  
  )٤٣٠٫٢٠٤(  -  )٤٣٠٫٢٠٤(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

   ------------------   ----------------   ----------------  --------- ----  --- ------------   --------------  
  ١٤٫٢٩٧٫٥٩٦  ١٤٫٧٢٧٫٨٠٠  )٤٣٠٫٢٠٤(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

   ------------------   ----------------   ----------------  ----------- -----   ----------------   -----------------  
  ٢٤٠٫٣١١٫٨٩٨  ٥١٫٢٧٦٫٩٥٧  ١٩٫١٧٣٫٨٣٨  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٩٫٨٦١٫١٠٣  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٥مارس  ٣١كما في 

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

  
  الموجزة. المعلومات المالية المرحليةن ھذه جزءاً ال يتجزأ م ١٧إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  

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



٦ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  موجز بيان التدفقات النقدية المرحلي ال
    ٢٠١٥مارس  ٣١المنتھية في ر لفترة الثالثة أشھ

  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
  أشھر فترة الثالثة ـل  أشھر لفترة الثالثة     
  منتھية فيــــــــــــال  منتھية فيـــــــــــال  

   ٢٠١٤مارس  ٣١     ٢٠١٥مارس  ٣١    
  درھم   درھم   احيضاإل  
  (ُمعاد بيانھا)      

        األنشطة التشغيليةالتتدفقات النقدية من 
  ١٥٫٢١٣٫٠٤٧  ١٤٫٧٢٧٫٨٠٠    أرباح الفترة
        تسويات لـ:

  ٢٠٣٫١٧٣  ٢٦١٫٦٩١    والمعداتاستھالك الممتلكات 
  ٦٠٫٩٩٧  ٤٧٫٦٢١    ةاستثماري اتاستھالك عقار

  ١٧٠٫٣٧٤  ٣٨٤٫١٧٧    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  العادلة منمحققة من موجودات مالية بالقيمة غير ) أرباح / ( خسائر

  )٦٨٦٫٠١٨(  ٨٩٫٢٤٣    سائرخالل األرباح أو الخ 
  )٥٦٫٥٩٣(  )٤٧٫٣٩٢(     اإليرادات من العقارات االستثمارية

  )١٫٠٦٨٫٢٣٧(  )٩٢٤٫٢٥٩(    إيرادات الفائدة
  )٦٧٤٫٣٤٩(  )٨٨١٫٦٠٢(    رباحإيرادات توزيعات األ

  -  )٢٫٧٥٠(    األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات
     ----------------  ---------------  
    ١٣٫١٦٢٫٣٩٤  ١٣٫٦٥٤٫٥٢٩  
        
  )٣١٫٠١٥٫١٦٥(  )١٠٫٥٧٢٫٥٠٣(    غير في موجودات عقود إعادة التأمينالت

  ٣٧٫٩٥٤٫٩١٨  ٨٫٩٠٧٫٤٨٤    التغير في مطلوبات عقود التأمين
  )٣٧٫٤٩٥٫٣٨٦(  )٩٫٣٧٠٫٢٤٦(    المدينة األخرى التغير في ذمم التأمين المدينة والذمم

  ٢٫٠٦٢٫٣٥٨  ٨٫٤٥١٫٤١٥    التغير في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  )١٠٤٫٧٢٤(  )٩٥١٫٢١١(    فوعة للموظفينتعويضات نھاية الخدمة المد

    ----------- -----  -------- ---------  
  )١٥٫٤٣٥٫٦٠٥(  ١٠٫١١٩٫٤٦٨    األنشطة التشغيلية (المستخدم في)/ الناتج من صافي النقد 

    ---------- ------  -----------------  
        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

  )٩٧٫٨٧٢(  )٣٣٢٫٧٣٢(    شراء ممتلكات ومعدات
  -  ٢٫٧٥٠    المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

  ٥٦٫٥٩٣  ٤٧٫٣٩٢  اإليرادات من العقارات االستثمارية
  ١٫٤٢٧٫٢٧٠  ١٫١٣٨٫١٧٠    الفائدة المستلمة

  ٦٧٤٫٣٤٩  ٨٨١٫٦٠٢    توزيعات األرباح المستلمة
  )١٩٫٠٤٤٫٩٠٥(  )١٩٫٨٩٧٫١٣٧(    أشھر ثالث ذات فترات استحقاق تزيد عني الودائع الثابتة لدى بنوك ف الزيادة

     ------------------  -----------------  
  )١٦٫٩٨٤٫٥٦٥(  )١٨٫١٥٩٫٩٥٥(    األنشطة االستثمارية م فيالمستخدصافي النقد 

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

  -  )١١٥(    المدفوعةتوزيعات األرباح 
    -------- ---------  -------- --------  

  -  )١١٥(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    -------- ---------  -----------------  

  )٣٢٫٤٢٠٫١٧٠(  )٨٫٠٤٠٫٦٠٢(    في النقد وما يعادله النقصصافي 
        

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

  ١٠٩٫٤٢٧٫٣٢٢  ٧٥٫٣٠٢٫١١٠  ١١  النقد وما يعادله في نھاية الفترة
    =========  =========  
  
  الموجزة. المعلومات المالية المرحليةه جزءاً ال يتجزأ من ھذ ١٧إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

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



٨ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

   الموجزة المالية المرحلية المعلوماتحول  إيضاحات
  ٢٠١٥مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة .١

  
رأس الخيمة  تأسست في إمارة ة("الشركة") ھي شركة مساھمة عام رأس الخيمة – شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.إن 

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

 ٢٠٠٧لسنة  )٦(القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم . تخضع الشركة ألحكام عة لھاوالمناطق التاب ةإمارة رأس الخيم
الشركة في سجل شركات التأمين لدى ھيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت قيد . تم ابشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمالھ

  ، اإلمارات العربية المتحدة.رأس الخيمة، ٥٠٦لشركة ھو ص.ب. المسجل للمكتب اعنوان  . إن٧رقم 
  

وتكوين األموال.  االدخارمين على الحياة والتأمين على التأمين بما في ذلك التأ ممارسة كافة أنواعفي يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 
  دبي وأبوظبي. في من خالل مكتبھا الرئيسي القائم في رأس الخيمة، فضالً عن مكاتب الفرع  أنشطتھاتزاول الشركة 

  
  السياسات المحاسبية الھامة حول ملخص   .٢
  
    أساس اإلعداد   أ)

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

ً ويتعين قراءتھا بشكل كامل،  للبيانات المالية السنوية الالزمةعلى كافة المعلومات الموجزة  المعلومات المالية المرحلية إلى جنب مع  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 لمبدأزة الموج المعلومات المالية المرحليةتم إعداد ھذه 

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

  السياسات المحاسبية الھامة  ج)
  

 البياناتتوافق مع تلك السياسات المطبقة عند إعداد الموجزة ت المعلومات المالية المرحليةإن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد ھذه 
، باستثناء التغير االختياري في السياسة المحاسبية الخاصة باحتياطي األقساط ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ للسنة المنتھية في شركةللالمدققة  المالية

  غير المكتسبة.
  

  لم يكن لتطبيق المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة تأثيراً ُيذكر على المركز المالي أو األداء المالي للشركة خالل الفترة. 
  
  ير في السياسة المحاسبيةغالت
  

ً تغيير ، ٢٠١٥يناير  ١في  بالتأمينات السياسة المحاسبية الخاصة باإلعتراف باإليرادات من عقود التأمين الخاصة قررت الشركة طوعا
وذلك من خالل تأجيل مكتسبة) من عقود التأمين القساط األيرادات (اإلالعتراف بالعامة. قبل تغيير السياسة المحاسبية، قامت الشركة با

من أقساط التأمين السنوية الخاصة  %٢٥مين البحري والذي تم تأجيل من أقساط التأمين السنوية كأقساط غير مكتسبة باستثناء التأ %٤٠
تم االعتراف باإليرادات حيث عتراف بأقساط مكتسبة على أساس تناسبي التغير في السياسة المحاسبية خالل السنة الحالية إلى االبه. أدى 

  من عقد التأمين على مدى فترة وثيقة التأمين.
  

حول األداء والمركز المالي للشركة التخاذ  بشكل أكبرذات صلة موثوقة ومعلومات  يوفرترى اإلدارة أن التغير في السياسة المحاسبية 
زة حيث أنھا تعترف باإليرادات بصورة دقيقة على مدى فترة جوممستخدمي المعلومات المالية المرحلية ال القرارات االقتصادية من قبل

حول ھذه المعلومات المالية المرحلية  ١٦. يتم في اإليضاح قامت الشركة بتطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي عقد التأمين.
   المحاسبية. الموجزة بيان تأثير التغير في السياسة

  
لتغطي نسبة من المخاطر المنتھية. يتم احتساب االحتياطيات على  من صافي األقساط المحتجزة نسبةتم تقديم في نھاية فترة التقرير، 

  .بمتطلبات االحتياطي احتفاظ الشركةمع بواسطة اكتواري مستقل أساس تناسبي 
   

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   )د
  
معامالت الشركة بھذه  غالبيةحيث تتم  )"الدرھم"( الموجزة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة المعلومات المالية المرحليةھذه  تم عرضي

   العملة.



٨ 

  ركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.ش
  

  (تابع) إيضاحات
  

  (تابع) ملخص حول السياسات المحاسبية الھامة   .٢
  
  استخدام التقديرات واألحكام   )ھـ

  
ً  إعداد المعلومات المالية المرحلية إن تقديرات الحكام واأل وضعمن اإلدارة لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب  الموجزة وفقا
 د تختلفقعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. والمبالغ المُ المحاسبية  ثر على تطبيق السياساتؤتالتي فتراضات االو

  التقديرات. تلكالنتائج الفعلية عن 
  
الت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم يتم االعتراف بالتعدي. التابعة لھا مراجعة التقديرات واالفتراضات مستمرةتم بصورة ت

  تتأثر بتلك التعديالت. التي مستقبليةالفترات وفي الفيھا تعديل التقديرات 
  

تطبيق السياسات المحاسبية  عندعة من قبل اإلدارة فإن األحكام الھامة الموضو ،الموجزة المعلومات المالية المرحليةعند إعداد ھذه 
 ٣١كما في المدققة للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات كانت ھي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على البيانات المالية 

  ذلك التاريخ. وللسنة المنتھية في ٢٠١٤ديسمبر 
  

  إدارة المخاطر المالية   .٣
  

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

  
  القياس المرحلي   .٤

  
ً لطبيعة أعمال الشركة يتم تحقيق اإليرادات و . تم إعداد ھذه ةالموسميتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بأي شكل من أشكال وفقا

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

  
  والمطلوبات المالية المالية تصنيفات وفئات الموجودات  .٥

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

  
  (غير مدققة) ٢٠١٥مارس  ٣١في 

  
القيمة العادلة من   الموجودات المالية

خــالل األرباح أو 
  ـــــــــــخسائرالــــ

  الــــــمتاحة 
  للــــــــــبيع

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٥٤٫٤٤١٫٢٢٣  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٤٦٫٣٤٢٫٤٤٢  ٤٫٣٩١٫٥٨١  األوراق المالية االستثمارية
  ١٩٤٫٨٨٦٫٣٩٨  ١٩٤٫٨٨٦٫٣٩٨  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ٦١٫٥٥٨٫١٢٩  ٦١٫٥٥٨٫١٢٩  -  -  القائمةحصة إعادة التأمين من المطالبات 
  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية

  ١٨٧٫٦٦٠٫٤٥٠  ١٨٧٫٦٦٠٫٤٥٠  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  ------------ --  ------------- ---  ------------------  ------------------  
  ٥٠٨٫٥٤٦٫٢٠٠  ٤٥٧٫٨١٢٫١٧٧  ٤٦٫٣٤٢٫٤٤٢  ٤٫٣٩١٫٥٨١  
  ========  =========  ==========  ==========  
          طلوبات الماليةالم

          
  ٧٣٫٠٣٠٫٣٦٣  ٧٣٫٠٣٠٫٣٦٣  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  ٨٦٫٦٢٠٫٥٣٧  ٨٦٫٦٢٠٫٥٣٧  -  -  المطالبات القائمة
 --------------  ------------  ------------------  ------------------  

  -  -  ١٥٩٫٦٥٠٫٩٠٠  ١٥٩٫٦٥٠٫٩٠٠  
  ========  =======  ==========  ==========  
  
  



٩ 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  (تابع) تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  .٥
  

  (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  

القيمة العادلة من   ماليةالموجودات ال
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  -  -  لتأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرىذمم ا
  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  -  -  المطالبات القائمة

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

  ستثماريةاالمالية الوراق األ  .٦
  

  )ة(مدقق  (غير مدققة)  
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ مارس ٣١  
  درھم  درھم  
     

  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٤٦٫٣٤٢٫٤٤٢  في اإلمارات –مدرجة  – ة للبيعالموجودات المالية المتاح
  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  ٤٫٣٩١٫٥٨١  في اإلمارات –مدرجة  –الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  تي اإلماراف –مدرجة  – المحتفظ بھا لالستحقاقالموجودات المالية 
   --------- -------  -- -------------  
  ٥٤٫٩٦٠٫٦٧٠  ٥٤٫٤٤١٫٢٢٣  
  =========  ========  

  

 



١٠ 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  .٧
  

حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة  ير،سھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرتم قياالتي قدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية يُ 
  :تصنيف قياسات القيمة العادلة هيتم في الذيالعادلة 

  
  اليماإلج  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   الموجودات المالية 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

          (غير مدققة) ٢٠١٥مارس  ٣١في 
  ٤٫٣٩١٫٥٨١  -  -  ٤٫٣٩١٫٥٨١  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٤٦٫٣٤٢٫٤٤٢  -  -  ٤٦٫٣٤٢٫٤٤٢  المتاحة للبيع
  -- --------------   --------------  ------ -------   ----------------  
  ٥٠٫٧٣٤٫٠٢٣  -  -  ٥٠٫٧٣٤٫٠٢٣  
  =========  ========  =======  =========  

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

  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  -  -  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  المتاحة للبيع
  ----------- ----   --------------   ---------- ---  ---------------  
  ٥١٫٢٥٣٫٤٧٠  -  -  ٥١٫٢٥٣٫٤٧٠  
  ========  ========  =======  ========  

  
  التأمينمطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود   .٨
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ مارس ٣١  
  درھم  درھم  
  (ُمعاد بيانھا)    

      مطلوبات عقود التأمين
  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  ٨٦٫٦٢٠٫٥٣٧  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ٤٫٢٩١٫٤٣٠  ٤٫٣٣١٫٠٢٦  لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاا
  ١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٤  ١٤٧٫٣٨١٫٥٣٣  األقساط غير المكتسبة

  ------------------  -----------------  
  ٢٢٩٫٤٢٥٫٦١٢  ٢٣٨٫٣٣٣٫٠٩٦  مطلوبات عقود التأمين

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

  )٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩(  )٦١٫٥٥٨٫١٢٩(  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا
  )٢٫٧١٠٫٠٣٣(  )٣٫٠٧٧٫٩٠٦(  لبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھالمطاا

  )٣١٫٨٤٠٫٨١٦(  )٣٤٫٦٨٧٫٩٧٦(  المؤجلةالتأمين  إعادة أقساط
  ------------------  -----------------  

  )٨٨٫٧٥١٫٥٠٨(  )٩٩٫٣٢٤٫٠١١(  من عقود التأمين التأمينحصة شركات إجمالي 
  ------------------  -----------------  
      



١١ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع) إيضاحات
  

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

  عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل الفترة: فيما يلي الحركات في مطلوبات
  
  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٤مارس  ٣١ــــمنتھية في ــفترة الــالــــــــ  ٢٠١٥مارس  ٣١ــمنتھية في ــالــــــــــــــفترة الــــــــــ  
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
              لمطالباتا

  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  اإلجمالي في بداية الفترة

              
  )٢٢٫٧٩٦٫٩٦١(  ٦٫٥٦٤٫٨٣١  )٢٩٫٣٦١٫٧٩٢(  )٣٣٫٨٤٠٫٨٨٦(  ٥٫٢٩٣٫١٤١  )٣٩٫١٣٤٫٠٢٧(  المطالبات التي تمت تسويتھا خالل الفترة

  ٢٠٫٨٨٧٫٩١٥  )٣٠٫٦٩٠٫٧٦٩(  ٥١٫٥٧٨٫٦٨٤  ٢٦٫٩٤٧٫٠٧٨  )١٣٫٠١٨٫٤٨٤(  ٣٩٫٩٦٥٫٥٦٢  الزيادة في المطلوبات
  -----------------  ------------------   ----------------  -----------------  -----------------  ----------- ----  

  ٤٢٫٧٨٠٫٨٣٤  )٧٨٫٢٩٥٫٦١١(  ١٢١٫٠٧٦٫٤٤٥  ٢٦٫٣١٥٫٥٢٨  )٦٤٫٦٣٦٫٠٣٥(  ٩٠٫٩٥١٫٥٦٣  اإلجمالي في نھاية الفترة
  =========  ==========  =========  =========  =========  ========  
              

  ٤٠٫٤٨٩٫٨٧٢  )٧٤٫٥٦٧٫٢٤٩(  ١١٥٫٠٥٧٫١٢١  ٢٥٫٠٦٢٫٤٠٨  )٦١٫٥٥٨٫١٢٩(  ٨٦٫٦٢٠٫٥٣٧  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا
  ٢٫٢٩٠٫٩٦٢  )٣٫٧٢٨٫٣٦٢(  ٦٫٠١٩٫٣٢٤  ١٫٢٥٣٫١٢٠  )٣٫٠٧٧٫٩٠٦(  ٤٫٣٣١٫٠٢٦   اإلبالغ عنھاالمطالبات المتكبدة التي لم يتم 

   ------------ ----  -------- ----------   ----------------   ----------------  -----------------  ---------------  
  ٤٢٫٧٨٠٫٨٣٤  )٧٨٫٢٩٥٫٦١١(  ١٢١٫٠٧٦٫٤٤٥  ٢٦٫٣١٥٫٥٢٨  )٦٤٫٦٣٦٫٠٣٥(  ٩٠٫٩٥١٫٥٦٣  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

  -----------------  ------------------   ------------------   ----------------  ------- ----------  ---------------  
  ٧٦٫٨٩٠٫٥٥٦  )٣٣٫١٩٥٫٧٧٩(  ١١٠٫٠٨٦٫٣٣٥  ١١٢٫٦٩٣٫٥٥٧  )٣٤٫٦٨٧٫٩٧٦(  ١٤٧٫٣٨١٫٥٣٣  ل الفترةالزيادة خال

  )٦٨٫٠٤١٫٧٥٧(  ٢٦٫٣٠٦٫٥٥٢  )٩٤٫٣٤٨٫٣٠٩(  )١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٨(  ٣١٫٨٤٠٫٨١٦ )١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٤(  الفترةالمحرر خالل 
  ------------------- ----------- -----  ---------- ---------  --------- ---------  ------ ----------  -------- ---------  

  ٨٫٨٤٨٫٧٩٩  )٦٫٨٨٩٫٢٢٧(  ١٥٫٧٣٨٫٠٢٦  ٥٫٢٢٨٫٧٨٩  )٢٫٨٤٧٫١٦٠(  ٨٫٠٧٥٫٩٤٩  يادة خالل الفترةصافي الز
 ----------- ----  ---------------- ------------- ----------- -----   --------------  --- ----------  

  ------------ ----  ------------------  ------- ----------   ----------------   ----------------  ---------------  
  ٧٦٫٨٩٠٫٥٥٦  )٣٣٫١٩٥٫٧٧٩(  ١١٠٫٠٨٦٫٣٣٥  ١١٢٫٦٩٣٫٥٥٧  )٣٤٫٦٨٧٫٩٧٦(  ١٤٧٫٣٨١٫٥٣٣  لفترةاإلجمالي في نھاية ا

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



١٢ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  النقد واألرصدة المصرفية  .٩
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ مارس ٣١  
  درھم  درھم  
      

  ١١٩٫٦٦١  ١٤٠٫١٤٦  النقد في الصندوق
  ------ ------  -----------  

      األرصدة المصرفية:
  ١٫٢٤٥٫٥٨٨  )٤٣٦٫٠٥٨(  الحسابات الجارية

  ٢٢٫٥٤٦٫٧٢٥  ٣٤٫٩٢٩٫٦٣٢  الحسابات تحت الطلب
  ١٥١٫٨٩١٫٩٤١  ١٥٣٫٠٢٦٫٧٣٠  الودائع الثابتة

  ------------------  -----------------  
  ١٧٥٫٦٨٤٫٢٥٤  ١٨٧٫٥٢٠٫٣٠٤  
  ------------------  -----------------  
  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  ١٨٧٫٦٦٠٫٤٥٠  
  ==========  =========  
  

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

فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة التجارية في أبوظبي، اإلمارات  درھم) ٣٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٤(درھم  ٣٠٠٫٠٠٠تم رھن ودائع ثابتة بمبلغ 
  العربية المتحدة.

  
  .سنوياً) ٪٣٫٢٥إلى  ٪٠٫٧٥: ٢٠١٤(سنوياً  ٪٣٫٢٥إلى  ٪٠٫٠٨فائدة تترواح من تخضع الودائع الثابتة لمعدالت 

  
  والذمم المدينة األخرى المدينة التأمينذمم   .١٠

  
 . ضمانإلى قرض غير خاضع لوالذي تم تحويله  على حساب مدين من أحد العمالء ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرىتشتمل 

ً قسط ٣٧، ويستحق السداد على ٪٥٫٥ بمعدليخضع ھذا القرض لفائدة  ً متساوي ا بلغ رصيد القرض  .٢٠١٤ل أبري ٢٠ اعتباراً من ا
مليون درھم والذي في مقابله قامت الشركة برصد مخصص مقابل الديون المشكوك في تحصيلھا  ١٧٫٧التقرير،  تاريخالقائم كما في 

  تحصيل.المليون درھم نظراً للصعوبة في  ٨بمبلغ 
  

  النقد وما يعادله  .١١
  

في بيان الدفقات النقدية مع البنود ذات الصلة في بيان المركز المالي على النحو  جاءلفترة كما يمكن مطابقة النقد وما يعادله في نھاية ا
  التالي:

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ مارس ٣١  
  درھم  درھم  
      

  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  ١٨٧٫٦٦٠٫٤٥٠  )٩النقد واألرصدة المصرفية (راجع إيضاح 
  )٩٢٫١٦١٫٢٠٣(  )١١٢٫٠٥٨٫٤٠(  أشھر ثالث التي تستحق بعدالودائع المصرفية الثابتة 

  )٣٠٠٫٠٠٠(  )٣٠٠٫٠٠٠(  الودائع الثابتة الخاضعة لرھن
  -----------------  ---------- -----  
  ٨٣٫٣٤٢٫٧١٢  ٧٥٫٣٠٢٫١١٠  
  =========  ========  

  



١٣ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  .١٢
  
الشركات ذات الصلة بالحكومة شركات تجارية ). ُتعتبر ٪٤٧٫٠٦الشركة مملوكة بشكل جزئي من قبل حكومة رأس الخيمة (بنسبة  إن

معامـالت مع شركات  وإبرام المطالبات وتسويةأعمالھا االعتيادية بتحصيل األقساط  سياقتقوم الشركة في  تتم إدارتھا بصورة مستقلة.
أن  إدارة الشركة ترى دل).(المع ٢٤م ـفي المعيار المحاسبـي الدولي رق المتضمنأخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة 

  الحصول عليھا من أطراف أخرى. يمكنعن الشروط التي  ملحوظة بصورة ال تختلفشروط ھذه المعامالت 
  

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

  (مدققة)  (غير مدققة)  
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ سمار ٣١   

  درھم  درھم  
      

  ٣١٫٢٤٩٫١٧٥  ٣٤٫٩٤٣٫٢٠١  المستحق من حاملي وثائق التأمين
  =========  ========  

  )٣٨٩٫٠٦٠(  )٢٤٠٫٥١١(  المستحق إلى حاملي وثائق التأمين
  ========  =======  

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

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

  المعامالت
  

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

  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
 ترة الثالث أشھرـف  

  منتھية في ــــــــــال
  ٢٠١٥مارس  ٣١

ترة الثالث أشھر ــف
  منتھية في ـــــــــــال

  ٢٠١٤مارس  ٣١
  درھم  درھم  

      
  ١٣٫٨٦٠٫٢٨٠  ١٠٫٧٣٨٫٢٩١  إجمالي أقساط التأمين

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

  ٩٢٠٫٧٣٤  ١٫٦٥٩٫٣٣٣  المطالبات المدفوعة
  ========  ======  
      

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

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ٣٩٩٫٩٠٠  ٤٤٤٫٩٠٠  امتيازات قصيرة األجل

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

  ٢١٫٥٧٥  ٢٤٫١٦٤  امتيازات طويلة األجل
  ======  =====  
  

  االلتزامات الطارئة  .١٣
  (مدققة)  (غير مدققة)  
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١   ٢٠١٥ مارس ٣١  
  درھم  درھم  
      

  ١٠٫٣٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٣٠٠٫٠٠٠  ان *خطابات ضم
  =========  ========  
  

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



١٤ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   (تابع) إيضاحات
  
  توزيعات األرباح  . ١٤

  
 ٪١٠ توزيعات أرباح نقدية بنسبة :٢٠١٤(درھم  ٢٢٫٠٠٠٫٠٠٠تبلغ قيمتھا  ٪٢٠ اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة

خالل اجتماع إال أن المساھمين قاموا  .)درھم ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠تبلغ فيمتھا  ٪١٠بنسبة  منحةوأسھم  درھم ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠قيمتھا تبلغ 
. درھم ١١٫٠٠٠٫٠٠٠تبلغ قيمتھا  ٪١٠ بنسبةة ديتوزيعات أرباح نق باعتماد ٢٠١٥أبريل  ٦بتاريخ  المنعقدالجمعية العمومية السنوي 

ً عالوة على ذلك، اعتمد المساھمون    .درھم) ١٫٣٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٢(درھم  ١٫٣٠٠٫٠٠٠بمبلغ عضاء مجلس اإلدارة ألمكافآت  أيضا
  

  اعاتحول القطمعلومات   .١٥
  

    األعمالقطاعات 
  

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

  
ات التأمينات العامة بما في ذلك التأمين ضد الحريق والتأمين البحري والتأمين على السيارات شمل كافة فئتالتأمينات العامة  أعمالإن 
  والتأمينات العامة المتنوعةالحوادث التأمين ضد و
  

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

  ٢٠١٤مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في   ٢٠١٥مارس  ٣١فترة الثالثة أشھر المنتھية في   

  التأمين  
االستثمار

  التأمين  اإلجمالي  الخزينةو
االستثمار 
  اإلجمالي  والخزينة

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  (غير مدققة)
  (ُمعاد بيانھا)    (ُمعاد بيانھا)        
              

  ٧٦٫٥٨٦٫٤٣٠  -  ٧٦٫٥٨٦٫٤٣٠  ٨٢٫٠٦٢٫٥١٧ - ٨٢٫٠٦٢٫٥١٧  إيرادات القطاع
  ---------- ------  ------- -------   ----------------   ---------------   ---------------   ----------------  

  ١٦٫٢٨١٫٨٥٦  ٤٩٢٫٣٣٠  ١٣٫٧٨٩٫٥٢٦  ١٦٫٨٥٦٫٧٩٥  ١٫٨٤٠٫٨٥٠  ١٥٫٠١٥٫٩٤٥  نتائج القطاع
  )١٫٠٦٨٫٨٠٩(  -  -  )٢٫١٢٨٫٩٩٥(      صافي –التكاليف غير المخصصة 

       ----------------       ----------------  
  ١٥٫٢١٣٫٠٤٧      ١٤٫٧٢٧٫٨٠٠      صافي أرباح الفترة

       ----------------      ---- -----------  
              
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١  

  التأمين  
االستثمار 
  التأمين  التأمين  والخزينة

االستثمار 
  اإلجمالي  والخزينة

  ----------------------- (مدققة)  ----------------------  ----------------------- (غير مدققة)  ----- --------------  
  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم 
  (ُمعاد بيانھا)    (ُمعاد بيانھا)        
              

  ٤٨٧٫٦٨٧٫٢٣٤  ٢١٢٫٥٨٤٫٥٥٨  ٢٧٥٫١٠٢٫٦٧٦  ٥٠٧٫٩٨٣٫٧٩٣  ٢١٣٫١٥٢٫٢٧٩  ٢٩٤٫٨٣١٫٥١٤  موجودات القطاع
  ٣٦٫٣٢٩٫٥٤٩  -  -  ٤٧٫١٢٢٫٣٣٦  -  -  الموجودات غير المخصصة

     -----------------       -----------------  
  ٥٢٤٫٠١٦٫٧٨٣      ٥٥٥٫١٠٦٫١٢٩      إجمالي الموجودات

       -----------------      ----------- ------  
  ٢٩٤٫٠٠٤٫٦٧٥  -  ٢٩٤٫٠٠٤٫٦٧٥  ٣١١٫٣٦٣٫٤٥٩  -  ٣١١٫٣٦٣٫٤٥٩  مطلوبات القطاع

  ٣٫٩٩٧٫٨٠٦  -  -  ٣٫٤٣٠٫٧٧٢ - -  المطلوبات غير المخصصة
     -----------------       -----------------  

  ٢٩٨٫٠٠٢٫٤٨١      ٣١٤٫٧٩٤٫٢٣١      إجمالي المطلوبات
       -----------------      --------------- --  

    
  



١٥ 

 

  ش.م.ع. تأمينرأس الخيمة الوطنية للشركة 
  

   (تابع) إيضاحات
  

  حول القطاعات (تابع)معلومات   .١٥
  

  :الرئيسية التأمينأقسام إليرادات الشركة حسب  تحليلفيما يلي 
  

  فترة الثالثة أشھر المنتھية في  
  ٢٠١٤مارس  ٣١  ٢٠١٥مارس  ٣١  
  درھم  درھم  

      (غير مدققة)
  ٩٫٧٥٨٫٢٩١  ١١٫٤٠٣٫٩٠٦  التأمين على السيارات 

  ٨٫٦٣٣٫٤٦٤  ٢٫٢٣٣٫٧٢١  التأمين البحري والتأمين الجوي
  ٢٩٫٨٣١٫٤٣٥  ٣٩٫٦٠٣٫٢٠٠  والتأمين الصحي ماعي على الحياةالتأمين الج

  ٢٨٫٣٦٣٫٢٤٠  ٢٨٫٨٢١٫٦٩٠  والحوادث والتأمينات العامة األخرى الحريقالتأمين الھندسي والتأمين ضد 
   ----------------  ---------------  
  ٧٦٫٥٨٦٫٤٣٠  ٨٢٫٠٦٢٫٥١٧  
  =========  ========  

  

  وإعادة التصنيف السياسة المحاسبيةأثر التغير في   .١٦
  

باالعتراف باإليرادات من عقود التأمين ذات  الخاصةر سياستھا المحاسبية ي(ج)، قررت الشركة طوعاً تغي٢كما ھو مبين في اإليضاح 
  .الصلة بأعمال التأمين

  
ارسة تأثير جوھري على شركة مستثمر بھا ، قامت اإلدارة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على مم٢٠١٤عام خالل عالوة على ذلك، 

ً لحقوق الملكية. وخلصت اإلدارة إلى أن الشركة لم تكن قادرة على المشاركة في السياسة التشغيلية والمالية للشركة  محتسبة وفقا
صيف ھذا االستثمار المستثمر بھا نظراً ألسباب واقعية، وأن قدرة الشركة على ممارسة تأثير جوھري محدودة. وعليه، تمت إعادة تن

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

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

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

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

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

  
  ٢٠١٤يناير  ١كما في  التصنيف إعادةو لتغير في السياسة المحاسبيةلالمالي  تأثيرال
  

 ً   تعديالت   الرصيد المبين سابقا
/  بيانه الرصيد المعاد

  تصنيفهالمعاد 
  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  إعادة التأمين موجودات عقود 
 -----------------  ----------------   -----------------  

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

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



١٦ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   (تابع) إيضاحات
  

  (تابع)أثر التغير في السياسة المحاسبية وإعادة التصنيف   .١٦
  

  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١إعادة التصنيف كما في و لتغير في السياسة المحاسبيةلالتأثير المالي 
  

  تعديالت   الرصيد المبين سابقاً   

الرصيد المعاد 
/ المعاد  تصنيفه
  بيانه

  درھم   درھم   درھم   
        

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

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

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

  ٠ .١٣  )٠ .٢١(  ٠ .٣٤  ربحية السھم
  -------   ---------   ---------  

  
  ٢٠١٤ مارس ٣١كما في إعادة التصنيف و لتغير في السياسة المحاسبيةلالتأثير المالي 

  تعديالت   الرصيد المبين سابقاً   
عاد الرصيد الم
  / المعاد بيانه تصنيفه

  درھم   درھم   درھم   
        

  -  )٢٥٫٨٤٨٫٦٤٦(  ٢٥٫٨٤٨٫٦٤٦  االستثمار في شركة زميلة
  ٥٣٫٤٥١٫٧١٥  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٣٫٤٥١٫٧١٥  أوراق مالية استثمارية

  ١١١٫٤٩١٫٣٩٠  )٩٣٫٤٤٩(  ١١١٫٥٨٤٫٨٣٩  موجودات عقود إعادة التأمين 
   ------------ ----   ----------------  -----------------  

  ٢٣١٫١٦٢٫٧٨٠  ١١٫٤٧٦٫٢٥٥  ٢١٩٫٦٨٦٫٥٢٥  مطلوبات عقود التأمين
   ---------- ------   ----------------   ----------------  

  ١٥٫٢١٣٫٠٤٧  )٥٫٣٧٣٫٣٥٣(  ٢٠٫٥٨٦٫٤٠٠  أرباح الفترة
   --------------  ------- --------  ---------------  

  ٠ .١٤  )٠ .٠٥(  ٠ .١٩  ربحية السھم
  -------   ---------   ---------  

  
  ربحية السھم   .١٧

  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  

  

رة الثالث أشھر ـفـت
  ــــــــمنتھية في ـالــ
  ٢٠١٥مارس  ٣١

فـترة الثالث أشھر 
 الـــــــــــمنتھية في 

  ٢٠١٤مارس  ٣١
  درھم  درھم  
  (ُمعاد بيانھا)   

      
  ١٥٫٢١٣٫٠٤٧  ١٤٫٧٢٧٫٨٠٠  أرباح الفترة

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

  درھم ١بقيمة القائمة خالل الفترة عادية السھم المتوسط المرجح لعدد األ
  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   للسھم الواحد

      
  ٠ .١٤  ٠ .١٣  ربحية السھم األساسية

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

  
  
  



١٧ 

 

  

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   (تابع) إيضاحات
  

  (تابع)ربحية السھم   .١٧
  

من شأنھا  أدوات ماليةالشركة أية  ويرجع ذلك إلى عدم إصدارإن مبالغ ربحية السھم المخففة ھي نفسھا مبالغ ربحية السھم األساسية، 
ستثمار في تم تعديل ربيحة السھم وفقاً لتأثير التغير في السياسة المحاسبية وإعادة تصنيف اال أن تؤثر على ربحية السھم عند ممارستھا.
  .١٦(ج) واإليضاح ٢شركة زميلة  كما ھو مبين في اإليضاح 

  
  أرقام المقارنة      .١٨

  
لكي تتوافق مع العرض  ،قضت الضرورة، حيثما )١٧و  ١٦(راجع اإليضاحين  بعض أرقام المقارنةوإعادة بيان إعادة تصنيف  تتم

   الموجزة. المعلومات المالية المرحليةفي ھذه  المتبعةوالسياسات المحاسبية 


