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شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين    تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في 

  ش.م.ع 
 

  التقرير حول تدقيق البيانات المالية 

    رأينا المتحفظ
باستثناء اآلثار المعلومة والمحتملة المترتبة على األمر المبين ضمن "أساس الرأي المتحفظ" من تقريرنا، تعبر البيانات المالية بشكل في رأينا، 

، وعن ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١عادل ومن كافة النواحي الجوهرية عن المركز المالي لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع ("الشركة") كما في 
                                                             ً                                   المالي وتدفقاتها النقدية للسنة المنتهية في ذلك التاريخ وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية. أدائها

  نطاق التدقيق 
  تتكون البيانات المالية للشركة من:

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي كما في.  

 .بيان األرباح أو الخسائر للسنة المنتهية بذلك التاريخ  

 للسنة المنتهية بذلك التاريخ. بيان الدخل الشامل  

 .بيان التغيرات في حقوق الملكية للسنة المنتهية بذلك التاريخ  

 .بيان التدفقات النقدية للسنة المنتهية بذلك التاريخ  

 .إيضاحات حول البيانات المالية وتشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى    

    المتحفظأساس الرأي 
 

، أبرمت الشركة اتفاقيات الحد األقصى لتكلفة الرعاية الطبية مع عدد من مقدمي الخدمات الطبية لتغطية تكلفة المطالبات ٢٠٢٠قبل شهر أكتوبر 
للتقارير المالية الناشئة عن بعض عقود التأمين الطبي الخاصة بها. وتستوفي هذه االتفاقيات تعريف عقود إعادة التأمين بموجب المعيار الدولي 

  "عقود التأمين". ٤رقم 
 

كات إعادة نتيجة لذلك، تم تسجيل "إجمالي المطالبات المسددة" بقيمة أعلى من قيمتها الفعلية، بينما تم تسجيل "أقساط التأمين المتنازل عنها لشر
مليون  ٧٩بمبلغ  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ن في التأمين" بقيمة أقل من قيمتها الفعلية في بيان األرباح أو الخسائر للسنتين المنتهيتي

مليون درهم على التوالي. وقد تم تسجيل "موجودات عقود إعادة التأمين" و"ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى" بقيمة أقل  ٩٧درهم ومبلغ 
مليون درهم على  ٣٨مليون درهم ومبلغ  ٢٤بمبلغ  ٢٠١٩بر ديسم ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١من قيمتها الفعلية في بيان المركز المالي كما في 

  التوالي.
 

تي كانت                       ً                                                                                                    باإلضافة إلى ذلك، ونظرا  لنقص المعلومات المتاحة من خبراء إدارة المطالبات، لم تتمكن اإلدارة من حساب تكلفة المطالبات االسمية ال
تكلفة الرعاية الطبية كعقود إعادة تأمين. ولذلك، تم تسجيل مبالغ كل من ستتكبدها الشركة في حال تمت المحاسبة عن اتفاقيات الحد األقصى ل

الخسائر "إجمالي المطالبات المسددة" و"حصة إعادة التأمين من المطالبات المسددة" بقيمة أقل من قيمتها الفعلية بالتساوي في بيان األرباح أو 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١للسنتين المنتهيتين في 

 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١ال يوجد أي تأثير ألي من هذه األخطاء على "إجمالي دخل االكتتاب" أو "الربح" للسنتين المنتهيتين في 

 



  

٣  

 
تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  

  ش.م.ع (تابع) 
 

  أساس الرأي المتحفظ (تابع)
 

ً                         ، أنهت اإلدارة اتفاقيات الحد األقصى لتكلفة الرعاية الطبية الحالية بناء  على توصية هيئة التأمين ٢٠٢٠أكتوبر  ٢٧       ً    اعتبارا  من  في دولة االمارات                                                                    
دة تأمين عادية                ً                                           ً                                           ، وتقوم تدريجيا  بتحويل وثائق التأمين الطبي، التي أبرمت سابق ا بموجب خطط الحد األقصى، إلى خطط تغطية إعاالعربية المتحدة

        ً                                   تماشيا  مع جميع وثائق التأمين الطبي األخرى.
  

ت مدقق                        ً                                                    ً                                                 لقد أجرينا تدقيقنا وفقا  لمعايير التدقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤولياتنا وفقا  لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة مسؤوليا
  الحسابات حول تدقيق البيانات المالية المدرجة ضمن تقريرنا.

   
                                                                    ً                نعتقد أن إثباتات التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفر أساسا  لرأينا المتحفظ.

 
  االستقاللية 

مجلس المعايير                            ً                                                                                             إننا مستقلون عن الشركة وفقا  للقواعد األخالقية الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن 
 الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وقد التزمنااألخالقية 

                                ً                         بمسؤولياتنا األخالقية األخرى وفقا  لهذه المتطلبات والقواعد.

  منهجنا في التدقيق
  نظرة عامة 

  لتأمينتقييم مطلوبات عقود ا   أمور التدقيق الرئيسية

 خسائر االنخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  

 
باالعتبار في إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحديد األهمية النسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية. وعلى وجه الخصوص، أخذنا 

اث المستقبلية األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع افتراضات ومراعاة األحد
في ذلك بين غير المؤكدة بطبيعتها. وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا أيضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، بما 

  إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتيال. فيماأمور أخرى، النظر 
  

ل منا بتصميم نطاق عملية التدقيق بهدف تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية ككل، مع األخذ بعين االعتبار هيكلقد ق
  الشركة، واإلجراءات والضوابط المحاسبية، وقطاع العمل لدى الشركة.

 

    أمور التدقيق الرئيسية
في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية للفترة الحالية. وقد تم أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، 

  .                                                                                                  ً      ً               التطرق إلى هذه األمور في سياق تدقيقنا على البيانات المالية ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأيا  منفصال  بشأن هذه األمور

    



  

٤  

 
الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  تقرير مدقق 

  ش.م.ع (تابع) 

  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
 

  كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي  أمر التدقيق الرئيسي

  تقييم مطلوبات عقود التأمين 
البيانات المالية، بلغت مطلوبات عقود من هذه    ١٠كما هو مبين في اإليضاح  
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ٣٤٩التأمين بالشركة ما قيمته 

 
من هذه البيانات المالية العناصر التي ينشأ عنها رصيد   ١٠يوضح اإليضاح  

مطلوبات عقود التأمين، كما نورد فيما يلي مالحظاتنا حول أكثر العناصر  
  االجتهادات.        ً     اعتمادا  على 

 
 مطالبات قائمة  

قائمة مادة جوهرية في البيانات المالية، وهو اليعتبر رصيد المطالبات 
قائمة  ال                               ً                             تقديري ويمكن أن يكون حسابه معقد ا في حاالت معينة. المطالبات  

هي أفضل تقدير لجميع المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم تسويتها في تاريخ 
 .نهاية السنة

 
  مطالبات متكبدة غير معلنة: 

يمثل هذا االحتياطي االلتزام عن المطالبات المتكبدة غير المعلنة في نهاية 
فترة التقرير والتي تم تحديدها من خالل تقييم اكتواري مستقل خارجي، مع  

  األخذ في االعتبار تجربة الخسارة التاريخية للشركة. 
تقييم المطالبات المتكبدة في تاريخ  يتم تطبيق االفتراضات الجوهرية في 

التقرير لكن لم يتم اإلعالن عنها للشركة. باإلضافة إلى ذلك، ينتج عن فئات 
األعمال التي تكون فيها الفترة بين حدث المطالبة المبدئية والتسوية فروق 

  كبيرة بين التقديرات المبدئية والتسويات النهائية.
 

  احتياطيات حسابية:  
حتياطي االلتزام عن وثائق التأمين على الحياة والتي يتم تحديدها يمثل هذا اال

من خالل تقييم اكتواري مستقل خارجي باألخذ باالعتبار التعويضات 
المستقبلية للوثائق في نهاية كل فترة تقرير. وهذا يشمل وضع أحكام مركبة 
وذاتية وعدم يقين حول األحداث المستقبلية قد ينتج عن التغييرات في  

                     ً       ً               افتراضاتها تأثيرا  جوهريا  على التقديرات.
 
كما تم تقييم العناصر األخرى لمطلوبات عقود التأمين بالشركة من خالل  

  تقييم اكتواري مستقل خارجي. 
    

نعتقد أن مطلوبات عقود التأمين أمر من أمور التدقيق الرئيسية بسبب التعقيد 
التي تتخذها اإلدارة في  الذي تنطوي عليه عملية التقدير واألحكام الهامة
  تحديد مدى معقولية وكفاية مطلوبات عقود التأمين.

  كجزء من إجراءات التدقيق لدينا، فإننا: 

  

  

  

   قمنا بالتحقق على أساس العينة من احتياطيات المطالبات القائمة
  مقابل المستندات الداعمة، مثل تقارير جهات تسوية الخسائر. 

  أساس العينة الحتياطيات المطالبات  قمنا بإجراء مقارنة على
القائمة مع الدفعات الالحقة، في حالة تسويتها أو مبالغ االحتياطي 

  الالحقة، إذا لم يتم تسويتها.

  

   قمنا بإعادة إجراء التسويات بين البيانات المستخدمة في حسابات
تكوين االحتياطي االكتواري والسجالت المحاسبية األساسية 

  للشركة. 

 ييم كفاءة وموضوعية واستقاللية الخبراء االكتواريين قمنا بتق
  الخارجيين المعينين من قبل الشركة وكذلك خبراء التدقيق لدينا.

  باستخدام خبراء التدقيق لدينا، طبقنا معرفتنا وخبرتنا العملية
وقمنا بمقارنة المنهجية، والنماذج، واالفتراضات المستخدمة مع  

            ّ                     ف بها. وقد قي منا ما يلي على وجه  الممارسات االكتوارية المعتر
  الخصوص:
o  ما إذا كانت البيانات المستخدمة من قبل الخبير

االكتواري للشركة معقولة وكافية لتحديد 
االحتياطيات االكتوارية للشركة كما في تاريخ 

  التقرير. 
o  ما إذا كانت المعايير التي يطبقها الخبير االكتواري

ات المستخدمة في للشركة كافية لتحديد دقة البيان
  العمل االكتواري. 

o  ما إذا كانت االفتراضات واألساليب المستخدمة في
التقرير االكتواري تعتبر معقولة لتعكس مطلوبات 

  التأمين األساسية للشركة. 
o  ما إذا كان الخبير االكتواري للشركة قد قام

بمراجعة المطالبات المتكبدة غير المعلنة في نهاية 
السابقة في ضوء المستجدات / التسوية السنة 

الالحقة لهذه المطالبات وفحص تأثير ما هو مذكور  
  أعاله على تقديرات السنة الحالية. 

o  أعدنا احتساب المطالبات المتكبدة غير المعلنة على
  أساس العينة ألنشطة العمل الرئيسية. 

  بتقييم قمنا بالتحقق من مالءمة اإلفصاحات التي تمت فيما يتعلق
   مطلوبات عقود التأمين المدرجة في هذه البيانات المالية.
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تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  

  ش.م.ع (تابع) 

  أمور التدقيق الرئيسية (تابع)
 

  التدقيق الرئيسيكيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر   أمر التدقيق الرئيسي

  خسائر االنخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
من هذه البيانات المالية، بلغت ذمم التأمين المدينة والذمم  ١١كما هو مبين في اإليضاح 

مليون درهم وبلغ مخصص االنخفاض في القيمة ذات    ٢٢٢المدينة األخرى بالشركة ما قيمته  
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ٥٥قيمته الصلة ما 

 
ً                                                                   تضع الشركة أحكام ا مركبة وذاتية لكل من توقيت تسجيل انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة                 
والذمم المدينة األخرى وتقدير مبلغ هذا االنخفاض باستخدام نموذج الخسائر االئتمانية 

على ذمم التأمين المدينة باستخدام مصفوفة المتوقعة. يتم تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة 
مخصص بالرجوع إلى تجربة التعثر السابقة للمدين وتحليل مركزه المالي الحالي، والمعدلة  
  ً                                                                                 وفق ا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة للقطاع الذي يشغله المدينون، 

  قرير. وتقييم التوجه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ الت
 
نرى أن احتساب خسائر االنخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى يشكل  

تمثل       ً        ً       ً     ً                                                          أمرا  تدقيقيا  رئيسيا  نظرا  ألهمية رصيد ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى (التي
)، والتقديرات غير المؤكدة ذات  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١من مجموع الموجودات كما في  ٪٢٥

الصلة بالبيانات المالية وأهمية األحكام المستخدمة في تطبيق متطلبات المعيار الدولي للتقارير 
  .٩المالية رقم 

  

  كجزء من إجراءات التدقيق لدينا، فإننا:

   قمنا بفحص اكتمال ودقة بيانات المدخالت
  مستخدمة في حسابات نموذج انخفاض القيمة.ال

   قمنا بتقييم ومراجعة المنهجية التي تطبقها الشركة
في احتساب مخصص انخفاض القيمة لتقييم مدى 
توافقها مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير 

واختبرنا مدى مالءمة ومعقولية  ٩المالية رقم 
  االفتراضات واألحكام الرئيسية المستخدمة. 

  بالنسبة لألرصدة التي تعرضت النخفاض فردي
في القيمة، قمنا باختبار عينة لتقييم مدى معقولية 

  المخصصات المقدرة لإلدارة. 

   قمنا بالتحقق من مالءمة اإلفصاحات التي تمت
فيما يتعلق بانخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة 
والذمم المدينة األخرى المدرجة في هذه البيانات 

   المالية.

    المعلومات األخرى
يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة المسؤولية عن المعلومات األخرى. وتشمل المعلومات األخرى تقرير مجلس اإلدارة الذي حصلنا عليه قبل تاريخ 

   تقرير مدقق الحسابات (ولكنها ال تشمل البيانات المالية وتقرير مدقق الحسابات حولها).

  المالية ال يتطرق إلى المعلومات األخرى، وال ولن نبدي أي تأكيد عليها بأي صورة كانت.إن رأينا حول البيانات 

في ما إذا                                                                                                  ً                          وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفا ، وفي سبيل ذلك فإننا ننظر 
ية مع البيانات المالية أو مع المعلومات التي توصلنا إليها أثناء التدقيق، أو ما إذا كانت تبدو أنها كانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهر

   تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى.

ً                                 بناء  على العمل الذي نكون قد قمنا به  -إذا توصلنا  لحقائق في إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه ا -   
    تقريرنا. وليس لدينا ما ندرجه في التقرير بهذا الشأن.

 

    



  

٦  

 
تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  

  ش.م.ع (تابع) 
 

  مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية 
                                        ً                                                      ً                البيانات المالية وعرضها بصورة عادلة وفقا  للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها طبقا  لألحكام السارية إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد 

والتعليمات المالية ذات العالقة لشركات التأمين الصادرة عن  ٢٠٠٧) لسنة ٦والقانون االتحادي رقم ( ٢٠١٥) لسنة ٢للقانون االتحادي رقم (
ولة اإلمارات العربية المتحدة في شأن شركات التأمين، وعن تلك الرقابة الداخلية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لكي تتمكن من هيئة التأمين بد

                                                    ً                              إعداد بيانات مالية خالية من أي أخطاء جوهرية، سواء  كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.

 -عند الضرورة  -ييم مدى قدرة الشركة على االستمرار في عملها التجاري واإلفصاح وعند إعداد البيانات المالية، فإن اإلدارة تعد مسؤولة عن تق
شطتها أو لم عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية الشركة أو وقف أن

    يكن لديها أي بديل واقعي سوى القيام بذلك.

  تحمل القائمون على الحوكمة مسؤولية اإلشراف على عملية إعداد التقارير المالية للشركة.ي

  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية
احتيال أو تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية ككل خالية من األخطاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن 
تدقيق                                                                                                             ً                 خطأ، وإصدار تقرير مدقق الحسابات الذي يشمل رأينا. يعد التأكيد المعقول مستوى عاليا من التأكيد، ولكنه ليس ضمانا  على أن عملية ال

               ً                                    ً                        المنفذة وفقا  لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائما  عن أي خطأ جوهري إن وجد.

                                                                            ً         ً      طأ، وتعتبر جوهرية إذا كان من المتوقع إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفرادا  أو إجماال ، على يمكن أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخ
   القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات المالية.

ني ونتبع مبدأ الشك المهني طوال أعمال التدقيق. كما أننا                                    ً                                                  وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقا  لمعايير التدقيق الدولية، فإننا نمارس التقدير المه
  نلتزم بالتالي:

  التي تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات التدقيق
          ً                                                      توفر أساسا  لرأينا. إن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوهرية ناتجة عن تالئم تلك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافية ومناسبة 

االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ، حيث أن االحتيال قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو 
    التحريف أو تجاوز الرقابة الداخلية.

 ية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مالئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخل
    حول فعالية الرقابة الداخلية للشركة.

 .تقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من إفصاحات اإلدارة   
  

 
 
 

    



  

٧  

 
مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين  تقرير 

  ش.م.ع (تابع) 
 

  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية (تابع)
 

  الحصول عليها تحديد ما إذا كان هناك                                                                   ً                           معرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستنادا  إلى أدلة التدقيق التي يتم
                                                     ً                                                                  عدم يقين مادي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكا  كبيرة حول قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى 

بيانات المالية، أو تعديل رأينا وجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى اإلفصاحات ذات الصلة في ال
إذا كانت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير 

    أة عاملة.مدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع الشركة إلى التوقف عن االستمرار كمنش

 ت تقييم العرض الشامل للبيانات المالية وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وتحديد ما إذا كانت البيانات المالية تمثل المعامال
  واألحداث ذات العالقة على النحو الذي يضمن العرض العادل.

طاق وتوقيت التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي نتواصل مع القائمين على الحوكمة فيما يتعلق، من بين أمور أخرى، بن
    أوجه قصور مهمة نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.

لعالقات وغيرها جميع ا         ً                           ً                                                                                    نقدم أيضا  للقائمين على الحوكمة بيانا  بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخالقية المعمول بها في شأن االستقاللية، كما أننا نبلغهم ب
ن لزم                 ُ                                                                                                           من المسائل التي ي عتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، واإلجراءات المتخذة للحد من المخاطر أو سبل الحماية المطبقة إ

     األمر.

تدقيق على البيانات المالية للفترة ومن بين األمور المنقولة للقائمين على الحوكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لها أهمية قصوى أثناء ال
عنه  الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو التشريعات اإلفصاح

إذا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن  أن أمر ما ال ينبغي اإلفصاح عنه في تقريرنا -في حاالت نادرة للغاية  -للرأي العام أو إذا قررنا 
    هذا األمر سوف يترك تداعيات سلبية تفوق المزايا التي ستعود على الصالح العام من جراء هذا اإلفصاح.

  األخرى تنظيميةالتقرير حول المتطلبات القانونية وال
 

 باإلضافة إلى ذلك ،     ً   ووفق ا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم )٢) لسنة ٢٠١٥ ،  فإننا نبلغك بما يلي للسنة المنتهية
  :في ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠

  أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية ألغراض تدقيقنا.  .١
 

االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم                                                          ً                        أن البيانات المالية قد أعدت من كافة النواحي الجوهرية وفقا  لألحكام السارية للقانون  .٢
    .٢٠١٥) لسنة ٢(
  

  أن الشركة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة. .٣
 

    المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للشركة. أن .٤
 

 ) من ٨، كما هو مبين في اإليضاح رقم (٢٠٢٠ديسمبر  ٣١هية في أن الشركة قامت بشراء أسهم أو االستثمار فيها خالل السنة المنت .٥
  البيانات المالية.

 
  ) من البيانات المالية يبين المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي بموجبها أبرمت هذه ٢٤أن اإليضاح رقم ( .٦

    المعامالت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







  ١٠  يتجزأ من هذه البيانات المالية.تعتبر جزءاً ال  ٧٧إلى  ١٤اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع 
 

  الخسائر بيان األرباح أو 
 

   ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاحات 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي  
     

 ٥٨٢٬٤٣٩٬٢٦٤  ٥٧٧٬٤٤٤٬١٥٩  ١٩  إيرادات أقساط التأمين المكتسبة
)٢١٦٬٤٣٩٬٢٧١(  ١٩  أقساط تأمين متنازل عنها لشركات إعادة التأمين    )٢٣٤٬١٣١٬٨٦٠(  

 ٣٤٨٬٣٠٧٬٤٠٤  ٣٦١٬٠٠٤٬٨٨٨  ١٩  أقساط التأمين المكتسبة صافي إيرادات 
)٤٢٠٬٧٩٥٬٨٧٧(    إجمالي المطالبات المسددة    )٤٧٣٬٢٨٢٬٢١٥(  

 ٢١٣٬٩٠٥٬٨٥٦   ١٧٧٬١٠٨٬١٢٤    حصة إعادة التأمين من المطالبات المسددة
)٢٤٣٬٦٨٧٬٧٥٣(   صافي المطالبات المسددة   )٢٥٩٬٣٧٦٬٣٥٩(  

الخسائر صافي التغير في المطالبات القائمة ومصاريف تسوية 
)٦٬٧٥٣٬٠٣٢(  ١٦٬١١٦٬٤٩٥   ومخصصات المطالبات المتكبدة غير المعلنة غير الموزعة   

)٣٬٦٥١٬٢٥٩(   صافي التغير في االحتياطي الحسابي   )٩٬١٨٠٬٢٤٩(  
)٢٣١٬٢٢٢٬٥١٧(   صافي المطالبات المتكبدة   )٢٧٥٬٣٠٩٬٦٤٠(  

 ٢٢٬٢٦٩٬٠٩٥  ٢٠٬٨٠٤٬١٩٤  ١٧  إجمالي العموالت المكتسبة
)٨١٬٧٨٧٬٧٢٧(  ١٨  عموالت متكبدة   )٥١٬٩٤٦٬٣٠٩ (  

)٦٠٬٩٨٣٬٥٣٣(   صافي العموالت المتكبدة   )٢٩٬٦٧٧٬٢١٤ (  
٤٣٬٣٢٠٬٥٥٠ ٦٨٬٧٩٨٬٨٣٨   إجمالي إيرادات االكتتاب 

)٥٢٬٠٧٢٬٤٥٥(  ٢٥   مصاريف عمومية وإدارية   )٤٤٬٦٣٨٬٧٨٥ (  
)١٬٥١٦٬٥٨٣(   )١٦٬١٨١٬٧٦٥(  ١٢، ١١، ٨  مخصص االنخفاض في القيمة     
)٢٬٨٣٤٬٨١٨(  ٥٤٤٬٦١٨   صافي ربح / (خسارة) االكتتاب  

 ٩٬٨١٩٬٦٦٩  ٨٬٤٩٠٬٦٩٦  ٢٠  إيرادات الفوائد 
 ١٬٠٧٩٬٥٤٩   ٣٬٠٦٤٬٧٩٩   ٢١  بالصافي -إيرادات االستثمار 

 -  ٣٬٨١٨٬٩٨٩  ٥٫١  األرض والمبانيربح من بيع 
 ٧٬٦٦٨  ٤٤٬٣٤٦   إيرادات أخرى 

)٢٬٤٨٧٬٩٨٧(  ٢٦  مصاريف أخرى    )٤٬٥٣٧٬٤٢٩(  
 ٣٬٥٣٤٬٦٣٩  ١٣٬٤٧٥٬٤٦١   ربح السنة 

 ٠٫٠٣  ٠٫١١  ٢٣  الربحية األساسية والمخّفضة للسهم 

 
 



  ١١ تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٧٧إلى  ١٤اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع 
 

  بيان الدخل الشامل 
 

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي  
     

 ٣٬٥٣٤٬٦٣٩  ١٣٬٤٧٥٬٤٦١   ربح السنة 
      الدخل الشامل اآلخر

      بنود سيُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة:
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات الدين المصنفة  

)٣٥٢٬٥٥٠(   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   ٤٬٦٠٦٬٩٧٠ 
      الخسارة:بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو 

   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 
                       

-  )١٬٤٩٠٬٠٠٠(  
صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية المصنفة 

)٢١٣٬٥٤٤(   بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر   )٤٠٬١٠٩ (  
)٥٦٦٬٠٩٤(   مجموع (الخسارة) / الدخل الشامل اآلخر للسنة   ٣٬٠٧٦٬٨٦١ 

 ٦٬٦١١٬٥٠٠  ١٢٬٩٠٩٬٣٦٧   مجموع الدخل الشامل للسنة
 



  ١٢  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٧٧إلى  ١٤اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

  ش.م.ع شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 
 

  بيان التغيرات في حقوق الملكية 

   احتياطي نظامي  رأس المال 
 احتياطي
 اختياري

 

 
احتياطي إعادة 

 التأمين

تغيرات متراكمة   
في القيمة العادلة 

الستثمارات  
بالقيمة العادلة من  

خالل الدخل 
  الشامل اآلخر

 أرباح 
 المجموع  محتجزة

إماراتيدرهم   درهم إماراتي  درهم إماراتي   درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي   
               

) ٣٬٣٥٠٬٣٨٠(  -   ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٧٬٠٠٧٬٨٥٢  ١١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   (ُمعاد بيانه) ٢٠١٩يناير  ١الرصيد في   ١٩٤٬٥٥٥٬١٥١  ٢٠٬٨٩٧٬٦٧٩ 

    -       -      -      -    ربح السنة
 

 -    ٣٬٥٣٤٬٦٣٩      ٣٬٥٣٤٬٦٣٩     
) ١٬٤٩٠٬٠٠٠(    ٤٬٥٦٦٬٨٦١     -       -      -      -   الدخل الشامل اآلخر للسنة    ٣٬٠٧٦٬٨٦١ 

 ٦٬٦١١٬٥٠٠        ٢٬٠٤٤٬٦٣٩       ٤٬٥٦٦٬٨٦١     -       -      -      -   مجموع الدخل الشامل للسنة

    -       -    ٣٥٣٬٤٦٤      -   تحويل إلى االحتياطي النظامي
 

 -    )٣٥٣٬٤٦٤   (    -    

    -       -      -    ٥٬٥٠٠٬٠٠٠   ) ١٣إصدار أسهم منحة (إيضاح 
 

 -     )٥٬٥٠٠٬٠٠٠(    -    

    -       -      -     -   ) ٣٢توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 
 

 -    )١١٬٠٠٠٬٠٠٠  (   )١١٬٠٠٠٬٠٠٠  (  

     -    ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٤٧٬٣٦١٬٣١٦   ١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
 

١٩٠٬١٦٦٬٦٥١   ٦٬٠٨٨٬٨٥٤  ١٬٢١٦٬٤٨١  

    -       -      -      -   ربح السنة 
 

 -    ١٣٬٤٧٥٬٤٦١  ١٣٬٤٧٥٬٤٦١ 
)    ٥٦٦٬٠٩٤(     -       -      -      -   الدخل الشامل اآلخر للسنة   -  )٥٦٦٬٠٩٤    (  

)    ٥٦٦٬٠٩٤(      -       -      -      -   مجموع الدخل الشامل للسنة  ١٢٬٩٠٩٬٣٦٧  ١٣٬٤٧٥٬٤٦١ 

    -       -   ١٬٣٤٧٬٥٤٦     -   تحويل إلى االحتياطي النظامي
 

 -    )١٬٣٤٧٬٥٤٦ (    -    
تحويل إلى احتياطي إعادة التأمين (إيضاح  

١٤ (  -   -      -      
        

٩٤٩٬٤٨٥      

 

 -    
      

)٩٤٩٬٤٨٥     (    -    

    -       -      -    ٥٬٧٧٥٬٠٠٠   ) ١٣إصدار أسهم منحة (إيضاح 
 

 -     )٥٬٧٧٥٬٠٠٠ (    -    
 ٢٠٣٬٠٧٦٬٠١٨  ١١٬٤٩٢٬٢٨٤  ٦٥٠٬٣٨٧       ٩٤٩٬٤٨٥    ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ٤٨٬٧٠٨٬٨٦٢   ١٢١٬٢٧٥٬٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في 



 

  ١٣ تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٧٧إلى  ١٤اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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   بيان التدفقات النقدية 
  ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  إيضاحات  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 ٣٬٥٣٤٬٦٣٩  ١٣٬٤٧٥٬٤٦١   ربح السنة

      تسويات لـ:
 ١٬٥٧٩٬٢١٩   ١٬٤٤٩٬٨٣٠   ٥  استهالك ممتلكات ومعدات 

 ٥١٧٬٤٩٧   ٥١٨٬٩١٩   ٦  استهالك استثمارات عقارية 
 ١٬٤٨١٬٢٣٩   ١٬٤٨١٬٢٤٠   ٧  إطفاء موجودات غير ملموسة 

 ١٬٥١٦٬٥٨٣  ١٦٬١٨١٬٧٦٥  ١٢، ١١، ٨  بالصافي  -مخصص االنخفاض في القيمة 
 ١٬١٩٤٬٩٩٩   ٩٤١٬٥٢٣   ١٥  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

الربح أو ربح غير محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  ٢١  الخسارة 

 -    
 )٣٥٧٬٦٥٠(  

خسارة محققة من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 -   ٤١٢٬٤٩٨   ١٢  أو الخسارة 

ربح محقق من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
)٢٬٨٥٤٬٢٣٣(   ٢١  الشامل اآلخر    - 

)٣٬٨١٨٬٩٨٩(  ٥٫١  ربح محقق من بيع أرض ومبان   - 
)٥٨٨٬٧٧٣(   ٦  صافي الدخل من االستثمارات العقارية   )٧١٢٬٧٣٣(  

إطفاء عالوة على استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
 ٣٧٥٬٧٢٣   ٣٤٩٬٧٦٤    الشامل اآلخر 
)٨٬٨٤٠٬٤٦٠(   إيرادات الفوائد   )١٠٬١٩٥٬٣٩٢(  

)٣٤٬٢٩١(    إيرادات توزيعات األرباح    )٩٬١٦٦(  
 ١٬١٠٩٬٤٠٣  -   تكلفة الفائدة على قروض بنكية

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات 
 ٣٤٬٣٦١  ١٨٬٦٧٤٬٢٥٤   التشغيلية وتعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

)٦٬٦١١٬٥٠٠(  ٥٠٬٠٤٠٬٢٥٢   النقص / (الزيادة) في موجودات عقود إعادة التأمين  
 ٤٬٥١٤٬٣٨٨  ٩٬٢٠٨٬١٦٣   الزيادة في تكاليف االستحواذ المؤجلة 

)١٢١٬٦٠٤٬٢٤٧(   (النقص) / الزيادة في مطلوبات عقود التأمين   ٤٥٬٧٩٤٬٠٧٩ 
٧٨١٬٠٧٤٧٥٬   النقص / (الزيادة) في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى    )١٤٬٤٨١٬٣٩٧(  

)٥٬٣٧١٬١٩٥(   إيرادات العموالت المؤجلة النقص في    )٥٬٨٧٠٬٦٢٢(  
)٣٢٬٨٠٦٬٧٢٤(   النقص في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى    )١٠٬٢٩٧٬٠١٨(  

)٣٥٠٬٠٠٠(    مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة    )١٬٤٩٠٬٠٠٠(  
)٧١٦٬١٣٤٧٬(   الناتج من العمليات /المستخدم) (صافي النقد    ١١٬٥٩٢٬٢٩١ 

)٥٥٧٬٩٢٨(  ١٥  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين   )٥٤٤٬٠٣٨(  
)٦٤٤٬٦٩٢٧٬(   من األنشطة التشغيلية   الناتج/المستخدم) (صافي النقد    ١١٬٠٤٨٬٢٥٣ 

     
      التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة االستثمارية 

)١٬٣٨٩٬٤٩٧(  ٥  شراء ممتلكات ومعدات    )٩١٧٬٦٧٢(  
عوائد من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 -   ٤٬١٨٧٬٤٤٠   ٨   الخسارة
عوائد من بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  

 -   ٤٨٬٤٦١٬٤٦٤   ٨   اآلخر
)٤٦٬٩٣٧٬٥٣٧(   ٨  شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    - 

 ٧٬٠١٤٬٣٢٣  ١٠٬٤٠١٬٠٦٩   فوائد مقبوضة 
 -  ٥٢٬٦٢٣   مقبوضة إيرادات األرباح من االستثمارات المالية

 ٧١٢٬٧٣٣     ٥٨٨٬٧٧٣  ٨  إيرادات إيجار مقبوضة من االستثمارات العقارية
استحقاق ودائع ثابتة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن 

 ٨٥٬٣٥٠٬٠٠٠  ١٣٢٬١٥٦٬٦٦٧    ثالثة أشهر
إيداع ودائع ثابتة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة 

)١٣٧٬٧٩٧٬٨٨٨(    أشهر   )٨٥٬٣٥٥٬٤٤٢(  
١١٤٬٧٢٣٩٬   صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية    ٦٬٨٠٣٬٩٤٢ 

     

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
)١١٬٠٠٠٬٠٠٠(  -   مدفوعة توزيعات أرباح   

 ١٬٠٢٣٬٦٥٠  -   زيادة في القروض البنكية
)٣٦٬١٧٩٬٩٦١(  -   سداد قروض بنكية  

)٤٦٬١٥٦٬٣١١(  -   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية   
     

)٢٨٬٣٠٤٬١١٦(  ٢٬٠٣٠٬٤٧٠   صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه   
 ٥٥٬٩٥٥٬٨٣٧  ٢٧٬٦٥١٬٧٢١   يناير ١النقد وما في حكمه في 
 ٢٧٬٦٥١٬٧٢١  ٢٩٬٦٨٢٬١٩١ ١٢  ديسمبر  ٣١النقد وما في حكمه في 

 
  معامالت رئيسية غير نقدية:

مليون درهم) دون  ٥٫٥: ٢٠١٩مليون درهم ( ٥٫٨بإصدار أسهم منحة بقيمة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تتعلق المعامالت غير النقدية الرئيسية خالل السنة المنتهية في 
).١٣مقابل (راجع اإليضاح 
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  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
  

١٤  

  معلومات عامة  ١
 

تأسست شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع ("الشركة") كشركة مساهمة عامة في إمارة رأس الخيمة بموجب المرسوم  
الشركة خاضعة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة  . إن ١٩٧٦أكتوبر  ٢٦بتاريخ  ٧٦/ ٢٠األميري رقم 

في شأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها ومسجلة في سجل شركات التأمين لدى هيئة التأمين بدولة   ٢٠٠٧) لسنة ٦رقم ( 
   . ٧اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم  

 
المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة   ٢٠٢٠) لسنة  ٢٦العربية المتحدة رقم (  تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات 

، وقد دخلت التعديالت  ٢٠٢٠سبتمبر  ٢٧والمتعلق بالشركات التجارية بتاريخ  ٢٠١٥) لسنة ٢اإلمارات العربية المتحدة رقم ( 
ديدة وستطبق المتطلبات الخاصة بها بحد أقصاه سنة  . إن الشركة بصدد مراجعة األحكام الج ٢٠٢١يناير  ٢حيز التنفيذ بتاريخ 

  ٢٠٢٠) لسنة  ٢٤تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( واحدة من تاريخ دخول التعديالت حيز التنفيذ.   
ودخلت    ٢٠٢٠سبتمبر    ٢٧ها في  بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عمليات   ٢٠٠٧لسنة    ٦المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي رقم  

، أصبح قطاع التأمين تحت إشراف وسلطة المصرف  ٢٠٢١يناير  ٢. واعتباًرا من ٢٠٢١يناير  ٢التعديالت حيز التنفيذ في 
  .المركزي في دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
في إمارة رأس الخيمة، اإلمارات  إن الشركة هي شركة تابعة لبنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع ("الشركة األم") الذي تأسس 

، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة.  ٥٠٦العربية المتحدة. إن عنوان المركز الرئيسي المسجل للشركة هو صندوق بريد 
  كما أن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، اإلمارات العربية المتحدة. 

 

يسي في مزاولة أعمال التأمين بكافة أنواعه بما في ذلك التأمين على الحياة واالدخار وتكوين األموال.  يتمثل نشاط الشـركة الرئ 
   وتمارس الشركة نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بإمارة رأس الخيمة وفروعها في كل من دبي وأبوظبي. 

 

  تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   ٢
 

   المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على البيانات المالية  ١-٢
 

  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في 
يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر   في هذه البيانات المالية. لم  ٢٠٢٠ينايـر  ١أو بعد 

 جوهري على المبالغ المعروضة للسنتين الحالية والسابقة. 
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
تسري على الفترات السنوية  

  التي تبدأ في أو بعد 
  

فيما يتعلق   ٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١المحاسبي الدولي رقم التعديالت على المعيار 
  بتعريف األهمية النسبية 

، "عرض البيانات المالية"، والمعيار المحاسبي  ١إن هذه التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
"، والتعديالت  ، "السياسات المحاسبية والتغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء ٨الدولي رقم 

   الالحقة على المعايير الدولية للتقارير المالية األخرى:
تستخدم تعريفاً ثابتاً لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطاراً   )١

   مفاهيمياً إلعداد التقارير المالية.
   توضح شرحاً لتعريف األهمية النسبية. )٢
حول المعلومات غير  ١ار المحاسبي الدولي رقم تدرج بعض التوجيهات في المعي  )٣

  الهامة.

  
  ٢٠٢٠يناير  ١
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

١٥  

  (تابع) للتقارير المالية الجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية   ٢
 

  (تابع) المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على البيانات المالية  ١-٢
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
  تسري على الفترات  

  السنوية التي تبدأ في أو بعد 
  
  اإلطار المفاهيمي لتعديالت على ا

 
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطاراً مفاهيمياً معدالً سيتم استخدامه في قرارات وضع المعايير  

  بأثر فوري. 
 

   وتشمل التغييرات الرئيسية:
   زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية. - 
   إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر الحياد. - 
   تحديد الكيان المقدم للتقارير، والذي قد يكون كيانًا قانونًيا أو جزًءا من كيان قانوني. - 
   مراجعة تعريفات األصل وااللتزام. - 
   إزالة شرط االحتمال لالعتراف وإضافة توجيهات حول إلغاء االعتراف. - 
   اضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة. - 
ارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ، اإلشارة إلى أن عنصر الربح أو الخس - 

ينبغي إعادة تدوير اإليرادات والمصاريف في الدخل الشامل اآلخر عندما يعزز ذلك من 
   الدقة أو التمثيل العادل للبيانات المالية.

 

الكيانات التي تعتمد على لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية. ومع ذلك، فإن  
اإلطار في تحديد سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف التي لم يتم التعامل معها بطريقة  

. سوف تحتاج  ٢٠٢٠يناير  ١أخرى بموجب المعايير المحاسبية ستحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من 
  المحاسبية ال تزال مناسبة بموجب اإلطار المعدل. هذه الكيانات إلى النظر فيما إذا كانت سياساتها 

  
  ٢٠٢٠يناير  ١

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر   ٢- ٢
 

   لم تقم الشركة بتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها لكنها لم تدخل حيز التنفيذ حتى
  تاريخه:

  
 تسري على الفترات

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  السنوية التي تبدأ في أو بعد
 

  ٢٠٢٠ يونيو ١
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
امتيازات اإليجار ذات  الصلة    - "عقود اإليجار"    ١٦التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

  ١٩-بكوفيد 
  

)، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ هذه االمتيازات  ١٩-نتيجة لوباء فيروس كورونا (كوفيد 
، ٢٠٢٠مايو  ٢٨المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات اإليجار. في أشكاًال متنوعة، بما في ذلك التوقف 

الذي يوفر   ١٦نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
هو   ١٩-وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد

يجار. يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم  تعديل لعقد اإل
يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات  

 ات. إيجار متغيرة في الفترة (الفترات) التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفع
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

١٦  

  
  
 

   

    

  (تابع)تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   ٢
 
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة   ٢-٢

  (تابع)مبكراً 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

  تسري على الفترات  
  السنوية التي تبدأ  

  في أو بعد 
  

  "عقود التأمين"  ١٧المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

، أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول  ٢٠١٧مايو  ١٨في 
  ١٧"عقود التأمين". يحل المعيار الدولي رقم  ١٧عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

حالياً بالعديد من الممارسات. سيؤدي المعيار  والذي يسمح  ٤محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار  ١٧الدولي رقم 

  تشمل ميزة المشاركة االختيارية. 
 

تقرير. ويعتمد نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة  ١٧يتطلب المعيار الدولي رقم 
القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي  
يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط يُسمح به للمطلوبات على مدار  

مختلفة جوهرياً عن النموذج العام أو إذا فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة قياس غير 
كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على العناصر 

  االساسية للتدفقات النقدية المخصومة والمعدلة بالمخاطر والمرجحة باالحتماالت. 
 

  ، "عقود التأمين" ١٧المالية رقم  التعديالت على المعيار الدولي للتقارير 
، "عقود  ١٧أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، بحيث ال يزال  ٤، إلى جانب تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٢٠٢٠يونيو  ٢٥التأمين"، في 
جنبًا إلى جنب مع المعيار  ٩لمعيار الدولي للتقارير المالية رقم بإمكان شركات التأمين المؤهلة تطبيق ا

. وأدى ذلك إلى التعديالت المستهدفة من قبل مجلس معايير المحاسبة  ١٧الدولي للتقارير المالية رقم 
والتي تهدف إلى تسهيل تطبيق المعيار من خالل تقليل   ١٧الدولية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

كاليف التطبيق، مما يسهل على الكيانات أن تشرح للمستثمرين وغيرهم نتائج تطبيق المعيار الدولي ت 
  .١٧للتقارير المالية رقم 

 
على فترات إعداد التقارير السنوية التي تبدأ في أو بعد   ١٧يجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ر، ويجب تطبيق التعديالت في نفس الوقت. ، مع السماح بالتطبيق المبك٢٠٢٣يناير  ١
 

في البيانات المالية للشركة في تاريخ  ١٧تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
على المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة   ١٧التطبيق. سيؤثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

مالية للشركة فيما يتعلق بعقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها. ومع ذلك، في البيانات ال
فليس مقبوالً من الناحية العملية أن تقدم الشركة تقديراً معقوالً عن آثار تطبيق هذا المعيار قبل أن تجري  

رحلتي التصميم والتنفيذ مراجعة تفصيلية. عينت الشركة مستشاراً خارجياً لدعم األعمال من خالل م
. وقد أجرت الشركة، بمساعدة المستشار الخارجي، تحليل األثر  ١٧للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

 التشغيلي وتقييم األثر المالي.

  
  ٢٠٢٣يناير  ١
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

١٧  

  (تابع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  ٢
 

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة مبكراً    ٢-٢
  (تابع)

 
 

    المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 
تسري على الفترات السنوية  

  التي تبدأ في أو بعد 
  

  ، عرض البيانات المالية حول تصنيف المطلوبات ١الدولي رقم  التعديالت على المعيار المحاسبي 
  

، "عرض البيانات المالية"  ١توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية    أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة

ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث الالحقة بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال،  ر.فترة التقري 
عند اإلشارة    ١توضح التعديالت أيًضا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم    استالم تنازل أو خرق تعهد). 

  إلى "تسوية" التزام.
 

، والمعيار  ١٦، والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٣للتقارير المالية رقم  التعديالت على المعيار الدولي  
،  ١، وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ٣٧المحاسبي الدولي رقم 

، والمعيار الدولي  ٤١، والمعيار المحاسبي الدولي رقم ٩والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 ١٦مالية رقم  للتقارير ال

  
ً في المعيار   ٣تحّدث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  "اندماجات األعمال" مرجعا

حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون تغيير المتطلبات   ٣الدولي للتقارير المالية رقم 
   المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.

 

"الممتلكات والمنشآت والمعدات" على الشركة   ١٦التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تحظر 
أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع األصناف المنتجة أثناء إعداد 

بيع والتكلفة ذات  الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف الشركة بمتحصالت ال
  الصلة في الربح أو الخسارة. 

 
، "المخصصات والمطلوبات المحتملة   ٣٧تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

والموجودات المحتملة" التكاليف التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان العقد سيكون  
  خاسًرا. 

 
"تبني المعايير الدولية    ١التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تُدخل  

"األدوات المالية" والمعيار المحاسبي الدولي رقم   ٩للمرة األولى" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  "عقود اإليجار".  ١٦قارير المالية رقم "الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار الدولي للت  ٤١

 

  
  ٢٠٢٢يناير  ١
  
  
  ٢٠٢٠يناير  
  
  
  
  
  ٢٠٢٢يناير  ١

 

 
مالئماً،  تقوم الشركة حاليا بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يكون 

هناك معايير أخرى من المعايير الدولية للتقارير المالية ذات الصلة أو تعديالت على المعايير المنشورة  ليس    عندما تصبح سارية المفعول.
ة  أو تفسيرات للجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التطبيق للمرة األولى على السنة المالي 

  وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.  ٢٠٢٠يناير  ١للشركة التي بدأت في 
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

١٨  

  ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

إن السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه البيانات المالية مبينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السياسات بشكٍل ثابت على  
  م يُذكر خالفاً لذلك. كل سنة من السنوات المعروضة، ما ل

 

  بيان االلتزام   ١-٣
 

ر تم إعداد البيانات المالية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الصادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقاري
الدولية للتقارير المالية، واألحكام النافذة في دولة  المالية المطبقة على المنشآت التي تقوم بإعداد تقاريرها المالية وفق المعايير 

في شأن تأسيس  ٢٠٠٧) لسنة ٦، والقانون االتحادي رقم (٢٠١٥) لسنة ٢اإلمارات العربية المتحدة للقانون االتحادي رقم (
التأمين بدولة اإلمارات  هيئة التأمين وتنظيم أعمالها والتعليمات المالية المعمول بها في شأن شركات التأمين الصادرة عن هيئة

  العربية المتحدة. وتمتثل البيانات المالية للمعايير الدولية للتقارير المالية الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية. 
 

   أساس اإلعداد   ٢-٣
 

قاسة بالقيمة العادلة من خالل  أعدت البيانات المالية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية المعدل بإعادة تقييم الموجودات المالية الم
   الدخل الشامل اآلخر والموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

ال يتم عرض بيان المركز المالي للشركة باستخدام التصنيف المتداول/ غير المتداول. ومع ذلك، يتم تصنيف األرصدة التالية 
عموماً كمتداولة: النقد وما في حكمه وذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى وذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى. 

التالية عموماً كغير متداولة: الممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة واالستثمارات العقارية   كما يتم تصنيف األرصدة
والودائع النظامية. أما األرصدة التالية فهي ذات طبيعة مختلطة (بما في ذلك كل من األجزاء المتداولة وغير المتداولة):  

عقود التأمين  ومطلوباتؤجلة والودائع الثابتة واالستثمارات المالية موجودات عقود إعادة التأمين وتكاليف االستحواذ الم
  وإيرادات العموالت المؤجلة ومخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين.

 

  يتم عرض البيانات المالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم اإلماراتي).
 

  السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة مبينة أدناه.
 

  عقود التأمين  ٣-٣
 

  التعريف واالعتراف والقياس  ١-٣-٣
 

تصدر الشركة عقودًا تعمل على تحويل مخاطر التأمين أو المخاطر المالية أو كليهما. عقود التأمين هي تلك العقود التي يتم 
وكمبدأ عام، تقوم الشركة بتصنيف بموجبها تحويل مخاطر التأمين الهامة، ويمكن أيضاً من خاللها تحويل المخاطر المالية. 

مخاطر التأمين على أنها مخاطر تأمين هامة إذا كان من المحتمل أن يترتب على الشركة التزام بدفع تعويضات عند وقوع حدث 
أو أكثر عن التعويضات واجبة السداد في حال عدم وقوع الحدث المؤّمن  ٪١٠مؤّمن عليه بحيث تزيد هذه التعويضات بنسبة 

  . وعقود االستثمار هي تلك العقود التي تحول المخاطر المالية دون مخاطر تأمين جوهرية.عليه
 

تصنف عقود التأمين الصادرة عن الشركة ضمن فئتين رئيسيتين، بناًء على مدة المخاطرة وهي: عقود التأمين قصيرة األجل  
   .وعقود التأمين طويلة األجل
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

١٩  

  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

 

  (تابع)عقود التأمين   ٣-٣
 
 

  عقود التأمين قصيرة األجل  ٢-٣-٣
 

تمثل هذه العقود عقود التأمين الصحي والتأمين على المركبات والتأمين على الممتلكات والتأمين ضد الحوادث والتأمين البحري  
  الحياة قصيرة األجل. والتأمين الهندسي وعقود التأمين على 

 

تحمي عقود التأمين الصحي عمالء الشركة من مخاطر تكبد المصاريف الطبية. يمثل االنتقاء الطبي جزًءا من إجراءات التأمين 
لدى الشركة والتي يتم بموجبها تحميل أقساط التأمين لتعكس الحالة الصحية للمتقدم بطلب التأمين والتاريخ الطبي عن عائلته.  

األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي تستند على الخبرة السابقة والتوجهات الحالية. يتم تقييم ترتكز 
   العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقاً لإلجراءات الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادها.
 

تلف السفن والبضائع والمحطات وأي وسيلة نقل يتم من خاللها نقل الممتلكات أو الحصول  يغطي التأمين البحري خسارة أو
  عليها أو االحتفاظ بها بين نقاط المنشأ والوجهة النهائية.

 
التأمين الهندسي هو وثيقة تأمين تغطي مجموعة واسعة من المخاطر الهندسية، وهو تأمين شامل يوفر حماية كاملة ضد المخاطر 

  .بطة بإنشاء وإيقاف وتشغيل أي آالت أو منشآت أو معداتالمرت
 

يشمل تأمين المركبات التأمين الشامل والتأمين ضد الغير. ويغطي التأمين الشامل حامل الوثيقة عن أي خسارة أو ضرر يلحق 
الخسارة أو الضرر الناجم عن حامل بمركبة حامل الوثيقة إما من جانب حامل الوثيقة أو من الغير. كما يغطي الغير في حالة 

  الوثيقة. ومن ناحية أخرى، ال يغطي تأمين الغير إال الطرف اآلخر عن أي خسارة أو ضرر يسببه حامل الوثيقة.
 

أما عقود التأمين على الممتلكات فيتم من خاللها تعويض عمالء الشركة عن األضرار التي لحقت بممتلكاتهم أو عن قيمة 
فقدوها، كما يمكن تعويض العمالء الذين يزاولون أنشطة تجارية في ممتلكاتهم عن الخسارة التي تلحق بهم جراء الممتلكات التي  

  عدم استطاعتهم استخدام الممتلكات المؤّمن عليها في أنشطتهم التجارية (تغطية مخاطر توقف األعمال).
 

من المخاطر الناتجة عن الضرر الذي قد يصيب األطراف تعمل عقود التأمين ضد الحوادث الشخصية على حماية عمالء الشركة  
األخرى عند ممارستهم نشاطاتهم المشروعة. تشمل األضرار المشمولة في عقود التأمين كلتا األحداث المتعاقد عليها وغير 

  المتعاقد عليها.
 
 

الشركة من تداعيات األحداث التي من شأنها أن  تحمي عقود التأمين قصيرة األجل على الحياة (االئتمان على الحياة) عمالء 
تؤثر على قدرة العميل أو العمالء على المحافظة على مستوى الدخل الحالي. تكون التعويضات المضمونة المدفوعة عند وقوع  

التالي، حدث محدد مؤّمن عليه إما تعويضات ثابتة أو تعويضات مرتبطة بحجم الخسارة التي تلحق بصاحب وثيقة التأمين. وب
   ال تنص هذه العقود على تاريخ استحقاق محدد أو استرداد التعويضات.

 

تتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد من أن االفتراضات الخاصة بالتسعير ال تزال مناسبة. ويتم 
تغير مادي في النتائج الفعلية عما كان متوقع. إجراء تحليل لتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة ما هو مصدر توقع أي 

   ويؤكد هذا التحليل مدى مالءمة االفتراضات المستخدمة في التأمين والتسعير.
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٢٠  

  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

 

  (تابع)عقود التأمين   ٣-٣
 
 

  (تابع) عقود التأمين قصيرة األجل  ٢-٣-٣
 
 

لجميع عقود التأمين، يتم إدراج األقساط كإيرادات (أقساط مكتسبة) بشكل متناسب خالل فترة التغطية باستثناء البضائع بالنسبة 
البحرية، حيث يُفترض أن كل وثيقة يتم اكتسابها بالكامل في الربع التالي للربع الذي ُكتبت فيه، وبالتالي فإن احتياطي األقساط  

عين سيساوي القسط المكتوب في ذلك الربع والتأمين الهندسي حيث يتم احتساب احتياطي األقساط غير المكتسبة في نهاية ربع م
غير المكتسبة على أساس زيادة المخاطر كما هو مطلوب في التعليمات المالية الصادرة عن هيئة التأمين. يتم تسجيل جزء 

غير المنتهية في نهاية فترة التقرير على أنها مطلوبات األقساط األقساط المستلمة بموجب العقود المعمول بها والمتعلقة بالمخاطر  
غير المكتسبة. وتظهر األقساط قبل خصم العموالت. تظهر األقساط المكتسبة على أنها صافية من إجمالي األقساط المكتتبة 

  وإيرادات األقساط غير المكتسبة واحتياطي المخاطر السارية.
 
 

ومصاريف تسوية الخسائر إلى الربح أو الخسارة عند تكبدها، وذلك على أساس االلتزام المقدّر عن  يتم تحميل المطالبات 
التعويض المستحق لحملة عقود التأمين أو األطراف األخرى المتضررة من حملة تلك العقود. تتضمن تلك المصاريف التكاليف 

ى نهاية فترة التقرير حتى وإن لم يتم تبليغ الشركة بها بذلك التاريخ.  المباشرة لتسوية المطالبات وتنشأ من األحداث التي قد تقع حت
ال تقوم الشركة بخصم مطلوباتها عن المطالبات غير المسددة. يتم تقدير المطلوبات عن المطالبات غير المسددة باستخدام 

البات المتكبدة غير المعلنة، وكذلك لتقدير معطيات التقييم للحاالت الفردية المعلنة للشركة والتحليالت اإلحصائية بالنسبة للمط
   التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات األكثر تعقيداً التي قد تتأثر بالعوامل الخارجية (مثل قرارات المحاكم).

 

تتوافق احتياطيات مصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة مع المخصصات التي تمثل مصاريف المطالبة المستقبلية وتكاليف 
إلدارة ذات الصلة والتي ال تتعلق بحالة معينة. وهي تمثل جميع المصاريف والتكاليف األخرى المتعلقة بالفصل في المطالبات ا

  ولكن ال يمكن التنازل عنها لمطالبة معينة.
 

  عقود التأمين طويلة األجل  ٣-٣-٣
 

خطة التأمين الشامل على الحياة وخطط التأمين تسّجل الشركة خطة ادخار ذات قسط واحد (منتج إيفيريست)، وهي مزيج بين 
سنوات. وتقدم هذه الخطة ميزة استحقاق مضمونة وتعويضات الوفاة بحسب قيمة الوثيقة   ٧أو    ٥أو    ٣المختلط التقليدية لفترات  

كما في تاريخ  أو القسط الواحد المدفوع، أيهما أعلى. كما يتم احتساب قيمة الوثيقة كمجموع قيم الحساب العامة والمنفصلة
   التقييم.

 

   يتم استثمار القيمة العامة للحساب في الودائع الثابتة. تعتبر قيمة اإليداع كما في تاريخ التقييم القيمة العامة للحساب.
 

   يتم استثمار الحساب المنفصل في األسهم الدولية من قبل شركة إعادة التأمين التي تتحمل مخاطر االستثمار.
 

إعادة التأمين الشركة بكشف حساب منفصل شهرياً على أساس وثيقة التأمين. ونظًرا ألن هذه محفظة جديدة نسبياً تزود شركة 
دون أي زيادات كبيرة في قيمة الحساب المنفصل، فقد أخذت الشركة قسط إعادة التأمين المدفوع إلى شركة إعادة التأمين 

االحتياطي الحسابي هو مجموع قيم الحساب المنفصلة والعامة كما في   الستثمار حساب منفصل كقيمة حساب منفصلة. ويعتبر
  تاريخ التقييم.

 

يتم إدراج االلتزام المتعلق بتعويضات العقود المتوقع تكبدها في المستقبل عند االعتراف باألقساط. كما يتم بيان األقساط قبل 
   ألصحاب الوثيقة كمصروف عند تكبدها. خصم العموالت. ويتم تسجيل المطالبات والتعويضات مستحقة السداد
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٢١  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع)عقود التأمين   ٣-٣
 
 

  عقود إعادة التأمين المحتفظ بها  ٤-٣-٣
 

الناجمة عن  يتم تصنيف العقود التي تبرمها الشركة مع شركات إعادة التأمين والتي يتم بموجبها تعويض الشركة عن الخسائر 
واحد أو أكثر من عقود التأمين التي تصدر عن الشركة وتستوفي متطلبات تصنيف عقود التأمين كعقود إعادة تأمين. أما العقود 
التي ال تستوفي متطلبات التصنيف المذكور، فيتم تصنيفها كموجودات مالية. تظهر عقود التأمين المبرمة من قبل الشركة والتي 

عقد شركة تأمين أخرى (عقود إعادة التأمين الواردة)ضمن عقود التأمين. يتم تسجيل التعويضات المستحقة يكون فيها طرف ال
للشركة عن عقود إعادة التأمين كموجودات إعادة تأمين. تتضمن هذه الموجودات األرصدة قصيرة األجل المستحقة من معيدي 

بناًء على المطالبات المتوقعة والتعويضات الناتجة عن عقود إعادة التأمين التأمين، وكذلك الذمم المدينة طويلة األجل التي تتحدد  
ذات العالقة. يتم قياس المبالغ المستحقة من أو إلى معيدي التأمين بما يتفق مع المبالغ المرتبطة بعقود التأمين المعاد تأمينها 

ً لشروط كل عقد من عقود إعادة التأمين. تمثل مطلوبات إعادة الت أمين في المقام األول األقساط واجبة الدفع عن عقود  ووفقا
إعادة التأمين ويتم تسجيلها ضمن المصاريف عند استحقاقها. تقوم الشركة بتقييم موجودات عقد إعادة التأمين لتحديد االنخفاض 

ن الشركة تخفض  في القيمة على أساس منتظم. في حال وجود دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل عقد إعادة التأمين، فإ
القيمة الدفترية لموجودات عقد إعادة التأمين إلى قيمتها القابلة لالسترداد ويتم إدراج خسارة االنخفاض في القيمة ضمن الربح  

   أو الخسارة.
 

  تكاليف استحواذ مؤجلة على الوثائق   ٥-٣-٣
 

التأمين لعقود التأمين قصيرة األجل والمرتبطة بالحصول إن كافة العموالت والتكاليف األخرى المتعلقة باالستحواذ على وثائق  
على عقود جديدة وتجديد العقود القائمة تتم رسملتها كتكاليف استحواذ مؤجلة. ويتم االعتراف بكافة التكاليف األخرى كمصاريف 

  تأمين.عند تكبدها. يتم إطفاء تكاليف االستحواذ المؤجلة وفقًا لشروط الوثائق عند الحصول على قسط ال
 

  تعويضات الحطام والتنازل  ٦-٣-٣
 

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع الموجودات (التالفة في العادة) المستحوذ عليها عند تسوية المطالبات (على سبيل المثال،  
المثال، التنازل). إن  الحطام). كما قد تملك الشركة الحق في مطالبة أطراف ثالثة بدفع بعض أو كل التكاليف (على سبيل 

مخصص تعويضات الحطام هو المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول من استبعاد األصل، ومخصص تعويضات التنازل 
هو تقييم المبلغ الذي يمكن استرداده من القضايا المرفوعة ضد األطراف الثالثة المحملة بالتزام. تعتبر تقديرات تعويضات 

ل كمخصص عند قياس التزام عقد التأمين للمطالبات ويتم إدراجها ضمن الذمم المدينة عند تسوية الحطام وتعويضات التناز
  المطلوبات.

 

  فحص مالءمة المطلوبات  ٧-٣-٣
 

يتم في نهاية كل فترة تقرير إجراء اختبارات مالءمة المطلوبات لتحري مدى مالءمة مطلوبات عقود التأمين. وفي سبيل إجراء 
االختبارات، يتم استخدام أفضل التقديرات المتوفرة عن التدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومصاريف معالجة المطالبات هذه 

والمصاريف اإلدارية. ويتم تحميل أي عجز مباشرة إلى الربح أو الخسارة من خالل تكوين مخصص للخسائر الناتجة من فحص  
  السارية).مالءمة المطلوبات (احتياطي المخاطر 
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٢٢  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  االعتراف باإليرادات  ٤-٣
 

  إيرادات ومصاريف الفوائد  ١-٤-٣
 

تحتسب إيرادات ومصاريف الفوائد لجميع األدوات المالية المحملة بالفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي على إجمالي  
المالية، باستثناء الموجودات المالية التي تعرضت فيما بعد النخفاض في قيمتها االئتمانية (أو المرحلة القيمة الدفترية لألداة 

))، والتي يتم حساب إيرادات الفوائد الخاصة بها من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي ٢( ١- ١٦-٣الثالثة) (راجع اإليضاح 
االئتمانية المتوقعة) ويتم االعتراف بها في "إيرادات الفوائد" في بيان  على التكلفة المطفأة (أي بالصافي من مخصص الخسائر

  األرباح أو الخسائر.
 

  إيرادات توزيعات األرباح   ٢-٤-٣
 

  يتم االعتراف باإليرادات من أرباح االستثمارات عندما تتقرر حقوق الشركة في قبض دفعات األرباح.
 

  إيرادات إيجار  ٣-٤-٣
 

بإيرادات اإليجار من االستثمارات العقارية المؤجرة بموجب عقود إيجارات تشغيلية على أساس القسط الثابت يتم االعتراف 
   على مدى فترة عقد اإليجار.

 

   إيرادات عموالت إعادة التأمين  ٤-٤-٣
 

التأمين بناًء على الشروط والنسب يتم االعتراف بإيرادات عموالت إعادة التأمين المستلمة عندما يتم التنازل عن قسط إعادة 
المتفق عليها مع شركات إعادة التأمين كإيرادات عموالت مؤجلة. يتم إطفاء إيرادات العموالت المؤجلة وفقًا لشروط الوثائق 

  حيث تدرج األقساط المتنازل عنها لشركات إعادة التأمين ضمن المصاريف.
 

  العمالت األجنبية   ٥-٣
 

  الوظيفية وعملة العرضالعملة   ١-٥-٣
 

يتم قياس البنود المدرجة في البيانات المالية للشركة باستخدام عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل الشركة ضمنها ("العملة 
العملة الوظيفية الوظيفية"). إن البيانات المالية للشركة معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي")، وهو  

  وعملة العرض للشركة. 
 

  معامالت وأرصدة  ١-٥-٣
 

يتم تحويل المعامالت الناشئة بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية بأسعار صرف العمالت األجنبية المطبقة بتاريخ المعامالت. 
المعامالت وعن تحويل الموجودات        ً                                                                   وعموما  يتم االعتراف بأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية، الناتجة عن تسوية هذه

والمطلوبات النقدية المقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف السائدة في نهاية السنة، في بيان األرباح أو الخسائر. يتم عرض  
   بالصافي". -أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في بيان األرباح أو الخسائر ضمن "إيرادات االستثمار 

 

ّ                                                                                       البنود غير النقدية التي تم  قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة بتاريخ تحديد القيمة  يتم تحويل                          
العادلة. يتم إدراج الفروقات الناشئة عن تحويل الموجودات والمطلوبات المدرجة بالقيمة العادلة كجزء من ربح أو خسارة القيمة 

، يتم إدراج الفروقات الناتجة عن تحويل المطلوبات والموجودات المالية غير النقدية مثل حقوق الملكية العادلة. على سيبل المثال
ُ                                                                                                                  الم حتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن الربح أو الخسارة كجزء من ربح أو خسارة القيمة العادلة، بينما    

النقدية، مثل األسهم المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، في  يتم إدراج الفروقات من تحويل الموجودات غير  
 الدخل الشامل اآلخر. 
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٢٣  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  منافع الموظفين  ٦-٣
 

  خطة المساهمات المحددة  ١-٦-٣
 

المتحدة أعضاًء في نظام معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية المدار يعد موظفو الشركة من مواطني دولة اإلمارات العربية 
. يجب على الشركة أن تساهم في خطة معاشات التقاعد  ١٩٩٩) لسنة ٧من قبل الحكومة وفقاً لقانون العمل اإلماراتي رقم ( 

ن أجل تمويل هذه المنافع. يساهم من "المساهمات المدفوعة على أساس الراتب" وفقاً لتكاليف جدول الرواتب م ٪١٢٫٥بنسبة 
من "المساهمات المدفوعة على أساس الراتب"، على التوالي. إن االلتزام   ٪٢٫٥و ٪٥الموظفون والحكومة في الخطة بنسبة 

 الوحيد على الشركة فيما يتعلق بخطة معاشات التقاعد والتأمينات االجتماعية هو أن الشركة تقوم بدفع المساهمات المحددة. ويتم 
  تحميل هذه المساهمات على بند "مصاريف عمومية وإدارية" ضمن الربح أو الخسارة. 

 

  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ٢-٦-٣
 

يتم كذلك رصد مخصص لكامل قيمة تعويضات نهاية الخدمة المستحقة للموظفين غير اإلماراتيين بمقتضى قانون العمل لدولة 
المتحدة، ويتم احتسابه سنويًا باستخدام طريقة الوحدة اإلضافية المقدرة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  اإلمارات العربية 

. يتم تحديد القيمة الحالية اللتزامات المنافع المحددة بخصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة باستخدام معدالت الربح ١٩
ّومة بالعملة التي ستُدفع بها المنافع والتي لها آجال استحقاق تقارب آجال التزامات المعاشات للسندات المؤّسسية عالية السيولة المق

  ذات الصلة. 
 

  اإلجازات السنوية وتذاكر السفر   ٣-٦-٣
 

يتم رصد مخصص لاللتزام المقدّر بمستحقات الموظفين من اإلجازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل  
  الموظفين المستحقين حتى نهاية السنة. 

 
 

  ممتلكات ومعدات   ٧-٣
 

يتم االعتراف باألرض والمباني بالتكلفة التاريخية، مخصوماً منها االستهالك واالنخفاض في القيمة الالحق إن وجد للمباني 
االستهالك المتراكم وأي خسائر محددة عن فقط. يتم إدراج جميع الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة التاريخية ناقًصا 

   االنخفاض في القيمة. تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرةً إلى االستحواذ على البنود.
 
 ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأصٍل منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من

المرّجح أن تتدفق إلى الشركة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشكٍل موثوق به. يُلغى 
االعتراف بالقيمة الدفترية ألي عنصر محتسب كأصل منفصل عند استبداله. ويتم تحميل تكاليف عمليات التصليح والصيانة 

  خسائر خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها.األخرى على بيان األرباح وال
 
يُحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو مبالغ إعادة التقييم، صافية من قيمها المتبقية على  

  مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة، وذلك على النحو التالي: 
 

  سنة  ٢٥      ٍ مبان  
  سنوات ٤  أثاث وتجهيزات

  سنوات ٤  معدات مكتبية
  سنوات ٤  مركبات

 سنوات ٤  معدات حاسوب
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٢٤  

  
  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣

 
  (تابع)ممتلكات ومعدات   ٧-٣

 
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة حساب االستهالك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في 

   التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي.
 

تحدد األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد أو شطب أحد بنود الممتلكات والمعدات بالفرق بين متحصالت البيع والقيمة 
لالسترداد إذا كانت الدفترية لألصل وتدرج في الربح أو الخسارة. يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل فوراً إلى القيمة القابلة 

   ).١٠-٣القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته القابلة لالسترداد (إيضاح 
 

  استثمارات عقارية  ٨-٣
 
االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال. تقاس االستثمارات 

ة، بما في ذلك تكاليف المعامالت. تشمل التكلفة نفقات إحالل أحد أجزاء االستثمارات العقارية بتاريخ العقارية مبدئياً بسعر التكلف
   تكبد تلك النفقات وبشرط استيفاء شروط االعتراف الالزمة، ويتم استثناء النفقات اليومية الخاصة بخدمات العقارات االستثمارية.

 

مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت. وتتم  يحتسب االستهالك لشطب تكلفة الموجودات على
مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة حساب االستهالك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في التقديرات 

  سنة.  ٣٠رية بواقع المحتسبة على أساس مستقبلي. ويقدر العمر اإلنتاجي لالستثمارات العقا
 

يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقارية عند استبعادها أو عندما يتم سحبها نهائياً من االستخدام بحيث يكون من غير المتوقع 
تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استبعادها. إن األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن سحب االستثمارات العقارية أو بيعها يتم 

  احتسابها في الربح أو الخسارة في الفترة التي يقع فيها السحب أو االستبعاد.
 

  موجودات غير ملموسة    ٩-٣
 

تشمل الموجودات غير الملموسة برمجيات الحاسوب وتدرج بسعر التكلفة مخصوماً منها اإلطفاء المتراكم والخسائر المحددة 
اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لهذه من االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يُحتسب 

الموجودات. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء بنهاية كل فترة تقرير سنوية مع احتساب تأثير أي تغييرات 
  سنوات. ١٠االعتبار عند حساب اإلطفاء في التقديرات على أساس مستقبلي. تكون األعمار اإلنتاجية التي يتم أخذها ب

 

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  ١٠-٣
 

تقوم الشركة بنهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيمة الدفترية لموجوداتها غير المالية لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على  
هناك أي مؤشر من هذا القبيل، يتم تقدير المبلغ القابل   احتمال تعرض هذه الموجودات لخسائر من االنخفاض في القيمة. فإذا كان

لالسترداد للموجودات من أجل تحديد مدى خسارة االنخفاض في القيمة، إن وجدت. ومتى تعذر تقدير المبلغ القابل لالسترداد  
ومتى أمكن تحديد أساس معقول   لكل أصل، تقوم الشركة بتقدير المبلغ القابل لالسترداد لوحدة توليد النقد التي ينتمي لها األصل.

وثابت للتخصيص، فإنه يتم تخصيص الموجودات لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد، أو يتم تخصيصها خالفاً لذلك إلى أصغر  
  لها. مجموعة من وحدات توليد النقد التي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول وثابت
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٢٥  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع)االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية   ١٠-٣
 

إن القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصاً تكاليف البيع أو القيمة قيد االستخدام، أيّهما أعلى. وألغراض تقييم 
الية باستخدام معدل خصم يعكس تقييمات السوق القيمة قيد االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الح

  الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المصاحبة لألصل الذي لم يتم تعديل تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية له.
 

الدفترية، يتم خفض القيمة الدفترية  إذا تم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد (أو وحدة توليد النقد) على أنها أقل من قيمته 
   لألصل (وحدة توليد النقد) إلى قيمته القابلة لالسترداد.

 

تتم زيادة القيمة الدفترية لألصل (وحدة توليد النقد)إلى التقدير الُمعدل لقيمته   عندما يتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة الحقاً،
القابلة لالسترداد، على أال ينتج عن ذلك أي تجاوز في القيمة الدفترية الزائدة عن تلك القيمة الدفترية التي كان من الممكن  

   توليد النقد) في سنوات سابقة. تحديدها لو لم يتم احتساب خسارة االنخفاض في القيمة لألصل (وحدة
 

  مخصصات  ١١-٣
 

تُحتسب المخصصات عندما يترتب على الشركة التزام (قانوني أو ضمني) حالي نتيجة ألحداٍث سابقة، ويكون من المحتمل أن  
ت لخسائر يقتضي األمر قيام الشركة بتسوية االلتزام، ويكون باإلمكان وضع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام. ال تحتسب مخصصا

  العمليات المستقبلية.
 

إن القيمة المعترف بها كمخصص هي أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير، مع 
درة لتسوية األخذ بعين االعتبار المخاطر والشكوك المحيطة بااللتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام التدفقات النقدية المق

االلتزام الحالي، فإن قيمته الدفترية تمثل القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. أما إذا كان من المتوقع استرداد بعض أو كافة 
المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية مخصص من طرف آخر، فإنه يتم االعتراف بالذمة المدينة كأصل إذا كان من المؤكد تقريباً 

  عويض وكان باإلمكان قياس قيمة الذمة المدينة بشكٍل موثوق به.قبض الت
 

  عقود اإليجار  ١٢-٣
 

تؤجر الشركة عدداً من مكاتبها. وعادة ما تكون عقود اإليجار قابلة للتجديد سنوياً مع توفر خيار اإلنهاء خالل فترة العقد مع 
  مراعاة فترة اإلشعار ذات الصلة. 

 
ً على أساس القيمة الحالية. وتتضمن مطلوبات اإليجار صافي تقاس الموجودات  والمطلوبات الناشئة من عقد اإليجار مبدئيا

  القيمة الحالية لدفعات اإليجار التالية:
  دفعات ثابتة (تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر)، ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة. •
  أو معدل، تقاس مبدئياً باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ البدء. دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر •
  المبالغ المتوقع دفعها من قبل الشركة بموجب ضمانات القيمة المتبقية. •
  سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كانت الشركة متأكدة إلى حد معقول من ممارسة هذا الخيار.  •
  انت شروط اإليجار تشير إلى استخدام الشركة لهذا الخيار.دفعات عن غرامات فسخ عقد اإليجار، إذا ك •

  يتم أيًضا تضمين دفعات اإليجار التي يتم إجراؤها بموجب خيارات تمديد معينة بشكل معقول في قياس االلتزام.
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٢٦  
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  (تابع) عقود اإليجار  ١٢-٣
 

باستخدام معدل الفائدة المدرج في عقد اإليجار. وإذا تعذر تحديد هذا المعدل بسهولة، يُستخدم معدل تُخصم دفعات اإليجار 
االقتراض اإلضافي للمستأجر، وهو المعدل الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل  

  بشروط وأحكام وضمانات مماثلة.ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة 
 

  تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتمثل فيما يلي:
  مبلغ القياس المبدئي اللتزام اإليجار. •
  أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مقبوضة. •
  أي تكاليف أولية مباشرة. •
  تكاليف الترميم. •

 
استهالك موجودات حق االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقصر، على أساس عادة ما يتم 

القسط الثابت. إذا كانت الشركة متأكدة على نحو معقول من ممارسة خيار الشراء، يتم استهالك موجودات حق االستخدام على 
   مدى العمر اإلنتاجي األساسي لألصل.

 
جميع عقود إيجار الشركة على أنها قصيرة األجل بطبيعتها وأن الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار (صافية من يتم تقييم 

   أي حوافز مستلمة من المؤّجر) يتم تحميلها على بيان األرباح أو الخسائر بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.
 

اإليجار التشغيلية، حيث تكون الشركة مؤجراً، في الدخل على أساس القسط الثابت طوال يتم إدراج إيرادات اإليجار من عقود 
مدة اإليجار. تُضاف التكاليف المباشرة المبدئية المتكبدة في الحصول على عقد إيجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر 

إدراج الموجودات المؤجرة ذات الصلة في بيان المركز  وتدرج على مدى فترة اإليجار بنفس األساس كإيرادات إيجار. يتم
  المالي بناًء على طبيعتها.

 

  رأس المال  ١٣-٣
 

يتم تصنيف األسهم كحقوق ملكية عندما ال يكون هناك التزام بتحويل النقد أو الموجودات األخرى. ويتم إظهار التكاليف اإلضافية 
  حقوق الملكية باعتبارها خصما من العوائد.العائدة مباشرة إلى إصدار أدوات حقوق ملكية في 

 

  النقد وما في حكمه  ١٤-٣
 

لغرض عرض بيان التدفقات النقدية، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى المؤسسات 
فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو المالية، إلى جانب االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ 

                                                                      ً      ً                                            أقل والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة والتي ال تتأثر تأثرا  كبيرا  بمخاطر التغير في القيمة. يقع النقد وما في 
للتقارير المالية رقم   حكمه ضمن نطاق حسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة لتقييم االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي 

٩.  
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  الموجودات والمطلوبات المالية  ١٥-٣
 

  طرق القياس
 

  التكلفة المطفأة ومعدل الفائدة الفعلي
 

المبدئي، ناقصاً المسدد من المبلغ تتمثل التكلفة المطفأة في المبلغ الذي يتم به قياس األصل أو االلتزام المالي عند االعتراف 
األصلي، زائداً أو ناقصاً اإلطفاء المتراكم باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ألي فرق بين ذلك المبلغ المبدئي ومبلغ االستحقاق، 

  وللموجودات المالية، معدلة بأي مخصص للخسارة. 
 

و المقبوضات النقدية المستقبلية المقدرة خالل العمر المتوقع إن معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بدقة الدفعات أ
للموجودات أو المطلوبات المالية إلى إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية (أي تكلفتها المطفأة قبل أي مخصص لالنخفاض 

لخسائر االئتمانية المتوقعة ويشمل تكاليف في القيمة) أو إلى التكلفة المطفأة للمطلوبات المالية. ال يأخذ الحساب في االعتبار ا
المعاملة واألقساط أو الخصومات والرسوم المدفوعة أو المقبوضة والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي. عندما 

لوبات المالية المعنية تقوم الشركة بمراجعة تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية، يتم تعديل القيمة الدفترية للموجودات أو المط
  لتعكس التقديرات الجديدة المخصومة باستخدام معدل الفائدة األصلي الفعلي. ويتم إدراج التغيرات في الربح أو الخسارة.

 

  االعتراف المبدئي والقياس
 

التعاقدية لألداة. ويتم االعتراف  يتم االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية عندما تصبح المنشأة طرفاً في األحكام 
بمشتريات ومبيعات الموجودات المالية االعتيادية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة بشراء أو بيع 

   الموجودات.
 

ناقصاً، في حال وجود أصل  عند االعتراف المبدئي، تقوم الشركة بقياس األصل المالي أو االلتزام المالي بقيمته العادلة زائداً أو  
مالي أو التزام مالي ليس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)، تكاليف 
المعاملة اإلضافية المنسوبة بشكل مباشر أو عرضي إلى حيازة أو إصدار الموجودات أو المطلوبات المالية. يتم إدراج تكاليف 

معاملة للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصاريف في الربح أو الخسارة. ال
وبعد االعتراف المبدئي مباشرة، يتم إدراج مخصص للخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة 

المقاسة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والذي ينتج عنه إدراج خسارة محاسبية في الربح واالستثمار في أدوات الدين 
  أو الخسارة عندما ينشأ أصل جديد.
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  الموجودات المالية  ١-١٥-٣
 

  والقياس الالحقالتصنيف   )١(
 

  تصنف الشركة موجوداتها المالية في إحدى فئات القياس التالية: 
 

 .القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 .القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 التكلفة المطفأة  

 

  فيما يلي توضيح لمتطلبات تصنيف أدوات الدين وأدوات حقوق الملكية:
 

  الدين أدوات 
 

أدوات الدين هي تلك األدوات التي تستوفي تعريف المطلوبات المالية من وجهة نظر الجهة المصدرة، مثل القروض والسندات 
  الحكومية وسندات الشركات.

 
  يعتمد التصنيف والقياس الالحق ألدوات الدين على: 

 .نموذج أعمال الشركة إلدارة الموجودات   
 قدية للموجودات.خصائص التدفقات النقدية التعا  

 
  بناًء على هذه العوامل، تقوم الشركة بتصنيف أدوات الدين الخاصة بها إلى واحدة من فئات القياس الثالث التالية:

 

  التكلفة المطفأة: يقاس بالتكلفة المطفأة الموجودات المحتفظ بها بغرض جمع التدفقات النقدية التعاقدية عندما تمثل تلك
النقدية دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائدة على المبالغ األصلية القائمة، والموجودات غير المصنفة التدفقات 

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. يتم تعديل القيمة الدفترية لهذه الموجودات مقابل مخصصات الخسائر  
). ويتم إدراج إيرادات الفوائد من هذه  ٢( ١-١٦-٣يضاح االئتمانية المتوقعة المدرجة والمقاسة كما هو مبين في اإل

  الموجودات المالية في "إيرادات الفوائد" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
    



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٢٩  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ١٥-٣
 

  تابع)( الموجودات المالية ١-١٥-٣
 

  (تابع)التصنيف والقياس الالحق   )١(
 

  (تابع) أدوات الدين
 

  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر الموجودات المحتفظ
دفعات حصرية للمبالغ األصلية بها لجمع التدفقات النقدية التعاقدية ولبيع الموجودات المالية عندما تمثل التدفقات النقدية  

والفائدة على المبالغ األصلية القائمة، والموجودات غير المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ويتم 
تحويل الحركات في القيمة الدفترية من خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء االعتراف بأرباح أو خسائر االنخفاض 

ات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي والتي يتم االعتراف بها ضمن بيان األرباح أو الخسائر. في القيمة وإيراد
وعندما يتم استبعاد الموجودات المالية، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المعترف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر  

بالصافي".    -ئر ويتم االعتراف بها في "إيرادات االستثمار  يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى بيان األرباح أو الخسا
  وتدرج إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية ضمن "إيرادات الفوائد" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

 

  ت التي ال تستوفي القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودا
معايير تسجيلها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة 
ً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي ال تعد جزءاً من عالقة   عن استثمارات الديون التي تقاس الحقا

بالصافي" في الفترة التي تنشأ فيها. تدرج  -ألرباح أو الخسائر وتعرض في "إيرادات االستثمار التحوط ضمن بيان ا
  إيرادات الفوائد من هذه الموجودات في "إيرادات الفوائد" باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

 

  نموذج األعمال
تدفقات النقدية، أي ما إذا كان هدف الشركة هو فقط  يعكس نموذج األعمال كيفية إدارة الشركة للموجودات من أجل توليد ال

تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية من الموجودات أو تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والتدفقات النقدية الناشئة عن بيع 
نيف الموجودات المالية الموجودات. إذا لم ينطبق أي منهما (أي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية ألغراض المتاجرة)، يتم تص

كجزء من األعمال "األخرى" ويتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تتضمن العوامل التي تأخذها الشركة  
بعين االعتبار في تحديد نموذج األعمال لمجموعة من الموجودات، الخبرة السابقة حول كيفية تحصيل التدفقات النقدية لهذه  

وكيفية تقييم أداء الموجودات وإبالغه إلى كبار موظفي اإلدارة، وكيفية تقييم المخاطر وإدارتها وكيفية تعويض  الموجودات،
  المديرين.

 

عند االعتراف المبدئي باألصل المالي، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديثًا جزًءا من نموذج 
إذا كانت تعكس البدء في تفعيل نموذج أعمال جديد. تقوم الشركة بإعادة تقييم نماذج أعمالها في كل فترة تقرير أعمال قائم أو ما  

لتحديد ما إذا كانت نماذج العمل قد تغيرت منذ الفترة السابقة. وفي فترات التقرير الحالية والسابقة، لم تقم الشركة بتحديد أي 
  تغيير في نماذج أعمالها.

 
 

    



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٣٠  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ١٥-٣
 

  (تابع)الموجودات المالية  ١-١٥-٣
 

  (تابع)التصنيف والقياس الالحق  ) ١(
 

  دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائدة
التعاقدية أو لجمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيعها، تقوم الشركة عندما يحتفظ نموذج العمل بموجودات لجمع التدفقات النقدية 

بتقييم ما إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المالية تمثل الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد على المبلغ األصلي القائم  
التقييم، تقوم الشركة بدراسة ما إذا كانت التدفقات   ("اختبار الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية وفوائدها"). عند إجراء هذا

النقدية التعاقدية متوافقة مع اتفاق إقراض أساسي، أي أن الفائدة تشمل فقط مقابل القيمة الزمنية للمال ومخاطر االئتمان ومخاطر 
الشروط التعاقدية إلى اإلقراض األساسية األخرى وهامش الربح الذي يتماشى مع اتفاق اإلقراض األساسي. عندما تؤدي 

التعرض للمخاطر أو تقلبات ال تتوافق مع اتفاق اإلقراض األساسي، يتم تصنيف الموجودات المالية ذات الصلة بالقيمة العادلة  
  من خالل الربح أو الخسارة. 

 

تغيرات في الموجودات. تقوم الشركة بإعادة تصنيف استثمارات الدين عندما، وفقط عندما، يتغير نموذج أعمالها إلدارة تلك ال
تتم إعادة التصنيف من بداية فترة التقرير األولى التي تلي التغيير. ويتوقع أن تكون هذه التغيـرات نادرة الحدوث ولم يحدث أي 

  منها خالل السنة.
 

  أدوات حقوق الملكية
 

المصدرة، أي األدوات التي ال تحتوي أدوات حقوق الملكية هي أدوات تستوفي تعريف حقوق الملكية من وجهة نظر الجهة 
على التزام تعاقدي بالدفع والتي تعد دليالً على الفوائد المتبقية في صافي موجودات الجهة المصدرة. وتشمل أمثلة أدوات حقوق 

  الملكية األسهم العادية األساسية.
 

ن خالل الربح أو الخسارة، باستثناء الحاالت التي تقوم الشركة بعد ذلك بقياس جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة م
تكون فيها إدارة الشركة قد قامت، عند االعتراف المبدئي، بتصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

الشامل اآلخر عندما الشامل اآلخر. تتمثل سياسة الشركة في تصنيف استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
يتم االحتفاظ بهذه االستثمارات ألغراض أخرى غير توليد عائدات االستثمار. وعند استخدام هذا الخيار، يتم إدراج أرباح 
وخسائر القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها الحقا إلى الربح أو الخسارة بما في ذلك عند االستبعاد. 

تسجيل توزيعات األرباح، عندما تمثل عائدًا على هذه االستثمارات، في الربح أو الخسارة ضمن "إيرادات االستثمار ويستمر 
  "عندما يتقرر حق الشركة في استالم الدفعات.

 

  االنخفاض في القيمة  )٢(
 

رجة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة  تقيّم الشركة على أساس مستقبلي الخسائر االئتمانية المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المد
من خالل الدخل الشامل اآلخر. وتعترف الشركة بمخصص خسارة لمثل هذه الخسائر في تاريخ كل تقرير. ويبين قياس الخسائر 

  االئتمانية المتوقعة:
 .مبلغاً عادالً مرجحاً يتم تحديده من خالل تقييم مجموعة من النتائج المحتملة  
  الزمنية للمال. القيمة  
  معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جهد غير ضروري في تاريخ التقرير حول األحداث السابقة

  والظروف الحالية والتوقعات لألحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. 
 

    ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات حقوق الملكية.



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٣١  

  (تابع) سات المحاسبية الهامة ملخص السيا  ٣
 

  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ١٥-٣
 

  (تابع)الموجودات المالية     ١-١٥-٣
 

  (تابع) االنخفاض في القيمة  )٢(
 

يقتضي األمر تكوين مخصص خسارة عن خسائر االئتمان المتوقعة على مدار العمر بالنسبة لألداة المالية إذا كانت مخاطر 
االئتمان على تلك األداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، يتم 

شهراً. بالنسبة لذمم التأمين المدينة والذمم  ١٢قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 
، والذي يتطلب االعتراف ٩قوم الشركة بتطبيق النهج المبسط الذي يسمح به المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  المدينة األخرى، ت

  بالخسائر المتوقعة على مدى العمر منذ االعتراف المبدئي بالذمم المدينة.
 

تمان. تم توضيح تفاصيل منهجية تعتمد منهجية انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئ
  . ٢-٣١قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في اإليضاح رقم 

 

عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير خسائر 
التقييم معلومات معقولة وقابلة لإلثبات بحيث تكون متاحة ومناسبة االئتمان المتوقعة، تأخذ الشركة بعين االعتبار عند إجراء هذا  

دون الحاجة لمجهود أو تكاليف غير ضرورية. ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناًء على الخبرة 
بلية. تشمل المعلومات ذات النظرة المستق -السابقة للشركة والتقييم االئتماني المتوفر، بما في ذلك المعلومات ذات النظرة

المستقبلية التوقعات المستقبلية للقطاعات التي تعمل فيها األطراف المقابلة للشركة، والتي تم الحصول عليها من تقارير الخبراء 
وكذلك النظر ،  -االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومراكز األبحاث ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة
  في مختلف المصادر الخارجية، الفعلية والمتوقعة، للمعلومات االقتصادية المتعلقة بالعمليات األساسية للشركة. 

 
وعلى وجه الخصوص، تؤخذ المعلومات التالية بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل جوهري 

  منذ االعتراف المبدئي:
  الكبير الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني الخارجي (إن توفر) أو الداخلي لألداة المالية.التدهور  
  التدهور الجوهري في مؤشرات السوق الخارجية لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة، على سبيل المثال الزيادة

  ني بالنسبة للمدين أو طول الفترة الزمنية.الجوهرية في معدالت االئتمان أو أسعار مقايضة التعثر االئتما
 .المدى الذي كانت فيه القيمة العادلة ألصل مالي أقل من التكلفة المطفأة  
 التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في بيئة العمل أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تتسبب  
 وفاء بالتزامات ديونه.في انخفاض جوهري في قدرة المدين على ال  
 .التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في النتائج التشغيلية للمدين  
 .الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين  
 ؤدي إلى  حدوث تغير سلبي كبير فعلي أو متوقع في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية للمدين، مما ي

  انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.
 
 

    



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٣٢  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  ١٥-٣
 

  (تابع) الموجودات المالية    ١-١٥-٣
 

  (تابع) االنخفاض في القيمة  )٢(
 

الشركة أن مخاطر االئتمان على األصل المالي لم تحدث فيه زيادة جوهرية منذ االعتراف على الرغم مما سبق ذكره، تفترض  
المبدئي إذا تقرر أن األصل المالي له مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد أن لألصل المالي مخاطر ائتمانية 

  منخفضة في حالة: 
 

  أن األصل المالي له مخاطر تعثر منخفضة. )١( 
  يكون لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بااللتزامات النقدية التعاقدية على المدى القريب.أن  )٢( 
التغيرات السلبية في ظروف العمل واألوضاع االقتصادية على المدى الطويل التي من المرجح، ولكن ليس  )٣( 

  اقدية.بالضرورة، أن تقلل من قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته بالتدفقات النقدية التع
 

ترصد الشركة بانتظام فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وتقوم بمراجعتها 
  حسب االقتضاء لضمان قدرة المعايير على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يتأخر سداد المبلغ. 

 

إما جزئياً أو كلياً فقط عندما تتوقف الشركة عن متابعة االسترداد. يتم إضافة أي مبالغ مستردة يتم شطب الموجودات المالية 
   الحقة إلى مصاريف خسارة االئتمان.

 
  إلغاء االعتراف  )٣(

 

  يتم إلغاء االعتراف بالموجودات المالية أو جزء منها عند انتهاء الحقوق التعاقدية في الحصول على التدفقات النقدية من 
) عندما ال ٢) عندما تقوم الشركة بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية بشكل جوهري، أو (١الموجودات أو عند تحويلها وإما (

  تقوم الشركة بتحويل جميع مخاطر ومزايا الملكية واالحتفاظ بها بشكل كبير ولم تحتفظ الشركة بالسيطرة.
 

توقعات معقولة لالسترداد. وتتضمن المؤشرات على أنه ال يوجد توقعات معقولة يتم شطب الموجودات المالية عندما ال يتوفر 
لالسترداد، من بين أمور أخرى، احتمالية اإلعسار أو الصعوبات المالية الكبيرة للمدين. ويتم إلغاء االعتراف بالموجودات 

  لتحصيل. المالية التي تعرضت النخفاض القيمة عندما يتم تقييمها على أنها غير قابلة ل
    



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٣٣  

  (تابع) ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية   ١٥-٣
 

  المطلوبات المالية  ٢-١٥-٣
 

تقوم الشركة باالعتراف بااللتزام المالي عندما تصبح طرفاً في الحقوق وااللتزامات التعاقدية في العقد. ويتم االعتراف بجميع 
ً (في حالة المطلوبات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  المطلوبات  المالية مبدئياً بالقيمة العادلة، ناقصا

   الخسارة) تكاليف المعامالت المنسوبة مباشرة إلى إصدار المطلوبات المالية. ويتم قياس المطلوبات المالية الحقًا بالتكلفة المطفأة.
 

   تزام المالي عند الوفاء بااللتزام المترتب على االلتزام أو إلغائه أو انقضاء أجله.يُلغى االعتراف باالل
 

يتم االعتراف بكافة القروض واالقتراضات مبدئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة المنسوبة لها مباشرة. وبعد االعتراف 
   اً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.المبدئي، تقاس القروض واالقتراضات المحملة بالفائدة الحق

 

تدرج المطلوبات المالية ضمن ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى ويتم االعتراف بها مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً 
السداد المخصومة. ويحذف الخصم إذا قل تاريخ بالتكلفة المطفأة. تعد القيمة العادلة لاللتزام غير المحمل بالفائدة هي قيمة 

  استحقاق االلتزام عن سنة واحدة. 
 

  مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية  ١٦-٣
 
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية وبيان صافي القيمة في بيان المركز المالي عندما يتوفر حق قانوني واجب النفاذ 

المعترف بها ويكون هناك نية لدى الشركة للتسوية على أساس الصافي أو بيع األصل وتسوية االلتزام في نفس بمقاصة المبالغ  
  الوقت.

 

  توزيعات األرباح  ١٧-٣
 

 ُ                                                                                                               ت حتسب األرباح الموزعة على مساهمي الشركة كمطلوب في البيانات المالية للشركة في الفترة التي يتم فيها اعتماد توزيعات 
  ي الشركة.األرباح لمساهم

 

  ودائع ثابتة  ١٨-٣
 

الودائع الثابتة هي الودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية ألكثر من ثالثة أشهر، ويتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة والحقاً 
القيمة بموجب المعيار بالتكلفة المطفأة. تقع الودائع الثابتة ضمن نطاق حساب الخسائر االئتمانية المتوقعة لتقييم االنخفاض في 

  . ٩الدولي للتقارير المالية رقم 
    



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٣٤  

   األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  ٤
 

من هذه البيانات المالية، وضع  ٣يتعين على اإلدارة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للشركة كما هو مبين في اإليضاح رقم 
اضات حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضوح من مصادر أخرى.  أحكام وتقديرات وافتر

تستند التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات على التجربة السابقة والعوامل األخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية  
  عن هذه التقديرات.

 

بها من افتراضات على أساس مستمر. يتم تسجيل التعديالت على التقديرات المحاسبية في  تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق 
الفترة التي يتم خاللها تعديل التقديرات إذا كان هذا التعديل ال يمس إال تلك الفترة أو خالل فترة التعديل والفترات المستقبلية 

  ة.إذا كان لهذا التعديل أثر على الفترات الحالية والمستقبلي
 

مبين أدناه االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى للتقديرات غير المؤكدة بنهاية الفترة المشمولة 
بالتقرير، التي لها مخاطر كبيرة في التسبب بإحداث تعديل جوهري على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة  

  المالية القادمة. 
 

  قياس مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة   ١-٤
 

إن قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة هو تقدير جوهري يتضمن تحديد المنهجية والنماذج ومدخالت البيانات. تم توضيح  
مخصصات . يكون للمكونات التالية أثر جوهري على  ٢-٣١تفاصيل منهجية قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة في اإليضاح رقم  

خسائر االئتمان ألدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر واألرصدة  
البنكية والودائع الثابتة: تعريف التعثر والزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان واحتمالية التعثر ومستوى التعرض الناتج عن  

الناتجة عن التعثر وتجربة الخسارة التاريخية لكل شريحة أعمار والتي لها تأثير جوهري على مخصص   التعثر والخسارة
الخسارة االئتمانية لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى. تقوم الشركة بانتظام بمراجعة النماذج والمدخالت في النماذج 

  لخسائر االئتمانية المتوقعة وتجربة الخسارة االئتمانية الفعلية.والتحقق من صحتها لتقليل أي فروق بين تقديرات ا
 
 

  االلتزام النهائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمين   ٢-٤
 

يتم رصد مخصص بنهاية السنة عن التكلفة المقدرة للمطالبات المتكبدة غير المسددة بتاريخ التقرير. يشمل التزام المطالبات 
تكلفة المطالبات المعلنة غير المدفوعة حتى تاريخه والمطالبات المتكبدة غير المعلنة والمصاريف المقدر تكبدها في القائمة 

  تسوية المطالبات.
 

تخضع عملية تحديد تقديرات المطلوبات الختالفات هامة تتطلب استخدام تقديرات وأحكام موثوقة. تستند تلك التقديرات 
وقد يتم تعديلها عند اكتساب مزيد من الخبرة أو عندما يطرأ أي تغيير على اللوائح. يتم تقدير  واألحكام إلى عوامل عدة، 

االلتزام للمطالبات القائمة باستخدام مدخالت التقييم للحاالت الفردية التي يتم إبالغ الشركة بها وكذلك التقييمات التي يتم  
الضرورة. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات المحكمة أو              ِ                                      إجراؤها من ق بل خبراء خارجيين في تسوية الخسائر عند

التحكيم بشكل فردي. تقوم الشركة باتخاذ كافة اإلجراءات المعقولة لضمان حصولها على معلومات مالئمة حول التوقعات 
تعرضها للمطالبات.  الرئيسية للعواصف واألعاصير والفيضانات لدولة اإلمارات العربية المتحدة وذلك من أجل تقدير مدى

ومع ذلك وبالنظر لحالة عدم اليقين في رصد مخصصات المطالبات، فمن المرجح أن المحصلة النهائية سوف تختلف عن  
  المطلوبات األصلية المقررة. 

    



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٣٥  

  (تابع)األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة   ٤
 

  (تابع) االلتزام النهائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمين   ٢-٤
 

ٍ                                                     تخضع عملية تقدير المطالبات المتكبدة غير المعلنة بشكل  عام لدرجة كبيرة من عدم اليقين مقارنة بتلك المتعلقة  بتقدير تكلفة                                                    
تسوية المطالبات، حيث تتوفر معلومات أكثر عن حدث المطالبة. إن فئات العمل التي تتطلب فترة طويلة لرفع التقارير عنها 
ً                                                                                              وتزيد معها بناء  على ذلك حصة المطالبات المتكبدة غير المعلنة من االحتياطي اإلجمالي سوف تتضمن عادة اختالفات كبيرة                

                         ً                                                                       ئية والمحصالت النهائية نظرا  لزيادة صعوبة تقدير هذه المطلوبات. أما بالنسبة لفئات العمل التي تتطلب بين التقديرات المبد
فترة زمنية قصيرة لرفع التقارير عنها، فيتم عادة اإلبالغ عن المطالبات بعد حدث المطالبة مباشرة وقد تحتوي على اختالفات  

المخصصات، يستخدم الخبير االكتواري المستقل الداخلي والخارجي في  أقل. وفي سبيل احتساب المستويات المطلوبة من 
                                                        ً                                                         الشركة مجموعة متنوعة من أساليب التقييم، التي تستند عموما  إلى التحليالت اإلحصائية للتجربة التاريخية، والتي تفترض أن 

  نموذج تطور المطالبات الحالية سوف يتوافق مع التجربة التاريخية.
 

                                             ً      ً                                               المخصصات الدفترية للمطالبات، ترصد اإلدارة أيضا  مخصصا  للتغيرات أو حاالت عدم اليقين التي قد ينتج عنها والحتساب 
اختالفات في اإلحصاءات الرئيسية أو التي قد تتسبب في زيادة أو انخفاض تكلفة المطالبات غير المسددة عند مقارنتها مع تكلفة 

  ما يلي:المطالبات التي سبق سدادها، ويشمل ذلك 
 

  التغيرات في نماذج حدوث المطالبات واإلبالغ عنها ومعالجتها واالنتهاء منها ودفعها.  •
  التغيرات في البيئة القانونية.  •
ّ    تأثير التضخم (على المستوى االقتصادي / األجور والتضخم المرك ب).  •                                                          
  التغيرات في أنشطة العمل المتنوعة.   •
  تأثير الخسائر الكبيرة.  •
  ات التضخم.تأثير  •
  الحركات في المؤشرات القياسية في قطاع العمل.  •
  التطورات الطبية والتقنية.  •
  التغيرات في سلوك حملة وثائق التأمين.  •

 

ٍ                    إن تحديد الطرق المستخدمة في تحليل التجربة التاريخية للمطالبات وتوقع التجربة المستقبلية لها يعتمد بشكل  كبير على البيانات                                                                                                      
المتوفرة وطبيعة محفظة عقود التأمين. كما أن التوقعات التي يتم الحصول عليها من المنهجيات المختلفة تساهم في تحديد نطاق 
المحصالت المحتملة. يتم استخدام أسلوب التقييم األكثر مالءمة مع مراعاة خصائص فئات التأمين ومدى تطور الحادث في كل  

  سنة.
 

م منفصل للمطالبات الكبيرة المؤثرة على فئة العمل ذات الصلة حيث تتم عملية التقييم على أساس كل يتم بوجه عام إعداد تقيي
  حالة على حدة أو يتم إعداد توقعات منفصلة بشأنها لبيان األثر السلبي المحتمل الناتج عن تطور المطالبات الكبيرة وحدوثها.

 

المعلنة شاملة إعادة التأمين. يتم إعداد تقدير منفصل للمبالغ المستردة من  تحتسب المطالبات القائمة والمطالبات المتكبدة غير
شركات إعادة التأمين واألطراف األخرى بموجب عقود إعادة التأمين على أساس إجمالي المخصصات. وال يتم خصم التدفقات 

  النقدية المستقبلية بالقيمة الزمنية للمال.
 

ّ                               تسج ل الشركة خطة ادخار ذات قسط وا حد (منتج إيفيريست)، وهي مزيج بين خطة التأمين الشامل على الحياة وخطط التأمين   
المختلط التقليدية. وتقدم هذه الخطة ميزة استحقاق مضمونة وتعويضات الوفاة بحسب قيمة الوثيقة أو القسط الواحد المدفوع، 

   المنفصلة كما في تاريخ التقييم.أيهما أعلى. كما يتم احتساب قيمة الوثيقة كمجموع قيم الحساب العامة و
 

    



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٣٦  

  (تابع)األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة   ٤
 

  (تابع) االلتزام النهائي الناتج عن المطالبات بموجب عقود التأمين   ٢-٤
 

الوديعة كما في تاريخ التقييم القيمة العامة للحساب. يتم استثمار يتم استثمار القيمة العامة للحساب في الودائع الثابتة. تعتبر قيمة  
الحساب المنفصل في األسهم الدولية من قبل شركة إعادة التأمين التي تتحمل مخاطر االستثمار. كما يتم التحوط من مخاطر 

عوائد الحساب المنفصلة ال  الجانب السلبي من قبل شركة إعادة التأمين من خالل شراء خيارات تحت الطلب للتأكد من أن 
                                                                ً                              ً              تصبح سلبية. تزود شركة إعادة التأمين الشركة بكشف حساب منفصل شهريا  على أساس وثيقة التأمين. ونظرا  ألن هذه محفظة 
           ً                                                                                                          جديدة نسبيا  دون أي زيادات كبيرة في قيمة الحساب المنفصل، فقد اعتبرنا قسط إعادة التأمين المدفوع إلى شركة إعادة التأمين 

ستثمار حساب منفصل كقيمة حساب منفصلة. ويعتبر االحتياطي الحسابي هو مجموع قيم الحساب المنفصلة والعامة كما في  ال
   تاريخ التقييم.

 

تشتمل االحتياطيات الحسابية لمنتج إيفرست طويل األجل على جزء غير مكتسب من اإليرادات (إيرادات العموالت) للسماح 
  برصد احتياطيات المصاريف.

 

  فحص مالءمة المطلوبات  ٣-٤
 

يتم رصد احتياطي المخاطر السارية في األقساط إذا كان من المتوقع أن تتجاوز الخسائر المتوقعة ومصاريف تسوية الخسائر 
صافي االحتياطيات المرصودة لألقساط غير المكتسبة(صافية من حصة شركات إعادة التأمين من احتياطيات األقساط غير 

لغرض تحديد ما إذا كان من الضروري رصد احتياطي المخاطر السارية، يتم تصنيف عقود التأمين بحسب فئات المكتسبة). و
النشاط المختلفة (أي فئات التأمين الصحي والتأمين على المركبات وضد الحريق وعلى الممتلكات، وغيرها). فإذا تم تحديد 

                      ً                                       كامل قيمة العجز مباشرة  في بيان األرباح أو الخسائر. ويتم تقدير  أي عجز في أقساط أي فئة من فئات التأمين، يتم احتساب
احتياطي المخاطر السارية باستخدام الخسائر المتوقعة ومصاريف تسوية الخسائر للسنة الحالية. وقد تختلف الخسائر الفعلية  

  ه تأثير ملموس على البيانات المالية.                            ً       ً                                        في الفترات المستقبلية اختالفا  جوهريا  عن تقديرات اإلدارة، األمر الذي قد يكون ل 
 

  بيع األرض والمباني  ٤-٤
 

يتم إلغاء االعتراف ببند الممتلكات والمنشآت والمعدات عند استبعاده أو عندما ال يكون من المتوقع وجود منافع اقتصادية  
استبعاد بند من الممتلكات والمنشآت والمعدات مستقبلية من استخدامه أو استبعاده. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن 

في بيان األرباح أو الخسائر عند إلغاء االعتراف بهذا البند. يتم استبعاد أي بند من الممتلكات والمنشآت والمعدات بطرق 
د الممتلكات والمنشآت مختلفة (على سبيل المثال: عند البيع أو إبرام عقد إيجار تمويلي أو بالتبرع). يعّد تاريخ استبعاد أحد بنو

والمعدات هو التاريخ الذي يحصل فيه المستلم على السيطرة على هذا البند وفقًا لمتطلبات تحديد وقت الوفاء بالتزام األداء في  
دة  على االستبعاد عن طريق البيع وإعا  ١٦. ينطبق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

   التأجير.
 

جميع الفوائد المتبقية بشكل جوهري من  تشير السيطرة على األصل إلى القدرة على توجيه استخدام األصل والحصول على 
األصل. ويشمل مفهوم السيطرة القدرة على منع منشآت أخرى من أن تكون لها القدرة على توجيه استخدام األصل والحصول  

مكن على فوائد منه. فوائد األصل هي التدفقات النقدية المحتملة (التدفقات الداخلة أو المدخرات في التدفقات الخارجة) التي ي
الحصول عليها بشكل مباشر أو غير مباشر بعدة طرق، مثل استخدام األصل إلنتاج سلع أو تقديم خدمات (بما في ذلك الخدمات 
العامة)، واستخدام األصل من أجل تعزيز قيمة الموجودات األخرى، واستخدام األصل لتسوية االلتزامات أو تقليل المصاريف، 

األصل لتأمين قرض، واالحتفاظ باألصل. وقد قامت اإلدارة بتقييم نقل السيطرة على بيع  وبيع أو تبادل الموجودات، ورهن
مما سمح  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١األرض والمباني وخلُصت إلى أن المشتري كان لديه حق الوصول إلى األرض والمباني قبل 

ة من األرض والمباني (راجع اإليضاح للمشتري بتوجيه استخدام األصل، والحصول بشكل جوهري على جميع الفوائد المتبقي
٥.( 



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٣٧  

  ممتلكات ومعدات      ٥
 

 
 

  أرض
 

  مبانٍ 
 أثاث

مكتبية  اتمعد  وتجهيزات   
  

  مركبات
 معدات 

  حاسوب
 

 المجموع
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي  

               التكلفة
 ١٨٬١١٥٬٨١٩  ٤٬٣٧٩٬٢٦٠  ٨١٢٬٧٠٥  ٩٨٦٬٨٠١  ٦٬٠٦٧٬٩٢٣  ٤٬٨٦٩٬١٣٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩يناير  ١في 

 ٩١٧٬٦٧٢  ٢٢٧٬٣٩٧  -  ٤٠٬٤٣٤  ٦٤٩٬٨٤١  -  -  إضافات خالل السنة 
 ١٩٬٠٣٣٬٤٩١  ٤٬٦٠٦٬٦٥٧  ٨١٢٬٧٠٥  ١٬٠٢٧٬٢٣٥  ٦٬٧١٧٬٧٦٤  ٤٬٨٦٩٬١٣٠  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ١٬٣٨٩٬٤٩٧  ٨٦٩٬٣٢٧  -  ١٩٣٬٧٠٤  ٣٢٦٬٤٦٦  -  -  إضافات خالل السنة 
)١٬٠٠٠٬٠٠٠(  استبعاد خالل السنة   )٤٬٨٦٩٬١٣٠(   -  -  -  -  )٥٬٨٦٩٬١٣٠(  

 ١٤٬٥٥٣٬٨٥٨  ٥٬٤٧٥٬٩٨٤  ٨١٢٬٧٠٥  ١٬٢٢٠٬٩٣٩  ٧٬٠٤٤٬٢٣٠  -  -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 

   االستهالك المتراكم 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ١٢٬٥٠٨٬٢٩٣  ٣٬٣٠٤٬٢٣٤  ٤٣٥٬٦٧٩  ٨٥٠٬١٢٧  ٤٬٨٠٣٬٤٣٤  ٣٬١١٤٬٨١٩  -  ٢٠١٩يناير  ١في 

 ١٬٥٧٩٬٢١٩  ٥٣٧٬٦٨٥  ١٣١٬٧٦٥  ٧٨٬٥٦٨  ٦٣٦٬٤٣٦  ١٩٤٬٧٦٥  -  المحّمل للسنة 
 ١٤٬٠٨٧٬٥١٢  ٣٬٨٤١٬٩١٩  ٥٦٧٬٤٤٤  ٩٢٨٬٦٩٥  ٥٬٤٣٩٬٨٧٠  ٣٬٣٠٩٬٥٨٤  -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 ١٬٤٤٩٬٨٣٠  ٤٩٤٬٠٢٦  ١٠٧٬٤٤٠  ٨٨٬٦٨٨  ٥٨١٬١٤١  ١٧٨٬٥٣٥  -  المحّمل للسنة 
)٣٬٤٨٨٬١١٩(  -  استبعاد خالل السنة   -  -  -  -  )٣٬٤٨٨٬١١٩(  

 ١٢٬٠٤٩٬٢٢٣  ٤٬٣٣٥٬٩٤٥  ٦٧٤٬٨٨٤  ١٬٠١٧٬٣٨٣  ٦٬٠٢١٬٠١١  -  -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 

   القيمة الدفترية
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 ٢٬٥٠٤٬٦٣٥  ١٬١٤٠٬٠٣٩  ١٣٧٬٨٢١  ٢٠٣٬٥٥٦  ١٬٠٢٣٬٢١٩  -  -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ٤٬٩٤٥٬٩٧٩  ٧٦٤٬٧٣٨  ٢٤٥٬٢٦١  ٩٨٬٥٤٠  ١٬٢٧٧٬٨٩٤  ١٬٥٥٩٬٥٤٦  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 

 
  المتحدة.تقع جميع الممتلكات والمعدات في دولة اإلمارات العربية 

 
 



  الوطنية للتأمين ش.م.عشركة رأس الخيمة 
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٣٨  
 

  (تابع)ممتلكات ومعدات   ٥
 

  بيع األرض والمباني  ١-٥
 

، قامت الشركة  ٢٠٢٠ديسمبر  ١٧العقارات" المبرمة بين الشركة وطرف آخر مشتٍر بتاريخ بموجب "اتفاقية بيع وشراء 
مليون درهم. إن الشركة    ٣٫٨٢ببيع أرضها ومبانيها في منطقة النخيل في رأس الخيمة للمشتري. ونتج عن البيع ربح بمبلغ  

  ). ١١(إيضاح  يبة القيمة المضافة شاملة ضر مليون درهم ٦٫٥٥بصدد تحصيل عائدات بيع األرض والمباني بمبلغ 
 

  استثمارات عقارية   ٦
 المجموع  مبانٍ   أرض 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي  

       التكلفة
 ١٩٬٤٠٨٬٥٢٩  ١٦٬٩٠٨٬٥٢٩  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

 -  -  -   إضافة
 ١٩٬٤٠٨٬٥٢٩  ١٦٬٩٠٨٬٥٢٩  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 -  -  -   إضافة
 ١٩٬٤٠٨٬٥٢٩  ١٦٬٩٠٨٬٥٢٩  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

      
       االستهالك المتراكم 

 ٣٬٠٧٦٬٠٢٧  ٣٬٠٧٦٬٠٢٧  -  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 ٥١٧٬٤٩٧  ٥١٧٬٤٩٧  -  المحّمل للسنة 

 ٣٬٥٩٣٬٥٢٤  ٣٬٥٩٣٬٥٢٤  -  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 ٥١٨٬٩١٩  ٥١٨٬٩١٩  -  المحمل للسنة 

 ٤٬١١٢٬٤٤٣  ٤٬١١٢٬٤٤٣  -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
      

       القيمة الدفترية
 ١٥٬٢٩٦٬٠٨٦  ١٢٬٧٩٦٬٠٨٦  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ١٥٬٨١٥٬٠٠٥  ١٣٬٣١٥٬٠٠٥  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 

 ٤الشركة قطعة أرض تقع في الشارقة، اإلمارات العربية المتحدة ويتم قياس االستثمارات العقارية للشركة بالتكلفة. تمتلك 
  فيالت تقع في دبي، اإلمارات العربية المتحدة.

 

:  ٢٠١٩مليون درهم (  ١٧٫٧والبالغة    ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١تم التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للشركة، كما في  
مليون درهم) على أســاس التقييمات التي قام بها مقيّم خارجي لديه مؤهالت مهنية مناسبة وخبرة في السوق وتقييم  ١٧٫٥

   العقارات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

ة لعقارات مماثلة. وفي سبيل تقدير ُحددت القيمة العادلة بناًء على أسلوب مقارنة السوق الذي يعكس أسعار التعامالت األخير
القيمة العادلة للعقارات، فإن أعلى وأفضل استخدام للعقارات هو استخدامها الحالي. لم يطرأ أي تغيير على أسلوب التقييم 

  . ٢٠١٩و ٢٠٢٠خالل عامي 
 

  ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١ة كما في يتم تصنيف االستثمارات العقارية للشركة في المستوى الثاني من التسلسل الهرمي للقيمة العادل 
  : المستوى الثاني).٢٠١٩(

                                          
  
  
  
  
  
  
  



  الوطنية للتأمين ش.م.عشركة رأس الخيمة 
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٣٩  
 

  (تابع)استثمارات عقارية   ٦
 

  فيما يلي إيرادات اإليجار التي حققتها الشركة من استثماراتها العقارية والمصاريف التشغيلية المباشرة المتعلقة بها:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
إماراتيدرهم    درهم إماراتي   
    

 ٨١٦٬٩١٩   ٦٩٩٬٨٥٣    إيرادات إيجار
)١١١٬٠٨٠(   مصاريف تشغيلية مباشرة   )١٠٤٬١٨٦ (  

 ٧١٢٬٧٣٣  ٥٨٨٬٧٧٣  )٢١صافي الدخل من استثمارات عقارية (إيضاح 
 

 
  موجودات غير ملموسة     ٧

 برمجيات الحاسوب 
 درهم إماراتي  
  

   التكلفة
 ١٤٬٨١٢٬٣٩٥  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

 -  إضافات خالل السنة 
 ١٤٬٨١٢٬٣٩٥  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 -  إضافات خالل السنة 
 ١٤٬٨١٢٬٣٩٥  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

  
   اإلطفاء المتراكم

 ٣٬٩٩١٬٤٠٧  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
 ١٬٤٨١٬٢٣٩  المحّمل للسنة 

 ٥٬٤٧٢٬٦٤٦  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
 ١٬٤٨١٬٢٤٠  المحّمل للسنة 

 ٦٬٩٥٣٬٨٨٦  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  

   القيمة الدفترية
 ٧٬٨٥٨٬٥٠٩  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
 ٩٬٣٣٩٬٧٤٩  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 

    



  الوطنية للتأمين ش.م.عشركة رأس الخيمة 
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٤٠  
 

  استثمارات مالية   ٨
 

  فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية للشركة في نهاية فترة التقرير:
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٤٬٥٩٩٬٩٣٨  -  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
    

 ٧٢٬٦٦٤٬٨٧٩  ٧٣٬٠٧٩٬٣٢٧  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)١٧٢٬٨٩٨(   ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة   )١٠٤٬٧١٠ (  

 ٧٢٬٥٦٠٬١٦٩  ٧٢٬٩٠٦٬٤٢٩ 

 ٧٧٬١٦٠٬١٠٧  ٧٢٬٩٠٦٬٤٢٩ 
 

 االستثمارات المالية المقسم بين اإلمارات وخارجها:فيما يلي تكوين 
  

  المجموع    خارج اإلمارات العربية المتحدة    داخل اإلمارات العربية المتحدة  
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   درهم إماراتي  درهم إماراتي   درهم إماراتي  درهم إماراتي  
            

القيمة العادلة من خالل  
             الربح أو الخسارة: 

 ٤٬٥٩٩٬٩٣٨  -  -  -  ٤٬٥٩٩٬٩٣٨  -  صناديق استثمار مدرجة 
القيمة العادلة من خالل  

             الدخل الشامل اآلخر: 
 ٧١٬٨٤٦٬٦١٣  ٥٧٬٤٩٩٬٢٨٨  ٧٬٥٥٣٬٩٦٧  ١١٬٤٦٧٬٧٠٦  ٦٤٬٢٩٢٬٦٤٦  ٤٦٬٠٣١٬٥٨٢  ديون مدرجة 

 ٧١٣٬٥٥٦  ١٥٬٤٠٧٬١٤١  -  -  ٧١٣٬٥٥٦  ١٥٬٤٠٧٬١٤١  مدرجة أسهم 
 ٧٧٬١٦٠٬١٠٧  ٧٢٬٩٠٦٬٤٢٩  ٧٬٥٥٣٬٩٦٧  ١١٬٤٦٧٬٧٠٦  ٦٩٬٦٠٦٬١٤٠  ٦١٬٤٣٨٬٧٢٣

 
قامت الشركة بتصنيف جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

٪) سنويًا، ويمكن استردادها ٥٫٨٧٥٪ إلى  ٣٫٠٩٤:  ٢٠١٩٪ (٧٫٥٪ إلى  ٣٫٧٥اآلخر. تحمل أدوات الدين فائدة بنسبة  الشامل  
) بناًء على تواريخ استحقاقها. ال يوجد تركيز ٢٠٢٦إلى  ٢٠٢١:  ٢٠١٩( ٢٠٣٠إلى    ٢٠٢١على أساس القيمة االسمية من 

الدين وتمثل القيمة الدفترية الموضحة أعاله الحد األقصى لتعرض   جوهري لمخاطر االئتمان ألي طرف مقابل بالنسبة ألدوات
  الشركة لمخاطر االئتمان لهذه الموجودات.

 

:  ٢٠١٩درهم ( ٣٤٩٬٧٦٤خالل السنة، حّملت الشركة إطفاء عالوة أدوات الدين على حساب الربح أو الخسارة بمبلغ 
  درهم).  ٣٧٥٬٧٢٣

 

    



  الوطنية للتأمين ش.م.عشركة رأس الخيمة 
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٤١  
 

  (تابع) استثمارات مالية  ٨
 

  الحركة في االستثمارات المالية كالتالي: 
 

 

القيمة العادلة من  
خالل الربح أو  

  الخسارة

القيمة العادلة من خالل  
 -الدخل الشامل اآلخر 

 دين

القيمة العادلة من   
خالل الدخل الشامل  

أسهم -اآلخر   
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي  
      

 ٧٥٣٬٦٦٥  ٦٧٬١٨٢٬٩٧٩  ٤٬٢٤٢٬٢٨٨  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١الرصيد في  
) ٤٠٬١٠٩(  ٤٬٦٠٦٬٩٧٠  ٣٥٧٬٦٥٠  صافي التغير في القيمة العادلة 

إطفاء العالوة على أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة  
) ٣٧٥٬٧٢٣(  -  من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة

  
- 

 -  ٤٣٢٬٣٨٧  -       ً                        ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة
 ٧١٣٬٥٥٦  ٧١٬٨٤٦٬٦١٣  ٤٬٥٩٩٬٩٣٨  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في  

 ١٤٬٩٠٧٬١٢٩  ٣٢٬٠٣٠٬٤٠٨   -  إضافات خالل السنة 
)٤٬١٨٧٬٤٤٠(  استبعادات خالل السنة   )٤٨٬٤٦١٬٤٦٤(   - 

)٣٥٢٬٥٥٠(  -  صافي التغير في القيمة العادلة    )٢١٣٬٥٤٤(  
موجودات مالية بالقيمة  استبعاد(خسائر) / أرباح محققة من  

العادلة من خالل الربح أو الخسارة/ بالقيمة العادلة من 
)٤١٢٬٤٩٨(  خالل الدخل الشامل اآلخر    ٢٬٨٥٤٬٢٣٣ 

  
- 

من   إطفاء العالوة على أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة
)٣٤٩٬٧٦٤(  -   خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة  

  
- 

)٦٨٬١٨٨(  -       ً                        ناقصا : مخصص االنخفاض في القيمة   - 
 ١٥٬٤٠٧٬١٤١  ٥٧٬٤٩٩٬٢٨٨  -  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١الرصيد في  

 

  فيما يلي تفاصيل مخصص انخفاض القيمة:
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٥٣٧٬٠٩٧  ١٠٤٬٧١٠  الرصيد كما في بداية السنة 
) ٤٣٢٬٣٨٧(  ٦٨٬١٨٨  (عكس) انخفاض القيمة خالل السنة مخصص / 

 ١٠٤٬٧١٠  ١٧٢٬٨٩٨  الرصيد في نهاية السنة 
 

  . ٢٠١٩و ٢٠٢٠لم يكن هناك عمليات إعادة تصنيف بين فئات االستثمارات المالية خالل عامي 
 

هناك أي حركات بين المراحل خالل تقع جميع االستثمارات في نطاق نموذج انخفاض القيمة في المرحلة األولى ولم تكن 
  السنة. 

 

    



  الوطنية للتأمين ش.م.عشركة رأس الخيمة 
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٤٢  
 

   وديعة نظامية  ٩
 

)  ٤٢مليون درهم) محتفظ بها لدى أحد البنوك، وذلك وفقاً للمادة رقم (  ١٠:  ٢٠١٩مليون درهم (  ١٠إن الوديعة البالغ قيمتها  
ونة لدى البنك كضمان مقابل . إن الوديعة مره٢٠٠٧) لسنة ٦من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

ضمان صادر من البنك لصالح هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة بنفس القيمة. ال يمكن سحب هذه الوديعة إال بموافقة 
  سنوياً). ٪٣٫٢٥: ٢٠١٩سنوياً ( ٪٢٫٤مسبقة من هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة وهي تحمل سعر فائدة يبلغ 

 
   مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١٠

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

     مطلوبات عقود التأمين
 ١٠٥٬٢٨٥٬٣٨٣   ٨١٬٤٩٥٬٠١١   مطالبات قائمة -
 ٢٬٣٠٣٬٩٩٨  ٢٬٨٤٠٬٩٢٨  احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة -
 ٦٩٬٢٨٤٬٧٤٧  ٥٢٬٦١٠٬٠٦٠  معلنةمطالبات متكبدة غير  -
 ٣٢٬٨٣٩٬٨٩١  ٢٤٬٠٨٩٬٤١٣  احتياطي المخاطر السارية -
 ٢٥٠٬٢٨٣٬٦٤٨  ١٧٣٬٣٩٣٬١٨٢  أقساط غير مكتسبة -
 ١٠٬٢٩٩٬٦٥٣  ١٤٬٢٦٤٬٤٧٩  احتياطي حسابي -

 ٤٧٠٬٢٩٧٬٣٢٠  ٣٤٨٬٦٩٣٬٠٧٣ 
     موجودات عقود إعادة التأمين

)٥٨٬٤١١٬٠١٠(   مطالبات قائمة -   )٦٩٬٩٣٨٬١٢١ (  
)٢٧٬٧٦٦٬١٤٨(  مطالبات متكبدة غير معلنة -   )٤٠٬٠٥٠٬٦٧١ (  
)٢١٬٠٩٥٬٢٥٤(  احتياطي المخاطر السارية -   )٢٦٬٤١٤٬٣٧١ (  
)٥٧٬٤١٠٬٩٨٠(  أقساط غير مكتسبة -   )٧٨٬٦٣٤٬٠٤٨ (  
)١٬٤٣٢٬٩٧١(  احتياطي حسابي -   )١٬١١٩٬٤٠٤(  

 )١٦٦٬١١٦٬٣٦٣(   )٢١٦٬١٥٦٬٦١٥(  
     بالصافي -مطلوبات عقود التأمين 

 ٣٥٬٣٤٧٬٢٦٢   ٢٣٬٠٨٤٬٠٠١   مطالبات قائمة -
 ٢٬٣٠٣٬٩٩٨  ٢٬٨٤٠٬٩٢٨  احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة -
 ٢٩٬٢٣٤٬٠٧٦  ٢٤٬٨٤٣٬٩١٢  مطالبات متكبدة غير معلنة -
 ٦٬٤٢٥٬٥٢٠  ٢٬٩٩٤٬١٥٩  احتياطي المخاطر السارية -
 ١٧١٬٦٤٩٬٦٠٠  ١١٥٬٩٨٢٬٢٠٢  أقساط غير مكتسبة -
 ٩٬١٨٠٬٢٤٩  ١٢٬٨٣١٬٥٠٨  احتياطي حسابي -

٢٥٤٬١٤٠٬٧٠٥  ١٨٢٬٥٧٦٬٧١٠ 
 
بلغت مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين المعتمدة من الخبير االكتواري الخارجي المعين من قبل الشركة  

مليون درهم   ٣٤٩لمتطلبات التعليمات المالية لشركات التأمين الصادرة عن هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة وفقًا 
مليون درهم على التوالي).    ٢١٦مليون درهم و  ٤٧٠:  ٢٠١٩(  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١مليون درهم على التوالي كما في    ١٦٦و

أساس أفضل تقدير. استخدم الخبير االكتواري طرق السلم المتسلسل  تم احتساب المطالبات المتكبدة غير المعلنة على 
فيرغسون ونسب الخسارة المتوقعة وكيب كود لتقدير المطالبات النهائية. بعد تطبيق كل طريقة من الطرق  -وبورنهوتر

  المذكورة، يأخذ الخبير االكتواري متوسًطا مرجًحا لنتائج هذه الطرق.
 
 



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المنتهية في  إيضاحات حول البيانات المالية للسنة 
 

٤٣  

  (تابع) مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١٠
 

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

 

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
 الصافي   إعادة التأمين    اإلجمالي  الصافي    إعادة التأمين   اإلجمالي  
 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي 

             المطالبات 
)٦٩٬٩٣٨٬١٢١(  ١٠٥٬٢٨٥٬٣٨٣  مطالبات قائمة    ٨٤٬٠١٦٬٤٨٢(  ١١٢٬٦٤٤٬٢٣٠  ٣٥٬٣٤٧٬٢٦٢(   ٢٨٬٦٢٧٬٧٤٨ 

 ٢٬٧٣١٬٨٩٩  -  ٢٬٧٣١٬٨٩٩  ٢٬٣٠٣٬٩٩٨  -  ٢٬٣٠٣٬٩٩٨  احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 
)٤٠٬٠٥٠٬٦٧١(  ٦٩٬٢٨٤٬٧٤٧  مطالبات متكبدة غير معلنة   ٢٩٬٧٥٧٬٢٠٢(  ٥٨٬٥٢٩٬٨٥٩  ٢٩٬٢٣٤٬٠٧٦(   ٢٨٬٧٧٢٬٦٥٧ 
)١٠٩٬٩٨٨٬٧٩٢(  ١٧٦٬٨٧٤٬١٢٨   المجموع في بداية السنة   ١١٣٬٧٧٣٬٦٨٤(  ١٧٣٬٩٠٥٬٩٨٨  ٦٦٬٨٨٥٬٣٣٦(   ٦٠٬١٣٢٬٣٠٤ 

)٤٢٠٬٧٩٥٬٨٧٧(  مطالبات مسددة خالل السنة    ٢٤٣٬٦٨٧٬٧٥٣(  ١٧٧٬١٠٨٬١٢٤(   )٤٧٣٬٢٨٢٬٢١٥(   ٢٥٩٬٣٧٦٬٣٥٩(  ٢١٣٬٩٠٥٬٨٥٦(  
             المطلوبات: الزيادة في 

)٢٠٩٬٣٣٣٬٩٩٥(  ٤٦٧٬١٤١٬٤١٨  ٢٢٩٬٥٦١٬٥١٢  (١٦٩٬٥١٥٬٩١١)  ٣٩٩٬٠٧٧٬٤٢٣  ناشئة عن مطالبات السنة الحالية    ٢٥٧٬٨٠٧٬٤٢٣ 
)٧٨٦٬٩٦٩(  ٩٬١٠٨٬٩٣٧  (١٬٩٩٠٬٢٥٤)  ١٦٬٢١٩٬٤٢١       (١٨٬٢٠٩٬٦٧٥)  ناشئة عن مطالبات السنة السابقة    ٨٬٣٢١٬٩٦٨ 

)٨٦٬١٧٧٬١٥٨(  ١٣٦٬٩٤٥٬٩٩٩  المجموع في نهاية السنة    ١٠٩٬٩٨٨٬٧٩٢(  ١٧٦٬٨٧٤٬١٢٨  ٥٠٬٧٦٨٬٨٤١(   ٦٦٬٨٨٥٬٣٣٦ 
            

)٥٨٬٤١١٬٠١٠(  ٨١٬٤٩٥٬٠١١  مطالبات قائمة    ٦٩٬٩٣٨٬١٢١(  ١٠٥٬٢٨٥٬٣٨٣  ٢٣٬٠٨٤٬٠٠١(   ٣٥٬٣٤٧٬٢٦٢ 
 ٢٬٣٠٣٬٩٩٨  -  ٢٬٣٠٣٬٩٩٨  ٢٬٨٤٠٬٩٢٨  -  ٢٬٨٤٠٬٩٢٨  احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 

)٢٧٬٧٦٦٬١٤٨(  ٥٢٬٦١٠٬٠٦٠  مطالبات متكبدة غير معلنة   ٤٠٬٠٥٠٬٦٧١(  ٦٩٬٢٨٤٬٧٤٧  ٢٤٬٨٤٣٬٩١٢(   ٢٩٬٢٣٤٬٠٧٦ 
)٨٦٬١٧٧٬١٥٨(  ١٣٦٬٩٤٥٬٩٩٩  المجموع في نهاية السنة    ١٠٩٬٩٨٨٬٧٩٢(  ١٧٦٬٨٧٤٬١٢٨  ٥٠٬٧٦٨٬٨٤١(   ٦٦٬٨٨٥٬٣٣٦ 

            
             أقساط غير مكتسبة واحتياطيات المخاطر السارية 

)١٠٥٬٠٤٨٬٤١٩(  ٢٨٣٬١٢٣٬٥٣٩  المجموع في بداية السنة    ٩٥٬٧٧١٬٤٣١(  ٢٥٠٬٥٩٧٬٢٥٣  ١٧٨٬٠٧٥٬١٢٠(   ١٥٤٬٨٢٥٬٨٢٢ 
            

)٢٤٣٬٤٠٨٬٨٤٨(  ٦١٤٬٩٦٥٬٥٥٠  ٣٠١٬٩٠٦٬١٢٩  (١٨٩٬٨٩٧٬٠٨٦)  ٤٩١٬٨٠٣٬٢١٥  )١٩أقساط مكتتبة خالل السنة (إيضاح    ٣٧١٬٥٥٦٬٧٠٢ 
)٥٨٢٬٤٣٩٬٢٦٤(  (٣٦١٬٠٠٤٬٨٨٨)  ٢١٦٬٤٣٩٬٢٧١  (٥٧٧٬٤٤٤٬١٥٩)  أقساط مكتسبة خالل السنة    ٣٤٨٬٣٠٧٬٤٠٤(  ٢٣٤٬١٣١٬٨٦٠(  

            
)٩٬٢٧٦٬٩٨٨(  ٣٢٬٥٢٦٬٢٨٦  (٥٩٬٠٩٨٬٧٥٩)  ٢٦٬٥٤٢٬١٨٥  (٨٥٬٦٤٠٬٩٤٤)  الزيادة خالل السنة / )صافي (النقص   ٢٣٬٢٤٩٬٢٩٨ 

)٧٨٬٥٠٦٬٢٣٤(  ١٩٧٬٤٨٢٬٥٩٥  المجموع في نهاية السنة    ١٠٥٬٠٤٨٬٤١٩(  ٢٨٣٬١٢٣٬٥٣٩  ١١٨٬٩٧٦٬٣٦١(   ١٧٨٬٠٧٥٬١٢٠ 



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١المنتهية في  إيضاحات حول البيانات المالية للسنة 
 

٤٤  

  (تابع) مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١٠
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 

     اإلجمالي -االحتياطي الحسابي 
 -  ١٠٬٢٩٩٬٦٥٣  المجموع في بداية السنة

 ١٠٬٢٩٩٬٦٥٣  ٣٬٩٦٤٬٨٢٦  زيادة خالل السنة 
 ١٠٬٢٩٩٬٦٥٣  ١٤٬٢٦٤٬٤٧٩  المجموع في نهاية السنة

 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 

     إعادة التأمين -االحتياطي الحسابي 
 - )١٬١١٩٬٤٠٤(  المجموع في بداية السنة

)٣١٣٬٥٦٧(  زيادة خالل السنة    )١٬١١٩٬٤٠٤(
)١٬٤٣٢٬٩٧١(  المجموع في نهاية السنة   )١٬١١٩٬٤٠٤(



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٤٥  
 

  (تابع)  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١٠
 

على تقدير القيمة النهائية للمطالبات. يبين الجزء العلوي من الجدول التالي كيفية تغير تقدير الشركة للمطالبات باإلضافة إلى تقييم التصورات المحتملة، فإن تطور مطلوبات التأمين يعتبر وسيلة لقياس قدرة الشركة  
ن المركز المالي. تبين الجداول التالية تقدير ة والمبالغ المدرجة في بيااإلجمالية القائمة لكل سنة من سنوات الحادث بنهاية كل سنة الحقة، بينما يبين الجزء السفلي من الجدول تسوية بين المطالبات المتراكم

  . ٢٠٢٠الشركة للمطالبات اإلجمالية القائمة لألعوام حتى  
 

  إجمالي المطالبات المتكبدة

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧وما قبلها ٢٠١٦   سنة الحادث
 

٢٠٢٠ 
 

 المجموع
إماراتي  درهم درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي   إماراتي  درهم    درهم إماراتي   

 ١٬٠٧١٬٨٦٣٬٧٥٧  في نهاية سنة التقرير
 

٢٠٦٬٧٠٨٬٨٥٤ 
 

٢٨٩٬٤٨٢٬٨٧٠ 
 

٥١٣٬٢٩٧٬٦٢٢ 
  

٣٩٩٬٠٧٧٬٤٢٣ 
 

٣٩٩٬٠٧٧٬٤٢٣ 

 ٤٨٨٬٠٢٠٬٦٤٤  -  ٤٨٨٬٠٢٠٬٦٤٤  ٢٦١٬٢٧٠٬١١٩  ١٩١٬٢٥٩٬٧٠٤  ١٬٠٥٦٬٩٧٥٬٢١٨  بعد سنة واحدة
 ٢٥٥٬٥١٨٬٠٥٠  -  -  ٢٥٥٬٥١٨٬٠٥٠  ١٨٦٬٦٣٠٬٦٢٠  ١٬٠٤٨٬٤٩٤٬٠٠٦  بعد سنتين

 ١٨٦٬٣٨٩٬٠٧٠  -  -  -  ١٨٦٬٣٨٩٬٠٧٠  ١٬٠٢٨٬٢٣٩٬٩٦٧  بعد ثالث سنوات
 ١٬٠٢٧٬٢٦٠٬١٧٥  -  -  -  -  ١٬٠٢٧٬٢٦٠٬١٧٥  بعد أربع سنوات

 ٢٬٣٥٦٬٢٦٥٬٣٦٢   ٣٩٩٬٠٧٧٬٤٢٣  ٤٨٨٬٠٢٠٬٦٤٤  ٢٥٥٬٥١٨٬٠٥٠  ١٨٦٬٣٨٩٬٠٧٠  ١٬٠٢٧٬٢٦٠٬١٧٥  تقدير المطالبات المتراكمة

 (١٬٠٢٠٬٧٨٧٬٦٧٠)   الدفعات المتراكمة حتى تاريخه 
 

(١٨٢٬٥٣٥٬٣٣٠) 
 

)٢٤٥٬٧٧٧٬٣١٢(  
 

(٤٧٦٬١٠٤٬٧٦٩) 
  

(٢٩٦٬٩٥٥٬٢١٠) 
                    

 (٢٬٢٢٢٬١٦٠٬٢٩١) 

  مجموع االحتياطيات المدرجة
 ٦٬٤٧٢٬٥٠٥  المركز المالي  في بيان 

 

٣٬٨٥٣٬٧٤٠ 

 

٩٬٧٤٠٬٧٣٨ 

 

١١٬٩١٥٬٨٧٥ 

  
 

١٠٢٬١٢٢٬٢١٣ 

 

١٣٤٬١٠٥٬٠٧١ 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٤٦  
 

  (تابع) بات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمينمطلو  ١٠
 

  صافي المطالبات المتكبدة
 

 ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧وما قبلها ٢٠١٦   سنة الحادث
 

٢٠٢٠ 
 

 المجموع
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي درهم إماراتي  

٧١٩٬٧٦٥٬١٣٠  في نهاية سنة التقرير
 

١١٣٬٥٦١٬٢٨٥ 
 

١٢٥٬٠٩٧٬١٦٠ 
 

٢٦٧٬٢٦٤٬٣٤٨ 
  

٢٢٩٬٥٦١٬٥١٢ 
 

٢٢٩٬٥٦١٬٥١٢ 
 ٢٥٨٬٢٦٠٬٥٩٦  -  ٢٥٨٬٢٦٠٬٥٩٦  ١١٢٬٦٠٨٬٤٥٨  ١٠٥٬١٩٩٬٠٣٠ ٧٢١٬٧٥١٬١٦٣  بعد سنة واحدة

 ١٠٧٬٦٢٧٬٩٦٩  -  -  ١٠٧٬٦٢٧٬٩٦٩  ١٠٥٬١٣٦٬٩٨٧ ٧١٧٬٨٠٩٬٤١١  بعد سنتين
 ١٠٠٬٥٨٥٬٦٦٣  -  -  -  ١٠٠٬٥٨٥٬٦٦٣ ٧١٣٬٧٠١٬٧١١  بعد ثالث سنوات
 ٧١٣٬٠٧٦٬٨٥١  -  -  -  - ٧١٣٬٠٧٦٬٨٥١  بعد أربع سنوات

٧١٣٬٠٧٦٬٨٥١  تقدير المطالبات المتراكمة
 

١٠٠٬٥٨٥٬٦٦٣ 
 

١٠٧٬٦٢٧٬٩٦٩ 
 

٢٥٨٬٢٦٠٬٥٩٦ 
  

٢٢٩٬٥٦١٬٥١٢ 
 

١٬٤٠٩٬١١٢٬٥٩١ 

(٧١٠٬٤٨٥٬٣٧٨)  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه
 

 (٩٨٬٧٣٧٬٨٥١) 
 

)١٠٥٬٩٦٧٬٣٣٣(  
 

(٢٥٥٬٧٩٠٬١٠١) 
  

(١٩٠٬٢٠٤٬٠١٥) 
 

)١٬٣٦١٬١٨٤٬٦٧٨ (  

  مجموع االحتياطيات المدرجة
 ٢٬٥٩١٬٤٧٣  المركز المالي  في بيان 

 

١٬٨٤٧٬٨١٢ 

 

١٬٦٦٠٬٦٣٦ 

 

٢٬٤٧٠٬٤٩٥ 

  
 

٣٩٬٣٥٧٬٤٩٧ 

 

٤٧٬٩٢٧٬٩١٣ 



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٤٧  

  ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى  ١١
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ١٨٨٬٣٨٤٬١٨٧  ١٤٣٬٦٩٦٬٦٣٣  مدينةأقساط 
 ٦٤٬٤٨٢٬٧٥١   ٢٥٬٨٧٧٬٢٩٤   ذمم مدينة من شركات إعادة التأمين

 ٤٣٢٬٢٤٥   ٣٩٢٬٤٩٥   ذمم مدينة من وكالء ووسطاء التأمين
 ١٥٬٥٨٤٬٥٢٣  ٢٦٬١٦٢٬٨٨٨  ) ٢٤مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح 

 ١٠٬٤١٩٬١٩٩  ٨٬٦٤٠٬٢٥٨  مستحقات فوائد وإيرادات أخرى 
 ١٢٬٤٩٨٬٨٥٤  ١٠٬٠٠٧٬٢٧٠  مقدمات ومبالغ مدفوعة مقدما

 -  ٦٬٥٥٢٬٧٤٣  )١-٥ذمم مدينة من بيع أرض ومباني (إيضاح 
 ١٬٠٧٨٬٤٣٤  ٦٩٦٬٨٩٠  ذمم مدينة أخرى

 ٢٩٢٬٨٨٠٬١٩٣  ٢٢٢٬٠٢٦٬٤٧١ 
)٥٤٬٧٠٨٬٠٨٢(  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة   )٣٩٬٠٣٦٬٩٩٨ (

 ٢٥٣٬٨٤٣٬١٩٥  ١٦٧٬٣١٨٬٣٨٩ 
 

   يوماً. ال يتم تحميل أي فائدة على الذمم المدينة القائمة. ٩٠إن متوسط الفترة االئتمانية هي 
 

    ً                                                                                                            عادة  ما تقوم الشركة بقياس مخصص الخسارة للذمم المدينة بمبلغ يعادل الخسارة االئتمانية المتوقعة على مدار العمر. يتم 
تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة على ذمم التأمين المدينة باستخدام مصفوفة مخصص بالرجوع إلى تجربة التعثر السابقة 
                                                              ً                                                     من قبل المدين وتحليل المركز المالي الحالي للمدين، والمعدلة وفق ا للعوامل الخاصة بالمدينين والظروف االقتصادية العامة  

   وتقييم التوجه الحالي والمتوقع للظروف في تاريخ التقرير.للقطاع الذي يشغله المدينون، 
 

قبل القبول بأي عميل جديد، تقوم الشركة بتقييم الجودة االئتمانية للعميل المحتمل وتضع الحدود االئتمانية حسب العميل. 
مليون درهم) من أكبر  ٩: ٢٠١٩مليون درهم ( ١٣أقساط التأمين المدينة في نهاية العام مبلغ  اجمالي يُستحق من رصيد

   عمالء الشركة.
 

  فيما يلي أعمار الذمم المدينة من األقساط والمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة: 
   ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   
معدالت الخسائر  

االئتمانية  
المتوقعة لعام 

٢٠٢٠  

معدالت 
الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لعام 
٢٠١٩  

   

 ٧٥٬٦٢٩٬٢٤٢  ١٠٨٬٠٤٠٬٢١٥  ٪ ١  ٪١  غير مستحقة
٩٠ - ٠  ً  ٦٣٬٦٠٣٬٧٢١  ٨٬٣٨٨٬١١٢  ٪ ٤  ٪٥  يوما

١٨٠ - ٩١  ً  ١٨٬٠٣٩٬٨١٠  ٦٬٦٢٥٬٧٣٣  ٪ ١٤  ٪١٥  يوما
٢٧٠ - ١٨١  ً  ١٠٬٦٣٠٬٥٧٤  ٥٬٢٦٩٬٥٧٦  ٪ ٣٢  ٪٣٤  يوما
٣٦٥ - ٢٧١  ً  ٣٬٣٨١٬٥١٩  ٤٬٧٨٨٬٠٢٥  ٪ ٤٩  ٪٥٣  يوما

ً  ٣٦٥أكثر من   ٣٢٬٦٨٣٬٨٤٤  ٣٦٬٧٤٧٬٨٦٠  ٪ ٧٠  ٪٨٦  يوما
   ٢٠٣٬٩٦٨٬٧١٠  ١٦٩٬٨٥٩٬٥٢١ 

)٥٠٬٢٥٣٬٩٨٦(    ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة   )٣٥٬٠١٠٬١٨٩ (  
   ١٦٨٬٩٥٨٬٥٢١  ١١٩٬٦٠٥٬٥٣٥ 

 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٤٨  

  (تابع)ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى   ١١
 

  أعمار الذمم المدينة من شركات إعادة التأمين: 
 

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   
معدالت الخسائر  

االئتمانية  
المتوقعة لعام 

٢٠٢٠  

معدالت 
الخسائر 
االئتمانية 

المتوقعة لعام 
٢٠١٩  

   

 ٣٩٬٥٤٩٬٦١٧  ٤٧٠٬٥٦١  ٪ ١  ٪١  غير مستحقة
٩٠ - ٠  ً  ٢٠٬٣٤٩٬٨٦٦  ١٠٬٥٢٨٬٧٨٩  ٪ ٢  ٪٤  يوما

١٨٠ - ٩١  ً )٢٬٢٠٤٬٩٣١(  ٥٬٥٨٤٬١٤٦  ٪ ٥  ٪٦  يوما  
٢٧٠ - ١٨١  ً  ١١٧٬٩٥٩  ٥٣٨٬٠٩٢  ٪ ١١  ٪١٦  يوما
٣٦٥ - ٢٧١  ً  ٤٬٤٦٤٬٨٥٩  ٥٥١٬٠٧٧  ٪ ١٨  ٪٢٤  يوما

ً  ٣٦٥أكثر من   ٢٬٢٠٥٬٣٨١  ٨٬٢٠٤٬٦٢٩  ٪ ٢٥  ٪٢٥  يوما
   ٦٤٬٤٨٢٬٧٥١  ٢٥٬٨٧٧٬٢٩٤ 

)٤٬٠٦٠٬٨٩٠(    ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة   )٣٬١٩٣٬٧٨٠(  
   ٦١٬٢٨٨٬٩٧١  ٢١٬٨١٦٬٤٠٤ 

 
  الحركات في مخصص االنخفاض في القيمة كانت على النحو التالي:

٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٣٨٬٢٣٥٬٢٥٨  ٣٩٬٠٣٦٬٩٩٨  يناير ١الرصيد كما في 
 ٢٬٣٩١٬٥٤٧  ١٦٬٠٧١٬٠٨٤  مخصص انخفاض القيمة خالل السنة

)٤٠٠٬٠٠٠(  محذوفات خالل السنة   )١٬٥٨٩٬٨٠٧(  
 ٣٩٬٠٣٦٬٩٩٨  ٥٤٬٧٠٨٬٠٨٢  الرصيد في نهاية السنة 

 
  أرصدة بنكية ونقد   ١٢

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٧٢٬٣٤١   ٢٨٬٥٤٠   نقد في الصندوق
 ٢٧٬٥٧٩٬٣٨٠  ١٩٬٦٥٣٬٦٥١  حسابات جارية لدى البنوك

 -  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  مدتها ثالثة أشهر أو أقل ودائع ثابتة ذات فترات استحقاق 
 ٢٧٬٦٥١٬٧٢١  ٢٩٬٦٨٢٬١٩١  مجموع النقد والحسابات الجارية لدى البنوك (أ)

    
 ١٧٥٬٠٠٥٬٤٤٢  ١٨٠٬٣٤٦٬٦٦٣  ودائع ثابتة ذات فترات استحقاق تزيد على ثالثة أشهر

 ٦٥٠٬٠٠٠    ٩٥٠٬٠٠٠  ودائع ثابتة مرهونة
)١٦٣٬٥٠٩(   االنخفاض في القيمة     ً       ناقصا : مخصص    )١٢١٬٠١٦ (  

 ١٧٥٬٥٣٤٬٤٢٦  ١٨١٬١٣٣٬١٥٤  مجموع الودائع الثابتة (ب)
    

 ٢٠٣٬١٨٦٬١٤٧  ٢١٠٬٨١٥٬٣٤٥  مجموع األرصدة البنكية والنقد (أ + ب)
)١٨٠٬١٨٣٬١٥٤(       ً                                                  ناقصا : ودائع ثابتة ذات فترات استحقاق تزيد على ثالثة أشهر   )١٧٤٬٨٨٤٬٤٢٦(  

)٩٥٠٬٠٠٠(        ً                    ناقصا : ودائع ثابتة مرهونة   )٦٥٠٬٠٠٠ (  
 ٢٧٬٦٥١٬٧٢١  ٢٩٬٦٨٢٬١٩١  نقد وما في حكمه

 
 
   



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٤٩  

  (تابع) أرصدة بنكية ونقد  ١٢
 

  ٦٥٠٬٠٠٠: ٢٠١٩( ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١درهم كما في  ٩٥٠٬٠٠٠تخضع بعض الودائع الثابتة التي تبلغ قيمتها الدفترية 
  ).٢٧درهم) للرهن مقابل خطابات الضمان (اإليضاح 

 

الودائع ) سنوياً. جميع  ٪٤٫٨إلى    ٪٢٫٠:  ٢٠١٩(  ٪٤٫٨إلى    ٪١تراوحت معدالت الفائدة على الودائع الثابتة لدى البنوك بين  
  الثابتة محتفظ بها لدى بنوك محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 

  : ٩فيما يلي تفاصيل مخصص انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٥٦٣٬٥٩٣  ١٢١٬٠١٦  الرصيد في بداية السنة 
) ٤٤٢٬٥٧٧(  ٤٢٬٤٩٣  (عكس) انخفاض القيمة خالل السنة مخصص /   

 ١٢١٬٠١٦  ١٦٣٬٥٠٩  الرصيد في نهاية السنة 
 
تقع جميع أرصدة البنوك والودائع الثابتة في نطاق نموذج انخفاض القيمة في المرحلة األولى ولم تكن هناك أي حركات بين 

  المراحل خالل السنة. 
 

  رأس المال  ١٣
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

     المصّرح به والمصدّر والمدفوع بالكامل:
   درهم للسهم ١مليون سهم عادي بقيمة  ١٢١٫٢٧٥

 ١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٢١٬٢٧٥٬٠٠٠  درهم للسهم)  ١مليون سهم عادي بقيمة  ١١٥٫٥: ٢٠١٩(   
 

، على توزيع أسهم منحة من رأس المال ٢٠٢٠مارس    ٣١المنعقد في  وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي  
مليون سهم إلى   ١١٥٫٥، مما أدى إلى زيادة عدد األسهم العادية من ٢٠١٩مليون درهم لسنة  ٥٫٧٧٥بمبلغ  ٪٥بنسبة 

ى توزيع ، وافق المساهمون عل ٢٠١٩أبريل  ١٥: في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في ٢٠١٩مليون سهم ( ١٢١٫٢٧٥
 ١١٠، مما أدى إلى زيادة عدد األسهم العادية من ٢٠١٨مليون درهم لسنة  ٥٫٥بمبلغ  ٪٥أسهم منحة من رأس المال بنسبة 

مليون سهم). وقد قامت الشركة بتعديل نظامها األساسي لتعكس الزيادة في رأس المال بعد الحصول    ١١٥٫٥مليون سهم إلى  
  وراق المالية والسلع وهيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.على الموافقات الالزمة من هيئة األ

 

  احتياطيات  ١٤
 

  احتياطي نظامي  ١-١٤
 

والنظام األساسي للشركة، فقد    ٢٠١٥) لسنة  ٢وفقاً لقانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
٪ من ٥٠٪ من أرباح الشركة عن كل سنة حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما يعادل  ١٠بنسبة  خصصت الشركة احتياطياً نظامياً  

  رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع باستثناء ما ينص عليه القانون.
 

   احتياطي اختياري  ٢-١٤
 

توصية مجلس اإلدارة وال يمكن التصرف في هذا  وفقًا للنظام األساسي للشركة، يمكن تكوين احتياطي اختياري بناء على 
االحتياطي ألي غرض آخر ما لم تتم الموافقة عليه في الجمعية العمومية للمساهمين. لم تقم الشركة بأي تحويل إلى االحتياطي 

   .٢٠١٩و ٢٠٢٠االختياري خالل عامي 
  
  
  
  
  
  



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٥٠  

  (تابع)احتياطيات     ١٤
 

   احتياطي إعادة التأمين    ٣-١٤
 

بقيمة  تأمين إعادة ، قامت الشركة بإنشاء احتياطي٢٠١٩) لسنة ٢٣من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( ٣٤   ً         وفق ا للمادة 
يجب على الشركة تجميع  .السنة خالل٪ من إجمالي أقساط إعادة التأمين التي تنازلت عنها الشركة ٠٫٥نسبته  ٩٤٩٬٤٨٥

هذا المخصص على أساس سنوي وال يجوز التصرف فيه دون الحصول على موافقة خطية من المدير العام لهيئة التأمين في  
  اإلمارات العربية المتحدة.

 
  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ١٥

 

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٥٬٠٢٩٬٧٢٩   ٥٬٦٨٠٬٦٩٠   بداية السنة الرصيد في 
 ١٬١٩٤٬٩٩٩   ٩٤١٬٥٢٣   المحّمل للسنة 

)٥٥٧٬٩٢٨(   مبالغ مدفوعة خالل السنة    )٥٤٤٬٠٣٨ (  
 ٥٬٦٨٠٬٦٩٠  ٦٬٠٦٤٬٢٨٥  الرصيد في نهاية السنة 

    
 

  ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى  ١٦
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٤٢٬٧٧٢٬٩٣٥  ٢٨٬٢٣٠٬٧٩٠  ذمم دائنة إلى شركات إدارة المطالبات
 ٤٥٬٨٠١٬٢٤٦  ٢٧٬٥٩١٬٦٥٣  ذمم دائنة لشركات إعادة التأمين

 ١٬٠٤٤٬٨٢٠   ٩١٣٬٨٥٣   ) ٢٤مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح 
 ١٣٬٢٥٦٬٦٣٦  ١٦٬٧١٠٬٧١٧  مصاريف مستحقة

 ١٬٠٠٠٬٠٠٠   ٢٬٢٥٧٬٨٤١   منافع موظفين دائنة
 ٢٢٬٣١٨٬٣٧٧  ١٧٬٥٣٤٬٨٥٦  عموالت دائنة

 ٤٬٧٣٦٬٧١١  ٤٬٦٤٤٬٦٧٩  أرصدة دائنة أخرى 
 ٢٬٠٥٥٬٧٦٠   ١٬٩٤٥٬٣٧٢   توزيعات أرباح دائنة

 ١٣٢٬٩٨٦٬٤٨٥  ٩٩٬٨٢٩٬٧٦١ 
 

أعضاء مجلس اإلدارة واستحقاقات تتعلق المصاريف المستحقة بالمبالغ المتكبدة في سياق العمل االعتيادي مثل مكافآت 
إعادة التأمين والرسوم مستحقة الدفع إلى الجهات التنظيمية والجهات المهنية األخرى، وسيتم دفع هذه المبالغ في سنة  

٢٠٢١ .    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٥١  

  إيرادات عموالت مؤجلة   ١٧
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    
    

 ٣٠٬٤٨٢٬٥٧٥  ٢٤٬٦١١٬٩٥٣  الرصيد في بداية السنة 
 ١٦٬٣٩٨٬٤٧٣  ١٥٬٤٣٢٬٩٩٩  عموالت مقبوضة خالل السنة 

)٢٠٬٨٠٤٬١٩٤(  إيرادات عموالت مكتسبة خالل السنة   )٢٢٬٢٦٩٬٠٩٥ (
 ٢٤٬٦١١٬٩٥٣  ١٩٬٢٤٠٬٧٥٨  الرصيد في نهاية السنة 

 

ديسمبر  ٣١إيرادات العموالت المؤجلة كما في درهم من رصيد  ١٠٬٢٤٩٬٨٧٠من المتوقع أن يتم تحقيق إيرادات بمبلغ 
شهًرا بعد فترة التقرير، ومن المتوقع أن يتم تحقيق  ١٢درهم) خالل فترة ال تزيد عن  ١١٬١٦١٬٥٧٦: ٢٠١٩( ٢٠٢٠

  شهًرا بعد فترة التقرير. ١٢درهم) خالل فترة تزيد عن  ١٣٬٤٥٠٬٣٧٧: ٢٠١٩درهم ( ٨٬٩٩٠٬٨٨٨إيرادات بمبلغ 
 

  تكاليف استحواذ مؤجلة   ١٨
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
 

  الرصيد في بداية السنة 
  

٣٣٬٢٩٦٬٣٠٢  
  

٣٧٬٨١٠٬٦٩٠ 
 ٤٧٬٤٣١٬٩٢١  ٧٢٬٥٧٩٬٥٦٤  تكاليف استحواذ مدفوعة خالل السنة

)٨١٬٧٨٧٬٧٢٧(  اإلطفاء المحّمل للسنة   )٥١٬٩٤٦٬٣٠٩ (
 ٣٣٬٢٩٦٬٣٠٢  ٢٤٬٠٨٨٬١٣٩  الرصيد في نهاية السنة 

 

  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١درهم من رصيد تكاليف االستحواذ المؤجلة كما في  ١٥٬٣٦٨٬١٦٧من المتوقع أن يتم إطفاء مبلغ 
شهًرا بعد فترة التقرير، ومن المتوقع أن يتم إطفاء مبلغ  ١٢درهم) خالل فترة ال تزيد عن  ٢٠٬٤٦٨٬٥٩٠: ٢٠١٩(

  شهًرا بعد فترة التقرير. ١٢درهم) خالل فترة تزيد عن  ١٢٬٨٢٧٬٧١٢:  ٢٠١٩درهم ( ٨٬٧١٩٬٩٧٣
 

، عدلت الشركة المحاسبة عن  ٢٠١٩) لسنة ٤٩وفقًا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
. وتم التعامل مع وثائق التأمين ٢٠٢٠مايو  ١وثائق التأمين االئتماني على الحياة المباعة من خالل الشركة األم اعتباراً من 

. وقد نتج عن ذلك زيادة ٤٩من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ١٥الحالية وفقًا للمادة 
 ١٦بعد  في إجمالي األقساط المكتتبة وزيادة مقابلة في مصاريف العموالت المستحقة للشركة األم. وستتبع الوثائق المكتتبة

  حدود العمولة المنصوص عليها في التعليمات. ٢٠٢٠أكتوبر 
 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٥٢  

  صافي إيرادات أقساط التأمين  ١٩
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 

     إجمالي األقساط المكتتبة
 ٦١٤٬٩٦٥٬٥٥٠   ٤٩١٬٨٠٣٬٢١٥   إجمالي األقساط المكتتبة

 ٢٠٠٬٧٧٩  ٧٦٬٨٩٠٬٤٦٦  )١٠(إيضاح التغير في األقساط غير المكتسبة 
) ٣٢٬٧٢٧٬٠٦٥(  ٨٬٧٥٠٬٤٧٨  )١٠التغير في احتياطي المخاطر السارية (إيضاح   

 ٥٨٢٬٤٣٩٬٢٦٤  ٥٧٧٬٤٤٤٬١٥٩ 
    

     أقساط إعادة تأمين متنازل عنها
)١٨٩٬٨٩٧٬٠٨٦(   أقساط إعادة تأمين متنازل عنها    )٢٤٣٬٤٠٨٬٨٤٨(  

)٢١٬٢٢٣٬٠٦٨(  )١٠أقساط غير مكتسبة (إيضاح  التأمين منالتغير في حصة إعادة    )١٧٬٠٢٤٬٥٥٧ (  
)٥٬٣١٩٬١١٧(  )١٠احتياطي المخاطر السارية (إيضاح  التغير في حصة إعادة التأمين من         ٢٦٬٣٠١٬٥٤٥  

  )٢١٦٬٤٣٩٬٢٧١(   )٢٣٤٬١٣١٬٨٦٠(  
 ٣٤٨٬٣٠٧٬٤٠٤  ٣٦١٬٠٠٤٬٨٨٨  صافي إيرادات أقساط التأمين

 

 
   إيرادات الفوائد  ٢٠

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٧٬٢٦٩٬٣١٨  ٦٬٢٠٩٬٥٧٥  إيرادات فوائد من ودائع ثابتة
  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو إيرادات فوائد من االستثمارات المالية

 ٢٬٥٥٠٬٣٥١  ٢٬٢٨١٬١٢١  اآلخر الخسارة والقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 ٩٬٨١٩٬٦٦٩  ٨٬٤٩٠٬٦٩٦ 

   بالصافي –إيرادات االستثمار    ٢١
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٩٬١٦٦   ٣٤٬٢٩١   إيرادات األرباح من االستثمارات المالية 
 ٧١٢٬٧٣٣   ٥٨٨٬٧٧٣   )٦صافي الدخل من استثمارات عقارية (إيضاح  
  أرباح القيمة العادلة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة  

  من خالل الربح أو الخسارة  
 

- 
 

٣٥٧٬٦٥٠ 
  خسارة محققة من استبعاد استثمارات مالية بالقيمة العادلة   

)٤١٢٬٤٩٨(  خالل الربح أو الخسارة  من    - 
  خالل الدخل بالقيمة العادلة من  ربح محقق من استبعاد استثمارات مالية 

 ٢٬٨٥٤٬٢٣٣  الشامل اآلخر   
 

- 
 ١٬٠٧٩٬٥٤٩  ٣٬٠٦٤٬٧٩٩ 

 
  مساهمات اجتماعية   ٢٢

 
  درهم).  ٤٬٠٠٠: ٢٠١٩درهم ( ٥٬١٢٠بلغت المساهمات االجتماعية المقدمة خالل السنة  

  
  

 
   



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٥٣  

  ربحية السهم األساسية والمخفّضة   ٢٣
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
بيانها)(معاد      
    

 ٣٬٥٣٤٬٦٣٩  ١٣٬٤٧٥٬٤٦١  ربح السنة (بالدرهم) 
    

 ١٢١٬٢٧٥٬٠٠٠  ١٢١٬٢٧٥٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم
    

 ٠٫٠٣  ٠٫١١  الربحية األساسية والمخفّضة للسهم (بالدرهم)
 

لعدد األسهم القائمة في نهاية فترة  يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل قسمة ربح السنة على المتوسط المرجح 
التقرير. تعادل الربحية المخفضة للسهم الربحية األساسية للسهم حيث أن الشركة لم تصدر أي أدوات جديدة قد تؤثر على 

ت ، تم تعديل ربحية السهم األساسية في البيانا٣٣ربحية السهم عند الممارسة. وفقًا لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي رقم 
) لفترة المقارنة. وتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة  ١٣المالية بعد إصدار أسهم منحة رأس المال (راجع إيضاح  

  لفترة المقارنة باستخدام عدد األسهم الجديد. 
 

  أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة   ٢٤
 

األقساط وتسوية المطالبات وإبرام معامالت مع منشآت أخرى تقع ضمن تقوم الشركة، في سياق أعمالها االعتيادية، بتحصيل  
. تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين ٢٤تعريف األطراف ذات العالقة الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  

سون فيها نفوذاً إدارياً كبيراً في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يسيطرون عليها هم وعائالتهم والتي يمار
باإلضافة إلى كبار موظفي اإلدارة. ترى إدارة الشركة أن شروط مثل هذه المعامالت ال تختلف بصورة جوهرية عن الشروط 

  التي كان من الممكن الحصول عليها من أطراف أخرى. 
 

  مدرجة في بيان المركز المالي:فيما يلي المبالغ المستحقة من / (إلى) األطراف ذات العالقة كما هي   ١-٢٤
  

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

٢٧٩٬٩٨٧٬١٤  مبالغ مستحقة من الشركة األم (أقساط مدينة)   ٥٬١٨٨٬٣٩٤ 

 ٤٥٬٤٨٢   ٢٥٬٩٧٣   مبالغ مستحقة من أعضاء مجلس اإلدارة (أقساط مدينة)

  مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة خاضعة للسيطرة  
 ١٠٬٣٥٠٬٦٤٧   ١١٬١٤٩٬٦٣٦   المشتركة (أقساط مدينة)

)٨٥٤٬٤٢٠(   مبالغ مستحقة إلى الشركة األم (عموالت دائنة)   )٩١١٬٠٩٦ (  

  مبالغ مستحقة إلى أطراف أخرى ذات عالقة خاضعة للسيطرة 
  المشتركة (مطالبات دائنة) 

  
)٥٩٬٤٣٣(  

  
)١٣٣٬٧٢٤ (  

 ٢١٬١٥٠٬٠٠٠   ٣٦٬٤٥٠٬٠٠٠   ودائع ثابتة مودعة لدى الشركة األم

 ٢١٬٢٢٦٬٧٤٩  ١٨٬١٠٧٬٣٧٧  أرصدة بنكية مودعة لدى الشركة األم
 

  السداد عند الطلب.إن األرصدة المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة غير محّملة بالفائدة ومستحقة 
 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٥٤  

  (تابع)أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة     ٢٤
 

  المعامالت المبرمة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة كانت كالتالي:  ٢-٢٤
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٧٤٬٩١٦٬٩٨١   ١١٤٬٧٥٥٬٥٠٨   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (الشركة األم)
 ٦٧٬٩٩٨   ١٢١٬٣٢١   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (أعضاء مجلس اإلدارة)

  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة (أطراف أخرى ذات عالقة خاضعة
  ٢١٬٠١٠٬٥٤٥   للسيطرة المشتركة) 

 
١٩٬٣٠٨٬٦٦٦ 

)٣٩٬٢٠٢٬٥٤٢(  مصاريف العموالت (الشركة األم)   )٢٬٤٤٤٬٤٠٩(  
)٤٧٬٥٧٢٬٢٨٥(   مدفوعة (الشركة األم)مطالبات    )٣٥٬٢٨٧٬٦٤٩ (  

) ٣٬٧٥٦(     -   مطالبات مدفوعة (أعضاء مجلس اإلدارة)  
  مطالبات مدفوعة (أطراف أخرى ذات عالقة خاضعة 

)٢٬١٨٣٬٩٤٦(   للسيطرة المشتركة)   
 

)٣٬٤٨٦٬٦٤٧(  
)٨٬٧١٥٬٤٩٨(     -   توزيعات األرباح (الشركة األم)  

)١٬٤٠٦٬٩٣٤(     -   األرباح (أعضاء مجلس اإلدارة)توزيعات   
)١٬١٠٩٬٤٠٣(     -   تكاليف الفوائد (الشركة األم)  

 
، قامت الشركة ببيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

  ٣١مليون درهم ( ٥٣اآلخر من خالل الشركة األم إلى أطراف خارجية بمبلغ وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 
مليون درهم  ٤٧: ال شيء) واشترت موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ ٢٠١٩ديسمبر 

  : ال شيء). ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(
  

 

  موظفي اإلدارة:فيما يلي تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار    ٣-٢٤
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٥٬٤١٧٬٦٤٣   ٥٬٢٠٨٬٦٥٣   منافع قصيرة األجل
 ٢٧٤٬٥٥٠   ١٦٢٬٣٦٦   منافع طويلة األجل

 ١٬٨٤٠٬٠٠٠   ١٬٣٥٠٬٠٠٠   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٥٥  

  مصاريف عمومية وإدارية     ٢٥

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٢٨٬٦٨٣٬١١٧   ٣٠٬٣٥٦٬٧١٧   )١-٢٥تكاليف الموظفين (إيضاح 
 ٢٬٣٤٠٬٣٨٧   ٤٬١٣٤٬٦٥٩   أتعاب مهنية

 ٢٥٨٬٠٩٠   ٢٣٩٬٣٠٦   مصاريف تسويق
 ٩٣٨٬٤٨٢   ١٬١٤٦٬٤٧٨   مصاريف االتصاالت

 ٢٤٣٬١٩٩   ١١١٬٧٤٩   مصاريف سفر وترفيه
 ١٬٤٣٣٬١٢٨   ١٬٣٧٤٬١٧٨   استهالك ممتلكات ومعدات

 ٥١٧٬٤٩٧  ٥١٨٬٩١٩  استهالك استثمارات عقارية
 ١٬٣٣٣٬١١٦   ١٬٤١١٬٨٤٨   إطفاء موجودات غير ملموسة

 ١٬١١١٬٦٨٩  ٧١٣٬٤٥٦  عقود إيجار تشغيلية –تكاليف اإليجار 
 ١٬٦١٢٬٢٩٨   ٨١١٬٦٤٠   مصاريف إدارية 

 ٢٬٥٥٥٬٢٣٧   ٣٬٠٥٧٬٦٢٩   مرافق وصيانة
 ٢٬٧٨٣٬٩٥٣   ٢٬٣٧٩٬٣٨٧   اإلشراف والتدريبأتعاب 

 ٧٨٧٬٥٦٣   ١٬٠٠٧٬٣٤٣   رسوم بنكية
 ٤١٬٠٢٩     ٤٬٨٠٩٬١٤٦  مصاريف أخرى

 ٤٤٬٦٣٨٬٧٨٥   ٥٢٬٠٧٢٬٤٥٥ 
 

  تكاليف الموظفين  ١-٢٥
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ٢٤٬٥٩١٬٣٧٧   ٢٤٬٠٤٥٬٠٠٨   رواتب وبدالت
 ١٬٠٧٥٬٤٩٩   ٨٩٠٬٦٩٣   نهــاية الخدمة للموظفينمكافآت 

 ١٬٤٠٢٬٢٠٣   ١٬٥٥٣٬٣٠٨   تأمين الموظفين
 ١٬٦١٤٬٠٣٨   ٣٬٨٦٧٬٧٠٨   منافع الموظفين األخرى

 ٢٨٬٦٨٣٬١١٧  ٣٠٬٣٥٦٬٧١٧ 
 

  مصاريف أخرى  ٢٦
 

  بالشركة. تمثل المصاريف األخرى المصاريف غير المنسوبة إلى أنشطة االكتتاب الخاصة 
    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٥٦  

  مطلوبات طارئة   ٢٧
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

٩٧٢٬٦١٩١٠٬  خطابات ضمان   ١٠٬٦٩٠٬٠٢٨ 
 

  لقد تم إصدار الضمانات البنكية المذكورة أعاله في سياق العمل االعتيادي.
 

ً مع الغالبية العظمى من شركات التأمين، لبعض  الدعاوى القضائية في سياق األعمال الطبيعية. ال تتعرض الشركة، تمشيا
تتوقع الشركة، بناًء علی مشورة قانونية مستقلة، أن يكون لنتائج هذه الدعاوى القضائية تأثير جوهري علی األداء المالي أو  

  المركز المالي للشركة. 
 

  مخاطر التأمين   ٢٨
    

احتمالية وقوع الحدث المؤّمن عليه وعدم القدرة على تحديد مبلغ المطالبة  تتمثل المخاطر المصاحبة ألي عقد تأمين في 
الناتجة عن ذلك. ووفقاً لطبيعة عقد التأمين، فإن هذه المخاطر تعتبر غير مؤكدة وبالتالي ال يمكن توقعها. توفر الشركة عقود 

عام للشركة التأمين ضد المسؤولية والتأمين على التأمين العام والتأمين الصحي والتأمين على الحياة. تشمل عقود التأمين ال
الممتلكات وتأمين السيارات وتأمين الحريق والتأمين البحري والتأمين الهندسي. وتشمل عقود التأمين الصحي عقود التأمين 

التأمين الصحي الفردي والجماعي، بينما تشمل عقود التأمين على الحياة عقود التأمين الجماعي والفردي على الحياة و
  االئتماني على الحياة.

   
تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في اختالف مدفوعات المطالبات والتعويضات الفعلية 
  أو توقيتها عن التوقعات. وقد يتأثر هذا االختالف بمدى تكرار حدوث المطالبات وارتفاع قيمتها والمستحقات الفعلية المدفوعة 

والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. وعليه، فإن الشركة تهدف إلى التأكد من توفّر االحتياطيات التي تكفي لتغطية هذه 
  المطلوبات.

 
  إطار إدارة المخاطر

 
إن أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون بصورة عامة عن وضع إطار إدارة مخاطر الشركة ومتابعته. كما أنشأ مجلس اإلدارة 

التدقيق والمخاطر، وهي مسؤولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة مخاطر الشركة. وتقدم اللجنة تقارير منتظمة إلى  لجنة 
  مجلس اإلدارة عن أنشطتها.

 
إن سياسات إدارة المخاطر لدى الشركة مصممة بهدف تحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها الشركة، ووضع سقوف وضوابط 

مع االلتزام بتلك السقوف. وتتم مراجعة سياسات وأنظمة إدارة المخاطر بصورة منتظمة بما يعكس  مالئمة لها، ومراقبتها
  آثار التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. 

 
تتولى لجنة التدقيق والمخاطر لدى الشركة اإلشراف على كيفية مراقبة إدارة الشركة لمدى االلتزام بسياسات وإجراءات إدارة  

كة، كما تقوم بمراجعة مدى مالءمة اإلطار العام إلدارة المخاطر في ضوء المخاطر التي تواجهها الشركة. يقوم مخاطر الشر
  قسم التدقيق والمخاطر الداخلي للشركة بمساعدة لجنة التدقيق والمخاطر في القيام بدورها اإلشرافي.

 
الشركة هما استراتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما هو إن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة مخاطر التأمين لدى 

  مبين أدناه.
    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٥٧  

  (تابع)مخاطر التأمين   ٢٨
 

  استراتيجية التأمين

إن الهدف من استراتيجية التأمين التي تتبعها الشركة هو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبير من المخاطر المماثلة.  
  إلى تقليل تقلبات نتائج هذه المحافظ.ويؤدي هذا األمر 

 
تقوم الشركة بوضع استراتيجية تأمين تحدد فئات األعمال التي يتم التأمين عليها والدول التي يتم فيها التأمين على األعمال 

ين في وحدات والقطاعات التي تكون فيها الشركة مستعدة لتقديم خدمات التأمين. يتم تعميم هذه االستراتيجية على موظفي التأم
األعمال المختلفة من خالل هيئات التأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجبها أعمال التأمين وفقاً لحجم وفئة األعمال  

  والدولة التي تتم فيها األعمال وقطاع األعمال وذلك بهدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة.
 

  استراتيجية إعادة التأمين
 

الشركة بإعادة التأمين على جزء من مخاطر التأمين التي تقوم بالتأمين عليها وذلك بهدف مراقبة تعرضها للخسارة تقوم 
  وحماية مواردها الرأسمالية. 

 
يتضمن نشاط إعادة التأمين المتنازل عنه مخاطر االئتمان كما هو مبين في اإليضاح الخاص بإدارة المخاطر المالية. يوجد  

م إلعادة التأمين والذي يكون مسؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمين  لدى الشركة قس
ً لتلك المعايير. ويقوم هذا القسم بمتابعة  المقبولة باإلضافة إلى متابعة شراء إعادة التأمين من قبل وحدات األعمال طبقا

  مته بشكل مستمر.التطورات في برنامج إعادة التأمين ومدى مالء
 
تبرم الشركة مجموعة من عقود إعادة التامين على أساس نسبي وغير نسبي لتخفيض صافي تعرضها للمخاطر. عالوة على 

   ذلك، يجوز لعمالء التأمين شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في بعض الظروف المحددة.
 
 

  تواتر المطالبات وشدتها  ١-٢٨
 

مخاطر التأمين من خالل استراتيجيتها للتأمين وترتيبات إعادة التأمين المناسبة واإلدارة الفعالة للمطالبات. تقوم الشركة بإدارة  
تهدف استراتيجية االكتتاب لضمان تنوع مخاطر التأمين على نحو مالئم من حيث نوع وحجم الخطر وقطاع العمل والموقع 

  مناسبة الختيار الخطر، وكذلك استخدام ترتيبات إعادة التأمين.الجغرافي. هناك شروط لالكتتاب تضمن تطبيق معايير 
 

يحق للشركة عدم تجديد وثائق التأمين وإعادة تسعير المخاطر وفرض الخصومات ورفض دفع أي مطالبات احتيالية لعقود 
لدفع بعض أو جميع التأمين طويلة األجل وقصيرة األجل. يحق للشركة كذلك بموجب عقود التأمين مالحقة األطراف األخرى  

  التكاليف (مثل الحلول).
 
 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٥٨  

  (تابع)مخاطر التأمين   ٢٨
 

  (تابع) تواتر المطالبات وشدتها  ١-٢٨
 

تتضمن ترتيبات إعادة التأمين تغطية الزيادة في الخسارة والكوارث المشمولة بعقد التأمين. يكمن أثر ترتيبات إعادة التأمين 
  ٥٠٬٠٠٠درهم للتأمين على المركبات و  ٣٥٠٬٠٠٠أي خسائر تأمينية صافية بحد أقصى  في أن الشركة ينبغي أّال تعاني من  

درهم للتأمين الصحي).    ١٢٬٠٠٠درهم للتأمين على المركبات و  ٣٠٠٬٠٠٠:  ٢٠١٩درهم لفئة التأمين الصحي في أي وثيقة (
حماية إضافية إلعادة التأمين االختياري، باإلضافة إلى برنامج إعادة التأمين الشامل للشركة، يُسمح لوحدات األعمال بشراء 

إذا لزم األمر. وعند الحاجة، تقوم الشركة بإشراك خبراء مختصين ومهنيين إلدارة المطالبات. وقد يقوم الخبراء بناًء على 
د مرة معرفتهم وخبراتهم السوقية بالتحقيق والتوصية بإجراء تعديالت على المطالبات. وتتم مراجعة المطالبات بشكل منفر

واحدة على األقل كل سنة ويتم تعديلها لتعكس أحدث المعلومات حول الوقائع الرئيسية والقوانين النافذة ونطاق االختصاص 
   واألحكام والشروط التعاقدية وعوامل أخرى.

 

ات التأمين (إجمالي توضح الجداول التالية تركيز مطلوبات التأمين حسب مجال العمل. وتعد المبالغ هي القيمة الدفترية لمطلوب
  وصافي إعادة التأمين) الناشئة عن عقود التأمين: 

 
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
 
 

 
 اإلجمالي 

  إعادة شركات   حصة
 التأمين

 
  الصافي 

 
 اإلجمالي

  إعادة شركات حصة
 التأمين

 
 الصافي 

إماراتي  درهم  إماراتي  درهم  إماراتي  درهم  إماراتي  درهم    إماراتي  درهم   إماراتي  درهم    
  بحري

) ٣٬٢٤٣٬٤٤٣( ٤٬٢٨٠٬٥٨٣  وطيران   ١٬٠٣٧٬١٤٠  
 

٤٬٩٤٩٬٨٤٤ 
 

)٣٬٦٧٤٬٤٦٧(  
 

١٬٢٧٥٬٣٧٧ 
) ٢٦٬٧٤٧٬٣٥٨( ٦١٬٥٩٠٬٨٧٣  مركبات  ٢٠٬٤٦٨٬٢٢٥( ٤٧٬٧٤٧٬٠٨٣  ٣٤٬٨٤٣٬٥١٥(  ٢٧٬٢٧٨٬٨٥٨ 
حريق،   هندسة،

  عامة وادثح 
) ٨٠٬٦٩٦٬٠١٨( ١٠١٬٥٩٨٬٦٤٠  وأخرى   ٢٠٬٩٠٢٬٦٢٢  

 
٩٢٬٠٠٤٬٩٨٤ 

 
)٧٠٬٢٩٢٬٩٧٦(  

 
٢١٬٧١٢٬٠٠٨ 

) ٤٩٬٨٤٠٬٢٣٨( ١٥٩٬٩٦٨٬٣٢١  صحي  ١١٠٬١٢٨٬٠٨
١١٦٬٧٣٩٬٢٣٣( ٣١٠٬٧٩٩٬٩٢٠  ٣(  ١٩٤٬٠٦٠٬٦٨٧ 

) ٥٬٥٨٩٬٣٠٦( ٢١٬٢٥٤٬٦٥٦  الحياة على  ٤٬٩٨١٬٧١٤( ١٤٬٧٩٥٬٤٨٩  ١٥٬٦٦٥٬٣٥٠(  ٩٬٨١٣٬٧٧٥ 
 ١٦٦٬١١٦٬٣٦٣( ٣٤٨٬٦٩٣٬٠٧٣ (  ١٨٢٬٥٧٦٬٧١

٢١٦٬١٥٦٬٦١٥( ٤٧٠٬٢٩٧٬٣٢٠  ٠(  ٢٥٤٬١٤٠٬٧٠٥ 
 
 

  مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية  ٢-٢٨
 

تستحق مطالبات عقود التأمين عند ظهور المطالبة. تعد الشركة مسؤولة عن جميع األحداث المؤّمن عليها في حال وقوعها 
انتهاء مدة عقد التأمين. وبصفة عامة، فإن تقدير المطالبات المتكبدة خالل فترة عقد التأمين، حتى وإن اكتشفت الخسارة بعد 

غير المعلنة يتضمن قدراً كبيراً من الشكوك مقارنة بتقدير تكاليف تسوية المطالبات التي أبلغت بها الشركة فعلياً نظراً لتوفر 
ضح للمؤّمن عليه إال بعد مرور العديد من معلومات حول حدث المطالبة. كما أن المطالبات المتكبدة غير المعلنة قد ال تت

السنوات على وقوع الحدث الذي أدى إلى وقوع المطالبات. بالنسبة لبعض عقود التأمين، ترتفع نسبة المطالبات المتكبدة غير 
ة بسبب الدرجة المعلنة من المطلوبات اإلجمالية وينتج عنها في المعتاد فروق كبيرة بين التقديرات المبدئية والمحصالت النهائي

العالية من الصعوبة في تقدير هذه المطلوبات. وعند تقدير االلتزامات الناشئة عن تكاليف المطالبات المعلنة غير المدفوعة،  
تأخذ الشركة بعين االعتبار المعلومات المتاحة المتعلقة بتسوية الخسارة والمعلومات المتعلقة بتكلفة تسوية المطالبات ذات 

بهة في الفترات السابقة. تقوم الشركة أيًضا بإشراك خبير اكتواري خارجي مستقل. يتم تقييم المطالبات الكبيرة السمات المشا
على أساس كل حالة على حدة أو تقديرها على نحو منفصل لتفادي التأثير السلبي المحتمل الناجم عن تطورها وحدوثها على 

  باقي عناصر المحفظة. 

 
    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٥٩  

  (تابع)مخاطر التأمين   ٢٨
 

  (تابع) مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية  ٢-٢٨
 

تتضمن التكلفة التقديرية للمطالبات المصاريف المباشرة المزمع تكبدها في تسوية المطالبات، صافية من قيمة التنازل المتوقعة 
جميع اإلجراءات المعقولة للتأكد من إلمامها بكافة المعلومات المناسبة والمبالغ المستردة األخرى. تضطلع الشركة باتخاذ 

بخصوص التعرضات لمخاطر المطالبات. ومع ذلك ونظراً لحالة عدم اليقين التي تكتنف عملية رصد بعض مخصصات  
  المطالبات، فإنه من الممكن أن تكون المحصلة النهائية مختلفة عن االلتزام األصلي المرصود. 

 

تشتمل االلتزامات المتعلقة بهذه العقود على مخصص المطالبات المتكبدة غير المعلنة ومخصص للمطالبات المعلنة والتي لم  
  يتم سدادها بعد في نهاية فترة التقرير.

 

بالعقد  إن قيمة مطالبات التأمين في بعض الحاالت تتأثر بمستوى قرارات المحاكم وتطور السوابق القانونية لألمور المتعلقة
   والفعل الضار.

 

تتبنى الشركة، إن أمكن، أساليب متعددة لتقدير المستوى المطلوب للمخصصات، مما يوفر قدراً كبيراً من المعلومات حول 
ً في   المؤشرات المتأصلة في األحداث التي يجري توقعها. إن التوقعات الناتجة عن استخدام منهجيات متنوعة تساهم أيضا

صالت المحتملة. يتم استخدام أسلوب التقييم األنسب مع مراعاة خصائص فئات التأمين ومدى تطور الحادث  تقدير نطاق المح
   في كل سنة.

 

وفي سبيل حساب التكلفة التقديرية للمطالبات غير المدفوعة (المعلنة وغير المعلنة على حد سواء)، تضم أساليب وضع 
ً من التقديرات ال قائمة على نسبة الخسارة والتقديرات القائمة على تجربة المطالبات الفعلية التقديرات لدى الشركة مزيجا

باستخدام صيغ محددة سلفاً حيث يتم إعطاء وزن أكبر لتجربة المطالبات الفعلية بمرور الوقت. إن التقدير المبدئي لنسبة 
، المعدلة بعوامل منها تغير أسعار الخسارة يعد فرضية مهمة في أسلوب التقدير حيث يعتمد على تجربة السنوات السابقة

   أقساط التأمين وتجارب السوق المتوقعة وتضخم المطالبات التاريخية.
 

ّ   يتم أدناه تحليل التقدير األولي لمعدالت الخسارة المستخدمة للسنة الحالية قبل وبعد إعادة التأمين بحسب مجال العمل للمؤم ن                                                                                                                  
  حالية والسابقة.عليه بالنسبة لألقساط المكتسبة للسنتين ال

 
  ٢٠١٩  ٢٠٢٠  
 
 

معدل إجمالي  
 الخسارة

معدل صافي 
 الخسارة

 معدل إجمالي 
 الخسارة

معدل صافي 
 الخسارة

٪ ٧٨   مركبات  ٦٢ ٪  ٧٥ ٪  ٦٠ ٪  
٪ ٢٨   بحري وطيران  ٢٩ ٪  ٥٤ ٪  ٥٠ ٪  

٪ ٨٠   صحي  ٧٩ ٪  ٨٦ ٪  ٧٦ ٪  
٪ ٣٤   على الحياة  ١٦ ٪  ٤٢ ٪  ١٧ ٪  

٪ ٤٦   هندسة، حريق، حوادث عامة وأخرى  ٢٩ ٪  ٤٤ ٪  ٢٢ ٪  
 
 



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٦٠  

  (تابع)مخاطر التأمين   ٢٨  
 

  (تابع) مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية  ٢-٢٨
 

تعتقد الشركة أن مطلوبات المطالبات بموجب عقود التأمين الحالية في السنة مالئمة. ومع ذلك، فإن هذه المبالغ ليست مؤكدة 
الفعلية عن مطلوبات المطالبات الواردة في البيانات المالية. إن مطلوبات مطالبات التأمين حساسة وقد تختلف الدفعات 

لالفتراضات المختلفة. لم يكن هناك إمكانية لتحديد حساسية متغير معين مثل التغييرات التشريعية أو عدم اليقين في عملية 
   التقدير.

 
خسارة، صافي من إعادة التأمين، على صافي دخل / (خسارة) ٪ في نسبة ال١سيؤثر أي تغير افتراضي نسبته 

  االكتتاب على النحو التالي: 
  
  
 ٢٠١٩ ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 

   ٪١ -تأثير التغير في نسبة الخسارة بما نسبته +/
  ٦٧٬٩٧٠   ٢٠٩٬٠٦٦   مركبات

  ) ٦٬٤٨٨(   ٢٬٦٦٣   بحري وطيران
   صحي

  على الحياة 
 

١٬٨٩٢٬٨٢٧  
٨٦٬٠٥٣  

 ٢٬٥٩٩٬٢٤٦  
١١٥٬٢٣٤  

  ٢٨٬٤١٥    ٨٧٬٢٥٨   هندسة، حريق، حوادث عامة وأخرى
 ٢٬٨٠٤٬٣٧٧  ٢٬٢٧٧٬٨٦٧  

 
 

  اآللية المستخدمة في تحديد االفتراضات  ٣-٢٨
 

حساسيتها على المستوى إن المخاطر المرتبطة بعقود التأمين معقدة وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إلى صعوبة تحليل  
الكمي. تستخدم الشركة افتراضات تستند على مزيج من البيانات الداخلية وبيانات السوق لقياس مطلوبات المطالبات المستحقة 
عليها. إن معظم البيانات الداخلية مستمدة من تقارير المطالبات ربع السنوية للشركة، وكذلك فرز عقود التأمين الفعلية كما 

ة فترة التقرير بهدف استخالص بيانات عقود التأمين القائمة المحتفظ بها. قامت الشركة بمراجعة العقود الفردية في نهاي
والمطالبات الفعلية السنوية. يتم استخدام هذه المعلومات لتطوير سيناريوهات تتعلق بوقت استجابة المطالبات المستخدمة في 

   توقعات العدد النهائي للمطالبات.
 

تستخدم الشركة عدة طرق إحصائية للتوصل إلى االفتراضات المختلفة المتعلقة بتقدير التكلفة النهائية للمطالبات. والطريقتان 
  فيرغسون.  -األكثر استخداًما هما طريقة السلم المتسلسل وطريقة بورنهوتر
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٦١  

  (تابع)مخاطر التأمين   ٢٨
 

  (تابع)اآللية المستخدمة في تحديد االفتراضات   ٣-٢٨
 

قد يتم تطبيق طرق السلم المتسلسل على األقساط والمطالبات المدفوعة أو المطالبات المتكبدة (على سبيل المثال، المطالبات 
مطالبات واختيار المدفوعة باإلضافة إلى تقديرات الحالة). ينطوي األسلوب األساسي على تحليل العوامل التاريخية لتطور ال

عوامل التطور المقدرة على أساس هذا النمط التاريخي، ثم يتم بعد ذلك تطبيق عوامل التطور المختارة على معطيات 
المطالبات المتراكمة لكل سنة من سنوات الحادث التي لم يكتمل تطورها بعد وذلك لتحديد التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات 

  الحادث.  عن كل سنة من سنوات
 

إن أساليب السلم المتسلسل هي األنسب لسنوات الحوادث وفئات العمل التي وصلت إلى نمط تنمية مستقر نسبيًا. وتعتبر 
  أساليب السلم المتسلسل أقل مالءمة في الحاالت التي ال يكون لدى المؤمن فيها تاريخ مطالبات مطور لفئة معينة من األعمال. 
 

فيرغسون مزيًجا من التقدير المعتمد على المعيار أو السوق والتقدير المستند إلى تجربة المطالبات.   -تستخدم طريقة بورنهوتر
يستند األول إلى مقياس التعرض مثل األقساط؛ ويستند هذا األخير على المطالبات المدفوعة أو المتكبدة حتى اآلن. يتم الجمع 

رات تستند إلى الخبرة مع مرور الوقت. وقد استخدم هذا األسلوب في بين التقديرين باستخدام صيغة تعطي وزنا أكبر لتقدي
  الحاالت التي لم تكن فيها تجربة المطالبات المطورة متاحة للتوقعات (سنوات الحوادث األخيرة أو فئات جديدة من األعمال).
 

سلوب األنسب لمالحظة التطورات التاريخية. يعتمد اختيار النتائج المنتقاة لسنة الحادث لكل فئة من نشاط التأمين على تقييم األ
وفي بعض الحاالت، يشير ذلك إلى أنه قد تم اختيار متوسط مرجح لألساليب المختلفة لكل سنة من سنوات الحادث أو لمجموعة  

قلين من سنوات الحادث في نفس النشاط. قام الخبير االكتواري الداخلي للشركة بجانب عدد من الخبراء االكتواريين المست
  أيًضا بتقييم االحتياطيات الفنية للشركة واستخدموا البيانات التاريخية على مدار التسع سنوات الماضية.

 

  لم تقم الشركة بتغيير افتراضاتها فيما يتعلق بتقييم مطلوبات عقود التأمين خالل السنة.
 

  تركيز مخاطر التأمين  ٤-٢٨
 

كة بشكل كبير في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وكما هو الحال مع شركات  يتم تنفيذ جميع أنشطة االكتتاب الخاصة بالشر
التأمين األخرى وللحد من الخسائر المالية التي قد تنتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم الشركة ضمن سياق عملها االعتيادي 

   بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.
 

الشركة لخسائر كبيرة نتيجة إعسار شركات إعادة التأمين، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات  وللحد من تعّرض
إعادة التأمين التي تتعامل معها وتراقب تركيزات مخاطر االئتمان الناتجة عن نفس المواقع الجغرافية أو األنشطة أو السمات 

لمحولة ال تعفي الشركة من التزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين. ولذا، تظل  االقتصادية لتلك الشركات. إن عقود إعادة التأمين ا
الشركة ملتزمة أمام حملة وثائق التأمين عن الجزء المعاد تأمينه في حال عدم وفاء شركة إعادة التأمين بالتزاماتها المنصوص 

  عليها في عقود إعادة التأمين.
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٦٢  

   إدارة مخاطر رأس المال  ٢٩
 

   تهدف الشركة عند إدارة رأس المال، الذي تعتبره الشركة "حقوق الملكية" المدرجة ضمن بيان المركز المالي، إلى ما يلي: 
 

  االلتزام بمتطلبات رأس المال لشركات التأمين كما وردت في القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم
 التأمين وتنظيم أعمالها.في شأن تأسيس هيئة  ٢٠٠٧) لسنة ٦(

 .حماية مصالح حملة الوثائق  
  الحفاظ على قدرة الشركة على االستمرار كمنشأة عاملة حتى تتمكن من مواصلة توفير العوائد للمساهمين والفوائد

  التي تعود على أصحاب المصلحة اآلخرين. 
 سب مع مستوى المخاطر المتعلقة بتلك توفير العائد المناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتنا

  العقود.

 

تحدد هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة الحد األدنى لرأس المال ونوعه الذي يجب أن تحتفظ به الشركة، إضافة  
المال (كما هو إلى مطلوباتها عن عقود التأمين. كما يجب االلتزام في أي وقت خالل السنة بالحد األدنى المطلوب لرأس 

  موضح في الجدول أدناه).
 

  يلخص الجدول أدناه الحد األدنى المطلوب لرأس مال الشركة ومجموع رأس المال المحتفظ به.
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

 ١١٥٬٥٠٠٬٠٠٠  ١٢١٬٢٧٥٬٠٠٠  مجموع رأس المال المحتفظ به
 ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  التنظيميالحد األدنى لرأس المال 

 

محددة فيه الحد األدنى لرأس المال   ٢٠٠٩) لسنة ٤٢أصدرت هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة القرار رقم (
القرار مليون درهم لشركات إعادة التأمين. ينص    ٢٥٠مليون درهم لتأسيس شركات التأمين و  ١٠٠المكتتب أو المدفوع بمبلغ  

على األقل من رأس مال شركات التأمين التي تؤّسس في دولة اإلمارات العربية المتحدة يجب أن  ٪٧٥أيضاً على أن نسبة 
تكون مملوكة ألشخاص طبيعيين أو اعتباريين من دولة اإلمارات العربية المتحدة أو دول مجلس التعاون الخليجي. إن الشركة  

  رأس المال.ملتزمة بالحد األدنى المطلوب ل
 

) من الفصل الثاني من التعليمات المالية لشركات التأمين في اإلمارات العربية المتحدة، تمتثل الشركة في ٨وفقاً للمادة رقم (
كل األوقات ألحكام هوامش المالءة. تنص تعليمات المالءة على هامش المالءة المطلوب االحتفاظ به باإلضافة إلى مطلوبات 

  التأمين. أدرجت الشركة في سياساتها وإجراءاتها الفحوصات الضرورية لضمان االلتزام المستمر والكامل بهذه التعليمات.
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  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٦٣  

   األدوات المالية  ٣٠
 

  السياسات المحاسبية الهامة  ١-٣٠
 

المطبقة، بما في ذلك معايير من هذه البيانات المالية تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة والطرق  ٣يتضمن اإليضاح رقم 
التسجيل وأساس القياس وأساس تسجيل اإليرادات والمصاريف، وذلك فيما يتعلق بكل فئة من الموجودات والمطلوبات المالية 

  وأدوات حقوق الملكية.
 

   فئات األدوات المالية  ٢-٣٠
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

     الماليةالموجودات 
 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   بالتكلفة المطفأة -وديعة نظامية 

 ٧١٬٨٤٦٬٦١٣  ٥٧٬٤٩٩٬٢٨٨  دين  -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 ٧١٣٬٥٥٦   ١٥٬٤٠٧٬١٤١   أسهم  -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 ٤٬٥٩٩٬٩٣٨     -   بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة استثمارات 
 ١٧٥٬٥٣٤٬٤٢٦  ١٨١٬١٣٣٬١٥٤  بالتكلفة المطفأة -ودائع ثابتة 

 ٢٤١٬٣٤٤٬٣٤١  ١٥٧٬٣١١٬١١٩  بالتكلفة المطفأة -ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى 
 ٢٧٬٦٥١٬٧٢١  ٢٩٬٦٨٢٬١٩١  بالتكلفة المطفأة -النقد وما في حكمه 

 ٥٣١٬٦٩٠٬٥٩٥  ٤٥١٬٠٣٢٬٨٩٣ 
    

     المطلوبات المالية
  ١١٩٬٧٢٩٬٨٤٩   ٨٣٬١١٩٬٠٤٤  بالتكلفة المطفأة -ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى 

 ١١٩٬٧٢٩٬٨٤٩  ٨٣٬١١٩٬٠٤٤ 
 

المطفأة في البيانات المالية تقارب قيمها العادلة ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المحتسبة بالتكلفة  
بسبب طبيعتها قصيرة األجل للموجودات والمطلوبات المالية، وأن تأثير الخصم للموجودات والمطلوبات المالية ذات الطبيعة 

  المختلطة غير جوهري. 
 

  قياسات القيمة العادلة  ٣-٣٠
 

بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق  القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من 
في تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. وعند 

و االلتزام إذا كان هؤالء المشاركون في تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تأخذ الشركة في االعتبار خصائص األصل أ
  السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.

 

وباإلضافة إلى ذلك، وألغراض إعداد التقارير المالية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستوى األول أو الثاني أو 
استناداً إلى أي درجة تكون فيها معطيات قياس القيمة العادلة جديرة بالمالحظة ومدى أهمية هذه المعطيات في قياس الثالث 

  القيمة العادلة في مجملها، كما يلي:
 

  معطيات المستوى األول هي األسعار المدرجة (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات
  للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس. المتطابقة التي يمكن

  معطيات المستوى الثاني هي المعطيات األخرى، بخالف األسعار المعلنة المدرجة ضمن المستوى األول، الجديرة
   بالمالحظة بالنسبة لألصل أو االلتزام، سواًء كانت مباشرة أو غير مباشرة.

  بالمالحظة لألصل أو االلتزام. معطيات المستوى الثالث وهي المعطيات غير الجديرة    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٦٤  

  (تابع) األدوات المالية  ٣٠
 

  (تابع)قياسات القيمة العادلة   ٣-٣٠
 

  أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة 
 

تماثل تلك المستخدمة يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات التي 
  . ٢٠١٩ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

 

  القيمة العادلة للموجودات المالية للشركة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر
 

تحديد تقاس بعض الموجودات المالية للشركة بالقيمة العادلة عند نهاية فترة التقرير. ويبين الجدول التالي معلومات حول كيفية  
  القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:

  

  الموجودات المالية
  القيمة العادلة كما في

التسلسل  
الهرمي للقيمة 

 العادلة 

 

أساليب التقييم 
 والمعطيات الهامة 

 
المعطيات الهامة  

غير الجديرة 
 بالمالحظة

عالقة المعطيات   
غير الجديرة 

بالمالحظة بالقيمة 
 العادلة 

٢٠١٩  ٢٠٢٠  
 

 
 

 
 

 
     درهم إماراتي  درهم إماراتي  

            
استثمارات بالقيمة العادلة من  

       خالل الدخل الشامل اآلخر
 

 
 

 
 

 

  المستوى األول   ٧١٬٨٤٦٬٦١٣  ٥٧٬٤٩٩٬٢٨٨  ديون مدرجة

أسعار الشراء   
المدرجة في سوق  

  نشطة.

 
 ال يوجد.

 
  ال ينطبق

 

  المستوى األول   ٧١٣٬٥٥٦  ١٥٬٤٠٧٬١٤١  أسهم مدرجة 

أسعار الشراء   
المدرجة في سوق  

  نشطة.

 
 ال يوجد.

 
 ال ينطبق

 
            
استثمارات بالقيمة العادلة من  

       خالل الربح أو الخسارة 
 

 
 

 
 

 

  المستوى األول   ٤٬٥٩٩٬٩٣٨  -  تمويالت

أسعار الشراء   
المدرجة في سوق  

  نشطة.

 
 ال يوجد.

 
 ال ينطبق

 

 
ال توجد تحويالت بين المستويات خالل السنة. كما ال توجد مطلوبات مالية ينبغي قياسها بالقيمة العادلة، وبالتالي لم يتم تقديم 

  إفصاح في الجدول أعاله.
 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٦٥  

  المخاطر المالية  ٣١
 

موجوداتها ومطلوباتها المالية وموجودات إعادة التأمين ومطلوبات التأمين. تتعرض الشركة لمخاطر مالية متنوعة من خالل  
وعلى وجه الخصوص، فإن الخطر المالي الرئيسي هو أنه على المدى الطويل قد ال تكون عائدات االستثمار كافية لتمويل 

ة هي مخاطر السوق (وتشمل مخاطر االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين. إن أكثر عناصر المخاطر المالية من حيث األهمي
صرف العمالت األجنبية ومخاطر أسعار األسهم والدين ومخاطر أسعار الفائدة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر 

  التشغيل.
 

  مخاطر السوق  ١-٣١
 

داة المالية نتيجة للتغيرات في مخاطر السوق هي المخاطر التي تؤدي إلى تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المستقبلية لأل
أسعار السوق. قد تنشأ مخاطر السوق للشركة من المراكز المفتوحة في (أ) العمالت األجنبية و(ب) الموجودات والمطلوبات 
المحملة بفائدة، والتي يتوقع أن تتعرض جميعها لحركات عامة وخاصة في السوق. تضع اإلدارة حدوداً على التعرض المقبول 

  ر العملة ومخاطر أسعار الفائدة والذي يخضع للمراقبة على أساس منتظم.لمخاط
 
يتم قياس التعرض لمخاطر السوق باستخدام تحليل الحساسية. لم يطرأ أي تغيير على تعرض الشركة لمخاطر السوق أو  

   الطريقة التي تدير بها المخاطر أو تقيسها.
 

   مخاطر صرف العمالت األجنبية  ١-١-٣١
 

هناك أي تعرض هام لمخاطر أسعار الصرف حيث إن جميع الموجودات والمطلوبات المالية مقومة باألساس بالدرهم ليس 
  اإلماراتي أو بعمالت دول مجلس التعاون الخليجي أو بالدوالر األمريكي المربوط بالدرهم.

  
                         ً           العمالت األجنبية يعتبر ضئيال ، وبالتالي ترى اإلدارة أن خطر تعرض الشركة لخسائر كبيرة بسبب التقلبات في أسعار صرف  

  ال تتحوط الشركة ضد تعرضها لمخاطر صرف العمالت األجنبية.
 

   مخاطر أسعار األسهم والدين  ٢-١-٣١
 

مخاطر أسعار األسهم والدين هي المخاطر المتعلقة بتقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواًء كانت تلك 
علقة بالورقة المالية نفسها أو بالجهة المصدرة لها أو بعوامل لها تأثير على كافة األوراق المالية المتداولة في  التغيرات مت

السوق. تتعرض الشركة لمخاطر أسعار األسهم والدين من استثمارات األسهم والدين المدرجة. تعمل الشركة على الحد من  
ستثمار والمتابعة المستمرة لتطورات السوق. وإضافة إلى ذلك، تراقب اإلدارة  مخاطر أسعار األسهم والدين بتنويع محفظة اال

بشكل فاعل العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركات األسهم والسوق، ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للكيانات 
   المستثمر فيها.

 
بناًء على االفتراضات   ٪١٠نخفضت أسعار األسهم والدين بنسبة كما في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير، فيما لو ارتفعت / ا

  الموضحة أدناه وظلت جميع المتغيرات األخرى ثابتة، لحدث ما يلي للشركة: 
 

 ) درهم) في حالة االستثمارات المالية بالقيمة العادلة   ٤٥٩٬٩٩٤:  ٢٠١٩انخفض أو ارتفع ربح السنة بواقع ال شيء
  الخسارة. من خالل الربح أو 

  درهم)   ٧٬٢٥٦٬٠١٧: ٢٠١٩(درهم  ٧٬٢٩٠٬٦٤٣ارتفع أو انخفض الدخل الشامل اآلخر وحقوق الملكية بواقع
  في حالة االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٦٦  

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

  (تابع) مخاطر السوق  ١-٣١
 

  (تابع) األسهم والدينمخاطر أسعار   ٢-١-٣١
 

  طريقة وافتراضات تحليل الحساسية:
 .لقد أجري تحليل الحساسية استناداً إلى التعرض لمخاطر أسعار األسهم والدين بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير  
   عن    ٪ ١٠كما في نهاية الفترة المشمولة في التقرير، فيما لو كانت أسعار األسهم والدين قد ارتفعت/ انخفضت بنسبة

القيمة السوقية لجميع األسهم والدين بنسب متساوية وظلت جميع المتغيرات األخرى ثابتة، فإن تأثير ذلك على الربح  
  والدخل الشامل اآلخر للسنة قد تم بيانه أعاله.

  حدثاً مقبوالً.في أسعار األسهم والدين للتوصل إلى تقييم واقعي حيث يعد هذا التغير  ٪١٠تم استخدام تغير بنسبة  

 
  مخاطر أسعار الفائدة  ٣-١-٣١

 
تنشأ مخاطر أسعار الفائدة من إمكانية أن تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على إيرادات أو تكاليف التمويل للشركة. ال تتعرض 

ها تحمل معدالت الشركة بشكل جوهري لمخاطر أسعار الفائدة على استثماراتها المالية في أدوات الدين والودائع ألجل ألن
فائدة ثابتة. ولذا فإن إيرادات الشركة وتدفقاتها النقدية التشغيلية تعتبر مستقلة إلى حٍد كبيٍر عن التغيرات في أسعار الفائدة 

  السوقية. 
 

وعلى وجه العموم، تسعى الشركة إلى الحد من مخاطر أسعار الفائدة من خالل المراقبة الحثيثة ألسعار الفائدة في السوق 
  واالستثمار في الموجودات المالية التي يتوقع أن تكون مخاطرها أقل. 

 

   مخاطر االئتمان  ٢-٣١
 
يقصد بمخاطر االئتمان المخاطر المتعلقة بإخفاق الطرف المقابل في الوفاء بالتزاماته التعاقدية مما يتسبب في خسارة مالية  

   للشركة.
 

   البنود الرئيسية التالية:تتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من خالل 
 موجودات عقود إعادة التأمين  
 . مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين عن المطالبات التي دفعت فعليا ً                                                                  
 .مبالغ مستحقة من حملة عقود التأمين   
 .مبالغ مستحقة من وسطاء التأمين   
 .مبالغ مستحقة من شركات تأمين أخرى  
  .استثمارات في أدوات الدين  
  وما في حكمه باستثناء النقد في الصندوق. نقد  
 .ودائع ثابتة  

 
تتبنى الشركة سياسة تقوم على التعامل مع أطراف مقابلة ذوي جدارة ائتمانية عالية بهدف الحد من مخاطر الخسارة المالية  

والتصنيفات االئتمانية الناجمة عن اإلخفاق في سداد تلك االلتزامات. تراقب الشركة بانتظام مدى تعرضها لمخاطر االئتمان 
ألطرافها المقابلة، إلى جانب توزيع القيمة اإلجمالية للتعامالت المنجزة على األطراف المقابلة المعتمدة. تتم مراقبة مخاطر 

                                                                                           ً االئتمان بوضع سقوف ائتمانية لكل طرف بحيث تتم مراجعتها والموافقة عليها من قبل اإلدارة سنويا .
    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٦٧  

  ابع)(تالمخاطر المالية   ٣١
 

  (تابع)مخاطر االئتمان   ٢-٣١
 

 ُ                                                                                                               ي ستخدم نشاط إعادة التأمين إلدارة المخاطر الناشئة عن نشاط التأمين. ومع ذلك، ال يعفي هذا اإلجراء الشركة من مسؤوليتها 
ّ                                                                                                   كمؤم ن رئيسي. فإذا أخفقت شركة إعادة التأمين في سداد قيمة المطالبة ألي سبب كان، تظل الشركة مسؤولة عن دفع  قيمة    

المطالبة إلى حامل وثيقة التأمين. يتم تقييم المالءة االئتمانية لشركات إعادة التأمين بتقييم قدراتها المالية على أساس سنوي  
   قبل إبرام أي عقد.

 
تحتفظ الشركة بسجالت تحتوي على بيانات السداد التاريخية ألصحاب العقود الكبيرة التي لدى الشركة تعامالت منتظمة 

ُ                                . كما تتم إدارة المخاطر االئتمانية لكل طرف من األطراف المقابلة من خالل س بل أخرى منها االحتفاظ بحق مقاصة معهم                                                                     
الحسابات المدينة والدائنة للطرف المقابل لدى الشركة. تشمل المعلومات اإلدارية المقدمة للشركة تفاصيل مخصصات 

مدينة األخرى والحذوفات الالحقة. يتم الحد من مخاطر األطراف المقابلة  االنخفاض في قيمة ذمم التأمين المدينة والذمم ال
على المستوى الفردي والجماعي بالتقييم االئتماني المستمر ألوضاعهم المالية. عندما يكون هناك تعرض كبير لحاملي الوثائق 

تحليل الذي أجري إلعادة التأمين من قبل الفردية، أو مجموعة من حاملي الوثائق المماثلة، يتم إجراء تحليل مالي يعادل ال
   الشركة.

 
  ٩بالنسبة لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى، طبقت الشركة النهج المبسط للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

تأمين المدينة لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، والذي يستخدم مخصص انخفاض القيمة المتوقع على مدى عمر ذمم ال
والذمم المدينة األخرى. تحدد الشركة الخسائر االئتمانية المتوقعة على هذه البنود باستخدام مصفوفة مخصصات، يتم 

تقديرها بناًء على تجربة الخسارة االئتمانية السابقة استنادًا إلى الوضع السابق المستحق للمدينين، وتعديلها حسب االقتضاء 
  ة.لتعكس الظروف الحالي

 
على النحو التالي    ٢٠١٩ديسمبر    ٣١و  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١على هذا األساس، تم تحديد مخصص االنخفاض في القيمة كما في  

  : ١١بالنسبة لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى على أساس معدالت الخسارة المتوقعة المبينة في اإليضاح 
 
 

بعد  غير مستحقة     >٩٠  ً يوما   ١٨٠  –  ٩١  ً يوما   ٢٧٠  - ١٨١  ً يوما   
٣٦٥  –  ٢٧١  
 ً ً  ٣٦٥>   يوما يوما  المجموع  

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

٢٠٢٠              

ذمم التأمين  -إجمالي القيمة الدفترية 
 ٤٥٬٢٩٧٬٧٥٤  ٥٬٣٣٩٬١٠٢  ٥٬٨٠٧٬٦٦٨  ١٢٬٢٥٧٬١٠٩  ١٨٬٩١٦٬٩٠١  ١٠٨٬٥١٠٬٧٧٦  المدينة األخرى المدينة والذمم 

 
 

١٩٦٬١٢٩٬٣١٠ 
مخصص االنخفاض في القيمة (إيضاح  

١٬٠٨٢٬٢١٠(  )١١ (   )٢٬٥٤١٬٢٢٦ (   )١٬٤٥٩٬٤٣٦ (    (١٬٨٧٢٬٨٣١)  )٢٬٦٧٩٬٤٤٤ (   )٤٥٬٠٧٢٬٩٣٥ (  
 

)٥٤٬٧٠٨٬٠٨٢ (  
 ١٤١٬٤٢١٬٢٢٨  ٢٢٤٬٨١٩   ٢٬٦٥٩٬٦٥٨  ٣٬٩٣٤٬٨٣٧  ١٠٬٧٩٧٬٦٧٣  ١٦٬٣٧٥٬٦٧٥  ١٠٧٬٤٢٨٬٥٦٦ 
             

٢٠١٩              

ذمم التأمين  -إجمالي القيمة الدفترية 
 ٣٥٬٢٧٤٬٢٤٠  ٧٬٨٤٦٬٣٧٨  ١٠٬٧٤٨٬٥٣٣  ١٥٬٨٣٤٬٨٧٩  ٨٤٬٠٠٠٬٨١٧  ١١٥٬١٧٨٬٨٥٩  المدينة والذمم المدينة األخرى 

 
 

٢٦٨٬٨٨٣٬٧٠٦ 
مخصص االنخفاض في القيمة (إيضاح  

١٬١٥١٬٧٨٩(  )١١(   )٣٬١٧٦٬٤٤٦(   )٢٬٥١١٬٥٥٢(   (٣٬٣٦٢٬٣٥٢)  )٢٬٤٣٨٬٢٩٥(   )٢٦٬٣٩٦٬٥٦٤(  
 
)٣٩٬٠٣٦٬٩٩٨(  

  ٢٢٩٬٨٤٦٬٧٠٨  ٨٬٨٧٧٬٦٧٦    ٥٬٤٠٨٬٠٨٣    ٧٬٣٨٦٬١٨١    ١٣٬٣٢٣٬٣٢٧    ٨٠٬٨٢٤٬٣٧١    ١١٤٬٠٢٧٬٠٧٠ 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٦٨  

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

  (تابع)مخاطر االئتمان   ٢-٣١
 

ال يوجد لدى الشركة أي مخاطر ائتمانية كبيرة ألي طرف مقابل واحد أو أي مجموعة من األطراف المقابلة ولها نفس 
صلة. تتكون حسابات ذمم الخصائص. تعّرف الشركة األطراف المقابلة بأنها لها خصائص مماثلة إذا كانت كيانات ذات 

التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى من عدد كبير من العمالء، موزعة على مختلف قطاعات العمل والمناطق الجغرافية.  
   يتم إجراء تقييم االئتمان المستمر على الحالة المالية لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى.

 
   المشمولة بالتقرير، توجد جميع األقساط المدينة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.في نهاية الفترة 

كان الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر االئتمان من ذمم شركات إعادة التأمين المدينة الواقعة خارج اإلمارات العربية 
  المتحدة، على النحو التالي: 

 
 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
إماراتي درهم   درهم إماراتي   
    

 ٥٥٬٣٦٨٬٢٦٩   ١٤٬٤٤٥٬٨٥٤   أوروبا
 ٦٬٧٥٢٬٧٣٢  ٨٬٩٩٤٬٣٣٥    دول منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا األخرى

 
 

  يعرض الجدول أدناه تحليًال ألرصدة ذمم إعادة التأمين المدينة في نهاية فترة التقرير وفقًا لتصنيف موديز أو ما يعادله: 
 

 
 

   ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   

     
 A   ٥٤٬٨٦٥٬١٣٣  ١٣٬٨٤٥٬٩٦٨ 
 A-   ٤٬٣٥٤  - 
 A+   ٣١٥٬٤٢٢  ٥٩٤٬٨٣٠ 

 BBB    ٩٬٣٠٢٬١٩٦  ١١٬٤٣٢٬١٤٢ 
   ٦٤٬٤٨٢٬٧٥١  ٢٥٬٨٧٧٬٢٩٤ 

 
 

مليون   ٥: ٢٠١٩مليون درهم ( ١٥    ُ ّ                                                                      لم ت صن ف معظم األقساط المدينة للشركة باستثناء األرصدة مع الشركة األم التي تبلغ 
ُ             درهم) والتي ص نفت في درجة              Baa ومع ذلك، تتعامل الشركة، في سياق أعمالها االعتيادية، مع شركات محلية مرموقة .

  الدائنة وإلغاء الوثائق في حالة عدم وجود دفعات.  قادرة على تسوية الذمم المدينة مع المطالبات
 

ً                                                  ٪ في تجربة الخسارة التاريخية بناء  على تقدير مخصصات الخسارة االئتمانية لذمم التأمين ١٠نقصان بنسبة  /أي زيادة                                  
تمان كانت ستؤدي إلى زيادة أو نقصان في مخصصات خسائر االئ ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١المدينة والذمم المدينة األخرى في 

  درهم).  ٣٬٦٠٧٬٠٤٧: ٢٠١٩درهم ( ١٬٨٨٤٬١٣٠بواقع 
 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٦٩  

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

  (تابع)مخاطر االئتمان   ٢-٣١
 
ال يوجد تركيز هام لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بالنقد واألرصدة البنكية، حيث تحتفظ الشركة بحسابات نقدية في عدد كبير 

االئتمان على األموال السائلة محدودة نظراً ألن أكبر طرف مقابل هو بنك سيادي في دولة من المؤسسات المالية. تعد مخاطر  
اإلمارات العربية المتحدة. يعرض الجدول أدناه تحليًال لألرصدة البنكية والنقد والودائع الثابتة استناداً إلى تصنيف وكالة 

  ادله للعالقات البنكية الرئيسية:التقييم في نهاية فترة التقرير وفقاً لتصنيف موديز أو ما يع
  

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي    درهم إماراتي 
    

Aa٥٬٠٥٤٬٤٨١   ٥٨٢٬٢٥٤  ٣ 
A١١٥٬٨٩٠    ١١٢٬٧٨٩   ١ 
A١٬٠٦٠٬٣٥٣    ٤٣٢٬١٠٠   ٢ 
A٥٥٬٠٠١٬٠٠٠    ٣٦٬٤٩٣٬٥٤٨   ٣ 

Baa١٥١٬٨٨٢٬٠٨٢   ١٨٢٬٩٢٢٬٨١٢  ١ 
 ٧٢٬٣٤١    ٢٧١٬٨٤٢   غير مصنّف

 ٢١٣٬١٨٦٬١٤٧   ٢٢٠٬٨١٥٬٣٤٥ 
 

كانت ستؤدي   ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١٪ في احتمالية التعثر والخسارة المقدرة في حالة التعثر كما في  ١٠بنسبة  نقصان    /زيادة  أي  
درهم) في إجمالي مخصصات الخسائر  ٦١٬٨٨٧بواقع نقصان  /زيادة : ٢٠١٩درهم ( ٦٤٬٩٦٩بواقع نقصان  /زيادة الى 

   االئتمانية المتوقعة على االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وأرصدة البنوك والودائع الثابتة.
 
يتم االحتفاظ بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

  لفة في دول مجلس التعاون الخليجي. للشركة عبر أوراق مالية مخت
 

 ٢٠١٩  ٢٠٢٠ 
 درهم إماراتي   درهم إماراتي 
    

Aa٢٬٦٢٣٬٠٧٤  ٧٬٩٨٩٬١٢٠  ٣ 
A١٬٩٧٦٬٨٦٤-  ١

٢A  ١٣٬٥٣٩٬١٣٢٢٨٬٢٩٧٬٩٢٥
٣A  ٣٬٤٩٣٬١٦٠-
١Baa  ٣٬٩٧٥٬٥٤٠١٠٬٢٧٠٬٩٠١
٢Baa  ٤٬٤٩٢٬٠٦٢٨٬٧٨٣٬٩٩٢
٣Baa  ٧٬٧١٠٬١٦١-
١Ba  ٨٬٩٢٥٬١٨٧-
٢Ba  ١١٬٢٦٩٬٥١٥١٧٬٦٠٨٬٥٣٧
٣Ba  -٧٬٥٥٣٬٩٦٨
١B  ١١٬٤٦٧٬٧٠٧-

٨٤٥٤٤٬٤٤٬٨٤٦  غير مصنّف
 ٤٢٩٧٢٬٩٠٦٬   ٧٧٬١٦٠٬١٠٧ 

 
تعتبر جميع استثمارات ديون الشركة التي تم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ذات مخاطر ائتمانية 

  شهًرا.    ١٢منخفضة، وبالتالي فإن تكلفة انخفاض القيمة المعترف بها خالل العام تقتصر على الخسائر المتوقعة لمدة 
االئتمان في القيمة الدفترية للموجودات المالية المدرجة في البيانات المالية، يتمثل الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر 

    صافية من خسائر االنخفاض في القيمة.



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٧٠  

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

   مخاطر السيولة  ٣-٣١
 

مطلوباتها المالية في تاريخ  يقصد بمخاطر السيولة الصعوبات التي قد تواجه المنشأة في الوفاء بالتزاماتها المترتبة على 
االستحقاق. تضطلع اإلدارة بالمسؤولية المطلقة عن إدارة مخاطر السيولة حيث قامت اإلدارة بوضع إطار عمل مناسب إلدارة 
مخاطر السيولة وذلك من أجل إدارة متطلبات التمويل الخاصة بالشركة على المدى القصير والمتوسط والطويل. تدير الشركة  

سيولة عن طريق االحتفاظ باحتياطيات كافية من خالل مراقبة التدفقات النقدية المتوقعة والفعلية بشكل مستمر مخاطر ال
ومطابقة آجال استحقاق الموجودات والمطلوبات المالية لضمان توفر األموال للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالمطلوبات عند 

  استحقاقها.
 

الموجودات والمطلوبات المالية للشركة ومطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة  يلخص الجدول أدناه آجال استحقاق  
التأمين المحتفظ بها. تم عرض تحليل االستحقاق على أساس التدفقات النقدية غير المخصومة التعاقدية باستثناء مطلوبات 

على أساس التدفقات النقدية المتوقعة. لقد تم تحديد عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين المحتفظ بها والتي تم عرضها  
آجال االستحقاق التعاقدية لألدوات المالية على أساس الفترة المتبقية من تاريخ التقرير حتى تاريخ االستحقاق التعاقدي. تتم 

  متابعة آجال االستحقاق من قبل اإلدارة لضمان توفر السيولة الكافية.
 

   



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٧١  

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

  (تابع)مخاطر السيولة   ٣-٣١
 

سنوات ٥-١ أقل من سنة واحدة      سنوات  ٥أكثر من     المجموع      دون تاريخ استحقاق   

إماراتيدرهم  درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي      

                 ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

                 الموجودات المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 ٥٧٬٤٩٩٬٢٨٨ - ٢٣٬٧٩٠٬٠٣٤ ١٦٬٢١٤٬٥٦٨ ١٧٬٤٩٤٬٦٨٦  دين  -الشامل اآلخر 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 ١٥٬٤٠٧٬١٤١ ١٥٬٤٠٧٬١٤١ - - -  أسهم  -الشامل اآلخر 

 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ - - -  وديعة نظامية

 ١٥٧٬٣١١٬١١٩ - - - ١٥٧٬٣١١٬١١٩  ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

 ١٨١٬١٣٣٬١٥٤ - ٦٥٢٬٦٣٥ ٣٦٬٥٢٦٬٥٠٩ ١٤٣٬٩٥٤٬٠١٠  ودائع ثابتة

 ٢٩٬٦٨٢٬١٩١ - - - ٢٩٬٦٨٢٬١٩١    أرصدة بنكية ونقد

    ٨٩٣٤٥١٬٠٣٢٬ ٢٥٬٤٠٧٬١٤١ ٢٤٬٤٤٢٬٦٦٩ ٥٢٬٧٤١٬٠٧٧ ٣٤٨٬٤٤٢٬٠٠٦  

         
  المطلوبات المالية

     
 ٨٣,١١٩٬٠٤٤ - - - ٨٣,١١٩٬٠٤٤  ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

    ٨٣,١١٩٬٠٤٤ - - - ٨٣,١١٩٬٠٤٤ 
 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٧٢  

  تابع)(المخاطر المالية   ٣١
 

  (تابع)مخاطر السيولة   ٣-٣١
 

سنوات ٥ - ١ أقل من سنة واحدة          سنوات ٥أكثر من    المجموع 
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي         
 ٢٠٢٠                

                مطلوبات عقود التأمين

                 

٦٦٧٦٥٤٬ ٣٣٬٦١٤٬٣٣١ ٤٧٬٢٢٦٬٠١٣        مطالبات قائمة  ٠١١٨١٬٤٩٥٬  

٢٠٢٤٬ ٢٬٨٣٦٬٧٢٦     احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة   - ٩٢٨٢٬٨٤٠٬  

٦٢٥٤٢٢٬ ٢١٬٧٠٠٬١٢٧ ٣٠٬٤٨٧٬٣٠٨        مطالبات متكبدة غير معلنة  ٠٦٠٥٢٬٦١٠٬  

 ٢٤٬٠٨٩٬٤١٣ - ٢٤٬٠٨٩٬٤١٣ -        احتياطي المخاطر السارية
٩٠٢١٬٣٩٢٬ ٧١٬٥١٩٬٦٦٦ ١٠٠٬٤٨٠٬٦١٤        أقساط غير مكتسبة  ١٨٢١٧٣٬٣٩٣٬  

 ١٤٬٢٦٤٬٤٧٩ - ١٤٬٢٦٤٬٤٧٩ -        احتياطي حسابي
         ٢١٨١٦٥٬١٩٢٬ ١٨١٬٠٣٠٬٦٦١  ١٩٤٢٬٤٧٠٬  ٣٤٨٬٦٩٣٬٠٧٣ 
                

               موجودات عقود إعادة التأمين
)٣٣٬١٥٨٬٣٦٠(        مطالبات قائمة  )٢٤٬٦٠٠٬٢٤٨(  )٦٥٢٬٤٠٢(  )٥٨٬٤١١٬٠١٠(  

)١٥٬٣٤٧٬١٤٣(        مطالبات متكبدة غير معلنة  )١١٬٩٩٨٬٨١٤(  )٤٢٠٬١٩١(  )٢٧٬٧٦٦٬١٤٨(  

)٢١٬٠٤٩٬٩٦٧(        احتياطي المخاطر السارية  )٤٥٬٢٨٧(  - )٢١٬٠٩٥٬٢٥٤(  

)٥٧٬٢٨٧٬٧٣٠(        أقساط غير مكتسبة  )١٢٣٬٢٥٠(  - )٥٧٬٤١٠٬٩٨٠(  

)١٬٤٣٢٬٩٧١( -        احتياطي حسابي  - )١٬٤٣٢٬٩٧١(  
مجموع حصة شركات إعادة التأمين من عقود 

)١٢٦٬٨٤٣٬٢٠٠(      إعادة التأمين  (٣٨٬٢٠٠٬٥٧٠) )١٬٠٧٢٬٥٩٣(  (١٦٦٬١١٦,٣٦٣) 
 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٧٣  

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

  (تابع)مخاطر السيولة   ٣-٣١
 

سنوات ٥-١ أقل من سنة واحدة    المجموع      دون تاريخ استحقاقسنوات ٥أكثر من  
إماراتيدرهم درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي    درهم إماراتي 

              ٢٠١٩ديسمبر  ٣١
                

       الموجودات المالية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 ٧١٬٨٤٦٬٦١٣ - ٢٦٬٢٦٩٬٢٣٤ ٤٥٬٥٧٧٬٣٧٩ -  دين -الشامل اآلخر 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل  

 ٧١٣٬٥٥٦ ٧١٣٬٥٥٦ - - -  أسهم -الشامل اآلخر 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

 ٤٬٥٩٩٬٩٣٨ - - - ٤٬٥٩٩٬٩٣٨   الخسارة
 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ - - -  وديعة نظامية

 ٢٤١٬٣٤٤٬٣٤١ - - - ٢٤١٬٣٤٤٬٣٤١  ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
 ١٧٥٬٥٣٤٬٤٢٦ - ٦٥٢٬٦٥٣ ٦٣٬٢٨٤٬٩٠٦ ١١١٬٥٩٦٬٨٦٧  ودائع ثابتة

 ٢٧٬٦٥١٬٧٢١ - - - ٢٧٬٦٥١٬٧٢١   أرصدة بنكية ونقد
   ٥٣١٬٦٩٠٬٥٩٥ ١٠٬٧١٣٬٥٥٦ ٢٦٬٩٢١٬٨٨٧ ١٠٨٬٨٦٢٬٢٨٥ ٣٨٥٬١٩٢٬٨٦٧ 
       

      المطلوبات المالية
 ١١٩٬٧٢٩٬٨٤٩ - - - ١١٩٬٧٢٩٬٨٤٩  ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

   ١١٩٬٧٢٩٬٨٤٩ - - - ١١٩٬٧٢٩٬٨٤٩ 
 

    



  الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع شركة رأس
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٧٤  

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

  (تابع)مخاطر السيولة   ٣-٣١
 

                           

سنوات ٥ - ١أقل من سنة واحدة              ٢٠١٩  سنوات ٥أكثر من     المجموع 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي               

                      مطلوبات عقود التأمين

 ١٠٥٬٢٨٥٬٣٨٣ ٨٤٥٬٧٧٩ ٤٣٬٤٢٧٬١٧١ ٦١٬٠١٢٬٤٣٣              مطالبات قائمة

 ٢٬٣٠٣٬٩٩٨ ١٨٬٥٠٩ ٩٥٠٬٣٣٢ ١٬٣٣٥٬١٥٧           احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 

 ٦٩٬٢٨٤٬٧٤٧ ٥٥٦٬٥٧٩ ٢٨٬٥٧٧٬٩٥١ ٤٠٬١٥٠٬٢١٧              مطالبات متكبدة غير معلنة

١٧٧٬٧٨١٣٢٬              احتياطي المخاطر السارية  ٣٢,٨٣٩,٨٩١ - ٥٨٬٧١٤ 
١٦٧٬٨٣٦٬٢٤٩              أقساط غير مكتسبة  ٢٥٠,٢٨٣,٦٤٨ - ٤٤٧٬٤٨١ 

 ١٠٬٢٩٩٬٦٥٣ - ١٠٬٢٩٩٬٦٥٣ -              احتياطي حسابي
               ٤٧٠٬٢٩٧٬٣٢٠ ١٬٤٢٠٬٨٦٧ ٨٣٬٧٦١٬٣٠٢ ٣٨٥٬١١٥٬١٥١ 
                       

                      موجودات عقود إعادة التأمين

) ٤٢٬٦٢١٬٠٨٩(              مطالبات قائمة  )٢٧٬٣١٠٬١٧٣ (  )٦٬٨٥٩ (  )٦٩٬٩٣٨٬١٢١ (  

) ٢٤٬٤٠٧٬٣٣٦(              مطالبات متكبدة غير معلنة  )١٥٬٦٣٩٬٤٠٧ (  )٣٬٩٢٨ (  )٤٠٬٠٥٠٬٦٧١ (  

) ٢٦٬٣٨١٬٣٤٦(              احتياطي المخاطر السارية  )٣٣٬٠٢٥ (  - )٢٦٬٤١٤٬٣٧١ (  

) ٧٨٬٥٣٥٬٧٣٤(              أقساط غير مكتسبة  )٩٨٬٣١٤ (  - )٧٨٬٦٣٤٬٠٤٨ (  

)١٬١١٩٬٤٠٤( -              احتياطي حسابي  - )١٬١١٩٬٤٠٤(  
                   

)١٧١٬٩٤٥٬٥٠٥(           مجموع حصة شركات إعادة التأمين من عقود إعادة التأمين  )٤٤٬٢٠٠٬٣٢٣ (  )١٠٬٧٨٧ (  )٢١٦٬١٥٦٬٦١٥(  



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٧٥  

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

  مخاطر التشغيل  ٤-٣١
 

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة الناجمة عن تعطل األنظمة أو الخطأ البشري أو الغش واالحتيال أو األحداث الخارجية.  
وظيفتها، يمكن لمخاطر التشغيل أن تسبب ضرراً لسمعة الشركة أو أن يكون لها  عندما تفشل الضوابط الرقابية في أداء 

تداعيات قانونية أو تنظيمية أو أن تؤدي إلى خسارة مالية. ال تتوقع الشركة القضاء على جميع مخاطر التشغيل، ولكن قد  
ي لها. تشمل الضوابط الرقابية الفصل  تستطيع إدارة هذه المخاطر من خالل آليات الرقابة ورصد المخاطر المحتملة والتصد

  الفعّال بين الواجبات، وإجراءات منح حق الوصول والتفويض والتسوية، وآليات تثقيف الموظفين وتقييمهم.
 

  معلومات القطاعات  ٣٢
 

واحدًا والتأمين  تعمل الشركة من خالل قطاعي أعمال أساسيين هما: التأمين على الحياة والتأمين الصحي باعتبارهما قطاًعا 
   على المركبات والتأمين العام باعتبارهما القطاع اآلخر.

 
تعتبر هذه القطاعات هي األساس الذي تقوم الشركة بموجبه بإبالغ معلومات عن قطاعاتها األساسية إلى الرئيس التنفيذي. 

تمارس أي نشاط خارج دولة اإلمارات العربية  يتمثل إجمالي األقساط المكتتبة في إجمالي إيرادات عقود التأمين. إن الشركة ال  
  المتحدة وال توجد معامالت بين قطاعات األعمال.

 
  فيما يلي تحليل بيان األرباح أو الخسائر للشركة المصنّف حسب القطاعات الرئيسية:

                ٢٠٢٠  

  
التأمين على الحياة  

  والتأمين الصحي 
التأمين على المركبات  

 والتأمين العام 
 المجموع  

 درهم إماراتي   درهم إماراتي   درهم إماراتي   
       

 ٤٩١٬٨٠٣٬٢١٥  ١٤٠٬٦٣٦٬٠٨٢  ٣٥١٬١٦٧٬١٣٣   إجمالي األقساط المكتتبة
 ٣٦١٬٠٠٤٬٨٨٨  ٥٨٬٠٨٧٬١٢٨  ٣٠٢٬٩١٧٬٧٦٠   المكتسبة صافي إيرادات أقساط التأمين

       
) ٢٢٣٬٤٩٢٬٣٠٣(   صافي المطالبات المسددة    )٢٠٬١٩٥٬٤٥٠ (   )٢٤٣٬٦٨٧٬٧٥٣ (  

ومصاريف    صافي التغير في المطالبات القائمة
تسوية الخسائر غير الموزعة واالحتياطيات  

ومخصصات المطالبات المتكبدة غير الحسابية 
) ٣٬١٠٩٬٤٤١(  ١٥٬٥٧٤٬٦٧٧   المعلنة  

  
 
 

١٢٬٤٦٥٬٢٣٦ 
) ٢٠٧٬٩١٧٬٦٢٦(   صافي المطالبات المتكبدة    )٢٣٬٣٠٤٬٨٩١ (   )٢٣١٬٢٢٢٬٥١٧ (  

       
 ٢٠٬٨٠٤٬١٩٤  ١٥٬٣٠١٬٩٩٣  ٥٬٥٠٢٬٢٠١   عموالت مكتسبة 
) ٦٤٬٤٢٨٬٨٧٦(   عموالت مدفوعة    )١٧٬٣٥٨٬٨٥١ (   )٨١٬٧٨٧٬٧٢٧ (  

) ٥٨٬٩٢٦٬٦٧٥(   صافي العموالت المتكبدة    )٢٬٠٥٦٬٨٥٨ (   )٦٠٬٩٨٣٬٥٣٣ (  
       

 ٦٨٬٧٩٨٬٨٣٨  ٣٢٬٧٢٥٬٣٧٩  ٣٦٬٠٧٣٬٤٥٩   االكتتاب إجمالي إيرادات 
) ٣٠٬١١٢٬٨٩٨(   مصاريف عمومية وإدارية    )٢١٬٩٥٩٬٥٥٧ (   )٥٢٬٠٧٢٬٤٥٥ (  

) ١٠٬٨٩٧٬٧٠٩(   مخصص االنخفاض في القيمة    )٥٬٢٨٤٬٠٥٦ (   )١٦٬١٨١٬٧٦٥ (  
) ٤٬٩٣٧٬١٤٨(   ربح االكتتاب / (خسارة)   صافي   ٥٤٤٬٦١٨  ٥٬٤٨١٬٧٦٦ 

 ١٥٬٤١٨٬٨٣٠  ١٢٬٣٥٠٬٧٣٠  ٣٬٠٦٨٬١٠٠   استثمارات إيرادات من 
) ١٬٣٣٩٬٢٦٦(   مصاريف أخرى    )١٬١٤٨٬٧٢١ (   )٢٬٤٨٧٬٩٨٧ (  

) ٣٬٢٠٨٬٣١٤(   ربح السنة / (خسارة)     ١٣٬٤٧٥٬٤٦١  ١٦٬٦٨٣٬٧٧٥ 

 
 
 
 
 
 
 



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٧٦  

  (تابع) معلومات القطاعات   ٣٢
 

                  ٢٠١٩  

  
التأمين على الحياة  

  والتأمين الصحي 
التأمين على المركبات  

 والتأمين العام 
 المجموع 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي   درهم إماراتي   
      

 ٦١٤٬٩٦٥٬٥٥٠ ١٣٠٬٠١٠٬٧٠٤  ٤٨٤٬٩٥٤٬٨٤٦   إجمالي األقساط المكتتبة
 ٣٤٨٬٣٠٧٬٤٠٤ ٤٩٬١٦٧٬١١١  ٢٩٩٬١٤٠٬٢٩٣   المكتسبة صافي إيرادات أقساط التأمين

      
)٢٤٥٬٢٩٣٬٢٥٨(   المطالبات المسددة صافي    )١٤٬٠٨٣٬١٠١(  )٢٥٩٬٣٧٦٬٣٥٩(  

  ومصاريف تسوية الخسائر   صافي التغير في المطالبات القائمة
)٢٠٬٢٧١٬٢٥٨(   ومخصصات المطالبات المتكبدة غير المعلنةغير الموزعة      ٤٬٣٣٧٬٩٧٧ 

 
)١٥٬٩٣٣٬٢٨١(  

 (٢٧٥٬٣٠٩٬٦٤٠) (٩٬٧٤٥٬١٢٤)  (٢٦٥٬٥٦٤٬٥١٦)   صافي المطالبات المتكبدة 
 ٢٢٬٢٦٩٬٠٩٥ ١٣٬٠٦٧٬٨٤٨  ٩٬٢٠١٬٢٤٧   عموالت مكتسبة 
)٣٦٬٤٤٤٬٦٢٦(   عموالت مدفوعة    )١٥٬٥٠١٬٦٨٣(  )٥١٬٩٤٦٬٣٠٩(  

)٢٧٬٢٤٣٬٣٧٩(   صافي العموالت المتكبدة    )٢٬٤٣٣٬٨٣٥(  )٢٩٬٦٧٧٬٢١٤(  
      

 ٤٣٬٣٢٠٬٥٥٠ ٣٦٬٩٨٨٬١٥٢  ٦٬٣٣٢٬٣٩٨   إجمالي إيرادات االكتتاب 
)٢٧٬٥٣٣٬٠٩٢(   مصاريف عمومية وإدارية    )١٧٬١٠٥٬٦٩٣(  )٤٤٬٦٣٨٬٧٨٥(  

)١٬٠٨٢٬٢٥٢(   مخصص االنخفاض في القيمة    )٤٣٤٬٣٣١(  )١٬٥١٦٬٥٨٣(  
)٢٢٬٢٨٢٬٩٤٦(   صافي (خسارة) / ربح االكتتاب    ٢٬٨٣٤٬٨١٨( ١٩٬٤٤٨٬١٢٨(  

      
 ١٠٬٩٠٦٬٨٨٦ ٧٬٢٧٢٬٢٢٧  ٣٬٦٣٤٬٦٥٩   استثمارات إيرادات من 

)٢٬٧٩٨٬٦٧٥(   مصاريف أخرى    )١٬٧٣٨٬٧٥٤(  )٤٬٥٣٧٬٤٢٩(  
)٢١٬٤٤٦٬٩٦٢(   (خسارة) / ربح السنة    ٣٬٥٣٤٬٦٣٩ ٢٤٬٩٨١٬٦٠١ 

 
  فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات وحقوق ملكية الشركة المصنفة حسب القطاعات:

 

                    
  ٢٠٢٠  

  
التأمين على الحياة والتأمين  

  الصحي 
التأمين على المركبات  

 والتأمين العام 
 المجموع 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي   درهم إماراتي   
٨٥٨٤٬٥٦٢٨٨٬   مجموع الموجودات    ٠٣٧٩٬٣٣٣٨٨٬  ٦٧٦٬٩٠٣٬٨٩٥ 

٨٢٣٬٨٥٥٢٬   مجموع حقوق الملكية    ١٩٥٬٢٢٠٢٠٠٬  ٢٠٣٬٠٧٦٬٠١٨ 
٨٤٢٬١١٨٬١٨٨  ٢٨٥٬٧٠٩٬٠٣٥   المطلوبات مجموع   ٤٧٣٬٨٢٧٬٨٧٧ 

 
                    

  ٢٠١٩  

  
التأمين على الحياة والتأمين  

  الصحي 
 التأمين على المركبات 

والتأمين العام    
 المجموع 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي   درهم إماراتي   
      

 ٨٢٣٬٧٤٣٬٠٩٩ ٣٧٧٬٤٤٦٬٠٤٠  ٤٤٦٬٢٩٧٬٠٥٩   مجموع الموجودات 
 ١٩٠٬١٦٦٬٦٥١ ١٨٤٬١٠٢٬٥١٨  ٦٬٠٦٤٬١٣٣   مجموع حقوق الملكية 

 ٦٣٣٬٥٧٦٬٤٤٨ ١٩٣٬٣٤٣٬٥٢٢  ٤٤٠٬٢٣٢٬٩٢٦   مجموع المطلوبات 
    



  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
 

  (تابع) ٢٠٢٠ديسمبر   ٣١إيضاحات حول البيانات المالية للسنة المنتهية في  
 

٧٧  

 

  توزيعات األرباح ومكافآت مجلس اإلدارة  ٣٣
 

إماراتي للسنة المنتهية فيمليون درهم  ٩٫٧٠٢فلس للسهم الواحد بقيمة  ٨اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح نقدية بقيمة   
، وافق المساهمون على منحة  ٢٠٢٠مارس  ٣١(في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١  

). عالوة على ذلك ، يقترح مجلس اإلدارة مكافأة٢٠١٩مليون درهم إماراتي لعام  ٥٫٧٧٥٪ بقيمة ٥حصص بنسبة   
). تخضع توزيعات األرباح٢٠١٩مليون درهم لعام  ٠٫٣٥(  ٢٠٢٠يون درهم لعام مل ١٫٣٥أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ   

 .المقترحة أعاله لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية السنوي ولم يتم تضمينها كالتزام في البيانات المالية
 
 

  والوضع االقتصادي الحالي ١٩- كوفيد  ٣٤
 

)، فقد شهدنا عدم اليقين في االقتصاد الكلي في جميع قطاعات االقتصاد ١٩-المستجد (كوفيدنتيجة لتفشي فيروس كورونا 
بسبب سعر النفط والطلب عليه، وانخفاض النشاط االقتصادي، وتعطيل سالسل التوريد العالمية، والتأجيل المحتمل ألحداث 

مى "الوضع الطبيعي الجديد" في دولة اإلمارات واسعة النطاق. وعلى الرغم من رفع اإلغالقات ومواصلة األنشطة تحت مس
على االقتصاد بشكل موثوق. وتماشيًا مع اتجاهات  ١٩-العربية المتحدة، فإنه من غير الممكن قياس األثر الكامل لكوفيد

دفقات النقدية السوق، تتوقع اإلدارة أنه من الممكن أن يؤثر عدم التيقن من بيئة االقتصاد الكلي المستقبلية على األرباح والت
واألوضاع المالية الخاصة بالشركة باإلضافة إلى تلك الخاصة بأطرافنا المقابلة. تقوم الشركة بمراقبة هذه المقاييس بشكل 

  منتظم وسوف تواجه أي تهديدات يتم تحديدها.
 

. بلغ صافي ١٩-يتعلق بكوفيد  مطالبات طبية تم اإلبالغ عنها فيما  ١٬٠٠٥كما في تاريخ بيان المركز المالي، كان لدى الشركة  
مليون درهم. وكما في تاريخ بيان المركز المالي، تم إبالغ الشركة بوجود مطالبتين  ٦٫٩٣تعرض هذه المطالبات الطبية 

. ويعد التأثير على  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١متعلقتين بتوقف األعمال، وكانتا غير جوهريتين بالنسبة للبيانات المالية للسنة المنتهية 
مين على الحياة غير جوهري في هذه المرحلة. وتراقب الشركة عن كثب تجربة الخسارة وتعمل على تعديل االحتياطيات التأ

  الفنية عند االقتضاء.
 

قامت اإلدارة بزيادة تركيزها على إدارة تدفقاتها النقدية وتحصيل الذمم المدينة القائمة. وينعكس ذلك بالتحسن في أعمار الذمم 
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١مقارنة بتاريخ  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يوماً كما في  ٣٦٥الشرائح أقل من  المدينة في 

 
تواصل الشركة أعمالها وخطط العمل عن بعد، وتستمر بتقديم الخدمات للعمالء ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المعتمدة. 

الجهات التنظيمية على مركز السيولة إضافة  إضافة إلى ذلك، تستمر الشركة بمراقبة مركز سيولتها بشكل منتظم. ويتم إطالع  
إلى المقاييس األخرى بشكل منتظم كجزء من التزامات الشركة بتقديم التقارير. حصلت اإلدارة على تقييمات مستقلة 

  ولم يتم تسجيل أي مؤشر على انخفاض القيمة. ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لالستثمارات العقارية كما في 
 

  األحداث الالحقة  ٣٥
 

تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في البيانات لم  
  المالية. 

  
  اعتماد البيانات المالية  ٣٦

 
. ويحق ألعضاء مجلس اإلدارة ٢٠٢١ فبراير ١١اعتمد مجلس اإلدارة هذه البيانات المالية ووافق على إصدارها بتاريخ 

  تعديل وإعادة إصدار البيانات المالية.

  


