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٣

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

   األرباح أو الخسائر بيان
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  إيضاح  
        

  ٢١٠٫٣٦٢٫٩٠٠  ٢٥٠٫٦٢٩٫٦٧٥  ٢٤   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
        

  )٨٩٫١٠٢٫٤٧٥(  )٩٣٫٨٢١٫٤٥٤(    إعادة التأمين المتنازل عنه 
    -----------------  -------- ---------  

  ١٢١٫٢٦٠٫٤٢٥  ١٥٦٫٨٠٨٫٢٢١      ساط التأمينأقصافي 

        
  )١٠٫٦٤٢٫٧٥٩(  )١٤٫٤٦١٫٢٣٣(  ١-١٤  غير المكتسبة  أقساط التأمينصافي التغير في 

    ----------------  ----------------  
  ١١٠٫٦١٧٫٦٦٦  ١٤٢٫٣٤٦٫٩٨٨    ي أقساط التأمين المكتسبة فصا
        

  ٧٫٨٣٦٫٦٥٠  ٨٫٦٠٣٫٣١٧    عموالت إعادة التأمين المكتسبة
     -----------------  -----------------  

  ١١٨٫٤٥٤٫٣١٦  ١٥٠٫٩٥٠٫٣٠٥    إجمالي إيرادات التأمين
     -----------------  -----------------  
        

  )٩٣٫٠٩٩٫٥١١(  )١٢٤٫٤١٨٫٩٣٢(  ١-١٤  المدفوعةإجمالي المطالبات 
        

  ٢٧٫٢٩٣٫٢٥١  ٤٠٫١٧٦٫٥٥٩  ١-١٤  المدفوعةحصة إعادة التأمين في المطالبات 
    ----------------  ----------------  

  )٦٥٫٨٠٦٫٢٦٠(  )٨٤٫٢٤٢٫٣٧٣(    المدفوعةصافي العموالت 
        

  ٤٫٤٢٠٫١٣٦  ٢٫٠٩٢٫٤٢٥    التغير في مخصص المطالبات القائمة
    ----------------  -----------------  

  )٦١٫٣٨٦٫١٢٤(  )٨٢٫١٤٩٫٩٤٨(  ١-١٤  صافي المطالبات المتكبدة
        

  )١٠٫٣٤٩٫٣١٣(  )١٧٫٥٩٤٫٠٦٣(    العموالت المدفوعة
        

  )١٤٫٨٣٣٫٦٥٠(  )١٩٫٧١٤٫٣٩٠(  ٢١  المتعلقة بأنشطة التأمينالمصروفات العمومية واإلدارية 
    ------------------  -----------------  

  )٨٦٫٥٦٩٫٠٨٧(  )١١٩٫٤٥٨٫٤٠١(    صافي مصروفات التأمين
        

  ٣١٫٨٨٥٫٢٢٩  ٣١٫٤٩١٫٩٠٤  ٢٤  أرباح التأمين
        

  ٥٫٥٦٩٫٠٢٨  ٧٫٩٣٤٫٣١١  ٢٠  صافي اإليرادات من االستثمارات
        

  )٤٫٣٨٥٫٣٨٤(  ١٫٦٨٨٫٩٢٥  ١٠  الحصة في أرباح/ (خسائر) شركة زميلة 
        

  )٤٫٩٤٤٫٥٥٠(  )٦٫٥٧١٫٤٦٤(  ٢١  المصروفات العمومية واإلدارية غير المخصصة
    ---------------   ---------------  

  ٢٨٫١٢٤٫٣٢٣  ٣٤٫٥٤٣٫٦٧٦    أرباح السنة
  ========  ========  

        
  ٠٫٢٨  ٠٫٣٥  ٢٥  ربحية السھم

    ====  ====  
  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٢ إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
  .١ ةالمستقلين مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات



 ٤ 

  س الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.شركة رأ
  

  بيان الدخل الشامل 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

          
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  
      

  ٢٨٫١٢٤٫٣٢٣  ٣٤٫٥٤٣٫٦٧٦  السنة أرباح
      

      اإليرادات الشاملة األخرى 
     

      الخسائرالحقاً ضمن األرباح أوالبنود التي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفھا 
      

 لألوراق المالية المتاحة للبيع صافي التغير في القيمة العادلة
  

١٫٠٦٦٫١٥٥  ١٠٫٣٧٣٫٩٥٩  

  )٥٣٣٫٧٠٦(  )٥٥٫٢٠٠(  صافي القيمة المحولة إلى األرباح أو الخسائر لألوراق المالية المتاحة للبيع
     

  ٥٨٫٥٩١  ٢٫٧٩٣٫٠١٥  الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى لشركة زميلة
  --------------  ----------  

  ٥٩١٫٠٤٠  ١٣٫١١١٫٧٧٤  اإليرادات الشاملة األخرى للسنةإجمالي 
  --------------   ---------------  

  ٢٨٫٧١٥٫٣٦٣  ٤٧٫٦٥٥٫٤٥٠  الشاملة للسنة  ت إجمالي اإليرادا
  ========  ========  

    
   يتجزأ من ھذه البيانات المالية.جزءاً ال ٤٢ إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
  .١ة المستقلين مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات



 ٥ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

   التغيرات في حقوق المساھمينبيان 
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  المنسوبة إلى حاملي أسھم الشركة  

  االحتياطي الخاص  ي االحتياطي القانون  رأس المال  
احتياطي القيمة 

  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  العادلة
  درھم   درھم   درھم   درھم  درھم  درھم   
              

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

              للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٢٨٫١٢٤٫٣٢٣  ٢٨٫١٢٤٫٣٢٣  -  -  -  -  السنةأرباح 

              للسنة اإليرادات الشاملة األخرى
لألوراق صافي التغير في القيمة العادلة 

  ١٫٠٦٦٫١٥٥  -  ١٫٠٦٦٫١٥٥  -  -  -  المتاحة للبيع المالية
صافي القيمة المعاد تصنيفھا إلى األرباح 
  )٥٣٣٫٧٠٦(  -  )٥٣٣٫٧٠٦(  -  -  -  أو الخسائر لألوراق المالية المتاحة للبيع

اإليرادات الشاملة األخرى  فيالحصة 
  ٥٨٫٥٩١  -  ٥٨٫٥٩١  -  -  -  لشركة زميلة

   ------------ ---   ------------- --  ------ ---------   -----------  ----- ----------   -----------  
  ٥٩١٫٠٤٠  -  ٥٩١٫٠٤٠  -  -  -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 

   ------------- --  ------------ ---  ------- --------   -----------   ---------------  ------------ --  
  ٢٨٫٧١٥٫٣٦٣  ٢٨٫١٢٤٫٣٢٣  ٥٩١٫٠٤٠  -  -  -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

   ---------------   ---------------   ---------------   -----------   ---------------  -------- ------  
  مسجلة المالكين، الالمعامالت مع 

            مباشرًة ضمن حقوق الملكية
(إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١٫١٤٠٫٠٠٠(  )١٫١٤٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  )١٩(  
  -  )٢٫٨١٢٫٤٣٢(  -  -  ٢٫٨١٢٫٤٣٢  -  المحول إلى االحتياطي القانوني

  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  )١٨توزيعات األرباح (إيضاح 
  ------------- ---  ---------- -----  ------ ----------  -------------   ----------------   ----------------  

  ١٩١٫٨٦٠٫٤٠٧  ٣٤٫٧٢٦٫٣٦١  ٤٫٥١٤٫٨٣٦  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٢٫٦١٩٫٢١٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٢ ديسمبر٣١كما في
  =========  ========  =========  =======  =========  =========  
              

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

              للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
              

  ٣٤٫٥٤٣٫٦٧٦  ٣٤٫٥٤٣٫٦٧٦  -  -  -  -  السنةأرباح 
              للسنة اإليرادات الشاملة األخرى

لألوراق صافي التغير في القيمة العادلة 
  ١٠٫٣٧٣٫٩٥٩  -  ١٠٫٣٧٣٫٩٥٩  -  -  -  للبيع المتاحة المالية

صافي القيمة المعاد تصنيفھا إلى األرباح 
  )٥٥٫٢٠٠(  -  )٥٥٫٢٠٠(  -  -  -  أو الخسائر لألوراق المالية المتاحة للبيع

اإليرادات الشاملة األخرى  فيالحصة 
  ٢٫٧٩٣٫٠١٥  -  ٢٫٧٩٣٫٠١٥  -  -  -  لشركة زميلة

  ------- ----------   ----------------   ----------------  ----------- ---  -------- -------  --------- ------  
  ١٣٫١١١٫٧٧٤  -  ١٣٫١١١٫٧٧٤  -  -  -  للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 

  ------ -----------   ----------------   ----------------  ---------- ----  --------- ------   --------------  
  ٤٧٫٦٥٥٫٤٥٠  ٣٤٫٥٤٣٫٦٧٦  ١٣٫١١١٫٧٧٤  -  -  -  للسنةلة إجمالي اإليرادات الشام

  ----------------- ----------------  ----------------   --------------  ---------- -----  ------ --------  
  المالكين، المسجلة المعامالت مع 

            مباشرًة ضمن حقوق الملكية
(إيضاح  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

١٫٣٠٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  )١٩(  
  -  )٣٫٤٥٤٫٣٦٨(  -  -  ٣٫٤٥٤٫٣٦٨  -  المحول إلى االحتياطي 

  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  )١٨توزيعات األرباح (إيضاح 
  -------- ---------  ------------ ----  ------------- ---  ----------- ----   ------------ ----  ------------- ----  

  ٢٢٣٫٢١٥٫٨٥٧  ٤٩٫٥١٥٫٦٦٩  ١٧٫٦٢٦٫٦١٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٣ ديسمبر ٣١كما في 
  =========  =========  =========  =========  =========  ==========  

    
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٢ إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
.١ة المستقلين مدرج على الصفح اباتإن تقرير مدققي الحس



 ٦ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

  بيان التدفقات النقدية
    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
   ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  اإليضاح  
       

        النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات
  ٢٨٫١٢٤٫٣٢٣  ٣٤٫٥٤٣٫٦٧٦    السنة أرباح

        لـ:تسويات 
  ٤٫٣٨٥٫٣٨٤  )١٫٦٨٨٫٩٢٥(    شركة زميلة )/ خسائرأرباح( فيحصة ال

  ٣٢٨٫٣٣٠  ٦٢٦٫٩٤٠    استھالك الممتلكات والمعدات
  ١٩٤٫٧٦٥  ٢١٢٫٩٥٢    استھالك عقارات استثمارية

  ٨٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٤٠٫٠٠٠    مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
  ٩٢٧٫٨٠٤  ٧٩٫٣٥٨    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  )٣٠١٫٥٨٩(  )١٫٢٧٢٫٣٨٤(    العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لمحققة من موجودات مالية بالقيمةاألرباح غير ا
  ٥٣٣٫٧٠٧  ٥٥٫٢٠٠    خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

  )١٩٩٫٠٨١(  )٢٢٨٫٢٩٧(    اإليرادات من العقارات االستثمارية
  )٤٫٤٨٣٫٣٤٧(  )٤٫٣٩٥٫٥٥٦(    إيرادات الفائدة

  )٤١٥٫٧٩٣(  )٦٢٥٫٦٣٠(    إيرادات توزيعات األرباح
  -  )٣٤٫٠١٥(    األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات

    -- -- ----- --------   ------ -- - --------  
    ٢٩٫٨٩٤٫٥٠٣  ٣١٫٧١٣٫٣١٩  
        

  )٢٤٫٥٦٢٫٧٤٣(  ٥٫٥٤٨٫٣١٠    التغير في موجودات عقود إعادة التأمين
  ٣٠٫٧٨٥٫٣٦٦  ٦٫٨٢٠٫٤٩٨    التأمين التغير في مطلوبات عقود

  )٤٤٫٢١٦(  )١٧٫٦٨٥٫١٦٤(    التغير في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ٦٫٢٢٥٫٩٠٤  ١٤٫٩٤٨٫٥٩١    التغير في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  )٤٧٫٦٥٤(  )١٫٩٢٩٫٤٨٧(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين
    -- -- ----- --------   ------ -- --------  

  ٤٢٫٢٥١٫١٦٠  ٣٩٫٤١٦٫٠٦٧  صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
    -- -- ----- --------   ------ - ---------  

       التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٨٠٤٫٥٩٠(  )٢٫١١٠٫٥٨٦(    شراء ممتلكات ومعدات

  -  )١٫٣٦٧٫٦٦٦(   ةاستثماري اتشراء عقار
  -  ٢١٨٫٨٦٨    متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعداتال

  ١٩٩٫٠٨١  ٢٢٨٫٢٩٧   اإليرادات من العقارات االستثمارية
  ٣٫٤١٧٫٠١٧  ٣٫٨٦١٫٤١١   الفائدة المستلمة

  ٤١٥٫٧٩٣  ٦٢٥٫٦٣٠   توزيعات األرباح المستلمة
  )١٣٫٩٤٦٫٧٨٢(  ٦٨٫١٩٢٫٢٧٤   أشھر استحقاق أكثر من ثالثة في الودائع الثابتة لدى بنوك ذات فترات )الزيادة(النقص/ 

   -- -- ----- --------   ------ -- - --------  
  )١٠٫٧١٩٫٤٨١(  ٦٩٫٦٤٨٫٢٢٨   (المستخدم في) األنشطة االستثمارية/ صافي النقد الناتج من

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

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٤٫٠٣٠٫٥٨١(  )١٥٫٥٥٥٫٨٤٤(    لمدفوعةتوزيعات األرباح ا

  )١٫١٤٠٫٠٠٠(  )١٫١٤٠٫٠٠٠(    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
     ---------- --------   ------ -- - --------  

  )١٥٫١٧٠٫٥٨١(  )١٦٫٦٩٥٫٨٤٤(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
  ------- --- --------   ------ -- - --------  
       

  ١٦٫٣٦١٫٠٩٨  ٩٢٫٣٦٨٫٤٥١   الزيادة في النقد وما يعادلهصافي
        

  ٣٣٫١١٧٫٩٤٣  ٤٩٫٤٧٩٫٠٤١    السنةالنقد وما يعادله في بداية 
   ------- -- ----------   ------ -- - --------  

  ٤٩٫٤٧٩٫٠٤١  ١٤١٫٨٤٧٫٤٩٢  ١٣  السنةالنقد وما يعادله في نھاية 
    ==========  =========  
  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٢إلى   ٧مدرجة على الصفحات من شكل اإليضاحات التُ 

  
.١ ةابات المستقلين مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحس



 ٧ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

  إيضاحات 
   (تشكل جزءاً من البيانات المالية)

    
    معلومات حول الشركة  ١
  

في إمارة تم إنشائھا وتأسيسھا رأس الخيمة ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة  –وطنية للتأمين ش.م.ع. إن شركة رأس الخيمة ال
 ١٠والذي تم تعديله بالمرسوم األميري رقم  ١٩٧٤ديسمبر  ١٥الصادر بتاريخ  ٢٠رأس الخيمة بموجب المرسوم األميري رقم 

من قبل صاحب السمو الشيخ صقر بن  ١٩٩٧بريل ا ٥صادر بتاريخ ال ٣األميري رقم  والمرسوم ١٩٨٥ديسمبر  ٧الصادر بتاريخ 
) لسنة ٦محمد القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة. تخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

دى ھيئة التأمين بدولة اإلمارات بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمالھا. تم تسجيل الشركة في سجل شركات التأمين ل ٢٠٠٧
  ، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. ٥٠٦. إن عنوان المكتب المسجل للشركة ھو ص.ب. ٧العربية المتحدة تحت رقم 

  
األموال. وتكوين  االدخارالتأمين بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين على  ممارسة كافة أنواعفي يتمثل النشاط الرئيسي للشركة 

   دبي وأبوظبي.في من خالل مكتبھا الرئيسي القائم في رأس الخيمة، فضالً عن مكاتب الفرع  أنشطتھاتزاول الشركة 
  

  أساس اإلعداد  ٢
  
  بيان التوافق   أ)

  

ً لمعايير التقارير المالية الدولية البيانات المالية تم إعداد ھذه    متطلبات ة، كما تلتزم بالصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدوليوفقا
  قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلة. 

  
  التغيرات في السياسة المحاسبية  ب) 

  

ن قامت الشركة بتطبيق المعايير الجديدة التالية والتعديالت على المعايير، بما في ذلك أية تعديالت الحقة على معايير أخرى، اعتباراً م  
  . ٢٠١٣يناير  ١في تاريخ التطبيق األولي 

  

  .اإلفصاح عن الحصص في الشركات األخرى  –من معايير التقارير المالية الدولية  ١٢ رقم المعيار  )١
  .قياس القيمة العادلة –من معايير التقارير المالية الدولية  ١٣المعيار رقم   )٢
  .لشاملة األخرىعرض بنود اإليرادات ا – ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   )٣
  مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية. – من معايير التقارير المالية الدولية) ٧(تعديالت على المعيار اإلفصاحات   )٤
 ). ٢٠١١تعويضات الموظفين (  – ١٩المعيار المحاسبي الدولي رقم   )٥
  
  .فصاح عن الحصص في الشركات األخرىاإل  –من معايير التقارير المالية الدولية  ١٢ رقم المعيار  )١
  

كافة أشكال الحصص في الشركات األخرى، بما ب فيما يتعلقمتطلبات اإلفصاح  من معايير التقارير المالية الدولية ١٢ُيقدم المعيار رقم   
  في ذلك الترتيبات المشتركة، والشركات الزميلة، والشركات المھيكلة.

  
  .قياس القيمة العادلة –ارير المالية الدولية من معايير التق ١٣المعيار رقم   )٢
 

جديد للقيمة العادلة كما ھو التعريف الالشركة بتطبيق  تقوم، من معايير التقارير المالية الدولية ١٣ رقم لمعياراالنتقالية ل لألحكامطبقاً   
قامت  الشركة، إال أن الشركةومطلوبات  موجودات ات. لم يكن لھذا التغيير تأثير ھام على قياسفصاعداً ) ح(٣مبين في اإليضاح 

. لم يتم إدراج متطلبات من معايير التقارير المالية الدولية ١٣ رقم معياربإدراج إفصاحات جديدة في البيانات المالية كما يتطلب ال
إلفصاحات قبل تاريخ التطبيق ، إلى المدى الذي تطلبت فيه معايير أخرى تلك االشركةاإلفصاح الجديدة في المعلومات المقارنة. إال أن 

  معايير التقارير المالية الدولية، قامت بتقديم اإلفصاحات المقارنة ذات الصلة بموجب تلك المعايير.من  ١٣ رقم الفعلي للمعيار
  
  .عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى – ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم   )٣
  

، قامت الشركة بتعديل عرض بنود اإليرادات الشاملة األخرى في بيان الدخل ١عيار المحاسبي الدولي رقم نتيجة للتعديالت على الم  
الشامل لعرض البنود التي سوف تتم إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر في المستقبل بصورة منفصلة عن تلك البنود التي لن تتم 

  المقارنة على نفس األساس. إعادة تصنيفھا. وقد تمت إعادة عرض معلومات 
  
  مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية. – من معايير التقارير المالية الدولية) ٧(تعديالت على المعيار اإلفصاحات   )٤

 

 ت المالية"المالية والمطلوبا مقاصة الموجودات –من معايير التقارير المالية الدولية "اإلفصاحات  ٧ قمرر التعديالت على المعيا  
البيانات المالية من  مإفصاحات إضافية لتمكن مستخد ، والتي تتطلبمن معايير التقارير المالية الدولية) ٧ رقم تعديالت على المعيارال(

الموجودات إجراء المقاصة، وتتعلق تلك الحقوق ب في الحقوق، بما في ذلك التسوية تقييم تأثير أو التأثيرات المحتملة التفاقيات
  المطلوبات المالية المعترف بھا لمنشأة ما، وذلك ضمن المركز المالي للمنشأة.و
  

  .للشركةلم يكن له تأثير على المركز المالي  ،إن تطبيق المعايير الجديدة والمعدلة والتفسيرات األخرى التي لم يتم ذكرھا أعاله  



 ٨ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)ساس اإلعداد أ  ٢
  
  أساس القياس  )ج

  
  : التي يتم بيانھا بالقيمة العادلةالبنود التالية تم إعداد ھذه البيانات المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستثناء 

  
   و؛ ادلة من خالل األرباح أو الخسائرالمالية بالقيمة الع األدوات )١
 المتاحة للبيع. األدوات )٢
  

  . في قياس القيم العادلة الطرق المستخدمة (ح) بيان٣تم في اإليضاح 
  

  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   )د
  

المبينة إلى المعلومات المالية  تقريب تمالرسمية للشركة.  تم عرض ھذه البيانات المالية بدرھم اإلمارات العربية المتحدة وھي العملة
  . أقرب عدد صحيح بالدرھم

  
  دام التقديرات واألحكام استخ  )ھـ

  
 إن إعداد البيانات المالية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق

  عن تلك التقديرات. المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية السياسات
  

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

  
ومات حول المجاالت الھامة التي تنطوي على عدم اليقين في التقديرات واألحكام الھامة المعلبيان  ٥وبصورة خاصة تم في اإليضاح 

  عند تطبيق السياسات المحاسبية التي يكون لھا أكبر األثر على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية. 
  

  السياسات المحاسبية الھامة    ٣
  

من قبل متسقة  بصورةتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه  (ب)، ٢في اإليضاح الوارد باستثناء التغير في السياسة المحاسبية 
  .دمة في ھذه البيانات الماليةلمقعلى كل الفترات االشركة 

  
  عقود التأمين   أ)

    
  ) التصنيف ١  

  
  المالية.  صدر الشركة عقوداً يتم بموجبھا إما تحويل مخاطر التأمين أو كال من مخاطر التأمين والمخاطرتُ 

  
يتم تصنيف العقود التي تقبل الشركة بموجبھا مخاطر التأمين الھامة من طرف آخر (حامل وثيقة التأمين) من خالل الموافقة على 

من شأنه أن يؤثر تأثيراً والذي تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد (الحدث المؤمن ضده) 
وثيقة التأمين كعقود تأمين. وتكون مخاطر التأمين ھامة إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده سداد الشركة لتعويضات  سلبياً على حامل

  إضافية ھامة نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدم وقوعه.    
  

ً  من شأن ناتجة عن التغير المستقبلي المحتمل المخاطر الفي تتمثل المخاطر المالية المخاطر المالية.  بعض تحويلعقود التأمين أيضا
أسعار األوراق المالية أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو مؤشر  أوفي واحد او أكثر من أسعار الفائدة المحددة 

غير  المتغيراتحالة  ، فيالمتغيريكون  أن الخر، على آتغير  أياألسعار أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو 
  ، متعلق بأحد أطراف العقد.ةالمالي

  
  يتم تصنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين ھامة كعقود استثمار. 

  
      .    الحقوق وااللتزاماتكافة أو انتھاء تتم تسوية حتى من تاريخ تصنيفه كعقد تأمين تصنيف العقد كعقد تأمين  يتم



 ٩ 

  ية للتأمين ش.م.ع.شركة رأس الخيمة الوطن
  

   (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  (تابع)عقود التأمين   أ)
  

  ) االعتراف والقياس ٢  
    
 أقساط التأمين   

  
و ضمن أية رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلھا مع األقساط أتتعمال التي بدأت خالل السنة وال إن إجمالي األقساط المكتتبة تعكس األ    

  يتم االعتراف بھذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار وثائق التأمين. . على أساس األقساطاحتسابھا تم 
  

يتم اكتساب األقساط اعتباراً من تاريخ تضمين المخاطر على مدى فترة ء المكتسب من األقساط كإيرادات. يتم االعتراف بالجز  
    ير المكتسبة باستخدام األساس المبين أدناه:   التعويض، ويتم احتساب أقساط التأمين غ

  
  غير المكتسبة  أقساط التأمينمخصص   

  
بالتساوي على مدى فترة  أقساط التأمين المكتتبةإحصائية بغرض توزيع باستخدام نماذج  غير المكتسبة أقساط التأمينيتم احتساب   

دنى المنصوص عليه بموجب قانون التأمين بدولة اإلمارات العربية ، ويجب أن تكون على األقل مساوية للحد األالتغطية التأمينية
  . المتحدة

  
  مطالبات ال )٣  
    
التسويات وتكاليف التعامل الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرات في مخصصات المطالبات القائمة  منالمطالبات المتكبدة  تتألف  

  . وحسبما يكون مناسباً، يتم خصم التعويضات واالستردادات المتعلقة بھا. الناتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالية
  

ً لتقديرات الشركة للتكلفة النھائية لتسوية كافة  منالمطالبات القائمة  تتألف   غير المتكبدة  المطالباتالمخصصات التي يتم رصدھا وفقا
باإلضافة إلى المطالبات الداخلية والخارجية  اإلبالغ عنھا، أم لم يتمالمدفوعة كما في تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلبالغ عنھا 

ً تتناول المصروفات  التي التعويضات المتوقعة واالستردادات األخرى. يتم تقييم المطالبات القائمة من خالل مراجعة المطالبات  ناقصا
لقائمة. يتم إظھار التعديالت على مخصصات بلغ عنھا بصورة فردية. ال يتم إجراء خصومات على مخصصات المطالبات االمُ 

المطالبات المرصودة في فترات سابقة ضمن البيانات المالية للفترة التي تمت فيھا التعديالت. كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة 
ً رصد مخصص للتعويضات المتكبدة التي لم يتم  ي تاريخ بيان فعنھا  اإلبالغوالتقديرات الموضوعة بصورة منتظمة. ويتم أيضا

ً لتقديراتالمركز المالي  التي لم يتم اإلبالغ  بيان األساس المتبع لتقدير المطالبات القائمة والمتكبدة ٥تم في اإليضاح  اإلدارة. وفقا
  عنھا.

  
  اختبار كفاية االلتزامات )٤  

  
ا كافية، وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات تقرير بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين المعترف بھ كل تقوم الشركة بنھاية فترة 

غير كافية  التأمين لدى الشركةمطلوبات يم أن القيمة الدفترية لالنقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين الخاصة بھا. في حال أظھر التقي
ويتم رصد مخصص  ضمن األرباح أو الخسائر.العجز بكامل  في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، يتم على الفور االعتراف

  المخاطر غير المنتھية.
  

يتم رصد مخصص للعجز في أقساط التأمين الناتج عن عقود التأمينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للمطالبات والمصروفات   
األقساط غير المكتسبة والتزامات المطالبات المنسوبة للفترات غير المنتھية لوثائق التأمين السارية في تاريخ التقرير عن مخصص 

ً  اإداراتھتم تعلى فئات األعمال التي  يتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمين استناداً المسجلة المتعلقة بھذه الوثائق.  مع  سويا
  كتسبة ومخصصات المطالبات. الوضع باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي في االستثمارات المحتفظ بھا السترداد األقساط غير الم

  
  إعادة التأمين   ) ٥  
    
 مخاطرمن خالل تنويع  المحتملة بغرض الحد من صافي خسائرھافي سياق أعمالھا االعتيادية تقوم الشركة بالتنازل عن إعادة التأمين   

قود إعادة التأمين جة عن عالموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات النات عرضبصورة منفصلة يتم  .التي تتعرض لھا
ترتيبات إعادة عقود التأمين ذات الصلة حيث أن الناتجة عن عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات  المتنازل عنھا

  من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين. ال تعفي الشركة التأمين 
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  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

   (تابع)يضاحات إ
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
   
   (تابع)عقود التأمين   أ)
  

  (تابع)) إعادة التأمين  ٥  
  

ً لعقود إعادة التأمين    يتم احتساب المبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة ووفقا
إعادة التأمين ويتم بيانھا كمصروفات باستخدام نفس األساس المستخدم الحتساب احتياطيات أقساط  ذات الصلة. يتم تأجيل أقساط

التأمين غير المكتسبة لوثائق التأمين ذات الصلة. ھذا ويتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنھا ضمن 
  موجودات إعادة التأمين. 

  
إعادة . وتعتبر موجودات تقريرالقيمة في تاريخ كل  في لتأمين لمعرفة ما إذا كانت قد تعرضت النخفاضا موجودات إعادةيتم تقييم   

على أن  ،نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بھا القيمة في حال وجود دليل موضوعي،في أنھا قد تعرضت النخفاض التأمين 
موثوقة على المبالغ التي  بصورةويكون لھذا الحدث تأثير يمكن قياسه  لھا ةالشركة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحق

األرباح أو ضمن بيان موجودات إعادة التأمين بخسائر انخفاض قيمة ويتم االعتراف ة التأمين. دسوف تستلمھا الشركة من شركات إعا
  في الفترة التي تم تكبدھا فيھا.  الخسائر

  
بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقاق ويتم االعتراف بعموالت إعادة التأمين وفقاً اح المتعلقة بعموالت األربيتم االعتراف   

  (ب).  ٣ اإليضاحلألساس المبين في 
  

     االستحواذ المؤجلة تكلفة  )٦  
    
من النسبة حواذ التي تساوي االست تكاليفالنسبة من االستحواذ المؤجلة تكلفة تمثل موجودات  فيما يتعلق بعقود التأمينات العامة،  

  . التقريرفي تاريخ إجمالي أقساط التأمين المكتتبة غير المكتسبة 
  

  ) ذمم التأمين المدينة والدائنة     ٧  
    
دوات مالية ويتم إدراجھا في ذمم التأمين ء التأمين وشركات إعادة التأمين أتمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكال  

  .المدينة وذمم التأمين الدائنة وليس في مخصصات عقود التأمين أو موجودات إعادة التأمين
  

  ) مخصص عقد التأمين وموجودات إعادة التأمين     ٨  
    
لمركز مة لكافة االلتزامات الُمعلن عنھا للشركة ولم يتم دفعھا في تاريخ بيان ايتم تحديد التزامات عقد التأمين تجاه المطالبات القائ  

 المالي، باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا، وكذلك صندوق التأمين على الحياة. تشتمل األقساط غير المكتسبة التي
تم أخذھا باالعتبار في التزامات عقد التأمين على نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المرتبطة بفترات تأمين الحقة لتاريخ بيان 

  مركز المالي. ال
  

لم يتم اإلبالغ عنھا واألقساط غير التي حصة شركات إعادة التأمين تجاه المطالبات القائمة أعاله، والمطالبات المتكبدة بفيما يتعلق   
  د إعادة التأمين.وكموجودات عقفي البيانات المالية المكتسبة، يتم تصنيفھا 



 ١١ 
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   (تابع)حات إيضا
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
   

  (تابع)إيرادات التأمين)  بخالفاإليرادات (  ب)
  

   :ما يليمإيرادات التأمين)  بخالفاإليرادات ( تتألف  
    

    إيرادات الرسوم والعموالت  )١  
  

في خدمات أخرى كإيرادات  بتقديملزم الشركة التي ال ت مستحقة القبضأو االعتراف بالرسوم والعموالت المستلمة ب تقوم الشركة  
  . وثائق التأمين ذات الصلة أو تجديدھاالتاريخ الفعلي لبدء 

  
      اتاالستثمار ت منيراداصافي اإل )٢  

  
رادات إيمن العقارات االستثمارية و اإليجاروإيرادات  األوراق المالية االستثماريةاإليرادات من  منإيرادات االستثمار صافي  تألفي  

   أخرى.
  

الموجودات المالية  من خسائرال رباح/األوصافي  ،توزيعات األرباح تإيرادا من االستثمارية المالية األوراقاإليرادات من  تتألف  
في حين تتألف  األخرى. موجودات الماليةلمن االخسائر المحققة  واألرباح/ ،المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  يرادات األخرى من إيرادات الفائدة على الودائع الثابتة واإليرادات من شركة زميلة.اإل
  

في الفترة  ااالستثمارات المصنفة على أنھا متاحة للبيع ضمن بيان الدخل الشامل الناتجة عن إعادة تقييم خسائرال رباح/األيتم إدراج   
  الخسائر. فيھا ھذه األرباح/ تنشأالتي 

  
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. التناسب الزمني على أساس ف بإيرادات الفوائد يتم االعترا  

سندات الملكية. يتم ل بالنسبة رباحاألتوزيع في التاريخ الذي يسبق عادًة ذلك  ، ويتمحق في استالم ھذه التوزيعاتال يثبت مااألرباح عند
الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو من خسائر ال رباح/األأساس االعتراف بصافي  ) بيانو(٣ اإليضاحفي 

  لموجودات المالية األخرى. من االخسائر واألرباح المحققة 
  

 التشغيلية  اإليجارعقود   ج)
  

على أنھا عقود إيجار  بصورة فعلية امتيازات الملكيةالمؤجر بكافة مخاطر وبموجبھا يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ 
أقساط ب األرباح أو الخسائرضمن بيان  يةللمعدات المكتبتشغيلية ال اإليجاريتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود  تشغيلية.

على  اإليجار عقد مصروفاتن إجمالي المستلمة كجزء ال يتجزأ م اإليجارحوافز . يتم االعتراف باإليجارمتساوية على مدى فترة عقد 
  . اإليجارمدى فترة عقد 

   
  الممتلكات والمعدات   د)
  

  االعتراف والقياس     )١  
  

ً الالممتلكات والمعدات ببنود  قياسيتم      وخسائر انخفاض القيمة. االستھالك المتراكم  تكلفة ناقصا
  

وتشتمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتياً . تحواذ على الموجودات المعنيةعلى المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالس التكلفةتشتمل   
المناسبة لالستخدام  لحالة التشغيليةل الموجودات تھيئةتكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى  وأيةتكلفة المواد والعمالة المباشرة على 

وإعادة الموقع الذي تقع عليه تلك الموجودات إلى وضعه  بنود الموجودات المعنيةوإزالة  تفكيكباإلضافة إلى تكاليف ، المزمع لھا
    األصلي.

  
مختلفة، يتم احتسابھا كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) من  إنتاجيةالمعدات أعمار  وأبنود الممتلكات أحد عندما يكون ألجزاء   

  الممتلكات والمعدات.
  

المعدات من خالل مقارنة المتحصالت من االستبعاد بالقيمة والممتلكات  يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود  
ضمن األرباح  خرىاألمصروفات ال /خرىاأليرادات اإلفي  بصافي المبلغ. ويتم االعتراف لممتلكات والمعداتا لھذا البند من الدفترية
إلى األرباح  الصلة المدرجة ضمن احتياطي إعادة التقييم عاد تقييمھا، يتم تحويل المبالغ ذاتر. عندما يتم بيع موجودات مُ أو الخسائ
  .المحتجزة
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   (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
   

  (تابع)الممتلكات والمعدات   د)
     

  ) التكاليف الالحقة    ٢  
  

بنود الممتلكات أو المعدات ضمن القيمة الدفترية لھذا البند إذا كان من المحتمل تدفق الفوائد يتم االعتراف بتكلفة استبدال أجزاء أحد   
االقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى الشركة وكان باإلمكان قياس تكلفته بصورة موثوقة. ويتم االعتراف بتكاليف 

  عند تكبدھا.  ح أو الخسائراألرباالصيانة اليومية للممتلكات والمعدات ضمن بيان 
  

  االستھالك      )٣  
  

إذا كان ألحد العناصر عمر وة لكل أصل على حديتم تقييم العناصر الھامة يرتكز االستھالك على تكلفة األصل ناقصاً قيمته المتبقية.   
  . ھذا العنصر بصورة منفصلةللمعني، يتم احتساب االستھالك مختلف عن باقي عناصر األصل ا إنتاجي

  
من بنود  عنصرأقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل ب األرباح أو الخسائريتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان   

   والمعدات. واآلالتالممتلكات 
  

ً حيثما يتتم إعادة تقييم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ التقرير ويتم تعديلھا    يتم تحديد األرباح . كون مناسبا
   .األرباح أو الخسائررية، ويتم إدراجھا ضمن بيان والخسائر من االستبعادات من خالل مقارنة المتحصالت بالقيمة الدفت

       
  المعدات:الممتلكات وفئات  لمختلف المقدرة األعمار اإلنتاجية فيما يلي  

  
  سنوات ٤  األثاث والتجھيزات  
  سنوات ٤  معدات مكتبية  
  سنوات ٤  سيارات  
  سنوات ٤  أجھزة كمبيوتر  

  
  العقارات االستثمارية   ) ھـ

  
 ،أو لكال األمرين ايجارية أو لزيادة قيمة رأس المال إيرادات لكسبإما  التي يتم االحتفاظ بھاالعقارات ب تتمثل العقارات االستثمارية  

يتم قياس العقارات إدارية. خدمات، أو ألغراض تقديم في  ھااستخدام، أو ياديةولكن ال يتم االحتفاظ بھا للبيع في سياق األعمال االعت
  .االستثمارية بالتكلفة

    
المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على العقارات االستثمارية وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى  منالتكلفة  تتألف  

   باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة. ،المناسبة لالستخدام المزمع له التشغيلية للحالةالعقار االستثماري  تھيئة
    
وإذا كان ألحد العناصر عمر ة يرتكز االستھالك على تكلفة األصل ناقصاً قيمته المتبقية. يتم تقييم العناصر الھامة لكل أصل على حد  

  ھذا العنصر بصورة منفصلة. لك لمعني، يتم احتساب االستھالمختلف عن باقي عناصر األصل ا إنتاجي
  

بـ لعقارات االستثمارية أقساط متساوية على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لب األرباح أو الخسائريتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان   
   سنة. ٢٥

  
  األدوات المالية  )و
  

لية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، واألوراق تقوم الشركة بتصنيف األدوات المالية ضمن الفئات التالية؛ الموجودات الما  
المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بھا لالستحقاق. في حين تقوم الشركة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة المطلوبات 

  المالية األخرى.
  

  الموجودات المالية غير المشتقة   ) ١  
  

  االعتراف  
  

ً  الشركة تعترف   ً بفي حين في التاريخ الذي تنشأ فيه.  المصدرةبالقروض والذمم المدينة  مبدئيا الموجودات كافة يتم االعتراف مبدئيا
  .تاريخ المتاجرةفي  المالية األخرى
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  (تابع) ةاألدوات المالي  )و
  

     (تابع) الموجودات المالية غير المشتقة) ١  
  

  التصنيف   
  

  القيمة العادلة. بقياسه بالتكلفة المطفأة أو حسبما تم يتم في البداية تصنيف األصل المالي   
  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
  

بغرض المتاجرة، أو كان قد تم  االحتفاظ بھاعادلة من خالل األرباح أو الخسائر إذا كان يتم يتم قياس الموجودات المالية بالقيمة ال  
ً االعتراف بھذه الموجودات المالية بالقيمة العادلة. عند االعتراف المبدئي. على أنھا محتفظ بھا للمتاجرةتصنيفھا  تم ي يتم مبدئيا

ً بالتكاليف المنسوبة مباشرًة للم ً لالعتراف المبدئي، يتم االعتراف عاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا. االعتراف مبدئيا الحقا
، بما في ذلك الفوائد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المقاسة بالقيمة العادلة والتغيرات التي تطرأ عليھاب

  .األرباح أو الخسائروتوزيعات األرباح، ضمن بيان 
  

  الموجودات المالية المتاحة للبيع  
  

ً لالعتراف المبدئي،    ً االعتراف بھذه الموجودات بالقيمة العادلة زائداً أية تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقا يتم يتم مبدئيا
فاض القيمة وفروق صرف العمالت بالقيمة العادلة، ويتم االعتراف بأية تغيرات تطرأ عليھا، بخالف خسائر انخ قياس ھذه الموجودات

  األجنبية من أدوات الدين، ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم إضافتھا في احتياطي االستثمارات المتاحة للبيع. 
  

  لالستحقاقالمحتفظ بھا  االستثمارات  
  

ة إيجابية على االحتفاظ بھا لالستحقاق، على أنھا محتفظ بھا لالستحقاق عندما يكون لدى الشركة رغبة وقدر سندات الدينيتم تصنيف   
المحتفظ بھا لالستثمار بالتكلفة المطفأة باستخدام  ما لم يتم تحديدھا بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. يتم قياس سندات الدين

  طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمة.
  

  النقد وما يعادله  
  

لدى البنوك وودائع ثابتة ذات فترات استحقاق أرصدة من النقد في الصندوق والنقد وما يعادله  قات النقدية، يتألفلغرض بيان التدف  
ستخدم من أصلية تمتد لثالثة أشھر أو أقل من تاريخ االستحواذ، والتي تخضع لمخاطر غير ھامة من التغيرات في قيمھا العادلة، وتُ 

  رة األجل.دارة االلتزامات قصيإلقبل الشركة 
  

  يتم قيد النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.  
  

  ) المطلوبات المالية غير المشتقة٢  
  

في يتم مبدئياً االعتراف بكافة المطلوبات المالية (بما في ذلك المطلوبات المحددة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى)   
  ، وھو التاريخ الذي ُتصبح فيه الشركة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المعنية.تاريخ المعاملة

  
  ) إيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية٣  

  

 التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو ابإيقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتھي حقوقھ الشركةتقوم   
أو لم تقم  ،كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية تحويلي من خالل معاملة يتم بموجبھا األصل المال بالتنازل عنعندما تقوم 

. يتم المحولأو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتھا على األصل  بتحويلبموجبھا  الشركة
أو االحتفاظ بھا  بتسجيلھا الشركةالمؤھلة إليقاف االعتراف والتي تقوم  المحولةفي الموجودات المالية  حصصاالعتراف بأي 

كموجودات أو مطلوبات منفصلة في بيان المركز المالي. عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة 
) والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول حولالم األصلمن  جزءللالدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة 

  . األرباح أو الخسائربيان عليه ناقصاً أي التزام جديد محتمل) ضمن 
  

الموجودات المعترف بھا في بيان المركز المالي ولكنھا تحتفظ إما بكافة مخاطر  تحويلتقوم الشركة بإبرام معامالت يتم بموجبھا   
متيازات الموجودات المالية أو بجزء منھا. في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات، ال يتم إيقاف االعتراف وا

  . المحولةبالموجودات 
  

وتحتفظ  ،األصل المالي ملكية كافة مخاطر وامتيازاتأو التنازل عن فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم الشركة من خاللھا باالحتفاظ   
بالسيطرة عليه، تواصل الشركة اعترافھا بھذا األصل إلى مدى ارتباطھا بھذا األصل ويتحدد ذلك من خالل مدى تعرضھا لتغيرات في 

  .المحولقيمة األصل 
  

  ا.المطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتھا التعاقدية أو يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھبتقوم الشركة بإيقاف االعتراف   
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  انخفاض القيمة   )ز
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة    
  

أصل مالي أو مجموعة من الموجودات  ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض قيمةفي تاريخ كل تقرير بتقييم تقوم الشركة   
المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة. يتعرض األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية النخفاض في القيمة عندما يشير الدليل 

ية لألصل يمكن الموضوعي إلى حدث خسارة وقع بعد االعتراف المبدئي باألصل وكان لھذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبل
  .لرصد المخصصاتتقديره بصورة موثوقة. تأخذ الشركة باالعتبار األدلة على انخفاض القيمة 

  

أو  ،قد تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية األزمة المالية الحادة التي قد يواجھھا المقترض أو المصدر  
أو إعادة ھيكلة المبلغ المستحق للشركة وفقاً لشروط لم تكن الشركة لتقبلھا في الظروف  ،ترضالتعثر أو العجز عن السداد من قبل المق

العادية أو المؤشرات على تعرض أحد المقرضين أو المصدرين لإلفالس أو عدم وجود سوق نشطة ألحد السندات أو أي بيانات 
درة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرين أو الظروف ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في الق

  التعثر في الشركة. ھا حاالتاالقتصادية التي تصاحب
    
  الذمم المدينة انخفاض قيمة   

  

التھا الھامة في حالذمم المدينة يتم تقييم كافة  .على المستوى الفردي الذمم المدينة بمراجعة األدلة الخاصة بانخفاض قيمة  الشركةتقوم   
  الفردية لتحديد ما إذا كان ھناك انخفاض محدد في القيمة. 

  

النخفاض في  هتقوم الشركة في تاريخ كل تقرير بتقييم كل أصل على حدة للتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرض  
بين القيمة الدفترية لألصل المالي والقيمة  القيمة. يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق

  الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لھذا األصل. 
  

بعد  الذمم المدينة. ويتم شطب تلك ذي الصلةقيمة المقابل مخصص انخفاض  ا، يتم شطبھالذمم المدينةعندما ال يمكن تحصيل أي من   
أو أي حدث يترتب عليه  كمال كافة اإلجراءات الالزمة وتحديد مبلغ الخسارة. إن االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبھا سابقاً و/است

  . األرباح أو الخسائرقيمة في بيان المخصص انخفاض  من شأنه تخفيضخسائر انخفاض القيمة  تقليص
  

في حال . الذمم المدينةمخصص مقابل الويتم بيانھا ضمن حساب  ألرباح أو الخسائرايتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان   
األرباح أو في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان  تقليصيتم عكس ال عن تقليص خسائر انخفاض القيمة، حدث الحق أسفر أي
  . الخسائر

  
  المالية المتاحة للبيعانخفاض قيمة الموجودات   

  

خسائر انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع من خالل تصنيف الخسائر المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة يتم االعتراف ب  
ً خسائر انخفاض  إلى األرباح أو الخسائر. يتمثل المبلغ المعاد تصنيفه في الفرق بين تكلفة االستحواذ والقيمة العادلة الحالية، ناقصا

ً في األرباح أو الخسائر. في حال أي زيادة الحقة في القيمة العادلة ألحد األوراق المالية المتاحة للبيع التي القيمة المعترف بھا سابق ا
تعرضت النخفاض القيمة، وكان من الممكن ربط ھذه الزيادة بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، يتم عكس خسائر 

  ، أو تتم عكسھا من خالل اإليرادات الشاملة األخرى.لخسائراألرباح أو اانخفاض القيمة من خالل بيان 
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  
  

تعرضھا ما إذا كان ھناك أي مؤشر على م للتحقق الماليةغير  لموجوداتھا الدفتريةمراجعة القيم تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير ب  
  ، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. المؤشر ذلكالقيمة. في حالة وجود مثل في نخفاض ال

  

اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر  لغرض  
  األخرى.  قدعن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للن إلى أبعد الحدودتكون مستقلة و

  

. أيھما أكبر، العادلة ناقصاً تكاليف البيع تهستخدام أو قيماالمن  تهتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيم  
 ما قبل الضريبة قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم مخصومة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرةترتكز القيمة من االستخدام على 
   . والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد الزمنية للمال قيمةليعكس التقييمات السوقية الحالية ل

  

   يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.  
  

م االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف أوال لتخفيض ھذا ويت  
األخرى في الوحدة المنتجة القيمة الدفترية ألية شھرة تجارية مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات 

  على أساس تناسبي. للنقد
  

 يتم تقديرھا،ل كانإلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي  فقط عكس خسائر انخفاض القيمةيتم   
  االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.لم يكن قد تم  االستھالك أو اإلطفاء، في حال بعد خصم
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   ٢٠١٣يناير  ١السياسة المتبعة اعتباراً من   
  

معاملة منتظمة بين  من خاللالتزام ما  لتسويةتتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه   
ً المشاركين في ا في ذلك  للشركةلسوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا

 التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

يعتبر السوق أنه نشط لتلك األداة. بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق  الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم   
نشط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بسھولة وبصورة منتظمة وتمثل المعامالت السوقية الفعلية التي تحدث بصورة منتظمة 

  وفقاً لشروط السوق االعتيادية.  
  

ستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة أساليب التقييم بحيث ت الشركةعندما ال يكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم   
بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعھا 

  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
  

أي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو  -لقيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئييكون سعر المعاملة عادًة ھو أفضل دليل على ا  
أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة  الشركةالمقبوض. عندما تقرر 

طلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو م
االعتراف الملحوظة، وفي ھذه الحالة يتم مبدئياً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلھا لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند 

على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس  األرباح أو الخسائرمن بيان المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ض
  أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنھاء المعاملة.

  
بقياس الموجودات  كةالشرفي حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم   

  والمراكز طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب.
  

بإدارتھا على أساس  الشركةإن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي تقوم   
سوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسھا على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز طويل صافي التعرض إما لمخاطر ال

األجل (أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي مركز قصير األجل) للتعرض لمخاطر محددة. ويتم تخصيص تلك التسويات على مستوى 
يات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي عليھا كل أداة المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسو

  في المحفظة. 
  

باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نھاية فترة التقرير التي حدث خاللھا  الشركةتقوم   
  التغيير.  

  
   ٢٠١٣يناير  ١السياسة المتبعة قبل 

  
العادلة في المبلغ الذي يمكن مبادلة أصل به، أو تسوية التزام مقابله، بين أطراف على دراية ولديھم الرغبة في إبرام تتمثل القيمة 

  المعاملة وفقاً لشروط السوق االعتيادية في تاريخ القياس. 
  

في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق  بقياس القيمة العادلة ألداة ما باستخدام األسعار المدرجة الشركةتقوم  عندما يكون ذلك متاحاً،
أنه نشط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بسھولة وبصورة منتظمة وتمثل المعامالت السوقية الفعلية التي تحدث بصورة 

  منتظمة وفقاً لشروط السوق االعتيادية.  
  

لعادلة باستخدام أسلوب تقييم. تشتمل أساليب التقييم على بتحديد القيمة ا الشركةما، تقوم  مالية في حال كان السوق غير نشط ألداة
استخدام المعامالت التي تتم وفقاً لشروط السوق االعتيادية بين أطراف على دراية ولديھم الرغبة في إجراء المعاملة (في حال توفر 

القيمة الحالية وطرق التدفقات النقدية المخصومة. ذلك)، استناداً إلى القيمة العادلة الحالية ألدوات أخرى مماثلة تماماً وأساليب صافي 
، الشركةبإن أسلوب التقييم المختار يحقق االستفادة القصوى من مدخالت السوق، ويعتمد بأقل قدر ممكن على التقديرات المتعلقة 

كما يكون ھذا األسلوب متوافق مع باإلضافة إلى اإللمام بكافة العوامل التي يقوم المشاركون في السوق بمراعاتھا عند تحديد سعر ما، 
المناھج االقتصادية المعتمدة لتسعير األدوات المالية. إن المدخالت الخاصة بأساليب التقييم تمثل بصورة مالئمة توقعات وقياسات 

رھا للتأكد من مدى بتقسيم أساليب التقييم وتقوم باختبا الشركةالسوق لعوامل العائد من المخاطر الكامنة في األدوات المالية. تقوم 
صالحيتھا باستخدام أسعار من معامالت ملحوظة مبرمة في السوق حالياً لنفس األداة أو أسعار مرتكزة على معطيات ملحوظة أخرى 

  للسوق الحالي.  
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  (تابع) ٢٠١٣يناير  ١السياسة المتبعة قبل 
  

يتم قياس الموجودات والمراكز طويلة األجل بسعر العرض بينما يتم قياس المطلوبات والمراكز قصيرة األجل بسعر الطلب. تعكس 
 الشركةفي االعتبار مخاطر االئتمان التي تواجھھا القيم العادلة مخاطر االئتمان التي تنطوي عليھا األداة وتتضمن تسويات تأخذ 

والطرف المقابل، حيثما يكون مالئماً. يتم تعديل تقديرات القيم العادلة التي يتم الحصول عليھا من النماذج بناًء على أي عوامل أخرى 
رك في السوق يضع تلك العوامل طرف آخر مشا الشركةمثل مخاطر السيولة أو عدم اليقين من النموذج إلى المدى الذي ترى فيه 

  باعتباره عند تسعير معاملة ما.  
  
  المخصصات   )ط
  

يمكن تقديره التزام حالي سواء كان قانوني أو إنشائي ، نتيجة لحدث سابق، يتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى الشركة  
من تحديد المخصصات يتم قتصادية لتسوية االلتزام. وائد االمن المحتمل أن يلزم إجراء تدفقات خارجة للفيكون وبصورة موثوقة 

خالل تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية لقيمة المال في 
   االعتراف بعكس الخصم كتكلفة التمويل. ويتم  .بھذا االلتزام المتعلقةذلك الوقت والمخاطر 

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية  )ي
  

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. كما يتم تحويل    يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرھم اإلماراتي وفقا
تقرير. ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى الدرھم اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ ال

رف الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية، التي يتم بيانھا بالتكلفة التاريخية، إلى الدرھم اإلماراتي وفقاً ألسعار الص
  . األرباح أو الخسائرالسائدة بتاريخ المعاملة. وتمت معاملة أرباح وخسائر الصرف المحققة وغير المحققة ضمن بيان 

  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  )ك

    
  خطة التعويضات المحددة  

  
مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين وفقا لسياسة الشركة التي تتماشى مع متطلبات قانون العمل االتحادي لدولة  رصديتم   

رى إدارة الشركة أن االلتزامات المحتسبة ت. اإلمارات العربية المتحدة المطبقة على فترات الخدمة المتراكمة للموظفين بتاريخ التقرير
  كتوارية ال تختلف بصورة مادية عن المخصص الُمسجل في البيانات المالية.  االطريقة الباستخدام 

  
  خطة المساھمات المحددة  

  
والتقاعد بدولة تقوم الشركة بسداد التزاماتھا الخاصة بمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى صندوق الضمان االجتماعي   

ً للقانون االتحادي رقم  بدولة اإلمارات العربية المتحدة الخاص بالمعاشات والضمان  ١٩٩٩لعام  ٧اإلمارات العربية المتحدة وفقا
  االجتماعي. 

  
  ربحية السھم  )ل

    
سھم األساسية بتقسيم األرباح أو ألسھمھا العادية. يتم احتساب ربحية ال والمخففةبعرض بيانات ربحية األسھم األساسية  الشركةتقوم   

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل السنة. بينما يتم تحديد ربحية  علىالخسائر المنسوبة إلى مساھمي الشركة العاديين 
 العادية القائمة لبيان تأثيرسھم المتوسط المرجح لعدد األوالخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين  بتعديل األرباح أو المخففةالسھم 
  األسھم العادية المحتملة.  كافة تخفيف

  
  
  
  



 ١٧ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

   (تابع)إيضاحات 
  
     (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  التقارير حول القطاعات   )م
  

إيرادات وتتكبد  الشركة حققية والذي يمكن من خالله أن تالتي تزاول أنشطة تجار الشركةيتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر   
 التشغيلية نتائجال كافة تتم مراجعةالمكونات األخرى للشركة. اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع  بما في ذلكمصروفات، 
رد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه، التخاذ القرارات الخاصة بالموا الرئيس التنفيذي للشركةبصورة منتظمة من قبل  للقطاعات

  بشأنه.  محددة معلومات مالية تتوفروالذي 
  

إلى الرئيس التنفيذي على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع وتلك البنود التي  بشأنھاتقديم تقارير تشتمل نتائج القطاع التي يتم   
بصورة رئيسية مقر موجودات الشركة ( منصة بصورة رئيسية البنود غير المخص تتألفيمكن تخصيصھا على أساس معقول. 

   مصروفات المركز الرئيسي. الشركة) و
  
  المقاصة   )ن

    
يكون للشركة حق  فقط عندماذلك و ،ي المبلغ في بيان المركز الماليتتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صاف  

ن لديھا الرغبة إما في تسويتھا على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بھا ويكو
  المطلوبات بصورة متزامنة.  

  
وكذلك فقط عندما تجيز معايير التقارير المالية الدولية ذلك، ، وذلك افي المبلغيتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس ص  

  عامالت مماثلة مثل تلك التي تتم في سياق النشاط التجاري للشركة.األرباح والخسائر الناتجة عن مجموعة م
  
   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  )س

    
ً لتفسير وزارة االقتصاد والتجارة للمادة رقم    (وتعديالته)، تتم معاملة مكافآت  ١٩٨٤لسنة  ٨من القانون االتحادي رقم  ١١٨وفقا

  ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية. عرضھامن حقوق الملكية ويتم أعضاء مجلس إدارة الشركة على أنھا توزيعات 
  
  التفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعد  المعايير و  )ع
  

 ٢٠١٣يناير  ١ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد   
التي قد تكون ذات صلة المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات ھا عند إعداد ھذه البيانات المالية. فيما يلي ولم يتم تطبيق

  لتطبيق تلك المعايير قبل ذلك التاريخ. الشركة. ال تخطط بالشركة
  

  )٢٠١٥يناير  ١من  (اعتباراً     األدوات المالية    من معايير التقارير المالية الدولية  ٩ رقم المعيار
  )٢٠١٤يناير  ١(اعتباراً من     األدوات المالية: العرض     (المعدل) ٣٢ رقم المعيار المحاسبي الدولي

  الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير ٢١لتفسير ا
 الدولية للتقارير المالية

   
 الضرائب

   
 ) ٢٠١٤يناير  ١(اعتباراً من 

 
    
ً عن المتطلبات الحالية للمعيار المحاسبي الدولي٢٠٠٩معايير التقارير المالية الدولية (من  ٩ رقم تمثل متطلبات المعيار    ) تغيراً ھاما

فيما يتعلق بالموجودات المالية. يتضمن المعيار فئتين رئيسيتين لقياس الموجودات المالية وھما التكلفة المطفأة والقيمة العادلة.  ٣٩ رقم
تكلفة المطفأة عندما يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج األعمال الذي يھدف إلى االحتفاظ باألصل من يتم قياس الموجودات المالية بال

أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وتنتج عن الشروط التعاقدية تدفقات نقدية في مواعيد محددة والتي تمثل فقط دفعات المبلغ 
م قياس كافة الموجودات المالية األخرى بالقيمة العادلة. إن ھذا المعيار يلغي الفئات األصلي والفائدة على المبلغ األصلي القائم. ويت

لبيع والقروض والذمم المدينة.  عادة اللموجودات المحتفظ بھا لالستحقاق والمتاحة إل ٣٩ رقم الحالية الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي
فظ بھا لغير المتاجرة، يسمح المعيار باختيار غير قابل لإللغاء، عند االعتراف فيما يتعلق باالستثمار في أدوات حقوق الملكية المحت

المبدئي، على أساس كل سھم على حده، لعرض كافة تغيرات القيمة العادلة من االستثمارات في اإليرادات الشاملة األخرى. ال يتم 
أو الخسائر في تاريخ الحق. إال أنه يتم االعتراف  إعادة تصنيف مبلغ معترف به في اإليرادات الشاملة األخرى ضمن األرباح

بتوزيعات األرباح من ھذه االستثمارات ضمن األرباح أو الخسائر، بدال من اإليرادات الشاملة األخرى ما لم تمثل بوضوح استرداد 
  جزئي من تكلفة االستثمار.

  
عرض تغيرات قيمتھا العادلة في اإليرادات الشاملة  لمنشأةافيما يتعلق باالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، والتي لم تقرر    

  األخرى، سوف يتم قياسھا بالقيمة العادلة مع االعتراف بتغيرات القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
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   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

   (تابع)إيضاحات 
  
     (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
   (تابع)التفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعد معايير وال  )ع
  

ً في العقود المبرمة لألداة المالية المضيفة المتمثلة باألصل المالي في    كما يقتضي ھذا المعيار عدم فصل المشتقات المدرجة ضمنا
حول ما إذا كان ينبغي أن تقاس بالتكلفة المطفأة أو القيمة نطاق ھذا المعيار؛ ويتم بدالً من ذلك تقييم األداة المالية المجًمعة بشكل كامل 

 العادلة.
  

ً لخيار القيمة ٢٠١٠من معايير التقارير المالية الدولية ( ٩ رقم يقدم المعيار   ) متطلبات جديدة تتعلق بالمطلوبات المالية المصنفة وفقا
ان المتعلقة بالمطلوبات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى بدالً من العادلة لعرض التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لمخاطر االئتم

)، دون أي تعديل جوھري، ٢٠١٠من معايير التقارير المالية الدولية ( ٩ رقم األرباح أو الخسائر. باستثناء ھذا التغير، يحمل المعيار
 .٣٩محاسبي الدولي نفس التوجيھات المتعلقة بتصنيف وقياس المطلوبات المالية الخاصة بالمعيار ال

  
) متطلبات جديدة لمحاسبة التحوط بحيث تصبح محاسبة التحوط متوافقة ٢٠١٣من معايير التقارير المالية الدولية ( ٩ رقم يقدم المعيار  

ً مرتكزاً على عدة مبادئ لمحاسبة التحوط ومعالجة االختال ً منھجا فات بصورة وثيقة مع إدارة المخاطر. وتحدد ھذه المتطلبات أيضا
من معايير  ٩رقم . لم يتم تحديد تاريخ سريان المعيار ٣٩ونقاط الضعف في نموذج محاسبة التحوط في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

من معايير  ٩رقم التقارير المالية الدولية، إال أنه سوف يتم تحديده عندما يتم االنتھاء من المراحل القائمة. إال أنه يجوز تطبيق المعيار 
  لتقارير المالية الدولية مبكراً. ا

  
من خالل  ٣٢ رقم معايير المقاصة الواردة في المعيار المحاسبي الدولي ٣٢ رقم توضح التعديالت على المعيار الحاسبي الدولي  

 ً ً في إجراء المقاصة ويكون إجمالي التسوية مساويا لصافي التسوية. توضيح الحالة التي يكون للمنشأة فيھا حق قابل للتطبيق قانونيا
أو بعد ذلك التاريخ والفترات الربع سنوية التي تتخلل ھذه  ٢٠١٤يناير  ١تسري ھذه التعديالت على الفترات السنوية التي تبدأ في 

 الدوليتقوم الشركة بتقييم التأثير المحتمل لتطبيق التعديالت على المعيار المحاسبي  الفترات السنوية. يجوز تطبيق ھذا المعيار مبكراً.
 .  ٣٢ رقم

  
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية الضريبة على أنھا تدفق خارج من المنشأة بموجب  ٢١ُيعرف التفسير   

ينطبق  –تشريعات مفروضة من قبل الحكومة. ويضمن ھذا التفسير قيام المنشأة باالعتراف بااللتزام الضريبي عندما، وفقط عندما 
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية  ٢١المنشأة األحكام الواردة في ھذه التشريعات. ليس من المتوقع أن يكون للتفسير  على

  للتقارير المالية تأثير مادي على البيانات المالية للشركة. 
  
  إدارة المخاطر   ٤

      
مخاطر التأمين والمخاطر المالية. ال تقوم الشركة بإصدار كالً من تقوم الشركة بإصدار عقود يتم بموجبھا تحويل مخاطر التأمين أو   

ً عقود يتم بموجبھا تحويل المخاطر المالية فقط. يتضمن ھذا القسم    طر وكيفية إدارتھا من قبل الشركة:حول ھذه المخا ملخصا
  
  اإلطار العام للحوكمة    )١

  
تحول دارة المالية للشركة ھو حماية مساھمي الشركة من التعرض ألحداث إن الھدف األساسي من اإلطار العام إلدارة المخاطر واإل  

  أھداف األداء المالي الموضوعة. تدرك اإلدارة األھمية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر.  دون تحقيق
  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر   )٢
  

اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى الشركة. وقد قام مجلس اإلدارة  يكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة  
بتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي تكون مسؤولة عن إعداد ومتابعة سياسات الشركة إلدارة المخاطر. وتقوم ھذه اللجنة بتقديم تقارير 

  دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتھا. 
  

اطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع الحدود المقبولة للمخاطر ونقاط يتم وضع سياسات الشركة إلدارة المخ  
التحكم فيھا ولرقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر لتعكس 

  التغيرات في ظروف السوق وأنشطة الشركة. 
  

مراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة المتعلقة بإدارة المخاطر، كما ية قيام اإلدارة بالشركة بمتابعة كيفتقوم لجنة التدقيق لدى   
  تقوم بمراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا الشركة. 

  
   فرص االستثمار ومراقبة عائدات االستثمار السنوية.تقوم لجنة االستثمار لدى الشركة بتحديد   
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   (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) إدارة المخاطر  ٤
  
  اإلطار العام إلدارة رأس المال    )٣

  
التي تعمل بھا وضمان احتفاظھا بمعدل  في االلتزام بالمتطلبات التنظيمية في الدولة الشركة لرأس الماليتمثل الھدف الرئيسي إلدارة   

  مالھا وتعظيم قيمة المساھم.عبغرض دعم أجيد  يمالرأس
  

لھا أي وحدة من وحدات أعمال الشركة أو التي تتعرض لھا الشركة بصورة  تتعرض تحديد المخاطر التيبالشركة  يقوم مجلس إدارة  
  المال االقتصادي. عامة باإلضافة إلى تحديد مدى تأثير تلك المخاطر على رأس 

  
تلتزم الشركة  .االقتصاديةظروف العليه في ضوء التغيرات في الالزمة التعديالت  بإجراءوتقوم  ھيكل رأسمالھابإدارة  الشركةتقوم   

خالل ر في أھدافھا أو سياساتھا أو عملياتھا يولم يكون ھناك تغ ،المفروضة عليھا من جھات خارجية بالمتطلبات الرأسماليةبشكل تام 
  .٢٠١٢ديسمبر  ٣١و  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  نالمنتھيتي السنتين

  
  اإلطار العام التنظيمي   )٤

    
 الشركة قياموذلك لضمان  ،تھتم الجھات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين والمساھمين ومراقبتھا عن كثب  

ً بضمان احتفاظ الشركة بمركز مالي مناسب  األمور بشكل مرضي لصالحھم. في الوقت ذاته، بإدارة تھتم الجھات التنظيمية أيضا
  يمكنھا من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة الناتجة عن األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. 

  
لوائح اعتماد األنشطة ومراقبتھا التنظيمية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. ال تتطلب ھذه ال المتطلباتتخضع عمليات الشركة إلى   

ً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر التخلف عن السداد والعجز عن السداد من جانب شركات التأمين  فقط ولكنھا تفرض أيضا
  وذلك للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند حدوثھا.

  
  الموجودات المطلوبات وإدارة   )٥

    
المخاطر المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية وجميعھا تكون معرضة  تنشأ المخاطر المالية من أوضاع  

بمخاطر  ،لتغيرات السوق الخاصة والعامة. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا الشركة نظراً لطبيعة استثماراتھا والتزاماتھا
تم  ذيالموجودات الالمطلوبات وإدارة إطار بإدارة ھذه األوضاع ضمن أسعار الفائدة ومخاطر أسعار حقوق الملكية. تقوم الشركة 

  وفقاً لعقود التأمين واالستثمار.   مطلوباتھاتزيد عن بحيث من قبل اإلدارة لتحقيق إيرادات من االستثمارات طويلة األجل  وضعه
  

لشركة لبطة بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى الموجودات مع إدارة المخاطر المالية المرتللمطلوبات ويتم دمج إدارة الشركة   
  االستثمار. بصورة مباشرة بمطلوبات التأمين وغير المرتبطة 

  
الموجودات جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين لضمان توفر التدفقات النقدية الكافية للمطلوبات وكما تشكل إدارة الشركة   

  ات الناتجة عن التأمين.  في كل فترة للوفاء بااللتزام
  

  مخاطر التأمين   أ) 
    
تقبل الشركة مخاطر التأمين بموجب عقود التأمين المكتتبة. إن الشركة معرضة لمخاطر الشكوك التي تحيط بتوقيت وتكرار وحجم   

  المطالبات بموجب ھذه العقود. 
  

  : التأمينتقوم الشركة بالتأمين على األنواع التالية من عقود   
  

  مين الممتلكاتتأ 
  تأمين السيارات 
  ضد الحريقتأمين 
 التأمين ضد الحوادث 
   التأمين الصحي 
 التأمين البحري 
 التأمين الھندسي  
   التأمين الجماعي على الحياة 



 ٢٠ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

   (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
  (تابع)الموجودات المطلوبات وإدارة   )٥

  
  (تابع)مخاطر التأمين   أ) 

  
تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا الشركة بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات الفعلية ودفعات االمتيازات أو توقيتھا عن   

ور الالحق للمطالبات واالمتيازات الفعلية المدفوعة والتط وحجمھاالمطالبات حدوث التوقعات الخاصة بھا. ويتأثر ذلك بمدى تكرار 
  إلى ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية ھذه االلتزامات. الشركةطويلة األجل. وعليه، تھدف 

  
يتم الحد من التعرض للمخاطر أعاله من خالل عملية التنويع على مستوى محفظة كبيرة من عقود التأمين. كما تتم معالجة تغيير   

. تقوم الشركة لتنفيذ لتوجيھات استراتيجية التأمين باإلضافة إلى استخدام ترتيبات إعادة التأمينالمخاطر من خالل االختيار الدقيق وا
عقود التأمين قصيرة األجل فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بتأمين الممتلكات والسيارات والتأمين البحري والتأمين ضد  بإصدارفقط 

  .الحوادث
    
مخاطر التأمين لدى الشركة ھما استراتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما ھو مبين  إن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة  

   أدناه.
  

  استراتيجية التأمين   
  

المخاطر المماثلة. ويؤدي من إن الھدف من استراتيجية التأمين التي تتبعھا الشركة ھو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبير 
  ل تقلبات نتائج ھذه المحافظ. ھذا األمر إلى تقلي

  
د فئات األعمال التي يتم التأمين عليھا والدول التي يتم فيھا التأمين على األعمال والقطاعات دتقوم الشركة بوضع استراتيجية تأمين تح

ات األعمال المختلفة من ھذه االستراتيجية إلى موظفي التأمين في وحديتم نقل  التي تكون فيھا الشركة مستعدة لتقديم خدمات التأمين.
 خالل سلطات التأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجبھا أعمال التأمين وفقاً لحجم وفئة األعمال والدولة التي تتم فيھا األعمال

التأمين  ، باستثناءوقطاع األعمال وذلك بھدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة. تبرم كافة عقود التأمينات العامة
  لمدة سنة ويحق لشركات التأمين رفض التجديد أو تغيير شروط وبنود العقد عند التجديد.  البحري،

  
 وتكرار حدوثھا المطالبات مبالغ

 
من المقبولة كما قامت بنفس الشيء داخل كل فئة مخاطر التأمين  طبيعة تنويع بغرض الخاصة بھا وضعت الشركة إستراتيجية التأمين

العديد ب وتكرار حدوثھا مبالغ المطالباتالمتوقعة. يمكن أن تتأثر النتيجة  للحد من التقلبات فييجاد تنوع كبير من المخاطر إل الفئات
البحري. تعتبر  الصحي والتأمين تقوم الشركة بأعمال التأمين على الممتلكات والسيارات والتأمين ضد الحوادث والتأمين عوامل.المن 

  قود تأمين قصيرة األجل حيث تتم دراسة المطالبات وتسويتھا خالل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن ضده.أعمال التأمين ھذه ع
  
  ممتلكاتال
  

مجموعات إلى أربع التأمين على الممتلكات تغطي مجموعة متنوعة من المخاطر، وبالتالي تنقسم عقود التأمين على الممتلكات إن فئة 
  . والسرقة الناتجة عن العوامل الجوية واألضرارالعمل التجاري وتوقف  ، وھى الحريقالمخاطرمن 

  
تكلفة إعادة بناء  إن .عليھا المؤمن محتوياتالو الخاصة بالممتلكاتإلى قيمة االستبدال التجارية  استناداً يتم إبرام عقود التأمين ھذه 

 ھي العوامل توقف العمل التجاريعمليات  تشغيلعادة محتويات والوقت المستغرق إلمقابل الاستبدال أو التعويض الممتلكات و
العواصف ھذه العقود من  منخسائر كبيرة لوقوع أكبر احتمال ينشأ  رئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات في ظل ھذه السياسات.ال

  .الجويةظروف الاألضرار الناجمة عن وتلف األطعمة وغيرھا من 
  

  السيارات
  

والتسبب في حدوث إعاقة ، بالسياراتعن الضرر الذي يلحق حاملي وثائق التأمين تعويض إلى  راتعقود التأمين على السياتھدف 
  سياراتھم.ب التي تلحق سرقةال أو حاالت الحريقالحوادث و رى نتيجةألطراف أخ

  
  يتم وضع حدود وتوجيھات التأمين لتطبيق مجموعة مناسبة من معايير اختيار المخاطر.

  
ة التي تؤثر في تكاليف استبدال السيارات العوامل الرئيسيحكام القضائية المتعلق بحاالت الوفيات واإلصابات ويمثل كال من مستوى األ

 .مستوى المطالبات
  



 ٢١ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

   (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  
  (تابع)تأمين مخاطر ال  ) أ

  
  (تابع)مبالغ المطالبات وتكرار حدوثھا 

  
  التأمين البحري

  

تھدف عقود التأمين البحري إلى تعويض حاملي العقود مقابل األضرار وااللتزامات التي تنشأ بسبب خسارة أو تلف لوسائل النقل 
  البحري والحوادث البحرية التي يترتب عليھا خسارة كلية أو جزئية للشحنات.

  
ما يتعلق بالتأمين البحري، فإن المخاطر الرئيسية تمثل في خسارة أو تلف السفن والحوادث التي يترتب عليھا خسارة كلية أو جزئية في

  للشحنات.
  

تھدف استراتيجية التأمين الخاصة بفئة التأمين البحري إلى ضمان التنويع الجيد للوثائق في ضوء السفن وطرق الشحن التي تخضع 
  للتأمين.

  
  الحوادثالتأمين ضد 

  

، مثل تعويض العمال والحوادث الشخصية وااللتزام العام تجاه طرف أخر وفقدان األموال، فإن الحوادثفيما يتعلق بفئة التأمين ضد 
  مستوى الخسائر أو الضرر واألحكام القضائية المحتملة تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات.

  
التأمين والتعامل الفعال مع  إلعادةدارة ھذه المخاطر من خالل استراتيجية التأمين الخاصة بھا وترتيبات كافية تقوم الشركة بإ

يتم وضع حدود التأمين طبيعة وقيمة المخاطر.  حسبالمطالبات. تسعى استراتيجية التأمين إلى ضمان التنوع الجيد لمخاطر التأمين 
  .لضمان اختيار المخاطر المناسبة

  
  المطالبات والسعي إلى إجراء تسوية مبكرة لھا من أجل تقليل تعرضھا لتطورات غير متوقعة. وم الشركة بشكل فعال بإدارةتق
  

  مقابل المطالبات الخاصة بكافة فئات األعمال. قدرتھا المالية على البقاء لدى الشركة ترتيبات إعادة تأمين كافية لحماية 
  

 الذي مبلغاللكافة فئات األعمال بغرض الحد من الخسائر إلى  على أساس غير نسبيكافية مين حصلت الشركة على تغطية إعادة تأ
ً تراه اإلدارة مناسب   . ا

  
  التأمين الصحي

  
من إجراءات التأمين لدى الشركة والتي يتم بموجبھا تحميل أقساط التأمين لتعكس الحالة الصحية للمتقدم  اً يمثل االنتقاء الطبي جزء

ترتكز األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي تستند على الخبرة الطبي عن عائلته.  والتاريخن بطلب التأمي
ً لإلجراءات  السابقة والتوجھات الحالية. يتم تقييم العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقا

  ھا. الموضوعة مسبقاً قبل اعتماد
  

مناسبة. ويتم إجراء  الخاصة بالتسعير التزالفتراضات االتتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد أن 
. ويؤكد ھذا التحليل عما كان متوقع في النتائج الفعلية ماديي تغير أ تحليل لتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة ما ھو مصدر توقع

  االفتراضات المستخدمة في التأمين والتسعير.    مدى مالئمة 
  

  تركز المخاطر
  

بصورة أساسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن بيان المخاطر من حيث المنطقة تتركز مخاطر التأمين الناتجة عن عقود التأمين 
 الجغرافية يشابه السنة السابقة.

  



 ٢٢ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

   (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  
  (تابع)مخاطر التأمين   ) أ

  
  االفتراضات والحساسيات  

  
  اإلجراءات المستخدمة لتحديد االفتراضات  

  
ا تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية تقدير مخصصات الحوادث التي وقعت ولم يتم اإلبالغ عنھل إن الطريقة المتبعة من قبل الشركة

   والتقديرات الماضية وتفاصيل برنامج إعادة التأمين وذلك عند تقييم المبالغ المتوقعة الستردادات إعادة التأمين.
  

فيھا إن االفتراضات التي يكون لھا أعظم األثر على قياس مخصصات عقود التأمين ھي معدالت الخسارة المتوقعة ألقرب سنة وقعت 
   .الحوادث

      
الشركة أن  ترىالمتنوعة يعتبر مؤشر على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل الشركة.  إن تحليل الحساسية حول االفتراضات

متغيرات ال بعض إال أنھا تعترف بأن عملية التقدير ترتكز على بيان المركز المالي كافية،المقررة في  بالمطالباتااللتزامات الخاصة 
  .المطالبات بصورة نھائية تسويةقد تختلف عند التي فتراضات االو
  

  تحليل الحساسية
  

  فيما يلي حساسية إيرادات وحقوق ملكية الشركة لمخاطر السوق:
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  
     

  )٥٫٥٣٠٫٨٨٣(  )٧٫١٧٣٫٤٠٣(  في معدل الخسائر ٪٥زيادة بواقع 
  ٥٫٥٣٠٫٨٨٣  ٧٫١٧٣٫٤٠٣  في معدل الخسائر ٪٥نقص بواقع 

  
  استراتيجية إعادة التأمين   

  
تقوم الشركة بإعادة التأمين على جزء من مخاطر التأمين التي تقوم بالتأمين عليھا وذلك بھدف مراقبة تعرضھا للخسارة وحماية 

  الموارد الرأسمالية. 
  

ة المخاطر المالية. يوجد لدى الشركة قسم في اإليضاح الخاص بإدار جاءإعادة التأمين المتنازل عنه مخاطر االئتمان، كما  تتضمن
 إعادة التأمين والذي يكون مسؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمين المقبولة باإلضافة إلى متابعة

ً لتلك  ومدى  برنامج إعادة التأمين ات فيبمتابعة التطورالمعايير. ويقوم ھذا القسم شراء إعادة التأمين من قبل وحدات األعمال طبقا
   كفايته بشكل مستمر.

  
. عالوة للمخاطرلتخفيض صافي تعرض الشركة  على أساس نسبي وغير نسبيتقوم الشركة بشراء مجموعة من عقود إعادة التامين 

ة شراء عقود إعادة التأمين شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في بعض الظروف المحددة. وتخضع عملي لشركاتعلى ذلك، يجوز 
التأمين االختيارية إلى الموافقة المسبقة من القسم المعني وتتم مراقبة إجمالي نفقات إعادة التأمين االختياري بصورة منتظمة من قبل 

   قسم إعادة التأمين.
  

  حساسية أرباح وخسائر التأمين
  

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درھم أرباح للسنة المنتھية في  ٣١٫٣ بأرباح بلغت عمليات التأمين في النتائج المعلنة للشركةساھمت 
  تأثير ھام من عمليات التأمين لألسباب التالية: مليون درھم). ال تتوقع الشركة أي ٣١٫٨أرباح بلغت : ٢٠١٢(
  
أمين على تم المساھمة في معدل االحتفاظ العام من قبل أعمال التوت ،)٪٥٨: ٢٠١٢( ٪٦٣بواقع لدى الشركة معدل احتفاظ عام   

. إال أن مخاطر ھذه الفئة تخضع لتغطية كافية من خالل الفائض في برامج إعادة تأمين ٪٨٨السيارات، حيث يبلغ معدل االحتفاظ بھا 
  الخسائر وذلك لحماية الشركة من التأثير المالي الجسيم.
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   (تابع) إدارة المخاطر  ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  

  المخاطر المالية   ب) 
  
  : وأنشطتھا التشغيلية إن الشركة معرضة للمخاطر األساسية التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية  

  
 مخاطر االئتمان؛ 
 مخاطر السيولة؛ 
  مخاطر السوق؛ و 
 المخاطر التشغيلية. 

  
ومات حول تعرض الشركة لكل من المخاطر المذكورة أعاله ويصف أغراض الشركة وسياساتھا والطرق يقدم ھذا اإليضاح معل  

تم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية ضمن . المستخدمة من قبلھا لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة الشركة لرأس المال
  ھذه البيانات المالية. 

  
  مخاطر االئتمان   )١

  
اطر االئتمان بالمخاطر الناتجة عن تسبب أحد األطراف في أداة مالية ما في خسائر مالية للطرف األخر نتيجة عدم قدرته تتمثل مخ

تتم متابعة مدى االلتزام بھذه السياسة ويتم بصفة منتظمة مراجعة التعرضات والمخالفات من أجل التعرف على  على الوفاء بالتزاماته.
  يئة المخاطر.مدى الصلة والتغيرات في ب

  
القيمة  يتمثل فيفيما يتعلق بجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بھا الشركة، فإن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان لدى الشركة 

وتكون  لدى شركات إعادة تأمين معتمدة من قبل اإلدارة إعادة التأمينفي البيانات المالية في تاريخ التقرير. يتم إيداع  الواردةالدفترية 
    عادة شركات دولية ذات سمعة جيدة.

  
وذلك  ،ان الناتجة عن المناطق الجغرافيةتقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركة إعادة التأمين المعنية ورصد تركزات مخاطر االئتم

  لحد من تعرضھا لخسائر كبيرة نتيجة عدم الوفاء بالسداد من قبل شركات إعادة التأمين. بغرض ا
  

تقوم بتحديث استراتيجية شراء عقود إعادة التأمين  ، كمالجدارة االئتمانية لشركات إعادة التأميناتقييم تاريخ كل تقرير بب اإلدارة تقوم
  والتأكد من وجود مخصص مناسب النخفاض القيمة إذا لزم األمر. 

  
  :فيما يلي الموجودات المالية التي تنطوي على مخاطر االئتمان  

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  
      

  ١٧٧٫٣٤٨٫٧٥٩  ٢٠١٫٤٥٥٫٥٦٠  النقد واألرصدة المصرفية
  ٥٩٫٦٠٦٫١٣٧  ٥١٫٥٩٠٫١٦٥  حصة شركات إعادة التأمين في المطالبات القائمة

  ١١١٫٩٧٦٫٤٥١  ١٢٦٫٠٤٤٫٨٩٠  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠ الموجودات المالية المحتفظ بھا للبيع

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  القانونيةالودائع 
  -----------------   ----------------  
  ٣٥٨٫٩٣١٫٣٤٧  ٣٩٢٫٧٩٧٫٨١٥  
  ==========  ==========  
  
  مخاطر االئتمان في نھاية السنة. لعتبر فئة األدوات المالية المذكورة أعاله أفضل ما يمثل تعرض الشركة األقصى تُ 



 ٢٤ 

   أمين ش.م.ع.شركة رأس الخيمة الوطنية للت
    

   (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  

  (تابع)المخاطر المالية   ب) 
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   )١
    

  الناتجة عن عقود التأمين وعقود إعادة التأمين:الذمم المدينة عمار ألتحليل ُيقدم الجدول التالي 
  
  انخفاض القيمة   اإلجمالي   خفاض القيمة ان  اإلجمالي   
  ـــــــــــــــــــنة٢٠١٢ســـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــنة٢٠١٣ســـــــــــــــــــــــ  
  درھم   درھم   درھم   درھم   
          

  -  ٥٧٫٨٧٩٫٥٥١  -  ٥٧٫٠٦٤٫٠١٠  يوماً  ٩٠-٠من 
  -  ١٩٫٢٦٧٫٤٣٨  -  ٢٢٫٥٥٦٫٧٥٠  يوماً  ١٨٠- ٩١من 
  -  ١٣٫٩٠٠٫٧٤٤  -  ١١٫٩٥٣٫٢٨٥  يوماً  ٢٧٠-١٨١ من

  -  ١١٫٠٤٣٫٣٨٥  -  ١٧٫٦٩٦٫٣٩١  يوماً  ٣٦٥-٢٧١من 
  )٢٫٧٢٥٫٠٠٠(  ٦٫٦٩٤٫٥٤٥  )٧٫١٦٥٫٠٠٠(  ١٣٫٨٢٠٫٥٣٣  يوماً  ٣٦٥أكثر من 

  -----------------   ------------ ---   ----------------   ----------- -----  
  ٢٫٧٢٥٫٠٠٠(  ١٠٨٫٧٨٥٫٦٦٣  )٧٫١٦٥٫٠٠٠(  ١٢٣٫٠٩٠٫٩٦٨(  
  ==========  =========  =========  =========  
  
  مخاطر السيولة    )٢

  
تتم مراقبة متطلبات السيولة  المالية. ھامطلوباتالمرتبطة بتتمثل مخاطر السيولة بمخاطر مواجھة الشركة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا   

  عند استحقاقھا.  تالتزاماأي الكافية للوفاء ببصورة يومية وتحرص اإلدارة على ضمان وجود األموال 
  

  بيان االستحقاقات   
    
تم معاملة تعاقدية غير المخصومة المتبقية. اللتزامات التإلى اطلوبات المالية للشركة استناداً يلخص الجدول أدناه بيان استحقاقات الم  

  عار فوراً. بموجب إشعار كما لو كان قد تم تقديم اإلش سدادھا يتمالمبالغ التي 
  

  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  أقل من
  أشھر ٦

  أشھر  ٦ن ـــــم
  سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥-١  سنة واحدةإلى 

  
  اإلجمالي

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            المطلوبات

ذمم الذمم التأمين الدائنة و
  )٦١٫٢٢٧٫٥١١(  خرىاألدائنة ال

  
-  

  
-  

  
-  )٦١٫٢٢٧٫٥١١(  

  )٩٢٫١٤٢٫٣٢٢(  -  -  )٩٢٫١٤٢٫٣٢٢(  -  القائمةمطالبات الاحتياطي 
 ----------------- -----------------  --------------   --------------  ------------------  

  )١٥٣٫٣٦٩٫٨٣٣(  -  -  )٩٢٫١٤٢٫٣٢٢(  )٦١٫٢٢٧٫٥١١(  إجمالي المطلوبات
  ==========  ==========  ========  ========  ===========  

  
  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ل منأق
  أشھر ٦

  أشھر  ٦ن ـــــم
  سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥-١  سنة واحدةإلى 

  
  اإلجمالي

  درھم  درھم درھم درھم درھم 
            المطلوبات

ذمم الذمم التأمين الدائنة و
  -  )٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤(  خرىاألدائنة ال

  
-  

  
-  )٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤(  

  )١٠٤٫١٣٤٫٥٢٢(  -  - )١٠٤٫١٣٤٫٥٢٢(  -  القائمةمطالبات الاحتياطي 
  ----------------  -------- ---------   --------------   --------------  -----------------  

  )١٥٠٫٩٦٩٫٢٨٦(  - - )١٠٤٫١٣٤٫٥٢٢( )٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤(  إجمالي المطلوبات
  =========  ==========  ========  ========  ==========  

  



 ٢٥ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

   (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  

  (تابع)المخاطر المالية   ب) 
  
  مخاطر السوق  )٣
  

تتمثل مخاطر السوق بالمخاطر التي قد تنتج من تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك 
قة باألداة المالية بعينھا أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األوراق المالية التي يتم المتاجرة التغيرات نتيجة لعوامل متعل

بھا في السوق. تعمل الشركة على الحد من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خالل المراقبة المستمرة 
إلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على تغيرات للتطورات في أسواق األسھم والسندات المحلية. با

  سوق األسھم والسندات، ويشمل ذلك إجراء تحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر بھا.
  
  مخاطر العمالت   أ) 
  

ظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ تتمثل مخاطر العمالت بالمخاطر التي قد تنتج من تقلب قيمة األدوات المالية ن
  من األدوات المالية بالعمالت األجنبية. إن العملة الرسمية للشركة ھي الدرھم اإلماراتي. 

  
الدرھم اإلماراتي،  محدود حيث أن سعر صرف الدوالر األمريكي ثابت أمامالدوالر األمريكي تعرض الشركة للمخاطر من عملة إن 
ترتيبات إعادة التأمين بالدوالر  تتم معظم ، حيثت األجنبية محدود إلى ذلك المدىلي فإن تعرض الشركة لمخاطر العمالوبالتا

  األمريكي. 
  

  مخاطر أسعار الفائدة   ب) 
  

للتغيرات في  نتيجةاألداة المالية التدفقات النقدية المستقبلية من  األدوات المالية أو مخاطر تقلب قيمةفي تتمثل مخاطر أسعار الفائدة 
  أسعار الفائدة السوقية. 

  
كما  لدى مختلف البنوك التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.الثابتة ودائعھا ب يرتبط تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدةإن 
  .سنوياً) ٪٣٫٥ى إل  ٪٢: ٢٠١٢سنويا ( ٪٣إلى  ٪١٫٥، تراوحت أسعار الفائدة للودائع الثابتة من ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

  
يؤدي ذلك إلى ثابتة، كان ل كافة المتغيرات األخرىبقاء مدى السنة مع  نقطة أساس على ١٠٠بمقدار أسعار الفائدة  انخفضتفي حال 
 درھم). ١٫٦٣١٫٢٠٥ :٢٠١٢درھم ( ١٫٨٤٦٫٤١١بما يقارب  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في الشركة ل أرباحصافي انخفاض 
ولكن في االتجاه  السنة أرباحي إلى التأثير بنفس الدرجة على يؤدفي أسعار الفائدة كان لنقطة أساس  ١٠٠ادة بمقدار فإن الزي وكذلك

  العكسي .
  

   األسھم سعارأمخاطر   ج) 
    

استثناء بالمخاطر الناتجة عن تقلب القيمة العادلة ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار السوق (ب أسعار األسھمتتمثل مخاطر 
ة التغيرات الناتجة عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت األجنبية)، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل متعلقة باألداة المالي

  بعينھا أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات المالية المماثلة التي يتم المتاجرة بھا في السوق. 
  

  من محفطة استثمارات الشركة. بالموجودات المالية يرتبط أسعار األسھمكة لمخاطر تعرض الشرإن 



 ٢٦ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

   (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  

  (تابع) مخاطر السوق  )٣
  

  (تابع) األسھم سعارأمخاطر   ج)  
  
  ساسياتالح
  

نتيجة للتغير في القيمة العادلة ألدوات حقوق الملكية المحتفظ بھا  حقوق الملكيةختبار الحساسية ليوضح الجدول المبين أدناه نتائج ا
يوضح تحليل الحساسية تأثير التغيرات في عوامل  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١للبيع والقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر كما في 

  :التغير المحتمل في مؤشرات حقوق الملكية، مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتةسعار الناتجة عن مخاطر األ
  

  
التغير في أسعار 
  حقوق الملكية

التأثير على بيان 
 األرباح أو الخسائر

التأثير على اإليرادات 
  الشاملة األخرى

  درھم   درھم   ٪  
        ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  -  ٤١١٫٥٠١  ١٠  مة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية بالقي
  ١٫٨٨٦٫٨١٠  -  ١٠  األوراق المالية المتاحة للبيع

        
        ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  -  ٢٨٤٫٢٦٣  ١٠  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٨٦٠٫٤٥٤  -  ١٠  األوراق المالية المتاحة للبيع

  
  شغيليةالتمخاطر ال  )٤

  
تتمثل المخاطر التشغيلية بمخاطر الخسارة التي  قد تنتج عن تعطل النظام أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في 
حال عدم قدرة األنظمة الرقابية على أداء المھام المطلوبة، يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية ضرراً لسمعة الشركة أو قد يكون لھا 

  ت قانونية أو تنظيمية أو من الممكن أن تؤدي إلى تكبد خسائر مالية.تبعا
  

 محكمخالل وضع نظام رقابي  ولكن يمكنھا إدارة تلك المخاطر منال يمكن أن تتوقع الشركة القضاء على كافة المخاطر التشغيلية، 
  ومراقبة ومواجھة المخاطر المحتملة.

  
ءات تتضمن كيفية الفصل الفعال بين المھام والتحكم في الدخول على األنظمة وتحديد دليل تفصيلي للنظم واإلجرابتحتفظ الشركة 

الصالحيات وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وإجراءات التقييم إلخ. تتم مراقبة مخاطر األعمال مثل التغيرات في بيئة األعمال 
  طيط االستراتيجي للشركة وإعداد الميزانية التقديرية. والتغيرات التكنولوجية والتغيرات في مجال األعمال من خالل التخ

  
  استخدام التقديرات واألحكام   ٥

    
التقديرات تشتمل على قياس مخصصات عقود التأمين  فيإن مجاالت أعمال الشركة التي تنطوي على مصادر رئيسية لعدم اليقين   

  وتحديد القيم العادلة لألدوات المالية. 
    

  عدم اليقين في التقديراتالمصادر الرئيسية ل
  

  قياس مخصصات عقود التأمين 
  

 ٥تم في اإليضاح الشركة. الحتساب عقود التأمين لدى المزيد من التفاصيل حول السياسة المحاسبية  مناقشة (أ) ٣اإليضاح  تم في
  مطلوبات عقود التأمين. لاالفتراضات الرئيسية الموضوعة  إدراج



 ٢٧ 

   أمين ش.م.ع.شركة رأس الخيمة الوطنية للت
    

   (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

  تصنيف عقود التأمين
  

  يتم تصنيف العقود كعقود تأمين عندما يتم بموجبھا تحويل مخاطر التأمين الھامة من حامل عقد التأمين إلى الشركة. 
  

بوضع أحكام حول مستوى مخاطر التأمين التي تم تحويلھا. ويتم تقييم ھناك عدد من العقود التي تم بيعھا والتي تقوم الشركة بموجبھا 
مستوى مخاطر التأمين من خالل األخذ باالعتبار إمكانية وجود سيناريوھات ذات طبيعة تجارية تكون الشركة ملتزمة فيھا بدفع 

فيما لو لم يكن قد وقع الحدث المؤمن عليه.  تعويضات إضافية ھامة. تتمثل ھذه التعويضات بتلك التي تزيد عن المبالغ مستحقة الدفع
تتضمن ھذه المبالغ اإلضافية مطلوبات التعويضات وتكاليف التقييم وال تتضمن خسائر القدرة على تحميل حامل العقد نفقات الخدمات 

  المستقبلية.   
  

  مخصص المطالبات قيد التسوية سواء تم اإلبالغ عنھا أو لم يتم  
  

ضع أحكام ھامة عند تقدير المبالغ المستحقة إلى حاملي العقود والناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود يتطلب من اإلدارة و
التأمين. أنه لمن الضروري أن ترتكز ھذه التقديرات على افتراضات ھامة حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة 

نتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات مستقبلية في المطلوبات وھامة من األحكام وعدم اليقين وقد تختلف ال
  المقدرة.  

  
 التي تم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز المالي للمطلوباتإجمالي التكلفة المتوقعة كل من وبصورة محددة، يجب وضع تقديرات ل

  ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز المالي.المتكبدة  للمطالباتإجمالي التكلفة المتوقعة و
  

مطالبات  تسوية متخصص في يقوم خبير ةً عاد. فرديةيتم تقدير المطالبات التي تخضع ألحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة 
بات المتكبدة والمطالبات التأمين بتقدير تعويضات الممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتھا المتعلقة بالمطال

  المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا.  
  

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
  

تقوم الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات ومصروفات االستھالك ذات الصلة. ستتغير مصروفات االستھالك للسنة 
  ن األعمار المقدرة للموجودات.بصورة جوھرية في حال تغيرت األعمار الفعلية ع

  
إن أعمال المراجعة التي قامت بھا اإلدارة خالل السنة الحالية لم تشير إلى وجود ضرورة إلجراء أية تعديالت على األعمار اإلنتاجية 

  للممتلكات والمعدات.
  

  انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة
  

لتأمين المدينة عندما يصبح من غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. لتحديد ما إذا يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل فيما يتعلق بذمم ا
كانت ذمم التأمين المدينة قد تعرضت النخفاض القيمة، يتطلب ذلك قيام الشركة بتقييم الوضع االئتماني والسيولة لحاملي وثائق التأمين 

يتم االعتراف الشؤون القانونية. قسم والمالحظات الواردة من  سابقةترداد الوشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، ومعدالت االس
يتم االعتراف بالفروق بين المبالغ  ضمن األرباح أو الخسائر. القيم المتوقع تحصيلھا والقيم الدفترية كمصروفات بينتنشأ بأي فروق 

التي تم تحصيلھا االعتراف بأي فروق بين المبالغ المقدر تحصيلھا والقيمة الدفترية كمصروف ضمن األرباح أو الخسائر. سوف يتم 
 ً   في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة ضمن األرباح أو الخسائر في وقت التحصيل. فعليا

  
  بيان تفاصيل مخصص الحسابات المشكوك في تحصيلھا. ١-١٢تم في اإليضاح 

  
  اختبار كفاية المطلوبات

  
كفاية مطلوبات عقود التأمين. تستفيد الشركة من  ضماناء اختبارات كفاية المطلوبات من أجل إجر ،ماليمركز بيان  كل يتم بتاريخ

المستقبلية وإدارة المطالبات والمصروفات اإلدارية باإلضافة إلى إيرادات االستثمار من التعاقدية ات النقدية قأفضل تقديرات التدف
  األرباح أو الخسائر. ضمنتحميل أي عجز  مباشرةً . يتم المطلوباتكفاية الموجودات التي تغطي مثل تلك المطلوبات، عند تقييم 



 ٢٨ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

   (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

  األحكام المحاسبية الھامة
  

  االستثماراتتصنيف 
  

كان من الضروري تصنيفه كاستثمار محتفظ به لالستثمار، أو تسجيله بالقيمة  عند االستحواذ على استثمار ما، تقرر اإلدارة ما إذا
  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو استثمار متاح للبيع.

  
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم 

لتعديل يھا تعديل التقديرات إذا كانت التعديل يؤثر فقط على ھذه الفترة، أو في الفترة التي تم فيھا التعديل والفترات المستقبلية إذا كان اف
  يؤثر على الفترات الحالية والمستقبلية.

  
و الخسائر، إذا كان الغرض األساسي من تقوم المجموعة بتصنيف االستثمارات على أنھا استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أ

  االستحواذ عليھا تحقيق أرباح قصيرة األجل.
  

رتكز على كيفية مراقبة اإلدارة ألداء ھذه االستثمارات. عندما إن تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ي
وتتوفر لھا قيم عادلة بصورة موثوقة، ويتم اإلفصاح عن التغيرات في القيم ال يتم تصنيفھا على أنھا استثمارات محتفظ بھا للمتاجرة، 

العادلة كجزء من بيان األرباح أو الخسائر في حسابات اإلدارة، يتم في ذلك الحين تصنيفھا على أنھا استثمارات بالقيمة العادلة من 
  خالل األرباح أو الخسائر.

  
  نھا استثمارات متاحة للبيع.يتم تصنيف كافة االستثمارات األخرى على أ

  
  انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

  
تعتبر الشركة أن االستثمارات المتاحة للبيع أنھا تعرضت النخفاض القيمة عندما يكون ھناك انخفاض ھام أو متواصل في القيمة 

 "االنخفاض الھام"تھا. إن تحديد ماھية العادلة ألدنى من تكلفتھا، أو عندما تتوافر أدله موضوعية أخرى على انخفاض قيم
  أساسية.يتعين وضع أحكام  "اإلنخفاض المتواصل"و
   



 ٢٩ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  المالية والمطلوبات التصنيف المحاسبي للموجودات  ٦
  

  وفئات األدوات المالية.  البنود في بيان المركز المالي مجموعة يقدم الجدول أدناه مطابقة بين
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر
االستثمارات 
  المتاحة للبيع

  
  فة ـــتكلـــال
  طفأة ـــــالم

  إجمالي القيمة 
  الدفترية 

   درھم   درھم   درھم   درھم  
          الموجودات المالية

  ١٢٠٫٥٠٣٫١٣٠  ١٢٠٫٥٠٣٫١٣٠  -  -  رىذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخ
  ٢٦٫٦٩٠٫٣١٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  ٤٫١١٥٫٠٠٩  األوراق المالية االستثمارية 
  ٥١٫٥٩٠٫١٦٥  ٥١٫٥٩٠٫١٦٥  -  -  المطالبات القائمة فيحصة شركة إعادة التأمين 

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية
  ٢٠١٫٥٤٠٫٧٧٠  ٢٠١٫٥٤٠٫٧٧٠  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

  -------- ------  ------- --------   -----------------  -------- ---------  
  ٤١٠٫٣٢٤٫٣٧٥  ٣٨٧٫٣٤١٫٢٦٥  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  ٤٫١١٥٫٠٠٩  
  ========  =========  ==========  ==========  
          

          المطلوبات المالية
  ٦١٫٢٢٧٫٥١١  ٦١٫٢٢٧٫٥١١  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  -  -  -  -  المطالبات القائمة
  -------- ------  ------- --------   ----------- ----  ---------- -----  
  -  -  ٦١٫٢٢٧٫٥١١  ٦١٫٢٢٧٫٥١١  
  ========  =========  =========  =========  
  

  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر
االستثمارات 

  احة للبيعالمت

  
  فة ـــتكلـــال
  طفأة ـــــالم

  إجمالي القيمة 
  الدفترية 

  درھم   درھم   درھم   درھم   
          الموجودات المالية

  ١١٠٫٤٣١٫٠٢١  ١١٠٫٤٣١٫٠٢١  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١١٫٤٤٧٫١٦٧  -  ٨٫٦٠٤٫٥٤٢  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  األوراق المالية االستثمارية 

  ٥٩٫٦٠٦٫١٣٧  ٥٩٫٦٠٦٫١٣٧ - - ة إعادة التأمين في المطالبات القائمةحصة شرك
  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية

  ١٧٧٫٣٦٤٫٥٩٣  ١٧٧٫٣٦٤٫٥٩٣  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
   --------------  ----------- ---  -----------------  -----------------  
  ٣٦٨٫٨٤٨٫٩١٨  ٣٥٧٫٤٠١٫٧٥١  ٨٫٦٠٤٫٥٤٢  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  
  ========  ========  ==========  ==========  
          

          المطلوبات المالية
  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  -  -  -  -  المطالبات القائمة
   --------------  ----------- ---  ---------------  ---------------  
  -  -  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  
  ========  ========  =========  =========  

      
  القيمة العادلة لألدوات المالية   ٧

  
ترتكز القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي يتم تداولھا في أسواق نشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض 

  بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب تقييم أخرى. الشركةعلق باألدوات المالية األخرى، تقوم األسعار المقدمة من الوسطاء. فيما يت
  

فيما يتعلق باألدوات المالية التي يتم تداولھا بصورة نادرة ولديھا شفافية أسعار ضئيلة، تكون القيمة العادلة أقل موضوعية وتتطلب 
سيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات التسعير ومخاطر أخرى تؤثر درجات متفاوتة من األحكام التي تستند إلى ال

  على األداة المحددة. 
  



 ٣٠ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) القيمة العادلة لألدوات المالية  ٧

  
تالي للقيمة العادلة الذي يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في تحديد بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج ال الشركةتقوم 

  القياسات. 
  

 : السعر السوقي المدرج (غير المعدل) في سوق نشط ألداة مطابقة. ١المستوى 
 

ة التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصور ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 
غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق 
نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون 

 مدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.فيھا جميع ال
  

: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على مدخالت ال ٣المستوى 
داة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األ

بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار االختالفات بين 
 األدوات.

  
قارنة مع أدوات مماثلة توجد لھا أسعار سوقية تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق النقدي المخصوم والم

ملحوظة. تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر 
األجنبية وأسعار  وفروق االئتمان وعوامل أخرى ُتستخدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم وأسعار صرف العمالت

  ومؤشرات أسعار األسھم والتقلبات المتوقعة في األسعار والربط بينھا. 
  

إن الھدف من أساليب التقييم ھو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه 
  في تاريخ القياس.لتحويل االلتزام بموجب معاملة نظامية بين مشاركين في السوق 

  
  المطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة  النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات/  أ)

  
يمة يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للق

  صنيف قياسات القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بھا في بيان المركز المالي.العادلة التي يتم في ت
  

          
  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ كما في

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          الموجودات المالية

  ٤٫١١٥٫٠٠٩  -  -  ٤٫١١٥٫٠٠٩  رالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  -  -  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  األوراق المالية المتاحة للبيع

  ---------- -----  ----------  ----------  ---------- -----  
  ٢٢٫٩٨٣٫١١٠  -  -  ٢٢٫٩٨٣٫١١٠  
  =========  ======  ======  =========  

          ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
          

          الموجودات المالية
  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  -  -  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  رة من خالل األرباح أو الخسائالقيمة العادل

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

  



 ٣١ 

  ين ش.م.ع. شركة رأس الخيمة الوطنية للتأم
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٧
  

  األدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة   ب)
  

يمة يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة ويحللھا حسب المستوى في النظام المتدرج للق
  تصنيف قياسات القيمة العادلة.  من خاللهيتم  الذيلعادلة ا
  

       ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 

  
  

  ١المستوى 
  

  ٢المستوى 
  

  ٣المستوى 
  إجمالي 

  القيمة العادلة
  إجمالي 

  القيمة الدفترية 
         

            الموجودات المالية
  ٢٠١٫٥٤٠٫٧٧٠  ٢٠١٫٥٤٠٫٧٧٠  -  ٢٠١٫٥٤٠٫٧٧٠  -  النقد واألرصدة المصرفية
ذمم التأمين المدينة والذمم 

  ١١٨٫٨٧٩٫٨٩٠  ١١٨٫٨٧٩٫٨٩٠  -  ١١٨٫٨٧٩٫٨٩٠  -  المدينة األخرى
حصة شركة إعادة التأمين 

  القائمةفي المطالبات 
  
-  ٥١٫٥٩٠٫١٦٥  

  
-  ٥١٫٥٩٠٫١٦٥  ٥١٫٥٩٠٫١٦٥  

الموجودات المالية 
  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٩٩٫٢٥٠    ٣٫٧٩٩٫٢٥٠    المحتفظ بھا لالستحقاق

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    قانونيةالودائع ال
  ٧٫٥٧٦٫١٩٣  ٢٠٫٢٥٦٫١٨٠    -    العقارات االستثمارية

  ----------   -----------------   -----------   -----------------  -----------------   
  -  ٣٩٣٫٢٩٤٫٢١٨  ٤٠٦٫٠٦٦٫٢٥٥  -  ٣٨٥٫٨١٠٫٠٧٥  
  ======  ==========  ======  ==========  ==========  
            

            المطلوبات المالية
ذمم التأمين الدائنة والذمم 

  ٦١٫٢٢٧٫٥١١  ٦١٫٢٢٧٫٥١١  -  ٦١٫٢٢٧٫٥١١  -  الدائنة األخرى
  -  -  -  -  -  المطالبات القائمة

  -----------   --------- ------   -----------   --------- ------   --------- ------   
  -  ٦١٫٢٢٧٫٥١١  ٦١٫٢٢٧٫٥١١  -  ٦١٫٢٢٧٫٥١١  
  ======  =========  ======  =========  =========  

  

          ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
            الموجودات المالية

  ١٧٧٫٣٦٤٫٥٩٣  ١٧٧٫٣٦٤٫٥٩٣  -  ١٧٧٫٣٦٤٫٥٩٣  -  النقد واألرصدة المصرفية
ذمم التأمين المدينة والذمم 

  ١٠٩٫٢٥١٫٤٥١  ١٠٩٫٢٥١٫٤٥١  -  ١٠٩٫٢٥١٫٤٥١  -  المدينة األخرى
حصة شركة إعادة التأمين 

  في المطالبات القائمة
  
-  ٥٩٫٦٠٦٫١٣٧  

  
-  ٥٩٫٦٠٦٫١٣٧  ٥٩٫٦٠٦٫١٣٧  

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    الودائع القانونية
  ٦٫٤٢١٫٤٧٩  ١٧٫٢٠٠٫٠٠٠  ١٧٫٢٠٠٫٠٠٠  -    العقارات االستثمارية

   ----------   -----------------   ----- ----------   -----------------  -----------------   
  -  ٣٦٢٫٦٤٣٫٦٦٠  ٣٧٣٫٤٢٢٫١٨١  ١٧٫٢٠٠٫٠٠٠  ٣٥٦٫٢٢٢٫١٨١  
  ======  ==========  =========  ==========  ==========  

            

            المطلوبات المالية
ذمم التأمين الدائنة والذمم 

  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  -  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  -  الدائنة األخرى
  -  -  -  -  -  قائمةالمطالبات ال

 ---------- --------------- -----------   --------- ------   --------- ------   
  -  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  -  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  
  ======  =========  ======  =========  =========  

  

طبيعة قصيرة األجل (حتى سنة واحدة)، ترى ب تتسمة التي المالية التي يتم قياسھا بالتكلفة المطفأوالمطلوبات فيما يتعلق بالموجودات   أ)
  اإلدارة أن القيمة الدفترية مساوية لقيمتھا العادلة.  

  

البنوك باستخدام طريقة التدفقات النقدية المخصومة مع تطبيق األسعار المقدمة للودائع ذات فترات  لدىيتم تقدير القيم العادلة للودائع   )ب
مستحق الدفع في تاريخ  القيمة يتم اعتبارھا على أنھا للودائع مستحقة الدفع عند الطلب ن القيمة العادلةإمماثلة. االستحقاق والشروط ال

  التقرير.  



 ٣٢ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

   (تابع)إيضاحات 
 

  الممتلكات والمعدات  ٨
  

  
  أثاث

  اإلجمالي  كمبيوترأجھزة   سيارات  معدات مكتبية  وتركيبات
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  

            التكلفة
  ٣٫٦٨٢٫٦١٤  ١٫٠٥٠٫٨٠٣  ١٫٠٥٦٫٧٦٠  ١٨٤٫٤٠١  ١٫٣٩٠٫٦٥٠  ٢٠١٢يناير  ١في 

  ٨٠٤٫٥٩٠  ٤٦٫١٨٥  ٤٦٫٠٠٠  ٢٣٫٥٠٠  ٦٨٨٫٩٠٥  اإلضافات 
  )٤٥٫٧٩٠(  -  -  -  )٤٥٫٧٩٠(  االستبعادات

  --- ----------  ---- --------  ------- ------  --- ----------  ------- ------  
  ٤٫٤٤١٫٤١٤  ١٫٠٩٦٫٩٨٨  ١٫١٠٢٫٧٦٠  ٢٠٧٫٩٠١  ٢٫٠٣٣٫٧٦٥  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 

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

  ٤٫٤٤١٫٤١٤  ١٫٠٩٦٫٩٨٨  ١٫١٠٢٫٧٦٠  ٢٠٧٫٩٠١  ٢٫٠٣٣٫٧٦٥  ٢٠١٣يناير  ١في 
  ٢٫١١٠٫٥٨٦  ٨٠٤٫١٥٦  ٣٦١٫٤٩٩  ٢٤٤٫٦٩٦  ٧٠٠٫٢٣٥  اإلضافات 
  -  -  -  ٥٫٣٩٨  )٥٫٣٩٨(  التحويالت
  )٦٩٤٫٠٥٥(  )٤٫١٠٠(  )٥٢٤٫٧٦٠(  -  )١٦٥٫١٩٥(  ت/ المشطوباتاالستبعادا

   ---------- ----  -------- ----   ------------   --------------  -------- -----  
  ٥٫٨٥٧٫٩٤٥  ١٫٨٩٧٫٠٤٤  ٩٣٩٫٤٩٩  ٤٥٧٫٩٩٥  ٢٫٥٦٣٫٤٠٧  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

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

            االستھالك 
  ٣٫٠٣٩٫٦١١  ٩٢٧٫١٧٠  ٧٤١٫٤٨٧  ١٣٤٫٧٨٢  ١٫٢٣٦٫١٧٢  ٢٠١٢يناير  ١في 

  ٣٢٨٫٣٣٠  ٧٨٫٥٥٣  ١٢٥٫٣١٥  ٢١٫٠٠٢  ١٠٣٫٤٦٠  المحمل على السنة  
  )٤٥٫٧٩٠(  -  -  -  )٤٥٫٧٩٠(  عند االستبعادات

  -------- -----  -----------  -----------  ------- ------  --------- ----  
  ٣٫٣٢٢٫١٥١  ١٫٠٠٥٫٧٢٣  ٨٦٦٫٨٠٢ ١٥٥٫٧٨٤ ١٫٢٩٣٫٨٤٢ ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في
  --- ----------  -----------  -----------   -------------   ----------- --  
            

  ٣٫٣٢٢٫١٥١  ١٫٠٠٥٫٧٢٣  ٨٦٦٫٨٠٢  ١٥٥٫٧٨٤  ١٫٢٩٣٫٨٤٢  ٢٠١٣يناير  ١في 
  ٦٢٦٫٩٤٠  ١٥٨٫٠١٣  ٩٣٫٧٠٨  ٥٣٫١٩٠  ٣٢٢٫٠٢٩  المحمل على السنة  

  -  -  -  ١٫٢٣٥  )١٫٢٣٥(  التحويالت
  )٥٠٩٫٢٠٢(  )٤٫١٠٠(  )٣٤١٫٠٠٩( - )١٦٤٫٠٩٣(  عند االستبعادات

  ------ --------  -----------   ------------  ------- ------  ----- --------  
  ٣٫٤٣٩٫٨٨٩  ١٫١٥٩٫٦٣٦  ٦١٩٫٥٠١  ٢١٠٫٢٠٩  ١٫٤٥٠٫٥٤٣  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

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

            القيم الدفترية
  ١٫١١٩٫٢٦٣  ٩١٫٢٦٥  ٢٣٥٫٩٥٨  ٥٢٫١١٧  ٧٣٩٫٩٢٣  ٢٠١٢ديسمبر   ٣١في 

  ========  =======  =======  =======  ========  
  ٢٫٤١٨٫٠٥٦  ٧٣٧٫٤٠٨  ٣١٩٫٩٩٨  ٢٤٧٫٧٨٦  ١٫١١٢٫٨٦٤  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

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



 ٣٣ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  العقارات االستثمارية  ٩
 

  
  اإلجمالي  المباني  األرض  
  درھم   درھم   درھم  

        التكلفة
  ٨٫٨٣٢٫٥٦٤  ٥٫٣٣٢٫٥٦٤  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٢يناير  ١في 

  -  -  -  اإلضافات 
   --------------   --------------   --------------  

  ٨٫٨٣٢٫٥٦٤  ٥٫٣٣٢٫٥٦٤  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
   --------------   --------------   --------------  
        

  ٨٫٨٣٢٫٥٦٤  ٥٫٣٣٢٫٥٦٤  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٣يناير  ١في 
  ١٫٣٦٧٫٦٦٦  ١٫٣٦٧٫٦٦٦  -  اإلضافات 

   --------------   --------------   --------------  
  ١٠٫٢٠٠٫٢٣٠  ٦٫٧٠٠٫٢٣٠  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

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

         المتراكم االستھالك
  ٢٫٢١٦٫٣٢٠  ٢٫٢١٦٫٣٢٠  -  ٢٠١٢يناير  ١في 

  ١٩٤٫٧٦٥  ١٩٤٫٧٦٥  -  المحمل على السنة  
   --------------   --------------   --------------  

  ٢٫٤١١٫٠٨٥  ٢٫٤١١٫٠٨٥  -  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في 
   --------------   --------------   --------------  
        

  ٢٫٤١١٫٠٨٥  ٢٫٤١١٫٠٨٥  -  ٢٠١٣يناير  ١في 
  ٢١٢٫٩٥٢  ٢١٢٫٩٥٢ -  المحمل على السنة  

   --------------   --------------   --------- -----  
  ٢٫٦٢٤٫٠٣٧  ٢٫٦٢٤٫٠٣٧  -  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

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

        القيم الدفترية
  ٦٫٤٢١٫٤٧٩  ٢٫٩٢١٫٤٧٩  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٢ديسمبر   ٣١في
  ========  ========  ========  

  ٧٫٥٧٦٫١٩٣  ٤٫٠٧٦٫١٩٣  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  ========  ========  ========  
  

  تقع العقارات االستثمارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  

ا من قبل شركة مليون درھم وفقاً للقيمة التي تم تحديدھ ٢٠٫٣، بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في 
التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في  معامالت التقييم تقييم مستقلة تتمتع بمؤھالت مھنية مناسبة ولديھا خبرة في

  مليون درھم وفقاً لتقديرات اإلدارة). ١٧٫٢: ٢٠١٢( المعنية بالتقييمنفس موقع العقارات 
  

  فيما يلي إيرادات اإليجار والمصروفات التشغيلية المتعلقة بھذه العقارات:
  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      
  ٣٩٦٫٠٢٩  ٤٢٣٫٠٦٢  يرادات اإليجارإ

  )١٩٦٫٩٤٨(  )١٩٤٫٧٦٥(  المصروفات التشغيلية
  ------------  ------ ------  

  ١٩٩٫٠٨١  ٢٢٨٫٢٩٧  اإليرادات من العقارات االستثمارية
  =======  =======  
  



 ٣٤ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  االستثمار في شركة زميلة  ١٠
 
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      

  ٢٧٫٦٩٣٫٤٩٩  ٢٣٫٣٦٦٫٧٠٦  الرصيد في بداية السنة
  )٤٫٣٨٥٫٣٨٤(  ١٫٦٨٨٫٩٢٥  الحصة في أرباح/ (خسائر) السنة

  ٥٨٫٥٩١  ٢٫٧٩٣٫٠١٥  الحصة في اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
  ------------- --   --------- ------  

  ٢٣٫٣٦٦٫٧٠٦  ٢٧٫٨٤٨٫٦٤٦  الرصيد في نھاية السنة
  =========  =========  
  

  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١فيما يلي تفاصيل الشركة الزميلة كما في 
  

          
  النشاط الرئيسي  بلد التأسيس  حقوق التصويت  حصة الملكية  اسم الشركة الزميلة

          
  التأمين  اإلمارات  ٪٢٠  ٪٢٠  شركة التأمين المتحدة ش.م.ع

  
  ية للشركة الزميلة:فيما يلي ملخص للمعلومات المال

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      

  ٢٦٧٫٣٨١٫٦٠٩  ٣١٥٫٧٠٢٫٤٠٩  إجمالي الموجودات
  )١٥٠٫٥٤٨٫٠٨١( )١٧٦٫٤٥٩٫١٨١(  إجمالي المطلوبات

 ------------- -----  -----------------  
  ١١٦٫٨٣٣٫٥٢٨  ١٣٩٫٢٤٣٫٢٢٨  صافي الموجودات

  -------------- --   --------- ------  
  ٢٣٫٣٦٦٫٧٠٦  ٢٧٫٨٤٨٫٦٤٦  الشركة في صافي موجودات الشركة الزميلةحصة 

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

  األوراق المالية االستثمارية  ١١
 
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      

  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  ٤٫١١٥٫٠٠٩  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٨٫٦٠٤٫٥٤٢  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  عاألوراق المالية المتاحة للبي

  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  الموجودات المالية المحتفظ بھا لالستثمار
  ------------- --   --------- ------  

  ١١٫٤٤٧٫١٦٧  ٢٦٫٦٩٠٫٣١٠  ديسبمر ٣١في 
  =========  =========  
  

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١-١١
 
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      

  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  ٤٫١١٥٫٠٠٩  داخل اإلمارات العربية المتحدة –االستثمار في الصناديق 
  ------------- --   --------- ------  

  ٢٫٨٤٢٫٦٢٥  ٤٫١١٥٫٠٠٩  ديسبمر ٣١في 
  =========  =========  
  

  باح أو الخسائر ضمن ھذه الفئة.عند االعتراف المبدئي، تم تحديد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األر



 ٣٥ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األوراق المالية االستثمارية   ١١
 

  األوراق المالية المتاحة للبيع   ٢-١١
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      

  ٨٫٦٠٤٫٥٤٢  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  داخل اإلمارات العربية المتحدة –أسھم الملكية 
  ------------- --  -------- ------  
  ٨٫٦٠٤٫٥٤٢  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  
  =========  ========  
 

  الموجودات المالية المحتفظ بھا لالستحقاق  ٣-١١
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      

  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  )٤-١١داخل اإلمارات العربية المتحدة (راجع إيضاح  –استثمارات ذات إيرادات ثابتة 
  ------------ --  -------- ------  

  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ديسمبر ٣١في 
  ========  ========  
  

للمبالغ المستحقة عليه من خالل تحويل موجودات مالية. تم تنفيذ المعاملة قام أحد عمالء الشركة بإجراء تسوية جزئية  خالل السنة،  ٤-١١
وجودات المالية على أنھا موجودات مالية محتفظ بھا لالستحقاق، وقامت بالقيمة العادلة وفقاً لشروط السوق االعتيادية. تم تصنيف الم

درھم، وھو القيمة العادلة وفقاً لسعر اإلغالق  ٢٠٧٫٢٠٠الشركة عند االعتراف المبدئي بتسجيل أرباح ناتجة عن القيمة العادلة بمبلغ 
  في تاريخ التحويل.

 
  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  ١٢

 ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      

  ٧٧٫١٠٢٫٧٨٩  ٨٤٫٤٦٩٫٥٣٥  ذمم األقساط المدينة
  ١١٫١٩٩٫٦٨٦  ٨٫٩٨٨٫٥٩٠  شركات إعادة التأمين

  ١٫٧١٤٫٢٢٨  ٢٫٧٥٥٫٤٢٩  عمالء ووسطاء التأمين
  ١٨٫٧٦٨٫٩٦٠  ٢٦٫٨٧٧٫٤١٤ )٢٢المستحق من أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح

  ١٫٧٣٦٫١٣٠  ١٫١٨٩٫٩٣٦  خرىاستحقاق إيرادات الفائدة واإليرادات األ
 ً   ١٫١٧٩٫٥٧٠  ١٫٦٢٣٫٢٤٠  السلفيات والمدفوعات مقدما

  ١٫٤٥٤٫٦٥٨  ١٫٧٦٣٫٩٨٦  الذمم المدينة األخرى
  -----------------   ----------------  
  ١١٣٫١٥٦٫٠٢١  ١٢٧٫٦٦٨٫١٣٠  

  )٢٫٧٢٥٫٠٠٠(  )٧٫١٦٥٫٠٠٠(  )١-١٢ناقصاً: مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا (راجع إيضاح
  -----------------   ----------------  

  ١١٠٫٤٣١٫٠٢١  ١٢٠٫٥٠٣٫١٣٠  ديسمبر ٣١في 
  ==========  =========  
  

  مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا  ١-١٢
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      

  ١٫٩٢٥٫٠٠٠  ٢٫٧٢٥٫٠٠٠  يناير ١الرصيد في 
  ٨٠٠٫٠٠٠  ٤٫٤٤٠٫٠٠٠  المحمل على السنة

  -----------------   ----------------  
  ٢٫٧٢٥٫٠٠٠  ٧٫١٦٥٫٠٠٠  ديسمبر ٣١في 

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

  ) لتحليل ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى حسب أعمارھا.١(ب) ( ٤راجع اإليضاح 



 ٣٦ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  (داخل اإلمارات العربية المتحدة) صدة المصرفيةالنقد واألر  ١٣
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      

  ١٥٫٨٣٤  ٨٥٫٢١٠  النقد في الصندوق 
  ١٤٫٢٢٨٫٢١٠  ٣١٫٤١٨٫٣٧٢  النقد لدى البنك 
  ١٦٣٫١٢٠٫٥٤٩  ١٧٠٫٠٣٧٫١٨٨  الودائع الثابتة

  -----------------  --------- -------  
  ١٧٧٫٣٦٤٫٥٩٣  ٢٠١٫٥٤٠٫٧٧٠  
  )١٢٧٫٥٨٥٫٥٥٢(  )٥٩٫٣٩٣٫٢٧٨(  ودائع ذات فترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشھرصاً: ناق

  )٣٠٠٫٠٠٠(  )٣٠٠٫٠٠٠(  ثابتة خاضعة لرھن ودائعناقصاً: 
  -----------------  ---------- -----  

  ٤٩٫٤٧٩٫٠٤١  ١٤١٫٨٤٧٫٤٩٢  ديسمبر  ٣١النقد وما يعادله في 
  ==========  =========  

  
  ود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمينمطلوبات عق  ١٤

  
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  درھم   درھم   
      مطلوبات عقود التأمين

  ١٠٤٫١٣٤٫٥٢٢  ٩٢٫١٤٢٫٣٢٢  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا
  ٥٫٢٠٦٫٧٢٧  ٦٫٧١٧٫٢٣١  لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاا

  ٨٣٫٤٠٧٫٥٥٣  ١٠٠٫٧٠٩٫٧٤٧  األقساط غير المكتسبة
  -----------------  ---- -------------  

  ١٩٢٫٧٤٨٫٨٠٢  ١٩٩٫٥٦٩٫٣٠٠  مطلوبات عقود التأمين
  -----------------  ---- -------------  
      

      موجودات عقود إعادة التأمين
  )٥٩٫٦٠٦٫١٣٧(  )٥١٫٥٩٠٫١٦٥(  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  )٢٫٩٥٢٫٨٠٧(  )٢٫٥٧٩٫٥٠٨(  بدة ولم يتم اإلبالغ عنھالمطالبات المتكا
  )٣٤٫٠٢٣٫٣٨٠(  )٣٦٫٨٦٤٫٣٤١(  أقساط إعادة التأمين المؤجلة

  -----------------  -----------------  
  )٩٦٫٥٨٢٫٣٢٤(  )٩١٫٠٣٤٫٠١٤(  إجمالي حصة شركات التأمين في عقود إعادة التأمين

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

      صافي
  ٤٤٫٥٢٨٫٣٨٥  ٤٠٫٥٥٢٫١٥٧  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ٢٫٢٥٣٫٩٢٠  ٤٫١٣٧٫٧٢٣  لمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاا
  ٤٩٫٣٨٤٫١٧٣  ٦٣٫٨٤٥٫٤٠٦  األقساط غير المكتسبة

  -----------------  ---------------  
  ٩٦٫١٦٦٫٤٧٨  ١٠٨٫٥٣٥٫٢٨٦  
  ==========  =========  
  



 ٣٧ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١-١٤
  

  فيما يلي الحركة في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل السنة:
  
  ٢٠١٢    ٢٠١٣  
  -------------------- -------------------------------- --------------     ----------------------------------- -------------------------  
  صافيال  إعادة التأمين  اإلجمالي    صافيال إعادة التأمين اإلجمالي  
  درھم  درھم  درھم   درھم درھم درھم  

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

  ٢٫٤٣٨٫٢١٢  )١٫٩١٣٫٦٥٧(  ٤٫٣٥١٫٨٦٩    ٢٫٢٥٣٫٩٢٠  )٢٫٩٥٢٫٨٠٧(  ٥٫٢٠٦٫٧٢٧  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا
  -------------------- -------------------- -------------------   ----------- -----  ------------ ------  ------------- ----  

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

  )٦٥٫٨٠٦٫٢٦٠(  ٢٧٫٢٩٣٫٢٥١  )٩٣٫٠٩٩٫٥١١(    )٨٤٫٢٤٢٫٣٧٣(  ٤٠٫١٧٦٫٥٥٩  )١٢٤٫٤١٨٫٩٣٢(  مطالبات تمت تسويتھا خالل السنة
  ٦١٫٣٨٦٫١٢٤  )٤٩٫٦٦٥٫٤٠٢(  ١١١٫٠٥١٫٥٢٦    ٨٢٫١٤٩٫٩٤٨  )٣١٫٧٨٧٫٢٨٨(  ١١٣٫٩٣٧٫٢٣٦  المطلوباتالزيادة في 

  ------------------- -------------------- ------------------   ------------- ------  ------------- -----  ----------- ------  
  ٤٦٫٧٨٢٫٣٠٥  )٦٢٫٥٥٨٫٩٤٤(  ١٠٩٫٣٤١٫٢٤٩    ٤٤٫٦٨٩٫٨٨٠  )٥٤٫١٦٩٫٦٧٣(  ٩٨٫٨٥٩٫٥٥٣  اإلجمالي في نھاية السنة

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

  ٤٤٫٥٢٨٫٣٨٥  )٥٩٫٦٠٦٫١٣٧(  ١٠٤٫١٣٤٫٥٢٢    ٤٠٫٥٥٢٫١٥٧  )٥١٫٥٩٠٫١٦٥(  ٩٢٫١٤٢٫٣٢٢  مطالبات معلن عنھا
  ٢٫٢٥٣٫٩٢٠  )٢٫٩٥٢٫٨٠٧(  ٥٫٢٠٦٫٧٢٧   ٤٫١٣٧٫٧٢٣ )٢٫٥٧٩٫٥٠٨( ٦٫٧١٧٫٢٣١  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا

  ---------- --------  -------- -----------  ------------ ------    ------------- -----  ----------- --------  ------------- ----  
  ٤٦٫٧٨٢٫٣٠٥  )٦٢٫٥٥٨٫٩٤٤(  ١٠٩٫٣٤١٫٢٤٩    ٤٤٫٦٨٩٫٨٨٠  )٥٤٫١٦٩٫٦٧٣(  ٩٨٫٨٥٩٫٥٥٣  اإلجمالي في نھاية السنة

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

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

  --------------- -----  ------------------ --  ------------ ------    ----------- ------  ----------- --------  -------------- ----  
  ٣٢٫٨٧٦٫٠١٢  )٣٤٫٠٢٣٫٣٨٠(  ٦٦٫٨٩٩٫٣٩٢    ٦٣٫٨٤٥٫٤٠٦  )٣٦٫٨٦٤٫٣٤١(  ١٠٠٫٧٠٩٫٧٤٧  الزيادة خالل السنة
  )٢٢٫٢٣٣٫٢٥٣(  ٣١٫٨٣٢٫٧٨٨  )٥٤٫٠٦٦٫٠٤١(    )٤٩٫٣٨٤٫١٧٣(  ٣٤٫٠٢٣٫٣٨٠  )٨٣٫٤٠٧٫٥٥٣(  المحرر خالل السنة

   --------------------  -------- ----------  ------------- -------    ---------- --------  ---------- -------  --------- ---------  
  ١٠٫٦٤٢٫٧٥٩  )٢٫١٩٠٫٥٩٢(  ١٢٫٨٣٣٫٣٥١    ١٤٫٤٦١٫٢٣٣  )٢٫٨٤٠٫٩٦١(  ١٧٫٣٠٢٫١٩٤  خالل السنة التغيرصافي 

  ----------------- ---  ----------- ---------  ----------- -------    ------------ -----   ------------ ------  ---------- -------  
  ٤٩٫٣٨٤٫١٧٣  )٣٤٫٠٢٣٫٣٨٠(  ٨٣٫٤٠٧٫٥٥٣    ٦٣٫٨٤٥٫٤٠٦  )٣٦٫٨٦٤٫٣٤١(  ١٠٠٫٧٠٩٫٧٤٧  اإلجمالي في نھاية السنة

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



 ٣٨ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى  ١٥
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم  

      
  ٢٫٥٨٨٫٦٢٥  ٣٫٦١٨٫٤٢٦  الدائنين

  ٢١٫٤٨٧٫٨٠٤  ٣٥٫٨٦٢٫٤٣٨  شركات إعادة التأمين
  ٩٥٠٫٠٩٩  ١٫١١٧٫٦٧١  )٢٢المستحق إلى أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح 

  ٥٫٩٤٧٫٥٣٤  ٥٫٨٥٤٫٥٣٥  المصروفات المستحقة
  ٤٫٦٨١٫٢٦٩  ٣٫١٠٨٫٠٣٨  تعويضات الموظفين

  ٦٫٠٧٨٫٤٤١  ٦٫٩٠٠٫٤٨٩  العموالت مستحقة الدفع
  ٥٫١٠٠٫٩٩٢  ٤٫٩٢٥٫٩١٤  األرصدة الدائنة األخرى

  ---------- -----  ---------- -----  
  ٤٦٫٨٣٤٫٧٦٤  ٦١٫٣٨٧٫٥١١  ديسمبر  ٣١في 

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

  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  ١٦
  

  فيما يلي الحركات في صافي االلتزام:  
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم   درھم   
      

  ٤٫٤٠٨٫٤٣٠  ٥٫٢٨٨٫٥٨٠  الرصيد في بداية السنة
  ٩٢٧٫٨٠٤  ٧٩٫٣٥٨  المبالغ المحملة خالل السنة
  )٤٧٫٦٥٤(  )١٫٩٢٩٫٤٨٧(  المبالغ المدفوعة خالل السنة

  ---------- -----  --------- ----  
  ٥٫٢٨٨٫٥٨٠  ٣٫٤٣٨٫٤٥١  الرصيد في نھاية السنة

  ========  ========  
  
  رأس المال واالحتياطيات    ١٧

  
  درھم للسھم الواحد. ١سھم بقيمة  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠أصدرت الشركة، كما قامت بالكامل بدفع رأسمال يتألف من   

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  --------------------------------------  --------------------------------------  
  درھم  عدد األسھم  درھم  عدد األسھم  
          

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ديسمبر ٣١في 
 ========= ==========  ==========  ==========  
    
   ً  ٪١٠، تقوم الشركة بتحويل ١٩٨٤لسنة  ٨التحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم وقانون الشركات الشركة للنظام األساسي لوفقا

كما يجوز من رأسمال الشركة.  ٪٥٠من صافي أرباحھا السنوية، إن وجدت، إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح ھذا االحتياطي مساوياً لـ
ً للنظام األساسي للشركة ً وفقا من قبل  إيقافهإلى أن يتم  العام، إلى االحتياطي إن وجدتباح السنوية، من صافي األر ٪١٠تحويل  أيضا

ألغراض تحددھا الجمعية العمومية  العامستخدم االحتياطي بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة. يمكن أن يُ  االعتياديةالجمعية العمومية 
مليون  ٢٫٨: ٢٠١٢مليون درھم إلى االحتياطي القانوني ( ٣٫٥ خالل السنة، تم تحويل مبلغ على توصيات مجلس اإلدارة. بناءً  االعتيادية

  درھم).
  

رادات يتألف احتياطي القيمة العادلة من صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية المحددة بالقيمة العادلة من خالل اإلي  
   الشاملة األخرى.



 ٣٩ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)يضاحات إ
  

  توزيعات األرباح النقدية المقترحة  ١٨
  

: توزيعات أرباح ٢٠١٢( ٢٠١٣درھم لسنة  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠بإجمالي قيمة  ٪١٥اقترح أعضاء مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بواقع   
   درھم). ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠بإجمالي قيمة  ٪١٥نقدية بواقع 

  
  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة  ١٩

  
ً لتفسير وزارة االقتصاد    اقترح أعضاء مجلس اإلدارة ، ١٩٨٤لسنة  ٨رقم  قانون الشركات التجاريةمن  ١١٨للمادة رقم  والتخطيطوفقا

  مليون درھم). ١٫١٤: ٢٠١٢مليون درھم ( ١٫٣مكافآت بمبلغ 
  

  صافي اإليرادات من االستثمارات     ٢٠
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في     
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  رھمد  

      اإليرادات من األوراق المالية االستثمارية
  ٤١٥٫٧٩٢  ٦٢٥٫٦٣٠  إيرادات توزيعات األرباح  

  ٣٠١٫٥٨٩  ١٫٢٧٢٫٣٨٤  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر المحققة من استثمارات/ (الخسائر) غير األرباح
  )٥٣٣٫٧٠٦(  )٥٥٫٢٠٠(  انخفاض قيمة األوراق المالية المتاحة للبيع

األرباح غير المحققة عند االعتراف المبدئي باستثمارات (محتفظ بھا لالستحقاق) (راجع 
  -  ٢٠٧٫٢٠٠  )٤-١١إيضاح 

      
      اإليرادات من العقارات االستثمارية

  ١٩٩٫٠٨١  ٢٢٨٫٢٩٧  صافي إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية
      

      اإليرادات األخرى
  ٤٫٤٨٣٫٣٤٧  ٤٫٣٩٥٫٥٥٦  ائع الثابتةالفائدة على الود

  ٧٠٢٫٩٢٥  ١٫٢٦٠٫٤٤٤  إيرادات متنوعة 
  ---------- ----  ------ -------  
  ٥٫٥٦٩٫٠٢٨  ٧٫٩٣٤٫٣١١  
  ========  ========  

  
  المصروفات العمومية واإلدارية  ٢١

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في     
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  
      

  ١٤٫٨٣٣٫٦٥٠  ١٩٫٧١٤٫٣٩٠  رى المتعلقة بعمليات التأمينالتكاليف التشغيلية األخ
  ٤٫٩٤٤٫٥٥٠  ٦٫٥٧١٫٤٦٤  المصروفات العمومية واإلدارية غير الموزعة

  ---------------  --------------  
  ١٩٫٧٧٨٫٢٠٠  ٢٦٫٢٨٥٫٨٥٤  اإلجمالي

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

    لتالية:المصروفات العمومية واإلدارية أعاله على التكاليف ا تشتمل  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  
      

  ١٦٫٣٤٠٫٣٧٠  ١٥٫٠١١٫٢٦٤  تكاليف الموظفين
  ٨٣١٫٤٥٣  ٩٨٠٫٥٧٤  اإليجار 

  ٥٢٣٫٠٩٥  ٨٣٩٫٨٩٢  االستھالك 
  ٢٫٠٨٣٫٢٨٢  ٩٫٤٥٤٫١٢٤  آخرى

---- -----------   --------- -----  
  ١٩٫٧٧٨٫٢٠٠  ٢٦٫٢٨٥٫٨٥٤  اإلجمالي

=========  ========  
  ٧٠  ٨٨  ديسمبر  ٣١وظفين في متوسط عدد الم

 ====  ====  
  



 ٤٠ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  ٢٢
  

تقوم الشركة في سياق أعمالھا االعتيادية بتحصيل األقساط وتسديد المطالبات والدخول في معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف   
أن شروط مثل ھذه المعامالت ال (المعدل). ترى إدارة الشركة  ٢٤ـم ف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبـي الدولي رقاألطرا

  تختلف بصورة ملحوظة عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليھا من أطراف أخرى.
 
  فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  أ)
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم 

      
 ٤٤٫١٦٥٫١٢٨ ٤٢٫٠٤٨٫٧٠٤  أقساط مكتتبة

  =========  =========  
  ٣٫٠٦٠٫٧٢٥  ١٠٫٠٧٨٫٧٦٣  مدفوعة مطالبات

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

      أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين
  ٢٫٥٤١٫٩٨٦  ٢٫٥٨٧٫٣٥٣  المكافآت والتعويضات قصيرة األجل

  ========  ========  
  ٩٫٤٤٣٫٤٨٣  ٩٫٤٤٣٫٤٨٣  توزيعات األرباح المدفوعة

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

  المستحق من أطراف ذات عالقة ب)
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  
      

 ١٨٫٧٦٨٫٩٦٠ ٢٦٫٨٧٧٫٤١٤  )١٢راجع إيضاح (أقساط تأمين مدينة 
  =========  ========  

  
  

  المستحق إلى أطراف ذات عالقة ب)
  

  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  ھمدر  
      

 )٩٥٠٫٠٩٩( )١٫١١٧٫٦٧١(  لطرف ذي عالقة مبلغ مستحق الدفع
 =========  =======  

  
  االرتباطات الطارئةااللتزامات و  ٢٣

  
  عقود اإليجار كمستأجر

  
  إيجارات عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء كما يلي: يستحق سداد

  
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  
      

  ٢١٠٫٨٤٠  ٢١٠٫٨٤٠  أقل من سنة
  -----------  -----------  

  ٢١٠٫٨٤٠  ٢١٠٫٨٤٠  ديسمبر ٣١في 
  ======  ======  
  

ً  تمتد عادًة عقود اإليجار لمدة سنة مع خيار تجديد عقد اإليجارتبھا بموجب عقود إيجار تشغيلية. تستأجر الشركة مكا بعد ذلك  سنويا
  التاريخ.



 ٤١ 

  م.ع. شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) االرتباطات الطارئةااللتزامات و  ٢٣
  

  االرتباطات الرأسمالية
  

  : ال شيء).٢٠١٢، ال يوجد لدى الشركة ارتباطات رأسمالية (٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في   
     

      الضمانات
 ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  درھم  درھم  
      

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

  االلتزامات الطارئة
  

تدخل الشركة، على غرار شركات التأمين األخرى، كمدعى عليھا في عدد من القضايا القانونية فيما يتعلق بأنشطتھا التأمينية. ويتم 
ات رصد مخصص على أساس كل حالة على حدة عندما يكون من المحتمل أن ينتج في النھاية خسارة على الشركة من حيث التدفق

  .الخارجة للموارد االقتصادية وعندما يمكن تقدير قيمة التدفقات الخارجة بصورة موثوقة
  

  المعلومات حول القطاع   ٢٤
    
  قطاعات األعمال   

  

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

  

إن أعمال التأمينات العامة تشمل كافة فئات التأمينات العامة بما في ذلك التأمين ضد الحريق والتأمين البحري والتأمين على السيارات 
  الحوادث العامة وأخرى متنوعة.و
  

ي سندات ملكية رائجة في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وودائع ألجل لدى البنوك، وعقارات تشتمل االستثمارات على استثمارات ف
  استثمارية، واستثمارات تجارية وأوراق مالية أخرى.

  
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في    ٢٠١٣ديسمبر٣١للسنة المنتھية في  
  ------------------------------------------------------------    -----------------------------------------------------------  
  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين   اإلجمالي االستثمارات التأمين 

  درھم  درھم  درھم    درھم  درھم  درھم  
             

  ٢١٠٫٣٦٢٫٩٠٠  -  ٢١٠٫٣٦٢٫٩٠٠    ٢٥٠٫٦٢٩٫٦٧٥  -  ٢٥٠٫٦٢٩٫٦٧٥  إيرادات القطاع
  ----------------- --------------- -----------------     ----------------   ---------------  ---------- -------  

  ٣٣٫٠٦٨٫٨٧٣  ١٫١٨٣٫٦٤٤  ٣١٫٨٨٥٫٢٢٩   ٤١٫١١٥٫١٤٠ ٩٫٦٢٣٫٢٣٦ ٣١٫٤٩١٫٩٠٤  نتائج القطاع
    ----------------         ----------------  

–تكاليف غير مخصصة 
  )٤٫٩٤٤٫٥٥٠(        )٦٫٥٧١٫٤٦٤(      صافي

    -----------------        ----------- ------  
  ٢٨٫١٢٤٫٣٢٣       ٣٤٫٥٤٣٫٦٧٦    الفترة صافي أرباح

      =========        =========  
                
  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في    ٢٠١٣ديسمبر٣١في  
  ------------------------------------------------------------    -----------------------------------------------------------  
  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين   اإلجمالي االستثمارات التأمين  
  درھم  درھم  درھم    درھم  درھم  درھم  

            

  ٤٢١٫٣٦٩٫٢٤٦  ٢٠٤٫٠٥٥٫٩٠١  ٢١٧٫٣١٣٫٣٤٥    ٤٣٧٫٠٣١٫٣٩١  ٢٣١٫٨٥٢٫٣٣٧  ٢٠٥٫١٧٩٫٠٥٤  موجودات القطاع
  ١٥٫٣٦٣٫٣٠٧       ٤٨٫٥٢٥٫٥١١    موجودات غير مخصصة

    -----------------         -----------------  
  ٤٣٦٫٧٣٢٫٥٥٣        ٤٨٥٫٥٥٦٫٩٠٢    إجمالي الموجودات

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

  ٢٣٩٫٥٨٣٫٥٦٦  -  ٢٣٩٫٥٨٣٫٥٦٦    ٢٥٨٫٧٤٢٫٥٩٤ - ٢٥٨٫٧٤٢٫٥٩٤  مطلوبات القطاع
  ٥٫٢٨٨٫٥٨٠       ٣٫٤٣٨٫٤٥١ - -  مطلوبات غير مخصصة

   -----------------         -----------------  
  ٢٤٤٫٨٧٢٫١٤٦        ٢٦٢٫١٨١٫٠٤٥      تإجمالي المطلوبا

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



 ٤٢ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

   (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)المعلومات حول القطاع   ٢٤
  

  : أقسام التأمين الرئيسيةتحليل إليرادات الشركة حسب فيما يلي  
  

 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  
  درھم  درھم  
      

 ٣٩٫٨١٣٫٦٥٦ ٣٤٫٢٥٤٫٣٧٥  التأمين على السيارات
  ٢٤٫٣٦٣٫٤٨٣  ٢١٫٩٨٣٫٣٩٧  التأمين البحري والمالحي

  ٧٦٫٢٥٠٫٠٢٠  ١١٦٫٢٩٣٫٤٩٢ التأمين الجماعي على الحياة
  ٦٩٫٩٣٥٫٧٤١  ٧٨٫٠٩٨٫٤١١  عامة وتأمينات أخرىالتأمين الھندسي، وضد الحريق، والحوادث ال

  -----------------   ----------------  
  ٢١٠٫٣٦٢٫٩٠٠  ٢٥٠٫٦٢٩٫٦٧٥  
  ==========  =========  
    

  ربحية السھم  ٢٥
  

سنة على خالل العدد األسھم القائمة المرجح لمتوسط العلى  يتم احتساب ربحية السھم األساسية عن طريق تقسيم صافي أرباح السنة  
 :النحو التالي

   

    ٢٠١٢  ٢٠١٣  
  درھم  درھم  
      

  ٢٨٫١٢٤٫٣٢٣  ٣٤٫٥٤٣٫٦٧٦  صافي أرباح السنة 
  =========  =========  
  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠   (بعد تعديله إلصدار أسھم منحة) القائمة خالل السنةعدد األسھم ل المرجح متوسطال
  =========  =========  

  ٠٫٢٨  ٠٫٣٥  اسيةربحية السھم األس
  ====  ====  
  

  تخفيض على ربحية السھم األساسية. للال يوجد تأثير 
  

  أرقام المقارنة  ٢٦
  

   لتتوافق مع العرض المتبع في ھذه البيانات المالية. تجميع بعض أرقام المقارنة /إعادة تصنيف تتم


