
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  الموجزة  المعلومات المالية المرحلية
    ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  
  



 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  الموجزة المعلومات المالية المرحلية
   ٢٠١٥مبر سبت ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  

  الصفحة  المحتويات
  

  ١   الموجزة مراجعة المعلومات المالية المرحليةحول  مدققي الحسابات المستقلين تقرير
 

  ٢   المرحلي الموجز بيان المركز المالي
 

  ٣  المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
 

   ٤  المرحلي الموجز الدخل الشاملبيان 
  

  ٥  المرحلي الموجز  يةالملكبيان التغيرات في حقوق 
 

  ٦  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 

  ٢١ - ٧  الموجزة المعلومات المالية المرحليةحول إيضاحات 
 
  
  
  
  







٣ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  األرباح أو الخسائر المرحلي الموجزبيان 
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  

    

  )ة(غير مدقق
أشھر  الثالثةفـــترة 
  في ھيةــــــــالمنت

سبتمبر  ٣٠ 
٢٠١٥  

  )ة(غير مدقق
أشھر  لثالثةافـترة 
  في ھيةـــــــالمنت
سبتمبر  ٣٠

٢٠١٤  

  )ة(غير مدقق
أشھر  التسعةفـــترة 
  في ھيةـــــــــالمنت

  سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٥  

  )ة(غير مدقق
أشھر  التسعةفـترة 
  في ھيةــــــــالمنت
 سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٤  
  درھم  درھم  درھم  درھم  اإليضاح  
  (ُمعاد بيانھا)    (ُمعاد بيانھا)      
            
  ٢٠٤٫٥٥١٫٤٦٨  ٢٨٧٫٢٥٧٫٧٣٤  ٥١٫٤٥٩٫٤٩١  ٨١٫٣٤٣٫٢١٩    جمالي أقساط التأمين إ

  ناقصاً: أقساط التأمين المتنازل عنھا لشركات
  )٦٥٫٠٣٨٫٠٤١(  )٨٢٫٤٣٤٫٧٩٥(  )١٤٫١٨١٫٧٨٠( )٦٫٧٩٨٫٠٣٧(    إعادة التأمين 

     -----------------   -----------------  ------------------   -----------------  
  ١٣٩٫٥١٣٫٤٢٧  ٢٠٤٫٨٢٢٫٩٧٥  ٣٧٫٢٧٧٫٧١١  ٧٤٫٥٤٥٫١٨٢    صافي أقساط التأمين المحتجزة

  )١٨٫٧٩٠٫١٠٥(  )١٧٫٤٠١٫٥٨٦(  ٧٫٥٥٠٫٠٧٣  ١٫٣١٨٫٩٩٣  ١-١١  صافي التغير في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة
    ---------- ------  -------- -------   -----------------   -----------------  

  ١٢٠٫٧٢٣٫٣٢٢  ١٨٧٫٤٢١٫٣٨٩  ٤٤٫٨٢٧٫٧٨٤  ٧٥٫٨٦٤٫١٧٥    قساط التأمين صافي أ
     -----------------   -----------------  ------ --- --- -------  ----------- -------  

  )١١٤٫١٠٢٫٢٧٢(  )١٥١٫٥٨٥٫١١٤(  )٢٢٫١٦١٫٤٨٢(  )٧٠٫٠٤٨٫٦٩٤(  ١-١١  إجمالي المطالبات المتكبدة
  ٣٧٫٩٢٣٫٤٦٤  ٢٧٫٦٢٠٫٨٤١  ١٫٣١٨٫٦٢٨  ١٢٫٠٣٧٫٢٨٤  ١-١١  كات إعادة التأمينمطالبات التأمين المستردة من شر

    ------------------   -----------------  ----------- -- ------   -----------------  
  )٧٦٫١٧٨٫٨٠٨(  )١٢٣٫٩٦٤٫٢٧٣(  )٢٠٫٨٤٢٫٨٥٤(  )٥٨٫٠١١٫٤١٠(    صافي المطالبات المتكبدة 

    ------------------ ---------- -------  ----------- ---- - ---   -----------------  
  ٦٫٥١٧٫١١٧  ٢٫٩٨٢٫٥٦٩  ١٫٦٦١٫٨٢٧  )١٫٧٦١٫٩٨٧(    إجمالي العموالت المكتسبة
  )١٢٫٧٣٩٫٩١٤(  )٩٫٨٩٧٫٢٦٥(  )٣٫٢٥١٫٢٤٥(  ٥٫٧٦٤٫١١٨    ناقصاً: العموالت المتكبدة

    ------- ----------  ---------------   -----------------  ----------- ------  
  )٦٫٢٢٢٫٧٩٧(  )٦٫٩١٤٫٦٩٦( )١٫٥٨٩٫٤١٨(٤٫٠٠٢٫١٣١    المكتسبة / (المتكبدة)صافي العموالت 

    -------- --------  ---------------  -------- --------   -----------------  
  ٣٨٫٣٢١٫٧١٧  ٥٦٫٥٤٢٫٤٢٠  ٢٢٫٣٩٥٫٥١٢  ٢١٫٨٥٤٫٨٩٦    رباح التأمينإجمالي أ

  )١٩٫٠١٥٫٥٧٨(  )٢٢٫١١٥٫٢٨٨(  )٨٫٥٦١٫٩٩٢(  )٨٫٢١٣٫٤٥٣(  ١٥  ية المتعلقة بأنشطة التأمينالمصروفات العمومية واإلدار
    ----------- -----  ---------------   -----------------   -----------------  

  ١٩٫٣٠٦٫١٣٩  ٣٤٫٤٢٧٫١٣٢  ١٣٫٨٣٣٫٥٢٠  ١٣٫٦٤١٫٤٤٣    صافي أرباح التأمين
  ٣٫٥٨٥٫٣١٩  ١٫٢٥٣٫٤٤١  ٢٫١٢٦٫٤٧٥  )٣٩٠٫٤٣٢(  ١٦  إيرادات االستثمار (خسائر) / 
  ٣٫٦٢٢٫٣٥٧  ٢٫٨٢٨٫٢١٣  ١٫١٣٣٫٧٢٠ ٨٤٠٫١٤٠  ١٦  األخرى اإليرادات

  )٦٫٣٣٨٫٥٢٦(  )٧٫٣٧١٫٧٦٣(  )٢٫٨٥٣٫٩٩٧(  )٢٫٧٣٧٫٨١٨(  ١٥  المصروفات العمومية واإلدارية غير المخصصة
     -------- --------  ---------------   -----------------  ---------------  

  ٢٠٫١٧٥٫٢٨٩  ٣١٫١٣٧٫٠٢٣  ١٤٫٢٣٩٫٧١٨  ١١٫٣٥٣٫٣٣٣   أرباح الفترة
    ========  ========  =========  ========  
            

  ٠ .١٨  ٠ .٢٨  ٠ .١٣  ٠ .١٠  ٢١ ربحية السھم 
    ====  ====  ====  ====  
  
  الموجزة. لية المرحليةالمعلومات الماال يتجزأ من ھذه  جزءاً  ٢١إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
   .١مدرج على الصفحة  مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 

  

  
  
  
  



٤ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز 
   ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  

  

  )ةمدقق(غير 
أشھر  الثالثةفـــترة 

  في المنتـــــــــھية
 سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٥ 

  )ة(غير مدقق
أشھر  الثالثةفـترة 
  في ھيةتــــــــالمن
 سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٤  

  )ة(غير مدقق
أشھر  التسعةفـــترة 
 في ھيةــــــــــالمنت

 سبتمبر ٣٠ 
 ٢٠١٥  

  )ة(غير مدقق
أشھر  التسعةفـترة 

  في المنتــــــــھية
 سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٤  
  درھم  درھم درھم درھم  
  (ُمعاد بيانھا)    (ُمعاد بيانھا)    
       
  ٢٠٫١٧٥٫٢٨٩  ٣١٫١٣٧٫٠٢٣  ١٤٫٢٣٩٫٧١٨  ١١٫٣٥٣٫٣٣٣  الفترة  أرباح 

          
          اإليرادات الشاملة األخرى  
         

         :األرباح أو الخسائر إلىيتم إعادة تصنيفھا سالبنود التي 
      

  لألوراق الماليةير في القيمة العادلة صافي التغ
  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  )٦٫٤٥٩٫٠١٩(  - )١٫٧١٠٫٩٢١(  المتاحة للبيع  

  ---------- ------  --------------  ------------ ----  ----------- ----  
  ٦٫٠٧٥٫٣٨٦  )٦٫٤٥٩٫٠١٩(  - )١٫٧١٠٫٩٢١(  للفترة الشاملة األخرىاإليرادات  / إجمالي (الخسائر)

  ----------- ----- -------- ------  ----------- -----  --- ------------  
  ٢٦٫٢٥٠٫٦٧٥  ٢٤٫٦٧٨٫٠٠٤  ١٤٫٢٣٩٫٧١٨ ٩٫٦٤٢٫٤١٢  للفترةالشاملة  اإليراداتإجمالي 

  ========  ========  ========= ======== 
  
  الموجزة. مالية المرحليةالمعلومات الجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢١إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
   .١مدرج على الصفحة  مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



٥ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز (غير مدقق)  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
        ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر لتسعةالفترة  

  االحتياطي الخاص  االحتياطي القانوني   رأس المال  

  التغيرات المتراكمة 
لألوراق فـــي القيمة العادلة 

  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  مـالية الـــــــــمتاحة للبيعال
  درھم   درھم  درھم درھم درھم درھم  
              

ً  ٢٠١٤ير ينا ١الرصيد في    ٢٢٣٫٢١٥٫٨٥٧  ٤٩٫٥١٥٫٦٦٩  ١٧٫٦٢٦٫٦١٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  كما ھو مبين سابقا
  ------- ------------  ------- ------------  ----- ------------  ------------ ----- -  ----------------- -  ------------------ --  

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

  ٢١١٫١٧٠٫٨٥٩  ٤٣٫٣٩٧٫٧٨٤ ١١٫٦٩٩٫٤٩٧ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ُمعاد بيانه)٢٠١٤يناير١فيكماالرصيد
  ------- ------------  ------- ------------  ----- ------------  --------------- -  ----------------- -  ------------------ --  

             إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ٢٠٫١٧٥٫٢٨٩  ٢٠٫١٧٥٫٢٨٩  -   -   -   -   (ُمعاد بيانھا) أرباح الفترة

              للفترة اإليرادات الشاملة األخرى
  ٦٫٠٧٥٫٣٦٨  -   ٦٫٠٧٥٫٣٦٨  -   -   -   لة لالستثمارات المتاحة للبيعصافي التغير في القيمة العاد

   -----------------   -----------------   -----------------  ------- ------ ---  ------- -- ---------  ----- ----- -------  
  ٦٫٠٧٥٫٣٦٨  -   ٦٫٠٧٥٫٣٦٨  -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة

   -----------------  - ----------------   -----------------  ------- ----- ----  ------- -- ---------  ----- ---- ---------  
  ٢٦٫٢٥٠٫٦٧٥  ٢٠٫١٧٥٫٢٨٩ ٦٫٠٧٥٫٣٦٨ - - - (ُمعاد بيانھا)إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

   -----------------   -----------------   -----------------   -----------------  ------ ---- --------  -------- - ---------  
              المعترف بھا مباشرًة ضمن حقوق الملكية،المعامالت مع مالكي الشركة

  )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠( - - -  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ )١٩توزيعات األرباح (راجع اإليضاح
  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  -   -   -   -  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  ------------------ ---   ------------- ------  -------------- ------  ------ ------- ------  ------- -- ----------  ----------- ----------  
  ٢٢٦٫١٢١٫٥٣٤  ٤٢٫٢٧٣٫٠٧٣ ١٧٫٧٧٤٫٨٨٣ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (ُمعاد بيانھا)٢٠١٤سبتمبر٣٠كما في

  ============  =========== =========== =========== ===========  ============  
  ٢٢٦٫٠١٤٫٣٠٢  ٣٦٫٥٤٩٫١٥٧  ١٩٫٦٠٤٫٠٤٢  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٩٫٨٦١٫١٠٣  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٥يناير١الرصيد في

  --------------- - ----  ------------- -----  ------------ -----  ------------ ------   ------------ ------  ------- ------------  
             اإليرادات الشاملة للفترةإجمالي

  ٣١٫١٣٧٫٠٢٣  ٣١٫١٣٧٫٠٢٣  -   -   -   -   أرباح الفترة
          للفترة اإليرادات الشاملة األخرى

  )٦٫٤٥٩٫٠١٩(  -   )٦٫٤٥٩٫٠١٩(  -   -   -   صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع
   -----------------   -----------------  -------------- ---  ------------- --- ---   ----------------  ----------- --------  

  )٦٫٤٥٩٫٠١٩(  -  )٦٫٤٥٩٫٠١٩( - - - إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
   -----------------   -----------------   -----------------  ------------- ------   ---------- --------  ------------ ------  

  ٢٤٫٦٧٨٫٠٠٤  ٣١٫١٣٧٫٠٢٣  )٦٫٤٥٩٫٠١٩(  -   -   -  إليرادات الشاملة للفترةإجمالي ا
   -----------------   -----------------   -----------------  ----- -------------  ----------- -------   ---------- --------  

         المعترف بھا مباشرًة ضمن حقوق الملكية،المعامالت مع مالكي الشركة
  )١١٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١١٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   -   -   -   )١٩األرباح (راجع اإليضاح  توزيعات

  ---- --------- ---------  -------------- -----  ----------- --------  ----------- --------  ------- -- ----------  ------------- --------  
  ٢٣٩٫٦٩٢٫٣٠٦  ٥٦٫٦٨٦٫١٨٠ ١٣٫١٤٥٫٠٢٣ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٩٫٨٦١٫١٠٣  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٥سبتمبر٣٠كما في

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

  

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

  . ١مدرج على الصفحة  معلومات المالية المرحلية الموجزةمراجعة الحول إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 



٦ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
    ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  (غير مدققة)  (غير مدققة)   
   أشھر التسعةلفترة    أشھر التسعةلفترة    
  منتھية فيــــــــــــال  منتھية فيـــــــــــال   
   ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠     ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠    
  درھم   درھم   يضاحاإل 
  (ُمعاد بيانھا)     

        النقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات
  ٢٠٫١٧٥٫٢٨٩  ٣١٫١٣٧٫٠٢٣    أرباح الفترة
        تسويات لـ:

  ٦٦٢٫٢٤١  ٨٧٧٫٣٤٢    استھالك الممتلكات والمعدات
  ١٨٦٫٤١٨  ١٥١٫٥٤١    استھالك عقارات استثمارية

  ٨٤٧٫٩٧١  ٨٥١٫٨٩٧    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من )أرباحخسائر / (

  )١٫٢٧٨٫٥٦٣(  ١٧٧٫٦٥٤    خالل األرباح أو الخسائر 
  )١٨١٫٣٠٣( )٩١٫٣٨٣(    اإليرادات من العقارات االستثمارية

  )٣٫٢٣٩٫٧٣٢(  )٢٫٥٥٤٫٤٦١(    إيرادات الفائدة
  -  ١٫٣٠٠٫٠٠٠    تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة

  )٢٫١٢٥٫٤٥٣(  )١٫٣٣٩٫٧١٢(    إيرادات توزيعات األرباح
  )١٤٫٥٠٠( )٧٥٫٠٧٧(    األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات

     ----------------  --- ---- --------  
   ١٥٫٠٣٢٫٣٦٨  ٣٠٫٤٣٤٫٨٢٤  
        

  )١٧٫٣٥١٫٨١٨(  )٢٥٫٤٩٥٫٤٣٤(    التغير في موجودات عقود إعادة التأمين
  ٢٩٫٩٠٤٫٦٢٥  ٤٦٫٥٧٩٫٠٩٨   التغير في مطلوبات عقود التأمين

  )٤٢٫٤٧٠٫٠٣٨(  )٣٧٫٩٧٨٫٨٢٩(    التغير في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  )٨٫٧١٣٫٦٦٦(  ٣٧٫٩٢٩٫٥١٥    التغير في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  )٣٩٠٫٢٨٣(  )٩٨٢٫٥٢٢(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين
    ---------- ------   ----------------  

  )٢٣٫٩٨٨٫٨١٢(  ٥٠٫٤٨٦٫٦٥٢  األنشطة التشغيلية(المستخدم في) / الناتج منصافي النقد
    ------------ ----   ----------------  

      ة من األنشطة االستثماريةالتدفقات النقدي
  )٩٢٦٫٥٨٦(  )١٫١٧٩٫٣٩٨(   شراء ممتلكات ومعدات

  ١٥٫٠٧٧  ١٥٦٫٧٥٠    المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ١٨١٫٣٠٣  ٩١٫٣٨٢    اإليرادات من العقارات االستثمارية

  ٣٫٥٤٧٫٣٠٣  ٣٫٩٢٨٫٤٨٣   الفائدة المستلمة
  ٢٫١٢٥٫٤٥٣  ١٫٣٣٩٫٧١٢    توزيعات األرباح المستلمة

  )٤٠٫٩٠٦٫٣١٠(  ٣١٫٨٢١٫٣٠٧    ثالث أشھرذات فترات استحقاق أكثر من في الودائع الثابتة لدى بنوك التغير 
    -------- --------  ------- ----------  

  )٣٥٫٩٦٣٫٧٦٠(  ٣٦٫١٥٨٫٢٣٦  األنشطة االستثمارية(المستخدم في) / الناتج منصافي النقد
   ------ -- --------  ------------ -----  

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )٩٫٤٤٧٫٢١٦(  )١٠٫٦٤٢٫٨٩٨(    توزيعات األرباح المدفوعة

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

  )١٠٫٧٤٧٫٢١٦(  )١١٫٩٤٢٫٨٩٨(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    ------------- ----   --------- --------  

  )٧٠٫٦٩٩٫٧٨٨(  ٧٤٫٧٠١٫٩٩٠    في النقد وما يعادله نقص)(ال/ الزيادةصافي
        

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

  ٧١٫١٤٧٫٧٠٤  ١٥٨٫٠٤٤٫٧٠٢  ١٠  النقد وما يعادله في نھاية الفترة
    ==========  ========  
  
  الموجزة. المعلومات المالية المرحليةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢١إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

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

   الموجزة المعلومات المالية المرحليةحول  إيضاحات
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠المنتھية في  أشھر التسعةلفترة 

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة ١

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

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

 ٢٠٠٧) لسنة ٦. تخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (والمناطق التابعة لھا ةيمإمارة رأس الخ
الشركة في سجل شركات التأمين لدى ھيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت قيد . تم ابشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمالھ

  ، اإلمارات العربية المتحدة.رأس الخيمة، ٥٠٦لشركة ھو ص.ب. المسجل لمكتب لاعنوان . إن ٧رقم 
  

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

  
  السياسات المحاسبية الھامة حول ملخص  ٢
  
    أساس اإلعداد   أ)

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

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

  
  أساس القياس  ب)

  
  : لتكلفة التاريخية باستثناء ما يليوفقاً لمبدأ االموجزة  المعلومات المالية المرحليةتم إعداد ھذه 

  
  ؛والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة ،ادلة من خالل األرباح أو الخسائردوات المالية بالقيمة العاأل )١
 .ةوالتي يتم قياسھا بالقيمة العادل ،الموجودات المالية المتاحة للبيعو )٢
  

  السياسات المحاسبية الھامة  ج)
  

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

  
  المركز المالي للشركة خالل الفترة. أو األداء لجديدة والمعدلة تأثيراً على لم يكن لتطبيق المعايير والتفسيرات ا

  
  التغير في السياسة المحاسبية

  
ً تغيير السياسة المحاسبية الخاصة ٢٠١٥يناير  ١في  باإليرادات من عقود التأمين الخاصة بالتأمينات  باالعتراف، قررت الشركة طوعا

بية، قامت الشركة باالعتراف باإليرادات (األقساط المكتسبة) من عقود التأمين وذلك من خالل تأجيل العامة. قبل تغيير السياسة المحاس
من أقساط التأمين السنوية الخاصة  ٪٢٥من أقساط التأمين السنوية كأقساط غير مكتسبة باستثناء التأمين البحري والذي تم تأجيل  ٪٤٠

تم االعتراف باإليرادات حيث لسنة الحالية إلى االعتراف بأقساط مكتسبة على أساس تناسبي به. أدى التغير في السياسة المحاسبية خالل ا
  من عقد التأمين على مدى فترة وثيقة التأمين.

  
يوفر معلومات موثوقة وذات صلة بشكل أكبر حول األداء والمركز المالي للشركة التخاذ ترى اإلدارة أن التغير في السياسة المحاسبية 

زة حيث أنھا تعترف باإليرادات بصورة دقيقة على مدى فترة جوت االقتصادية من قبل مستخدمي المعلومات المالية المرحلية المالقرارا
المالية المرحلية  حول ھذه المعلومات ١٢. يتم في اإليضاح قامت الشركة بتطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي عقد التأمين.

  التغير في السياسة المحاسبية.  الموجزة بيان تأثير
  

المنتھية. يتم احتساب االحتياطيات على غير  في نھاية فترة التقرير، تم تقديم نسبة من صافي األقساط المحتجزة لتغطي نسبة من المخاطر
  ي.بمتطلبات االحتياط احتفاظ الشركةمع أساس تناسبي بواسطة اكتواري مستقل 
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  ش.م.عأمين ركة رأس الخيمة الوطنية للتش
  

  (تابع) إيضاحات
  

  (تابع) ملخص حول السياسات المحاسبية الھامة   ٢
  

  (تابع) السياسات المحاسبية الھامة  ج)
  

  (تابع) التغير في السياسة المحاسبية
  

  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  

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

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

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

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

  .بيان األرباح أو الخسائر ضمنالمصروفات التشغيلية األخرى  خصم المبالغ المستردة الالحقة من المبالغ المشطوبة سابقاً من
 

 عقود التأمين وإعادة التأمين المحتفظ بھا
 

ة أعمال التأمين العامة. تتألف فئة أعمال التأمين العامة من التأمين ُتصدر الشركة عقود يتم بموجبھا تحويل مخاطر أعمال التأمين في فئ
التأمينات الحريق و والتأمين ضد يسوالتأمين الھند والتأمين على السياراتالبحري والتأمين الجوي والتأمين على الحياة والتأمين الصحي 

  .العامة المتنوعة
  

بصورة تناسبية على مدى فترة التغطية التأمينية. يتم بيان جزء األقساط المستلمة من يتم االعتراف باألقساط كإيرادات (أقساط مكتسبة) 
ط قبل العقود السارية التي تتعلق بالمخاطر غير المنتھية في تاريخ بيان المركز المالي على أنھا التزام أقساط غير مكتسبة. يتم بيان األقسا

  خصم العموالت.
  

والمطالبات على بيان األرباح أو الخسائر عند تكبدھا بناًء على االلتزام المقدر للتعويضات المستحقة  يتم تحميل مصروفات تسوية الخسائر
عن أحداث وقعت حتى تاريخ  الناتجةتسوية المطالبات المباشرة وغير المباشرة  تكاليفالمصروفات على  تلكتشتمل  لحاملي عقود التأمين.

يتم  ، حيث. ال تقوم الشركة بتخفيض التزاماتھا مقابل المطالبات غير المدفوعةبالغ عنھا إلى الشركةاإلبيان المركز المالي، حتى لو لم يتم 
والتحليل اإلحصائي التي تم إبالغ الشركة بھا تقدير االلتزامات مقابل المطلوبات غير المدفوعة باستخدام مدخالت تقييم الحاالت الفردية 

  .عنھا غاإلبالللمطالبات المتكبدة التي لم يتم 
  

فيما يتعلق بالعقود التي أبرمتھا الشركة مع شركات إعادة تأمين أخرى والتي يتم بموجبھا تعويض الشركة عن الخسائر المتعلقة بعقد أو 
  ا.عقود إعادة تأمين محتفظ بھ أنھا أكثر من العقود المصدرة من قبل الشركة والتي تفي بمتطلبات تصنيف عقود التأمين، يتم تصنيفھا على

  
إن االمتيازات التي تستحقھا الشركة بموجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بھا، يتم االعتراف بھا على أنھا موجودات إعادة تأمين. تتضمن 

المدينة والذمم المدينة األخرى)،  التأمينتلك الموجودات األرصدة قصيرة األجل المستحقة من شركات إعادة التأمين (المصنفة ضمن ذمم 
ك حصة إعادة التأمين من إجمالي المطالبات القائمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنھا والتي تتوقف على وكذل

ستحقة المطالبات واالمتيازات المتوقعة التي تنشأ بموجب العقود ذات الصلة الخاضعة للتأمين. يتم قياس المبالغ القابلة لالسترداد من أو الم
كات إعادة التأمين بصورة متسقة مع المبالغ المرتبطة بعقود التأمين الُمعاد تأمينھا ووفقاً للشروط الخاصة بكل عقد من عقود إعادة إلى شر

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

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

قيمة  انخفاضعلى  لموضوعيالدليل ا إن. األرباح أو الخسائرلالسترداد، ومن ثم يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان 
ي يواجھھا الت ث مثل الصعوبات الماليةاعلى البيانات الملحوظة التي تسترع انتباه الشركة حول أحديشتمل موجودات إعادة التأمين 

  من المحتمل تعرض المقترض لإلفالس أو إجراء إعادة ھيكلة مالية أخرى. يكونأو مخالفة العقد أو  المقترض
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  ش.م.عركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  (تابع) إيضاحات
  

  ملخص حول السياسات المحاسبية الھامة (تابع)   ٢
  

   العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية  )د
  

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

  
  استخدام التقديرات واألحكام   ھـ)

  
ً لمعايير التقارير المالية الدولية يتط لب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات إن إعداد المعلومات المالية المرحلية الموجزة وفقا

د تختلف قالمحاسبية والمبالغ الُمعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.  واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات
  النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.

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

  فيھا تعديل التقديرات وفي الفترات المستقبلية التي تتأثر بتلك التعديالت.
  

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

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٤ديسمبر 
  

  إدارة المخاطر المالية   ٣
  

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

  
  القياس المرحلي  ٤

  
وفقاً لطبيعة أعمال الشركة يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بأي شكل من أشكال التركز الموسمي. تم إعداد ھذه 

 تالموجزة على أساس مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس المالية المرحليةالمعلومات 
  كمستلمة أو مدفوعة على مدار السنة. 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



١٠ 

 

  ش.م.عركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  (تابع) إيضاحات
  
  والمطلوبات المالية لماليةا تصنيفات وفئات الموجودات  ٥

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

  
  (غير مدققة) ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠في 

  

ـالل القيمة العادلة من خـ  الموجودات المالية
  خسائرلاألرباح أو ا

  الــــــمتاحة 
  للــــــــــبيع

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  ــــمطفأةالــــــ

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٤٨٫٣٢٣٫٩٩٧  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٤٠٫٣١٣٫٦٢٧  ٤٫٣٠٣٫١٧٠  االستثمارية المالية األوراق
  ٢٢٢٫٣٣٤٫٨٧١  ٢٢٢٫٣٣٤٫٨٧١  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ٥٥٫٣٩١٫٦٠٤  ٥٥٫٣٩١٫٦٠٤  -  -  حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية
  ٢١٨٫٦٨٤٫٥٩٨  ٢١٨٫٦٨٤٫٥٩٨  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

  ------------ --  ------------- ---  -----------------  -----------------  
  ٥٥٤٫٧٣٥٫٠٧٠  ٥١٠٫١١٨٫٢٧٣  ٤٠٫٣١٣٫٦٢٧  ٤٫٣٠٣٫١٧٠  
  ========  =========  ==========  ==========  

          المطلوبات المالية
      

  ١٠٢٫٨٦٥٫٦٨٠  ١٠٢٫٨٦٥٫٦٨٠  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  ٩٨٫٨٧١٫٤٦٣  ٩٨٫٨٧١٫٤٦٣  -  -  المطالبات القائمة

  ----------- ---   ------------   -----------------   -----------------  
 - - ٢٠١٫٧٣٧٫١٤٣  ٢٠١٫٧٣٧٫١٤٣  

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

  
  (مدققة) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

  
القيمة العادلة من   الموجودات المالية

خــالل األرباح أو 
  الـــــــــــــــخسائر

  الــــــمتاحة 
  للــــــــــبيع

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

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

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية
  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  -  -  صرفيةالنقد واألرصدة الم

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

          المطلوبات المالية
          

  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٣  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٣  -  -  خرىذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األ
  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  -  -  المطالبات القائمة

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



١١ 

 

  ش.م.عركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  (تابع) حاتإيضا
  

  الممتلكات والمعدات  ٦
  

  
  أثاث

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

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

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

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

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

  ٧٫٠٤٢٫٣٧٢  ٢٫١٦٣٫٩٩٦  ٩٨٥٫٦٤٩  ٦٤٥٫٨٧٣  ٣٫٢٤٦٫٨٥٤  ٢٠١٥ يناير ١في 
  ١٫١٧٩٫٣٩٨  ٢١٧٫٧٢٤  ٤٦١٫٨١٥  ١٠٧٫١٨٧  ٣٩٢٫٦٧٢  اإلضافات 

  )٦٢٤٫٣٨١(  -  )٥٢٤٫٠٠٠(  -  )٨٢٫٣٨١(  االستبعادات/ المشطوبات
   ---------- ----  -------- ----  -------- ------   --------------  ------------ --  

  ٧٫٥٩٧٫٣٨٩  ٢٫٣٨١٫٧٢٠  ٩٠٥٫٤٦٤  ٧٥٣٫٠٦٠  ٣٫٥٥٧٫١٤٥  (غير مدققة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 
  ----------- ---  ------ ------  --------- -----   --------------  ---------- ----  
            

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

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

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

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

  ٤٫٣٠٣٫٦٩٢  ١٫٤٢٢٫٣٣١  ٦٨٥٫٨٩١  ٣٠٩٫١٠٦  ١٫٨٨٦٫٣٦٤  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ٨٧٧٫٣٤٢  ٢٣٣٫٣٢٦  ١١٧٫٦٩١  ١٠٢٫٤٩٧  ٤٢٣٫٨٢٨    لفترةاالمحمل على 

  )٥٤٢٫٧٠٨(  -  )٤٦٠٫٣٢٧(  -  )٨٢٫٣٨١(  / المشطوبات االستبعاداتعند 
  ------ --------  -----------   ------------  -------- ------  -------- ------  

  ٤٫٦٣٨٫٣٢٦  ١٫٦٥٥٫٦٥٧  ٣٤٣٫٢٥٥  ٤١١٫٦٠٣  ٢٫٢٢٧٫٨١١  (غير مدققة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 
   --------------  -- ---------   ------------  ------- -------  --------- -----  

            

            القيم الدفترية
        

  ٢٫٧٣٨٫٦٨٠  ٧٤١٫٦٦٥  ٢٩٩٫٧٥٨  ٣٣٦٫٧٦٧  ١٫٣٦٠٫٤٩٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  ========  ======  ======  ======  ========  

  ٢٫٩٥٩٫٠٦٣  ٧٢٦٫٠٦٣  ٥٦٢٫٢٠٩  ٣٤١٫٤٥٧  ١٫٣٢٩٫٣٣٤  (غير مدققة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 
  ========  ======  ======  ======  ========  

  



١٢ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  العقارات االستثمارية  ٧
  

  اإلجمالي  المباني األرض 
  درھم   درھم   درھم  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  ٢٫٨٠٠٫٦١٧  ٢٫٨٠٠٫٦١٧  -  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ١٥١٫٥٤١  ١٥١٫٥٤١  -  المحمل على السنة  

   --------------   --------------   --------------  
  ٢٫٩٥٢٫١٥٨  ٢٫٩٥٢٫١٥٨  -  (غير مدققة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 

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

        القيم الدفترية
        
  ٦٫٠٣١٫٩٤٧  ٢٫٥٣١٫٩٤٧ ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١يف

  ========  ========  ========  
  ٥٫٨٨٠٫٤٠٦  ٢٫٣٨٠٫٤٠٦  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 

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

  تقع العقارات االستثمارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  
  ةاألوراق المالية االستثماري  ٨
  

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

  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  ٤٫٣٠٣٫١٧٠  بدولة اإلمارات  –بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر الموجودات المالية 
  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٤٠٫٣١٣٫٦٢٧  اإلماراتبدولة  –األوراق المالية المتاحة للبيع 

  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  اإلمارات بدولة – المحتفظ بھا لالستحقاقالمالية الموجودات 
   --------- -------  ---------------  
  ٥٤٫٩٦٠٫٦٧٠  ٤٨٫٣٢٣٫٩٩٧  
  =========  ========  

  

 



١٣ 

  

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  ١-٨
  

حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة ير، تم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرالتي تالي تحليالً لألدوات المالية قدم الجدول اليُ 
  :تصنيف قياسات القيمة العادلة هيتم في الذيالعادلة 

  
  اليماإلج  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   الموجودات المالية 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

          (غير مدققة) ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠في 
  ٤٫٣٠٣٫١٧٠  -  -  ٤٫٣٠٣٫١٧٠  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٤٠٫٣١٣٫٦٢٧  -  -  ٤٠٫٣١٣٫٦٢٧  المتاحة للبيع
   ----------------  -------- -------   -------------   ----------------  
  ٤٤٫٦١٦٫٧٩٧  -  -  ٤٤٫٦١٦٫٧٩٧  
  =========  ========  =======  =========  

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

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

  
  
  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  ٩
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
  درھم   درھم   
      

      متعلقة بالتأمين
  ١٤٨٫٥٢٢٫٠٠٥  ١٧٠٫٦٤٣٫٦٧٢  ذمم األقساط المدينة 

  ١٣٫٩١٤٫٢٧٣  ١٢٫٦٦٥٫٠٤٧  تأمينشركات إعادة المطالبات مستحقة القبض من 
  ٣٫٤٩١٫٦٠٠  ٤٫٤٨١٫٢٤١  عمالء ووسطاء التأمين

  ٣١٫٢٤٩٫١٧٥  ٢٠٫٣٦٤٫٧٤٣  )١٩المستحق من أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح 
      

      غير متعلقة بالتأمين
  ١٫٨٣٢٫٩٦٦  ١٫٧٤٣٫٢٤٥  فوائد مستحقة وإيرادات أخرى

 ً   ٢٫١٣٢٫٦١٥  ٢٫٢٠١٫٤٤٦  سلفيات ومدفوعات مقدما
  ٣٫٤٥٢٫٤٢٩  ٢٩٫١٠٠٫٤٧٧  ذمم مدينة أخرى

   ------------------   ----------------  
  ٢٠٤٫٥٩٥٫٠٦٣  ٢٤١٫١٩٩٫٨٧١  

  )١٨٫٨٦٥٫٠٠٠(  )١٨٫٨٦٥٫٠٠٠(  )١-٩ناقصاً: مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا (راجع إيضاح
  ---- --------------  -----------------  
  ١٨٥٫٧٣٠٫٠٦٣  ٢٢٢٫٣٣٤٫٨٧١  
  =========  =========  

  



١٤ 

  

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا  ١-٩
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  
  درھم   درھم   
      

  ٧٫١٦٥٫٠٠٠  ١٨٫٨٦٥٫٠٠٠  يناير  ١في 
  ١١٫٧٠٠٫٠٠٠  -  المحمل على الفترة/ السنة

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

  

  النقد واألرصدة المصرفية    ١٠
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  درھم   درھم   
      

  ١١٩٫٦٦١  ١٣٨٫٩١٠  بدولة اإلمارات العربية المتحدة –النقد في الصندوق 
  ٢٣٫٧٩٢٫٣١٣  ٦٤٫٢٩٦٫١١٧  بدولة اإلمارات العربية المتحدة –النقد لدى البنك 
  ١٥١٫٨٩١٫٩٤١  ١٥٤٫٢٤٩٫٥٧١  بدولة اإلمارات العربية المتحدة – الودائع الثابتة

   ---------- ---------   ------ - -----------  
  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  ٢١٨٫٦٨٤٫٥٩٨  

  )٩٢٫١٦١٫٢٠٣(  )٦٠٫٣٣٩٫٨٩٦(  يد عن ثالثة أشھرودائع ذات فترات استحقاق تزناقصاً: 
  )٣٠٠٫٠٠٠(  )٣٠٠٫٠٠٠(  ثابتة مرھونة ودائعناقصاً: 

  --- ------- ---------   ----------------  
  ٨٣٫٣٤٢٫٧١٢  ١٥٨٫٠٤٤٫٧٠٢  النقد وما يعادله

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

  التأمين مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود  ١١
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  
  درھم  درھم  
  (ُمعاد بيانھا)    

      مطلوبات عقود التأمين
  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  ٩٨٫٨٧١٫٤٦٣  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ٤٫٢٩١٫٤٣٠  ٤٫٩٤٣٫٥٧٣  المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا
  ١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٤  ١٦٨٫٤٥٩٫٨١٧  األقساط غير المكتسبة

  -  ٣٫٧٢٩٫٨٥٧  تكاليف االستحواذ المؤجلة
  ----------------------   ---------------------  

  ٢٢٩٫٤٢٥٫٦١٢  ٢٧٦٫٠٠٤٫٧١٠  مطلوبات عقود التأمين
  ---------------------  ------------ --------  

      موجودات عقود التأمين
  )٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩(  )٥٥٫٣٩١٫٦٠٤(  تسويتھاالمطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم 
  )٢٫٧١٠٫٠٣٣(  )٢٫٧٦٩٫٥٨٠(  المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا

  )٣١٫٨٤٠٫٨١٦(  )٤٣٫٥٩٣٫٤٦٣( أقساط إعادة التأمين المؤجلة
  -  )١٢٫٤٩٢٫٢٩٥(  عموالت إعادة التأمين المؤجلة

   ------------- --- -----  -------- - ---------  
  )٨٨٫٧٥١٫٥٠٨(  )١١٤٫٢٤٦٫٩٤٢(  من عقود التأمين التأمينكات حصة شرإجمالي 

  ------------------------  ---------- ----------  
      صافي

  ٣١٫٦٢٧٫٩٣٩  ٤٣٫٤٧٩٫٨٥٩  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا
  ١٫٥٨١٫٣٩٧  ٢٫١٧٣٫٩٩٣  المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا

  ١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٨  ١٢٤٫٨٦٦٫٣٥٤  لمكتسبةاألقساط غير ا
  -  )٨٫٧٦٢٫٤٣٨(  العموالت المؤجلة

  ---------------------  ------------- -------  
  ١٤٠٫٦٧٤٫١٠٤  ١٦١٫٧٥٧٫٧٦٨  
  =============  ============  

     
  



١٥ 

  

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع) إيضاحات
  

  جودات عقود إعادة التأمين (تابع)مطلوبات عقود التأمين ومو  ١-١١
  

  في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل الفترة: التحركاتفيما يلي 
  
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠الــــــــــــــــــفترة الــــــــــــــمنتھية في  ٢٠١٥سبتمبر٣٠الــــــــــــــفترة الـــــــــــــمنتھية في  
  (غير مدققة)                                ة)(غير مدقق  
  (ُمعاد بيانھا)                                  
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي الصافي إعادة التأمين اإلجمالي  
  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم  

          المطالبات
  ٤٠٫٥٥٢٫١٥٧  )٥١٫٥٩٠٫١٦٥(  ٩٢٫١٤٢٫٣٢٢ ٣١٫٦٢٧٫٩٣٩ )٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩(  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا

  ٤٫١٣٧٫٧٢٣  )٢٫٥٧٩٫٥٠٨(  ٦٫٧١٧٫٢٣١ ١٫٥٨١٫٣٩٧ )٢٫٧١٠٫٠٣٣(  ٤٫٢٩١٫٤٣٠  المطالبات المتكبدة التي لم يتم إعالنھا

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

           
  )٨٢٫٤١٦٫١٠٦(  ٢٥٫٥٤٠٫١٥٣  )١٠٧٫٩٥٦٫٢٥٩( )١١١٫٥١٩٫٧٥٧( ٢٦٫٣٧٠٫٣٤٩  )١٣٧٫٨٩٠٫١٠٦(  المطالبات التي تمت تسويتھا خالل الفترة

  ٧٦٫١٧٨٫٨٠٨  )٣٧٫٩٢٣٫٤٦٤(  ١١٤٫١٠٢٫٢٧٢ ١٢٣٫٩٦٤٫٢٧٣ )٢٧٫٦٢٠٫٨٤١(  ١٥١٫٥٨٥٫١١٤  تالزيادة في المطلوبا
  --------------- -----  -------------- ------  ------------ ------   -------------- -----  --------- ----------  ------------ -----  

  ٣٨٫٤٥٢٫٥٨٢  )٦٦٫٥٥٢٫٩٨٤(  ١٠٥٫٠٠٥٫٥٦٦ ٤٥٫٦٥٣٫٨٥٢ )٥٨٫١٦١٫١٨٤(  ١٠٣٫٨١٥٫٠٣٦ اإلجمالي في نھاية الفترة
  ===========  ===========  ==========  ==========  ===========  ==========  
           

  ٣٦٫٦٢١٫٥٠٦  )٦٣٫٣٨٣٫٧٩٥(  ١٠٠٫٠٠٥٫٣٠١ ٤٣٫٤٧٩٫٨٥٩ )٥٥٫٣٩١٫٦٠٤(  ٩٨٫٨٧١٫٤٦٣  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا
  ١٫٨٣١٫٠٧٦  )٣٫١٦٩٫١٨٩(  ٥٫٠٠٠٫٢٦٥ ٢٫١٧٣٫٩٩٣ )٢٫٧٦٩٫٥٨٠(  ٤٫٩٤٣٫٥٧٣  نھاالمطالبات المتكبدة التي لم يتم إعال

   --------------- ----  --------------- -----  ------- -----------  ---------------- --  ---------- ---------  ---------- -------  
  ٣٨٫٤٥٢٫٥٨٢  )٦٦٫٥٥٢٫٩٨٤(  ١٠٥٫٠٠٥٫٥٦٦ ٤٥٫٦٥٣٫٨٥٢ )٥٨٫١٦١٫١٨٤(  ١٠٣٫٨١٥٫٠٣٦ اإلجمالي في نھاية الفترة

  ===========  ============ =========== ===========  ============  ==========  
          أقساط التأمين غير المكتسبة

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

  ٨٦٫٨٣١٫٨٦٢  )٣١٫٢٧٥٫٠٥٨(  ١١٨٫١٠٦٫٩٢٠ ١٢٤٫٨٦٦٫٣٥٤ )٤٣٫٥٩٣٫٤٦٣(  ١٦٨٫٤٥٩٫٨١٧  الزيادة خالل الفترة
  )٦٨٫٠٤١٫٧٥٧(  ٢٦٫٣٠٦٫٥٥٢  )٩٤٫٣٤٨٫٣٠٩( )١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٨( ٣١٫٨٤٠٫٨١٦  )١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٤(  المحرر خالل الفترة

  ------------ - --- ---- -------------------- -------------------  ------------- -----  -------- ------ --   --------- --- -----  
  ١٨٫٧٩٠٫١٠٥  )٤٫٩٦٨٫٥٠٦(  ٢٣٫٧٥٨٫٦١١ ١٧٫٤٠١٫٥٨٦ )١١٫٧٥٢٫٦٤٧(  ٢٩٫١٥٤٫٢٣٣  صافي الزيادة خالل الفترة

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

  ٨٦٫٨٣١٫٨٦٢  )٣١٫٢٧٥٫٠٥٨(  ١١٨٫١٠٦٫٩٢٠ ١٢٤٫٨٦٦٫٣٥٤ )٤٣٫٥٩٣٫٤٦٣(  ١٦٨٫٤٥٩٫٨١٧ اإلجمالي في نھاية الفترة
  ===========  ===========  ===========  ==========  ==========  =========  
          



١٦ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  التغير في السياسة المحاسبية وإعادة التصنيف أثر  ١٢
  

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

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

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

  .الية متاحة للبيع"إلى "أوراق م من "استثمار في شركة زميلة"
  

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

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

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

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

  
  

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

  
  وفقاً للبيان

  التسويات  السابق
/ُمعاد ُمعاد بيانھا
  تصنيفھا

  درھم   درھم   درھم   
        

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

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

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

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

  
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في المحاسبية وإعادة التصنيف كماالتأثير المالي للتغير في السياسة 

  

  
  وفقاً للبيان

  التسويات  السابق
ُمعاد بيانھا/ُمعاد 

  تصنيفھا
  درھم   درھم   درھم   
       

  ٨٨٫٧٥١٫٥٠٨  )٢٫٣١٦٫٢٧٨(  ٩١٫٠٦٧٫٧٨٦  موجودات عقود إعادة التأمين
  -----------------  -----------------  -----------------  
  ٢٢٩٫٤٢٥٫٦١٢  ٢١٫٥١٦٫٤٢٥  ٢٠٧٫٩٠٩٫١٨٧  ات عقود التأمينمطلوب

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

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

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



١٧ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  (تابع) التغير في السياسة المحاسبية وإعادة التصنيف أثر  ١٢
  

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠ في االتأثير المالي للتغير في السياسة المحاسبية وإعادة التصنيف كم
  

  
  وفقاً للبيان

  التسويات  السابق
ُمعاد بيانھا/ُمعاد 

  فھاتصني
  درھم   درھم   درھم   
        

  ٩٧٫٨٢٨٫٠٤٢  ١٫٠٨١٫٣١٢  ٩٦٫٧٤٦٫٧٣٠  موجودات عقود إعادة التأمين
  -----------------  ----- ----------  ---- ------------  

  ٢٢٣٫١١٢٫٤٨٦  ١٨٫٦٨٧٫٠٢٩  ٢٠٤٫٤٢٥٫٤٥٧  مطلوبات عقود التأمين
  -----------------  -----------------  ----- -----------  
  ٢٠٫١٧٥٫٢٨٩  )١٣٫٤٠٩٫٣٦٦(  ٣٣٫٥٨٤٫٦٥٥  رباح الفترةأ

   --------- ------  -----------------  ---------------  
  ١٨.٠  )١٢.٠(  ٣١.٠  ربحية السھم

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

  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى  ١٣
  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
  درھم   درھم   
      

      متعلقة بالتأمين
  ٥٫٧٢٩٫٩٢٠  ٨٫٤٦٠٫٥٥٣  دائنون 

  ٣٠٫٦٩٠٫٤٣٤  ٦١٫٩٦٧٫٣٦٤  شركات إعادة التأمين
  ٣٨٩٫٠٦٠  ٩٠٣٫٣٣٧  )١٧المستحق إلى أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح 

  ١١٫٣٨٨٫٤١١  ١٤٫١٠٢٫٨٢٣  العموالت مستحقة الدفع
      

      غير متعلقة بالتأمين
  ٧٫٧٨٥٫٩٥٠  ١٠٫٢٥٤٫٤٢٢  حقةمصروفات مست

  ٣٫٠٥٥٫٧٧٥  ١٫٧٨٠٫١١٣  تعويضات الموظفين
  ٥٫٥٣٩٫٥١٣  ٥٫٣٩٧٫٠٦٨  أرصدة دائنة أخرى

  -----------------  ----------- ----  
  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٣  ١٠٢٫٨٦٥٫٦٨٠  

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

  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  ١٤
  

   ام:فيما يلي الحركات في صافي االلتز  
  (مدققة)  (غير مدققة)  

  
  سبتمبر ٣٠

٢٠١٥  
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤  
  درھم   درھم   
      

  ٣٫٤٣٨٫٤٥١  ٣٫٩٩٧٫٨٠٦  الرصيد في بداية الفترة / السنة
  ١٫٠٨٥٫٨٩١  ٨٥١٫٨٩٧  المبالغ المحملة خالل الفترة / السنة
  )٥٢٦٫٥٣٦(  )٩٨٢٫٥٢٢(  المبالغ المدفوعة خالل الفترة / السنة

  ------------ --  --------- -----  
  ٣٫٩٩٧٫٨٠٦  ٣٫٨٦٧٫١٨١  الرصيد في نھاية الفترة / السنة

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



١٨ 

 

  ش.م.ع رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  المصروفات العمومية واإلدارية  ١٥
  

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

  

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠تھية في المن

  ٢٠١٥سبتمبر 

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر

لفترة التسعة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥سبتمبر 

أشھر  التسعةلفترة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ١٩٫٠١٥٫٥٧٨  ٢٢٫١١٥٫٢٨٨  ٨٫٥٦١٫٩٩٢  ٨٫٢١٣٫٤٥٣  التكاليف التشغيلية األخرى المتعلقة بعمليات التأمين
  ٦٫٣٣٨٫٥٢٦  ٧٫٣٧١٫٧٦٣  ٢٫٨٥٣٫٩٩٧  ٢٫٧٣٧٫٨١٨  المخصصة المصروفات العمومية واإلدارية غير 

  ------------- ---   --------------  ------ ----------   --------------  
  ٢٥٫٣٥٤٫١٠٤  ٢٩٫٤٨٧٫٠٥١  ١١٫٤١٥٫٩٨٩  ١٠٫٩٥١٫٢٧١  اإلجمالي

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

    تشتمل المصروفات العمومية واإلدارية أعاله على التكاليف التالية:  
  

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

 ٣٠المنتھية في 
  ٢٠١٥ سبتمبر

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر

لفترة التسعة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥سبتمبر 

أشھر  التسعةلفترة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          
  ١٦٫٢٣٥٫٧٢١  ١٩٫٩٤٦٫٧٠٧  ٧٫٣٥٣٫٥٩٦  ٦٫٦٥٧٫٣٥٦  موظفينتكاليف 
  ٩٤٧٫١٨١  ٧٨٥٫٠٨٢  ٢٨٤٫٨٤٤  ٢٦٣٫٢٦٤   ات إيجار

  ٨٣١٫٨٥١  ١٫٠٢٨٫٨٨٣  ٣٠٥٫٥٩٦  ٣٨١٫١٠٨  االستھالك 
  ٧٫٣٣٩٫٣٥١  ٧٫٧٢٦٫٣٧٩  ٣٫٤٧١٫٩٥٣  ٣٫٦٤٩٫٥٤٣  أخرى

  ------------ ----   --------------  ---------------   --------------  
  ٢٥٫٣٥٤٫١٠٤  ٢٩٫٤٨٧٫٠٥١  ١١٫٤١٥٫٩٨٩  ١٠٫٩٥١٫٢٧١    اإلجمالي

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

  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  قة)(غير مدق  

  

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥ سبتمبر

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر

لفترة التسعة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥سبتمبر 

أشھر  التسعةلفترة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          من األوراق المالية االستثمارية اإليرادات

  ٢٫١٢٥٫٤٥٣  ١٫٣٣٩٫٧١٢  ١٫٤٠٠٫٠٠٠  -  إيرادات توزيعات األرباح  
 المحققة من استثمارات/ (الخسائر) غير األرباح

  ١٫٢٧٨٫٥٦٣  )١٧٧٫٦٥٤(  ٦٢٠٫٩٨٩  )٤٠٧٫٢٣٦(   بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
          

          ثماريةاإليرادات من العقارات االست
  ١٨١٫٣٠٣  ٩١٫٣٨٢  ١٠٥٫٤٨٦  ١٦٫٨٠٣  صافي إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية

          
          اإليرادات األخرى

  ٣٫٢٣٩٫٧٣٢  ٢٫٥٥٤٫٤٦١  ١٫٠٤٩٫٩٨٢  ٧٢٢٫٨٠٦  الفائدة على الودائع الثابتة
  ٣٨٢٫٦٢٥  ٢٧٣٫٧٥٣  ٨٣٫٧٣٨ ١١٧٫٣٣٤   أخرىإيرادات 

  ------------  ------------- -  ------- -------   --------------  
  ٧٫٢٠٧٫٦٧٦  ٤٫٠٨١٫٦٥٤  ٣٫٢٦٠٫١٩٥  ٤٤٩٫٧٠٧  
  ======  =======  ========  ========  



١٩ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  معامالت األطراف ذات العالقة  ١٧
  

والمساھمين األخرين.  حكومة رأس الخيمةة الشركة من من حص ٪٢٣.٧٩، استحوذ بنك رأس الخيمة الوطني على ٢٠١٥في مايو 
المطالبات وإبرام معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف  وتسويةتقوم الشركة في سياق أعمالھا االعتيادية بتحصيل األقساط 

ن شروط ھذه المعامالت ال (المعدل). ترى إدارة الشركة أ ٢٤األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبـي الدولي رقـم 
  تختلف بصورة ملحوظة عن الشروط التي يمكن الحصول عليھا من أطراف أخرى.

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

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

  درھم  درھم  
      

  ٣١٫٢٤٩٫١٧٥  ٢٠٫٣٦٤٫٧٤٣  المستحق من حاملي وثائق التأمين
      

  )٣٨٩٫٠٦٠(  )٩٠٣٫٣٣٧(  المستحق إلى حاملي وثائق التأمين
      

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

  لمعدومة والمشكوك في تحصيلھا فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.ا
  

  المعامالت
  

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

  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
أشھر  التسعةفـترة   

  الــــــــــمنتھية في 
  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

أشھر  التسعةرة تــف
 منتھية في ـــــــــــال

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠
  درھم  درھم  
      

  ٣٠٫٥٢٣٫٦١٤  ٣١٫٢١٨٫٨٧١  إجمالي أقساط التأمين
  ٣٫٥١٨٫٦١٦  ٣٫١٧٩٫٣١٤  المطالبات المدفوعة

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

  

      وظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات م
  ١٫٣٣٤٫٧٠٠  ١٫٣٣٤٫٧٠٠  امتيازات قصيرة األجل
  ٨٣٫٣٦٧  ٧٣٫٢٩٩  امتيازات طويلة األجل

      
  

  االلتزامات الطارئة  ١٨
  

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

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

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



٢٠ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   (تابع) إيضاحات
  
  توزيعات األرباح   ١٩

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

 باعتماد ٢٠١٥أبريل  ٦بتاريخ  المنعقدخالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي إال أن المساھمين قاموا . درھم) ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠قيمتھا 
ً مكافآت . عالوة على ذلك، اعتمد المساھمون ٪١٠ ة بنسبةتوزيعات أرباح نقدي  ١٫٣٠٠٫٠٠٠ضاء مجلس اإلدارة بمبلغ عألأيضا

  .درھم) ١٫٣٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٤(درھم 
  

  حول القطاعاتمعلومات   ٢٠
  

    األعمالقطاعات 
  

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

  
شمل كافة فئات التأمينات العامة بما في ذلك التأمين ضد الحريق والتأمين البحري والتأمين على السيارات أعمال التأمينات العامة تإن 
  والتأمينات العامة المتنوعةالحوادث التأمين ضد و
  

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

  
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةفترة   ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةفترة   

  التأمين  
االستثمار
  التأمين  اإلجمالي  والخزينة

  االستثمار 
  اإلجمالي  والخزينة

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
              (غير مدققة)

  ٢٠٤٫٥٥١٫٤٦٨  -  ٢٠٤٫٥٥١٫٤٦٨  ٢٨٧٫٢٥٧٫٧٣٤  -  ٢٨٧٫٢٥٧٫٧٣٤  إيرادات القطاع
  ------------- ----   ---------------   ----------------   ---------- ------   ------ --------   --------------- -  

  ٢٦٫٥١٣٫٨١٥  ٧٫٢٠٧٫٦٧٦  ١٩٫٣٠٦٫١٣٩  ٣٨٫٥٠٨٫٧٨٦  ٤٫٠٨١٫٦٥٤  ٣٤٫٤٢٧٫١٣٢  نتائج القطاع
  )٦٫٣٣٨٫٥٢٦(  -  -  )٧٫٣٧١٫٧٦٣(  -  -  صافي –التكاليف غير المخصصة 

       ----------------       ---------- - -----  
  ٢٠٫١٧٥٫٢٨٩      ٣١٫١٣٧٫٠٢٣      صافي أرباح الفترة

       ----------------      ------- -- ------  
              
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١                          ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  

  التأمين  
االستثمار 
  التأمين  اإلجمالي  والخزينة

  االستثمار
  اإلجمالي  والخزينة 

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

  ٤٨٧٫٦٨٧٫٢٣٤  ٢١٢٫٥٨٤٫٥٥٨  ٢٧٥٫١٠٢٫٦٧٦  ٥٤٥٫٣٥٦٫٨٩٢  ٢٠٨٫١٥٣٫٩٧٤  ٣٣٧٫٢٠٢٫٩١٨  موجودات القطاع
  ٣٦٫٣٢٩٫٥٤٩  -  -  ٧٧٫٠٧٢٫٩٨٥  -  -  الموجودات غير المخصصة

       -----------------       -----------------  
  ٥٢٤٫٠١٦٫٧٨٣      ٦٢٢٫٤٢٩٫٨٧٧      إجمالي الموجودات

       -----------------       -----------------  
  ٢٩٤٫٠٠٤٫٦٧٥  -  ٢٩٤٫٠٠٤٫٦٧٥  ٣٧٨٫٨٧٠٫٣٩٠ - ٣٧٨٫٨٧٠٫٣٩٠  مطلوبات القطاع

  ٣٫٩٩٧٫٨٠٦  -  -  ٣٫٨٦٧٫١٨١  -  -  المطلوبات غير المخصصة
       -----------------       -----------------  

  ٢٩٨٫٠٠٢٫٤٨١      ٣٨٢٫٧٣٧٫٥٧١      إجمالي المطلوبات
       -----------------       -----------------  

    
  



٢١ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   (تابع) إيضاحات
  
  حول القطاعات (تابع)معلومات   ٢٠
  

  :الرئيسية التأمينأقسام إليرادات الشركة حسب  تحليلفيما يلي 
  
  أشھر المنتھية في التسعة       

      
  سبتمبر ٣٠

 ٢٠١٥   
  سبتمبر  ٣٠

 ٢٠١٤   
          

  ٢٩٫٦٩٤٫٥٥٨  ٣٧٫٢٨٤٫٠٣٠      التأمين على السيارات 
  ١٠٫٨٢٣٫١٤٥  ٥٫٨٥٦٫٨٦٧      التأمين البحري والتأمين الجوي

  ١٠١٫٧٥١٫٤٨٤  ١٦٨٫٨٠٩٫٥٢٨      التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الصحي
  التأمين الھندسي والتأمين ضد الحرائق 

  ٦٢٫٢٨٢٫٢٨١  ٧٥٫٣٠٧٫٣٠٩      العامة األخرى والحوادث والتأمينات   
      -----------------  -----------------  
      ٢٠٤٫٥٥١٫٤٦٨  ٢٨٧٫٢٥٧٫٧٣٤  
      =========  =========  
  
  

  ربحية السھم   ٢١
  

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

  

لفترة الثالثة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥ سبتمبر

الثالثة أشھر لفترة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر

لفترة التسعة أشھر 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٥سبتمبر 

أشھر  التسعةلفترة 
 ٣٠المنتھية في 

  ٢٠١٤ سبتمبر
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٢٠٫١٧٥٫٢٨٩  ٣١٫١٣٧٫٠٢٣  ١٤٫٢٣٩٫٧١٨  ١١٫٣٥٣٫٣٣٣  أرباح الفترة
  ---------------   --------------  ------- --------   --------------  
          

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

          
  ١٨.٠  ٢٨.٠  ١٣.٠ ١٠.٠  ربحية السھم األساسية

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

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

  .١٢(ج) واإليضاح ٢ھو مبين في اإليضاح  كمازميلة شركة 
  

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

   الموجزة. المعلومات المالية المرحليةفي ھذه  المتبعةوالسياسات المحاسبية 


