
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  الموجزة  المعلومات المالية المرحلية
    ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  
  



 

  

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  الموجزة المعلومات المالية المرحلية
   ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  

  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  ن المرحلي الموجز بيان التغيرات في حقوق المساھمي
 

  ٦  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 

  ١٥ - ٧  الموجزة المعلومات المالية المرحليةحول إيضاحات 
 
  
  







٣ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  المرحلي الموجز األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  

    

  )ة(غير مدقق
أشھر  الثالثةفـــترة 
  في المنتھية

  ٢٠١٤يونيو  ٣٠ 

  )ة(غير مدقق
    الثالثةفـترة 
  في المنتھيةأشھر 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  )ة(غير مدقق
فـــترة الستة أشھر 

  في المنتھية
  ٢٠١٤يونيو  ٣٠ 

  )ة(غير مدقق
أشھر الستة رة فـت

  في المنتھية
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  درھم  درھم  درھم  درھم  اإليضاح  
            

  ١٦٢٫٦٩٥٫٩٤٦  ١٥٣٫٠٩١٫٩٧٧  ٨٣٫٥٠٠٫٥٨٦  ٧٦٫٥٠٥٫٥٤٧    إجمالي أقساط التأمين 
  ناقصاً: أقساط التأمين المتنازل عنھا لشركات

  )٦٨٫٨٨٣٫٠٧١(  )٥٠٫٨٥٦٫٢٦١(  )٣٢٫١٩١٫١٣٦(  )٢٣٫٦٠٠٫٨٩٠(    إعادة التأمين 
     -----------------   -----------------   -----------------   -----------------  

  ٩٣٫٨١٢٫٨٧٥  ١٠٢٫٢٣٥٫٧١٦  ٥١٫٣٠٩٫٤٥٠ ٥٢٫٩٠٤٫٦٥٧    صافي أقساط التأمين المحتجزة
  )٧٫٣٢٧٫٨٤٧(  )٢٫١٥٦٫٩٦٨(  )٤٫٦٦٢٫٣٤٦(  )٦٨١٫٥٢٢(  ٨  صافي التغير في احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة

    - ----------------   -----------------   -----------------   -----------------  
  ٨٦٫٤٨٥٫٠٢٨  ١٠٠٫٠٧٨٫٧٤٨  ٤٦٫٦٤٧٫١٠٤  ٥٢٫٢٢٣٫١٣٥    صافي أقساط التأمين 

     -----------------   -----------------   -----------------   -----------------  
  )٥٩٫٦٠٧٫٤٤٠(  )٩١٫٩٤٠٫٧٩٠(  )٣٧٫٩٠٣٫٦٨١(  )٤٠٫٣٦٢٫١٠٦(  ٨  إجمالي المطالبات المتكبدة

  ١٣٫٥٧١٫٦٥٦  ٣٦٫٦٠٤٫٨٣٦  ٨٫٦٦٠٫٥٠٣  ٥٫٩١٤٫٠٦٧  ٨  مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين
    ------------------   ----------------   -----------------   -----------------  

  )٤٦٫٠٣٥٫٧٨٤(  )٥٥٫٣٣٥٫٩٥٤(  )٢٩٫٢٤٣٫١٧٨(  )٣٤٫٤٤٨٫٠٣٩(    صافي المطالبات المتكبدة 
     ------------------   ----------------   -----------------   -----------------  

  ٥٫٥٩٤٫٣٦٩  ٤٫٨٥٥٫٢٩٠  ٣٫٠٧٥٫٠٢٦  ٢٫٤٣٩٫٩٠٦    إجمالي العموالت المكتسبة
  )١٠٫٦٢١٫٩٢٨(  )٩٫٤٨٨٫٦٦٩(  )٥٫٣٨٩٫٢١٤( )٤٫٤٧٤٫٨٩٣(    ناقصاً: العموالت المتكبدة

    ------------------  ----------------   -----------------   -----------------  
  )٥٫٠٢٧٫٥٥٩(  )٤٫٦٣٣٫٣٧٩( )٢٫٣١٤٫١٨٨()٢٫٠٣٤٫٩٨٧(    صافي العموالت المتكبدة

     -----------------   -----------------   -----------------   -----------------  
  ٣٥٫٤٢١٫٦٨٥  ٤٠٫١٠٩٫٤١٥  ١٥٫٠٨٩٫٧٣٨  ١٥٫٧٤٠٫١٠٩    رباح التأمينإجمالي أ

  )١٠٫١١٣٫٢٠٧(  )١٠٫٤٥٣٫٥٨٦(  )٥٫١٠١٫٤١١(  )٧٫٢٤٧٫١٥٩(    المصروفات العمومية واإلدارية المتعلقة بأنشطة التأمين
     ------------ -----   -----------------   -----------------   -----------------  

  ٢٥٫٣٠٨٫٤٧٨  ٢٩٫٦٥٥٫٨٢٩  ٩٫٩٨٨٫٣٢٧  ٨٫٤٩٢٫٩٥٠    صافي أرباح التأمين
  ١٫٢٩٤٫٢٤٨  ١٫٣٨٣٫٠٢٧  ٥٤٧٫٨١٩  )٣٣٫٩٣٣(    إيرادات االستثمار (خسائر)/ 
  ٢٫٦٩٨٫٥٢٧  ٢٫٥٦٤٫٤٥٤  ١٫٤٥٨٫٥٨٠  ١٫٤٨٩٫٠٨٤    األخرى اإليرادات

  )٣٫٣٧١٫٠٦٨(  )٣٫٤٨٤٫٥٢٨(  )١٫٧٠٠٫٤٦٩(  )٢٫٤١٥٫٧١٩(    المصروفات العمومية واإلدارية غير المخصصة
  ١٫٥٤٣٫٩٨٣  )٤٫٠١٣٫٨١٢(  ١٫٠١٧٫٣٣٥ )٢٫٠١٣٫٨١٢(    ركة زميلة للفترةش(خسائر)/ أرباح  الحصة من

    ---------------  -----------------   -----------------   -----------------  
  ٢٧٫٤٧٤٫١٦٨  ٢٦٫١٠٤٫٩٧٠  ١١٫٣١١٫٥٩٢  ٥٫٥١٨٫٥٧٠    أرباح الفترة

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

  ٠. ٢٥  ٠. ٢٤  ٠. ١٠  ٠. ٠٥  ١٦ ربحية السھم 
    ====  ====  ====  ====  
  
  الموجزة. المعلومات المالية المرحليةال يتجزأ من ھذه  جزءاً  ١٥إلى  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 
   ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  

  

  )ة(غير مدقق
أشھر  الثالثةفـــترة 

  في المنتـــــــــھية
 ٢٠١٤يونيو  ٣٠ 

  )ة(غير مدقق
    الثالثةفـترة 
  في المنتھيةأشھر 
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  )ة(غير مدقق
فـــترة الستة 

 في المنتھيةأشھر 
  ٢٠١٤يونيو  ٣٠

  )ة(غير مدقق
أشھر الستة فـترة 

  في المنتــــــــھية
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  درھم  درھم  درھم درھم  
          
  ٢٧٫٤٧٤٫١٦٨  ٢٦٫١٠٤٫٩٧٠  ١١٫٣١١٫٥٩٢  ٥٫٥١٨٫٥٧٠  الفترة  أرباح 

          
          اإليرادات الشاملة األخرى  
         

         :األرباح أو الخسائر إلىيتم إعادة تصنيفھا سود التي البن
         

  ٣٫٩٣٦٫٢٨٩  ٣٫٩٠٥٫٣٤٠  ٢٫١٤٠٫٤٩٣ )٢٫١٧٠٫٠٤٦( المتاحة للبيع  لألوراق الماليةصافي التغير في القيمة العادلة 
         

  ١٫٨٧١٫٤١٤  ١٫١٦٠٫١٣٣  ٨٤٥٫٣٥٨ ١٫١٦٠٫١٣٣  ةلشركة زميلالحصة من اإليرادات الشاملة األخرى 
          

          المعامالت مع مالكي الشركة
          

  )١٫١٤٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  )١٫١٤٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة
  ---------- ------ ---------------   ----------- ----   ---------- ----  

  ٤٫٦٦٧٫٧٠٣  ٣٫٧٦٥٫٤٧٣  ١٫٨٤٥٫٨٥١ )٢٫٣٠٩٫٩١٣(  للفترة اإليرادات الشاملة األخرى(الخسائر)/إجمالي 
  --------- ------ ---------------   ---------- -----  ---------------  

  ٣٢٫١٤١٫٨٧١  ٢٩٫٨٧٠٫٤٤٣  ١٣٫١٥٧٫٤٤٣ ٣٫٢٠٨٫٦٥٧  للفترةاإليرادات الشاملة إجمالي 
  ========  ========  ========= ======== 
  
  الموجزة. المعلومات المالية المرحليةءاً ال يتجزأ من ھذه جز ١٥إلى  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.
  

  لمرحلي الموجز (غير مدقق) مين ابيان التغيرات في حقوق المساھ
        ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر 

  االحتياطي الخاص  االحتياطي القانوني   رأس المال  

  التغيرات المتراكمة 
  فـــي القيمة العادلة 
لألوراق الـــــمـالية 
  اإلجمالي  األرباح المحتجزة  الـــــــــمتاحة للبيع

  درھم   درھم  درھم درھم درھم درھم  
              

  ١٩١٫٨٦٠٫٤٠٧  ٣٤٫٧٢٦٫٣٦١ ٤٫٥١٤٫٨٣٦ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٢٫٦١٩٫٢١٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٣يناير١الرصيد في
  ------- ------------  ------- ------------  ----- ------------  --------------- -   ---------------- -  ----------------- --  

             فترةإجمالي اإليرادات الشاملة لل
  ٢٧٫٤٧٤٫١٦٨  ٢٧٫٤٧٤٫١٦٨ - - - - أرباح الفترة

              للفترة اإليرادات الشاملة األخرى
  ٣٫٩٣٦٫٢٨٩  -   ٣٫٩٣٦٫٢٨٩  -   -   -   صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  ١٫٨٧١٫٤١٤  -   ١٫٨٧١٫٤١٤  -   -   -   الحصة من اإليرادات الشاملة األخرى لشركة زميلة
   -----------------   -----------------   -----------------  ------- -- ------  ------- -- ---------  ----- ---- ---------  

  ٥٫٨٠٧٫٧٠٣  -   ٥٫٨٠٧٫٧٠٣  -   -   -   إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
   -----------------   -----------------   -----------------  ------- -- ------  -------- - ---------  ----- ---- ---------  

  ٣٣٫٢٨١٫٨٧١  ٢٧٫٤٧٤٫١٦٨  ٥٫٨٠٧٫٧٠٣  -   -   -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
   -----------------   -----------------   -----------------   -----------------   -----------------   -----------------  

          ًة ضمن حقوق الملكيةالمعترف بھا مباشر،المعامالت مع مالكي الشركة
  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٥٫٠٠٠٫٠٠٠( -  -  -  -   )١٤توزيعات األرباح (راجع اإليضاح 

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

  ٢٠٩٫٠٠٢٫٢٧٨  ٤٦٫٠٦٠٫٥٢٩ ١٠٫٣٢٢٫٥٣٩ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٢٫٦١٩٫٢١٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٣يونيو٣٠كما في
  ===========  ===========  ===========  ===========  ===========  ============  

  ٢٢٣٫٢١٥٫٨٥٧  ٤٩٫٥١٥٫٦٦٩ ١٧٫٦٢٦٫٦١٠ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٤يناير١الرصيد في
  ---------- ---------  ------------ -----  ------------ -----  ------------ ------   ------------ ------  ------- ------------  

             إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
  ٢٦٫١٠٤٫٩٧٠  ٢٦٫١٠٤٫٩٧٠  -   -   -   -   أرباح الفترة

              للفترة اإليرادات الشاملة األخرى
  ٣٫٩٠٥٫٣٤٠  -   ٣٫٩٠٥٫٣٤٠  -   -   -   صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

  ١٫١٦٠٫١٣٣  -   ١٫١٦٠٫١٣٣  -   -   -   الحصة من اإليرادات الشاملة األخرى لشركة زميلة
   -----------------   -----------------   -----------------   --------------   ----------------  ------- ---------  

  ٥٫٠٦٥٫٤٧٣  -   ٥٫٠٦٥٫٤٧٣  -   -   -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للفترة
   -----------------   -----------------   -----------------   -----------------   -----------------  ------------ ------  

  ٣١٫١٧٠٫٤٤٣  ٢٦٫١٠٤٫٩٧٠  ٥٫٠٦٥٫٤٧٣  -   -   -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة
   -----------------   -----------------   -----------------   -----------------   -----------------   -----------------  

         المعترف بھا مباشرًة ضمن حقوق الملكية،المعامالت مع مالكي الشركة
  )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   -   -   -   )١٤توزيعات األرباح (راجع اإليضاح 

  -   )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   -   -   ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )١٤أسھم منحة مصدرة (راجع اإليضاح 
  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  -   -   -   -   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

  ------------ ---------  -------------- -----  ----------- --------  ----------- --------  -------- ----------   ------------ --------  
  ٢٤٣٫٠٨٦٫٣٠٠  ٥٤٫٣٢٠٫٦٣٩ ٢٢٫٦٩٢٫٠٨٣ ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٠١٤يونيو٣٠ا فيكم
  ============  ===========  ===========  ===========  ===========  ============  

  

  

  الموجزة. مرحليةالمعلومات المالية الجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٥إلى  ٧تشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

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



٦ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز 
    ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  غير مدققة)(  (غير مدققة)    
   لفترة الستة أشھر   لفترة الستة أشھر    
 منتھية فيــــــــــــال  منتھية فيـــــــــــال  

   ٢٠١٣ يونيو ٣٠     ٢٠١٤ يونيو ٣٠    
  درھم   درھم   يضاحاإل  

        النقدية من األنشطة التشغيلية التدفقات
  ٢٧٫٤٧٤٫١٦٨  ٢٦٫١٠٤٫٩٧٠    أرباح الفترة
        تسويات لـ:

  )١٫٥٤٣٫٩٨٣(  ٤٫٠١٣٫٨١٢    شركة زميلة )أرباح( خسائر/ ة منالحص
  ٢٥١٫٨٩٤  ٤٢٢٫٢٠٣    استھالك الممتلكات والمعدات
  ٩٧٫٣٨٣  ١٢٣٫٣٦٥    استھالك عقارات استثمارية

  ٣٩٠٫٧٩٠  ٣٧٥٫٦٦١    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
  )٦١٦٫٣٧٢(  )٦٥٧٫٥٧٤(    رباح أو الخسائرأرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األ

  ٥٥٫٢٠٠  -    خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
  )١٠٧٫٤٤٦(  )٧٥٫٨١٧(    اإليرادات من العقارات االستثمارية

  )٢٫١٨٨٫٨٧٣(  )٢٫١٨٩٫٧٥٠(    إيرادات الفائدة
  )٦٢٥٫٦٣٠(  )٧٢٥٫٤٥٣(    إيرادات توزيعات األرباح

  )٣٤٫٠١٥(  -   متلكات ومعداتاألرباح من استبعاد م
     ----------------  ---------------  
    ٢٣٫١٥٣٫١١٦  ٢٧٫٣٩١٫٤١٧  
        

  ٤٫٠٦١٫٠٠٠  )٩٫٦٠٦٫٣٠٦(    التغير في موجودات عقود إعادة التأمين
  ١١٫٨٠٢٫٧٥١  ١٥٫٨٦٢٫٨١٨    التغير في مطلوبات عقود التأمين

  )٣٧٫٣٤٤٫٠٢٠(  )٥٢٫٥٣٠٫٨٦٩(    خرىالتغير في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األ
  ٢٧٫٩٤٨٫٩٦٥  )٣٫٠١١٫٢٧٢(    التغير في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  )١٫٦٣١٫٦٩٢(  )٢٥٣٫٨٠٣(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين
    -----------------  ---------------  

  ٢٧٫٩٩٠٫١٢٠  )٢٢٫١٤٨٫٠١٥(    تشغيليةصافي النقد (المستخدم في)/ الناتج من األنشطة ال
     -----------------  ---------------  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )١٫٠٢٦٫١٩٤(  )٣٥٤٫١٠٠(    شراء ممتلكات ومعدات

  ٢٢٧٫٩٤٩  ٥٧٧    المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ١٠٧٫٤٤٦  ٧٥٫٨١٧    اإليرادات من العقارات االستثمارية

  ٢٫٧٩٠٫٨١٦  ٢٫٤٩٧٫٣٢١    الفائدة المستلمة
  ٦٢٥٫٦٣٠  ٧٢٥٫٤٥٣    توزيعات األرباح المستلمة

  -  ١٫٤٠٠٫٠٠٠    توزيعات األرباح من شركة زميلة
  )١٠٫٨٦٤٫٢٠١(  )٤٩٫٩٨٥٫٨٢٧(    ثالث أشھرذات فترات استحقاق أكثر من الزيادة في الودائع الثابتة لدى بنوك 

    -----------------  -------- ---------  
  )٨٫١٣٨٫٥٥٤(  )٤٥٫٦٤٠٫٧٥٩(    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

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

  )١٥٫٤٩٧٫٧٣١(  )٤٫٦٢٧٫٧٩٥(   توزيعات األرباح المدفوعة
  )١٫١٤٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(    مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

    ----------- -- ---   ----------------  
  )١٦٫٦٣٧٫٧٣١(  )٥٫٩٢٧٫٧٩٥(   صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

        
  ٣٫٢١٣٫٨٣٥  )٧٣٫٧١٦٫٥٦٩(   في النقد وما يعادله الزيادة (النقص)/ صافي

      
  ١٠٧٫٧٧٣٫١٧٧  ١٤١٫٨٤٧٫٤٩٢    النقد وما يعادله في بداية الفترة

    ----------- -- ---   ----------------  
  ١١٠٫٩٨٧٫٠١٢  ٦٨٫١٣٠٫٩٢٣ ١١  النقد وما يعادله في نھاية الفترة

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

  الموجزة. المعلومات المالية المرحليةجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٥إلى  ٧شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 
  

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



٧ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

   الموجزة المعلومات المالية المرحليةحول  إيضاحات
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

  
  الرئيسية  الوضع القانوني واألنشطة .١

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

 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 ١٩٩٧ريل أب ٥الصادر بتاريخ  ٣والمرسوم األميري رقم  ١٩٨٥ديسمبر 

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

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

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

  
  ملخص السياسات المحاسبية الھامة   .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 م إعدادھا وفقاً لمعايير التقارييخ، والتي تفي ذلك التار وللسنة المنتھية ٢٠١٣ديسمبر  ٣١ فيكما  المدققة السنويةالبيانات المالية 

  الدولية.
  

  أساس القياس  ب)
  

  : لتكلفة التاريخية باستثناء ما يليوفقاً لمبدأ االموجزة  المعلومات المالية المرحليةتم إعداد ھذه 
  
  ؛يمة العادلةوالتي يتم قياسھا بالق ،ادلة من خالل األرباح أو الخسائردوات المالية بالقيمة العاأل )١
 .والتي يتم قياسھا بالقيمة العادلة ،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 
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١ للسنة المنتھية في شركةللالمدققة السنوية  المالية

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

  
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   )د

  
معامالت الشركة بھذه  غالبيةحيث تتم  )"الدرھم"( الموجزة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ة المرحليةالمعلومات الماليھذه  يتم عرض

   العملة.
  



٨ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع) إيضاحات
  

  (تابع) ملخص حول السياسات المحاسبية الھامة   .٢
  

  استخدام التقديرات واألحكام   ھـ)
  

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

  لتقديرات.النتائج الفعلية عن تلك ا
  

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

  
تطبيق السياسات المحاسبية  عند، فإن األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة الموجزة المعلومات المالية المرحليةعند إعداد ھذه 

 ٣١كما في المدققة للشركة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات كانت ھي نفس السياسات المحاسبية المطبقة على البيانات المالية 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر 

  
  المخاطر المالية إدارة   .٣

  
كما المدققة إن المجاالت المتعلقة بأھداف وسياسات إدارة المخاطر المالية لدى الشركة تتوافق مع تلك الُمفصح عنھا في البيانات المالية 

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  

  القياس المرحلي   .٤
  

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

  كمستلمة أو مدفوعة على مدار السنة. 
  
  الموجودات والمطلوبات الماليةتصنيفات وفئات   .٥

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

  
  (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠في 

  
القيمة العادلة من   الموجودات المالية

خــالل األرباح أو 
  الـــــــــــــــخسائر

  الــــــمتاحة 
  للــــــــــبيع

  ــتكلفة الـــــــــ
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٣١٫٢٥٣٫٢٢٤  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٢٢٫٧٧٣٫٤٤١  ٤٫٧٧٢٫٥٨٣  الموجودات المالية
  ١٧٢٫٧٢٦٫٤٢٨  ١٧٢٫٧٢٦٫٤٢٨  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ٦٧٫٤٢٣٫٩١٧  ٦٧٫٤٢٣٫٩١٧  -  -  حصة إعادة التأمين من المطالبات القائمة

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية
  ١٧٧٫٨١٠٫٠٢٨  ١٧٧٫٨١٠٫٠٢٨  -  -  النقد واألرصدة المصرفية

  ------------ --  ------------- ---  -----------------  -----------------  
  ٤٥٩٫٢١٣٫٥٩٧  ٤٣١٫٦٦٧٫٥٧٣  ٢٢٫٧٧٣٫٤٤١  ٤٫٧٧٢٫٥٨٣  
  ========  =========  ==========  ==========  

          المطلوبات المالية
          

  ٦٣٫٧٤٨٫٤٤٤  ٦٣٫٧٤٨٫٤٤٤  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  ١١٣٫٨٩٠٫٠٣٥  ١١٣٫٨٩٠٫٠٣٥  -  -  المطالبات القائمة

 --------------  ------------   -----------------   -----------------  
  -  -  ١٧٧٫٦٣٨٫٤٧٩  ١٧٧٫٦٣٨٫٤٧٩  
  ========  =======  ==========  ==========  
  
  



٩ 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  (تابع) تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  .٥
  

  (مدققة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  

القيمة العادلة من   الموجودات المالية
خــالل األرباح أو 
 الـــــــــــــــخسائر

  ــــمتاحة الــ
  للــــــــــبيع

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٢٦٫٦٩٠٫٣١٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  ٤٫١١٥٫٠٠٩  الموجودات المالية
  ١٢٠٫٥٠٣٫١٣٠  ١٢٠٫٥٠٣٫١٣٠  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ٥١٫٥٩٠٫١٦٥  ٥١٫٥٩٠٫١٦٥  -  -  المطالبات القائمةحصة إعادة التأمين من 
  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
          

  ٦١٫٣٨٧٫٥١١  ٦١٫٣٨٧٫٥١١  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  ٩٢٫١٤٢٫٣٢٢  ٩٢٫١٤٢٫٣٢٢  -  -  المطالبات القائمة

  ----- --------  -----------  ---------- ------   ----------- -----  
  -  -  ١٥٣٫٥٢٩٫٨٣٣  ١٥٣٫٥٢٩٫٨٣٣  
  =======  ======  =========  =========  
  

  ستثماريةاالمالية الوراق األ  .٦
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  درھم  درھم  
     

  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  ٢٢٫٧٧٣٫٤٤١  في اإلمارات –مدرجة  – الموجودات المالية المتاحة للبيع
  ٤٫١١٥٫٠٠٩  ٤٫٧٧٢٫٥٨٣  في اإلمارات –مدرجة  – لقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرالموجودات المالية با
  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ي اإلماراتف –مدرجة  – المحتفظ بھا لالستحقاقالموجودات المالية 

   --------- -------  ---------------  
  ٢٦٫٦٩٠٫٣١٠  ٣١٫٢٥٣٫٢٢٤  
  =========  ========  

  

 



١٠ 

  ش.م.ع. أس الخيمة الوطنية للتأمينرشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  
  النظام المتدرج للقيمة العادلة  .٧
  

النظام المتدرج للقيمة مستويات  ير، من خاللتم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرالتي قدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية يُ 
  س القيمة العادلة: تصنيف قيا ايتم من خاللھ التيالعادلة 

  
  اليماإلج  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   الموجودات المالية 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

          (غير مدققة) ٢٠١٤ يونيو ٣٠في 
  ٤٫٧٧٢٫٥٨٣  -  -  ٤٫٧٧٢٫٥٨٣  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٢٢٫٧٧٣٫٤٤١  -  -  ٢٢٫٧٧٣٫٤٤١  المتاحة للبيع
  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  -  بھا لالستحقاق المحتفظ

   ----------------   --------------   -------------   ----------------  
  ٣١٫٢٥٣٫٢٢٤  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٢٧٫٥٤٦٫٠٢٤  
  =========  ========  =======  =========  

          (مدققة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
  ٤٫١١٥٫٠٠٩  -  -  ٤٫١١٥٫٠٠٩  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  -  -  ١٨٫٨٦٨٫١٠١  المتاحة للبيع
  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠    ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  -  المحتفظ بھا لالستحقاق

  ---------------   --------------   -------------  -------- -------  
  ٢٦٫٦٩٠٫٣١٠  -  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٢٢٫٩٨٣٫١١٠  
  ========  ========  =======  ========  

  
  عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين مطلوبات  .٨
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
    ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  درھم  درھم  

      مطلوبات عقود التأمين
  ٩٢٫١٤٢٫٣٢٢  ١١٣٫٨٩٠٫٠٣٥  المطالبات الُمعلنة التي لم تتم تسويتھا

  ٦٫٧١٧٫٢٣١  ٥٫٦٩٤٫٥٠٢  عنھا اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم 
  ١٠٠٫٧٠٩٫٧٤٧  ٩٥٫٨٤٧٫٥٨١  أقساط التأمين غير المكتسبة

 -----------------  ----------------  
  ١٩٩٫٥٦٩٫٣٠٠  ٢١٥٫٤٣٢٫١١٨  إجمالي مطلوبات عقود التأمين

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

  )٥١٫٥٩٠٫١٦٥(  )٦٧٫٤٢٣٫٩١٧(  المطالبات الُمعلنة التي لم تتم تسويتھا
  )٢٫٥٧٩٫٥٠٨(  )٣٫٣٧١٫١٩٦(  عنھا اإلبالغالمطالبات الُمتكبدة التي لم يتم 
  )٣٦٫٨٦٤٫٣٤١(  )٢٩٫٨٤٥٫٢٠٧( أقساط إعادة التأمين المؤجلة

  -------------------  -----------------  
  )٩١٫٠٣٤٫٠١٤(  )١٠٠٫٦٤٠٫٣٢٠(  من عقود التأمين التأمينحصة شركات إجمالي 

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



١١ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع) إيضاحات
  

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

  في مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين خالل الفترة: التحركاتفيما يلي 
  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠الــــــــــــــــــفترة الــــــــــــــمنتھية في   ٢٠١٤ يونيو ٣٠ــــفترة الـــــــــــــمنتھية في الــــــــــ  
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
              لمطالباتا

  ٤٤٫٥٢٨٫٣٨٥  )٥٩٫٦٠٦٫١٣٧(  ١٠٤٫١٣٤٫٥٢٢  ٤٠٫٥٥٢٫١٥٧  )٥١٫٥٩٠٫١٦٥(  ٩٢٫١٤٢٫٣٢٢  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا
  ٢٫٢٥٣٫٩٢٠  )٢٫٩٥٢٫٨٠٧(  ٥٫٢٠٦٫٧٢٧  ٤٫١٣٧٫٧٢٣  )٢٫٥٧٩٫٥٠٨(  ٦٫٧١٧٫٢٣١  إعالنھاالمطالبات المتكبدة التي لم يتم 

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

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

  )٣٧٫٤٩٩٫٨٨٠(  ٢٣٫٣٣٧٫٢٨١  )٦٠٫٨٣٧٫١٦١(  )٥١٫٢٣٦٫٤١٠(  ١٩٫٩٧٩٫٣٩٦  )٧١٫٢١٥٫٨٠٦(  المطالبات التي تمت تسويتھا خالل الفترة
  ٤٦٫٠٣٥٫٧٨٤  )١٣٫٥٧١٫٦٥٦(  ٥٩٫٦٠٧٫٤٤٠  ٥٥٫٣٣٥٫٩٥٤  )٣٦٫٦٠٤٫٨٣٦(  ٩١٫٩٤٠٫٧٩٠  ي المطلوباتالزيادة ف

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

  ٥٥٫٣١٨٫٢٠٩  )٥٢٫٧٩٣٫٣١٩(  ١٠٨٫١١١٫٥٢٨  ٤٨٫٧٨٩٫٤٢٤  )٧٠٫٧٩٥٫١١٣(  ١١٩٫٥٨٤٫٥٣٧  اإلجمالي في نھاية الفترة
  ==========  ==========  =========  ==========  ==========  =========  

              
  ٥٢٫٦٨٤٫٠٠٨  )٥٠٫٢٧٩٫٣٥١(  ١٠٢٫٩٦٣٫٣٥٩  ٤٦٫٤٦٦٫١١٨  )٦٧٫٤٢٣٫٩١٧(  ١١٣٫٨٩٠٫٠٣٥  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا
  ٢٫٦٣٤٫٢٠١  )٢٫٥١٣٫٩٦٨(  ٥٫١٤٨٫١٦٩  ٢٫٣٢٣٫٣٠٦  )٣٫٣٧١٫١٩٦(  ٥٫٦٩٤٫٥٠٢  إعالنھاالمطالبات المتكبدة التي لم يتم 

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

  ٥٥٫٣١٨٫٢٠٩  )٥٢٫٧٩٣٫٣١٩(  ١٠٨٫١١١٫٥٢٨  ٤٨٫٧٨٩٫٤٢٤  )٧٠٫٧٩٥٫١١٣(  ١١٩٫٥٨٤٫٥٣٧  اإلجمالي في نھاية الفترة
  ==========  ==========  =========  ==========  ==========  =========  

              
              أقساط التأمين غير المكتسبة

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

  ٥٦٫٧١٢٫٠٢٠  )٣٩٫٧٢٨٫٠٠٥(  ٩٦٫٤٤٠٫٠٢٥  ٦٦٫٠٠٢٫٣٧٤  )٢٩٫٨٤٥٫٢٠٧(  ٩٥٫٨٤٧٫٥٨١  الزيادة خالل الفترة
  )٤٩٫٣٨٤٫١٧٣(  ٣٤٫٠٢٣٫٣٨٠  )٨٣٫٤٠٧٫٥٥٣(  )٦٣٫٨٤٥٫٤٠٦(  ٣٦٫٨٦٤٫٣٤١ )١٠٠٫٧٠٩٫٧٤٧(  المحرر خالل الفترة

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

  ٧٫٣٢٧٫٨٤٧  )٥٫٧٠٤٫٦٢٥(  ١٣٫٠٣٢٫٤٧٢  ٢٫١٥٦٫٩٦٨  ٧٫٠١٩٫١٣٤  )٤٫٨٦٢٫١٦٦(  يادة خالل الفترةصافي الز
 ------------ ----  ------------------ ---------------- ----- -----------  -----------------  ---------------  

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

  ٥٦٫٧١٢٫٠٢٠  )٣٩٫٧٢٨٫٠٠٥(  ٩٦٫٤٤٠٫٠٢٥  ٦٦٫٠٠٢٫٣٧٤  )٢٩٫٨٤٥٫٢٠٧(  ٩٥٫٨٤٧٫٥٨١  اإلجمالي في نھاية الفترة
  ==========  ==========  =========  =========  ==========  =========  



١٢ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

  النقد واألرصدة المصرفية  .٩
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  درھم  درھم  
      

  ٨٥٫٢١٠  ١٣٣٫٩٥٢  النقد في الصندوق
  ------- ------  -----------  

      األرصدة المصرفية:
  ١٫٩٢١٫٢٨٨  )٤٫١٠٦٫٢٦٨(  الحسابات الجارية

  ٢٩٫٤٩٧٫٠٨٤  ١٩٫٠٥٩٫٦٥٨  الحسابات تحت الطلب
  ١٧٠٫٠٣٧٫١٨٨  ١٦٢٫٧٢٢٫٦٨٦  الودائع الثابتة

  -----------------  --------- -------  
  ٢٠١٫٤٥٥٫٥٦٠  ١٧٧٫٦٧٦٫٠٧٦  
  -----------------   ---------- ------  
  ٢٠١٫٥٤٠٫٧٧٠  ١٧٧٫٨١٠٫٠٢٨  
  ==========  =========  
  

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

 فيما يتعلق بتنفيذ األنشطة التجارية في أبوظبي، اإلمارات درھم) ٣٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٣(درھم  ٣٠٠٫٠٠٠تم رھن ودائع ثابتة بمبلغ 
  العربية المتحدة.

  
  .سنوياً) ٪٣إلى  ٪١٫٥: ٢٠١٣(سنوياً  ٪٣إلى  ٪٠٫٢٥وح من اتخضع الودائع الثابتة لمعدالت فائدة تتر

  
  والذمم المدينة األخرى المدينة التأمينذمم   .١٠

  
مليون  ١٨٫٩بمبلغ تشتمل ھذه الذمم على حساب مدين من أحد العمالء والذي تم تحويله خالل الفترة إلى قرض غير خاضع لضمان 

ً قسط ٣٧، ويستحق السداد على ٪٥٫٥ بمعدليخضع ھذا القرض لفائدة  : ال شيء).٢٠١٣(درھم  ً متساوي ا   .٢٠١٤أبريل  ٢٠ تبدأ في ا
  

  النقد وما يعادله  .١١
  

ان المركز المالي على النحو في بيان الدفقات النقدية مع البنود ذات الصلة في بي جاءيمكن مطابقة النقد وما يعادله في نھاية الفترة كما 
  التالي:

  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
  درھم  درھم  
      

  ٢٠١٫٥٤٠٫٧٧٠  ١٧٧٫٨١٠٫٠٢٨  )٩النقد واألرصدة المصرفية (راجع إيضاح 
  )٥٩٫٣٩٣٫٢٧٨(  )١٠٩٫٣٧٩٫١٠٥(  ثالث أشھرذات فترات استحقاق أكثر من الودائع الثابتة لدى بنوك 

  )٣٠٠٫٠٠٠(  )٣٠٠٫٠٠٠(  الودائع الثابتة الخاضعة لرھن
  -------- -------  ---- ------------  
  ١٤١٫٨٤٧٫٤٩٢  ٦٨٫١٣٠٫٩٢٣  
  =========  =========  

  



١٣ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

  (تابع) إيضاحات
  

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

تقوم الشركة في سياق أعمالھا االعتيادية بتحصيل األقساط وتسديد المطالبات وإبرام معامـالت مع شركات  تتم إدارتھا بصورة مستقلة.
(المعدل). ترى إدارة الشركة أن  ٢٤ي المعيار المحاسبـي الدولي رقـم أخرى تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن ف

  شروط ھذه المعامالت ال تختلف بصورة ملحوظة عن الشروط التي يمكن الحصول عليھا من أطراف أخرى.
  

  التقرير:فيما يلي المبالغ المستحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن أرصدة الحساب المعني في نھاية فترة 
  
  (مدققة)  (غير مدققة)  
 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١   ٢٠١٤ يونيو ٣٠   

  درھم  درھم  
      شركة زميلة

  ٦٣٧٫٠٠٧  ٨٨٢٫٠٤٠  شركة التأمين المتحدة ش.م.خالمستحق من 
      

      أطراف أخرى ذات عالقة
  ٢٦٫٨٧٧٫٤١٤  ٣١٫٥٤١٫٧٤٤  المستحق من حاملي وثائق التأمين

      
  ٤٨٠٫٦٦٤  ٣٠٦٫٣٩٦  ق التأمينالمستحق إلى حاملي وثائ

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

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

  المعامالت
  

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

  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
فـترة الثالث أشھر   

  الــــــــــمنتھية في 
  ٢٠١٤ يونيو ٣٠

ترة الثالث أشھر ــف
 منتھية في ـــــــــــال

  ٢٠١٣ يونيو ٣٠
  درھم  درھم  

      أطراف أخرى ذات عالقة

  ٢٨٫١٢٤٫٢٢٢  ٨٫٠٣٠٫٩٣٦  إجمالي أقساط التأمين
  ٤٫١٧٢٫٣٥٤  ٢٫١١٥٫٦٨٦  المطالبات المدفوعة

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

  

      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  ٦٢٠٫٩٦٨  ٧٩٩٫٨٠٠  امتيازات قصيرة األجل
  ٣٤٫٧٢٦  ٤٣٫٣٩٠  امتيازات طويلة األجل

      
  

  االلتزامات الطارئة  .١٣
  

  (مدققة)  (غير مدققة)  

   ٢٠١٤ يونيو ٣٠  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٣    
  درھم  درھم  
      

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

إلمارات العربية تم إصداره لصالح ھيئة التأمين بدولة ا درھم) ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٣(درھم  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠* تتضمن مبلغ 
  المتحدة.



١٤ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   (تابع) إيضاحات
  
  توزيعات األرباح  . ١٤

  
 ٪١٥ توزيعات أرباح نقدية بنسبة :٢٠١٢(درھم  ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠تبلغ قيمتھا  ٪١٥ اقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة

 ٢٠١٤أبريل  ٢٧بتاريخ  المنعقدخالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي ھمين قاموا إال أن المسا. درھم) ١٥٫٠٠٠٫٠٠٠قيمتھا 
ً مكافآت لكل منھا. عالوة على ذلك، اعتمد المساھمون  ٪١٠ بنسبةأسھم منحة ة وتوزيعات أرباح نقدي باعتماد عضاء مجلس ألأيضا

  .درھم) ١٫١٤٠٫٠٠٠: ٢٠١٢(درھم  ١٫٣٠٠٫٠٠٠اإلدارة بمبلغ 
  

  حول القطاعات معلومات  .١٥
  

    األعمالقطاعات 
  

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

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

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

  
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةفترة   ٢٠١٤ يونيو ٣٠أشھر المنتھية في  الستةفترة   

  التأمين  
االستثمار
  التأمين  اإلجمالي  والخزينة

االستثمار 
  اإلجمالي  والخزينة

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
              قة)(غير مدق

  ١٦٢٫٦٩٥٫٩٤٦  -  ١٦٢٫٦٩٥٫٩٤٦  ١٥٣٫٠٩١٫٩٧٧  -  ١٥٣٫٠٩١٫٩٧٧  إيرادات القطاع
   ---------------   ---------------   ----------------   ---------------   ---------------   ----------------  

  ٣٠٫٨٤٥٫٢٣٦  ٥٫٥٣٦٫٧٥٨  ٢٥٫٣٠٨٫٤٧٨  ٢٩٫٥٨٩٫٤٩٨  )٦٦٫٣٣١(  ٢٩٫٦٥٥٫٨٢٩  نتائج القطاع
  )٣٫٣٧١٫٠٦٨(      )٣٫٤٨٤٫٥٢٨(  -  -  صافي –التكاليف غير المخصصة 

       ----------------       ----------------  
  ٢٧٫٤٧٤٫١٦٨      ٢٦٫١٠٤٫٩٧٠      صافي أرباح الفترة

       ----------------       -----------------  
              
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١                          ٢٠١٤ يونيو ٣٠  

  التأمين  
االستثمار 
  التأمين  التأمين  والخزينة

االستثمار 
  االستثمارات  والخزينة

  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم 
              

  ٤٣٩٫٠٨٥٫٦٠٨  ٢٣١٫٨٥٢٫٣٣٧  ٢٠٧٫٢٣٣٫٢٧١  ٤٩٠٫١٢٤٫٥٩١  ٢٢٤٫٧٢٣٫٧٠٥  ٢٦٥٫٤٠٠٫٨٨٦  موجودات القطاع
  ٤٨٫٥٢٥٫٥١١  -  -  ٣٥٫٧٠٢٫٥٨٠  -  -  الموجودات غير المخصصة

      -----------------       -----------------  
  ٤٨٧٫٦١١٫١١٩      ٥٢٥٫٨٢٧٫١٧١      إجمالي الموجودات

       -----------------       -----------------  
  ٢٦٠٫٩٥٦٫٨١١  -  ٢٦٠٫٩٥٦٫٨١١  ٢٧٩٫١٨٠٫٥٦٢  -  ٢٧٩٫١٨٠٫٥٦٢  مطلوبات القطاع

  ٣٫٤٣٨٫٤٥١  -  -  ٣٫٥٦٠٫٣٠٩  -  -  المطلوبات غير المخصصة
    ----------- ------       -----------------  

  ٢٦٤٫٣٩٥٫٢٦٢      ٢٨٢٫٧٤٠٫٨٧١      إجمالي المطلوبات
       -----------------       -----------------  

    
  



١٥ 

 

  ش.م.ع. رأس الخيمة الوطنية للتأمينشركة 
  

   (تابع) إيضاحات
  
  حول القطاعات (تابع)معلومات   .١٥
  

  :الرئيسية ينالتأمأقسام إليرادات الشركة حسب  تحليلفيما يلي 
  
  الستة أشھر المنتھية في  الثالثة أشھر المنتھية في  

  
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٤   
  يونيو  ٣٠

 ٢٠١٣   
  يونيو ٣٠

 ٢٠١٤   
  يونيو  ٣٠

 ٢٠١٣   
          (غير مدققة)

          

  ١٨٫٦٧٦٫١٢٨  ١٩٫٤١٢٫٨٧٢  ٨٫٥٣١٫٧٥١  ٩٫٦٥٤٫٥٨١  التأمين على السيارات 
  ١٨٫٣٩٢٫٦٦٠  ١٠٫٠٨٨٫٨٦٨  ١٫٩٧٢٫٠٨٥  ١٫٤٥٥٫٤٠٤  التأمين البحري والتأمين الجوي

  ٧٠٫٢٣١٫٢٩١  ٧٢٫٣٨١٫٦٤٢  ٤٤٫٢٣٨٫٩٢٦  ٤٢٫٥٥٠٫٢٠٧  والتأمين الصحي ماعي على الحياةالتأمين الج
  التأمين الھندسي والتأمين ضد الحرائق 

  ٥٥٫٣٩٥٫٨٦٧  ٥١٫٢٠٨٫٥٩٥  ٢٨٫٧٥٧٫٨٢٤  ٢٢٫٨٤٥٫٣٥٥  والحوادث والتأمينات العامة األخرى   
  ------------ ---  ---------------  ------- ----------  -------- --------  
  ١٦٢٫٦٩٥٫٩٤٦  ١٥٣٫٠٩١٫٩٧٧  ٨٣٫٥٠٠٫٥٨٦  ٧٦٫٥٠٥٫٥٤٧  
  ========  ========  =========  =========  
  
  

  ربحية السھم   .١٦
  

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

  

أشھر  ةرة الثالثـفـت
 ٣٠منتھية في ال

  يونيو 
٢٠١٤  

 ةفـتـرة الثالث
في  المنتھيةأشھر 
  يونيو ٣٠

٢٠١٣  

أشھر  الستةرة ـفـت
 ٣٠في  المنتھية
  يونيو

 ٢٠١٤  

 أشھرالستة فـترة 
 ٣٠في  المنتھية
  يونيو

 ٢٠١٣  
  درھم  درھم  درھم  درھم   
       

  ٢٧٫٤٧٤٫١٦٨  ٢٦٫١٠٤٫٩٧٠  ١١٫٣١١٫٥٩٢  ٥٫٥١٨٫٥٧٠  أرباح الفترة
   --------------  ------------ ---   ----------------  ----------- ----  
          

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

  ٠. ٢٥  ٠. ٢٤  ٠. ١٠ ٠٥.٠   ربحية السھم األساسية
  -------  ------  -------  ------  

  
من شأنھا أن  أدواتالشركة أية  ويرجع ذلك إلى عدم إصدارإن مبالغ ربحية السھم المخففة ھي نفسھا مبالغ ربحية السھم األساسية، 

  أسھم منحة. ٪١٠تم إعادة احتساب ربحية السھم بناًء على إصدار  تؤثر على ربحية السھم عند ممارستھا.
  

  رنة   أرقام المقا   .١٧
  
في ھذه  المتبعةوالسياسات المحاسبية لكي تتوافق مع العرض  ،قضت الضرورة، حيثما إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة تتم

   الموجزة. المعلومات المالية المرحلية


