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المعلومات المالية الموجزة المرحلية إلى السادة أعضاء مجلس إدارة تقرير المراجعة حول 
 شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع

 

  مقدمة
 

يونيو  30لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرحلي المرفق لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. )"الشركة"( كما في 
زة المرحلية للدخل والدخل الشامل لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ والبيانات الموجزة المرحلية ، والبيانات الموج2020

ؤولة عن للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية بذلك التاريخ، واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة مس
"التقارير المالية المرحلية". إن مسؤوليتنا هي  34علومات المالية الموجزة المرحلية وعرضها وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم إعداد هذه الم

 إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية استناداً إلى مراجعتنا.
 

  نطاق المراجعة

 
، "مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات 2410للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم لقد أجرينا مراجعتنا وفقاً 

ن المستقل للمنشأة". تنطوي عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية على توجيه االستفسارات في المقام األول من الموظفين المسؤولين ع
وكذلك تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نطاقاً محدوداً  األمور المالية والمحاسبية

أكيٍد بأننا سوف مقارنة بنطاق عملية التدقيق المنجزة وفقاً لمعايير التدقيق الدولية، وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يمكّننا من الحصول على ت
 رايةٍ بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق. وبناءً على ذلك، فإننا ال نبدي رأياً تدقيقياً.نكون على د

 
 أساس االستنتاج المتحفظ

 
المطالبات الناشئة عن بعض أبرمت الشركة اتفاقيات حول الحد األقصى لتكلفة الرعاية الطبية مع عدد من مقدمي الخدمات الطبية لتغطية تكلفة 

"عقود  4عقود التأمين الطبي الخاصة بها. وتستوفي هذه االتفاقيات تعريف عقود إعادة التأمين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  التأمين".

 
طالبات االسمية التي كانت ستتكبدها الشركة ونظًرا لنقص المعلومات المتاحة من شركات إدارة المطالبات، لم تتمكن اإلدارة من حساب تكلفة الم

البات في حال تمت المحاسبة عن اتفاقيات الحد األقصى لتكلفة الرعاية الطبية كعقود إعادة تأمين. ولذلك، تم تسجيل مبالغ كل من "إجمالي المط
اوي في بيانات الدخل الموجزة المرحلية لفترتي الثالثة المسددة" و"حصة إعادة التأمين من المطالبات المسددة" بقيمة أقل من قيمتها الفعلية بالتس

. إضافة إلى ذلك، تم تسجيل "إجمالي المطالبات المسددة" بقيمة أعلى من 2019يونيو  30و 2020يونيو  30أشهر والستة أشهر المنتهيتين في 
ن" بقيمة أقل من قيمتها الفعلية في بيانات الدخل الموجزة المرحلية قيمتها الفعلية بينما تم تسجيل "أقساط التأمين المتنازل عنها لشركات إعادة التأمي

ولفترتي  مليون درهم على التوالي 32مليون درهم ومبلغ  42بمبلغ  2019يونيو  30و 2020يونيو  30لفترتي الستة أشهر المنتهيتين في 
، وتم تسجيل مليون درهم على التوالي  23درهم ومبلغ مليون  20بمبلغ  2019يونيو  30و 2020يونيو  30الثالثة أشهر المنتهيتين في 

يونيو  30 "موجودات عقود إعادة التأمين" و"ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى" بأقل من قيمتها الفعلية في بيان المركز المالي كما في
  .درهم على التوالي مليون 38مليون درهم ومبلغ  39بمبلغ  2019ديسمبر  31و 2020

 
يونيو  30و 2020يونيو  30ال يوجد أي تأثير لهذه األخطاء على "إجمالي ربح االكتتاب" أو "الربح" لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 

2019. 
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 (4) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية. 34إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان الدخل الموجز المرحلي

 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
  يونيو )غير مدققة( 30

  أشهر المنتهية فيفترة الستة 
 يونيو )غير مدققة( 30

 2020  2019  2020  2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم 
        

        

 332,270,548  271,293,729  200,308,482  149,229,045  إيرادات أقساط التأمين
ناقصاً: أقساط تأمين متنازل عنها 

 (140,152,137)  (111,848,075)  (78,597,666)  (75,363,683) لشركات إعادة التأمين

 192,118,411  159,445,654  121,710,816  73,865,362 صافي األقساط المتبقية
صافي التغير في احتياطي أقساط التأمين 

غير المكتسبة/ احتياطي المخاطر 
 (38,720,563)  28,918,922  (37,689,878)  12,015,887 السارية

 153,397,848  188,364,576  84,020,938  85,881,249  صافي أقساط التأمين المكتسبة
        

 (227,923,694)  (250,097,681)  (124,025,110)  (118,674,994) المسددةإجمالي المطالبات 
حصة شركات إعادة التأمين من 

 106,755,787  113,280,519  55,825,323  58,297,195 المسددةالمطالبات 
 (121,167,907)  (136,817,162)  (68,199,787)  (60,377,799) المسددةصافي المطالبات 

صافي التغير في مخصصات المطالبات 
 القائمة والمطالبات المتكبدة غير المعلنة

احتياطي مصاريف تسوية خسائر و
 3,030,750  10,591,182  46,576  9,784,728 غير موزعة

 -  (3,448,419)  -  (100,059) احتياطي حسابي صافي التغير في

 (118,137,157)  (129,674,399)  (68,153,211)  (50,693,130) صافي المطالبات المتكبدة
        

 9,158,258  10,205,427  4,062,394  4,640,138 التأمينإيرادات عموالت إعادة 
 (16,362,092)  (34,253,850)  (6,774,752)  (20,935,759) ناقصاً: العموالت المتكبدة

 (7,203,834)  (24,048,423)  (2,712,358)  (16,295,621) صافي العموالت المتكبدة

        

 28,056,857  34,641,754  13,155,369  18,892,498 إجمالي إيرادات االكتتاب
 (23,100,349)  (25,645,442)  (10,696,306)  (12,738,137)  مصاريف عمومية وإدارية

 (2,048,424)  (4,574,962)  (6,405)  (2,029,953) مخصص االنخفاض في القيمة

 2,908,084  4,421,350  2,452,658  4,124,408 صافي إيرادات االكتتاب
 5,715,848  3,967,260  2,726,786  2,569,381 إيرادات االستثمار وإيرادات أخرى

 (4,043,358)  (2,487,986)  (2,014,868)  (1,238,105) مصاريف أخرى
 4,580,574  5,900,624  3,164,576  5,455,684 ربح الفترة

        

والمخفّضة ربحية السهم األساسية 
 0.04  0.05  0.03  0.04 (14)إيضاح 
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 (5) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية. 34إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي

 

 
 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو )غير مدققة( 30
  فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو )غير مدققة( 30

 2020  2019  2020  2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم 
        

        

 4,580,574  5,900,624  3,164,576  5,455,684 ربح الفترة
        

        الدخل الشامل اآلخر

بنود سيُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو 
        الخسارة:

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات الدين 
خالل الدخل المصنفة بالقيمة العادلة من 

 الشامل اآلخر
 

4,857,578  

 

1,635,837   

 

436,075   

 

3,386,693  
        

بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو 
        الخسارة:

صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات 
حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر
 

(41,550)  

 

34,238   

 

(142,905)  

 

15,216  

 (1,490,000)  -  (1,490,000)  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  1,911,909   293,170   180,075   4,816,028 مجموع الدخل الشامل اآلخر للفترة

 6,492,483  6,193,794  3,344,651  10,271,712 مجموع الدخل الشامل للفترة
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 (6) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية. 34إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي

 

  احتياطي اختياري  قانونياحتياطي   رأس المال 

تغيرات متراكمة 
في القيمة العادلة 

 لألوراق المالية

 

  أرباح محتجزة

  مجموع
 حقوق الملكية

 درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 
            

 194,555,151  20,897,679  (3,350,380)  20,000,000  47,007,852  110,000,000 )مدقق ومعاد بيانه( 2018ديسمبر  31الرصيد في 
 4,580,574  4,580,574  -  -  -  - ربح الفترة

 1,911,909  (1,490,000)  3,401,909  -  -  - الدخل/ )الخسارة( الشاملة األخرى للفترة
 6,492,483  3,090,574  3,401,909  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة

 -  (5,500,000)  -  -  -  5,500,000 (18إصدار أسهم منحة )إيضاح 
 (11,000,000)  (11,000,000)  -  -  -  - (18توزيعات أرباح )إيضاح 

 190,047,634  7,488,253  51,529  20,000,000  47,007,852  115,500,000 )غير مدقق( 2019يونيو  30الرصيد في 

            

 190,166,651  6,088,854  1,216,481  20,000,000  47,361,316  115,500,000 )مدقق( 2020يناير  1الرصيد في 
 5,900,624  5,900,624  -  -  -  - ربح الفترة

 293,170  -  293,170  -  -  - الدخل الشامل اآلخر للفترة

 6,193,794  5,900,624  293,170  -  -  - مجموع الدخل الشامل للفترة
 -  (5,775,000)  -  -  -  5,775,000 (18إصدار أسهم منحة )إيضاح 

 196,360,445  6,214,478  1,509,651  20,000,000  47,361,316  121,275,000 )غير مدقق( 2020يونيو  30الرصيد في 
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 (7) تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية. 34إلى  8اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 

  النقدية الموجز المرحليبيان التدفقات 
 

 

 فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو )غير مدققة( 30

 2020  2019 
 درهم  درهم 
    

    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 4,580,574  5,900,624 ربح الفترة
    تعديالت لـ:

 831,605  807,454 استهالك ممتلكات ومعدات  
 740,619  740,620 إطفاء موجودات غير ملموسة  
 255,905  257,327 استهالك استثمارات عقارية  
 2,048,424  4,574,962 مخصص االنخفاض في القيمة  
 644,094  542,507 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  
)خسائر( / أرباح غير محققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح   

 (258,072)  729,809 أو الخسارة
 (368,475)  (296,804) إيرادات من استثمارات عقارية  
إطفاء عالوة على استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل   

 186,314  187,336 اآلخر
 (5,262,501)  (4,582,438) صافي -إيرادات فوائد   
 (9,166)  (9,999) إيرادات توزيعات األرباح  

ومدفوعات التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل 
 3,389,321  8,851,398 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

    

    التغيرات في رأس المال العامل:

 (16,243,219)  90,013 النقص/ )الزيادة( في موجودات عقود إعادة التأمين
 (10,172,193)  2,850,517 النقص / )الزيادة( في تكلفة االستحواذ المؤجلة

 51,933,025  (36,151,698) الزيادة في مطلوبات عقود التأمين)النقص( / 
 (57,483,023)  (18,174,213)  الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

 (3,394,481)  50,497,287 الزيادة / )النقص( في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 1,177,511  (1,814,358) إيرادات العموالت المؤجلة)النقص( / الزيادة في 

 (200,794)  (339,074) مكافآت نهــاية الخدمة المدفوعة للموظفين

 (30,993,853)  5,809,872 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التشغيلية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (125,726)  (674,286) ممتلكات ومعداتشراء 
 368,475  296,804 إيرادات مقبوضة من االستثمارات العقارية

 3,500,128  3,916,633 فوائد مقبوضة
 45,000,000  45,000,000 استحقاق ودائع ثابتة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر

 (40,000,000)  (34,306,221) البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهرإيداع ودائع ثابتة لدى 

 8,742,877  14,232,930 صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

 (11,000,000)  - توزيعات أرباح مدفوعة
 (1,490,000)  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

 1,390,997  - زيادة في القروض البنكية
 (11,099,003)  - صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    

 (33,349,979)  20,042,802 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه
 55,392,244  27,651,721 صافي النقد وما في حكمه في بداية الفترة

 22,042,265  47,694,523 النقد وما في حكمه في نهاية الفترة صافي

    
 

 معامالت رئيسية غير نقدية:
مليون  5.775، ترتبط المعاملة غير النقدية الرئيسية بإصدار أسهم منحة بقيمة 2020يونيو  30خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

(.18اإليضاح  درهم دون مقابل )راجع



 شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع

 

 2020يونيو  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 

(8) 

 معلومات عامة 1
 

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع )"الشركة"( تأسست كشركة مساهمة عامة في إمارة رأس الخيمة بموجب 

. إن الشركة خاضعة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات 1976أكتوبر  26بتاريخ  20/76المرسوم األميري رقم 
في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، ومسجلة في سجل شركات التأمين بدولة  2007ة لسن 6العربية المتحدة رقم 

. إن الشركة تابعة لبنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع )"الشركة األم"( الذي تأسس في 7اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم 
، رأس الخيمة، 506ئيسي المسجل للشركة هو ص. ب. إمارة رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. إن عنوان المركز الر

 اإلمارات العربية المتحدة. إن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية، اإلمارات العربية المتحدة.
 

الحياة واالدخار وتكوين يتمثل نشاط الشـركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين بكافة أنواعه بما في ذلك التأمين على 

 األموال. وتمارس الشركة نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بإمارة رأس الخيمة وفروعها في كل من دبي وأبوظبي.
 

 تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 2
 

 مات المالية الموجزة المرحليةالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على المعلو 2-1
 

تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية 
 في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية. ولم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، 2020ينايـر  1التي تبدأ في أو بعد 

 باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة.
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

سارية المفعول على الفترات 

 السنوية التي تبدأ في أو بعد

فيما  8المحاسبي الدولي رقم والمعيار  1التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
 يتعلق بتعريف األهمية النسبية

، "عرض البيانات المالية" والمعيار 1إن هذه التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
، "السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية 8المحاسبي الدولي رقم 

  يير الدولية للتقارير المالية األخرى:واألخطاء"، والتعديالت الالحقة على المعا
ً لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير  (1 ً ثابتا تستخدم تعريفا

ً إلعداد التقارير المالية. ً مفاهيميا   المالية وإطارا
ً لتعريف األهمية النسبية. (2   توضح شرحا

حول  1تدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي رقم  (3

 معلومات غير الهامة.ال
 2020يناير  1
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 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالية الموجزة المرحلية 2-1

 )تابع(

 الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةالمعايير 

سارية المفعول على 
الفترات السنوية التي تبدأ 

 في أو بعد

 تعديالت على اإلطار المفاهيمي
 

ً معدالً سيتم استخدامه في قرارات  ً مفاهيميا أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية إطارا
 وضع المعايير بأثر فوري.

 

  التغييرات الرئيسية:وتشمل 

  زيادة أهمية الرقابة في سياق الهدف من التقارير المالية. -
  إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر الحياد. -

  تحديد الكيان المقدم للتقارير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا أو جزءًا من كيان ما. -
  مراجعة تعريفات األصل وااللتزام. -

  ت لالعتراف وإضافة توجيهات حول إلغاء االعتراف.إزالة عتبة االحتماال -

  إضافة توجيهات حول أسس القياس المختلفة. -
اإلشارة إلى أن عنصر الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه، من  -

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

 

لن يتم إجراء أي تغييرات على أي من المعايير المحاسبية الحالية. ومع ذلك، فإن الكيانات 

التي تعتمد على اإلطار في تحديد سياساتها المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف 
اسبية ستحتاج إلى تطبيق التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى بموجب المعايير المح

. سوف تحتاج هذه الكيانات إلى النظر فيما إذا كانت 2020يناير  1اإلطار المعدل من 
 سياساتها المحاسبية ال تزال مناسبة بموجب اإلطار المعدل.

 2020يناير  1

اإليجار امتيازات  -"عقود اإليجار"  16تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 19-ذات الصلة بكوفيد

(، تم منح امتيازات إيجار للمستأجرين. قد تتخذ 19-نتيجة لوباء فيروس كورونا )كوفيد
هذه االمتيازات أشكااًل متنوعة، بما في ذلك التوقف المؤقت عن السداد وتأجيل دفعات 

المعيار  ، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على2020مايو  28اإليجار. في 
الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا  16الدولي للتقارير المالية رقم 

هو تعديل لعقد اإليجار. يمكن للمستأجرين  19-كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد
اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على 

عقد اإليجار. في كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة 
 في الفترة )الفترات( التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات.

 2020يناير  1
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 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

سارية المفعول على 

الفترات السنوية التي تبدأ 
 في أو بعد

 "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

، أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار 2017مايو  18في 

"عقود التأمين".  17محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

والذي يسمح حالياً  4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17يحل المعيار الدولي رقم 
إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى  17بالعديد من الممارسات. سيؤدي المعيار الدولي رقم 

 المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية. جميع
 

نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل فترة  17يتطلب المعيار الدولي رقم 
تقرير. ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر 

الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. وهناك أسلوب تخصيص  وهامش الخدمات التعاقدية
مبسّط لألقساط يُسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب 

ً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة  طريقة قياس غير مختلفة جوهريا

ات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدية أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالب
 المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.

 ، "عقود التأمين"17التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، إلى جانب تعديل المعيار الدولي للتقارير 2020يونيو  25التأمين"، في ، "عقود 17

، بحيث ال يزال بإمكان شركات التأمين المؤهلة تطبيق المعيار الدولي للتقارير 4المالية رقم 
. وأدى ذلك إلى 17جنبًا إلى جنب مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9المالية رقم 

ة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقارير التعديالت المستهدف
والتي تهدف إلى تسهيل تطبيق المعيار من خالل تقليل تكاليف التطبيق،  17المالية رقم 

مما يسهل على الكيانات أن تشرح للمستثمرين وغيرهم نتائج تطبيق المعيار الدولي للتقارير 
 .17المالية رقم 

 
على فترات إعداد التقارير السنوية  17المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  يجب تطبيق

، مع السماح بالتطبيق المبكر، ويجب تطبيق التعديالت 2023يناير  1التي تبدأ في أو بعد 

 في نفس الوقت.
 

ة في البيانات المالي 17تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
أي تأثير  17للشركة في تاريخ التطبيق. قد ال يكون للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

جوهري على المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة فيما يتعلق 
بمصاريف اإليجار. ومع ذلك، فليس مقبوالً من الناحية العملية أن تقدم الشركة تقديراً 

 2023يناير  1  عن آثار تطبيق هذا المعيار قبل أن تجري مراجعة تفصيلية.معقوالً 
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 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

سارية المفعول على 

الفترات السنوية التي تبدأ 
 في أو بعد

، "عرض البيانات المالية" حول 1المحاسبي الدولي رقم التعديالت على المعيار 

 تصنيف المطلوبات
 

، "عرض 1توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

ا  البيانات المالية" أن المطلوبات تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتمادً
فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو على الحقوق الموجودة في نهاية 

بعد تاريخ التقرير )على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد(.  ةالالحقاألحداث 
عند اإلشارة إلى "تسوية"  1يوضح التعديل أيضًا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2022يناير  1 التزام.

، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التعديالت على 

، وبعض التحسينات السنوية على المعيار 37، والمعيار المحاسبي الدولي رقم 16

، والمعيار 9، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 1الدولي للتقارير المالية رقم 

 16ولي للتقارير المالية رقم ، والمعيار الد41المحاسبي الدولي رقم 

"اندماجات األعمال" مرجعاً في  3تحدّث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون  3المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.

"الممتلكات والمنشآت والمعدات"  16ر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم تحظ
على الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع 

األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف 
 البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة.الشركة بمتحصالت 

"المخصصات والمطلوبات المحتملة  ،37تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
والموجودات المحتملة" التكاليف التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان 

 العقد سيكون خاسًرا.

 1تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تُدخل التحسينات السنوية

"األدوات  9"تبني المعايير الدولية للمرة األولى" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
، "الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة 41المالية" والمعيار المحاسبي الدولي رقم 

 2022يناير  1 "عقود اإليجار". 16م للمعيار الدولي للتقارير المالية رق

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

 يكون مالئماً، عندما تصبح سارية المفعول.
 

للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير المنشورة أو تفسيرات ليس هناك معايير أخرى ذات عالقة من المعايير الدولية 
صادرة عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى على السنة 

ه المعلومات المالية الموجزة وكان يتوقع أن يكون لها تأثير جوهري على هذ 2020يناير  1المالية للشركة التي بدأت في 
 المرحلية.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3
 

 أساس اإلعداد 3-1
 

، "التقارير المالية المرحلية"، 34لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 رات العربية المتحدة.وامتثاالً ألحكام القوانين النافذة في دولة اإلما

 
إن المعلومات المالية الموجزة المرحلية معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )الدرهم اإلماراتي( نظراً ألن معظم 

 معامالت الشركة مقّومة بالدرهم اإلماراتي.
 

التاريخية، باستثناء الموجودات المالية المدرجة لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية بموجب مبدأ التكلفة 
بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي 

  تم قياسها بالقيمة العادلة.
 

نيف المتداول أو غير المتداول، إال أن األرصدة ال يتم عرض بيان المركز المالي الموجز المرحلي للشركة باستخدام التص
التالية تُصنّف عموماً كمتداولة: نقد وما في حكمه وذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى، وذمم التأمين الدائنة وذمم 

، وموجودات غير دائنة أخرى. أما األرصدة التالية فتصنّف عموماً كغير متداولة: ممتلكات ومعدات، واستثمارات عقارية
ملموسة، وودائع إلزامية. أما األرصدة التالية فهي ذات طبيعة مختلطة )أي تشمل أجزاء متداولة وغير متداولة( وهي: 

استثمارات مالية، وموجودات عقود إعادة التأمين، وتكاليف االستحواذ المؤجلة، ومطلوبات عقود التأمين، وإيرادات عموالت 
 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.مؤجلة، وودائع ثابتة، و

 
ال تتضمن هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية. وفقًا 

  .2019ديسمبر  31لذلك، يجب قراءة هذا التقرير باالقتران مع البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
 
إن السياسات المحاسبية والعرض والطرق المستخدمة في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية تتسق مع تلك المستخدمة 

 .2019ديسمبر  31في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في 

 
ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على نتائج  2020ونيو ي 30باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج األعمال لفترة الستة أشهر المنتهية في

 .2020ديسمبر  31األعمال المتوقعة للسنة المالية التي سوف تنتهي في 
 

 األحكام والتقديرات 3-1-1
 
إن إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 

السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه 
 التقديرات.

 
وفي سبيل إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات 

الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البيانات المالية المدققة  المحاسبية والمصادر
  .2019ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في 
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 )تابع(أساس اإلعداد  3-1

 
 إدارة التأمين والمخاطر المالية 3-1-2

 
إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ومخاطر التأمين لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم 

تكن هناك أي تغيرات في أي . ولم 2019ديسمبر  31اإلفصاح عنها في البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 
 من سياسات إدارة المخاطر خالل السنة.

 

تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة باالستثمارات العقارية والموجودات المالية والموجودات غير الملموسة 
اق المالية والسلع المؤرخ والممتلكات والمعدات في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية بناء على إخطار هيئة األور

 (.5-3إلى  2-3)إيضاح  2008أكتوبر  12في 
 

  االستثمارات العقارية 3-2
 
االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال. تقاس 

ف المعامالت. تشمل التكلفة نفقات إحالل أحد أجزاء االستثمارات االستثمارات العقارية مبدئياً بسعر التكلفة، بما في ذلك تكالي

العقارية بتاريخ تكبد تلك النفقات وبشرط استيفاء شروط االعتراف الالزمة، ويتم استثناء النفقات اليومية الخاصة بخدمات 
  العقارات االستثمارية.

 
اجية المقدرة وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت. وتتم يحتسب االستهالك لشطب تكلفة الموجودات على مدار أعمارها اإلنت

مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة حساب االستهالك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في 
 سنة. 30التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي. ويقدر العمر اإلنتاجي لالستثمارات العقارية بـ 

 
إلغاء االعتراف باالستثمارات العقارية عند استبعادها أو عندما يتم سحبها نهائياً من االستخدام بحيث يكون من غير  يتم

المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استبعادها. إن األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن سحب االستثمارات العقارية أو 
 لخسارة في الفترة التي يقع فيها السحب أو االستبعاد.بيعها يتم احتسابها في الربح أو ا

 
 ممتلكات ومعدات 3-3

 
يتم االعتراف باألراضي والمباني بالتكلفة التاريخية، ناقًصا االستهالك الالحق واالنخفاض في القيمة، إن وجد، للمباني 

االستهالك المتراكم وأية خسائر محددة عن االنخفاض في فقط. تظهر كافة الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً 

القيمـة. ويتم احتساب االستهالك لشطب تكلفة الموجودات على مدى أعمارها االنتاجية التقديرية باستخدام طريقة القسط 
ك مع بيان أثر أي الثابت. يتم في نهاية كل سنة مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة حساب االستهال

  تغيرات في التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي.
 

تحدد األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد أو سحب أحد بنود الممتلكات والمعدات على أساس الفرق بين متحصالت 
 البيع والقيمة الدفترية لألصل وتدرج في حساب األرباح أو الخسائر.
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  فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة لمختلف فئات الممتلكات والمعدات:

 
 السنوات 

 25 مبانٍ 
 4 أثاث وتجهيزات

 4 معدات مكتبية

 4 مركبات
 4 معدات حاسوب

 

 ملموسةموجودات غير  3-4

 
الموجودات غير الملموسة برمجيات الحاسوب وتدرج بسعر التكلفة مخصوماً منها اإلطفاء المتراكم والخسائر المحددة  مثلت

من االنخفاض في القيمة، إن وجدت. يُحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لهذه 
اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء بنهاية كل فترة تقرير سنوية مع احتساب تأثير أي الموجودات. تتم مراجعة األعمار 

 10تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي. تكون األعمار اإلنتاجية التي يتم أخذها باالعتبار عند حساب اإلطفاء 
 سنوات.

 
 الموجودات المالية 3-5

 

 الماليةالموجودات  -التصنيف والقياس 
 

يتم االعتراف بكافة الموجودات المالية وإلغاء االعتراف بها بتاريخ المتاجرة عندما تكون عملية شراء وبيع األصل 

المالي بموجب عقد تنص شروطه على تسليم األصل المالي خالل إطار زمني تحدده أعراف السوق ذي الصلة. ويتم 
يف المعامالت، باستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة، زائداً تكال

الربح أو الخسارة. أما تكاليف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات المالية المصنفة بالقيمة 
 الخسارة. العادلة من خالل الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة في الربح أو

 
يتم قياسها الحقًا  9إن جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية 
 المالية. وعلى وجه التحديد: التعاقدية للموجودات

 
أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، والتي لها تدفقات نقدية  (1)

تعاقدية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد على المبالغ األصلية القائمة، يتم قياسها الحقاً بالتكلفة 

 المطفأة.
 

الدين التي يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج أعمال هدفه جمع التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين، أدوات  (2)
والتي يكون لها تدفقات نقدية تعاقدية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، يتم قياسها الحقاً بالقيمة 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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للبيع( جميع أدوات الدين األخرى )مثل أدوات الدين التي تدار على أساس القيمة العادلة أو المحتفظ بها  (3)
ً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ومع ذلك،  واالستثمارات في حقوق الملكية، يتم قياسها الحقا
يجوز للشركة أن تختار/تحدد بشكل نهائي ما يلي عند االعتراف المبدئي باألصل المالي على أساس كل أصل 

 على حده:
 

مل اآلخر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار قد تختار الشركة نهائياً أن تعرض في الدخل الشا .أ
في حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تمثل مقابالً طارئاً معترفاً به بواسطة الجهة المستحوذة 

 .3في اندماج أعمال ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
ن التي تلبي معايير القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل قد تصنف الشركة نهائياً أداة الدي  .ب

ة  الدخل الشامل اآلخر على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزال
 عدم تطابق محاسبي أو تقليله بصورة جوهرية )يشار إليه بخيار القيمة العادلة(.

 
 الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات حقوق 

 

إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية/صناديق االستثمار المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس 

راف باألرباح والخسائر الناشئة مبدئياً بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة، ثم تقاس الحقاً بالقيمة العادلة مع االعت
عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وتضاف إلى التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لألوراق المالية. 
لن يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد االستثمارات في أدوات حقوق 

صناديق االستثمار ولكن يعاد تصنيفها إلى األرباح المحتجزة. قامت الشركة بتصنيف جميع االستثمارات في أدوات الملكية/

 حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
 

لكية ضمن حساب الربح أو الخسارة عندما يتقرر يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الم
حق الشركة في قبض توزيعات األرباح، ما لم تمثل توزيعات األرباح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. يتم االعتراف 

 بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.
 

 التكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرأدوات الدين ب
 

عند االعتراف المبدئي باألصل المالي، تقوم الشركة بتحديد ما إذا كانت الموجودات المالية المعترف بها حديثًا جزًءا من 
عادة تقييم نماذج عملها في كل نموذج عمل قائم أو ما إذا كانت تعكس البدء في تفعيل نموذج عمل جديد. تقوم الشركة بإ

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

 
الدخل الشامل اآلخر، يتم إعادة تصنيف/الخسائر عندما يتم إلغاء االعتراف بأداة الدين المقاسة بالقيمة العادلة من خالل 

المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة. وفي المقابل، بالنسبة إلى 
ئر االستثمار في حقوق الملكية المصنف بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال يتم إعادة تصنيف األ رباح/الخسا

المتراكمة المعترف بها سابقاً في الدخل الشامل اآلخر في وقت الحق إلى الربح أو الخسارة ولكن يتم تحويلها ضمن حقوق 
  الملكية.

 
 أدوات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تخضع النخفاض القيمة.
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  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 

  الخسارة:تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

  الموجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تمثل الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفوائد؛ و/ أو (1)
الموجودات المحتفظ بها في نموذج عمل بخالف االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ بها  (2)

  لتحصيلها وبيعها؛ أو
  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.الموجودات المصنفة  (3)

 

  تُقاس هذه الموجودات بالقيمة العادلة، ويتم االعتـراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة.
 

 االنخفاض في القيمة

 
االئتمان المتوقعة على األرصدة البنكية التي تتضمن الودائع الثابتة واإللزامية، تقوم الشركة باالعتراف بمخصصات خسائر 

وذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، واستثمارات 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر. الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة

 
 ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات حقوق الملكية.

 
يجب تكوين مخصص خسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر بالنسبة لألداة المالية إذا كانت مخاطر 

االعتراف المبدئي. بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى، يتم االئتمان على تلك األداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ 
  شهراً. 12قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة 

 

 اختارت الشركة أن تقيس مخصصات الخسائر لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى بمبلغ مساو لمعدالت الخسارة
االئتمانية المتوقعة مدى الحياة. إن الحسابات الجارية لدى البنوك، واستثمارات الدين المقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة أو 
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والودائع الثابتة والودائع اإللزامية يتم تقييمها على أنها تنطوي على مخاطر 

 تاريخ تقرير ألنها مودعة لدى البنوك الدولية ذات السمعة الطيبة.ائتمانية منخفضة في كل 

 
 يتم خصم مخصص خسائر االستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.

 
المبدئي وعند تقدير خسائر عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف 

االئتمان المتوقعة، تأخذ الشركة بعين االعتبار عند إجراء هذا التقييم معلومات معقولة وقابلة لإلثبات بحيث تكون متاحة 
ومناسبة دون الحاجة لمجهود أو تكاليف غير ضرورية. ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية، بناًء 

ة السابقة للشركة والتقييم االئتماني المتوفر، بما في ذلك المعلومات ذات النظرة المستقبلية. تشمل المعلومات على الخبر
ذات النظرة المستقبلية التوقعات المستقبلية للقطاعات التي تعمل فيها مستحقات الشركة، والتي تم الحصول عليها من تقارير 

والهيئات الحكومية ومراكز األبحاث ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة،  الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين
 وكذلك النظر في مختلف المصادر الخارجية، الفعلية والمتوقعة، للمعلومات االقتصادية المتعلقة بالعمليات األساسية للشركة.
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وعلى وجه الخصوص، تؤخذ المعلومات التالية بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل 
 جوهري منذ االعتراف المبدئي:

 

 لألداة المالية.التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني الخارجي )إن توفر( أو الداخلي  •

التدهور الكبير في مؤشرات السوق الخارجية لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة، على سبيل المثال الزيادة  •
الكبيرة في فروق االئتمان أو أسعار مقايضة التعثر االئتماني بالنسبة للمدين أو طول الفترة الزمنية أو المدى الذي 

 صل مالي أقل من التكلفة المطفأة.كانت فيه القيمة العادلة أل

التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في بيئة العمل أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تتسبب  •

 في انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.

 لمدين.التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في النتائج التشغيلية ل •

 الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين. •

حدوث تغير سلبي كبير فعلي أو متوقع في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية للمدين، مما يؤدي إلى  •

 انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.
 

ن نتيجة التقييم السابق، تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ بصرف النظر ع
االعتراف المبدئي عندما تنقضي فترة استحقاق الدفعات التعاقدية، ما لم يكن لدى الشركة معلومات معقولة وقابلة للدعم 

 تظهر خالف ذلك.
 

مخاطر االئتمان على األداة المالية لم تحدث فيها زيادة جوهرية منذ  على الرغم مما سبق ذكره، تفترض الشركة أن
ة  االعتراف المبدئي إذا تقرر أن األداة المالية لها مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير. يتم تحديد أن لألدوات المالي

 مخاطر ائتمانية منخفضة في حالة:
 

 أن األداة المالية لها مخاطر تعثر منخفضة. (1)
 أن يكون لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بااللتزامات النقدية التعاقدية على المدى القريب. (2)

التغيرات السلبية في ظروف العمل واألوضاع االقتصادية على المدى الطويل التي من المرجح، ولكن ليس  (3)
 بالتدفقات النقدية التعاقدية.بالضرورة، أن تقلل من قدرة المقترض على الوفاء بالتزاماته 

 

تعتبر الشركة أن الموجودات المالية لها مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لألصل تقييم ائتماني خارجي على "درجة 
تصنيف خارجي، يكون لألصل تصنيف داخلي "عامل". االستثمار" وفقًا للتعريف المفهوم عالميًا أو في حالة عدم توفر 

التصنيف "العامل" يعني أن الطرف المقابل لديه وضع مالي قوي وليس هناك مبالغ مستحقة متأخرة.
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(18) 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

 
 )تابع(الموجودات المالية  3-5

 
 )تابع(االنخفاض في القيمة 

 

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

 المبلغ.
 

فإن الموجودات غير المعرضة لالنخفاض في القيمة بشكلٍ فردي يتم  بالنسبة لبعض الفئات الخاصة بالموجودات المالية،

تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها على أساس جماعي. من المحتمل أن يشمل الدليل الموضوعي لالنخفاض في قيمة 
المحفظة، باإلضافة  محفظة الذمم المدينة الخبرة السابقة للشركة في تحصيل الدفعات والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة في
 إلى التغيرات الملحوظة في الظروف المحلية أو االقتصادية المرتبطة بالعجز عن سداد الذمم المدينة.

 

تُعرض خسائر االنخفاض في القيمة على األرصدة البنكية التي تتضمن الودائع الثابتة واإللزامية واستثمارات الديون التي 
القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى بشكل تم قياسها بالتكلفة المطفأة أو ب

 منفصل في بيان الدخل.
 

ف المفهوم يرلتعن معادال الئتماطر امخاف تصنيون ما يکدمنخفضة عنن ئتماطر امخان لها يدلر الشركة أن أداة اتعتب
  ر.الستثماالعالمي لدرجة ا

 
  الخسائر االئتمانية المتوقعةقياس 

 
دة البنكية والودائع الثابتة واإللزامية. إن صرألتستعين الشركة بنماذج إحصائية الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة على ا

ل الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل خسائر االئتمان المرجحة. استمدت هذه المعلومات من النماذج اإلحصائية المطورة داخ
  الشركة والبيانات التاريخية األخرى، كما تم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية.

 
قامت الشركة بإعادة تقييم خسائر االنخفاض في القيمة على محافظ ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى باستخدام 

 قياس الخسارة المتوقعة باستخدام نموذج مبسط.
 

 المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانيةالموجودات 
 

يعتبر أي من الموجودات المالية "منخفضة القيمة االئتمانية" عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية 
اسة منخفضة ت الموجودات المالية المقکانإذا ما المستقبلية المقدرة لألصل المالي. في تاريخ كل تقرير، تقوم الشركة بتقييم 

القيمة االئتمانية. يتعرض األصل المالي النخفاض في القيمة عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ضار على التدفقات النقدية 
 المستقبلية من هذا األصل المالي.
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(19) 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

 
 )تابع(الموجودات المالية  3-5

 
 إلغاء االعتراف بالموجودات المالية

 
ال تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل، 

منشاة أخرى بشكلٍ كامل. فإذا لم تنقل أو عندما تنقل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا الملكية المرتبطة باألصل إلى أي 
الشركة جميع مخاطر ومزايا الملكية أو االحتفاظ بها بشكلٍ كامل واستمرت في السيطرة على الموجودات المنقولة، تعترف 

ركة الشركة بحصتها المتبقية في األصل وكذلك بااللتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تضطر الشركة لدفعها. أما إذا احتفظت الش
بكافة مخاطر ومزايا الملكية ألصل مالي منقول، تستمر الشركة باحتساب األصل المالي، وتعترف كذلك بالقروض المرهونة 

 للعوائد المقبوضة.
 

 ممتلكات ومعدات 4
 

 تقع جميع الممتلكات والمعدات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
 

 استثمارات عقارية 5
 

 االستثمارات العقارية من أرض ومبان موجودة داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة.تتألف 

 
مليون درهم على أســاس  17.5والبالغة  2019ديسمبر  31تم التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقارية كما في 

تقييم العقارات في دولة اإلمارات العربية تقييمات من مقيّمين مستقلين ولديهم مؤهالت مناسبة وخبرة حديثة في السوق و
  المتحدة.

 
 30ترى اإلدارة أنه ال يوجد تغيير جوهري في القيمة العادلة لالستثمارات العقارية خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 

 .2020يونيو 

 
التعامالت األخيرة لعقارات مماثلة. وفي سبيل ُحددت القيمة العادلة بناًء على أسلوب مقارنة السوق الذي يعكس أسعار 

تقدير القيمة العادلة للعقارات، فإن أعلى وأفضل استخدام للعقارات هو استخدامها الحالي. لم يطرأ أي تغيير على أسلوب 
 التقييم خالل الفترة.

 
 31) 2020يونيو  30لة كما في يتم تصنيف االستثمارات العقارية على المستوى الثاني في التسلسل الهرمي للقيمة العاد

 : المستوى الثاني(.2019ديسمبر 
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 استثمارات مالية 6
 

 فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية للشركة في نهاية فترة التقرير:
 

 يونيو 30 

 2019ديسمبر  31  2020
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 
    

 4,599,938  3,870,129  القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

    
 72,664,879  72,770,713  القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (104,710)  (101,091) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 72,669,622  72,560,169 

 76,539,751  77,160,107 

    
تتألف االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في صناديق استثمارية داخل دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة.
 

موجودة في تتألف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من أسهم حقوق ملكية مدرجة وأدوات دين 
دول مجلس التعاون الخليجي. لقد حددت الشركة جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة 

 %5.875إلى  %3.094كاستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تحمل أدوات الدين فوائد بمعدل 
 بناًء على تواريخ االستحقاق. 2026إلى  2021سمية من سنويًا وهي قابلة لالسترداد بالقيمة اال

 
 فيما يلي تفاصيل مخصص انخفاض القيمة:

 
 
 2019ديسمبر  31  2020 يونيو 30 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 درهم  درهم 
    

 537,097  104,710 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 (432,387)  (3,619) عكس انخفاض القيمة خالل الفترة / السنة

 104,710  101,091 الرصيد في نهاية الفترة / السنة

    

 وديعة إلزامية 7
 

درهم( محتفظ بها لدى أحد البنوك  10,000,000: 2019ديسمبر  31درهم ) 10,000,000إن الوديعة البالغ قيمتها 
المحلية الخاصة بشركات التأمين. إن الوديعة مرهونة لدى البنك التي تتعامل معها الشركة وذلك وفقاً للمتطلبات التنظيمية 

كضمان مقابل ضمان صادر من البنك لصالح هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة بنفس القيمة. ال يمكن سحب هذه 

: 2019سنوياً ) %3.25بلغ الوديعة إال بموافقة مسبقة من هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة وهي تحمل سعر فائدة ي
 سنوياً(. 3.25%
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 التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين عقودمطلوبات  8
 

 
 يونيو 30

 2019ديسمبر  31  2020
 )مدققة(  )غير مدققة( 

 درهم  درهم 
    مطلوبات عقود التأمين

 105,285,383  95,922,343  مطالبات قائمة
 2,303,998  1,937,695 احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

 69,284,747  58,037,721 مطالبات متكبدة غير معلنة
 250,283,648  219,637,672 أقساط غير مكتسبة

 32,839,891  44,548,357 احتياطي المخاطر السارية
 10,299,653  14,061,834 احتياطي حسابي

 434,145,622  470,297,320 

    موجودات عقود إعادة التأمين
 (69,938,121)  (69,207,224) مطالبات قائمة

 (40,050,671)  (30,396,381) مطالبات متكبدة غير معلنة

 (78,634,048)  (75,490,561) أقساط غير مكتسبة
 (26,414,371)  (39,539,270) احتياطي المخاطر السارية

 (1,119,404)  (1,433,166) احتياطي حسابي

 (216,066,602)  (216,156,615) 

    

    بالصافي -مطلوبات عقود التأمين 
 35,347,262  26,715,119 مطالبات قائمة

 2,303,998  1,937,695 احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة

 29,234,076  27,641,340 غير معلنةمطالبات متكبدة 
 171,649,600  144,147,111 أقساط غير محققة

 6,425,520  5,009,087 احتياطي المخاطر السارية
 9,180,249  12,628,668 احتياطي حسابي

 218,079,020  254,140,705 

 
قبل الخبير االكتواري المعين من قبل الشركة، إجمالي وصافي عقود التأمين المعتمدة من ، بلغ 2020يونيو  30كما في 

مليون  470: 2019ديسمبر  31مليون درهم على التوالي ) 209مليون درهم و 418لوكس خبراء اكتواريون ومستشارون، 
تحتفظ اإلدارة باحتياطي إضافي عند مقارنتها بالمبالغ المحسوبة من قبل االكتواري  (.مليون درهم على التوالي 254درهم و

المعين من قبل الشركة على أساس إجمالي وصافي للسماح بالمطالبات المتوقعة التي ربما تم تكبدها ولكن لم يتم إبالغ 
 وترتيبات العمل عن بعد. 19-كوفيدالشركة عنها نتيجة للقيود المفروضة من 
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(22) 

  أخرىذمم تأمين مدينة وذمم مدينة  9
 

 يونيو 30 

 2019ديسمبر  31  20200 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 
    

 188,384,187  205,958,960  أقساط تأمين مدينة
 64,482,751  61,847,041 ذمم مدينة من شركات إعادة التأمين

 432,245  432,245 ذمم مدينة من وكالء ووسطاء التأمين
 14,673,427  20,966,796  مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 10,419,199  11,095,003 وإيرادات أخرىمستحقات فوائد 
 12,498,854  10,127,074 مقدمات ومبالغ مدفوعة مقدما

 1,078,434  903,091 ذمم مدينة أخرى

 311,330,210  291,969,097 
 (39,036,998)  (43,197,152) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 268,133,058  252,932,099 

    
 مخصص االنخفاض في القيمة كانت على النحو التالي:الحركة في 

 

 يونيو 30 
 2020 

 ديسمبر 31 
 2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 
    

 38,235,258  39,036,998 الرصيد في بداية الفترة / السنة
 2,391,547  4,560,154 مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة/ السنة

 (1,589,807)  (400,000) الفترة / السنةحذف خالل 
 39,036,998  43,197,152 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
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 أرصدة بنكية ونقد 10
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    
  72,341  16,587 نقد في الصندوق

  27,579,380  47,677,936 البنوكحسابات جارية لدى 

  27,651,721  47,694,523 إجمالي نقد وأرصدة جارية لدى البنوك )أ(

    
   175,355,442  164,661,663 ودائع ثابتة بفترات استحقاق تزيد على ثالثة أشهر

  300,000  300,000 ودائع ثابتة مرهونة

  (121,016)  (139,443) ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

 175,534,426  164,822,220 إجمالي ودائع ثابتة )ب(

  203,186,147  212,516,743 مجموع األرصدة البنكية والنقد )أ + ب(

 (175,234,426)  (164,522,220)  ناقصاً: ودائع بفترات استحقاق تزيد على ثالثة أشهر
  (300,000)  (300,000) ناقصاً: ودائع ثابتة مرهونة

  27,651,721   47,694,523 نقد وما في حكمه

    
 (.17إن الودائع الثابتة مرهونة مقابل خطابات ضمان )إيضاح 

 

( سنوياً. %4.8إلى  %2: 2019ديسمبر  31) %4.8إلى  %2تتراوح معدالت الفائدة على الودائع الثابتة لدى البنوك بين 
 الثابتة محتفظ بها لدى بنوك محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.جميع الودائع 

 
 :9فيما يلي تفاصيل مخصص انخفاض القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    
 563,593  121,016 السنةالرصيد في بداية الفترة / 

 (442,577)  18,427 مخصص/ )عكس مخصص( االنخفاض في القيمة خالل الفترة/ السنة

 121,016  139,443 الرصيد في نهاية الفترة / السنة
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 المالرأس  11
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
    درهم للسهم 1مليون سهم عادي بقيمة  121.275

 115,500,000  121,275,000 درهم للسهم( 1مليون سهم عادي بقيمة  115.5: 2019ديسمبر  31)
 

على توزيع أسهم منحة من رأس ، 2020مارس  31وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 
مليون سهم  115.5، مما أدى إلى زيادة عدد األسهم العادية من 2019مليون درهم لسنة  5.775بمبلغ  %5المال بنسبة 

، وافق المساهمون على 2019أبريل  15: في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 2019مليون سهم ) 121.275إلى 
، مما أدى إلى زيادة عدد األسهم العادية 2018مليون درهم لسنة  5.5بمبلغ  %5المال بنسبة توزيع أسهم منحة من رأس 

مليون سهم(. وقد قامت الشركة بتعديل نظامها األساسي لتعكس الزيادة في رأس المال  115.5مليون سهم إلى  110من 
 ة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة.بعد الحصول على الموافقات الالزمة من هيئة األوراق المالية والسلع وهيئ

 

 نظامياحتياطي  12
 

ً لقانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ) والنظام األساسي للشركة،  2015( لسنة 2وفقا
ً بنسبة  يبلغ رصيد االحتياطي ما يعادل ٪ من أرباح الشركة عن كل سنة حتى 10فقد خصصت الشركة احتياطياً قانونيا

 ٪ من رأس المال المدفوع. إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع باستثناء ما ينص عليه القانون.50
 

 احتياطي اختياري 13
 

يمكن تكوين احتياطي اختياري بناء على توصية مجلس اإلدارة وال يمكن التصرف في هذا االحتياطي إال بموافقة الجمعية 

يونيو  30العمومية للمساهمين. لم تقم الشركة بأي تحويل إلى االحتياطي االختياري خالل فترة الستة أشهر المنتهية في 
  .2019ديسمبر  31وخالل السنة المنتهية في  2020

  



 شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع

 

 2020يونيو  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(

 

(25) 

 والمخفّضةربحية السهم األساسية  14
 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في
  يونيو )غير مدققة( 30

  الستة أشهر المنتهية فيفترة 
 يونيو )غير مدققة( 30

 2020  2019  2020  2019 
        

        

 4,580,574  5,900,624  3,164,576  5,455,684 ربح الفترة )بالدرهم(
        

 121,275,000  121,275,000  121,275,000  121,275,000 عدد األسهم
        

 0.04  0.05  0.03  0.04 األساسية والمخفّضة للسهم )بالدرهم(الربحية 
 

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

 ربحية السهم عند الممارسة.
 

 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 15
 
تقوم الشركة، في سياق أعمالها االعتيادية، بتحصيل األقساط وتسوية المطالبات وإبرام معامالت مع منشآت أخرى تقع 

)المعدل(. تشمل األطراف ذات العالقة  24المحاسبي الدولي رقم ضمن تعريف األطراف ذات العالقة الوارد في المعيار 
المساهمين الرئيسيين في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يسيطرون عليها هم وعائالتهم والتي يمارسون 

هذه المعامالت ال تختلف  فيها نفوذاً إدارياً كبيراً باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئيسيين. ترى إدارة الشركة أن شروط مثل
  بصورة جوهرية عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها من أطراف أخرى.

 
 في نهاية فترة التقرير، بلغت المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة ما يلي: 15-1

 
 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 
    

 4,277,298  11,366,180 مبالغ مستحقة من الشركة األم )أقساط مدينة(

 45,482  100,255 مبالغ مستحقة من أعضاء مجلس اإلدارة )أقساط مدينة(

 10,350,647  9,500,361 مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة )أقساط مدينة(

 (133,724)  (469,345) )مطالبات دائنة(مبالغ مستحقة إلى أطراف أخرى ذات عالقة 

 21,150,000  42,250,000 ودائع ثابتة لدى الشركة األم

 21,226,749  41,331,985 أرصدة بنكية مودعة لدى الشركة األم

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

  



 شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع

 

 2020يونيو  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(

 

(26) 

 )تابع(أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  15
 

 قامت الشركة خالل الفترة بإبرام المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة: 15-2
 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو )غير مدققة( 30

  فترة الستة أشهر المنتهية في
 يونيو )غير مدققة( 30

 2020  2019  2020  2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم 
        

 13,050,549  35,687,951  2,590,923  21,202,201 إجمالي األقساط المكتتبة )الشركة األم(
إجمالي األقساط المكتتبة )أعضاء مجلس 

 52,119  104,535  47,084  88,999 اإلدارة(

إجمالي األقساط المكتتبة )أطراف أخرى ذات 
 10,834,489  10,580,346  8,964,785  8,173,148 عالقة(

 (17,979,025)   (17,373,736)  (16,255,342)   (5,682,432) مطالبات مدفوعة )الشركة األم(
 (3,388)  -  (3,388)  - مطالبات مدفوعة )أعضاء مجلس اإلدارة(

 (2,279,023)  (1,326,335)  (1,375,308)  (1,318,105) مطالبات مدفوعة )أطراف أخرى ذات عالقة(
 (6,979)  (10,741,185)  (5,016)  (10,738,659) مصاريف العموالت )الشركة األم(

 (8,715,498)  -  (8,715,498)  - توزيعات األرباح )الشركة األم(
 (1,406,934)  -  (1,406,934)  - توزيعات األرباح )أعضاء مجلس اإلدارة(

 (682,067)  -  (338,660)  - الفائدة )الشركة األم(تكلفة 
 

 تعويضات كبار موظفي اإلدارة 15-3
 

 

 فترة الثالثة أشهر المنتهية في

  يونيو )غير مدققة( 30

  فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو )غير مدققة( 30

 2020  2019  2020  2019 
 درهم  درهم  درهم  درهم 
        

 1,490,000  350,000  1,490,000  350,000 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 3,850,772  2,777,021  2,489,504  1,276,783 منافع قصيرة األجل

 113,804  83,891  48,714  37,739 منافع طويلة األجل
 

  



 شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع

 

 2020يونيو  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(

 

(27) 

 )تابع(تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى  ذمم 16

 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 

    
 42,772,935  48,524,003 ذمم دائنة إلى شركات إدارة المطالبات

 45,801,246  86,070,914 شركات إعادة التأمين
 133,724  469,345  مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة

 13,256,636  17,179,685 مصاريف مستحقة
 1,000,000  1,177,711 للموظفينمنافع 

 22,318,377  22,902,445 عموالت دائنة
 4,736,711  5,103,909 أرصدة دائنة أخرى

 2,055,760  2,055,760 توزيعات أرباح دائنة
 183,483,772  132,075,389 

    

 مطلوبات محتملة 17
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 

 2020  2019 
 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 
    

 10,690,028  10,637,000 خطابات ضمان
 

مليون درهم( صادر لصالح هيئة التأمين في دولة  10: 2019ديسمبر  31مليون درهم ) 10تتضمن خطابات الضمان مبلغ 
 اإلمارات العربية المتحدة.

 
 االعتيادي.تم إصدار الضمانات المذكورة أعاله في سياق العمل 

 
ال تتعرض الشركة، تمشياً مع الغالبية العظمى من شركات التأمين، لبعض الدعاوى القضائية في سياق األعمال الطبيعية. 

أو لمالي داء األاعلی وهري جر تأثي، أن يكون لنتائج هذه الدعاوى القضائية نية مستقلةوقانورة علی مشًء بناالشركة، قع وتت

 للشركة.المركز المالي 
 

 توزيعات األرباح ومكافآت مجلس اإلدارة 18
 

 5.775أسهم منحة بمبلغ  %5على  2020مارس  31وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 
 2019أبريل  15: وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في 2019) 2019مليون درهم عن سنة 

مليون درهم  5.5أسهم منحة بمبلغ  %5فلس للسهم الواحد( و 10مليون درهم )بقيمة  11على توزيع أرباح نقدية بمبلغ 

: 2019) 2019مليون درهم لسنة  0.35(. وافق المساهمون أيضاً على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ 2018عن سنة 
 (.2018مليون درهم لسنة  1.5

 
  



 شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع

 

 2020يونيو  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(

 

(28) 

 

 ذ مؤجلةتكاليف استحوا 19
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 
    

 37,810,690  33,296,302 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 47,431,921  31,403,333 السنة /تكاليف استحواذ مدفوعة خالل الفترة 
 (51,946,309)  (34,253,850) للسنة /اإلطفاء المحّمل للفترة 

 33,296,302  30,445,785 السنة /الرصيد في نهاية الفترة 

 
 

 إيرادات عموالت مؤجلة 20
 

 ديسمبر 31  يونيو 30 
 2020  2019 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
 درهم  درهم 
    

 30,482,575  24,611,953 السنة /الرصيد في بداية الفترة 

 16,398,473  8,391,069 السنة /عموالت مقبوضة خالل الفترة 
 (22,269,095)  (10,205,427) السنة /إيرادات عموالت مكتسبة خالل الفترة 

 24,611,953  22,797,595 السنة /الرصيد في نهاية الفترة 
 

  



 شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع

 

 2020يونيو  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(

 

(29) 

 القطاعات معلومات 21
 

تعمل الشركة من خالل قطاعي أعمال أساسيين هما: التأمين واالستثمارات. يشتمل قطاع التأمين على جميع أنواع التأمين 
بما في ذلك تأمين الحريق، والتأمين البحري، والتأمين الطبي، والتأمين على الحياة، وتأمين المركبات والحوادث العامة، 

 أخرى.وأعمال تأمين 

 
ثمارات استثمارات في أوراق مالية قابلة للتداول في دولة اإلمارات العربية المتحدة، وودائع بنكية ألجل، يشمل قطاع االست

واستثمارات عقارية، واستثمارات بغرض المتاجرة، وأوراق مالية أخرى. وهذه القطاعات هي األساس الذي تقوم الشركة 
 التنفيذي. بموجبه بإبالغ معلوماتها القطاعية الرئيسية إلى الرئيس

 
تتمثل إيرادات أقساط التأمين في إجمالي إيرادات عقود التأمين. إن الشركة ال تمارس أي نشاط خارج دولة اإلمارات العربية 

 المتحدة وال توجد معامالت بين قطاعات األعمال.
 

 فيما يلي تحليل إليرادات الشركة المصنفة حسب أقسام التأمين الرئيسية:
 

 
 الثالثة أشهر المنتهية فيفترة 

  يونيو )غير مدققة( 30
  فترة الستة أشهر المنتهية في

 يونيو )غير مدققة( 30

 2020  2019  2020  2019 

 درهم  درهم  درهم  درهم 
        

 22,931,281  32,297,588  12,528,073  13,479,434 مركبات
 3,111,193  2,420,989  2,010,919  1,574,438 بحري وطيران

 18,837,510  40,193,253  7,766,543  22,853,736 على الحياة
 239,211,618  140,564,909  148,966,701  75,699,227 صحي

 48,178,946  55,816,990  29,036,246  35,622,210 هندسة، حريق، حوادث عامة وأخرى

 49,229,045  200,308,482  271,293,729  332,270,548 

 



 ش.م.عشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين 

 

 )تابع( 2020يونيو  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

(30) 

 )تابع(القطاعات  معلومات 21
 

 

  فترة الستة أشهر المنتهية في

  )غير مدققة( 2020يونيو  30

  فترة الستة أشهر المنتهية في

 )غير مدققة( 2019يونيو  30
    

 المجموع  االستثمارات  التأمين  المجموع  االستثمارات  التأمين 
 درهم  درهم   درهم  درهم  درهم  درهم 
            

            

 332,270,548  -  332,270,548  271,293,729  -  271,293,729 إيرادات القطاع

            
            

 8,623,932  5,715,848  2,908,084  8,388,610  3,967,260  4,421,350 نتائج القطاع

 (4,043,358)      (2,487,986)     تكاليف غير موزعة )بالصافي(

 4,580,574      5,900,624     ربح الفترة

            
 

 )مدققة( 2019ديسمبر  31كما في  )غير مدققة( 2020يونيو  30كما في  

 المجموع  االستثمارات  التأمين  المجموع  االستثمارات  التأمين 
 درهم  درهم   درهم  درهم  درهم  درهم 

            
 780,894,554  268,509,538  512,385,016  781,565,094  256,919,649  524,645,445 موجودات القطاع

 41,937,449      61,106,463     موجودات غير موزعة

 822,832,003      842,671,557     مجموع الموجودات

            
 626,984,662  -  626,984,662  640,426,989  -  640,426,989 مطلوبات القطاع

 5,680,690      5,884,123     مطلوبات غير موزعة

 632,665,352      646,311,112     مجموع المطلوبات
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 2020يونيو  30إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )تابع(

 

(31) 

 قياسات القيمة العادلة 22
 

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

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

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة 22-1

 
ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية الموجزة تقارب 

 قيمها العادلة.
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 22-2

 
 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة 22-2-1

 
البيانات المالية يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة في 

 .2019ديسمبر  31السنوية المدققة للسنة المنتهية في 
 

 قياسات القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي الموجز المرحلي 22-2-2
 

لى الثالث األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعد االعتراف المبدئي يتم تجميعها في مستويات مختلفة من األول إ
 على أساس المعطيات الجديرة بالمالحظة بالنسبة للقيمة العادلة:

 
يعرض الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية وغير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعد االعتراف المبدئي حيث يتم 

 مالحظة ألساليب قياس القيمة العادلة:تجميعها في مستويات من األول إلى الثالث على أساس المعطيات الجديرة بال
 

المستوى األول: القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بناء على األسعار المدرجة في  •
األسواق في تاريخ التقرير. السعر المدرج في السوق المستخدم في الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة هو 

  الحالي. يتم تضمين هذه األدوات في المستوى األول.سعر العرض 
 

المستوى الثاني: القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في األسواق النشطة يتم تحديدها باستخدام أساليب  •
ة. إذا التقييم التي تزيد من استخدام بيانات السوق الجديرة بالمالحظة وتعتمد بأقل قدر ممكن على تقديرات المنشأ

كانت جميع المعطيات الهامة المطلوبة للتقييم العادل لألداة غير جديرة بالمالحظة، فإن األداة مدرجة في المستوى 
  الثاني.

 

المستوى الثالث: في حال عدم استناد واحدة أو أكثر من المعطيات الهامة على بيانات السوق الجديرة بالمالحظة،  •
 ث.تُدرج األداة ضمن المستوى الثال
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 )تابع( القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة 22-2
 

 )تابع( قياسات القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي الموجز المرحلي 22-2-2
 

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

 

 الموجودات المالية

 القيمة العادلة كما في

التسلسل 
الهرمي 
للقيمة 
 العادلة

أساليب التقييم 
 والمعطيات الهامة

المعطيات الهامة 
غير الجديرة 

 مالحظةبال

عالقة المعطيات 
غير الجديرة 

بالمالحظة 
 بالقيمة العادلة

  يونيو 30
2020 

ديسمبر  31
2019 

     

 )غير مدققة(
 درهم

 )مدققة(
 درهم

       

القيمة العادلة من 
خالل الدخل 

       الشامل اآلخر:

سندات دين 
 71,846,613 72,098,971 مدرجة

المستوى 
 األول

العرض أسعار 
المدرجة في سوق 

 ال ينطبق ال يوجد نشطة

أوراق مالية 
 713,556 570,651 مدرجة

المستوى 
 األول

أسعار العرض 
المدرجة في سوق 

 ال ينطبق ال يوجد نشطة
 

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

       الخسارة:

 4,599,938 3,870,129 صناديق
المستوى 

 األول

أسعار العرض 
المدرجة في سوق 

 ال ينطبق ال يوجد نشطة

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

 تقديم إفصاح في الجدول أعاله.

 
 تعديالت الفترة السابقة والمعلومات المقارنة 23

 

المبالغ المقارنة للفترة السابقة بسبب تصحيح خطأ الفترة السابقة فيما يتعلق بتصنيف رسوم شركات تم إعادة بيان  )أ(
إدارة المطالبات واألصل المؤجل ذي الصلة. قامت الشركة بالمحاسبة عن رسوم شركات إدارة المطالبات ضمن 

مثل أثر تصحيح هذا الخطأ في "عموالت متكبدة" واألصل المؤجل ذي الصلة ضمن "تكاليف استحواذ مؤجلة". يت

إعادة تصنيف رسوم شركات إدارة المطالبات إلى "إجمالي المطالبات المسددة" واألصل المؤجل إلى "المقدمات 
 والمبالغ المدفوعة مقدماً" ضمن "ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى".
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كما هو مدرج 
سابقاً لفترة الثالثة 
أشهر المنتهية في 

 2019يونيو  30
 )غير مدققة(

 درهم

 

 
 
 
 

 التعديالت
 )غير مدققة(

 درهم

 
 

كما هو معاد بيانه 
لفترة الثالثة أشهر 

 30المنتهية في 
  2019يونيو 

 )معاد بيانه(
 درهم

    

 (106,684,795) (10,651,190) (96,033,605) إجمالي المطالبات المتكبدة
 (68,153,211) (10,651,190) (57,502,021) صافي المطالبات المتكبدة
 (6,774,752)  10,651,190 (17,425,942) ناقصاً: العموالت المتكبدة

 (2,712,358)  10,651,190 (13,363,548) صافي العموالت المتكبدة
 

 

كما هو مدرج 
سابقاً لفترة 

أشهر الستة 
 30المنتهية في 

 2019يونيو 
 )غير مدققة(

 درهم

 

 

 

 

 

 التعديالت
 )غير مدققة(

 درهم

 

 

كما هو معاد بيانه 
لفترة الستة أشهر 

 30المنتهية في 

  2019يونيو 
 )معاد بيانه(

 درهم
    

 (216,917,658) (14,749,634) (202,168,024) إجمالي المطالبات المتكبدة
 (118,137,157) (14,749,634) (103,387,523) المطالبات المتكبدةصافي 

 (16,362,092)  14,749,634 (31,111,726) ناقصاً: العموالت المتكبدة

 (7,203,834)  14,749,634 (21,953,468) صافي العموالت المتكبدة

 
 والوضع االقتصادي الحالي 19-كوفيد 24

 

(، فقد شهدنا عدم اليقين في االقتصاد الكلي في جميع قطاعات االقتصاد 19-المستجد )كوفيدونتيجة لتفشي فيروس كورونا 
بسبب سعر النفط والطلب عليه، وانخفاض النشاط االقتصادي، وتعطيل سالسل التوريد العالمية، والتأجيل المحتمل 

مى "الطبيعي الجديد" في دولة ألحداث واسعة النطاق. وعلى الرغم من رفع اإلغالقات ومواصلة األنشطة تحت مس

على االقتصاد بشكل موثوق. وتماشيًا مع  19-اإلمارات العربية المتحدة، فإنه من غير الممكن قياس األثر الكامل لكوفيد
اتجاهات السوق، تتوقع اإلدارة أنه من الممكن أن يؤثر عدم التيقن من بيئة االقتصاد الكلي المستقبلية على األرباح 

النقدية واألوضاع المالية الخاصة بالشركة باإلضافة إلى تلك الخاصة بأطرافنا المقابلة. تقوم الشركة بمراقبة والتدفقات 
 هذه المقاييس بشكل منتظم وسوف تواجه أي تهديدات يتم تحديدها.

 
بلغ صافي تعرض  .19-فيما يتعلق بكوفيد ناشطة مطالبة طبية معلنة 446في تاريخ بيان المركز المالي، كان لدى الشركة 

مليون درهم. وقد الحظت الشركة أيًضا وجود انخفاض صافي في المطالبات الطبية حيث تم تأخير  6.04هذه المطالبات 
أو إلغاء بعض اإلجراءات غير الضرورية. وقد انخفضت أعداد مطالبات المركبات نتيجة النخفاض حجم حركة المرور. 

م إبالغ الشركة بوجود مطالبة واحدة متعلقة بتوقف األعمال، وكانت غير جوهرية وكما في تاريخ بيان المركز المالي، ت
خسارة  معدل الشركةتراقب  .2020يونيو  30بالنسبة للمعلومات المالية المرحلية الموجزة لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 .2020يونيو  30وتعزز احتياطاتها الفنية بشكل مناسب كما في الحوادث 
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قامت اإلدارة بزيادة تركيزها على إدارة تدفقاتها النقدية وتحصيل الذمم المدينة القائمة. وينعكس ذلك بالتحسن في أعمار 
 .2019ديسمبر  31مقارنة بـ  2020يونيو  30الذمم المدينة كما في 

 
وتستمر بتقديم الخدمات للعمالء ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المعتمدة. تواصل الشركة أعمالها وخطط العمل عن بعد، 

إضافة إلى ذلك، تستمر الشركة بمراقبة مركز سيولتها بشكل منتظم. ويتم إطالع الجهات التنظيمية على مركز السيولة 
 إضافة إلى المقاييس األخرى بشكل منتظم كجزء من التزامات الشركة بتقديم التقارير.

 

 الحقةأحداث  25
 
لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في 

 .2020يونيو  30المعلومات المالية الموجزة المرحلية كما في ولفترة الستة أشهر المنتهية في 

 المعلومات المالية المرحلية الموجزة اعتماد 26
 

 .2020يوليو  28اعتمد مجلس اإلدارة هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية ووافق على إصدارها في 

 


