
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.  
    

  البيانات المالية   
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١  

  
  
  
  



 

  

     شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  البيانات المالية
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
  
  

  الصفحة    المحتويات
 

  مجلس اإلدارة 
  

  تقرير أعضاء مجلس اإلدارة 
 

   ٢ – ١  ات المستقلين تقرير مدققي الحساب
 

  ٣    بيان المركز المالي 
 

  ٤    األرباح أو الخسائربيان 
  

  ٥  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
 

  ٦  المساھمينبيان التغيرات في حقوق 
  

  ٧    بيان التدفقات النقدية
  

  ٤٧ – ٨    إيضاحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

  
  
  
  
  
  

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  
  

  اإلدارة  مجلس
  
  

  سالم الشرھان           رئيس مجلس اإلدارة
  
  

  أحمد عيسى النعيم           نائب رئيس مجلس اإلدارة 
  
  

  بيتر انجالند           أعضاء مجلس اإلدارة 
  

  آالن جريفيث              
  

  شيخه فاطمة القاسيمي               
  

  أندرو سميث             الرئيس التنفيذي
  
  

  غاري بردن             المدير المالي 
  
  
  كي بي إم جي لوار جلف ليمتد             ققو الحسابات مد
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  











 
٤

  أس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.شركة ر
  

   األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  معاد بيانھا       
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  إيضاح  
        

  ٢٩٥٫٥٨٨٫٤٨٥  ٤٠٧٫٥٤٠٫٤٤١  ٢٥  إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
  )٨٦٫٠١٠٫٢١٧(  )١١٥٫٠٧١٫٨٨٨(    إعادة التأمين المتنازل عنه 

    ------------------  -----------------  
  ٢٠٩٫٥٧٨٫٢٦٨  ٢٩٢٫٤٦٨٫٥٥٢    صافي أقساط التأمين 

  )٣٩٫٤٢٣٫٠١٠(  )٢١٫٩٦٧٫٢٥١(  ١-١٤  صافي التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 
     -----------------  ----------------  

  ١٧٠٫١٥٥٫٢٥٨  ٢٧٠٫٥٠١٫٣٠١    صافي أقساط التأمين المكتسبة 
  ٨٫٤٠٤٫٠١٤  ٨٫٤٥٧٫٢٦١    عموالت إعادة التأمين المكتسبة

    -----------------  ----------------  
  ١٧٨٫٥٥٩٫٢٧٢  ٢٧٨٫٩٥٨٫٥٦٢    إجمالي إيرادات التأمين

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

  )١٥٨٫٤٠٢٫٢٦٩(  )١٨٣٫٠١٩٫٧٦٥(  ١-١٤  إجمالي المطالبات المدفوعة
  ٤٤٫٥٤٥٫٢٠٨  ٣٣٫٣٢٨٫١٧٧  ١-١٤  المطالبات المدفوعة منالتأمين حصة إعادة 

     -------------------  -----------------  
  )١١٣٫٨٥٧٫٠٦١(  )١٤٩٫٦٩١٫٥٨٨(    المدفوعة المطالباتصافي 

  ١١٫٤٨٠٫٥٤٤  )٣٠٫٨٣٣٫٥١٦(    قيد التسوية التغير في مخصص المطالبات 
     -------------------  -----------------  

  )١٠٢٫٣٧٦٫٥١٧(  )١٨٠٫٥٢٥٫١٠٤(  ١-١٤  صافي المطالبات المتكبدة
  )٢٠٫٩٠٦٫٦٤٦(  )٢٠٫١٥٧٫٢٠٨(    العموالت المدفوعة

  )٣٤٫٠٤٤٫٧٣٩(  )٣٥٫٨٦٩٫١٦٦(  ٢٢  المصروفات العمومية واإلدارية المتعلقة بأنشطة التأمين
    --------- ----------  ------------------  

  )١٥٧٫٣٢٧٫٩٠٢(  )٢٣٦٫٥٥١٫٤٧٨(   صافي مصروفات التأمين
        

  ٢١٫٢٣١٫٣٧٠  ٤٢٫٤٠٧٫٠٨٤  ٢٥  أرباح التأمين
        

  ٨٫٣٥٥٫٧٧٤  ٥٫١٥٠٫٠٧٨  ٢٠  صافي اإليرادات من االستثمارات
        

  )١١٫٣٤٨٫٢٤٦(  )١١٫٩٥٦٫٣٨٩( ٢٢ المصروفات العمومية واإلدارية غير المخصصة
        

  -  )١٢٫٥٠٠٫٠٠٠(  ٢١  خسائر انخفاض القيمة 
    -----------------   ---------------  

  ١٨٫٢٣٨٫٨٩٨  ٢٣٫١٠٠٫٧٧٣    أرباح السنة
    ========  ========  
        

  ٠. ١٧  ٠. ٢١  ٣٠  ربحية السھم
    ====  ====  
  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٧إلى  ٨شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
  .  ٢و ١تين ين مدرج على الصفحالمستقل إن تقرير مدققي الحسابات



 ٥ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

   ألرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى ابيان 
       ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

   
  بيانھا معاد     
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ١٨٫٢٣٨٫٨٩٨  ٢٣٫١٠٠٫٧٧٣  أرباح السنة
      

      اإليرادات الشاملة األخرى 
      

      ي تتم أو قد تتم إعادة تصنيفھا ضمن األرباح أو الخسائرالبنود الت
      

  ٧٫٩٠٤٫٥٤٥  )١٥٫٩٥٦٫٠٦٦(  صافي التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيع
      
  -  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  المحول إلى األرباح أو الخسائر  قيمة أوراق مالية متاحة للبيعفي نخفاض اال
  -----------------  --------------  

  ٧٫٩٠٤٫٥٤٥  )٣٫٤٥٦٫٠٦٦(  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
  -----------------   --------------  

  ٢٦٫١٤٣٫٤٤٣  ١٩٫٦٤٤٫٧٠٨  الشاملة للسنة  إجمالي اإليرادات 
  =========  ========  

    
  ه البيانات المالية.جزءاً ال يتجزأ من ھذ ٤٧ إلى ٨شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
  .  ٢و ١تين المستقلين مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات
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  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  بيان التغيرات في حقوق المساھمين 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  المنسوبة إلى حاملي أسھم الشركة  

  رأس المال  
  االحتياطي 
  القانوني 

  حتياطي اال
  الخاص

التغيرات المتراكمة في 
القيمة العادلة لألوراق 

  المالية المتاحة للبيع 
  األرباح 
  اإلجمالي  المحتجزة

  درھم   درھم   درھم   درھم  درھم  درھم   
              

  ٢٢٣٫٢١٥٫٨٥٧  ٤٩٫٥١٥٫٦٦٩  ١٧٫٦٢٦٫٦١٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ، كما ھو مبين سابقا٢٠١٤ًيناير  ١في الرصيد 
  )٧٫٨٤٨٫٦٤٦(  )١٫٩٢١٫٥٣٣(  )٥٫٩٢٧٫١١٣(  -  -  -  للبيع  ةمتاح أوراق ماليةإلى  تأثير إعادة تصنيف شركة زميلة

  )٤٫١٩٦٫٣٥٢(  )٤٫١٩٦٫٣٥٢(  -  -  -  -  تأثير التغير في السياسة المحاسبية 
              

  ٢١١٫١٧٠٫٨٥٩  ٤٣٫٣٩٧٫٧٨٤  ١١٫٦٩٩٫٤٩٧  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٦٫٠٧٣٫٥٧٨  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ (معاد بيانه)٢٠١٤يناير١فيالرصيد
              إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ١٨٫٢٣٨٫٨٩٨  ١٨٫٢٣٨٫٨٩٨  -  -  -  -  (معاد بيانھا) الفترةأرباح 
              للسنة اإليرادات الشاملة األخرى

  ٧٫٩٠٤٫٥٤٥  -  ٧٫٩٠٤٫٥٤٥  -  -  -  المالية المتاحة للبيع صافي التغير في القيمة العادلة لألوراق
  ٧٫٩٠٤٫٥٤٥  -  ٧٫٩٠٤٫٥٤٥  -  -  - (معاد بيانھا)إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

  ٢٦٫١٤٣٫٤٤٣  ١٨٫٢٣٨٫٨٩٨  ٧٫٩٠٤٫٥٤٥  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة
            

            المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرًة ضمن حقوق الملكية
  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  )١٩ح مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (إيضا

  -  )٣٫٧٨٧٫٥٢٥(  -  -  ٣٫٧٨٧٫٥٢٥  -  المحول إلى االحتياطي القانوني
  )١٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  )١٨توزيعات األرباح (إيضاح 

  ٢٢٦٫٠١٤٫٣٠٢  ٣٦٫٥٤٩٫١٥٧  ١٩٫٦٠٤٫٠٤٢  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٩٫٨٦١٫١٠٣  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (معاد بيانھا) ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
              

  ٢٤٩٫٨٤٧٫٠٠٥  ٦٠٫٣٨١٫٨٦٠  ١٩٫٦٠٤٫٠٤٢  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٩٫٨٦١٫١٠٣  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (كما ھو مبين سابقاً) ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  )٢٣٫٨٣٢٫٧٠٣(  )٢٣٫٨٣٢٫٧٠٣(  -  -  -  -  تأثير التغير في السياسة المحاسبية 

  ٢٢٦٫٠١٤٫٣٠٢  ٣٦٫٥٤٩٫١٥٧  ١٩٫٦٠٤٫٠٤٢  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٣٩٫٨٦١٫١٠٣  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (معاد بيانه)  ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
             إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

  ٢٣٫١٠٠٫٧٧٣  ٢٣٫١٠٠٫٧٧٣  -  -  -  -  أرباح السنة
              للسنة اإليرادات الشاملة األخرى

  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  -  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  -  -  -  االنخفاض في قيمة أوراق مالية متاحة للبيع المحول إلى األرباح أو الخسائر 
  )١٥٫٩٥٦٫٠٦٦(  -  )١٥٫٩٥٦٫٠٦٦(  -  -  -  التغير في القيمة العادلة لألوراق المالية المتاحة للبيعصافي 

  )٣٫٤٥٦٫٠٦٦(  -  )٣٫٤٥٦٫٠٦٦(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى للسنة
  ١٩٫٦٤٤٫٧٠٨  ٢٣٫١٠٠٫٧٧٣  )٣٫٤٥٦٫٠٦٦(  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

            المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرًة ضمن حقوق الملكية
  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  )١٩مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (إيضاح 

  -  )٢٫٣١٠٫٠٧٧(  -  -  ٢٫٣١٠٫٠٧٧  -  المحول إلى االحتياطي القانوني  
  )١١٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١١٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  )١٨توزيعات األرباح (إيضاح 

  ٢٣٣٫٣٥٩٫٠١٠  ٤٥٫٠٣٩٫٨٥٣  ١٦٫١٤٧٫٩٧٦  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٢٫١٧١٫١٨٠  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية. ٤٧إلى  ٨ُتشكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

.٢و ١تين المستقلين مدرج على الصفح إن تقرير مدققي الحسابات



 ٧ 

  أس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.شركة ر
    

  بيان التدفقات النقدية
    ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  معاد بيانھا       
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  اإليضاح  

       التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ١٨٫٢٣٨٫٨٩٨  ٢٣٫١٠٠٫٧٧٣    أرباح السنة
        تسويات لـ:

  ٩٢١٫٢٤٠  ١٫٤١٨٫٠٨٩    المعداتاالستھالك للممتلكات و
  ٢٤٩٫٤٧٢  ١٩٤٫٧٦٥    االستھالك للعقارات االستثمارية

  ١١٫٧٠٠٫٠٠٠  ١٫٦٨٠٫٢٧٨    مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
  ١٫٠٨٥٫٨٩٢  ٤٣٢٫٤٢٩    مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 

  )٣٦٥٫٨١٥(  ٥١٥٫٢٩٧    أو الخسائراألرباح غير المحققة من موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
  -  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠    متاحة للبيعقيمة استثمارات في نخفاض االخسائر 

  )١٨٥٫٩٩٦(  )١٠٨٫١٨٨(    استثماريةاإليرادات من عقارات 
  )٤٫٤٩٥٫٣٠٦(  )٣٫٦٦٠٫٢٧٩(    إيرادات الفائدة

  )٢٫١٢٥٫٤٥٣(  )١٫٣٣٩٫٧١٢(    إيرادات توزيعات األرباح
  )١٩٫٧٢٨(  )٨٢٫٥٢٥(    تلكات ومعداتاألرباح من استبعاد مم

     ----------------  ---------------  
    ٢٥٫٠٠٣٫٢٠٤  ٣٤٫٦٥٠٫٩٢٧  
        

  )٨٫٢٧٥٫٢٨٣(  )٧٦٫٨١٧٫٠٥١(    التغير في موجودات عقود إعادة التأمين
  ٣٦٫٢١٧٫٧٥٠  ١٠٤٫٢٣٧٫٩٦٨    التغير في مطلوبات عقود التأمين

  )٧٦٫٧١٩٫٠٩٦(  ٣٫٢٤٩٫١٨٤    المدينة األخرىالتغير في ذمم التأمين المدينة والذمم 
  ٢٫٦٤٣٫٧٦٦  ٢٢٫٠٣٧٫٧٢٣    التغير في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  )٥٢٦٫٥٣٦(  )٩٨٦٫٤١٥(    تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين
     ----------------  -------- - -------  

  )٢١٫٦٥٦٫١٩٥(  ٨٦٫٣٧٢٫٣٣٥    ة التشغيليةاألنشط )المستخدم في( الناتج من / صافي النقد
     ----------------   ---------- ------  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )١٫٢٤٢٫٤٤٠(  )٨٫٣٠٢٫١٣٩(    شراء ممتلكات ومعدات
  -  -    شراء عقارات استثمارية

  ١٫٣١٥٫٠٧٦  ١٧٤٫٧٥٠    المتحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
  ١٨٥٫٩٩٦  ١٠٨٫١٨٨    ات من العقارات االستثماريةاإليراد
  ٤٫٢٨٧٫٤٦٩  ٣٫١٩٦٫٢٧٤    المستلمة الفوائد

  ٢٫١٢٥٫٤٥٣  ١٫٣٣٩٫٧١٢    توزيعات األرباح المستلمة
  )٣٢٫٧٦٧٫٩٢٥(  )٣٥٫٣٨٨٫٥٩٦(    في الودائع الثابتة لدى البنوك ذات فترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشھر الزيادة

    -----------------  ------ -----------  
  )٢٦٫٠٩٦٫٣٧١(  )٣٨٫٨٧١٫٨١٠(    األنشطة االستثمارية المستخدم فيصافي النقد 

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

        التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )٩٫٤٥٢٫٢١٤(  )١٠٫٦٤٢٫٨٩٨(    توزيعات األرباح المدفوعة

  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(  )١٫٣٠٠٫٠٠٠(    اإلدارة المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس 
    ------------------   -----------------  

  )١٠٫٧٥٢٫٢١٤(  )١١٫٩٤٢٫٨٩٨(    صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
    ------------------   -----------------  
       

  )٥٨٫٥٠٤٫٧٨٠(  ٣٥٫٥٥٧٫٦٢٧    (النقص) في النقد وما يعادله/ صافي الزيادة 
        

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

  ٨٣٫٣٤٢٫٧١٢  ١١٨٫٩٠٠٫٣٣٩  ١٣  النقد وما يعادله في نھاية السنة
    =========  =========  
  
  لبيانات المالية.جزءاً ال يتجزأ من ھذه ا ٤٧إلى  ٨شكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من تُ 

  
. ٢و ١ تينابات المستقلين مدرج على الصفحإن تقرير مدققي الحس



 ٨ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

  إيضاحات 
   (تشكل جزءاً من البيانات المالية)

    
  معلومات حول الشركة    ١
  

في إمارة ھا وتأسيسھا تم إنشاؤشركة مساھمة عامة رأس الخيمة ("الشركة") ھي  –إن شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
الصادر  ١٠بالمرسوم األميري رقم  المعدل ١٩٧٤ديسمبر  ١٥الصادر بتاريخ  ٢٠رأس الخيمة بموجب المرسوم األميري رقم 

حمد من قبل صاحب السمو الشيخ صقر بن م ١٩٩٧بريل أ ٥الصادر بتاريخ  ٣األميري رقم  والمرسوم ١٩٨٥ديسمبر  ٧بتاريخ 
 ٢٠٠٧) لسنة ٦القاسمي، حاكم إمارة رأس الخيمة. تخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمالھا. تم تسجيل الشركة في سجل شركات التأمين لدى ھيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية 
  ، رأس الخيمة، اإلمارات العربية المتحدة. ٥٠٦ وان المكتب المسجل للشركة ھو ص.بإن عن .٧المتحدة تحت رقم 

  
األموال. تزاول المدخرات وكافة أنواع التأمين بما في ذلك التأمين على الحياة والتأمين على  مزاولةيتمثل النشاط الرئيسي للشركة في 
  دبي وأبوظبي. في  ھاعوفر يمة باإلضافة إلىھا الرئيسي في رأس الخالشركة أنشطتھا من خالل مكتب

  
  أساس اإلعداد  ٢
  
  بيان التوافق   أ)

  
متطلبات ة الدولية، كما تلتزم بيمعايير المحاسبالالصادرة عن مجلس وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية البيانات المالية تم إعداد ھذه   

  قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلة. 
  

الشركات التجارية ("قانـون  بشأن ٢٠١٥لسنة  ٢رقم  لدولة اإلمارات العربية المتحدة القانون االتحاديتم إصدار  ،٢٠١٥أبريل  ١ في  
ً اعتباراً من  وأصبح") ٢٠١٥الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة  . ُيسمح للشركات التأكد من ٢٠١٥يوليو  ١ساريا

ً لألحكام  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في موعد أقصاه  ٢٠١٥ن الجديد للشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة االلتزام بالقانو طبقا
ً  قد التزمتإن الشركة بصدد تطبيق القانون االتحادي الجديد وسوف تكون  االنتقالية المنصوص عليھا في ھذا القانون.  قبلبه تماما

  كام االنتقالية. نھاية الفترة المنصوص عليھا في األح
  

ً لعلى ذلك،  عالوة   بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم  ٢٠٠٧) لسنة ٦لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (وطبقا
رة يمنح ھذا القانون المالي لشركات التأمين فت. ٢٠١٥يناير  ٢٨مالي جديد لشركات التأمين بتاريخ  قانونأعمال التأمين، تم إصدار 

لمواءمة أعمالھا مع  ٢٠١٥يناير  ٢٩تمتد من سنة إلى ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ مواءمة 
تكون قد التزمت به تماماً أحكام التشريعات الواردة في ھذا القانون. إن الشركة بصدد مواءمة أعمالھا مع متطلبات التشريعات وسوف 

  لمواءمة. قبل نھاية فترة ا
  

 التغيرات في السياسة المحاسبية   ب) 
  

قامت الشركة في السنة الحالية بتطبيق عدد من التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية والتفسيرات الجديدة المصدرة من قبل 
  . ٢٠١٥ناير ي ١مجلس المعايير المحاسبية الدولية التي تسري على الفترة المحاسبية التي تبدأ في أو بعد 

  
  :١٩(تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي  مساھمات الموظفينخطط التعويضات المحددة(  
  معايير مختلفة  – ٢٠١٢ – ٢٠١٠ فترةالتحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  
  عايير مختلفة م – ٢٠١٣ – ٢٠١١ فترةالتحسينات السنوية على معايير التقارير المالية الدولية  
  

  لم يكن لتطبيق المعايير المذكورة أعاله تأثير على ھذه البيانات المالية. 
  

  والتصنيف  التغير في السياسة المحاسبية
  

، قامت الشركة طوعاً بتغيير سياستھا المحاسبية لالعتراف باإليرادات من عقود التأمين فيما يتعلق بأعمال التأمين ٢٠١٥يناير  ١في 
مع تأجيل  قبل تغيير السياسة المحاسبية، قامت الشركة باالعتراف باإليرادات (أقساط التأمين المكتسبة) من عقود التأمين العامة.

غير مكتسبة باستثناء أعمال التأمين البحري التي يتم فيھا  المكتتبة كأقساط تأمينالسنوية من أقساط التأمين  ٪٤٠االعتراف بنسبة 
من أقساط التأمين السنوية المكتتبة. أدى التغير في السياسة المحاسبية في السنة الحالية إلى  ٪٢٥نسبة احتساب المبلغ المؤجل ب

االعتراف بأقساط التأمين المكتسبة على أساس االستحقاق الزمني حيث يتم االعتراف باإليرادات من عقد التأمين على مدى فترة 
  سريان وثيقة التأمين.   

  
  
  
  



 ٩ 

  الوطنية للتأمين ش.م.ع.شركة رأس الخيمة 
    

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢

  
   (تابع) التغيرات في السياسة المحاسبية  ب) 

  
 (تابع) والتصنيف التغير في السياسة المحاسبية

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

 أكثر دقةباإليرادات بصورة  يتم االعترافالتخاذ القرارات االقتصادية من قبل مستخدمي المعلومات المالية المرحلية الموجزة حيث 
  على مدى فترة عقد التأمين. قامت الشركة بتطبيق التغير في السياسة المحاسبية بأثر رجعي. 

  
. يتم احتساب المدة منتھيةمن المخاطر غير  نسبلتغطية صافي األقساط المحتجزة  من نسب تخصيصفي نھاية فترة التقرير، تم 

  اكتواري مستقل مع احتفاظ الشركة بمتطلبات االحتياطي. من قبل خبير االستحقاق الزمنياالحتياطيات على أساس 
  

تأثير جوھري على شركة مستثمر بھا ، قامت اإلدارة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على ممارسة ٢٠١٤عام خالل عالوة على ذلك، 
ً لحقوق الملكية. وخلصت اإلدارة إلى أن الشركة لم تكن قادرة على المشاركة في السياسة التشغيلية والمالية للشركة  محتسبة وفقا

ذا االستثمار يف ھنالمستثمر بھا نظراً ألسباب واقعية، وأن قدرة الشركة على ممارسة تأثير جوھري محدودة. وعليه، تمت إعادة تص
  إلى "أوراق مالية متاحة للبيع". من "استثمار في شركة زميلة"

  
  تم إجراء التسويات التالية في البيانات المالية: 

  
تم حذف حصة الشركة من أرباح واحتياطيات الشركة المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكية المسجلة في السنوات السابقة    )أ

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

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

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

  
  ٢٠١٤ر يناي ١ في المالي للتغير في السياسة المحاسبية وإعادة التصنيف كما التأثير

  

  
  وفقاً للبيان

  التسويات  السابق
ُمعاد القيمة ال

  بيانھا/ُمعاد تصنيفھا
  درھم   درھم   درھم   
        

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

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢

  
   (تابع) التغيرات في السياسة المحاسبية  ب) 

  
 (تابع)التغير في السياسة المحاسبية والتصنيف 

  
   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ في نيف كماالتأثير المالي للتغير في السياسة المحاسبية وإعادة التص

  
  ُمعاد بيانھاالقيمة ال  التسويات  وفقاً للبيان السابق  
  درھم   درھم   درھم   
        

  ٨٨٫٧٥١٫٥٠٨  )٢٫٣١٦٫٢٧٩(  ٩١٫٠٦٧٫٧٨٧  موجودات عقود إعادة التأمين
  ----------------  --- -------------   --------------- -  

  ٢٢٩٫٤٢٥٫٦١١  ٢١٫٥١٦٫٤٢٤  ٢٠٧٫٩٠٩٫١٨٧  مطلوبات عقود التأمين
  -------- --------  -----------------  ---- ------------  

  ٣٦٫٥٤٩٫١٥٧  )٢٣٫٨٣٢٫٧٠٣(  ٦٠٫٣٨١٫٨٦٠  األرباح المحتجزة 
  -------- --------  -----------------  -- ------------  

  ١٨٫٢٣٨٫٨٩٨  )١٩٫٦٣٦٫٣٥١(  ٣٧٫٨٧٥٫٢٤٩  أرباح السنة
  ----------- ----   -----------------   ---------- ----  

  ١٧.٠  )١٧.٠(  ٣٤.٠  ربحية السھم
  ------  --------  ------  

  
  أساس القياس  )ج

  
  : التي يتم بيانھا بالقيمة العادلةالبنود التالية التكلفة التاريخية باستثناء  على أساستم إعداد ھذه البيانات المالية 

  
   و؛ رباح أو الخسائرادلة من خالل األالمالية بالقيمة الع األدوات )١
 المتاحة للبيع. األدوات )٢
  
  . (ح)٣في اإليضاح  في قياس القيم العادلة الطرق المستخدمة تحديدتم ي

  
  العملة الرسمية وعملة عرض البيانات المالية   )د

  
المبينة إلى علومات المالية الم تقريب تمالرسمية للشركة.  تم عرض ھذه البيانات المالية بدرھم اإلمارات العربية المتحدة وھي العملة

  . أقرب عدد صحيح بالدرھم
  
  استخدام التقديرات واألحكام   )ھـ

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

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

ي تم يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة الت. بصورة مستمرة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا
  لك التعديالت.مستقبلية تتأثر بتفيھا تعديل التقديرات وفي أي فترات 

  
المستخدمة عند عدم اليقين واألحكام الھامة  لتقدير حاالتالمعلومات حول المجاالت الھامة بيان  ٥تم في اإليضاح  محددة،وبصورة 

  على المبالغ المعترف بھا في البيانات المالية.  التأثير األكبرتطبيق السياسات المحاسبية التي لھا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١ 

  لوطنية للتأمين ش.م.ع.شركة رأس الخيمة ا
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  السياسات المحاسبية الھامة    ٣

  
من قبل متسقة  بصورةتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه  (ب)، ٢الوارد في اإليضاح باستثناء التغير في السياسة المحاسبية 

  .في ھذه البيانات المالية المبينةعلى كل الفترات الشركة 
  

  التأمين  عقود  أ)
    
    التصنيف ) ١
  

  ُتصدر الشركة عقوداً يتم بموجبھا إما تحويل مخاطر التأمين أو كال من مخاطر التأمين والمخاطر المالية. 
  

يتم تصنيف العقود التي تقبل الشركة بموجبھا مخاطر التأمين الھامة من طرف آخر (حامل وثيقة التأمين) من خالل الموافقة على 
يقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد (الحدث المؤمن ضده) والذي من شأنه أن يؤثر تأثيراً تعويض حامل وث

ً على حامل وثيقة التأمين كعقود تأمين. وتكون مخاطر التأمين جوھرية إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده سداد الشركة  سلبيا
  ن ضده مقارنة بعدم وقوعه.    لتعويضات إضافية كبيرة نتيجة وقوع الحدث المؤم

  
 ً المخاطر الناتجة عن التغير المستقبلي المحتمل في تتمثل المخاطر المالية المخاطر المالية.  بعض تحويلمن شأن عقود التأمين أيضا

جنبية أو مؤشر أسعار األوراق المالية أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األ أوفي واحد او أكثر من أسعار الفائدة المحددة 
غير  المتغيرات، في حالة المتغيريكون  الأخر، على آ متغيرأي األسعار أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو 

  ، متعلق بأحد أطراف العقد.ةالمالي
  

  كعقود استثمار.  جوھريةيتم تصنيف العقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين 
  

  ف العقد كعقد تأمين يظل مصنفاً كعقد تأمين حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انتھاؤھا.        عندما يتم تصني
  
  ) االعتراف والقياس ٢  
    
 أقساط التأمين   

  
قساط أو إن إجمالي األقساط المكتتبة يعكس األعمال التي بدأت خالل السنة وال تتضمن أية رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلھا مع األ    

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

يتم االعتراف بالجزء المكتسب من األقساط كإيرادات. ويتم االعتراف بھا كأقساط مكتسبة اعتباراً من تاريخ تضمين المخاطر على   
    تساب أقساط التأمين غير المكتسبة باستخدام األساس المبين أدناه:   مدى فترة التعويض، ويتم اح

  
  غير المكتسبة  أقساط التأمينمخصص   

  
يتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة باستخدام نماذج إحصائية لتوزيع أقساط التأمين المكتتبة بشكل متساوي على مدى فترة   

(راجع وية للحد األدنى المنصوص عليه في قانون التأمين لدولة اإلمارات العربية المتحدة التغطية التأمينية وتكون على األقل مسا
  )). ٤(أ)(٣اإليضاح أيضاً 

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

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

 تشتمل المطالبات قيد التسوية على المخصصات التي يتم رصدھا وفقاً لتقديرات الشركة للتكلفة النھائية لتسوية كافة المطالبات المتكبدة  
في تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلبالغ عنھا أم لم يتم باإلضافة إلى المطالبات الداخلية والخارجية التي تتناول وغير المدفوعة كما 

المصروفات المخفضة بالتعويضات المتوقعة واالستردادات األخرى. يتم تقييم المطالبات قيد التسوية من خالل مراجعة المطالبات 
يتم تخفيض مخصصات المطالبات قيد التسوية. ويتم إظھار التسويات لمخصصات المطالبات المرصودة الُمبلغ عنھا بصورة فردية. ال 

في فترات سابقة ضمن البيانات المالية للفترة التي تمت فيھا التسويات. كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة والتقديرات الموضوعة 
ً رصد مخصص للتعويضات المتكبد ة التي لم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز المالي بناء على بصورة منتظمة. ويتم أيضا

 تقديرات اإلدارة. إن األسس التي يتم بناًء عليھا تقدير المطالبات قيد التسوية والتعويضات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنھا مبينة
  .٥بصورة تفصيلية في اإليضاح 

  



 ١٢ 

  .شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
   (تابع) عقود التأمين  أ)
  

  اختبار كفاية االلتزامات) ٤  
  

وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات  ا كافيةتقرير بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمين المعترف بھ كل تقوم الشركة بنھاية فترة 
غير كافية  التأمين لدى الشركةمطلوبات يم أن القيمة الدفترية لبموجب عقود التأمين الخاصة بھا. في حال أظھر التقيالنقدية المستقبلية 

مخصص  تكوينويتم  االعتراف بكامل العجز ضمن األرباح أو الخسائر. فوراً في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، يتم 
  منتھية.غير اللمخاطر ل

  
خصص للعجز في أقساط التأمين الناتج عن عقود التأمينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للمطالبات والمصروفات يتم رصد م  

المنسوبة للفترات غير المنتھية لوثائق التأمين السارية في تاريخ التقرير عن مخصص األقساط غير المكتسبة والتزامات المطالبات 
ً مع األنشطة التي تويتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمين استناداً على فئات  المسجلة المتعلقة بھذه الوثائق. تم إداراتھا معا

  االستثمارات المحتفظ بھا السترداد األقساط غير المكتسبة ومخصصات المطالبات.  علىالوضع باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي 
  

  إعادة التأمين   ) ٥  
    
ل عن إعادة التأمين في سياق أعمالھا االعتيادية بغرض الحد من صافي خسائرھا المحتملة من خالل تنويع مخاطر تقوم الشركة بالتناز  

التي تتعرض لھا. يتم عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود إعادة التأمين المتنازل عنھا بصورة 
دات والمصروفات الناتجة عن عقود التأمين ذات الصلة حيث أن ترتيبات إعادة التأمين ال منفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإليرا

  تعفي الشركة من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين. 
  

ً لعقود إ   عادة التأمين يتم احتساب المبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة ووفقا
ذات الصلة. يتم تأجيل أقساط إعادة التأمين ويتم بيانھا كمصروفات باستخدام نفس األساس المستخدم الحتساب احتياطيات أقساط 
التأمين غير المكتسبة لوثائق التأمين ذات الصلة. يتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنھا ضمن موجودات 

   أمين.إعادة الت
  

إعادة . وتعتبر موجودات تقريرالقيمة في تاريخ كل  في ما إذا كانت قد تعرضت النخفاضم للتحققيتم تقييم موجودات إعادة التأمين   
على أن  ،نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بھا في القيمة في حال وجود دليل موضوعي،أنھا قد تعرضت النخفاض التأمين 

مكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة لھا ويكون لھذا الحدث تأثير على المبالغ التي سوف تستلمھا الشركة من الشركة قد ال تت
األرباح موثوقة. ويتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين ضمن بيان  بصورةيمكن قياسه  ة التأميندشركات إعا
  فيھا.  دھافي الفترة التي تم تكبُ  أو الخسائر

  
يتم االعتراف بعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة التأمين على أساس االستحقاق ويتم االعتراف بعموالت إعادة التأمين وفقاً   

  (ب).  ٣لألساس المبين في اإليضاح 
  

     االستحواذ المؤجلة تكلفة  )٦  
    
االستحواذ التي تساوي النسبة من  تكاليفتحواذ المؤجلة النسبة من فيما يتعلق بعقود التأمينات العامة، تمثل موجودات تكلفة االس  

  . التقريرإجمالي أقساط التأمين المكتتبة غير المكتسبة في تاريخ 
  

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

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

  ) مخصص عقد التأمين وموجودات إعادة التأمين     ٨  
    
نھا للشركة ولم يتم دفعھا في تاريخ بيان المركز يتم تحديد التزامات عقد التأمين تجاه المطالبات قيد التسوية لكافة االلتزامات الُمعلن ع  

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

  المركز المالي. 
  

فيما يتعلق بحصة شركات إعادة التأمين تجاه المطالبات قيد التسوية أعاله، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا واألقساط غير   
  المكتسبة، يتم تصنيفھا كموجودات عقد إعادة التأمين في البيانات المالية.



 ١٣ 

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

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  إيرادات التأمين) بخالفاإليرادات (  ب)
  

   :ما يليمإيرادات التأمين)  بخالفاإليرادات ( تتألف  
    

    إيرادات الرسوم والعموالت  )١  
  

خدمات أخرى كإيرادات في  تقديمتتطلب من الشركة مة أو المستحقة التي ال االعتراف بالرسوم والعموالت المستلب تقوم الشركة  
  تجديدھا.  في تواريخ التاريخ الفعلي لبدء وثائق التأمين ذات الصلة أو

  
      اتاالستثمار صافي اإليرادات من )٢  

  
إيرادات العقارات االستثمارية و اتإيجارت وإيرادا األوراق المالية االستثماريةاإليرادات من  منإيرادات االستثمار صافي  تألفي  

   أخرى.
  

الموجودات المالية  من خسائرال رباح/األتوزيعات األرباح وصافي  إيرادات من االستثمارية المالية األوراقاإليرادات من  تتألف  
تتألف اإليرادات و األخرى. المالية موجوداتلمن االخسائر المحققة  المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألرباح/

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

متاحة للبيع ضمن بيان الدخل  كموجوداتالمصنفة  االستثماراتالناتجة عن إعادة تقييم  غير المحققة يتم إدراج األرباح/ الخسائر  
  ا.الشامل في الفترة التي تنشأ فيھ

  
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات وباستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. التناسب الزمني على أساس يتم االعتراف بإيرادات الفوائد   

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

  لموجودات المالية األخرى. من االخسائر واألرباح المحققة 
  

 التشغيلية  اإليجارعقود   ج)
  

 عقود إيجار تشغيلية.ك بصورة فعلية ؤجر بكافة مخاطر وامتيازات الملكيةالمبموجبھا يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ 
على أساس القسط  األرباح أو الخسائرضمن بيان  يةللمعدات المكتبتشغيلية ال اإليجاريتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود 

على  اإليجار عقد مصروفاتة كجزء ال يتجزأ من إجمالي المستلم اإليجارحوافز يتم االعتراف بو. اإليجارعلى مدى فترة عقد الثابت 
  . اإليجارمدى فترة عقد 

   
  الممتلكات والمعدات   د)
  

  ) االعتراف والقياس    ١  
  

  يتم قياس بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.   
  

ً على تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة    بصورة مباشرة لالستحواذ على الموجودات. وتشتمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتيا
المناسبة لالستخدام المزمع  الموجودات للحالة التشغيلية إعدادتكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى 

  ت المعنية وإعادة الموقع الذي تقع عليه تلك الموجودات إلى وضعه األصلي.  باإلضافة إلى تكاليف تفكيك وإزالة بنود الموجودالھا، 
  

عندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات أو المعدات أعمار إنتاجية مختلفة، يتم احتسابھا كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) من   
  الممتلكات والمعدات.

  
مقارنة المتحصالت من االستبعاد  والمعدات من خالل واآلالت أحد بنود الممتلكات يتم تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد  

يتم االعتراف بصافي المبلغ في اإليرادات األخرى/ المصروفات األخرى ضمن ا البند من الممتلكات والمعدات. القيمة الدفترية لھذمع 
تحويل المبالغ ذات الصلة المدرجة ضمن احتياطي إعادة التقييم إلى  األرباح أو الخسائر. عندما يتم بيع موجودات ُمعاد تقييمھا، يتم

  .األرباح المحتجزة
  
  
  



 ١٤ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
   

   (تابع) الممتلكات والمعدات  د)
    

  ) التكاليف الالحقة    ٢  
  

تدفق ت المرجح أنلھذا البند إذا كان من القيمة الدفترية  فيأحد بنود الممتلكات أو المعدات  جزء منة استبدال يتم االعتراف بتكلف  
قياس تكلفته بصورة موثوقة. ويتم االعتراف بتكاليف  لك الجزء إلى الشركة وأمكناالقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذ المنافع

  عند تكبدھا.  بيان األرباح أو الخسائرضمن الصيانة اليومية للممتلكات والمعدات 
  

  االستھالك      )٣  
  

يتم تقييم العناصر الھامة لكل أصل على حدة وإذا كان ألحد العناصر عمر ة األصل ناقصاً قيمته المتبقية. يرتكز االستھالك على تكلف  
  صر بصورة منفصلة. إنتاجي مختلف عن باقي عناصر األصل المعني، يتم احتساب االستھالك لھذا العن

  
 عنصرعلى مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل  أساس القسط الثابتعلى يتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان األرباح أو الخسائر   

  والمعدات. واآلالت من بنود الممتلكات 
  

ً ر ويتم تعديلھا إذا تتم إعادة تقييم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ التقري   يتم تحديد و .كان ذلك مناسبا
  .بيان األرباح أو الخسائراألرباح والخسائر الناتجة عن االستبعاد من خالل مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية ويتم إدراجھا في 

       
  المعدات:الممتلكات وفئات  لمختلف المقدرة األعمار اإلنتاجية فيما يلي  

  
  سنوات ٤    تجھيزاتاألثاث وال  
  سنوات ٤    معدات مكتبية  
  سنوات ٤    سيارات  
  سنوات ٤    أجھزة كمبيوتر  

  
  العقارات االستثمارية   ) ھـ

  
أو لكال  ايجارية أو لزيادة قيمة رأس المال إيرادات للحصول علىإما  التي يتم االحتفاظ بھاالعقارات ب تتمثل العقارات االستثمارية  

يتم قياس العقارات إدارية. أو ألغراض  خدماتتقديم في  ھااستخدام، أو يع في سياق األعمال االعتياديةلبا وليس لغرض ،األمرين
  .االستثمارية بالتكلفة

    
وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى  لالستحواذ على العقار االستثماريالمصروفات المنسوبة بصورة مباشرة  علىالتكلفة  تشتمل  

   باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة. ،التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع له للحالةماري العقار االستث تھيئة
    
يرتكز االستھالك على تكلفة األصل ناقصاً قيمته المتبقية. يتم تقييم العناصر الھامة لكل أصل على حدة وإذا كان ألحد العناصر عمر   

  ھذا العنصر بصورة منفصلة. ، يتم احتساب االستھالك للمعنيإنتاجي مختلف عن باقي عناصر األصل ا
  

لعقارات االستثمارية على مدى األعمار اإلنتاجية ل على أساس القسط الثابت األرباح أو الخسائريتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان   
   سنة. ٢٥بـ المقدرة 

  
  األدوات المالية  )و
  

فئات التالية؛ الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واألوراق تقوم الشركة بتصنيف األدوات المالية ضمن ال  
الستحقاق. في حين تقوم الشركة بتصنيف المطلوبات المالية غير المشتقة ضمن فئة ا حتى تاريخ المالية المتاحة للبيع والمحتفظ بھا

  المطلوبات المالية األخرى.
  

  المشتقة    ) الموجودات المالية غير١  
  

  االعتراف  
  

ً بكافة    ً بالقروض والذمم المدينة المصدرة في التاريخ الذي تنشأ فيه. في حين يتم االعتراف مبدئيا تقوم الشركة باالعتراف مبدئيا
  الموجودات المالية األخرى في تاريخ المتاجرة.

  



 ١٥ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)ت المحاسبية الھامة السياسا  ٣

   
  (تابع) األدوات المالية  )و
  

    (تابع)الموجودات المالية غير المشتقة ) ١  
  

  التصنيف   
  

  القيمة العادلة. بقياسه بالتكلفة المطفأة أو وفقاً ليتم في البداية تصنيف األصل المالي   
  

  ئرالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسا  
  

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

ً بالتكاليف المنسوبة مباشرًة للمعاملة ضمن األرباح أو الخسائر عند تكبدھا. االع ً لالعتراف المبدئي، يتم تراف مبدئيا قياس الحقا
، بما في ذلك التغيرات التي تطرأ عليھايتم االعتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بالقيمة العادلة و

  .األرباح أو الخسائرتوزيعات األرباح، ضمن بيان الفوائد و
  

  الموجودات المالية المتاحة للبيع  
  

ً يتم االعتراف    ً لالعتراف المبدئي، يتم مبدئيا بھذه الموجودات بالقيمة العادلة زائداً أية تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقا
صرف  اتتراف بأية تغيرات تطرأ عليھا، بخالف خسائر انخفاض القيمة وفروققياس ھذه الموجودات بالقيمة العادلة، ويتم االع

في احتياطي االستثمارات  بيان القيمة المتراكمةأدوات الدين، ضمن اإليرادات الشاملة األخرى، ويتم ب المتعلقةالعمالت األجنبية 
يف األرباح أو الخسائر المتراكمة في حقوق الملكية إلى بيان عندما يتم إيقاف االعتراف بھذه الموجودات، تتم إعادة تصن المتاحة للبيع.

   األرباح أو الخسائر. 
  

  الستحقاقحتى تاريخ االمحتفظ بھا  االستثمارات  
  

بالقيمة  تصنيفھام قد ت حتى تاريخ االستحقاق وال يكون ة إيجابية على االحتفاظ بسندات الدينعندما يكون لدى الشركة رغبة وقدر  
المحتفظ بھا  االستثماراتيتم قياس  .الستحقاقكاستثمارات محتفظ بھا حتى تاريخ ا ھايتم تصنيفخالل األرباح أو الخسائر، ادلة من الع

  بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، ناقصاً خسائر انخفاض القيمة.حتى تاريخ االستحقاق 
  

  النقد وما يعادله  
  

رصدة لدى البنوك وودائع ثابتة ذات فترات استحقاق األ، يتألف النقد وما يعادله من النقد في الصندوق ولغرض بيان التدفقات النقدية  
 وتستخدمھامن التغيرات في قيمھا العادلة،  جوھريةتخضع لمخاطر غير و أشھر أو أقل من تاريخ االستحواذ أصلية تمتد لثالثة

  دارة االلتزامات قصيرة األجل.إلالشركة 
  

  النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي. يلتسجيتم   
  

  ) المطلوبات المالية غير المشتقة٢  
  

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

  
  ) إيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية٣  

  
المالي عندما تنتھي حقوقھا التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو  باألصلتقوم الشركة بإيقاف االعتراف   

األصل المالي من خالل معاملة يتم بموجبھا تحويل كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية، أو لم تقم  بتحويلعندما تقوم 
الشركة بموجبھا بتحويل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتھا على األصل المحول. يتم 

محولة المؤھلة إليقاف االعتراف والتي تقوم الشركة بتسجيلھا أو االحتفاظ بھا االعتراف بأي حصص في الموجودات المالية ال
كموجودات أو مطلوبات منفصلة في بيان المركز المالي. عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة 

لثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم الحصول الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة للجزء من األصل المحول) وا
  عليه ناقصاً أي التزام جديد محتمل) ضمن بيان األرباح أو الخسائر. 

  
  



 ١٦ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
   
  (تابع) األدوات المالية  )و
  

  (تابع) وجودات المالية والمطلوبات المالية) إيقاف االعتراف بالم٣  
  

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

  . المحولةبالموجودات 
  

وتحتفظ  ملكية األصل المالي، كافة مخاطر وامتيازات تحويلأو فيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم الشركة من خاللھا باالحتفاظ   
من خالل مدى تعرضھا لتغيرات  اعترافھا بھذا األصل إلى مدى ارتباطھا بھذا األصل ويتحدد ذلكفي الشركة  تستمربالسيطرة عليه، 
  .المحولفي قيمة األصل 

  
  المطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتھا التعاقدية أو يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا.بتقوم الشركة بإيقاف االعتراف   

   
  انخفاض القيمة   )ز
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة    
  

ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات في تاريخ كل تقرير بتقييم  تقوم الشركة  
النخفاض في القيمة عندما يشير  واتعرض مأنھاألصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية  ُيعتبرالمالية المسجلة بالتكلفة المطفأة. 

قع بعد االعتراف المبدئي باألصل وكان لھذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية الدليل الموضوعي إلى حدث خسارة و
  .لرصد المخصصاتلألصل يمكن تقديره بصورة موثوقة. تأخذ الشركة باالعتبار األدلة على انخفاض القيمة 

  
أو  ،الحادة التي قد يواجھھا المقترض أو المصدرقد تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية األزمة المالية   

أو إعادة ھيكلة المبلغ المستحق للشركة وفقاً لشروط لم تكن الشركة لتقبلھا في الظروف  ،التعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض
السندات أو أي بيانات العادية أو المؤشرات على تعرض أحد المقرضين أو المصدرين لإلفالس أو عدم وجود سوق نشطة ألحد 

ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصدرين أو الظروف 
  التعثر في الشركة. ھا حاالتاالقتصادية التي تصاحب

  
  انخفاض قيمة الذمم المدينة   

  
. يتم تقييم كافة الذمم المدينة الھامة في على المستوى الفرديقيمة الذمم المدينة في  نخفاضاال علىاألدلة  باعتبارھاالشركة  تأخذ  

  حالتھا الفردية لتحديد ما إذا كان ھناك انخفاض محدد في القيمة. 
  

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

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

الصلة. ويتم شطب تلك الذمم المدينة بعد استكمال  ذوم شطبھا مقابل مخصص انخفاض القيمة عندما ال يمكن تحصيل الذمم المدينة، يت  
وتحديد مبلغ الخسارة. إن االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبھا سابقاً و/ أو أي حدث يترتب عليه  للتحصيل كافة اإلجراءات الالزمة

  يمة في بيان األرباح أو الخسائر. تخفيض مخصص انخفاض القيتم خسائر انخفاض القيمة  نقص
  

 إذا أدىيتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر ويتم بيانھا ضمن حساب المخصص مقابل الذمم المدينة.   
  أو الخسائر.  في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح ھذا النقصخسائر انخفاض القيمة، يتم عكس  إلى نقصأي حدث الحق 

  
    

  
  



 ١٧ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
   (تابع) انخفاض القيمة  ز)
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية المتاحة للبيع  
  

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

ً في األرباح أو الخسائر. في حال  ة في القيمة العادلة ألحد األوراق المالية زيادة الحق أي حدوثانخفاض القيمة المعترف بھا سابقا
ربط ھذه الزيادة بحدث وقع بعد االعتراف بخسائر انخفاض القيمة، يتم عكس  وأمكنالقيمة، في المتاحة للبيع التي تعرضت النخفاض 
  ى.، أو تتم عكسھا من خالل اإليرادات الشاملة األخراألرباح أو الخسائرخسائر انخفاض القيمة من خالل بيان 

  
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية  

  
للتحقق مما إذا كان ھناك أي مؤشر على تعرضھا  الماليةغير  لموجوداتھامراجعة القيم الدفترية تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير ب  

  النخفاض في القيمة. في حالة وجود مثل ذلك المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد. 
  

تبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر لغرض اخ  
  وتكون مستقلة إلى أبعد الحدود عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد. 

  
حدة المنتجة للنقد بقيمته من االستخدام أو قيمته العادلة ناقصاً تكاليف البيع، أيھما أكبر. تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الو  

ترتكز القيمة من االستخدام على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة إلى قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة 
  ية للمال والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد.  يعكس التقييمات السوقية الحالية للقيمة الزمن

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

  
يص خسائر انخفاض القيمة المعترف أوال لتخفيض القيمة يتم تخصويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر.   

 األخرى في الوحدة المنتجة للنقدالدفترية ألية شھرة تجارية مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات 
  على أساس تناسبي.

  
بعد  ،تحديدھايتم س كانعن القيمة الدفترية التي  لألصل دفتريةال تزيد فيه القيمة الإلى الحد الذي  فقط يتم عكس خسائر انخفاض القيمة  

  االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.خصم االستھالك أو اإلطفاء، في حال لم يكن قد تم 
  
  مبادئ قياس القيمة العادلة    )ح
  

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

  التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
  

تكرار في حال  أنه نشطفي سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق  المدرج السعرتخدام داة باسألبقياس القيمة العادلة ل تقوم الشركة  
  بصورة مستمرة.   عن األسعارمعلومات  بحيث يتسنى الحصول على وبكم كافٍ المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات  حدوث

  
تقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة أساليب ال الشركةعندما ال يكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم   

بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعھا 
  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.

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

  التغيير.  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٨ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  المخصصات   ط)
  

يمكن تقديره بصورة  ضمنية، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي سواء كان قانوني أو الشرك علىيتم االعتراف بمخصص عندما يكون   
االقتصادية لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات من خالل  للمنافعأن يلزم إجراء تدفقات خارجة  المرجحموثوقة ويكون من 

لمال الزمنية ل قيمةليبة يعكس تقييمات السوق الحالية لتخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم قبل الضر
  والمخاطر المتعلقة بھذا االلتزام. ويتم االعتراف بعكس الخصم كتكلفة التمويل.  

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية  ي)

  

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

ي وفقاً ألسعار الصرف اتالموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية، التي يتم بيانھا بالتكلفة التاريخية، إلى الدرھم اإلمار
  بيان األرباح أو الخسائر.  فيأرباح وخسائر الصرف المحققة وغير المحققة  السائدة في تاريخ المعاملة. وتم بيان

  
  تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  )ك

    

  خطة التعويضات المحددة  
  

متطلبات قانون العمل االتحادي لدولة اإلمارات ب تفيمخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين وفقا لسياسة الشركة التي  تكوينيتم   
ترى إدارة الشركة أن االلتزامات المحتسبة باستخدام . العربية المتحدة المطبقة على فترات الخدمة المتراكمة للموظفين بتاريخ التقرير

  عن المخصص الُمسجل في البيانات المالية.   جوھريةكتوارية ال تختلف بصورة االطريقة ال
  

  خطة المساھمات المحددة  
  

بدولة  ةاالجتماعي المعاشات والتأميناتبمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى صندوق  المتعلقةتقوم الشركة بسداد التزاماتھا   
ً للقانون االتحادي رقم   التأميناتوت المعاشابشأن بدولة اإلمارات العربية المتحدة  ١٩٩٩لعام  ٧اإلمارات العربية المتحدة وفقا

  . ةاالجتماعي
  
  ربحية السھم  )ل

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

ة خالل السنة. بينما يتم تحديد ربحية المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائم علىالخسائر المنسوبة إلى مساھمي الشركة العاديين 
سھم العادية القائمة لبيان تأثير المتوسط المرجح لعدد األوالخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين  بتعديل األرباح أو المخفضةالسھم 

  األسھم العادية.  كافةل المحتمل تخفيضال
  
  التقارير حول القطاعات   م)
  

أحد عناصر الشركة التي تزاول أنشطة تجارية يمكن من خالله أن تحقق الشركة إيرادات وتتكبد  فييتمثل القطاع التشغيلي   
مصروفات، بما في ذلك اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع المكونات األخرى للشركة. تتم مراجعة كافة النتائج التشغيلية 

ركة التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه، للقطاعات بصورة منتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للش
  والذي تتوفر معلومات مالية محددة بشأنه. 

  
لتي تشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير بشأنھا إلى الرئيس التنفيذي على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع وتلك البنود ا  

مقر  في المقام األولساس معقول. تتألف البنود غير المخصصة بصورة رئيسية من موجودات الشركة (يمكن تخصيصھا على أ
  الشركة) ومصروفات المركز الرئيسي.  

  
  المقاصة   ن)

    
تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي، وذلك فقط عندما يكون للشركة حق   

ني في مقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون لديھا الرغبة إما في تسويتھا على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية قانو
  المطلوبات بصورة متزامنة.  

  

يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ فقط عندما تجيز معايير التقارير المالية الدولية ذلك، أو باألرباح   
  والخسائر الناتجة عن مجموعة معامالت مشابھة كما في النشاط التجاري للشركة.

  



 ١٩ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  

  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   س)
    

ً لتفسير وزارة االقتصاد والتجارة للمادة رقم    (وتعديالته)، تتم معاملة مكافآت  ١٩٨٤لسنة  ٨انون االتحادي رقم من الق ١١٨وفقا
  أعضاء مجلس إدارة الشركة على أنھا توزيعات من حقوق الملكية ويتم عرضھا ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية.

  
  التفسيرات التي لم يتم تطبيقھا بعد  والجديدة المعايير   )ع
  

 ٢٠١٥يناير  ١تعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد ھناك عدد من المعايير الجديدة وال  
التي قد تكون ذات صلة المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات ولم يتم تطبيقھا عند إعداد ھذه البيانات المالية. فيما يلي 

  .بشكل مسبقمعايير لتطبيق تلك ال الشركة. ال تخطط بالشركة
  

  )٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من     األدوات المالية    من معايير التقارير المالية الدولية  ٩ رقم المعيار
 ) ٢٠١٧يناير  ١(اعتباراً من   اإليرادات من العقود مع العمالء   من معايير التقارير المالية الدولية  ١٥المعيار رقم 

    
ً عن المتطلبات الحالية للمعيار المحاسبي الدولي ٢٠٠٩من معايير التقارير المالية الدولية ( ٩تمثل متطلبات المعيار رقم    ) تغيراً ھاما

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

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

للموجودات المحتفظ بھا لالستحقاق والمتاحة إلعادة البيع والقروض والذمم المدينة.   ٣٩الحالية الخاصة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 
المحتفظ بھا لغير المتاجرة، يسمح المعيار باختيار غير قابل لإللغاء، عند االعتراف فيما يتعلق باالستثمار في أدوات حقوق الملكية 

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

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

  
عرض تغيرات قيمتھا العادلة في اإليرادات الشاملة  المنشأة ختارتفيما يتعلق باالستثمارات في أدوات حقوق الملكية، والتي لم    

  األخرى، سوف يتم قياسھا بالقيمة العادلة مع االعتراف بتغيرات القيمة العادلة ضمن األرباح أو الخسائر.
  

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

  العادلة.
  

ً لخيار القيمة ) متطلبات جديدة تتعلق بالمطلوب٢٠١٠من معايير التقارير المالية الدولية ( ٩يقدم المعيار رقم    ات المالية المصنفة وفقا
العادلة لعرض التغيرات في القيمة العادلة المنسوبة لمخاطر االئتمان المتعلقة بالمطلوبات ضمن اإليرادات الشاملة األخرى بدالً من 

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

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

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

من معايير  ٩ه سوف يتم تحديده عندما يتم االنتھاء من المراحل القائمة. إال أنه يجوز تطبيق المعيار رقم التقارير المالية الدولية، إال أن
  . بشكل مسبقالتقارير المالية الدولية 

  
 من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل واحد لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل ١٥يضع المعيار رقم   

من معايير التقارير المالية الدولية محل التوجيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار  ١٥المعيار رقم 
الصادر عن لجنة  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨المحاسبي الدولي رقم 
  "برامج والء العمالء".  دولية للتقارير الماليةتفسيرات المعايير ال

  
  على بياناتھا المالية.    من معايير التقارير المالية الدولية ١٥تطبيق المعيار رقم لإن الشركة بصدد تقييم التأثير المحتمل   

  
 
  



 ٢٠ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  إدارة المخاطر   ٤

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

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

  
تحول ن الھدف األساسي من اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة ھو حماية مساھمي الشركة من التعرض ألحداث إ  

  ھداف األداء المالي الموضوعة. تدرك اإلدارة األھمية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر. أل المستدام تحقيقالدون 
  
  المخاطر  اإلطار العام إلدارة  )٢
  

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

  اإلدارة حول أنشطتھا. إلى مجلس 
  

للمخاطر  والضوابط المالئمةيتم وضع سياسات الشركة إلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا الشركة ووضع الحدود   
رقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر لتعكس التغيرات في و

  السوق وأنشطة الشركة.  ظروف
  

دارة المخاطر، كما تقوم إلمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات الشركة ية قيام اإلدارة بتقوم لجنة التدقيق لدى الشركة بمتابعة كيف  
  بمراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا الشركة. 

  
   فرص االستثمار ومراقبة عائدات االستثمار السنوية.لدى الشركة بتحديد  تقوم لجنة االستثمار  

  
  اإلطار العام إلدارة رأس المال    )٣

  
االلتزام بالمتطلبات التنظيمية في الدولة التي تعمل بھا وضمان احتفاظھا بمعدل  ھوإدارة الشركة لرأس المال من الھدف الرئيسي  إن  

  .ينالمساھم وزيادة حقوقلھا مال بغرض دعم أعماال رأسلجيد 
  

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

  
وتقوم بإجراء التعديالت الالزمة عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية. تلتزم  المال لديھا تقوم الشركة بإدارة ھيكل رأس  

الشركة بشكل تام بالمتطلبات الرأسمالية المفروضة عليھا من جھات خارجية، ولم يكون ھناك تغير في أھدافھا أو سياساتھا أو عملياتھا 
  .٢٠١٤ ديسمبر ٣١و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خالل السنتين المنتھيتين في 

  
  اإلطار العام التنظيمي   )٤

    

تھتم الجھات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين والمساھمين ومراقبتھا عن كثب، وذلك لضمان قيام الشركة   
ً بضمان احتفاظ الشركة بمرك ز مالي مناسب بإدارة األمور بشكل مرضي لصالحھم. في الوقت ذاته، تھتم الجھات التنظيمية أيضا

  يمكنھا من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة الناتجة عن األزمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. 
  

تخضع عمليات الشركة إلى المتطلبات التنظيمية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. ال تتطلب ھذه اللوائح اعتماد األنشطة ومراقبتھا   
والعجز عن السداد من جانب شركات التأمين وذلك  التعثر في السدادبعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر فقط ولكنھا تفرض أيضاً 

  للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند حدوثھا.
  
  الموجودات المطلوبات وإدارة   )٥

    
ملكية وجميعھا تكون معرضة لتغيرات في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق ال المراكز المفتوحةتنشأ المخاطر المالية من   

مخاطر أسعار في  ،نظراً لطبيعة استثماراتھا والتزاماتھا ،السوق الخاصة والعامة. وتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا الشركة
قبل اإلدارة  من الموضوعالمطلوبات والموجودات إدارة إطار ضمن  المراكز. تقوم الشركة بإدارة ھذه األسھمالفائدة ومخاطر أسعار 

  وفقاً لعقود التأمين واالستثمار.   التزاماتھاطويلة األجل تزيد عن استثمارية لتحقيق إيرادات 
  

لشركة لالموجودات مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى للمطلوبات ويتم دمج إدارة الشركة   
  االستثمار. طلوبات التأمين وبصورة مباشرة بمغير المرتبطة 

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

  التأمين.   الناشئة عنفي كل فترة للوفاء بااللتزامات 



 ٢١ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
   (تابع) الموجوداتالمطلوبات وإدارة   )٥
  

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

  المطالبات بموجب ھذه العقود. 
  

  : التأميناألنواع التالية من عقود  باكتتابتقوم الشركة   
  

 التأمين ضد الحوادث 
 الممتلكاتعلى تأمين ال 
 السيارات على تأمين ال 
 ضد الحريقتأمين ال 
  التأمين ضد اإلصابات 
  التأمين الصحي 
 التأمين البحري 
 التأمين الھندسي  
  التأمين الجماعي على الحياة 

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

واالمتيازات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات  وحجمھاالمطالبات حدوث يتأثر ذلك بمدى تكرار التوقعات الخاصة بھا. 
  ية لتغطية ھذه االلتزامات.إلى ضمان توفر احتياطيات كاف الشركةطويلة األجل. وعليه، تھدف 

  
 تغير مواجھةيتم الحد من التعرض للمخاطر أعاله من خالل عملية التنويع على مستوى محفظة كبيرة من عقود التأمين. كما تتم   

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

  .الحوادث
    

و مبين إن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة مخاطر التأمين لدى الشركة ھما استراتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما ھ  
   أدناه.

  
  استراتيجية التأمين   

  

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

  
ل التي يتم التأمين عليھا والدول التي يتم فيھا التأمين على األعمال والقطاعات تقوم الشركة بوضع استراتيجية تأمين تحدد فئات األعما
موظفي التأمين في وحدات األعمال المختلفة  علىھذه االستراتيجية  تعميميتم  التي تكون فيھا الشركة مستعدة لتقديم خدمات التأمين.

ً لحجم وفئة األعمال والدولة التي تتم فيھا ھا أعمال التأمين وفالتأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجب ھيئاتمن خالل  قا
األعمال وقطاع األعمال وذلك بھدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة. تبرم كافة عقود التأمينات العامة، باستثناء 

  التأمين البحري، لمدة سنة ويحق لشركات التأمين رفض التجديد أو تغيير شروط وبنود العقد عند التجديد. 
  

يتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا الشركة بموجب عقود التأمين في اختالف دفعات المطالبات والتعويضات الفعلية أو توقيتھا عن 
والتعويضات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. التوقعات. ويتأثر ذلك بتكرار حدوث المطالبات وحجمھا 

  شركة ھو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية ھذه االلتزامات. ولذلك، فإن ھدف ال
  

ويمكن أيضاً التغلب على مشكلة تغير المخاطر يتم الحد من التعرض للمخاطر المذكورة أعاله من خالل تنويع محفظة عقود التأمين. 
    م ترتيبات إعادة التأمين.من خالل االختيار بعناية والتنفيذ الدقيق الستراتيجية التأمين باإلضافة إلى استخدا

   
 مبالغ المطالبات وتكرار حدوثھا

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

ن تتأثر مبالغ المطالبات وتكرار حدوثھا بالعديد الفئات إليجاد تنوع كبير من المخاطر للحد من التقلبات في النتيجة المتوقعة. يمكن أ
من العوامل. تقوم الشركة بأعمال التأمين على الممتلكات والسيارات والتأمين ضد اإلصابات والتأمين الصحي والتأمين البحري. تعتبر 

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



 ٢٢ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
  (تابع)إدارة المطلوبات والموجودات   )٥

  
  (تابع)مخاطر التأمين   أ) 

  
   (تابع) استراتيجية التأمين  

  

 (تابع)مبالغ المطالبات وتكرار حدوثھا 
  

  الممتلكات
  

ة التأمين على الممتلكات تغطي مجموعة متنوعة من المخاطر، وبالتالي تنقسم عقود التأمين على الممتلكات إلى أربع مجموعات إن فئ
  الناتجة عن العوامل الجوية والسرقة. واألضرار  األعمالوتوقف  من المخاطر، وھى الحريق

  
تكلفة إعادة بناء  إن .عليھا المؤمن محتوياتلممتلكات واللستبدال التجارية إلى قيمة اال استناداً عقود التأمين  ھذه األنواع من يتم إبرام

 ھي العوامل األعمال التي تعرضت للتوقف عادة تشغيلمقابل المحتويات والوقت المستغرق إلاستبدال أو التعويض الممتلكات و
ً رئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات ال العواصف ھذه العقود من  منخسائر كبيرة لوقوع ال أكبر احتمينشأ  ھذه السياسات.ل وفقا

  .الجويةظروف الب أو الحوادث األخرى المتعلقةوتلف األطعمة 
  

  السيارات
  

واإلصابات التي يتعرض لھا  بالسياراتعن الضرر الذي يلحق إلى تعويض حاملي وثائق التأمين  عقود التأمين على السياراتتھدف 
  سياراتھم.ب التي تلحق سرقةأو ال الت الحريقحاالحوادث و رى نتيجةأطراف أخ

  
  ختيار المخاطر.المناسبة معايير  لوضعالتأمين  المتعلقة بأعمال توجيھاتالحدود وال تطبيقيتم 
  
 انؤثري ان اللذانالرئيسي ھما العامالن تكاليف استبدال السياراتبحاالت الوفيات واإلصابات و فيما يتعلقمستوى األحكام القضائية  إن

  في مستوى المطالبات.
  

  التأمين البحري
  

النقل  وسيلة أو تلف فقدان تترتب علىاألضرار وااللتزامات التي  عن التأمين عقودلتأمين البحري إلى تعويض حاملي تھدف عقود ا
  البحري والحوادث البحرية التي يترتب عليھا خسارة كلية أو جزئية للشحنات.

  
والحوادث التي يترتب عليھا خسارة كلية  وسيلة النقل البحريأو تلف  فقدانالمخاطر الرئيسية في  ثلتتمفيما يتعلق بالتأمين البحري، 

  أو جزئية للشحنات.
  

السفن وطرق الشحن التي ب فيما يتعلق التأمين وثائقالبحري إلى ضمان التنويع الجيد لتھدف استراتيجية التأمين الخاصة بفئة التأمين 
  تخضع للتأمين.

  
  الحوادثضد  التأمين

  
، مثل تعويض العمال والحوادث الشخصية وااللتزام العام تجاه طرف أخر وفقدان األموال، فإن الحوادثفيما يتعلق بفئة التأمين ضد 

  مستوى الخسائر أو الضرر واألحكام القضائية المحتملة تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات.
  

التأمين والتعامل الفعال مع  إلعادة مناسبةه المخاطر من خالل استراتيجية التأمين الخاصة بھا وترتيبات تقوم الشركة بإدارة ھذ
يتم وضع حدود التأمين طبيعة وقيمة المخاطر.  حسبالمطالبات. تسعى استراتيجية التأمين إلى ضمان التنوع الجيد لمخاطر التأمين 

  .لضمان اختيار المخاطر المناسبة
  

غير  لمخاطر تطور األحداث بصورةتعرضھا  الحد منالمطالبات والسعي إلى إجراء تسوية مبكرة لھا من أجل  شركة بإدارةال تبادر
  متوقعة.

  
  . أعمال التأمينمقابل المطالبات الخاصة بكافة فئات قدرتھا المالية لدى الشركة ترتيبات إعادة تأمين كافية لحماية 

  
 مبلغالبغرض الحد من الخسائر إلى  التأمين أعمالتناسبي لكافة فئات على أساس غير كافية مين حصلت الشركة على تغطية إعادة تأ

ً تراه اإلدارة مناسب الذي   . ا



 ٢٣ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

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

  
   (تابع) استراتيجية التأمين  

  
 (تابع)مبالغ المطالبات وتكرار حدوثھا 

  
  التأمين الصحي

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

االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي تستند على بعض ألسعار على بطلب التأمين والتاريخ الطبي عن عائلته. ترتكز ا
الخبرة السابقة والتوجھات الحالية. يتم تقييم العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقاً 

  لإلجراءات الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادھا. 
  

ل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد أن االفتراضات الخاصة بالتسعير التزال مناسبة. ويتم إجراء تتم مراجعة المنتجات من قب
. ويؤكد ھذا التحليل تحليل لتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة ما ھو مصدر توقع أي تغير مادي في النتائج الفعلية عما كان متوقع

  والتسعير.     مة االفتراضات المستخدمة في التأمينمدى مالء
  

  تركز المخاطر
  

التي تتعرض لھا  المخاطر حجمبصورة أساسية في دولة اإلمارات العربية المتحدة. إن تتركز مخاطر التأمين الناتجة عن عقود التأمين 
 من حيث المنطقة الجغرافية يشابه السنة السابقة. الشركة

  
  االفتراضات والحساسيات  

  
  االفتراضات اإلجراءات المستخدمة لتحديد  

  
ولم يتم اإلبالغ عنھا تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية  التعويضات المتكبدةتقدير مخصصات ل إن الطريقة المتبعة من قبل الشركة

   إعادة التأمين. استردادھا بناء على وذلك عند تقييم المبالغ المتوقع وتفاصيل برنامج إعادة التأمين السابقةوالتقديرات 
  

معدالت الخسارة المتوقعة ألقرب سنة وقعت  فيعلى قياس مخصصات عقود التأمين  التأثير األكبراالفتراضات التي يكون لھا  تتمثل
   .فيھا الحوادث

      
الشركة أن االلتزامات  ترىيعتبر مؤشر على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل الشركة.  المختلفة الفتراضاتلإن تحليل الحساسية 

متغيرات ال بعض أن عملية التقدير ترتكز علىتدرك إال أنھا  بيان المركز المالي كافية، المدرجة ضمن بالمطالباتالخاصة 
  .المطالبات بصورة نھائية تسويةقد تختلف عند التي فتراضات االو
  
  استراتيجية إعادة التأمين   

  
 ھامواردتعرضھا للخسارة وحماية  التحكم فيالتأمين عليھا بھدف تقوم الشركة بإعادة التأمين على جزء من مخاطر التأمين التي تقوم ب

  الرأسمالية. 
  

في اإليضاح الخاص بإدارة المخاطر المالية. يوجد لدى الشركة قسم  ھو مبينكما  مين المتنازل عنه مخاطر االئتمانتتضمن إعادة التأ
ضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمين المقبولة باإلضافة إلى متابعة إعادة التأمين والذي يكون مسؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعايير ال

ً لتلك المعايير. ويقوم ھذا القسم بمتابعة التطورات في برنامج إعادة التأمين ومدى  شراء إعادة التأمين من قبل وحدات األعمال طبقا
  بشكل مستمر.  مالءمته

  
على أساس نسبي وغير نسبي لتخفيض صافي تعرض الشركة للمخاطر. عالوة تقوم الشركة بشراء مجموعة من عقود إعادة التامين 

شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في بعض الظروف المحددة. وتخضع عملية شراء  لدى الشركة التأمين لموظفيعلى ذلك، يجوز 
إعادة التأمين االختياري بصورة  مصروفاتالي عقود إعادة التأمين االختيارية إلى الموافقة المسبقة من القسم المعني وتتم مراقبة إجم

   منتظمة من قبل قسم إعادة التأمين.
  



 ٢٤ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

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

  
  حساسية أرباح وخسائر التأمين

  
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درھم أرباح للسنة المنتھية في  ٤٢٫٤ت عمليات التأمين في النتائج المعلنة للشركة بأرباح بلغت ساھم

  :التالي للسببمليون درھم). ال تتوقع الشركة أي تأثير ھام من عمليات التأمين  ٢١٫٢: أرباح بلغت ٢٠١٤(
  
)، وتتم المساھمة في معدل االحتفاظ العام من قبل أعمال التأمين على ٪٧١: ٢٠١٤( ٪٧٢لدى الشركة معدل احتفاظ عام بواقع   

من خالل  تتم تغطيتھا بصورة مناسبة. إال أن مخاطر ھذه الفئة )٪٨٩: ٢٠١٤( ٪٨٩ لديھاالسيارات، حيث يبلغ معدل االحتفاظ 
  .برامج إعادة تأمين الخسائر وذلك لحماية الشركة من التأثير المالي الجسيم منالفائض 

  
  المخاطر المالية   ب) 

  
  : وأنشطتھا التشغيلية الشركة للمخاطر األساسية التالية من جراء استخدامھا لألدوات المالية تتعرض  

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

  
أغراض الشركة وسياساتھا والطرق  وضحه ويل من المخاطر المذكورة أعاليقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض الشركة لك  

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

  
  مخاطر االئتمان   )١
  

طراف في أداة مالية ما في خسائر مالية للطرف األخر نتيجة عدم قدرته المخاطر الناتجة عن تسبب أحد األفي االئتمان  تتمثل مخاطر
من أجل التعرف منتظمة  بصورة واإلخالل حاالت التعرضتتم متابعة مدى االلتزام بھذه السياسة ويتم مراجعة  على الوفاء بالتزاماته.

  على مدى الصلة والتغيرات في بيئة المخاطر.
  

يتمثل الشركة  التي تواجھھادات المالية التي تحتفظ بھا الشركة، فإن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان فيما يتعلق بجميع فئات الموجو
في البيانات المالية في تاريخ التقرير. يتم إيداع إعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين معتمدة من قبل  في القيمة الدفترية الواردة

    جيدة.اإلدارة وتكون عادة شركات دولية ذات سمعة 
  

تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي ، لخسائر كبيرة نتيجة عدم الوفاء بالسداد من قبل شركات إعادة التأمينمن أجل الحد من تعرضھا 
 أو األنشطة أو السمات االقتصادية ان الناتجة عن المناطق الجغرافيةتركزات مخاطر االئتم ومراقبةلشركة إعادة التأمين المعنية 

  لشركات إعادة التأمين.  المماثلة
  

  في دولة اإلمارات العربية المتحدة. عدد كبير من العمالء وشركات التأمين منذمم التأمين المدينة  تتألف
  

     تتعلق كافة أنواع موجودات ومطلوبات الشركة بمنطقة الشرق األوسط. 
  

تحديث استراتيجية شراء عقود إعادة التأمين والتأكد من و دة التأمينلجدارة االئتمانية لشركات إعااتقييم بتاريخ كل تقرير ب تقوم اإلدارة
  مخصص مناسب النخفاض القيمة إذا لزم األمر.  رصد

  
  
  
  
  
  
  



 ٢٥ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

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

  (تابع)ة المخاطر المالي  ب) 
  
  (تابع)مخاطر االئتمان   )١
  

   :ائتمانت المالية التي تنطوي على مخاطر فيما يلي الموجودا  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ١٧٥٫٦٨٤٫٢٥٤  ٢٤٦٫٦٣١٫٣٤٤  النقد واألرصدة المصرفية
  ٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩  ٨٣٫٦٨٧٫٢٩٧  المطالبات قيد التسوية منحصة شركات إعادة التأمين 

  ٢٠٢٫٤٦٢٫٤٤٩  ١٨٩٫٦٠٤٫٩٧٠  لمدينة والذمم المدينة األخرىذمم التأمين ا
  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  حتى تاريخ االستحقاق الموجودات المالية المحتفظ بھا 

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  الودائع القانونية
  -----------------   ----------------  
  ٤٤٦٫٠٥٤٫٥٦٢  ٥٣٣٫٦٣٠٫٨١١  
  ==========  =========  
  
  مخاطر االئتمان في نھاية السنة. لتعرض أقصى عتبر فئة األدوات المالية المذكورة أعاله أفضل ما يمثل تُ 

    
  الناتجة عن عقود التأمين وعقود إعادة التأمين:الذمم المدينة عمار ألتحليل ُيقدم الجدول التالي 

  
  انخفاض القيمة   اإلجمالي   انخفاض القيمة   اإلجمالي   
  ـــــــــــــــــــنة٢٠١٤ســـــــــــــــــــ  ــــــــــــــــــنة٢٠١٥ــــــــــــســـــــــــ 

  درھم   درھم   درھم   درھم   
          

  -  ١٣٤٫٠٨١٫٦٧١  -  ١١٩٫٠٨٦٫٠٧٣  يوماً  ٩٠-٠من 
  -  ٣٠٫٩٤٧٫٧٨٢  -  ٣٤٫٢٧٥٫٠٤٠  يوماً  ١٨٠- ٩١من 
  -  ١٢٫٢١٢٫١٢٤  -  ٩٫٩٠٧٫٨٢٤  يوماً  ٢٧٠-١٨١من 
  )٢٫٠٢٣٫٩٧٢(  ١٠٫٥١٢٫٤٥٩ - ٧٫٨٧٨٫٩٥٩  يوماً  ٣٦٥-٢٧١من

  )١٦٫٨٤١٫٠٢٨(  ١٦٫٨٤١٫٠٢٨  )١٠٫٥٤٥٫٢٧٨(  ٢٠٫٦٦١٫٩٨٨  يوماً  ٣٦٥أكثر من 
   ------------- ---  -----------------   ----------------   ----------------  
  ١٨٫٨٦٥٫٠٠٠(  ٢٠٤٫٥٩٥٫٠٦٤  )١٠٫٥٤٥٫٢٧٨(  ١٩١٫٨٠٩٫٨٨٤(  
  =========  ==========  =========  =========  
  

  مخاطر السيولة    )٢
  

مخاطر مواجھة الشركة لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية. تتم مراقبة متطلبات تتمثل مخاطر السيولة في   
  تحقاقھا. عند اس التزاماتالكافية للوفاء بأي  السيولة توفرالسيولة بصورة يومية وتحرص اإلدارة على ضمان 

  
   االستحقاق فترات  
    
تم معاملة عاقدية غير المخصومة المتبقية. تاللتزامات التطلوبات المالية للشركة استناداً إلى االم استحقاق فتراتيلخص الجدول أدناه   

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



 ٢٦ 

   الوطنية للتأمين ش.م.ع.شركة رأس الخيمة 
    

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

  (تابع)المخاطر المالية   ب) 
  
   (تابع)مخاطر السيولة   )٢
  

  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١

  أقل من
  أشھر ٦

  أشھر  ٦مـــــن 
  سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥-١  إلى سنة واحدة

  
  اإلجمالي

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            المطلوبات

ذمم التأمين الدائنة والذمم 
  )٨٦٫٩٧٣٫٨٨٨(  الدائنة األخرى

  
-  

  
-  

  
-  )٨٦٫٩٧٣٫٨٨٨(  

المطالبات قيد احتياطي 
  )١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨(  -  -  )١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨(  -  التسوية

  -----------------  -------------------   --------------   --------------  --------- ----------  
  )٢٢٠٫٢٠٤٫٠٣٦(  -  -  )١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨(  )٨٦٫٩٧٣٫٨٨٨(  إجمالي المطلوبات

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

  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  أقل من
  أشھر ٦

  أشھر  ٦مـــــن 
  سنوات ٥أكثر من   سنوات ٥-١  إلى سنة واحدة

  
  اإلجمالي

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            المطلوبات

ذمم التأمين الدائنة والذمم 
  )٦٤٫٥٧٩٫٠٦٤(  الدائنة األخرى

  
-  

  
-  

  
-  )٦٤٫٥٧٩٫٠٦٤(  

المطالبات قيد احتياطي 
  )٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨(  -  -  )٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨(  -  التسوية

  -----------------  -----------------   --------------   --------------  ------------------  
  )١٥٠٫٤٠٧٫٦٦٢(  -  -  )٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨(  )٦٤٫٥٧٩٫٠٦٤(  ي المطلوباتإجمال

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

  مخاطر السوق  )٣
  

لتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل قلب قيمة األدوات المالية نتيجة امخاطر تتتمثل مخاطر السوق في 
في السوق. تعمل الشركة على  المتداولةداة المالية بعينھا أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األوراق المالية متعلقة باأل

الحد من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خالل المراقبة المستمرة للتطورات في أسواق األسھم والسندات 
سوق األسھم والسندات، ويشمل ذلك  في تغيراتالوم الشركة بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على المحلية. باإلضافة إلى ذلك، تق

  إجراء تحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر بھا.
  
  مخاطر العمالت  أ) 

  

تلك المخاطر عمالت األجنبية وتنشأ مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف التتمثل مخاطر العمالت في 
  من األدوات المالية بالعمالت األجنبية. إن العملة الرسمية للشركة ھي الدرھم اإلماراتي. 

  
الدرھم اإلماراتي،  أمامسعر صرف الدوالر األمريكي  نظراً لثباتمحدود الدوالر األمريكي تعرض الشركة للمخاطر من عملة إن 

ترتيبات إعادة التأمين بالدوالر  تتم معظم ت األجنبية محدود إلى ذلك المدى، حيثة لمخاطر العمالوبالتالي فإن تعرض الشرك
  األمريكي. 

  
  مخاطر أسعار الفائدة ب) 

  

للتغيرات في  األداة المالية نتيجةالتدفقات النقدية المستقبلية من  األدوات المالية أو مخاطر تقلب قيمةفي تتمثل مخاطر أسعار الفائدة 
  . لدى السوقأسعار الفائدة 

  
كما  لدى مختلف البنوك التجارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.الثابتة ودائعھا ب يرتبط تعرض الشركة لمخاطر أسعار الفائدةإن 
ً  ٪٣٫٢٥إلى  ٪٠٫٧٥من  لودائع الثابتةعلى ا ، تراوحت أسعار الفائدة٢٠١٥ديسمبر  ٣١في   ٪٣٫٢٥إلى  ٪٠٫٧٥: ٢٠١٤( سنويا

  .سنوياً)



 ٢٧ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
    

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

  (تابع)المخاطر المالية   ب) 
  

  (تابع) مخاطر السوق  )٣
  

   األسھم سعارمخاطر أج) 
  

عادلة ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار السوق (باستثناء التغيرات الناتجة مخاطر تقلب القيمة الفي  أسعار األسھمتتمثل مخاطر 
عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت األجنبية)، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل متعلقة باألداة المالية بعينھا أو مصدر 

  في السوق.  المتداولةمماثلة األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات المالية ال
  

  الشركة. االستثمارية لدىة ظمحفالمن  بالموجودات المالية أسعار األسھمتعرض الشركة لمخاطر  يرتبط
  
  المخاطر التشغيلية  )٤
  

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

  مالية. خسارة قد يترتب عليھاتبعات قانونية أو تنظيمية أو 
  

باإلضافة  محكمخالل وضع نظام رقابي  رة تلك المخاطر منولكن يمكنھا إداال تتوقع الشركة القضاء على كافة المخاطر التشغيلية، 
  مراقبة ومواجھة المخاطر المحتملة.إلى 

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

ت التقييم إلخ. تتم مراقبة مخاطر األعمال مثل التغيرات في بيئة األعمال الصالحيات وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وإجراءا
  التقديرية.  الموازنةوالتغيرات التكنولوجية والتغيرات في مجال األعمال من خالل التخطيط االستراتيجي للشركة وإعداد 

  
  استخدام التقديرات واألحكام   ٥

    
قياس مخصصات عقود التأمين وتحديد  تتضمنالتقديرات  فير رئيسية لعدم اليقين إن مجاالت أعمال الشركة التي تنطوي على مصاد  

  القيم العادلة لألدوات المالية. 
    

  عدم اليقين  لتقدير حاالت المصادر الرئيسية
  

  قياس مخصصات عقود التأمين 
  

 إدراجتم ي. الحتساب عقود التأمين كةالمطبقة من قبل الشر المزيد من التفاصيل حول السياسة المحاسبية (أ) ٣اإليضاح  يتضمن
  . ٥ رقم في اإليضاح مطلوبات عقود التأمينفيما يتعلق باالفتراضات الرئيسية الموضوعة 

  
  تصنيف عقود التأمين

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

  
العقود التي تم بيعھا والتي تقوم الشركة بموجبھا بوضع أحكام حول مستوى مخاطر التأمين التي تم تحويلھا. ويتم تقييم  ھناك عدد من

االعتبار إمكانية وجود سيناريوھات ذات طبيعة تجارية تكون الشركة ملتزمة فيھا بدفع عين مستوى مخاطر التأمين من خالل األخذ ب
المبالغ مستحقة الدفع فيما لو لم يكن قد وقع الحدث  تتجاوزالتي  التعويضات تلكھذه التعويضات في  . تتمثلكبيرةافية تعويضات إض

القدرة على تحميل حامل العقد  فقدانالتعويضات وتكاليف التقييم وال تتضمن  التزاماتالمؤمن عليه. تتضمن ھذه المبالغ اإلضافية 
  الخدمات المستقبلية.    مصروفات

  



 ٢٨ 

   خيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.شركة رأس ال
    

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

   (تابع) عدم اليقين لتقدير حاالت المصادر الرئيسية
  

  مخصص المطالبات قيد التسوية سواء تم اإلبالغ عنھا أو لم يتم  
  

والناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود  عقودى حاملي الير المبالغ المستحقة إليتطلب من اإلدارة وضع أحكام ھامة عند تقد
حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وھامة  جوھريةعلى افتراضات  بالضرورة التأمين. ترتكز ھذه التقديرات

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

 التي تم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز المالي للمطلوباتالمتوقعة  النھائية التكلفةكل من وبصورة محددة، يجب وضع تقديرات ل
  المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز المالي. للمطالباتإجمالي التكلفة المتوقعة و
  

بتقدير  مطالبات التأمين عادةً  يقوم خبير تسويةوأحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة منفردة. تتطلب يتم تقدير المطالبات التي 
 مطالباتبمطالبات التعويض المتكبدة والممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتھا المتعلقة ب المتعلقة تعويضاتال

    عنھا.اإلبالغ ولم يتم  المتكبدة التعويض
  

  األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
  

 تتغير مصروفات االستھالكوف تقوم الشركة بتحديد األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات ومصروفات االستھالك ذات الصلة. س
  األعمار الفعلية عن األعمار المقدرة للموجودات. اختالفللسنة بصورة جوھرية في حال 

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

  للممتلكات والمعدات.
  

  انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة
  

ما إذا كانت م إن التحققتمل تحصيل كامل المبلغ. ذمم التأمين المدينة عندما يصبح من غير المحمن يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل 
تقييم الوضع االئتماني والسيولة لحاملي وثائق التأمين وشركات من الشركة يتطلب  المدينة قد تعرضت النخفاض القيمةذمم التأمين 

 ةيتم االعتراف بأيقانونية. الشؤون القسم والمالحظات الواردة من ترداد السابقة التأمين وشركات إعادة التأمين، ومعدالت االس
بين المبالغ  اتيتم االعتراف بالفروقتنشأ بين القيم المتوقع تحصيلھا والقيم الدفترية كمصروفات ضمن األرباح أو الخسائر.  اتفروق

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

  
  المشكوك في تحصيلھا. األرصدةبيان تفاصيل مخصص  ٣-١٢تم في اإليضاح ي

  
  اختبار كفاية المطلوبات

  
أجل ضمان كفاية مطلوبات عقود التأمين. تستفيد الشركة  إجراء اختبارات كفاية المطلوبات من ماليالمركز البيان ل تاريخفي كل يتم 

لتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية وإدارة المطالبات والمصروفات اإلدارية باإلضافة إلى إيرادات الموضوعة ل تقديراتالمن أفضل 
األرباح أو  فوراً علىم تحميل أي عجز االستثمار من الموجودات التي تغطي مثل تلك المطلوبات، عند تقييم كفاية المطلوبات. يت

  الخسائر.



 ٢٩ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥

  
  األحكام المحاسبية الھامة

  
  تصنيف االستثمارات

  
، أو تسجيله بالقيمة حتى تاريخ االستحقاقار محتفظ به تصنيفه كاستثم يجبعند االستحواذ على استثمار ما، تقرر اإلدارة ما إذا كان 

  استثمار متاح للبيع.كالعادلة من خالل األرباح أو الخسائر، أو 
  

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم 
إذا كان التعديل ت إذا كانت التعديل يؤثر فقط على ھذه الفترة، أو في الفترة التي تم فيھا التعديل والفترات المستقبلية فيھا تعديل التقديرا
  المستقبلية.الفترات الحالية و ةيؤثر على الفتر

  
ا كان الغرض األساسي من بتصنيف االستثمارات على أنھا استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، إذ الشركةتقوم 

  االستحواذ عليھا تحقيق أرباح قصيرة األجل.
  

في على كيفية مراقبة اإلدارة ألداء ھذه االستثمارات.  يتوقفإن تصنيف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
، ويتم اإلفصاح عن بسھولة ا قيم عادلة موثوقةلمتاجرة، وتتوفر لھا لغرض تصنيفھا على أنھا استثمارات محتفظ بھا حالة عدم

ن التغيرات في القيم العادلة كجزء من بيان األرباح أو الخسائر في حسابات اإلدارة، يتم تصنيفھا على أنھا استثمارات بالقيمة العادلة م
  خالل األرباح أو الخسائر.

  
  استثمارات متاحة للبيع.كيتم تصنيف كافة االستثمارات األخرى 

  
  نخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيعا

  
في القيمة العادلة  مطولأو  حادانخفاض  في حالة حدوثالقيمة  في تعرضت النخفاض قدتعتبر الشركة أن االستثمارات المتاحة للبيع 

 تحديد ما ھول امةيتطلب وضع أحكام ھ. ةقيمال في نخفاضتعرضھا اللى ألدنى من تكلفتھا، أو عندما تتوافر أدله موضوعية أخرى ع
  ".المطولنخفاض اال" وأ "الحاداالنخفاض "
   



 ٣٠ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  والمطلوبات المالية التصنيف المحاسبي للموجودات  ٦
  

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

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ي ف

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر
االستثمارات 
  المتاحة للبيع

  
  فة ـــتكلـــال
  طفأة ـــــالم

  إجمالي القيمة 
  الدفترية 

   درھم   درھم   درھم   درھم  
          الموجودات المالية

  ١٨١٫٢٦٤٫٦٠٦  ١٨١٫٢٦٤٫٦٠٦  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ٣٨٫٤٨٩٫٣٠٧  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٠٫٨١٦٫٥٨٠  ٣٫٩٦٥٫٥٢٧  األوراق المالية االستثمارية 
  المطالبات قيد منحصة شركة إعادة التأمين 

  ٨٣٫٦٨٧٫٢٩٧  ٨٣٫٦٨٧٫٢٩٧  -  -  التسوية  
  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  الودائع القانونية

  ٢٤٦٫٧٥٠٫١٣٨  ٢٤٦٫٧٥٠٫١٣٨  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  -------- ------  ------- --------   -----------------  -------- ---------  
  ٥٦٠٫١٩١٫٣٤٩  ٥٢٥٫٤٠٩٫٢٤١  ٣٠٫٨١٦٫٥٨٠  ٣٫٩٦٥٫٥٢٧  
  ========  =========  ==========  ==========  
       

          المطلوبات المالية
  ٨٦٫٩٧٣٫٨٨٨  ٨٦٫٩٧٣٫٨٨٨  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  ١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨  ١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨  -  -  طالبات قيد التسويةالم
  -----------  -----------  -- ------------- --  -----------------  
  -  -  ٢٢٠٫٢٠٤٫٠٣٦  ٢٢٠٫٢٠٤٫٠٣٦  
  ======  ======  =========   ==========  
  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر
االستثمارات 

  حة للبيعالمتا

  
  الـــتكلـــفة 
  المـــــطفأة 

  إجمالي القيمة 
  الدفترية 

  درھم   درھم   درھم درھم 
          الموجودات المالية

  ١٨٥٫٧٣٠٫٠٦٤  ١٨٥٫٧٣٠٫٠٦٤  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ٥٤٫٩٦٠٫٦٧٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  األوراق المالية االستثمارية 
  المطالبات قيد منحصة شركة إعادة التأمين 

  ٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩  ٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩  -  -  التسوية  
  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ - -  الودائع القانونية

  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  ---------- ---  ------- -------  ----------------   ----------------  
  ٤٨٠٫٦٩٥٫٣٠٨  ٤٢٩٫٤٤١٫٨٣٨  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  
  =======  ========  =========  =========  
          

          المطلوبات المالية
  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٤  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٤  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  -  -  المطالبات قيد التسوية
   ---------  ---------   ----------------   ----------------  
  -  -  ١٥٠٫٤٠٧٫٦٦٢  ١٥٠٫٤٠٧٫٦٦٢  
  =====  =====  =========  =========  

      

  القيمة العادلة لألدوات المالية   ٧
  

في أسواق نشطة على أسعار السوق المدرجة أو عروض األسعار  المتداولةترتكز القيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية 
  بتحديد القيم العادلة باستخدام أساليب تقييم أخرى. الشركةطاء. فيما يتعلق باألدوات المالية األخرى، تقوم المقدمة من الوس

  
، تكون القيمة العادلة أقل وتنطوي أسعارھا على درجة متدنية من الشفافيةبصورة نادرة  المتداولةفيما يتعلق باألدوات المالية 

حكام التي تستند إلى السيولة والتركز وعدم اليقين من عوامل السوق وافتراضات التسعير موضوعية وتتطلب درجات متفاوتة من األ
  ومخاطر أخرى تؤثر على األداة المحددة. 



 ٣١ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

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

  
ام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في تحديد تقوم الشركة بقياس القيم العادلة باستخد

  القياسات. 
  

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

أي كاألسعار) أو بصورة التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة ( ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 
من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق  مشتقةغير مباشرة (أي 

ى تكون نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخر
 فيھا جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

  
: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على مدخالت ال ٣المستوى 

ر ھام على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثي
بين  الفروقاتبناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار 

 األدوات.
  

نقدي المخصوم والمقارنة مع أدوات مماثلة توجد لھا أسعار سوقية تتضمن أساليب التقييم صافي القيمة الحالية ونماذج التدفق ال
ملحوظة. تشتمل االفتراضات والمدخالت المستخدمة في أساليب التقييم على أسعار الفائدة المعيارية التي ال تنطوي على مخاطر 

أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار وفروق االئتمان وعوامل أخرى ُتستخدم في تقدير معدالت الخصم وأسعار السندات واألسھم و
  ومؤشرات أسعار األسھم والتقلبات المتوقعة في األسعار والربط بينھا. 

  
إن الھدف من أساليب التقييم ھو الوصول إلى قياس القيمة العادلة الذي يوضح المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع األصل أو دفعه 

  مشاركين في السوق في تاريخ القياس.لتحويل االلتزام بموجب معاملة نظامية بين 
  
  المطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة  النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات/  أ)

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

  دلة التي يتم في تصنيف قياسات القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بھا في بيان المركز المالي.العا
          

  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 
  درھم  درھم  درھم  درھم  

          الموجودات المالية
  ٣٫٩٦٥٫٥٢٧  -  -  ٣٫٩٦٥٫٥٢٧  سائرالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخ

  ٣٠٫٨١٦٫٥٨٠  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  -  ١٨٫٣١٦٫٥٨٠  األوراق المالية المتاحة للبيع
   --------------- -   ----------  ----------- ----  ---------------  
  ٣٤٫٧٨٢٫١٠٧  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  -  ٢٢٫٢٨٢٫١٠٧  
  =========  ======  ========  =========  

          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في كما 
          

          الموجودات المالية
  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  -  -  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

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

  



 ٣٢ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٧
  

  األدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة   ب)
  

لة ويحللھا حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العاد
  تصنيف قياسات القيمة العادلة.  من خاللهيتم  الذيالعادلة 

  

          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في 

  
  

  ١المستوى 
  

  ٢المستوى 
  

  ٣المستوى 
  إجمالي 

  القيمة العادلة
  إجمالي 

  القيمة الدفترية 
            الموجودات المالية
  ٢٤٦٫٧٥٠٫١٣٨  ٢٤٦٫٧٥٠٫١٣٨  -  ٢٤٦٫٧٥٠٫١٣٨  -  مصرفيةالنقد واألرصدة ال

    ذمم التأمين المدينة والذمم 
  ١٧٩٫٠٥٩٫٦٩٢  ١٧٩٫٠٥٩٫٦٩٢  -  ١٧٩٫٠٥٩٫٦٩٢  -  المدينة األخرى  

  حصة شركة إعادة التأمين   
  من المطالبات قيد التسوية  

  
-  ٨٣٫٦٨٧٫٢٩٧  

  
-  ٨٣٫٦٨٧٫٢٩٧  ٨٣٫٦٨٧٫٢٩٧  

ھا الموجودات المالية المحتفظ ب
  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٨٣٩٫٥٠٠ - ٣٫٨٣٩٫٥٠٠ -  حتى تاريخ االستحقاق

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ - ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠ -  الودائع القانونية
  ٥٫٨٣٧٫١٨٢  ١٦٫١٥٠٫٠٠٠  ١٦٫١٥٠٫٠٠٠  -  -  العقارات االستثمارية

   ----------    -----------------   ---------------    -----------------    ---------------- -   
  -  ٥٢٩٫٠٤١٫٥٠٩  ٥٣٩٫٤٨٦٫٦٢٧  ١٦٫١٥٠٫٠٠٠  ٥٢٣٫٣٣٦٫٦٢٧  
  ======  ==========  ========  ==========  ==========  

            المطلوبات المالية
ذمم التأمين الدائنة والذمم 

  ٨٦٫٩٧٣٫٨٨٨  ٨٦٫٩٧٣٫٨٨٨  -  ٨٦٫٩٧٣٫٨٨٨  -  الدائنة األخرى
  ١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨  ١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨  -  ١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨  -  المطالبات قيد التسوية

  --- ------    -----------------    ----------    -----------------    -----------------   
  - ٢٢٠٫٢٠٤٫٠٣٦  ٢٢٠٫٢٠٤٫٠٣٦ - ٢٢٠٫٢٠٤٫٠٣٦  
  ===== ========= ======  =========  ==========  

  

          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في 
            

            الموجودات المالية
  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  -  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  -  رصدة المصرفيةالنقد واأل

ذمم التأمين المدينة والذمم 
  ١٨٣٫٥٩٧٫٤٤٩  ١٨٣٫٥٩٧٫٤٤٩  -  ١٨٣٫٥٩٧٫٤٤٩  -  المدينة األخرى

  حصة شركة إعادة التأمين   
  من المطالبات قيد التسوية  

  
-  ٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩  

  
-  ٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩  ٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩  

بھا  الموجودات المالية المحتفظ
  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٨٣٩٫٥٠٠  -  ٣٫٨٣٩٫٥٠٠  -  حتى تاريخ االستحقاق

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  الودائع القانونية
  ٦٫٠٣١٫٩٤٧  ١٦٫١٥٠٫٠٠٠  ١٦٫١٥٠٫٠٠٠  -  -  العقارات االستثمارية

   ---------    ----------------   - -------------   -- --------------   -- --------------   
  -  ٤٣٣٫٣٤١٫١٧٠  ٤٤٣٫٥٩١٫٥٢٣  ١٦٫١٥٠٫٠٠٠  ٤٢٧٫٤٤١٫٥٢٣  
  =====  =========  ========  =========  =========  

            المطلوبات المالية
ذمم التأمين الدائنة والذمم 

  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٤  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٤  -  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٤  -  الدائنة األخرى
  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  -  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  -  المطالبات قيد التسوية

  -- -------   ---- ------------   --- -----   ---- ------------   ---- ------------   
  -  ١٥٠٫٤٠٧٫٦٦٢  ١٥٠٫٤٠٧٫٦٦٢  -  ١٥٠٫٤٠٧٫٦٦٢  
  =====  =========  =====  =========  =========  

  

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

  
  

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

  التقرير.  



 ٣٣ 

   شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
  

  (تابع)إيضاحات 
 

  الممتلكات والمعدات  ٨

  
  أثاث

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

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

  ١٫٢٤٢٫٤٤٠  ٢٦٦٫٩٥٢  ٩٥٫١٥٠  ١٨٧٫٨٧٨  ٦٩٢٫٤٦٠  اإلضافات 
  -  -  -  -  -  التحويالت

  )٥٨٫٠١٣(  -  )٤٩٫٠٠٠(  -  )٩٫٠١٣(  االستبعادات/ المشطوبات
  --- ----------  -----------  -----------  --- ----------  ----- --------  

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

  ٧٫٠٤٢٫٣٧٢  ٢٫١٦٣٫٩٩٦  ٩٨٥٫٦٤٩  ٦٤٥٫٨٧٣  ٣٫٢٤٦٫٨٥٤  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ١٫٧٤٤٫٥١٣  ٢٢٧٫٤٧٨  ٤٦١٫٨١٥  ١٠٨٫٢٣٨  ٩٤٦٫٩٨٢  اإلضافات 
  -  -  -  -  -  التحويالت

  )٦٧٠٫٣٨١(  -  )٥٨٨٫٠٠٠(  -  )٨٢٫٣٨١(  االستبعادات/ المشطوبات
   ---------- ----  -------- ----   ------------   -------------  ----------- --  

  ٨٫١١٦٫٥٠٤  ٢٫٣٩١٫٤٧٤  ٨٥٩٫٤٦٤  ٧٥٤٫١١١  ٤٫١١١٫٤٥٥  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ----------- ---  ------ ------   ------------   -------------  --------- ----  
            

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

  ٩٢١٫٢٤٠  ٢٦٢٫٦٩٥  ١١٥٫٣٩٠  ٩٨٫٨٩٧  ٤٤٤٫٢٥٨  المحمل على السنة  
  -  -  -  -  -  التحويالت

  )٥٧٫٤٣٧(  -  )٤٩٫٠٠٠(  -  )٨٫٤٣٧(  االستبعادات على
 ------------- ----------- -----------  ------- ------  --------- ----  

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

  ٤٫٣٠٣٫٦٩٢  ١٫٤٢٢٫٣٣١  ٦٨٥٫٨٩١  ٣٠٩٫١٠٦  ١٫٨٨٦٫٣٦٤  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ١٫٢٤١٫٧٥٨  ٣١٤٫٩٢٥  ١٦٢٫٩٩٤  ١٣٤٫٥٩٠  ٦٢٩٫٢٤٩  المحمل على السنة  

  -  - - - -  التحويالت
  )٥٧٨٫١٥٦(  -  )٤٩٥٫٧٧٥(  -  )٨٢٫٣٨١(  االستبعادات على

  ------ --------  -----------   ------------  ------- ------  ----- --------  
  ٤٫٩٦٧٫٢٩٤  ١٫٧٣٧٫٢٥٦  ٣٥٣٫١١٠  ٤٤٣٫٦٩٦  ٢٫٤٣٣٫٢٣٢  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

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

            القيم الدفترية
            

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

  ٣٫١٤٩٫٢١٠  ٦٥٤٫٢١٨  ٥٠٦٫٣٥٤  ٣١٠٫٤١٥  ١٫٦٧٨٫٢٢٣  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ========  ======  ======  ======  ========  

  



 ٣٤ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  العقارات االستثمارية  ٩
  اإلجمالي  المباني  يضااألر  
  درھم   درھم   درھم  

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

  )١٫٣٦٧٫٦٦٦(  )١٫٣٦٧٫٦٦٦(  -  المحذوفات 
  -------- -----  ---- --------- -   --------------  

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

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

  -  -  -  المحذوفات 
   --------------  ---- ----------   --------------  

  ٨٫٨٣٢٫٥٦٤  ٥٫٣٣٢٫٥٦٤  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
   --------------   --------------   --------------  
        

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

  ٢٤٩٫٤٧٢  ٢٤٩٫٤٧٢  -  لسنة  لالمحمل 
  )٧٢٫٨٩٢(  )٧٢٫٨٩٢(  -  المحذوفات 

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

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

  ٢٫٨٠٠٫٦١٧  ٢٫٨٠٠٫٦١٧  -  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ١٩٤٫٧٦٥  ١٩٤٫٧٦٥ -  لسنة  لالمحمل 

  -  -  -  المحذوفات 
   --------------   --------------   --------------  

  ٢٫٩٩٥٫٣٨٢  ٢٫٩٩٥٫٣٨٢  -  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
   --------------   --------------   --------------  
        

       القيم الدفترية
        

  ٦٫٠٣١٫٩٤٧  ٢٫٥٣١٫٩٤٧  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٤ رديسمب ٣١في 
  ========  ========  ========  

  ٥٫٨٣٧٫١٨٢  ٢٫٣٣٧٫١٨٢  ٣٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ========  ========  ========  
  

  تقع العقارات االستثمارية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
  

ً للقيمة التي تم ٨٫٢، بلغت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في  ا من قبل شركة تحديدھ مليون درھم وفقا
معامالت التقييم التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في تقييم مستقلة تتمتع بمؤھالت مھنية مناسبة ولديھا خبرة في 

  مليون درھم). ١٦٫٢: ٢٠١٤( لتقييمالخاضعة لنفس موقع العقارات 
  

  لقة بھذه العقارات:فيما يلي إيرادات اإليجار والمصروفات التشغيلية المتع
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٢٣٤٫٦٨٧  ١٠٨٫١٨٨  إيرادات اإليجار
  )٤٨٫٦٩١(  -  المصروفات التشغيلية

  -----------  -----------  
  ١٨٥٫٩٩٦  ١٠٨٫١٨٨  اإليرادات من العقارات االستثمارية

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



 ٣٥ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)ت إيضاحا
  

 غير الملموسة الموجودات   ١٠
  اإلجمالي   برامج كمبيوتر   
  درھم   درھم   
      

      التكلفة
  -  -  ٢٠١٥يناير  ١في 

  ٦٫٥٥٧٫٦٢٦  ٦٫٥٥٧٫٦٢٦  إضافات 
   ---------- ---  ----- --------  

  ٦٫٥٥٧٫٦٢٦  ٦٫٥٥٧٫٦٢٦   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  =======  ========  
      

      االستھالك 
  -  -  ٢٠١٥ناير ي ١في 

  ١٧٦٫٣٣١  ١٧٦٫٣٣١  المحمل للسنة 
  ----------  ----------  

  ١٧٦٫٣٣١  ١٧٦٫٣٣١   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  ======  ======  
      

      القيم الدفترية 
      

  ٦٫٣٨١٫٢٩٥  ٦٫٣٨١٫٢٩٥   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  =======  ========  

  
 األوراق المالية االستثمارية  ١١

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   م درھ  
     

  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  ٣٫٩٦٥٫٥٢٧  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٣٠٫٨١٦٫٥٨٠  األوراق المالية المتاحة للبيع

  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  حتى تاريخ االستحقاق الموجودات المالية المحتفظ بھا 
  --------------- -  ---------------  

  ٥٤٫٩٦٠٫٦٧٠  ٣٨٫٤٨٩٫٣٠٧  ديسمبر ٣١في 
 =========  =========  
  

  : ال شيء). ٢٠١٤( ٢٠١٥لم تقم الشركة بشراء أو االستثمار في أسھم شركات أخرى في 
  

 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١-١١
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  ٣٫٩٦٥٫٥٢٧  داخل اإلمارات العربية المتحدة –االستثمار في الصناديق 
  ------------ --   -------------  

  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  ٣٫٩٦٥٫٥٢٧  ديسمبر ٣١في 
  ========  =======  
  

  ألرباح أو الخسائر ضمن ھذه الفئة عند االعتراف المبدئي. تم تحديد االستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ا
 
  
  



 ٣٦ 

  أس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. شركة ر
  

  (تابع)إيضاحات 
  

 (تابع) األوراق المالية االستثمارية  ١١
  

  األوراق المالية المتاحة للبيع   ٢-١١
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٣٠٫٨١٦٫٥٨٠  داخل اإلمارات العربية المتحدة  –أسھم الملكية 
  ------------- --   --------------  
  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٣٠٫٨١٦٫٥٨٠  
  =========  ========  

  
  الستحقاقالموجودات المالية المحتفظ بھا حتى تاريخ ا  ٣-١١

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  داخل اإلمارات العربية المتحدة  –استثمارات ذات إيرادات ثابتة 
  ------------ --   --------------  

  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  مبرديس ٣١في 
  ========  ========  

  
  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  ١٢

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ١٤٨٫٥٢٢٫٠٠٥  ١٣٨٫٨٦٣٫٤٣٨  )٢-١٢و ١-١٢المدينة (راجع اإليضاحين التأمين أقساط 
  ١٣٫٩١٤٫٢٧٣  ٩٫٤٢٧٫٢٨٩  شركات إعادة التأمين
  ٣٫٤٩١٫٦٠٠  ٣٫١٦٥٫٨١٧  ينعمالء ووسطاء التأم

  ٣١٫٢٤٩٫١٧٥  ٢٣٫٢٧٧٫٥٥٣  )٢٣المستحق من أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح 
  ١٫٨٣٢٫٩٦٦  ١٫٨٥٨٫٣٥٤  فوائد مستحقة وإيرادات أخرى

 ً   ٢٫١٣٢٫٦١٥  ٢٫٢٠٤٫٩١٤  سلفيات ومدفوعات مقدما
  ٣٫٤٥٢٫٤٣٠  ١٣٫٠١٢٫٥١٩  ذمم مدينة أخرى

   ----------------   ----------------  
 ٢٠٤٫٥٩٥٫٠٦٤  ١٩١٫٨٠٩٫٨٨٤  

  )١٨٫٨٦٥٫٠٠٠(  )١٠٫٥٤٥٫٢٧٨(  )٣-١٢ناقصاً: مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا (راجع إيضاح
  -----------------   ----------------  

  ١٨٥٫٧٣٠٫٠٦٤  ١٨١٫٢٦٤٫٦٠٦  ديسمبر ٣١في 
  ==========  =========  
  

ھذا  م تحويلت، ٢٠١٤خالل . ٢٠١٢منذ  تإيسترن سكاي جمن مستحق  مليون درھم ١٧٫٧ المدينة مبلغ التأمين أقساط تضمنت  ١-١٢
ً  ٪٥٫٥فائدة بمعدل عليه يترتب وقرض ال يخضع لضمان  إلى المبلغ اعتباراً  قسط ٣٧ أقساط متساوية عددھا ويتم سداده على سنويا
مليون  ٨مخصص للدين المشكوك في تحصيله بمبلغ منھجية تتسم بالحذر وقامت بتكوين اتبعت إدارة الشركة . ٢٠١٤أبريل  ٢٠من 
، ونظراً لعدم تحصيل األقساط المستحقة من القرض، ٢٠١٥مقابل المبلغ المستحق من القرض الغير خاضع لضمان. خالل  درھم

سكاي إيسترن مليون درھم وبذلك بلغ إجمالي مخصص الدين المشكوك في تحصيله من  ٢قامت اإلدارة بتكوين مخصص آخر بمبلغ 
، وفي ضوء الشكوك التي تحيط بتحصيل ھذا المبلغ المستحق، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درھم. كما في السنة المنتھية في  ١٠ تج

     مليون درھم.   ١٧٫٧قررت إدارة الشركة اعتبار ھذا المبلغ دين معدوم وقامت بشطب الدين بالكامل البالغ 
  
مليون  ٥٦، يتم إدراج مبلغ ٢٠١٥ديسمبر  ٣١داد أقساط التأمين على دفعات. كما في تعرض الشركة على بعض كبار عمالئھا س  ٢-١٢

 ٣١مليون درھم) من إجمالي أقساط التأمين ضمن الذمم المدينة، إال أن ھذه الذمم المدينة مستحقة بعد  ٦٤: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١درھم (
  العمالء.     وفقاً شروط السداد التعاقدي المتفق عليھا مع ھؤالء  ٢٠١٥ديسمبر 

  
  
  
  
  
  



 ٣٧ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  ١٢
  

  مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا  ٣-١٢
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٧٫١٦٥٫٠٠٠  ١٨٫٨٦٥٫٠٠٠  يناير ١الرصيد في 
  ١١٫٧٠٠٫٠٠٠  ٩٫٣٥٩٫١٧٣   لسنةخالل ا المحمل

  -  )١٧٫٦٧٨٫٨٩٥(  المشطوب خالل السنة 
  -------------- ---  - -------------  

  ١٨٫٨٦٥٫٠٠٠  ١٠٫٥٤٥٫٢٧٨  ديسمبر ٣١في 
  =========  ========  

  

  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى.أعمار تحليل ) فيما يتعلق ب١(ب) ( ٤راجع اإليضاح 
  

  واألرصدة المصرفية (داخل اإلمارات العربية المتحدة)  النقد  ١٣
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ١١٩٫٦٦١  ١١٨٫٧٩٤  النقد في الصندوق 
  ٢٣٫٧٩٢٫٣١٣  ٥٧٫٩٤٩٫٠٥٦  النقد لدى البنك 
  ١٥١٫٨٩١٫٩٤١  ١٨٨٫٦٨٢٫٢٨٨  الودائع الثابتة

  -------- ----------   ----------------  
  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  ٢٤٦٫٧٥٠٫١٣٨  

  )٩٢٫١٦١٫٢٠٣(  )١٢٧٫٥٤٩٫٧٩٩(  ودائع ذات فترات استحقاق تزيد عن ثالثة أشھرناقصاً: 
  )٣٠٠٫٠٠٠(  )٣٠٠٫٠٠٠(  ثابتة مرھونة ودائعناقصاً: 

  --------------- --  ------- --------  
  ٨٣٫٣٤٢٫٧١٢  ١١٨٫٩٠٠٫٣٣٩  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 

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

  عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين مطلوبات  ١٤
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   

      مطلوبات عقود التأمين
  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  ١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا

  ٤٫٢٩١٫٤٣٠  ٢٥٫٥٤٣٫٧٤٤  المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا
  ١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٣  ١٧٤٫٨٨٩٫٦٨٧  األقساط غير المكتسبة

  -----------------   ----------------  
  ٢٢٩٫٤٢٥٫٦١١  ٣٣٣٫٦٦٣٫٥٧٩  مطلوبات عقود التأمين

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

  )٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩(  )٨٣٫٦٨٧٫٢٩٧(  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا
  )٢٫٧١٠٫٠٣٣(  )١١٫٠٤٣٫٧٤٣(  ة ولم يتم اإلبالغ عنھاالمطالبات المتكبد

  )٣١٫٨٤٠٫٨١٦(  )٤٥٫٤٥٧٫٦٦٩(  أقساط إعادة التأمين المؤجلة
  -  )١٣٫٣٢٩٫٢٧٥(  تكلفة االستحواذ المؤجلة 

  -  )١٢٫٠٥٠٫٥٧٦(  احتياطي دفعات التأمين الصحي الثابتة 
  --------- ----------  -----------------  

  )٨٨٫٧٥١٫٥٠٨(  )١٦٥٫٥٦٨٫٥٦٠(  عقود إعادة التأمين منلتأمين إجمالي حصة شركات ا
   -------------------  -----------------  
      صافيال

  ٣١٫٦٢٧٫٩٣٩  ٤٩٫٥٤٢٫٨٥١  المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم تتم تسويتھا
  ١٫٥٨١٫٣٩٧  ١٤٫٥٠٠٫٠٠١  المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا

  ١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٧  ١٢٩٫٤٣٢٫٠١٨  سبةاألقساط غير المكت
  -  )١٣٫٣٢٩٫٢٧٥(  تكلفة االستحواذ

  -  )١٢٫٠٥٠٫٥٧٦(  احتياطي دفعات التأمين الصحي الثابتة 
  -----------------   ----------------  
  ١٤٠٫٦٧٤٫١٠٣  ١٦٨٫٠٩٥٫٠١٩  
  ==========  =========  



 ٣٨ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١٤
  

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

  معاد بيانھا                                  
                                   ٢٠١٤                                  ٢٠١٥  
  -------------------- -------------------------------- --------------     ----------------------------------- -------------------------  
  صافيال  إعادة التأمين  اإلجمالي    صافيال إعادة التأمين اإلجمالي  
  درھم  درھم  درھم    درھم  درھم  درھم  

                المطالبات
  ٤٠٫٥٥٢٫١٥٧  )٥١٫٥٩٠٫١٦٥(  ٩٢٫١٤٢٫٣٢٢    ٣١٫٦٢٧٫٩٣٩  )٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩(  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  تم اإلخطار بھا لبات مطا

  ٤٫١٣٧٫٧٢٣  )٢٫٥٧٩٫٥٠٨(  ٦٫٧١٧٫٢٣١    ١٫٥٨١٫٣٩٧  )٢٫٧١٠٫٠٣٣(  ٤٫٢٩١٫٤٣٠  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا
   ----------------  ------------------   ----------------    ------ ----------   -----------------  ---------------  

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

  )١١٣٫٨٥٧٫٠٦١(  ٤٤٫٥٤٥٫٢٠٨  )١٥٨٫٤٠٢٫٢٦٩(    )١٤٩٫٦٩١٫٥٨٨(  ٣٣٫٣٢٨٫١٧٧  )١٨٣٫٠١٩٫٧٦٥(  مطالبات تمت تسويتھا خالل السنة
  ١٠٢٫٣٧٦٫٥١٧  )٤٧٫٢٨٦٫٢٢٧(  ١٤٩٫٦٦٢٫٧٤٤    ١٨٠٫٥٢٥٫١٠٤  )٧١٫١٤٨٫٥٢٥(  ٢٥١٫٦٧٣٫٦٢٩  المطلوباتالزيادة في 

  - ----------------  ---- --------------   ----------------    ---------------   -----------------  ---------------  
  ٣٣٫٢٠٩٫٣٣٦  )٥٦٫٩١٠٫٦٩٢(  ٩٠٫١٢٠٫٠٢٨    ٦٤٫٠٤٢٫٨٥٢  )٩٤٫٧٣١٫٠٤٠(  ١٥٨٫٧٧٣٫٨٩٢  اإلجمالي في نھاية السنة

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

  ٣١٫٦٢٧٫٩٣٩  )٥٤٫٢٠٠٫٦٥٩(  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨    ٤٩٫٥٤٢٫٨٥١  )٨٣٫٦٨٧٫٢٩٧(  ١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨  تم اإلخطار بھامطالبات 
  ١٫٥٨١٫٣٩٧  )٢٫٧١٠٫٠٣٣(  ٤٫٢٩١٫٤٣٠   ١٤٫٥٠٠٫٠٠١ )١١٫٠٤٣٫٧٤٣( ٢٥٫٥٤٣٫٧٤٤  مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا

   ----------------  ------------------   ----------------    ---- ----------  --------------- --  ---- -----------  
  ٣٣٫٢٠٩٫٣٣٦  )٥٦٫٩١٠٫٦٩٢(  ٩٠٫١٢٠٫٠٢٨    ٦٤٫٠٤٢٫٨٥٢  )٩٤٫٧٣١٫٠٤٠(  ١٥٨٫٧٧٣٫٨٩٢  اإلجمالي في نھاية السنة

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

                األقساط غير المكتسبة
  ٦٨٫٠٤١٫٧٥٧  )٢٦٫٣٠٦٫٥٥٢(  ٩٤٫٣٤٨٫٣٠٩    ١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٧  )٣١٫٨٤٠٫٨١٦(  ١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٣  اإلجمالي في بداية السنة

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

  ١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٧  )٣١٫٨٤٠٫٨١٦(  ١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٣    ١٢٩٫٤٣٢٫٠١٨  )٤٥٫٤٥٧٫٦٦٩(  ١٧٤٫٨٨٩٫٦٨٧  الزيادة خالل السنة
  )٦٨٫٠٤١٫٧٥٧(  ٢٦٫٣٠٦٫٥٥٢  )٩٤٫٣٤٨٫٣٠٩(   )١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٧( ٣١٫٨٤٠٫٨١٦ )١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٣(  المحرر خالل السنة

   ------------------  ---- --------------   ---------------- ---     ----------------   -----------------   --------------- -  
  ٣٩٫٤٢٣٫٠١٠  )٥٫٥٣٤٫٢٦٤(  ٤٤٫٩٥٧٫٢٧٤    ٢١٫٩٦٧٫٢٥١  )١٣٫٦١٦٫٨٥٣(  ٣٥٫٥٨٤٫١٠٤  خالل السنة التغيرصافي 

   --------------- - -  ---- --------------  --- -------------     ----------------   -----------------  ---------------  
  ١٠٧٫٤٦٤٫٧٦٧  )٣١٫٨٤٠٫٨١٦(  ١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٣    ١٢٩٫٤٣٢٫٠١٨  )٤٥٫٤٥٧٫٦٦٩(  ١٧٤٫٨٨٩٫٦٨٧  اإلجمالي في نھاية السنة

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



 ٣٩ 

  ة للتأمين ش.م.ع. شركة رأس الخيمة الوطني
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى  ١٥
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
     

  ٥٫٧٢٩٫٩٢٠  ٧٫١١٨٫٦٢٤  دائنون 
  ٣٠٫٦٩٠٫٤٣٤  ٤٨٫٣٧١٫٣٤٢  شركات إعادة التأمين

  ٣٨٩٫٠٦٠  ٧١٥٫٣٥٤  )٢٣المستحق إلى أطراف ذات عالقة (راجع إيضاح 
  ٧٫٧٨٥٫٩٥٠  ١٠٫١١١٫٦٠٩  ةمصروفات مستحق

  ٣٫٠٥٥٫٧٧٥  ٢٫٣٧٥٫٦٣٨  تعويضات الموظفين
  ١١٫٣٨٨٫٤١١  ١٣٫٨٩٦٫٤٢٤  عموالت مستحقة الدفع
  ٥٫٥٣٩٫٥١٤  ٤٫٣٨٤٫٨٩٧  أرصدة دائنة أخرى

   ----------------   --------------  
  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٤  ٨٦٫٩٧٣٫٨٨٨  ديسمبر ٣١في 

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

  الخدمة للموظفين مخصص تعويضات نھاية  ١٦
  

   فيما يلي الحركات في صافي االلتزام:  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٣٫٤٣٨٫٤٥١  ٣٫٩٩٧٫٨٠٧  الرصيد في بداية السنة
  ١٫٠٨٥٫٨٩٢  ٤٣٢٫٤٢٩  المبالغ المحملة خالل السنة
  )٥٢٦٫٥٣٦(  )٩٨٦٫٤١٥(  المبالغ المدفوعة خالل السنة

  ------- -------   -------------  
  ٣٫٩٩٧٫٨٠٧  ٣٫٤٤٣٫٨٢١  رصيد في نھاية السنةال

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

  
  درھم للسھم الواحد. ١سھم بقيمة  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠تتألف أسھم رأسمال الشركة المصدرة والمدفوعة بالكامل من   

  
                  ٢٠١٤                ٢٠١٥  
  ----------------------- ---------------  --------------------------------------  
  درھم  عدد األسھم  درھم  عدد األسھم  
          

  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ديسمبر ٣١في 
  =========  =========   =========  =========  

    
من صافي أرباحھا  ٪١٠تحويل الشركة  يتعين على، ٢٠١٥لسنة  )٢(المتحدة رقم  قانون الشركات االتحادي لدولة اإلمارات العربيةلوفقاً   

كما يجوز أيضاً وفقاً للنظام من رأسمال الشركة.  ٪٥٠السنوية، إن وجدت، إلى االحتياطي القانوني حتى يصبح ھذا االحتياطي مساوياً لـ
من قبل الجمعية  ھذا التحويل إلى أن يتم إيقاف العامى االحتياطي ، إلإن وجدتمن صافي األرباح السنوية،  ٪١٠تحويل  األساسي للشركة

على  بناءً  العاديةألغراض تحددھا الجمعية العمومية  العامستخدم االحتياطي بناًء على اقتراح مجلس اإلدارة. يمكن أن يُ  العاديةالعمومية 
  مليون درھم). ٣٫٨: ٢٠١٤االحتياطي القانوني ( مليون درھم إلى ٢٫٣خالل السنة، تم تحويل مبلغ  توصيات مجلس اإلدارة.

  
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات  المصنفةيتألف احتياطي القيمة العادلة من صافي التغير المتراكم في القيمة العادلة للموجودات المالية   

   الشاملة األخرى.
  

  توزيعات األرباح النقدية المقترحة  ١٨
  

   .)مليون درھم ١١ بلغت ٪١٠: توزيعات أرباح نقدية بواقع ٢٠١٤( ٢٠١٥دارة توزيعات أرباح لسنة أعضاء مجلس اإل لم يقترح  



 ٤٠ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة  ١٩
  

ً لتفسير وزارة االقتصاد والتخطيط للمادة رقم    ، اقترح أعضاء مجلس اإلدارة ١٩٨٤لسنة  ٨تجارية رقم من قانون الشركات ال ١١٨وفقا
  مليون درھم). ١٫٣: ٢٠١٤( للسنة مليون درھم ١٫٣مكافآت بمبلغ 

  
  صافي اإليرادات من االستثمارات     ٢٠

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في     
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  

     اإليرادات من األوراق المالية االستثمارية
  ٢٫١٢٥٫٤٥٣  ١٫٣٣٩٫٧١٢  ات األرباح  إيرادات توزيع

  ٣٦٥٫٨١٥  )٥١٥٫٢٩٧( األرباح/ (الخسائر) غير المحققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
      

      اإليرادات من العقارات االستثمارية
  ١٨٥٫٩٩٦  ١٠٨٫١٨٨  صافي إيرادات اإليجار من العقارات االستثمارية

      
      ت األخرىاإليرادا

  ٤٫٤٩٥٫٣٠٦  ٣٫٦٦٠٫٢٧٩  الفائدة على الودائع الثابتة
  ١٫١٨٣٫٢٠٤  ٥٥٧٫١٩٦  إيرادات متنوعة 

   --------------   -------------  
  ٨٫٣٥٥٫٧٧٤  ٥٫١٥٠٫٠٧٨   
  ========  =======  

  
  خسائر انخفاض القيمة   ٢١

  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في     
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  -  ١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  نخفاض في قيمة أوراق مالية استثمارية اال
  =========  ======  

  
ً لحقوق ٢٠١٤خالل  ، قامت اإلدارة بإجراء تقييم لقدرة الشركة على ممارسة تأثير جوھري على شركة مستثمر بھا محتسبة وفقا

التشغيلية والمالية للشركة المستثمر بھا نظراً  الملكية. وخلصت اإلدارة إلى أن الشركة لم تكن قادرة على المشاركة في السياسة
يف ھذا االستثمار من "استثمار في نألسباب واقعية، وأن قدرة الشركة على ممارسة تأثير جوھري محدودة. وعليه، تمت إعادة تص

  إلى "أوراق مالية متاحة للبيع". شركة زميلة"
    

 ٢٤٫٦بمبلغ  درھم للسھم ١٫٢٣بواقع  لية المتاحة للبيع المذكورة أعالهاألوراق الماقدم مشتري محتمل عرضاً لشراء ، ٢٠١٤ خالل
   مليون درھم، وبناء على ھذا العرض تم تسجيل ھذا االستثمار في دفاتر الحسابات.

  
ات قامت اإلدارة بتقييم القيمة العادلة لالستثمار ونظراً لعدم وجود معلوم ، سحب ھذا الطرف العرض الذي قدمه ولذلك٢٠١٥خالل 

التغير في القيمة العادلة في بيان الدخل  مع ؛مليون درھم ٢٠ البالغة موثوقة عن القيمة العادلة، تم قياس االستثمار بتكلفة الشراء
   الشامل. 

  
قامت اإلدارة بإعادة تقييم قيمة ھذا االستثمار من خالل إجراء تقييم داخلي استناداً إلى مقارنة السعر مع ، ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

القيمة مليون درھم ولذا قامت اإلدارة بتخفيض  ٧٫٩القيمة الدفترية وترتب على ھذا التقييم انخفاض إضافي في قيمة االستثمار بمبلغ 
 ١٢٫٥من خالل إعادة تدوير التغير في القيمة العادلة إلى األرباح أو الخسائر والمتمثل في خسائر انخفاض في القيمة بمبلغ  العادلة

         مليون درھم. 
  
  
  
  
  
  
  



 ٤١ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  المصروفات العمومية واإلدارية  ٢٢
  ديسمبر ٣١للسنة المنتھية في     
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ٣٤٫٠٤٤٫٧٣٩  ٣٥٫٨٦٩٫١٦٦  التكاليف التشغيلية األخرى المتعلقة بعمليات التأمين
  ١١٫٣٤٨٫٢٤٦  ١١٫٩٥٦٫٣٨٩  المخصصة واإلدارية غير المصروفات العمومية 

  ---------------   --------------  
  ٤٥٫٣٩٢٫٩٨٥  ٤٧٫٨٢٥٫٥٥٥  اإلجمالي

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

    المصروفات العمومية واإلدارية أعاله على التكاليف التالية: تشتمل  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      
  ٢٤٫٣٣١٫٤٩٥  ٢٦٫٨٦٠٫٣٠٦  موظفينتكاليف 
  ١٫١٠٨٫٦٥٧  ١٫٠٦٤٫٥٧١   ات إيجار

  ١٫١٧٠٫٧١٢  ١٫٦١٢٫٨٥١  االستھالك 
  ١٨٫٧٨٢٫١٢١  ١٨٫٢٨٧٫٨٢٧  ) ١-١٢(راجع إيضاح  خرىأ

    ---------------   --------------  
  ٤٥٫٣٩٢٫٩٨٥  ٤٧٫٨٢٥٫٥٥٥  اإلجمالي

=========  ========  
      
  -------  ------  

  ١٢٣  ١٦٧  بر ديسم ٣١متوسط عدد الموظفين في 
  ====  ====  

  
  األطراف ذات العالقة مع معامالتال  ٢٣

  
معامـالت مع شركات أخرى تقع ضمن تعريف  وإبرامالمطالبات  وتسويةبتحصيل األقساط  ،في سياق أعمالھا االعتيادية ،تقوم الشركة  

أن شروط مثل ھذه المعامالت ال تختلف دارة الشركة (المعدل). ترى إ ٢٤ـم في المعيار المحاسبـي الدولي رق الواردالعالقة  وذ الطرف
   عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليھا من أطراف أخرى. جوھريةبصورة 

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  

  فيما يلي تفاصيل المعامالت مع األطراف ذات العالقة:  أ)
 ٤١٫٩٣٤٫٣١٩ ٧٣٫٤٤٤٫٨٥٧  أقساط مكتتبة

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

  ٦٫٠١٨٫٩٠٧  )٥٫١٢٤٫١٣٩(  مطالبات مدفوعة
  =========  ========  
      

      أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين
  ٤٫١٤٧٫٦٦٨  ٢٫٦٧٠٫٩٢٤  قصيرة األجل واالمتيازاتالمكافآت 

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

  ١٠٫٠٦٩٫٤٢٨  ٥٫٥٣٨٫١٨٧  توزيعات األرباح المدفوعة
  ========  ========  

  

  المستحق من أطراف ذات عالقة ب)
 ٣١٫٢٤٩٫١٧٥ ٢٣٫٢٧٧٫٥٥٣  )١٢(راجع إيضاح أقساط تأمين مدينة 

  ========  ========  
  المستحق إلى أطراف ذات عالقة )ج

 )٤٨٩٫٠٦٠( )٧١٥٫٣٥٤( مبلغ مستحق الدفع لطرف ذي عالقة
  ========  =======  

  
  



 ٤٢ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)حات إيضا
  

  الطارئةااللتزامات واالرتباطات   ٢٤
  

  مستأجربصفة عقود إيجار 
   قابلة لإللغاء كما يلي:غير العقود اإليجار التشغيلية  بموجب يجاراتاإل سداد يتم
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ٢٣١٫٩٢٤  ٢٣١٫٩٢٤  أقل من سنة
  -----------  -----------  
  ٢٣١٫٩٢٤  ٢٣١٫٩٢٤  ديسمبر ٣١في
  ======  ======  
  

ً  تجديد عقد اإليجار إمكانيةتمتد عادًة عقود اإليجار لمدة سنة مع تبھا بموجب عقود إيجار تشغيلية. تستأجر الشركة مكا بعد ذلك  سنويا
  التاريخ.

  
  االرتباطات الرأسمالية

  
  : ال شيء).٢٠١٤، ال يوجد لدى الشركة ارتباطات رأسمالية (٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في   

    
      الضمانات

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

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

  االلتزامات الطارئة
  

يتم مينية. تدخل الشركة، على غرار شركات التأمين األخرى، كمدعى عليھا في عدد من القضايا القانونية فيما يتعلق بأنشطتھا التأ
لشركة من حيث التدفقات الخارجة لساس كل حالة على حدة عندما يكون من المحتمل أن ينتج في النھاية خسارة مخصص على أ تكوين

  للموارد االقتصادية وعندما يمكن تقدير قيمة التدفقات الخارجة بصورة موثوقة.
  



 ٤٣ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  المعلومات حول القطاع   ٢٥
    
  قطاعات األعمال   

  
التأمينات العامة  يشتمل قطاع. االستثماراتقطاع والتأمينات العامة قطاع أعمال ھما  ارية يتم تقسيم الشركة إلى قطاعيألغراض إد

تمل ويش الحوادث العامةكافة فئات التأمينات العامة بما في ذلك التأمين ضد الحريق والتأمين البحري والتأمين على السيارات و على
المتحدة، وودائع ألجل لدى البنوك وعقارات االستثمارات على استثمارات في سندات ملكية رائجة في دولة اإلمارات العربية قطاع 

  واستثمارات تجارية وأوراق مالية أخرى. استثمارية
  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في                ٢٠١٥ديسمبر٣١للسنة المنتھية في  
  ------------------------------------------------------------    ----------------------------------------------------------  
  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين   اإلجمالي االستثمارات التأمين 

  درھم  درھم  درھم    درھم  درھم  درھم  
            

  ٢٩٥٫٥٨٨٫٤٨٥  -  ٢٩٥٫٥٨٨٫٤٨٥    ٤٠٧٫٥٤٠٫٤٤١  -  ٤٠٧٫٥٤٠٫٤٤١  إيرادات القطاع
  ----------------- ---------------- ----------------    --------- ------   -------------   ---------------  

  ٢٩٫٥٨٧٫١٤٤  ٨٫٣٥٥٫٧٧٤  ٢١٫٢٣١٫٣٧٠   ٣٥٫٠٥٧٫١٦٢ )٧٫٣٤٩٫٩٢٢( ٤٢٫٤٠٧٫٠٨٤  نتائج القطاع
– تكاليف غير مخصصة

  )١١٫٣٤٨٫٢٤٦(        )١١٫٩٥٦٫٣٨٩(  -  -  صافي
    ----------------        ------------- ---  

  ١٨٫٢٣٨٫٨٩٨       ٢٣٫١٠٠٫٧٧٣    الفترة صافي أرباح
    =========        ========  
                
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في    ٢٠١٥ديسمبر٣١في  
  ------------------------------------------------------------    ---------------------------------------------------------  
  اإلجمالي  االستثمارات  التأمين   اإلجمالي االستثمارات التأمين  
  درھم  درھم  درھم   درھم درھم درھم 
             

  ٤٨٧٫٦٨٧٫٢٣٤  ٢١٢٫٥٨٤٫٥٥٨  ٢٧٥٫١٠٢٫٦٧٦    ٥٨٩٫٨٤١٫٩٤٢ ٢٣٢٫٧٠٨٫٧٧٧ ٣٥٧٫١٣٣٫١٦٥  موجودات القطاع
  ٣٦٫٣٢٩٫٥٥٠  -  -    ٦٧٫٥٩٨٫٣٥٦  -  -  موجودات غير مخصصة

    -----------------         ----------------  
  ٥٢٤٫٠١٦٫٧٨٤        ٦٥٧٫٤٤٠٫٢٩٨    إجمالي الموجودات

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

  ٢٩٤٫٠٠٤٫٦٧٥  -  ٢٩٤٫٠٠٤٫٦٧٥    ٤٢٠٫٦٣٧٫٤٦٧ - ٤٢٠٫٦٣٧٫٤٦٧  مطلوبات القطاع
  ٣٫٩٩٧٫٨٠٧       ٣٫٤٤٣٫٨٢١    مطلوبات غير مخصصة

    -----------------         ----------------  
  ٢٩٨٫٠٠٢٫٤٨٢        ٤٢٤٫٠٨١٫٢٨٨    إجمالي المطلوبات

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

  : حسب أقسام التأمين الرئيسيةالمصنفة تحليل إليرادات الشركة فيما يلي  

  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٥  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٤  
  درھم  درھم  
      

 ٤٠٫٣٥٢٫٣٠٩ ٤٩٫٢٤٦٫٠٩٣  على السياراتالتأمين 
  ١١٫٨٢٢٫٦٥٠  ٧٫٢٦٩٫٧٥٣  والجويالتأمين البحري 

  ١٦٣٫٩٠٠٫٣٩٦  ٢٦٣٫٥٩٧٫٩٢٠  التأمين الجماعي على الحياة والتأمين الصحي 
  ٧٩٫٥١٣٫١٣٠  ٨٧٫٤٢٦٫٦٧٤  الحوادث العامة وتأمينات أخرىضد ضد الحريق والتأمين التأمين الھندسي و

   -----------------   ----------------  
  ٢٩٥٫٥٨٨٫٤٨٥  ٤٠٧٫٥٤٠٫٤٤١  
  ==========  =========  

    

  األخرى  مين على الحياة وقطاعات التأمينالتقارير حول قطاع التأ  ٢٦
  

ن بشأ ٢٠٠٧لسنة  ٦بموجب القانون االتحادي رقم خالل  ٢٠١٥يناير  ٢٨وفقاً للقانون المالي الجديد لشركات التأمين الصادرة بتاريخ   
 الشركة تنظيم وعرض نتائج عملياتھا في قطاع التأمين على الحياة وقطاعات ، يتطلب منھيئة التأمين وتنظيم عمليات التأمين إنشاء

  التأمين األخرى. 
  

جماعي على ، لم تقم الشركة بتنفيذ أعمال تأمين على حياة األفراد. إن أعمال التأمين ال٢٠١٥ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في فيما يتعلق ب  
    الحياة التي قامت بھا الشركة ھي جزء من أعمال التأمين األخرى (مدمجة مع التأمين الصحي الجماعي).



 ٤٤ 

  شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األخرى  مين على الحياة وقطاعات التأمينالتقارير حول قطاع التأ  ٢٦
  

  ديسمبر  ٣١كما في التأمين ضد الخسائر تأمين على الممتلكات وال لقطاع المركز المالي  
  

  معاد بيانھا       
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
   درھم  درھم  إيضاح  

        الموجودات 
  ٢٫٧٣٨٫٦٨٠  ٩٫٥٣٠٫٥٠٥  ١٠و  ٨  والمعدات واآلالت الممتلكات 

  ٦٫٠٣١٫٩٤٧  ٥٫٨٣٧٫١٨٢  ٩  عقارات االستثمارات في 
  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ٣٫٧٠٧٫٢٠٠  ١١  استثمارات بالتكلفة المطفأة 

  ٤٦٫٧٧٢٫٦٤٦  ٣٠٫٨١٦٫٥٨٠  ١١  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  ٤٫٤٨٠٫٨٢٤  ٣٫٩٦٥٫٥٢٧  ١١  استثمارات مصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠    الودائع القانونية
  ٢٥٣٫١٤٩٫٢٨٨  ٣٢٠٫٣٣٠٫٠٩٠  ١٢  نة وذمم تأمين مدينة أقسط التأمين المدي

  ١٣٫٩١٤٫٢٧٣  ٩٫٤٢٧٫٢٨٩  ١٢  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية 
ً   ٧٫٤١٨٫٠١١  ١٧٫٠٧٥٫٧٨٧  ١٢  ذمم مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

  ١٧٥٫٨٠٣٫٩١٥  ٢٤٦٫٧٥٠٫١٣٨  ١٣  النقد وما يعادله
    -- ---------------   ----------------  

  ٥٢٤٫٠١٦٫٧٨٤  ٦٥٧٫٤٤٠٫٢٩٨     إجمالي الموجودات
    =========  =========  

        حقوق المساھمين والمطلوبات
        :حقوق المساھمين المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم

  ٣٦٫٥٤٩٫١٥٧  ٤٥٫٠٣٩٫٨٥٣    األرباح/الخسائر المحتجزة 
  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧  أسھم رأس المال المصدرة

  ٣٩٫٨٦١٫١٠٣  ٤٢٫١٧١٫١٨٠  ١٧  احتياطي قانوني 
  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠    احتياطي عام 

  ١٩٫٦٠٤٫٠٤٢  ١٦٫١٤٧٫٩٧٦    القيمة العادلة المتراكمة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
    -- ---------------  ----------------  

  ٢٢٦٫٠١٤٫٣٠٢  ٢٣٣٫٣٥٩٫٠١٠     االحتياطيات إجمالي 
    -----------------  ----------------  

  ٢٢٦٫٠١٤٫٣٠٢  ٢٣٣٫٣٥٩٫٠١٠  إجمالي حقوق المساھمين
    -- ---------------  ----------------  
        

        المطلوبات 
  ٣٫٩٩٧٫٨٠٧  ٣٫٤٤٣٫٨٢١  ١٦  التزام تعويضات التقاعد

  ٦٤٫٥٧٩٫٠٦٤  ٨٦٫٩٧٣٫٨٨٨  ١٥  ذمم دائنة 
      

        مخصصات تقنية 
  ١٣٩٫٣٠٥٫٥٨٣  ١٧٤٫٨٨٩٫٦٨٧  ١٤  اط التأمين غير المكتسبةاحتياطي أقس

  ٨٥٫٨٢٨٫٥٩٨  ١٣٣٫٢٣٠٫١٤٨  ١٤  احتياطي المطالبات قيد التسوية 
  ٤٫٢٩١٫٤٣٠  ٢٥٫٥٤٣٫٧٤٤  ١٤  احتياطي التعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا

    -----------------  ----------------  
  ٢٢٩٫٤٢٥٫٦١١  ٣٣٣٫٦٦٣٫٥٧٩     احتياطيات التقنية إجمالي 

    -----------------  ----------------  
  ٢٩٨٫٠٠٢٫٤٨٢  ٤٢٤٫٠٨١٫٢٨٨    إجمالي المطلوبات 

    -----------------  ----------------  
  ٥٢٤٫٠١٦٫٧٨٤  ٦٥٧٫٤٤٠٫٢٩٨      المساھمين إجمالي المطلوبات وحقوق 

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



 ٤٥ 

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

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)األخرى  مين على الحياة وقطاعات التأمينالتقارير حول قطاع التأ  ٢٦
  

  ديسمبر  ٣١األداء المالي ألعمال التأمين على الممتلكات والتأمين ضد الخسائر كما في   
  

  معاد بيانھا       
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  إيضاح  
        

  ٢٩٥٫٥٨٨٫٤٨٥  ٤٠٧٫٥٤٠٫٤٤١  ٢٥  ن إجمالي أقساط التأمي
  )٨٦٫٠١٠٫٢١٧(  )١١٥٫٠٧١٫٨٨٨(    حصة إعادة التأمين من أقساط التأمين المتنازل عنھا

    ------------------  -----------------  
  ٢٠٩٫٥٧٨٫٢٦٨  ٢٩٢٫٤٦٨٫٥٥٢    صافي أقساط التأمين 

  )٣٩٫٤٢٣٫٠١٠(  )٢١٫٩٦٧٫٢٥١(    أقساط التأمين غير المكتسبة  محول إلى احتياطيصافي ال
    -----------------   ----------------  

  ١٧٠٫١٥٥٫٢٥٨  ٢٧٠٫٥٠١٫٣٠١    صافي أقساط التأمين المكتسبة 
  ٨٫٤٠٤٫٠١٤  ٨٫٤٥٧٫٢٦١    عموالت مكتسبة

  )٢٠٫٩٠٦٫٦٤٦(  )٢٠٫١٥٧٫٢٠٨(    عموالت مدفوعة 
    -----------------   ----------------  

  ١٥٧٫٦٥٢٫٦٢٦  ٢٥٨٫٨٠١٫٣٥٤    إجمالي إيرادات التأمين
    -----------------  ----------------  
        

 )١٥٨٫٤٠٢٫٢٦٩(  )١٨٣٫٠١٩٫٧٦٥(  ١-١٤  إجمالي المطالبات المدفوعة
  ٤٤٫٥٤٥٫٢٠٨  ٣٣٫٣٢٨٫١٧٧    التأمين المتنازل عنھاحصة إعادة التأمين من مطالبات 

    -------------------  -----------------  
 )١١٣٫٨٥٧٫٠٦١(  )١٤٩٫٦٩١٫٥٨٨(   المدفوعةصافي المطالبات 

  ٦٫٣١٣٫٧٢٤  )٤٧٫٤٠١٫٥٥٠(  ١-١٤  مخصصات المطالبات قيد التسوية
  ٢٫٦١٠٫٤٩٤  ٢٩٫٤٨٦٫٦٣٨  ١-١٤  حصة إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

  ٢٫٥٥٦٫٣٢٦  )١٢٫٩١٨٫٦٠٤(  ١-١٤  الزيادة/(النقص) في احتياطيات التعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا
    -------------------  ------------------  

 )١٠٢٫٣٧٦٫٥١٧(  )١٨٠٫٥٢٥٫١٠٤(    صافي المطالبات المتكبدة
    -------------------  ------------------  
        

  ٥٥٫٢٧٦٫١٠٩  ٧٨٫٢٧٦٫٢٥٠    صافي إيرادات التأمين 
  ٦٫٩٨٦٫٥٧٤  )٨٫٠١٥٫٣٠٦(  ٢١و ٢٠  اإليرادات من االستثمارات 

  ١٨٥٫٩٩٦  ١٠٨٫١٨٨  ٢٠  يرادات من االستثمارات في عقارات اإل
  ١٫١٨٣٫٢٠٤  ٥٥٧٫١٩٦    أرباح/خسائر أخرى 

     ----------------  --------------  
  ٦٣٫٦٣١٫٨٨٣  ٧٠٫٩٢٦٫٣٢٨    إجمالي اإليرادات 

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

  )٤٥٫٣٩٢٫٩٨٥(  )٤٧٫٨٢٥٫٥٥٥(  ٢٢  المصروفات العمومية واإلدارية
    -----------------  ----------------  

  ١٨٫٢٣٨٫٨٩٨  ٢٣٫١٠٠٫٧٧٣    خسائر السنة  / صافي أرباح
    =========  ========  
        

  صافي الخسائر من إعادة تقييم استثمارات من خالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى 

  )٧٫٩٠٤٫٥٤٥  )١٥٫٩٥٦٫٠٦٦  

  ار من خالل اإليرادات الشاملة تعديالت إعادة تصنيف تتعلق باستثم
  تعرض النخفاض في القيمة خالل السنة  األخرى

    
١٢٫٥٠٠٫٠٠٠  

  
-  

    ---------------  --------------  
  ٢٦٫١٤٣٫٤٤٣  ١٩٫٦٤٤٫٧٠٨    لسنةل إجمالي األرباح / الخسائر الشاملة

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

  ٠. ١٧  ٠. ٢١    :ربحية السھم
    ====  ====  

  
  
  



 ٤٦ 

  ركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع. ش
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  إدارة مخاطر رأس المال   ٢٧
  

أھداف الشركة من إدارة رأس المال في االلتزام بالمتطلبات الرأسمالية ألعمال التأمين المنصوص عليھا في القانون االتحادي تمثل ت  
  التأمين. بشأن شركات ووكالء  ٢٠٠٧لسنة  ٦ت العربية المتحدة رقم لدولة اإلمارا

  
يجب أن  الذيرأس المال  ونوع األدنى اإلمارات العربية المتحدة بتحديد الحد في دولة ألعمال التأمين لتنظيمية المحليةاالجھة  ومتق  

 دناه)أ(المبين في الجدول  لرأس المال الحفاظ على الحد األدنى المطلوبالشركة باإلضافة إلى مطلوبات التأمين لديھا. يجب تحتفظ به 
والتي التزمت بھا الشركة شركات التأمين ل المالية المالءةب المحلية المتعلقة لتشريعاتلالشركة تخضع  ع األوقات طوال السنة.في جمي

الشركة بإدراج االختبارات الالزمة لضمان االلتزام التام والمستمر بالتشريعات ضمن السياسات واإلجراءات قامت خالل السنة. 
  الخاصة بھا.

  
للشركة  متطلبات المالءة الماليةو الحد األدنى لصندوق الضمانو لبات الرأسماليةمتطلل األدنىالحد مبين أدناه الجدول اليلخص   

  بھوامش المالءة المالية المطلوبة. وإجمالي رأس المال المحتفظ به للوفاء 
      ٢٠١٥  
  درھم    
      

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠    لبات الرأسماليةمتطلل الحد األدنى
  ١٧٫٠٠٠٫٠٠٠    متطلبات المالءة المالية 

  ٦٦٫٤٦٩٫٠٠٠    الحد األدنى لصندوق الضمان 
      الصناديق الخاصة

  ٢٣٣٫٣٥٩٫٠١٠    صناديق خاصة أساسية          
  -    صناديق خاصة فرعية           

  ٢٣٣٫٣٥٩٫٠١٠    لبات الرأسمالية  متطلل الحد األدنى -ھامش المالءة 
  ٢٫٤٩٩٫٩٩٩    متطلبات المالءة المالية  -ھامش المالءة 
  ١٦٦٫٨٩٠٫٠١٠    دوق الضمان الحد األدنى لصن -ھامش المالءة 

  
في حين أن رأسمال الشركة يبلغ  مليون درھم) ١٠٠: ٢٠١٤( درھممليون  ١٠٠ المطلوب التنظيمي رأس المالل األدنىالحد يبلغ 
لم يتم ، ٢٠١٥تم تطبيقھا في  بالمالءة الماليةأن المتطلبات الجديدة المتعلقة مليون درھم). حيث  ١١٠: ٢٠١٤مليون درھم ( ١١٠

    اإلفصاح عن أرقام المقارنة. 
  

  ملخص تقرير الخبير االكتواري عن مخصصات التقنية    ٢٨
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  

      من قبل الخبراء االكتواريين  المقدمةإجمالي االحتياطيات 
  -  ١٧٣٫٢٠٠٫٠٠٠  المكتسبة أقساط التأمين غير

  مطالبات تم اإلبالغ عنھااحتياطي المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھا / 
  ١٢٫٧٤٥٫٧١٥  ٣٩٫٠٨٨٫٦٥١  ولم تتم تسويتھا 

 -----------------  -------- ------  
  ١٢٫٧٤٥٫٧١٥  ٢١٢٫٢٨٨٫٦٥١  اإلجمالي 

  =========  ========  
      من قبل الخبراء االكتواريين  دمةالمقاالحتياطيات  صافي

  -  ١٢٧٫٨٠٠٫٠٠٠  أقساط التأمين غير المكتسبة
  احتياطي المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھا / مطالبات تم اإلبالغ عنھا

  ٨٫٩٧٥٫٢٨٧  ١٧٫٠٣٧٫٥٨٠  ولم تتم تسويتھا 
  -----------------   -------------  

  ٨٫٩٧٥٫٢٨٧  ١٤٤٫٨٣٧٫٥٨٠  اإلجمالي 
  ==========  =======  

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٤٧ 

  .م.ع. شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  جدول تطور المطالبات  ٢٩

 سنة التأمين  
  اإلجمالي  ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  

            اإلجمالي
            تقدير صافي تكاليف المطالبات المتكبدة

  -  ٥٣٫٩٨٠٫٧٢١  ٢٨٫١٧٠٫٠١٦  ٢٢٫٢٥٠٫٩٢١  ٢١٫٦١٩٫٤٩٩  في نھاية سنة التأمين -
  -  -  ٧٨٫٥٨١٫٣٤٠  ٤٦٫٩٠٨٫٧٢٧  ٥٢٫١٧٧٫١٧٨  بعد سنة واحدة -
  -  -  -  ٤٨٫٨١٤٫٢٨٨  ٦٠٫٧٦٨٫٩٥١  بعد سنتين -
  -  -  -  -  ٧٢٫٤٤٥٫٥٠٤  بعد ثالث سنوات -

  ٢٥٣٫٨٢١٫٨٥٣  ٥٣٫٩٨٠٫٧٢١  ٧٨٫٥٨١٫٣٤٠  ٤٨٫٨١٤٫٢٨٨  ٧٢٫٤٤٥٫٥٠٤  التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة
  ١٨٣٫٤٤٩٫٦٨٣  )٢٤٫٧٧٤٫٠٨٥(  )٤١٫٥٥٣٫٧٧٠(  )٥٠٫٣٧٩٫٢٩٤(  )٦٦٫٧٤٢٫٥٣٤(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

  ------- -------- - --------------- - ----------------  ----------------  ----- ------- ---- 
  ٧٠٫٣٧٢٫١٧٠  ٢٩٫٢٠٦٫٦٣٦  ٣٧٫٠٢٧٫٥٧٠  )١٫٥٦٥٫٠٠٦(  ٥٫٧٠٢٫٩٧٠  االلتزامات المعترف بھا

   ------------- --------------- ---------------  --------------- -- ------------- 
  ٣٫٠٠٨٫١٤٤          االلتزامات المتعلقة بسنوات سابقة

  )٣٤٫٢٩١٫٦٦٣(          ناقصاً: المبالغ المستردة 
       ----------------  

  ٣٩٫٠٨٨٫٦٥١      طبقاً للتقييم االكتواريإجمالي االلتزامات 
          =========  

  

 سنة التأمين  
  اإلجمالي  ٢٠١٥  ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢  

            صافي
            تقدير صافي تكاليف المطالبات المتكبدة

  -  ١٩٫٤٨٧٫٧٤٢  ١٧٫١٣١٫٤٧١  ١٥٫٢٥٢٫٣٠٣  ١٤٫٣٠١٫٨٤٥  في نھاية سنة التأمين -
  -  -  ٢٤٫٥١٣٫٠١٨  ٢٥٫١٦٢٫٦٩٧  ٢٣٫٩٢٩٫٩٨١  بعد سنة واحدة -
  -  -  -  ٢٧٫١٧٤٫٥٨٨  ٢٦٫٣٩٥٫١٧٠  بعد سنتين -
  -  -  -  -  ٢٦٫٨٨١٫٥٦٥  بعد ثالث سنوات -

  ١١٩٫٨٢٧٫٩٥٤  ٣٥٫٤٤٨٫٤٠٣  ٢٨٫٧٠٠٫٩٦٥  ٢٨٫٥٦٥٫٦٣٤  ٢٧٫١١٢٫٩٥٢  التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة
  )٩٨٫٠٥٦٫٩١٣(  )١٩٫٤٨٧٫٧٤٢(  )٢٤٫٥١٣٫٠١٨(  )٢٧٫١٧٤٫٥٨٨(  )٢٦٫٨٨١٫٥٦٥(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

  ------------ ---- --------------- - ----------------  ----------------  ----- ------- ---- 
  ٢١٫٧٧١٫٠٤١  ١٥٫٩٦٠٫٦٦١  ٤٫١٨٧٫٩٤٧  ١٫٣٩١٫٠٤٦  ٢٣١٫٣٨٧  االلتزامات المعترف بھا

   ---------- - --------------- --------------  --------------- ----- ---------- 
  ٩٦٩٫٢٢٧          االلتزامات المتعلقة بسنوات سابقة

  )٥٫٧٠٢٫٦٨٨(          ناقصاً: المبالغ المستردة 
       ---------------  

  ١٧٫٠٣٧٫٥٨٠      طبقاً للتقييم االكتواريإجمالي االلتزامات 
          =========  
        

  ربحية السھم  ٣٠
  

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

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ١٨٫٢٣٨٫٨٩٨  ٢٣٫١٠٠٫٧٧٣  صافي أرباح السنة 
  =========  =========  
  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١١٠٫٠٠٠٫٠٠٠   ھم منحة)(بعد تعديله إلصدار أس القائمة خالل السنةعدد األسھم ل المرجح متوسطال
  =========  =========  

  ٠ .١٧  ٠ .٢١  ربحية السھم األساسية
  ====  ====  

  ال يوجد تأثير للتخفيض على ربحية السھم األساسية. 
  

  

  أرقام المقارنة  ٣١
  

راجع  متبع في ھذه البيانات المالية.تتوافق مع العرض الكي بعض أرقام المقارنة ل / إعادة بيان تجميعإعادة  إعادة تصنيف/ تتم
   (ب) لمزيد من التفاصيل حول عملية إعادة البيان التي أجريت للسنوات السابقة. ٢اإليضاح 

  


