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تقریر المراجعة حول المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة إلى السادة أعضاء مجلس إدارة  
 شركة رأس الخیمة الوطنیة للتأمین ش.م.ع 

 
  مقدمة

 
،  2020سبتمبر    30للتأمین ش.م.ع. ("الشركة") كما في  لقد قمنا بمراجعة بیان المركز المالي الموجز المرحلي المرفق لشركة رأس الخیمة الوطنیة  

للتغیرات في    والبیانات الموجزة المرحلیة للدخل والدخل الشامل لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین بذلك التاریخ والبیانات الموجزة المرحلیة 
التاری بذلك  المنتھیة  أشھر  التسعة  لفترة  النقدیة  والتدفقات  الملكیة  ھذه  حقوق  إعداد  عن  مسؤولة  اإلدارة  إن  األخرى.  التفسیریة  واإلیضاحات  خ، 

"التقاریر المالیة المرحلیة". إن مسؤولیتنا ھي إبداء استنتاج    34المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة وعرضھا وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  
 مراجعتنا.  حول ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة استناداً إلى

 
  نطاق المراجعة

 
، "مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة المنفذة من قبل مدقق الحسابات المستقل  2410لقد أجرینا مراجعتنا وفقاً للمعیار الدولي لمھام المراجعة رقم 

المقام األول من الموظفین المسؤولین عن األمور المالیة  للمنشأة". تنطوي عملیة مراجعة المعلومات المالیة المرحلیة على توجیھ االستفسارات في  
اق  والمحاسبیة وكذلك تطبیق إجراءات تحلیلیة وإجراءات مراجعة أخرى. إن نطاق عملیة المراجعة یعتبر في األساس نطاقاً محدوداً مقارنة بنط

ة المراجعة ال یمّكننا من الحصول على تأكیٍد بأننا سوف نكون على عملیة التدقیق المنجزة وفقاً لمعاییر التدقیق الدولیة، وبالتالي فإن نطاق عملی
 درایٍة بكافة األمور الھامة التي قد یتم تحدیدھا خالل عملیة التدقیق. وبناًء على ذلك، فإننا ال نبدي رأیاً تدقیقیاً. 

 
 أساس االستنتاج المتحفظ 

 
بیة مع عدد من مقدمي الخدمات الطبیة لتغطیة تكلفة المطالبات الناشئة عن بعض  أبرمت الشركة اتفاقیات حول الحد األقصى لتكلفة الرعایة الط

"عقود التأمین".    4عقود التأمین الطبي الخاصة بھا. وتستوفي ھذه االتفاقیات تعریف عقود إعادة التأمین بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 ثابتة. احتسبت الشركة ھذه االتفاقیات كعقود ذات رسوم  

 
التأمین المتنازل عنھا لشرك بینما تم تسجیل "أقساط  ات إعادة  نتیجة لذلك، تم تسجیل "إجمالي المطالبات المسددة" بقیمة أعلى من قیمتھا الفعلیة 

  2019سبتمبر    30و  2020سبتمبر    30التأمین" بقیمة أقل من قیمتھا الفعلیة في بیانات الدخل الموجزة المرحلیة لفترتي التسعة أشھر المنتھیتین في  
بمبلغ    2019سبتمبر    30و  2020سبتمبر    30ملیون درھم على التوالي، ولفترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في    57ملیون درھم ومبلغ    62بمبلغ  

لذمم الدائنة األخرى"  ملیون درھم على التوالي ، وتم تسجیل "موجودات عقود إعادة التأمین" و"ذمم التأمین الدائنة وا  26ملیون درھم ومبلغ    20
ملیون درھم على    38ملیون درھم ومبلغ    38بمبلغ    2019دیسمبر    31و   2020سبتمبر    30بأقل من قیمتھا الفعلیة في بیان المركز المالي كما في  

 التوالي.  
 

تكلفة المطالبات االسمیة التي كانت  باإلضافة إلى ذلك، ونظًرا لنقص المعلومات المتاحة من إداریي الطرف الثالث، لم تتمكن اإلدارة من حساب  
المسددة"  ستتكبدھا الشركة في حال تمت المحاسبة عن اتفاقیات الحد األقصى كعقود إعادة تأمین. ولذلك، تم تسجیل مبالغ كل من "إجمالي المطالبات  

الدخل الموجزة المرحلیة لفترتي الثالثة أشھر والتسعة    و"حصة إعادة التأمین من المطالبات المسددة" بقیمة أقل من قیمتھا الفعلیة بالتساوي في بیانات
  . 2019سبتمبر    30و 2020سبتمبر   30أشھر المنتھیتین في 

 
  30و  2020سبتمبر    30كتتاب" أو "الربح" لفترتي الثالثة والتسعة أشھر المنتھیتین في  ال یوجد أي تأثیر لھذه األخطاء على "إجمالي دخل اال

. 2019سبتمبر 
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 االستنتاج المتحفظ
 

جزة المرحلية استناداً إلى مراجعتنا، وباستثناء األمر المبين في الفقرة السابقة، فلم يلفت انتباهنا ما يجعلنا نعتقد بأن المعلومات المالية المو
 لمالية المرحلية".، "التقارير ا34المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
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 ) 4( تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة. 34إلى  8اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بیان الدخل الموجز المرحلي 
 

 
سبتمبر (غیر  30لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

  مدققة) 
 لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

سبتمبر (غیر مدققة) 30  
 2019  2020  2019  2020 إیضاحات  
 درھم   درھم   درھم   درھم   
 (معاد بیانھا)     (معاد بیانھا)     
         

 424,279,851  433,241,996  154,948,365  143,010,757 21  المكتسبة إیرادات أقساط التأمین
أقساط تأمین متنازل عنھا لشركات إعادة  

 التأمین 
   

  21 )56,001,032 (   )64,106,493 (   )157,867,695 (   )180,040,124 (  
 244,239,727  275,374,301  90,841,872  87,009,725 21 صافي إیرادات أقساط التأمین المكتسبة 

         
) 88,014,382(   إجمالي المطالبات المسددة   )116,813,322 (   )338,112,063 (   )344,737,016 (  

 160,151,436  140,648,695  53,395,649  27,368,176  حصة إعادة التأمین من المطالبات المسددة 
) 60,646,206(  صافي المطالبات المسددة    )63,417,673 (   )197,463,368 (   )184,585,580 (  

صافي التغیر في المطالبات القائمة،  
المخصصة  ومصاریف تسویة الخسائر غیر 

 ومخصصات المطالبات المتكبدة غیر المعلنة 

 

5,354,558  )6,539,042(   15,945,738  )3,508,292(  
) 100,946(  صافي التغیر في االحتیاطي الحسابي    -  )3,549,365 (   - 

) 55,392,594(  صافي المطالبات المتكبدة    )69,956,715 (   )185,066,995 (   )188,093,872 (  
         

 15,384,805  15,996,152  6,226,554  5,790,724  إجمالي العموالت المكتسبة 
) 23,235,076(  ناقصاً: العموالت المتكبدة    )20,253,982 (   )57,488,926 (   )36,616,074 (  
) 17,444,352(  صافي العموالت المتكبدة    )14,027,428 (   )41,492,774 (   )21,231,269 (  

         
 34,914,586  48,814,532  6,857,729  14,172,779  إجمالي إیرادات االكتتاب 

) 12,855,438(   مصاریف عمومیة وإداریة   )13,654,960 (   )38,500,878 (   )36,755,303 (  
) 1,232,241(  مخصص االنخفاض في القیمة    )294,439 (   )5,807,204 (   )2,342,863(  

)7,091,670(  85,100  االكتتاب صافي دخل / (خسارة)    4,506,450  )4,183,580(  
 7,549,002  6,420,881  2,472,815  2,025,779  إیرادات الفوائد 

 779,938  2,913,928  144,225  3,336,932  إیرادات االستثمار، بالصافي 
 6,793  5,469  2,845  10,306  إیرادات أخرى 

) 2,487,987(  555,601  -  مصاریف أخرى    )3,487,763(  
)3,916,184(  5,458,117  ربح / (خسارة) الفترة    11,358,741  664,390 

         
ربحیة / (خسارة) السھم األساسیة  

 )14والمخفّضة (إیضاح 
 

0.05  )0.03 (   0.09  0.01 
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 ) 5( تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة. 34إلى  8اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

  بیان الدخل الشامل الموجز المرحلي
 

 
سبتمبر  30لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  (غیر مدققة) 
سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (غیر مدققة) 
 2020  2019  2020  2019 
 درھم   درھم   درھم   درھم  
        
        

) 3,916,184(  5,458,117 ربح / (خسارة) الفترة    11,358,741  664,390 
        

        الدخل الشامل اآلخر 
بنود سیُعاد تصنیفھا الحقاً في الربح أو 

        الخسارة: 
التغیر في القیمة العادلة الستثمارات  صافي 

الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر 

 
 

)2,052,841 (  

 

816,618  )1,616,766 (   4,203,311 
        

بنود لن یُعاد تصنیفھا الحقاً في الربح أو  
        الخسارة: 

الستثمارات  صافي التغیر في القیمة العادلة 
حقوق الملكیة المصنفة بالقیمة العادلة من 

 خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
 

88,708 

 

5,010  )54,197 (   20,226 
) 1,490,000(  -  -  - مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة   

مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى  
 للفترة 

 
)1,964,133 (   821,628  )1,670,963 (   2,733,537 

 مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة
 

3,493,984  )3,094,556 (   9,687,778  3,397,927 
 
 



 الوطنیة للتأمین ش.م.ع شركة رأس الخیمة 

 ) 6( تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة. 34إلى  8اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 بیان التغیرات في حقوق الملكیة الموجز المرحلي 
 

  احتیاطي اختیاري  احتیاطي قانوني  رأس المال  

تغیرات متراكمة في  
القیمة العادلة  

لألوراق المالیة  
المدرجة بالقیمة  
العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 

 

  أرباح محتجزة 
  مجموع

 حقوق الملكیة 
 درھم   درھم   درھم   درھم   درھم   درھم  
            

) 3,350,380(  20,000,000  47,007,852  110,000,000 (مدقق ومعاد بیانھ)  2018دیسمبر  31الرصید في    20,897,679  194,555,151 
 664,390  664,390  -  -  -  - ربح الفترة 

 2,733,537  (1,490,000)   4,223,537  -  -  - الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة
 3,397,927  (825,610)   4,223,537  -  -  - مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة

 -  (5,500,000)  -  -  -  5,500,000 ) 18إصدار أسھم منحة (إیضاح 
 (11,000,000)   (11,000,000)   -  -  -  - )18توزیعات أرباح مدفوعة (إیضاح 

 186,953,078  3,572,069  873,157  20,000,000  47,007,852  115,500,000 (غیر مدقق)  2019سبتمبر  30الرصید في 
            

 190,166,651  6,088,854  1,216,481  20,000,000  47,361,316  115,500,000 (مدقق) 2020ینایر  1الرصید في 
 11,358,741  11,358,741  -  -  -  - ربح الفترة 

 (1,670,963)   -  (1,670,963)   -  -  - الخسارة الشاملة األخرى للفترة 
 9,687,778  11,358,741  (1,670,963)  -  -  - مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للفترة

 -  (5,775,000)  -  -  -  5,775,000 ) 18إصدار أسھم منحة (إیضاح 
 199,854,429  11,672,595  (454,482)   20,000,000  47,361,316  121,275,000 (غیر مدقق)  2020سبتمبر  30الرصید في 
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 ) 7( تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة. 34إلى  8اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
  بیان التدفقات النقدیة الموجز المرحلي

 

 
سبتمبر   30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 (غیر مدققة) 
 2020  2019 
 درھم   درھم  
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة 
 664,390  11,358,741 ربح الفترة 
    تعدیالت لـ: 

 1,222,725  1,160,945 استھالك ممتلكات ومعدات  
 1,110,929  1,110,930 إطفاء موجودات غیر ملموسة  
 386,701  388,123 استھالك استثمارات عقاریة  
 2,342,864  5,807,204 بالصافي  -مخصص االنخفاض في القیمة  

 908,136  799,547 مخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین 
 (229,416)   - أرباح غیر محققة من موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  

 -  412,498 خسارة محققة من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 -  (2,854,233)  ربح محقق من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 (541,356)   (452,294)  إیرادات من استثمارات عقاریة   
 281,014  257,833 إطفاء عالوة على استثمارات الدین بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 (7,830,016)  (6,420,881)   إیرادات الفوائد  
 (9,166)   (19,899)  إیرادات توزیعات األرباح   
    

التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في رأس المال العامل ومدفوعات مكافآت نھایة  
 (1,693,195)  11,548,514 الخدمة للموظفین 

    
    التغیرات في رأس المال العامل: 

 (30,509,981)   11,116,839 التأمین النقص/ (الزیادة) في موجودات عقود إعادة 
 (5,383,038)  5,445,661 النقص / (الزیادة) في تكلفة االستحواذ المؤجلة 
 56,065,936  (45,650,587)  (النقص) / الزیادة في مطلوبات عقود التأمین

 (43,312,020)   (7,569,780)   الزیادة في ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى
 2,557,185  35,731,091 الزیادة في ذمم التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى 

 (909,650)   (3,884,574)  النقص في إیرادات العموالت المؤجلة 
 (23,184,763)   6,737,164 صافي النقد الناتج من العملیات 

 (242,444)   (459,067)  مكافآت نھــایة الخدمة المدفوعة للموظفین
 (1,490,000)  (350,000)  مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 (24,917,207)   5,928,097 صافي النقد الناتج من / (المستخدم في) األنشطة التشغیلیة 
    

    التدفقات النقدیة من األنشطة االستثماریة
 (121,199)   (698,786)  شراء ممتلكات ومعدات 

 -  4,187,440  عوائد من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 -  48,461,464  عوائد من بیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 -  (23,047,341)  شراء استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 541,356  452,294 إیرادات إیجار مقبوضة من االستثمارات العقاریة 

 4,976,508  8,296,132 فوائد مقبوضة 
 45,000,000  95,650,000 استحقاق ودائع ثابتة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر

 (30,000,000)   (137,297,888)  استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر إیداع ودائع ثابتة لدى البنوك بفترات 
 20,396,665  (3,996,685)  صافي النقد (المستخدم في) / الناتج من األنشطة االستثماریة 

    
    التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة 

 (11,000,000)   - توزیعات أرباح مدفوعة 
 2,133,053  - البنكیة زیادة في القروض  

 (8,866,947)  - صافي النقد المستخدم في األنشطة التمویلیة 
    

 (13,387,489)   1,931,412 صافي الزیادة / (النقص) في النقد وما في حكمھ 
 55,955,837  27,651,721 صافي النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

 42,568,348  29,583,133 الفترةالنقد وما في حكمھ في نھایة  صافي
    

 معامالت رئیسیة غیر نقدیة: 
ملیون    5.8، ترتبط المعاملة غیر النقدیة الرئیسیة بإصدار أسھم منحة بقیمة  2020سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  

). 18ملیون درھم) دون مقابل (راجع اإلیضاح  5.5: 2019ر سبتمب  30درھم (خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
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 معلومات عامة  1
 

بموجب  الخیمة  إمارة رأس  في  عامة  تأسست كشركة مساھمة  ("الشركة")  للتأمین ش.م.ع  الوطنیة  الخیمة  شركة رأس 
االتحادي لدولة اإلمارات . إن الشركة خاضعة ألحكام القانون  1976أكتوبر    26بتاریخ    20/76المرسوم األمیري رقم  

في شأن إنشاء ھیئة التأمین وتنظیم أعمالھا، ومسجلة في سجل شركات التأمین بدولة    2007لسنة    6العربیة المتحدة رقم  
. إن الشركة تابعة لبنك رأس الخیمة الوطني ش.م.ع ("الشركة األم") الذي تأسس في  7اإلمارات العربیة المتحدة تحت رقم  

، رأس الخیمة،  506مة، اإلمارات العربیة المتحدة. إن عنوان المركز الرئیسي المسجل للشركة ھو ص. ب.  إمارة رأس الخی
 اإلمارات العربیة المتحدة. إن أسھم الشركة العادیة مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالیة، اإلمارات العربیة المتحدة.

 
الرئیسي في مزاولة أعمال التأمی الشـركة  التأمین على الحیاة واالدخار وتكوین یتمثل نشاط  أنواعھ بما في ذلك  ن بكافة 

 األموال. وتمارس الشركة نشاطھا من خالل مركزھا الرئیسي بإمارة رأس الخیمة وفروعھا في كل من دبي وأبوظبي.
 

 تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة  2
 

 للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالیة  الموجزة المرحلیةالمعاییر الدولیة  2-1
 

تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التالیة التي أصبحت ساریة المفعول على الفترات السنویة التي  
لموجزة المرحلیة. ولم یكن لتطبیق ھذه المعاییر المعدلة، باستثناء  في ھذه المعلومات المالیة ا  2020ینایـر    1تبدأ في أو بعد  

 ما ھو مذكور، أي تأثیـر جوھري على المبالغ المعروضة للفترات الحالیة والسابقة. 
 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
ساریة المفعول على الفترات  
 السنویة التي تبدأ في أو بعد 

فیما    8والمعیار المحاسبي الدولي رقم    1التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
 یتعلق بتعریف األھمیة النسبیة

، "عرض البیانات المالیة" والمعیار  1إن ھذه التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
رقم   الدولي  التقدی8المحاسبي  في  والتغیرات  المحاسبیة،  "السیاسات  المحاسبیة ،  رات 

  واألخطاء"، والتعدیالت الالحقة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة األخرى:
للتقاریر  )1 الدولیة  المعاییر  جمیع  في  النسبیة  لألھمیة  ثابتاً  تعریفاً  تستخدم 

  المالیة وإطاراً مفاھیمیاً إلعداد التقاریر المالیة.
  النسبیة.توضح شرحاً لتعریف األھمیة  )2
رقم   )3 الدولي  المحاسبي  المعیار  في  التوجیھات  بعض  حول    1تدرج 

 المعلومات غیر الھامة. 

 2020ینایر  1
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المرحلیة  2-1 الموجزة  المالیة  المعلومات  المطبقة على  الجدیدة والمعدلة  المالیة  الدولیة للتقاریر  المعاییر 
 (تابع) 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 

ساریة المفعول على  
الفترات السنویة التي تبدأ  

 في أو بعد 
 تعدیالت على اإلطار المفاھیمي 

 
معاییر المحاسبة الدولیة إطاراً مفاھیمیاً معدالً سیتم استخدامھ في قرارات  أصدر مجلس  

 وضع المعاییر بأثر فوري.
 

  وتشمل التغییرات الرئیسیة:
  زیادة أھمیة الرقابة في سیاق الھدف من التقاریر المالیة. -
  إعادة إرساء االحتراز كعنصر من عناصر الحیاد. -
المقدم   - الكیان  كیان تحدید  أو جزًءا من  قانونیًا  كیانًا  قد یكون  والذي  للتقاریر، 

  قانوني.
  مراجعة تعریفات األصل وااللتزام. -
  إزالة شرط االحتمال لالعتراف وإضافة توجیھات حول إلغاء االعتراف. -
  اضافة توجیھات حول أسس القیاس المختلفة. -
األداء الرئیسي وأنھ، من  اإلشارة إلى أن عنصر الربح أو الخسارة ھو مؤشر   -

حیث المبدأ، ینبغي إعادة تدویر اإلیرادات والمصاریف في الدخل الشامل اآلخر  
  عندما یعزز ذلك من الدقة أو التمثیل العادل للبیانات المالیة.

 
لن یتم إجراء أي تغییرات على أي من المعاییر المحاسبیة الحالیة. ومع ذلك، فإن الكیانات 

اإلطار في تحدید سیاساتھا المحاسبیة للمعامالت أو األحداث أو الظروف   التي تعتمد على 
التي لم یتم التعامل معھا بطریقة أخرى بموجب المعاییر المحاسبیة ستحتاج إلى تطبیق  

. سوف تحتاج ھذه الكیانات إلى النظر فیما إذا كانت  2020ینایر    1اإلطار المعدل من  
 ة بموجب اإلطار المعدل. سیاساتھا المحاسبیة ال تزال مناسب

 2020ینایر  1

امتیازات اإلیجار    -"عقود اإلیجار"    16تعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
 19-ذات الصلة بكوفید

)، تم منح امتیازات إیجار للمستأجرین. قد تتخذ 19-نتیجة لوباء فیروس كورونا (كوفید
السداد وتأجیل دفعات ھذه االمتیازات أشكاًال متنوعة، بما   المؤقت عن  التوقف  في ذلك 

، نشر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة تعدیالً على المعیار 2020مایو    28اإلیجار. في  
الذي یوفر وسیلة عملیة اختیاریة للمستأجرین لتحدید ما إذا    16الدولي للتقاریر المالیة رقم  

تعدیل لعقد اإلیجار. یمكن للمستأجرین ھو    19-كان امتیاز اإلیجار المرتبط بفیروس كوفید
اختیار حساب امتیازات اإلیجار بنفس طریقة االحتساب إذا لم یكن ھنالك تعدیالت على  
عقد اإلیجار. في كثیر من الحاالت، سینتج عن ذلك حساب االمتیاز كدفعات إیجار متغیرة  

 لى تخفیض الدفعات.في الفترة (الفترات) التي یحدث فیھا الحدث أو الحالة التي تؤدي إ

 2020یونیو  1

 



 شركة رأس الخیمة الوطنیة للتأمین ش.م.ع 
 

  2020سبتمبر    30إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 (تابع) 

 

)10 ( 

 (تابع)  تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 2
 

غیر الساریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة بشكٍل   المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن 2-2
 مبكر

 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 

ساریة المفعول على  
الفترات السنویة التي تبدأ  

 في أو بعد 
 "عقود التأمین"   17المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

المحاسبة الدولیة مشروعھ الطویل لوضع معیار ، أنھى مجلس معاییر  2017مایو    18في  
"عقود التأمین".   17محاسبي حول عقود التأمین وأصدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

والذي یسمح حالیاً    4محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    17یحل المعیار الدولي رقم  
الدولي   المعیار  الممارسات. سیؤدي  المحاسبة لدى    17رقم  بالعدید من  إلى تغییر كبیر في 

 جمیع المنشآت التي تصدر عقود تأمین وعقود استثمار تشمل میزة المشاركة االختیاریة. 
 

نموذج قیاس حالي حیث یعاد قیاس التقدیرات في كل فترة   17یتطلب المعیار الدولي رقم 
ومة وتعدیل للمخاطر  تقریر. ویعتمد القیاس على أسس التدفقات النقدیة المرجحة المخص

وھامش الخدمات التعاقدیة الذي یمثل أرباح العقد غیر المكتسبة. وھناك أسلوب تخصیص  
مبّسط لألقساط یُسمح بھ لاللتزامات على مدار فترة التغطیة المتبقیة إذا أتاح ھذا األسلوب  

متد لسنة  طریقة قیاس غیر مختلفة جوھریاً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطیة ت
النقدیة  التدفقات  باالعتماد على أسس  المتكبدة  المطالبات  قیاس  أقل. ومع ذلك، یجب  أو 

 المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.

 ، "عقود التأمین" 17التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  أصدر مجلس معاییر المحاسبة الدولیة التعدیالت على  

في  17 التأمین"،  للتقاریر  2020یونیو    25، "عقود  الدولي  المعیار  تعدیل  إلى جانب   ،
، بحیث ال یزال بإمكان شركات التأمین المؤھلة تطبیق المعیار الدولي للتقاریر  4المالیة رقم  
. وأدى ذلك إلى 17لمالیة رقم  جنبًا إلى جنب مع المعیار الدولي للتقاریر ا  9المالیة رقم  

التعدیالت المستھدفة من قبل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة على المعیار الدولي للتقاریر 
والتي تھدف إلى تسھیل تطبیق المعیار من خالل تقلیل تكالیف التطبیق،    17المالیة رقم  

یار الدولي للتقاریر  مما یسھل على الكیانات أن تشرح للمستثمرین وغیرھم نتائج تطبیق المع
 . 17المالیة رقم 

 
على فترات إعداد التقاریر السنویة   17یجب تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

، مع السماح بالتطبیق المبكر، ویجب تطبیق التعدیالت 2023ینایر    1التي تبدأ في أو بعد  
 في نفس الوقت. 

 
في البیانات المالیة    17ولي للتقاریر المالیة رقم  تتوقع اإلدارة أنھ سیتم تطبیق المعیار الد

المالیة رقم   للتقاریر  الدولي  المعیار  التطبیق. سیؤثر تطبیق  على    17للشركة في تاریخ 
المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة في البیانات المالیة للشركة فیما یتعلق بعقود التأمین 

ومع ذلك، فلیس مقبوالً من الناحیة العملیة أن  الصادرة وعقود إعادة التأمین المحتفظ بھا.  
 تقدم الشركة تقدیراً معقوالً عن آثار تطبیق ھذا المعیار قبل أن تجري مراجعة تفصیلیة.

 2023ینایر  1
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المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة الصادرة لكن غیر الساریة حتى تاریخھ وغیر المطبقة بشكٍل  2-2
  (تابع)مبكر 

 

 المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 

ساریة المفعول على  
الفترات السنویة التي تبدأ  

 في أو بعد 
، "عرض البیانات المالیة" حول  1المحاسبي الدولي رقم  التعدیالت على المعیار  

 تصنیف المطلوبات 
 

، "عرض 1توضح ھذه التعدیالت الطفیفة التي أجریت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  
إما كمطلوبات متداولة أو غیر متداولة، اعتماًدا   المطلوبات تصنف  المالیة" أن  البیانات 

نھایة   في  الموجودة  الحقوق  أو  على  المنشأة  بتوقعات  التصنیف  یتأثر  ال  التقریر.  فترة 
األحداث االحقة بعد تاریخ التقریر (على سبیل المثال، استالم تنازل أو خرق تعھد). یوضح 

 عند اإلشارة إلى "تسویة" التزام. 1التعدیل أیًضا ما یعنیھ المعیار المحاسبي الدولي رقم 

 2022ینایر  1

، والمعیار المحاسبي الدولي رقم  3المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم التعدیالت على 
، وبعض التحسینات السنویة على المعیار  37، والمعیار المحاسبي الدولي رقم 16

، والمعیار  9، والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 1الدولي للتقاریر المالیة رقم 
 16ولي للتقاریر المالیة رقم ، والمعیار الد41المحاسبي الدولي رقم 

"اندماجات األعمال" مرجعاً في    3تحّدث التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  
حول اإلطار المفاھیمي إلعداد التقاریر المالیة دون   3المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم  

  تغییر المتطلبات المحاسبیة لعملیات اندماج األعمال.
"الممتلكات والمنشآت والمعدات"   16ر التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم  تحظ

المستلمة من بیع  المبالغ  الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات  على 
األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامھ المقصود. وبدالً من ذلك، ستعترف  

 البیع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة. الشركة بمتحصالت 
رقم   الدولي  المحاسبي  المعیار  على  التعدیالت  والمطلوبات    37تحدد  "المخصصات   ،

المحتملة والموجودات المحتملة" التكالیف التي تأخذھا الشركة في عین االعتبار عند تقییم 
 ما إذا كان العقد سیكون خاسًرا. 

  1التحسینات السنویة تعدیالت طفیفة على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم تُدخل 
"األدوات  9"تبني المعاییر الدولیة للمرة األولى" والمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

، "الزراعة" واألمثلة التوضیحیة المصاحبة 41المالیة" والمعیار المحاسبي الدولي رقم 
 "عقود اإلیجار". 16تقاریر المالیة رقم للمعیار الدولي لل

 2022ینایر  1

 
تقوم الشركة حالیا بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على البیانات المالیة المستقبلیة وتعتزم تطبیقھا، حیثما  

 یكون مالئماً، عندما تصبح ساریة المفعول. 
 

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة أو تعدیالت على المعاییر المنشورة أو تفسیرات لیس ھناك معاییر أخرى ذات عالقة من  
صادرة عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة قد تم إصدارھا ولكن لم یتم تطبیقھا للمرة األولى على السنة  

أثیر جوھري على ھذه المعلومات المالیة الموجزة وكان یتوقع أن یكون لھا ت  2020ینایر    1المالیة للشركة التي بدأت في  
 المرحلیة. 
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 أساس اإلعداد  3-1
 

، "التقاریر المالیة المرحلیة"،  34لقد تم إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم  
 القوانین النافذة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.وامتثاالً ألحكام 

 
إن المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة معروضة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة (الدرھم اإلماراتي) نظراً ألن معظم  

 معامالت الشركة مقّومة بالدرھم اإلماراتي.
 

بموجب مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجودات المالیة المدرجة  لقد تم إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة  
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والموجودات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي  

  تم قیاسھا بالقیمة العادلة.
 

لشركة باستخدام التصنیف المتداول أو غیر المتداول، إال أن األرصدة  ال یتم عرض بیان المركز المالي الموجز المرحلي ل
التالیة تُصنّف عموماً كمتداولة: نقد وما في حكمھ وذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى، وذمم التأمین الدائنة وذمم  

، واستثمارات عقاریة، وموجودات غیر دائنة أخرى. أما األرصدة التالیة فتصنّف عموماً كغیر متداولة: ممتلكات ومعدات
التالیة فھي ذات طبیعة مختلطة (أي تشمل أجزاء متداولة وغیر متداولة) وھي:   أما األرصدة  إلزامیة.  ملموسة، وودائع 
استثمارات مالیة، وموجودات عقود إعادة التأمین، وتكالیف االستحواذ المؤجلة، ومطلوبات عقود التأمین، وإیرادات عموالت  

 لة، وودائع ثابتة، ومخصص تعویضات نھایة الخدمة للموظفین. مؤج
 

ال تتضمن ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة جمیع المعلومات المطلوب إدراجھا ضمن البیانات المالیة السنویة. وفقًا 
  .2019دیسمبر  31ھیة في لذلك، یجب قراءة ھذا التقریر باالقتران مع البیانات المالیة السنویة المدققة للسنة المنت

 
إن السیاسات المحاسبیة والعرض والطرق المستخدمة في ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة تتسق مع تلك المستخدمة  

 .2019دیسمبر  31في البیانات المالیة المدققة للسنة المنتھیة في 
 

ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على    2020سبتمبر    30المنتھیة في  باإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج األعمال لفترة التسعة أشھر  
 .2020دیسمبر  31نتائج األعمال المتوقعة للسنة المالیة المنتھیة في 

 
 األحكام والتقدیرات  3-1-1
 

تطبیق  إن إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة یقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على  
السیاسات المحاسبیة والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه 

 التقدیرات.
 

وفي سبیل إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة، فإن األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات  
لمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كانت ھي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة المدققة  المحاسبیة وا

  .2019دیسمبر  31كما في وللسنة المنتھیة في 
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 (تابع) أساس اإلعداد  3-1
 
 إدارة التأمین والمخاطر المالیة 3-1-2
 

إن أھداف وسیاسات إدارة المخاطر المالیة ومخاطر التأمین لدى المجموعة تتوافق مع تلك األھداف والسیاسات التي تم 
ھناك أي تغیرات في أي   . ولم تكن2019دیسمبر    31اإلفصاح عنھا في البیانات المالیة المدققة كما في وللسنة المنتھیة في  

 من سیاسات إدارة المخاطر خالل السنة. 
 

الملموسة  والموجودات غیر  والمعدات  والممتلكات  العقاریة  باالستثمارات  المتعلقة  المحاسبیة  السیاسات  اإلفصاح عن  تم 
األوراق المالیة والسلع المؤرخ في  والموجودات المالیة في ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة بناء على إخطار ھیئة  

 ).5-3إلى  2-3(اإلیضاحات   2008أكتوبر  12
 
  االستثمارات العقاریة 3-2
 

تقاس  المال.  رأس  قیمة  لزیادة  و/أو  تأجیرھا  من  عائدات  جني  بھدف  بھا  المحتفظ  العقارات  ھي  العقاریة  االستثمارات 
ذلك تكالیف المعامالت. تشمل التكلفة نفقات إحالل أحد أجزاء االستثمارات االستثمارات العقاریة مبدئیاً بسعر التكلفة، بما في  

العقاریة بتاریخ تكبد تلك النفقات وبشرط استیفاء شروط االعتراف الالزمة، ویتم استثناء النفقات الیومیة الخاصة بخدمات 
  العقارات االستثماریة.

 
رھا اإلنتاجیة المقدرة وذلك باستخدام طریقة القسط الثابت. وتتم یحتسب االستھالك لشطب تكلفة الموجودات على مدار أعما

مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة حساب االستھالك بنھایة كل سنة مع بیان أثر أي تغیرات في  
 سنة. 30التقدیرات المحتسبة على أساس مستقبلي. ویقدر العمر اإلنتاجي لالستثمارات العقاریة بـ 

 
یتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقاریة عند استبعادھا أو عندما یتم سحبھا نھائیاً من االستخدام بحیث یكون من غیر 
المتوقع تحقیق فوائد اقتصادیة مستقبلیة من استبعادھا. إن األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن سحب االستثمارات العقاریة أو 

 لربح أو الخسارة في الفترة التي یقع فیھا السحب أو االستبعاد. بیعھا یتم احتسابھا في ا
 
 ممتلكات ومعدات  3-3
 

یتم االعتراف باألراضي والمباني بالتكلفة التاریخیة، ناقًصا االستھالك الالحق واالنخفاض في القیمة، إن وجد، للمباني 
الك المتراكم وأیة خسائر محددة عن االنخفاض في  فقط. تظھر كافة الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً االستھ

القیمـة. ویتم احتساب االستھالك لشطب تكلفة الموجودات على مدى أعمارھا االنتاجیة التقدیریة باستخدام طریقة القسط  
بیان أثر أي  الثابت. یتم في نھایة كل سنة مراجعة األعمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة حساب االستھالك مع  

  تغیرات في التقدیرات المحتسبة على أساس مستقبلي.
 

تحدد األرباح أو الخسائر الناشئة من استبعاد أو سحب أحد بنود الممتلكات والمعدات على أساس الفرق بین متحصالت 
 البیع والقیمة الدفتریة لألصل وتدرج في حساب األرباح أو الخسائر.
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  فیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة لمختلف فئات الممتلكات والمعدات:
 

 السنوات 
 25 مبانٍ 

 4 أثاث وتجھیزات 
 4 معدات مكتبیة 

 4 مركبات 
 4 معدات حاسوب 

 
 موجودات غیر ملموسة  3-4
 

الموجودات غیر الملموسة برمجیات الحاسوب وتدرج بسعر التكلفة مخصوماً منھا اإلطفاء المتراكم والخسائر المحددة  تمشب  
من االنخفاض في القیمة، إن وجدت. یُحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة لھذه  

الم قدرة وطریقة اإلطفاء بنھایة كل فترة تقریر سنویة مع احتساب تأثیر أي الموجودات. تتم مراجعة األعمار اإلنتاجیة 
عند حساب اإلطفاء   أخذھا باالعتبار  یتم  التي  اإلنتاجیة  أساس مستقبلي. تكون األعمار  التقدیرات على    10تغییرات في 

 سنوات. 
 
 الموجودات المالیة 3-5
 

 الموجودات المالیة -التصنیف والقیاس 
 

االعتراف بكافة الموجودات المالیة وإلغاء االعتراف بھا بتاریخ المتاجرة عندما تكون عملیة شراء وبیع األصل المالي  یتم 
بموجب عقد تنص شروطھ على تسلیم األصل المالي خالل إطار زمني تحدده أعراف السوق ذي الصلة. ویتم قیاسھا مبدئیاً 

المعامالت، تكالیف  زائداً  العادلة،  أو    بالقیمة  الربح  خالل  من  العادلة  بالقیمة  المصنفة  المالیة  الموجودات  تلك  باستثناء 
الخسارة. أما تكالیف المعاملة العائدة بشكٍل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل  

 الربح أو الخسارة فیتم االعتراف بھا مباشرة في الربح أو الخسارة.
 

یتم قیاسھا الحقًا   9جمیع الموجودات المالیة المعترف بھا والتي تقع ضمن نطاق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم    إن
بالتكلفة المطفأة أو القیمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالیة وخصائص التدفقات النقدیة  

 ى وجھ التحدید: التعاقدیة للموجودات المالیة. وعل 
 
أدوات الدین المحتفظ بھا في نموذج أعمال ھدفھ تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة، والتي لھا تدفقات نقدیة تعاقدیة   )1(

 تمثل دفعات حصریة للمبالغ األصلیة والفوائد على المبالغ األصلیة القائمة، یتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة.
 

االحتفاظ بھا ضمن نموذج أعمال ھدفھ جمع التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع أدوات الدین،  أدوات الدین التي یتم   )2(
بالقیمة  قیاسھا الحقاً  یتم  للمبالغ األصلیة والفوائد،  دفعات حصریة  تعاقدیة تمثل  نقدیة  تدفقات  لھا  والتي یكون 

 العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 (تابع) الموجودات المالیة  -التصنیف والقیاس 
 
للبیع)  )3( بھا  المحتفظ  أو  العادلة  القیمة  أساس  على  تدار  التي  الدین  أدوات  (مثل  األخرى  الدین  أدوات  جمیع 

واالستثمارات في حقوق الملكیة، یتم قیاسھا الحقاً بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. ومع ذلك، یجوز  
للشركة أن تختار/تحدد بشكل نھائي ما یلي عند االعتراف المبدئي باألصل المالي على أساس كل أصل على  

 حده:
 
ر التغیرات الالحقة في القیمة العادلة لالستثمار في قد تختار الشركة نھائیاً أن تعرض في الدخل الشامل اآلخ )أ

حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة أو التي تمثل مقابالً طارئاً معترفاً بھ بواسطة الجھة المستحوذة في 
 . 3اندماج أعمال ینطبق علیھ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

تلبي معاییر القیاس بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل  قد تصنف الشركة نھائیاً أداة الدین التي    ) ب
الشامل اآلخر على أنھا مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم تطابق 

 محاسبي أو تقلیلھ بصورة جوھریة (یشار إلیھ بخیار القیمة العادلة).
 
 لقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات حقوق الملكیة با

 
إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة/صنادیق االستثمار المحتسبة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس 

االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة مبدئیاً بالقیمة العادلة مضافاً إلیھا تكالیف المعاملة، ثم تقاس الحقاً بالقیمة العادلة مع  
عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وتضاف إلى التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة لألوراق المالیة.  
حقوق  أدوات  في  االستثمارات  استبعاد  عند  الخسارة  أو  الربح  إلى  المتراكمة  الخسائر  أو  األرباح  تصنیف  یعاد  لن 

لكیة/صنادیق االستثمار ولكن یعاد تصنیفھا إلى األرباح المحتجزة. قامت الشركة بتصنیف جمیع االستثمارات في أدوات  الم
 حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا للمتاجرة على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. 

 
ق الملكیة ضمن حساب الربح أو الخسارة عندما یتقرر یتم االعتراف بتوزیعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقو

حق الشركة في قبض توزیعات األرباح، ما لم تمثل توزیعات األرباح استرداد جزء من تكلفة االستثمار. یتم االعتراف 
 بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال یعاد تصنیفھا إلى األرباح أو الخسائر.

 
 دین بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أدوات ال

 
عند االعتراف المبدئي باألصل المالي، تقوم الشركة بتحدید ما إذا كانت الموجودات المالیة المعترف بھا حدیثًا جزًءا من  

كة بإعادة تقییم نماذج عملھا في كل  نموذج عمل قائم أو ما إذا كانت تعكس البدء في تفعیل نموذج عمل جدید. تقوم الشر
فترة تقریر لتحدید ما إذا كانت نماذج العمل قد تغیرت منذ الفترة السابقة. وفي فترة التقریر الحالیة والسابقة، لم تقم الشركة  

  بتحدید أي تغییر في نماذج عملھا.
 

خالل الدخل الشامل اآلخر، یتم إعادة تصنیف/الخسائر عندما یتم إلغاء االعتراف بأداة الدین المقاسة بالقیمة العادلة من  
المتراكمة المعترف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر من حقوق الملكیة إلى الربح أو الخسارة. وفي المقابل، بالنسبة إلى  

یف األرباح/الخسائر االستثمار في حقوق الملكیة المصنف بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال یتم إعادة تصن
المتراكمة المعترف بھا سابقاً في الدخل الشامل اآلخر في وقت الحق إلى الربح أو الخسارة ولكن یتم تحویلھا ضمن حقوق  

  الملكیة.
 

 ة. أدوات الدین التي یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تخضع النخفاض القیم
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  موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 

  الخسارة:تمثل الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 
  الموجودات ذات التدفقات النقدیة التعاقدیة التي ال تمثل الدفعات الحصریة للمبالغ األصلیة والفوائد؛ و/ أو )1(
الموجودات المحتفظ بھا في نموذج عمل بخالف االحتفاظ بھا لتحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة أو االحتفاظ بھا  )2(

  لتحصیلھا وبیعھا؛ أو
  المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خیار القیمة العادلة.الموجودات  )3(
 

  تُقاس ھذه الموجودات بالقیمة العادلة، ویتم االعتـراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القیاس في الربح أو الخسارة.
 

 االنخفاض في القیمة
 

خسائر االئتمان المتوقعة على األرصدة البنكیة التي تتضمن الودائع الثابتة واإللزامیة،  تقوم الشركة باالعتراف بمخصصات  
وذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى التي ال یتم قیاسھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، واستثمارات  

 لعادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. الدین التي یتم قیاسھا الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة ا
 

 ال یتم االعتراف بخسائر انخفاض القیمة الستثمارات حقوق الملكیة.
 

إذا كانت مخاطر  المالیة  لألداة  بالنسبة  العمر  المتوقعة على مدار  االئتمانیة  الخسائر  یجب تكوین مخصص خسارة عن 
جوھري منذ االعتراف المبدئي. بالنسبة لجمیع األدوات المالیة األخرى، یتم  االئتمان على تلك األداة المالیة قد زادت بشكل  

  شھراً. 12قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة بمبلغ یعادل الخسائر االئتمانیة المتوقعة لمدة 
 

ت الخسارة اختارت الشركة أن تقیس مخصصات الخسائر لذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى بمبلغ مساو لمعدال
أو   المطفأة  بالتكلفة  المقاسة الحقًا  الدین  واستثمارات  البنوك،  لدى  الجاریة  الحسابات  إن  الحیاة.  المتوقعة مدى  االئتمانیة 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والودائع الثابتة والودائع اإللزامیة یتم تقییمھا على أنھا تنطوي على مخاطر  

 فضة في كل تاریخ تقریر ألنھا مودعة لدى البنوك الدولیة ذات السمعة الطیبة. ائتمانیة منخ
 

 یتم خصم مخصص خسائر االستثمارات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القیمة الدفتریة للموجودات.
 

المبدئي وعند تقدیر خسائر    عند تحدید ما إذا كانت مخاطر االئتمان لألصل المالي قد زادت بشكل جوھري منذ االعتراف
االئتمان المتوقعة، تأخذ الشركة بعین االعتبار عند إجراء ھذا التقییم معلومات معقولة وقابلة لإلثبات بحیث تكون متاحة 
ومناسبة دون الحاجة لمجھود أو تكالیف غیر ضروریة. ویشمل ذلك كال من المعلومات والتحلیالت الكمیة والنوعیة، بناًء  

رة السابقة للشركة والتقییم االئتماني المتوفر، بما في ذلك المعلومات ذات النظرة المستقبلیة. تشمل المعلومات على الخب
ذات النظرة المستقبلیة التوقعات المستقبلیة للقطاعات التي تعمل فیھا مستحقات الشركة، والتي تم الحصول علیھا من تقاریر 

ن والھیئات الحكومیة ومراكز األبحاث ذات الصلة وغیرھا من المنظمات المماثلة، الخبراء االقتصادیین والمحللین المالیی
 وكذلك النظر في مختلف المصادر الخارجیة، الفعلیة والمتوقعة، للمعلومات االقتصادیة المتعلقة بالعملیات األساسیة للشركة. 
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قد زادت بشكل  االئتمان  إذا كانت مخاطر  تقییم ما  عند  االعتبار  التالیة بعین  المعلومات  الخصوص، تؤخذ  وعلى وجھ 
 جوھري منذ االعتراف المبدئي: 

 
 توفر) أو الداخلي لألداة المالیة. التدھور الكبیر الفعلي أو المتوقع في التصنیف االئتماني الخارجي (إن  •
التدھور الكبیر في مؤشرات السوق الخارجیة لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالیة معینة، على سبیل المثال الزیادة   •

الكبیرة في فروق االئتمان أو أسعار مقایضة التعثر االئتماني بالنسبة للمدین أو طول الفترة الزمنیة أو المدى الذي  
 القیمة العادلة ألصل مالي أقل من التكلفة المطفأة. كانت فیھ

التغیرات السلبیة الحالیة أو المتوقعة في بیئة العمل أو األوضاع المالیة أو االقتصادیة التي من المتوقع أن تتسبب   •
 في انخفاض جوھري في قدرة المدین على الوفاء بالتزامات دیونھ. 

 نتائج التشغیلیة للمدین. التدھور الكبیر الفعلي أو المتوقع في ال •
 الزیادات الجوھریة في مخاطر االئتمان على األدوات المالیة األخرى لنفس المدین.  •
حدوث تغیر سلبي كبیر فعلي أو متوقع في البیئة التنظیمیة أو االقتصادیة أو التكنولوجیة للمدین، مما یؤدي إلى   •

 نھ. انخفاض جوھري في قدرة المدین على الوفاء بالتزامات دیو
 

بصرف النظر عن نتیجة التقییم السابق، تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوھري منذ  
االعتراف المبدئي عندما تنقضي فترة استحقاق الدفعات التعاقدیة، ما لم یكن لدى الشركة معلومات معقولة وقابلة للدعم  

 تظھر خالف ذلك.
 

سبق   مما  الرغم  منذ على  زیادة جوھریة  فیھا  تحدث  لم  المالیة  األداة  على  االئتمان  مخاطر  أن  الشركة  تفترض  ذكره، 
االعتراف المبدئي إذا تقرر أن األداة المالیة لھا مخاطر ائتمان منخفضة في تاریخ التقریر. یتم تحدید أن لألدوات المالیة  

 مخاطر ائتمانیة منخفضة في حالة: 
 
 المالیة لھا مخاطر تعثر منخفضة.أن األداة   ) 1(
  أن یكون لدى المدین قدرة قویة على الوفاء بااللتزامات النقدیة التعاقدیة على المدى القریب. ) 2(

 
لیس  ) 3( ولكن  المرجح،  من  التي  الطویل  المدى  على  االقتصادیة  واألوضاع  العمل  ظروف  في  السلبیة  التغیرات 

  على الوفاء بالتزاماتھ بالتدفقات النقدیة التعاقدیة.بالضرورة، أن تقلل من قدرة المقترض 
  

تعتبر الشركة أن الموجودات المالیة لھا مخاطر ائتمانیة منخفضة عندما یكون لألصل تقییم ائتماني خارجي على "درجة  
ا أو في حالة عدم توفر تصنیف خارجي، یكون لألصل تصنیف داخلي "عامل". االستثمار" وفقًا للتعریف المفھوم عالمیً 

التصنیف "العامل" یعني أن الطرف المقابل لدیھ وضع مالي قوي ولیس ھناك مبالغ مستحقة متأخرة.
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وتقوم   االئتمان  مخاطر  في  زیادة جوھریة  ھناك  كانت  إذا  ما  لتحدید  المستخدمة  المعاییر  فعالیة  بانتظام  الشركة  ترصد 
بمراجعتھا حسب االقتضاء لضمان قدرة المعاییر على تحدید الزیادة الجوھریة في مخاطر االئتمان قبل أن یتأخر سداد  

 المبلغ.
 

بالنسبة لبعض الفئات الخاصة بالموجودات المالیة، فإن الموجودات غیر المعرضة لالنخفاض في القیمة بشكٍل فردي یتم 
تقییمھا لتحري االنخفاض في قیمتھا على أساس جماعي. من المحتمل أن یشمل الدلیل الموضوعي لالنخفاض في قیمة 

یل الدفعات والزیادة في عدد الدفعات المتأخرة في المحفظة، باإلضافة  محفظة الذمم المدینة الخبرة السابقة للشركة في تحص
 إلى التغیرات الملحوظة في الظروف المحلیة أو االقتصادیة المرتبطة بالعجز عن سداد الذمم المدینة. 

 
ات الدیون التي تُعرض خسائر االنخفاض في القیمة على األرصدة البنكیة التي تتضمن الودائع الثابتة واإللزامیة واستثمار

تم قیاسھا بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى بشكل  
 منفصل في بیان الدخل. 

 
ال لتعریف  االئتمان معادال  یکون تصنیف مخاطر  عندما  ائتمان منخفضة  لھا مخاطر  الدین  أداة  أن  الشركة  مفھوم تعتبر 

  العالمي لدرجة االستثمار.
 

  قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة
 

تستعین الشركة بنماذج إحصائیة الحتساب الخسارة االئتمانیة المتوقعة على األرصدة البنكیة والودائع الثابتة واإللزامیة. إن  
المعلومات من النماذج اإلحصائیة المطورة داخل  الخسائر االئتمانیة المتوقعة تمثل خسائر االئتمان المرجحة. استمدت ھذه 

  الشركة والبیانات التاریخیة األخرى، كما تم تعدیلھا لتعكس المعلومات المستقبلیة.
 

قامت الشركة بإعادة تقییم خسائر االنخفاض في القیمة على محافظ ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى باستخدام  
 باستخدام نموذج مبسط.  قیاس الخسارة المتوقعة

 
 الموجودات المالیة التي انخفضت قیمتھا االئتمانیة

 
یعتبر أي من الموجودات المالیة "منخفضة القیمة االئتمانیة" عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ضار على التدفقات النقدیة  

ا إذا کانت الموجودات المالیة المقاسة منخفضة  المستقبلیة المقدرة لألصل المالي. في تاریخ كل تقریر، تقوم الشركة بتقییم م
القیمة االئتمانیة. یتعرض األصل المالي النخفاض في القیمة عند وقوع حدث أو أكثر لھ تأثیر ضار على التدفقات النقدیة 

 المستقبلیة من ھذا األصل المالي. 
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 إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة
 

ال تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدیة في استالم التدفقات النقدیة من األصل،  
مخاطر ومزایا الملكیة المرتبطة باألصل إلى أي منشاة أخرى بشكٍل كامل. فإذا لم تنقل أو عندما تنقل األصل المالي وجمیع  

الشركة جمیع مخاطر ومزایا الملكیة أو االحتفاظ بھا بشكٍل كامل واستمرت في السیطرة على الموجودات المنقولة، تعترف 
تي قد تضطر الشركة لدفعھا. أما إذا احتفظت الشركة الشركة بحصتھا المتبقیة في األصل وكذلك بااللتزام المتعلق بالمبالغ ال

بكافة مخاطر ومزایا الملكیة ألصل مالي منقول، تستمر الشركة باحتساب األصل المالي، وتعترف كذلك بالقروض المرھونة 
 للعوائد المقبوضة. 

 
 ممتلكات ومعدات  4
 

 تقع جمیع الممتلكات والمعدات في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.
 

ملیون درھم    0.7، قامت الشركة بشراء ممتلكات ومعدات بمبلغ  2020سبتمبر    30ل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  خال
 ملیون درھم). 0.9: 2019دیسمبر  31(خالل السنة المنتھیة في 

 
 استثمارات عقاریة  5
 

 العربیة المتحدة.تتألف االستثمارات العقاریة من أرض ومبان موجودة داخل دولة اإلمارات 
 

ملیون درھم على    17.5والبالغة    2019دیسمبر    31تم التوصل إلى القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة للشركة كما في  
أســاس تقییمات من مقیّمین مستقلین ولدیھم مؤھالت مناسبة وخبرة في السوق وتقییم العقارات في دولة اإلمارات العربیة  

  المتحدة.
 

 30اإلدارة أنھ ال یوجد تغییر جوھري في القیمة العادلة لالستثمارات العقاریة خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  ترى  
 .2020سبتمبر 

 
ُحددت القیمة العادلة بناًء على أسلوب مقارنة السوق الذي یعكس أسعار التعامالت األخیرة لعقارات مماثلة. وفي سبیل  

ارات، فإن أعلى وأفضل استخدام للعقارات ھو استخدامھا الحالي. لم یطرأ أي تغییر على أسلوب تقدیر القیمة العادلة للعق
 التقییم خالل الفترة.

 
  31(  2020سبتمبر    30یتم تصنیف االستثمارات العقاریة على المستوى الثاني في التسلسل الھرمي للقیمة العادلة كما في  

 : المستوى الثاني).2019دیسمبر 
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 استثمارات مالیة  6
 

تتألف االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة من استثمارات في صنادیق في دولة اإلمارات العربیة  
الشامل اآلخر   الدخل  العادلة من خالل  بالقیمة  االستثمارات  تتألف  دین  المتحدة.  أسھم حقوق ملكیة مدرجة وأدوات  من 

موجودة في دول مجلس التعاون الخلیجي. لقد حددت الشركة جمیع االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة غیر المحتفظ بھا 
بمعدل   فوائد  الدین  أدوات  تحمل  اآلخر.  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  بالقیمة  كاستثمارات  إلى  3.750للمتاجرة   %

 بناًء على تواریخ االستحقاق.  2030إلى  2021ویًا وھي قابلة لالسترداد بالقیمة االسمیة من % سن5.875
 

 الحركة في االستثمارات المالیة كالتالي: 

 

القیمة العادلة من  
خالل الربح أو  

  الخسارة

دین بالقیمة العادلة  
من خالل الدخل  

 الشامل اآلخر 

حقوق ملكیة بالقیمة  
العادلة من خالل  

 الدخل الشامل اآلخر 
 درھم   درھم   درھم   
      

 753,665  67,182,979  4,242,288 2018دیسمبر  31الرصید في 
) 40,109(  4,606,970  357,650 صافي التغیر في القیمة العادلة   

إطفاء العالوة على أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة من  
) 375,723(  - الربح أو الخسارة خالل الدخل الشامل اآلخر إلى   

  
- 

 -  432,387  - عكس انخفاض القیمة
 713,556  71,846,613  4,599,938 2019دیسمبر  31الرصید في 

 -  23,047,341  - إضافات خالل الفترة
)4,187,440( استبعادات خالل الفترة   )48,461,464 (   - 

)1,616,766(   صافي التغیر في القیمة العادلة    )54,197 (  
(خسارة)/ أرباح محققة من بیع موجودات مالیة بالقیمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة / بالقیمة العادلة من  
) 412,498( خالل الدخل الشامل اآلخر    2,854,233 

 

 
إطفاء العالوة على أدوات الدین المدرجة بالقیمة العادلة  

) 257,833(  - اآلخر إلى الربح أو الخسارة من خالل الدخل الشامل   
 

- 
 -  22,873  - عكس االنخفاض في القیمة

 659,359  47,434,997  - 2020سبتمبر  30الرصید في 
 

 فیما یلي تفاصیل مخصص انخفاض القیمة: 
 
 
 

سبتمبر 30كما في    
 2020  

 كما في 31 دیسمبر
2019 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 
    

 537,097  104,710 الرصید في بدایة الفترة / السنة 
) 22,873( عكس انخفاض القیمة خالل الفترة / السنة    )432,387 (  

 104,710  81,837 الرصید في نھایة الفترة / السنة
    

 ودیعة إلزامیة  7
 

درھم) محتفظ بھا لدى أحد البنوك    10,000,000:  2019دیسمبر    31درھم (  10,000,000إن الودیعة البالغ قیمتھا  
التي تتعامل معھا الشركة وذلك وفقاً للمتطلبات التنظیمیة المحلیة الخاصة بشركات التأمین. إن الودیعة مرھونة لدى بنك  

ھذه    كضمان مقابل ضمان صادر من البنك لصالح ھیئة التأمین في اإلمارات العربیة المتحدة بنفس القیمة. ال یمكن سحب
:  2019% سنویاً (3.25الودیعة إال بموافقة مسبقة من ھیئة التأمین في اإلمارات العربیة المتحدة وھي تحمل سعر فائدة یبلغ  

 % سنویاً). 3.25
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 مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین 8
 

 
سبتمبر 30كما في    
 2020  

دیسمبر  31كما في 
2019 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 

    مطلوبات عقود التأمین 
 105,285,383  92,771,869  مطالبات قائمة

 2,303,998  2,072,884 احتیاطي مصاریف تسویة خسائر غیر موزعة 
 69,284,747  57,196,485 مطالبات متكبدة غیر معلنة

 250,283,648  216,936,599 أقساط غیر مكتسبة
 32,839,891  41,506,249 احتیاطي المخاطر الساریة 

 10,299,653  14,162,647 احتیاطي حسابي 
 424,646,733  470,297,320 

    موجودات عقود إعادة التأمین 
) 66,603,089( مطالبات قائمة    )69,938,121 (  

) 34,498,551( معلنةمطالبات متكبدة غیر    )40,050,671 (  
) 70,159,736( أقساط غیر مكتسبة   )78,634,048 (  

) 32,345,367( احتیاطي المخاطر الساریة    )26,414,371 (  
) 1,433,033( احتیاطي حسابي    )1,119,404 (  

 )205,039,776 (   )216,156,615 (  
    

    بالصافي -مطلوبات عقود التأمین 
 35,347,262  26,168,780 قائمة مطالبات 

 2,303,998  2,072,884 احتیاطي مصاریف تسویة خسائر غیر موزعة 
 29,234,076  22,697,934 مطالبات متكبدة غیر معلنة

 171,649,600  146,776,863 أقساط غیر محققة
 6,425,520  9,160,882 احتیاطي المخاطر الساریة 

 9,180,249  12,729,614 احتیاطي حسابي 
 219,606,957  254,140,705 

 
، بلغ إجمالي وصافي مطلوبات عقود التأمین المعتمدة من قبل الخبیر االكتواري المعین من قبل  2020سبتمبر  30كما في 

:  2019دیسمبر    31ملیون درھم على التوالي (  211وملیون درھم    409الشركة، لوكس خبراء اكتواریون ومستشارون،  
سبت اإلدارة االحتیاطیات على أساس اإلجمالي والصافي بناًء على  ملیون درھم على التوالي). احت  254ملیون درھم و  470

الحسابات التي قام بھا الفریق االكتواري الداخلي والذي یعكس افتراضات اإلدارة فیما یتعلق بنسب الخسارة المحتملة ونسب  
 المصاریف المحتملة. 
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 ذمم تأمین مدینة وذمم مدینة أخرى  9
 

سبتمبر 30كما في     
 2020  

دیسمبر  31كما في 
2019 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 
    

188,886,294    أقساط تأمین مدینة   188,384,187 
 64,482,751   41,451,303  ذمم مدینة من شركات إعادة التأمین

 432,245   392,495  ذمم مدینة من وكالء ووسطاء التأمین
 14,673,427  45,415,306   مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

 10,419,199   8,563,847  مستحقات فوائد وإیرادات أخرى
 12,498,854   11,625,194  مقدمات ومبالغ مدفوعة مقدما

 1,078,434  949,086  ذمم مدینة أخرى 
 297,283,525  291,969,097 

) 44,451,261( ناقصاً: مخصص االنخفاض في القیمة   )39,036,998 (  
 252,832,264  252,932,099 
    

 القیمة كانت على النحو التالي:الحركة في مخصص االنخفاض في 
 
سبتمبر 30كما في     

 2020 
دیسمبر 31كما في     

2019 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 
    

 38,235,258  39,036,998 الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 2,391,547  5,814,263 مخصص االنخفاض في القیمة خالل الفترة/ السنة 

) 400,000( الفترة / السنة حذف خالل    )1,589,807 (  
 39,036,998  44,451,261 الرصید في نھایة الفترة / السنة
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 أرصدة بنكیة ونقد  10
 
سبتمبر 30كما في   دیسمبر  31كما في      
  2020  2019 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 
    

  72,341  31,362 نقد في الصندوق 
  27,579,380  29,551,771 حسابات جاریة لدى البنوك 

  27,651,721  29,583,133 إجمالي نقد وأرصدة جاریة لدى البنوك (أ) 
    

   175,355,442  217,003,330 ودائع ثابتة بفترات استحقاق تزید على ثالثة أشھر 
  300,000  300,000 ودائع ثابتة مرھونة 
) 136,830( االنخفاض في القیمةناقصاً: مخصص    )121,016(   

 175,534,426  217,166,500 إجمالي ودائع ثابتة (ب) 
  203,186,147  246,749,633 مجموع األرصدة البنكیة والنقد (أ + ب)

) 216,866,500(  ناقصاً: ودائع بفترات استحقاق تزید على ثالثة أشھر   )175,234,426(   
) 300,000( ثابتة مرھونةناقصاً: ودائع    )300,000(   

  27,651,721  29,583,133 نقد وما في حكمھ
    

 ).17إن الودائع الثابتة مرھونة مقابل خطابات ضمان (إیضاح 
 

%) سنویاً. 4.8% إلى 2:  2019دیسمبر  31% (4.8% إلى 1تتراوح معدالت الفائدة على الودائع الثابتة لدى البنوك بین 
 الودائع الثابتة محتفظ بھا لدى بنوك محلیة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.جمیع 

 
 : 9فیما یلي تفاصیل مخصص انخفاض القیمة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

 
سبتمبر 30كما في   دیسمبر  31كما في      
  2020  2019 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 
    

 563,593  121,016 الرصید في بدایة الفترة / السنة 
) 442,577(  15,814  مخصص / (عكس مخصص) االنخفاض في القیمة خالل الفترة / السنة  

 121,016  136,830 الرصید للفترة / السنة
    

 رأس المال  11
 
سبتمبر 30كما في    كما في 31 دیسمبر    
  2020  2019 

 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 

    المصرح بھ والمصدر والمدفوع بالكامل:
    درھم للسھم  1ملیون سھم عادي بقیمة  121.275

 115,500,000  121,275,000 درھم للسھم)  1ملیون سھم عادي بقیمة  115.5: 2019دیسمبر  31(
 
 
 

 (تابع) رأس المال 11
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، على توزیع أسھم منحة من رأس  2020مارس    31العمومیة السنوي المنعقد في  وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة  

ملیون سھم   115.5، مما أدى إلى زیادة عدد األسھم العادیة من  2019ملیون درھم لسنة    5.775% بمبلغ  5المال بنسبة  
افق المساھمون على  ، و2019أبریل    15: في اجتماع الجمعیة العمومیة المنعقد في  2019ملیون سھم (  121.275إلى  

، مما أدى إلى زیادة عدد األسھم العادیة 2018ملیون درھم لسنة    5.5% بمبلغ  5توزیع أسھم منحة من رأس المال بنسبة  
ملیون سھم). وقد قامت الشركة بتعدیل نظامھا األساسي لتعكس الزیادة في رأس المال    115.5ملیون سھم إلى    110من  

 الزمة من ھیئة األوراق المالیة والسلع وھیئة التأمین في دولة اإلمارات العربیة المتحدة.بعد الحصول على الموافقات ال
 

 احتیاطي نظامي  12
 

والنظام األساسي للشركة،    2015) لسنة  2وفقاً لقانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
قانونیاً بنسبة   ٪ من أرباح الشركة عن كل سنة حتى یبلغ رصید االحتیاطي ما یعادل 10فقد خصصت الشركة احتیاطیاً 

٪ من رأس المال المدفوع. إن ھذا االحتیاطي غیر متوفر للتوزیع باستثناء ما ینص علیھ القانون. لم تقم الشركة بأي  50
 31السنة المنتھیة في  أو خالل    2020سبتمبر    30تحویل إلى االحتیاطي القانوني خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 . 2019دیسمبر 
 

 احتیاطي اختیاري 13
 

وفقًا للنظام األساسي للشركة، یمكن تكوین احتیاطي اختیاري بناء على توصیة مجلس اإلدارة وال یمكن التصرف في ھذا  
االحتیاطي االختیاري االحتیاطي ألي غرض آخر إال بموافقة الجمعیة العمومیة للمساھمین. لم تقم الشركة بأي تحویل إلى  

  .2019دیسمبر  31أو خالل السنة المنتھیة في  2020سبتمبر  30خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في 
 

 ربحیة السھم األساسیة والمخفّضة  14
 

 
  30لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

  سبتمبر (غیر مدققة) 
  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

مدققة) سبتمبر (غیر   
 2020  2019  2020  2019 
 (معاد بیانھا)     (معاد بیانھا)    
        

 ربح / (خسارة) الفترة
 (بالدرھم اإلماراتي) 

5,458,117  )3,916,184 (   11,358,741  664,390 

        
 عدد األسھم 

121,275,000  
121,275,00

0  121,275,000  121,275,000 
        

الربحیة األساسیة والمخفّضة للسھم 
) 0.03(  0.05 (بالدرھم)   0.09  0.01 

 
یتم احتساب ربحیة السھم األساسیة من خالل قسمة ربح / (خسارة) الفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في  

أن الشركة لم تصدر أي أدوات جدیدة قد  نھایة فترة التقریر. تعادل الربحیة المخفضة للسھم الربحیة األساسیة للسھم حیث  
، تم تعدیل ربحیة السھم األساسیة في  33تؤثر على ربحیة السھم عند الممارسة. وفقًا لمتطلبات معیار المحاسبة الدولي رقم  

 ) لفترة المقارنة. تم احتساب ربحیة 11المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة بعد إصدار منحة رأس المال (راجع إیضاح  
  السھم األساسیة والمخفضة لفترة المقارنة باستخدام عدد األسھم الجدید.
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 أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  15
 

تقوم الشركة، في سیاق أعمالھا االعتیادیة، بتحصیل األقساط وتسویة المطالبات وإبرام معامالت مع منشآت أخرى تقع  
(المعدل). تشمل األطراف ذات العالقة    ۲٤ار المحاسبي الدولي رقم  ضمن تعریف األطراف ذات العالقة الوارد في المعی

المساھمین الرئیسیین في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي یسیطرون علیھا ھم وعائالتھم والتي یمارسون 
مثل ھذه المعامالت ال تختلف فیھا نفوذاً إداریاً كبیراً باإلضافة إلى موظفي اإلدارة الرئیسیین. ترى إدارة الشركة أن شروط  

  بصورة جوھریة عن الشروط التي كان من الممكن الحصول علیھا من أطراف أخرى.
 

 في نھایة فترة التقریر، بلغت المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة ما یلي:     15-1
 
كما في 31     كما في 30 سبتمبر 

 دیسمبر 
  2020  2019 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 
    

39,920,050   مبالغ مستحقة من الشركة األم (أقساط مدینة)     4,277,298  
  45,482    76,900  مبالغ مستحقة من أعضاء مجلس اإلدارة (أقساط مدینة)

  10,350,647    5,418,356  مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة (أقساط مدینة)
) 7,883,939( مستحقة إلى الشركة األم مبالغ    - 

) 496,052(  مبالغ مستحقة إلى أطراف أخرى ذات عالقة (مطالبات دائنة)     (133,724) 
  21,150,000    46,950,000  ودائع ثابتة مودعة لدى الشركة األم

  21,226,749    21,722,117  أرصدة بنكیة مودعة لدى الشركة األم
 

 األرصدة المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة غیر محّملة بالفائدة ومستحقة السداد عند الطلب.إن 
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 (تابع) أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة 15
 

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

 
  30المنتھیة في لفترة الثالثة أشھر 

  سبتمبر (غیر مدققة) 
  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 سبتمبر (غیر مدققة) 
 2020  2019  2020  2019 
 درھم  درھم   درھم  درھم  
        

إجمالي األقساط المكتتبة (الشركة 
 األم)

 
 47,903,336   15,978,418   

 
83,591,287  29,021,988  

األقساط المكتتبة (أعضاء إجمالي 
 مجلس اإلدارة)

  
22,299   7,217   

 
126,834  59,336  

إجمالي األقساط المكتتبة (أطراف 
 أخرى ذات عالقة) 

 
 987,632    716,138   

 
11,567,978  11,550,627  

 مطالبات مدفوعة (الشركة األم) 
 )10,805,609 (  

 )11,569,602 (   
 

)28,179,345 (   )29,548,627 (  
مطالبات مدفوعة (أعضاء مجلس 

 اإلدارة)
 -     

  )40 (   
 -     

  )3,428 (  
مطالبات مدفوعة (أطراف أخرى 

 ذات عالقة)
 

 )528,492 (   )240,530 (   
 

)1,854,827 (   )2,519,553 (  
) 15,338,415( مصاریف العموالت (الشركة األم)   -  )26,079,600 (   )6,979 (  

) 8,715,498(       -      -       -  األرباح (الشركة األم)توزیعات   
توزیعات األرباح (أعضاء مجلس 

 اإلدارة)
 -     

  -      
 -     

  )1,406,934 (  
) 328,845(         -  تكلفة الفائدة (الشركة األم)     -      )1,010,912 (  

 
 

الشركة ببیع موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح  ، قامت  2020سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  
ملیون    53أو الخسارة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من خالل الشركة األم إلى أطراف خارجیة بمبلغ  

 : ال شيء).2019سبتمبر  30درھم إماراتي (
 
 

 تعویضات كبار موظفي اإلدارة 15-3
 

 
 30الثالثة أشھر المنتھیة في  لفترة 

  سبتمبر (غیر مدققة) 
 30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

(غیر مدققة) ر سبتمب  
 2020  2019  2020  2019 
 درھم   درھم  درھم   درھم 
        

  أعضاء مجلس اإلدارة
  مكافآت

 
375,000   -  

 
1,475,000   1,490,000   

1,594,299     1,037,552  منافع قصیرة األجل     3,814,573   4,083,803 
65,532     36,547  منافع طویلة األجل      120,438   179,336  
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  ذمم تأمین دائنة وذمم دائنة أخرى 16
 
 كما في 31 دیسمبر    كما في 30 سبتمبر 
  2020  2019 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 
    

 42,772,935   42,829,253  إداریي الطرف الثالث والموردین الخارجیین ذمم دائنة إلى 
 45,801,246   69,124,924  شركات إعادة التأمین

8,379,991    مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة   133,724 
 13,256,636   17,791,868  مصاریف مستحقة 

 1,000,000   1,742,809  منافع للموظفین 
20,744,087   عموالت دائنة    22,318,377 

 4,736,711   4,898,178  أرصدة دائنة أخرى 
 2,055,760   1,945,370  توزیعات أرباح دائنة

 167,456,480   132,075,389 
    
 

 مطلوبات محتملة  17
 
 كما في 31 دیسمبر    كما في 30 سبتمبر 
  2020  2019 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 
    

 10,690,028  10,689,301 خطابات ضمان
 

ملیون درھم) صادر لصالح ھیئة التأمین في دولة    10:  2019دیسمبر    31ملیون درھم (  10تتضمن خطابات الضمان مبلغ  
 اإلمارات العربیة المتحدة.

 
 تم إصدار الضمانات المذكورة أعاله في سیاق العمل االعتیادي. 

 
الشركة، تمشیاً مع الغالبیة العظمى من شركات التأمین، لبعض الدعاوى القضائیة في سیاق األعمال الطبیعیة. ال تتعرض  

تتوقع الشركة، بناًء علی مشورة قانونیة مستقلة، أن یكون لنتائج ھذه الدعاوى القضائیة تأثیر جوھري علی األداء المالي أو  
 المركز المالي للشركة. 

 
 األرباح ومكافآت مجلس اإلدارة توزیعات  18

 
 5.775% أسھم منحة بمبلغ  5على    2020مارس    31وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في  

  2019أبریل    15: وافق المساھمون في اجتماع الجمعیة العمومیة السنوي المنعقد في  2019(  2019ملیون درھم عن سنة  
ملیون درھم   5.5% أسھم منحة بمبلغ  5فلس للسھم الواحد) و  10ملیون درھم (بقیمة    11ة بمبلغ  على توزیع أرباح نقدی

: 2019(  2019ملیون درھم لسنة    0.35). وافق المساھمون أیضاً على مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ  2018عن سنة  
 ). 2018ملیون درھم لسنة  1.5
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)28 ( 

 تكالیف استحواذ مؤجلة  19
 
 كما في 31 دیسمبر    كما في 30 سبتمبر 
  2020  2019 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 
    

 37,810,690  33,296,302 الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 47,431,921  52,043,265 تكالیف استحواذ مدفوعة خالل الفترة / السنة

) 57,488,926( اإلطفاء المحمل للفترة / السنة    )51,946,309 (  
 33,296,302  27,850,641 الرصید في نھایة الفترة / السنة 

    
 

، غیرت الشركة المحاسبة    2019) لسنة  49تمھیًدا لقرار مجلس إدارة ھیئة التأمین بدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم. (
. وقد تم التعامل مع السیاسات الحالیة وفقًا لقرار مجلس  2020مایو  1اعتباًرا من لترتیب الحیاة االئتمانیة مع الشركة األم 

وقد نتج عن ھذا التغییر زیادة في إجمالي األقساط المكتتبة والزیادة المقابلة في مصروف العمولة    49إدارة ھیئة التأمین رقم  
 وص علیھ في الالئحة. المستحقة للشركة األم. ستتبع السیاسات الجدیدة سقف العمولة المنص

 
 إیرادات عموالت مؤجلة  20

 
 كما في 31 دیسمبر    كما في 30 سبتمبر 
  2020  2019 
 (مدققة)  (غیر مدققة)  
 درھم   درھم 
    

 30,482,575  24,611,953 الرصید في بدایة الفترة / السنة 
 16,398,473  12,111,578 عموالت مستلمة خالل الفترة / السنة

) 15,996,152( إیرادات مكتسبة من العموالت خالل الفترة / السنة    )22,269,095 (  
 24,611,953  20,727,379 الرصید في نھایة الفترة / السنة 
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)29 ( 

 صافي إیرادات أقساط التأمین 21
 
  30لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في  

 سبتمبر (غیر مدققة) 
سبتمبر   30التسعة أشھر المنتھیة في  لفترة  

 (غیر مدققة) 
 2020  2019  2020  2019 
 درھم  درھم   درھم  درھم  
        

        إجمالي األقساط المكتتبة
 471,465,414  408,561,305  139,194,866  137,267,576 إجمالي األقساط المكتتبة

المكتسبة والمخاطر التغیر في احتیاطي األقساط غیر 
) 47,185,563(  24,680,691  15,753,499  5,743,181 ) 8الساریة (إیضاح   

 143,010,757  154,948,365  433,241,996   424,279,851 
        

        أقساط إعادة تأمین متنازل عنھا 
) 43,476,304( أقساط إعادة تأمین متنازل عنھا    )65,025,887 (   )155,324,379 (   )205,178,024 (  

التغیر في احتیاطي األقساط غیر المكتسبة والمخاطر 
) 12,524,728( ) 8الساریة (إیضاح    919,394  )2,543,316 (   25,137,900 

 )56,001,032 (   )64,106,493 (   )157,867,695 (   )180,040,124 (  
 244,239,727   275,374,301  90,841,872  87,009,725 صافي إیرادات أقساط التأمین 

 
  معلومات القطاعات  22

 
تعمل الشركة من خالل قطاعي أعمال أساسیین ھما: التأمین واالستثمارات. یشتمل قطاع التأمین على جمیع أنواع التأمین 

وتأمین المركبات والحوادث العامة،  بما في ذلك تأمین الحریق، والتأمین البحري، والتأمین الطبي، والتأمین على الحیاة،  
 وأعمال تأمین أخرى . 

 
یشمل قطاع االستثمارات استثمارات في أوراق مالیة قابلة للتداول في دولة اإلمارات العربیة المتحدة، وودائع بنكیة ألجل، 

الذي تقوم الشركة  واستثمارات عقاریة، واستثمارات بغرض المتاجرة، وأوراق مالیة أخرى. وھذه القطاعات ھي األساس  
 بموجبھ بإبالغ معلوماتھا القطاعیة الرئیسیة إلى الرئیس التنفیذي.

 
تتمثل إیرادات أقساط التأمین في إجمالي إیرادات عقود التأمین. إن الشركة ال تمارس أي نشاط خارج دولة اإلمارات العربیة  

 المتحدة وال توجد معامالت بین قطاعات األعمال. 
 

 إلیرادات الشركة المصنفة حسب أقسام التأمین الرئیسیة: فیما یلي تحلیل 
 

 
  30لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

  سبتمبر (غیر مدققة) 
  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  

 سبتمبر (غیر مدققة) 
 2020  2019  2020  2019 
 درھم  درھم   درھم  درھم  
        

 32,484,034  43,270,796  9,552,753  10,973,208 مركبات
 4,004,402  2,869,970  893,209  448,981 بحري وطیران 

 37,277,772  66,622,115  18,440,262  26,428,862  على الحیاة
 327,620,952  224,881,313  88,409,334  84,316,404  صحي

21,899,308    15,100,121 ھندسة، حریق، حوادث عامة وأخرى   70,917,111  70,078,254 
 137,267,576  139,194,866  408,561,305  471,465,414 
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 (تابع)  القطاعات معلومات  22
 
(غیر مدققة)  2020سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في   مدققة)(غیر  2019سبتمبر  30لفترة التسعة أشھر المنتھیة في      
    

 المجموع   االستثمارات   التأمین   المجموع   االستثمارات   التأمین  
 درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم 
            

            
 471,465,414  -  471,465,414  408,561,305  -  408,561,305 إیرادات القطاع 

            
            

) 4,183,580(  13,846,728  9,340,278  4,506,450 القطاع نتائج    8,335,733  4,152,153 
) 2,487,987(     تكالیف غیر موزعة (بالصافي)        )3,487,763 (  

 664,390      11,358,741     ربح الفترة 
            
 

(غیر مدققة) 2020سبتمبر  30كما في   (مدققة) 2019دیسمبر  31كما في    
 المجموع  االستثمارات   التأمین  المجموع  االستثمارات   التأمین 

 درھم   درھم   درھم   درھم   درھم   درھم  
            

 780,894,554  268,509,538  512,385,016  776,410,419  280,387,738  496,022,681 موجودات القطاع 
 41,937,449      42,295,772     موجودات غیر موزعة

 822,832,003      818,706,191     مجموع الموجودات 
            

 626,984,662  -  626,984,662  612,830,592  7,883,939  604,946,653 مطلوبات القطاع 
 5,680,690      6,021,170     مطلوبات غیر موزعة

 632,665,352      618,851,762     المطلوبات مجموع
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 قیاسات القیمة العادلة  23
 

قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق  القیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن  
في تاریخ القیاس بغض النظر عما إذا كان ھذا السعر یمكن مالحظتھ مباشرة أو تقدیره باستخدام أسلوب تقییم آخر. وعند  

األصل أو االلتزام إذا كان ھؤالء المشاركون   تقدیر القیمة العادلة لألصل أو االلتزام، تأخذ الشركة في االعتبار خصائص
 في السوق یأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعیر األصل أو االلتزام في تاریخ القیاس.

 
 القیمة العادلة لألدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة  23-1

 
المالیة   والمطلوبات  للموجودات  الدفتریة  القیم  أن  اإلدارة  المرحلیة  ترى  المالیة  المعلومات  في  المطفأة  بالتكلفة  المحتسبة 

 الموجزة تقارب قیمھا العادلة. 
 

 القیمة العادلة لألدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة  23-2
 

 أسالیب التقییم واالفتراضات المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلة 23-2-1
 

للموجودات باستخدام أسالیب التقییم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة في البیانات المالیة  یتم تحدید القیمة العادلة  
 .2019دیسمبر  31السنویة المدققة للسنة المنتھیة في 

 
 قیاسات القیمة العادلة المعترف بھا في بیان المركز المالي الموجز المرحلي  23-2-2

 
قیمة العادلة بعد االعتراف المبدئي یتم تجمیعھا في مستویات مختلفة من األول إلى الثالث  األدوات المالیة التي یتم قیاسھا بال

 على أساس المعطیات الجدیرة بالمالحظة بالنسبة للقیمة العادلة: 
 

ث یتم یعرض الجدول التالي تحلیالً لألدوات المالیة وغیر المالیة التي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة بعد االعتراف المبدئي حی
 تجمیعھا في مستویات من األول إلى الثالث على أساس المعطیات الجدیرة بالمالحظة ألسالیب قیاس القیمة العادلة: 

 
المستوى األول: تستند القیمة العادلة لألدوات المالیة المتداولة في األسواق النشطة بناء على األسعار المدرجة في   •

ج في السوق المستخدم في الموجودات المالیة التي تحتفظ بھا الشركة ھو  األسواق في تاریخ التقریر. السعر المدر
  سعر العرض الحالي. یتم تضمین ھذه األدوات في المستوى األول.

 
المستوى الثاني: القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المتداولة في األسواق النشطة یتم تحدیدھا باستخدام أسالیب  •

استخدام بیانات السوق الجدیرة بالمالحظة وتعتمد بأقل قدر ممكن على تقدیرات المنشأة. إذا التقییم التي تزید من  
كانت جمیع المعطیات الھامة المطلوبة للتقییم العادل لألداة غیر جدیرة بالمالحظة، فإن األداة مدرجة في المستوى 

  الثاني.
 

طیات الھامة على بیانات السوق الجدیرة بالمالحظة، المستوى الثالث: في حال عدم استناد واحدة أو أكثر من المع •
 تُدرج األداة ضمن المستوى الثالث.
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 (تابع) العادلة القیمةقیاسات  23
 

 (تابع)  القیمة العادلة لألدوات المالیة المدرجة بالقیمة العادلة 23-2
 

 (تابع)  المركز المالي الموجز المرحليقیاسات القیمة العادلة المعترف بھا في بیان  23-2-2
 

تقاس بعض الموجودات المالیة للشركة بالقیمة العادلة عند نھایة فترة التقریر. ویبین الجدول التالي معلومات حول كیفیة 
 تحدید القیم العادلة لھذه الموجودات المالیة: 

 

 الموجودات المالیة 

  القیمة العادلة
التسلسل الھرمي  

العادلة للقیمة   
أسالیب التقییم 

 والمعطیات الھامة 

المعطیات الھامة  
غیر الجدیرة  

 بالمالحظة 

عالقة المعطیات غیر  
الجدیرة بالمالحظة  

 بالقیمة العادلة 
 

 30كما في 
  سبتمبر
 2020 

 31كما في 
2019دیسمبر   

     
 (غیر مدققة) 

 درھم 
 (مدققة) 

 درھم 
       

القیمة العادلة من  
الدخل  خالل  

       الشامل اآلخر: 

 المستوى األول  71,846,613 47,434,997 سندات دین مدرجة 

أسعار العرض  
المدرجة في سوق  

 ال ینطبق  ال یوجد  نشطة 

أوراق مالیة  
 المستوى األول  713,556 659,359 مدرجة

أسعار العرض  
المدرجة في سوق  

 ال ینطبق  ال یوجد  نشطة 
 

القیمة العادلة من  
الربح أو  خالل  

       الخسارة: 

 المستوى األول  4,599,938 - صنادیق 

أسعار العرض  
المدرجة في سوق  

 ال ینطبق  ال یوجد  نشطة 
 

ال توجد تحویالت بین المستویات خالل الفترة. كما ال توجد مطلوبات مالیة ینبغي قیاسھا بالقیمة العادلة، وبالتالي لم یتم 
 أعاله. تقدیم إفصاح في الجدول  

 
 تعدیالت الفترة السابقة والمعلومات المقارنة  24

 
تم إعادة بیان المبالغ المقارنة للفترة السابقة بسبب تصحیح خطأ الفترة السابقة فیما یتعلق بتصنیف رسوم شركات   (أ)

المطالبات ضمن إدارة المطالبات واألصل المؤجل ذي الصلة. قامت الشركة بالمحاسبة عن رسوم شركات إدارة 
"عموالت متكبدة" واألصل المؤجل ذي الصلة ضمن "تكالیف استحواذ مؤجلة". یتمثل أثر تصحیح ھذا الخطأ في  
إعادة تصنیف رسوم شركات إدارة المطالبات إلى "إجمالي المطالبات المسددة" واألصل المؤجل إلى "المقدمات 

 نة والذمم المدینة األخرى". والمبالغ المدفوعة مقدماً" ضمن "ذمم التأمین المدی
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 (تابع) تعدیالت الفترة السابقة والمعلومات المقارنة  24
 

 

كما ھو مدرج سابقاً  
لفترة الثالثة أشھر  

  30المنتھیة في 
2019سبتمبر    

 (غیر مدققة) 
 درھم

 
 
 
 
 

 التعدیالت 
 (غیر مدققة) 

 درھم

 
 

كما ھو معاد بیانھ  
لفترة الثالثة أشھر  

  30المنتھیة في 
2019سبتمبر     

 (معاد بیانھا) 
 درھم

    
) 136,566,912( إجمالي المطالبات المتكبدة  )132,819 (  )136,699,731 (  
) 69,823,895( صافي المطالبات المتكبدة  )132,819 (  )69,956,714 (  

) 20,386,801( عموالت متكبدة   132,819 )20,253,982 (  
) 14,160,248( صافي العموالت المتكبدة  132,819 )14,027,429 (  

 

 

كما ھو مدرج سابقاً  
لفترة التسعة أشھر  

  30المنتھیة في 
2019سبتمبر    

 (غیر مدققة) 
 درھم

 
 
 
 
 

 التعدیالت 
 (غیر مدققة) 

 درھم

 
 

كما ھو معاد بیانھ  
لفترة التسعة أشھر  

  30المنتھیة في 
2019سبتمبر     

 (معاد بیانھا) 
 درھم

    
) 338,734,936( المطالبات المتكبدةإجمالي   )14,882,453 (  )353,617,389 (  

) 173,211,418( صافي المطالبات المتكبدة  )14,882,453 (  )188,093,871 (  
) 51,498,527( عموالت متكبدة   14,882,453 )36,616,074 (  

) 36,113,716( صافي العموالت المتكبدة  14,882,453 )21,231,263 (  
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)، فقد شھدنا عدم الیقین في االقتصاد الكلي في جمیع قطاعات االقتصاد  19-ونتیجة لتفشي فیروس كورونا المستجد (كوفید

بسبب سعر النفط والطلب علیھ، وانخفاض النشاط االقتصادي، وتعطیل سالسل التورید العالمیة، والتأجیل المحتمل ألحداث  
ة النطاق. وعلى الرغم من رفع اإلغالقات ومواصلة األنشطة تحت مسمى "الطبیعي الجدید" في دولة اإلمارات العربیة  واسع

الكامل لكوفید الممكن قیاس األثر  فإنھ من غیر  اتجاھات السوق،    19-المتحدة،  على االقتصاد بشكل موثوق. وتماشیًا مع 
یقن من بیئة االقتصاد الكلي المستقبلیة على األرباح والتدفقات النقدیة واألوضاع تتوقع اإلدارة أنھ من الممكن أن یؤثر عدم الت

المالیة الخاصة بالشركة باإلضافة إلى تلك الخاصة بأطرافنا المقابلة. تقوم الشركة بمراقبة ھذه المقاییس بشكل منتظم وسوف  
 تواجھ أي تھدیدات یتم تحدیدھا.

  



 شركة رأس الخیمة الوطنیة للتأمین ش.م.ع 
 

  2020سبتمبر    30إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة لفترة التسعة أشھر المنتھیة في  
 (تابع) 

 

)34 ( 

 (تابع)  اليوالوضع االقتصادي الح  19- كوفید 25
 

. 19-مطالبة طبیة معلنة فیما یتعلق بكوفید  987، كان لدى الشركة  2020سبتمبر    30خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في  
ملیون درھم. وكما في تاریخ بیان المركز المالي، تم إبالغ الشركة بوجود مطالبتین    6.44بلغ صافي تعرض ھذه المطالبات  

ھریتین بالنسبة للمعلومات المالیة  الموجزة المرحلیة لفترة التسعة أشھر المنتھیة متعلقتین بتوقف األعمال، وكانتا غیر جو
. التأثیر على التأمین على الحیاة غیر جوھري في ھذه المرحلة. تراقب الشركة تجربة الخسارة  وتعزز 2020سبتمبر    30في  

 . 2020سبتمبر  30احتیاطاتھا الفنیة بشكل مناسب كما في 
 

اإلدارة بزیادة تركیزھا على إدارة تدفقاتھا النقدیة وتحصیل الذمم المدینة القائمة. وینعكس ذلك بالتحسن في أعمار  قامت  
 .2019دیسمبر  31مقارنة بـ  2020سبتمبر  30الذمم المدینة كما في 

 
توى الخدمة المعتمدة. تواصل الشركة أعمالھا وخطط العمل عن بعد، وتستمر بتقدیم الخدمات للعمالء ضمن اتفاقیات مس

السیولة   التنظیمیة على مركز  الجھات  الشركة بمراقبة مركز سیولتھا بشكل منتظم. ویتم إطالع  ذلك، تستمر  إلى  إضافة 
 إضافة إلى المقاییس األخرى بشكل منتظم كجزء من التزامات الشركة بتقدیم التقاریر.
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ال بیان  لتاریخ  أحداث الحقة  أي  تظھر  في  لم  المدرجة  المبالغ  على  تأثیر جوھري  لھا  یكون  أن  یمكن  كان  المالي  مركز 

 . 2020سبتمبر  30المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة كما في ولفترة التسعة أشھر المنتھیة في 

 
 اعتماد المعلومات المالیة  الموجزة المرحلیة  27

 
 ...................... اعتمد مجلس اإلدارة ھذه المعلومات المالیة الموجزة المرحلیة ووافق على إصدارھا في 
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