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تقرير المراجعة حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية إلى السادة أعضاء مجلس إدارة
شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
مقدمة
لقد قمنا بمراجعة بيان المركز المالي الموجز المرحلي المرفق لشركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع ("الشركة") كما في  30سبتمبر
 ،2021والبيانات الموجزة المرحلية ذات الصلة لألرباح أو الخسائر والدخ ل الشامل لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين بذلك التاريخ
والبيان ات الموجزة المرحلية للتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ ،واإليضاحات التفسيرية
األخرى .إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية وعرضها وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 34التقارير المالية
المرحلية" .إن مسؤوليتنا هي إبداء استنتاج حول هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية استنادا ً إلى مراجعتنا.
نطاق المراجعة
لقد أجرينا مراجعتنا وفقا ً للمعيار الدولي لمهام المراجعة رقم " ،2410مراجعة المعلومات المالية المرحلية المنفذة من قبل مدقق الحسابات المستقل
للمنشأة" .تنطوي عملية مراجعة المعلومات المالية المرحلية على توجيه االستفسارات في المقام األول من الموظفين المسؤولين عن األمور المالية
والمحاسبية وكذلك تطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات مراجعة أخرى .إن نطاق عملية المراجعة يعتبر في األساس نطاقا ً محدودا ً مقارنة بنطاق
عملية التدقيق المنجزة وفقا ً لمعايير التدقيق الدولية ،وبالتالي فإن نطاق عملية المراجعة ال يم ّكننا من الحصول على تأكي ٍد بأننا سوف نكون على
دراي ٍة بكافة األمور الهامة التي قد يتم تحديدها خالل عملية التدقيق .وبنا ًء على ذلك ،فإننا ال نبدي رأيا ً تدقيقياً.
أساس االستنتاج المتحفظ
قبل شهر أكتوبر  ،2020أبرمت الشركة اتفاقيات الحد األقصى لتكلفة الرعاية الطبية مع عدد من مقدمي الخدمات الطبية لتغطية تكلفة المطالبات
الناشئة عن بعض عقود التأمين الطبي الخاصة بها .وتستوفي هذه االتفاقيات تعريف عقود إعادة التأمين بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية
رقم " 4عقود التأمين".
نتيجة لذلك ،تم تسجيل "إجمالي المطالبات المسددة" بقيمة أعلى من قيمتها الفعلية بينما تم تسجيل "أقساط التأمين المتنازل عنها لشركات إعادة
التأمين" بقيمة أقل من قيمتها الفعلية في بيان األرباح أو الخسائر الموجز المرحلي لفترتي التسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر  2021و30
سبتمبر  2020بمبلغ  24مليون درهم ومبلغ  62مليون درهم على التوالي ،ولفترتي الثالثة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر  2021و 30سبتمبر
 2020بمبلغ  2مليون درهم ومبلغ  20مليون درهم على التو الي ،وتم تسجيل "موجودات عقود إعادة التأمين" و"ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة
األخرى" بأقل من قيمتها الفعلية في بيان المركز المالي كما في  30سبتمبر  2021و 31ديسمبر  2020بمبلغ  0.4مليون درهم ومبلغ  24مليون
درهم على التوالي.
باإلضافة إلى ذلك ،ونظرا ً لنقص المعلومات المتاحة من خبراء إدارة المطالبات ،لم تتمكن اإلدارة من حساب تكلفة المطالبات التي كانت ستتكبدها
الشركة في حال تمت المحاسبة عن اتفاقيات الحد األقصى لتكلفة الرعاية الطبية كعقود إعادة تأمين .ولذلك ،سيتم تسجيل مبالغ كل من "إجمالي
المطالبات المسددة" و"حصة إعادة التأمين من المطالبات المسددة" بقيمة أقل من قيمتها الفعلية بالتساوي في بيان األرباح أو الخسائر الموجز
المرحلي لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر  2021و 30سبتمبر .2020
ال يوجد أي تأثير لهذه األخطاء على "إجمالي إيرادات االكتتاب" أو "الربح للفترة" بالنسبة لفترتي الثالثة والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر
 2021و 30سبتمبر .2020

برايس ووترهاوس كوبرز (فرع رأس الخيمة) ،رخصة رقم 41548
أبراج جلفار ،الطابق رقم  ،24مكتب رقم  ،2402رأس الخيمة  -اإلمارات العربية المتحدة
هاتف ،+971 )0(7 226 0222 :فاكسwww.pwc.com/me ،+971 )0(7 226 0555 :
دوجالس أومهوني ورامي سرحان وجاك فاخوري ومحمد البورنو ومراد النسور مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمارات كمدققي حسابات مشتغلين
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. تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية39  إلى10 اإليضاحات المدرجة على الصفحات من

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
بيان األرباح أو الخسائر الموجز المرحلي
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
إيضاحات 2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي
إيرادات أقساط التأمين
المكتسبة
أقساط تأمين متنازل عنها
لشركات إعادة التأمين
صافي إيرادات أقساط
التأمين المكتسبة
إجمالي المطالبات المسددة
حصة إعادة التأمين من
المطالبات المسددة
صافي المطالبات المسددة
صافي التغير في المطالبات
القائمة ومصاريف تسوية
الخسائر غير الموزعة
ومخصصات المطالبات
المتكبدة غير المعلنة
صافي التغير في االحتياطي
الحسابي
صافي المطالبات المتكبدة
إجمالي العموالت المكتسبة
عموالت متكبدة
صافي العموالت المتكبدة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي

22

114,166,860

22

()157,867,695( )137,580,303( )56,001,031( )46,391,644

22

67,775,216

433,241,996 347,156,464 143,010,756

87,009,725

275,374,301 209,576,161

()338,112,063( )208,577,536( )88,014,382( )72,439,529
140,648,695 81,743,808 27,368,176 34,015,332
()197,463,368( )126,833,728( )60,646,206( )38,424,197

5,354,556

()532,021

15,945,738

8

()1,239,764

8

()3,549,365
()312,076
()100,946
()104,949
()185,066,995( )127,677,826( )55,392,596( )39,768,910

21
20

15,996,152 13,506,321
5,790,725
4,779,481
()57,488,926( )58,960,979( )23,235,076( )19,345,278
()41,492,774( )45,454,658( )17,444,351( )14,565,797

إجمالي إيرادات االكتتاب
مصاريف عمومية وإدارية
(تحميل)  /تحرير مخصص
10 ،9 ،6
االنخفاض في القيمة
صافي (مصاريف) /
إيرادات االكتتاب
إيرادات الفوائد
23
إيرادات االستثمار
إيرادات ( /مصاريف)
أخرى
ربح الفترة

()2,402,476

()1,232,242

1,216,980

()5,807,204

()2,318,110
2,306,923
2,941,806

85,100
2,025,779
3,336,932

()2,123,684
6,286,534
6,866,137

4,506,450
6,420,881
2,913,928

945,097
3,875,716

10,306
5,458,117

985,419
12,014,406

()2,482,518
11,358,741

الربحية األساسية
والمخفّضة للسهم

0.03

15

48,814,532 36,443,678 14,172,778 13,440,509
()38,500,878( )39,784,342( )12,855,436( )13,356,143

0.05

0.10

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  10إلى  39تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية.
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5

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
بيان الدخل الشامل الموجز المرحلي
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي
ربح الفترة

3,875,716

5,458,117

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي
12,014,406

11,358,741

الدخل الشامل اآلخر

بنود سيُعاد تصنيفها الحقاً في الربح
أو الخسارة:

صافي التغير في القيمة العادلة
الستثمارات الدين المصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
56,591
اآلخر (إيضاح )6
إعادة تصنيف الربح من استبعاد
استثمارات الدين المصنفة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر في بيان األرباح أو الخسائر
(إيضاح )6

()2,052,841

-

146,302

()1,102,114

()1,616,766

-

بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح
أو الخسارة:
صافي التغير في القيمة العادلة
الستثمارات حقوق الملكية المصنفة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل
()80,255
الشامل اآلخر
مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل
()23,664
اآلخر للفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة

3,852,052

88,708
()1,964,133
3,493,984

555,664
()400,148
11,614,258

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  10إلى  39تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية.

()54,197
()1,670,963
9,687,778

6

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز المرحلي

رأس المال
درهم إماراتي

احتياطي
نظامي
درهم إماراتي

احتياطي
اختياري
درهم إماراتي

احتياطي إعادة
التأمين
درهم إماراتي

تغيرات متراكمة في
القيمة العادلة
الستثمارات بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
درهم إماراتي

الرصيد في  31ديسمبر ( 2019مدقق)
ربح الفترة
الخسارة الشاملة األخرى للفترة
مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل للفترة
إصدار أسهم منحة (إيضاح )19
الرصيد في  30سبتمبر ( 2020غير مدقق)

115,500,000
5,775,000
121,275,000

47,361,316
47,361,316

20,000,000
20,000,000

-

1,216,481
()1,670,963
()1,670,963
()454,482

الرصيد في  31ديسمبر ( 2020مدقق)
ربح الفترة
الخسارة الشاملة األخرى للفترة
مجموع (الخسارة)  /الدخل الشامل للفترة
تحويل ربح من استبعاد استثمارات حقوق الملكية
المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر إلى أرباح محتجزة (إيضاح )6
تحويل إلى احتياطي إعادة التأمين (إيضاح )14
توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح )19
الرصيد في  30سبتمبر ( 2021غير مدقق)

أرباح
محتجزة
درهم إماراتي

المجموع
حقوق الملكية
درهم إماراتي

6,088,854
11,358,741
11,358,741
()5,775,000
11,672,595

190,166,651
11,358,741
()1,670,963
9,687,778
199,854,429

121,275,000
-

48,708,862
-

20,000,000
-

949,485
-

650,387
()400,148
()400,148

11,492,284
12,014,406
12,014,406

203,076,018
12,014,406
()400,148
11,614,258

121,275,000

48,708,862

20,000,000

709,828
1,659,313

()376,394
()126,155

376,394
()709,828
()9,702,000
13,471,256

()9,702,000
204,988,276

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  10إلى  39تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية.
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شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
(غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي
التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
ربح الفترة
تعديال لـ:
استهالك ممتلكات ومعدات
إطفاء موجودات غير ملموسة
استهالك استثمارات عقارية
((تحرير مخصص)  /مخصص االنخفاض في القيمة
مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
خسارة محققة من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
ربح محقق من استبعاد موجودات مالية في استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر
ربح محقق من استبعاد استثمارات عقارية
ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات
حذف ممتلكات ومعدات
صافي الدخل من االستثمارات العقارية
إطفاء عالوة على استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إيرادات الفوائد
توزيعات أرباح من استثمارات
التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل وسداد تعويضات نهاية
الخدمة للموظفين ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

12,014,406

11,358,741

882,337
1,110,929
42,651
()1,216,980
930,189
-

1,160,945
1,110,930
388,123
5,807,204
799,547
412,498

()1,102,081
()4,805,380
()1,303
61
()183,929
189,845
()6,286,534
()774,714

()2,854,233
()452,294
257,833
()6,420,880
()19,899

799,464

11,548,515

التغيرات في رأس المال العامل:
(الزيادة)  /النقص في موجودات عقود إعادة التأمين
النقص في تكاليف استحواذ مؤجلة
الزيادة ( /النقص) في مطلوبات عقود التأمين
الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
الزيادة في الحسابات الجارية لدى البنوك اللبنانية
الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
النقص في إيرادات العموالت المؤجلة
صافي النقد الناتج من العمليات
تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
مكافآت مدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

()36,326,687
572,772
53,193,252
()38,057,259
()3,985,358
53,541,794
()2,896,915
26,841,063
()428,406
()1,117,816
25,294,841

11,116,839
5,445,661
()45,650,587
()7,569,780
35,731,091
()3,884,574
6,737,165
()459,067
()350,000
5,928,098

التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
شراء ممتلكات ومعدات
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
شراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
متحصالت من استحقاق موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
متحصالت من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
متحصالت من استبعاد موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
متحصالت من استبعاد استثمارات عقارية
إيرادات إيجار مقبوضة من االستثمارات العقارية
فوائد مقبوضة
إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة
استحقاق ودائع ثابتة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
إيداع ودائع ثابتة لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة أشهر
صافي النقد الناتج من ( /المستخدم في) األنشطة االستثمارية

()669,022
7,225
()30,648,406
7,346,000
53,419,867
20,058,815
183,929
4,440,308
774,714
122,991,666
()158,351,077
19,554,019

()698,785
()23,047,341
4,187,440
48,461,464
452,293
8,296,131
95,650,000
()137,297,888
()3,996,686

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  10إلى  39تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية.
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شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
بيان التدفقات النقدية الموجز المرحلي (تابع)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
(غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي
التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
صافي الزيادة في النقد وما في حكمه
صافي النقد وما في حكمه في بداية الفترة
صافي النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

()9,702,000
()9,702,000
35,146,860
29,682,191
64,829,051

1,931,412
27,651,721
29,583,133

معامالت رئيسية غير نقدية:
لم تكن هناك معامالت غير نقدية خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  30( 2021سبتمبر  :2020إصدار أسهم منحة بمبلغ  5.8مليون
درهم بدون مقابل) (إيضاح .)19

اإليضاحات المدرجة على الصفحات من  10إلى  39تعتبر جزءا ً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية.
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شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
1

معلومات عامة

تأسست شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع ("الشركة") كشركة مساهمة عامة في إمارة رأس الخيمة بموجب
المرسوم األميري رقم  76/20بتاريخ  26أكتوبر  .1976إن الشركة خاضعة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات
العربية المتحدة رقم ( )6لسنة  2007في شأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها ومسجلة في سجل الشركات لدى مصرف
اإلمارات العربية المتحدة المركزي (سابقاً ،هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة) تحت رقم .7
تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  26لسنة  2020المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2لسنة  2015والمتعلق بالشركات التجارية بتاريخ  27سبتمبر  ،2020وقد دخلت
التعديالت حيز التنفيذ بتاريخ  2يناير .2021
تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم ( )24لسنة  2020المعدّل لبعض أحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية
المتحدة رقم ( )6لسنة  2007بشأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها بتاريخ  27سبتمبر  2020ودخلت التعديالت حيز
التنفيذ بتاريخ  2يناير  .2021واعتبارا ً من  2يناير  ،2021أصبح قطاع التأمين تحت إشراف مصرف اإلمارات العربية
المتحدة المركزي وسلطته.
إن الشركة هي شركة تابعة لبنك رأس الخيمة الوطني ش.م.ع ("الشركة األم") الذي تأسس في إمارة رأس الخيمة ،اإلمارات
العربية المتحدة .إن عنوان المركز الرئيسي المسجل للشركة هو صندوق بريد  ،506رأس الخيمة ،اإلمارات العربية
المتحدة .كما أن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق أبوظبي لألوراق المالية ،اإلمارات العربية المتحدة.
يتمثل نشاط الشـركة الرئيسي في مزاولة أعمال التأمين بكافة أنواعه بما في ذلك التأمين على الحياة واالدخار وتكوين
األموال .وتمارس الشركة نشاطها من خالل مركزها الرئيسي بإمارة رأس الخيمة وفروعها في كل من رأس الخيمة ودبي
والشارقة وأبوظبي.

2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

1-2

المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالية الموجزة المرحلية

تم تط بيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي
تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2021في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية .ولم يكن لتطبيق هذه المعايير الدولية المعدلة،
باستثناء ما هو مذكور ،أي تأثيـر جوهري على المبالغ المعروضة للفترات الحالية والسابقة.
التعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " - 16عقود اإليجار"  -امتيازات اإليجار ذات الصلة بكوفيد- 19-
تمديد الوسيلة العملية (تاريخ السريان  1أبريل  - )2021نتيجة لوباء فيروس كورونا (كوفيد ،)19-تم منح امتيازات
إيجار للمستأجرين .في مايو  ،2020نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 16الذي يوفر وسيلة عملية اختيارية للمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيد 19-هو تعديل
لعقد اإليجار .في  31مارس  ،2021نشر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالً إضافيا ً لتمديد تاريخ الوسيلة العملية من
 30يونيو  2021إلى  30يونيو  .2022يمكن للمستأجرين اختيار حساب امتيازات اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم
يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار .في كثير من الحاالت ،سينتج عن ذلك حساب االمتياز كدفعات إيجار متغيرة في
الفترة (الفترات) التي يحدث فيها الحدث أو الحالة التي تؤدي إلى تخفيض الدفعات.

10

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
(تابع)

2

تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)

2-2

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشك ٍل
مبكر

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

سارية المفعول على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين"

 1يناير 2023

في  18مايو  ، 2017أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار
محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 17عقود التأمين".
يحل المعيار الدولي رقم  17محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  4والذي يسمح حاليا ً
بالعديد من الممارسات .سيؤدي المعيار الدولي رقم  17إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع
المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية.

3
4

يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات
في كل فترة تقرير .ويعتمد القياس على أسس التدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل
للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة .وهناك أسلوب
تخصيص مبسّط لألقساط يُسمح به للمطلوبات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا
األسلوب طريقة قياس غير مختلفة جوهريا ً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد
لسنة أو أقل .ومع ذلك ،يجب قياس المطالبات المتكبدة باالعتماد على العناصر االساسية
للتدفقات النقدية المخصومة والمعدلة بالمخاطر والمرجحة باالحتماالت.
 1يناير 2023
التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ،17عقود التأمين"
أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم ،17
"عقود التأمين" ،في  25يونيو  ،2020إلى جانب تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
 ،4بحيث ال يزال بإمكان شركات التأمين المؤهلة تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9
جنبًا إلى جنب مع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .17وأدى ذلك إلى التعديالت المستهدفة
من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17والتي
تهدف إلى تسهيل تطبيق المعيار من خالل تقليل تكاليف التطبيق ،مما يسهل على الكيانات أن
تشرح للمستثمرين وغيرهم نتائج تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .17

5
6

يجب تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17على فترات إعداد التقارير السنوية التي
تبدأ في أو بعد  1يناير  ،2023مع السماح بالتطبيق المبكر ،ويجب تطبيق التعديالت في
نفس الوقت.

7
تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17في البيانات المالية للشركة
في تاريخ التطبيق .سيؤثر تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17على المبالغ المدرجة
واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية للشركة فيما يتعلق بعقود التأمين الصادرة وعقود إعادة
التأمين المحتفظ بها .ومع ذلك ،فليس مقبوالً من الناحية العملية أن تقدم الشركة تقديرا ً معقوالً
عن آثار تطبيق هذا المعيار قبل أن تجري مراجعة تفصيلية .عينت الشركة مستشارا ً خارجيا ً
لدعم األعمال من خالل مرحلتي التصميم والتنفيذ للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .17وقد
أجرت الشركة ،بمساعدة المستشار الخارجي ،تحليل األثر التشغيلي وتقييم األثر المالي.
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شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
(تابع)
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تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشك ٍل
مبكر (تابع)

9

8

المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

10

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " ،17عقود التأمين" (تابع)
في  28أكتوبر  ، 2021أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية ("مجلس اإلدارة") التداول بشأن
ً
تعديال طفيفًا يتعلق بعرض معلومات المقارنة حول التطبيق المبدئي
وثيقة التعرض التي تقترح
لكل من المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية" والمعيار الدولي للتقارير المالية
رقم " 17عقود التأمين" ،مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المأخوذة من خطابات التعليقات
الواردة.

سارية المفعول على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد

سيسمح هذا التعديل للمنشأة بتطبيق تراكب تصنيف اختياري في فترة (فترات) المقارنة
المعروضة عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17والمعيار الدولي للتقارير
المالية رقم  . 9سيسمح التراكب بتصنيف هذه الموجودات على أساس كل أداة على حدة ،وذلك
في فترة (فترات) المقارنة بطريقة تتماشى مع الطريقة التي تتوقع المنشأة أن يتم بها تصنيف
تلك الموجودات عند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .9بعد المالحظات
الواردة على المقترحات ،قام مجلس اإلدارة بتوسيع نطاق التراكب ليشمل جميع الموجودات
المالية ،بما في ذلك تلك الموجودات المحتفظ بها فيما يتعلق باألنشطة غير المرتبطة بالعقود
ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  .17ويمكن أيضًا تطبيق التراكب من قبل
المنشآت التي تطبق بالفعل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .9
يتوقع مجلس اإلدارة إصدار تعديل على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17قبل نهاية سنة
.2021

11
12

التعديالت الطفيفة على المعيار المحاسبي الدولي رقم  1وبيان الممارسة رقم  2والمعيار
المحاسبي الدولي رقم  - 8تهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسات المحاسبية
ومساعدة مستخدمي البيانات المالية على التمييز بين التغييرات في التقديرات المحاسبية
والتغيرات في السياسات المحاسبية.
التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " ،1عرض البيانات المالية" حول تصنيف
المطلوبات

 1يناير 2023

 1يناير 2022

توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 1عرض
البيانات المالية" أن المطلوبات تُصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة ،اعتمادا ً على
الحقوق الموجودة في نهاية فترة التقرير .ال يتأثر التصنيف بتوقعات المنشأة أو األحداث
الالحقة بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال ،استالم تنازل أو خرق تعهد) .يوضح التعديل
أيضا ً ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم  1عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام.
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إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
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تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة (تابع)
المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشك ٍل
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المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة

14

التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،3والمعيار المحاسبي الدولي رقم ،16
والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ،37وبعض التحسينات السنوية على المعيار الدولي
للتقارير المالية رقم  ،1والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ،9والمعيار المحاسبي الدولي
رقم  ،41والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16

سارية المفعول على الفترات
السنوية التي تبدأ في أو بعد
 1يناير 2022

تحدّث التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 3اندماجات األعمال" مرجعا ً في
المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  3حول اإلطار المفاهيمي إلعداد التقارير المالية دون
تغيير المتطلبات المحاسبية لعمليات اندماج األعمال.
تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 16الممتلكات والمنشآت والمعدات"
على الشركة أن تقتطع من تكلفة الممتلكات والمنشآت والمعدات المبالغ المستلمة من بيع
األصناف المنتجة أثناء إعداد الشركة لألصل الستخدامه المقصود .وبدالً من ذلك ،ستعترف
الشركة بمتحصالت البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة.
تحدد التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم " 37المخصصات والمطلوبات الطارئة
والموجودات الطارئة" التكاليف التي تأخذها الشركة في عين االعتبار عند تقييم ما إذا كان
خاسرا.
العقد سيكون
ً
تُدخل التحسينات السنوية تعديالت طفيفة على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 1تبني
المعايير الدولية للمرة األولى" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم " 9األدوات المالية"
والمعيار المحاسبي الدولي رقم " ،41الزراعة" واألمثلة التوضيحية المصاحبة للمعيار
الدولي للتقارير المالية رقم " 16عقود اإليجار".

تتوقع اإلدارة تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة في البيانات المالية للشركة بتواريخ سريانها .وال يتوقع
أن يكون لتطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة ،باستثناء المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17المبين
أعاله ،أي أثر جوهري على البيانات المالية للشركة في فترة التطبيق المبدئي.
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 1-3أساس اإلعداد
لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية وفقا ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم " ،34التقارير المالية المرحلية"،
وامتثاالً ألحكام القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
إن المعلومات المالية الموجزة المرحلية معروضة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم اإلماراتي) نظرا ً ألن معظم
مقومة بالدرهم اإلماراتي.
معامالت الشركة ّ
لقد تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية بموجب مبدأ التكلفة التاريخية ،باستثناء الموجودات المالية المدرجة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر التي تم قياسها بالقيمة العادلة.
ال يتم عرض بيان المركز المالي الموجز المرحلي للشركة باستخدام التصنيف المتداول  /غير المتداول ،إال أن األرصدة
التالية تُصنّف عموما ً كمتداولة :نقد وما في حكمه ،وذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى ،وذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى.
أما األرصدة التالية فتصنّف عموما ً كغير متداولة :ممتلكات ومعدات ،واستثمارات عقارية ،وموجودات غير ملموسة،
ووديعة نظامية .أما األرصدة التالية فهي ذات طبيعة مختلطة (أي تشمل أجزاء متداولة وغير متداولة) وهي :موجودات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،وموجودات عقود إعادة التأمين ،وتكاليف االستحواذ المؤجلة ،ومطلوبات
عقود التأمين ،وإيرادات عموالت مؤجلة ،وأرصدة بنكية ،وودائع ثابتة ،ومخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين.
ال تتضمن هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية جميع المعلومات المطلوب إدراجها ضمن البيانات المالية السنوية .وفقًا
لذلك ،يجب قراءة هذا التقرير باالقتران مع البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
إن السياسات المحاسبية والعرض والطرق المستخدمة في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية تتسق مع تلك المستخدمة
في البيانات المالية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
باإلضافة إلى ذلك ،فإن نتائج األعمال لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2021ال تعتبر بالضرورة مؤشراً على
نتائج األعمال المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر .2021
 1-1-3األحكام والتقديرات
إن إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية يقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف .وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه
التقديرات.
وفي سبيل إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية ،فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات
المحاسبية والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البيانات المالية المدققة
كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
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1-3

أساس اإلعداد (تابع)

 2-1-3إدارة التأمين والمخاطر المالية
إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ومخاطر التأمين لدى الشركة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم
اإلفصاح عنها في البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في  31ديسمبر  .2020ولم تكن هناك أي تغيرات في أي
من سياسات إدارة المخاطر خالل السنة.
تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة باالستثمارات العقارية والممتلكات والمعدات والموجودات غير الملموسة
والموجودات المالية في هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية بناء على إخطار هيئة األوراق المالية والسلع المؤرخ في
 12أكتوبر ( 2008اإليضاحات  2-3إلى .)5-3
2-3

استثمارات عقارية

االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال .تقاس
االستثمارات العقارية مبدئيا ً بسعر التكلفة ،بما في ذلك تكاليف المعامالت .تشمل التكلفة نفقات إحالل أحد أجزاء االستثمارات
العقارية بتاريخ تكبد تلك النفقات وبشرط استيفاء شروط االعتراف الالزمة ،ويتم استثناء النفقات اليومية الخاصة بخدمات
العقارات االستثمارية.
يحتسب االستهالك لشطب تكلفة الموجودات على مدار أعمارها اإلنتاجية المقدرة وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت .وتتم
مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة حساب االستهالك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات في
التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي .ويقدر العمر اإلنتاجي لالستثمارات العقارية بواقع  30سنة.
يتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقارية عند استبعادها أو عندما يتم سحبها نهائيا ً من االستخدام بحيث يكون من غير
المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية من استبعادها .إن األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن سحب االستثمارات العقارية أو
بيعها يتم احتسابها في الربح أو الخسارة في الفترة التي يقع فيها السحب أو االستبعاد.
3-3

ممتلكات ومعدات

يتم االعتراف باألرض والمباني بالتكلفة التاريخية ،مخصوما ً منها االستهالك واالنخفاض في القيمة الالحق إن وجد للمباني
صا االستهالك المتراكم وأي خسائر محددة عن
فقط .يتم إدراج جميع الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة التاريخية ناق ً
االنخفاض في القيمة .تشتمل التكلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرةً إلى االستحواذ على البنود.
ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتسابها كأص ٍل منفصل ،حسبما يكون مالئماً ،إال عندما يكون
من المرجّح أن تتدفق إلى الشركة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإلمكان قياس تكلفة البند بشك ٍل موثوق به.
يُلغى االعتراف بالقيمة الدفترية ألي عنصر محتسب كأصل منفصل عند استبداله .ويتم تحميل تكاليف عمليات التصليح
والصيانة األخرى على بيان األرباح والخسائر خالل فترة التقرير التي يتم تكبدها فيها.
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يُحتسب االستهالك باستخدام طريقة القسط الثابت لتوزيع تكلفة الموجودات أو مبالغ إعادة التقييم ،صافية من قيمها المتبقية
على مدى أعمارها اإلنتاجية المقدرة ،وذلك على النحو التالي:
أثاث وتجهيزات
معدات مكتبية
مركبات
معدات حاسوب

السنوات
4
4
4
4

تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل سنة ،مع احتساب تأثير أي تغييرات
في التقديرات على أساس مستقبلي .يتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن استبعاد أو تقاعد أحد بنود الممتلكات والمعدات
على أنه الفرق بين متحصالت المبيعات والقيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف به في الربح أو الخسارة .يتم تخفيض القيمة
الدفترية لألصل على الفور إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمتها التقديرية القابلة
لالسترداد.
 4-3موجودات غير ملموسة
تشمل الموجودات غير الملموسة برمجيات الحاسوب وتدرج بسعر التكلفة مخصوما ً منها اإلطفاء المتراكم والخسائر المحددة
من االنخفاض في القيمة ،إن وجدت .يُحتسب اإلطفاء على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لهذه
الموجودات .تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة اإلطفاء بنهاية كل فترة تقرير سنوية مع احتساب تأثير أي
تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي .تكون األعمار اإلنتاجية التي يتم أخذها باالعتبار عند حساب اإلطفاء 10
سنوات.
 5-3الموجودات المالية
التصنيف والقياس  -الموجودات المالية
يتم االعتراف بكافة الموجودات المالية وإلغاء االعتراف بها بتاريخ المتاجرة عندما تكون عملية شراء وبيع األصل المالي
بموجب عقد تنص شروطه على تسليم األصل المالي خالل إطار زمني تحدده أعراف السوق ذي الصلة .ويتم قياسها مبدئيا ً
بالقيمة العادلة ،زائدا ً تكاليف المعامالت ،باستثناء تلك الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
الخسارة .أما تكاليف المعاملة العائدة بشك ٍل مباشر إلى االستحواذ على الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة فيتم االعتراف بها مباشرة في الربح أو الخسارة.
إن جميع الموجودات المالية المعترف بها والتي تقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  9يتم قياسها الحقًا
بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة على أساس نموذج أعمال المنشأة إلدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدية
التعاقدية للموجودات المالية .وعلى وجه التحديد:
()1

أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية ،والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية
تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائدة على المبالغ األصلية القائمة ،يتم قياسها الحقا ً بالتكلفة المطفأة.
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الموجودات المالية (تابع)

التصنيف والقياس  -الموجودات المالية (تابع)
()2

أدوات الدين المحتفظ بها في نموذج أعمال هدفه تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع أدوات الدين ،والتي يكون
لها تدفقات نقدية تعاقدية تمثل دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفائدة ،يتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر.

()3

جميع أدوات الدين األخرى (مثل أدوات الدين التي تدار على أساس القيمة العادلة أو المحتفظ بها للبيع) واالستثمارات
في حقوق الملكية ،يتم قياسها الحقا ً بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .ومع ذلك ،يجوز للشركة أن تختار/
تحدد بشكل نهائي ما يلي عند االعتراف المبدئي باألصل المالي على أساس كل أصل على حده:
أ .قد تختار الشركة نهائيا ً أن تعرض في الدخل الشامل اآلخر التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار في
حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة أو التي تمثل مقابالً طارئا ً معترفا ً به بواسطة الجهة المستحوذة في
اندماج أعمال ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم .3
ب .قد تصنف الشركة نهائيا ً أداة الدين التي تلبي معايير القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر على أنها مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا أدى ذلك إلى إزالة عدم تطابق
محاسبي أو تقليله بصورة جوهرية (يشار إليه بخيار القيمة العادلة).

أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إن االستثمارات في أدوات حقوق الملكية  /صناديق االستثمار المحتسبة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس
مبدئيا ً بالقيمة العادلة مضافا ً إليها تكاليف المعاملة ،ثم تقاس الحقا ً بالقيمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة
عن التغيرات في القيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وتضاف إلى التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة لألوراق المالية.
لن يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة إلى الربح أو الخسارة عند استبعاد االستثمارات في أدوات حقوق الملكية /
صناديق االستثمار ولكن يعاد تصنيفها إلى األرباح المحتجزة .قامت الشركة بتصنيف جميع االستثمارات في أدوات حقوق
الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة على أنها بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
يتم االعتراف بتوزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية ضمن حساب الربح أو الخسارة عندما يتقرر
حق الشرك ة في قبض توزيعات األرباح ،ما لم تمثل توزيعات األرباح استرداد جزء من تكلفة االستثمار .يتم االعتراف
بصافي األرباح والخسائر األخرى في الدخل الشامل اآلخر وال يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر.
أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عندما يتم إلغاء االعتراف بأداة دين مقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،فإن األرباح  /الخسائر المتراكمة
المسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة.
أدوات الدين التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تخضع النخفاض القيمة.
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 5-3الموجودات المالية (تابع)
التصنيف والقياس  -الموجودات المالية (تابع)
موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تمثل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
الموجودات ذات التدفقات النقدية التعاقدية التي ال تمثل الدفعات الحصرية للمبالغ األصلية والفائدة؛ و /أو
()1
الموجودات المحتفظ بها في نموذج عمل بخالف االحتفاظ بها لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية أو االحتفاظ بها
()2
لتحصيلها وبيعها؛ أو
الموجودات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة باستخدام خيار القيمة العادلة.
()3
تُقاس هذه الموجودات بالقيمة العادلة ،ويتم االعتـراف باألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة.
االنخفاض في القيمة
تقوم الشركة باالعتراف بمخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على األرصدة البنكية التي تتضمن الودائع الثابتة والنظامية،
وذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ،واستثمارات الدين
التي يتم قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
ال يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة الستثمارات حقوق الملكية.
يجب تكوين مخصص خسارة عن الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدار العمر بالنسبة لألداة المالية إذا كانت مخاطر
االئتمان على تلك األداة المالية قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي .بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى ،يتم
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بمبلغ يعادل الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  12شهراً.
اختارت الشركة أن تقيس مخصصات الخسائر لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى بمبلغ مساو لمعدالت الخسارة
االئتمانية المتوقعة مدى الحياة .إن الحسابات الجارية لدى البنوك ،واستثمارات الدين المقاسة الحقًا بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،والودائع الثابتة والودائع النظامية يتم تقييمها على أنها تنطوي على مخاطر ائتمانية
منخفضة ألنها مودعة لدى البنوك المحلية ذات السمعة الطيبة.
يتم خصم مخصص خسائر االستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة من إجمالي القيمة الدفترية للموجودات.
عند تحديد ما إذا كانت مخاطر االئتما ن لألصل المالي قد زادت بشكل جوهري منذ االعتراف المبدئي وعند تقدير خسائر
االئتمان المتوقعة ،تأخذ الشركة بعين االعتبار عند إجراء هذا التقييم معلومات معقولة وقابلة لإلثبات بحيث تكون متاحة
ومناسبة دون الحاجة لمجهود أو تكاليف غير ضرورية .ويشمل ذلك كال من المعلومات والتحليالت الكمية والنوعية ،بنا ًء
على الخبرة السابقة للشركة والتقييم االئتماني المتوفر ،بما في ذلك المعلومات ذات النظرة المستقبلية .تشمل المعلومات ذات
النظرة المستقبلية التوقعات المستقبلية للقطاعات التي تعمل فيها مستحقات الشركة ،والتي تم الحصول عليها من تقارير
الخبراء االقتصاديين والمحللين الماليين والهيئات الحكومية ومراكز األبحاث ذات الصلة وغيرها من المنظمات المماثلة،
وكذلك النظر في مختلف المصادر الخارجية ،الفعلية والمتوقعة ،للمعلومات االقتصادية المتعلقة بالعمليات األساسية للشركة.
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 5-3الموجودات المالية (تابع)
االنخفاض في القيمة (تابع)
وعلى وجه الخصوص ،تؤخذ المعلومات التالية بعين االعتبار عند تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان قد زادت بشكل
جوهري منذ االعتراف المبدئي:

•
•
•
•
•
•

التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في التصنيف االئتماني الخارجي (إن توفر) أو الداخلي لألداة المالية.
التدهور الكبير في مؤشرات السوق الخارجية لمخاطر االئتمان الخاصة بأداة مالية معينة ،على سبيل المثال الزيادة
الكبيرة في فروق االئتمان أو أسعار مقايضة التعثر االئتماني بالنسبة للمدين أو طول الفترة الزمنية أو المدى الذي
كانت فيه القيمة العادلة ألصل مالي أقل من التكلفة المطفأة.
التغيرات السلبية الحالية أو المتوقعة في بيئة العمل أو األوضاع المالية أو االقتصادية التي من المتوقع أن تتسبب
في انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.
التدهور الكبير الفعلي أو المتوقع في النتائج التشغيلية للمدين.
الزيادات الجوهرية في مخاطر االئتمان على األدوات المالية األخرى لنفس المدين.
حدوث تغير سلبي كبير فعلي أو متوقع في البيئة التنظيمية أو االقتصادية أو التكنولوجية للمدين ،مما يؤدي إلى
انخفاض جوهري في قدرة المدين على الوفاء بالتزامات ديونه.

بصرف النظر عن نتيجة التقييم السابق ،تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على أصل مالي قد زادت بشكل جوهري منذ
االعتراف المبدئي عندما تنقضي فترة استحقاق الدفعات التعاقدية ،ما لم يكن لدى الشركة معلومات معقولة وقابلة للدعم
تظهر خالف ذلك.
على الرغم مما سبق ذكره ،تفترض الشركة أن مخاطر االئتمان على األداة المالية لم تحدث فيها زيادة جوهرية منذ
االعتراف المبدئي إذا تقرر أن األداة المالية لها مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التقرير .يتم تحديد أن لألدوات المالية
مخاطر ائتمانية منخفضة في حالة:
()1
()2

أن األداة المالية لها مخاطر تعثر منخفضة.
أن يكون لدى المدين قدرة قوية على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب.

()3

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

تعتبر الشركة أن األصل المالي له مخاطر ائتمانية منخفضة عندما يكون لألصل تقييم ائتماني خارجي على "درجة
االستثمار" وفقًا للتعريف المفهوم عالميًا أو في حالة عدم توفر تصنيف خارجي ،يكون لألصل تصنيف داخلي "عامل".
التصنيف "العامل" يعني أن الطرف المقابل لديه وضع مالي قوي وليس هناك مبالغ مستحقة متأخرة.
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 5-3الموجودات المالية (تابع)
االنخفاض في القيمة (تابع)
ترصد الشركة بانتظام فعالية المعايير المستخدمة لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان وتقوم
بمراجعتها حسب االقتضاء لضمان قدرة المعايير على تحديد الزيادة الجوهرية في مخاطر االئتمان قبل أن يتأخر سداد
المبلغ.
بالنسبة لبعض الفئات الخاصة بالموجودات المالية ،فإن الموجودات غير المعرضة لالنخفاض في القيمة بشك ٍل فردي يتم
تقييمها لتحري االنخفاض في قيمتها على أساس جماعي .من المحتمل أن يشمل الدليل الموضوعي لالنخفاض في قيمة
محفظة الذمم المدينة الخبرة السابقة للشركة في تحصيل الدفعات والزيادة في عدد الدفعات المتأخرة في المحفظة ،باإلضافة
إلى التغيرات الملحوظة في الظروف المحلية أو االقتصادية المرتبطة بالعجز عن سداد الذمم المدينة.
تُعرض خسائر االنخفاض في القيمة على األرصدة البنكية التي تتضمن الودائع الثابتة والنظامية واستثمارات الدين التي تم
قياسها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى في بيان
األرباح أو الخسائر ضمن "(تحميل)  /تحرير مخصص االنخفاض في القيمة".
قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة
تستعين الشركة بنماذج إحصائية الحتساب الخسارة االئتمانية المتوقعة على األرصدة البنكية والودائع النظامية والثابتة .إن
الخسائر االئتمانية المتوقعة تمثل خسائر االئتمان المرجحة .استمدت هذه المعلومات من النماذج اإلحصائية المطورة داخل
الشركة والبيانات التاريخية األخرى ،كما تم تعديلها لتعكس المعلومات المستقبلية.
قامت الشركة بإعادة تقييم خسائر االنخفاض في القيمة على محافظ ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى باستخدام
قياس الخسارة المتوقعة باستخدام نموذج مبسط.
الموجودات المالية التي انخفضت قيمتها االئتمانية
تنخفض القيمة االئتمانية لألصل المالي عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لذلك
األصل المالي .في تاريخ كل تقرير ،تقوم الشركة بتقييم ما إذا ﮐانت الموجودات المالية المقاسة قد تعرض النخفاض في
القيمة االئتمانية.
إلغاء االعتراف بالموجودات المالية
ال تقوم الشركة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدية في استالم التدفقات النقدية من األصل،
أو عندما تنقل األصل المالي وجميع مخاطر ومزايا الملكية المرتبطة باألصل إلى أي منشاة أخرى بشك ٍل كامل .فإذا لم تنقل
الشركة جميع مخاطر ومزايا الملكية أو االحتفاظ بها بشك ٍل كامل واستمرت في السيطرة على الموجودات المنقولة ،تعترف
الشركة بحصتها المتبقية في األصل وكذلك بااللتزام المتعلق بالمبالغ التي قد تضطر الشركة لدفعها .أما إذا احتفظت الشركة
بكافة مخاطر ومزايا الملكية ألصل مالي منقول ،تستمر الشركة باحتساب األصل المالي ،وتعترف كذلك بالقروض المرهونة
للعوائد المقبوضة.
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4

ممتلكات ومعدات

تقع جميع الممتلكات والمعدات في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2021قامت الشركة بشراء أنواع مختلفة من المعدات بمبلغ  0.67مليون
درهم (خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر  1.4 :2020مليون درهم) واستبعدت ما قيمته  0.06مليون درهم (خالل السنة
المنتهية في  31ديسمبر  2.4 :2020مليون درهم).

5

استثمارات عقارية

كما في  31ديسمبر  ،2020تتكون االستثمارات العقارية من قطعة أرض تقع في الشارقة ،اإلمارات العربية المتحدة و 4
فيالت في دبي ،اإلمارات العربية المتحدة.
تم التوصل إلى القيمة العادلة لالستثمارات العقارية للشركة كما في  31ديسمبر  2020والبالغة  17.7مليون درهم على
أســاس تقييمات من مقيّمين مستقلين ولديهم مؤهالت مناسبة وخبرة حديثة في السوق وتقييم العقارات في دولة اإلمارات
العربية المتحدة.
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2021باعت اإلدارة أربع فيالت وقطعة أرض في الشارقة ألطراف
ثالثة مستقلة مقابل  20.1مليون درهم .وقد نتج عن ذلك ربح من استبعاد بقيمة  4.8مليون درهم (إيضاح .)23

6

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية للشركة في نهاية فترة التقرير:

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
ناقصا ً :مخصص االنخفاض في القيمة

كما في 30
سبتمبر 2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي

كما في 31
ديسمبر 2020
(مدققة)
درهم إماراتي

43,473,987
()141,469
43,332,518

73,079,327
()172,898
72,906,429

تتألف االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من حقوق ملكية مدرجة وأدوات دين موجودة في دول
مجلس التعاون الخليجي .قامت الشركة بتصنيف جميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .تحمل أدوات الدين فائدة بنسبة  %5.112إلى  %6.750سنويًا ( 31ديسمبر
 %3.75 :2020إلى  ،)%7.5ويمكن استردادها على أساس القيمة االسمية من  2022إلى  31( 2029ديسمبر :2020
 2021إلى  )2026بنا ًء على تواريخ استحقاقها.
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6

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (تابع)

الحركة في االستثمارات المالية كالتالي:
القيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة
درهم إماراتي

القيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر -
دين
درهم إماراتي

الرصيد في  31ديسمبر ( 2019مدقق)
إضافات خالل السنة
استبعادات خالل السنة
صافي التغير في القيمة العادلة

4,599,938
()4,187,440
-

71,846,613
32,030,408
()48,461,464
()352,550

(خسائر)  /أرباح محققة من استبعاد استثمارات مالية
إطفاء العالوة على استثمارات الدين المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو
الخسارة
ناقصا ً :مخصص االنخفاض في القيمة
الرصيد في  31ديسمبر ( 2020مدقق)
إضافات خالل الفترة
استبعادات خالل الفترة
استحقاقات خالل الفترة
صافي التغير في القيمة العادلة
إطفاء العالوة على استثمارات الدين المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو
الخسارة
إضافة :عكس انخفاض القيمة خالل الفترة
الرصيد في  30سبتمبر ( 2021غير مدقق)

()412,498

2,854,233

القيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر -
أسهم
درهم إماراتي
713,556
14,907,129
()213,544
-

-

()349,764
()68,188
57,499,288
30,482,434
()37,970,372
()7,346,000
146,302

15,407,141
165,972
()15,449,495
555,664

-

()189,845
31,429
42,653,236

679,282

فيما يلي تفاصيل مخصص االنخفاض في القيمة:
كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
(عكس)  /مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

172,898
()31,429
141,469

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي
104,710
68,188
172,898
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7

وديعة نظامية

إن الوديعة البالغ قيمتها  10مليون درهم ( 31ديسمبر  10 :2020مليون درهم) محتفظ بها لدى أحد البنوك ،وذلك وفقا ً
للمادة رقم ( )42من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )6لسنة  .2007إن الوديعة مرهونة لدى البنك
كضمان مقابل ضمان صادر من البنك لصالح مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي بنفس القيمة .ال يمكن سحب هذه
الوديعة إال بموافقة مسبقة من مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي وهي تحمل سعر فائدة يبلغ  %2.4سنويا ً (:2020
 %2.4سنوياً).

8

مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين
كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي

مطلوبات عقود التأمين
مطالبات قائمة
احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
مطالبات متكبدة غير معلنة
أقساط غير مكتسبة
احتياطي المخاطر السارية
احتياطي حسابي
موجودات عقود إعادة التأمين
مطالبات قائمة
مطالبات متكبدة غير معلنة
أقساط غير مكتسبة
احتياطي المخاطر السارية
احتياطي حسابي

مطلوبات عقود التأمين  -بالصافي
مطالبات قائمة
احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
مطالبات متكبدة غير معلنة
أقساط غير مكتسبة
احتياطي المخاطر السارية
احتياطي حسابي

118,075,736
3,596,837
47,907,105
201,538,500
16,351,797
14,416,350
401,886,325

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي
81,495,011
2,840,928
52,610,060
173,393,182
24,089,413
14,264,479
348,693,073

()88,500,446
()29,778,370
()69,059,524
()13,831,944
()1,272,766
()202,443,050

()58,411,010
()27,766,148
()57,410,980
()21,095,254
()1,432,971
()166,116,363

29,575,290
3,596,837
18,128,735
132,478,976
2,519,853
13,143,584
199,443,275

23,084,001
2,840,928
24,843,912
115,982,202
2,994,159
12,831,508
182,576,710

كما في  30سبتمبر  ، 2021بلغ إجمالي وصافي مطلوبات عقود التأمين المعتمدة من الخبير االكتواري المعين من قبل
الشركة ،شركة لوكس خبراء اكتواريون ومستشارون 402 ،مليون درهم و 199مليون درهم على التوالي ( 31ديسمبر
 349 :2020مليون درهم و 183مليون درهم على التوالي) .تم احتساب المطالبات المتكبدة غير المعلنة على أساس أفضل
تقدير .استخدم الخبير االكتواري طرق السلم المتسلسل وبورنهوتر -فيرغسون ونسب الخسارة المتوقعة وكيب كود لتقدير
المطالبات النهائية .بعد تطبيق كل طريقة من الطرق المذكورة ،أخذ الخبير االكتواري متوس ً
طا مرج ًحا لنتائج هذه الطرق.
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9

ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

أقساط مدينة
ذمم مدينة من شركات إعادة التأمين
ذمم مدينة من وكالء ووسطاء التأمين
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة (إيضاح )1-16
مستحقات فوائد وإيرادات أخرى
دفعات مقدمة ومبالغ مدفوعة مقدما ً
ذمم مدينة من بيع أرض ومبان
ذمم مدينة أخرى
ناقصا ً :مخصص االنخفاض في القيمة

كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي

151,349,504
29,861,354
392,495
34,835,335
10,486,485
13,022,242
1,641,930
241,589,345
()31,789,935
209,799,410

143,696,633
25,877,294
392,495
26,162,888
8,640,258
10,007,270
6,552,743
696,890
222,026,471
()54,708,082
167,318,389

الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة كانت على النحو التالي:

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
(عكس)  /مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة  /السنة
حذوفات خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي

54,708,082
()2,577,536
()20,340,611
31,789,935

39,036,998
16,071,084
()400,000
54,708,082

تتعلق األرصدة المشطوبة خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2021بشكل أساسي بالذمم المدينة التي تم
رصد مخصص لها بالكامل كما في  31ديسمبر  .2020وقد قدرت اإلدارة أن تلك الذمم المدينة غير قابلة لالسترداد خالل
فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2021وقامت بشطبها بعد الحصول على الموافقات الالزمة.
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10

أرصدة نقدية وبنكية

 1-10نقد وما في حكمه
كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي
نقد في الصندوق
حسابات جارية لدى البنوك
ودائع ثابتة بفترات استحقاق أصلية تبلغ ثالثة أشهر أو أقل

20,586
64,808,465
64,829,051

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي
28,540
19,653,651
10,000,000
29,682,191

 2-10أرصدة بنكية وودائع ثابتة
كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي
حسابات جارية لدى أحد البنوك اللبنانية
مخصص االنخفاض في القيمة
مجموع الحسابات الجارية لدى أحد البنوك اللبنانية

3,985,358
()1,394,875
2,590,483

ودائع ثابتة بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر
ودائع ثابتة مرهونة
مخصص االنخفاض في القيمة
مجموع الودائع الثابتة
مجموع األرصدة البنكية والودائع الثابتة

215,706,074
950,000
()160,619
216,495,455
219,085,938

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي
180,346,663
950,000
()163,509
181,133,154
181,133,154

إن التعرض في البنك اللبناني ال يفي بمتطلبات التصنيف على أنه نقد وما في حكمه ،حيث أن النقد وما في حكمه ال يتعرض
لمخاطر كبيرة من جراء التغيرات في القيمة .إن الرصيد لدى البنك اللبناني ال يفي بمعايير النقد وما في حكمه ويتم تصنيفه
بشكل منفصل.
تخضع بعض الودائع الثابتة التي تبلغ قيمتها الدفترية  950,000درهم كما في  30سبتمبر  31( 2021ديسمبر :2020
 950,000درهم) للرهن مقابل خطابات ضمان بقيمة  550,000درهم (اإليضاح .)18
تتراوح معدالت الفائدة على الودائع الثابتة لدى البنوك بين  %0.7إلى  31( %4.8ديسمبر  %1 :2020إلى  )%4.8سنويا ً.
جميع الودائع الثابتة محتفظ بها لدى بنوك محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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10

أرصدة نقدية وبنكية (تابع)

 2-10أرصدة بنكية وودائع ثابتة (تابع)
فيما يلي تفاصيل مخصص االنخفاض في القيمة وفقا للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم :9
كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي
الرصيد في بداية الفترة  /السنة
مخصص االنخفاض في القيمة خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

11

163,509
1,391,985
1,555,494

121,016
42,493
163,509

رأس المال
كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي

المصرح به والمصدر والمدفوع بالكامل:
 121.275مليون سهم عادي بقيمة  1درهم للسهم
( 31ديسمبر  121.275 :2020مليون سهم عادي بقيمة  1درهم للسهم) 121,275,000

12

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي
121,275,000

احتياطي نظامي

وفقا ً لقانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )2لسنة  2015وتعديالته ،والنظام األساسي
للشركة ،فقد خصصت الشركة احتياطيا ً نظاميا ً بنسبة  %10من أرباح الشركة عن كل سنة حتى يبلغ رصيد االحتياطي ما
يعادل  %50من رأس المال المدفوع .إن هذا االحتياطي غير متوفر للتوزيع باستثناء ما ينص عليه القانون .وتدرج التحويالت
إلى االحتياطي النظامي في نهاية السنة المالية.

13

احتياطي اختياري

وفقًا للنظام األساسي للشركة ،يمكن تكوين احتياطي اختياري بناء على توصية مجلس اإلدارة وال يمكن التصرف في هذا
االحتياطي ألي غرض آخر إال بموافقة الجمعية العمومية للمساهمين .لم يتم إجراء أي تحويل إلى االحتياطي االختياري
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2021أو خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
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14

احتياطي إعادة التأمين

وفقا ً للمادة  34من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم ( )23لسنة  ،2019قامت الشركة بتحويل مبلغ  709,828درهم
من األرباح المحتجزة إلى احتياطي إعادة التأمين بنسبة  %0.5من إجمالي أقساط التأمين المتنازل عنها لشركات إعادة
التأمين خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2021السنة المنتهية في  31ديسمبر  949,485 :2020درهم).
يتعين على الشركة تجميع فترة المخصصات هذه على أساس الفترة وال يجوز التصرف في االحتياطي دون الحصول على
موافقة خطية من مساعد محافظ دائرة الرقابة المصرفية والتأمينية داخل مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي.

15

ربحية السهم األساسية والمخفّضة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021

ربح الفترة (بالدرهم)

3,875,716

5,458,117

عدد األسهم

121,275,000

121,275,000 121,275,000

الربحية األساسية والمخفّضة للسهم
0.03
(بالدرهم)

0.05

12,014,406

0.10

11,358,741
121,275,000
0.09

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

16

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة

تقوم الشركة ،في سياق أعمالها االعتيادية ،بتحصيل األقساط وتسوية المطالبات وإبرام معامالت مع منشآت أخرى تقع
ضمن تعريف األطراف ذات العالقة الوارد في المعيار المحاسبي الدولي رقم  .24تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين
الرئيسيين في الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يسيطرون عليها هم وعائالتهم والتي يمارسون فيها نفوذاً
إداريا ً كبيرا ً باإلضافة إلى كبار موظفي اإلدارة .ترى إدارة الشركة أن شروط مثل هذه المعامالت ال تختلف بصورة
جوهرية عن الشروط التي كان من الممكن الحصول عليها من أطراف أخرى.
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16

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة (تابع)

1-16

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

مبالغ مستحقة من الشركة األم (أقساط مدينة)
مبالغ مستحقة من أعضاء مجلس اإلدارة (أقساط مدينة)
مبالغ مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة خاضعة للسيطرة المشتركة
(أقساط مدينة)
مبالغ مستحقة إلى الشركة األم (حصة في الربح)
مبالغ مستحقة إلى الشركة األم (عموالت دائنة وأخرى)
مبالغ مستحقة إلى أطراف أخرى ذات عالقة خاضعة للسيطرة
المشتركة (مطالبات دائنة)
ودائع ثابتة مودعة لدى الشركة األم
أرصدة بنكية مودعة لدى الشركة األم

كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي

32,477,642
15,225

14,987,279
25,973

2,342,468
34,835,335

11,149,636
26,162,888

()17,245,985
()1,346,261

()854,420

()292,421
()18,884,667

()59,433
()913,853

42,225,250
60,074,823

36,450,000
18,107,377

إن األرصدة المستحقة من وإلى األطراف ذات العالقة غير مح ّملة بالفائدة ومستحقة السداد عند الطلب.
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16

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة (تابع)

2-16

قامت الشركة خالل الفترة بإبرام المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
(الشركة األم)
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
(أعضاء مجلس اإلدارة)
إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
(أطراف أخرى ذات عالقة
خاضعة للسيطرة المشتركة)
مطالبات مدفوعة (الشركة األم)
مطالبات مدفوعة (أطراف أخرى
ذات عالقة خاضعة للسيطرة
المشتركة)
مصاريف العموالت (الشركة األم)
مصاريف اإليجار (الشركة األم)
أتعاب التدقيق الداخلي (الشركة األم)
إيرادات الفوائد (الشركة األم)
توزيعات األرباح (الشركة األم)
توزيعات األرباح (أعضاء مجلس
اإلدارة)

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي

56,095,189

47,903,336

106,245,574

83,591,287

19,774

22,299

97,385

126,834

2,255,386

987,632

13,295,380

11,567,978
()28,179,345

()14,861,731

()39,959,244( )10,805,609

()854,567
()11,879,746
()118,750
()125,000
175,833

()1,854,827
()1,152,601
()528,492
()26,079,600( )42,211,997( )15,338,415
()356,250
()375,000
()375,000
()125,000
837,822
494,172
355,472

-

-

()7,687,069

-

-

-

()1,511,200

-

خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2021قامت الشركة ببيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر بقيمة  53مليون درهم وشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بمبلغ  31مليون
درهم ( 31ديسمبر  :2020بيع موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وبالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة بمبلغ  53مليون درهم وشراء موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة 47
مليون درهم) من خالل الشركة األم ألطراف خارجية.
3-16

تعويضات كبار موظفي اإلدارة

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
منافع قصيرة األجل
منافع طويلة األجل

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
(غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي
375,000
145,297
1,037,552
1,380,008
36,547
32,231

لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر
(غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي
1,475,000
742,843
3,814,573
4,160,306
120,438
128,499
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شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
(تابع)
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أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة (تابع)

خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2021بلغت المكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة  1.117مليون
درهم فيما يتعلق بالسنة المنتهية في  31ديسمبر ( 2020خالل فترة التسعة أشهر  30سبتمبر  0.35 :2020مليون درهم
للسنة المنتهية في  31ديسمبر .)2019

 17ذمم تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى

ذمم دائنة إلى شركات إدارة المطالبات والموردين الخارجيين
ذمم دائنة لشركات إعادة التأمين
مبالغ مستحقة إلى أطراف ذات عالقة (إيضاح )1-16
مصاريف مستحقة
منافع موظفين دائنة
عموالت دائنة
أرصدة دائنة أخرى
توزيعات أرباح مستحقة الدفع

18

كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي

29,496,388
53,006,578
18,884,667
21,689,917
1,558,973
20,388,189
5,303,655
1,925,372
152,253,739

28,230,790
27,591,653
913,853
16,710,717
2,257,841
17,534,856
4,644,679
1,945,372
99,829,761

مطلوبات طارئة
كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي

خطابات ضمان

10,567,596

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي
10,619,972

تتضمن خطابات الضمان مبلغ  10مليون درهم ( 31ديسمبر  10 :2020مليون درهم) صادر لصالح مصرف اإلمارات
العربية المتحدة المركزي (سابقاً ،هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة).
تم إصدار الضمانات المذكورة أعاله في سياق العمل االعتيادي.
تتعرض الشركة ،تمشيا ً مع ا لغالبية العظمى من شركات التأمين ،لبعض الدعاوى القضائية في سياق األعمال الطبيعية .ال
تتوقع الشركة ،بنا ًء علﯽ مشورة قانونية مستقلة ،أن يكون لنتائج هذه الدعاوى القضائية تأثير جوهري علﯽ األداء المالي أو
المركز المالي للشركة.

19

توزيعات األرباح ومكافآت مجلس اإلدارة

في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  14أبريل  ،2021وافق المساهمون على توزيعات أرباح بمبلغ  8فلس
للسهم الواحد مما أدى إلى إجمالي توزيعات أرباح مستحقة قدرها  9,702,000درهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2020
ومكافأة مجلس اإلدارة بمبلغ  1,347,546درهم ( :2020في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  31مارس
 ،2020وافق المساهمون على توزيع  %5أسهم منحة بمبلغ  5,775,000درهم ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة بمبلغ
 0.35مليون درهم للسنة المنتهية في  31ديسمبر .)2019
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شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
(تابع)

 20تكاليف استحواذ مؤجلة

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
تكاليف استحواذ مدفوعة خالل الفترة  /السنة
اإلطفاء المحمل للفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي

24,088,139
58,388,207
()58,960,979
23,515,367

33,296,302
72,579,564
()81,787,727
24,088,139

من المتوقع أن يتم إطفاء مبلغ  18,355,509درهم من رصيد تكاليف االستحواذ المؤجلة كما في  30سبتمبر 31( 2021
شهرا بعد فترة التقرير ،ومن المتوقع أن يتم إطفاء مبلغ
ديسمبر  15,368,167 :2020درهم) خالل فترة ال تزيد عن 12
ً
شهرا بعد فترة التقرير.
 5,159,858درهم ( 31ديسمبر  8,719,973 :2020درهم) خالل فترة تزيد عن 12
ً
وفقًا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )49لسنة  ،2019عدلت الشركة المحاسبة عن
وثائق التأمين االئتماني على الحياة المباعة من خالل الشركة األم اعتبارا ً من  1مايو  .2020وتم التعامل مع وثائق التأمين
الحالية وفقًا للمادة رقم  15من قرار مجلس إدارة هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( )49لسنة  .2019وقد
نت ج عن ذلك زيادة في إجمالي األقساط المكتتبة وزيادة مقابلة في مصاريف العموالت المستحقة للشركة األم .وتتبع الوثائق
الجديدة المكتتبة بعد  16أكتوبر  2020حدود العمولة المنصوص عليها في التعليمات.

21

إيرادات عموالت مؤجلة

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
عموالت مستلمة خالل الفترة  /السنة
إيرادات مكتسبة من العموالت خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

كما في 30
سبتمبر
2021
(غير مدققة)
درهم إماراتي

كما في 31
ديسمبر
2020
(مدققة)
درهم إماراتي

19,240,758
10,609,406
()13,506,321
16,343,843

24,611,953
15,432,999
()20,804,194
19,240,758

من المتوقع أن يتم تحقيق إيرادات بمبلغ  10,955,242درهم من رصيد إيرادات العموالت المؤجلة كما في  30سبتمبر
شهرا بعد فترة التقرير ،ومن المتوقع أن
 31( 2021ديسمبر  10,249,870 :2020درهم) خالل فترة ال تزيد عن 12
ً
شهرا
12
عن
تزيد
فترة
خالل
درهم)
8,990,888
يتم تحقيق إيرادات بمبلغ  5,388,601درهم ( 31ديسمبر :2020
ً
بعد فترة التقرير.
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شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
(تابع)
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صافي إيرادات أقساط التأمين
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي

إجمالي األقساط المكتتبة
إجمالي األقساط المكتتبة
التغيّر في األقساط غير المكتسبة
التغير في احتياطي المخاطر السارية

135,384,879
()25,971,076
4,753,057
114,166,860

137,267,576
2,701,072
3,042,108
143,010,756

أقساط إعادة تأمين متنازل عنها
أقساط إعادة تأمين متنازل عنها
التغير في حصة إعادة التأمين من األقساط
غير المكتسبة
()5,330,824( )1,247,530
التغير في حصة إعادة التأمين من احتياطي
المخاطر السارية
()7,193,903( )2,028,482
()56,001,031( )46,391,644
صافي إيرادات أقساط التأمين
87,009,725
67,775,216

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي

408,561,305 367,564,166
(33,347,049 )28,145,318
)8,666,358( 7,737,616
433,241,996 347,156,464

()155,324,379( )141,965,537( )43,476,304( )43,115,632
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)8,474,312( 11,648,544
(5,930,996 )7,263,310
()157,867,695( )137,580,303
275,374,301 209,576,161

إيرادات االستثمار
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي

توزيعات أرباح من استثمارات
صافي الدخل من االستثمارات
العقارية
ربح محقق من استبعاد
استثمارات عقارية (إيضاح
)5
ربح محقق من استبعاد
استثمارات مالية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر (إيضاح )6
أرباح ( /خسائر) القيمة العادلة
غير المحققة من استثمارات
مالية بالقيمة العادلة من خالل
الربح أو الخسارة

لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30
سبتمبر (غير مدققة)
2020
2021
درهم إماراتي
درهم إماراتي

-

9,900

774,714

19,899

-

155,490

183,929

452,294

2,941,773

-

4,805,380

-
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2,854,233

1,102,114

2,854,233

2,941,806

317,309
3,336,932

6,866,137

()412,498
2,913,928
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معلومات القطاعات

تعمل الشركة من خالل قطاعي أعمال أساسيين هما :التأمين على الحياة والتأمين الصحي باعتبارهما قطاعًا واحدًا والتأمين على
المركبات والتأمين العام باعتبارهما القطاع اآلخر.
تعتبر هذه القطاعات هي األساس الذي تقوم الشركة بموجبه بإبالغ معلومات عن قطاعاتها األساسية إلى الرئيس التنفيذي .يتمثل
إجمالي األقساط المكتتبة في إجمالي إيرادات عقود التأمين .إن الشركة ال تمارس أي نشاط خارج دولة اإلمارات العربية المتحدة
وال توجد معامالت بين قطاعات األعمال.

فيما يلي تحليل بيان األرباح أو الخسائر للشركة المصنّف حسب القطاعات الرئيسية:
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2021غير مدققة)
التأمين على
التأمين على الحياة المركبات والتأمين
المجموع
العام
والتأمين الصحي
درهم إماراتي
درهم إماراتي
درهم إماراتي
108,399,607
55,336,400

26,985,272
12,438,816

135,384,879
67,775,216

إجمالي األقساط المكتتبة
صافي إيرادات أقساط التأمين المكتسبة
صافي المطالبات المسددة
صافي التغير في المطالبات القائمة ومصاريف تسوية
الخسائر غير الموزعة واالحتياطيات الحسابية
ومخصصات المطالبات المتكبدة غير المعلنة
صافي المطالبات المتكبدة

()33,179,640

()5,244,557

()38,424,197

()1,504,820
()34,684,460

160,107
()5,084,450

()1,344,713
()39,768,910

عموالت مكتسبة
عموالت متكبدة
صافي العموالت المتكبدة

1,328,910
()14,956,358
()13,627,448

3,450,571
()4,388,920
()938,349

4,779,481
()19,345,278
()14,565,797

إجمالي إيرادات االكتتاب
مصاريف عمومية وإدارية
(مخصص)  /تحرير االنخفاض في القيمة
صافي (خسارة)  /إيرادات االكتتاب

7,024,492
()7,441,720
()6,180,765
()6,597,995

6,416,017
()5,914,422
3,778,289
4,279,885

13,440,509
()13,356,142
()2,402,476
()2,318,110

الفوائد  /اإليرادات من االستثمارات
إيرادات أخرى
(خسارة)  /ربح الفترة

3,855,032
936,625
()1,806,338

1,393,697
8,472
5,682,054

5,248,729
945,097
3,875,716
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معلومات القطاعات (تابع)
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
التأمين على
التأمين على الحياة المركبات والتأمين
المجموع
العام
والتأمين الصحي
درهم إماراتي
درهم إماراتي
درهم إماراتي
111,916,746
74,239,089

25,350,830
12,770,636

137,267,576
87,009,725

إجمالي األقساط المكتتبة
صافي إيرادات أقساط التأمين المكتسبة
صافي المطالبات المسددة
صافي التغير في المطالبات القائمة ومصاريف تسوية
الخسائر غير الموزعة واالحتياطيات الحسابية ومخصصات
المطالبات المتكبدة غير المعلنة
صافي المطالبات المتكبدة
عموالت مكتسبة
عموالت متكبدة
صافي العموالت المتكبدة

()55,355,174

()5,291,032

()60,646,206

9,353,648
()46,001,526
1,376,511
()19,198,914
()17,822,403

()4,100,038
()9,391,070
4,414,214
()4,036,162
378,052

5,253,610
()55,392,596
5,790,725
()23,235,076
()17,444,351

إجمالي إيرادات االكتتاب
مصاريف عمومية وإدارية
(مخصص)  /تحرير االنخفاض في القيمة
صافي إيرادات ( /خسارة) االكتتاب

10,415,160
()6,823,786
()1,298,007
2,293,367

3,757,618
()6,031,650
65,765
()2,208,267

14,172,778
()12,855,436
()1,232,242
85,100

الفوائد  /اإليرادات من االستثمارات
إيرادات أخرى
ربح الفترة

754,109
3,047,476

4,608,602
10,306
2,410,641

5,362,711
10,306
5,458,117
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معلومات القطاعات (تابع)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2021غير مدققة)
التأمين على
التأمين على الحياة المركبات والتأمين
المجموع
العام
والتأمين الصحي
درهم إماراتي
درهم إماراتي
درهم إماراتي

إجمالي األقساط المكتتبة
صافي إيرادات أقساط التأمين المكتسبة
صافي المطالبات المسددة
صافي التغير في المطالبات القائمة ومصاريف تسوية
الخسائر غير الموزعة واالحتياطيات الحسابية ومخصصات
المطالبات المتكبدة غير المعلنة
صافي المطالبات المتكبدة
عموالت مكتسبة
عموالت متكبدة
صافي العموالت المتكبدة

266,030,501
168,026,243

101,533,665
41,549,918

367,564,166
209,576,161

()15,289,486( )111,544,242

()126,833,728

276,664
()1,120,761
()15,012,822( )112,665,003
9,567,184
3,939,137
()11,760,779( )47,200,200
()2,193,595( )43,261,063

()844,097
()127,677,825
13,506,321
()58,960,979
()45,454,658

إجمالي إيرادات االكتتاب
مصاريف عمومية وإدارية
تحرير االنخفاض في القيمة
صافي (خسارة)  /إيرادات االكتتاب

12,100,177
()21,919,183
873,496
()8,945,510

24,343,501
()17,865,159
343,484
6,821,826

36,443,678
()39,784,342
1,216,980
()2,123,684

الفوائد  /اإليرادات من االستثمارات
إيرادات أخرى
(خسارة)  /ربح الفترة

5,570,917
966,325
()2,408,268

7,581,754
19,094
14,422,674

13,152,671
985,419
12,014,406

35

شركة رأس الخيمة الوطنية للتأمين ش.م.ع
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معلومات القطاعات (تابع)
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر ( 2020غير مدققة)
التأمين على
التأمين على الحياة المركبات والتأمين
المجموع
العام
والتأمين الصحي
درهم إماراتي
درهم إماراتي
درهم إماراتي
300,579,087
234,204,274

107,982,218
41,170,027

408,561,305
275,374,301

إجمالي األقساط المكتتبة
صافي إيرادات أقساط التأمين المكتسبة
صافي المطالبات المسددة
صافي التغير في المطالبات القائمة ومصاريف تسوية
الخسائر غير الموزعة واالحتياطيات الحسابية
ومخصصات المطالبات المتكبدة غير المعلنة
صافي المطالبات المتكبدة
عموالت مكتسبة
عموالت متكبدة
صافي العموالت المتكبدة

()184,091,157

()13,372,211

()197,463,368

17,815,455
()166,275,702
4,204,730
()45,594,576
()41,389,846

()5,419,082
()18,791,293
11,791,422
()11,894,350
()102,928

12,396,373
()185,066,995
15,996,152
()57,488,926
()41,492,774

إجمالي إيرادات االكتتاب
مصاريف عمومية وإدارية
مخصص االنخفاض في القيمة
صافي إيرادات االكتتاب

26,538,726
()20,628,538
()3,910,897
1,999,291

22,275,806
()17,872,340
()1,896,307
2,507,159

48,814,532
()38,500,878
()5,807,204
4,506,450

الفوائد  /اإليرادات من االستثمارات
مصاريف أخرى
ربح الفترة

2,315,819
()1,339,266
2,975,844

7,018,990
()1,143,252
8,382,897

9,334,809
()2,482,518
11,358,741

فيما يلي تحليل لموجودات ومطلوبات وحقوق ملكية الشركة المصنفة حسب القطاعات:
كما في  30سبتمبر ( 2021غير مدققة)
التأمين على المركبات
التأمين على الحياة
المجموع
والتأمين العام
والتأمين الصحي
درهم إماراتي
درهم إماراتي
درهم إماراتي
مجموع الموجودات
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات

371,869,844
1,293,208
370,576,636

التأمين على الحياة
والتأمين الصحي
درهم إماراتي
مجموع الموجودات
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات

289,410,510
3,701,475
285,709,035

410,168,407
203,695,068
206,473,339

782,038,251
204,988,276
577,049,975

كما في  31ديسمبر ( 2020مدققة)
التأمين على المركبات
المجموع
والتأمين العام
درهم إماراتي
درهم إماراتي
387,493,385
199,374,543
188,118,842

676,903,895
203,076,018
473,827,877
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إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2021
(تابع)

 25قياسات القيمة العادلة
القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق
في تاريخ القياس بغض النظر عما إذا كان هذا السعر يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر .وعند
تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام ،تأخذ الشركة في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام إذا كان هؤالء المشاركون
في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.
1-25

القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة

ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في المعلومات المالية الموجزة
المرحلية تقارب قيمها العادلة ،باستثناء االستثمارات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر والتي يتم
تحديد قيمها العادلة بناء على أسعار السوق المدرجة والمفصح عنها في اإليضاح  6من هذه المعلومات المالية الموجزة
المرحلية.
2-25

القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة

 1-2-25أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة
يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة في البيانات المالية
السنوية المدققة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2020
 2-2-25قياسات القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي الموجز المرحلي
األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعد االعتراف المبدئي يتم تجميعها في مستويات مختلفة من األول إلى الثالث
على أساس المعطيات الجديرة بالمالحظة بالنسبة للقيمة العادلة:
يعرض الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية وغير المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بعد االعتراف المبدئي حيث يتم
تجميعها في مستويات من األول إلى الثالث على أساس المعطيات الجديرة بالمالحظة ألساليب قياس القيمة العادلة:

•

المستوى األول :تستند القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في األسواق النشطة بناء على األسعار المدرجة في
األسواق في تاريخ التقرير .السعر المدرج في السوق المستخدم في الموجودات المالية التي تحتفظ بها الشركة هو
سعر العرض الحالي .يتم تضمين هذه األدوات في المستوى األول.

•

المستوى الثاني :القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتداولة في األسواق النشطة يتم تحديدها باستخدام أساليب
التقييم التي تزيد من استخدام بيانات السوق الجديرة بالمالحظة وتعتمد بأقل قدر ممكن على تقديرات المنشأة .إذا
كانت جميع المعطيات الهامة المطلوبة للتقييم العادل لألداة غير جديرة بالمالحظة ،فإن األداة مدرجة في المستوى
الثاني.

•

المستوى الثالث :في حال عدم استناد واحدة أو أكثر من المعطيات الهامة على بيانات السوق الجديرة بالمالحظة،
تُدرج األداة ضمن المستوى الثالث.
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25

قياسات القيمة العادلة (تابع)

2-25

القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة (تابع)

 2-2-25قياسات القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي الموجز المرحلي (تابع)
تقاس بعض الموج ودات المالية للشركة بالقيمة العادلة عند نهاية فترة التقرير .ويبين الجدول التالي معلومات حول كيفية
تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:

القيمة العادلة كما في
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2020
الموجودات المالية 2021
(مدققة)
(غير مدققة)
درهم إماراتي
درهم إماراتي

التسلسل
الهرمي
للقيمة
العادلة

أساليب التقييم
والمعطيات
الهامة

المعطيات الهامة
غير الجديرة
بالمالحظة

عالقة المعطيات
غير الجديرة
بالمالحظة بالقيمة
العادلة

القيمة العادلة من
خالل الدخل
الشامل اآلخر:

سندات دين

35,255,892

سندات دين

7,397,344

أوراق مالية مدرجة 679,282

المستوى
 50,209,906األول
7,289,382

المستوى
الثاني

المستوى
 15,407,141األول

أسعار العرض
المدرجة في سوق
ال يوجد
نشطة
أسعار العرض
المدرجة من
ال يوجد
أطراف ثالثة
أسعار العرض
المدرجة في سوق
ال يوجد
نشطة

ال ينطبق
ال ينطبق
ال ينطبق

ال توجد تحويالت بين المستويات خالل الفترة .كما ال توجد مطلوبات مالية ينبغي قياسها بالقيمة العادلة ،وبالتالي لم يتم
تقديم إفصاح في الجدول أعاله.
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26

كوفيد 19-والوضع االقتصادي الحالي

أدى انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-منذ أوائل  2020إلى حالة من عدم اليقين بشأن االقتصاد الكلي في جميع
قطاعات االقتصاد بسبب سعر النفط والطلب عليه ،وانخفاض النشاط االقتصادي ،وتعطيل سالسل التوريد العالمية ،والتأجيل
المحتمل ألحداث واسعة النطاق .وعلى الرغم من رفع اإلغالقات ومواصلة األنشطة تحت مسمى "الوضع الطبيعي الجديد"
في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل النصف الثاني من  ،2020فإنه من غير الممكن قياس األثر الكامل لكوفيد19-
على االقتصاد بشكل موثوق .وتماشيًا مع اتجاهات السوق ،تتوقع اإلدارة أنه من الممكن أن يؤثر عدم التيقن من بيئة
االقتصاد الكلي المستقبلية عل ى األرباح والتدفقات النقدية واألوضاع المالية الخاصة بالشركة باإلضافة إلى تلك الخاصة
بأطرافنا المقابلة .تقوم الشركة بمراقبة هذه المقاييس بشكل منتظم وسوف تواجه أي تهديدات يتم تحديدها.
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2021كان لدى الشركة  92مطالبة طبية و  113مطالبة تأمين على
الحياة تم اإلبالغ عنها فيما يتعلق بكوفيد 19-بلغ صافي تعرض هذه المطالبات المتعلقة بكوفيد 19-ما قيمته 1,204,505
درهم و  1,277,681درهم على التوالي  .وكما في تاريخ بيان المركز المالي الموجز المرحلي ،تم إبالغ الشركة بوجود
مطالبتين م تعلقتين بتوقف األعمال ،وكانتا غير جوهريتين بالنسبة للمعلومات المالية الموجزة المرحلية لفترة التسعة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر  .2021وتراقب الشركة عن كثب تجربة الخسارة وتعمل على تعديل االحتياطيات الفنية عند
االقتضاء.
قامت اإلدارة بزيادة تركيزها على إدارة ت دفقاتها النقدية وتحصيل الذمم المدينة القائمة .وينعكس ذلك بالتحسن في أعمار
الذمم المدينة كما في  30سبتمبر  2021مقارنة بتاريخ  31ديسمبر .2020
تواصل الشركة أعمالها وخطط العمل عن بعد ،وتستمر بتقديم الخدمات للعمالء ضمن اتفاقيات مستوى الخدمة المعتمدة.
إضافة إلى ذلك ،تستمر الشركة بمراقبة مركز سيولتها بشكل منتظم .ويتم إطالع الجهات التنظيمية على مركز السيولة
إضافة إلى المقاييس األخرى بشكل منتظم كجزء من التزامات الشركة بتقديم التقارير.

27

أحداث الحقة

لم تظهر أي أحداث الحقة لتاريخ بيان المركز المالي كان يمكن أن يكون لها تأثير جوهري على المبالغ المدرجة في
المعلومات المالية الموجزة المرحلية كما في ولفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر .2021
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اعتماد المعلومات المالية الموجزة المرحلية

اعتمد مجلس اإلدارة هذه المعلومات المالية الموجزة المرحلية ووافق على إصدارها في  1نوفمبر .2021
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