
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 شركة الصقر الوطنية للتأمين 
 )شركة مساهمة عامة(

 

  المرحلية الموجزة  المالية المعلومات
  2018سبتمبر  30أشهر المنتهية في  التسعةلفترة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( 
 

  المرحلية الموجزة المالية  المعلومات
  2018سبتمبر  30المنتهية في أشهر  التسعةلفترة 

  
 

 صفحةال  المحتويات
 

   2 - 1 تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة
 

  3 المرحلي الموجز   الماليبيان المركز 
 

  4   المرحلي الموجز  الخسائر وأاألرباح بيان 
 

 5 المرحلي الموجز    األخرى األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملةبيان 
 

  7 - 6 المرحلي الموجز    الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان
 

 9 - 8 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز   
 

   25 - 10 حول المعلومات المالية المرحلية الموجزة إيضاحات
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 









 (شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة

 
4 

   المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
 سبتمبر 30في تين أشهر المنتهيالتسعة و تي الثالثة أشهرلفتر

 

  

 أشهر الثالثةفترة 
 المنتهية في 

   2018سبتمبر  30

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في 

  2017سبتمبر  30

 أشهر التسعةفترة 
 المنتهية في 

   2018سبتمبر  30

 أشهر التسعة فترة 
 المنتهية في 

  2017سبتمبر  30

 درهم درهم  درهم درهم  إيضاح 

 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة(  
 الموحدة  الموحدة   نتائج التأمين

      

      إيرادات التأمين  
 315.174.009 272.930.126 91.003.692 71.904.993  إجمالي أقساط التأمين 

 (128.982.351) (110.742.473) (26.343.750) (21.499.884)  من إجمالي أقساط التأمين  إعادة التأمين حصةناقصاً: 

 (1.778.527) (1.732.801) (55.518) (819.615)  من أقساط التأمين المسندة إعادة التأمين حصة ناقصاً:

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

 184.413.131 160.454.852 64.604.424 49.585.494  صافي األقساط المحتجزة

 (10.044.840) (1.732.000) (5.056.552) 6.703.000  صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

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

 174.368.291 158.722.852 59.547.872 56.288.494  صافي أقساط التأمين

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

 53.612.664 45.173.914 14.416.855 9.139.664  العموالت المكتسبة 

 (25.569.702) (23.514.291) (7.625.369) (6.787.980)  العموالت المتكبدة 

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

 202.411.253 180.382.475 66.339.358 58.640.178  إيرادات التأمين

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

 (270.315.075) (208.736.951) (93.246.794) (63.399.701)  المدفوعةإجمالي المطالبات 

 101.032.289 90.018.348 38.885.812 20.578.906  المستردة من شركات إعادة التأمين  التأمين مطالبات

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

 (169.282.786) (118.718.603) (54.360.982) (42.820.795)  صافي المطالبات المدفوعة

 60.885.378 75.507.272 26.048.467 46.170.471  النقص في مخصص المطالبات قيد التسوية 

 النقص في حصة شركات إعادة التأمين من 
 (41.132.145) (75.589.156) (21.335.885) (42.199.234)  المطالبات قيد التسوية   

 (295.000) 91.000 200.000 291.000  الزيادة في احتياطي المخاطر غير المنتهية )النقص(/

 الزيادة في احتياطي المطالبات المتكبدة ولم 
 (1.634.364) (4.580.000) (1.120.687) (2.891.000)  يتم اإلبالغ عنها   

 النقص في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر 
 360.000 314.000 163.000 629.000  غير المخصصة  

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

 (151.098.917) (122.975.487) (50.406.087) (40.820.558)  صافي المطالبات المتكبدة

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

 51.312.336 57.406.988 15.933.271 17.819.620  أرباح التأمين

 (4.812.380) (6.978.162) (1.307.168) (3.800.639)  صافي خسائر االستثمارات

 األرباح من شركة مستثمر بها محتسبة حصة 

 2.040.043 1.820.650 1.036.368 753.287  وفقاً لحقوق الملكية   

 (31.869.495) (27.053.174) (10.927.860) (9.132.804)  واإلدارية المصروفات العمومية

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

 16.670.504 25.196.302 4.734.611 5.639.464  أرباح الفترة

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

      منسوبة إلى:

 16.916.079 25.196.302 4.710.479 5.639.464  مساهمي الشركة

 (245.575) - 24.132 -  غير المسيطرة   ةالحص

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

  5.639.464 4.734.611 25.196.302 16.670.504 

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

 0. 07 0. 011 0. 02 0. 02 14 ربحية السهم
  ==== ==== ==== ==== 
 

  . المالية المرحلية الموجزة المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
 

 .2و 1تين مدرج على الصفح لموجزةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ا
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 المرحلي الموجز    الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو بيان 
 سبتمبر 30في تين أشهر المنتهيالتسعة تي الثالثة أشهر ولفتر

 
 

 
 
 

 أشهر الثالثةفترة 
 المنتهية في 

سبتمبر  30
2018   

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في 

سبتمبر  30
2017  

 أشهرالتسعة فترة 
 المنتهية في 

 سبتمبر 30
 2018   

 أشهر  التسعةفترة 
 المنتهية في 

 سبتمبر 30
 2017  

 درهم درهم  درهم درهم  

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

 16.670.504 25.196.302 4.734.611 5.639.464  أرباح الفترة
     
 الشاملة األخرى  يراداتاإل

 

 - - - - :األرباح أو الخسائر إلىتم إعادة تصنيفها لن تالبنود 
 -------------- ------------- -------------- -------------- 

 - - - - الشاملة األخرى للفترة  يراداتاإل

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

 16.670.504 25.196.302 4.734.611 5.639.464 الشاملة للفترة  يراداتاإلإجمالي 
 ======== ------------- ========= ======== 
     

     منسوبة إلى: 
 16.916.079 25.196.302 4.710.479 5.639.464 مساهمي الشركة

 (245.575) - 24.132 - غير المسيطرة   ةالحص
 -------------- ------------- ---------------- -------------- 
 5.639.464 4.734.611 25.196.302 16.670.504 
  ======== ======= =========  ==== ==== 

 
  .المالية المرحلية الموجزة المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  
 .2و 1تين لموجزة مدرج على الصفحمراجعة المعلومات المالية المرحلية اإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول 
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 غير مدقق( الموجز )المرحلي  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 سبتمبر  30في  المنتهيةأشهر  التسعةلفترة 

 
   ---------------------------------------منسوبة إلى مساهمي الشركة  ---------------------------------------------- 

 

 
 رأس المال

 
االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

 احتياطي إعادة 
 الستثماراتاتقييم 

 
 الخسائر 
 المتراكمة

 
 اإلجمالي

 غير  الحصة
 المسيطرة

 إجمالي حقوق 
 الملكية

 درهم  درهم  درهم  درهم درهم درهم درهم درهم 

         
 447.822.526 570.543 447.251.983 (46.589.876) (1.379.079) 200.000.000 65.220.938 230.000.000 )مدققة(  2017يناير  1في كما 
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- ---------------- ---------------- ----------- ---------------- 

         الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 
 16.670.504 (245.575) 16.916.079 16.916.079 - - - - الفترة / )خسائر( أرباح

 - - - - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى 
 --------- --------- --------- --------- -------------- -------------- ------------ -------------- 

 16.670.504 (245.575) 16.916.079 16.916.079 - - - - الشاملة للفترة/ )الخسائر(  اإليراداتإجمالي 
 --------- --------- --------- --------- -------------- -------------- ------------ -------------- 

 المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة 
         ضمن حقوق الملكية   

 - - - 100.000.000 - (100.000.000) - - المحول من االحتياطي العام
 (11.500.000) - (11.500.000) (11.500.000) - - - - توزيعات األرباح المدفوعة 

 (1.000.000) - (1.000.000) (1.000.000) - - - - اإلدارة المدفوعة خالل الفترةأتعاب أعضاء مجلس 
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- --------------- ---------------- ----------- ---------------- 

 451.993.030 324.968 451.668.062 57.826.203 (1.379.079) 100.000.000 65.220.938 230.000.000 )غير مدققة( 2017سبتمبر  30في كما 
 ========= ======== ==== ===== =========  ======== =========  ====== ========= 
 

 .المالية المرحلية الموجزة المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 الشركة فقط – غير مدقق(الموجز )المرحلي  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 سبتمبر 30في  المنتهيةأشهر  التسعةلفترة 

 

 
 

 رأس المال

 
 األرباح المحتجزة االحتياطي العام  االحتياطي القانوني

 
 إجمالي حقوق الملكية

 درهم  درهم درهم درهم درهم 

      
 455.121.285 57.863.417 100.000.000 67.257.868 230.000.000  )مدققة( 2018يناير  1في 

 من المعايير الدولية إلعداد  9تأثير تطبيق المعيار رقم 
 (10.592.810) (10.592.810) - - - (3التقارير المالية )راجع إيضاح    
 ---------------- --------------- ---------------- ----------------- ---------------- 

 444.528.475 47.270.607 100.000.000 67.257.868 230.000.000 ُمعاد بيانها – )غير مدققة( 2018يناير  1كما في 
 --------------- -------------- ---------------- --------------- ---------------- 

      الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 
 25.196.302 25.196.302 - - - الفترة أرباح

 - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى 
 --------- --------- --------- -------------- -------------- 

 25.196.302 25.196.302 - - - الشاملة للفترة اإليراداتإجمالي 
 --------- --------- --------- -------------- -------------- 

      ضمن حقوق الملكية ة  المعامالت مع المالكين المسجلة مباشر
 (11.500.000) (11.500.000) - - - (17توزيعات األرباح المدفوعة )راجع إيضاح 

 (2.000.000) (2.000.000) - - - أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل الفترة
 ----------------- --------------- ----------------- ---------------- ---------------- 

 456.224.777 58.966.909 100.000.000 67.257.868 230.000.000 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30في 

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

  .ية الموجزةالمالية المرحل المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز   
 سبتمبر 30المنتهية في  أشهر التسعةلفترة 

 أشهرالتسعة فترة  شهرأ التسعةفترة  
 المنتهية في   المنتهية في  
    2017سبتمبر  30    2018سبتمبر  30 
 درهم درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 الموحدة  

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 16.670.504 25.196.302 أرباح الفترة

   لـ:  تعديالت
 1.180.153 1.095.345 االستهالك

 غير المحققة من استثمارات في موجودات  /)األرباح(الخسائر صافي
 (766.635) 2.071.967 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرمالية    

 (5.758.516) (4.699.959) إيرادات الفائدة
 (1.455.877) (1.652.109) إيرادات توزيعات األرباح

 (2.040.043) (1.820.650) الحصة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 939.920 1.085.000 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 4.884.266 3.512.756 التمويل تكاليف
 --------------- --------------- 

 13.653.772 24.788.652 التغيرات في رأس المال العاملالتدفقات النقدية التشغيلية قبل 
   

 (34.986.099) (25.070.817) في ذمم التأمين المدينة  التغير
 41.132.145 75.589.156 في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية التغير
 (8.326.000) 2.422.000 في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها   التغير
 (19.209.021) (7.650.000) في حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة التغير
 (6.784.397) (1.819.640) في المستحق من أطراف ذات عالقة التغير
ً  التغير  9.952.507 (4.131.223) في الذمم المدينة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما

 (113.100) 51.459 التغير في ودائع الضمان
 (26.137) (13.210) طراف ذات عالقةألفي المستحق  التغير
 15.207.098 (23.634.368) في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى التغير
 (60.885.378) (75.507.272) في احتياطي المطالبات قيد التسوية  التغير
 9.960.364 2.158.000 في احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها التغير
 29.253.861 9.382.000 في احتياطي األقساط غير المكتسبة التغير
 295.000 (91.000) في احتياطي المخاطر غير المنتهية  التغير
 (360.000) (314.000) في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة  التغير

 ----------------- -----------------  
 (11.235.385) (23.840.263) المستخدم في العمليات النقدصافي 

 ----------------- -----------------  
 (4.884.266) (3.512.756) الفائدة المدفوعة

 (734.622) (859.176) للموظفين المدفوعة تعويضات نهاية الخدمة
 ----------------- -----------------  

 (16.854.273) (28.212.195) صافي النقد المستخدم في األنشطة التشغيلية
 ----------------- -----------------  

   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
 (999.233) (648.682) شراء ممتلكات ومعدات
 (1.720.759) (7.214.511) ية؛ صافياستثمارإضافات إلى عقارات 

 استثمارات في موجودات مالية  بيع صافي المتحصالت من
 7.334.431 1.999.528 العادلة من خالل األرباح أو الخسائربالقيمة    

 - 1.693.322 صافي المتحصالت من موجودات محتفظ فيها للبيع

 9.800.000 3.675.000 توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 1.455.877 1.652.109 توزيعات األرباح المستلمة

 5.758.516 4.699.959 فائدة مستلمة
 -------------- --------------- 

 21.628.832 5.856.725 صافي النقد الناتج األنشطة االستثمارية
 -------------- --------------- 
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    )تابع( بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 سبتمبر 30المنتهية في  أشهرالتسعة لفترة 

 
 أشهر التسعةفترة  أشهر التسعةفترة  
 المنتهية في   المنتهية في  
    2017سبتمبر  30    2018سبتمبر  30 
 درهم درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 الموحدة  

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
 (11.500.000) (11.500.000) توزيعات األرباح

 (1.000.000) (2.000.000) أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
 ----------------- ---------------- 

 (12.500.000) (13.500.000) صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 ----------------- ---------------- 

   

 (7.725.441) (35.855.470) صافي النقص في النقد وما يعادله
 122.359.391 113.792.885 )صافي من خسائر االئتمان المتوقعة(يناير  1النقد وما يعادله في 

 ---------------- ---------------- 
 114.633.950 77.937.415 (9)إيضاح سبتمبر  30النقد وما يعادله في 

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

  .الية المرحلية الموجزةجزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات الم 25إلى  10تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

 .2و 1الصفحتين مدرج على  علومات المالية المرحلية الموجزةإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة الم
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  ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات
 

 الوضع القانوني واألنشطة  1
 

كشركة مساهمة عامة بموجب  1979ديسمبر  25تأسست شركة صقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة(، دبي )"الشركة"( في 
مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو حاكم دبي، وتم تسجيلها لدى وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم 

الشركة بمثابة شركة تابعة للشركة  إن، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 14614(. إن عنوان الشركة في دبي هو ص.ب 16)
 الخليجية لالستثمار )"الشركة األم"( وهي شركة عامة تم تأسيسها في اإلمارات العربية المتحدة.

 

ل مركزها الرئيسي في يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في االكتتاب في كافة أنواع أعمال التأمين. تمارس الشركة نشاطها من خال
 دبي وفروعها في دبي والشارقة وأبوظبي والعين ورأس الخيمة وعجمان في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

 
خالل السنة السابقة، اعتمد مجلس إدارة الشركة خطة الستبعاد إجمالي حصة الشركة في الشركة األردنية اإلماراتية للتأمين ش.م.ع 

في الشركة التابعة من حصتها  ٪60سابقاً(. فقدت الشركة سيطرة على شركتها التابعة السابقة بموجب بيع  )شركة تابعة باألردن
 ً  من حصتها، ٪34 .1 الحصة المتبقية البالغة خالل الفترة ببيعقامت الشركة  .2017التي كانت تحتفظ بها الشركة في ديسمبر  سابقا

 .2017ديسمبر  31كما في  تصنيفها كمحتفظ بها للبيعوالتي تم 
 

 أساس اإلعداد  2
 

 بيان التوافق  أ(
 

ً للمعيار المحاسبي الدولي علومات المالية المرحلية الموجزةتم إعداد هذه الم ، واألحكام ذات "التقارير المالية المرحلية" 34 وفقا
والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  2015لسنة  2الصلة للقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

، لبيانات المالية السنوية الكاملةعلى كافة المعلومات الالزمة ل المالية المرحلية الموجزة المعلوماتال تشتمل هذه  .2007لسنة  6
ً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية ويتعين  ،وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ 2017ديسمبر  31كما في  الموحدة قراءتها جنبا

 .للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوالتي تم إعدادها وفقاً 
 

 أساس القياس ب(
 

 مة العادلة: التي تم قياسها بالقي البنود التاليةعلى أساس التكلفة التاريخية باستثناء  المالية المرحلية الموجزة المعلوماتتم إعداد هذه 
 

 و؛ لعادلة من خالل األرباح والخسائراألدوات المالية بالقيمة ا (1
 . العقارات االستثمارية (2

 
 عرض البيانات الماليةالعملة الرسمية وعملة  ج(

 

بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وهو العملة الرسمية  علومات المالية المرحلية الموجزةيتم عرض هذه الم
 للشركة. باستثناء ما يذكر خالف ذلك، تم بيان هذه المعلومات المالية بالدرهم اإلماراتي.

 
 استخدام التقديرات واألحكام د(

 

يتطلب من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق المالية المرحلية الموجزة  المعلومات إعدادإن 
 قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.مطلوبات واإليرادات والمصروفات. للموجودات وال المعلنةالسياسات المحاسبية والمبالغ 

 

ام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية كانت األحك الموجزة،المرحلية لمالية ا المعلوماتهذه  إعدادعند 
 2017ديسمبر  31كما في المدققة  ة والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية للشركة

 الدولية إلعداد التقارير المالية:من المعايير  9، باستثناء ما يلي والمترتب على تطبيق المعيار رقم وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ
 

 االنخفاض في قيمة األدوات المالية
 

 أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  الشركةعتبر ت
 

  التخاذ إجراءات مثل مصادرة  الشركةدون لجوء  الشركةيكون من غير المحتمل أن يفي المقترض بالتزاماته االئتمانية بالكامل تجاه
 الضمان )إن وجد(؛ أو 

 

 يوماَ.  90عن  يكون األصل المالي متأخر السداد لفترة تزيد 
 

وعند تقدير خسائر االئتمان  منذ االعتراف المبدئي بصورة جوهريةمالي قد زادت  ألصل االئتمانعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 
على  . تشتمل هذه المعلوماتباالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة والمتوفرة دون تكلفة أو مجهود زائد الشركة، تأخذ المتوقعة

 تقييم االئتماني والمعلومات االستشرافية.الو للشركةبناًْء على الخبرة السابقة  ةوالنوعي ةالكمي تالمعلومات والتحليال
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عند إعداد السياسات المحاسبية المطبقة هي نفس المالية المرحلية الموجزة  المعلومات إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد هذه

المالية نتيجة  ، باستثناء التغيرات في طريقة احتساب األدوات2017ديسمبر  31المنتهية في للسنة كما في والبيانات المالية السنوية 
 ، األدوات المالية. من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9لمعيار رقم تطبيق ا

 

على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9المعيار رقم يسري مفعول النسخة النهائية من 
ويجوز تطبيقه قبل ذلك التاريخ. قامت الشركة بشكل مبكر بتطبيق متطلبات تصنيف وقياس األدوات المالية في سنة  2018يناير  1

 2014الصادرة في يوليو  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9قامت الشركة بتقييم التغيرات بين نسخة المعيار رقم . 2014
وبذلك ليس هناك تأثير على الرصيد االفتتاحي لحقوق  صت إلى عدم وجود تغيرات جوهرية.وبين النسخة السابقة المطبقة وخل

ً للمعيار رقم  2018يناير  1الملكية كما في  من المعايير الدولية إلعداد التقارير  9نتيجة التغيرات في متطلبات التصنيف طبقا
 .يةالمال

 
تأثير جوهري على  2014الصادرة في يوليو  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9رقم لم يكن لتطبيق نسخة المعيار 

 السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة بالمطلوبات المالية.  
 

 انخفاض القيمة
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستبدل نموذج "الخساائر المتكبادة" الاوارد فاي المعياار المحاسابي الادولي  9إن المعيار رقم 
طبق نماوذج احتسااب انخفااض القيماة الجدياد علاى ني. بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة"األدوات المالية: االعتراف والقياس  39رقم 

وموجاودات العقاود واالساتثمارات فاي الادين بالقيماة العادلاة مان خاالل اإليارادات الشااملة  المالية المقاساة بالتكلفاة المطفاأةالموجودات 
، ياتم مان المعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير المالياة 9لمعياار رقام . طبقااً لاالستثمارات في أدوات الملكياة ولكن ال ينطبق على، األخرى

 األدوات المالية: االعتراف والقياس. 39ئتمان في توقيت مبكر مقارنة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم االعتراف بخسائر اال
 

من أطراف ذات والمستحق ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى والنقد وما يعادله  علىتشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 
 عالقة. 

 

 المتوقعةقياس خسائر االئتمان 
 

القيماة . ياتم قيااس خساائر االئتماان علاى أنهاا مرجح لخسائر االئتماان بنااء علاى االحتمالياةالتقدير تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في ال
 ركةالشا)أي الفارق باين التادفقات النقدياة المساتحقة للمنشاأة بموجاب العقاد والتادفقات النقدياة التاي تتوقاع  فاي النقاد كامل العجزالحالية ل

 الحصول عليها(. 
 

تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة مساوية لخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء األدوات المالية 
 شهر:   12التالية التي يتم قياس مخصصات الخسائر المتعلقة بها على أنها خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

 

  االستثمارية التي تنطوي على مخاطر منخفضة كما في تاريخ التقرير، و سندات الدين 

 التي لم تزد مخاطر االئتمان المتعلقة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها.  األدوات المالية األخرى 
 

التاي ينطاوي عليهاا هاذا الساند  تعتبر الشركة أن سند الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون تصنيف مخااطر االئتماان
 . ‘الدرجة االستثمارية’معادل للتعريف المعروف عالمياً بـ

 

شهر في الجزء من خسائر االئتماان المتوقعاة الناتجاة عان حااالت التعثار ألداة مالياة المحتمال  12تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
االئتمان المتوقعة على مدى عمار األداة المالياة فاي خساائر االئتماان المتوقعاة شهر بعد تاريخ التقرير. تتمثل خسائر  12حدوثها خالل 

 التي تنتج من جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. 

 
مان المعاايير الدولياة إلعاداد التقاارير المالياة  9بالذمم المدينة التجارية على أساس منهجية مبسطة بموجاب المعياار رقام يتم االعتراف 

عادم ساداد الاذمم المديناة التجارياة. وياتم بعاد ذلاك ضارب خساائر االئتماان المتوقعاة. وياتم خاالل هاذه العملياة تقيايم احتمالياة  باستخدام
لاذمم المديناة لخساائر االئتماان علاى مادى العمار المتوقاع المتوقعاة الناشائة عان التخلاف عان الساداد لتحدياد  بمقادار الخساارة يةاالحتمال
بيانها صافية، فياتم قياد مثال تلاك المخصصاات فاي حسااب مخصاص منفصال ياتم فياه يتم بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي  .التجارية

إلدارية في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز. عند التأكد من عادم إمكانياة االعتراف بالخسائر ضمن المصروفات العمومية وا
 تحصيل الذمم المدينة التجارية يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل مقابل المخصص المرتبط به.
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    )تابع( المحاسبية الهامةلسياسات حول املخص  3

 
 )تابع( قياس خسائر االئتمان المتوقعة

 
 تتمثل المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة في الهيكل الزمني للمتغيرات التالية: 

 

 ؛احتمالية التعثر 

 ؛ والخسارة المحتملة عند التعثر 

  التعرض عند التعثر 
 

يااتم عامااة اشااتقاق هااذه المعااايير ماان النماااذج اإلحصااائية المعاادة داخلياااً والبيانااات التاريخيااة األخاارى، ويااتم تعااديلها لبيااان المعلومااات 
 االستشرافية. 

 
طبيق قامت الشركة بتطبيق منهجية مبسطة في حالة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى. في حالة الموجودات المالية التي يتم ت

 منهجية مبسطة لها، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية.
 

 فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية: 
 

  تتمثل تقدير احتمالية على مدى فترة زمنية معينة.  –احتمالية التعثر 

  فاي تااريخ مساتقبلي ماع الوضاع بعاين االعتباار التغيارات المتوقعاة فاي يتمثال فاي تقادير التعارض للتعثار  –التعرض عند التعثر
 التعرض بعد تاريخ التقرير.

  يتمثل في تقدير الخسارة المترتبة علاى حادوث حالاة تعثار فاي وقات معاين. يساتند التعارض عناد  –الخسارة المحتملة عند التعثر
التدفقات النقدية التي كان المقترض يتوقع الحصول عليها، بما في ذلاك التعثر إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة و

 .التدفقات النقدية من مصادرة الضمان. يتم عادةً التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض
 

 المعلومات االستشرافية
 

والظاروف الحالياة باإلضاافة إلاى تنباؤات إن قياس خسائر االئتمان المتوقعة يأخذ في االعتباار المعلوماات المتعلقاة باألحاداث الساابقة 
 عن األحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. إن تقدير وتطبيق المعلومات االستشرافية يتطلب أحكام جوهرية. ومدعمة بأدلة معقولة

 
 العامة العوامل االقتصادية

 
دية مثال إجماالي النااتج المحلاي ومعادل النماو تعتمد الشركة فاي نماذجهاا علاى معلوماات استشارافية واساعة النطااق كمادخالت اقتصاا

السنوي إلجمالي الناتج المحلي ومعدالت البطالة ومعدالت التضخم ومعدالت الفائدة وغيرهاا. تتمثال المتغيارات االقتصاادية المتنوعاة 
  خاص. التي يتم وضعها في االعتبار في البرنت ومؤشر أسعار المستهلك واألسهم والتضخم والقروض إلى القطاع ال

 
إن المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة قد ال ترصد دائماً جميع خصائص السوق في تااريخ البياناات 

 المالية. لبيان خصائص السوق، يتم إجراء تعديالت أو تسويات نوعية كتعديالت مؤقتة باستخدام أحكام ائتمانية قائمة على الخبرة. 
 

 خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي عرض مخصص 
 

 يتم عرض مخصصات الخسائر المتعلقة بخسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي على النحو التالي: 
 

 الدفترية اإلجمالية للموجودات. : كخصم من القيمةالموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة 

 
 

  



 (شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة
 
 

13 

 )تابع( ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات
 

 )تابع(لسياسات المحاسبية الهامة حول املخص  3
 

 تعريف التعثر 
 

على األزمة المالية الجوهرية التي يواجهها المقترض أو المصدر أو األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية  تشتمل
، أو إعادة جدولة المبلغ المستحق إلى الشركة وفقاً لشروط ماا كانات الشاركة لتقبلهاا فاي المقترضأو العجز عن السداد من قبل  التعثر

المعطياات أو عادم وجاود ساوق نشاطة للساند أو  هإفالسا سيشاهر أو المصادر المادينالمؤشرات التي تادل علاى أن  وأظروف أخرى، 
، التغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو المصادرينمثل  من الموجوداتمجموعة األخرى المتعلقة بالملحوظة 

 أو الظروف االقتصادية المصاحبة لحاالت التعثر في الشركة. 
 

 عند تقييم ما إذا كان المقترض يواجه حالة تعثر، تضع الشركة باعتبارها المؤشرات التالية: 
 

  بالتعهدمثل اإلخالل  –مؤشرات نوعية 

  مثل التأخر عن السداد أو عدم الوفاء بالتزام آخر من قبل نفس المصدر تجاه الشركة، و  –مؤشرات كمية 

  .بناء على البيانات المعدة داخلياً والتي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية 
 

 التحول 
 

رجعاي، من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بأثر  9طبيق التغيرات في السياسات المحاسبية الناتجة عن تطبيق المعيار رقم تم ت
 :باستثناء ما هو مبين أدناه

 

 ت المالية الناتجاة . يتم االعتراف بالفروق في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوباالمقارنةفترات  أرقام إعادة بيان لم يتم
ينااير  1ضامن األربااح المحتجازة واالحتياطياات كماا فاي  الدولية إعداد التقارير المالياةمن المعايير  9عن تطبيق المعيار رقم 

الدولياة إعاداد مان المعاايير  9المعياار رقام ال تعكاس متطلباات  2017وعليه، فإن المعلوماات التاي تام عرضاها لسانة  .2018
الدولياة مان المعاايير  9رقام طبقااً للمعياار  2018ولذلك ال يمكان مقارنتهاا بالمعلوماات التاي تام عرضاها لسانة  التقارير المالية

 . إعداد التقارير المالية
 

  في تاريخ التطبيق األولي. التي كانت موجودة على أساس الوقائع والظروفتم إجراء التقييمات التالية 

 

  األصل الماليب االحتفاظ فيهيتم تحديد نموذج األعمال الذي. 

  ُلة من خالل األرباح أو الخسائرقاسة بالقيمة العادتصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لموجودات مالية ومطلوبات مالية معينة م. 

 

  مان المعاايير الدولياة  9في حالة كان سند الدين ينطوي على مخاطر ائتماان منخفضاة فاي تااريخ التطبياق األولاي للمعياار رقام
 إلعداد التقارير المالية، افترضت الشركة أن مخاطر االئتمان لألصل لم تزداد بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي باألًصل. 
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 تأثير نموذج انخفاض القيمة الجديد 
 

أن  يكاون مان المتوقاع عاماةمن المعايير الدولية إلعداد التقاارير المالياة،  9فيما يتعلق بالموجودات التي تقع ضمن نطاق المعيار رقم 
 وتصبح أكثر تقلباً.نخفاض القيمة تزيد خسائر ا

 
أدى إلااى نقااص األرباااح  2018يناااير  1( كمااا فااي 2014ماان المعااايير الدوليااة إلعااداد التقااارير الماليااة ) 9إن تطبيااق المعيااار رقاام 

 مليون درهم.  10. 59المحتجزة بمبلغ 
 
 األرباح المحتجزة  
 درهم  
   

 57.863.417  (2017ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي طبقا  للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
   

   التأثير على االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
 (10.194.100)  ذمم التأمين المدينة والمستحق من أطراف ذات عالقة

 (26.423)  ودائع الضمان
 (338.306)  الذمم المدينة األخرى

 (33.981)  النقد واألرصدة المصرفية
  --------------- 

 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 9الرصيد االفتتاحي طبقا  للمعيار رقم 
 47.270.607  2018يناير  1في تاريخ التطبيق األولي في 

  ========= 
 

يوضح الجدول التالي مطابقة بين الرصيد الختامي لمخصص انخفاض القيمة للموجودات المالية طبقااً للمعياار المحاسابي الادولي رقام 
مان المعااايير الدوليااة  9للمعيااار رقاام وباين الرصاايد االفتتاااحي لمخصاص خسااائر االئتمااان المتوقعاة  2017ديساامبر  31كماا فااي  39

 . 2018يناير  1في إلعداد التقارير المالية كما 
 

 مخصصات انخفاض القيمةبين مطابقة 
 2018يناير  1 إعادة القياس 2017ديسمبر  31 
    

 27.373.796 10.194.100 17.179.696  ذمم التأمين المدينة والمستحق من أطراف ذات عالقة
 26.423 26.423 - ودائع الضمان

 338.306 338.306 - ذمم مدينة أخرى
 33.981 33.981 - واألرصدة المصرفيةالنقد 

 --------------- --------------- ---------------- 
 17.179.696 10.592.810 27.772.506 
 ======== ========= ========= 
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     إدارة المخاطر المالية 4

 
دارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في إل الشركة المتعلقة بأهداف وسياسات النواحيإن 

 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. 2017ديسمبر  31كما في  السنوية الُمدققة الموحدة البيانات المالية
  
 القياس المرحلي     5

 
 ً بأي شكل من أشكال  جوهريةيتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة  ،الشركةلطبيعة أعمال  وفقا

ً  المالية المرحلية الموجزة المعلوماتهذه  إعدادالموسمية. تم  مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة ل وفقا
من األرباح السنوية نظراً للتغير في  التناسبية أن النتائج قد ال تمثل الحصة . إالالفترةأو متكبدة وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال 

 المطالبات.  وقوعالمساهمات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من 
 

 االستثمار في شركات زميلة 6
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31 2018سبتمبر  30 
 درهم درهم 
   

(1-6جرين أير تكنولوجي ذ.م.م، اإلمارات العربية المتحدة )إيضاح   16.716 16.716 
(1-6صقور الخليج للتجارة العامة ذ.م.م، اإلمارات العربية المتحدة )إيضاح   150.000 150.000 

(2-6شركة الصقر للتأمين التعاوني )إيضاح   163.725.327 165.579.677 
 ----------------- ---------------- 
 163.892.043 165.746.393 
 ========== ========= 
 

من أسهم شركة جرين آير تكنولوجي ذ.م.م، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي، اإلمارات العربية  ٪50 الشركةتمتلك  6-1
 . ٪50المتحدة. تتقاسم الشركة األم والرئيس التنفيذي للشركة بالتساوي الحصة المتبقية البالغة 

 
ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي، اإلمارات ذ.م.م، شركة شركة صقور الخليج للتجارة العامة من أسهم  ٪50 الشركةتمتلك  

 .٪50العربية المتحدة. إن النشاط الرئيسي للشركة هو التجارة العامة. تمتلك الشركة األم الحصة المتبقية البالغة 
 

ن حقوق من أسهم شركتين زميلتين، إال أن هاتين الشركتين خاضعتين لسيطرة الشركة األم. إ ٪50 الشركةعلى الرغم من امتالك 
 في هاتين الشركتين ال تمنحها حق ممارسة أي سيطرة عليهما. الشركةتصويت 

 
إجمالي من أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني )"الصقر التعاوني"(. من  ٪26بنسبة  الشركة، احتفظت 2018سبتمبر  30كما في  6-2

من األسهم  ٪20باحتساب فقط  الشركةمت قللمصلحة النفعية ألطراف أخرى.  ٪6 حصة بنسبة الشركة، تمتلك ٪26 حصتها البالغة
 .التعاوني الصقرعلى كاستثمار في شركة زميلة حيث تمارس الشركة تأثير هام 

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31 2018سبتمبر  30 
 درهم درهم 
   

يناير 1كما في   165.579.677 173.414.627 
 1.965.050 1.820.650 / السنة من صافي أرباح الفترة الشركةحصة 

(3.675.000) / السنة توزيعات أرباح مستلمة خالل الفترة  (9.800.000)  
 ----------------- ----------------  

 165.579.677 163.725.327 االستثمار في شركة زميلة
 ==========  =========  
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 )تابع( االستثمار في شركات زميلة 6
 

 ٪20 ٪20 نسبة حصة الملكية
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2017ديسمبر  31  2018سبتمبر  30 
 درهم درهم 
   

 1.078.446.590 954.454.261 الموجودات
(504.328.366) المطلوبات  (619.048.950)  

 -------------------  -------------------  
 459.397.640 450.125.895 صافي الموجودات

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

٪20في صافي الموجودات بواقع  الشركةحصة   90.025.178 91.879.528 
 73.700.149 73.700.149 الشهرة التجارية والبنود األخرى غير الملموسة عند االستحواذ

 ----------------- ----------------  
 165.579.677 163.725.327 االستثمار في شركات زميلة

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

 )غير مدققة( )غير مدققة( 
  2017سبتمبر  30  2018سبتمبر  30 
 درهم درهم 
   

 129.740.074 199.502.479 إيرادات الفترة
 ========= ======== 

 10.200.215 9.103.254 أرباح الفترةصافي 
 ======== ======== 

 2.040.043 1.820.650 ٪20أرباح الفترة بواقع صافي من  الشركةحصة 
 ======== ======= 

 

 في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  االستثمار 7
 

أشهر المنتهية التسعة مليون درهم لفترة  2 .07 بمبلغغير محققة  خسائرترتب على إعادة تقييم األوراق المالية االستثمارية صافي  
مليون درهم(.  0 .77 بمبلغغير محققة  أرباحصافي : 2017سبتمبر  30أشهر المنتهية في التسعة )فترة  2018سبتمبر  30في 

 30أشهر المنتهية في التسعة مليون درهم )فترة  1 .65خالل الفترة الحالية على إيرادات توزيعات أرباح بلغت  الشركةحصلت 
 مليون درهم( من استثماراتها في األوراق المالية.  1 .46: 2017سبتمبر 

 
 العقارات االستثمارية  8

 )مدققة( )غير مدققة(  
 2017ديسمبر  31 2018سبتمبر  30  
 درهم درهم  
    

 172.934.241 172.602.503  / السنةلفترةفي بداية ا
 2.602.503 7.214.511  / السنةخالل الفترة اإلضافات

 (2.934.241) -  استبعاد شركة تابعة خالل الفترة/ السنة
  ----------------- ---------------- 
  179.817.014 172.602.503 
  ========== ========= 
 

ولكن لم يتم البدء في أعمال  "برج ميدان" )عقار قيد التطويرأحدهما  ،يناستثماريعقارين  الشركةلدى ، 2018سبتمبر  30كما في 
ملكية هذا من  ٪10نسبة  الشركةتمتلك ، وهو عقار كائن في دبي ويخضع لسيطرة شركة جيجيكو للتطوير العقاري ذ.م.م، و(اإلنشاء
 80: 2017ديسمبر  31كما في )مليون درهم(  800 أسهم بقيمة من ٪10مليون درهم ) 80تبلغ القيمة الدفترية للعقار  العقار.

ً وتبلغ ، دبي، 1في البرشاء  آخر عقار الشركةلدى مليون درهم(.   31)مليون درهم  99 .8 قيمته الدفتريةوهو قيد التطوير حاليا
للعقارين بتقييم القيمة العادلة  الشركةقامت تبط اإلضافات خالل الفترة بهذه العقار. مليون درهم( وتر 92 .6: 2017ديسمبر 

لم تختلف القيمة العادلة داخلي من قبل اإلدارة، تقييم بناًء على ، 2018سبتمبر  30خارجياً. كما في  2017خالل االستثماريين 
  .عن قيمتها الدفترية االستثمارية بشكل جوهري تلمحفظة العقارا

 
 



 (شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة
 
 

17 

)تابع( ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات  
 

 النقد واألرصدة المصرفية 9
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2017ديسمبر  31  2018سبتمبر  30  
 درهم درهم  
    

 555.658 393.170  النقد في الصندوق
    

    األرصدة المصرفية:
 6.614.681 1.707.373  حسابات جارية

 232.078.290 201.599.900  ودائع ثابتة
 - (33.981)  ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة

  ----------------- ---------------- 
  203.666.462 239.248.629 
  ========== ========= 
 

 درهم(مليون  10 .3: 2017ديسمبر  31)مليون درهم  10 .3، تتضمن الودائع الثابتة لدى البنوك مبلغ 2018سبتمبر  30كما في 
( لسنة 6مر وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة كما يقتضي القانون االتحادي رقم )ألمودع باسم الشركة 

 فيما يتعلق بهيئة التأمين. 2007
 

فيما يتعلق بتسهيالت ائتمانية مصرفية  مليون درهم( 177 .5: 2016ديسمبر  31)مليون درهم  182تم رهن ودائع ثابتة بمبلغ 
 ممنوحة للشركة.

 

الودائع الثابتة لدى البنوك خالل فترات مختلفة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اإليداع المالي وتخضع لفائدة تتراوح  جميعتُستحق 
 .سنوياً( ٪3 .25 إلى ٪2 .5: 2017ديسمبر  31)سنوياً  ٪3 .6إلى  ٪3من 

 
 : على النحو التالي، تم تحليل النقد وما يعادله ةالنقدي اتألغراض التدفق

 )مدققة( )غير مدققة(  
 2017ديسمبر  31 2018سبتمبر  30  

  
 درهم درهم

    

 239.248.629 203.666.462  والنقد األرصدة المصرفية
 (125.421.763) (125.729.074)  القروض المصرفية

  ------------------ ------------------ 
 113.826.866 77.937.415  )لغرض بيان التدفق النقدي( النقد وما يعادله

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

 المالية والمطلوبات المالية تصنيفات وفئات الموجودات 10
 

. فيما يتعلق بالموجودات المالية وقيمها العادلةيوضح الجدول المبين أدناه تصنيف كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات 
  والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، ترى اإلدارة أن التكلفة المطفأة لهذه األدوات تقارب قيمها العادلة.

 
 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30في 

    

 المالية الموجودات
القيمة العادلة من خــالل 

 الخسائراألرباح أو 
 التكلفة 
 اإلجمالي المطفأة 

 --------------------- -------------------- ------------------ 
 درهم درهم درهم 
    

 االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 49.428.632 - 49.428.632 من خالل األرباح أو الخسائر  

 148.943.534 148.943.534 - ذمم التأمين المدينة 
 105.894.454 105.894.454 - المستحق من أطراف ذات عالقة

 21.140.169 21.140.169 - ذمم مدينة أخرى 
 589.893 589.893 - ودائع ضمان

 203.666.462 203.666.462 - النقد واألرصدة المصرفية
 --------------- ----------------- ----------------- 
 49.428.632 480.234.512 529.663.144 
 ========= ========== ========== 
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 )تابع( المالية والمطلوبات المالية تصنيفات وفئات الموجودات 10
 

 )غير مدققة( 2018سبتمبر  30في 
 

 المطلوبات المالية
القيمة العادلة من خــالل 

 الخسائراألرباح أو 
 التكلفة 
 اإلجمالي المطفأة 

 --------------------- -------------------- ------------------ 
 درهم درهم درهم 
    

 78.590 78.590 - المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 125.729.047 125.729.047 - القروض المصرفية

 111.109.966 111.109.966 - التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرىذمم 
 ------------- ----------------- ----------------- 
 - 236.917.603 236.917.603 
 ======= ========== ========= 

 
    )مدققة( 2017ديسمبر  31في 

 المالية الموجودات
القيمة العادلة من خــالل 

 الخسائراألرباح أو 
 التكلفة 
 اإلجمالي المطفأة 

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

 درهم درهم درهم 
    

 االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 53.500.127 - 53.500.127 خالل األرباح أو الخسائرمن   

 134.066.817 134.066.817 - ذمم التأمين المدينة 
 104.074.814 104.074.814 - المستحق من أطراف ذات عالقة

 17.427.658 17.427.658 - ذمم مدينة أخرى 
 667.775 667.775 - ودائع ضمان

 239.248.629 239.248.629 - النقد واألرصدة المصرفية
 1.693.322 - 1.693.322 موجودات محتفظ بها للبيع

 -------------- ---------------- ---------------- 
 55.193.449 495.485.693 550.679.142 
 ======== ========= ========= 

    

 المطلوبات المالية
القيمة العادلة من خــالل 

 الخسائراألرباح أو 
 التكلفة 
 اإلجمالي المطفأة 

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

 درهم درهم درهم 
    

 91.800 91.800 - طراف ذات عالقةألالمستحق 
 125.421.763 125.421.763 - القروض المصرفية

 134.744.334 134.744.334 - ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 ------------ ---------------- ---------------- 
 - 260.257.897 260.257.897 
 ======= ========= ========= 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  11
 

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

 الوفاء بااللتزام. التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم
 

بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق أنه  الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 
تتم فيه معامالت الموجودات أو المطلوبات بصورة متكررة وبكميات كافية لتوفير معلومات حول األسعار  نشط في حال كانت

 . ستمرةورة مبص
 

أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  الشركةعندما ال يكون هناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم 
بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان 

 ألطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.ليضعها باالعتبار ا
 

بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد  الشركةتقوم 
 القياسات. 

 
 ألداة مطابقة.  ةنشط قاسوأ( في ة)غير المعدل ةالمدرج ةالسوقي المدخالت التي تمثل األسعار: 1المستوى 

 

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة  1: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 
غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق 

ألدوات مماثلة، واألسعار المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها  نشطة
 جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

 
األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال : المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة 3المستوى 

ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم 
الملحوظة مطلوبة إلظهار  تقييمها بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير

 بين األدوات. الفروقات
 

التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج  نهاية فترةيوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في 
 تصنيف قياسات القيمة العادلة. إطاره يتم في  والذيللقيمة العادلة 

 
     )غير مدققة(  2018سبتمبر  30

 اإلجمالي 3المستوى   2المستوى   1المستوى  الموجودات المالية
 درهم درهم درهم درهم 
     

  –ر القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
 49.428.632 - 17.202.051 32.226.581 الموجودات المالية  
 ---------------- ---------------- -------------- ---------------- 
 32.226.581 17.202.051 - 49.428.632 
     

     الماليةغير الموجودات 
 179.817.014 179.817.014 - - العقارات االستثمارية

 ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
 32.226.581 17.202.051 179.817.014 229.245.646 
 ========= ========= ========== ========== 
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 )تابع( ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات

 
 القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( 11
 

     )مدققة(  2017 ديسمبر 31
 اإلجمالي 3المستوى   2المستوى   1المستوى  الموجودات المالية

 درهم درهم درهم درهم 
     

ر القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
 53.500.127 - 17.428.807 36.071.320 الموجودات المالية –

 1.693.322 - - 1.693.322 الموجودات المحتفظ بها للبيع
 --------------- -------------- -------------- --------------- 
 37.764.642 17.428.807 - 55.193.449 
     

     الماليةغير الموجودات 
 172.602.503 172.602.503 - - العقارات االستثمارية

 --------------- -------------- ---------------- ---------------- 
 37.764.642 17.428.807 172.602.503 227.795.952 
 ======== ======== ========= ========= 

 
 رأس المال 12
 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 2017ديسمبر  31 2018سبتمبر  30  
 درهم درهم  

    ر والمدفوع بالكامل:دالمص
 230.000.000 230.000.000 سهم بقيمة واحد درهم للسهم الواحد  230.000.000

  ========= ========= 
 
 الطارئة االرتباطاتوااللتزامات  13
 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 2017ديسمبر  31 2018سبتمبر  30  
 درهم درهم  
    

 68.218.662 18.072.809  خطابات ضمان
  ========= ======== 

 
 ربحية السهم 14
 

 
 في المنتهيةأشهر  الثالثةفترة 

 سبتمبر 30
 في المنتهيةأشهر  التسعةفترة 

 سبتمبر 30
 ---------------------------------- ------------------------------------- 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2018 2017 2018 2017 
 درهم درهم درهم درهم 
     

 إلى مساهمي  المنسوبةأرباح الفترة 
 16.916.079 25.196.302 4.710.479 5.639.464 )درهم( الشركة األم  
 ========= ========= ========== ========= 

 230.000.000 230.000.000 230.000.000 230.000.000 لعدد األسهم حالمتوسط المرج
 ========= ========= ========== ========= 

 0 .07 0 .011 0 .02 0 .02 )درهم(ربحية السهم األساسية 
 === === === === 
 

إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  المنسوبة الفترة أرباح السهم األساسية من خالل تقسيم ربحية يم احتساب
 ال يوجد تأثير للتخفيف على ربحية السهم األساسية.  في تاريخ التقرير.
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 )تابع( ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات
 

 العالقةطراف ذات المعامالت مع األ 15
 

في المعيار المحاسبي الدولي رقم  الواردتقوم الشركة بإبرام معامالت مع شركات ومنشآت تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة 
أو إدارة  إفصاحات األطراف ذات عالقة". تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات والمنشآت التي تخضع لملكية مشتركة و/" 24

والمنشآت  وأفراد عائلتهم المقربينوالمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى الشركة  ،وسيطرة مشتركة
ترى إدارة  مشتركة أو التي يمكن لهؤالء األطراف ممارسة تأثير هام عليها. التي يسيطرون عليها بصورةالتي تخضع لسيطرتهم أو 

  الشروط التي يمكن الحصول عليها من أطراف أخرى. نال تختلف بشكل كبير عأن الشروط الخاصة بهذه المعامالت  الشركة
 

 فيما يلي المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير:
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2017ديسمبر  31 2018سبتمبر  30  
 درهم درهم  

    المدرجة ضمن المستحق من أطراف ذات عالقة
 106.966.596 109.024.154   من أطراف ذات عالقة المستحق

 3.460.718 3.222.800  المستحق من المساهمين
 (6.352.500) (6.352.500)  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من طرف ذي عالقةناقصاً: 

  ----------------- ---------------- 
  105.894.454 104.074.814 
  ========== ========= 

 91.800 78.590  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ===== ===== 

    المدرجة ضمن مطلوبات عقود التأمين 
 828.577 1.747.134  قيد التسويةإجمالي المطالبات 

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

 ضمانات. الحصول علىلضمان وسيتم سدادها نقداً. لم يتم منح أو  قيد التسويةالمبالغ  ال تخضع
 

 قامت الشركة خالل الفترة بإبرام المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة:
 
 في المنتهيةأشهر  الثالثةفترة    

 سبتمبر  30              
 في المنتهيةأشهر التسعة فترة   

 سبتمبر  30              
 ------------------------------ --------------------------------- 
 مدققة(غير ) )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 
 2018 2017 2018 2017 
 درهم درهم درهم درهم 
     

 10.261.095 5.546.815 3.141.721 2.211.075 إجمالي األقساط
 2.392.818 1.477.584 924.281 594.843 المطالبات المدفوعة

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

     تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 6.435.972 4.726.812 2.209.713 1.340.868 رواتب وامتيازات 

 ======== ======= ======== ======= 
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 )تابع( ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات
 

 المعلومات حول القطاع  16
 
 

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
 

بناء عليه بتقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتها  الشركةاألساس الذي تقوم يمثل هذين القطاعين التأمين على الحياة. قطاعين أعمال هما التأمينات العامة وإلى  الشركةيتم تقسيم  ،ألغراض إدارية
 الرئيسية.

  
 اإلجمالي                   التأمينات على الحياة          العامة اتالتأمين             
 -------------------------------------- ------------------------------------- -------------------------------------- 
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

       الموجودات
 6.575.115 6.128.452 140.130 126.993 6.434.985 6.001.459 والمعداتالممتلكات 

 165.746.393 163.892.043 - - 165.746.393 163.892.043 االستثمار في شركات زميلة 

 53.500.127 49.428.632 - - 53.500.127 49.428.632 االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
 172.602.503 179.817.014 - - 172.602.503 179.817.014 العقارات االستثمارية

 134.066.817 148.943.534 1.712.004 5.960.993 132.354.813 142.982.541 ذمم التأمين المدينة 

 143.394.000 67.804.844 2.582.038 4.276.786 140.811.962 63.528.058 حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

عنها حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ  12.051.000 14.309.000 1.363.000 1.527.000 13.414.000 15.836.000 

 54.266.000 61.916.000 3.534.000 5.429.000 50.732.000 56.487.000 حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة

 104.074.814 105.894.454 216.286 181.759 103.858.528 105.712.695 المستحق من أطراف ذات عالقة

ً  المدفوعة والمصروفاتالذمم المدنية األخرى   18.133.200 21.926.117 - - 18.133.200 21.926.117 مقدما

 667.775 589.893 - - 667.775 589.893 ودائع الضمان  

 239.248.629 203.666.462 8.500.000 8.500.000 230.748.629 195.166.462 النقد واألرصدة المصرفية

 1.693.322 - - - 1.693.322 - لبيع لموجودات محتفظ بها 

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

 1.109.804.695 1.023.421.445 18.211.458 25.838.531 1.091.593.237 997.582.914 إجمالي الموجودات

 ========== ========== ========= ======== =========== =========== 
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 )تابع( ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات
 

 )تابع(المعلومات حول القطاع  16
 

    
 

 اإلجمالي                   التأمينات على الحياة          العامة اتالتأمين             
 ------------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------------- 
 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 ديسمبر 31 سبتمبر 30 
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
 )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( )مدققة( )غير مدققة( 

       المطلوبات

 91.800 78.590 - - 91.800 78.590 المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 14.294.533 14.520.357 298.182 316.986 13.996.351 14.203.371 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 125.421.763 125.729.047 - - 125.421.763 125.729.047 القروض المصرفية
 134.744.334 111.109.966 2.445.136 5.784.632 132.299.198 105.325.334 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 164.309.980 88.802.708 2.918.582 4.803.141 161.391.398 83.999.567 احتياطي المطالبات قيد التسوية
 43.326.000 45.484.000 1.575.000 1.448.000 41.751.000 44.036.000 احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

 168.520.000 177.902.000 3.481.000 5.260.000 165.039.000 172.642.000 األقساط غير المكتسبةاحتياطي 
 1.133.000 1.042.000 329.000 554.000 804.000 488.000 احتياطي المخاطر غير المنتهية

 2.842.000 2.528.000 91.000 115.000 2.751.000 2.413.000 احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة
 ----------------- ---------------- --------------- -------------- ----------------- ---------------- 

 654.683.410 567.196.668 11.137.900 18.281.759 643.545.510 548.914.909  المطلوباتإجمالي 
 ========== ========= ========= ======== ========== ========= 
       

       حقوق الملكية

 230.000.000 230.000.000     رأس المال

 67.257.868 67.257.868     القانوني ياالحتياط
 100.000.000 100.000.000     االحتياطي العام

 57.863.417 58.966.909     األرباح المحتجزة
     ------------------- ----------------- 

 455.121.285 456.224.777     إجمالي حقوق الملكية
     ------------------- ----------------- 

     -------------------- ------------------ 
والمطلوبات إجمالي حقوق الملكية      1.023.421.445 1.109.804.695 

     ============ =========== 
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 )تابع( ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات
 

 )تابع(المعلومات حول القطاع  16
 

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
 سبتمبر 30أشهر المنتهية في التسعة فترة  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 اإلجمالي                   التأمينات على الحياة          العامة اتالتأمين             
 2018 2017 2018 2017 2018 2017 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

       إيرادات التأمين
 315.174.009 272.930.126 12.639.315 10.984.615 302.534.694 262.035.511 إجمالي أقساط التأمين 

 (128.982.351) (110.742.473) (11.871.116) (10.438.624) (117.111.235) (100.303.849) األقساط ناقصاً: حصة إعادة التأمين من إجمالي
 (1.778.527) (1.732.801) - - (1.778.527) (1.732.801) الُمسندةقساط التأمين حصة إعادة التأمين من أناقصاً: 

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

 184.413.131 160.454.852 768.199 455.991 183.644.932 159.998.861 صافي األقساط المحتجزة 
 (10.044.840) (1.732.000) 77.000 116.000 (10.121.840) (1.848.000) صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

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

 174.368.291 158.722.852 845.199 571.991 173.523.092 158.150.861 صافي أقساط التأمين
 ---------------- ----------------- ------------- -------------- ---------------- ----------------- 

 53.612.664 45.173.914 5.870.008 5.163.569 47.742.656 40.010.345 العموالت المكتسبة
 (25.569.702) (23.514.291) (995.442) (891.204) (24.574.260) (22.623.087) العموالت المتكبدة

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

 202.411.253 180.382.475 5.719.765 4.844.356 196.691.488 175.538.119 صافي إيرادات التأمين
 ------------------- ------------------ ---------------- ---------------- ----------------- ------------------ 

 (270.315.075) (208.736.951) (5.064.752) (1.080.778) (265.250.323) (207.656.173) إجمالي المطالبات المدفوعة
 101.032.289 90.018.348 4.541.800 914.684 96.490.489 89.103.664 مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

 ------------------- ------------------- --------------- --------------- ------------------- ------------------ 
 (169.282.786) (118.718.603) (522.952) (166.094) (168.759.834) (118.552.509) صافي المطالبات المدفوعة

 60.885.378 75.507.272 (2.467.433) (1.884.559) 63.352.811 77.391.831 التسويةفي مخصص المطالبات قيد النقص/ )الزيادة( 
 (41.132.145) (75.589.156) 2.214.780 1.694.748 (43.346.925) (77.283.904) في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية(/ الزيادة النقص)

 (295.000) 91.000 (258.000) (225.000) (37.000) 316.000 غير المنتهيةالنقص / )الزيادة( في احتياطي المخاطر 
 (1.634.364) (4.580.000) (61.000) (37.000) (1.573.364) (4.543.000) في احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها النقص

 360.000 314.000 (103.000) (24.000) 463.000 338.000 مخصصةالغير ي احتياطي مصروفات تسوية الخسائر ف )الزيادة(النقص / 
 ------------------- ------------------ ------------- --------------- ------------------- ------------------ 

 (151.098.917) (122.975.487) (1.197.605) (641.905) (149.901.312) (122.333.582) صافي المطالبات المتكبدة
 ------------------- ------------------ ------------- --------------- ------------------- ------------------ 

 51.312.336 57.406.988 4.522.160 4.202.451 46.790.176 53.204.537 أرباح التأمين
 --------------- -------------- ------------- ------------- --------------- ---------------- 
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 )تابع( ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات
 

 

 )تابع(المعلومات حول القطاع  16
 أشهر المنتهية فيالتسعة لفترة   

 سبتمبر 30
  --------------------------------------- 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  

  2018 2017 
    

 51.312.336 57.406.988  )تابع( أرباح التأمين
 (4.812.380) (6.879.162)  اتصافي خسائر االستثمار

 2.040.043 1.820.650 حقوق الملكيةطريقة أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً ل من حصةال
 (31.869.495) (27.053.174)  اإلدارية والمصروفات العمومية 

  ----------------- ---------------- 
 16.670.504 25.196.302  الفترةأرباح 

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

 
 توزيعات أرباح مقترح  17
 

مليون درهم  11 .5درهم للسهم الواحد( بمبلغ  0 .05: 2017درهم للسهم الواحد ) 0 .05توزيعات أرباح بقيمة  2018أبريل  17مية الذي ٌعقد في خالل االجتماع السنوي للجمعية العمواعتمد المساهمين 
 ، والتي تم دفعها خالل الفترة.2017فيما يتعلق بسنة 

 
 أمور أخرى 18

  
 ، لم يكن لدى الشركة أي تعرض ألبراج القابضة أو أي من شركاتها التابعة أو صناديقها.2018سبتمبر  30كما في  

 
 أرقام المقارنة 19
 

 .المعلومات المالية المرحلية الموجز إعادة تجميع أرقام المقارنة لكي تتوافق مع العرض المتبع فيتمت إعادة تصنيف/  
 

  




