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   المرحلي الموجز  األرباح أو الخسائربيان 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

  

 أشهر الثالثةفترة 
 المنتهية في 

   2018 يونيو 30

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في 

  2017 يونيو 30

 فترة الستة أشهر
 المنتهية في 

   2018 ويوني 30

 فترة الستة أشهر 
 المنتهية في 

  2017 يونيو 30

 درهم درهم  درهم درهم  إيضاح 

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

      
      إيرادات التأمين  

 224.170.317 201.025.133 99.402.539 94.138.881  إجمالي أقساط التأمين 
من إجمالي أقساط  إعادة التأمين حصةناقصاً: 
 (102.638.601) (89.242.589) (43.870.103) (39.235.585)  التأمين 
من أقساط التأمين  إعادة التأمين حصة ناقصاً:
 (1.723.009) (913.186) (546.263) (913.186)  المسندة

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

 119.808.707 110.869.358 54.986.173 53.990.110  صافي األقساط المحتجزة
 (4.988.288) (8.435.000) 3.932.206 30.000  صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

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

 (114.820.419) 102.434.358 58.918.379 54.020.110  صافي أقساط التأمين
  ------------------ ---------------- ---------------- ------------------ 

 39.195.809 36.034.250 18.497.734 16.210.806  العموالت المكتسبة 
 (17.944.333) (16.726.311) (8.280.218) (7.517.070)  العموالت المتكبدة 

  ------------------ ---------------- ----------------- ---------------- 
 136.071.895 121.742.297 69.135.895 62.713.846  إيرادات التأمين

  ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ 
 (177.068.281) (145.337.250) (80.655.123) (55.310.487)  المدفوعةي المطالبات إجمال

المستردة من شركات إعادة  التأمين مطالبات
 62.146.477 69.439.442 27.426.368 20.155.003  التأمين 

  ------------------ ----------------- ------------------ ------------------ 
 (114.921.804) (75.897.808) (53.228.755) (35.155.484)  لمطالبات المدفوعةصافي ا

)الزيادة(/ النقص في مخصص المطالبات قيد 
 34.836.911 29.336.801 12.409.308 (235.422)  التسوية 

النقص في حصة شركات إعادة التأمين من 
 (19.796.260) (33.389.922) (7.318.551) (5.419.135)  المطالبات قيد التسوية

 (495.000) (200.000) (457.000) (187.000)  الزيادة في احتياطي المخاطر غير المنتهية 
الزيادة في احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم 

 (513.677) (1.689.000) (2.446.026) (2.074.000)  اإلبالغ عنها
)الزيادة( / النقص في احتياطي مصروفات تسوية 

 197.000 (315.000) (73.000) (1.000)  سائر غير المخصصةالخ
  ------------------ ----------------- ----------------- ------------------ 

 (100.692.830) (82.154.929) (51.114.024) (43.072.041)  صافي المطالبات المتكبدة
  ------------------ ----------------- ----------------- ------------------ 

 35.379.065 39.587.368 18.021.871 19.641.805  أرباح التأمين
 (3.505.212) (3.177.523) (1.629.990) (868.128)  صافي خسائر االستثمارات

حصة )الخسائر(/ األرباح من شركة مستثمر بها 
 1.003.675 1.067.363 746.976 (205.318)  محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 (20.941.635) (17.920.370) (10.371.565) (8.889.857)  واإلدارية المصروفات العمومية
  ---------------- ----------------- ---------------- ---------------- 

 11.935.893 19.556.838 6.767.292 9.678.502  أرباح الفترة
  ======== ======== ======== ======== 

      منسوبة إلى:
 12.205.600 19.556.838 6.842.293 9.678.502  مساهمي الشركة

 (269.707) - (75.001) -  غير المسيطرة   ةالحص
  -------------- --------------- --------------- --------------- 
  9.678.502 6.767.292 19.556.838 11.935.893 
  ======== ======== ======== ======== 

 0. 05 0. 09 0. 03 0. 04 14 ربحية السهم
  ==== === ==== === 

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

 .2و 1تين مدرج على الصفح لموجزةية المرحلية اإن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المال
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 المرحلي الموجز    األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 
 
 
 

 أشهر الثالثةفترة 
 المنتهية في 

   2018 يونيو 30

 أشهر  الثالثةفترة 
 المنتهية في 

  2017 يونيو 30

 أشهر تةالسفترة 
 المنتهية في 

   2018 يونيو 30

 أشهر  الستةفترة 
 المنتهية في 

  2017 يونيو 30

 درهم درهم  درهم درهم  

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

 11.935.893 19.556.838 6.767.292 9.678.502  أرباح الفترة
     
 الشاملة األخرى  يراداتاإل

 

 - - - - :األرباح أو الخسائر إلىتم إعادة تصنيفها لن تالبنود 
 -------------- ------------- -------------- -------------- 
 - - - - الشاملة األخرى للفترة  يراداتاإل
 -------------- ------------- -------------- -------------- 

 11.935.893 19.556.838 6.767.292 9.678.502 الشاملة للفترة  اتيراداإلإجمالي 
 ======== ======= ======== ======== 
     

     منسوبة إلى: 
 12.205.600 19.556.838 6.842.293 9.678.502 مساهمي الشركة

 (269.707) - (75.001) - غير المسيطرة   ةالحص
 -------------- ------------- -------------- -------------- 
 9.678.502 6.767.292 19.556.838 11.935.893 
  ======== === ==== ========  ==== ==== 

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

  
 .2و 1تين لموجزة مدرج على الصفحلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية اإن تقرير مدققي الحسابات المستق
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 غير مدقق( الموجز )المرحلي  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  يونيو 30في  المنتهيةأشهر  الستةلفترة 

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

 

 
 رأس المال

 
االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

 احتياطي إعادة 
 تقييم االستثمارات

 
 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( 2017 يناير 1في 

 ----------------- --------------- ---------------- --------------- ----------------- ----------------- ----------- ----------------- 
         الشاملة للفترة  داتاإليراإجمالي 

 11.935.893 (269.707) 12.205.600 12.205.600 - - - - الفترة / )خسائر( أرباح
 - - - - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى 

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

 11.935.893 (269.707) 12.205.600 12.205.600 - - - - الشاملة للفترة/ )الخسائر(  يراداتاإلإجمالي 
 --------- --------- --------- --------- -------------- -------------- ------------ -------------- 

المعامالت مع المالكين المسجلة بشكل مباشر 
         ضمن حقوق الملكية

 - - - 100.000.000 - (100.000.000) - - محول من االحتياطي العامال
 (11.500.000) - (11.500.000) (11.500.000) - - - - توزيعات األرباح المدفوعة

 (1.000.000) - (1.000.000) (1.000.000) - - - - مجلس اإلدارة المدفوعة خالل الفترةأعضاء أتعاب 
 ----------------- ---------------- ------------------ ---------------- ----------------- ---------------- ----------- ---------------- 

 447.258.419 300.836 446.957.583 53.115.724 (1.379.079) 100.000.000 65.220.938 230.000.000 )غير مدققة( 2017 يونيو 30في 
 ========= ======= == ======= === ========= ======= === =========  ======  ========= 

 
 .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 
 يونيو 30في  المنتهيةر أشه الستةلفترة 

 

 

 
 رأس المال

 
 األرباح المحتجزة االحتياطي العام  االحتياطي القانوني

 
 اإلجمالي

 درهم  درهم درهم درهم درهم 

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

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

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

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

 19.556.838 19.556.838 - - - الفترة أرباح
 - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى 

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

 19.556.838 19.556.838 - - - الشاملة للفترة اإليراداتإجمالي 
 --------- --------- --------- -------------- -------------- 

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

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

 450.585.313 53.327.445 100.000.000 67.257.868 230.000.000 )غير مدققة( 2018 يونيو 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   
 يونيو 30ة في المنتهي أشهر الستةلفترة 

 أشهر الستةفترة  أشهر الستةفترة  
 المنتهية في   المنتهية في  
    2017 يونيو 30    2018 يونيو 30 
 درهم درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 الموحدة  

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 11.935.893 19.556.838 أرباح الفترة

   لـ:  تعديالت
 831.061 728.401 االستهالك

 غير المحققة من االستثمارات بالقيمة العادلة الخسائر  صافي
 412.751 504.451 من خالل األرباح أو الخسائر  

 (3.803.024) (3.068.656) إيرادات الفائدة
 (1.447.161) (1.652.109) إيرادات توزيعات األرباح

 (1.003.675) (1.067.363) بة وفقاً لحقوق الملكيةالحصة من أرباح شركات مستثمر بها محتس
 586.614 770.000 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 3.334.633 2.237.640 التمويل تكاليف
 -------------- -------------- 

 10.8447.092 18.009.202 التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
   

 (24.209.372) (31.627.868) في ذمم التأمين المدينة  التغير
 19.796.260 33.389.922 في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية التغير
 (5.295.000) 1.100.000 في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها   التغير
 (31.016.594) (19.015.000) شركات إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبةفي حصة  التغير
 (5.448.224) (1.460.590) في المستحق من أطراف ذات عالقة التغير
ً  التغير  2.035.109 (3.150.533) في الذمم المدينة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما

 (13.100) 71.959 الضمان ودائعالتغير في 
 (26.138) (91.800) طراف ذات عالقةألفي المستحق  التغير
 13.486.267 (24.615.550) في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى التغير
 (34.836.911) (29.336.801) في احتياطي المطالبات قيد التسوية  التغير
 5.808.677 589.000 غ عنهافي احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبال التغير
 36.004.882 27.450.000 في احتياطي األقساط غير المكتسبة التغير
 495.000 200.000 في احتياطي المخاطر غير المنتهية  التغير
 (197.000) 315.000 في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة  التغير

 ----------------- ---------------- 
 (12.569.052) (28.173.059) المستخدم في العمليات النقدفي صا
 ----------------- ---------------- 

 (3.334.633) (2.237.640) الفائدة المدفوعة
 (523.756) (773.717) للموظفين المدفوعة تعويضات نهاية الخدمة

 ----------------- ---------------- 
 (16.427.441) (31.184.416) األنشطة التشغيليةصافي النقد المستخدم في 

 ----------------- ---------------- 
   التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

 (843.083) (572.369) شراء ممتلكات ومعدات
 (982.960) (1.271.081) ية؛ صافياستثمارإضافات إلى عقارات 

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

 - 1.154.954 صافي المتحصالت من موجودات محتفظ فيها للبيع
 9.800.000 - توزيعات أرباح مستلمة من شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 1.447.161 1.652.109 توزيعات األرباح المستلمة
 3.803.024 3.068.656 فائدة مستلمة

 --------------- -------------- 
 20.558.573 6.031.797 صافي النقد الناتج األنشطة االستثمارية

 --------------- -------------- 
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    )تابع( بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز
 يونيو 30المنتهية في  أشهر الستةلفترة 

 
 فترة الستة أشهر فترة الستة أشهر 
 المنتهية في   المنتهية في  
    2017يونيو  30    2018يونيو  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) اإلدارة المدفوعة أتعاب أعضاء مجلس
 ---------------- ---------------- 

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

 (8.368.868) (38.652.619) صافي النقص في النقد وما يعادله
 122.359.391 113.792.885 يناير  1في  النقد وما يعادله

 ---------------- ---------------- 
 113.990.523 75.140.266 (9يونيو )إيضاح  30النقد وما يعادله في 

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

  .ة الموجزةالية المرحليجزءاً 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  25لشركة"( في تأسست شركة صقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة(، دبي )"ا
مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو حاكم دبي، وتم تسجيلها لدى وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم 

تابعة للشركة  الشركة بمثابة شركة 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.

 

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

 
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  ٪60جب بيع )شركة تابعة باألردن سابقاً(. فقدت الشركة سيطرة على شركتها التابعة السابقة بمو
 ً ُ ببيع 2018خالل الفترة الحالية لسنة  .2017التي كانت تحتفظ بها الشركة في ديسمبر  سابقا من  ٪24 .5 قامت الشركة أيضا

اً والتي ( في الشركة التابعة سابق٪34 .1: 2017ديسمبر  31) ٪9 .6تحتفظ الشركة بحصة تبلغ ، 2018 يونيو 30كما في حصتها. 

 تم تصنيفها كمحتفظ بها للبيع.
 

 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  31ي كما ف الموحدة قراءتها جنبا

 .للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوالتي تم إعدادها وفقاً 
 

 أساس القياس ب(
 

 ادلة: التي تم قياسها بالقيمة الع 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(
 

رسمية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وهو العملة ال 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 المعلنةوالمبالغ  السياسات المحاسبية

 

كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية  الموجزة،المرحلية لمالية ا المعلوماتهذه  إعدادعند 
 2017ديسمبر  31كما في المدققة  ة دم اليقين في التقديرات هي ذاتها المطبقة على البيانات الماليةوالمصادر الرئيسية لع 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 االئتماند ما إذا كانت مخاطر عند تحدي
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  ةلنوعيوا ةالكمي تالمعلومات والتحليال

 



 (شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة

11 

 
 )تابع( ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات
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عند إعداد السياسات المحاسبية المطبقة هي نفس وجزة المالية المرحلية الم المعلومات إن السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد هذه

المالية نتيجة  ، باستثناء التغيرات في طريقة احتساب األدوات2017ديسمبر  31للسنة المنتهية في 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

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

ً للمعيار رقم نتيجة ال 2018يناير  1الملكية كما في  من المعايير الدولية إلعداد التقارير  9تغيرات في متطلبات التصنيف طبقا
 .المالية

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

 الية.  السياسات المحاسبية للشركة المتعلقة بالمطلوبات الم
 

 انخفاض القيمة
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يستتبدل نمتوذج "الخستائر المتكبتدة" التوارد فتي المعيتار المحاستبي التدولي  9إن المعيار رقم 
متة الجديتد علتى طبتق نمتوذج احتستاب انخفتاض القيني. بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعتة"األدوات المالية: االعتراف والقياس  39رقم 

وموجتتودات العقتود واالستتتثمارات فتي التدين بالقيمتتة العادلتة متن ختتالل اإليترادات الشتتاملة  الموجتودات الماليتة المقاستتة بالتكلفتة المطفتأة
، يتتم متن المعتايير الدوليتة إلعتداد التقتارير الماليتة 9لمعيتار رقتم . طبقتاً لاالستثمارات فتي أدوات الملكيتة ولكن ال ينطبق على، األخرى

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

 تشتمل الموجودات المالية بالتكلفة المطفتأة متن ذمتم التتأمين المدينتة والتذمم المدينتة األخترى والنقتد ومتا يعادلته وستندات التدين التجاريتة
 ن أطراف ذات عالقة. والمستحق م

 

 قياس خسائر االئتمان المتوقعة
 

القيمتة . يتتم قيتاس خستائر االئتمتان علتى أنهتا مرجح لخستائر االئتمتان بنتاء علتى االحتماليتةالتقدير تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في ال
 الشتركةجتب العقتد والتتدفقات النقديتة التتي تتوقتع )أي الفترق بتين التتدفقات النقديتة المستتحقة للمنشتأة بمو فتي النقتد كامتل العجتزالحالية ل

 الحصول عليها(. 
 

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

 

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

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

ان منخفضة عندما يكون تصتنيف مختاطر االئتمتان التتي ينطتوي عليهتا هتذا الستند تعتبر الشركة أن سند الدين ينطوي على مخاطر ائتم
 . ‘الدرجة االستثمارية’معادل للتعريف المعروف عالمياً بـ

 

شهر في الجزء متن خستائر االئتمتان المتوقعتة الناتجتة عتن حتاالت التعثتر ألداة ماليتة المحتمتل  12تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 
شهر بعد تاريخ التقرير. تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة علتى متدى عمتر األداة الماليتة فتي خستائر االئتمتان المتوقعتة  12ل حدوثها خال

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

 
متن المعتايير الدوليتة إلعتداد التقتارير الماليتة  9ب المعيتار رقتم بالذمم المدينة التجارية على أساس منهجيتة مبستطة بموجتيتم االعتراف 

عتتدم ستتداد التتذمم المدينتتة التجاريتتة. ويتتتم بعتتد ذلتتك ضتترب خستتائر االئتمتتان المتوقعتتة. ويتتتم ختتالل هتتذه العمليتتة تقيتتيم احتماليتتة  باستتتخدام
لتتذمم المدينتتة لاالئتمتتان علتتى متتدى العمتتر المتوقتتع  خستتائربمقتتدار الخستتارة المتوقعتتة الناشتتئة عتتن التخلتتف عتتن الستتداد لتحديتتد  يتتةاالحتمال
بيانها صتافية، فيتتم قيتد مثتل تلتك المخصصتات فتي حستاب مخصتص منفصتل يتتم فيته يتم بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي  .التجارية

عند التأكتد متن عتدم إمكانيتة  االعتراف بالخسائر ضمن المصروفات العمومية واإلدارية في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز.
 تحصيل الذمم المدينة التجارية يتم شطب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل مقابل المخصص المرتبط به.
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 )تابع( عةقياس خسائر االئتمان المتوق

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

 

 ؛احتمالية التعثر 

 ؛ والخسارة المحتملة عند التعثر 

  التعرض عند التعثر 
 

ت التاريخيتتة األختترى، ويتتتم تعتتديلها لبيتتان المعلومتتات يتتتم عامتتة اشتتتقاق هتتذه المعتتايير متتن النمتتاذج اإلحصتتائية المعتتدة داخليتتاً والبيانتتا
 االستشرافية. 

 
قامت الشركة بتطبيق منهجية مبسطة في حالة ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى. في حالة الموجودات المالية التي يتتم تطبيتق 

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

 فيما يلي تفاصيل هذه المعايير/المدخالت اإلحصائية: 
 

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

  يتمثتل فتي تقتدير التعترض للتعثتر فتي تتاريخ مستتقبلي متع الوضتع بعتين االعتبتار التغيترات المتوقعتة فتي  –التعرض عند التعثتر
 اريخ التقرير.التعرض بعد ت

  يتمثل في تقدير الخستارة المترتبتة علتى حتدوث حالتة تعثتر فتي وقتت معتين. يستتند التعترض عنتد  –الخسارة المحتملة عند التعثر
التعثر إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والتدفقات النقدية التي كان المقترض يتوقع الحصول عليها، بما فتي ذلتك 

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

 المعلومات االستشرافية
 

إن قياس خسائر االئتمان المتوقعة يأختذ فتي االعتبتار المعلومتات المتعلقتة باألحتداث الستابقة والظتروف الحاليتة باإلضتافة إلتى تنبتؤات 
 لية والظروف االقتصادية. إن تقدير وتطبيق المعلومات االستشرافية يتطلب أحكام جوهرية.عن األحداث المستقب ومدعمة بأدلة معقولة

 
 العامة العوامل االقتصادية

 
تعتمتتد الشتتركة فتتي نماذجهتتا علتتى معلومتتات استشتترافية واستتعة النطتتاق كمتتدخالت اقتصتتادية مثتتل إجمتتالي النتتاتج المحلتتي ومعتتدل النمتتو 

الت البطالة ومعدالت التضخم ومعتدالت الفائتدة وغيرهتا. تتمثتل المتغيترات االقتصتادية المتنوعتة السنوي إلجمالي الناتج المحلي ومعد
  التي يتم وضعها في االعتبار في البرنت ومؤشر أسعار المستهلك واألسهم والتضخم والقروض إلى القطاع الخاص. 

 
د ال ترصد دائماً جميع خصائص الستوق فتي تتاريخ البيانتات إن المدخالت والنماذج المستخدمة في احتساب خسائر االئتمان المتوقعة ق

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

 عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في بيان المركز المالي 
 

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

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

 
على األزمة المالية الجوهرية التي يواجهها المقتترض أو المصتدر أو األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية  تشتمل
الشتركة لتقبلهتا فتي ، أو إعادة جدولة المبلغ المستحق إلى الشركة وفقتاً لشتروط متا كانتت المقترضأو العجز عن السداد من قبل  التعثر

المعطيتات أو عتدم وجتود ستوق نشتطة للستند أو  هإفالست سيشتهر أو المصتدر المتدينالمؤشترات التتي تتدل علتى أن  وأظروف أخرى، 
، التغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبتل المقترضتين أو المصتدرينمثل  مجموعة من الموجوداتاألخرى المتعلقة بالملحوظة 

 قتصادية المصاحبة لحاالت التعثر في الشركة. أو الظروف اال
 

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

  مثل اإلخالل بالتعهد –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 
 

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

 

 يتم االعتراف بالفروق فتي القتيم الدفتريتة للموجتودات الماليتة والمطلوبتات الماليتة الناتجتة المقارنةفترات  أرقام إعادة بيان لم يتم .
ينتاير  1ن األربتاح المحتجتزة واالحتياطيتات كمتا فتي ضتم الدوليتة إعتداد التقتارير الماليتةمتن المعتايير  9عن تطبيق المعيار رقتم 

الدوليتتة إعتتداد متتن المعتتايير  9المعيتتار رقتتم ال تعكتتس متطلبتتات  2017وعليتته، فتتإن المعلومتتات التتتي تتتم عرضتتها لستتنة  .2018
الدوليتة إعتداد ايير متن المعت 9رقم طبقاً للمعيار  2018ولذلك ال يمكن مقارنتها بالمعلومات التي تم عرضها لسنة  التقارير المالية
 . التقارير المالية

 

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

 

  األصل الماليب يتم االحتفاظ فيهتحديد نموذج األعمال الذي. 

 لة من خالل األرباح أو الخسائرة مقاسة بالقيمة العادتصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لموجودات مالية ومطلوبات مالية معين. 

 

  من المعايير الدولية إلعداد  9في حالة كان سند الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة في تاريخ التطبيق األولي للمعيار رقم
 تراف األولي باألًصل. التقارير المالية، افترضت الشركة أن مخاطر االئتمان لألصل لم تزداد بصورة جوهرية منذ االع
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 تأثير نموذج انخفاض القيمة الجديد 
 

أن  يكتون متن المتوقتع عامتةليتة، من المعايير الدولية إلعتداد التقتارير الما 9فيما يتعلق بالموجودات التي تقع ضمن نطاق المعيار رقم 
 نخفاض القيمة وتصبح أكثر تقلباً.تزيد خسائر ا

 
أدى إلتتى نقتتص األربتتاح  2018ينتتاير  1( كمتتا فتتي 2014متتن المعتتايير الدوليتتة إلعتتداد التقتتارير الماليتتة ) 9إن تطبيتتق المعيتتار رقتتم 

 مليون درهم.  10 .59المحتجزة بمبلغ 
 

 األرباح المحتجزة  
 درهم  
   

 57.863.417  (2017ديسمبر  31) 39الرصيد الختامي طبقاً 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)  لنقد واألرصدة المصرفيةا
  --------------- 

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

  ========= 
 

اض القيمة للموجتودات الماليتة طبقتاً للمعيتار المحاستبي التدولي رقتم يوضح الجدول التالي مطابقة بين الرصيد الختامي لمخصص انخف
متتن المعتتايير الدوليتتة  9للمعيتتار رقتتم وبتتين الرصتتيد االفتتتتاحي لمخصتتص خستتائر االئتمتتان المتوقعتتة  2017ديستتمبر  31كمتتا فتتي  39

 . 2018يناير  1إلعداد التقارير المالية كما في 
 

 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 - النقد واألرصدة المصرفية

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

 
ك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في دارة المخاطر المالية تتوافق مع تلإل 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
تغير في من األرباح السنوية نظراً لل التناسبية. إال أن النتائج قد ال تمثل الحصة الفترةأو متكبدة وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال 

 المطالبات.  وقوعالمساهمات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من 
 

 االستثمار في شركات زميلة 6
 

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

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

(2-6شركة الصقر للتأمين التعاوني )إيضاح   166.647.040 165.579.677 
 ----------------- ---------------- 
 166.813.756 165.746.393 
 ========== ========= 
 

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

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

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

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

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

من األسهم  ٪20باحتساب فقط  الشركةمت ق للمصلحة 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 2018 يونيو 30 
 درهم درهم 
   

يناير 1كما في   165.579.677 173.414.627 
 1.965.050 1.067.363 ة/ السن من صافي أرباح الفترة الشركةحصة 

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

040.647.166 االستثمار في شركة زميلة  165.579.677 
 ==========  =========  
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 )تابع( ار في شركات زميلةاالستثم 6

 

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

 1.078.446.590 912.508.280 الموجودات
(447.773.823) المطلوبات  (619.048.950)  

 -------------------  -------------------  
64.734.4574 صافي الموجودات  459.397.640 

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

٪20في صافي الموجودات بواقع  الشركةحصة   92.946.891 91.879.528 
 73.700.149 73.700.149 الشهرة التجارية والبنود األخرى غير الملموسة عند االستحواذ

 ----------------- ----------------  
040.647.166 االستثمار في شركات زميلة  165.579.677 

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

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

 71.342.232 137.094.982 إيرادات الفترة
 ========= ======== 

 5.018.377 5.336.817 أرباح الفترةصافي 
 ======== ======== 

 1.003.675 1.067.363 ٪20أرباح الفترة بواقع صافي من  الشركةحصة 
 ======== ======= 

 

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

نتهية في أشهر الم الستةمليون درهم لفترة  0 .5 بمبلغغير محققة  خسائرترتب على إعادة تقييم األوراق المالية االستثمارية صافي  
مليون درهم(. حصلت  0 .41 بمبلغغير محققة  أرباحصافي : 2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستة)فترة  2018 يونيو 30

: 2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةمليون درهم )فترة  1 .65خالل الفترة الحالية على إيرادات توزيعات أرباح بلغت  الشركة
 ن استثماراتها في األوراق المالية. مليون درهم( م 1 .45

 
 العقارات االستثمارية  8

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

 172.934.241 172.602.503  / السنةلفترةفي بداية ا
 2.602.503 1.271.081  / السنةخالل الفترة اإلضافات

 (2.934.241) -  الفترة / السنةاستبعاد شركة تابعة خالل 
  ----------------- ---------------- 
  173.873.584 172.602.503 
  ========== ========= 
 

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

ً وتبلغ بي، ، د1في البرشاء  آخر عقار الشركةلدى مليون درهم(.   31)مليون درهم  93 .9 قيمته الدفتريةوهو قيد التطوير حاليا
للعقارين بتقييم القيمة العادلة  الشركةقامت مليون درهم( وترتبط اإلضافات خالل الفترة بهذه العقار.  92 .6: 2017ديسمبر 

لم تختلف القيمة العادلة خلي من قبل اإلدارة، داتقييم بناًء على ، 2018 يونيو 30خارجياً. كما في  2017خالل االستثماريين 
  .عن قيمتها الدفترية االستثمارية بشكل جوهري تلمحفظة العقارا
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 النقد واألرصدة المصرفية 9
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2017ديسمبر  31  2018 يونيو 30  
 درهم درهم  
    

 555.658 259.628  النقد في الصندوق
    

    األرصدة المصرفية:
 6.614.681 3.293.752  حسابات جارية

 232.078.290 202.228.290  ودائع ثابتة
 - (33.981)  ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة

  ----------------- ----------------- 
  205.747.689 239.248.629 
  ========== ========== 
 

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

 يما يتعلق بهيئة التأمين.ف 2007
 

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

 

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

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

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

 درهم درهم
    

 239.248.629 205.747.689  قدوالن األرصدة المصرفية
 (125.421.763) (130.607.423)  القروض المصرفية

  ------------------ ------------------ 
 113.826.866 75.140.266  )لغرض بيان التدفق النقدي( النقد وما يعادله

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

 ماليةالمالية والمطلوبات ال تصنيفات وفئات الموجودات 10
 

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

 
 ققة()غير مد 2018 يونيو 30في 

    

 المالية الموجودات
القيمة العادلة من خــالل 

 الخسائراألرباح أو 
 التكلفة 
 اإلجمالي المطفأة 

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

 االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 50.996.148 - 50.996.148 ئرمن خالل األرباح أو الخسا  

 155.500.585 155.500.585 - ذمم التأمين المدينة 
 105.535.404 105.535.404 - المستحق من أطراف ذات عالقة

 20.226.931 20.226.931 - ذمم مدينة أخرى 
 569.393 569.393 - ودائع ضمان

 205.747.689 205.747.689 - النقد واألرصدة المصرفية
 538.368 - 538.368 دات محتفظ بها للبيعموجو

 ----------- ----------------- ----------------- 
 51.534.516 487.580.002 539.114.518 
 ========= ========== ========== 
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 )تابع( طلوبات الماليةالمالية والم تصنيفات وفئات الموجودات 10
 

 )غير مدققة( 2018 يونيو 30في 
 

 المطلوبات المالية
القيمة العادلة من خــالل 

 الخسائراألرباح أو 
 التكلفة 
 اإلجمالي المطفأة 

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

 130.607.423 130.607.423 - القروض المصرفية
 110.128.784 110.128.784 - ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 ------------- ----------------- ----------------- 
 - 240.736.207 240.736.207 
 ======= ========= ========== 

 
    )مدققة( 2017ديسمبر  31في 

 المالية الموجودات
دلة من خــالل القيمة العا

 الخسائراألرباح أو 
 التكلفة 
 اإلجمالي المطفأة 

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

 درهم درهم درهم 
    

 االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 53.500.127 - 53.500.127 خالل األرباح أو الخسائر  

 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 للبيع موجودات محتفظ بها

 -------------- ---------------- ---------------- 
 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  لتسويةبيع أصل ما، أو يتم دفعه في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل  "القيمة العادلة"تتمثل 
 ً في ذلك  للشركةالمشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا

 التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

 

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

 . ستمرةبصورة م
 

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

 ير المعاملة.ليضعها باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسع
 

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

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

 

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة  1المدخالت 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 مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها  نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار المدرجة
 جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

 
ا على مدخالت ال : المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمه3المستوى 

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

 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(  2018 يونيو 30

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

  –ر القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
 50.996.148 - 17.202.051 33.794.097 الموجودات المالية  

 538.368 - - 538.368 الموجودات المحتفظ بها للبيع
 ---------------- ---------------- -------------- ---------------- 
 34.332.465 17.202.051 - 51.534.516 

     الماليةغير الموجودات 
 173.873.584 173.873.584 - - العقارات االستثمارية

 ---------------- ---------------- ----------------- ----------------- 
 34.332.465 17.202.051 173.873.584 225.408.100 
 ========= ========= ========== ========== 
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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 
 ======== ======== ========= ========= 

 
 أس المالر 12

 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 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
 

 قة()مدق )غير مدققة(  
 2017ديسمبر  31 2018 يونيو 30  
 درهم درهم  
    

 68.218.662 17.822.809  خطابات ضمان
  ========= ======== 

 
 ربحية السهم 14
 

 في المنتهيةأشهر  الثالثةفترة  
 يونيو 30

 في المنتهيةفترة الستة أشهر    
 يونيو  30               

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

 12.205.600 19.556.838 6.842.293 9.678.502 )درهم( الشركة األمإلى مساهمي  المنسوبةأرباح الفترة 
 ========= ======= ========== ========= 

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

 0 .05 0 .09 0 .03 0 .04 )درهم(ربحية السهم األساسية 
 === === === === 

 
إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة  المنسوبة الفترة أرباح تقسيمالسهم األساسية من خالل  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
 

 طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ 15
 

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

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

  وط التي يمكن الحصول عليها من أطراف أخرى.الشر نأن الشروط الخاصة بهذه المعامالت ال تختلف بشكل كبير ع الشركة
 

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

    المدرجة ضمن المستحق من أطراف ذات عالقة
 106.966.596 109.116.272   المستحق من أطراف ذات عالقة

 3.460.718 2.771.632  المستحق من المساهمين
 (6.352.500) (6.352.500)  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها من طرف ذي عالقةناقصاً: 

  ---------------- ---------------- 
  105.535.404 104.074.814 
  ========== ========= 

 91.800 -  قةالمستحق إلى أطراف ذات عال
  ===== ===== 

    المدرجة ضمن مطلوبات عقود التأمين 
 828.577 2.071.437  قيد التسويةإجمالي المطالبات 

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

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

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

 يونيو  30              
 في المنتهيةفترة الستة أشهر   

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

 7.119.374 3.335.740 5.452.266 1.684.585 إجمالي األقساط
 1.468.537 882.741 722.533 487.366 المطالبات المدفوعة

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

     تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 4.226.259 3.385.944 2.114.132 1.471.615 امتيازات رواتب و

 ======== ======= ======== ======= 
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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. ل هما التأمينات العامة وقطاعين أعماإلى  الشركةيتم تقسيم  ،ألغراض إدارية
 الرئيسية.

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

       الموجودات
 6.575.115 6.419.083 140.130 131.372 6.434.985 6.287.711 الممتلكات والمعدات

 165.746.393 166.813.756 - - 165.746.393 166.813.756 االستثمار في شركات زميلة 

 53.500.127 50.996.148 - - 53.500.127 50.996.148 ل األرباح أو الخسائراالستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال
 172.602.503 173.873.584 - - 172.602.503 173.873.584 العقارات االستثمارية

 134.066.817 155.500.585 1.712.004 7.140.753 132.354.813 148.359.832 ذمم التأمين المدينة 

ن من المطالبات قيد التسويةحصة شركات إعادة التأمي  106.506.005 140.811.962 3.498.073 2.582.038 110.004.078 143.394.000 

عنها حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ  13.366.000 14.309.000 1.370.000 1.527.000 14.736.000 15.836.000 

حتياطي األقساط غير المكتسبةحصة شركات إعادة التأمين من ا  66.092.000 50.732.000 7.189.000 3.534.000 73.281.000 54.266.000 

 104.074.814 105.535.404 216.286 756.002 103.858.528 104.779.402 المستحق من أطراف ذات عالقة

ً  المدفوعة والمصروفاتالذمم المدنية األخرى   18.133.200 20.945.427 - - 18.133.200 20.945.427 مقدما

 667.775 569.393 - - 667.775 569.393 ودائع الضمان  

 239.248.629 205.747.689 8.500.000 8.500.000 230.748.629 197.247.689 النقد واألرصدة المصرفية

 1.693.322 538.368 - - 1.693.322 538.368 لبيع لموجودات محتفظ بها 

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

 1.109.804.695 1.084.960.515 18.211.458 28.585.200 1.091.593.237 1.056.375.315 إجمالي الموجودات

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

 
  



 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( 

23 

 )تابع( ةحول المعلومات المالية المرحلية الموجز إيضاحات
 

 )تابع(المعلومات حول القطاع  16
 

    
 

 اإلجمالي                   التأمينات على الحياة          العامة اتالتأمين             
 ------------------------------------------- --------------------------------------- --------------------------------------------- 
 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 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 - - - 91.800 -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 14.294.533 14.290.816 298.182 310.718 13.996.351 13.980.098 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 

 125.421.763 130.607.423 - - 125.421.763 130.607.423 القروض المصرفية
 134.744.334 110.128.784 2.445.136 6.236.396 132.299.198 103.892.388 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 164.309.980 134.973.179 2.918.582 3.961.440 161.391.398 131.011.739 احتياطي المطالبات قيد التسوية
 43.326.000 43.915.000 1.575.000 1.445.000 41.751.000 42.470.000 هااحتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عن

 168.520.000 195.970.000 3.481.000 6.873.000 165.039.000 189.097.000 احتياطي األقساط غير المكتسبة
 1.133.000 1.333.000 329.000 844.000 804.000 489.000 احتياطي المخاطر غير المنتهية

 2.842.000 3.157.000 91.000 103.000 2.751.000 3.054.000 مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصةاحتياطي 
 ----------------- ---------------- ------------- -------------- ----------------- ---------------- 

 654.683.410 634.375.202 11.137.900 19.773.554 643.545.510 614.601.648  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 53.327.445     تجزةاألرباح المح
     ------------------ ----------------- 

 455.121.285 450.585.313     إجمالي حقوق الملكية
     ------------------ ----------------- 

     -------------------- ------------------ 
والمطلوبات إجمالي حقوق الملكية      1.084.960.515 1.109.804.695 

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

 )تابع(المعلومات حول القطاع  16
 

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةفترة  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 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( دققة()غير م 

       إيرادات التأمين
 224.170.317 201.025.133 11.389.379 9.763.264 212.780.938 191.261.869 إجمالي أقساط التأمين 

 (102.638.601) (89.242.589) (10.714.224) (9.336.528) (91.924.377) (79.906.061) ناقصاً: حصة إعادة التأمين من إجمالي األقساط

 (1.723.009) (913.186) - - (1.723.009) (913.186) الُمسندةقساط التأمين حصة إعادة التأمين من أناقصاً: 
 --------------- ---------------- ----------- ----------- ----------------- --------------- 

 119.808.707 110.869.358 675.155 426.736 119.133.552 110.442.622 المحتجزة صافي األقساط 
 (4.988.288) (8.435.000) 262.000 263.000 (5.250.288) (8.698.000) صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

 ---------------- ---------------- ------------ ------------ ---------------- --------------- 
 114.820.419 102.434.358 937.155 689.736 113.883.264 101.744.622 صافي أقساط التأمين

 ---------------- ---------------- ------------ ------------ ---------------- --------------- 
 39.195.809 36.034.250 5.574.391 4.962.508 33.621.418 31.071.742 العموالت المكتسبة
 (17.944.333) (16.726.311) (982.776) (876.829) (16.961.557) (15.849.482) العموالت المتكبدة

 ----------------- ----------------- ------------- ------------- ----------------- ---------------- 
 136.071.895 121.742.297 5.528.770 4.775.415 130.543.125 116.966.882 صافي إيرادات التأمين

 ----------------- ----------------- ------------- -------------- ----------------- ------------------ 
 (177.068.281) (145.337.250) (3.837.356) (753.944) (173.230.925) (144.583.306) إجمالي المطالبات المدفوعة

 62.146.477 69.439.442 3.441.423 647.166 58.705.054 68.792.276 مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين
 ----------------- ----------------- --------------- --------------- ------------------- ------------------ 

 (114.921.804) (75.897.808) (395.933) (106.778) (114.525.871) (75.791.030) صافي المطالبات المدفوعة
 34.836.911 29.336.801 (2.813.964) (1.042.858) 37.650.875 30.379.659 في مخصص المطالبات قيد التسويةالنقص/ )الزيادة( 

 (19.796.260) (33.389.922) 2.533.641 916.035 (22.329.901) (34.305.957) في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية (/ الزيادةالنقص)
 (495.000) (200.000) (530.000) (515.000) 35.000 315.000 )الزيادة( في احتياطي المخاطر غير المنتهيةالنقص / 

 (513.677) (1.689.000) (127.000) (27.000) (386.677) (1.662.000) الزيادة في احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها
 197.000 (315.000) (101.000) (12.000) 298.000 (303.000) مخصصةالغير ي احتياطي مصروفات تسوية الخسائر ف / النقص )الزيادة(

 ------------------ ----------------- --------------- -------------- ----------------- ----------------- 
 (100.692.830) (82.154.929) (1.434.256) (787.601) (99.258.574) (81.367.328) صافي المطالبات المتكبدة

 ----------------- ----------------- --------------- -------------- ----------------- ------------------ 
 35.379.065 39.587.368 4.094.514 3.987.814 31.284.551 35.599.554 أرباح التأمين

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

 

 )تابع(المعلومات حول القطاع  16
 هية فيأشهر المنت الستةلفترة   

 يونيو 30
  --------------------------------------- 
 )غير مدققة( )غير مدققة(  

  2018 2017 
    

 35.379.065 39.587.368  )تابع( أرباح التأمين
 (3.505.212) (3.177.523)  اتصافي خسائر االستثمار

 1.003.675 1.067.363 الملكيةحقوق طريقة أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً ل من حصةال
 (20.941.635) (17.920.370)  اإلدارية والمصروفات العمومية 

  ----------------- ---------------- 
 11.935.893 19.556.838  الفترةأرباح 

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

 توزيعات أرباح مقترح  17
 

وذلك خالل االجتماع السنوي للجمعية العمومية  2017مليون درهم فيما يتعلق بسنة  11 .5مبلغ درهم للسهم الواحد( ب 0 .05: 2017)هم للسهم إجمالي در 0 .05اعتمد المساهمين توزيعات أرباح بقيمة 
 .2018أبريل  17الذي ٌعقد في 

 
 أمور أخرى 18

  
 تها التابعة أو صناديقها.، لم يكن لدى الشركة أي تعرض ألبراج القابضة أو أي من شركا2018يونيو  30كما في  

 
 أرقام المقارنة 19
 
 :المعلومات المالية المرحلية الموجزة تمت إعادة تصنيف/ إعادة تجميع أرقام المقارنة التالية لكي تتوافق مع العرض المتبع في 
 

 وفقاً للبيان السابق :2017 يونيو 30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 ً  سابقا

 د تصنيفهاعاالم   إعادة التصنيف

 درهم درهم درهم  
    

 (177.068.281) 6.458.572 (170.609.709) إجمالي المطالبات المدفوعة
    

 34.836.911 (6.458.572) 28.378.339 مخصص المطالبات قيد التسوية
 


