
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  

  الصقر الوطنية للتأمين شركة   
  (شركة مساهمة عامة)   
  البيانات المالية   
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في   



  

    الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)شركة 
  

  البيانات المالية 
   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  الصفحة    المحتويات
  

  ١    جلس اإلدارةأعضاء متقرير 
  

  ٧ – ٢  تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 

  ٨    بيان المركز المالي
 

  ٩   األرباح أو الخسائربيان 
 

  ١٠  األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىبيان 
 

  ١٢ -  ١١    لكيةالمبيان التغيرات في حقوق 
  

  ١٤ -  ١٣    بيان التدفقات النقدية
  

  ٥٦ -  ١٥    اليةحول البيانات الم إيضاحات



















 

  
٩

  الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)شركة 
  

   األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ للسنة المنتهية في

   ٢٠١٧ ٢٠١٨ 

 درهم  إيضاح 
  درهم

 موحدة
  نتائج التأمين

        
        إيرادات التأمين  

  ٣٩٦٫٢٨٦٫٩١٨  ٣٥٥٫٦٧٢٫٧٩٣    إجمالي أقساط التأمين 
  )١٥٥٫٤٦١٫٣٦٢(  )١٣٥٫٤٨٧٫٠٩٥(    من إجمالي أقساط التأمين  إعادة التأمين حصةناقصاً: 
  )٢٫١٩٩٫٣٥٥(  )٢٫١٠٨٫٦١١(    ط التأمين المتنازل عنهامن أقسا إعادة التأمين حصة ناقصاً:

     -----------------   -----------------  
  ٢٣٨٫٦٢٦٫٢٠١  ٢١٨٫٠٧٧٫٠٨٧    صافي األقساط المحتجزة

  )٩٫٤٠٠٫٨٤٠(  )٥٫٢٥٩٫٠٠٠(    صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة
     -----------------   -----------------  

  ٢٢٩٫٢٢٥٫٣٦١  ٢١٢٫٨١٨٫٠٨٧    التأمين صافي أقساط
     -----------------   -----------------  

  ٨٤٫٢٢٢٫٨٠٤  ٦٠٫٠٥١٫٣٠٠    العموالت المكتسبة 
  )٣٢٫٣٨٣٫٩١٣(  )٣٠٫٥٩٢٫٤٢٣(    العموالت المتكبدة 

     -----------------   -----------------  
  ٢٨١٫٠٦٤٫٢٥٢  ٢٤٢٫٢٧٦٫٩٦٤    إيرادات التأمين

    --------- ---------   ------------------  
  )٣٤٠٫٣٧٣٫٠٥٩(  )٢٩٤٫٩٨٠٫٩٣٠(    المدفوعةإجمالي المطالبات 

  ١٢٧٫٦٥٣٫٦٥٦  ١٣٦٫٨٣٠٫٧١٦    المستردة من شركات إعادة التأمين  التأمين مطالبات
     ------------------   ------------------  

  )٢١٢٫٧١٩٫٤٠٣(  )١٥٨٫١٥٠٫٢١٤(    صافي المطالبات المدفوعة
  ١٠٫٤٢٧٫٣٨٢  ٩٣٫٨٦٩٫٨٢٥    النقص في مخصص المطالبات قيد التسوية 

  ٣٫٦٨٨٫٦٠٧  )٩٦٫٨٢٣٫٧٩٠(    النقص في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية
  )٢٢٤٫٠٠٠(  ٥٠٣٫٠٠٠    النقص / (الزيادة) في احتياطي المخاطر غير المنتهية 

  )٢٫١٥٢٫٣٦٤(  )٦٫٣٩٢٫٠٠٠(    يتم اإلبالغ عنها  الزيادة في احتياطي المطالبات المتكبدة ولم
  ٤٠٨٫٠٠٠  ٤٨٨٫٠٠٠    النقص في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة 

     -------------------   -------------------  
  )٢٠٠٫٥٧١٫٧٧٨(  )١٦٦٫٥٠٥٫١٧٩(    صافي المطالبات المتكبدة

     -------------------   -------------------  
  ٨٠٫٤٩٢٫٤٧٤  ٧٥٫٧٧١٫٧٨٥    رباح التأمينأ

  )١٢٫٤٠٦٫٩٠١(  )١٧٫٣٣٩٫٥٥٦(  ٢٢  صافي خسائر االستثمارات
  )١٫٧١٤٫٠٨٦(  -     الخسائر الناتجة من استبعاد شركة تابعة

  ١٫٩٦٥٫٠٥٠  ١٫٨٢٠٫٦٥٠  ٢- ٩  حصة األرباح من شركة مستثمر بها محتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية
  )٢٦١٫٠٠٠(  ٣٫٥٤٩٫١٩٤  ١-١٣  مان المتوقعة/ مخصص مقابل ذمم التأمين المدينةخسائر االئتمخصص) عكس/ (

مخصص خسائر االئتمان المتوقعة/ الديون المشكوك في تحصيلها من أطراف ذات 
  )٦٫٣٥٢٫٥٠٠(  )٦٫٣٥٢٫٥٠٠(  ١-٢٥  عالقة

  )٤١٫٥٩٩٫٣١٠( )٣٥٫٧٢٦٫٥١٠(    واإلدارية المصروفات العمومية
     ------------------   -- ----------------  

  ٢٠٫١٢٣٫٧٢٧  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣    أرباح السنة
    =========  =========  

        منسوبة إلى:
  ٢٠٫٣٦٩٫٣٠٢  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣    مساهمي الشركة

  )٢٤٥٫٥٧٥(  -     غير المسيطرة   ةالحص
     ----------------   ----------------  
    ٢٠٫١٢٣٫٧٢٧  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣  
    =========  =========  

  ٠٩.٠  ٠٩.٠  ٢٤  السهم ربحية
    ==== ==== 

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٣٠إلى  ١من شكل اإليضاحات تُ 
  

  . ٧إلى  ٢من الصفحات المستقلين مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات



 

  
١٠

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) 
  

  لة األخرى األرباح أو الخسائر واإليرادات الشامبيان 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
   ٢٠١٧ ٢٠١٨ 
 درهم درهم   
  موحدة      

        السنة احأرب
        

  ٢٠٫١٢٣٫٧٢٧  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣    اإليرادات الشاملة األخرى 
        

  -  -    :إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر لن تتمالبنود التي 
    --------- -------   ---------------  

  -  -     للسنةالشاملة األخرى  اإليرادات
    -------------- --   ---------------  

  ٢٠٫١٢٣٫٧٢٧  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣     للسنةالشاملة اإليرادات  إجمالي
    =========  ========  
        

        إلى: منسوب
  ٢٠٫٣٦٩٫٣٠٢  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣    مساهمي الشركة

  )٢٤٥٫٥٧٥(  -    غير المسيطرة   ةالحص
    ----------- -----   ---------------  
    ٢٠٫١٢٣٫٧٢٧  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣  
    =========  ========  

  

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٣٠إلى  ١من شكل اإليضاحات تُ 
  

    .٧إلى  ٢من الصفحات المستقلين مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات



 

 ١١ 

  الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)شركة 
  

  الملكية التغيرات في حقوق يان ب
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

  
      منسوبة إلى مساهمي الشركة 

 
  

 رأس المال

  
االحتياطي 

 القانوني
  االحتياطي 

 العام 

  احتياطي إعادة 
تقييم 

 االستثمارات
/ الخسائر المتراكمة
 األرباح المحتجزة

  
 اإلجمالي

  غير  ةالحص
  المسيطرة

  إجمالي حقوق 
  لملكيةا

 درهم  درهم  درهم  درهم درهم درهم درهم درهم 
                 

  ٤٤٧٫٨٢٢٫٥٢٦ ٥٧٠٫٥٤٣ ٤٤٧٫٢٥١٫٩٨٣ )٤٦٫٥٨٩٫٨٧٦(  )١٫٣٧٩٫٠٧٩( ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٥٫٢٢٠٫٩٣٨ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٧يناير  ١الرصيد في 
   -------- - -------   --------------   -------- - -------   ---------------   ----------- -- - ---   -- ----------------  -------------   ------- -- ---------  

                   للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٢٠٫١٢٣٫٧٢٧  )٢٤٥٫٥٧٥(  ٢٠٫٣٦٩٫٣٠٢  ٢٠٫٣٦٩٫٣٠٢  -   -   -   -   السنةأرباح/ (خسائر) 

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

  ٢٠٫١٢٣٫٧٢٧  )٢٤٥٫٥٧٥(  ٢٠٫٣٦٩٫٣٠٢  ٢٠٫٣٦٩٫٣٠٢  -  -  -  -    للسنةالشاملة  اإليرادات/ (الخسائر) إجمالي
              

  )٣٢٤٫٩٦٨(  )٣٢٤٫٩٦٨(  -   )١٫٣٧٩٫٠٧٩(  ١٫٣٧٩٫٠٧٩  -   -  -   توحيد شركة تابعة إيقافتأثير 
                  

 المعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرة ضمن
                  حقوق الملكية

  -   -   -   ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -   )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -   )١٨االحتياطي العام (إيضاح  منالمحول 
  -   -   -   )٢٫٠٣٦٫٩٣٠(  -   -   ٢٫٠٣٦٫٩٣٠  -   المحول إلى االحتياطي القانوني

  )١١٫٥٠٠٫٠٠٠(  -   )١١٫٥٠٠٫٠٠٠(  )١١٫٥٠٠٫٠٠٠(  -   -   -   -   )٢٩توزيعات األرباح المدفوعة (راجع إيضاح 
  )١٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   )١٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   -   -   -   أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل السنة

   ------------ ----   ------ --------  ---------- - -----   --------------   ----------------   ----- -- ---------   -- ---------   ----------------  
  ٤٥٥٫١٢١٫٢٨٥ -  ٤٥٥٫١٢١٫٢٨٥ ٥٧٫٨٦٣٫٤١٧  -  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٧٫٢٥٧٫٨٦٨ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٧ ديسمبر ٣١الرصيد في 

  =========   ========   =========   ========   =========  =========  ==== ==   =========  
  
  يانات المالية.جزءاً ال يتجزأ من هذه الب ٣٠إلى  ١من شكل اإليضاحات تُ 



 

 ١٢ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) 
  

  (تابع)التغيرات في حقوق الملكية بيان 
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

    

 
  

 رأس المال

  
  االحتياطي
 القانوني

  االحتياطي
 العام 

  األرباح 
 المحتجزة

  إجمالي حقوق 
  الملكية

 درهم  درهم درهم درهم درهم 
           

  ٤٥٥٫١٢١٫٢٨٥ ٥٧٫٨٦٣٫٤١٧ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٧٫٢٥٧٫٨٦٨ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨يناير  ١الرصيد في 
  )١٠٫٥٩٢٫٨١٠(  )١٠٫٥٩٢٫٨١٠(  -   -   -   )٣من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (راجع إيضاح  ٩تأثير تطبيق المعيار رقم 

   -------- - -------   --------------   -------- - -------   -- ------- --- - ---   ------- -- ---------  
  ٤٤٤٫٥٢٨٫٤٧٥  ٤٧٫٢٧٠٫٦٠٧  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٦٧٫٢٥٧٫٨٦٨  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  
   -------------- --  --------------  -------- - ------  --------------  ---- -------------- 

             للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣  -   -   -   السنةأرباح 

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

  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣ -  -  -    للسنةالشاملة  اإليرادات إجمالي
   -- --- -------  -- ---- --- ---  -- -- - -------  -- ---- - ----- --   -- ---- ------- --  

            حقوق الملكية المالكين، المسجلة مباشرة ضمن المعامالت مع
  -   )٢٫١٧٢٫٣٠٦(  -   ٢٫١٧٢٫٣٠٦  -   المحول إلى االحتياطي القانوني

  )١١٫٥٠٠٫٠٠٠(  )١١٫٥٠٠٫٠٠٠(  -   -   -   )٢٩توزيعات األرباح المدفوعة (راحع إيضاح 
  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(  -   -   -   أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة خالل السنة

   ------------ ----   ------ --------  ---------- - -----   ----------------   ----------------  
  ٤٥٢٫٧٥١٫٥٣٨ ٥٣٫٣٢١٫٣٦٤ ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٩٫٤٣٠٫١٧٤ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٨ ديسمبر ٣١الرصيد في 

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

  زءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية.ج ٣٠إلى  ١من شكل اإليضاحات تُ 



 

 ١٣ 

  الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) شركة 
  

   بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

    ٢٠١٧     ٢٠١٨     

  درهم  إيضاح  
  درهم

  موحدة
        التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  ٢٠٫١٢٣٫٧٢٧  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣    أرباح السنة
        لـ:  تعديالت

  ١٫٥٧٠٫١٤٠  ١٫٤٦٩٫٨٢٤    االستهالك
صافي الخسائر غير المحققة من استثمارات في موجودات مالية بالقيمة العادلة من 

  ٦٣٤٫١٧٣  ٣٫٣٧٥٫٣٦٤  ١-١٠  خالل األرباح أو الخسائر
  ١٩٠٫٤٠٤  )٧٦٩٫١٦٦(  ٢٢  صافي (األرباح)/ الخسائر من بيع استثمار في أوراق مالية

  -  ٣٫٥٤٩٫١٩٤  ٢٢  انخفاض القيمة العادلة لعقارات استثمارية
  )٧٫٨٥٩٫٩٢٨(  )٦٫٣٩٠٫١٦٨( ٢٢  إيرادات الفائدة

  )١٫٤٨٠٫٧٥٩(  )١٫٦٧٠٫٤٥٥( ٢٢  إيرادات توزيعات األرباح
  ١٫٧١٤٫٠٨٦  -    الخسائر الناتجة من استبعاد شركة تابعة

 ً   )١٫٩٦٥٫٠٥٠(  )١٫٨٢٠٫٦٥٠( ٢-٩  لطريقة حقوق الملكية الحصة في أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقا
  )١٫٢٥٨٫١٧٣(  ١٫١٠٣٫٥٢٠ ١٩  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

  ٢٦١٫٠٠٠  )٣٫٥٤٩٫١٩٤(  ١-١٣  خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصص مقابل ذمم التأمين المدينةمخصص) عكس/ (
يلها من أطرف ذات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة/ الديون المشكوك في تحص

  ٦٫٣٥٢٫٥٠٠  ٦٫٣٥٢٫٥٠٠  ١-٢٥  عالقة
  ٦٫٣١٩٫٧١٤  ٤٫٧٤٦٫٨٤٣ ٢٢  التمويل تكاليف

    ------ --- --- ---  ------ --- --- ---  
  ٢٧٫١١٨٫١٨٠  ٢٨٫١٢٠٫٦٧٥    س المال العاملأالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في ر

        
  )١٥٫٠٥٨٫١٠٧(  )٣٫٨٨٠٫٤٠٠(    في ذمم التأمين المدينة  التغير
  )٣٫٦٨٨٫٦٠٧(  ٩٦٫٨٢٣٫٧٩٠    في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية التغير
  )٦٫٠١٥٫٠٠٠(  ٢٧٥٫٠٠٠    في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها   التغير
  )٧٫٥٠٦٫٠٢١(  ١٫٣٧٠٫٠٠٠    المكتسبةفي حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير  التغير
  )٥٫٧٥٥٫٣٧٦(  )١٫١٨٥٫١٩٨(    في المستحق من أطراف ذات عالقة التغير
ً  التغير   ٢٫٧٦٧٫٧٥٦  )٣٫٤٨١٫٠٠١(    في الذمم المدينة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما
  )٤٢٨٫١٠٠(  ٤٥٫٣٥٨    في ودائع الضمان  التغير
  )١٢٫٩٥٢(  )١٣٫٢١٠(    طراف ذات عالقةألفي المستحق  التغير
  )٩٫٧٨٧٫١٢٤(  )٣٤٫٣٩١٫٠٤٩(    في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى التغير
  )١٠٫٤٢٧٫٣٨٢(  )٩٣٫٨٦٩٫٨٢٥(    في احتياطي المطالبات قيد التسوية  التغير
  ٨٫١٦٧٫٣٦٤  ٦٫١١٧٫٠٠٠    في احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها التغير
  ١٦٫٩٠٦٫٨٦١  ٣٫٨٨٩٫٠٠٠    ي احتياطي األقساط غير المكتسبةف التغير
  ٢٢٤٫٠٠٠  )٥٠٣٫٠٠٠(    في احتياطي المخاطر غير المنتهية  التغير
  )٤٠٨٫٠٠٠(  )٤٨٨٫٠٠٠(    في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة  التغير

    ------ --- --- ---  ------ --- --- ---  
  )٣٫٩٠٢٫٥٠٨(  )١٫١٧٠٫٨٦٠(    لتشغيليةالمستخدم في األنشطة ا النقدصافي 

    ------ --- --- ---  ------ --- --- ---  
  )٦٫٣١٩٫٧١٤(  )٤٫٧٤٦٫٨٤٣(  ٢٢  الفائدة المدفوعة

  )١٫٢٩٢٫١٦٦(  )٩١٥٫٨٦٥(  ١٩  للموظفين المدفوعة تعويضات نهاية الخدمة
    ------ --- ------ --  ------ --- ------ --  

  )١١٫٥١٤٫٣٨٨(  )٦٫٨٣٣٫٥٦٨(    المستخدم في العمليات النقدصافي 
    ------ --- ------ --  ------ --- ------ --  

        التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
  )١٫٠٩٢٫٨٠٢(  )٨٢٣٫٨١٥(  ٨  شراء ممتلكات ومعدات

  )٢٫٦٠٢٫٥٠٣(  )١١٫٦٩٥٫٢٠٠(  ١١  يةاستثماراالستحواذ على عقارات 
لية بالقيمة العادلة من خالل استثمارات في موجودات ما بيع صافي المتحصالت من

  ٧٫١٤٤٫٠٢٧  ١١٫٢٦٦٫٢٠٠    األرباح أو الخسائر
  ٢٫٨٤٨٫٠٧٤  -    المتحصالت من استبعاد شركة تابعة

  -  ١٫٦٩٣٫٣٢٢    صافي المتحصالت من موجودات محتفظ بها للبيع
  ٩٫٨٠٠٫٠٠٠  ٣٫٦٧٥٫٠٠٠  ٢-٩  من شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية توزيعات األرباح المستلمة
  ١٫٤٨٠٫٧٥٩  ١٫٦٧٠٫٤٥٥  ٢٢  توزيعات األرباح المستلمة

  ٧٫٨٥٩٫٩٢٨  ٦٫٣٩٠٫١٦٨  ٢٢  الفائدة المستلمة
  )٩٫٩٥٥٫٦٢٠(  -    الحركة في النقد والقروض المصرفية عند استبعاد شركة تابعة

    ------ --- --- ---  ------ --- --- ---  
  ١٥٫٤٨١٫٨٦٣  ١٢٫١٧٦٫١٣٠     األنشطة االستثمارية النقد الناتج منصافي 

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



 

 ١٤ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) 
  

  (تابع) بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 

    ٢٠١٧     ٢٠١٨     
  درهم  درهم    
  موحدة      

        ة التدفقات النقدية من األنشطة التمويلي
  )١١٫٥٠٠٫٠٠٠(  )١١٫٥٠٠٫٠٠٠(  ٢٩  توزيعات األرباح المدفوعة

  )١٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(    أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
     ------ --- --- --- --   ------ --- --- --- --  

  )١٢٫٥٠٠٫٠٠٠(  )١٣٫٥٠٠٫٠٠٠(    ألنشطة التمويلية المستخدم في ا صافي النقد
     ------ --- --- --- --   ----- - --- --- --- --  

  )٨٫٥٣٢٫٥٢٥(  )٨٫١٥٧٫٤٣٨(    في النقد وما يعادلهالنقص  صافي
  ١٢٢٫٣٥٩٫٣٩١  ١١٣٫٧٩٢٫٨٨٥    يناير  ١النقد وما يعادله في 

     ------ -- - - -- --- ---   -------- - - -- --- -  
  ١١٣٫٨٢٦٫٨٦٦  ١٠٥٫٦٣٥٫٤٤٧     )١٥(إيضاح  ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 

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

  جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية. ٣٠إلى  ١من شكل اإليضاحات تُ 
 

  .٧إلى  ٢من الصفحات المستقلين مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات



 

 ١٥ 

  الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) شركة 
    

  حول البيانات المالية إيضاحات 
  ) البيانات المالية(تشكل جزءاً من 

    
    وضع القانوني واألنشطةال  ١

  
كشركة مساهمة عامة بموجب  ١٩٧٩ديسمبر  ٢٥تأسست شركة صقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)، دبي ("الشركة") في 

صادر عن صاحب السمو حاكم دبي، وتم تسجيلها لدى وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم الميري األمرسوم ال
، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. تعتبر الشركة بمثابة شركة تابعة للشركة ١٤٦١٤إن عنوان الشركة في دبي هو ص.ب ). ١٦(

  ("الشركة األم") وهي شركة عامة تم تأسيسها في اإلمارات العربية المتحدة. ات العامةالخليجية لالستثمار
  

من  أنشطتهاالشركة  تزاول. ، باستثناء التأمين على الحياةاع أعمال التأمينيتمثل النشاط الرئيسي للشركة في االكتتاب في كافة أنو
خالل مركزها الرئيسي في دبي وفروعها في دبي والشارقة وأبوظبي والعين ورأس الخيمة وعجمان في دولة اإلمارات العربية 

  المتحدة.
    

حصة الشركة في الشركة األردنية اإلماراتية للتأمين ش.م.ع  خالل السنة السابقة، اعتمد مجلس إدارة الشركة خطة الستبعاد إجمالي
من حصتها في الشركة التابعة سابقاً  ٪٦٠(شركة تابعة باألردن سابقاً). فقدت الشركة سيطرة على شركتها التابعة السابقة بموجب بيع 

التي كانت مصنفة  ٪٣٤ .١المتبقية البالغة  تهاحص. خالل السنة، قامت الشركة ببيع ٢٠١٧التي كانت تحتفظ بها الشركة في ديسمبر 
  .٢٠١٧ديسمبر  ٣١للبيع كما في  امحتفظ بهك
   

  أساس اإلعداد  ٢
  
  بيان التوافق   أ)

  
ً ت الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية، كما تلتزم لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لم إعداد هذه البيانات المالية وفقا

دولة اإلمارات ل االتحادي ، والقانون٢٠١٥لسنة  )٢(رقم دولة اإلمارات العربية المتحدة ل االتحادي قانونال ذات الصلة منباألحكام 
  . ٢٠٠٧لسنة  )٦(رقم العربية المتحدة 

  
  أساس القياس  )ب
  

  قياسها بالقيمة العادلة: التي تم البنود التالية المالية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء  البياناتتم إعداد هذه   
  

 الخسائر؛ وأ األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح )١
 و ؛اإليرادات الشاملة األخرىاألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل  )٢
  العقارات االستثمارية. )٣

    
  (ح).٣إيضاح  فيتم بيان الطرق المستخدمة في قياس القيم العادلة   

 
  عرض البيانات الماليةية وعملة العملة الرسم  )ج
  

المعلومات المالية العملة الرسمية. تم بيان  والمالية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرهم اإلماراتي") وه البياناتيتم عرض هذه   
  بالدرهم اإلماراتي، ما لم يذكر خالف ذلك.



 

 ١٦ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) 
    

  (تابع)حول البيانات المالية  إيضاحات
  

  (تابع) أساس اإلعداد  ٢
  
   استخدام التقديرات واألحكام  )د
  

يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإن إعداد البيانات المالية وفقاً 
لموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك المحاسبية والمبالغ المعلنة ل تطبيق السياسات

  التقديرات.
  

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بصورة مستمرة. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم 
  تأثر بتلك التعديالت.فترات مستقبلية تأي فيها تعديل التقديرات وفي 

  
المستخدمة عدم اليقين في التقديرات واألحكام الهامة لحاالت المجاالت الهامة  المعلومات حولبيان  ٥بصورة محددة، تم في اإليضاح 

  على المبالغ المعترف بها في البيانات المالية.  التأثير األكبرتطبيق السياسات المحاسبية التي لها عند 
  
   في السياسة المحاسبية التغيرات   )هـ
  

مترتبة على هذه المعايير اعتباراً من تاريخ التطبيق المبدئي وهو يالت تعدير الجديدة التالية بما في ذلك أي قامت الشركة بتطبيق المعاي
  . ٢٠١٨يناير  ١
  
 )ءاإليرادات من العقود مع العمال( من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥المعيار رقم  •
 (األدوات المالية)من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩المعيار رقم  •

  
  "اإليرادات من العقود مع العمالء" من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ١٥المعيار رقم   
    
ة وح ١٥يضع المعيار رقم    د كيفي ار من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل لتحدي اإليرادات. يحل المعي راف ب ت االعت جم وتوقي

م  بي  ١٥رق ار المحاس ك المعي ي ذل ا ف اإليرادات بم االعتراف ب ة ب ة المتعلق ات الحالي ة محل التوجيه ة الدولي ارير المالي ايير التق ن مع م
م  دولي رق م  ١٨ال دولي رق بي ال ار المحاس رادات" والمعي م  ١١"اإلي ير رق اءات" والتفس ود اإلنش يرات  ١٣"عق ة تفس ن لجن الصادر ع

  المعايير الدولية للتقارير المالية "برامج والء العمالء". 
  

المعايير الدولية إلعداد التقارير  من ١٥نطاق المعيار رقم  ضمناإليرادات الناتجة عن عقود التأمين واألدوات المالية  ال تندرج  
    ألخرى التي يتم تقديمها للعمالء من قبل الشركة غير هام. يعتبر التأثير على االعتراف بإيرادات الخدمات ا المالية.

    
  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "األدوات المالية" ٩المعيار رقم   

  
يناير  ١بعد على الفترات السنوية التي تبدأ في أو  التقارير الماليةإلعداد  معايير الدوليةمن ال ٩تسري النسخة النهائية من المعيار رقم   

تقييم التغيرات بين الشركة ب. قامت ٢٠١٤. قامت الشركة بالتطبيق المبكر لمتطلبات تصنيف وقياس األدوات المالية في سنة ٢٠١٨
بقة التي تم تطبيقها وخلصت والنسخة السا ٢٠١٤الصادرة في يوليو من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩نسخة المعيار رقم 

كذلك ال يوجد تأثير على الرصيد االفتتاحي لحقوق دم وجود تغيرات جوهرية فيما يتعلق بالتغيرات الخاصة بمتطلبات التصنيف. إلى ع
من المعايير الدولية إلعداد  ٩يتعلق بالتغيرات الخاصة بمتطلبات التصنيف بموجب المعيار رقم فيما  ٢٠١٨يناير  ١الملكية كما في 
 ٩عند تطبيق متطلبات انخفاض القيمة بموجب المعيار رقم المحاسبية  بيان التغير في السياسة (و) ٣اح في اإليضيتم التقارير المالية. 

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. 
  

وهري على تأثير ج ٢٠١٤في يوليو الصادرة من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ٩معيار رقم النسخة لتطبيق  كنلم ي  
  السياسات المحاسبية للشركة ذات الصلة بالمطلوبات المالية.  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ١٧ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) 
    

  (تابع)حول البيانات المالية إيضاحات 
 
   السياسات المحاسبية الهامةملخص   ٣

  
  عقود التأمين   )أ

    
   التصنيف  ) ١
  
  بموجبها إما تحويل مخاطر التأمين أو كال من مخاطر التأمين والمخاطر المالية.  عقوداً يتم الشركةصدر تُ 

  
بموجبها مخاطر التأمين الهامة من طرف آخر (حامل وثيقة التأمين) من خالل الموافقة على  الشركةيتم تصنيف العقود التي تقبل 

من شأنه أن يؤثر تأثيراً والذي (الحدث المؤمن ضده)  تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد
ً على حامل وثيقة التأمين كعقود تأمين. تكون مخاطر التأمين   سدادب الشركةقيام إذا ترتب على الحدث المؤمن ضده  جوهريةسلبيا

  نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده.     كبيرةتعويضات إضافية 
  

المخاطر الناتجة عن التغير المستقبلي المحتمل في ض المخاطر المالية. تتمثل المخاطر المالية عقود التأمين أيضاً تحويل بع من شأن
أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو مؤشر األسعار أو األسهم أسعار  أوفي واحد او أكثر من أسعار الفائدة المحددة 

، ةغير المالي المتغيرات، في حالة المتغيريكون  أن الخر، على آ متغير أيني أو المعدالت أو التصنيف االئتماني أو المؤشر االئتما
  متعلق بأحد أطراف العقد.

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

  
  االلتزامات أو انتهاؤها.يظل مصنفاً كعقد تأمين حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق و ،تصنيف العقد كعقد تأمين ما يتمعند

        
  ) االعتراف والقياس ٢  
    
 أقساط التأمين   

  
ضمن أية رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلها مع األقساط أو تتعكس األعمال التي بدأت خالل السنة وال يإن إجمالي األقساط المكتتبة 

  أعمال التأمين وإصدار وثائق التأمين.  . يتم االعتراف بهذه األقساط عند إتمامعلى أساس األقساطاحتسابها تم 
  

اعتباراً من تاريخ تضمين المخاطر على  مكتسبة أقساطك ويتم االعتراف بهايتم االعتراف بالجزء المكتسب من األقساط كإيرادات. 
    مدى فترة التعويض، ويتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة باستخدام األساس المبين أدناه:   

  
  غير المكتسبة  أقساط التأمين احتياطي

  
تشتمل األقساط غير المكتسبة التي تم أخذها باالعتبار في التزامات عقد التأمين على نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المرتبطة 

باستثناء الشحن  ١/٣٦٥باستخدام طريقة احتياطي األقساط غير المكتسبة  بفترات تأمين الحقة لتاريخ بيان المركز المالي. يتم احتساب
للشحن البحري كنسبة ثابتة من أقساط  المكتسبةاألقساط غير  باحتياطي. وفقاً للوائح المالية، يتم االعتراف واألعمال الهندسيةالبحري 

ترة ف خالل، فمن المفترض أن تزداد المخاطر بشكل ثابت الهندسية عمالباحتياطي األقساط غير المكتسبة لألالتأمين. فيما يتعلق 
بنهاية العقد. من المفترض أن يزداد المعدل الذي تتحقق بموجبه  ٪١٠٠إلى  يتم التعرض لهاالمشروع بحيث تصل المخاطر التي 

   .على مدى فترة سريان وثيقة التأمين يتم التعرض لهااألقساط بنفس معدل زيادة المخاطر التي 
  
  المطالبات  )٣  
    

قيد ات وتكاليف التعامل الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرات في مخصصات المطالبات التسوي منالمطالبات المتكبدة  تتألف
  الناتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالية. وحسبما يكون مناسباً، يتم خصم التعويضات واالستردادات المتعلقة بها.  التسوية

  
المتكبدة  المطالباتللتكلفة النهائية لتسوية كافة  الشركةرصدها وفقاً لتقديرات تشتمل المطالبات قيد التسوية على المخصصات التي يتم 

تتناول  التيغير المدفوعة كما في تاريخ التقرير سواء تم اإلبالغ عنها أم لم يتم باإلضافة إلى المطالبات الداخلية والخارجية 
م تقييم المطالبات قيد التسوية من خالل مراجعة المطالبات المصروفات المخفضة بالتعويضات المتوقعة واالستردادات األخرى. يت

مخصصات المطالبات المرصودة ل التسوياتمخصصات المطالبات قيد التسوية. يتم إظهار  تخفيضالُمبلغ عنها بصورة فردية. ال يتم 
مستخدمة والتقديرات الموضوعة بصورة . تتم مراجعة الطرق الالتسوياتفي فترات سابقة ضمن البيانات المالية للفترة التي تمت فيها 

عنها في تاريخ بيان المركز المالي باستخدام مجموعة من  اإلبالغالمتكبدة التي لم يتم  للمطالباتمنتظمة. يتم أيضاً رصد مخصص 
لتي قد تتضمن هامش األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية ا

المتكبدة  والمطالباتتقدير المطالبات قيد التسوية  تم االستناد إليها عندانحراف عكسي وفقاً لمقتضيات القانون الجديد. إن األسس التي 
  .٥التي لم يتم اإلبالغ عنها مبينة بصورة تفصيلية في اإليضاح 



 

 ١٨ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) 
    

  (تابع)حول البيانات المالية احات إيض
  

  (تابع)لهامة السياسات المحاسبية املخص   ٣
  

   (تابع) عقود التأمين  )أ
  
  اختبار كفاية االلتزاماتمخصص العجز في أقساط التأمين/  )٤  

  

طالبات والمصروفات يتم رصد مخصص للعجز في أقساط التأمين الناتج عن عقود التأمينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للم
المنسوبة للفترات غير المنتهية لوثائق التأمين السارية في تاريخ التقرير عن مخصص األقساط غير المكتسبة والتزامات المطالبات 

معاً  اإداراتهتم تالتي  األنشطةيتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمين استناداً على فئات المتعلقة بهذه الوثائق.  بالفعل المسجلة
االستثمارات المحتفظ بها السترداد األقساط غير المكتسبة ومخصصات  علىمع الوضع باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي 

  المطالبات.
  
  ) إعادة التأمين   ٥  
    

الل تنويع بالتنازل عن إعادة التأمين في سياق أعمالها االعتيادية بغرض الحد من صافي خسائرها المحتملة من خ الشركةتقوم 
مخاطر التي تتعرض لها. يتم عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود إعادة التأمين المتنازل ال

عنها بصورة منفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود التأمين ذات الصلة حيث أن ترتيبات 
  من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين.  الشركةفي إعادة التأمين ال تع

  
ً لعقود إعادة التأمين  يتم احتساب المبالغ المستحقة إلى ومن شركات إعادة التأمين بطريقة تتوافق مع وثائق التأمين ذات الصلة ووفقا

نفس األساس المستخدم الحتساب احتياطيات أقساط ذات الصلة. يتم تأجيل أقساط إعادة التأمين ويتم بيانها كمصروفات باستخدام 
التأمين غير المكتسبة لوثائق التأمين ذات الصلة. هذا ويتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها ضمن 

  موجودات إعادة التأمين. 
  

القيمة في تاريخ كل تقرير. تعتبر موجودات إعادة  ما إذا كانت قد تعرضت النخفاض فيم للتحققيتم تقييم موجودات إعادة التأمين 
التأمين أنها قد تعرضت النخفاض في القيمة في حال وجود دليل موضوعي، نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بها، على أن 

على المبالغ التي موثوقة يمكن قياسه بصورة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة لها ويكون لهذا الحدث تأثير  الشركة
األرباح أو ة التأمين. يتم االعتراف بخسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين ضمن بيان دمن شركات إعا الشركةسوف تستلمها 

  دها فيها. في الفترة التي تم تكبُ الخسائر 
  

  .قاقيتم االعتراف بعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة التأمين على أساس االستح
  

  ) تكلفة االستحواذ المؤجلة    ٦  
    

فيما يتعلق بعقود التأمينات العامة، تمثل موجودات تكلفة االستحواذ المؤجلة النسبة من تكاليف االستحواذ التي تساوي النسبة من 
علقة بأنشطة التأمين على أساس يتم االعتراف بإيرادات العموالت المتإجمالي أقساط التأمين المكتتبة غير المكتسبة في تاريخ التقرير. 

  باستخدام نفس األساس الموضح في مخاطر األقساط غير المنتهية المدة. على مدى الفترة الفعلية للوثيقة االستحقاق الزمني
  

  ) ذمم التأمين المدينة والدائنة     ٧  
    
يتم إدراجها في ذمم أدوات مالية  في عادة التأمينمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكالء التأمين وشركات إتت

  التأمين المدينة وذمم التأمين الدائنة وليس في مخصصات عقود التأمين أو موجودات إعادة التأمين.
  
  ) مخصص عقد التأمين وموجودات إعادة التأمين     ٨  
    

ولم يتم دفعها في تاريخ بيان المركز  للشركةلتزامات الُمعلن عنها يتم تحديد التزامات عقد التأمين تجاه المطالبات قيد التسوية لكافة اال
األقساط غير المكتسبة التي تم أخذها باالعتبار في التزامات عقد  تتألف. ت المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهاالمالي، باإلضافة إلى المطالبا

  أمين الحقة لتاريخ بيان المركز المالي. نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المرتبطة بفترات ت منالتأمين 
  

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

  
  
  
  
  
  



 

 ١٩ 

  ية للتأمين (شركة مساهمة عامة) شركة الصقر الوطن
    

  (تابع)حول البيانات المالية إيضاحات 
  

  (تابع)لهامة السياسات المحاسبية املخص   ٣
  

  اإليرادات (بخالف إيرادات التأمين)  )ب
  

  ما يلي: ماإليرادات (بخالف إيرادات التأمين)  تتألف  
  

  ) إيرادات الرسوم والعموالت   ١  
  

أداء خدمات أخرى كإيرادات في التاريخ  الشركة تتطلب منبالرسوم والعموالت المستلمة أو المستحقة التي ال باالعتراف  الشركةتقوم 
  تجديدها. في تواريخ الفعلي لبدء وثائق التأمين ذات الصلة أو

  

  االستثمار    ت ) إيرادا٢  
  

أرباح/ خسائر القيمة العادلة العقارات االستثمارية و راتإيجاوإيرادات الموجودات المالية اإليرادات من  منإيرادات االستثمار  تتألف
   .والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر للعقارات االستثماريةالمحققة وغير المحققة 

  

ر من الموجودات المالية الخسائ توزيعات األرباح وصافي األرباح/الفوائد و تإيرادا على المالية الموجوداتاإليرادات من  تشتمل
  لموجودات المالية األخرى.من االخسائر المحققة  واألرباح/ ،المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  

يتم االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس التناسب الزمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. يتم االعتراف بإيرادات توزيعات 
سندات الملكية. يتم ل بالنسبة رباحاألذلك عادةً في التاريخ الذي يسبق توزيع  ، ويتمحق في استالم هذه التوزيعاتاليثبت  مااح عنداألرب
الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح من خسائر ال رباح/األ) بيان أساس االعتراف بصافي و(٣ اإليضاحفي 

   لموجودات المالية األخرى.من ارباح المحققة أو الخسائر واأل
  

هذه يتم فيها تحديد في الفترة التي  بيان األرباح أو الخسائرخسائر القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن  يتم إدراج أرباح/
  . الخسائر /األرباح

  
   الممتلكات والمعدات  )ج
  

  ) االعتراف والقياس    ١  
  

  ات والمعدات بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة. بنود الممتلك قياسيتم 
  

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

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

سابها كبنود منفصلة (عناصر رئيسية) من مختلفة، يتم احت إنتاجيةعندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات أو المعدات أعمار 
  الممتلكات والمعدات.

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

خرى ضمن األرباح األمصروفات ال خرى/األيرادات اإلالدفترية لهذا البند من الممتلكات والمعدات. يتم االعتراف بصافي المبلغ في 
أو الخسائر. عندما يتم بيع موجودات ُمعاد تقييمها، يتم تحويل المبالغ ذات الصلة المدرجة ضمن احتياطي إعادة التقييم إلى األرباح 

  .المحتجزة
     

  ) التكاليف الالحقة    ٢  
  

تدفق ت المرجح أنتلكات أو المعدات ضمن القيمة الدفترية لهذا البند إذا كان من أحد بنود المم جزء منيتم االعتراف بتكلفة استبدال 
قياس تكلفته بصورة موثوقة. يتم االعتراف بتكاليف الصيانة  أمكنو الشركةاالقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى  المنافع

  د تكبدها. اليومية للممتلكات والمعدات ضمن بيان األرباح أو الخسائر عن
  

  ) االستهالك     ٣  
  

وإذا كان ألحد العناصر عمر  ةيرتكز االستهالك على تكلفة األصل ناقصاً قيمته المتبقية. يتم تقييم العناصر الهامة لكل أصل على حد
  هذا العنصر بصورة منفصلة. لمختلف عن باقي عناصر األصل المعني، يتم احتساب االستهالك  إنتاجي

  
  



 

 ٢٠ 

  الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) شركة الصقر 
    

  (تابع)حول البيانات المالية إيضاحات 
  

  (تابع)لهامة السياسات المحاسبية املخص   ٣
  
  (تابع) الممتلكات والمعدات  )ج

  
ل عنصر على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لك أساس القسط الثابتيتم االعتراف باالستهالك ضمن بيان األرباح أو الخسائر على 

  من بنود الممتلكات والمعدات. 
  

ً ويتم تعديلها إذا  ،تتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ التقرير . ال يتم احتساب كان ذلك مناسبا
   ألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.لاستهالك 

    
  ت الممتلكات والمعدات:فئا لمختلففيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة 

  
  سنوات ٤  مكتبيةال التجهيزات  
  سنة ١١ – ٤  األثاث والمعدات  
  سنوات ٦ – ٤  السيارات  

  
  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز  )د
   

القيمة  تتألف األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز من العقارات التي يتم تطويرها بغرض البيع عند إنجازها، ويتم قياسها بالتكلفة أو صافي
اإلنجاز القابلة للتحقيق، أيهما أقل. يتمثل صافي القيمة القابلة لالسترداد في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية، ناقصاً تكلفة 

  ومصروفات البيع. 
  
  العقارات االستثمارية   ) هـ

  
أو لكال  أو لزيادة قيمة رأس المال إيجاريه إيرادات ول علىللحصإما  التي يتم االحتفاظ بهاالعقارات في  تتمثل العقارات االستثمارية

إدارية. خدمات، أو ألغراض تقديم إنتاج بضائع أو في  هااستخدام، أو لبيع في سياق األعمال االعتياديةليس لغرض اولكن  ،الغرضين
ً ب يتم قياس العقارات االستثمارية بالتكلفة القيمة العادلة مع االعتراف بأي تعديالت تطرأ عند االعتراف المبدئي، ويتم قياسها الحقا

  .عليها ضمن بيان األرباح أو الخسائر
  

تم إجراؤه من قبل شركة تقييم مستقلة معتمدة ولديها مؤهالت مهنية مناسبة يبتحديد القيمة العادلة على أساس التقييم الذي  الشركةتقوم 
  الخاضعة للتقييم.  االستثمارية اتلعقاراموقع وفئة في نفس ات بمعامالت تمت مؤخراً وخبر

   
 تشتمل تكلفة العقار االستثماري المشيد. تشتمل التكلفة على المصروفات المنسوبة بصورة مباشرة لالستحواذ على العقار االستثماري

 ً لى الحالة التشغيلية العقار االستثماري إ إيصالتكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى  فة المواد والعمالة المباشرة وأيعلى تكلذاتيا
  المناسبة لالستخدام المزمع له باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة.

   
  غير المشتقة الموجودات والمطلوبات المالية  )و

  
قبل تاريخ  ٢٠١٤في  "األدوات المالية" )٢٠٠٩( المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  ٩ رقم بتطبيق المعيار الشركةقامت   

من  ٩وقامت بتطبيق المعيار رقم  ،هو تاريخ التطبيق المبدئي لهذا المعيار ٢٠١٤يناير  ١أن يكون  الشركةالسريان الفعلي. اختارت 
  . ٢٠١٨يناير  ١كما ) ٢٠١٤المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية (

  
  االعتراف  

  
ً باالعتراف  الشركة تقوم كافة يتم االعتراف مبدئياً بفي حين في التاريخ الذي تنشأ فيه.  لتأمين الدائنةبذمم التأمين المدينة وذمم ا مبدئيا

 (بما في ذلك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) المالية األخرىوالمطلوبات الموجودات 
  .عاقدية لألداة المعنيةطرفاً في األحكام الت الشركةالذي تُصبح فيه  تاريخ المتاجرةفي 

  
الل األرباح يتم مبدئياً قياس الموجودات المالية أو المطلوبات المالية بالقيمة العادلة زائداً، بالنسبة للبند غير المبين بالقيمة العادلة من خ

  أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بصورة مباشرة إلى حيازته أو إصداره.
  

  القيمة العادلة. بإما بالتكلفة المطفأة أو  في مجملهالموجودات المالية المعترف بها يتم الحقاً قياس كافة ا
  
  
  



 

 ٢١ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) 
    

  (تابع)حول البيانات المالية إيضاحات 
  

  (تابع)لهامة السياسات المحاسبية املخص   ٣
  

  تابع)(غير المشتقة  الموجودات والمطلوبات المالية  )و
  

  التصنيف 
  

  القيمة العادلة.بيتم في البداية تصنيف األصل المالي وفقاً لقياسه بالتكلفة المطفأة أو 
  

   قاسة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية المُ 
  

  يكون األصل المالي مؤهالً للقياس بالتكلفة المطفأة فقط في حالة تحقق كال الشرطين التاليين:
  

 صل ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و أن يتم االحتفاظ باأل  
  األصليوالفائدة على المبلغ  األصليأن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألدوات في تواريخ محددة تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات المبلغ 

 . قيد السداد
  

  يتم قياس األصل المالي بالقيمة العادلة.  ،في حالة عدم تحقق هذين الشرطين
  

بتقييم نموذج العمل على مستوى المحفظة حيث أن ذلك يمثل أفضل طريقة يمكن من خاللها إدارة األعمال وتقديم  الشركةتقوم 
  المعلومات إلى اإلدارة.

  

الموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية لتقييم ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ ب
  باعتبارها ما يلي:  الشركةالتعاقدية، تأخذ 

  

  سياسات وأهداف اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتأثير تطبيق هذه السياسات؛  
  كيفية تقييم اإلدارة ألداء المحفظة؛  
 ية؛ مدى تركيز استراتيجية اإلدارة على الحصول على إيرادات الفائدة التعاقد 
  مبيعات األصل المتوقعة؛  تعاقبمدى 
  سبب بيع أي أصل؛ و 
 لفترة ممتدة بناًء على استحقاقها التعاقدي أم يتم بيعها بعد فترة قصيرة من االستحواذ  المباعةالموجودات ما إذا كان يتم االحتفاظ ب

  عليها أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقها.  
  

  األرباح أو الخسائرالقيمة العادلة من خالل بقاسة المُ الموجودات المالية 
  

إن الموجودات المالية التي يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ال يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات 
  من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.

  
بصورة  يحدعادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن هذا التصنيف ينهي أو بتصنيف بعض الموجودات المالية بالقيمة ال الشركةقامت 

  ذلك.  غيراالختالف المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفها  من ملحوظة
  

  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى قاسةالمُ  الموجودات المالية
  

الملكية بالقيمة  أدواتالمبدئي (وفقاً لكل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في بعض بصورة نهائية عند االعتراف  الشركةقد تقرر 
العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا كان يتم 

  الملكية بغرض المتاجرة.بأدوات االحتفاظ 
  

في  الشركةعندما يثبت حق  الملكية ضمن بيان األرباح أو الخسائرأدوات يعات األرباح المتعلقة باالستثمارات في يتم االعتراف بتوز
  ما لم تمثل هذه التوزيعات بصورة واضحة استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. ،استالم توزيعات األرباح

  

االعتراف بأي انخفاض في القيمة كما ال يتم  األرباح أو الخسائربيان الملكية إلى أدوات ال تتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من 
  األرباح أو الخسائر.   بيان ضمن

  
ً ال تتم إعادة تصنيف الموجودات المالية  إدارة أعمالها الخاص ببتغيير نموذج  الشركةما لم تقم ، العتراف المبدئي بهال الحقا

  الموجودات المالية.
  

  القروض والذمم المدينة
  

تكاليف منسوبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقاً لالعتراف المبدئي، يتم  ة زائداً أييتم مبدئياُ االعتراف بهذه الموجودات بالقيمة العادل
  قياس هذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

  
  

الودائع والذمم المدينة المستحق من أطراف ذات عالقة ولمدينة واالتأمين ذمم ن تتألف القروض والذمم المدينة بصورة رئيسية م
  األخرى.



 

 ٢٢ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية 
  
  (تابع)لسياسات المحاسبية الهامة ملخص ل  ٣
  
  (تابع)الموجودات والمطلوبات المالية غير المشتقة   )و

    
  تابع)التصنيف (  

  
  النقد وما يعادله

  
لدى البنوك والودائع الثابتة ذات فترات استحقاق رصدة من النقد في الصندوق واألالنقد وما يعادله  لغرض بيان التدفقات النقدية، يتألف

وتستخدم من لة، أصلية تمتد لثالثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواذ، والتي تخضع لمخاطر غير جوهرية من التغيرات في قيمها العاد
  إلدارة االلتزامات قصيرة األجل. الشركة قبل

  
  يتم تسجيل النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي.

  
  سندات حقوق الملكية 

  
 طاعتقكالعادية باشرةً إلصدار األسهم االمنسوبة مبالتكاليف اإلضافية كحقوق ملكية. يتم االعتراف  للشركةيتم تصنيف األسهم العادية 

  من حقوق الملكية.
  

  المطلوبات المالية غير المشتقة 
  

في تاريخ األرباح أو الخسائر حددة بالقيمة العادلة من خالل يتم االعتراف مبدئياً بكافة المطلوبات المالية (بما في ذلك المطلوبات المُ 
  تعاقدية لألداة المعنية.طرفاً في األحكام ال الشركةالمتاجرة، وهو التاريخ الذي تُصبح فيه 

  
  يقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات الماليةإ  

  
التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو  ابإيقاف االعتراف باألًصل المالي عندما تنتهي حقوقه الشركةتقوم 

أو لم تقم  ،كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية تحويلجبها األصل المالي من خالل معاملة يتم بمو بالتنازل عنعندما تقوم 
. يتم المحولأو االحتفاظ بكافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتها على األصل  بتحويلبموجبها  الشركة

بتسجيلها أو االحتفاظ بها  الشركةتقوم المؤهلة إليقاف االعتراف والتي  المحولةاالعتراف بأي حصص في الموجودات المالية 
. عند إيقاف االعتراف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين القيمة المركز الماليكموجودات أو مطلوبات منفصلة في بيان 

تم الحصول ) والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد حولمن األصل الم لجزءالدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة 
   .بيان األرباح أو الخسائرعليه ناقصاً أي التزام جديد محتمل) ضمن 

  
ولكنها تحتفظ إما بكافة مخاطر  المركز الماليالموجودات المعترف بها في بيان  تحويلبإبرام معامالت يتم بموجبها  الشركةتقوم 

ة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات، ال يتم إيقاف االعتراف وامتيازات الموجودات المالية أو بجزء منها. في حالة االحتفاظ بصور
  .المحولةبالموجودات 

  
 بصورة فعلية، األصل المالي ملكية كافة مخاطر وامتيازاتأو تحويل من خاللها باالحتفاظ  الشركةفيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم 

إلى مدى ارتباطها بهذا األصل ويتحدد ذلك من خالل مدى تعرضها  اعترافها بهذا األصل الشركة تواصلوتحتفظ بالسيطرة عليه، 
  .المحوللتغيرات في قيمة األصل 

  
 المحوليتم إيقاف االعتراف باألصل مقابل رسوم.  المحولصل المالي في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات لأل الشركةتحتفظ 

تراف بأي موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة ويتوقف ذلك على ما إذا يتم االعبق عليه معايير إيقاف االعتراف. عندما تنط
  كانت رسوم الخدمة أكثر مما يكفي (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.   

  
  اؤها.بإيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تتم تسوية التزاماتها التعاقدية أو يتم إلغاؤها أو انته الشركةتقوم 
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  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية 
  
  (تابع)لسياسات المحاسبية الهامة ملخص ل  ٣
  
  انخفاض القيمة   )ز
  

  ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 
  

تبدل نموذج "الخسائر المتكبدة" الوارد في المعيار المحاسبي الدولي من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية يس ٩إن المعيار رقم 
طبق نموذج احتساب انخفاض القيمة الجديد على ني. بنموذج "خسائر االئتمان المتوقعة" األدوات المالية: االعتراف والقياس ٣٩رقم 

ي الدين بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة وموجودات العقود واالستثمارات ف الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة
ً لاالستثمارات في أدوات الملكية ولكن ال ينطبق على، األخرى ، يتم من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩لمعيار رقم . طبقا

  .دوات المالية: االعتراف والقياساأل ٣٩االعتراف بخسائر االئتمان في توقيت مبكر مقارنة بالمعيار المحاسبي الدولي رقم 
  

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

  
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة

  
في  كامل العجزالقيمة الحالية ل. يتم قياس خسائر االئتمان على أنها سائر االئتمانمرجح لخالتقدير تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة في ال

  الحصول عليها).  الشركة(أي الفرق بين التدفقات النقدية المستحقة للمنشأة بموجب العقد والتدفقات النقدية التي تتوقع  النقد
  

ان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية، باستثناء األدوات المالية تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسائر بقيمة مساوية لخسائر االئتم
  :  اً شهر ١٢التالية التي يتم قياس مخصصات الخسائر المتعلقة بها على أنها خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

  
  سندات الدين االستثمارية التي تنطوي على مخاطر منخفضة كما في تاريخ التقرير، و  
 ية األخرى التي لم تزد مخاطر االئتمان المتعلقة بها بصورة جوهرية منذ االعتراف المبدئي بها. األدوات المال  
  

تعتبر الشركة أن سند الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة عندما يكون تصنيف مخاطر االئتمان التي ينطوي عليها هذا السند 
  . ‘ةالدرجة االستثماري’معادل للتعريف المعروف عالمياً بـ

  
شهر في الجزء من خسائر االئتمان المتوقعة الناتجة عن حاالت التعثر ألداة مالية المحتمل  ١٢تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 

شهر بعد تاريخ التقرير. تتمثل خسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة المالية في خسائر االئتمان المتوقعة  ١٢حدوثها خالل 
  نتج من جميع أحداث التعثر المحتملة على مدى العمر المتوقع لألداة المالية. التي ت

  
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ٩لذمم المدينة التجارية على أساس منهجية مبسطة بموجب المعيار رقم مخصص ليتم االعتراف ب

ة تقييم احتمالية عدم سداد الذمم المدينة التجارية. ويتم بعد ذلك ضرب المالية باستخدام خسائر االئتمان المتوقعة. ويتم خالل هذه العملي
االحتمالية بمقدار الخسارة المتوقعة الناشئة عن التخلف عن السداد لتحديد خسائر االئتمان على مدى العمر المتوقع للذمم المدينة 

قيد مثل تلك المخصصات في حساب مخصص منفصل يتم فيه  التجارية. بالنسبة للذمم المدينة التجارية التي يتم بيانها صافية، فيتم
االعتراف بالخسائر ضمن المصروفات العمومية واإلدارية في بيان األرباح أو الخسائر المرحلي الموجز. عند التأكد من عدم إمكانية 

  به.القيمة الدفترية لألصل مقابل المخصص المرتبط  إجمالي تحصيل الذمم المدينة التجارية يتم شطب
  

  تتمثل المدخالت الرئيسية المستخدمة في قياس خسائر االئتمان المتوقعة في الهيكل الزمني للمتغيرات التالية: 
  
 ؛احتمالية التعثر  
 ؛الخسارة المحتملة عند التعثر  
 ؛التعرض عند التعثر   
  

ات التار اً والبيان دة داخلي ائية المع اذج اإلحص ن النم ايير م ذه المع تقاق ه ة اش تم عام ات ي ان المعلوم ديلها لبي تم تع رى، وي ة األخ يخي
  االستشرافية. 

  
ق  تم تطبي ي ي ة الت ة الموجودات المالي ي حال ة األخرى. ف ذمم المدين ة وال أمين المدين قامت الشركة بتطبيق منهجية مبسطة في حالة ذمم الت

  المالية.منهجية مبسطة لها، يتم االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة على مدى عمر األداة 
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  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
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  (تابع)انخفاض القيمة   )ز
  

  (تابع) ٢٠١٨يناير  ١السياسة المطبقة اعتباراً من 
  

  (تابع) قياس خسائر االئتمان المتوقعة
  

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

  تتمثل تقدير احتمالية على مدى فترة زمنية معينة.  –احتمالية التعثر 
  ر –التعرض عند التعثر ار التغي ين االعتب ع الوضع بع تقبلي م اريخ مس ي ت ر ف دير التعرض للتعث ي تق ي يتمثل ف ة ف ات المتوقع

 التعرض بعد تاريخ التقرير.
  د  –الخسارة المحتملة عند التعثر تند التعرض عن ين. يس ت مع ي وق ر ف ة تعث يتمثل في تقدير الخسارة المترتبة على حدوث حال

ع الحصول ان المقترض يتوق ي ك ة الت دفقات النقدي ي  التعثر إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية المستحقة والت ا ف ا، بم عليه
  ذلك التدفقات النقدية من مصادرة الضمان. يتم عادةً التعبير عنها كنسبة مئوية من التعرض.

  
ات  ان المعلوم ديلها لبي تم تع رى، وي ة األخ ات التاريخي اً والبيان دة داخلي ائية المع اذج اإلحص ن النم ايير م ذه المع تقاق ه ة اش تم عام ي

  االستشرافية. 
  

  فيةالمعلومات االستشرا
  

ؤات معقو ى تنب ة باإلضافة إل ةإن قياس خسائر االئتمان المتوقعة يأخذ في االعتبار المعلومات المتعلقة باألحداث السابقة والظروف الحالي  ل
  عن األحداث المستقبلية والظروف االقتصادية. إن تقدير وتطبيق المعلومات االستشرافية يتطلب أحكام جوهرية. ومدعمة بأدلة

  
  قتصاد الكليعوامل اال

  
و السنوي  دل النم ي ومع اتج المحل الي الن ل إجم تعتمد الشركة في نماذجها على معلومات استشرافية واسعة النطاق كمدخالت اقتصادية مث
تم  ي ي ة الت رات االقتصادية المتنوع ل المتغي ا. تتمث دة وغيره دالت الفائ دالت التضخم ومع ة ومع دالت البطال ي ومع اتج المحل الي الن إلجم

   ضعها في االعتبار في البرنت ومؤشر أسعار المستهلك واألسهم والتضخم والقروض إلى القطاع الخاص. و
  

ات  اريخ البيان ي ت ع خصائص السوق ف اً جمي د ال ترصد دائم ة ق ان المتوقع ي احتساب خسائر االئتم إن المدخالت والنماذج المستخدمة ف
  المالية.

  
  بيان المركز المالي  عرض مخصص خسائر االئتمان المتوقعة في

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

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

  
  تعريف التعثر 

  
ة  األدلة الموضوعية تشتمل ة الموجودات المالي اض قيم ا المقترض أو المصدر أو على انخف ي يواجهه ة الت ة الجوهري ة المالي ى األزم عل
ل  التعثر ي المقترضأو العجز عن السداد من قب ا ف ت الشركة لتقبله ا كان اً لشروط م ى الشركة وفق غ المستحق إل ة المبل ، أو إعادة جدول

رى،  روف أخ ى أن وأظ دل عل ي ت رات الت دين المؤش در  الم هرأو المص ند أو إفالس سيش طة للس وق نش ود س دم وج ات ه أو ع المعطي
ل المقترضين أو المصدرينمثل  مجموعة من الموجوداتاألخرى المتعلقة بالملحوظة  ى السداد من قب ، أو التغيرات السلبية في القدرة عل

  الظروف االقتصادية المصاحبة لحاالت التعثر في الشركة. 
  

  ا إذا كان المقترض يواجه حالة تعثر، تضع الشركة باعتبارها المؤشرات التالية: عند تقييم م
  
  مثل اإلخالل بالتعهد –مؤشرات نوعية  
  مثل التأخر عن السداد أو عدم الوفاء بالتزام آخر من قبل نفس المصدر تجاه الشركة، و  –مؤشرات كمية  
  عليها من مصادر خارجية. بناء على البيانات المعدة داخلياً والتي يتم الحصول  
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  التحول 
  

م طبيق التغيرات في التم ت ار رق ق المعي أثر رجعي،  ٩سياسات المحاسبية الناتجة عن تطبي ة ب ارير المالي ة إلعداد التق ايير الدولي ن المع م
  :باستثناء ما هو مبين أدناه

  

 ة الناتجة عالمقارنةفترات  أرقام إعادة بيان لم يتم ات المالي ة والمطلوب ة للموجودات المالي يم الدفتري ن . يتم االعتراف بالفروق في الق
م  ي  ٩تطبيق المعيار رق ا ف ات كم اح المحتجزة واالحتياطي ة ضمن األرب ارير المالي داد التق ة إع ايير الدولي ن المع اير  ١م  .٢٠١٨ين

نة  م عرضها لس ات  ٢٠١٧وعليه، فإن المعلومات التي ت م ال تعكس متطلب ار رق ة ٩المعي ارير المالي ة إعداد التق ايير الدولي ن المع  م
  . من المعايير الدولية إعداد التقارير المالية ٩رقم طبقاً للمعيار  ٢٠١٨نتها بالمعلومات التي تم عرضها لسنة ولذلك ال يمكن مقار

  

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

  باألصل المالي يتم االحتفاظ فيهتحديد نموذج األعمال الذي.  
  ُقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرتصنيف وإلغاء التصنيفات السابقة لموجودات مالية ومطلوبات مالية معينة م. 

  

  م ار رق ي للمعي ق األول اريخ التطبي ي ت ة إلعداد  ٩في حالة كان سند الدين ينطوي على مخاطر ائتمان منخفضة ف ايير الدولي ن المع م
  افترضت الشركة أن مخاطر االئتمان لألصل لم تزداد بصورة جوهرية منذ االعتراف األولي باألًصل. التقارير المالية، 

  
  تأثير نموذج انخفاض القيمة الجديد 

  

ة،  ٩فيما يتعلق بالموجودات التي تقع ضمن نطاق المعيار رقم  ةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالي ع عام د  يكون من المتوق أن تزي
  ائر انخفاض القيمة وتصبح أكثر تقلباً.خس

  

ة ( ٩ترتب على تطبيق المعيار رقم  ارير المالي داد التق ة إلع ي ٢٠١٤من المعايير الدولي ا ف اير  ١) كم اح المحتجزة  ٢٠١٨ين نقص األرب
  مليون درهم.  ١٠. ٥٩بمبلغ 

  األرباح المحتجزة    
  درهم    
      

  ٥٧٫٨٦٣٫٤١٧    )٢٠١٧ديسمبر  ٣١( ٣٩لدولي رقم الرصيد الختامي طبقاً للمعيار المحاسبي ا
      

      التأثير على االعتراف بخسائر االئتمان المتوقعة
  )١٠٫١٩٤٫١٠٠(    ذمم التأمين المدينة والمستحق من أطراف ذات عالقة

  )٢٦٫٤٢٣(    ودائع الضمان
  )٣٣٨٫٣٠٦(    الذمم المدينة األخرى

  )٣٣٫٩٨١(    النقد واألرصدة المصرفية
     --- ------------  

  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩الرصيد االفتتاحي طبقاً للمعيار رقم 
  ٤٧٫٢٧٠٫٦٠٧    ٢٠١٨يناير  ١في تاريخ التطبيق األولي في 

    =========  
اً للمعي م يتضمن الجدول التالي مطابقة بين الرصيد الختامي لمخصص انخفاض القيمة للموجودات المالية طبق دولي رق  ٣٩ار المحاسبي ال

ي  ا ف مبر  ٣١كم ة  ٢٠١٧ديس ان المتوقع ائر االئتم ص خس احي لمخص يد االفتت ين الرص م وب ار رق داد  ٩للمعي ة إلع ايير الدولي ن المع م
  . ٢٠١٨يناير  ١التقارير المالية كما في 

  

  مطابقة بين مخصصات انخفاض القيمة
  ٢٠١٨يناير  ١  إعادة القياس  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  
        

  ٢٧٫٣٧٣٫٧٩٦  ١٠٫١٩٤٫١٠٠  ١٧٫١٧٩٫٦٩٦  ذمم التأمين المدينة والمستحق من أطراف ذات عالقة 
  ٢٦٫٤٢٣  ٢٦٫٤٢٣  -   ودائع الضمان

  ٣٣٨٫٣٠٦  ٣٣٨٫٣٠٦  -   ذمم مدينة أخرى
  ٣٣٫٩٨١  ٣٣٫٩٨١  -   النقد واألرصدة المصرفية

   ---------------   ---------------   ----------------  
  ٢٧٫٧٧٢٫٥٠٦  ١٠٫٥٩٢٫٨١٠  ١٧٫١٧٩٫٦٩٦  
  ========  =========  =========  
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  المسجلة بالتكلفة المطفأة  غير المشتقة  مة الموجودات الماليةانخفاض قي  
  

في تاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات  الشركةتقوم 
نخفاض في القيمة عندما يشير الدليل المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة. يتعرض األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية ال

الموضوعي إلى حدث خسارة وقع بعد االعتراف المبدئي باألصل وكان لهذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل 
  .يسواء على المستوى الفردي أو الجماع باالعتبار األدلة على انخفاض القيمة الشركةيمكن تقديره بصورة موثوقة. تأخذ 

  
أو  ،قد تتضمن األدلة الموضوعية على انخفاض قيمة الموجودات المالية األزمة المالية الحادة التي قد يواجهها المقترض أو المصدر

لتقبلها في الظروف  الشركةوفقاً لشروط لم تكن  للشركةأو إعادة هيكلة المبلغ المستحق  ،التعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض
و المؤشرات على تعرض أحد المقرضين أو المصدرين لإلفالس أو عدم وجود سوق نشطة ألحد السندات أو أي بيانات العادية أ

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

  
  الذمم المدينة  ة القروضانخفاض قيم

  
انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم كافة على األدلة في اعتبارها  الشركة تضع

القروض والذمم المدينة الهامة في  ما إذا كان هناك انخفاض محدد في القيمة. إن كافةم للتحققالذمم المدينة الهامة في حالتها الفردية 
ما إذا كان قد م للتحققالنخفاض القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمها بعد ذلك بصورة جماعية  لم تتعرضأنها  يُالحظحالتها الفردية التي 

في حالتها الفردية، فيتم لقروض والذمم المدينة التي ال تكون هامة با فيما يتعلقوقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليه. 
 سماتما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة من خالل تجميع القروض والذمم المدينة التي لها م للتحققتقييمها بصورة جماعية 

  مخاطر مماثلة. 
  

ذا األصل في تاريخ كل تقرير بتقييم كل أصل على حدة للتحقق مما إذا كان هناك دليل موضوعي على تعرض ه الشركةتقوم 
النخفاض في القيمة. يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل 

  المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لهذا األصل. 
  

هذا القرض. يتم شطب تلك القروض بعد المرصود ل، يتم شطبه مقابل مخصص انخفاض قيمة القرضيل عندما ال يمكن تحص
ً و/ للتحصيل استكمال كافة اإلجراءات الالزمة أو أي حدث  وتحديد مبلغ الخسارة. إن االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبها سابقا

  مة مخصص انخفاض قيمة القروض في بيان األرباح أو الخسائر. قي يتم تخفيضخسائر انخفاض القيمة  تقليصيترتب عليه 
  

ويتم بيانها ضمن حساب مخصص مقابل القروض والسلفيات.  ،يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر
تقليص أدى حدث الحق إلى  إذايستمر االعتراف بالفائدة على الموجودات الخاضعة النخفاض في القيمة من خالل عكس الخصم. 

    في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح أو الخسائر. تقليصانخفاض القيمة، يتم عكس ال خسائر
  

  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
  

ما إذا كان هناك م للتحقق (بخالف العقارات االستثمارية) غير المالية لموجوداتها الدفتريةمراجعة القيم تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير ب
  المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  ذلكالقيمة. في حالة وجود مثل في نخفاض تعرضها الأي مؤشر على 

  
اختبار انخفاض القيمة، يتم تجميع الموجودات في أصغر مجموعة موجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدام المستمر  لغرض

  األخرى.  عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد إلى أبعد الحدودستقلة تكون مو
  

ً تكاليف البيع تهستخدام أو قيماالمن  تهقيمفي تتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد  أيهما ، العادلة ناقصا
ما قبل  قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم مخصومة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرةستخدام على . ترتكز القيمة من االأكبر

   . والمخاطر المتعلقة بذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد لقيمة المال في ذلك الوقتيعكس التقييمات السوقية الحالية  الضريبة
  

   ما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عند
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أوال لتخفيض القيمة . يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف األرباح أو الخسائريتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن 
لموجودات األخرى في الوحدة المنتجة للنقد شهرة تجارية مخصصة للوحدات المنتجة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية ل الدفترية ألي

  على أساس تناسبي.
  

 ،تحديدهايتم ل كانإلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي  فقط يتم عكس خسائر انخفاض القيمة
  القيمة. االعتراف بخسائر انخفاضلم يكن قد تم  االستهالك أو اإلطفاء، في حال بعد خصم

  
  قياس القيمة العادلة    )ح

  

معاملة منتظمة بين  من خاللالتزام ما  لتسويةفي المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه  "القيمة العادلة"تتمثل 
 ً في ذلك  ركةللشالمشاركين 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  الشركةعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم 
نتظمة وتمثل المعامالت السوقية الفعلية التي تحدث بصورة منتظمة نشط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بسهولة وبصورة م

  وفقاً لشروط السوق االعتيادية.  
  

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

  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
  

أي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو  - يكون سعر المعاملة عادةً هو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي
أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم االستدالل على القيمة العادلة  الشركةبوض. عندما تقرر المق

بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من السوق 
الحالة يتم مبدئياً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادلة عند االعتراف الملحوظة، وفي هذه 

على أساس تناسبي على مدى عمر األداة وليس  بيان األرباح أو الخسائرالمبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن 
  ن التقييم مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنهاء المعاملة.أكثر من ذلك عندما يكو

  

بقياس الموجودات  الشركةفي حال كان ألحد الموجودات أو المطلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر طلب، تقوم 
  رة األجل بسعر الطلب.والمراكز طويلة األجل بسعر العرض في حين يتم قياس المطلوبات والمراكز قصي

  

بإدارتها على أساس  الشركةإن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر السوق ومخاطر االئتمان، التي تقوم 
 بيع صافي مركزمقابل أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه  صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسها على

يتم تخصيص تلك التسويات ير األجل) للتعرض لمخاطر محددة. قصمالي تحويل صافي مركز مقابل يل األجل (أو المبلغ المدفوع طو
على مستوى المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي 

   عليها كل أداة في المحفظة.
  

باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خاللها  الشركةم تقو
  التغيير.  

  
  المعامالت بالعمالت األجنبية  )ط
  

ً ألسعار الصرف السائدة في تاري خ المعاملة. كما يتم تحويل يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقا
. المركز الماليبيان الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى الدرهم اإلماراتي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ 

هم اإلماراتي وفقاً ألسعار يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية، التي يتم بيانها بالتكلفة التاريخية، إلى الدر
بيان األرباح أو يتم االعتراف بفروق صرف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن  تاريخ المعاملة.في الصرف السائدة 

. يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركة التابعة األجنبية وحقوق ملكية الشركات الزميلة وفقاً ألسعار الصرف السائدة في الخسائر
  تاريخ التقرير.

  

ألرباح أو الخسائر الخاصة بالشركة التابعة األجنبية ونتائج الشركات الزميلة وفقاً لمتوسط أسعار الصرف للسنة. ايتم تحويل بيانات 
 يتم بيان فروق الصرف الناتجة عن إعادة التحويل بصورة مباشرة ضمن بيان اإليرادات الشاملة األخرى.

  



 

 ٢٨ 

  أمين (شركة مساهمة عامة)شركة الصقر الوطنية للت
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية 
  
  (تابع)لسياسات المحاسبية الهامة ملخص ل  ٣

  
 عقود اإليجار التشغيلي  )ي

  
لكية على أنها عقود إيجار يتم تصنيف عقود إيجار الموجودات التي يحتفظ المؤجر بموجبها بصورة فعلية بكافة مخاطر وامتيازات الم

أساس على  بيان األرباح أو الخسائرضمن  يةللمعدات المكتب التشغيلي اإليجاريتم االعتراف بالمبالغ المدفوعة بموجب عقود  .تشغيلي
المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصروفات عقد  عقد اإليجارحوافز . ويتم االعتراف باإليجارعلى مدى فترة عقد  القسط الثابت

  .إليجاراعلى مدى فترة عقد  اإليجار
  

  المخصصات   )ك
  

يمكن تقديره  ضمني، نتيجة لحدث سابق، التزام حالي سواء كان قانوني أو الشركةيتم االعتراف بمخصص ما عندما يكون لدى   
االقتصادية لتسوية االلتزام. يتم تحديد المخصصات من  للمنافعأن يلزم إجراء تدفقات خارجة  المرجحبصورة موثوقة ويكون من 

قيمة المال في يض التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية لخالل تخف
  يتم االعتراف بعكس الخصم كتكلفة التمويل.لمخاطر المتعلقة بهذا االلتزام. وا ذلك الوقت

  
  تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  )ل

    

  خطة التعويضات المحددة  
  

تعويضات نهاية الخدمة للموظفين على أساس تقدير قيمة التعويضات المستقبلية التي يستحقها الموظفين مقابل خدمتهم  الشركةتقدم   
  حتى التقاعد. يتم إجراء هذا االحتساب وفقاً لطريقة الوحدة اإلضافية المقدرة.

    
  خطة المساهمات المحددة  

  

ً لقافي برنامج المعاشات لمواط الشركةتساهم    نون المعاشات والضمان االجتماعي في إطار ني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا
ضمن بيان األرباح أو الخسائر في الفترة ذات الصلة. وفقاً لهذا البرنامج، لدى  الشركةخطة المساهمات المحددة، ويتم تحميل مساهمة 

 استحقاقها، وال توجد التزامات بسداد التعويضات المستقبلية. التزام قانوني وضمني بسداد المساهمة المالية عند الشركة
 
  ربحية السهم  )م

    

بعرض بيانات ربحية األسهم األساسية والمخففة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية بتقسيم األرباح أو  الشركةتقوم   
لمرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. بينما يتم تحديد ربحية العاديين على المتوسط ا الشركةالخسائر المنسوبة إلى مساهمي 

 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لبيان تأثيروالخسائر المنسوبة إلى المساهمين العاديين  بتعديل األرباح أو المخفضةالسهم 
  األسهم العادية المحتملة.  تخفيض كافة

  
  ات التقارير حول القطاع  )ن
  

إيرادات وتتكبد  الشركة يمكن من خالله أن تحقق، والتي تزاول أنشطة تجارية الشركة مكوناتأحد في يتمثل القطاع التشغيلي   
نتائج التشغيلية ال كافة . تتم مراجعةللشركةاألخرى  المكوناتاإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع  بما في ذلكمصروفات، 

التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة لكل قطاع وتقييم أدائه،  للشركةمنتظمة من قبل الرئيس التنفيذي للقطاعات بصورة 
  بشأنه.  محددة معلومات مالية تتوفرو

  

بنود التي إلى الرئيس التنفيذي على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع وتلك ال بشأنهاتشتمل نتائج القطاع التي يتم تقديم تقارير   
مقر  في المقام األول( الشركةموجودات  منالبنود غير المخصصة بصورة رئيسية  تتألفيمكن تخصيصها على أساس معقول. 

  .  ، وموجودات ومطلوبات ضريبة الدخل) ومصروفات المركز الرئيسيالشركة
  

  المقاصة   )ص
    

حق  للشركةفقط عندما يكون ذلك و، المركز الماليغ في بيان تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبل  
قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بها ويكون لديها الرغبة إما في تسويتها على أساس صافي المبلغ أو تحصيل الموجودات وتسوية 

  المطلوبات بصورة متزامنة.  
  

أو كأرباح ذلك،  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةعندما تجيز  يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ  
  .للشركةوخسائر ناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة كما هو الحال في النشاط التجاري 



 

 ٢٩ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية 
  
  (تابع)لهامة لسياسات المحاسبية املخص ل  ٣

  
   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  )ع

    
، وتعديالته، تمت معاملة مكافآت أعضاء ٢٠١٥لسنة  ٢من القانون االتحادي رقم  ١٦٩وفقاً لتفسير وزارة االقتصاد والتجارة للمادة   

  مجلس إدارة الشركة كتخصيص من حقوق الملكية، وتم عرضها ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية.
  

  التفسيرات والمعايير الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد    )ف
  

، ويجوز ٢٠١٨يناير  ١هناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد   
   :البيانات الماليةالتالية عند إعداد هذه تطبيقها قبل ذلك التاريخ؛ إال أن الشركة لم تقم بتطبيق المعايير الجديدة أو المعدلة 

  
  تاريخ التطبيق     الوصف     المعيار المحاسبي 

          
  )٢٠١٩يناير  ١(اعتباراً من     عقود االيجار    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ١٦المعيار 
  )٢٠٢٢يناير  ١(اعتباراً من     مينعقود التأ    المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية من  ١٧المعيار 

  
  "عقود اإليجارعداد التقارير المالية "من المعايير الدولية إل ١٦المعيار رقم   

 
 ١٦. يقدم المعيار ٢٠١٩يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية اعتباراً من  ١٦يتعين على الشركة تطبيق المعيار رقم   

إلعداد التقارير المالية للمستأجرين نموذج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية. يقوم المستأجر من المعايير الدولية 
باالعتراف باألصل المتعلق بحق االستخدام الذي يمثل حقه في استخدام األصل ذو الصلة باإلضافة إلى التزام اإليجار الذي يمثل 

عفاءات اختيارية لعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود اإليجار للموجودات ذات القيمة المنخفضة. التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إ
أي يستمر المؤجرون في تصنيف عقود اإليجار إلى عقود إيجار  –تبقى طريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهه للمعيار الحالي 

  تمويلي وعقود إيجار تشغيلي. 
  

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيهات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار بما فيها المعيار من  ١٦يحل المعيار رقم   
الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية "تحديد  ٤"عقود اإليجار" والتفسير رقم  ١٧المحاسبي الدولي رقم 

الحوافز" والتفسير  –الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "عقود اإليجار التشغيلي  ١٥" والتفسير رقم ما إذا كان االتفاق يشمل إيجار
  الصادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقييم جوهر المعامالت التي تنطوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار". ٢٧رقـم 

  
  عقود اإليجار، المجموعة بصفتها مستأجر  - ١
  

 األن الجديدة فيما يتعلق بمكاتبها المستأجرة بموجب عقود إيجار تشغيلي. ستتغير والمطلوباتباالعتراف بالموجودات  الشركةستقوم 
تكاليف استهالك موجودات حق االنتفاع ومصروفات ستقوم الشركة باالعتراف بطبيعة المصروفات المتعلقة بعقود اإليجار حيث 

  الفائدة على التزامات اإليجار.
  

ً تعترف بمصروفات عقود اإليجار التشغيلي على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار، وكانت تعترف كانت ا لشركة سابقا
  بالموجودات والمطلوبات فقط عندما يكون هناك فارق زمني بين دفعات اإليجار الفعلية والمصروفات المعترف بها.

  
صصات لعقود اإليجار التشغيلي التي تم تحديدها على أنها عقود مثقلة عالوة على ذلك، لن تعد تقوم الشركة باالعتراف بمخ

  بالتزامات. عوضاً عن ذلك، ستقوم الشركة بإدراج الدفعات المستحقة بموجب عقد اإليجار ضمن التزامات عقد اإليجار.
  

  عداد التقارير المالية على بياناتها المالية.من المعايير الدولية إل ١٦تباشر الشركة أعمال تقييم التأثير المحتمل لتطبيق المعيار رقم 
  

  التحول  - ٢
  

باستخدام منهجية  ٢٠١٩يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية مبدئياً في  ١٦حالياً لتطبيق المعيار رقم الشركة تخطط 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٦قم ُمعدلة بأثر رجعي. لذلك، سوف يتم االعتراف بالتأثير المتراكم لتطبيق المعيار ر

  ، دون إعادة بيان المعلومات المقارنة.٢٠١٩يناير  ١كتعديل على الرصيد االفتتاحي لألرباح المحتجزة في 
  

    



 

 ٣٠ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية 
  
  (تابع)سبية الهامة لسياسات المحاملخص ل  ٣

  
  (تابع)لجديدة التي لم يتم تطبيقها بعد التفسيرات والمعايير ا  )ف
  

  "عقود التأمينالدولية إلعداد التقارير المالية "من المعايير  ١٧المعيار رقم 
  

للوفاء بااللتزام كما الالزمة الية من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية قياس مطلوبات التأمين بالقيمة الح ١٧يتطلب المعيار رقم 
يقدم منهج موحد لقياس وعرض كافة عقود التامين. تهدف هذه المتطلبات إلى وضع أساس متسق وقائم على مبادئ الحتساب عقود 

إلعداد التقارير دولية من المعايير ال ٤المعيار رقم  علىمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  ١٧المعيار رقم  يسودالتأمين. 
  .٢٠٢٢يناير  ١عقود التأمين" اعتباراً من المالية "

  
أو بعد  ٢٠٢٢يناير  ١من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية على فترات التقرير السنوية التي تبدأ في  ١٧يسرى المعيار رقم 

 ١٥و ٩بتطبيق المعيارين  الشركةكل مسبق شريطة قيام مع ضرورة بيان أرقام المقارنة. يجوز تطبيق هذا المعيار بشذلك التاريخ 
من المعايير الدولية إلعداد التقارير  ١٧المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في أو قبل تاريخ التطبيق المبدئي للمعيار رقم  من

شكل كامل لمجموعة من عقود التأمين، يتعين المالية. يتعين تطبيق هذا المعيار بأثر رجعي. إال أنه إذا تعذر التطبيق بأثر رجعي ب
 معدلة أو طريقة القيمة العادلة.استرجاعية اختيار منهجية  الشركةعلى 

  
للفترة السنوية التي  للشركةمن المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية في البيانات المالية  ١٧تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق المعيار رقم 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية تأثير جوهري على المبالغ  ١٧. قد يكون لتطبيق المعيار رقم ٢٠٢٢يناير  ١تبدأ في 
ً تقدير تأثير تطبيق هذا التكافلفيما يتعلق بعقود  للشركةالمعلنة واإلفصاحات المدرجة في البيانات المالية  . إال أنه ال يمكن عمليا

  بإجراء مراجعة تفصيلية. الشركةوم المعيار بصورة معقولة حتى تق
  

  معايير أخرى 
 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية)؛ ٩خصائص الدفع مقدماً مع التعويض عن اآلثار السلبية (التعديالت على المعيار رقم  - 
 )؛٢٨اسبي الدولي رقم الحصص طويلة األجل في الشركات الزميلة واالئتالفات المشتركة (التعديالت على المعيار المح - 
  )؛ ١٩تعديل الخطة والتقليص أو التسوية (التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  - 
 معايير متعددة؛ و – ٢٠١٧ -  ٢٠١٥الفترة  –التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية  - 
  عايير الدولية إلعداد التقارير المالية.التعديالت على مراجع اإلطار المفاهيمي الواردة في الم - 

  

  
  إدارة المخاطر   ٤

      
بإصدار  الشركةمخاطر التأمين والمخاطر المالية. ال تقوم كالً من بإصدار عقود يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين أو  الشركةتقوم   

ً عقود يتم بموجبها تحويل المخاطر المالية فقط. يتضمن هذا القسم    :الشركةه المخاطر وكيفية إدارتها من قبل حول هذ ملخصا
  
  اإلطار العام للحوكمة    )١

  
تحول من التعرض ألحداث  الشركةهو حماية مساهمي  للشركةإن الهدف األساسي من اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلدارة المالية   

  تطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر. أهداف األداء المالي الموضوعة. تدرك اإلدارة األهمية البالغة ل دون تحقيق
  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر   )٢
  

قد قام مجلس اإلدارة ل. الشركةيكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى   
إلدارة المخاطر. تقوم هذه اللجنة بتقديم تقارير  ةالشركبتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي تكون مسؤولة عن إعداد ومتابعة سياسات 

  دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتها. 
  

ووضع الحدود المقبولة للمخاطر ونقاط  الشركةإلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجهها  الشركةيتم وضع سياسات   
تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر لتعكس  التحكم فيها ولرقابة المخاطر وااللتزام بالحدود الموضوعة.

  . الشركةالتغيرات في ظروف السوق وأنشطة 
  

المتعلقة بإدارة المخاطر، كما  الشركةمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات ية قيام اإلدارة ببمتابعة كيف الشركةتقوم لجنة التدقيق لدى   
. تتم مساعدة لجنة التدقيق لدى الشركةعام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجهها تقوم بمراجعة مدى كفاية اإلطار ال

. يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة منتظمة وخاصة إلجراءات الرقابيمن قبل قسم التدقيق الداخلي ألداء هذا الدور  الشركة
  هذه المراجعة إلى لجنة التدقيق. وضوابط إدارة المخاطر ويتم تقديم تقارير حول نتائج

  



 

 ٣١ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  (تابع)إيضاحات حول البيانات المالية 
  

  (تابع)إدارة المخاطر   ٤
      

  اإلطار العام إلدارة رأس المال    )٣
  

أو  الشركةلها أي وحدة من وحدات أعمال  رضتتع إلدارة المخاطر يتم من خالله تحديد المخاطر التيداخلي إطار عام  الشركةلدى   
 .باإلضافة إلى تحديد مدى تأثير تلك المخاطر على رأس المال االقتصاديللكل  الشركةالتي تتعرض لها 

 
   اإلطار العام التنظيمي  )٤
  

 الشركة قياموذلك لضمان  ،تهتم الجهات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين والمساهمين ومراقبتها عن كثب  
ً بضمان احتفاظ  بإدارة بمركز مالي مناسب  الشركةاألمور بشكل مرضي لصالحهم. في الوقت ذاته، تهتم الجهات التنظيمية أيضا

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

التنظيمية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. ال تتطلب هذه اللوائح اعتماد األنشطة ومراقبتها  المتطلبات إلى الشركةتخضع عمليات   
ً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر التخلف عن السداد والعجز عن السداد من جانب شركات التأمين  فقط ولكنها تفرض أيضا

  حدوثها.وذلك للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند 
  
  الموجودات المطلوبات وإدارة   )٥
  

تنشأ المخاطر المالية من أوضاع المخاطر المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية وجميعها تكون معرضة   
تزاماتها، بمخاطر أسعار نظراً لطبيعة استثماراتها وال الشركةلتغيرات السوق الخاصة والعامة. تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها 

تم وضعه من  ذيالموجودات الالمطلوبات وإدارة إطار بإدارة هذه األوضاع ضمن  الشركةالفائدة ومخاطر أسعار حقوق الملكية. تقوم 
  وفقاً لعقود التأمين واالستثمار.   مطلوباتهاتزيد عن بحيث قبل اإلدارة لتحقيق إيرادات من االستثمارات طويلة األجل 

  
 للشركةالموجودات مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى للمطلوبات و الشركةم دمج إدارة يت  

  غير المرتبطة بصورة مباشرة بمطلوبات التأمين واالستثمار. 
  

لتأمين لضمان توفر التدفقات النقدية الكافية الموجودات جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر اللمطلوبات و الشركةكما تشكل إدارة   
  التأمين.   المرتبة علىفي كل فترة للوفاء بااللتزامات 

  
  مخاطر التأمين   أ) 

  
معرضة لمخاطر الشكوك التي تحيط بتوقيت وتكرار وحجم  الشركةمخاطر التأمين بموجب عقود التأمين المكتتبة. إن  الشركةتقبل   

  : التأمينات العامة والتأمين على الحياةاألنواع التالية من عقود  باكتتاب الشركةود. تقوم المطالبات بموجب هذه العق
  

  عقود التأمين على الحياة   عقود التأمينات العامة
 التأمين ضد المسؤولية 
 الممتلكاتعلى تأمين ال 
 السيارات على تأمين ال 
 ضد الحريقتأمين ال 
  التأمين الصحي 
 التأمين البحري 
 ن الهندسيالتأمي  

   التأمين الجماعي على الحياة 
 التأمين الفردي على الحياة  
  

  
بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات الفعلية ودفعات االمتيازات أو توقيتها عن  الشركةتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها   

االمتيازات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات التوقعات الخاصة بها. يتأثر ذلك بمدى تكرار حدوث المطالبات وحجمها و
  إلى ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات. الشركةطويلة األجل. وعليه، تهدف 

  
يتم الحد من التعرض للمخاطر أعاله من خالل عملية التنويع على مستوى محفظة كبيرة من عقود التأمين. كما تتم معالجة تغيير   
 الشركةلمخاطر من خالل االختيار الدقيق والتنفيذ لتوجيهات استراتيجية التأمين باإلضافة إلى استخدام ترتيبات إعادة التأمين. تقوم ا

فقط بإصدار عقود التأمين قصيرة األجل فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بتأمين الممتلكات والسيارات والتأمين البحري والتأمين ضد 
  الحوادث.

    
هما استراتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما هو مبين  الشركةإن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة مخاطر التأمين لدى   

  أدناه. 



 

 ٣٢ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
  (تابع)الموجودات ت والمطلوباإدارة   )٥

  
  (تابع)مخاطر التأمين   أ) 

  
  استراتيجية التأمين   

  

هو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على عدد كبير من المخاطر المماثلة. يؤدي  الشركةإن الهدف من استراتيجية التأمين التي تتبعها 
  هذا األمر إلى تقليل تقلبات نتائج هذه المحافظ. 

  

راتيجية تأمين تحدد فئات األعمال التي يتم التأمين عليها والدول التي يتم فيها التأمين على األعمال والقطاعات بوضع است الشركةتقوم 
موظفي التأمين في وحدات األعمال المختلفة  علىهذه االستراتيجية يتم تعميم  مستعدة لتقديم خدمات التأمين. الشركةالتي تكون فيها 

ً لحجم وفئة األعمال والدولة التي تتم فيها التأمين التي ت هيئاتمن خالل  قوم بوضع الحدود التي تتم بموجبها أعمال التأمين وفقا
األعمال وقطاع األعمال وذلك بهدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة. تبرم كافة عقود التأمينات العامة، باستثناء 

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

بموجب عقود التأمين في اختالف دفعات المطالبات والتعويضات الفعلية أو توقيتها عن  الشركةتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها 
الالحق للمطالبات طويلة األجل.  التوقعات. يتأثر ذلك بتكرار حدوث المطالبات وحجمها والتعويضات الفعلية المدفوعة والتطور

  هو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.  الشركةولذلك، فإن هدف 
  

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

  
 مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها

 

من المقبولة كما قامت بنفس الشيء داخل كل فئة مخاطر التأمين  طبيعة تنويع بغرض الخاصة بها ستراتيجية التأمينا الشركةوضعت 
العديد ب وتكرار حدوثها النتيجة المتوقعة. يمكن أن تتأثر مبالغ المطالبات للحد من التقلبات فيطر إليجاد تنوع كبير من المخا الفئات

بأعمال التأمين على الممتلكات والسيارات والتأمين ضد اإلصابات والتأمين الصحي والتأمين البحري. تعتبر  الشركةتقوم  عوامل.المن 
  حيث تتم دراسة المطالبات وتسويتها خالل سنة واحدة من وقوع الحدث المؤمن ضده.أعمال التأمين هذه عقود تأمين قصيرة األجل 

  
  ممتلكاتال
  

مجموعات إلى أربع التأمين على الممتلكات تغطي مجموعة متنوعة من المخاطر، وبالتالي تنقسم عقود التأمين على الممتلكات إن فئة 
  . والسرقة جة عن العوامل الجويةالنات وتوقف األعمال واألضرار ، وهي الحريقالمخاطرمن 

  

تكلفة إعادة بناء  إن .عليها المؤمن محتوياتالو للممتلكاتإلى قيمة االستبدال التجارية  استناداً عقود التأمين  هذه األنواع من يتم إبرام
 هي العوامل للتوقفاألعمال التي تعرضت  محتويات والوقت المستغرق إلعادة تشغيلمقابل الاستبدال أو التعويض الممتلكات و

ً رئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات ال العواصف هذه العقود من  منخسائر كبيرة لوقوع أكبر احتمال ينشأ  هذه السياسات.ل وفقا
  أو الحوادث األخرى المتعلقة بالظروف الجوية. والفيضانات

  
  السيارات

  

واإلصابات التي يتعرض لها  بالسياراتعن الضرر الذي يلحق لتأمين حاملي وثائق اتعويض إلى  عقود التأمين على السياراتتهدف 
  سياراتهم.ب التي تلحق سرقةال أو حاالت الحريقالحوادث و أطراف أخرى نتيجة

  

  يتم تطبيق الحدود والتوجيهات المتعلقة بأعمال التأمين لوضع معايير مناسبة الختيار المخاطر.
  

 انؤثري ان اللذانالرئيسي هما العامالن تكاليف استبدال السياراتق بحاالت الوفيات واإلصابات وإن مستوى األحكام القضائية فيما يتعل
 .في مستوى المطالبات

  
  التأمين البحري

  

تهدف عقود التأمين البحري إلى تعويض حاملي عقود التأمين عن األضرار وااللتزامات التي تترتب على فقدان أو تلف وسيلة النقل 
  دث البحرية التي يترتب عليها خسارة كلية أو جزئية للشحنات.البحري والحوا

  

فيما يتعلق بالتأمين البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو تلف وسيلة النقل البحري والحوادث التي يترتب عليها خسارة كلية 
  أو جزئية للشحنات.

  

مان التنويع الجيد لوثائق التأمين فيما يتعلق بالسفن وطرق الشحن التي تهدف استراتيجية التأمين الخاصة بفئة التأمين البحري إلى ض
  تخضع للتأمين.



 

 ٣٣ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  
  (تابع)  إدارة المخاطر  ٤

  
  (تابع) الموجوداتالمطلوبات وإدارة   )٥

  
  (تابع)مخاطر التأمين   أ) 
  

  (تابع) مبالغ المطالبات وتكرار حدوثها
  

  التأمين ضد الحوادث
  

فيما يتعلق بفئة التأمين ضد الحوادث، مثل تعويض العمال والحوادث الشخصية وااللتزام العام تجاه طرف أخر وفقدان األموال، فإن 
  ثر في مستوى المطالبات.مستوى الخسائر أو الضرر واألحكام القضائية المحتملة تمثل العوامل الرئيسية التي تؤ

  
بإدارة هذه المخاطر من خالل استراتيجية التأمين الخاصة بها وترتيبات مناسبة إلعادة التأمين والتعامل الفعال مع  الشركةتقوم 

أمين المطالبات. تسعى استراتيجية التأمين إلى ضمان التنوع الجيد لمخاطر التأمين حسب طبيعة وقيمة المخاطر. يتم وضع حدود الت
  لضمان اختيار المخاطر المناسبة.

  
بإدارة المطالبات والسعي إلى إجراء تسوية مبكرة لها من أجل الحد من تعرضها لمخاطر تطور األحداث بصورة غير  الشركةتبادر 

  متوقعة.
  

  مال التأمين. ترتيبات إعادة تأمين كافية لحماية قدرتها المالية مقابل المطالبات الخاصة بكافة فئات أع الشركةلدى 
  

على تغطية إعادة تأمين كافية على أساس غير تناسبي لكافة فئات أعمال التأمين بغرض الحد من الخسائر إلى المبلغ  الشركةحصلت 
  الذي تراه اإلدارة مناسباً. 

  
  التأمين الصحي

  
أقساط التأمين لتعكس الحالة الصحية للمتقدم والتي يتم بموجبها تحميل  الشركةيمثل االنتقاء الطبي جزءاً من إجراءات التأمين لدى 

الطبي عن عائلته. ترتكز األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي تستند على الخبرة  والتاريخبطلب التأمين 
حقيق أرباح وفقاً لإلجراءات السابقة والتوجهات الحالية. يتم تقييم العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات لتحديد إمكانية ت

  الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادها. 
  

تتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد أن االفتراضات الخاصة بالتسعير التزال مناسبة. يتم إجراء تحليل 
الفعلية عما كان متوقع. يؤكد هذا التحليل مدى لتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة ما هو مصدر توقع أي تغير مادي في النتائج 

  مة االفتراضات المستخدمة في التأمين والتسعير.    ءمال
  

  تركز المخاطر
  

  بمزاولة أنشطة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودول الشرق األوسط. الشركةتقوم 
  
  استراتيجية إعادة التأمين   

  
ى جزء من مخاطر التأمين التي تقوم بالتأمين عليها وذلك بهدف مراقبة تعرضها للخسارة وحماية بإعادة التأمين عل الشركةتقوم 

  الموارد الرأسمالية. 
  

قسم  الشركةفي اإليضاح الخاص بإدارة المخاطر المالية. يوجد لدى  هو مبينإعادة التأمين المتنازل عنه مخاطر االئتمان كما  تتضمن
سؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمين المقبولة باإلضافة إلى متابعة إعادة التأمين والذي يكون م

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

  
. للمخاطر الشركةلتخفيض صافي تعرض  سبيانتوغير  تناسبيعلى أساس بشراء مجموعة من عقود إعادة التامين  الشركةتقوم 

شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في بعض الظروف المحددة. تخضع عملية شراء عقود  التأمين لموظفيعالوة على ذلك، يجوز 
إعادة التأمين االختياري  مصروفاتوتتم مراقبة إجمالي  ةالمعني وحدة األعمالإعادة التأمين االختيارية إلى الموافقة المسبقة من 

  بصورة منتظمة من قبل قسم إعادة التأمين. 
 



 

 ٣٤ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
    

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  
  (تابع) إدارة المخاطر   ٤
  
  تابع)( الموجوداتومطلوبات الإدارة   )٥
  

  المخاطر المالية   ب) 
  
  : والعمليات الخاصة بها للمخاطر األساسية التالية من جراء استخدامها لألدوات المالية الشركة تتعرض  

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

  
وسياساتها والطرق  الشركةة أعاله ويصف أغراض لكل من المخاطر المذكور الشركةيقدم هذا اإليضاح معلومات حول تعرض   

لرأس المال. تم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية ضمن  الشركةالمستخدمة من قبلها لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة 
  . البيانات الماليةهذه 

  
  مخاطر االئتمان   )١

  
األطراف في أداة مالية ما في خسائر مالية للطرف األخر نتيجة عدم قدرته تتمثل مخاطر االئتمان بالمخاطر الناتجة عن تسبب أحد   

   على الوفاء بالتزاماته.
  

من أجل التعرف على مدى الصلة والتغيرات  واإلخاللتتم متابعة مدى االلتزام بهذه السياسة ويتم بصفة منتظمة مراجعة التعرضات   
  في بيئة المخاطر.

  
يتمثل  الشركة التي تواجهها، فإن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان الشركةودات المالية التي تحتفظ بها فيما يتعلق بجميع فئات الموج

  في تاريخ التقرير.  البيانات الماليةفي  المفصح عنهاالقيمة الدفترية  في
  

  ت سمعة جيدة.يتم إيداع إعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين معتمدة من قبل اإلدارة وتكون عادة شركات دولية ذا
  

بتقييم الوضع المالي  الشركةتقوم ، لخسائر كبيرة نتيجة عدم الوفاء بالسداد من قبل شركات إعادة التأمينمن أجل الحد من تعرضها 
أو األنشطة المماثلة أو السمات تركزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية  ومراقبةلشركة إعادة التأمين المعنية 

  صادية لشركات إعادة التأمين. االقت
  

تحديث استراتيجية شراء عقود إعادة التأمين والتأكد من و لجدارة االئتمانية لشركات إعادة التأميناتاريخ كل تقرير بتقييم ب تقوم اإلدارة
  مخصص مناسب النخفاض القيمة إذا لزم األمر.  رصد

  
  التعرض لمخاطر االئتمان

  
ودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في نهاية فترة القيمة الدفترية للموج تمثل

 التقرير:
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم  

      الموجودات المالية
  ١٣٤٫٠٦٦٫٨١٧  ١٣١٫٣٠٢٫٣١١  ذمم التأمين المدينة

  ١٠٤٫٠٧٤٫٨١٤  ٩٨٫٩٠٧٫٥١٢  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ١٧٫٤٢٧٫٦٥٨  ٢٠٫٧٠٦٫٠٧٩  ة األخرىالذمم المدين

  ٦٦٧٫٧٧٥  ٥٩٥٫٩٩٤  ودائع الضمان
  ٢٣٨٫٦٩٢٫٩٧١  ٢١٣٫٤٤٦٫٧٩٠  األرصدة المصرفية

  ---------- -------   -----------------  
  ٤٩٤٫٩٣٠٫٠٣٥  ٤٦٤٫٩٥٨٫٦٨٦  
  ==========  ==========  
  
  



 

 ٣٥ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
    

  البيانات المالية (تابع)إيضاحات حول 
  
  (تابع)  إدارة المخاطر  ٤
  
  (تابع) الموجوداتومطلوبات الإدارة   )٥
  

  (تابع)المخاطر المالية   ب) 
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   )١
  

  (تابع) التعرض لمخاطر االئتمان
  

  فيما يلي تحليل فترات استحقاق ذمم التأمين المدينة:  
  

  اإلجمالي   
خسائر مخصص 
  اإلجمالي   المتوقعةاالئتمان 

الذمم مخصص 
المدينة المشكوك في 

   تحصيلها
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٨  
  درهم  درهم  درهم  درهم  
          

  -   ٤١٫٢٤٥٫٣٤٠  -   ٤٩٫٧٠٤٫٥٨٥  يوماً  ٩٠أقل من 
ً  ١٨٠ – ٩١من    -   ٢٠٫٦٦٠٫٩٣٩  -   ١٨٫٥٤١٫٤٩٦  يوما
ً  ٢٧٠ – ١٨١من    -   ٩٫٥٥٣٫٨٨٦  -   ٩٫٨٢٤٫٤١٦  يوما
ً يو ٣٦٥ – ٢٧١من    -   ٨٫٧٢١٫٨٠٣  -   ٦٫٣٢٦٫٥٨٦  ما

ً  ٣٦٥أكثر من    )١٧٫١٧٩٫٦٩٦(  ٧١٫٠٦٤٫٥٤٥  )٢٣٫٨٢٤٫٦٠٢(  ٧٠٫٧٢٩٫٨٣٠  يوما
   ----------- ------   ------- - - - -- -----   ----------- ------   ------- - - --------  
  ١٧٫١٧٩٫٦٩٦(  ١٥١٫٢٤٦٫٥١٣  )٢٣٫٨٢٤٫٦٠٢(  ١٥٥٫١٢٦٫٩١٣(  
  ========== ==========  ==========  ==========  
  

  مخاطر السيولة    )٢
  

لصعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبطة بمطلوباتها المالية. تتم مراقبة متطلبات  الشركةمخاطر مواجهة في تتمثل مخاطر السيولة   
  عند استحقاقها.  تالكافية للوفاء بأي التزاما السيولة توفرالسيولة بصورة يومية وتحرص اإلدارة على ضمان 

  
  بيان االستحقاقات   
    

تم معاملة تاللتزامات التعاقدية غير المخصومة المتبقية. إلى ااستناداً  للشركةيلخص الجدول أدناه بيان استحقاقات المطلوبات المالية   
  سدادها بموجب إشعار كما لو كان قد تم تقديم اإلشعار فوراً.  يتمالمبالغ التي 

  

  
  القيمة الدفترية  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

لتدفقات النقدية ا
  الـــــــــــتعاقدية

  أقل مــــن 
  يوم ١٨٠

  يوم  ١٨٠
  إلــى سنة

  درهم  درهم  درهم  درهم  
          المطلوبات

  -   )٧٨٫٥٩٠(  )٧٨٫٥٩٠(  ٧٨٫٥٩٠  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  -   )١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤(  )١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤(  ١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤  القروض المصرفية
  -   )١٠٠٫٣٥٣٫٢٨٥(  )١٠٠٫٣٥٣٫٢٨٥(  ١٠٠٫٣٥٣٫٢٨٥  خرىاألدائنة الذمم الذمم التأمين الدائنة و

   ------- - ---------   ------- - - - -- - ------   ------- -- ---- - -----   ---- - - - - --------  
  -   )٢٠٨٫٥٠١٫٣٠٩(  )٢٠٨٫٥٠١٫٣٠٩(  ٢٠٨٫٥٠١٫٣٠٩  إجمالي المطلوبات

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

  
  القيمة الدفترية  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١

التدفقات النقدية 
  الــــــــــتعاقدية

  أقل مــــن 
  يوم ١٨٠

  يوم  ١٨٠
  إلــى سنة

  درهم  درهم  درهم  درهم  
          المطلوبات

  -   )٩١٫٨٠٠(  )٩١٫٨٠٠(  ٩١٫٨٠٠  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  -   )١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣(  )١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣(  ١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣  القروض المصرفية

  -   )١٣٤٫٧٤٤٫٣٣٤(  )١٣٤٫٧٤٤٫٣٣٤(  ١٣٤٫٧٤٤٫٣٣٤  خرىاألدائنة الذمم المين الدائنة وذمم التأ
   ------- - ---------   ------- - - - -- - ------   ------- -- ---- - -----   ---- - - - ---------  

  -   )٢٦٠٫٢٥٧٫٨٩٧(  )٢٦٠٫٢٥٧٫٨٩٧(  ٢٦٠٫٢٥٧٫٨٩٧  إجمالي المطلوبات
  ==========  ===========  ===========  =========  



 

 ٣٦ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
    

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  
  (تابع)  إدارة المخاطر  ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  

  (تابع)المخاطر المالية   ب) 
  

  مخاطر السوق  )٣
  

لتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل اة مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجفي تتمثل مخاطر السوق 
على  الشركةفي السوق. تعمل  المتداولةمتعلقة باألداة المالية بعينها أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األوراق المالية 

المستمرة للتطورات في أسواق األسهم والسندات  الحد من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خالل المراقبة
سوق األسهم والسندات،  في تغيراتالبمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على  الشركة بشكل فعالالمحلية. باإلضافة إلى ذلك، تقوم 

  ويشمل ذلك إجراء تحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر بها.
  

  أ) مخاطر العمالت 
  

تلك المخاطر مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ في ثل مخاطر العمالت تتم
  هي الدرهم اإلماراتي.  الشركةمن األدوات المالية بالعمالت األجنبية. إن العملة الرسمية 

  

الدرهم اإلماراتي، وبالتالي  عر صرف الدوالر األمريكي ثابت أمامأن س إال ،الدوالر األمريكيللمخاطر من عملة  الشركة تتعرض
  ترتيبات إعادة التأمين بالدوالر األمريكي.  تتم كافة ، حيثلمخاطر العمالت األجنبية محدود إلى ذلك المدى الشركةفإن تعرض 

  
  ب) مخاطر أسعار الفائدة

  
للتغيرات في  األداة المالية نتيجةالتدفقات النقدية المستقبلية من  لمالية أواألدوات ا مخاطر تقلب قيمةفي تتمثل مخاطر أسعار الفائدة 

  السوق. لدى أسعار الفائدة 
  

، تراوحت أسعار الفائدة على الودائع ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لمخاطر أسعار الفائدة يرتبط بودائعها لدى البنوك. كما في  الشركةإن تعرض 
  .سنوياً) ٪٣ .٢٥إلى  ٪٥.٢ :٢٠١٧(سنوياً  ٪٦.٣إلى  ٪٣الثابتة من 

  
نقطة أساس على مدى السنة مع بقاء كافة المتغيرات األخرى ثابتة، كان لينخفض صافي  ١٠٠في حالة انخفاض أسعار الفائدة بمقدار 

ة . وكذلك فإن الزيادمليون درهم) ٣٢.٢: ٢٠١٧(مليون درهم  ٢ .١١ بحوالي ٢٠١٨ديسمبر  ٣١أرباح المجموع للسنة المنتهية في 
  ؤدي إلى التأثير بنفس الدرجة على أرباح السنة ولكن في االتجاه العكسي.تل تنقطة أساس في أسعار الفائدة كان ١٠٠بمقدار 

  
   األسهم سعارأج) مخاطر  

  
ات الناتجة مخاطر تقلب القيمة العادلة ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار السوق (باستثناء التغيرفي  أسعار األسهمتتمثل مخاطر 

عن مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العمالت األجنبية)، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل متعلقة باألداة المالية بعينها أو مصدر 
  في السوق. المتداولةاألداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات المالية المماثلة 

  
  الموجودات والمطلوبات المالية التي قد تتقلب قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق. ب أسعار األسهملمخاطر  الشركةيرتبط تعرض 

  
إدارة تلك المخاطر من خالل وضع ومراقبة األهداف من  أسعار األسهمفيما يتعلق بمخاطر  الشركةتتطلب السياسة المتبعة من قبل 

لالستثمار في كل قطاع أو سوق. ال تختلف القيم العادلة االستثمارات والقيود المفروضة عليها ووضع خطط متنوعة وحدود 
  للموجودات المالية عن قيمها الدفترية. 

   



 

 ٣٧ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
    

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع)دات الموجوومطلوبات الإدارة   )٥
  

  (تابع)مالية المخاطر ال  ب) 
  

  (تابع) مخاطر السوق  )٣
  

  (تابع) األسهم سعارأج) مخاطر 
  

  الحساسيات
  

حسب نوع األعمال. يوضح  الشركةبيوضح الجدول المبين أدناه نتائج اختبار الحساسية لألرباح أو الخسائر وحقوق الملكية الخاصة 
  :الشركةعن تأثير التغيرات في هذه العوامل على استثمارات تحليل الحساسية تأثير التغيرات في عوامل مخاطر األسعار الناتجة 

  
  سعار األي ـــــــــــــــف ٪١٠النقص بنسبة   سعار األي ـــــــــــــف ٪١٠الزيادة بنسبة   

  األرباح أو الخسائر  
  اإليــــــــــرادات 
  األرباح أو الخسائر  الشاملة األخرى

  اإليــــــــــرادات 
  الشاملة األخرى

  درهم  درهم    درهم  درهم    
           ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  -  )٣٫٩٦٢٫٧٧٣(  -  ٣٫٩٦٢٫٧٧٣  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
          

           ٢٠١٧ديسمبر  ٣١
  -  )٥٫٣٥٠٫٠١٣(  -  ٥٫٣٥٠٫٠١٣  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  
  التشغيليةمخاطر ال  )٤

  

قد تنتج عن تعطل النظام أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في  مخاطر الخسارة التيفي ية تتمثل المخاطر التشغيل
أو قد يكون لها  الشركةحال عدم قدرة األنظمة الرقابية على أداء المهام المطلوبة، يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية ضرراً لسمعة 

  مالية. رةخسا ترتب عليهاقد يتبعات قانونية أو تنظيمية أو 
  

 محكمخالل وضع نظام رقابي  ولكن يمكنها إدارة تلك المخاطر منالقضاء على كافة المخاطر التشغيلية،  الشركةال يمكن أن تتوقع 
  ومراقبة ومواجهة المخاطر المحتملة.

  

والتحكم في الدخول على األنظمة وتحديد دليل تفصيلي للنظم واإلجراءات تتضمن كيفية الفصل الفعال بين المهام ب الشركةتحتفظ 
الصالحيات وإجراءات التسوية وتدريب الموظفين وإجراءات التقييم إلخ. تتم مراقبة مخاطر األعمال مثل التغيرات في بيئة األعمال 

  لتقديرية. ا الموازنةوإعداد  للشركةوالتغيرات التكنولوجية والتغيرات في مجال األعمال من خالل التخطيط االستراتيجي 
  

  استخدام التقديرات واألحكام   ٥
    

التقديرات تشتمل على قياس مخصصات عقود التأمين  فيالتي تنطوي على مصادر رئيسية لعدم اليقين  الشركةإن مجاالت أعمال   
   .قيم العقارات االستثماريةوتحديد 

    

  عقود التأمين  مطلوباتقياس 
  

 بيان ١٢تم في اإليضاح . الشركةالحتساب عقود التأمين لدى ل حول السياسة المحاسبية المزيد من التفاصي )أ(٣اإليضاح  يتضمن
  مطلوبات عقود التأمين.لاالفتراضات الرئيسية الموضوعة 

  

  تصنيف عقود التأمين
  

  . الشركةيتم تصنيف العقود كعقود تأمين عندما يتم بموجبها تحويل مخاطر التأمين الهامة من حامل عقد التأمين إلى 
  

بموجبها بوضع أحكام حول مستوى مخاطر التأمين التي تم تحويلها. يتم تقييم  الشركةهناك عدد من العقود التي تم بيعها والتي تقوم 
ملتزمة فيها بدفع  الشركةمستوى مخاطر التأمين من خالل األخذ باالعتبار إمكانية وجود سيناريوهات ذات طبيعة تجارية تكون 

المبالغ مستحقة الدفع فيما لو لم يكن قد وقع الحدث  تتجاوزالتي  التعويضات تلكفي مة. تتمثل هذه التعويضات تعويضات إضافية ها
القدرة على تحميل حامل العقد  فقدانالتعويضات وتكاليف التقييم وال تتضمن  التزاماتالمؤمن عليه. تتضمن هذه المبالغ اإلضافية 

  الخدمات المستقبلية.    مصروفات
  



 

 ٣٨ 

   ة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)شرك
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

  مخصص المطالبات قيد التسوية سواء تم اإلبالغ عنها أو لم يتم  
  

والناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود  عقوداليتطلب من اإلدارة وضع أحكام هامة عند تقدير المبالغ المستحقة إلى حاملي 
على افتراضات هامة حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وهامة من  بالضرورة التأمين. ترتكز هذه التقديرات

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

 التي تم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي للمطالباتالمتوقعة  النهائية التكلفةكل من وضع تقديرات ل يتعينبصورة محددة، 
جمالي التكلفة ات إليتم وضع تقدير المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي. للمطالباتالمتوقعة  النهائية التكلفةو

التقرير، وذلك باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات المتوقعة للتعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ 
  . ١٢ ضاحاإليتم عرضها في واالكتوارية استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامش انحراف عكسي، 

  
بتقدير  مطالبات التأمين عادةً  أحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة منفردة. يقوم خبير تسوية تتطلبيتم تقدير المطالبات التي 

 المتكبدة ومطالبات بمطالبات التعويضالممتلكات. تقوم اإلدارة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتها المتعلقة ب المتعلقة تعويضاتال
    لمتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها.ا التعويض

  
  اختبار كفاية المطلوبات

  
 الشركة تستخدمبيان مركز مالي، إجراء اختبارات كفاية المطلوبات من أجل ضمان كفاية مطلوبات عقود التأمين.  كل يتم بتاريخ

ات والمصروفات اإلدارية باإلضافة إلى وإدارة المطالبالمقدرة لتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ل الموضوعة تقديراتالأفضل 
 ضمن مباشرةً إيرادات االستثمار من الموجودات التي تغطي مثل تلك المطلوبات عند تقييم كفاية المطلوبات. يتم تحميل أي عجز 

 .األرباح أو الخسائر
 

  تقييم العقارات االستثمارية
  

وخبرة في  لمؤهالت المهنية المناسبةبا تتمتعمستقلة  خارجية تقييم شركةبل العادلة للعقارات االستثمارية من قالقيمة  تم تحديد
تقوم شركة  الخاضعة للتقييم.العقارات وفئة التي أبرمت مؤخراً في السوق بشأن عقارات مماثلة تقع في نفس موقع  معامالت التقييم

  بصورة سنوية. للشركةالتقييم المستقلة بتحديد القيمة العادلة لمحفظة العقارات االستثمارية 
  

  أسلوب التقييم والمدخالت الهامة غير الملحوظة
  

يوضح الجدول التالي أسلوب التقييم المستخدم في قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية باإلضافة إلى المدخالت الهامة غير 
  الملحوظة التي تم استخدامها.

  

  اراتها االستثمارية.القيمة العادلة لعق تقييمات قياس متوسط الشركةأخذت 
  

  
  أسلوب التقييم

  
  مدخالت هامة غير ملحوظة

العالقة بين المعطيات الرئيسية غير الملحوظة 
  وقياسات القيمة العادلة

      

  تزيد/ تنقص القيمة العادلة المقدرة في حال:    
  القيمة المتبقية) منهج ١
) منهج التقييم من خالل مقارنة ٢

  المبيعات

  لمتوقع إليجارات السوقمعدل الزيادة ا - 
معدل خصم يخضع للتعديل وفقاً    - 

  للمخاطر
  عقارات تملك حر - 
عقارات ال تخضع لتعهدات أو حقوق  - 

   والتزامات ألطراف أخرى
  صالحية قانونية ونظامية - 
  حالة العقار - 
  قيمة المبيعات للعقارات الخاضعة للمقارنة - 

  ق أعلىكان معدل الزيادة المتوقع إليجارات السو - 
كانت معدالت الخصم الخاضعة للتعديل وفقاً  - 

  للمخاطر أقل/ أعلى
  كان العقار ال يندرج ضمن فئة التملك الحر - 
  كان العقار يخضع ألي تعهدات وحقوق والتزامات - 
كان العقار يخضع ألية إشعارات/ أحكام قانونية  - 

  ذات تأثير سلبي
  كان العقار يشوبه أية عيوب/ أضرار - 
كان العقار يخضع للتقلبات في قيمة المبيعات  - 

  الخاصة بالعقارات المجاورة في المنطقة.
  

قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية قيد التطوير بصورة موثوقة، ولكن تتوقع الشركة إمكانية قياس القيمة  إذا لم يكن من الممكن
تاريخ الحتى التطوير باستخدام نموذج التكلفة  االستثمارية قيدتساب تلك العقارات العادلة للعقارات المنجزة بصورة موثوقة، فيتم اح

 ، أيهما يحدث أوالً. العقارات تطويرو تاريخ االنتهاء من أعمال أ بصورة موثوقة قياس القيمة العادلة الذي من الممكن فيه



 

 ٣٩ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة) 
  

  انات المالية (تابع)إيضاحات حول البي
  

  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥
  

  ٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من السياسة الُمطبقة 
  

  انخفاض قيمة األدوات المالية  
  

تقييم ما إذا كانت مخاطر االئتمان الخاصة باألصل المالي قد زادت بصورة كبيرة منذ االعتراف المبدئي ودمج المعلومات 
  قياس خسائر االئتمان المتوقعة.االستشرافية في 

  

  أن األصل المالي متعثر السداد عندما:  المجموعةعتبر ت
 

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

 يوماَ؛ ٩٠من  أن يكون األصل المالي مستحق منذ أكثر 
  

وعند تقدير خسائر االئتمان  ألداة مالية قد زادت بشكل ملحوظ منذ االعتراف المبدئي االئتمانعند تحديد ما إذا كانت مخاطر 
التحليل يتضمن ذلك  .دون تكلفة أو مجهود زائد والمتاحة باالعتبار المعلومات المعقولة والداعمة المالئمة الشركةأخذ ت، المتوقعة

  المعلومات االستشرافية.بما في ذلك  المعزز تقييم االئتمانيالو للمجموعةبناًء على الخبرة السابقة  ، وذلكلمعلوماتلوالنوعي  الكمي
  

  ٢٠١٨يناير  ١قبل السياسة الُمطبقة 
  

  انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة
  

تحديد ما إذا إن غير المحتمل تحصيل كامل المبلغ. ا يصبح من يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل فيما يتعلق بذمم التأمين المدينة عندم
تقييم الوضع االئتماني والسيولة لحاملي وثائق التأمين الشركة  منيتطلب  المدينة قد تعرضت النخفاض القيمةكانت ذمم التأمين 

 السنةاءات المفصلة التي تمت خالل وشركات التأمين وشركات إعادة التأمين، ومعدالت االسترداد السابقة، بما في ذلك االستقص
الشؤون القانونية. يتم االعتراف بالفروق بين المبالغ المقدر تحصيلها والقيمة الدفترية كمصروف ضمن قسم والمالحظات الواردة من 

غ المتوقعة ضمن األرباح أو الخسائر. سوف يتم االعتراف بأي فروق بين المبالغ الفعلية المحصلة في الفترات المستقبلية والمبال
  األرباح أو الخسائر في وقت التحصيل.

  

  تصنيفات وفئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ٦
  

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

  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  

  الموجودات المالية
الل ــالقيمة العادلة من خ

  الخسائراألرباح أو 
  فة ـــتكلـــال

  جمالياإل  طفأة ـــــالم
   ----------------- ------   ------ ------   ------ ------  
   درهم   مدره   درهم  
        

  االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة 
  ٣٩٫٦٢٧٫٧٢٩  -   ٣٩٫٦٢٧٫٧٢٩  من خالل األرباح أو الخسائر

  ١٣١٫٣٠٢٫٣١١  ١٣١٫٣٠٢٫٣١١  -   ذمم التأمين المدينة
  ٩٨٫٩٠٧٫٥١٢  ٩٨٫٩٠٧٫٥١٢  -   المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٢٠٫٧٠٦٫٠٧٩  ٢٠٫٧٠٦٫٠٧٩  -   الذمم المدينة األخرى
  ٥٩٥٫٩٩٤  ٥٩٥٫٩٩٤  -   ودائع الضمان

  ٢١٣٫٧٠٤٫٨٨١  ٢١٣٫٧٠٤٫٨٨١  -   النقد واألرصدة المصرفية
   -------- -- ---- -----   ------------ --- ------   -------- ---- ----------  
  ٥٠٤٫٨٤٤٫٥٠٦  ٤٦٥٫٢١٦٫٧٧٧  ٣٩٫٦٢٧٫٧٢٩  
  ==========  ============  ============  
        

  المطلوبات المالية
  

الل ــالعادلة من خ القيمة
  الخسائراألرباح أو 

  فة ـــتكلـــال
  جمالياإل  طفأة ـــــالم

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

  ٧٨٫٥٩٠  ٧٨٫٥٩٠  -   المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤  ١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤  -   القروض المصرفية

  ١٠٠٫٣٥٣٫٢٨٥  ١٠٠٫٣٥٣٫٢٨٥  -   لدائنة والذمم الدائنة األخرىذمم التأمين ا
  -----------   ----------- ---- ------   -------- --- ----------  
   -  ٢٠٨٫٥٠١٫٣٠٩  ٢٠٨٫٥٠١٫٣٠٩  
  ======  ============  ============  



 

 ٤٠ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  ابع)إيضاحات حول البيانات المالية (ت
  

  (تابع) تصنيفات وفئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية  ٦
  

 ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
 

  الموجودات المالية
  
  

الل ــالقيمة العادلة من خ
  الخسائراألرباح أو 

  
  فة ـــتكلـــال

  جمالياإل  طفأة ـــــالم
   ----------------  ----------   --------  
  درهم   درهم   درهم   

  ار في موجودات مالية بالقيمة العادلة االستثم
  ٥٣٫٥٠٠٫١٢٧  -   ٥٣٫٥٠٠٫١٢٧  من خالل األرباح أو الخسائر

  ١٣٤٫٠٦٦٫٨١٧  ١٣٤٫٠٦٦٫٨١٧  -   ذمم التأمين المدينة
  ١٠٤٫٠٧٤٫٨١٤  ١٠٤٫٠٧٤٫٨١٤  -   المستحق من أطراف ذات عالقة

  ١٧٫٤٢٧٫٦٥٨  ١٧٫٤٢٧٫٦٥٨  -   الذمم المدينة األخرى
  ٦٦٧٫٧٧٥  ٦٦٧٫٧٧٥  -   ودائع الضمان

  ٢٣٩٫٢٤٨٫٦٢٩  ٢٣٩٫٢٤٨٫٦٢٩  -   النقد واألرصدة المصرفية
   ---------------   ----------------   ----------------  
  ٥٤٨٫٩٨٥٫٨٢٠  ٤٩٥٫٤٨٥٫٦٩٣  ٥٣٫٥٠٠٫١٢٧  
  ========  =========  =========  

        

  المطلوبات المالية
  

  
  

الل ــالقيمة العادلة من خ
  الخسائراألرباح أو 

  
  فة ـــتكلـــال

  جمالياإل  طفأة ـــــالم
   ----------------  ----------   --------  
  درهم   درهم   درهم   
        

  ٩١٫٨٠٠  ٩١٫٨٠٠  -   المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣  ١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣  -   القروض المصرفية

  ١٣٤٫٧٤٤٫٣٣٤  ١٣٤٫٧٤٤٫٣٣٤  -   ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
   -----------   ----------------   ----------------  
   -  ٢٦٠٫٢٥٧٫٨٩٧  ٢٦٠٫٢٥٧٫٨٩٧  
  ======  =========  =========  

  القيمة العادلة لألدوات المالية   ٧
  

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

 التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

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

  . ستمرةم
  

من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  أساليب التقييم بحيث تستفيد 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 ليضعها 

  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
  

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

  

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

ر) أو بصورة التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعا ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 
غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق 
نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق تُعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون 

 ها جميع المدخالت الهامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.في
  

: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال ٣المستوى 
تقييم األداة. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم  ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير هام على

تقييمها بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة مطلوبة إلظهار 
  بين األدوات. الفروقات



 

 ٤١ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  ات المالية (تابع)إيضاحات حول البيان
 

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٧
  

  المطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات/  أ)
  

المتدرج للقيمة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في النظام  للموجوداتيوضح الجدول التالي تحليالً 
  .المركز الماليتصنيف قياسات القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بها في بيان  إطاره العادلة التي يتم في

          
  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ كما في

  درهم  درهم  درهم  درهم  
          الموجودات المالية

          

 –ر العادلة من خالل األرباح أو الخسائ القيمة
  ٣٩٫٦٢٧٫٧٢٩  -   ١٧٫٢٠٢٫٠٥١  ٢٢٫٤٢٥٫٦٧٨  الموجودات المالية

          

          الماليةغير الموجودات 
          

  ١٨٠٫٧٤٨٫٥٠٩  ١٨٠٫٧٤٨٫٥٠٩  -   -   العقارات االستثمارية
   ---- -- --- --- - -- -   --- - ----- ------   --- - --- ------- ---   ---- -------- -----  
  ٢٢٠٫٣٧٦٫٢٣٨  ١٨٠٫٧٤٨٫٥٠٩  ١٧٫٢٠٢٫٠٥١  ٢٢٫٤٢٥٫٦٧٨  
  =========  ========  ==========  ==========  
          

  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١ كما في
  درهم  درهم  درهم  درهم  

          الموجودات المالية
          

 –ر القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
  ٥٣٫٥٠٠٫١٢٧  -   ١٧٫٤٢٨٫٨٠٧  ٣٦٫٠٧١٫٣٢٠  جودات الماليةالمو

          
          الماليةغير الموجودات 

          

  ١٧٢٫٦٠٢٫٥٠٣  ١٧٢٫٦٠٢٫٥٠٣  -   -   العقارات االستثمارية
   ---- - --- -- - -- -   --- - ---- ------   ------ ------- ---   --- -------- -----  
  ٢٢٦٫١٠٢٫٦٣٠  ١٧٢٫٦٠٢٫٥٠٣  ١٧٫٤٢٨٫٨٠٧  ٣٦٫٠٧١٫٣٢٠  
  ========  ========  =========  =========  
  

في النظام المتدرج  ٣األرصدة االفتتاحية مع األرصدة الختامية لقياسات القيمة العادلة ضمن المستوى  مطابقةيوضح الجدول التالي 
  :للقيمة العادلة

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم  
      

  ١٧٥٫٤٧٢٫٣٨٨  ١٧٢٫٦٠٢٫٥٠٣  يناير ١الرصيد في 
  ٢٫٦٠٢٫٥٠٣  ١١٫٦٩٥٫٢٠٠  ل السنةاإلضافات خال

  -   )٣٫٥٤٩٫١٩٤(  )١١انخفاض القيمة العادلة لعقارات استثمارية (إيضاح 
  )٥٫٤٧٢٫٣٨٨(  -   استبعاد شركة تابعة 

   ---- -------- -----   ---- --- ---- -----  
  ١٧٢٫٦٠٢٫٥٠٣  ١٨٠٫٧٤٨٫٥٠٩  ديسمبر ٣١الرصيد في 

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



 

 ٤٢ 

   ة للتأمين (شركة مساهمة عامة)شركة الصقر الوطني
  

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

  األدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة   ب)
  

حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة  يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة ويحللها
  تصنيف قياسات القيمة العادلة. في إطاره يتم  الذيالعادلة 

          
  جمالياإل  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في كما 

   درهم   درهم   درهم   درهم  
          الموجودات المالية

          

  ١٣١٫٣٠٢٫٣١١  ١٣١٫٣٠٢٫٣١١  -   -   ذمم التأمين المدينة
  ٩٨٫٩٠٧٫٥١٢  ٩٨٫٩٠٧٫٥١٢  -   -   المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٢٠٫٧٠٦٫٠٧٩  ٢٠٫٧٠٦٫٠٧٩  -   -   الذمم المدينة األخرى
  ٥٩٥٫٩٩٤  ٥٩٥٫٩٩٤  -   -   ودائع الضمان

  ٢١٣٫٧٠٤٫٨٨١  ٢١٣٫٧٠٤٫٨٨١  -   -   األرصدة المصرفيةالنقد و
   -----------   -----------   ------- ------ ----   ------- ------ - ---  
   -   -  ٤٦٥٫٢١٦٫٧٧٧  ٤٦٥٫٢١٦٫٧٧٧  
  ======  ======  ==========  ==========  
          

          المطلوبات المالية
          

  ٧٨٫٥٩٠  ٧٨٫٥٩٠  -   -   المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤  ١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤  -   -   القروض المصرفية

  ١٠٠٫٣٥٣٫٢٨٥  ١٠٠٫٣٥٣٫٢٨٥  -   -   ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
   -----------   -----------   -----------------   -----------------  
   -   -  ٢٠٨٫٥٠١٫٣٠٩  ٢٠٨٫٥٠١٫٣٠٩  
  ======  ======  ==========  ==========  
  

          
  جمالياإل  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في كما 

  درهم   درهم   درهم   درهم   
          ةالموجودات المالي

          

  ١٣٤٫٠٦٦٫٨١٧  ١٣٤٫٠٦٦٫٨١٧  -   -   ذمم التأمين المدينة
  ١٠٤٫٠٧٤٫٨١٤  ١٠٤٫٠٧٤٫٨١٤  -   -   المستحق من أطراف ذات عالقة

  ١٧٫٤٢٧٫٦٥٨  ١٧٫٤٢٧٫٦٥٨  -   -   الذمم المدينة األخرى
  ٦٦٧٫٧٧٥  ٦٦٧٫٧٧٥  -   -   ودائع الضمان

  ٢٣٩٫٢٤٨٫٦٢٩  ٢٣٩٫٢٤٨٫٦٢٩  -   -   النقد واألرصدة المصرفية
   -- ---------   -----------   ----------------   ------- -- -------  
   -   -  ٤٩٥٫٤٨٥٫٦٩٣  ٤٩٥٫٤٨٥٫٦٩٣  
  ======  ======  =========  =========  
          

          المطلوبات المالية
          

  ٩١٫٨٠٠  ٩١٫٨٠٠  -   -   المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣  ١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣  -   -   القروض المصرفية

  ١٣٤٫٧٤٤٫٣٣٤  ١٣٤٫٧٤٤٫٣٣٤  -   -   تأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرىذمم ال
   -----------   -----------   ------- ---------   ---- --- ---------  
   -   -  ٢٦٠٫٢٥٧٫٨٩٧  ٢٦٠٫٢٥٧٫٨٩٧  
  ======  ======  =========  =========  
  



 

 ٤٣ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  يانات المالية (تابع)إيضاحات حول الب
  
  الممتلكات والمعدات  ٨
  

  مباني المكاتب  
  التجهيزات

  مكتبيةال
  ثاثاأل

  اإلجمالي  السيارات   والمعدات
  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  

            التكلفة
  ٢٣٫٢٨٦٫٦٩١  ١٫٠٤٢٫٥٧٢  ١٤٫٢٥٠٫٦٢٨  ٧٫٥٣٠٫٢١٦  ٤٦٣٫٢٧٥  ٢٠١٧يناير  ١في 

  ١٫٠٩٢٫٨٠٢  ٥٦٢٫٠٠٠  ٥٠٠٫٨٠٢  ٣٠٫٠٠٠  -   اإلضافات 
  )٣١٥٫٠٠٠(  )٣١٥٫٠٠٠(  -   -   -   االستبعاد

  )٦٫٢٠٦٫٧٤٦(  )٥٠٢٫٥٩٢(  )٥٫٢٤٠٫٨٧٩(  -   )٤٦٣٫٢٧٥(  استبعاد شركة تابعة 
   - ------------   ----- - - --- ----   ----- - - --- ----   ----- ----- --   - ------- ---- ----  

  ١٧٫٨٥٧٫٧٤٧  ٧٨٦٫٩٨٠  ٩٫٥١٠٫٥٥١  ٧٫٥٦٠٫٢١٦  -   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  =======  ========  ========  =======  =========  
            

  ١٧٫٨٥٧٫٧٤٧  ٧٨٦٫٩٨٠  ٩٫٥١٠٫٥٥١  ٧٫٥٦٠٫٢١٦  -   ٢٠١٨يناير  ١في 
  ٨٢٣٫٨١٥  -   ٦٤٢٫٦٦٣  ١٨١٫١٥٢  -   اإلضافات 

   - ----- ---   ----- - - --- ----   ----- - - ---- ----   --- - -- --- --   ------- ---- ----  
  ١٨٫٦٨١٫٥٦٢  ٧٨٦٫٩٨٠  ١٠٫١٥٣٫٢١٤  ٧٫٧٤١٫٣٦٨  -   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  =====  ========  ========  ======  ========  
            االستهالك 

  ١٥٫٦٢٦٫٥٨٢  ٩٣٨٫٠٣٨  ١١٫٥٠٩٫١٣٠  ٣٫١١٧٫٦٥٦  ٦١٫٧٥٨  ٢٠١٧يناير  ١في 
  ١٫٥٧٠٫١٤٠  ١١٠٫٨٦٦  ٦٥٦٫٥٥٤  ٧٩٥٫٧٧٧  ٦٫٩٤٣  لسنة  لالمحمل 

  )٣١٥٫٠٠٠(  )٣١٥٫٠٠٠(  -   -   -   عند االستبعادات
  )٥٫٥٩٩٫٠٩٠(  )٤٩٥٫٣٦١(  )٥٫٠٣٥٫٠٢٨(  -   )٦٨٫٧٠١(  تابعة استبعاد شركة

   - -----------   ----- - - --- ----   ------ ---- ----   ----- ----- --   ----- ------- ----  
  ١١٫٢٨٢٫٦٣٢  ٢٣٨٫٥٤٣  ٧٫١٣٠٫٦٥٦  ٣٫٩١٣٫٤٣٣  -   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 

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

  ١١٫٢٨٢٫٦٣٢  ٢٣٨٫٥٤٣  ٧٫١٣٠٫٦٥٦  ٣٫٩١٣٫٤٣٣  -   ٢٠١٨يناير  ١في 
  ١٫٤٦٩٫٨٢٤  ٧٦٫٩٠٦  ٥٩١٫٠٩٥  ٨٠١٫٨٢٣  -   لسنة  لالمحمل 

   - ------ -----   ----- - - --- ----   ---- -- ---- ----   ----- --- -- --   ----- ---- --- ----  
  ١٢٫٧٥٢٫٤٥٦  ٣١٥٫٤٤٩  ٧٫٧٢١٫٧٥١  ٤٫٧١٥٫٢٥٦  -   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 

  =======  ========  ========  =======  =========  
            القيم الدفترية

  ٦٫٥٧٥٫١١٥  ٥٤٨٫٤٣٧  ٢٫٣٧٩٫٨٩٥  ٣٫٦٤٦٫٧٨٣  -   ٢٠١٧ديسمبر  ٣١في 
  ======  ========  ========  ======  ========  

  ٥٫٩٢٩٫١٠٦  ٤٧١٫٥٣١  ٢٫٤٣١٫٤٦٣  ٣٫٠٢٦٫١١٢  -   ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  ======  ========  ========  ======  ========  
  

  



 

 ٤٤ 

   ر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)شركة الصق
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  االستثمار في شركات زميلة  ٩
  

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم 

      

  ١٦٫٧١٦  ١٦٫٧١٦  )١- ٩، اإلمارات العربية المتحدة (إيضاح جرين أير تكنولوجي ذ.م.م
  ١٥٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  )١- ٩بية المتحدة (إيضاح ، اإلمارات العرصقور الخليج للتجارة العامة ذ.م.م

  ١٦٥٫٥٧٩٫٦٧٧  ١٦٣٫٧٢٥٫٣٢٧  )٢- ٩شركة الصقر للتأمين التعاوني (إيضاح 
  ------ ------------   ------ --- -------  
 ١٦٥٫٧٤٦٫٣٩٣  ١٦٣٫٨٩٢٫٠٤٣  
 ==========  =========  

  

في دبي، اإلمارات العربية  تأسستة ذات مسؤولية محدودة ، شركذ.م.مير تكنولوجي آمن أسهم شركة جرين  ٪٥٠ الشركةتمتلك   ١- ٩
  . ٪٥٠المتحدة. تتقاسم الشركة األم والرئيس التنفيذي للشركة بالتساوي الحصة المتبقية البالغة 

  

في دبي، اإلمارات  تأسست، شركة ذات مسؤولية محدودة ذ.م.مشركة صقور الخليج للتجارة العامة من أسهم  ٪٥٠ الشركةتمتلك 
  .٪٥٠التجارة العامة. تمتلك الشركة األم الحصة المتبقية البالغة  هوالنشاط الرئيسي للشركة  إنعربية المتحدة. ال
  

 الشركةليس لدى خاضعتين لسيطرة الشركة األم.  همازميلتين، إال أنالشركتين هاتين المن أسهم  ٪٥٠ الشركةعلى الرغم من امتالك 
  .عليهماال تمارس أي سيطرة  الشركةلتالي، فإن وباحقوق تصويت في هاتين الشركتين 

  

من إجمالي الصقر للتأمين التعاوني ("الصقر التعاوني"). من أسهم شركة  ٪٢٦بنسبة  الشركة، احتفظت ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في   ٢- ٩
ة بيع وشراء أسهم تتعلق . عالوة على ذلك، أبرمت الشركة اتفاقيأخرىللمصلحة النفعية ألطراف  ٪٦من األسهم، تمتلك الشركة  ٪٢٦
 ٣١من األسهم في شركة الصقر للتأمين التعاوني حتى  ٪١٩من األسهم مع طرف آخر وعليه، قامت الشركة باحتساب فقط  ٪١بـ 

من األسهم التي كانت قد قامت ببيعها سابقاً. مما ترتب عليه زيادة  ٪١، قامت الشركة بإعادة شراء ٢٠١٦يناير  ١. في ٢٠١٥ديسمبر 
بإعادة  الشركة قامتممارسة تأثير هام على الصقر التعاوني. وعليه، ل الشركة نفوذ، مما منح ٪٢٠إلى  الشركةحصة ملكية في 

  تصنيف استثمارها في الصقر التعاوني كاستثمار في شركة زميلة.
  

  

 ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم  
      

  ١٧٣٫٤١٤٫٦٢٧  ١٦٥٫٥٧٩٫٦٧٧  يناير ١كما في 
  ١٫٩٦٥٫٠٥٠  ١٫٨٢٠٫٦٥٠  أرباح السنة من صافي الشركةحصة 

  )٩٫٨٠٠٫٠٠٠(  )٣٫٦٧٥٫٠٠٠(  توزيعات أرباح مستملة خالل السنة
   -----------------   ----------------  

  ١٦٥٫٥٧٩٫٦٧٧  ١٦٣٫٧٢٥٫٣٢٧  زميلة شركةاالستثمار في 
  ==========  =========  

  

  نسبة حصة الملكية
٢٠  ٪٢٠٪  
  ٢٠١٧ديسمبر  ٣١  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

  درهم  درهم  
      

  ١٫٠٧٨٫٤٤٦٫٥٩٠  ٩٥٤٫٤٥٤٫٢٦١  الموجودات
  )٦١٩٫٠٤٨٫٩٥٠(  )٥٠٤٫٣٢٨٫٣٦٦(  المطلوبات

  - --- ----------------  ---- ---------------  
  ٤٥٩٫٣٩٧٫٦٤٠  ٤٥٠٫١٢٥٫٨٩٥  صافي الموجودات

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

  ٩١٫٨٧٩٫٥٢٨  ٩٠٫٠٢٥٫١٧٨  ٪٢٠في صافي الموجودات بواقع  الشركةحصة 
  ٧٣٫٧٠٠٫١٤٩  ٧٣٫٧٠٠٫١٤٩  الشهرة التجارية وموجودات أخرى غير ملموسة عند االستحواذ

   -----------------   -----------------  
  ١٦٥٫٥٧٩٫٦٧٧  ١٦٣٫٧٢٥٫٣٢٧  االستثمار في شركة زميلة

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

  ١٩٦٫٨٣٨٫٧٤٢  ١٩٩٫٥٠٢٫٤٧٩  إيرادات السنة
  ==========  ==========  

  ٩٫٨٢٥٫٢٤٩  ٩٫١٠٣٫٢٥٤  أرباح السنةصافي 
  ==========  ========  

  ١٫٩٦٥٫٠٥٠  ١٫٨٢٠٫٦٥٠  ٪٢٠من أرباح السنة بواقع  الشركةحصة 
==========  ========  



 

 ٤٥ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر لموجودات الماليةفي ا االستثمار  ١٠
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   

      

  االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ٥٣٫٥٠٠٫١٢٧  ٣٩٫٦٢٧٫٧٢٩  )١- ١٠ح (إيضا أو الخسائر األرباح  
  =========  ========  
  

  :خالل السنة ت بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرفيما يلي الحركة في االستثمارا  ١- ١٠
 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   
      

  ٦١٫٥٣٤٫٨٣٢  ٥٣٫٥٠٠٫١٢٧  القيمة العادلة في بداية السنة
  )٧٫٣٣٤٫٤٣١(  )١٠٫٤٩٧٫٠٣٤(  خالل السنةستبعادات اال صافي

  )٦٦٫١٠١(  -   استبعاد شركة تابعة 
  )٦٣٤٫١٧٣(  )٣٫٣٧٥٫٣٦٤(  النقص في القيمة العادلة 

   -------- -- - -----   ---- ----------  
  ٥٣٫٥٠٠٫١٢٧  ٣٩٫٦٢٧٫٧٢٩  القيمة العادلة في نهاية السنة

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

) ُمقاسة بالقيمة العادلة من خالل األرباح ال شيء: ٢٠١٧أسهم (أي بشراء ، لم تقم الشركة ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في خالل ا
  ائر.أو الخس

  
تشتمل االستثمارات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على استثمار في صناديق لدى طرف ذي 

مليون  ٣٥.٨مع طرف ذي عالقة بقيمة  باإلضافة إلى استثمار في شركات مليون درهم) ٣.٣: ٢٠١٧(مليون درهم  ٣.٣عالقة بمبلغ 
  ).درهم مليون ٣٥.٨: ٢٠١٧درهم (

  
يتم إجراء كافة االستثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، باستثناء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 

  ، حيث يتم استثمارها في سندات مدرجة في الكويت واألردن.مليون درهم) ٣٣.٠: ٢٠١٧(مليون درهم  ١.٠بمبلغ 
  

  العقارات االستثمارية  ١١
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   
      

  ١٧٢٫٩٣٤٫٢٤١  ١٧٢٫٦٠٢٫٥٠٣  في بداية السنة
  ٢٫٦٠٢٫٥٠٣  ١١٫٦٩٥٫٢٠٠  خالل السنة اإلضافات 

  -   )٣٫٥٤٩٫١٩٤(  االنخفاض في القيمة العادلة
  )٢٫٩٣٤٫٢٤١(  -   استبعاد شركة تابعة

   -----------------   ----- -----------  
  ١٧٢٫٦٠٢٫٥٠٣  ١٨٠٫٧٤٨٫٥٠٩  في نهاية السنة

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

ولكن لم يتم البدء في أعمال  "برج ميدان" (عقار قيد التطويرأحدهما  ،عقارين استثماريين الشركة، لدى ٢٠١٨ ديسمبر ٣١كما في 
ملكية هذا  من ٪١٠نسبة  الشركةتمتلك ، وهو عقار كائن في دبي ويخضع لسيطرة شركة جيجيكو للتطوير العقاري ذ.م.م، و)اإلنشاء
الشركة بتقييم القيمة العادلة قامت مليون درهم).  ٨٠: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١( مليون درهم ٧٦ .٤٥تبلغ القيمة الدفترية للعقار  العقار.

  .عن قيمتها الدفترية بشكل جوهري للعقار االستثماريتختلف القيمة العادلة  الو، ٢٠١٨ ديسمبر ٣١كما في  للعقار االستثماري
  

مليون  ٩٢ .٦ :٢٠١٧ديسمبر  ٣١مليون درهم ( ١٠٤ .٣، دبي، وتبلغ قيمته الدفترية ١في البرشاء  قيد التطوير عقار الشركةكما لدى 
 تقومترى إدارة الشركة بأنه من الصعب تقييم القيمة العادلة لعقار قيد التطوير حيث   ترتبط اإلضافات خالل السنة بهذا العقار. درهم).

عالوةً . في السوق مؤخراً  امهابرالتي تم إمعامالت السابقة الباستخدام القيمة العادلة لقطعة األرض على أساس  شركات التقييم عادةً 
تقوم الشركة بقيد العقارات قيد التطوير  من الممكن أن ،٤٠ رقم الدولي يمعيار المحاسبالعلى النحو المسموح به بموجب على ذلك، و

 التطوير.أعمال نتهاء من بالتكلفة لحين اال
  

  



 

 ٤٦ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١٢
  

ياطي المخاطر غير واحت المطالبات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنهافيما يلي الحركة في احتياطي المطالبات قيد التسوية واحتياطي 
  المنتهية واحتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة:

  

  ٢٠١٨  
   ------------------------------------------------------------------------------------------------  

  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي   
  درهم  درهم  درهم  
        

  ٥٢٫٣٨٠٫٩٨٠  )١٥٩٫٢٣٠٫٠٠٠(  ٢١١٫٦١٠٫٩٨٠  اإلجمالي في بداية السنة
  )١٥٨٫١٥٠٫٢١٤(  ١٣٦٫٨٣٠٫٧١٦  )٢٩٤٫٩٨٠٫٩٣٠(  تسويتها خالل السنة تمطالبات تم

  ١٦٦٫٥٠٥٫١٧٩  )٣٩٫٧٣١٫٩٢٦(  ٢٠٦٫٢٣٧٫١٠٥  المخصص المرصود خالل السنة
   ------------- - ---  ------------------ ---------- ------ 

  ٦٠٫٧٣٥٫٩٤٥  )٦٢٫١٣١٫٢١٠(  ١٢٢٫٨٦٧٫١٥٥  ديسمبر  ٣١في 
  ========== =========== ========= 
        

  ٢٠١٧  
  ------------------------------------------------------------------------------------------------  

  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي   
  درهم  درهم  درهم  
        

  ٧٢٫٦٢٨٫٦٢٠  )١٦٠٫٢٥٥٫٣٩٨(  ٢٣٢٫٨٨٤٫٠١٨  اإلجمالي في بداية السنة
  )٢١٢٫٧١٩٫٤٠٣(  ١٢٧٫٦٥٣٫٦٥٦  )٣٤٠٫٣٧٣٫٠٥٩(  مطالبات تمت تسويتها خالل السنة
  ٢٠٠٫٥٧١٫٧٧٨  )١٣٧٫٣٥٧٫٢٦٣(  ٣٣٧٫٩٢٩٫٠٤١  المخصص المرصود خالل السنة

   -----------------  ------------------  ---------------- 
  ٦٠٫٤٨٠٫٩٩٥  )١٦٩٫٩٥٩٫٠٠٥(  ٢٣٠٫٤٤٠٫٠٠٠  

  )٨٫١٠٠٫٠١٥(  ١٠٫٧٢٩٫٠٠٥  )١٨٫٨٢٩٫٠٢٠(  استبعاد شركة تابعة 
   ------------------  -------------------  ---------------- 

  ٥٢٫٣٨٠٫٩٨٠  )١٥٩٫٢٣٠٫٠٠٠(  ٢١١٫٦١٠٫٩٨٠  ديسمبر  ٣١في 
  ========== =========== ========= 

  
        الحركة في احتياطي األقساط غير المكتسبة

  ٢٠١٨  
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي   
  درهم  درهم  درهم  
        

  ١١٤٫٢٥٤٫٠٠٠  )٥٤٫٢٦٦٫٠٠٠(  ١٦٨٫٥٢٠٫٠٠٠  اإلجمالي في بداية السنة
  ١١٩٫٥١٣٫٠٠٠  )٥٢٫٨٩٦٫٠٠٠(  ١٧٢٫٤٠٩٫٠٠٠  المخصص المرصود خالل السنة

  )١١٤٫٢٥٤٫٠٠٠(  ٥٤٫٢٦٦٫٠٠٠  )١٦٨٫٥٢٠٫٠٠٠(  خالل السنة المعكوسالمخصص 
   --- ------ -- -------  -----------------  ------ ------------ 

  ١١٩٫٥١٣٫٠٠٠  )٥٢٫٨٩٦٫٠٠٠(  ١٧٢٫٤٠٩٫٠٠٠  ديسمبر  ٣١في 
  ========== ========== ========== 
        
  ٢٠١٧  
  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي   
  درهم  درهم  درهم  
        

  ١٢٣٫٣٥٧٫٧٩٩  )٤٧٫٣١٥٫٦٣٨(  ١٧٠٫٦٧٣٫٤٣٧  اإلجمالي في بداية السنة
  ١٣٢٫٧٥٨٫٦٣٩  )٥٤٫٨٢١٫٦٥٩(  ١٨٧٫٥٨٠٫٢٩٨  المخصص المرصود خالل السنة
  )١٢٣٫٣٥٧٫٧٩٩(  ٤٧٫٣١٥٫٦٣٨  )١٧٠٫٦٧٣٫٤٣٧(  المخصص المعكوس خالل السنة

   ------------------  -----------------  ------------------ 
  ١٣٢٫٧٥٨٫٦٣٩  )٥٤٫٨٢١٫٦٥٩(  ١٨٧٫٥٨٠٫٢٩٨  

  )١٨٫٥٠٤٫٦٣٩(  ٥٥٥٫٦٥٩  )١٩٫٠٦٠٫٢٩٨(  بعة استبعاد شركة تا
   ------------------  ------------------  ------------------ 

  ١١٤٫٢٥٤٫٠٠٠  )٥٤٫٢٦٦٫٠٠٠(  ١٦٨٫٥٢٠٫٠٠٠  ديسمبر  ٣١في 
  ========== ========== ========== 



 

 ٤٧ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  لمالية (تابع)إيضاحات حول البيانات ا
  

  (تابع)  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١٢
 

  االفتراضات والحساسيات  
  

  اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات 
  

قديرات إن الهدف من اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخاصة باحتساب احتياطي المطالبات قيد التسوية هو التوصل إلى ت  
 باإلضافة إلىداخلية مصادر للمبالغ المحتملة أو المتوقع دفعها. إن مصادر البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر  موضوعية

معلومات أخرى يتم  أو أي الملحوظةدراسات تفصيلية يتم إجراؤها سنوياً. تتم مراجعة االفتراضات لضمان توافقها مع ممارسات السوق 
  نشرها. 

  

بشكل  المبالغ المحتمل دفعها نتيجة لمطالبة معينة والتكلفة النهائية للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها توقعإن طبيعة األعمال تجعل من الصعب   
. يتم تقييم كل مطالبة تم اإلبالغ عنها بطريقة مستقلة على أساس كل قضية على حدة مع األخذ بعين االعتبار ظروف المطالبة مؤكد

واألدلة التاريخية لحجم المطالبات المماثلة. تتم بصورة منتظمة مراجعة تقديرات  خبراء تسوية مطالبات التأمينمعلومات المتاحة من وال
  معلومات جديدة.  لقضايا ويتم تحديثها عند ورود أيا

  

تختلف نتيجة للتطورات الالحقة أو في حال  ترتكز المخصصات على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. إال أن االلتزامات النهائية قد  
  حدوث أية كوارث. إن تأثير العديد من البنود التي تؤثر على التكاليف النهائية للخسائر يصعب تقديرها.  

  

ً لطبيعة األعمال وذلك نظراً لالختالفات في عقود التأمين المعنية ومدى تعقيد المطالبة   وحجم  تختلف درجة صعوبة تقدير المخصص وفقا
  المطالبات والصعوبة الفردية للمطالبات وتحديد تاريخ حدوث المطالبة واإلبالغ عن التأخيرات. 

  

إن الطريقة المتبعة من قبل الشركة تقدير مخصصات الحوادث التي وقعت ولم يتم اإلبالغ عنها تأخذ في االعتبار البيانات التاريخية   
تقييم المبالغ المتوقعة الستردادات إعادة التأمين. يتم وضع تقديرات  بغرضالتأمين وذلك  والتقديرات الماضية وتفاصيل برنامج إعادة

باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع  إلجمالي التكلفة المتوقعة للتعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير
  .ريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن هامش انحراف عكسيالمطالبات االكتوارية استناداً إلى البيانات التج

  

 السنوات التيمعدالت الخسارة المتوقعة ألقرب  فيعلى قياس مخصصات عقود التأمين  التأثير األكبراالفتراضات التي يكون لها  تتمثل  
  وقعت فيها الحوادث. 

  

على دقة عملية التقدير المتبعة من قبل الشركة. ترى الشركة أن االلتزامات المتنوعة يعتبر مؤشر  إن تحليل الحساسية حول االفتراضات  
لتي الخاصة بالمطالبات المقررة في بيان المركز المالي كافية، إال أنها تعترف بأن عملية التقدير ترتكز على بعض المتغيرات واالفتراضات ا

 قد تختلف عند تسوية المطالبات بصورة نهائية.
  

  طالباتجدول تطور الم
    سنة التأمين  
  اإلجمالي  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٥  

  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  اإلجمالي
            تقدير صافي تكاليف المطالبات المتكبدة

  -  ٢٠٥٫٢٨٧٫٤٤٥  ٢٧٩٫٤٣١٫١٢٧  ٢٧٣٫٣٧٢٫٥٨٣  ٢٥٧٫٠٥٣٫٦٤٧  في نهاية سنة التأمين -
  -  -  ٢٤٦٫٠٧٤٫٠٢١  ٣١٥٫٣٢٣٫٣٣٧  ٣٠٤٫٣٩٥٫٤٧٢  بعد سنة واحدة -
  -  -  -  ٣٢٦٫٤١٠٫٦٤١  ٣١٢٫٧٠١٫٤٧١  بعد سنتين -
  -  -  -  -  ٣١٨٫٣١٠٫٧٨٠  بعد ثالث سنوات -
   -----------------  ----------------- ----------------- ---------------- ------------------- 

  ١٫٠٩٦٫٠٨٢٫٨٨٧  ٢٠٥٫٢٨٧٫٤٤٥  ٢٤٦٫٠٧٤٫٠٢١  ٣٢٦٫٤١٠٫٦٤١  ٣١٨٫٣١٠٫٧٨٠  التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة
  )١٫٠٢٦٫٥٦١٫٠٦٨(  )١٥١٫٩٥٢٫٧٤٤(  )٢٣٨٫٢٣٧٫٧٨٧(  )٣١٨٫٥٣٠٫٠١٤(  )٣١٧٫٨٤٠٫٥٢٣(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

  ------------ -----  -----------------  -----------------  ----------------- ---------- --------- 
  ٦٩٫٥٢١٫٨١٩  ٥٣٫٣٣٤٫٧٠١  ٧٫٨٣٦٫٢٣٤ ٧٫٨٨٠٫٦٢٧  ٤٧٠٫٢٥٧  االلتزامات المعترف بها

  -----------------  ------ ---------- ---------- ------- ---------------- ---------------- 
  ٩١٨٫٣٣٦          وما قبلها ٢٠١٤بسنة االلتزام الخاص 

          -----------------  
  ٧٠٫٤٤٠٫١٥٥          إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان المركز المالي 

          ==========  
            صافي

            تقدير صافي تكاليف المطالبات المتكبدة
  -  ١٢٥٫٣١٣٫٨٩٧  ١٣٠٫٨١٠٫٥٠٢  ١٧١٫١٥٠٫٧٧٦  ١٨٥٫٩٧١٫٨٩٠  في نهاية سنة التأمين -
  -  -  ١٤٧٫٠٣٢٫٠٥٩  ٢٠٧٫٤٢٣٫٦٧٥  ٢٣٨٫٤٨٣٫٢١٦  بعد سنة واحدة -
  -  -  -  ٢١٤٫٠٧٢٫٣٥٠  ٢٤٤٫٣٣٠٫٦٥٥  بعد سنتين -
  -  -  -  -  ٢٤٧٫٨١١٫٦٩٧  ثالث سنواتبعد  -
  ----------------- ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 

  ٧٣٤٫٢٣٠٫٠٠٣  ١٢٥٫٣١٣٫٨٩٧  ١٤٧٫٠٣٢٫٠٥٩  ٢١٤٫٠٧٢٫٣٥٠  ٢٤٧٫٨١١٫٦٩٧  التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة
  )٧٠٥٫٣٨٢٫٤٧٥(  )١٠٤٫١٨٥٫٤٧٤(  )١٤٢٫٤٦٠٫٥٩٥(  )٢١٠٫٣٤٥٫٠٠٦(  )٢٤٨٫٣٩١٫٤٠٠(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

  ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- ----------------- 
  ٢٨٫٨٤٧٫٥٢٨  ٢١٫١٢٨٫٤٢٣  ٤٫٥٧١٫٤٦٤ ٣٫٧٢٧٫٣٤٤ )٥٧٩٫٧٠٣(  االلتزامات المعترف بها

  ----------------  ---------------- ---------------- ---------------- ---------------- 
  )٤٫٩٧٧٫٥٨٣(          وما قبلها ٢٠١٣بسنة االلتزام الخاص 

          ----------------  
  ٢٣٫٨٦٩٫٩٤٥          إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان المركز المالي 

          =========  



 

 ٤٨ 

   امة)شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة ع
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  التأمين المدينة ذمم  ١٣
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   
      

  ٢٣٫٢٥٩٫٧١٧  ٢٤٫٦٩٦٫٩١٠  المستحق من حاملي وثائق التأمين
  ٦٦٫٩٠٢٫٤٥٠  ٥٨٫٧٦٠٫٩٨٦  المستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين

  ٤٥٫٥٨٠٫١١١  ٥٨٫٩٢١٫٠٥١  وسطاءالوكالء والالمستحق من 
  ١٥٫٥٠٤٫٢٣٥  ١٢٫٧٤٧٫٩٦٦  المستحق من الجراجات

   -----------------   ----------------  
  ١٥١٫٢٤٦٫٥١٣  ١٥٥٫١٢٦٫٩١٣  

  )١٧٫١٧٩٫٦٩٦(  )٢٣٫٨٢٤٫٦٠٢(  )١- ١٣مخصص للذمم المدينة (إيضاح  / خسائر االئتمان المتوقعة
   -----------------   ----------------  
  ١٣٤٫٠٦٦٫٨١٧  ١٣١٫٣٠٢٫٣١١  
  ==========  =========  

  

  الذمم المدينة مقابل / مخصص  خسائر االئتمان المتوقعة  ١- ١٣
  

   الذمم المدينة مقابل مخصص / خسائر االئتمان المتوقعةالحركة في   
   

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   
      

  ٢٧٫٩٨٨٫٢٨٤  ١٧٫١٧٩٫٦٩٦  الرصيد في بداية السنة
  -   ١٠٫١٩٤٫١٠٠  من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ٩تأثير تطبيق المعيار رقم 

  ٢٦١٫٠٠٠  )٣٫٥٤٩٫١٩٤(  خالل السنةمخصص )/ عكس(
  )١١٫٠٦٩٫٥٨٨(  -   استبعاد شركة تابعة 

  ------- -- -------   -----------------  
  ١٧٫١٧٩٫٦٩٦  ٢٣٫٨٢٤٫٦٠٢  الرصيد في نهاية السنة

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

ً الذمم المد  ١٤   ينة األخرى والمصروفات المدفوعة مقدما
  

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   
      

  ٢٫٩٩٧٫٢٠٢  ٢٫٦٣٨٫٦٢٤  إيرادات الفوائد المستحقة
  ٤٤١٫٧٤٢  ٣١٠٫٧٨٩  سلفيات الموظفين

  ١٣٫٩٨٨٫٧١٤  ١٨٫٠٩٤٫٩٧٢  الذمم المدينة األخرى
 ً   ٧٠٥٫٥٤٢  ٥٦٩٫٨١٦  المصروفات المدفوعة مقدما

  -   )٣٣٨٫٣٠٦(  ن المتوقعةناقصاً: خسائر االئتما
   ----------------  ------- --------  
  ١٨٫١٣٣٫٢٠٠  ٢١٫٢٧٥٫٨٩٥  
  =========  ========  

  
  النقد واألرصدة المصرفية  ١٥

  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم    
        

  ٥٥٥٫٦٥٨  ٢٥٨٫٠٩١    النقد في الصندوق
        األرصدة المصرفية:

  ٦٫٦١٤٫٦٨١  ٢٫٠٣٠٫٨٧١    حسابات جارية
  ٢٣٢٫٠٧٨٫٢٩٠  ٢١١٫٤٤٩٫٩٠٠    ودائع ثابتة

  -   )٣٣٫٩٨١(    ناقصاً: خسائر االئتمان المتوقعة
    ------------------   -----------------  

    ٢٣٩٫٢٤٨٫٦٢٩  ٢١٣٫٧٠٤٫٨٨١  
    ==========  ==========  



 

 ٤٩ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  بع)إيضاحات حول البيانات المالية (تا
  

  (تابع)النقد واألرصدة المصرفية   ١٥
  

مودعة باسم  مليون درهم) ٣.١٠: ٢٠١٧(مليون درهم  ٣.١٠، تتضمن الودائع الثابتة لدى البنوك مبلغ ٢٠١٨ ديسمبر ٣١كما في 
) لسنة ٦االتحادي رقم (وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لمتطلبات القانون بناًء على طلب وذلك  الشركة
  بشأن هيئة التأمين. ٢٠٠٧

  

  .للشركةتسهيالت ائتمانية مصرفية ممنوحة مقابل  مليون درهم) ٥.١٧٧: ٢٠١٧(مليون درهم  ٦.١٨٣مبلغ بتم رهن ودائع ثابتة 
  

فائدة معدالت تخضع لداع، وعلى فترات استحقاق مختلفة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اإليكافة الودائع الثابتة لدى البنوك  تنطوي
  سنوياً). ٪٢٥.٣ إلى ٪٥.٢: ٢٠١٧ديسمبر  ٣١سنوياً ( ٪٦.٣ إلى ٪٣ تتراوح من

  

  : على النحو التالي، تم تحليل النقد وما يعادله ةالنقدي اتألغراض التدفق
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم    
        

  ٢٣٩٫٢٤٨٫٦٢٩  ٢١٣٫٧٠٤٫٨٨١    والنقد األرصدة المصرفية
  )١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣(  )١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤(    مصرفيةالقروض ال

     ---------------- - -   ----------------- -  
  ١١٣٫٨٢٦٫٨٦٦ ١٠٥٫٦٣٥٫٤٤٧    النقد وما يعادله

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

  رأس المال  ١٦
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم    

        ر والمدفوع بالكامل:دالمص
  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  احدسهم بقيمة واحد درهم للسهم الو ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

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

  االحتياطي القانوني  ١٧
  

يتعين تحويل  ،، والنظام األساسي للشركة)"القانون"( ٢٠١٥لسنة  )٢(اإلمارات العربية المتحدة رقم للقانون الشركات التجارية لدولة وفقاً   
يصبح هذا االحتياطي مساوياً  للشركة اتخاذ قرار بإيقاف هذه التحويالت عندماأرباح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز من  ٪١٠

  القانون. اينص عليهالحاالت التي إن هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع، باستثناء  .المدفوعمن رأسمال  ٪٥٠لـ
  

  االحتياطي العام  ١٨
  

وفقاً لتوصيات مجلس اإلدارة، ويتم اعتمادها من قبل المساهمين في  تم إنشاء االحتياطي العام من خالل إجراء تحويالت من أرباح السنة  
  الجمعية العمومية السنوية. يجوز توزيع هذا االحتياطي بناًء على توصيات مجلس اإلدارة المعتمدة بقرار المساهمين.

  
مليون  ١٠٠تحويل مبلغ  ٢٠١٨أبريل  ٢٥الشركة في اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي عقد بتاريخ  لسنة، اعتمد مساهموخالل ا  

  درهم من االحتياطي العام إلى األرباح المحتجزة.
  

  مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  ١٩
  

   فيما يلي الحركات في صافي االلتزام:  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   
      

  ١٤٫٣٢٨٫٥٢٦  ١٤٫٢٩٤٫٥٣٣  يناير ١في 
  ١٫٢٥٨٫١٧٣  ١٫١٠٣٫٥٢٠  للسنةالمحمل 

  )١٫٢٩٢٫١٦٦(  )٩١٥٫٨٦٥(  مبالغ المدفوعة خالل السنةال
   ------- --- - - - ---   ------- --- - -- ---  

  ١٤٫٢٩٤٫٥٣٣  ١٤٫٤٨٢٫١٨٨  ديسمبر  ٣١في 
  =========  =========  

  



 

 ٥٠ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  القروض المصرفية  ٢٠
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   
      

  ١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣  ١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤  السحوبات المصرفية على المكشوف
  ==========  =========  

  

 ٪٦٥.٣لدى الشركة تسهيالت مصرفية في شكل سحوبات مصرفية على المكشوف تستحق عند الطلب وتخضع لمعدالت فائدة تتراوح من 
مليون درهم  ٦.١٨٣يتم ضمان هذه التسهيالت بموجب رهن على ودائع ثابتة بمبلغ . )٪٢٥.٤إلى  ٪٠٥.٣: ٢٠١٧(سنوياً  ٪١٥.٤إلى 

مليون درهم  ٥.١٦٧. إن سقف السحب المصرفي على المكشوف المقدم بموجب هذه التسهيالت يصل إلى مليون درهم) ٥.١٧٧: ٢٠١٧(
  .مليون درهم) ٥.٢١٢: ٢٠١٧(
  

  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى  ٢١
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   
      

  ٥٩٫٣١٦٫١٩٠  ٥٣٫٤٧٧٫٩٣٥  إعادة التأمينشركات المستحق إلى شركات التأمين و
      

      الذمم الدائنة األخرى:
  ٦٥٫٤٦٨٫٧٠٤  ٣٠٫٦٦٨٫٣٩١  عمالء التأمين ل الدائنة ذممال

  ٤٫١٦٩٫١١١  ٤٫٨٥٢٫٦٨٤  المصروفات المستحقة والمخصصات
  -   ٢٫٠٥٣٫١٩٣  قة الدفعضريبة القيمة المضافة مستح

  ٥٫٧٩٠٫٣٢٩  ٩٫٣٠١٫٠٨٢  أخرى
   ------ - -- -- - - ----   ------ - -- -- - - ----  
  ١٣٤٫٧٤٤٫٣٣٤  ١٠٠٫٣٥٣٫٢٨٥  

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

  صافي –خسائر االستثمار   ٢٢
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   
  موحدة    
      

  )١٩٠٫٤٠٤(  ٧٦٩٫١٦٦  من بيع أوراق مالية استثماريةاألرباح/ (الخسائر)  صافي
  ٧٫٨٥٩٫٩٢٨  ٦٫٣٩٠٫١٦٨  إيرادات الفوائد

  ١٫٤٨٠٫٧٥٩  ١٫٦٧٠٫٤٥٥  إيرادات توزيعات األرباح
  الخسائر من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

  )٦٣٤٫١٧٣(  )٣٫٣٧٥٫٣٦٤(  )١- ١٠األرباح أو الخسائر (إيضاح    
  -   )٣٫٥٤٩٫١٩٤(  )١١يضاح انخفاض القيمة العادلة لعقارات استثمارية (إ

  ٢٧٣٫٧٩٤  ٢٣٫١١١  أخرى إيرادات
  )٦٫٣١٩٫٧١٤(  )٤٫٧٤٦٫٨٤٣(  تكاليف التمويل

  )١٤٫٨٧٧٫٠٩١(  )١٤٫٥٢١٫٠٥٥(  المصروفات العمومية واإلدارية غير المخصصة
   ---- - ---- -- - - --- -   ---- - ---- - - - --- -  
  )١٢٫٤٠٦٫٩٠١(  )١٧٫٣٣٩٫٥٥٦(  

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

    

مليون درهم  ٣٦٧.٠مل المصروفات العمومية واإلدارية غير المخصصة على المساهمات المجتمعية المقدمة من الشركة والبالغة تشت  
  مليون درهم). ٣٦٧.٠: ٢٠١٧(



 

 ٥١ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  المصروفات العمومية واإلدارية   ٢٣
  

تم احتساب أرباح السنة بعد تحميل المصروفات التالية المدرجة ضمن المصروفات العمومية واإلدارية والمصروفات العمومية واإلدارية   
  غير المخصصة. 

  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   

    
  موحدة

  

  ٣٣٫٧٤٥٫٩١٩  ٣٠٫٨٣٦٫٠٩٤  تكاليف الموظفين
  ١٫٥٧٠٫١٤٠  ١٫٤٦٩٫٨٢٤  )٨االستهالك للممتلكات والمعدات (اإليضاح 

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

  السهمربحية   ٢٤
  

في عدد األسهم القائمة المرجح لمتوسط العلى لمساهمين لالمنسوبة  السهم األساسية عن طريق تقسيم أرباح السنة يتم احتساب ربحية  
  تاريخ التقرير. 

  
  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم   درهم   

    

  موحدة
  

  ٢٠٫٣٦٩٫٣٠٢  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣  (درهم) ي أسهم الشركة األمالسنة المنسوبة إلى حاملأرباح 
  ==========  =========  

  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم
  ==========  =========  

  ٠٩.٠  ٠٩.٠  (درهم)ربحية السهم 
  ====  ===  

  
    على ربحية السهم األساسية.للتخفيض  ال يوجد تأثير  

  
  األطراف ذات العالقة المعامالت مع  ٢٥

  

 ٢٤في المعيار المحاسبي الدولي رقم  الواردالعالقة  وذ الطرفبإبرام معامالت مع شركات ومنشآت تقع ضمن تعريف  الشركةتقوم   
أو إدارة وسيطرة  "إفصاحات األطراف ذات عالقة". تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات والمنشآت التي تخضع لملكية مشتركة و/

والمنشآت التي تخضع المقربين وأفراد عائالتهم  الشركةوالمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى  ،مشتركة
أن الشروط الخاصة  الشركةمشتركة أو التي يمكن لهؤالء األطراف ممارسة تأثير هام عليها. ترى إدارة  تهم بصورةلسيطرتهم أو لسيطر

  الشروط التي يمكن الحصول عليها من أطراف أخرى. نع جوهريتختلف بشكل  بهذه المعامالت ال
  

  فيما يلي المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير:  
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم    

        المستحق من أطراف ذات عالقةالمدرجة ضمن 
  ١٠٦٫٩٦٦٫٥٩٦  ١٠٨٫٣٤٤٫٦٩٢    المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٣٫٤٦٠٫٧١٨  ٣٫٢٦٧٫٨٢٠    المستحق من المساهمين
  )٦٫٣٥٢٫٥٠٠(  )١٢٫٧٠٥٫٠٠٠(    )٢٥ .١(اإليضاح الدين المشكوك في تحصيله  خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصص

     --- - ------ - ---- -   --- - ------ - ------  
    ١٠٤٫٠٧٤٫٨١٤  ٩٨٫٩٠٧٫٥١٢  
    =========  ==========  

  ٩١٫٨٠٠  ٧٨٫٥٩٠    قةالمستحق إلى أطراف ذات عال
    =====  =====  

  
        المدرجة ضمن مطلوبات عقود التأمين 

  ٨٢٨٫٥٧٧  ١٫٦٧٩٫٨٥٧    إجمالي المطالبات قيد التسوية
    =======  ======  

    

 



 

 ٥٢ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  العالقةالمعامالت مع األطراف ذات   ٢٥
  

  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خسائر االئتمان المتوقعة/  ١- ٢٥
  

  .الحركة في خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها  
  

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم    
        

  -   )٦٫٣٥٢٫٥٠٠(    الرصيد في بداية السنة
  )٦٫٣٥٢٫٥٠٠(  )٦٫٣٥٢٫٥٠٠(    المخصص خالل السنة

     - ----------------   ----------------  
  )٦٫٣٥٢٫٥٠٠(  )١٢٫٧٠٥٫٠٠٠(    الرصيد في نهاية السنة

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

  أو استالم أي ضمانات. تقديملضمان وسيتم سدادها نقداً. لم يتم  المستحقةالمبالغ هذه ال تخضع   
    
  طراف ذات العالقة:بإبرام المعامالت التالية مع األ السنةخالل  الشركةقامت   

   
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم    
  موحدة      

  
  ١١٫٣٢٤٫٠٣٧  ٦٫٥٠٣٫١٩٣    إجمالي األقساط

  ٣٫٤٤٧٫٧٠٧  ١٫٩٥٤٫٥٣٢    المطالبات المدفوعة
    ========  =======  

  
        تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم    
  موحدة      

  
  ٧٫٧٣٩٫٠٩٥  ٦٫١٤١٫٨٨١    رواتب وامتيازات 

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



 

 ٥٣ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

   اتالمعلومات حول القطاع  ٢٦
    
    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
   

  المعلومات الخاصة بقطاعاتها الرئيسية. عنبناء عليه بتقديم التقارير  الشركةاألساس الذي تقوم  نالقطاعا انهذيمثالن التأمين على الحياة. عامة وهما التأمينات ال أعمال قطاعيإلى  الشركةألغراض إدارية يتم تقسيم 
  

  

  
  

      التأمينات العامة           التأمين على الحياة        اإلجمالي            
   ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  رديسمب ٣١  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧  
  درهم درهم درهم درهم درهم درهم

 الموجودات         
 الممتلكات والمعدات ٥٫٨٠٦٫٤٩٢ ٦٫٤٣٤٫٩٨٥ ١٢٢٫٦١٤ ١٤٠٫١٣٠ ٥٫٩٢٩٫١٠٦ ٦٫٥٧٥٫١١٥

  ة االستثمار في شركات زميل ١٦٣٫٨٩٢٫٠٤٣ ١٦٥٫٧٤٦٫٣٩٣ -  -  ١٦٣٫٨٩٢٫٠٤٣ ١٦٥٫٧٤٦٫٣٩٣
  االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ٣٩٫٦٢٧٫٧٢٩  ٥٣٫٥٠٠٫١٢٧  -   -   ٣٩٫٦٢٧٫٧٢٩  ٥٣٫٥٠٠٫١٢٧

 العقارات االستثمارية ١٨٠٫٧٤٨٫٥٠٩ ١٧٢٫٦٠٢٫٥٠٣ -  -  ١٨٠٫٧٤٨٫٥٠٩ ١٧٢٫٦٠٢٫٥٠٣
  ذمم التأمين المدينة  ١٣٠٫١٢٣٫٦٨٧ ١٣٢٫٣٥٤٫٨١٣ ١٫١٧٨٫٦٢٤ ١٫٧١٢٫٠٠٤ ١٣١٫٣٠٢٫٣١١ ١٣٤٫٠٦٦٫٨١٧
  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية ٤٢٫٦٣٩٫٢٢٨ ١٤٠٫٨١١٫٩٦٢ ٣٫٩٣٠٫٩٨٢ ٢٫٥٨٢٫٠٣٨ ٤٦٫٥٧٠٫٢١٠ ١٤٣٫٣٩٤٫٠٠٠
  ولم يتم اإلبالغ عنها حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة  ١٤٫٢٦٥٫٠٠٠  ١٤٫٣٠٩٫٠٠٠ ١٫٢٩٦٫٠٠٠ ١٫٥٢٧٫٠٠٠ ١٥٫٥٦١٫٠٠٠ ١٥٫٨٣٦٫٠٠٠
  حصة شركات إعادة التأمين من احتياطي األقساط غير المكتسبة  ٤٩٫٦٢٧٫٠٠٠  ٥٠٫٧٣٢٫٠٠٠ ٣٫٢٦٩٫٠٠٠ ٣٫٥٣٤٫٠٠٠ ٥٢٫٨٩٦٫٠٠٠ ٥٤٫٢٦٦٫٠٠٠

 ةالمستحق من أطراف ذات عالق  ٩٨٫٦٠٣٫١٧٦  ١٠٣٫٨٥٨٫٥٢٨ ٣٠٤٫٣٣٦ ٢١٦٫٢٨٦ ٩٨٫٩٠٧٫٥١٢ ١٠٤٫٠٧٤٫٨١٤
ً  الذمم المدنية األخرى  ٢١٫٢٧٥٫٨٩٥  ١٨٫١٣٣٫٢٠٠ -  -  ٢١٫٢٧٥٫٨٩٥ ١٨٫١٣٣٫٢٠٠  والمدفوعات مقدما

 ودائع الضمان    ٥٩٥٫٩٩٤  ٦٦٧٫٧٧٥ -  -  ٥٩٥٫٩٩٤ ٦٦٧٫٧٧٥
  النقد واألرصدة المصرفية  ٢٠٥٫٢٠٤٫٨٨١  ٢٣٠٫٧٤٨٫٦٢٩ ٨٫٥٠٠٫٠٠٠ ٨٫٥٠٠٫٠٠٠ ٢١٣٫٧٠٤٫٨٨١ ٢٣٩٫٢٤٨٫٦٢٩

  بغرض البيع  موجودات محتفظ بها  -   ١٫٦٩٣٫٣٢٢ -  -  -  ١٫٦٩٣٫٣٢٢
 -- -- ------------- ---  -- -- ---- - - -- ----- ---  - -- --------- --- -  - -- - ----- - -- --- -  --- - ------------- --  --- - - ----- - ------ -  

 إجمالي الموجودات ٩٥٢٫٤٠٩٫٦٣٤ ١٫٠٩١٫٥٩٣٫٢٣٧ ١٨٫٦٠١٫٥٥٦ ١٨٫٢١١٫٤٥٨ ٩٧١٫٠١١٫١٩٠ ١٫١٠٩٫٨٠٤٫٦٩٥
=========== =========== ========= ========= =========== ==========  



 

 ٥٤ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  (تابع)  اتالمعلومات حول القطاع  ٢٦

  

      التأمينات العامة            التأمين على الحياة         اإلجمالي                
   ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١  ديسمبر ٣١

٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٧  
  درهم درهم درهم درهم درهم درهم

 المطلوبات            
 المستحق إلى أطراف ذات عالقة  ٧٨٫٥٩٠  ٩١٫٨٠٠  -  -  ٧٨٫٥٩٠  ٩١٫٨٠٠

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين مخصص   ١٤٫١٥٨٫٩٣٤  ١٣٫٩٩٦٫٣٥١  ٢٣٢٫٢٥٤  ٢٩٨٫١٨٢  ١٤٫٤٨٢٫١٨٨  ١٤٫٢٩٤٫٥٣٣
 القروض المصرفية  ١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤  ١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣  -  -  ١٠٨٫٠٦٩٫٤٣٤  ١٢٥٫٤٢١٫٧٦٣
 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى  ٩٧٫٩٩٣٫٦٠٥  ١٣٢٫٢٩٩٫١٩٨  ٢٫٣٥٩٫٦٨٠  ٢٫٤٤٥٫١٣٦  ١٠٠٫٣٥٣٫٢٨٥  ١٣٤٫٧٤٤٫٣٣٤
 احتياطي المطالبات قيد التسوية  ٦٦٫٠٢٢٫١٠٢  ١٦١٫٣٩١٫٣٩٨  ٤٫٤١٨٫٠٥٣  ٢٫٩١٨٫٥٨٢  ٧٠٫٤٤٠٫١٥٥  ١٦٤٫٣٠٩٫٩٨٠
  احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها  ٤٨٫٠٤٩٫٠٠٠  ٤١٫٧٥١٫٠٠٠  ١٫٣٩٤٫٠٠٠  ١٫٥٧٥٫٠٠٠  ٤٩٫٤٤٣٫٠٠٠  ٤٣٫٣٢٦٫٠٠٠

 كتسبةاحتياطي األقساط غير الم  ١٦٩٫٢٠٣٫٠٠٠  ١٦٥٫٠٣٩٫٠٠٠  ٣٫٢٠٦٫٠٠٠  ٣٫٤٨١٫٠٠٠  ١٧٢٫٤٠٩٫٠٠٠  ١٦٨٫٥٢٠٫٠٠٠
  احتياطي المخاطر غير المنتهية  ٣٣٠٫٠٠٠  ٨٠٤٫٠٠٠  ٣٠٠٫٠٠٠  ٣٢٩٫٠٠٠  ٦٣٠٫٠٠٠  ١٫١٣٣٫٠٠٠
  احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة  ٢٫٢٤٦٫٠٠٠  ٢٫٧٥١٫٠٠٠  ١٠٨٫٠٠٠  ٩١٫٠٠٠  ٢٫٣٥٤٫٠٠٠  ٢٫٨٤٢٫٠٠٠

 -----------------   -----------------   ----------------   ----------------  - ----------------   -----------------   
  المطلوباتإجمالي   ٥٠٦٫١٥٠٫٦٦٥  ٦٤٣٫٥٤٥٫٥١٠  ١٢٫١٠٨٫٩٨٧  ١١٫١٣٧٫٩٠٠  ٥١٨٫٢٥٩٫٦٥٢  ٦٥٤٫٦٨٣٫٤١٠

==========  ==========  =========  =========  ==========  ==========    
 حقوق الملكية            
 رأس المال            

  القانوني ياالحتياط         ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠
  االحتياطي العام          ٦٩٫٤٣٠٫١٧٤  ٦٧٫٢٥٧٫٨٦٨

  األرباح المحتجزة          ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٣٫٣٢١٫٣٦٤  ٥٧٫٨٦٣٫٤١٧           

  إجمالي حقوق الملكية          -----------------   ----------------- 
٤٥٢٫٧٥١٫٥٣٨  ٤٥٥٫١٢١٫٢٨٥            

  إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية          -------------- ------  -------------------- 
٩٧١٫٠١١٫١٩٠  ١٫١٠٩٫٨٠٤٫٦٩٥            
===========  ===========            



 

 ٥٥ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  (تابع)  اتالمعلومات حول القطاع  ٢٦
  

    التشغيلية معلومات حول القطاعات  
  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
  اإلجمالي                   التأمين على الحياة            ةالعام اتالتأمين               
 ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم  درهم 

  موحدة    موحدة    موحدة   إيرادات التأمين
 ٣٩٦٫٢٨٦٫٩١٨ ٣٥٥٫٦٧٢٫٧٩٣ ١٣٫٢٣٣٫٠٨١ ١١٫٥١٤٫١٢٣  ٣٨٣٫٠٥٣٫٨٣٧  ٣٤٤٫١٥٨٫٦٧٠ مالي أقساط التأمين إج

  )١٥٥٫٤٦١٫٣٦٢(  )١٣٥٫٤٨٧٫٠٩٥(  )١٢٫٤٩٦٫١٨٢(  )١١٫٠٤٨٫٠٧٨(  )١٤٢٫٩٦٥٫١٨٠(  )١٢٤٫٤٣٩٫٠١٧(  ناقصاً: حصة إعادة التأمين من إجمالي األقساط
 )٢٫١٩٩٫٣٥٥( )٢٫١٠٨٫٦١١(  -  -  )٢٫١٩٩٫٣٥٥(  )٢٫١٠٨٫٦١١(  اأمين المتنازل عنهقساط التحصة إعادة التأمين من أناقصاً: 

 ------------- --- -  ------------- --- -  --------- -- -  --------- -- -  -----------------  ----------------- 
 ٢٣٨٫٦٢٦٫٢٠١ ٢١٨٫٠٧٧٫٠٨٧ ٧٣٦٫٨٩٩ ٤٦٦٫٠٤٥  ٢٣٧٫٨٨٩٫٣٠٢  ٢١٧٫٦١١٫٠٤٢  صافي األقساط المحتجزة 

  )٩٫٤٠٠٫٨٤٠(  )٥٫٢٥٩٫٠٠٠(  )٥٫٠٠٠(  ١٠٫٠٠٠  )٩٫٣٩٥٫٨٤٠(  )٥٫٢٦٩٫٠٠٠(  صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة
  -----------------  -----------------  ---------- --  ---------- --  -----------------  ----------------- 

  ٢٢٩٫٢٢٥٫٣٦١  ٢١٢٫٨١٨٫٠٨٧  ٧٣١٫٨٩٩  ٤٧٦٫٠٤٥  ٢٢٨٫٤٩٣٫٤٦٢  ٢١٢٫٣٤٢٫٠٤٢ صافي أقساط التأمين
  -----------------  ----------------- - --- - ------- -- - --- - ------- --  -----------------  ----------------- 

  ٨٤٫٢٢٢٫٨٠٤  ٦٠٫٠٥١٫٣٠٠  ٦٫٠٤٩٫٢٨٠  ٥٫٣٠٩٫١٢٩  ٧٨٫١٧٣٫٥٢٤  ٥٤٫٧٤٢٫١٧١ العموالت المكتسبة
  )٣٢٫٣٨٣٫٩١٣(  )٣٠٫٥٩٢٫٤٢٣(  )١٫٠١٠٫٢٥٣(  )٩٠٨٫٤٣٦(  )٣١٫٣٧٣٫٦٦٠(  )٢٩٫٦٨٣٫٩٨٧( العموالت المتكبدة

  -----------------  ----------------- ------------ - -- - ------------ - -- - -------- - --------- -------- - --------- 
  ٢٨١٫٠٦٤٫٢٥٢  ٢٤٢٫٢٧٦٫٩٦٤  ٥٫٧٧٠٫٩٢٦  ٤٫٨٧٦٫٧٣٨  ٢٧٥٫٢٩٣٫٣٢٦  ٢٣٧٫٤٠٠٫٢٢٦ صافي إيرادات التأمين

 ------- ---------- -- ------- ---------- -  --------- ---- -- -  --------- ---- -- - ------------ ------- ------------ ------ 
  )٣٤٠٫٣٧٣٫٠٥٩(  )٢٩٤٫٩٨٠٫٩٣٠(  )٨٫٨٥٣٫٨٧٠(  )٣٫٢٢٧٫٧٤٢(  )٣٣١٫٥١٩٫١٨٩(  )٢٩١٫٧٥٣٫١٨٨( إجمالي المطالبات المدفوعة

  ١٢٧٫٦٥٣٫٦٥٦  ١٣٦٫٨٣٠٫٧١٦  ٧٫٩٤٦٫٥٣٠  ٢٫٨٥١٫٢٩٣  ١١٩٫٧٠٧٫١٢٦  ١٣٣٫٩٧٩٫٤٢٣ شركات إعادة التأمين مطالبات التأمين المستردة من
  ----------- ------ --  ----------- ------ - -------- - -- --  --------- -- --  ----------- --------  ----------- --- ---- 

  )٢١٢٫٧١٩٫٤٠٣(  )١٥٨٫١٥٠٫٢١٤(  )٩٠٧٫٣٤٠(  )٣٧٦٫٤٤٩(  )٢١١٫٨١٢٫٠٦٣(  )١٥٧٫٧٧٣٫٧٦٥( صافي المطالبات المدفوعة
  ١٠٫٤٢٧٫٣٨٢  ٩٣٫٨٦٩٫٨٢٥  ٤٫٩٥٤٫٨٥٧  )١٫٤٩٩٫٤٧١(  ٥٫٤٧٢٫٥٢٥  ٩٥٫٣٦٩٫٢٩٦  النقص/ (الزيادة) في مخصص المطالبات قيد التسوية

 ٣٫٦٨٨٫٦٠٧ )٩٦٫٨٢٣٫٧٩٠( )٤٫٧٩٦٫١٢٦( ١٫٣٤٨٫٩٤٤ ٨٫٤٨٤٫٧٣٣ )٩٨٫١٧٢٫٧٣٤(  (النقص)/ الزيادة في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية
  )٢٢٤٫٠٠٠(  ٥٠٣٫٠٠٠  )٩٩٫٠٠٠(  ٢٩٫٠٠٠  )١٢٥٫٠٠٠(  ٤٧٤٫٠٠٠  (الزيادة) في احتياطي المخاطر غير المنتهيةالنقص/ 

  )٢٫١٥٢٫٣٦٤(  )٦٫٣٩٢٫٠٠٠(  ٦٠٫٠٠٠  )٥٠٫٠٠٠(  )٢٫٢١٢٫٣٦٤(  )٦٫٣٤٢٫٠٠٠(  في احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها )/ النقصالزيادة(
  ٤٠٨٫٠٠٠  ٤٨٨٫٠٠٠  ٦١٫٠٠٠  )١٧٫٠٠٠(  ٣٤٧٫٠٠٠  ٥٠٥٫٠٠٠  النقص/ (الزيادة) في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة

  ----------- -------- ----------- -------  --------- --- -- ----------- --  ------ ------ -------  ------ ------ ------ 
  )٢٠٠٫٥٧١٫٧٧٨(  )١٦٦٫٥٠٥٫١٧٩(  )٧٢٦٫٦٠٩(  )٥٦٤٫٩٧٦(  )١٩٩٫٨٤٥٫١٦٩(  )١٦٥٫٩٤٠٫٢٠٣(  كبدةصافي المطالبات المت

   ------ -- ----- --- ---  --------- ------ -- -  --------- --- --  -------------  -------- - ----------  ------ ------------  
  ٨٠٫٤٩٢٫٤٧٤  ٧٥٫٧٧١٫٧٨٥  ٥٫٠٤٤٫٣١٧  ٤٫٣١١٫٧٦٢  ٧٥٫٤٤٨٫١٥٧  ٧١٫٤٦٠٫٠٢٣  أرباح التأمين

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



 

 ٥٦ 

   شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساهمة عامة)
  

  إيضاحات حول البيانات المالية (تابع)
  

  (تابع)  اتالمعلومات حول القطاع  ٢٦
  

  ديسمبر ٣١المنتهية في  للسنة   
   ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم   
  موحدة     
       

  ٨٠٫٤٩٢٫٤٧٤  ٧٥٫٧٧١٫٧٨٥    (تابع) أرباح التأمين
  )١٢٫٤٠٦٫٩٠١(  )١٧٫٣٣٩٫٥٥٦(   اتصافي خسائر االستثمار

  )١٫٧١٤٫٠٨٦(  -     تابعة الناتجة من استبعاد شركة  الخسائر
  ١٫٩٦٥٫٠٥٠  ١٫٨٢٠٫٦٥٠  الملكية حقوقطريقة أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً ل من حصةال

  )٢٦١٫٠٠٠(  ٣٫٥٤٩٫١٩٤  ذمم التأمين المدينةمقابل عكس/ (مخصص) خسائر االئتمان المتوقعة/ مخصص 
 اف ذاتطرأمن  ان المشكوك في تحصيلهوالديخسائر االئتمان المتوقعة/ مخصص 

  )٦٫٣٥٢٫٥٠٠(  )٦٫٣٥٢٫٥٠٠(  عالقة
  )٤١٫٨٦٠٫٣١٠(  )٣٥٫٧٢٦٫٥١٠(    المصروفات اإلدارية والعمومية

    ------ -- ---------  ------ -- -------- 
  ٢٠٫١٢٣٫٧٢٧  ٢١٫٧٢٣٫٠٦٣    السنةأرباح 

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

  ترتيبات عقود اإليجار التشغيلي  ٢٧
  

ا. فيما يلي االلتزامات مقابل مكاتبه الشركةمستحقة الدفع من قبل  اإليجاراتبموجب عقود اإليجار التشغيلي في  المبالغ المدفوعةتتمثل   
  كما في تاريخ التقرير:  غير القابلة لإللغاء بموجب عقود اإليجار التشغيلي لدى الشركة القائمة

  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم    
        

  ١٫٣٧٨٫٧٣٨  ٣٫١٨٠٫٨٤٣    أقل من سنة
  -   ٨٫٠١٩٫٢٤٠    من سنة إلى خمس سنوات

     -------------- --   --------------  
    ١٫٣٧٨٫٧٣٨  ١١٫٢٠٠٫٠٨٣  
    =========  ========  
  

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٨
  

  الضمانات  
    ٢٠١٧  ٢٠١٨  
  درهم  درهم    
        

  ٦٨٫٢١٨٫٦٦٢  ١٨٫٠٧٣٫٨٠٩    خطابات ضمان
    =========  ========  

  
  االلتزامات الطارئة

  
يتم رصد مخصص لكل  ي في سياق أنشطتها االعتيادية.إلجراءات تقاض، األخرى شركات التأمينمعظم على غرار الشركة،  تخضع

حالة على حدة حيثما يكون من المحتمل صدور أحكام يترتب عليها خسائر للشركة في شكل تدفقات خارجة لمصادر اقتصادية ويمكن 
  تقدير قيمة التدفقات الخارجة بشكل موثوق.

  
  توزيعات أرباح   ٢٩

  
درهم للسهم  ٠ .٠٥توزيعات أرباح بقيمة  ٢٠١٨أبريل  ١٧للجمعية العمومية الذي ٌعقد في  اعتمد المساهمين خالل االجتماع السنوي

  .السنة، والتي تم دفعها خالل ٢٠١٧مليون درهم فيما يتعلق بسنة  ١١ .٥درهم للسهم الواحد) بمبلغ  ٠. ٠٥: ٢٠١٧الواحد (
  

  أرقام المقارنة  ٣٠
  

  البيانات المالية. ة لكي تتوافق مع العرض المتبع فيتمت إعادة تصنيف/ إعادة تجميع أرقام المقارن  




