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  الصقر الوطنية للتأمين شركة   
  (شركة مساھمة عامة)   
  وشركتھا التابعة  
    

   البيانات المالية الموحدة  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في   



١ 

  

     الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعةشركة 
  

  البيانات المالية الموحدة
   ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ للسنة المنتھية في

  
  

  الصفحة    المحتويات
  

  ١    أعضاء مجلس اإلدارةتقرير 
  

  ٣ – ٢  تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
 

  ٤    الموحدبيان المركز المالي 
 

  ٥  الموحدواإليرادات الشاملة األخرى  األرباح أو الخسائربيان 
 

  ٧ - ٦  لكية الموحدالمبيان التغيرات في حقوق 
  

  ٨    الموحد نقديةبيان التدفقات ال
  

  ٥٢ - ٩    إيضاحات











 
٥

  الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعةشركة 
  

  الموحدواإليرادات الشاملة األخرى  األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

  
   ٢٠١٤ ٢٠١٥ 
 درھم درھم  إيضاح 
  ُمعاد بيانھا      

  نتائج التأمين
        

        إيرادات التأمين  
  ٣٨٩٫٩٢٨٫٧٩٧  ٣٨٤٫٧٥٠٫٤٣٦    إجمالي أقساط التأمين 

  )١٥١٫٢٣١٫٠٨٧(  )١٣١٫٨١٧٫٦٣٥(    ناقصاً: أقساط التأمين المتنازل عنھا لشركات إعادة التأمين
     ------------------  ------------------  

  ٢٣٨٫٦٩٧٫٧١٠  ٢٥٢٫٩٣٢٫٨٠١    صافي األقساط المحتجزة
  )١٥٫٦٧٢٫٤٣٦(  ١٥٫٧٤٦٫٠٥٥    صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

    -----------------  -----------------  
  ٢٢٣٫٠٢٥٫٢٧٤  ٢٦٨٫٦٧٨٫٨٥٦    صافي أقساط التأمين

    ------------------  ---- --------------  
  )٢٦٥٫٠٢٣٫٥٦٤(  )٣٤٥٫٧٥٥٫٤١٥(    المتكبدةإجمالي المطالبات 

  ٧٤٫٨٧١٫٣٦٦  ٨٣٫٤٨٨٫٧٨٨    المستردة من شركات إعادة التأمين  التأمين مطالبات
    ------------------  ------------------  

  )١٩٠٫١٥٢٫١٩٨(  )٢٦٢٫٢٦٦٫٦٢٧(   صافي المطالبات المدفوعة
  )٣٣٫٢٢٩٫٢٨٢(  ٦٫١٣٠٫٨٩١    لمطالبات قيد التسويةاصافي التغير في 

    ------------------  ------------------  
  )٢٢٣٫٣٨١٫٤٨٠(  )٢٥٦٫١٣٥٫٧٣٦(    صافي المطالبات المتكبدة

    ------------------  ------------------  
  ٥١٫٥٠١٫٠٦٦  ٥٣٫١٠١٫٤١٨  ٢٠  العموالتصافي إيرادات 

   ----------------  ----------------  
  ٥١٫١٤٤٫٨٦٠  ٦٥٫٦٤٤٫٥٣٨    أرباح التأمين

  ٢٨٫٢٩٢٫١٥٦  )١٢١٫٣٥٣٫٨٠٢(  ٢١  إيرادات االستثمارات (خسائر) / صافي
  )٤٠٫٦٣٢٫٥٥٦(  )٤٩٫٣٢٣٫٩٠٢(    واإلدارية المصروفات العمومية

    -------------------  -----------------  
  ٣٨٫٨٠٤٫٤٦٠  )١٠٥٫٠٣٣٫١٦٦(    أرباح السنة(خسائر) / 

        
        اإليرادات الشاملة األخرى 

        :إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر لن تتمالبنود التي 
  القيمة ب االستثمار في موجودات مالية صافي التغير في

  -  -    من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة 
    -----------------  ------- --------  

  -  -     للسنةخرى الشاملة األ اإليرادات
    -------------------  -------- -------  

  ٣٨٫٨٠٤٫٤٦٠  )١٠٥٫٠٣٣٫١٦٦(     للسنةاإليرادات الشاملة  (الخسائر) / إجمالي
    ===========  ========  
        

        منسوبة إلى:
  ٣٨٫٣٧٨٫٢١٦  )١٠٤٫٥٧٦٫٢٨٦(    مساھمي الشركة

  ٤٢٦٫٢٤٤  )٤٥٦٫٨٨٠(    غير المسيطرة   ةالحص
    -------------------  ------ ----------  
    )٣٨٫٨٠٤٫٤٦٠  )١٠٥٫٠٣٣٫١٦٦  
    ===========  =========  

  ١٧.٠  )٤٥.٠( ٢٣ السھم (درھم)ربحية (خسارة) / 
    ==== ==== 
  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٢إلى  ١من شكل اإليضاحات تُ 

  
   . ٣و ٢تين تقلين مدرج على الصفحالمس إن تقرير مدققي الحسابات



 ٦ 

  الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعةشركة 
  

   الملكية الموحدالتغيرات في حقوق بيان 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

      منسوبة إلى مساھمي الشركة 

 
  

 رأس المال

 

االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

  ادة احتياطي إع
 تقييم االستثمارات

  
 األرباح المحتجزة

  
 اإلجمالي

  غير  ةالحص
  المسيطرة

  إجمالي حقوق 
  الملكية

 درھم  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم درھم 
            

  ٦٢٤٫٤٠٣٫٦٥٥  ١٫٢٨٢٫١٩٩ ٦٢٣٫١٢١٫٤٥٦ ١٣٦٫٩١٥٫٢٧١ )١٫٢٩٨٫٩٢٥(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٧٫٥٠٥٫١١٠ (وفقاً للبيان السابق)٢٠١٤يناير١الرصيد في
         تأثير التغير في السياسات المحاسبية 

 )٨٩٫٦٢٢٫١١٥(  -  )٨٩٫٦٢٢٫١١٥(  )٨٩٫٦٢٢٫١١٥(  -  -  -  -  )٣١(إيضاح    
  ------------------   --------- --------   ----------- --- ----   ---------------   -----------------  ---------- -- ------   ------ -- ------   ----- -- -----------  

  ٥٣٤٫٧٨١٫٥٤٠  ١٫٢٨٢٫١٩٩ ٥٣٣٫٤٩٩٫٣٤١ ٤٧٫٢٩٣٫١٥٦  )١٫٢٩٨٫٩٢٥(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٧٫٥٠٥٫١١٠  (ُمعاد بيانه) ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
                   للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

  ٣٨٫٨٠٤٫٤٦٠  ٤٢٦٫٢٤٤  ٣٨٫٣٧٨٫٢١٦  ٣٨٫٣٧٨٫٢١٦  -  -  -  -  (ُمعاد بيانھا) السنة أرباح
                  اإليرادات الشاملة األخرى 
االستثمار في  الحركة في صافي التغير في

من خالل  القيمة العادلةب موجودات مالية
  -  -  - -  - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى

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

   ------------- -------------  ------------- ------------- ------ -- --------   ------ -- --------  ---- -- - -----  -------- --------  
  ٣٨٫٨٠٤٫٤٦٠  ٤٢٦٫٢٤٤  ٣٨٫٣٧٨٫٢١٦  ٣٨٫٣٧٨٫٢١٦  - - - -   للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

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

 المعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرة ضمن
                  حقوق الملكية

  -  -  -  )٥٫٦١٠٫١٤٩(  -  -  ٥٫٦١٠٫١٤٩  -  التحويل إلى االحتياطي القانوني
 )١٧٫٢٥٠٫٠٠٠(  -  )١٧٫٢٥٠٫٠٠٠(  )١٧٫٢٥٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  األرباح المدفوعةتوزيعات 

  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
  )٦٠٠٫٠٠٠(  -  )٦٠٠٫٠٠٠(  )٦٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  المدفوعة خالل السنة   

  -  )٦٠١٫٣٣٣(  ٦٠١٫٣٣٣  ٦٦٣٫٩٣١  )٦٢٫٥٩٨(  -  -  -  التغير في الحصة المسيطرة
   -----------------  -------- - -- -----  -------- - --- ------   ----- -- --- - ------   ------ -- --------   ----- -- -- ---------   ------ --------   ----- -- -----------  

  ٥٥٥٫٧٣٦٫٠٠٠ ١٫١٠٧٫١١٠ ٥٥٤٫٦٢٨٫٨٩٠ ٦٢٫٨٧٥٫١٥٤  )١٫٣٦١٫٥٢٣(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٣٫١١٥٫٢٥٩  (ُمعاد بيانه) ٢٠١٤ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  ==========  ===== ====  ===== =====  ==== ======   =========  ===========  === =====  ===== ===== 
  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٢إلى  ١من شكل اإليضاحات تُ 



 ٧ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة
  

   موحدالتغيرات في حقوق الملكية البيان 
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

      منسوبة إلى مساھمي الشركة 

 
  

 رأس المال

  
االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

  احتياطي إعادة 
 تقييم االستثمارات

  
 األرباح المحتجزة

  
 اإلجمالي

  غير  ةالحص
  المسيطرة

  إجمالي حقوق 
  الملكية

 درھم  م درھ درھم  درھم درھم درھم درھم درھم 
            

  ٦٦٢٫٦٥٥٫١٤٤  ١٫١٠٧٫١١٠ ٦٦١٫٥٤٨٫٠٣٤ ١٦٩٫٧٩٤٫٢٩٨  )١٫٣٦١٫٥٢٣( ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٣٫١١٥٫٢٥٩ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (وفقاً للبيان السابق) ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
  تأثير التغير في السياسات المحاسبية        

  )١٠٦٫٩١٩٫١٤٤(  -  )١٠٦٫٩١٩٫١٤٤(  )١٠٦٫٩١٩٫١٤٤(  -  -  -  -  )٣١(إيضاح    
  --------- -------   --------------  --------- -------  ---------------  -----------------  ------------------   -------------  --------- ---------  

  ٥٥٥٫٧٣٦٫٠٠٠  ١٫١٠٧٫١١٠ ٥٥٤٫٦٢٨٫٨٩٠ ٦٢٫٨٧٥٫١٥٤  )١٫٣٦١٫٥٢٣( ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٣٫١١٥٫٢٥٩ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (ُمعاد بيانه) ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
                   للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 

  )١٠٥٫٠٣٣٫١٦٦(  )٤٥٦٫٨٨٠(  )١٠٤٫٥٧٦٫٢٨٦(  )١٠٤٫٥٧٦٫٢٨٦(  -  -  -  -  السنة خسائر
            اإليرادات الشاملة األخرى

االستثمار في  الحركة في صافي التغير في
من خالل  القيمة العادلةب موجودات مالية

  -  -  - -  - - - -  ات الشاملة األخرىاإليراد
  ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- -------- -------  

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

  )١٠٥٫٠٣٣٫١٦٦(  )٤٥٦٫٨٨٠(  )١٠٤٫٥٧٦٫٢٨٦(  )١٠٤٫٥٧٦٫٢٨٦(  ----   للسنةالشاملة  الخسائرإجمالي 
  =======  ==== ===  ===== ==  ===== ==  ======= ===  ==========  =======  ==========  
                  
 معامالت مع المالكين، المسجلة مباشرة ضمنال

                  حقوق الملكية
  )٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  )٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة

  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
  )٦٠٠٫٠٠٠(  -  )٦٠٠٫٠٠٠(  )٦٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  المدفوعة خالل السنة   
  -----------------   ---------- -----   -----------------   --------------   ----------------  ----------------  -- ---------   ----------------  

  ٤٢٧٫١٠٢٫٨٣٤ ٦٥٠٫٢٣٠ ٤٢٦٫٤٥٢٫٦٠٤ )٦٥٫٣٠١٫١٣٢(  )١٫٣٦١٫٥٢٣( ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٣٫١١٥٫٢٥٩ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١الرصيد في 
  =========   ========   =========  === =====   =========  =========  ==== ==   =========  
  
  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٢إلى  ١من شكل اإليضاحات تُ 



 ٨ 

  الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعةشركة 
  

  الموحد بيان التدفقات النقدية
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  ٢٠١٤     ٢٠١٥     
  درھم  درھم إيضاح 
  ُمعاد بيانھا    

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٣٨٫٨٠٤٫٤٦٠  )١٠٥٫٠٣٣٫١٦٦(  السنة(ُمعاد بيانھا)  أرباح(خسائر) /

       تسويات لـ: 
  ١٫٥٥٠٫٣٠١  ٢٫٠٦٢٫٧٠٦ ٨  االستھالك
  )٢٩٫٠٥٩٫٦٦٢(  ٢١٫٢٩٠٫٨٦٧ ٢١  اراتالستثمغير المحققة من القيمة العادلة  األرباح

  )١٠٫٥٤٤٫٢٠١(  )١٠٫١٩١٫١٥٠( ٢١  إيرادات الفائدة
  )٥٫٤٣٩٫٥٣٢(  )٤٫٣٨٢٫٦٢٩( ٢١  إيرادات توزيعات األرباح

  )٧٠٥(  - ٢١ ومعدات األرباح من استبعاد ممتلكات
  ٢٨٧٫٣٤١  ٨٧٫٣٢٨ ٢١  الحصة في خسائر شركة زميلة

  ٢٫٦٤٠٫٣٠٠  ٩٢٩٫٢١٤ ١٧  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
  -  ٩٣٫٤٨٩٫٣٧٥  ٢١  مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا من طرف ذي عالقة

  ٩٫٤٦٩٫٠٩٨  ٨٫٨٣٣٫٧٣٩ ٢١  التمويل تكاليف
     ---------------------------- ------- ---  ------- --- --- ------------------  

  ٧٫٧٠٧٫٤٠٠  ٧٫٠٨٦٫٢٨٤  س المال العاملأالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في ر
      

  )٣٩٫٣٨٥٫٩٠٧(  )٣٩٫٦٨١٫٧٨٢(  الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين
  )٢٣٫١١٩٫٨٢٣(  ١٢٫٩٣٥٫١١٥  رىفي ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخ )الزيادةالنقص / (
  )١٦٫٨٩٧٫٢٢٩(  )٨٫٥١٤٫٦٦١(  في المستحق من أطراف ذات عالقة / (الزيادة)النقص
  ١٦٫٧٢٩٫٧٨٤  ٥٩٫٥٢١٫٦٤٧  في الودائع الثابتة لدى البنكالنقص

  ٨٨٫٢٨٧٫٦٢٥  ١٧٫٨٠٤٫٨٣٦  الزيادة في مطلوبات عقود التأمين
  ٩٫٤٨٤٫٨٨٦  ٥٩٫٥٣٩٫١٦٧  الدائنة األخرىفي ذمم التأمين الدائنة والذممالزيادة

  ١٠١٫٦٥٠  )١٫٥١٧(  في المستحق إلى أطراف ذات عالقة الزيادة(النقص) /
     ----------------------------------- ---  ------- --- --- ------------------  

  ٤٢٫٩٠٨٫٣٨٦  ١٠٨٫٦٨٩٫٠٨٩  العمليات النقد الناتج منصافي
     ------------------- ---------------- ---  ------- --- --- ------------------  

  )٩٫٤٦٩٫٠٩٨(  )٨٫٨٣٣٫٧٣٩( ٢١  الفائدة المدفوعة
  )٢٩٨٫٥٦٨(  )٩٦٣٫٣٤٩( ١٧ للموظفينالمدفوعة تعويضات نھاية الخدمة

  )٦٠٠٫٠٠٠(  )٦٠٠٫٠٠٠(  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
     ------------------------------- ---  ------- --- --- ------------------  

  ٣٢٫٥٤٠٫٧٢٠  ٩٨٫٢٩٢٫٠٠١  األنشطة التشغيلية النقد الناتج منصافي
     ------------------------------- ---  ------- --- --- ------------------  

      التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٦٫٧٠٩٫٦٠٧(  ٤٫٢٠٧٫٠٩٦  ) أوراق ماليةاستثمارالمستخدم لحيازةبيع/ ( صافي المتحصالت من

  )٢٫٨٠٩٫١٣٨(  )٤٦٫٩٨٠( ٩ ؛ صافييةاستثمارعقارات االستحواذ على 
  )٦٫٣٦٤٫٩٩١(  )٦٨٢٫٠٨٥( ٨  شراء ممتلكات ومعدات

  ٢٫٣٤٩  -   ممتلكات ومعداتاستبعاد
  ٥٫٤٣٩٫٥٣٢  ٤٫٣٨٢٫٦٢٩ ٢١  توزيعات األرباح المستلمة

  ١٠٫٥٢٧٫٩١٣  ١٠٫٦٦٦٫٦٥٨ ٢١  الفائدة المستلمة
     ------------------------------- ---  -------- -----------------  

  ٨٦٫٠٥٨  ١٨٫٥٢٧٫٣١٨  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
     ----- ----------------- --- ------- ---  ------- --- --- -----------  

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ٢٢٫٨٠٣٫١٠٤  )٩٣٫٨٩١٫٦٧٨(  الزيادة في القروض المصرفية) /(النقص

  )١٧٫٢٥٠٫٠٠٠(  )٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠(   توزيعات األرباح المدفوعة
     -------------------------------------- ---  ------- --- ------------------------  

  ٥٫٥٥٣٫١٠٤  )١١٦٫٨٩١٫٦٧٨(  من األنشطة التمويلية(المستخدم في)/ الناتجصافي النقد
     -------------------------------------- ---  ------- --- --- ------------------  

  ٣٨٫١٧٩٫٨٨٢  )٧٢٫٣٥٩(    في النقد وما يعادله الزيادة (النقص) / صافي
  ٢٥٫١٤٥٫٧١٢  ٦٣٫٣٢٥٫٥٩٤    يناير  ١النقد وما يعادله في 

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

  ٦٣٫٣٢٥٫٥٩٤  ٦٣٫٢٥٣٫٢٣٥  )١٣(إيضاح ديسمبر ٣١النقد وما يعادله في 
    ================ ==  ==================  

  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه البيانات المالية الموحدة. ٣٢إلى  ١من شكل اإليضاحات تُ 
 

. ٣و ٢ تينصفحابات المستقلين مدرج على الإن تقرير مدققي الحس



 ٩ 

  الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعةشركة 
    

  إيضاحات 
  ) البيانات المالية الموحدة(تشكل جزءاً من 

    
    الوضع القانوني واألنشطة  ١

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

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

  ("الشركة األم") وھي شركة عامة تم تأسيسھا في اإلمارات العربية المتحدة. ات العامةمارالخليجية لالستث
  

من  أنشطتھاالشركة  تزاول. ، باستثناء التأمين على الحياةيتمثل النشاط الرئيسي للشركة في االكتتاب في كافة أنواع أعمال التأمين
وأبوظبي والعين ورأس الخيمة وعجمان في دولة اإلمارات العربية  خالل مركزھا الرئيسي في دبي وفروعھا في دبي والشارقة

  المتحدة.
    

 تفاصيلبـ "المجموعة"). فيما يلي  تينا مجتمعمالمالية للشركة وشركتھا التابعة (يشار إليھ البياناتالمالية الموحدة  البيانات ھذه تتضمن
  :الشركة التابعة

  
    ــــــــــــــــــــــةالمجموعـــة ـــــــــصـــــــــــــح    

  التأسيسبلد   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ ديسمبر ٣١  النشاط  اسم الشركة التابعة
          

  الشركة األردنية اإلماراتية 
  للتأمين ش.م.ع

  االكتتاب في كافة 
  األردن  ٪٩٢٫٨٣  ٪٩٢٫٨٣  أنواع أعمال التامين

  
  أساس اإلعداد  ٢
  
  بيان التوافق   أ)

  
متطلبات قانون و الصادرة عن لجنة معايير المحاسبة الدولية وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية نات المالية الموحدةالبياتم إعداد ھذه 

 دولة اإلمارات العربية المتحدة ذات الصلة.
 
ات التجارية الشرك بشأن ٢٠١٥لسنة  ٢تم إصدار القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ،٢٠١٥أبريل  ١ في

لشركات يتعين على ا. ٢٠١٥يوليو  ١سارياً اعتباراً من  وأصبح") ٢٠١٥("قانـون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
ً لألحكام  ٢٠١٦يونيو  ٣٠في موعد أقصاه  ٢٠١٥اللتزام بالقانون الجديد للشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة ا طبقا

ً قبل  الشركةإن  لية المنصوص عليھا في ھذا القانون.االنتقا بصدد تطبيق القانون االتحادي الجديد وسوف تكون قد التزمت به تماما
  نھاية الفترة المنصوص عليھا في األحكام االنتقالية. 

  

 التغيرات في السياسة المحاسبية   ب) 
  

بشأن تأسيس ھيئة التأمين وتنظيم أعمال التأمين، تم إصدار  ٢٠٠٧لسنة  ٦قم اإلمارات العربية المتحدة رلقانون االتحادي لدولة طبقاً ل
. يمنح ھذا القانون المالي لشركات التأمين فترة مواءمة تمتد من سنة إلى ٢٠١٥يناير  ٢٨قانون مالي جديد لشركات التأمين بتاريخ 

لمواءمة أعمالھا مع أحكام التشريعات  ٢٠١٥يناير  ٢٩ ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ
بصدد مواءمة أعمالھا مع متطلبات التشريعات وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل نھاية فترة  المجموعةالواردة في ھذا القانون. إن 

  المواءمة. 
  

لقة بأساس االعتراف باالحتياطيات التقنية. وعليه، بشكل مبكرة بتطبيق التوجيھات أعاله والمتع المجموعة، قامت ٢٠١٥أكتوبر  ١في 
، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا األقساط غير المنتھية المدةبتغيير سياستھا المحاسبية لالعتراف بمخاطر  المجموعةقامت 

  وإيرادات العموالت غير المكتسبة من عقود التأمين فيما يتعلق بأعمال التأمين العامة.
  
داخلية. أدى التغير في  باستخدام نماذج إحصائية المدة مخاطر األقساط غير المنتھية يتم احتسابل تغيير السياسة المحاسبية، قب

باستثناء الشحن  ١/٣٦٥باستخدام طريقة المدة األقساط غير المنتھية السياسة المحاسبية في السنة الحالية إلى االعتراف بمخاطر 
ً للوائح المالية، يتم االعتراف بمخاطر البحري والحوادث العامة للشحن البحري كنسبة ثابتة من  المدةاألقساط غير المنتھية . وفقا

ألعمال التأمينات العامة، فمن المفترض أن تزداد المخاطر  المدة أقساط التأمين المكتتبة. فيما يتعلق بمخاطر األقساط غير المنتھية
بنھاية العقد. من المفترض أن يزداد المعدل  ٪١٠٠إلى  المجموعةالمخاطر التي تواجھھا  بشكل ثابت مع فترة المشروع بحيث تصل

  على مدى فترة سريان وثيقة التأمين. المجموعةالذي تتحقق بموجبه األقساط بنفس معدل زيادة المخاطر التي تواجھھا 
  



 ١٠ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة
    

  (تابع)احات إيض
  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢

  
 (تابع)التغيرات في السياسة المحاسبية   ب) 

  
باستخدام نماذج إحصائية داخلية ترتكز لمتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا قبل التغير في السياسة المحاسبية، كان يتم احتساب المطالبات ا

في تاريخ التقرير الُمحتسبة  ت المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھالق بالمطالباعلى البيانات التاريخية. ترتب على ھذا التغير التزام يتع
ي قد باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية الت

  تتضمن ھامش انحراف عكسي وفقاً لمقتضيات القانون الجديد.
  

ترى اإلدارة أن التغير في السياسة قامت المجموعة بتطبيق التغير بأثر رجعي استناداً إلى توصيات الخبير االكتواري لدى المجموعة. 
القرارات  لمتخذي للمجموعة الموحد والمركز الماليالمالي الموحد المحاسبية يوفر معلومات موثوقة وذات صلة حول األداء 

وصف لتأثير التغير في السياسة  الموحدة حول البيانات المالية ٣١يتضمن اإليضاح الموحدة.  يانات الماليةالبمستخدمي واالقتصادية 
   المحاسبية.

  
  أساس القياس  )ج
  

  التي تم قياسھا بالقيمة العادلة: البنود التالية المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء  البياناتتم إعداد ھذه   
  

  الخسائر؛  وأ ات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباحاألدو )١
  األدوات المالية المشتقة؛ )٢

  ؛ اإليرادات الشاملة األخرىاألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل   )٣  
  والعقارات االستثمارية.  )٤

  
  عرض البيانات الماليةالعملة الرسمية وعملة   )د
  

العملة الرسمية. باستثناء ما يذكر  يوحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") وھالمالية الم البياناتيتم عرض ھذه   
  بالدرھم اإلماراتي.الموحدة المالية بيانات خالف ذلك، تم بيان ھذه ال

  
   استخدام التقديرات واألحكام  )ھـ
  

ية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على وفقاً لمعايير التقارير المال البيانات المالية الموحدةإن إعداد 
قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك مطلوبات واإليرادات والمصروفات. المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات وال تطبيق السياسات

  التقديرات.
  

ي تم تم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي. بصورة مستمرة تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لھا
  مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.فترات أي فيھا تعديل التقديرات وفي 

  
عدم اليقين في التقديرات واألحكام الھامة لحاالت المجاالت الھامة  المعلومات حولبيان  ٥تم في اإليضاح  محددة،وبصورة 

  . البيانات المالية الموحدةعلى المبالغ المعترف بھا في  التأثير األكبرتطبيق السياسات المحاسبية التي لھا  المستخدمة عند



 ١١ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة
    

  (تابع)إيضاحات 
  
   السياسات المحاسبية الھامة  ٣

  
ما ھو ، باستثناء البيانات المالية الموحدةفي ھذه  المبينةمتسقة على كل الفترات  بصورة تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه

  (ب). ٢موضح في إيضاح 
  

  أساس التوحيد  أ)
    

  الشركات التابعة
  

حكم تتمثل الشركات التابعة بالشركات التي تخضع لسيطرة المجموعة. تتواجد ھذه السيطرة عندما يكون لدى المجموعة القدرة على الت
في السياسات المالية والتشغيلية لشركة ما، بصورة مباشر أو غير مباشرة، بغرض االستفادة من أنشطتھا. يتم إدراج البيانات المالية 

  التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة اعتباراً من تاريخ بداية السيطرة حتى تاريخ توقف ھذه السيطرة. للشركة
  

ير المسيطرة في حقوق ملكية ونتائج الشركات المسيطر عليھا من قبل المجموعة بشكل منفصل كجزء من يتم بيان الحصص غ
  في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  الملكيةالبيانات الموحدة للتغيرات في حقوق 

  
لى سندات ملكية من (أو بيع سندات يتم االعتراف مباشرًة بأي مساھمات أو خصومات عند االستحواذ الالحق، الذي يلي السيطرة، ع

  .الملكيةحقوق لتغيرات في ملكية إلى) حصص غير مسيطرة في البيان الموحد ل
  

  محتسبة وفقاً لحقوق الملكية) شركات مستثمر بھااالستثمار في شركات زميلة (
  

تتضمن سياساتھا المالية والتشغيلية.  ىالشركات الزميلة ھي تلك الشركات التي يكون للمجموعة تأثير ملحوظ، ولكن ليست سيطرة، عل
البيانات المالية الموحدة حصة المجموعة في إجمالي األرباح والخسائر المعترف بھا للشركات الزميلة على أساس احتساب حقوق 

  الملكية، اعتباراً من التاريخ الذي يبدأ فيه التأثير وحتى تاريخ انتھاء ذلك التأثير الھام. 
  

ويتم إيقاف  ،إلى صفر لالستثمارالمجموعة من الخسائر عن حصتھا في شركة زميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية عندما تزيد حصة 
  أو قيامھا بدفع مبالغ بالنيابة عن شركة زميلة.  ضمنيةاالعتراف بأية خسائر أخرى إلى حد تكبد المجموعة اللتزامات قانونية أو 

  
  المعامالت المحذوفة عند التوحيد 

  
حذف األرصدة والمعامالت داخل المجموعة، وأي أرباح غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة، عند إعداد البيانات  يتم

المالية الموحدة للمجموعة. يتم حذف األرباح غير المحققة الناتجة عن المعامالت مع الشركات الزميلة، حيثما أمكن، إلى مدى حصة 
ً كما يتم المجموعة في تلك الشركات.  حذف الخسائر غير المحققة بنفس طريقة حذف األرباح غير المحققة، ولكن إلى المدى أيضا

  دليل على انخفاض في القيمة. يصاحبهالذي ال 
  

  االستحواذ من شركات تخضع لسيطرة مشتركة
  

ذي يسيطر على المجموعة، يتم فيما يتعلق بعمليات دمج األعمال التي تنشأ من تحويل حصص في شركات تخضع لسيطرة المساھم ال
السيطرة المشتركة. يتم االعتراف  ُثبوتھا أو، الحقاً، بتاريخ تم عرضاحتسابھا كما لو تمت عملية االستحواذ في أقرب سنة مقارنة 

ً في البيانات المالية الموحدة للمساھم ا لمسيطر على بالموجودات والمطلوبات المستحوذ عليھا بالقيم الدفترية المعترف بھا سابقا
المجموعة. يتم إضافة بنود حقوق الملكية للشركات المستحوذ عليھا إلى نفس البنود في حقوق ملكية المجموعة وتم مباشرًة االعتراف 

  بأية أرباح/ خسائر ناتجة ضمن حقوق الملكية.
  

  فقد السيطرة
  

الخاصة بالشركة التابعة، باإلضافة إلى أية حصص غير عند فقد السيطرة، تقوم المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات والمطلوبات 
فائض أو عجز ينتج عن فقد السيطرة ضمن األرباح  ھذه الشركة التابعة. يتم االعتراف بأيحقوق ملكية ل والمكونات األخرىمسيطرة 

 دالقيمة العادلة في تاريخ فقحصة في الشركة التابعة السابقة، يتم قياس ھذه الحصة ب بأيأو الخسائر. في حال احتفاظ المجموعة 
ً السيطرة ً للسياسة المحاسبية للمجموعة حول  . يتم الحقا ً لحقوق الملكية أو وفقا احتسابھا على أنھا شركات مستثمر بھا محتسبة وفقا

  األدوات المالية استناداً إلى مستوى التأثير المحتفظ به.



 ١٢ 

  تھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشرك
    

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
  عقود التأمين   )ب

    
    التصنيف ) ١
  
  عقوداً يتم بموجبھا إما تحويل مخاطر التأمين أو كال من مخاطر التأمين والمخاطر المالية. المجموعة صدر تُ 

  
مين الھامة من طرف آخر (حامل وثيقة التأمين) من خالل الموافقة على بموجبھا مخاطر التأ المجموعةيتم تصنيف العقود التي تقبل 

من شأنه أن يؤثر تأثيراً والذي تعويض حامل وثيقة التأمين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد (الحدث المؤمن ضده) 
 سدادقيام المجموعة بلى الحدث المؤمن ضده إذا ترتب ع جوھريةتكون مخاطر التأمين مل وثيقة التأمين كعقود تأمين. سلبياً على حا

  نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدم وقوعه.     كبيرةتعويضات إضافية 
  

المخاطر الناتجة عن التغير المستقبلي المحتمل في تتمثل المخاطر المالية المخاطر المالية.  بعض تحويلعقود التأمين أيضاً  من شأن
أو أسعار السلع أو أسعار صرف العمالت األجنبية أو مؤشر األسعار أو األسھم أسعار  أوعار الفائدة المحددة في واحد او أكثر من أس

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

  
  كعقود استثمار.  جوھريةالعقود التي ال تنطوي على مخاطر تأمين  يتم تصنيف

  
  تصنيف العقد كعقد تأمين يظل مصنفاً كعقد تأمين حتى يتم الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انتھاؤھا.         ما يتمعند

  
  ) االعتراف والقياس ٢  
    
 أقساط التأمين   

  
ضمن أية رسوم أو مبالغ أخرى تم تحصيلھا مع األقساط أو تتمال التي بدأت خالل السنة وال ععكس األيإن إجمالي األقساط المكتتبة 

  يتم االعتراف بھذه األقساط عند إتمام أعمال التأمين وإصدار وثائق التأمين. . على أساس األقساطاحتسابھا تم 
  

اعتباراً من تاريخ تضمين المخاطر على  مكتسبة قساطأك ويتم االعتراف بھاء المكتسب من األقساط كإيرادات. يتم االعتراف بالجز
    مدى فترة التعويض، ويتم احتساب أقساط التأمين غير المكتسبة باستخدام األساس المبين أدناه:   

  
  غير المكتسبة  أقساط التأمينمخصص 

  
ة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المرتبطة تشتمل األقساط غير المكتسبة التي تم أخذھا باالعتبار في التزامات عقد التأمين على نسب

باستثناء  ١/٣٦٥باستخدام طريقة مخاطر األقساط غير المنتھية المدة  يتم احتساببفترات تأمين الحقة لتاريخ بيان المركز المالي. 
ً للوائح المالية، يتم االعتراف بمخاطر األقساط غير  للشحن البحري كنسبة ثابتة  مدةالمنتھية الالشحن البحري والحوادث العامة. وفقا

، فمن المفترض أن تزداد المخاطر بشكل التأمينات العامةألعمال  األقساط غير المنتھية المدةمن أقساط التأمين. فيما يتعلق بمخاطر 
معدل الذي بنھاية العقد. من المفترض أن يزداد ال ٪١٠٠إلى  المجموعةثابت مع فترة المشروع بحيث تصل المخاطر التي تواجھھا 

   .على مدى فترة سريان وثيقة التأمين المجموعةتتحقق بموجبه األقساط بنفس معدل زيادة المخاطر التي تواجھھا 
  
  مطالبات ال )٣  
    

قيد التسويات وتكاليف التعامل الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرات في مخصصات المطالبات  منالمطالبات المتكبدة  تتألف
  اتجة عن األحداث التي تقع خالل الفترة المالية. وحسبما يكون مناسباً، يتم خصم التعويضات واالستردادات المتعلقة بھا. الن التسوية

  
ً لتقديرات ال تشتمل المطالبات قيد التسوية على المخصصات التي  المطالباتللتكلفة النھائية لتسوية كافة  مجموعةيتم رصدھا وفقا

كما في تاريخ التقرير سواء تلك التي تم اإلبالغ عنھا أم لم يتم باإلضافة إلى المطالبات الداخلية والخارجية المتكبدة وغير المدفوعة 
تتناول المصروفات المخفضة بالتعويضات المتوقعة واالستردادات األخرى. يتم تقييم المطالبات قيد التسوية من خالل مراجعة  التي

مخصصات المطالبات ل التسوياتيتم إظھار ومخصصات المطالبات قيد التسوية.  تخفيضال يتم  المطالبات الُمبلغ عنھا بصورة فردية.
. كما تتم مراجعة الطرق المستخدمة التسوياتللفترة التي تمت فيھا  البيانات المالية الموحدةالمرصودة في فترات سابقة ضمن 

ً رصد مخصص للتعو عنھا في تاريخ بيان  اإلبالغيضات المتكبدة التي لم يتم والتقديرات الموضوعة بصورة منتظمة. ويتم أيضا
باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات المركز المالي 

ً لمقتضيات القانون الجديد. إن األ سس التي يتم بناًء عليھا تقدير المطالبات قيد الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي وفقا
  .٥التسوية والتعويضات المتكبدة التي لم يتم اإلبالغ عنھا مبينة بصورة تفصيلية في اإليضاح 



 ١٣ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة
    

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

  
   (تابع) التأمينعقود   )ب
  

  اختبار كفاية االلتزاماتمخصص العجز في أقساط التأمين/  )٤  
  

يتم رصد مخصص للعجز في أقساط التأمين الناتج عن عقود التأمينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للمطالبات والمصروفات 
قرير عن مخصص األقساط غير المكتسبة والتزامات المطالبات المنسوبة للفترات غير المنتھية لوثائق التأمين السارية في تاريخ الت

معاً  اإداراتھتم تالتي  األنشطةالمتعلقة بھذه الوثائق. ويتم احتساب مخصص العجز في أقساط التأمين استناداً على فئات  بالفعل المسجلة
ترداد األقساط غير المكتسبة ومخصصات االستثمارات المحتفظ بھا الس علىمع الوضع باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي 

  المطالبات.
  
  إعادة التأمين   ) ٥  
    

بالتنازل عن إعادة التأمين في سياق أعمالھا االعتيادية بغرض الحد من صافي خسائرھا المحتملة من خالل تنويع  المجموعةتقوم 
وفات الناتجة عن عقود إعادة التأمين المتنازل مخاطر التي تتعرض لھا. يتم عرض الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصرال

عنھا بصورة منفصلة عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات الناتجة عن عقود التأمين ذات الصلة حيث أن ترتيبات 
  من التزاماتھا المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين.  المجموعةإعادة التأمين ال تعفي 

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

ذات الصلة. يتم تأجيل أقساط إعادة التأمين ويتم بيانھا كمصروفات باستخدام نفس األساس المستخدم الحتساب احتياطيات أقساط 
ن ذات الصلة. ھذا ويتم إدراج الجزء المؤجل من أقساط إعادة التأمين المتنازل عنھا ضمن التأمين غير المكتسبة لوثائق التأمي

  موجودات إعادة التأمين. 
  

تعتبر موجودات إعادة . ما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة في تاريخ كل تقريرم للتحققيتم تقييم موجودات إعادة التأمين 
ي القيمة في حال وجود دليل موضوعي، نتيجة لحدث وقع بعد االعتراف المبدئي بھا، على أن التأمين أنھا قد تعرضت النخفاض ف

على المبالغ التي يمكن قياسه بصورة موثوقة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبالغ المستحقة لھا ويكون لھذا الحدث تأثير  المجموعة
الدخل عتراف بخسائر انخفاض قيمة موجودات إعادة التأمين ضمن بيان يتم اال. ة التأميندمن شركات إعا المجموعةسوف تستلمھا 

  دھا فيھا. في الفترة التي تم تكبُ 
  

  .ين على أساس االستحقاقيتم االعتراف بعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة التأم
  

     االستحواذ المؤجلة تكلفة  )٦  
    

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

  فس األساس الموضح في مخاطر األقساط غير المنتھية المدة.باستخدام ن على مدى الفترة الفعلية للوثيقة االستحقاق الزمني
  

  ) ذمم التأمين المدينة والدائنة     ٧  
    

 تمثل المبالغ المستحقة من وإلى حاملي وثائق التأمين ووكالء التأمين وشركات إعادة التأمين أدوات مالية ويتم إدراجھا في ذمم التأمين
  ي مخصصات عقود التأمين أو موجودات إعادة التأمين.المدينة وذمم التأمين الدائنة وليس ف

  
  ) مخصص عقد التأمين وموجودات إعادة التأمين     ٨  
    

ولم يتم دفعھا في تاريخ بيان  للمجموعةيتم تحديد التزامات عقد التأمين تجاه المطالبات قيد التسوية لكافة االلتزامات الُمعلن عنھا 
األقساط غير المكتسبة التي تم أخذھا باالعتبار  تتألف. ت المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھاإلى المطالبا، باإلضافة الموحد المركز المالي

  . الموحد نسبة مقدرة من إجمالي أقساط التأمين المرتبطة بفترات تأمين الحقة لتاريخ بيان المركز المالي منفي التزامات عقد التأمين 
  

ن تجاه المطالبات قيد التسوية أعاله، والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا واألقساط غير فيما يتعلق بحصة شركات إعادة التأمي
  المكتسبة، يتم تصنيفھا كموجودات عقد إعادة التأمين في البيانات المالية الموحدة.



 ١٤ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة
    

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)سات المحاسبية الھامة السيا  ٣

  
  اإليرادات (بخالف إيرادات التأمين)  )ج
  

  ما يلي: ماإليرادات (بخالف إيرادات التأمين)  تتألف  
    

  ) إيرادات الرسوم والعموالت   ١  
  

ى كإيرادات في أداء خدمات أخر المجموعة تتطلب منباالعتراف بالرسوم والعموالت المستلمة أو المستحقة التي ال  المجموعةتقوم 
  تجديدھا. في تواريخ التاريخ الفعلي لبدء وثائق التأمين ذات الصلة أو

  
  االستثمار    ت إيرادا )٢  

  
أرباح/ خسائر القيمة العادلة العقارات االستثمارية و اتإيجاروإيرادات المالية  الموجوداتاإليرادات من  منإيرادات االستثمار  تألفت

   .والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عقارات االستثماريةللغير المحققة المحققة و
  

الموجودات المالية  من خسائرال رباح/األتوزيعات األرباح وصافي الفوائد و تإيرادا على المالية الموجوداتاإليرادات من  تشتمل
  األخرى. موجودات الماليةلمن االخسائر المحققة  رباح/المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر واأل

  
يتم االعتراف بإيرادات توزيعات باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. التناسب الزمني على أساس يتم االعتراف بإيرادات الفوائد 

سندات الملكية. يتم ل بالنسبة رباحاألتوزيع ق في التاريخ الذي يسبعادًة ذلك  ، ويتمحق في استالم ھذه التوزيعاتال يثبت مااألرباح عند
الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح من خسائر ال رباح/األأساس االعتراف بصافي ) بيان ز(٣ اإليضاحفي 

  لموجودات المالية األخرى. من اأو الخسائر واألرباح المحققة 
  

ھذه يتم فيھا تحديد في الفترة التي الموحد  بيان األرباح أو الخسائرلة للعقارات االستثمارية ضمن يتم إدراج أرباح/خسائر القيمة العاد
  تفاصيل حول عمليات التقييم خالل السنة. ٩يتضمن اإليضاح . /الخسائراألرباح

  
  الممتلكات والمعدات   د)
  

  ) االعتراف والقياس    ١  
  

  ناقصاً االستھالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة.  بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة قياسيتم 
  

ً على باشرة لالستحواذ على الموجودات. على المصروفات المنسوبة بصورة م التكلفةتشتمل  تشتمل تكلفة الموجودات المشيدة ذاتيا
التشغيلية المناسبة لالستخدام المزمع الموجودات للحالة  إعدادتكلفة 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.  ، لھا
  

عناصر رئيسية) من مختلفة، يتم احتسابھا كبنود منفصلة ( 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 األروفات مصال خرى/األيرادات اإليتم االعتراف بصافي المبلغ في ا البند من الممتلكات والمعدات. الدفترية لھذ
. عندما يتم بيع موجودات ُمعاد تقييمھا، يتم تحويل المبالغ ذات الصلة المدرجة ضمن احتياطي إعادة التقييم إلى الموحدة أو الخسائر

  .األرباح المحتجزة
     

  ) التكاليف الالحقة    ٢  
  

تدفق ت المرجح أنعدات ضمن القيمة الدفترية لھذا البند إذا كان من أحد بنود الممتلكات أو الم جزء منيتم االعتراف بتكلفة استبدال 
يتم االعتراف بتكاليف قياس تكلفته بصورة موثوقة.  أمكنو المجموعةاالقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى  المنافع

  كبدھا. عند تالموحد الصيانة اليومية للممتلكات والمعدات ضمن بيان األرباح أو الخسائر 
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  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

       
  (تابع)الممتلكات والمعدات   د)
  

  االستھالك      )٣  
  

وإذا كان ألحد العناصر عمر  ةمة لكل أصل على حديتم تقييم العناصر الھاة األصل ناقصاً قيمته المتبقية. يرتكز االستھالك على تكلف
  ھذا العنصر بصورة منفصلة. لمختلف عن باقي عناصر األصل المعني، يتم احتساب االستھالك  إنتاجي

  
على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل  أساس القسط الثابتعلى الموحد يتم االعتراف باالستھالك ضمن بيان األرباح أو الخسائر 

  صر من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. عن
  

ً ويتم تعديلھا إذا  ،تتم إعادة تقييم طرق االستھالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في تاريخ التقرير ال يتم احتساب . كان ذلك مناسبا
  الك لألراضي، ويتم بيانھا بالتكلفة.ال يتم احتساب استھ واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.تملك حر  المملوكةراضي لألاستھالك 

    
  المعدات:الممتلكات وفئات  لمختلف المقدرة األعمار اإلنتاجية فيما يلي

  
  سنة ٥٠  (األردن) مباني المكاتب  
  سنوات ٤  مكتبيةال التجھيزات  
  سنة ١١ – ٤  األثاث والمعدات  
  سنوات ٦ – ٤  السيارات  

  
  العقارات االستثمارية   ) ھـ

  
أو لكال  ايجارية أو لزيادة قيمة رأس المال إيرادات للحصول علىإما  التي يتم االحتفاظ بھاالعقارات ب ت االستثماريةتتمثل العقارا

يتم قياس إدارية. خدمات، أو ألغراض تقديم في  ھااستخدام، أو ولكن ال يتم االحتفاظ بھا للبيع في سياق األعمال االعتيادية ،األمرين
عند االعتراف المبدئي، ويتم قياسھا الحقاً بالقيمة العادلة مع االعتراف بأي تعديالت تطرأ عليھا ضمن  التكلفةالعقارات االستثمارية ب

  .بيان األرباح أو الخسائر الموحد
  

ة تم إجراؤه من قبل شركة تقييم مستقلة معتمدة ولديھا مؤھالت مھنييبتحديد القيمة العادلة على أساس التقييم الذي  المجموعةتقوم 
  الخاضعة للتقييم. تقييم عقارات في موقع وفئة مماثلة للعقارات ات بمعامالت تمت مؤخراً لمناسبة وخبر

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

 ً العقار االستثماري إلى الحالة التشغيلية  إيصالاشرة وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى على تكلفة المواد والعمالة المبذاتيا
  المناسبة لالستخدام المزمع له باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة.

   
  األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز  )و
   

بغرض البيع عند إنجازھا، ويتم قياسھا بالتكلفة أو صافي القيمة  تتألف األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز من العقارات التي يتم تطويرھا
اإلنجاز القابلة للتحقيق، أيھما أقل. يتمثل صافي القيمة القابلة لالسترداد في سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية، ناقصاً تكلفة 

  ومصروفات البيع. 



 ١٦ 

  ) وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
   الموجودات والمطلوبات المالية  )ز

  
قبل تاريخ السريان الفعلي. اختارت  ٢٠١٤من معايير التقارير المالية الدولية، األدوات المالية، في  ٩بتطبيق المعيار  المجموعةقامت   

  .ھو تاريخ التطبيق المبدئي لھذا المعيار ٢٠١٤يناير  ١أن يكون  المجموعة
  

  الموجودات المالية غير المشتقة   ) ١  
  

  االعتراف  
ً باالعتراف  المجموعة تقوم ً بفي حين في التاريخ الذي تنشأ فيه.  والسلفيات والودائع بالقروض مبدئيا كافة يتم االعتراف مبدئيا

 لك الموجودات والمطلوبات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر)(بما في ذ المالية األخرىوالمطلوبات الموجودات 
  .الذي ُتصبح فيه المجموعة طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المعنية تاريخ المتاجرةفي 

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

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

  القيمة العادلة. بإما بالتكلفة المطفأة أو  في مجملھايتم الحقاً قياس كافة الموجودات المالية المعترف بھا 
  

  التصنيف 
  القيمة العادلة.بالمالي وفقاً لقياسه بالتكلفة المطفأة أو يتم في البداية تصنيف األصل 

  
   قاسة بالتكلفة المطفأةالموجودات المالية المُ 

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

 ت من أجل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و أن يتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ بالموجودا  
  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 ھذين الشرطين
  
بتقييم نموذج العمل على مستوى المحفظة حيث أن ذلك يمثل أفضل طريقة يمكن من خاللھا إدارة األعمال وتقديم  المجموعةم تقو

  المعلومات إلى اإلدارة.
   

لتقييم ما إذا كان يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج عمل يھدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحصيل التدفقات النقدية 
  باعتبارھا ما يلي:  المجموعةتعاقدية، تأخذ ال
  
  سياسات وأھداف اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وتأثير تطبيق ھذه السياسات؛  
  كيفية تقييم اإلدارة ألداء المحفظة؛  
  مدى تركيز استراتيجية اإلدارة على الحصول على إيرادات الفائدة التعاقدية؛ 
  مبيعات األصل المتوقعة؛  تعاقبمدى 
 بب بيع أي أصل؛ و س 
 ذ ھل الموجودات التي يتم بيعھا يتم االحتفاظ بھا لفترة ممتدة بناًء على استحقاقھا التعاقدي أم يتم بيعھا بعد فترة قصيرة من االستحوا

  عليھا أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقھا.  
  

  ائراألرباح أو الخسبالقيمة العادلة من خالل قاسة المُ الموجودات المالية 
  

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

  
ھذا التصنيف ينھي أو يقلل  بتصنيف بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ألن المجموعةقامت 

  ذلك.  بخالفبصورة ملحوظة االختالف المحاسبي الذي قد ينشأ فيما لو تم تصنيفھا 
  



 ١٧ 

  

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  )(تابع الموجودات والمطلوبات المالية  )ز

  
  (تابع) الموجودات المالية غير المشتقة) ١  

  
  بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى قاسةالمُ  الموجودات المالية

  
ً لكل أداة على حدة) تصنيف االستثمارات في بعض سندات الملكية  المجموعةقد تقرر  بصورة نھائية عند االعتراف المبدئي (وفقا

خالل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يجوز التصنيف بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى إذا كان يتم بالقيمة العادلة من 
  الملكية بغرض المتاجرة. بأدوات حقوقاالحتفاظ 

  
عندما يثبت  لموحدا الملكية ضمن بيان األرباح أو الخسائر أدوات حقوقيتم االعتراف بتوزيعات األرباح المتعلقة باالستثمارات في 

  ما لم تمثل ھذه التوزيعات بصورة واضحة استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. ،في استالم توزيعات األرباح المجموعةحق 
  

 االعتراف بأي انخفاض في القيمة ضمنكما ال يتم  الدخلالملكية إلى بيان  أدوات حقوقال تتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر من 
  .  الموحد ح أو الخسائراألربا بيان

  
دارة إل لديھابتغيير نموذج األعمال  المجموعةما لم تقم ، لمالية عقب االعتراف المبدئي بھاال تتم إعادة تصنيف الموجودات ا

  الموجودات المالية.
  

  القروض والذمم المدينة
  

ً لالعتراف المبدئي، يتم يتم مبدئياُ االعتراف بھذه الموجودات بالقيمة العادلة زائداً أية تكاليف منس وبة بصورة مباشرة للمعاملة. الحقا
  قياس ھذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

  
  تتألف القروض والذمم المدينة بصورة رئيسية من الذمم المدينة التجارية واألخرى والودائع والذمم المدينة األخرى.

  
  النقد وما يعادله

  
ثابتة ذات فترات استحقاق الودائع اللدى البنوك ورصدة األمن النقد في الصندوق والنقد وما يعادله  بيان التدفقات النقدية، يتألفلغرض 

وتستخدم من من التغيرات في قيمھا العادلة،  جوھريةأصلية تمتد لثالثة أشھر أو أقل من تاريخ االستحواذ، والتي تخضع لمخاطر غير 
  دارة االلتزامات قصيرة األجل.إل المجموعة قبل
  

  النقد وما يعادله بالتكلفة المطفأة في بيان المركز المالي. تسجيليتم 
  

  ) الموجودات المالية المشتقة٢  
  

. يتم فصل األدوات دلة من خالل األرباح أو الخسائراستثماراتھا بالقيمة العابشأن تحتفظ المجموعة بأدوات مالية مشتقة للتحوط 
  ويتم احتسابھا بشكل منفصل في حال الوفاء بمعايير محددة. لضمنية من العقد األصليالمشتقة ا

  
  ) سندات حقوق الملكية٣  

  
باشرًة إلصدار األسھم العادية المنسوبة مبالتكاليف اإلضافية يتم تصنيف األسھم العادية للمجموعة كحقوق ملكية. يتم االعتراف 

  طاع من حقوق الملكية.تقكإ
  

  بات المالية غير المشتقة) المطلو٤  
  

 اإليرادات الشاملة األخرىبيان حددة بالقيمة العادلة من خالل يتم االعتراف مبدئياً بكافة المطلوبات المالية (بما في ذلك المطلوبات المُ 
  نية.طرفاً في األحكام التعاقدية لألداة المع المجموعة) في تاريخ المتاجرة، وھو التاريخ الذي ُتصبح فيه الموحد



 ١٨ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣
  
  (تابع) الموجودات والمطلوبات المالية  )ز

  
  ) إيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية٥  

  
التعاقدية في الحصول على تدفقات نقدية من األصل المالي أو  االمالي عندما تنتھي حقوقھ بإيقاف االعتراف باألًصل المجموعةتقوم 

أو لم تقم  ،كافة مخاطر وامتيازات الملكية بصورة فعلية تحويلي من خالل معاملة يتم بموجبھا األصل المال بالتنازل عنعندما تقوم 
. يتم المحوليازات الملكية بصورة فعلية وال تحتفظ بسيطرتھا على األصل أو االحتفاظ بكافة مخاطر وامت بتحويلبموجبھا  مجموعةال

بتسجيلھا أو االحتفاظ بھا  مجموعةالمؤھلة إليقاف االعتراف والتي تقوم ال المحولةاالعتراف بأي حصص في الموجودات المالية 
ف باألصل المالي، يتم االعتراف بالفرق بين . عند إيقاف االعتراالموحد كموجودات أو مطلوبات منفصلة في بيان المركز المالي

) والثمن المقبوض (بما في ذلك أي أصل جديد تم حولمن األصل الم جزءلالقيمة الدفترية لألصل (أو القيمة الدفترية المخصصة 
   .الموحد األرباح أو الخسائرالحصول عليه ناقصاً أي التزام جديد محتمل) ضمن بيان 

  
ولكنھا تحتفظ إما بكافة الموحد الموجودات المعترف بھا في بيان المركز المالي  تحويلعامالت يتم بموجبھا بإبرام م المجموعةتقوم 

مخاطر وامتيازات الموجودات المالية أو بجزء منھا. في حالة االحتفاظ بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات، ال يتم إيقاف 
موجودات مع االحتفاظ بكافة أو بصورة فعلية بكافة المخاطر واالمتيازات يتضمن إن تحويل ال .المحولةاالعتراف بالموجودات 

  معامالت إقراض األوراق المالية وإعادة الشراء.
  

بصورة  األصل المالي ملكية كافة مخاطر وامتيازات تحويلأو من خاللھا باالحتفاظ  المجموعةفيما يتعلق بالمعامالت التي ال تقوم 
اعترافھا بھذا األصل إلى مدى ارتباطھا بھذا األصل ويتحدد ذلك من خالل مدى  مجموعةال تواصليطرة عليه، وتحتفظ بالس ،فعلية

  .المحولتعرضھا لتغيرات في قيمة األصل 
  

في بعض المعامالت بااللتزام بتقديم خدمات لألصل المالي المنقول مقابل رسوم. ويتم إيقاف االعتراف باألصل  المجموعةتحتفظ 
ل عندما تنطبق عليه معايير إيقاف االعتراف. ويتم االعتراف بأي موجودات أو مطلوبات متعلقة بعقد الخدمة ويتوقف ذلك على المنقو

  ما إذا كانت رسوم الخدمة أكثر مما يكفي (أصل) أو أقل مما يكفي (التزام) ألداء الخدمات.   
  

  تتم تسوية التزاماتھا التعاقدية أو يتم إلغاؤھا أو انتھاؤھا.المطلوبات المالية عندما ببإيقاف االعتراف  مجموعةتقوم ال
  
  انخفاض القيمة   )ح
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة    
  

ما إذا كان ھناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة من الموجودات في تاريخ كل تقرير بتقييم  المجموعةتقوم 
الية المسجلة بالتكلفة المطفأة. يتعرض األصل المالي أو مجموعة الموجودات المالية النخفاض في القيمة عندما يشير الدليل الم

الموضوعي إلى حدث خسارة وقع بعد االعتراف المبدئي باألصل وكان لھذا الحدث تأثير على التدفقات النقدية المستقبلية لألصل 
  .سواء على المستوى الفردي أو الجماعي باالعتبار األدلة على انخفاض القيمة المجموعةأخذ يمكن تقديره بصورة موثوقة. ت

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

ً لشروط لم تكن  للمجموعةھيكلة المبلغ المستحق أو إعادة  ،التعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض لتقبلھا في  المجموعةوفقا
الظروف العادية أو المؤشرات على تعرض أحد المقرضين أو المصدرين لإلفالس أو عدم وجود سوق نشطة ألحد السندات أو أي 

سداد من قبل المقترضين أو المصدرين أو بيانات ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في القدرة على ال
  .المجموعةالتعثر في  ھا حاالتالظروف االقتصادية التي تصاحب

  



 ١٩ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)السياسات المحاسبية الھامة   ٣

    
  (تابع)انخفاض القيمة   )ح
  

  الذمم المدينة  ة القروضانخفاض قيم
  

انخفاض قيمة القروض والذمم المدينة على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتم تقييم على األدلة في اعتبارھا  المجموعة تضع
ھامة ما إذا كان ھناك انخفاض محدد في القيمة. إن كافة القروض والذمم المدينة الم للتحققكافة الذمم المدينة الھامة في حالتھا الفردية 

ما إذا م للتحققأنھا غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمھا بعد ذلك بصورة جماعية  ُيالحظفي حالتھا الفردية التي 
لقروض والذمم المدينة التي ال تكون ھامة في حالتھا با فيما يتعلقكان قد وقع أي انخفاض في القيمة دون أن يتم التعرف عليه. 

ما إذا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة من خالل تجميع القروض والذمم المدينة م للتحققتم تقييمھا بصورة جماعية الفردية، في
  مخاطر مماثلة.  سماتالتي لھا 

  
في تاريخ كل تقرير بتقييم كل أصل على حدة للتحقق مما إذا كان ھناك دليل موضوعي على تعرض ھذا األصل  المجموعةتقوم 

القيمة. يتم قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة المطفأة على أنھا الفرق بين القيمة الدفترية لألصل  النخفاض في
  المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي لھذا األصل. 

  
ھذا القرض. يتم شطب تلك القروض بعد المرصود لمقابل مخصص انخفاض قيمة ، يتم شطبه القرضعندما ال يمكن تحصيل 

ً و/أو أي حدث  للتحصيل استكمال كافة اإلجراءات الالزمة وتحديد مبلغ الخسارة. إن االسترداد الالحق للمبالغ التي تم شطبھا سابقا
  . الموحد القروض في بيان األرباح أو الخسائر قيمة مخصص انخفاض قيمة يتم تخفيضفي خسائر انخفاض القيمة  نقصيترتب عليه 

  
ب مخصص مقابل القروض ويتم بيانھا ضمن حسا الموحد، يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر

حدث الحق إلى أدى إذا يستمر االعتراف بالفائدة على الموجودات الخاضعة النخفاض في القيمة من خالل عكس الخصم. والسلفيات. 
    .الموحد في خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان األرباح أو الخسائر تقليص، يتم عكس الانخفاض القيمة تقليص خسائر

  
  انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

  

ما إذا كان م للتحقق رية)(بخالف العقارات االستثما الماليةغير  لموجوداتھا الدفتريةمراجعة القيم بتاريخ كل تقرير ب المجموعةتقوم 
  المؤشر، يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  ذلكالقيمة. في حالة وجود مثل في نخفاض تعرضھا الھناك أي 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 الحدودون مستقلة تكو
  

. أيھما أكبر، العادلة ناقصاً تكاليف البيع تهستخدام أو قيماالمن  تهتتمثل القيمة القابلة لالسترداد ألصل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيم
 ما قبل الضريبة قيمتھا الحالية باستخدام معدل خصم مخصومة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرةالستخدام على ترتكز القيمة من ا

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

   ندما تزيد القيمة الدفترية ألصل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة لالسترداد.يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ع
  

. يتم تخصيص خسائر انخفاض القيمة المعترف أوال لتخفيض الموحدة يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر
األخرى في الوحدة المنتجة ة للنقد ثم لتخفيض القيم الدفترية للموجودات القيمة الدفترية ألية شھرة تجارية مخصصة للوحدات المنتج

  على أساس تناسبي. للنقد
  

 ،تحديدھايتم ل كانإلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي  فقط يتم عكس خسائر انخفاض القيمة
  االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.م يكن قد تم ل االستھالك أو اإلطفاء، في حال بعد خصم
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  مبادئ قياس القيمة العادلة    )ط

  
معاملة منتظمة بين  من خاللالتزام ما  لتسوية، أو يتم دفعه تتمثل "القيمة العادلة" في المبلغ الذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما

 ً في ذلك  للمجموعةالمشاركين 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  المجموعة، تقوم عندما يكون ذلك متاحا

نشط في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بسھولة وبصورة منتظمة وتمثل المعامالت السوقية الفعلية التي تحدث بصورة منتظمة 
  وفقاً لشروط السوق االعتيادية.  

  
أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة  المجموعةدما ال يكون ھناك سعر مدرج في سوق نشط، تستخدم عن

بأقصى قدر ممكن وتحد من استخدام المدخالت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييم الذي تم اختياره كافة العوامل التي كان ليضعھا 
  ة في السوق عند تسعير المعاملة.باالعتبار األطراف المشارك

  
أي القيمة العادلة للمبلغ المدفوع أو  -يكون سعر المعاملة عادًة ھو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند االعتراف المبدئي

االستدالل على القيمة أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتم  المجموعةالمقبوض. عندما تقرر 
العادلة بواسطة األسعار المدرجة في سوق نشط لموجودات أو مطلوبات مماثلة أو االستناد إلى أساليب تقييم تستخدم فقط بيانات من 

ً قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتم تعديلھا لمراعاة الفرق بين القي مة العادلة عند السوق الملحوظة، وفي ھذه الحالة يتم مبدئيا
على أساس تناسبي على مدى الموحدة  األرباح أو الخسائراالعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقاً، يتم االعتراف بالفرق ضمن بيان 

  عمر األداة وليس أكثر من ذلك عندما يكون التقييم مدعوماً بصورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتم إنھاء المعاملة.
  

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

  
بإدارتھا على  المجموعةالسوق ومخاطر االئتمان، التي تقوم  إن محافظ الموجودات المالية والمطلوبات المالية المعرضة لمخاطر

أساس صافي التعرض إما لمخاطر السوق أو مخاطر االئتمان، يتم قياسھا على أساس المبلغ الذي سوف يتم قبضه لبيع صافي مركز 
تم تخصيص تلك التسويات قصير األجل) للتعرض لمخاطر محددة. ويمالي طويل األجل (أو المبلغ المدفوع لتحويل صافي مركز 

على مستوى المحافظ إلى الموجودات والمطلوبات بصورة فردية على أساس التسويات التي تأخذ في االعتبار المخاطر التي تنطوي 
  عليھا كل أداة في المحفظة. 

  
ية فترة التقرير التي حدث خاللھا باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظام المتدرج للقيمة العادلة كما في نھا المجموعةتقوم 

  التغيير.  
  

  المعامالت بالعمالت األجنبية  )ي
  

ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة. كما يتم تحويل  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الدرھم اإلماراتي وفقا
ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت األجنبية إلى الدرھم اإل بيان المركز المالي ماراتي وفقا

يتم تحويل الموجودات والمطلوبات غير المالية بالعمالت األجنبية، التي يتم بيانھا بالتكلفة التاريخية، إلى الدرھم اإلماراتي . الموحد
ً ألسعار الصرف السائدة  ف العمالت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن بيان يتم االعتراف بفروق صر تاريخ المعاملة.في وفقا

ً ألسعار  األرباح أو الخسائر الموحد. يتم تحويل موجودات ومطلوبات الشركة التابعة األجنبية وحقوق ملكية الشركات الزميلة وفقا
  الصرف السائدة في تاريخ التقرير.

  
ً ليتم تحويل البيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر الخاصة بالش أسعار متوسط ركة التابعة األجنبية ونتائج الشركات الزميلة وفقا

  للسنة. يتم بيان فروق الصرف الناتجة عن إعادة التحويل بصورة مباشرة ضمن بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد.الصرف 
     

  المخصصات   )ك
  

يمكن تقديره  ضمني، التزام حالي سواء كان قانوني أو ، نتيجة لحدث سابقالمجموعةيتم 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 لسوق الحالية لخالل تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام معدل خصم قبل الضريبة يعكس تقييمات ا
  والمخاطر المتعلقة بھذا االلتزام. ويتم االعتراف بعكس الخصم كتكلفة التمويل. ذلك الوقت
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  ظفينتعويضات نھاية الخدمة للمو  )ل

    

  خطة التعويضات المحددة  
  

تعويضات نھاية الخدمة للموظفين على أساس تقدير قيمة التعويضات المستقبلية التي يستحقھا الموظفين مقابل خدمتھم  المجموعةتقدم   
  الوحدة اإلضافية المقدرة.حتى التقاعد. يتم إجراء ھذا االحتساب وفقاً لطريقة 

    
  خطة المساھمات المحددة  

  

في برنامج المعاشات لمواطني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون المعاشات والضمان االجتماعي. إنھا خطة المجموعة ھم تسا  
ً لھذا البرنامج، لدى المجموعة المساھمات المحددة، ويتم تحميل مساھمة  ضمن بيان األرباح أو الخسائر في الفترة ذات الصلة. وفقا

 انوني وضمني بسداد المساھمة المالية عند استحقاقھا، وال توجد التزامات بسداد التعويضات المستقبلية.التزام قالمجموعة 
 
  ربحية السھم  )م

    
ألسھمھا العادية. يتم احتساب ربحية السھم األساسية بتقسيم األرباح أو  والمخففةبعرض بيانات ربحية األسھم األساسية  المجموعةتقوم   

المتوسط المرجح لعدد األسھم العادية القائمة خالل السنة. بينما يتم تحديد  علىالعاديين  المجموعةإلى مساھمي الخسائر المنسوبة 
سھم العادية القائمة المتوسط المرجح لعدد األوالخسائر المنسوبة إلى المساھمين العاديين  بتعديل األرباح أو المخفضةربحية السھم 
  العادية المحتملة. األسھم  كافة تخفيض لبيان تأثير

  
  التقارير حول القطاعات   )ن
  

إيرادات وتتكبد  المجموعة حققالتي تزاول أنشطة تجارية والذي يمكن من خالله أن ت المجموعةيتمثل القطاع التشغيلي بأحد عناصر   
 نتائجال كافة تتم مراجعة. للمجموعةالمكونات األخرى اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع  بما في ذلكمصروفات، 

التخاذ القرارات الخاصة بالموارد المخصصة لكل قطاع  للمجموعةالرئيس التنفيذي بصورة منتظمة من قبل  للقطاعات التشغيلية
  بشأنه.  محددة معلومات مالية تتوفروتقييم أدائه، والذي 

  
فيذي على البنود المنسوبة بصورة مباشرة إلى القطاع وتلك البنود التي إلى الرئيس التن بشأنھاتقديم تقارير تشتمل نتائج القطاع التي يتم   

مقر  في المقام األول( المجموعةموجودات  منالبنود غير المخصصة بصورة رئيسية  تتألفيمكن تخصيصھا على أساس معقول. 
   . ، وموجودات ومطلوبات ضريبة الدخلمصروفات المركز الرئيسي) والمجموعة

  
  المقاصة   )س

    
فقط عندما يكون ذلك و، الموحد تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم عرض صافي المبلغ في بيان المركز المالي  

حق قانوني في مقاصة المبالغ المعترف بھا ويكون لديھا الرغبة إما في تسويتھا على أساس صافي المبلغ أو تحصيل  للمجموعة
  متزامنة.   الموجودات وتسوية المطلوبات بصورة

  
أو كأرباح وخسائر عندما تجيز معايير التقارير المالية الدولية ذلك،  يتم عرض اإليرادات والمصروفات على أساس صافي المبلغ  

  .للمجموعةناتجة عن مجموعة معامالت مماثلة كما ھو الحال في النشاط التجاري 
  
   مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  )ع

    
ً لتفسير وزارة اال   (وتعديالته)، تتم معاملة مكافآت  ١٩٨٤لسنة  ٨من القانون االتحادي رقم  ١١٨قتصاد والتجارة للمادة رقم وفقا

  .الموحد ضمن بيان التغيرات في حقوق الملكية عرضھاعلى أنھا توزيعات من حقوق الملكية ويتم  المجموعةأعضاء مجلس إدارة 
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    التفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقھا بعدالمعايير و  )ف
  

 ٢٠١٥يناير  ١ھناك عدد من المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات التي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ بعد   
التي قد تكون المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات . فيما يلي البيانات المالية الموحدةتم تطبيقھا عند إعداد ھذه ولم ي

  .بشكل مسبقلتطبيق تلك المعايير  الشركة. ال تخطط بالشركةذات صلة 
  

  ) ٢٠١٨يناير  ١(اعتباراً من  قود مع العمالءاإليرادات من الع  من معايير التقارير المالية الدولية  ١٥ رقم المعيار
  )٢٠١٨يناير  ١اعتباراً من (  )٢٠١٤( األدوات المالية من معايير التقارير المالية الدولية ٩ رقم المعيار

  )٢٠١٩يناير  ١(اعتباراً من   عقود االيجار  من معايير التقارير المالية الدولية  ١٦المعيار رقم 
    
  "اإليرادات من العقود مع العمالء" من معايير التقارير المالية الدولية ١٥لمعيار رقم ا  

  
من معايير التقارير المالية الدولية إطار شامل لتحديد كيفية وحجم وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل المعيار  ١٥يضع المعيار رقم   

جيھات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في ذلك المعيار المحاسبي من معايير التقارير المالية الدولية محل التو ١٥رقم 
تفسيرات الصادر عن لجنة  ١٣"عقود اإلنشاءات" والتفسير رقم  ١١"اإليرادات" والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٨الدولي رقم 

  "برامج والء العمالء".  المعايير الدولية للتقارير المالية
  

  "األدوات المالية" من معايير التقارير المالية الدولية ٩ المعيار رقم  
  

) الذي يوضح التوجيھات المتعلقة بتصنيف وقياس ٢٠٠٩من معايير التقارير المالية الدولية ( ٩بتطبيق المعيار  الشركةقامت   
  الموجودات المالية. 

  
، محل التوجيھات الحالية الواردة في المعيار ٢٠١٤يوليو  من معايير التقارير المالية الدولية، المصدر في ٩يحل المعيار رقم   

من معايير التقارير المالية الدولية توجيھات معدلة  ٩األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار  ٣٩المحاسبي الدولي رقم 
وقعة المستخدم في احتساب انخفاض قيمة المالية، بما في ذلك النموذج الجديد لخسائر االئتمان المت األدواتحول تصنيف وقياس 

الموجودات المالية والمتطلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوط. كما يتضمن ھذا المعيار التوجيھات المتعلقة باالعتراف وإيقاف 
  .   ٣٩االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 

  
  قارير المالية الدولية "عقود االيجار"من معايير الت ١٦المعيار رقم   

  
عقود  ١٧من معايير التقارير المالية الدولية محل المتطلبات المحاسبية الواردة في المعيار المحاسبي الدولي رقم  ١٦يحل المعيار رقم   

جوھري في الطريقة التي تقوم بھا  عاماً والتي لم تعد مناسبة لھذا الغرض ويعتبر ھذا المعيار تعديل ٣٠اإليجار المطبقة منذ أكثر من 
  الشركة باحتساب عقود اإليجار. 

   
معرفة  المالية البياناتإن الھدف من ھذا المعيار ھو بيان المعالجة المحاسبية للممتلكات واآلالت والمعدات بحيث يمكن لمستخدمي   

  تطرأ على ھذا االستثمار.  ھا والتغيرات التيومعدات ھاوآالت ھاممتلكاتمعلومات عن استثمار المنشأة في 
    

تأثير  المجموعة، من المتوقع أن يكون لھذه المعايير. نظراً لطبيعة عمليات للمعايير أعالهبدأت المجموعة عملية تقييم التأثير المحتمل   
  للمجموعة. الموحدة محدود على البيانات المالية

    
  إدارة المخاطر   ٤

      
 المجموعةمخاطر التأمين والمخاطر المالية. ال تقوم كالً من موجبھا تحويل مخاطر التأمين أو بإصدار عقود يتم ب المجموعةتقوم   

ً بإصدار عقود يتم بموجبھا تحويل المخاطر المالية فقط. يتضمن ھذا القسم  طر وكيفية إدارتھا من قبل حول ھذه المخا ملخصا
  :المجموعة

  
  اإلطار العام للحوكمة    )١

  
من التعرض ألحداث  المجموعةھو حماية مساھمي  للمجموعةن اإلطار العام إلدارة المخاطر واإلدارة المالية إن الھدف األساسي م  

  أھداف األداء المالي الموضوعة. تدرك اإلدارة األھمية البالغة لتطبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاطر.  تحول دون تحقيق



 ٢٣ 

  ركتھا التابعة شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وش
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  اإلطار العام إلدارة المخاطر   )٢
  

قد قام مجلس اإلدارة ل. المجموعةيكون مجلس اإلدارة مسؤوالً بصورة عامة عن وضع ومتابعة اإلطار العام إلدارة المخاطر لدى   
إلدارة المخاطر. تقوم ھذه اللجنة بتقديم تقارير  المجموعةد ومتابعة سياسات بتشكيل لجنة إدارة المخاطر والتي تكون مسؤولة عن إعدا

  دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشطتھا. 
  

ووضع الحدود المقبولة للمخاطر ونقاط  المجموعةإلدارة المخاطر لتحديد وتحليل المخاطر التي تواجھھا  المجموعةيتم وضع سياسات   
وااللتزام بالحدود الموضوعة. تتم بصورة منتظمة مراجعة سياسات ونظم إدارة المخاطر لتعكس  التحكم فيھا ولرقابة المخاطر

  . المجموعةالتغيرات في ظروف السوق وأنشطة 
  

المتعلقة بإدارة المخاطر،  المجموعةمراقبة االلتزام بسياسات وإجراءات ية قيام اإلدارة ببمتابعة كيف المجموعةتقوم لجنة التدقيق لدى   
تتم مساعدة لجنة التدقيق . المجموعةا تقوم بمراجعة مدى كفاية اإلطار العام إلدارة المخاطر فيما يتعلق بالمخاطر التي تواجھھا كم

. يقوم قسم التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة منتظمة وخاصة الرقابيمن قبل قسم التدقيق الداخلي ألداء ھذا الدور  المجموعةلدى 
  رة المخاطر ويتم تقديم تقارير حول نتائج ھذه المراجعة إلى لجنة التدقيق.إلجراءات وضوابط إدا

  
  اإلطار العام إلدارة رأس المال    )٣

  
لھا أي وحدة من وحدات أعمال  تتعرض إطار عام إلدارة المخاطر الداخلية يتم من خالله تحديد المخاطر التي المجموعةلدى   

 صورة عامة باإلضافة إلى تحديد مدى تأثير تلك المخاطر على رأس المال االقتصاديب المجموعةأو التي تتعرض لھا  المجموعة
  . )٢٨(راجع إيضاح 

  
  اإلطار العام التنظيمي   )٤
  

 قياموذلك لضمان  ،تھتم الجھات التنظيمية بصورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين والمساھمين ومراقبتھا عن كثب  
بمركز مالي  المجموعةبشكل مرضي لصالحھم. في الوقت ذاته، تھتم الجھات التنظيمية أيضاً بضمان احتفاظ  األمور بإدارة المجموعة

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

مارات العربية المتحدة. ال تتطلب ھذه اللوائح اعتماد األنشطة التنظيمية داخل دولة اإل المتطلباتإلى  المجموعةتخضع عمليات   
ً بعض األحكام الملزمة للحد من مخاطر التخلف عن السداد والعجز عن السداد من جانب شركات  ومراقبتھا فقط ولكنھا تفرض أيضا

  التأمين وذلك للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند حدوثھا.
  
  ودات الموجالمطلوبات وإدارة   )٥
  

 تنشأ المخاطر المالية من أوضاع المخاطر المكشوفة في أسعار الفائدة والعمالت ومنتجات حقوق الملكية وجميعھا تكون معرضة  
نظراً لطبيعة استثماراتھا والتزاماتھا، بمخاطر  المجموعةتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا لتغيرات السوق الخاصة والعامة. 

تم  ذيالموجودات الالمطلوبات وإدارة إطار بإدارة ھذه األوضاع ضمن  المجموعةمخاطر أسعار حقوق الملكية. تقوم أسعار الفائدة و
  وفقاً لعقود التأمين واالستثمار.   مطلوباتھاتزيد عن بحيث من قبل اإلدارة لتحقيق إيرادات من االستثمارات طويلة األجل  وضعه

  

الموجودات مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بالموجودات والمطلوبات المالية األخرى و للمطلوبات المجموعةيتم دمج إدارة   
  االستثمار. بصورة مباشرة بمطلوبات التأمين وغير المرتبطة  للمجموعة

  

ات النقدية الموجودات جزءاً ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين لضمان توفر التدفقللمطلوبات و المجموعةكما تشكل إدارة   
  التأمين.   المرتبة علىالكافية في كل فترة للوفاء بااللتزامات 

     
  



 ٢٤ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
  (تابع)الموجودات المطلوبات وإدارة   )٥

  
  مخاطر التأمين   أ) 

  

معرضة لمخاطر الشكوك التي تحيط بتوقيت وتكرار  المجموعةمخاطر التأمين بموجب عقود التأمين المكتتبة. إن  المجموعةتقبل   
  : التأميناألنواع التالية من عقود  باكتتاب المجموعةوحجم المطالبات بموجب ھذه العقود. تقوم 

  
  عقود التأمين على الحياة   عقود التأمينات العامة

 ليةالتأمين ضد المسؤو 
 الممتلكاتعلى تأمين ال 
 السيارات على تأمين ال 
 ضد الحريقتأمين ال 
  التأمين الصحي 
 التأمين البحري 
 التأمين الھندسي  

   التأمين الجماعي على الحياة 
 التأمين الفردي على الحياة  
  

  
لفعلية ودفعات االمتيازات أو توقيتھا بموجب عقود التأمين في اختالف المطالبات ا المجموعةتتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجھھا   

واالمتيازات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق  وحجمھاالمطالبات حدوث عن التوقعات الخاصة بھا. ويتأثر ذلك بمدى تكرار 
  إلى ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية ھذه االلتزامات.المجموعة للمطالبات طويلة األجل. وعليه، تھدف 

  
من التعرض للمخاطر أعاله من خالل عملية التنويع على مستوى محفظة كبيرة من عقود التأمين. كما تتم معالجة تغيير يتم الحد   

 المجموعة. تقوم المخاطر من خالل االختيار الدقيق والتنفيذ لتوجيھات استراتيجية التأمين باإلضافة إلى استخدام ترتيبات إعادة التأمين
قصيرة األجل فيما يتعلق بالمخاطر المرتبطة بتأمين الممتلكات والسيارات والتأمين البحري والتأمين ضد  عقود التأمين بإصدارفقط 

  .الحوادث
    
ھما استراتيجية التأمين واستراتيجية إعادة التأمين كما ھو مبين  المجموعةإن العنصرين الرئيسيين إلطار إدارة مخاطر التأمين لدى   

 أدناه. 
 

  مين استراتيجية التأ  
  

يؤدي عدد كبير من المخاطر المماثلة.  ھو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على المجموعةإن الھدف من استراتيجية التأمين التي تتبعھا 
  ھذا األمر إلى تقليل تقلبات نتائج ھذه المحافظ. 

  
ول التي يتم فيھا التأمين على األعمال بوضع استراتيجية تأمين تحدد فئات األعمال التي يتم التأمين عليھا والد المجموعةتقوم 

موظفي التأمين في وحدات  علىھذه االستراتيجية  تعميميتم  مستعدة لتقديم خدمات التأمين. المجموعةوالقطاعات التي تكون فيھا 
ً لحجم ھيئاتاألعمال المختلفة من خالل  وفئة األعمال والدولة  التأمين التي تقوم بوضع الحدود التي تتم بموجبھا أعمال التأمين وفقا

التي تتم فيھا األعمال وقطاع األعمال وذلك بھدف ضمان انتقاء المخاطر المناسبة ضمن المحفظة. تبرم كافة عقود التأمينات العامة، 
  باستثناء التأمين البحري، لمدة سنة ويحق لشركات التأمين رفض التجديد أو تغيير شروط وبنود العقد عند التجديد. 

  
لفعلية أو توقيتھا بموجب عقود التأمين في اختالف دفعات المطالبات والتعويضات ا المجموعةالمخاطر الرئيسية التي تواجھھا تمثل ت

والتعويضات الفعلية المدفوعة والتطور الالحق للمطالبات طويلة األجل. يتأثر ذلك بتكرار حدوث المطالبات وحجمھا عن التوقعات. 
  ھو ضمان توفر احتياطيات كافية لتغطية ھذه االلتزامات.  المجموعةولذلك، فإن ھدف 

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

  



 ٢٥ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
  (تابع)الموجودات المطلوبات وإدارة   )٥

  
  (تابع)مخاطر التأمين   أ) 
  

 وتكرار حدوثھا المطالبات مبالغ
 

المقبولة كما قامت بنفس الشيء داخل كل فئة مخاطر التأمين  طبيعة تنويع بغرض الخاصة بھا ستراتيجية التأمينا المجموعةوضعت 
 وتكرار حدوثھا النتيجة المتوقعة. يمكن أن تتأثر مبالغ المطالبات للحد من التقلبات فيإليجاد تنوع كبير من المخاطر  من الفئات

 الصحي والتأمين والتأمين اإلصاباتالممتلكات والسيارات والتأمين ضد  بأعمال التأمين على المجموعةتقوم  عوامل.الالعديد من ب
البحري. تعتبر أعمال التأمين ھذه عقود تأمين قصيرة األجل حيث تتم دراسة المطالبات وتسويتھا خالل سنة واحدة من وقوع الحدث 

  المؤمن ضده.
  
  ممتلكاتال
  

مجموعات إلى أربع ن المخاطر، وبالتالي تنقسم عقود التأمين على الممتلكات التأمين على الممتلكات تغطي مجموعة متنوعة مإن فئة 
  . والسرقة الناتجة عن العوامل الجوية واألضرار األعمالوتوقف  ، وھى الحريقالمخاطرمن 

  
تكلفة إعادة بناء  إن .عليھا المؤمن محتوياتالو لممتلكاتلإلى قيمة االستبدال التجارية  استناداً عقود التأمين  ھذه األنواع من يتم إبرام

 ھي العوامل األعمال التي تعرضت للتوقف عادة تشغيلمحتويات والوقت المستغرق إلمقابل الاستبدال أو التعويض الممتلكات و
ً رئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات ال ف العواصھذه العقود من  منخسائر كبيرة لوقوع أكبر احتمال ينشأ  ھذه السياسات.ل وفقا

  .الجويةظروف الب أو الحوادث األخرى المتعلقة والفيضانات
  

  السيارات
  

واإلصابات التي يتعرض لھا  بالسياراتعن الضرر الذي يلحق حاملي وثائق التأمين تعويض إلى  عقود التأمين على السياراتتھدف 
  سياراتھم.ب التي تلحق سرقةال أو حاالت الحريقالحوادث و رى نتيجةأطراف أخ

  
  ختيار المخاطر.المناسبة معايير  لوضعالتأمين  المتعلقة بأعمال توجيھاتالحدود وال تطبيق يتم
  
 انؤثري ان اللذانالرئيسي ھما العامالن تكاليف استبدال السياراتبحاالت الوفيات واإلصابات و فيما يتعلقمستوى األحكام القضائية  إن

 .في مستوى المطالبات
  

  التأمين البحري
  

التأمين البحري إلى تعويض حاملي عقود التأمين عن األضرار وااللتزامات التي تترتب على فقدان أو تلف وسيلة النقل  تھدف عقود
  البحري والحوادث البحرية التي يترتب عليھا خسارة كلية أو جزئية للشحنات.

  
ل البحري والحوادث التي يترتب عليھا خسارة كلية فيما يتعلق بالتأمين البحري، تتمثل المخاطر الرئيسية في فقدان أو تلف وسيلة النق

  أو جزئية للشحنات.
  

تھدف استراتيجية التأمين الخاصة بفئة التأمين البحري إلى ضمان التنويع الجيد لوثائق التأمين فيما يتعلق بالسفن وطرق الشحن التي 
  تخضع للتأمين.

  



 ٢٦ 

  ا التابعة شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھ
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤

  
  (تابع)الموجودات المطلوبات وإدارة   )٥

  
  (تابع)مخاطر التأمين   أ) 
  

 (تابع) مبالغ المطالبات وتكرار حدوثھا
  

  الحوادثالتأمين ضد 
  

لعام تجاه طرف أخر وفقدان األموال، فإن ، مثل تعويض العمال والحوادث الشخصية وااللتزام االحوادثفيما يتعلق بفئة التأمين ضد 
  مستوى الخسائر أو الضرر واألحكام القضائية المحتملة تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى المطالبات.

  
ال مع التأمين والتعامل الفع إلعادة مناسبةبإدارة ھذه المخاطر من خالل استراتيجية التأمين الخاصة بھا وترتيبات  المجموعةتقوم 

يتم وضع حدود التأمين طبيعة وقيمة المخاطر.  حسبالمطالبات. تسعى استراتيجية التأمين إلى ضمان التنوع الجيد لمخاطر التأمين 
  .لضمان اختيار المخاطر المناسبة

  
 ألحداث بصورةلمخاطر تطور اتعرضھا  الحد منالمطالبات والسعي إلى إجراء تسوية مبكرة لھا من أجل  بإدارة المجموعة تبادر

  غير متوقعة.
  

  . أعمال التأمينمقابل المطالبات الخاصة بكافة فئات قدرتھا المالية ترتيبات إعادة تأمين كافية لحماية  المجموعةلدى 
  

بغرض الحد من الخسائر إلى  التأمين أعمالتناسبي لكافة فئات على أساس غير كافية على تغطية إعادة تأمين  المجموعةحصلت 
ً تراه اإلدارة مناسب الذي مبلغال   . ا
  

  التأمين الصحي
  

والتي يتم بموجبھا تحميل أقساط التأمين لتعكس الحالة الصحية للمتقدم  المجموعةيمثل االنتقاء الطبي جزءاً من إجراءات التأمين لدى 
والحياة والتي تستند على الخبرة  الطبي عن عائلته. ترتكز األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والتاريخبطلب التأمين 

ً لإلجراءات  السابقة والتوجھات الحالية. يتم تقييم العقود التي تنطوي على مخاطر محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقا
  الموضوعة مسبقاً قبل اعتمادھا. 

  
يتم إجراء تحليل الخاصة بالتسعير التزال مناسبة. ضات تتم مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بصورة سنوية للتأكد أن االفترا

يؤكد ھذا التحليل مدى . لتغيرات اإليرادات والمطلوبات لمعرفة ما ھو مصدر توقع أي تغير مادي في النتائج الفعلية عما كان متوقع
  مة االفتراضات المستخدمة في التأمين والتسعير.    ءمال
  

  تركز المخاطر
  

  .ودول الشرق األوسط في دولة اإلمارات العربية المتحدة اولة أنشطة التأمينتقوم المجموعة بمز
  
  استراتيجية إعادة التأمين   

  
بإعادة التأمين على جزء من مخاطر التأمين التي تقوم بالتأمين عليھا وذلك بھدف مراقبة تعرضھا للخسارة وحماية  المجموعةتقوم 

  الموارد الرأسمالية. 
  

 المجموعةفي اإليضاح الخاص بإدارة المخاطر المالية. يوجد لدى  ھو مبينمين المتنازل عنه مخاطر االئتمان كما إعادة التأ تتضمن
قسم إعادة التأمين والذي يكون مسؤوالً عن وضع الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة بأعمال إعادة التأمين المقبولة باإلضافة إلى 

ً لتلك المعايير. ويقوم ھذا القسم بمتابعة التطورات في برنامج إعادة التأمينمتابعة شراء إعادة التأمين من ق  بل وحدات األعمال طبقا
   ومدى مالءمته بشكل مستمر.

  
. للمخاطر المجموعةلتخفيض صافي تعرض  سبيانتوغير  تناسبيعلى أساس بشراء مجموعة من عقود إعادة التامين المجموعة تقوم 

شراء عقود إعادة تأمين اختيارية في بعض الظروف المحددة. تخضع عملية شراء عقود  التأمين وظفيلمعالوة 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. 
 



 ٢٧ 

   الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعةشركة 
    

  (تابع) إيضاحات
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  

  المخاطر المالية   ب) 
  
  : الخاصة بھا والعمليات للمخاطر األساسية التالية من جراء استخدامھا لألدوات الماليةالمجموعة  تتعرض  

  
 مخاطر االئتمان؛ 
 مخاطر السيولة؛ 
  مخاطر السوق؛ 
 المخاطر التشغيليةو. 

  
وسياساتھا والطرق  المجموعةلكل من المخاطر المذكورة أعاله ويصف أغراض  المجموعةيقدم ھذا اإليضاح معلومات حول تعرض   

تم إدراج المزيد من اإلفصاحات الكمية ضمن . ماللرأس ال المجموعةالمستخدمة من قبلھا لقياس وإدارة المخاطر باإلضافة إلى إدارة 
  . البيانات المالية الموحدةھذه 

  
  مخاطر االئتمان   )١

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

   على الوفاء بالتزاماته.
  

من أجل التعرف على مدى الصلة والتغيرات  واإلخاللااللتزام بھذه السياسة ويتم بصفة منتظمة مراجعة التعرضات  تتم متابعة مدى  
  في بيئة المخاطر.

  
يتمثل  الشركة التي تواجھھا، فإن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان المجموعةفيما يتعلق بجميع فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بھا 

  في تاريخ التقرير.  البيانات المالية الموحدةفي  المفصح عنھاترية القيمة الدف في
  

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

بتقييم الوضع المالي  المجموعةتقوم ، ينلخسائر كبيرة نتيجة عدم الوفاء بالسداد من قبل شركات إعادة التأممن أجل الحد من تعرضھا 
أو األنشطة المماثلة أو السمات تركزات مخاطر االئتمان الناتجة عن المناطق الجغرافية  ومراقبةلشركة إعادة التأمين المعنية 

  االقتصادية لشركات إعادة التأمين. 
  

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

  
  التعرض لمخاطر االئتمان

  
القيمة الدفترية للموجودات المالية أقصى تعرض لمخاطر االئتمان. فيما يلي أقصى تعرض لمخاطر االئتمان كما في نھاية فترة  تمثل
 قرير:الت

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  

      الموجودات المالية
  ١٥٠٫٤٩١٫٩١٧  ١٩٤٫٣١٨٫٤٧٣  موجودات عقود أعادة التأمين

  ٢٤٤٫٦١٠٫٢٩٧  ٢٣١٫٣٠٤٫٢٩٦  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١٨٣٫٣٨٥٫٩٩١  ٩٨٫٤١١٫٢٧٧  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٣٥٧٫١٢٤٫٦٢٨  ٢٩٥٫٣٦٧٫٢٦٢  النقد واألرصدة المصرفية
  ------------------  ---------- ------  
  ٩٣٥٫٦١٢٫٨٣٣  ٨١٩٫٤٠١٫٣٠٨  
  ==========  =========  
  
  



 ٢٨ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
    

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  

  (تابع)خاطر المالية الم  ب) 
  

  (تابع)مخاطر االئتمان   )١
  

  (تابع) التعرض لمخاطر االئتمان
  

ً والوادئع    القابلة فيما يلي تحليل ألعمار ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى (باستثناء الفائدة المستحقة والمبالغ المدفوعة مقدما
  لالسترداد والذمم المدينة األخرى)

 اإلجمالي 
مخصص انخفاض 

  اإلجمالي  القيمة
مخصص انخفاض  

  القيمة 
  ٢٠١٤  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

ً  ٩٠أقل من    -  ٩٢٫٨٤٣٫٣٠١  -  ٨٧٫٦٤٣٫٣٣٧  يوما
ً  ١٨٠ – ٩١من    -  ٤٦٫٤٥٢٫٦٥٥  -  ٣٥٫٠٦٦٫٣٥٦  يوما
ً  ٢٧٠ – ١٨١من    -  ٢٠٫٠٣٣٫٠٤٦  -  ١٩٫٧٥٣٫٦٨٠  يوما
ً  ٣٦٥ – ٢٧١من    -  ١٠٫٤٣٤٫٠٩٢  -  ١٢٫٢١٩٫٦٠٠  يوما

ً  ٣٦٥أكثر من    )٢١٫٣٨٣٫٩٢٣(  ٧٥٫٥٩١٫٨٧٦  )٣٠٫٤٢٧٫٩٢٣(  ٩٣٫٢٢٩٫٥٢١  يوما
  --------------------------- ---------------------------  ------- -- ------- ---------  ----------------- ---------  

  ٢١٫٣٨٣٫٩٢٣(  ٢٤٥٫٣٥٤٫٩٧٠  )٣٠٫٤٢٧٫٩٢٣(  ٢٤٧٫٩١٢٫٤٩٤(  
  ===============  ================  ==============  ===============  
  

  مخاطر السيولة    )٢
  

لصعوبة في الوفاء بالتزاماتھا المرتبطة بمطلوباتھا المالية. تتم مراقبة متطلبات  المجموعةمخاطر مواجھة في تتمثل مخاطر السيولة   
  عند استحقاقھا.  تالكافية للوفاء بأي التزاما السيولة توفرالسيولة بصورة يومية وتحرص اإلدارة على ضمان 

  
  بيان االستحقاقات   
    

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

  
 

  القيمة الدفترية  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١
التدفقات النقدية
  الـــــــــــتعاقدية

  أقل مــــن 
  يوم ١٨٠

  يوم  ١٨٠
  إلــى سنة

  
  اإلجمالي

  درھم  درھم درھم درھم درھم  
            المطلوبات

  )٥١٩٫٣٠٧(  -  )٥١٩٫٣٠٧( )٥١٩٫٣٠٧( ٥١٩٫٣٠٧  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  )٢٥٥٫٣٢٢٫٧٦٣(  )٢٥٥٫٣٢٢٫٧٦٣( - )٢٥٥٫٣٢٢٫٧٦٣( ٢٥٥٫٣٢٢٫٧٦٣  المطالبات قيد التسويةاحتياطي 

  )١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩(  -  )١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩( )١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩( ١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩  القروض المصرفية
دائنة الذمم الذمم التأمين الدائنة و

  )١٦٦٫٤٦٣٫٥٢٨(  -  )١٦٦٫٤٦٣٫٥٢٨(  )١٦٦٫٤٦٣٫٥٢٨(  ١٦٦٫٤٦٣٫٥٢٨  خرىاأل
  ----------------- ------------------- ------- -- ---------  ---- -- - ------------  ------- ------------  

  )٥٨٦٫٦٧٥٫٩٧٧(  )٢٥٥٫٣٢٢٫٧٦٣(  )٣٣١٫٣٥٣٫٢١٤( )٥٨٦٫٦٧٥٫٩٧٧( ٥٨٦٫٦٧٥٫٩٧٧  إجمالي المطلوبات
  ==================================================  

  

  
  القيمة الدفترية  ٢٠١٤سمبر دي ٣١

التدفقات النقدية 
  الــــــــــتعاقدية

  أقل مــــن 
  يوم ١٨٠

  يوم  ١٨٠
  إلــى سنة

  
  اإلجمالي

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
            المطلوبات

  )٥٢٠٫٨٢٤(  -  )٥٢٠٫٨٢٤(  )٥٢٠٫٨٢٤(  ٥٢٠٫٨٢٤  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  )٢٠٠٫١١٩٫٤٩٤(  )٢٠٠٫١١٩٫٤٩٤(  - )٢٠٠٫١١٩٫٤٩٤( ٢٠٠٫١١٩٫٤٩٤  المطالبات قيد التسويةاحتياطي 

  )٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧(  -  )٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧( )٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧( ٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧  القروض المصرفية
دائنة الذمم الذمم التأمين الدائنة و

  )١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١(  -  )١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١( )١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١( ١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١  خرىاأل
  -------- --------  -------- -- -- ------  ------- -- ---------  ---- -- - ------------  ------- ------------  

  )٥٦٥٫٨٢٦٫٧٣٦(  )٢٠٠٫١١٩٫٤٩٤(  )٣٦٥٫٧٠٧٫٢٤٢( )٥٦٥٫٨٢٦٫٧٣٦( ٥٦٥٫٨٢٦٫٧٣٦  إجمالي المطلوبات
  =========  ==========  =========== =========== ===========  



 ٢٩ 

  مة) وشركتھا التابعة شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عا
    

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  

  (تابع)المخاطر المالية   ب) 
  

  مخاطر السوق  )٣
  

جة لعوامل لتغيرات في أسعار السوق، سواء كانت تلك التغيرات نتياقلب قيمة األدوات المالية نتيجة مخاطر تفي تتمثل مخاطر السوق 
 المجموعةفي السوق. تعمل  المتداولةمتعلقة باألداة المالية بعينھا أو مصدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األوراق المالية 

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

  والسندات، ويشمل ذلك إجراء تحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر بھا.
  

  مخاطر العمالت أ) 
  

تلك المخاطر ية نظراً للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية وتنشأ مخاطر تقلب قيمة األدوات المالفي تتمثل مخاطر العمالت 
  ھي الدرھم اإلماراتي.  المجموعةمن األدوات المالية بالعمالت األجنبية. إن العملة الرسمية 

  

ھم الدر محدود حيث أن سعر صرف الدوالر األمريكي ثابت أمامالدوالر األمريكي للمخاطر من عملة  المجموعةتعرض إن 
ترتيبات إعادة التأمين  كافةتتم  ، حيثت األجنبية محدود إلى ذلك المدىلمخاطر العمال المجموعةاإلماراتي، وبالتالي فإن تعرض 

  بالدوالر األمريكي. 
  

  مخاطر أسعار الفائدةب) 
  

للتغيرات في  األداة المالية نتيجةة من التدفقات النقدية المستقبلي األدوات المالية أو مخاطر تقلب قيمةفي تتمثل مخاطر أسعار الفائدة 
  . السوقلدى أسعار الفائدة 

  
على  ، تراوحت أسعار الفائدة٢٠١٥ديسمبر  ٣١في كما  لدى البنوك.ودائعھا ب يرتبط لمخاطر أسعار الفائدة المجموعةتعرض إن 
ً  ٪٩.٥إلى  ٪٥.٢لودائع الثابتة من ا   .سنوياً) ٪٩.٥إلى   ٪٧٥.٢: ٢٠١٤( سنويا

  
صافي  لينخفض ثابتة، كان كافة المتغيرات األخرىبقاء مدى السنة مع  نقطة أساس على ١٠٠أسعار الفائدة بمقدار  انخفاض ةلفي حا
فإن الزيادة  وكذلك .درھم) مليون ٣٫٤١ :٢٠١٤(درھم  مليون ٢٫٨٢بحوالي  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١لسنة المنتھية في ل مجموعال أرباح

  .ولكن في االتجاه العكسي السنة أرباحي إلى التأثير بنفس الدرجة على يؤدلفائدة كان لفي أسعار انقطة أساس  ١٠٠بمقدار 
  

   األسھم سعارأمخاطر ج)  
  

مخاطر تقلب القيمة العادلة ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار السوق (باستثناء التغيرات الناتجة في  أسعار األسھمتتمثل مخاطر 
أو مخاطر العمالت األجنبية)، سواء كانت تلك التغيرات نتيجة لعوامل متعلقة باألداة المالية بعينھا أو مصدر عن مخاطر أسعار الفائدة 

  في السوق. المتداولةاألداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األدوات المالية المماثلة 
  

ي قد تتقلب قيمتھا نتيجة للتغيرات في أسعار بالموجودات والمطلوبات المالية الت أسعار األسھملمخاطر  المجموعةيرتبط تعرض 
  السوق. 

  
إدارة تلك المخاطر من خالل وضع ومراقبة األھداف من  أسعار األسھمفيما يتعلق بمخاطر  المجموعةتتطلب السياسة المتبعة من قبل 

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

   



 ٣٠ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
    

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)إدارة المخاطر   ٤
  
  (تابع)الموجودات ومطلوبات الإدارة   )٥
  

  (تابع)المخاطر المالية   ب) 
  

  (تابع) مخاطر السوق  )٣
  

   األسھم سعارأج) مخاطر 
  

  الحساسيات
  

حسب نوع األعمال.  بالمجموعةيوضح الجدول المبين أدناه نتائج اختبار الحساسية لألرباح أو الخسائر وحقوق الملكية الخاصة 
تثمارات يوضح تحليل الحساسية تأثير التغيرات في عوامل مخاطر األسعار الناتجة عن تأثير التغيرات في ھذه العوامل على اس

  :المجموعة
  سعار األي ـــــــــــــف ٪١٠النقص بنسبة   سعار األي ـــــــــــف ٪١٠الزيادة بنسبة   

 األرباح أو الخسائر 
  اإليــــــــــرادات 
  األرباح أو الخسائر  الشاملة األخرى

  اإليــــــــــرادات 
  الشاملة األخرى

  درھم  درھم    درھم  درھم    
         ٢٠١٥ديسمبر ٣١

  )٢٥٣٫٨١٥(  -  ٢٥٣٫٨١٥  -  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى
  -  )٢١٫١٨٤٫١٦٤(  -  ٢١٫١٨٤٫١٦٤  القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

          

           ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
  )٢٥٣٫٨١٥(  -  ٢٥٣٫٨١٥  -  القيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى

  -  )٢٣٫٧٣٣٫٩٦٠(  -  ٢٣٫٧٣٣٫٩٦٠  دلة من خالل األرباح أو الخسائرالقيمة العا
  
  التشغيليةمخاطر ال  )٤

  
مخاطر الخسارة التي  قد تنتج عن تعطل النظام أو األخطاء البشرية أو االحتيال أو األحداث الخارجية. في تتمثل المخاطر التشغيلية 

أو قد يكون  المجموعةمطلوبة، يمكن أن تسبب المخاطر التشغيلية ضرراً لسمعة في حال عدم قدرة األنظمة الرقابية على أداء المھام ال
  مالية. رةخسا قد يترتب عليھالھا تبعات قانونية أو تنظيمية أو 

  
 محكمخالل وضع نظام رقابي  ولكن يمكنھا إدارة تلك المخاطر منالقضاء على كافة المخاطر التشغيلية،  المجموعةال يمكن أن تتوقع 

  بة ومواجھة المخاطر المحتملة.ومراق
  

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

  التقديرية.  الموازنةوإعداد  للمجموعةوالتغيرات التكنولوجية والتغيرات في مجال األعمال من خالل التخطيط االستراتيجي 



 ٣١ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  استخدام التقديرات واألحكام   ٥
    
التقديرات تشتمل على قياس مخصصات عقود التأمين  فيالتي تنطوي على مصادر رئيسية لعدم اليقين  مجموعةالإن مجاالت أعمال   

  وتحديد القيم العادلة لألدوات المالية. 
    

  قياس مخصصات عقود التأمين 
  

 ١١تم في اإليضاح . ةالحتساب عقود التأمين لدى المجموعالمزيد من التفاصيل حول السياسة المحاسبية  )ب( ٣اإليضاح  يتضمن
  مطلوبات عقود التأمين.لاالفتراضات الرئيسية الموضوعة  بيان

  
  تصنيف عقود التأمين

  
  . المجموعةيتم تصنيف العقود كعقود تأمين عندما يتم بموجبھا تحويل مخاطر التأمين الھامة من حامل عقد التأمين إلى 

  
يتم تقييم مخاطر التأمين التي تم تحويلھا. بموجبھا بوضع أحكام حول مستوى  موعةالمجھناك عدد من العقود التي تم بيعھا والتي تقوم 

ملتزمة فيھا بدفع  المجموعةمستوى مخاطر التأمين من خالل األخذ باالعتبار إمكانية وجود سيناريوھات ذات طبيعة تجارية تكون 
المبالغ مستحقة الدفع فيما لو لم يكن قد وقع الحدث  جاوزتتالتي  التعويضات تلكفي افية ھامة. تتمثل ھذه التعويضات تعويضات إض

القدرة على تحميل حامل العقد  فقدانالتعويضات وتكاليف التقييم وال تتضمن  التزاماتالمؤمن عليه. تتضمن ھذه المبالغ اإلضافية 
  الخدمات المستقبلية.    مصروفات

  
  لم يتم  مخصص المطالبات قيد التسوية سواء تم اإلبالغ عنھا أو 

  
والناتجة عن المطالبات المقدمة بموجب عقود  عقودالير المبالغ المستحقة إلى حاملي يتطلب من اإلدارة وضع أحكام ھامة عند تقد

على افتراضات ھامة حول العديد من العوامل التي تنطوي على درجات مختلفة وھامة من  بالضرورة التأمين. ترتكز ھذه التقديرات
  ليقين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات مستقبلية في المطلوبات المقدرة.  األحكام وعدم ا

  
 التي تم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز المالي للمطالباتالمتوقعة  النھائية التكلفةكل من وبصورة محددة، يجب وضع تقديرات ل

جمالي التكلفة يتم وضع تقديرات إل المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ بيان المركز المالي. للمطالباتعة المتوق النھائية التكلفةو
التقرير، وذلك باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات المتوقعة للتعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ 

 اإليضاحويتم عرضھا في يانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي، االكتوارية استناداً إلى الب
١١ .  
  

بتقدير  مطالبات التأمين عادةً  أحكام قضائية أو قرارات تحكيم بصورة منفردة. يقوم خبير تسوية تتطلبيتم تقدير المطالبات التي 
 المتكبدة ومطالبات بمطالبات التعويضرة بصورة منتظمة بمراجعة مخصصاتھا المتعلقة الممتلكات. تقوم اإلداب المتعلقة تعويضاتال

  المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا.   التعويض
  

  انخفاض قيمة ذمم التأمين المدينة
  

ما إذا كانت ذمم م حققإن التتحصيل كامل المبلغ.  ال يكون من المرجحذمم التأمين المدينة عندما  منيتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل 
تقييم الوضع االئتماني والسيولة لحاملي وثائق التأمين وشركات  المجموعةمن يتطلب  المدينة قد تعرضت النخفاض القيمةالتأمين 

 وقفرباليتم االعتراف الشؤون القانونية. قسم والمالحظات الواردة من  ترداد السابقةالتأمين وشركات إعادة التأمين، ومعدالت االس
يتم االعتراف بالفروق بين المبالغ المقدر  .الموحدة ضمن األرباح أو الخسائر القيم المتوقع تحصيلھا والقيم الدفترية كمصروفات بين

التي تم . سوف يتم االعتراف بأي فروق بين المبالغ الموحدة ضمن األرباح أو الخسائر اتتحصيلھا والقيمة الدفترية كمصروف
 ً   في وقت التحصيل. الموحدة الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة ضمن األرباح أو الخسائرفي  تحصيلھا فعليا

  
 ٢٠١٥ديسمبر  ٣١مليون درھم مقابل الديون المشكوك في تحصيلھا من ذمم التأمين المدينة في  ٣٠٫٤٣تم رصد مخصص بمبلغ 

  .مليون درھم) ٢١٫٣٨: ٢٠١٤(
  

  اختبار كفاية المطلوبات
  

 تستخدم، إجراء اختبارات كفاية المطلوبات من أجل ضمان كفاية مطلوبات عقود التأمين. موحد مركز ماليبيان  لك يتم بتاريخ
وإدارة المطالبات والمصروفات اإلدارية باإلضافة المقدرة لتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ل الموضوعة تقديراتالأفضل  المجموعة

 ضمن مباشرةً عند تقييم كفاية المطلوبات. يتم تحميل أي عجز  دات التي تغطي مثل تلك المطلوباتوإلى إيرادات االستثمار من الموج
  .الموحدة األرباح أو الخسائر
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  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)استخدام التقديرات واألحكام   ٥

  
  ةتقييم األدوات المالي

  

العادلة لألدوات المالية غير المدرجة في سوق نشط باستخدام أساليب التقييم. عندما يتم استخدام أساليب التقييم لتحديد القيمة  تم تحديد
في حال عقود الخيارات، تراعي اإلدارة الظروف السوقية لھذه الخيارات مع احتمالية القيم العادلة، يتم اختبارھا قبل استخدامھا. 

تھا. حيثما يكون مناسباً، قامت اإلدارة بتطبيق الخصومات الرائجة للحصول على القيمة التي تعكس الظروف السوقية المرتبطة ممارس
بھذه الخيارات. إن تقديرات القيمة العادلة المقدمة ھنا ال تشير بالضرورة للقيمة التي كانت المجموعة لتحققھا في معاملة حالية، 

من في التقديرات، فإنھا ال تمثل المبالغ النھائية التي سيتم تحقيقھا، حيث أن ھذه المبالغ تعتمد على الظروف وبسبب عدم اليقين الكا
  المستقبلية، وقد تكون الفروقات مادية.

  
  تقييم العقارات االستثمارية

  

وخبرة في  ؤھالت المھنية المناسبةلمبا 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

  التقييم المستقلة بتحديد القيمة العادلة لمحفظة العقارات االستثمارية للمجموعة بصورة سنوية.
  

  المدخالت الھامة غير الملحوظةأسلوب التقييم و
  

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

  

  الستثمارية.أخذت المجموعة أعلى وأفضل قيم عادلة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لعقاراتھا ا
  

  
  أسلوب التقييم

  
  مدخالت ھامة غير ملحوظة

العالقة بين المعطيات الرئيسية غير الملحوظة 
  وقياسات القيمة العادلة

      

  تزيد/ تنقص القيمة العادلة المقدرة في حال:    
  ) منھج تقييم الدخل١
) منھج التقييم من خالل مقارنة ٢

  المبيعات
  ) منھج القيمة السوقية٣

  ل الزيادة المتوقع إليجارات السوقمعد -
معدل خصم يخضع للتعديل وفقاً    -

  للمخاطر
  عقارات تملك حر -
ال يخضع لتعھدات أو حقوق والتزامات  -

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

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

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

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

  الخاصة بالعقارات المجاورة في المنطقة.



 ٣٣ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  المالية والمطلوبات التصنيف المحاسبي للموجودات  ٦
  

  وفئات األدوات المالية.  الموحد نود في بيان المركز الماليالب مجموعة يقدم الجدول أدناه مطابقة بين
  

  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خالل 

  الشاملة األخرى

  
  فة ـــتكلـــال
  جمالياإل  طفأة ـــــالم

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

   درھم   درھم   درھم   درھم  
          الموجودات المالية

  ٢١٤٫٣٧٩٫٧٨٧  -  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢١١٫٤٨١٫٦٤٠  االستثمارات
  ١٩٤٫٣١٨٫٤٧٣  ١٩٤٫٣١٨٫٤٧٣  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ٢٣١٫٣٠٤٫٢٩٦  ٢٣١٫٣٠٤٫٢٩٦  -  -  خرىذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األ
  ٩٨٫٤١١٫٢٧٧  ٩٨٫٤١١٫٢٧٧  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٢٩٧٫٨٢٤٫٥٤٥  ٢٩٧٫٨٢٤٫٥٤٥  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  -----------------   --------------  -----------------  --------------------  
  ١٫٠٣٦٫٢٣٨٫٣٧٨  ٨٢١٫٨٥٨٫٥٩١  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢١١٫٤٨١٫٦٤٠  
  ==========  ========  ==========  ===========  

          المطلوبات المالية

  

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خالل 

  الشاملة األخرى

  
  فة ـــتكلـــال
  جمالياإل  طفأة ـــــالم

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

   درھم   درھم   درھم   درھم  
        

  ٥١٩٫٣٠٧  ٥١٩٫٣٠٧  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٤٩١٫٢١٢٫٨٨١  ٤٩١٫٢١٢٫٨٨١  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩  ١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩  -  -  القروض المصرفية

  ١٦٦٫٤٦٣٫٥٢٨  ١٦٦٫٤٦٣٫٥٢٨  -  -  ائنة والذمم الدائنة األخرىذمم التأمين الد
  -----------   ------------  -----------------  -----------------  
  -  -  ٨٢٢٫٥٦٦٫٠٩٥  ٨٢٢٫٥٦٦٫٠٩٥  
  ======  =======  ==========  ==========  

  

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر
ارات االستثم

  المتاحة للبيع

  
  فة ـــتكلـــال
  جمالياإل  طفأة ـــــالم

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

  درھم   درھم   درھم   درھم   
          الموجودات المالية

  ٢٣٩٫٨٧٧٫٧٥٠  -  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢٣٧٫٣٣٩٫٦٠٣  االستثمارات
  ١٥٠٫٤٩١٫٩١٧  ١٥٠٫٤٩١٫٩١٧  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ٢٤٤٫٦١٠٫٢٩٧  ٢٤٤٫٦١٠٫٢٩٧  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١٨٣٫٣٨٥٫٩٩١  ١٨٣٫٣٨٥٫٩٩١  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٣٥٧٫٤١٨٫٥٥١  ٣٥٧٫٤١٨٫٥٥١  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  ---------- ------  ------ -------  ------ ----------  -------- ----------  
  ١٫١٧٥٫٧٨٤٫٥٠٦  ٩٣٥٫٩٠٦٫٧٥٦  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢٣٧٫٣٣٩٫٦٠٣  
  =========  =======  =========  ==========  

          

  المطلوبات المالية
  
  

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

  الخسائر
االستثمارات 
  المتاحة للبيع

  
  فة ـــكلتـــال
  جمالياإل  طفأة ـــــالم

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

  درھم   درھم   درھم   درھم   
  ٥٢٠٫٨٢٤  ٥٢٠٫٨٢٤  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ٤٧٣٫٤٠٨٫٠٤٥  ٤٧٣٫٤٠٨٫٠٤٥  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧  ٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧  -  -  القروض المصرفية

  ١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١  ١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  -----------  -----------  ----------------  ------ ----------  
  -  -  ٨٣٩٫١١٥٫٢٨٧  ٨٣٩٫١١٥٫٢٨٧  
  ======  ======  =========  =========  



 ٣٤ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  القيمة العادلة لألدوات المالية   ٧
  

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

 التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.
 

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

  . ستمرةم
  

وظة ذات الصلة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملح المجموعةعندما ال يكون ھناك 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 ليضعھا 

  باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
  

لقيمة العادلة الذي يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في تحديد بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي ل المجموعةتقوم 
  القياسات. 

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

 
التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة  ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 

مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق غير 
نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى تكون 

 الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق. فيھا جميع المدخالت
  

: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على مدخالت ال ٣المستوى 
شتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. ت

تقييمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار 
  بين األدوات. الفروقات

  
  دلة المطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العا النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات/  أ)

  
يمة يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج للق

  .الموحد العادلة التي يتم في تصنيف قياسات القيمة العادلة. تستند المبالغ على القيم المعترف بھا في بيان المركز المالي
          

          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١ كما في
  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   الموجودات المالية

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

 –ر القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
  ٢١١٫٨٤١٫٦٤٠  - - ٢١١٫٨٤١٫٦٤٠  الموجودات المالية

اإليرادات الشاملة القيمة العادلة من خالل 
  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  -  -  الموجودات المالية –األخرى 

  -----------------  ----------  ----------- ---  -----------------  
  ٢١٤٫٣٧٩٫٧٨٧  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  -  ٢١١٫٨٤١٫٦٤٠  

          الماليةغير الموجودات 
  ١٧٢٫٨٥٦٫١١٨  ١٧٢٫٨٥٦٫١١٨ - -  العقارات االستثمارية

  ------------------  ----------  -----------------  -----------------  
  ٣٨٧٫٢٣٥٫٩٠٥  ١٧٥٫٣٩٤٫٢٦٥  -  ٢١١٫٨٤١٫٦٤٠  
  ==========  ======  ==========  ==========  
 

  



 ٣٥ 

   الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعةشركة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٧
  
  (تابع)المطلوبات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة  ج للقيمة العادلة للموجودات/النظام المتدر  أ)

          
          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١ كما في

  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   الموجودات المالية
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

 –ر القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
  ٢٣٧٫٣٣٩٫٦٠٣  ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ٢٠٢٫٣٣٩٫٦٠٣  ليةالموجودات الما

اإليرادات الشاملة القيمة العادلة من خالل 
  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  -  -  الموجودات المالية –األخرى 

  ------------- ---  ----------  ------------ ---  ----------- -----  
  ٢٣٩٫٨٧٧٫٧٥٠  ٣٧٫٥٣٨٫١٤٧  -  ٢٠٢٫٣٣٩٫٦٠٣  

          يةالمالغير الموجودات 
  ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨  ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨  -  -  العقارات االستثمارية

  ------------ ----  ---------  ------------- ---  ----------- -----  
  ٤١٢٫٦٨٦٫٨٨٨  ٢١٠٫٣٤٧٫٢٨٥  -  ٢٠٢٫٣٣٩٫٦٠٣  
  =========  =====  =========  =========  
  

في النظام المتدرج  ٣لختامية لقياسات القيمة العادلة ضمن المستوى تطابق األرصدة االفتتاحية مع األرصدة ايوضح الجدول التالي 
  :للقيمة العادلة

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  
      

  ١٧٩٫٢٣٦٫٥٩٧  ٢١٠٫٣٤٧٫٢٨٥  يناير ١الرصيد في 
  )٦٫٦٩٧٫٤٧٤(  - ١إلى المستوى  التحويل

  ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ترتيبات األدوات المشتقة الجديدة التي تم الدخول فيھا خالل السنة
  -  )٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠(  شطب استثمار في أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

  ٢٫٨٠٩٫١٣٨  ٤٦٫٩٨٠  شراء عقارات استثمارية
  )٩٧٦(  -  استبعاد استثمارات

  -----------------  ----------- -----  
  ٢١٠٫٣٤٧٫٢٨٥  ١٧٥٫٣٩٤٫٢٦٥  ديسمبر ٣١الرصيد في 

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



 ٣٦ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

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

  األدوات المالية التي ال يتم قياسھا بالقيمة العادلة   ب)
  

بالقيمة العادلة ويحللھا حسب المستوى في النظام المتدرج للقيمة يوضح الجدول التالي القيم العادلة لألدوات المالية التي ال يتم قياسھا 
  تصنيف قياسات القيمة العادلة.  من خاللهيتم  الذيالعادلة 

  
          ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 

  جمالياإل  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   الموجودات المالية
   درھم   درھم   درھم   درھم  
          

  ١٩٤٫٣١٨٫٤٧٣  ١٩٤٫٣١٨٫٤٧٣  -  -  نموجودات عقود إعادة التأمي
  ٢٣١٫٣٠٤٫٢٩٦  ٢٣١٫٣٠٤٫٢٩٦  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ٩٨٫٤١١٫٢٧٧  ٩٨٫٤١١٫٢٧٧  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢٩٧٫٨٢٤٫٥٤٥  -  ٢٩٧٫٨٢٤٫٥٤٥  -  النقد واألرصدة المصرفية

  -----------  -----------------  ------------- ----  -----------------  
  -  ٨٢١٫٨٥٨٫٥٩١  ٥٢٤٫٠٣٤٫٠٤٦  ٢٩٧٫٨٢٤٫٥٤٥  
  ======  ==========  ==========  ==========  
          

          المطلوبات المالية
        

  ٥١٩٫٣٠٧  ٥١٩٫٣٠٧  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٤٩١٫٢١٢٫٨٨١  ٤٩١٫٢١٢٫٨٨١  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩  ١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩  -  -  القروض المصرفية

  ١٦٦٫٤٦٣٫٥٢٨  ١٦٦٫٤٦٣٫٥٢٨  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  -----------  -----------  -----------------  -----------------  
  -  -  ٨٢٢٫٥٦٦٫٠٩٥  ٨٢٢٫٥٦٦٫٠٩٥  
  ======  ======  ==========  ==========  
  

          ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  جمالياإل  ٣المستوى   ٢المستوى  ١المستوى  ودات الماليةالموج

  درھم   درھم   درھم   درھم   
          

  ١٥٠٫٤٩١٫٩١٧  ١٥٠٫٤٩١٫٩١٧ - - موجودات عقود إعادة التأمين
  ٢٤٤٫٦١٠٫٢٩٧  ٢٤٤٫٦١٠٫٢٩٧  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ١٨٣٫٣٨٥٫٩٩١  ١٨٣٫٣٨٥٫٩٩١  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٣٥٧٫٤١٨٫٥٥١  -  ٣٥٧٫٤١٨٫٥٥١  -  النقد واألرصدة المصرفية

  -----------  -------- --------  -------- --------  ----- -----------  
  -  ٩٣٥٫٩٠٦٫٧٥٦  ٥٧٨٫٤٨٨٫٢٠٥  ٣٥٧٫٤١٨٫٥٥١  
 ====== =========  =========  =========  
          

          المطلوبات المالية
          

  ٥٢٠٫٨٢٤  ٥٢٠٫٨٢٤  -  -  أطراف ذات عالقةالمستحق إلى 
  ٤٧٣٫٤٠٨٫٠٤٥  ٤٧٣٫٤٠٨٫٠٤٥  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧  ٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧  -  -  القروض المصرفية

  ١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١  ١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  -----------  -----------   --------- -------   ----------- -----  
  -  -  ٨٣٩٫١١٥٫٢٨٧  ٨٣٩٫١١٥٫٢٨٧  
  ======  ======  =========  =========  
  



 ٣٧ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  الممتلكات والمعدات  ٨

  مباني المكاتب  
  معدات ال
  مكتبيةال

  ثاثاأل
  السيارات  والتجھيزات 

األعمال الرأسمالية 
  اإلجمالي  قيد اإلنجاز

  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
              التكلفة

  ١٧٫٤٥٥٫٩٧٦  ٢٫٩٤٢٫٣٠٦  ١٫٠١٠٫٥٧٢  ١٠٫٤٥٩٫٥٥٣  ٢٫٥٨٠٫٢٧٠  ٤٦٣٫٢٧٥  ٢٠١٤يناير  ١في 
  ٦٫٣٦٤٫٩٩١  -  ٢٦٫١٠٠  ٢٫٥٩٨٫٧٧٠  ٣٫٧٤٠٫١٢١  -  اإلضافات 

  -  )٢٫٩٤٢٫٣٠٦(  -  ٧٨٣٫٠٠٠  ٢٫١٥٩٫٣٠٦  -  التحويل من األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز
  )٤٫٥٧٨(  -  -  )٤٫٥٧٨(  -  -  تاالستبعادا

  )١٫٨٠٤٫٩٤٦(  -  -  )٥٧٠٫٠٣٠(  )١٫٢٣٤٫٩١٦(  -  المشطوبات
   ----------- ----   ----- ----- ------ ----   ----- ----- ------ ----   ----- --------- ----   -----------   ----- ----- ------ ----  

  ٢٢٫٠١١٫٤٤٣  -  ١٫٠٣٦٫٦٧٢  ١٣٫٢٦٦٫٧١٥  ٧٫٢٤٤٫٧٨١  ٤٦٣٫٢٧٥  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  =========  ===========  ===========  ==========  ======  ===========  

  ٢٢٫٠١١٫٤٤٣  -  ١٫٠٣٦٫٦٧٢  ١٣٫٢٦٦٫٧١٥  ٧٫٢٤٤٫٧٨١  ٤٦٣٫٢٧٥  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ٦٨٢٫٠٨٥  -  -  ٣٩٦٫٦٥٠  ٢٨٥٫٤٣٥  -  اإلضافات 

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

  ٢٢٫٦٩٣٫٥٢٨  -  ١٫٠٣٦٫٦٧٢  ١٣٫٦٦٣٫٣٦٥  ٧٫٥٣٠٫٢١٦  ٤٦٣٫٢٧٥  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  =========  ===========  ===========  ==========  ======  ===========  

              االستھالك 
  ١١٫٧٥٤٫٥٢٢  -  ٦٦٥٫٥٠٥  ٨٫٦٤١٫٩٠٧  ٢٫٤١٣٫١٣٧  ٣٣٫٩٧٣  ٢٠١٤يناير  ١في 

  ١٫٥٥٠٫٣٠١  -  ١٢١٫٣٣٨  ١٫٠٧٢٫٧٥٥  ٣٤٦٫٩٤٢  ٩٫٢٦٦  لسنة  لالمحمل 
  )٢٫٩٣٤(  -  -  )٢٫٩٣٤(  -  -  االستبعادات لىع

  )١٫٨٠٤٫٩٤٦(  -  -  )٥٧٠٫٠٣٠(  )١٫٢٣٤٫٩١٦(  -  المشطوبات
  - ------------  ----- ----- -- --- ----   ----- ----- -- -- ----   ----- -- ------ --   -- ---------   ----- ----- ------ ----  

  ١١٫٤٩٦٫٩٤٣  -  ٧٨٦٫٨٤٣  ٩٫١٤١٫٦٩٨  ١٫٥٢٥٫١٦٣  ٤٣٫٢٣٩  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 
  =======  ==========  ==========  ========  ======  ===========  

  ١١٫٤٩٦٫٩٤٣  -  ٧٨٦٫٨٤٣  ٩٫١٤١٫٦٩٨  ١٫٥٢٥٫١٦٣  ٤٣٫٢٣٩  ٢٠١٥يناير  ١في 
  ٢٫٠٦٢٫٧٠٦  -  ٨١٫٩٥٨  ١٫١٧٦٫٠٥٠  ٧٩٥٫٤٣٨  ٩٫٢٦٠  لسنة  لالمحمل 

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

  ١٣٫٥٥٩٫٦٤٩  -  ٨٦٨٫٨٠١  ١٠٫٣١٧٫٧٤٨  ٢٫٣٢٠٫٦٠١  ٥٢٫٤٩٩  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  =======  ===========  ===========  ========  ======  ===========  

              القيم الدفترية
  ١٠٫٥١٤٫٥٠٠  -  ٢٤٩٫٨٢٩  ٤٫١٢٥٫٠١٧  ٥٫٧١٩٫٦١٨  ٤٢٠٫٠٣٦  ٢٠١٤ديسمبر   ٣١في 

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

  ٩٫١٣٣٫٨٧٩  -  ١٦٧٫٨٧١  ٣٫٣٤٥٫٦١٧  ٥٫٢٠٩٫٦١٥  ٤١٠٫٧٧٦  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١في 
  =========  ===========  ===========  ========  ======  ===========  



 ٣٨ 

   الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعةشركة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  العقارات االستثمارية  ٩
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   

     

  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨  في بداية السنة
  ٢٫٨٠٩٫١٣٨  ٤٦٫٩٨٠  )١-٩خالل السنة (إيضاح اإلضافات 

  -----------------   ---------- ------  
  ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨  ١٧٢٫٨٥٦٫١١٨  في نھاية السنة

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

ولكن لم يتم البدء في  "برج ميدان" (عقار قيد التطويرأحدھما  ،ةاستثماري عقارات أربع، لدى المجموعة ٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في 
من  ٪١٠تمتلك المجموعة نسبة ، ودبي ويخضع لسيطرة شركة جيجيكو للتطوير العقاري ذ.م.مھو عقار كائن في ، و)أعمال اإلنشاء

 ٢٠١٥ ديسمبر ٣١مليون درھم) كما في  ٨٠٠ أسھم بقيمة من ٪١٠مليون درھم ( ٨٠تبلغ القيمة الدفترية للعقار  ملكية ھذا العقار.
ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٩٠دبي، وتبلغ قيمته الدفترية ، ١كما لدى المجموعة عقار في البرشاء . مليون درھم) ٨٠: ٢٠١٤(

 ٢٠١٥مليون درھم). باإلضافة إلى عقارين في األردن.  قامت الشركة بتقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية خالل  ٩٠: ٢٠١٤
كل جوھري، وذلك وفقاً للتقييم الداخلي لعقارت باالستثمارية بشلمحفظة ا، لم تختلف القيمة العادلة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١خارجياً. كما في 

  للشركة.
  

   مليون درھم. ٠٫٠٥، قامت المجموعة بشراء عقار استثماري في األردن بتكلفة قدرھا ٢٠١٥خالل سنة   ١-٩
  

  اتاالستثمار  ١٠
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   

     

  االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح
  ٢٠٢٫٣٣٩٫٦٠٣  ٢١١٫٨٤١٫٦٤٠  )١-١٠ح (إيضا ئرأو الخسا   

   بالقيمة العادلة من خالل األرباح مشتقة مالية أدواتاالستثمار في 
  ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  )١-١٠ح أو الخسائر (إيضا   

  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
  ٢٥٣٫٦٦٩  ١٦٦٫٣٤١  )٢-١٠شركات زميلة (إيضاح  االستثمار في

  -----------------  ------ ----------  
  ٢٤٠٫١٣١٫٤١٩  ٢١٤٫٥٤٦٫١٢٨  اإلجمالي

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

  مليون درھم. ١١٫٠٤قامت الشركة خالل السنة بشراء أسھم بقيمة 
  

  :خالل السنة األرباح أو الخسائر فيما يلي الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  ١-١٠
 

 ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ١٩٤٫٨٧١٫٨٨٤  ٢٣٧٫٣٣٩٫٦٠٣  القيمة العادلة في بداية السنة
  ٦٫٦٩٧٫٤٧٤  -  التحويل من االستثمارات المحتفظ بھا لالستحقاق

  ٦٫٧١٠٫٥٨٣  )٤٫٢٠٧٫٠٩٦(  خالل السنة/ اإلضافات (االستبعادات)  صافي
  ٢٩٫٠٥٩٫٦٦٢  )٢١٫٢٩٠٫٨٦٧(  في القيمة العادلة ة (النقص) / الزياد

  -----------------  -----------------  
  ٢٣٧٫٣٣٩٫٦٠٣  ٢١١٫٨٤١٫٦٤٠  القيمة العادلة في نھاية السنة

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

ر في أحد الصناديق لدى طرف تشتمل االستثمارات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر على استثما
  .مليون درھم) ٣٫٣: ٢٠١٤(مليون درھم  ٣٫٣ذي عالقة بمبلغ 

  

يتم إجراء كافة االستثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، باستثناء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر 
ومبلغ  مليون درھم) ١٥٨٫٤: ٢٠١٤(مليون درھم  ١٥٢٫٧لة األخرى بمبلغ واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشام

على التوالي، حيث يتم استثمارھا في سندات مدرجة في المملكة العربية السعودية مليون درھم)  ٢٫٥: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢٫٥
  واألردن.

  



 ٣٩ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)ات إيضاح
  

  (تابع)االستثمارات   ١٠
  

  (تابع) :خالل السنة فيما يلي الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  ١-١٠
  

مصنف بالقيمة (خيار البيع اآلجل) في استثمار مدرج  حصتھاكامل لبيع  لت المجموعة في ترتيب مع طرف آخردخفي السنة السابقة، 
، ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  . كما فيأشھر من تاريخ الترتيب ٦كان ھذا الترتيب يسري لمدة  .من خالل األرباح أو الخسائر العادلة

 ً  ٣٥تم تحميل خسائر بقيمة  ،وعليه السنة، انتھى خيار البيع اآلجل. خالل مليون درھم ٣٥لبيع اآلجل بقيمة تقييم خيار اتم داخليا
  الخسائر. مليون درھم على األرباح أو

  
  :مما يلي االستثمارات في الشركات الزميلةتتألف   ٢-١٠

 
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ١٠٣٫٦٦٩  ١٦٫٣٤١  ](أ) ٢-١٠إيضاح [، اإلمارات العربية المتحدة جرين أير تكنولوجي ذ.م.م
  ١٥٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  ](ب) ٢-١٠إيضاح [، اإلمارات العربية المتحدة صقور الخليج للتجارة العامة ذ.م.م

  -----------  ----------  
  ٢٥٣٫٦٦٩  ١٦٦٫٣٤١  اإلجمالي

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

  :٢٠١٥ديسمبر  ٣١فيما يلي تفاصيل الشركات الزميلة للمجموعة كما في 
  
  النشاط الرئيسي  التصويت حقوق  الملكية أسھم  بلد التأسيس  

    ٪  ٪  ومزاولة النشاط  اسم الشركة
          

  التجارة العامة  ٥٠  ٥٠  اإلمارات العربية المتحدة  ذ.م.م جرين أير تكنولوجي
  التجارة العامة  ٥٠ ٥٠ اإلمارات العربية المتحدة صقور الخليج للتجارة العامة ذ.م.م

  
إن ھاتين الشركتين.  علىزميلتين، إال أن الشركة األم ھي المسيطرة الشركتين المن أسھم  ٪٥٠على الرغم من امتالك المجموعة 

  .عليھماسيطرة ال تمنحھا الشركتين لتصويت التي تمتلكھا المجموعة في ھاتين حقوق ا
  
  جرين أير تكنولوجي ذ.م.م(أ)  ٢-١٠

  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ١٢٫٠١٩٫٦٩٤  ١١٫٦٧٥٫٢٦٠  إجمالي الموجودات
  )١١٫٨١٢٫٣٥٦(  )١١٫٦٤٢٫٥٧٩(  إجمالي المطلوبات

  -----------------  -----------------  
  ٢٠٧٫٣٣٨  ٣٢٫٦٨١  صافي الموجودات

  ======  ======  
  ١٠٣٫٦٦٩  ١٦٫٣٤١  الحصة في صافي موجودات الشركة الزميلة

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

شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسھا في دبي، اإلمارات  ،ملكية شركة جرين أير تكنولوجي ذ.م.م أسھممن  ٪٥٠تمتلك المجموعة 
  . ٪٥٠م الشركة األم والمدير التنفيذي للشركة مناصفًة حصة الملكية المتبقية البالغة العربية المتحدة. تتقاس

  
  صقور الخليج للتجارة العامة ذ.م.م ب)( -٢-١٠

  
شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسھا في دبي،  ،من حصة ملكية شركة صقور الخليج للتجارة العامة ذ.م.م ٪٥٠تمتلك المجموعة 
مملوكة من قبل  ٪٥٠المتحدة. يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في التجارة العامة. إن حصة الملكية المتبقية البالغة  اإلمارات العربية

  الشركة األم.



 ٤٠ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١١

  
 ديسمبر٣١

٢٠١٥    
  ديسمبر  ٣١

٢٠١٤    
  يناير  ١

٢٠١٤  
  درھم    درھم   درھم 
  (ُمعاد بيانھا)    (ُمعاد بيانھا)    

           اإلجمالي
  ١٦٥٫١١٤٫٦٢٠    ٢٠٠٫١١٩٫٤٩٤   ٢٥٥٫٣٢٢٫٧٦٣  احتياطي المطالبات قيد التسوية

  ٤١٫٠٣٣٫٠٠٠    ٧١٫٨٦٨٫٩٢٥   ٥٤٫٣٦١٫٣٢١  المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھااحتياطي المطالبات 
  احتياطي المطالبات قيد التسوية (بما في ذلك المطالبات 

  ٢٠٦٫١٤٧٫٩٢٠    ٢٧١٫٩٨٨٫٤١٩    ٣٠٩٫٦٨٤٫٠٨٤  المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھا)   
  ١٧٨٫٩٧٢٫٥٠٠    ٢٠١٫٤١٩٫٦٢٦   ١٨١٫٥٢٨٫٧٩٧  األقساط غير المكتسبةاحتياطي 

  ٣٨٥٫١٢٠٫٤٢٠    ٤٧٣٫٤٠٨٫٠٤٥   ٤٩١٫٢١٢٫٨٨١ ي)إجمالي مطلوبات عقود التأمين (المجموع الكل
           ناقصاً: المسترد من شركات إعادة التأمين

  )١١٣٫٤٧٧٫٢٦٠(    )١٣٩٫٥٩٧٫٣٩٩(    )١٦٩٫٧٠٠٫٩٠٦(  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية
  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة ولكن لم 

  )٤٫٤٠٣٫٤٤٠(    )١٠٫٨٩٤٫٥١٨(    )٢٤٫٦١٧٫٥٦٧(  يتم اإلبالغ عنھا   
  حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية 

  )١١٧٫٨٨٠٫٧٠٠(    )١٥٠٫٤٩١٫٩١٧(    )١٩٤٫٣١٨٫٤٧٣(  (بما في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھا)    
  )٤١٫٢٨٠٫٠٠٠(    )٤٨٫٠٥٤٫٦٩٠(   )٤٣٫٩٠٩٫٩١٦(  احتياطي أقساط إعادة التأمين غير المطفأة

  )١٥٩٫١٦٠٫٧٠٠(    )١٩٨٫٥٤٦٫٦٠٧(    )٢٣٨٫٢٢٨٫٣٨٩( عادة التأمينموجودات عقود إإجمالي 
  ٢٢٥٫٩٥٩٫٧٢٠    ٢٧٤٫٨٦١٫٤٣٨   ٢٥٢٫٩٨٤٫٤٩٢ ديسمبر٣١كما فيعقود التأمين مطلوباتصافي 

           

  الحركة في المطالبات قيد التسوية وموجودات عقود
    إعادة التأمين 
  ٢٠١٥  
  الصافي    إعادة التأمين   اإلجمالي  
  درھم    درھم   درھم  

           

  ١٢١٫٤٩٦٫٥٠٢    )١٥٠٫٤٩١٫٩١٧(   ٢٧١٫٩٨٨٫٤١٩  اإلجمالي في بداية السنة
  )٢٦٢٫٢٦٦٫٦٢٧(    ٨٣٫٤٨٨٫٧٨٨    )٣٤٥٫٧٥٥٫٤١٥(  ناقصاً: مطالبات تم تسويتھا خالل السنة
  ٢٥٦٫١٣٥٫٧٣٦    )١٢٧٫٣١٥٫٣٤٤(   ٣٨٣٫٤٥١٫٠٨٠  زائداً: المخصص المرصود خالل السنة

  ١١٥٫٣٦٥٫٦١١    )١٩٤٫٣١٨٫٤٧٣(   ٣٠٩٫٦٨٤٫٠٨٤  ديسمبر  ٣١في 
           
  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٤  
  الصافي    إعادة التأمين    اإلجمالي   
  درھم    درھم    درھم  
            

  ٨٨٫٢٦٧٫٢٢٠    )١١٧٫٨٨٠٫٧٠٠(    ٢٠٦٫١٤٧٫٩٢٠  اإلجمالي في بداية السنة
  )١٩٠٫١٥٢٫١٩٨(    ٧٤٫٨٧١٫٣٦٦    )٢٦٥٫٠٢٣٫٥٦٤(  تسويتھا خالل السنةناقصاً: مطالبات تم 

  ٢٢٣٫٣٨١٫٤٨٠    )١٠٧٫٤٨٢٫٥٨٣(    ٣٣٠٫٨٦٤٫٠٦٣  زائداً: المخصص المرصود خالل السنة
  ١٢١٫٤٩٦٫٥٠٢    )١٥٠٫٤٩١٫٩١٧(    ٢٧١٫٩٨٨٫٤١٩  ديسمبر  ٣١في 

           الحركة في احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٢٠١٥  
  الصافي    عادة التأمينإ   اإلجمالي  
  درھم    درھم    درھم  

           

  ١٥٣٫٣٦٤٫٩٣٦    )٤٨٫٠٥٤٫٦٩٠(   ٢٠١٫٤١٩٫٦٢٦  اإلجمالي في بداية السنة
  ١٣٧٫٦١٨٫٨٨١    )٤٣٫٩٠٩٫٩١٦(   ١٨١٫٥٢٨٫٧٩٧  المخصص المرصود خالل السنة
  )١٥٣٫٣٦٤٫٩٣٦(    ٤٨٫٠٥٤٫٦٩٠    )٢٠١٫٤١٩٫٦٢٦(  المخصص الُمحرر خالل السنة

  ١٣٧٫٦١٨٫٨٨١(    )٤٣٫٩٠٩٫٩١٦(   ١٨١٫٥٢٨٫٧٩٧  بر ديسم ٣١في 
           
  (ُمعاد بيانھا) ٢٠١٤  
  الصافي    إعادة التأمين    اإلجمالي   
  درھم    درھم   درھم 
           

  ١٣٧٫٦٩٢٫٥٠٠    )٤١٫٢٨٠٫٠٠٠(    ١٧٨٫٩٧٢٫٥٠٠  اإلجمالي في بداية السنة
  ١٥٣٫٣٦٤٫٩٣٦    )٤٨٫٠٥٤٫٦٩٠(    ٢٠١٫٤١٩٫٦٢٦  المخصص المرصود خالل السنة
  )١٣٧٫٦٩٢٫٥٠٠(    ٤١٫٢٨٠٫٠٠٠    )١٧٨٫٩٧٢٫٥٠٠(  المخصص الُمحرر خالل السنة

  ١٥٣٫٣٦٤٫٩٣٦    )٤٨٫٠٥٤٫٦٩٠(   ٢٠١٫٤١٩٫٦٢٦  ديسمبر  ٣١في 
  



 ٤١ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)  التأمين مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة  ١١

 
  االفتراضات والحساسيات  

  

  اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات 
  

إن الھدف من اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخاصة باحتساب احتياطي المطالبات قيد التسوية ھو التوصل إلى تقديرات   
 باإلضافة إلىداخلية مصادر البيانات المستخدمة كمدخالت لالفتراضات تعتبر  للمبالغ المحتملة أو المتوقع دفعھا. إن مصادر موضوعية

أو أية معلومات أخرى يتم  الملحوظةدراسات تفصيلية يتم إجراؤھا سنوياً. تتم مراجعة االفتراضات لضمان توافقھا مع ممارسات السوق 
  نشرھا. 

  

بشكل  عھا نتيجة لمطالبة معينة والتكلفة النھائية للمطالبات التي تم اإلبالغ عنھاالمبالغ المحتمل دف توقعإن طبيعة األعمال تجعل من الصعب   
. يتم تقييم كل مطالبة تم اإلبالغ عنھا بطريقة مستقلة على أساس كل قضية على حدة مع األخذ بعين االعتبار ظروف المطالبة مؤكد

اريخية لحجم المطالبات المماثلة. تتم بصورة منتظمة مراجعة تقديرات والمعلومات المتاحة من القائمين على تسوية الخسائر واألدلة الت
  القضايا ويتم تحديثھا عند ورود أية معلومات جديدة. 

  

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

  

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

  

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

باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع  إلجمالي التكلفة المتوقعة للتعويضات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ التقرير
  .كسيالمطالبات االكتوارية استناداً إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف ع

  

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

  

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

  قد تختلف عند تسوية المطالبات بصورة نھائية.
  

  جدول تطور المطالبات
    سنة التأمين                      
  اإلجمالي    ٢٠١٥    ٢٠١٤    ٢٠١٣    ٢٠١٢  

  درھم    درھم    درھم    درھم    درھم  اإلجمالي
                    تقدير صافي تكاليف المطالبات المتكبدة

  -     ٢٥٧٫٠٥٤٫٠٠٠    ٢٢٨٫٧٥٩٫٠٠٠    ١٦١٫٩٦٧٫٠٠٠    -   في نھاية سنة التأمين - 
  -     -     ٢٧٨٫٩٠٤٫٠٠٠    ١٩٨٫٢٧٤٫٠٠٠    ٥٠٫٩٢١٫٠٠٠  بعد سنة واحدة - 
  -     -     -     ٢٠٢٫٣٠٥٫٠٠٠    ٥٦٫٠٣٣٫٠٠٠  بعد سنتين - 
  -     -     -     -     ٦٠٫٢٠٣٫٠٠٠  بعد ثالث سنوات - 

  ٧٩٨٫٤٦٦٫٠٠٠    ٢٥٧٫٠٥٤٫٠٠٠    ٢٧٨٫٩٠٤٫٠٠٠    ٢٠٢٫٣٠٥٫٠٠٠    ٦٠٫٢٠٣٫٠٠٠  التقدير الحالي للمطالبات المتكبدة
  )٥٠٢٫٤٦٦٫٦٧٩(    )١٥١٫١٥٩٫٦٧٩(    )١٧٢٫٤٠١٫٠٠٠(    )١٤٣٫٩١٧٫٠٠٠(    )٣٤٫٩٨٩٫٠٠٠(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

  ٢٩٥٫٩٩٩٫٣٢١    ١٠٥٫٨٩٤٫٣٢١    ١٠٦٫٥٠٣٫٠٠٠    ٥٨٫٣٨٨٫٠٠٠    ٢٥٫٢٤١٫٠٠٠  االلتزامات المعترف بھا
  ١٣٫٦٨٤٫٧٦٣                  االلتزام الخاص بسنوات سابقة

إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان 
    المركز المالي 

  
            ٣٠٩٫٦٨٤٫٠٨٤  

                   صافي
                    ات المتكبدةتقدير صافي تكاليف المطالب

  -     ١٩٨٫٥١٠٫٠٠٠    ١٥٠٫٤٥٦٫٠٠٠    ٩١٫٤٨٠٫٠٠٠    -   في نھاية سنة التأمين - 
  -     -     ٢٠٠٫٩٣٥٫٠٠٠    ١٢٧٫٧٣٤٫٠٠٠    ٢٦٫٣٤٤٫٠٠٠  بعد سنة واحدة - 
  -     -     -     ١٢٧٫٣٨١٫٠٠٠    ٣٢٫٢٩٤٫٠٠٠  بعد سنتين - 
  -     -     -     -     ٣٥٫٣٩٩٫٠٠٠  بعد ثالث سنوات - 

  ٥٦٢٫٢٢٥٫٠٠٠    ١٩٨٫٥١٠٫٠٠٠    ٢٠٠٫٩٣٥٫٠٠٠    ١٢٧٫٣٨١٫٠٠٠    ٣٥٫٣٩٩٫٠٠٠  لبات المتكبدةالتقدير الحالي للمطا
  )٤٤٧٫٢١٤٫٣٨٩(    )١٥٥٫٠٤٤٫٧٩١(    )١٦٠٫٩١١٫٤٣٠(    )١٠٧٫٢٧١٫١٦٨(    )٢٣٫٩٨٧٫٠٠٠(  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

  ١١٥٫٠١٠٫٦١١    ٤٣٫٤٦٥٫٢٠٩    ٤٠٫٠٢٣٫٥٧٠   ٢٠٫١٠٩٫٨٣٢  ١١٫٤١٢٫٠٠٠  االلتزامات المعترف بھا
  ٣٥٥٫٠٠٠                  االلتزام الخاص بسنوات سابقة

إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان
    المركز المالي 

 
            ١١٥٫٣٦٥٫٦١١  



 ٤٢ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١١

 
  فيما يلي ملخص لتقرير االكتواري حول المخصصات التقنية  

  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في                                  إجمالي االحتياطيات

  الصافي   التأمينات العامة  التأمينات على الحياة  
  درھم   درھم   درھم   

        

احتياطي المطالبات القائمة (تتضمن المطالبات 
  ٣٠٩٫٦٨٤٫٠٨٤  ٣٠١٫٨٦٢٫٠٨٤ ٧٫٨٢٢٫٠٠٠ تكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا)الم

  ١٨١٫٥٢٨٫٧٩٧  ١٧٨٫٢٣٧٫٧٩٧  ٣٫٢٩١٫٠٠٠  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  --------------- -  --------------- -  --------------- -  

  ٤٩١٫٢١٢٫٨٨١  ٤٨٠٫٠٩٩٫٨٨١  ١١٫١١٣٫٠٠٠  اإلجمالي
  =========  =========  =========  

  
  ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في   صافي االحتياطيات

  الصافي   التأمينات العامة  التأمينات على الحياة  
  درھم   درھم   درھم   
       

  احتياطي المطالبات القائمة (تتضمن المطالبات 
  ١١٥٫٣٦٥٫٦١١  ١١٤٫٧٧٤٫٦١١  ٥٩١٫٠٠٠  المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا)  

  ١٣٧٫٦١٨٫٨٨١  ١٣٧٫٤٧١٫٨٨١  ١٤٧٫٠٠٠  احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ----------- -  --------------- -  --------------- -  

  ٢٥٢٫٩٨٤٫٤٩٢  ٢٥٢٫٢٤٦٫٤٩٢  ٧٣٨٫٠٠٠  اإلجمالي
  ======  =========  =========  

  
ً لمتطلبات اللوائح المالية الجديدة الصادرة بموجب  تم إجراء تقدير اكتواري لمطالبات التأمين من قبل خبير اكتواري مستقل وفقا

فيما يتعلق بشركات ووكالء التأمين. يتم وضع تقديرات إلجمالي التكاليف المتوقعة للمطالبات  ٢٠٠٧لسنة  ٦القانون االتحادي رقم 
داً إلى المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا في تاريخ التقرير باستخدام مجموعة من األساليب القياسية لتوقع المطالبات االكتوارية، وذلك استنا

تم احتساب االلتزامات استناداً إلى أرقام السنة الحالية  البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن ھامش انحراف عكسي.
  فقط. وعليه، لم تتوفر معلومات مقارنة .



 ٤٣ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  مم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرىذ  ١٢
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم  

      الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين
  ٥٣٫١٥٧٫٠٧١  ٦٤٫١٥٦٫٣٩٥  المستحق من حاملي وثائق التأمين

  ٨٤٫٦٣٧٫٨٠٩  ١٠٢٫٦٠٣٫٨٦٥  المستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين
  ١٠٧٫١٧٧٫٩٤٥  ٨٠٫٦٠٣٫٠٤٧  ء ووسطاءالمستحق من وكال
  ٣٨٢٫١٤٥  ٥٤٩٫١٨٧  سلفيات الموظفين

  )٢١٫٣٨٣٫٩٢٣(  )٣٠٫٤٢٧٫٩٢٣( )١-١٢(إيضاحمخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
  -----------------  ----------- -----  
  ٢٢٣٫٩٧١٫٠٤٧  ٢١٧٫٤٨٤٫٥٧١  
      

  ٣٫٣٢٢٫٧٥٤  ٢٫٨٤٧٫٢٤٦  إيرادات الفوائد المستحقة
  ٢٫٨٣٤٫٨٦٤  ٣٫١٠٥٫١١١  وفات المدفوعة مقدماً والودائع القابلة لالستردادالمصر

  ١٥٫٣١٨٫١٦٥  ٨٫٥٩٩٫٢٧٩  الذمم المدينة األخرى
  -----------------  -------- --------  
  ٢٤٥٫٤٤٦٫٨٣٠  ٢٣٢٫٠٣٦٫٢٠٧  
  ==========  =========  

  
  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى  ١-١٢

  
  ي مخصص الديون المشكوك في تحصيلھاالحركة ف  

   
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٢١٫٣٨٣٫٩٢٣  ٢١٫٣٨٣٫٩٢٣  الرصيد في بداية السنة
  ٢٫١٧١٫٥٢٠  ٩٫٠٤٤٫٠٠٠  خسائر انخفاض قيمة الذمم المدينة المعترف بھا

  )٢٫١٧١٫٥٢٠(  -  خالل السنة )المعكوس(المحمل/ 
   ----------------   --------- ------  
  ٢١٫٣٨٣٫٩٢٣  ٣٠٫٤٢٧٫٩٢٣  رصيد في نھاية السنةال
  =========  ========  

  
  النقد واألرصدة المصرفية  ١٣

  

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم    
        

  ٢٩٣٫٩٢٣  ٢٫٤٥٧٫٢٨٣    النقد في الصندوق
        األرصدة المصرفية:
  ١٦٫٦٤٨٫٧٦٥  ١٢٫٩٩٦٫٥٥٤    حسابات جارية

  ٣٤٠٫٤٧٥٫٨٦٣  ٢٨٢٫٣٧٠٫٧٠٨    ودائع ثابتة
   -----------------   --------- -------  
    ٣٥٧٫٤١٨٫٥٥١  ٢٩٧٫٨٢٤٫٥٤٥  
    ==========  =========  
  

مودعة باسم  مليون درھم) ١٠٫٣: ٢٠١٤(مليون درھم  ١٠٫٣، تتضمن الودائع الثابتة لدى البنوك مبلغ ٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في 
ً لمتطلبات القانون االتحادي رقم (وزارة االقتصاد والتجارة بناًء على طلب وذلك  المجموعة ) ٦بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا

  بشأن ھيئة التأمين. ٢٠٠٧لسنة 
  

  تسھيالت ائتمانية مصرفية ممنوحة للمجموعة.مقابل  مليون درھم) ٣١٧: ٢٠١٤(مليون درھم  ٢٥٣٫٣مبلغ بتم رھن ودائع ثابتة 
  

المالي وتخضع لفائدة تتراوح  اإليداع اريختال تتجاوز سنة واحدة من  هالل فترات متفاوتالبنوك تستحق خ إن كافة الودائع الثابتة لدى
  .سنوياً) ٪٥٫٩ إلى ٪٢٫٧٥: ٢٠١٤(سنوياً  ٪٥٫٩ إلى ٪٢٫٥ من



 ٤٤ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)النقد واألرصدة المصرفية   ١٣
  

  تم تحليل النقد وما يعادله كما يلي: راض التدفق النقدي، ألغ
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم    
        

  ٣٥٧٫٤١٨٫٥٥١  ٢٩٧٫٨٢٤٫٥٤٥  األرصدة المصرفيةالنقد و
  )٢٩٤٫٠٩٢٫٩٥٧(  )٢٣٤٫٥٧١٫٣١٠(    ودائع ثابتة طويلة األجل

     ------------------  ------------------  
  ٦٣٫٣٢٥٫٥٩٤  ٦٣٫٢٥٣٫٢٣٥    النقد وما يعادله

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

  رأس المال  ١٤
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم    

        ر والمدفوع بالكامل:دالمص
  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  سھم بقيمة واحد درھم للسھم الواحد ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

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

  االحتياطي القانوني  ١٥
  

   ً المجموعة قامت ، (وتعديالته) ١٩٨٤لسنة  ٨االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  التجارية لشركاتللقانون االتحادي لوفقا
لم  .المدفوعمن رأسمال  ٪٥٠من أرباحھا السنوية حتى يصبح ھذا االحتياطي مساوياً لـ ٪١٠ بإنشاء احتياطي قانوني من خالل تخصيص

إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع، باستثناء ما . الشركةة نظراً للخسائر التي تكبدتھا يتم إجراء تحويالت إلى ھذا االحتياطي خالل السن
  ينص عليه القانون.

  
  االحتياطي العام  ١٦

  

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

  
  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  ١٧

  

   فيما يلي الحركات في صافي االلتزام:  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ١١٫٠٦٠٫٠١٧  ١٣٫٤٠١٫٧٤٩  يناير ١في 
  ٢٫٦٤٠٫٣٠٠  ٩٢٩٫٢١٤  المحمل على السنة

  )٢٩٨٫٥٦٨(  )٩٦٣٫٣٤٩(  المبالغ المدفوعة خالل السنة
  ------------ ---  ----------- ---  

  ١٣٫٤٠١٫٧٤٩  ١٣٫٣٦٧٫٦١٤  ديسمبر  ٣١في 
  ========  ========  

  
  القروض المصرفية  ١٨

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧  ١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩  السحوبات المصرفية على المكشوف
  =========  =========  

  
إلى  ٪٣٫٥٥لدى المجموعة تسھيالت مصرفية في شكل سحوبات مصرفية على المكشوف تستحق عند الطلب وتخضع لفائدة تتراوح من   

٣٫٩٪  ً مليون درھم  ٢٥٣٫٣. يتم ضمان ھذه التسھيالت بموجب رھن على ودائع ثابتة بمبلغ )٪٤٫٢٥إلى  ٪٣٫٥٥: ٢٠١٤(سنويا
مليون درھم  ٣٥٤٫٧. إن سقف السحب المصرفي على المكشوف المقدم بموجب ھذه التسھيالت يصل إلى مليون درھم) ٣١٧: ٢٠١٤(
  . مليون درھم) ٣٢٥: ٢٠١٤(



 ٤٥ 

   الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعةشركة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى  ١٩
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
     

  ٥٥٫٥٢٧٫٦٧٦  ٨٠٫١٦٢٫١٤٧  المستحق إلى شركات التأمين وإعادة التأمين
      الذمم الدائنة األخرى:

  ٣٦٫٢٠٨٫٠٥٠  ٧٢٫٢٧١٫٥٣٩  ذمم عمالء التأمين المدينة
  ٢٫٦٤٠٫٦٧٩  ٢٫٦٥٣٫٤٤٥  المصروفات المستحقة والمخصصات

  ١٢٫٥٤٧٫٩٥٦  ١١٫٣٧٦٫٣٩٧  أخرى
 ------------ ----  ------------ ----  

  ١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١  ١٦٦٫٤٦٣٫٥٢٨  
  =========  =========  

  
  صافي -إيرادات العموالت   ٢٠

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٧٧٫٨٣٣٫٣٩٢  ٧٦٫٩٠٤٫٦٠٧  إجمالي العموالت المكتسبة
  )٢٦٫٣٣٢٫٣٢٦(  )٢٣٫٨٠٣٫١٨٩(  ناقصاً: العموالت المتكبدة

  --------------- --  --------------- -  
  ٥١٫٥٠١٫٠٦٦  ٥٣٫١٠١٫٤١٨  

  =========  ========  
  
  صافي -إيرادات االستثمار (خسائر) /   ٢١

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٨٫٩٤٤٫٢١٤  ٣٫٧٨٠٫٤٠٨  صافي األرباح من بيع أوراق مالية استثمارية
  -  ١٧٫٢٥٠  إيرادات اإليجار
  ١٠٫٥٤٤٫٢٠١  ١٠٫١٩١٫١٥٠  إيرادات الفوائد

  ٥٫٤٣٩٫٥٣٢  ٤٫٣٨٢٫٦٢٩  يرادات توزيعات األرباحإ
  األرباح من إعادة تقييم استثمارات بالقيمة العادلة من خالل (الخسائر) / 

  ٢٩٫٠٥٩٫٦٦٢  )٢١٫٢٩٠٫٨٦٧(  )١-١٠أو الخسائر(إيضاح  األرباح   
  ٧٠٥  -  األرباح من استبعاد ممتلكات ومعدات

  -  )٩٣٫٤٨٩٫٣٧٥(  )١-٢٥(إيضاح القة مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا من طرف ذي ع
  ١١٩٫٤٣١  ٩٩٫٤١٦  أخرى إيرادات

  )٢٨٧٫٣٤١(  )٨٧٫٣٢٨(  الحصة في خسائر شركة زميلة
  )٩٫٤٦٩٫٠٩٨(  )٨٫٨٣٣٫٧٣٩(  تكاليف التمويل

  )١٦٫٠٥٩٫١٥٠(  )١٦٫١٢٣٫٣٤٦(  المصروفات العمومية واإلدارية غير المخصصة
 -------------------  -----------------  

  )٢٨٫٢٩٢٫١٥٦  )١٢١٫٣٥٣٫٨٠٢  
  ===========  ========  

  
  مليون درھم. ٠٫٣٤٢تشتمل المصروفات العمومية واإلدارية على المساھمات المجتمعية المقدمة من قبل المجموعة والبالغة   



 ٤٦ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  
   نةأرباح الس  ٢٢

  
والمصروفات العمومية  واإلدارية العموميةتم استخالص أرباح السنة بعد تحميل المصروفات التالية المدرجة ضمن المصروفات   

  واإلدارية غير المخصصة.
  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
      

  ٢٧٫٨٩٩٫٤٤٤  ٢٨٫٢٧٧٫٧٧٦  تكاليف الموظفين
  ١٫٥٥٠٫٣٠١  ٢٫٠٦٢٫٧٠٦ )٨الك الممتلكات والمعدات (إيضاحاستھ

  ٢٫١٧١٫٥٢٠  ٩٫٠٤٤٫٠٠٠  )١٢مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا (إيضاح 
  ========  =======  

  
  ربحية السھم  ٢٣

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   
  (ُمعاد بيانھا)    
      

  ٣٨٫٣٧٨٫٢١٦  )١٠٤٫٥٧٦٫٢٨٦(  أرباح السنة المنسوبة إلى حاملي أسھم ملكية الشركة األم(خسائر) / 
  ===========  =========  

  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسھم
  ==========  =========  

  ١٧.٠  )٤٥.٠(  ربحية السھم (خسارة) / 
  =====  ===  

  

في سھم القائمة عدد األالمرجح لمتوسط العلى المنسوبة إلى المساھمين  يتم احتساب ربحية السھم األساسية عن طريق تقسيم أرباح السنة  
    على ربحية السھم األساسية.للتخفيض  . ال يوجد تأثيرتاريخ التقرير

  
  االستثمار في شركة تابعة  ٢٤

  
  :المجموعةفيما يلي التفاصيل المالية للشركة التابعة غير المملوكة بالكامل من قبل   أ)
  

  اسم الشركة التابعة
  األرباح/ (الخسائر) المخصصة 

  الحصة غير المسيطرة المتراكمة  ــــير المسيطرةللحصة غـــــــــ
  ٢٠١٤  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم    درھم  درھم    درھم  
          

  ١٫١٠٧٫١١٠  ٦٥٠٫٢٣٠  ٤٢٦٫٢٤٤  )٤٥٦٫٨٨٠(  الشركة األردنية اإلماراتية للتأمين ش.م.ع
  =======  ======  ======  =======  

  



 ٤٧ 

  ) وشركتھا التابعة شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع) االستثمار في شركة تابعة  ٢٤
  

فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركة األردنية اإلماراتية للتأمين ش.م.ع، شركة تابعة أساسية بھا حصص مادية غير مسيطرة.   ب)
  تمثل ھذه المعلومات المالية األرصدة قبل حذف المعامالت الداخلية.

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم   درھم   

      بيان المركز المالي
      

  ٩٣٫٩٤٨٫٠٩٩  ٧٠٫٦٩٨٫٨١٢  إجمالي الموجودات
  ========  ========  

  ٧٨٫٥٠٠٫٧٧٧  ٦١٫٦٢٣٫٦٠٣  إجمالي المطلوبات
  ========  ========  

  ١٥٫٤٤٧٫٣٢٢  ٩٫٠٧٥٫٢٠٩  صافي حقوق الملكية
  ========  ========  

      بيان الدخل الشامل
      

  ٤٧٫٥٠٦٫٣٩٥  ٣٧٫٩١٧٫٧٧٧  صافي إيرادات أقساط التأمين
  )٣٤٫١٧٩٫٤٧٩(  )٣٥٫٦٣٢٫٥٦٦(  صافي المطالبات المتكبدة

  ٤٦١٫٤٧٩  ١٫٣٣٣٫١٢٥  صافي إيرادات العموالت واإليرادات األخرى
  )١٫٨٤٤٫٦٩٠(  )٨٠١٫٣٨٥(  صافي خسائر االستثمار

  )٨٫١٠٣٫٦٨٥(  )٩٫١٨٩٫٠٦٤(  المصروفات العمومية واإلدارية
  ---------------  ---------------  

  ٣٫٨٤٠٫٠٢٠  )٦٫٣٧٢٫١١٣(  أرباح السنة(خسائر) / 
  -  - الشاملة األخرىاإليرادات 

  --------- -------   --------------  
  ٣٫٨٤٠٫٠٢٠  )٦٫٣٧٢٫١١٣(  إجمالي (الخسائر)/اإليرادات الشاملة

  =========  ========  
      بيان التدفقات النقدية

      
  )١٫٧٧٤٫٩٥١(  )٥٫٠٠٤٫٩٥٢( األنشطة التشغيليةالمستخدم فيي النقد صاف

  )٤٫٥٣٣٫٨١٠(  ٥٫٤٢٥٫٦٢١  األنشطة االستثمارية )في ةالمستخدمالتدفقات النقدية من / (صافي 
  ٥٫٢٢٠٫٠٠٠  -  صافي التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ------- -----  ---------------  
  )١٫٠٨٨٫٧٦١(  ٤٢٠٫٦٦٩  خالل السنة ة)المستخدمالناتجة / ( التدفقات النقديةصافي 

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



 ٤٨ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢٥
  

طراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقم تقوم المجموعة بإبرام معامالت مع شركات ومنشآت تقع ضمن تعريف األ  
أو إدارة  "إفصاحات األطراف ذات عالقة". تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات والمنشآت التي تخضع لملكية مشتركة و/ ٢٤

والمنشآت المقربين أفراد عائالتھم والمساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى المجموعة و ،وسيطرة مشتركة
أن الشروط  المجموعةالتي تخضع لسيطرتھم أو لسيطرة مشتركة أو التي يمكن لھؤالء األطراف ممارسة تأثير ھام عليھا. ترى إدارة 

  الشروط التي يمكن الحصول عليھا من أطراف أخرى. نالخاصة بھذه المعامالت ال تختلف بشكل كبير ع
  

  غ المستحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير:فيما يلي المبال  
  

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم    

        المستحق من أطراف ذات عالقةالمدرجة ضمن 
  ٢٣٠٫٨٨٥٫٩٩١  ٢٣٩٫٤٠٠٫٦٥٢    ١-٢٥                             المستحق من أطراف ذات عالقة

  )٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  )١٤٠٫٩٨٩٫٣٧٥(    مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
  -------------------  -----------------  

    ١٨٣٫٣٨٥٫٩٩١  ٩٨٫٤١١٫٢٧٧  
    =========  =========  

  
، طرف ذو عالقة فيما يتعلق ببيع أسھم صقور الخليج للتجارة العامة ذ.م.ممليون درھم مستحقة من  ١٤٤٫٣يتضمن ھذا المبلغ على    ١-٢٥

بالقيمة السوقية. األسھم المذكورة  سنة بإلغاء معاملة البيع وأبرمت معاملة بيع أخرى مع الشركة القابضة لبيعملكية. قامت الشركة خالل ال
مليون درھم من خالل األرباح أو الخسائر، والتي تمثل الفرق بين القيمة الدفترية للذمم المدينة  ٩٣٫٤وعليه، تم االعتراف بخسائر بلغت 

  والقيمة السوقية لألسھم.
  

        مدرجة ضمن المستحق إلى أطراف ذات عالقةال
  ٥٢٠٫٨٢٤  ٥١٩٫٣٠٧    أطراف ذات عالقةالمستحق إلى 

    =======  ======  
        المدرجة ضمن مطلوبات عقود التأمين 

  ٧٦١٫٦٢٨  ٩٧٥٫٤٧٣    المطالبات قيد التسويةإجمالي 
    =======  ======  

    
  ضمانات. ةأو استالم أي تقديما نقداً. لم يتم إن المبالغ القائمة ال تخضع لضمان وسيتم سدادھ  

  
  بإبرام المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة: السنةقامت المجموعة خالل   

  
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم    
        

  ١٢٫١٢٧٫١٢٤  ١٣٫٥٠٣٫١٢٧    إجمالي األقساط
  ١٫٦٠٦٫١٥٩  ١٫٨٠٢٫١٥٠    المطالبات المدفوعة

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

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم    

        تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
        

  ٨٫٠٠٠٫٢٢٦  ٨٫٤٩٣٫٩١٧    رواتب وامتيازات 
     --------------   --------------  
    ٨٫٠٠٠٫٢٢٦  ٨٫٤٩٣٫٩١٧  
    ========  ========  

  



 ٤٩ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  ابع)(تإيضاحات 
  

  االرتباطات وااللتزامات الطارئة  ٢٦
    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم    
      

  ١٢٫١٧٧٫٥١٥  ١٢٫٤٣٣٫٤٠١    خطابات ضمان
    =========  ========  

  
  ترتيبات عقود اإليجار التشغيلية  ٢٧

  

المجموعة مقابل مكاتبھا المستأجرة. فيما  تتمثل الدفعات التي تتم بموجب عقود اإليجار التشغيلية في القيم اإليجارية مستحقة الدفع من قبل  
  يلي االلتزامات القائمة بموجب عقود اإليجار التشغيلية غير القابلة لإللغاء، كما في تاريخ التقرير: 

  

    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم    
        

  ٢٫٦٢٦٫٤٩٣  ٣٫٢٨٧٫٤٩٥    أقل من سنة
  ٥٫٠١٢٫٠٢٦  ٦٫٥٧٤٫٩٩٠    من سنة إلى خمس سنوات

     ---------- ----   --------------  
    ٧٫٦٣٨٫٥١٩  ٩٫٨٦٢٫٤٨٥  

    ========  ========  
  
  إدارة مخاطر رأس المال  ٢٨

  

تتمثل أھداف المجموعة من إدارة رأس المال في االلتزام بمتطلبات التأمين الرأسمالية بمقتضى القانون االتحادي لدولة اإلمارات   
  وكالء التأمين.بشأن شركات و ٢٠٠٧لسنة  ٦العربية المتحدة رقم 

  
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة، تحدد الجھة المحلية المنظمة ألعمال التأمين الحد األدنى ونوع رأس المال الذي يتعين االحتفاظ به  

الجدول  من قبل الشركة باإلضافة إلى متطلبات التأمين الخاصة بھا. يتعين االحتفاظ بالحد األدنى لمتطلبات رأس المال (الموضحة في
للتشريعات المحلية المتعلقة بمالءة رأس المال، والتي التزمت بھا خالل  المجموعةأدناه) في كافة األوقات على مدى السنة. تخضع 

ضمن اإلجراءات والسياسات الخاصة بھا، بإدراج االختبارات الضرورية لضمان االستمرارية وااللتزام التام  المجموعةالسنة. قامت 
  عات.بتلك التشري

    
  .إجمالي رأس المال المحتفظ بهضافة إلى التنظيمي لدى المجموعة باإل لحد األدنى لرأس المالملخصاً ل يتضمن الجدول التالي  

  

  

  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم  

      

  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  رأس المالي التنظيميلبات متطل الحد األدنى
  =========  ==========  

  ٥٥٤٫٦٢٨٫٨٩٠  ٤٢٦٫٤٥٢٫٦٠٤  ساھمينإجمالي حقوق الم
  =========  =========  

  
الذي يحدد الحد األدنى لرأس المال المكتتب أو  ٢٠٠٩لسنة  ٤٢أصدرت ھيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة القرار رقم 

يكون أن أمين. كما ينص القرار على مليون درھم لشركات إعادة الت ٢٥٠تأمين وشركات المليون درھم لتأسيس  ١٠٠المدفوع البالغ 
على األقل من رأس مال شركات التأمين المؤسسة في دولة اإلمارات العربية المتحدة مملوكة ألشخاص طبيعين أو مواطنين من  ٪٧٥

جلس دول مجلس التعاون الخليجي أو الشخاص اعتبارية مملوكة بالكامل لمواطنين متمتعين بجنسية الدولة أو من مواطني دول م
  التعاون الخليجي. التزمت المجموعة بمتطلبات الحد األدنى لرأس المال.



 ٥٠ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  المعلومات حول القطاع   ٢٩
  

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
  ية.التأمين على الحياة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم الشركة بناء عليه بتقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا الرئيسمال ھما التأمينات العامة وقطاعين أعألغراض إدارية يتم تقسيم الشركة إلى  

  

  التأمينات العامة          التأمين على الحياة       اإلجمالي              
٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٥  
درھم درھم درھم درھم درھم   درھم

 التأمينإيرادات  (ُمعاد بيانھا)  (ُمعاد بيانھا)  (ُمعاد بيانھا)
١٠٫٦٢٠٫٧٦٥ ٩٫٦٢٦٫٣٨١ ٣٨٤٫٧٥٠٫٤٣٦ ٣٨٩٫٩٢٨٫٧٩٧ ٣٧٤٫١٢٩٫٦٧١ ٣٨٠٫٣٠٢٫٤١٦ إجمالي أقساط التأمين 

)١٠٫٠٦٠٫٢٧٩( )٩٫٠٥٥٫٨٥٢( )١٣١٫٨١٧٫٦٣٥( )١٥١٫٢٣١٫٠٨٧( )١٢١٫٧٥٧٫٣٥٦( )١٤٢٫١٧٥٫٢٣٥(   لشركات إعادة التأمينالتأمين المتنازل عنه ناقصاً: أقساط
---------------- - -  ----------------- -- ---------- ----- -----------------  ------------------ ------------------  

٥٦٠٫٤٨٦ ٥٧٠٫٥٢٩ ٢٥٢٫٩٣٢٫٨٠١ ٢٣٨٫٦٩٧٫٧١٠ ٢٥٢٫٣٧٢٫٣١٥ ٢٣٨٫١٢٧٫١٨١    المحتجزةقساط األصافي 
)٥٫٠١٠ )١٦٫٣٢٦( ١٥٫٧٤٦٫٠٥٥ )١٥٫٦٧٢٫٤٣٦ )١٥٫٧٤١٫٠٤٥ )١٥٫٦٥٦٫١١٠   صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

-------- -------- -------- --------- ------- ----- -------- -----  ----------------- -------------- ---  
٥٦٥٫٤٩٦ ٥٥٤٫٢٠٣ ٢٦٨٫٦٧٨٫٨٥٦ ٢٢٣٫٠٢٥٫٢٧٤ ٢٦٨٫١١٣٫٣٦٠ ٢٢٢٫٤٧١٫٠٧١  صافي أقساط التأمين

-------- -------- -------- --------- -------- -----  --------- -- -----  ----------------- ---------- ---------  
 لبات المدفوعةإجمالي المطا )٣٤١٫٣٥٨٫٥٥٦( )٢٦٤٫٠٤٣٫٩٨٨( )٤٫٣٩٦٫٨٥٩( )٩٧٩٫٥٧٦( )٣٤٥٫٧٥٥٫٤١٥( )٢٦٥٫٠٢٣٫٥٦٤(

٤٫١١٠٫٩٩٧ ٨٥٨٫٧٠٢ ٨٣٫٤٨٨٫٧٨٨ ٧٤٫٨٧١٫٣٦٦ ٧٩٫٣٧٧٫٧٩١ ٧٤٫٠١٢٫٦٦٤  مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين
------------ ------ ------------ - ------ -------- ----- -------- -----  ------------- -- -- - --- ------- ---------  

صافي المطالبات المدفوعة )٢٦١٫٩٨٠٫٧٦٥( )١٩٠٫٠٣١٫٣٢٤( )٢٨٥٫٨٦٢( )١٢٠٫٨٧٤( )٢٦٢٫٢٦٦٫٦٢٧( )١٩٠٫١٥٢٫١٩٨(
  صافي التغير في المطالبات قيد التسوية  ٦٫٣٦٠٫٩١٣  )٣٣٫١٩٢٫١٨٢( )٢٣٠٫٠٢٢(  )٣٧٫١٠٠(  ٦٫١٣٠٫٨٩١  )٣٣٫٢٢٩٫٢٨٢(

------------ ------ ------------ - ------ -------- ----- -------- ----- -------- ----- -- -- - --- ------- ---------   
 صافي المطالبات المتكبدة )٢٥٥٫٦١٩٫٨٥٢(  )٢٢٣٫٢٢٣٫٥٠٦( )٥١٥٫٨٨٤(  )١٥٧٫٩٧٤(  )٢٥٦٫١٣٥٫٧٣٦(  )٢٢٣٫٣٨١٫٤٨٠(

------------ ------ ------------ - ------ -------- ----- -------- -----  ------------- -- -- - --- ------- ---------   
  صافي إيرادات العموالت ٤٨٫٥٢٤٫٢٧٨  ٤٧٫٤٦٥٫١٧٦ ٤٫٥٧٧٫١٤٠  ٤٫٠٣٥٫٨٩٠  ٥٣٫١٠١٫٤١٨  ٥١٫٥٠١٫٠٦٦

  المصروفات العمومية واإلدارية )٤٦٫٩٢٤٫٠٤٧(  )٣٨٫٢٧١٫٦٩٣( )٢٫٣٩٩٫٨٥٥(  )٢٫٣٦٠٫٨٦٣(  )٤٩٫٣٢٣٫٩٠٢(  )٤٠٫٦٣٢٫٥٥٦(
-------- -- - ------ ------------ - ------  ----------- ----  ----- ------ -----  ------ ------ -- -- - -------------- ---   

 أرباح التأمين ١٤٫٠٩٣٫٧٣٩  ٨٫٤٤١٫٠٤٨ ٢٫٢٢٦٫٨٩٧  ٢٫٠٧١٫٢٥٦  ١٦٫٣٢٠٫٦٣٦  ١٠٫٥١٢٫٣٠٤
صافي إيرادات االستثمار     )١٢١٫٣٥٣٫٨٠٢( ٢٨٫٢٩٢٫١٥٦
 --------------- -------------------      
  خسائر/أرباح السنة        )١٠٥٫٠٣٣٫١٦٦(  ٣٨٫٨٠٤٫٤٦٠

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



 ٥١ 

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة 
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)المعلومات حول القطاع   ١-٢٩
  

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
  

  التأمينات العامة          التأمين على الحياة       اإلجمالي              
٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٥  
درھم درھم درھم درھم درھم   درھم

 الموجودات      
          

١٦٠٫١٤٨ ١٧٣٫٨٧١ ٩٫١٣٣٫٨٧٩ ١٠٫٥١٤٫٥٠٠ الممتلكات والمعدات ٨٫٩٧٣٫٧٣١ ١٠٫٣٤٠٫٦٢٩
١٧٢٫٨٥٦٫١١٨ ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨ - - ١٧٢٫٨٥٦٫١١٨ ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨ العقارات االستثمارية
٢١٤٫٥٤٦٫١٢٨ ٢٤٠٫١٣١٫٤١٩ - - ٢١٤٫٥٤٦٫١٢٨ ٢٤٠٫١٣١٫٤١٩   االستثمارات
١٠٫٣٧٥٫٠٠٠ ٥٫١٣٥٫٥٢٨ ٢٣٨٫٢٢٨٫٣٨٩ ١٩٨٫٥٤٦٫٦٠٧ ٢٢٧٫٨٥٣٫٣٨٩ ١٩٣٫٤١١٫٠٧٩   موجودات عقود إعادة التأمين
٢٫٢٨٥٫١٣٨ ٣٫٥٤١٫٩٢٤ ٢٣٢٫٠٣٦٫٢٠٧ ٢٤٥٫٤٤٦٫٨٣٠  ذمم التأمين المدينة والذمم المدنية األخرى ٢٢٩٫٧٥١٫٠٦٩  ٢٤١٫٩٠٤٫٩٠٦
٩٨٫٤١١٫٢٧٧ ١٨٣٫٣٨٥٫٩٩١ - -  المستحق من أطراف ذات عالق  ٩٨٫٤١١٫٢٧٧  ١٨٣٫٣٨٥٫٩٩١
٨٫٥٠٠٫٠٠٠ ٩٫٠٦٩٫٦١٩ ٢٩٧٫٨٢٤٫٥٤٥ ٣٥٧٫٤١٨٫٥٥١  النقد واألرصدة المصرفية ٢٨٩٫٣٢٤٫٥٤٥ ٣٤٨٫٣٤٨٫٩٣٢

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

٢١٫٣٢٠٫٢٨٦ ١٧٫٩٢٠٫٩٤٢ ١٫٢٦٣٫٠٣٦٫٥٤٣ ١٫٤٠٨٫٢٥٣٫٠٣٦ ١٫٢٤١٫٧١٦٫٢٥٧ ١٫٣٩٠٫٣٣٢٫٠٩٤  إجمالي الموجودات
==================== ===================== ================ ================ ==================== =====================  

 المطلوبات      
٥١٩٫٣٠٧ ٥٢٠٫٨٢٤ - -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة ٥١٩٫٣٠٧ ٥٢٠٫٨٢٤

١٧٤٫١٨٤ ١٥٣٫٩٦٤ ١٣٫٣٦٧٫٦١٤ ١٣٫٤٠١٫٧٤٩  مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين  ١٣٫١٩٣٫٤٣٠ ١٣٫٢٤٧٫٧٨٥
١١٫١١٣٫٠٠٠ ٥٫٦٤٨٫٥١٦ ٤٩١٫٢١٢٫٨٨١ ٤٧٣٫٤٠٨٫٠٤٥ ٤٨٠٫٠٩٩٫٨٨١ ٤٦٧٫٧٥٩٫٥٢٩ مطلوبات عقود التأمين
١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩ ٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧ - - ١٦٤٫٣٧٠٫٣٧٩ ٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧ القروض المصرفية
ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى ١٦٤٫١٣٠٫٨٧٧  ١٠٥٫٨٤٧٫٢٥١ ٢٫٣٣٢٫٦٥١  ١٫٠٧٧٫١١٠  ١٦٦٫٤٦٣٫٥٢٨  ١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١

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

١٣٫٦١٩٫٨٣٥ ٦٫٨٧٩٫٥٩٠ ٨٣٥٫٩٣٣٫٧٠٩ ٨٥٢٫٥١٧٫٠٣٦ ٨٢٢٫٣١٣٫٨٧٤ ٨٤٥٫٦٣٧٫٤٤٦   المطلوباتإجمالي 
======================= ======================== ================== ===================== ====================== ========================   

 حقوق الملكية      
٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ - - - - المالرأس 
  القانوني ياالحتياط -  - -  -  ٦٣٫١١٥٫٢٥٩  ٦٣٫١١٥٫٢٥٩
 االحتياطي العام - - - -  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  احتياطي القيمة العادلة  -  -  -  -  )١٫٣٦١٫٥٢٣(  )١٫٣٦١٫٥٢٣(
األرباح المحتجزة -  - -  -  )٦٥٫٣٠١٫١٣٢(  ٦٢٫٨٧٥٫١٥٤

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

٤٢٦٫٤٥٢٫٦٠٤ ٥٥٤٫٦٢٨٫٨٩٠ - - - -  حقوق الملكية المنسوبة إلى مساھمي الشركة
 ----- -------------- -----------  ----- ----------------- -----------      

 الحصص غير المسيطرة - - - - ٦٥٠٫٢٣٠ ١٫١٠٧٫١١٠
 --------- ------------ --  --------- ----- -- ------      

  إجمالي حقوق الملكية          ٤٢٧٫١٠٢٫٨٣٤  ٥٥٥٫٧٣٦٫٠٠٠
 ----- ------------- ----------- ------  ----- ------ -------- ------------------    

١٫٢٦٣٫٠٣٦٫٥٤٣  ١٫٤٠٨٫٢٥٣٫٠٣٦       
==================== =====================      



 ٥٢ 

  شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة شركة الصقر الوطنية للتأمين (
  

  (تابع)إيضاحات 
  

  توزيعات األرباح  ٣٠
  

مبلغ  مثل، ما ي٪١٠ بواقعاعتمد المساھمين توزيعات أرباح نقدية ، ٢٠١٥بريل ا ٢٧بتاريخ  ةخالل الجمعية العمومية السنوية المنعقد
. )٢٠١٣لسنة  درھم ١٧٫٢٥٠٫٠٠٠، ما يمثل مبلغ ٪٧٫٥ بواقع: توزيعات أرباح نقدية ٢٠١٤( ٢٠١٤درھم لسنة  ٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠

لسنة  درھم ٦٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٤(درھم  ٦٠٠٫٠٠٠ بمبلغ ٢٠١٤كما اعتمد المساھمين تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 
٢٠١٣(.  

    
  تأثيرات التغيرات في السياسات المحاسبية  ٣١

  
  وفقاي  

  
ً لما ھو مفصح عنه في اإليضاح  ً بتغيير سياستھا المحاسبية لالعتراف ةالمجموعقامت (ب)،  ٢وفقا بمخاطر األقساط غير  طوعا

  .التأمينوالمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنھا وإيرادات العموالت المتعلقة بأنشطة المدة المنتھية 
  

  ٢٠١٤يناير  ١كما في  الموحد تأثير التغير في السياسات المحاسبية على بيان المركز المالي  (أ)
  

   ً   إعادة البيان  التسوية  للبيان السابق وفقا
  درھم  درھم  درھم  
        

  ٤٧٫٢٩٣٫١٥٦  )٨٩٫٦٢٢٫١١٥(  ١٣٦٫٩١٥٫٢٧١  األرباح المحتجزة
        

  ١٥٩٫١٦٠٫٧٠٠  ٢٫١٥٠٫١٤٨  ١٥٧٫٠١٠٫٥٥٢  موجودات عقود إعادة التأمين
        

  )٣٨٥٫١٢٠٫٤٢٠(  )٩١٫٧٧٢٫٢٦٣(  )٢٩٣٫٣٤٨٫١٥٧(  مطلوبات عقود إعادة التأمين
        

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  الموحد تأثير التغير في السياسات المحاسبية على بيان المركز المالي  (ب)
  
  

  إعادة البيان  التسوية  وفقاً للبيان السابق  
  درھم  درھم  درھم  
        

  ٦٢٫٨٧٥٫١٥٤  )١٠٦٫٩١٩٫١٤٤(  ١٦٩٫٧٩٤٫٢٩٨  األرباح المحتجزة
        

  ١٩٨٫٥٤٦٫٦٠٧  ٦٫٤٠٧٫٢٨٣  ١٩٢٫١٣٩٫٣٢٤  موجودات عقود إعادة التأمين
        

  )٤٧٣٫٤٠٨٫٠٤٥(  )١١٣٫٣٢٦٫٤٢٧(  )٣٦٠٫٠٨١٫٦١٨(  مطلوبات عقود إعادة التأمين
        

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في الموحد تأثير التغير في السياسات المحاسبية على بيان األرباح أو الخسائر   (ج)
  

  نإعادة البيا  التسوية  وفقاً للبيان السابق  
  درھم  درھم  درھم  
        

 )١٥٫٦٧٢٫٤٣٦(  ٦٫٢٣٢٫٩٨٤  )٢١٫٩٠٥٫٤٢٠(  صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة
        

 )٣٣٫٢٢٩٫٢٨٢(  )٢٣٫٥٣٠٫٠١٣(  )٩٫٦٩٩٫٢٦٩(  قيد التسويةالتغير في مخصص المطالبات صافي 
        

  ١٧.٠  )٠٧.٠(  ٢٤.٠  (درھم) ربحية السھم األساسية
  

ً الموحدة  تغير في السياسة المحاسبية نقص األرباحترتب على ال   مليون  ١٧٫٣بمبلغ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في للسنة المنتھية  الُمعلنة سابقا
  درھم. ٠٧.٠مما ترتب عليه انخفاض ربحية السھم األساسية إلى  درھم

  
  أرقام المقارنة  ٣٢

  
 البيانات المالية ھذه فيوالسياسات المحاسبية المتبعة  مع العرضلتتوافق ، حيثما كان مالئماً، أرقام المقارنة بعض تم إعادة تصنيف

 .الموحد
  


