
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

   تأمينشركة الصقر الوطنية لل
  (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة

  
   المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات

   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وشركتھا التابعة  (شركة مساھمة عامة)  تأمينشركة الصقر الوطنية لل
  

    المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات
   ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠المنتھية في أشھر  التسعةلفترة 

    
  

  صفحةال      المحتويات
 

    ١      الموحدة المرحلية الموجزة تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية
  

   ٢      بيان المركز المالي المرحلي الموجز الموحد 
  

   ٣        المرحلي الموجز الموحد الخسائر وأاألرباح بيان 
  

  ٤      بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد  
  

   ٥      بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  
  

  ٧ – ٦      المرحلي الموجز الموحد   الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان
  

    ١٧ – ٨      إيضاحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

 ٣

  
    المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 
  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  
فترة الثالثة أشھر    

  المنتھية في
 ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

فترة الثالثة أشھر 
  المنتھية في

 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

أشھر  التسعةفترة 
  المنتھية في

 ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠

أشھر  التسعةفترة 
  المنتھية في

 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠
 درھم درھم درھم درھم  إيضاح 

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

         
          إيرادات التأمين  

  ٣٠١٫٣٥٩٫١٩٥  ٣٠٠٫٧١٢٫٤٤٨  ٩٠٫٩٠٦٫٦١١ ٧٦٫٧٣٢٫٦٧١   إجمالي أقساط التأمين 
  )١١٩٫٣٠٣٫٢٠٣(  )١٠٥٫٤٧١٫٢٥٩(  )٢٨٫١٥٨٫٤٩٨(  )٢٦٫٢٧٩٫٠٢٤(    ناقصاً: أقساط التأمين المتنازل عنھا لشركات إعادة التأمين

     -----------------  -------- --------   -------------- ----- ------- ---------- 
  ١٨٢٫٠٥٥٫٩٩٢  ١٩٥٫٢٤١٫١٨٩  ٦٢٫٧٤٨٫١١٣ ٥٠٫٤٥٣٫٦٤٧   صافي األقساط المحتجزة

  )١٨٫٥٢٨٫٨٨٨(  )٥٫٨٦٠٫٤١١(  )٦٫٨٠٢٫٨٠٣( ١٠٫٨٥٠٫٣٥٢   صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ----------------  ----- ---------  --------------- - -- ------ ---------- 

  ١٦٣٫٥٢٧٫١٠٤  ١٨٩٫٣٨٠٫٧٧٨  ٥٥٫٩٤٥٫٣١٠  ٦١٫٣٠٣٫٩٩٩    صافي أقساط التأمين
   ----------------- ------------- ---  ---------- -------- ---- ------------- 

  )١٨٦٫٧٨٦٫٢٧٩(  )٢٥١٫٨٤٣٫٣٧٩(  )٥٧٫٥٨٢٫٤٢٤( )٨٣٫٣٤٥٫٥٢١(   المتكبدةإجمالي المطالبات 
  ٤٢٫٥٢٦٫٠٦٤  ٦٠٫٨٦١٫٩٢٧  ١٢٫٥٣٤٫٣٩٦ ٢٧٫٧٧٠٫٥٨٧   المستردة من شركات إعادة التأمين  التأمين مطالبات

   -----------------  --------- -------  ----------- -------- ---------- -------- 
  )١٤٤٫٢٦٠٫٢١٥(  )١٩٠٫٩٨١٫٤٥٢(  )٤٥٫٠٤٨٫٠٢٨(  )٥٥٫٥٧٤٫٩٣٤(    صافي المطالبات المدفوعة

  )٣٫٨٢٤٫٤١١(  )١٤٫١١٠٫٥١١(  )٣٫٨٧٠٫٦٢٩( )٤٫٩٧٥٫٨٤٤(   صافي التغير في المطالبات القائمة
   ----------------- ------- ---------  ----------------- - -------- - --------- 

  )١٤٨٫٠٨٤٫٦٢٦(  )٢٠٥٫٠٩١٫٩٦٣(  )٤٨٫٩١٨٫٦٥٧( )٦٠٫٥٥٠٫٧٧٨(   صافي المطالبات المتكبدة
  ----------------- ------ ----------  --------------- --- -------- ---------- 

  ٣٧٫٨٧٩٫٨٥٣  ٤١٫٩٩١٫٠٢٤  ١٤٫٦١٩٫٥٩٠  ١٠٫١٩٠٫٤٧٤  ١٦    العموالتصافي إيرادات 
   ---------------- ---------- -----   ---------- ------ ------- -- ------ 

  ٥٣٫٣٢٢٫٣٣١  ٢٦٫٢٧٩٫٨٣٩  ٢١٫٦٤٦٫٢٤٣ ١٠٫٩٤٣٫٦٩٥    أرباح التأمين
  ١١٣٫٠٢٠٫٢٩٢  )٦٦٫٦٤٤٫٠٥٢(  ٤١٫١٦٧٫٨١٤ )٤٦٫١٠٢٫٣٥٣(   صافي (خسائر)/ إيرادات االستثمارات

  )٣٥٫١٢٣٫٦٩٠(  )٢٩٫٦٩٢٫٨٢٣(  )١٥٫٩٠٥٫١٨٤(  )٩٫٥٩٠٫١٥٥(    واإلدارية المصروفات العمومية
   ----------------- ------- ---------  ------- -- -------- ------- --------- 

  ١٣١٫٢١٨٫٩٣٣  )٧٠٫٠٥٧٫٠٣٦(  ٤٦٫٩٠٨٫٨٧٣ )٤٤٫٧٤٨٫٨١٣(    (خسائر)/ أرباح الفترة
    ========== =========  ========== ========= 

            منسوبة إلى:
  ١٣١٫٣٣٩٫٤٣١  )٦٩٫٨١٠٫٦٢٦(  ٤٦٫٦٣٠٫٠٦٢  )٤٤٫٧٥٠٫٨٥٤(    مساھمي الشركة

 )١٢٠٫٤٩٨( )٢٤٦٫٤١٠(  ٢٧٨٫٨١١  ٢٫٠٤١    غير المسيطرة   صالحص
    ----------------- ------------ ---   ----------- ------  ---------------- 
    )١٣١٫٢١٨٫٩٣٣  )٧٠٫٠٥٧٫٠٣٦(  ٤٦٫٩٠٨٫٨٧٣ )٤٤٫٧٤٨٫٨١٣  
    ========== ========  ========== ========= 

  ٠. ٥٧  )٠. ٣٠(  ٠. ٢٠ )١٩.٠( ١٣  ربحية السھم 
    ===== ==== ===== ==== 
  

    المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٧إلى  ٨تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 
  

  
  

   



  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

 ٤

  
  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد  

  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 
  

أشھرفترة الثالثة 
  المنتھية في

 ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

فترة الثالثة أشھر 
  المنتھية في

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠

فترة التسعة أشھر 
  المنتھية في

 ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

فترة التسعة أشھر 
  المنتھية في

 ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠
 درھم درھم درھم درھم 
 (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) 
        

  ١٣١٫٢١٨٫٩٣٣  )٧٠٫٠٥٧٫٠٣٦(  ٤٦٫٩٠٨٫٨٧٣ )٤٤٫٧٤٨٫٨١٣(  أرباح الفترة(خسائر)/ 
        

         اإليرادات الشاملة األخرى 
        

         تم إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو الخسائر:تلن التي البنود 
        

  صافي التغير في االستثمار في الموجودات المالية بالقيمة 
  الشاملة األخرى العادلة من خالل اإليرادات  

 
-  -    -  -  

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

  ------------------ -- -------------   ----------- ---- --   ------ ----------  
  ١٣١٫٢١٨٫٩٣٣  )٧٠٫٠٥٧٫٠٣٦(  ٤٦٫٩٠٨٫٨٧٣ )٤٤٫٧٤٨٫٨١٣( إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة

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

         منسوبة إلى: 
  ١٣١٫٣٣٩٫٤٣١  )٦٩٫٨١٠٫٦٢٦(  ٤٦٫٦٣٠٫٠٦٢ )٤٤٫٧٥٠٫٨٥٤(  المساھمين

  )١٢٠٫٤٩٨(  )٢٤٦٫٤١٠(  ٢٧٨٫٨١١ ٢٫٠٤١  الحصص غير المسيطرة 
  ------------------ ---- -----------   --------- ---------   ------ - ---------  
  )١٣١٫٢١٨٫٩٣٣  )٧٠٫٠٥٧٫٠٣٦(  ٤٦٫٩٠٨٫٨٧٣ )٤٤٫٧٤٨٫٨١٣  
  ========== === ======  ==========  =========   
  
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ١٧إلى  ٨تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
    

  .١مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة إن تقرير 
   



  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

 ٥

  
  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  

     ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠لفترة التسعة أشھر المنتھية في 
  أشھر التسعةفترة   أشھر التسعةفترة  
  المنتھية في    المنتھية في  
   ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠     ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠ 
  درھم  درھم 
  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ١٣١٫٢١٨٫٩٣٣  )٧٠٫٠٥٧٫٠٣٦(  أرباح الفترة/(خسائر)

     تسويات لـ: 
  ٩٢٧٫٤٨٠  ١٫٣٤٧٫٣٤٢  االستھالك

  )١١٨٫٢٩٨٫١٩٤(  ٦٥٫٣٢٧٫٦٢٥ اتغير المحققة من االستثمار )اإليراداتالخسائر/ (صافي
  )٧٫١٣٧٫٣٤٣(  )٧٫٠٨٠٫٨١٢(  إيرادات الفائدة

  )٤٫٥٢٧٫٢٧٤(  )٤٫٣٧٤٫٧٥٤(  إيرادات توزيعات األرباح
  ٢٫٢٨٧٫٩٥٣  ٦١١٫٢٦٨ مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  ٥٫٩٧٤٫٥٥٣  ٦٫٩١٣٫٦٤٧  تكاليف التمويل
  -------------- --  ------------- ---  

  ١٠٫٤٤٦٫١٠٨  )٧٫٣١٢٫٧٢٠( التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
    

  )٣٣٫٩٤٢٫٤٣٣(  )٥٫٢٤٨٫٦٤٤( الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين
  )٤١٫٧٢٦٫٦١٥(  )١٥٫٦١٦٫٢٣٢( الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ٣٫٤٩٥٫٤١٧  )٨٫٧٩٥٫٤٦٩( / النقص في المستحق من أطراف ذات عالقة)الزيادة(
  ١٣٣٫٥٧٨٫٨٢٩  ١١٧٫٦٢٠٫٩٢٦ في الودائع الثابتة لدى البنكصالنق

  ٥٦٫٢٩٥٫٧٣٢  ٢٥٫٢١٩٫٥٦٦ الزيادة في مطلوبات عقود التأمين
  ١٧٫٩٤٩٫٨٢٤  ٤٤٫٧٦٨٫٧٦٨ الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

  ١٫١٤٢٫٩٨٢  )١٠٤٫٥٧٠( (النقص)/ الزيادة في المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 --- --------------   --------- -------   

  ١٤٧٫٢٣٩٫٨٤٤  ١٥٠٫٥٣١٫٦٢٥ التشغيليةصافي النقد الناتج من العمليات
 --- -------------    ----------------   

  )٥٫٩٧٤٫٥٥٣(  )٦٫٩١٣٫٦٤٧(  الفائدة المدفوعة
  )٢٣١٫٢٦٣(  )٦٤٧٫٢٤٧( للموظفينالمدفوعة تعويضات نھاية الخدمة

 -- ---------------   ------------- ---   
  ١٤١٫٠٣٤٫٠٢٨  ١٤٢٫٩٧٠٫٧٣١ صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

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

  ١٫٢٥٩٫٦٧١  ١١٫٢٨٢٫٩٣٨ المتحصالت من بيع أوراق ماليةصافي
  -  )٤٨٧٫٣٠٦(  شراء ممتلكات ومعدات

  )٦٫٩٧٢٫٤٥٣(  )٤٦٫٩٨٠(  شراء عقارات استثمارية 
  ٤٫٥٢٧٫٢٧٤  ٤٫٣٧٤٫٧٥٤  توزيعات األرباح المستلمة

  ٧٫١٣٧٫٣٤٣  ٧٫٠٨٠٫٨١٢  الفائدة المستلمة
 - --------------   --------------  

  ٥٫٩٥١٫٨٣٥  ٢٢٫٢٠٤٫٢١٨ صافي النقد الناتج من األنشطة االستثمارية
 - --------------   --------------  

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  ١١٫٦٢٠٫١٦٨  )٢٩٫٨٢٢٫٤٧٠( الزيادة في القروض المصرفية(النقص)/

  )١٧٫٢٥٠٫٠٠٠(  )٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠(  توزيعات األرباح المدفوعة
  )٦٠٠٫٠٠٠(  )٦٠٠٫٠٠٠( المبالغ المدفوعة من أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة

  ------------------  ------------- ---  
  )٦٫٢٢٩٫٨٣٢(  )٥٣٫٤٢٢٫٤٧٠( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

   -------------- ---   ----------- -----  
  ١٤٠٫٧٥٦٫٠٣١  ١١١٫٧٥٢٫٤٧٩  صافي الزيادة في النقد وما يعادله

  ٢٥٫١٤٥٫٧١٢  ٦٣٫٣٢٥٫٥٩٤  يناير  ١النقد وما يعادله في 
 -- ---------------  ------------ ----  

  ١٦٥٫٩٠١٫٧٤٣  ١٧٥٫٠٧٨٫٠٧٣ )١١سبتمبر (إيضاح ٣٠النقد وما يعادله في 
  =========  ======= ==  
  

  جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  ١٧إلى  ٨تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
    

  .١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحة 
  
  



  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

 
٦

  ) ةالمرحلي الموجز الموحد (غير مدقق الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
    ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

 
      -----------------------------------------الشركة منسوبة إلى مساھمي  ------------------------------------------------  

 
  

 رأس المال
االحتياطي 
 القانوني

  االحتياطي 
 العام 

  احتياطي إعادة 
 تقييم االستثمارات

  األرباح 
 المحتجزة

  
 اإلجمالي

  الحصص غير 
  المسيطرة

  إجمالي 
  حقوق الملكية

 درھم  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم درھم 
                 

  ٦٢٤٫٤٠٣٫٦٥٥  ١٫٢٨٢٫١٩٩ ١٣٦٫٩١٥٫٢٧١٦٢٣٫١٢١٫٤٥٦ )١٫٢٩٨٫٩٢٥(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٧٫٥٠٥٫١١٠ )(مدقق٢٠١٤يناير١الرصيد في
   ----------- -----  --- ------------  --- -------------  ---------------  --------- -------   ----------------   -------------   ---------- ------  

                  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
  ١٣١٫٢١٨٫٩٣٣  )١٢٠٫٤٩٨(  ١٣١٫٣٣٩٫٤٣١  ١٣١٫٣٣٩٫٤٣١  -  -  -  -  أرباح الفترة

                  اإليرادات الشاملة األخرى 
  الحركة في صافي التغير في االستثمار في 

  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل   
  -  -  - -  - - - -  األخرى اإليرادات الشاملة  
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   )ةالمرحلي الموجز الموحد (غير مدقق الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠أشھر المنتھية في  التسعةلفترة 

  
      -----------------------------------------منسوبة إلى مساھمي الشركة  ------------------------------------------------  
       

 
  

 رأس المال
االحتياطي 
 القانوني

  االحتياطي 
 العام 

  احتياطي إعادة 
 تقييم االستثمارات

  األرباح 
 المحتجزة

  
 اإلجمالي

  الحصص غير 
  المسيطرة

  إجمالي 
  حقوق الملكية

 درھم  درھم  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  ) (مدقق ٢٠١٥يناير  ١الرصيد في 
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                  اإليرادات الشاملة األخرى 
    الحركة في صافي التغير في االستثمار في 
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  -  -  - -  - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى  
  -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 

  -  -  --  ----  إجمالي اإليرادات الشاملة األخرى 
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  )٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  )٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة
 عضاء مجلس اإلدارة ألتعاب المدفوعة األ
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  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

٨ 

  
  إيضاحات 

  (تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة)
  
 الوضع القانوني واألنشطة   ١

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

مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو حاكم دبي، وتم تسجيلھا لدى وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم 
شركة تابعة للشركة الخليجية  ھي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. إن الشركة ١٤٦١٤). عنوان الشركة في دبي ھو ص.ب ١٦(

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

نشاطھا من خالل مركزھا الرئيسي في يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في االكتتاب في كافة أنواع أعمال التأمين. تمارس الشركة 
  دبي وفروعھا في دبي والشارقة وأبوظبي والعين ورأس الخيمة وعجمان في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

    
تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلومات المالية المرحلية الموجزة للشركة وشركتھا التابعة (يشار إليھما 

  عتين بـ "المجموعة"). فيما يلي بيانات الشركة التابعة.مجتم
    فـــــي مجموعةـــــــــــة الــــصـــــــــــــــح    

  التأسيسبلد   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  نشاطـــــال  اسم الشركة التابعة
          

  الشركة األردنية اإلماراتية 
  م. للتأمين .م.ع.  

  االكتتاب في كافة أنواع 
  التأمين أعمال

  األردن  ٪٩٢ .٨٣  ٪٩٢ .٨٣

  
  أساس اإلعداد   ٢
  
 بيان التوافق   أ)
  

"التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل  ٣٤تم إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 
الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية المدققة السنوية الكاملة، ويجب أن تتم ھذه المعلومات المالية المرحلية 

وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ والتي تم إعدادھا وفقاً  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١قراءتھا جنباً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية كما في 
  لمعايير التقارير المالية الدولية.

  
  أساس القياس  ب)

  
التي تم قياسھا بالقيمة  البنود التاليةالمالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء  المعلوماتتم إعداد ھذه 

  العادلة: 
  
  األدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر؛   )١
  واألدوات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى؛   )٢
  العقارات االستثمارية.   )٣

  
  عرض المعلومات المالية  العملة الرسمية وعملة   ج)

  
لعملة يتم عرض ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") وھو ا

  المعلومات المالية بالدرھم اإلماراتي. عرضالرسمية للشركة. باستثناء ما يذكر خالف ذلك، تم 
  

  استخدام التقديرات واألحكام  د)
  

ً لمعايير التقارير المالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضع األحكام  إن إعداد ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقا
والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المعلنة للموجودات والمطلوبات واإليرادات 

  والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
  

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

  
عند إعداد ھذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة، كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية 

ديسمبر  ٣١ھي ذاتھا المطبقة على البيانات المالية المدققة السنوية كما في  دير حاالت عدم اليقينلتقللمجموعة والمصادر الرئيسية 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ.  ٢٠١٤
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  (تابع)إيضاحات 

  
 لسياسات المحاسبية الھامة    املخص   ٣

  
إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك 

وللسنة المنتھية في  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد بياناتھا المالية الموحدة كما في 
  . ٢٠١٥يناير  ١تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة التي أصبحت سارية اعتباراً من  ذلك التاريخ باستثناء

  
تم بيان تطبيق التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة في ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة في اإلفصاحات حيثما يكون 

  على المركز المالي أو األداء المالي للمجموعة خالل الفترة. مناسباً إال أن ھذا التطبيق ليس له تأثير 
  

 إدارة المخاطر المالية      ٤
  

عنھا في البيانات  التي تم اإلفصاحإدارة المخاطر المالية تتوافق مع األھداف والسياسات فيما يتعلق بإن أھداف وسياسات المجموعة 
  .٢٠١٤ديسمبر  ٣١المالية الموحدة السنوية المدققة للسنة المنتھية في 

   
 القياس المرحلي      ٥
  

ً لطبيعة أعمال المجموعة يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة جوھرية بأي شكل من أشكال  وفقا
ية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً لمبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات الموسمية. تم إعداد ھذه المعلومات المال

متكبدة وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال العام. إال أن النتائج قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح مصروفات مكتسبة أو إيرادات ك
  مار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. السنوية نظراً للتغير في المساھمات وإيرادات االستث

  
  العقارات االستثمارية   ٦

  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠    
  درھم  درھم    
        

  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨    في بداية الفترة / السنة
  ٢٫٨٠٩٫١٣٨  ٤٦٫٩٨٠    اإلضافات خالل الفترة / السنة

    -----------------  -----------------  
    ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨  ١٧٢٫٨٥٦٫١١٨  
    ==========  =========  
  

لدى المجموعة ثالثة عقارات استثمارية، أحدھم "برج ميدان" (عقار قيد التطوير)، وھو عقار كائن في دبي ويخضع لسيطرة شركة 
 مليون درھم (ما يعادل ٨٠القيمة الدفترية للعقار من ھذا العقار. تبلغ  ٪١٠جيجيكو للتطوير العقاري ذ.م.م، وتمتلك المجموعة 

مليون  ٨٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١( ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠مليون درھم) كما في  ٨٠٠ من قيمة العقار البالغة ٪١٠ بواقع المجموعة حصة
مليون درھم).  ٩٠: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٩٠، دبي، وتبلغ قيمته الدفترية ١البرشاء  منطقة . يقع العقار اآلخر فيدرھم)

  قامت الشركة بتقييم القيمة العادلة للعقارات داخلياً ورأت أنھا ال تختلف بصورة جوھرية عن قيمھا الدفترية. 
  

  االستثمارات  ٧
  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  

  درھم  درھم  
      

  األرباح االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل
  ٢٠٢٫٣٣٩٫٦٠٣  ١٦٠٫٧٢٩٫٠٤٠  )١-٧أو الخسائر (إيضاح    

  ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  )٢-٧أدوات مالية مشتقة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر (إيضاح 
  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  استثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 

  ٢٥٣٫٦٦٩  ٢٥٣٫٦٦٩  )٣-٧شركات زميلة (إيضاح استثمار في 
  -----------------   ----------------  

  ٢٤٠٫١٣١٫٤١٩  ١٦٣٫٥٢٠٫٨٥٦  اإلجمالي
  =========  =========  
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  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)االستثمارات   ٧
  
مليون درھم لفترة التسعة أشھر المنتھية  ٦٥٫٣غير محققة بمبلغ  صافي خسائرستثمارية االمالية الوراق األترتب على إعادة تقييم   ١-٧

. مليون درھم) ١٠٩٫٧ صافي أرباح غير محققة بمبلغ :٢٠١٤سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة(فترة  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠في 
سبتمبر  ٣٠أشھر المنتھية في  التسعة(فترة مليون درھم  ٤٫٣٧ بلغتحصلت المجموعة خالل الفترة على إيرادات توزيعات أرباح 

  من استثماراتھا في أوراق مالية.  مليون درھم) ٤٫٥٣: ٢٠١٤
  
 مصنف بالقيمة العادلة (خيار البيع) اتفاقية مع طرف آخر لبيع كامل حصتھا في استثمار مدرج الشركةأبرمت  ،السنة السابقة خالل  ٢-٧

ً  تحديد قيمة خيار البيعوتم  اعتباراً من تاريخ االتفاقية أشھر ٦من خالل األرباح أو الخسائر. كانت االتفاقية سارية لمدة  بمبلغ  داخليا
مليون  ٣٥. خالل الفترة، انتھت صالحية خيار البيع وعليه تم تحميل خسائر بلغت ٢٠١٤ديسمبر  ٣١كما في  مليون درھم ٣٥

  .أو الخسائردرھم على األرباح 
  
في دبي، اإلمارات  تأسستير تكنولوجي ذ.م.م.، شركة ذات مسؤولية محدودة آمن أسھم شركة جرين  ٪٥٠تمتلك المجموعة   ٣-٧

. يتم تسجيل حصة الملكية ٪٥٠العربية المتحدة. تتقاسم الشركة األم والرئيس التنفيذي للشركة بالتساوي الحصة المتبقية البالغة 
  م الشركة األم بالنيابة عن الشركة ولصالحھا.باس ٪٥٠البالغة 

  
في دبي،  تأسستذ.م.م.، شركة ذات مسؤولية محدودة شركة صقور الخليج للتجارة العامة من أسھم  ٪٥٠تمتلك المجموعة   

  .٪٥٠الغة التجارة العامة. تمتلك الشركة األم الحصة المتبقية الب ھوالنشاط الرئيسي للشركة  إناإلمارات العربية المتحدة. 
  

من أسھم شركتين زميلتين، إال أن ھاتين الشركتين خاضعتين لسيطرة الشركة األم. ال  ٪٥٠على الرغم من امتالك المجموعة 
تشارك المجموعة في اتخاذ القرارات المالية والقرارات الخاصة بسياسة إعادة التقارير لھاتين الشركتين. وبالتالي، فإن المجموعة ال 

  تمارس أي سيطرة على ھاتين الشركتين.  
  

  الموجودات المالية والمطلوبات الماليةتصنيفات وفئات   ٨
  

يوضح الجدول المبين أدناه تصنيف كل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمھا العادلة. فيما يتعلق بالموجودات 
  دلة. والمطلوبات المالية المسجلة بالتكلفة المطفأة، ترى اإلدارة أن التكلفة المطفأة لھذه األدوات تقارب قيمھا العا

  
  (غير مدققة) ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠في 

  الموجودات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من 
خــالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى 

  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ١٦٣٫٢٦٧٫١٨٧  -  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ١٦٠٫٧٢٩٫٠٤٠  االستثمارات
  ١٩٧٫٣٨٧٫٩٦٨  ١٩٧٫٣٨٧٫٩٦٨  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ٢٦٠٫٢٩٠٫٤٠٧  ٢٦٠٫٢٩٠٫٤٠٧  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١٩٢٫١٨١٫٤٦٠  ١٩٢٫١٨١٫٤٦٠ - - المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٣٥١٫٥٥٠٫١٠٤  ٣٥١٫٥٥٠٫١٠٤  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  ------- ----------   --------------  ----- ---------------   ----------- ---------  
  ١٫١٦٤٫٦٧٧٫١٢٦  ١٫٠٠١٫٤٠٩٫٩٣٩  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ١٦٠٫٧٢٩٫٠٤٠  
  ==========  ========  ===========  ===========  
          

  المطلوبات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من 
خــالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى 

  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٤١٦٫٢٥٤  ٤١٦٫٢٥٤  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٣٨٥٫٣٠١٫١٨٤  ٣٨٥٫٣٠١٫١٨٤  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ٢٢٨٫٤٣٩٫٥٨٧  ٢٢٨٫٤٣٩٫٥٨٧  -  -  القروض المصرفية

  ١٥١٫٤٣١٫٣١١  ١٥١٫٤٣١٫٣١١  -  -  التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرىذمم 
   ------------   -----------   ------------------  ------------------  
  -  -  ٧٦٥٫٥٨٨٫٣٣٦  ٧٦٥٫٥٨٨٫٣٣٦  
  ======  ======  ==========  ==========  



  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

١١ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)تصنيفات وفئات الموجودات المالية والمطلوبات المالية   ٨
  

  (مدققة)  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من 
خــالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى 

  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

  درھم   درھم   درھم   درھم   
          الموجودات المالية

  ٢٣٩٫٨٧٧٫٧٥٠  -  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢٣٧٫٣٣٩٫٦٠٣  االستثمارات
  ١٩٢٫١٣٩٫٣٢٤  ١٩٢٫١٣٩٫٣٢٤  -  -  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  -  -  المصرفيةالنقد واألرصدة 
   ----------------   -------------   ----------------  -------------------  
  ١٫٢١٧٫٤٣١٫٩١٣  ٩٧٧٫٥٥٤٫١٦٣  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢٣٧٫٣٣٩٫٦٠٣  
  =========  =======  =========  ===========  
          

  المطلوبات المالية

القيمة العادلة من 
أو  خــالل األرباح

  الخسائر

القيمة العادلة من 
خــالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى 

  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

  درھم   درھم  درھم درھم 
          

  ٥٢٠٫٨٢٤  ٥٢٠٫٨٢٤  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٣٦٠٫٠٨١٫٦١٨  ٣٦٠٫٠٨١٫٦١٨  -  -  مطلوبات عقود التأمين
  ٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧  ٢٥٨٫٢٦٢٫٠٥٧  -  -  القروض المصرفية

  ١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١  ١٠٦٫٩٢٤٫٣٦١  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
   -----------   -----------   -----------------  -------- ---------  
  -  -  ٧٢٥٫٧٨٨٫٨٦٠  ٧٢٥٫٧٨٨٫٨٦٠  
  ======  ======  =========  =========  
  

   



  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

١٢ 

  
  (تابع)إيضاحات 

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية   ٩

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

ً للمجمو عة في ذلك المشاركين 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.

 
عندما يكون ذلك متاحاً، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدام السعر المدرج في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق 

ات بصورة متكررة وبكميات كافية لتوفير معلومات حول األسعار أنه نشط في حال كانت تتم فيه معامالت الموجودات أو المطلوب
  بصورة مستمرة. 

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

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

  
تقوم المجموعة بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أھمية المدخالت المستخدمة في تحديد 

  القياسات. 
  

 مطابقة.  ألدوات ةنشط أسواق) في ة(غير المعدلمدخالت التي تمثل أسعار سوقية مدرجة ال: ١المستوى 
 

التي تكون ملحوظة إما بصورة مباشرة (أي كاألسعار) أو بصورة  ١: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى ٢المستوى 
التي يتم تقييمھا باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق غير مباشرة (أي مستمدة من األسعار). تشتمل ھذه الفئة على األدوات 

نشطة ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات مطابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشاطاً؛ أو أساليب تقييم أخرى 
 تكون فيھا جميع المدخالت الھامة ملحوظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة من معطيات السوق.

  
أساليب تقييمھا على مدخالت ال ترتكز  تنطويھذه الفئة كافة األدوات التي  تتضمن: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. ٣المستوى 

على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمھا بناًء 
لمدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار الفروقات بين على األسعار ا

  األدوات.
  

التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج  نھاية فترةيوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في 
  تصنيف قياسات القيمة العادلة.  هيتم في يالذللقيمة العادلة 

  
          (غير مدققة)  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠

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

القيمة العادلة من خالل األرباح أو 
  ١٦٠٫٧٢٩٫٠٤٠  -  -  ١٦٠٫٧٢٩٫٠٤٠  الموجودات المالية –الخسائر 

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

   ------------------   ----------  --------- -----  -----------------  
  ١٦٣٫٢٦٧٫١٨٧  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  -  ١٦٠٫٧٢٩٫٠٤٠  
  ==========  ======  ========  ==========  

          الماليةالموجودات غير 
  ١٧٢٫٨٥٦٫١١٨  ١٧٢٫٨٥٦٫١١٨  -  -  العقارات االستثمارية

  ---------------   ----------  --------- ---------  ------------------  
  -  -  ١٧٢٫٨٥٦٫١١٨  ١٧٢٫٨٥٦٫١١٨  
  =========  ======  ==========  ==========  
 

  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

١٣ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٩
  

          (مدققة)  ٢٠١٤ ديسمبر ٣١
  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   الموجودات المالية

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

القيمة العادلة من خالل األرباح أو 
  ٢٣٧٫٣٣٩٫٦٠٣  ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠  -  ٢٠٢٫٣٣٩٫٦٠٣  الموجودات المالية –الخسائر 

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

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

          الموجودات غير المالية
  ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨  ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨  -  -  العقارات االستثمارية

   --------------   ----------   ----------------   ----------------  
  -  -  ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨  ١٧٢٫٨٠٩٫١٣٨  
  ========  ======  =========  =========  

  
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١٠

  
  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠    
  درھم  درھم    

        اإلجمالي
        مطلوبات عقود التأمين

  ١٩٦٫٢١٣٫٦٢٢  ٢٢٠٫٧٤٢٫٦٠٧    تم تسويتھاتالمطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم 
  ١٧٫٤٧٨٫٠٨٩  ١٦٫٣٦٨٫٠٠٨    المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھا

  ١٤٦٫٣٨٩٫٩٠٧  ١٤٨٫١٩٠٫٥٦٩    األقساط غير المكتسبة
    ------------------   ----------------  

  ٣٦٠٫٠٨١٫٦١٨  ٣٨٥٫٣٠١٫١٨٤    إجمالي مطلوبات عقود التأمين (المجموع الكلي)
    ==========  =========  
        

        المسترد من شركات إعادة التأمين
  )١٤١٫٩٤٩٫٤٧٥(  )١٥١٫٢٥٧٫٨٦٨(    تم تسويتھاتالمطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم 

  )٥٠٫١٨٩٫٨٤٩(  )٤٦٫١٣٠٫١٠٠(    أقساط إعادة التأمين المؤجلة
    --------------------  ------------------  

  )١٩٢٫١٣٩٫٣٢٤(  )١٩٧٫٣٨٧٫٩٦٨(    إجمالي إعادة التأمين
    ===========  ==========  
        

        صافي
  ٥٤٫٢٦٤٫١٤٧  ٦٩٫٤٨٤٫٧٣٩    تم تسويتھاتالمطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم 

  ١٧٫٤٧٨٫٠٨٩  ١٦٫٣٦٨٫٠٠٨    المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھا
  ٩٦٫٢٠٠٫٠٥٨  ١٠٢٫٠٦٠٫٤٦٩    األقساط غير المكتسبة

    -----------------   ----------------  
    ١٦٧٫٩٤٢٫٢٩٤  ١٨٧٫٩١٣٫٢١٦  
    =========  =========  
  
  
  
  
  

  
  



  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

١٤ 

  
  (تابع)إيضاحات 

  
  النقد واألرصدة المصرفية  ١١

  
  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠    
  درھم  درھم    
        

  ٢٩٣٫٩٢٣  ٢٫٢٤٠٫١٤٤    النقد في الصندوق
        األرصدة المصرفية:
  ١٦٫٦٤٨٫٧٦٥  ٨٫٦٣١٫٢٩٩    حسابات جارية

  ٣٤٠٫٤٧٥٫٨٦٣  ٣٤٠٫٦٧٨٫٦٦١    ودائع ثابتة
    ------------------  -----------------  

    ٣٥٧٫٤١٨٫٥٥١  ٣٥١٫٥٥٠٫١٠٤  
    ==========  =========  
  

 مليون درھم) ١٠٫٣: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ١٠٫٣مبلغ  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠تتضمن الودائع الثابتة لدى البنوك كما في 
) ٦مودعة باسم الشركة بموجب أمر وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة كما يقتضي القانون االتحادي رقم (

  بشأن ھيئة التأمين. ٢٠٠٧لسنة 
  

ة فيما يتعلق بتسھيالت ائتمانية مصرفي مليون درھم) ٣١٧: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٣١٠تم رھن ودائع ثابتة بمبلغ 
  .للمجموعةممنوحة 

  
فائدة تتراوح تخضع لو، المالي اإليداع تاريخال تتجاوز سنة واحدة من  متفاوتةُتستحق كافة الودائع الثابتة لدى البنوك خالل فترات 

  .سنوياً) ٪٥ .٩إلى  ٪٢ .٧٥: ٢٠١٤ديسمبر  ٣١(سنوياً  ٪٥ .٩إلى  ٪٢ .٥من 
  

  ألغراض التدفق النقدي، يتم تحليل النقد وما يعادله كما يلي: 
  
        
  (غير مدققة)  (مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠  
  درھم  درھم   درھم  
        

  ٣٤٣٫١٤٥٫٦٥٥  ٣٥٧٫٤١٨٫٥٥١  ٣٥١٫٥٥٠٫١٠٤  األرصدة المصرفيةالنقد و
  )١٧٧٫٢٤٣٫٩١٢(  )٢٩٤٫٠٩٢٫٩٥٧(  )١٧٦٫٤٧٢٫٠٣١(  ودائع ثابتة طويلة األجل

  -------------------  ------------------  ------------------  
  ١٦٥٫٩٠١٫٧٤٣  ٦٣٫٣٢٥٫٥٩٤  ١٧٥٫٠٧٨٫٠٧٣  (لبيان التدفقات النقدية)  النقد وما يعادله

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

  رأس المال  ١٢
  

  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠    
  درھم  درھم    

        المصدر والمدفوع بالكامل:
  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  سھم بقيمة واحد درھم للسھم  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

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

  
  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

١٥ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  

  ربحية السھم   ١٣

  
  فترة الثالثة أشھر المنتـھية  

  سبتمبر ٣٠في           
  فترة التسعة أشھر المنتـھية    

  سبتمبر ٣٠في           
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
            

  (خسائر) / أرباح الفترة العائدة إلى 
  ٤٦٫٦٣٠٫٠٦٢  )٤٤٫٧٥٠٫٨٥٤(  مساھمي الشركة األم (درھم) 

  
)١٣١٫٣٣٩٫٤٣١  )٦٩٫٨١٠٫٦٢٦  

  ==========  =========    ==========  =========  
  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠    ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  المتوسط المرجع لعدد األسھم

  ==========  =========    ==========  =========  
  ٠ .٥٧  )٠ .٣٠(    ٠ .٢٠  )٠ .١٩(  ربحية السھم األساسية (درھم) 

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

يم احتساب ربحية السھم األساسية من خالل تقسيم أرباح الفترة العائدة إلى المساھمين على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في 
  تاريخ التقرير. ال يوجد تأثير للتخفيض على ربحية السھم األساسية. 

  
  االلتزامات الطارئة واالرتباطات   ١٤

  (مدققة)  (غير مدققة)    
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠    
  درھم  درھم    
        

  ١٢٫١٧٧٫٥١٥  ١٢٫٦٠٥٫٣٦٠    اعتمادات مستندية
    ========  ========  

  
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ١٥

  
تقوم المجموعة بإبرام معامالت مع شركات ومنشآت تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة الوارد في المعيار المحاسبي الدولي 

إفصاحات األطراف ذات عالقة". تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات والمنشآت التي تخضع لملكية مشتركة و/أو ": ٢٤رقم 
وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى المجموعة وأقاربھم من الدرجة األولى إدارة وسيطرة مشتركة والمساھمين 

  والمنشآت التي تخضع لسيطرتھم أو التي يسيطرون عليھا بصورة مشتركة أو التي يمكن لھؤالء األطراف ممارسة تأثير ھام عليھا. 
  

  ريخ التقرير:فيما يلي المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة في تا
  
  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١  ٢٠١٥ سبتمبر ٣٠    
  درھم  درھم    

      المدرجة ضمن المستحق من أطراف ذات عالقة
  ٢٣٠٫٨٨٥٫٩٩١  ٢٣٩٫٦٨١٫٤٦٠    المستحق من أطراف ذات عالقة

  )٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠(    مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا
    -------- ----------   -----------------  
    ١٨٣٫٣٨٥٫٩٩١  ١٩٢٫١٨١٫٤٦٠  
    =========   =========  

        أطراف ذات عالقة منالمدرجة ضمن المستحق 
  -  ٢٫٠٢٧٫٧٦٧    مساھمين منالمستحق 

    ========  ======  
        المدرجة ضمن المستحق إلى أطراف ذات عالقة

  ١٠٤٫٢٧٩  -    المستحق إلى مساھمين
    ======  ======  

        المدرجة ضمن مطلوبات عقود التأمين 
  ٧٦١٫٦٢٨  ٨٧١٫٧٢٤    إجمالي المطالبات القائمة

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

  
  



  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

١٦ 

  
  (تابع)إيضاحات 

  
  (تابع)المعامالت مع األطراف ذات العالقة   ١٥
  

  لضمان وسيتم سدادھا نقداً. لم يتم منح أو الحصول على ضمانات. المستحقةال تخضع المبالغ 
  

  قامت المجموعة خالل الفترة بإبرام المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة:
  
  
  

  فترة الثالثة أشھر المنتـھية  
  سبتمبر ٣٠في           

  فترة التسعة أشھر المنتـھية    
  سبتمبر ٣٠في           

  (غير مدققة)  (غير مدققة)    (غير مدققة)  (غير مدققة)  
  ٢٠١٤  ٢٠١٥    ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  درھم  درھم    درھم  درھم  
            

  ١٠٫٦٢٧٫٠١٩  ١١٫٩٢٦٫١٠٤    ٢٫٩٠٨٫٢٤٥  ٣٫٣٢٧٫١٤٣  إجمالي األقساط
  ١٫٢٠٩٫٦٨٤  ٢٫٠٠٨٫١٠٤    ٧٩٥٫٩٦٩  ١٫١٤٧٫٧٥٠  المطالبات المدفوعة

  ========  ======    ========  =======  
            موظفي اإلدارة الرئيسيينتعويضات 

         

  ٥٫٥٣٩٫٧٧٩  ٥٫٦٤١٫٦٦٦    ٢٫١٤٥٫٧٠٤  ١٫٢٦٣٫٨٠٨  رواتب وامتيازات 
   --------------   --------------     --------------   --------------  
  ٥٫٥٣٩٫٧٧٩  ٥٫٦٤١٫٦٦٦    ٢٫١٤٥٫٧٠٤  ١٫٢٦٣٫٨٠٨  
  ========  ========    ========  ========  

  
  إيرادات العموالتصافي   ١٦

فترة الثالثة أشھر   
  المنتھية في

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٥

فترة الثالثة أشھر 
  المنتھية في

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٤

فترة التسعة أشھر 
  المنتھية في

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٥ 

فترة التسعة أشھر 
  المنتھية في

  سبتمبر ٣٠
٢٠١٤ 

  درھم  درھم  درھم  درھم  
  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  (غير مدققة)  
          

  ٦٠٫١٧٨٫٦٢٠  ٦١٫٨٣٢٫٥٠٣  ١٩٫٨١٧٫٩٤٦  ١٥٫٥٩٨٫٦٧٢  إجمالي العموالت المكتسبة
  )٢٢٫٢٩٨٫٧٦٧(  )١٩٫٨٤١٫٤٧٩(  )٥٫١٩٨٫٣٥٦(  )٥٫٤٠٨٫١٩٨(  ناقصاً: العموالت المتكبدة

 ---------------- ---------- -----  -------- ---------  --------- -------  
  ٣٧٫٨٧٩٫٨٥٣  ٤١٫٩٩١٫٠٢٤  ١٤٫٦١٩٫٥٩٠  ١٠٫١٩٠٫٤٧٤  
  ========  ========  =========  ========  

  
  اتمعلومات حول القطاع  ١٧

  
تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير  "القطاعات التشغيلية" من معايير التقارير المالية الدولية ٨يتطلب المعيار رقم 

من قبل الجھة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية بغرض  حول مكونات المجموعة التي تتم مراجعتھا بصورة منتظمة الداخلية
  تخصيص الموارد إلى القطاعات وتقييم أدائھم. 

  
اتخاذ  في مھاوالتي يتم استخدا التقارير التي تمت مراجعتھا من قبل مجلس اإلدارة استناداً إلىالقطاعات بتحديد اإلدارة  قامت

  معامالت بين قطاعات األعمال. ةالقرارات االستراتيجية. لم يكن ھناك أي
  

  قطاعات األعمال
  لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئيسية التالية:

  
 التأمين  )أ
والتأمين الحوادث والمسؤوليات: تغطي األضرار الناتجة عن إصابات العمل والسرقة وحوادث السيارات والمسؤوليات المدنية  -

 الھندسي والتأمين الصحي والتأمين على الحياة والتأمين ضد خيانة األمانة.
 الحريق: يغطي التأمين ضد األضرار الناتجة عن الحرائق واالنفجارات والظواھر الطبيعية وكافة أنواع االضطرابات. -
شحن والسفن وھياكل الطائرات والمعدات البحري والجوي: يغطي التأمين على الشحنات والمواد المنقولة األخرى ورسوم ال -

والتأمين ضد المخاطر الطارئة المتعلقة بالتصنيع والتشغيل واإلصالح باإلضافة إلى إصالح وصيانة الطائرات والسفن بما في 
  خرين.ذلك األضرار التي تلحق باآل

  



  وشركتھا التابعة  كة مساھمة عامة) شركة الصقر الوطنية للتأمين (شر

١٧ 

  
  (تابع)إيضاحات 

  
  (تابع) اتمعلومات حول القطاع  ١٧
  

 والخزينة من االستثمار في األوراق المالية والودائع الثابتة والعقارات االستثمارية.االستثمار يتألف قطاع   )ب
  

  
  لفترة التسعة أشھر المنتھية في  

  ٢٠١٥سبتمبر  ٣٠  
  لفترة التسعة أشھر المنتھية في               

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠                     
 --------------------------------------------------------  --------------------------------------------------------  

  التأمين  
االستثمار 
  التأمين  اإلجمالي  والخزينة

االستثمار 
  اإلجمالي  والخزينة

   --------------------------------------------------------   --------------------------------------------------------  
  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم  
    (غير مدققة)      (غير مدققة)    
              

  ٣٠١٫٣٥٩٫١٩٥  -  ٣٠١٫٣٥٩٫١٩٥  ٣٠٠٫٧١٢٫٤٤٨  -  ٣٠٠٫٧١٢٫٤٤٨  إيرادات القطاع
   ----------------- ---------------- ------------------------------ ----  ------------ ----  ------------- ----  
            

  ١٣١٫٢١٨٫٩٣٣  ٧٧٫٨٩٦٫٦٠٢  ٥٣٫٣٢٢٫٣٣١  )٧٠٫٠٥٧٫٠٣٦(  )٩٦٫٣٣٦٫٨٧٥(  ٢٦٫٢٧٩٫٨٣٩  نتائج القطاع
   --------------- ----------------- ------------------------------ ----  ------------ ----  ------------- ----  

 
  

  ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠ ٢٠١٥سبتمبر٣٠ 
   ------------------------------------------------------------   -----------------------------------------------------------  

  التأمين  
االستثمار 
  التأمين  اإلجمالي  والخزينة

االستثمار 
  اإلجمالي  والخزينة

   ------------------------------------------------------------   ------------------------------------------------------------  
  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم 

    (غير مدققة)      (غير مدققة)    
              

  ١٫٤٦٤٫٥٦٣٫٧٦٠  ٩٦٧٫٨٩١٫١٢٨  ٤٩٦٫٦٧٢٫٦٣٢  ١٫٣٤٨٫٢١٤٫٠٣٢  ٨٥٨٫٩٣٧٫٠٩٥  ٤٨٩٫٢٧٦٫٩٣٧  موجودات القطاع
   ----------------- ----------------- -------------------------------- ----  ---------------- -  --------------- ---  
            

  ٧٢٦٫٧٩١٫١٧٢  ٢٤٨٫٦٤١٫٢٧٧  ٤٧٨٫١٤٩٫٨٩٥  ٧٧٩٫٢١٥٫٩٢٤  ٢٢٨٫٨٥٥٫٨٤١  ٥٥٠٫٣٦٠٫٠٨٣  مطلوبات القطاع
   ----------------- ---------------- ---------------------------- ----  ------------ ----  ------------- ----  

  
  توزيعات األرباح  ١٨ 

  
 ٪١٠توزيعات أرباح نقدية بواقع على  ٢٠١٥أبريل  ٢٧خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ  ونالمساھم وافق

لسنة  درھم ١٧٫٢٥٠٫٠٠٠والبالغة  ٪٧٫٥: توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٢٠١٤( ٢٠١٤درھم لسنة  ٢٣٫٠٠٠٫٠٠٠والبالغة 
 ٦٠٠٫٠٠٠: ٢٠١٤(درھم  ٦٠٠٫٠٠٠البالغة  ٢٠١٤تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة لسنة  ون باعتمادالمساھم قام). كما ٢٠١٣
  ).٢٠١٣لسنة  درھم

  
  أرقام المقارنة  ١٩ 

  
إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما يكون مناسباً، لكي تتوافق مع العرض المتبع والسياسات المحاسبية المتبعة في ھذه  تتم

  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.


