
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 
  وشركتھا التابعة

  
   المرحلية الموجزة الموحدة البيانات المالية

   ٢٠١٤ مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 
  

    المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات
   ٢٠١٤ مارس ٣١المنتھية في أشھر  الثالثةلفترة 

    
  

  صفحةال   المحتويات
 

    ١  الموحدة المرحلية الموجزةتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية 
  

   ٢  المرحلي الموجز الموحد  بيان المركز المالي
  

   ٣    المرحلي الموجز الموحد الخسائر وأاألرباح بيان 
  

  ٤  المرحلي الموجز الموحد   الشامل بيان الدخل
  

   ٦ – ٥  المرحلي الموجز الموحد   الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان
  

   ٧  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  
  

    ١٧ – ٨  إيضاحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  







  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

 ٣

  
    المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 

  ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 
  

   
  
 

   
 

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في 

  مارس ٣١
٢٠١٤   

  فترة الثالثة أشھر 
  المنتھية في 

  مارس ٣١
 ٢٠١٣  

 درھم  درھم   
  (غير مدققة)  (غير مدققة)     

  نتائج التأمين
  

        

          إيرادات التأمين  
  ١٤٥٫٥٩٩٫٨٦٠  ١١٩٫٩١٠٫٥٠٨      أقساط التأمينإجمالي 
  )٦٤٫٦٧٥٫٣٢٦(  )٥٩٫٠٤٤٫٩٤٤(     لشركات إعادة التأمين المتنازل عنھا أقساط التأمينناقصاً:

      ------------- -----  ----------- ------  
  ٨٠٫٩٢٤٫٥٣٤  ٦٠٫٨٦٥٫٥٦٤      صافي األقساط المحتجزة

  )١٣٫٦٥٣٫٣٠٢(  )٥٫٤١٤٫٩٢٣(   صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة
     ---------- ------   ------------- ----  

  ٦٧٫٢٧١٫٢٣٢  ٥٥٫٤٥٠٫٦٤١     المساھمات المكتسبة  صافي 
  ٢٢٫٨٧٣٫٦٦٢  ٢٣٫٥٥٧٫٠٣١    العموالت المستلمة عن أعمال إعادة التأمين المتنازل عنھا

     -------- ---- ----  --------------- -   
     ٩٠٫١٤٤٫٨٩٤  ٧٩٫٠٠٧٫٦٧٢  
         

          مصروفات التأمين  
  )٧٢٫٠١٤٫١٨٨(  )٧٢٫٥٧٣٫٧٣٠(      المدفوعةإجمالي المطالبات 

  ١٨٫٣١٢٫٦٣١  ١٦٫٠٣١٫٥٥٠       المطالبات المستردة من شركات إعادة التأمينناقصاً:
     ------------ ------   ---------- -------  

  )٥٣٫٧٠١٫٥٥٧(  )٥٦٫٥٤٢٫١٨٠(      المدفوعةالمطالبات صافي 
  )٣٤٫٤١٨(  ٨٫٢٠٩٫٥١٧   في المطالبات قيد السداد  التغيرصافي 

    ------------ ------  -------------- ---  
  )٥٣٫٧٣٥٫٩٧٥(  )٤٨٫٣٣٢٫٦٦٣(     المطالبات المتكبدةصافي 

  )١٣٫١٣٢٫٦٣٧(  )١٠٫١٨١٫٢٤٧(     األخرى  والمصروفاتالعموالت المدفوعة 
       ----------------- -  --------- --------  
      )٦٦٫٨٦٨٫٦١٢(  )٥٨٫٥١٣٫٩١٠(  
           

  ٢٣٫٢٧٦٫٢٨٢  ٢٠٫٤٩٣٫٧٦٢     إيرادات التأمين قبل المصروفات اإلدارية والعمومية
          

  )٩٫٦٣٩٫٦٩٢(  )١٠٫٥١٧٫٣٩٥(      المصروفات اإلدارية والعمومية
       ----------- -------  --------- --------  

  ١٣٫٦٣٦٫٥٩٠  ٩٫٩٧٦٫٣٦٧     صافي إيرادات التأمين  
           

           إيرادات
  ١٤٫٣٥٥٫٢٠٩  ٣١٫٦٦١٫٣٤١       إيرادات من استثمارات 

  ١٣٣٫٢٧٢  )٣٫٦٣٢٫٣٩٢(      إيرادات أخرى (خسائر) / 
  )٢٫٢٣٥٫١٢١(  )٢٫٣١١٫٥٠٧(      التمويلمصروفات 

  )٣٫٠٦٣٫٦٥٨(  )٢٫٦٢٩٫٣٤٩(       غير مخصصة مصروفات عمومية وإدارية
      ----------- - -----  ---------- -----  

  ٢٢٫٨٢٦٫٢٩٢  ٣٣٫٠٦٤٫٤٦٠  أرباح الفترة
    =========  ========  

            منسوبة إلى:
  ٢٢٫٧٠٠٫٧١٤  ٣٣٫٠٦١٫٥١٨      الشركة مساھمي

  ١٢٥٫٥٧٨  ٢٫٩٤٢        الحصص غير المسيطرة  
      --------- -------  --------- ------  
      ٢٢٫٨٢٦٫٢٩٢  ٣٣٫٠٦٤٫٤٦٠  
        =========  ========  

  ٠ .١٠  ٠ .١٤       (درھم) األساسية ربحية السھم
      ===  =====  
  

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

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

  
  
  



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

 ٤

  
  بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد  

  ٢٠١٤مارس  ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في 

 

  
  
   

  فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في 

   ٢٠١٤مارس  ٣١

  فترة الثالثة أشھر 
  المنتھية في 

  ٢٠١٣مارس  ٣١
 درھم  درھم    
  (غير مدققة)  (غير مدققة)     
         

  ٢٢٫٨٢٦٫٢٩٢  ٣٣٫٠٦٤٫٤٦٠     الفترة أرباح
 الشاملة األخرى  يراداتاإل

        :األرباح أو الخسائر إلىيتم إعادة تصنيفھا س البنود التي
  -  -        صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

        --------------- -  ---------- ----  
  -  -        الشاملة األخرى للفترة  يراداتاإل
        --------------- -  ---------- -----  

  ٢٢٫٨٢٦٫٢٩٢  ٣٣٫٠٦٤٫٤٦٠        الشاملة للفترة  يراداتاإلإجمالي 
        =========  ========  
            

            منسوبة إلى: 
  ٢٢٫٧٠٠٫٧١٤  ٣٣٫٠٦١٫٥١٨     المساھمين

  ١٢٥٫٥٧٨  ٢٫٩٤٢        الحصص غير المسيطرة 
        -------------- --   --------- ------  
        ٢٢٫٨٢٦٫٢٩٢  ٣٣٫٠٦٤٫٤٦٠  
        ========   ========  
  

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

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

 



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

 
٥

  المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق)  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
    ٢٠١٤مارس  ٣١في  المنتھيةأشھر  الثالثةلفترة 

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

 
  

 رأس المال

  
االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

  احتياطي إعادة 
 تقييم االستثمارات

  
 األرباح المحتجزة

  
 اإلجمالي

  الحصص غير 
  المسيطرة

  إجمالي حقوق 
  الملكية

 درھم  درھم  درھم درھمدرھمدرھمدرھمدرھم 
                 

  ٥٩١٫٣٠٨٫٤٥٠  ٤٫١٤٦٫٤٥٨ ١٠٦٫٤٤٩٫٥٦١٥٨٧٫١٦١٫٩٩٢  )١٫٢٩٨٫٩٢٥(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٥٢٫٠١١٫٣٥٦  (مدققة) ٢٠١٣يناير  ١الرصيد في 
   ------------- --  --------- -----  ---------- -----  -------- -------  -------- --------  ------ ----------  ------- ------  ---------- ------  

                  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
  ٢٢٫٨٢٦٫٢٩٢  ١٢٥٫٥٧٨  ٢٢٫٧٠٠٫٧١٤  ٢٢٫٧٠٠٫٧١٤  -  -  -  -  أرباح الفترة

                  اإليرادات الشاملة األخرى 
  الحركة في صافي التغير في القيمة العادلة

  -  -  --  ----  لالستثمارات المتاحة للبيع  
  ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------ -------  

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

  ٢٢٫٨٢٦٫٢٩٢  ١٢٥٫٥٧٨  ٢٢٫٧٠٠٫٧١٤  ٢٢٫٧٠٠٫٧١٤  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
  =======  ==== ===  ===== ==  ===== ==  ===== ===  ========  ==== ==  ====== === 

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

  ٦١٤٫١٣٤٫٧٤٢  ٤٫٢٧٢٫٠٣٦ ٦٠٩٫٨٦٢٫٧٠٦ ١٢٩٫١٥٠٫٢٧٥  )١٫٢٩٨٫٩٢٥( ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٢٫٠١١٫٣٥٦ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٣مارس  ٣١الرصيد في 
  =========   ========   =========   ========   =========  ========  ===== ==   ========= 
  

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

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



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

 
٦

   (تابع)  المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق) الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  ٢٠١٤مارس  ٣١في  المنتھيةأشھر  الثالثةلفترة 

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

 
  

 رأس المال

  
االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

  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  (مدققة) ٢٠١٤يناير  ١الرصيد في 
  ----------- ----  ----------- ---  ----------- ----  -------- -------  ---------- -----  ------ ----------  --------- ----  ----------------  

                  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
  ٣٣٫٠٦٤٫٤٦٠  ٢٫٩٤٢  ٣٣٫٠٦١٫٥١٨  ٣٣٫٠٦١٫٥١٨  -  -  -  -  أرباح الفترة

                  اإليرادات الشاملة األخرى 
  صافي التغير في القيمة العادلةالحركة في 

  -  -  --  ----  لالستثمارات المتاحة للبيع  
  --------------- --------------- --------------- --------------- --------------- ---------------  ---------- --------------- 

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

  ٣٣٫٠٦٤٫٤٦٠  ٢٫٩٤٢  ٣٣٫٠٦١٫٥١٨  ٣٣٫٠٦١٫٥١٨  -  -  -  -  إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
  ========  ==== ====  ===== ===  ===== ===  ====== ==  ========   ====  ====== ==  

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

  ٦٥٧٫٤٦٨٫١١٥  ١٫٢٨٥٫١٤١ ٦٥٦٫١٨٢٫٩٧٤ ١٦٩٫٩٧٦٫٧٨٩  )١٫٢٩٨٫٩٢٥( ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٥٧٫٥٠٥٫١١٠ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٤مارس  ٣١الرصيد في 
  =========  ====== ==  ======= ==  ======= ==  ======== =  ========  ===== ==  ==== ===== 
 

  

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

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



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

٧ 

  
  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  

     ٢٠١٤مارس  ٣١المنتھية في  أشھر الثالثةلفترة 
  فترة الثالثة أشھر  أشھرفترة الثالثة  
  المنتھية في    المنتھية في  
    ٢٠١٣مارس  ٣١     ٢٠١٤مارس  ٣١ 
  درھم  درھم 
  (غير مدققة)  (غير مدققة) 
     

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٢٢٫٨٢٦٫٢٩٢  ٣٣٫٠٦٤٫٤٦٠  أرباح الفترة
      تسويات لـ: 
  ٤٢٥٫٨٣٩  ٣٥٧٫٦٦٢  االستھالك

  )١٤٫٣٥٥٫٢٠٩(  )٢٨٫٢٦٠٫٣٧٨(  إيرادات االستثمارصافي
  )٢٫١٧٤٫٠٧١(  )٢٫٣٧٥٫٥٩٦(  إيرادات الفائدة

  )١٫١٨٢٫١٣٧(  )٦٩٥٫٧٥٦(  إيرادات توزيعات األرباح
  ٣٩٠٫٤٠٢ ١٫٠٤٢٫٥٣٩ مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين

  ٢٫٢٣٥٫١٢١ ٢٫٣١١٫٥٠٧  مصروفات التمويل
 ------------ --  ----------- --  

  ٨٫١٦٦٫٢٣٧ ٥٫٤٤٤٫٤٣٨ التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
     

  )٥٤٫٩٤٨٫٣٦١(  )٢٥٫٥٧٤٫٢٢٣( الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين
  )٥١٫٧٧٤٫٥٣٠(  )٣٤٫٩٤٢٫٢٥٢( الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  )٤٩٫١٥٦( ٣٫٥٦٦٫٨١٩ المستحق من أطراف ذات عالقة(النقص) / الزيادة في 
  ١٦٥٫٠١٥٫٣٠٤  ٢٧٫٣٤٥٫٦٧٦ النقص في الودائع الثابتة لدى البنك
  ٦٨٫٦٣٦٫٠٨١  ٢٢٫٧٧٩٫٦٣١ الزيادة في مطلوبات عقود التأمين

  ١٨٫٥٧٦٫٨٧٩ ٥٫٧٤٠٫١٤١ الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  )١٫٠٨٢( ١٫٣٤٠٫٩٦٥ المستحق إلى أطراف ذات عالقة الزيادة / (النقص) في

  -------------- -    ---------- ------   
  ١٥٣٫٦٢١٫٣٧٢ ٥٫٧٠١٫١٩٥  النقد الناتج من العمليات

 -------------- --   ----------- ----   
  )٢٫٢٣٥٫١٢١(  )٢٫٣١١٫٥٠٧(  الفائدة المدفوعة

  )٧٢٫٠٥٩(  )١١٧٫٣٩٥( المدفوع من تعويضات نھاية الخدمة للموظفين
 ---------- ----   ----------- -----   

  ١٥١٫٣١٤٫١٩٢ ٣٫٢٧٢٫٢٩٣ صافي النقد من األنشطة التشغيلية
 ----------- ---    ------------ ----   

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
  )٨٫٣٥٥٫٨٣٩(  ١٠٫١١٠٫٢٢٦ صافي المتحصالت من / (االستثمار في) بيع أوراق مالية

  ٢٩٫٠٠٠٫٠٠٠  - صافي المتحصالت من استبعاد عقارات استثمارية
  )٢٥٫٦٨٤(  )١٫٧٠٢٫٥٠٧(  شراء ممتلكات ومعدات

  ١٫١٨٢٫١٣٧  ٦٩٥٫٧٥٦  توزيعات األرباح المستلمة
  ٢٫١٧٤٫٠٧١ ٢٫٣٧٥٫٥٩٦  الفائدة المستلمة

 ------------ ----  --------- -----  
  ٢٣٫٩٧٤٫٦٨٥  ١١٫٤٧٩٫٠٧١ صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 ------------ ----  ----------- ---  
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ١٤٫٧٥٤٫٣٦٣ ٩٫٦٤٢٫٨٤٢ الزيادة في القروض المصرفية
 -------- ------   ---------- -----  

  ١٤٫٧٥٤٫٣٦٣ ٩٫٦٤٢٫٨٤٢ األنشطة التمويليةمن  صافي التدفقات النقدية
  ------------- -  ---------- ----  
      

  ١٩٠٫٠٤٣٫٢٤٠  ٢٤٫٣٩٤٫٢٠٦  في النقد وما يعادله النقص صافي
  ٢١٫٢٥٣٫٩٩٠  ٢٥٫١٤٥٫٧١٢  يناير  ١النقد وما يعادله في 

 ------------- ---  -----------------  
  ٢١١٫٢٩٧٫٢٣٠  ٤٩٫٥٣٩٫٩١٨ )١١(إيضاحمارس ٣١النقد وما يعادله في 

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

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

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



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

٨ 

  
  يضاحات إ

  )الموحدة المرحلية الموجزة المالية المعلوماتمن  (تشكل جزءاً 
  
  نشطةاألالوضع القانوني و  ١

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

مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو حاكم دبي، وتم تسجيلھا لدى وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم 
متحدة. تعتبر الشركة بمثابة شركة تابعة للشركة ، دبي، اإلمارات العربية ال١٤٦١٤). إن عنوان الشركة في دبي ھو ص.ب ١٦(

  الخليجية لالستثمار ("الشركة األم") وھي شركة عامة تم تأسيسھا في اإلمارات العربية المتحدة.
  

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

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

  بيانات الشركة التابعة.إليھا مجتمعة بـ "المجموعة"). فيما يلي 
  

    حصة المجموعة    
مارس  ٣١  النشاط  اسم الشركة التابعة

٢٠١٤  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٣  
  بلد المنشأ

          
  الشركة األردنية اإلماراتية 

  ش. م.ع للتأمين
  االكتتاب في كافة أنواع أعمال

  التامين 
  األردن  %٨٨ .٩٠  %٨٨ .٩٠

  
   عدادأساس اإل  ٢
  
 بيان التوافق   أ)
  

ً المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلوماتھذه  إعدادتم  "التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل  ٣٤لمعيار المحاسبي الدولي ل وفقا
أن تتم ويجب  ،المدققة كاملةللبيانات المالية السنوية ال الالزمةھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات 

وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ والتي تم إعدادھا وفقاً  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في  كما السنوية قراءتھا جنباً إلى جنب مع البيانات المالية
  لمعايير التقارير المالية الدولية.

  
  أساس القياس  ب)

  
  : بالقيمة العادلةوالتي تم قياسھا  التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي على أساسالمرحلية الموجزة الموحدة ھذه البيانات المالية  إعدادتم 
  
   التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة؛ المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر دواتاأل  )١
   التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة؛الموجودات المالية المتاحة للبيع   )٢
   .بالتكلفة المطفأةالتي يتم قياسھا  لمحتفظ بھا لالستحقاقالموجودات المالية او  )٣

  
  العملة الرسمية وعملة تقديم التقارير  ج)

  
وھو العملة  المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرھم اإلمارات العربية المتحدة ("الدرھم اإلماراتي") المعلوماتيتم عرض ھذه 
  المعلومات المالية بالدرھم اإلماراتي. بيان ھذه ذلك، تم. باستثناء ما يذكر خالف الرسمية للشركة

  
  استخدام التقديرات واألحكام  )د
  

يتطلب من اإلدارة أن تقوم بوضع األحكام  وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلومات إعدادإن 
للموجودات والمطلوبات واإليرادات  المعلنةوالتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

  والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.
  

. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة الصلة مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات مستمرةتتم بصورة 
  مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.أي فترات التي يتم فيھا تعديل التقديرات وفي 

  
كانت األحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات  الموجزة الموحدة، المعلوماتلمالية ھذه البيانات ا إعدادعند 

ديسمبر  ٣١كما في  والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات ھي ذاتھا المطبقة على البيانات المالية للمجموعةالمحاسبية 
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ.  ٢٠١٣



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

٩ 

   

  (تابع)إيضاحات 
  

     الماليةإدارة المخاطر   ٣
  

السنوية  المفصح عنھا في البيانات الماليةية تتوافق مع األھداف والسياسات إن أھداف وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المال
  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٣ديسمبر  ٣١كما في  المدققة

   
 القياس المرحلي      ٤
  

 ً يتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة ھامة بأي شكل من أشكال الموسمية.  المجموعةلطبيعة أعمال  وفقا
ً ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة  إعدادتم  مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات كمكتسبة أو ل وفقا

إال أن النتائج المرحلية قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغير  متكبدة وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال العام.
  في المساھمات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطالبات. 

  
  العقارات االستثمارية     ٥
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ مارس ٣١    
  درھم  درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ٣٠٥٫٣٤٧٫١١٤  ٢٦٤٫١٥٣٫٩٥١    في بداية الفترة / السنةالتكلفة 
  )٤١٫١٩٣٫١٦٣(  -    االستبعادات خالل الفترة / السنة

    -----------------  ----------- -----  
  ٢٦٤٫١٥٣٫٩٥١  ٢٦٤٫١٥٣٫٩٥١  التكلفة في نھاية الفترة / السنة

  )٩٤٫١٥٣٫٩٥١(  )٩٤٫١٥٣٫٩٥١(    صافي الخسائر من إعادة تقييم العقارات االستثمارية
    ------------------  -----------------  
    ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  
    =========  =========  
  

 لدى المجموعة عقار استثماري "برج ميدان" وھو عقار كائن في دبي ويخضع لسيطرة شركة جيجيكو للتطوير العقاري ذ.م.م.
مارس  ٣١مليون درھم كما في  ٨٠تبلغ القيمة الدفترية للعقار  من أسھم الملكية بھا. %١٠والتي تمتلك المجموعة نسبة تصل إلى 

 ٢٠١٤مارس  ٣١مليون درھم كما في  ٤٦مبلغ بإضافي  التزام. لدى المجموعة مليون درھم) ٨٠: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( ٢٠١٤
  العقار. ابھذمليون درھم) فيما يتعلق  ٤٦: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(
  

  فيما يلي النظام المتدرج للقيمة العادلة للعقارات االستثمارية الخاصة بالمجموعة:
  
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

  درھم   درھم   درھم   درھم   ٢٠١٤مارس  ٣١في 
          

  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  عقارات استثمارية
  =====  ======  =========  =========  
          
  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   

  درھم   درھم   درھم   درھم   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
          

  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٧٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  -  عقارات استثمارية
  =====  ======  =========  =========  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٠ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  

   االستثمار في شركات زميلة  ٦
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ مارس ٣١    
  درھم  درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)  
        

  ٣٩١٫٠١٠  ٣٩١٫٠١٠  (أ) ٦اإلمارات العربية المتحدة (إيضاح  - جرين أير تكنولوجي ذ.م.م. 
  ١٥٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  (ب) ٦اإلمارات العربية المتحدة (إيضاح  -شركة صقور الخليج للتجارة العامة 

     ------------  ------- -----  
  ٥٤١٫٠١٠  ٥٤١٫٠١٠    اإلجمالي

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

تم تأسيسھا في دبي، من حصة ملكية شركة جرين أير تكنولوجي ذ.م.م. شركة ذات مسؤولية محدودة  %٥٠تمتلك المجموعة    (أ)٦
. يتم تسجيل %٥٠اصفًة حصة الملكية المتبقية البالغة ناإلمارات العربية المتحدة. تتقاسم الشركة األم والمدير التنفيذي للشركة م

  الشركة. ولصالحباسم الشركة األم باإلنابة عن  %٥٠حصة الملكية البالغة 
  
ذ.م.م. شركة ذات مسؤولية محدودة تم تأسيسھا في الخليج للتجارة العامة  شركة صقورمن حصة ملكية  %٥٠تمتلك المجموعة    (ب)٦

مملوكة  %٥٠يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في التجارة العامة. إن حصة الملكية المتبقية البالغة دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 
  من قبل الشركة األم.

  
ال تساھم من أسھم شركتين زميلتين، إال أن الشركة األم ھي المسيطرة في ھاتين الشركتين.  %٥٠على الرغم من امتالك المجموعة 
 ھاتين تمارس المجموعة أي سيطرة علىالخاصة بتلك الشركات التابعة، وبالتالي ال  ةوالتشغيليالمجموعة في القرارات المالية 

   . الشركتين
  

   ت في األوراق الماليةاالستثمارا  ٧
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ مارس ٣١    
  درھم  درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١٩٤٫٨٧١٫٨٨٤  ٢١٣٫٠٢٢٫٠٣٦  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧    االستثمار في الموجودات المالية

  -----------------  ------------ ----  
    ٢٠٤٫١٠٨٫٤٨١  ٢٢٢٫٢٥٨٫٦٣٣  
    =========  =========  

  
مليون  ٤٫٥مليون درھم مما أدى إلى أرباح محققة بمبلغ  ٧٫٢قامت المجموعة خالل الفترة ببيع بعض أسھم الملكية لديھا بمبلغ   ١ .٧

مليون درھم لفترة  ٢٣٫٨أرباح غير محققة بمبلغ  االستثماريةنتج عن إعادة تقييم األوراق المالية  ٢٠١٤مارس  ٣١درھم. كما في 
 حصلتمليون درھم).  ١٠٫٣: ٢٠١٣مارس  ٣١(فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٢٠١٤مارس  ٣١الثالثة أشھر المنتھية في 

: ٢٠١٣مارس  ٣١مليون درھم (فترة الثالثة أشھر المنتھية في  ٠٫٦٩إيرادات توزيعات أرباح بمبلغ على  خالل الفترة المجموعة
   الخاصة بھا. االستثماريةمليون درھم) من األوراق المالية  ١٫٢
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  (تابع)إيضاحات 
  

  والمطلوبات المالية المالية تصنيفات وفئات الموجودات  ٨
  

  لمطلوبات المالية وقيمھا العادلة:أدناه تصنيف كل فئة من فئات الموجودات وايوضح الجدول المبين 
  

  (غير مدققة) ٢٠١٤مارس  ٣١في 
 

  الموجودات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 
  الــــــــــــــخسائر

  متــــــــاحـــة
  للبيــــــــــع 

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  درھم  درھم  درھم  درھم  
        

  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧  -  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧  -  االستثمار في الموجودات المالية
  ١٨٢٫٥٨٤٫٧٧٥  ١٨٢٫٥٨٤٫٧٧٥  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ٢٦٤٫٧٠٤٫١١٨  ٢٦٤٫٧٠٤٫١١٨  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١٦٢٫٩٢١٫٩٤٣  ١٦٢٫٩٢١٫٩٤٣  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ٢١٣٫٠٢٢٫٠٣٦  -  -  ٢١٣٫٠٢٢٫٠٣٦  األرباح أو الخسائر  

  ٣٣٣٫٠١٦٫٩٨٣  ٣٣٣٫٠١٦٫٩٨٣  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  ------------------   --------------  ------------------   -------------------  
  ١٫١٦٥٫٤٨٦٫٤٥٢  ٩٤٣٫٢٢٧٫٨١٩  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧  ٢١٣٫٠٢٢٫٠٣٦  
  =========  ======  =========  ===========  
          

          (غير مدققة) ٢٠١٤مارس  ٣١في 
          

  المالية المطلوبات

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 
  الــــــــــــــخسائر

  متــــــــاحـــة
  للبيــــــــــع 

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ١٫٧٦٠٫١٣٩  ١٫٧٦٠٫١٣٩  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٣١٦٫١٢٧٫٧٨٨  ٣١٦٫١٢٧٫٧٨٨  -  -  مطلوبات عقود التأمين

  ٢٤٥٫١٠١٫٧٩٥  ٢٤٥٫١٠١٫٧٩٥  -  -  قروض مصرفية
  ١١٠٫٦٣٠٫٧٦٣  ١١٠٫٦٣٠٫٧٦٣  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

   ------------   -------------  ------------------  ------------------  
  -  -  ٦٧٣٫٦٢٠٫٤٨٥  ٦٧٣٫٦٢٠٫٤٨٥  
  ======  ======  ==========  ==========  
  

  (مدققة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
 

  الموجودات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 
  الــــــــــــــخسائر

  متــــــــاحـــة
  للبيــــــــــع 

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  درھم  درھم  درھم  درھم  
        

  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧  -  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧  -  االستثمار في الموجودات المالية
  ١٥٧٫٠١٠٫٥٥٢  ١٥٧٫٠١٠٫٥٥٢  -  -  موجودات عقود إعادة التأمين

  ٢٢٢٫٣١٠٫٧١٩  ٢٢٢٫٣١٠٫٧١٩  -  -  المدينة والذمم المدينة األخرىذمم التأمين 
  ١٦٦٫٤٨٨٫٧٦٢  ١٦٦٫٤٨٨٫٧٦٢  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة

  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ١٩٤٫٨٧١٫٨٨٤  -  -  ١٩٤٫٨٧١٫٨٨٤  األرباح أو الخسائر  

  ٣٣٥٫٩٦٨٫٤٥٣  ٣٣٥٫٩٦٨٫٤٥٣  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  ------------------   -------------  ------------------   -------------------  
  ١٫٠٨٥٫٨٨٦٫٩٦٧  ٨٨١٫٧٧٨٫٤٨٦  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧  ١٩٤٫٨٧١٫٨٨٤  
  =========  ========  ==========  ===========  
  
  

  
  



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٢ 

  
  (تابع)إيضاحات 

  
  تصنيفات وفئات الموجودات والمطلوبات المالية  ٨

  
   (مدققة) ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 

  

  المطلوبات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 
  الــــــــــــــخسائر

  متــــــــاحـــة
  للبيــــــــــع 

  الـــــــــــتكلفة 
  اإلجمالي  الــــــــــمطفأة

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٤١٩٫١٧٤  ٤١٩٫١٧٤  -  -  المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٢٩٣٫٣٤٨٫١٥٧  ٢٩٣٫٣٤٨٫١٥٧  -  -  عقود التأمينمطلوبات 

  ٢٣٥٫٤٥٨٫٩٥٣  ٢٣٥٫٤٥٨٫٩٥٣  -  -  قروض مصرفية
  ٩٧٫٤٣٩٫٤٧٥  ٩٧٫٤٣٩٫٤٧٥  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

   ------------   ------------  ---------- -------  -------- ---------  
 -  -  ٦٢٦٫٦٦٥٫٧٥٩  ٦٢٦٫٦٦٥٫٧٥٩  

  ======  ======  =========  =========  
  
  القيمة العادلة لألدوات المالية  ٩
  

بين  منتظمةالذي يمكن قبضه مقابل بيع أصل ما، أو يتم دفعه لتحويل التزام ما في معاملة  الثمن" في القيمة العادلة"تمثل ت
ً لأفضل سوق  ، في حالة عدم وجوده،أو السوق الرئيسيالمشاركين في السوق في تاريخ القياس في  لمجموعة في ذلك يكون متاحا

 .عدم الوفاء بااللتزاممخاطر لاللتزام التاريخ. تعكس القيمة العادلة 
 

في سوق نشط لتلك األداة. يعتبر السوق  السعر المدرجداة باستخدام ألعندما يكون ذلك متاحاً، تقوم المجموعة بقياس القيمة العادلة ل
عن معلومات  بحيث يتسنى الحصول على كافٍ  المعامالت المتعلقة بالموجودات أو المطلوبات بشكل تكرار حدوثفي حال  أنه نشط
  بصورة مستمرة.   األسعار

  
، تستخدم المجموعة أساليب التقييم بحيث تستفيد من المدخالت الملحوظة ذات الصلة ةسعر مدرج في سوق نشطفي حال عدم وجود 

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

  
مة في تحديد بقياس القيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أھمية المدخالت المستخد المجموعةتقوم 

  القياسات. 
  

 مطابقة.  ألدوات أسواق نشطة) في ة(غير المعدل ةمدرجة سوقيالمدخالت التي تمثل أسعار : ١المستوى 
 

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

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

  
: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على مدخالت ال ٣المستوى 

دوات التي يتم ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخالت غير الملحوظة تأثير ھام على تقييم األداة. تشتمل ھذه الفئة على األ
تقييمھا بناًء على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعديالت أو االفتراضات الھامة غير الملحوظة مطلوبة إلظھار 

 االختالفات بين األدوات.
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٣ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ٩
  

المالية، التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في نھاية فترة التقرير، حسب المستوى في النظام المتدرج يقدم الجدول أدناه تحليالً لألدوات 
  للقيمة العادلة الذي يتم فيه تصنيف قياس القيمة العادلة:

  

  اإلجمالي  ٣المستوى   ٢المستوى   ١المستوى   األوراق المالية االستثمارية
  درھم  درھم  درھم  درھم  
          
          (غير مدققة)٢٠١٤مارس  ٣١

  ٢١٣٫٠٢٢٫٠٣٦  -  -  ٢١٣٫٠٢٢٫٠٣٦  محتفظ بھا للمتاجرة
  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧  -  -  االستثمار في الموجودات المالية

  -----------------  -----------  ------ --------  -----------------  
  ٢٢٢٫٢٥٨٫٦٣٣  ٩٫٢٣٦٫٥٩٧  -  ٢١٣٫٠٢٢٫٠٣٦  
  =========  ======  ========  =========  
          
          (مدققة)٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ١٩٤٫٨٧١٫٨٨٤  -  -  ١٩٤٫٨٧١٫٨٨٤  محتفظ بھا للمتاجرة
  -  -  -  -  االستثمار في الموجودات المالية

 -----------------  ----------   --------------  -----------------  
  ١٩٤٫٨٧١٫٨٨٤  -  -  ١٩٤٫٨٧١٫٨٨٤  
  =========  ======  ========  ==========  
  

  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ١٠
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ مارس ٣١  
  درھم  درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    

        اإلجمالي
        مطلوبات عقود التأمين

  ١٦٢٫٦٠٥٫٧٩٠  ١٧٨٫٧٦٤٫٧٤٧    المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم يتم تسويتھا
  ١١٫٧٦٧٫١٢٠  ٧٫٣٤٠٫٥٦٥    المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھاالمطالبات 

  ١١٨٫٩٧٥٫٢٤٧  ١٣٠٫٠٢٢٫٤٧٦    األقساط غير المكتسبة
    -----------------  --------- -------  

  ٢٩٣٫٣٤٨٫١٥٧  ٣١٦٫١٢٧٫٧٨٨    إجمالي مطلوبات عقود التأمين (المجموع الكلي)
    =========  =========  
        

        إعادة التأمين المسترد من شركات
  )١١٢٫٣٢٩٫٩٤٣(  )١٣٢٫٢٧١٫٨٥٩(    المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم يتم تسويتھا

  )٤٤٫٦٨٠٫٦٠٩(  )٥٠٫٣١٢٫٩١٦(    األقساط غير المكتسبة
    --------------------   ------------- ---  

  )١٥٧٫٠١٠٫٥٥٢(  )١٨٢٫٥٨٤٫٧٧٥(    إجمالي المسترد من شركات إعادة التأمين
    ===========  =========  

        صافي
  ٥٠٫٢٧٥٫٨٤٧  ٤٦٫٤٩٢٫٨٨٨    المطالبات التي تم اإلبالغ عنھا ولم يتم تسويتھا
  ١١٫٧٦٧٫١٢٠  ٧٫٣٤٠٫٥٦٥    المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنھا

  ٧٤٫٢٩٤٫٦٣٨  ٧٩٫٧٠٩٫٥٦٠    األقساط غير المكتسبة
    -----------------   ------------- ---  
    ١٣٦٫٣٣٧٫٦٠٥  ١٣٣٫٥٤٣٫٠١٣  
    =========  =========  
  
  
  
  
  

  



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٤ 

  
  (تابع)إيضاحات 

  
  النقد واألرصدة المصرفية  ١١
  

 ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ مارس ٣١    
  درھم  درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ٩٥٢٫٥٩٢  ٥٧٣٫٢١٥    النقد في الصندوق
        األرصدة المصرفية:
  ٨٫٢٠١٫٧٨٥  ٢٫٨٤١٫٨١٩    حسابات جارية

  ٣٢٦٫٨١٤٫٠٧٦  ٣٢٩٫٦٠١٫٩٤٩    ودائع ثابتة
    -----------------  -------- --------  

    ٣٣٥٫٩٦٨٫٤٥٣  ٣٣٣٫٠١٦٫٩٨٣  
    =========  =========  
  

مليون درھم)  ١٠٫٣: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ١٠٫٣، تتضمن الودائع الثابتة لدى البنوك مبلغ ٢٠١٤مارس  ٣١كما في 
ً لمتطلبات القانون االتحادي مودعة  باسم الشركة وذلك بموجب أمر وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا

  بشأن ھيئة التأمين. ٢٠٠٧) لسنة ٦رقم (
  

صرفية مليون درھم) فيما يتعلق بتسھيالت ائتمانية م ٢٩٨: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١مليون درھم ( ٣٠٠٫٧تم رھن ودائع ثابتة مبلغ 
  ممنوحة للمجموعة.

  
وتخضع لفائدة  عإن كافة الودائع الثابتة لدى البنوك تستحق خالل فترات متفاوتة ال تتجاوز سنة واحدة من التاريخ المالي لإليدا

  سنوياً). %٣ .٣إلى  %٢ .٢٥: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١سنوياً ( %٥ .٥إلى  %٣ .٠تتراوح من 
  

  ألغراض التدفق النقدي، يتم تحليل النقد وما يعادله كما يلي: 
        
  ٢٠١٣مارس  ٣١  ٢٠١٤ مارس ٣١    
  درھم  درھم    
  (غير مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ٣١٤٫٤٩٧٫٧٦٢  ٣٣٣٫٠١٦٫٩٨٣    األرصدة المصرفيةوالنقد 
  )١٠٣٫٢٠٠٫٥٣٢(  )٢٨٣٫٤٧٧٫٠٦٥(  ودائع ثابتة طويلة األجل

    -------------------  ------------------  
  ٢١١٫٢٩٧٫٢٣٠  ٤٩٫٥٣٩٫٩١٨    النقد وما يعادله

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

  
  رأس المال  ١٢
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ مارس ٣١    
  درھم  درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    

        المصر والمدفوع بالكامل:
  :٢٠١٣ديسمبر  ٣١سھم بقيمة واحد درھم للسھم الواحد ( ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠

  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  سھم بقيمة واحد درھم للسھم الواحد) ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ 
    =========  =========  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٥ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  

  ربحية السھم األساسية  ١٣
  

فترة الثالثة أشھر     
  المنتـــــــــــھية في

  ٢٠١٤ مارس ٣١ 

فترة الثالثة أشھر 
  المنتـــــــــــھية في

  ٢٠١٣مارس  ٣١ 
  درھم  درھم    
  مدققة)غير (  (غير مدققة)    
        

  ٢٢٫٧٠٠٫٧١٤  ٣٣٫٠٦١٫٥١٨    درھم -أرباح الفترة/السنة المنسوبة إلى مساھمي الشركة األم 
    ==========  ========  

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

  ٠ .١٠  ٠ .١٤    درھم -ربحية السھم األساسية 
    ======  ====  

  
يم احتساب ربحية السھم األساسية من خالل تقسيم أرباح السنة المنسوبة إلى المساھمين على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

  في تاريخ التقرير.
  
  واالرتباطات الرأسماليةااللتزامات الطارئة   ١٤
  

  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ مارس ٣١    
  درھم  درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١٥٫١٨٣٫٥١٢  ١٣٫٣١٧٫٠٦٦    خطابات ضمان
    =========  ========  

  ٤٦٫٦١٠٫٠٠٠  ٤٦٫٦١٠٫٠٠٠    ارتباطات رأسمالية
    =========  ========  

  
  طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ  ١٥

  
ت تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة المتضمن في المعيار المحاسبي ومنشآتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع شركات 

ت التي تخضع لملكية مشتركة آ"إفصاحات األطراف ذات عالقة". تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات والمنش ٢٤الدولي رقم 
المجموعة وأفراد عائالتھم وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى وسيطرة مشتركة والمساھمين  ةو/أو إدار
قامت اإلدارة بتحديد  ت التي تخضع لسيطرتھم أو لسيطرة مشتركة أو التي يمكن لھؤالء األطراف ممارسة تأثير ھام عليھا.والمنشآ

  ات العالقة وكذلك المصروفات األخرى.الشروط واألحكام الخاصة بالخدمات المستلمة من/المقدمة إلى األطراف ذ
  

  فيما يلي المبالغ المستحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة في تاريخ التقرير:
  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ مارس ٣١    
  درھم  درھم  

  (مدققة)  (غير مدققة)    
        المدرجة ضمن ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ١٨٫٦٣٤٫٦٧٤  ٢٥٫٤٩٧٫١٢٦    التأمين المستحق من حاملي وثائق
  ٩٦٫٠٣١  ٣٣١٫٧١٧    المستحق من المساھمين

        
      المدرجة ضمن المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٢١٣٫٩٨٨٫٧٦٢  ٢١٠٫٤٢١٫٩٤٣    المستحق من أطراف ذات عالقة
  )٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠(  )٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠(    مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا

    -----------------   ----------------  
    ١٦٦٫٤٨٨٫٧٦٢  ١٦٢٫٩٢١٫٩٤٣  
    =========  =========  

  
  
  



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٦ 

  
  (تابع)إيضاحات 

  
  (تابع) طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ  ١٥

  
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤ مارس ٣١    
  درھم  درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    

        فيما يلي الحركة في مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا:
  ٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠    الرصيد في بداية الفترة / السنة

  -  -    المخصص المرصود خالل الفترة / السنة
    ---------------  ---------------  

  ٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠  ٤٧٫٥٠٠٫٠٠٠    الرصيد في نھاية الفترة / السنة
    ========  ========  

        المدرجة ضمن المستحق إلى أطراف ذات عالقة
  ٤١٩٫١٧٤  ١٫٧٦٠٫١٣٩    المستحق إلى المساھمين

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

  ٥٩٫٤١٧  ٤٣٩٫٠٩٧    إجمالي المطالبات القائمة
    ======  =====  

  
  إن المبالغ القائمة ال تخضع لضمان وسيتم سدادھا نقداً. لم يتم منح أو استالم أي ضمانات.

  
  خالل الفترة بإبرام المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة: قامت المجموعة

  
فتــرة الثالثة أشھر     

  المنتـــــــــــھية في
  ٢٠١٤ مارس ٣١ 

رة الثالثة أشھر ــفت
  المنتـــــــــــھية في

  ٢٠١٣مارس  ٣١ 
  درھم  درھم    
  (مدققة)  (غير مدققة)    
        

  ١٠٫٩٤٧٫١٨٧  ٧٫٢٥٨٫٦٠٩    إجمالي األقساط
  ١٢٥٫٧٥١  ٢٥١٫٧٤٣    المطالبات المدفوعة

    ======  ======  
      تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين

  ١٫٧٥١٫٣٨٩  ١٫٥٦٩٫٢٣١    امتيازات قصيرة األجل
     --------------   ------------  
    ١٫٧٥١٫٣٨٩  ١٫٥٦٩٫٢٣١  
    ========  =======  
  

ً لحدود الموضوعة بموجب قانون الشركات التجارية االتحادي  تخضع تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين لموافقة المساھمين وفقا
  وتعديالته. ١٩٨٤) لسنة ٨لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

  
  معلومات حول القطاع  ١٦

  
. يتطلب ٢٠٠٩يناير  ١باراً من من معايير التقارير المالية الدولية "القطاعات التشغيلية" اعت ٨قامت المجموعة بتطبيق المعيار رقم 

من معايير التقارير المالية الدولية أن يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية الخاصة بشركات  ٨المعيار رقم 
صيص المجموعة والتي يتم مراجعتھا بصورة منتظمة من قبل الجھة المسؤولة عن اتخاذ القرارات التشغيلية وذلك من أجل تخ

"تقارير حول  ١٤الموارد إلى القطاعات ومن أجل تقييم أدائھم. وفي المقابل، يتطلب المعيار السابق (المعيار المحاسبي الدولي رقم 
القطاعات") أن تقوم المنشأة بتحديد قطاعين من األعمال (قطاع األعمال والقطاع الجغرافي) باستخدام طريقة المخاطر والعائد مع 

فيما يتعلق بالتقارير المالية الداخلية الخاصة بموظفي اإلدارة الرئيسين الذين عملوا فقط عند تحديد مثل ھذه  نظام المجموعة
  القطاعات.

  
اتخاذ القرارات عن  المسؤولينترى اإلدارة أن القطاعات ترتكز على التقارير التي تمت مراجعتھا من قبل أعضاء مجلس اإلدارة 

  أي معامالت بين قطاعات األعمال.االستراتيجية. لم يكن ھناك 
  
  
  



  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٧ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)معلومات حول القطاع   ١٦
  

  قطاعات األعمال
  

  لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
  

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

 والطبي والتأمين على الحياة والتأمين ضد خيانة األمانة.
 عن الحرائق واالنفجارات والظواھر الطبيعية.  ةالحريق: يغطي التأمين ضد األضرار الناتج -
البحري والجوي: يغطي التأمين على الشحنات والمواد المنقولة األخرى ورسوم الشحن والسفن وھياكل الطائرات والمعدات  -

لتأمين ضد المخاطر الطارئة المتعلقة بتصنيع وتشغيل وإصالحات وإرساء السفن بما في ذلك األضرار التي تصيب وا
 األخرين.

  
 يتألف االستثمار من األوراق المالية االستثمارية والعقارات االستثمارية.  )ب
  

  
 ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھية في

  ٢٠١٤مارس 
  لفترة الثالثة أشھر المنتھية في

  ٢٠١٤مارس  ٣١
   ----------------------------------------------------   ----------------------------------------------------  
  اإلجمالي  االستثمار  التأمين  اإلجمالي  االستثمار  التأمين  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
              

  صافي إجمالي 
  ١٠٤٫٥٠٠٫١٠٣  ١٤٫٣٥٥٫٢٠٩  ٩٠٫١٤٤٫٨٩٤  ١١٠٫٦٦٩٫٠١٣  ٣١٫٦٦١٫٣٤١  ٧٩٫٠٠٧٫٦٧٢  إيرادات القطاع

ناقصاً: المصروفات غير 
  )٧٨٫٧٤٣٫٤٢٥(  )٢٫٢٣٥٫١٢١(  )٧٦٫٥٠٨٫٣٠٤(  )٧٤٫٩٧٥٫٢٠٤(  )٥٫٩٤٣٫٨٩٩(  )٦٩٫٠٣١٫٣٠٥(  المخصصة

  -----------------------------------------------  -----------------  ---------------  ----------------  
  ٢٥٫٧٥٦٫٦٧٨  ١٢٫١٢٠٫٠٨٨  ١٣٫٦٣٦٫٥٩٠  ٣٥٫٦٩٣٫٨٠٩  ٢٥٫٧١٧٫٤٤٢  ٩٫٩٧٦٫٣٦٧  نتائج القطاع

ناقصاً: المصروفات غير 
  )٢٫٩٣٠٫٣٨٦(      )٢٫٦٢٩٫٣٤٩(      المخصصة

       ---------------       ---------------  
  ٢٢٫٨٢٦٫٢٩٢     ٣٣٫٠٦٤٫٤٦٠    فترةأرباح ال

       ---------------       --------------  
              
  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١  ٢٠١٤مارس  ٣١  
  ----------------------------------------------------  ----------------------------------------------------  
  اإلجمالي  االستثمار  التأمين اإلجمالي االستثمار التأمين  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  
              

  ١٫٢٦٢٫١٢٩٫٤٣١  ٣٧٤٫٦٤٩٫٤٩١  ٨٨٧٫٤٧٩٫٩٤٠  ١٫٣٣٥٫٦٢٢٫٦١٤  ٣٩٢٫٧٩٩٫٦٤٣  ٩٤٢٫٨٢٢٫٩٧١  موجودات القطاع
  ========== ========= =========== =========  =========  =========  
              

  ٦٣٧٫٧٢٥٫٧٧٦  ٢٣٥٫٤٥٨٫٩٥٣  ٤٠٢٫٢٦٦٫٨٢٣  ٦٧٨٫١٥٤٫٤٩٩  ٢٤٥٫١٠١٫٧٩٥  ٤٣٣٫٠٥٢٫٧٠٤  القطاعمطلوبات 
  =========  =========  =========  =========  =========  =========  

  
  

  توزيعات األرباح  ١٧ 
  

 %٧٫٥توزيعات أرباح نقدية بنسبة  ٢٠١٤أبريل  ٢٧اعتمد المساھمين خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد بتاريخ 
درھم). كما  ١٧٫٢٥٠٫٠٠٠والبالغة  %٧٫٥: توزيعات أرباح نقدية بنسبة ٢٠١٢( ٢٠١٣درھم لسنة  ١٧٫٢٥٠٫٠٠٠والبالغة 

  درھم) ٤٥٠٫٠٠٠: ٢٠١٢درھم ( ٦٠٠٫٠٠٠والبالغة  ٢٠١٣اعتمد المساھمين تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة لسنة 
  
  

  أرقام المقارنة  ١٨ 
  

ق مع العرض المتبع والسياسات المحاسبية المتبعة في ھذه تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة، حيثما يكون مناسباً، لكي تتواف
  المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة.

  
  


