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   المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 

 2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 فترة الثالثة أشهر  
 المنتهية في 

 مارس 31
2016   

 فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 

 مارس 31
 2015  

 درهم درهم  إيضاح 

 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 نتائج التأمين

 
 )ُمعاد بيانها(  

    إيرادات التأمين  
 111.058.567 129.989.999  إجمالي أقساط التأمين 

 (45.682.973) (57.484.236)  عنها لشركات إعادة التأمينناقصاً: أقساط التأمين المتنازل 
  ------------------ ------------------ 

 65.375.594 72.505.763  صافي األقساط المحتجزة
 (4.874.846) (3.607.769)  صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

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

 60.500.748 68.897.994  أقساط التأمين صافي
  ------------------ ------------------ 

 (77.399.500) (128.298.821)  المتكبدةإجمالي المطالبات 
 17.623.060 57.954.678  المستردة من شركات إعادة التأمين  التأمين مطالبات

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

 (59.776.440) (70.344.143)  المطالبات المدفوعةصافي 
 16.234.247 4.246.156  المطالبات قيد التسويةصافي التغير في 

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

 (43.542.193) (66.097.987)  صافي المطالبات المتكبدة
  ----------------- ----------------- 

 15.397.767 12.300.559 17 العموالتصافي إيرادات 
  ---------------- ---------------- 

 32.356.322 15.100.566  أرباح التأمين
 (240.023) (1.580.712)  االستثماراتإيرادات /)خسائر( صافي 

 - 13.133.517  الحصة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية
 (7.893.587) (8.978.605)  واإلدارية العموميةالمصروفات 

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

 24.222.712 17.674.766  أرباح الفترة
  ======== ======== 

    منسوبة إلى:
 24.222.712 17.785.931  مساهمي الشركة

 - (111.165)  غير المسيطرة   ةالحص

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

  17.674.766 24.222.712 
  ======== ======== 

 0. 11 0. 08 14 السهم األساسية ربحية 
  ==== ==== 
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 بيان الدخل الشامل المرحلي الموجز الموحد  

 2016مارس  31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 
   

 فترة الثالثة أشهر
 المنتهية في 

 مارس 31
 2016   

 فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في 

 مارس 31
 2015  

 درهم  درهم    

 )غير مدققة( )غير مدققة(    
 )ُمعاد بيانها(     
      

 24.222.712 17.674.766   أرباح الفترة
 الشاملة األخرى  يراداتاإل

 

    :األرباح أو الخسائر إلىيتم إعادة تصنيفها لن البنود 
    

القيمة ب االستثمار في الموجودات المالية صافي التغير في
 - -    من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالعادلة 

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

 24.222.712 17.674.766    الشاملة للفترة  يراداتاإلإجمالي 
    ======== ======== 
      

      منسوبة إلى: 
 24.222.712 17.785.931    الشركة مساهمين

 - (111.165)    الحصص غير المسيطرة 
    -------------- -------------- 
    17.674.766 24.222.712 
    ========   ======== 
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 .1مدرج على الصفحة حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
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 المرحلي الموجز الموحد )غير مدقق(  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
   2016مارس  31في  المنتهيةأشهر  الثالثةلفترة 

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

 

 
 رأس المال

 
االحتياطي 

 االحتياطي العام  القانوني

 احتياطي إعادة 
تقييم 

 االستثمارات

 
 األرباح المحتجزة

 
 اإلجمالي

 الحصص غير 
 المسيطرة

 إجمالي حقوق 
 الملكية

 درهم  درهم  درهم  درهم درهم درهم درهم درهم 

         
 662.655.144 1.107.110 661.548.034 169.794.298 (1.361.523) 200.000.000 63.115.259 230.000.000  )وفقاً للبيان السابق( 2015يناير  1الرصيد في 

 (106.919.144) - (106.919.144) (106.919.144) - - - - تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- ------------------ ------------------ ------------- ------------------- 

 555.736.000 1.107.110 554.628.890 62.875.154 (1.361.523) 200.000.000 63.115.259 230.000.000 )مدققة( 2015يناير  1الرصيد في 
         إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 24.222.712 - 24.222.712 24.222.712 - - - - )ُمعاد بيانها( أرباح الفترة
         اإليرادات الشاملة األخرى 

االستثمار في  الحركة في صافي التغير في
من خالل  القيمة العادلةب الموجودات المالية

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

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

 24.222.712 - 24.222.712 24.222.712 - - - - )ُمعاد بيانها(إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
 ==== ==== ==== ====  ======== ========  ====  ======== 
         
 ---------------- --------------- ---------------- --------------- ---------------- --------------- ------------- ---------------- 

مدققة( غير ) 2015مارس  31الرصيد في 
 579.958.712 1.107.110 578.851.602 87.097.866 (1.361.523) 200.000.000 63.115.259 230.000.000  )ُمعاد بيانها(

 =========  ========  ========= ========  ========= =========  =======  ========= 
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  المرحلي الموجز الموحد )غير مدقق( الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
  2016مارس  31في  المنتهيةأشهر  الثالثةلفترة 

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

 

 
 رأس المال

االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

 احتياطي إعادة 
 تقييم االستثمارات

 
 األرباح المحتجزة

 
 اإلجمالي

 الحصص غير 
 المسيطرة

 إجمالي حقوق 
 الملكية

 درهم  درهم  درهم  درهم درهم درهم درهم درهم 

         
 427.102.834 650.230 426.452.604 (65.301.132) (1.361.523) 200.000.000 63.115.259 230.000.000 )مدققة( 2016يناير  1الرصيد في 

 --------------- -------------- --------------- --------------- --------------- ---------------- ------------- ---------------- 
         إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

 17.674.766 (111.165) 17.785.931 17.785.931 - - - - أرباح الفترة
         اإليرادات الشاملة األخرى 

االستثمار في  الحركة في صافي التغير في
من خالل  القيمة العادلةب الموجودات المالية

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

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

 17.674.766 (111.165) 17.785.931 17.785.931 - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
 ==== ==== ==== ====  ======== ======== =======  ======== 
         
 ----------------- --------------- ----------------- ---------------- ----------------- ---------------- ----------- ---------------- 

 444.777.600 539.065 444.238.535 (47.515.201) (1.361.523) 200.000.000 63.115.259 230.000.000 )غير مدققة( 2016مارس  31الرصيد في 
 ==========  ======== ==== =====  ========= ==== ====== ========= === ===  ========= 

 
 

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  21إلى  8تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
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 بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  
    2016مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة 

 فترة الثالثة أشهر فترة الثالثة أشهر 
 المنتهية في   المنتهية في  
    2015مارس  31    2016مارس  31 
 درهم درهم 
 )غير مدققة( )غير مدققة( 
 )ُمعاد بيانها(  

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 24.222.712 17.674.766 أرباح الفترة
   تسويات لـ: 
 319.380 575.991 االستهالك

 (907.668) 664.316 غير المحققة من االستثمار (يراداتاإلالخسائر / ) صافي
 (2.442.717) (1.996.021) إيرادات الفائدة

 (773.697) (908.430) إيرادات توزيعات األرباح
 - (13.133.517) الحصة من أرباح شركات مستثمر بها محتسبة وفقاً لحقوق الملكية

 203.756 232.303 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 2.256.645 1.433.203 التمويل تكاليف

 -------------- -------------- 
 22.878.411 4.542.611 في رأس المال العاملالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات 

   
 (2.330.803) (24.603.026) الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين

 (24.311.114) (27.359.842) الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
 (5.261.639) (5.707.503) ي المستحق من أطراف ذات عالقةف الزيادة
 (2.689.209) 3.763.795 في الودائع الثابتة لدى البنك الزيادة

 11.243.585 23.967.399 الزيادة في مطلوبات عقود التأمين
 22.025.421 25.786.450 الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 (25.688) (24.463) في المستحق إلى أطراف ذات عالقةالنقص 
 --------------  --------------  

 21.528.964 365.421 النقد الناتج من العملياتصافي 
 ----------------  ----------------  

 (2.256.645) (1.433.203) الفائدة المدفوعة
 (82.448) (29.085) المدفوع من تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

 ---------------  ---------------  
 19.189.871 (1.096.867) من األنشطة التشغيليةالناتج  )المستخدم في( / صافي النقد

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

 (1.597.196) - المستخدمة في االستحواذ على استثمارات صافي المتحصالت
 (364.666) (369.441) شراء ممتلكات ومعدات

 - (2.384.560) شراء سندات
 773.697 908.430 توزيعات األرباح المستلمة

 2.442.717 1.996.021 الفائدة المستلمة
 -------------- -------------- 

 1.254.552 150.450 األنشطة االستثمارية النقد الناتج من صافي 
 -------------- -------------- 

   التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 (6.889.570) 958.572 في القروض المصرفيةالزيادة / )النقص( 

 --------------- --------------- 
 (6.889.570) 958.572 األنشطة التمويلية / )المستخدم في(  النقد الناتج من صافي

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

 13.554.853 12.155 في النقد وما يعادله الزيادة صافي
 63.325.594 63.253.235 يناير  1النقد وما يعادله في 

 --------------- --------------- 
 76.880.447 63.265.390  (12)إيضاح  مارس 31النقد وما يعادله في 

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

 المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من هذه  21إلى  8تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

 .1مدرج على الصفحة حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين 
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 إيضاحات 
 المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة()تشكل جزءًا من 

 

 الوضع القانوني واألنشطة  1

 
كشركة مساهمة عامة بموجب  1979ديسمبر  25تأسست شركة صقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة(، دبي )"الشركة"( في 

مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو حاكم دبي، وتم تسجيلها لدى وزارة االقتصاد بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم 
الشركة بمثابة شركة تابعة للشركة  إن، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. 14614(. إن عنوان الشركة في دبي هو ص.ب 16)

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

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

   
ما شركة وشركتها التابعة )يشار إليهتتضمن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلومات المالية المرحلية الموجزة لل

 "المجموعة"(. فيما يلي بيانات الشركة التابعة.بـ مجتمعتين 
 

  حصة المجموعة  
مارس  31 النشاط اسم الشركة التابعة

2016 
ديسمبر  31

2015 
 بلد المنشأ

     
 الشركة األردنية اإلماراتية 

 .م.عللتأمين ش.
 االكتتاب في كافة أنواع أعمال

 التامين 
 األردن 92٪ .83 92٪ .83

 
 أساس اإلعداد  2
 
 بيان التوافق  أ(
 

"التقارير المالية المرحلية". ال تشتمل  34تم إعداد هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي 
المالية المرحلية الموجزة الموحدة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية السنوية الكاملة المدققة، ويجب أن تتم  المعلوماتهذه 

وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ والتي تم إعدادها وفقاً  2015ديسمبر  31قراءتها جنباً إلى جنب مع البيانات المالية السنوية كما في 
 ر المالية الدولية.لمعايير التقاري

 
 أساس القياس ب(

 

المالية المرحلية الموجزة الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء ما يلي والتي تم قياسها بالقيمة  المعلوماتتم إعداد هذه 
 العادلة: 

 

 ؛ لعادلة من خالل األرباح والخسائراألدوات المالية بالقيمة ا (1
 ؛ اإليرادات الشاملة األخرىلعادلة من خالل بالقيمة االمالية  األدوات (2
 . والعقارات االستثمارية (3

 

 العملة الرسمية وعملة تقديم التقارير ج(
 

يتم عرض هذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة بدرهم اإلمارات العربية المتحدة )"الدرهم اإلماراتي"( وهو العملة 
 باستثناء ما يذكر خالف ذلك، تم بيان هذه المعلومات المالية بالدرهم اإلماراتي.الرسمية للشركة. 

 

 استخدام التقديرات واألحكام د(
 

يتطلب من اإلدارة وضع األحكام  وفقاً لمعايير التقارير المالية الدولية المالية المرحلية الموجزة الموحدة هذه المعلومات إعدادإن 
مطلوبات واإليرادات للموجودات وال المعلنةوالتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 

 قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.والمصروفات. 
 

. ويتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي مستمرةبصورة التابعة لها تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 
 مستقبلية تتأثر بتلك التعديالت.أي فترات يتم فيها تعديل التقديرات وفي 

 

ة كانت األحكام الهامة الموضوعة من قبل اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبي لمالية الموجزة الموحدة،ا المعلوماتهذه  إعدادعند 
ديسمبر  31كما في المدققة السنوية  والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقديرات هي ذاتها المطبقة على البيانات المالية للمجموعة

 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ.  2015
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 )تابع(إيضاحات 

 
     ملخص للسياسات المحاسبية الهامة 3

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

وللسنة المنتهية في  2015ديسمبر  31كما في السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد بياناتها المالية الموحدة 
 . 2016يناير  1دولية الجديدة التي أصبحت سارية اعتباراً من باستثناء تطبيق معايير التقارير المالية ال ذلك التاريخ

 
حيثما يكون  في اإلفصاحاتالموحدة تم بيان تطبيق التفسيرات والمعايير الجديدة والمعدلة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة 

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

     إدارة المخاطر المالية 4

 
 الموحدة إن أهداف وسياسات المجموعة إلدارة المخاطر المالية تتوافق مع األهداف والسياسات المفصح عنها في البيانات المالية

 وللسنة المنتهية في ذلك التاريخ. 2015ديسمبر  31السنوية المدققة كما في 
  

 القياس المرحلي     5

 
بأي شكل من أشكال  جوهريةيتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة  المجموعةلطبيعة أعمال  وفقاً 

مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات والمصروفات ل وفقاً لموجزة الموحدة المالية المرحلية ا المعلوماتهذه  إعدادالموسمية. تم 
 كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال العام. إال أن النتائج قد ال تمثل الحصة المناسبة من األرباح السنوية نظراً للتغير

 لبات. في المساهمات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من حدوث المطا
 
 العقارات االستثمارية  6

 )مدققة( )غير مدققة(  
 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31  
 درهم درهم  
    

 172.809.138 172.856.118  في بداية الفترة / السنة
 46.980 -  خالل الفترة / السنة اإلضافات

  ----------------- ---------------- 
  172.856.118 172.856.118 
  ========== ========= 
 

ولكن لم يتم البدء  "برج ميدان" )عقار قيد التطويرأحدهما  ة،استثماري تأربعة عقارالدى المجموعة ، 2016 مارس 31كما في 
نسبة تمتلك المجموعة ، وهو عقار كائن في دبي ويخضع لسيطرة شركة جيجيكو للتطوير العقاري ذ.م.م، و(في أعمال اإلنشاء

 31مليون درهم( كما في  800 أسهم بقيمة من ٪10مليون درهم ) 80تبلغ القيمة الدفترية للعقار  ملكية هذا العقار.من  10٪
 90، دبي، وتبلغ قيمته الدفترية 1كما لدى المجموعة عقار في البرشاء مليون درهم(.  80: 2015ديسمبر  31) 2016مارس 

مليون درهم(. باإلضافة إلى عقارين في األردن.  قامت الشركة بتقييم القيمة العادلة  90: 2015ديسمبر  31مليون درهم )
االستثمارية  ت، لم تختلف القيمة العادلة لمحفظة العقارا2016مارس  31خارجياً. كما في  2015للعقارات االستثمارية خالل 

 بشكل جوهري، وذلك وفقاً للتقييم الداخلي للشركة.
 

 االستثمارات 7
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31 

 درهم درهم 
   

 االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح
 211.841.640 60.911.509 (1-7ح )إيضا سندات ملكية – أو الخسائر   

 2.538.147 2.538.147 االستثمار في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى 
 ----------------- ---------------- 

 214.379.787 63.449.656 اإلجمالي
 ========== ========= 
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 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( االستثمارات 7
 
أشهر  الثالثةلفترة )صافي( مليون درهم  0.66غير محققة بمبلغ  صافي خسائرستثمارية االمالية الوراق األترتب على إعادة تقييم  7-1

. حصلت المجموعة خالل مليون درهم( 0.91 :2015مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة)فترة  2016مارس  31المنتهية في 
 0.77 :2015مارس  31أشهر المنتهية في  الثالثة)فترة مليون درهم  0.91 بلغتعلى إيرادات توزيعات أرباح الحالية الفترة 

 من استثماراتها في أوراق مالية.  مليون درهم(
 
 االستثمار في شركات زميلة 8
 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31 

 درهم درهم 
   

(1-8إيضاح )، اإلمارات العربية المتحدة ذ.م.مجرين أير تكنولوجي   16.716 16.341 
(1-8إيضاح )، اإلمارات العربية المتحدة صقور الخليج للتجارة العامة ذ.م.م  150.000 150.000 

(2-8شركة الصقر للتأمين التعاوني )إيضاح   165.783.517 - 
 -----------------  ----------- 
 165.950.233 166.341 
 =========  ====== 

 
في دبي، اإلمارات  تأسستير تكنولوجي ذ.م.م.، شركة ذات مسؤولية محدودة آمن أسهم شركة جرين  ٪50تمتلك المجموعة  8-1

 . ٪50العربية المتحدة. تتقاسم الشركة األم والرئيس التنفيذي للشركة بالتساوي الحصة المتبقية البالغة 
 

في دبي،  تأسستذ.م.م.، شركة ذات مسؤولية محدودة شركة صقور الخليج للتجارة العامة من أسهم  ٪50تمتلك المجموعة  
 .٪50التجارة العامة. تمتلك الشركة األم الحصة المتبقية البالغة  هوالنشاط الرئيسي للشركة  إناإلمارات العربية المتحدة. 

 
ليس لدى أن هاتين الشركتين خاضعتين لسيطرة الشركة األم. من أسهم شركتين زميلتين، إال  ٪50على الرغم من امتالك المجموعة 

 .  عليهماوبالتالي، فإن المجموعة ال تمارس أي سيطرة المجموعة حقوق تصويت في هاتين الشركتين 
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 )تابع(إيضاحات 
 

 االستثمار في شركات زميلة )تابع( 8
 
الصقر للتأمين التعاوني )"الصقر التعاوني"(. من أسهم شركة  ٪19، احتفظت المجموعة بنسبة 2015ديسمبر  31كما في  8-2

 ،٪20من األسهم التي كانت قد قامت ببيعها سابقاً. مما ترتب عليه زيادة في حصة ملكية الشركة إلى  ٪1استحوذت المجموعة على 
استثمارها في الصقر التعاوني كاستثمار مما منح المجموعة تأثير هام على الصقر التعاوني. وعليه، تقوم المجموعة حالياً بتصنيف 

 في شركة زميلة.
 

فيما يلي ملخص للمعلومات المالية للشركة الزميلة باإلضافة إلى مطابقة المعلومات المالية الُملخصة مع القيمة الدفترية لحصة  
 المجموعة في الشركة الزميلة.

 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31 

 درهم درهم 
   

 - 152.650.000 التكلفة المبدئية لالستثمار
 - 13.133.517 حصة المجموعة من صافي أرباح الفترة

 -----------------  ------- 
 - 165.783.517 االستثمار في شركة زميلة

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

 نسبة حصة الملكية
  20٪ 
 )غير مدققة(  
 2016مارس  31  

 درهم  
   

 1.282.670.563  الموجودات
(764.038.136)  المطلوبات  

  -----------------  
 518.632.427  صافي الموجودات

  ========= 
   

٪20حصة المجموعة في صافي الموجودات بواقع    103.726.485 
   

 71.734.496  إيرادات الفترة
   

 65.667.588  أرباح الفترة
   

٪20أرباح الفترة بواقع  حصة المجموعة من   13.133.517 
 

االستحواذ. سوف يتم  عملية تم االستحواذ كجزء من تقوم المجموعة حالياً بتقييم القيمة العادلة لصافي الموجودات القابلة للتحديد التي
من معايير التقارير  3شهراً من تاريخ االستحواذ، وذلك وفقاً للتوجيهات الواردة في المعيار رقم  12االنتهاء من عملية التقييم خالل 

 .دمج األعمال –المالية الدولية 
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 المالية والمطلوبات المالية تصنيفات وفئات الموجودات 9
 

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

 
 )غير مدققة( 2016مارس  31في 

 الموجودات المالية

مة العادلة من القي
خــالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خــالل 

 الشاملة األخرى 
 التكلفة 
 اإلجمالي المطفأة 

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

 63.449.656 - 2.538.147 60.911.509 االستثمارات
 262.831.415 262.831.415 - - موجودات عقود إعادة التأمين

 258.536.651 258.536.651 - - ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
 104.118.780 104.118.780 - - المستحق من أطراف ذات عالقة

 294.072.905 294.072.905 - - النقد واألرصدة المصرفية
 ---------------- -------------- ----------------- ----------------- 
 60.911.509 2.538.147 919.559.751 983.009.407 
 ========= ======== ========== ========== 
     

 المطلوبات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

 الخسائر
 متاحة 

 للبيـع 
 التكلفة 
 اإلجمالي المطفأة 

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

 494.844 494.844 - - المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 515.180.280 515.180.280 - - مطلوبات عقود التأمين

 165.328.951 165.328.951 - - القروض المصرفية
 192.249.978 192.249.978 - - الدائنة والذمم الدائنة األخرىذمم التأمين 

 ----------- ----------- ----------------- ----------------- 
 - - 873.254.053 873.254.053 
 ====== ====== ========== ========== 
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 )تابع(إيضاحات 

 
 )تابع( الماليةالمالية والمطلوبات  تصنيفات وفئات الموجودات 9
 

 )مدققة(  2015ديسمبر  31في 

 الموجودات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خــالل 

 الشاملة األخرى 
 التكلفة 
 اإلجمالي المطفأة 

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

 214.379.787 - 2.538.147 211.481.640 االستثمارات
 194.318.473 194.318.473 - - موجودات عقود إعادة التأمين

 231.304.296 231.304.296 - - ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
 98.411.277 98.411.277 - - المستحق من أطراف ذات عالقة

 297.824.545 297.824.545 - - النقد واألرصدة المصرفية
 ----------------- -------------- ----------------- -------------------- 
 211.481.640 2.538.147 821.858.591 1.036.238.378 
 ========== ======== ========== =========== 

     المطلوبات المالية

 

القيمة العادلة من 
خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خالل 

 الشاملة األخرى

 
 فة ـــتكلـــال

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

 درهم  درهم  درهم  درهم  
     

 519.307 519.307 - - المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 491.212.881 491.212.881 - - مطلوبات عقود التأمين

 164.370.379 164.370.379 - - القروض المصرفية
 166.463.528 166.463.528 - - ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

 ----------- ----------- ---------------- ---------------- 
 - - 822.566.095 822.566.095 
 ====== ====== ========= ========= 
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 )تابع(إيضاحات 
 

 القيمة العادلة لألدوات المالية  10
 

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

 دم الوفاء بااللتزام.التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر ع

 

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

 . ستمرةبصورة م
 

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

 ليضعها باالعتبار األطراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
 

لقيم العادلة باستخدام النظام المتدرج التالي للقيمة العادلة الذي يوضح أهمية المدخالت المستخدمة في تحديد بقياس ا المجموعةتقوم 
 القياسات. 

 
 : السعر السوقي المدرج )غير المعدل( في سوق نشط ألداة مطابقة. 1المستوى 

 

إما بصورة مباشرة )أي كاألسعار( أو بصورة  التي تكون ملحوظة 1: المدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 
غير مباشرة )أي مستمدة من األسعار(. تشتمل هذه الفئة على األدوات التي يتم تقييمها باستخدام: أسعار السوق المدرجة في أسواق 

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

 
: المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل هذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخالت ال 3المستوى 

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

 بين األدوات. الفروقات
 

يوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج 
 يتم في تصنيف قياسات القيمة العادلة. للقيمة العادلة التي 

 
     )غير مدققة(  2016 مارس 31

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

 –ر القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
 60.911.509 - - 60.911.509 الموجودات المالية

 –اإليرادات الشاملة األخرى القيمة العادلة من خالل 
 2.538.147 2.538.147 - - الموجودات المالية

 ----------------- ---------- ---------------- ----------------- 
 60.911.509 - 2.538.147 63.449.656 
 ----------------- ---------- ---------------- ----------------- 

     الماليةغير الموجودات 
 172.856.118 172.856.118 - - العقارات االستثمارية

 --------------- ---------- ----------------- ----------------- 
 - - 172.856.118 172.856.118 
 ========= ====== ========== ========== 
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 )تابع(إيضاحات 
 

  )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  10
 

     )مدققة(  2015 ديسمبر 31
 اإلجمالي 3المستوى   2المستوى   1المستوى  الموجودات المالية

 درهم درهم درهم درهم 
     

 –ر القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائ
 211.841.640 - - 211.841.640 الموجودات المالية

 –اإليرادات الشاملة األخرى القيمة العادلة من خالل 
 2.538.147 2.538.147 - - الموجودات المالية

 ---------------- ---------- ------------- ---------------- 
 211.841.640 - 2.538.147 214.379.787 
 ========= ====== ======= ========= 

     الماليةغير الموجودات 
 172.856.118 172.856.118 - - العقارات االستثمارية

 ---------- ---------- ----------------- ----------------- 
 - - 172.856.118 172.856.118 
 ====== ====== ========== ========== 

 
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 11

 
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31  
 درهم درهم  

    اإلجمالي
    مطلوبات عقود التأمين

 255.322.763 236.104.424  احتياطي المطالبات قيد التسوية
 54.361.321 65.448.626  المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنهااحتياطي 

  ---------------- ----------------- 
 احتياطي المطالبات قيد التسوية )بما في ذلك المطالبات المتكبدة 

 309.684.084 301.553.050 ولكن لم يتم اإلبالغ عنها(
 181.528.797 213.627.230  األقساط غير المكتسبةاحتياطي 

  ----------------- ---------------- 
 491.212.881 515.180.280  إجمالي مطلوبات عقود التأمين )المجموع الكلي(

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

    المسترد من شركات إعادة التأمينناقصاً: 
 (169.700.906) (159.422.031) حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد التسوية

 حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المتكبدة 
 (24.617.567) (31.265.000) ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

 -------------------- ------------------ 
 لتسوية احصة شركات إعادة التأمين من المطالبات قيد 

 (194.318.473) (190.687.031) )بما في المطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها( 
 (43.909.916) (72.144.384)  احتياطي أقساط إعادة التأمين غير المطفأة

  ------------------ ----------------- 
 (238.228.389) (262.831.415)  عادة التأمينموجودات عقود إإجمالي 

  =========== ========== 
  ----------------- ---------------- 

 252.984.492 252.348.865  عقود التأمين  مطلوباتصافي 
  ========== ========= 
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 النقد واألرصدة المصرفية 12

 )مدققة( )غير مدققة(  
 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31  
 درهم درهم  
    

 2.457.283 734.719  النقد في الصندوق
    األرصدة المصرفية:

 12.996.554 11.037.045  حسابات جارية
 282.370.708 282.301.141  ودائع ثابتة

  ----------------- ----------------- 
  294.072.905 297.824.545 
  ========== ========== 
 

 مليون درهم( 10.3: 2015ديسمبر  31)مليون درهم  10.3مبلغ  2016مارس  31كما في  تتضمن الودائع الثابتة لدى البنوك
( 6القانون االتحادي رقم ) كما يقتضيمودعة باسم الشركة بموجب أمر وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة 

 بشأن هيئة التأمين. 2007لسنة 
 

فيما يتعلق بتسهيالت ائتمانية مصرفية  مليون درهم( 253.3: 2015ديسمبر  31)مليون درهم  253.3مبلغ بتم رهن ودائع ثابتة 
 .للشركةممنوحة 

 
ال تتجاوز سنة واحدة من التاريخ المالي لإليداع وتخضع لفائدة تتراوح  مختلفةستحق كافة الودائع الثابتة لدى البنوك خالل فترات تُ 

 .سنويًا( ٪5 .9إلى  ٪2 .5: 2015ديسمبر  31)سنوياً  ٪5 إلى ٪2 .5من 
 

 ألغراض التدفق النقدي، يتم تحليل النقد وما يعادله كما يلي: 
    
 )غير مدققة( )غير مدققة(  
 2015 ديسمبر 31 2016 مارس 31  
 درهم درهم  
    

 297.824.545 294.072.905  األرصدة المصرفيةوالنقد 
 (234.571.310) (230.807.515)  ودائع ثابتة طويلة األجل

  ------------------- ------------------ 
 63.253.235 63.265.390  )لبيان التدفق النقدي( النقد وما يعادله

  ========= -------------- 
 

 
 رأس المال 13
 

 )مدققة( )غير مدققة(  
 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31  
 درهم درهم  

    ر والمدفوع بالكامل:دالمص
 230.000.000 230.000.000 سهم بقيمة واحد درهم للسهم الواحد  230.000.000

  ========= ========= 
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 )تابع(إيضاحات 
 

 ربحية السهم األساسية 14
 في المنتهيةفترة الثالثة أشهر      

 مارس  31               

 مدققة(غير ) )غير مدققة(  
  2016 2015 
 درهم درهم  
    

 24.222.712 17.785.931  )درهم( الشركة األمإلى مساهمي  العائدةأرباح الفترة 
  ========== ========= 

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

 0 .11 0 .08  )درهم(ربحية السهم األساسية 
  ===== ==== 

 
إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في  العائدة الفترةيم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل تقسيم أرباح 

 ال يوجد تأثير للتخفيض على ربحية السهم األساسية.  تاريخ التقرير.
 

 االلتزامات الطارئة واالرتباطات  15
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31  
 درهم درهم  
    

 12.433.401 13.329.407  خطابات ضمان
  ========= ======== 

 
 طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ 16

 
في المعيار المحاسبي الدولي  الواردت تقع ضمن تعريف األطراف ذات العالقة ومنشآتقوم المجموعة بإبرام معامالت مع شركات 

ت التي تخضع لملكية مشتركة و/أو آإفصاحات األطراف ذات عالقة". تتألف األطراف ذات العالقة من الشركات والمنش: 24رقم 
 وأقاربهم من الدرجة األولىالمجموعة إدارة وسيطرة مشتركة والمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى 

  مشتركة أو التي يمكن لهؤالء األطراف ممارسة تأثير هام عليها. بصورة يطرون عليهاالتي يسوالمنشآت التي تخضع لسيطرتهم أو 
 

 فيما يلي المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير:
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2015ديسمبر  31 2016 مارس 31  
 درهم درهم  
    

    عالقةالمدرجة ضمن المستحق من أطراف ذات 
 239.400.652 245.108.155  المستحق من أطراف ذات عالقة

 (140.989.375) (140.989.375)  مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
  ------------------ ------------------- 
  104.118.780 98.411.277 
  ========== ========= 
    

 1.737.234 2.206.932  المستحق من المساهمين
  ======== ======= 

    المدرجة ضمن المستحق إلى أطراف ذات عالقة
 519.307 494.844  المستحق إلى المساهمين

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

    المدرجة ضمن مطلوبات عقود التأمين 
 975.473 427.975  قيد التسويةإجمالي المطالبات 

  ====== ====== 
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 )تابع(إيضاحات 
 

 )تابع( طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ 16
 

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

 قامت المجموعة خالل الفترة بإبرام المعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة:
 في المنتهيةفترة الثالثة أشهر     

 مارس  31              

 مدققة(غير ) )غير مدققة(  
  2016 2015 
 درهم درهم  
    

 6.820.572 311.588  إجمالي األقساط
 682.152 557.483  المطالبات المدفوعة

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

    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
 1.766.448 1.829.307  رواتب وامتيازات 

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

 صافي إيرادات العموالت 17
فتـرة الثالثة أشهر   

 المنتهية في
 مارس 31 

2016 

فترة الثالثة أشهر 
 في المنتهية

 مارس 31
2015 

 درهم درهم  
 مدققة(غير ) )غير مدققة(  
    

 22.433.117 21.316.653  إجمالي العموالت المكتسبة
 (7.035.350) (9.016.094)  ناقصاً: العموالت المتكبدة

  ---------------- --------------- 
  12.300.559 15.397.767 
  ========= ======== 
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 )تابع(يضاحات إ
 

 المعلومات حول القطاع  18
 
 

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
بناء عليه بتقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتها  المجموعةالتأمين على الحياة. تمثل هذه القطاعات األساس الذي تقوم قطاعين أعمال هما التأمينات العامة وإلى  المجموعةألغراض إدارية يتم تقسيم   

 الرئيسية.
 اإلجمالي التأمينات على الحياة التأمين العامة 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
 )ُمعاد بيانها(  )ُمعاد بيانها(  )ُمعاد بيانها(  

       التأمينإيرادات 
 111.058.567 129.989.999 1.183.980 1.054.425 109.874.587 128.935.574 إجمالي أقساط التأمين 

 (45.682.973) (57.484.236) (1.070.319) (937.590) (44.612.654) (56.546.646) لشركات إعادة التأمينالتأمين المتنازل عنه ناقصاً: أقساط 
 --------------------- --------------------- ---------------- ----------------- --------------------- -------------------- 

 65.375.594 72.505.763 113.661 116.835 65.261.933 72.388.928  المحتجزةقساط األصافي 
 (4.874.846) (3.607.769) (21.298) 48.250 (4.853.548) (3.656.019) صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة

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

 60.500.748 68.897.994 92.363 165.085 60.408.385 68.732.909 صافي أقساط التأمين
 ----------------------- ------------------- --------------- ------------------ ----------------------- -------------------- 

 (77.399.500) (128.298.818) (1.945.100) (567.757) (75.454.400 (127.731.061) المطالبات المدفوعةإجمالي 
 17.623.060 57.954.675 1.923.335 506.180 15.699.725 57.448.495 مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

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

 (59.776.440) (70.344.143) (21.765) (61.577) (59.754.675) (70.282.566) صافي المطالبات المدفوعة
 16.234.247 4.246.156 (1.082.387) 38.185 17.316.634 4.207.971 صافي التغير في المطالبات قيد التسوية

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

 (43.542.193) (66.097.987) (1.104.152) (23.392) (42.438.041) (66.074.595) صافي المطالبات المتكبدة
 --------------------- ------------------- --------------- ------------------ ----------------------- -------------------- 

 15.397.766 12.300.559 441.401 332.390 14.956.365 11.968.169 صافي إيرادات العموالت
 (7.893.586) (8.978.605) (147.570) (143.587) (7.746.016) (8.835.018) المصروفات العمومية واإلدارية

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

 24.462.735 6.121.961 (717.958) 330.496 25.180.693 5.791.465 أرباح التأمين
 (240.023) 11.552.805     صافي إيرادات االستثمار

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

 24.222.712 17.674.766     أرباح الفترة
     =========== ========== 



 التابعةوشركتها شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة(        

20 

 )تابع(إيضاحات 
 

 

 )تابع(المعلومات حول القطاع  18
 

 

     التشغيليةمعلومات حول القطاعات   

 اإلجمالي التأمينات على الحياة التأمين العامة 
 2016 2015 2016 2015 2016 2015 
 درهم درهم درهم درهم درهم درهم 

       الموجودات
 9.133.879 8.927.329 160.148 128.118 8.973.731 8.799.211 الممتلكات والمعدات

 172.856.118 172.856.118 - - 172.856.118 172.856.118 العقارات االستثمارية
 214.379.787 63.449.656 - - 214.379.787 63.449.656 االستثمارات

 166.341 165.950.233 - - 166.341 165.950.233 االستثمار في شركات زميلة
 238.228.389 262.831.415 10.375.000 9.080.104 227.853.389 253.751.311 موجودات عقود إعادة التأمين

 232.036.207 259.396.049 2.285.138 2.458.217 229.751.069 256.937.832 التأمين المدينة والذمم المدنية األخرىذمم 
 98.411.277 104.118.780 - - 98.411.277 104.118.780 المستحق من أطراف ذات عالق

 297.824.545 294.072.905 8.500.000 8.500.000 289.324.545 285.572.905 النقد واألرصدة المصرفية
 --------------------------- --------------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------------- --------------------------- 

 1.263.036.543 1.331.602.485 21.320.286 20.166.439 1.241.716.257 1.311.436.046 إجمالي الموجودات
 --------------------------- --------------------------- ---------------------- --------------------- ---------------------------- --------------------------- 

        المطلوبات
 519.307 494.844 - - 519.307 494.844 المستحق إلى أطراف ذات عالقة

 13.367.614 13.570.832 174.184 179.470 13.193.430 13.391.362 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 
 491.212.881 515.180.280 11.113.000 9.731.795 480.099.881 505.448.485 مطلوبات عقود التأمين

 164.370.379 165.328.951 - - 164.370.379 165.328.951 القروض المصرفية
 166.463.528 192.249.978 2.332.651 2.332.651 164.130.877 189.917.327 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى

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

 835.933.709 886.824.885 13.619.835 12.243.916 822.313.874 874.580.969  المطلوباتإجمالي 
 ------------------------- --------------------------- ---------------------- --------------------- ------------------------- ----------------------- 

       حقوق الملكية
 230.000.000 230.000.000 - - - - رأس المال

القانوني ياالحتياط  - - - - 63.115.259 63.115.259 
 200.000.000 200.000.000 - - - - االحتياطي العام

 (1.361.523) (1.361.523) - - - - احتياطي القيمة العادلة
 (65.301.132) (47.515.201) - - - - األرباح المحتجزة

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

 426.452.604 444.238.535 - - - - إجمالي حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة
     --------------------------- ------------------------ 

 650.230 539.065 - - - - الحصص غير المسيطرة
     ----------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- 

 427.102.834 444.777.600 - - - - إجمالي حقوق الملكية
     ------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------ 

 1.263.036.543 1.331.602.485 - - - - إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
     =========================== =========================== 
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 )تابع(إيضاحات 
 

 تأثير التغيرات في السياسات المحاسبية 19
 

بمخاطر األقساط غير المنتهية المدة والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها  طوعاً بتغيير سياستها المحاسبية لالعتراف المجموعةقامت 
 .التأمينوإيرادات العموالت المتعلقة بأنشطة 

    
 :2015مارس  31للفترة المنتهية في تأثير التغير في السياسات المحاسبية على بيان األرباح أو الخسائر الموحد فيما يلي  )أ(

 
 إعادة البيان التسوية وفقاً للبيان السابق 
 درهم درهم درهم 
    

 (4.874.846) 7.463.529 (12.338.375) صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة
    

 16.234.247 12.808.655 3.425.592 قيد التسويةالتغير في مخصص المطالبات صافي 
    

 11.0 09.0 02.0 ربحية السهم األساسية )درهم(
 

مليون  20.27بمبلغ  2015مارس  31للفترة المنتهية في  الموحدة الُمعلنة سابقاً  ترتب على التغير في السياسة المحاسبية نقص األرباح
 درهم. 09.0مما ترتب عليه انخفاض ربحية السهم األساسية إلى  درهم

 
 أرقام المقارنة 20

 
المعلومات المالية  هذه فيوالسياسات المحاسبية المتبعة  لتتوافق مع العرض، حيثما كان مالئماً، أرقام المقارنة بعض تم إعادة تصنيف

 المرحلية الموجزة الموحدة. 
 


