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 الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعةشركة 

 

 لموحداواإليرادات الشاملة األخرى  األرباح أو الخسائربيان 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

  2016 2015 

 درمت درهم إيضاح 
 نتائج التأمين

    
    إيرادات التأمين  

 384.750.436 378.776.098  إجمالي أقساي الت مين 
 (131.817.635  (142.412.632)  ناقيا : أقساي الت مين المتنازل عنها لشركات إعادة الت مين

  ------------------ ------------------ 
 252.932.801 236.363.466  يافي األقساي المحتجزة

 15.746.055 13.352.082  يافي التغير في احتيايي األقساي غير المكتسبة
  ----------------- ----------------- 

 268.678.856 249.715.548  صافي أقساط التأمين
  ------------------- ------------------ 

 (345.755.415  (355.672.004)  المتكبدةإجمالي الميالبات 
 83.488.788 116.918.503  المستردة من شركات إعادة الت مين  الت مين ميالبات

  ------------------ ------------------ 
 (262.266.627  (238.753.501)  يافي الميالبات المدفوعة

 6.130.891 (5.253.989)  الميالبات قيد التسويةي يافي التغير ف
  ------------------- ------------------ 

 (256.135.736  (244.007.490)  صافي المطالبات المتكبدة
  ------------------- ------------------ 

 53.101.418 33.695.013 21 العموالتصافي إيرادات 
  ---------------- ---------------- 

 65.644.538 39.403.071  أرباح التأمين
 (121.266.474  (8.416.617) 22 االستثماراتخسائر  يافي

 حية األرباح    الخسائر( من شركة مستثمر بها محتسبة 
 (87.328  30.027.127 11 وفقا  لحقوق الملكية   

 (49.323.902  (40.293.889)  واإلدارية الميروفات العمومية
  ------------------ ------------------ 

 (105.033.166  20.719.692  السنةأرباح / )خسائر( 
    

    اإليرادات الشاملة األخرى 
    :إعادة تينيفها إلى األرباح أو الخسائر لن تتتالبنود التي 

 القيمة ب االستثمار في موجودات مالية يافي التغير في
 - -  ل اإليرادات الشاملة األخرىمن خ العادلة 

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

  ---------------- ------------------ 
 (105.033.166  20.719.692   للسنةالشاملة اإليرادات / )الخسائر(  إجمالي

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

    لى:منسوبة إ
 (104.576.286  21.056.787  مساممي الشركة

 (456.880  (337.095)  غير المسييرة   ةالحي
  ---------------- ------------------ 
  20.719.692  105.033.166) 
  ========= ========== 

 (45.0  09.0 24  السهم )درهم(ربحية / )خسارة( 

  ==== ==== 
 

 جزءا  ال يتجزأ من مده البيانات المالية الموحدة. 30إلى  1من ات شكل اإليضاحتُ 
 

   .8إلى  2اليفحات من المستقلين مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات
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 الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعةشركة 

 

  الملكية الموحدالتغيرات في حقوق بيان 
 2016بر ديسم 31للسنة المنتهية في 

 

   منسوبة إلى مساهمي الشركة 

 
 

 رأس المال

 
االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

 احتياطي إعادة 
 تقييم االستثمارات

 
/ األرباح المحتجزة
 الخسائر المتراكمة

 
 اإلجمالي

 غير  ةالحص
 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  وفقا  للبيان السابق( 2015يناير  1الرييد في 
 (106.919.144  - (106.919.144  (106.919.144  - - - - ت ثير التغير 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  ُمعاد بيانه( 2015يناير  1الرييد في 

          للسنةالي اإليرادات الشاملة إجم
 (105.033.166  (456.880  (104.576.286  (104.576.286  - - - - السنة خسائر

         اإليرادات الشاملة األخرى 
االستثمار في  الحركة في يافي التغير في

من خ ل  القيمة العادلةب موجودات مالية
 - - - - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى

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

 ------------- ------------- ------------- ------------- ------------------ ------------------ ------------- ------------------ 
 (105.033.166  (456.880  (104.576.286  (104.576.286  - - - -  للسنةالشاملة  الخسائرإجمالي 

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

 ة مباشرة ضمنالمعامالت مع المالكين، المسجل

         حقوق الملكية
 (23.000.000  - (23.000.000  (23.000.000  - - - - توزيعات األرباح المدفوعة

 أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 
 (600.000  - (600.000  (600.000  - - - - المدفوعة خ ل السنة   
 ----------------- --------------- ----------------- -------------- ---------------- ---------------- ----------- ---------------- 

 427.102.834 650.230 426.452.604 (65.301.132  (1.361.523  200.000.000 63.115.259 230.000.000 2015 ديسمبر 31الرصيد في 
 =========  ========  =========  ========  ========= ========= ==== ==  ========= 
 
 جزءا  ال يتجزأ من مده البيانات المالية الموحدة. 30إلى  1من شكل اإليضاحات تُ 
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة

 

  التغيرات في حقوق الملكية الموحدبيان 
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

   ركةمنسوبة إلى مساهمي الش 

 
 

 رأس المال

 
االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

 احتياطي إعادة 
 الخسائر المتراكمة تقييم االستثمارات

 
 اإلجمالي

 غير  ةالحص
 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 2016يناير  1الرييد في 
 ---------------- -------------- ---------------- --------------- ----------------- ------------------ ------------- ------------------ 

          للسنةإجمالي اإليرادات الشاملة 
 20.719.692 (337.095  21.056.787 21.056.787 - - - - السنةح    خسائر( أربا

         اإليرادات الشاملة األخرى 
االستثمار في  الحركة في يافي التغير في

من خ ل  القيمة العادلةب موجودات مالية
 - - - - - - - - اإليرادات الشاملة األخرى

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

 ------------ ------------ ------------ ------------- -------------- -------------- ------------ --------------- 
 20.719.692 (337.095  21.056.787 21.056.787 - - - -  للسنةالشاملة  يرادات / )الخسائر(اإل إجمالي

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

 المعامالت مع المالكين، المسجلة مباشرة ضمن

         حقوق الملكية
 - - - (2.105.679  - - 2.105.679 - لقانونيالتحويل إلى االحتيايي ا

 - 257.408 (257.408  (239.852  (17.556  - - - التغير في الحية غير المسييرة
 ---------------- -------------- ---------------- -------------- ---------------- ---------------- ----------- ---------------- 

 447.822.526 570.543 447.251.983 (46.589.876  (1.379.079  200.000.000 65.220.938 230.000.000 2016 ديسمبر 31 الرصيد في
 =========  ========  =========  ========  ========= ========= ==== ==  ========= 
 
 لية الموحدة.جزءا  ال يتجزأ من مده البيانات الما 32إلى  1من شكل اإليضاحات تُ 
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 الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعةشركة 
 

 الموحد بيان التدفقات النقدية
 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

  2016    2015    
 درمت درهم إيضاح 
    

    التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 (105.033.166  20.719.692  السنة أرباح    خسائر(

    تسويات لـ: 
 2.062.706 2.076.397 8 االسته  

 بالقيمة العادلة من خ ل  استثماراتالخسائر من إعادة تقييت 
 21.290.867 228.793 22 األرباح أو الخسائر   

 (10.191.150  (7.735.154) 22 إيرادات الفائدة
 (4.382.629  (2.055.916) 22 إيرادات توزيعات األرباح

 - 3.586 22 من استبعاد ممتلكات ومعدات الخسائر
 87.328 (30.027.127) 11 مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكيةخسائر شركة  أرباح(   الحية في 

 929.214 1.173.227 18 مخيص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين
 93.489.375 - 22 قةمخيص الديون المشكو  في تحييلها من يرف دي ع 

 8.833.739 5.653.658 22 التمويل تكاليف
  ---------------------------------- ----------------------------- 

 7.086.284 (9.962.844)  س المال العاملأالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في ر
    

 (39.681.782  30.657.353  الت مينفي موجودات عقود إعادة  (الزيادةالنقص    
 12.935.115 17.285.216  في دمت الت مين المدينة والدمت المدينة األخرى النقص 
 (8.514.661  (6.260.661)  في المستحق من أيراف دات ع قة الزيادة

 17.804.836 (38.755.446)  الزيادة في ميلوبات عقود الت مين النقص(   
 59.539.167 (13.974.171)  في دمت الت مين الدائنة والدمت الدائنة األخرى ادةالزي النقص(   

 (1.517  (414.555)  في المستحق إلى أيراف دات ع قةالنقص 
  -------------------------------------- -------------------------------- 

 49.167.442 (21.425.108)  العمليات الناتج من )المستخدم في ( / النقدصافي 
  -------------------------------------- --------------------------------- 

 (8.833.739  (5.653.658) 22 الفائدة المدفوعة
 (963.349  (212.315) 18 للموظفين المدفوعة تعويضات نهاية الخدمة

 (600.000  -  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة
  ------------------------------------- -------------------------------- 

 38.770.354 (27.291.081)  األنشطة التشغيلية الناتج من )المستخدم في (  / النقدصافي 
  -------------------------------------- -------------------------------- 

    شطة االستثمارية التدفقات النقدية من األن
 4.207.096 6.690.140  استثمارات  بيب يافي المتحي ت من

 (46.980  (78.123) 9 ؛ يافييةاستثمارعقارات االستحواد على 
 (682.085  (619.263) 8 شراء ممتلكات ومعدات

 - 13.050  ممتلكات ومعدات استبعاد
 4.382.629 2.055.916 22 توزيعات األرباح المستلمة

 10.666.658 8.134.586  الفائدة المستلمة
  ---------------------------------- -------------------------------- 

 18.527.318 16.196.306  صافي التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 
  ----------------------------------- --------------------------------- 

    التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 
 (23.000.000  -  توزيعات األرباح المدفوعة

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

 (23.000.000  -  ألنشطة التمويلية المستخدم في ا صافي النقد
  --------------------------------------- ------------------------------------- 

 34.297.672 (11.094.775)  في النقد وما يعادله الزيادة  النقص(   يافي
 99.156.494 133.454.166  يناير  1النقد وما يعادله في 

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

 133.454.166 122.359.391   (14 إيضاح  ديسمبر 31قد وما يعادله في الن
  =================== == =================== = 

 

 جزءا  ال يتجزأ من مده البيانات المالية الموحدة. 30إلى  1من شكل اإليضاحات تُ 
 

   .8إلى  2اليفحات من المستقلين مدرج على  إن تقرير مدققي الحسابات
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 الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعةشركة 
  

 حول البيانات المالية الموحدةإيضاحات 
 ( البيانات المالية الموحدة تشكل جزءا  من 

  
   الوضع القانوني واألنشطة 1

 
كشركة مساممة عامة بموجب  1979ديسمبر  25ت سست شركة يقر الوينية للت مين  شركة مساممة عامة(، دبي  "الشركة"( في 

يادر عن ياحب السمو حاكت دبي، وتت تسجيلها لدى وزارة االقتياد بدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقت الميري األمرسوت ال
، دبي، اإلمارات العربية المتحدة. تعتبر الشركة بمثابة شركة تابعة للشركة 14614(. إن عنوان الشركة في دبي مو ص.ب 16 
  "الشركة األت"( ومي شركة عامة تت ت سيسها في اإلمارات العربية المتحدة. ات العامةلخليجية ل ستثمارا
 

من خ ل مركزما الرئيسي في دبي  أنشيتهاالشركة  تزاوليتمثل النشاي الرئيسي للشركة في االكتتاب في كافة أنواع أعمال الت مين. 
 ورأس الخيمة وعجمان في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وفروعها في دبي والشارقة وأبوظبي والعين

   
 تفاييلبـ "المجموعة"(. فيما يلي  تينا مجتمعمالمالية للشركة وشركتها التابعة  يشار إليه البياناتالمالية الموحدة  البيانات مده تتضمن

 :الشركة التابعة
 
  ـــــــةالمجموعــــــــــــــــــة ـــــــــصـــــــــــــح  

 التأسيسبلد  2015ديسمبر  31 2016 ديسمبر 31 النشاط اسم الشركة التابعة
     

 الشركة األردنية اإلماراتية 
 للت مين ش.ت.ع

 االكتتاب في كافة 
 األردن ٪83.92 ٪03.94 أنواع أعمال التامين

 
 أساس اإلعداد 2
 
 بيان التوافق  أ(

 
اليادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية، كما تلتزت لمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية لا  ت إعداد مده البيانات المالية وفقت

 بمتيلبات قانون دولة اإلمارات العربية المتحدة دات اليلة. 
 
الشركات التجارية  نبش  2015لسنة  2لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقت  الجديد تت إيدار القانون االتحادي ،2015أبريل  1 في

وفقا  لألحكات االنتقالية  .2015يوليو  1ساريا  اعتبارا  من  وأيبح"( 2015 "قانـون الشركات في دولة اإلمارات العربية المتحدة لسنة 
. 2017يونيو  30يتعين على الشركات االلتزات بقانون الشركات التجارية الجديد في موعد أقياه ، المنيوص عليها في مدا القانون

أعمال تيبيق القانون االتحادي الجديد وسوف تكون قد التزمت به تماما  قبل نهاية الفترة المنيوص عليها في  المجموعةتباشر 
 األحكات االنتقالية.

 

ت أعمال بش ن ت سيس ميئة الت مين وتنظي 2007لسنة  6رقت اإلمارات العربية المتحدة لقانون االتحادي لدولة يبقا  لع وة على دل ، 
. يمنح مدا القانون المالي لشركات الت مين فترة مواءمة 2015يناير  28الت مين، تت إيدار قانون مالي جديد لشركات الت مين بتاريخ 

لمواءمة أعمالها مب أحكات  2015يناير  29في الجريدة الرسمية بتاريخ   ث سنوات اعتبارا  من تاريخ نشر القانونتمتد من سنة إلى ث
بيدد مواءمة أعمالها مب متيلبات التشريعات وسوف تكون قد التزمت به تماما  قبل  المجموعةريعات الواردة في مدا القانون. إن التش

  نهاية فترة المواءمة.
 

 أساس القياس (ب
 

 اسها بالقيمة العادلة: التي تت قيالبنود التالية المالية الموحدة على أساس التكلفة التاريخية باستثناء  البياناتتت إعداد مده  
 

 الخسائر؛  وأ األدوات المالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح (1
 األدوات المالية المشتقة؛ (2
 ؛ اإليرادات الشاملة األخرىاألدوات المالية بالقيمة العادلة من خ ل  (3 

 والعقارات االستثمارية. (4
 
 عرض البيانات الماليةالعملة الرسمية وعملة  (ج
 

العملة الرسمية. باستثناء ما يدكر  يالمالية الموحدة بدرمت اإلمارات العربية المتحدة  "الدرمت اإلماراتي"( وم البياناتتت عرض مده ي 
 بالدرمت اإلماراتي.الموحدة المالية بيانات خ ف دل ، تت بيان مده ال
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة
  

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 

  استخدام التقديرات واألحكام (د
 

يتيلب من اإلدارة وضب أحكات وتقديرات وافتراضات  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةإن إعداد البيانات المالية الموحدة وفقا  
لموجودات والميلوبات واإليرادات والميروفات. قد تختلف النتائج الفعلية المحاسبية والمبال  المعلنة ل تؤثر على تيبيق السياسات

 عن تل  التقديرات.
 

تتت مراجعة التقديرات واالفتراضات التابعة لها بيورة مستمرة. يتت االعتراف بالتعدي ت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي تت 
 ت ثر بتل  التعدي ت.فترات مستقبلية تأي فيها تعديل التقديرات وفي 

 
عدت اليقين في التقديرات واألحكات الهامة لحاالت المجاالت الهامة  المعلومات حولبيان  5وبيورة محددة، تت في اإليضاح 

 على المبال  المعترف بها في البيانات المالية الموحدة.  الت ثير األكبرتيبيق السياسات المحاسبية التي لها المستخدمة عند 
 
  التغيرات في السياسة المحاسبية  (هـ
 

يناير  1 فيالتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ اليادرة ومنا  عدد من المعايير الجديدة والتعدي ت على المعايير والتفسيرات 
عايير الدولية إلعداد التقارير وتت تيبيقها عند إعداد مده البيانات المالية الموحدة. لت يكن لتيبيق لهده المعايير المعدلة من الم 2016

 المالية ت ثير مادي على المبال  الُمعلنة للفترة الحالية والسابقة:
 
 ( 38اسبي الدولي رقت والمعيار المح 16توضيح اليرق المقبولة ل سته   واإليفاء  التعدي ت على المعيار المحاسبي الدولي رقت  -
 العديد من المعايير – 2014 – 2012عداد التقارير المالية للفترة من التعدي ت السنوية على المعايير الدولية إل -
 (1التعدي ت على المعيار المحاسبي الدولي رقت مبادرة اإلفياح   -

 
  السياسات المحاسبية الهامة 3

 
ما مو ، باستثناء ية الموحدةالبيانات المالفي مده  المبينةمتسقة على كل الفترات  بيورةتت تيبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه 

 (.مـ  2موضح في إيضاح 
 

 أساس التوحيد أ(
  

 الشركات التابعة
 

تتمثل الشركات التابعة بالشركات التي تخضب لسييرة المجموعة. تتواجد مده السييرة عندما يكون لدى المجموعة القدرة على التحكت 
أو غير مباشرة، بغرض االستفادة من أنشيتها. يتت إدراج البيانات المالية  في السياسات المالية والتشغيلية لشركة ما، بيورة مباشر

 التابعة ضمن البيانات المالية الموحدة للمجموعة اعتبارا  من تاريخ بداية السييرة حتى تاريخ توقف مده السييرة. للشركة
 

ن قبل المجموعة بشكل منفيل كجزء من يتت بيان الحيص غير المسييرة في حقوق ملكية ونتائج الشركات المسيير عليها م
 في البيانات المالية الموحدة للمجموعة.  الملكيةالبيانات الموحدة للتغيرات في حقوق 

 
يتت االعتراف مباشرة  ب ي مساممات أو خيومات عند االستحواد ال حق، الدي يلي السييرة، على سندات ملكية من  أو بيب سندات 

 .الملكيةحقوق لتغيرات في ة في البيان الموحد لملكية إلى( حيص غير مسيير
 

 محتسبة وفقا  لحقوق الملكية( شركات مستثمر بهااالستثمار في شركات زميلة  
 

تتضمن سياساتها المالية والتشغيلية.  الشركات الزميلة مي تل  الشركات التي يكون للمجموعة ت ثير ملحوظ، ولكن ليست سييرة، على
موحدة حية المجموعة في إجمالي األرباح والخسائر المعترف بها للشركات الزميلة على أساس احتساب حقوق البيانات المالية ال

 الملكية، اعتبارا  من التاريخ الدي يبدأ فيه الت ثير وحتى تاريخ انتهاء دل  الت ثير الهات. 
 

ويتت إيقاف  ،إلى يفر ل ستثمارقيمة الدفترية عندما تزيد حية المجموعة من الخسائر عن حيتها في شركة زميلة، يتت تخفيض ال
 أو قيامها بدفب مبال  بالنيابة عن شركة زميلة.  ضمنيةاالعتراف ب ية خسائر أخرى إلى حد تكبد المجموعة اللتزامات قانونية أو 
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  تابب(ة الموحدة حول البيانات الماليإيضاحات 
 
 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3

 
 )تابع( أساس التوحيد أ(

 
 المعام ت المحدوفة عند التوحيد 

 

يتت حدف األريدة والمعام ت داخل المجموعة، وأي أرباح غير محققة ناتجة عن المعام ت داخل المجموعة، عند إعداد البيانات 
حدف األرباح غير المحققة الناتجة عن المعام ت مب الشركات الزميلة، حيثما أمكن، إلى مدى حية المالية الموحدة للمجموعة. يتت 

حدف الخسائر غير المحققة بنفس يريقة حدف األرباح غير المحققة، ولكن إلى المدى أيضا  المجموعة في تل  الشركات. كما يتت 
 دليل على انخفاض في القيمة. يياحبهالدي ال 

 
 من شركات تخضب لسييرة مشتركةاالستحواد 

 
فيما يتعلق بعمليات دمج األعمال التي تنش  من تحويل حيص في شركات تخضب لسييرة المسامت الدي يسيير على المجموعة، يتت 

تراف السييرة المشتركة. يتت االع ُثبوتها أو، الحقا ، بتاريخ تت عرضاحتسابها كما لو تمت عملية االستحواد في أقرب سنة مقارنة 
بالموجودات والميلوبات المستحود عليها بالقيت الدفترية المعترف بها سابقا  في البيانات المالية الموحدة للمسامت المسيير على 
المجموعة. يتت إضافة بنود حقوق الملكية للشركات المستحود عليها إلى نفس البنود في حقوق ملكية المجموعة وتت مباشرة  االعتراف 

 خسائر ناتجة ضمن حقوق الملكية. ب ية أرباح 
 

 فقد السييرة
 

عند فقد السييرة، تقوت المجموعة بإيقاف االعتراف بالموجودات والميلوبات الخاية بالشركة التابعة، باإلضافة إلى أية حيص غير 
فقد السييرة ضمن األرباح فائض أو عجز ينتج عن  مده الشركة التابعة. يتت االعتراف ب يحقوق ملكية ل والمكونات األخرىمسييرة 

 دحية في الشركة التابعة السابقة، يتت قياس مده الحية بالقيمة العادلة في تاريخ فق ب يأو الخسائر. في حال احتفاظ المجموعة 
وعة حول احتسابها على أنها شركات مستثمر بها محتسبة وفقا  لحقوق الملكية أو وفقا  للسياسة المحاسبية للمجم . يتت الحقا  السييرة

 األدوات المالية استنادا  إلى مستوى الت ثير المحتفظ به.
 

 عقود التأمين  (ب
  
   التينيف ( 1
 
 عقودا  يتت بموجبها إما تحويل مخاير الت مين أو ك  من مخاير الت مين والمخاير المالية. المجموعة يدر تُ 
 

ن الهامة من يرف آخر  حامل وثيقة الت مين( من خ ل الموافقة على بموجبها مخاير الت مي المجموعةيتت تينيف العقود التي تقبل 
من ش نه أن يؤثر ت ثيرا  والدي تعويض حامل وثيقة الت مين في حال وقوع حدث مستقبلي محدد وغير مؤكد  الحدث المؤمن ضده( 

 سدادقيات المجموعة بالحدث المؤمن ضده  إدا ترتب على جومريةتكون مخاير الت مين مل وثيقة الت مين كعقود ت مين. سلبيا  على حا
 نتيجة وقوع الحدث المؤمن ضده مقارنة بعدت وقوعه.     كبيرةتعويضات إضافية 

 
المخاير الناتجة عن التغير المستقبلي المحتمل في تتمثل المخاير المالية المخاير المالية.  بعض تحويلعقود الت مين أيضا   من ش ن

أو أسعار السلب أو أسعار يرف العم ت األجنبية أو مؤشر األسعار أو األسهت أسعار  أور الفائدة المحددة في واحد او أكثر من أسعا
، ةغير المالي المتغيرات، في حالة المتغيريكون  أن الخر، على آ متغير أيالمعدالت أو التينيف االئتماني أو المؤشر االئتماني أو 

 متعلق ب حد أيراف العقد.
 

 كعقود استثمار.  جومريةلعقود التي ال تنيوي على مخاير ت مين يتت تينيف ا
 
 تينيف العقد كعقد ت مين يظل مينفا  كعقد ت مين حتى يتت الوفاء بكافة الحقوق وااللتزامات أو انتهاؤما.         ما يتتعند
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  تابب(انات المالية الموحدة حول البيإيضاحات 
 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  3
 

  )تابع( عقود التأمين (ب
 

 ( االعتراف والقياس 2 
  
 أقساي الت مين  

 

ضمن أية رسوت أو مبال  أخرى تت تحييلها مب األقساي أو تتعمال التي بدأت خ ل السنة وال عكس األيإن إجمالي األقساي المكتتبة 
 يتت االعتراف بهده األقساي عند إتمات أعمال الت مين وإيدار وثائق الت مين. . على أساس األقسايسابها احتتت 
 

اعتبارا  من تاريخ تضمين المخاير على  مكتسبة  قسايك ويتت االعتراف بهاء المكتسب من األقساي كإيرادات. يتت االعتراف بالجز
  ين غير المكتسبة باستخدات األساس المبين أدناه:   مدى فترة التعويض، ويتت احتساب أقساي الت م

 

 غير المكتسبة  أقساي الت مينمخيص 
 

تشتمل األقساي غير المكتسبة التي تت أخدما باالعتبار في التزامات عقد الت مين على نسبة مقدرة من إجمالي أقساي الت مين المرتبية 
باستثناء  365 1باستخدات يريقة مخاير األقساي غير المنتهية المدة  ت احتسابيتبفترات ت مين الحقة لتاريخ بيان المركز المالي. 

للشحن البحري كنسبة ثابتة  المنتهية المدةالشحن البحري والحوادث العامة. وفقا  للوائح المالية، يتت االعتراف بمخاير األقساي غير 
، فمن المفترض أن تزداد المخاير بشكل الت مينات العامةألعمال  دةاألقساي غير المنتهية الممن أقساي الت مين. فيما يتعلق بمخاير 

بنهاية العقد. من المفترض أن يزداد المعدل الدي  ٪100إلى  المجموعةثابت مب فترة المشروع بحيث تيل المخاير التي تواجهها 
  .سريان وثيقة الت مين على مدى فترة المجموعةتتحقق بموجبه األقساي بنفس معدل زيادة المخاير التي تواجهها 

 
 ميالبات ال (3 
  

قيد التسويات وتكاليف التعامل الداخلية والخارجية المدفوعة والتغيرات في مخييات الميالبات  منالميالبات المتكبدة  تت لف
 ستردادات المتعلقة بها. الناتجة عن األحداث التي تقب خ ل الفترة المالية. وحسبما يكون مناسبا ، يتت خيت التعويضات واال التسوية

 

 الميالباتللتكلفة النهائية لتسوية كافة  مجموعةيتت ريدما وفقا  لتقديرات ال تشتمل الميالبات قيد التسوية على المخييات التي
لية والخارجية المتكبدة وغير المدفوعة كما في تاريخ التقرير سواء تل  التي تت اإلب غ عنها أت لت يتت باإلضافة إلى الميالبات الداخ

تتناول الميروفات المخفضة بالتعويضات المتوقعة واالستردادات األخرى. يتت تقييت الميالبات قيد التسوية من خ ل مراجعة  التي
مخييات الميالبات ل التسوياتيتت إظهار ومخييات الميالبات قيد التسوية.  تخفيضالميالبات الُمبل  عنها بيورة فردية. ال يتت 

. كما تتت مراجعة اليرق المستخدمة التسوياتللفترة التي تمت فيها  البيانات المالية الموحدةة في فترات سابقة ضمن المريود
عنها في تاريخ بيان  اإلب غوالتقديرات الموضوعة بيورة منتظمة. ويتت أيضا  ريد مخيص للتعويضات المتكبدة التي لت يتت 

ساليب القياسية لتوقب الميالبات االكتوارية، ودل  استنادا  إلى البيانات التجريبية واالفتراضات باستخدات مجموعة من األالمركز المالي 
الحالية التي قد تتضمن مامش انحراف عكسي وفقا  لمقتضيات القانون الجديد. إن األسس التي يتت بناء  عليها تقدير الميالبات قيد 

 .5 غ عنها مبينة بيورة تفييلية في اإليضاح التسوية والتعويضات المتكبدة التي لت يتت اإلب
 

 اختبار كفاية االلتزاماتمخيص العجز في أقساي الت مين   (4 
 

يتت ريد مخيص للعجز في أقساي الت مين الناتج عن عقود الت مينات العامة عندما تزيد القيمة المتوقعة للميالبات والميروفات 
لت مين السارية في تاريخ التقرير عن مخيص األقساي غير المكتسبة والتزامات الميالبات المنسوبة للفترات غير المنتهية لوثائق ا

معا   اإداراتهتت تالتي  األنشيةالمتعلقة بهده الوثائق. ويتت احتساب مخيص العجز في أقساي الت مين استنادا  على فئات  بالفعل المسجلة
االستثمارات المحتفظ بها السترداد األقساي غير المكتسبة ومخييات  علىمب الوضب باالعتبار عائد االستثمار المستقبلي 

 الميالبات.
 

 إعادة الت مين   ( 5 
  

بالتنازل عن إعادة الت مين في سياق أعمالها االعتيادية بغرض الحد من يافي خسائرما المحتملة من خ ل تنويب  المجموعةتقوت 
الميلوبات واإليرادات والميروفات الناتجة عن عقود إعادة الت مين المتنازل مخاير التي تتعرض لها. يتت عرض الموجودات وال

عنها بيورة منفيلة عن الموجودات والميلوبات واإليرادات والميروفات الناتجة عن عقود الت مين دات اليلة حيث أن ترتيبات 
 لت مين. من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق ا المجموعةإعادة الت مين ال تعفي 

 

يتت احتساب المبال  المستحقة إلى ومن شركات إعادة الت مين بيريقة تتوافق مب وثائق الت مين دات اليلة ووفقا  لعقود إعادة الت مين 
دات اليلة. يتت ت جيل أقساي إعادة الت مين ويتت بيانها كميروفات باستخدات نفس األساس المستخدت الحتساب احتياييات أقساي 

غير المكتسبة لوثائق الت مين دات اليلة. مدا ويتت إدراج الجزء المؤجل من أقساي إعادة الت مين المتنازل عنها ضمن  الت مين
 موجودات إعادة الت مين. 
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  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 

 )تابع(لهامة حاسبية االسياسات الم 3
 

  )تابع( عقود التأمين (ب
 

     تابب( ( إعادة الت مين5 
 

تعتبر موجودات إعادة . ما إدا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة في تاريخ كل تقريرم للتحققيتت تقييت موجودات إعادة الت مين 
ي، نتيجة لحدث وقب بعد االعتراف المبدئي بها، على أن الت مين أنها قد تعرضت النخفاض في القيمة في حال وجود دليل موضوع

على المبال  التي يمكن قياسه بيورة موثوقة قد ال تتمكن من استرداد كافة المبال  المستحقة لها ويكون لهدا الحدث ت ثير  المجموعة
الدخل ت إعادة الت مين ضمن بيان يتت االعتراف بخسائر انخفاض قيمة موجودا. ة الت ميندمن شركات إعا المجموعةسوف تستلمها 

 دما فيها. في الفترة التي تت تكبُ 
 

 .ين على أساس االستحقاقيتت االعتراف بعموالت األرباح المتعلقة بعقود إعادة الت م
 

    االستحواد المؤجلة تكلفة  (6 
  

من تكاليف االستحواد التي تساوي النسبة من  فيما يتعلق بعقود الت مينات العامة، تمثل موجودات تكلفة االستحواد المؤجلة النسبة
يتت االعتراف بإيرادات العموالت المتعلقة ب نشية الت مين على أساس إجمالي أقساي الت مين المكتتبة غير المكتسبة في تاريخ التقرير. 

 اي غير المنتهية المدة.باستخدات نفس األساس الموضح في مخاير األقس على مدى الفترة الفعلية للوثيقة االستحقاق الزمني
 

 ( دمت الت مين المدينة والدائنة     7 
  

 تمثل المبال  المستحقة من وإلى حاملي وثائق الت مين ووك ء الت مين وشركات إعادة الت مين أدوات مالية ويتت إدراجها في دمت الت مين
 ت إعادة الت مين.المدينة ودمت الت مين الدائنة وليس في مخييات عقود الت مين أو موجودا

 

 ( مخيص عقد الت مين وموجودات إعادة الت مين     8 
  

ولت يتت دفعها في تاريخ بيان  للمجموعةيتت تحديد التزامات عقد الت مين تجاه الميالبات قيد التسوية لكافة االلتزامات الُمعلن عنها 
األقساي غير المكتسبة التي تت أخدما باالعتبار  تت لف. اإلب غ عنهات المتكبدة ولت يتت ، باإلضافة إلى الميالباالموحد المركز المالي

 . الموحد نسبة مقدرة من إجمالي أقساي الت مين المرتبية بفترات ت مين الحقة لتاريخ بيان المركز المالي منفي التزامات عقد الت مين 
 

 ه، والميالبات المتكبدة ولت يتت اإلب غ عنها واألقساي غير فيما يتعلق بحية شركات إعادة الت مين تجاه الميالبات قيد التسوية أع
 المكتسبة، يتت تينيفها كموجودات عقد إعادة الت مين في البيانات المالية الموحدة.

 

 اإليرادات )بخالف إيرادات التأمين( (ج
 

 ما يلي: ماإليرادات  بخ ف إيرادات الت مين(  تت لف 
 

    ( إيرادات الرسوت والعموالت1 
 

أداء خدمات أخرى كإيرادات في  المجموعة تتيلب منباالعتراف بالرسوت والعموالت المستلمة أو المستحقة التي ال  المجموعةتقوت 
 تجديدما. في تواريخ التاريخ الفعلي لبدء وثائق الت مين دات اليلة أو

 

 االستثمار    ت ( إيرادا2 
 

أرباح  خسائر القيمة العادلة العقارات االستثمارية و إيجاراتوإيرادات الموجودات المالية اإليرادات من  منإيرادات االستثمار  تت لف
  .والموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر للعقارات االستثماريةالمحققة وغير المحققة 

 

الخسائر من الموجودات المالية  ت األرباح ويافي األرباح توزيعاالفوائد و تإيرادا على المالية الموجوداتاإليرادات من  تشتمل
 لموجودات المالية األخرى.من االخسائر المحققة  المينفة بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر واألرباح 

 

العتراف بإيرادات توزيعات يتت االعتراف بإيرادات الفوائد على أساس التناسب الزمني باستخدات يريقة معدل الفائدة الفعلي. يتت ا
سندات الملكية. يتت ل بالنسبة رباحاألدل  عادة  في التاريخ الدي يسبق توزيب  ، ويتتحق في است ت مده التوزيعاتاليثبت  مااألرباح عند

ن خ ل األرباح الموجودات المالية المينفة بالقيمة العادلة ممن خسائر ال رباح األ( بيان أساس االعتراف بيافي ز 3 اإليضاحفي 
 لموجودات المالية األخرى. من اأو الخسائر واألرباح المحققة 

 

مده يتت فيها تحديد في الفترة التي الموحد  بيان األرباح أو الخسائريتت إدراج أرباح خسائر القيمة العادلة للعقارات االستثمارية ضمن 
 ييت خ ل السنة.تفاييل حول عمليات التق 9يتضمن اإليضاح .  الخسائراألرباح
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة
  

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 
  تابب(السياسات المحاسبية الهامة  3

 
  الممتلكات والمعدات د(
 

 ( االعتراف والقياس    1 
 

 اقيا  االسته   المتراكت وخسائر انخفاض القيمة. بنود الممتلكات والمعدات بالتكلفة ن قياسيتت 
 

تشتمل تكلفة الموجودات المشيدة داتيا  على باشرة ل ستحواد على الموجودات. على الميروفات المنسوبة بيورة م التكلفةتشتمل 
تشغيلية المناسبة ل ستخدات المزمب الموجودات للحالة ال إعدادتكلفة المواد والعمالة المباشرة وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى 

 باإلضافة إلى تكاليف تفكي  وإزالة بنود الموجودات المعنية وإعادة الموقب الدي تقب عليه تل  الموجودات إلى وضعه األيلي.  ، لها
 

اير رئيسية( من مختلفة، يتت احتسابها كبنود منفيلة  عن إنتاجيةعندما يكون ألجزاء أحد بنود الممتلكات أو المعدات أعمار 
 الممتلكات والمعدات.

 
القيمة مب يتت تحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن استبعاد أحد بنود الممتلكات والمعدات من خ ل مقارنة المتحي ت من االستبعاد 

خرى ضمن األرباح األفات ميروال خرى األيرادات اإليتت االعتراف بيافي المبل  في ا البند من الممتلكات والمعدات. الدفترية لهد
. عندما يتت بيب موجودات ُمعاد تقييمها، يتت تحويل المبال  دات اليلة المدرجة ضمن احتيايي إعادة التقييت إلى الموحدة أو الخسائر

 .األرباح المحتجزة
    

 ( التكاليف ال حقة    2 
 

تدفق ت المرجح أنات ضمن القيمة الدفترية لهدا البند إدا كان من أحد بنود الممتلكات أو المعد جزء منيتت االعتراف بتكلفة استبدال 
يتت االعتراف بتكاليف قياس تكلفته بيورة موثوقة.  أمكنو المجموعةاالقتيادية المستقبلية المتضمنة في دل  الجزء إلى  المنافب

 دما. عند تكبالموحد الييانة اليومية للممتلكات والمعدات ضمن بيان األرباح أو الخسائر 
 

 ( االسته       3 
 

وإدا كان ألحد العناير عمر  ةيرتكز االسته   على تكلفة األيل ناقيا  قيمته المتبقية. يتت تقييت العناير الهامة لكل أيل على حد
 هدا العنير بيورة منفيلة. لمختلف عن باقي عناير األيل المعني، يتت احتساب االسته    إنتاجي

 
على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل  أساس القسي الثابتعلى الموحد سته   ضمن بيان األرباح أو الخسائر يتت االعتراف باال

 عنير من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات. 
 

. ال يتت احتساب سبا  كان دل  مناويتت تعديلها إدا  ،تتت إعادة تقييت يرق االسته   واألعمار اإلنتاجية والقيت المتبقية في تاريخ التقرير
 ال يتت احتساب استه   لألراضي، ويتت بيانها بالتكلفة. واألعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز.تمل  حر  المملوكةراضي لألاسته   

  
 فئات الممتلكات والمعدات: لمختلففيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة 

 
 سنة 50  األردن( مباني المكاتب 
 سنوات 4 بيةمكتال التجهيزات 
 سنة 11 – 4 األثاث والمعدات 
 سنوات 6 – 4 السيارات 
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة

 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 
  تابب(السياسات المحاسبية الهامة  3

      
 العقارات االستثمارية  ( هـ

 
أو لك   ايجارية أو لزيادة قيمة رأس المال إيرادات للحيول علىإما  التي يتت االحتفاظ بهاالعقارات ب االستثماريةتتمثل العقارات 

يتت قياس إدارية. خدمات، أو ألغراض تقديت في  هااستخدام، أو ولكن ال يتت االحتفاظ بها للبيب في سياق األعمال االعتيادية ،األمرين
عند االعتراف المبدئي، ويتت قياسها الحقا  بالقيمة العادلة مب االعتراف ب ي تعدي ت تيرأ عليها ضمن  تكلفةالعقارات االستثمارية بال

 .بيان األرباح أو الخسائر الموحد
 

تت إجراؤه من قبل شركة تقييت مستقلة معتمدة ولديها مؤم ت مهنية يبتحديد القيمة العادلة على أساس التقييت الدي  المجموعةتقوت 
 الخاضعة للتقييت. تقييت عقارات في موقب وفئة مماثلة للعقارات ات بمعام ت تمت مؤخرا  لمناسبة وخبر

  
 تشتمل تكلفة العقار االستثماري المشيد. تشتمل التكلفة على الميروفات المنسوبة بيورة مباشرة ل ستحواد على العقار االستثماري

العقار االستثماري إلى الحالة التشغيلية  إييالرة وأية تكاليف أخرى منسوبة مباشرة إلى على تكلفة المواد والعمالة المباشداتيا  
 المناسبة ل ستخدات المزمب له باإلضافة إلى تكاليف االقتراض المرسملة.

  
 األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز (و
  

غرض البيب عند إنجازما، ويتت قياسها بالتكلفة أو يافي القيمة تت لف األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز من العقارات التي يتت تيويرما ب
اإلنجاز القابلة للتحقيق، أيهما أقل. يتمثل يافي القيمة القابلة ل سترداد في سعر البيب المقدر في سياق األعمال االعتيادية، ناقيا  تكلفة 

 وميروفات البيب. 
 

  الموجودات والمطلوبات المالية (ز
 
قبل تاريخ السريان الفعلي.  2014، األدوات المالية، في المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9بتيبيق المعيار  عةالمجموقامت  

 .مو تاريخ التيبيق المبدئي لهدا المعيار 2014يناير  1أن يكون  المجموعةاختارت 
 

 الموجودات المالية غير المشتقة   ( 1 
 

 االعتراف 
كافة يتت االعتراف مبدئيا  بفي حين في التاريخ الدي تنش  فيه.  والسلفيات والودائب بالقروض مبدئيا  االعتراف ب المجموعة تقوت

  بما في دل  الموجودات والميلوبات المينفة بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر( المالية األخرىوالميلوبات الموجودات 
 .ه المجموعة يرفا  في األحكات التعاقدية لألداة المعنيةالدي ُتيبح في تاريخ المتاجرةفي 
 

 ل األرباح يتت مبدئيا  قياس الموجودات المالية أو الميلوبات المالية بالقيمة العادلة زائدا ، بالنسبة للبند غير المبين بالقيمة العادلة من خ
 إيداره.أو الخسائر، تكاليف المعاملة المنسوبة بيورة مباشرة إلى حيازته أو 

 
 القيمة العادلة. بإما بالتكلفة الميف ة أو  في مجملهايتت الحقا  قياس كافة الموجودات المالية المعترف بها 

 
 التينيف 

 القيمة العادلة.بيتت في البداية تينيف األيل المالي وفقا  لقياسه بالتكلفة الميف ة أو 
 

  قاسة بالتكلفة الميف ةالموجودات المالية المُ 
 األيل المالي مؤم   للقياس بالتكلفة الميف ة فقي في حالة تحقق ك  الشريين التاليين: يكون

 

  أن يتت االحتفاظ باأليل ضمن نمودج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحييل التدفقات النقدية التعاقدية؛ و 

 األيليوالفائدة على المبل   األيليدية تمثل فقي دفعات المبل  أن ينش  عن الشروي التعاقدية لألدوات في تواريخ محددة تدفقات نق 
 . قيد السداد

 
 يتت قياس األيل المالي بالقيمة العادلة.  ،في حالة عدت تحقق مدين الشريين

 
ديت بتقييت نمودج العمل على مستوى المحفظة حيث أن دل  يمثل أفضل يريقة يمكن من خ لها إدارة األعمال وتق المجموعةتقوت 

 المعلومات إلى اإلدارة.
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 
 )تابع(سات المحاسبية الهامة السيا 3

 
 )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية (ز
 

   )تابع(الموجودات المالية غير المشتقة ( 1 
 

  تابب(التينيف 
 

لتقييت ما إدا كان يتت االحتفاظ باأليل المالي ضمن نمودج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات من أجل تحييل التدفقات النقدية 
 باعتبارما ما يلي:  المجموعةالتعاقدية، ت خد 

 

  سياسات وأمداف اإلدارة فيما يتعلق بالمحفظة وت ثير تيبيق مده السياسات؛ 

 تقييت اإلدارة ألداء المحفظة؛  كيفية 

  مدى تركيز استراتيجية اإلدارة على الحيول على إيرادات الفائدة التعاقدية؛ 

  مبيعات األيل المتوقعة؛  تعاقبمدى 

  سبب بيب أي أيل؛ و 

 عد فترة قييرة من االستحواد مل الموجودات التي يتت بيعها يتت االحتفاظ بها لفترة ممتدة بناء  على استحقاقها التعاقدي أت يتت بيعها ب
 عليها أو لفترة ممتدة قبل تاريخ استحقاقها.  

 
 األرباح أو الخسائربالقيمة العادلة من خ ل قاسة المُ الموجودات المالية 

 
وجودات إن الموجودات المالية التي يتت االحتفاظ بها بغرض المتاجرة ال يتت االحتفاظ بها ضمن نمودج عمل يهدف إلى االحتفاظ بالم

 من أجل تحييل التدفقات النقدية التعاقدية.
 

بتينيف بعض الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر ألن مدا التينيف ينهي أو يقلل  المجموعةقامت 
 دل .  بخ فبيورة ملحوظة االخت ف المحاسبي الدي قد ينش  فيما لو تت تينيفها 

 
 بالقيمة العادلة من خ ل اإليرادات الشاملة األخرى قاسةالمُ  ةالموجودات المالي

 
بيورة نهائية عند االعتراف المبدئي  وفقا  لكل أداة على حدة( تينيف االستثمارات في بعض سندات الملكية  المجموعةقد تقرر 

ة من خ ل اإليرادات الشاملة األخرى إدا كان يتت بالقيمة العادلة من خ ل اإليرادات الشاملة األخرى. ال يجوز التينيف بالقيمة العادل
 الملكية بغرض المتاجرة. ب دوات حقوقاالحتفاظ 

 
عندما يثبت  الموحد الملكية ضمن بيان األرباح أو الخسائر أدوات حقوقيتت االعتراف بتوزيعات األرباح المتعلقة باالستثمارات في 

 تمثل مده التوزيعات بيورة واضحة استرداد لجزء من تكلفة االستثمار. ما لت ،في است ت توزيعات األرباح المجموعةحق 
 

 االعتراف ب ي انخفاض في القيمة ضمنكما ال يتت  الدخلالملكية إلى بيان  أدوات حقوقال تتت إعادة تينيف األرباح والخسائر من 
 .  الموحد األرباح أو الخسائر بيان
 

دارة إل لديهابتغيير نمودج األعمال  المجموعةما لت تقت ، عقب االعتراف المبدئي بهاال تتت إعادة تينيف الموجودات المالية 
 الموجودات المالية.

 
 القروض والدمت المدينة

 
يتت يتت مبدئياُ االعتراف بهده الموجودات بالقيمة العادلة زائدا  أية تكاليف منسوبة بيورة مباشرة للمعاملة. الحقا  ل عتراف المبدئي، 

 مده الموجودات بالتكلفة الميف ة باستخدات يريقة الفائدة الفعلية.قياس 
 

 تت لف القروض والدمت المدينة بيورة رئيسية من الدمت المدينة التجارية واألخرى والودائب والدمت المدينة األخرى.
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  تابب(ات المالية الموحدة حول البيانإيضاحات 
 
 )تابع( السياسات المحاسبية الهامة 3
 
 )تابع(الموجودات والمطلوبات المالية  (ز

 
 )تابع( المشتقةالموجودات المالية غير ( 1 
 

 النقد وما يعادله
 

ثابتة دات فترات استحقاق الودائب لالدى البنو  وريدة األمن النقد في اليندوق والنقد وما يعادله  لغرض بيان التدفقات النقدية، يت لف
وتستخدت من من التغيرات في قيمها العادلة،  جومريةأيلية تمتد لث ثة أشهر أو أقل من تاريخ االستحواد، والتي تخضب لمخاير غير 

 دارة االلتزامات قييرة األجل.إل المجموعة قبل
 

 المالي. النقد وما يعادله بالتكلفة الميف ة في بيان المركز تسجيليتت 
 

 ( الموجودات المالية المشتقة2 
 

. يتت فيل األدوات دلة من خ ل األرباح أو الخسائراستثماراتها بالقيمة العابش ن تحتفظ المجموعة ب دوات مالية مشتقة للتحوي 
 ويتت احتسابها بشكل منفيل في حال الوفاء بمعايير محددة. المشتقة الضمنية من العقد األيلي

 
 حقوق الملكية( سندات 3 

 

باشرة  إليدار األسهت العادية المنسوبة مبالتكاليف اإلضافية يتت تينيف األسهت العادية للمجموعة كحقوق ملكية. يتت االعتراف 
 ياع من حقوق الملكية.تقكإ

 

 ( المطلوبات المالية غير المشتقة4 
 

 اإليرادات الشاملة األخرىبيان حددة بالقيمة العادلة من خ ل بات المُ يتت االعتراف مبدئيا  بكافة الميلوبات المالية  بما في دل  الميلو
 يرفا  في األحكات التعاقدية لألداة المعنية. المجموعة( في تاريخ المتاجرة، ومو التاريخ الدي ُتيبح فيه الموحد

 

 ( إيقاف االعتراف بالموجودات المالية والمطلوبات المالية5 
 

التعاقدية في الحيول على تدفقات نقدية من األيل المالي أو  اعتراف باأل يل المالي عندما تنتهي حقوقهبإيقاف اال المجموعةتقوت 
أو لت تقت  ،كافة مخاير وامتيازات الملكية بيورة فعلية تحويلاأليل المالي من خ ل معاملة يتت بموجبها  بالتنازل عنعندما تقوت 

. يتت المحولفة مخاير وامتيازات الملكية بيورة فعلية وال تحتفظ بسييرتها على األيل أو االحتفاظ بكا بتحويلبموجبها  مجموعةال
بتسجيلها أو االحتفاظ بها  مجموعةالمؤملة إليقاف االعتراف والتي تقوت ال المحولةاالعتراف ب ي حيص في الموجودات المالية 

إيقاف االعتراف باأليل المالي، يتت االعتراف بالفرق بين . عند الموحد كموجودات أو ميلوبات منفيلة في بيان المركز المالي
( والثمن المقبوض  بما في دل  أي أيل جديد تت حولمن األيل الم لجزءالقيمة الدفترية لأليل  أو القيمة الدفترية المخيية 
  .األرباح أو الخسائر الموحدالحيول عليه ناقيا  أي التزات جديد محتمل( ضمن بيان 

 

ولكنها تحتفظ إما بكافة الموحد الموجودات المعترف بها في بيان المركز المالي  تحويلبإبرات معام ت يتت بموجبها  موعةالمجتقوت 
مخاير وامتيازات الموجودات المالية أو بجزء منها. في حالة االحتفاظ بيورة فعلية بكافة المخاير واالمتيازات، ال يتت إيقاف 

إن تحويل الموجودات مب االحتفاظ بكافة أو بيورة فعلية بكافة المخاير واالمتيازات يتضمن  .المحولةاالعتراف بالموجودات 
 معام ت إقراض األوراق المالية وإعادة الشراء.

 

بيورة  األيل المالي ملكية كافة مخاير وامتيازاتأو تحويل من خ لها باالحتفاظ  المجموعةفيما يتعلق بالمعام ت التي ال تقوت 
اعترافها بهدا األيل إلى مدى ارتبايها بهدا األيل ويتحدد دل  من خ ل مدى مجموعة ال توايلوتحتفظ بالسييرة عليه،  ،فعلية

 .المحولتعرضها لتغيرات في قيمة األيل 
 

باأليل في بعض المعام ت بااللتزات بتقديت خدمات لأليل المالي المنقول مقابل رسوت. ويتت إيقاف االعتراف  المجموعةتحتفظ 
المنقول عندما تنيبق عليه معايير إيقاف االعتراف. ويتت االعتراف ب ي موجودات أو ميلوبات متعلقة بعقد الخدمة ويتوقف دل  على 

 ما إدا كانت رسوت الخدمة أكثر مما يكفي  أيل( أو أقل مما يكفي  التزات( ألداء الخدمات.   
 

 لمالية عندما تتت تسوية التزاماتها التعاقدية أو يتت إلغاؤما أو انتهاؤما.تقوت المجموعة بإيقاف االعتراف بالميلوبات ا
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 )تابع(مة السياسات المحاسبية الها 3
 
 )تابع( الموجودات والمطلوبات المالية (ز
 
 انخفاض القيمة  (ح
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية المسجلة بالتكلفة الميف ة   
 

ما إدا كان منا  دليل موضوعي على انخفاض قيمة أيل مالي أو مجموعة من الموجودات في تاريخ كل تقرير بتقييت  المجموعةتقوت 
الموجودات المالية النخفاض في القيمة عندما يشير الدليل  المالية المسجلة بالتكلفة الميف ة. يتعرض األيل المالي أو مجموعة

الموضوعي إلى حدث خسارة وقب بعد االعتراف المبدئي باأليل وكان لهدا الحدث ت ثير على التدفقات النقدية المستقبلية لأليل 
 .مستوى الفردي أو الجماعيسواء على ال باالعتبار األدلة على انخفاض القيمة المجموعةيمكن تقديره بيورة موثوقة. ت خد 

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

تقبلها في ل المجموعةوفقا  لشروي لت تكن  للمجموعةأو إعادة ميكلة المبل  المستحق  ،التعثر أو العجز عن السداد من قبل المقترض
الظروف العادية أو المؤشرات على تعرض أحد المقرضين أو الميدرين لإلف س أو عدت وجود سوق نشية ألحد السندات أو أي 
بيانات ملحوظة أخرى تتعلق بمجموعة موجودات مثل التغيرات السلبية في القدرة على السداد من قبل المقترضين أو الميدرين أو 

 .المجموعةالتعثر في  ها حاالتتياحب الظروف االقتيادية التي
 

 الدمت المدينة  ة القروضانخفاض قيم
 

انخفاض قيمة القروض والدمت المدينة على المستوى الفردي والمستوى الجماعي. يتت تقييت على األدلة في اعتبارما  المجموعة تضب
انخفاض محدد في القيمة. إن كافة القروض والدمت المدينة الهامة ما إدا كان منا  م للتحققكافة الدمت المدينة الهامة في حالتها الفردية 

ما إدا م للتحققأنها غير خاضعة النخفاض في القيمة بشكل محدد، يعاد تقييمها بعد دل  بيورة جماعية  ُي حظفي حالتها الفردية التي 
والدمت المدينة التي ال تكون مامة في حالتها  لقروضبا فيما يتعلقكان قد وقب أي انخفاض في القيمة دون أن يتت التعرف عليه. 

ما إدا كانت قد تعرضت النخفاض في القيمة من خ ل تجميب القروض والدمت المدينة م للتحققالفردية، فيتت تقييمها بيورة جماعية 
 مخاير مماثلة.  سماتالتي لها 

 
إدا كان منا  دليل موضوعي على تعرض مدا األيل  في تاريخ كل تقرير بتقييت كل أيل على حدة للتحقق مما المجموعةتقوت 

النخفاض في القيمة. يتت قياس خسائر انخفاض قيمة الموجودات المسجلة بالتكلفة الميف ة على أنها الفرق بين القيمة الدفترية لأليل 
 يلي لهدا األيل. المالي والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة مخيومة بمعدل الفائدة الفعلي األ

 
هدا القرض. يتت شيب تل  القروض بعد المريود ل، يتت شيبه مقابل مخيص انخفاض قيمة القرضعندما ال يمكن تحييل 

وتحديد مبل  الخسارة. إن االسترداد ال حق للمبال  التي تت شيبها سابقا  و أو أي حدث  للتحييل استكمال كافة اإلجراءات ال زمة
 . الموحد قيمة مخيص انخفاض قيمة القروض في بيان األرباح أو الخسائر يتت تخفيضفي خسائر انخفاض القيمة  نقصيترتب عليه 

 
ب مخيص مقابل القروض ويتت بيانها ضمن حسا الموحد، يتت االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن بيان األرباح أو الخسائر

أدى حدث الحق إلى إدا ت الخاضعة النخفاض في القيمة من خ ل عكس الخيت. يستمر االعتراف بالفائدة على الموجوداوالسلفيات. 
  .الموحد في خسائر انخفاض القيمة من خ ل بيان األرباح أو الخسائر تقليص، يتت عكس الانخفاض القيمة تقليص خسائر

 
 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

 

ما إدا كان م للتحقق  بخ ف العقارات االستثمارية( الماليةغير  لموجوداتها لدفتريةامراجعة القيت بتاريخ كل تقرير ب المجموعةتقوت 
 المؤشر، يتت تقدير قيمة األيل القابلة ل سترداد.  دل القيمة. في حالة وجود مثل في نخفاض تعرضها المنا  أي مؤشر على 

 
وجودات تنتج تدفقات نقدية داخلة من االستخدات المستمر اختبار انخفاض القيمة، يتت تجميب الموجودات في أيغر مجموعة م لغرض

 األخرى.  عن التدفقات النقدية الداخلة للموجودات األخرى أو الوحدات المنتجة للنقد إلى أبعد الحدودتكون مستقلة و
 

. أيهما أكبر، ادلة ناقيا  تكاليف البيبالع تهستخدات أو قيماالمن  تهتتمثل القيمة القابلة ل سترداد أليل ما أو الوحدة المنتجة للنقد بقيم
 ما قبل الضريبة قيمتها الحالية باستخدات معدل خيت مخيومة إلى التدفقات النقدية المستقبلية المقدرةترتكز القيمة من االستخدات على 
  . ة المنتجة للنقدوالمخاير المتعلقة بدل  األيل أو الوحد لقيمة المال في دل  الوقتيعكس التقييمات السوقية الحالية 

 
  يتت االعتراف بخسائر انخفاض القيمة عندما تزيد القيمة الدفترية أليل ما أو وحدته المنتجة للنقد عن قيمته القابلة ل سترداد.
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 )تابع(قيمة انخفاض ال (ح
 

  تابب( انخفاض قيمة الموجودات غير المالية
 

. يتت تخييص خسائر انخفاض القيمة المعترف أوال لتخفيض الموحدة يتت االعتراف بخسائر انخفاض القيمة ضمن األرباح أو الخسائر
األخرى في الوحدة المنتجة حدات المنتجة للنقد ثت لتخفيض القيت الدفترية للموجودات القيمة الدفترية ألية شهرة تجارية مخيية للو

 على أساس تناسبي. للنقد
 

 ،تحديدمايتت ل كانإلى الحد الدي ال تزيد فيه القيمة الدفترية للموجودات عن القيمة الدفترية التي  فقي يتت عكس خسائر انخفاض القيمة
 االعتراف بخسائر انخفاض القيمة.لت يكن قد تت  ء، في حالاالسته   أو اإليفا بعد خيت

 

 مبادئ قياس القيمة العادلة   (ط
 

معاملة منتظمة بين  من خ لالتزات ما  لتسويةتتمثل "القيمة العادلة" في المبل  الدي يمكن قبضه مقابل بيب أيل ما، أو يتت دفعه 
في دل   للمجموعةيسي أو، في حالة عدت وجوده، أفضل سوق يكون متاحا  المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئ

 التاريخ. تعكس القيمة العادلة ل لتزات مخاير عدت الوفاء بااللتزات.
 

ه بقياس القيمة العادلة لألداة باستخدات السعر المدرج في سوق نشي لتل  األداة. يعتبر السوق أن المجموعةعندما يكون دل  متاحا ، تقوت 
نشي في حال كانت األسعار المدرجة متاحة بسهولة وبيورة منتظمة وتمثل المعام ت السوقية الفعلية التي تحدث بيورة منتظمة 

 وفقا  لشروي السوق االعتيادية.  
 

اليلة  أساليب التقييت بحيث تستفيد من المدخ ت الملحوظة دات المجموعةعندما ال يكون منا  سعر مدرج في سوق نشي، تستخدت 
ب قيى قدر ممكن وتحد من استخدات المدخ ت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييت الدي تت اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها 

 باالعتبار األيراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
 

أي القيمة العادلة للمبل  المدفوع أو  -العتراف المبدئييكون سعر المعاملة عادة  مو أفضل دليل على القيمة العادلة ألداة مالية عند ا
أن القيمة العادلة عند االعتراف المبدئي تختلف عن سعر المعاملة، ال يتت االستدالل على القيمة  المجموعةالمقبوض. عندما تقرر 

أساليب تقييت تستخدت فقي بيانات من  العادلة بواسية األسعار المدرجة في سوق نشي لموجودات أو ميلوبات مماثلة أو االستناد إلى
ة عند السوق الملحوظة، وفي مده الحالة يتت مبدئيا  قياس األدوات المالية بالقيمة العادلة، ويتت تعديلها لمراعاة الفرق بين القيمة العادل

على أساس تناسبي على مدى موحدة ال األرباح أو الخسائراالعتراف المبدئي وسعر المعاملة. الحقا ، يتت االعتراف بالفرق ضمن بيان 
 عمر األداة وليس أكثر من دل  عندما يكون التقييت مدعوما  بيورة كبيرة ببيانات السوق الملحوظة أو يتت إنهاء المعاملة.

 

بقياس الموجودات  المجموعةفي حال كان ألحد الموجودات أو الميلوبات المقاسة بالقيمة العادلة سعر عرض وسعر يلب، تقوت 
 المراكز يويلة األجل بسعر العرض في حين يتت قياس الميلوبات والمراكز قييرة األجل بسعر اليلب.و
 

بإدارتها على  المجموعةإن محافظ الموجودات المالية والميلوبات المالية المعرضة لمخاير السوق ومخاير االئتمان، التي تقوت 
ان، يتت قياسها على أساس المبل  الدي سوف يتت قبضه لبيب يافي مركز أساس يافي التعرض إما لمخاير السوق أو مخاير االئتم
قيير األجل( للتعرض لمخاير محددة. ويتت تخييص تل  التسويات مالي يويل األجل  أو المبل  المدفوع لتحويل يافي مركز 

في االعتبار المخاير التي تنيوي على مستوى المحافظ إلى الموجودات والميلوبات بيورة فردية على أساس التسويات التي ت خد 
 عليها كل أداة في المحفظة. 

 

باالعتراف بعمليات التحويل بين مستويات النظات المتدرج للقيمة العادلة كما في نهاية فترة التقرير التي حدث خ لها  المجموعةتقوت 
 التغيير.  

 

 المعامالت بالعمالت األجنبية (ي
 

األجنبية إلى الدرمت اإلماراتي وفقا  ألسعار اليرف السائدة في تاريخ المعاملة. كما يتت تحويل يتت تحويل المعام ت بالعم ت 
بيان المركز المالي الموجودات والميلوبات المالية بالعم ت األجنبية إلى الدرمت اإلماراتي وفقا  ألسعار اليرف السائدة في تاريخ 

المالية بالعم ت األجنبية، التي يتت بيانها بالتكلفة التاريخية، إلى الدرمت اإلماراتي يتت تحويل الموجودات والميلوبات غير . الموحد
يتت االعتراف بفروق يرف العم ت األجنبية الناتجة عن التحويل ضمن بيان  تاريخ المعاملة.في وفقا  ألسعار اليرف السائدة 

كة التابعة األجنبية وحقوق ملكية الشركات الزميلة وفقا  ألسعار األرباح أو الخسائر الموحد. يتت تحويل موجودات وميلوبات الشر
 اليرف السائدة في تاريخ التقرير.

 

أسعار متوسي يتت تحويل البيانات الموحدة لألرباح أو الخسائر الخاية بالشركة التابعة األجنبية ونتائج الشركات الزميلة وفقا  ل
 ن إعادة التحويل بيورة مباشرة ضمن بيان اإليرادات الشاملة األخرى الموحد.للسنة. يتت بيان فروق اليرف الناتجة عاليرف 
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 المخصصات  (ك
 

يمكن تقديره  ضمني، نتيجة لحدث سابق، التزات حالي سواء كان قانوني أو المجموعةما يكون لدى يتت االعتراف بمخيص ما عند 
االقتيادية لتسوية االلتزات. يتت تحديد المخييات من  للمنافبأن يلزت إجراء تدفقات خارجة  المرجحبيورة موثوقة ويكون من 

قيمة المال في ت معدل خيت قبل الضريبة يعكس تقييمات السوق الحالية لخ ل تخفيض التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدا
 والمخاير المتعلقة بهدا االلتزات. ويتت االعتراف بعكس الخيت كتكلفة التمويل. دل  الوقت

 

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين (ل
  

 خية التعويضات المحددة 
 

ى أساس تقدير قيمة التعويضات المستقبلية التي يستحقها الموظفين مقابل خدمتهت تعويضات نهاية الخدمة للموظفين عل المجموعةتقدت  
 الوحدة اإلضافية المقدرة.حتى التقاعد. يتت إجراء مدا االحتساب وفقا  ليريقة 

  

 خية المساممات المحددة 
 

نون المعاشات والضمان االجتماعي. إنها خية في برنامج المعاشات لموايني دولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا  لقاالمجموعة تسامت  
ضمن بيان األرباح أو الخسائر في الفترة دات اليلة. وفقا  لهدا البرنامج، لدى المجموعة المساممات المحددة، ويتت تحميل مساممة 

 ويضات المستقبلية.التزات قانوني وضمني بسداد المساممة المالية عند استحقاقها، وال توجد التزامات بسداد التعالمجموعة 

 

 ربحية السهم (م
  

ألسهمها العادية. يتت احتساب ربحية السهت األساسية بتقسيت األرباح أو  والمخففةبعرض بيانات ربحية األسهت األساسية  المجموعةتقوت  
ل السنة. بينما يتت تحديد المتوسي المرجح لعدد األسهت العادية القائمة خ  علىالعاديين  المجموعةالخسائر المنسوبة إلى مساممي 

سهت العادية القائمة المتوسي المرجح لعدد األوالخسائر المنسوبة إلى المساممين العاديين  بتعديل األرباح أو المخفضةربحية السهت 
 األسهت العادية المحتملة.  كافة تخفيض لبيان ت ثير

 
 التقارير حول القطاعات  (ن
 

إيرادات وتتكبد  المجموعة حققالتي تزاول أنشية تجارية والدي يمكن من خ له أن ت المجموعةير يتمثل القياع التشغيلي ب حد عنا 
 نتائجال كافة تتت مراجعة. للمجموعةالمكونات األخرى اإليرادات والميروفات المتعلقة بالمعام ت مب  بما في دل ميروفات، 

التخاد القرارات الخاية بالموارد المخيية لكل قياع  للمجموعة الرئيس التنفيديبيورة منتظمة من قبل  للقياعات التشغيلية
 بش نه.  محددة معلومات مالية تتوفروتقييت أدائه، والدي 

 
إلى الرئيس التنفيدي على البنود المنسوبة بيورة مباشرة إلى القياع وتل  البنود التي  بش نهاتقديت تقارير تشتمل نتائج القياع التي يتت  

مقر  في المقات األول  المجموعةموجودات  منالبنود غير المخيية بيورة رئيسية  تت لفعلى أساس معقول.  يمكن تخيييها
  . ، وموجودات وميلوبات ضريبة الدخلميروفات المركز الرئيسي( والمجموعة

 

 المقاصة  (س
  
فقي عندما يكون دل  و، الموحد لماليتتت مقاية الموجودات والميلوبات المالية ويتت عرض يافي المبل  في بيان المركز ا 

حق قانوني في مقاية المبال  المعترف بها ويكون لديها الرغبة إما في تسويتها على أساس يافي المبل  أو تحييل  للمجموعة
 الموجودات وتسوية الميلوبات بيورة متزامنة.  

 
أو ك رباح دل ،  عايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمعندما تجيز  يتت عرض اإليرادات والميروفات على أساس يافي المبل  

 .للمجموعةوخسائر ناتجة عن مجموعة معام ت مماثلة كما مو الحال في النشاي التجاري 
 
  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (ع

  
حق ألعضاء مجلس اإلدارة لنظات األساسي للمجموعة، يوفقا  لو 2015لسنة  2من القانون االتحادي رقت  169قت ربموجب المادة  

 من يافي أرباح السنة بعد خيت االسته   واالحتياييات. ٪10تجاوز يال بما الحيول على تعويضات 
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  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 
  تابب(السياسات المحاسبية الهامة  3
 
   التفسيرات الجديدة التي لم يتم تطبيقها بعدالمعايير و (ف
 

يناير  1فترات السنوية التي تبدأ بعد التي تنيبق على المجموعة وتسري للمنا  عدد من المعايير الجديدة والتعدي ت على المعايير 
الجديدة أو المعدلة التالية عند إعداد مده البيانات ويجوز تيبيقها قبل دل  التاريخ؛ إال أن المجموعة لت تقت بتيبيق المعايير  2016

 المالية الموحدة:
 

 تاريخ التفعيل الوصف المعيار المحاسبي
   

 (2017يناير  1 اعتبارا  من  مبادرة اإلفياح   7تعدي ت على المعيار المحاسبي الدولي رقت 
 (2018يناير  1 اعتبارا  من  (2014 ات المالية األدو الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  9المعيار 

 (2018يناير  1 اعتبارا  من  اإليرادات من العقود مب العم ء المالية التقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  15معيار ال
 (2019يناير  1 اعتبارا  من  عقود االيجار الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرمن ال 16المعيار 

 
 "مبادرة اإلفصاح" 7تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

تتيلب التعدي ت إفياحات تمكن مستخدمي البيانات المالية من تقييت التغيرات في االلتزامات المترتبة على األنشية التمويلية، بما في 
 دل  كل من التغيرات الناتجة عن التدفق النقدي والتغيرات غير النقدية. 

 
 ألدوات المالية""ا المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  9المعيار رقم 

 

(، والدي يوضح التوجيهات المتعلقة بتينيف 2009  الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرمن ال 9قامت الشركة بتيبيق المعيار 
 وقياس الموجودات المالية.

 
، محل التوجيهات الحالية الواردة في المعيار 2014، الميدر في يوليو ية إلعداد التقارير الماليةالمعايير الدولمن  9يحل المعيار رقت 

توجيهات  الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  9األدوات المالية: االعتراف والقياس. يتضمن المعيار  39المحاسبي الدولي رقت 
بما في دل  النمودج الجديد لخسائر االئتمان المتوقعة المستخدت في احتساب انخفاض قيمة المالية،  األدواتمعدلة حول تينيف وقياس 

الموجودات المالية والمتيلبات الجديدة العامة لمحاسبة التحوي. كما يتضمن مدا المعيار التوجيهات المتعلقة باالعتراف وإيقاف 
 .   39دولي رقت االعتراف باألدوات المالية الواردة في المعيار المحاسبي ال

 
 "اإليرادات من العقود مع العمالء"  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةمن  15المعيار رقم 

 

إيار شامل لتحديد كيفية وحجت وتوقيت االعتراف باإليرادات. يحل  الماليةالتقارير  الدولية إلعداد معاييرالمن  15يضب المعيار رقت 
محل التوجيهات الحالية المتعلقة باالعتراف باإليرادات بما في دل  المعيار  الماليةالتقارير  الدولية إلعداد اييرمعالمن  15المعيار رقت 

اليادر عن لجنة  13والتفسير رقت  "عقود اإلنشاءات" 11والمعيار المحاسبي الدولي رقت  "اإليرادات" 18المحاسبي الدولي رقت 
  ."برامج والء العم ء" الماليةلتقارير ا الدولية إلعداد معاييرالتفسيرات 

 
 من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية: عقود اإليجار  16المعيار رقم 

 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية للمست جرين نمودج واحد الحتساب عقود اإليجار في الميزانية العمومية.  16يقدت المعيار 
االعتراف باأليل المتعلق بحق االستخدات الدي يمثل حقه في استخدات األيل دو اليلة باإلضافة إلى التزات اإليجار يقوت المست جر ب

التزامه بسداد دفعات اإليجار. توجد إعفاءات اختيارية لعقود اإليجار قييرة األجل وعقود اإليجار للموجودات دات القيمة  الدي يمثل
أي يستمر المؤجرون في تينيف عقود اإليجار إلى  –المنخفضة. تبقى يريقة االحتساب المتبعة من المؤجر مشابهه للمعيار الحالي 

 ار تشغيلي. عقود إيجار تمويلي وعقود إيج
 

من المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية محل التوجيهات الحالية المتعلقة بعقود اإليجار بما فيها المعيار المحاسبي  16يحل المعيار 
د ما إدا كان "تحدي لتقارير الماليةا إلعداد تفسيرات المعايير الدوليةاليادر عن لجنة  4"عقود اإليجار" والتفسير رقت  17الدولي رقت 

 27الحوافز" والتفسير رقـت  –اليادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "عقود اإليجار التشغيلي  15االتفاق يشمل إيجار" والتفسير رقت 
 اليادر عن لجنة التفسيرات الدائمة "تقييت جومر المعام ت التي تنيوي على الشكل القانوني لعقد اإليجار". 

 
  على بياناتها المالية نتيجة لتيبيق المعايير أع ه. تقييت الت ثير المحتملبحاليا   المجموعة تقوت
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  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
  

 إدارة المخاطر  4
   
 المجموعةمخاير الت مين والمخاير المالية. ال تقوت ك   من ر الت مين أو بإيدار عقود يتت بموجبها تحويل مخاي المجموعةتقوت  

ير وكيفية إدارتها من قبل حول مده المخا ملخيا  بإيدار عقود يتت بموجبها تحويل المخاير المالية فقي. يتضمن مدا القست 
 :المجموعة

 
 اإلطار العام للحوكمة   (1

 
من التعرض ألحداث  المجموعةمو حماية مساممي  للمجموعةدارة المخاير واإلدارة المالية إن الهدف األساسي من اإليار العات إل 

 أمداف األداء المالي الموضوعة. تدر  اإلدارة األممية البالغة لتيبيق أنظمة فعالة إلدارة المخاير.  تحول دون تحقيق
 

 اإلطار العام إلدارة المخاطر  (2
 

قد قات مجلس اإلدارة ل. المجموعةة عامة عن وضب ومتابعة اإليار العات إلدارة المخاير لدى يكون مجلس اإلدارة مسؤوال  بيور 
إلدارة المخاير. تقوت مده اللجنة بتقديت تقارير  المجموعةبتشكيل لجنة إدارة المخاير والتي تكون مسؤولة عن إعداد ومتابعة سياسات 

 دورية إلى مجلس اإلدارة حول أنشيتها. 
 

ووضب الحدود المقبولة للمخاير ونقاي  المجموعةإلدارة المخاير لتحديد وتحليل المخاير التي تواجهها  المجموعةياسات يتت وضب س 
التحكت فيها ولرقابة المخاير وااللتزات بالحدود الموضوعة. تتت بيورة منتظمة مراجعة سياسات ونظت إدارة المخاير لتعكس 

 . وعةالمجمالتغيرات في ظروف السوق وأنشية 
 

المتعلقة بإدارة المخاير،  المجموعةمراقبة االلتزات بسياسات وإجراءات ية قيات اإلدارة ببمتابعة كيف المجموعةتقوت لجنة التدقيق لدى  
تتت مساعدة لجنة التدقيق . المجموعةكما تقوت بمراجعة مدى كفاية اإليار العات إلدارة المخاير فيما يتعلق بالمخاير التي تواجهها 

. يقوت قست التدقيق الداخلي بإجراء مراجعة منتظمة وخاية الرقابيمن قبل قست التدقيق الداخلي ألداء مدا الدور  المجموعةلدى 
 إلجراءات وضوابي إدارة المخاير ويتت تقديت تقارير حول نتائج مده المراجعة إلى لجنة التدقيق.

 
 اإلطار العام إلدارة رأس المال   (3

 

لها أي وحدة من وحدات أعمال  تتعرض إيار عات إلدارة المخاير الداخلية يتت من خ له تحديد المخاير التي المجموعةلدى  
 .بيورة عامة باإلضافة إلى تحديد مدى ت ثير تل  المخاير على رأس المال االقتيادي المجموعةأو التي تتعرض لها  المجموعة

 
 اإلطار العام التنظيمي  (4
 

 قياتودل  لضمان  ،نظيمية بيورة أساسية بحماية حقوق حاملي وثائق الت مين والمساممين ومراقبتها عن كثبتهتت الجهات الت 
بمركز مالي  المجموعةاألمور بشكل مرضي ليالحهت. في الوقت داته، تهتت الجهات التنظيمية أيضا  بضمان احتفاظ  بإدارة المجموعة

 متوقعة الناتجة عن األزمات االقتيادية أو الكوارث اليبيعية. مناسب يمكنها من الوفاء بااللتزامات غير ال
 

التنظيمية داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة. ال تتيلب مده اللوائح اعتماد األنشية  المتيلباتإلى  المجموعةتخضب عمليات  
سداد والعجز عن السداد من جانب شركات ومراقبتها فقي ولكنها تفرض أيضا  بعض األحكات الملزمة للحد من مخاير التخلف عن ال

 الت مين ودل  للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند حدوثها.
 
  الموجوداتالمطلوبات وإدارة  (5
 

 تنش  المخاير المالية من أوضاع المخاير المكشوفة في أسعار الفائدة والعم ت ومنتجات حقوق الملكية وجميعها تكون معرضة 
نظرا  ليبيعة استثماراتها والتزاماتها، بمخاير  المجموعةتتمثل المخاير الرئيسية التي تواجهها خاية والعامة. لتغيرات السوق ال

تت  ديالموجودات الالميلوبات وإدارة إيار بإدارة مده األوضاع ضمن  المجموعةأسعار الفائدة ومخاير أسعار حقوق الملكية. تقوت 
 وفقا  لعقود الت مين واالستثمار.   ميلوباتهاتزيد عن بحيث من االستثمارات يويلة األجل  من قبل اإلدارة لتحقيق إيرادات وضعه

 

الموجودات مب إدارة المخاير المالية المرتبية بالموجودات والميلوبات المالية األخرى للميلوبات و المجموعةيتت دمج إدارة  
 الستثمار. ابيورة مباشرة بميلوبات الت مين وغير المرتبية  للمجموعة

 

الموجودات جزءا  ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاير الت مين لضمان توفر التدفقات النقدية للميلوبات و المجموعةكما تشكل إدارة  
 الت مين.   المرتبة علىالكافية في كل فترة للوفاء بااللتزامات 
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  تابب(الموجودات المطلوبات وإدارة  (5
 

 مخاطر التأمين  أ( 
 

معرضة لمخاير الشكو  التي تحيي بتوقيت وتكرار  المجموعةمخاير الت مين بموجب عقود الت مين المكتتبة. إن  المجموعةتقبل  
  :الت ميناألنواع التالية من عقود  باكتتاب المجموعةيالبات بموجب مده العقود. تقوت وحجت الم

 
 عقود التأمين على الحياة   عقود التأمينات العامة

 الت مين ضد المسؤولية 

 الممتلكاتعلى ت مين ال 

 السيارات على ت مين ال 

 ضد الحريقت مين ال 

  الت مين اليحي 

 الت مين البحري 

 دسيالت مين الهن 

  الت مين الجماعي على الحياة 

 الت مين الفردي على الحياة  
 

 
بموجب عقود الت مين في اخت ف الميالبات الفعلية ودفعات االمتيازات أو توقيتها  المجموعةتتمثل المخاير الرئيسية التي تواجهها  

متيازات الفعلية المدفوعة والتيور ال حق واال وحجمهاالميالبات حدوث عن التوقعات الخاية بها. ويت ثر دل  بمدى تكرار 
 إلى ضمان توفر احتياييات كافية لتغيية مده االلتزامات.المجموعة للميالبات يويلة األجل. وعليه، تهدف 

 
يتت الحد من التعرض للمخاير أع ه من خ ل عملية التنويب على مستوى محفظة كبيرة من عقود الت مين. كما تتت معالجة تغيير  
 المجموعة. تقوت مخاير من خ ل االختيار الدقيق والتنفيد لتوجيهات استراتيجية الت مين باإلضافة إلى استخدات ترتيبات إعادة الت مينال

عقود الت مين قييرة األجل فيما يتعلق بالمخاير المرتبية بت مين الممتلكات والسيارات والت مين البحري والت مين ضد  بإيدارفقي 
 .الحوادث

  
مما استراتيجية الت مين واستراتيجية إعادة الت مين كما مو مبين  المجموعةإن العنيرين الرئيسيين إليار إدارة مخاير الت مين لدى  

 أدناه. 
 

 استراتيجية الت مين  
 

يؤدي اير المماثلة. عدد كبير من المخ مو تكوين محافظ متوازنة مرتكزة على المجموعةإن الهدف من استراتيجية الت مين التي تتبعها 
 مدا األمر إلى تقليل تقلبات نتائج مده المحافظ. 

 
بوضب استراتيجية ت مين تحدد فئات األعمال التي يتت الت مين عليها والدول التي يتت فيها الت مين على األعمال  المجموعةتقوت 

موظفي الت مين في وحدات  علىمده االستراتيجية  تتعمييتت  مستعدة لتقديت خدمات الت مين. المجموعةوالقياعات التي تكون فيها 
الت مين التي تقوت بوضب الحدود التي تتت بموجبها أعمال الت مين وفقا  لحجت وفئة األعمال والدولة  ميئاتاألعمال المختلفة من خ ل 

. تبرت كافة عقود الت مينات العامة، التي تتت فيها األعمال وقياع األعمال ودل  بهدف ضمان انتقاء المخاير المناسبة ضمن المحفظة
 باستثناء الت مين البحري، لمدة سنة ويحق لشركات الت مين رفض التجديد أو تغيير شروي وبنود العقد عند التجديد. 

 
قيتها لفعلية أو توبموجب عقود الت مين في اخت ف دفعات الميالبات والتعويضات ا المجموعةتمثل المخاير الرئيسية التي تواجهها ت

والتعويضات الفعلية المدفوعة والتيور ال حق للميالبات يويلة األجل. يت ثر دل  بتكرار حدوث الميالبات وحجمها عن التوقعات. 
 مو ضمان توفر احتياييات كافية لتغيية مده االلتزامات.  المجموعةولدل ، فإن مدف 

 
يمكن أيضا  التغلب على مشكلة تغير المخاير ب محفظة عقود الت مين. يتت الحد من التعرض للمخاير المدكورة أع ه من خ ل تنوي

  من خ ل االختيار بعناية والتنفيد الدقيق الستراتيجية الت مين باإلضافة إلى استخدات ترتيبات إعادة الت مين.  
 



 29 

 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة 
 

  تابب(المالية الموحدة  حول البياناتإيضاحات 
 
 )تابع( إدارة المخاطر  4

 

 )تابع( الموجوداتالمطلوبات وإدارة  (5
 

 )تابع(مخاطر التأمين  أ( 
 

 وتكرار حدوثها الميالبات مبال 

 

فئة  المقبولة كما قامت بنفس الشيء داخل كلمخاير الت مين  يبيعة تنويب بغرض الخاية بها ستراتيجية الت مينا المجموعةوضعت 
 وتكرار حدوثها النتيجة المتوقعة. يمكن أن تت ثر مبال  الميالبات للحد من التقلبات فيإليجاد تنوع كبير من المخاير  من الفئات

 اليحي والت مين والت مين اإلياباتب عمال الت مين على الممتلكات والسيارات والت مين ضد  المجموعةتقوت  عوامل.الالعديد من ب
أعمال الت مين مده عقود ت مين قييرة األجل حيث تتت دراسة الميالبات وتسويتها خ ل سنة واحدة من وقوع الحدث  البحري. تعتبر
 المؤمن ضده.

 
 ممتلكاتال
 

مجموعات إلى أربب الت مين على الممتلكات تغيي مجموعة متنوعة من المخاير، وبالتالي تنقست عقود الت مين على الممتلكات إن فئة 
 . والسرقة الناتجة عن العوامل الجوية واألضرار األعمالوتوقف  ، ومى الحريقرالمخايمن 
 

تكلفة إعادة بناء  إن .عليها المؤمن محتوياتالو لممتلكاتلإلى قيمة االستبدال التجارية  استنادا  عقود الت مين  مده األنواع من يتت إبرات
 مي العوامل األعمال التي تعرضت للتوقف عادة تشغيلالمستغرق إل محتويات والوقتمقابل الاستبدال أو التعويض الممتلكات و

العوايف مده العقود من  منخسائر كبيرة لوقوع أكبر احتمال ينش   هده السياسات.ل وفقا  رئيسية التي تؤثر في مستوى الميالبات ال
 .الجويةظروف الب أو الحوادث األخرى المتعلقة والفيضانات

 
 السيارات

 
واإليابات التي يتعرض لها  بالسياراتعن الضرر الدي يلحق حاملي وثائق الت مين تعويض إلى  ت مين على السياراتعقود التهدف 

 سياراتهت.ب التي تلحق سرقةال أو حاالت الحريقالحوادث و رى نتيجةأيراف أخ
 
 خاير.ختيار المالمناسبة معايير  لوضبالت مين  المتعلقة ب عمال توجيهاتالحدود وال تيبيقيتت 
 
 انؤثري ان اللدانالرئيسي مما العام ن تكاليف استبدال السياراتبحاالت الوفيات واإليابات و فيما يتعلقمستوى األحكات القضائية  إن

 .في مستوى الميالبات

 
 الت مين البحري

 
على فقدان أو تلف وسيلة النقل تهدف عقود الت مين البحري إلى تعويض حاملي عقود الت مين عن األضرار وااللتزامات التي تترتب 

 البحري والحوادث البحرية التي يترتب عليها خسارة كلية أو جزئية للشحنات.
 

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

 
ة الت مين الخاية بفئة الت مين البحري إلى ضمان التنويب الجيد لوثائق الت مين فيما يتعلق بالسفن ويرق الشحن التي تهدف استراتيجي
 تخضب للت مين.
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  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 
  )تابع( إدارة المخاطر 4

 

 )تابع( الموجوداتالمطلوبات وإدارة  (5
 

 )تابع(مخاطر التأمين  أ( 
 

  تابب( مبال  الميالبات وتكرار حدوثها

 
 الحوادثالت مين ضد 

 
، مثل تعويض العمال والحوادث الشخيية وااللتزات العات تجاه يرف أخر وفقدان األموال، فإن الحوادثفيما يتعلق بفئة الت مين ضد 

 ر أو الضرر واألحكات القضائية المحتملة تمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر في مستوى الميالبات.مستوى الخسائ
 

الت مين والتعامل الفعال مب  إلعادة مناسبةبإدارة مده المخاير من خ ل استراتيجية الت مين الخاية بها وترتيبات  المجموعةتقوت 
يتت وضب حدود الت مين يبيعة وقيمة المخاير.  حسبالتنوع الجيد لمخاير الت مين الميالبات. تسعى استراتيجية الت مين إلى ضمان 

 .لضمان اختيار المخاير المناسبة
 

 لمخاير تيور األحداث بيورةتعرضها  الحد منالميالبات والسعي إلى إجراء تسوية مبكرة لها من أجل  بإدارة المجموعة تبادر
 غير متوقعة.

 
 . أعمال الت مينمقابل الميالبات الخاية بكافة فئات قدرتها المالية دة ت مين كافية لحماية ترتيبات إعا المجموعةلدى 
 

بغرض الحد من الخسائر إلى  الت مين أعمالتناسبي لكافة فئات على أساس غير كافية على تغيية إعادة ت مين  المجموعةحيلت 
 . ا  تراه اإلدارة مناسب الدي مبل ال
 

 الت مين اليحي
 

والتي يتت بموجبها تحميل أقساي الت مين لتعكس الحالة اليحية للمتقدت  المجموعةاالنتقاء اليبي جزءا  من إجراءات الت مين لدى يمثل 
اليبي عن عائلته. ترتكز األسعار على االفتراضات مثل افتراضات الوفاة والحياة والتي تستند على الخبرة  والتاريخبيلب الت مين 

الحالية. يتت تقييت العقود التي تنيوي على مخاير محددة وضمانات لتحديد إمكانية تحقيق أرباح وفقا  لإلجراءات السابقة والتوجهات 
 الموضوعة مسبقا  قبل اعتمادما. 

 
 يتت إجراء تحليلالخاية بالتسعير التزال مناسبة. تتت مراجعة المنتجات من قبل وحدات األعمال بيورة سنوية للت كد أن االفتراضات 

يؤكد مدا التحليل مدى . لتغيرات اإليرادات والميلوبات لمعرفة ما مو ميدر توقب أي تغير مادي في النتائج الفعلية عما كان متوقب
 مة االفتراضات المستخدمة في الت مين والتسعير.    ءم 
 

 تركز المخاير
 

 .ودول الشرق األوسي ةفي دولة اإلمارات العربية المتحد تقوت المجموعة بمزاولة أنشية الت مين
 
 استراتيجية إعادة التأمين  
 

بإعادة الت مين على جزء من مخاير الت مين التي تقوت بالت مين عليها ودل  بهدف مراقبة تعرضها للخسارة وحماية  المجموعةتقوت 
 الموارد الرأسمالية. 

 

 المجموعةيضاح الخاص بإدارة المخاير المالية. يوجد لدى في اإل مو مبينإعادة الت مين المتنازل عنه مخاير االئتمان كما  تتضمن
قست إعادة الت مين والدي يكون مسؤوال  عن وضب الحد األدنى لمعايير الضمان المتعلقة ب عمال إعادة الت مين المقبولة باإلضافة إلى 

 قست بمتابعة التيورات في برنامج إعادة الت مينمتابعة شراء إعادة الت مين من قبل وحدات األعمال يبقا  لتل  المعايير. ويقوت مدا ال
  ومدى م ءمته بشكل مستمر.

 

. للمخاير المجموعةلتخفيض يافي تعرض  سبيانتوغير  تناسبيعلى أساس بشراء مجموعة من عقود إعادة التامين المجموعة تقوت 
الظروف المحددة. تخضب عملية شراء عقود  شراء عقود إعادة ت مين اختيارية في بعض الت مين لموظفيع وة على دل ، يجوز 

إعادة الت مين االختياري  ميروفاتوتتت مراقبة إجمالي  ةالمعني وحدة األعمالإعادة الت مين االختيارية إلى الموافقة المسبقة من 
 بيورة منتظمة من قبل قست إعادة الت مين. 
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  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 
  )تابع(إدارة المخاطر  4
 
 )تابع( الموجوداتومطلوبات الإدارة  (5
 

 المخاطر المالية  ب( 
 
 : الخاية بها والعمليات للمخاير األساسية التالية من جراء استخدامها لألدوات الماليةالمجموعة  تتعرض 

 

 مخاير االئتمان؛ 

 خاير السيولة؛م 

  مخاير السوق؛ 

 المخاير التشغيليةو. 
 

وسياساتها واليرق  المجموعةلكل من المخاير المدكورة أع ه وييف أغراض  المجموعةيقدت مدا اإليضاح معلومات حول تعرض  
من اإلفياحات الكمية ضمن تت إدراج المزيد . لرأس المال المجموعةالمستخدمة من قبلها لقياس وإدارة المخاير باإلضافة إلى إدارة 

 . البيانات المالية الموحدةمده 
 

 مخاطر االئتمان  (1
 

تتمثل مخاير االئتمان بالمخاير الناتجة عن تسبب أحد األيراف في أداة مالية ما في خسائر مالية لليرف األخر نتيجة عدت قدرته  
  على الوفاء بالتزاماته.

 

من أجل التعرف على مدى اليلة والتغيرات  واإلخ لة ويتت بيفة منتظمة مراجعة التعرضات تتت متابعة مدى االلتزات بهده السياس 
 في بيئة المخاير.

 

يتمثل  الشركة التي تواجهها، فإن أقيى تعرض لمخاير االئتمان المجموعةفيما يتعلق بجميب فئات الموجودات المالية التي تحتفظ بها 
 في تاريخ التقرير.  لبيانات المالية الموحدةافي  المفيح عنهاالقيمة الدفترية  في
 

 يتت إيداع إعادة الت مين لدى شركات إعادة ت مين معتمدة من قبل اإلدارة وتكون عادة شركات دولية دات سمعة جيدة.
 

ييت الوضب المالي بتق المجموعةتقوت ، لخسائر كبيرة نتيجة عدت الوفاء بالسداد من قبل شركات إعادة الت مينمن أجل الحد من تعرضها 
أو األنشية المماثلة أو السمات تركزات مخاير االئتمان الناتجة عن المنايق الجغرافية  ومراقبةلشركة إعادة الت مين المعنية 

 االقتيادية لشركات إعادة الت مين. 
 

اتيجية شراء عقود إعادة الت مين والت كد من تحديث استرو لجدارة االئتمانية لشركات إعادة الت ميناتاريخ كل تقرير بتقييت ب تقوت اإلدارة
 مخيص مناسب النخفاض القيمة إدا لزت األمر.  ريد
 

 التعرض لمخاطر االئتمان
 

القيمة الدفترية للموجودات المالية أقيى تعرض لمخاير االئتمان. فيما يلي أقيى تعرض لمخاير االئتمان كما في نهاية فترة  تمثل
 التقرير:

 
 2016 2015 
 درمت رهمد 

   الموجودات المالية
 194.318.473 160.255.398 موجودات عقود أعادة الت مين

 231.304.296 213.315.349 دمت الت مين المدينة والدمت المدينة األخرى
 98.411.277 104.671.938 المستحق من أيراف دات ع قة

 295.367.262 267.770.071 النقد واألريدة الميرفية
 ----------------- ---------------- 
 746.012.756 819.401.308 
 ========== ========= 
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 )تابع(  إدارة المخاطر 4
 

 )تابع( الموجوداتومطلوبات الإدارة  (5
 

 )تابع(المخاطر المالية  ب( 
 

 )تابع(مخاطر االئتمان  (1
 

 )تابع( التعرض لمخاطر االئتمان
 

القابلة فيما يلي تحليل ألعمار دمت الت مين المدينة والدمت المدينة األخرى  باستثناء الفائدة المستحقة والمبال  المدفوعة مقدما  والوادئب  
 ل سترداد والدمت المدينة األخرى(

 جمالي اإل 
مخصص انخفاض 

 اإلجمالي  القيمة
مخيص انخفاض  

 القيمة 
 2016 2016 2015 2015 
 درمت درمت درهم درهم 
     

 - 87.643.337 - 73.902.200 يوما   90أقل من 
 - 35.066.356 - 20.805.669 يوما   180 – 91من 
 - 19.753.680 - 20.302.19 يوما   270 – 181من 
 - 12.219.600 - 13.120.014 ما  يو 365 – 271من 

 (30.427.923  93.229.521 (27.988.284) 89.421.854 يوما   365أكثر من 
 --------------------------- --------------------------- --------------------------- --------------------------- 

 217.552.556 (27.988.284) 247.912.494  30.427.923) 
 =============== ================ =============== ================ 
 

 مخاطر السيولة   (2
 

ليعوبة في الوفاء بالتزاماتها المرتبية بميلوباتها المالية. تتت مراقبة متيلبات  المجموعةمخاير مواجهة في تتمثل مخاير السيولة  
 عند استحقاقها.  تالكافية للوفاء ب ي التزاما السيولة توفرى ضمان السيولة بيورة يومية وتحرص اإلدارة عل

 

 بيان االستحقاقات  
  
تت معاملة تاللتزامات التعاقدية غير المخيومة المتبقية. إلى ااستنادا   للمجموعةيلخص الجدول أدناه بيان استحقاقات الميلوبات المالية  

 و كان قد تت تقديت اإلشعار فورا . سدادما بموجب إشعار كما ل يتتالمبال  التي 
 

 
 القيمة الدفترية 2016ديسمبر  31

التدفقات النقدية 
 الـــــــــــتعاقدية

 أقل مــــن 
 يوم 180

 يوم  180
 إلــى سنة

 
 اإلجمالي

 درهم درهم درهم درهم درهم 
      المطلوبات

 (104.752) - (104.752) (104.752) 104.752 المستحق إلى أيراف دات ع قة
 (238.733.824) (238.733.824) - (238.733.824) 238.733.824 الميالبات قيد التسويةاحتيايي 

 (145.909.069) - (145.909.069) (145.909.069) 145.909.069 القروض الميرفية
دائنة الدمت الدمت الت مين الدائنة و

 (152.489.357) - (152.489.357) (152.489.357) 152.489.357 خرىاأل
 ----------------- ------------------- ------------------- ------------------- ------------------- 

 (537.237.002) (238.733.824) (298.503.178) (537.237.002) 537.237.002 إجمالي المطلوبات
 ========== =========== =========== =========== =========== 

 

 
 القيمة الدفترية 2015ديسمبر  31

التدفقات النقدية 
 الــــــــــتعاقدية

 أقل مــــن 
 يوت 180

 يوت  180
 إلــى سنة

 
 اإلجمالي

 درمت درمت درمت درمت درمت 
      المطلوبات

 (519.307  - (519.307  (519.307  519.307 المستحق إلى أيراف دات ع قة
 (255.322.763  (255.322.763  - (255.322.763  255.322.763 يد التسويةالميالبات قاحتيايي 

 (164.370.379  - (164.370.379  (164.370.379  164.370.379 القروض الميرفية
دائنة الدمت الدمت الت مين الدائنة و

 (166.463.528  - (166.463.528  (166.463.528  166.463.528 خرىاأل
 ----------------- ------------------- ------------------ ------------------- ------------------- 

 (586.675.977  (255.322.763  (331.353.214  (586.675.977  586.675.977 إجمالي المطلوبات
 ========== =========== =========== =========== =========== 
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 )تابع(الموجودات ومطلوبات الإدارة  (5
 

 )تابع(المخاطر المالية  ب( 
 

 مخاطر السوق (3
 

رات في أسعار السوق، سواء كانت تل  التغيرات نتيجة لعوامل لتغياقلب قيمة األدوات المالية نتيجة مخاير تفي تتمثل مخاير السوق 
 المجموعةفي السوق. تعمل  المتداولةمتعلقة باألداة المالية بعينها أو ميدر األداة أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األوراق المالية 

تمرة للتيورات في أسواق األسهت والسندات على الحد من مخاير السوق من خ ل االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خ ل المراقبة المس
سوق األسهت  في تغيراتالبمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على  بشكل فعال المجموعةالمحلية. باإلضافة إلى دل ، تقوت 

 والسندات، ويشمل دل  إجراء تحليل لألداء المالي والتشغيلي للشركات المستثمر بها.
 

 مخاطر العمالت أ( 
 

تل  المخاير مخاير تقلب قيمة األدوات المالية نظرا  للتغيرات في أسعار يرف العم ت األجنبية وتنش  في مخاير العم ت تتمثل 
 مي الدرمت اإلماراتي.  المجموعةمن األدوات المالية بالعم ت األجنبية. إن العملة الرسمية 

 

الدرمت  حيث أن سعر يرف الدوالر األمريكي ثابت أماتمحدود الدوالر األمريكي للمخاير من عملة  المجموعةتعرض إن 
ترتيبات إعادة الت مين  كافةتتت  ، حيثت األجنبية محدود إلى دل  المدىلمخاير العم  المجموعةاإلماراتي، وبالتالي فإن تعرض 

 بالدوالر األمريكي. 
 

 مخاطر أسعار الفائدةب( 
 

للتغيرات في  األداة المالية نتيجةالتدفقات النقدية المستقبلية من  األدوات المالية أو مخاير تقلب قيمةفي تتمثل مخاير أسعار الفائدة 
 . السوقلدى أسعار الفائدة 

 
على  ، تراوحت أسعار الفائدة2016ديسمبر  31في كما  لدى البنو .ودائعها ب يرتبي لمخاير أسعار الفائدة المجموعةتعرض إن 
 .سنويا ( ٪9.5إلى   ٪5.2: 2015  نويا  س ٪5إلى  ٪5.2لودائب الثابتة من ا

 
يافي  لينخفض ثابتة، كان كافة المتغيرات األخرىبقاء مدى السنة مب  نقية أساس على 100أسعار الفائدة بمقدار  انخفاض ةفي حال
فإن الزيادة  وكدل  .درمت( مليون 82.2 :2015 درمت  مليون 62.2بحوالي  2016ديسمبر  31لسنة المنتهية في ل مجموعال أرباح

 .ولكن في االتجاه العكسي السنة أرباحي إلى الت ثير بنفس الدرجة على يؤدفي أسعار الفائدة كان لنقية أساس  100بمقدار 
 

  األسهم سعارأمخاطر ج(  
 

اء التغيرات الناتجة مخاير تقلب القيمة العادلة ألداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار السوق  باستثنفي  أسعار األسهتتتمثل مخاير 
عن مخاير أسعار الفائدة أو مخاير العم ت األجنبية(، سواء كانت تل  التغيرات نتيجة لعوامل متعلقة باألداة المالية بعينها أو ميدر 

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

بالموجودات والميلوبات المالية التي قد تتقلب قيمتها نتيجة للتغيرات في أسعار  ار األسهتأسعلمخاير  المجموعةيرتبي تعرض 
 السوق. 

 
إدارة تل  المخاير من خ ل وضب ومراقبة األمداف من  أسعار األسهتفيما يتعلق بمخاير  المجموعةتتيلب السياسة المتبعة من قبل 

متنوعة وحدود ل ستثمار في كل قياع أو سوق. ال تختلف القيت العادلة االستثمارات والقيود المفروضة عليها ووضب خيي 
 للموجودات المالية عن قيمها الدفترية. 
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  )تابع(إدارة المخاطر  4
 
 )تابع(دات الموجووبات مطلوالإدارة  (5
 

 )تابع(المخاطر المالية  ب( 
 

 )تابع( مخاطر السوق (3
 

  األسهم سعارأج( مخاطر 
 

 الحساسيات
 

حسب نوع األعمال.  بالمجموعةيوضح الجدول المبين أدناه نتائج اختبار الحساسية لألرباح أو الخسائر وحقوق الملكية الخاية 
ت في عوامل مخاير األسعار الناتجة عن ت ثير التغيرات في مده العوامل على استثمارات يوضح تحليل الحساسية ت ثير التغيرا

 :المجموعة
 سعار األي ـــــــــــــف ٪10النقص بنسبة  سعار األي ـــــــــــف ٪10الزيادة بنسبة  

 األرباح أو الخسائر 
 اإليــــــــــرادات 
 األرباح أو الخسائر الشاملة األخرى

 ـــــــرادات اإليـــ
 الشاملة األخرى

 درهم درهم   درهم درهم   
      2016ديسمبر  31

 (253.815) - 253.815 - القيمة العادلة من خ ل اإليرادات الشاملة األخرى
 - (6.153.483) - 6.153.483 القيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر

     

      2015ديسمبر  31
 (253.815  - 253.815 - لة من خ ل اإليرادات الشاملة األخرىالقيمة العاد

 - (21.184.164  - 21.184.164 القيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر

 
 التشغيليةمخاطر ال (4

 

األحداث الخارجية.  مخاير الخسارة التي  قد تنتج عن تعيل النظات أو األخياء البشرية أو االحتيال أوفي تتمثل المخاير التشغيلية 
أو قد يكون  المجموعةفي حال عدت قدرة األنظمة الرقابية على أداء المهات الميلوبة، يمكن أن تسبب المخاير التشغيلية ضررا  لسمعة 

 مالية. رةخسا قد يترتب عليهالها تبعات قانونية أو تنظيمية أو 
 

 محكتخ ل وضب نظات رقابي  ولكن يمكنها إدارة تل  المخاير منغيلية، القضاء على كافة المخاير التش المجموعةال يمكن أن تتوقب 
 ومراقبة ومواجهة المخاير المحتملة.

 
دليل تفييلي للنظت واإلجراءات تتضمن كيفية الفيل الفعال بين المهات والتحكت في الدخول على األنظمة وتحديد ب المجموعةتحتفظ 

ظفين وإجراءات التقييت إلخ. تتت مراقبة مخاير األعمال مثل التغيرات في بيئة األعمال الي حيات وإجراءات التسوية وتدريب المو
 التقديرية.  الموازنةوإعداد  للمجموعةوالتغيرات التكنولوجية والتغيرات في مجال األعمال من خ ل التخييي االستراتيجي 
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 استخدام التقديرات واألحكام  5
  
التقديرات تشتمل على قياس مخييات عقود الت مين  فيالتي تنيوي على ميادر رئيسية لعدت اليقين  المجموعةإن مجاالت أعمال  

 وتحديد القيت العادلة لألدوات المالية. 
  

 مين قياس مخييات عقود الت 
 

 بيان 12تت في اإليضاح . الحتساب عقود الت مين لدى المجموعةالمزيد من التفاييل حول السياسة المحاسبية  (ب 3اإليضاح  يتضمن
 ميلوبات عقود الت مين.لاالفتراضات الرئيسية الموضوعة 

 
 تينيف عقود الت مين

 
 . المجموعةلت مين الهامة من حامل عقد الت مين إلى يتت تينيف العقود كعقود ت مين عندما يتت بموجبها تحويل مخاير ا

 
يتت تقييت مخاير الت مين التي تت تحويلها. بموجبها بوضب أحكات حول مستوى  المجموعةمنا  عدد من العقود التي تت بيعها والتي تقوت 

ملتزمة فيها بدفب  المجموعةة تكون مستوى مخاير الت مين من خ ل األخد باالعتبار إمكانية وجود سيناريومات دات يبيعة تجاري
المبال  مستحقة الدفب فيما لو لت يكن قد وقب الحدث  تتجاوزالتي  التعويضات تل في افية مامة. تتمثل مده التعويضات تعويضات إض

ميل حامل العقد القدرة على تح فقدانالتعويضات وتكاليف التقييت وال تتضمن  التزاماتالمؤمن عليه. تتضمن مده المبال  اإلضافية 
 الخدمات المستقبلية.    ميروفات

 
 مخيص الميالبات قيد التسوية سواء تت اإلب غ عنها أو لت يتت  

 
والناتجة عن الميالبات المقدمة بموجب عقود  عقودالير المبال  المستحقة إلى حاملي يتيلب من اإلدارة وضب أحكات مامة عند تقد

على افتراضات مامة حول العديد من العوامل التي تنيوي على درجات مختلفة ومامة من  لضرورةبا الت مين. ترتكز مده التقديرات
 األحكات وعدت اليقين وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما قد يترتب عليه تغيرات مستقبلية في الميلوبات المقدرة.  

 
 التي تت اإلب غ عنها في تاريخ بيان المركز المالي للميالباتالمتوقعة  هائيةالن التكلفةكل من وبيورة محددة، يجب وضب تقديرات ل

جمالي التكلفة يتت وضب تقديرات إل المتكبدة ولت يتت اإلب غ عنها في تاريخ بيان المركز المالي. للميالباتالمتوقعة  النهائية التكلفةو
التقرير، ودل  باستخدات مجموعة من األساليب القياسية لتوقب الميالبات ريخ المتوقعة للتعويضات المتكبدة ولت يتت اإلب غ عنها في تا

 اإليضاحويتت عرضها في االكتوارية استنادا  إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن مامش انحراف عكسي، 
12 . 
 

بتقدير  ميالبات الت مين عادة   ورة منفردة. يقوت خبير تسويةأحكات قضائية أو قرارات تحكيت بي تتيلبيتت تقدير الميالبات التي 
 المتكبدة وميالبات بميالبات التعويضالممتلكات. تقوت اإلدارة بيورة منتظمة بمراجعة مخيياتها المتعلقة ب المتعلقة تعويضاتال

 المتكبدة ولت يتت اإلب غ عنها.   التعويض
 

 انخفاض قيمة دمت الت مين المدينة
 

ما إدا كانت دمت م إن التحققتحييل كامل المبل .  ال يكون من المرجحدمت الت مين المدينة عندما  مندير المبل  القابل للتحييل يتت تق
تقييت الوضب االئتماني والسيولة لحاملي وثائق الت مين وشركات  المجموعةمن يتيلب  المدينة قد تعرضت النخفاض القيمةالت مين 

 فروقباليتت االعتراف الشؤون القانونية. قست والم حظات الواردة من  ترداد السابقةالت مين، ومعدالت االس الت مين وشركات إعادة
يتت االعتراف بالفروق بين المبال  المقدر  .الموحدة ضمن األرباح أو الخسائر القيت المتوقب تحييلها والقيت الدفترية كميروفات بين

التي تت . سوف يتت االعتراف ب ي فروق بين المبال  الموحدة ضمن األرباح أو الخسائر تاتحييلها والقيمة الدفترية كميروف
 في وقت التحييل. الموحدة في الفترات المستقبلية والمبال  المتوقعة ضمن األرباح أو الخسائر تحييلها فعليا  

 

 2016ديسمبر  31الت مين المدينة في  مليون درمت مقابل الديون المشكو  في تحييلها من دمت 99.27تت ريد مخيص بمبل  
 .مليون درمت( 43.30: 2015 
 

 اختبار كفاية الميلوبات
 

 تستخدت، إجراء اختبارات كفاية الميلوبات من أجل ضمان كفاية ميلوبات عقود الت مين. موحد مركز ماليبيان  كل يتت بتاريخ
وإدارة الميالبات والميروفات اإلدارية باإلضافة المقدرة ية المستقبلية لتدفقات النقدية التعاقدل الموضوعة تقديراتالأفضل  المجموعة

 ضمن مباشرة  عند تقييت كفاية الميلوبات. يتت تحميل أي عجز  دات التي تغيي مثل تل  الميلوباتإلى إيرادات االستثمار من الموجو
 .الموحدة األرباح أو الخسائر
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 )تابع( استخدام التقديرات واألحكام 5

 
 تقييت األدوات المالية

 

د العادلة لألدوات المالية غير المدرجة في سوق نشي باستخدات أساليب التقييت. عندما يتت استخدات أساليب التقييت لتحديالقيمة  تت تحديد
في حال عقود الخيارات، تراعي اإلدارة الظروف السوقية لهده الخيارات مب احتمالية القيت العادلة، يتت اختبارما قبل استخدامها. 

ممارستها. حيثما يكون مناسبا ، قامت اإلدارة بتيبيق الخيومات الرائجة للحيول على القيمة التي تعكس الظروف السوقية المرتبية 
إن تقديرات القيمة العادلة المقدمة منا ال تشير بالضرورة للقيمة التي كانت المجموعة لتحققها في معاملة حالية، بهده الخيارات. 

وبسبب عدت اليقين الكامن في التقديرات، فإنها ال تمثل المبال  النهائية التي سيتت تحقيقها، حيث أن مده المبال  تعتمد على الظروف 
 قات مادية.المستقبلية، وقد تكون الفرو

 

 تقييت العقارات االستثمارية
 

وخبرة في  لمؤم ت المهنية المناسبةبا تتمتبمستقلة  خارجية تقييت شركةبل العادلة للعقارات االستثمارية من قالقيمة  تت تحديد
تقوت شركة  عة للتقييت.الخاضالعقارات وفئة التي أبرمت مؤخرا  في السوق بش ن عقارات مماثلة تقب في نفس موقب  معام ت التقييت

 التقييت المستقلة بتحديد القيمة العادلة لمحفظة العقارات االستثمارية للمجموعة بيورة سنوية.
 

 أسلوب التقييت والمدخ ت الهامة غير الملحوظة
 

المدخ ت الهامة غير يوضح الجدول التالي أسلوب التقييت المستخدت في قياس القيمة العادلة للعقارات االستثمارية باإلضافة إلى 
 الملحوظة التي تت استخدامها.

 

 أخدت المجموعة أعلى وأفضل قيت عادلة فيما يتعلق بقياس القيمة العادلة لعقاراتها االستثمارية.
 

 
 أسلوب التقييم

 
 مدخالت هامة غير ملحوظة

العالقة بين المعطيات الرئيسية غير الملحوظة 
 وقياسات القيمة العادلة

   

   تنقص القيمة العادلة المقدرة في حال:تزيد  
 ( منهج تقييت الدخل1
( منهج التقييت من خ ل مقارنة 2

 المبيعات
 ( منهج القيمة السوقية3

 معدل الزيادة المتوقب إليجارات السوق -
معدل خيت يخضب للتعديل وفقا     -

 للمخاير
 عقارات تمل  حر -
ال يخضب لتعهدات أو حقوق والتزامات  -

 راف أخرى ألي
 ي حية قانونية ونظامية -
 حالة العقار -
 قيمة المبيعات للعقارات الخاضعة للمقارنة -

 كان معدل الزيادة المتوقب إليجارات السوق أعلى -
كانت معدالت الخيت الخاضعة للتعديل وفقا   -

 للمخاير أقل  أعلى
 كان العقار ال يندرج ضمن فئة التمل  الحر -
 يخضب ألي تعهدات وحقوق والتزاماتكان العقار  -
كان العقار يخضب ألية إشعارات  أحكات قانونية  -

 دات ت ثير سلبي
 كان العقار يشوبه أية عيوب  أضرار -
كان العقار يخضب للتقلبات في قيمة المبيعات  -

 الخاية بالعقارات المجاورة في المنيقة.
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 المالية والمطلوبات التصنيف المحاسبي للموجودات 6
 

 وفئات األدوات المالية.  الموحد البنود في بيان المركز المالي مجموعة يقدت الجدول أدناه ميابقة بين
 

 2016ديسمبر  31في 
 

 الموجودات المالية
 
 

يمة العادلة من الق
خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خالل 

 الشاملة األخرى

 
 فة ـــتكلـــال
 جمالياإل طفأة ـــــالم

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

  درهم  همدر  درهم  درهم 
     

 64.072.979 - 2.538.147 61.534.832 االستثمارات
 160.255.398 160.255.398 - - موجودات عقود إعادة الت مين

 213.315.349 213.315.349 - - دمت الت مين المدينة والدمت المدينة األخرى
 104.671.938 104.671.938 - - المستحق من أيراف دات ع قة

 268.268.460 268.268.460 - - ريدة الميرفيةالنقد واأل
 ------------------- ---------------- --------------------- -------------------- 

 61.534.832 2.538.147 746.511.145 810.584124 
 =========== ========= ============ =========== 
     

 المطلوبات المالية
 
 
 

لعادلة من القيمة ا
خالل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خالل 

 الشاملة األخرى

 
 فة ـــتكلـــال
 جمالياإل طفأة ـــــالم

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

  رهمد  درهم  درهم  درهم 
     

 104.752 104.752 - - المستحق إلى أيراف دات ع قة
 452.457.435 452.457.435 - - ميلوبات عقود الت مين
 145.909.069 145.909.069 - - القروض الميرفية

 152.489.357 152.489.357 - - دمت الت مين الدائنة والدمت الدائنة األخرى
 ----------- ------------ --------------------- ---------------------- 

 - - 750.960.613 750.960.613 
 ====== ======= ============ ============ 

 2015ديسمبر  31في 

 الموجودات المالية

القيمة العادلة من 
خ ل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خ ل 

 الشاملة األخرى

 
  فةـــتكلـــال
 جمالياإل يف ة ـــــالم

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

 درمت  درمت  درمت  درمت  
     

 214.379.787 - 2.538.147 211.481.640 االستثمارات
 194.318.473 194.318.473 - - موجودات عقود إعادة الت مين

 231.304.296 231.304.296 - - دمت الت مين المدينة والدمت المدينة األخرى
 98.411.277 98.411.277 - - المستحق من أيراف دات ع قة

 297.824.545 297.824.545 - - النقد واألريدة الميرفية
 ------------------- ---------------- -------------------- ----------------------- 

 211.481.640 2.538.147 821.858.591 1.036.238.378 
 =========== ========= =========== ============= 
     

  الميلوبات المالية
 
 

القيمة العادلة من 
خ ل األرباح أو 

 الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خ ل 

 الشاملة األخرى

 
 فة ـــتكلـــال
 جمالياإل يف ة ـــــالم

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

 درمت  درمت  درمت  درمت  
     

 519.307 519.307 - - المستحق إلى أيراف دات ع قة
 491.212.881 491.212.881 - - ميلوبات عقود الت مين
 164.370.379 164.370.379 - - القروض الميرفية

 166.463.528 166.463.528 - - دمت الت مين الدائنة والدمت الدائنة األخرى
 ----------- ------------ -------------------- -------------------- 

 - - 822.566.095 822.566.095 
 ====== ======= =========== =========== 
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 القيمة العادلة لألدوات المالية  7
 

معاملة منتظمة بين  ن خ لمالتزات ما  لتسويةفي المبل  الدي يمكن قبضه مقابل بيب أيل ما، أو يتت دفعه  تتمثل القيمة العادلة
في دل   للمجموعةالمشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدت وجوده، أفضل سوق يكون متاحا  

 التاريخ. تعكس القيمة العادلة ل لتزات مخاير عدت الوفاء بااللتزات.
 

عادلة لألداة باستخدات السعر المدرج في سوق نشي لتل  األداة. يعتبر السوق أنه بقياس القيمة ال المجموعةعندما يكون دل  متاحا ، تقوت 
بيورة تتت فيه معام ت الموجودات أو الميلوبات بيورة متكررة وبكميات كافية لتوفير معلومات حول األسعار  نشي في حال كانت

 . ستمرةم
 

أساليب التقييت بحيث تستفيد من المدخ ت الملحوظة دات اليلة  المجموعةعندما ال يكون منا  سعر مدرج في سوق نشي، تستخدت 
ب قيى قدر ممكن وتحد من استخدات المدخ ت غير الملحوظة. يتضمن أسلوب التقييت الدي تت اختياره كافة العوامل التي كان ليضعها 

 باالعتبار األيراف المشاركة في السوق عند تسعير المعاملة.
 

قيت العادلة باستخدات النظات المتدرج التالي للقيمة العادلة الدي يوضح أممية المدخ ت المستخدمة في تحديد بقياس ال المجموعةتقوت 
 القياسات. 

 
 : السعر السوقي المدرج  غير المعدل( في سوق نشي ألداة ميابقة. 1المستوى 

 

إما بيورة مباشرة  أي كاألسعار( أو بيورة التي تكون ملحوظة  1: المدخ ت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى 2المستوى 
غير مباشرة  أي مستمدة من األسعار(. تشتمل مده الفئة على األدوات التي يتت تقييمها باستخدات: أسعار السوق المدرجة في أسواق 

أو أساليب تقييت أخرى تكون نشية ألدوات مماثلة، واألسعار السوقية المدرجة ألدوات ميابقة أو مماثلة في أسواق ُتعتبر أقل نشايا ؛ 
 فيها جميب المدخ ت الهامة ملحوظة بيورة مباشرة أو غير مباشرة من معييات السوق.

 
: المدخ ت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل مده الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمها على مدخ ت ال 3المستوى 

ت غير الملحوظة ت ثير مات على تقييت األداة. تشتمل مده الفئة على األدوات التي يتت ترتكز على بيانات ملحوظة ويكون للمدخ 
تقييمها بناء  على األسعار المدرجة ألدوات مماثلة حيث تكون التعدي ت أو االفتراضات الهامة غير الملحوظة ميلوبة إلظهار 

 بين األدوات. الفروقات
 

 المطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  ودات/النظام المتدرج للقيمة العادلة للموج أ(
 

يمة يوضح الجدول التالي تحلي   لألدوات المالية التي يتت قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ التقرير حسب المستوى في النظات المتدرج للق
 .الموحد ترف بها في بيان المركز الماليالعادلة التي يتت في تينيف قياسات القيمة العادلة. تستند المبال  على القيت المع

     
     2016ديسمبر  31 كما في

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

 –ر القيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائ
 61.534.832 - - 61.534.832 الموجودات المالية

اإليرادات الشاملة لعادلة من خ ل القيمة ا
 2.538.147 2.538.147 - - الموجودات المالية –األخرى 

 ---------------- ---------- -------------- --------------- 
 61.534.832 - 2.538.147 64.072.979 
     

     الماليةغير الموجودات 
 172.934.241 172.934.241 - - العقارات االستثمارية

 ---------------- ---------- ----------------- ----------------- 
 61.534.832 - 175.472.388 237.007.220 
 ========= ====== ========== ========== 
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  الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعةشركة 
 

  تابب(دة حول البيانات المالية الموحإيضاحات 
 

 )تابع(القيمة العادلة لألدوات المالية  7
 
 )تابع(المطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة  النظام المتدرج للقيمة العادلة للموجودات/ أ(

     
     2015ديسمبر  31 كما في

 اإلجمالي 3المستوى   2المستوى   1المستوى  الموجودات المالية
 متدر درمت درمت درمت 
     

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

اإليرادات الشاملة القيمة العادلة من خ ل 
 2.538.147 2.538.147 - - الموجودات المالية –األخرى 

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

     الماليةغير الموجودات 
 172.856.118 172.856.118 - - العقارات االستثمارية

 ---------------- ---------- ---------------- ---------------- 
 211.841.640 - 175.394.265 387.235.905 
 ========= ====== ========= ========= 
 

في النظات المتدرج  3تيابق األريدة االفتتاحية مب األريدة الختامية لقياسات القيمة العادلة ضمن المستوى يوضح الجدول التالي 
 :للقيمة العادلة

 2016 2015 
 درمت درهم 
   

 210.347.285 175.394.265 يناير 1الرصيد في 
 (35.000.000  - لة من خ ل األرباح أو الخسائرشيب استثمار في أدوات مالية مشتقة بالقيمة العاد

 46.980 78.123 عقارات استثمارية إضافات إلى
 ----------------- ---------------- 

 175.394.265 175.472.388 ديسمبر 31الرصيد في 
 ========== ========= 
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 ة شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابع
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 

  تابب(القيمة العادلة لألدوات المالية  7
 

 األدوات المالية التي ال يتم قياسها بالقيمة العادلة  ب(
 

ظات المتدرج للقيمة يوضح الجدول التالي القيت العادلة لألدوات المالية التي ال يتت قياسها بالقيمة العادلة ويحللها حسب المستوى في الن
 تينيف قياسات القيمة العادلة.  من خ لهيتت  الديالعادلة 

 
     2016ديسمبر  31في 

 جمالياإل 3المستوى  2المستوى  1المستوى  الموجودات المالية
  درهم  درهم  درهم  درهم 
     

 160.255.398 160.255.398 - - موجودات عقود إعادة الت مين
 213.315.349 213.315.349 - - المدينة والدمت المدينة األخرى دمت الت مين

 104.671.938 104.671.938 - - المستحق من أيراف دات ع قة
 268.268.460 - 268.268.460 - النقد واألريدة الميرفية

 ----------- ----------------- ----------------- ----------------- 
 - 268.268.460 478.242.685 746.511.145 
 ====== ========== ========== ========== 
     

     المطلوبات المالية
     

 104.752 104.752 - - المستحق إلى أيراف دات ع قة
 452.457.435 452.457.435 - - ميلوبات عقود الت مين
 145.909.069 145.909.069 - - القروض الميرفية

 152.489.357 152.489.357 - - دائنة والدمت الدائنة األخرىدمت الت مين ال
 ----------- ----------- ----------------- ----------------- 
 - - 750.960.613 750.960.613 
 ====== ====== ========== ========== 
 
     2015ديسمبر  31في 

 جمالياإل 3 المستوى 2المستوى  1المستوى  الموجودات المالية
 درمت  درمت  درمت  درمت  
     

 194.318.473 194.318.473 - - موجودات عقود إعادة الت مين
 231.304.296 231.304.296 - - دمت الت مين المدينة والدمت المدينة األخرى

 98.411.277 98.411.277 - - المستحق من أيراف دات ع قة
 297.824.545 - 297.824.545 - النقد واألريدة الميرفية

 ----------- ---------------- ---------------- ---------------- 
 - 297.824.545 524.034.046 821.858.591 
 ====== ========= ========= ========= 
     

     الميلوبات المالية
     

 519.307 519.307 - - المستحق إلى أيراف دات ع قة
 491.212.881 491.212.881 - - ات عقود الت مينميلوب

 164.370.379 164.370.379 - - القروض الميرفية
 166.463.528 166.463.528 - - دمت الت مين الدائنة والدمت الدائنة األخرى

 ----------- ----------- ---------------- ---------------- 
 - - 822.566.095 822.566.095 
 ====== ====== ========= ========= 
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة 
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 

 الممتلكات والمعدات 8
 

 مباني المكاتب 
 معدات ال
 مكتبيةال

 ثا األ
 اإلجمالي السيارات والتجهيزات 

 درهم درهم درهم درهم درهم 
      التكلفة
 22.011.443 1.036.672 13.266.715 7.244.781 463.275 2015يناير  1في 

 682.085 - 396.650 285.435 - اإلضافات 
 ---------------- ------------------- -------------------- ------------------ -------------------- 

 22.693.528 1.036.672 13.663.365 7.530.216 463.275 2016ديسمبر  31في 
 ========= =========== =========== ========== =========== 

 22.693.528 1.036.672 13.663.365 7.530.216 463.275 2016يناير  1في 
 619.263 32.000 587.263 - - اإلضافات 
 (26.100  (26.100  - - - االستبعاد

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

 23.286.691 1.042.572 14.250.628 7.530.216 463.275 2016ديسمبر  31في 
 ========= =========== =========== ========== ============ 

      االستهالك 
 11.496.943 786.843 9.141.698 1.525.163 43.239 2015يناير  1في 

 2.062.706 81.958 1.176.050 795.438 9.260 لسنة  لالمحمل 
 ------------- ------------------ -------------------- --------------- -------------------- 

 13.559.649 868.801 10.317.748 2.320.601 52.499 2015ديسمبر  31في 
 ======= ========== =========== ======== =========== 

 13.559.649 868.801 10.317.748 2.320.601 52.499 2016يناير  1في 
 2.076.397 78.701 1.191.382 797.055 9.259 لسنة  لالمحمل 

 (9.464  (9.464  - - - االستبعادات
 ------------- ------------------- -------------------- --------------- -------------------- 

 15.626.582 938.038 11.509.130 3.117.656 61.758 2016ديسمبر  31في 
 ======= =========== =========== ======== =========== 

      القيم الدفترية
 9.133.879 167.871 3.345.617 5.209.615 410.776 2015ديسمبر   31في 
 ========= =========== =========== ======== =========== 

 7.660.109 104.534 2.741.498 4.412.560 401.517 2016ديسمبر  31في 
 ========= =========== =========== ======== =========== 



 42 

  الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعةشركة 
 

  تابب(انات المالية الموحدة حول البيإيضاحات 
 

 العقارات االستثمارية 9
 2016 2015 
 درمت  درهم  
   

 172.809.138 172.856.118 في بداية السنة
 46.980 78.123 خ ل السنة اإلضافات 

 ----------------- ---------------- 
 172.856.118 172.934.241 في نهاية السنة

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

ولكن لت يتت البدء في  "برج ميدان"  عقار قيد التيويرأحدمما  ،ةاستثماري عقارات ث ث، لدى المجموعة 2016 ديسمبر 31كما في 
من  ٪10تمتل  المجموعة نسبة ، ومو عقار كائن في دبي ويخضب لسييرة شركة جيجيكو للتيوير العقاري د.ت.ت، و(أعمال اإلنشاء

 2016 ديسمبر 31مليون درمت( كما في  800 أسهت بقيمة من ٪10مليون درمت   80القيمة الدفترية للعقار تبل   ملكية مدا العقار.
 31مليون درمت   90، دبي، وتبل  قيمته الدفترية 1كما لدى المجموعة عقار في البرشاء مليون درمت(.  80: 2015ديسمبر  31 

األردن.  قامت الشركة بتقييت القيمة العادلة للعقارات االستثمارية خ ل  في عقارمليون درمت(. باإلضافة إلى  90: 2015ديسمبر 
 .عن قيمتها الدفترية االستثمارية بشكل جومري لعقارتلمحفظة ا، لت تختلف القيمة العادلة 2016ديسمبر  31خارجيا . كما في  2016

 
 اتاالستثمار 10
 

 2016 2015 
 درمت  درهم  
   

 مالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح االستثمار في موجودات
 211.841.640 61.534.832 (1-10ح  إيضا أو الخسائر   

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

 214.379.787 64.072.979 اإلجمالي
 ========= ========= 
 

مليون درمت(  04.11: 2015  مليون درمت 7.10بشراء أسهت بقيمة  2016ديسمبر  31المنتهية في  خ ل السنة المجموعةقامت 

 .ُمقاسة بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر
 

 :خ ل السنة الخسائرفيما يلي الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو  10-1
 

 2016 2015 
 درمت  درهم  
   

 237.339.603 211.841.640 القيمة العادلة في بداية السنة
 - (152.650.000) (2-11إلى االستثمار في شركات زميلة  إيضاح التحويل 
 (4.207.096  2.571.985 خ ل السنة  االستبعادات(   اإلضافات يافي
 (21.290.867  (228.793) ادلة في القيمة العالنقص 

 --------------- ---------------- 
 211.841.640 61.534.832 القيمة العادلة في نهاية السنة

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

 تشتمل االستثمارات في الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخسائر على استثمار في يناديق لدى يرف دي
مليون  05.8باإلضافة إلى استثمار في شركة مب يرف دي ع قة بقيمة  مليون درمت( 3.3: 2015 مليون درمت  3.3ع قة بمبل  

 : ال شيء(.2015درمت  
 

ائر يتت إجراء كافة االستثمارات داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة، باستثناء استثمارات بالقيمة العادلة من خ ل األرباح أو الخس
ومبل   مليون درمت( 04.153: 2015 مليون درمت  39.0واستثمارات بالقيمة العادلة من خ ل اإليرادات الشاملة األخرى بمبل  

على التوالي، حيث يتت استثمارما في سندات مدرجة في المملكة العربية السعودية مليون درمت(  57.2: 2015 مليون درمت  57.2

 واألردن.والكويت 
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 الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة شركة 
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 

 االستثمار في شركات زميلة 11
 

 2016 2015 
 درمت درهم 

   

 16.341 16.716 (1-11، اإلمارات العربية المتحدة  إيضاح جرين أير تكنولوجي د.ت.ت
 150.000 150.000 (1-11، اإلمارات العربية المتحدة  إيضاح رة العامة د.ت.تيقور الخليج للتجا

 - 173.414.627 (2-11شركة اليقر للت مين التعاوني  إيضاح 
 -------------------------- ---------------- 

 173.581.343 166.341 
 =============== ========= 

 

في دبي، اإلمارات العربية  ت سستير تكنولوجي د.ت.ت.، شركة دات مسؤولية محدودة آشركة جرين  من أسهت ٪50تمتل  المجموعة  11-1
 . ٪50المتحدة. تتقاست الشركة األت والرئيس التنفيدي للشركة بالتساوي الحية المتبقية البالغة 

 

في دبي، اإلمارات  ت سستؤولية محدودة د.ت.ت.، شركة دات مسشركة يقور الخليج للتجارة العامة من أسهت  ٪50تمتل  المجموعة 
 .٪50التجارة العامة. تمتل  الشركة األت الحية المتبقية البالغة  موالنشاي الرئيسي للشركة  إنالعربية المتحدة. 

 

دى ليس لمن أسهت شركتين زميلتين، إال أن ماتين الشركتين خاضعتين لسييرة الشركة األت.  ٪50على الرغت من امت   المجموعة 
 .عليهماوبالتالي، فإن المجموعة ال تمارس أي سييرة المجموعة حقوق تيويت في ماتين الشركتين 

 

من إجمالي اليقر للت مين التعاوني  "اليقر التعاوني"(. من أسهت شركة  ٪26، احتفظت المجموعة بنسبة 2015ديسمبر  31كما في  11-2
أسهت  بيب وشراء. ع وة على دل ، أبرمت المجموعة اتفاقية لأليراف األخرىة لحية النفعيل ٪6من األسهت، تمتل  المجموعة  26٪

من األسهت في شركة اليقر للت مين التعاوني حتى  ٪19قامت المجموعة باحتساب فقي  ،وعليه من األسهت مب يرف آخر ٪1تتعلق بـ 
ألسهت التي كانت قد قامت ببيعها سابقا . مما من ا ٪1على  استحودتاالالمجموعة ، أعادت 2016يناير  1في . 2015ديسمبر  31

، مما منح المجموعة ممارسة ت ثير مات على اليقر التعاوني. وعليه، تقوت ٪20ترتب عليه زيادة في حية ملكية الشركة إلى 
 المجموعة حاليا  بإعادة تينيف استثمارما في اليقر التعاوني كاستثمار في شركة زميلة.

 
 

 2016 2015 
 رمتد درهم 
   

 - 152.650.000 (1-10 إيضاح  التكلفة المبدئية ل ستثمار
 - 30.027.127 السنةحية المجموعة من يافي أرباح 
  (9.262.500) توزيعات أرباح مستملة خ ل السنة

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

 - 173.414.627 االستثمار في شركة زميلة
 =============== ==== 

 
 نسبة حصة الملكية

  20٪ 

 2016ديسمبر  31  

 درهم  
   

 1.061.537.696  الموجودات
 (562.965.305)  الميلوبات

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

 498.572.391  صافي الموجودات
  ================ 

   

 99.714.478  ٪20حية المجموعة في يافي الموجودات بواقب 
   

 73.700.149  ة التجارية وموجودات أخرى غير ملموسة عند االستحوادالشهر
  ---------------- 

 173.414.627  االستثمار في شركة زميلة
  ========= 
   

 494.367.642  السنةإيرادات 
  =============== 

 150.135.639  السنةأرباح 
  ============== 

 30.027.127  ٪20بواقع  السنةحصة المجموعة من أرباح 
  ============== 
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة 
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 

 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 12
 

 
 ديسمبر  31

2016  
 ديسمبر  31

2015  
  درمت  درهم 

     اإلجمالي
  255.322.763  238.733.824 احتيايي الميالبات قيد التسوية

  54.361.321  42.141.174 المتكبدة ولكن لت يتت اإلب غ عنهااحتيايي الميالبات 

 احتيايي الميالبات قيد التسوية  بما في دل  الميالبات 
  309.684.084  280.874.998 المتكبدة ولكن لت يتت اإلب غ عنها(   

  181.528.797  171.582.437 األقساي غير المكتسبةاحتيايي 

  491.212.881  452.457.435 إجمالي مطلوبات عقود التأمين )المجموع الكلي(

     
     ناقيا : المسترد من شركات إعادة الت مين

  (169.700.906   (150.434.398) حية شركات إعادة الت مين من الميالبات قيد التسوية
 حية شركات إعادة الت مين من الميالبات المتكبدة ولكن لت 

  (24.617.567   (9.821.000) يتت اإلب غ عنها   

 حية شركات إعادة الت مين من الميالبات قيد التسوية 
  (194.318.473   (160.255.398)  بما في الميالبات المتكبدة ولكن لت يتت اإلب غ عنها(    
  (43.909.916   (47.315.638) ايي أقساي إعادة الت مين غير الميف ةاحتي

  (238.228.389   (207.571.036) عادة التأمينموجودات عقود إإجمالي 

  252.984.492  244.886.399 ديسمبر  31كما في عقود التأمين  مطلوباتصافي 
     

 الحركة في الميالبات قيد التسوية وموجودات عقود
 ادة الت مينإع 

 2016 

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  
 درهم  درهم  درهم 
      

 115.365.611  (194.318.473)  309.684.084 اإلجمالي في بداية السنة
 (238.753.501)  116.918.503  (355.672.004) ناقيا : ميالبات تت تسويتها خ ل السنة

 244.007.490)  (82.855.428)  326.862.918 لسنةزائدا : المخيص المريود خ ل ا

 120.619.600  (160.255.398)  280.874.998 ديسمبر  31في 

      
 2015 
 اليافي  إعادة الت مين  اإلجمالي  
 درمت  درمت  درمت 
      

 121.496.502  (150.491.917   271.988.419 اإلجمالي في بداية السنة
 (262.266.627   83.488.788  (345.755.415  تت تسويتها خ ل السنة ناقيا : ميالبات

 256.135.736  (127.315.344   383.451.080 زائدا : المخيص المريود خ ل السنة

 115.365.611  (194.318.473   309.684.084 ديسمبر  31في 

 
      الحركة في احتيايي األقساي غير المكتسبة

 2016 

 الصافي  إعادة التأمين  ي اإلجمال 
 درمت  درمت  درمت 
      

 137.618.881  (43.909.916)  181.528.797 اإلجمالي في بداية السنة
 124.266.799  (47.315.638)  171.582.437 المخيص المريود خ ل السنة
 137.618.881)  43.909.916  (181.528.797) المخيص الُمحرر خ ل السنة

 124.266.799  47.315.638  171.582.437 ديسمبر  31في 
      

 2015 
 اليافي  إعادة الت مين  اإلجمالي  
 درمت  درمت  درمت 
      

 153.364.936  (48.054.690   201.419.626 اإلجمالي في بداية السنة
 137.618.881  (43.909.916   181.528.797 المخيص المريود خ ل السنة

 (153.364.936   48.054.690  (201.419.626  ص الُمحرر خ ل السنةالمخي

 137.618.881   (43.909.916   181.528.797 ديسمبر  31في 
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة 
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 
 )تابع(  ودات عقود إعادة التأمينمطلوبات عقود التأمين وموج 12

 

 االفتراضات والحساسيات  
 

 اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات 
 

إن الهدف من اإلجراءات المستخدمة في تحديد االفتراضات الخاية باحتساب احتيايي الميالبات قيد التسوية مو التويل إلى تقديرات  
 باإلضافة إلىداخلية ميادر دفعها. إن ميادر البيانات المستخدمة كمدخ ت ل فتراضات تعتبر للمبال  المحتملة أو المتوقب  موضوعية

أو أية معلومات أخرى يتت  الملحوظةدراسات تفييلية يتت إجراؤما سنويا . تتت مراجعة االفتراضات لضمان توافقها مب ممارسات السوق 
 نشرما. 

 

بشكل  بال  المحتمل دفعها نتيجة لميالبة معينة والتكلفة النهائية للميالبات التي تت اإلب غ عنهاالم توقبإن يبيعة األعمال تجعل من اليعب  
. يتت تقييت كل ميالبة تت اإلب غ عنها بيريقة مستقلة على أساس كل قضية على حدة مب األخد بعين االعتبار ظروف الميالبة مؤكد

ائر واألدلة التاريخية لحجت الميالبات المماثلة. تتت بيورة منتظمة مراجعة تقديرات والمعلومات المتاحة من القائمين على تسوية الخس
 القضايا ويتت تحديثها عند ورود أية معلومات جديدة. 

 

ترتكز المخييات على المعلومات المتاحة في الوقت الحالي. إال أن االلتزامات النهائية قد تختلف نتيجة للتيورات ال حقة أو في حال  
 وث أية كوارث. إن ت ثير العديد من البنود التي تؤثر على التكاليف النهائية للخسائر ييعب تقديرما.  حد

 

 كما تختلف درجة يعوبة تقدير المخيص وفقا  ليبيعة األعمال ودل  نظرا  ل خت فات في عقود الت مين المعنية ومدى تعقيد الميالبة وحجت 
 لبات وتحديد تاريخ حدوث الميالبة واإلب غ عن الت خيرات. الميالبات واليعوبة الفردية للميا

 

إن اليريقة المتبعة من قبل الشركة تقدير مخييات الحوادث التي وقعت ولت يتت اإلب غ عنها ت خد في االعتبار البيانات التاريخية  
قعة الستردادات إعادة الت مين. يتت وضب تقديرات تقييت المبال  المتو بغرضوالتقديرات الماضية وتفاييل برنامج إعادة الت مين ودل  

باستخدات مجموعة من األساليب القياسية لتوقب  إلجمالي التكلفة المتوقعة للتعويضات المتكبدة ولت يتت اإلب غ عنها في تاريخ التقرير
 .ن مامش انحراف عكسيالميالبات االكتوارية استنادا  إلى البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضم

 

 السنوات التيمعدالت الخسارة المتوقعة ألقرب  فيعلى قياس مخييات عقود الت مين  الت ثير األكبراالفتراضات التي يكون لها  تتمثل 
 وقعت فيها الحوادث. 

 

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

 قد تختلف عند تسوية الميالبات بيورة نهائية.
 

 جدول تطور المطالبات
  سنة الت مين                   
 اإلجمالي  2016  2015  2014  2013 

 درمت  درمت  درمت  درمت  درمت اإلجمالي
          تقدير يافي تكاليف الميالبات المتكبدة

 -  286.983.674  284.797.892  261.756.617  215.039.345 في نهاية سنة الت مين -
 -  -  334.482.099  319.134.843  263.243.199 بعد سنة واحدة -
 -  -  -  308.840.341  268.595.052 بعد سنتين -
 -  -  -  -  268.987.116 بعد ث ث سنوات -

 1.199.293.230  286.983.674  334.482.099  308.840.341  268.987.116 التقدير الحالي للميالبات المتكبدة
 (1.028.441.306   (185.243.531   (320.035.914   (310.704.405   (212.457.456  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

 170.851.924  101.740.143  14.446.185  (1.864.064   56.529.660 االلتزامات المعترف بها

 48.899.980         االسترادات المتوقعة

 18.981.920         االلتزات الخاص بسنوات سابقة

إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان 
  مركز المالي ال

 
      238.733.824 

          صافي
          تقدير يافي تكاليف الميالبات المتكبدة

 -  188.175.798  223.736.452  179.502.231  135.009.565 في نهاية سنة الت مين -
 -  -  268.262.928  239.726.437  188.514.559 بعد سنة واحدة -
 -  -  -  237.895.079  187.993.588 بعد سنتين -
 -  -  -  -  186.909.759 بعد ث ث سنوات -

 881.243.564  188.175.798  268.262.928  237.895.079  186.909.759 التقدير الحالي للميالبات المتكبدة
 (842.187.555   (153.291.330   (261.996.304   (243.695.273   (183.204.648  الدفعات المتراكمة حتى تاريخه

 39.056.009  34.884.468  6.266.624  (5.800.194)  3.705.111 االلتزامات المعترف بها

 48.899.980         االسترادات المتوقعة
 343.437         االلتزات الخاص بسنوات سابقة

إجمالي االلتزامات المدرجة في بيان 
  المركز المالي 

 
      88.299.426 
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 الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة  شركة
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 
 )تابع(  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين 12

 

 فيما يلي ملخص لتقرير االكتواري حول المخصصات التقنية 
 

 2016ديسمبر  31كما في                                إجمالي االحتياطيات
 اإلجمالي التأمينات العامة التأمينات على الحياة 
 درهم  درهم  درهم  
    

احتيايي الميالبات القائمة  تتضمن الميالبات المتكبدة 
 280.874.998 271.719.559 9.155.439 ولت يتت اإلب غ عنها(

 171.582.437 168.451.437 3.131.000 احتيايي األقساي غير المكتسبة

 ---------------- ------------------ ------------------ 
 452.457.435 440.170.996 12.286.439 اإلجمالي

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

 
 2016ديسمبر  31كما في          صافي االحتياطيات

 ي الصاف التأمينات العامة التأمينات على الحياة 
 درهم  درهم  درهم  
    

 احتيايي الميالبات القائمة  تتضمن الميالبات 
 120.619.600 119.864.325 755.275 المتكبدة ولت يتت اإلب غ عنها(  

 124.266.799 124.094.799 172.000 احتيايي األقساي غير المكتسبة

 ----------- ------------------ ------------------ 
 244.886.399 243.959.124 927.275 جمالياإل

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

 
 2015ديسمبر  31كما في                                إجمالي االحتياييات

 اإلجمالي الت مينات العامة الت مينات على الحياة 
 درمت  درمت  درمت  
    

بات المتكبدة احتيايي الميالبات القائمة  تتضمن الميال
 309.684.084 301.862.084 7.822.000 ولت يتت اإلب غ عنها(

 181.528.797 178.237.797 3.291.000 احتيايي األقساي غير المكتسبة

 --------------- ---------------- ---------------- 
 491.212.881 480.099.881 11.113.000 اإلجمالي

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

 يافي االحتياييات
 

 2015ديسمبر  31كما في 
 اليافي  الت مينات العامة الت مينات على الحياة 
 درمت  درمت  درمت  
    

 احتيايي الميالبات القائمة  تتضمن الميالبات 
 115.365.611 114.774.611 591.000 المتكبدة ولت يتت اإلب غ عنها(  

 137.618.881 137.471.881 147.000 بةاحتيايي األقساي غير المكتس

 ----------- ---------------- ---------------- 
 252.984.492 252.246.492 738.000 اإلجمالي

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

 
ديدة اليادرة بموجب تت إجراء تقدير اكتواري لميالبات الت مين من قبل خبير اكتواري مستقل وفقا  لمتيلبات اللوائح المالية الج

فيما يتعلق بشركات ووك ء الت مين. يتت وضب تقديرات إلجمالي التكاليف المتوقعة للميالبات  2007لسنة  6القانون االتحادي رقت 
ستنادا  إلى المتكبدة ولت يتت اإلب غ عنها في تاريخ التقرير باستخدات مجموعة من األساليب القياسية لتوقب الميالبات االكتوارية، ودل  ا

  البيانات التجريبية واالفتراضات الحالية التي قد تتضمن مامش انحراف عكسي.
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة 
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 
 ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى 13
 

 2016 2015 
 درمت  م دره 

   الذمم المدينة الناشئة عن عقود التأمين وإعادة التأمين
 64.156.395 44.903.045 المستحق من حاملي وثائق الت مين

 102.603.865 118.577.054 المستحق من شركات الت مين وإعادة الت مين
 80.603.047 53.381.434 المستحق من وك ء ووسياء

 549.187 691.023 سلفيات الموظفين
 (30.427.923  (27.988.284) (1-13 إيضاح  مخيص الديون المشكو  في تحييلها

 ----------------- ----------------- 
 189.564.272 217.484.571 
   

 2.847.246 2.447.814 إيرادات الفوائد المستحقة
 3.105.111 3.264.767 الميروفات المدفوعة مقدما  والودائب القابلة ل سترداد

 8.599.279 19.074.706 الدمت المدينة األخرى
 ----------------- ---------------- 
 214.351.559 232.036.207 
 ========== ========= 

 
 مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلها  13-1
 

 المشكو  في تحييلها الدمت المدينةالحركة في مخيص  
  

 2016 2015 
 درمت  درهم  
   

 21.383.923 30.427.923 الرييد في بداية السنة
 - (3.483.639) المشيوب خ ل السنة

 9.044.000 1.044.000 خ ل السنة المحمل
 --------------- --------------- 

 30.427.923 27.988.284 الرصيد في نهاية السنة
 ======== ======== 

 
 النقد واألرصدة المصرفية 14

 

  2016 2015 
 درمت درهم  
    

 2.457.283 598.389  النقد في اليندوق
    األرصدة المصرفية:
 12.996.554 5.982.211  حسابات جارية

 282.370.708 261.787.860  ودائب ثابتة
  ----------------- ---------------- 
  268.268.460 297.824.545 
  ========== ========= 
 

مودعة باست  مليون درمت( 3.10: 2015 مليون درمت  3.10، تتضمن الودائب الثابتة لدى البنو  مبل  2016 ديسمبر 31كما في 

( 6وزارة االقتياد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة وفقا  لمتيلبات القانون االتحادي رقت  بناء  على يلب ودل   المجموعة
 لت مين.بش ن ميئة ا 2007لسنة 

 

 تسهي ت ائتمانية ميرفية ممنوحة للمجموعة.مقابل  مليون درمت( 3.253: 2015 مليون درمت  7.229مبل  بتت رمن ودائب ثابتة 
 

 سنويا (. ٪9.5 إلى ٪5.2: 2015 سنويا   ٪5 إلى ٪5.2 تخضب لفائدة تتراوح منالبنو   إن كافة الودائب الثابتة لدى



 48 

 ن )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة شركة الصقر الوطنية للتأمي
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 
  تابب(النقد واألرصدة المصرفية  14

 

 تت تحليل النقد وما يعادله كما يلي: ألغراض التدفق النقدي، 
  2016 2015 
 درمت درهم  
    

 297.824.545 268.268.460  األريدة الميرفيةالنقد و
 (164.370.379  (145.909.069)  القروض الميرفية

  ------------------ ------------------ 
 133.454.166 122.359.391  النقد وما يعادله

  ========= ========= 
 
 رأس المال 15

  2016 2015 
 درمت درهم  

    ر والمدفوع بالكامل:دالمي
 230.000.000 230.000.000 للسهت الواحدسهت بقيمة واحد درمت  230.000.000

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

 االحتياطي القانوني 16
 

المجموعة قامت ،  وتعدي ته( 1984لسنة  8االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقت  التجارية لشركاتللقانون االتحادي لوفقا   
إن  .المدفوعمن رأسمال  ٪50باحها السنوية حتى ييبح مدا االحتيايي مساويا  لـمن أر ٪10 بإنشاء احتيايي قانوني من خ ل تخييص

 مدا االحتيايي غير قابل للتوزيب، باستثناء ما ينص عليه القانون.
 
 االحتياطي العام 17
 

ادما من قبل المساممين في تت إنشاء االحتيايي العات من خ ل إجراء تحوي ت من أرباح السنة وفقا  لتوييات مجلس اإلدارة، ويتت اعتم 
 الجمعية العمومية السنوية. يجوز توزيب مدا االحتيايي بناء  على توييات مجلس اإلدارة المعتمدة بقرار المساممين.

 
 مخصص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين 18

 

  فيما يلي الحركات في يافي االلتزات: 
 2016 2015 
 درمت  درهم  
   
 13.401.749 13.367.614 يناير 1في 

 929.214 1.173.227 المحمل على السنة
 (963.349  (212.315) المبال  المدفوعة خ ل السنة

 --------------- --------------- 
 13.367.614 14.328.526 ديسمبر  31في 

 ======== ======== 
 
 القروض المصرفية 19

 2016 2015 
 درمت  درهم  
   

 164.370.379 145.909.069 رفية على المكشوفالسحوبات المي
 ========== ========= 

 

إلى  ٪05.3لدى المجموعة تسهي ت ميرفية في شكل سحوبات ميرفية على المكشوف تستحق عند اليلب وتخضب لفائدة تتراوح من  
مليون درمت  7.229ثابتة بمبل   . يتت ضمان مده التسهي ت بموجب رمن على ودائب(٪9.3إلى  ٪55.3: 2015 سنويا   25.4٪
مليون درمت  4.275سقف السحب الميرفي على المكشوف المقدت بموجب مده التسهي ت ييل إلى مليون درمت(. إن  3.253: 2015 
 . مليون درمت( 7.354: 2015 
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  الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعةشركة 
 

  تابب(مالية الموحدة حول البيانات الإيضاحات 
 

 ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى 20
 2016 2015 
 درمت  درهم  
   

 80.162.147 60.778.923 المستحق إلى شركات الت مين وإعادة الت مين
   الذمم الدائنة األخرى:

 72.271.539 79.812.135 دمت عم ء الت مين المدينة
 2.653.445 3.187.044 لمخيياتالميروفات المستحقة وا

 11.376.397 8.711.255 أخرى
 ---------------- ---------------- 
 152.489.357 166.463.528 

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

 صافي -إيرادات العموالت  21
 2016 2015 
 درمت  درهم  
   

 76.904.607 65.613.968 إجمالي العموالت المكتسبة
 (23.803.189  (31.918.955) عموالت المتكبدةناقيا : ال

 ----------------- ----------------- 
 33.695.013 53.101.418 

 ========= ======== 
 
 صافي –إيرادات االستثمار خسائر  22
 

 2016 2015 
 درمت  درهم  
   

 3.780.408 1.334.784 يافي األرباح من بيب أوراق مالية استثمارية
 17.250 - يرادات اإليجارإ

 10.191.150 7.735.154 إيرادات الفوائد
 4.382.629 2.055.916 إيرادات توزيعات األرباح

 من إعادة تقييت استثمارات بالقيمة العادلة من خ ل الخسائر 
 (21.290.867  (228.793) (1-10أو الخسائر إيضاح  األرباح   

 - (3.586) تمن استبعاد ممتلكات ومعدا الخسائر
 (93.489.375  - (26 إيضاح شيب دمت مدينة مستحقة من يرف دي ع قة 

 99.416 40.688 أخرى إيرادات
 (8.833.739  (5.653.658) تكاليف التمويل

 (16.123.346  (13.697.122) الميروفات العمومية واإلدارية غير المخيية
 ----------------- ------------------ 
 (8.416.617)  121.266.474) 

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

: 2015  مليون درمت 342.0تشتمل الميروفات العمومية واإلدارية على المساممات المجتمعية المقدمة من قبل المجموعة والبالغة  
 .مليون درمت( 342.0
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة 
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة  إيضاحات
 
  السنة / )خسائر( أرباح 23
 

والميروفات  واإلدارية العموميةالسنة بعد تحميل الميروفات التالية المدرجة ضمن الميروفات     خسائر( أرباح تحديدتت  
 العمومية واإلدارية غير المخيية.

 
 2016 2015 
 درمت  درهم  
   

 34.108.243 33.497.193 تكاليف الموظفين
 2.062.706 2.076.397 (8   الممتلكات والمعدات  إيضاح استه

 9.044.000 1.044.000 (1-13الدمت المدينة المشكو  في تحييلها  إيضاح   معكوس(   محمل مقابل مخيص
 ======== ======= 

 
 السهم/ )خسارة( ربحية  24

 2016 2015 
 درمت  درهم  
   

 (104.576.286  21.056.787  درمت( السنة المنسوبة إلى حاملي أسهت ملكية الشركة األت خسائر(  أرباح  
 ========== =========== 

 230.000.000 230.000.000 المتوسي المرجح لعدد األسهت
 ========== ========== 
 (45.0  09.0  درمت(السهت     خسارة( ربحية

 ===== ===== 
 

عدد األسهت المرجح لمتوسي العلى المنسوبة إلى المساممين  السهت األساسية عن يريق تقسيت أرباح السنة   خسارة( ساب ربحية يتت احت 
   السهت األساسية.    خسارة( على ربحيةللتخفيض  . ال يوجد ت ثيرفي تاريخ التقريرالقائمة 

 
 االستثمار في شركة تابعة 25
 
 :المجموعةية للشركة التابعة غير المملوكة بالكامل من قبل فيما يلي التفاييل المال أ(
 

 است الشركة التابعة
 المخصصة الخسائر      

 الحصة غير المسيطرة المتراكمة للحصة غـــــــــــــير المسيطرة
 2016 2015 2016 2015 
 درمت   درهم درمت   درهم 
     

 650.230 570.543 (456.880  (337.095) الشركة األردنية اإلماراتية للت مين ش.ت.ع
 ======= ======= ====== ====== 
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 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة 
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة إيضاحات 
 

 )تابع( االستثمار في شركة تابعة 25
 

األردنية اإلماراتية للت مين ش.ت.ع، شركة تابعة أساسية بها حيص مادية غير مسييرة. فيما يلي ملخص المعلومات المالية للشركة  ب(
 تمثل مده المعلومات المالية األريدة قبل حدف المعام ت الداخلية.

 2016 2015 
 درمت  درهم  

   بيان المركز المالي
   

 70.698.812 61.788.560 إجمالي الموجودات
 ======== ======== 
 61.623.603 52.231.774 مالي المطلوباتإج
 ======== ======== 

 9.075.209 9.556.786 صافي حقوق الملكية
 ======== ======== 

   بيان الدخل الشامل
   

 37.917.777 38.579.423 يافي إيرادات أقساي الت مين
 (35.632.566  (32.507.477) يافي الميالبات المتكبدة

 1.333.125 (2.015.369) اإليرادات األخرى الميروفات(   العموالت ويافي إيرادات 
 (801.385  (1.092.379) يافي خسائر االستثمار

 (9.189.064  (7.702.622) الميروفات العمومية واإلدارية
 --------------- --------------- 

 (6.372.113  (4.738.424) السنةخسائر 
 - - ىالشاملة األخراإليرادات 

 ---------------- ---------------- 
 (6.372.113  (4.738.424) الشاملة الخسائرإجمالي 

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

   
 (5.004.952  (5.270.096) األنشية التشغيليةالمستخدت في يافي النقد 

 5.425.621 2.712.975 األنشية االستثمارية التدفقات النقدية منيافي 
 - 526.755 يافي التدفقات النقدية من األنشية التمويلية

 ---------------- ----------- 
 420.669 (2.030.366) خالل السنة/ الناتجة  ة(المستخدمالتدفقات النقدية )صافي 

 ========= ====== 
 
مليون  22.5من خ ل استثمار إضافي بقيمة  ٪03.94إلى  ٪83.92زادت حية الشركة في الشركة الزميلة من  2016أكتوبر  1في 

 مليون درمت.  257.408درمت في رأس المال مما ترتب عليه تغير في أسهت الحية غير المسييرة بمبل  
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة 26
 

تقوت المجموعة بإبرات معام ت مب شركات ومنشآت تقب ضمن تعريف األيراف دات الع قة المتضمن في المعيار المحاسبي الدولي رقت  
أو إدارة  و  "إفياحات األيراف دات ع قة". تت لف األيراف دات الع قة من الشركات والمنشآت التي تخضب لملكية مشتركة 24

والمنشآت المقربين والمساممين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى المجموعة وأفراد عائ تهت  ،وسييرة مشتركة
أن الشروي  المجموعةالتي تخضب لسييرتهت أو لسييرة مشتركة أو التي يمكن لهؤالء األيراف ممارسة ت ثير مات عليها. ترى إدارة 

 الشروي التي يمكن الحيول عليها من أيراف أخرى. نهده المعام ت ال تختلف بشكل كبير عالخاية ب
 

 فيما يلي المبال  المستحقة من  إلى األيراف دات الع قة في تاريخ التقرير: 
 

  2016 2015 
 درمت درهم  

    المستحق من أطراف ذات عالقةالمدرجة ضمن 
 96.674.043 101.463.712  في من المشيوب يا – المستحق من أيراف دات ع قة

 1.737.234 3.208.226  المستحق من المساممين
  ------------------ --------------- 
  104.671.938 98.411.277 
  ========== ======== 

 
    المدرجة ضمن مطلوبات عقود التأمين 

 975.473 622.084  الميالبات قيد التسويةإجمالي 
  ======= ====== 

  
 ضمانات. ةأو است ت أي تقديتإن المبال  القائمة ال تخضب لضمان وسيتت سدادما نقدا . لت يتت  

 
 بإبرات المعام ت التالية مب األيراف دات الع قة: السنةقامت المجموعة خ ل  

 
  2016 2015 
 درمت درهم  
    

 13.503.127 11.413.813  إجمالي األقساي
 1.802.150 1.606.951  الميالبات المدفوعة

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

    تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
  2016 2015 
 درمت درهم  
    

 8.493.917 9.023.390  رواتب وامتيازات 
  ======== ======== 

 



 53 

 شركة الصقر الوطنية للتأمين )شركة مساهمة عامة( وشركتها التابعة 
 

  تابب(حول البيانات المالية الموحدة يضاحات إ
 
 المعلومات حول القطاع  27
 

   التشغيليةمعلومات حول القياعات  
ت التقارير حول المعلومات الخاية بقياعاتها بناء عليه بتقدي المجموعةالت مين على الحياة. تمثل مده القياعات األساس الدي تقوت قياعين أعمال مما الت مينات العامة وإلى  المجموعةألغراض إدارية يتت تقسيت  

 الرئيسية.
 

  التأمينات العامة          التأمين على الحياة       اإلجمالي              

2015 2016 2015 2016 2015 2016  

  درهم درمت درهم درمت درهم درمت

 التأمينإيرادات       

 إجمالي أقساي الت مين  368.528.626 374.129.671 10.247.472 10.620.765 378.776.098 384.750.436

 لشركات إعادة الت مينالت مين المتنازل عنه ناقيا : أقساي  (132.303.860) (121.757.356  (10.108.772) (10.060.279  (142.412.632) (131.817.635 
--------------------- --------------------- ----------------- ----------------- -------------------- ---------------------  

  المحتجزةقساي األيافي  236.224.766 252.372.315 138.700 560.486 236.363.466 252.932.801
 يافي التغير في احتيايي األقساي غير المكتسبة 13.377.082 15.741.045 (25.000) 5.010 13.352.082 15.746.055

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

 صافي أقساط التأمين 249.601.848 268.113.360 113.700 565.496 249.715.548 268.678.856
-------------------- --------------------- ---------------- ---------------- -------------------- ---------------------  

 إجمالي الميالبات المدفوعة (353.681.908) (341.358.556  (1.990.096) (4.396.859  (355.672.004) (345.755.415 

 شركات إعادة الت مينميالبات الت مين المستردة من  115.168.913 79.377.791 1.749.590 4.110.997 116.918.503 83.488.788
-------------------- --------------------- ------------- ------------- -------------------- ----------------------  

 يافي الميالبات المدفوعة (238.512.995) (261.980.765  (240.506) (285.862  (238.753.501) (262.266.627 

 يافي التغير في الميالبات قيد التسوية (5.089.840) 6.360.913 (164.149) (230.022  (5.253.989) 6.130.891
-------------------- --------------------- ------------- ------------- -------------------- ----------------------  

 صافي المطالبات المتكبدة (243.602.835) (255.619.852  (404.655) (515.884  (244.007.490) (256.135.736 
-------------------- --------------------- ------------- ------------- -------------------- ---------------------  

 يافي إيرادات العموالت 28.609.505 48.524.278 5.085.508 4.577.140 33.695.013 53.101.418
------------------- ------------------- ---------------- ---------------- ------------------ -----------------  

 أرباح التأمين 34.608.518 61.017.786 4.794.553 4.626.752 39.403.071 65.644.538
 االستثمار خسائريافي      (8.416.617) (121.266.474 

 87.328) 30.027.127     
 الحية من أرباح    خسائر( شركة مستثمر بها 

 محتسبة وفقا  لحقوق الملكية  

 الميروفات العمومية واإلدارية     (40.293.889) (49.323.902 
-------------------- -------------------      

 أرباح / )خسائر( السنة     20.719.692 (105.033.166 
============ ===========      
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 )تابع(المعلومات حول القطاع  27-1
 

   التشغيليةمعلومات حول القياعات  
 

  ت العامةالتأمينا          التأمين على الحياة       اإلجمالي              

2015 2016 2015 2016 2015 2016  

  درهم درمت درهم درمت درهم درمت

 الموجودات      
       

 الممتلكات والمعدات 7.499.961 8.973.731 160.148 160.148 7.660.109 9.133.879

 العقارات االستثمارية 172.934.241 172.856.118 - - 172.934.241 172.856.118

 االستثمارات 64.072.979 214.546.128 - - 64.072.979 214.546.128
 استثمار في شركات زميلة 173.581.343 166.341 - - 173.581.343 166.341

 موجودات عقود إعادة الت مين 196.211.872 227.853.389 11.359.164 10.375.000 207.571.036 238.228.389
 دمت الت مين المدينة والدمت المدنية األخرى 210.449.212 229.751.069 3.902.347 2.285.138 214.351.559 232.036.207

 المستحق من أيراف دات ع ق 104.671.938 98.411.277 - - 104.671.938 98.411.277

 النقد واألريدة الميرفية 259.768.460 289.324.545 8.500.000 8.500.000 268.268.460 297.824.545
---------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------- ----------------------------- ----------------------------------- -------------------------------------  

 إجمالي الموجودات 1.189.190.006 1.241.716.257 23.921.659 21.320.286 1.213.111.665 1.263.036.543
======================== ========================= ==================== ==================== ======================== ====================-=====  

 المطلوبات      

 دات ع قة المستحق إلى أيراف 104.752 519.307 - - 104.752 519.307

 مخيص تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  14.056.270 13.193.430 272.256 174.184 14.328.526 13.367.614

 ميلوبات عقود الت مين 440.170.996 480.099.881 12.286.439 11.113.000 452.457.435 491.212.881

 روض الميرفيةالق 145.909.069 164.370.379 - - 145.909.069 164.370.379

 دمت الت مين الدائنة والدمت الدائنة األخرى 151.581.409 164.130.877 907.948 2.332.651 152.489.357 166.463.528
------------------------------------------ ------------------------------------------ ----------------------------------- ------------------------------------ ---------------------------------------- -----------------------------------------  

  المطلوباتإجمالي  751.822.496 822.313.874 13.466.643 13.619.835 765.289.139 835.933.709
======================== ======================== =================== ===================== ====================== =======================  

 حقوق الملكية      

 رأس المال - - - - 230.000.000 230.000.000

 القانوني ياالحتياي - - - - 65.220.938 63.115.259
 االحتيايي العات - - - - 200.000.000 200.000.000

 احتيايي القيمة العادلة - - - - (1.379.079) (1.361.523 
 األرباح المحتجزة - - - - (46.589.876) (65.301.132 

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

 حقوق الملكية المنسوبة إلى مساهمي الشركة - - - - 447.251.983 426.452.604
------------------------------- ------------------------------      

 الحصص غير المسيطرة - - - - 570.543 650.230
------------------------- ---------------------------      

 إجمالي حقوق الملكية     447.822.526 427.102.834
----------------------------------- ------------------------------------      

 إجمالي حقوق المطلوبات وحقوق الملكية     1.213.111.665 1.263.036.543
==================== =====================      
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 االرتباطات وااللتزامات الطارئة 28
  2016 2015 
 درمت درهم  
    

 12.433.401 68.227.682  خيابات ضمان
  ========= ======== 

 

 ترتيبات عقود اإليجار التشغيلي 29
 

المجموعة مقابل مكاتبها المست جرة. فيما في القيت اإليجارية مستحقة الدفب من قبل  تتت بموجب عقود اإليجار التشغيليتتمثل الدفعات التي  
 غير القابلة لإللغاء، كما في تاريخ التقرير:  ب عقود اإليجار التشغيلييلي االلتزامات القائمة بموج

 

  2016 2015 
 درمت درهم  
    

 3.287.495 2.491.942  أقل من سنة
 6.574.990 1.503.608  من سنة إلى خمس سنوات

  -------------- ------------- 
  3.995.550 9.862.485 

 
 

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

 أرقام المقارنة 30
 

 البيانات المالية مده فيوالسياسات المحاسبية المتبعة  لتتوافق مب العرض، حيثما كان م ئما ، أرقات المقارنة بعض تت إعادة تينيف
 .الموحد

 


