
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  شركة الصقر الوطنية للتأمين 
  (شركة مساھمة عامة) وشركتھا التابعة

  
   المرحلية الموجزة الموحدة المالية المعلومات

   ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  وشركتھا التابعة  شركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 
  

    المرحلية الموجزة الموحدةالمالية  المعلومات
   ٢٠١٧ يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر

    
  

  صفحةال      المحتويات
 

   ٢ – ١      الموحدة المرحلية الموجزةتقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية 
  

   ٣      المرحلي الموجز الموحد  بيان المركز المالي
  

   ٤        المرحلي الموجز الموحد الخسائر وأاألرباح بيان 
  

  ٥      المرحلي الموجز الموحد   األخرى األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملةبيان 
  

   ٧ – ٦      المرحلي الموجز الموحد   الملكيةالتغيرات في حقوق  بيان
  

   ٩ – ٨      بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  
  

    ٢٢ – ١٠      إيضاحات
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  









  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

 ٤

 
    المرحلي الموجز الموحد األرباح أو الخسائربيان 

  يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر
  

   

فترة الثالثة أشھر
  المنتھية في

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠

الثالثة أشھر فترة 
  المنتھية في

 ٢٠١٦يونيو  ٣٠

فترة الستة أشھر 
  المنتھية في

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠

فترة الستة أشھر 
  المنتھية في

 ٢٠١٦يونيو  ٣٠
 درھم درھم درھم درھم  إيضاح 
 (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة)  

          نتائج التأمين
         

          إيرادات التأمين  
  ٢٣٣٫٧٢٢٫٠١٠  ٢٢٤٫١٧٠٫٣١٧  ١٠٣٫٧٣٢٫٠١١ ٩٩٫٤٠٢٫٥٣٩   إجمالي أقساط التأمين 

  )٩١٫٩٢٠٫٣٥٤(  )١٠٢٫٦٣٨٫٦٠١(  )٣٨٫٠٥٢٫٩١٢( )٤٤٫٤٤٩٫٨٩٢(   من إجمالي أقساط التأمين  إعادة التأمين حصةناقصاً:
  )٦٫٠١٦٫٤٣٤(  )١٫٧٢٣٫٠٠٩(  )٢٫٣٩٩٫٦٤٠( ٣٣٫٥٢٦   من أقساط التأمين المتنازل عنھا إعادة التأمين حصة ناقصاً:

   -----------------  ----------------   -----------------  ---------------- 
  ١٣٥٫٧٨٥٫٢٢٢  ١١٩٫٨٠٨٫٧٠٧  ٦٣٫٢٧٩٫٤٥٩ ٥٤٫٩٨٦٫١٧٣   صافي األقساط المحتجزة

  )١٢٫٩٧٢٫١١٣(  )٤٫٩٨٨٫٢٨٨(  )٢٫٧٤٣٫١٤٨( ٣٫٩٣٢٫٢٠٦   صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ----------------  ---------------   ---------------- -  ---------------- 

  ١٢٢٫٨١٣٫١٠٩  ١١٤٫٨٢٠٫٤١٩  ٦٠٫٥٣٦٫٣١١ ٥٨٫٩١٨٫٣٧٩   صافي أقساط التأمين
   ---------------- ---- -----------   ----------------- --- ------------- 

  ٤١٫٩٩٨٫٦٢٣  ٣٩٫١٩٥٫٨٠٩  ٢٠٫٦٨١٫٩٧٠ ١٨٫٤٩٧٫٧٣٤   العموالت المكتسبة 
  )١٧٫٥٤٢٫٥٢١(  )١٧٫٩٤٤٫٣٣٣(  )٨٫٥٢٦٫٤٢٧( )٨٫٢٨٠٫٢١٨(   العموالت المتكبدة 

   ----------------  ---------------   -----------------  ---------------- 
  ١٤٧٫٢٦٩٫٢١١  ١٣٦٫٠٧١٫٨٩٥  ٧٢٫٦٩١٫٨٥٤ ٦٩٫١٣٥٫٨٩٥   إيرادات التأمين 

   -----------------  ---------------   ----------------- --  ---------------- 
  )١٨٨٫٣٣٦٫٠٩١(  )١٧٠٫٦٠٩٫٧٠٩(  )٦٠٫٠٣٧٫٢٧٠( )٨٠٫٨٤١٫٥١٤(   المدفوعة إجمالي المطالبات 

  ٧٨٫٧٧٩٫٦٠٩  ٦٢٫١٤٦٫٤٧٧  ٢٠٫٨٢٤٫٩٣١ ٢٧٫٤٢٦٫٣٦٨   المستردة من شركات إعادة التأمين  التأمين مطالبات
   ------------------  ----------------  ---------------- ---  ------------------ 

  )١٠٩٫٥٥٦٫٤٨٢(  )١٠٨٫٤٦٣٫٢٣٢(  )٣٩٫٢١٢٫٣٣٩( )٥٣٫٤١٥٫١٤٦(   صافي المطالبات المدفوعة
  ٣٤٫٠٣٥٫٣٢٧  ٢٨٫٣٧٨٫٣٣٩  ١٨٫٣١٧٫٢٢٨ ١٢٫٥٩٦٫٦٩٩   النقص في مخصص المطالبات قيد التسوية 

  إعادة التأمين من المطالبات شركات النقص في حصة 
  )٣٩٫٠٠٤٫٥٤٦(  )١٩٫٧٩٦٫٢٦٠(  )٢٨٫٧٢٥٫٦٧١(  )٧٫٣١٨٫٥٥١(    قيد التسوية  

  ٦٫٠٤٨٫٠٠٠  )٤٩٥٫٠٠٠(  )٣١٧٫٠٠٠( )٤٥٧٫٠٠٠(   الزيادة في احتياطي المخاطر غير المنتھية 
  المطالبات المتكبدة احتياطي (الزيادة) / النقص في

  )٤٫٠٠٧٫٣٥٦(  )٥١٣٫٦٧٧(  ٤٣٢٫٥١٦  )٢٫٤٤٦٫٠٢٦(    ولم يتم اإلبالغ عنھا   
(الزيادة) / النقص في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر 

  ٨٠١٫٠٠٠  ١٩٧٫٠٠٠  )٢٫٧٠٢٫٠٠٠(  )٧٤٫٠٠٠(    غير المخصصة 
   ------------------  -----------------  - ------ ------ ------  ------------------ 

  )١١١٫٦٨٤٫٠٥٧(  )١٠٠٫٦٩٢٫٨٣٠(  )٥٢٫٢٠٧٫٢٦٦( )٥١٫١١٤٫٠٢٤(   صافي المطالبات المتكبدة
   -----------------  ----------------  -------------- -----  -- ---------------- 

  ٣٥٫٥٨٥٫١٥٤  ٣٥٫٣٧٩٫٠٦٥  ٢٠٫٤٨٤٫٥٨٨ ١٨٫٠٢١٫٨٧١    أرباح التأمين
  )٢٫٤٢٤٫٢١٩(  )٣٫٥٠٥٫٢١٢(  )٨٤٣٫٥٠٧( )١٫٦٢٩٫٩٩٠(   صافي خسائر االستثمارات

    أرباح الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاًمن  حصةال
  ٢٣٫٨٣٧٫٤٣٩  ١٫٠٠٣٫٦٧٥  ١٠٫٧٠٣٫٩٢٢  ٧٤٦٫٩٧٦    حقوق الملكيةطريقة ل  

  )٢٢٫٥٨٢٫٦٧١(  )٢٠٫٩٤١٫٦٣٥(  )١٣٫٦٠٤٫٠٦٦( )١٠٫٣٧١٫٥٦٥(   واإلدارية المصروفات العمومية
   -----------------  -----------------   --------------- --  ----------------- 

  ٣٤٫٤١٥٫٧٠٣  ١١٫٩٣٥٫٨٩٣  ١٦٫٧٤٠٫٩٣٧ ٦٫٧٦٧٫٢٩٢    الفترةأرباح
    ======== ========  ========= ========= 

          منسوبة إلى:
  ٣٤٫٧٦١٫٩٢٠  ١٢٫٢٠٥٫٦٠٠  ١٦٫٩٧٥٫٩٨٩ ٦٫٨٤٢٫٢٩٣    مساھمي الشركة

  )٣٤٦٫٢١٧(  )٢٦٩٫٧٠٧(  )٢٣٥٫٠٥٢( )٧٥٫٠٠١(    غير المسيطرة   صالحص
    -------------- ---- ----------   --------------- ---- ----------- 
    ٣٤٫٤١٥٫٧٠٣  ١١٫٩٣٥٫٨٩٣  ١٦٫٧٤٠٫٩٣٧ ٦٫٧٦٧٫٢٩٢  
    ======== ========  ========= ======== 

  ٠ .١٥  ٠ .٠٥  ٠ .٠٧ ٠ .٠٣  ١٣  السھم ربحية
    ==== ==== ==== ==== 
  

    المالية المرحلية الموجزة الموحدة.  المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢٢إلى  ١٠تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  

  .٢ و ١لموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ا
  

 



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

 ٥

  
  المرحلي الموجز الموحد   الخسائر واإليرادات الشاملة األخرىاألرباح أو بيان 

  يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر
  
فترة الثالثة أشھر    

  المنتھية في
 ٢٠١٧يونيو  ٣٠

فترة الثالثة أشھر 
  المنتھية في

 ٢٠١٦يونيو  ٣٠

فترة الستة أشھر 
  المنتھية في

 ٢٠١٧يونيو  ٣٠

فترة الستة أشھر 
  المنتھية في

 ٢٠١٦يونيو  ٣٠
 درھم درھم درھمدرھم   
 (غير مدققة) (غير مدققة) (غير مدققة)(غير مدققة)   
            

  ٣٤٫٤١٥٫٧٠٣  ١١٫٩٣٥٫٨٩٣  ١٦٫٧٤٠٫٩٣٧  ٦٫٧٦٧٫٢٩٢    أرباح الفترة
          

           اإليرادات الشاملة األخرى 
            

            الخسائر:تم إعادة تصنيفھا إلى األرباح أو تلن  التي البنود
            

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

    
-  

  
-  

  
-  

  
-  

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

    --- -----------   ------- --------  ---------- -----  -------------- 
  ٣٤٫٤١٥٫٧٠٣  ١١٫٩٣٥٫٨٩٣  ١٦٫٧٤٠٫٩٣٧  ٦٫٧٦٧٫٢٩٢    إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 

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

            إلى:  ةمنسوب
  ٣٤٫٧٦١٫٩٢٠  ١٢٫٢٠٥٫٦٠٠  ١٦٫٩٧٥٫٩٨٩  ٦٫٨٤٢٫٢٩٣    مساھمي الشركة

  )٣٤٦٫٢١٧(  )٢٦٩٫٧٠٧(  )٢٣٥٫٠٥٢(  )٧٥٫٠٠١(    الحصص غير المسيطرة 
     --------------   --------------  ---------------  -------------- 
    ٣٤٫٤١٥٫٧٠٣  ١١٫٩٣٥٫٨٩٣  ١٦٫٧٤٠٫٩٣٧  ٦٫٧٦٧٫٢٩٢  
    ========  ========  ========= ======== 
  
  

   المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢٢إلى  ١٠تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
    

  .٢ و ١لموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية ا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

 
٦

  المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق)  الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
    ٢٠١٧ يونيو ٣٠في  المنتھية لفترة الستة أشھر

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

 
  

 رأس المال

  
االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

  احتياطي إعادة 
 تقييم االستثمارات

  
  الخسائر 
 المتراكمة

  
 اإلجمالي

  غير  الحصة
  المسيطرة

  إجمالي حقوق 
  الملكية

 درھم  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم درھم 
            

  ٤٢٧٫١٠٢٫٨٣٤  ٦٥٠٫٢٣٠  ٤٢٦٫٤٥٢٫٦٠٤ )٦٥٫٣٠١٫١٣٢(  )١٫٣٦١٫٥٢٣( ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٣٫١١٥٫٢٥٩ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (مدققة)  ٢٠١٦يناير  ١في كما 
  -------- ---------  ---------------   ----------------  ----------- ----   -----------------  ----------- -----  -----------  -------- --------  

                  الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 
  ٣٤٫٤١٥٫٧٠٣  )٣٤٦٫٢١٧(  ٣٤٫٧٦١٫٩٢٠  ٣٤٫٧٦١٫٩٢٠  -  -  -  -  الفترة أرباح

                  اإليرادات الشاملة األخرى 
   االستثمار في  الحركة في صافي التغير في

  من خالل  القيمة العادلةب الموجودات المالية  
  -  -  - -  - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى  
  --------- --------- --------- --------- ---------- --- -------- ---- -------- ---- ------- ------ 

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

  ٣٤٫٤١٥٫٧٠٣  )٣٤٦٫٢١٧(  ٣٤٫٧٦١٫٩٢٠  ٣٤٫٧٦١٫٩٢٠  -  -  -  -  الشاملة للفترة اإليراداتإجمالي 
  =====  =====  =====  =====  ===== ===  ========  ==== ===  ====== ==  
                  
   ----------------  ---------------   ----------------  ---------------   ----------------   ---------- ------  -----------   ----------------  

  ٤٦١٫٥١٨٫٥٣٧  ٣٠٤٫٠١٣ ٤٦١٫٢١٤٫٥٢٤ )٣٠٫٥٣٩٫٢١٢(  )١٫٣٦١٫٥٢٣( ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٣٫١١٥٫٢٥٩ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٦ يونيو ٣٠في كما 
  =========   ========   =========  ========  ====== ===  =========  === ===   =========  
  

  المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢٢إلى  ١٠تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
   



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

 
٧

  (تابع) المرحلي الموجز الموحد (غير مدقق) الملكيةبيان التغيرات في حقوق 
 يونيو ٣٠في  المنتھية لفترة الستة أشھر

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

 
  

 رأس المال

  
االحتياطي 
 االحتياطي العام  القانوني

  احتياطي إعادة 
تقييم 

 االستثمارات

  
الخسائر (

)/األرباح المتراكمة
 المحتجزة 

  
 اإلجمالي

  غير  الحصة
  المسيطرة

  إجمالي حقوق 
  الملكية

 درھم  درھم  درھم  درھم درھم درھم درھم درھم 
                 

  ٤٤٧٫٨٢٢٫٥٢٦  ٥٧٠٫٥٤٣  ٤٤٧٫٢٥١٫٩٨٣)٤٦٫٥٨٩٫٨٧٦(  )١٫٣٧٩٫٠٧٩(٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠٦٥٫٢٢٠٫٩٣٨  (مدققة)  ٢٠١٧يناير  ١في كما 
  ---------- ------  ---------------   ----------------  ----------- ----   -----------------  -----------------  -----------  --------- -------  

                  الشاملة للفترة  اإليراداتإجمالي 
  ١١٫٩٣٥٫٨٩٣  )٢٦٩٫٧٠٧(  ١٢٫٢٠٥٫٦٠٠  ١٢٫٢٠٥٫٦٠٠  -  -  -  -  الفترة أرباح

                  اإليرادات الشاملة األخرى 
  االستثمار في  الحركة في صافي التغير في

   من خالل  القيمة العادلةب الموجودات المالية  
  -  -  - -  - - - -  اإليرادات الشاملة األخرى  
  --------- --------- --------- --------- ---------- --- -------- ---- -------- ---- ------- ------ 

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

  ١١٫٩٣٥٫٨٩٣  )٢٦٩٫٧٠٧(  ١٢٫٢٠٥٫٦٠٠  ١٢٫٢٠٥٫٦٠٠  -  -  -  -  الشاملة للفترة اإليراداتإجمالي 
  =====  =====  =====  =====  ===== ===  ========  ==== ===  ====== ==  

  المعامالت مع المالكين المسجلة مباشرة 
                  ضمن حقوق الملكية

  -  -  -  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  -  )١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  المحول من االحتياطي العام
  )١١٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  -  )١١٫٥٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  توزيعات األرباح المدفوعة 

  األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 
  )١٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  )١٫٠٠٠٫٠٠٠(  )١٫٠٠٠٫٠٠٠(  -  -  -  -  خالل الفترة 

   -----------------  -------------- --  ------------------   ---------- ------   ----------- -----  -----------------  -----------  -----------------  
  ٤٤٧٫٢٥٨٫٤١٩  ٣٠٠٫٨٣٦ ٤٤٦٫٩٥٧٫٥٨٣ ٥٣٫١١٥٫٧٢٤  )١٫٣٧٩٫٠٧٩( ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٦٥٫٢٢٠٫٩٣٨ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠في كما 

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

  

   المالية المرحلية الموجزة الموحدة. المعلوماتجزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢٢إلى  ١٠تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
  



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

٨ 

  
  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد  

  يونيو ٣٠المنتھية في  لفترة الستة أشھر
  أشھر الستةفترة   أشھر الستةفترة  
  المنتھية في    المنتھية في  
     ٢٠١٦ يونيو ٣٠     ٢٠١٧ يونيو ٣٠ 
  درھم  درھم 
  (غير مدققة)  (غير مدققة) 

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٣٤٫٤١٥٫٧٠٣  ١١٫٩٣٥٫٨٩٣  أرباح الفترة
      تعديالت لـ: 
  ٩٩٦٫٥٣٠  ٨٣١٫٠٦١  االستھالك

  ٣٦٤٫٥١٤  ٤١٢٫٧٥١  الخسائر غير المحققة من االستثماراتصافي 
  )٣٫٧٢٨٫٧٧٦(  )٣٫٨٠٣٫٠٢٤(  إيرادات الفائدة

  )١٫٧٠٢٫٧٩٠(  )١٫٤٤٧٫١٦١(  إيرادات توزيعات األرباح
  )٢٣٫٨٣٧٫٤٣٩(  )١٫٠٠٣٫٦٧٥( حقوق الملكيةطريقةالحصة من أرباح شركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً ل

  ٤٦٤٫٦٠٦  ٥٨٦٫٦١٤  الخدمة للموظفينمخصص تعويضات نھاية 
  ٢٫٧٢٥٫٥٨٤  ٣٫٣٣٤٫٦٣٣  تكاليف التمويل

 - --------------   --------------  
  ٩٫٦٩٧٫٩٣٢  ١٠٫٨٤٧٫٠٩٢ التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل

      
  )٤٠٫٤٣١٫٢٠٨(  )٣٠٫٦٦٧٫٩٤٤(  الزيادة في ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى

  ٣٩٫٠٠٤٫٥٤٦  ١٩٫٧٩٦٫٢٦٠ إعادة التأمين من المطالبات قيد التسويةشركات النقص في حصة 
 لمطالبات المتكبدة(الزيادة)/النقص في حصة شركات إعادة التأمين من ا

  ١٤٫٣٨٠٫٥٦٧  )٥٫٢٩٥٫٠٠٠(    ولم يتم اإلبالغ عنھا  
  )٣٠٫١٢٦٫٤٦١(  )٣١٫٠١٦٫٥٩٤(  األقساط غير المكتسبةحصة شركات إعادة التأمين من احتياطي الزيادة في 

  )٥٫٤٩١٫٦٥٥(  )٥٫٤٤٨٫٢٢٤(  الزيادة في المستحق من أطراف ذات عالقة
 ً   ١٫٩٩١٫٠٨٥  ٢٫٠٣٥٫١٠٩  النقص في الذمم المدينة األخرى والمبالغ المدفوعة مقدما

  -  )١٣٫١٠٠(  الزيادة في ودائع الضمان 
  )٤٧٫١٣٣(  )٢٦٫١٣٨( عالقةطراف ذاتألالنقص في المستحق 

  ١٣٫٥٥٧٫٢٣٩  ١٣٫٤٨٦٫٢٦٧  الزيادة في ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  )٣٤٫٠٣٥٫٣٢٧(  )٢٨٫٣٧٨٫٣٣٩( المطالبات قيد التسوية احتياطيالنقص في
  )١٠٫٣٧٣٫٢١١(  ٥٫٨٠٨٫٦٧٧  ولم يتم اإلبالغ عنھا في احتياطي المطالبات المتكبدة )النقص(/  الزيادة

  ٤٣٫٠٩٨٫٥٧٤  ٣٦٫٠٠٤٫٨٨٢ الزيادة في احتياطي األقساط غير المكتسبة
  )٦٫٠٤٨٫٠٠٠(  ٤٩٥٫٠٠٠ الزيادة / (النقص) في احتياطي المخاطر غير المنتھية

  )٨٠١٫٠٠٠(  )١٩٧٫٠٠٠( النقص في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة
  -----------------    -------------- -   

  )٥٫٦٢٤٫٠٥٢(  )١٢٫٥٦٩٫٠٥٢( العمليات المستخدم فيصافي النقد 
   -----------------    ----------- ----   

  )٢٫٧٢٥٫٥٨٤(  )٣٫٣٣٤٫٦٣٣(  الفائدة المدفوعة
  )٥٨٫٤٢٧(  )٥٢٣٫٧٥٦( تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  ------------------   ---------------   
  )٨٫٤٠٨٫٠٦٣(  )١٦٫٤٢٧٫٤٤١(  المستخدم في األنشطة التشغيليةصافي النقد 

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

  )٤٣٤٫١٩٣(  )٨٤٣٫٠٨٣(  شراء ممتلكات ومعدات
  -  )٩٨٢٫٩٦٠( االستحواذ على عقارات استثمارية، صافي

 في موجودات مالية بالقيمة العادلة استثمارات االستحواذ على
  )٥٫٧٠٠٫٣٧٧(  -  من خالل األرباح أو الخسائر  

  في موجودات مالية بالقيمة العادلة صافي المتحصالت من بيع استثمار
  -  ٧٫٣٣٤٫٤٣١  من خالل اإليرادات الشاملة األخرى    

  -  ٩٫٨٠٠٫٠٠٠  وق الملكيةشركات مستثمر بھا محتسبة وفقاً لطريقة حق توزيعات األرباح المستلمة
  ١٫٧٠٢٫٧٩٠  ١٫٤٤٧٫١٦١  توزيعات األرباح المستلمة 

  ٣٫٧٢٨٫٧٧٦  ٣٫٨٠٣٫٠٢٤  المستلمة الفوائد
   ----------- ----  ----- --------  

  )٧٠٣٫٠٠٤(  ٢٠٫٥٥٨٫٥٧٣ األنشطة االستثمارية/ (المستخدم في) صافي النقد الناتج من
  ------------- --  -------------  

   



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 
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    (تابع)  بيان التدفقات النقدية المرحلي الموجز الموحد
  يونيو ٣٠المنتھية في لفترة الستة أشھر 

  
  أشھر الستةفترة   أشھر الستةفترة  
  المنتھية في    المنتھية في  
     ٢٠١٦يونيو  ٣٠     ٢٠١٧يونيو  ٣٠ 
  درھم  درھم 
  (غير مدققة)  (غير مدققة) 

     التمويليةالتدفقات النقدية من األنشطة 
  -  )١١٫٥٠٠٫٠٠٠(  توزيعات األرباح المدفوعة 

  -  )١٫٠٠٠٫٠٠٠( األتعاب المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة
  -----------------   -------------  

  -  )١٢٫٥٠٠٫٠٠٠( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية
 -----------------   -------------  
     

  )٩٫١١١٫٠٦٧(  )٨٫٣٦٨٫٨٦٨(  صافي النقص في النقد وما يعادله
      

  ١٣٣٫٤٥٤٫١٦٦  ١٢٢٫٣٥٩٫٣٩١  يناير  ١النقد وما يعادله في 
 -----------------  ----------------  

  ١٢٤٫٣٤٣٫٠٩٩  ١١٣٫٩٩٠٫٥٢٣ )٩يونيو (إيضاح ٣٠النقد وما يعادله في 
   =========   =========  
  
  

   جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة. ٢٢إلى  ١٠تشّكل اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 
    

  .٢و  ١إن تقرير مدققي الحسابات المستقلين حول مراجعة المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة مدرج على الصفحتين 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 
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  إيضاحات 
  (تشكل جزءاً من المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة)

  
 الوضع القانوني واألنشطة   ١

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

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

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

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

    
شركة وشركتھا التابعة (يشار إليھما تتضمن المعلومات المالية المرحلية الموجزة الموحدة المعلومات المالية المرحلية الموجزة لل

  تفاصيل الشركة التابعة:بـ "المجموعة"). فيما يلي مجتمعتين 
  

    حصة المجموعة           
 يونيو ٣٠  النشاط  اسم الشركة التابعة

٢٠١٧  
ديسمبر  ٣١

٢٠١٦  
  بلد المنشأ

          
  الشركة األردنية اإلماراتية 

  م.عللتأمين ش.
  االكتتاب في كافة أنواع أعمال

  مينالتأ 
  األردن  ٪٩٤ .٠٣  ٪٩٤ .٠٣

  
  أساس اإلعداد   ٢
  
 بيان التوافق   أ)

  
ً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  الموحدة المالية المرحلية الموجزة المعلوماتتم إعداد ھذه   "التقارير المالية المرحلية" ٣٤وفقا

المالية  المعلومات. ال تشتمل ھذه ٢٠١٥) لسنة ٢واألحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
ً إلى جنب مع  المدققة على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المالية الموحدةالمرحلية الموجزة  السنوية الكاملة، ويتعين قراءتھا جنبا

ً و، في ذلك التاريخ وللسنة المنتھية ٢٠١٦ديسمبر  ٣١البيانات المالية السنوية كما في  لدولية إلعداد لمعايير الالتي تم إعدادھا وفقا
  .التقارير المالية

  
 ٣٠كما في  ٢٠١٥) لسنة ٢باألحكام ذات الصلة من القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( المجموعةالتزمت 

  . ٢٠١٧يونيو 
  

ً ل تنظيم أعمال التأمين، تم بشأن تأسيس ھيئة التأمين و ٢٠٠٧لسنة  ٦لقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم طبقا
. تمنح ھذه الالئحة المالية شركات التأمين فترة مواءمة تتراوح ٢٠١٥يناير  ٢٨إصدار الئحة مالية جديدة لشركات التأمين بتاريخ 

كام لمواءمة أعمالھا مع أح ٢٠١٥يناير  ٢٩من سنة إلى ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 
التشريعات الواردة في ھذه الالئحة. إن الشركة بصدد مواءمة أعمالھا مع متطلبات التشريعات وسوف تكون قد التزمت به تماماً قبل 

  نھاية فترة المواءمة. 
  

  أساس القياس  ب)
  

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

  

  ؛ لعادلة من خالل األرباح والخسائراألدوات المالية بالقيمة ا  )١
  و؛ لعادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرىالمالية بالقيمة ا األدوات  )٢
  . العقارات االستثمارية  )٣

  

  عرض الالعملة الرسمية وعملة   ج)
  

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

   



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١١ 

   
  (تابع)إيضاحات 

  
  (تابع)أساس اإلعداد   ٢

  
  التقديرات واألحكاماستخدام   د)

  
ً  المالية المرحلية الموجزة الموحدة ھذه المعلومات إعدادإن  يتطلب من اإلدارة وضع  للمعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةوفقا

مطلوبات واإليرادات للموجودات وال المعلنةاألحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ 
  قد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات.والمصروفات. 

  
. يتم االعتراف بالتعديالت على التقديرات المحاسبية في الفترة التي مستمرةبصورة التابعة لھا تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات 

  لتعديالت.مستقبلية تتأثر بتلك اأي فترات يتم فيھا تعديل التقديرات وفي 
  

تطبيق السياسات  عنداألحكام الھامة الموضوعة من قبل اإلدارة  كانت، الموحدة المالية المرحلية الموجزة المعلوماتعند إعداد ھذه 
 ية المطبقة على البيانات الماليةھي نفس السياسات المحاسب لعدم اليقين في التقديراتوالمصادر الرئيسية  للمجموعةالمحاسبية 

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  الُمدققة السنويةالموحدة 
  

     لسياسات المحاسبية الھامةملخص حول ا  ٣
  

إن السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد ھذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة متوافقة مع تلك 
وللسنة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  المدققة السنوية المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة عند إعداد بياناتھا المالية الموحدةالسياسات 

يناير  ١الجديدة التي أصبحت سارية اعتباراً من  المعايير الدولية إلعداد التقارير الماليةالمنتھية في ذلك التاريخ باستثناء تطبيق 
٢٠١٧ .  

  
ً الموحدة والتفسيرات في ھذه المعلومات المالية المرحلية الموجزة  والمعدلةق المعايير الجديدة تطبي يظھر من حيثما يكون مناسبا
  خالل الفترة. للمجموعةاإلفصاحات دون أن يكون لھا تأثير على المركز أو األداء المالي  خالل

  
     إدارة المخاطر المالية  ٤

  
دارة المخاطر المالية تتوافق مع تلك األھداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنھا إل المجموعة المتعلقة بأھداف وسياسات النواحيإن 

  وللسنة المنتھية في ذلك التاريخ. ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  السنوية الُمدققة الموحدة في البيانات المالية
   

 القياس المرحلي      ٥
  

 ً بأي شكل من أشكال  جوھريةيتم تحقيق اإليرادات وتكبد المصروفات بطريقة ال تتأثر بصورة  ،المجموعةلطبيعة أعمال  وفقا
ً المالية المرحلية الموجزة الموحدة  المعلوماتھذه  إعداد. تم الموسميالتركز  مبدأ االستحقاق الذي يتطلب قيد اإليرادات ل وفقا

من األرباح  التناسبية. إال أن النتائج قد ال تمثل الحصة الفترةوالمصروفات كمكتسبة أو متكبدة وليس كمستلمة أو مدفوعة طوال 
  المطالبات.  حدوثالسنوية نظراً للتغير في المساھمات وإيرادات االستثمار وعدم التأكد من 

  
  في شركات زميلةاالستثمار   ٦

  (مدققة)  (غير مدققة) 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ 
  درھم  درھم 

      
)١-٦جرين أير تكنولوجي ذ.م.م، اإلمارات العربية المتحدة (إيضاح   ١٦٫٧١٦  ١٦٫٧١٦  

)١-٦صقور الخليج للتجارة العامة ذ.م.م، اإلمارات العربية المتحدة (إيضاح   ١٥٠٫٠٠٠  ١٥٠٫٠٠٠  
)٢-٦شركة الصقر للتأمين التعاوني (إيضاح   ١٧٣٫٤١٤٫٦٢٧  ١٦٤٫٦١٨٫٣٠٢  

 -----------------  -- --------------  
 ١٧٣٫٥٨١٫٣٤٣  ١٦٤٫٧٨٥٫٠١٨  
 ==========  =========  

  
  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٢ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)االستثمار في شركات زميلة   ٦
  
تكنولوجي ذ.م.م، شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في دبي، اإلمارات العربية  من أسھم شركة جرين آير ٪٥٠تمتلك المجموعة   ١-٦

  . ٪٥٠المتحدة. تتقاسم الشركة األم والرئيس التنفيذي للشركة بالتساوي الحصة المتبقية البالغة 
  

سست في دبي، اإلمارات ذ.م.م، شركة ذات مسؤولية محدودة تأشركة صقور الخليج للتجارة العامة من أسھم  ٪٥٠تمتلك المجموعة   
  .٪٥٠العربية المتحدة. إن النشاط الرئيسي للشركة ھو التجارة العامة. تمتلك الشركة األم الحصة المتبقية البالغة 

  
من أسھم شركتين زميلتين، إال أن ھاتين الشركتين خاضعتين لسيطرة الشركة األم. إن  ٪٥٠على الرغم من امتالك المجموعة 

  عة في ھاتين الشركتين ال تمنحھا حق ممارسة أي سيطرة عليھما.حقوق تصويت المجمو
  
من أسھم شركة الصقر للتأمين التعاوني ("الصقر التعاوني"). من  ٪٢٦، احتفظت المجموعة بنسبة ٢٠١٥ديسمبر  ٣١كما في   ٢-٦

للمصلحة النفعية ألطراف أخرى. عالوة على ذلك، أبرمت  ٪٦ حصة بنسبة ، تمتلك المجموعة٪٢٦ إجمالي حصتھا البالغة
من األسھم في شركة  ٪١٩من األسھم مع طرف آخر وعليه، قامت المجموعة باحتساب فقط  ٪١المجموعة اتفاقية بيع وشراء 
من األسھم التي  ٪١، قامت المجموعة بإعادة االستحواذ على ٢٠١٦يناير  ١. في ٢٠١٥ديسمبر  ٣١الصقر للتأمين التعاوني حتى 
، مما منح المجموعة حق ممارسة تأثير ھام على ٪٢٠زيادة حصة الشركة إلى  ى ذلكعلترتب  وقدكانت قد قامت ببيعھا سابقاً. 

  الصقر التعاوني. وعليه، قامت المجموعة حالياً بإعادة تصنيف استثمارھا في الصقر التعاوني كاستثمار في شركة زميلة.
  

  (مدققة)  (غير مدققة) 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ 

  درھم  درھم  
      

يناير ١كما في   ١٥٢٫٦٥٠٫٠٠٠ ١٧٣٫٤١٤٫٦٢٧  
  ٣٠٫٠٢٧٫١٢٧ ١٫٠٠٣٫٦٧٥  / السنة حصة المجموعة من صافي أرباح الفترة

)٩٫٨٠٠٫٠٠٠(  / السنة توزيعات أرباح مستلمة خالل الفترة  )٩٫٢٦٢٫٥٠٠(  
 -----------------  ----------------  

  ١٧٣٫٤١٤٫٦٢٧ ١٦٤٫٦١٨٫٣٠٢االستثمار في شركة زميلة
 ==========  =========  

  
  ٪٢٠  ٪٢٠ نسبة حصة الملكية

  (مدققة)  (غير مدققة) 
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠ 
  درھم  درھم 
      

  ١٫٠٦١٫٥٣٧٫٦٩٦ ١٫٠٩٦٫٨٠٤٫١٩٢ الموجودات
)٦٤٢٫٢١٣٫٤٢٣( المطلوبات  )٥٦٢٫٩٦٥٫٣٠٥(  

 ------------------ ---- --------------  
  ٤٩٨٫٥٧٢٫٣٩١ ٤٥٤٫٥٩٠٫٧٦٩ صافي الموجودات

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

٪٢٠حصة المجموعة في صافي الموجودات بواقع   ٩٩٫٧١٤٫٤٧٨  ٩٠٫٩١٨٫١٥٣  
٫١٤٩٧٠٠٫٧٣ الشھرة التجارية والبنود األخرى غير الملموسة عند االستحواذ  ٧٣٫٧٠٠٫١٤٩  

 -----------------  ----------------  
٠٢٫٣٦١٨٫١٦٤ االستثمار في شركات زميلة  ١٧٣٫٤١٤٫٦٢٧  

 ========== =========  
  
  (غير مدققة)  )(غير مدققة 

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠  ٢٠١٧ يونيو ٣٠  
  درھم  درھم  
      

  ٣٥٤٫٥١٢٫٧٣٦  ٧١٫٣٤٢٫٢٣٢  إيرادات الفترة
  =========  =========  

  ١١٩٫١٨٧٫١٩٨  ٥٫٠١٨٫٣٧٧  أرباح الفترة
  ========  =========  

  ٢٣٫٨٣٧٫٤٣٩  ١٫٠٠٣٫٦٧٥  ٪٢٠حصة المجموعة من أرباح الفترة بواقع 
  ========  =========  



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٣ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  
  في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  االستثمار  ٧
  

مليون درھم (صافي) لفترة الستة أشھر  ٠ .٤١ بمبلغغير محققة  خسائرترتب على إعادة تقييم األوراق المالية االستثمارية صافي   
مليون  ٠ .٣٦ بمبلغ: صافي خسائر غير محققة ٢٠١٦يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  الستة(فترة  ٢٠١٧يونيو  ٣٠المنتھية في 

أشھر المنتھية في  الستةمليون درھم (فترة  ١ .٤درھم). حصلت المجموعة خالل الفترة الحالية على إيرادات توزيعات أرباح بلغت 
  مليون درھم) من استثماراتھا في األوراق المالية.  ١ .٧: ٢٠١٦يونيو  ٣٠

  
  العقارات االستثمارية   ٨

  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠    
  درھم  درھم    
        

  ١٧٢٫٨٥٦٫١١٨  ١٧٢٫٩٣٤٫٢٤١    / السنةلفترةفي بداية ا
  ٧٨٫١٢٣  ٩٨٢٫٩٦٠    / السنة اإلضافات خالل الفترة

    ------- ----------  ----- -----------  
    ١٧٢٫٩٣٤٫٢٤١  ١٧٣٫٩١٧٫٢٠١  
    ==========  =========  
  

عقارات استثمارية، أحدھما "برج ميدان" (عقار قيد التطوير ولكن لم يتم البدء في  ثالثةلدى المجموعة ، ٢٠١٧ يونيو ٣٠كما في 
 ٪١٠أعمال اإلنشاء)، وھو عقار كائن في دبي ويخضع لسيطرة شركة جيجيكو للتطوير العقاري ذ.م.م، وتمتلك المجموعة نسبة 

 يونيو ٣٠مليون درھم) كما في  ٨٠٠من أسھم بقيمة  ٪١٠مليون درھم ( ٨٠من ملكية ھذا العقار. تبلغ القيمة الدفترية للعقار 
 ٩٠ .٩٨ ، دبي، وتبلغ قيمته الدفترية١في البرشاء  آخر مليون درھم). لدى المجموعة عقار ٨٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١( ٢٠١٧

 في األردن. لث فيقعالثا، أما العقار وترتبط اإلضافات خالل الفترة بھذه العقار مليون درھم) ٩٠: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(مليون درھم 
، لم تختلف القيمة ٢٠١٧ يونيو ٣٠خارجياً. كما في  ٢٠١٦بتقييم القيمة العادلة للعقارات االستثمارية خالل  المجموعةقامت 

   .عن قيمتھا الدفترية العادلة لمحفظة العقارات االستثمارية بشكل جوھري
  

  النقد واألرصدة المصرفية  ٩
  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠    
  درھم  درھم    
        

  ٤٩٨٫٣٨٩  ٢٣٢٫٤٣٤    النقد في الصندوق
        األرصدة المصرفية:

  ٥٫٩٨٢٫٢١١  ٢٫٨٦٨٫١٢٨    حسابات جارية
  ٢٦١٫٧٨٧٫٨٦٠  ٢٧٧٫٤٦٨٫٢٦٩   ودائع ثابتة

    -----------------  ------ ----------  
    ٢٦٨٫٢٦٨٫٤٦٠  ٢٨٠٫٥٦٨٫٨٣١  
    ==========  =========  
  

 درھم)مليون  ١٠ .٣: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ١٠ .٣، تتضمن الودائع الثابتة لدى البنوك مبلغ ٢٠١٧يونيو  ٣٠كما في 
) لسنة ٦مر وزارة االقتصاد والتجارة بدولة اإلمارات العربية المتحدة كما يقتضي القانون االتحادي رقم (ألمودع باسم الشركة 

  بھيئة التأمين. فيما يتعلق ٢٠٠٧
  

فيما يتعلق بتسھيالت ائتمانية مصرفية  مليون درھم) ٢٢٩ .٧: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(مليون درھم  ٢٤٩ .٧تم رھن ودائع ثابتة بمبلغ 
  ممنوحة للشركة.

  
الودائع الثابتة لدى البنوك خالل فترات مختلفة ال تتجاوز سنة واحدة من تاريخ اإليداع المالي وتخضع لفائدة تتراوح  جميعُتستحق 

  .سنوياً) ٪٥إلى  ٪٢ .٥: ٢٠١٦ديسمبر  ٣١(سنوياً  ٪٣ .٨٥إلى  ٪٢ .٥من 
  
  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٤ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع)  النقد واألرصدة المصرفية  ٩
  

  ألغراض بيان التدفق النقدي، تم تحليل النقد وما يعادله كما يلي: 
  (مدققة)  (غير مدققة)    
  يونيو ٣٠    

٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

٢٠١٦  
  درھم  درھم    
        

  ٢٦٨٫٢٦٨٫٤٦٠  ٢٨٠٫٥٦٨٫٨٣١    األرصدة المصرفيةوالنقد 
  )١٤٥٫٩٠٩٫٠٦٩(  )١٦٦٫٥٧٨٫٣٠٨(    القروض المصرفية

    -------------------  ------------------  
  ١٢٢٫٣٥٩٫٣٩١  ١١٣٫٩٩٠٫٥٢٣    النقد وما يعادله (لبيان التدفق النقدي)

    ==========  =========  
  
  المالية والمطلوبات المالية تصنيفات وفئات الموجودات  ١٠

  

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

  
  (غير مدققة) ٢٠١٧ يونيو ٣٠في 

  الموجودات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خــالل 

  الشاملة األخرى 
  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

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

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  االستثمار في موجودات مالية بالقيمة   
  ٥٣٫٧٨٧٫٦٥٠  -  -  ٥٣٫٧٨٧٫٦٥٠  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

  االستثمار في موجودات مالية بالقيمة 
  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  -  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

  ٢١٩٫٥٤١٫١٩٣  ٢١٩٫٥٤١٫١٩٣  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١١٠٫١٢٠٫١٦٢  ١١٠٫١٢٠٫١٦٢  -  -  ذات عالقةالمستحق من أطراف 

  ٢٢٫٣٨٢٫٩٨٧  ٢٢٫٣٨٢٫٩٨٧ - -  ذمم مدينة أخرى 
  ٢٥٢٫٧٧٥  ٢٥٢٫٧٧٥  -  -  ودائع 

  ٢٨٠٫٥٦٨٫٨٣١  ٢٨٠٫٥٦٨٫٨٣١  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
  -------------- -  --------------  --- --------------  -----------------  
  ٦٨٩٫١٩١٫٧٤٥  ٦٣٢٫٨٦٥٫٩٤٨  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٥٣٫٧٨٧٫٦٥٠  
  =========  ========  =========  =========  
       

  المطلوبات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح أو 

  الخسائر

القيمة العادلة من 
اإليرادات خــالل 

  الشاملة األخرى 
  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

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

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ٧٨٫٦١٤  ٧٨٫٦١٤  -  -  طراف ذات عالقةألالمستحق 
  ١٦٦٫٥٧٨٫٣٠٨  ١٦٦٫٥٧٨٫٣٠٨  -  -  القروض المصرفية

  ١٦٥٫٩٧٥٫٦٢٤  ١٦٥٫٩٧٥٫٦٢٤  -  -  ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
  -----------  ----------  -- ---------------  -- ---------------  
  -  -  ٣٣٢٫٦٣٢٫٥٤٦  ٣٣٢٫٦٣٢٫٥٤٦  
  ======  ======  ==========  =========  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٥ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  

  (تابع)  المالية والمطلوبات المالية تصنيفات وفئات الموجودات  ١٠
  

  (مدققة) ٢٠١٦ديسمبر  ٣١في 

  الموجودات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح 

  أو الخسائر

القيمة العادلة من 
خــالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى 

  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

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

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  االستثمار في موجودات مالية بالقيمة   
  ٦١٫٥٣٤٫٨٣٢  -  -  ٦١٫٥٣٤٫٨٣٢  العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

  االستثمار في موجودات مالية بالقيمة 
  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  -  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  -  العادلة من خالل اإليرادات الشاملة األخرى  

  ١٨٨٫٨٧٣٫٢٤٩  ١٨٨٫٨٧٣٫٢٤٩  -  -  ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى
  ١٠٤٫٦٧١٫٩٣٨  ١٠٤٫٦٧١٫٩٣٨  -  -  المستحق من أطراف ذات عالقة

  ٢٤٫٢٠٢٫٤٢٥  ٢٤٫٢٠٢٫٤٢٥  -  -  ذمم مدينة أخرى 
  ٢٣٩٫٦٧٥  ٢٣٩٫٦٧٥  -  -  ودائع 

  ٢٦٨٫٢٦٨٫٤٦٠  ٢٦٨٫٢٦٨٫٤٦٠  -  -  النقد واألرصدة المصرفية
   --------------  - ------------  ------ ----------  --------- -------  
  ٦٥٠٫٣٢٨٫٧٢٦  ٥٨٦٫٢٥٥٫٧٤٧  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٦١٫٥٣٤٫٨٣٢  
  ========  =======  =========  =========  
          

  المطلوبات المالية

القيمة العادلة من 
خــالل األرباح 

  أو الخسائر

القيمة العادلة من 
خــالل اإليرادات 
  الشاملة األخرى 

  التكلفة 
  اإلجمالي  المطفأة 

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

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  ١٠٤٫٧٥٢  ١٠٤٫٧٥٢  -  -  طراف ذات عالقةألالمستحق 
  ١٤٥٫٩٠٩٫٠٦٩  ١٤٥٫٩٠٩٫٠٦٩  -  -  القروض المصرفية

  ١٥٢٫٤٨٩٫٣٥٧  ١٥٢٫٤٨٩٫٣٥٧ - - ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
   --------------   -------------  ----------------  --------- -------  
  -  -  ٢٩٨٫٥٠٣٫١٧٨  ٢٩٨٫٥٠٣٫١٧٨  
  ========  =======  =========  =========  

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية   ١١

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

 ً للمجموعة في ذلك  المشاركين في السوق في تاريخ القياس في السوق الرئيسي أو، في حالة عدم وجوده، أفضل سوق يكون متاحا
 التاريخ. تعكس القيمة العادلة لاللتزام مخاطر عدم الوفاء بااللتزام.

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

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

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

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

  
  
  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٦ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  
   (تابع)القيمة العادلة لألدوات المالية   ١١

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

  القياسات. 
  

 ألداة مطابقة.  ةق نشطاسوأ) في ة(غير المعدل ةالمدرج ةالسوقي المدخالت التي تمثل األسعار: ١المستوى 
 

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

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

  
ت ال : المدخالت التي تكون غير ملحوظة. تشتمل ھذه الفئة على كافة األدوات التي تشتمل أساليب تقييمھا على مدخال٣المستوى 

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

  ات.الفروقات بين األدو
  

التقرير حسب المستوى في النظام المتدرج  نھاية فترةيوضح الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة في 
  : تصنيف قياسات القيمة العادلةإطاره يتم في  والذيللقيمة العادلة 

  
          (غير مدققة)  ٢٠١٧ يونيو ٣٠

          
  اإلجمالي  ٣المستوى    ٢المستوى    ١المستوى   الموجودات المالية

  درھم  درھم  درھم  درھم  
          

  القيمة العادلة من خالل األرباح أو 
  ٥٣٫٧٨٧٫٦٥٠  -  ١٨٫٥٧٢٫٣٠٧ ٣٥٫٢١٥٫٣٤٣ الموجودات المالية –الخسائر 

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

  ------ ----------  ----------- ----   --------------  -- ----------- --  
  ٥٦٫٣٢٥٫٧٩٧  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ١٨٫٥٧٢٫٣٠٧  ٣٥٫٢١٥٫٣٤٣  
  =========  =========  ========  =========  

  

          (مدققة)  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١
          

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

  القيمة العادلة من خالل األرباح أو 
  ٦١٫٥٣٤٫٨٣٢  -  ٢٢٫٧٥٣٫٨٠٥  ٣٨٫٧٨١٫٠٢٧  الموجودات المالية –الخسائر 

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

  ------- --------  ------ --------  -- -----------   --------------  
  ٦٤٫٠٧٢٫٩٧٩  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢٢٫٧٥٣٫٨٠٥  ٣٨٫٧٨١٫٠٢٧  
  ========  ========  =======  ========  

  
  واالحتياطي العام  رأس المال  ١٢

  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠    
  درھم  درھم    

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

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

خالل االجتماع السنوي للجمعية مليون درھم من االحتياطي العام إلى األرباح المحتجزة  ١٠٠وافق مساھمو الشركة على تحويل   ١-١٢
  . ٢٠١٧أبريل  ٢٥العمومية الذي عقد بتاريخ 



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٧ 

  

  (تابع)إيضاحات 
  
  ربحية السھم  ١٣
  

  
  فترة الثالثة أشھر المنتـھية  

  يونيو ٣٠في           
  فترة الستة أشھر المنتـھية  

  يونيو ٣٠في           
  ٢٠١٧  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  مدققة)غير (  (غير مدققة)  مدققة)غير (  (غير مدققة)  
          

  أرباح الفترة المنسوبة لمساھمي  
  ٣٤٫٧٦١٫٩٢٠  ١٢٫٢٠٥٫٦٠٠  ١٦٫٩٧٥٫٩٨٩  ٦٫٨٤٢٫٢٩٣  الشركة األم (درھم)   
  ==========  =========  ==========  =========  

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

  ٠ .١٥  ٠ .٠٥  ٠ .٠٧  ٠ .٠٣   (درھم) السھم األساسيةربحية 
  ====  ====  ====  ====  

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

  على ربحية السھم األساسية.  للتخفيضفي تاريخ التقرير. ال يوجد تأثير 
  
  الطارئة واالرتباطات الرأسماليةااللتزامات   ١٤

  (مدققة)  (غير مدققة)    
 ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠    
  درھم  درھم    
        

  ٦٨٫٢٢٧٫٦٨٢  ٦٣٫٦٤٩٫٨٠٩    خطابات ضمان
  =========  ========  

  
  طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ  ١٥

  
ي ـفي المعيار المحاسبي الدول الواردالعالقة  وذ الطرفت تقع ضمن تعريف ومنشآة بإبرام معامالت مع شركات ـتقوم المجموع

ت التي تخضع لملكية مشتركة آاألطراف ذات العالقة من الشركات والمنش األطراف ذات عالقة". تتألف عن "إفصاحات ٢٤م ـرق
المجموعة وأفراد عائلتھم والمساھمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين لدى  ،و/أو إدارة وسيطرة مشتركة

مشتركة أو التي يمكن لھؤالء األطراف ممارسة تأثير  المقربين والمنشآت التي تخضع لسيطرتھم أو التي يسيطرون عليھا بصورة
الت ال تختلف بشكل كبير عن الشروط التي يمكن الحصول عليھا ترى إدارة المجموعة أن الشروط الخاصة بھذه المعام ھام عليھا.

   من أطراف أخرى.
  

  فيما يلي المبالغ المستحقة من/ إلى أطراف ذات عالقة في تاريخ التقرير:
  (مدققة)  (غير مدققة)    
  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٧ يونيو ٣٠    
  درھم  درھم  

        المدرجة ضمن المستحق من أطراف ذات عالقة
  ١٠١٫٤٦٣٫٧١٢  ١٠٧٫٠٩٩٫٢٦٦    صافي من المشطوبات –المستحق من أطراف ذات عالقة 

  ٣٫٢٠٨٫٢٢٦  ٣٫٠٢٠٫٨٩٦    المستحق من المساھمين
    ------------------  ---------- ------  
    ١٠٤٫٦٧١٫٩٣٨  ١١٠٫١٢٠٫١٦٢  
    ==========  =========  

        المدرجة ضمن مطلوبات عقود التأمين 
  ٦٢٢٫٠٨٤  ١٫٠٦٤٫٨٦٥    قيد التسويةإجمالي المطالبات 

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

  ال تخضع المبالغ قيد التسوية لضمان وسيتم سدادھا نقداً. لم يتم منح أو الحصول على ضمانات.
  

   



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٨ 

  
  (تابع)إيضاحات 

  
  (تابع) طراف ذات العالقةالمعامالت مع األ  ١٥
  

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

  فترة الثالثة أشھر المنتـھية   
  يونيو ٣٠في           

  فترة الستة أشھر المنتـھية  
  يونيو ٣٠في           

  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم درھم درھم 

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

 ٨٫٢١٧٫٠٣٣  ٧٫١١٩٫٣٧٤  ٧٫٩٠٥٫٤٤٥  ٥٫٤٥٢٫٢٦٦  األقساطإجمالي 
 ١٫١٩٦٫٩٧٩  ١٫٤٦٨٫٥٣٧  ٦٣٩٫٤٩٦  ٧٢٢٫٥٣٣  المطالبات المدفوعة

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

          تعويضات موظفي اإلدارة الرئيسيين
        

 ٥٫١٥٧٫٨٧٤  ٤٫٢٢٦٫٢٥٩  ٣٫٣٢٨٫٥٦٧  ٢٫١١٤٫١٣٢  امتيازات رواتب و
  ========  =======  ========  =======  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

١٩ 

  (تابع)إيضاحات 
  

  اتالمعلومات حول القطاع  ١٦
 
 

      التشغيليةمعلومات حول القطاعات     
  

بناء عليه بتقديم التقارير حول المعلومات الخاصة بقطاعاتھا  المجموعةالتأمين على الحياة. تمثل ھذه القطاعات األساس الذي تقوم قطاعين أعمال ھما التأمينات العامة وإلى  المجموعةيتم تقسيم  ،ألغراض إدارية
  الرئيسية.

  يونيو (غير مدققة) ٣٠أشھر المنتھية في  ة الستةفتر 
  اإلجمالي التأمينات على الحياة التأمين العامة 
 ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم  درھم 

             إيرادات التأمين
  ٢٣٣٫٧٢٢٫٠١٠  ٢٢٤٫١٧٠٫٣١٧  ٨٫٩٩٦٫٠٣٧ ١١٫٣٨٩٫٣٧٩  ٢٢٤٫٧٢٥٫٩٧٣  ٢١٢٫٧٨٠٫٩٣٨إجمالي أقساط التأمين 

  )٩١٫٩٢٠٫٣٥٤(  )١٠٢٫٦٣٨٫٦٠١(  )٨٫٩٧٠٫٠٨٨( )١٠٫٧١٤٫٢٢٤(  )٨٢٫٩٥٠٫٢٦٦(  )٩١٫٩٢٤٫٣٧٧(  ناقصاً: حصة إعادة التأمين من إجمالي األقساط
  )٦٫٠١٦٫٤٣٤(  )١٫٧٢٣٫٠٠٩(  -  -  )٦٫٠١٦٫٤٣٤(  )١٫٧٢٣٫٠٠٩(  اقساط التأمين المتنازل عنھحصة إعادة التأمين من أناقصاً:

  -----------------  ----------------  --------------- -- - --------------   -----------------  ----------------  
  ١٣٥٫٧٨٥٫٢٢٢  ١١٩٫٨٠٨٫٧٠٧  ٢٥٫٩٤٩  ٦٧٥٫١٥٥  ١٣٥٫٧٥٩٫٢٧٣  ١١٩٫١٣٣٫٥٥٢  صافي األقساط المحتجزة 

  )١٢٫٩٧٢٫١١٣(  )٤٫٩٨٨٫٢٨٨(  ٢٤٣٫٠٠٠ ٢٦٢٫٠٠٠  )١٣٫٢١٥٫١١٣(  )٥٫٢٥٠٫٢٨٨(  صافي التغير في احتياطي األقساط غير المكتسبة
  -----------------  ----------------  ---------- -- ----- -------   -----------------  ----------------  

  ١٢٢٫٨١٣٫١٠٩  ١١٤٫٨٢٠٫٤١٩  ٢٦٨٫٩٤٩  ٩٣٧٫١٥٥  ١٢٢٫٥٤٤٫١٦٠  ١١٣٫٨٨٣٫٢٦٤ صافي أقساط التأمين
  -----------------  ----------------  ------------ -- -- -----------   -----------------  ----------------  

  ٤١٫٩٩٨٫٦٢٣  ٣٩٫١٩٥٫٨٠٩  ٥٫٤٦٣٫٦٣٥  ٥٫٥٧٤٫٣٩١  ٣٦٫٥٣٤٫٩٨٨  ٣٣٫٦٢١٫٤١٨العموالت المكتسبة
  )١٧٫٥٤٢٫٥٢١(  )١٧٫٩٤٤٫٣٣٣(  )٧٧٧٫٨١٥( )٩٨٢٫٧٧٦(  )١٦٫٧٦٤٫٧٠٦(  )١٦٫٩٦١٫٥٥٧(العموالت المتكبدة

  -----------------  ----------------  --------------- -- -------- ------   -----------------  ----------------  
  ١٤٧٫٢٦٩٫٢١١  ١٣٦٫٠٧١٫٨٩٥  ٤٫٩٥٤٫٧٦٩  ٥٫٥٢٨٫٧٧٠  ١٤٢٫٣١٤٫٤٤٢  ١٣٠٫٥٤٣٫١٢٥ صافي إيرادات التأمين

  -----------------  ----------------  --------------- -- ------ --------  ------------ ------- ----------- -------  
  )١٨٨٫٣٣٦٫٠٩١(  )١٧٠٫٦٠٩٫٧٠٩(  )٨٩٤٫١١١(  )٣٫٨٣٧٫٣٥٦(  )١٨٧٫٤٤١٫٩٨٠(  )١٦٦٫٧٧٢٫٣٥٣( إجمالي المطالبات المدفوعة

  ٧٨٫٧٧٩٫٦٠٩  ٦٢٫١٤٦٫٤٧٧  ٧٨٤٫١٥٥ ٣٫٤٤١٫٤٢٣  ٧٧٫٩٩٥٫٤٥٤  ٥٨٫٧٠٥٫٠٥٤ مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين
  -----------------  ----------------  --------------- -- ---- ----------   --------------- ----- ----------- --------  

  )١٠٩٫٥٥٦٫٤٨٢(  )١٠٨٫٤٦٣٫٢٣٢(  )١٠٩٫٩٥٦(  )٣٩٥٫٩٣٣(  )١٠٩٫٤٤٦٫٥٢٦(  )١٠٨٫٠٦٧٫٢٩٩( صافي المطالبات المدفوعة
  ٣٤٫٠٣٥٫٣٢٧  ٢٨٫٣٧٨٫٣٣٩  )٥٨٥٫٦٢٧(  )٢٫٨١٣٫٩٦٤(  ٣٤٫٦٢٠٫٩٥٤  ٣١٫١٩٢٫٣٠٣  النقص/(الزيادة) في مخصص المطالبات قيد التسوية

  النقص/(الزيادة) في حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات 
  قيد التسوية

)٣٩٫٠٠٤٫٥٤٦( )١٩٫٧٩٦٫٢٦٠(  ٥٢٤٫٦٨١ ٢٫٥٣٣٫٦٤١  )٣٩٫٥٢٩٫٢٢٧( )٢٢٫٣٢٩٫٩٠١(  

  ٦٫٠٤٨٫٠٠٠  )٤٩٥٫٠٠٠(  )١٣٢٫٠٠٠(  )٥٣٠٫٠٠٠(  ٦٫١٨٠٫٠٠٠  ٣٥٫٠٠٠  النقص/(الزيادة) في احتياطي المخاطر غير المنتھية
  الزيادة/(النقص) في احتياطي المطالبات المتكبدة ولم يتم 

  اإلبالغ عنھا
)٤٫٠٠٧٫٣٥٦(  )٥١٣٫٦٧٧(  )٢٣٫٠٠٠(  )١٢٧٫٠٠٠(  )٣٫٩٨٤٫٣٥٦(  )٣٨٦٫٦٧٧(  

  النقص/(الزيادة) في احتياطي مصروفات تسوية الخسائر 
  غير المخصصة

٨٠١٫٠٠٠  ١٩٧٫٠٠٠  )٩٫٠٠٠(  )١٠١٫٠٠٠(  ٨١٠٫٠٠٠  ٢٩٨٫٠٠٠  

   ----------------- ---------- --------  ------------- -- -------- ----  -------- ----------- ----------- -------  
  )١١١٫٦٨٤٫٠٥٧(  )١٠٠٫٦٩٢٫٨٣٠(  )٣٣٤٫٩٠٢(  )١٫٤٣٤٫٢٥٦(  )١١١٫٣٤٩٫١٥٥(  )٩٩٫٢٥٨٫٥٧٤(  صافي المطالبات المتكبدة

   ----------------- ----------- -------  ------------- -- ------------ -  ---------- --------- ------ ------------  
  ٣٥٫٥٨٥٫١٥٤  ٣٥٫٣٧٩٫٠٦٥  ٤٫٦١٩٫٨٦٧  ٤٫٠٩٤٫٥١٤  ٣٠٫٩٦٥٫٢٨٧  ٣١٫٢٨٤٫٥٥١  أرباح التأمين
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  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

٢٠ 

  (تابع)إيضاحات 
  
  (تابع) اتالمعلومات حول القطاع  ١٦

  
   
  يونيو  ٣٠أشھر المنتھية في  ة الستةفتر     
  (غير مدققة)  (غير مدققة)         
         ٢٠١٦  ٢٠١٧  
  درھم  درھم         
             

  ٣٥٫٥٨٥٫١٥٤  ٣٥٫٣٧٩٫٠٦٥          (تابع) أرباح التأمين
  )٢٫٢٤٢٫٢١٩(  )٣٫٥٠٥٫٢١٢(         صافي خسائر االستثمار

  ٢٣٫٨٣٧٫٤٣٩  ١٫٠٠٣٫٦٧٥        من الشركات المستثمر بھا المحتسبة وفقاً لحقوق الملكيةحصة األرباح 
  )٢٢٫٥٨٢٫٦٧١(  )٢٠٫٩٤١٫٦٣٥(          المصروفات اإلدارية والعمومية

         --------- -------  ----------------  
  ٣٤٫٤١٥٫٧٠٣  ١١٫٩٣٥٫٨٩٣          أرباح الفترة

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

   



  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

٢١ 

  (تابع)إيضاحات 
  
  

  

  (تابع) اتالمعلومات حول القطاع  ١٦
  

  

    التشغيليةمعلومات حول القطاعات   
      

  اإلجمالي التأمينات على الحياة التأمين العامة 
 ----------------------------------------- -------------- ---------------------------------   ------ -----------------------------------------  
 يونيو٣٠ 

٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦  
 يونيو٣٠

٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦  
  يونيو ٣٠

٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦  
  درھم  درھم  درھم درھم  درھم درھم 

           الموجودات
 ٧٫٦٦٠٫١٠٩  ١٦٠٫١٤٨٧٫٦٧٢٫١٣١ ٧٫٤٩٩٫٩٦١١٣٥٫٧٥١  ٧٫٥٣٦٫٣٨٠الممتلكات والمعدات

 ١٧٣٫٥٨١٫٣٤٣  ١٦٤٫٧٨٥٫٠١٨- -١٧٣٫٥٨١٫٣٤٣  ١٦٤٫٧٨٥٫٠١٨استثمارات في شركات زميلة
  موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل  في استثمار

  األرباح أو الخسائر 
٥٣٫٧٨٧٫٦٥٠  

٦١٫٥٣٤٫٨٣٢
- 

-
٥٣٫٧٨٧٫٦٥٠  

٦١٫٥٣٤٫٨٣٢ 
  في موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل استثمار 

  اإليرادات الشاملة األخرى 
٢٫٥٣٨٫١٤٧  ٢٫٥٣٨٫١٤٧  - 

-
٢٫٥٣٩٫١٤٧  

٢٫٥٣٨٫١٤٧ 
  ١٧٢٫٩٣٤٫٢٤١  ١٧٣٫٩١٧٫٢٠١  - -  ١٧٢٫٩٣٤٫٢٤١  ١٧٣٫٩١٧٫٢٠١ عقارات استثمارية

  ١٨٨٫٨٧٣٫٢٤٩  ٢١٩٫٥٤١٫١٩٣  ٣٫٩٠٢٫٣٤٧ ٥٫٨٠٣٫٨٩٠  ١٨٤٫٩٧٠٫٩٠٢  ٢١٣٫٧٣٧٫٣٠٣ ذمم التأمين المدينة والذمم المدنية األخرى
سويةطالبات قيد التمالتأمين من ال ةحصة شركات إعاد  ١٥٠٫٤٣٤٫٣٩٨  ١٣٠٫٦٣٨٫١٣٨  ٧٫٣٧٨٫١٦٤ ٩٫٩١١٫٨٠٤  ١٤٣٫٠٥٦٫٢٣٤  ١٢٠٫٧٢٦٫٣٣٤  

ة حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات المتكبد  
 ولم يتم اإلبالغ عنھا

٢٫٨٥٤٫٠٠٠  ٨٫٧٩٩٫٠٠٠  ١٢٫٢٦٢٫٠٠٠ 
١٫٠٢٢٫٠٠٠  

١٥٫١١٦٫٠٠٠  
٩٫٨٢١٫٠٠٠  

  طالتأمين من احتياطي األقسا ةحصة شركات إعاد
 غير المكتسبة 

٧٫٩١٤٫٠٠٠  ٤٤٫٣٥٦٫٦٣٨  ٧٠٫٤١٨٫٢٣٢ 
٢٫٩٥٩٫٠٠٠  

٧٨٫٣٣٢٫٢٣٢  
٤٧٫٣١٥٫٦٣٨  

 ١٠٤٫٦٧١٫٩٣٨  ١١٠٫١٢٠٫١٦٢- -  ١٠٤٫٦٧١٫٩٣٨  ١١٠٫١٢٠٫١٦٢ المستحق من أطراف ذات عالق
 ٢٥٫٢٣٨٫٦٣٥  ٢٣٫٢٠٣٫٥٢٦- -  ٢٥٫٢٣٨٫٦٣٥  ٢٣٫٢٠٣٫٥٢٦ مقدماً والذمم المدينة األخرىالمدفوعات 

  ٢٣٩٫٦٧٥  ٢٥٢٫٧٧٥  - -  ٢٣٩٫٦٧٥ ٢٥٢٫٧٧٥  ودائع الضمان
 ٢٦٨٫٢٦٨٫٤٦٠  ٨٫٥٠٠٫٠٠٠٢٨٠٫٥٦٨٫٨٣١ ٨٫٥٠٠٫٠٠٠  ٢٥٩٫٧٦٨٫٤٦٠  ٢٧٢٫٠٦٨٫٨٣١  النقد واألرصدة المصرفية

 ------------- --------------- ---------------------------- -----------------------  ------------------------ ------------------------------ ---------------------------- 
 ١٫٢١٣٫١١١٫٦٦٥  ١٫٢٦٠٫٤٧٣٫٠٠٤ ٢٣٫٩٢١٫٦٥٩ ١٫١٨٩٫١٩٠٫٠٠٦٣٥٫١١٩٫٤٤٥  ١٫٢٢٥٫٣٥٣٫٥٥٩ إجمالي الموجودات
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  وشركتھا التابعةشركة الصقر الوطنية للتأمين (شركة مساھمة عامة) 

٢٢ 

  (تابع)إيضاحات 
  
  

  

  (تابع) اتالمعلومات حول القطاع  ١٦
  

  

  اإلجمالي                التأمينات على الحياة        العامة اتالتأمين              
 --------------------------------------------  ------------------------------------------   ------------------------------------------  
  يونيو٣٠ 

٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦  
 يونيو٣٠

٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦  
  يونيو ٣٠

٢٠١٧  
  ديسمبر ٣١

 ٢٠١٦  
  درھم  درھم  درھم درھم  درھم درھم 
        

         المطلوبات
 ١٠٤٫٧٥٢  ٧٨٫٦١٤- -١٠٤٫٧٥٢  ٧٨٫٦١٤ ذات عالقةالمستحق إلى أطراف 

 ١٤٫٣٢٨٫٥٢٦  ٢٧٢٫٢٥٦١٤٫٣٩١٫٣٨٤ ١٤٫٠٥٦٫٢٧٠٢٨٤٫١٦١  ١٤٫١٠٧٫٢٢٣ مخصص تعويضات نھاية الخدمة للموظفين 
 ١٤٥٫٩٠٩٫٠٦٩  ١٦٦٫٥٧٨٫٣٠٨- -١٤٥٫٩٠٩٫٠٦٩  ١٦٦٫٥٧٨٫٣٠٨القروض المصرفية

  ١٥٢٫٤٨٩٫٣٥٧  ١٦٥٫٩٧٥٫٦٢٤  ٩٠٧٫٩٤٨ ٩٧٢٫٣٩٢  ١٥١٫٥٨١٫٤٠٩  ١٦٥٫٠٠٣٫٢٣٢ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 ٢٣٥٫٤٨٢٫٨٢٤  ٧٫٨٧٣٫٤٣٩٢٠٧٫١٠٤٫٤٨٥ ٢٢٧٫٦٠٩٫٣٨٥١٠٫٦٨٧٫٤٠٢  ١٩٦٫٤١٧٫٠٨٣احتياطي المطالبات قيد التسوية

 ٤٢٫١٤١٫١٧٤  ١٫١٣٠٫٠٠٠٤٧٫٩٤٧٫٨٥١ ٤١٫٠١١٫١٧٤٣٣٫٠٨٩٫٠٠٠  ٤٤٫٨٦٠٫٨٥١المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنهاحتياطي 
  ١٧٠٫٦٧٣٫٤٣٧  ٢٠٦٫٦٧٨٫٣١٩  ٢٫٩٠١٫٠٠٠ ٧٫٥٩٤٫٠٠٠  ١٦٧٫٧٧٢٫٤٣٧  ١٩٩٫٠٨٤٫٣١٩احتياطي األقساط غير المكتسبة
  ٩٠٩٫٠٠٠  ١٫٤٠٤٫٠٠٠  ٢٣٠٫٠٠٠ ٧٦٠٫٠٠٠  ٦٧٩٫٠٠٠  ٦٤٤٫٠٠٠  احتياطي المخاطر غير المنتھية

  ٣٫٢٥١٫٠٠٠  ٣٫٠٥٤٫٠٠٠  ١٥٢٫٠٠٠ ٢٥٣٫٠٠٠  ٣٫٠٩٩٫٠٠٠  ٢٫٨٠١٫٠٠٠  احتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة
 ---------------------------  ------------------------- ------------------------  -----------------------  ---------------------------  -------------------------- 

 ٧٦٥٫٢٨٩٫١٣٩  ٨١٣٫٢١٤٫٥٨٥ ١٣٫٤٦٦٫٦٤٣ ٧٥١٫٨٢٢٫٤٩٦٢٣٫٦٣٩٫٩٥٥  ٧٨٩٫٥٧٤٫٦٣٠ إجمالي المطلوبات
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         حقوق الملكية
 ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ٢٣٠٫٠٠٠٫٠٠٠     رأس المال

  ٦٥٫٢٢٠٫٩٣٨  ٦٥٫٢٢٠٫٩٣٨      االحتياطي القانوني
  ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠      االحتياطي العام
االستثمارات تقييم احتياطي إعادة       )١٫٣٧٩٫٠٧٩(  )١٫٣٧٩٫٠٧٩(  

  )٤٦٫٥٨٩٫٨٧٦(  ٥٣٫١١٥٫٧٢٤       )الخسائر المتراكمة(األرباح المحتجزة / 
         ---------------------------  ------------------------- 

 ٤٤٧٫٢٥١٫٩٨٣  ٤٤٦٫٩٥٧٫٥٨٣     حقوق الملكية المنسوبة إلى مساھمي الشركة
         ---------------------------  ------------------------- 

 ٥٧٠٫٥٤٣  ٣٠٠٫٨٣٦     الحصص غير المسيطرة
          ---------------------------  --------------------------- 

  ٤٤٧٫٨٢٢٫٥٢٦  ٤٤٧٫٢٥٨٫٤١٩      إجمالي حقوق الملكية
         -----------------------------  ---------------------------- 

  ١٫٢١٣٫١١١٫٦٦٥  ١٫٢٦٠٫٤٧٣٫٠٠٤      إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية
        =================  ================ 

  
  


