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( مدققة)غير     (مدققة)غير  

  
عن فترة الثالثة  

أشهر المنتهية في  
2021مارس  31  

عن فترة الثالثة 
 أشهر المنتهية في 

 2020مارس  31
 درهم إماراتي  درهم إماراتي اإليضاح 

    إيرادات االكتتاب  
 124,059,922   168,002,023   األقساطمجمل 

 (29,032,971)   (41,089,668)  ناقص: حصة معيدو التأمين من مجمل األقساط 
 (2,521,615) (2,739,230)  ناقص: حصة معيدو التأمين من أقساط األعمال المتنازل عنها

 92,505,336     124,173,125   صافي األقساط المرحلة 
 (13,055,697)   (14,174,856)   صافي التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة 

 79,449,639     109,998,269   صافي أقساط التأمين 

    
 4,460,503      5,456,788   عموالت مكتسبة 
 (16,058,148)   (27,999,685)   عموالت متكبدة 
 6,002,166      14,231,127   صافي  -أخرى إيرادات تشغيلية 

 73,854,160     101,686,499   مجمل إيرادات االكتتاب 

    
    مصروفات االكتتاب  

 (90,344,910)   (114,029,275)  المدفوعة  المطالبات مجمل 
 21,494,066     16,403,168   مطالبات التأمين المحصلة من معيدي التأمين 

 (68,850,844)   (97,626,107)   المدفوعة  المطالبات صافي 
 19,773,982     2,392,515   االنخفاض في مخصص المطالبات المستحقة 

 (1,691,069)     7,160,086   في حصة معيدي التأمين من المطالبات المستحقة (االنخفاضالزيادة/ )
 (257,724) (598,663)   الزيادة في مخصص المخاطر ما زالت قائمة  

 481,643 (3,930,205)   المتكبدة غير المبلغ عنهااالنخفاض في مخصص المطالبات  /)الزيادة(
 1,000           (1,079)   في اإلحتياطي الحسابي  االنخفاض /)الزيادة(
االنخفاض في مخصص مصروفات تسوية الخسائر غير  /)الزيادة(

 المخصصة 
 

 (23,931)        646,830 

 (49,896,182)   (92,627,384)   المتكبدة   المطالباتصافي 

    
 23,957,978 9,059,115  االكتتاب   إيرادات

    
    إيرادات االستثمار 

 (5,447,537)    (1,430,574)   صافي الخسائر من اإلستثمارات 
ً  الحصة من خسائر اإلستثمارات المحتسبة  (2,586,778)    (5,574,166)   ملكيةاللحقوق  وفقا

 (9,356,879)    (8,939,036)   مصروفات عمومية وإدارية 

  6,566,784     (6,884,661)   الربح للفترة )الخسارة(/ 

    
 0.03 (0.03) 11 الربح األساسي والمخفف للسهم )درهم إماراتي( )الخسارة(/ 
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 )غير مدققة( )غير مدققة(  

 
عن فترة الثالثة  

أشهر المنتهية في  
 2021مارس  31

عن فترة الثالثة 
 أشهر المنتهية في 

 2020مارس  31
 درهم إماراتي  درهم إماراتي 
   

  6,566,784     (6,884,661)  الربح للفترة )الخسارة(/ 
   

 - -   إيرادات شاملة أخرى
   

  6,566,784     (6,884,661)  اإليرادات الشاملة للفترة  )الخسائر(/ إجمالي
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 عام  إحتياطي  قانوني  إحتياطي  رأس المال 

إحتياطي إعادة  
 التأمين 

)خسائر متراكمة(/  
 أرباح مرحلة

إجمالي حقوق  
 الملكية  

 درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  

       

 320,283,207 (30,572,826) 652,827 50,000,000 70,203,206  230,000,000 )مدققة(   2021يناير  1الرصيد كما في 
       

 (6,884,661)  (6,884,661)  - - - - للفترة الخسارة
 - - - - - - إيرادات شاملة أخرى 

 (6,884,661)  (6,884,661)  - - - - الشاملة للفترة الخسائرإجمالي 
       

)غير   2021مارس  31الرصيد كما في 
 مدققة(

      
230,000,000  70,203,206 50,000,000 652,827 (37,457,487) 313,398,546 

       
 316,030,516  (83,597,921)  -  100,000,000 69,628,437  230,000,000 )مدققة(  2020يناير  1الرصيد كما في  

       
  6,566,784      6,566,784     - - - - الربح للفترة

 - - - - - - إيرادات شاملة أخرى للفترة

  6,566,784      6,566,784     - - - - إجمالي اإليرادات الشاملة للفترة 
       

)غير   2020مارس  31الرصيد كما في  
 322,597,300 (77,031,137)  - 100,000,000 69,628,437 230,000,000 مدققة(
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( مدققة)غير    (مدققة)غير    

 
 

عن فترة الثالثة  
 أشهر المنتهية في 

2021مارس  31   

عن فترة الثالثة  
أشهر المنتهية في  

2020مارس  31  
 درهم إماراتي   درهم إماراتي   اإليضاحات  

    األنشطة التشغيلية  
  6,566,784 (6,884,661)     الربح للفترة)الخسارة(/ 

    تسويات على:  
باألصول المالية المصنّفة بالقيمة العادلة   إستثماراتصافي الخسائر غير المحققة من 
 626,883 5 من خالل األرباح أو الخسائر 

        
3,961,771  

  2,586,778 5,574,166 4 لحقوق ملكية وفقاً المحتسبة  ستثماراتاإل الحصة من خسائر
  832,368 816,957  هالك  اإل

  796,318 206,351  تكاليف التمويل 
 (1,643,324)  (1,184,787)  إيرادات الفوائد  

باألصول مالية المصنّفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح   إستثماراتمن استبعاد  خسائر
 11,389  أو الخسائر 

 
-    

 - 1,781  خسائر من إستبعاد عقارات ومعّدات 
  282,811 216,849  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

  71,889 53,793  عقود التأجير  إلتزام الفائدة من 

  (561,279) 13,455,395 
    ات التشغيلية: لتزامالتغيرات في األصول واإل

 (15,108,108) (17,614,329)   مدينو التأمين 
 1,691,070 (7,160,086)   المستحقّة حصة معيدو التأمين من المطالبات 

 4,658,743 (1,254,917)   حصة معيدو التأمين من المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها 
 1,178,065 (10,507,339)    غير المكتسبة األقساط إحتياطيحصة معيدو التأمين من 
 90,000 (107,824)   الحسابي  حتياطي اإلحصة معيدو التأمين من 
 (5,166,377) (8,942,228)   تكاليف اإلقتناء المؤجلة 

 (1,029,965) (1,609,329)   مبالغ مستحقة من األطراف ذات العالقة
 (198,763) (1,235,597)   أرصدة مدينة أخرى ودفعات مقّدمة 
 (684) -  مبالغ مستحقة إلى األطراف ذات العالقة

 15,284,057  28,212,842   أخرىدائنو التأمين وأرصدة دائنة 
 (19,773,986) (2,392,515)   المطالبات المستحقّة  إحتياطي
 (5,140,386)  5,185,121   المتكبدة وغير المبلغ عنها المطالبات  إحتياطي
 18,252,034  32,179,581   األقساط غير المكتسبة   إحتياطي

 (91,000)  108,903   اإلحتياطي الحسابي 
 257,724  598,663   مخاطر ما زالت قائمة  إحتياطي
 (646,830)  23,931   مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة  إحتياطي

 (1,208,025)  1,444,843   إيرادات العموالت المؤّجلة 

   16,368,441  6,502,964 
 (191,626) (116,290)   مكافآت نهاية الخدمة للموظفين مدفوعة 

 6,311,338  16,252,151   صافي النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية  
    

    األنشطة االستثمارية  
 (61,563) (134,730)  شراء عقارات ومعدات 

 (9,653,102) -  عقارية  إستثماراتإضافة إلى  
في األصول المالية المصنّفة بالقيمة العادلة من  ستثماراتالمحّصل من بيع اإل صافي 

 101,236  خالل األرباح او الخسائر 
 

- 
 1,643,324 1,184,787  فوائد مستلمة  

 (8,071,341) 1,151,293  في األنشطة االستثمارية  (المستخدمة) /صافي النقدية الناتجة من
    

    التمويلية األنشطة 
 (796,318) (206,351)   فوائد مدفوعة 
 (501,202) (501,203)   تأجير عقود ال إلتزاممدفوعات 

 (1,297,520) (707,554)   صافي النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية 
    

 (3,057,523)  16,695,890   صافي التغيير في النقدية وما في حكمها  
 121,415,599 154,342,476  النقدية وما في حكمها في بداية الفترة  

 118,358,076  171,038,366  7 النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة 



 شركة الصقر الوطنية للتأمين )ش.م.ع(
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 النشاط والشكل القانوني  1

المرسوم    موجب أحكامكشركة مساهمة عامة ب  1979ديسمبر    25ركة"( في  )"الش  )ش.م.ع(  شركة الصقر الوطنية للتأمينتم تأسيس  

(. 16األميري صادر عن معالي حاكم دبي، وهي مسجلة لدى وزارة االقتصاد في اإلمارات العربية المتحدة بموجب رقم التسجيل )

العامة   ستثماراتشركة تابعة للشركة الخليجية لإل  الشركة هي  ، دبي، اإلمارات العربية المتحدة.14614ص.ب:    هولشركة  عنوان ا

 )ش.م.ع( )"الشركة األم"( وهي شركة عامة مؤسسة في اإلمارات العربية المتحدة.

الخاص بالشركات   2015لسنة    2القانون االتحادي رقم  بشأن تعديل بعض أحكام    2020لسنة    26صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم  

. ستعمل الشركة على تطبيق وتعديل وضعها وفقاً 2021يناير    2، ويدخل حيز التنفيذ اعتباراً من  2020سبتمبر    27التجارية في  

  ألحكامه في موعد ال يتجاوز سنة واحدة من تاريخ سريان هذا المرسوم.

في دبي وفروعها في دبي   مكتبها الرئيسيأنواع التأمين. تمارس الشركة أعمالها من    كتتاب كافةإالنشاط األساسي للشركة هو    إن

 والشارقة وأبوظبي والعين ورأس الخيمة وعجمان في اإلمارات العربية المتحدة.  

 س اإلعداد اأس 2

وتم عرضها بدرهم اإلمارات   2021مارس    31الثالثة أشهر المنتهية في    لفترةهي  المختصرة  إن هذه القوائم المالية المرحلية  

التعامل   المتحدة، وهي عملة  الدولي رقم )للشركةالعربية  المحاسبة  لمعيار  المختصرة طبقاً  المرحلية  القوائم  (  34. تم إعداد هذه 

القوائم ا المطلوبة في  المعلومات  المرحلية" وال تشمل جميع  المالية  الدولية،  "التقارير  المالية  التقارير  لمعايير  السنوية وفقاً  لمالية 

. إضافة إلى ذلك، فإن النتائج المرحلية ال  2020ديسمبر  31وينبغي أن تقرأ باالقتران مع القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية في 

 . 2021ديسمبر  31في تعتبر بالضرورة مؤشراً على النتائج المتوقعة للقوائم المالية للسنة التي ستنتهي 

 المحاسبية الهامة السياسات 3

وفقاً للسياسات المحاسبية المتبعة في أحدث قوائم مالية سنوية للشركة للسنة المنتهية في المختصرة  تم إعداد القوائم المالية المرحلية  

 . 2020ديسمبر  31

لسنة  لقوائم مالية سنوية للشركة  أحدث  تنطبق بعض التعديالت والتحسينات السنوية للمعايير المحاسبية على الشركة كما هو مبين في  

 . المختصرةكن لها أي تأثير جوهري على هذه القوائم المالية المرحلية ولكن لم ي  2020ديسمبر  31المنتهية في 

 التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام في تطبيق السياسات المحاسبية

ات خالل السنة المالية القادمة. ويتم لتزامتقوم الشركة بوضع التقديرات واالفتراضات التي تؤثر على المبالغ المدرجة لألصول واإل

التقديرات واألحكام بشكل متكرر بناًء على الخبرة التاريخية والعوامل األخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية التي تقييم  

 يعتقد أنها معقولة في ظل الظروف. وقد تختلف النتائج الفعلية بشكل كبير. 

 صصات الفنية والمخ المستحقة المطالباتمخصص 

التأمين ه  لتزاماإلتقدير   الناجم عن مطالبات عقود  التسوية(  التي تقوم بها   والنهائي )الفني وتحت  المحاسبية  التقديرات  من أكثر 

الشركة أهمية. ويتم مراجعة وتحديث التقديرات باستمرار، وتنعكس التسويات الناجمة عن هذه المراجعة في قائمة الدخل. وتعتمد 

لية واالتجاهات المحتملة )بما هذه العملية على االفتراض األساسي القائم على الخبرة السابقة بعد تحديثها وفقاً لتأثير التطورات الحا

 في ذلك الحسابات االكتوارية(، وهو أساس مناسب لتوقع األحداث المستقبلية.

 العقارية ستثماراتتصنيف اإل

عقاريين خارجيين مستقلين لديهم المؤهالت المهنية المناسبة المعترف   مثّمنينالقيمة العادلة للعقارات االستثمارية من قبل  تم تحديد  

تقييمات القيمة العادلة بنون العقاريون المستقلون  ثمّ م الموبها باإلضافة إلى خبرة حديثة في موقع ونوع العقارات التي يتم تقييمها. ويق

  العقارية بشكل سنوي.  ستثماراتاإل لمحفظة
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 )تابع( لهامةالسياسات المحاسبية ا 3

 أرصدة مدينو التأمين في خسائر االضمحالل 

يتم تقييم ما اذا كان هناك ازدياد كبير في المخاطر االئتمانية الخاصة باألصول المالية عما تم تحديده منذ التقرير األولي وتقديم 

 بخصوص قياس مخاطر الخسائر االئتمانية المتوقعة. وتعتبر الشركة أن األصل المالي في حالة تعثر عندما:  المستقبليةالمعلومات 

اته االئتمانية للشركة بالكامل، دون لجوء الشركة إلى استخدام اإلجراءات  إلتزامحتمل أن يسدد المدين  يكون من غير الم •

 القانونية الالزمة مثل التصرف بالضمانات )إن كانت الديون المعنية مضمونة بما يمكن التصرف به(. أو  

 يوماً.  90يكون هناك تأخر بسداد أي مبلغ مستحق ألكثر من  •

وأثناء  ا اذا كان هناك ازدياد كبير في المخاطر االئتمانية الخاصة باألصول المالية عما تم تحديده منذ التقرير األولي  عند تحديد م

، فإن الشركة تأخذ بعين االعتبار معلومات منطقية ويمكن التعامل معها ذات الخسائر االئتمانية المتوقعةب  تقديم التقديرات الخاصة

عليه الحصول  دون  أهمية ويمكن  مبنية على جا  كمية ونوعية وتحليالت  بيانات  المعلومات  هذه  باهظة. وتتضمن  تكاليف  أو  هد 

 . المستقبليةالخبرات التاريخية للشركة والتقييمات االئتمانية المطلعة بما في ذلك المعلومات 

  شقيقةفي شركات  إستثمارات 4
 (مدققة) ( مدققةغير ) 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
   

 16,716 16,716 جرين اير تكنولوجي ش ذ م م، اإلمارات العربية المتحدة 
 150,000 150,000 صقور الخليج للتجارة العامة ش ذ م م، اإلمارات العربية المتحدة 

 135,679,637 130,105,471 شركة الصقر للتأمين التعاوني 
 130,272,187 135,846,353 

 
محدودة مؤسسة في دبي، مسؤولية  ذات  من أسهم شركة جرين اير تكنولوجي ش ذ م م وهي شركة    %50تحتفظ الشركة بملكية  

 المتبقية من األسهم على الشركة األم والرئيس التنفيذي للشركة بالتساوي.   %50 ملكيةاإلمارات العربية المتحدة. وتتوزع 

الشركة بملكية   م م، وهي شركة    %50تحتفظ  ذ  العامة ش  للتجارة  الخليج  مؤسسة في دبي،   مسؤولية محدودةمن أسهم صقور 

  .المتبقية من األسهم % 50متلك الشركة االم وتاإلمارات العربية المتحدة. ويكون النشاط الرئيسي للشركة هو التجارة العامة. 

الشركة األم.  يعتبرا تحت سيطرةين المذكورتين  إال أن الشركت ،من أسهم ملكية هاتين الشركتين %50بالرغم من أن الشركة تحمل 

 وال تعطي حقوق التصويت في هاتين الشركتين للشركة السيطرة على إدارة الشركتين. 

ن أسهم شركة الصقر للتأمين التعاوني )"الصقر للتأمين التعاوني"(. ومن م %26الشركة بملكية تحتفظ ، 2021مارس   31 كما في

.  بالنيابة عن مالكين اخرينمن األسهم    %6ني تحتفظ الشركة بما يعادل  من أسهم الصقر للتأمين التعاو  % 26هذه األسهم التي تمثل  

حيث أن للشركة تأثير كبير على إدارة    شقيقةمن الصقر للتأمين التعاوني على أنها استثمار في شركات    %20وتسجل الشركة ملكية  

ً الصقر للتأمين التعاوني   ما يلي: في الموّضحة طريقة حقوق الملكيةل وفقا

 (مدققة) ( مدققةغير ) 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
   

 153,794,643 135,679,637 الرصيد في بداية الفترة 
 (18,115,006) (5,574,166) حصة الشركة من صافي الخسائر عن الفترة / السنة  

 135,679,637 130,105,471 الرصيد في نهاية الفترة 
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 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مصنّفة أصول مالية في  إستثمارات 5

 بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر مما يلي:  المصنّفة األصول المالية في ستثماراتتتكون اإل

 (مدققة) ( مدققةغير ) 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
   
 16,035,325 15,295,817 أصول مالية مصنّفة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ستثمار فياإل

 على النحو التالي:  سنةالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر خالل البكانت حركة اإلستثمارات 

 (مدققة) ( مدققةغير ) 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
   

 19,621,417 16,035,325 في بداية الفترة / السنة 
 (144,721) (112,625) خالل السنة  صافي اإلستبعادات

 (3,441,371) (626,883) االنخفاض في القيمة العادلة 
 16,035,325 15,295,817 في نهاية الفترة / السنة 

القيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بيتم اإلحتفاظ بجميع اإلستثمارات في اإلمارات العربية المتحدة فيما عدا اإلستثمارات  
 مليون درهم إماراتي(. 0.1  :2020ديسمبر  31مليون درهم إماراتي ) 0.1والتي قيمتها 

 عقارية إستثمارات 6
 (مدققة) ( مدققةغير ) 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
   

 130,955,617 157,931,895  الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 26,976,278 - اإلضافات خالل الفترة / السنة 
 157,931,895 157,931,895  الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

ديسمبر   31مليون درهم إماراتي )  158يقع العقار اآلخر في البرشاء األولى، دبي وهو حالياً قيد التطوير، وقيمته الدفترية تبلغ  

 المثّمن حيث أن    يكون صعبدلة لعقار قيد التطوير قد  يم القيمة العايالشركة أن تقإدارة  مليون درهم إماراتي(. ترى    158  :2020

، وبحسب ما يسمح عالوة على ذلكخالل الفترة القريبة الماضية.   ليةسوق الحا لمعامالت اليستخدم عادةً القيمة العادلة لألرض وفقاً  

   ، يحق للشركة تسجيل العقار إلى حين إتمامه بحسب سعر التكلفة.  40به معيار المحاسبة الدولي رقم 

  وأرصدة البنوكالنقدية  7
 (مدققة) ( مدققةغير ) 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
   

 97,399 112,209 في الصندوق  ةالنقدي

   أرصدة البنوك: 

 2,319,718 6,880,916 الحسابات الجارية  
 199,302,633 198,624,595 الودائع الثابتة  

 (33,981)  (33,981)  ناقص: خسائر االئتمان المتوقعة

  205,583,739 201,685,769 
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 وأرصدة البنوك )تابع( النقدية  7

لدى   الثابتة  الودائع  )  10.3  قيمته  مبلغ  2021مارس    31في    كما  البنوكتتضمن  إماراتي  درهم                      : 2020ديسمبر    31مليون 

باسم الشركة ألمر وزارة االقتصاد والتجارة في اإلمارات العربية المتحدة بحسب ما يتطلبه    تم إيداعهامليون درهم إماراتي(    10.3

 التأمين.  هيئةبخصوص  2007لعام   6القانون االتحادي رقم  

بقيمة بما في ذلك ودائع  جاوز سنة واحدة من تاريخ اإليداع المالي  تت تستحق كافة الودائع الثابتة ضمن في تواريخ استحقاق مختلفة ال  

 اً % سنوي3.25% إلى  1.4تستحق بعد فترة ثالثة أشهر. تحمل جميع الودائع معدالت فائدة تتراوح بين  إماراتي  مليون درهم    191

 (.اً % سنوي3.25% إلى 1.1: 2020ديسمبر  31)

 :  اليتعلى النحو الالتدفقات النقدية   قائمةحكمها ألغراض في تم تحليل النقدية وما 

 (مدققة) (غير مدققة) ( مدققةغير ) 
 2020ديسمبر  31 2020مارس  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   درهم إماراتي   
    

 201,685,769 211,549,638  205,583,739  البنوكرصدة  أالنقدية و
 (47,343,293) (93,191562)  (34,545,373)  القروض البنكية

 171,038,366 118,358,076 154,342,476 
 

 % 1.65  ما بينالشركة  تسهيالت مصرفية على شكل حسابات سحب على المكشوف تستحق عند الطلب وتحمل فوائد تتراوح    لدى

ً   %3.9إلى    % 1.65  : 2020ديسمبر    31سنوياً )  %3.9إلى   (. يتم ضمان هذه التسهيالت من خالل رهن على الودائع الثابتة  سنويا

 مليون درهم إماراتي(.  132.5 :2020ديسمبر  31)مليون درهم إماراتي  132.5بقيمة 

 رأس المال 8 
 (مدققة) ( مدققةغير ) 
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
   

درهم إماراتي لكل سهم    1  ومدفوع بالكامل بقيمةسهم صادر    230,000,000
 230,000,000 230,000,000 (درهم إماراتي لكل سهم 1سهم بقيمة  230,000,000: 2020ديسمبر  31)

 
 ات  حتياطياإل 9

 القانوني حتياطياإل

 ً فيجب ،  للشركة  سعقد التأسيوالمتحدة )"القانون"(،  دولة اإلمارات العربية  ب  2015( للعام  2رقم )قانون الشركات التجارية  ل  وفقا

عندما القانوني    حتياطياإلالتوقف عن تحويل المبالغ إلى    الشركة  القانوني. قد تقرر  حتياطيمن أرباح الشركة إلى اإل  %10تحويل  

القانوني إال في   حتياطيمن اإل  أرباح  إجراء أية توزيعاتمن رأس مالها المدفوع. وال يجوز    % 50  إلى   حتياطيتصل قيمة هذا اإل

القانون. في  عليها  المنصوص  الفترة  الظروف  اإل  ،خالل  إلى  مبالغ  أي  تحويل  يتم  )  حتياطيلم                  : 2020ديسمبر    31القانوني 

 مليون درهم إماراتي(.   0.6

 العام  حتياطياإل

تم تأسيس اإلحتياطي العام من خالل تحويل المبالغ من األرباح للسنة بناًء على توصية مجلس اإلدارة وموافقة المساهمين خالل  

اجتماع الجمعية العمومية السنوية. يمكن توزيع هذا اإلحتياطي من خالل التوصية من قبل مجلس اإلدارة وموافقة المساهمين خالل  

بناًء : ال شيء(.  2019ديسمبر    31السنوية. خالل العام، لم يتم تحويل أي مبالغ إلى اإلحتياطي العام )  اجتماع الجمعية العمومية

، على تحويل مبلغ 2020أبريل    15على توصية مجلس اإلدارة، وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  

  ألرباح المرّحلة. مليون درهم إماراتي من االحتياطي العام إلى ا 50
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 )تابع( ات حتياطياإل 9

 إحتياطي إعادة التأمين 

مليون درهم إماراتي من األرباح المرّحلة إلى  0.7، تم تحويل مبلغ قيمته 34، المادة 23وفقًا لقرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم 

. هذا اإلحتياطي غير قابل للتوزيع ولن يتم التصرف فيه دون  2020ديسمبر    31خالل السنة المنتهية في    إحتياطي إعادة التأمين

 .موافقة مسبقة من هيئة التأمين

   العالقةاألطراف ذات  10

للعمل تقوم بتحصيل األقساط وتسديد   السير الطبيعي  التي تقع  الخاصة ب  المطالباتإن الشركة في خالل  ضمن األعمال األخرى 

بناًء على أحكام   المعامالت. يتم تنفيذ هذه  24كما هو مبين في معيار المحاسبة الدولي رقم    العالقةمصطلح األطراف ذات  تعريف  

 .  األطرافأو على أساس تراضي  األطرافمتفق عليها باإلجماع بين 

   العالقةالعمليات مع األطراف ذات 
 (مدققة)غير  ( غير مدققة) 
 عن فترة الثالثة  

 أشهر المنتهية في 
 2021مارس  31

 عن فترة الثالثة
 أشهر المنتهية في

 2020مارس  31
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
   

 1,259,390 1,136,632 األقساط  مجمل
 (25,521) (252,934) المدفوعة   المطالبات

   
   لعلياموظفي اإلداريين اتعويضات 

 573,585 673,185 الرواتب والمكافآت 

 
   العالقةأرصدة األطراف ذات 

 (مدققة)غير  ( غير مدققة) 
 2020مارس  31 2021مارس  31 

 درهم إماراتي  درهم إماراتي   العالقةالمستحق من األطراف ذات 
   

 104,397,726 105,296,342 مشتركة  سيطرةتحت   كيانات
 1,998,626 2,709,339 المستحق من المساهمين 

 108,005,681 106,396,352 
 (91,307,680) (91,307,680) ناقص: خسائر االئتمان المتوقعة 

  16,698,001 15,088,672 

 الربح األساسي والمخفف للسهم الواحد )الخسارة(/  11

 لألسهم   المرّجحوصافي رسوم أعضاء مجلس اإلدارة على المتوسط    الفترةبتقسيم ربح  الربح األساسي للسهم    )الخسارة(/يتم حساب  

 التالي:  على النحو فترةخالل ال

 
مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ( مدققة)غير 
 2021 2020 
   

  6,566,784     (6,884,661)  )درهم إماراتي(  الربح للفترة)الخسارة(/ 
 230,000,000 230,000,000  الفترةخالل   المستحقةالمتوسط المرجح لألسهم 

 0.03 (0.03) لسهم الواحد )درهم إماراتي( ا ربحية)خسارة(/ 

 
األرباح األساسية  )الخسائر(/  تساوي    للسهم الواحدة  األرباح المخفف  )الخسائر(/  فإن  ،ولذلك  ،أسهم مخففة محتملةليس لدى الشركة  

.  للسهم الواحد 



 شركة الصقر الوطنية للتأمين )ش.م.ع(
 القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة( 

 

 لقوائم المالية المرحلية المختصرة حول اإيضاحات 
  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل

12 

   القطاعية المعلومات 12
 اإلجمالي  التأمين على الحياة   التأمين العام  

 (مدققة) ( مدققة)غير  (مدققة) ( مدققة)غير  (مدققة) ( مدققة)غير  
 2020ديسمبر 31 2021مارس  31 2020ديسمبر 31 2021مارس  31 2020ديسمبر 31 2021مارس  31 

 درهم إماراتي   درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  األصول 

 85,898,250  85,214,242  93,875 90,941  85,804,375  85,123,301 عقارات ومعدات  
 135,846,353  130,272,187  - -  135,846,353   130,272,187  إستثمارات في شركات شقيقة 

بالقيمة العادلة من خالل  المصنّفة ماليةالصول في األإستثمارات 
 الخسائر  وأاألرباح 

 15,295,817   16,035,325  
- - 

 15,295,817  
16,035,325 

 157,931,895  157,931,895  - -  157,931,895   157,931,895  إستثمارات عقارية 
 145,699,528  163,313,857  1,128,074 4,153,032  144,571,454  159,160,825 مدينو التأمين

  148,879,390   156,039,476  3,588,658 4,127,609  145,290,732  151,911,867 المستحقة  المطالباتحصة معيدو التأمين من 
  16,036,589   17,291,506  629,625 204,437  15,406,964  17,087,069 المتكبدة غير المبلغ عنها المطالباتحصة معيدو التأمين من 

  54,989,405   65,496,744  1,536,471 483,980  53,452,934  65,012,764 غير المكتسبة  األقساطحصة معيدو التأمين من إحتياطي 
  1,137,870   1,245,694  1,137,870 1,245,694    -  - الحسابي  حتياطياإلحصة معيدو التأمين من 
  37,338,946   46,281,174  140,363 13,917  37,198,583  46,267,257 تكاليف اإلقتناء المؤجلة

 15,088,672  16,698,001  30,546 87,450  15,058,126  16,610,551 من األطراف ذات العالقة  ةمستحقمبالغ 
 6,660,423  7,896,020  - -  6,660,423   7,896,020  أرصدة مدينة أخرى ودفعات مقدمة 

 201,685,769  205,583,739  8,500,000 8,500,000  193,185,769  197,083,739 وأرصدة البنوكالنقدية 

 1,023,228,415  1,068,560,352 16,785,482 18,907,060 1,006,442,933 1,049,653,292 إجمالي األصول  

       اإللتزامات 
 10,401,343  10,501,902  254,348 259,868 10,146,995 10,242,034 مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين  

 47,343,293  34,545,373  - - 47,343,293  34,545,373  قروض بنكية
 118,180,997  146,393,839  7,454,650 7,324,589  110,726,347  139,069,250 ىخرأ وأرصدة دائنةدائنو التأمين 

 192,617,171  190,224,656  4,003,955 4,561,241  188,613,216  185,663,415 إحتياطي المطالبات المستحقّة 
 50,581,753  55,766,874  693,234 325,873  49,888,519  55,441,001 إحتياطي المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها

 266,320,166  298,499,747  1,640,504 548,691  264,679,662  297,951,056 إحتياطي األقساط غير المكتسبة 
 1,146,197  1,255,100  1,146,197  1,255,100     -  - الحسابي  حتياطياإل

 118,641  717,304  118,641 180,367    -  536,937 إحتياطي مخاطر ما زالت قائمة 
 4,083,362  4,107,293  134,761 130,325  3,948,601  3,976,968 إحتياطي مصروفات تسوية الخسائر غير المخصصة 

 6,967,369  8,412,212  5,671 2,668  6,961,698  8,409,544 المؤّجلة إيرادات العموالت 
 5,184,916  4,737,506  - - 5,184,916  4,737,506  عقود اإليجار  امإلتز

 702,945,208 755,161,806 15,451,961 14,588,722 687,493,247 740,573,084 إجمالي اإللتزامات 
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 )تابع(  القطاعيةالمعلومات  12
 اإلجمالي  التأمين على الحياة  التأمين العام  

 ( مدققة)غير  ( مدققة)غير  ( مدققة)غير  ( مدققة)غير  ( مدققة)غير  ( مدققة)غير  
 2020مارس  31 2021مارس  31 2020مارس  31 2021مارس  31 2020مارس  31 2021مارس  31 أشهر المنتهية في   ةالثالث  لفترة
 درهم إماراتي   درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  درهم إماراتي  

       إيرادات االكتتاب  
  124,059,922   168,002,023 304,851 217,313 123,755,071 167,784,710 مجمل األقساط 

 (29,032,971)  (41,089,668) (124,935) (2,656) (28,908,036)  (41,087,012) ناقص: حصة معيدو التأمين من مجمل األقساط  
    (2,521,615) (2,739,230) - - (2,521,615)  (2,739,230) ناقص: حصة معيدو التأمين من أقساط األعمال المتنازل عنها 

  92,505,336     124,173,125 179,916 214,657  92,325,420 123,958,468 صافي األقساط المرحلة 
 (13,055,697)  (14,174,856) (269,826) (84,120) (12,785,871)  (14,090,736) صافي التغير في مخصص األقساط غير المكتسبة 

  79,449,639     109,998,269 (89,910) 130,537 79,539,549 109,867,732 صافي أقساط التأمين  
  4,460,503      5,456,788 264 14,195 4,460,239 5,442,593 عموالت مكتسبة
 (16,058,148)  (27,999,685) (3,212) (96,831) (16,054,936) (27,902,854) عموالت متكبدة 

  6,002,166      14,231,127 (365) - 6,002,531  14,231,127  صافي  – إيرادات/ )مصروفات( تشغيلية أخرى 

  73,854,160     101,686,499 (93,223) 47,901 73,947,383 101,638,598 االكتتاب  )مصروفات( / مجمل إيرادات

 (90,344,910)  (114,029,275) - (70,354) (90,344,910) (113,958,921) المطالبات المدفوعة مجمل 
  21,494,066     16,403,168 - 66,851 21,494,066 16,336,317 التأمين المحصلة من معيدي التأمين   مطالبات

 (68,850,844)  (97,626,107) - (3,503) (68,850,844) (97,622,604) المدفوعة  المطالبات صافي 
  19,773,982     2,392,515 (1,301) (557,286) 19,775,283 2,949,771 في مخصص المطالبات المستحقة  )الزيادة( /االنخفاض
معيدو التأمين من المطالبات في مخصص حصة ( االنخفاض) الزيادة/

 (1,691,069)     7,160,086 1,300 538,952 (1,692,369) 6,621,134 المستحقة 
 (257,724) (598,663) - (61,726) (257,724) (536,937) مخاطر ما زالت قائمة  إحتياطيالزيادة في 
المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها إحتياطيالنخفاض في )الزيادة(/ ا  (3,872,378) 499,531 (57,827) (17,888) (3,930,205) 481,643 
  1,000           (1,079) 1,000 (1,079) - - الحسابي  حتياطياإلالنخفاض في )الزيادة(/ ا
مصروفات تسوية الخسائر غير  إحتياطيالنخفاض في )الزيادة(/ ا

  646,830        (23,931) 5,079 4,436 641,751 (28,367) المخصصة 

 (49,896,182)  (92,627,384) (11,810) (138,033) (49,884,372) (92,489,381) المتكبدة المطالبات صافي 

 23,957,978 9,059,115 (105,033) (90,132) 24,063,011 9,149,217 االكتتاب  إيرادات/ )مصروفات(صافي 

 (5,447,537)    (1,430,574)       ستثماراتصافي الخسائر من اإل
ً  المحتسبة ستثماراتالحصة من خسائر اإل  (2,586,778)    (5,574,166)      حقوق ملكية ل وفقا

 (9,356,879)    (8,939,036)      * مصروفات عمومية وإدارية

  6,566,784     (6,884,661)        الربح للفترة)الخسارة(/ 

. الحياةعلى تأمين إماراتي إلى ال  درهم 441.972 بما قيمتهتم تخصيص مصروفات عمومية وإدارية * 



 شركة الصقر الوطنية للتأمين )ش.م.ع(
 القوائم المالية المرحلية المختصرة )غير مدققة( 

 

 لقوائم المالية المرحلية المختصرة حول اإيضاحات 
  2021مارس  31لفترة المنتهية في ل
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 قياس القيمة العادلة  13

لقيمة العادلة. ل  التسلسل الهرميثالثة مستويات من    إلىاألصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة في قائمة المركز المالي    يتم تصنيف
كما هو مبين على النحو أثناء قياس القيمة العادلة،  المستخدمة  ة  جوهريمن المدخالت ال  مستوى  هذا التصنيف بناًء على أقل  يتم تحديد
 التالي: 

 ( في أسواق نشطة من أجل قياس األصول المتماثلة. غير معّدلةاألسعار المدرجة ) – 1المستوى  •

بحيث تكون هذه المدخالت مأخوذة من السوق في ما   1مدخالت غير األسعار المدرجة ضمن المستوى    –  2المستوى   •

 مدخالت المشتقة من األسعار(، و ، سواًء بشكل مباشر )أي األسعار( أو غير مباشر )أي اللتزاميخص األصل أو اإل

اإل  –  3المستوى   • أو  يمكن لتزامالمدخالت لألصول  التي ال  )المدخالت  السوق  بيانات  مأخوذة من  تكون  أن  بدون  ات 

 مالحظتها في السوق(. 

  التسلسل الهرمي ستوى في  بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير، وذلك بناًء على الم  مقاسةألصول المالية الاتحليل    يبين الجدول أدناه

 الذي يتم فيه تصنيف هذه القيمة العادلة  لقيمة العادلة ل

 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى  1المستوى  
 درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي درهم إماراتي 

     ( مدققة)غير   2021مارس   31
األ  إستثمارات العادلة    المصنّفة   مالية الصول  في  بالقيمة 

 15,295,817 4,844,077 - 10,451,740 الخسائر  وأمن خالل األرباح 
     ( مدققة ) 2020 ديسمبر 31

األ  إستثمارات العادلة    المصنّفة   مالية الصول  في  بالقيمة 
 16,035,325 4,904,077 - 11,131,248 الخسائر  وأمن خالل األرباح 

  المحتملةرتباطات ات واإللتزاماإل 14
 )مدققة( )غير مدققة(  
 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 
 درهم إماراتي  درهم إماراتي   
   

 22,108,561 21,638,927 خطابات ضمان 

 
 اإللتزامات المحتملة 

بأنشطة االكتتاب. إن الشركة المشتركة مع شركات التأمين األخرى متورطة كمدعى عليه في عدد من القضايا القانونية فيما يتعلق  

الموارد   إلى خسارة للشركة من حيث تدفق  المحتمل أن تؤدي النتيجة  تم تكوين مخصص فيما يتعلق بكل حالة فردية حيث من 

 االقتصادية ويمكن تقدير حجم التدفق الخارج. 

  19- وأثر كوفيدموسمية النتائج  15

وأنشطتها االستثمارية وإعالن األرباح من قبل الشركات المستثمر فيها، والتي يعتمد دخل استثمارات الشركة على ظروف السوق  

ً   تكون ذات طبيعة موسمية. تأثير كوفيد،  أيضا الشركة مراقبة  اإلدارة أي   19-تواصل  لم تالحظ  المالي. حتى اآلن،  أدائها  على 

لم تالحظ اإلدارة أي تأثير جوهري على مخاطر ،  تاريخهحتى  .  تأثير جوهري على مخاطر االئتمان أو حاالت التخلف عن السداد

لذلك، ال يمكن مقارنة النتائج للفترة المنتهية في  االئتمان أو حاالت التخلف عن السداد بالنتائج المتعلقة   2021مارس    31. وفقاً 

 . 2021ديسمبر  31بالفترة المقارنة، وال تعتبر مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المنتهية في 


