
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 و المؤسسة التابعة لها  .للتأمين ش.م.ع بحيرة الوطنيةشركة ال
  

 )غير مدققة(   المرحلية المختصرة الموحدة  ةـاليـم المــوائــالق

 2021مارس  31المنتهية في  ثة أشهر ثالل الفترة 

 

 

 

 

 



 و المؤسسة التابعة لها شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.

  

 

 )غير مدققة(  المرحلية المختصرةالموحدة المالية  القوائم

 المحتـويـات 

 

 صفحــة 

  

 1 لمدقق الحسابات المستقل المراجعهتقرير 

  

 2   المرحلية المختصرةالموحدة قائمة المركز المالي  

  

 3 المرحلية المختصرة  الموحدة قائمة الدخل 

  

 4 المرحلية المختصرة الموحدة قائمة الدخل الشامل  

  

 5  المرحلية المختصرة الموحدة المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

  

 6 المرحلية المختصرة  الموحدة قائمة التدفقات النقدية

  

   7 المرحلية المختصرةالموحدة المالية  القوائمإيضاحات حول 

 







 و المؤسسة التابعة لها البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.شركة 

 الموحدة المرحلية المختصرة.  ءاً متمماً لهذه القوائم الماليةجزتشكل  24إلى  1من رقم  المرفقة  اإليضاحات إن 
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 )غير مدققة( المرحلية المختصرة  الموحدةدخل القائمة 
 2021 مارس 31المنتهية في   ثالثة أشهرال لفترة

 
 الثالثة أشهر المنتهية في   

 2021مارس   31

 الثالثة أشهر المنتهية في  

    2020 مارس 31

 درهم   درهم    

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  إيضاحات  

    

 230,002,747 221,163,251 13 إيرادات أقساط التأمين  

 (179,586,125) (165,465,000) 13 أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين )يطرح(: 

 50,416,622 55,698,251  صافي إيرادات أقساط التأمين 

    

 (172,952,434) (147,008,266)  إجمالي المطالبات المتكبدة

 130,338,429 96,016,059  معيدي التأمينمطالبات التأمين المستردة من 

 (42,614,005) (50,992,207)  صافي المطالبات المتكبدة  

    

 33,317,385 39,294,917  إجمالي العموالت المكتسبة 

 (11,585,761) (11,335,817)  المتكبدة يطرح: العموالت 

 21,731,624 27,959,100  صافي العموالت المكتسبة 

    

 29,534,241 32,665,144  أرباح التأمين  

 (15,660,522) (15,220,459)  مصاريف عمومية و إدارية متعلقة بأعمال التأمين

 13,873,719 17,444,685  صافي أرباح التأمين  

    

 12,485,965 8,615,670  إيرادات إستثمارات و أخرى  

 (5,175,694) (2,817,047)  إستالف من البنوك - تكاليف التمويل 

 (277,838) (478,362)  التزامات إيجار  - تكاليف التمويل 

 (1,821,518) ( 2,103,979)  مصاريف عمومية و إدارية غير موزعة  

 19,084,634 20,660,967  صافي ربح الفترة 

 0.08 0.08 14 الربح األساسي للسهم الواحد 

    



 و المؤسسة التابعة لها البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.شركة 

 الموحدة المرحلية المختصرة.  ءاً متمماً لهذه القوائم الماليةجزتشكل  24إلى  1من رقم  المرفقة  اإليضاحات إن 
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    )غير مدققة( المرحلية المختصرة الموحدة الشامل قائمة الدخل

 2021مارس  31في  المنتهيةالثالثة أشهرلفترة 

 الثالثة أشهر المنتهية في   

 2021مارس   31

 الثالثة أشهر المنتهية في  

    2020 مارس 31

 درهم   درهم   

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

   

 19,084,634 20,660,967 صافي ربح الفترة

   
   اإليرادات الشاملة األخرى 

   بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً إلى األرباح أو الخسائر: 
بالقيمة العادلة من خالل اإليرادات   إستثمارات محققة من بيع خسائر

 (2,296,019) - األخرى  الشاملة
النقص في القيمة العادلة إلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل  

 (1,461,308) 714,120 الشامل األخرى  

 (3,757,327) 714,120 األخرى للفترة   الشاملة (الخسائر )  االرباح /  إجمالي 

 15,327,307 21,375,087 إجمالي الدخل الشامل للفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 و المؤسسة التابعة لها شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
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 )غير مدققة(المرحلية المختصرة  الموحدة المساهمينفي حقوق  اتقائمة التغير
 2021مارس  31في  المنتهية  الثالثة أشهر لفترة

 

 إحتياطي إختياري   إحتياطي قانوني  رأس المال  

 
 
 

اعادة   احتياطي 
 التأمين 

لتغير المتراكم في القيمة  ا
العادلة لإلستثمارات  

بالقيمة العادلة من خالل  
اإليرادات الشاملة  

 االمجموع  أرباح مرحلة األخرى 
 درهم   درهم   درهم   درهم  درهم   درهم   درهم   
        

 654,166,485 107,313,233 (20,371,157) - 200,000,000 117,224,409 250,000,000 )مدققة(   2019ديسمبر  31الرصيد كما في 

 19,084,634 19,084,634 - - - - - صافي أرباح الفترة 
 (3,757,327) - (3,757,327) - - - - للفترة خرى األشاملة الخسائر ال 

 15,327,307 19,084,634 (3,757,327) - - - - خرى للفترةاألإجمالي الخسائر الشاملة 

بالقيمة   استثمارات  بيع   عند  مرحلة  أرباح  إلى  المحول 
 - (2,296,019) 2,296,019 - - - - العادلة من خالل  اإليرادات الشاملة األخرى 

 669,493,792 124,101,848 (21,832,465) - 200,000,000 117,224,409 250,000,000 )غير مدققة(   2020مارس  31الرصيد كما في 

 )مدققة(    2020ديسمبر  31الرصيد كما في  
250,000,00

0 119,622,924 200,000,000 3,619,051 (21,499,614) 122,984,784 
674,727,145 

 20,660,967 20,660,967  - - - - الفترة صافي أرباح 
 714,120 - 714,120 - - - - للفترة   خرىاألالخسائر الشاملة 

 21,375,087 20,660,967 714,120 - - - - خرى للفترةاأل إجمالي  الخسائر الشاملة 

 - (2,370,744) - 2,370,744 - - - احتياطي اعادة التأمينالمحول إلى 
 (25,000,000) (25,000,000) - -    ارباح توزيعات 

 )غير مدققة(   2021مارس  31الرصيد كما في  
250,000,00

0 119,622,924 200,000,000 5,989,795 (20,785,494) 116,275,007 671,102,232 
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  )غير مدققة( المرحلية المختصرةالموحدة   قائمـة التدفقات النقدية
 2021مارس  31المنتهية في   الثالثة أشهر لفترة

 الثالثة أشهر المنتهية في   
 2021مارس   31

 الثالثة أشهر المنتهية في  
    2020 مارس 31

 درهم   درهم   
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 19,084,634 20,660,967 صافي أرباح الفترة  

   : تعديالت
 918,681 855,235 إهالك ممتلكات ومعدات 

 (2,750,310) (2,157,038) إيرادات فوائد على ودائع  
توزيعات أرباح  ايرادات   - (5,074) 

 (9,730,581) (6,450,643) صافي إيرادات إيجارية من إستثمارات في ممتلكات  
 846,867 482,745 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 5,453,532 3,295,409 تكاليف التمويل
 - (7,989) ايرادات استثمارات اخرى 

 13,817,749 16,678,686 التشغيلية  األصول و اإللتزاماتالتدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في  

   
   التشغيلية  صافي التغيرات في األصول واإللتزامات 

 (320,819,871) (288,226,050) أصول عقود إعادة التأمين
 (448,405,096) (473,075,272) أرصدة مدينة أخرى و  تأمينذمم 

 365,729,761 382,515,188 عقود التأمين إلتزامات 
 346,689,881 340,455,008 األخرى  الدائنة ألرصدة ا األرصدة الدائنة و

 (42,987,576) (21,652,440)   االنشطة التشغيليةلنقدية المستخدمة في التدفقات ا ا
   

 (14,789) (290,922) المدفوعة   الخدمة للموظفينمكافآت نهاية 

 (43,002,365) (21,943,362) التشغيلية  المستخدمة في األنشطة النقدية  التدفقات ا  صافي

   
   األنشطة اإلستثمارية  التدفقات النقدية من

 (904,757) (10,785,679) أشهر   ة بعد ثالث  تستحقالزيادة في ودائع ثابتة مرهونة أو
 - 126,000 زيادة في الودائع الثابتة

 (2,037,803) - شراء إستثمارات في أوراق مالية  
بيع   من  اإليرادات  متحصالت  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مالية  إستثمارات 

 - الشاملة األخرى 
2,038,338 

 (225,578) (131,811) شراء ممتلكات و معدات  
 2,750,310 2,157,038 إيرادات فوائد مقبوضة  

 5,074 - إيرادات توزيعات أرباح مقبوضة  
 9,730,581 6,450,643 صافي إيرادات إيجارية من إستثمارات في ممتلكات 

 - 7,989 ايرادات اخرى 

 11,356,165 (2,175,820) الناتجة من األنشطة اإلستثمارية  )المستخدمة في( / صافي النقدية 

   
   لتمويلية  لتدفقات النقدية من األنشطة اا

 6,873,759 10,178,101 صافي الب  – إستالف من البنوك 
 (5,453,532) (2,817,047) تكاليف التمويل المدفوعة  
 (802,388) (1,120,902) مدفوعات التزامات إيجار 

 617,839 6,240,152 لتمويلية من األنشطة ا الناتجة  النقدية  التدفقات   صافي

   
 (31,028,361) (17,879,030) في النقدية وما في حكمها انخفاض صافي  

 48,233,523 46,216,022 النقدية وما في حكمها في بداية الفترة

 17,205,162 28,336,992 ( 15النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة )إيضاح 

 



 و المؤسسة التابعة لها شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
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 ومات عامة  معل 1

تأسست شركة البحيرة الوطنية للتأمين )"الشركة"( كشركة مساهمة عامة بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو حاكم الشارقة  

بشأن تشكيل هيئة التأمين   2007لعام  6. تخضع الشركة لقانون القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة 1978مايو  16بتاريخ 

ومسجل المتحدة  العربية  اإلمارات  رقم    ةفي  تحت  المتحدة  العربية  اإلمارات  في  التأمين  بهيئة  التأمين  شركات  سجل  تتكون  15في   .

الشركة   للشركة هو3لتابعة )إيضاح  ا  المؤسسة و"المجموعة" من  المسجل  الشركة  بريد (. عنوان مكتب  الشارقة ،    6000 صندوق   ،

 .اإلمارات العربية المتحدة 

بخالف المدخرات وتراكم األموال. تعمل الشركة من خالل مكتبها الرئيسي    -يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في كتابة التأمين بجميع أنواعه  

 دبي وأبو ظبي والعين وخورفكان والفجيرة وعجمان.  في الشارقة ولها فروع في 
 

 تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة و المعدلة   2

 معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة بدون أي تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية المختصرة 
 

 لها تأثير مادي على الشركة خالل الفترة.ال يوجد معايير دولية جديدة ومعدلة 
 

 المعايير الصادرة ولكن غير سارية بعد 
 

سارية بعد:ال  وغيرلم تطبق الشركة حتى اآلن المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها   

 عقود التأمين - 17 لتقارير الماليةلمعيار التقرير الدولي 
 

بالقيمة الحالية ويوفر نهج قياس وعرض موحد لجميع عقود    17يتطلب المعيار الدولي للتقارير المالية   يتم قياس مطلوبات التأمين  أن 
لمالية  التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاسبة المتسقة والقائمة على المبادئ لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي للتقارير ا

 .2023يناير  1عقود التأمين اعتباًرا من  4محل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  17 رقم
 

المالية   التقارير  الدولي إلعداد  المعيار  يتم تطبيق  تبدأ في    17توقع اإلدارة أن  التي  للفترة السنوية  للشركة  المالية  البيانات  يناير   1في 
تأثير كبير على المبالغ المبلغ عنها واإلفصاحات الواردة في البيانات المالية   17تقارير المالية قد يكون لتطبيق المعيار الدولي لل و.2023

م  للشركة فيما يتعلق بعقود التأمين الخاصة بها. ومع ذلك ، فإنه ليس من العملي تقديم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هذا المعيار حتى تقو
بمراجعة مفصلة. اإلدارة بصدد إج  الدولي إلعداد  الشركة  المعيار  التأمين بشأن تطبيق  قبل هيئة  تقييم مفصل كما هو مطلوب من  راء 

 . 17التقارير المالية 
 

 تشمل المعايير والتعديالت األخرى التي لم تصبح سارية المفعول بعد ولم يتم تطبيقها مبكًرا من قبل الشركة ما يلي: 

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير  )عقود التأمين    - 17  إلعداد التقارير المالية   تعديالت على معيار التقرير الدولي ا  •
 (. 4 المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية و  17المالية 

 . مراجع لإلطار المفاهيمي •

 (. 16تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية )  عائدات قبل االستخدام المقصود •

 (. 37معيار المحاسبة الدولي )تعديالت على   تكلفة تنفيذ العقد - ود المرهقة العق •

تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية  )  2020-2018على معايير التقارير الدولية المالية دورة    تحسينات سنوية  •
 (. 41 معيار المحاسبة الدولي و 16, 9, 1

 (. 1ي المحاسبة الدولتعديالت على المعيار )  متداولة أو غير متداولةتصنيف المطلوبات على أنها  •

  



 و المؤسسة التابعة لها شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
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 السياسات المحاسبية الهامةملخص  3

 أساس االعداد 

الدولي رقم   المحاسبة  لمعيار  وفقًا  الموحدة  المختصرة  المرحلية  المالية  البيانات  إعداد هذه  وأيًضا    34تم  المرحلية"  المالية  "التقارير   ،

 .االمتثال لمتطلبات القوانين السارية في اإلمارات العربية المتحدة 

ألن هذه هي العملة التي يتم بها غالبية  )درهم(    اإلمارات العربية المتحدة   بدرهمالمختصرة    المرحلية  الموحدة  يتم عرض البيانات المالية 

 .معامالت المجموعة

على أساس التكلفة التاريخية ، باستثناء إعادة تقييم األدوات المالية والعقارات  المختصرة    المرحلية   الموحدة  تم إعداد هذه البيانات المالية 

 .االستثمارية

مع تلك المستخدمة في البيانات المالية  المختصرة    المرحلية  الموحدةتتوافق السياسات المحاسبية والعرض والطرق في هذه البيانات المالية  

 2020.ديسمبر 31المنتهية في  الموحدة المدققة للسنة

المالية   البيانات  الكاملة ويجب قراءتها    المختصرة  المرحلية  الموحدةال تتضمن هذه  السنوية  المالية  للبيانات  المطلوبة  المعلومات  جميع 

. عالوة على ذلك، فإن  2020ديسمبر    31لسنة المنتهية في  لباالقتران مع البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للمجموعة كما في و

  31       رورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية فيليست بالض  2021مارس    31النتائج لفترة الثالثة اشهر المنتهية في  

 .2021ديسمبر 

 الممتلكات و المعدات 

المصروفات   تتم رسملة  المتراكمة.  القيمة  انخفاض  المتراكم وخسائر  االهالك  ناقًصا  التاريخية  بالتكلفة  الممتلكات والمعدات  إدراج  يتم 

المحتمل تدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المرتبطة بالنفقات إلى المجموعة. يتم قيد اإلصالحات والصيانة  الالحقة فقط عندما يكون من  

 .المستمرة في بيان الدخل الموحد خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها

د االقتضاء ، في نهاية كل سنة مالية وتعديلها تتم مراجعة وتعديل القيم المتبقية لألصل والعمر اإلنتاجي وطريقة االهالك المطبقة ، عن 

ة  مستقبالً ، إذا كان ذلك مناسبًا. يتم إجراء مراجعات انخفاض القيمة عندما تكون هناك مؤشرات على أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابل 

 .كمصروف   ة الدخل الموحد قائمة لالسترداد. يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة في 

حديد عنصر الممتلكات والمعدات عند التخلص منها أو عند عدم توقع فوائد اقتصادية مستقبلية من استخدامه. يتم إثبات أي  ت   استبعاديتم  

ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعتراف باألصل )يتم حسابه على أنه الفرق بين صافي عائدات التصرف والقيمة الدفترية لألصل( في  

 .التي يتم فيها إلغاء تحقق األصل بيان الدخل الموحد في السنة 

وال يتم إهالكها. يتم احتساب االهالك على األصول األخرى باستخدام طريقة القسط الثابت لتخصيص    بالتكلفة األرض  ب   االعتراف يتم  

 :تكلفتها أو المبالغ المعاد تقييمها لقيمها المتبقية على مدى عمرها اإلنتاجي المقدر ، على النحو التالي

  أعوام

 فيال سكنية  15

 مكتب التجهيزات والتجهيزات  10

 الكمبيوترمعدات  5

 ألثاث والمعدات  5
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 السياسات المحاسبية الهامة )تابع( ملخص  3

 األستثمارات العقارية 

ة ، بما في األستثمارات العقارية هي عقارات محتفظ بها لكسب اإليجارات و / أو لزيادة رأس المال يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئيًا بالتكلف

ماري موجود في الوقت الذي يتم فيه تكبد التكلفة في حالة استيفاء معايير ذلك تكاليف المعامالت. تتضمن التكلفة تكلفة استبدال جزء من عقار استث 

ستثمارية بالقيمة العادلة ، مما يعكس عتراف المبدئي ، يتم إدراج العقارات االالويستبعد تكلفة خدمة يومية الستثمار الممتلكات. بعد ا ،االعتراف

أو ا إدراج األرباح  يتم  التقرير.  تاريخ  في  السوق  الربح أو ظروف  في  للعقارات االستثمارية  العادلة  القيمة  في  التغيرات  الناتجة عن  لخسائر 

 .الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها

أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بشكل دائم من االستخدام وال يتوقع أي منافع اقتصادية    بيعهايتم استبعاد العقارات االستثمارية عندما يتم  

 .أو التصرف في عقار استثماري في الربح أو الخسارة في فترة البيع البيعأو خسائر عند  ارباحمستقبلية من بيعه. يتم االعتراف بأي  

ن هناك تغيير في االستخدام يتضح من نهاية فترة شغل المالك ، بدء عقد إيجار تشغيلي لطرف يتم النقل من أو إلى عقار استثماري فقط عندما يكو

اريخ التغيير  آخر. بالنسبة للتحويل من عقار استثماري إلى ملكية يشغلها مالكوها ، فإن التكلفة المحسوبة للمحاسبة الالحقة هي القيمة العادلة في ت 

يشغله المالك عقاًرا استثماريًا ، فتقوم الشركة بحساب هذه الممتلكات وفقًا للسياسة المنصوص عليها في   في االستخدام. إذا أصبح العقار الذي

 .الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغيير في االستخدام

 . يتم تحديد القيمة العادلة من خالل قيم السوق المفتوحة بناًء على التقييمات التي يقوم بها مقيم مستقل

 مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر األصول ال 

)على أساس كل أداة على حدة( لتعيين االستثمارات في أدوات حقوق   هال رجعة في   تصنيفإجراء    للمجموعةعند االعتراف المبدئي ، يمكن  

ان االستثمار الملكية كما في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال يُسمح بالتعيين في القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرإذا ك

 .في األسهم محتفظ به للتداول

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرمبدئيًا بالقيمة العادلة زائد تكاليف المعامالت.  ب حقوق الملكية والديون    يتم قياس االستثمارات في أدوات

خر ويتم بعد ذلك ، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع المكاسب والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في الدخل الشامل اآل

التغيرات المتراكمة في احتياطي القيمة العادلة. عند التصرف في األصل ، ال يتم تحويل الربح أو الخسارة المتراكمة مسبقًا في تجميعها في  

المحتجزة األرباح  إلى  تصنيفها  إعادة  يتم  ولكن   ، الدخل  بيان  إلى  االستثمارات  تقييم  إعادة   .احتياطي 

القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل ب   كاستثماراتجميع االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها للمتاجرة    المجموعةحددت  

 .اآلخر

 توزيعات االرباح 

المجموعة في تلقي  يتم االعتراف بإيرادات توزيعات األرباح على االستثمار في أدوات حقوق الملكية في الربح أو الخسارة عندما يتم إثبات حق 

 .األرباح

 انخفاض قيمة األصول المالية 

 من خالل االرباح و الخسائر  ةعلى األدوات المالية التالية التي ال تقاس بالقيمة العادل المتوقعة انخفاض القيمةتعترف الشركة بمخصصات 

 األصول المالية التي هي أدوات الدين ؛ •

 عقود الضمان المالي الصادرة ؛ و  •

 .التزامات القروض الصادرة •

 .ال يتم إدراج خسائر انخفاض القيمة في استثمارات األسهم •

فيها مخاطر تقوم الشركة بقياس مخصصات الخسارة بمبلغ يساوي الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى الحياة ، باستثناء األدوات المالية التي لم تزداد  

 .شهًرا 12ي بها ، وفي هذه الحالة يتم قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة االئتمان زيادة كبيرة منذ االعتراف األول

الناتج عن األحداث االفتراضية على أداة مالية ممكنة خالل    شهًرا هي جزء من الخسائر االئتمانية المتوقعة  12الخسائر االئتمانية المتوقعة لمدة  

. ترة الماليةالفشهًرا بعد تاريخ  12الـ 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تابع(  3
 

   أساس التوحيد 

البيانات    منوالشركة التابعة لها )"المجموعة"(    ش.م.ع   لشركة البحيرة الوطنية للتأمين  المرحلية المختصرة  البيانات المالية الموحدة تتألف  

 .)الشركة التابعة لها(   منشأت التي تمتلك فيها الشركة حق السيطرةال للشركة و الموحدة المرحلية المختصرة  المالية

 :لمجموعةلكون لتتحقق السيطرة عندما 

 القدرة على التحكم بالمنشأة المستثمر بها؛     •

 ؛ و  بهاالمستثمر الرتباطها بالمنشأة  ق للمجموعة في العوائد المتغيرة نتيجة نشوء ح    •

 .المستثمر لتأثير على عوائدبغرض ا بهاالمستثمر التحكم في المنشأة القدرة على      •

والظروف تشير إلى وجود  ها أم ال إذا كانت الحقائق  ب مستثمر  آت الاي من المنش  تعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر على شركة

 .تغييرات على واحد أو أكثر من عناصر التحكم الثالثة المذكورة أعاله 

عندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق التصويت للشركة المستثمر فيها ، يكون لها السلطة على الشركة المستثمر فيها عندما 

 .العملية لتوجيه األنشطة ذات الصلة للشركة المستثمر فيها من جانب واحدتكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة 

تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت حقوق تصويت المجموعة في شركة مستثمر فيها  

 :ك ما يليأم ال كافية لمنحها السلطة ، بما في ذل

 حجم امتالك المجموعة لحقوق التصويت بالنسبة لحجم و مدى ملكية حاملي حقوق التصويت اآلخرين ؛    •

 حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها المجموعة أو حاملي حقوق التصويت اآلخرين و األطراف األخرى ؛    • 

 لحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى ؛ و ا    •

أي حقائق وظروف إضافية تشير إلى أن المجموعة لديها ، أو ليس لديها ، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة في وقت     •  

 التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.  كيفيةالحاجة إلى اتخاذ القرارات ، بما في ذلك 

التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على    المؤسسة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على    ؤسسة الميبدأ توحيد  

التابعة المشتراة أو المستبعدة خالل السنة في بيان الدخل    المؤسسةالتابعة. على وجه التحديد ، يتم إدراج إيرادات ومصروفات    المؤسسة

الخل  دلاالموحد وبيان   تاريخ    موحدالشامل  تنقطع  تاريخ  الحتى  سيطرة  الالمجموعة على  حصول  من  على  المجموعة  سيطرة  فيه  الذي 

 .التابعة المؤسسة

غير المسيطرة.  الحصص    يلكا مو  لى مالكي المجموعة  ع  موزعة  ىخر الربح أو الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل االان  

عجز في    حدوث غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى    و االطراف مالكي المجموعة  موزع على  التابعة    للمؤسسةإجمالي الدخل الشامل  

 .غير المسيطرةأرصدة االطراف 

المالية   البيانات  تعديالت على  إجراء  يتم   ، الضرورة  متوافقة  للمؤسسةعند  المحاسبية  لجعل سياساتها  المحاسبية    التابعة  السياسات  مع 

 .للمجموعة 

االلتزامات يتم   و  االصول  ذلك  في  بما  المعامالت  جميع  المتعلقة    استبعاد  النقدية  والتدفقات  والمصروفات  واإليرادات  الملكية  وحقوق 

 .بين أعضاء المجموعة بالكامل عند التوحيدالداخلية بالمعامالت 

 :2021مارس   31فيما يلي تفاصيل الشركة التابعة للشركة في  

 
 

 النشاط الرئيسي  نسبة حصة الملكية وسلطة التصويت المحتفظ بها  مكان التأسيس والتشغيل  أسم الشركة التابعة 
البحيرة لالستثمار    مؤسسة

 االقتصادي 
الشارقة اإلمارات العربية    

 المتحدة
في المشاريع    االستثمار   %100 

 االقتصادية 
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 ممتلكات و معدات          4
 

 225,578 :2020مارس  31منتهية في  درهم )فترة الثالثة أشهر ال 131,811والمعدات خالل الفترة الحالية  الممتلكاتبلغت إضافات 
 .درهم(

 ( درهم 918,681: 2020مارس  31في درهم )فترة الثالثة أشهر المنتهية   855,235بلغت مصاريف االهالك للفترة الحالية 
 . االمارات العربية المتحدةفي موجودة جميع الممتلكات والمعدات  ان

 متلكات مفي أستثمارات  5

تسهيالت ائتمانية  مقابل  لبنك    مليون درهم(   857:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  857عادلة تبلغ  تم رهن عقارات استثمارية بقيمة  

 .ممنوحة للمجموعة 

على أساس التقييمات التي قام بها مقيمون   2020ديسمبر    31تم الوصول إلى القيمة العادلة للعقارات االستثمارية للمجموعة كما في  

 إلمارات العربية المتحدة. مستقلون غير مرتبطين بالمجموعة ، ولديهم مؤهالت مناسبة وخبرة حديثة في السوق في تقييم العقارات في ا

ة العادلة  تم تحديد القيمة العادلة لألرض بناًء على المقاربة المقبولة التي تعكس أسعار المعامالت الحديثة للعقارات المماثلة. تم تحديد القيم

فضل لهذه الممتلكات هو استخدامها  للمباني بناًء على استخدام طريقة االستثمار. عند تقدير القيمة العادلة للممتلكات ، فإن االستخدام األ

 .الحالي

 .2021مارس  31تقدر اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 .التسهيالت االئتمانية الممنوحة للمجموعة ة وبرج كورنيش البحيرة إلى بنك مقابل دالخان وبرج النهبرج عائدات اإليجار من  توريديتم 

:  2020ديسمبر    31)  2021مارس    31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في    3المستوى    ضمن  يتم تصنيف العقارات االستثمارية

 (. 3المستوى 

 مالية  في اوراق إستثمارات  6

 خل الشامل االخر المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الد   االستثمارات 

 فيما يلي االستثمارات المالية للمجموعة في نهاية فترة التقرير: 

 

   إلزامية وديعة         7
 

لدولة    افي شأن إنشاء هيئة التأمين و تنظيم أعماله  ،2007لسنة    6حادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم  ت وفقا لمتطلبات القانون اال

مليون درهم( كوديعة إلزامية  10:  2020ديسمبر    31درهم )  مليون10اإلمارات العربية المتحدة، تحتفظ المجموعة بوديعة ثابتة بمبلغ  

 لدى أحد البنوك. 
 

  

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

    حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  
 17,233,799  17,949,980 بالقيمة العادلة   –مدرجة 

 3,477,884  3,475,823 بالقيمة العادلة   –غير مدرجة 

 21,425,803  20,711,683 

    
 20,711,683  21,425,803 داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة  

 -  - في دول مجلس التعاون الخليجي األخرى 

 21,425,803  20,711,683 



 و المؤسسة التابعة لها شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.

  
 

   )غير مدققة( المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 )تابع(  2021مارس  31المنتهية في   الثالثة أشهر لفترة

 
12 

 و التزامات عقود التأمين  أصول عقود إعادة التأمين        8

 
 أرصدة مدينة أخرى  تأمين وذمم  9

 

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

   إجمالي 
   اجمالي  - التزامات عقد التأمين

 244,958,009 254,163,184    مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
 95,160,305 77,073,918 مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  

 6,794,346 6,569,469 مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة  إحتياطي
 187,202,605 573,612,075 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 1,703,513 6,915,320 احتياطي مخاطر غير منتهية 

 535,818,778 918,333,966 إجمالي   –إلتزامات عقود التأمين  إجمالي

   التأمين   اعادةمسترد من 

 187,365,249 184,765,153    مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
 68,458,214 50,600,516 مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  

 127,287,842 435,971,686 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 383,111,305 671,337,355 حصة إعادة التأمين من إلتزامات التأمين   إجمالي

   صافي 
 57,592,760 69,398,031    مطالبات مبلغ عنها وغير مسددة 
 26,702,091 26,473,402 مطالبات متكبدة و غير مبلغ عنها  

 6,794,346 6,569,469 مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة  إحتياطي
 59,914,763 137,640,389 أقساط تأمين غير مكتسبة 

 1,703,513 6,915,320 احتياطي مخاطر غير منتهية 

 246,996,611 152,707,473 

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

التأمين وعقود إعادة التأمين  ذمم    

 262,523,754 731,939,727 االبوالص مستحق من حملة 

 22,909,381 66,527,499 مستحق من شركات إعادة التأمين 

 64,915,283 26,029,657 مستحق من شركات التأمين 

 (56,607,518) (56,607,518)  انخفاض القيمةمخصص 

 767,889,365 293,740,900 

   أرصدة مدينة أخرى 
 4,332,235 4,549,025 ذمم موظفين مدينة 

 14,489,241 8,260,065 ذمم إيجارات مدينة 

 10,291,905 15,231,098 مصاريف مدفوعة مقدما و أخرى 

 795,929,553 322,854,281 

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

انخفاض القيمة الحركة على مخصص     

 56,607,518 56,607,518 الرصيد كما في بداية الفترة/السنة 

 - - الفترة/السنةالمحمل خالل 

 56,607,518 56,607,518 
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 يةأرصدة البنوك و النقد 10

التسهيالتمرهونة  (  درهممليون    93:  2020ر  ديسمب  31درهم )  مليون   94ودائع ثابتة تصل إلى   الممنوحة   البنكية  مقابل 

 جميع الودائع الثابتة محفوظة في بنوك محلية في دولة اإلمارات العربية المتحدة.  .مجموعةلل

  رأس المال       11

 

 إستالف من البنوك     12

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 درهم   درهم   

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 114,100 118,887 نقد في الصندوق  

   البنوك: أرصدة لدى 

 32,735,048 23,839,710 حسابات جارية  

 3,366,874 4,376,909 حسابات تحت الطلب  

 1,463,000 1,337,000 تأمينات نقدية 

 279,472,640 280,259,805 ودائع ثابتة

 309,932,311 317,151,662 

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

   رأس المال المصدر و المدفوع بالكامل: 

بقيمة    250,000,000 عادي  )  1سهم  الواحد  للسهم  ديسمبر   31درهم 
 250,000,000 250,000,000 درهم للسهم الواحد(  1سهم عادي بقيمة  250,000,000: 2020

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 درهم   درهم   
 )مدققة(  )غير مدققة(  

 35,311,096 59,990,179 سحب على مكشوف 
 245,978,419 231,477,437 قروض 

 291,467,616 281,289,515 

   يتم تسديد القروض البنكية كما يلي : 
 93,315,004 118,394,095 عند الطلب أو خالل سنة  

 63,770,588 58,403,916 في السنة الثانية  
 124,203,923 114,669,605 في السنة الثالثة و السنوات الالحقة  

 291,467,616 281,289,515 

شهرا )تم إظهارها ضمن   12يطرح : مبالغ مستحقة السداد خالل  
 (93,315,004) (118,394,095) المتداولة(  االلتزامات

  االلتزامات  شهرا )تم إظهارها ضمن    12مبالغ مستحقة السداد بعد 
  173,073,521 المتداولة( غير

 
187,974,511 
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 )تابع( إستالف من البنوك     12

 المقومات الرئيسية لإلستالف من البنوك : 

 ممتلكات. تم الحصول على القروض البنكية لتمويل إنشاء أستثمارات في  •

 السحب على مكشوف يستحق السداد عند الطلب.  •

  93:  2020ديسمبر    31)  مليون94 ، كانت القروض البنكية مضمونة برهن ودائع ثابتة بقيمة  2021مارس    31كما في  
درهم(    مليون  857:  2020ديسمبر    31مليون درهم )  857عادلة تبلغ  رهن إستثمارات في ممتلكات بقيمة    مليون درهم( و

 مقابل تسهيالت ائتمانية مصرفية ممنوحة للمجموعة.  من بعض اإلستثمارات في الممتلكاتإضافة إلى توريد متحصالت إيجار  

 أقساط التأمين إيرادات صافي  13

 الثالثة أشهر المنتهية في   

 2021مارس   31

 الثالثة أشهر المنتهية في  

    2020 مارس 31

 درهم   درهم   

 )غير مدققة(  مدققة( )غير  

   إيرادات أقساط التأمين  

 619,938,601 607,572,721 إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

 (389,935,854) (386,409,470) التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة  

 221,163,251 230,002,747 

   التأمين المتنازل عنها  اعادة أقساط  

 (517,835,385) (474,148,844) أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها 

 338,249,260 308,683,844 التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة  

 (165,465,000) (179,586,125) 

 50,416,622 55,698,251 صافي إيرادات أقساط التأمين  

 

 الواحد لسهملربح األساسي ال         14

 الثالثة أشهر المنتهية في   

 2021مارس   31

 الثالثة أشهر المنتهية في  

    2020 مارس 31

 درهم   درهم   

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

   

 19,084,634 20,660,967 صافي أرباح الفترة )بالدرهم(  

 250,000,000 250,000,000 عدد األسهم  

 0.08 0.08 )بالدرهم(   لربح األساسي للسهم الواحد ا

 



 و المؤسسة التابعة لها شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.

  
 

   )غير مدققة( المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
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 النقدية وما في حكمها  15

  

 2021مارس   31

 

 2020مارس  31

 درهم   درهم   

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

   

 287,500,376 309,932,311 أرصدة البنوك و النقد 

 (107,100,223) (93,979,474) يطرح: ودائع ثابتة مرهونة 

 (162,321,991) (186,278,845) يطرح: ودائع ثابتة مرهونة تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر  

 (873,000) (1,337,000) تأمينات نقدية 

 28,336,992 17,205,162 

 
 التزامات إيجار    16

 على النحو التالي:الموحدة المرحلية المختصرة المركز المالي   قائمةيتم عرض مطلوبات اإليجار في 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 درهـــــم درهــــم 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 3,112,586 3,004,912 متداول  

 1,129,355 594,489 غير متداول  

 3,599,401 4,241,941 

 

لدى المجموعة عقود إيجار للمكاتب في اإلمارات العربية المتحدة. ينعكس كل عقد إيجار في الميزانية العمومية كحق الستخدام 
استخداماألصول   أصول حق  بتصنيف  المجموعة  تقوم  اإليجار.  والمعدات    ثابتةبطريقة  االصول    والتزامات  الممتلكات  مع 

 .الخاصة بها
 

حق استخدام  
 األصول

حق استخدام   عقودعدد  
 رةمستأجال صولاأل

مدى الفترة 
 المتبقية 

متوسط مدة  
 اإليجار المتبقية 

عدد عقود اإليجار 
 مع خيارات التمديد

عدد عقود اإليجار 
 مع خيارات اإلنهاء 

      
 23 23 1 2الى  1 23 مكاتب 

 

  مارس   31يتم تأمين التزامات اإليجار من قبل األصول األساسية ذات الصلة. كان الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية في  
 كما يلي:  2021

 

 الحد األدنى لمدفوعات اإليجار المستقبلية 
 مجموع سنة 2-1 خالل سنة 

 درهــــم درهــــم درهــــم 2021مارس  31

 4,714,222 696,968 4,017,254 إيجارمدفوعات 

 (1,114,821) (102,479) (1,012,342) تكاليف تمويل 

 3,599,401 594,489 3,004,912 صافى القيمة الحالية 

    
    2020ديسمبر  31

 6,108,362 1,348,534 4,759,828 مدفوعات إيجار

 (1,866,421) (219,179) (1,647,242) تكاليف تمويل 

 4,241,941 1,129,355 3,112,586 صافى القيمة الحالية 



 و المؤسسة التابعة لها شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
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   . معلومات القطاع17
 

 ألغراض اإلدارة ، تم تنظيم المجموعة في ثالثة قطاعات أعمال: التأمين على الحياة والتأمين العام واالستثمارات. 
 

 لجماعي. جميع فئات التأمين العام بما في ذلك الحرائق والبحرية والطبية والعامة وغيرها. قطاع التأمين على الحياة يشمل التأمين على الحياة ا يشمل قطاع التأمين العام 
 

 . فى ممتلكات يشتمل قطاع االستثمارات على االستثمار في األوراق المالية واالستثمارية
 

 صانعي القرارات التشغيلية.لقطاعها األساسي باعداد تقارير المجموعة  هابموجبهذه القطاعات هي األساس الذي تقوم 
 

المالية الموحدة السنوية المدققة للمجموعة.  القوائمعلى  3 ايضاح إن السياسات المحاسبية للقطاعات هي نفس السياسات المحاسبية للمجموعة الموضحة في   
 

 
ال توجد معامالت بين قطاعات األعمال

 
         

 2020ديسمبر  31في   2021مارس  31في   

 
 التأمينات العامة

التأمينات على 
 الحياه 

التأمينات على  التأمينات العامة   األجمالى األستثمارات 
 الحياه

 األجمالى األستثمارات 

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

 درهم  درهم  درهم  درهم   درهم درهم درهم درهم 

 1,920,721,435 1,172,067,064 29,464,366 719,190,005  2,674,794,102 1,167,339,173 30,241,058 1,477,213,871   القطاع  اصول

          

 1,245,994,290 250,252,240 22,914,355 972,827,695  2,003,691,870 235,121,206 23,161,146 1,745,409,518 التزامات القطاع  
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)تابع(  . معلومات القطاع71  
 

)غير مدققة(   2021مارس   31  ةلفترة الثالثة أشهر المنتهي   
 

 
 )غير مدققة( 2020مارس  31لفترة الثالثة اشهر المنتهية في 

 

 

الحوادث و  حرائق  بحري  
 المسؤلية

التأمين على   عمومية و اخرى
 الحياة 

التأمين اجمالي  االجمالي االستثمار 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
اإلجمالي  -إيرادات القطاع   9,081,012 13,641,768 72,290,171 123,705,161 2,445,139 221,163,251 - 221,163,251 

صافي  –نتيجة القطاع   6,170,051 2,588,312 4,918,275 3,238,147 529,900 17,444,685 8,615,670 26,060,355 

الموزعة التكاليف غير          (5,399,388 ) 

 20,660,967        ربح الفترة

الحوادث و   حرائق  بحري  
 المسؤلية 

التأمين اجمالي التأمين على الحياة عمومية و اخرى   االجمالي  االستثمار 

 درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم درهم 
اإلجمالي  -إيرادات القطاع    

8,322,239 13,139,961 80,125,668 125,990,022 2,424,857 230,002,747 - 230,002,747 

صافي   –نتيجة القطاع   4,868,634 1,034,319 5,671,761 2,415,608 (116,603) 13,873,719 12,485,965 26,359,684 

الموزعة التكاليف غير          (7,275,050) 

 19,084,634        ربح الفترة



 و المؤسسة التابعة لها شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
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 األطراف ذات العالقة  18

يسيطرون عليها هم وعائالتهم تشمل األطراف ذات العالقة المساهمين الرئيسيين في المجموعة والمديرين والشركات التي  
 والتي يمارسون فيها نفوذاً كبيراً فضالً عن موظفي اإلدارة الرئيسيين.

 
 مستحق من / إلى أطراف ذات عالقة    18-1

 
المدرجة تحت مستحقات حاملي   العالقةفي نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ، كانت المبالغ المستحقة من / إلى األطراف ذات  

 على النحو التالي:  غير المسددةإجمالي المطالبات الوثائق و
 

 2020ديسمبر  31 2021مارس   31 

 درهم    درهم    

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 39,680,855 40,021,252 المستحق من حملة وثائق التأمين

 7,666,718 183,507 إجمالي المطالبات المعلقة 
 

المبالغ المستحقة غير مضمونة وسيتم تسويتها نقًدا. لم يتم تقديم أو تلقي أي ضمانات ولم يتم االعتراف بأي مصاريف ديون  
 . فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة على أطراف ذات صلةخالل الفترة مشكوك في تحصيلها 

 

 المعامالت:   18-2
 المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة: خالل الفترة ، دخلت المجموعة في 

 
 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021 2020 

 درهم    درهم   

 )مدققة( )غير مدققة(  

   

 1,045,900 2,124,464 اجمالي اقساط التأمين

 430,669 168,609 مسددة  مطالبات

 العالقة بأسعار متفق عليها مع االدارةذات على االطراف  التأمين يتم احتساب اقساط

 تعويضات اإلدارة العليا 

 موسميه النتائج 19

  2021مارس    31درهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في    الشيءتتضمن إيرادات االستثمار إيرادات توزيعات أرباح قدرها  
.، وهي ذات طابع موسمي درهم( 5,074 :2020مارس  31)ثالثة أشهر المنتهية في 

 مارس 31فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 2021 2020 

 درهم   درهم  

 )غير مدققة( )غير مدققة(  

   

   بما فيها  المدراء الرئيسيينمكافآت 

 852,975 968,196 قصيرة األجل منافع

 53,525 48,752 طويلة األجل  منافع
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 التزامات  و خطابات الضمان      20

 2020ديسمبر  31 2021مارس  31 

 درهم   درهم  

 )مدققة( )غير مدققة(  

   

 6,633,771 6,934,333 خطابات ضمان
 

 

 قياس القيمة العادلة     21
 

لتحويل التزام في معاملة منظمة بين المشاركين في السوق في  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه لبيع أصل أو دفعه  
تاريخ القياس. على هذا النحو ، يمكن أن تنشأ فروق بين القيم الدفترية وتقديرات القيمة العادلة. إن األساس الذي يقوم عليه  

ليص حجم عملياتها أو إجراء  تعريف القيمة العادلة هو االفتراض بأن المجموعة تعمل بشكل مستمر دون أي نية أو شرط لتق
 معاملة بشروط غير مادية.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المستهلكة
ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المعترف بها بالتكلفة المستهلكة في البيانات المالية المختصرة  

 العادلةالموحدة تقارب قيمها 
. 

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة 
 

يتم تحديد القيم العادلة لالصول و االلتزامات والمطلوبات المالية وغير المالية باستخدام أساليب وافتراضات تقييم مماثلة كما  
 . 2020ديسمبر  31هو مستخدم في البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للسنة المنتهية في 

 

 يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكررالقيمة العادلة لألصول المالية للمجموعة التي 
 يتم قياس بعض األصول المالية للمجموعة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد 

 القيم العادلة لهذه األصول المالية: 
 

 

التسلسل   القيمة العادلة كما في  األصول المالية 

الهرمي  

  للقيمة 

 العادلة  

تقنيات التقييم  

والمدخالت  

 الرئيسية

مدخالت  

جوهرية  

ال يمكن  

 مالحظته  

عالقة المدخالت 

التي ال يمكن  

مالحظتها  

 بالقيمة العادلة

  2021مارس    31

 )غير مدققة( 

 2020ديسمبر    31

 )مدققة( 

 درهم درهم 

األوراق المالية  

بالقيمة   المدرجة 

العادلة من خالل  

االيرادلت الشاملة  

 االخرى 

1مستوى  17,233,799 17,949,980 أسعار العطاءات   
المعروضة في  

 سوق نشط. 

 ال ينطبق  ال شئ 

األوراق المالية  

   الغير المدرجة 

بالقيمة العادلة من  

خالل االيرادلت  

 الشاملة االخرى 

3مستوى  3,477,884 3,475,823 صافي طريقة تقييم  
األصول بسبب عدم  

توفر السوق  
والمعلومات المالية  
القابلة للمقارنة. تم  

تحديد صافي  
األصول بناًء على  
أحدث المعلومات  

المالية المدققه/  
 التاريخية المتاحة 

صافي  
قيمة  
 األصول 

االعلى بين  
صافي قيمة  

األصول  
المستثمر فيها ،  
وارتفاع القيمة 

 العادلة 

 
21,425,803 20,711,683     
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   )غير مدققة( المرحلية المختصرة الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية 
 )تابع(  2021مارس  31المنتهية في   الثالثة أشهر لفترة

 
20 

 

 )تابع( قياس القيمة العادلة    21
 

. ة المختصر ةالمرحلي  ةالموحد المركز المالي  قائمة قياسات القيمة العادلة المعترف بها في   
 

في    يقدم الجدول التالي تحلياًل لألصول المالية واألصول غير المالية التي يتم قياسها بعد االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة ، والمجمعة
 :بناًء على درجة مالحظة القيمة العادلة  3إلى   1المستويات من 

 
عار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة لألصول و االلتزامات  : قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األس1المستوى  
 المماثلة. 

 
والتي يمكن مالحظتها لألصل    1: قياسات القيمة العادلة  هي تلك المشتقة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى    2المستوى  

 مشتقة من األسعار( ؛ و أو االلتزام ، إما مباشرة )أي كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي 
 

: قياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من أساليب التقييم التي تشمل مدخالت لألصل أو االلتزام والتي ال تستند إلى بيانات  3المستوى  
 السوق القابلة للمالحظة )المدخالت غير القابلة للمالحظة( 

 

 
قياسها بالقيمة العادلة وبالتالي لم يتم اإلفصاح عنها في  لم يكن هناك نقل بين المستويات خالل هذه الفترة. ال توجد مطلوبات مالية يجب  

 الجدول أعاله. 
 

 . توزيعات األرباح 22
فلس    10بقيمة    2020أرباح لعام  أى  المساهمون على توزيع    وافق،    2021  مارس   29السنوية المنعقدة في    اجتماع الجمعية العموميةفي  

مارس    31)( وال يوجد ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة،  2019: ال شئ لعام  2020مارس    31)  مليون درهم  25لكل سهم ما يعادل  
الشئ(  2020

     )غير مدققة(   2021مارس   31

 إجمالي  3مستوى   2مستوى   1مستوى   

 درهم  درهم  درهم  درهم  

صول المالية بالقيمة العادلة  األ

من خالل االيرادات الشاملة  

     االخرى 
 17,949,980 - - 17,949,980 األوراق المالية المدرجة 

 3,475,823 3,475,823 - - األوراق المالية الغير المدرجة 
 857,393,500 857,393,500 - - االستثمارات العقارية 

 17,949,980 - 860,869,323 878,819,303 

     
     )مدققة(  2020ديسمبر  31
1مستوى   2مستوى   3مستوى    إجمالي 

 درهم درهم درهم درهم 

ااالصول المالية بالقيمة العادلة من  

     خالل االيرادات الشاملة االخرى 
 17,233,799 - - 17,233,799 األوراق المالية المدرجة 

 3,477,884 3,477,884 - - األوراق المالية الغير المدرجة 

 857,393,500 857,393,500 - - االستثمارات العقارية 

 17,233,799 - 860,871,384 878,105,183 



 و المؤسسة التابعة لها شركة البحيرة الوطنية للتأمين ش.م.ع.
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 ( COVID-19) - حدث هام . 23
، مما تسبب في تعطيل كبير لالقتصادات والشركات في جميع أنحاء   (COVID-19) ، كان هناك تفشي وباء عالمي2020خالل سنة  

 .الشركة. مع تطور الوضع الحالي، نعتبر أنه من غير الممكن تقديم تقدير لألثر المحتمل لهذا التفشي على الشركة العالم بما في ذلك 
لمخصصات   9لم يكن لتأثير هذا التفشي على توقعات االقتصاد الكلي تأثير كبير في تقديرات الشركة للمعيار الدولي للتقارير المالية 

 . وستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وتقييم أثر هذا التفشي. 2021مارس   31 الخسائر االئتمانية المتوقعة في
 

 المختصرة المرحلية المالية الموحدة  القوائم . اعتماد 24
 .2021 مايو 10المختصرة من قبل مجلس اإلدارة وتم اعتمادها إلصدارها في الموحدة المرحلية المالية  القوائمتم اعتماد 


