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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجز  الدخلالدخل  بيانبيان
    43024302سبتمبر سبتمبر   0303في في   لفترة التسعة أشهر المنتهيةلفترة التسعة أشهر المنتهية

 
 

   
  اتاتإيضاح

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
  سبتمبـر 03

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في
  سبتمبـر 03

    43024302  31023102  43024302  31023102  
  درهــم  درهــم  درهــم  درهــم    

            
 221.621222  5873117050  3310321.22  0177377881  00 إيرادات أقساط التأمين

 (21.23..221) (0070217104) (0013321231) (0373387835) 00 حصة إعادة التأمين يطرح:

 2111.11220  4777087040  011.131622  176817380  00 صافي إيرادات أقساط التأمين 

      

 (26136.1162) (5278877574) ( 612.21212) (0672687610)  إجمالي المطالبات المتكبدة

 32162.1062  0376037004  ( 312601266) 474827824   ين في المطالبات المتكبدةحصة إعادة التأم

 (231.0.16.2) (2270177463) (01122.13.2) (0270727720)  صافي المطالبات المتكبدة

      
 1222..0010  170877745  311621.22  076137427   إيرادات العموالت

 (3221.10) 863  .62  863   عموالت مستردة/)متكبدة(

 011.021222  170817615  3116.1210  076107437   صافي العموالت المكتسبة
      

 6122.12.0  (174287452) 3131216.2  (077857220)  التأمين /أرباح)خسائر(

دارية متعلقة بأعمال   مصاريف عمومية وا 
 التأمين  

 
 
(472317035) 

 
(313201233) 

 
(770657621) 

 
(213361201) 

      

 012121.20  (0572027834) (.22122) (674307726)  التأمين /أرباح)خسائر(صافي 
      

 .0.121.1.2  0073037756  ..60312  873077165   وأخرى إيرادات إستثمارات

 (012.211.2) (073747732) (2.31332) (0457545)  تكاليف التمويل

دارية غير م  (3122.1222) (077517775) (2.1.26) (2607035)  وزعةمصاريف عمومية وا 

 0313661030  0277127075  0201232  473477218   للفترة الربح

      
 .111 3700 11110 3730 03 )درهم( للسهم الواحد األساسي الربح

 
 
 

 
 
 
 
 

 .البيانات المالية الموجزةمن هذه  ال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجزالموجزالشامل الشامل   بيان الدخلبيان الدخل
    43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبـر 03

 أشهر المنتهية في تسعةلفترة ال
  سبتمبـر 03 

 4302 3102 4302 3102 
 درهــم هــمدر  درهــم درهــم 

     

 0313661030  0277127075  0201232  473477218  للفترة الربح 
     

     :الشامل األخرى بنود الدخل
     

 بنود لن يتم إعادة تصنيفها الحقاً ضمن 
 األرباح أو الخسائر   

    

   في القيمة العادلة من إعادة تقييم األرباحصافي 
 عادلة من خالل بنود الدخل إستثمارات بالقيمة ال  
 الشامل األخرى  

 
 
 4073367302 

 
 
 21132.1663 

 
 
 0374377352 

 
 
 2212621012      

 بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود  من الربح
 الشامل األخرى الدخل  

 
-- 

 
 213131023 

 
 274467301 

 
 21.2113.2 

          

 ..61132212  0272007374  .221.63112  4073367302  ل األخرى للفترةالشام إجمالي بنود الدخل
     

 3123.1231.  2874077227  2212.21261  4073007530  الشامل للفترة إجمالي الدخل
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
    .البيانات المالية الموجزةمن هذه  ال يتجزأ المرفقة تشكل جزءا   اتيضاحاإل إن
 



  55                                      ن ش. م. ع.ن ش. م. ع.شركة الشارقة للتأميشركة الشارقة للتأمي
  

    الموجزالموجز  التغيرات في حقوق المساهمينالتغيرات في حقوق المساهمين  بيانبيان
    22                                                                                                                                                                                                                                      43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 إحتياطي عام ونيإحتياطي قان رأس المال 

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 
إلستثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 
بنود الدخل الشامل 

 المجمـــوع أرباح مستبقاه األخرى

        درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم درهــم 
 .0.61.0.1.2  00.12221.23  ( 033122211.2) 2111111111  .2.1.31122  02212111111  )مدقق( 3103ديسمبر  20الرصيد كما في 

 0313661030  0313661030  -- -- -- -- الربح للفترة
 ..61132212  21.2113.2  2212621012  -- -- -- بنود الدخل الشامل األخرى للفترة

 3123.1231.  .0212261.0  2212621012  -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة
 إلى أرباح مستبقاه نتيجة إستبعاد إستثمارات  المحول

 من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة  
 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
(310211622   ) 

 
 310211622 

 
-- 

        (0212211111) (0212211111) -- -- -- -- ( 02توزيعات أرباح )إيضاح 
        .32212.21.2  00616221313  ( 6112.1632.) 2111111111  .2.1.31122  02212111111  )غير مدقق( 3102سبتمبر  21الرصيد كما في 
 21212061162  00.12261002  (21210..301) 2111111111  .2.1.221.2  02212111111  )مدقق( 3102ديسمبر  20الرصيد كما في 

 0.126.1222  0.126.1222  -- -- -- -- الربح للفترة
 2.1.221123  13321106.  .211312112  -- -- -- الشامل األخرى للفترة بنود الدخل

 2..13021..  0.110112.2  .211312112  -- -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة
 المحول إلى أرباح مستبقاه نتيجة إستبعاد إستثمارات 

 من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بالقيمة العادلة  
 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
(216201222) 

 
 216201222 

 
-- 

        (0212211111) (0212211111) -- -- -- -- ( 02توزيعات أرباح )إيضاح 
 02377157504  04172837367  271087886  0373337333  0878557268  00775337333  )غير مدقق( 4302سبتمبر  03الرصيد كما في 

 
 
 

 .البيانات المالية الموجزةمن هذه  زأال يتج إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا  
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  ير مدقق(ير مدقق()غ)غ  الموجزالموجز  التدفقات النقديةالتدفقات النقدية  بيانبيان
     43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 سبتمبـر 03لفترة التسعة أشهر المنتهية في   

  4302  3102 
 مدرهـــــــــــ  درهــــــــم  

      التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 
 0313661030   0277127075   الربح للفترة

     تعديالت :

 231622.   2007120   إستهالك ممتلكات ومعدات  

 21.02   --  خسائر إستبعاد ممتلكات ومعدات  
 0001322   5477021   مخصص تعويض نهاية الخدمة للموظفين   

 (.0.121.1.2)  (0073037756)  دات اإلستثماراتإيرا  

      012.211.2   073747732   تكاليف التمويل  
 قبل التغيرات في ةالتدفقات النقدية من العمليات التشغيلي

 رأس المال العامل  
  

(0674047616) 

  
(.201332) 

 0016.11612   670377711   في موجودات عقود إعادة التأمين النقص

 (1636..0.12)  074037810   أخرىو مدينة  تأمينفي ذمم  /)الزيادة(النقص

 (.21602123)  (874017086)  في مطلوبات عقود التأمين الزيادة

 .212021.2   072677640   أخرىتأمين دائنة و في ذمم الزيادة 

 (.031.06121)  (0272227283)  العمليات  المستخدم في النقد
 (0221323)  (0767510)  ويض نهاية الخدمة للموظفينالمدفوع من تع
 (012.211.2)  (073747732)  مدفوعة  تكاليف تمويل

      (021.6.1.22)  (0576807777)  العمليات التشغيلية صافي النقد المستخدم في
      يةستثمار اإلالتدفقات النقدية من العمليات 

 (.260112)  (537206)  شراء ممتلكات ومعدات

 .0120   --  متحصالت من إستبعاد ممتلكات ومعدات
 (31.111.22)  (070247077)  شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى

 بالقيمة العادلة من خالل بنود ستثمارات إ إستبعاد من متحصالت
 الدخل الشامل األخرى  

  
 4073887675 

  
 01132212.. 

 --  (6075787656)  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرإستثمارات  راءش
 بالقيمة العادلة من خالل األرباحإستثمارات  متحصالت من إستبعاد

 أو الخسائر  
  

 0370027534 
  

-- 
 --  0373337333   متحصالت من إستبعاد إستثمارات في ممتلكات

 --  (0067433)  شراء إستثمارات في ممتلكات
 001.211362   0372657404   توزيعات أرباح مقبوضة

 3122212.6   071627640   إيرادات إستثمارات في ممتلكات 
 221132   --  فوائد مقبوضة

      3310.21.32   0476057510   يةستثمار اإلالعمليات  الناتج منصافي النقد 
      ةيالتمويلالتدفقات النقدية من العمليات 

 312201036   (0070837600)  السحب على المكشوففي  /الزيادة)النقص(

 (0212031016)  (0076547065)  توزيعات أرباح مدفوعة

      (011.211.61)  (4773247776)  العمليات التمويلية المستخدم فيصافي النقد 
      (312.11116)  (0370337873)  في النقد وما يعادلهالنقص  صافي

      211.31220   0078217876   الفترةالنقد وما يعادله في بداية 
 212231232   071217336   (00الفترة )إيضاح النقد وما يعادله في نهاية 

  
 .البيانات المالية الموجزةمن هذه ال يتجزأ المرفقة تشكل جزءا   اتيضاحاإل إن
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    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 
 مةامعلومات ع -0

كشركة مساهمة عامة بموجب مرسوم أميري الشارقة )"الشركة"( تأسست  –ش. م. ع. شركة الشارقة للتأمين  
 اإلتحادي قانونالشركة خاضعة ألحكام ال إن .0.21مارس  6حاكم الشارقة بتاريخ صادر عن صاحب السمو 

 العربية المتحدة اإلماراتلدولة  التأمينهيئة  إنشاء في شأن ، 3112لسنة  2العربية المتحدة رقم  اإلماراتلدولة 
تمارس  .03تحت رقم  هيئة التأمين لدولة اإلمارات العربية المتحدة لدى جلة في سجل شركات التأمينـمسهي و 

الشركة  ناعنو  إن .نادبي وعجمكل من ن خالل مركزها الرئيسي في الشارقة وفروعها في الشركة نشاطها م
 .العربية المتحدة اإلمارات -، الشارقة 2.3هو صندوق بريد رقم  المسجل

 

الشركة تقوم  ، بما في ذلك التأمين على الحياة.هأنواعلة أعمال التأمين بكافة و امز  فينشاط الشركة الرئيسي  يتمثل 
 .التأمين العامة بأعمالل رئيسي بشك

 

 (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4
 

علــا البيانــات الماليــة مــاد  تــأثير  التــي لــم يكــن لهــالتقــارير الماليــة المطبقــة عــداد االمعــايير الدوليـــة إل 4-0
 الموجزة  

، ولـم يكـن لتطبيـق لبيانـات الماليـة المـوجزةتقارير المالية المعدلة التـالية في هـذه العداد اتم تطبيق المعايير الدولية إل
لتقـارير الماليـة المعدلـة أي تـأثير جـوهري علـى المبـالج المدرجــة للفتـرة الحاليـة والفتـرات عـداد اهذه المعايير الدولية إل

  تقبـلية.السابقة، إال أنها قد تؤثر على محاسبة المعامالت والترتيبـات المس
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

  األدوات المالية: العرض  – 23المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على–
 المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية

 .310يناير  0
  
  افصاح المبالج القابلة  – 22تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

 لالسترجاع
التعديالت تقيد متطلبات االفصاح للمبالج القابلة لالسترجاع ألصل أو وحدة توليد 

وقد قاموا بتوسيع النقد للفترة التي حدث فيها االنخفاض أو االسترداد  في القيمة. 
االفصاح القابلة للتطبيق عندما يتم تحديد المبالج القابلة  متطلباتوتوضيح 
أو وحدة توليد النقد على أساس القيمة العادلة ناقصا تكلفة  لألصللالسترجاع 
 االستبعاد.

 .310يناير  0
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    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "   43024302سبتمبر سبتمبر   0303أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في   لفترة التسعةلفترة التسعة

 
 
 " تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4

 
علــا البيانــات الماليــة مــاد  تــأثير  التــي لــم يكــن لهــالتقــارير الماليــة المطبقــة عــداد االمعــايير الدوليـــة إل 4-0
  " تتمة "الموجزة  
 

 ايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة المع
 

يطبق للفترات السنوية 
     التي تبدأ من أو بعد

  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  30اإلصدار رقم– 
 فرض الجبايات

تي تعتمد لقد تم تطوير التفسير وذلك لمعالجة كيفية تسجيل الجبايات المفروضة ال
على المعلومات المالية لفترة تختلف عن الفترة التي حدثت فيها المعامالت التي 

 أدت إلى حدوث تلك الجبايات.

 .310يناير  0

  
 03رقم  ، 01رقم  التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

 ارالتوجيه على كيانات اإلستثم – 32والمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 .310يناير  0

  
أصـــدر مجلـــس معـــايير المحاســـبة الدوليـــة المعيـــار النهـــائي  ،3103 أكتـــوبر 20فـــي 

 ، 01المتعلق باإلستثمار بالشركات والذي يعـدل المعيـار الـدولي للتقـارير الماليـة رقـم 
فـــي  بالشـــركات ويعـــرف مفهـــوم اإلســـتثمار ،32والمعيـــار المحاســـبي الـــدولي رقـــم  03
 .إلعداد التقارير الماليةمعايير الدولية ال

 

 
قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   4-4

 يتم تطبيقها بشكل مبكر
رية المفعول التالية التي تم إصدارها وغير سا الجديدة والتعديالت والتفسيراتلمعايير المسبق لتطبيق الب لشركةقم الم ت 

 :بعد
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبق للفترات السنوية 
   التي تبدأ من أو بعد

  اإليرادات من العقود مع العمالء. 02المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
ج واحد من المبادئ القائمة نموذ 02المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم يقدم 

 ليتم تطبيقها على جميع العقود مع العمالء.على خمس خطوات 

 3102يناير   0

  
 310 – 3103ير الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعا.  

 2و  2والتي تتضمن التعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
 ..2و  .0يار المحاسبي الدولي رقم والمع

 3102يوليو  0

  
  لتوضيح األساليب المقبولة  26و  02المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت على

 لإلستهالك واإلطفاء.
 3102يناير  0
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    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "   43024302سبتمبر سبتمبر   0303هر المنتهية في هر المنتهية في لفترة التسعة أشلفترة التسعة أش

 
 
 " تتمة " (IFRSs) تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة -4

قيد اإلصدار وغير سارية المفعول والتي لم الجديدة والمعّدلة  المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية   4-4
 تتمة ""  يتم تطبيقها بشكل مبكر

  
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 

يطبـــــق للفتـــــرات الســـــنوية 
  التي تبدأ من أو بعد

  محاسبة  لتوضيح 00المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تعديالت على
 اإلستحواذ على الحصص في العمليات المشتركة.

 3102يناير  0
  
 و المعيار المحاسبي الدولي رقم  02ى المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت عل

ليتم  النباتات المعمرة المثمرةينطبق عليها تعريف  أنتتطلب األصول البيولوجية  0.
 .02على انها ممتلكات، آالت ومعدات وفقا  لمعيار المحاسبة الدولي رقم  تسجيلها

 3102يناير  0

  
 والمعيار المحاسبي  01لدولي إلعداد التقارير المالية رقم التعديالت على المعيار ا

 مساهمةأو  عتراف بالربح أو الخسارة الناتج عن بيعيوضح أن اإلل 36الدولي رقم 
يعتمد على ما  المشاريع المشتركة وأالشركات الزميلة األصول بين المستثمر و في 

 إذا كانت األصول المباعة أو المساهمة تشكل تلك األعمال.

 3102يناير  0

  
  االستثمارات في  بتسجيلتسمح  32الدولي رقم  يمعيار المحاسبالالتعديالت على

 وفقا  سعر التكلفة، الشركات التابعة والمشاريع المشتركة والشركات الزميلة إما ب
أو  .المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم /  .2الدولي رقم  يمعيار المحاسبلل

 طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة للمنشأة.باستخدام 

 3102يناير  0

  
 3103 – 3101ير الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعا 

، 6، 2، 3التي تتضمن التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 ..3و  26، 02رقم  ومعايير المحاسبة الدولية 02

 .310يوليو  0

  
 3102 – 3100ير الدولية إلعداد التقارير المالية يدورة التحسينات السنوية للمعا 

 02، 2، 0التي تتضمن التعديالت على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية رقم 
 .1.رقم الدولي  يمعيار المحاسبالو 

 .310يوليو  0

 
  متطلبات التوضح تي لوا –منافع الموظفين  .0حاسبة الدولي رقم معيار المتعديالت

بفترات  المتعلقة بالخدمةمساهمات الموظفين أو أطراف أخرى  ذات العالقة بربط
 .الخدمة

 .310يوليو  0

 
لتي تبدأ ة في الفترة اللشركالبيانات المالية أن تطبق هذه المعايير، التفسيرات والتعديالت الجديدة في  اإلدارةتتوقع 

أو عند دخولها حيز التطبيق، إن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة قد ال  3102يناير  0من
 في مرحلة التطبيق األولى .  للشركةيكون له تأثير هام على البيانات المالية 
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    الموجزةالموجزةالبيانات المالية البيانات المالية   حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 
    ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --00
 
 أساس اإلعداد 0-0
التقارير المالية "  :.2رقم  (IASتم إعداد هذه البيانات المالية الموجزة وفقا  لمتطلبات المعيار المحاسبي الدولي ) 

وكذلك وفقا  لمتطلبات القوانين المعمول بها في دولة  ير المحاسبة الدولية" الصادر عن مجلس معايالمرحلية
 .اإلمارات العربية المتحدة 

 
يات الشركة تتم بدرهم اإلمارات العربية حيث أن غالبية عمل يدرهم اإلماراتاللموجزة بيتم عرض البيانات المالية ا

 .المتحدة
 

 علـى مبـدأ التكلفـة التاريخيـة، باسـتثناء إعـادة تقيـيم بعـض األدوات الماليـة بنـاء   البيانات المالية المـوجزةهذه تم إعداد 
 . واإلستثمارات في ممتلكات

 
تلـك المسـتخدمة  هـذه البيانـات الماليـة المـوجزة متوافقـة مـعإعـداد المسـتخدمة فـي التقـديرات و ة يسياسات المحاسـبإن ال
 .3102ديسمبر  20 يف ةيالمنته ة السنوية المدققة للسنةالمالي اتالبيانفي 
 

البيانات الماليـة المـوجزة جميـع المعلومـات المطلـوب إدراجهـا ضـمن البيانـات الماليـة السـنوية للشـركة هذه ال تتضمن 
مدققـة كمـا فـي وللسـنة المنتهيـة ال السـنوية الرجـوع إلـى البيانـات الماليـة المـوجزة ويجب عند قراءة هذه البيانات المالية

لفترة التسـعة أشـهر المنتهيـة نه ليس من الضروري أن نتائج أعمال الشركة إلضافة إلى أ. با3102ديسمبر  20في 
 ة التـــــــي ســـــــتنتهي فـــــــيتعطـــــــي مؤشـــــــرا  دقيقـــــــا  لنتـــــــائج أعمـــــــال الشـــــــركة المتوقعـــــــة للســـــــن .310ســـــــبتمبر  21فـــــــي 
 . .310ديسمبر  20
 
 غير المؤكدة  واإلفتراضات التقديرات  2-0-0

ة يتطلـب مـن اإلدارة بــأن تقـوم بتقـديرات ، إفتراضـات وتوقعــات غيـر مؤكـدة قــد إن إعـداد هـذه البيانـات الماليــة المـوجز 
يكــون لهــا تــأثير عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية وكــذلك قــد تــؤثر علــى مبــالج الموجــودات، المطلوبــات، اإليــرادات 

 .تختلف عن هذه اإلفتراضاتوالمصاريف . إن نتائج األعمال الفعلية من الممكن أن 
 

ذه البيانات المالية الموجزة قامت اإلدارة بإتبـاع نفـس التقـديرات الجوهريـة فيمـا يتعلـق بتطبيـق السياسـات عند إعداد ه
المحاسبية وكذلك إتباع نفس التوقعات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية المدققة كمـا فـي وللسـنة 

 . 3102ديسمبر  20المنتهية في 
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    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "" تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 
   " تتمة "  ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --00
 " تتمة "" تتمة " أساس اإلعداد 0-0
 
 إدارة المخاطر المالية  2-0-3

رة المخــاطر الماليــة األخــرى تتوافــق مــع األهــداف والسياســات المصــرح إن أهــداف وسياســات الشــركة فيمــا يتعلــق بــإدا
  .3102ديسمـبر  20عنها ضمن البيانات المالية المدققة كما في وللسنة المنتهية في 

وممتلكـات  ،إستثمارات فـي أوراق ماليـة  ،تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة باإلستثمارات  في ممتلكات
ــــــي هــــــذه ــــــي ومعــــــدات ف ــــــة والســــــلع المــــــؤر  ف ــــــة األوراق المالي ــــــى إخطــــــار هيئ ــــــاء  عل ــــــة المــــــوجزة بن ــــــات المالي  البيان

 .3116أكتوبر  03
 
 اإلستثمارات في ممتلكات  0-4

يتم قياس اإلستثمارات في الممتلكات المقتناه بهدف تحقيق عوائد إيجارية و/أو لتعزيز رأس المال بشكل مبدئي 
ليف المعاملة. يتم الحقا بعد التسجيل المبدئي لإلستثمار في ممتلكات قياسها بالتكلفة والتي تتضمن أيضا  تكا

بالقيمة العادلة. يظهر الربح أو الخسارة الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لتلك اإلستثمارات في ممتلكات في 
 األرباح أو الخسائر في الفترة التي تخصها.

 
ــــاس 3102ديســـمبر  20كمـــا فـــي ، فـــي ممتلكـــات للشـــركةارات القيمـــة العادلـــة لالســـتثم تـــم التوصـــل إلـــى ، علـــى أسـ

المؤهالت المناسبة والخبرة في السوق فـي تقيـيم العقـارات فـي  ولديه عالقة بالشركة ُمقيم مستقل ليس لهتقييمات من 
 دولة اإلمارات العربية المتحدة وتعتقد اإلدارة ان القيمة لم تتغير جوهريا  خالل الفترة.

 
 تلكات ومعداتمم 0-0

  .وأية خسائر ناتجة عن اإلنخفاض في القيمـة تظهر الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقصا  اإلستهالك المتراكم 
مبنيا  على مدة الخدمة األصول الثابتة بطريقة القسط الثابت  تكلفةيتم إحتساب اإلستهالك لمقابلة اإلندثار في 

القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك  ،لألصل  عمر المتوقعراجعة مدة الكل سنة م. يتم في نهاية المتوقعة لألصل
ر في الفترات المالية المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداء  من الفترة المالية التي تم فيها التغيي

  .المستقبلية
و عندما يكون من غير المتوقع الحصول ده أمن الممتلكات والمعدات عند إستبعا بأي أصلم إلغاء اإلعتراف تي

أي  ربح أو خسارة ناتجة عن  يتم إدارج. على منافع إقتصادية مستقبلية من اإلستمرار بإستخدام هذا األصل
جزء من الممتلكات والمعدات ، والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل  إستبعادإستبعاد أو 

   .ئراألرباح أو الخسافي 
 سنوات . .على  يتم إستهالك جميع الممتلكات والمعدات 
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    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 " تتمة "  ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --00
 
  لية المالموجودات ا 0-2

بالموجودات المالية في تاريخ المعاملة حيث تتم عملية البيع أو الشراء من خالل عقـد يتم اإلعتراف وعدم اإلعتراف 
ويـتم قياسـها بشـكل مبـدئي  ،يتطلب نقل ملكية تلك الموجودات فـي إطـار زمنـي معـين بنـاء علـى السـوق المـرتبط بـه 

ــة  ــة مــن خــالل مضــافا  إليهــا تكلفــة المعــامال ،بالقيمــة العادل ت فيمــا عــدا الموجــودات الماليــة المصــنفة بالقيمــة العادل
يتم قياس جميع الموجـودات الماليـة المعتـرف بهـا   .بشكل مبدئي بالقيمة العادلة والتي يتم قياسها ،األرباح والخسائر 

 .إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة
 

م التـــأمين المدينـــة نقـــد وأرصـــدة لـــدى البنـــوك، " ذمـــ ت التاليـــة :يـــتم تصـــنيف الموجـــودات الماليـــة للشـــركة حســـب الفئـــا
" موجودات ماليـة يـتم  ،" موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر"  واألخرى والوديعة اإللزامية "،

 قياسها بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى ".
  

لفوائــد علــى طريقــة إلحتســاب التكلفــة المطفــأة للموجــودات الماليــة وتوزيــع إيــرادات اطريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي هــي 
. معــدل الفائــدة الفعلــي هــو المعــدل الــذي يخصــم بنــاء  علــى الــدفعات النقديــة المســتلمة مســتقبال  الفتــرات المرتبطــة بهــا

لصــافي القيمــة ذلــك مناســبا   والمتوقعــة خــالل العمــر المتوقــع للموجــودات الماليــة أو خــالل فتــرة أقصــر عنــدما يكــون
 .الدفترية عند القياس األولي 

  
  النقد وما يعادله 0-.-2

يتمثــل النقــد ومــا يعادلــه فــي النقــد فــي الصــندوق وأرصــدة الودائــع تحــت الطلــب لــدى البنــوك وأيــة إســتثمارات قصــيرة 
 لتغير في القيمة .األجل ذات سيولة عالية قابلة للتحويل إلى نقد معلوم القيمة وغير خاضعة لمخاطر ا

 
  اإللزامية ةعالتأمين المدينة واألخرى والودي ذمم  3-.-2
مطروحا   بالتكلفة المطفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي، أمين المدينة واألخرى والوديعة اإللزاميةذمم التقياس يتم  

دل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معفي القيمة.  منها أي انخفاض
 المدينة قصيرة األجل والتي يكون االعتراف بالفوائد عليها غير مادي. 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر   2-.-2
 

ذا كان االستثمار في يتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إال إ
الدخل الشامل بنود ة بالقيمة العادلة من خالل شركأدوات الملكية غير محتفظ به للمتاجرة وتم تصنيفها من قبل ال

 . المبدئيعند اإلعتراف  خرىاأل
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    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
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  " تتمة "  ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --00
 " تتمة "المالية لموجودات ا 0-2
 
 " تتمة "الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر   2-.-2
 

األربــاح أو الخســائر بالقيمــة العادلــة، ويــتم االعتــراف بكافــة  يــتم قيــاس الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل
 . األرباح أو الخسائراألرباح أو الخسائر الناتجة عن إعادة القياس في 

 
ضـمن األربـاح أو األربـاح أو الخسـائر  من خـاللتم االعتراف بتوزيعات األرباح على أدوات الملكية بالقيمة العادلة ي

 - 06( رقــــم SAIركة فــــي اســــتالم التوزيعــــات وفقــــا  للمعيــــار المحاســــبي الــــدولي )لشــــلنشــــأ حــــق عنــــدما يالخســــائر 
 اإليرادات.

 
  خرىالدخل الشامل األ خالل بنود الموجودات المالية بالقيمة العادلة من  .-.-2

عنــد االعتــراف المبــدئي، يمكــن للشــركة أن تختــار بمــا ال يقبــل الــنقض )علــى أســاس كــل أداة علــى حــدة( أن تصــنف 
. وال يسـمح التصـنيف بالقيمـة العادلـة مـن خـالل ىخـر الدخل الشـامل األبنود ت الملكية بالقيمة العادلة من خالل أدوا

  إذا كان االستثمار بأداة الملكية محتفظ به لغرض المتاجرة.  ىخر الدخل الشامل األبنود 
   تعتبر الموجودات المالية محتفظ بها لغرض المتاجرة إذا:

   لغرض بيعها في المستقبل القريب، أوتم شراؤها أساسا 
  كانت عند االعتراف المبدئي جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها الشركة ولها طابع فعلي

 حديث للحصول على أرباح في فترات قصيرة، أو
  .كانت مشتقة غير مصنفة وتم تفعيلها كأداة تحوط أو كضمان مالي 

 
مبدئيا  بالقيمـة العادلـة  ىخر الدخل الشامل األبنود  خالل كية بالقيمة العادلة منيتم قياس االستثمارات في أدوات المل

مضــاف إليهــا تكــاليف المعاملــة. ويــتم قياســها الحقــا  بالقيمــة العادلــة ويــتم االعتــراف باألربــاح والخســائر الناشــئة عــن 
يــرات المتراكمـــة فــي القيمـــة حســـاب التغوتضـــاف إلــى  ىخــر د الــدخل الشـــامل األو العادلـــة تحــت بنـــالتغيــر فـــي القيمــة 
حسـاب  ئر والتي تـم إضـافتها مسـبقا  إلـىمالي، فإن تراكم األرباح أو الخسا موجود. عند استبعاد العادلة لإلستثمارات

إعــادة  ولكــن يــتمئر ال يــتم إعــادة تصــنيفها إلــى األربــاح أو الخســا التغيــرات المتراكمــة فــي القيمــة العادلــة لإلســتثمارات
 . هح مستبقاتصنيفها إلى أربا

 
شــركة فــي اســتالم للئر عنــدما ينشــأ حــق يــتم االعتــراف بتوزيعــات األربــاح علــى أدوات الملكيــة فــي األربــاح أو الخســا

 اإليرادات. - 06( رقم SAIالتوزيعات وفقا  للمعيار المحاسبي الدولي )
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رات فــي الموجــودات يجــب إعــادة تصــنيف الموجــودات الماليــة فــي حــال تغيــر نمــوذج أعمــال الشــركة إلدارة هــذه التغيــ
لتغيـــرات انتيجـــة هـــذه التغيـــرات  شـــركةحـــدد مجلـــس إدارة اليكـــون هـــذه التغيـــرات نـــادرة الحـــدوث. الماليـــة. ويتوقـــع أن ت

 داخلية أو خارجية ويجب أن تكون ذات تأثير كبير على عمليات الشركة وممكن إثباتها لألطراف الخارجيين. 
 

ات المالية، فإن عليها تطبيق إعادة التصنيف للفترات المسـتقبلية مـن في حال قامت الشركة بإعادة تصنيف الموجود
 األرباح أو الخسائر أو الفوائد المعترف بها مسبقا .  عرضتاريخ إعادة التصنيف. ال يتم إعادة 

 
ة فــي حــال قامــت الشــركة بإعــادة تصــنيف أحــد الموجــودات الماليــة ليــتم قياســه بالقيمــة العادلــة، فإنــه يــتم تحديــد القيمــ

ق بــين القيمــة الدفتريــة الناشــئة عــن الفــر العادلــة لــه بتــاريخ إعــادة التصــنيف. يــتم االعتــراف فــي األربــاح أو الخســائر 
 . ضمن األرباح أو الخسائر السابقة والقيمة العادلة

 

عـادة في حال قامـت الشـركة بإعـادة تصـنيف أصـل مـالي ليـتم قياسـه بالتكلفـة المطفـأة فـإن القيمـة العادلـة لـه بتـاريخ إ
 التصنيف هي قيمته الدفترية الجديدة. 

  
تاريخ إعادة التصنيف هو اليوم األول من الفترة المحاسـبية األولـى التـي تلـي التغيـر فـي نمـوذج األعمـال والـذي نـتج 

 عنه إعادة تصنيف المنشأة لبعض موجوداتها المالية. 
 
  إنخفاض قيمة الموجودات المالية 2-.-2

يتم ركز مالي مراجعة القيم الحالية للموجودات المالية التي يتم قياسها بالتكلفة المطفأة. يتم في تاريخ كل بيان م
 لحدث أو أحداث حصلت الحقا  لإلعتراف ةكنتيجات المالية عند وجود دليل موضوعي، تخفيض قيمة الموجود

 . لتلك الموجودات الماليةيشير إلى تأثر التدفق النقدي المتوقع مستقبال   المبدئي بتلك الموجودات المالية،
 

 إن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة من الممكن أن يشتمل على ما يلي:
 صعوبات مالية هامة يواجهها المصدر أو الطرف المقابل أو 

 تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية أو 

 لية.من المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسا  أو إعادة هيكلة ما 

 . إختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية 
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والموجودات التي ال يتم خفض قيمتها بشكل  ،مثل ذمم التأمين المدينة ،بالنسبة لبعض فئات الموجودات المالية
محفظة الذمم  إفرادي حيث يتم فحصها إلنخفاض القيمة بشكل إجمالي. يتمثل الدليل الموضوعي إلنخفاض قيمة

 ،الزيادة في عدد الدفعات المستحقة للمحفظة خالل الفترة السابقة ،في تحصيل الذممالسابقة للشركة  المدينة بالخبرة
 إضافة إلى التغيرات الملحوظة في ظروف اإلقتصاد الوطني والمحلي والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم .

 
ق ما بين القيمة الدفترية لتلك الموجودات المالية والقيمة الحالية تتمثل في الفر في القيمة اإلنخفاض خسائر إن 

 بعد خصم الفوائد المتكبدة حسب أسعار الفائدة الفعلية. ،تقبال  من تلك الموجودات الماليةللتدفق النقدي المتوقع مس
 

بإستثناء ذمم التأمين  ، يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر إنخفاض القيمة مباشرة  
المدينة والتي يتم تخفيضها بأخذ مخصص للذمم المشكوك في تحصيلها. في حال إعتبار ذمم التأمين المدينة غير 

يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها. وفي حال إسترداد الذمم  ،قابلة للتحصيل
فيتم إثباتها كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها . يتم  التجارية المدينة قد تم إقفالها من قبل

 إثبات التغير في القيمة الدفترية لمخصص الذمم المشكوك في تحصيلها ضمن األرباح أو الخسائر .
 

يمكن ربطه بشكل موضوعي مع  التراجعوهذا  ،مبلج خسارة انخفاض القيمة تراجعالحقة الفترة ال خاللفي حال تم 
من االعتراف بها فإن خسارة القيمة المعترف بها سابقا  يتم  ،داث تمت بعد االعتراف بخسارة انخفاض القيمةحأ

إلى المدى الذي يجعل القيمة الدفترية لالستثمار كما بتاريخ انخفاض القيمة ال تتعدى  االرباح والخسائرخالل 
 ي القيمة.التكلفة المطفأة كما لو انه لم يحدث أي اعتراف لالنخفاض ف

 
 إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية  2-.-2
للتدفق النقدي من تلك  عاقديةبإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق الت تقوم الشركة 

دات ة الموجو بما فيها جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكيأو عند تحويل الموجودات المالية الموجودات المالية 
بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل جميع المكاسب  الشركة. إذا لم تقم المالية إلى طرف آخر

ستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي تم تحويلها إلى علقة بملكية الموجودات المالية واوالمخاطر المت
 .عليها سدادها با المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات يتوجتقوم باإلعتراف بفوائده لشركةفإن ا آخر،طرف 

إذا احتفظت الشركة بكافة مخاطر ومنافع ملكية الموجودات المالية المحولة فإن الشركة تواصل التعرف على 
 الموجودات المالية وأيضا  على قروض مضمونة مقابل تحصيالت مستلمة.
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بين القيمة الدفترية للموجودات  الفرقإن ف ،التي تم قياسها بالتكلفة المطفأةدات المالية تم إستبعاد الموجو في حال 
 مقابل ذلك يتم اإلعتراف بها ضمن األرباح أو الخسائر. المدينةو  المستلمةومجموع المبالج 

 
 يتم فإنه ال ،األخرىعادلة من خالل بنود الدخل الشامل تم إستبعاد الموجودات المالية المصنفة بالقيمة الفي حال 

والتي تم إثباتها سابقا  في التغيرات المتراكمة التغير في القيمة العادلة  الناتجة عنتصنيف الربح أو الخسارة  إعادة
 .صنيفها ضمن األرباح المستبقاهتإعادة ولكن يتم  ،ضمن األرباح أو الخسائر ،في القيمة العادلة لإلستثمارات

 
 إستثمارات في ممتلكات -2

 مرهونـة (مليـون درهـم 02:  3102ديسـمبر  20درهم ) مليون 02بقيمة  عقارات تتضمن اإلستثمارات في ممتلكات
وذلك حسب متطلبـات القـانون اإلتحـادي لدولـة اإلمـارات العربيـة لدولة اإلمارات العربية المتحدة  هيئة التأمينلصالح 

 . وتنظيم أعماله لدولة اإلمارات العربية المتحدة ين، في شأن إنشاء هيئة التأم 3112( لسنـة 2المتحدة رقم )
 
 إن اإلستثمارات في ممتلكات موجودة داخل اإلمارات العربية المتحدة . 

 
 في أوراق ماليةإستثمارات  -5
 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى)أ( 
 سبتمبـــــر 03  

4302 

 ديسمبــــر 20 
3102 

 )مدقق(  غير مدقق()  
 درهـــم  درهـــم  
     

 36.11011212   48672807082   بالقيمة العادلة – مدرجة

 212221222   577417408   بالقيمة العادلة –غير مدرجة 
     
   03474087200   36.12.2162. 
    

 30612.31.22   40477137100  داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 .201.111.3   6872017643  دول الخليج األخرى في

  03474087200   36.12.2162. 
 

مليـون  2012 على موجودات بقيمـة المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى تشتمل الموجودات
نكيـــة ممنوحـــة أحـــد البنـــوك مقابـــل تســـهيالت ب لمصـــلحةمليـــون درهـــم( مرهونـــة  16..: 3102ديســـمبر  20درهـــم )
 للشركة.
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 " تتمة " في أوراق ماليةإستثمارات  -5
 

 األرباح أو الخسائرإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل )ب( 
 سبتمبـــــر 03  

4302 

 ديسمبــــر 20 
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 درهـــم  درهـــم  
     

 --  0873317111   في دولة اإلمارات العربية المتحدة – مدرجة
   
   وديعة إلزاميةوديعة إلزامية  --66

،  3112لسـنة  2رقـم  إن هذه الوديعة محتفظ بها وفقا  لمتطلبات القـانون االتحـادي لدولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة
 .وتنظيم أعمالهفي شأن إنشاء هيئة التأمين لدولة اإلمارات العربية المتحدة 

  
 مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -7
 

  

 سبتمبـــــر 03
4302  

 ديسمبـــــر 20
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهــم  درهــم  
     

     مطلوبات عقود التأمين 

 3..112201.   4877767106   مطالبات مبلج عنها وغير مسددة -

 211261022   070787120   مطالبات متكبدة وغير مبلج عنها -

 .01.0..231   0078467700   أقساط تأمين غير مكتسبة -

   6671107083   2210301262 
     

     مسترد من معيد  التأمين

 321.261026   0172557688   غير مسددة مطالبات مبلج عنها و  -

 0.16121160   0778137764   أقساط تأمين غير مكتسبة -

 ..13..312.   0672067260   معيد  التأمين من مطلوبات عقود التأمينل اإلجمالية حصةال
     

     صافي - مطلوبات عقود التأمين

 .031222163   0070407007   مطالبات مبلج عنها وغير مسددة  -

 211261022   070787120   مطالبات متكبدة وغير مبلج عنها -

 0212621226   0578257870   أقساط تأمين غير مكتسبة -

   0372267848   2212221222 



  0101                      شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.

  

    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303تهية في تهية في لفترة التسعة أشهر المنلفترة التسعة أشهر المن

  
 أرصدة لدى البنوكنقد و  -1
 

 سبتمبـــــر 03  
4302  

 ديسمبـــــر 20
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  

 درهــم  درهــم  
     

 ..2122.13   077027258   حسابات جارية ونقد 

 1263..0112   0007527   حسابات تحت الطلب 

 312111111   475337333   مرهونة ودائع ثابتة

   670217336   021..61.22 

     أرصدة لدى البنوك محتفظ بها في:
 0212621230   076427720   بنوك داخل دولة اإلمارات العربية المتحدة

 011231222   477407465   األخرىمجلس التعاون الخليجي داخل دول  أخرى بنوك

   670217336   021..61.22 
 
 رأس المال -8

  

 سبتمبـــــر 03
4302  

 ديسمـبر 20
3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
      درهـــــم  درهـــــم  

 : والمدفوع بالكاملرأس المال المصرح به المصدر 
 م للسهم الواحد(دره 0قيمة بسهم عادي مليون  02212)

 

 00775337333 

 

 02212111111 
  

 سحب علا المكشوف -03
مليون  312: 3102 ديسمبر 20مليون درهم ) 312ودائع ثابتة بمبلج يالت اإلئتمانية ممنوحة مقابل رهن إن التسه

 مليون درهم 2012 تبلج ورهن على إستثمارات من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بقيمة عادلة درهم(
 .مليون درهم( 16..:  3102ديسمبر  20)



  0808                      شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.

  

    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
     " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

    إيرادات أقساط التأمين -00
  
 أشهر المنتهية في ثالثةلفترة ال  

 سبتمبـــــر 03
 أشهر المنتهية في التسعةلفترة  

 سبتمبـــــــر 03
  4302 3102  4302 3102 
 ()غير مدقق ()غير مدقق  ()غير مدقق (غير مدقق)  

        درهــــــم درهــــــم  درهـــــم درهـــــم  
       إجمالي أقساط التأمين المكتتبة
 23136012.1  6375407267    0.16321630  0073207810   إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

 (1222..212) (072057002)  213.61222  576667307   التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 
   0177377881  3310321.22   5873117050  221.621222 

       أقساط إعادة التأمين  
 (6..2.12621) (0275407500)  (.21162131) (671387000)  أقساط إعادة التأمين  

 (.01226110) 070727610   ( 10.11.02.) (074337574)  التغير في أقساط التأمين غير المكتسبة 
  (0373387835) (0013321231)  (0070217104) (221..21.23) 

 2111.11220  4777087040   011.131622  176817380   صافي إيرادات أقساط التأمين
 
 الواحدللسهم األساسي الربح  -04
 
 أشهر المنتهية في الثالثةلفترة  

 سبتمبر 03
 أشهر المنتهية في سعةلتلفترة ا 

 سبتمبر 03
 4302 3102  4302 3102 
       )غير مدقق( )غير مدقق(  )غير مدقق( )غير مدقق( 

 0313661030  0277127075   0201232  473477218  للفترة )درهـم( الربح
 02212111111  00775337333   02212111111  00775337333  عدد األسهم     

 .111 3700  11110 3730 (درهـم)الواحد للسهم  اسيالربح األس
 

 وما يعادلهالنقد  -00
 سبتمبـر 21

3102  

 سبتمبـر 03
4302   

   )غير مدقق(  )غير مدقق(

        درهـــــم  درهـــــم
 ونقد في الصندوق لدى البنوكأرصدة   670217336   216231232 
 ة مرهونةودائع ثابت  (475337333)  (312111111)
 212231232   071217336   



  4343                      شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.

  

    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 نتائج موسمية -02
ة أشهر سعفترة التدرهم ) 011.221323لج توزيعات أرباح بمب للفترة الحالية أخرىو اإلستثمارات تتضمن إيرادات 

تشتمل أرباح الشركة لفترة التسعة  ،عالوة على ذلك .درهم( 001.211362: 3102 سبتمبر 21المنتهية في 
 ة أشهر المنتهية فيسعتلفترة ادرهم ) 0312.01611استبعاد استثمارات في ممتلكات بمبلج أشهر على أرباح من 

 .كررهتة غير مذات طبيع وهي( ءال شي :3102 سبتمبر 21
 

 المعامالت مع أطراف ذات عالقة -05
المنشآت المسيطر عليها من قبلهم ومن قبل أعضاء مجلس اإلدارة و  ،لمساهمينف ذات العالقة اتتضمن األطرا

 .أسرهم والتي لديهم القدرة على التأثير في اإلدارة باإلضافة إلى كونهم مدراء رئيسين في تلك األطراف
 
ذمم تأمين مدينة وأخرى وذمم تأمين والظاهرة ضمن كانت المبالغ المطلوبة من/إلا أطراف ذات عالقة  05-0 

 كما يلي : كانت ، علا التوالي دائنة وأخرى
 ديسمبـــــر 20  سبتمبــــر 03  
  4302  3102 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
      درهـــــم  درهـــــم  

 6.21106   070407212   أطراف ذات عالقةمطلوب من 

 0021032   0357333   ألطراف ذات عالقة مطلوب
  

إدراج أية ضمانات ولم يتم  ةأي يتم إستالم أو إعطاءلم . المبالج المستحقة غير مضمونة وسيتم سدادها نقدا  إن 
 عالقة.حسابات مشكوك في تحصيلها تتعلق باألرصدة المطلوبة من أطراف ذات  علىمصاريف خالل الفترة 

 
 المعامالت  05-4

  خالل الفترة ، قامت الشركة بمعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي :
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 سبتمبـــــر  03
 أشهر المنتهية في لتسعةلفترة ا

 سبتمبـــــــر 03
 4302 3102 4302 3102 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
 درهـم درهـم درهـم هـمدر  

     
 ..0120212  072827423  1.1003.  0717014  إجمالي أقساط تأمين

 310221612  1467108  2..22.1  2107230  مطالبات مدفوعة
 

 قا  ألسعار متفق عليها مع اإلدارة .ط التأمين لألطراف ذات العالقة وفيتم إحتساب أقسا
 



  4040                      ..شركة الشارقة للتأمين ش. م. عشركة الشارقة للتأمين ش. م. ع

  

    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 " تتمة " المعامالت مع أطراف ذات عالقة -05
 

 تعويضات اإلدارة العليا  05-0
 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 سبتمبـــــر 03
 في أشهر المنتهية تسعةلفترة ال

 سبتمبـــــر 03
 4302 3102 4302 3102 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
      درهــــــم درهـــــم درهـــــم درهـــــم 

 211111.  2537333  0211111  0537333   قصيرة األجل منافع
 021621  017753  1231.  87503  طويلة األجل منافع

 211111.  -- -- -- لس اإلدارةأعضاء مجأتعاب 
     
 توزيعات أرباح -06

على توزيع  .310إبريل  32وافق المساهمون في اإلجتماع السنوي العادي للجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 
: توزيع أرباح نقدية  3102) 3102مليون درهم عن عام  02122فلس للسهم الواحد بمبلج  01أرباح نقدية بقيمة 

 (. 3103مليون درهم عن عام  02122فلس للسهم الواحد بمبلج  01بقيمة 
 

  المحتملةالمحتملةالمطلوبات المطلوبات   --0077

  

 سبتمبـــر 03
4302  

 ديسمبـر 20
3102 

 ) مدقق(  )غير مدقق(  
      درهـــــم  درهـــــم  

 3.211.0   4267380   خطابات ضمان
  

   يةيةمعلومات قطاعمعلومات قطاع --0011
 ن :يمال أساسيأع نتعمل الشركة من خالل قطاعي

 
أعمال التأمين العام وتشمل جميع أنواع التأمين العام والتي تضم تأمين الحريق ، التأمين البحري ، تأمين السيارات  

 والحوادث العامة وأعمال تأمين متنوعة .
 
وأوراق  ،كاتإستثمارات في ممتل ،أسهم محلية قابلة للتداول، وودائع بنكية ألجلإستثمارات في  تشمل االستثمارات 

  .مالية أخرى
 
 2 إيضاحلشركة المذكورة في لهي نفس السياسات المحاسبية  المصرح عنهاالسياسات المحاسبية للقطاعات إن  

 . 3102ديسمبر  20كما في وللسنة المنتهية في  البيانات المالية السنوية المدققة للشركة حول



  4444                                    شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.

  

    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  
  "تتمة""تتمة"  معلومات قطاعيةمعلومات قطاعية  --0011
  

   )غير مدقق( 4302 سبتمبر 03ة أشهر المنتهية فيلفترة التسع
 المجموع ستثماراتإلا  التأميـن 

   المجموع أخرى  البحر  الحريق مسؤوليةالحوادث وال 

 درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم 

 6375407267  -- 6375407267  8347877  078677566  0276337022  2073547513  إيرادات القطاع
         0675207053  0078517354  (0572027834) 0007058  5627820  (070067158) (0278527020) نتائج القطاع )صافي(

 (077517775)       يف غير موزعةيف غير موزعةتكالتكال
 0277127075        الربح للفترة

        
       )غير مدقق( 4302سبتمبر  03كما في 

 28073357007  07876107200  00070407746      موجودات القطاع
 574837154         موجودات غير موزعةموجودات غير موزعة
 28674857818         إجمالي الموجوداتإجمالي الموجودات

        
 05070567630  4271677100  04174117783       لوبات القطاعلوبات القطاعمطمط

 470507152         مطلوبات غير موزعةمطلوبات غير موزعة
        

 05575037257         إجمالي المطلوباتإجمالي المطلوبات



  4040                                    شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.

  

    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303ي ي لفترة التسعة أشهر المنتهية فلفترة التسعة أشهر المنتهية ف

 
 

  "تتمة""تتمة"معلومات قطاعية معلومات قطاعية   --0011
  

   )غير مدقق( 3102سبتمبر  21لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 المجموع اإلستثمارات التأميـن  

   المجموع أخرى  البحري الحريق الحوادث والمسؤولية 

 درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم درهـم 

 23136012.1  -- 23136012.1  121221.  311.210.2  0212.21222  .221221121  إيرادات القطاع
         0.12331266  0212021622  012121.20  1212.3.  2031160  1.221121.  ( 102.12.3.) نتائج القطاع )صافي(
 ( 3122.1222)       تكاليف غير موزعةتكاليف غير موزعة

 0313661030        الربح للفترة
        

        )مدقق( 3102ديسمبر  20كما في 
 ...2212201.  ...2.21.261  2..03116231      موجودات القطاع

 ..02122213        موجودات غير موزعة
 63101212.2.        إجمالي الموجودات

        
 .02.1262120  .2613261.3  022123216.2      مطلوبات القطاع

         .31112136        مطلوبات غير موزعة
 02212661216        إجمالي المطلوبات

  
      . األعمال اتال يوجد معامالت بين قطاع



  4242                    شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.

  

    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 العادلة لألدوات المالية القيمة  -08
إن القيمة العادلة هي القيمة التي سيتم استالمها لبيع أحد الموجودات، أو دفعها لتحويل أي من المطلوبات ضمن 
معامالت منتظمة بين المتعاملين بالسـوق في تـاريخ القياس . بغض النظر ما إذا كان السعر مالحظ بشكل مباشر 

ة باألخذ بعين شركيم أخرى، عند تقدير القيمة العادلة ألصل أو اللتزام، تقوم الأو مقدر بإستخدام أساليب تقي
اإلعتبار خصائص هذا األصل أو االلتزام وتقييم ما إذا سيقوم المشاركين في السوق بأخذ هذه الخصائص بعين 

 اإلعتبار عند تسعير األصل أو االلتزام في تاريخ القياس.

 
  المالية بالتكلفة المطفأة القيمة العادلة لألدوات  08-0

إن اإلدارة تعتبر القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية الموجزة 
 تقارب قيمتها العادلة.

 

 القيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية المدرجة بالقيمة العادلة 4 -08
 

 تقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلةتقنيات ال 3-0-.0
 

البيانات  يتم تحديد القيم العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام تقنيات تقييم مماثلة واالفتراضات المستخدمة في
 .3102ديسمبر  20المدققة للسنة المنتهية في  المالية السنوية

 
 الية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة بشكل متكررالقيمة العادلة للموجودات الم 3-3-.0

ة بالقيمة العادلة كما في تاريخ بيان المركز المالي. يبين الجدول التالي شركاس بعض الموجودات المالية لليتم قي
 معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:

 
 
 

 الموجودات المالية

 
 
 

 ما فيالقيمة العادلة ك

 
 

التسلسل الهرمي 
 للقيمة العادلة

 
 

أساليب التقييم 
 والمدخالت الرئيسية

 
مدخالت هامة 
غير قابلة 
 للرصد

العالقة بين 
المدخالت الغير 
قابلة  للرصد 
 للقيمة العادلة

 سبتمبر 03 
4302 

 ديسمبر 20
3102 

    

     )مدقق( )غير مدقق( 

     درهـــــــم درهــــــم 
       

بالقيمة  إستثمارات
العادلة من خالل 

بنود الدخل 
 الشامل األخرى

      

أسعار العرض في  المستوى األول 36.11011212 48672807082  أوراق ملكية مدرجة
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

       



  4545                    شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.

  

    جزةجزةالبيانات المالية المو البيانات المالية المو   حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 " تتمة "القيمة العادلة لألدوات المالية  -08
 

 " تتمة " القيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية المدرجة بالقيمة العادلة 4 -08
 

 " تتمة " عادلة بشكل متكررالقيمة العادلة للموجودات المالية التي يتم قياسها بالقيمة ال 3-3-.0
 

 
 
 

 الموجودات المالية

 
 
 

 القيمة العادلة كما في

 
 

التسلسل الهرمي 
 للقيمة العادلة

 
 

أساليب التقييم 
 والمدخالت الرئيسية

 
مدخالت هامة 
غير قابلة 
 للرصد

العالقة بين 
المدخالت الغير 
قابلة  للرصد 
 للقيمة العادلة

 سبتمبر 03 
4302 

 ديسمبر 20
3102 

    

     )مدقق( )غير مدقق( 

     درهـــــــم درهــــــم 
       

بالقيمة  إستثمارات
العادلة من خالل 

بنود الدخل 
 الشامل األخرى

      

       

أوراق ملكية غير 
 مدرجة

طريقة تقييم صافي  المستوى الثالث 212221222  577417408 
الموجودات لعدم 
توفر معلومات عن 

علومات السوق وم
مالية مماثلة. تم 
تحديد قيمة صافي 
األصول بناء  على 
أحدث معلومات 
مالية تاريخية/مدققة 

 متوفرة

صافي قيمة 
 الموجودات

كلما زاد صافي 
قيمة الموجودات 
للشركات المستثمر 
فيها، ارتفعت القيمة 

 العادلة

       

بالقيمة  إستثمارات
العادلة من خالل 

األرباح أو 
 الخسائر

      

       

أسعار العرض في  المستوى األول -- 0873317111  أوراق ملكية مدرجة
 األسواق النشطة

 ال ينطبق ال يوجد

  



  4646                    شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.

  

    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 " تتمة "العادلة لألدوات المالية  القيمة -08
 

 " تتمة " القيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية المدرجة بالقيمة العادلة 4 -08
  

 الموجز بيان المركز المالي في القيمة العادلة المدرجةقياسات  3-2-.0
 

 ،دلة عند اإلعتراف المبدئي بالقيمة العادلةالتي يتم قياسها الحقا  بالقيمة العا للموجوداتيقدم الجدول التالي تحليل 
  .درجة وضوح قيمتها العادلةعلى أساس  2إلى  0مقسمة إلى ثالثة مستويات من 

  المستوى األول : قياسات القيمة العادلة المستقاة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في األسواق
 النشطة لألصول والمطلوبات المتطابقة .

 

 قياسات القيمة العادلة المستقاة من مدخالت بخالف األسعار المدرجة والتي تم  المستوى الثاني :
ما مباشرة )كاألسعار مثال ( مكن مالحظتها لألصول والمطلوبات إإدراجها في المستوى األول والتي ي

 أو بطريقة غير مباشرة )المستقاة من األسعار( .
 

 والتي تتضمن مدخالت لألصول  ساليب التقييمأقاه من ات القيمة العادلة المستالمستوى الثالث : قياس
 أو المطلوبات والتي ال تستند إلى بيانات السوق المالحظة )المدخالت غير المالحظة( .

  
  المجموعالمجموع  00المستوى المستوى   44المستوى المستوى   00المستوى المستوى   
  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  
                   )غير مدقق( 4302 سبتمبر 03

 عادلة من خالل إستثمارات بالقيمة ال
  بنود الدخل الشامل األخرى  

        

          
  4867280708248672807082    ----  ----  4867280708248672807082   الملكية المدرجة أوراق  
            577417408577417408    577417408577417408    ----  ---- الملكية غير المدرجة أوراق  

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائر  

        

          
            08733171110873317111    ----  ----  08733171110873317111   ة المدرجةالملكي أوراق  

  05785073830578507383    05785073830578507383    ----  ---- إستثمارات في ممتلكات
          
    0057533731400575337314  ----    20761070482076107048    0777010720007770107200  



  4747                    شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع.شركة الشارقة للتأمين ش. م. ع. 

  

    البيانات المالية الموجزةالبيانات المالية الموجزة  حولحول  حاتحاتإيضاإيضا
  " تتمة "  43024302سبتمبر سبتمبر   0303ة في ة في لفترة التسعة أشهر المنتهيلفترة التسعة أشهر المنتهي

 
 

 " تتمة "القيمة العادلة لألدوات المالية  -08
 

 " تتمة " القيمة العادلة لألدوات المالية وغير المالية المدرجة بالقيمة العادلة 4 -08
 

 " تتمة " بيان المركز المالي الموجز في القيمة العادلة المدرجةقياسات   3-2-.0
 

  

  المجموعالمجموع  22المستوى المستوى   33  المستوىالمستوى  00المستوى المستوى   

  درهــم  درهــم  درهــم درهــم  )مدقق()مدقق(  31023102ديسمبر ديسمبر   2020
          

  اإلستثمارات بالقيمة العادلة من اإلستثمارات بالقيمة العادلة من 
  خالل بنود الدخل الشامل األخرىخالل بنود الدخل الشامل األخرى    

        

          

  36.1101121236.11011212    ----  ----  36.1101121236.11011212    الملكية المدرجةالملكية المدرجة  أوراقأوراق    

  212221222212221222    212221222212221222    ----  ----  الملكية غير المدرجةالملكية غير المدرجة  أوراقأوراق    

  22133211.122133211.1    22133211.122133211.1    ----  ----  إستثمارات في ممتلكاتإستثمارات في ممتلكات
          

    36.1101121236.11011212  ----    261.2612.2261.2612.2    2.31.261...2.31.261...  

 
لم يكن هناك أية تحويالت بين المستويات خالل الفترة. ال يوجد أية مطلوبات مالية تتطلب قياسها بالقيمة العادلة 

 جدول أعاله. وبالتالي لم يتم إدراج أية إيضاحات لل
 

  وجزةالمالية الم البيانات إعتماد -43
 ..310نوفمبر . خـبتاري من قبل مجلس اإلدارة والموافقة على إصدارها ةالموجز  المالية البياناتلقد تم إعتماد  


