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 صفحــة 

  

 1 لمدقق الحسابات المستقل المراجعةتقرير 

  

 2 )غير مدقق( المركز المالي المرحلي المختصر بيان

  

 3 )غير مدقق( الدخل المرحلي المختصر بيان

  

 4 )غير مدقق( الدخل الشامل المرحلي المختصر بيان

  

 5 )غير مدقق( المرحلي المختصر المساهمينالتغيرات في حقوق  بيان

  

 6 )غير مدقق( التدفقات النقدية المرحلي المختصر بيان

  

   7 )غير مدقق( المالية المرحلية المختصرةالبيانات  إيضاحات حول 

 



 جرانت ثورنتون

  اإلمارات العربية المتحدة  جرانت ثورنتون

 الشارقة 

 305مكتب رقم 

 5برج البكر 

 شارع الخان 7/9

 ، اإلمارات العربية المتحدة الشارقة

 

 +971 6 525 9691هاتف 

 +971 6 525 9690فاكس 

 

تمثل جرانت ثورنتون اإلمارات العربية المتحدة جميع التراخيص القانونية التي تعمل بموجبها  المتحدة.ة لجرانت ثورنتون اإلمارات العربية جميع الحقوق محفوظ 2020 ©

فرع جرانت ذه التراخيص جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة، وهي شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية، تعمل في اإلمارات العربية المتحدة. تشمل ه

( المسجل لدى  بي في آيفرع جرانت ثورنتون للمحاسبة والمراجعة المحدودة )و  مسجل لدى سلطة تنظيم الخدمات الماليةالأبوظبي  -بة المحدودة ثورنتون للتدقيق والمحاس

 في دبي. سلطة دبي للخدمات المالية 

رائب والخدمات االستشارية إلى عمالئها أو تشير إلى شركة عضو تقدم الشركات األعضاء خدمات التدقيق والض إلى العالمة التجارية التي بموجبها "جرانت ثورنتونتشير "

ال تقدم جرانت   قانونية منفصلة.  واحدة أو أكثر ضمن الشركات األعضاء في المجموعة حسبما يتطلب السياق. جرانت ثورنتون الدولية المحدودة وشركاتها األعضاء تمثل كيانات

شركات األعضاء ليسوا وكالء لبعضهم الوالدولية بإسمها على اإلطالق، بل يتم تقديم الخدمات بواسطة الشركات األعضاء. جرانت ثورنتون  تثورنتون الدولية المحدودة خدما

 وأفعال بعضهم البعض.البعض وال يُلزم أحد اآلخر وال يتحملوا مسؤولية أخطاء 

grantthornton.ae 

 

 لمدقق الحسابات المستقل المراجعة تقرير تقرير 

   مجلس اإلدارة  المحترمين أعضاء السادة
  للتأمين ش. م. ع.شارقة شركة ال  
     الشارقة  
اإلمارات العربية المتحدة        
 

 المقدمة 

المركز المالي المرحلي المختصر المرفق لشركة الشارقة للتأمين ش.م.ع )"الشركة"( كما في  لبيانقمنا بإجراء مراجعة 

التغيرات في حقوق  بيانوالمختصر الدخل الشامل المرحلي  بيانالمختصر والمرحلي الدخل  وبيان، 2020 مارس31

إن  في ذلك التاريخ.  أشهر المنتهية الثالثةفترة  عنالمرحلي المختصرالتدفقات النقدية  بيانوالمرحلي المختصر  المساهمين

"التقارير  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم المالية المرحلية المختصرة وفقاً  البياناتهذه اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض 

 .في ضوء مراجعتنا المالية المرحلية المختصرة بياناتالستنتاج حول هذه اوليتنا على إصدار ؤتقتصر مسالمالية المرحلية". 

  المراجعةنطاق 

المالية المرحلية بواسطة مدقق حسابات الشركة   للبيانات"المراجعة  2410لقد تمت مراجعتنا وفقاً لمعيارالمراجعة الدولي رقم 

المالية المرحلية توجيه استفسارات لألفراد المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية،    بياناتالمستقل". تتضمن أعمال المراجعة لل

التدقيق التي تجري   أضيق نطاقاً من إجراءات جراءاتاالاألخرى. إن هذه  جراءاتاالوتطبيق اإلجراءات التحليلية، وكذلك 

طبقاً للمعايير الدولية للتدقيق، وبالتالي ال تمكننا من الحصول على تأكيدات عن جميع األمور الجوهرية التي كان يمكن التوصل  

 إليها عن طريق التدقيق الشامل، وبالتالي فإننا ال نبدي رأي تدقيق.

 ستنتاجاال

يتم اعدادها من جميع المالية المرحلية المختصرة المرفقة لم    بياناتبأن الما يدعونا الى االعتقاد  في ضوء مراجعتنا، لم يتبين لنا  

 ( "التقارير المالية المرحلية".34وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي رقم ) ، الجوهريةالنواحي 

 

 
 

 ــرانــت ثـورنتــونج

 فاروق محمد

 86سجل مراجعي الحسابات رقم 
 

 اإلمارات العربية المتحدة -الشارقة 

 2020 يونيو 25: التاريخ

 

 

 





 (ش.م.ع)للتأمين  شركة الشارقة
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 المرحلية المختصرة.  ءاً متمماً لهذه البيانات المالية جزتشكل  24إلى  1من رقم  المرفقة  اإليضاحات  إن

 

3 

دخل المرحلي المختصر  ال بيان   
 2020 مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر  لفترة

 

الثالثة أشهر   إيضاح

 المنتهية في  

 2020مارس   31

 الثالثة أشهر 

 المنتهية في   

 2019 مارس 31

 درهم    درهم     

 )غير مدققة(   )غير مدققة(   

    

51 أقساط التأمين   9,941,133 11,110,332 

51 التأمين من إجمالي األقساط  أعادةحصة يطرح:   (6,108,090( (4,526,496)  

 6,583,836 3,833,043  صافي  أقساط التأمين 

    

(8,071,134) (3,122,223)  إجمالي المطالبات المتكبدة  
 3,150,004 1,053,270  مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

(4,921,130) (2,068,953)    تكبدةالم مطالبات صافي ال  

    

 1,365,324 2,343,334  عموالت يرادات إ
(344,231) (519,003)  عموالت المتكبدة ال: يطرح  

 93,247 67,098  عمال التأمينإيرادات أخرى تتعلق بأ 

 1,114,340 1,757,233  صافي عموالت و إيرادات أخرى 

    
 2,777,046   3,521,323  أرباح التأمين 

(3,306,641) (3,050,976)  عمال التأمينمصروفات إدارية وعمومية تتعلق بأ  

(529,595) 470,347  ( التأمين خسائر )  / أرباح  صافي  
    

 5,360,951 (4,166,007)  ستثمارات و أخرىا ارباح /)خسائر(  
(11,063) (42,611)  تكاليف التمويل  

(1,167,345) (1,080,049)  موزعة مصاريف إدارية وعمومية غير   
 528,313 -  انخفاض القيمة عكس 

 4,181,261 (4,818,320)  ربح الفترة  /)خسارة( صافي  

61   والمخفض للسهم الواحداألساسي  الربح  /الخسارة( (  (0.0  (4  0.03 

  



 (ش.م.ع)للتأمين  شركة الشارقة
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 المرحلية المختصرة.  ءاً متمماً لهذه البيانات المالية جزتشكل  24إلى  1من رقم  المرفقة  اإليضاحات  إن
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   المرحلي المختصر الشامل  الدخل بيان 
 2020مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

شهر  أالثالثة  

 المنتهية في  

 2020مارس   31

 شهر أالثالثة 

 المنتهية في   

 2019مارس  31

 درهم    درهم    

 )غير مدققة(   )غير مدققة(  

   

 4,181,261 (4,418,320) ربح الفترة / )خسارة( صافي  

   
   الدخل الشامل اآلخر 

   إعادة تصنيفها الحقاً إلى أرباح أو خسائر بنود لن يتم 
من خالل  دلة ستثمارات بالقيمة العا اتقييم  عادةإفي القيمة العادلة من   رةخساال  صافي

 (2,555,858) (15,923,970) اآلخر بنود الدخل الشامل 

 - (4,343,580) اآلخر ستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل  إمن بيع  الخسارة 

 (2,555,858) (20,267,550) الشاملة األخرى  خسارة إجمالي ال

 1,625,403 (25,085,870) الشامل للفترة    الدخل  /( الخسارة)إجمالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 
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 المرحلي المختصر   المساهمينفي حقوق  ات التغير بيان 
 2020مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

 

 

 

حتياطي قانوني ا رأس المال   ختياري إ حتياطي ا   

لتغير المتراكم في القيمة  ا
ستثمارات بالقيمة  العادلة لال

الدخل الشامل  العادلة من خالل 
 أرباح مرحلة اآلخر 

إجمالي حقوق  
 المساهمين 

 درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    درهم    
 194,766,458 110,573,748 (129,643,688) 30,000,000 46,336,398 137,500,000 )مدققة(   2018 ديسمبر 31كما في   الرصيد

تعديالت نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير  
 (525,619) (525,619) - - - - 16المالية رقم 

 194,240,839 110,048,129 )129,643,688( 30,000,000 46,336,398 137,500,000 )مدققة(   2019 يناير 1كما في   الرصيد

       
 4,181,261 4,181,261 - - - - صافي أرباح الفترة 

 )2,555,858( - )2,555,858( - - - خرى للفترة األشاملة الخسائر ال 

 1,625,403 4,181,261 )2,555,858(    خرى للفترة األالخسائر الشاملة   إجمالي 

 )900,000( )900,000( - - - - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
 )9,625,000( )9,625,000( - - - - توزيعات أرباح 

 185,341,242 103,704,390 )132,199,546( 30,000,000 46,336,398 137,500,000 )غير مدققة(   2019مارس  31الرصيد كما في  

( 448,132,213) 30,000,000 47,808,916 137,500,000 )مدققة(    2019ديسمبر  31الرصيد كما في    110,527,183 651,03,7319  

       
 (4,818,320) (4,818,320) - - - - الفترة  خسارة صافي 

 (20,267,550) - )20,267,550) - - - خسارة شاملة أخرى للفترة 

 (25,085,870) (4,818,320) )20,267,550) - - - خرى للفترة األإجمالي  الخسائر الشاملة 

 ستثمارات  استبعاد انتيجة  مرحلة المحول إلى أرباح 

 - (4,343,580) 4,343,580 - - - اآلخر بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل   

 ) 550,000( ) 550,000( - - - - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 

 ) 9,625,000( ) 9,625,000( - - - - توزيعات أرباح 

 158,442,781 91,190,283 (148,056,418) 30,000,000 47,808,916 137,500,000 )غير مدققة(   2020مارس  31الرصيد كما في  



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 
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 )غير مدققة(   المرحلي المختصر التدفقات النقدية بيان 
 2020مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر لفترة 

أشهر  الثالثة  
 المنتهية في  

 2020مارس   31

 ر أشهالثالثة 
 المنتهية في   

 2019مارس  31
 درهم    درهم    
 )غير مدققة(   )غير مدققة(  
   

   التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
 4,181,261 (4,818,320) ربح الفترة / )خسارة(  صافي  

   تعديالت على: 
 (528,313) - صافي   -عكس انخفاض القيمة  

ممتلكات ومعدات  إهالك  351,174 110,573 
غير الملموسة  موجودات استهالك ال  47,432 39,917 
مكافآت نهاية الخدمة للموظفينمخصص   29,972 54,222   

 (5,360,951) 4,166,007 ستثمارات  ا من  )إيرادات / (خسائر  
 11,063 42,611 التمويلتكاليف 

(1,492,228) (181,124) التدفقات النقدية قبل التغير في رأس المال التشغيلي   

   رأس المال التشغيلي   صافي التغيرات في
 7,082,385 (3,917,035) عقود إعادة التأمين موجودات
 1,030,947 12,771,027 عقود التأمين مطلوبات

(8,262,010) (7,029,823)   مدينة أخرى  ذمم مدينة وأرصدة   
 4,330,881 (734,757) أخرى  أرصدة دائنةذمم دائنة و

 2,689,975 908,288 التدفقات النقدية الناتجة عن األنشطة التشغيلية 
 )136,287( (189,468) مزايا التقاعد المدفوعة   مطلوبات 

(11,063) (759) تكاليف التمويل المدفوعة   

 2,542,625 718,061 التشغيلية  األنشطة  الناتجة عن صافي النقدية 

   
   ستثمارية األنشطة اال التدفقات النقدية من

 )199,708( (42,615) شراء ممتلكات ومعدات 
 - (100,000) موجودات غير ملموسة شراء 
 )1,149,932( (26,686,202) الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل ستثمارات مالية ا شراء 
 (6,349,577)  - بالقيمة العادلة من خالل  األرباح و الخسائر ستثمارات مالية ا شراء 

 - 3,462,691 الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلة من خالل ستثمارات مالية ااستبعاد 
 1,985,010 - بالقيمة العادلة من خالل  األرباح و الخسائر ستثمارات مالية ااستبعاد 
 (140,778) 11,653,062 الودائع الثابتة ( في  الزيادة )  / النقص

 2,400,501 - توزيعات أرباح مقبوضة 
 673,279  653,376 عقاريةستثمارات امن  مقبوضةإيرادات 

 258,486 190,900 المقبوضة الفائدة 
 - )254,560) أخرى   خسائر

 (2,522,719) (11,123,348) األنشطة اإلستثمارية  المستخدمة فيصافي التدفقات النقدية 

   
   لتدفقات النقدية من األنشطة التمويلية ا

 )3,070,141( 2,475,091 سحب على المكشوف   في  ( نخفاض)اال/ الزيادة
 - )252,303) عقود اإليجار المدفوعة  التزامات

 - )41,852) مطلوبات تأجير –تكلفة الفائدة المدفوعة 
 )900,000( - مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المدفوعة

 (3,970,141) 2,180,936 األنشطة التمويلية ( المستخدمة في)/الناتجة عن  صافي التدفقات النقدية 

   
  (3,950,235) (8,224,351) في النقدية وما في حكمها  صافي النقص 

 7,827,786 22,097,091 النقدية وما في حكمها في بداية الفترة
   

 3,877,551 13,872,740 ( 17)إيضاح النقدية وما في حكمها في نهاية الفترة 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 
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 النشاط والشكل القانوني 1

مرسوم أميري من قبل صاحب السمو,حاكم بموجب كشركة مساهمة عامة ست للتأمين )ش.م.ع( "الشركة" تأس شركة الشارقة

  2007لسنة  6.تخضع الشركة لألنظمة القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 1970 مارس  8وذلك في الشارقة 

ئة التأمين في اإلمارات العربية سجل شركات التأمين بهي سجيل الشركة فيتم تالخاص بإنشاء هيئة التأمين وتنظيم عملياتها و 

تعمل الشركة من خالل مكتبها الرئيسي في الشارقة ولها فروع في دبي وعجمان. إن عنوان   . 12المتحدة تحت التسجيل رقم 

 اإلمارات العربية المتحدة.  -، الشارقة 792الشركة المسجل هو ص. ب 

 تقوم الشركة بشكل أساسي بأعمال التأمين العامة. التأمين على الحياة، ا بما فيهتمارس الشركة كافة أنواع أعمال التأمينات العامة 

 "(IFRSتطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة و المعدلة )" 2

 ةمختصرة بدون أي تأثير جوهري على المعلومات المالية المرحلية المعدللجديدة والمعايير التقارير المالية الدولية ا
 

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

 المعايير الصادرة ولكن غير سارية بعد 

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

واد تعريف الم• تعديالت بخصوص   
 

األعمال • تعديالت لتوضيح تعريف   
 

سعر الفائدة معيار إعادة تشكيل •   
 

التأمين: عقود 17• المعيار الدولي للتقارير المالية   
 

، ليس لها تأثير جوهري على هذه البيانات المالية المرحلية وبالتالي    17التقارير المالية رقم    إلعداد، باستثناء المعيار الدولي  التعديالتإن هذه  
يناير   1التي تبدأ في    المالية   للسنة في البيانات المالية للشركة    17المعيار الدولي للتقارير المالية    تطبيق . تتوقع اإلدارة  اإلفصاحات لم يتم إجراء  

على المبالغ المبلغ عنها واإلفصاحات التي تم إجراؤها في البيانات    اً كبير  اً تأثير  17رقم  . قد يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية  2023
يتعلق بعقود التأمين الخاصة بها. ومع ذلك ، ليس من الممكن تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار حتى تقوم الشركة  المالية للشركة فيما  

. 17ية بمراجعة تفصيلية. إن اإلدارة بصدد إجراء تقييم مفصل كما هو مطلوب من قبل هيئة التأمين حول تطبيق المعيار الدولي للتقارير المال  
 

 سات المحاسبية الهامة السياملخص  3

 د االعدا ساسأ
ً وفق المختصرةتم إعداد هذه البيانات المالية المرحلية  اً  "التقارير المالية المرحلية" وتتوافق أيض  34لمعيار المحاسبة الدولي رقم  ا

 في اإلمارات العربية المتحدة. المطبقة مع المتطلبات السارية من القوانين
 

 حكام المتعلقة بالعمليات االستثمارية وتلبية متطلبات المالءة المالية.الشركة بصدد تطبيق المتطلبات لتحقيق االلتزام باأل نإ
 

 .معامالت الشركة بها معظم تتمالعملة التي  حيث انها هم االمراتي )درهم(دربال. ختصرةالمالمرحلية يتم عرض البيانات المالية 
 

ات الستثماراعلى أساس التكلفة التاريخية ، باستثناء إعادة تقييم األدوات المالية و  ختصرةالم  المرحلية  تم إعداد هذه البيانات المالية
 ية.العقار

 

المالية المرحلية المختصرة تتوافق مع تلك المستخدمة في   البياناتإن السياسات المحاسبية والعرض والمناهج المستخدمة في هذه 
 . 2019ديسمبر  31المالية المدققة للسنة المنتهية في  البيانات

 

المالية السنوية المدققة كما في وللسنة   ياناتالبإن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية للشركة متوافقة مع تلك المفصح عنها في  
  .2019ديسمبر  31المنتهية في 

المالية السنوية، وينبغي أن تقرأ  البياناتال تشمل جميع المعلومات المطلوبة في المختصرة  المرحلية المالية البياناتإن هذه  
. عالوة على ذلك، فإن  2019ديسمبر  31المالية المنتهية في  المالية السنوية المدققة للشركة كما في وللسنة البياناتباالقتران مع 
ليست بالضرورة مؤشراً للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية  2020 مارس 31اشهر المنتهية في  الثالثةالنتائج لفترة 

 . 2020ديسمبر  31في 
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

 األحكام والتقديرات
 

ة من اإلدارة اتخاذ القرارات والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق ختصرالمالمرحلية يتطلب إعداد البيانات المالية 
واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه   مطلوباتالو موجوداتمن ال ةالمعروضالسياسات المحاسبية والمبالغ 

 التقديرات.
 

، كانت األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة في تطبيق السياسات المحاسبية  المختصرة المرحلية عند إعداد هذه البيانات المالية
 والمصادر الرئيسية لعدم اليقين في التقدير هي نفسها تلك المطبقة على البيانات المالية المدققة كما في وفي نهاية السنة المنتهية في

 . 2019ديسمبر  31
 

 إدارة المخاطر المالية
 

لسنة لات إدارة المخاطر المالية للشركة مع تلك التي تم اإلفصاح عنها في البيانات المالية المدققة كما في و تتوافق أهداف وسياس
 . 2019ديسمبر  31المنتهية في 

 
، فإن الشركة ليس لديها أي  2018يوليو  7بتاريخ  411/2018كما هو مطلوب من قبل هيئة األوراق المالية والسلع التعميم رقم 

 مجموعة أبراج. فياستثمارات 
 

في هذه  والمعدات الممتلكاتوتم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة باالستثمارات العقارية واالستثمار في األوراق المالية 
 . 2008أكتوبر  12كما هو مطلوب بموجب إخطار هيئة األوراق المالية بتاريخ  المختصرة المرحلية البيانات المالية 

 
 يةلعقاراات االستثمار

 
األغراض.    ي ذلك العقارات قيد اإلنشاء لهذهبما ف  قيمتهاهي عقارات محتفظ بها لكسب اإليجارات و / أو لزيادة    االستثمارات العقارية

ً يتم قياس العقارات االستثمارية مبدئي   يةالعقاراالستثمارات  عتراف المبدئي ، يتم إدراج  بعد اال  بالتكلفة، بما في ذلك تكاليف المعامالت.  ا
عادلة  بالقيمة العادلة، مما يعكس ظروف السوق في تاريخ التقرير. يتم إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة ال

يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات العقارية بواسطة تقييم .في الربح أو الخسارة في الفترة التي تنشأ فيها يةالعقاراالستثمارات 
 مستقل.

 
عندما يتم التخلص منها أو عندما يتم سحب العقار االستثماري بشكل دائم من االستخدام وال يتوقع  يةالعقاراالستثمارات يتم استبعاد 

عقار استثماري في الربح أو الخسارة   بيعأو    االستبعادأي منافع اقتصادية مستقبلية من بيعه. يتم االعتراف بأي مكاسب أو خسائر عند  
 أو البيع. االستبعادفي فترة 

 
 معدات الو الممتلكات 

 
هالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القيمة محددة. يتم احتساب االهالك حتى يتم يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة ناقًصا اال

المقدر، والقيم   اإلنتاجيعلى مدى عمرها اإلنتاجي المقدر ، باستخدام طريقة القسط الثابت. تتم مراجعة العمر    موجوداتشطب تكلفة ال
 .ك في نهاية كل عام، مع تأثير أي تغييرات في التقدير على أساس مستقبليالهالالمتبقية وطريقة ا

 
بين عائدات المبيعات والقيمة  بالفرقن الممتلكات والمعدات عنصر م استبعاديتم تحديد الربح أو الخسارة الناتجة عن التصرف أو 

 .الدفترية لألصل ويتم االعتراف به في الربح أو الخسارة
 

 سنوات. 5-4هي  موجوداتحساب االهالك لجميع الل المستخدمالعمر اإلنتاجي 
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 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

  المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة موجوداتال
 

 بتصنيفها، ما لم تقم الشركة   خسائرستثمارات بالقيمة العادلة من خالل االرباح وال اك  يتم تصنيف االستثمارات في أدوات حقوق الملكية
 .المبدئيعند االعتراف  اآلخرشامل ال   الدخلاستثمار غير محتفظ به للتداول بالقيمة العادلة من خالل ك
 

بالقيمة العادلة في نهاية كل فترة تقرير ، مع االعتراف   من خالل االرباح و الخسائربالقيمة العادلة  المالية في    موجوداتيتم قياس ال
 . 22  االيضاحبأي مكاسب أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة. يتم تحديد القيمة العادلة بالطريقة الموضحة في  

 

 :يحتفظ األصل المالي بالمتاجرة إذا
 على المدى القريب ؛ أوتم االستحواذ عليها بشكل أساسي بغرض بيعها  •
عند االعتراف المبدئي ، فهي جزء من مجموعة من األدوات المالية المحددة التي تديرها الشركة معًا ولديها دليل على وجود نمط •

 فعلي حديث لجني األرباح على المدى القصير ؛ أو 
 .مشتق غير مخصص وفعال كأداة تحوط أو ضمان مالي •
 

توزيعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو يتم إثبات دخل 
، ما لم تمثل أرباح األسهم  15الخسارة عندما يتم إثبات حق الشركة في استالم األرباح وفقًا لمعيار المعيار الدولي للتقارير المالية 

 فة االستثمار.بوضوح استرداد جزء من تكل
 
 
 خرالشامل اآل الدخلالمالية المخصصة بالقيمة العادلة من خالل  موجوداتال
 

غير قابلة للنقض )على أساس كل أداة على حدة( لتعيين االستثمارات في  اختيارعند االعتراف المبدئي ، يمكن للشركة إجراء 
أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ال يُسمح بالتعيين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 .إذا كان االستثمار في األسهم محتفظ به للمتاجرة
 

خر مبدئياً بالقيمة العادلة زائد تكاليف ات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآليتم قياس االستثمار
الدخل    بيان  ، يتم قياسها بالقيمة العادلة مع األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة المعترف بها في   الحقاالمعاملة.  

بالقيمة  أدوات حقوق الملكية بيعالشامل اآلخر ويتم تجميعها في التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة في حقوق الملكية. عندما يتم 
القيمة  رات المتراكمة بالتغي ضمن كمة و المعترف بها سابقاان االرباح و الخسائر المترإف ،اآلخرالدخل الشامل العادلة من خالل 

 الى االرباح المتراكمة.االرباح و الخسائر ولكن يتم اعادة تصنيفها يتم إعادة تصنيفها إلى ال العادلة في حقوق الملكية 
 

ستثمارات في أدوات حقوق الملكية في الربح أو الخسارة عندما يتم تثبيت حق الشركة رباح على هذه االالعتراف بتوزيعات االيتم ا

 . 51رقم  إلعداد التقارير المالية معيار الدوليلا لرباح وفقً التوزيعات افي الحصول على 
 
 غير الملموسة  موجوداتال
 

المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المحددة ، إن وجدت. يتم تحميل   االستهالكغير الملموسة بالتكلفة ناقًصا  موجوداتاليتم تسجيل 
 االستهالكنتاجي المقدر وطريقة االاالستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة. تتم مراجعة العمر 

أساس مستقبلي. العمر اإلنتاجي في حساب  في نهاية كل فترة تقارير سنوية، مع مراعاة أي تغييرات في التقدير يتم احتسابها على
 سنوات. 4االستهالك هو 

 
 
 
 
 
 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 

 

10 

 )تابع( ملخص السياسات المحاسبية الهامة 3

 اإليجـار 
 

 المستأجر 

اإليجار في بيان المركز المالي. يتم قياس حق استخدام   والتزامات أصول في تاريخ بدء التأجير، تعترف الشركة بحق استخدام 
األصل بالتكلفة والذي يتكون من القياس األولي اللتزام اإليجار ، وأي تكاليف مباشرة تتكبدها الشركة ، وتقديًرا ألي تكاليف تفكيك 

  .ار )بعد خصم أي حوافز مستلمة(وإزالة األصل في نهاية عقد اإليجار، و أي مدفوعات إيجار تتم قبل تاريخ بدء عقد اإليج
تستهلك الشركة حق استخدام األصول على أساس القسط الثابت من تاريخ بدء عقد اإليجار إلى نهاية العمر اإلنتاجي لحق استخدام 

هذه المؤشرات.  األصول أو نهاية مدة عقد اإليجار. تقوم الشركة أيًضا بتقييم حق استخدام األصول في انخفاض القيمة عند وجود مثل  
في تاريخ البدء ، تقيس الشركة التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار غير المدفوعة في ذلك التاريخ ، مخصومة باستخدام 

 سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار إذا كان هذا السعر متاحاً بسهولة أو معدل اقتراض الشركة اإلضافي. 
يتم تخفيض االلتزام للمدفوعات المقدمة وزيادة الفائدة. يتم إعادة قياسها لتعكس أي إعادة تقييم أو تعديل، أو القياس المبدئي ، سبعد  

 إذا كانت هناك تغييرات في المدفوعات الثابتة المضمنة. 
ارة إذا قد تم تخفيض صول ، أو في  الربح والخسعندما يتم إعادة قياس التزام اإليجار، ينعكس التعديل المقابل في حق استخدام األ

 حق استخدام األصل مسبقا إلى الصفر.
منخفضة القيمة باستخدام الوسائل العملية. بدالً   لألصول  واإليجارات  لقد اختارت الشركة محاسبة عقود واإليجارات قصيرة األجل

المتعلقة بها كمصروف في الربح أو الخسارة على  ، يتم االعتراف بالمدفوعات  والتزام اإليجار  صولأ  استخدام  من االعتراف بحق
في الممتلكات والمعدات  دراج حق استخدام األصولإتم اإليجارفي بيان المركز المالي،  فترة أساس القسط الثابت على مدى

 اإليجار. كالتزاماتاإليجار في بند منفصل  التزاماتوأدرجت 
 كالتزاماتاإليجار كبند منفصل    التزاماتتم إدراج أصول حق االستخدام في بيان المركز المالي في الممتلكات والمعدات وتم إدراج  

  .إيجار

 الممتلكات والمعدات 4

:  2019مارس    31درهم )فترة الثالثة أشهر المنتهية في    615،42والمعدات خالل الفترة الحالية    الممتلكاتإضافات  قيمة  بلغت    -

 درهم(.  199,708

 : 2019مارس  31درهم )فترة الثالثة أشهر المنتهية في  174،351للفترة الحالية  االهالكف مصاريقيمة بلغت  -

 .درهم( 573011, 

 .جميع الممتلكات والمعدات موجودة في اإلمارات -

 ستثمارات عقاريةا 5

 

مليون  25.6: 2019مليون درهم ) 25.6عقارات مرهونة لهيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة. بمبلغ  العقارية االستثماراتتشمل 

بشأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم عملياتها )إيضاح   2007لعام  6درهم( وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم 

مليون درهم( مرهون لبنك مقابل تسهيالت ائتمانية ممنوحة   17.6: 2019ليون درهم )م 17.6البالغة ية ( وبعض العقارات االستثمار7

 (. 14للشركة )إيضاح 

 . 2020 مارس 31تقدر اإلدارة أنه لم يكن هناك أي تغيير في القيمة العادلة للعقارات االستثمارية خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

: المستوى  2019ديسمبر    31)  2020مارس    31في التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما في    3مستوى  كيتم تصنيف العقارات االستثمارية على  

في اإلمارات العربية المتحدة.   هي موجودة( و3

 2019ديسمبر  31  2020مارس  31 
 درهم     درهم  
 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 54,698,150  54,430,000 القيمة العادلة في بداية الفترة / السنة 
 ( 268,150)   - انخفاض في القيمة العادلة خالل  الفترة / السنة 

 54,430,000  54,430,000 
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 ستثمارات باألوراق الماليةا        6
 

 اآلخرالشامل  الدخلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا    6-1

  ة مرهون (  درهم  مليون  10,36:  2019مارس    31)  درهم  مليون  8,64قيمة  ب   اآلخر الشامل    الدخلبالقيمة العادلة من خالل  المالية    موجودات ال

 (. 14)إيضاح   لبنك مقابل التسهيالت االئتمانية الممنوحة للشركة
 

 األرباح و الخسائرستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا       6-2

 
      يعة الزامية ود        7

 
عملياتها ، تحتفظ   وتنظيم ، بشأن إنشاء هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة.  2007لعام  6وفقًا لمتطلبات القانون االتحادي رقم 

. باإلضافة إلى الوديعة المذكورة  الزامية درهم( كوديعة  5,000,000: 2019ديسمبر  31) درهم 5،000،000بوديعة بنكية بقيمة الشركة 
 هيئة التأمين.ل مرهونةمليون درهم(  25.6: 2019ديسمبر  31مليون درهم ) 25.6أعاله ، هناك عقارات استثمارية بقيمة عادلة تصل إلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم    درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 

 88,715,296 91,667,409 بالقيمة العادلة  -مدرجة   
 2,418,950 2,422,798 بالقيمة العادلة  -غير  مدرجة  

 94,090,207 91,134,246 

   
 66,296,646 56,310,687 أوراق مالية داخل سوق دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 24,837,600 37,779,520 أوراق مالية خارج  سوق دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 
 
 
 

94,090,207 91,134,246 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهم    درهم  

 13,259,414 9,144,308 أوراق مالية داخل سوق دولة اإلمارات العربية المتحدة  
 2,425,289 1,784,672 أوراق مالية خارج  سوق دولة اإلمارات العربية المتحدة 

 10,928,980 15,684,703 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 
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 د إعادة التأمين     وعق موجوداتالتأمين و  ودمطلوبات عق        8

 أرصدة مدينة أخرى التأمين و ذمم 9

 
 
 
 
 
 

 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم    درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 

   جمالي اإل
   عقود التأمين: مطلوبات 
 36,168,292 34,349,865 مبلغ عنها و غير مسددة مطالبات 

 2,271,814 2,070,091 حتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة ا
 1,599,496 ,852,1863 االخطار السارية احتياطي 

 12,751,000 10,966,303 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 14,705,214 29,693,732 أقساط تأمين غير مكتسبة

 67,495,816 ,843,26680   عقود التأمين مجموع  مطلوبات 

   التأمين  إعادةمن مسترد 
   : عقود إعادة التأمين موجودات 
 25,816,225 24,316,533 مبلغ عنها وغير مسددة مطالبات 

 5,300,637 4,887,939 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 (184,284) ( ,644,0481) احتياطي االخطار السارية 
 5,340,717 12,034,502 أقساط تأمين غير مكتسبة

 36,273,295 ,330,19040 مطلوبات عقود التأمين إجمالي حصة معيدي التأمين من 

   صافي ال

 10,352,067 10,033,332 مبلغ عنها و غير مسددة مطالبات 
 2,271,814 2,070,091 مصاريف تسوية مطالبات غير موزعة احتياطي 
 1,783,780 ,469,2354 السارية  األخطار احتياطي 

 7,450,363 6,078,364 بلغ عنهاو غير مالمطالبات المتكبدة 
 9,364,497 17,659,230 غير مكتسبة التأمين أقساط 

 513,07640, 31,222,521 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 
 درهم    درهم  

 )مدققة( )غير مدققة( 

التأمين و عقود إعادة  التأمين  ذمم    

 18,209,208 31,406,258 الوثاق مستحق من حملة 
 32,275,392 27,703,275 مستحق من شركات التأمين المحلية 
 16,956,516 16,547,739 مستحق من شركات التأمين األجنبية 

 518,236 459,176 مستحق من وسطاء التأمين

 76,116,448 67,959,352 
   مدينة أخرى أرصدة 

 2,864,533 1,737,260 أخرى  مبالغ مدفوعة مقدما و 
األنخفاض في القيمة ناقص: مخصص    (32,832,896 ) (32,832,896) 

 45,020,812 37,990,989 

   



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 
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 )تابع(التأمين وأرصدة مدينة أخرى  ذمم 9

  النقدية وما في حكمها 10

 الممنوحة للشركة.  البنكية مقابل التسهيالت مرهونةدرهم (  7,500,000: 2019درهم  ) 7,500,000ودائع ثابتة تصل إلى 

  رأس المال       11

 

 

 

 

 

 

مارس  31 
2020 

ديسمبر  31
2019 

 )مدققة( )غير مدققة( 
 درهم    درهم  

االنخفاض في القيمة  الحركة على مخصص     
الفترة / السنة الرصيد كما في بداية   32,832,896 35,999,395 

نخفاض في القيمة عكس ا  - (3,166,499) 

نهاية الفترة الرصيد كما في   32,832,896 32,832,896 

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 درهم   درهم  

 27,500,000 15,846,938 الودائع الثابتة
 79,268 13,625 النقد في الصندوق 
 612,348 612,242 حسابات المحفظة 
 21,550,381 13,391,779 و تحت الطلب  الحسابات الجارية 

 29,864,584 49,741,997 
 (217,924) ( 217,924) ناقص: مخصص أنخفاض القيمة 

 29,646,660 49,524,073 

 39,144,723 28,745,426 اإلمارات العربية المتحدة  أرصدة البنوك داخل دولة 
 10,379,350 901,234 أخرى أرصدة البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي 

 29,646,660 49,524,073 
   

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 

 درهم   درهم  
 )مدققة( )غير مدققة( 

   نخفاض القيمة  اتفاصيل مخصص 

 217,924 217,924   السنة /الرصيد كما في بداية الفترة  
 - - الفترة مخصص خالل 

 217,924 217,924 السنة  /الرصيد كما في نهاية الفترة 

 2019ديسمبر  31 2020مارس   31 
 درهم   درهم   

 )مدققة(  )غير مدققة(  

 137,500,000 137,500,000 درهم للسهم  1مليون سهم عادي بقيمة  137.5صدرت ودفعت بالكامل 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 
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 التأمين و أرصدة دائنة أخرى  ذمم12          

 عقود اإليجار  13

اإليجار في بيان المركز المالي على النحو التالي:  التزاماتيتم عرض   

2019ديسمبر  31 2020مارس   31    

  درهـــــم درهـــــم

( مدققة )   )غير مدققة(  

 متداولة  771,911 1,024,214

 غير متداولة  3,324,841 3,324,841

4,349,055 4,096,752  

 

 

 سحب على المكشوف 14

 

، مليون( 7.5: 2019 ديسمبر 31مليون درهم ) 7.5إن تسهيالت السحب على المكشوف من البنك مضمونة برهن على ودائع ثابتة بقيمة 

مليون درهم(  10.3 :2019 ديسمبر 31مليون درهم )  8.64بقيمة  اآلخرالشامل  دخلالبالقيمة العادلة من خالل ستثمارات مالية ا رهن

 مليون(.  17,6: 2019 ديسمبر 31مليون درهم ) 17,6 بمبلغ ورهن على بعض العقارات االستثمارية

بما في ذلك الحفاظ على نسبة الرافعة المالية والحد األدنى من صافي   تعهداتالتخضع تسهيالت السحب على المكشوف من البنك لبعض  .

. يتم استخدام السحب على المكشوف من البنوك في األنشطة التشغيلية للشركة ، وقد  المالية التي يتم الوفاء بها في نهاية الفترةحقوق الملكية 

 . درهم 091,475,2بلغ صافي الحركة خالل الفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2019ديسمبر  31 2020مارس   31 

 درهم   درهم   

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   عقود التأمين وإعادة التأمين :عن دائنون 
 12,466,500 12,039,953 أرصدة دائنة 

 2,367,958 2,059,979 شركات تأمين محلية لأرصدة دائنة 
 4,772,585 4,022,176 شركات تأمين أجنبية لأرصدة دائنة 
 67,481 67,480 تأمينالوسطاء أرصدة دائنة ل

 4,079,499 4,879,015 محتفظ به  حتياطي أقساط ا
 

23,068,603 23,754,023 

   أرصدة دائنة أخرى
 1,429,443 1,930,106 مصاريف مستحقة ومخصصات 
 2,381,589 12,006,589 توزيعات أرباح غير مطالب بها 

 37,005,298 27,565,055 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 
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 أقساط التأمين 15

شهر  أفترة الثالثة   

 المنتهية في  

 2020مارس   31

شهر  أ فترة الثالثة 

 المنتهية في  

 2019مارس  31

 درهم   درهم   

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

   إجمالي أقساط التأمين المكتوبة 

 23,346,809 26,517,007 إجمالي أقساط التأمين المكتوبة

 (12,236,477) ( 16,575,874) كتسبةالتغير في أقساط التأمين غير الم
 9,941,133 11,110,332 

   التأمين المتنازل عنها أقساط إعادة
 (8,887,457) ( 11,937,515) أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها

 4,360,961 5,829,425 كتسبةالم  التغير في أقساط التأمين غير

 (6,108,090 ) (4,526,496) 

 6,583,836 3,833,043 صافي أقساط التأمين 

 

  فضربحية السهم األساسي والمخ16        

فترة الثالثة شهور  

 المنتهية في  

 2020مارس  31

فترة الثالثة شهور 

 المنتهية في 

 2019مارس  31

 درهم   درهم  

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 4,181,261 ( 4,818,320) أرباح الفترة )بالدرهم( / )خسائر( صافي 

   
 137,500,000 137,500,000 عدد األسهم  

   
 0.03 ( 0.04) )بالدرهم(   ضربحية السهم األساسي والمخف /)خسارة( 

ربحية   الفترة على عدد األسهم القائمة في نهاية فترة التقرير. ربح/ )خسارة( ربحية السهم األساسية عن طريق قسمة   / (خسارة)  تم احتساب

تعادل ربحية السهم األساسية ألن الشركة لم تصدر أي أداة جديدة من   2019مارس  31و  2020مارس  31ة اعتبارا من ض السهم المخف

 شأنها أن تؤثر على ربحية السهم عند تنفيذها.

 

 النقدية وما في حكمها 17

  

 2020مارس  31

 

 2019مارس  31

 درهم   درهم  

   

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 31,304,533 29,646,660 ( 10)إيضاح   يةأرصدة البنوك و النقد

 (27,426,982) ( 15,773,920) مرهونة الودائع الثابتة ال

 13,872,740 3,877,551 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 

 

16 

 األطراف ذات العالقة  18

جوهري   لهم تأثيرالتي عائلتهم ووتتضمن األطراف ذات العالقة للشركة كبار المساهمين والمدراء واألعمال المدارة من قبلهم 

 باإلضافة إلى كبار موظفي اإلدارة.  عليها،

 عالقةالطراف ذات أرصدة األ

ضمن مستحقات حملة الوثائق وإجمالي المطالبات  في نهاية فترة التقرير كانت المبالغ المستحقة من/ إلى األطراف ذات العالقة 

 :غير المسددة كانت كما يلي

 2019ديسمبر  31 2020مارس  31 

 درهم   درهم  

 )مدققة( )غير مدققة( 

   
 1,057,211 749,411 مستحقات من حاملي وثائق التامين

 47,602 216,356 مستحقات الى حاملي وثائق التامين

 157,810 57,300 غير مدفوعة المطالبات ال

 التعامالت مع األطراف ذات العالقة

 خالل الفترة قامت الشركة بالتعامالت التالية مع األطراف ذات العالقة  

 العليا اإلدارة تعويضات أفراد

 

 

 

 

 

 

ر هشأفترة الثالثة  

 المنتهية في  

 2020مارس  31

ر أشهفترة الثالثة 

 المنتهية في 

 2019مارس  31

 درهم  درهم  

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

   

 861,148 338,712 أقساط مكتتبة

 95,650 97,850 مطالبات مدفوعة

 186,250 186,250 مدفوع يجارإ

فترة الثالثة أشهر  

 المنتهية في  

 2020مارس  31

فترة الثالثة أشهر 

 المنتهية في 

 2019مارس  31

 )غير مدققة( )غير مدققة( 

 900,000 550,000 أعضاء مجلس اإلدارة   أةمكاف

 165,500 100,000 األجل المزايا قصيرة 

 5,000 69,041 المزايا طويلة األجل 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 
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 توزيعات االرباح 19
 

فلس لكل سهم بقيمة  7تمثل  2019ديسمبر  31٪ للسنة المنتهية في 7خالل الفترة ، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات نقدية بنسبة 

. كما 2020أبريل   18السنوي المنعقد في   الجمعية العموميةمليون درهم. تمت الموافقة على توزيع األرباح في اجتماع  9.625

 .درهم 550,000س اإلدارة البالغة  وافق المساهمون على مكافأة مجل

فلس للسهم   7تمثل  2018ديسمبر  31٪ للسنة المنتهية في 7خالل الفترة المقارنة، اقترح مجلس اإلدارة توزيعات نقدية بنسبة 

 أبريل 22مليون درهم. تمت الموافقة على توزيع األرباح في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  9.625الواحد بقيمة 

 مليون درهم.  0.9. كما وافق المساهمون على مكافأة مجلس اإلدارة البالغة  2019

 

 
 

 النتائج ة موسمي 20
 

  2020مارس    31درهما لفتره الثالثة أشهر المنتهية في    صفر  االستثمارات وغيرها تشمل إيرادات األرباح التي تبلغاإليرادات من  

 درهم( ، وهي ذات طبيعة موسمية. 2,400,501 :  2019 مارس 31أشهر المنتهية في  ة)فتره ثالث
 

 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 

 

18 

. معلومات القطاع12  
 

  2020مارس  31  ة فيالثالثة أشهر المنتهيلفترة 
 

  االكتتاب   

 الحوادث و الحرائق بحري أخرى  مجموع  االستثمارات  مجموع
ليةوالمسؤ  

 

درهم د درهم درهم درهم درهم  درهم درهم   

اإلجمالي  –إيرادات القطاع  8,219,875 1,351,172 181,807 188,279 9,941,133  - 9,941,133  

         

صافي  – نتيجة القطاع  (449,162) 90,068 8,371 821,070 470,347  (4,166,007) (3,695,660)  

الموزعة التكاليف غير         (1,122,660)  

الفترة خسارة         (4,818,320)  

         

)غير مدققة(  2020مارس   31 في كما           

القطاع  موجودات     90,211,142  175,223,107 265,434,249  

الموزعة غير  موجوداتال        18,465,142  

موجودات إجمالي ال        283,899,391  

         

القطاع   مطلوبات      107,740,643  - 107,740,643  

الموزعة غير  لمطلوبات ا        17,715,967  

مطلوبات إجمالي ال        125,456,610  

  
 

 
 
 
 
 
 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

 )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في  الثالثة أشهر لفترة 
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. معلومات القطاع12  
 

  2019مارس  31  ة فيلفترة الثالثة أشهر المنتهي
 

  االكتتاب   

الحوادث و  الحرائق بحري أخرى  مجموع  االستثمارات  مجموع
ليةوالمسؤ  

 

 درهم درهم
درهم د درهم درهم درهم درهم   

 

اإلجمالي  –إيرادات القطاع  9,431,833 1,296,597 201,160 180,742 11,110,332  - 11,110,332  

         

4,831,356 5,360,951   (529,595) صافي  – نتيجة القطاع  )780,717( 222,263 )78,000( 106,859   

(650,095) الموزعة التكاليف غير           

 ربح الفترة        4,181,261

         

()مدققة  2019  ديسمبر  31 في كما           

القطاع  موجودات     79,264,284  188,675,931 267,940,215  

الموزعة غير  موجوداتال        26,945,484  

موجودات مجموع ال        294,885,699  

         

القطاع   مطلوبات      92,679,282  - 92,679,282  

الموزعة غير  مطلوبات لا        8,502,766  

مطلوبات إجمالي ال        101,182,048  

 
 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

   )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في   الثالثة أشهر لفترة
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 قياس القيمة العادلة   22
 

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

 .العادلة هو االفتراض بأن الشركة تعمل بشكل مستمر دون أي نية أو شرط لتقليص حجم عملياتها أو إجراء معاملة بشروط غير مادية 
 

 مستهلكة الالقيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة 
 

  ختصرةالمالمرحلية في البيانات المالية  هلكةمست المالية المعترف بها بالتكلفة ال مطلوبات وال موجودات للترى اإلدارة أن القيم الدفترية 
 .تقارب قيمها العادلة

 

 أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلة 
 

المالية وغير المالية باستخدام أساليب وافتراضات تقييم مماثلة كما هو مستخدم في   مطلوبات وال موجودات لليتم تحديد القيم العادلة 
 .2019ديسمبر  31البيانات المالية السنوية المدققة للسنة المنتهية في 

 

 المالية للشركة التي يتم قياسها بالقيمة العادلة على أساس متكرر  موجوداتالقيمة العادلة لل
 

المالية للشركة بالقيمة العادلة في نهاية فترة التقرير. يقدم الجدول التالي معلومات حول كيفية تحديد القيم   موجودات يتم قياس بعض ال
 :المالية  موجوداتالعادلة لهذه ال

 

 

التسلسل   القيمة العادلة كما في  المالية  موجودات ال

الهرمي  

للقيمة  

 العادلة  

تقنيات التقييم  

والمدخالت  

 الرئيسية

مدخالت  

ال  جوهرية 

يمكن  

 مالحظتها  

عالقة المدخالت التي ال  

يمكن مالحظتها بالقيمة  

 العادلة 

  2020مارس   31

 )غير مدققة( 

ديسمبر  31

 )مدققة(  2019

 درهم درهم 

بالقيمة العادلة  االستثمار 

الشامل   الدخلخالل من 

   خراآل

      

أسعار العطاءات   1مستوى  88,715,296 91,667,409 األوراق المالية المدرجة 

المعروضة في  

 سوق نشط. 

 ال ينطبق  يء ال ش

       

األوراق المالية غير  

 المدرجة 

3مستوى  2,418,950 2,422,798 صافي طريقة   
تقييم 

  موجوداتال
بسبب عدم  

توفر السوق  
والمعلومات  
المالية القابلة  
للمقارنة. تم  

تحديد صافي  
  موجوداتال

بناًء على أحدث  
المعلومات  

  / ةالمالية المدقق 
التاريخية  

 المتاحة 

صافي قيمة  
موجودات ال  

على بين صافي قيمة  األ
المستثمر فيها،   موجوداتال

 وارتفاع القيمة العادلة 

بالقيمة العادلة  االستثمار 

رباح و  األمن خالل 

 الخسائر 

1مستوى  15,684,703 10,928,980 أسعار   
العطاءات   

المعروضة في  
 سوق نشط. 

يء ال ش  ال ينطبق  

     106,818,949 105,019,187 األوراق المالية المدرجة 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 
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قياس القيمة العادلة )تابع(     22  

 
المختصر قياسات القيمة العادلة المعترف بها في بيان المركز المالي   

 

غير المالية التي يتم قياسها بعد االعتراف المبدئي بالقيمة العادلة، والمجمعة   موجودات المالية وال موجوداتلل الً يقدم الجدول التالي تحلي 
 :بناًء على درجة مالحظة القيمة العادلة 3إلى  1في المستويات من 

 

  مطلوبات وال موجودات للقياسات القيمة العادلة هي تلك المشتقة من األسعار المعروضة )غير المعدلة( في األسواق النشطة :  1المستوى 
 . المماثلة

 

والتي يمكن مالحظتها لألصل   1من مدخالت بخالف األسعار المدرجة في المستوى  المشتقةقياسات القيمة العادلة هي تلك :  2المستوى 
 أو االلتزام، إما مباشرة )أي كأسعار( أو بشكل غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(؛ و 

 

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

 

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

في الجدول أعاله. 

     غير مدققة( ( 2020مارس   31

 إجمالي  3مستوى   2ى  مستو 1مستوى   

 درهم  درهم  درهم  درهم  

المالية بالقيمة   موجودات ال

الشامل   الدخل العادلة من خالل 

     خر اآل
 91,667,409 - - 91,667,409 األوراق المالية المدرجة 

 2,422,798 2,422,798 - - األوراق المالية غير المدرجة 

بالقيمة العادلة  المالية    موجوداتال

    من خالل االرباح و الخسائر 

 

 10,928,980 - - 10,928,980 المدرجة األوراق المالية 

 54,430,000 54,430,000 - - االستثمارات العقارية 

 102,596,389 - 56,852,798 159,449,187 

     
     )مدققة(  2019ديسمبر  31
1مستوى   2مستوى   3مستوى    إجمالي 

 درهم درهم درهم درهم 
المالية بالقيمة العادلة   موجوداتال

     اآلخر الشامل  الدخلمن خالل 
 88,715,296 - - 88,715,296 األوراق المالية المدرجة 

 2,418,950 2,418,950 - - األوراق المالية غير المدرجة 
بالقيمة العادلة  المالية  موجوداتال

     من خالل االرباح و الخسائر 
 15,684,703 - - 15,684,703 األوراق المالية المدرجة 

 54,430,000 54,430,000 - - االستثمارات العقارية 

 104,399,999 - 56,848,950 161,248,949 



 (ش.م.ع)للتأمين شركة الشارقة 
 )غير مدققة(   المالية المرحلية المختصرة البيانات 

 

   )تابع(المالية المرحلية المختصرة  بياناتإيضاحات حول ال
 2020مارس  31المنتهية في   الثالثة أشهر لفترة
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 (COVID-19) -حدث هام    23
 

( ، مما تسبب في تعطيل كبير  COVID-19، كان هناك تفشي وباء عالمي )2020مارس  31فترة الثالثة أشهر المنتهية في خالل 
الممكن تقديم تقدير لألثر  غير ، نعتبر أنه من الراهنتطور الوضع في جميع أنحاء العالم بما في ذلك الشركة. مع  عمال لالقتصادات واأل

 على الشركة.  لتفشي هذا الوباء المحتمل 
 

لمخصصات   9ية على توقعات االقتصاد الكلي تأثير كبير في تقديرات الشركة للمعيار الدولي للتقارير المال تفشي هذا الوباء لم يكن لتأثير
 تفشي هذا الوباء خالل السنة.  . وستواصل اإلدارة مراقبة الوضع وتقييم أثر2020مارس   31الخسائر االئتمانية المتوقعة في 

 
 

 المختصرةالمرحلية المالية  البياناتالموافقة على    24
 
 .2020يونيو  25 في  صدارهاإ والموافقة على   المختصرة من قبل مجلس اإلدارةالمرحلية المالية  بياناتال اعتمادتم 


