
    
 
 
 
 
 
 

  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

   تقرير المراجعة والبيانات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 



   شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  تقرير المراجعة والمعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
  ٢٠٢٠مارس  ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  الصفحات    

   
    

 
  ١  تقرير المراجعة

 
 

  ٢  بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي
 
 

  ٣  بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي 
 
 

  ٤  الدخل الشامل الموجز الموحد المرحليبيان 
 
 

  ٥  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي
 
 

  ٧ - ٦  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي
 

    
  ٢٨ - ٨  إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية
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   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  ٣       تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  ٢٨إلى  ٨اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي
 

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  إيضاحات 
     

  ١٬٠٧٢٬٨٥٦   ١٬٠٦١٬٠٥٩   إجمالي أقساط التأمين
  )٥٧٠٬٢١١(   )٥٢٥٬٥٨٨(   ناقصاً: أقساط تأمين متنازل عنها لشركات إعادة التأمين

  ٥٠٢٬٦٤٥   ٥٣٥٬٤٧١   صافي األقساط المتبقية
  )١٠٢٬٩٥٦(   )١٠٩٬٥٦٥(   صافي التغير في األقساط غير المكتسبة واالحتياطي الحسابي

  ٣٩٩٬٦٨٩   ٤٢٥٬٩٠٦   أقساط التأمين المكتسبةصافي 
 

  )٥٩٢٬٨٩٦(   )٦٨١٬٧٣٧(   إجمالي المطالبات المسددة
  ٣٤٠٬٩٧٩   ٣٩٩٬٣٨٤   مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

  )٢٥١٬٩١٧(   )٢٨٢٬٣٥٣(   صافي المطالبات المسددة
 

  )١٧٬٨٩٣(   )٦٬٠٠١(   والمطالبات المتكبدة غير المعلنةصافي التغير في احتياطيات المطالبات القائمة 
  )٢٦٩٬٨١٠(   )٢٨٨٬٣٥٤(   صافي المطالبات المتكبدة

 

  ٦٤٬١٣٦   ٤٣٬٧٢٢   إيرادات عموالت إعادة التأمين
  )٩١٬٥٠٢(   )٨١٬٩٩٨(   مصاريف عموالت

  ١٤٬٣٤٥   ٣٬٤٨٧   إيرادات أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب
  )١٣٬٠٢١(   )٣٤٬٧٨٩(   األخرى صافي العموالت واإليرادات

 

  ١١٦٬٨٥٨   ١٠٢٬٧٦٣   صافي إيرادات االكتتاب
 

  ٢٥٬٥٨٠   ٣١٬٨٠٦   صافي إيرادات االستثمار
  ١٤٢٬٤٣٨   ١٣٤٬٥٦٩   مجموع اإليرادات

 

  )٧٠٬٢٨٥(   )٦٩٬٤٠٨(   مصاريف عمومية وإدارية
  )٥٦٢(   )٥٦٢(  ٣-١٥  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير (مخصص)  /تحرير
  )٤٬٩٩٧(   ١٬٤٩٠  ٢-٨  ٩المالية رقم 

  )١٨٨(   -   تكاليف التمويل
  )١٠٬٩٨٧(   )٩٬٦٩٩(   بالصافي -مصاريف أخرى 

  ٥٥٬٤١٩   ٥٦٬٣٩٠   الربح قبل الضريبة
 

  )٢٧٨(   )٣١٤(   مصاريف ضريبة الدخل
  ٥٥٬١٤١   ٥٦٬٠٧٦   ربح الفترة

     
      العائد إلى:

  ٥٣٬٤٦١   ٥٥٬٢٤٢   ُمّالك الشركة
  ١٬٦٨٠   ٨٣٤   الحصص غير المسيطرة

  ٥٥٬١٤١   ٥٦٬٠٧٦  
     

  ٠٫١٢   ٠٫١٢  ١٣  ربحية السهم (بالدرهم)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  ٤       تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية.  ٢٨إلى  ٨اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  بيان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي
 

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

  (غير مدققة)   (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  

     
  ٥٥٬١٤١   ٥٦٬٠٧٦   ربح الفترة
      الدخل الشامل اآلخر: / (الخسارة)

      بنود لن يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة:
ربح القيمة العادلة من إعادة تقييم استثمارات  / صافي (خسارة)

  ٣٦٬٩٦٥   )١٠٠٬٦٦٣(  ٦  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخربالقيمة 
      بنود قد يُعاد تصنيفها الحقاً في الربح أو الخسارة:

  )٣٬٣٧٠(   )٣٬٩٨٨(    خسارة صرف العمالت من تحويل العمليات األجنبية

  ٣٣٬٥٩٥   )١٠٤٬٦٥١(   الدخل الشامل اآلخر للفترة / مجموع (الخسارة)
 

  ٨٨٬٧٣٦   )٤٨٬٥٧٥(   الدخل الشامل للفترة / مجموع (الخسارة)
     

      العائد إلى:
  ٨٨٬٤٢٥   )٤٧٬٧٤٨(    ُمّالك الشركة

  ٣١١   )٨٢٧(   الحصص غير المسيطرة
  )٨٨٬٧٣٦   )٤٨٬٥٧٥  



   لهاشركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة 

  ٥                                   تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. ٢٨إلى  ٨اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموجز الموحد المرحلي

 

   أخرىاحتياطيات     رأس المال  

تغيرات متراكمة في 
القيمة العادلة 

    لألوراق المالية
احتياطي تحويل 

   عمالت أجنبية
 /(خسائر متراكمة)

  أرباح محتجزة
حقوق الملكية العائدة 

    إلى مالك الشركة
حصص غير 

  المجموع    مسيطرة
  درهم ألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                 

  ١٬٦٧١٬١١٠   ٢١٬٤٢١   ١٬٦٤٩٬٦٨٩   )٤٤٬٥٧٠(   )٤٤٬٢٩٤(   )٢٠٣٬٢٩٣(   ١٬٤٧٩٬٩٧٤   ٤٦١٬٨٧٢   (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
   التغيرات من التطبيق المبدئي

  )١٣٥(   -   )١٣٥(   )١٣٥(   -   -   -   -   ١٦للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  ١٬٦٧٠٬٩٧٥   ٢١٬٤٢١   ١٬٦٤٩٬٥٥٤   )٤٤٬٧٠٥(   )٤٤٬٢٩٤(   )٢٠٣٬٢٩٣(   ١٬٤٧٩٬٩٧٤   ٤٦١٬٨٧٢   ٢٠١٩يناير  ١الرصيد المعاد بيانه في 

  ٥٥٬١٤١   ١٬٦٨٠   ٥٣٬٤٦١   ٥٣٬٤٦١   -   -   -   -   ربح الفترة
  ٣٣٬٥٩٥   )١٬٣٦٩(   ٣٤٬٩٦٤   -   )٢٬٠٠١(   ٣٦٬٩٦٥   -   -    الدخل/ (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة
  ٨٨٬٧٣٦   ٣١١   ٨٨٬٤٢٥   ٥٣٬٤٦١   )٢٬٠٠١(   ٣٦٬٩٦٥   -   -   مجموع الدخل/ (الخسارة) الشاملة للفترة

تحويل إلى األرباح المحتجزة من االحتياطيات 
  -   -   -   ١٢٥٬٠٠٠   -   -   )١٢٥٬٠٠٠(   -   )١١األخرى (إيضاح 

تحويل إلى األرباح المحتجزة من استبعاد 
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

  -   -   -   )٨٬٧٥٢(   -   ٨٬٧٥٢   -   -   الشامل اآلخر
  ١٬٧٥٩٬٧١١   ٢١٬٧٣٢   ١٬٧٣٧٬٩٧٩   ١٢٥٬٠٠٤   )٤٦٬٢٩٥(   )١٥٧٬٥٧٦(   ١٬٣٥٤٬٩٧٤   ٤٦١٬٨٧٢   (غير مدققة) ٢٠١٩مارس  ٣١في 

                 
  ١٬٩١٥٬٦٨٧   ٢٢٬٥١٨   ١٬٨٩٣٬١٦٩   ٣٧٣٬٥٨٥   )٤٧٬٩٨٢(   )٢٥٠٬٩٩٠(   ١٬٣٥٦٬٦٨٤   ٤٦١٬٨٧٢   (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

  ٥٦٬٠٧٦   ٨٣٤   ٥٥٬٢٤٢   ٥٥٬٢٤٢   -   -   -   -   ربح الفترة
  )١٠٤٬٦٥١(   )١٬٦٦١(   )١٠٢٬٩٩٠(   -   )٢٬٣٢٧(   )١٠٠٬٦٦٣(   -   -    الخسارة الشاملة األخرى للفترة

  )٤٨٬٥٧٥(   )٨٢٧(   )٤٧٬٧٤٨(   ٥٥٬٢٤٢   )٢٬٣٢٧(   )١٠٠٬٦٦٣(   -   -   (الدخل) الشامل للفترة /مجموع الخسارة
تحويل إلى االحتياطيات األخرى من األرباح 

  -   -   -   )١٢٥٬٠٠٠(   -   -   ١٢٥٬٠٠٠   -   )١١المحتجزة (إيضاح 
تحويل إلى األرباح المحتجزة من استبعاد 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
  -   -   -   )٢١٬٥٢٥(   -   ٢١٬٥٢٥   -   -   الشامل اآلخر

  ١٬٨٦٧٬١١٢   ٢١٬٦٩١   ١٬٨٤٥٬٤٢١   ٢٨٢٬٣٠٢   )٥٠٬٣٠٩(   )٣٣٠٬١٢٨(   ١٬٤٨١٬٦٨٤   ٤٦١٬٨٧٢   (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١في 



   شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها

  ٦         المرحلية.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة  ٢٨إلى  ٨اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

 
  بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي

 

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  (غير مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 
     

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٥٥٬٤١٩   ٥٦٬٣٩٠   ربح الفترة قبل الضريبة

      تسويات لـ:
  ٥٬٥١٠   ٥٬٨٢٣   االستهالك واإلطفاء

(أرباح) غير محققة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  /خسائر
  )٢٬٦٣٨(   ٢٬٨٩٧   الربح أو الخسارة

  ١٬٩٣٥   ١٬٧٢٥   مخصص مكافآت نهاية خدمة الموظفين
  ٤٬٩٩٧   )١٬٤٩٠(   مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين /(تحرير)

  ١٧٨   ٣٧٦   مخصص االنخفاض في قيمة استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة
  ٨٣   ٦٦٩   والودائعمخصص االنخفاض في القيمة األرصدة البنكية 

إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  )٧٬٤٤٥(   )١٤٬٠١٥(   الربح أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  )٢١٬٠٤٥(   )٢٢٬٣١٣(   إيرادات الفوائد من الموجودات المالية
  ١٬٣٣٦   ١٬٢١٠   بالتكلفة المطفأةإطفاء موجودات مالية مقاسة 

  ١١٣   ١٥١   خسائر محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  )٢٣(   ٩٦   (أرباح) محققة من بيع استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة /خسائر

  ١٨٨   -   تكاليف التمويل
  ٤٩   ٢٣٦   مصاريف الفوائد على مطلوبات اإليجار

  ٦٬١٣١   ١٬١١٨   مصاريف االستثمار األخرى
  )٢٬٢٧٠(   )١٬٩٩٦(   إيرادات من تأجير االستثمارات العقارية

التدفقات النقدية للعمليات قبل التغيرات في الموجودات التشغيلية والمطلوبات 
  ٤٢٬٥١٨   ٣٠٬٨٧٧   ودفع مكافآت نهاية الخدمة للموظفين والضريبة على الدخل

 
  رأس المال العاملالتغيرات في 

  )٧١٬٤١٥(   )١١٠٬٥٠٦(   الزيادة في موجودات عقود إعادة التأمين
  )٧٦٬٤٩٩(   )١٧٤٬١٩٢(   الزيادة في الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين والذمم المدينة األخرى

  )١٢٬٧٧٣(   )١٣٬٠٢٧(   الزيادة في تكاليف االستحواذ المؤجلة
  ١٨٦٬٩٥٦   ٢٢٧٬٥٤٣   التأمينالزيادة في مطلوبات عقود 

  )٤٢٬٢٢٠(   )١٣٬٥٠٠(   النقص فيالذمم الدائنة من التأمين وإعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى
  ١٢٬٧٩٥   ٤٬٥٨٤   الزيادة في ودائع إعادة التأمين المحتجزة

  ١٠٬٣١٦   ٤٬٤٨٣   الزيادة في إيرادات العموالت المؤجلة
  )٢٨٬٨٩٩(   ٧١٬٣٤٨   االستثمارات المرتبطة بوحدات(الزيادة) في  /النقص
  ٢٨٬٩٤٨   )٧١٬٣٤٨(   (الزيادة) في المطلوبات المرتبطة بوحدات /النقص

  ٤٩٬٧٢٧   )٤٣٬٧٣٨(   الناتج من العمليات /صافي النقد (المستخدم في)
  )١٬٤٨٦(   )١٬٣٩٥(   مكافآت نهــاية الخدمة المدفوعة للموظفين

  -   )٥٠١(   ضريبة دخل مدفوعة
  ٤٨٬٢٤١   )٤٥٬٦٣٤(  الناتج من األنشطة التشغيلية /صافي النقد (المستخدم في)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها

  ٧         المرحلية.تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة  ٢٨إلى  ٨اإليضاحات المدرجة على الصفحات من 

  (تابع)بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي 
 

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  

  (غير مدققة)   (غير مدققة) 

  ألف درهم   ألف درهم 

    
     االستثمارية التدفقات النقدية من األنشطة

  )٥٨٬٩٣٩(   )٢٩٬٤٨٨(  مشتريات استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ٤٠٬٨٦٨   ٤١٬١٢٨  متحصالت من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

الخسارة مشتريات استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
  )٢٬٧٦٣(   )١٬٢٢٠(  (باستثناء االستثمارات المرتبطة بوحدات)

متحصالت من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
  ١٬٩٧٤   ٣٥٬١٦٢  (باستثناء االستثمارات المرتبطة بوحدات)

  ٧٬٧٧١   ٤٤٬٢٥٤  متحصالت من بيع/ استحقاق استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة
  )٤٨٬٩٥٦(   )٣٨٬٣٩٣(  شراء استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة

توزيعات أرباح مقبوضة من االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ٣٬٣٣٨   ٧٬٩٥٥  الربح أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ١٧٬٠٩٧   ٢١٬٤٩٨  الماليةفوائد مقبوضة من الودائع واالستثمارات 
  ٢٬٣١٩   ١٬٨٦٩  إيرادات مقبوضة من تأجير العقارات االستثمارية

  )٦٬٢٧٥(   )١٬٥٨٢(  مصاريف االستثمار األخرى المدفوعة
  )٢٬٠٦٠(   )٣٬٤٤١(  شراء ممتلكات ومعدات وموجودات غير ملموسة

  ١٬٢٤٣   ٧١٬٩٦٩  أشهرالزيادة في ودائع ألجل بفترات استحقاق أصلية تزيد عن ثالثة 
  )١٨٢(   ٩٢٨  النقص في الودائع اإللزامية

  )٤٤٬٥٦٥(   ١٥٠٬٦٣٩  صافي النقد الناتج من/ (المستخدم في) األنشطة االستثمارية
    

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية
  )١٨٨(   -  تكاليف تمويل مدفوعة

  )٥١(   )٤٤٨(  العنصر األساسي لدفعات اإليجار
  ٩٨٠   -  متحصالت نقدية من قروض بنكية

  )٤٣٬٥٢٨(   -  سداد مبالغ مقترضة
  )٤٢٬٧٨٧(   )٤٤٨(  صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

    
  )٣٩٬١١١(   ١٠٤٬٥٥٧  (النقص) في النقد وما في حكمه /صافي الزيادة

  ٢٤٥٬١٤٣   ١٤٤٬٩٦٨  النقد وما في حكمه في بداية الفترة
  )٣٬١٠٦(   )٢٬٩٨٣(  تأثيرات التغير في أسعار الصرف على أرصدة النقد المحتفظ بها بالعملة األجنبية

  ٢٠٢٬٩٢٦   ٢٤٦٬٥٤٢  )١٤النقد وما في حكمه في نهاية الفترة (إيضاح 
 
 



 
   شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها

 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ٨  

 
  معلومات عامة ١

 
بموجب مرسوم أميري صادر عن صاحب السمو حاكم دبي. إن الشركة مسجلة شركة عمان للتأمين ش.م.ع ("الشركة") هي شركة مساهمة عامة تأسست 

، وتعديالته. وتخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي ٢٠١٥) لسنة ٢وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (
شأن تأسيس هيئة التأمين وتنظيم أعمالها، وهي مسجلة في سجل شركات التأمين بهيئة التأمين  في ٢٠٠٧) لسنة ٦لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (

وهي شركة تابعة لبنك المشرق (ش.م.ع) والذي تأسس بإمارة دبي. إن عنوان المقر الرئيسي المسجل للشركة  ٩لدولة اإلمارات العربية المتحدة تحت رقم 
). ٣-٣ة المتحدة. وتتكون المجموعة من شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها (راجع اإليضاح ، دبي، اإلمارات العربي٥٢٠٩هو ص. ب. 

  إن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق دبي المالي، اإلمارات العربية المتحدة.
 

األوراق المالية. يتم إصدار عقود التأمين المتعلقة بالمخاطر تتمثل األنشطة المرّخصة للشركة في إصدار عقود تأمين قصيرة وطويلة األجل والمتاجرة في 
اً باسم "التأمين المرتبطة بالتأمين على الممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الطاقة وتأمين المركبات والتأمين الجوي والتأمين البحري (يُشار إليهم مع

ركين) والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين ضد الحوادث الشخصية والتأمين الصحي العام") والتأمين الفردي على الحياة (المشاركين وغير المشا
  والمنتجات المرتبطة باالستثمار. تمارس الشركة نشاطها أيضاً في سلطنة عمان ودولة قطر ومملكة البحرين وجمهورية تركيا.

 
   تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ٢

 
  عايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحليةالم  ١-٢

 
 ٢٠٢٠ ينايـر ١أو بعد  تم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة التالية التي أصبحت سارية المفعول على الفترات السنوية التي تبدأ في

على المبالغ في هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. لم يكن لتطبيق هذه المعايير المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر جوهري 
  المعروضة للفترات الحالية والسابقة.

 
إن هذه التعديالت على المعيار  - فيما يتعلق بتعريف األهمية النسبية ٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم  ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 

، "السياسات المحاسبية، والتغيرات في التقديرات المحاسبية ٨، "عرض البيانات المالية" والمعيار المحاسبي الدولي رقم ١المحاسبي الدولي رقم 
  المالية األخرى: واألخطاء"، والتعديالت الالحقة على المعايير الدولية للتقارير

 .تستخدم تعريف ثابت لألهمية النسبية في جميع المعايير الدولية للتقارير المالية وإطار مفاهيمي إلعداد التقارير المالية   
 .توضح شرح لتعريف األهمية النسبية   
  حول المعلومات غير الهامة. ١تدرج بعض التوجيهات في المعيار المحاسبي الدولي رقم  

 
ينقح هذا التعديل تعريف النشاط التجاري. وفقاً  -تعريف النشاط التجاري  -"اندماجات األعمال"  ٣على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم التعديالت 

المعامالت المؤهلة للتعليقات التي تلقاها مجلس معايير المحاسبة الدولية، يُعتقد أن تطبيق اإلرشادات الحالية معقد للغاية ويؤدي إلى عدد كبير جداً من 
  للتصنيف كاندماجات أعمال.

 
قام مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل اإلطار المفاهيمي. وسيتم استخدام اإلطار المعدل في قرارات وضع المعايير  - التعديالت على اإلطار المفاهيمي

  المستقبلية، ولكن لن يتم إجراء أي تغييرات على المعايير الدولية للتقارير المالية الحالية.
  تشمل التغييرات الرئيسية:

 دف من التقارير المالية، وهو توفير المعلومات المفيدة في اتخاذ قرارات تخصيص الموارد.زيادة أهمية الرقابة في سياق اله  
 .تُعرف إعادة إرساء االحتراز على أنها ممارسة الحذر عند إصدار األحكام في ظل ظروف عدم اليقين، كعنصر من عناصر الحياد  
  أو جزًءا من كيان قانوني.تحديد الكيان المقدم للتقارير، والذي قد يكون كيانًا قانونيًا  
 .تعديل تعريف األصل كمورد اقتصادي حالي تسيطر عليه المنشأة نتيجة ألحداث سابقة  
 .تعديل تعريف االلتزام كالتزام حالي للمنشأة بتحويل مورد اقتصادي نتيجة ألحداث سابقة  
 .إزالة عتبة االحتماالت لالعتراف وإضافة توجيهات حول إلغاء االعتراف  
 وجيهات حول المعلومات المقدمة من أسس قياس مختلفة وتوضيح العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار أساس القياس.إضافة ت  
  اإلشارة إلى أن عنصر الربح أو الخسارة هو مؤشر األداء الرئيسي وأنه، من حيث المبدأ، ينبغي إعادة تدوير اإليرادات والمصاريف في

الدخل الشامل اآلخر عندما يعزز ذلك من الدقة أو التمثيل العادل للبيانات المالية.



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٩  

 
  (تابع) تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة  ٢

 
  (تابع)المعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات الجديدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية   ١-٢

 
المحاسبية للمعامالت أو األحداث أو الظروف التي لم يتم التعامل معها بطريقة أخرى ومع ذلك، فإن الكيانات التي تعتمد على اإلطار في تحديد سياساتها 
. سوف تحتاج هذه الكيانات إلى النظر فيما إذا كانت سياساتها المحاسبية ٢٠٢٠يناير  ١بموجب المعايير المحاسبية ستحتاج إلى تطبيق اإلطار المعدل من 

  ال تزال مناسبة بموجب اإلطار المعدل.
 

  المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكر  ٢-٢
 

  المعايير للتقارير المالية الجديدة والمعدلة
 

تسري على الفترات 
  السنوية التي تبدأ في أو بعد

تصنيف المطلوبات على أنها متداولة أو  -البيانات المالية" ، "عرض ١التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
  غير متداولة

، "عرض البيانات المالية" أن المطلوبات ١توضح هذه التعديالت الطفيفة التي أجريت على المعيار المحاسبي الدولي رقم 
فترة التقرير. ال يتأثر التصنيف  تصنف إما كمطلوبات متداولة أو غير متداولة، اعتماًدا على الحقوق الموجودة في نهاية

بتوقعات المنشأة أو األحداث االحقة بعد تاريخ التقرير (على سبيل المثال، استالم تنازل أو خرق تعهد). يوضح التعديل 
  عند اإلشارة إلى "تسوية" التزام. ١أيًضا ما يعنيه المعيار المحاسبي الدولي رقم 

 

  ٢٠٢٢يناير  ١

 

  ، "عقود التأمين"١٧للتقارير المالية رقم المعيار الدولي 

، أنهى مجلس معايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين ٢٠١٧مايو  ١٨في 
محل المعيار الدولي للتقارير  ١٧"عقود التأمين". يحل المعيار الدولي رقم  ١٧وأصدر المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى  ١٧والذي يسمح حالياً بالعديد من الممارسات. سيؤدي المعيار الدولي رقم  ٤لمالية رقم ا
  جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيارية.

 
ويسمح بالتطبيق المبكر إذا كان متزامناً مع تطبيق  ٢٠٢١يناير ١ينطبق المعيار على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 

"األدوات  ٩"اإليرادات من العقود مع العمالء" والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ١٥المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
  المالية".

 
فترة تقرير. ويعتمد القياس على أسس نموذج قياس حالي حيث يعاد قياس التقديرات في كل  ١٧يتطلب المعيار الدولي رقم 

التدفقات النقدية المرجحة المخصومة وتعديل للمخاطر وهامش الخدمات التعاقدية الذي يمثل أرباح العقد غير المكتسبة. 
وهناك أسلوب تخصيص مبّسط لألقساط ُيسمح به لاللتزامات على مدار فترة التغطية المتبقية إذا أتاح هذا األسلوب طريقة 

س غير مختلفة جوهرياً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطية تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، يجب قياس المطالبات قيا
  المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدية المرجحة والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.

  
يد تاريخ  تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية ، اتخذ مجلس المعايير المحاسبية الدولي قراًرا بتمد ٢٠٢٠مارس  ١٧في 
  ، والذي سينعكس في المعيار المعدل عند إصداره. ٢٠٢٣يناير  ١إلى  ١٧رقم 

 
تأثير على المبالغ المدرجة واإلفصاحات الواردة  ١٧تتوقع اإلدارة أن يكون لتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

الموجزة الموحدة المرحلية فيما يتعلق بعقود التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ بها.  في هذه المعلومات المالية
ومع ذلك، ليس من العملي تقديم تقدير معقول آلثار تطبيق هذا المعيار حتى تقوم المجموعة بعمل مراجعة مفصلة. أكملت 

راء تقييم مفصل لتأثير المعيار الجديد أعاله على المعلومات اإلدارة تحليل الفجوة فيما يتعلق بهذا المعيار وهي بصدد إج
  المالية الموجزة الموحدة المرحلية.

  ٢٠٢١يناير  ١

 

 
ون مالئماً، عندما تصبح تقوم المجموعة حالياً بتقييم تأثير هذه المعايير والتفسيرات والتعديالت على البيانات المالية المستقبلية وتعتزم تطبيقها، حيثما يك

  سارية المفعول.
 

نشورة أو تفسيرات صادرة عن لجنة تفسيرات ليس هناك معايير أخرى ذات عالقة من المعايير الدولية للتقارير المالية أو تعديالت على المعايير الم
وكان يتوقع  ٢٠٢٠يناير  ١المعايير الدولية للتقارير المالية قد تم إصدارها ولكن لم يتم تطبيقها للمرة األولى على السنة المالية للمجموعة التي بدأت في 

ية.أن يكون لها تأثير جوهري على هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحل



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

١٠  

 
  ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣

 
  أساس اإلعداد  ١-٣

 
، ٣٤وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم  ٢٠٢٠مارس  ٣١تم إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  الدولية وامتثاالً ألحكام القوانين النافذة في دولة اإلمارات العربية المتحدة."التقارير المالية المرحلية" الصادر عن مجلس معايير المحاسبية 
 

ى أقرب ألف درهم، يتم عرض المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بدرهم اإلمارات العربية المتحدة (الدرهم اإلماراتي) ويتم تقريب جميع القيم إل
  ما لم يذكر خالف ذلك.

 
هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على أساس مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم بعض االستثمارات المالية لقد تم إعداد 

  واالستثمارات العقارية.
 

إال أن األرصدة التالية تُصنّف ال يتم عرض المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية للمجموعة باستخدام التصنيف المتداول أو غير المتداول ، 
ً وذمم مدينة أخرى، وذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين ، وذمم دائنة من  ً كمتداولة: نقد وما في حكمه، ومبالغ مدفوعة مقدما التأمين وإعادة عموما

ت، وموجودات غير ملموسة، واستثمارات عقارية، والشهرة التأمين وذمم دائنة أخرى. أما األرصدة التالية فتصنّف عموماً كغير متداولة: ممتلكات ومعدا
: استثمارات وموجودات الضريبة المؤجلة والودائع النظامية. أما األرصدة التالية فهي ذات طبيعة مختلطة (أي تشمل أجزاء متداولة وغير متداولة) وهي

ادة التأمين، ومطلوبات عقود التأمين، وودائع لدى البنوك بفترات استحقاق مالية وتكاليف استحواذ مؤجلة، وإيرادات عموالت مؤجلة، وموجودات عقود إع
  أصلية تزيد على ثالثة أشهر، ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين، وودائع إعادة التأمين المحتجزة.

 
ية السنوية الموحدة الكاملة وينبغي أن تُقرأ جنباً إلى ال تشتمل هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية على كافة المعلومات الالزمة للبيانات المال

. وباإلضافة إلى ذلك، فليس بالضرورة أن ٢٠١٩ديسمبر  ٣١جنب مع البيانات المالية السنوية الموحدة المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتهية في 
  .٢٠٢٠ديسمبر  ٣١تائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في مؤشراً على الن ٢٠٢٠مارس  ٣١تكون نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 
  السياسات المحاسبية الهامة  ٢-٣

 
انات المالية إن السياسات المحاسبية والعرض والطرق المستخدمة في هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية تتسق مع تلك المستخدمة في البي

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١السنوية للسنة المنتهية في الموحدة المدققة 
 

، تم اإلفصاح عن السياسات المحاسبية المتعلقة باالستثمارات ٢٠٠٨أكتوبر  ١٢عمالً بالتعميم الصادر عن هيئة األوراق المالية والسلع الصادر بتاريخ 
  ).٦-٣إلى  ٤-٣موجزة الموحدة المرحلية (اإليضاحات من العقارية والممتلكات والمعدات والموجودات المالية في هذه المعلومات المالية ال

  
  أساس التوحيد  ٣-٣

 
لية للشركة تتألف المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لشركة عمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها ("المجموعة") من المعلومات الما

  .والمنشآت التي تسيطر عليها الشركة (شركاتها التابعة)
 

  تتحقق السيطرة عندما:
 

 .يكون لدى الشركة سلطة على الشركة المستثمر فيها  
 .تكون الشركة معرضة لعائدات متغيرة أو تمتلك حقوقاً فيها جّراء مشاركتها في الشركة المستثمر فيها  
 .لديه القدرة على استخدام سلطته على الشركة المستثمر فيها بما يؤثر على عائداتها  

 
تقييم مدى سيطرتها على الشركة المستثمر فيها إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغييرات على عنصر واحد أو أكثر من عناصر  تعيد الشركة

  السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.
 

ستثمر فيها عندما تكون حقوق التصويت عندما يكون لدى الشركة أقل من أغلبية حقوق التصويت بالشركة المستثمر فيها، يكون لها سيطرة على الشركة الم
  كافية لمنحها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فيها من جانب واحد.

 
    



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ١١  

 
  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣

 
  (تابع) أساس التوحيد  ٣-٣

 
بتقييم ما إذا كانت حقوق التصويت التي تملكها كافية لكي تمنحها السلطة على الشركة تنظر الشركة في جميع الوقائع والظروف ذات العالقة عند قيامها 

  المستثمر فيها أم ال، ويشمل ذلك:
 

 .حجم ما تملكه الشركة من حقوق تصويت مقابل حجم ما يملكه حملة حقوق التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينهم  
 ب األصوات اآلخرين أو األطراف األخرى.حقوق التصويت المحتملة المملوكة للشركة، وأصحا  
 .الحقوق الناشئة من جّراء أي ترتيبات تعاقدية أخرى  
  أي وقائع أو ظروف أخرى تشير إلى أن الشركة قادرة، أو غير قادرة، في الوقت الحالي على توجيه األنشطة ذات الصلة حين يقتضي األمر

  اجتماعات المساهمين السابقة.اتخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في 
 

ه التحديد، يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على حق السيطرة على الشركة التابعة ويتوقف عندما تفقد الشركة السيطرة عليها. وعلى وج
دخل الموجز الموحد المرحلي وبيان الدخل الشامل فإن إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل الفترة تُدرج في بيان ال

لى الشركة الموجز الموحد المرحلي اعتباراً من التاريخ الذي تكتسب فيه الشركة حق السيطرة على الشركة التابعة حتى تاريخ انتهاء سيطرة الشركة ع
  التابعة.

 
مالكي الشركة والحصص غير المسيطرة. كما ُيعزى إجمالي الدخل الشامل تُعزى األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى 

  للشركات التابعة إلى مالكي الشركة والحصص غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.
 

  محاسبية مع السياسات المحاسبية للمجموعة.تُجرى التعديالت على البيانات المالية للشركات التابعة، عند الضرورة، حتى تتسق سياساتها ال
 

لقة بالمعامالت يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتدفقات النقدية على المستوى الداخلي للمجموعة المتع
  بين أعضاء المجموعة بشكل كامل عند التوحيد.

 

  اسم الشركة التابعة
ومزاولة بلد التأسيس 

  النشاط
نسبة حصة 

  الملكية القانونية

نسبة حقوق 
التصويت المحتفظ 

  بها

 
 
 
   النشاط الرئيسي

  وكالة خط االستواء لخدمات التأمين ذ.م.م*
اإلمارات العربية  -دبي

  وكالة تأمين  ٪١٠٠  ٪٩٩٫٩٧  المتحدة

  ٪٥١  ٪٥١  تركيا -إسطنبول   دبي ستار سيجورتا أي. أس.**
قصيرة إصدار عقود تأمين 

  وطويلة األجل.

  ٪٦٠  ٪٦٠  مملكة البحرين -المنامة    شركة ايتاكو البحرين ذ.م.م***
خدمات الوساطة وخدمات 

  مركز االتصال.

  سينرجايز للخدمات منطقة حرة ذ.م.م****
اإلمارات العربية  -دبي 

  ٪١٠٠  ٪١٠٠  المتحدة
تكنولوجيا المعلومات اإلدارية 

  ومعالجة المعامالت.
 

    



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ١٢  

 
  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣

 
  (تابع) أساس التوحيد  ٣-٣

 
   * تحتفظ الشركة باألسهم المتبقية في شركة خط االستواء لخدمات التأمين ذ.م.م كحق انتفاع عن طريق ترتيبات التوكيل.

 
  التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي.وتشمل األنشطة الرئيسية لألعمال  ٢٠١٢** تأسست شركة دبي ستار سيجورتا أي. اس في 

 
  .٢٠١٥سبتمبر  ١٦*** تم االستحواذ على شركة ايتاكو البحرين ذ.م.م من قبل الشركة في 

 
في منطقة دبي للتعهيد في اإلمارات العربية المتحدة وهي تعمل في مجال  ٢٠١٤يناير  ٢٤**** تأسست شركة سينرجايز للخدمات منطقة حرة ذ.م.م في 

  كنولوجيا المعلومات اإلدارية وخدمات معالجة المعامالت.توفير ت
 

  االستثمارات العقارية  ٤-٣
 

إلنشاء لتلك االستثمارات العقارية هي العقارات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة قيمة رأس المال، بما في ذلك العقارات قيد ا
مبدئياً بسعر التكلفة، بما في ذلك تكاليف المعامالت. تشمل التكلفة نفقات إحالل أحد أجزاء االستثمارات العقارية األغراض. تقاس االستثمارات العقارية 

   بتاريخ تكبد تلك النفقات وبشرط استيفاء شروط االعتراف الالزمة، ويتم استثناء النفقات اليومية الخاصة بخدمات العقارات االستثمارية.
 

دئي تدرج االستثمارات العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف السوق في تاريخ التقرير. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن والحقاً لالعتراف المب
  التغيرات في القيم العادلة لالستثمارات العقارية في الربح والخسارة في الفترة التي تنشأ فيها.

 
بعادها أو عندما يتم سحبها نهائياً من االستخدام بحيث يكون من غير المتوقع تحقيق فوائد اقتصادية مستقبلية يتم إيقاف تسجيل االستثمارات العقارية عند است

لي في الفترة التي من بيعها. إن األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن سحب االستثمارات العقارية أو بيعها يتم احتسابها في بيان الدخل الموجز الموحد المرح
  سحب أو البيع.يقع فيها ال

 
طرف آخر من ال يجرى أي تحويل إلى أو من االستثمارات العقارية إال عندما يحدث تغير في االستخدام يثبته توقف شغل المالك للعقار أو بدء تأجيره ل

الك، فإن التكلفة المفترضة لغرض المحاسبة خالل اتفاقية إيجار تشغيلي. وفيما يتعلق بتحويل العقارات من فئة االستثمار العقاري إلى العقار المأهول من الم
في الممتلكات  الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغير في االستخدام، أما إذا حدث العكس تحتسب المجموعة هذا العقار وفقاً للسياسة المنصوص عليها

خبير المعاينة بها وم لتي يقت التقييماأساس احة علی ولمفتوق السام قيوالمعدات حتى تاريخ التغير في االستخدام. يتم تحديد القيمة العادلة من خالل 
  ط.سيولر اسعاالمستقل واالستشاريين أو أ

 
ا المالية السنوية إن طرق التقييم والمدخالت المستخدمة في تحديد القيم العادلة لالستثمارات العقارية تتسق مع تلك المطبقة من قبل المجموعة في بياناته

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١في وللسنة المنتهية الموحدة كما 
 

  ممتلكات ومعدات  ٥-٣
 

الممتلكات  تدرج األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا أي خسارة مسجلة عن انخفاض القيمة. وتصنف هذه الموجودات في الفئات المالئمة من
ا. يبدأ حساب استهالك هذه الموجودات، على غرار الممتلكات والمعدات والمعدات عندما تكتمل وتصبح جاهزة لالستخدام في الغرض المستهدف منه

  األخرى، عندما تصبح هذه الموجودات جاهزة لالستخدام في الغرض المستهدف منها.
 

  يتم بيان الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً االستهالك المتراكم وأي خسائر متراكمة لالنخفاض في القيمة.
 

بها كأصل كلفة التاريخية على النفقات المنسوبة مباشرة إلى اقتناء البنود. ال يتم إدراج التكاليف الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو احتساتشتمل الت
مكان قياس تكلفة منفصل، حسبما يكون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن تتدفق إلى المجموعة فوائد اقتصادية مستقبلية مرتبطة بالبند ويكون باإل

مالية التي يتم البند بشكٍل موثوق به. يتم تحميل كافة تكاليف أعمال التصليح والصيانة األخرى إلى بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي خالل الفترة ال
  تكبدها فيها.

 
اإلنجاز على مدار أعمارها اإلنتاجية وذلك باستخدام طريقة يتم االعتراف باالستهالك وذلك لشطب تكلفة الموجودات، بخالف األعمال الرأسمالية قيد 

في التقديرات  القسط الثابت. وتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة حساب االستهالك بنهاية كل سنة مع بيان أثر أي تغيرات
    المحتسبة على أساس مستقبلي.



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ١٣  

 
  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣

 
  (تابع)ممتلكات ومعدات   ٥-٣

 
تمرار استخدام يُلغى تسجيل أي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال يكون من المتوقع أن تنشأ منافع اقتصادية مستقبلية من اس

والمعدات على أساس الفرق بين عوائد البيع والقيمة الدفترية  األصل. يتم تحديد أث أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود الممتلكات
  لألصل، ويتم تسجيلها في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي.

 
  فيما يلي األعمار اإلنتاجية التي تم أخذها في االعتبار عند حساب استهالك الموجودات:

  السنوات
  ٥ - ٣   أثاث ومعدات

  ٥  مركبات
 

  الموجودات المالية  ٦-٣
 

   استثمارات وموجودات مالية أخرى  )أ(
 

   التصنيف )١( 
 

   تصنف المجموعة موجوداتها المالية في فئتي القياس التاليتين:
 .(إما من خالل الدخل الشامل اآلخر أو من خالل الربح أو الخسارة) تلك التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة   
 .تلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة   

 
دلة، النموذج التجاري للمنشأة في إدارة الموجودات المالية والشروط التعاقدية للتدفقات النقدية. بالنسبة للموجودات المقاسة بالقيمة العايعتمد التصنيف على 

بها لغرض  ظتدرج األرباح والخسائر إما في الربح أو الخسارة أو في الدخل الشامل اآلخر. وبالنسبة لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتف
بالقيمة  المتاجرة، فإن ذلك سيتوقف على ما إذا كانت المجموعة قد اختارت نهائيا في وقت االعتراف المبدئي أن تحتسب االستثمار في حقوق الملكية

مالها إلدارة تلك التغيرات العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تقوم المجموعة بإعادة تصنيف استثمارات الدين عندما، وفقط عندما، يتغير نموذج أع
   في الموجودات.

 
   االعتراف وإلغاء االعتراف )٢( 

 
وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. يتم إيقاف  -تحتسب المشتريات والمبيعات االعتيادية من الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة 

استالم التدفقات النقدية من الموجودات المالية أو عند تحويلها مع قيام المجموعة بتحويل كافة مخاطر احتساب الموجودات المالية بانقضاء الحقوق في 
   وعوائد الملكية بشكٍل كامل.

 
   القياس )٣( 

 
قيمة العادلة من خالل تقوم المجموعة عند االعتراف المبدئي بقياس الموجودات المالية بالقيمة العادلة زائدا، في حالة الموجودات المالية غير المدرجة بال

المالية المدرجة الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة التي يمكن أن تنسب مباشرة إلى اقتناء الموجودات المالية. يتم تسجيل تكاليف المعاملة للموجودات 
وجودات المالية ذات المشتقات المتضمنة في بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ضمن المصاريف في الربح أو الخسارة. يؤخذ في الحسبان الم

   مجملها عند تحديد ما إذا كانت التدفقات النقدية الخاصة بها تمثل فقط الدفعات األصلية والفائدة.
 

ناك ثالث فئات يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين على النموذج التجاري المتبع من قبل المجموعة في إدارة الموجودات وخصائص تدفقاتها النقدية. وه
   قياس تصنف فيها المجموعة أدوات الدين وهي:

 
 ألصلية والفائدة التكلفة المطفأة: يتم قياس الموجودات المحتفظ بها لتجميع التدفقات النقدية التعاقدية حيث تمثل هذه التدفقات النقدية فقط الدفعات ا

لمالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلية. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة بالتكلفة المطفأة. تحتسب إيرادات الفوائد من هذه الموجودات ا
عن إلغاء االعتراف مباشرة في الربح أو الخسارة ويتم عرضها ضمن "صافي إيرادات االستثمارات" مع أرباح وخسائر الصرف األجنبي. 

  رات" في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي.ويتم إدراج خسائر االنخفاض في القيمة ضمن "صافي إيرادات االستثما
    



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ١٤  

 
  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣

 
  (تابع) الموجودات المالية  ٦-٣

 
  (تابع) استثمارات وموجودات مالية أخرى  )أ(

 
  القياس (تابع) )٣(

 
  الشامل اآلخر الموجودات المحتفظ بها لجمع التدفقات النقدية القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل

لعادلة من التعاقدية ولبيع الموجودات المالية عندما تمثل التدفقات النقدية للموجودات دفعات حصرية للمبالغ األصلية والفوائد، وتقاس بالقيمة ا
ن خالل الدخل الشامل اآلخر، باستثناء عند تسجيل أرباح أو خسائر خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويل الحركات في القيمة الدفترية م

اف االنخفاض في القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف األجنبي التي يتم تسجيلها في الربح أو الخسارة. وعندما يتم إلغاء االعتر
في الدخل الشامل اآلخر يعاد تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو بالموجودات المالية، فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المسجلة سابقا 

ة لفائدل اطريقة معدام لمالية باستخددات الموجوهذه ائد من الفوالخسارة ويتم إدراجها ضمم "صافي إيرادات االستثمار". ويتم حساب إيرادات ا
  االستثمار". ويتم عرض أرباح وخسائر الصرفي األجنبي ضمن "صافي إيراداتلفعلي. ا

 
 ا بالتكلفة القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الموجودات التي ال تستوفي معايير تسجيله

قياسها الحقاً بالقيمة العادلة  المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراج الربح أو الخسارة من أدوات الدين التي يتم
من خالل الربح أو الخسارة في بيان الدخل الموجز الموحد المرحلي ويتم عرضها بالصافي ضمن "صافي إيرادات االستثمارات" في الفترة 

  التي تنشأ فيها.
 

رة المجموعة عرض أرباح وخسائر القيمة العادلة تقيس المجموعة في وقت الحق جميع استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. وعندما تختار إدا
عتراف باالستثمار. الستثمارات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر، فال يعاد تصنيف أرباح وخسائر القيمة العادلة الحقا للربح أو الخسارة بعد إلغاء اال

ضمن "صافي إيرادات االستثمار" عندما يتقرر حق المجموعة في استالم ويستمر تسجيل توزيعات األرباح من هذه االستثمارات في الربح أو الخسارة 
العادلة لالستثمارات  الدفعات. يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في "التغير في القيمة

ة" المدرجة ضمن "صافي إيرادات االستثمار". وال يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة (وعكس خسائر المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسار
  القيمة العادلة. انخفاض القيمة) الستثمارات حقوق الملكية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بشكل منفصل عن غيرها من التغييرات في

 
  االنخفاض في القيمة )٤( 

 
ل الدخل الشامل المجموعة على أساس تنبؤي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المدرجة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالتقوم 

   اآلخر. تعتمد منهجية انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان.
 

   لية للمجموعة لنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة.تخضع الموجودات الما
 

، األمر ٩ر المالية رقم بالنسبة لذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى، تقوم المجموعة بتطبيق النهج المبسط المسموح به وفقاً للمعيار الدولي للتقاري
راف المبدئي بالذمم المدينة. تستند معدالت الخسارة المتوقعة على الخسائر االئتمانية الذي يتطلب االعتراف بخسائر متوقعة على مدى العمر منذ االعت

   التاريخية المتكبدة.
 

وقعات معقولة يتم شطب الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة األخرى عندما ال يوجد توقعات معقولة لالسترداد. وتتضمن المؤشرات على أنه ال يوجد ت
ين أمور أخرى، احتمالية اإلعسار أو الصعوبات المالية الكبيرة للمدين. ويتم إلغاء االعتراف بالديون التي تعرضت النخفاض القيمة لالسترداد، من ب

  عندما يتم تقييمها على أنها غير قابلة للتحصيل.  
 

ر تعثر منخفضة ويكون لدى المصدر قدرة كبيرة على تعتبر استثمارات الدين واألدوات األخرى أنها ذات مخاطر ائتمان منخفضة عندما تكون لها مخاط
من خالل الدخل الشامل  الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب. يتم االعتراف بتكلفة انخفاض قيمة استثمارات الدين بالقيمة العادلة

   التي تم االعتراف بها بخالف ذلك في الدخل الشامل اآلخر.اآلخر ضمن حساب الربح أو الخسارة، وتقلل من خسائر القيمة العادلة 
 

   ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى  )ب(
 

فائدة الفعلي، ناقصاً مخصص تُحتسب ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى مبدئياً بالقيمة العادلة وتقاس الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل ال
     يمة. وتحتفظ المجموعة بذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى بهدف تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.االنخفاض في الق
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  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ١٥  

 
  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣

 
  (تابع) الموجودات المالية  ٦-٣
   

   النقد وما في حكمه  (ج)
 

يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى المؤسسات المالية، ألغراض بيان التدفقات النقدية الموجز الموحد المرحلي، 
هزة للتحويل إلى إلى جانب االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل والتي تكون جا

  تأثر تأثراً كبيراً بمخاطر التغير في القيمة.مبالغ نقدية معلومة والتي ال ت
 

  يلخص الجدول التالي مراحل الموجودات المالية باستخدام النهج العام:
 

  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة األولى  المجموع  المرحلة الثالثة  المرحلة األولى 
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
       

  ١٬٦٣٢٬٢٤١  ٢٬٢٠٥  ١٬٦٣٠٬٠٣٦  ١٬٦٢٨٬٨٣٢  ٢٬٢٠٥  ١٬٦٢٦٬٦٢٧  استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة
  )٤٬٠٣٠(  )٢٬٢٠٥(  )١٬٨٢٥(  )٤٬٤٠٦(  )٢٬٢٠٥(  )٢٬٢٠١(  مخصص انخفاض القيمة
  ٥٦٨٬٨٦٨  -  ٥٦٨٬٨٦٨  ٥٩٤٬٦٠٢  -  ٥٩٤٬٦٠٢  نقد وأرصدة بنكية وودائع
  )٦٧٨(  -  )٦٧٨(  )١٬٣٤٧(  -  )١٬٣٤٧(  مخصص انخفاض القيمة

 
  عقود اإليجار  ٧-٣

 
ستخدام يتم االعتراف باإليجارات على أنها موجودات حق االستخدام والمطلوبات المقابلة، في التاريخ الذي تكون فيه الموجودات المؤجرة متاحة ال

دى فترة عقد المجموعة. يتم توزيع كل دفعة من دفعات اإليجار بين المطلوبات وتكلفة التمويل. يتم تحميل تكلفة التمويل إلى الربح أو الخسارة على م
وجودات حق اإليجار وذلك للحصول على معدل دوري ثابت للفائدة المستحقة على الرصيد المتبقي من المطلوبات لكل فترة. يحتسب االستهالك على م

  االستخدام على مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االيجار، أيهما أقصر، بطريقة القسط الثابت.
 

ضافي للمستأجر، يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يمكن تحديد هذا السعر، فسيتم استخدام معدل االقتراض اإل
الذي يتعين على المستأجر دفعه القتراض األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام وهو السعر 

  مماثلة.
 

  تقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تتمثل فيما يلي:
 .مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار  
  تاريخ بدء العقد ناقصاً أي حوافز إيجار مستلمة.أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل  

 
ربح أو يتم االعتراف بالمدفوعات المرتبطة بعقود اإليجار قصيرة األجل والموجودات ذات القيمة المنخفضة على أساس القسط الثابت كمصاريف في ال

  شهراً أو أقل. ١٢الخسارة. عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة 
 

  األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة  ٤
 

سياسات المحاسبية إن إعداد المعلومات المالية المكثفة المجمعة المرحلية يتطلب من اإلدارة اتخاذ أحكام وتقديرات وافتراضات يمكن أن تؤثر على تطبيق ال
  والمصروفات. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات

 
حاسبية للمجموعة وفي سبيل إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية، فإن األحكام الهامة التي اتخذتها اإلدارة عند تطبيق السياسات الم

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١ام والمصادر المطبقة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في والمصادر الرئيسية للتقديرات غير المؤكدة كانت هي نفس األحك
 

  إدارة المخاطر  ٥
 

بيانات المالية إن أهداف وسياسات إدارة المخاطر المالية ومخاطر التأمين لدى المجموعة تتوافق مع تلك األهداف والسياسات التي تم اإلفصاح عنها في ال
. ولم تكن هناك أي تغيرات في أي من سياسات إدارة المخاطر خالل السنة. ٢٠١٩ديسمبر  ٣١المدققة كما في وللسنة المنتهية في السنوية الموحدة 

  والمجموعة ملتزمة بمتطلبات هامش المالءة ورأس المال الصادرة عن هيئة التأمين بدولة اإلمارات العربية المتحدة.
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  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ١٦  

 
  (تابع) إدارة المخاطر  ٥

 
  ١٩-كوفيدتأثير 

 
٪ من قاعدة موظفي المجموعة قادرة على العمل ٩٠ونتيجة لذلك فإن أكثر من  ٢٠١٩شرعت المجموعة بالفعل في تخطيط استمرارية األعمال في عام 

ة في مطالبات توقف من المنزل لضمان عدم انقطاع خدمة العمالء والعمليات. فيما يتعلق بأعمال التأمين العام، فقد الحظت المجموعة بشكل رئيسي زياد
المطالبات األعمال والتي هي قيد المعالجة حالياً من قبل قسم المطالبات وتتوقع المجموعة عدم وجود تأثير جوهري لمطالبات توقف األعمال على وضع 

سياسات الرعاية الصحية محدود بسبب اإلجمالي. باإلضافة إلى ذلك، نظًرا لتصنيف منظمة الصحة العالمية للفيروس على أنه "وباء"، نعتقد أن التعرض ل
تم تقييم المحفظة االستثمارية للمجموعة التي  استثناءات السياسة المصممة لمنع مقدمي الرعاية الصحية من مواجهة خسائر غير مستدامة في حالة الوباء.

رة االئتمان المتوقعة مع المدخالت المحدثة اعتباًرا من تاريخ إعداد لخسا ٩تم قياسها بالتكلفة المطفأة باستخدام نموذج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
من المتوقع أن يكون التأثير على التأمين على الحياة ضئيالً  التقارير واستناداً إلى النتائج التي اتخذت المجموعة مخصصات كافية لخسارة انخفاض القيمة.

لعمالئها من أجل الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة. من ناحية إعادة التأمين، تحتفظ المجموعة في هذه المرحلة. تستمر المجموعة في تقديم الدعم 
". ما زالت المجموعة تملك A٪ من ضمانات إعادة التأمين بتصنيف "٩٥بقائمة ضمانات معتمدة من قبل لجنة المخاطر حيث يتم تصنيف أكثر من 

ز سيولة قوي جداً. قامت المجموعة بإجراء اختبارات الضغط لتقييم مرونة امتثالها للمالءة، والتي ال تزال مجموعة قوية للتحكم ومراقبة االئتمان ومرك
مع تطور  قوية جًدا بعد مراعاة التأثير الحالي للصدمات. تتوقع المجموعة حدوث بعض التباطؤ في االقتصاد وانخفاض اإليرادات في األشهر القادمة.

  مراقبة الوضع عن كثب.الوضع، ستواصل المجموعة 
 

  استثمارات مالية  ٦
 

  فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية للمجموعة في نهاية فترة التقرير.
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١     ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٣٧٧٬٦٣٩   ٢٦٩٬٣٠١  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ٤٧٤٬٣٧٦   ٣٦٢٬٠٧٣  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ١٬٦٣٢٬٢٤١   ١٬٦٢٨٬٨٣٢  مقاسة بالتكلفة المطفأة
  )٤٬٠٣٠(   )٤٬٤٠٦(  ٩ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 ٢٬٤٨٠٬٢٢٦   ٢٬٢٥٥٬٨٠٠  
 

مليون درهم لدى مجموعة  ٥٫٤المالية المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استثماراً بقيمة  ، تتضمن الموجودات٢٠٢٠مارس  ٣١في 
  مليون درهم). ٦٫٧: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١أبراج (

 
  كانت الحركات في االستثمارات كالتالي:

 

 

القيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة
  ألف درهم

القيمة العادلة من خالل 
   الدخل الشامل اآلخر

  ألف درهم
  المطفأة التكلفة

  ألف درهم
   المجموع

  ألف درهم
 

  ٢٬١٠٦٬٣٠٧  ١٬٢٨٠٬٧٣١  ٤٦٨٬١٦٩   ٣٥٧٬٤٠٧  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١في 
  ٨٢٤٬٩١١  ٤٩٩٬٦٧٩  ٢٢١٬٢٨٥   ١٠٣٬٩٤٧  مشتريات
  )٤٤٨٬٦٦١(  )٣٢٬٧٩٧(  )٢٧٥٬٤٩٠(   )١٤٠٬٣٧٤(  استبعادات
  )١١٧٬٣٢٨(  )١١٧٬٣٢٨(  -   -  استحقاقات

  )٥٬٣٢٧(  )٥٬٣٢٧(  -   -  إطفاء
  ٤٬٩٢٧  ٤٬٩٢٧  -  -  حركة في فوائد مستحقة

  ١١٧٬٠٧١  -  ٦٠٬٤١٢   ٥٦٬٦٥٩   تغيّرات في القيمة العادلة
  )١٬٦٧٤(  )١٬٦٧٤(  -   -  مخصص انخفاض القيمة

  ٢٬٤٨٠٬٢٢٦  ١٬٦٢٨٬٢١١  ٤٧٤٬٣٧٦   ٣٧٧٬٦٣٩  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 
      

  ٩٦٬٨٧٨  ٣٨٬٣٩٣  ٢٩٬٤٨٨   ٢٨٬٩٩٧  مشتريات
  )١٤٨٬٢٣٤(  )٣٤٬٧٠٣(  )٤١٬١٢٨(  )٧٢٬٤٠٣(  استبعادات
  )٩٬٦٤٧(  )٩٬٦٤٧(  -  -  استحقاقات

  )١٬٢١٠(  )١٬٢١٠(  -  -  إطفاء
  ٣٬٧٥٨  ٣٬٧٥٨  -  -  حركة في فوائد مستحقة

  )١٦٥٬٥٩٥(  -  )١٠٠٬٦٦٣(  )٦٤٬٩٣٢(   تغيّرات في القيمة العادلة
  )٣٧٦(  )٣٧٦(  -  -  مخصص انخفاض القيمة

  ٢٬٢٥٥٬٨٠٠  ١٬٦٢٤٬٤٢٦  ٣٦٢٬٠٧٣   ٢٦٩٬٣٠١  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١في 
  



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ١٧  

 
  مطلوبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين  ٧

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 

     مطلوبات عقود التأمين
  ١٬٩٤٠٬٤٦٧   ١٬٩٩٣٬٢٢١  المطالبات القائمة

  ٤٨٣٬٦٦٢   ٥١٧٬٤٧٢  احتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة
  ١٧٢٬٧٩٩   ١٥٨٬٩٢٥  أموال التأمين على الحياة

  ١٬٣١٠٬٥٨٥   ١٬٤٦٥٬٤٤٩  أقساط غير محققة
  ٣٣٢٬٣٢٤   ٢٦٠٬٩٧٦  مطلوبات مرتبطة بوحدات

  ٨٬٣٥٣   ٨٬٣٤٢  احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
 ٤٬٢٤٨٬١٩٠   ٤٬٤٠٤٬٣٨٥  
    

     المسترّد من شركات إعادة التأمين
  )١٬٥٢٢٬٠٩٧(   )١٬٥٨٣٬٣٢٧(  مطالبات قائمة

  )٣١٣٬٨٤٤(   )٣٣٣٬١٦٦(  احتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة
  )٣٠٬٤٩٧(   )٢٨٬٣١٩(  أموال التأمين على الحياة

  )٧١٣٬٨٨١(   )٧٤٦٬٠١٣(  أقساط غير محققة
 )٢٬٥٨٠٬٣١٩(   )٢٬٦٩٠٬٨٢٥(  

     بالصافي -مطلوبات عقود التأمين 
  ٤١٨٬٣٧٠   ٤٠٩٬٨٩٤  القائمةالمطالبات 

  ١٦٩٬٨١٨   ١٨٤٬٣٠٦  احتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة
  ١٤٢٬٣٠٢   ١٣٠٬٦٠٦  أموال التأمين على الحياة

  ٥٩٦٬٧٠٤   ٧١٩٬٤٣٦  أقساط غير محققة
  ٣٣٢٬٣٢٤   ٢٦٠٬٩٧٦  مطلوبات مرتبطة بوحدات

  ٨٬٣٥٣   ٨٬٣٤٢  احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة
 ١٬٦٦٧٬٨٧١   ١٬٧١٣٬٥٦٠  

 
ألف درهم، على التوالي،  ١٬٧١٣٬٥٦٠درهمومبلغ  ألف ٤٬٤٠٤٬٣٨٥اعتمد الخبير االكتواري للمجموعة إجمالي وصافي مطلوبات عقود التأمين بمبلغ 

تتماشى منهجية التقييم ألف درهم على التوالي).  ١٬٦٦٧٬٨٧١ألف درهم ومبلغ  ٤٬٢٤٨٬١٩٠: مبلغ ٢٠١٩ديسمبر  ٣١( ٢٠٢٠مارس  ٣١كما في 
 ٣١سنة المنتهية في االكتواري المستخدمة في هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية مع تلك المستخدمة في البيانات المالية السنوية المدققة لل

  .٢٠١٩ديسمبر 
 

  ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين  ٨
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  (مدققة)   مدققة)(غير  
  ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٥٣٩٬٦١٠   ٦٨٦٬٥٢٠  مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء
  )٢٠٧٬٣٧٥(   )٢٠٠٬٠٢٩(  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

  ٣٣٢٬٢٣٥   ٤٨٦٬٤٩١  صافي المبالغ المستحقة من حملة الوثائق والوسطاء

  ٤٨٨٬٩٦٢   ٤٨٦٬٨٩٢  التأمينمبالغ مستحقة من شركات التأمين/ إعادة 
  )٢٣٣٬٦٩٦(   )٢٢٤٬٧٤٧(  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

  ٢٥٥٬٢٦٦   ٢٦٢٬١٤٥  صافي المبالغ المستحقة من شركات التأمين/ إعادة التأمين
  ٥٨٧٬٥٠١   ٧٤٨٬٦٣٦  مجموع الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين

 
    



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ١٨  

 

  (تابع)ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين   ٨
 

  ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين حسب الموقع  ١-٨
 

   داخل اإلمارات العربية المتحدة
   ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (غير مدققة)

 
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
  ألف درهم  ألف درهم 
   

  ٤٢٦٬٦٢٤  ٥٦٧٬٧٥٧  مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء
  )١٧٠٬٦٥٥(  )١٦٤٬٦٨٩(  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

  ٢٥٥٬٩٦٩  ٤٠٣٬٠٦٨  صافي المبالغ المستحقة من حملة الوثائق والوسطاء

  ٤٢٥٬٨٩٢  ٤٣٠٬٧١٣  مبالغ مستحقة من شركات التأمين/ إعادة التأمين
  )٢٠٨٬٣١٦(  )٢٠٤٬٥٥١(  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

  ٢١٧٬٥٧٦  ٢٢٦٬١٦٢  المبالغ المستحقة من شركات التأمين/ إعادة التأمينصافي 
  ٤٧٣٬٥٤٥  ٦٢٩٬٢٣٠  مجموع ذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين داخل اإلمارات العربية المتحدة

 

    خارج اإلمارات العربية المتحدة
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   درهمألف  
    

  ١١٢٬٩٨٦   ١١٨٬٧٦٣  مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء
  )٣٦٬٧٢٠(   )٣٥٬٣٤٠(  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

  ٧٦٬٢٦٦   ٨٣٬٤٢٣  صافي المبالغ المستحقة من حملة الوثائق والوسطاء

  ٦٣٬٠٧٠   ٥٦٬١٧٩  مبالغ مستحقة من شركات التأمين/ إعادة التأمين
  )٢٥٬٣٨٠(   )٢٠٬١٩٦(  ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة

  ٣٧٬٦٩٠   ٣٥٬٩٨٣  صافي المبالغ المستحقة من شركات التأمين/ إعادة التأمين
  ١١٣٬٩٥٦  ١١٩٬٤٠٦  مجموع الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين خارج اإلمارات العربية المتحدة

 

  الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة  ٢-٨
   
  ٢٠٢٠مارس  ٣١ 

   (غير مدققة)
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
  ألف درهم   ألف درهم 
    

يناير بموجب المعيار الدولي  ١مخصص االنخفاض في القيمة االفتتاحي كما في 
   ٤٤١٬٠٧١  ٩للتقارير المالية رقم 

٤٩٦٬٣٢٦  

 ٩المالية رقم مخصص االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير  /(تحرير)
  ١٣٬٨٠٩   )١٬٤٩٠(  السنة /للفترة

  )٦٨٬٢٥٨(   )١٤٬٣٣١(  السنة /مبالغ محذوفة لعدم قابلية تحصيلها خالل الفترة
  )٨٠٦(   )٤٧٤(  فروق صرف العمالت األجنبية

  ٤٤١٬٠٧١   ٤٢٤٬٧٧٦  السنة /الرصيد في نهاية الفترة
 

  مبالغ مدفوعة مقدًما وذمم مدينة أخرى  ٩
   
   ٢٠٢٠مارس  ٣١ 

   (غير مدققة)
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
  ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٦٬٥٨٥   ٥٬٧٠٤  إيرادات مستحقة
  ٣٠٬١٩٣   ٣٩٬٨٨٩  مبالغ مدفوعة مقدماً 

  ٧٬٦٨٨   ٧٬٧٥٧  ديون وبدالت الموظفين
  ٦٩٬٣١٤   ٨١٬١٦٤  ذمم مدينة أخرى

  )١٦٬٧٩٧(  )١٦٬٧٩٧(  )١-٩(إيضاح  ٩الدولي للتقارير المالية رقم ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار 
٩٦٬٩٨٣  ١١٧٬٧١٧  

  



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ١٩  

 
  (تابع)مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى   ٩

 
  الحركة في مخصص االنخفاض في القيمة  ١-٩

   

 
  ٢٠٢٠مارس  ٣١

  (غير مدققة)
 ٢٠١٩ديسمبر  ٣١

  (مدققة)
  ألف درهم  ألف درهم 
   

يناير بموجب المعيار الدولي  ١االنخفاض في القيمة االفتتاحي كما في مخصص 
  ٢٥٬١٧٧  ١٦٬٧٩٧  ٩للتقارير المالية رقم 

  )٨٬٣٨٠(  -  السنة /مبالغ محذوفة لعدم قابلية تحصيلها خالل الفترة

  ١٦٬٧٩٧  ١٦٬٧٩٧  السنة /الرصيد في نهاية الفترة
 

  رأس المال  ١٠
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  (مدققة)  (غير مدققة) 
  ألف درهم  ألف درهم 
   

سهماً مصرحاً به ومصدراً ومدفوعاً بالكامل قيمة كل سهم درهم واحد  ٤٦١٬٨٧٢٬١٢٥
  ٤٦١٬٨٧٢  ٤٦١٬٨٧٢  سهماً قيمة كل سهم درهم واحد) ٤٦١٬٨٧٢٬١٢٥: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١(

 
  احتياطيات أخرى  ١١

 

   احتياطي قانوني 
احتياطي 

   احتياطي عام   استراتيجي
  احتياطي

  المجموع   طوارئ 
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
          

  ١٬٣٥٦٬٦٨٤   ١٣٬٩٤٧   ٨٠٨٬٠٥١   ٣٠٣٬٧٥٠   ٢٣٠٬٩٣٦   (مدقق) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ١٢٥٬٠٠٠   -   ١٢٥٬٠٠٠   -   -  تحويل من األرباح المحتجزة*

  ١٬٤٨١٬٦٨٤   ١٣٬٩٤٧   ٩٣٣٬٠٥١   ٣٠٣٬٧٥٠   ٢٣٠٬٩٣٦  (غير مدقق) ٢٠٢٠مارس  ٣١في الرصيد 
 

مليون درهم من األرباح المحتجزة إلى االحتياطي  ١٢٥على تحويل مبلغ  ٢٠٢٠مارس  ٩* وافق المساهمون في االجتماع العام السنوي المنعقد بتاريخ 
  العام.

 
  ذمم دائنة من التأمين وإعادة التأمين   ١٢

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٣٩٢٬٩٨٠   ٣٥٩٬٠٣٢  داخل اإلمارات العربية المتحدة -ذمم دائنة 
  ١٠٤٬٠٢١   ١١٢٬٦٩٧  خارج اإلمارات العربية المتحدة -ذمم دائنة 

 ٤٩٧٬٠٠١   ٤٧١٬٧٢٩  
 

    



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ٢٠  

 
  (تابع) ذمم دائنة من التأمين وإعادة التأمين  ١٢

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١  داخل اإلمارات العربية المتحدة

  (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٧٧٬٣٣٧   ١١٦٬٥٨٠  مبالغ مستحقة إلى حملة الوثائق والوسطاء
  ٣٬٠٣٧   ٥٬٦٩٧  مبالغ مستحقة إلى شركات التأمين

  ٢٥٧٬٤٥١   ١٩٠٬١٠٩  مبالغ مستحقة إلى شركات إعادة التأمين
  ٢٥٦   ٢٥٦  أقساط محصلة مقدماً 

  ٥٤٬٨٩٩   ٤٦٬٣٩٠  ذمم تأمين دائنة أخرى
 ٣٩٢٬٩٨٠   ٣٥٩٬٠٣٢  

 
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١  خارج اإلمارات العربية المتحدة

  (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٦٥٬٥٧٦   ٧١٬٧٧٠  مبالغ مستحقة إلى حملة الوثائق والوسطاء
  ٤٧٧   ١٬٣٢٥  مبالغ مستحقة إلى شركات التأمين

  ٢٩٬٣٢٦   ٣١٬٢٨٢  مبالغ مستحقة إلى شركات إعادة التأمين
  ٤٬١٥٨   ٣٬٣٦٩  أقساط محصلة مقدماً 

  ٤٬٤٨٤   ٤٬٩٥١  ذمم تأمين دائنة أخرى
 ١٠٤٬٠٢١   ١١٢٬٦٩٧  

 
  ربحية السهم  ١٣

 

 
ية فترة التقرير. يتم احتساب ربحية السهم األساسية من خالل قسمة ربح الفترة العائد إلى مالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة في نها

  السهم عند الممارسة.تعادل الربحية المخفضة للسهم الربحية األساسية للسهم حيث أن الشركة لم تصدر أي أدوات جديدة قد تؤثر على ربحية 
 

  نقد وما في حكمه  ١٤

 
    

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  (غير مدققة)   (غير مدققة) 
    

  ٥٣٬٤٦١   ٥٥٬٢٤٢  ربح الفترة العائد إلى مالك الشركة (بآالف الدراهم)
  ٤٦١٬٨٧٢٬١٢٥   ٤٦١٬٨٧٢٬١٢٥  المتوسط المرجح لعدد األسهم

  ٠٫١٢   ٠٫١٢  الربحية األساسية والمخفّضة للسهم (بالدرهم)

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  (غير مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 
    

  ١٣٩٬٥٨٠   ٦٢٬٨٣٥  أشهر ٣ودائع لدى بنوك تستحق خالل 
  ٦٣٬٣٤٦   ١٨٣٬٧٠٧  حسابات جارية ونقد

  ٢٠٢٬٩٢٦   ٢٤٦٬٥٤٢  نقد وما في حكمه
  )٥٠٤(   )١٬٣٤٧(  ٩ناقصاً: مخصص االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

  ٢٠٢٬٤٢٢   ٢٤٥٬١٩٥  أرصدة بنكية ونقد



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ٢١  

 
  أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  ١٥

 
والشركات التي يسيطرون عليها هم وعائالتهم والتي يمارسون تتألف األطراف ذات العالقة من كبار المساهمين بالمجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة 

  عليها نفوذاً إدارياً فعاالً، إضافة إلى كبار موظفي اإلدارة.
   

  أرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي هي كالتالي:  ١-١٥
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١  
  (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 
 

   أرصدة مع مساهم رئيسي:
 

 
  ٢١٬٤٨٣   ١١٤٬٣٨٩   األرصدة النقدية والبنكية

  ٦٥٬٦٨٣   ٥٨٬٨٣٠  استثمارات مالية
  ١٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠  ودائع نظامية

    
     (إلى) مساهم رئيسي: /مبالغ مستحقة من

  ١٬٧٩٨   ١٬٥٣٠  صافي ذمم التأمين المدينة
  )٥٦٤(   )١٤٠(  التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرىصافي ذمم 

    
(إلى) أعضاء مجلس اإلدارة وشركات يمارسون عليها  /مبالغ مستحقة من

   نفوذًا إدارياً جوهرياً:
 

 
  ١٥٬٩٤٨   ١٠٬٣٦٥  صافي ذمم التأمين المدينة

  )٩٢٠(   )٤٦٧(  صافي ذمم التأمين الدائنة والذمم الدائنة األخرى
 

  معامالت مع األطراف ذات العالقة:  ٢-١٥

 
  

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في   
  ٢٠١٩    ٢٠٢٠  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)  
  ألف درهم   ألف درهم  
     

      معامالت ناشئة من عقود التأمين مع مساهم رئيسي:
  ٥٬٢٩٤   ٥٬٤١٤   إجمالي أقساط التأمين

  ١٦٬٢٦٩   ١٤٬٣٨٢   إجمالي المطالبات المسددة
     

      معامالت أخرى مع مساهم رئيسي:
  ٢٦٠   ٨٥   إيرادات الفوائد

  ٢٬١٤٤   ٢٬١٤٤   إيرادات توزيعات األرباح
  ٣٧٦   -   مصاريف الفوائد
  ٦٣   ٨٥٩   مصاريف أخرى
  ٨٠٠   ٧٩٣   مصاريف إيجار

     
يمارسون  معامالت ناشئة من عقود التأمين مع أعضاء مجلس اإلدارة وشركات

  عليها نفوذًا إدارياً جوهرياً:
    

  ٧٬٥٩٨   ١٬٠٣٥   إجمالي أقساط التأمين
  ٦٬٨٣٥   ٥٬٤٣٢   إجمالي المطالبات المسددة

     
      معامالت أخرى مع أعضاء مجلس اإلدارة وشركات يمارسون عليها نفوذًا إدارياً جوهرياً:

  ١٬٢٢٢   ١٬٣٩٨   مصاريف االستثمار األخرى



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

        ٢٢  

 
  (تابع) أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة  ١٥

 
  أبرمت المجموعة المعامالت أعاله مع األطراف ذات العالقة تقريباً بنفس الشروط السائدة في نفس الوقت للمعامالت المماثلة مع الغير.

 
   تعويضات كبار موظفي اإلدارة  ٣-١٥

 

 
  مطلوبات محتملة  ١٦

 
 ٧٥والمسائل األخرى الناشئة في سياق العمل االعتيادي بقيمة ، كان لدى المجموعة مطلوبات طارئة فيما يتعلق بالضمانات البنكية ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

  مليون درهم). ٨٩: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١مليون درهم (
 

علی ًء بنا، عةولمجماقع وال تتتتعرض المجموعة، تمشياً مع الغالبية العظمى من شركات التأمين، لبعض الدعاوى القضائية في سياق األعمال الطبيعية. 
الموجز الموحد المرحلي أو المركز المالي الموجز الموحد لمالي داء األاعلی وهري جر تأثي، أن يكون لنتائج هذه الدعاوى القضائية لةنية مستقوقانورة مش

  المرحلي للمجموعة.
 

  التزامات  ١٧

 
 

  مارس ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في  
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  (غير مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٥٦٢   ٥٦٢  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  ٧٢٥   ١٬٣٨٦  رواتب ومنافع

  ١٢٧   ٢٨٦  مكافآت نهاية الخدمة
 ١٬٤١٤   ٢٬٢٣٤  

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٧٬٩٦٠   ٧٬٩٦٠  ألسهم محتفظ بها كاستثمارات باالكتتاب غير المطلوبالتزامات فيما يتعلق 

والمعدات والموجودات  التزامات رأسمالية مقابل االستحواذ على الممتلكات
  ٨٬٤٤١   ٧٬١٩٦  غير الملموسة



   شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٣  

 
   موقع الموجودات  ١٨

 
  المواقع الجغرافية للموجودات مبينة أدناه:

 
  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١  (غير مدققة) ٢٠٢٠ مارس ٣١

داخل اإلمارات 
   العربية المتحدة

خارج اإلمارات 
   المجموع   العربية المتحدة

داخل اإلمارات 
   العربية المتحدة

خارج اإلمارات 
  المجموع   العربية المتحدة

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم
           

  ١٠٬٣١٦   ٤١٧   ٩٬٨٩٩   ١٥٬٢٧٠   ١٬٩١٥   ١٣٬٣٥٥  ممتلكات ومعدات
  ٤٧٣٬٥٩١   -   ٤٧٣٬٥٩١   ٤٧٣٬٥٩١   -   ٤٧٣٬٥٩١  استثمارات عقارية

  ١٥٥٬٢٨٠   ١٠٩٬٩٨٥   ٤٥٬٢٩٥   ١٥٤٬٣٥٢   ١٠٩٬٠٤٩   ٤٥٬٣٠٣  ودائع نظامية
  ٤٧٤٬٣٧٦   ١٨٤٬٠٣٧   ٢٩٠٬٣٣٩   ٣٦٢٬٠٧٣   ١٣٥٬٨٢٤   ٢٢٦٬٢٤٩  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ٣٧٧٬٦٣٩   ٣٧٠٬٨٤٥   ٦٬٧٩٤   ٢٦٩٬٣٠١   ٢٦١٬٩٨٢   ٧٬٣١٩  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ١٬٦٢٨٬٢١١   ٥٨٩٬٧٢٨   ١٬٠٣٨٬٤٨٣   ١٬٦٢٤٬٤٢٦   ٦٠٩٬٨٣٠   ١٬٠١٤٬٥٩٦  استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة

  ٤١٢٬٩١٠   ١٩١٬١٠٣   ٢٢١٬٨٠٧   ٤٣٨٬٩٠٣   ١٧٥٬٩١٩   ٢٦٢٬٩٨٤  بنكية وودائع ونقدأرصدة 
٣٬٥٣٢٬٣٢٣   ١٬٤٤٦٬١١٥   ٢٬٠٨٦٬٢٠٨   ٣٬٣٣٧٬٩١٦   ١٬٢٩٤٬٥١٩   ٢٬٠٤٣٬٣٩٧  

 
  معلومات القطاعات  ١٩

 
في ذلك التأمين الصحي، واالستثمارات. يشمل قطاع التأمين العام تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي وتأمين الطاقة وتأمين المركبات ألغراض إدارية، تُنظَّم المجموعة في ثالثة قطاعات أعمال: التأمين العام، والتأمين على الحياة بما 

التأمين الصحي والتأمين الجماعي على الحياة والحوادث الشخصية وكذلك المنتجات اركين) ووالحوادث العامة والتأمين الجوي والتأمين البحري. ويتضمن قطاع التأمين على الحياة التأمين الفردي على الحياة (المشاركين وغير المش
  ة الخاصة.المرتبطة باالستثمار. ويشمل قطاع االستثمار االستثمارات (المالية وغير المالية) والودائع لدى البنوك وإدارة النقد لحسابات المجموع

 
  بموجبه بإعداد معلوماتها القطاعية الرئيسية لمدير العمليات الرئيسي صانع القرار.هذه القطاعات هي األساس الذي تقوم المجموعة 

 
 



   شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٤  

 
  (تابع)معلومات القطاعات   ١٩

 
  أقساط ونتائج القطاع حسب القطاعات التشغيلية  ١-١٩

 
  مارس (غير مدققة) ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في         
  المجموع    التأمين على الحياة والتأمين الصحي   التأمين العام  
  ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
             

  ١٬٠٧٢٬٨٥٦   ١٬٠٦١٬٠٥٩   ٦٤٤٬٣٠٠   ٥٧٦٬٢٣٦   ٤٢٨٬٥٥٦   ٤٨٤٬٨٢٣    إجمالي أقساط التأمين
  ١١٦٬٨٥٨   ١٠٢٬٧٦٣   ٦١٬٤٩٧   ٥٩٬٢٤٠   ٥٥٬٣٦١   ٤٣٬٥٢٣   االكتتابصافي إيرادات 

             
  ٢٥٬٥٨٠   ٣١٬٨٠٦           صافي إيرادات االستثمار

  )٧٠٬٢٨٥(   )٦٩٬٤٠٨(           مصاريف عمومية وإدارية
  )٥٦٢(   )٥٦٢(           مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

للمعيار الدولي (مخصص) االنخفاض في القيمة وفقاً  /تحرير
  )٤٬٩٩٧(   ١٬٤٩٠           ٩للتقارير المالية رقم 

  )١٨٨(   -           تكاليف التمويل
  )١٠٬٩٨٧(   )٩٬٦٩٩(           بالصافي -مصاريف أخرى 

  ٥٥٬٤١٩   ٥٦٬٣٩٠           األرباح قبل الضريبة
  )٢٧٨(   )٣١٤(           مصاريف ضريبة الدخل

  ٥٥٬١٤١   ٥٦٬٠٧٦           ربح الفترة
             

  العائد إلى:
  ٥٣٬٤٦١   ٥٥٬٢٤٢           ُمّالك الشركة

  ١٬٦٨٠   ٨٣٤           حصص غير مسيطرة
  ٥٥٬١٤١   ٥٦٬٠٧٦           ربح الفترة

             



   شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٥  

 
  (تابع) معلومات القطاعات  ١٩

 
  الجغرافينتائج القطاع حسب التوزيع   ٢-١٩

 
  مارس (غير مدققة) ٣١فترة الثالثة أشهر المنتهية في         
  المجموع   تركيا   دول مجلس التعاون الخليجي 
 ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠   ٢٠١٩   ٢٠٢٠  
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
            

  ١٬٠٧٢٬٨٥٦   ١٬٠٦١٬٠٥٩   ٤٦٬٨٢١   ٦٠٬٦٨٧   ١٬٠٢٦٬٠٣٥   ١٬٠٠٠٬٣٧٢   إجمالي أقساط التأمين
  ١١٦٬٨٥٨   ١٠٢٬٧٦٣   ٤٬٥٨٩   ٤٬٥٨٤   ١١٢٬٢٦٩   ٩٨٬١٧٩  صافي إيرادات االكتتاب

            
  ٢٥٬٥٨٠   ٣١٬٨٠٦   ٢٬٧٤٦   ٨٥٦   ٢٢٬٨٣٤   ٣٠٬٩٥٠  صافي إيرادات االستثمار

  )٧٠٬٢٨٥(   )٦٩٬٤٠٨(   )٤٬٦٣٥(   )٤٬٦٢٦(   )٦٥٬٦٥٠(   )٦٤٬٧٨٢(  مصاريف عمومية وإدارية
  )٥٦٢(   )٥٦٢(   -   -   )٥٦٢(   )٥٦٢(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

(مخصص) االنخفاض في القيمة وفقاً للمعيار الدولي  /تحرير
  )٤٬٩٩٧(   ١٬٤٩٠   -   -   )٤٬٩٩٧(   ١٬٤٩٠  ٩للتقارير المالية رقم 

  )١٨٨(   -   -   -   )١٨٨(   -  تكاليف التمويل
  )١٠٬٩٨٧(   )٩٬٦٩٩(   ٤٥٢   ٢٬٢٧٣   )١١٬٤٣٩(   )١١٬٩٧٢(  بالصافي - مصاريف أخرى

  ٥٥٬٤١٩   ٥٦٬٣٩٠   ٣٬١٥٢   ٣٬٠٨٧   ٥٢٬٢٦٧   ٥٣٬٣٠٣  الربح قبل الضريبة
  )٢٧٨(   )٣١٤(   -   )٣١٤(   )٢٧٨(   -  مصاريف ضريبة الدخل

  ٥٥٬١٤١   ٥٦٬٠٧٦   ٣٬١٥٢   ٢٬٧٧٣   ٥١٬٩٨٩   ٥٣٬٣٠٣  ربح الفترة
            

  إلى:العائد 
  ٥٣٬٤٦١   ٥٥٬٢٤٢   ١٬٦٠٨   ١٬٤١٤   ٥١٬٨٥٣   ٥٣٬٨٢٨  ُمّالك الشركة

  ١٬٦٨٠   ٨٣٤   ١٬٥٤٤   ١٬٣٥٩   ١٣٦   )٥٢٥(  حصص غير مسيطرة
  ٥٥٬١٤١   ٥٦٬٠٧٦   ٣٬١٥٢   ٢٬٧٧٣   ٥١٬٩٨٩   ٥٣٬٣٠٣  ربح الفترة



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٦  

 
  (تابع)معلومات القطاعات   ١٩

 
  موجودات ومطلوبات القطاع حسب القطاعات التشغيلية  ٣-١٩

 
  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

   التأمين العام 
التأمين على الحياة 

  المجموع  االستثمارات   والتأمين الصحي
  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
       

  ٧٬١٢٠٬٢٨٠  ٢٬٤٦٨٬٦٣٩  ١٬٦٨٧٬٤٥٠  ٢٬٩٦٤٬١٩١  موجودات القطاع
  ٥٬٢٥٣٬١٦٨  -  ٢٬١٩٧٬١٤١  ٣٬٠٥٦٬٠٢٧  مطلوبات القطاع

 
  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

   التأمين العام
التأمين على الحياة 

  المجموع  االستثمارات  والتأمين الصحي
  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم

     
  ٧٬٠١٧٬٦٢٦  ٢٬٦٢١٬٧١٧  ١٬٦٣٢٬٧٧٦   ٢٬٧٦٣٬١٣٣  موجودات القطاع
  ٥٬١٠١٬٩٣٩  -  ٢٬١٥٨٬١١٦   ٢٬٩٤٣٬٨٢٣  مطلوبات القطاع

 
  المعلومات الجغرافية لموجودات ومطلوبات القطاع  ٤-١٩

 
  (غير مدققة) ٢٠٢٠مارس  ٣١في 

دول مجلس التعاون  
  المجموع   تركيا   الخليجي

  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
      

  ٧٬١٢٠٬٢٨٠   ٣٥٨٬٠٩٠   ٦٬٧٦٢٬١٩٠  موجودات القطاع
  ٥٬٢٥٣٬١٦٨   ٣١٤٬٩٧٤   ٤٬٩٣٨٬١٩٤  مطلوبات القطاع

 
  (مدققة) ٢٠١٩ديسمبر  ٣١في 

 
دول مجلس التعاون 

  المجموع   تركيا   الخليجي
  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم 
      

  ٧٬٠١٧٬٦٢٦   ٣٥٨٬٠٦٥   ٦٬٦٥٩٬٥٦١  موجودات القطاع
  ٥٬١٠١٬٩٣٩   ٣١٤٬٣٣٤   ٤٬٧٨٧٬٦٠٥  مطلوبات القطاع

 
  قياسات القيمة العادلة  ٢٠

 
اس بغض القيمة العادلة هي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القي

يمكن مالحظته مباشرة أو تقديره باستخدام أسلوب تقييم آخر. وعند تقدير القيمة العادلة لألصل أو االلتزام، تأخذ المجموعة النظر عما إذا كان هذا السعر 
لتزام في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام وما إذا كان هؤالء المشاركون في السوق يأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصل أو اال

  القياس.في تاريخ 
 

  القيمة العادلة لألدوات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  ١-٢٠
 

حلية تقارب قيمها ترى اإلدارة أن القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المر
المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي يتم تحديد قيمها العادلة بناء على أسعار السوق المدرجة والمفصح عنها في اإليضاح العادلة، باستثناء االستثمارات المالية 

  من هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية. ٢-٢-٢٠
 

  القيمة العادلة للبنود المالية المدرجة بالقيمة العادلة  ٢-٢٠
 

  واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادلةأساليب التقييم   ١-٢-٢٠
 

ة السنوية الموحدة يتم تحديد القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام أساليب التقييم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة في البيانات المالي
  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١المدققة للسنة المنتهية في 

 



   شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

٢٧  

 
  (تابع)قياسات القيمة العادلة   ٢٠

 
  (تابع)القيمة العادلة للبنود المالية المدرجة بالقيمة العادلة   ٢-٢٠

 
  القيمة العادلة للموجودات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر  ٢-٢-٢٠

 
  العادلة عند نهاية فترة التقرير. ويبين الجدول اآلتي معلومات حول كيفية تحديد القيم العادلة لهذه الموجودات المالية:تقاس بعض الموجودات المالية بالقيمة 

  القيمة العادلة كما في  الموجودات المالية
 

تسلسل مستويات 
قياس القيمة 

  العادلة

 

  أساليب التقييم والمعطيات الهامة
المعطيات الهامة غير 

  بالمالحظةالجديرة 
عالقة المعطيات غير الجديرة بالمالحظة 

     بالقيمة العادلة

  مارس ٣١
  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠

    

  (غير مدققة)
   ألف درهم

   (مدققة)
  ألف درهم

    

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من 
         خالل الربح أو الخسارة

 

 

 
   

 
   

 
   

  ال ينطبق   ال يوجد   أسعار العرض في السوق الثانوية.   المستوى الثاني   ٣٠٬٥٤٩   -   صناديق مدرجة
 

  ٣٣٢٬١٠٠   ٢٦٠٬٧٥٢   استثمارات مرتبطة بوحدات
 
  المستوى الثاني 

  
  أسعار العرض في السوق الثانوية.

  
  ال يوجد

  
  ال ينطبق

            
   المستوى األول   ١٤٬٩٩٠   ٨٬٥٤٩  استثمارات أسهم مدرجة

 
  ال ينطبق   ال يوجد   أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة

موجودات مالية مقاسة بالقيمة العادلة من 
      خالل الدخل الشامل اآلخر

 
 

            

  ال ينطبق   ال يوجد   أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة   المستوى األول   ٤٢١٬٠٧٨  ٣١١٬٢٦٢   استثمارات أسهم مدرجة
           

معامالت البيع القابلة للمقارنة مع تعديالت    المستوى الثالث   ٥٣٬٢٩٨  ٥٠٬٨١١   صندوق أسهم غير مدرجة وأسهم خاصة
مناسبة والتدفقات النقدية المخصومة 

وللموجودات غير الجوهرية للغاية، وصافي 
  الموجودات وفقاً للبيانات المالية

. التعديل للمعامالت ١ 
  المماثلة

 
  . سعر الفائدة٢

. التغيرات في التعديل لمعامالت البيع ١ 
المماثلة سوف تؤثر تأثيراً مباشراً على 

  القيمة العادلة
 

. التغيرات في سعر الفائدة للتدفقات ٢
النقدية المخصومة سوف تؤثر تأثيراً 

  مباشراً على حساب القيمة العادلة

 
ألف درهم)، كما بلغت أدوات الدين غير المدرجة المحتفظ بها  ١٬٦٧٧٬٧٠٠: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ١٬٥٥٦٬٢٤٣ما قيمته  ٢٠٢٠مارس  ٣١المحتفظ بها بالتكلفة المطفأة كما في بلغت القيمة العادلة ألدوات الدين المدرجة 

  ألف درهم). ١٦٬٦٨٦: ٢٠١٩ديسمبر  ٣١ألف درهم ( ١٦٬١١٧ما قيمته  ٢٠٢٠مارس  ٣١بالتكلفة المطفأة كما في 
 

لم يكن هناك أي تحويالت بين المستويات خالل الفترة.



   شركة عُمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها
 

  (تابع) ٢٠٢٠مارس  ٣١إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

٢٨  

  (تابع)قياسات القيمة العادلة   ٢٠
 

  (تابع)القيمة العادلة للبنود المالية المدرجة بالقيمة العادلة   ٢-٢٠
 

  خالل الدخل الشامل اآلخر في المستوى الثالثتسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالقيمة العادلة من   ٣-٢-٢٠
 

  ٢٠١٩ديسمبر  ٣١   ٢٠٢٠مارس  ٣١ 
  (مدققة)   (غير مدققة) 
  ألف درهم   ألف درهم 
    

  ١٨٢٬٩١٢   ٥٣٬٢٩٨  السنة /الرصيد في بداية الفترة
  )١٥٣٬١٧٩(   )٢٬٥٨٨(  استبعادات خالل الفترة/ السنة

  ٢٣٬٥٦٥   ١٠١  الدخل الشامل اآلخر التغيرات في القيمة العادلة المدرجة في
  ٥٣٬٢٩٨   ٥٠٬٨١١  الرصيد في نهاية الفترة/ السنة

 
  موسمية النتائج  ٢١

 
مارس  ٣١( ٢٠٢٠مارس  ٣١ألف درهم لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ١٤٬٠١٥يتضمن صافي إيرادات االستثمار إيرادات توزيعات أرباح بقيمة 

  طبيعة موسمية.ألف درهم) وهي ذات  ٧٬٤٤٥: ٢٠١٩
 

  المعلومات األخرى  ٢٢
 

  من خالل عقد وكالة تم إبرامه مع كفيل محلي ساري المفعول لفترة غير محددة.  ٢٠٠٨يناير  ٦أسست المجموعة عملياتها في قطر بتاريخ
المجموعة قراًرا بأنها لن ، رفض مصرف قطر المركزي طلب الشركة بفتح فرع أجنبي، وبناًء على ذلك اتخذت إدارة ٢٠١٩فبراير  ٢٥في 

د تصدر وثائق جديدة بعد اآلن في دولة قطر. وسوف تستمر المجموعة في تقديم الخدمات للوثائق القائمة وفقًا للشروط المعمول بها في العقو
  األساسية.

 
  من رأس  ٪٤٩لمجموعة لالستحواذ على ، تم توقيع اتفاقية شراء أسهم بين شركة ستار للتأمين وإعادة التأمين المحدودة وا٢٠٢٠يناير  ٢٦في

مال المصدر والمستحق لشركتها التابعة شركة دبي ستار سيجورتا أي. أس التي تخضع لموافقة الجهات التنظيمية. ستنعكس هذه المعاملة 
  وتأثيرها المالي في المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية بمجرد إتمام المعاملة.

 
  ات المالية الموجزة الموحدة المرحليةاعتماد المعلوم  ٢٣

 
  .٢٠٢٠مايو  ١٢اعتمد مجلس اإلدارة هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة المرحلية وصّرح بإصدارها في 
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