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  الموحد )غير مدقق(الموحد )غير مدقق(  الموجزالموجز  الدخلالدخل  بيانبيان
    23022302سبتمبر سبتمبر   0303أشهر المنتهية في أشهر المنتهية في لفترة التسعة لفترة التسعة 

 

  
  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  سبتمبـرسبتمبـر  0303

  لفترة التسعة أشهر المنتهية فيلفترة التسعة أشهر المنتهية في
  سبتمبـر سبتمبـر   0303

  23022302  11221122  23022302  11221122  
  ألف درهـمألف درهـم  ألف درهـمألف درهـم  ألف درهـمألف درهـم  ألف درهـمألف درهـم  
               

 2.245.126  0.845.557  655.254  460.703  إجمالي إيرادات أقساط التأمين 
 (  2.110.041) (  960.376) ( 112.422) (  220.370) ينزل : حصة إعادة التأمين 

 255.156  884.480  114.522  243.657  صافي إيرادات أقساط التأمين المحتفظ بها
 12.026  (    48.302) 21.114  05.275  في أقساط التأمين غير المكتسبةصافي التغير 

 211.242  806.469  154.566  275.902  ت أقساط التأمين صافي إيرادا
     

 (  225.221) (   888.552) (  160.205) (  269.756) إجمالي المطالبات المدفوعة
 661.114  404.062  211.251  029.580  حصة إعادة التأمين

 (  212.222) (   454.093) (  214.222) (  043.070) صافي المطالبات المدفوعة
   صافي التغير في المطالبات غير المسددة

 اضافيةواإلحتياطيات اإل  
 
 00.293 

 
(4.145      ) 

 
 2.702 

 
(61.210    ) 

     
 (  622.521) (   450.458) (   222.412) (  026.880) صافي المطالبات المتكبدة

     
 (    21.226) (     43.944) (      0.212)  (    05.338) الزيادة في الخسارة من أقساط إعادة التأمين

ستحقاقات مدفوعة  (    21.622) (     23.339) (       6.540) (      7.398) بوالص ملغاه وا 
 222.110  040.020  65.126  05.608  إيرادات عموالت إعادة التأمين

 (  245.156) (   044.598) (     22.521) (   43.709) مصاريف العموالت
دارية متعلقة   مصاريف عمومية وا 

 بأعمال التأمين  
 
(57.307   ) 

 
(61.541    ) 

 
(065.707  ) 

 
(262.111  ) 

 (     1.122) (      7.307) (      2.415) (     0.822) أعمال التأمين عموالت
 16.225  24.596  0.042  7.670  إيرادات أخرى متعلقة بأعمال التأمين

 (78.070   ) (64.611    ) (202.638  ) (200.065   ) 
 
 
 
 
 
 

 . وجزة الموحدةالم المالية بياناتمن هذه الال يتجزأ إن اإلياضاحات المرفقة تشكل جزءًا 



  44                    الشركات التابعة لهاالشركات التابعة لهاشركة ُعمان للتأمين  ش. م. ع. و شركة ُعمان للتأمين  ش. م. ع. و 
  

  الموحد )غير مدقق(الموحد )غير مدقق(  الموجزالموجز  بيان الدخلبيان الدخل
  " تتمة "" تتمة "  23022302سبتمبر سبتمبر   0303المنتهية في المنتهية في لفترة التسعة أشهر لفترة التسعة أشهر 

 
 

  
  

  لفترة الثالثة أشهر المنتهية في لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
  سبتمبـرسبتمبـر  0303

  لفترة التسعة أشهر المنتهية فيلفترة التسعة أشهر المنتهية في
  سبتمبـر سبتمبـر   0303

  23022302  11221122  23022302  11221122  
  ألف درهـمألف درهـم  ألف درهـمألف درهـم  ألف درهـمألف درهـم  ألف درهـمألف درهـم  
     

 في أموال التأمين تغيرربح التأمين قبل ال
 على الحياة  

 
 73.676 

 
 14.520 

 
 072.430 

 
 142.122 

 (    22.422) (   43.563) (     6.265) (   06.302) في أموال التأمين على الحياة الزيادة
 151.121  000.840  11.216  54.664  صافي أرباح التأمين

 24.154    46.900  (   62.116) 00.384  اإلستثمارات  )خسائر(إيرادات/صافي 
 (    12.224) (   04.905) (     0.614) (     4.290) مويلتكاليف الت

 (    11.111) -- -- -- ممتلكات ومعداتإنخفاض في قيمة 
 (    21.104) (   05.780) (     1.526) (     5.354) بالصافي –مصاريف أخرى 

     
 251.216  048.306  20.121  56.430  الربح قبل الضريبة
 -- (      0.008) -- (      0.008) الدخلمصاريف اضريبة 

     
 251.216  046.908  20.121  55.285  الربح للفترة

     
     :العائد إلي

 251.216  050.002  20.121  59.499  مساهمي الشركة 
 -- (     4.204) -- (     4.204) غير المسيطرة األقلية

     
  55.285  20.121  046.908  251.216 

 )درهم( الربح األساسي للسهم الواحد
 1.22 3.00 1.16 3.00 (8)إيضاح   

 
 
 
 
 
 
 

 وجزة الموحدة .الم المالية بياناتمن هذه الال يتجزأ إن اإلياضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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  )غير مدقق()غير مدقق(  وحدوحدالمالم  الشامل الموجزالشامل الموجز  بيان الدخلبيان الدخل
    23022302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبـر  03

 أشهر المنتهية فيالتسعة لفترة 
 سبتمبـر 03 

 2302 1122 2302 2300 
       ألف درهـمألف درهـم  ألف درهـمألف درهـم  ألف درهـمألف درهـم  ألف درهـمألف درهـم 

 251.216  046.908  20.121  55.285  الربح للفترة
     

     األخرى: ةبنود الدخل/)الخسارة( الشامل

  من إستثمارات بالقيمة العادلة من  أرباح/)خسائر(صافي 
 خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 
 6.573 

 
 1.241 

 
(78.090  ) 

 
(22.165  ) 

     

 بيع إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود من  أرباح
 امل األخرىالدخل الش  

 
 00.207 

 
-- 

 
 6.788 

 
 520 

     

 -- (       478) -- (        478) األجنبية من تحويل العمالتفروقات أسعار الصرف 
     

 (    21.454) (   72.380) 1.241  07.029  األخرى للفترة ةالدخل/)الخسارة( الشاملبنود 
     

 221.462  74.807  14.211  72.604  إجمالي الدخل الشامل للفترة

     
     العائد إلى: إجمالي الدخل الشامل

     

 221.462  79.365  14.211  76.842  مساهمي الشركة
 -- (    4.228) -- (      4.228) األقلية غير المسيطرة

     

  72.604  14.211  74.807  221.462 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . وجزة الموحدةالم المالية بياناتمن هذه الال يتجزأ ًا إن اإلياضاحات المرفقة تشكل جزء
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  الموحد الموحد   الموجزالموجز  التغيرات في حقوق المساهمينالتغيرات في حقوق المساهمين  بيانبيان
                                        23022302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 اتإحتياطي رأس المال 

تغيرات المتراكمة ال
في القيمة العادلة 

 وراق الماليةلل 

 
إحتياطي تحويل 
 أرباح مستبقاه العمالت األجنبية

 
العائد إلى 

 مساهمي الشركة

 
حقوق األقلية غير 

 المجمـــوع المسيطرة

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
         
 2.661.262  -- 2.661.262  212.224  -- (     611.511) 2.220.462  620.226  )مدقق( 1122يناير  2رصيد كما في ال

 251.216  -- 251.216  251.216  -- -- -- -- الربح للفترة
 (      21.454) -- (    21.454) 520  -- (       22.165) -- -- بنود الخسارة الشاملة األخرى للفترة

 221.462  -- 221.462  251.202  -- (       22.165) -- -- إجمالي الدخل الشامل للفترة
 المحول إلى األرباح المستبقاه من إستبعاد 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
 6.511  -- -- بنود الدخل الشامل األخرى  

 
 

-- 

 
 
(6.511       ) 

 
 
-- 

 
 
-- -- 

         
 2.545.620  -- 2.545.620  655.110  -- (   600.211) 2.220.462  620.226  )غير مدقق( 1122سبتمبر  21ما في الرصيد ك

         
 2.612.011  -- 2.612.011  216.251  -- (   562.145) 2.112.416  620.226  )مدقق( 1122يناير  2الرصيد كما في 

 ستحواذ إلاالناتجة عن حقوق األقلية غير المسيطرة 
 (24)إياضاح  شركة تابعةعلى   

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
(15.565    ) 

 
(15.565     ) 

 264.022  (      6.126) 252.221  252.221  -- -- -- -- الربح للفترة
 (     11.122) (          26) (    11.141) 4.122  (       646) (   12.202) -- -- األخرى للفترة ةالشامل خسارةبنود ال

 16.221  (      6.112) 10.145  251.011  (       646) (   12.202) -- -- الشامل للفترة دخللإجمالي ا
 المحول إلى األرباح المستبقاه من إستبعاد 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
 122.161  -- -- بنود الدخل الشامل األخرى  

 
 
-- 

 
 
(122.161    ) 

 
 
-- 

 
 
-- 

 
 
-- 

 قلية غير األإلى حقوق  عائدةمساهمة إاضافية 
 -- -- -- مسيطرةال  

 
-- 

 
-- 

 
-- 

 
 66.514  66.514 

 -- -- -- (     62.022) -- -- -- 62.022  (5)إياضاح  إصدار أسهم منحة
         

 0.567.708  04.750  0.552.965  230.849  (      464) (   008.906) 0.228.624  460.872  )غير مدقق( 2302سبتمبر  03الرصيد كما في 
 
 . الموجزة الموحدة المالية البياناتمن هذه ال يتجزأ المرفقة تشكل جزءًا  اتياضاحاإل إن
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  )غير مدقق()غير مدقق(  الموحدالموحد  الموجزالموجز  التدفقات النقديةالتدفقات النقدية  بيانبيان
    23022302سبتمبر سبتمبر   0303لتسعة أشهر المنتهية في لتسعة أشهر المنتهية في لفترة الفترة ا

  
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  

 سبتمبـر 03
  2302  1122 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
      التشغيلية العملياتالتدفقات النقدية من 

 251.216   046.908   الربح للفترة
     تعديالت :

 21.122   8.463   إستهالك ممتلكات ومعدات 
 25.111   03.333   ستثمارات في ممتلكات تعديالت القيمة العادلة لإل 
 إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بيع غير محققة من /خسائر(أرباح) 

 األرباح أو الخسائر   
  

(20.655   )  
 
 11.141 

 11.111   --  إنخفاض قيمة ممتلكات ومعدات 
 5.122   0.680   لموظفين مخصص تعويض نهاية الخدمة ل 
 21.511   --  مشكوك في تحصيلها ديونمخصص  
 خالل األرباح مالية بالقيمة العادلة من أرباح من إستثماراتات توزيعات إيراد 
 الشامل األخرى أو الخسائر و بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل  

  
(42.579   ) 

 
 

 
(22.124    ) 

ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خاللإيرادات فوائد من و    دائع وا 
 األرباح أو الخسائر   

  
(06.388   ) 

  
(20.220    ) 

 (          46)  (     0.683)  إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائربيع أرباح محققة من  
 12.224   04.905   تكاليف التمويل
 ية من العمليات قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات التدفقات النقد

 التشغيلية  
  

 007.992 
  

 116.411 
 21.111   (  000.063)  في موجودات عقود إعادة التأمين /النقص)الزيادة(
 (  212.621)  (    00.776)  أخرىو مدينة  تأمينفي ذمم  الزيادة

 64.511   255.556   الزيادة في مطلوبات عقود التأمين
 (    12.410)  668   أخرىتأمين دائنة و في ذمم  الزيادة/)النقص(

 (     1.121)  (    08.032)  النقص في ودائع إعادة التأمين المحتفظ بها 
 122.510   238.778    العمليات من النقد الناتجصافي 

 (     2.544)  (      6.233)  المدفوع من تعويض نهاية خدمة الموظفين
 (   11.042)  (    06.557)  تكاليف التمويل المدفوعة

      224.021   086.320   التشغيلية العمليات الناتج من صافي النقد
      يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمليات 

 (     6.102)  (     7.033)  شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى 
 متحصالت من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود

 الدخل الشامل األخرى  
  

 068.505 
  

 21.424 
 (  221.511)  (  446.758)  شراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

 16.642   088.354   عادلة من خالل األرباح أو الخسائرمتحصالت من بيع إستثمارات مالية بالقيمة ال
 --  70.903   اإلستحواذ على شركة تابعة صافي التدفقات النقدية الناتجة عن

 إيرادات توزيعات أرباح من إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
 ألخرىأو الخسائر وبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل ا  

  
 42.579 

  
 22.124 

ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح و  الودائع من إيرادات فوائد  ا 
 أو الخسائر   

  
 00.430 

  
 22.106 

 (     5.102)  (     0.859)  شراء ممتلكات ومعدات
 (    25.124)  --  دفعات مقدمة لشراء إستثمارات في ممتلكات

      14.015   83.724   أشهر 2جلة تستحق بعد آئع في ودا النقص
       (    60.624)  037.486   العمليات اإلستثمارية (المستخدم فيالناتج من/)صافي النقد 

 وجزة الموحدة.الم المالية بياناتمن هذه الال يتجزأ إن اإلياضاحات المرفقة تشكل جزءًا 



 

  88                    كات التابعة لهاكات التابعة لهاالشر الشر شركة ُعمان للتأمين  ش. م. ع. و شركة ُعمان للتأمين  ش. م. ع. و 
  

  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجز الموحدالموجز الموحد  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية
      " تتمة "" تتمة "  23022302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في  
 سبتمبـر 03

  2302  1122 

 ألف درهـم  ألف درهـم  
     

      يةلالتمويالتدفقات النقدية من العمليات 

 --  44.526   األقلية غير المسيطرة من قبلإاضافية  مساهمة
 (     42.020)  (   075.333)  في القروض البنكية صافي النقص

     
 (     42.020)  (   003.474)  العمليات التمويلية المستخدم فيالنقد صافي 

     
 42.415   060.300   في النقد وما يعادله الزيادة صافي

     
 42.220   47.003  النقد وما يعادله في بداية الفترة

 رف العمالت األجنبية على األرصدةصسعر تأثير التغيرات في 
 المحتفظ بها بالعمالت األجنبية  النقدية  

  
(478          ) 

  
-- 

     
 222.006   439.685   (9الفترة )إيضاح النقد وما يعادله في نهاية 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 .وجزة الموحدةالم المالية بياناتمن هذه الال يتجزأ إن اإلياضاحات المرفقة تشكل جزءًا 
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    الموحدةالموحدة  ةةالموجز الموجز   الماليةالمالية  بياناتبياناتللااحول حول   اتاتإيضاحإيضاح
  23022302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 مات عامةمعلو  -0

صادر عن  بموجب مرسوم أميريكشركة مساهمة عامة  )" الشركة "( ش.م.ع. عمان للتأمينشركة تأسست 
الذي يتعلق و ( وتعديالته) 2026لسنة  2رقم  تم تسجيلها حسب القانون اإلتحاديو  دبيصاحب السمو حاكم 

في دولة  ة ألحكام القانون اإلتحاديإن الشركة خااضع. العربية المتحدة تبالشركات التجارية في دولة اإلمارا
في هيئة التأمين في دولة  تأمينومسجلة في سجل شركات ال 1111لسنة  4رقم اإلمارات العربية المتحدة 
ش. م. ع.( والذي تأسس إن الشركة هي شركة تابعة لبنك المشرق ) .0رقم  سجل تحت اإلمارات العربية المتحدة

العربية  اإلمارات - دبي،  5110لشركة المسجل هو صندوق بريد ئيسي للمكتب الر ا ناعنو  إن .بإمارة دبي
سهم إن أ (.1-2ياضاح لها )إ التابعة والشركات. ع. م. ش  للتأمين ُعمان تتكون المجموعة من شركة .المتحدة
 .، االمارات العربية المتحدة  مدرجة في سوق دبي المالي الشركة

 

. والمتاجرة في األوراق الماليةعقود تأمين قصيرة وطويلة األجل  ي إصدارأنشطة المجموعة المصرح بها فتمثل ت 
تتعلق عقود التأمين التي يتم إصدارها بالممتلكات، السيارات والمخاطر البحرية )مجمعة تعرف بالتأمينات العامة( 

ين الصحي والتأمين الشخصي )مشاركة وغير مشاركة( ، التأمين على الحياة ، الحوادث الشخصية ، التأم
 وصناديق اإلستثمار المرتبطة بها.

 

 أياضًا من خالل فروعها في سلطنة عمان وقطر .نشاطها ة مجموعتمارس ال 
 

 والتي لم يحن موعد تطبيقها بعد  التي لم يكن لها تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير -2

 ولم يحن موعد تطبيقها بعد: المصدرة ةالتالي ، التعديالت والتفسيراتلم تقم المجموعة بتطبيق المعايير

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 ســـنويةيطبـــق للفتـــرات ال
 التي تبدأ من أو بعد

    
  تبني المعيار الدولي  2التعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

متعلق بالمحاسبة على القروض الحكومية إلعداد التقارير المالية للمرة االولى ال
 بسعر فائدة اقل من سعر الفائدة بالسوق

 1122يناير  2

  
  يستخدم  بيانات المالية الموحدة *ال 21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

السيطرة كأساس منفرد للتوحيد، بغض النظر عن الطبيعة المستثمر فيها. 
مواضوع التطبيق ألحكام إنتقالية  21ر المالية رقم يتطلب المعيار الدولي للتقاري

محددة وتوفير معالجات بديلة في ظل ظروف معينة. وفقًا للمعيار المحاسبي 
 12* والمعيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية المنفصلة  11الدولي رقم 

ار * تم تعديلهم إلصد اإلستثمارات في المنشآت الزميلة والمشاريع المشتركة
 .21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 1122يناير  2
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 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

 لســـنويةيطبـــق للفتـــرات ا
   التي تبدأ من أو بعد

  ينشئ نوعين من   *ترتيبات مشتركة 22المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
والمشاريع المشتركة. يتميز هذين المشتركة ركة: العمليات الترتيبات المشت

لتزامات تلك األطراف في الترتيبات  النوعين من الترتيبات المشتركة بحقوق وا 
اإلستثمارات في المنشآت  12المشتركة. وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

ي للتقارير فقد تم تعديله إلصدار المعيار الدول الزميلة والمشاريع المشتركة
 .22المالية رقم 

 1122يناير  2

  
  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت  21المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

* يجمع بين متطلبات اإلفصاح عن مصالح الشركات في الشركات  األخرى
التابعة، ترتيبات مشتركة، شركات زميلة والكيانات المنظمة في معيار إفصاح 

 شامل.

 1122ير ينا 2

  
 و 22، 21رقم  للتقارير المالية ةر الدولييياتعديالت على دليل اإلنتقال للمع ،

 .1121الصادر في يونيو  21
عند تطبيق المعيار 
الدولي للتقارير المالية 

 21، و 22، 21رقم 
   للمرة األولى

  مايو  * الصادر فيقياس القيمة العادلة 22المعيار الدولي للتقارير المالية رقم
ينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق على كال من البنود  1122

 المالية وغير المالية.

 1122يناير  2

  
  عرض بنود الدخل الشامل  – 2تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم

تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى. 
بيان واحد أو بيانين منفصلين. وعلى الرغم من ذلك، تتطلب بنود  األخرى في

الدخل الشامل األخرى التي يتم تجميعها دون أن يتم تصنيفها الحقًا في الربح 
أو الخسارة مع الاضريبة على بنود الدخل الشامل األخرى المطلوب توزيعها على 

 نفس األسس.

 1121يوليو  2

  
  والتي تشمل على التعديالت على  1122 – 1110دورة التحسينات السنوية

، 24، 2حاسبية الدولية ارقام والمعايير الم 2المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 . 26و  21

 1122يناير  2

  
  فراضية منافع الموظفين  – 20تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم "

رات في تحديد منافع اإللتزامات الممر" وبالتالي تتطلب كيان للتعرف على التغي
 والموجودات عند حدوثها.

 1122يناير  2
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 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

ســـنوية يطبـــق للفتـــرات ال
     التي تبدأ من أو بعد

  الصادر عن لجنة تفسير المعايير الدولية للتقارير المالية  11اإلصدار رقم– 
 لتكاليف المتكبدة لتهيئة أسطح المناجم في مرحلة اإلنتاج.ا

 1122يناير  2

  
  األدوات المالية: إفصاحات 1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 المالية. والمطلوبات الموجودات بمقاصة المتعلقةفصاحات تعزيز اإل –
 1122يناير  2

  
  األدوات المالية: العرض  – 21الدولي رقم  المعيار المحاسبيتعديالت على–

 المتعلق بتوجيهات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطلوبات المالية
 1126يناير  2

 
مشتركة، الترتيبات ال، تتعلق بتوحيد البيانات الماليةمجموعة من خمسة معايير تم إصدار ،  1122في مايو *  

، والمعيار  21،  22،  21 للتقارير المالية رقم ةالدولي اييرلمعاتتاضمن ، اإلفصاحاتزميلة و الشركات ال
)المعدل في عام  12( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 1122)المعدل في عام  11الدولي رقم  المحاسبي
. يسمح  1122يناير  2(. يتم تطبيق هذه المعايير الخمسة للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1122

 طبيق المبكر لهذه المعايير الخمسة على أن يتم تطبيقها جميعًا في نفس الوقت.بالت
في الفترة التي  للمجموعة المالية الموحدة البياناتفي والتعديالت  ، التفسيراتأن تطبق هذه المعايير اإلدارةتتوقع  

ن هذا التطبيق قد ال  لتعديالتلهذه المعايير والتفسيرات وا أو عند دخولها حيز التطبيق 1122يناير  2تبدأ من وا 
 على البيانات المالية الموحدة للمجموعة في مرحلة التطبيق األولى .  جوهرييكون له تأثير 

 
    ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --00
 
 أساس اإلعداد 0-0

الماليـة  التقـارير "، 26م رقـ (IAS) معيار المحاسبي الدوليللالموحدة المرفقة وفقًا  البيانات المالية الموجزةتم إعداد 
 اإلمارات العربية المتحدة. متطلبات القوانين المعمول بها في دولةوبما يتوافق مع " المرحلية

 
حيـــث أن غالبيـــة عمليـــات )درهـــم(  العربيـــة المتحـــدة بـــدرهم اإلمـــارات الموحـــدة يـــتم عـــرض البيانـــات الماليـــة المـــوجزة

 إال إذا أشير لغير ذلك. لف درهمأيع القيم إلى أقرب جمويتم تقريب  ة تتم بدرهم اإلمارات.مجموعال
 

بنــاًء علــى مبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء إعــادة تقيــيم بعــض األدوات  الموحــدة تــم إعــداد البيانــات الماليــة المــوجزة
 . واإلستثمارات في ممتلكات المالية

 
 بشكل عام حسب السيولة . تقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي الموجز الموحد الخاص بها
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يانات المالية ال تتاضمن البيانات المالية الموجزة الموحدة المرفقة جميع المعلومات المطلوب إدراجها اضمن الب 
الموحدة  السنوية الرجوع إلى البيانات الماليةالموحدة  الموجزة ويجب عند قراءة هذه البيانات المالية السنوية الموحدة

باإلاضافة إلى أنه ليس من الاضروري لنتائج  .1122ديسمبر  22 كما في وللسنة المنتهية في للمجموعة المدققة
ي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال أن تعط 1121سبتمبر  21لفترة التسعة أشهر المنتهية في  مجموعةالأعمال 

 . 1121ديسمبر  22المتوقعة للسنة المالية التي ستنتهي في  مجموعةال
 

تلـك  متوافقـة مـع الموحـدة لمسـتخدمة فـي هـذه البيانـات الماليـة المـوجزةوالعـرض واألسـاليب اة يسياسات المحاسـبإن ال
 .1122ديسمبر  22 في ةيالمنته السنوية المدققة للسنةالموحدة ة المالي اتالبيانالمستخدمة في 

 
ــــوبر  21بنــــاًء علــــى إخطــــار هيئــــة األوراق الماليــــة والســــلع المــــؤر  فــــي  ، تــــم اإلفصــــاح عــــن السياســــات 1112أكت

 فـي البيانـات الماليـة المـوجزة والموجـودات الماليـة معـداتممتلكـات و ي ممتلكات ، علقة باإلستثمارات فالمتالمحاسبية 
 . الموحدة

 أسس توحيد البيانات المالية 0-2

)" المجموعة "(  الشركات التابعة لهاالشركات التابعة لهاشركة ُعمان للتأمين  ش. م. ع. و شركة ُعمان للتأمين  ش. م. ع. و للإن البيانات المالية الموجزة الموحدة  
التابعة(. تتحقق  اتالتي تسيطر عليها الشركة )الشرك آتوبالمنشالمالية الخاصة بالشركة تتاضمن البيانات 

السيطرة عندما تكون للشركة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة لها وذلك بغرض 
الخسائر الناتجة عن  وأاألرباح و  األرصدة، اإليرادات والمصاريفالمعامالت،  إن جميع. اإلستفادة من نشاطها

والتي تم اإلعتراف بها في الموجودات، تم إستبعادها بالكامل عند توحيد  بين المجموعةالداخلية  المعامالت
 البيانات المالية.

 

إيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو إستبعادها خالل الفترة ، اضمن  إستبعادأو  يتم إدراج
إجمالي يان الدخل الموجز الموحد وذلك من تاريخ اإلستحواذ وحتى تاريخ اإلستبعاد حسب ما يقتاضي األمر . ب

التابعة موزع على مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث  الدخل الشامل للشركة
 عجز في أرصدة األطراف غير المسيطرة.

 

 البيانات المالية للشركة التابعة بما يتوافق مع السياسات المحاسبية المتبعة بالمجموعة.حيثما لزم األمر، يتم تعديل 
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 : 1121 سبتمبر 21التابعة كما في  اتفيما يلي تفاصيل الشرك 
 

 بلد التأسيس التابعة إسم الشركة
 وممارسة النشاط

نسبة المساهمة 
 ملكيةالقانونية في 
 الشركة

 حقنسبة 
 التصويت

 النشـاط الرئيسي
يع خـــــط األســـــتواء مشـــــار 

 * التجارية ذ.م.م.
ـــــــي  اإلمـــــــارات  -دب

 العربية المتحدة
تجـــــــــارة األوراق الماليـــــــــة  211% 00.01%

ســــــــوق المتداولــــــــة فــــــــي ال
 .المالي

     
 دبـــــي جـــــروب ســـــيجورتا

 أي. أس.
إصــــــــدار عقــــــــود تــــــــأمين  %52 %52 تركيا –اسطنبول 

 األجل ةوطويل قصيرة
 .متفق عليها  معينة ة من خالل ترتيباتتحتفظ الشركة بحقوق المساهمين المتبقي* 

 
 (.24)إياضاح  أي. أس. على شركة مجموعة دبي للتأمينفي الفترة الحالية تم اإلستحواذ 

 
 إستثمارات في ممتلكات 0-0

تكلفـة ة دفتريـ. تتاضـمن القيمـة التتاضمن تكـاليف المعـامالتبالتكلفة والتي  ئياً مبد يتم قياس اإلستثمارات في ممتلكات
مل وال تشـ متطلبـات اإلعتـرافجزء من اإلستثمار في ممتلكات الحالي عند حدوث تلك التكلفة إذا تم إستيفاء إحالل 
بالقيمـة  فـي ممتلكـات، تظهر اإلستثمارات ياألولعتراف اليومية لإلستثمار في ممتلكات . الحقًا لإلالصيانة تكاليف 

. إن األربـاح أو الخسـائر الناتجـة عـن التغيـرات الماليـة تـاريخ إعـداد التقـاريرق فـي العادلـة التـي تعكـس أواضـاع السـو 
 . حدثت فيهاللفترة التي  األرباح أو الخسائرتدرج اضمن  في ممتلكاتفي القيمة العادلة لإلستثمارات 

 
اإلســتثمارات فــي ممتلكــات إمــا عنــد إســتبعادها أو عنــد ســحب اإلســتثمار فــي ممتلكــات بصــورة ب إلغــاء اإلعتــرافيــتم 

من إستبعاده . يـتم اإلعتـراف بأيـة خسـائر أو أربـاح ناتجـة عـن  متوقعة عد هناك مزايا إقتصادية مستقبليةدائمة ولم ي
 .تي تم خاللها السحب أو اإلستبعادللفترة ال اضمن األرباح أو الخسائرسحب أو إستبعاد اإلستثمارات في ممتلكات 
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يتم إجـراء التحـويالت مـن أو إلـى اإلسـتثمارات فـي ممتلكـات فقـط عنـد حـدوث تغييـر فـي اإلسـتخدام مثبـت فـي نهايـة 
ستخدام للمالك، عند بداية عقد التأجير التشغيلي لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من إسـتثمارات فترة اإل

ــة بتــاريخ التغيــر فــي فــي ممتلكــات لعقــار يشــغله المالــك فــإن التكلفــة المعتبــرة للمحاســبة الالحقــة تكــون القيمــة الع ادل
عقاريـا تحتسـب المجموعـة هـذا العقـار وفقـًا للسياسـة  . وفي حال أصبح العقار الذي يشغله المالك إستثماراً اإلستخدام

 المدرجة اضمن الممتلكات والمعدات حتى تاريخ التغير في اإلستخدام .
 

تحدد القيمة العادلة حسب سـعر السـوق المفتـوح إسـتنادًا إلـى التقييمـات التـي يجريهـا مسـاحون ومستشـارون مسـتقلون 
 أو األسعار المقدمة من الوسطاء .

 
  كات ومعداتممتل 0-4

يتم إستهالك األصول،  تظهر األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء بالتكلفة ناقصًا أية خسائر عن اإلنخفاض في القيمة .
 ستخدام .ات ، عندما تكون األصول جاهزة لإلعلى نفس أساس أصول الممتلك مبنياً 

 
ئر ناتجة عن اإلنخفاض في وأية خسام بالتكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراك األخرى تظهر الممتلكات والمعدات

 .القيمـة
 

بطريقة  فيما عدا األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء ، األصول الثابتة تكلفةيتم إحتساب اإلستهالك لمقابلة اإلندثار في 
العمر اإلنتاجي المتوقعة لألصل . يتم في نهاية كل سنة مراجعة  األعمار اإلنتاجيةمبنيًا على القسط الثابت 
القيمة المتبقية وطريقة اإلستهالك المتبعة ويتم إظهار أثر أي تغيير في تلك التقديرات إبتداًء من  ،المتوقع لألصل

 الفترة المالية التي تم فيها التغيير في الفترات المالية المستقبلية .
 

غير المتوقع الحصول ده أو عندما يكون من من الممتلكات والمعدات عند إستبعا بأي أصلم إلغاء اإلعتراف تي
أي  ربح أو خسارة ناتجة عن  يتم إدارج. على منافع إقتصادية مستقبلية من اإلستمرار بإستخدام هذا األصل

جزء من الممتلكات والمعدات ، والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل  إستبعادإستبعاد أو 
 .األرباح أو الخسائرفي 
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  الموجودات المالية 0-5
لغاء اإلعتراف بكل الموج ودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب يتم اإلعتراف وا 

 المعني. عقد تتطلب شروطه تسليم األصل المالي بموجب الوقت المحدد من قبل السوق
 

، بناًء على تصنيف  يتم قياس جميع الموجودات المالية المعترف بها إما بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة
 .لمالية الموجودات ا

 
  تصنيف الموجودات المالية 2-5-2

إذا تم تحقيق كل من مخصومًا منها أي خسائر إنخفاض في القيمة بالتكلفة المطفأة  يتم قياس أدوات الملكية
)فيما عدا أدوات الملكية المصنفة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  الشرطين التاليين

 :عند اإلعتراف المبدئي(
 

  يتم اإلحتفاظ بالموجودات في إطار نموذج األعمال الذي يهدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات للحصول على
 التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

 دفعات فقط  تمثلوجودات المالية ينتج عنها تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي الشروط التعاقدية للم
 ألصل الدين والفائدة على المبلغ الرئيسي.

 
 يتم قياس كل الموجودات المالية الحقًا بالقيمة العادلة .

 
  التكلفة المطفأة ومعدل الفائدة الفعلي  2-5-1

وتوزيع إيرادات الفوائد على الفترات  لتكلفة المطفأة ألدوات الملكيةساب اطريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إلحت
)يتاضمن   المرتبطة بها . معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم بناًء على الدفعات النقدية المستلمة مستقبالً 

ة الفعلي، تكلفة المعامالت كل الرسوم والوحدات المدفوعة أو المستلمة من األجزاء التي ال تتجزأ من معدل الفائد
خالل فترة أقصر  ، أوألدوات الملكية ،والمتوقعة خالل العمر المتوقع وأقساط التأمين أو الخصومات األخرى( 

 . لصافي القيمة الدفترية عند القياس األولي عندما يكون ذلك مناسباً 
 

وات الملكية ما عدا أدوات الملكية قصيرة األجل ألد معدل الفائدة الفعلييتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد بناًء على  
 حيث يكون اإلعتراف بها غير مادي .  
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  النقد وما يعادله  2-5-2
يتكون النقد وما يعادله من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك التي تستحق في خالل ثالثة أشهر أو أقل  

 والتي يتم تصنيفها كموجودات مالية بالتكلفة المطفأة .
 
  خرى والودائع اإللزاميةاألتأمين المدينة و ذمم ال  2-5-6
مطروحًا  بالتكلفة المطفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعلي، أمين المدينة واألخرى والودائع اإللزاميةذمم التقياس يتم  

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

 
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  2-5-5

 تصنيفرجوع )لكل أداة على حدة( حق بدون و أن تقوم باختيار  مجموعةعند اإلعتراف المبدئي، يمكن لل
. وال خرىالدخل الشامل األبنود حقوق الملكية كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل اإلستثمارات في أدوات 

اضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة المحتفظ بها للمتاجرة  الملكية اإلستثمارات في أدوات حقوق صنيفيسمح ت
 من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

 
 لمتاجرة إذا :يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض ا 

  بشكل أساسي بهدف بيعها في المستقبل القريب ، أو تم إقتنائها 

  تمثــل جــزء مــن محفظــة أدوات ماليــة معلومــة تــديرها المجموعــة وتشــتمل علــى نمــط فعلــي ألداة ماليــة تحقــق
 أرباح على المدى القصير، أو

  تمثل مشتقة مالية لكنها غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط أو اضمان مالي. 
  

باإلاضافة إلى بالقيمة العادلة  بشكل مبدئيمن خالل بنود الدخل الشامل  الملكيةأدوات اإلستثمارات ب قياسيتم 
من التغيرات في  ناتجةال الخسائرأو  األرباحما في ذلك بالعادلة  ابقيمته. ويتم قياسها الحقًا تكاليف المعامالت

 ألوراق المالية .كمة في القيمة العادلة لالتغيرات المترااألخرى و شامل الدخل ال بنودالقيمة العادلة والمعترف بها في 
 .األرباح أو الخسائريتم إدراج الربح أو الخسارة عند إستبعاد اإلستثمارات في  ال
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  " تتمة "" تتمة " الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى   2-5-5

بالقيمة  إلى إستثمارات مالية ليست بغرض المتاجرة والتي الملكية كافة اإلستثمارات بأدوات تصنيفب تقوم المجموعة
 الدخل الشامل . نودالعادلة من خالل ب

 
عندما تحصل األرباح أو الخسائر  اضمن بأدوات الملكيةاإلستثمارات إيرادات التوزيعات عن يتم اإلعتراف ب

: اإليرادات ، ما لم تكن 22الدولي رقم لمعيار المحاسبة  المجموعة على حق إستالم توزيعات األرباح وفقاً 
 ح ظاهرة بشكل وااضح في جزء من تكلفة اإلستثمارات .اتوزيعات األرب

 
 الخسائر وأالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح   2-5-4
  

إذا كان االستثمار في يتم تصنيف االستثمارات في أدوات الملكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إال 
الدخل بنود أدوات الملكية غير محتفظ به للمتاجرة وتم تصنيفها من قبل المجموعة بالقيمة العادلة من خالل 

 عند اإلعتراف المبدئي )أنظر أعاله(.  خرىالشامل األ
 

األرباح العادلة من خالل إن أدوات الدين التي ال تفي بمتطلبات التكلفة المطفأة )أنظر أعاله( يتم قياسها بالقيمة  
التي تفي  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر . باإلاضافة إلى ذلك، يتم قياس أدوات الدينأو الخسائر

 . األرباح أو الخسائر بمتطلبات التكلفة المطفأة ويتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل 
 

إذا كان هذا  األرباح أو الخسائراة الدين بالقيمة العادلة من خالل يمكن بتاريخ اإلعتراف المبدئي أن يتم تصنيف أد
دات أو المطلوبات أو لو تم قياس الموجو  الذي قد يظهرتطابق الالتصنيف يلغي أو يقلل بشكل جوهري عدم 

 ها على أسس مختلفة.من اإلعتراف باألرباح أو الخسائر
 

إذا تغير هدف  األرباح أو الخسائرإلى القيمة العادلة من خالل يتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكلفة المطفأة 
نموذج األعمال بحيث ال يتم اإليفاء بمتطلبات التكلفة المطفأة. إن إعادة تصنيف أدوات الدين المحددة كموجودات 

 عند اإلعتراف المبدئي غير مسموح به. األرباح أو الخسائرمالية بالقيمة العادلة من خالل 
  

األرباح أو الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  قياس، يتم بيان المركز المالي الموجز الموحد بتاريخ 
 .األرباح أو الخسائر  اضمنويتم اإلعتراف بأية مكاسب أو خسائر ناتجة من إعادة القياس  الخسائر

  
قيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر األرباح من اإلستثمارات بأدوات حقوق الملكية بال توزيعاتيتم اإلعتراف ب

 22األرباح وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  توزيعاتعند تثبيت حق المجموعة في إستالم  بيان الدخلفي 
 اإليرادات. 



  0088                الشركات التابعة لهاالشركات التابعة لهاو و   شركة ُعمان للتأمين  ش. م. ع.شركة ُعمان للتأمين  ش. م. ع.

  

    ةةالمالية الموجزة الموحدالمالية الموجزة الموحد  البياناتالبياناتإيضاحات حول إيضاحات حول 
    " تتمة "" تتمة "  23022302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

  " تتمة "" تتمة "  ص بأهم السياسات المحاسبيةملخ  --00
 

 " تتمة "" تتمة " الموجودات المالية 0-5
 

 مكاسب وخسائر العمالت األجنبية  2-5-1
يلها حسب سـعر الصـرف و ويتم تح األجنبية تلك العملةلالقيمة العادلة للموجودات المالية بعمالت أجنبية،  يتم تحديد
 . تشكل مكونات العمالت األجنبية جزءًا من القيمة العادلة لألرباح أو الخسائر. وعليه، كما بتاريخ التقريرالسائد 

  بالنســـبة للموجـــودات الماليـــة المصـــنفة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح أو الخســـائر، يـــتم اإلعتـــراف
 أو الخسائر، وفي األرباح   بمكونات العمالت األجنبية

  يــتم خــرى الــدخل الشــامل األبنــود أمــا بالنســبة للموجــودات الماليــة المصــنفة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل ،
 .األخرى الدخل الشامل  بنود اإلعتراف بمكونات العمالت األجنبية في

  
، يـتم تحديـد ز المـالي الموحـد بيان المركالتي تم قياسها بالتكلفة المطفأة في للعمالت األجنبية بالنسبة ألدوات الدين 

أرباح وخسائر العمالت األجنبية علـى أسـاس التكلفـة المطفـأة للموجـودات الماليـة ويـتم اإلعتـراف بهـا فـي األربـاح أو 
 الخسائر.

 
   إنخفاض قيمة الموجودات المالية   2-5-2

ة التـي يـتم قياسـها بالتكلفـة المطفـأة. يتم في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد مراجعة القيم الحاليـة للموجـودات الماليـ
لحدث أو أحـداث حصـلت الحقـًا لإلعتـراف  ة، كنتيجات المالية عند وجود دليل مواضوعييتم تخفيض قيمة الموجود

 المبدئي بتلك الموجودات المالية ، يشير إلى تأثر التدفق النقدي المتوقع مستقباًل لتلك الموجودات المالية . 
 

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

 تخلف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية أو 

 و، أمن المحتمل أن المقترض سوف يواجه إفالسًا أو إعادة هيكلة مالية 

 ية بسبب الصعوبات المالية .إختفاء سوق نشطة لهذه الموجودات المال 

 
بالنسبة لبعض فئات الموجودات المالية ، مثـل ذمـم التـأمين المدينـة ، والموجـودات التـي ال يـتم خفـض قيمتهـا بشـكل 
إفرادي حيث يتم فحصها إلنخفاض القيمة بشكل إجمـالي . يتمثـل الـدليل المواضـوعي إلنخفـاض قيمـة محفظـة الـذمم 

موعــة  فــي تحصــيل الــذمم ، الزيــادة فــي عــدد الــدفعات المســتحقة للمحفظــة خــالل الفتــرة المدينــة بــالخبرة الســابقة للمج
 السابقة، إاضافة إلى التغيرات الملحوظة في ظروف اإلقتصاد الوطني والتي لها عالقة بتحصيالت الذمم .
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 " تتمة "" تتمة " الموجودات المالية 0-5
 
   " تتمة "" تتمة " إنخفاض قيمة الموجودات المالية   2-5-2

فـي الفـرق بـين القيمـة الدفتريـة لتلـك الموجـودات الماليـة  تتمثل خسارة إنخفاض القيمة في الموجودات المالية المدرجة
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة منها والتـي تعكـس مقـدار الاضـمان والكفالـة مخصـومًا علـى سـعر 

 الفائدة الفعلي لتلك الموجودات المالية .
 

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

إسترداد ذمم   غير قابلة للتحصيل ، يتم إقفال تلك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها . وفي حال
ينة قد تم إقفالها من قبل فيتم إثباتها كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها . يتم تأمين مد

 .األرباح أو الخسائري تحصيلها اضمن إثبات التغير في القيمة الدفترية لمخصص الذمم المشكوك ف
 

وع حدث مواضوعي بعد أنه في حال تم الحقًا إسترداد خسارة إنخفاض القيمة وكان ذلك اإلسترداد يعود إلى وق
األرباح المعترف بها سابقًا من خالل تاريخ إثبات تلك الخسارة في إنخفاض القيمـة ، يتم عكس خسارة اإلنخفاض 

على أال تتجاوز القيمة المدرجة لإلستثمار بتاريخ عكس اإلنخفاض بقيمة المبلغ الذي ستؤول إليه أو الخسائر 
 راف باإلنخفاض بالقيمة .التكلفة المطفأة فيما لو لم يتم اإلعت

 
  إلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية   2-5-0
للتدفق النقدي من تلك  عاقديةبإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتهي الحقوق الت تقوم المجموعة 

تعلقة بملكية الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فيها جميع المكاسب والمخاطر الم
بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل  المجموعةالموجودات المالية إلى طرف آخر . إذا لم تقم 

ستمرت بالسيطرة على تلك الموجودات المالية التي  جميع المكاسب والمخاطر المتعلقة بملكية الموجودات المالية وا 
تقوم باإلعتراف بفوائدها المتبقية بالموجودات المالية وأي إلتزامات  عةلمجمو خر ، فإن اآتم تحويلها إلى طرف 

 عليها سدادها . بيتوج
 

إستبعاد الموجودات المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة ، إن اإلختالف بين القيمة الدفترية للموجودات  عند
 األرباح أو الخسائر . في يتم اإلعتراف بهالمستلمة والمدينة  ومجموع المبالغ المقابلة

 
فإن األرباح أو  الموجودات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل بيان الدخل الشامل ،ب لغاء اإلعترافإعند 

ال يتم تصنيفها اضمن  لألوراق المالية في القيمة العادلة ات المتراكمةالتغير  المدرجة اضمن المتراكمة الخسائر
 . تصنيفها اضمن األرباح المستبقاه األرباح أو الخسائر بل يعاد
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 حكامواألالتقديرات  0-6

يكون لها تأثير ات ياضفر الموجزة الموحدة يتطلب من اإلدارة بأن تقوم بتقديرات، أحكام و  إن إعداد البيانات المالية 
اإليرادات والمصاريف. إن  ،عند تطبيق السياسات المحاسبية وكذلك تؤثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات 

 النتائج المتوقعة. النتائج الفعلية من الممكن أن تكون مغايرة لتلك

المرفقة قامت اإلدارة بإتباع نفس التقديرات الجوهرية فيما يتعلق  الموجزة الموحدة البيانات الماليةعند إعداد  
وكذلك إتباع نفس التوقعات غير المؤكدة المعمول بها عند إعداد البيانات المالية  سياسات المحاسبيةبتطبيق ال

 . 1122ديسمبر  22ة في الموحدة كما في وللسنة المنتهي

  إدارة المخاطر الماليةإدارة المخاطر المالية  77--00

تتوافق مع األهداف والسياسات المصرح عنها  المخاطر الماليةيما يتعلق بإدارة ف المجموعةإن أهداف وسياسات  
 .1122ديسمـبر  22 للسنة المنتهية فيكما في و اضمن البيانات المالية الموحدة 

 ود إعادة التأمينمطلوبات عقود التأمين وموجودات عق -4
 

  

 سبتمبــــر 03
2302  

 ديسمبــر 22
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 مـدرهألف   ألف درهـم  

     مطلوبات التأمين 

 042.522   0.025.445   مطالبات غير مسددة -

 215.215   003.055   إحتياطي إاضافي  -
 212.611   042.307   أموال التأمين على الحياة  -

 442.202   800.307   أقساط تأمين غير مكتسبة  -

 01.612   048.838   مطلوبات الوحدة المرتبطة  -
   2.077.482   2.065.221 

     مسترد من معيدي التأمين
 (  451.524)  (   748.507)  مطالبات غير مسددة -
 (  226.452)  (   052.354)  أقساط تأمين غير مكتسبة -
  (0.033.570)  (011.166  ) 

     الصافي -مطلوبات التأمين 
 212.015   076.928   مطالبات غير مسددة -
 215.215   003.055   إحتياطي إاضافي -
 212.611   042.307   أموال التأمين على الحياة  -
 260.122   478.980   أقساط تأمين غير مكتسبة  -
 01.612   048.838   مطلوبات الوحدة المرتبطة  -
   0.276.900   011.242 
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  رأس المالرأس المال  --55

 ديسمبر 22
1122  

 سبتمبـــــر 03
2302  

  )غير مدقق(  مدقق()

  ألف درهـم  ألف درهـم

  620.226 

 

 460.872 

   والمدفوع بالكاملالمصدر المصرح به،  رأس المال
 ديسمبر 22) للسهم الواحددرهم  2قيمة ب سهم 642.211.215

 للسهم الواحد(درهم  2قيمة بسهم  620.222.151:  1122 
  

 منحــة أســهم علــى توزيــع 1121مــارس  11لســنوي المنعقــد فــي ا يــةالجمعيــة العمومفــي إجتمــاع  وافــق المســاهمون
  .ما جاء أعالهلألف درهم نتيجة  62.022% . تم زيادة رأس المال بمبلغ 21بنسبة 

 

  إحتياطياتإحتياطيات  --66
 

إحتياطي  
 قانوني

إحتياطي 
 إستراتيجي

 إحتياطـي
 امــع

 إحتياطـي
 المجمـوع وارئــط

 ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم ألف درهم 
        

 2.220.462  1.204  402.211  212.151  225.521  )مدقق( 1122 يناير 2كما في الرصيد 
 -- -- -- -- -- فترةالحركة خالل ال

      

 1122سبتمبر  21كما في  الرصيد
 225.521  ر مدقق(ي)غ  

 
 212.151  402.211  1.204  2.220.462 

      

 2.112.416  2.224  115.121  212.151  204.262  )مدقق( 1121 ايرين 2كما في  الرصيد
 -- -- -- -- -- فترةالحركة خالل ال

      

 2302سبتمبر 03كما في الرصيد 
 096.048  ر مدقق(ي)غ  

 
 030.753  725.203  0.006  0.228.624 

 
 إحتياطي قانوني  22--44

% مـن صـافي الـربح للسـنة 21يـتم تحويـل  ،م األساسي للشـركة التجارية والنظامتطلبات قانون الشركات وفقًا ل
. يحق للشركة أن تقرر التوقف عن هذه التحويالت السنوية عندما يصبح رصـيد هـذا قانوني الحتياطي إلى اإل

إن هـــذا اإلحتيـــاطي غيـــر قابـــل للتوزيـــع فيمـــا عـــدا تلـــك % مـــن رأس المـــال المـــدفوع . 51اإلحتيـــاطي مســـاويًا 
  القانون . مح بهايسالحاالت التي 
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  " تتمة "" تتمة "  إحتياطياتإحتياطيات  --66
 

 إحتياطي إستراتيجي  11--44
موافقـــة المســـاهمين خـــالل إنعقـــاد اإلجتمـــاع بنـــاًء علـــى اتيجي ألي غـــرض يحـــدد يمكـــن إســـتخدام اإلحتيـــاطي اإلســـتر 

  السنوي العادي للجمعية العمومية وذلك بناًء على توصية مجلس اإلدارة .
 

 إحتياطي عام  22--44
للســـنة بعـــد خصـــم مكافـــأة  ربحلـــاصـــافي  مـــن %15بـــالتحويالت الســـنوية بمـــا نســـبته يـــتم تكـــوين اإلحتيـــاطي العـــام 

 دون أي قيود .  إن هذا اإلحتياطي قابل للتوزيعاإلدارة للسنة .  أعاضاء مجلس
 

 إحتياطي طوارئ  66--44
 ،2010 لســنة العمــاني مينألتــاشــركات  لقــانون 25/05رقــم  الملكــي( المعدلــة بالمرســوم ســي( )1) 11وفقــا للمــادة 

 ،1115نــوفمبر  11بتــاريخ  المؤرخــةو  1115/6051أي م أســي  بمرجــع رقــمهيئــة السـوق المــالي  لرســالة وفقـاً و 

لـى ربـاح المسـتبقاه إتم نقلـه مـن األي المركز المالي بيان تاريخبمان كما من المطالبات غير المسددة لفرع عُ   21%
ل مقابــل رصــيد ، يــتم التحويــ وجــود خســائر متراكمــة وربــاح المســتبقاه أى الطــوارئ. فــي حالــة عــدم كفايــة األحتيــاطإ
  .حتياطى غير قابل للتوزيعاإل اإن هذ لحساب الجاري للمركز الرئيسي.ا

 
 
 قروض بنكية -7

  

 سبتمبـــــر 03
2302  

 ديسمـــبر 22
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
      مـدرهألف   ألف درهـم  

 212.511   230.523   قروض طويلة األجل

      21.160   --  سحب على المكشوف
   230.523   222.140 
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  ما يلي: تتاضمن القروض طويلة األجل
% 1.15درهم( خااضـعة لنسـبة فائـدة قـدرها ألف  65.011:  1122ديسمبر  22ألف درهم ) 65.011مبلغ   (أ 

 .خ إستبعاد األستثمارات المرهونةوهي متاحة حتى تاريلشهر واحد اليبور ال فائدةزيادة عن نسبة 
 

% 1.15ألـف درهـم( خااضـعة لنسـبة فائـدة قـدرها  11.561:  1122ديسـمبر  22ألـف درهـم ) 11.561مبلغ  (ب 
  .ريخ إستبعاد األستثمارات المرهونمتاحة حتى تا وهي لثالثة شهور اليبورال فائدة زيادة عن نسبة

% 2.5ألــف درهــم( خااضــعة لنســبة فائــدة قــدرها  151.111: 1122ديســمبر  22ألــف درهــم ) 15.111مبلــغ  (ج 
ألف  15.111وتستحق السداد على شكل دفعات ربع سنوية بمبلغ  لثالثة شهوراليبور ال فائدة زيادة عن نسبة

    درهم.
ألـف درهــم(  55.121:  1122ديسـمبر  22ألـف درهــم ) 55.121جــل أياضـال مبلـغ تتاضـمن القـرض طويـل األ (د 

بالــدوالر األمريكــي وتســتحق  لثالثــة شــهوراليبــور ال فائــدة% زيــادة عــن نســبة 1.11خااضــع لنســبة فائــدة قــدرها 
بـــل الســـداد وفقـــًا لتقـــدير الشـــركة وهـــذا القـــرض متـــاح حتـــى تـــاريخ إســـتبعاد اإلســـتثمارات المرهونـــة والمـــدارة مـــن ق

  .1122إبتدًأ من  المقرض. تتوقع اإلدارة أن تقوم بسداد هذا القرض خالل ثالث سنوات
% وهـو مسـتحق السـداد 2يتم إحتساب فائدة علـى السـحب علـى المكشـوف بسـعر اإلقـراض البنكـي األساسـي   (ه 

 أو قابل للتجديد على أساس سنوي.
 

 الربح األساسي للسهم الواحد  - 8
 منتهية فيلفترة الثالثة أشهر ال 

 سبتمبــر 03
 لفترة التسعة أشهر المنتهية في

 سبتمبــــر 03
 2302 1122 2302 1122 

 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 
     

 مساهمي ل العائدالربح للفترة 
 )ألف درهم(الشركة   

 
 59.499 

  
 20.121 

 
 050.002 

 
 251.216      

      642.211.215  460.872.025  642.211.215  460.872.025  ألسهم                     المعدل المرجح لعدد ا
 1.22 3.00 1.16 3.00 الربح األساسي للسهم الواحد )درهم(

 
على المعدل المرجح لعدد  مساهمي الشركةالعائد ل تم إحتساب الربح األساسي للسهم الواحد بتقسيم الربح للفترة

  مة كما في تاريخ بيان المركز المالي الموجز الموحد. األسهم القائ
 

لتظهر أسهم المنحة المصدرة خالل الفترة  1122 سبتمبر 21تم تعديل المعدل المرجح لعدد األسهم كما في 
 .1121 سبتمبر 21المنتهية في 
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 وما يعادلهالنقد  -9
 

 سبتمبـر 03التسعة أشهر المنتهية في لفترة   
  2302  1122 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  

      مـدرهألف   ألف درهـم  
 261.112   97.228   أشهر 2ودائع لدى البنوك تستحق خالل 

 52.205   002.457    في الصندوق نقدو  لدى البنوك أرصدة
   439.685   114.244 

 (     16.211)  --  ينزل : سحب على المكشوف
   439.685   222.006 
  

 معامالت مع أطراف ذات عالقة -03
إلدارة والمنشآت المسيطر عليها من الرئيسيين، وأعاضاء مجلس ا مجموعةتشمل األطراف ذات العالقة مساهمي ال

 قبلهم ومن قبل عائالتهم أو تلك التي يمارسون عليها تأثيرًا إداريًا كبيرًا وأياضًا موظفي اإلدارة الرئيسيين.

 

كما بتاريخ بيان المركز المالي الموجز الموحد ، كانت المبالغ المطلوبة من/إلى األطراف ذات العالقة من  21-2
 تالية :اضمن الحسابات ال

  

 سبتمبـــر 03
2302  

 ديسمبـــر 22
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
           مـدرهألف   ألف درهـم  

 215.122   500.007   نقد وأرصدة لدى البنوك

 21.111   03.333   ودائع إلزامية

 21.152   52.080   صافي ذمم تأمين مدينة

 1.221   02.279   صافي ذمم تأمين دائنة

 21.160   --  سحب على المكشوف
 151.111   75.333   قروض طويلة األجل

  
تم تسجيل األسهم المدرجة كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بقيمة دفترية  21-1

ألف درهم( بإسم  214.212:  1122ديسمبر  22)  1121سبتمبر  21ألف درهم كما في  21.612
على سبيل األمانة لصالح  تلك األسهم أطراف أخرى يمتلكون، مدراء المجموعة و الشركة مساهمي عضب

 المجموعة .
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    المالية الموجزة الموحدةالمالية الموجزة الموحدة  البياناتالبياناتإيضاحات حول إيضاحات حول 
  ة "ة "" تتم" تتم  23022302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

 " تتمة "" تتمة " معامالت مع أطراف ذات عالقة -03
 

 خالل الفترة ، قامت المجموعة بتعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يلي :  21-2
 

 لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 سبتمبـر 03

 لفترة التسعة أشهر المنتهية في
 سبتمبـر 03

 2302 1122 2302 1122 
 )غير مدقق( دقق()غير م )غير مدقق( )غير مدقق( 

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
     

 225.152  040.769  22.112  20.769  أقساط تأمين

 66.414  62.920  22.211  20.033  مطالبات

 21.041  7.008  5.545  0.736  تكاليف التمويل

 4.111  2.333  -- 2.333  عموالت مدفوعة

 261  -- -- -- همشراء أس -إستثمارات 
 115.111   075.333  15.111    25.333  صافي –قروض بنكية 

 
 تم إحتساب أقساط التأمين لألطراف ذات العالقة طبقًا ألسعار متفق عليها مع اإلدارة .

 
 تعوياضات المدراء الرئيسيين :  21-6 

 أشهر المنتهية في ثالثةلفترة ال 
  سبتمبـــر 03

 المنتهية فيلفترة التسعة أشهر 
 سبتمبـــــــر 03

 2302 1122 2302 1122 
 )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( )غير مدقق( 

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
     

 1.211  2.253  -- -- أتعاب إدارة

 2.164  0.505  521  598  رواتب ومنافع

 212  68  22  20  مخصص تعويض نهاية الخدمة

  620  565  0.850  2.061 

   
 المحتملةالمطلوبات  -00

مطلوبات محتملة متعلقة بكفاالت بنكية وأمور أخرى من  ة، كانت لدى المجموع 1121سبتمبر  21كما في  
 ألف درهم(. 25.125:  1122ديسمبر  22ألف درهم ) 20.041خالل النشاط اإلعتيادي للمجموعة بمبلغ 

 
يادية . إستنادًا هو الحال مع غالبية شركات التأمين لقاضايا قانونية في سياق األعمال اإلعت كماتخاضع المجموعة 
ن هذه القاضايا سوف يكون لها تأثير جوهري على أداء أ ة، ال تعتقد المجموعةلالمستق القانونيةإلى اإلستشارات 

 .الموحدأو مركزها المالي  المالي المجموعة
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 اإللتزامات  -02

  

 سبتمبــر 03
 2302  

 ديسمبــــر 22
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 مـدرهألف   ألف درهـم  

     /شراءأسماليةإلتزامات ر  21-2
 إلتزامات متعلقة باالكتتاب غير المطالب به لبعض األسهم 

 المحتفظ بها كاستثمارات  
  

 08.975 

  
 26.201 

 6.261   038   إلتزامات متعلقة بشراء إسثتمارات في ممتلكات

   09.380   20.121 
 

 إلتزامات عقود اإليجار التشغيلية 21-1
، كان الحد األدنى إللتزامات عقود اإليجار التشغيلية الغير قابلة الموجز الموحد ركز المالي في تاريخ بيان المكما  

 لإللغاء كما يلي :
 

 سبتمبــر 03  
2302  

 ديسمبــــر 22
1122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 مـدرهألف   ألف درهـم  
     

 21.611   9.762   خالل السنة األولى
 1.262   2.290   ى الخامسةالسنة الثانية إل خالل
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  أماكن تواجد الموجوداتأماكن تواجد الموجودات  --0000
 

 ، تم إظهار أماكن تواجد الموجودات كما يلي : 1112أكتوبر  21تعميم المؤر  في بموجب ال لسلعوا األوراقوفقًا لمتطلبات هيئة 
  
  )مدقق()مدقق(  11221122ديسمبـــر ديسمبـــر   2222  )غير مدقق()غير مدقق(  23022302  سبتمبـــرسبتمبـــر  0303  

دولة اإلمارات دولة اإلمارات   فيفي  
  العربية المتحدةالعربية المتحدة

  
  أخرىأخرىفي دول في دول 

  
  اإلجمالياإلجمالي

في دولة اإلمارات في دولة اإلمارات 
  العربية المتحدةالعربية المتحدة

  
  في دول أخرىفي دول أخرى

  
  اإلجمالياإلجمالي

  ألف درهــــمألف درهــــم  ألف درهــــمألف درهــــم  ألف درهــــمألف درهــــم  ألف درهــــمألف درهــــم  ألف درهــــمألف درهــــم  ألف درهــــمألف درهــــم  
              

  426426..222222    111111..22    266266..221221    029.745029.745    0.4900.490    026.252026.252    ممتلكات ومعداتممتلكات ومعدات
  112112..225225    ----  112112..225225    285.778285.778    ----  285.778285.778    إستثمارات في ممتلكاتإستثمارات في ممتلكات

  من خالل من خالل اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة 
  بنود الدخل الشامل األخرىبنود الدخل الشامل األخرى    

  
  556.275556.275  

  
  70.60570.605  

  
  627.893627.893  

  
  025025..411411  

  
  215215..214214  

  
  22..141141..012012  

  اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإلستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل 
  األرباح أو الخسائراألرباح أو الخسائر    

  
  022.895022.895  

  
  555.257555.257  

  
  678.052678.052  

  
  6565..121121  

  
  264264..215215  

  
  201201..221221  

  052052..410410    051051..212212    112112..512512    950.543950.543    200.074200.074    708.066708.066      ونقدونقد  أرصدة لدى البنوكأرصدة لدى البنوك
    0.829.0660.829.066    840.709840.709    2.670.0352.670.035    22..002002..120120    521521..252252    11..521521..211211  
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    المالية الموجزة الموحدةالمالية الموجزة الموحدة  البياناتالبياناتإيضاحات حول إيضاحات حول 
  " تتمة "" تتمة "  23022302مبر مبر سبتسبت  0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 

  معلومات قطاعية -04
ض إدارية تم تنظيم المجموعـة فـي ثـالث قطاعـات مـن األعمـال، قطـاع التأمينـات العامـة وقطـاع التـأمين علـى األغر  

الحيــاة وقطــاع اإلســتثمارات. يشــمل قطــاع التأمينــات العامــة الســيارات، البحــري، الحريــق، الهندســة والحــوادث العامــة. 
أمين علـى الحيـاة فيشـمل تـأمين الحيـاة والتـأمين الصـحي والحـوادث الشخصـية. تتـألف اإلسـتثمارات مـن أما قطـاع التـ

دارة النقــد لحســابات المجموعــة الخاصــة. هــذه القطاعــات هــي األســاس الــذي بموجبــه تقــوم المجموعــة  اإلســتثمارات وا 
األسـعار التقديريـة السـائدة فـي السـوق بإعداد تقاريرهـا القطاعيـة. تـتم المعـامالت بـين قطاعـات األعمـال علـى أسـاس 

 وبنفس الشروط التي تتعامل بها مع الغير. تم إظهار التحليل القطاعي كما وارد أدناه: 
 
 ()غير مدقق سبتمبـــر 03لمنتهية في ة أشهر اتسعاللفترة  
 المجموع على الحياةو  ات صحيةتأمين تأمينات عامة 
 2302 1122 2302 1122 2302 1122 
 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ف درهـمأل 
       

 2.245.126  0.845.557  412.142  929.534  2.202.052  906.350  التأمين أقساط إيرادات يإجمال
 151.121  000.840  55.642  72.663  206.540  59.080  التأمين أرباحصافي 

       
 24.154  46.900      اراتإيرادات اإلستثم صافي

 (    12.224) (  04.905)     تكاليف التمويل
 (    11.111) --    إنخفاض قيمة ممتلكات ومعدات

 (    21.104) (  05.780)     صافي –مصاريف أخرى 
 251.216  048.306      الربح قبل الاضريبة
 -- (    0.008)     الدخل الاضريبي

 251.216  046.908      الربح للفترة
   

  )غير مدقق( 2302 سبتمبر 03 

 تأمينات عامة 

على و  ات صحيةتأمين
 المجمـــوع إستثمارات الحياة

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
     

 4.903.627  2.203.930  899.437  0.833.007  موجودات القطاع
 0.062.939  230.523  0.380.385  2.378.034  مطلوبات القطاع

 0.859  -- 26  0.800  مصاريف رأسمالية
 8.463  -- 454  8.336  إستهالكات
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 " تتمة"" تتمة"معلومات قطاعية  -04
     

  ()مدقق 1122ديسمبـر  22 

 تأمينات عامة 

تأمينات صحية 
 المجمـــوع إستثمارات وعلى الحياة

 ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم ألف درهـم 
     

 6.524.411  1.202.211  461.212  2.552.211  موجودات القطاع
 2.221.111  212.511  115.511  1.112.421  مطلوبات القطاع

 61.211  25.125  2.052  6.410  مصاريف رأسمالية
 21.251  -- 222  21.114  إستهالكات

 
 
 نتائج موسمية -05

أشهر المنتهية  التسعةألف درهم لفترة  61.510إيرادات اإلستثمارات إيرادات توزيعات أرباح بمبلغ صافي تتاضمن  
 ألف درهم( وهي ذات طبيعة موسمية . 22.124:  1122 برسبتم 21) 1121 سبتمبر 21في 
 

 اإلستحواذ على شركة تابعة -06
 

 أي. أس. دبي جـروب سـيجورتاشركة  من% 52 نسبة ، قامت المجموعة باإلستحواذ على1121أغسطس  22في 
 أعمـالأي. أس.  دبـي جـروب سـيجورتاتمـارس شـركة ، تركيـا. لفـي اسـطنبو  مؤسسـة ومسـجلةشركة  عبارة عن وهي

دبــي جــروب المتعلقــة بالتأمينــات العامــة. تــم اإلســتحواذ علــى شــركة و رة وطويلــة األجــل يإصــدار عقــود التــأمين قصــ
 بغرض التوسع الجغرافي.مجموعة من قبل ال أي. أس. سيجورتا

 
مـن  أي. أس.دبـي جـروب سـيجورتا تتاضمن البيانات المالية المرحلية المـوجزة الموحـدة نتـائج اإلسـتحواذ علـى شـركة 

 .1121سبتمبر  21اإلستحواذ حتى الفترة المنتهية في تاريخ 
 

 شراءالمقابل  24-2
 س.أ .أي دبي جروب سيجورتالشركة لسابقين شراء للمساهمين الل مقابلكدرهم  2تم دفع مبلغ رمزي بقيمة 
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  " تتمة "" تتمة " اإلستحواذ على شركة تابعة -06
  كما في تاريخ اإلستحواذ مستحوذ عليها والمطلوبات المفتراضةالموجودات ال 24-1

نت كما في تاريخ اإلستحواذ كاأي. أس.  دبي جروب سيجورتالشركة إن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات 
 لتالي:كا
 

 ألف درهـم 

 )غير مدقق( 
  

  الموجودات
 1.121  ممتلكات ومعدات
 61.121  ذمم تأمين مدينة
 21.411  ذمم مدينة أخرى

 26.041  موجودات عقود إعادة التأمين
 12.021  نقد وأرصدة لدى البنوك

  
  المطلوبات

 (  214.226) تأمينمطلوبات عقود ال
 (    22.202) ذمم تأمين دائنة

 (    22.652) ومستحقات أخرى ذمم دائنة
  

 (    51.222) المستحوذ عليها طلوبات(المالموجودات/)صافي 
 

بقيمتهــا الدفتريـة والتــي تقـارب قيمتهــا العادلـة كمــا اعـاله مــن قبـل اإلدارة  المواضــحة الموجــودات والمطلوبـاتتـم قيـاس 
 تاريخ اإلستحواذ.في 

 
  حقوق األقلية غير المسيطرة 24-2

%( حقـوق ملكيـة األقليـة فـي الشـركة والتـي تخـول حامليهـا بشـكل نسـبي مـن 60تمثل حقـوق األقليـة غيـر المسـيطرة )
بنسـبة حقـوق يـتم قيـاس حقـوق األقليـة بشـكل مبـدئي شركة في حالة تصفية الشـركة ، و صافي موجودات البمشاركة ال

   .  صافي الموجودات للشركة المستحوذ عليها األقلية من
 ألف درهـم 

 )غير مدقق( 
    

 (    51.222) ستحوذ عليهاالم/)المطلوبات( صافي الموجودات 
 (    15.565) %(60ة )قوق األقلية غير المسيطر حلى الحصة الموزعة ع



 
  0000                الشركات التابعة لهاالشركات التابعة لهاشركة ُعمان للتأمين  ش. م. ع. و شركة ُعمان للتأمين  ش. م. ع. و 

  

    المالية الموجزة الموحدةالمالية الموجزة الموحدة  البياناتالبياناتإيضاحات حول إيضاحات حول 
  " تتمة "" تتمة "  23022302سبتمبر سبتمبر   0303لفترة التسعة أشهر المنتهية في لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 
 
 

 " تتمة "" تتمة " اإلستحواذ على شركة تابعة -06
 

 الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ 24-6
 ألف درهـم 

 )غير مدقق( 
    

 52.000  القيمة العادلة لصافي المطلوبات المستحوذ عليها 
 -- شراءالمقابل يطرح: 

 (    25.545) (حصة بشكل نسبيحقوق األقلية غير المسيطرة )
  

 26.588 الشهرة الناتجة عن اإلستحواذ
 

 الناتجة عن اإلستحواذ صافي التدفقات النقدية 24-5
 

 ألف درهـم 

 )غير مدقق( 
    

 -- المقابل المدفوع نقداً 
 70.903  ستحوذ عليهالمأرصدة النقد وما يعادله 

  
 70.903  ناتجة عن اإلستحواذصافي التدفقات النقدية ال

 
 تأثير اإلستحواذ على نتائج المجموعة 24-4

دبــي جــروب ســيجورتا أي. درهــم متعلقــة بالشــركة التابعــة ) مليــون 2.4يتاضــمن الــربح للفتــرة المرحليــة خســارة بمبلــغ 
 (.س.أيه. أ دبي جروب سيجورتا) كة التابعةالشر متعلقة بدرهم  ليونم 4مبلغ للفترة يرادات اإلتتاضمن  (.أس.

 
لكانـــت إيـــرادات  1121ينـــاير  2دبـــي جـــروب ســـيجورتا أي. أس.( تـــم فـــي لـــو أن اإلســـتحواذ علـــى الشـــركة التابعـــة )

ت بلغـدرهـم و  يـارمل 1 مبلـغب  1121سـبتمبر  21المسـتمرة لفتـرة التسـعة اشـهر المنتهيـة فـي  من األعمال المجموعة
 درهم . مليون 211االرباح لنفس الفترة  

 
  الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  بياناتبياناتإعتماد الإعتماد ال  --0077
 أكتوبر 12 بتاريخ من قبل مجلس اإلدارة والموافقة على إصدارها الموحدة وجزةالم المالية بياناتالإعتماد  تم 

1121. 


