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  11                    والشركة التابعة لياوالشركة التابعة ليا  شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع.شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع.
  

  الموحد )غير مدقق(الموحد )غير مدقق(  الموجزالموجز  الدخلالدخل  بيانبيان
    21322132مارس مارس   1313لمفترة المنتيية في لمفترة المنتيية في 

 

  مارسمارس  1313فترة الثالثة أشير المنتيية في فترة الثالثة أشير المنتيية في     
    21322132    31223122  
            ألف درىـمألف درىـم    ألف درىـمألف درىـم    

 987,241   915,317   ادات أقساط التأمين إجمالي إير 
 (      637,479)  (   481,339)  ينزل : حصة إعادة التأمين 

 873,:45   423,988   صافي إيرادات أقساط التأمين المحتفظ بيا
 (        :36,85)  (   333,931)  في أقساط التأمين غير المكتسبةصافي التغير 

 435,124   131,175   أمين صافي إيرادات أقساط الت
     

 (      357,125)  (    122,436)  إجمالي المطالبات المدفوعة
 252,5:5   358,714   حصة إعادة التأمين

 (      215,631)  (    361,682)  صافي المطالبات المدفوعة
  صافي التغير في المطالبات غير المسددة

 واإلحتياطيات األخرى  
  

(7,658        ) 
  

(32,751        ) 
 (      237,271)  (     373,141)  صافي المطالبات المتكبدة

     
 (        42:,24)  (        9,126)  الزيادة في الخسارة من أقساط إعادة التأمين

ستحقاقات مدفوعة  (          7,258)  (        6,129)  بوالص ممغاه وا 
 52,321   69,992   ادة التأمينإيرادات عموالت إع
 (        97:,82)  (     53,925)  مصاريف العموالت

 (          4,469)  (       1,534)  مصاريف أعمال التأمين
دارية متعمقة بأعمال التأمين  (        869,:5)  (     53,364)  مصاريف عمومية وا 

 24,855   9,135   إيرادات أخرى متعمقة بأعمال التأمين
  (42,653     )  (:1,337        ) 

 218,738   96,184   عمى الحياة ربح التأمين قبل الحركة في أموال التأمين
 (        36,444)  (     21,342)  في أموال التأمين عمى الحياة الزيادة

 93,3:5   72,942   صافي أرباح التأمين
 54,155   22,616   صافي إيرادات اإلستثمارات 

 (       22,8:8)  (      5,713)  تكاليف التمويل
 (         6,329)  (    31,347)  بالصافي –مصاريف أخرى 

 219,434   79,711   الربح لمفترة
     

 درىم 1,34  1,37  (7)إيضاح  الربح األساسي لمسيم الواحد
 

 . وجزة الموحدةالم المالية بياناتن ىذه المال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 



  44                    والشركة التابعة لياوالشركة التابعة ليا  شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع.شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع.
  

  )غير مدقق()غير مدقق(  الموحدالموحد  الشامل الموجزالشامل الموجز  بيان الدخلبيان الدخل
    21322132مارس مارس   1313لمفترة المنتيية في لمفترة المنتيية في 

 
 

  مارسمارس  1313فترة الثالثة أشير المنتيية في فترة الثالثة أشير المنتيية في   
   21321322    31223122  
  ـمـمألف درىألف درى    ألف درىـمألف درىـم   

     
 219,434   811,:8   الربح لمفترة

     
     األخرى: ةالشامم بنود الخسارة

 صافي خسائر غير محققة من إستثمارات بالقيمة 
 (        :61,95)  (         951,:3)  العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

 غير محققة من إستثمارات بالقيمة العادلة أرباح 
   ن خالل بنود الدخل الشامل األخرىم  

 2,533   
 6:6 

     
 (        61,365)  (         39,529)  الشاممة األخرى لمفترة بنود الخسارةصافي 

     
 :69,17   62,393   إجمالي الدخل الشامل لمفترة

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 . وجزة الموحدةالم المالية بياناتمن ىذه الال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 



  55                              والشركة التابعة لياوالشركة التابعة ليا  شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع.شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع.
  

  الموحد الموحد   الموجزالموجز  التغيرات في حقوق المساىمينالتغيرات في حقوق المساىمين  بيانبيان
                                      21322132مارس مارس   1313لمفترة المنتيية في لمفترة المنتيية في 

  

 إحتياطي قانوني رأس المال 

إحتياطي 
 إستراتيجي

 
 
 

 إحتياطي عام

 
 
 

 ياطي طوارئإحت

التغيرات المتراكمة 
في القيمة العادلة 

 المجمـــوع أرباح مستبقاه وراق الماليةلل 

 ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم 
         

 2,558,952  419,997  (    581,688) 3,2:7  7:9,281  414,861  296,643  995,:52  )مدقق( 3122يناير  2الرصيد كما في 
 219,434  219,434  -- -- -- -- -- -- الربح لمفترة

 (      61,365) 6:6  (      :61,95) -- -- -- -- -- األخرى لمفترة ةالشاممالخسارة بنود 
 :69,17  29:,219  (      :61,95) -- -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل لمفترة

 من أرباح مستبقاه من إستبعاد إستثمارات المحول 
 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل   
 -- -- -- األخرى  

 
 
-- 

 
 
--  5,5:: 

 
 
(5,5::       ) -- 

 21:,2,616  524,416  (    38:,627) 3,2:7  7:9,281  414,861  296,643  995,:52  )غير مدقق( 3122مارس  42الرصيد كما في 
         

 11:,2,584   485,268  (    659,876) 4,427  836,321  414,861  2:7,459  995,:52  )مدقق( 3123يناير  2الرصيد كما في 
 811,:8  811,:8  -- -- -- -- -- -- الربح لمفترة

 (     39,529) 2,533  (     951,:3) -- -- -- -- -- األخرى لمفترة ةالشاممالخسارة بنود 
 62,393  92,233  (     951,:3) -- -- -- -- -- إجمالي الدخل الشامل لمفترة

 المحول من أرباح مستبقاه من إستبعاد إستثمارات 
 بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل   
 -- -- -- األخرى  

 
 
-- 

 
 
--  72,223 

 
 
(72,223   ) -- 

 -- (   99:,52) -- -- -- -- -- 99:,52  إصدار أسيم منحة
  3,525,382  152,379  (  537,491) 1,136  725,231  111,751  396,148  463,872  )غير مدقق( 2132مارس  13الرصيد كما في 

 
 
 . الموجزة الموحدة المالية البياناتمن ىذه ال يتجزأ المرفقة تشكل جزءًا  اتيضاحاإل إن



  66                    التابعة لياالتابعة لياوالشركة والشركة   شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع.شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع.
  

  )غير مدقق()غير مدقق(  الموحدالموحد  الموجزالموجز  التدفقات النقديةالتدفقات النقدية  بيانبيان
    21322132مارس مارس   1313لمفترة المنتيية في لمفترة المنتيية في 

  
 مـارس  13 فترة الثالثة أشير المنتيية في  
  2132  3122 

 ألف درىـم  ألف درىـم  
     التدفقات النقدية من العمميات التشغيمية 

 219,434   79,711   الربح لمفترة
     تعديالت :

 4,6:8   2,784   إستيالك ممتمكات ومعدات  
 أرباح غير محققة من إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل  

 األرباح أو الخسائر    
  

(24,952     ) 
  

(7,476      ) 
 --  35,111   تعديالت القيمة العادلة إلستثمارات في ممتمكات  
 3,3:6   2,685   نياية الخدمة لمموظفين مخصص تعويض   
 خالل األرباح مالية بالقيمة العادلة من أرباح من إستثماراتتوزيعات   

 الشامل األخرى و بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل أو الخسائر    
  

 
(38,211     ) 

  
  
(3:,::9    ) 

ستثمارات و  ودائع منفوائد إيرادات     خالل ة العادلة منمالية بالقيما 
 األرباح أو الخسائر   

  
(7,318        ) 

  
(7,793      ) 

 أرباح محققة من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل   
 الخسائر وأاألرباح     

  
(1,173       ) 

  
-- 

 22,8:8   5,713   تكاليف التمويل  
     

 78:,93   52,216   في الموجودات والمطموبات التشغيمية التدفقات النقدية من قبل التغيرات
 (    73,517)  (     53,181)  موجودات عقود إعادة التأمينفي الزيادة 

 (  337,4:8)  (   241,721)  الزيادة في ذمم تأمين مدينة وأخرى
 246,239   224,324   الزيادة في مطموبات عقود التأمين

 :397,99   212,148   دائنة وأخرى الزيادة في ذمم تأمين
 (      8,413)  (     31,617)  في ودائع إعادة التأمين المحتفظ بيا  النقص

     
 :319,98   211,268   صافي النقد الناتج من العمميات 

 (         234)  (       2,398)  المدفوع من تعويض نياية خدمة الموظفين
 (     23,326)  (       6,917)  عةتكاليف التمويل المدفو 

     
      2:7,652   394,311   صافي النقد الناتج من العمميات التشغيمية

 
 
 

 وجزة الموحدة.الم المالية بياناتمن ىذه الال يتجزأ إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءًا 



 

  77                    شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع. والشركة التابعة لياشركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع. والشركة التابعة ليا
  

  )غير مدقق()غير مدقق(  الموجز الموحدالموجز الموحد  بيان التدفقات النقديةبيان التدفقات النقدية
      " تتمة "" تتمة "  21322132مارس مارس   1313لمفترة المنتيية في لمفترة المنتيية في 

  
  
 مـارس  13 فترة الثالثة أشير المنتيية في  
  2132  3122 

 ألف درىـم  ألف درىـم  
     

      يةاالستثمار التدفقات النقدية من العمميات 

 (        2,641)  (      4,755)  لعادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى شراء إستثمارات مالية بالقيمة ا

 متحصالت من بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل 
 الشامل األخرى   

  
 11,616 

  
 21,196 

 (      24,685)  (  315,283)  الخسائر وأشراء إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 متحصالت من إستبعاد بيع إستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل
 الخسائر وأاألرباح   

  
 97,731 

  
 3,437 

ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   إيرادات توزيعات أرباح وا 
 الخسائر وبالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى  

  
 1,421 

  
 3:,::9 

ستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو   إيرادات فوائد من ودائع وا 
 الخسائر   

  
 4,855 

  
  2,:95 

 (        2,771)  (        736)  شراء ممتمكات ومعدات

 (      46,826)  --  دفعات مقدمة لشراء إستثمارات في ممتمكات
      243,478   319,261   أشير 4جمة تستحق بعد النقص في ودائع أ

      235,392   368,312   صافي النقد الناتج من العمميات اإلستثمارية
      يةالتمويمالتدفقات النقدية من العمميات 

      (       :4:,29)  (  325,111)  النقص في القروض البنكية
      (       :4:,29)  (  325,111)  ميةالعمميات التموي المستخدم فيالنقد 
      412,994   217,215   في النقد وما يعادلو الزيادة صافي

      :74,49   47,311   النقد وما يعادلو في بداية الفترة
 476,383   284,165   (8الفترة )إيضاح النقد وما يعادلو في نياية 

 
 
 
 
 
 

 .وجزة الموحدةالم المالية بياناتمن ىذه الال يتجزأ زءًا إن اإليضاحات المرفقة تشكل ج



  88                    والشركة التابعة لياوالشركة التابعة ليا  شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع.شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع.
  

    الموحدةالموحدة  ةةالموجز الموجز   الماليةالمالية  بياناتبياناتللااحول حول   اتاتإيضاحإيضاح
  21322132مارس مارس   1313لمفترة المنتيية في لمفترة المنتيية في 

 
 معمومات عامة -3

صادر عن  بموجب مرسوم أميريكشركة مساىمة عامة  )" الشركة "( ش.م.ع. عمان لمتأمينشركة تأسست 
الذي يتعمق و ( وتعديالتو) 2:95لسنة  9رقم  تم تسجيميا حسب القانون اإلتحاديو  دبيصاحب السمو حاكم 

في دولة  إن الشركة خاضعة ألحكام القانون اإلتحادي. العربية المتحدة تبالشركات التجارية في دولة اإلمارا
في ىيئة التأمين في دولة  تأمينومسجمة في سجل شركات ال 3118لسنة  7رقم متحدة اإلمارات العربية ال

إن الشركة ىي شركة تابعة لبنك المشرق )ش. م. ع.( والذي تأسس  .:رقم  سجل تحت اإلمارات العربية المتحدة
العربية  اتاإلمار  - دبي،  :631مشركة المسجل ىو صندوق بريد لمكتب الرئيسي لا ناعنو  إن بإمارة دبي .

 .المتحدة
 

الرئيسي بإصدار عقود تأمين قصيرة وطويمة األجل . تتعمق عقود التأمين التي يتم إصدارىا الشـركة  يتمثل نشاط 
بالممتمكات، السيارات والمخاطر البحرية )مجمعة تعرف بالتأمينات العامة( والتأمين الشخصي )مشاركة وغير 

 وادث الشخصية ، التأمين الصحي وصناديق اإلستثمار المرتبطة بيا.مشاركة( ، التأمين عمى الحياة ، الح
 

 ة أيضًا نشاطيا من خالل فروعيا في سمطنة عمان وقطر .مجموعتمارس ال 
 

 والتي لم يحن موعد تطبيقيا بعد  التي لم يكن ليا تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير -2

 ولم يحن موعد تطبيقيا بعد: ت والتفسيرات المصدرة، التعدياللم تقم المجموعة بتطبيق المعايير

 
 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق لمفتـرات المحاسـبية 
 التي تبدأ من أو بعد

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

حيد، بغض النظر عن الطبيعة المستثمر فييا. السيطرة كأساس منفرد لمتو 
موضوع التطبيق ألحكام إنتقالية  21يتطمب المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم 

محددة وتوفير معالجات بديمة في ظل ظروف معينة. وفقًا لممعيار المحاسبي 
 39* والمعيار المحاسبي الدولي رقم البيانات المالية المنفصمة  38الدولي رقم 

* تم تعديميم إلصدار  اإلستثمارات في المنشآت الزميمة والمشاريع المشتركة
 .21المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم 

 3124يناير  2



  99                    شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع. والشركة التابعة لياشركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع. والشركة التابعة ليا 
  

    الموحدةالموحدة  ةةالمالية الموجز المالية الموجز   البياناتالبياناتإيضاحات حول إيضاحات حول 
  " تتمة "" تتمة "  21322132مارس مارس   1313لمفترة المنتيية في لمفترة المنتيية في 

 
 

 " تتمة "" تتمة "والتي لم يحن موعد تطبيقيا بعد  التي لم يكن ليا تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2
 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق لمفتـرات المحاسـبية 
   التي تبدأ من أو بعد

 ينشئ نوعين من   *ترتيبات مشتركة 22لية رقم المعيار الدولي لمتقارير الما
والمشاريع المشتركة. يتميز ىذين المشتركة الترتيبات المشتركة: العمميات 

لتزامات تمك األطراف في الترتيبات  النوعين من الترتيبات المشتركة بحقوق وا 
اإلستثمارات في المنشآت  39المشتركة. وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي رقم 

فقد تم تعديمو إلصدار المعيار الدولي لمتقارير  يمة والمشاريع المشتركةالزم
 .22المالية رقم 

 3124يناير  2

  
  اإلفصاح عن المصالح في المنشأت  23المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم

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

 شامل.

 3124يناير  2

  
  الصادر في مايو قياس القيمة العادلة 24المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم *

ينشئ إطار واحد لقياس القيمة العادلة وينطبق عمى كال من البنود  3122
 المالية وغير المالية.

 3124يناير  2

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

تحتفظ التعديالت بخيار عرض الربح أو الخسارة وبنود الدخل الشامل األخرى. 
األخرى في بيان واحد أو بيانين منفصمين. وعمى الرغم من ذلك، تتطمب بنود 

حقًا في الربح الدخل الشامل األخرى التي يتم تجميعيا دون أن يتم تصنيفيا ال
أو الخسارة مع الضريبة عمى بنود الدخل الشامل األخرى المطموب توزيعيا عمى 

 نفس األسس.

 3123يوليو  2

  
  التي تقدم ضرائب الدخل  – 23تعديالت عمى المعيار المحاسبي الدولي رقم

لقياس اإلستثمارات  23إستثناء من المبادئ العامة لممعيار المحاسبي الدولي رقم 
ي ممتمكات بإستخدام نموذج القيمة العادلة في المعيار المحاسبي الدولي رقم ف

من خالل تقديم إفتراض أن القيمة الدفترية اإلستثمارات في ممتمكات  51
 لإلستثمارات في ممتمكات قابمة لإلسترداد خالل عممية البيع.

 3123يناير  2

  
  فرضية منافع الموظفين  – :2تعديالت عمى المعيار المحاسبي الدولي رقم "

الممر" وبالتالي تتطمب كيان لمتعرف عمى التغيرات في تحديد منافع اإللتزامات 
 والموجودات عند حدوثيا.

 3124يناير  2



  3131                  شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع. والشركة التابعة لياشركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع. والشركة التابعة ليا

  

    الموحدةالموحدة  ةةالمالية الموجز المالية الموجز   البياناتالبياناتإيضاحات حول إيضاحات حول 
  " تتمة "" تتمة "  21322132مارس مارس   1313في في   لمفترة المنتييةلمفترة المنتيية

 
  
 " تتمة "" تتمة "والتي لم يحن موعد تطبيقيا بعد  التي لم يكن ليا تأثير قيد اإلصدار والتفسيرات المعايير  -2
 
 

 المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية الجديدة والمعّدلة 

يطبق لمفتـرات المحاسـبية 
     التي تبدأ من أو بعد

  در عن لجنة تفسير المعايير الدولية لمتقارير المالية الصا 31اإلصدار رقم– 
 التكاليف المتكبدة لتييئة أسطح المناجم في مرحمة اإلنتاج.

 3124يناير  2

  
  األدوات المالية: إفصاحات 8تعديالت عمى المعيار الدولي لمتقارير المالية رقم 

 المالية. والمطموبات الموجودات بمقاصة المتعمقةفصاحات تعزيز اإل –
 3124يناير  2

  
  األدوات المالية: العرض  – 43المعيار المحاسبي الدولي رقم تعديالت عمى–

 المتعمق بتوجييات تطبيق معادلة الموجودات المالية مقابل المطموبات المالية
 3124يناير  2

 
مشتركة، الترتيبات ال، اليةتتعمق بتوحيد البيانات الممجموعة من خمسة معايير تم إصدار ،  3122في مايو *  

، والمعيار  23،  22،  21 لمتقارير المالية رقم ةالدولي اييرلمعا، تتضمن اإلفصاحاتزميمة و الشركات ال
)المعدل في عام  39( والمعيار المحاسبي الدولي رقم 3122)المعدل في عام  38الدولي رقم  المحاسبي
. يسمح  3124يناير  2ت السنوية التي تبدأ في أو بعد (. يتم تطبيق ىذه المعايير الخمسة لمفترا3122

 بالتطبيق المبكر ليذه المعايير الخمسة عمى أن يتم تطبيقيا جميعًا في نفس الوقت.

في الفترة التي  لممجموعة المالية الموحدة البياناتفي والتعديالت  ، التفسيراتأن تطبق ىذه المعايير اإلدارةتتوقع  
ن ىذا التطبيق قد ال  ليذه المعايير والتفسيرات والتعديالت أو عند دخوليا حيز التطبيق 3124يناير  2تبدأ من وا 

 عمى البيانات المالية الموحدة لممجموعة في مرحمة التطبيق األولى .  جوىرييكون لو تأثير 
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الماليـة  التقـارير "، 45رقـم  (IAS) معيار المحاسبي الدوليملوفقًا  المرفقة الموحدة البيانات المالية الموجزة تم إعداد
 اإلمارات العربية المتحدة. القوانين المعمول بيا في دولةًا لمتطمبات ذلك وفقو " المرحمية

 
حيـــث أن غالبيـــة عمميـــات )درىـــم(  العربيـــة المتحـــدة بـــدرىم اإلمـــارات الموحـــدة يـــتم عـــرض البيانـــات الماليـــة المـــوجزة

 ويتم تقريب جميع القيم إلى أقرب )ألف درىم( إال إذا أشير لغير ذلك. ة تتم بدرىم اإلمارات.مجموعال
 

بنــاًء عمــى مبــدأ التكمفــة التاريخيــة، باســتثناء إعــادة تقيــيم بعــض األدوات  الموحــدة داد البيانــات الماليــة المــوجزةتــم إعــ
 . رات في ممتمكاتاإلستثماو  المالية

 
 الخاص بيا بشكل عام حسب السيولة .الموجز الموحد تقوم المجموعة بعرض بيان المركز المالي 

 
يانات المالية جزة الموحدة المرفقة جميع المعمومات المطموب إدراجيا ضمن البال تتضمن البيانات المالية المو  

 الموحدة المدققة السنوية الرجوع إلى البيانات المالية الموجزة ويجب عند قراءة ىذه البيانات المالية السنوية الموحدة
من الضروري لنتائج أعمال باإلضافة إلى أنو ليس  .3122ديسمبر  42كما في ولمسنة المنتيية في  لممجموعة
المتوقعة  شركةي مؤشرًا دقيقًا لنتائج أعمال الأن تعط 3123مارس  42أشير المنتيية في لثالثة لفترة ا الشركة

 . 3123ديسمبر  42لمسنة المالية التي ستنتيي في 
 

تمـك  متوافقـة مـع موحـدةال والعـرض واألسـاليب المسـتخدمة فـي ىـذه البيانـات الماليـة المـوجزةة يسياسات المحاسـبإن ال
 .3122ديسمبر  42 في ةيالمنتي السنوية المدققة لمسنةالموحدة ة المالي اتالبيانالمستخدمة في 

 
ــــوبر  23بنــــاًء عمــــى إخطــــار ىيئــــة األوراق الماليــــة والســــمع المــــؤرخ فــــي  ، تــــم اإلفصــــاح عــــن السياســــات 3119أكت

 فـي البيانـات الماليـة المـوجزة والموجـودات الماليـة معـداتو ممتمكـات ي ممتمكات ، عمقة باإلستثمارات فالمحاسبية المت
 . الموحدة

 أسس توحيد البيانات المالية 1-2

)" المجموعة "( تتضمن  شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع. والشركة التابعة لياشركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع. والشركة التابعة لياللإن البيانات المالية الموجزة الموحدة  
التابعة(. تتحقق السيطرة عندما  عمييا الشركة )الشركةالتي تسيطر  البيانات المالية الخاصة بالشركة وبالمنشأة

تكون لمشركة القدرة عمى التحكم في السياسات المالية والتشغيمية لمشركة التابعة ليا وذلك بغرض اإلستفادة من 
 الخسائر الناتجة عن المعامالت وأواألرباح  األرصدة، اإليرادات والمصاريفالمعامالت،  إن جميع. نشاطيا
 والتي تم اإلعتراف بيا في الموجودات، تم إستبعادىا بالكامل عند توحيد البيانات المالية. بين المجموعةمية الداخ
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التابعة التي تم االستحواذ عمييا أو إستبعادىا خالل الفترة ، ضمن بيان الدخل  يتم إدراج إيرادات ومصاريف الشركة
الدخل الشامل  إجمالي. األمر  خ اإلستبعاد حسب ما يقتضيالموجز الموحد وذلك من تاريخ اإلستحواذ وحتى تاري

التابعة موزع عمى مالكي الشركة واألطراف غير المسيطرة حتى لو أدى ذلك إلى حدوث عجز في أرصدة  لمشركة
 األطراف غير المسيطرة.

 

 .ةسات المحاسبية المتبعة بالمجموعالتابعة بما يتوافق مع السيا ةحيثما لزم األمر، يتم تعديل البيانات المالية لمشرك
 
 : 3123مارس  42فيما يمي تفاصيل الشركة التابعة كما في  
 

 الرئيسي النشـاط بمد التأسيس نسبة المساىمة بالممكية إسم الشركة
مشــــاريع خــــط األســــتواء التجاريــــة 

 ذ.م.م.
تجــــــــــــارة األوراق الماليــــــــــــة  اإلمارات العربية المتحدة 8%:,::

المتداولــــــة فــــــي اإلمــــــارات 
 العربية المتحدة

 .الشركة بحقوق المساىمين المتبقية من خالل ترتيبات متفق عمييا تحتفظ 

 إستثمارات في ممتمكات 1-1

تكمفـة ة دفتريـ. تتضـمن القيمـة التتضمن تكـاليف المعـامالتبالتكمفة والتي  ئياً مبد يتم قياس اإلستثمارات في ممتمكات
مل وال تشـ متطمبـات اإلعتـرافذا تم إستيفاء إحالل جزء من اإلستثمار في ممتمكات الحالي عند حدوث تمك التكمفة إ

بالقيمـة  فـي ممتمكـات، تظير اإلستثمارات ياألولعتراف اليومية لإلستثمار في ممتمكات . الحقًا لإلالصيانة تكاليف 
. إن األربـاح أو الخسـائر الناتجـة عـن التغيـرات تـاريخ إعـداد التقـارير الماليـةق فـي العادلـة التـي تعكـس أوضـاع السـو 

 . حدثت فيياتدرج ضمن بيان الدخل لمفترة التي  في ممتمكاتقيمة العادلة لإلستثمارات في ال
 

اإلســتثمارات فــي ممتمكــات إمــا عنــد إســتبعادىا أو عنــد ســحب اإلســتثمار فــي ممتمكــات بصــورة ب إلغــاء اإلعتــرافيــتم 
بأيـة خسـائر أو أربـاح ناتجـة عـن  من إستبعاده . يـتم اإلعتـراف متوقعة دائمة ولم يعد ىناك مزايا إقتصادية مستقبمية
 لمفترة التي تم خالليا السحب أو اإلستبعاد . ضمن األرباح أو الخسائرسحب أو إستبعاد اإلستثمارات في ممتمكات 
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اإلسـتثمارات فـي ممتمكـات فقـط عنـد حـدوث تغييـر فـي اإلسـتخدام مثبـت فـي نيايـة  إلـىأو  مـنيتم إجـراء التحـويالت 
لطرف آخر. بخصوص التحويالت التي تتم من إسـتثمارات  فترة اإلستخدام لممالك، عند بداية عقد التأجير التشغيمي

ــة بتــاريخ التغيــر فــي  فــي ممتمكــات لعقــار يشــغمو المالــك فــإن التكمفــة المعتبــرة لممحاســبة الالحقــة تكــون القيمــة العادل
ياسـة اإلستخدام . وفي حال أصبح العقار الذي يشغمو المالك إستثمارًا عقاريا تحتسب المجموعة ىذا العقار وفقـًا لمس

 المدرجة ضمن الممتمكات والمعدات حتى تاريخ التغير في اإلستخدام .
 

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

 
  ممتمكات ومعدات 1-4

يتم إستيالك األصول،  تظير األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء بالتكمفة ناقصًا أية خسائر عن اإلنخفاض في القيمة .
 ستخدام .ات ، عندما تكون األصول جاىزة لإلعمى نفس أساس أصول الممتمك مبنياً 

 
 .عن اإلنخفاض في القيمـة وأية خسائر ناتجة تظير الممتمكات والمعدات بالتكمفة ناقصًا اإلستيالك المتراكم 

 
بطريقة  فيما عدا األعمال الرأسمالية قيد اإلنشاء ، األصول الثابتة تكمفةيتم إحتساب اإلستيالك لمقابمة اإلندثار في 

العمر اإلنتاجي المتوقعة لألصل . يتم في نياية كل سنة مراجعة  األعمار اإلنتاجيةمبنيًا عمى القسط الثابت 
يمة المتبقية وطريقة اإلستيالك المتبعة ويتم إظيار أثر أي تغيير في تمك التقديرات إبتداًء من الق ،المتوقع لألصل

 الفترة المالية التي تم فييا التغيير في الفترات المالية المستقبمية .
 

 من غير المتوقع الحصولأو عندما يكون  هدمن الممتمكات والمعدات عند إستبعا بأي أصلم إلغاء اإلعتراف تي
أي  ربح أو خسارة ناتجة عن  يتم إدارج. عمى منافع إقتصادية مستقبمية من اإلستمرار بإستخدام ىذا األصل

جزء من الممتمكات والمعدات ، والتي تمثل الفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية لألصل  إستبعادإستبعاد أو 
 . الموجز الموحد في بيان الدخل

 
 : كما يميالمتوقعة لألصل  األعمار اإلنتاجيةمى تم إحتساب اإلستيالك ع 

 
   سنوات 

 6-4 أثاث ومعدات
 6 سيارات 
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  الموجودات المالية 1-5

لغاء اإلعتراف بكل الموجودات المالية بتاريخ المتاجرة عندما يكون شراء أو بيع أصل مالي بموجب  يتم اإلعتراف وا 
 المعني. عقد تتطمب شروطو تسميم األصل المالي بموجب الوقت المحدد من قبل السوق

 
، بناًء عمى تصنيف  ة المعترف بيا إما بالتكمفة المطفأة أو بالقيمة العادلةيتم قياس جميع الموجودات المالي

 .الموجودات المالية 
 
  تصنيف الموجودات المالية 4-6-2

إذا تم تحقيق كل من مخصومًا منيا أي خسائر إنخفاض في القيمة بالتكمفة المطفأة  يتم قياس أدوات الممكية
الخسائر  وأة كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح مصنفلممكية ال)فيما عدا أدوات ا الشرطين التاليين

 :عند اإلعتراف المبدئي(
 

  يتم اإلحتفاظ بالموجودات في إطار نموذج األعمال الذي ييدف إلى اإلحتفاظ بالموجودات لمحصول عمى
 التدفقات النقدية التعاقدية؛ و

 دفعات فقط  تمثلج عنيا تدفقات نقدية في تواريخ محددة والتي الشروط التعاقدية لمموجودات المالية ينت
 ألصل الدين والفائدة عمى المبمغ الرئيسي.

 
 يتم قياس كل الموجودات المالية الحقًا بالقيمة العادلة .

 
  التكمفة المطفأة ومعدل الفائدة الفعمي  4-6-3

وتوزيع إيرادات الفوائد عمى الفترات  ة ألدوات الممكيةلتكمفة المطفأطريقة معدل الفائدة الفعمي ىي طريقة إلحتساب ا
)يتضمن   المرتبطة بيا . معدل الفائدة الفعمي ىو المعدل الذي يخصم بناًء عمى الدفعات النقدية المستممة مستقبالً 
معامالت كل الرسوم والوحدات المدفوعة أو المستممة من األجزاء التي ال تتجزأ من معدل الفائدة الفعمي، تكمفة ال

خالل فترة أقصر  ، أوألدوات الممكية ،والمتوقعة خالل العمر المتوقع وأقساط التأمين أو الخصومات األخرى( 
 . لصافي القيمة الدفترية عند القياس األولي عندما يكون ذلك مناسباً 

 
أدوات الممكية قصيرة األجل  ألدوات الممكية ما عدا معدل الفائدة الفعمييتم اإلعتراف بإيرادات الفوائد بناًء عمى  

 حيث يكون اإلعتراف بيا غير مادي .  
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  النقد وما يعادلو 4-6-3-2
يتكون النقد وما يعادلو من النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك التي تستحق في خالل ثالثة أشير أو أقل  

 والتي يتم تصنيفيا كموجودات مالية بالتكمفة المطفأة .
 
  اإللزاميةخرى والودائع األذمم التأمين المدينة و   4-6-3-3
مطروحًا  بالتكمفة المطفأة باستخدام معّدل الفائدة الفعمي، أمين المدينة واألخرى والودائع اإللزاميةذمم التقياس يتم  

يتم تسجيل إيرادات الفوائد باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعمي، باستثناء الذمم في القيمة.  منيا أي انخفاض
 ن االعتراف بالفوائد عمييا غير مادي. المدينة قصيرة األجل والتي يكو 

 
  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى   4-6-4

 تصنيفرجوع )لكل أداة عمى حدة( حق بدون و أن تقوم باختيار  مجموعةعند اإلعتراف المبدئي، يمكن لم
. وال خرىالدخل الشامل األبنود لقيمة العادلة من خالل اإلستثمارات في أدوات حقوق الممكية كموجودات مالية با

ضمن الموجودات المالية بالقيمة العادلة المحتفظ بيا لممتاجرة  الممكية اإلستثمارات في أدوات حقوق صنيفيسمح ت
 من خالل بنود الدخل الشامل األخرى.

 
 يتم تصنيف الموجودات المالية بغرض المتاجرة إذا : 

  أساسي بيدف بيعيا في المستقبل القريب ، أو  بشكلتم إقتنائيا 

  تمثــل جــزء مــن محفظــة أدوات ماليــة معمومــة تــديرىا المجموعــة وتشــتمل عمــى نمــط فعمــي ألداة ماليــة تحقــق
 ، أوأرباح عمى المدى القصير

 . تمثل مشتقة مالية لكنيا غير مصنفة أو فعالة كأداة تحوط أو ضمان مالي 

 
باإلضافة إلى بالقيمة العادلة  بشكل مبدئيمن خالل بنود الدخل الشامل  الممكية أدواتاإلستثمارات ب قياسيتم 

من التغيرات في  ناتجةال الخسائرأو  األرباحما في ذلك بالعادلة  ابقيمتي. ويتم قياسيا الحقًا تكاليف المعامالت
 ألوراق المالية .في القيمة العادلة ل كمةالتغيرات المترااألخرى و الدخل الشامل  بنودالقيمة العادلة والمعترف بيا في 

 .الموجز الموحديتم إدراج الربح أو الخسارة عند إستبعاد اإلستثمارات في بيان الدخل  ال
 

بالقيمة العادلة من  إلى إستثمارات مالية ليست بغرض المتاجرة والتي كافة اإلستثمارات بأدوات الممكية يتم تصنيف
 الدخل الشامل . نودخالل ب
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 " تتمة "" تتمة " عادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرىالموجودات المالية بالقيمة ال   4-6-4
 

عندما تحصل  األرباح أو الخسائربيان في  بأدوات الممكيةاإلستثمارات إيرادات التوزيعات عن يتم اإلعتراف ب
: اإليرادات ، ما لم تكن 29لمعيار المحاسبة الدولي رقم  المجموعة عمى حق إستالم توزيعات األرباح وفقاً 

 ح ظاىرة بشكل واضح في جزء من تكمفة اإلستثمارات .األربتوزيعات ا
 
 الخسائر وأالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح   4-6-5
  

يتم تصنيف االستثمارات في أدوات الممكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إال إذا كان االستثمار في 
الدخل بنود و لممتاجرة وتم تصنيفيا من قبل المجموعة بالقيمة العادلة من خالل أدوات الممكية غير محتفظ ب

 عند اإلعتراف المبدئي )أنظر أعاله(.  خرىالشامل األ
 

األرباح إن أدوات الدين التي ال تفي بمتطمبات التكمفة المطفأة )أنظر أعاله( يتم قياسيا بالقيمة العادلة من خالل  
التي تفي  بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر إلى ذلك، يتم قياس أدوات الدين. باإلضافة أو الخسائر 

 . األرباح أو الخسائر بمتطمبات التكمفة المطفأة ويتم تصنيفيا بالقيمة العادلة من خالل 
 

إذا كان ىذا  لخسائراألرباح أو ايمكن بتاريخ اإلعتراف المبدئي أن يتم تصنيف أداة الدين بالقيمة العادلة من خالل 
دات أو المطموبات أو لو تم قياس الموجو  الذي قد يظيرتطابق الالتصنيف يمغي أو يقمل بشكل جوىري عدم 

 يا عمى أسس مختمفة.من اإلعتراف باألرباح أو الخسائر

  
إذا تغير ىدف  راألرباح أو الخسائيتم إعادة تصنيف أدوات الدين من التكمفة المطفأة إلى القيمة العادلة من خالل 

نموذج األعمال بحيث ال يتم اإليفاء بمتطمبات التكمفة المطفأة. إن إعادة تصنيف أدوات الدين المحددة كموجودات 
 عند اإلعتراف المبدئي غير مسموح بو. األرباح أو الخسائرمالية بالقيمة العادلة من خالل 

  
األرباح أو الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل  قياس، يتم بتاريخ بيان المركز المالي الموجز الموحد 

 .األرباح أو الخسائر ويتم اإلعتراف بأية مكاسب أو خسائر ناتجة من إعادة القياس في  الخسائر
  

األرباح من اإلستثمارات بأدوات حقوق الممكية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  توزيعاتيتم اإلعتراف ب
 29األرباح وفقًا لممعيار المحاسبي الدولي رقم  توزيعاتعند تثبيت حق المجموعة في إستالم  ان الدخلبيفي 

 اإليرادات. 
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 مكاسب وخسائر العمالت األجنبية  4-6-6
يميا حسب سـعر الصـرف ويتم تحو  األجنبية تمك العممةلالقيمة العادلة لمموجودات المالية بعمالت أجنبية،  يتم تحديد
 العمالت األجنبية جزءًا من القيمة العادلة لألرباح أو الخسائر. وعميو، . تشكل مكونات كما بتاريخ التقريرالسائد 

  بالنســـبة لمموجـــودات الماليـــة المصـــنفة بالقيمـــة العادلـــة مـــن خـــالل األربـــاح أو الخســـائر، يـــتم اإلعتـــراف
 في األرباح أو الخسائر، و  بمكونات العمالت األجنبية

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

  
، يـتم تحديـد بيان المركز المـالي الموحـد التي تم قياسيا بالتكمفة المطفأة في لمعمالت األجنبية بالنسبة ألدوات الدين 

مـى أسـاس التكمفـة المطفـأة لمموجـودات الماليـة ويـتم اإلعتـراف بيـا فـي األربـاح أو أرباح وخسائر العمالت األجنبية ع
 الخسائر.

 
   إنخفاض قيمة الموجودات المالية   4-6-7

يتم في تاريخ كل بيان مركز مالي موحد مراجعة القيم الحاليـة لمموجـودات الماليـة التـي يـتم قياسـيا بالتكمفـة المطفـأة. 
لحدث أو أحـداث حصـمت الحقـًا لإلعتـراف  ة، كنتيجت المالية عند وجود دليل موضوعيايتم تخفيض قيمة الموجود

 المبدئي بتمك الموجودات المالية ، يشير إلى تأثر التدفق النقدي المتوقع مستقباًل لتمك الموجودات المالية . 
 

 إن الدليل الموضوعي عمى إنخفاض القيمة من الممكن أن يشتمل عمى ما يمي:
 لية ىامة يواجييا المصدر أو الطرف المقابل أوصعوبات ما 

 تخمف أو تأخر في سداد الفائدة أو الدفعات األساسية أو 

 و، أمن المحتمل أن المقترض سوف يواجو إفالسًا أو إعادة ىيكمة مالية 

 . إختفاء سوق نشطة ليذه الموجودات المالية بسبب الصعوبات المالية 

 
الية ، مثـل ذمـم التـأمين المدينـة ، والموجـودات التـي ال يـتم خفـض قيمتيـا بشـكل بالنسبة لبعض فئات الموجودات الم

إفرادي حيث يتم فحصيا إلنخفاض القيمة بشكل إجمـالي . يتمثـل الـدليل الموضـوعي إلنخفـاض قيمـة محفظـة الـذمم 
فظــة خــالل الفتــرة المدينــة بــالخبرة الســابقة لممجموعــة  فــي تحصــيل الــذمم ، الزيــادة فــي عــدد الــدفعات المســتحقة لممح

 السابقة، إضافة إلى التغيرات الممحوظة في ظروف اإلقتصاد الوطني والتي ليا عالقة بتحصيالت الذمم .
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   " تتمة "" تتمة " إنخفاض قيمة الموجودات المالية   4-6-7

تتمثل خسارة إنخفاض القيمة في الموجودات المالية المدرجة فـي الفـرق بـين القيمـة الدفتريـة لتمـك الموجـودات الماليـة 
فقات النقدية المستقبمية المتوقعة منيا والتـي تعكـس مقـدار الضـمان والكفالـة مخصـومًا عمـى سـعر والقيمة الحالية لمتد

 الفائدة الفعمي لتمك الموجودات المالية .
 

يتم تخفيض القيمة الدفترية لجميع الموجودات المالية بقيمة خسائر إنخفاض القيمة مباشرًة ، بإستثناء ذمم التأمين 
يضيا بأخذ مخصص لمذمم المشكوك في تحصيميا . في حال إعتبار ذمم التأمين المدينة المدينة والتي يتم تخف

إسترداد ذمم   غير قابمة لمتحصيل ، يتم إقفال تمك الذمم مقابل مخصص الذمم المشكوك في تحصيميا . وفي حال
ي تحصيميا . يتم تأمين مدينة قد تم إقفاليا من قبل فيتم إثباتيا كتحصيالت مقابل مخصص الذمم المشكوك ف

 .ي تحصيميا ضمن بيان الدخل الموجز الموحدإثبات التغير في القيمة الدفترية لمخصص الذمم المشكوك ف
 

أنو في حال تم الحقًا إسترداد خسارة إنخفاض القيمة وكان ذلك اإلسترداد يعود إلى وقوع حدث موضوعي بعد 
كس خسارة اإلنخفاض المعترف بيا سابقًا من خالل بيان تاريخ إثبات تمك الخسارة في إنخفاض القيمـة ، يتم ع

الموحد عمى أال تتجاوز القيمة المدرجة لإلستثمار بتاريخ عكس اإلنخفاض بقيمة المبمغ الذي الموجز الدخل 
 ستؤول إليو التكمفة المطفأة فيما لو لم يتم اإلعتراف باإلنخفاض بالقيمة .

 
  ماليةإلغاء اإلعتراف بالموجودات ال   4-6-8
لمتدفق النقدي من تمك  عاقديةبإلغاء اإلعتراف بالموجودات المالية فقط عندما تنتيي الحقوق الت تقوم المجموعة 

الموجودات المالية أو عند تحويل الموجودات المالية وبما فييا جميع المكاسب والمخاطر المتعمقة بممكية 
بتحويل الموجودات المالية بشكل كامل أو لم تقم بتحويل  وعةالمجمالموجودات المالية إلى طرف آخر . إذا لم تقم 

ستمرت بالسيطرة عمى تمك الموجودات المالية التي  جميع المكاسب والمخاطر المتعمقة بممكية الموجودات المالية وا 
تزامات تقوم باإلعتراف بفوائدىا المتبقية بالموجودات المالية وأي إل لمجموعةخر ، فإن اآتم تحويميا إلى طرف 

 عمييا سدادىا . بيتوج
 

إستبعاد الموجودات المالية التي تم قياسيا بالتكمفة المطفأة ، إن اإلختالف بين القيمة الدفترية لمموجودات  عند
 في األرباح أو الخسائر . يتم اإلعتراف بوالمستممة والمدينة  ومجموع المبالغ المقابمة

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

ال يتم تصنيفيا ضمن  لألوراق المالية في القيمة العادلة ات المتراكمةالتغير  المدرجة ضمن المتراكمة الخسائر
 . األرباح أو الخسائر بل يعاد تصنيفيا ضمن األرباح المستبقاه
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 مطموبات عقود التأمين وموجودات عقود إعادة التأمين -4
 

  

 مــارس 13
2132  

 ديسمبــر 42
3122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 مـدرىألف   ألف درىـم  

     مطموبات التأمين 

 72,622:   963,515   مطالبات غير مسددة -

 236,916   337,815   إحتياطي إضافي  -
 212,588   324,639   أموال التأمين عمى الحياة  -

 774,9:2   842,548   أقساط تأمين غير مكتسبة  -

 3,539:   322,759   وبات الوحدة المرتبطة مطم -
   2,369,216   2,:56,223 

     مسترد من معيدي التأمين
 768,697   643,922   مطالبات غير مسددة -
 425,769   183,412   أقساط تأمين غير مكتسبة -
   3,121,124   :83,355 

     الصافي -مطموبات التأمين 
 36:,414   139,581   مطالبات غير مسددة -
 236,916   337,815   إحتياطي إضافي -
 212,588   324,639   أموال التأمين عمى الحياة  -
 344,:45   463,346   أقساط تأمين غير مكتسبة  -
 3,539:   322,759   وبات الوحدة المرتبطة مطم -
   3,345,932   :83,979 
 
  رأس المالرأس المال  --55

 ديسمبر 42
3122  

 مــارس 13
2132  

  )غير مدقق(  )مدقق(

  رىـمألف د  ألف درىـم

  52:,995 

 

 463,872 

   والمدفوع بالكاملالمصدر المصرح بو،  رأس المال
 ديسمبر 42) لمسيم الواحددرىم  2قيمة ب سيم 572,983,236

 لمسيم الواحد(درىم  2قيمة بسيم  994,861,:52:  3122 
  

 منحة عمى توزيعات أسيم،  3123مارس  33السنوي المنعقد في  الجمعية العموميةفي إجتماع  وافق المساىمون
  .لذلكألف درىم نتيجة  99:,52% . تم زيادة رأس المال بمبمغ 21بنسبة 
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 قروض بنكية -6
 

  

 مـــارس 13
2132  

 ديسمـــبر 42
3122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
      مـدرىألف   ألف درىـم  

 489,631   251,521   قروض طويمة األجل

      :21,35   1,144   سحب عمى المكشوف
   256,564   499,87: 
  

ألــف درىــم( خاضــع  11:,56:  3122ديســمبر  42ألــف درىــم ) 11:,56تتضــمن القــروض طويمــة األجــل مبمــغ 
 3123% زيــادة عــن نســبة شــير واحــد اليبــور ويســتحق الســداد بدفعــة واحــدة فــي ســبتمبر 3,86لنســبة فائــدة قــدرىا 

% زيادة عـن 4ألف درىم( خاضع لنسبة فائدة قدرىا  38,651:  3122ديسمبر  42ألف درىم ) 38,651ومبمغ 
 ألــــــف درىــــــم  236,111ومبمــــــغ  3124بتمبر شــــــيور اليبــــــور ويســــــتحق الســــــداد بدفعــــــة واحــــــدة فــــــي ســــــ 4نســــــبة 

شـيور  4% زيـادة عـن نسـبة 4قـدرىا  ألف درىم ألف درىم( خاضع لنسبة فائـدة 361,111:  3122ديسمبر 42)
وتتضـمن أيضـاق قـرض طويـل األجـل ألـف درىـم.   36,111ة بمبمـغ ربـع سـنوييبور ويستحق السداد عمى دفعـات ال

% زيـادة عـن 3ألف درىم( خاضـع لنسـبة فائـدة قـدرىا  66,191:  3122ديسمبر  42ألف درىم ) 66,191مبمغ 
متــاح حتــى تــاريخ إســتبعاد ىــذا القــرض شــيور اليبــور بالــدوالر األمريكــي ويــتم ســداده وفقــًا لتقــدير الشــركة و  4نســبة 

 اإلستثمارات المرىونة والمدارة من قبل المقرض. تتوقع اإلدارة أن تقوم بسداد ىذا القرض خالل ثالث سنوات.
 
% وىــو مســتحق الســداد أو 2األساســي  البنكــي بســعر اإلقــراض  م إحتســاب فائــدة عمــى الســحب عمــى المكشــوفيــت

 قابل لمتجديد عمى أساس سنوي.
 
   الربح األساسي لمسيم الواحد  -7

 مارس  13 لفترة الثالثة أشير المنتيية في 
 2132 3122 

 ()غير مدقق ()غير مدقق 
   

 219,434  79,711  م(الربح لمفترة )ألف درى

 572,983,236  463,872,325  المعدل المرجح لعدد األسيم                     

 1,34 1,37 الربح األساسي لمسيم الواحد )درىم(
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   الربح األساسي لمسيم الواحد -7

تم إحتساب الربح األساسي لمسيم بتقسيم الربح لمفترة عمى المعدل المرجح لعدد األسيم القائمة كمـا فـي تـاريخ بيـان 
  المركز المالي الموجز الموحد. 

 
 لتظيـــر أســـيم المنحـــة المصـــدرة خـــالل الفتـــرة 3123مـــارس  42تـــم تعـــديل المعـــدل المـــرجح لعـــدد األســـيم كمـــا فـــي 

 .3123مارس  42المنتيية في 
 
 وما يعادلوالنقد  -8
 

 مارس  13لفترة الثالثة أشير المنتيية في   
  2132  3122 

 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
      مـدرىألف   ألف درىـم  

 :335,72   15,736   أشير 4ودائع لدى البنوك تستحق خالل 
 :251,64   253,512   لدى البنوك حسابات جارية

 225   363   نقد في الصندوق 
   287,419   476,383 
 --  (       1,144)  : سحب عمى المكشوفخصمي
   284,165   476,383 
 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة -9

إلدارة والمنشآت المسيطر عمييا من تشمل األطراف ذات العالقة مساىمي الشركة الرئيسيين، وأعضاء مجمس ا
 قبميم ومن قبل عائالتيم أو تمك التي يمارسون عمييا تأثيرًا إداريًا كبيرًا وأيضًا موظفي اإلدارة الرئيسيين.

 

، كانت المبالغ المطموبة من/إلى األطراف ذات العالقة من الموجز الموحد كما بتاريخ بيان المركز المالي  2-:
 الية :ضمن الحسابات الت

  

 مــارس 13
2132  

 ديسمبـــر 42
3122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
           مـدرىألف   ألف درىـم  

 436,344   499,933   نقد وأرصدة لدى البنوك

 21,111   31,111   ودائع إلزامية

 43,869   11,814   صافي ذمم تأمين مدينة

 3,221   2,179   صافي ذمم تأمين دائنة

 :21,35   --  سحب عمى المكشوف
 361,111   325,111   قروض طويمة األجل
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 """ تتمة " تتمة  معامالت مع أطراف ذات عالقة -9
 
( تم تسجيل األسيم المدرجة كإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل بنود الدخل الشامل األخرى بقيمة دفترية 3-:

ألف درىم( بإسم أحد  217,484:  3122ديسمبر  42)  3123مارس  42ألف درىم كما في  923,::
 لمجموعة وطرف ثالث عمى سبيل األمانة لصالح المجموعة .مساىمي/مدراء ا

 
 خالل الفترة ، قامت المجموعة بتعامالت مع أطراف ذات عالقة كما يمي :  4-:

 
 مـــارس 13 لفترة الثالثة أشير المنتيية في 

 2132 3122 
 )غير مدقق( )غير مدقق( 

 ألف درىـم ألف درىـم 
   

 125,:6  61,841  أقساط تأمين

 66:,24  23,743  مطالبات

 74:,5  2,788  تكاليف التمويل
   

 يتم إحتساب أقساط التأمين لألطراف ذات العالقة طبقًا ألسعار متفق عمييا مع اإلدارة .
 

 المدراء الرئيسيين : تعويضات  5-: 
 مارس 13 لفترة الثالثة أشير المنتيية في 

  2132  3122 
 )غير مدقق(  )غير مدقق(  
 ألف درىـم  ألف درىـم  

     
 3,211   2,251   أتعاب إدارة

 679   451   رواتب ومنافع

 45   --  مخصص تعويض نياية الخدمة
 3,813   2,711   إجمالي المدفوع لتعويضات المدراء الرئيسين

   
 المحتممةالمطموبات  -31

 متعمقة كفاالت بنكية وأمور أخرىمطموبات محتممة متعمقة ب ة، كانت لدى المجموع 3123مارس  42كما في  
 .(ألف درىم 81:,44:  3122ديسمبر  42ألف درىم ) 47,392بمبمغ  اإلعتيادي لممجموعة النشاطب

 
كما ىو الحال مع غالبية شركات التأمين لقضايا قانونية في سياق األعمال اإلعتيادية . ال تعتقد تخضع المجموعة 

أثير جوىري عمى أداء المجموعة ن ىذه القضايا سوف يكون ليا تأالمجموعة إعتمادًا عمى مشورة قانونية مستقمة، 
 أو مركزىا المالي .
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 لتزامات اإل  -33

 

  

ـارس مــ 13
2132  

 ديسمبــــر 42
3122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 مـدرىألف   ألف درىـم  

     إلتزامات رأسمالية
 إلتزامات متعمقة باالكتتاب غير المطالب بو لبعض األسيم 

 المحتفظ بيا كاستثمارات  
  

 12,687 

  
 45,9:3 

 5,951   4,841   إلتزامات متعمقة بشراء إسثتمارات في ممتمكات

   17,527   4:,843 
 

 ت عقود اإليجار التشغيميةإلتزاما
، كان الحد األدنى إللتزامات عقود اإليجار التشغيمية الغير قابمة الموجز الموحد في تاريخ بيان المركز المالي كما  

 لإللغاء كما يمي :
 

 مــــــارس 13  
2132  

 ديسمبــــر 42
3122 

 )مدقق(  )غير مدقق(  
 مـدرىألف   ألف درىـم  
     

 21,581   32,562   نة األولىخالل الس
 8,254   5,436   في السنة الثانية إلى الخامسة
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  وداتوداتأماكن تواجد الموجأماكن تواجد الموج  --3322
 

 ، تم إظيار أماكن تواجد الموجودات كما يمي : 3119أكتوبر  23تعميم المؤرخ في بموجب ال والسمع األوراقوفقًا لمتطمبات ىيئة 
  
  )مدقق()مدقق(  31223122ديسمبـــر ديسمبـــر   4242  )غير مدقق()غير مدقق(  21322132مارس مارس   1313  

دولة اإلمارات دولة اإلمارات   فيفي  
  العربية المتحدةالعربية المتحدة

  
  أخرىأخرىفي دول في دول 

  
  اإلجمالياإلجمالي

في دولة اإلمارات في دولة اإلمارات 
  المتحدةالمتحدة  العربيةالعربية

  
  في دول أخرىفي دول أخرى

  
  اإلجمالياإلجمالي

  ألف درىــــمألف درىــــم  ألف درىــــمألف درىــــم  ألف درىــــمألف درىــــم  ألف درىــــمألف درىــــم  ألف درىــــمألف درىــــم  ألف درىــــمألف درىــــم  
              

  725725,,242242    381381,,22    455455,,241241    546546,,329329    317317,,33    419419,,328328    ممتمكات ومعداتممتمكات ومعدات
  889889,,426426    ----  889889,,426426    778778,,111111    ----  778778,,111111    إستثمارات في ممتمكاتإستثمارات في ممتمكات

  ثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل ثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل اإلستاإلست
  بنود الدخل الشامل األخرىبنود الدخل الشامل األخرى    

  
  881,611881,611  

  
  321,119321,119  

  
  3,111,6193,111,619  

  
  :46,713:46,713  

  
  236,417236,417  

  
  2,171,:192,171,:19  

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

  9,8849,884    438,322438,322    428,116428,116    56,39856,398    457,936457,936    4:3,2234:3,223  

  69:,:6978:,:78    61:,61219:,219    682,119682,119    771,728771,728    325,521325,521    645,215645,215    في الصندوقفي الصندوق  ونقدونقد  لدى البنوكلدى البنوكأرصدة أرصدة 
    3,967,9163,967,916    664,763664,763    2,612,6972,612,697    2,::9,12:2,::9,12:    693,462693,462    3,691,4813,691,481  



 
 

  2255                شركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع. والشركة التابعة لياشركة ُعمان لمتأمين  ش. م. ع. والشركة التابعة ليا
  

    المالية الموجزة الموحدةالمالية الموجزة الموحدة  البياناتالبياناتإيضاحات حول إيضاحات حول 
  " تتمة "" تتمة "  21322132مارس مارس   1313مفترة المنتيية في مفترة المنتيية في لل

 
 

  معمومات قطاعية -31
ألغرض إدارية تـم تنظـيم المجموعـة فـي ثـالث قطاعـات مـن األعمـال، قطـاع التأمينـات العامـة وقطـاع التـأمين عمـى  

العامــة.  الحيــاة وقطــاع اإلســتثمارات. يشــمل قطــاع التأمينــات العامــة الســيارات، البحــري، الحريــق، اليندســة والحــوادث
أما قطـاع التـأمين عمـى الحيـاة فيشـمل تـأمين الحيـاة والتـأمين الصـحي والحـوادث الشخصـية. تتـألف اإلسـتثمارات مـن 
دارة النقــد لحســابات المجموعــة الخاصــة. ىــذه القطاعــات ىــي األســاس الــذي بموجبــو تقــوم المجموعــة  اإلســتثمارات وا 

عـات األعمـال عمـى أسـاس األسـعار التقديريـة السـائدة فـي السـوق بإعداد تقاريرىـا القطاعيـة. تـتم المعـامالت بـين قطا
 وبنفس الشروط التي تتعامل بيا مع الغير. تم إظيار التحميل القطاعي كما وارد أدناه: 

 
 (مارس )غير مدقق 13أشير المنتيية في الثالثة لفترة  
 المجموع تأمين عمى الحياة تأمينات عامة 
 2132 3122 2132 3122 2132 3122 
 ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم 
       

 987,241  915,317  :485,17  483,782  613,172  421,125  إيرادات التأمين يإجمال
 93,3:5  72,942  21,862  11,419  82,654  42,511  صافي إيرادات التأمين

 54,155  22,616      صافي إيرادات إستثمارات
 (    22,8:8) (     5,713)     تكاليف التمويل

 (      6,329) (   31,347)    صافي - مصاريف أخرى غير موزعة
 219,434  79,711      الربح لمفترةصافي 

  
 

  )غير مدقق( 2132مـارس  13 
 المجمـــوع إستثمارات تأمين عمى الحياة تأمينات عامة 

 ألف درىـم ألف درىـم رىـمألف د ألف درىـم 
     

 4,951,831  2,253,458  3,113,383  3,668,374  موجودات القطاع
 1,425,613  251,521  3,399,376  3,972,915  مطموبات القطاع

 736  -- 7  719  مصاريف رأسمالية
 2,784  -- 81  2,713  إستيالكات
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  " تتمة "" تتمة "  21322132مارس مارس   1313لمفترة المنتيية في لمفترة المنتيية في 

 
 

 " تتمة"" تتمة"معمومات قطاعية  -31
     

  ()مدقق 3122ديسمبـر  42 
 المجمـــوع إستثمارات تأمين عمى الحياة تأمينات عامة 

 درىـم ألف ألف درىـم ألف درىـم ألف درىـم 
     

 5,697,731  3,4:2,488  753,234  2,664,231  موجودات القطاع
 4,223,831  489,631  836,631  3,119,791  مطموبات القطاع

 53,413  46,826  69:,2  :5,73  مصاريف رأسمالية
 21,468  -- 442  21,137  إستيالكات

 
 
 نتائج موسمية -34

ألف درىم لفترة الثالثة أشير المنتيية  29,344 األخرى إيرادات توزيعات أرباح بمبمغتتضمن إيرادات اإلستثمارات  
 ألف درىم( وىي ذات طبيعة موسمية . 9::,:3:  3122مارس  42) 3123مارس  42في 
 
 

  الموجزة الموحدةالموجزة الموحدة  الماليةالمالية  بياناتبياناتإعتماد الإعتماد ال  --3535
إبريل  37 بتاريخ من قبل مجمس اإلدارة صدارىاوالموافقة عمى إ الموحدة وجزةالم المالية بياناتالإعتماد  تم 

3123. 


