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    )غير مدققة(  2022 مارس  31المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة المرحلية الُموجزة قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر 
 )تظهر باللاير العُمانى(

 
 

 
من   يناير    1الفترة 

  مارس   31إلى    2022
2022   

من   يناير   1الفترة 
 مارس  31إلى    2021
2021   

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  إيضاح   
 الدخل

   

   12,392,863       15,255,650     24 اجمالي أقساط التأمين المكتتبة
   

  779,876            675,832          24 ج اكتتاب التأمينئاصافي نت
   562,702            470,433          25 الصافي  -استثمار وإيرادات أخرى 

       1,146,265         1,342,578  

    المصروفات  
 (830,483)         (613,887)         27 مصروفات عمومية وإدارية  

 (54,136)           (190,882)          الصافي   -  العمالت األجنبية  فرخسائر ص

          (804,769)         (884,619) 

    
   457,959            341,496           الفترة قبل الضريبةصافي أرباح  

   

  (76,617)           (51,224)          23 مصروف ضريبة الدخل
   

 381,342 290,272           الفترة بعد الضريبةصافي أرباح  

 
    الدخل الشامل اآلخر:

    البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الى الربح أو الخسارة: 
 أرباح تقييم استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة  / )خسائر(

 من خالل الدخل الشامل اآلخر  
          

(132,039) 
             

86,979  
    

    البنود التي سيتم أو يمكن إعادة تصنيفها الى الربح أو الخسارة:  
 أرباح تقييم أدوات دين بالقيمة العادلة  / )خسائر(

  من خالل الدخل الشامل اآلخر  
         

(471,598) 
         

(153,962) 

 (66,983)           (603,637)         9 الدخل الشامل اآلخر للفترة  

    

  314,359           (313,365)          إجمالي الدخل الشامل للفترة  

    
 0/013 0/001 28 ة والُمخفض  ةاألساسي -عائد السهم الواحد
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     )غير ُمدققة( 2022 مارس  31في  ةيالمنته أشهر  الثالثةلفترة  المرحلية الُموجزة  قائمة التغيرات في حقوق ملكية الُمساهمين 
 )تظهر باللاير العُمانى( 

  
 إيضاح

 
 رأس المال

 
 احتياطي قانوني

 احتياطي القيمة
 العادلة لالستثمار

 احتياطي  
 لُمحتملةااللتزامات ا

 
 خسائر متراكمة  

 
 المجموع

        
   25,604,154  (7,783,883)     2,997,005     47,849          343,183        30,000,000   )ُمدققة(   2020ديسمبر  31كما فى   

       
  381,342        381,342           -                  -                  -                  -                صافي أرباح الفترة بعد الضريبة  

        
 (66,983)          -                    -               (66,983)          -                  -                الدخل الشامل اآلخر للفترة

        

  25,918,513  (7,402,541)     2,997,005    (19,134)        343,183        30,000,000   )غير ُمدققة(   2021مارس   31كما فى 
        

  974,113        974,113           -                  -                  -                  -                الضريبة   دعصافي أرباح الفترة ب
        

  2,615,926       -                    -                  -                  -                2,615,926     الطرح األولي لالكتتاب العام إصدار أسهم إضافية من خالل
        

 (249,651)     (249,651)          -                  -                  -                  -                إلى حقوق الملكية  التكلفة الُمتعلقة بالطرح األولي لالكتتاب العام  تحويل
        

ادلةة لالسةتثمارات بالقيمةة العادلةة مةن خةالل علصافي التغيير في القيمةة ا
  1,785             -                    -                1,785             -                  -                الدخل الشامل اآلخر، بالصافي من الضريبة المؤجلة

        
العادلة من خالل الةدخل   ةحققة من بيع أدوات حقوق الملكية بالقيمأرباح مُ 

    - 85,019 - (85,019)          - -               9 الشامل اآلخر
                                                                                  

    - (135,546)       - - 135,546       - 14 ُمحّول الى االحتياطي القانوني  
                                                                      

    - (1,219,909)    1,219,909 -    -    - 15 ُمحّول الى احتياطي االلتزامات الُمحتملة  
                                                                      

  29,260,686 (7,948,515)    4,216,914    (102,368)      478,729        32,615,926   )ُمدققة(   2021ديسمبر   31كما فى 
          

  290,272 290,272    -    -                  -                  -                صافي أرباح الفترة بعد الضريبة  
                                  

  (603,637)        -    - (603,637)        -                  -                  ر للفترةخالدخل الشامل اآل
                                     

  28,947,321 (7,658,243)     4,216,914    (706,005)      478,729        32,615,926   )غير ُمدققة(   2022مارس   31كما فى 
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     )غير ُمدققة(  2022 مارس 31المنتهية في  أشهر الثالثةلفترة المرحلية الُموجزة التدفقات النقدية  قائمة
  )تظهر باللاير العُمانى( 

 
  

 
من   يناير    1الفترة 

  31إلى    2022
   2022 مارس

من   يناير   1الفترة 
  31إلى    2021
   2021 مارس

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  إيضاح    
    ليغأنشطة التش 

 381,342 290,272  صافي أرباح الفترة بعد الضريبة
    تعديالت لـ:

 16,986 15,833 5 استهالك ممتلكات وآالت ومعدات
 خسارة/ )ربح( من بيع استثمارات بالقيمة العادلة  

( 131,693) 425  من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 13,458 15,517 6 إطفاء أصول معنوية

( 529)  في ممتلكات وآالت ومعدات   فرأرباح من التص  - 
 استثمارات بالقيمة العادلة   نخسارة القيمة العادلة غير المحققة ع

 25,100 20,139 10 من خالل الربح أو الخسارة 
 10,799 14,840 16 مخصص التزامات منافع الموظفين 

( 484,527) 25 فائدة من الودائع البنكية الدخل   (456,098 )  
( 8,117) 25 أرباح  دخل توزيعات   (1,425 )  

( 136,147)  التشغيل قبل تغيرات رأس المال العاملخسارة    (141,531 )  
    

    مال العاملال تغيرات رأس
 390,656 (510,234)  ذمم تأمين مدينة وأرصدة مدينة أخرى  

 (4,652,733) (5,957,994)  دخل ُمستحق  
 (1,772,826) (2,343,204)  لةجؤتكاليف االستحواذ على وثائق التأمين الم

 7,494,195 11,225,795  أموال التأمين
 308,040 142,448  أقساط شركات إعادة التأمين الدائنة وأرصدة دائنة أخرى

 1,625,801 2,420,664  التشغيل  النقد الناتج من أنشطة
 (8,240) - 16 التزامات منافع الموظفين مدفوعة

 1,617,561 2,420,664  التشغيل    شطةنأالنقد الناتج من صافي  

    
    أنشطة االستثمار

 (59,478) (6,377) 5 شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
 - 529  متحصالت من التصرف في ممتلكات وآالت ومعدات  

 (2,164,050) (2,577,608) 9 شراء استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
 (576,750) (288,376) 10 بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ت اشراء استثمار

 متحصالت من التصرف في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
 الدخل الشامل اآلخر  

 

445,206 1,637,104 
 متحصالت من التصرف في استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  

 845,900 288,375  الربح أو الخسارة 
 (165,101) - 6 فة االستحواذ على األصول المعنوية لكت

( 2,500,000)  صافي التغيير في الودائع البنكية   (1,500,000) 
 451,290 549,035  ُمستلمة من الودائع البنكية الفائدة  الدخل 

 1,425 8,117 25 دخل توزيعات أرباح ُمستلمة  

( 099,4,081)  أنشطة االستثمار  المستخدم فيالنقد  صافي    (1,529,660) 

    
 87,901 (1,660,435)  في النقد والنقد المعادلالنقص  صافي  

 4,124,776 5,556,548  النقد والنقد المعادل في بداية الفترة

 4,212,677 3,896,113 22 النقد والنقد المعادل في نهاية الفترة
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 نشطة الرئيسيةالشكل القانوني واأل  -1
  
 

 

لةدى وزارة التجةارة  ُمسةجلةُمدرجةة فةي البورصةة و  هةي شةركة ُمسةاهمة ُعّمانيةة عامةة  )"الشةركة"(  ش.م.ع.عنيةة إلعةادة التةأمين  امالشركة العُ 
انيوقانون ش  الشركات التجارية  ولوائح  طبقا ألحكام قانون  وترويج االستثمار  والصناعة أغسةطس  4تةّم تسةجيل الشةركة فةي .  ركات التأمين العُمةّ
ا .  تةزاول الشةركة 2009يوليةو  2فةي  إعةادة التةأمين  نشةاطترخيص من الهيئة العامةة لسةوق المةال لُمزاولةة    ىحصلت علو  2008 نشةاط أساسة 

 االكتتاب في إعادة التأمين بما في ذلةك فئةات التةأمين ضةد الحرائةق والتةأمين الهندسةي والتةأمين ضةد الحةواد  والتةأمين الصةحي والتةأمين علةى
ا بأّن الشركة قد قامت بتغيير هيكلها القانوني من شركة ُمساهمة ُعّمانية ُمقفلة )ش.م.ع.م( إلةى شةركة ُمسةاهمة ُعّمانيةة م  عل  المركبات والطائرات.

   .من خالل الطرح األولي لالكتتاب العام 2021ديسمبر   31عامة )ش.م.ع.ع( خالل السنة المالية  
 

فةي دولةة لها الشركة ُمسّجلة وقد باشرت عملياتها من خالل فرع كما أّن    ة ُعمان.  نطئن فى الخوير، مسقط، سلالرئيسى ألعمال الشركة كاالمركز  
 عة.  تّم تسجيل الفرع في مركز قطر لالستثمار والمال، وتتضمن هذه القوائم المالية عمليات الشركة والفرع وأصولهما وااللتزاماتهما الُمجمّ قطر.  
 

 .2022  أبريل 27في   المالية المرحلية الُموجزة  المعلوماتوافق مجلس اإلدارة على إصدار هذه  
 
 عداد  أساس اإل  -2
 
 لتزامبيان اال )أ(
 

ا لمعيةار المحاسةبة الدوليةة رقةم  2022  مةارس  31أشهر المنتهية في    الثالثةالمعلومات المالية المرحلية الُموجزة لفترة    - 34قةد تةّم عرضةها وفقة 
ا بأّن  وجزة هةي نفسةها الُمتّبعةة كمةا فةي لا"التقارير المالية المرحلية". علم  سياسات المحاسبية الُمعتمةدة فةي إعةداد المعلومةات الماليةة المرحليةة المةُ

. لذلك يجب قراءة المعلومات المالية المرحلية الُموجزة بالتزامن مع القوائم المالية السةنوية الُمدققةة التةي تةّم 2021ديسمبر    31وللسنة الُمنتهية في  
  لمعايير التقارير المالية الدولية.  طبق ا  كذلك و، 2021ديسمبر   31لسنة المنتهية في لوإعدادها كما في  

 
 أساس العرض  )ب(
 

لفترة   الُموجزة  المرحلية  المالية  المنتهية في    الثالثةالمعلومات  رقم    2022  مارس  31أشهر  الدولية  المحاسبة  لمعيار  وفق ا  إعدادها  تّم    -  34قد 
 ية". ل ح"التقارير المالية المر

 
 عملة التشغيل  )ج(
 

 . للشركةعملة التشغيل واإلقرار    باللاير العُمانى وهو  المعلومات المالية المرحلية الُموجزةتّم عرض هذه  
 
 لة الجديدة والمعد   معايير التقارير المالية الدوليةاعتماد    -3
 

  2022يناير  1السارية والمعتمدة في لة الجديدة والمعد  المعايير 
 

ا بأّن    عدد من المعايير الجديدة أو الُمعّدلة ينطبق على فترة اإلقرار الحالية.    أصبح إلى تغيير سياساتها المحاسبية أو إجراء  لم تضطر  الشركة  علم 
   تعديالت بأثر رجعي نتيجة اعتماد هذه المعايير.

 
  2022يناير  1الصادرة ولكن ها غير نافذة بعُد في المعايير والتعديالت والتفسيرات 

 

 بعُد. غير نافذلم تُطبّق الشركة بشكل مبكر أي معيار أو تفسير أو تعديل صادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية ولكنّه 
 

 2022فترة ها غير نافذة بعُد في المعايير والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولكن  
 

 "عقود التأمين"  17معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

الدولية رقم  لامعيار   يُحدد مبادئ اإلقرار بعقود التأمين وقياسها وعرضها واإلفصاح عنها ويحل محل معيار    ’’عقود التأمين ’‘  17تقارير المالية 
 "عقود التأمين".    4التقارير المالية الدولية رقم 

 
لمخاطر مماثلة    ةضعاخالعقود التأمين التي تتكون من العقود    ظتحديد محافبالشركات  لزم  يُ   ’’عقود التأمين ’‘  17رقم  معيار التقارير المالية الدولية  

ا بأنّه يجب ويتم إدارتها مع ا.    تقسيم  كل محفظة من عقود التأمين الصادرة إلى ثال  مجموعات كحد أدنى: علم 
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 )تابع( معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة اعتماد     -3

         
 )تابع(  2022فترة ها غير نافذة بعُد في والتعديالت والتفسيرات الصادرة ولكن   المعايير

 

 )تابع("عقود التأمين"  17معيار التقارير المالية الدولية رقم 
 

 األولي، إن وجدت؛اإلقرار مجموعة العقود التي تكون ُمجحفة عند   •

 ألن تصبح ُمجحفة في وقت الحق، إن وجدت؛  يلمجموعة العقود التي ال تنطوي على احتمال كبير عند االقرار األو •

 مجموعة العقود المتبقية في المحفظة، إن وجدت.  •
 

 
ال يجوز للشركة أن تُدرج العقود الصادرة على فترات فاصلة تزيد عن سنة واحدة في نفس المجموعة.  كذلك، إن كانت المحفظة تندرج ضمن 

 من قدرة الشركة العملية على تحديد سعر أو مستوى مختلف من المنافع لحاملي وثائق التأمين  د  مجموعات مختلفة فقط ألّن القانون أو الالئحة تحُ 
 نفس المجموعة. ضمن تلك العقود  إدراج ختلفة، يجوز للشركة ذوي الخصائص المُ 

 
اعتمدت   الشركة  أّن  أعاله  لو  الوارد  مُ المعيار  التشغيلية  بشكل  النتائج  في  تغيير جوهري  لكان هناك  في  لل بكر  المنتهية  للفترة    مارس   31شركة 

ا ألّن الشركة تزاول نشاط االكتتاب في إعادة التأمين. ومع ذلك، فإنّه من المتوقع أن تقوم اإلدارة بتطبيق المعيار اعتبار    2022 ا من  وذلك نظر 
   .2023يناير   1تاريخ سريانه في 

   
 يقين بشأن التقديرات لا األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لعدم    -4
 

أحكام وافتراضات وتقديرات من شأنها التأثير على تطبيق السياسات والمبالغ  باستخدام  اإلدارة    يُلزمإّن إعداد المعلومات المالية المرحلية الُموجزة  
واألحكام. أثناء إعداد المعلومات المالية    الُمفصح عنها لألصول وااللتزامات والدخل والمصروفات. وقد تختلف األرقام الفعلية عن هذه التقديرات

المُ  بشأن  المرحلية  اليقين  لعدم  الرئيسية  والمصادر  المحاسبية  السياسات  تطبيق  في  اإلدارة  اتخذتها  التي  الهامة  األحكام  فإّن  الُمدققة،  غير  وجزة 
 .  2021ديسمبر  31كما في وللسنة المنتهية في التي تّم إعدادها   ةالتقديرات كانت مماثلة لتلك التي تّم تطبيقها على القوائم المالية السنوية الُمدقق

 
  إّن أنشطة الشركة تُعرضها الى مخاطر مالية متنوعة: مخاطر السوق )بما في ذلك مخاطر العملة ومخاطر معدالت الفائدة(، ومخاطر االئتمان

معلومات واإلفصاحات حول إدارة المخاطر المالية المطلوبة في القوائم  لا ومخاطر السيولة.  المعلومات المالية المرحلية الُموجزة ال تتضمن كافة  
تّم إعدادها كما في وللسنة   التي  الُمدققة  السنوية  المالية  القوائم  بالتزامن مع  ينبغي قراءتها  الُمدققة، وبالتالي  السنوية  ديسمبر    31المنتهية  المالية 

 .    2021ديسمبر  31منذ  رحد  أي تغيير في سياسات إدارة المخاطي. لم 2021
 

 
    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ع ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
 

 )غير ُمدققة( 2022رس ما 31المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل  ات المالية المرحلية الُموجزةالمعلوم إيضاحات عن 
 )تظهر باللاير العُمانى(
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 معدات الوالت  اآلوممتلكات ال   -5
  
 والمعدات: واآلالت  فيما يلي حركة الممتلكات (أ)

 
 المجموع  معدات مكاتب مفروشات وتركيبات  مركبات  

2022     
     التكلفة 
  513,048          215,922          228,502          68,624          2022يناير  1في 

  6,377             879                  -                  5,498            إضافات خالل الفترة 
 (9,606)           (8,464)           (1,142)              -                 تصرفات خالل الفترة 

  509,819          208,337          227,360          74,122          )غير مدققة(  2022مارس  31في 

     
     استهالك متراكم 

  375,405          162,891          182,945          29,569          2022يناير  1في 
  15,833           5,355             6,074             4,404            لفترة لاستهالك مصروف 

 (9,606)           (8,464)           (1,142)              -                 متعلق بالتصرفات 

  381,632          159,782          187,877          33,973          )غير مدققة(  2022مارس  31في 

     
     صافي القيمة الدفترية 

  128,187          48,555           39,483           40,149          مدققة(  ر)غي 2022مارس  31في 

 
 المجموع  معدات مكاتب مفروشات وتركيبات  مركبات  

2021     
     التكلفة 
  414,839          171,140          206,439          37,260          2021يناير  1في 

  98,209           44,782           22,063           31,364          إضافات خالل السنة 

  513,048          215,922          228,502          68,624          )مدققة( 2021ديسمبر  31في 

     
     استهالك متراكم 

  305,303          138,124     152,806          14,373          2021يناير  1في 
  70,102           24,767           30,139           15,196          لسنة لمصروف استهالك 

  375,405          162,891          182,945          29,569          )مدققة(   2021ديسمبر  31في 

     
     صافي القيمة الدفترية 

  137,643          53,031           45,557           39,055           )مدققة( 2021ديسمبر  31في 

 
 

 

 
 
 

 



 م ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
 

 )غير ُمدققة( 2022مارس  31المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل  المعلومات المالية المرحلية الُموجزةإيضاحات عن 
 )تظهر باللاير العُمانى(
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 أصول معنوية   -6
 

   فيما يلي حركة األصول المعنوية: 
من   يناير    1الفترة 

 مارس  31إلى    2022
2022   

 السنة المنتهية في  
   2021ديسمبر  31

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

    التكلفة
 198,243 390,456 يناير 1كما في 

 192,213 - إضافات خالل الفترة/ السنة  

 390,456 390,456 ديسمبر   31مارس/  31كما في 

   
   اإلطفاء المتراكم

 163,057 226,543 يناير   1كما في 
 63,486 15,517 لفترة/ السنة  لإطفاء  مصروف  

 226,543 242,060 ديسمبر   31مارس/  31كما في 

   
   الدفترية    صافي القيمة

 163,913 148,396 ديسمبر   31مارس/   31كما في  

   
سنوات.  أجرت إدارة الشركة اختبار    4على مدى فترة    ايتم إطفاؤهمتعددة  آلي  حاسب  خيص برمجيات  ا تررسوم  األصول المعنوية تتكون من  

   قيمة.  في النخفاض ا  أييس هناك حاجة الى اإلقرار به ل انخفاض قيمة على رسوم الترخيص وخلصت إلى أنّ 
  

 

   عقار استثماري   -7
من   يناير    1الفترة 

مارس   31الى    2022
2022   

   السنة المنتهية في 
 2021ديسمبر  31

 
 )مدققة(  )غير مدققة( 

   التكلفة  
          يناير 1في 
  1,900,000       1,900,000      ديسمبر  31 /مارس 31في و

 
للعق الدفترية  الثا  االستثماري  راالقيمة  )المستوى  العادلة  القيمة  إجمالي  يُ   ل هي  لما  وفق ا  العادلة(  للقيمة  الهرمي  التسلسل  تثمين  من  مكتب  حدده 

ثمين  ستقل. تّم تحديد القيمة العادلة على أنّها السعر األكثر احتماال الذي يُمكن أن يحصل عليه العقار في سوق تنافسي مفتوح.  قام مكتب تعقاري مُ 
استناد ا إلى الوضع  إال أنّه  لاير عماني.       2,100,000بقيمة    2021  ديسمبر  31ستقل بتقييم العقار على أساس السوق المفتوح كما في  ري مُ اقع

عن   المترتبة  للتكاليف  اإلدارة  وتقدير  للسوق  في الحالي  االستث)األرض(  العقار  التصرف  للعقار  العادلة  السوقية  القيمة  أّن  اإلدارة  ترى  ري  ام، 
 حالي ا قيد التطوير.هي  في غال، مسقط، سلطنة ُعمان  ة الكائناألرض ا. ناسب  ا مُ لاير عماني تمثل مبلغ    1,900,000وقدرها 

  
  عقار استثماري قيد التطوير -8

من   يناير    1الفترة 
مارس   31الى    2022
2022   

   السنة المنتهية في 
 2021ديسمبر  31

 
  )مدققة(  )غير مدققة( 

  
 184,592 184,592 د االفتتاحي يصالر

 - - إضافات خالل الفترة/ السنة 

 184,592 184,592 الرصيد الختامي  

 
تّم   التي  المبالغ  يمثُل  التطوير  قيد  االستثماري  والتكاليف    ن ع  إنفاقهاالعقار  المكتب  مبنى  وتخطيط  العقار  عن  األخرى  المباشرة  تصميم  تطوير 

 سلطنة ُعمان.  ،طاالستثماري الكائن في غال، مسق
 
 
 
 
 
 
 
 



 م ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
 

 )غير ُمدققة( 2022مارس  31المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل  المعلومات المالية المرحلية الُموجزةإيضاحات عن 
 )تظهر باللاير العُمانى(
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر    -9
 

 متوسط التكلفة   القيمة العادلة  

 2021ديسمبر  31   2022مارس  31  2021ديسمبر  31   2022مارس  31 
 )مدققة(   )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة(  

        
 14,585,830  18,506,197  15,813,298   17,271,851      سندات   

 4,992,536  3,531,157  3,975,249   4,036,037       أسهم عادية    

      21,307,888   19,788,547  22,037,354  19,578,366 

 
 كما يلي:  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  يمكن تلخيص حركة االستثمارات (أ)

 
من    ر ياين  1الفترة 

 31الى    2022
   2022مارس 

السنة المنتهية في    
 2021ديسمبر  31

 )مدققة(   )غير مدققة(  
    
 17,377,803  19,788,547 يناير 1في 

 6,535,303  2,577,608 مشتريات خالل الفترة/ السنة 
 (4,243,257)  (445,631) مبيعات خالل الفترة/ السنة 

 (85,019)  23,461 ادلة علصافي التغيير المحقق في القيمة ا
 162,332  (627,098) ضافي التغيير غير المحقق في القيمة العادلة 

 41,385  (8,999) اإلطفاء خالل الفترة/ السنة  مصروف 

 19,788,547  21,307,888 ديسمبر   31يونيو/  30في 

 
 احتياطي القيمة العادلة لالستثمار: (ب)
 

 ادلة لالستثمار كما يلي: عليمكن تلخيص حركة احتياطي القيمة ا   
من    يناير   1الفترة 

  31الى    2022
   2022مارس 

السنة المنتهية في    
 2021ديسمبر  31

 )مدققة(   )غير مدققة(  
    

 47,849  (102,368) الرصيد االفتتاحي 
 162,332  (627,098) صافي التغيير في القيمة العادلة خالل الفترة/ السنة 

 (227,530)  - مبلغ ضريبة مؤجلة 
 (85,019)    23,461 أرباح محققة من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 (102,368)  (706,005) الرصيد الختامي
  

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -10
 
 أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:  ةأفيما يلي أدوات الدين غير المؤهلة للقياس إما بالتكلفة المطف   
 

 متوسط التكلفة   القيمة العادلة  

 2021ديسمبر  31   2022مارس  31  2021ديسمبر  31   2022مارس  31 
 )مدققة(   )غير مدققة(   )مدققة(   )غير مدققة(  

        
 576,750  576,750  576,615   556,477          سندات قابلة للطلب التلقائي 

          556,477   576,615  576,750  576,750 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
 

 )غير ُمدققة( 2022مارس  31المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل  المعلومات المالية المرحلية الُموجزةإيضاحات عن 
 )تظهر باللاير العُمانى(
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 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )تابع( -10
 

 يمكن تلخيص حركة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما يلي:  (أ)
 

من    يناير   1الفترة 
 31الى    2022
   2022مارس 

السنة المنتهية في    
 2021ديسمبر  31

 )مدققة(   )غير مدققة(  
    
 871,000  576,615 يناير 1في 

 1,153,500  288,376 مشتريات خالل الفترة/ السنة 
 (1,447,752)  (288,375) مبيعات خالل الفترة/ السنة 

 (133)  (20,139) صافي التغيير في القيمة العادلة الُمدرجة في الربح أو الخسارة 

 576,615  556,477 ديسمبر   31مارس/  31في 

 
  بشرط لاير عماني(،    576,750ها قيمة استرداد اسمية لالستثمار )بما يعادل  ديالسندات القابلة للطلب التلقائي مقومة بالدوالر األمريكي، ول 

ا بأّن  في السنة.    %11.27و  %8.00ذات دخل ثابت تتراوح بين  اسمية  معدالت  تحمل  شروط. السندات  بعض الاستيفاء   هذه السندات لها  علم 
 تفق عليها.في تاريخ سابق بناء  على الشروط المُ   ةتلقائيإعادة طلبها بصورة ، ما لم يتم 2023تاريخ استحقاق حتى سنة 

 
كاستثمارات بالقيمة العادلة من   ةفصنّ لتعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ اإلقرار هو القيمة العادلة لالستثمارات المُ مستوى ا الحد األقصى ل

 خالل الربح أو الخسارة. 
 
 خرى األمدينة  الرصدة  األذمم التأمين المدينة و   -11

 2021ديسمبر  31   2022مارس  31 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
    

 6,876,335  7,417,138   )اإلجمالي(مستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين 
 (1,053,719)  (1,053,719) نخفضة القيمة المدينة مُ وإعادة التأمين ذمم التأمين مخصص  :يُطرح

 5,822,616  6,363,419   )الصافي(مستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين 
 314,556  145,572   )اإلجمالي( قروض وُدفعات ُمسبقة

 (18,380)  (18,380) منخفضة القيمة  قروض والُدفعات الُمسبقةمخصص ال :يُطرح

 296,176  127,192 )الصافي( قروض وُدفعات ُمسبقة
 2,129,525  2,229,478 حتجزة من قبل األطراف الُمتنازلة  احتياطيات مُ 

ا  112,541  151,003 مصروفات مدفوعة ُمقدم 

 8,871,092  8,360,858 

 
    :فضة القيمةنخمُ المدينة وإعادة التأمين  ذمم التأمين مخصص فيما يلي حركة        

من    يناير   1الفترة 
مارس    31الى    2022
2022   

 السنة المنتهية في  
 2021ديسمبر  31

 )مدققة(  )غير مدققة(  
   
   يناير 1في 
 1,053,719 1,053,719 ديسمبر   31مارس/  31وفي 

 
 نخفضة القيمة: فيما يلي حركة القروض والُدفعات الُمسبقة مُ       

من    ر  يناي  1الفترة 
مارس    31الى    2022
2022   

 السنة المنتهية في  
 2021ديسمبر  31

 )مدققة(  )غير مدققة(  
 

  

 يناير 1في 
  

  18,380            18,380           ديسمبر   31 /مارس 31وفي 

 
 
 
 
 



 م ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
 

 )غير ُمدققة( 2022مارس  31المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل  المعلومات المالية المرحلية الُموجزةإيضاحات عن 
 )تظهر باللاير العُمانى(
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 دخل ُمستحق    -12

 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 10,836,962 16,794,956 حقة أقساط تأمين مست
  (15,000) (15,000) مخصص انخفاض القيمة 

16,779,956 10,821,962 
 1,048,173 992,664 فائدة مستحقة على االستثمارات 

 17,772,620 11,870,135 

 
 نخفضة القيمة: فيما يلي حركة مخصص أقساط التأمين المستحقة مُ          

من    يناير   1الفترة 
 31الى    2022
   2022مارس 

 السنة المنتهية في  
 2021ديسمبر  31

 )مدققة(  )غير مدققة(  
   
 يناير 1في 

  

  15,000            15,000           ديسمبر   31 /مارس 31وفي 

  
 رأس المال   -13
 

سجل لدى وزارة التجارة  المُ   ، فوع بالكامل ر والمدصدّ المُ   ، يبلغ رأس مال الشركة.  عمانيمليون لاير    40يبلغ رأس مال الشركة الُمصّرح به  
االستثمار  والصناعة )  32,615,926  وترويج  عماني  من    32,615,926:  2021لاير  متكون  عماني(  سهم   330,775,600لاير 

 سهم(.  330,775,600: 2021)
 

وكذلك النسبة المئوية    حساب اسمي،  أو من خالل  سمهم ابسواء     ،أو أكثر من أسهم الشركة  %5فيما يلي مساهمي الشركة المالكين لنسبة  
 لألسهم التي يمتلوكنها:  

 
 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 27.18% 27.18% شركة ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ب )البحرين(
 22.30% 22.30% الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ق  

 14.06% 8.36% ؤسسة عمر الزواوي ش.م.م  م
 9.07% 9.07% زيليانو لالستثمارات  

 8.62% 8.62% شركة الزواوي للتجارة ش.م.م 

 
 قانوني  الحتياطي  الا -14

 
بل  إلى احتياطي قانوني غير قا   للسنةمن صافي أرباح الشركة    %10تحويل  ، يجب  قانون الشركات التجارية العماني من    106للمادة  ا  طبق  

لثل  رأس  القانوني مساويا  مبلغ االحتياطي  الى حين يصبح  بالكامل.  خالل    للتوزيع  والمدفوع  الُمصدر  الشركة  يناير    1  من  ةفتر المال 
ا ألنّه سيتم تحويل المبلغ في نهاية السنة  الى االحتياطي القانوني  مبلغأي  الشركة بتحويل  لم تقم  ،  2022مارس    31الى    2022   31)  نظر 
     لاير عماني(.    135,546: 2021ديسمبر 

 
   ُمحتملةالتزامات  لاحتياطي اال  -15
 

، يجب  34/2007، وكما يسمح به المرسوم السلطاني رقم  2007  يونيو  4الصادر في    19/2007وفق ا لقرار الهيئة العامة لسوق المال رقم  
غير قابل للتوزيع دون موافقة مسبقة من الهيئة العامة    ات ُمحتملةار إلى احتياطي التزاممن المطالبات القائمة في تاريخ اإلقر  %10تحويل  

المال.   التوقف    لسوق  للشركة  احعن  يجوز  يُصبح  عندما  السنوية  التحويالت  الُمحتملةهذه  االلتزامات  الشركة    مساوي ا  تياطي  مال  لرأس 
 المدفوع. 

 
ا ألّن الشركة    غ إلى احتياطي االلتزامات الُمحتملةمبل  أيل  تحوي  لم يتم  ، 2022مارس    31الى    2022يناير    1خالل خالل الفترة من   نظر 

      لاير عماني(.     1,219,909: 2021ديسمبر  31تعتزم تحويل هذا المبلغ في نهاية السنة )
 
 
 
 
 



 م ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
 

 )غير ُمدققة( 2022مارس  31المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل  المعلومات المالية المرحلية الُموجزةإيضاحات عن 
 )تظهر باللاير العُمانى(
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 التزامات منافع الموظفين   -16
من    يناير   1الفترة 

 31الى    2022
   2022مارس 

 السنة المنتهية في  
 2021ديسمبر  31

 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 188,961 243,373 يناير 1كما في 
 71,370 14,840 مخصص للفترة/ السنة   

 (16,958) - مدفوعات خالل للفترة/ السنة   

 243,373 258,213 ديسمبر   31مارس/  31كما في 

 
 حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين والمخصصات الفنية  -17
 
  شركات إعادة التأمين من أموال التأمين والمخصصات الفنية:  حركة حصةفيما يلي   
 

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي )غير ُمدققة( 2022مارس   31
      المطالبات

      

 22,597,748  27,379,561  49,977,309 2022يناير  1في 
 3,222,053  (1,069,551)  2,152,502 زيادة في المخصص خالل الفترة 
 (1,565,787)  (776,036)  (2,341,823) مطالبات تّم تسويتها خالل الفترة 

 24,254,014  25,533,974  49,787,988 2022مارس  31في 

 
 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي 

      أقساط التأمين غير المكتسبة
      

 9,964,332  2,518,648  12,482,980 2022يناير  1في 
 19,533,861  1,365,286  20,899,147 دة في المخصص خالل الفترة زيا

 (9,964,332)  (2,518,648)  (12,482,980) اإلفراج عن أقساط التأمين غير المكتسبة 

 19,533,861  1,365,286  20,899,147 2022مارس  31في 

      

 43,787,875  26,899,260  70,687,135 مجموع المخصصات الفنية 

  
 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي )مدققة( 2021ديسمبر   31

      المطالبات
      

 16,087,025  28,392,727  44,479,752 2021يناير  1في 
 11,299,768  5,602,703  16,902,471 زيادة في المخصص خالل السنة  
 (4,789,045)  (6,615,869)  (11,404,914) مطالبات تّم تسويتها خالل السنة 

 22,597,748  27,379,561  49,977,309 2021ديسمبر  31في 

 
 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي 

      أقساط التأمين غير المكتسبة
      

 7,383,066  4,035,643  11,418,709 2021يناير  1في 
 9,964,332  2,518,648  12,482,980 زيادة في المخصص خالل السنة  

 (7,383,066)  (4,035,643)  (11,418,709) اج عن أقساط التأمين غير المكتسبة اإلفر

 9,964,332  2,518,648  12,482,980 2021ديسمبر  31في 

      

 32,562,080  29,898,209  62,460,289 مجموع المخصصات الفنية 

 
   فصح عنها: المطالبات المتحّملة وغير المُ  مخصصتتضمن  التي المطالباتفيما يلي  
 

 )غير مدققة( 2022مارس   31
 

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي

لة وغير ُمفصح عنها       متحم 
      

 7,179,385  1,619,951  8,799,336 في بداية الفترة 
 85,325  (351,708)  (266,383) حركة المطالبات المتحّملة وغير الُمفصح عنها خالل الفترة 

 7,264,710  1,268,243  8,532,953 ترة في نهاية الف

 
 



 م ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
 

 )غير ُمدققة( 2022مارس  31المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل  المعلومات المالية المرحلية الُموجزةإيضاحات عن 
 )تظهر باللاير العُمانى(
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 حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين والمخصصات الفنية )تابع(  -17
 

  )غير ُمدققة(  2021ديسمبر   31
 

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي

لة وغير ُمفصح عنها       متحم 
      

 5,188,398  3,264,042  8,452,440 في بداية السنة 
 1,990,987  (1,644,091)  346,896 حركة المطالبات المتحّملة وغير الُمفصح عنها خالل السنة  

 7,179,385  1,619,951  8,799,336 في نهاية السنة  

 
 أقساط إعادة التأمين الدائنة واألرصدة الدائنة األخرى  -18
 2021ديسمبر  31   2022مارس  31 
 )مدققة(   )غير مدققة(  
    

 4,433,220  3,525,674 أقساط إعادة تأمين مستحقة  
 6,620,989  7,785,506 مبلغ مستحق إلى األطراف الُمتنازلة والشركات التي يُسند لديها إعادة التأمين 

 885,802  849,156 دفعات ُمسبقة وودائع ُمحتجزة  
 641,138  563,261 أرصدة دائنة أخرى 

   12,723,597  12,581,149 

 
 تكاليف االستحواذ على وثائق التأمين المؤجلة ودخل العمولة المؤجلة    -19
 
 فيما يلي حركة تكاليف االستحواذ على وثائق التأمين المؤجلة:  (أ)
من    يناير    1الفترة 

 31الى    2022
   2022مارس 

 السنة المنتهية في   
 2021ديسمبر  31

 )مدققة(   )غير مدققة(  
    

 2,702,382  3,081,338 يناير 1كما في 
 (6,128,169)  (1,667,527) مبلغ للفترة/ السنة 

 6,507,125  3,990,581 مدفوعات خالل الفترة/ السنة 

 3,081,338  5,404,392 ديسمبر )أ(  31مارس/  31كما في 

 
 فيما يلي حركة دخل العمولة المؤجلة:  (ب)

من    يناير    1الفترة 
 31الى    2022
   2022مارس 

 في  السنة المنتهية  
 2021ديسمبر  31

 )مدققة(   )غير مدققة(  
    

 953,716  357,811 يناير 1كما في 
 (1,572,736)  (103,863) دخل عمولة خالل الفترة/ السنة 

 976,831  83,713 دخل عمولة مستلمة خالل الفترة/ السنة 

 357,811  337,661 ديسمبر )ب(  31مارس/  31كما في 

    

 2,723,527  5,066,731 )ب( -على الوثائق المؤجلة، الصافي )ج( = )أ(  تكاليف االستحواذ 

 
 عالقة    اتف ذاطرأتعامالت وأرصدة     -20
 

في   كبير  تأثير  ممارسة  أو  السيطرة  على  القدرة  لديها  تجارية  ومؤسسات  اإلدارة  مجلس  وأعضاء  المساهمين  تشمل  العالقة  ذات  األطراف 
ع اإلدارة العليا. أبرمت الشركة تعامالت مع مؤسسات ذات عالقة بالمساهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة. في نطاق  القرارات المالية والتشغيلية وم 

متفق عليها بين الطرفين وبموافقة  تجارية عادية  النشاط الُمعتاد، تقوم هذه األطراف ذات العالقة بتقديم خدمات للشركة. تتم التعامالت بشروط  
 تّم إجراء التعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة: اإلدارة.  خالل الفترة، 

 
 
 
 
 
 
 



 م ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
 

 )غير ُمدققة( 2022مارس  31المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل  المعلومات المالية المرحلية الُموجزةإيضاحات عن 
 )تظهر باللاير العُمانى(
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 عالقة )تابع(   اتف ذاطرأتعامالت وأرصدة    -20
 
 خالل الفترة:أطراف ذات عالقة  أهم التعامالت مع  فيما يلي     )أ

من    يناير    1الفترة 
  31الى    2022
   2022مارس 

من   يناير    1الفترة 
  31الى    2021
 2021مارس 

 )غير مدققة(  ة( )غير مدقق  

   مساهمون لديهم نفوذ كبير:
   اإلجمالي

 1,498,412 1,173,909 اجمالي أقساط التأمين

 431,580 298,653 مصروف العمولة

  1,583,659 114,795 مصروف المطالبات
  

   إعادة التأمين

 67,070 98,479 أقساط التأمين المتنازل عنها

 23,808 21,060 دخل العمولة

    236,752 (739,420) سترداد مطالبات  ا

   أتعاب اإلدارة

  7,200  -           أتعاب اإلدارة

 
 :   مكافأة اإلدارة العليا  )ب
 

   مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة 
  80,600  90.682 بدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة 

 
 
 :   أرصدة طرف ذي عالقة  )ج  

 2021 ديسمبر 31  2022مارس  31 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   مساهمون لديهم نفوذ كبير:
   

   اإلجمالي
 (373,249) (2,490,303) أقساط التأمين المدينة بالصافي من العموالت والمطالبات

   

 10,154,091 8,424,589 المطالبات القائمة الدائنة

  
   إعادة التأمين

 173,735 218,419 موالت والمطالباتأقساط التأمين الدائنة بالصافي من الع
   

 1,433,841 2,076,543 المطالبات القائمة الدائنة

 
 ودائع بنكية   -21

 

 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

  12,288,000  14,250,000 البنكية  الجزء غير الجاري من الودائع 
  11,165,268  11,703,268 الجزء الجاري من الودائع البنكية 

 25,953,268  23,453,268  

 
مان، وهي مقومة باللاير العماني وتكسب فائدة بمعدالت تجارية تتراوح من الودائع البنكية تُمثل ودائع موجودة لدى بنك تجاري في سلطنة عُ 

ئع التي تستحق بعد سنة واحدة، تّم اإلفصاح  في السنة(. الودا  %4.90إلى    %3.25  من  :2021ديسمبر    31في السنة )  %4.90إلى    3.25%
 عنها ضمن األصول غير المتداولة. 

 

 الجزء الجاري من الودائع البنكية يُمثل الودائع التي ستستحق خالل سنة واحدة.        
 
 



 م ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
 

 )غير ُمدققة( 2022مارس  31المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل  المعلومات المالية المرحلية الُموجزةإيضاحات عن 
 )تظهر باللاير العُمانى(
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 النقد والنقد المعادل   -22
 

   مّما يلي:يتكون ادل النقد والنقد الُمعفإّن  قائمة التدفقات النقدية المرحلية الُموجزة، ألغراض 
 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 1,992 2,397 نقد في الصندوق 
  5,554,556 3,893,716 أرصدة الحسابات الجارية وحسابات تحت الطلب لدى البنوك 

3,896,113 5,556,548 

 
 أرصدة الحسابات الجارية لدى البنوك ال تحمل فائدة. 

 
في    %2.5إلى    %0.1ة الحسابات تحت الطلب والودائع الثابتة قصيرة األجل لدى البنوك التجارية المحلية تكسب فائدة بمعدالت تتراوح من  أرصد
 في السنة(.  %2.5إلى   %0.1: 2021ديسمبر  31السنة )

 
 الضريبة  -23
 
 2019على الربط الضريبي للسنوات  لضرائب العماني  امع جهاز    ولم يتم االتفاق بعدُ   ، 2018إنجاز الربط الضريبي على الشركة حتى سنة  تّم  
علقة، لن تكون جوهرية  .  وترى إدارة الشركة أّن الضرائب اإلضافية، إن وجدت، التي تنشأ عن الربط الضريبي للسنوات الضريبة المُ 2021الى  

 . 2022مارس  31للمركز المالي للشركة كما في   بالنسبة
 
بقيمة  تكوين مخصص لضريب  تمّ  التعديالت    76,617:  2021مارس    31لاير عماني )  51,224ة الدخل  لاير عماني( بعد األخذ في االعتبار 
 ها. خصمغير المسموح بالُمحتملة المسموح بخصمها ولمبالغ ل

 
 مصروف الضريبة: (1
 2021ر ديسمب 31  2022مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

   الضريبة الحالية 
 68,694 51,224 ترة الحالية مبلغ للف

  7,923 - مبلغ للفترات السابقة 
51,224 76,617 

 
 الحالي: يفيما يلي حركة االلتزام الضريب (2
 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 31,261 244,852   ةفي بداية الفترة/ السن 
 252,775 51,224 مبلغ للفترة  

 (39,184) - مدفوع خالل الفترة 

 244,852 296,076 في نهاية الفترة/ السنة 

 
 الضريبة المؤجلة:  (3

 
ضريبة   معدل  باستخدام  االلتزام  لطريقة  وفق ا  المؤقتة  الفروق  على  بالكامل  المؤجلة  الضريبة  احتساب  ت%15:  2021)  %15  قدرهيتم  نشأ  (. 

لأل  الضريبي  الوعاء  بين  المؤقتة  الفروق  المؤجلة على حساب  المالي.  الضريبة  المركز  قائمة  الدفترية في  والخسائر وقيمتها  صول وااللتزامات 
 تُنسب أصول والتزامات الضريبة المؤجلة على النحو التالي: 

 
 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

   اير ين 1كما في 
 - 68,358 )رصيد( ُمدرج في الربح أو الخسارة  

 (159,172) - ج في الدخل الشامل اآلخر مبلغ ُمدر
  227,530 - ديسمبر  31مارس/  31في 

68,358 68,358 

 
 



 م ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
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 نتائج اكتتاب التأمينصافي     -24
من    يناير   1الفترة 

مارس    31الى    2022
2022   

من   يناير    1الفترة 
مارس   31الى    2021
2021   

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   الدخل 

 12,392,863  15,255,650         أمين المكتتبة   إجمالي أقساط الت
 (6,088,058) (8,416,175)         حركة احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة 

 6,304,805  6,839,475            )أ(إيرادات أقساط التأمين 

   
 (2,087,856) (229,575)            عادة التأمين المتنازل عنها أقساط إ
 (417,245) (1,153,364)         احتياطي أقساط التأمين غير المكتسبة  حركة

 (2,505,101) (1,382,939)         )ب(أقساط التأمين المسندة إلى شركات إعادة التأمين 

   
 3,799,704  5,456,536            )ب(+  )أ(=    )ج(صافي أقساط التأمين المكتسبة 

   
 (3,502,795) (2,341,823)         فوعة إجمالي المطالبات المد

 2,363,713  776,036              استرداد أموال إعادة التأمين  

 (1,139,082) (1,565,787)         صافي المطالبات المدفوعة 
 (936,823)  189,319              اإلجمالي  -التغيير في مخصص المطالبات القائمة  

 (52,069) (1,845,585)         إعادة التأمين  -لبات القائمة  التغيير في مخصص المطا

 (2,127,974) (3,222,053)         )د(المطالبات والمصروفات التابعة 

   
 (3,399,547) (3,990,581)         تكاليف االستحواذ على وثائق التأمين

 729,804  83,713                التأمين تكاليف االستحواذ على وثائق التأمين المستردة من شركات إعادة  
 1,772,824  2,343,202           تغيير في تكاليف االستحواذ على وثائق التأمين المؤجلة 

 5,065  5,015                 فائدة على احتياطي أقساط التأمين 

 (891,854) (1,558,651)         )هـ(تكاليف االستحواذ على وثائق التأمين  مجموع 

   
 (3,019,828) (4,780,704)         )هـ(+   )د(=   )و(صافي منافع التأمين والمطالبات 

   
 779,876  675,832                )و(+  )ج(=  )ز(صافي نتائج اكتتاب التأمين 

 
 الصافي   –الشامل اآلخر  االستثمار والدخل   -25
من    يناير    1الفترة 

مارس    31الى    2022
2022   

من   يناير    1الفترة 
مارس   31الى    2021
2021   

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 456,098 484,527 فائدة على ودائع ألجل وسندات  
 1,425 8,117 دخل توزيعات أرباح 

( 425) العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ربح محقق من بيع استثمارات بالقيمة/ )خسارة(  131,693 
 استثمارات بالقيمة العادلة   نلعادلة غير المحققة عخسارة القيمة ا

( 20,139) من خالل الربح أو الخسارة   (25,100 )  
 - 529 ربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 

( 2,176) مصروفات االستثمار  (1,414)  
470,433 562,702 
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 رواتب وتكاليف أخرى متعلقة بالموظفين   -26
من     2022  يناير  1الفترة 

  2022مارس  31الى 
من    2021يناير    1الفترة 

  2021مارس  31الى 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 338,788  392,391              رواتب وعالوات 
 36,746  31,367                مخصص رواتب اإلجازات 
 10,799  14,840                مساهمة الى منافع الموظفين 

 16,047  18,347                الضمان االجتماعي تكاليف 
  279,492  14,394                تكاليف أخرى للموطفين 

             471,339  681,872 

 
 مصروفات عمومية وإدارية   -27
من     2022يناير    1الفترة 

  2022مارس  31الى 
من    2021يناير    1الفترة 

  2021مارس  31الى 
 )غير مدققة(  ة( )غير مدقق  
   

 681,872  471,339              (26رواتب وتكاليف أخرى متعلقة بالموظفين )إيضاح 
 46,939  12,888                استشارات  

 30,444  31,350                ( 6و 5استهالك وإطفاء )إيضاح 
 10,718  6,438                 مصروفات متعلقة باالجتماعات  
 16,712  6,426                 إيجار )إيجارات قصيرة األجل(

 14,097  24,699                مصروفات اإلعالنات وترويج األعمال 
 5,538 (7,276)                أتعاب قانونية ومهنية 
 6,260  15,302                آللي مصروفات الحاسب ا

 5,420  4,920                 الهاتف والفاكس والبريد 
 1,833  2,373                 صيانة المكتب 

 578  8,809                 مصروفات سفر األعمال 
  10,072  36,619                مصروفات متنوعة 

             613,887  830,483 

 
 عائد السهم الواحد   -28
 

 األسهم على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية الصادرة خالل الفترة.  ةفي األرباح المنسوبة لحملالسهم الواحد بقسمة صا اتيتم احتساب عائد
 
من     2022يناير    1الفترة 

  2022مارس  31الى 
من    2021يناير    1الفترة 

  2021مارس  31الى 
 )غير مدققة(  )غير مدققة(  
   

 30,000,000  330,775,600        )العدد(المتوسط المرجح لعدد األسهم 

   
 381,342  290,272              صافي أرباح الفترة 

   
  0/013             0/001            ة والُمخفض ةاألساسي  -السهم الواحد   اتعائد

 
 للسهم.  ةض الُمخف  اتالعائد ا نفسه يللسهم ه ةاألساسي  اتلة ُمخفّضة، فإّن العائد بما أّن الشركة لم تصدر أي أسهم ُمحتم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 م ش.م.ع. العُمانية إلعادة التأمينشركة ال
 

 )غير ُمدققة( 2022مارس  31المنتهية في  فترة الثالثة أشهرل  المعلومات المالية المرحلية الُموجزةإيضاحات عن 
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 صافي األصول للسهم الواحد  -29
 

المنسوب إلى المساهمين    2021ديسمبر    31/  2022مارس    31يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد استناد ا إلى صافي األصول كما في  
ا عل  ى عدد األسهم القائمة في نهاية الفترة.  العاديين مقسوم 

 2021ديسمبر  31  2022مارس  31 
 )مدققة(  )غير مدققة(  
   

 29,260,686  28,947,321         صافي األصول كما في نهاية الفترة/ السنة )لاير عماني( 
   

 330,775,600  330,775,600       عدد األسهم القائمة  
   

  0/09               0/09              م الواحد )لاير عماني(صافي األصول للسه

 
 قطاع التشغيل  -30
 

اإلستراتيجي األعمال  وحدتا  تقدم  للشركة.  االستراتيجية  األعمال  وحدتي  يمثالن  وهما  أدناه،  هو موضح  كما  اثنين،  قطاعين  في  الشركة  ة  تنشط 
منفصل أل بشكل  إدارتهما  ويتم  مختلفة،  وخدمات  مُ منتجات  تسويق  واستراتيجيات  تقنيات  تتطلبان  وحد نّهما  لكل  وبالنسبة  الوحدتين  ختلفة.  من  ة 

 اإلستراتيجيتين، يقوم مجلس إدارة الشركة واإلدارة العليا بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على أساس ربع سنوي على األقل. 
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 قطاع التشغيل )تابع( -30
 

   لدى الشركة قطاعات التشغيل التالية:
   )غير مدققة( 2021مارس  31  )غير مدققة(  2022مارس  31 
 المجموع  اتفاقية  اختياري  المجموع  اتفاقية  اختياري 

        إيرادات إعادة التأمين: 
  12,392,863    8,637,629      3,755,234            15,255,650    10,436,598    4,819,052    إجمالي أقساط التأمين المكتتبة  

 (2,087,856)   (1,209,817)    (878,039)            (229,575)      (54,445)       (175,130)      يطرح: أقساط التأمين المتنازل عنها  

  10,305,007    7,427,812      2,877,195            15,026,075    10,382,153    4,643,922    صافي أقساط التأمين المكتتبة )أ(  
 

       
 (6,088,058)   (5,832,749)    (255,309)            (8,416,175)   (7,445,845)   (970,330)      إجمالي أقساط التأمين غير المكتسبة )الحركة( 

 

       
 (417,245)       324,148       (741,392)            (1,153,364)   (394,904)      (758,460)      يطرح: أقساط إعادة التأمين غير المكتسبة )الحركة(  

 (6,505,303)   (5,508,601)    (996,702)            (9,569,539)   (7,840,749)   (1,728,790)   تأمين غير المكتسبة )ب( صافي أقساط ال 
 

       

  3,799,704   1,919,211    1,880,493          5,456,536   2,541,404   2,915,132  )ج( = )أ( + )ب(  صافي أقساط التأمين المكتسبة

        

        تكلفة إيرادات إعادة التأمين:

 (3,399,547)   (2,455,801)    (943,746)            (3,990,581)   (2,975,060)   (1,015,521)   عمولة وضريبة مدفوعة  
 

       
  729,804        393,721        336,083              83,713         52,948         30,765        اد أموال الضريبة  عمولة إعادة التأمين واسترد

 (2,669,743)   (2,062,080)    (607,663)            (3,906,868)   (2,922,112)   (984,756)      صافي العمولة )د(  
 

       
  1,850,471     1,671,859      178,612              2,323,054     2,086,319     236,735       وثائق التأمين المؤجلة )الحركة(   تكاليف االستحواذ على

 (77,647)       (176,116)       98,469                20,148        (17,902)        38,050        تكاليف االستحواذ على وثائق إعادة التأمين المؤجلة )الحركة( 

  1,772,824     1,495,743      277,080              2,343,202     2,068,417     274,785       ين المؤجلة )هة( صافي تكاليف االستحواذ على وثائق التأم
        
        

  5,065           5,065             -                     5,015           5,015             -              فائدة على احتياطيات أقساط التأمين )الصافي( )و(
 

             
 (891,854)      (561,272)      (330,583)            (1,558,651)   (848,680)      (709,971)      صافي تكاليف االستحواذ المتحّملة )ز( = )د( + )هة( + )و(

        

 (3,502,795)   (1,213,362)    (2,289,433)          (2,341,823)   (1,264,320)   (1,077,503)   اجمالي المطالبات المدفوعة  
 

       
  2,363,713     632,932        1,730,781            776,036        272,987        503,049       يطرح: مطالبات إعادة التأمين الُمستردة 

 (1,139,082)   (580,430)      (558,652)            (1,565,787)   (991,333)      (574,454)      صافي المطالبات المدفوعة )ح( 
        

 (1,527,516)   (861,620)      (665,896)            (77,064)       (1,009,914)    932,850       المطالبات القائمة  جمالي إتغيير في  
  760,810        558,023        202,787             (1,493,877)   (181,970)      (1,311,907)   يطرح: التغيير في مطالبات إعادة التأمين 

 (766,706)      (303,597)      (463,109)            (1,570,941)   (1,191,884)   (379,057)      صافي المطالبات القائمة )ط( 
        

 (222,186)      (250,157)       27,971               (85,325)        360,344       (445,669)      )ي( غير الُمفصح عنها حركة مخصص المطالبات المتحّملة و 
        

 (2,127,974)   (1,134,184)    (993,790)            (3,222,053)   (1,822,873)   (1,399,180)   )ك( = )ح( + )ط( + )ي(  صافي المطالبات الُمتحّملة 
        

 (3,019,828)   (1,695,455)    (1,324,373)          (4,780,704)   (2,671,553)   (2,109,151)   )ل( = )ك( + )ز( مجموع تكلفة التأمين 
        

  779,876      223,756       556,119             675,832     (130,149)     805,981       = )ج( + )ل( )م(صافي أرباح اكتتاب التأمين 

        
 56.0% 59% 53%  59% 72% 48% نسبة الخسارة  

        
تُستخدم أصول والتزامات الشركة بشكل ُمشترك في قطاعي التشغيل األوليين. 
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   أرقام المقارنة  -31
 
ذلك ضةروريا، لتتفةق مةع طريقةة العةرض الُمتبعةة فةي المعلومةات الماليةة    إعادة تبويب أو تصنيف بعض أرقام للفترة/ السنة السابقة، أينما كانتمّ 

ا بأنّ المرحلية الُموجزة للفترة الحالية.    عنهةا  إعادة التبويب أو التصنيف لةم تةؤثر علةى صةافي األربةاح أو حقةوق ملكيةة المسةاهمين الُمفصةح  علم 
 سابق ا.  

  
 تعامالت وأحداث هامة   -32
 

 19 -أثر جائحة كوفيد 
 

، وال تزال هذه الجائحة متفشية في جميع أنحاء العالم.  وقد  2020جائحة  عالمية  في مارس  19 -لقد أعلنت منظمة الصحة العالمية فيروس كوفيد 
 لقريب. ادات العالم األخرى، ومن المتوقع أن يتواصل هذا األثر في المستقبل اأثر كبير على اقتصاد سلطنة ُعمان واقتص 19 -كان لجائحة كوفيد 

 
ا لتعرض السوق للمخاطر في العديد من مجاالت األعمال.    19  -يُمثل تفشي جائحة كوفيد   مصدر قلق وانشغال بالنسبة لشركات إعادة التأمين نظر 

  19  -كوفيد    كن شركات إعادة التأمين من استيعاب أي خسائر ُمحتملة ناتجة عن جائحة ومع ذلك، فإّن الرسملة القوية الُمعدلة حسب المخاطر ستُم
 في مجال اكتتاب التأمين واستثمارات الشركة. 

 
إدارة الشركة نهج   اتبعت  الُمحتمل لجائحة كوفيد  ا حذر  وقد  األثر  بمراجعة  أّن أغلب    19  -ا ومتحفظا وقامت  على عملياتها، وهي على ثقة من 

 . 19 -األعمال لن تتأثر بشكل جوهري بالضغوطات الناتجة عن جائحة كوفيد مجاالت 
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