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تقریر المراجعة والمعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة
٢٠١٨مارس ٣١لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
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الصفحات

١تقریر المراجعة

٢بیان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي 

٣بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي 

  ٤  بیان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي 

  ٥    بیان التغیرات في حقوق الملكیة المرحلي الموحد الموجز

٧ - ٦  التدفقات النقدیة الموجز الموحد المرحليبیان

٤٢-٨إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة







للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھاشركة ُعمان 

)٣(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. ٤٢إلى ٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان الدخل الموجز الموحد المرحلي

مارس٣١أشھر المنتھیة في فترة الثالثة 
٢٠١٨٢٠١٧

غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھمإیضاحات

١،١٦٧،٧٣٩١،١٦٩،٣٩٩إجمالي أقساط التأمین
)٦٥٤،٧٢٩()٦٤٠،٣٠٨(٣-٢٣ناقصاً: أقساط تأمین متنازل عنھا لشركات إعادة التأمین

٥٢٧،٤٣١٥١٤،٦٧٠  ٤-٢٣صافي األقساط المتبقیة
)١٦٣،٩٧٣()١٥٦،٨٠٠(صافي التغیر في األقساط غیر المكتسبة

٣٧٠،٦٣١٣٥٠،٦٩٧صافي أقساط التأمین المكتسبة
)٦٣٢،٩٣٥()٦٧٩،٩٥٤(إجمالي المطالبات المسددة

٣٤١٦،١١٥٣٩٦،١٨٦-٢٤مطالبات التأمین المستردة من شركات إعادة التأمین
)٢٣٦،٧٤٩()٢٦٣،٨٣٩(  ٤-٢٤المطالبات المسددةصافي 

)٢٤،٨٩٦(٢،١٤٨صافي التغیر في المطالبات القائمة واالحتیاطیات اإلضافیة
)٢٦١،٦٤٥()٢٦١،٦٩١(صافي المطالبات المتكبدة

٨١،٥٥٧٨٤،٧٦٨إیرادات عموالت إعادة التأمین
)٨٩،٣٩٩()٨٩،٦٦٢(مصاریف عموالت

١١،٩٧١١٠،٨٤٤أخرى تتعلق بأنشطة االكتتابإیرادات 
٣،٨٦٦٦،٢١٣صافي العموالت واإلیرادات األخرى

)٧٧،٢١٥()٧٣،١٣٥(بأنشطة االكتتابمصاریف عمومیة وإداریة تتعلق
٣٩،٦٧١١٨،٠٥٠صافي ربح االكتتاب

٢١،٥٩٢٢٥،٦٦٨صافي إیرادات االستثمار
)٧٣٥()٧٥٩(تكالیف تمویل

)٦،٦٣١()١٩،٦٤٤(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
)٨،٧٥٦()٨،١٥٨(  بالصافي -مصاریف أخرى 

٣٢،٧٠٢٢٧،٥٩٦الربح قبل الضریبة
)٢،١٤٤()٧٣٥(مصاریف ضریبة الدخل

٣١،٩٦٧٢٥،٤٥٢ربح الفترة

العائد إلى:
٣٢،٨٤٤٢٥،٩٨٣ُمّالك الشركة

)٥٣١()٨٧٧(غیر المسیطرةالحصص 
٣١،٩٦٧٢٥،٤٥٢

١٣٠٫٠٧٠٫٠٦ربحیة السھم (بالدرھم)



للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھاشركة ُعمان 

)٤(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. ٤٢إلى ٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان الدخل الشامل الموجز الموحد المرحلي

مارس٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٨٢٠١٧

غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٣١،٩٦٧٢٥،٤٥٢ربح الفترة
الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى:

الحقاً في الربح أو الخسارة:بنود لن ُیعاد تصنیفھا 
صافي ربح / (خسارة) القیمة العادلة من إعادة تقییم استثمارات مصنفة بالقیمة العادلة من خالل 

)٣،٣٤٩(٨،٢١٨الدخل الشامل اآلخر
بنود قد ُیعاد تصنیفھا الحقاً في الربح أو الخسارة:

)١،٠١١()٧،٣٠١(خسارة صرف العمالت من تحویل العملیات األجنبیة
)٤،٣٦٠(٩١٧مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للفترة

٣٢،٨٨٤٢١،٠٩٢مجموع الدخل الشامل للفترة

العائد إلى:
٣٤،٧٣٧٢٢،٠٥٣ُمّالك الشركة

)٩٦١()١،٨٥٣(الحصص غیر المسیطرة
٣٢،٨٨٤٢١،٠٩٢
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)٥(لمعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه ا٤٢إلى ٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

التغیرات في حقوق الملكیة الموجز الموحد المرحليبیان 

رأس
احتیاطیاتالمال

تغیرات متراكمة 
في القیمة العادلة 

لألوراق المالیة
تحویل احتیاطي 

أرباح محتجزةعمالت أجنبیة

حقوق الملكیة 
العائدة إلى مالك 

الشركة
الحصص غیر 

المجموعالمسیطرة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمدرھمألف ألف درھمألف درھم

٣٥٢،٧٢٩١،٩٣٢،٤٣٦٢٤،٦٥٧١،٩٥٧،٠٩٣)٢٧،١٠٠()٣٣٢،٤٠٢(٤٦١،٨٧٢١،٤٧٧،٣٣٧(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
٢٥،٤٥٢)٥٣١(٢٥،٩٨٣٢٥،٩٨٣----ربح الفترة

)٤،٣٦٠()٤٣٠()٣،٩٣٠(-)٥٨١()٣،٣٤٩(--للفترةالخسارة الشاملة األخرى
٢١،٠٩٢)٩٦١(٢٥،٩٨٣٢٢،٠٥٣)٥٨١()٣،٣٤٩(--للفترةمجموع الدخل الشامل

)٤٦،١٨٧(-)٤٦،١٨٧()٤٦،١٨٧(----)٢٥توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 
تحویل إلى أرباح محتجزة

استثمارات بالقیمة العادلة من استبعاد
---)٦٢،٩٤٦(-٦٢،٩٤٦--من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٦٩،٥٧٩١،٩٠٨،٣٠٢٢٣،٦٩٦١،٩٣١،٩٩٨)٢٧،٦٨١()٢٧٢،٨٠٥(٤٦١،٨٧٢١،٤٧٧،٣٣٧(غیر مدققة)٢٠١٧مارس ٣١في 

٣٦٠،٦٣٩٢،٠٣٩،٢٠٨٢١،٦١٩٢،٠٦٠،٨٢٧)٢٩،٣٧٨()٢٣٣،٢١٩(٤٦١،٨٧٢١،٤٧٩،٢٩٤(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
للمعیار التغیرات من التطبیق المبدئي
٩الدولي للتقاریر المالیة رقم 

)٢٢٤،١١٩(-)٢٢٤،١١٩()٢٢٤،١١٩(----  )٥(إیضاح 
١٣٦،٥٢٠١،٨١٥،٠٨٩٢١،٦١٩١،٨٣٦،٧٠٨)٢٩،٣٧٨()٢٣٣،٢١٩(٢٠١٨٤٦١،٨٧٢١،٤٧٩،٢٩٤ینایر ١الرصید المعاد بیانھ في

٣١،٩٦٧)٨٧٧(٣٢،٨٤٤٣٢،٨٤٤----ربح الفترة
٩١٧)٩٧٦(١،٨٩٣-)٦،٣٢٥(٨،٢١٨--للفترةالدخل الشامل اآلخر

٣٢،٨٨٤)١،٨٥٣(٣٢،٨٤٤٣٤،٧٣٧)٦،٣٢٥(٨،٢١٨--للفترةمجموع الدخل الشامل
)٤٦،١٨٧(-)٤٦،١٨٧()٤٦،١٨٧(----)٢٥توزیعات أرباح نقدیة (إیضاح 

تحویل إلى األرباح المحتجزة من 
استبعاد استثمارات بالقیمة العادلة من 

---)٤،٤٤٥(-٤،٤٤٥--خالل الدخل الشامل اآلخر
١١٨،٧٣٢١،٨٠٣،٦٣٩١٩،٧٦٦١،٨٢٣،٤٠٥)٣٥،٧٠٣()٢٢٠،٥٥٦(٤٦١،٨٧٢١،٤٧٩،٢٩٤(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١في 
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)٦(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.٤٢إلى ٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

بیان التدفقات النقدیة الموجز الموحد المرحلي

مارس٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
٢٠١٨٢٠١٧

(غیر مدققة)(غیر مدققة)
ألف درھمألف درھم

التدفقات النقدیة من األنشطة التشغیلیة
٣٢،٧٠٢٢٧،٥٩٦ربح الفترة قبل الضریبة

تعدیالت لـ:
٤،٥٩١٥،٥٩٤استھالك وإطفاء

)١٨،٩٩٤()٣،٧١٠(أرباح غیر محققة من استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
١،٨٤٢١،٩٠١مخصص مكافآت نھایة الخدمة

١٩،٦٤٤٦،٦٣١مخصص الذمم المدینة المشكوك في تحصیلھا
-)١٣٤(بالتكلفة المطفأةمخصص االنخفاض في قیمة استثمارات مالیة

-٩٢مخصص االنخفاض في القیمة األرصدة البنكیة
سارة الخإیرادات توزیعات األرباح من االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

)٩،٤٥١()٧،٨٥٢(وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)١٤،٠٠٢()١٥،٣٧٠(إیرادات الفوائد من االستثمارات المالیة

١،٢٩١٤٨٧إطفاء االستثمارات المالیة
)٢٩٣(-أرباح محققة من بیع استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)٧،٢٣٣(٢٣خسائر / (أرباح) محققة من بیع استثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة
٧٥٩٧٣٥تكالیف تمویل

٤،٨٦٤٧،٨٧٧مصاریف االستثمار األخرى
)٢،٢٢٨()٢،٣٥٨(إیرادات من تأجیر االستثمارات العقاریة

-٩خسارة من حذف موجودات ثابتة
٢٠٥-العادل للمشتقاتخسارة غیر محققة من التقییم 

التدفقات النقدیة التشغیلیة قبل التغیرات في الموجودات والمطلوبات التشغیلیة ودفع مكافآت 
)١،١٧٥(٣٦،٣٩٣نھایة الخدمة وتكالیف التمویل

)٥٦،١٦٥()٦٤،١٤٦(الزیادة في موجودات عقود إعادة التأمین
)١٧٨،٩٠٧()٢٦٢،١٦١(المدینة األخرىالزیادة في ذمم التأمین المدینة والذمم 
)٢٤،٦٣٧()١٥،٢٥٧(الزیادة في تكالیف االستحواذ المؤجلة

٢١٢،٩١٢٢٤٤،٩٦٧الزیادة في مطلوبات عقود التأمین
)١،٧٦١(٢٥٧،٢٩٥الزیادة / (النقص) في ذمم التأمین الدائنة والذمم الدائنة األخرى

٤،١١٥)٢١،١٥٨(التأمین المحتجزة(النقص) / الزیادة في ودائع إعادة
٧،٣٢٣١٨،٤٥٤الزیادة في إیرادات العموالت المؤجلة

١٥١،٢٠١٤،٨٩١صافي النقد الناتج عن العملیات
)١،٢٣٢()١،٨٧٨(مكافآت نھایة الخدمة المدفوعة

)٧٣٥()٧٥٩(تكالیف تمویل مدفوعة
١٤٨،٥٦٤٢،٩٢٤صافي النقد الناتج من األنشطة التشغیلیة
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)٧(تعتبر جزءاً ال یتجزأ من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة.٤٢إلى ٨اإلیضاحات المدرجة على الصفحات من 

(تابع)بیان التدفقات النقدیة الموجز الموحد المرحلي 

مارس٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

٢٠١٨٢٠١٧

(غیر مدققة)(غیر مدققة)

ألف درھمألف درھم

من األنشطة االستثماریةالتدفقات النقدیة 
)٣٧،٣٧١()١٨،٠٧٢(مشتریات استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

٢٥،٣١٤١٩٠،٧٢١متحصالت من بیع استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
)٢٨،٤٧٠()٢٦،٧٢٣(الربح أو الخسارةمشتریات استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل 

٢٢،٩٩٧٤٧،٢٥٠متحصالت من بیع استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٦،٢٢٩١٦،٦٣٢النقص في المطلوبات المرتبطة بوحدات

٢٤،٨٨٩٤٥٥،٥٣٦متحصالت من بیع استثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة
)١٠٠،٦٨٢()١٩،٨٣٤(مالیة بالتكلفة المطفأةشراء استثمارات 

توزیعات أرباح مقبوضة من االستثمارات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
٤،١٨٠٥،٣٠٦وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١٣،٧٤٦١٧،٩٧٤فوائد مقبوضة من االستثمارات المالیة
٢،١٩١٢،١٤٥تأجیر العقارات االستثماریةإیرادات مقبوضة من

)٧،٥٤٣()٥،٤٩٧(مصاریف االستثمار األخرى المدفوعة
)١،٢٣٢()٢٤١(شراء ممتلكات ومعدات

)١،٧٥١()٨٩٩(شراء موجودات غیر ملموسة
٢٩،٦٤٦٧٥،٦٤٥نقص في ودائع ألجل بفترات استحقاق أصلیة تزید عن ثالثة أشھر

)٣٤،٧٣٠(٧٢(الزیادة) في الودائع اإللزامیةالنقص / 
٥٧،٩٩٨٥٩٩،٤٣٠صافي النقد الناتج من األنشطة االستثماریة

التدفقات النقدیة من األنشطة التمویلیة
)١٣٧،٠٥٧()١٧،٢٠٥(النقص في القروض البنكیة

-)٤٦،١٨٧(توزیعات أرباح مدفوعة
)١٣٧،٠٥٧()٦٣،٣٩٢(التمویلیةالنقد المستخدم في األنشطة 

١٤٣،١٧٠٤٦٥،٢٩٧صافي الزیادة في النقد وما في حكمھ
٢٣٨،١٢٦٢٩٥،٣٩٠النقد وما في حكمھ في بدایة الفترة

٢١٧)٧،٢٩٣(تأثیرات التغیر في أسعار الصرف على أرصدة النقد المحتفظ بھا بالعملة األجنبیة
٣٧٤،٠٠٣٧٦٠،٩٠٤)١٤(إیضاح الفترةالنقد وما في حكمھ في نھایة 
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٢٠١٨مارس٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٨(

معلومات عامة.١

إن شركة عمان للتأمین ش.م.ع ("الشركة") ھي شركة مساھمة عامة تأسست بموجب مرسوم أمیري صادر عن صاحب السمو حاكم دبي. إن الشركة 
، وتعدیالتھ. وتخضع الشركة ألحكام القانون ٢٠١٥) لسنة ٢اإلمارات العربیة المتحدة رقم (مسجلة وفقا ألحكام قانون الشركات التجاریة االتحادي لدولة 

في شأن تأسیس ھیئة التأمین وتنظیم أعمالھا، وھي مسجلة في سجل شركات التأمین بھیئة ٢٠٠٧) لسنة ٦االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (
وھي شركة تابعة لبنك المشرق (ش.م.ع) والذي تأسس بإمارة دبي. إن عنوان المقر الرئیسي المسجل ٩دة تحت رقم التأمین لدولة اإلمارات العربیة المتح

، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة. وتتكون المجموعة من شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا (راجع اإلیضاح ٥٢٠٩للشركة ھو ص. ب. 
عادیة مدرجة في سوق دبي المالي، اإلمارات العربیة المتحدة.). إن أسھم الشركة ال٣-٣

یتعلق  اتتمثل األنشطة المرّخصة للشركة في إصدار عقود تأمین قصیرة وطویلة األجل والمتاجرة في األوراق المالیة. یتم إصدار عقود التأمین فیم
والتأمین البحري (ُیشار إلیھا معاً باسم "التأمین العام") والتأمین الفردي على بالمخاطر المرتبطة بالتأمین على الممتلكات والمركبات والتأمین الجوي

ستثمار.الحیاة (المشاركة وغیر المشاركة) والتأمین الجماعي على الحیاة والتأمین ضد الحوادث الشخصیة والتأمین الصحي والمنتجات المرتبطة باال

ة قطر وجمھوریة تركیا.تمارس الشركة نشاطھا أیضاً في سلطنة عمان ودول

تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة.٢

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة١-٢

٢٠١٨ینایـر ١التالیة التي أصبحت ساریة المفعول على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد تم تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة 
غ على المبالفي ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. لم یكن لتطبیق ھذه المعاییر المعدلة، باستثناء ما ھو مذكور، أي تأثیـر جوھري 

  ة.المعروضة للفترات الحالیة والسابق

المعاییـر الدولیة للتقاریـر المالیة الجدیدة والمعدلة
ساریة المفعول على الفترات السنویة

التي تبدأ في أو بعد

التي تعدل المعیار الدولي ٢٠١٦-٢٠١٤التحسینات السنویة على المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة للدورة 
٢٠١٨ینایر ٢٨١الدولي رقم والمعیار المحاسبي ١للتقاریر المالیة رقم 

الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة "المعامالت التي تتم بعمالت ٢٢التفسیر رقم 
٢٠١٨ینایر ١أجنبیة والمقابل المدفوع مسبقاً"

یتناول التفسیر المعامالت التي تتم بعمالت أجنبیة أو أجزاء من المعامالت حیث:

.یكون المقابل مقوماً أو مسّعراً بعملة أجنبیة

 تدرج المنشأة أصل المدفوعات مقدماً أو التزام اإلیرادات المؤجلة فیما یتعلق بھذا المقابل قبل إدراج
األصل أو المصروف أو اإلیراد ذي العالقة.

.أصل المدفوعات مقدماً أو التزام اإلیرادات المؤجلة غیر نقدي

"المدفوعات المبنیة على أسھم" بشأن تصنیف وقیاس ٢التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
٢٠١٨ینایر ١معامالت المدفوعات المبنیة على أسھم

"عقود التأمین" بشأن التواریخ المختلفة للسریان للمعیار  ٤التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
"األدوات المالیة" والمعیار الجدید المرتقب لعقود التأمین٩الدولي للتقاریر المالیة رقم 

٩یقدم التعدیل منھجین لشركات التأمین: اإلعفاء المؤقت من تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
أمین "، ُیسمح لشركة التللمنشآت التي تستوفي متطلبات محددة و"منھج التغطیة". وبموجب "منھج التغطیة

إعادة تصنیف الفرق بین المبلغ المدرج في حساب الربح أو الخسارة بموجب المعیار الدولي للتقاریر المالیة 
، فیما ٣٩والمبلغ الذي كان سیتم تسجیلھ في الربح أو الخسارة بموجب المعیار المحاسبي الدولي رقم ٩رقم 

ربح أو الخسارة إلى الدخل الشامل اآلخر. لقد اختارت المجموعة من ال-یتعلق ببعض الموجودات المالیة 
٢٠١٨ینایر ١عدم تطبیق اإلعفاء المؤقت أو منھج التغطیة.
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(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
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(تابع)تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة٢

(تابع) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة١-٢

الدولیة للتقاریـر المالیة الجدیدة والمعدلةالمعاییـر 
ساریة المفعول على الفترات السنویة

التي تبدأ في أو بعد

بحیث ٥٧، "االستثمارات العقاریة": تعمل على تعدیل الفقرة ٤٠التعدیالت على المعیار المحاسبي الدولي رقم 
عقاري فقط عند وجود دلیل على تغیر االستخدام. تنص على أن على المنشأة تحویل عقار من أو إلى استثمار 

ویحدث التغیر في االستخدام في حال كان العقار یستوفي أو لم یعد یستوفي تعریف االستثمار العقاري. التغیر 
في نیة اإلدارة الستخدام العقار ال یشكل بحد ذاتھ دلیالً على تغیر االستخدام. تم تعدیل الفقرة بحیث تنص على 

٢٠١٨ینایر ١األمثلة الواردة فیھا غیر شاملة.أن قائمة

٩في نسختھ النھائیة (المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٩تم إصدار المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
ویتضمن المتطلبات المتعلقة بانخفاض القیمة ومحاسبة التحوط ٢٠١٤)) في یولیو ٢٠١٤"األدوات المالیة" (

العام وإلغاء االعتـراف. یقوم المعیار بتعدیل متطلبات قیاس وتصنیف الموجودات المالیة، كما یقدم نموذجاً 
٢٠١٨ینایر ١جدیداً للخسائر المتوقعة النخفاض القیمة.

سیتم تطبیق فئة جدیدة لقیاس القیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر على أدوات الدین المحتفظ بھا ضمن 
موذج األعمال الذي یتم تحقیق الھدف منھ عن طریق تحصیل التدفقات النقدیة التعاقدیة وبیع الموجودات ن

المالیة.

سیتم تطبیق نموذج جدید النخفاض القیمة بناًء على الخسائر االئتمانیة المتوقعة على أدوات الدین المقاسة 
لشامل األخر والذمم المدینة من اإلیجار وموجودات العقود بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة من خالل الدخل ا

وكذلك على بعض تعھدات القروض الموثقة وعقود الضمان المالي.

على البیانات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة ٩تم اإلفصاح عن تأثیر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
.٧-٣للمجموعة في اإلیضاح رقم 

"اإلیرادات من العقود مع العمالء"١٥المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
، وقد وضع نموذجاً شامالً للشركات الستخدامھ ١٥، صدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٢٠١٤في مایو 

جیل الحالیة لتسفي احتساب اإلیرادات الناشئة من العقود مع العمالء. وسوف یحل ھذا المعیار محل التوجیھات 
، ١١، "اإلیرادات"، والمعیار المحاسبي الدولي رقم ١٨اإلیرادات، بما فیھا المعیار المحاسبي الدولي رقم 

"عقود البناء"، والتفسیرات ذات الصلة عند سریان مفعولھا.
٢٠١٨ینایر ١

ینبغي أن تعترف باإلیرادات لبیان ھو أن المنشأة ١٥إن المبدأ األساسي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
تحویل المنتجات أو تقدیم الخدمات المتفق علیھا للعمالء مقابل مبلغ من المال یعكس القیمة التي تتوقع المنشأة 
الحصول علیھا مقابل تلك المنتجات أو الخدمات. وعلى وجھ التحدید، یقدم المعیار نموذجاً من خمس خطوات 

لالعتراف باإلیرادات:
: تحدید العقد مع العمیل.١لخطوة ا

: تحدید التزامات األداء في العقد.٢الخطوة 
: تحدید سعر المعاملة.٣الخطوة 
: تخصیص سعر المعاملة اللتزامات األداء في العقد.٤الخطوة 
: االعتراف باإلیرادات عندما تقوم المنشأة بالوفاء بالتزام األداء.٥الخطوة 

، تقوم المنشأة باالعتراف باإلیرادات عند الوفاء بالتزام األداء، ١٥للتقاریر المالیة رقم بموجب المعیار الدولي
أي عندما تنتقل "السیطرة" على السلع أو الخدمات المنوطة بالتزام أداء معین إلى العمیل. تمت إضافة توجیھات 

یناریوھات محددة. وعالوة على ذلك، للتعامل مع س١٥أكثر تقییداً في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
إفصاحات واسعة.١٥یتطلب المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
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(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)١٠(

(تابع)تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة٢

(تابع) المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة المطبقة على المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة١-٢

ساریة المفعول على الفترات السنویةللتقاریـر المالیة الجدیدة والمعدلةالمعاییـر الدولیة 
التي تبدأ في أو بعد

"اإلیرادات من العقود مع العمالء" لتوضیح ثالثة ١٥التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
الوكیل والتراخیص) وتوفیر بعض البنود جوانب للمعیار (تحدید التزامات األداء واعتبارات األصیل مقابل 

٢٠١٨ینایر ١االنتقالیة للعقود المعدلة والعقود المنجزة

المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارھا لكنھا لیست ساریة حتى تاریخھ٢-٢

المفعول على الفترات السنویةساریة المعاییـر الدولیة للتقاریـر المالیة الجدیدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعد

٢٠١٩ینایر ١"عقود اإلیجار"١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
"عقود اإلیجار". یحدد المعیار كیفیة االعتراف والقیاس والعرض ١٦المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

نموذجاً فردیاً لمحاسبة المستأجر، األمر الذي یتطلب من المستأجرین واإلفصاح عن عقود اإلیجار. یقدم المعیار
شھرا أو أقل أو أن تكون قیمة ١٢االعتراف بالموجودات والمطلوبات لجمیع اإلیجارات ما لم تكن مدة اإلیجار 

جیر أاألصل األساسي منخفضة. یستمر المؤجر في تصنیف اإلیجارات ضمن عقود التأجیر التشغیلي أو عقود الت
الخاص بالمحاسبة عن المؤجر دون تغییر جوھري عن المعیار ١٦التمویلي مع بقاء منھج المعیار الدولي رقم 

السابق.١٧المحاسبي الدولي رقم 

"البیانات المالیة الموحدة" والمعیار المحاسبي الدولي ١٠التعدیالت على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
) بشأن المعالجة المحاسبیة لبیع ٢٠١١"االستثمارات في الشركات الزمیلة والمشاریع المشتركة" (٢٨رقم 

الموجودات أو منحھا من مستثمر ما لشركتھ الزمیلة أو مشروعھ المشترك.
تاریخ السریان مؤجل إلى أجل غیر 

مسمى

المالیة". یسمح التعدیل بقیاس المزید من ، "األدوات ٩التعدیل على المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
، وبشكل ٩الموجودات بالتكلفة المطفأة بوتیرة أكبر مقارنة باإلصدار السابق للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

خاص بعض الموجودات المالیة المدفوعة مسبقا. یؤكد التعدیل أیًضا على أن التعدیالت في المطلوبات المالیة 
٢٠١٩ینایر ١العتراف الفوري بالربح أو الخسارة.سیؤدي إلى ا

الصادر عن لجنة تفسیرات المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة "الشكوك حول معالجات ضریبة ٢٣التفسیر رقم 
الدخل". یوضح التفسیر تحدید الربح الخاضع للضریبة (الخسارة الضریبیة) واألسس الضریبیة والمزایا 

المستخدمة ومعدالت الضریبة عندما یكون ھناك عدم یقین حول معالجات ضریبة الدخل بموجب الضریبیة غیر 
. ویراعي التفسیر على وجھ التحدید:١٢المعیار المحاسبي الدولي رقم 

.ما إذا كان ینبغي النظر في المعالجات الضریبیة بشكل جماعي
.افتراضات السلطات الضریبیة
 (الخسارة الضریبیة) واألسس الضریبیة والخسائر الضریبیة غیر تحدید الربح الخاضع للضریبة

المستخدمة ومعدالت الضریبة.
.٢٠١٩ینایر ١تأثیر التغیرات في الحقائق والظروف
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(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
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(تابع)تطبیق المعاییر الدولیة للتقاریر المالیة الجدیدة والمعدلة٢

(تابع) الجدیدة والمعدلة التي تم إصدارھا لكنھا لیست ساریة حتى تاریخھالمعاییر الدولیة للتقاریر المالیة ٢-٢

ساریة المفعول على الفترات السنویةالمعاییـر الدولیة للتقاریـر المالیة الجدیدة والمعدلة
التي تبدأ في أو بعد

مجلس معاییر المحاسبة ، أنھى٢٠١٧مایو ١٨"عقود التأمین". في ١٧المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
الدولیة مشروعھ الطویل لوضع معیار محاسبي حول عقود التأمین وأصدر المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

والذي یسمح حالیاً  ٤محل المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ١٧"عقود التأمین". یحل المعیار الدولي رقم ١٧
إلى تغییر كبیر في المحاسبة لدى جمیع المنشآت التي ١٧معیار الدولي رقم بالعدید من الممارسات. سیؤدي ال

تصدر عقود تأمین وعقود استثمار تشمل میزة المشاركة االختیاریة.

ویسمح بالتطبیق المبكر إذا كان متزامناً ٢٠٢١ینایر ١ینطبق المعیار على الفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد 
"اإلیرادات من العقود مع العمالء" والمعیار الدولي للتقاریر ١٥دولي للتقاریر المالیة رقم مع تطبیق المعیار ال

"األدوات المالیة".٩المالیة رقم 

نموذج قیاس حالي حیث یعاد قیاس التقدیرات في كل فترة تقریر. ویعتمد القیاس ١٧یتطلب المعیار الدولي رقم 
مخصومة وتعدیل للمخاطر وھامش الخدمات التعاقدیة الذي یمثل أرباح على أسس التدفقات النقدیة المرجحة ال

العقد غیر المكتسبة. وھناك أسلوب تخصیص مبّسط لألقساط ُیسمح بھ لاللتزامات على مدار فترة التغطیة 
 ةالمتبقیة إذا أتاح ھذا األسلوب طریقة قیاس غیر مختلفة جوھریاً عن النموذج العام أو إذا كانت فترة التغطی

تمتد لسنة أو أقل. ومع ذلك، یجب قیاس المطالبات المتكبدة باالعتماد على أسس التدفقات النقدیة المرجحة 
٢٠٢١ینایر ١والمعدلة بالمخاطر والمخصومة.

ون مالئماً، عندما تصبح تطبیقھا، حیثما یكتقوم المجموعة حالیا بتقییم تأثیر ھذه المعاییر والتفسیرات والتعدیالت على البیانات المالیة المستقبلیة وتعتزم 
ساریة المفعول.

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

أساس اإلعداد١-٣

٣٤وفقاً للمعیار المحاسبي الدولي رقم ٢٠١٨مارس ٣١تم إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
المالیة المرحلیة" الصادر عن مجلس معاییر المحاسبیة الدولیة وامتثاالً ألحكام القوانین النافذة في دولة اإلمارات العربیة المتحدة."التقاریر 

لدرھم ة باإن ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة معروضة بدرھم اإلمارات العربیة المتحدة نظراً ألن معظم معامالت المجموعة مقّوم
اإلماراتي وتم تقریب جمیع المبالغ إلى أقرب ألف درھم (ألف درھم) باستثناء ما یرد خالف ذلك.

لمالیة ارات القد تم إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على أساس مبدأ التكلفة التاریخیة، باستثناء إعادة تقییم بعض االستثم
واالستثمارات العقاریة.

تعرض المجموعة بیان المركز المالي الموجز الموحد المرحلي بشكل عام حسب ترتیب السیولة.

أ جنباً إلى ینبغي أن ُتقرال تشتمل ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة على كافة المعلومات الالزمة للبیانات المالیة السنویة الموحدة الكاملة و
. وباإلضافة إلى ذلك، فلیس بالضرورة أن ٢٠١٧دیسمبر ٣١یة السنویة الموحدة المدققة للمجموعة كما في وللسنة المنتھیة في جنب مع البیانات المال

.٢٠١٨دیسمبر ٣١مؤشراً على النتائج التي قد تكون متوقعة للسنة المالیة التي ستنتھي في ٢٠١٨مارس ٣١تكون نتائج فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
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  (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

السیاسات المحاسبیة الھامة٢-٣

داد البیانات ي إعإن السیاسات المحاسبیة والعرض والطرق المتبعة في إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة تتوافق مع تلك المستخدمة ف
-٣المبین في اإلیضاح رقم ٩، عدا تأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم ٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في المالیة السنویة الموحدة المدققة للسنة 

٧.

، تم اإلفصاح عن السیاسات المحاسبیة المتعلقة باالستثمارات ٢٠٠٨أكتوبر ١٢عمالً بالتعمیم الصادر عن ھیئة األوراق المالیة والسلع الصادر بتاریخ 
  ).٦-٣إلى  ٤-٣والممتلكات والمعدات والموجودات المالیة في ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة (اإلیضاحات من العقاریة

أساس التوحید٣-٣

المالیة للشركة تتألف المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لشركة عمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا ("المجموعة") من البیانات
والمنشآت التي تسیطر علیھا الشركة (شركاتھا التابعة).

تتحقق السیطرة عندما:

.یكون لدى الشركة سلطة على الشركة المستثمر فیھا

.تكون الشركة معرضة لعائدات متغیرة أو تمتلك حقوقاً فیھا جّراء مشاركتھا في الشركة المستثمر فیھا

 سلطتھا على الشركة المستثمر فیھا بما یؤثر على عائداتھا.تتمكن الشركة من استخدام

عناصر نتعید الشركة تقییم مدى سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا إذا كانت الوقائع والظروف تشیر إلى وجود تغییرات على عنصر واحد أو أكثر م
السیطرة الثالثة المذكورة أعاله.

ة حقوق التصویت بالشركة المستثمر فیھا، یكون لھا سیطرة على الشركة المستثمر فیھا عندما تكون حقوق التصویت عندما یكون لدى الشركة أقل من أغلبی
كافیة لمنحھا القدرة العملیة على توجیھ األنشطة ذات الصلة بالشركة المستثمر فیھا من جانب واحد.

قییم ما إذا كانت حقوق التصویت التي تملكھا كافیة لكي تمنحھا السلطة على الشركة تنظر الشركة في جمیع الوقائع والظروف ذات العالقة عند قیامھا بت
المستثمر فیھا أم ال، ویشمل ذلك:

.حجم ما تملكھ الشركة من حقوق تصویت مقابل حجم ما یملكھ حملة حقوق التصویت اآلخرین وتوزیعھا فیما بینھم

 األصوات اآلخرین أو األطراف األخرى.حقوق التصویت المحتملة المملوكة للشركة، وأصحاب

.الحقوق الناشئة من جّراء أي ترتیبات تعاقدیة أخرى

 أي وقائع أو ظروف أخرى تشیر إلى أن الشركة قادرة، أو غیر قادرة، في الوقت الحالي على توجیھ األنشطة ذات الصلة حین یقتضي األمر
اجتماعات المساھمین السابقة.اتخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط التصویت في 

التحدید، ھیبدأ توحید الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على حق السیطرة على الشركة التابعة ویتوقف عندما تفقد الشركة السیطرة علیھا. وعلى وج
دخل الموجز الموحد المرحلي وبیان الدخل الشامل فإن إیرادات ومصاریف الشركة التابعة المستحوذ علیھا أو المستبعدة خالل الفترة ُتدرج في بیان ال

ى الشركة لالموجز الموحد المرحلي اعتباراً من التاریخ الذي تكتسب فیھ الشركة حق السیطرة على الشركة التابعة حتى تاریخ انتھاء سیطرة الشركة ع
التابعة.

مالكي الشركة والحصص غیر المسیطرة. كما ُیعزى إجمالي الدخل الشامل ُتعزى األرباح أو الخسائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر إلى 
للشركات التابعة إلى مالكي الشركة والحصص غیر المسیطرة حتى لو أدى ذلك إلى عجز في رصید الحصص غیر المسیطرة.

محاسبیة مع السیاسات المحاسبیة للمجموعة.ُتجرى التعدیالت على البیانات المالیة للشركات التابعة، عند الضرورة، حتى تتسق سیاساتھا ال

قة بالمعامالت لیتم استبعاد جمیع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكیة واإلیرادات والمصاریف والتدفقات النقدیة على المستوى الداخلي للمجموعة المتع
بین أعضاء المجموعة بشكل كامل عند التوحید.
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  (تابع) أساس التوحید٣-٣

اسم الشركة التابعة

بلد التأسیس 

ومزاولة النشاط

نسبة حصة 

الملكیة القانونیة

نسبة حقوق 

النشاط الرئیسيالتصویت المحتفظ بھا

خط االستواء لخدمات التأمین 

ذ.م.م*

اإلمارات العربیة -دبي

وكالة تأمین%١٠٠%٩٩٫٩٧المتحدة

%٥١%٥١تركیا-إسطنبول دبي ستار سیجورتا أي. أس.**

إصدار عقود تأمین قصیرة 

وطویلة األجل

%٦٠%٦٠مملكة البحرین-المنامة شركة ایتاكو البحرین ذ.م.م***

خدمات الوساطة وخدمات 

مركز االتصال

سینرجایز للخدمات منطقة حرة 

ذ.م.م****

العربیة اإلمارات -دبي 

%١٠٠%١٠٠المتحدة

تكنولوجیا المعلومات اإلداریة 

ومعالجة المعامالت.

.٢٠١٧أكتوبر ٧العراق) التي یتمثل نشاطھا الرئیسي في خبراء إدارة المطالبات في -تم تصفیة شركة خدمات الدعم اإلداري المحدودة (أربیل 

االستواء لخدمات التأمین ذ.م.م كحق انتفاع عن طریق ترتیبات التوكیل.* تحتفظ الشركة باألسھم المتبقیة في شركة خط 

وتشمل األنشطة الرئیسیة لألعمال التأمین ضد الحوادث والتأمین الصحي.٢٠١٢** تأسست شركة دبي ستار سیجورتا أي. اس في 

.٢٠١٥سبتمبر ١٦*** تم االستحواذ على شركة ایتاكو البحرین ذ.م.م من قبل الشركة في 

في منطقة دبي للتعھید في اإلمارات العربیة المتحدة وھي تعمل في مجال ٢٠١٤ینایر ٢٤**** تأسست شركة سینرجایز للخدمات منطقة حرة ذ.م.م في 
توفیر تكنولوجیا المعلومات اإلداریة وخدمات معالجة المعامالت.
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عقاریةاستثمارات   ٤-٣

تلك إلنشاء لاالستثمارات العقاریة ھي العقارات المحتفظ بھا بھدف جني عائدات من تأجیرھا و/أو لزیادة قیمة رأس المال، بما في ذلك العقارات قید ا
مارات العقاریة أحد أجزاء االستثاألغراض. تقاس االستثمارات العقاریة مبدئیاً بسعر التكلفة، بما في ذلك تكالیف المعامالت. تشمل التكلفة نفقات إحالل 

بتاریخ تكبد تلك النفقات وبشرط استیفاء شروط االعتراف الالزمة، ویتم استثناء النفقات الیومیة الخاصة بخدمات العقارات االستثماریة.

سائر یة فترة التقریر. تدرج األرباح أو الخوالحقاً لالعتراف المبدئي تدرج االستثمارات العقاریة بالقیمة العادلة التي تعكس ظروف السوق كما في نھا
الناتجة عن التغیرات في القیم العادلة لالستثمارات العقاریة في الربح والخسارة في الفترة التي تنشأ فیھا.

د اقتصادیة المتوقع تحقیق فوائیتم إلغاء االعتراف باالستثمارات العقاریة عند استبعادھا أو عندما یتم سحبھا نھائیاً من االستخدام بحیث یكون من غیر 
ي الفترة التي یقع فمستقبلیة من استبعادھا. إن األرباح أو الخسائر التي تنشأ عن سحب االستثمارات العقاریة أو بیعھا یتم احتسابھا في الربح أو الخسارة 

فیھا السحب أو االستبعاد.

یحدث تغیر في االستخدام یثبتھ توقف شغل المالك للعقار أو بدء تأجیره لطرف آخر من ال یجرى أي تحویل إلى أو من االستثمارات العقاریة إال عندما
ترضة لغرض فخالل اتفاقیة إیجار تشغیلي. وفیما یتعلق بتحویل العقارات من فئة االستثمار العقاري إلى العقار المأھول من المالك، فإن التكلفة الم

التغیر في االستخدام، أما إذا حدث العكس تحتسب المجموعة ھذا العقار وفقاً للسیاسة المنصوص علیھا في المحاسبة الالحقة ھي القیمة العادلة بتاریخ
ر خبیبھا وم لتي یقت التقییماأساس احة علی ولمفتوق السم اقیالممتلكات والمعدات حتى تاریخ التغیر في االستخدام. یتم تحدید القیمة العادلة من خالل 

ط.سیولر اسعاالستشاریین أو أالمعاینة المستقل وا

ممتلكات ومعدات٥-٣

لى غرار عیتم تسجیل األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز بالتكلفة ناقصا أي خسارة مسجلة عن انخفاض القیمة. ویبدأ احتساب استھالك ھذه الموجودات، 
الموجودات العقاریة األخرى، عندما تصبح ھذه الموجودات جاھزة لالستخدام.

بیان الممتلكات والمعدات األخرى بالتكلفة ناقصاً االستھالك المتراكم وأي خسائر انخفاض في القیمة.یتم

قة القسط طرییتم تحمیل االستھالك وذلك لشطب تكلفة الموجودات، بخالف األعمال الرأسمالیة قید اإلنجاز على مدار أعمارھا اإلنتاجیة، وذلك باستخدام
عمار اإلنتاجیة المقدرة والقیم المتبقیة وطریقة حساب االستھالك بنھایة كل فترة تقریر مع بیان أثر أي تغیرات في التقدیرات الثابت. وتتم مراجعة األ

المحتسبة على أساس مستقبلي.

مرار استخدام ادیة مستقبلیة من استُیلغى االعتراف بأي بند من بنود الممتلكات والمعدات عند االستبعاد أو عندما ال یكون من المتوقع أن تنشأ منافع اقتص
قیمة الدفتریة لاألصل. یتم تحدید أي أرباح أو خسائر ناتجة عن استبعاد أو تقاعد بند من بنود الممتلكات والمعدات على أساس الفرق بین عوائد البیع وا

لألصل، ویتم تسجیلھا في الربح أو الخسارة.

في االعتبار عند حساب استھالك الموجودات:فیما یلي األعمار اإلنتاجیة التي تم أخذھا 
السنوات

  ٥ -٣أثاث وتجھیزات
  ٥مركبات
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الموجودات المالیة  ٦-٣

ھ المالي بموجب عقد تنص شروطیتم االعتراف بكافة الموجودات المالیة وإلغاء االعتراف بھا بتاریخ المتاجرة عندما تكون عملیة شراء وبیع األصل 
المعامالت، تكالیفعلى تسلیم األصل المالي خالل إطار زمني تحدده أعراف السوق ذي الصلة. یتم قیاس الموجودات المالیة مبدئیاً بالقیمة العادلة، زائداً 

لة م قیاسھا مبدئیاً بالقیمة العادلة. إن كافة الموجودات المسجباستثناء تلك الموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة حیث یت
یتم قیاسھا جمیعاً الحقاً إما بالتكلفة المطفأة أو بالقیمة العادلة، بناًء على تصنیف الموجودات المالیة.

تصنیف الموجودات المالیة١-٦-٣

ء باستثناللجھة المصدرة لملكیة" ق اتستوفي تعریف "حقوإذا كانت غیر مشتقة وألغراض تصنیف الموجودات المالیة، تعتبر األداة "أداة حقوق ملكیة" 
عرضھا كحقوق ملكیة من قبل الجھة المصدرة. إن جمیع الموجودات المالیة األخرى غیر المشتقة ھي لتي یتم القابلة للبیع المشتقة دوات غیر األابعض 

تعریف المطلوبات المالیة من وجھة نظر الجھة المصدرة."أدوات دین". أدوات الدین ھي تلك األدوات التي تستوفي

الموجودات المالیة بالتكلفة المطفأة وطریقة الفائدة الفعلیة٢-٦-٣

یتم قیاس أدوات الدین بالتكلفة المطفأة في حال توافر الشرطین التالیین:

جودات لجمع التدفقات النقدیة التعاقدیة.أن یتم االحتفاظ باألصل ضمن نموذج أعمال یكون الھدف منھ االحتفاظ بالمو
ة قأن تؤدي األحكام التعاقدیة لألداة إلى وجود تدفقات نقدیة في تواریخ محددة بحیث تقتصر على مدفوعات المبالغ األصلیة والفائدة المستح

على القائم منھا.

افة تكالیف المعاملة (إال إذا كانت مصنفة كأدوات دین بالقیمة العادلة من خالل تقاس أدوات الدین التي تطابق ھذین الشرطین مبدئیاً بالقیمة العادلة بعد إض
٨-٦-٣انظر أدناه) ویتم قیاسھا الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة ناقصاً أي خسارة انخفاض في القیمة (انظر –الربح أو الخسارة 

أساس العائد الفعلي في إیرادات االستثمار.أدناه)، ویتم تسجیل إیرادات الفائدة على

ا تغیـرت رة، إذبعد االعتراف المبدئي، یتعین على المجموعة إعادة تصنیف أداوت الدین من التكلفة المطفأة إلى القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسا
الغایة من نموذج األعمال بحیث لم تعد تستوفي معاییر التكلفة المطفأة.

الفعلي ھو ةطریقة الفائدة الفعلیة ھي إحدى طرق احتساب التكلفة المطفأة ألداة الدین وتوزیع إیرادات الفوائد على الفترة المعنیة. إن سعر الفائدتعتبر
ل جزءا ال یتجزأ من تشك السعر الذي یخصم بدقة المقبوضات النقدیة المستقبلیة المقدرة (بما في ذلك كافة الرسوم على النقاط المدفوعة أو المقبوضة التي

تضاء) عند االقسعر الفائدة الفّعلي وتكالیف المعاملة والعالوات األخرى أو الخصومات) وذلك من خالل العمر المتوقع ألداة الدین أو خالل فترة أقصر( 
إلى صافي القیمة الدفتریة عند االعتراف المبدئي.

المبدئي، أن تصنف أدوات الدین التي تتطابق مع معاییـر التكلفة المطفأة أعاله كأدوات دین مقاسة وللمجموعة أن تختـار بشكل نھائي، عند االعتـراف 
جودات المالیة الموبالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة إذا كان ھذا التصنیف یلغي، أو یقلل إلى حد بعید، عدم التطابق المحاسبي فیما لو تم قیاس 

بالتكلفة المطفـأة.

ة.ائدیتم مراعاة الموجودات المالیة مع المشتقات الضمنیة بالكامل عند تحدید ما إذا كانت تدفقاتھا النقدیة تمثل فقط الدفعات األصلیة والف

نقد وما في حكمھ٣-٦-٣

ھر أو أقل كموجودات أصلیة تبلغ ثالثة أشیتم تصنیف النقد وما في حكمھ الذي یشمل النقد في الصندوق والودائع المحتفظ بھا لدى البنوك بفترات استحقاق
مالیة بالتكلفة المطفأة.

ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى والودائع اإللزامیة٤-٦-٣

اض في القیمة. ویتم أي انخفیتم قیاس ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى والودائع اإللزامیة بالتكلفة المطفأة باستخدام طریقة الفائدة الفعلیة، ناقصا
تسجیل إیرادات الفوائد باستخدام معدل الفائدة الفعلي، باستثناء الذمم المدینة قصیرة األجل إذا لم یكن للفائدة المسجلة قیمة تذكر.
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  (تابع)ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة ٣

  (تابع)الموجودات المالیة   ٦-٣

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرموجودات مالیة بالقیمة ٥-٦-٣

ت مالیة ودایجوز للمجموعة عند االعتراف المبدئي أن تختار نھائیاً (على أساس كل أداة على حدة) أن تصنف استثماراتھا في أدوات حقوق الملكیة كموج
الملكیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. تتمثل سیاسة المجموعة في تصنیف أداوت حقوق

عندما یتم االحتفاظ بھذه االستثمارات ألغراض غیر جني عائدات االستثمار.

لیف المعاملة، اإلیھا تكإن االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المحتسبة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر تقاس مبدئیاً بالقیمة العادلة مضافاً 
ى التغیرات ف إلثم تقاس الحقاً بالقیمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر الناشئة عن التغیرات في القیمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر وتضا

.ربح أو الخسارة عند استبعاد االستثماراتالمتراكمة في القیمة العادلة الحتیاطي األوراق المالیة. لن یعاد تصنیف األرباح أو الخسار المتراكمة إلى ال
وال یتم تسجیل خسائر انخفاض القیمة (وعكس خسائر انخفاض القیمة) بشكل منفصل عن غیرھا من التغییرات في القیمة العادلة.

حق المجموعة في قبض توزیعاتیتم االعتراف بتوزیعات األرباح من ھذه االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة في الربح أو الخسارة عندما یتقرر
األرباح.

موجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة٦-٦-٣

االستثمارات فیتم تصنیف االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة كموجودات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، ما لم تقم المجموعة بتصنی
لغرض غیر جني عائدات من االستثمار على أنھا استثمارات بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عند االعتراف المبدئي (انظر غیر المحتفظ بھا 

أعاله).

و خسائر ناشئة أیتم تصنیف العناصر المرتبطة باالستثمارات في عقود التأمین على أنھا بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تتم تسویة أي أرباح
موحد المرحلي.العن إعادة قیاس ھذه الموجودات والحركات المقابلة في االحتیاطیات المنسوبة لحملة الوثائق في نفس البند في بیان الدخل الشامل الموجز 

ك، فإن ل الربح أو الخسارة. وباإلضافة إلى ذلتصنَّف أدوات الدین التي ال تلبي معاییر التصنیف بالتكلفة المطفأة (انظر أعاله) بالقیمة العادلة من خال
لعادلة من خالل الربح اأدوات الدین التي تستوفي معاییر التكلفة المطفأة ولكنھا تكون مصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة یتم قیاسھا بالقیمة 

ح أو الخسارة عند االعتراف المبدئي إذا كان ھذا التصنیف یلغي أو یقلل بشكل أو الخسارة. قد یتم تصنیف أدوات الدین بالقیمة العادلة من خالل الرب
س مختلفة.أسملحوظ من تناقض القیاس أو االعتراف الذي قد ینشأ عن قیاس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرباح والخسائر المتعلقة بھا على 

إلى القیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند تغییـر نموذج األعمال بحیث لم یعد ھناك توافق مع یتم إعادة تصنیف أدوات الدین من التكلفة المطفأة
.دئيمعاییـر التكلفة المطفأة. وال یسمح بإعادة تصنیف أدوات الدین المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند االعتراف المب

مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في نھایة كل فتـرة تقریر بالقیمة العادلة، ویتم االعتـراف بالربح أو الخسارة الناتجة ُتقاس الموجودات المالیة بالقی
عن إعادة القیاس في الربح أو الخسارة.

ن خالل الربح أو الخسارة في الربح أو یتم االعتراف بإیرادات توزیعات األرباح من االستثمارات في أدوات حقوق الملكیة المدرجة بالقیمة العادلة م
الخسارة عندما یتقرر حق المجموعة في قبض توزیعات األرباح.
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  (تابع) ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٣

  (تابع) الموجودات المالیة  ٦-٣

أرباح وخسائر الصرف األجنبي٧-٦-٣

.أجنبیة بتلك العملة األجنبیة ویتم تحویلھا بسعر الصرف الفوري السائد في نھایة كل فترة تقریریتم تحدید القیمة العادلة للموجودات المالیة المقومة بعملة 
یشكل عنصر الصرف األجنبي جزءاً من أرباح أو خسائر القیمة العادلة. وبالتالي،

ف األجنبي في الربح أو الخسارة.بالنسبة للموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، یدَرج عنصر الصر
.بالنسبة للموجودات المالیة المصنفة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، یدَرج عنصر الصرف األجنبي في الدخل الشامل اآلخر

ي على أساس تحدید أرباح وخسائر الصرف األجنببالنسبة ألدوات الدین المقومة بالعملة األجنبیة المقاسة بالتكلفة المطفأة في نھایة كل فترة تقریر، یتم
التكلفة المطفأة للموجودات المالیة وتدَرج في الربح أو الخسارة.

االنخفاض في قیمة الموجودات المالیة٨-٦-٣

العادلة من بالتكلفة المطفأة والقیمةتقوم المجموعة بالتقییم على أساس مستقبلي الخسارة االئتمانیة المتوقعة المرتبطة بموجودات أدوات الدین المدرجة 
ص ف بمخصخالل الدخل الشامل اآلخر وكذلك المتربطة بالتعرض الذي ینشأ من ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى. تقوم المجموعة باالعترا

خسارة لمثل ھذه الخسائر في تاریخ كل تقریر. ویبین قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة:
 ًعادال مرجحاً تم تحدیده من خالل تقییم مجموعة من النتائج المحتملة.مبلغا
.القیمة الزمنیة للمال
معلومات معقولة ومثبتة متاحة دون تكبد أي تكلفة أو جھد غیر ضروري في تاریخ التقریر حول األحداث السابقة والظروف الحالیة والتوقعات

لألحداث المستقبلیة والظروف االقتصادیة.

على مزید من التفاصیل حول كیفیة قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة. ٤یحتوي اإلیضاح رقم 

إلغاء االعتراف بالموجودات المالیة٩-٦-٣

األصل المالي لال تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بأي أصل مالي إال عندما تنقضي الحقوق التعاقدیة في قبض التدفقات النقدیة من األصل، أو تقوم بنق
فاظ أو االحتوجمیع مخاطر ومزایا الملكیة المرتبطة باألصل إلى أي منشاة أخرى بشكٍل كامل. فإذا لم تقم المجموعة بنقل جمیع مخاطر ومزایا الملكیة 

مبالغ التي بااللتزام المتعلق بالبھا بشكٍل كامل واستمرت في السیطرة على الموجودات المنقولة، تعترف المجموعة بحصتھا المتبقیة في األصل وكذلك 
لمالي، ل اقد تضطر المجموعة لدفعھا. أما إذا احتفظت المجموعة بكافة مخاطر ومزایا الملكیة ألصل مالي منقول، تستمر المجموعة في االعتراف باألص

وتعترف كذلك بالقروض المرھونة للعوائد المقبوضة.

قیاسھ بالتكلفة المطفأة، فإن الفرق بین القیمة الدفتریة لألصل ومجموع المقابل المقبوض أو المدین یتم عند إلغاء االعتراف باألصل المالي الذي تم 
االعتراف بھ في الربح أو الخسارة.

أو األرباحعند إلغاء االعتراف باألصل المالي المصنف ضمن الموجودات المالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال یتم إعادة تصنیف 
فھا ضمن األرباح تصنیالخسائر المتراكمة سابقاً في التغیرات المتراكمة في القیمة العادلة الحتیاطي األوراق المالیة ضمن الربح أو الخسارة، بل تتم إعادة 

المحتجزة.
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التغیرات في السیاسات المحاسبیة٧-٣

٢٠١٤الصادر عن مجلس معاییر المحاسبة الدولیة في یولیو ٩المجموعة بتطبیق متطلبات انخفاض القیمة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم قامت 
ویة الموحدة.مالیة السن، مما أدى إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة وتعدیالت على المبالغ المدرجة سابقا في البیانات ال٢٠١٨ینایر ١بتاریخ انتقال في 

، فقد اختارت المجموعة عدم إعادة بیان أرقام المقارنة. وقد تم ٩على النحو المسموح بھ في األحكام االنتقالیة في المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
  ة.صید االفتتاحي لألرباح المحتجزة للفترة الحالیإدراج أي تعدیالت على القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة في تاریخ االنتقال في الر

على الفترة الحالیة ٧وبالتالي، بالنسبة إلفصاحات اإلیضاحات، تم أیضا تطبیق التعدیالت الالحقة على إفصاحات المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
فترة السابقة.فقط. وتبین إفصاحات اإلیضاحات للفترة المقارنة اإلفصاحات التي تمت في ال

إلى تغییرات في السیاسات المحاسبیة النخفاض قیمة الموجودات المالیة. ٩أدى تطبیق متطلبات انخفاض القیمة وفقا للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
بشكل جوھري مثل المعیار الدولي للتقاریر المالیة بتعدیل المعاییر األخرى التي تتعامل مع األدوات المالیة٩كما یقوم المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

"األدوات المالیة: اإلفصاحات".٧رقم 

على المجموعة.٩فیما یلي اإلفصاحات المتعلقة بتأثیر تطبیق المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 

مع المعیار الدولي ٣٧ر المحاسبي الدولي رقم / المعیا٣٩تسویة رصید مخصص االنخفاض في القیمة من المعیار المحاسبي الدولي رقم )أ(
٩للتقاریر المالیة رقم 

لمحاسبي الدولي ایبین الجدول التالي تسویة مخصص االنخفاض في القیمة الختامي للفترة السابقة والذي تم قیاسھ وفقا لنموذج الخسارة المتكبدة بالمعیار 
خصص االنخفاض في القیمة الجدید الذي تم قیاسھ وفقا لنموذج الخسارة المتوقعة بالمعیار مع م ٣٧ومخصص المعیار المحاسبي الدولي رقم ٣٩رقم 

:٢٠١٨ینایر ١في  ٩الدولي للتقاریر المالیة رقم 

مخصص الخسائر وفقا 
للمعیار المحاسبي الدولي 

/ المخصص وفقا ٣٩رقم 
للمعیار المحاسبي الدولي 

إعادة القیاس٣٧رقم 

الخسائر مخصص 
وفقا للمعیار الدولي 
للتقاریر المالیة رقم 

٩
(غیر مدققة)

ألف درھمألف درھمألف درھم

١٤٠١٤٠-ودائع وأرصدة مستحقة من البنوك مقاسة بالتكلفة المطفأة
استثمارات مالیة مقاسة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

---الشامل اآلخر
٢،٢٥٥٢،٢٥٥-مالیة مقاسة بالتكلفة المطفأةاستثمارات 

ذمم تأمین مدینة وذمم مدینة أخرى (باستثناء المبالغ 
١٣٨،٦٢٩٢٢١،٧١١٣٦٠،٣٤٠المدفوعة مقدماً) مقاسة بالتكلفة المطفأة

١٣١٣-ودائع إلزامیة مقاسة بالتكلفة المطفأة
١٣٨،٦٢٩٢٢٤،١١٩٣٦٢،٧٤٨

    .٥إدراج مزید من المعلومات حول قیاس الخسائر االئتمانیة المتوقعة في اإلیضاح رقم تم 
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(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)١٩(

األحكام المحاسبیة الھامة والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة ٤

یة یق السیاسات المحاسبإن إعداد المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة یقتضي من اإلدارة وضع أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على تطب
والمبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصاریف. وقد تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات.

جموعة یة للمحاسبوفي سبیل إعداد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة، فإن األحكام الھامة التي اتخذتھا اإلدارة عند تطبیق السیاسات الم
، ٢٠١٧دیسمبر ٣١والمصادر الرئیسیة للتقدیرات غیر المؤكدة كانت ھي نفس األحكام والمصادر المطبقة في البیانات المالیة الموحدة للسنة المنتھیة في 

باستثناء ما ھو مبین أدناه:

قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة المتوقعة

المتوقعة للموجودات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر استخدام یتطلب قیاس مخصص الخسارة االئتمانیة 
ر لخسائء عن السداد والعمالز احتمالیة عجل المثال االئتماني (علی سبیوك السلوالمستقبلیة ول الظروف االقتصادیة احنماذج معقدة وافتراضات ھامة 

  لناتجة).ا

دام عدد من األحكام الھامة عند تطبیق المتطلبات المحاسبیة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة متل:یجب استخ
تحدید معاییر زیادة مخاطر االئتمان بصورة جوھریة.•
تحدید معاییر وتعریف التعثر.•
اختیار النماذج واالفتراضات المناسبة لقیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة.•
والوزن النسبي للسیناریوھات المستقبلیة لكل نوع من المنتجات / األسواق وما یرتبط بھا من خسارة ائتمانیة متوقعة.تحدید العدد •
إنشاء مجموعات من الموجودات المالیة المماثلة ألغراض قیاس الخسارة االئتمانیة المتوقعة.•

مخاطر االئتمان  ٥

حال إخفاق أي من عمالء المجموعة في الوفاء بالتزاماتھ التعاقدیة تجاه المجموعة. تنشأ مخاطر مخاطر االئتمان ھي مخاطر تكبد خسارة مالیة في 
االئتمان باألساس من ذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى واالستثمارات المالیة في أدوات الدین واألرصدة البنكیة والنقد.

التي تواجھ المجموعة، ولذلك فإن اإلدارة تدیر تعرضھا لمخاطر االئتمان بعنایة وحذر. یتولى قسم تعتبر مخاطر االئتمان من أكبر المخاطر الفردیة
خاص إدارة مخاطر االئتمان والرقابة علیھا ویرفع تقاریره إلى لجنة إدارة المخاطر بطریقة منتظمة.

ألف درھم فیما یتعلق ٢٣٨،٣٢٣ألف درھم و٢،١٢١ف درھم وأل٢٤٥، قامت المجموعة بتسجیل خسائر ائتمانیة متوقعة بمبلغ ٢٠١٨مارس ٣١في 
  ي.باألرصدة البنكیة والنقد، واالستثمارات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة، وذمم التأمین المدینة والذمم المدینة األخرى على التوال



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٠(

استثمارات مالیة ٦

فیما یلي تفاصیل االستثمارات المالیة للمجموعة في نھایة فترة التقریر:

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٣٢٩،٩٣٣٣٢٢،٤٩٧بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
٤٥٨،٦٧٧٤٥٧،٧٠١بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

١،١٧٣،٠٠٥١،١٧٩،٣٧٤مقاسة بالتكلفة المطفأة
-)٢،١٢١(االنخفاض في القیمةناقصاً: مخصص 

١،٩٥٩،٤٩٤١،٩٥٩،٥٧٢

لكل قسیمة %٧٫٨إلى %١٫٨تشتمل االستثمارات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة على سندات متداولة. تحمل ھذه السندات فائدة بمعدالت تتراوح من 
مارس ٣١تعاقدیة على مدى عمر األدوات. وبلغت القیمة العادلة لھذه السندات في سنویا. تحتفظ المجموعة بھذه االستثمارات بھدف استالم تدفقات نقدیة 

ألف درھم).٢٠١٧:١،١٧٨،٩٧٩دیسمبر ٣١ألف درھم (١،١٤٩،٧٩٤ما قیمتھ ٢٠١٨

كانت الحركات في االستثمارات كالتالي:

القیمة العادلة من 
خالل الربح أو 

الخسارة
ألف درھم

دلة من القیمة العا
خالل الدخل الشامل 

اآلخر
ألف درھم

التكلفة
المطفأة

ألف درھم
المجموع

ألف درھم

٢٩٤،٩٠٨٥٨٠،١٧٣٩٧٢،٨٦٥١،٨٤٧،٩٤٦(مدققة)٢٠١٦دیسمبر ٣١في 
١٢٩،٦١٨١٢٦،٢٧٠٨٥٥،٩٦٨١،١١١،٨٥٦مشتریات
)١،٠٩٤،٠٢٥()٦٤٥،٥١٣()٢٩٧،٦٥٨()١٥٠،٨٥٤(استبعادات

)٣،٩٤٦()٣،٩٤٦(--إطفاء
٩٧،٧٤١-٤٨،٨٢٥٤٨،٩١٦تغّیرات في القیمة العادلة

٣٢٢،٤٩٧٤٥٧،٧٠١١،١٧٩،٣٧٤١،٩٥٩،٥٧٢(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

٢٦،٧٢٣١٨،٠٧٢١٩،٨٣٤٦٤،٦٢٩مشتریات
)٧٣،٢٢٣()٢٤،٩١٢()٢٥،٣١٤()٢٢،٩٩٧(استبعادات

)١،٢٩١()١،٢٩١(--اإلطفاء
١١،٩٢٨-٣،٧١٠٨،٢١٨تغّیرات في القیمة العادلة

)٢،١٢١()٢،١٢١(--مخصص االنخفاض في القیمة
٢٠١٨مارس ٣١في 

٣٢٩،٩٣٣٤٥٨،٦٧٧١،١٧٠،٨٨٤١،٩٥٩،٤٩٤(غیر مدققة)



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢١(

مطلوبات عقود التأمین وموجودات عقود إعادة التأمین٧

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

مطلوبات عقود التأمین
١،٧٧٧،٥٦٠١،٨٩٦،٣١٢مطالبات قائمة

٣٨٦،٢٠٠٣٤٠،٠٦٢متكبد غیر معلن-احتیاطي إضافي
١٩٥،٣٥٦٢٠٨،٠٤٥صندوق التأمین على الحیاة

١،٧٠١،٦٤٧١،٤٠٣،٤٣٢أقساط غیر مكتسبة
٣٠٢،٥٢٢٢٩٦،٢٩٣مطلوبات مرتبطة بوحدات

٩،١٠٣٩،١٠٣احتیاطي مصاریف تسویة خسائر غیر موزعة
٤،٣٧٢،٣٨٨٤،١٥٣،٢٤٧

إعادة التأمینالمسترّد من شركات 
١،٤١٣،٦٨٣١،٥٠٩،٩٤٠مطالبات قائمة

٢٥٠،٨٣٥٢٢٥،٠٤٤متكبد غیر معلن-احتیاطي إضافي
٩١٧،٨٧٧٧٨٣،٢٦٥أقساط غیر مكتسبة

٢،٥٨٢،٣٩٥٢،٥١٨،٢٤٩
بالصافي-مطلوبات عقود التأمین 

٣٦٣،٨٧٧٣٨٦،٣٧٢مطالبات قائمة
١٣٥،٣٦٥١١٥،٠١٨معلنمتكبد غیر -احتیاطي إضافي 

١٩٥،٣٥٦٢٠٨،٠٤٥صندوق التأمین على الحیاة
٧٨٣،٧٧٠٦٢٠،١٦٧أقساط غیر مكتسبة

٣٠٢،٥٢٢٢٩٦،٢٩٣مطلوبات مرتبطة بوحدات
٩،١٠٣٩،١٠٣احتیاطي مصاریف تسویة خسائر غیر موزعة

١،٧٨٩،٩٩٣١،٦٣٤،٩٩٨

ذمم تأمین مدینة٨

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

١،٢٢٤،٨٣٢٩٢٢،٥١٠مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء
)٩٧،٦٩٠()٢١٨،٠١٧(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

١،٠٠٦،٨١٥٨٢٤،٨٢٠صافي المبالغ المستحقة من حملة الوثائق والوسطاء
٥٥٣،٥٢٥٦٧٨،٣٦٩شركات التأمین/ إعادة التأمینمبالغ مستحقة من 

)٤٠،٩٣٩()١٥٨،٥٣٥(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
٣٩٤،٩٩٠٦٣٧،٤٣٠صافي المبالغ المستحقة من شركات التأمین/ إعادة التأمین

١،٤٠١،٨٠٥١،٤٦٢،٢٥٠مجموع ذمم التأمین المدینة



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٢(

تأمین مدینة بحسب الموقعذمم ١-٨

مارس٣١داخل اإلمارات العربیة المتحدة
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

١،٠٣٠،١٧٨٧٥٩،٦٥٤مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء
)٧٥،٢٧٢()١٧٨،٤٩٢(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا

٨٥١،٦٨٦٦٨٤،٣٨٢المستحقة من حملة الوثائق والوسطاءصافي المبالغ
٤٣١،٠٠٣٥٠١،٥٣٨مبالغ مستحقة من شركات التأمین/ إعادة التأمین

)٤٠،٨٦٧()١٤٠،٢٦٨(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
٢٩٠،٧٣٥٤٦٠،٦٧١صافي المبالغ المستحقة من شركات التأمین/ إعادة التأمین

١،١٤٢،٤٢١١،١٤٥،٠٥٣التأمین المدینة داخل اإلمارات العربیة المتحدةمجموع ذمم 

خارج اإلمارات العربیة المتحدة
مارس٣١

٢٠١٨
دیسمبر٣١

٢٠١٧
مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

١٩٤،٦٥٤١٦٢،٨٥٦مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء
)٢٢،٤١٨()٣٩،٥٢٥(مشكوك في تحصیلھاناقصاً: مخصص دیون 

١٥٥،١٢٩١٤٠،٤٣٨صافي المبالغ المستحقة من حملة الوثائق والوسطاء
١٢٢،٥٢٢١٧٦،٨٣١مبالغ مستحقة من شركات التأمین/ إعادة التأمین

)٧٢()١٨،٢٦٧(ناقصاً: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
١٠٤،٢٥٥١٧٦،٧٥٩إعادة التأمینصافي المبالغ المستحقة من شركات التأمین/ 

٢٥٩،٣٨٤٣١٧،١٩٧مجموع ذمم التأمین المدینة خارج اإلمارات العربیة المتحدة



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٣(

  (تابع)ذمم تأمین مدینة ٨

أعمار ذمم التأمین المدینة٢-٨

(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١في 

تأخر سدادھا حسب عدد األیام

المجموعیوماً ١٨١≥ یوماً ١٨٠-٩١یوماً ٩٠-٣٠یوماً ٣٠<مستحقة بعدغیر 
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٧٧،٨٧٣٩٦،٧٧٧١٤٥،٠٣٤٥،١٧٨٢٣،١١٦٥٤٧،٩٧٨مبالغ مستحقة من حملة الوثائق
١،٨٠٠٦،٨٦٢٢٨،٥٢٧٢٣،٥٤٨٥٤،٥٨٣١١٥،٣٢٠مبالغ مستحقة من شركات التأمین

٥٥،٥٣٤٦٠،٨١١١٠٢،٠٢١٢٦،٢٤٧٣٥،٠٥٧٢٧٩،٦٧٠مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمین
٢٩٢،٠٠٢١١٦،١٨١١٠،٢٨٨١٠،٩٣٩٣،٩٦٣٤٣٣،٣٧٣مبالغ مستحقة من وسطاء

١،٩٧٣٩،٣٥٠٤٩٩٨٤٠١٢،٨٠٢٢٥،٤٦٤ذمم مدینة أخرى
٦٢٩،١٨٢٢٨٩،٩٨١٢٨٦،٣٦٩٦٦،٧٥٢١٢٩،٥٢١١،٤٠١،٨٠٥بالصافي-ذمم تأمین مدینة 

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

تأخر سدادھا حسب عدد األیام

المجموعیوماً ١٨١≥ یوماً ١٨٠-٩١یوماً ٩٠-٣٠یوماً ٣٠<غیر مستحقة بعد
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٨٨،٧١٩٩٢،٣٦٠٢٠٠،٣٣٠٤١،٣٦٠١٣٢،٨٥٦٦٥٥،٦٢٥مبالغ مستحقة من حملة الوثائق
٦١٧١،٣٧٥٣٥،٧٩٨١٨،٧٨٤١٥٢،٣١٣٢٠٨،٨٨٧مبالغ مستحقة من شركات التأمین

٣٥،٣٢١٩٥،٩٣٩١٨١،٥١٣٣٣،٩٣٣٨١،٨٣٧٤٢٨،٥٤٣مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمین
٨٩،٧٣٤٥٢،٢٤١٥،٥٧٠٢،٣٦٩٣،٦١٤١٥٣،٥٢٨مبالغ مستحقة من وسطاء

٧٣٢،٢٥٨٢٠٧١١٩١٣،٠١٠١٥،٦٦٧ذمم مدینة أخرى
٣١٤،٤٦٤٢٤٤،١٧٣٤٢٣،٤١٨٩٦،٥٦٥٣٨٣،٦٣٠١،٤٦٢،٢٥٠  بالصافي -ذمم تأمین مدینة 



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٤(

  (تابع)ذمم تأمین مدینة ٨

(تابع)أعمار ذمم التأمین المدینة٢-٨

المدینة حسب الموقعأعمار ذمم التأمین ١-٢-٨

داخل اإلمارات العربیة المتحدة

(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١في 

تأخر سدادھا حسب عدد األیام

المجموعیوماً ١٨١≥ یوماً ١٨٠-٩١یوماً ٩٠-٣٠یوماً ٣٠<غیر مستحقة بعد
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢٦٢،٥٢٢٩٣،٥٤٠١٢٦،٥٤٦١،٨٩٥١٩،٤٨٦٥٠٣،٩٨٩مستحقة من حملة الوثائق مبالغ
٦،٨٥٤٢٨،٣١٩٢٢،٨٥٣٥٣،٢٦٩١١١،٢٩٥-مبالغ مستحقة من شركات التأمین

٣٤،٦١٥٣٤،٧٠١٧٥،٣٦٧١٧،٨٣٣١٦،٩٢٤١٧٩،٤٤٠مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمین
٨١٤١،٠٩٢٣٣٦،١٢٢  ٢٢٩،٦٦٣١٠٤،٠٨٩٤٦٤مبالغ مستحقة من وسطاء

١٩،١٥١٤٨٠٨٣٧١،١٠٦١١،٥٧٥ذمم مدینة أخرى
٥٢٦،٨٠١٢٤٨،٣٣٥٢٣١،١٧٦٤٤،٢٣٢٩١،٨٧٧١،١٤٢،٤٢١بالصافي-ذمم تأمین مدینة 

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
تأخر سدادھا حسب عدد األیام

المجموعیوماً ١٨١≥ یوماً ١٨٠-٩١یوماً ٩٠-٣٠یوماً ٣٠<غیر مستحقة بعد
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٨٠،٦٩٦٧٧،١٢٢١٤٨،٦٠١٨،٦٧١١٠٧،٧٦١٥٢٢،٨٥١مبالغ مستحقة من حملة الوثائق
٣٥،٢٥٧١٨،٦٠٣١٤٨،١٨٩٢٠٢،٥١٧-٤٦٨مبالغ مستحقة من شركات التأمین
٣٥،٣٢١٢٠،٦٨٩١٤٩،٨٦٥١٣،٨٣٧٣٨،٤٤٢٢٥٨،١٥٤التأمینمبالغ مستحقة من شركات إعادة 

٨٦،٥٥٧٥١،٣٠٠٥،٢٤٩١،٩١٢١،٨٤٦١٤٦،٨٦٤مبالغ مستحقة من وسطاء
٧٣١،٤٥٥١٦٦١٠٤١٢،٨٦٩١٤،٦٦٧ذمم مدینة أخرى
٣٠٣،١١٥١٥٠،٥٦٦٣٣٩،١٣٨٤٣،١٢٧٣٠٩،١٠٧١،١٤٥،٠٥٣  بالصافي -ذمم تأمین مدینة 



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٥(

  (تابع)ذمم تأمین مدینة ٨

(تابع)أعمار ذمم التأمین المدینة٢-٨

(تابع)أعمار ذمم التأمین المدینة حسب الموقع١-٢-٨

خارج اإلمارات العربیة المتحدة

(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١في 

تأخر سدادھا حسب عدد األیام

المجموعیوماً ١٨١≥ یوماً ١٨٠-٩١یوماً ٩٠-٣٠یوماً ٣٠<غیر مستحقة بعد
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١٥،٣٥١٣،٢٣٧١٨،٤٨٨٣،٢٨٣٣،٦٣٠٤٣،٩٨٩مبالغ مستحقة من حملة الوثائق
١،٨٠٠٨٢٠٨٦٩٥١،٣١٤٤،٠٢٥مبالغ مستحقة من شركات التأمین

٢٠،٩١٩٢٦،١١٠٢٦،٦٥٤٨،٤١٤١٨،١٣٣١٠٠،٢٣٠مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمین
٦٢،٣٣٩١٢،٠٩٢٩،٨٢٤١٠،١٢٥٢،٨٧١٩٧،٢٥١مبالغ مستحقة من وسطاء

١،٩٧٢١٩٩١٩٣١١،٦٩٦١٣،٨٨٩ذمم مدینة أخرى
١٠٢،٣٨١٤١،٦٤٦٥٥،١٩٣٢٢،٥٢٠٣٧،٦٤٤٢٥٩،٣٨٤بالصافي-ذمم تأمین مدینة 

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

تأخر سدادھا حسب عدد األیام

المجموعیوماً ١٨١≥ یوماً ١٨٠-٩١یوماً ٩٠-٣٠یوماً ٣٠<غیر مستحقة بعد
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٨،٠٢٣١٥،٢٣٨٥١،٧٢٩٣٢،٦٨٩٢٥،٠٩٥١٣٢،٧٧٤مبالغ مستحقة من حملة الوثائق
١٤٩١،٣٧٥٥٤١١٨١٤،١٢٤٦،٣٧٠مستحقة من شركات التأمینمبالغ 

٧٥،٢٥٠٣١،٦٤٨٢٠،٠٩٦٤٣،٣٩٥١٧٠،٣٨٩-مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمین
٣،١٧٧٩٤١٣٢١٤٥٧١،٧٦٨٦،٦٦٤مبالغ مستحقة من وسطاء

٨٠٣٤١١٥١٤١١،٠٠٠-ذمم مدینة أخرى
١١،٣٤٩٩٣،٦٠٧٨٤،٢٨٠٥٣،٤٣٨٧٤،٥٢٣٣١٧،١٩٧  بالصافي -ذمم تأمین مدینة 



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٦(

  (تابع)ذمم تأمین مدینة ٨

الحركة في مخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا٣-٨

مارس ٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

١٣٨،٦٢٩١١٧،٦٨٨الرصید في بدایة الفترة / السنة
-٢٢١،٧١١)٧-٣(راجع إیضاح رقم ٩التطبیق المبدئي للمعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم 
١٩،٦٤٤٣٦،١٢٦مخصص االنخفاض في القیمة خالل الفترة / السنة

)٨٦٣()٤٠٠(فروق صرف العمالت األجنبیة
)١٤،٣٢٢()٣،٠٣٢(مبالغ محذوفة لعدم قابلیة تحصیلھا خالل الفترة / السنة

٣٧٦،٥٥٢١٣٨،٦٢٩الرصید في نھایة الفترة / السنة

رأس المال٩

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

مدققغیر مدقق
ألف درھمألف درھم

سھما مصرح بھ ومصدر ومدفوع بالكامل قیمة كل منھا درھم واحد ٤٦١،٨٧٢،١٢٥
٤٦١،٨٧٢٤٦١،٨٧٢سھماً قیمة كل منھا درھم واحد)٢٠١٧:٤٦١،٨٧٢،١٢٥دیسمبر ٣١(

احتیاطیات١٠

احتیاطي 
قانوني

احتیاطي 
استراتیجي

احتیاطي 
عام

احتیاطي 
المجموعطوارئ

ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم
٣١الرصید في 

٢٣٠،٩٣٦٣٠٣،٧٥٠٩٣٣،٠٥١١١،٥٥٧١،٤٧٩،٢٩٤(مدققة)٢٠١٧دیسمبر 
٣١الرصید في 

٢٣٠،٩٣٦٣٠٣،٧٥٠٩٣٣،٠٥١١١،٥٥٧١،٤٧٩،٢٩٤(غیر مدققة)٢٠١٨مارس 



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٧(

قروض بنكیة١١

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٢٢٣،٧٢٢٢٤٠،٩٢٧قروض بنكیة قصیرة األجل

ألف درھم لصالح المؤسسات المالیة. وتحمل ھذه القروض ٢٥١،٢٢٧التنازل عن سندات بقیمة یتم ضمان القروض البنكیة قصیرة األجل عن طریق 
سنویا).%٢٠١٧:١٫٩٨دیسمبر ٣١سنویا (%٢٫٢٥فائدة ثابتة بمعدل 

ذمم تأمین دائنة١٢

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٦٣٦،٢٩٣٤٧٥،٣٩١اإلمارات العربیة المتحدةداخل -ذمم دائنة 
١٨٨،٧٧٤١٧٦،٢٣٩خارج اإلمارات العربیة المتحدة-ذمم دائنة 

٨٢٥،٠٦٧٦٥١،٦٣٠

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

داخل اإلمارات العربیة المتحدة
١٨٦،١٠٦٨٤،١٤٨الوثائق والوسطاءمبالغ مستحقة إلى حملة 

٣٧٠،٢٩٨٣٠٣،٣٣٨مبالغ مستحقة  إلى شركات التأمین/ إعادة التأمین
٢٢٩٢٤٥أقساط محصلة مقدماً 

٧٩،٦٦٠٨٧،٦٦٠ذمم تأمین دائنة أخرى
٦٣٦،٢٩٣٤٧٥،٣٩١

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

خارج اإلمارات العربیة المتحدة
٩٩،٢٠١٨٥،٢٢٩مبالغ مستحقة إلى حملة الوثائق والوسطاء

٥٩،٢٠٩٥٦،٧٦٩مبالغ مستحقة  إلى شركات التأمین/ إعادة التأمین
٢٢،٧٢٢٢٣،٥٢٩أقساط محصلة مقدماً 
٧،٦٤٢١٠،٧١٢ذمم تأمین دائنة أخرى

١٨٨،٧٧٤١٧٦،٢٣٩



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٨(

ربحیة السھم١٣

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

ربح الفترة العائد إلى مالكي
٣٢،٨٤٤٢٥،٩٨٣الشركة (بآالف الدراھم)

٤٦١،٨٧٢،١٢٥٤٦١،٨٧٢،١٢٥المتوسط المرجح لعدد األسھم
٠٫٠٧٠٫٠٦والمخفّضة للسھم (بالدرھم)الربحیة األساسیة 

ة فترة التقریر. ییتم احتساب ربحیة السھم األساسیة من خالل قسمة ربح الفترة العائد إلى مالكي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة في نھا
أدوات جدیدة قد تؤثر على ربحیة السھم عند الممارسة.تعادل الربحیة المخفضة للسھم الربحیة األساسیة للسھم حیث أن الشركة لم تصدر أي

نقد وما في حكمھ١٤
مارس٣١فترة الثالثة أشھر في 

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٢٠٧،٧١٠٧١،٣٤١أشھر٣ودائع لدى بنوك تستحق خالل 
١٦٦،٢٩٣٦٨٩،٥٦٣حسابات جاریة ونقد

٣٧٤،٠٠٣٧٦٠،٩٠٤وما في حكمھنقد 
-)٢٤٥(ناقصا: مخصص االنخفاض في القیمة

٣٧٣،٧٥٨٧٦٠،٩٠٤أرصدة بنكیة ونقد

أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة١٥

وعائالتھم والتي یمارسون تتألف األطراف ذات العالقة من كبار المساھمین بالمجموعة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي یسیطرون علیھا ھم 
علیھا نفوذاً إداریاً فعاالً، إضافة إلى كبار موظفي اإلدارة.

في نھایة فترة التقریر، تم إدراج المبالغ المستحقة من / إلى أطراف ذات عالقة في الحسابات التالیة:١-١٥

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
درھمألف ألف درھم

١١٨،٩٠٦٧٦،٤٦٤أرصدة نقدیة وبنكیة
٢٢٣،٧٢٢٢٤٠،٩٢٧قروض بنكیة
١٠،٠٠٠١٠،٠٠٠ودائع إلزامیة

٣٥،٣٥٣٤٣،٩٨٥صافي ذمم التأمین المدینة
١،٧١٣٢،٨٧٧صافي ذمم التأمین الدائنة



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٢٩(

  (تابع)أرصدة ومعامالت األطراف ذات العالقة ١٥

خالل الفترة بإبرام المعامالت الھامة التالیة مع األطراف ذات العالقة:قامت المجموعة ٢-١٥

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٧،٦٣٤٣٥،٧٢٨أقساط
١٩،٢٤١١٥،٠٢١مطالبات

٢١٠١٦٣إیرادات الفوائد
١،٠٢٠١،٢١٧مصاریف الفوائد
٩٣٨٨٣٩مصاریف إیجار

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

تعویضات كبار موظفي اإلدارة٣-١٥

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةمدققةغیر 

ألف درھمألف درھم

٢،٢٥٠٢،٢٥٠أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
٦١٨-رواتب ومنافع

٢٠١-مكافآت نھایة الخدمة
٢،٢٥٠٣،٠٦٩مجموع التعویضات المدفوعة لكبار موظفي اإلدارة

مطلوبات طارئة١٦

طارئة فیما یتعلق بالضمانات البنكیة والمسائل األخرى الناشئة في سیاق العمل االعتیادي بقیمة ، كان لدى المجموعة مطلوبات ٢٠١٨مارس ٣١في 
ملیون درھم).٢٠١٧:١٠٠٫٥دیسمبر ٣١ملیون درھم (٩٨٫٧

علی ًء بنا ،عةولمجماع قوال تتتتعرض المجموعة، تمشیاً مع الغالبیة العظمى من شركات التأمین، لبعض الدعاوى القضائیة في سیاق األعمال الطبیعیة. 
الموجز الموحد المرحلي أو المركز المالي الموجز الموحد لمالي داء األاعلی وھري جر تأثی، أن یكون لنتائج ھذه الدعاوى القضائیة نیة مستقلةوقانورة مش

المرحلي للمجموعة.

التزامات١٧

التزامات الشراء١-١٧

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

مدققةمدققةغیر 
ألف درھمألف درھم

التزامات فیما یتعلق باالكتتاب غیر المطلوب
١٤،٢٥٣١٣،٩١١لبعض األسھم المحتفظ بھا كاستثمارات

التزامات رأسمالیة مقابل االستحواذ على الممتلكات
١٠،٨٦٠١١،٠١٣والمعدات والموجودات غیر الملموسة



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٣٠(

  (تابع)التزامات ١٧

التزامات إیجار تشغیلي٢-١٧

في نھایة فترة التقریر، كان الحد األدنى اللتزامات اإلیجار بموجب اتفاقیات إیجار تشغیلیة غیر قابلة لإللغاء كالتالي:

دیسمبر٣١مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٨،٦٤٨٨،٥٩٥خالل سنة واحدة
٤،٩٠٣٥،٣٨٠الثانیة حتى السنة الخامسةالسنة 



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٣١(

موقع الموجودات١٨

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١
في اإلمارات 

المجموعفي دول أخرىالعربیة المتحدة
في اإلمارات 

المجموعفي دول أخرىالعربیة المتحدة
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١١،٢٤٩٢،١٢٢١٣،٣٧١١٢،٧٨٤٢،٣٤٩١٥،١٣٣ممتلكات ومعدات

٥١٠،٧٩١-٥١٠،٧٩١٥١٠،٧٩١-٥١٠،٧٩١استثمارات عقاریة

١٩٢،٥١١٢٦٦،١٦٦٤٥٨،٦٧٧١٧٧،٦٦٥٢٨٠،٠٣٦٤٥٧،٧٠١الشامل اآلخراستثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

٤،١٠٦٣٢٥،٨٢٧٣٢٩،٩٣٣٥،١٢١٣١٧،٣٧٦٣٢٢،٤٩٧استثمارات مالیة بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٩٠٠،٨٢٥٢٧٠،٠٥٩١،١٧٠،٨٨٤٩١٠،٥٤٤٢٦٨،٨٣٠١،١٧٩،٣٧٤استثمارات مالیة بالتكلفة المطفأة

٢٥٧،٥٥١٢٢٥،٠٤٨٤٨٢،٥٩٩١٧٣،٤٧٨٢٠٣،١٣٥٣٧٦،٦١٣أرصدة بنكیة ونقد
١،٨٧٧،٠٣٣١،٠٨٩،٢٢٢٢،٩٦٦،٢٥٥١،٧٩٠،٣٨٣١،٠٧١،٧٢٦٢،٨٦٢،١٠٩

معلومات القطاعات١٩

أمین كات والمركبات والحوادث العامة والتقطاعات أعمال: التأمین العام، والتأمین على الحیاة بما في ذلك التأمین الصحي، واالستثمارات. یشمل قطاع التأمین العام تأمین الممتلألغراض إداریة، یتم تنظیم المجموعة في ثالثة 
یر المشاركة) والتأمین الصحي والتأمین الجماعي على الحیاة والحوادث الشخصیة وكذلك المنتجات المرتبطة باالستثمار. ویشمل الجوي والتأمین البحري. ویتضمن قطاع التأمین على الحیاة التأمین الفردي على الحیاة (المشاركة وغ

قطاع االستثمار االستثمارات (المالیة وغیر المالیة) والودائع لدى البنوك وإدارة النقد لحسابات المجموعة الخاصة.

المجموعة بموجبھ  بإعداد معلوماتھا القطاعیة الرئیسیة لمدیر العملیات الرئیسي صانع القرار .ھذه القطاعات ھي األساس الذي تقوم

یتم عرض معلومات القطاعات أدناه:



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٣٢(

  (تابع)معلومات القطاعات ١٩

أقساط ونتائج القطاع حسب القطاعات التشغیلیة١-١٩

مارس (غیر مدققة)٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
المجموعالتأمین على الحیاة والتأمین الصحيالتأمین العام

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٥١٣،٨١٢٥٤٨،١٤١٦٥٣،٩٢٧٦٢١،٢٥٨١،١٦٧،٧٣٩١،١٦٩،٣٩٩إجمالي أقساط التأمین
٣٤،٤٨٥١٣،٣٧٠٥،١٨٦٤،٦٨٠٣٩،٦٧١١٨،٠٥٠صافي ربح االكتتاب

٢١،٥٩٢٢٥،٦٦٨صافي إیرادات االستثمار
)٧٣٥()٧٥٩(تكلفة التمویل

)٦،٦٣١()١٩،٦٤٤(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
)٨،٧٥٦()٨،١٥٨(مصاریف أخرى

٣٢،٧٠٢٢٧،٥٩٦الربح قبل الضریبة
)٢،١٤٤()٧٣٥(ضریبة الدخل

٣١،٩٦٧٢٥،٤٥٢ربح الفترة

العائد إلى:
٣٢،٨٤٤٢٥،٩٨٣ُمّالك الشركة

)٥٣١()٨٧٧(الحصص غیر المسیطرة
٣١،٩٦٧٢٥،٤٥٢ربح الفترة



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٣٣(

  (تابع) معلومات القطاعات١٩

نتائج القطاع حسب التوزیع الجغرافي٢-١٩

مارس (غیر مدققة)٣١فترة الثالثة أشھر المنتھیة في 
المجموعتركیادول مجلس التعاون الخلیجي

٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧٢٠١٨٢٠١٧
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

١،٠٩٩،٠٨٥١،١١١،٥٣٦٦٨،٦٥٤٥٧،٨٦٣١،١٦٧،٧٣٩١،١٦٩،٣٩٩إجمالي أقساط التأمین
٣٩،٦٧١١٨،٠٥٠)٢٦٦()١،٤٧٥(٤١،١٤٦١٨،٣١٦صافي ربح / (خسارة) االكتتاب

١٩،٣٢٥٢٣،١٤١٢،٢٦٧٢،٥٢٧٢١،٥٩٢٢٥،٦٦٨صافي إیرادات االستثمار
)٧٣٥()٧٥٩(--)٧٣٥()٧٥٩(تكلفة التمویل

)٦،٦٣١()١٩،٦٤٤(--)٦،٦٣١()١٩،٦٤٤(مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
)٨،٧٥٦()٨،١٥٨()١،٤٢٧()١،٩٩٠()٧،٣٢٩()٦،١٦٨(مصاریف أخرى

٨٣٤٣٢،٧٠٢٢٧،٥٩٦)١،١٩٨(٣٣،٩٠٠٢٦،٧٦٢الربح / (الخسارة) قبل الضریبة
)٢،١٤٤()٧٣٥()٢،١٤٤()٤١٠(-)٣٢٥(ضریبة الدخل

٣١،٩٦٧٢٥،٤٥٢)١،٣١٠()١،٦٠٨(٣٣،٥٧٥٢٦،٧٦٢ربح / (خسارة) الفترة

العائد إلى:
٣٢،٨٤٤٢٥،٩٨٣)٦٦٨()٨٢٠(٣٣،٦٦٤٢٦،٦٥١ُمّالك الشركة

)٥٣١()٨٧٧()٦٤٢()٧٨٨(١١١)٨٩(الحصص غیر المسیطرة
٣١،٩٦٧٢٥،٤٥٢)١،٣١٠()١،٦٠٨(٣٣،٥٧٥٢٦،٧٦٢ربح / (خسارة) الفترة



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٣٤(

(تابع)معلومات القطاعات ١٩

موجودات ومطلوبات القطاع حسب القطاعات التشغیلیة٣-١٩

(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١في 

التأمین العام
التأمین على الحیاة 

المجموعاالستثماراتوالتأمین الصحي
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢،٩٩٥،٨٦٩٢،١٤٥،٨٤١٢،٤٧٠،٢٨٥٧،٦١١،٩٩٥موجودات القطاع
٥،٧٨٨،٥٩٠-٣،٤٠١،٩٨٨٢،٣٨٦،٦٠٢مطلوبات القطاع
١،١٤٠--١،١٤٠نفقات رأسمالیة
٤،٥٩١-٢،٥٢٥٢،٠٦٦استھالك وإطفاء

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١في 

التأمین العام
التأمین على الحیاة 

المجموعاالستثماراتالصحيوالتأمین
ألف درھمألف درھمألف درھمألف درھم

٢،٩٤٦،٧١١١،٩٨٧،٦١٦٢،٤٧٠،٣٦٣٧،٤٠٤،٦٩٠موجودات القطاع
٥،٣٤٣،٨٦٣-٣،٣٠٢،٨٠٦٢،٠٤١،٠٥٧مطلوبات القطاع
١٩،٤٦٠--١٩،٤٦٠نفقات رأسمالیة

١٩،٠٢٩-١٠،٤٦٦٨،٥٦٣استھالك وإطفاء

المعلومات الجغرافیة لموجودات ومطلوبات القطاع٤-١٩

(غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١في 
دول مجلس التعاون 

المجموعتركیاالخلیجي
ألف درھمألف درھمألف درھم

٧،١٩٠،٥٥٤٤٢١،٤٤١٧،٦١١،٩٩٥موجودات القطاع
٥،٤١٦،٣٣٣٣٧٢،٢٥٧٥،٧٨٨،٥٩٠مطلوبات القطاع
١،١٤٠-١،١٤٠نفقات رأسمالیة
٤،٣٦٣٢٢٨٤،٥٩١استھالك وإطفاء

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١في 
دول مجلس التعاون 

المجموعتركیاالخلیجي
ألف درھمألف درھمألف درھم

٦،٩٨٧،٦٧٢٤١٧،٠١٨٧،٤٠٤،٦٩٠موجودات القطاع
٤،٩٨١،٨٩٩٣٦١،٩٦٤٥،٣٤٣،٨٦٣مطلوبات القطاع
١٩،٤٦٠-١٩،٤٦٠نفقات رأسمالیة

١٨،١٢٢٩٠٧١٩،٠٢٩استھالك وإطفاء



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٣٥(

قیاسات القیمة العادلة٢٠

یاس بغض تاریخ القالقیمة العادلة ھي السعر الذي یمكن قبضھ من بیع أصل أو دفعھ لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین في السوق في
ذ المجموعة ام، تأخالنظر عما إذا كان ھذا السعر یمكن مالحظتھ مباشرة أو تقدیره باستخدام أسلوب تقییم آخر. وعند تقدیر القیمة العادلة لألصل أو االلتز

االعتبار عند تسعیر األصل أو االلتزام في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام وما إذا كان ھؤالء المشاركون في السوق یأخذون تلك الخصائص في 
في تاریخ القیاس.

القیمة العادلة لألدوات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة١-٢٠

قیمھا حلیة تقاربترى اإلدارة أن القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات المالیة المدرجة بالتكلفة المطفأة في المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المر
ح عنھا في اإلیضاح مفصالعادلة، باستثناء االستثمارات المالیة المقاسة بالتكلفة المطفأة والتي یتم تحدید قیمھا العادلة بناء على أسعار السوق المدرجة وال

من ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة. ٦

مدرجة بالقیمة العادلةالقیمة العادلة للبنود المالیة وغیر المالیة ال٢-٢٠

أسالیب التقییم واالفتراضات المطبقة ألغراض قیاس القیمة العادلة١-٢-٢٠

السنویة الموحدة  ةیتم تحدید القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات باستخدام أسالیب التقییم واالفتراضات التي تماثل تلك المستخدمة في البیانات المالی
.٢٠١٧دیسمبر ٣١المنتھیة في المدققة للسنة 

القیمة العادلة للموجودات المالیة للمجموعة المقاسة بالقیمة العادلة على أساس متكرر٢-٢-٢٠

ذه الموجوداتھتقاس بعض الموجودات المالیة بالقیمة العادلة عند نھایة فترة التقریر. ویبین الجدول اآلتي معلومات حول كیفیة تحدید القیم العادلة ل
المالیة:



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٣٦(

  (تابع) قیاسات القیمة العادلة ٢٠

  (تابع)القیمة العادلة للبنود المالیة وغیر المالیة المدرجة بالقیمة العادلة ٢-٢٠

  (تابع)القیمة العادلة للموجودات المالیة للمجموعة المقاسة بالقیمة العادلة على أساس متكرر٢-٢-٢٠

العادلة كما فيالقیمة 
مارس ٣١الموجودات المالیة

٢٠١٨
(غیر مدققة)

ألف درھم

دیسمبر ٣١
٢٠١٧
(مدققة)

ألف درھم

التسلسل الھرمى 
للقیمة العادلة

المعطیات الھامة غیر أسالیب التقییم والمعطیات الھامة
الجدیرة بالمالحظة

عالقة المعطیات غیر 
بالقیمة الجدیرة بالمالحظة 

العادلة

بالقیمة -استثمارات أسھم متداولة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

ال ینطبقال یوجدسعر العرض المدرج في سوق نشطةالمستوى األول٢٨٠،٨١٤٢٧٦،٢٤٦

-استثمارات أسھم غیر مدرجة 
بالقیمة العادلة من خالل الدخل 

الشامل اآلخر

طریقة تقییم صافي الموجودات نتیجة المستوى الثالث١٧٧،٨٦٣١٨١،٤٥٥
لعدم توفر معلومات السوق والمعلومات 

تم تحدید صافي قیمة المالیة المقارنة.
الموجودات بناء على أحدث المعلومات 

المالیة المدققة/ التاریخیة المتاحة.

صافي قیمة 
الموجودات

كلما ارتفع صافي قیمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فیھا، ارتفعت القیمة 
العادلة

بالقیمة العادلة من -صنادیق مدرجة 
خالل الربح أو الخسارة

ال ینطبقال یوجدصافي قیمة الموجودات للصنادیقالمستوى الثاني٢٤،٠٥١٢٣،١٩٤

-بوحدات استثمارات مرتبطة 
بالقیمة العادلة من خالل الربح أو 

الخسارة

ال ینطبقال یوجدصافي قیمة الموجودات للصنادیقالمستوى الثاني٣٠٥،٨٨٢٢٩٩،٣٠٣

ال ینطبقال یوجدسعر العرض المدرج في سوق نشطةالمستوى األول١،١٣٤،١١٨١،١٦٢،٩١٧بالتكلفة المطفأة-أدوات دین مدرجة 

بالتكلفة  -أدوات دین غیر مدرجة 
المطفأة

صافي قیمة صافي قیمة الموجودات للصنادیقالمستوى الثالث١٥،٦٧٦١٦،٠٦٢
الموجودات

كلما ارتفع صافي قیمة 
الموجودات للشركات 

المستثمر فیھا، ارتفعت القیمة 
العادلة



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٣٧(

(تابع)قیاسات القیمة العادلة ٢٠

  (تابع)القیمة العادلة للبنود المالیة وغیر المالیة المدرجة بالقیمة العادلة ٢-٢٠

مطابقة قیاسات القیمة العادلة بالمستوى الثالث٣-٢-٢٠

المالیة المقاسة بالقیمة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، والحركات في الموجودات -مطابقة استثمارات األسھم غیر المدرجة ١-٣-٢-٢٠
العادلة في المستوى الثالث:

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

١٨١،٤٥٥٢٦٦،٠٩٨الرصید في بدایة الفترة / السنة
--إضافات خالل الفترة / السنة

)١٥٣،٦٧٥()٢،٠٧٧(استبعادات خالل الفترة / السنة
٦٩،٠٣٢)١،٥١٥(التغیرات في القیمة العادلة المدرجة في الدخل الشامل اآلخر

١٧٧،٨٦٣١٨١،٤٥٥الرصید في نھایة الفترة / السنة

إدارة مخاطر رأس المال٢١

فیما یلي أھداف المجموعة من إدارة رأس المال:

 في شأن ٢٠٠٧) لسنة ٦وردت في القانون االتحادي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة رقم (االلتزام بمتطلبات رأس المال لشركات التأمین كما
تأسیس ھیئة التأمین وتنظیم أعمالھا.

.حمایة حقوق حملة الوثائق
لحة صالحفاظ على قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة حتى تتمكن من مواصلة توفیر العوائد للمساھمین والمنافع ألصحاب الم

اآلخرین.
.توفیر العائد المناسب للمساھمین من خالل تسعیر عقود التأمین بما یتناسب مع مستوى المخاطر

وقات طوال تنص تعلیمات المالءة على ھامش المالءة المطلوب االحتفاظ بھ باإلضافة إلى مطلوبات التأمین. ویجب االحتفاظ بھامش المالءة في جمیع األ
الشركة في سیاساتھا وإجراءاتھا الفحوصات الضروریة لضمان االلتزام المستمر والكامل بھذه التعلیمات.السنة. وأدرجت 

لمحتفظ یلخص الجدول أدناه متطلبات الحد األدنى لرأس المال والحد األدنى لمبلغ الضمان ومتطلبات مالءة رأس مال المجموعة ومجموع رأس المال ا
.٢٠١٧دیسمبر ٣١الفصل الثاني من التعلیمات المالیة لشركات التأمین التي دخلت حیز التطبیق كما في بھ لتلبیة ھوامش المالءة وفق 

مارس٣١
٢٠١٨

دیسمبر٣١
٢٠١٧

مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

١٠٠،٠٠٠١٠٠،٠٠٠متطلبات الحد األدنى لرأس المال
٨٥٢،٢٢٧٩٣٨،٢٣٦متطلبات مالءة رأس المال
٤٢٩،٧٣٧٣٨٤،١٦٤الحد األدنى لمبلغ الضمان

األموال الذاتیة:
١،٤١٩،٨٤١١،٥١٦،٠٤٠األموال الذاتیة األساسیة
--األموال الذاتیة اإلضافیة

١،٣١٩،٨٤١١،٤١٦،٠٤٠فائض متطلبات الحد األدنى لرأس المال (أعلى من متطلبات الحد األدنى لرأس المال)
٥٦٧،٦١٤٥٧٧،٨٠٤متطلبات الحد األدنى لرأس المال (أعلى من متطلبات مالءة رأس المال)فائض 

٩٩٠،١٠٤١،١٣١،٨٧٦فائض متطلبات الحد األدنى لرأس المال (أعلى من الحد األدنى لمبلغ الضمان)

ملیون درھم) والذي یقابلھ رأس ٢٠١٧:١٠٠دیسمبر ٣١درھم (ملیون ١٠٠بناء على المتطلبات التنظیمیة، فإن الحد األدنى لرأس المال التنظیمي ھو 
ملیون درھم).٢٠١٧:٤٦٢دیسمبر ٣١ملیون درھم (٤٦٢المال المدفوع للشركة والبالغ 



ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھاشركة 

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٣٨(

ملخص تقریر الخبیر االكتواري حول المخصصات الفنیة٢٢

قبل الخبیر االكتواري الذي تم تعیینھ.یقدم ھذا اإلیضاح ملخصا للمخصصات الفنیة االكتواریة المحتسبة والمعتمدة من
یقدم الجدول أدناه ملخصا إلجمالي المخصصات الفنیة إلعادة التأمین وموجودات إعادة التأمین ذات الصلة.

(مدققة)٢٠١٧دیسمبر ٣١كما في (غیر مدققة)٢٠١٨مارس ٣١كما في أنشطة التأمین وفئة المخصصات الفنیة
درھمألف ألف درھم
الصافيإعادة التأمیناإلجماليالصافيإعادة التأمیناإلجمالي

التأمین الشخصي وعملیات تراكم األموال
٣٠،٤٢٤)٥٧،٠٨٢(٢٧،٩٣١٨٧،٥٠٦)٥٢،٣٩٧(٨٠،٣٢٨مخصصات المطالبات القائمة

٢١،٧٠٤)١٣،٥٢١(٢٨،٩٣٠٣٥،٢٢٥)١٨،٠٨١(٤٧،٠١١مخصص األقساط غیر المكتسبة
١١،٢٢٢)٢٣،٩٦٤(٢٠،٨١٠٣٥،١٨٦)٥٢،٥٧٤(٧٣،٣٨٤مخصص مطالبات متكبدة غیر معلنة

٥٦٩-٥٦٩٥٦٩-٥٦٩احتیاطي مصاریف تسویة خسائر غیر موزعة
٥٠٤،٣٣٨-٤٩٧،٨٧٨٥٠٤،٣٣٨-٤٩٧،٨٧٨احتیاطي حسابي

٢٩٦،٢٩٣-٣٠٢،٥٢٢٢٩٦،٢٩٣-٣٠٢،٥٢٢المرتبطة بوحدات
٢٠٨،٠٤٥-١٩٥،٣٥٦٢٠٨،٠٤٥-١٩٥،٣٥٦غیر المرتبطة بوحدات

٥٦٨،٢٥٧)٩٤،٥٦٧(٥٧٦،١١٨٦٦٢،٨٢٤)١٢٣،٠٥٢(٦٩٩،١٧٠الفرعيالمجموع 
تأمین على الممتلكات وضد المسؤولیةعملیات ال

٣٥٥،٩٤٨)١،٤٥٢،٨٥٨(٣٣٥،٩٤٦١،٨٠٨،٨٠٦)١،٣٦١،٢٨٦(١،٦٩٧،٢٣٢مطالبات القائمةمخصصات ال
٥٩٨،٤٦٣)٧٦٩،٧٤٤(٧٥٤،٨٤٠١،٣٦٨،٢٠٧)٨٩٩،٧٩٦(١،٦٥٤،٦٣٦مخصص األقساط غیر المكتسبة

١٠٣،٧٩٦)٢٠١،٠٨٠(١١٤،٥٥٥٣٠٤،٨٧٦)١٩٨،٢٦١(٣١٢،٨١٦مخصص مطالبات متكبدة غیر معلنة
٨،٥٣٤-٨،٥٣٤٨،٥٣٤-٨،٥٣٤احتیاطي مصاریف تسویة خسائر غیر موزعة

١،٠٦٦،٧٤١)٢،٤٢٣،٦٨٢(١،٢١٣،٨٧٥٣،٤٩٠،٤٢٣)٢،٤٥٩،٣٤٣(٣،٦٧٣،٢١٨الفرعياإلجمالي 
١،٦٣٤،٩٩٨)٢،٥١٨،٢٤٩(١،٧٨٩،٩٩٣٤،١٥٣،٢٤٧)٢،٥٨٢،٣٩٥(٤،٣٧٢،٣٨٨المجموع



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٣٩(

  (تابع)ملخص تقریر الخبیر االكتواري حول المخصصات الفنیة ٢٢

تراكم األموالالتأمین الشخصي وعملیات

بولة عموماً عند المقتشمل ھذه الفئة التأمین الفردي على الحیاة والتأمین الجماعي على الحیاة وأعمال االئتمان على الحیاة. تم تنفیذ األسالیب االكتواریة
تحدید إجمالي وصافي أرقام المخصصات الفنیة.

بشكل خاص من خالل اختیار االفتراضات التي یسمح فیھا بالتقدیر. وفي المقابل، تستند یتعین استخدام األحكام عند احتساب المخصصات وتماَرس 
االفتراضات المستخدمة حیثما أمكن على أحدث الفحوصات ومعلومات السوق عند الضرورة. تعتبر المخصصات الفنیة أكثر حساسیة لالفتراضات 

والذي یقع ضمن نطاق %٣٫٠٠ید افتراض معدل الخصم المستخدم عن اللزوم بواقع المتعلقة بمعدالت الخصم ومعدالت الوفیات/ المرض. یتم تحد
نویة حتى ساالفتراضات المستخدمة من قبل أطراف مناظرة بالسوق وھو معقول فیما یتعلق باألرباح الفعلیة للمجموعة بناًء على معلومات الموجودات ال

ك المجموعة خبرة كافیة جیدة للوفیات إلجراء دراسة كاملة عن الوفیات ألن حجم المحفظة ال یولد تاریخھ وتحلیلھا بعد السماح بتعدیل المخاطر. ال تمتل
لمستخدم أعلى امطالبات كافیة لجعل الخبرة ذات داللة إحصائیة. وتشیر التقدیرات األولیة لتكلفة صافي الوفیات المتوقعة إلى أن معدل الوفیات المتوقع

ات المحققة في السنوات األخیرة، مما یثبت أن األساس یشمل ھوامش احترازیة كافیة.بشكل ملموس من مطالبات الوفی

لى ع بموجب طریقة صافي األقساط المستخدمة، یتم تحدید األقساط التي یتم أخذھا في االعتبار عند حساب المخصصات الفنیة بشكل اكتواري، بناءً 
والعجز. یوفر الفرق بین ھذه األقساط واألقساط الفعلیة المستحقة ھامًشا كافیاً للمصاریف. كما تم افتراضات التقییم المتعلقة بمعدالت الخصم والوفیات

للتأمین  ةإجراء اختبار مالءمة المصاریف مشیًرا إلى أن ھوامش المصاریف الضمنیة المتاحة في أساس التقییم كافیة لتغطیة مجموع المصاریف المتوقع
لجماعي على الحیاة واألعمال المرتبطة بوحدات. ال تسمح منھجیة التقییم باإلنھاء الطوعي المبكر لعقود التأمین على الحیاة الفردي على الحیاة والتأمین ا

 امن قبل حامل الوثیقة، وبالتالي لیس ھناك حاجة لالفتراضات من أجل االستمرار. تعتبر المخصصات الفنیة المحددة دون مخصص سقوط الحق أنھ
احترازیة.

یات التأمین على الممتلكات وضد المسؤولیةعمل

تشمل ھذه الفئة التأمین الصحي وغیرھا من خطوط أعمال التأمین العام. لم یتم استخدام أي خصم للمخصصات الفنیة.

بات وإجراءات ل خبراء المطالیتم تقدیر مخصصات المطالبات القائمة على أساس الحقائق المعروفة في تاریخ التقدیر. یتم تحدید  تقدیرات الحالة من قب
سلم المتسلسل الوضع الحاالت المحددة. یتم تقدیر المطالبات النھائیة باستخدام مجموعة من األسالیب االكتواریة القیاسیة للمطالبة المتوقعة مثل طریقة

لتنبؤ دام خبرة تطویر المطالبات السابقة من أجل افیرغسون. یتمثل االفتراض األساسي المتضمن في ھذه األسالیب في إمكانیة استخ-وطریقة بورنھوتر
على أساس التطور ةبتطور المطالبات المستقبلیة وبالتالي المطالبات النھائیة. على ھذا النحو، فإن ھذه األسالیب تستنبط تطور الخسائر المدفوعة والمتكبد

لمطالبات التاریخیة بشكل أساسي عن طریق فترة الحوادث. یتم تقدیر المطالباتالملحوظ للسنوات السابقة ومعدالت الخسارة المتوقعة. یتم تحلیل تطور ا
المتكبدة غیر المعلنة عن طریق طرح مخصصات المطالبات القائمة من تقدیرات المطالبات النھائیة.

لى الحیاة، قع االكتواري ألعمال غیر التأمین عیتم تحلیل تطور المطالبات بشكل منفصل لكل فئة أعمال. إن االفتراضات المستخدمة في معظم أسالیب التو
لیھا التوقعات. إبما في ذلك المعدالت المستقبلیة لتضخم المطالبات أو افتراضات معدل الخسارة متضمنة في بیانات تطور المطالبات التاریخیة التي تستند 

مستقبل، على سبیل المثال، لتعكس األحداث التي تحدث لمرة واحدة، یتم استخدام حكم نوعي إضافي لتقییم مدى عدم تطبیق االتجاھات السابقة في ال
یة ئوالتغیرات في عوامل خارجیة أو سوقیة مثل االتجاھات العامة للمطالبة، والظروف االقتصادیة، ومستویات تضخم المطالبات والقرارات القضا

وإجراءات التعامل مع المطالبات من أجل التوصل إلى تقدیر للتكلفة النھائیة والتشریعات، وكذلك العوامل الداخلیة مثل مزیج المحفظة، وشروط الوثیقة
للمطالبات التي تمثل النتیجة المرجحة، من مجموعة من النتائج المحتملة، مع األخذ في االعتبار جمیع الشكوك التي ینطوي علیھا.

صافي األقساط المكتتبة٢٣

لتأمین.ھیئة اتھا دحدكما لتأمین فئات المجموعة لكل فئة من امن قبل تبة ط المكتناه تفصیالً لألقسااول أدلجداتمثل 



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٤٠(

  (تابع) صافي األقساط المكتتبة٢٣

األعمال المباشرة-إجمالي األقساط ١-٢٣

المحملة من إعادة التأمین-إجمالي األقساط ٢-٢٣

أقساط إعادة تأمین متنازل عنھا٣-٢٣

صافي األقساط المكتتبة٤-٢٣

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٩٧٧،٤٠٦٩٨٩،٢٩٥التأمین على الممتلكات وضد المسؤولیةأعمال 
٤٩،١٥٥٥٠،٥٠٤أعمال التأمین على األشخاص وتراكم األموال

١،٠٢٦،٥٦١١،٠٣٩،٧٩٩المجموع

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

١٣٨،٢١٢١٢٣،٨٦٣أعمال التأمین على الممتلكات وضد المسؤولیة
٢،٩٦٦٥،٧٣٧أعمال التأمین على األشخاص وتراكم األموال

١٤١،١٧٨١٢٩،٦٠٠المجموع

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٦١٩،٢٠٧٦٢٨،٤٤٠أعمال التأمین على الممتلكات وضد المسؤولیة
٢١،١٠١٢٦،٢٨٩أعمال التأمین على األشخاص وتراكم األموال

٦٤٠،٣٠٨٦٥٤،٧٢٩المجموع

المنتھیة فيفترة الثالثة أشھر 
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٤٩٦،٤١١٤٨٤،٧١٨أعمال التأمین على الممتلكات وضد المسؤولیة
٣١،٠٢٠٢٩،٩٥٢أعمال التأمین على األشخاص وتراكم األموال

٥٢٧،٤٣١٥١٤،٦٧٠المجموع



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٤١(

صافي المطالبات المدفوعة٢٤

األعمال المباشرة-إجمالي المطالبات المسددة١-٢٤

لتأمین.ھیئة اتھا دحدكما لتأمین فئات المجموعة لكل فئة من امن قبل لمطالبات المتكبدة ناه تفصیالً لاول أدلجداتمثل 

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٥٩٧،٤٠٦٥٣٠،٤٢٦أعمال التأمین على الممتلكات وضد المسؤولیة
٣٣،٤٠١٣٢،٣٨٠أعمال التأمین على األشخاص وتراكم األموال

٦٣٠،٨٠٧٥٦٢،٨٠٦المجموع

المحملة من إعادة التأمین-إجمالي المطالبات المسددة ٢-٢٤

حصة إعادة التأمین من المطالبات المسددة٣-٢٤

صافي المطالبات المسددة  ٤-٢٤
فترة الثالثة أشھر المنتھیة في

مارس٣١
٢٠١٨٢٠١٧

غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٢٣٧،٩٨٤٢١٤،٥٨٧أعمال التأمین على الممتلكات وضد المسؤولیة
٢٥،٨٥٥٢٢،١٦٢أعمال التأمین على األشخاص وتراكم األموال

٢٦٣،٨٣٩٢٣٦،٧٤٩المجموع

فترة الثالثة أشھر المنتھیة في
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٤٣،٥٤٥٦٥،٨٦٨أعمال التأمین على الممتلكات وضد المسؤولیة
٥،٦٠٢٤،٢٦١أعمال التأمین على األشخاص وتراكم األموال

٤٩،١٤٧٧٠،١٢٩المجموع

المنتھیة فيفترة الثالثة أشھر 
مارس٣١

٢٠١٨٢٠١٧
غیر مدققةغیر مدققة
ألف درھمألف درھم

٤٠٢،٩٦٧٣٨١،٧٠٧أعمال التأمین على الممتلكات وضد المسؤولیة
١٣،١٤٨١٤،٤٧٩أعمال التأمین على األشخاص وتراكم األموال

٤١٦،١١٥٣٩٦،١٨٦المجموع



شركة ُعمان للتأمین ش.م.ع والشركات التابعة لھا

(تابع)٢٠١٨مارس ٣١إیضاحات حول المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في 

)٤٢(

توزیعات األرباح٢٥

فلس ١٠ألف درھم (٤٦،١٨٧بقیمة %١٠، وافق المساھمون على توزیعات أرباح نقدیة بنسبة ٢٠١٨مارس ٢٠في االجتماع السنوي العام المنعقد في 
االجتماع السنوي العام المنعقد فلس للسھم) في ١٠ألف درھم (٤٦،١٨٧بقیمة %١٠. وتم اإلعالن عن توزیعات أرباح نقدیة بنسبة ٢٠١٧للسھم) لعام 

.٢٠١٦لعام ٢٠١٧مارس ٢١في 

موسمیة النتائج٢٦

ألف ٢٠١٧:٩،٤٥١مارس ٣١(٢٠١٨مارس ٣١ألف درھم لفترة الثالثة أشھر المنتھیة في ٧،٨٥٢یتضمن صافي إیرادات االستثمار إیرادات بقیمة 
درھم) وھي ذات طبیعة موسمیة.

المالیة الموجزة الموحدةاعتماد البیانات ٢٧

.٢٠١٨مایو ١٣تم اعتماد ھذه المعلومات المالیة الموجزة الموحدة المرحلیة والتصریح بإصدارھا من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 


