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ن ش.م.ع.ع  كة الُعمانية القطرية للتأمي   الشر

 التقرير والقوائم المالية المرحلية الموجز ة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021يونيو   30ف 

 
 
 

 الصفحة  المحتويات
   

 1  قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة 
   

 2  قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلية الموجزة 
   

ي حقوق 
ات ف   3  المساهمير  المرحلية الموجزة قائمة التغيتر

   
 4  قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة 

   
 14  - 5  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 
 





ن ش.م.ع.ع  كة الُعمانية القطرية للتأمي   2 الشر

 هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة جزء ال يتجزأ من  19إل  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلية الموجزة

ي  
ة المنتهية ف    2021يونيو   30للفتر

ي     
 المبلغ بالريال الُعمان 

     

 2020يونيو   30  2021يونيو  30 اإليضاح 

 ر.ع.   ر.ع.   

 )غتر مدققة(   )غت  مدققة(   

     

   13,857,413     15,771,928 14 إيرادات أقساط التأمير    

 (9,653,066)   ( 12,109,451) 14 أقساط التأمير  المتنازل عنها لمعيدي التأمير     

ن     ي إيرادات أقساط التأمي 
ن
   4,204,346     3,662,477 14 صاف

ي أقساط التأمير  السارية
 (641,213)   ( 645,700) 14 الحركة ف 

ن المكتسبة ي أقساط التأمي 
ن
   3,563,133     3,016,777 14 صاف

 (4,746,595)   ( 7,770,906) 14 المطالبات المدفوعة

   2,797,241     5,647,907 14 حصة معيدي التأمير  من المطالبات

ي 
ي المطالبات القائمةصاف 

   167,020     800,000 14 الحركة ف 

ي العموالت 
 (315,312)   ( 167,750) 14 صاف 

ي اآلخر 
   84,782     91,363 14 الدخل التأمين 

ن  ي نتائج أعمال التأمي 
ن
   1,550,269     1,617,391 14 صاف

) ي
 (130,140)     1,883,021 16 إيرادات االستثمار )بالصاف 

   7,777     7,988 16 إيرادات أخرى 

   1,427,906     3,508,400  إجمالي اإليرادات 

 (994,184)   ( 1,229,597) 14 المرصوفات العامة واإلدارية

 (42,832)   ( 140,882) 14 االستهالك 

يبة    390,890     2,137,921  األرباح/)الخسائر( قبل الضن

يبة الدخل  (148,863)   ( 124,000) 14 مرصوف ض 

ة     242,027     2,013,921  األرباح/)الخسائر( للفتر

   2,288   ( 29,726)  الدخل/)المضوف( الشامل اآلخر

ة / إجمالي الدخل     244,314     1,984,195  )المضوف( الشامل للفتر

   –العائدات /)الخسائر( للسهم الواحد 

ف
ّ
   0.002     0.0201 16 األساسي والمخف

     

 

 



ن ش.م.ع.ع  كة الُعمانية القطرية للتأمي   3 الشر

 هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة جزء ال يتجزأ من  19إل  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

ن المرحلية الموجزة  ي حقوق المساهمي 
ن
ات ف  قائمة التغيت 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

ي        
 المبالغ بالريال الُعمان 

        

 رأس المال  

 اإلحتياطي  

ي  
 القانوتن

 إحتياطـــــــــي 

 احتياطي الطوارئ  القيمة العادلة  

 األربــــاح

 المحتجزة  

مجموع حقوق  

ن   المساهمي 

        

ي 
 16,542,461 885,015 4,653,930 8,434 995,082 10,000,000  2020يناير   1ف 

 2,120,414 2,120,414 - - - -  األرباح للسنة

ة    (21,180) -  (21,180) - -  الدخل الشامل اآلخر للفتر

ة    2,099,234 2,120,414  (21,180) - -  إجمالي الدخل الشامل للفتر

 (500,000) (500,000) - - - -  2019توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة 

 - (491,506) 491,506 - - -  المحول إل احتياطي الطوارئ 

ي المحول إل 
 - (212,041) - - 212,041 -  االحتياطي القانون 

ي 
 18,141,695 1,801,882 5,145,436 (12,746) 1,207,123 10,000,000  )مدققة(  2020ديسمتر   31ف 

        

ي 
ن
 18,141,695 1,801,882 5,145,436 ( 12,746) 1,207,123 10,000,000  2021يناير  1ف

 2,013,921 2,013,921 - - - -  األرباح للسنة

ة   ( 29,726) - - ( 29,726) - -  الدخل الشامل اآلخر للفتر

ة   1,984,195 2,013,921 - ( 29,726) - -  أشهر  الستةإجمالي المضوفات الشاملة لفتر

 ( 500,000) ( 500,000) - - - -  2020توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة 

 - - - - - -  المحول إل احتياطي الطوارئ 

ي 
 - - - - - -  المحول إل االحتياطي القانون 

ي 
ن
 19,625,890 3,315,803 5,145,436 ( 42,472) 1,207,123 10,000,000  )غت  مدققة( 2021 يونيو  30ف



ن ش.م.ع.ع  كة الُعمانية القطرية للتأمي   4 الشر

 هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة جزء ال يتجزأ من  19إل  1تشكل اإليضاحات المرفقة من 

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة 
ة المنتهية ي  للفتر
 2021 يونيو  30ف 

ي المبالغ  
 بالريال الُعمان 

 

 2020  يونيو  30  2021يونيو  30  
 )غتر مدققة(   )غت  مدققة(   

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 
يبة  ة قبل الرص   390,890  2,137,921  رب  ح / )خسارة( الفتر

     تعديالت عىل البنود التالية: 
ي  
 641,213  645,700  أقساط التأمير  السارية )المفرج عنها( / المحملة بالصاف 

 42,832  140,882  إستهالك ممتلكات ومعدات
يبة المحجوزة من المنبع  يبة الدخل والرص   110,280  131,786-  مخصص ض 

 (741,295)  1,541,411-  أرباح من االستثمارات 
 (9,400)  6,065  نهاية الخدمة للموظفير     مخصص مكافأت

 (22,500)  -  مخصص األقساط وأرصدة إعادة التأمير  المدينة المشكوك فيها

امات   ن ي األصول واإللتر
ن
ات ف التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغت 

 412,020  1,257,370  التشغيلية 
 236,302  4,373,601-  ذمم أرصدة أقساط وإعادة تأمير  مدينة

ي من حصة معيدي التأمير  
 -  154,300-  احتياطي التأمير  بالصاف 

 (2,542,753)  6,369,000  حصة معيدي التأمير  من خصومات عقود التأمير  
 262,393  118,760  ذمم مدينة أخرى وإعادة سداد 
امات ناتجة عن عقود التأمير    2,375,733  7,169,000-  التر 
 (717,953)  1,197,056-  المستحقات لمعيدي التأمير   

ي المخصصات والذمم الدائنة األخرى 
 315,909  2,881,171  انخفاض ف 

( التشغيل  ي
ن
 341,651  2,267,655-  النقد الناتج من / )المستخدم ف

 (20,375)  12,476-  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفير   
ائب المحجوزة من المنبع يبة الدخل و الرص   (259,184)  256,266-  المدفوعة ض 

( األنشطة التشغيلية  ي
ن
ي النقد الناتج من / )المستخدم ف

ن
 62,092  2,536,397-  صاف

     
     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

اء استثمارات  (751,824)  933,624-  شر
ي حركة 

 495,279  392,529  الودائع بالبنك صاف 
اء ممتلكات ومعدات   -  7,307-  شر
 749,648  457,492  إيرادات فوائد مستلمة

 326,155  358,071  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 
 764,606  663,162  حصيلة بيع اإلستثمارات 

( األنشطة االستثمارية   ي
ن
ي النقد الناتج عن/ )المستخدم ف

ن
 1,583,863  930,324  صاف

     
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

امات إيجارية مدفوعة  ن  -  109,914-  إلتر
 (500,000)  500,000-  الرب  ع أرباح مدفوعة خالل  عاتتوزي

ي النقد الناتج من / 
( األنشطة التمويلية صاف  ي

 ( 500,000)  609,914-  )المستخدم ف 

     

ي حكم النقد 
ن
ي النقد وما ف

ن
ي الزيادة / )النقص( ف

ن
 1,145,955  2,215,987-  صاف

ة   ي بداية الفتر
ي حكم النقد ف 

 897,133  3,553,856  النقد وما ف 

ة )انظر إيضاح  ي نهاية الفتر
ن
ي حكم النقد ف

ن
 2,043,088  1,337,869  ( 3النقد وما ف

 



ن )ش م ع ع(  كة العمانية القطرية للتأمي   5 الشر
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

 

 عـــام  . 1

للتأمير  ش.م.ع. ال القطرية  العمانية  كة  للتأمير  ش.م.ع. شر القطرية  العمانية  كة  الشر ا 
ً
كة    (مع )سابق كة"( هي شر )"الشر

كة مساهمة عُ  تأسيسها بصورة علنية  مانية  مسجلة كشر ُعمان  وتسجيلها   تم  ي سلطنة 
كةف  بمزاولة نشاط   . والشر تقوم 

ي سلطنة عُ التأمير   عىل الحياة و التأمير   
كة المسجل هو صندوق بريد  العام ف  ،  112، رمز بريدي    3660مان. عنوان الشر

كة أنشطتها من وقد  سلطنة عمان.     . 2004يوليو  21بدأت الشر

كة بمزاولة أعمال  منحت الهيئة العامة لسوق المال )سلطنة عمان( ترخيًص    ا صالًح والتأمير  عىل الحياة  العام  مير   التأا للشر

ي  الجددت الهيئة العامة لسوق المال ترخيص  و   . 2019يونيو    20حنر  
أصبح صالًحا حنر  بحيث    2019يونيو    27مزاولة ف 

 . 2024يونيو   20

كة مساهمة عامة  ، وهي شر كة القطرية للتأمير  كة تابعة ومملوكة من قبل الشر كة هي بشكل رئيسي شر ي إن الشر
تأسست ف 

 ، الدوحة ، دولة قطر. 666عنوانها المسجل هو صندوق بريد  دولة قطر، و 

كة  . 2 ي السياسات المحاسبية للشر
ن
ات ف  أساس اإلعداد والتغيت 

 أساس اإلعداد  2-1

ة  المرحلية الموجزة    القوائم المالية تم إعداد   ي    ة المنتهيللفتر
ا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    2021  يونيو   30ف 

ً
:  34وفق

 التقارير المالية المرحلية.  

الماليةإن   ي    القوائم 
المطلوبة ف  المعلومات واإلفصاحات  الموجزة ال تتضمن جميع  المالية المرحلية  السنوية،    القوائم 

ي قراءتها با
ان مع وينبغ  ي   القوائم الماليةالقتر

كة كما ف   .  2020ديسمتر   31السنوية للشر

ةوباإلضافة إل ذلك، فإن نتائج   ي    ةالمنتهي الفتر
ي يمكن توقعها للسنة    2021  يونيو   30ف 

ا للنتائج النر ً ورة مؤشر ليست بالرص 

ي  
 . 2021ديسمتر   31المالية المنتهية ف 

كة 2-2 ي تبنتها الشر
ات الجديدة والتعديالت التر  المعايت  والتفست 

إعداد  ي 
ف  المتبعة  المحاسبية  السياسات  الموحدة   المالية  القوائم   هذه   إن  الموجزة  السياسات   المرحلية  مع  تتفق 

ي إعداد المحا
ي   القوائمسبية المتبعة ف 

كة للسنة المنتهية ف   . 2020ديسمتر  31المالية السنوية للشر

  



ن )ش م ع ع(  كة العمانية القطرية للتأمي   6 الشر
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

 

ي حكم النقد  . 3
ن
ي                 النقد وما ف

 المبالغ بالريال الُعمان 

 2020ديسمتر    31  2021 يونيو  30 
 )مدققة(   )غت  مدققة(  

    

 3,549,316  1,334,764 ودائع تحت الطلب 

ي الصندوق
 4,540  3,105 النقدية ف 

 1,337,869  3,553,856 

 الودائع البنكية    . 4

 2020ديسمتر    31  2021 يونيو  30 

 )مدققة(   )غت  مدققة(  
    

ولكن أقل من سنة واحدة من    ودائع بنكية تستحق بعد أكتر من ثالثة أشهر 

 -  - تاري    خ اإليداع 

 17,039,900  16,647,371 ودائع بنكية تستحق بعد سنة واحدة أو أكتر من تاري    خ اإليداع 

 16,647,371  17,039,900 

ن المدينة إعادة األقساط وأرصدة  . 5  التأمي 

 2020ديسمتر    31  2021 يونيو  30 

 )مدققة(   )غت  مدققة(  
    

 5,604,512  9,983,552 مستحقات من حامىلي وثائق ، وكالء ووسطاء تأمير   

 1,070,289  1,064,850 أرصدة إعادة تأمير  مدينة 

 11,048,402  6,674,801 

ي تحصيلها 
 (1,037,609)  ( 1,037,609) مخصصات مستحقات مشكوك ف 

 10,010,793  5,637,192 

ن من   . 6 ن و احصة معيدي التأمي  امات عقود التأمي  ن امات االلتر ن ن الناشئة عن لتر  عقود التأمي 

 2020ديسمتر    31  2021 يونيو  30 

 )مدققة(   )غت  مدققة(  
    

اماتإجمالي  ن ن   الناشئة عن   االلتر     عقود التأمي 

 32,687,736  29,672,639 مطالبات تم اإلبالغ عنها وغتر مسددة

 11,576,264  7,422,361 مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 14,155,000  15,691,800 أقساط سارية 

 58,419,000  52,786,800 اإلجمالي  

ن    امات عقود التأمي  ن ن من إلتر     حصة معيدي التأمي 

 ( 28,947,263)  ( 26,670,066) مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها

 ( 10,344,737)  ( 6,252,934) مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 ( 11,326,000)  ( 12,217,100) أقساط تأمير  سارية 

 ( 50,618,000)  ( 45,140,100) اإلجمالي  
    

ي 
ن
امات الناشئة صاف ن ن   االلتر     عقود التأمي 

 3,740,473  3,002,573 مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها

 1,231,527  1,169,427 مطالبات متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

 2,829,000  3,474,700 أقساط سارية 

 7,801,000  7,646,700 اإلجمالي  
  



ن )ش م ع ع(  كة العمانية القطرية للتأمي   7 الشر
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

 

   الذمم المدينة األخرى . 7
 
ي             والمصاريف المدفوعة مقدما

 المبالغ بالريال الُعمان 

 2020ديسمتر    31  2021 يونيو  30 

 )مدققة(   )غت  مدققة(  
    

 
ً
 265,772  177,473 المصاريف المدفوعة مقدما

 183,664  153,203 أخرى

 330,676  449,436 
 

 الماليةاإلستثمارات  . 8

:  -أ  يمكن تحليل االستثمارات المالية كما يلي

ية   القيمة الدفتر

 2020ديسمتر    31  2021 يونيو  30 

 )مدققة(   مدققة( )غت   
    

 8,765,497  10,117,016 االستثمارات المالية بالقيمة العادلة عتر الرب  ح أو الخسارة 

 3,985,785  3,958,762 االستثمارات المالية بالقيمة العادلة عتر الدخل الشامل اآلخر 

 12,751,282  14,075,778 مجموع االستثمارات المالية 
 

:   الماليةستثمارات يتم تحليل حركة اال -ب  كالتالي

 2020ديسمتر    31  2021 يونيو  30 
 )مدققة(   )غت  مدققة(  
    

ي 
 10,641,079  12,751,282 2020يناير   1ف 

 3,703,953  933,624 إضافات 

 (1,985,033)  (663,162) استبعادات 

 44,001  (486,126) استثمارات أرباح/)خسائر( محققة من بيع 

 349,893  1,550,290 استثمارات أرباح/)خسائر( غتر محققة من بيع

 -  (10,131) دخل مستحق

ي القيمة المدرجة بحساب األرباح أو الخسائر
 (2,611)  - خسارة االنخفاض ف 

    

ي 
 12,751,282  14,075,778 2021يونيو   30كما ف 

 

  



ن )ش م ع ع(  كة العمانية القطرية للتأمي   8 الشر
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

 

ي                 الممتلكات والمعدات  . 9
 المبالغ بالريال الُعمان 

 

أثاث 
 وتركيبات 

أجهزة   
الحواسيب  
والمعدات  
 المكتبية 

 

 الَمركبات 

 

 المجموع 
        التكلفة

ي 
 722,660  10,675  201,928  510,058 2021يناير   1ف 

 7,307  -  3,337  3,970 إضافات 

 -  -  -  - استبعادات 

ي 
 729,966  10,675  205,264  514,028 2021 يونيو  30ف 

        

        انخفاض القيمة: 

ي 
 524,983  8,676  187,352  328,955 2021يناير   1ف 

ة    39,805  890  6,123  32,791 المحمل للفتر

 -  -  -  - استبعادات 

ي 
 564,788  9,566  193,475  361,746 2021 يونيو  30ف 
        

ي القيم 
ن
ية: صاف         الدفتر

ي 
ن
 165,178  1,108  11,789  152,282 )غت  مدققة( 2021 يونيو  30ف

 

 2020السنة السابقة 

 

أثاث 
 وتركيبات 

أجهزة   
الحواسيب  
والمعدات  
 المكتبية 

 

 الَمركبات  

 

 المجموع 
        التكلفة

ي 
 731,855  21,875  196,861  513,118 2020يناير   1ف 

 5,130  -  5,130  - إضافات 

 (14,325)  (11,200)  (65)  (3,060) استبعادات 

ي 
 722,660  10,675  201,928  510,058 2020ديسمتر   31ف 

        

        انخفاض القيمة: 

ي 
 450,016  17,976  172,333  259,707 2020يناير   1ف 

 89,292  1,900  15,084  72,308 المحمل للسنة  

 (14,325)  (11,200)  (65)  (3,060) استبعادات 

ي 
 524,983  8,676  187,352  328,955 2020ديسمتر   31ف 

        

ية:  ي القيم الدفتر
        صاف 

ي 
 197,677  1,998  14,576  181,103 )مدققة(  2020ديسمتر   31ف 

 

  



ن )ش م ع ع(  كة العمانية القطرية للتأمي   9 الشر
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

 

 اإليجار أصول . 10

 االستخدام 
ّ
 أصول حق

ة:  التالي يبيرّ  الجدول  ي هذه الفتر
ية المدرجة ألصول حّق االستخدام والحركة ف   القيمة الدفتر

ي                     
 المبالغ بالريال الُعمان 

   البناء
   

   التكلفة: 

ي 
 566,023  2021يناير   1ف 

 44,978  اإلضافات 

 -  استبعادات 

ي 
 611,001  2021يونيو  30ف 
   

   اإلستهالك: 

ي 
 383,539  2021 يناير   1ف 

ة   101,077  المحمل للفتر

 -  استبعادات 

ي 
 484,616  2021يونيو  30ف 

   

ية:  ي القيم الدفتر
 126,385  صاف 

ي 
   2021يونيو  30ف 
   

   2020السنة السابقة 
   

   البناء
   

   : التكلفة

ي 
 272,924  2020يناير   1ف 

 293,099  اإلضافات 

 -  استبعادات 

ي 
 566,023  2020  ديسمتر  31ف 
   

   اإلستهالك: 

ي 
 180,674  2020 يناير   1ف 

ة   202,865  المحمل للفتر

 -  استبعادات 

ي 
 383,539  2020  ديسمتر  31ف 
   

ية:  ي القيم الدفتر
 182,484  صاف 

ي 
   2020  ديسمتر  31ف 
   

ي 
ن
ف بها ف :  قائمة  إن المبالغ المعتر    الربــح أو الخسارة مبينة عل النحو التالي

 2020ديسمتر    31 2021يونيو  30 

ي   ريال   
ماتن
ُ
 ع

   

 202,865 101,077 مرصوف االستهالك المحمل عىل أصول حق االستخدام 

امات عقد اإليجار  5,479 3,309 مرصوف الفائدة المحمل عىل التر 
   

ي 
ف به ف   208,344 104,386.00 الرب  ح أو الخسارة إجمالي المبلغ المعتر

 

  



ن )ش م ع ع(  كة العمانية القطرية للتأمي   10 الشر
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

 

ن  . 11  مستحقات لمعيدي التأمي 

ي 
 المبلغ بالريال الُعمان 

 

 2020ديسمتر    31 2021 يونيو  30 
 )مدققة(  )غت  مدققة(  
   

 5,009,456 3,812,400 ذمم إعادة التأمير  الدائنة

امات. 12 ن    والمستحقاتاألخرى   اإللتر

 2020ديسمتر    31 2021 يونيو  30 

 )مدققة(  )غت  مدققة(  
   

 5,554,752 3,783,069 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة

 1,850,785 1,788,806 ذمم تجارية دائنة 

يبة المستقطعة من المنبع  يبة الدخل والرص  امات ض   356,764 224,978 التر 

اكمة  161,387 5,613,770 مصاريف متر

امات اإليجار  157,684 100,409 * التر 

 104,440 98,028 مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفير  

 673,864 - ذمم دائنة أخرى 

 11,609,060 8,859,675 

امات اإليجار *   : التر 
امات  ية اللتر  ة وحركة فيما يىلي القيمة الدفتر  اإليجار  خالل الفتر

  

 

 2021  

ي  
ماتن

ُ
  ريال ع

ي 
  157,684 يناير   1ف 

  49,330 اإلضافات 

  3,309 الفوائد المستحقة

  109,914- الدفعات

ي 
  100,409 يونيو  30ف 

 رأس المال   . 13

 2020ديسمتر    31 2021 يونيو  30 

 )مدققة(  )غت  مدققة(  
   

 20,000,000 20,000,000 بيسة للسهم  0.100سهم بقيمة   200.000.000  – المرصح به 
   

بالكامل   والمدفوع  بقيمة    100.000.000  – المصدر  بيسة   0.100سهم 

 10,000,000 10,000,000 للسهم 

كة الذين يمتلكون نسبة    و مساهم كة وعدد األسهم ال  %10الشر ي أو أكتر من أسهم الشر
ي  يمتلكونها    نر

  2021  يونيو   30كما ف 

:   هم 2020ديسمتر  31و   كما يىلي

 2021يونيو  30 
 مدققة( )غت  

 2020ديسمتر  31
 )مدققة(

 نسبة المساهمة  عدد األسهم  نسبة المساهمة  عدد األسهم  
  %  % 

كة قطر للتأمير  ش م ق  51.699 51,698,500 51.699 51,698,500 شر

كة الحصن لالستثمار ش.م.ع.م  22.500 22,500,000 22.500 22,500,000 شر

 74,198,500 74.199 74,198,500 74.199 
 



ن )ش م ع ع(  كة العمانية القطرية للتأمي   11 الشر
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

 

 التقارير القطاعية . 14
 قطاعات النشاط

كة ثالثة قطاعات كما هو   اتيجيات تسويق مختلفة.  لدى الشر ي منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل ألنها تتطلب إستر اتيجر يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة تقارير اإلدارة مبير  أدناه. تقدم وحدات النشاط اإلستر
ي عىل أساس شهري عىل األقل اتيجر كة يصدر عنه تقارير: يصف ع فيما يىلي ملخص   . الداخلية لكل من قطاعات النشاط اإلستر  مليات كل قطاع لدى الشر

 والتأمير  عىل السفر.  مركباتال فراد التأمير  عىل( يشمل تأمير  المركبات واأل1)

واآلليات كل  ا البضائع البحرية والهيالتأمير  عىل  ، و   والتأمير  ضد الغتر العامة  الحوادث  التأمير  ضد  ة والطاقة ، و يالهندستأمير  األعمال  الحريق، و   التأمير  ضد   الحوادثوالتأمير  ضد  البحري  التأمير   الممتلكات و   التأمير  عىل  شملي(  2)
ان.  ةالبحري  وتأمير  الطتر

ي والتأمير  عىل الحياة التأمير  الصجي والتأمير  الجماعي عىل الحياة والتأمير  3)  الطنر
ي ( يشمل التأمير 

 عىل الحياة. االئتمان 

ي يراجعها الرئيس التنفيذي.    يتم قياس األداء بناء  . و يصدر عنه تقارير فيما يىلي معلومات تخص نتائج كل قطاع  
ي تقارير اإلدارة الداخلية النر

ي دخل التأمير  للقطاع ، كما هو مدرج ف 
وط تجارية. و عىل صاف   يتحدد التسعتر بير  القطاعات عىل أساس شر

ي                  : والدخل الشامل اآلخر الخسائر و ألرباح ل ةالقطاعي القائمة
 المبالغ بالريال الُعمان 

 تأمينت عل المركبات واألفراد 
ن الممتلكات والتأميت البحري  تأمي 

ن ضد الحوادث ن الصحي وعل الحياة  والتأمي   المجموع  التأمي 
 2020يونيو    30 2021يونيو  30 2020يونيو    30 2021يونيو  30 2020يونيو    30 2021يونيو  30 2020يونيو    30 2021يونيو  30 
 )غتر مدققة(  )غت  مدققة(  )غتر مدققة(  )غت  مدققة(  )غتر مدققة(  )غت  مدققة(  )غتر مدققة(  )غت  مدققة(  
         

 13,857,413 15,771,928 5,345,938 2,724,375 6,858,337 10,767,807 1,653,137 2,279,745 إيرادات أقساط التأمير    
 ( 9,653,066) ( 12,109,451) ( 3,257,771) ( 1,558,400) ( 6,263,375) ( 10,196,069) ( 131,920) ( 354,982) عنها لمعيدي التأمير  أقساط التأمير  متنازل 
ي أقساط التأمير    

 4,204,346 3,662,477 2,088,167 1,165,976 594,962 571,738 1,521,217 1,924,763 صاف 
ي أقساط التأمير  السارية  

 ( 641,213) ( 645,700) ( 1,130,713) ( 256,000) ( 61,100) ( 177,000) 550,600 ( 212,700) الحركة ف 
ي األقساط المكتسبة 

 3,563,133 3,016,777 957,454 909,976 533,862 394,738 2,071,817 1,712,063 صاف 
 ( 4,746,595) ( 7,770,906) ( 2,113,256) ( 3,243,538) ( 1,401,702) ( 3,286,355) ( 1,231,637) ( 1,241,014) المطالبات المدفوعة 

 2,797,241 5,647,907 1,782,095 2,290,547 906,285 3,325,621 108,861 31,739 حصة معيدي التأمير  من المطالبات 
ي المطالبات القائمة 

 167,020 800,000 ( 267,980) 162,000 198,000 88,000 237,000 550,000 الحركة ف 
ي العموالت 

 ( 315,312) ( 167,750) ( 246,071) 21,228 15,843 ( 8,301) ( 85,084) ( 180,677) صاف 
ي اآلخر

 84,782 91,363 5,870 37,274 37 15 78,875 54,073 الدخل التأمين 
 1,550,269 1,617,390 118,112 177,488 252,326 513,718 1,179,832 926,184 نتائج أعمال التأمير  

 ( 130,140) 1,883,021       إيرادات اإلستثمار 
 7,777 7,988       إيرادات أخرى 

 1,427,906 3,508,399       مجموع اإليرادات 
 ( 994,184) ( 1,229,597)       مصاريف عامة وإدارية 

 ( 42,832) ( 140,882)       اإلستهالك *
يبة الرب  ح /   390,890 2,137,920       )الخسارة( قبل الرص 

يبة الدخل   ( 148,863) ( 124,000)       مرصوف ض 
ة   242,027 2,013,921       الرب  ح / )الخسارة( للفتر

ي ريال عُ  101.077مبلغ وقدره يشمل االستهالك * 
ي نصف السنة المنتهية ف 

ي )لم يتم احتسابه ف 
 تأثتر محاسبة اإليجار.  16بسبب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم تسجيله  تم  ( 2020يونيو   30مان 



ن )ش م ع ع(  كة العمانية القطرية للتأمي   12 الشر
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

 

 تطبيق المعايت  الدولية إلعداد التقارير المالية . 15

ن التنفيذ بعد ي صدرت ولم تدخل حت 
 أ( المعايت  التر

ات الجديدة التالية كة حالًيا    صدرت المعايتر المحاسبية والتفستر ولكنها لم تدخل حتر  التنفيذ بعد. وتعكف الشر

 عىل تقييم تأثتر هذه المعايتر الجديدة. 

 المحتوى   المعيار 

" )يبدأ شيانه اعتباًرا من   17المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   (2023يناير   1"عقود التأمير 

 

  



ن )ش م ع ع(  كة العمانية القطرية للتأمي   13 الشر
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

 

( والدخل اآلخر ستثمار اال من  الدخل  . 16 ي
ن
ي      )صاف

 المبالغ بالريال الُعمان 
 

 2020  يونيو  30  2021 يونيو  30 

 )غتر مدققة(   )غت  مدققة(  
    

 392,102  457,492 إيرادات الفوائد 

 415,888  358,071 توزيعات األرباح 

ف بها( نتيجة بيع استثمارات ف به / )الخسارة المعتر  (74,472)  ( 487,793) الرب  ح المعتر

ف بها( نتيجة بيع استثمارات  ف به / )الخسارة المعتر الرب  ح المعتر

ي القيمة
 1,585,085 وخسارة ناتجة عن االنخفاض ف 

 

(842,698) 

 (205)  (143) كلفة التمويل والتكاليف األخرى 

 7,777  7,988 الدخل اآلخر 

 (20,755)  ( 29,692) رسوم االستشارة
    

 1,891,009  -122,363 

 للسهم الواحد  / )الخسارة( العائد  . 17

ةبقسمة رب  ح    للسهم الواحد يحتسب العائد األساسي   ة عىل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل    الفتر   الفتر

 :  عىل النحو التالي

 2020  يونيو  30  2021 يونيو  30 

 )غتر مدققة(   )غت  مدققة(  
    

ة    242,027  2,013,921 رب  ح / )خسارة( الفتر

 100,000,000  100,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم  

 0.0024  0.0201 العائد / )الخسارة( للسهم الواحد
 

كة ألدوات قد يكون لها تأثتر عىل العائد    ا الواحد نظرً   المخفض للسهم   العائد لم يتم عرض   سهم  لل لعدم إصدار الشر

 عند تحويلها. الواحد  

امات اال . 18 ن  الطارئة  رتباطاتوااللتر
 

 المطالبات القانونية 

كة ضمن سياق أعمالها العادية لمقاضاة أمام المحاكم بشأن   كات التأمير  ، تخضع الشر ك مع غالبية شر كما هو مشتر

 انزاع حول موضوع دعوى.  
ً
كة بأن نتائج هذه الدعاو إل مشورة قانونية مستقلة،    ا ستناد سيكون   ىال تعتقد الشر

 قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة.  الموجزة و قائمة الدخل الشامل اآلخر المرحلية   لها تأثتر جوهري عىل

امات الطارئة ن  االلتر

 2020  ديسمتر   31  2021 يونيو  30 

 )غتر مدققة(   )غت  مدققة(  
    

 604,213  19,952 ضمانات مضفية

 395,390  320,462 عقود اإليجار التشغيلي  

 340,414  999,603 
 

  



ن )ش م ع ع(  كة العمانية القطرية للتأمي   14 الشر
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

ة المنتهية  ي   للفتر
 2021 يونيو   30ف 

 

 

 العالقةالمعامالت مع األطراف ذات  . 19

 معامالت مع األطراف ذات العالقة

الطرف ذو عالقة عندما تكون  يعتتر    ،  عىل سبيل المثالمعامالت مع األطراف ذات العالقة.  الالجداول التالية  تمثل  

الطر  عىل  قوي  تأثتر  ممارسة  أو  اآلخر  الطرف  عىل  السيطرة  عىل  القدرة  بإلديه  اآلخر  المالية    تخاذ ف  القرارات 

كة ي يمثلون    والتشغيلية وكذلك التأثتر عىل مدراء الشر
كات النر ي اإلدارة الرئيسيير  ، والشر

تتألف األطراف  .  فيها موظف 

ي يملكون 
كات النر ي اإلدارة الرئيسيير  والشر

ذات العالقة من المساهمير  الرئيسيير  وأعضاء مجلس اإلدارة وموظف 

وط هذه  وإن  نفوذ مؤثر عىل قراراتها المالية والتشغيلية.    القدرة عىل السيطرة أو ممارسة  سياسات التسعتر وشر

وط مجلس صادق عليها يالمعامالت  كة وتتم المناقشة بشأنها بالشر . كانت  المتفق عليها بصورة متبادلةإدارة الشر

  :  المعامالت الهامة كما يىلي

ي 
 المبالغ بالريال الُعمان 

 

 عالقة أخرىأطراف ذات   المساهمون  

 يونيو  30 
2021 

  يونيو  30 
2020 

 يونيو  30 
2021 

  يونيو  30 
2020 

 مدققة( غتر )  )غت  مدققة(   مدققة( غتر )  )غت  مدققة(  
        

 8,875  6,920  10,097  199,622 أقساط التأمير  

 -  ( 96,235)  (317)  (307) مطالبات مدفوعة

 (3,070)  ( 1,529)  -  (539) عموالت مدفوعة

 (3,287,115)  ( 1,475,017)  (863,266)  ( 1,004,105) أقساط إعادة التأمير    

 30,000  74,291  204,290  231,537 عموالت مستلمة

دة  2,058,110  2,308,133  454,882  367,715 مطالبات مستر

 -  -  (200,000)  ( 200,000) مرصوفات إدارة 

أتعاب حضور إجتماعات مجلس  

 -  -  (21,400)  ( 27,457) اإلدارة 

 71,242  ( 21,088)  (20,716)  ( 17,496) مرصوفات أخرى
 

 الجدول التالي 
أو أكتر من    % 10األرصدة المستحقة من و إل األطراف ذات العالقة أو المالكير  لنسبة  تحليل    يبيرّ 

كة ، أو أفراد أشهم:   أسهم الشر
 

األقساط وأرصدة إعادة التأمير   

 2,447,142  264,490  430,913  45,029 المدينة 

 -  -  (751,670)  ( 1,165,390) مستحقات إل معيدي التأمير  

امات   (3,646,543)  ( 290,213)  (3,969,576)  ( 3,492,856) أخرى التر 
 

ي اإلدارة 
 العلياتعويض موظفن

ي اإلدارة كانت 
ةخالل   (باستثناء العالوات) العليا مكافآت موظف  :   الفتر  كالتالي

 

 يونيو  30
2021 

  يونيو  30 
2020 

 )غتر مدققة(   )غت  مدققة(  
    

ة األجل    118,310  108,824 الرواتب والمزايا األخرى قصتر

 7,839  2,637 مكافأة نهاية الخدمة  

 111,461  126,149 
 




