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 1 الشركة العُمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع

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

       المرحلية الموجزة قائمة المركز المالي 
       م2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 المبلغ بالريال العُماني      
       

 م 2021ديسمبر  31  م2022 سبتمبر 30   اإليضاح 

 
 )مدققة(  )غير مدققة(   

       األصول

  2,510,696        7,367,996        3 النقد وما في حكم النقد

  15,686,535      11,251,974     4 الودائع البنكية

  7,034,258        15,873,523     5 األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

  34,615,000      30,353,903     6 حصة معيدي التأمين من التزامات عقود التأمين

  356,710           519,075           7 المدفوعة مقدًماالمدينون اآلخرون والمصاريف 

  15,063,228      20,681,882     8 االستثمارات المالية 

  158,798           106,794           9 الممتلكات والمعدات 

  83,028             169,395           10 أصول حقوق االستخدام

  75,508,253      86,324,542      إجمالي األصول
       

       حقوق المساهمين وااللتزامات 
       

       رأس المال واالحتياطات 

  10,000,000      10,000,000     13 رأسمال األسهم

  1,521,020        1,521,020         االحتياطي القانوني

  5,498,753        5,498,753         احتياطي الطوارئ

 (18,948)          (319,300)         احتياطي القيمة العادلة 

  3,773,640        6,081,536         األرباح المحتجزة 
       

  20,774,465      22,782,009      إجمالي حقوق المساهمين 
       

       االلتزامات

  41,635,000      38,462,320     6 االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين

  7,283,888        5,815,845        11 المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين 

  5,814,900        19,264,368     12 االلتزامات األخرى والمستحقات 
       

  54,733,788      63,542,533      إجمالي االلتزامات
       

  75,508,253      86,324,542      إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات
              

التوقيع عليها بالنيابة  وتم  م2022  اكتوبر  26اعتمدت هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  

    عن المجلس من قبل:

 

 ــد المناعيلف أحمـادة / خــسعـــ

 رئيس مجلس اإلدارة 

  

 حسن بن ياسين بن علي اللواتي 

 ذي ـــــــس التنفيـــــرئيـــال

  

pawanaiyappa
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 2 الشركة العُمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع

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

  قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلية الموجزة 

  م2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 

 المبلغ بالريال العُماني    

     

 م2021 سبتمبر 30  م2022 سبتمبر 30 اإليضاح 

 ر.ع.  ر.ع.  

 )غير مدققة(  )غير مدققة(  

     

  25,458,380    32,344,533  14 إيرادات أقساط التأمين   

 (20,373,974)   (24,392,897)  14 أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين   

  5,084,406    7,951,636  14 صافي إيرادات أقساط التأمين    

 (476,900)   (1,374,151)  14 الحركة في أقساط التأمين السارية 

  4,607,506    6,577,485  14 صافي أقساط التأمين المكتسبة

 (10,325,100)   (9,832,648)  14 المطالبات المدفوعة 

  7,079,211    5,727,811  14 حصة معيدي التأمين من المطالبات

  1,135,000    285,735  14 الحركة في المطالبات القائمةصافي 

 (177,187)   (416,137)  14 العموالتصافي 

  128,387    59,938  14 الدخل التأميني اآلخر 

  2,447,817    2,402,184  14 صافي نتائج أعمال التأمين 

  2,436,455    2,853,155  16 إيرادات االستثمار )بالصافي( 

  11,603    19,756  16 إيرادات أخرى 

  4,895,875    5,275,095   إجمالي اإليرادات 

 (1,653,117)   (1,736,849)  14 المصروفات العامة واإلدارية 

 (211,978)   (203,546)  14 االستهالك 

  3,030,780    3,334,700   األرباح/)الخسائر( قبل الضريبة 

 (208,559)   (326,804)  14 مصروف ضريبة الدخل 

  2,822,221    3,007,896   األرباح/)الخسائر( للفترة 

 (12,934)   (300,352)   الدخل/)المصروف( الشامل اآلخر

  2,809,287    2,707,544   إجمالي الدخل /)المصروف( الشامل للفترة 

األساسي  –العائدات /)الخسائر( للسهم الواحد 

 والمخفّف
17 

 0.030  
 

 0.028  

      

 

 



 3 الشركة العُمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع

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

 قائمة التغييرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة 

 م2022 سبتمبر 30في  المنتهيةللفترة 
 

 المبالغ بالريال العُماني        
        

  
 رأس المال

 اإلحتياطي

 القانوني 

 إحتياطـــــــــي 

 القيمة العادلة 
 احتياطي الطوارئ 

 األربــــاح 

 المحتجزة 

مجموع حقوق  

 المساهمين

        

   18,141,695   1,801,882   5,145,436  (12,746)   1,207,123   10,000,000  م2021يناير  1في 

   3,138,972   3,138,972  -     -     -     -     األرباح للسنة

  (6,202)  -     -     (6,202)  -     -     الدخل الشامل اآلخر للفترة  

   3,132,770   3,138,972  -     (6,202)  -     -     إجمالي الدخل الشامل للفترة 

  (500,000)  (500,000)  -     -     -     -     م2020توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة 

  -     (353,317)   353,317  -     -     -     المحول إلى احتياطي الطوارئ 

  -     (313,897)  -     -      313,897  -     المحول إلى االحتياطي القانوني

   20,774,465   3,773,640   5,498,753  (18,948)   1,521,020   10,000,000  )مدققة(  م2021ديسمبر  31في 

        

   20,774,465   3,773,640   5,498,753  (18,948)   1,521,020   10,000,000  2022يناير  1في 

 3,007,896     3,007,896       -    -    -    -  األرباح للسنة

 (300,352)     -    - (300,352)      -    -  الدخل الشامل اآلخر للفترة 

 2,707,543  3,007,896       - (300,352)      -    -  أشهر التسعةإجمالي المصروفات الشاملة لفترة 

 (700,000)  (700,000)        -    -    -    -  م2021توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة 

    -    -    -    -    -    -  المحول إلى احتياطي الطوارئ 

    -    -    -    -    -    -  المحول إلى االحتياطي القانوني

  22,782,009  6,081,536     5,498,753      (319,300)    1,521,020     10,000,000     )غير مدققة(  م2022 سبتمبر 30في 



 4 الشركة العُمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع

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

 قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة

 م2022 سبتمبر 30في  للفترة المنتهية
 المبالغ بالريال العُماني

 

 م2021 سبتمبر 30  م 2022  سبتمبر 30  

 )غير مدققة(   مدققة( )غير   

     التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية 

  3,030,780    3,334,700  ربح / )خسارة( الفترة قبل الضريبة  

     تعديالت على البنود التالية:

  476,900    1,374,151  أقساط التأمين السارية )المفرج عنها( / المحملة بالصافي  

  211,978    203,546  إستهالك ممتلكات ومعدات 

 (48,559)    153,057  مخصص ضريبة الدخل والضريبة المحجوزة من المنبع 

 (2,448,058)   (2,913,799)  أرباح من االستثمارات 

  8,858    14,899  مخصص مكافأت نهاية الخدمة للموظفين 

  1,037,609      -   مخصص األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة المشكوك فيها

  2,269,508    2,166,554  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية  

 (4,801,663)   (8,839,264)  ذمم أرصدة أقساط وإعادة تأمين مدينة

 (658,100)      -   احتياطي التأمين بالصافي من حصة معيدي التأمين 

  6,202,000    10,410,927  خصومات عقود التأمين حصة معيدي التأمين من 

  67,840   (162,365)  ذمم مدينة أخرى وإعادة سداد 

 (7,337,000)   (10,696,661)  التزامات ناتجة عن عقود التأمين

 (359,987)   (1,468,043)  المستحقات لمعيدي التأمين 

  2,782,737    13,441,505  انخفاض في المخصصات والذمم الدائنة األخرى 

 (1,834,665)    4,852,653  النقد الناتج من / )المستخدم في( التشغيل 

 (35,000)      -   مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين  

 (257,599)   (1,035,149)  المدفوعة ضريبة الدخل و الضرائب المحجوزة من المنبع

 (2,127,264)    3,817,504  )المستخدم في( األنشطة التشغيلية صافي النقد الناتج من / 

     

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية  

 (1,456,728)   (10,552,716)  شراء استثمارات 

  1,276,984    4,434,561  صافي حركة الودائع بالبنك 

 (12,571)   (14,239)  شراء ممتلكات ومعدات 

  514,600    1,175,641  إيرادات فوائد مستلمة 

  336,635    257,301  إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 

  836,017    6,581,752  حصيلة بيع اإلستثمارات  

 (45,996)   -  عوائد ناتجة من بيع ممتلكات ومعدات 

  1,448,941    1,882,300  صافي النقد الناتج عن/ )المستخدم في( األنشطة االستثمارية  

     

     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

  (154,396)  (142,504)  إلتزامات إيجارية مدفوعة 

  (500,000)  (700,000)  الربع أرباح مدفوعة خالل  عاتتوزي 

  (654,396)  (842,504)  الناتج من / )المستخدم في( األنشطة التمويلية صافي النقد 

     

  (1,332,719)   4,857,300  صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكم النقد 

   3,553,856   2,510,696  النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة 

   2,221,137   7,367,996  ( 3الفترة )انظر إيضاح  النقد وما في حكم النقد في نهاية  
 



 5 للتأمين )ش م ع ع(الشركة العمانية القطرية 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 م2022 سبتمبر 30في  للفترة المنتهية
 

 

 عـــام .1

في سلطنة   وتسجيلها  مانية تم تأسيسهاعُ   عامة   )"الشركة"( هي شركة مسجلة كشركة مساهمةع  شركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ال

،   3660مان. عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد  العام في سلطنة عُ التأمين  على الحياة والتأمين  تقوم بمزاولة نشاط    والشركة  ُعمان

   .2004يوليو  21بدأت الشركة أنشطتها من وقد ، سلطنة عمان. 112رمز بريدي 

يونيو   20حتى  ا صالحً والتأمين على الحياة العام التأمين ا للشركة بمزاولة أعمال منحت الهيئة العامة لسوق المال )سلطنة عمان( ترخيصً 

2024 . 

تأسست  شركة تابعة ومملوكة من قبل الشركة القطرية للتأمين، وهي شركة مساهمة عامة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع الشركة  تعد

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

 المحاسبية للشركةأساس اإلعداد والتغييرات في السياسات  .2

 أساس اإلعداد 2-1

: التقارير المالية  34وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    م2022  سبتمبر  30في    ةالمنتهي للفترة  المرحلية الموجزة    القوائم الماليةتم إعداد  

 المرحلية.  

السنوية، وينبغي قراءتها باالقتران    القوائم الماليةالمرحلية الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في    القوائم الماليةإن  

 .  م2021ديسمبر  31السنوية للشركة كما في  القوائم الماليةمع 

ليست بالضرورة مؤشًرا للنتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية    م2022  سبتمبر  30في    ةالمنتهي  الفترةوباإلضافة إلى ذلك، فإن نتائج  

 . م2022ديسمبر  31المنتهية في 

 المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت التي تبنتها الشركة  2-2

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

 . م2021ديسمبر  31المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  القوائم

 المبالغ بالريال العُماني               النقد وما في حكم النقد  .3

 م 2021ديسمبر    31  م 2022  سبتمبر 30 
 )مدققة(   )غير مدققة(  

    

   2,507,677   7,365,731  ودائع تحت الطلب 
   3,019   2,265  النقدية في الصندوق 

  7,367,996   2,510,696   
 

 الودائع البنكية    .4

 م 2021ديسمبر    31  م 2022  سبتمبر 30 

 )مدققة(   )غير مدققة(  

سنة واحدة من تاريخ  ودائع بنكية تستحق بعد أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من  

 اإليداع 
   -      -  

   15,686,535   11,251,974  ودائع بنكية تستحق بعد سنة واحدة أو أكثر من تاريخ اإليداع 

  11,251,974   15,686,535   
 

 التأمين المدينةإعادة األقساط وأرصدة  .5

 م 2021ديسمبر    31  م 2022  سبتمبر 30 

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    

   7,006,679   14,930,210  مستحقات من حاملي وثائق ، وكالء ووسطاء تأمين 

   695,572   1,611,306  أرصدة إعادة تأمين مدينة

  16,541,516   7,702,251   

  (667,993)  (667,993)  مخصصات مستحقات مشكوك في تحصيلها

  15,873,523   7,034,258   
 



 6 للتأمين )ش م ع ع(الشركة العمانية القطرية 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 م2022 سبتمبر 30في  للفترة المنتهية
 

 

 المبالغ بالريال العُماني    عقود التأمين الناشئة عن لتزامات االلتزامات عقود التأمين و ا حصة معيدي التأمين من  .6

 م 2021ديسمبر    31  م 2022  سبتمبر 30 

 )مدققة(   )غير مدققة(  

    عقود التأمين   الناشئة عن   االلتزاماتإجمالي 

   17,124,413    13,739,379 مطالبات تم اإلبالغ عنها وغير مسددة

   11,110,587   3,798,960  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

   13,400,000    20,923,981 أقساط سارية 

   41,635,000    38,462,320 اإلجمالي  

    حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين   

  (14,497,385)   (11,280,418) تسويتها مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم 
  (10,208,615)   (3,014,655) مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

  (9,909,000)   (16,058,830) أقساط تأمين سارية

  (34,615,000)   (30,353,903) اإلجمالي  

    

    صافي االلتزامات الناشئة عقود التأمين   

   2,627,028    2,458,961 مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها 

   901,972    784,305 مطالبات متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها 

   3,491,000    4,865,151 أقساط سارية 

   7,020,000    8,108,417 اإلجمالي  
 

             والمصاريف المدفوعة مقدما   الذمم المدينة األخرى .7

 م 2021ديسمبر    31  م2022 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

 ً    208,677   372,651  المصاريف المدفوعة مقدما

   148,033   146,424  أخرى 

  519,075   356,710   
 

 المالية اإلستثمارات  .8

 يمكن تحليل االستثمارات المالية كما يلي: -أ

 القيمة الدفترية  

 م 2021ديسمبر    31  م2022 سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

   11,074,800   12,932,305  االستثمارات المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة 

   3,988,428   7,749,577  الدخل الشامل اآلخراالستثمارات المالية بالقيمة العادلة عبر 

   15,063,228   20,681,882  مجموع االستثمارات المالية 
 

 كالتالي:  الماليةستثمارات يتم تحليل حركة اال-ب

 م 2021ديسمبر    31  م 2022  سبتمبر  30 

 )مدققة(  )غير مدققة( 
    

   12,751,282   15,063,228  2022يناير  1في 

   2,139,906   10,552,716  إضافات 

  (1,535,390)  (6,581,752)  استبعادات 

  (388,888)   951,993  استثمارات أرباح/)خسائر( محققة من بيع 

   2,079,788   698,223  استثمارات  أرباح/)خسائر( غير محققة من بيع

   16,530  (2,526)  األرباح أو الخسائرخسارة االنخفاض في القيمة المدرجة بحساب 
    

   15,063,228   20,681,882  م 2022 سبتمبر 30كما في 



 7 للتأمين )ش م ع ع(الشركة العمانية القطرية 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 م2022 سبتمبر 30في  للفترة المنتهية
 

 

 

 المبالغ بالريال العُماني               الممتلكات والمعدات .9

 

أثاث 

 وتركيبات 
 

أجهزة  

الحواسيب 

والمعدات 

 المكتبية

 المجموع  الَمركبات 

        التكلفة

   770,231    45,675 -   210,528    514,028 2022يناير  1في 

  4,2391    -     12,689    1,550 إضافات  

  -      -      -      -    استبعادات 

 784,470    45,675  223,217    515,578 م 2022 سبتمبر 30في 

        

        انخفاض القيمة:

   611,433    13,355 -   199,115    398,963 2022يناير  1في 

 66,243  8,505  7,286  50,452 المحمل للفترة 

  -      -      -      -    استبعادات 

 677,676  21,860  206,401  449,415 م 2022 سبتمبر 30في 
        

        صافي القيم الدفترية: 

 106,794  23,815  16,816  66,163 )غير مدققة(   م2022  سبتمبر  30في  

 

 م2021السنة السابقة 

 

أثاث 

 وتركيبات 
 

أجهزة 

الحواسيب 

 والمعدات

 المكتبية 

 المجموع   الَمركبات  

        التكلفة

   722,660    10,675 -   201,927    510,058 م2021يناير  1في 

   47,571    35,000 -   8,601    3,970 إضافات  

  -      -    -  -      -    استبعادات 

   770,231    45,675    210,528    514,028 م2021ديسمبر  31في 

        

        انخفاض القيمة:

   524,983    8,675 -   187,353    328,955 م2021يناير  1في 

   86,450    4,680 -   11,762    70,008 المحمل للسنة  

  -      -    -  -      -    استبعادات 

   611,433    13,355    199,115    398,963 م2021ديسمبر  31في 

        

        صافي القيم الدفترية: 

   158,798    32,320    11,413    115,065 م )مدققة( 2021ديسمبر  31في 

 

  



 8 للتأمين )ش م ع ع(الشركة العمانية القطرية 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 م2022 سبتمبر 30في  للفترة المنتهية
 

 

 اإليجار  أصول .10

 حّق االستخدامأصول 

 يبيّن الجدول التالي القيمة الدفترية المدرجة ألصول حّق االستخدام والحركة في هذه الفترة:

 المبالغ بالريال العُماني                    

   ينابمال
   

   التكلفة: 

   668,689  م2022يناير  1في 

 223,639   اإلضافات

    -   استبعادات 

 892,328  م 2022 سبتمبر 30في 
   

   اإلستهالك: 

   585,661  م2022يناير  1في 

 137,272   المحمل للفترة

  -     استبعادات 

 722,933   م 2022 سبتمبر 30في 
   

   صافي القيم الدفترية: 

  169,395   م 2022 سبتمبر 30في 
   

   2021السنة السابقة 
   

   المباني
   

   : التكلفة

   566,023  م2021يناير  1في 

   102,666  اإلضافات

  -     استبعادات 

   668,689  م2021ديسمبر  31في 
   

   اإلستهالك: 

   383,539  م2021يناير  1في 

   202,122  المحمل للفترة

  -     استبعادات 

   585,661  م2021ديسمبر  31في 
   

   الدفترية: صافي القيم 

 83,028  م2021ديسمبر  31في 
   

   الربح أو الخسارة مبينة على النحو التالي:   قائمة  إن المبالغ المعترف بها في

 م2022 سبتمبر 30  

   
   

   137,272  مصروف االستهالك المحمل على أصول حق االستخدام 

   12,092  اإليجارمصروف الفائدة المحمل على التزامات عقد 
   

 149,364   إجمالي المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة 

 

  



 9 للتأمين )ش م ع ع(الشركة العمانية القطرية 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 م2022 سبتمبر 30في  للفترة المنتهية
 

 

 مستحقات لمعيدي التأمين  .11

 المبلغ بالريال العُماني 

 م 2021ديسمبر    31 م 2022  سبتمبر  30 

 )مدققة( )غير مدققة(  

   

 7,283,888 5,815,845 ذمم إعادة التأمين الدائنة 
 

  والمستحقاتاألخرى  اإللتزامات. 12

 م 2021ديسمبر    31 م 2022  سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

   1,802,733   2,274,124 المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة 

   2,395,179   2,176,943 ذمم تجارية دائنة 

   261,816   414,873 التزامات ضريبة الدخل والضريبة المستقطعة من المنبع
   249,185   13,777,005 مصاريف متراكمة 

   64,077   157,304 التزامات اإليجار* 

   72,439   87,339 مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

   146,428   376,780 إلتزامات ضريبة القيمة المضافة 
   823,043  -    ذمم دائنة أخرى 

 19,264,368   5,814,900   
 

   * التزامات اإليجار: 

 إن القيمة الدفترية لاللتزامات عقد اإليجار والحركة عليها خالل الفترة مبينة على النحو التالي:

  سبتمبر   30  

 م 2022

 لاير ُعماني   

  64,077  يناير 1في 

  223,639  اإلضافات 

  12,092  فائدة متراكمة

 (142,504)  المدفوعات 

  157,304  سبتمبر 30في 
 

 رأس المال  .13

 م 2021ديسمبر    31 م 2022  سبتمبر 30 

 )مدققة(  )غير مدققة(  

   

 20,000,000 20,000,000 بيسة للسهم  0.100سهم بقيمة   200,000,000  – المصرح به 

   

 10,000,000 10,000,000 بيسة للسهم 0.100سهم بقيمة  100,000,000  –المصدر والمدفوع بالكامل 
 

 م2022  سبتمبر  30كما في  يمتلكونها    تي% أو أكثر من أسهم الشركة وعدد األسهم ال10الشركة الذين يمتلكون نسبة    ومساهم

 كما يلي: هم م2021ديسمبر  31و 

 م 2022  سبتمبر 30 

 )غير مدققة( 

 م 2021ديسمبر  31

 )مدققة( 

 نسبة المساهمة  عدد األسهم  نسبة المساهمة  األسهم عدد  

  %  % 

 51.699 51,698,500 51.699 51,698,500 شركة قطر للتأمين ش م ق 

 22.500 22,500,000 22.500 22,500,000 شركة الحصن لالستثمار ش.م.ع.م 

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



 10 الشركة العمانية القطرية للتأمين )ش م ع ع( 
 

 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 م2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 

 التقارير القطاعية  .14
 قطاعات النشاط 

قارير اإلدارة الداخلية لكل من قطاعات اإلستراتيجي منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل ألنها تتطلب إستراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة تلدى الشركة ثالثة قطاعات كما هو مبين أدناه. تقدم وحدات النشاط  
 عنه تقارير:يصف عمليات كل قطاع لدى الشركة يصدر   فيما يلي ملخص   .النشاط اإلستراتيجي على أساس شهري على األقل

 يشتمل تأمين المركبات واألفراد على تأمين السيارات والتأمين على السفر. (1)
 والمعدات والتأمين على الطيران.األطراف األخرى والبضائع البحرية وهياكل السفن يشتمل تأمين الممتلكات وتأمين السفن البحرية والتأمين ضد الحوادث على الحريق واألعمال الهندسية والطاقة والحوادث العامة ومسؤولية  (2)
 .إن التأمين الصحي والتأمين على الحياة يشتمل على التأمين الصحي والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين على الحياة. (3)

 يتحدد التسعير بين القطاعات على أساس شروط تجارية. و رج في تقارير اإلدارة الداخلية التي يراجعها الرئيس التنفيذي.  على صافي دخل التأمين للقطاع ، كما هو مد   يتم قياس األداء بناءً . و فيما يلي معلومات تخص نتائج كل قطاع يصدر عنه تقارير 
 المبالغ بالريال العُماني                  : والدخل الشامل اآلخرالخسائر وألرباح ل ةالقطاعي القائمة

 التأمين على المركبات واألفراد  

الممتلكات وتأمين السفن البحرية تأمين 

 المجموع  التأمين الصحي والتأمين على الحياة  والتأمين ضد الحوادث 

 م 2021  سبتمبر   30 م 2022 سبتمبر 30 م 2021  سبتمبر   30 م 2022 سبتمبر 30 م 2021  سبتمبر   30 م 2022 سبتمبر 30 م 2021  سبتمبر   30 م 2022 سبتمبر 30 
 )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( )غير مدققة( 

         

   25,458,380   32,344,533   4,531,788   5,294,120   17,767,501   22,570,457   3,159,091   4,479,956 إيرادات أقساط التأمين  

  (20,373,974)  (24,392,897)  (2,904,667)  (2,300,427)  (16,991,587)  (21,565,888)  (477,720)  (526,582) أقساط التأمين متنازل عنها لمعيدي التأمين 

   5,084,406   7,951,636   1,627,121   2,993,693   775,914   1,004,569   2,681,371   3,953,374 صافي أقساط التأمين  

  (476,900)  (1,374,151)  (214,000)  (695,673)  (142,000)  (38,075)  (120,900)  (640,403) الحركة في أقساط التأمين السارية  

   4,607,506   6,577,485   1,413,121   2,298,020   633,914   966,494   2,560,471   3,312,971 صافي األقساط المكتسبة 

  (10,325,100)  (9,832,648)  (4,817,627)  (4,119,720)  (3,661,896)  (3,333,217)  (1,845,577)  (2,379,711) المدفوعة المطالبات 

   7,079,211   5,727,811   3,368,267   2,491,571   3,679,205   3,235,708   31,739   532 حصة معيدي التأمين من المطالبات

   1,135,000   285,735   196,000  (459,780)   131,000   180,916   808,000   564,599 المطالبات القائمة الحركة في 

  (177,187)  (416,137)   15,483  (60,782)   79,172   127,476  (271,841)  (482,831) صافي العموالت 

   128,387   59,938   37,415   44,360   215   2,785   90,757   12,793 الدخل التأميني اآلخر 

   2,447,817   2,402,184   212,659   193,669   861,610   1,180,162   1,373,549   1,028,353 نتائج أعمال التأمين 

   2,436,455   2,853,155       إيرادات اإلستثمار

   11,603   19,756       إيرادات أخرى 

   4,895,875   5,275,095       اإليرادات مجموع 

  (1,653,117)  (1,736,849)       مصاريف عامة وإدارية 

  (211,978)  (203,546)       اإلستهالك *

   3,030,780   3,334,700       الربح / )الخسارة( قبل الضريبة 

  (208,559)  (326,804)       مصروف ضريبة الدخل 

   2,822,221 3,007,896       )الخسارة( للفترةالربح / 
م(  2021 سبتمبركمافي  151,075)  "أثر المحاسبة عن عقود اإليجار" 16لاير عماني نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    137,271المشتمل على مبلغ وقدرهتم حجز االستهالك 
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 م2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 

 

 تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية . 15

 التنفيذ بعد أ( المعايير التي صدرت ولم تدخل حيز 

صدرت المعايير المحاسبية والتفسيرات الجديدة التالية ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد. وتعكف الشركة حاليًا على تقييم تأثير هذه  

 المعايير الجديدة.

 المحتوى   المعيار 

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

 

 المبالغ بالريال العُماني       )صافي( والدخل اآلخر ستثمار االمن  الدخل .16
 

 م2021 سبتمبر 30  م2022 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

   684,458    643,488 إيرادات الفوائد 

   371,558    628,014 األرباح توزيعات 

  (474,932)    951,993 الربح المعترف به / )الخسارة المعترف بها( نتيجة بيع استثمارات 

الربح المعترف به / )الخسارة المعترف بها( نتيجة بيع استثمارات وخسارة  

 ناتجة عن االنخفاض في القيمة

695,697    1,901,545   

  (178)   (5,394) والتكاليف األخرى كلفة التمويل 

 11,603  19,756 الدخل اآلخر

 ( 45,996)  ( 60,643) ات رسوم االستشار
 

2,853,155   
 

2,436,455   

  19,756  إيرادات اخرى 
 

 11,603  

 2,872,911  2,448,058 

 للسهم الواحد  / )الخسارة( العائد .17

 على النحو التالي:   الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل    الفترةبقسمة ربح    للسهم الواحديحتسب العائد األساسي  

 م2021 سبتمبر 30  م2022 سبتمبر 30 
    

   2,822,221    3,007,896 ربح / )خسارة( الفترة  

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

   0.028    0.030 العائد / )الخسارة( للسهم الواحد 
 

 عند تحويلها.الواحد  سهم  لل لعدم إصدار الشركة ألدوات قد يكون لها تأثير على العائد    ا الواحد نظرً   المخفض للسهم   العائد لم يتم عرض  

 الطارئة   رتباطاتوااللتزامات اال .18
 

 المطالبات القانونية 

التأمين غالبية شركات  مع  مشترك  نزاع حول  كما هو  بشأن  المحاكم  أمام  لمقاضاة  العادية  أعمالها  الشركة ضمن سياق  ، تخضع 

قائمة   سيكون لها تأثير جوهري على  ىال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوإلى مشورة قانونية مستقلة،    استنادً اموضوع دعوى.  

 قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة.الدخل الشامل اآلخر المرحلية الموجزة و

 االلتزامات الطارئة 

 م 2021ديسمبر    31  م2022 سبتمبر 30 

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 

 7,475  21,982 ضمانات مصرفية 

   270,121    161,992 عقود اإليجار التشغيلي  

 183,974    277,596   
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 إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

 م2022 سبتمبر 30للفترة المنتهية في 
 

 

 

 المعامالت مع األطراف ذات العالقة .19

 معامالت مع األطراف ذات العالقة

الطرف ذو عالقة عندما تكون لديه القدرة على يعتبر    ،  على سبيل المثالمعامالت مع األطراف ذات العالقة.  الالجداول التالية  تمثل  

تخاذ القرارات المالية والتشغيلية وكذلك التأثير على مدراء ف اآلخر بإقوي على الطرالسيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير  

التي يمثلون    الشركة الرئيسيين، والشركات  الرئيسيين وأعضاء .  فيها موظفي اإلدارة  المساهمين  تتألف األطراف ذات العالقة من 

قدرة على السيطرة أو ممارسة نفوذ مؤثر على قراراتها المالية مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات التي يملكون ال

المتفق إدارة الشركة وتتم المناقشة بشأنها بالشروط  مجلس  صادق عليها  يسياسات التسعير وشروط هذه المعامالت  وإن  والتشغيلية.  

 . كانت المعامالت الهامة كما يلي: عليها بصورة متبادلة

 العُمانيالمبالغ بالريال 

 أطراف ذات عالقة أخرى   المساهمون 

 م2021 سبتمبر 30  م2022 سبتمبر 30  م2021 سبتمبر 30  م2022 سبتمبر 30 

 مدققة(غير )  )غير مدققة(  مدققة(غير )  )غير مدققة( 
        

   7,761    20,432    199,622    35,702 أقساط التأمين

  (96,586)   (865)   (307)   (658) مطالبات مدفوعة

  (1,428)   -      (539)   (1,452) عموالت مدفوعة

  (2,781,224)   (1,835,635)   (1,872,248)   (2,390,913) أقساط إعادة التأمين  

   136,829    128,493    342,504    341,617 عموالت مستلمة

   3,367,954    2,506,382    760,647    466,861 مطالبات مستردة 

  -      -      (300,000)   (300,000) مصروفات إدارة 

أتعاب حضور إجتماعات مجلس  

 اإلدارة 

(29,465)   (32,957)      -      -  

  (58,391)   (60,643)   (23,998)   (165,460) مصروفات أخرى
 

 

% أو أكثر من أسهم الشركة ، 10األرصدة المستحقة من و إلى األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة  تحليل    يبّين الجدول التالي 

 أو أفراد أسرهم: 
 

األقساط وأرصدة إعادة التأمين 

 المدينة

555,829    45,029    1,986,188  80,743   

  -      -      (1,263,378)   (1,647,877) مستحقات إلى معيدي التأمين 

  (291,592)   -      (3,871,129)   (5,318,367) التزامات أخرى
 

 

 العليا تعويض موظفي اإلدارة 

 كالتالي: الفترةخالل  (باستثناء العالوات) العليامكافآت موظفي اإلدارة كانت  

 

 سبتمبر 30

 م2022

  سبتمبر 30 

 م2021

 )غير مدققة(  )غير مدققة( 
    

  168,233    233,282  الرواتب والمزايا األخرى قصيرة األجل 

  5,462    13,442  مكافأة نهاية الخدمة  

  246,724    173,695  
 




