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الشركة العمانية القطرية للتأمين ش م ع ع
 ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  لية البيانات الما

٧ 

الدخل الشامل بيان

م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١م ٢٠٢١ديسمبر ٣١إيضاح
ماني لایر عُ ماني  لایر عُ 

١٩٣١٬٣٩٤٬٠٧٨٣١٬٢٨١٬٠٧٢ إجمـالي أقســاط التأمين

 ٣١٬٢٨١٬٠٧٢ ٣١٬٣٩٤٬٠٧٨   ١٩إيرادات أقساط التأمين 
(٢٤٬٠٠١٬٥٩٠)(٢٤٬٣٨٣٬٦٠٤)  ١٩أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين 

٧٬٢٧٩٬٤٨٢ ٧٬٠١٠٬٤٧٤  ٢٠صافي إيرادات أقساط التأمين 
١٣٬٧٨٧(٦٦٢٬٠٠٠) ٨٫٢ الحركة في أقساط التأمين السارية 

 ٧٬٢٩٣٬٢٦٩ ٦٬٣٤٨٬٤٧٤ صافي أقساط التأمين المكتسبة 
(١٠٬٧٩٧٬٣٤٩)(١٧٬٩١٩٬٦٨٣)  ١٩ المطالبات المدفوعة 

 ٥٬٩٧٤٬٩١٩ ١٣٬١٨٥٬٢٩١  ١٩ حصة معيدي التأمين من المطالبات 
 ٧٤٠٬٠٢٠ ١٬٤٤٣٬٠٠٠  ١-٨ الحركة في المطالبات القائمة صافي 

 (٥١٤٬٠٦٩)(٣٩٥٬٠٦٧)  ١٩ صافي العموالت 
 ٨٣٬٠٧٦ ١٥٨٬٨٣٦    ٢٢ اآلخر الدخل التأميني 

٢٬٨٢٠٬٨٥١٢٬٧٧٩٬٨٦٦صافي نتائج أعمال التأمين 
٣٬٠٣٨٬٩٥٥١٬٩٠٥٬٤٣٣ ٢١ إيرادات اإلستثمار (صافي) 

٥٬٨٥٩٬٨٠٦٤٬٦٨٥٬٢٩٩ إجمــالي اإليــرادات 
(٢٬٠٢٤٬٠٢٠)(٢٬٢٥٦٬٣١٢)  ٢٣ مصروفات عامة وإدارية 

(٢٩٢٬١٥٧)(٢٨٨٬٥٧٢) ١٣و ١٢إستهالك 
٢٬٣٦٩٬١٢٢ ٣٬٣١٤٬٩٢٢  الربح قبل الضريبة 

(٢٤٨٬٧٠٨)(١٧٥٬٩٥٠)  ٢٤مصروف ضريبة الدخل  
٣٬١٣٨٬٩٧٢٢٬١٢٠٬٤١٤ربح السنة  

 خرى  (المصروفات) اإليرادات الشاملة األ 
 والخسائر البنود التي سيعاد تصنيفها إلى األرباح 

 )٢١٬١٨٠( )٦٬٢٠٢(    صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات 
٣٬١٣٢٬٧٧٠٢٬٠٩٩٬٢٣٤    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

٠٫٠٣١٠٫٠٢١ (أ)  ٢٥  األساسي والُمخفَّف    - العائد للسهم الواحد

 . المالية البياناتجزءاً من هذه  ٢٩إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 التغيرات في حقوق المساهمين بيان

 

 رأس المال   
  اإلحتياطي  
 القانوني  

  إحتياطــي  
 الطوارئ  

  إحتياطــــــــي 
 القيمة العادلة  

  األربــــاح 
 المجموع  المحتجزة  

  لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني    
               

 ١٨٬١٤١٬٦٩٥ ١٬٨٠١٬٨٨٢ ) ١٢٬٧٤٦( ٥٬١٤٥٬٤٣٦ ١٬٢٠٧٬١٢٣ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠    م ٢٠٢١يناير   ١في 
 ٣٬١٣٨٬٩٧٢ ٣٬١٣٨٬٩٧٢ - - - -    ربح السنة 

 ) ٦٬٢٠٢( - ) ٦٬٢٠٢( - - -    الشاملة األخرى للسنة   المصروفات
 ٣٬١٣٢٬٧٧٠ ٣٬١٣٨٬٩٧٢ ) ٦٬٢٠٢( - - -    إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

  
  ) ٥٠٠٬٠٠٠(  ) ٥٠٠٬٠٠٠(  - - - -    ) ١٦(إيضاح    م٢٠٢٠توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة 

 - ) ٣١٣٬٨٩٧( -   - ٣١٣٬٨٩٧ -    ) ١٧المحول إلى اإلحتياطي القانوني (إيضاح  
 - ) ٣٥٣٬٣١٧( - ٣٥٣٬٣١٧ - -    ) ١٨المحول إلى االحتياطي الطوارئ (إيضاح  

 ٢٠٬٧٧٤٬٤٦٥ ٣٬٧٧٣٬٦٤٠ ) ١٨٬٩٤٨( ٥٬٤٩٨٬٧٥٣ ١٬٥٢١٬٠٢٠ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠    م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في كما 

               
 ١٦٬٥٤٢٬٤٦١ ٨٨٥٬٠١٥ ٨٬٤٣٤ ٤٬٦٥٣٬٩٣٠ ٩٩٥٬٠٨٢ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠    م٢٠٢٠يناير  ١في 

 ٢٬١٢٠٬٤١٤ ٢٬١٢٠٬٤١٤ - - - -    ربح السنة 
 )٢١٬١٨٠( - )٢١٬١٨٠( - -     اإليرادات الشاملة األخرى للسنة 

 ٢٬٠٩٩٬٢٣٤ ٢٬١٢٠٬٤١٤ )٢١٬١٨٠( - - -    اإليرادات الشاملة للسنة إجمالي 
 

 ) ٥٠٠٬٠٠٠( (٥٠٠٬٠٠٠)  - - - -    ) ١٦م (إيضاح ٢٠١٩توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة  
 - (٢١٢٬٠٤١) -   - ٢١٢٬٠٤١ -    ) ١٧المحول إلى إحتياطي القانوني (إيضاح 

 - (٤٩١٬٥٠٦) - ٤٩١٬٥٠٦ - -    ) ١٨المحول إلى االحتياطي الطوارئ (إيضاح 

 ١٨٬١٤١٬٦٩٥ ١٬٨٠١٬٨٨٢ )١٢٬٧٤٦( ٥٬١٤٥٬٤٣٦ ١٬٢٠٧٬١٢٣ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
  
  

  . المالية البياناتمن هذه  جزءاً  ٢٩إلى   ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 
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 التدفقات النقدية  بيان

  
  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني إيضاح  

       األنشطة التشغيلية 
 ٢٬٣٦٩٬١٢٢ ٣٬٣١٤٬٩٢٢   ربح السنة قبل الضريبة  

      تعديالت على البنود التالية: 
 (١٣٬٧٨٧)  ٦٦٢٬٠٠٠  ٨٫٢  الصافي   - أقساط التأمين السارية المفرج عنها

 ٢٩٢٬١٥٧  ٢٨٨٬٥٧٢  ١٣و١٢  إستهالك 
 (٣٠٬٢٧١) (١٩٬٩٤٨)     مخصص إلتزامات ضريبة  

 (٤٤٬٠٠١)  ٣٨٨٬٨٨٨  ٢١  أرباح من بيع إستثمارات مالية  
 ٥٬٤٧٩  ٨٬٧٣٢  ١٣  الفائدة على االلتزامات االيجارية مصاريف 

 (٦٢٠٬٢٤٣) (٣٨٧٬٩٨٥)   ٢١  إيرادات توزيعات األرباح 
 (٨٧٤٬١٩٩) (٩٢٩٬١١١)   ٢١  إيرادات الفوائد 

 ٤٬٠٨٤ (٢٠٬٩٩٨)  ٢١  الخسائر االئتمانية المتوقعة في االستثمارات المالية 
 (٣٧١٬٠٧٤) (٢٬٠٨٩٬٧٤٨)  ٢١ االستثماراتغير المحققة على الربح  /الخسارة 

 ٢٢٬٠١٣ ١١٬٥١٦  ١٥  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
 ٧٠٬٥٣٧  (٣٦٩٬٦١٦)  ٧  مخصص األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة المشكوك في تحصيلها 

 - ٨٩٬٤١٣    شطب الذمم الدائنة القديمة 
 ٨٠٩٬٨١٧  ٩٤٦٬٦٣٧    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية  

 ٧٬٣٠٠٬٤٥١ (١٬٠٢٧٬٤٥٠)     ذمم إعادة تأمين مدينة وذمم أقساط تأمين مدينة 
 (١١٬٠٣٥٬٧٥٣)  ١٤٬٥٨٦٬٠٠٠    حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين 

ً المدينون   (٣٢٬٧٨٦)  ٩٢٬٧٢٦    اآلخرون والمصاريف المدفوعة مقدما
 ١٠٬٢٩٥٬٧٣٣ (١٦٬٠٢٩٬٠٠٠)     إلتزامات ناشئة من عقود التأمين

 ٩٠٩٬١١٣  ٢٬٢٧٤٬٤٣٢    المستحق إلى معيدي التأمين
 (٣٬٨٧٧٬١٩٤) (٢٬٨٨٤٬٩٧٧)     النقص في المخصصات والدائنين اآلخرين

 ٤٬٣٦٩٬٣٨١ (٢٬٠٤١٬٦٣٢)     النقد من التشغيل 
 (٢٠٬٥٦٩) (٤٣٬٥١٧)  ١٥  مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

 (٢٨٠٬٥٢١) (٢٧١٬٣٧٩)     المدفوعة و الضرائب المقتطعة من المبالغ ضرائب الدخل 

 ٤٬٠٦٨٬٢٩٠ (٢٬٣٥٦٬٥٢٨)    صافي النقد من األنشطة التشغيلية 
        األنشطة اإلستثمارية  
 (٣٬٧٠٣٬٩٥٣) (٢٬١٣٩٬٩٠٦)   ١٠  شراء إستثمارات مالية 

 ١٬٩٨٥٬٠٣٣  ١٬٥٣٥٬٣٩٠  ١٠  حصيلة بيع إستثمارات مالية  
 (٤١٢٬٢٧٩)  ١٬٣٥٣٬٣٦٥    صافي الحركة في الودائع البنكية  

 (٥٬١٣٠) (٤٧٬٥٧١)   ١٢  شراء ممتلكات ومعدات 
 ٨٢٣٬٥١٦  ٩٢٩٬١١١    إيرادات فوائد مستلمة 

 ٦٢٠٬٢٤٣  ٣٨٧٬٩٨٥    إيرادات توزيعات أرباح مستلمة 
 (٦٩٢٬٥٧٠) ٢٬٠١٨٬٣٧٤    صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية  

        
        األنشطة التمويلية 

  (٢١٨٬٩٩٨)  (٢٠٥٬٠٠٦)     التزامات إيجارية مدفوعة 
 (٥٠٠٬٠٠٠) (٥٠٠٬٠٠٠)     توزيعات أرباح مدفوعة 

 (٧١٨٬٩٩٨) (٧٠٥٬٠٠٦)    صافي النقد االمستخدم في األنشطة التمويلية 
 ٢٬٦٥٦٬٧٢٣ (١٬٠٤٣٬١٦٠)    صافي النقص في النقد وما في حكم النقد 

 ٨٩٧٬١٣٣ ٣٬٥٥٣٬٨٥٦    النقد وما في حكم النقد في بداية السنة  
 ٣٬٥٥٣٬٨٥٦ ٢٬٥١٠٬٦٩٦ ٥  النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة  
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  المالية  البياناتإيضاحات حول 
 

١٠ 

 الوضع القانوني واألنشطة الرئيسية  .١
  

الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع ("الشركة") هي شركة مسجلة كشركة مساهمة عمانية عامة تم تأسيسها وتسجيلها  
في سلطنة ُعمان. والشركة تقوم بمزاولة نشاط التأمين على الحياة والتأمين العام في سلطنة عمان. عنوان الشركة المسجل هو  

  .  ٢٠٠٤يوليو  ٢١سلطنة عمان. بدأت الشركة أنشطتها من  ،١١٢، رمز بريدي  ٣٦٦٠صندوق بريد 
  

م صالح  ٢٠٠٤أغسطس    ٢٥منحت الهيئة العامة لسوق المال (سلطنة عمان) ترخيصا للشركة بمزاولة أعمال التأمين العام في  
م. أكملت  ٢٠٢٤أبريل    ٢٢م صالح حتى ٢٠١١يناير    ٤م ، وترخيصاً لمزاولة التأمين على الحياة في  ٢٠٢٤أبريل   ٢٢حتى  

  فصاعًدا.   ٢٠١٧سبتمبر    ١٣الشركة عملية االكتتاب العام وتم تداول أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية اعتباًرا من  
  

إن الشركة هي بشكل رئيسي شركة تابعة ومملوكة من قبل شركة قطرية للتأمين (الشركة األم)، وهي شركة مساهمة عامة  
  ، الدوحة ، دولة قطر. ٦٦٦ا المسجل هو صندوق بريد تأسست في دولة قطر، وعنوانه

  
COVID-19 تأثير 

 
، مما تسبب في تعطيل األعمال واألنشطة اإلقتصادية  في التقدم و التطور  ) مستمرة  ١٩إن تفشي جائحة فيروس كورونا (كوفيد  

بتخفيف عمليات اإلغالق إلى جانب اإلعالن في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك سلطنة عمان. في حين أن السلطنة قد قامت  
عن تدابير وقائية وتنفيذها وتقديم المساعدات للكيانات المتضررة ، إال أنه ال تزال حالة عدم اليقين على المستوى اإلقتصادي 

تواصل تقييم  ). إال أن اإلدارة تراقب بانتظام تطور الجائحة و س١٩كوفيد  مستمرة خاصة مع انتشار المتحور (اميكرون) لـ (
  التأثير في المستقبل أيضا.

  
  المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت التي تبنتها الشركة    ٢

 
ة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد هذه القوائم المالية تتفق مع السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوي

  . ٢٠٢١يناير  ١، فيما عدا اتباع المعايير السارية كما في ٢٠٢١ديسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتهية في 
  

. وقد اعتمدت ٢٠٢١يناير    ١هذه القوائم المالية استنادًا إلى المعايير المحاسبية والتفسيرات والتعديالت السارية في    إعداد تّم  
المُ  معايير  الصادرة عن مجلس  والُمعدلة  الجديدة  التالية  والتفسيرات  المعايير  معايير  الشركة  تفسيرات  ولجنة  الدولية  حاسبة 

  :على الفترة المحاسبية الحالية  تسريالتقارير المالية الدولية، والتي 
 
   المالية الدولية رقم التقارير  " اإليجارات" تعمل على توسيع نطاق توفر الطريقة العملية ذات    ١٦تعديالت على معيار 

. الطريقة العملية تنطبق على امتيازات اإليجار ٢٠٢١يونيو    ٣٠لما بعد    ١٩  -الصلة بامتيازات اإليجار الُمتعلقة بكوفيد  
.  ورغم أّن التعديل ينطبق على الفترات السنوية ٢٠٢٢يونيو    ٣٠في أو قبل  المستحقة أصالً  المتعلقة بمدفوعات اإليجار  

بأّن التطبيق الُمبكر للتعديل نتج عنه ، فقد اعتمدت الشركة التعديل بصفة ُمبكرة. علًما  ٢٠٢١أبريل    ١التي تبدأ في أو بعد  
  اإلقرار بامتياز اإليجار الذي قد تّم خفضه من مصروف اإليجار للسنة.

  
   إصالح ُمعدّل الفائدة   -  ٣٩ومعيار الُمحاسبة الدولية رقم    ١٦و  ٩و   ٧و  ٤التعديالت على معايير التقارير المالية الدولية رقم

الشركات بأن تُظهر آثار االنتقال من معدالت الفائدة القياسية، مثل معدالت الفائدة المعروضة تُلزم    -  ٢المرحلة    -القياسي
بين البنوك، إلى معدالت الفائدة القياسية البديلة دون أن تكون هناك آثار محاسبية ال توفر معلومات مفيدة لمستخدمي القوائم  

 المالية. 
 

الواردة   التعديالت  أعاله لم يكن له أي أثر جوهري على بنود اإلقرار والقياس والعرض واإلفصاح ترى اإلدارة أّن اعتماد 
 الواردة في القوائم المالية للفترة المحاسبية الحالية.
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١١ 

  المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد  ١-٢
  

تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة التي تم إصدارها ولكن لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار  
ذه المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة، في حال تنطبق، عندما تصبح سارية  البيانات المالية للشركة. تنوي الشركة تبني ه

  المفعول.
  

 عقود التأمين ١٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   ١-١-٢
  

ــبة الدولية في مايو   ــدر مجلس معايير المحاسـ التأمين، وهو عقود   ١٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم   ٢٠١٧أصـ
ــيحل  ــريان مفعوله، س ــامل جديد لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واإلفصــاح. بمجرد س ــبي ش معيار محاس

: عقود الـتأمين (المعـيار ٤مـحل المعـيار اـلدولي إلـعداد التـقارير الـمالـية رقم    ١٧المعـيار اـلدولي إلـعداد التـقارير الـمالـية رقم  
ــدر في  ٤لـمالـية رقم اـلدولي إلـعداد التـقارير ا على   ١٧. ينطبق المعـيار اـلدولي إلـعداد التـقارير الـمالـية رقم ٢٠٠٥) اـلذي صــ

ــر وإـعادة الـتأمين)، بغض النظر عن نوع  ـكاـفة أنواع عقود الـتأمين (أي الـتأمين على الحـياة والـتأمين الـعام والـتأمين المـباشــ
 ت المالية ذات خصائص المشاركة االختيارية.المنشآت المصدرة لها، كما ينطبق على بعض الضمانات واألدوا

 
هو تقديم نموذج محاســبي لعقود التأمين يكون أكثر   ١٧ســيتم تطبيق نطاق اســتثناءات قليلة. إن الهدف اإلجمالي للمعيار رقم 

التي تعتمد إلى  ، و٤إفادة ومنـسجم مع المؤمنين. على عكس المتطلبات الواردة في المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
ــابقة، يوفر المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   ــبية المحلية الس ــات المحاس ــياس ــامالً  ١٧حد كبير على جمع الس نموذًجا ش

ـــلة. إن جوهر المعـيار الدولي إلعداد التـقارير المالية رقم  ــبـية ذات الصــ هو   ١٧لعقود الـتأمين يغطي جميع الجوانب المـحاســ
 افًا إليه:  النموذج العام، مض

 
   (أسلوب األتعاب المتغيرة) مواءمة خاصة للعقود ذات خصائص المشاركة االختيارية المباشرة 
 أسلوب مبسط (أسلوب توزيع أقساط التأمين) بشكل رئيسي للعقود ذات الفترات القصيرة  
  

باإلضــافة إلى    ٢٠٢٢يناير    ١تبدأ في أو بعد  على فترات التقرير التي   ١٧يســري المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
ا بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية   مبالغ المقارنة المطلوبة. يـسمح بالتطبيق المبكر، ـشريطة أن تقوم المنـشأة أيضـً

ـلدولي إلـعداد التـقارير في أو قـبل الـتاريخ اـلذي طبـقت فـيه المعـيار ا  ١٥والمعـيار اـلدولي إلـعداد التـقارير الـمالـية رقم    ٩رقم  
في القوائم المالية، تم   ١٧أوًال. من أجل مواصــلة تقييم آثار تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    ١٧المالية رقم 

ة  برعاية الرئيس المالي للمجموعة، والذي يضـم اإلدار   ١٧تشـكيل فريق معني بتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
 العليا من اإلدارة المالية وإدارة المخاطر وإدارة العمليات وإدارة عمليات االستثمار.

  
 المعايير األخرى  ٢-١-٢

 
 ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت والمعايير الجديدة المذكورة أدناه تأثير كبير على البيانات المالية للشركة.

  تصنيف اإللتزامات على أنها متداولة أو غير متداولة: ١تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
  ٣تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  -الرجوع إلى اإلطار المفاهيمي 
  ١٦تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -الممتلكات واآلالت والمعدات: المتحصالت قبل االستخدام المقصود 
  ٣٧تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  -تكاليف إتمام العقد  -العقود المرهقة 
  شركة تابعة كمتبني ألول مرة -: تبني معايير التقارير المالية الدولية ألول مرة ١معيار التقرير المالي الدولي 
  إللغاء االعتراف باإللتزامات المالية١٠الرسوم في اختبار " -األدوات المالية ٩معيار التقرير المالي الدولي "٪ 
 الضرائب في قياسات القيمة العادلة -الزراعة  ٤١المحاسبة الدولي   معيار 
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١٢ 

     الهامةملخص للسياسات المحاسبية   .٣
  

  بيان اإللتزام   )أ
 

عمان،  تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ومتطلبات قانون الشــــركات التجارية في ســــلطنة  
وتعديالته الالحقة وقانون ـشركات التأمين وتعديالته الالحقة وأحكام اإلفـصاح المتعلقة بـشركات التأمين الـصادرة عن الهيئة 

 العامة لسوق المال، سلطنة عمان.
 

  أسس اإلعداد   )ب
 :اآلتي لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناءوفقاً  القوائم الماليةتم إعداد 

  
  كتوراية.والمحددة على أسس إومخصصات المطالبات القائمة ألعمال التأمين على الحياة  الساريةاألقساط 
 بعض األدوات المالية التي يتم قياسها بالقيمة العادلة. 
 

 عادة على القيمة العادلة للمقابل الممنوح مقابل البضائع والخدمات. التكلفة التاريخيةتستند  
  

ذي ســيتم اســتالمه لبيع أحد األصــول أو دفعه لنقل االلتزام في معاملة منظمة بين المشــاركين في  القيمة العادلة هي الثمن ال
الـسوق في تاريخ القياس، بغض النظر عما إذا كان هذا الـسعر قابًال للرـصد مباـشرة أو تقديريًا باـستخدام أـسلوب تقييم آخر.  

ركة بعين االعتبار خصــائص تلك األصــول أو االلتزامات، إذا  وعند تقدير القيمة العادلة لألصــول أو االلتزامات، تأخذ الشــ 
كان المشـاركون في السـوق سـيأخذون تلك الخصـائص في االعتبار عند تسـعير األصـول أو االلتزامات في تاريخ القياس. 

 على هذا األساس. القوائم الماليةويتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس و / أو اإلفصاح في 
  

 ) وهي عملة التشغيل والعرض للشركة." ر.ع" باللایر العماني ( القوائم الماليةيتم عرض 
 

 تعرض الشركة قائمة المركز المالي بتوسع ألغراض السيولة.
  

طبقت الشـركة السـياسـات المحاسـبية الرئيسـية التالية بصـفة منتظمة خالل السـنة، وهي متوافقة مع تلك المسـتخدمة في السـنة 
 السابقة:

  
  التأمين  إيرادات أقساط   ١-٣

 أعمال التأمين العام
  

الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة   األقساط الساريةتؤخذ األقساط إلى اإليرادات على مدى الفترة الزمنية للوثائق. تمثل  
األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة    قائمةأخذه إلى  يتم    األقساط السارية غير المنتهية من التغطية. التغيير في مخصص  

 األخرى من أجل إدراج اإليرادات على مدى فترة المخاطر. 
  

  ١/٣٦٥مانية، ينبغي االحتفاظ بمخصصات للمطالبات غير المنتهية وفقًا لطريقة  وفقًا لما تتطلبه الهيئة العامة لسوق المال الع
لكل فئة من فئات األعمال. يتم االعتراف بتكاليف االستحواذ كمصروفات عند تكبدها بالنظر إلى الطبيعة قصيرة األجل لعقود  

 التأمين.
 

 أعمال التأمين على الحياة
  

تكاليف حيازة الوثائق يتم إدراجه في الدخل على مدى فترات الوثائق المتعلقة على أساس النسبة إن صافي األقساط بعد خصم  
ــاط بوالص التأمين المحررة المتعلقة بالفترات التأمينية الالحقة لتاريخ  ــارية ذلك الجزء من أقس ــاط الس والتناســب. تمثل األقس

تبقية من غطاء التأمين. يتم اإلحتفاظ بإحتياطي إكتواري مناســب يتم  التقرير. توزع األقســاط بالنســبة والتناســب إلى الفترة الم
 تحديده سنوياً من قبل إكتواري مستقل.

 



 العمانية القطرية للتأمين ش م ع عالشركة 
  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  لية البيانات الما

 

 

  المالية  البياناتإيضاحات حول 
 

١٣ 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)   .٣
  
 أقساط التأمين السارية   ٢-٣
  

المستحقة اإلستالم ، بعد خصم حصة معيدي التأمين ،  يمثل مخصص أقساط التأمين السارية الحصة المستلمة من األقساط أو  
العقود وإحتساب األ إدراج المخصص عند إبرام  التقرير. يتم  السارية في تاريخ  بالمخاطر  قساط ، وتدرج في  والتي تتعلق 

 الحسابات كإيرادات أقساط التأمين على مدى فترة العقد وفقاً لنمط خدمة التأمين المتعاقد عليها.
  

 إلغاء إدراج إلتزامات عقد التأمين عند إنتهاء العقد أو إلغائه بواسطة أي طرف من أطراف عقد التأمين.يتم 
  

بتاريخ كل تقرير ، تقوم الشركة بمراجعة المخاطر السارية وإجراء إختبار كفاية اإللتزام وفقاً لمعيار التقارير المالية الدولية  
لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة في المطالبات المتوقعة على أقساط التأمين السارية. تتم المحاسبة بإستخدام التقديرات    ٤رقم  

ا للتدفقات  المتعلقة الحالية  األصول  من  ينشأ  أن  المتوقع  اإلستثمار  عائد  اإلعتبار  في  الوضع  مع  المستقبلية  التعاقدية  لنقدية 
كافية  بالمخصصات الفنية لعقود التأمين ذات الصلة. إذا أظهرت تلك التقديرات بأن القيمة الدفترية ألقساط التأمين السارية غير  

    ل عمل مخصص للعجز في أقساط التأمين.الدخل من خال قائمة، يتم إدراج العجز في 
  
 عقود إعادة التأمين    ٣-٣
  

إلى الحد األدنى ، تقوم الشركة بإبرام إتفاقيات مع أطراف  من أجل تخفيض المخاطر المالية الناشئة من المطالبات الكبيرة 
 جمالي.  أخرى ألغراض إعادة التأمين. يتم عرض األقساط المحولة والمطالبات المسددة على أساس إ

  
 يتم إدراج األقساط من إعادة التأمين المحولة كإيرادات بنفس الطريقة كأن أعمال إعادة التأمين تم إعتبارها أعمال مباشرة.

  
 يتم تقدير المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين بطريقة تتماشى مع سياسات إعادة التأمين المرتبطة وبمقتضى عقد إعادة التأمين.

  
لمستحقة القبض من معيدي التأمين  يتم تقديرها بطريقة تتماشى مع إلتزام المطالبة وبمقتضى عقد إعادة التأمين. إن المطالبات ا

المركز المالي لحين سداد المطالبة من    قائمة يتم إظهار هذه المبالغ بأنها "حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين" في  
ة فإن المبلغ المستحق من شركات إعادة التأمين بخصوص المطالبة المدفوعة يتم تحويله قبل الشركة. عندما يتم سداد المطالب

لة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق.   إلى "األقساط وأرصدة التأمين المدينة". ترتيبات إعادة التأمين الُمحوَّ
  

 األقساط وأرصدة التأمين المدينة    ٤-٣
  

، وتقاس عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو    اإلستحقاقيتم إدراج األقساط وأرصدة التأمين المدينة عند  
المستحق اإلستالم. تتم مراجعة القيمة الدفترية للمبالغ المستحقة لمعرفة إنخفاض القيمة كلما وقع حدث أو ظروف تشير إلى  

ترداد القيمة الدفترية ، وتسجل خسارة إنخفاض القيمة في األرباح أو الخسائر. بعد اإلدراج المبدئي  أنه قد اليصبح باإلمكان إس
 ، تقاس األقساط وأرصدة التأمين المدينة بالتكلفة المطفأة وفقاً لما هو مناسب. 

  
مالية ، على النحو الموضح أدناه عند إستيفاء معايير إلغاء إدراج األصول ال  يتم إلغاء إدراج األقساط وأرصدة التأمين المدينة

 ، في السياسات المحاسبية لألدوات المالية. 
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 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)   .٣
 
 حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين     ٥-٣
  

نموذج العمل الخاص بها. حصة معيدي التأمين من  تتخلى الشركة عن مخاطر التأمين في إطار سير العمل العادي  كجزء من  
إلتزامات عقود التأمين تمثل األرصدة القابلة لإلسترداد من شركات إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي 

التأمين وهي وفقاً لعقود    التأمين بطريقة متسقة مع مخصص المطالبات القائمة أو المطالبات المنتهية المصاحبة لوثائق معيدي
 إعادة التأمين ذات الصلة. 

  
تتم مراجعة حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين لمعرفة إنخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير، أو على نحو أكثر تواتراً  

يل موضوعي على أنه  ، عند وجود مؤشر على إنخفاض القيمة  خالل السنة المقرر عنها. يحدث إنخفاض القيمة عند وجود دل
، ا لشروط العقدنتيجة لحدث وقع بعد اإلدراج المبدئي ألصول إعادة التأمين ،فإن الشركة قد ال تستلم جميع المبالغ المستحقة وفقً 

وأن لذلك الحدث تأثير يمكن قياسه بموضوعية على المبالغ التي سوف تستلمها الشركة من معيدي التأمين. يتم تسجيل خسارة  
 األرباح أو الخسائر.  قائمةالقيمة في إنخفاض 

  
 إعادة التأمين وأرصدة دائنة أخرى   ٦-٣
  

يتم إدراج إعادة التأمين واألرصدة الدائنة األخرى عند اإلستحقاق ، وتقاس عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم  
مطروحاً منه التكاليف المنسوبة مباشرة إلى المعاملة. من ثم ، يقاس إعادة التأمين واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة المطفأة  

 اسب.  وفقاً لما هو من
 

 المطالبات    ٧-٣
  

  أعمال التأمين  العام 
إن المطالبات التي تمثل المبالغ المستحقة الدفع إلى حملة العقود واألطراف الثالثة ومصاريف تسوية الخسارة المتعلقة ، ناقص  

 الخردة والمستردات األخرى ، يتم تحميلها على األرباح أو الخسائر عند تكبدها. 
  

قائمة تمثل إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولم يتم تسويتها بتاريخ التقرير ، سواء تم اإلبالغ إجمالي المطالبات ال
عنها أم ال. يتم تكوين مخصص للمطالبات الُمبلَّغ عنها والتي لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير على أساس تقدير كل حالة على  

لفة تسوية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير ، بناءاً حدة. عالوةً على ذلك ، يدرج مخصص لتك
 على خبرة الشركة السابقة.  

  
يتم إدراج أي فروقات بين المخصصات في تاريخ التقرير والتسويات والمخصصات في السنة الالحقة ، ضمن حساب نتائج 

 أعمال التأمين لتلك السنة. 
  

  التأمين على الحياةأعمال 
غ  تمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولم يتم تسويتها بتاريخ بيان التقرير، سواء تم اإلبال

 عنها أم ال.  
  

التي يتم فيها تسوية   يتم إدراج الفروقات بين التكلفة التقديرية والتسويات الالحقة ضمن حساب نتائج أعمال التأمين في السنة
وإتجاهات  المطالبات  لتسوية  السابقة  بالخبرة  المتعلقة  المتاحة  المعلومات  أفضل  بإستخدام  وذلك  تقديرها  إعادة  أو  المطالبة 

 التضخم المستقبلية المتوقعة.
  

 تحتسب مطالبات الوفاة وكافة المطالبات األخرى عندما يتم اإلبالغ عنها.
  

  القائمةمخصص المطالبات 
يتم إدراج مخصص المطالبات القائمة في التاريخ الذي تم فيه معرفة تلك المطالبات ويغطي اإللتزام بالنسبة للخسائر ومصاريف  

 مسوي خسائر مستقلين وأفضل تقديرات اإلدارة.  تسوية الخسائر بناء على تقارير الخسائر من
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 المحاسبية الهامة (تابع) ملخص للسياسات   .٣
 

  (تابع) المطالبات   ٧-٣
  

إلتزامات بالمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها كما في تاريخ التقرير. يتم إحتساب اإللتزام في  يتضمن مخصص المطالبات  
التقرير   التجريبيةبإستخدام  تاريخ  التاريخية والبيانات  الحاليو  مجموعة من االتجاهات  التي يمكن أن تتضمن  ة  اإلفتراضات 

 اإللتزام بالنسبة للقيمة الزمنية للنقود.هامش لإلنحرافات السلبية. ال يتم تخفيض 
  

 المطالبات المدفوعة   ٨-٣
  

يتضمن إجمالي المطالبات المدفوعة جميع المطالبات المدفوعة خالل السنة والنفقات الخارجية ذات الصلة ، المتعلقة مباشرة  
 وتسوية المطالبات.بمعالجة 

  
 إلتزامات عقود التأمين      ٩-٣
  

تتضمن إلتزامات عقود التأمين مخصص المطالبات القائمة ومخصص أقساط التأمين السارية. تدرج إلتزمات عقود التأمين  
 عند إبرام العقود وإحتساب أقساط التأمين. 

 
 العموالت المكتسبة والمدفوعة     ١٠-٣
  

 يتم إدراج العموالت المكتسبة والمدفوعة كمصروف/إيراد عند تكبدها مع النظر إلى الطبيعة قصيرة األجل لعقود التأمين.  
  

 ضريبة الدخل     ١١-٣
  

تتألف الضريبة على نتائج السنة من الضريبة الحالية المحتسبة وفقاً لألنظمة المالية المعمول بها في سلطنة عمان والضريبة  
 المؤجلة. 

  
يتم إدراج الضريبة الحالية في األرباح أو الخسائر على أنها الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة ، بإستخدام  

 معدالت الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها في تاريخ التقرير ، واي تعديالت على الضريبة المستحقة لسنوات سابقة. 
  

بإستخدام طريقة اإللتزام ، بالنسبة لجميع الفروقات المؤقتة الناشئة بين األساس الضريبي لألصول  يتم إثبات الضريبة المؤجلة،  
لتزامات وقيمها الدفترية ألغراض التقرير المالي. يتم إستخدام معدالت الضريبة المطبقة حالياً لتحديد الضريبة المؤجلة.  االو

لة عد وجود حق قانوني يوجب إجراء المقاصة بينها في سلطنة عمان. يتم إجراء مقاصة بين أصول وإلتزامات الضريبة المؤج
 يتم اإلفصاح عن األثار الضريبية للفروقات المؤقتة تحت بند "إلتزامات غير متداولة" كضريبة مؤجلة.   

  
كن في مقابلها  عة للضريبة، يمضيتم إدراج أصول الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي ال يحتمل معه توفر أرباح مستقبلية خا

اإلستفادة من الخسائر الضريبية غير المستخدمة واإلعفاءات الضريبية. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي  
 ال يحتمل معه إدراج المنفعة الضريبية ذات الصلة.   

 
 (تابع)  ضريبة الدخل    ١١-٣
  

السنة على ضريبة حالية و أو خسائر  أرباح  الضريبة على  أو  تشتمل  الدخل في األرباح  ضريبة مؤجلة. يتم إثبات ضريبة 
الخسائر للسنة ، عدا بالنسبة للحد الذي تتعلق معه ببنود مدرجة مباشرة  ضمن اإليرادات الشاملة األخرى ، حيث يتم في هذه  

 الحالة إدراجها ضمن حقوق المساهمين.
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  المحاسبية الهامة (تابع) ملخص للسياسات   .٣
  

 النقد وما في حكم النقد     ١٢-٣
  

يشتمل النقد وما في حكم النقد على النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع ألجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية 
د الودائع ألجل بفترات إستحقاق معلومة والمعرضة لمخاطر تغيرات غير جوهرية في القيمة.  ال يتضمن النقد وما في حكم النق

 تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ الحيازة.
  

   األدوات المالية    ١٣-٣
  

عقود التأمين إلدخال خيارين بديلين للمنشآت المصدرة    ٤  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمتم إجراء تعديالت على  
، ال سيما اإلعفاء المؤقت ونهج التطابق. يمّكن اإلعفاء المؤقت  ٤  المالية رقمالمعيار الدولي إلعداد التقارير  للعقود ضمن نطاق  

  ٢٠٢٢يناير    ١لفترة سنوية تبدأ من    ٩  المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقمالكيانات المؤهلة من تأجيل تاريخ تطبيق  
بإعادة التصنيف بين الربح أو الخسارة    ٩  المالية رقمالمعيار الدولي إلعداد التقارير  ويسمح نهج التطابق للمنشأة التي تطبق  

بمبلغ ينتج عنه الربح أو الخسارة في نهاية فترة التقرير لألصول المالية المعينة لكون متطابقة كما    اإليرادات الشاملة األخرىو
 على هذه األصول المالية المعينة.  ٣٩  معيار المحاسبة الدولي رقملو أن المنشأة قد طبقت 

 
المعيار وفقًا لنهج التطابق، وقد طبقت الشركة   ٩ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم ومع ذلك، اختارت الشركة تطبيق 
ية األخرى اعتباًرا من  والتعديالت التبعية ذات الصلة على المعايير الدولية للتقارير المال  ٩  الدولي إلعداد التقارير المالية رقم

 تاريخ سريان مفعولها على أصولها والتزاماتها المالية بخالف األصول وااللتزامات المالية الناشئة عن عقود التأمين. 
 

والقيمة   المطفأةثالث فئات تصنيف رئيسية لألصول المالية تُقاس بالتكلفة    ٩يتضمن المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
والقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة. ويقوم تصنيف المعيار الدولي إلعداد التقارير    اإليرادات الشاملة األخرىدلة عبر  العا

 بوجه عام على نموذج األعمال الذي يُدار فيه األصل المالي وتدفقاته النقدية التعاقدية. ٩المالية رقم 
 

فيما يتعلق بتشعب    ٣٩رقم  معيار المحاسبة الدولي  االشتراط الوارد في    ٩لية رقم  كما يلغي المعيار الدولي إلعداد التقارير الما
المشتقات المدمجة عن عقد استضافة األصول. ومع ذلك، فإنه ما يزال يتعين على الكيانات أن تفصل المشتقات المدمجة في  

 االلتزامات المالية متى كانت ال تتعلق على نحو وثيق بعقد استضافة األصول. 
 

  ٣٩رقم  معيار المحاسبة الدولي  على نحو كبير باالشتراطات القائمة ل  ٩ويحتفظ المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
باستثناء معاملة المكاسب والخسائر المتحققة من االئتمان الخاص بالشركة التي تنشأ -فيما يتعلق بتصنيف االلتزامات المالية

اإليرادات  حيث تدرج هذه المكاسب والخسائر في    -لتزام بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارةمتى اختارت الشركة قياس اال
 .المطفأة. وما يزال هناك فئتين لقياس االلتزامات المالية وهما: القيمة العادلة والتكلفة الشاملة األخرى 

  
 اإلدراج األولي   ) أ 

 
تدرج األصول وااللتزامات المالية على نحو أولي في تاريخ التداول. ويعتمد تصنيف األدوات المالية عند اإلدراج األولي على  
شروطها التعاقدية ونموذج العمل المعني بإدارة األدوات. وتُقاس األدوات المالية على نحو أولّي بالقيمة العادلة، فيما عدا في  

ت المالية المدونة بالقيم العادلة عبر الربح والخسارة، حيث تُضاق تكاليف المعاملة للمبلغ أو تُخصم  حالة األصول وااللتزاما
المكسب أو الخسارة المتحققة في اليوم األول عندما تكون القيمة   ويدرجمنه. وتُقاس الذمم التجارية المدينة بسعر المعاملة.  

  تلفة عن سعر المعاملة.  العادلة لألدوات المالية عند اإلدراج األولي مخ
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 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)   .٣
  
 األدوات المالية (تابع)    ١٣-٣
  

 الربح أو الخسارة في اليوم األول   ) أ 
 

المعطيات  باستخدام  التقييم  أسلوب  العادلة على  القيمة  البداية وتقوم  في  العادلة  القيمة  األداة عن  عندما يختلف سعر معاملة 
المرعية في معامالت السوق فقط، تدرج الشركة الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة في صافي دخل التداول. وفي تلك  

القيمة فيها  التي تعتمد  بين سعر    الحاالت  الفرق  فيها غير مرعية، يُرحل  المعطيات  التي تكون بعض  النماذج  العادلة على 
 في الربح أو الخسارة إال عندما مراعاة المعطيات أو عند استبعاد األداة.  يدرجالمعاملة والقيمة العادلة وال 

 
 المالية  وااللتزامات فئات قياس األصول     ) ب 
  

  المالية بناًء على نموذج العمل الخاص بإدارة األصول وتُقاس الشروط التعاقدية لألصل إما بـ: تصنف الشركة كافة أصولها 
 ، أو المطفأة التكلفة    •
 ، أو اإليرادات الشاملة األخرى القيمة العادلة عبر     •
 القيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة.    •
 

كما أن الشــركة  تصــنف وتقيس محفظة تداولها ومشــتقاتها بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخســارة. وقد تعين الشــركة األدوات 
اس أو   اقض القـي ل على نحو كبير من أوـجه تـن ذا يلغي أو يقـل ام بـه ة عبر الربح أو الخســـــارة، إذا ـكان القـي ادـل ة الـع القيـم ة ـب الـي الـم

 . اإلدراج 
أو بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة  المطفأة وتُقاس االلتزامات المالية، وليس التزامات القروض، والضمانات المالية بالتكلفة  

 عند االحتفاظ بها للتداول واستخدام أدوات المشتقات أو تعيين القيمة العادلة. 
  
 المطفأة االستثمارات المالية بالتكلفة    ) أ 

 
 إذا تحقق كال الشرطين التاليين:   المطفأة ال تقيس الشركة األصول المالية إال بالتكلفة 

 
لتحصيل التدفقات النقدية  االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج العمل بهدف اإلبقاء على األصول المالية في وضع سليم  •

 التعاقدية.
إلى ظهور تدفقات نقدية تمثل دفعات المبلغ األصلي والفائدة تفضي الشروط التعاقدية لألصل المالي في التواريخ المحددة   •

 على المبلغ األصلي المستحق فقط. 
 

ال يُقيم نموذج أعمال الشــركة على أســاس كل أداة على حده بل على مســتوى أعلى يتعلق بالمحافظ المجمعة ويقوم على عوامل  
 مرعية مثل:  

 كيفية تقييم أداء نموذج األعمال واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال وإبالغه لموظفي اإلدارة الرئيسيين •
اء نموذج األعمال (واألصول المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال) وتحديداً األسلوب الذي المخاطر التي تؤثر على أد  •

 تُدار به تلك المخاطر
كيفية تعويض مديري األعمال (مثال: إذا كان التعويض يقوم على القيمة العادلة لألصول الُمدارة أو على التدفقات النقدية  •

 التعاقدية الُمحصلة) 
 تكرار المبيعات وقيمتها وتوقيتها المتوقع من العوامل المهمة لتقييم الشركة.يعد أيضاً مدى     •
 

ــوأ" أو   ــيناريو "األسـ ــيناريوهات متوقعة على نحو معقول دون أن يؤخذ في االعتبار السـ كما يقوم تقييم نموذج األعمال على سـ
عن التوقعات األـصلية، فإن الـشركة ال تغير تـصنيف "الُمجهد". فإذا أدرجت التدفقات النقدية بعد اإلدراج األولي بأـسلوب مختلف 

األصــول المالية المتبقية المحتفظ بها في ذلك النموذج لألعمال، بل إنها تدرج تلك المعلومات عند المضــي قدماً في تقييم أصــول  
  نشأت أو تم شرائها حديثاً. 
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 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)   .٣
  
 األدوات المالية (تابع)    ١٣-٣
  

 االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة   ) أ 
 

 ) اختبار دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق ٢
  

ــتوفي اختبار   ــروط التعاقدية لألصــل المالي لتحديد ما إذا كانت تس ــركة الش ــركة تقيم الش في خطوة ثانية لعملية تصــنيف الش
دفعات المبلغ األـصلي والفائدة على المبلغ األـصلي المـستحق فقط. ويُعرف المبلغ األـصلي ألغراض تنفيذ هذا االختبار بوـصفه 

ــل عند اإلدراج ا  ــل المالي (مثال: إذا كان هناك مدفوعات للمبلغ القيمة العادلة لألصــ ألولي وقد يتغير على مدار عمر األصــ
 القسط/ الخصم)  إطفاء األصلي أو  

 
ة.   تمـثل أهم عـناصــــر الـفاـئدة الواردة في اتـفاق اإلقراض على نحو نموذجي مـقاـبل القيـمة الزمنـية للـمال والمـخاطرة االئتـمانـي

صــلي والفائدة على المبلغ األصــلي المســتحق فقط تســتخدم الشــركة التقديرات وتدرس  وإلجراء تقييم اختبار دفعات المبلغ األ 
 العوامل ذات الصلة مثل العملة التي يُقّوّم بها األصل المالي والمدة التي يتحدد فيها سعر الفائدة. 

 
بلـية الـتأثر في الـتدفـقات وعلى النقيض من ذـلك، ـفإن الشــــروط التـعاـقدـية التي تنص على الـحد األدنى للتعرض للمـخاطر أو ـقا 

ال تنشــئ تدفقات نقدية تعاقدية تمثل دفعات المبلغ األصــلي والفائدة    – التي ال تتعلق باتفاق إقراض رئيســي   – النقية التعاقدية 
 على المبلغ األصلي المستحق. وفي تلك الحاالت، يتعين قياس األصل المالي بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة. 

  
 عبر اإليرادات الشاملة األخرى الدين بالقيمة العادلة    أدوات   ) ب 
 

الدين التي تُقاس   بأدوات فيما يتعلق    ٩تطبق الشـــركة الفئة الجديدة المقررة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  
 التاليين: عند تحقق كال الشرطين عبر اإليرادات الشاملة األخرى بالقيمة العادلة  

 االحتفاظ باألداة ضمن نموذج األعمال ويتحقق الهدف من ذلك بتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية •
 أن تجتاز الشروط التعاقدية لألصل المالي اختبار دفعات المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق   •
•  

ــتثمارات مالية متاحة للبيع بموجب  تتكون هذه األدوات إلى حد كبير من ا  ــبقاً على أنها اس نفت مس معيار  ألصــول التي قد صــُ
 .  ٣٩رقم  المحاسبة الدولي  

 
الحقاً بالقيمة العادلة مع المكاســب والخســائر الناجمة عن    اإليرادات الشــاملة األخرى وتُقاس أدوات الدين بالقيمة العادلة عبر  

. ويدرج إيراد الفوائد ومكاســب العمالت األجنبية وخســائرها بنفس  اإليرادات الشــاملة األخرى تغير القيمة العادلة الُمحّملة في  
التي كانت قد   - أســلوب إدراج األصــول المالية الُمقاســة بالتكلفة المطفأة. وعند االســتبعاد يُعاد تصــنيف المكاســب أو الخســائر 

 إلى الربح أو الخسارة.   املة األخرى اإليرادات الش من   - اإليرادات الشاملة األخرى ُحملت مسبقاً في  
  

 اإليرادات الشاملة األخرى األدوات الممثلة لحقوق الملكية بالقيمة العادلة عبر  ) ج 
 

عند إجراء اإلدراج األولي تختار الشـــركة بين الحين واآلخر أن تصـــنف على نحو غير قابل لإللغاء بعض من اســـتثماراتها  
ــاملة األخرى المتداولة على أنها أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة عبر  ــتثمارات   اإليرادات الشــ ــتوفي تلك االســ عندما تســ

بشـــأن "األدوات المالية": العرض وعدم    ٣٢رقم  معيار المحاســـبة الدولي  جب  تعريف حقوق ملكية المســـاهمين المقرر بمو 
 االحتفاظ بها للتداول. ويُحدد هذا التصنيف على أساس كل أداة على حده. 

 
وال يُعاد تدوير المكاســب والخســائر المتحققة على هذه األدوات الممثلة لحقوق الملكية لتمثل الربح. وتُدرج توزيعات األرباح  
النقدية في الربح أو الخسـارة بوصـفها الدخل التشـغيلي اآلخر وذلك عند ثبوت حق الدفع ، فيما عدا عندما تسـتفيد الشـركة من 

. كما  اإليرادات الـشاملة األخرى اداً لجزء من تكلفة األداة، ففي تلك الحالة تُدون تلك المكاـسب في  تلك العوائد باعتبارها اـسترد 
  ال تخضع لتقييم انخفاض القيمة.    اإليرادات الشاملة األخرى أن األدوات الممثلة لحقوق الملكية بالقيمة العادلة عبر  
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١٩ 

 لهامة (تابع) ملخص للسياسات المحاسبية ا  .٣
  
 األدوات المالية (تابع)    ١٣-٣
  

 األصول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة  ) د 
 

ــول  ــول المالية وااللتزامات المالية في هذه الفئة في تلك األصــ التي ال يُحتفظ بها ألغراض التداول   وااللتزامات تتمثل األصــ
وعينتـها اإلدارة عـند إجراء اإلدراج األولي أو ـكان يتعين على نحو إلزامي قـياســـــها ـبالقيـمة الـعادـلة بموـجب المعـيار اـلدولي  

 .  ٩إلعداد التقارير المالية رقم  
 

ارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة. كما  وتُدون األصــول المالية وااللتزامات المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخســ 
تدون تغييرات القيمة العادلة في الربح والخـسارة، باـستثناء حركات القيمة العادلة المعينة بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخـسارة 

لة االحتياطي االئتماني الخاص  نظراً لحدوث تغييرات في المخاطر االئتمانية للشــــركة. وتُدون تلك التغييرات في القيمة العاد 
ويُعاد تدويرها لتمثل الربح أو الخـسارة. كما أن الفائدة المكتـسبة أو المتكبدة على األداة المعينة   اإليرادات الـشاملة األخرى عبر  

ام ســعر بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخســارة تُســتحق في إيرادات الفوائد أو مصــروفات الفوائد كل على حده وذلك باســتخد 
الفائدة الفعال على أن يؤخذ في االعتبار أي خـصم/ قـسط وتكاليف المعامالت المؤهلة كونها جزءاً مكمالً لألداة. كما أن الفائدة  

تقيد في الربح أو الخسـارة باعتبارها    – التي يتعين أن تُقاس بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسـارة   - المكتسـبة على األصـول   
 وذلك عند ثبوت حق السداد.   إيراد التشغيل 

  
 إلغاء إدراج األدوات المالية   . ١٤-٣
  

  األصول المالية 
تلغي الـشركة إدراج األـصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية إلـستالم التدفقات النقدية من األـصل أو عندما تحّول األصول  

 المالية وتتحول معها بشكل جوهري كافة المخاطر ومنافع ملكية األصول المالية لطرف آخر.  
  

الدفترية لألصـل ومبلغ المقابل المسـتلم والقابل لإلسـتالم واألرباح  عند إلغاء إدراج أصـل مالي بالكامل ، فإن الفرق بين القيمة 
أو الخســــائر المـتاركـمة التي تم إدارجـها في اإليرادات الشــــاملة األخرى وتراكمت في حقوق الملكية ، تدرج في األرباح أو 

 الخسائر.   
    

  اإللتزامات المالية 
ــركة إدراج اإللتزامات المالية عندما يتم  ــتيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته الفرق بين القيمة الدفترية تلغي الش إس

 لإللتزام المالي الذي تم إلغاء إدراجه والمقابل المدفوع والمستحق الدفع ، يدرج في األرباح أو الخسائر. 
  

  المقاصة 
المركز المالي عندما يوجد  قائمة المبلغ في  يتم إجراء مقاصــة بين األصــول المالية واإللتزامات المالية والتقرير عن صــافي  

حق قانوني يوجب إجراء المقاصــة بين المبالغ المتحققة وتوجد نية للســداد على أســاس الصــافي ، أو عندما يتم تحقق األصــل 
أو ســمحت  وســداد اإللتزام آنياً. ال يتم إجراء مقاصــة بين اإليرادات والمصــاريف في القوائم المالية إال إذا إقتضــت متطلبات  

 بذلك أي معايير أو تفسيرات محاسبية ، كما هو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسبية. 
  

 عقود اإليجار   ١٥-٣
 

حددت الشــركة عند بدء العقد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار. يكون العقد عبارة عقد إيجار إذا كان 
 العقد ينص على نقل حق السيطرة على استخدام أصل ما محدد لفترة زمنية نظير مقابل.  

 
 عندما تكون الشركة هي الطرف المستأجر 

عتراف والقياس على جميع عقود اإليجار، باســتثناء عقود اإليجار قصــيرة األجل وعقود إيجار تطبق الشــركة منهج واحد لال 
األصــول ذات القيمة المنخفضــة. تعترف الشــركة بالتزامات عقد اإليجار لتقديم دفعات عقد اإليجار وأصــول حق االســتخدام 

 التي تمثل حق استخدام األصول محل العقد. 
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٢٠ 

 ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)   .٣
  
 ) (تابع) ٢٠١٩يناير  ١عقود اإليجار (المطبق اعتباًرا من   ١٥-٣
 

 أصول حق االستخدام 
تعترف الشركة بأصول حق االستخدام في تاريخ بدء مدة عقد اإليجار (أي التاريخ الذي يصبح فيه األصل محل العقد متاًحا 

االستخدام بالتكلفة ناقًصا أي استهالك متراكم وخسائر انخفاض القيمة والمعدلة بما يعكس أي لالستخدام). وتقاس أصول حق  
المعترف بها  التزامات عقد اإليجار  إعادة قياس اللتزامات عقد اإليجار. تتضمن تكلفة أصول حق االستخدام قيمة  عمليات 

 والتكاليف المبدئية المباشرة المتكبدة؛
 

الم الشركة  ودفعات عقد اإليجار  لم تتأكد  إذا  سددة في أو قبل تاريخ بدء مدة عقد اإليجار ناقًصا أي حوافز إيجار مستلمة. 
استهالك أصول حق االستخدام   يتم  نهاية مدة عقد اإليجار،  المستأجر في  بصورة معقولة من حصولها على ملكية األصل 

 لألصل أو مدة عقد اإليجار، أيهما أقرب على النحو التالي.  المعترف بها على أساس القسط الثابت خالل العمر اإلنتاجي المقدر  
  

  سنة  
  ٤-١  مباني 

 
 وتتعرض أصول حق االستخدام لالنخفاض في القيمة. 

 
 التزامات عقد اإليجار

المقرر  لدفعات عقد اإليجار  الحالية  المقاسة بالقيمة  الشركة في تاريخ بدء مدة عقد اإليجار بالتزامات عقد اإليجار  تعترف 
الثابتة (تشمل دفعات ثابتة في جوهرها) ناقًصا أي   الدفعات  سدادها خالل فترة عقد اإليجار. وتتضمن دفعات عقد اإليجار 

جار متغيرة تعتمد على مؤشر أو معدل وكذلك المبالغ المتوقع دفعها بواسطة المستأجر  حوافز إيجار مستحقة ودفعات عقد إي
بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل دفعات عقد اإليجار على سعر ممارسة خيار الشراء إذا كانت الشركة متأكدة من  

 ذا كانت مدة عقد اإليجار ممارسة هذا الخيار بصورة معقولة ودفعات الغرامات إلنهاء عقد اإليجار إ
 

تعكس ممارسة المجموعة خيار إنهاء عقد اإليجار. يتم االعتراف بدفعات عقد اإليجار المتغيرة والتي ال تعتمد على مؤشر أو 
 معدل كمصروف في الفترة التي تقع فيها األحداث أو الظروف التي تستدعي سداد الدفعات.

 
اإليجار، تستخدم الشركة سعر الفائدة اإلضافي على االقتراض في تاريخ بدء مدة عقد  عند احتساب القيمة الحالية لدفعات عقد

اإليجار، إذا كان معدل الفائدة المتضمن في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بشكل فوري. بعد تاريخ بدء مدة العقد، يتم زيادة 
يضها مقابل دفعات عقد اإليجار المسددة. إضافة إلى ذلك،  قيمة التزامات عقد اإليجار كي تعكس تراكم الفائدة، بينما يتم تخف 

يعاد قياس القيمة الدفترية اللتزامات عقد اإليجار، إذا طرأ تعديل أو تغيير في مدة عقد اإليجار أو تغيير في دفعات عقد اإليجار  
عن التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم الثابتة في دفعات عقد اإليجار (على سبيل المثال التغيرات الدفعات المستقبلية الناتجة  

 لتحديد دفعات عقد اإليجار هذه) أو تغيير في التقييم الذي يتم إجراؤه لتحديد ما إذا كان سيتم شراء األصل محل العقد.
 

 عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة 
اإليجار قصير األجل على عقود إيجارها قصيرة األجل (أي عقود اإليجار التي لها مدة تطبق الشركة إعفاء االعترف بعقد  

شهًرا أو أقل اعتباًرا من تاريخ بدء مدة العقد وال تنطوي على خيار شراء). كما تطبق أيًضا إعفاء االعتراف    ١٢إيجار تبلغ  
تبر ذات قيمة منخفضة. يتم االعتراف بدفعات اإليجار بعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة على عقود اإليجار التي تع

على عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار األصول ذات القيمة المنخفضة كمصروف على أساس القسط الثابت طوال مدة 
 عقد اإليجار.

 
 عندما تكون الشركة هي الطرف المؤجر 

تحول فيها الشركة بشكل جوهري كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكية لألصل يتم تصنيفها كعقود إن عقود اإليجار التي ال  
إيجار تشغيلي. تتم المحاسبة عن إيرادات اإليجار على أساس القسط الثابت على مدى فترات العقد، وتدرج في اإليرادات في  

التكاليف األولية المباشرة المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد اإليجار  الربح أو الخسارة نظراً لطبيعتها التشغيلية. يتم إضافة  
التشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصل المؤجر وتتحقق على مدى فترة عقد اإليجار على نفس أساس إيراد اإليجار. ويتم االعتراف  

بأقساط اإليجارات المحتملة كإيرادات في الفترة التي يتم اكتسابها فيها.
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٢١ 

 ص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع) ملخ  .٣
  
 إيرادات الفوائد    ١٦-٣
  

، والتي يخصم بموجبها المعدل المستخدم تخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي  يتم إدراج إيرادات الفوائد عند تراكم الفوائد بإس
 القيمة الدفترية لألصل المالي.  المقبوضات النقدية المستقبلية من خالل العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل المالي إلى صافي

  
 إيرادات توزيعات األرباح    ١٧-٣
  

يتم إدراج إيرادات التوزيعات عندما ينشأ الحق في إستالم التوزيعات (شريطة أنه من المحتمل أن تتدفق منافع إقتصادية إلى  
 الشركة ويمكن قياسها بشكل موثوق منه). 

  
 األرباح أو الخسائر من بيع إستثمار     ١٨-٣
  

يتم إحتساب األرباح أو الخسائر من بيع إستثمار على أنها الفرق بين صافي عوائد المبيعات ومتوسط التكلفة البسيط لإلستثمار 
 ، وتدرج عند إتمام معاملة البيع.

  
 الممتلكات والمعدات    ١٩-٣
  

  في قيمتها. إنخفاض  ناقصاً اإلستهالك المتراكم وأية تدرج الممتلكات والمعدات بسعر التكلف
 األخرى كما يلي: لألصول يحتسب اإلستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة 

  
  السنوات  

   ٥     والتركيباتاألثاث 
    ٣   السيارات

  ٣   لي و معدات مكتبيةأجهزة الحاسب اآل
  
إلى  في الظروف تشير أحداث أو تغيرات دما لمعرفة ما إذا إنخفضت قيمتها عنالدفترية للممتلكات والمعدات  القيممراجعة تم ت

قابلة لإلسترداد. قد ال تكون  الدفترية  القيمة  القيمإذا وجدت مثل تلك    أن  تتجاوز  القابلة    المؤشرات وعندما  المبالغ  الدفترية 
إلى المبالغ القابلة لإلسترداد ، كونها القيمة األعلى بين قيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع    لإلسترداد ، يتم تخفيض األصول

 وقيمتها المستخدمة.
  

يتم شطب و  والذي يتم إحتسابه بشكل منفصل ،الممتلكات والمعدات    أحد مكونات بندالمصاريف المتكبدة إلستبدال  تتم رسملة  
للبند تم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية  المستبدل. تالقيمة الدفترية للمكّون  

والخسائر وااليرادات الشاملة االخرى  أاألرباح    قائمةكافة المصاريف األخرى في  يتم إدرج  الممتلكات والمعدات.  المتعلق ب
 .هاعند تكبد

  
المقدرة اإلنتاجية  تغييرات في   تتم مراجعة األعمار  أي  ، وأثر  المتبقية وطريقة اإلستهالك في نهاية كل فترة تقرير  والقيم 

 التقديرات المحتسبة على أساس مستقبلي.
  

نود الممتلكات والمعدات عند بيعه أو عندما ال يتوقع أن تنشأ منافع إقتصادية مستقبلية من اإلستمرار في بيتم إلغاء إدراج أحد 
على أنها الفرق بين  ي أرباح أو خسائر تنشأ من بيع أو اإلستغناء عن أحد بنود الممتلكات والمعدات  إستخدام األصل. تحدد أ

   عوائد البيع والقيمة الدفترية لألصل وتدرج في األرباح أو الخسائر.
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   العمالت األجنبيةالتعامالت ب    ٢٠-٣
  

بعمالت عدا عن العملة التشغيلية للشركة (عمالت أجنبية) بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التعامالت. في عامالت  الت  تدرج
نهاية كل فترة تقرير ، يتم تحويل البنود المالية المنفذة بعمالت أجنبية ، بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. يتم تحويل 
البنود غير المالية المدرجة بالقيمة العادلة  والمنفذة بعمالت أجنبية ، بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة.  

يتم إدراج فروقات سعر صرف البنود المالية    .ال يتم تحويل البنود غير المالية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية
  الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.في األرباح أو 

  
 المخصصات     ٢١-٣
  

المركز المالي عندما يكون للشركة إلتزام حالي (قانوني أو إستداللي) نتيجة لحدث سابق ، يحتمل    قائمةتدرج المخصصات في  
 زام. معه وجود تدفق خارج للمنافع اإلقتصادية لتسوية اإللتزام ، ويمكن عمل تقدير موثوق منه لقيمة اإللت

  
 مكافأة نهاية الخدمة للموظفين      ٢٢-٣
  

تقوم الشـركة بتكوين مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين. يستند إستحقاق هذه المكافأة على أساس راتب  
التوظيف في تاريخ التقرير تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقاً لبنود  الموظف ومدة الخدمة شريطة إكمال الحد األدنى لفترة الخدمة.

العمل العُ  قانون  السنوية وتذاكر ، مع الوضع في اإلعتبار متطلبات  الموظفين لإلجازة  ماني وتعديالته. يتم إدراج إستحقاق 
السفر عندما يستحقها الموظفين ويتم عمل إستحقاق لإللتزام المقدر الناشئ نتيجة للخدمات المقدمة من الموظفين حتى تاريخ 

 ير. التقر
  

يتم إدراج تلك اإلستحقاقات ضمن اإللتزامات األخرى والمستحقات ، في حين يتم إدراج اإللتزام المتعلق بمكافأة نهاية الخدمة 
 يدرج ضمن اإللتزامات األخرى والمستحقات. 

  
ة، ويتم إحتسابها كنسبة مئوية ، تقوم الشركة بأداء المساهمات إلى الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعي  بالنسبة للموظفين العمانيين

 من رواتب الموظفين. تقتصر إلتزامات الشركة على تلك المساهمات التي يتم إدراجها كمصروف عند اإلستحقاق.
  

 القيم العادلة    ٢٣-٣
  

القيمة العادلة هي السعر المقبوض لبيع أحد األصول أو المدفوع لتحويل أحد االلتزامات في إطار معاملة منظمة بين مشاركين 
 في السوق في تاريخ القياس. ويبنى قياس القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام تتم إما:  

  
 تزام، أو في السوق الرئيسي لألصل أو االل 
  في أربح األسواق لألصل أو االلتزام في غياب سوق رئيسي 
 

 والبد أن تتوفر لدى الشركة قابلية الوصول للسوق الرئيسي أو األربح.
  

وتقاس القيمة العادلة لألصل أو االلتزام باستخدام االفتراضات التي يستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو 
 اض أن المشاركين في السوق يتصرفون بحيث يحققون أفضل مصالح اقتصادية لهم.  االلتزام على افتر

  
وفي قياس القيمة العادلة ألحد األصول غير المالية، يؤخذ في الحسبان قدرة المشارك في السوق على تحقيق منافع اقتصادية 

  خدم األصل أعلى وأفضل استخدام. سواء باستخدام األصل أعلى وأفضل استخدام أو ببيعه لمشارك آخر في السوق سيست
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 (تابع)  القيم العادلة  ٣-٢٣
  

تستخدم الشركة أساليب التقييم المالئمة حسب الظروف والتي تتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة مع استخدام مدخالت  
 يمكن مالحظتها واستخدام مدخالت ال يمكن مالحظتها.  

  
وتدرج كافة األصول وااللتزامات التي تقاس القيمة العادلة لها أو يفصح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي للقيمة  

 العادلة الموضح كما يلي على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل كما يلي:  
  
  ة) في أسواق نشطةأسعار السوق المعروضة (غير المعدل  – ١مستوى  
   أساليب التقييم التي تكون مدخالت المستوى األدنى لها الهامة لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها بشكل مباشر    –   ٢مستوى

  أو غير مباشر  
  أساليب التقييم التي تكون مدخالت المستوى األدنى لها الهامة لقياس القيمة العادلة ال يمكن مالحظتها  - ٣مستوى 
   

وبالنسبة لألصول وااللتزامات المدرجة في القوائم المالية بشكل متكرر، تحدد الشركة ما إذا حدثت تحويالت بين مستويات  
التسلسل الهرمي عن طريق إعادة تقييم اإلدراج (على أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل) في 

 نهاية كل فترة محاسبية.   
  

إفصاحات القيمة العادلة، حددت الشركة فئات األصول وااللتزامات على أساس طبيعة ومميزات ومخاطر األصل وألغراض 
 أو االلتزام ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله. 

  
أسعار السوق المعروضة أو  وتحدد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق نشطة في تاريخ كل تقرير بالرجوع إلى  

 عروض أسعار التجار (سعر العرض للمراكز الطويلة وسعر الطلب للمراكز القصيرة) دون أي اقتطاع لتكاليف المعاملة.  
  

هذه  تقييم مالئمة. وتشمل  أساليب  باستخدام  العادلة  القيمة  تحدد  النشطة،  أحد األسواق  في  المتداولة  لألدوات غير  وبالنسبة 
 ليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج التقييم األخرى.األساليب تح

  
 القطاعات التشغيلية    ٢٤-٣
  

التشغيلي هو أحد مكونات الشركة التي تزاول   ،    التجارية ويمكن أن تحقق منها إيرادات وتتكبد مصروفات  أعمالها القطاع 
تتم مراجعة جميع نتائج القطاع  المصروفات ذات الصلة بمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى.  اإليرادات ومتضمنة  

 التشغيلي بشكل منتظم بواسطة الرئيس التنفيذي من أجل إتخاذ قرارات تتعلق بالموارد الواجب تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها.
  

 عائد السهم الواحد      ٢٥-٣
  

العائد الشركة بيانات  الواحد    والمخفّضاألساسي    تعرض  إللسهم  العادية. يتم  لسهم الواحد  ل  العائد األساسيحتساب  ألسهمها 
المنسو الخسارة  أو  الربح  إلىبقسمة  العاديين على  ب  الشركة  لعدد األسه  مساهمي  المرجح  القائمة خالل  المتوسط  العادية  م 

مساهمي الشركة العاديين والمتوسط   لىللسهم الواحد بتعديل الربح أو الخسارة المنسوب إ  المخفّضيتم تحديد العائد  الفترة.  
 . المخفّضة المحتملةاألسهم العادية  جميعالمرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتأثيرات 

  
 توزيعات األرباح من األسهم العادية    ٢٦-٣
  

تدرج توزيعات األرباح من األسهم العادية كإلتزامات وتخصم من حقوق المساهمين عند إعتمادها من مساهمي الشركة. تخصم  
 .  إعتمادهاتوزيعات األرباح المرحلية من حقوق المساهمين عند 

  
  .لتقريراتاريخ ل الحقيتم معاملتها كحدث  التقريرتم إعتمادها بعد تاريخ توزيعات األرباح للسنة التي 
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 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة     ٢٧-٣
  

من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون   ةالمقرر  الحدوديتم تكوين مخصص لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ضمن  
 الشركات التجارية في سلطنة ُعمان. 

  
 مؤكدةالوالمصادر الرئيسية لتقدير األمور غير  التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة  .٤
  

، قامت اإلدارة بوضع األحكام ذات األثر الجوهري   ٣من أجل تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ، المبينة في اإليضاح رقم  
، كما قامت بتطبيق بعض اإلفتراضات وبعض المصادر األخرى لتأكيد الشكوك في    القوائم الماليةعلى المبالغ المدرجة في  

 تاريخ التقرير كما هو موضح أدناه:
  
 تصنيف األصول المالية ) أ(
 

تقييم نموذج األعمال الذي يُحتفظ باألصول في إطاره وتقييم ما إذا كانت الشروط التعاقدية لألصل المالي تتمثل دفعات المبلغ  
 .األصلي والفائدة على المبلغ األصلي المستحق فقط

 
   المطفأةانخفاض قيمة األصول المالية بالتكلفة ) ب(
 

الشركة    وتستخدمتقوم مخصصات انخفاض قيمة األصول على افتراضات بشان مخاطر التقصير ومعدالت الخسارة المتوقعة.  
ع  عند وضع هذه االفتراضات واختيار معطيات العملية الحساب النخفاض القيمة بناًء على تاريخ الشركة وأوضا  التقديرات

  السوق القائمة وكذلك التقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة للتقارير.
 

  عندما تكون الشركة هي الطرف المستأجر -(ج) تحديد مدة عقد اإليجار للعقود المشتملة على خيارات التجديد واإلنهاء 
 

إن الشركة لديها خيار تأجير األصول لفترات إضافية بموجب بعض عقود اإليجار. تستعين الشركة باألحكام في تقييم ما إذا 
كان من المؤكد بصورة معقولة ممارسة خيار التجديد. أي أنها تراعي كافة العوامل ذات الصلة التي تحقق حافًزا اقتصاديًا  

بدء مدة العقد، تعيد المجموعة تحديد مدة عقد اإليجار إذا كان هناك حدث أو تغيير جوهري لممارسة خيار التجديد. وبعد تاريخ  
في الظروف يقع ضمن نطاق سيطرة الشركة ويؤثر في قدرتها على ممارسة (أو عدم ممارسة) خيار التجديد أو اإلنهاء (مثل 

ال على  الجوهرية  اإلنشائية  والتحسينات  األعمال  استراتيجية  في  لألصل  التغير  الجوهري  التخصيص  أو  المستأجرة  مباني 
  المؤجر).  

 
 تقدير معدل االقتراض اإلضافي -(د) عقود اإليجار 

 
إن الشركة ال يمكنها أن تحدد بسهولة معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار، فهي تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس  

معدل الفائدة الذي يتعين على الشركة سداده لالقتراض لمدة مماثلة وبضمان    التزامات اإليجار. إن معدل االقتراض اإلضافي هو 
مماثل، وكذلك األموال الالزمة للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة ألصل حق االستخدام في بيئة اقتصادية مماثلة. وعليه،  

 ا عند عدم توفر معدالت ملحوظة.    يعكس معدل االقتراض اإلضافي أن الشركة "قد تضطر أن تسدد" األمر الذي يتطلب تقديرً 
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  التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة (تابع)   .٤
 

   مؤكدةالالمصادر الرئيسية لتقدير األمور غير 
 

مؤكدة المستقبلية بتاريخ التقرير ، والتي لها مخاطر جوهرية قد ينشأ الاإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير األمور غير  
  خالل السنة المالية الالحقة ، مبينة أدناه: االلتزاماتو  وهرية للمبالغ الدفترية لألصولعنها تعديالت ج

 
خالل السنة المالية القادمة. يتم    االلتزاماتعلى المبالغ المقرر عنها لألصول وتقوم الشركة بعمل تقديرات وإفتراضات تؤثر  

بإستمرار تقييم التقديرات واإلفتراضات وذلك بناء على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تتضمن توقع أحداث مستقبلية يعتقد 
  بأنها معقولة في ظل الظروف. 

 
  المطالبات بموجب من عقود التأمين) أ(

األرباح أو الخسائر عند تكبدها بناء على تقدير اإللتزام بالتعويض المستحق  قائمةالمطالبات وتسوية الخسائر يتم إدراجها في  
يتم تقدير اإللتزام بالمطالبات التي لم يتم  التأمين.    وثائقلحاملي بوالص التأمين أو األطراف األخرى المتضررة من حاملي  

يم الحاالت الفردية المقرر عنها للشركة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ  دفعها بإستخدام مدخالت تقي
عنها.   الناشىء  واإللتزام  التقديرات  تلك  عمل  طريقة  مراجعة  بإستمرار  يتم  الفعلية أعنها.  المطالبات  بين  فروقات   ي 

  ي السنة التي فيها إجراء التسوية. فائر والخسأاألرباح والمخصصات التي تم عملها ، يتم إدراجها في 
 

  األقساط وأرصدة التأمين المدينةإنخفاض قيمة   (ب) 
عندما ال يكون محتمالً تحصيل كامل المبلغ. تحديد ما  ألقساط وأرصدة التأمين المدينة  يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل  

  الوثائققيمتها يتطلب من الشركة تقييم وضع اإلئتمان والسيولة لحملة    إنخفضتقد  أقساط وأرصدة التأمين المدينة  إذا كانت  
والمالحظات التي   قريرفي فترة التوشركات التأمين، معدالت اإلسترداد التاريخية بما في ذلك تفاصيل التحقيقات التي أجريت  

من   القانونيةوردت  فيأقسامها  الدفترية كمصروف  والقيمة  للتحصيل  القابل  المقّدر  المبلغ  بين  الفرق  إدراج  يتم  األرباح   . 
الخسائر    وأاألرباح    في  في فترات مستقبلية  والمبالغ المتوقعة  . يتم إدراج أي فروقات بين المبالغ المحصلة فعلياً  والخسائرأ

  لتحصيل. وقت ا
 
  ) إختبار كفاية اإللتزامج(

تستخدم عند تقييم كفاية اإللتزام ،    التأمين.  عقدفي كل تاريخ تقرير ، يتم إجراء إختبار كفاية اإللتزام لضمان كفاية إلتزامات  
ومعالجة المطالبات والمصروفات اإلدارية ، وكذلك الدخل من    التعاقدية المستقبليةأفضل التقديرات للتدفقات النقدية    الشركة

  . والخسائرأاألرباح يتم إدراج أي عجز في   .اإلستثمار من األصول التي تدعم هذه اإللتزامات
  

 النقد وما في حكم النقد    .٥
  

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني   لایر عماني   

      
 ٣٬٥٤٩٬٣١٦ ٢٬٥٠٧٬٦٧٧  ودائع تحت الطلب 

 ٤٬٥٤٠ ٣٬٠١٩  النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك
  ٣٬٥٥٣٬٨٥٦     ٢٬٥١٠٬٦٩٦ 

  
  .سنوياً  %)٢٫٢٥ % إلىصفر  : م٢٠٢٠% ( ٢٫٢٥إلى  ٪٠ صفر تتراوح بينتحمل الودائع تحت الطلب فائدة سنوية 

 
  جوهرية غير  م  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١و    م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في    النقد وما يعادل النقدإن الخسائر االئتمانية المتوقعة على  

  في القوائم المالية ككل، وبالتالي ال توجد تسويات تم إدخالها في القوائم المالية. 
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٢٦ 

 الودائع البنكية    .٦
  

  ٣١  
  م ٢٠٢١ديسمبر 

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

  لایر عماني  لایر عماني   
      

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

١٧٬٠٣٩٬٩٠٠ ١٥٬٦٨٦٬٥٣٥ 

  
  ٪ ٥٫٢٠إلى    ٪٣٫٢٥فائدة سنوية تتراوح من  لدى البنوك التجارية العاملة في السلطنة، وهي تحمل  الودائع البنكية    تم وضع

:  م٢٠٢٠في تاريخ التقرير، لم يكن لدى الشركة أي ودائع مصرفية مقومة بعمالت أجنبية (%).  ٥٫٢٠إلى    ٪٣٫٠٠:  م٢٠٢٠(
  ال شيء).

 
ً   ٤٬٤٦٨وقعة على الودائع المصرفية بمبلغ الشركة في العام الحالي الخسارة االئتمانية المت عكست وفي السنة  رياالً ُعمانيا

 لایر عماني.  ١٬٤٧٤السابقة بلغ عكس خسارة االئتمان المتوقعة 
 

  .لایر ُعماني)  ٥٢٤٬٨٨٧-م٢٠٢٠( لایر ُعماني ٦٧٠٬٣٨٥وتشمل الودائع المصرفية الفائدة المستحقة بمبلغ 
  

 التأمين المدينةإعادة األقساط وأرصدة   .٧
  

  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني  
      

 ٥٬٦٠٤٬٥١٢  ٧٬٠٠٦٬٦٧٩   مستحق من حاملي وثائق ، وكالء ووسطاء تأمين 
 ١٬٠٧٠٬٢٨٩  ٦٩٥٬٥٧٢   أرصدة إعادة تأمين مدينة

   ٦٬٦٧٤٬٨٠١  ٧٬٧٠٢٬٢٥١ 
 (١٬٠٣٧٬٦٠٩) (٦٦٧٬٩٩٣)   مخصصات مستحقات مشكوك في تحصيلها

   ٥٬٦٣٧٬١٩٢  ٧٬٠٣٤٬٢٥٨ 

  
  مشكوك في تحصيلها مستحقات الحركة في مخصص 

  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني  
      

 ٩٦٧٬٠٧٢  ١٬٠٣٧٬٦٠٩   يناير ١في 
 - (٣٦٩٬٦١٦)   السنة المشطوب خالل 

 ٧٠٬٥٣٧ -  المحمل خالل السنة 
 ١٬٠٣٧٬٦٠٩  ٦٦٧٬٩٩٣   ديسمبر  ٣١في 

  
:    م٢٠٢٠عماني (  لایر  ٢٬٣٥٨٬٨٧٣عالقة بمبلغ    مع أطراف ذاتالتأمين المدينة تتضمن تعامالت  إعادة  األقساط وأرصدة  

  .)٢٧ (انظر اإليضاح لایر ُعماني) ٦٦٩٬٥٩٤
  

  . ٢٨  رقم في اإليضاح المدينةأرصدة إعادة التأمين األقساط المدينة ويتم اإلفصاح عن أعمار 
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٢٧ 

 عقود التأمين واإللتزامات الناشئة من حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين      .٨
  

 م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني   
      

      لتزامات عقود التأمين   إجمالي إ
 ٣٢٬٦٨٧٬٧٣٦  ١٧٬١٢٤٬٤١٣   مطالبات تم اإلبالغ عنها وغير مسددة

 ١١٬٥٧٦٬٢٦٤  ١١٬١١٠٬٥٨٧   مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها
 ١٤٬١٥٥٬٠٠٠  ١٣٬٤٠٠٬٠٠٠   أقساط سارية 

 ٥٨٬٤١٩٬٠٠٠  ٤١٬٦٣٥٬٠٠٠   اإلجمالي  
      حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين   

 (٢٨٬٩٤٧٬٢٦٣) (١٤٬٤٩٧٬٣٨٥)  مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها 
 (١٠٬٣٤٤٬٧٣٧) (١٠٬٢٠٨٬٦١٥)  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

 (١١٬٣٢٦٬٠٠٠) (٩٬٩٠٩٬٠٠٠)   أقساط تأمين سارية 
 (٥٠٬٦١٨٬٠٠٠) (٣٤٬٦١٥٬٠٠٠)  اإلجمالي  

      صافي إلتزامات عقود التأمين   
 ٣٬٩٧١٬٣٨٩ ٢٬٦٢٧٬٠٢٨  مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها 
 ١٬٠٠٠٬٦١١ ٩٠١٬٩٧٢  مطالبات متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

 ٢٬٨٢٩٬٠٠٠ ٣٬٤٩١٬٠٠٠  أقساط سارية 
 ٧٬٨٠١٬٠٠٠ ٧٬٠٢٠٬٠٠٠  اإلجمالي  

  
 :خالل السنة هي كما يليالحركة في المطالبات  ١-٨
 

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
إلتزامات عقود   

  التأمين
حصة معيدي  

  الصافي   التأمين
إلتزامات عقود 

  التأمين
حصة معيدي  

  الصافي  التأمين
 لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني  لایر ُعماني  
              

اإلـبالغ   ـتم  ـمطــاـلبــات 
  عنها ولم تتم تسويتها 

  
٤٬٢٨٨٬٩٣٥ ) ١٩٬٤٦١٬٢٨٢(  ٢٣٬٧٥٠٬٢١٧ ٣٬٧٤٠٬٤٧٣ (٢٨٬٩٤٧٬٢٦٣)  ٣٢٬٦٨٧٬٧٣٦ 

مـطالـبات متكـبدة ولم يتم  
  اإلبالغ عنها 

  
١١٬٥٧٦٬٢٦٤  

 
(١٠٬٣٤٤٬٧٣٧) ١٬٤٢٣٬٠٨٥ ) ٨٬٧٩٤٬٩٦٥(  ١٠٬٢١٨٬٠٥٠ ١٬٢٣١٬٥٢٧ 

  يناير ١في  
   (٣٩٬٢٩٢٬٠٠٠) ٤٤٬٢٦٤٬٠٠٠ 

 
(٢٨٬٢٥٦٬٢٤٧) ٣٣٬٩٦٨٬٢٦٧  ٤٬٩٧٢٬٠٠٠ 

٥٬٧١٢٬٠٢٠ 

مطــالبــات   يضــــــاف: 
  متكبدة 

    
١٬٤٠٩٬٧٠٨      ١٬٨٩٠٬٦٨٣  

  
٤٬٠٨٢٬٤١٠ (١٧٬٠١٠٬٦٧٢) ٢١٬٠٩٣٬٠٨٢  ٣٬٢٩١٬٣٩١ 

ـات   ـمطــاـلـب ـيخصــــم: 
  مدفوعة خالل السنة 

 
(١٧٬٩١٩٬٦٨٣)   ١٣٬١٨٥٬٢٩٢  

  
(٤٬٧٣٤٬٣٩١

) (١٠٬٧٩٧٬٣٤٩) (٤٬٨٢٢٬٤٣٠) ٥٬٩٧٤٬٩١٩ 

ات   الـب ة في المـط الحرـك
  القائمة 

 
(١٦٬٠٢٩٬٠٠٠)   ١٤٬٥٩٥٬٠٠٠  

  
(١٬٤٤٣٬٠٠٠

) (٧٤٠٬٠٢٠) (١١٬٠٣٥٬٧٥٣) ١٠٬٢٩٥٬٧٣٣ 
    ديسمبر   ٣١في 

٢٨٬٢٣٥٬٠٠٠  
 

(٢٤٬٧٠٦٬٠٠٠) 
 

٤٬٩٧٢٬٠٠٠ (٣٩٬٢٩٢٬٠٠٠) ٤٤٬٢٦٤٬٠٠٠  ٣٬٥٢٩٬٠٠٠ 
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٢٨ 

  (تابع) حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين واإللتزامات الناشئة من عقود التأمين  .    ٨
 

  : هي كما يلي خالل السنة الساريةالحركة في األقساط  ٢-٨
  

  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر   ٣١  
إجمالي األقساط   

  المكتتبة
  حصة 

  الصافي   معيدي التأمين 
إجمالي األقساط  

  المكتتبة
  حصة 

  الصافي  معيدي التأمين
 لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني لایر ُعماني  لایر ُعماني  
              

 ٢٬٨٤٢٬٧٨٧ (٩٬٤٤٠٬٤٢٩) ١٢٬٢٨٣٬٢١٦ ٢٬٨٢٩٬٠٠٠ (١١٬٣٢٦٬٠٠٠)  ١٤٬١٥٥٬٠٠٠  يناير ١في  
يضاف: أقساط التأمين 

 ٧٬٢٧٩٬٤٨٢ (٢٤٬٠٠١٬٥٩٠) ٣١٬٢٨١٬٠٧٢  ٧٬٠١٠٬٤٧٤  (٢٤٬٣٨٣٬٦٠٤)  ٣١٬٣٩٤٬٠٧٨   المكتتبة

 (٣٢٬١٤٩٬٠٧٨)  يخصم: أقساط محققة 
  

(٧٬٢٩٣٬٢٦٩) ٢٢٬١١٦٬٠١٩ (٢٩٬٤٠٩٬٢٨٨) (٦٬٣٤٨٬٤٧٤)  ٢٥٬٨٠٠٬٦٠٤ 

الحركة في األقساط  
 (٧٥٥٬٠٠٠)   السارية 

    
(١٣٬٧٨٧) (١٬٨٨٥٬٥٧١)   ١٬٨٧١٬٧٨٤    ٦٦٢٬٠٠٠      ١٬٤١٧٬٠٠٠ 

 ٢٬٨٢٩٬٠٠٠ (١١٬٣٢٦٬٠٠٠) ١٤٬١٥٥٬٠٠٠ ٣٬٤٩١٬٠٠٠ )٩٬٩٠٩٬٠٠٠( ١٣٬٤٠٠٬٠٠٠  ديسمبر  ٣١في  

 
 المدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة مقدماً        .٩
 

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  عماني لایر   

      
 ً  ٢٦٥٬٧٧٢  ٢٠٨٬٦٧٧   المصاريف المدفوعة مقدما

 ١٨٣٬٦٦٤  ١٤٨٬٠٣٣   أخرى 
   ٤٤٩٬٤٣٦  ٣٥٦٬٧١٠ 

  
 المالية اإلستثمارات       .١٠
 

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١ 
  لایر عماني  لایر عماني  
   

 ٨٬٧٦٥٬٤٩٧ ١١٬٠٧٤٬٨٠٠ الخسارة (إيضاح أ)االستثمارات المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو 
 ٣٬٩٨٥٬٧٨٥ ٣٬٩٨٨٬٤٢٨ االستثمارات المالية بالقيمة العادلة عبر اإليرادات الشاملة األخرى (إيضاح ب)

 ١٢٬٧٥١٬٢٨٢ ١٥٬٠٦٣٬٢٢٨ 
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٢٩ 

   (تابع) اإلستثمارات المالية  .    ١٠
 

 المالية المقاسة بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة فيما يلي: أ.  تتمثل تجزئة األصول 
 

  التكلفة   الدفترية القيمة  
  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر ٣١ 
  لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  

          أوراق مالية   -محلية مدرجة 
 ١٬٧٧٩٬٧٥١ ١٬٦٢٧٬٠٥٢ ١٬٦٢٧٬٠٥٢ ٢٬١٦٩٬٥٠٠  بنوك 

 ١٬٦٧٦٬٢٣٨ ١٬٣٣٦٬٢٨٧ ١٬٤٤٣٬٧٥٣ ١٬٢٣٢٬٨١٦  خدمات  
 ٣    - ٣    -  إستثمار 
 ٦٤٤٬٦٥٤ ١٬٠١٦٬١٣١ ١٬١٦٦٬١٩٦ ١٬٤١١٬٧٨٤  صناعة 

  ٤٬١٠٠٬٦٤٦ ٣٬٩٧٩٬٤٧٠ ٤٬٢٣٧٬٠٠٤ ٤٬٨١٤٬١٠٠ 
          أوراق مالية  -أجنبية مدرجة 

 ٢٬٤٣٥٬٢٨٥ ٢٬٨٨٧٬٠٤١ ٢٬٤٣٦٬٤٤٢ ٣٬٤٨٣٬٠٤٣  بنوك 
 ٥٧٨٬٨٣٥ ٥٦٧٬٥٨٨ ٦١٥٬٤٣٢ ٥٨٣٬٤٨٥ خدمات  
 ٦٢٬٨٩٨ ٥٤٠٬٤٦٤ ٥٥٬٢٣١ ٥٧٠٬٢٤٩  إستثمار 
 ١٬٠٩٩٬٧٢٦ ١٬٢٣٣٬٣٢٣ ١٬٢٠٥٬٩٧٧ ١٬٤٤٨٬١٩٣  صناعة 

  ٤٬١٧٦٬٧٤٤ ٥٬٢٢٨٬٤١٧ ٤٬٣١٣٬٠٨٢ ٦٬٠٨٤٬٩٧٠ 
      غير مدرجة أسهم 

 ٧١٬٤٢٨ ٧١٬٤٢٨ ٢١٥٬٤١١ ١٧٥٬٧٣٠  سندات أجنبية 

بالقيمة العادلة عبر  مجموع االســــتثمارات  
 ٨٬٣٤٨٬٨١٨ ٩٬٢٧٩٬٣١٥ ٨٬٧٦٥٬٤٩٧ ١١٬٠٧٤٬٨٠٠ الربح أو الخسارة

  
  فيما يلي:  اإليرادات الشاملة األخرىب. تتمثل تجزئة األصول المالية المقاسة بالقيمة العادلة عبر 

  
  التكلفة   القيمة الدفترية  
  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر ٣١  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر ٣١ 
  لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  

          مدرجة   سندات
 ٣٬٩٧٢٬٧٧٠ ٣٬٩٧٢٬٧٧٠ ٣٬٩٨٥٬٧٨٥ ٣٬٩٨٨٬٤٢٨  محلية سندات 

ــتثمارات   بالقيمة العادلة عبر  مجموع االســ
 ٣٬٩٧٢٬٧٧٠ ٣٬٩٧٢٬٧٧٠ ٣٬٩٨٥٬٧٨٥ ٣٬٩٨٨٬٤٢٨ اإليرادات الشاملة األخرى 

 
من رأس المال    ٪ ١٤٫٢٨عماني  لایر    ٧١٫٤٢٨بمبلغ    كان إستثمار الشركة في األسهم غير المدرجة،  التقريركما في تاريخ  

  المدفوع للشركة المستثمر بها. 
 

الخسارة  (  لایر عماني١٦٬٥٣٠الدين بمبلغ وقدره    ألدواتالخسارة االئتمانية المتوقعة  بعكس  الشركة    قامتفي السنة الحالية ،  
  .)لایر عماني ٢٬٦١١م  ٢٠٢٠اإلئتمانية في عام 

  
  كالتالي:  الماليةيتم تحليل حركة اإلستثمارات -ب
  

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني   
      

 ١٠٬٦٤١٬٠٧٩  ١٢٬٧٥١٬٢٨٢         يناير ١في 
 ٣٬٧٠٣٬٩٥٣  ٢٬١٣٩٬٩٠٦           إضافات 

 (١٬٩٨٥٬٠٣٣) (١٬٥٣٥٬٣٩٠)         إستبعادات
 ٤٤٬٠٠١ (٣٨٨٬٨٨٨)            ) ٢١(إيضاح  أرباح محققة من البيع

 ٣٤٩٬٨٩٣ ٢٬٠٧٩٬٧٨٧  األرباح / (الخسائر) غير المحققة 
 (٢٬٦١١) (١٦٬٥٣٠)              خسارة ناتجة عن انخفاض القيمة 

        ١٢٬٧٥١٬٢٨٢  ١٥٬٠٦٣٬٢٢٨  
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  المالية  البياناتإيضاحات حول 
 

٣٠ 

  اإلستثمارات المالية (تابع)  .    ١٠
 
 األوراق المالية الهامة التي تحتفظ بها الشركة: فيما يلي تفاصيل  
  

        م ٢٠٢١ديسمبر ٣١
  قيمة التكلفة   القيمة السوقية   عدد األوراق المالية   

        األوراق المالية المحلية المدرجة 
  ١٬١٨٧٬٦١٥   ١٬٦٠٧٬٨٤٨   ٣٬٣٤٩٬٦٨٦  بنك مسقط ش م ع ع 

  ٩٤١٬٤٨٨   ١٬٣٣٠٬٥٩٨   ٣٬٠٢٤٬٠٨٨  األنوار لبالط السيراميك ش م ع ع 
  ٤٧٠٬٢٣٧   ٤٨٩٬٨٣٠   ٦٥٣٬١٠٧  العمانية لالتصاالت ش م ع ع 

        
       األوراق المالية األجنبية المدرجة 

  ٧٢٣٬٧٠٢   ٩٩١٬١٨٠   ٢٬٨٤٢٬٣١٨  مصرف الريان
  ٨٣٣٬٩٧٩   ٩٤٨٬٦٤٦   ٤٤٥٬١٤٠  بنك قطر الوطني

  ٦١٢٬٣٠٧   ٩١٩٬٩٠٨   ١٬٢٩١٬١٢٩  البنك التجاري القطري 
        

        سندات محلية مدرجة 
   ٩٩٩٬٩٩٩   ١٬٠٠٨٬١٠٠   ١٠٬٠٠٠  صكوك ُعمان السيادية ش م ع م 

   ١٬٠١٩٬٠٤٩   ١٬٠٠٥٬٣٢٥   ١٠٬٠٠٠  سندات حكومة سلطنة ُعمان
   ٩٩٩٬٣٤٠   ١٬٠٠٤٬٨٨١   ١٬٠٠٠٬٠٠٠  صكوك ُعمان السيادية ش م ع م (حكومة سلطنة ُعمان)

   ٧٠١٬٣٩٩   ٧٠٢٬٤٩٣   ٧٠٠٬٠٠٠  صكوك ميثاق 
        

        م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
        األوراق المالية المحلية المدرجة 

  ١٬٢٧٦٬٢٤٩   ١٬١٨٧٬٦١٥   ٣٬٠٤٥٬١٦٩      بنك مسقط ش م ع ع  
  ٥٣٦٬٣٢٣   ١٬٠٧٢٬٦٤٧   ٤٬١٢٥٬٥٦٨       األنوار لبالط السيراميك ش م ع ع 

  ٣٩١٬٨٦٤   ٤٧٠٬٢٣٧   ٦٥٣٬١٠٧      العمانية لالتصاالت ش م ع ع 
        

        األوراق المالية األجنبية المدرجة 
  ٦٧٧٬١٦٧   ٦٢٠٬٧٩٨   ١٬٣٣٦٬١٢٩  البنك التجاري القطري 

  ٦٢٣٬٨٠٣   ٧٣٥٬٣٦٥   ٢٬١٨٩٬٩١٠  قطر لنقل الغاز 
  ٧٤٧٬٨٣٣   ٦٤٥٬٧٩٦   ٣٤٣٬٠٠٠  بنك قطر الوطني

        
        سندات محلية مدرجة 

   ٧٠١٬٣٩٩   ٦٩٩٬٦٩٣   ٧٠٠٬٠٠٠  صكوك ميثاق 
   ١٬٠١٩٬٠٤٩   ١٬٠٠٥٬٣٢٥   ١٠٬٠٠٠  سندات حكومة سلطنة ُعمان

   ٩٩٩٬٩٩٩   ١٬٠٠٨٬١٠٠   ١٠٬٠٠٠  صكوك ُعمان السيادية ش م ع م 
  ٩٩٩٬٣٤٠   ١٬٠٠٤٬٨٨١   ١٬٠٠٠٬٠٠٠  صكوك ُعمان السيادية ش م ع م (حكومة سلطنة ُعمان)

        
 قيود على تحويل األصول    .    ١١
  

المال بعض    )١( لسوق  العامة  للهيئة  الشركة  ، حددت  التأمين  في سلطنة ُعمان  الذي يحكم عمليات شركات  للقانون  طبقا 
قدرها   إجمالية  بقيمة  المالي  المركز  قائمة  في  المدرجة  واإلستثمارات  البنكية  عماني    ٢٠٬٢٢١٬٤٨٩اإليداعات  لایر 

لایر عماني). بموجب الشروط القانونية، يمكن للشركة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول    ١٨٬٤٧٥٬٨٨٩:  م٢٠٢٠(
 على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال. 

  
إلى المكتب العماني المتحد لشركة  البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م بمبلغ    )٢( لایر عماني   ٦٦٬١٥٠قدمت الشركة إيداعاً بنكياً 

  لایر عماني). ٦٥٬٠١٣  : م٢٠٢٠(
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٣١ 

  (تابع)  قيود على تحويل األصول  .    ١١
 
لایر عماني)   ١٥٠٬٠٠٠-م٢٠٢٠لایر عماني (  ١٥٠٬٠٠٠قدمت الشركة ضماناً بنكياً إلى الهيئة العامة لسوق المال بقيمة    )٣(

  من قانون شركات التأمين في سلطنة عمان.   ٥١وذلك إلتزاماً بمتطلبات المادة 
 
لایر عماني) في إطار سير العمل العادي   ٦٠٤٬٢١٣:    م٢٠٢٠لایر عماني (  ٧٬٤٧٥قدمت الشركة ضماناً بنكياً بقيمة    )٤(

  ) ٢٦(إيضاح  وال تتوقع أن تنشأ عنه إلتزامات جوهرية.
 

 لكات والمعداتالممت      .١٢
  

أجهزة حاســــب آلي    أثاث وتركيبات   
  ومعدات مكتبية

  المجموع  السيارات 

  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
          التكلفة

 ٧٢٢٬٦٦٠ ١٠٬٦٧٥ ٢٠١٬٩٢٧ ٥١٠٬٠٥٨  م٢٠٢١يناير  ١في 
 ٤٧٬٥٧١ ٣٥٬٠٠٠ ٨٬٦٠١ ٣٬٩٧٠          إضافات  

 ٧٧٠٬٢٣١ ٤٥٬٦٧٥ ٢١٠٬٥٢٨ ٥١٤٬٠٢٨  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في 
      

      اإلستهالك:
 ٥٢٤٬٩٨٣ ٨٬٦٧٥ ١٨٧٬٣٥٣ ٣٢٨٬٩٥٥  م٢٠٢١يناير  ١في 

 ٨٦٬٤٥٠ ٤٬٦٨٠ ١١٬٧٦٢        ٧٠٬٠٠٨  المحمل للسنة 
 ٦١١٬٤٣٣ ١٣٬٣٥٥ ١٩٩٬١١٥  ٣٩٨٬٩٦٣  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١في 

 
      صافي القيم الدفترية  

 ١٥٨٬٧٩٨  ٣٢٬٣٢٠ ١١٬٤١٣  ١١٥٬٠٦٥  م  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
          
أجهزة حاســــب آلي    أثاث وتركيبات   

  ومعدات مكتبية
  المجموع  السيارات 

  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
          التكلفة

 ٧٣١٬٨٥٤ ٢١٬٨٧٥ ١٩٦٬٨٦١ ٥١٣٬١١٨  م٢٠٢٠يناير  ١في 
 ٥٬١٣٠ - ٥٬١٣٠ -  إضافات  

  (١٤٬٣٢٤)  (١١٬٢٠٠)  (٦٤) (٣٬٠٦٠)  إستبعادات
 ٧٢٢٬٦٦٠ ١٠٬٦٧٥ ٢٠١٬٩٢٧ ٥١٠٬٠٥٨  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

      
      اإلستهالك:

 ٤٥٠٬٠١٥ ١٧٬٩٧٥ ١٧٢٬٣٣٣ ٢٥٩٬٧٠٧  م٢٠٢٠يناير  ١في 
 ٨٩٬٢٩٢ ١٬٩٠٠ ١٥٬٠٨٤ ٧٢٬٣٠٨  المحمل للسنة 

 (١٤٬٣٢٤) (١١٬٢٠٠) (٦٤) (٣٬٠٦٠)  إستبعادات
 ٥٢٤٬٩٨٣ ٨٬٦٧٥ ١٨٧٬٣٥٣ ٣٢٨٬٩٥٥  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 

      صافي القيم الدفترية  
 ١٩٧٬٦٧٧ ٢٬٠٠٠ ١٤٬٥٧٤ ١٨١٬١٠٣  م  ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١في 
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٣٢ 

 د اإليجار وعق  .١٣
  

 أصول حق االستخدام  أ-١٣
 

 القيمة الدفترية ألصول حق االستخدام المعترف بها والحركة عليها خالل الفترة:فيما يلي 
  م٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر ٣١ 

 لایر عماني لایر عماني مباني
     

      التكلفة:
 ٢٧٢٬٩٢٤ ٥٦٦٬٠٢٣ يناير  ١في 

 ٢٩٣٬٠٩٩ ١٠٢٬٦٦٦ إضافات
 ٥٦٦٬٠٢٣ ٦٦٨٬٦٨٩ ديسمبر   ٣١في 

  
  اإلستهالك:

    

 ١٨٠٬٦٧٤ ٣٨٣٬٥٣٩ يناير   ١في 
 ٢٠٢٬٨٦٥ ٢٠٢٬١٢٢ المحمل للسنة 

 ٣٨٣٬٥٣٩ ٥٨٥٬٦٦١ ديسمبر   ٣١في 
  ١٨٢٬٤٨٤  ٨٣٬٠٢٨  ديسمبر  ٣١في  القيم الدفترية

  
 التزامات عقد اإليجارب -١٣

 
 فيما يلي القيمة الدفترية لاللتزامات عقد اإليجار المعترف بها والحركة عليها خالل الفترة:

 م٢٠٢٠ديسمبر ٣١ م٢٠٢١ديسمبر ٣١ 
 لایر عماني لایر عماني 
     

 ٧٨٬١٠٤ ١٥٧٬٦٨٤ يناير  ١في 
  ٢٩٣٬٠٩٩  ١٠٠٬١٣٨ إضافات

  ٥٬٤٧٩ ١١٬٢٦١ تراكم الفائدة
 (٢١٨٬٩٩٨) (٢٠٥٬٠٠٦) الدفعات  

  ١٥٧٬٦٨٤ ٦٤٬٠٧٧ ديسمبر  ٣١في 
      

  ١٥٧٬٦٨٤  ٦٤٬٠٧٧  االلتزامات المتداولة
 

 المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارةفيما يلي 
 م٢٠٢٠ديسمبر ٣١ م٢٠٢١ديسمبر ٣١ 
 لایر عماني لایر عماني 
     

 ٢٠٢٬٨٦٥  ٢٠٢٬١٢٢ مصروف االستهالك المحمل على أصول حق االستخدام
 ٥٬٤٧٩  ١١٬٢٦١ مصروف الفائدة المحمل على التزامات عقد اإليجار

 ٢٠٨٬٣٤٤ ٢١٣٬٣٨٣ الربح أو الخسارةإجمالي المبلغ المعترف به في 

 
ــادرة عن عقود اإليـجار بمبلغ وـقدره   دـية صـــ دفـقات نـق ا ـت ديـه - م٢٠٢٠( م٢٠٢١في    لایر ُعـماني ٢٠٥٬٠٠٦إن الشـــــرـكة ـل

 .لایر ُعماني) ٢١٨٬٩٩٨
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٣٣ 

 المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين    ١٤
  

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
 لایر عماني  لایر عماني   
     

 ٥٬٠٠٩٬٤٥٦ ٧٬٢٨٣٬٨٨٨ أرصدة إعادة التأمين المستحقة الدفع 

 
ــتحقة الدفع ــدة إعادة التأمين المســ ــمن   أرصــ ــدة أطراف ذاتتتضــ :  م ٢٠٢٠لایر عماني (  ١٬٢١٣٬٥٦٤مبلغ بعالقة   أرصــ

 .)٢٧(انظر اإليضاح  لایر عماني) ١٬٠٣٥٬١٦٧
 

  والمستحقاتاألخرى  اإللتزامات    .١٥
 

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
 لایر عماني  لایر عماني   
     

 ٥٬٥٥٤٬٧٥٢  ١٬٨٠٢٬٧٣٣  ) ٢٧(إيضاح  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
 ١٬٨٥٠٬٧٨٥  ٢٬٣٩٥٬١٧٩    الدائنون 

 ٣٥٦٬٧٦٤  ٢٦١٬٨١٦        ضريبة الدخل وإلتزامات ضريبة محجوزة من المنبع
 ١٦١٬٣٨٧  ٢٤٩٬١٨٥  المصاريف المستحقة الدفع 

 ١٥٧٬٦٨٤  ٦٤٬٠٧٧          ) ١٣االلتزامات اإليجارية (إيضاح 
 ١٠٤٬٤٤٠  ٧٢٬٤٣٩  مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

 -   ١٤٦٬٤٢٨  إلتزامات ضريبة القيمة المضافة 
 ٦٧٣٬٨٦٤  ٨٢٣٬٠٤٣  الدائنون اآلخرون 

  ٨٬٨٥٩٬٦٧٦    ٥٬٨١٤٬٩٠٠ 

  
  كما يلي:هي المركز المالي  قائمةالمتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرجة في  االلتزاماتحركة قيود 

  
  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
 لایر عماني  لایر عماني   
     

 ١٠٢٬٩٩٦ ١٠٤٬٤٤٠ يناير   ١في 
 ٢٢٬٠١٣  ١١٬٥١٦             المحمل للسنة 

 (٢٠٬٥٦٩) (٤٣٬٥١٧)            المدفوع خالل السنة  
 ١٠٤٬٤٤٠ ٧٢٬٤٣٩  ديسمبر   ٣١في 

  
 رأس المال   .  ١٦
 

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
 لایر عماني  لایر عماني   
     

 ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  بيسة للسهم  ١٠٠سهم بقيمة   ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  – المصرح به 

 ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  بيسة للسهم ١٠٠سهم بقيمة  ١٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ – المصدر والمدفوع بالكامل 



 العمانية القطرية للتأمين ش م ع عالشركة 
  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  لية البيانات الما

 

 

  المالية  البياناتإيضاحات حول 
 

٣٤ 

 (تابع) رأس المال   .  ١٦
  

  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في  أو أكثر من أسهم الشركة وعدد األسهم الذين يمتلكونها    ٪١٠مساهمي الشركة الذين يمتلكون نسبة  
 كما يلي: هم  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١و
  
  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  نسبة المساهمة   عدد األسهم   نسبة المساهمة   عدد األسهم   
    %    %  

 ٥١٫٦٩٩ ٥١٬٦٩٨٬٥٠٠ ٥١٫٦٩٩ ٥١٬٦٩٨٬٥٠٠  شركة قطر للتأمين ش م ق 
 ٢٢٫٥٠٠ ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠ ٢٢٫٥٠٠ ٢٢٬٥٠٠٬٠٠٠  شركة الحصن لإلستثمار ش.م.ع.م 

  ٧٤٫١٩٩ ٧٤٬١٩٨٬٥٠٠ ٧٤٫١٩٩ ٧٤٬١٩٨٬٥٠٠ 

  
لایر عماني    ٧٠٠٬٠٠٠، بإجمالي  بيسة لكل سهم  ٧بقيمة  توزيعات أرباح نقدية  ، اقترح مجلس اإلدارة  م٢٠٢١النسبة لعام  ب
المزمع إقامتها بتاريخ   ). ويخضع هذا المقترح لموافقة المساهمين بالجمعية العمومية السنويةلایر عماني  ٥٠٠٬٠٠٠:  م٢٠٢٠(

  . م٢٠٢٢مارس  ٢٢
  

 حتياطي القانونياإل      .١٧
  

أن يبلغ  ، إلى  من ربح السنة إلى إحتياطي قانوني ٪ ١٠ يجب أن يتم تحويلوفقاً لمتطلبات قانون الشركات التجارية العماني ، 
  هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع.  على األقل. مال الشركة المدفوع ثلث رأسحتياطي اإلذلك 

 
 إحتياطي الطوارئ     .١٨
  

) (ب) من التشريعات المطبقة لقانون شركات التأمين (القرار  ٣(مكرر) (  ١٠والمادة  ) (ج)  ٢(  (مكرر)  ١٠وفقاً ألحكام المادة  
من أقساط    ٪١المطالبات القائمة بالنسبة ألعمال التأمين العام و  من صافي    ٪١٠يتم تحويل  ) ، وتعديالته ،  ٥/٨٠الوزاري  

إلى إحتياطي الطوارىء.    من األرباح المستبقاة    ;في تاريخ التقرير  ة ألعمال التأمين على الحياةنسبالتأمين على الحياة للسنة بال
ي توزيعات في أي سنة  لن يتم اإلعالن عن أعندما يساوي المخصص رأس المال المصدر.  هذا التحويل  يجوز للشركة إيقاف  

العجز في المخصص من اإل الهيئة   يرادات إلى أن تتم تغطية  المستبقاة. لن يتم إستخدام اإلحتياطيات إال بموافقة مسبقة من 
 العامة لسوق المال.  

  
التقرير العام  ا، بلغ إحتياطي الطوارىء ألعمفي تاريخ  التأمين  لایر    ٥٬٠٠٢٬٥٩٦:  م ٢٠٢٠(  لایر عماني  ٥٬١٩٩٬٤٠٩ل 

وبلغت بالنسبة   لایر عماني)  ١٤٢٬٨٤٠:  م٢٠٢٠عماني (لایر    ١٥٢٬٦٥٧  التأمين على الحياةعماني) وبلغت بالنسبة ألعمال  
  لایر عماني). ١١٠٬٥٨٧م: ٢٠٢٠لایر عماني ( ١٤٦٬٦٨٧ ألعمال التأمين الصحي 

  
    القطاعات تقارير  .١٩
  

  التشغيلية القطاعات
مختلفة وتتم إدارتها بشكل ستراتيجي منتجات وخدمات  وحدات النشاط اإلتقدم  .  أدناههو مبين    لدى الشركة ثالثة قطاعات كما

إمستق الداخلية لكل من قطاعات  ل ألنها تتطلب  اإلدارة  تقارير  التنفيذي بمراجعة  الرئيس  يقوم  ستراتيجيات تسويق مختلفة. 
 أساس شهري على األقل فيما يلي ملخص يصف عمليات كل قطاع لدى الشركة يصدر عنه تقارير:   ستراتيجي علىاط اإلالنش

  
  البحري والجوي الذي يتضمن الشحن البحري، السفن والمعدات البحرية والجوية. التأمين قطاع 
 التأمين العام الذي يتضمن الحريق ، الحوادث الهندسية ، الطاقة ، السيارات ، الحوادث العامة ،    التأمينتأمين الحريق و

 ات تجاه الطرف الثالث.اإللتزاموالطبي 
  ياإلئتمانالحياة التأمين على وأمين على الحياة الجماعي التيشمل وعلى الحياة التأمين . 
 

للقطاع ، كما هو  التأمين  فيما يلي معلومات تخص نتائج كل قطاع يصدر عنه تقارير يتم قياس األداء بناءاً على صافي دخل  
  . ارةمن قبل اإلد السعر يتم تحديدفيذي. مدرج في تقارير اإلدارة الداخلية التي يراجعها الرئيس التن
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 (تابع)   تقارير القطاعات  .١٩
  

  (تابع)  القطاعات التشغيلية
  

  القطاعي:االيرادات الشاملة بيان 

  الممتلكات والبحري والكوارثقطاع   قطاع المركبات وتجارة التجزئة 
  التأمين  على الحياة  قطاع 

  المجموع والتأمين العالجي
  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
    لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني 
                 

 ٣١٬٢٨١٬٠٧٢  ٣١٬٣٩٤٬٠٧٨ ٨٬٣٠٧٬٥١٣  ٦٬٠١٤٬٤٥٧ ١٩٬٥٩٤٬٤٨٣  ٢٠٬٩٨٣٬٣٨٤ ٣٬٣٧٩٬٠٧٧  ٤٬٣٩٦٬٢٣٧  إيرادات أقساط التأمين  

 (٢٤٬٠٠١٬٥٩٠) (٢٤٬٣٨٣٬٦٠٤)  (٥٬٣١٣٬٤٨٢) (٣٬٧٣٨٬٩٧٥)  (١٨٬٤١٨٬٤١٤) (١٩٬٩٣٧٬٧٠٤)  (٢٦٩٬٦٩٥) (٧٠٦٬٩٢٥)  أقساط التأمين متنازل عنها لمعيدي التأمين  

 ١٬١٧٦٬٠٦٩  ١٬٠٤٥٬٦٨٠          ٣٬١٠٩٬٣٨٢  ٣٬٦٨٩٬٣١٢      صافي أقساط التأمين   
         

٢٬٩٩٤٬٠٣١  ٢٬٢٧٥٬٤٨٢ 
         

٧٬٢٧٩٬٤٨٣  ٧٬٠١٠٬٤٧٤ 
 ١٣٬٧٨٧ (٦٦٢٬٠٠٠)  (٦٧٤٬٧١٣) (٤٤٤٬٠٠٠) ٨٬٩٠٠ (١٢١٬٠٠٠)         ٦٧٩٬٦٠٠ (٩٧٬٠٠٠)         الحركة في أقساط التأمين السارية  

                  
 ٧٬٢٩٣٬٢٦٩  ٦٬٣٤٨٬٤٧٤       ٢٬٣١٩٬٣١٨  ١٬٨٣١٬٤٨٢       ١٬١٨٤٬٩٦٩  ٩٢٤٬٦٨٠          ٣٬٧٨٨٬٩٨٢  ٣٬٥٩٢٬٣١٢      صافي األقساط المكتسبة

 (١٠٬٧٩٧٬٣٤٩) (١٧٬٩١٩٬٦٨٣)   (٥٬١٥٠٬٧٤٩) (٦٬٦٨٩٬٨٠٤) (٢٬٣٨٦٬٧٩٢) (٨٬٥٠٣٬٧٢٧)    (٣٬٢٥٩٬٨٠٨) (٢٬٧٢٦٬١٥٢)    المطالبات المدفوعة 
 ٥٬٩٧٤٬٩١٩  ١٣٬١٨٥٬٢٩١     ٤٬٠٣١٬٣١١  ٤٬٦٦٣٬٨٨٩ ١٬٨٢٣٬١٧٩  ٨٬٤٧٠٬٥٢٣       ١٢٠٬٤٢٩  ٥٠٬٨٧٩           حصة معيدي التأمين من المطالبات 

 ٧٤٠٬٠٢٠  ١٬٤٤٣٬٠٠٠       (٦٠٩٬٩٨٠)  ٢٩٣٬٠٠٠ (١٢٢٬٠٠٠) (٦٧٬٠٠٠)         ١٬٤٧٢٬٠٠٠  ١٬٢١٧٬٠٠٠      الحركة في المطالبات القائمة 
 (٥١٤٬٠٦٩) (٣٩٥٬٠٦٧)       (٤٠٦٬٦٢٦) (١١٬٥٥٥)       ٨٩٬٩٥٩  ١٣٬٠٧٨            (١٩٧٬٤٠٢) (٣٩٦٬٥٩٠)       صافي العموالت 

 ٨٣٬٠٧٦  ١٥٨٬٨٣٦        ٥٬٨٧٦  ٣٨٬٣٦٤          ٢٣٨  ٨٨٥                 ٧٦٬٩٦٢  ١١٩٬٥٨٧         الدخل التأميني اآلخر

 ٢٬٧٧٩٬٨٦٦ ٢٬٨٢٠٬٨٥١ ١٨٩٬١٥٠ ١٢٥٬٣٧٦ ٥٨٩٬٥٥٣ ٨٣٨٬٤٣٩ ٢٬٠٠١٬١٦٣  ١٬٨٥٧٬٠٣٦      نتائج أعمال التأمين   

 ١٬٩٠٥٬٤٣٣ ٣٬٠٣٨٬٩٥٤          إيرادات اإلستثمار 
          ٤٬٦٨٥٬٢٩٩ ٥٬٨٥٩٬٨٠٦ 

 (٢٬٠٢٤٬٠٢٠) (٢٬٢٥٦٬٣١٢)              مصاريف عامة وإدارية
  (٢٩٢٬١٥٧) (٢٨٨٬٥٧٢)              اإلستهالك 

 ٢٬٣٦٩٬١٢٢ ٣٬٣١٤٬٩٢٢              الربح قبل الضريبة 
 (٢٤٨٬٧٠٨) (١٧٥٬٩٥٠)              مصروف ضريبة الدخل

 ٢٬١٢٠٬٤١٤ ٣٬١٣٨٬٩٧٢              ربح  السنة

  
  تستخدم األصول وااللتزامات في الشركة عبر القطاعات الرئيسيةعادة ما  
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  (تابع)   تقارير القطاعات  .١٩
  

  الجغرافيةالقطاعات 
  

  المعلومات حول قطاعات التشغيل مبينة أدناه:
  
 الشركة في سلطنة عمان. جميع وثائق  تصدر  )أ(
  م٢٠٢٠لایر عماني (  ٦٬٥٨٣٬٥٢٨عدا مبلغ    لشركة في سلطنة عمانا، توجد جميع أصول  م٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما في    ) ب(

 . لایر عماني) ٥٬٣٧٠٬١٣٠: 
 .من إجمالي القسط للسنة ٪ ١٠ بنسبة وثائقه الصادرة خالل السنةحامل وثائق تجاوزت أي لم يكن هناك   ) ج(
  

   التأمين نتائج أعمال   .٢٠
  

  كالتالي:التأمين  نتائج أعمال  يمكن تحليل
  
 

  صافي األقساط 
  نتائج أعمال التأمين  بعد 

  حصة معيدي التأمين
 م٢٠٢٠ديسمبر ٣١ م٢٠٢١ديسمبر ٣١ م٢٠٢٠ديسمبر ٣١ م٢٠٢١ديسمبر ٣١ 
  لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
         

 ٢٬٠٠١٬١٦٣  ١٬٨٥٧٬٠٣٦      ٣٬١٠٩٬٣٨٢  ٣٬٦٨٩٬٣١٢       قطاع المركبات وتجارة التجزئة 
 ٥٨٩٬٥٥٣  ٨٣٨٬٤٣٩ ١٬١٧٦٬٠٦٩  ١٬٠٤٥٬٦٨٠       قطاع الممتلكات والبحري والكوارث  

 ١٨٩٬١٥٠  ١٢٥٬٣٧٦ ٢٬٩٩٤٬٠٣١  ٢٬٢٧٥٬٤٨٢       قطاع التأمين الصحي والحياة  
  ٢٬٧٧٩٬٨٦٦ ٢٬٨٢٠٬٨٥١ ٧٬٢٧٩٬٤٨٢ ٧٬٠١٠٬٤٧٤ 

  
  نسب صافي المطالبات هي كما يلي: 

  ٣١  
  م ٢٠٢١ديسمبر 

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١

  %  %  
      

 ٤٤ ٤١  قطاع المركبات وتجارة التجزئة 
 ٥٨ ١١  قطاع الممتلكات والبحري والكوارث 

 ٧٥ ٩٥  قطاع التأمين على الحياة والعالج 
  

 (صافي) اإلستثمار إيرادات   .٢١
  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني   
      

 ٨٧٤٬١٩٩  ٩٢٩٬١١١         إيرادات فوائد 
 ٦٢٠٬٢٤٣  ٣٨٧٬٩٨٥         توزيعات أرباح 

 ٣٧١٬٠٧٤  ٢٬٠٨٩٬٧٤٨     األرباح (الخسائر) غير المحققة 
 (٤٬٠٨٤)  ٢٠٬٩٩٨       الخسائر االئتمانية المتوقعة  

 ٤٤٬٠٠١ (٣٨٨٬٨٨٨)        ) ١٠(إيضاح   المكاسب من بيع االستثمارات 
  ١٬٩٠٥٬٤٣٣ ٣٬٠٣٨٬٩٥٥ 

 
  إيرادات أخرى    .٢٢

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني   
      

 ٨٣٬٠٧٦ ١٥٨٬٨٣٦  الدخل التأميني اآلخر 
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  واإلدارية   العامةالمصروفات   .٢٣

  
  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني   
      

 ٩٩٩٬٠٤٤  ١٬٢٣٩٬٥٨٤       مصروفات متعلقة بالموظفين 
 ٤٤٬١١٥  ٤١٬١٤٢            إيجارات ومصروفات تأسيسة  

 ١٠٣٬٤٧٥  ١٠٢٬١٠٥          مصروفات اتصاالت 
 ٨٧٧٬٣٨٦  ٨٧٣٬٤٨١          مصروفات تشغيل أخرى 

  ٢٬٠٢٤٬٠٢٠   ٢٬٢٥٦٬٣١٢ 

  
اإلدارةتتضمن   مجلس  مكافآت  األخرى  التشغيل  المكتب  و  ،مصروفات  المعدومةو ،  الرئيسيمصاريف  الديون   ، مصروف 

   ومصاريف متنوعة أخرى.  ،ومصروف ضريبة محجوزة من المنبع ،إيجار المكتبو
 

    ضريبة الدخل  .٢٤
  األخرى االيرادات الشاملة  قائمةالمدرجة في 

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني   
      

 ٢٤٨٬٧٠٨ ١٧٥٬٩٥٠  الحاليةالسنة  - مصروف ضريبة دخل 

  
٪). لغرض تحديد المصروف الخاضع للضريبة للسنة، تم تعديل ١٥  -  م٢٠٢٠٪ (١٥معدل الضريبة المطبق على الشركة هو  

الربح المحاسبي ألغراض الضريبة. تشمل التعديالت لألغراض الضريبية البنود المتعلقة بكل من الدخل والمصروف. تستند 
 التعديالت إلى الفهم الحالي لقوانين وأنظمة وممارسات الضرائب الحالية. 

  
٪)  ١٠٫٤٩:  ٢٠٢٠٪ (٥٫٣١٪) ومعدل الضريبة الفعلي البالغ  ١٥:  م٢٠٢٠٪ (١٥الضريبة المطبق البالغ  ينشأ الفرق بين معدل  

بسبب التأثير الضريبي للدخل غير الخاضع للضريبة والمصاريف التي ال تعتبر قابلة للخصم. تستند التعديالت إلى الفهم الحالي  
 لقوانين وأنظمة وممارسات الضرائب الحالية. 

  
 من قبل السلطات الضريبية. ٢٠١٨الربوط حتى السنة الضريبية  تم استكمال

 
 يبين الجدول التالي تسوية ضريبة الدخل المحسوبة على األرباح المحاسبية مع مصروف ضريبة الدخل للسنة: 

  
  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني   
      

 ٢٬٣٦٩٬١٢٢ ٣٬٣١٤٬٩٢٢ الربح قبل ضريبة الدخل 
 ٣٥٥٬٣٦٨ ٤٩٧٬٢٣٨ الضريبة المحسوبة على أساس معدل ضريبة  

   األثر الضريبي للبنود التالية: 
 (٧١٬١٨٦) (٤٤٧٬٧٤٥) اإليرادات/األرباح غير الخاضعة للضريبة

 (٤٠٬٠٤٣) ١٢٣٬٧٤٨ المصروفات غير قابلة للخصم 
 ٤٬٥٦٩ ٢٬٧٠٩ استبعاد المصاريف المتعلقة باإليرادات المعفاة  

 ٢٤٨٬٧٠٨ ١٧٥٬٩٥٠  مصروف ضريبة الدخل 

  
  أصول/ (إلتزامات) ضريبة مؤجلة غير مدرجة  

  المركز المالي.   بيانتنشأ الضريبة المؤجلة عن الفروق المؤقتة بين األساس الضريبي لألصول واإللتزامات وقيمها الدفترية في  
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٣٨ 

  ضريبة الدخل (تابع)   .٢٤
  

  إلى البنود التالية:   المدرجة غير تنسب أصول الضريبة المؤجلة  
  

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  عمانيلایر   لایر عماني   

      
 (٥٬٣٣٢) (٢٬٠٠٤)           ممتلكات ومعدات 

 ١٥٥٬٦٤١  ١٠٠٬١٩٩        مخصص الحسابات المشكوك فيها
 (٩٥٥) (٢٬٨٤٣)              االيجار

 ٣٨٣٬٣٣١  ٣١٬٥٣٨        خسائر غير محققة من إستثمارات  
 -  (٢٬٥٣٧)  مكاسب إنخفاض القيمة 

  ٥٣٢٬٦٨٥ ١٢٤٬٣٥٣ 

  
 السهم وصافي األصول لكل سهمعائد    .٢٥
  
 للسهم الواحد   العائد(أ)
  

العائد األساسي   الواحديحتسب  النحو    للسهم  السنة على  القائمة خالل  المرجح لعدد األسهم  المتوسط  السنة على  بقسمة ربح 
 التالي: 

  
  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني   
      

 ٢٬١٢٠٬٤١٤ ٣٬١٣٨٬٩٧٢  ربح السنة  

 ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  المتوسط المرجح لعدد األسهم  
 ٠٫٠٢١ ٠٫٠٣١  العائد للسهم الواحد 

  
عند  الواحد سهم  لللعدم إصدار الشركة ألدوات قد يكون لها تأثير على العائد   الواحد نظراً   المخفض للسهم  العائدلم يتم عرض 

 تحويلها. 
  

 صافي األصول للسهم  (ب)
  

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
      

 ١٨٬١٤١٬٦٩٥ ٢٠٬٧٧٤٬٤٦٥  صافي األصول (لایر عماني)

 ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  عدد األسهم بتاريخ التقرير
 ٠٫١٨١ ٠٫٢٠٨  األصول للسهم (لایر عماني) صافي 

  
  .يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة حقوق المساهمين في تاريخ التقرير على عدد األسهم القائمة

  
  الطارئة  واإلرتباطاتاإللتزامات     .٢٦

  
 المطالبات القانونية 

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

  ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوي سيكون لها تأثير جوهري على  إلى مشورة قانونية مستقلة،  موضوع دعوى. إستناداً 
  إيرادات الشركة أو مركزها المال
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٣٩ 

  (تابع)  اإللتزامات واإلرتباطات الطارئة   .  ٢٦
  
  مصرفية الضمانات ال

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني  
      

 ٦٠٤٬٢١٣   ٧٬٤٧٥  )١١ إيضاحصادرة (الضمانات المصرفية ال
  

 األطراف ذات العالقة   إفصاحات    .٢٧
  

 معامالت مع األطراف ذات العالقة
  

الطرف ذو عالقة عندما تكون لديه القدرة على السيطرة يعتبر    ،  على سبيل المثالمعامالت مع األطراف ذات العالقة.  تمثل الوهي  
  تخاذ القرارات المالية والتشغيلية وكذلك التأثير على مدراء الشركة ف اآلخر بإعلى الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير قوي على الطر

تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس .  ي اإلدارة الرئيسيينفيها موظف، والشركات التي يمثلون  
المالية   قراراتها  تنفوذ مؤثر على  أو ممارسة  السيطرة  على  القدرة  يملكون  التي  والشركات  الرئيسيين  اإلدارة  اإلدارة وموظفي 

عليها  والتشغيلية.   المعامالت تصادق  هذه  التسعير وشروط  بالشروط  سياسات  بشأنها  المناقشة  وتتم  الشركة  عليها إدارة  المتفق 
  . كانت المعامالت الهامة كما يلي:  بصورة متبادلة

  
  أطراف ذات عالقة أخرى   المساهمون الرئيسيون   
  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  عمانيلایر   لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني   
          

 ٩٠٬٢٤٤  ١٣٬٦٤٥ ١٠٬١٦٩  ١٦١٬٩٤٤         أقساط التأمين
 (١٦٬٤٠٢) (٥٥١)  (٩٢٬٠٧٧) (٩٦٬٥٤٢)          مطالبات مدفوعة 
 (٦٬٨٧٨)    -                   (١٥٧٬٩٢١) (١٬٩٦٧)            عموالت مدفوعة 

 (٥٬٤١٥٬٤٣٥) (٢٬٩٢٣٬١٣٩) (٢٬٣٧٧٬٧٦٢)  (٢٬٨٨٦٬٣٦٤)     أقساط إعادة التأمين  
 ٦٠٬٠٠٠  ٢٣١٬٧١٣ ٤١٦٬٢٠٣  ٤٠٤٬٣٥٥         عموالت مستلمة 
 ٤٬٣٠٦٬٧٧١  ٤٬٦٦٢٬٠٣٣      ١٬٠٦٦٬٩١٤  ٢٬٠٣٦٬٣١٢  مطالبات مستردة 

 -    - (٤٠٠٬٠٠٠) (٤٠٠٬٠٠٠)        مصروفات اإلدارة 
 -    - (٣٠٬٨٠٠) (٢٨٬٦٠٠)          أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة 

 -    - (١٩٬٢٠٠) (٢١٬٤٠٠)          مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة * 
 ١٢٨٬٩٧٦ (٩٤٬١٨٩) (٣٦٬٧٩٤)   (٢٨٬٩٧٠)          مصروفات أخرى 

  
 . م٢٠٢٢مارس   ٢٢* تخضع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إلى موافقة الجمعية العامة السنوية في إجتماعها الذي سينعقد في 

  
أو أكثر من أسهم الشركة ، أو أفراد أسرهم    ٪١٠األرصدة المستحقة من و إلى األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة  يمكن تحليل  

  كالتالي:
  
  أطراف ذات عالقة أخرى   المساهمون    
  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني   
          

  األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة
         ٤٠٦٬٥٩٧  ٧١٥٬٢٠٦ 

       
١٬٦٤٣٬٦٦٧  

٢٦٢٬٩٩٦ 

 -    -                   (١٬٠٣٥٬١٦٧) (١٬٢١٣٬٥٦٤)       معيدي التأمين مستحق إلى 
 (٨٠٦٬٠٩٣)       -                   (٤٬٧٤٨٬٦٥٩) (٥٬٠٢٣٬٨٥٦)       إلتزامات أخرى 
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٤٠ 

 إفصاحات األطراف ذات العالقة  (تابع)   .  ٢٧
  

   العلياتعويض موظفي اإلدارة 
 

  خالل السنة كالتالي: العليا مكافآت موظفي اإلدارة كانت 
  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م ٢٠٢١ديسمبر ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني  
      

 ١٧٩٬٤٥٤ ٢٠٩٬٩٩٤  الرواتب والمزايا  األخرى قصيرة األجل  
 ١٧٬٧١٩ ١٢٬٢٠٦  مكافأة نهاية الخدمة  

  ١٩٧٬١٧٣ ٢٢٢٬٢٠٠ 

 
المنتهية في  تنشأ   السنة  الشركة خالل  العادية. لم تقم  السنة ضمن سياق األعمال  المدفوعة في نهاية  ديسمبر   ٣١األرصدة غير 

  ).ال شىء :م٢٠٢٠في قيمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة (إنخفاض ، بتسجيل أي م٢٠٢١
 

  إدارة المخاطر     .٢٨
  

  اإلطار العام للتنظيم واإلدارة  
الهدف األساسي إلطار اإلدارة المالية وإدارة المخاطر بالشركة هو حماية مساهمي الشركة من األحداث التي تحول دون المحافظة  

المالي  ىعل الموضوعة لألداء  المتاحةتحقيق األهداف  الفرص  العليا األهمية . وتعي اإلدارة  ، بما في ذلك اإلخفاق في استغالل 
  القصوى لتواجد فعال وكفؤ إلدارة المخاطر.

  
  إطار إدارة رأس المال

لها أي وحدة نشاط والش التي تتعرض  المخاطر للتعرف على المخاطر  ركة ككل ، يحدد حجم لدى الشركة إطار داخلي إلدارة 
لمطلوب لتقليص موقف مخاطر اإلعسار إلى تشير تقديرات اإلطار إلي حجم رأس المال ا أس المال.  قتصاديات رتأثيرها على إ 

  ات (المالية وغير المالية) لمركز رأسمال النشاط.ختبارالمستوى المحدد والمطبق على عدد من اإل
  

واألرباح  العادلة  القيمة  إحتياطي   ، الطوارىء  إحتياطي   ، القانوني  اإلحتياطي   ، المال  رأس  من  الشركة  رأسمال  هيكلة  تتألف 
  .المقرر والمطلوب رأس المالبين  ماللنقص  من خالل التقييم المنتظممال الخاص بها ال رأسالشركة متطلبات  تدير المستبقاة. 

  
لم يتم إجراء  والفترات المالية المقرر عنها  نتظام خالل  طلوبة والمفروضة عليها بالكامل وبإلتزمت الشركة بالمتطلبات الخارجية المإ

  السياسات واإلجراءات عن السنة الماضية. و دافاألهتغيير في قاعدتها الرأسمالية و
  

  م ٢٠٢٠ديسمبر ٣١  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١  
  لایر عماني  لایر عماني  
      

  ٥٨٬٤١٩٬٠٠٠   ٤١٬٦٣٥٬٠٠٠  إلتزامات عقود التأمين 
  ٥٬٠٠٩٬٤٥٦   ٧٬٢٨٣٬٨٨٨  المستحق إلى معيدي التأمين 

  ٨٬٨٥٩٬٦٧٦   ٥٬٨١٤٬٩٠٠  الدائنون والمخصصات والمستحقات  
  ) ٢٠٬٥٩٣٬٧٥٦(  (١٨٬١٩٧٬٢٣١)  يخصم: النقد واألرصدة البنكية 

  ٥١٬٦٩٤٬٣٧٦  ٣٦٬٥٣٦٬٥٥٧  صافي الدين
      

   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس المال 
   ١٬٢٠٧٬١٢٣   ١٬٥٢١٬٠٢٠  اإلحتياطي القانوني  
   ٥٬١٤٥٬٤٣٦   ٥٬٤٩٨٬٧٥٣  إحتياطي الطوارئ  

  (١٢٬٧٤٦)  (١٨٬٩٤٨)  إحتياطي القيمة العادلة 
   ١٬٨٠١٬٨٨٢   ٣٬٧٧٣٬٦٤٠  األرباح المحتجزة  

  -  -  أخرى 
   ١٨٬١٤١٬٦٩٥      ٢٠٬٧٧٤٬٤٦٥  إجمالي حقوق المساهمين 

    
   ٦٩٬٨٣٦٬٣٩٠      ٥٧٬٣١١٬٠٢٢  إجمالي رأس المال وصافي الدين 

  ٪٧٤٫٠٢  ٪٦٣٫٧٥  نسبة المديونية 
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٤١ 

  إدارة المخاطر (تابع)   .    ٢٨
  

  اإلطار التنظيمي
ومراقبتها عن كثب للتأكد من أن الشركة تدير األعمال لمصلحتهم بصورة  التأمين  بحماية حقوق حاملي وثائق  التنظيمية  تهتم الجهات  

ات غير المتوقعة اإللتزامأيضا بالتأكد أن لدى الشركة مركز سيولة مناسب لمقابلة  التنظيمية  وفي نفس الوقت تهتم الجهات    مرضية.
  التي تنشأ عن الصدمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.

  
هذه التشريعات ال تحدد   بها.  تخضع عمليات الشركة أيضا للمتطلبات القانونية الواقعة ضمن نطاق السلطات القانونية التي تتواجد

المال) لتقليل مخاطرة اإلعسار من    عتماد ومتابعة األنشطةفقط إ جانب شركات ، ولكنها تفرض أيضا بنود حظر (كفاية رأس 
 ات غير المتوقعة كما تنشأ. اإللتزاملمقابلة  التأمين 

 
تحتفظ الشركة بفائض هامش المالءة المالية الكافي للتأمين العام والتأمين على الحياة والتأمين الطبي وفقا لقانون شركات التأمين  

 . ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
  

  اتاإللتزامإطار إدارة األصول و
المالية عن المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة ، منتجات العمالت والملكية  وجميعها تتعرض لتحركات السوق العامة تنشأ المخاطر  

لتزاماتها هي مخاطر سعر الفائدة. وتدير الشركة هذه الشركة بسبب طبيعة إستثماراتها وإوأهم المخاطر التي تواجهها    محددة.وال
لتزاماتها تحت اإللتزامات الذي تم تطويره لتحقيق عوائد إستثمارات بعيدة المدى تزيد عن إالمراكز من خالل إطار إدارة األصول و

  . التأمينواإلستثمار عقود 
  

إدارة المخاطر المالية المصاحبة ألصول وإلتزامات الشركة األخرى التي الشركة مندمج أيضاً مع    تزاماتإدارة أصول وإلإطار  
  ال ترتبط مباشرة بإلتزامات التأمين واإلستثمار. 

، لضمان توفر تدفقات نقدية كافية  يشكل أيضاً إطار إدارة أصول وإلتزامات الشركة جزء ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين  
    في كل فترة للوفاء باإللتزامات الناشئة عن عقود التأمين واإلستثمار. 

  
  مخاطر التأمين    -أ

الرئيسية التي تواجه الشركة هي المخاطر التي تنشأ من تجاوز المطالبات الواجبة السداد إلى حملة العقود   التأمين إن مخاطر 
ضخامة المطالبات، المنافع الفعلية المدفوعة وما يطرأ على المطالبات الالحقة  ب  وهذا يتأثر  التأمينللقيمة الدفترية اللتزامات  

  ات.اإللتزامتأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه وعليه فإن هدف الشركة هو ال طويلة األمد.
  

الكافية  التأمين  من خالل االختيار والتطبيق الحذر لسياسات االكتتاب الرئيسية مع ترتيبات إعادة  التأمين  تدير الشركة مخاطر 
  والتناول الفعال للمطالبات.

  
بالشركة ، والتي تعمد إلى التأكد من أن المخاطر التي   التأمينبتطبيق إستراتيجيات    التأمين  يتم تقليل تركيز التعرض لمخاطر  

ناك  . وهالقطاع والموقع الجغرافي  يؤمن عليها متنوعة على محفظة واسعة من حيث النوع ، مستوى المنافع المؤمن عليها ،
  يار المخاطر. ختسقوف للتأمين لتطبيق مقاييس إ

  
التأمين  و العامةالبحري والجوي، الحرائق والمخاطر التأمين تصدر الشركة بصفة رئيسية عقود تامين عامة والتي تتكون من  

  . المدرج بشكل رئيسي ضمن مجموعة أنشطة التأمين على الحياة والتامين الطبي. على الحياة
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  إدارة المخاطر (تابع)   .  ٢٨
  

الذي ينشأ    تدخل الشركة في عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين ، في سياق عملها العادي ، لتقليل التعرض المالي
الكبيرة المطالبات  التأميمن  إعادة  للخسائر . وترتيبات  لإلدارة بضبط تعرضها  ، وتسمح  ن هذه تعطي تنوعا أكبر لإلعمال 

المحتملة التي تنشأ عن المخاطر الكبيرة ، وتسمح بإمكانية إضافية للنمو. ويتأثر جزء هام من إعادة التأمين وفقا لالتفاقية ،  
  عقود متقلبة وإعادة تأمين الخسائر الكبيرة.

  
  . التأمينبصورة تتماشى مع مخصص المطالبات المستحقة ووفقا لعقود إعادة  التأمين ادة تقدر المبالغ التي تسترد من إع

  
، تجري الشركة تقييما للموقف المالي لشركات إعادة  التأمين  جل تقليل تعرضها لخسائر كبيرة من فشل شركات إعادة  من أ

التي تتعامل معها وتراقب تركيزات المخاطر التي تنشأ عن مناطق جغرافية شبيهة ، األنشطة والمالمح االقتصادية التأمين  
  . التأمينلشركات إعادة 

  
، والتي تكون ذات ضمانات دولية عموما الشركة األم  إدارةالتي توافق عليها  التأمين  إعادة  تتعامل الشركة فقط مع شركات  

  ت دولية للتصنيف أو ضمانات دول الخليج األخرى. وتصنف عن طريق وكاال
  

تأمين إعادة  الشركة ترتيبات  لدى  أن  الرغم من  إ  على  لحاملى وثائق  ، ولكنها ال تعفى من  المباشرة  التي التأمين  لتزاماتها 
ماتها ن مقابلة التزاالمتخلى عنه إلى المدى الذي تعجز فيه أي شركة تأمين ع التأمين  تصدرها وبذلك تنشأ التعرضات المالية مع  

وعقود الشركة للتامين متنوعة بحيث ال تعتمد على شركة إعادة تامين واحدة أو تعتمد عمليات    .التأمينتفاق إعادة  بموجب إ
  الشركة بدرجة كبيرة على أي عقد إعادة تأمين منفردة.

  
والجارية. يتم بصورة منتظمة إجراء   سياسات صارمة لمراجعة المطالبات من أجل تقييم كافة المطالبات الجديدة  لدى الشركة

مراجعة مفصلة إلجراءات تولي المطالبات ويتم بشكل متكرر التحقق حول المطالبات اإلحتيالية لتقليل تعرض الشركة للمخاطر.  
المطالبات للحد من تعرض الشركة لتطورات مستقبلية ال يمكن التنبوء بها  كما تفرض الشركة سياسة نشطة إلدارة ومتابعة  

 يمكن أن تؤثر سلباً على الشركة. 
  
  فتراضات الرئيسيةاإل

فتراضات عن متوسط تكاليف ات السابقة للشركة. وهي تتضمن إأهم االفتراضات الخاصة بالتقديرات هي الخبرة في المطالب
تستخدم طرق نوعية   .عدد المطالبات لكل حادث في السنة، عوامل تضخم المطالبات و  باتالمطالبات، تكاليف تناول المطال

إضافية للحكم لتقييم مدى إمكانية أن تنطبق عدم تكرار االتجاهات السابقة وانطباقها على المستقبل ، مثل أن تحدث مرة واحدة 
، ظروف    قتصادية والعوامل الداخلية كمزيج المحفظةالعام عن المطالبات ، الظروف اإل  نطباعتغير عوامل السوق مثل اإل  ،

يستخدم الحكم أيضا لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات   .الوثيقة وإجراءات تناول المطالبة 
  الحكومية على التقديرات. 

  
  ، التأخير في التسديد والتغير في أسعار العمالت األجنبية.  عار الفائدةفتراضات الهامة األخرى أستتضمن اإل

  
  مخاطر إعادة التأمين   -ب

تمشيا مع شركات التأمين األخرى، من أجل تقليل التعرض المالي الناشئ عن المطالبات الكبيرة، تبرم الشركة ضمن سياق 
التأمين. توفر ترتيبات إعادة التأمين هذه تنويعًا أكبر لألعمال، وتسمح  األعمال العادية عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة  

يتم إجراء جزء    لإلدارة بالتحكم في التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبيرة، وتوفر قدرة إضافية على النمو.
  ادة التأمين الزائدة عن الخسارة. كبير من إعادة التأمين بموجب عقود الشراء، واالتفاقيات، االختيارية، وعقود إع

   



 الشركة العمانية القطرية للتأمين ش م ع ع
  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١للسنة المنتهية في  لية البيانات الما

 

 

  المالية  البياناتإيضاحات حول 
 

٤٣ 

  إدارة المخاطر (تابع)   .  ٢٨
  

المالية  القوة  لديها على أساس سنوي ويتم عرض تصنيفات  الرئيسية  التأمين  الشركة بمراجعة تصنيف شركات إعادة  تقوم 
  الخاصة بهم أدناه: 

  وكالة التصنيف   التصنيف   معيدي التأمين 
AIG Group A A.M. Best 

Allianz Group A+ A.M. Best 
Allied Group A A.M. Best 
AXA Group A+ A.M. Best 

Endurance Group A A.M. Best 
Gard Group A- A.M. Best 

General Re Group A- A.M. Best 
GIC Group B++ A.M. Best 

Hannover Re Group A+ A.M. Best 
IGI Group A- A.M. Best 

Mitsui Sumitomo Group A+ A.M. Best 
New India Assurance Group A- A.M. Best 

Partner Re Group A A.M. Best 
QBE Group A A.M. Best 

Sompo Japan Group A+ A.M. Best 
Swiss Re Group A+ A.M. Best 

Tokio Marine Group A++ A.M. Best 
Lloyds Syndicates A A.M. Best 

Chartis Group A- A.M. Best 
QIC Group A A.M. Best 

Aspen Group A A.M. Best 
Starr Group A A.M. Best 

Chubb Group A++ A.M. Best 
Qatar General Ins.& Reins Co B++ A.M. Best 

Zurich Insurance Services A+ A.M. Best 
HCC Group AA- S&P 

Royal & Sun Alliance Group A S&P 
   

  الحساسيات 
بنود مطالبات   ب  العامة    التأمين  إن  يتعلق  فيما  إجراء  حساسة  تم  تم  المذكورة أعاله.  الرئيسية  أدناه اإلفتراضات  التحليالت 

ات  اإللتزامعلى    األثرخرى التي تبقى ثابتة مظهرة  فتراضات األالرئيسية مع كل اإل  فتراضاتركات المناسبة والمتوقعة لإلتحلل
  .  الربحوصافي 

  
  األثر على الربح   األثر على اإللتزامات   التغير في اإلفتراضات   م٢٠٢١ديسمبر   ٣١

        
 ٣٢٩٬١٣٩ ٣٢٩٬١٣٩  ٪١٠+  مطالبات متكبدة 

        
        م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١

 ٤٠٨٬٢٤١ ٤٠٨٬٢٤١  ٪١٠+   مطالبات متكبدة

  
  تطور المطالبات  

الوخيمة وتطورات المطالبات المستقبلية. تحتفظ الشركة بإحتياطيات كبيرة تتعلق بأعمال التأمين من أجل الحماية من التأثيرات  
يتم عادة التغلب على الشكوك المتعلقة بقيمة وتوقيت سداد المطالبات خالل سنة واحدة. 
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٤٤ 

  .  إدارة المخاطر (تابع) ٢٨
 

   صافي المطالبات المتكبدة
 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

  ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ سنة الحوادث 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
                 

  ٧٬٨٢٧٬١١٢   ٦٬٠٦٨٬٥٠٠   ٤٬٧٣٨٬٣١٢   ٢٬٩٨٣٬٨٨٢   ٣٬٩٥٠٬٣١٢   ٨٬٣٣٬٧٣٩   ٣٬٥٩٦٬٤٣٨  ٤٬٣٨٣٬٢٢٤  في نهاية كل سنة للتقرير 
  ٧٬٨٧٢٬١٩٣   ٦٬٣٥٠٬٧٦٧   ٥٬٦٤٨٬٩٨٦   ٤٬٤٤٣٬١٠٨   ٧٬٠٤٧٬٣٩٥   ٢٬١٧٥٬٣٥٥   ٥٬١٥٤٬٧٣٩ ٣٬٦٤٩٬٣٦٢ بعد سنة 

  ٧٬١٤٤٬١٢٦   ٥٬٨٣١٬١٥٩   ٥٬٦٥٩٬٧٣٢   ٤٬٦٨٠٬١٧٣   ٦٬٤٢٨٬٣٠٠   ٢٬٧٣٣٬٩٤٩   ٥٬٦٠٤٬١٢٨ ٤٬٣٩٩٬٧٠٨ بعد سنتين 
  ٧٬٢٣١٬٣١٠   ٦٬٠٥٢٬٢٨٩   ٥٬٧٤٢٬٤١٧   ٤٬٦٦٢٬١٣٤   ٦٬٤٠٨٬١٢٥   ٢٬٥٨٢٬٣٩٩   ٥٬٦٩٤٬٢٨٦ ٤٬٤٢٨٬٢٨٣ بعد ثالث سنوات 
  ٥٬٥٩٧٬٨٧٠   ٥٬٨٧٥٬٣٥٥   ٥٬٥٠٩٬١٩٨   ٤٬٤٩٨٬١٥٠   ٦٬٤١٩٬٠٥٠   ٢٬٥٥٠٬٣٧٥   ٥٬٦٣٧٬٥٠٦ ٤٬٤٤٤٬٩٦٣ بعد أربع سنوات 

  ٧٬٥٠٦٬٥٧٥   ٥٬٨٦٢٬٥٧٣   ٥٬٥١٣٬٨٧٩   ٤٬١٥١٬١٢٣   ٦٬٤٢٤٬٢٠٥   ٢٬٥٣٤٬٧١٩   ٥٬٦٣٧٬٤٥٦ ٤٬٤٢٤٬٧٢٧ بعد خمس سنوات 
 ٨٬٥١٦٬٥٦٣  ٥٬٩٧٤٬٥٣٣   ٦٬٦٣٨٬٨٠٣   ٤٬٥٢٤٬٩٠٢   ٦٬٤٧٨٬٢٧٥   ٢٬٥٢٧٬٣٢٨   ٥٬٦١٨٬٩٩٣ ٤٬٣٨٦٬١١٩ بعد ست سنوات 
 - ٥٬٩٤٠٬٢٧٨  ٦٬٠٧٩٬٧٥٣   ٤٬٥٦٩٬٠٥٤   ٦٬٤١٩٬٠٠٠   ٢٬٦٣٠٬٦١٨   ٥٬٦١٤٬٧٢٠ ٤٬٣٤٦٬٣٣٣ بعد سبع سنوات 

 - - ٦٬٣٩٠٬٦٨٤  ٤٬٢٣٣٬٦١٨   ٦٬٤١٤٬٣٩٤   ٢٬٥٥٦٬٥٨٧   ٥٬٦٢٤٬٦٢٨ ٤٬٣٥١٬١١٧ بعد ثماني سنوات 
 - - -  ٤٬٤٨٠٬٢٥٩  ٦٬٤٦٤٬١٧٩   ٢٬٥٥٦٬٢٠٣   ٥٬٦١٤٬٢١٧ ٤٬٣٩٤٬٤٦٤ بعد تسع سنوات 

 - - - -   ٦٬٣٢٠٬٦٦٨  ٢٬٦٥٥٬٢٦٣   ٥٬٦١٤٬٢١٧ ٤٬٣٩٤٬٤٦٤  بعد عشر سنوات 
 - - - - - ٢٬٥٤٤٬٧٠٣  ٥٬٦١٤٬٢١٧ ٤٬٣٩٤٬٤٦٤ سنة   ١١بعد  
 - - - - - -  ٥٬٦١٤٬٢١٧ ٤٬٣٦٨٬٢١٦  سنة   ١٢بعد  
  -  -  -  -  -  - - ٤٬٣٩٤٬٧٩٣  سنة   ١٣بعد  

         
          

  ٨٬٥١٦٬٥٦٣    ٥٬٩٤٠٬٢٧٨    ٦٬٣٩٠٬٦٨٤    ٤٬٤٨٠٬٢٥٩    ٦٬٣٢٠٬٦٦٨    ٢٬٥٤٤٬٧٠٣    ٥٬٦١٤٬٢١٧   ٤٬٣٩٤٬٧٩٣ تقدير التعويضات التراكمية 
          

  ٧٬١١٥٬٤٧٩    ٥٬٩٣٩٬٣٨٢    ٥٬٦٢٧٬٤٨٢    ٤٬٤٠٥٬٧٣٥    ٦٬٣٢٠٬٣٩٩    ٢٬٥٤٤٬٧٠٣    ٥٬٦١٤٬٢١٧   ٤٬٣٩٤٬٤٦٤   الدفعات التراكمية حتى تاريخه 
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  .  إدارة المخاطر (تابع) ٢٨
 

 (تابع) تطور المطالبات 
  

 المطالبات المتكبدة صافي 
 

 م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 

  اإلجمالي   ٢٠٢١ ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦   سنة الحوادث 
 لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني    
                 

          في نهاية كل سنة للتقرير 
  ٤٬٠٢٧٬٥٣٣ ٢٬٢٦٨٬٣٢٠  ٦٬٠١٩٬٩٦٢  ٦٬٢٦٩٬٧٠٥  ٥٬٥٥٦٬٨٩١   ٨٬٥١١٬٠٩٦    بعد سنة 

   (٩١٥٬٣١١) ٦٬٨٥٦٬٣٣٤ ٧٬٥٦٦٬٨١٠  ٥٬٦٣٦٬١٥٩   ٨٬٣٢٩٬١٧٣    بعد سنتين 
  - - ٧٬٩٦٤٬١٨٢ ٦٬٠٢١٬٩٧٠  ٤٬٤٢٦٬١٠٧   ٧٬١١٦٬٠١٨    بعد ثالث سنوات 
  - - - ٥٬٢٦٣٬٥٦٤  ٤٬٩٩١٬٨٢٥   ٦٬٣٠٣٬٩٩٨    بعد أربع سنوات 

  - - - - ٥٬٧١١٬٥٩٠  ٧٬٠١٢٬٠٦٧    بعد خمس سنوات 
  - - - - - ٧٬٠٨٤٬٥٣٥   بعد ست سنوات 
  - - - - - -   بعد سبع سنوات 

  - - - - - -   بعد ثماني سنوات 
  - - - - - -   بعد تسع سنوات 

  - - - - - -    بعد عشر سنوات 
  - - - - - -   سنة   ١١بعد  
  - - - - - -    سنة   ١٢بعد  
  -  -  -  -  -  -    سنة   ١٣بعد  

          
           

 ٧٣٬٣٣٨٬٢٥٩  ٤٬٠٢٧٬٥٣٣   (٩١٥٬٣١١)     ٧٬٩٦٤٬١٨٢    ٥٬٢٦٣٬٥٦٤    ٥٬٧١١٬٥٩٠    ٧٬٠٨٤٬٥٣٥     تقدير التعويضات التراكمية 
           

 ٦٩٬٨٠٩٬٢٥٩  ٢٬٥٨٥٬٦٩٦   ٢٬٧٤٩٬٣٦٠   ٥٬٣٣١٬٦٠٣   ٥٬٤٥٥٬٠٩٩   ٤٬٧١٦٬٤١٤    ٧٬٠٠٩٬٢٢٦     الدفعات التراكمية حتى تاريخه 
           
  

 ) ٨(صافي المطالبات القائمة ولم يتم اإلبالغ بها) (اإليضاح   اإللتزامات المعترف بها في قائمة المركز المالي 
 ٣٬٥٢٩٬٠٠٠ 
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٤٦ 

  .  إدارة المخاطر (تابع) ٢٨
 

 (تابع) تطور المطالبات 
  

 المطالبات المتكبدة صافي 
 

 م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  

  ٢٠١٥ ٢٠١٤ ٢٠١٣ ٢٠١٢ ٢٠١١ ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ سنة الحوادث 
  لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
                 

  ٧٬٨٢٧٬١١٢   ٦٬٠٦٨٬٥٠٠   ٤٬٧٣٨٬٣١٢   ٢٬٩٨٣٬٨٨٢   ٣٬٩٥٠٬٣١٢   ٨٬٣٣٬٧٣٩   ٣٬٥٩٦٬٤٣٨   ٤٬٣٨٣٬٢٢٤  في نهاية كل سنة للتقرير 
  ٧٬٨٧٢٬١٩٣   ٦٬٣٥٠٬٧٦٧   ٥٬٦٤٨٬٩٨٦   ٤٬٤٤٣٬١٠٨   ٧٬٠٤٧٬٣٩٥   ٢٬١٧٥٬٣٥٥   ٥٬١٥٤٬٧٣٩   ٣٬٦٤٩٬٣٦٢  بعد سنة 

  ٧٬١٤٤٬١٢٦   ٥٬٨٣١٬١٥٩   ٥٬٦٥٩٬٧٣٢   ٤٬٦٨٠٬١٧٣   ٦٬٤٢٨٬٣٠٠   ٢٬٧٣٣٬٩٤٩   ٥٬٦٠٤٬١٢٨   ٤٬٣٩٩٬٧٠٨  بعد سنتين 
  ٧٬٢٣١٬٣١٠   ٦٬٠٥٢٬٢٨٩   ٥٬٧٤٢٬٤١٧   ٤٬٦٦٢٬١٣٤   ٦٬٤٠٨٬١٢٥   ٢٬٥٨٢٬٣٩٩   ٥٬٦٩٤٬٢٨٦   ٤٬٤٢٨٬٢٨٣  بعد ثالث سنوات 
  ٥٬٥٩٧٬٨٧٠   ٥٬٨٧٥٬٣٥٥   ٥٬٥٠٩٬١٩٨   ٤٬٤٩٨٬١٥٠   ٦٬٤١٩٬٠٥٠   ٢٬٥٥٠٬٣٧٥   ٥٬٦٣٧٬٥٠٦   ٤٬٤٤٤٬٩٦٣  بعد أربع سنوات 

  ٧٬٥٠٦٬٥٧٥   ٥٬٨٦٢٬٥٧٣   ٥٬٥١٣٬٨٧٩   ٤٬١٥١٬١٢٣   ٦٬٤٢٤٬٢٠٥   ٢٬٥٣٤٬٧١٩   ٥٬٦٣٧٬٤٥٦   ٤٬٤٢٤٬٧٢٧  بعد خمس سنوات 
 -  ٥٬٩٧٤٬٥٣٣   ٦٬٦٣٨٬٨٠٣   ٤٬٥٢٤٬٩٠٢   ٦٬٤٧٨٬٢٧٥   ٢٬٥٢٧٬٣٢٨   ٥٬٦١٨٬٩٩٣   ٤٬٣٨٦٬١١٩  بعد ست سنوات 

 - -  ٦٬٠٧٩٬٧٥٣   ٤٬٥٦٩٬٠٥٤   ٦٬٤١٩٬٠٠٠   ٢٬٦٣٠٬٦١٨   ٥٬٦١٤٬٧٢٠   ٤٬٣٤٦٬٣٣٣  سبع سنوات بعد  
 - - -  ٤٬٢٣٣٬٦١٨   ٦٬٤١٤٬٣٩٤   ٢٬٥٥٦٬٥٨٧   ٥٬٦٢٤٬٦٢٨   ٤٬٣٥١٬١١٧  بعد ثماني سنوات 
 - - - - ٦٬٤٦٤٬١٧٩  ٢٬٥٥٦٬٢٠٣   ٥٬٦١٤٬٢١٧   ٤٬٣٩٤٬٤٦٤  بعد تسع سنوات 

 - - - - -  ٢٬٦٥٥٬٢٦٣   ٥٬٦١٤٬٢١٧  ٤٬٣٩٤٬٤٦٤  سنوات بعد عشر  
 - - - - - -  ٥٬٦١٤٬٢١٧  ٤٬٣٩٤٬٤٦٤ سنة   ١١بعد  
 - - - - - -  ٥٬٦١٤٬٢١٧  ٤٬٣٦٨٬٢١٦  سنة   ١٢بعد  

 - - - - - - - - 
          

 ٧٬٥٠٦٬٥٧٥   ٥٬٩٧٤٬٥٣٣   ٦٬٠٧٩٬٧٥٣  ٤٬٢٣٣٬٦١٨   ٦٬٤٦٤٬١٧٩   ٢٬٦٥٥٬٢٦٣   ٥٬٦١٤٬٢١٧  ٤٬٣٦٨٬٢١٦  تقدير التعويضات التراكمية 
          

 ٧٬١٠٩٬٦٢٥   ٥٬٩٣٧٬٥٦٢   ٥٬٦٢٧٬٤٨٢  ٤٬٤٠٥٬١٥٣   ٦٬٣٢٠٬٣٩٩   ٢٬٥٤٤٬٧٠٣   ٥٬٦١٤٬٢١٧  ٤٬٣٩٤٬٤٦٤  الدفعات التراكمية حتى تاريخه 
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 المالية  البياناتإيضاحات حول 
 

٤٧ 

  .  إدارة المخاطر (تابع) ٢٨
 

 (تابع) تطور المطالبات 
  

 المطالبات المتكبدة صافي 
 

  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
 

  اإلجمالي   ٢٠٢٠ ٢٠١٩ ٢٠١٨ ٢٠١٧ ٢٠١٦    سنة الحوادث 
 لایر عماني  لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني    
                

   ٢٬٢٦٨٬٣٢٠   ٦٬٠١٩٬٩٦٢   ٦٬٢٦٩٬٧٠٥   ٥٬٥٥٦٬٨٩١   ٨٬٥١١٬٠٩٦     في نهاية كل سنة للتقرير 
  -  ٦٬٨٥٦٬٣٣٤   ٧٬٥٦٦٬٨١٠   ٥٬٦٣٦٬١٥٩   ٨٬٣٢٩٬١٧٣     بعد سنة 

  - -  ٦٬٠٢١٬٩٧٠   ٤٬٤٢٦٬١٠٧   ٧٬١١٦٬٠١٨     بعد سنتين 
  - - -  ٤٬٩٩١٬٨٢٥   ٦٬٣٠٣٬٩٩٨     بعد ثالث سنوات 
  - - - -  ٧٬٠١٢٬٠٦٧     بعد أربع سنوات 

  - - - - -    بعد خمس سنوات 
  - - - - -    بعد ست سنوات 
  - - - - -    بعد سبع سنوات 

  - - - - -    بعد ثماني سنوات 
  - - - - -    بعد تسع سنوات 

  - - - - -     بعد عشر سنوات 
  - - - - -    سنة   ١١بعد  
  -  - - - -     سنة   ١٢بعد  

    - - - -  -  
           

 ٧٠٬٠٤٦٬٨٦٨  ٢٬٢٦٨٬٣٢٠   ٦٬٨٥٦٬٣٣٤   ٦٬٠٢١٬٩٧٠   ٤٬٩٩١٬٨٢٥  ٧٬٠١٢٬٠٦٧     التراكمية تقدير التعويضات  
           

 ٦٥٬٠٧٤٬٨٦٩  ١٬٨٥٤٬١٨٣   ٤٬٥٧٩٬٠٨٣   ٥٬٠٣١٬٠٤١   ٤٬٦٦٢٬٩٥٥  ٦٬٩٩٤٬٠٠٢     الدفعات التراكمية حتى تاريخه 
           
  

 )٨(صافي المطالبات القائمة ولم يتم اإلبالغ بها) (اإليضاح  المالياإللتزامات المعترف بها في قائمة المركز 
 ٤٬٩٧٢٬٠٠٠ 
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٤٨ 

 (تابع) إدارة المخاطر   .٢٨
  

  اإلئتمانمخاطر 
  لتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الشركة خسارة مالية. بإهي مخاطر عجز أحد أطراف األدوات المالية عن الوفاء    اإلئتمانمخاطر  

ات  للشركة وكذلك السياسات واإلجراء  ئتمانإمخاطر  مثل  قد يما    وتحديدتقييم  توضح    اإلئتمانخاصة بمخاطر  تم وضع سياسة  
 .اإلئتمانلتقليل تعرض الشركة لمخاطر 

  
  فيما يتعلق بالصلة والتغير في بيئة المخاطرة. بإستمرار واإلنتهاكاتبالسياسة وتتم مراجعة التعرضات  اإللتزام تم مراقبة ت

أقصى تعرض فإن ، التأمين بعقود إعادة تلك المتعلقة ستثناء ، بإالشركة بها  أنواع األصول المالية التي تحتفظ بالنسبة لجميع 
 .التقريربتاريخ  القوائم الماليةكما تم اإلفصاح عنه ب القيمة الدفتريةللشركة هو  اإلئتمانلمخاطر 

  
تتم عمليات إعادة التأمين  مع معيدي تأمين معتمدين من اإلدارة ، والتي هي عموما شركات دولية ، تصنفها وكاالت تصنيف  

 دول مجلس التعاون الخليجي. ب وكاالت التصنيفدولية أو 
  

محلية وفقاً للحدود التي  تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع البنكية واإلستثمار في السندات لدى مجموعة من البنوك الدولية وال
 بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ، يتم قبول البنوك ذات التصنيف الجيد.  وضعها مجلس اإلدارة.

  
، تجري الشركة تقييما للمركز المالي لشركات إعادة  التأمين  من أجل تقليل تعرضها لخسائر كبيرة من فشل شركات إعادة  

ركيزات المخاطر التي تنشأ عن مناطق جغرافية شبيهة ، نشاطات أو خصائص اقتصادية التي تتعامل معها وتراقب تالتأمين  
ً التأمين  ، تجري إدارة الشركة تقييما للمقدرة المالية لشركات إعادة    تقريرفي تاريخ كل  التأمين.  لشركات إعادة    تجري تحديثا

  القيمة.نخفاض وتصل إلى المخصص المناسب إل الخاصة بها التأمين إعادة  إستراتيجية في 
  

لایر    ١٬٩٣٤٬٧٠٥م:  ٢٠٢٠لایر عماني (  ٢٬٧١٠٬٩٩٤تتضمن األقساط وأرصدة التأمين المدينة دائنون بقيمة دفترية قدرها  
عماني) وهي مستحقات سابقة لتاريخ التقرير لذا لم تفصح عنها الشركة حيث لم يوجد تغير جوهري في جودة اإلئتمان والتزال 

  أنها قابلة لإلسترداد. المبالغ مصنفة على  
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 المالية  البياناتإيضاحات حول 
 

٤٩ 

 إدارة المخاطر (تابع)   .٢٨
 

 : توضح الجداول التالية الوضع اإلئتماني للشركة
  

   م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  

    
  ليست مستحقات سابقة وتعتبر جيدة 

مستحقات سابقة ليست  
  منخفضة القيمة   منخفضة القيمة 

  

  المجموع   يوم  ١٢١أكثر من   يوم  ١٢١أكثر من   يوم   ١٢٠- ٩١  يوم  ٩٠-٦١  يوم  ٦٠-٣١  يوم   ٣٠أقل من    ليست مستحقات    
  لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني     

  ٢٬٥١٠٬٦٩٦     - - - - - -  ٢٬٥١٠٬٦٩٦      النقد وما يعادل النقد 
  ١٥٬٦٨٦٬٥٣٥ - - - - - -  ١٥٬٦٨٦٬٥٣٥  الودائع البنكية  

سندات    - إستثمارات مالية  
  محلية وأجنبية 

    ٣٬٩٨٨٬٤٢٨  
- - - - - - 

    ٣٬٩٨٨٬٤٢٨  

األقساط وأرصدة إعادة  
  ٦٩٩٬٦٥٧     التأمين المدينة 

     
٧٬٧٠٢٬٢٥١      ٦٦٧٬٩٩٣        ٢٬٧١٠٬٩٩٤          ٤٢٤٬٩٠١       ٣٥٦٬٨٨١          ٨٣٢٬٧٢٣       ٢٬٠٠٩٬١٠٢  

  ٢٩٬٨٨٧٬٩١٠  ٦٦٧٬٩٩٣   ٢٬٧١٠٬٩٩٤   ٤٢٤٬٩٠١   ٣٥٦٬٨٨١   ٨٣٢٬٧٢٣   ٢٬٠٠٩٬١٠٢   ٢٢٬٨٨٥٬٣١٦  

                   
                  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
                  

 ٣٬٥٥٣٬٨٥٦ - - - - - - ٣٬٥٥٣٬٨٥٦  النقد وما يعادل النقد 
 ١٧٬٠٣٩٬٩٠٠ - - - - - - ١٧٬٠٣٩٬٩٠٠  الودائع البنكية  

سندات    - إستثمارات مالية  
 - - - - - - ٣٬٩٨٥٬٧٨٥  محلية وأجنبية 

 
٣٬٩٨٥٬٧٨٥ 

األقساط وأرصدة إعادة التأمين  
 ١٩٢٬٦٨٣ ٣٧٦٬٩٩٨ ٨٧٩٬٦٦١ ٤٧١٬٥٤٨ ١٬٧٨١٬٥٩٧  المدينة 

 
١٬٩٣٤٬٧٠٥ 

 
١٬٠٣٧٬٦٠٩ 

 
٦٬٦٧٤٬٨٠١ 

   ٣١٬٢٥٤٬٣٤٢ ١٬٠٣٧٬٦٠٩ ١٬٩٣٤٬٧٠٥    ١٩٢٬٦٨٣     ٣٧٦٬٩٩٨   ٨٧٩٬٦٦١    ٤٧١٬٥٤٨      ٢٦٬٣٦١٬١٣٨ 
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 المالية  البياناتإيضاحات حول 
 

٥٠ 

  إدارة المخاطر (تابع)   .٢٨
  

  مخاطر السيولة 
  

للوفاء   األموال  على  الحصول  في  الشركة  تواجهها  التي  بالمخاطر  السيولة  مخاطر  ف  المرتبطة  اإللتزامبتُعرَّ  اللتزامات باات 
  المالية.  

  
  لتزامات قد تنشأ.إكما تقوم اإلدارة بالتأكُّد من توفُّر األموال الكافية للوفاء بأية  بشكل أسبوعيتم مراقبة متطلبات السيولة ت

  
  ستحقاقاتاإللمح م
  

أدناه  اليلخص   للشركة بناءا على باقي  ملمح اإللتزامجدول  المالية  المخصومةاإللتزامات  التعاقدية غير  السداد  ات  . تم إعتبار 
  .  المرتبط باإلخطار كما لو أن اإلخطار سوف يمنح فوراً 

  
  م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  ٥أكثر من   سنوات ٥-١  حتى سنة واحدة   

  سنوات
  المجموع

  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
          

 ٧٬٢٨٣٬٨٨٨ ٧٩٬٥٣٤  ١٬٦٩٨٬٣٨٠ ٥٬٥٠٥٬٩٧٤  المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين  
 ٥٬٨١٤٬٩٠٠    -  ٢٣٤٬٠٠٤ ٥٬٥٨٠٬٨٩٦  االلتزامات األخرى والمستحقات  

  ١٣٬٠٩٨٬٧٨٨   ٧٩٬٥٣٤   ١٬٩٣٢٬٣٨٥   ١١٬٠٨٦٬٨٧٠ 

 
  م ٢٠٢٠ديمسبر  ٣١

  ٥أكثر من   سنوات ٥-١  حتى سنة واحدة  
  سنوات 

  المجموع 

  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  
          

 ٥٬٠٠٩٬٤٥٦ - ٧٢٥٬٥٣٦ ٤٬٢٨٣٬٩٢٠  المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين  
 ٨٬٨٥٩٬٦٧٦ - ١٨٠٬٣٤٨ ٨٬٦٧٩٬٣٢٨  االلتزامات األخرى والمستحقات  

  ١٣٬٨٦٩٬١٣٢  - ٩٠٥٬٨٨٤ ١٢٬٩٦٣٬٢٤٨ 

  
  مخاطر السوق 

  
ف مخاطر السـوق بمخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في سـعر السـوق ، إذا كانت هذه التغييرات نتيجة    تُعرَّ

الســوق. تقوم الشــركة بتحديد  ، أو العوامل التي تُؤثِّر على كافة الضــمانات في    ، أو ُمصــدر الضــمان  عوامل محددة لضــمان
  مخاطر الـسوق باالحتفاظ بمحفظة متنوعة وبمراقبة التطورات المحلية والدولية بأـسواق األـسهم والـسندات. باإلـضافة إلى ذلك

، تقوم الـشركة بـشكل فعال بمراقبة العوامل الرئيـسية التي تؤثر على حركة ـسوق األـسهم والـسندات إـضافة إلى تحليالت األداء 
  .جهات المستثمر بهاي والتشغيلي للالمال

  
   مخاطر العملة

  
  األجنبية. العمالتإن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار 

  
  مع الوضع في اإلعتبار حقيقة أن اللایر العماني مرتبط بالدوالر األمريكي ، ال تتعرض الشركة لمخاطر عملة جوهرية.
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 المالية  البياناتإيضاحات حول 
 

٥١ 

  إدارة المخاطر (تابع)   .٢٨
  

  مخاطر العملة (تابع)
  

األصــول    من خالل تصــنيف التقريرتعرض الشــركة لمخاطر أســعار العمالت األجنبية بتاريخ  ملخصــاً لالجدول أدناه يقدم 
  للعمالت الرئيسية.وفقاً ات  اإللتزامو
  

          م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  المجموع   الدينار القطري  اليورو   األمريكي الدوالر   

  ٣٩٨٬٢١١     -  ٤٦٬٣٦١     ٣٥١٬٨٥٠     النقد وما يعادل النقد  
  ٣٬٠٥٥٬١٦٨   -  ٢٧٬٩٧١  ٣٬٠٢٧٬١٩٧    األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة 

  ٣٬٤٥٣٬٣٧٨    -  ٧٤٬٣٣٢     ٣٬٣٧٩٬٠٤٧   مجموع األصول 

      
  ٣٬٢٥٨٬٦٤٦     ٧٠٣٬٢٩٤  ٢٨٬٩٧٥  ٢٬٥٢٦٬٣٧٧    المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين   

  ٣٬٢٥٨٬٦٤٦   ٧٠٣٬٢٩٤  ٢٨٬٩٧٥  ٢٬٥٢٦٬٣٧٧    مجموع اإللتزامات 

 
          م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  المجموع   الدينار القطري   اليورو   الدوالر األمريكي   
          

 ٢٬٣٥٣٬٠٧٥ - ٣٨٬٢١٦ ٢٬٣١٤٬٨٥٩  النقد وما يعادل النقد  
 ٤٬٠٦٠٬٠١١ - ٢١٬٩٩٥ ٤٬٠٣٨٬٠١٦  األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة 

      
 ٦٬٤١٣٬٠٨٦ -  ٦٠٬٢١١      ٦٬٣٥٢٬٨٧٥  مجموع األصول 

      
 ٤٬٢٧٢٬٠٢٣ - ١٦٬٣٦٤ ٤٬٢٥٥٬٦٥٩  المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين   

      
 ٤٬٢٧٢٬٠٢٣ - ١٦٬٣٦٤ ٤٬٢٥٥٬٦٥٩  مجموع اإللتزامات 

  
  مخاطر سعر الفائدة 

  
 قيمة التدفقات النقدية المستقبلية من األداة المالية بسبب تغير أسعار الفائدة.  تأرجحمخاطر سعر الفائدة هي المخاطر من 

  
ودائع تخضع لمخاطر سعر الفائدة. إن مخاطر سعر الفائدة للشركة هي مخاطر   أن لديهامالية كما  ال  األوراقالشركة في  تستثمر  

 ل عام من األوراق المالية التي تحسب عليها فوائد. التغيرات في أسعار الفائدة السوقية مما يؤدي إلى تخفيض العائد بشك
  

ت ذات  من األدوامالئم  حيازة مزيج  من خالل  الشركة المتعلقة بسعر الفائدة إدارة مخاطر سعر الفائدة وذلك    تتطلب سياسة
ي تحمل معدالت فائدة. التمالية  التزامات  ات األصول واإللستحقاقكما تتطلب السياسة أيضا إدارة إ  .أسعار فائدة ثابتة ومتغيرة

ستثمارات  في العمالت التي تحتفظ بنقدية وإ  مراقبة التغيرات في أسعار الفائدةمن خالل  تحد الشركة من مخاطر أسعار الفائدة  
 بمخاطر أسعار الفائدة. جوهرية منها وليس لديها تركيزات 

  
  أسعار حقوق الملكيةمخاطر 

  
في أسعار تغير  اللتدفقات النقدية المستقبلية  لألداة المالية بسبب  القيمة العادلة لالملكية هي مخاطر تأرجح  حقوق  مخاطر أسعار  

محددة التي تنشأ من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العملة)، سواء كانت هذه التغيرات بسبب عوامل    السوق (عدا عن تلك
 السوق. المشابهه المتداولة في  األدوات المالية    جميع، أو عوامل تؤثر على    درتهاالتي أصلجهة  باأو    خاصة باألداة المالية ذاتها
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  إدارة المخاطر (تابع)   .٢٨
  

أسعار  في  لتغيرات  لوالتي تتأرجح أسعارها نتيجة    المالية ات  اإللتزام حقوق الملكية باألصول و أسعار التعرض لمخاطر  يتعلق  
 غير المحتفظ بها بحساب األعمال المرتبطة بالوحدات.اإلستثمار في األوراق المالية ،  وبصورة رئيسية،  السوق

  
على    والمعوقاتومراقبة األهداف    من خالل وضعأن تدير الشركة هذه المخاطر  أسعار حقوق الملكية  تتطلب سياسة مخاطر  

لألدوات  له  المخطط    ستخدام الحذرواإل  اإلستثمارات في كل دولة وقطاع وسوقوتنويع الخطط وتحديد أسقف    ات اإلستثمار
 . المالية المشتقة

  
  لمخاطر األسعار.جوهرية ال توجد لدى الشركة أية تركيزات 

  
على   تم إجراء التحليل أدناه للتحركات المناسبة المتوقعة في المتغيرات الهامة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى ، مظهراً األثر

  األرباح وحقوق الملكية. 
 

  م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
التغير في   

  األثر على األرباح  المتغيرات
األثر على حقوق  

  الملكية
        

  ٢١٧٬٩٨١           ٢١٧٬٩٨١  ٪٢+  إستثمارات مالية 
 (٢١٧٬٩٨١)  (٢١٧٬٩٨١)   ٪٢-  إستثمارات مالية 

  
  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  

 ١٧١٬٠٠٢ ١٧١٬٠٠٢  ٪٢+  إستثمارات مالية 
 (١٧١٬٠٠٢) (١٧١٬٠٠٢)  ٪ ٢-  إستثمارات مالية 

  
  التشغيل مخاطر 

  
الخارجية. عند فشل  أو األحداث    لخسائر التي تنتج عن فشل النظام واألخطاء البشرية اإلحتيالهي مخاطر ا   التشغيلمخاطر  

وتنظيمية أو يمكن أن تقود إلى خسائر    بالسمعة ، تؤدي إلى آثار قانونية  أضراراً   التشغيلمخاطر  سبب  يمكن أن ت،  الضوابط  
  مالية.

  
من خالل وضع إطار صارم للضوابط ومن خالل المراقبة  ، ولكن    ال يمكن للشركة أن تتوقع تفادي جميع مخاطر التشغيل

    طر.والتفاعل مع المخاطر المحتملة ، يمكن للشركة أن تكون قادرة على إدارة هذه المخا
  

الشركة   والتسوية لدى  التفويض  وإجراءات  الولوج  للمهام وضوابط  فعاالً  فصالً  يتضمن  لإلجراءات  ودليل  مفصلة  أنظمة 
التجاري    العمل  وتدريب الموظفين وإجراءات التقييم باإلضافة إلى إطار عمل لإللتزام والتدقيق الداخلي. تتم مراقبة مخاطر

  إجراءات التخطيط وووضع الموازنة الخاصة بإستراتيجية الشركة. من خالل جيا والصناعة مثل التغيرات في البيئة والتكنولو 
  

  العادلة لألدوات المالية  القيم   . ٢٩
  

  تم استخدام الطرق واالفتراضات التالية لتقديم القيم العادلة: 
 

 االستثمار المدرج في أسهم أوراق مالية 
إن القيم العادلة ألسهم األوراق المالية المتداولة علنًا تستند إلى أسعار السوق المعلنة في سوق نشط والخاصة باألصول المتطابقة 

 من تسلسل مستويات القياس.   ١دون إجراء أي تسويات. تصنيف الشركة القيمة العادلة لهذه االستثمارات ضمن المستوى 
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  (تابع)القيم العادلة لألدوات المالية   .  ٢٩
 

 استثمارات حقوق ملكية غير مدرجة 
تستثمر الشركة في أسهم شركات خاصة غير معلنة في سوق نشط. إن المعامالت في تلك االستثمارات ال تحدث على أساس 

المستندة إلى تقدير السوق لتقدير القيمة العادلة لهذه  منتظم. تستخدم الشركة صافي قيمة األصل المفصح عنها وأساليب التقييم  
  الحاالت، والمعدلة حسب العوامل الخاصة بالشركة المستثمر فيها مثل تأثير قلة التسويق.

 
 أوراق الدين غير المدرجة 

مالحظتها تستثمر الشركة في السندات. في حالة عدم وجود سعر محدد في سوق نشط، يتم تقييمها باستخدام مدخالت يمكن  
 مثل أسعار المعامالت المنفذة مؤخًرا في األوراق المالية للجهة المصدرة أو الجهات المصدرة المماثلة.

  
 وصف المدخالت الجوهرية غير الملحوظة للتقييم 

يتم تقييم األوراق المالية غير المسعرة استناًدا إلى طريقة مضاعف القيمة الدفترية والمضاعفات باستخدام أحدث القوائم المالية  
قررت الشركة أن يأخذ المشاركون  .  .٪١٥المتاحة للمنشآت المستثمر فيها وتعديلها بسبب خصم عدم القابلية للتسويق بنحو  

  العتبار عند تسعير االستثمارات. في السوق هذه الخصومات في ا 
 

، عن طريق استخدام "بديل" سيولة أعلى أو أقل  ٣إن أي تغيير في االفتراضات المستخدمة لتقييم األدوات المالية من المستوى  
 .)لایر عماني  ١٢٬٦٠٠م:  ٢٠٢٠(لایر عماني    ٨٬٧٨٧قيمة  وخصم للسوق قد يؤدي إلى زيادة أو نقص في النتائج ب  ٪٥بنسبة ±

  
  المركز المالي قائمةياس القيمة العادلة المدرج في ق 

 ١يقدم الجدول التالي تحليالً لألدوات المالية التي تم قياسها إستتباعاً لإلدراج األولي بالقيمة العادلة ، مقّسم إلى مستويات من  
  بناء على درجة مالحظة القيمة العادلة:  ٣إلى 

  
  : قياس القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألصول وإلتزامات مماثلة.  ١المستوى 

 
  صول الملحوظة لأل   ١: قياس القيمة العادلة المشتقة من المدخالت عدا األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  ٢المستوى  

  و  ;ألسعار) أو بشكل غير مباشر (مثل : المشتقة من األسعار)، سواء بشكل مباشر (مثل اااللتزامات و
 

التي ال تستند إلى بيانات    االلتزاماتأو  األصول: قياس القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم متضمنة مدخالت  ٣المستوى  
  ق الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).السو

  
        م ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
 المجموع    الثالث المستوى   ١المستوى   
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  

        أصول مالية
  ٤٬٨١٤٬١٠٠    -                     ٤٬٨١٤٬١٠٠  إستثمارات محلية مدرجة
  ٦٬٠٨٤٬٩٧٠    -                     ٦٬٠٨٤٬٩٧٠  إستثمارات أجنبية مدرجة

  ١٧٥٬٧٣٠  ١٧٥٬٧٣٠              -  إستثمارات محلية غير مدرجة
  ٣٬٩٨٨٬٤٢٨     -                     ٣٬٩٨٨٬٤٢٨  سندات مدرجة

 ١٥٬٠٦٣٬٢٢٨ ١٧٥٬٧٣٠ ١٤٬٨٨٧٬٤٩٨  المجموع
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  (تابع)القيم العادلة لألدوات المالية   .  ٢٩
  

 المجموع    ٣المستوى   ١المستوى   م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  لایر عماني  لایر عماني  عمانيلایر   

        أصول مالية
 ٤٬٢٣٧٬٠٠٤ - ٤٬٢٣٧٬٠٠٤  إستثمارات محلية مدرجة
 ٤٬٣١٣٬٠٨٢ - ٤٬٣١٣٬٠٨٢  إستثمارات أجنبية مدرجة

 ٢١٥٬٤١١ ٢١٥٬٤١١ -  إستثمارات محلية غير مدرجة
 ٣٬٩٨٥٬٧٨٥  - ٣٬٩٨٥٬٧٨٥  سندات مدرجة

 ١٢٬٧٥١٬٢٨٢ ٢١٥٬٤١١ ١٢٬٥٣٥٬٨٧١  المجموع

  
لایر ُعماني بالقيمة   ٧١٬٤٢٨، حيث بلغت قيمة االستثمار  ٣تم تسجيل األسهم غير المسعرة والتي تم تصنيفها ضمن المستوى  

لایر ُعماني استناًدا إلى نهج السوق وتطبيق السعر على مضاعف القيمة الدفترية للوصول إلى    ١٧٥٬٧٣٠العادلة بمبلغ وقدره  
  طة لهذه االستثمارات وتعتزم الشركة االحتفاظ باالستثمارات. قيمة االستثمار. ال توجد أسواق نش

  
  

 من تسلسل مستويات قياس القيمة العادلة: ٣فيما يلي مطابقة لقياسات القيمة العادلة المتكررة المدرجة ضمن المستوى 
 
  م ٢٠٢٠ م ٢٠٢١ 

 لایر عماني  لایر عماني  أوراق مالية غير مدرجة 
   

 ١٠٢٬١٠٦ ٢١٥٬٤١١ يناير    ١كما في  
 ١١٣٬٣٠٥ (٣٩٬٦٨١) أسهم أوراق مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 

  ٢١٥٬٤١١  ١٧٥٬٧٣٠  

 




