
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ــ ركة العُمــ الش   ن ش.م.ع.ع ــ ة للتأميــ انية القطريـ
  

  المالية المرحلية الموجزة  البيانات 
  م٢٠٢٢ يونيو ٣٠في  للفترة المنتهية

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  العنوان المسّجل:
  

  ٣٦٦٠ص.ب. 
  الطابق الرابع ، مركز النورس التجاري 

  ١١٢الخوير 
    مسقط، سلطنة ُعمان



 الشركة العُمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع

 التقرير والقوائم المالية المرحلية الموجز ة 

 م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في  للفترة المنتهية
  
 
  

  الصفحة    المحتويات

      

  ١    قائمة المركز المالي المرحلية الموجزة 

      

  ٢    قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلية الموجزة

      

  ٣    التغييرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة قائمة 

      

  ٤    قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة

      

  ١٢ - ٥    إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة 

  
  



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

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

       المرحلية الموجزة قائمة المركز المالي 
       م2022يونيو  30للفترة المنتهية في 

 المبلغ بالريال العُماني      
       

 م 2021ديسمبر  31  م 2022يونيو  30   اإليضاح 

 
 (مدققة)  (غير مدققة)   

       األصول

   2,510,696          2,591,908           3 النقد وما في حكم النقد
   15,686,535        13,219,865        4 الودائع البنكية

   7,034,258          15,182,735        5 األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة
   34,615,000        26,275,826        6 حصة معيدي التأمين من التزامات عقود التأمين

   356,710             322,743              7 المدفوعة مقدًماالمدينون اآلخرون والمصاريف 
   15,063,228        17,515,262        8 االستثمارات المالية 
   158,798             128,838              9 الممتلكات والمعدات 

   83,028               203,904              10  أصول حقوق االستخدام
   75,508,253        75,441,080         إجمالي األصول

             

           حقوق المساهمين وااللتزامات 
             

           رأس المال واالحتياطات 
   10,000,000        10,000,000        13 رأسمال األسهم

   1,521,020          1,521,020            االحتياطي القانوني
   5,498,753          5,498,753            احتياطي الطوارئ

  (18,948)            (180,770)            احتياطي القيمة العادلة 
   3,773,640          4,844,232            األرباح المحتجزة 

             

   20,774,465        21,683,236         إجمالي حقوق المساهمين 
           

           االلتزامات
   41,635,000        34,517,762        6 االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين

   7,283,888          4,922,656           11 المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين 
   5,814,900          14,317,427        12 االلتزامات األخرى والمستحقات 

             

   54,733,788        53,757,845         إجمالي االلتزامات
             

   75,508,253        75,441,080         إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات
              

يع عليها بالنيابة التوق وتم  م2022  يوليو  26اعتمدت هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ  
      عن المجلس من قبل:

  
 نــ علي قطبن اد ــــمحبن م ــمسل

  نائب رئيس مجلس اإلدارة 

   
  حسن بن ياسين بن علي اللواتي 

  ذي ـــــــس التنفيـــــرئيـــال
  

mohammed.jawad
Stamp

mohammed.jawad
Stamp

naga.rallapalli
Stamp



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

 جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة  ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

    قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر المرحلية الموجزة 
    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

  المبلغ بالريال العُماني      

      

  م٢٠٢١يونيو  ٣٠   م٢٠٢٢يونيو  ٣٠ اإليضاح 

  ر.ع. ر.ع.   

  (غير مدققة)  (غير مدققة)    

      

   ١٥٬٧٧١٬٩٢٨     ١٨٬٨٩٩٬١٤٧  ١٤  إيرادات أقساط التأمين  

  (١٢٬١٠٩٬٤٥١)     (١٣٬٣٣٣٬٥٧٠)  ١٤  أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين   

   ٣٬٦٦٢٬٤٧٧      ٥٬٥٦٥٬٥٧٧   ١٤  صافي إيرادات أقساط التأمين   
  (٦٤٥٬٧٠٠)     (١٬٤٤٦٬٧٢١)   ١٤  الحركة في أقساط التأمين السارية

   ٣٬٠١٦٬٧٧٧      ٤٬١١٨٬٨٥٦   ١٤  صافي أقساط التأمين المكتسبة 
  (٧٬٧٧٠٬٩٠٦)     (٦٬٣٨٥٬٢٩٦)   ١٤  المطالبات المدفوعة

   ٥٬٦٤٧٬٩٠٧      ٣٬٩٥٥٬٣٦١   ١٤  حصة معيدي التأمين من المطالبات
   ٨٠٠٬٠٠٠      ٢٢٤٬٧٨٥   ١٤  الحركة في المطالبات القائمةصافي 
  (١٦٧٬٧٥٠)     (٢٧١٬٤٧٩)   ١٤  العموالتصافي 

   ٩١٬٣٦٣      ٣٥٬٧٠٦   ١٤  الدخل التأميني اآلخر 

   ١٬٦١٧٬٣٩٠      ١٬٦٧٧٬٩٣٤   ١٤  صافي نتائج أعمال التأمين 
   ١٬٨٨٣٬٠٢١      ١٬٦٨٨٬٣٠٠   ١٦  إيرادات االستثمار (بالصافي) 

   ٧٬٩٨٨      ١٤٬٣٨٤   ١٦  إيرادات أخرى 

   ٣٬٥٠٨٬٣٩٩      ٣٬٣٨٠٬٦١٩     إجمالي اإليرادات
  (١٬٢٢٩٬٥٩٧)     (١٬١٤٨٬٦٩٦)   ١٤  المصروفات العامة واإلدارية 

  (١٤٠٬٨٨٢)     (١٣٥٬٨٩١)   ١٤  االستهالك

   ٢٬١٣٧٬٩٢٠      ٢٬٠٩٦٬٠٣٢     األرباح/(الخسائر) قبل الضريبة
  (١٢٤٬٠٠٠)     (٢٤٠٬٠٢٨)   ١٤  مصروف ضريبة الدخل 

   ٢٬٠١٣٬٩٢١      ١٬٨٥٦٬٠٠٤     األرباح/(الخسائر) للفترة 

  (٢٩٬٧٢٦)     (١٦١٬٨٢٢)     الدخل/(المصروف) الشامل اآلخر

   ١٬٩٨٤٬١٩٥      ١٬٦٩٤٬١٨٣     إجمالي الدخل /(المصروف) الشامل للفترة 

األساسي   –العائدات /(الخسائر) للسهم الواحد 
  والمخفّف

٠٫٠٢٠      ٠٫٠١٩  ١٧   

      
  
 



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

 جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة  ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  قائمة التغييرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة 
 م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في  المنتهيةللفترة 

  

المبالغ بالريال العُماني             
              

  
 رأس المال

  اإلحتياطي 
 القانوني 

  إحتياطـــــــــي 
 القيمة العادلة

  احتياطي الطوارئ
  األربــــاح 
 المحتجزة 

مجموع حقوق 
 المساهمين

               
   ١٨٬١٤١٬٦٩٥    ١٬٨٠١٬٨٨٢    ٥٬١٤٥٬٤٣٦    )١٢٬٧٤٦(   ١٬٢٠٧٬١٢٣    ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠     م٢٠٢١يناير  ١في 

   ٣٬١٣٨٬٩٧٢    ٣٬١٣٨٬٩٧٢    -      -      -      -       األرباح للسنة
   )٦٬٢٠٢(   -      -      )٦٬٢٠٢(   -      -       الدخل الشامل اآلخر للفترة 

   ٣٬١٣٢٬٧٧٠    ٣٬١٣٨٬٩٧٢    -      )٦٬٢٠٢(   -      -       إجمالي الدخل الشامل للفترة 
   )٥٠٠٬٠٠٠(   )٥٠٠٬٠٠٠(   -      -      -      -       م٢٠٢٠توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة 

   -      )٣٥٣٬٣١٧(   ٣٥٣٬٣١٧    -      -      -       المحول إلى احتياطي الطوارئ
   -      )٣١٣٬٨٩٧(   -      -      ٣١٣٬٨٩٧    -      المحول إلى االحتياطي القانوني

   ٢٠٬٧٧٤٬٤٦٥    ٣٬٧٧٣٬٦٤٠    ٥٬٤٩٨٬٧٥٣    )١٨٬٩٤٨(   ١٬٥٢١٬٠٢٠    ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠     (مدققة)  م٢٠٢١ديسمبر   ٣١في 

               
   ٢٠٬٧٧٤٬٤٦٥    ٣٬٧٧٣٬٦٤٠    ٥٬٤٩٨٬٧٥٣    )١٨٬٩٤٨(   ١٬٥٢١٬٠٢٠    ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠     ٢٠٢٢يناير  ١في 

  األرباح للسنة
  -     -     -     -     

  
١٬٨٥٦٬٠٠٤   ١٬٨٥٦٬٠٠٤   

  (١٦١٬٨٢٢)      -     -  (١٦١٬٨٢٢)       -     -    الدخل الشامل اآلخر للفترة

     -  (١٦١٬٨٢٢)       -     -    أشهر  الستةإجمالي المصروفات الشاملة لفترة 
  

١٬٦٩٤٬١٨٣   ١٬٨٥٦٬٠٠٤   
  (٧٠٠٬٠٠٠)  (٧٠٠٬٠٠٠)         -     -     -     -    م٢٠٢١توزيعات أرباح نقدية مدفوعة لسنة 

     -     -     -     -     -     -    المحول إلى احتياطي الطوارئ
     -     -     -     -     -     -    المحول إلى االحتياطي القانوني

    (غير مدققة)  م٢٠٢٢يونيو   ٣٠في 
  

٥٬٤٩٨٬٧٥٣       (١٨٠٬٧٧٠)     ١٬٥٢١٬٠٢٠      ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  
  

٢١٬٧٦٨٬٦٤٨   ٤٬٩٢٩٬٦٤٥   



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

 جزء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية الموجزة  ١٩إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 

  قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموجزة 
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في  للفترة المنتهية

  المبالغ بالريال العُماني 
 

  م٢٠٢١يونيو  ٣٠    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (غير مدققة)     مدققة) (غير   

         التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
   ٢٬١٣٧٬٩٢١      ٢٬٠٩٦٬٠٣٢   ربح / (خسارة) الفترة قبل الضريبة 

          تعديالت على البنود التالية: 

   ٦٤٥٬٧٠٠      ١٬٤٤٦٬٧٢١    أقساط التأمين السارية (المفرج عنها) / المحملة بالصافي 
   ١٤٠٬٨٨٢      ١٣٥٬٨٩١    إستهالك ممتلكات ومعدات

  (١٣١٬٧٨٦)      ٦٦٬١١٢    مخصص ضريبة الدخل والضريبة المحجوزة من المنبع 
  (١٬٥٤١٬٤١١)     (١٬٧٤٠٬٦٠٩)    أرباح من االستثمارات 

   ٦٬٠٦٥      ١٢٬٠٦٥    مخصص مكافأت نهاية الخدمة للموظفين  
     -        -     مخصص األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة المشكوك فيها 

   ١٬٢٥٧٬٣٧٠      ٢٬٠١٦٬٢١١    التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية  
  (٤٬٣٧٣٬٦٠١)     (٨٬١٤٨٬٤٧٦)    ذمم أرصدة أقساط وإعادة تأمين مدينة

  (١٥٤٬٣٠٠)        -     احتياطي التأمين بالصافي من حصة معيدي التأمين
   ٦٬٣٦٩٬٠٠٠      ٩٬٨٠٨٬١٣٠    خصومات عقود التأمينحصة معيدي التأمين من 

   ١١٨٬٧٦٠      ٣٣٬٩٦٧    ذمم مدينة أخرى وإعادة سداد

    التزامات ناتجة عن عقود التأمين 
(١٠٬٠٣٢٬٩١٥

)  
   (٧٬١٦٩٬٠٠٠)  

  (١٬١٩٧٬٠٥٦)     (٢٬٣٦١٬٢٣٢)    المستحقات لمعيدي التأمين 
   ٢٬٨٨١٬١٧١      ٨٬٣٥١٬٠٠٣    انخفاض في المخصصات والذمم الدائنة األخرى 

  (٢٬٢٦٧٬٦٥٥)     (٣٣٣٬٣١١)    النقد الناتج من / (المستخدم في) التشغيل
  (١٢٬٤٧٦)        -     مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين 

  (٢٥٦٬٢٦٦)     (٦٩٣٬٠٢٤)    المدفوعة ضريبة الدخل و الضرائب المحجوزة من المنبع
  (٢٬٥٣٦٬٣٩٧)     (١٬٠٢٦٬٣٣٦)    (المستخدم في) األنشطة التشغيليةصافي النقد الناتج من / 

          

          التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية 

  (٩٣٣٬٦٢٤)     (٧٬٨٧٨٬٥٠٠)    شراء استثمارات 
   ٣٩٢٬٥٢٩      ٢٬٤٦٦٬٦٦٩    صافي حركة الودائع بالبنك

  (٧٬٣٠٧)     (١٣٬٢٣٢)    شراء ممتلكات ومعدات
   ٤٥٧٬٤٩٢      ٥١١٬٤٢٩    إيرادات فوائد مستلمة

   ٣٥٨٬٠٧١      ٥٩٤٬٣٠٣    إيرادات توزيعات أرباح مستلمة
   ٦٦٣٬١٦٢      ٦٬١٣٨٬٣٥٩    حصيلة بيع اإلستثمارات 

     -        -     عوائد ناتجة من بيع ممتلكات ومعدات
   ٩٣٠٬٣٢٤      ١٬٨١٩٬٠٢٩    صافي النقد الناتج عن/ (المستخدم في) األنشطة االستثمارية 

          

         التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

   )١٠٩٬٩١٤(    )٩٦٬٨٩٤(    إلتزامات إيجارية مدفوعة 
   )٥٠٠٬٠٠٠(    )٧٠٠٬٠٠٠(    الربع أرباح مدفوعة خالل  عاتتوزي

   )٦٠٩٬٩١٤(    )٧٩٦٬٨٩٤(    (المستخدم في) األنشطة التمويلية  صافي النقد الناتج من /
          

   )٢٬٢١٥٬٩٨٧(    )٤٬٢٠١(    صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكم النقد
   ٣٬٥٥٣٬٨٥٦     ٢٬٥١٠٬٦٩٦     النقد وما في حكم النقد في بداية الفترة 

   ١٬٣٣٧٬٨٦٩     ٢٬٥٠٦٬٤٩٥     )٣إيضاح النقد وما في حكم النقد في نهاية الفترة (انظر 
  



  ٥  الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش م ع ع)
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في  للفترة المنتهية

 

 

  عـــام   .١

في سلطنة   وتسجيلها  مانية تم تأسيسهاعُ   عامة  ("الشركة") هي شركة مسجلة كشركة مساهمةع  شركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ال
  ٣٦٦٠مان. عنوان الشركة المسجل هو صندوق بريد  العام في سلطنة عُ التأمين  على الحياة والتأمين  تقوم بمزاولة نشاط    والشركة  ُعمان

   .٢٠٠٤يوليو  ٢١بدأت الشركة أنشطتها من وقد ، سلطنة عمان.  ١١٢، رمز بريدي 

يونيو    ٢٠حتى    اصالحً والتأمين على الحياة  العام  التأمين  ا للشركة بمزاولة أعمال  منحت الهيئة العامة لسوق المال (سلطنة عمان) ترخيصً 
٢٠٢٤.  

تأسست  شركة تابعة ومملوكة من قبل الشركة القطرية للتأمين، وهي شركة مساهمة عامة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع الشركة  تعد
  ، الدوحة ، دولة قطر. ٦٦٦عنوانها المسجل هو صندوق بريد في دولة قطر، و 

 المحاسبية للشركةأساس اإلعداد والتغييرات في السياسات   .٢

 أساس اإلعداد  ١-٢

: التقارير المالية  ٣٤وفقًا لمعيار المحاسبة الدولي رقم    م٢٠٢٢يونيو    ٣٠في    ةالمنتهيللفترة  المرحلية الموجزة    القوائم الماليةتم إعداد  
  المرحلية. 

السنوية، وينبغي قراءتها باالقتران   القوائم المالية المرحلية الموجزة ال تتضمن جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في    القوائم المالية إن  
  . م٢٠٢١ديسمبر   ٣١السنوية للشركة كما في  القوائم الماليةمع 

نتائج   فإن  ذلك،  إلى  المالية    م٢٠٢٢يونيو    ٣٠في    ةالمنتهي الفترةوباإلضافة  للسنة  توقعها  يمكن  التي  للنتائج  مؤشًرا  بالضرورة  ليست 
  . م٢٠٢٢ديسمبر  ٣١المنتهية في 

  المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت التي تبنتها الشركة  ٢-٢

تتفق مع السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد   المرحلية الموجزة الموحدة  المالية  القوائم  هذه  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد
  . م٢٠٢١ديسمبر  ٣١المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في  القوائم

  المبالغ بالريال العُماني                       النقد وما في حكم النقد  .٣
  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
 (مدققة)    (غير مدققة)   

      
   ٢٬٥٠٧٬٦٧٧      ٢٬٥٨٨٬١٦١   ودائع تحت الطلب

   ٣٬٠١٩      ٣٬٧٤٧   النقدية في الصندوق 
   ٢٬٥١٠٬٦٩٦      ٢٬٥٩١٬٩٠٨   

  

  الودائع البنكية     .٤
  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (مدققة)    (غير مدققة)   

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

   -        -   

   ١٥٬٦٨٦٬٥٣٥      ١٣٬٢١٩٬٨٦٥   ودائع بنكية تستحق بعد سنة واحدة أو أكثر من تاريخ اإليداع 

   ١٥٬٦٨٦٬٥٣٥      ١٣٬٢١٩٬٨٦٥   
  

  التأمين المدينةإعادة األقساط وأرصدة   .٥
  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (مدققة)    (غير مدققة)   
        

   ٧٬٠٠٦٬٦٧٩      ١٤٬٥٧٤٬٩٧٦   مستحقات من حاملي وثائق ، وكالء ووسطاء تأمين  
   ٦٩٥٬٥٧٢      ١٬٢٧٥٬٧٥١   أرصدة إعادة تأمين مدينة

   ٧٬٧٠٢٬٢٥١      ١٥٬٨٥٠٬٧٢٧   
   )٦٦٧٬٩٩٣(    (٦٦٧٬٩٩٣)   مخصصات مستحقات مشكوك في تحصيلها

   ٧٬٠٣٤٬٢٥٨      ١٥٬١٨٢٬٧٣٥   
  



  ٦  الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش م ع ع)
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في  للفترة المنتهية

 

 

  المبالغ بالريال العُماني    عقود التأمينالناشئة عن لتزامات االلتزامات عقود التأمين واحصة معيدي التأمين من   .٦

 م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (مدققة)    (غير مدققة)   

        عقود التأمين   الناشئة عن  االلتزاماتإجمالي 
   ١٧٬١٢٤٬٤١٣     ١٤٬١٥٨٬٦٨١   مطالبات تم اإلبالغ عنها وغير مسددة 
   ١١٬١١٠٬٥٨٧      ٤٬٠٤٣٬٤٠٤   مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

   ١٣٬٤٠٠٬٠٠٠      ١٦٬٣١٥٬٦٧٧   أقساط سارية
   ٤١٬٦٣٥٬٠٠٠      ٣٤٬٥١٧٬٧٦٢   اإلجمالي 

        حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين   
      )١١٬٦٧٨٬١١٠(  مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها

)١٤٬٤٩٧٬٣٨٥(  
      )٣٬٢١٩٬٧٦٠(  مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

)١٠٬٢٠٨٬٦١٥(  
   )٩٬٩٠٩٬٠٠٠(     )١١٬٣٧٧٬٩٥٦(  أقساط تأمين سارية

      )٢٦٬٢٧٥٬٨٢٦(  اإلجمالي 
)٣٤٬٦١٥٬٠٠٠(  

        
        صافي االلتزامات الناشئة عقود التأمين  
   ٢٬٦٢٧٬٠٢٨      ٢٬٤٨٠٬٥٧٠   مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها
   ٩٠١٬٩٧٢      ٨٢٣٬٦٤٥   مطالبات متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

   ٣٬٤٩١٬٠٠٠      ٤٬٩٣٧٬٧٢١   أقساط سارية
   ٧٬٠٢٠٬٠٠٠      ٨٬٢٤١٬٩٣٦   اإلجمالي 

  

ً  الذمم المدينة األخرى  .٧                   والمصاريف المدفوعة مقدما
م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (مدققة)     (غير مدققة)   

      

 ً    ٢٠٨٬٦٧٧      ١٧٦٬٣٢٠   المصاريف المدفوعة مقدما
   ١٤٨٬٠٣٣      ١٤٦٬٤٢٣   أخرى

   ٣٥٦٬٧١٠      ٣٢٢٬٧٤٣   
  

  الماليةاإلستثمارات   .٨
  يمكن تحليل االستثمارات المالية كما يلي: -أ

  القيمة الدفترية 
م٢٠٢١ديسمبر    ٣١    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠ 
  (مدققة)     (غير مدققة)  
    

   ١١٬٠٧٤٬٨٠٠      ١١٬٤٥٨٬٨٦٠  االستثمارات المالية بالقيمة العادلة عبر الربح أو الخسارة 
   ٣٬٩٨٨٬٤٢٨      ٦٬٠٥٦٬٤٠٢  االستثمارات المالية بالقيمة العادلة عبر الدخل الشامل اآلخر

   ١٥٬٠٦٣٬٢٢٨      ١٧٬٥١٥٬٢٦٢  مجموع االستثمارات المالية
  

  كالتالي: الماليةستثمارات  يتم تحليل حركة اال-ب
م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (مدققة)    (غير مدققة)   
        

   ١٢٬٧٥١٬٢٨٢      ١٥٬٠٦٣٬٢٢٨   ٢٠٢٢يناير  ١في 
   ٢٬١٣٩٬٩٠٦      ٧٬٨٧٨٬٥٠٠   إضافات

   )١٬٥٣٥٬٣٩٠(    (٦٬١٣٨٬٣٥٩)   استبعادات
   )٣٨٨٬٨٨٨(     ٧٨٤٬٦٧٦   استثمارات أرباح/(خسائر) محققة من بيع 



  ٧  الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش م ع ع)
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في  للفترة المنتهية

 

 

   ٢٬٠٧٩٬٧٨٨     (٧١٬٤٧٣)   استثمارات أرباح/(خسائر) غير محققة من بيع
   ١٦٬٥٣٠     (١٬٣١٠)   االنخفاض في القيمة المدرجة بحساب األرباح أو الخسائرخسارة 

        

   ١٥٬٠٦٣٬٢٢٨     ١٧٬٥١٥٬٢٦٢   م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠كما في 
  

  المبالغ بالريال العُماني                       الممتلكات والمعدات  .٩

  
أثاث 
  وتركيبات

 

أجهزة  
الحواسيب 
والمعدات 
  المكتبية 

  المجموع   الَمركبات 

                التكلفة
   ٧٧٠٬٢٣١      ٤٥٬٦٧٥ -   ٢١٠٬٥٢٨      ٥١٤٬٠٢٨   ٢٠٢٢يناير  ١في 

   ١٣٬٢٣٢      -        ١١٬٦٨٢      ١٬٥٥٠   إضافات 
   -        -        -        -     استبعادات

   ٧٨٣٬٤٦٣      ٤٥٬٦٧٥      ٢٢٢٬٢١٠      ٥١٥٬٥٧٨   م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في 
                

                انخفاض القيمة: 
   ٦١١٬٤٣٣      ١٣٬٣٥٥ -   ١٩٩٬١١٥      ٣٩٨٬٩٦٣   ٢٠٢٢يناير  ١في 

   ٤٣٬١٩٢     ٥٬٥٦٥      ٤٬٨٥١      ٣٢٬٧٧٦   المحمل للفترة  
   -        -        -        -     استبعادات

   ٦٥٤٬٦٢٥      ١٨٬٩٢٠      ٢٠٣٬٩٦٧      ٤٣١٬٧٣٨   م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في 
                

                القيم الدفترية:صافي 
   ١٢٨٬٨٣٨      ٢٦٬٧٥٥      ١٨٬٢٤٣      ٨٣٬٨٤٠   (غير مدققة)  م٢٠٢٢يونيو   ٣٠في 

  
  م ٢٠٢١السنة السابقة 

  
أثاث 

  وتركيبات 

أجهزة 
الحواسيب 
 والمعدات
  المكتبية

  المجموع   الَمركبات

                التكلفة
   ٧٢٢٬٦٦٠      ١٠٬٦٧٥ -   ٢٠١٬٩٢٧      ٥١٠٬٠٥٨   م٢٠٢١يناير  ١في 

   ٤٧٬٥٧١      ٣٥٬٠٠٠ -   ٨٬٦٠١      ٣٬٩٧٠   إضافات 
   -        -   -   -        -     استبعادات

   ٧٧٠٬٢٣١      ٤٥٬٦٧٥      ٢١٠٬٥٢٨      ٥١٤٬٠٢٨   م٢٠٢١ديسمبر   ٣١في 
                

                انخفاض القيمة: 
   ٥٢٤٬٩٨٣      ٨٬٦٧٥ -   ١٨٧٬٣٥٣      ٣٢٨٬٩٥٥   م٢٠٢١يناير  ١في 

   ٨٦٬٤٥٠      ٤٬٦٨٠ -   ١١٬٧٦٢      ٧٠٬٠٠٨   المحمل للسنة 
   -        -   -   -        -     استبعادات

   ٦١١٬٤٣٣      ١٣٬٣٥٥      ١٩٩٬١١٥      ٣٩٨٬٩٦٣   م٢٠٢١ديسمبر   ٣١في 
                

                صافي القيم الدفترية: 
   ١٥٨٬٧٩٨      ٣٢٬٣٢٠      ١١٬٤١٣      ١١٥٬٠٦٥   م (مدققة) ٢٠٢١ديسمبر   ٣١في 

  
    



  ٨  الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش م ع ع)
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في  للفترة المنتهية

 

 

  اإليجار أصول  . ١٠

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

  المبالغ بالريال العُماني                              
      ي نابمال

      

    التكلفة:
   ٦٦٨٬٦٨٩     م٢٠٢٢يناير  ١في 

   ٢١٣٬٥٤٤     اإلضافات 
     -     استبعادات

   ٨٨٢٬٢٣٣     م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في 
      

      اإلستهالك:

   ٥٨٥٬٦٦١     م٢٠٢٢يناير  ١في 
   ٩٢٬٦٦٨     المحمل للفترة 
   -       استبعادات

   ٦٧٨٬٣٢٩     م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في 
      

      صافي القيم الدفترية: 
   ٢٠٣٬٩٠٤     م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في 

      

      ٢٠٢١السنة السابقة 
      

      المباني 
      

   :التكلفة
   ٥٦٦٬٠٢٣     م٢٠٢١يناير  ١في 

   ١٠٢٬٦٦٦     اإلضافات 
   -       استبعادات

   ٦٦٨٬٦٨٩     م٢٠٢١ديسمبر   ٣١في 
      

      اإلستهالك:
   ٣٨٣٬٥٣٩     م٢٠٢١يناير  ١في 

   ٢٠٢٬١٢٢     المحمل للفترة 
   -       استبعادات

   ٥٨٥٬٦٦١     م٢٠٢١ديسمبر   ٣١في 
      

      صافي القيم الدفترية: 
  ٨٣٬٠٢٨    م٢٠٢١ديسمبر   ٣١في 

      

     الربح أو الخسارة مبينة على النحو التالي:  قائمة  إن المبالغ المعترف بها في
  م ٢٠٢٢يونيو    ٣٠    
      

      

   ٩٢٬٦٦٨     االستخداممصروف االستهالك المحمل على أصول حق  
   ٦٬٠٤٥     مصروف الفائدة المحمل على التزامات عقد اإليجار

      

   ٩٨٬٧١٣     إجمالي المبلغ المعترف به في الربح أو الخسارة 

  
  



  ٩  الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش م ع ع)
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في  للفترة المنتهية

 

 

  مستحقات لمعيدي التأمين   . ١١
 المبلغ بالريال العُماني 

 م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (مدققة)   (غير مدققة)   
      

  ٧٬٢٨٣٬٨٨٨   ٤٬٩٢٢٬٦٥٦   ذمم إعادة التأمين الدائنة 
  

    والمستحقاتاألخرى    اإللتزامات. ١٢
  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
 (مدققة) (غير مدققة)  
     

   ١٬٨٠٢٬٧٣٣    ٢٬٢٤٩٬٦١٥  المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
   ٢٬٣٩٥٬١٧٩    ٢٬٣٠١٬٦١٩   ذمم تجارية دائنة 

   ٢٦١٬٨١٦    ٣٢٧٬٩٢٧   التزامات ضريبة الدخل والضريبة المستقطعة من المنبع
   ٢٤٩٬١٨٥    ٨٬٧٨٣٬٨٤١   مصاريف متراكمة
   ٦٤٬٠٧٧    ١٨٦٬٧٧٢   التزامات اإليجار*

   ٧٢٬٤٣٩    ٨٤٬٥٠٥   مستحقات مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 
   ١٤٦٬٤٢٨    ٢٩٧٬٧٣٦   إلتزامات ضريبة القيمة المضافة

   ٨٢٣٬٠٤٣    -     ذمم دائنة أخرى 
   ٥٬٨١٤٬٩٠٠    ١٤٬٢٣٢٬٠١٤   

  

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

  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠    
  لایر ُعماني    

  ٦٤٬٠٧٧     يناير ١في 
  ٢١٣٬٥٤٤     اإلضافات

  ٦٬٠٤٥     فائدة متراكمة
  )٩٦٬٨٩٤(    المدفوعات 

  ١٨٦٬٧٧٢     يونيو ٣٠في 
  

  رأس المال   . ١٣
  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
 (مدققة) (غير مدققة)  
     

  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٠٬٠٠٠٬٠٠٠  بيسة للسهم ٠٫١٠٠سهم بقيمة   ٢٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  –المصرح به 
      

  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٠٬٠٠٠٬٠٠٠  بيسة للسهم ٠٫١٠٠سهم بقيمة  ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ –والمدفوع بالكامل المصدر 
  

  م٢٠٢٢يونيو    ٣٠كما في  يمتلكونها    تيأو أكثر من أسهم الشركة وعدد األسهم ال  ٪١٠الشركة الذين يمتلكون نسبة    ومساهم
  كما يلي:  هم م٢٠٢١ديسمبر  ٣١و 

  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (غير مدققة) 

  م٢٠٢١ديسمبر  ٣١
  (مدققة)

  نسبة المساهمة  عدد األسهم  نسبة المساهمة  عدد األسهم  
    %    %  

٥١٬٦٩٨٬٥٠  شركة قطر للتأمين ش م ق 
٠  

٥١٫٦٩٩  
٥١٬٦٩٨٬٥٠

٠  
٥١٫٦٩٩  

٢٢٬٥٠٠٬٠٠  شركة الحصن لالستثمار ش.م.ع.م
٠  

٢٢٫٥٠٠  
٢٢٬٥٠٠٬٠٠

٠  
٢٢٫٥٠٠  

  ٧٤٬١٩٨٬٥٠٧٤٫١٩٩  ٧٤٬١٩٨٬٥٠٧٤٫١٩٩  



  ١٠  الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش م ع ع)
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠في  للفترة المنتهية

 

 

 ٠  ٠  
  



  ١١  الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش م ع ع)
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

 

 

  التقارير القطاعية  . ١٤
  قطاعات النشاط 

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

 يشتمل تأمين المركبات واألفراد على تأمين السيارات والتأمين على السفر.  )١(
 والبضائع البحرية وهياكل السفن والمعدات والتأمين على الطيران. األطراف األخرى  يشتمل تأمين الممتلكات وتأمين السفن البحرية والتأمين ضد الحوادث على الحريق واألعمال الهندسية والطاقة والحوادث العامة ومسؤولية  )٢(
 . إن التأمين الصحي والتأمين على الحياة يشتمل على التأمين الصحي والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين على الحياة. )٣(

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

  المركبات واألفرادالتأمين على   
تأمين الممتلكات وتأمين السفن البحرية 

  المجموع  التأمين الصحي والتأمين على الحياة   والتأمين ضد الحوادث
  م ٢٠٢١يونيو    ٣٠  م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  م ٢٠٢١يونيو    ٣٠  م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  م ٢٠٢١يونيو    ٣٠  م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  م ٢٠٢١يونيو    ٣٠ م ٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   (غير مدققة)   مدققة) (غير  
                 

   ١٥٬٧٧١٬٩٢٨    ١٨٬٨٩٩٬١٤٧    ٢٬٧٢٤٬٣٧٥    ٣٬٢٢٨٬٩٨١    ١٠٬٧٦٧٬٨٠٧    ١٢٬٣٦٤٬١٨٦    ٢٬٢٧٩٬٧٤٥    ٣٬٣٠٥٬٩٧٩  إيرادات أقساط التأمين   

  لمعيدي التأمين أقساط التأمين متنازل عنها  
)٣٥٤٬٩٨٢(   )٤٠٧٬٦٣٩(    

)١١٬٥٧٤٬٦٧٥( 
 

)١٠٬١٩٦٬٠٦٩( 
)١٢٬١٠٩٬٤٥١(  )١٣٬٣٣٣٬٥٧٠(   )١٬٥٥٨٬٤٠٠(   )١٬٣٥١٬٢٥٦(  

   ٣٬٦٦٢٬٤٧٧    ٥٬٥٦٥٬٥٧٧    ١٬١٦٥٬٩٧٦    ١٬٨٧٧٬٧٢٦    ٥٧١٬٧٣٨    ٧٨٩٬٥١٢    ١٬٩٢٤٬٧٦٣    ٢٬٨٩٨٬٣٤٠   صافي أقساط التأمين   
   )٦٤٥٬٧٠٠(   )١٬٤٤٦٬٧٢١(   )٢٥٦٬٠٠٠(   )٤٧٣٬٥٢٨(   )١٧٧٬٠٠٠(   )١٢٨٬٣٤٨(   )٢١٢٬٧٠٠(   )٨٤٤٬٨٤٥(  الحركة في أقساط التأمين السارية  

   ٣٬٠١٦٬٧٧٧    ٤٬١١٨٬٨٥٦    ٩٠٩٬٩٧٦    ١٬٤٠٤٬١٩٨    ٣٩٤٬٧٣٨    ٦٦١٬١٦٤    ١٬٧١٢٬٠٦٣    ٢٬٠٥٣٬٤٩٥   صافي األقساط المكتسبة 
   )٧٬٧٧٠٬٩٠٦(   )٦٬٣٨٥٬٢٩٦(   )٣٬٢٤٣٬٥٣٨(   )٢٬٢٨٦٬٢٠٦(   )٣٬٢٨٦٬٣٥٥(   )٢٬٦٧٢٬٦٥٨(  )١٬٢٤١٬٠١٤(  )١٬٤٢٦٬٤٣٢(  المدفوعة المطالبات  

   ٥٬٦٤٧٬٩٠٧    ٣٬٩٥٥٬٣٦١    ٢٬٢٩٠٬٥٤٧    ١٬٣٦٩٬٩٢٥    ٣٬٣٢٥٬٦٢١    ٢٬٥٨٤٬٩٠٤    ٣١٬٧٣٩    ٥٣٢   حصة معيدي التأمين من المطالبات 
   ٨٠٠٬٠٠٠    ٢٢٤٬٧٨٥    ١٦٢٬٠٠٠    )٣٨٢٬٩٤٧(   ٨٨٬٠٠٠    ١٩٤٬٧٧٨    ٥٥٠٬٠٠٠    ٤١٢٬٩٥٤   المطالبات القائمة الحركة في  

   )١٦٧٬٧٥٠(   )٢٧١٬٤٧٩(   ٢١٬٢٢٨    )١١٬٦٨٦(   )٨٬٣٠١(   ٩٢٬٧٩٦    )١٨٠٬٦٧٧(   )٣٥٢٬٥٨٩(  صافي العموالت 
   ٩١٬٣٦٣    ٣٥٬٧٠٦    ٣٧٬٢٧٤    ٤١٬٦٨٣    ١٥    ٤٦٤    ٥٤٬٠٧٣    )٦٬٤٤١(  الدخل التأميني اآلخر 
   ١٬٦١٧٬٣٩٠    ١٬٦٧٧٬٩٣٤    ١٧٧٬٤٨٧    ١٣٤٬٩٦٧    ٥١٣٬٧١٩    ٨٦١٬٤٤٧    ٩٢٦٬١٨٤    ٦٨١٬٥٢٠   نتائج أعمال التأمين 
   ١٬٨٨٣٬٠٢١    ١٬٦٨٨٬٣٠٠               إيرادات اإلستثمار 

   ٧٬٩٨٨    ١٤٬٣٨٤               إيرادات أخرى 
   ٣٬٥٠٨٬٣٩٩    ٣٬٣٨٠٬٦١٩               مجموع اإليرادات 

   )١٬٢٢٩٬٥٩٧(   )١٬١٤٨٬٦٩٦(              مصاريف عامة وإدارية 
   )١٤٠٬٨٨٢(   )١٣٥٬٨٩١(              اإلستهالك * 

   ٢٬١٣٧٬٩٢٠    ٢٬٠٩٦٬٠٣٢               الربح / (الخسارة) قبل الضريبة 
   )١٢٤٬٠٠٠(   )٢٤٠٬٠٢٨(              مصروف ضريبة الدخل



  ١٢  الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش م ع ع)
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

 

 

   ٢٬٠١٣٬٩٢١    ١٬٨٥٦٬٠٠٤               للفترة الربح / (الخسارة)  
م)  ٢٠٢١كمافي يونيو   ١٠١٬٠٧٧(   "أثر المحاسبة عن عقود اإليجار" ١٦لایر عماني نتيجة تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم    ٩٢٬٦٦٨ وقدرهتم حجز االستهالك المشتمل على مبلغ  



  ١٣  الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش م ع ع)
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

 

 

  
  تطبيق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ١٥

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

  المعايير الجديدة. 

 المحتوى  المعيار
 )٢٠٢٣يناير   ١"عقود التأمين" (يبدأ سريانه اعتباًرا من   ١٧المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

  
  المبالغ بالريال العُماني               (صافي) والدخل اآلخر ستثمار االمن  الدخل  . ١٦

  

  م٢٠٢١يونيو  ٣٠    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (غير مدققة)     (غير مدققة)   

        

   ٤٥٧٬٤٩٢      ٤٢٠٬٦٨٨   إيرادات الفوائد
   ٣٥٨٬٠٧١      ٥٩٤٬٣٠٣   توزيعات األرباح

   )٤٨٧٬٧٩٣(     ٧٨٤٬٦٧٦   الربح المعترف به / (الخسارة المعترف بها) نتيجة بيع استثمارات
الربح المعترف به / (الخسارة المعترف بها) نتيجة بيع استثمارات وخسارة 

  ناتجة عن االنخفاض في القيمة 
)١٬٥٨٥٬٠٨٥      )٧٢٬٧٨٣   

   )١٤٣(     )٦٥٩(  والتكاليف األخرى كلفة التمويل 
   ٧٬٩٨٨      ١٤٬٣٨٤   الدخل اآلخر

   )٢٩٬٦٩٢(     )٣٧٬٩٢٤(  اترسوم االستشار
        

   ١٬٨٩١٬٠٠٩     ١٬٧٠٢٬٦٨٤  

  للسهم الواحد  / (الخسارة) العائد  . ١٧

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

  م٢٠٢١يونيو  ٣٠    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
        

   ٢٬٠١٣٬٩٢١      ١٬٨٥٦٬٠٠٤   ربح / (خسارة) الفترة 
   ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠      ١٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠   المتوسط المرجح لعدد األسهم 
  ٠٫٠٢٠    ٠٫٠١٩  العائد / (الخسارة) للسهم الواحد

  

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

  الطارئة   رتباطاتوااللتزامات اال  . ١٨
  

  المطالبات القانونية  

حول   نزاع  بشأن  المحاكم  أمام  لمقاضاة  العادية  أعمالها  سياق  ضمن  الشركة  تخضع   ، التأمين  شركات  غالبية  مع  مشترك  هو  كما 
قائمة   سيكون لها تأثير جوهري على  ىال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوإلى مشورة قانونية مستقلة،    استنادً اموضوع دعوى.  

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

  االلتزامات الطارئة

  م ٢٠٢١ديسمبر    ٣١    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  
  (غير مدققة)     (غير مدققة)   

  ٧٬٤٧٥    ٤٦٬٨٨٤  ضمانات مصرفية
   ٢٧٠٬١٢١      ١٩٩٬٩٩٩   عقود اإليجار التشغيلي 

   ٢٧٧٬٥٩٦      ٢٤٦٬٨٨٣   



  ١٤  الشركة العمانية القطرية للتأمين (ش م ع ع)
 

  إيضاحات حول القوائم المالية المرحلية الموجزة
  م٢٠٢٢يونيو  ٣٠للفترة المنتهية في 

 

 

 

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  . ١٩

  معامالت مع األطراف ذات العالقة

الطرف ذو عالقة عندما تكون لديه القدرة على يعتبر    ،  على سبيل المثالمعامالت مع األطراف ذات العالقة.  الالجداول التالية  تمثل  
تخاذ القرارات المالية والتشغيلية وكذلك التأثير على مدراء ف اآلخر بإالطرالسيطرة على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير قوي على  

يمثلون    الشركة التي  والشركات  الرئيسيين،  اإلدارة  موظفي  وأعضاء .  فيها  من المساهمين الرئيسيين  ذات العالقة  تتألف األطراف 
السيطرة أو ممارسة نفوذ مؤثر على قراراتها المالية   مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات التي يملكون القدرة على

المتفق إدارة الشركة وتتم المناقشة بشأنها بالشروط  مجلس  صادق عليها  يسياسات التسعير وشروط هذه المعامالت  وإن  والتشغيلية.  
  . كانت المعامالت الهامة كما يلي:  عليها بصورة متبادلة

  المبالغ بالريال العُماني 
  أطراف ذات عالقة أخرى    المساهمون  
يونيو   ٣٠    م٢٠٢١يونيو  ٣٠    م٢٠٢٢يونيو  ٣٠  

  م ٢٠٢٢
يونيو   ٣٠  

  م٢٠٢١
  مدققة) غير (    (غير مدققة)     مدققة) غير (    (غير مدققة)   
                

   ٦٬٩٢٠      ١٩٬٩٤٢      ١٩٩٬٦٢٢      ٣٥٬٧٣٩   أقساط التأمين 
   )٩٦٬٢٣٥(     )٨٥١(     )٣٠٧(     )٦٥٨(  مطالبات مدفوعة
   )١٬٥٢٩(     -        )٥٣٩(     )٥٧٦(  عموالت مدفوعة

   )١٬٤٧٥٬٠١٧(     )١٬٤١١٬٨٢٩(     )١٬٠٠٤٬١٠٥(     )١٬١٧٩٬٣٠٤(  أقساط إعادة التأمين  
   ٧٤٬٢٩١      ١١٨٬٠٤٤      ٢٣١٬٥٣٧      ٢٥٩٬٢١٥   عموالت مستلمة
   ٢٬٣٠٨٬١٣٣      ١٬٣٧١٬٧٩١      ٣٦٧٬٧١٥      ٤١٢٬٩٣٢   مطالبات مستردة
   -        -        )٢٠٠٬٠٠٠(     )٢٠٠٬٠٠٠(  مصروفات إدارة

أتعاب حضور إجتماعات مجلس  
  اإلدارة 

)٢٧٬٤٥٧(     )٢٣٬٩٩٧(        -        -   

   )٢١٬٠٨٨(     )٣٧٬٩٢٤(     )١٧٬٤٩٦(     )٩٬٧٨٤(  مصروفات أخرى
  

 
أو أكثر من أسهم الشركة ،    ٪ ١٠األرصدة المستحقة من و إلى األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة  تحليل    يبيّن الجدول التالي 

  أو أفراد أسرهم: 
  

األقساط وأرصدة إعادة التأمين 
  المدينة 

 ٢٦٤٬٤٩٠      ١٬٢٦٤٬٩٥٣      ٤٥٬٠٢٩      ٩٧٢٬٢٣٤   

   -        -        )١٬١٦٥٬٣٩٠(     )١٬٦٢٧٬٧٣٨(  مستحقات إلى معيدي التأمين
   )٢٩٠٬٢١٣(     -        )٣٬٤٩٢٬٨٥٦(     )٥٬٢٠٤٬٥٨٤(  التزامات أخرى

  

 

 العلياتعويض موظفي اإلدارة 

  كالتالي:  الفترةخالل  )باستثناء العالوات( العليامكافآت موظفي اإلدارة  كانت 

  
يونيو   ٣٠

  م ٢٠٢٢
  م٢٠٢١يونيو  ٣٠  

  (غير مدققة)     (غير مدققة)   
        

   ١١٨٬٣١٠      ١٥٤٬٨٥٥   الرواتب والمزايا األخرى قصيرة األجل  
   ٧٬٨٣٩      ١١٬٦٤١   مكافأة نهاية الخدمة 

   ١٢٦٬١٤٩      ١٦٦٬٤٩٦   
  




