




  ٨    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   ١
 

، أصبحت ٢٠١٣ديسمبر  ١٠كشركة مساھمة مقفلة في سلطنة عمان. في  ٢٠٠٦مايو  ١٥تأسست شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع ("الشركة") في 
شركة مساھمة عامة. تعمل الشركة في ُعمان وتزاول الشركة أعمال نشاطات التكافل العام والعائلي واالستثمارات من خالل اعتماد نماذج الشركة 

اس ة على أسالوكالة والمضاربة على التوالي، بالنيابة عن المشاركين طبقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية. نشاطات إعادة التكافل / إعادة التأمين منظم
  فترة االكتتاب مع جمع المشاركين لمساھماتھم للتعويض عن الخسائر التي تكبدھا المشاركون عند وقوع حدث محدد.

 

. بدأت ٢٠٠٦يوليو  ١٥. ُمنحت الرخصة للشركة من الھيئة العامة لسوق المال بتاريخ ٢٠٠٦أغسطس  ١بدأت العمليات التجارية للشركة في 
  بعد حصولھا على رخصة التكافل من الھيئة العامة لسوق المال. ٢٠١٤ناير ي ١الشركة عمليات التكافل في 

 

  ملخص السياسات المحاسبية الجوھرية  ٢
 

وفقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن  ٢٠١٩يونيو  ٣٠تم إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية لفترة الستة أشھر المنتھية في   (أ)
راجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية. وتمشياً مع متطلبات ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية للمسائل التي لم ھيئة المحاسبة والم

لية لمالية الدوتتناولھا المعايير الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، تستخدم الشركة اإلرشادات من معايير التقارير ا
دولي ذات الصلة. وبناء عليه، تم عرض المعلومات المالية المختصرة المرحلية في صورة مختصرة وفقا لإلرشادات التي يقدمھا معيار المحاسبة ال

  "التقارير المالية المرحلية". - ٣٤رقم 
 

واإلفصاحات المطلوبة لقوائم مالية كاملة يتم  ال تحتوي ھذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة على كافة المعلومات  (ب)
مع القوائم إعدادھا وفقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن ھيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وينبغي أن تقرأ بالتزامن 

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١المالية السنوية للشركة للسنة المنتھية في 
 

السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية إن   (ج)
 بالضرورة مؤشراً  ٢٠١٩يونيو  ٣٠. إضافة إلى ذلك، ال تعتبر النتائج لفترة الستة أشھر المنتھية في ٢٠١٨ديسمبر  ٣١للشركة للسنة المنتھية في 

  .٢٠١٩ديسمبر  ٣١على النتائج التي من الممكن توقعھا للسنة المالية المنتھية في 
 

  تم إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة باللایر العماني وھو العملة التنفيذية وعملة العرض للشركة.  (د)
 

المدققة باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية، ما عدا االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل تم إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير   (ھـ)
واالستثمارات  الربح أو الخسارة واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساھمين واالستثمارات في العقارات التي يتم قياسھا بالقيمة العادلة

م قياسھا باستخدام التكلفة المھلكة. السياسات المحاسبية المطبقة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة المالية الماضية. المدرجة بالتكلفة المھلكة والتي يت
وية تستحق الضرائب على الدخل في الفترات المرحلية باستخدام معدل الضريبة الذي يكون قابالً للتطبيق على إجمالي األرباح أو الخسائر السن

  المتوقعة.
 

  تقديرات واالجتھادات المحاسبّية الجوھريةال  ٣
 

السياسات  يتطلب إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة من اإلدارة القيام بوضع اجتھادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق
  ائج الفعلية عن ھذه التقديرات.المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات المقرر عنھا. قد تختلف النت

 
ات المحاسبية عند إعداد ھذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة، فإن االجتھادات الجوھرية التي قامت بھا اإلدارة عند تطبيق السياس

  .٢٠١٨ديسمبر  ٣١لية للسنة المنتھية في للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين كانت نفس االجتھادات المطبقة على القوائم الما
 

  عوامل المخاطر المالية  ٤
 
 إن أنشطة الشركة تعرضھا لمخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (متضمنة مخاطر صرف العملة األجنبية ومخاطر معدل الفائدة ومخاطر األسعار)

المختصرة المرحلية كافة المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة. ال تتضمن المعلومات المالية 
. لم ٢٠١٨ديسمبر  ٣١المطلوبة في القوائم المالية السنوية، وبالتالي يجب قراءتھا بالتزامن مع القوائم المالية السنوية كما في وللسنة المنتھية في 

  نذ نھاية السنة.تطرأ أي تغيرات على سياسات إدارة المخاطر م
  



  ٩    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  النقد وما يماثل النقد   ٥
 

 المشاركون المساھمون
 اإلجمالي عائلي عام

عمانيلایر  لایر عماني لایر عماني لایر ُعماني  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠  
 ٢٨٧،٨٠٣ ٢٦،٠٦٠٢٨١،٨٢٨٥،٩٧٥  نقد لدى البنوك في حسابات جارية

 ٧٤٧،٧٥٤ ٣٥٧،٠٠٥٧٣٩،٨٦١٧،٨٩٣  نقد لدى البنوك في حسابات تحت الطلب
 - --٦٥،٢٠٨  أرصدة نقدّية لدى مديري االستثمار

 ٦،٤٩٦ ٣،١٧٩٦،٤٥٤٤٢  نقد في الصندوق
١،٠٤٢،٠٥٣ ٤٥١،٤٥٢١،٠٢٨،١٤٣١٣،٩١٠ 

      (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
 ٥٨١،٥٠٣ ٣١،٢٧٥٥٦٣،٧٦٦١٧،٧٣٧  نقد لدى البنوك في حسابات جارية

 ٢،٠٣٧،٨٥٦ ٣٩٣،٣٣٤٢،٠٢٩،٣٩٦٨،٤٦٠  نقد لدى البنوك في حسابات تحت الطلب
 - --١٠٧،٤٢٧  أرصدة نقدّية لدى مديري االستثمار

 ٤٠،٩٤٧ ٣،٣٠٠٤٠،٩٣٣١٤  نقد في الصندوق
    ٢،٦٦٠،٣٠٦ ٢٦،٢١١ ٥٣٥،٣٣٦٢،٦٣٤،٠٩٥ 

 
  ودائع بنكية  ٦

 المشاركون المساھمون

 اإلجمالي عائلي عام  

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر ُعماني  (غير مدققة)٢٠١٩يونيو٣
 - - -٣،٠٠٠،٠٠٠ دائع بنكّية فترات استحقاقھا أقل من ثالثة أشھر
 ٥،٨٢٣،٥٠٠ ٣،٨٢٦،٥٠٠٤،٨٧٦،٤١٦٩٤٧،٠٨٤  دائع بنكّية فترات استحقاقھا أكثر من ثالثة أشھر

٥،٨٢٣،٥٠٠ ٦،٨٢٦،٥٠٠٤،٨٧٦،٤١٦٩٤٧،٠٨٤ 

   (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣
 ٦،٤٢٣،٥٠٠ ٥،٧٨١،٥٠٠٥،٤٧٦،٤١٦٩٤٧،٠٨٤  دائع بنكّية فترات استحقاقھا أكثر من ثالثة أشھر

 

  سنوياً). %٤٫٣إلى  %٣٫٥ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١سنوياً ( %٥% إلى  ٢٫٥تحمل الودائع فوائد بمعدالت تتراوح ما بين   (أ)
 

  القيود المفروضة على تحويل األصول  (ب)
 

 ٣١لایر عماني ( ١١،١٠٠،٠٠٠وفقاً للقانون المنظم لعمليات شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة بعض الودائع البنكية بقيمة دفترية تبلغ  
  يئة.لایر عماني) إلى الھيئة العامة لسوق المال. يمكن للشركة تحويل ھذه األصول فقط بموافقة مسبقة من الھ ١٢،١٥٥،٠٠٠ - ٢٠١٨ديسمبر 

 
لایر عماني) قيد الرھن لدى المكتب العماني الموحد  ٥٠،٠٠٠ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر عماني ( ٥٠،٠٠٠أودعت الشركة وديعة قدرھا   (ج)

  للبطاقات البرتقالية ش.م.ع.م في سلطنة عمان مقابل سداد المطالبات.
 

  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ٧
 

  المساھمون  المساھمون 
  غير مدققة 

 ٢٠١٩يونيو٣٠
  مدققة  

  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١
  التكلفة  القيمة العادلة    التكلفة  القيمة العادلة 

  لایر عماني لایر عماني  لایر عماني لایر عماني مدرجة محلية
  

 ٧٩٠،٩٠٥ ٦٥٩،٧٦٣ ٥٦٥،٩١٤٦٥٩،٧١٣ قطاع الخدمات
 ١،٤٣٣،٤٣٧ ١،٠٤٨،٩١٥ ٩٦١،٨٨٢١،٠٤٨،٩١٦ قطاع الصناعة
 ٢،٥٠٨ ٢،٢٥٠ ٢،٤٣٠٢،٢٥٠ القطاع المالي

 ٢،٢٢٦،٨٥٠ ١،٧١٠،٩٢٨ ١،٥٣٠،٢٢٦١،٧١٠،٨٧٩  إجمالي االستثمارات
      

 
    



  ١٠    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تابع)  ٧
 

  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةالحركة في االستثمارات   (أ)
  المساھمون

  غير مدققة 
يونيو  ٣٠ 

٢٠١٩  

 
 

  مدققة
  ديسمبر ٣١ 

٢٠١٨  
 لایر عماني لایر ُعماني

  

 ٢،٠٩٨،٤٠١ ١،٧١٠،٩٢٨ يناير١في
 ٢٠٢،٦٥٩ -  مشتريات خالل الفترة / العام
 (٨٠،٥١٧) )٤٩(  استبعادات خالل الفترة/العام
 ٦،٣٠٦ -  أرباح محققة من االستبعاد

 (٥١٥،٩٢١) )١٨٠،٦٥٣(  صافي التغير في القيمة العادلة
 ١،٧١٠،٩٢٨ ١،٥٣٠،٢٢٦  ديسمبر ٣١يونيو /٣٠في

    

 
من  %١٠الشركة فيھا على فيما يلي تفاصيل استثمارات الشركة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة التي تزيد حيازة    (ب)

  :٢٠١٨ديسمبر  ٣١/  ٢٠١٩يونيو  ٣٠القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كما في 
 

  التكلفة  القيمة العادلة عدد النسبة (%) من
  لایر عماني  لایر عماني األوراق المالّية المحفظة 

     (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو٣٠
١٥٣،٧٩٧ ١٠١٤٤،٤١٠ شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع   ١٦٣،١٨٣  

١٤٦،٧٠٩ ١٠٩٩،٨٠٢  شركة عمان للمرطبات ش.م.ع.ع   ١٦٩،٦٦٣  
 ١٧٥،٩٦٢ ١٠١٨٨،٨٠٠١٥٨،٥٩٢ شركة المھا لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع

    
 التكلفة القيمة العادلةعددالنسبة (%) من  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر ٣١

 لایر عماني لایر عمانياألوراق المالّيةالمحفظة
 ٣٤١،٢١٩ ١١٢٥٦،٥٥٦١٩١،٩٠٤  شركة مطاحن صاللة ش.م.ع.ع

 ٢٠٩،٣٩٥ ١٠١٤٤،٤١٠١٦٣،١٨٣ شركة النفط العمانية للتسويق ش.م.ع.ع
 ٢٠٤،٥٩٤ ١٠٩٩،٨٠٢١٦٩،٦٦٣  ش.م.ع.عشركة عمان للمرطبات 

 ١٨٨،٨٠٠ ١٠١٨٨،٨٠٠١٧٥،٩٦٢ شركة المھا لتسويق المنتجات النفطية ش.م.ع.ع
  

  
  القيود المفروضة على تحويل األصول  (ج) 

 
 ٣١لایر عماني ( ١،٥٣٠،٢٢٦االستثمارات بقيمة دفترية تبلغ وفقاً للقانون المنظم لعمليات شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة بعض 

  لایر عماني) إلى الھيئة العامة لسوق المال. يمكن للشركة تحويل ھذه األصول فقط بموافقة مسبقة من الھيئة. ١،٥٤٨،٨٤٨ - ٢٠١٨ديسمبر 
 

  مديونيات تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمين  ٨
 

 المشاركون 
 اإلجمالي  عائليعام

 لایر عماني  لایر عماني لایر عماني 
       (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو٣٠

 ١٠،٧٦٤،٠٢٥١،١٠٣،٤٢٢١١،٨٦٧،٤٤٧مديونيات التكافل بما في ذلك المبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة
 (٧٧٦،١٤٧)(٣٤،٧٤٥)(٧٤١،٤٠٢) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة المحدد وللمحفظة

١٠،٠٢٢،٦٢٣١،٠٦٨،٦٧٧١١،٠٩١،٣٠٠ 
 

 ١،٠٠٧،٥٧٧٣١٤،١٣٩١،٣٢١،٧١٦ أرصدة إعادة التكافل/ إعادة التأمين المدينة
 (٣٠٠،٨١٤)(٢٠،٨٦٥)(٢٧٩،٩٤٩) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة المحدد وللمحفظة

٧٢٧،٦٢٨٢٩٣،٢٧٤١،٠٢٠،٩٠٢ 
١٠،٧٥٠،٢٥١١،٣٦١،٩٥١١٢،١١٢،٢٠٢ 

   

 

    



  ١١    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  مديونيات تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمين (تابع)  ٨
 

  المشاركون
  اإلجمالي   عائلي عام

  لایر عماني   لایر عماني لایر عماني
    (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر٣١

مديونيات التكافل بما في ذلك المبالغ المستحقة من أطراف ذات 
 ١٠،٨٥٥،٩٩٧ ٩،٨٢٦،٨٤٧١،٠٢٩،١٥٠ عالقة

 (٧١٦،١٤٧) (٣٤،٧٤٥))٦٨١،٤٠٢(  ناقصا: مخصص انخفاض القيمة المحدد وللمحفظة
١٠،١٣٩،٨٥٠ ٩،١٤٥،٤٤٥٩٩٤،٤٠٥ 

  
 ٩٠٠،٧٢٩ ٦٨٤،٦٤٥٢١٦،٠٨٤ المدينةأرصدة إعادة التكافل/ إعادة التأمين 

 (٣٠٠،٨١٤) (٢٠،٨٦٥)(٢٧٩،٩٤٩) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة المحدد وللمحفظة
٥٩٩،٩١٥ ٤٠٤،٦٩٦١٩٥،٢١٩ 

١٠،٧٣٩،٧٦٥ ٩،٥٥٠،١٤١١،١٨٩،٦٢٤ 
 

 
يوماً بعد أن تعتبر المبالغ تجاوزت موعد استحقاقھا.  ١٢٠التكافل/ إعادة التأمين ھي فترة االئتمان االعتيادية المسموحة لمديني التكافل وشركات إعادة 

 ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر عماني ( ٥،٤٧٧،٦٣٥يوماً قيمة  ١٢١، بلغت المديونيات التي تجاوزت موعد استحقاقھا بأكثر من ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 
اً لكونھا مستحقة من الحكومة وھيئات شبه حكومية ووسطاء وعمالء من الشركات الذين لایر عماني) ال تعتبر منخفضة القيمة نظر ٣،٥٧٠،٢٨٣ -

  تتعامل معھم الشركة في سياق األعمال االعتيادية وليس لھم تاريخ حديث من العجز عن السداد.
 

يات أرصدة إعادة التكافل/ إعادة التأمين في نھاية فيما يلي تحليل مديونيات أرصدة التكافل بما في ذلك المستحق من األطراف ذات العالقة ومديون   (أ)
  السنة:

 
  المشاركون 

  اإلجمالي  عائلي عام
  لایر عماني  لایر عماني لایر ُعماني  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو٣٠

   

 ٥،٩١٥،٩١٩٧١٨،٦٤٨٦،٦٣٤،٥٦٧ لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة:
 ٤،٨٣٤،٣٣٢٦٤٣،٣٠٣٥،٤٧٧،٦٣٥ تجاوزت موعد استحقاقھا ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة:
 ١،٠٢١،٣٥١٥٥،٦١٠١،٠٧٦،٩٦١ تجاوزت موعد استحقاقھا وتعرضت لالنخفاض في القيمة

١١،٧٧١،٦٠٢١،٤١٧،٥٦١١٣،١٨٩،١٦٣ 
   (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر٣١

 ٦،٢٩٠،٨٤٣٨٧٨،٦٣٩٧،١٦٩،٤٨٢ لم تتجاوز موعد استحقاقھا ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
 ٣،٢٥٩،٢٩٨٣١٠،٩٨٥٣،٥٧٠،٢٨٣ تجاوزت موعد استحقاقھا ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
 ٩٦١،٣٥١٥٥،٦١٠١،٠١٦،٩٦١ تجاوزت موعد استحقاقھا وتعرضت لالنخفاض في القيمة

١٠،٥١١،٤٩٢١،٢٤٥،٢٣٤١١،٧٥٦،٧٢٦ 
    

 
  فيما يلي حركة مخصص انخفاض قيمة المديونيات خالل الفترة / السنة:    (ب)

 
  المشاركون

  اإلجمالي  عائلي عام
  لایر عماني  لایر عماني لایر ُعماني  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو٣٠

   

 ١،٠١٦،٩٦١ ٥٥،٦١٠ ٩٦١،٣٥١  ٢٠١٩يناير١في
 ٦٠،٠٠٠ - ٦٠،٠٠٠ المحمل للفترة

 ١،٠٧٦،٩٦١ ٥٥،٦١٠ ١،٠٢١،٣٥١  ٢٠١٩يونيو ٣٠كما في
    (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر٣١
 ٨٩٦،٩٦١ ٧٩٥،٣٥١١٠١،٦١٠  ٢٠١٨يناير١في

 ١٢٠،٠٠٠ (٤٦،٠٠٠)١٦٦،٠٠٠ محمل للعام
 ١،٠١٦،٩٦١ ٩٦١،٣٥١٥٥،٦١٠  ٢٠١٨ديسمبر٣١في

 

 
  عمالء). ٥٪ من ٤٠ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١عمالء ( ٥٪ من مديونيات التكافل للشركة كانت مستحقة من ٢٨، ٢٠١٩يونيو  ٣٠في   (ج)

 
تكافل/إعادة شركات إعادة  ٥٪ من المبالغ المستحقة للشركة من شركات إعادة التكافل/ إعادة التأمين كانت من ٦٨، ٢٠١٩يونيو  ٣٠في   (د)

  شركات إعادة تكافل/إعادة تأمين). ٥٪ من ٦٧ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١تأمين (
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 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 )تابع( 2019يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 

 

 مستحق القبض من المشاركين ومستحق الدفع للمساهمين    9 
 

 المساهمون 

 

 غير مدققة
يونيو 30  
 2019   

 مدققة
ديسمبر 31  

2018 
 لاير عماني  لاير ُعماني 

      

 1،638،393  1,566,915 يناير 1في 
 4،264،714  2,982,413 (25إيرادات رسوم الوكالة للفترة / للعام )إيضاح 

 136،520  68,900 (25حصة المضارب للفترة / للعام )إيضاح 
(2,981,000) مبالغ مستلَمة من حملة البوالص   )4،500،000( 

 27،288  5,412 صافي الحركة في حساب حملة البوالص

 1،566،915  1,642,640 ديسمبر 31يونيو /  30في 

 

يتضمن بند مستحق القبض من صندوق المشاركين المستحق من حملة بوالص التكافل العام والتكافل العائلي على حساب رسوم الوكالة وحصة   )أ( 
 المضارب وأرصدة بين كال الصندوقين.

 

 فيما يلي تفاصيل المستحق القبض من المشاركين:   )ب(
 

 المساهمون 

 

 غير مدققة
يونيو 30  
 2019   

 مدققة
ديسمبر 31  

2018 
 لاير عماني  لاير عماني 
    

    على حساب القرض الحسن

 1،183،956  1,183,956 من التكافل العام  -
 22،597  22,597 من التكافل العائلي -

 1,206,553  1،206،553 
    على حساب رسوم الوكالة وحصة المضارب واألرصدة بين كال الصندوقين

 5،920  - من التكافل العام  -
 354،442  436,087 من التكافل العائلي -

 436,087  360،362 

 1,642,640  1،566،915 

 

 

 التزامات التكافل 10
 

 غير مدققة 
 2019يونيو  30 

 مدققة
 2018ديسمبر  31 

 

 اإلجمالي
 إعادة التكافل /
 اإلجمالي الصافي إعادة التأمين

 إعادة التكافل /
 الصافي إعادة التأمين

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
       التكافل العام

(23،278،479) 28،094،636 4,248,999 )19,916,869( 24,165,868 مطالبات متكبدة لم يتم تسويتها  4،816،157 
(2،750،452) 4،120،498 1,520,044 )2,750,454( 4,270,498 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  1،370،046 

 28,436,366 )22,667,323( 5,769,043 32،215،134 (26،028،931)  6،186،203 
(6,107,750) 12,561,339 احتياطي االشتراكات غير المكتسبة  6,453,589 12،754،965 (5،775،627)  6،979،338 

 40,997,705 )28,775,073( 12,222,632 44،970،099 (31،804،558)  3،165،5411  
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  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  التزامات التكافل (تابع)  ١٠
 

 غير مدققة  
٢٠١٩يونيو٣٠

 مدققة
٢٠١٨ديسمبر  ٣١   

 
اإلجمالي

 إعادة التكافل /
 اإلجماليالصافيإعادة التأمين

 إعادة التكافل /
 الصافي إعادة التأمين

 لایر عمانيلایر عماني لایر عمانيلایر عمانيعمانيلایرلایر عماني
    التكافل العائلي

)٢٧٩،٥٦٩( ٧٧،٠٥٧٣٣٨،٣٠٠(٤٥٥،٦٨٨)٥٣٢،٧٤٥  مطالبات متكبدة لم يتم تسويتھا  ٥٨،٧٣١ 
)٥١٠،٦١٤( ٩٩،٥٧٦٦١٠،١٩٠(٥١٠،٦١٤)٦١٠،١٩٠  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنھا  ٩٩،٥٧٦ 

٧٩٠،١٨٣( ١٧٦،٦٣٣٩٤٨،٤٩٠(٩٦٦،٣٠٢)١،١٤٢،٩٣٥(  ١٥٨،٣٠٧ 
)٣٢٢،٨٧٤( ١٨٦،٨٩٦٥١٥،٧٦٦(٢٩٧،٣٦٣)٤٨٤،٢٥٩  احتياطي االشتراكات غير المكتسبة  ١٩٢،٨٩٢ 

١،١١٣،٠٥٧( ٣٦٣،٥٢٩١،٤٦٤،٢٥٦(١،٢٦٣،٦٦٥)١،٦٢٧،١٩٤(  ٣٥١،١٩٩ 
٣٢،٩١٧،٦١٥( ١٢،٥٨٦،١٦١٤٦،٤٣٤،٣٥٥(٣٠،٠٣٨،٧٣٨)٤٢،٦٢٤،٨٩٩(  ٣،٥١٦،٧٤٠ 

 
 

      

 

 
 

  مطالبات ومصروفات تعديل خسارة  )أ
 

  غير مدققة
 ٢٠١٩يونيو٣٠

  مدققة
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

 اإلجمالي
  إعادة التكافل /
  اإلجمالي الصافي إعادة التأمين

  إعادة التكافل /
  الصافي  إعادة التأمين

  لایر عماني  لایر عماني  عمانيلایر  لایر عماني لایر عماني لایر عماني
   التكافل العام

 ٤،٢٣٢،٥٤٩ (١٠٩،٤٧٨،٤٢٤)٤،٨١٦،١٥٧١١٣،٧١٠،٩٧٣(٢٣،٢٧٨،٤٧٩)٢٨،٠٩٤،٦٣٦  مطالبات مبلغ عنھا
)١،٣٣٣،٠٤٠(١،٣٧٠،٠٤٦٢،٦٦٠،٣٤١(٢،٧٥٠،٤٥٢)٤،١٢٠،٤٩٨  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنھا  ١،٣٢٧،٣٠١ 

 ٥،٥٥٩،٨٥٠ (١١٠،٨١١،٤٦٤)٦،١٨٦،٢٠٣١١٦،٣٧١،٣١٤(٢٦،٠٢٨،٩٣١)٣٢،٢١٥،١٣٤  الفترة / السنةاإلجمالي في بداية 
   

النقد المدفوع للمطالبات التي تمت 
 (٨،٦١٢،٥٩٧)٦٥،٥٦١،٠٣٦)٧٤،١٧٣،٦٣٣((٤،٨٩٨،٨٧٩)٧،١٤١،٩٦٥(١٢،٠٤٠،٨٤٤)  تسويتھا خالل الفترة / السنة

االلتزامات الناشئة من الزيادة في
المطالبات الحالية ومطالبات الفترة 

 ١٩،٢٢١،٤٩٧٩،٢٣٨،٩٥٠)٩،٩٨٢،٥٤٧(٤،٤٨١،٧١٩(٣،٧٨٠،٣٥٧)٨،٢٦٢،٠٧٦ السابقة
)٢٦،٠٢٨،٩٣١(٥،٧٦٩،٠٤٣٣٢،٢١٥،١٣٤(٢٢،٦٦٧،٣٢٣)٢٨،٤٣٦،٣٦٦  اإلجمالي في نھاية الفترة / السنة  ٦،١٨٦،٢٠٣ 

   

)٢٣،٢٧٨،٤٧٩(٤،٢٤٨،٩٩٩٢٨،٠٩٤،٦٣٦(١٩،٩١٦،٨٦٩)٢٤،١٦٥،٨٦٨  عنھامطالبات مبلغ  ٤،٨١٦،١٥٧ 
)٢،٧٥٠،٤٥٢(١،٥٢٠،٠٤٤٤،١٢٠،٤٩٨(٢،٧٥٠،٤٥٤)٤،٢٧٠،٤٩٨  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنھا  ١،٣٧٠،٠٤٦ 

)٢٦،٠٢٨،٩٣١(٥،٧٦٩،٠٤٣٣٢،٢١٥،١٣٤(٢٢،٦٦٧،٣٢٣)٢٨،٤٣٦،٣٦٦  اإلجمالي في نھاية الفترة / السنة  ٦،١٨٦،٢٠٣ 
   

    التكافل العائلي
)٣٢١،٨٠٧(٥٨،٧٣١٣٩٧،٣١١(٢٧٩،٥٦٩)٣٣٨،٣٠٠  مطالبات مبلغ عنھا  ٧٥،٥٠٤ 

)٥٤٣،٩٢٠(٩٩،٥٧٦٦٤٢،١٥٥(٥١٠،٦١٤)٦١٠،١٩٠  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنھا  ٩٨،٢٣٥ 
)٨٦٥،٧٢٧(١٥٨،٣٠٧١،٠٣٩،٤٦٦(٧٩٠،١٨٣)٩٤٨،٤٩٠  اإلجمالي في بداية الفترة / السنة  ١٧٣،٧٣٩ 

النقد المدفوع للمطالبات التي تمت 
)٣٣٥،٤٥٢(١،٧٠٥،٨٧٠)٢،٠٤١،٣٢٢((١٠٣،٧٥٥)٤٨٣،٩٣٢(٥٨٧،٦٨٧)  تسويتھا خالل الفترة / السنة  

الزيادة في االلتزامات الناشئة من 
المطالبات الحالية ومطالبات الفترة 

)١،٦٣٠،٣٢٦(١٢٢،٠٨١١،٩٥٠،٣٤٦(٦٦٠،٠٥١)٧٨٢،١٣٢ السابقة  ٣٢٠،٠٢٠ 
 ١٥٨،٣٠٧ (٧٩٠،١٨٣)١٧٦،٦٣٣٩٤٨،٤٩٠(٩٦٦،٣٠٢)١،١٤٢،٩٣٥  اإلجمالي في نھاية الفترة / السنة

  

)٢٧٩،٥٦٩(٧٧،٠٥٧٣٣٨،٣٠٠(٤٥٥،٦٨٨)٥٣٢،٧٤٥  مطالبات مبلغ عنھا  ٥٨،٧٣١ 
)٥١٠،٦١٤(٩٩،٥٧٦٦١٠،١٩٠(٥١٠،٦١٤)٦١٠،١٩٠  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنھا  ٩٩،٥٧٦ 

)٧٩٠،١٨٣(١٧٦،٦٣٣٩٤٨،٤٩٠(٩٦٦،٣٠٢)١،١٤٢،٩٣٥  اإلجمالي في نھاية الفترة / السنة  ١٥٨،٣٠٧ 
    

 
    



  ١٤    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  التزامات التكافل (تابع)  ١٠
 

  مخصصات المساھمات غير المكتسبة والمخاطر السارية للتكافل قصير األجل  (ب)
 

  مدققةغير  
 ٢٠١٩يونيو٣٠

  مدققة
  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ 

  الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي الصافي إعادة التأمين اإلجمالي 
  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني

   

 ٦،٥٤٩،٢٨٣ (٥،٢٧٣،٦٨١)٦،٩٧٩،٣٣٨١١،٨٢٢،٩٦٤(٥،٧٧٥،٦٢٧)١٢،٧٥٤،٩٦٥  احتياطيات المساھمات غير المكتسبة
 ٢٧٠،١٤٤ (٤٨٥،٤٥٣)١٩٢،٨٩٢٧٥٥،٥٩٧(٣٢٢،٨٧٤)٥١٥،٧٦٦  احتياطيات حسابية

 ٦،٨١٩،٤٢٧ (٥،٧٥٩،١٣٤)٧،١٧٢،٢٣٠١٢،٥٧٨،٥٦١(٦،٠٩٨،٥٠١)١٣،٢٧٠،٧٣١  اإلجمالي في بداية الفترة / السنة
      
 ١٦،١٤٣،٢٨٣(١٤،٣٣١،١٢٨)٧،١٨٥،٦٤٥٣٠،٤٧٤،٤١١(٧،٧٢٦،٤٢٣)١٤،٩١٢،٠٦٨إجمالي المساھمات خالل الفترة / السنة

 (١٥،٧٩٠،٤٨٠) ١٣،٩٩١،٧٦١(٢٩،٧٨٢،٢٤١)(٧،٧١٧،٣٩٠)٧،٤١٩،٨١١(١٥،١٣٧،٢٠١)  صافي المحرر خالل الفترة / السنة
 ٧،١٧٢،٢٣٠ (٦،٠٩٨،٥٠١)٦،٦٤٠،٤٨٥١٣،٢٧٠،٧٣١(٦،٤٠٥،١١٣)١٣،٠٤٥،٥٩٨  اإلجمالي في نھاية الفترة / السنة

  

 ٦،٩٧٩،٣٣٨ (٥،٧٧٥،٦٢٧)٦،٤٥٣،٥٨٩١٢،٧٥٤،٩٦٥(٦،١٠٧،٧٥٠)١٢،٥٦١،٣٣٩  احتياطيات المساھمات غير المكتسبة
 ١٩٢،٨٩٢ (٣٢٢،٨٧٤)١٨٦،٨٩٦٥١٥،٧٦٦(٢٩٧،٣٦٣)٤٨٤،٢٥٩  احتياطيات حسابية

 ٧،١٧٢،٢٣٠ (٦،٠٩٨،٥٠١)٦،٦٤٠،٤٨٥١٣،٢٧٠،٧٣١(٦،٤٠٥،١١٣)١٣،٠٤٥،٥٩٨  اإلجمالي في نھاية الفترة / السنة
 

  تكاليف حيازة مؤجلة على الوثائق ١١

 اإلجمالي  التكافل العائليالتكافل العام 
 لایر عماني  لایر عمانيلایر عماني

    

 ٧٧٥،١٥٠ ٧١٥،٢٨٣٥٩،٨٦٧  (مدققة) ٢٠١٩يناير١في
 ٨٩٥،٩٣٥ ٨٤٠،٧٢٧٥٥،٢٠٨  المتكبدة خالل الفترةالتكاليف

 (٨٥٦،٥٧٨) (٦١،٧٣٩)(٧٩٤،٨٣٩)  مھلكة خالل الفترة

 ٨١٤،٥٠٧ ٧٦١،١٧١٥٣،٣٣٦  (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو٣٠
 

 اإلجمالي  التكافل العائليالتكافل العام
 لایر عماني  لایر عمانيلایر عماني

  

 ٨٠٦،٧٦٠ ٧٠٢،٧٨٦١٠٣،٩٧٤  (مدققة) ٢٠١٨يناير١في

 ١،٧٦١،٠٠٢ ١،٥٩٦،٣٧٠١٦٤،٦٣٢  تكاليف تم تكبدھا خالل العام
(١،٧٩٢،٦١٢)(٢٠٨،٧٣٩)(١،٥٨٣،٨٧٣)  مبالغ مھلكة خالل العام

 ٧٧٥،١٥٠ ٧١٥،٢٨٣٥٩،٨٦٧  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر٣١في
 

  مديونيات أخرى وأصول تكافل  ١٢
 

 المشاركونالمساھمون  
 التكافل
العام

 العائلي  
 التكافل

 
 اإلجمالي

 لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني لایر ُعماني   )(غير مدققة ٢٠١٩يونيو٣٠
       

 -  - -٣٧،٥٩٦   مديونيات إيجار
 -  - -٤١٨،٧٥٢   إيرادات مستحقة

 ٤١،٩٦١  ٢٧،١٠٠ ٧١،٤٨٧١٤،٨٦١   سلف
 ٤٣،٤٣٤  - ٩٠،٠٩٢٤٣،٤٣٤   مدفوعات مقدما

 ٩٠٩،١٨٣  ٣٠٥،٨٩١ ١١،١٤٩٦٠٣،٢٩٢   أخرى
  ٩٩٤،٥٧٨  ٣٣٢،٩٩١ ٦٢٩،٠٧٦٦٦١،٥٨٧ 

 

 
 
 
 

    



  ١٥    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  مديونيات أخرى وأصول تكافل (تابع)  ١٢
 

 المشاركونالمساھمون
 التكافل
 العام

 التكافل
 اإلجمالي  العائلي

 لایر عماني  لایر عماني لایر عمانيلایر ُعماني  (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر٣١
    

 -  - -١٩١،٤١٦ مديونيات إيجار
 -  - -٥٤٧،٢٨٤  أرباح مستحقة من ودائع بنكية

 ٣٠٧،٥٢٠  ٣٠٧،٥٢٠ -٦٢،٤٥٢ سلف
 ٤٢،٤٣٥  - ١٥١،٦٨٧٤٢،٤٣٥ مدفوعات مقدما

 ٦١٧،٩٢٣  - ٦١٧،٩٢٣ ٢١٦ أخرى
 ٩٦٧،٨٧٨  ٣٠٧،٥٢٠ ٩٥٣،٠٥٥٦٦٠،٣٥٨ 

 

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساھمين  ١٣
 

 المساھمون
 مدققة مدققة  غير مدققة غير مدققة

يونيو ٣٠   
 ٢٠١٩  

يونيو ٣٠  
 ٢٠١٩  

ديسمبر ٣١   
٢٠١٨ 

ديسمبر ٣١  
٢٠١٨ 

 التكلفة القيمة العادلة  التكلفة القيمة العادلة
 لایر عماني لایر عماني  لایر عماني لایر عماني

      مدرجة محلية
 ٣٠٥،٠١٠ ٢٤٤،١٤٠ ٣٠٥،٠١٠ ١٩٥،٤٥٠  قطاع الخدمات
 ٣٥،٥٥٤ ١٤،٩٩٨ ٣٥،٥٥٤ ٢١،٥٤٦  قطاع الصناعة

٣٤٠،٥٦٤ ٢٥٩،١٣٨ ٣٤٠،٥٦٤ ٢١٦،٩٩٦ 
      محلية غير مدرجة

 ٧١،٤٢٨ ٣٠٦،٩٢٦ ٧١،٤٢٨ ٣٠٦،٩٢٦  قطاع الخدمات
 ١٥٧،٥٠٠ ١٥٥،٨٥٠ ١٥٧،٥٠٠ ١٥٥،٨٥٠  قطاع الصناعة

٢٢٨،٩٢٨ ٤٦٢،٧٧٦ ٢٢٨،٩٢٨ ٤٦٢،٧٧٦ 
 ٥٦٩،٤٩٢ ٧٢١،٩١٤ ٥٦٩،٤٩٢ ٦٧٩،٧٧٢  إجمالي المحلية
       أجنبية مدرجة
 ٢٣٣،٧١٣ ٢٠٩،٤٠٠ ٢٣٣،٧١٣ ٢١٤،٠٠٧  القطاع المالي
 ٦٨٩،٥٤٩ ٩٢٨،٥٠٤ ٦٨٩،٥٤٨ ٨٢٣،٦٧٠  قطاع الخدمات

 ٣٦٦،٢٢٢ ٢٦٦،٢١٦ ٢٢١،٨٩٣ ١٥١،٤٨٠  التطوير العقاري
 ٤٦،٣٤٦ ٥٢،٣٥٠ ٤٦،٣٤٦ ٣٨،٧٣٩  األغذية والمرطبات
 ١،٣٣٥،٨٣٠ ١،٤٥٦،٤٧٠ ١،١٩١،٥٠٠ ١،٢٢٧،٨٩٦  إجمالي األجنبية

     

 ١،٩٠٥،٣٢٢ ٢،١٧٨،٣٨٤ ١،٧٦٠،٩٩٢ ١،٩٠٧،٦٦٨  إجمالي االستثمارات
 

  الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساھمين    (أ)  
 

 المساھمون
غير مدققة   مدققة  

يونيو ٣٠   
٢٠١٩ 

 
 

ديسمبر ٣١  
٢٠١٨ 

 لایر عماني  لایر ُعماني
   

 ١،٨٢٠،١٥٣   ٢،١٧٨،٣٨٤  في بداية الفترة / السنة
 ٨٠٦،٩٨٥  -  السنة/مشتريات خالل الفترة 

 (٥٩٥،٢٨٨)  (١٠٣،٨٨٥)  استبعادات خالل الفترة / السنة
 ٢٢،٣٧٣  (٤٠،٤٤٥) (خسائر) / أرباح محققة من االستبعاد

 ١٢٤،١٦١   (١٢٦،٣٨٦)  صافي التغير في القيمة العادلة
 ٢،١٧٨،٣٨٤   ١،٩٠٧،٦٦٨  في نھاية الفترة/ العام

 

 
 

    



  ١٦    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  العادلة من خالل حقوق المساھمين (تابع)استثمارات بالقيمة   ١٣
 

٪ من االستثمارات المحتفظ بھا ١٠كانت تفاصيل استثمارات الشركة بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساھمين التي تزيد حيازة الشركة فيھا على  (ب) 
  يلي:كما  ٢٠١٨ديسمبر  ٣١ /٢٠١٩يونيو  ٣٠بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساھمين في 

 

النسبة من  
 المحفظة

 أساس
 التقييم

عدد األوراق 
 المالية

 القيمة
 العادلة

 لایر ُعماني     (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو  ٣٠
      االستثمار من صندوق المساھمين 
 ٨٢٣،٦٧٣ ١٤،٣٠٣،٥٩٦ القيمة العادلة ٤٣  مدرجة -الشركة الوطنّية للتكافل (وطنية)  
 ٣٠٦،٩٢٦ ٧١،٤٢٨ القيمة العادلة ١٦  المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م 

      (مدققة) ٢٠١٨ديسمبر  ٣١

      االستثمار من صندوق المساھمين  
 ٩٢٨،٥٠٤ ١٤،٣٠٣،٥٩٦القيمة العادلة٤٣  مدرجة -الشركة الوطنّية للتكافل (وطنية)   
 ٣٠٦،٩٢٦ ٧١،٤٢٨القيمة العادلة١٤  المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م  

 

  (ج)   الحركة في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات:
 

 المساھمون 
 مدققة  غير مدققة 
يونيو  ٣٠ 

٢٠١٩ 
 
 

ديسمبر ٣١  
٢٠١٨ 

 لایر عماني  لایر ُعماني 
   

 ١٤٨،٩٠١   ٢٥٤،٨٩١  السنةفي بداية الفترة / 
 ١٢٤،١٦١  (١٢٦،٣٨٦)  بعد خصم الضريبة -صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمار خالل الفترة / السنة 

 (١٨،١٧١)   -  أثر الضريبة المؤجلة
(١٢٦،٣٨٦)  ١٠٥،٩٩٠ 

 ٢٥٤،٨٩١  ١٢٨،٥٠٥  في نھاية الفترة / السنة
 

  المصنفة تحت بند "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساھمين" من االستثمارات في األوراق المالية.تتكون االستثمارات   (د)
 

  القيود المفروضة على تحويل األصول  (ھـ)
 

ديسمبر  ٣١لایر عماني ( ٣٧٢،٨٤٦وفقاً للقانون المنظم لعمليات شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة بعض االستثمارات بقيمة دفترية تبلغ 
  لایر عماني) إلى الھيئة العامة لسوق المال. يمكن للشركة تحويل ھذه األصول فقط بموافقة مسبقة من الھيئة. ٨٨،٧٣٨ - ٢٠١٨

 
  استثمارات مدرجة بالتكلفة المھلكة  ١٤

 
والدولية. لدى الشركة النية اإليجابية والقدرة على االحتفاظ بالصكوك حتى استحقاقھا قامت الشركة باالستثمار في الصكوك المدرجة في األسواق المحلية 

  على التوالي. ٢٠٢٣إلى نوفمبر  ٢٠٢١الذي يتراوح من يونيو 
 

  الحركة في االستثمارات المدرجة بالتكلفة المھلكة  (أ)
 

 المساھمون 
 مدققة  غير مدققة 
يونيو  ٣٠ 

٢٠١٩ 
 
 

ديسمبر ٣١  
٢٠١٨ 

 لایر عماني  لایر ُعماني
    

 ٤،٩٨٩،٦٠٠  ٤،٧٥٣،٦٥٤  في بداية الفترة / السنة
 ٢،٥٠٢،٥٠٠  -  مشتراة خالل الفترة/السنة
 (٢،٧٣٠،٨٦٥)   -  مستحق خالل الفترة/العام

 (٧،٥٨١)  (٢٨٦)  مھلكة خالل الفترة / السنة
 ٤،٧٥٣،٦٥٤  ٤،٧٥٣،٣٦٨  في نھاية الفترة / السنة

 
    



  ١٧    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  (تابع) استثمارات مدرجة بالتكلفة المھلكة  ١٤
 

  القيود المفروضة على تحويل األصول  (ب)
 

ً للقانون المنظم لعمليات شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة  وحدة) بقيمة  ٢،٢٧٥،٠٠٠ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١وحدة ( ٢،٢٧٥،٠٠٠وفقا
لایر عماني) إلى الھيئة العامة لسوق المال. يمكن للشركة تحويل ھذه األصول  ٤،٧٥٠،٠٠٠ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر عماني ( ٤،٧٥٠،٠٠٠دفترية تبلغ 

  فقط بموافقة مسبقة من الھيئة.
 

  استثمار في عقارات  ١٥
 

  الحركة في القيم الدفترية لالستثمار في العقارات:
 

 المساھمون
 مدققة  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩ 

 
 

ديسمبر ٣١  
٢٠١٨ 

 لایر عماني  لایر ُعماني
  

 ٦،٣٩١،٧٣٣ ٥،٩٩٧،٥٨٦  في بداية الفترة / السنة
 ٢٥١،٦٧٥ -  ربح محقق خالل العام
)٦٤٥،٨٢٢( -  استبعادات خالل العام  
 ٥،٩٩٧،٥٨٦  ٥،٩٩٧،٥٨٦  في نھاية الفترة / السنة

 
لایر عماني)  ٥،٩٩٧،٥٨٦ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر عماني ( ٥،٩٩٧،٥٨٦بقيمة ، يوجد لدى الشركة استثمار في العقارات ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 

من استثمارات الشركة بشكل عام والتي تجاوزت الحد المقرر في الئحة استثمار األصول لشركات التأمين الصادرة عن الھيئة العامة لسوق  %٢١بنسبة 
من إجمالي االستثمارات لشركة التأمين. حصلت الشركة على موافقة من  %٢٠ب أن تجاوز المال. وبموجب الالئحة، فإن االستثمارات في العقارات ال يج

  الھيئة العامة لسوق المال لھذا االستثمار.
 

  ممتلكات ومعدات  ١٦
 

 المساھمون
 مدققة  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩ 

 
 

ديسمبر ٣١  
٢٠١٨ 

 لایر عماني  لایر عماني
    صافي القيمة الدفترية
 ٢،٥٩٩،٦٤٦  ٩٣٠،٥٨٧  في بداية الفترة / السنة

 ٨٣،٤٩٦  ٢٥،١٩٨  إضافات خالل الفترة / السنة
)٩٢،٥٧٩(   االستھالك للفترة / السنة   ٢٣٣،٥٤٩ 
٨٦٣،٢٠٦   في نھاية الفترة / السنة   ٩٣٠،٥٨٧ 

 
  احتياطي الطوارئ  ١٧

 
 %١٠) وتعديالته، يتم تحويل ٥/٨٠لوائح تطبيق قانون شركات التأمين (القرار الوزاري ) (ب) من ٣(مكرر) ( ١٠) (ج) و٢(مكرر) ( ١٠طبقاً للمادة 

من مساھمات التأمين على الحياة للفترة بتاريخ التقرير من األرباح المحتجزة إلى احتياطي  %١من صافي المطالبات القائمة في حالة أعمال التأمين العام و
دما يساوي االحتياطي رأس المال المصدر. ال يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح في أي فترة إلى حين تغطية الطوارئ. يمكن للشركة وقف التحويل عن

  عجز االحتياطي من األرباح المحتجزة. ال يجب استخدام االحتياطي إال بموافقة مسبقة من الھيئة العامة لسوق المال.
 

يات شركات أصدرت الھيئة العامة لسوق المال قانون تأمين تكافل، ومع ذلك، فإن القوانين واألنظمة المفصلة غير متاحة لحساب احتياطي الطوارئ لعمل
احتياطي الطوارئ  إلىعماني) لایر  ٦٣٨،٣٥٥ - ٢٠١٨يونيو  ٣٠لایر عماني ( ٥٧٩،٠١١التكافل. خالل الفترة الحالية، قامت الشركة بإضافة مبلغ بقيمة 

  فيما يتعلق بأعمال التكافل العام والعائلي. تم تحميل ھذا المبلغ على صندوق المشاركين.
 
 
 
 
 
   



  ١٨    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  عمولة إعادة تكافل غير مكتسبة    ١٨
 

  فيما يلي الحركة في عمولة إعادة تكافل غير مكتسبة:
  

المشاركون    

 
 التكافل
العام

 التكافل
 اإلجمالي العائلي

 لایر عماني لایر عمانيلایر عماني
    

 ٥٠،٦٢٩ -٥٠،٦٢٩  مدققة - ٢٠١٩يناير١في
 ٢٢٩،٥٠٤ -٢٢٩،٥٠٤ إيرادات من عقود إعادة التكافل مستحقة خالل العام

)١٢٢،٢٣٣( -)١٢٢،٢٣٣(  مھلكة خالل الفترة  
 ١٥٧،٩٠٠ -١٥٧،٩٠٠  غير مدققة - ٢٠١٩يونيو٣٠في

 

 التكافل
العام

 التكافل
 اإلجمالي العائلي

 لایر عماني لایر عمانيلایر عماني
    

 ٥١،٤٨٦ -٥١،٤٨٦  مدققة - ٢٠١٨يناير١في
 ١٥٥،٩٩٦ -١٥٥،٩٩٦ إيرادات من عقود إعادة التكافل مستحقة خالل العام

)١٥٦،٨٥٣( -)١٥٦،٨٥٣(  مبالغ مھلكة خالل العام
 ٥٠،٦٢٩ -٥٠،٦٢٩  مدققة - ٢٠١٨ديسمبر ٣١في

    
 
 
 

  صافي المطالبات المتكبدة  ١٩
 

 غير مدققةغير مدققة 
٢٠١٨يونيو  ٢٠١٩٣٠يونيو٣٠   

اإلجمالي 
 إعادة التكافل /

اإلجماليالصافيحصة إعادة التأمين
 إعادة التكافل /
 الصافي إعادة التأمين

 لایر عماني لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيعمانيلایر 
   
)١٩،٣٩٠،٠٣١(٤،٣٢٦،٠٥٦٢٣،٩٢٧،٦٥٣)٢٠،٣٧٢،٥٥٧( ٢٤،٦٩٨،٦١٣مطالبات مبلغ عنھا ولم يتم تسويتھا  ٤،٥٣٧،٦٢٢ 

)١،٩٣٠،٠٧١(١،٦١٩،٦٢٠٣،٨٠٥،٦٦٥)٣،٢٦١،٠٦٨( ٤،٨٨٠،٦٨٨  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنھا  ١،٨٧٥،٥٩٤ 
 ٦،٤١٣،٢١٦ (٢١،٣٢٠،١٠٢)٥،٩٤٥،٦٧٦٢٧،٧٣٣،٣١٨)٢٣،٦٣٣،٦٢٥( ٢٩،٥٧٩،٣٠١  القائمة في نھاية الفترة

    
 ٤،٥٨٧،١٧٥ (٦٣،٣٢٧،١١٤)٥،٠٠٢،٦٣٤٦٧،٩١٤،٢٨٩)٧،٦٢٥،٨٩٧( ١٢،٦٢٨،٥٣١  مطالبات التكافل المدفوعة

    
)١٠٩،٨٠٠،٢٣٣(٤،٨٧٤،٨٨٨١١٤،١٠٨،٢٨٢)٢٣،٥٥٨،٠٤٨( ٢٨،٤٣٢،٩٣٦تسويتھامطالبات مبلغ عنھا ولم يتم   ٤،٣٠٨،٠٤٩ 

)١،٨٧٦،٩٦٢(١،٤٦٩،٦٢٢٣،٣٠٢،٤٩٨)٣،٢٦١،٠٦٦( ٤،٧٣٠،٦٨٨  مطالبات متكبدة غير مبلغ عنھا  ١،٤٢٥،٥٣٦ 
)١١١،٦٧٧،١٩٥(٦،٣٤٤،٥١٠١١٧،٤١٠،٧٨٠)٢٦،٨١٩،١١٤( ٣٣،١٦٣،٦٢٤  مطالبات قائمة في بداية الفترة  ٥،٧٣٣،٥٨٥ 

 ٥،٢٦٦،٨٠٦ ٢٧،٠٢٩،٩٧٩(٢١،٧٦٣،١٧٣)٤،٦٠٣،٨٠٠)٤،٤٤٠،٤٠٨( ٩،٠٤٤،٢٠٨  المطالبات المتكبدة
 
 

  تحليل إيرادات التكافل / التأمين         )أ
 

 غير مدققة غير مدققة 

٢٠١٩ يونيو ٢٠١٨يونيو  ٣٠ ٣٠  
 

 
 

صافي المساھمات

المساھمات قبلإيرادات 
 إعادة التكافل /
إعادة التأمين

 
 
 
 

 
 

 صافي المساھمات

إيرادات المساھمات قبل
 إعادة التكافل /
 إعادة التأمين

 لایر عماني لایر عماني لایر عمانيلایر عماني 
   

 ١،٣٢٤،٦٥٤ ٣،٨١١،٦٤٩ (١٤١،٥٤٨)١،٧٤٣،٦٦٦ المركبات
 ٣٤،٠٧٩،٦٠٨ ١،٢٩٢،٢٣٣ (٢،٧٣٩،٠٢٧)٣،٥٣٢،٣٠٣ الھندسي وأخرىالحريق والحوادث والتأمين 

 ٦١،٩٧٧ ١١٢،٧٠٣ ١٤٣،٣٣٨(٢٢٣،٣٥٢)  تأمين الشحن البحري وھياكل السفن
)٣٠٣،٩١٦( ٢،١٧٤،٣٨٩ ٦٢،٢٧٣(١٢٨،٧٨٦) الصحي  
 ١٤،٤٥٤ ٤٢١،٩٣٢ (١٨٢،٢٠٦)٢٩٨،٦٣٥ الحياة

٣٥،١٧٦،٧٧٧ ٧،٨١٢،٩٠٦ (٢،٨٥٧،١٧٠)٥،٢٢٢،٤٦٦ 
 
   



  ١٩    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  صافي المطالبات المتكبدة (تابع)  ١٩
 

  تحليل إيرادات التكافل / التأمين (تابع)  (أ)
 

كتسبة عليھا وإجمالي تحتسب إيرادات المساھمات قبل إعادة التكافل / إعادة التأمين على أنھا مجموع إجمالي المساھمات والتعديل الحتياطي المساھمات غير الم
  المطالبات المتكبدة ومصروف العموالت والتعديل لمصروف العموالت المؤجلة عليھا ورسوم السياسة واإليرادات األخرى.

 
  رسوم الوكالة وحصة المضارب  ٢٠

 

) على %١٤ -٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٢٠) و%١٤ -٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٢٠يدير المساھمون عمليات التكافل العام والتكافل العائلي للمشاركين ويتقاضون 
) بموافقة %٥ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٥التوالي من إجمالي المساھمات كرسوم وكالة باستثناء األعمال من عميل معين التي يتم تحميل رسوم وكالة عليھا بمعدل 

) من %٥٥ - ٢٠١٨مبر ديس ٣١( %٥٥) و%٥٥ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٥٥مجلس اإلدارة. كما يدير المساھمون صندوق المشاركين كمضارب ويتقاضون 
وحصة المضارب المستحقة  إيرادات استثمار التكافل العام والتكافل العائلي المكتسبة من صندوق استثمار المشاركين، على التوالي. إن الحد األقصى لرسوم الوكالة

  ) على التوالي.%٥٥و %١٤ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١( %٥٥و %٢٠المعتمد من قبل لجنة الرقابة الشرعية ھو 
 

  بالصافي -إيرادات االستثمار   ٢١
 

 غير مدققة  غير مدققة
٢٠١٩يونيو  ٣٠  ٢٠١٨يونيو  ٣٠    

 لایر عماني  لایر عماني
   

 ٧٠،٨٤٤ - ربح محقق من بيع استثمار في العقارات
 ١٤٥،٨٢٢ - تحويل ربح من احتياطي القيمة العادلة للممتلكات

 ٢٠٠،٤٠٥ ٢٢٤،١٣٠ العقاراتإيرادات اإليجار على استثمار 
 ١٦٤،٣٢٥ ٢٠٨،٩٨٠  إيرادات توزيعات أرباح

 ١٥١،٣٦٦ ١٦٢،٣٢٦ ربح من االستثمارات المدرجة بالتكلفة المھلكة
 ١٠٠،٤٧١ ١٣٠،٣٢٥  ربح على ودائع الوكالة

 ٣٣،٨٩٦ )٤٠،٤٤٥( (خسائر) / أرباح محققة من بيع االستثمارات
)١٠٠،٦٧٨( )٤٥،١١٧(  تكاليف إدارة استثمار  

)٣٨٣،١٦٣( )١٨٠،٦٥٣( خسارة القيمة العادلة على استثمارات محتفظ بھا بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
٣٨٣،٢٨٨ ٤٥٩،٥٤٦ 

 
  لجنة الرقابة الشرعية    ٢٢

 
أعضاء يتم تعيينھم من قبل مجلس اإلدارة. وتقوم لجنة الرقابة الشرعية بدور تخضع األنشطة التجارية للشركة إلشراف لجنة الرقابة الشرعية يتألف من ثالثة 

  رقابي لتحديد ما إذا كانت عمليات الشركة تتم بموجب أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
 

  احتياطي تكافل  ٢٣
 

كحد أقصى للفترة الواحدة لفائض التكافل للفترة إلى  %٥٠تحويل نسبة قام مجلس الرقابة الشرعية للشركة بصياغة سياسة احتياطي تكافل. وفقا للسياسة، يتم 
  طي التكافل.احتياطي تكافل حتى يتساوى ھذا الرصيد مع رأس المال. خالل الفترة الحالية، لم تقم الشركة بتحويل أي مبلغ من فائض التكافل إلى احتيا

 
  ربحية السھم الواحد  ٢٤

 
 غير مدققة  غير مدققة

٢٠١٩يونيو  ٣٠ ٢٠١٨يونيو  ٣٠    
   

 ١،١٥٩،٩٦١  ١،١٨٩،٠٩٧  لایر عماني-ربح الفترة
 ١٧٥،٠٠٠،٠٠٠  ١٧٥،٠٠٠،٠٠٠ عدد-المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة 

 ٠٫٠٠٧  ٠٫٠٠٧ باللایر العماني-األساسية والمعدلة-ربحية السھم الواحد المنسوبة إلى المساھمين
 

بحية ربحية السھم الواحد األساسية بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. ال يوجد تأثير على الريتم احتساب 
  المعدلة للسھم الواحد حيث ال تمتلك الشركة أي أدوات لھا تأثير من شأنه أن يعّدل ربحّية السھم.

    



  ٢٠    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  أطراف ذات عالقة  ٢٥
 

ات ذات العالقة الشركات الشقيقة والمساھمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وأعضاء لجنة الرقابة الشرعية وأفراد اإلدارة العليا والشركتمثل األطراف 
شروط وأحكام  وفقالتي يتمتعون فيھا بالقدرة على التحكم وممارسة التأثير بصورة فعالة على القرارات المالية والتشغيلية لھا. تم إبرام ھذه المعامالت 

ية لھذه يعتبرھا أعضاء مجلس اإلدارة مشابھة لتلك المعتمدة للمعامالت التي تتم على أساس تجاري بحت مع أطراف أخرى. فيما يلي األحجام التقدير
فصاح عنھم بشكل منفصل أو أكثر من حصص الشركة أو أفراد عائالتھم غير من تم اإل %١٠المعامالت التي تتضمن أطرافاً ذات عالقة ومساھمين بنسبة 

  خالل السنة:
 

  معامالت مع أطراف ذات عالقة  (أ)
 

أو أكثر من حصص الشركة أو أفراد عائالتھم المدرجة في قائمة إيرادات ومصروفات  %١٠فيما يلي معامالت األطراف ذات العالقة أو المساھمين بنسبة 
  الشامل:المشاركين وفي قائمة الربح أو الخسارة والدخل 

 
 غير مدققة  غير مدققة

٢٠١٩يونيو  ٣٠ ٢٠١٨يونيو  ٣٠    
 لایر عماني  لایر عماني

  
 ٢،٨٤٧،٠١٥ ٢،٤٦٩،٦٥٧  إجمالي المساھمات

 ٥٩،٢٦٤ ٤٧،٥٢٤ مساھمات إعادة تكافل / إعادة تأمين متنازل عنھا
 ٣٢٣،٣٩٦ ٩٢٣،٩١٤  بالصافي-مطالبات

 ٣٤،٨٠٠ ٣٠،٥٥٦ أعضاء مجلس اإلدارةأتعاب حضور جلسات 
 ١٤،٢٥٠ ١٧،٧٥٠  أتعاب لجنة الرقابة الشرعية

٧٠٠،٠٠٠    ٨٧٥،٠٠٠  توزيعات أرباح مدفوعة للمساھمين  
 

  األرصدة لدى األطراف ذات العالقة  (ب)
 

  الشركة أو أفراد عائالتھم ناقصاً المخصصات والمشطوبات:أو أكثر من حصص  %١٠فيما يلي تحليل مديونيات من أطراف ذات عالقة أو مساھمين بنسبة 
 مدققة  غير مدققة

يونيو ٣٠   
 ٢٠١٩  

 
 

ديسمبر  ٣١
٢٠١٨ 

 لایر عماني  لایر عماني 
   مديونيات عقود التكافل وإعادة التكافل / إعادة التأمين المدينة

 ٢،٥٤٨،٠٦٢ ٢،٧٢٠،٠١٦ أرصدة مساھمة مستحقة من أطراف أخرى ذات عالقة
    مديونيات استثمار

 ٣٣،٦٢٦ ٣٣،٦٢٦  إيرادات إيجار مستحقة القبض
 ٦٢،٦٣٧ ١٣،٣٧٠ الفائدة المستحقة من االستثمار في صكوك الحديثة ش.م.ع.م

 ٢،٥٠٢،٥٠٠ ٢،٥٠١،٨٦٨ االستثمار في شركة صكوك الحديثة ش.م.ع.م
 ١،٥٠٠،٠٠٠ ١،٥٠٠،٠٠٠ إلصدار الصكوك ش.م.ع.ماالستثمار في شركة محمد البرواني 

 ١،٣٩١،٢٨٠ ١،٢٨٦،٤٤٩ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساھمين
 
 
 

    



  ٢١    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  أطراف ذات عالقة (تابع)  ٢٥
 

  تعويضات ألفراد اإلدارة العليا في الشركة   (ج)
 

  تتألف من الرواتب والمكافآت:فيما يلي تعويضات أفراد اإلدارة العليا في الشركة والتي 
 

 غير مدققة 
يونيو ٣٠  

٢٠١٩ 
 
 

 غير مدققة
يونيو ٣٠  

٢٠١٨ 
 لایر عماني  لایر عماني

  
 ٣٦٨،١٢٧٣٣٢،٤٨٨  منافع قصيرة األجل

 ١٤٥،٣١٠١١٨،٨٤١  مكافآت نھاية الخدمة للموظفين
٥١٣،٤٣٧٤٥١،٣٢٩ 

 
  التزامات عرضّية    ٢٦

 
  التزامات عرضية

 
 ٦٢،١٥٨، لدى الشركة التزامات عرضية فيما يتعلق بكفاالت بنكية وأخرى تم االرتباط بھا في سياق األعمال االعتيادية بقيمة ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 

  لایر عماني). ٢٢،٦٥٨ -٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر عماني (
 

  مطالبات قانونية
 

ضمن سياق أعمالھا العادية للمقاضاة أمام المحاكم. استناداً إلى مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد  كما ھو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين، تخضع الشركة
  الشركة بأن نتائج ھذه الدعاوى سيكون لھا تأثير جوھري على األداء المالي للشركة.

 
  المعلومات القطاعية  ٢٧

 
  القطاعات الرئيسية المشمولة في التقرير -قطاعات األعمال 

 
نشاط دى الشركة قطاعان لألعمال يمكن التقرير عنھما كما ھو مبين أدناه، وھما يمثالن وحدات األعمال االستراتيجية للشركة. وتقّدم وحدات اليوجد ل

ستراتيجية، االستراتيجي منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتھا بشكل مستقل ألنھا تتطلب استراتيجيات تقنية وتسويق مختلفة. ولكل وحدة من الوحدات اال
  يقوم المدير العام للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية بانتظام.

    
  القطاعات التشغيلية

 
  فيما يلي القطاعات التشغيلية لدى الشركة:

 
  التكافل العام

  البحري وھياكل السفن.تتضمن األعمال العامة تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمين المركبات والحريق والحوادث العامة والشحن 
 

  التكافل العائلي
  تتعلق األعمال العائلية بتأمين التكافل على حياة الفرد أو المجموعة.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    



  ٢٢    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  المعلومات القطاعية (تابع)  ٢٧
 

  القطاعات التشغيلية (تابع)
 

  غير مدققة - ٢٠١٩يونيو٣٠
 التكافل
العام

 التكافل
 العائلي 

 
 اإلجمالي

 لایر عماني لایر عمانيعمانيلایر 
   

 ٧،٨٣٩،٦٢٣ ٧،٥٣٨،٨٩٧٣٠٠،٧٢٦ إيرادات التكافل (صافية من إعادة التكافل / إعادة التأمين)
)١٨٣،٨٢٠()٥،٢٧٦،٥٥٨( مصروفات التكافل (صافية من إعادة التكافل / إعادة التأمين)  )٥،٤٦٠،٣٧٨(  

 ٢،٣٧٩،٢٤٥ ٢،٢٦٢،٣٣٩١١٦،٩٠٦ نتائج القطاع
 ٨٣،٣٥٣ ٨٣،١٠٣٢٥٠ إيرادات التكافل

)٦٠،٠٠٠( -)٦٠،٠٠٠(  مخصص انخفاض قيمة مديونيات  
)٧٢٧()٩٦،٥٧٥(  مصروفات التكافل  )٩٧،٣٠٢(  
 ١٢٥،٢٧٣ ١٠٧،٢٢٤١٨،٠٤٩  إيرادات االستثمار
)٩،٩٢٧()٥٨،٩٧٣(  حصة المضارب  )٦٨،٩٠٠(  

)٢٢٢،٢٩٥()٢،٧٦٠،١١٨( رسوم وكالة  )٢،٩٨٢،٤١٣(  
)٩٧،٧٤٤()٥٢٣،٠٠٠( العجز للفترة  )٦٢٠،٧٤٤(  
 ٥١،٧١٩،٥٧٩ ٤٧،٧٤٦،٦٤٢٣،٩٧٢،٩٣٧ أصول القطاع

 ٢٤،٧٢٠،٤٣٩    األصول المخصصة للمساھمين
 ٧٦،٤٤٠،٠١٨    إجمالي األصول
 ٥٤،٥٩٨،٠٠٦ ٤٩،٨٧٨،٨٧٩٤،٧١٩،١٢٧  التزامات القطاع

 ١،١٠٦،٨٤٨    االلتزامات المخصصة للمساھمين
 ٥٥،٧٠٤،٨٥٤    إجمالي االلتزامات

 

  غير مدققة - ٢٠١٨يونيو٣٠
 التكافل
العام

 التكافل
 العائلي 

 
 اإلجمالي

 لایر عماني لایر عمانيلایر عماني
  

 ٧،٨٢٧،٩٠٥ ٧،٤٠٥،٩٧٣٤٢١،٩٣٢ إيرادات التكافل (صافية من إعادة التكافل / إعادة التأمين)
)٢٩٨،٢٤٩()٥،٩٠٣،٠٣٤( التكافل (صافية من إعادة التكافل / إعادة التأمين)مصروفات  )٦،٢٠١،٢٨٣(  

 ١،٦٢٦،٦٢٢ ١،٥٠٢،٩٣٩١٢٣،٦٨٣ نتائج القطاعات
 ١١٩،٧٢٥ ١١٩،٥١٣٢١٢ إيرادات التكافل

)٢،٧٠٠()٥٧،٣٠٠(  مخصص انخفاض قيمة مديونيات  )٦٠،٠٠٠(  
)١٦،٩٠٤()٨٦،٣٩١(  مصروفات التكافل  )١٠٣،٢٩٥(  
 ١٢٧،٥٢٤ ١٠٦،٥١٣٢١،٠١١  إيرادات االستثمار
)١١،٥٥٦()٥٨،٥٨٢(  حصة المضارب  )٧٠،١٣٨(  

)٢٧٥،١٥١()٢،٦٦٧،١٧٤( رسوم وكالة  )٢،٩٤٢،٣٢٥(  
)١٦١،٤٠٥()١،١٤٠،٤٨٢( العجز للفترة  )١،٣٠١،٨٨٧(  
 ٤٨،٠٥١،٨٦٤ ٤٤،٢٩٨،٧٣٢٣،٧٥٣،١٣٢ أصول القطاع

 ٢٤،٧٤٨،٢٩٦   المخصصة للمساھميناألصول
 ٧٢،٨٠٠،١٦٠   إجمالي األصول
 ٤٨،٠٥١،٨٦٤ ٤٤،٢٩٨،٧٣٢٣،٧٥٣،١٣٢  التزامات القطاع

 ٢٤،٧٤٨،٢٩٦   االلتزامات المخصصة للمساھمين
 ٧٢،٨٠٠،١١٦٠   إجمالي االلتزامات

 
اإلسالمية والتي يتركز الجزء األكبر منھا في دول مجلس التعاون الخليجي المعرضة لمخاطر أنشطة الشركة مقيدة في تنفيذ التكافل طبقا لمبادئ الشريعة 

  ومنافع مشابھة. وبالتالي، لم يتم عرض أي معلومات قطاعية متعلقة بالمنتجات والخدمات.
 

  القطاعات الثانوية المشمولة في التقرير -القطاعات الجغرافية 
 

  حيث أن كافة عملياتھا تتم داخل سلطنة ُعمان.لدى الشركة قطاع جغرافي واحد 
 

    



  ٢٣    شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
  (تابع) ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 

 

  أرباح محرمة بموجب الشريعة اإلسالمية  ٢٨
 

ائنيات األخرى ما بلغت األرباح المحتجزة خالل السنة السابقة من المعامالت غير المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية المسجلة كجزء من الدائنيات والد
مية، لم يتم عرض لایر عماني). ونظراً لعدم وجود أرباح لم تتم بموجب أحكام الشريعة اإلسال ١٨،٧٦٣ - ٢٠١٨ديسمبر  ٣١لایر عماني ( ٢٦٣قيمته 

  "قائمة مصادر واستخدامات أموال الصندوق الخيري" في ھذه المعلومات المالية المرحلية.  
 



١  

  المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة.تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه  ٢٣إلى  ٨اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 

  شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية غير المدققة
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 

 
 
 
 
 

 

 

  المجموع الكلي   المشاركينصندوق    صندوق المساھمين   
        إجمالي صندوق المشاركين  التكافل العائلي  التكافل العام    

 إيضاح

 
  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩ 

  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨   

 
  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩ 

  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨ 

 
  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩ 

  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨ 

 
  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩  

  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨   

 
  غير مدققة

  يونيو ٣٠ 
٢٠١٩  

  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
  لایر عماني  لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني

                          األصول
 

 ٥  نقد وما يماثل النقد
٤٥١،٤٥٢     

٢،٦٦٠،٣٠٦ ٢،٦٣٤،٠٩٥١٣،٩١٠٢٦،٢١١١،٠٤٢،٠٥٣ ١،٠٢٨،١٤٣ ٥٣٥،٣٣٦   ٣،١٩٥،٦٤٢  ١،٤٩٣،٥٠٥  
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

١،٧١٠،٩٢٨  ١،٥٣٠،٢٢٦  ----- -  ١،٥٣٠،٢٢٦١،٧١٠،٩٢٨  ٧  الربح أو الخسارة  
 ١٠،١٣٩،٨٥٠ ١١،٠٩١،٣٠٠  ٩،١٤٥،٤٤٥١،٠٦٨،٦٧٧٩٩٤،٤٠٥١١،٠٩١،٣٠٠١٠،١٣٩،٨٥٠ ١٠،٠٢٢،٦٢٣ --  ٨  أرصدة تكافل مدينة

 ٥٩٩،٩١٥ ١،٠٢٠،٩٠٢  ٤٠٤،٦٩٦٢٩٣،٢٧٤١٩٥،٢١٩١،٠٢٠،٩٠٢٥٩٩،٩١٥ ٧٢٧،٦٢٨ --  ٨  مديونيات إعادة التكافل/ إعادة التأمين
التكافل  -مستحق القبض من صندوق المشاركين 

٧٨٧،٠٣٣  ٨١٥،٤٨٢  ٨١٥،٤٨٢٧٨٧،٠٣٣--٧٨٧،٠٣٣  ٨١٥،٤٨٢ --  العائلي  
 - ٧٨،٥١٩  -٧٨،٥١٩--- ٧٨،٥١٩ --  مستحق القبض من صندوق المساھمين
 ١،٥٦٦،٩١٥ ١،٦٤٢،٦٤٠  ----- -  ١،٦٤٢،٦٤٠١،٥٦٦،٩١٥  ٩  مستحق القبض من صندوق المشاركين

مستحق من شركات إعادة التكافل / إعادة التأمين
٣٢،٩١٧،٦١٥ ١،١١٣،٠٥٧٣٠،٠٣٨،٧٣٨ ٣١،٨٠٤،٥٥٨١،٢٦٣،٦٦٥  ٢٨،٧٧٥،٠٧٣ --  ١٠  فيما يتعلق بالتزامات التكافل   ٣٢،٩١٧،٦١٥  ٣٠،٠٣٨،٧٣٨  

٧٧٥،١٥٠ ٥٩،٨٦٧٨١٤،٥٠٧ ٧١٥،٢٨٣٥٣،٣٣٦  ٧٦١،١٧١ --  ١١  تكاليف حيازة مؤجلة على البوالص   ٧٧٥،١٥٠  ٨١٤،٥٠٧  
٩٦٧،٨٧٨ ٣٠٧،٥٢٠٩٩٤،٥٧٨ ٦٦٠،٣٥٨٣٣٢،٩٩١  ٦٦١،٥٨٧ ٦٢٩،٠٧٦٩٥٣،٠٥٥  ١٢  مديونيات أخرى وأصول تكافل   ١،٩٢٠،٩٣٣ ١،٦٢٣،٦٥٤ 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
 ٢،١٧٨،٣٨٤ ١،٩٠٧،٦٦٨  ----- - ١،٩٠٧،٦٦٨٢،١٧٨،٣٨٤  ١٣  المساھمين
٦،٤٢٣،٥٠٠ ٥،٤٧٦،٤١٦٩٤٧،٠٨٤٩٤٧،٠٨٤٥،٨٢٣،٥٠٠ ٤،٨٧٦،٤١٦ ٦،٨٢٦،٥٠٠٥،٧٨١،٥٠٠ ٦ ودائع بنكية   ١٢،٢٠٥،٠٠٠  ١٢،٦٥٠،٠٠٠  

 ٤،٧٥٣،٦٥٤ ٤،٧٥٣،٣٦٨  ----- - ٤،٧٥٣،٦٥٤ ٤،٧٥٣،٣٦٨ ١٤ استثمارات مدرجة بالتكلفة المھلكة
 ١١٨،٧١٧ ١١٨،٧١٧  ----- - ١١٨،٧١٧ ١١٨،٧١٧  أصل الضريبة المؤجلة
 ٥،٩٩٧،٥٨٦ ٥،٩٩٧،٥٨٦  ----- - ٥،٩٩٧،٥٨٦ ٥،٩٩٧،٥٨٦  ١٥  استثمار في العقارات
 ٩٣٠،٥٨٧ ٨٦٣،٢٠٦  ----- - ٩٣٠،٥٨٧ ٨٦٣،٢٠٦  ١٦  ممتلكات ومعّدات
 ٧٩،٧٩٧،٩٠٩ ٧٦،٤٤٠،٠١٨  ٥١،٧١٩،٥٧٩٥٥،٢٧١،٢٤٧ ٣،٩٧٢،٩٣٧٣،٦٤٣،٣٦٣ ٥١،٦٢٧،٨٨٤ ٤٧،٧٤٦،٦٤٢  ٢٤،٧٢٠،٤٣٩٢٤،٥٢٦،٦٦٢  إجمالي األصول



٢  

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ٢٣إلى  ٨اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 

  شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية غير المدققة (تابع)
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠كما في 

 
  المجموع الكلي    صندوق المشاركين   صندوق المساھمين  

 االلتزامات وصندوق المشاركين وحقوق المساھمين 

    إجمالي صندوق المشاركين التكافل العائلي التكافل العام 

 إيضاح

 
  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩  

  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  

 

 
  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩  

  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  

 
  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩  

  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  

 
  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩  

  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  

 

 
  غير مدققة

يونيو  ٣٠ 
٢٠١٩  

  مدققة
ديسمبر  ٣١

٢٠١٨  
  لایر عماني  لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني  لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني

      االلتزامات
 ٤٦،٤٣٤،٣٥٥ ٤٢،٦٢٤،٨٩٩  ٤٤،٩٧٠،٠٩٩١،٦٢٧،١٩٤١،٤٦٤،٢٥٦٤٢،٦٢٤،٨٩٩٤٦،٤٣٤،٣٥٥ ٤٠،٩٩٧،٧٠٥ --  ١٠  التكافلالتزامات 

 ٥٠،٦٢٩ ١٥٧،٩٠٠  ١٥٧،٩٠٠٥٠،٦٢٩--٥٠،٦٢٩ ١٥٧،٩٠٠ --  ١٨  عمولة إعادة تكافل غير مكتسبة
 ٥،٧٥٣،١٨٨ ٦،٢٠١،٢١٤  ٤،٩٥٧،٧٦٣٦٦٥،٦٠٢٧٩٥،٤٢٥٦،٢٠١،٢١٤٥،٧٥٣،١٨٨ ٥،٥٣٥،٦١٢ --   دائنيات إعادة تكافل / إعادة تأمين

 ٣،٦٥٣،٩١٤ ٣،٧٧١،٣٥٩  ٢،٠٦٨،٧٥٤١،١٥٢،١٦٥٨٦٨،٠٥٦٣،١٥٥،٨٧١٢،٩٣٦،٨١٠ ٢،٠٠٣،٧٠٦ ٦١٥،٤٨٨٧١٧،١٠٤   دائنيات ودائنيات أخرى
 ١٨،٧٦٣ ٢٦٣  ----- - ٢٦٣١٨،٧٦٣   أموال الصندوق الخيري مستحقة الدفع

 ١،٥٦٦،٩١٥ ١،٦٤٢،٦٤٠  ١،١٨٩،٨٧٦٤٥٨،٦٨٤٣٧٧،٠٣٩١،٦٤٢،٦٤٠١،٥٦٦،٩١٥ ١،١٨٣،٩٥٦ --  ٩  مبالغ مستحقة للمساھمين
 ٧٨٧،٠٣٣ ٨٩٤،٠٠١  ٨١٥،٤٨٢٧٨٧،٠٣٣٨١٥،٤٨٢٧٨٧،٠٣٣- - -٧٨،٥١٩  التكافل العام -مستحق الدفع لصندوق المشاركين 

 ٣٦٤،٩١٥ ٤١٢،٥٧٨  ----- - ٤١٢،٥٧٨٣٦٤،٩١٥   للموظفينمكافآت نھاية الخدمة 
 ٥٨،٦٢٩،٧١٢ ٥٥،٧٠٤،٨٥٤  ٥٣،٢٣٧،١٢١٤،٧١٩،١٢٧٤،٢٩١،٨٠٩٥٤،٥٩٨،٠٠٦٥٧،٥٢٨،٩٣٠ ٤٩،٨٧٨،٨٧٩ ١،١٠٦،٨٤٨١،١٠٠،٧٨٢  إجمالي االلتزامات

        لمشاركينصندوق ا
 (٥،٨٨٨،١٨٥) (٧،٠٨٧،٩٤٠)  (٥،٨٨٨،١٨٥)(٧،٠٨٧،٩٤٠)(٨٠٤،٧٧٣)(٩١٣،٦٣٢)(٥،٠٨٣،٤١٢) (٦،١٧٤،٣٠٨) --  العجز في صندوق المشاركين

 ٣،٦٣٠،٥٠٢ ٤،٢٠٩،٥١٣  ٣،٤٧٤،١٧٥١٦٧،٤٤٢١٥٦،٣٢٧٤،٢٠٩،٥١٣٣،٦٣٠،٥٠٢ ٤،٠٤٢،٠٧١ --  ١٧  احتياطي طوارئ
 (٢،٢٥٧،٦٨٣) (٢،٨٧٨،٤٢٧)  (٢،٢٥٧،٦٨٣)(٢،٨٧٨،٤٢٧)(٦٤٨،٤٤٦)(٧٤٦،١٩٠)(١،٦٠٩،٢٣٧) (٢،١٣٢،٢٣٧) -  إجمالي صندوق المشاركين

        حقوق المساھمين
        رأس المال واالحتياطيات

 ١٧،٥٠٠،٠٠٠ ١٧،٥٠٠،٠٠٠  ----- - ١٧،٥٠٠،٠٠٠١٧،٥٠٠،٠٠٠   رأس المال
 ١،٣٨٠،١٥١ ١،٣٨٠،١٥١  ----- - ١،٣٨٠،١٥١١،٣٨٠،١٥١   عالوة إصدار األسھم

 ٩٠٩،٢٤٤ ١،٠٢٨،١٥٤  ----- - ١،٠٢٨،١٥٤٩٠٩،٢٤٤   احتياطي قانوني
 ٢٥٤،٨٩١ ١٢٨،٥٠٥  ----- - ١٢٨،٥٠٥٢٥٤،٨٩١   احتياطي القيمة العادلة لالستثمار
 ٢١٣،٩٢٤ ٢١٣،٩٢٤  ----- - ٢١٣،٩٢٤٢١٣،٩٢٤   احتياطي القيمة العادلة للممتلكات

 ٣،١٦٧،٦٧٠ ٣،٣٦٢،٨٥٧  ----- - ٣،٣٦٢،٨٥٧٣،١٦٧،٦٧٠  أرباح محتجزة
 ٢٣،٤٢٥،٨٨٠ ٢٣،٦١٣،٥٩١  ----- - ٢٣،٦١٣،٥٩١٢٣،٤٢٥،٨٨٠  إجمالي حقوق المساھمين

  
      

إجمالي االلتزامات وصندوق المشاركين وحقوق 
  المساھمين

 
٧٩،٧٩٧،٩٠٩ ٧٦،٤٤٠،٠١٨  ٥١،٦٢٧،٨٨٤٣،٩٧٢،٩٣٧٣،٦٤٣،٣٦٣٥١،٧١٩،٥٧٩٥٥،٢٧١،٢٤٧ ٤٧،٧٤٦،٦٤٢ ٢٤،٧٢٠،٤٣٩٢٤،٥٢٦،٦٦٢ 

 
 

_________________                               ____________________  
    عضو مجلس اإلدارة                              عضو مجلس اإلدارة          

 
 



٣  

 
  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ٢٣إلى  ٨اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 

  شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  قائمة إيرادات ومصروفات المشاركين المختصرة المرحلية غير المدققة
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 
  

 
 

 اإلجماليالعائليالتكافلالتكافل العام
   

  إيضاح
 غير مدققة

٢٠١٩يونيو٣٠  
 غير مدققة

٢٠١٨يونيو٣٠
 غير مدققة

٢٠١٩يونيو٣٠
 غير مدققة

٢٠١٨يونيو ٣٠
 غير مدققة

٢٠١٩يونيو  ٣٠  
 غير مدققة

٢٠١٨يونيو  ٣٠  
 لایر عماني لایر عمانيلایر عمانيلایر عمانيلایر عماني لایر عماني  

        التكافلإيرادات
 ١٤،٧٢٣،٧٨٦ ١٣،٣٤٨،٠٢٩١،١١١،٤٧٦١،٣٧٥،٧٥٧١٤،٩١٢،٠٦٨ ١٣،٨٠٠،٥٩٢ إجمالي المساھمات

)٦،٩٠٩،٦٧٧( حصة إعادة التكافل / إعادة التأمين  )٦،٦٦٥،٧٦٥( (٧،٧٢٦،٤٢٣))٩٨٢،٦٤٠()٨١٦،٧٤٦()٥،٦٨٣،١٢٥(  
 ٨،٠٥٨،٠٢١ ٧،٦٦٤،٩٠٤٢٩٤،٧٣٠٣٩٣،١١٧٧،١٨٥،٦٤٥ ٦،٨٩٠،٩١٥ المساھمات المحتجزة

)٢٤٥،١١٥( ٥،٩٩٦٢٨،٨١٥٥٣١،٧٤٥)٢٧٣،٩٣٠( ٥٢٥،٧٤٩ حركة احتياطي المساھمات غير المكتسبة  
 ٧،٨١٢،٩٠٦ ٧،٣٩٠،٩٧٤٣٠٠،٧٢٦٤٢١،٩٣٢٧،٧١٧،٣٩٠ ٧،٤١٦،٦٦٤ صافي المساھمات المكتسبة

 ١٤،٩٩٩ ١٢٢،٢٣٣--١٤،٩٩٩ ١٢٢،٢٣٣ إيرادات مكتسبة من عقود إعادة التكافل
 ٧،٨٢٧،٩٠٥ ٧،٤٠٥،٩٧٣٣٠٠،٧٢٦٤٢١،٩٣٢٧،٨٣٩،٦٢٣ ٧،٥٣٨،٨٩٧ 
     

     مصروفات التكافل
)٦٧،٩١٤،٢٨٩( (١٢،٦٢٨،٥٣١))١،١٥٣،٤٣٦()٥٨٧،٦٨٧()٦٦،٧٦٠،٨٥٣( (١٢،٠٤٠،٨٤٤)  ١٠ إجمالي المطالبات التي تمت تسويتھا  

 ٦٣،٣٢٧،١١٤ ٦٢،٣٦٨،٣٢٤٤٨٣،٩٣٢٩٥٨،٧٩٠٧،٦٢٥،٨٩٧ ٧،١٤١،٩٦٥  ١٠ المطالبات المستردة من إعادة التكافل / إعادة التأمين
)٤،٥٨٧،١٧٥( (٥،٠٠٢،٦٣٤))١٩٤،٦٤٦()١٠٣،٧٥٥()٤،٣٩٢،٥٢٩( (٤،٨٩٨،٨٧٩) صافي المطالبات التي تمت تسويتھا  

)٦٧٩،٦٣١( ٦،٥١٢٣٩٨،٨٣٤)١٨،٣٢٦()٦٨٦،١٤٣( ٤١٧،١٦٠ صافي حركة المطالبات القائمة  
)٥،٢٦٦،٨٠٦( (٤،٦٠٣،٨٠٠))١٨٨،١٣٤()١٢٢،٠٨١()٥،٠٧٨،٦٧٢( (٤،٤٨١،٧١٩)  ١٩ صافي المطالبات المتكبدة  

)٩٣٤،٤٧٧( (٨٥٦،٥٧٨))١١٠،١١٥()٦١،٧٣٩()٨٢٤،٣٦٢( (٧٩٤،٨٣٩) مصروف العموالت  
 (٥،٢٧٦،٥٥٨) )٦،٢٠١،٢٨٣( (٥،٤٦٠،٣٧٨))٢٩٨،٢٤٩()١٨٣،٨٢٠()٥،٩٠٣،٠٣٤(  
 ١،٦٢٦،٦٢٢ ١،٥٠٢،٩٣٩١١٦،٩٠٦١٢٣،٦٨٣٢،٣٧٩،٢٤٥ ٢،٢٦٢،٣٣٩ 
      

 ١١٩،٧٢٥ ١١٩،٥١٣٢٥٠٢١٢٨٣،٣٥٣  ٨٣،١٠٣ إيرادات التكافل
)٦٠،٠٠٠( (٦٠،٠٠٠)(٢،٧٠٠)-(٥٧،٣٠٠) (٦٠،٠٠٠) مخصص انخفاض قيمة المديونيات  

)١٠٣،٢٩٥( (٩٧،٣٠٢)(١٦،٩٠٤))٧٢٧((٨٦،٣٩١)  (٩٦،٥٧٥) مصروفات التكافل  
 ١،٥٨٣،٠٥٢ ١،٤٧٨،٧٦١١١٦،٤٢٩١٠٤،٢٩١٢،٣٠٥،٢٩٦  ٢،١٨٨،٨٦٧ الفائض من عمليات التكافل

 ١٢٧،٥٢٤ ١٠٦،٥١٣١٨،٠٤٩٢١،٠١١١٢٥،٢٧٣  ١٠٧،٢٢٤ بالصافي-إيرادات االستثمار
)٧٠،١٣٨( (٦٨،٩٠٠))١١،٥٥٦()٩،٩٢٧()٥٨،٥٨٢( (٥٨،٩٧٣)  ٢٠ المضاربحصة  

)٢،٩٤٢،٣٢٥( (٢،٩٨٢،٤١٣))٢٧٥،١٥١()٢٢٢،٢٩٥()٢،٦٦٧،١٧٤( (٢،٧٦٠،١١٨)  ٢٠ رسوم وكالة  
)١،٣٠١،٨٨٧( (٦٢٠،٧٤٤))١٦١،٤٠٥()٩٧،٧٤٤()١،١٤٠،٤٨٢(  (٥٢٣،٠٠٠) العجز من عمليات التكافل  

 



٤  

 
  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ٢٣إلى  ٨المدرجة بالصفحات من اإليضاحات 

  شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  المدققةقائمة الدخل الشامل المختصرة المرحلية غير 
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 
  صندوق المساھمين  
  

 
 إيضاح

 غير مدققة
يونيو ٣٠  

٢٠١٩

 
 

 غير مدققة
يونيو ٣٠  

٢٠١٨ 
 لایر عماني لایر عماني  

   
 ٢،٩٤٢،٣٢٥ ٢،٩٨٢،٤١٣ ٢٠ رسوم وكالة

 ٣٨٣،٢٨٨ ٤٥٩،٥٤٦ ٢١  إيرادات االستثمار (بالصافي)
 ٧٠،١٣٨ ٦٨،٩٠٠ ٢٠ المضاربحصة

٣،٣٩٥،٧٥١ ٣،٥١٠،٨٥٩ 
  

 (٢،١٧٩،٠٣٦) )٢،٢٢٢،٠٤٠(   مصروفات عمومية وإدارية
 ١٥٢ ٦٤  إيرادات أخرى

 )(٢،١٧٨،٨٨٤) )٢،٢٢١،٩٧٦ 
    

 ١،٢١٦،٨٦٧ ١،٢٨٨،٨٨٣  الربح قبل الضريبة
 (٥٦،٩٠٦) )٩٩،٧٨٦(  الضرائب
 ١،١٥٩،٩٦١ ١،١٨٩،٠٩٧  ربح الفترة

   
   دخل شامل آخر

   البنود التي يمكن أن ُيعاد تصنيفھا إلى الربح أو الخسارة
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

 ٢٧٢،٢٦٨ )١٢٦،٣٨٦( ١٣ حقوق المساھمين
 ١،٤٣٢،٢٢٩ ١،٠٦٢،٧١١   إجمالي الدخل الشامل للفترة

   
 ٠٫٠٠٧ ٠٫٠٠٧ ٢٤  األساسية والمعدلة -ربحية السھم الواحد المنسوبة إلى المساھمين 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٧  

 
  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ٢٣إلى  ٨اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 

  شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  قائمة التدفقات النقدية المختصرة المرحلية غير المدققة
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 
   

 
 إيضاح

 غير مدققة
يونيو ٣٠  

٢٠١٩ 

 غير مدققة
يونيو ٣٠  

٢٠١٨ 
 لایر عماني لایر عماني  

     أنشطة التشغيل
 ١،٢١٦،٨٦٧ ١،٢٨٨،٨٨٣   ربح الفترة قبل الضريبة
 (١،٣٠١،٨٨٧) (٦٢٠،٧٤٤)   العجز من عمليات التكافل

     تسويات لـ:
 ١٢٦،٣١٧ ٩٢،٥٧٩   استھالك

)٢٠٨،٩٨٠(   إيرادات توزيعات أرباح  )١٦٤،٣٢٥(  
)٢٥٥،٥٩٨(   ربح على ودائع الوكالة  )٢٢٧،٩٩٥(  

)١٦٢،٣٢٦(  الربح من االستثمارات المدرجة بالتكلفة المھلكة  )١٥١،٣٦٦(  
 ٣٠،٤٣٣ ٢٨٦  إھالك االستثمارات المدرجة بالتكلفة المھلكة

 ٣٧،٩٤٤ ٥٣،٠٧٠  مكافآت نھاية الخدمة المحملة للفترة
)٢٢٤،١٣٠(  استثمار العقاراتإيرادات اإليجار على   )٢٠٠،٤٠٥(  

 ٣٨٣،١٦٣ ١٨٠،٦٥٣  خسارة القيمة العادلة على استثمارات محملة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)٦٠،٠٠٠(  مخصص الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلھا  )٦٠،٠٠٠(  

)٣٣،٨٩٦( ٤٠،٤٤٥  ربح محقق من بيع االستثمارات  
 (٢١٦،٦٦٦) -   العقاراتربح من

 (٥٦١،٨١٦) ١٢٤،١٣٩  التدفقات النقدية التشغيلية قبل مكافآت نھاية الخدمة
 - (٥،٤٠٧)  مكافآت نھاية الخدمة المدفوعة

 (٥٦١،٨١٦) ١١٨،٧٣٢  التدفقات النقدية من التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل
    

     تغيرات رأس المال العامل:
 ٣٨٩،٨٠٤ (١،٣١٢،٤٣٧)  مديونيات التكافل وإعادة التكافل / إعادة التأمين

حصة إعادة التكافل / إعادة التأمين من المطالبات القائمة واحتياطي المساھمات غير 
  المكتسبة

 
٩٠،٢٩٨،٦٢٠ ٢،٨٧٨،٨٨١ 

 (٥٨٦،٨٤٨) ٢٩٧،٢٧٩  مديونيات أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً وأصول أخرى
 ١٣،٦٧٥ (٣٩،٣٥٧)  تكاليف حيازة مؤجلة على البوالص

 (٨٩،٣٧٣،٨٧٨) (٣،٨٠٩،٤٥٨)  المطالبات القائمة واحتياطي األقساط غير المكتسبة
 (٨٣٨،٣٦٧) ٩٨،٩٤٥   دائنيات ودائنيات أخرى

 (٨٧٣،٣٣٩) ٤٤٨،٠٢٥  مستحق إلعادة التكافل / إعادة التأمين
 ٥٥،١٨٣ ١٠٧،٢٧٠  تأمين غير مكتسبةعمولة إعادة تكافل / إعادة 

 (١،٤٧٦،٩٦٦) (١،٢١٢،١٢٠)  صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل
   

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)٤٥،٤٧١( (٢٥،١٩٨)   شراء ممتلكات ومعدات  

)٢٠٢،٦٥٩( -  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
)٨٠٦،٩٨٥( -  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساھمين  

 ٧١٦،٦٦٦ -  متحصالت من استثمار في العقارات
 ٧٩،٥٢١ ٤٩  متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 ٥٩٥،٢٨٨ ١٠٣،٨٨٥  العادلة من خالل حقوق المساھمينمتحصالت من استرداد استثمارات بالقيمة
)٢،٠٠٠،٠٠٠( (٤٤٥،٠٠٠)   الحركة في ودائع بنكية  

 ٣٤٠،٢٨٨ ٣٧٧،٩٥٠  إيجار مستلم من استثمار عقارات
 ٣٢٨،٨٣٠ ١٦٤،٣١٨   ربح مستلم من ودائع بنكية
 ١٦٤،٣٢٥ ٢٠٨،٩٨٠   توزيعات أرباح مستلمة

)٨٣٠،١٩٧( ٣٨٤،٩٨٣  (المستخدم في) أنشطة االستثمارصافي النقد الناتج من /   
   

    التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
 (٧٠٠،٠٠٠) (٨٧٥،٠٠٠)   توزيعات أرباح مدفوعة

   
 (٣،٠٠٧،١٦٣) (١،٧٠٢،١٣٧)  صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
 ٤،٤٢٥،٩٠٢ ٣،١٩٥،٦٤٢  النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة

 ١،٤١٨،٧٣٩ ١،٤٩٣،٥٠٥  ٥ النقد وما يماثل النقد في نھاية الفترة
    



٥  

 
  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ٢٣إلى  ٨المدرجة بالصفحات من اإليضاحات 

  شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  قائمة التغيرات في حقوق المساھمين المختصرة المرحلية غير المدققة
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 
  رأس 

 المال
عالوة إصدار 

 األسھم
 احتياطي
 قانوني

احتياطي القيمة 
 العادلة لالستثمار

احتياطي القيمة 
  أرباح محتجزة العادلة للممتلكات

 
  اإلجمالي

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

 ٩٠٩،٢٤٤٢٥٤،٨٩١٢١٣،٩٢٤٣،١٦٧،٦٧٠٢٣،٤٢٥،٨٨٠ ١٧،٥٠٠،٠٠٠١،٣٨٠،١٥١ (مدققة)٢٠١٩يناير١في
         الدخل الشامل:

 ١،١٨٩،٠٩٧١،١٨٩،٠٩٧--- -- ربح الفترة
   الدخل الشامل اآلخر:

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمار بالقيمة العادلة 
 (١٢٦،٣٨٦)--(١٢٦،٣٨٦)- -- من خالل حقوق المساھمين
 ١،١٨٩،٠٩٧١،٠٦٢،٧١١(١٢٦،٣٨٦)  إجمالي الدخل الشامل للفترة

        

   معامالت مع المالكين:
 -(١١٨،٩١٠)--١١٨،٩١٠ -- محول إلى احتياطي قانوني
 (٨٧٥،٠٠٠)(٨٧٥،٠٠٠)--- -- توزيعات أرباح مدفوعة

-- (٨٧٥،٠٠٠)(٩٩٣،٩١٠)--١١٨،٩١٠ 
 ١،٠٢٨،١٥٤١٢٨،٥٠٥٢١٣،٩٢٤٣،٣٦٢،٨٥٧٢٣،٦١٣،٥٩١ ١٧،٥٠٠،٠٠٠١،٣٨٠،١٥١ (غير مدققة)٢٠١٩يونيو٣٠في

        
 

    
 ٨٣٧،٢٧٥١٤٨،٩٠١١٢٣،٩٤٩٣،٢١٩،٩٤٤٢٣،٢١٠،٢٢٠ ١٧،٥٠٠،٠٠٠١،٣٨٠،١٥١ (مدققة)٢٠١٨يناير١في

         الدخل الشامل:
 ١،١٥٩،٩٦١ ١،١٥٩،٩٦١ - - - - -  ربح الفترة

         الدخل الشامل اآلخر:
صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمار بالقيمة العادلة 

 ٢٧٢،٢٦٨--٢٧٢،٢٦٨- -- من خالل حقوق المساھمين
)١٢٣،٩٤٩(-)١٢٣،٩٤٩(-- -- بيع االستثمار في العقاراتنخسارة متحويل ربح  أو  

-- -١،١٥٩،٩٦١١،٣٠٨،٢٨٠)١٢٣،٩٤٩(٢٧٢،٢٦٨ 
   معامالت مع المالكين:

 -)١١٥،٩٩٥(--١١٥،٩٩٥ -- محول إلى احتياطي قانوني
)٧٠٠،٠٠٠()٧٠٠،٠٠٠(--- -- توزيعات أرباح مدفوعة  

-- ٧٠٠،٠٠٠()٨١٥،٩٩٥(--١١٥،٩٩٥(  
 ٣،٥٦٣،٩١٠٢٣،٨١٨،٥٠٠-٩٥٣،٢٧٠٤٢١،١٦٩ ١٧،٥٠٠،٠٠٠١،٣٨٠،١٥١ مدققة)(غير٢٠١٨يونيو٣٠في



٦  

  تشكل جزءاً ال يتجزأ من ھذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ٢٣إلى  ٨اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 
 

  شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

  قائمة التغيرات في صندوق المشاركين المختصرة المرحلية غير المدققة
  ٢٠١٩يونيو  ٣٠لفترة الستة أشھر المنتھية في 

 
  اإلجمالي   احتياطي طوارئ صندوق المشاركينالعجز في 
    التكافل العائلي  التكافل العام التكافل العائلي التكافل العام 

  لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني لایر عماني لایر عماني
   

)،٦٨٣٢٥٧٢،(  ٣،٤٧٤،١٧٥١٥٦،٣٢٧)٨٠٤،٧٧٣()٥،٠٨٣،٤١٢(  (مدققة) ٢٠١٩يناير ١في  
)٦٢٠،٧٤٤(  - -)٩٧،٧٤٤()٥٢٣،٠٠٠(  العجز للفترة  

 - ٥٦٧،٨٩٦١١،١١٥)١١،١١٥()٥٦٧،٨٩٦( تحويل إلى احتياطي الطوارئ
)٢،٨٧٨،٤٢٧( ٤،٠٤٢،٠٧١١٦٧،٤٤٢)٩١٣،٦٣٢()٦،١٧٤،٣٠٨( (غير مدققة) ٢٠١٩يونيو ٣٠في  

       
)٢،٤٤٤،٨٨٨(  ٢،٨٥٥،٥٥٥١٢٦،٥٤٤)٧٥٤،٥٩٩()٤،٦٧٢،٣٨٨(  (مدققة) ٢٠١٨يناير ١في  

)١،٣٠١،٨٨٧(  --)١٦١،٤٠٥()١،١٤٠،٤٨٢(  العجز للفترة  
 -  ٦٢٤،٥٩٨١٣،٧٥٧)١٣،٧٥٧()٦٢٤،٥٩٨(  محول إلى احتياطي طوارئ

)٣،٧٤٦،٧٧٥(  ٣،٤٨٠،١٥٣١٤٠،٣٠١)٩٢٩،٧٦١()٦،٤٣٧،٤٦٨( (غير مدققة) ٢٠١٨يونيو ٣٠في  
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