
 

 

 المساهمين االفاضل، 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

بالنيابة عن مجلس اإلدارة وفريق إدارة شركة المدينة للتأمين، يسعدني أن أقدم لكم النتائج المالية  

 . م 2022يونيو    30التي حققتها الشركة خالل الفترة المنتهية في  

اإل تعافي  بعد  مع  تواصل  19-كوفيد     ائحةج قتصاد  المساهمات  الشركة  ،  إجمالي  المحافظة على 

 بنفس الفترة المماثلة من العام الماضي.   المكتتبة مقارنة  

كما تواصل الشركة االحتفاظ بمحفظة متوازنة في جميع مجاالت األعمال والعمل على ضمان تقديم  

و  مهنية  خبرات  من  الشركة  به  تتمتع  ما  من خالل  نوعها  من  فريدة  فعالة  تجربة عمالء  تسوية 

 للمطالبات وتنفيذ أفضل الممارسات المعتمدة دوليا  في هذا القطاع. 

 

 بيئة العمليات 

قتصادية تمثل تحدي ا ، حيث تعود الشركات تدريجيا  إلى مستويات التشغيل السابقة  ال تزال البيئة اإل

 . من العام السابق الفترة  نفس  ب   مقارنة  عدد المطالبات المبلغ عنها  في    للجائحة وتشهد األسواق زيادة  

أدت  والتي  طبيعية  وارث الكالوقوع  يواجه المشهد الجغرافي للبلد تحدياته الخاصة في ضوء تكرار  

قيود على التغطية. من المتوقع  فرض  ض العموالت واخفانإلى زيادة أسعار إعادة التأمين وبدورها  

المحفظة الحالية  ب فاظ  تح إلمن أجل ا ين  شركات التأمالربح من العمليات الخاصة ب أن تتقلص هوامش  

ذلك،   ومع  التأمين.  إعادة  الصعبة  ووبرامج  الظروف  هذه  تمكنت  خالل  تحقيق    م شركتكفقد  من 

بمبلغ    م2022يونيو  كما في  مليون لاير عماني    17.77بلغت  بة  ت مكت  ات مساهمإجمالي   مقارنة 

 . م2021مليون لاير عماني خالل نفس الفترة من عام  17.79

 النتائج من العمليات 

سجلت  ، حيث    حتياطيات ءة االالنمو المستقر مع تعزيز كفاية وكفانحو  تواصل الشركة مسيرتها  

ا  مليون لاير عماني    7.38٪ في صافي المساهمات المكتسبة لتصل إلى 6بلغت نسبته  الشركة نمو 

خالل نفس  لاير عماني    مليون  6.96مبلغ  ب  مقارنة    م2022يونيو    30في األشهر الستة المنتهية في  

ا بنسبة  م 2021   الفترة من عام   نفس  خالل  ٪  22. ومع ذلك، فقد زادت المطالبات المتكبدة أيض 

قيود المتعلقة  ال، بسبب تخفيف    م2021يونيو    30في  المنتهية  ستة أشهر  المقارنة ب وذلك بال  الفترة

من أرباح العمليات  هذا العام. وقد أدى ذلك إلى انخفاض صافي الفائض  من    19- كوفيد   فيروس  ب

 . مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي 



 

المطالبات،  حجم  لسيطرة على الزيادة في  بهدف اذ إجراءات تصحيحية  ا اتخولقد عملت الشركة على  

عالوة   العام.  نهاية  بحلول  نتائجها  تظهر  أن  المتوقع  من  تم   والتي  ذلك،  ال  على  مراجعة  إجراء 

 احتياطيات كافية. تم الكشف عن وجود الحتياطيات ول ة كتوارياإل

 

 ات دخل االستثمار

تنويع جميع االستثمارات  العمل على  تواصل الشركة إدارة محفظتها االستثمارية بشكل جيد، مع  

ألحكام الشريعة اإلسالمية. ظلت بيئة االستثمار مليئة    اإلمتثال  أجل ضمان  ومراقبتها باستمرار من  

فقد  بالتحديات بسبب المخاوف المتزايدة بشأن التضخم واحتمال حدوث ركود عالمي. ونتيجة لذلك،  

ل الشركة  يسجأدى إلى تما  وهو    وشهدت أسواق األسهم تقلبات   ات االستثمارمن  دخل  استمر تراجع ال

ألف لاير    758بلغت نسبته  دخال     ة  سجلم  ات دخل االستثمار٪ في  25بلغت نسبته  انخفاض  إلى  

ألف لاير عماني    1.013مقارنة بمبلغ    م 2022يونيو    30ستة أشهر المنتهية في  الفترة  خالل  عماني  

 . من العام الماضيالفترة خالل نفس 

النمو في مجال    للتأمين   المدينة   شركة تدير استكشاف فرص  استثماراتها وستواصل  بحكمة جميع 

 المخاطرة. ما يتعلق بالشركة فيتوجهات  التمويل اإلسالمي لتحسين دخلها االستثماري بما يتماشى مع  

 

 ربحية الشركة 

ا  ا ربأسجلت الشركة  فقد  دخل االستثمار  تراجع  المطالبات المتكبدة وفي  نتيجة للزيادة الملحوظة   ح 

  م 2022يونيو   30ألف لاير عماني لفترة ستة أشهر تنتهي في    707  اقدرهوبعد الضريبة  ةإجمالي

 ألف لاير عماني للفترة المماثلة.  1,196مبلغ  مقارنة ب

 

 إدارة المخاطر

تقييم المخاطر المرتبطة بأعمال التأمين وكذلك استثماراتها وتتخذ  على  باستمرار تعمل الشركة  إن  

 هذه المخاطر. للحد من  التدابير الالزمة 

 

 ونظرتها المستقبلية   رؤية الشركة

اإليرادات إلى تعزيز الوضع  جلب سيؤدي تحسن أسعار النفط إلى جانب خطط الحكومة المتنوعة ل

 قطاع التأمين. في إيجابية هو ما يزيد التوقعات بخلق توجهات االقتصادي في سلطنة عمان و 



 

. ومع  قطاعات ل امعظم الكبير في قلق لل ا  ستظل مشكلة ائتمان السوق والتدفقات النقدية تشكل مصدر

االئتمان وضمان التدفق النقدي  المتعلقة بقضايا  التدابير مناسبة إلدارة    مذلك ، فقد اتخذت شركتك

 السلس.

. باإلضافة  إلجمالي المساهمات المكتتبةنتوقع الحفاظ على مكانتنا في السوق من خالل النمو المستمر  

التأمين الصحي  أرباح  يعزز  الذي س إلى ذلك، من المتوقع إطالق التأمين الصحي اإللزامي قريب ا و

ا  عمان. سينصب تركيزنا على زيادة األرباح بشكل أكبر ونتوقع أن نظهر نمو  سلطنة  في   ا مستدام 

الحفاظ على سجلها الثابت المتمثل في دعمها  العمل على  تواصل الشركة    . م2022وربحية في عام  

 خلق فرص عمل والتعمين. والتي من بينها الدائم لألهداف الوطنية  

خدمة عمالء متميزة مع العديد  توفير  المدينة التركيز على مهمتها المتمثلة في  شركة  تواصل  كما  

. تتمتع  العمالءخدمة  واالستراتيجيات التي تركز على  قنيات  الت المعتمدةعلى أحدث  ات  من االبتكار

الشركة ، من خالل إستراتيجيتها للنمو المخطط له جيد ا وخطة استمرارية األعمال ، بوضع جيد  

  ة اكتتاب منضبطممارستها لسياسة من خالل  م 2022وأرباح تشغيلية في عام    ا  مستقر ا  لتحقيق نمو

 لمبيعات. على اوكفاءة العمليات وإدارة النفقات والتخطيط المركز  

تنفيذ  لعمليات والتنفيذ اآللي لالمعلومات وأنظمة تقنية    ة ترقيالعمل على  الشركة االستثمار في  تستمر  

والتي من المتوقع أن توفر المنصة الالزمة للمشاركة اإليجابية مع  عبر اإلنترنت  عمليات التأمين  

 خدمة عمالء فائقة.  توفير  من خالل النمو تحقيق العمالء و

 

 التقدير والعرفان  

مالئنا وشركائنا في العمل  امتناننا وشكرنا لع  خالص  عرب عن  أود أن أ  نيابة عن مجلس اإلدارة ،  وبال 

لسوق  العامة  هيئة  للر  يقد تال شكر وأتقدم بال. كما  المتواصل لنا  والمساهمين والموظفين على دعمهم 

التركيز بشكل خاص على  وسوق التأمين  خدمة  دعمها المستمر ومبادراتها الموجهة نحو  على  المال  

 . داخل البالد تطوير التأمين التكافلي 

هيثم بن طارق آل  السلطان  جاللة  عرفان لحضرة صاحب الالشكر والعرب عن خالص  كما أود أن أ  

في    ين مواطنالفي تحقيق تطلعات  وتساعدنا  الطريق  لنا  مهد  ت  التي  لهمة  الم  ولقيادته الحكيمة  ،  سعيد  

 نحو التقدم واالزدهار. والسعي هذا الوطن المبارك  

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،،  

 / محمد بن علي البرواني   د  

 رئيس مجلس اإلدارة
 

 



1 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  23إل  8بالصفحات من الواردة تشكل اإليضاحات 
ً
 غير المدققة.  المرحلية الموجزة جزءا

ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة قائمة المركز المالي 
ي 
ن
 2022 يونيو  30كما ف

ن     ن   صندوق المساهمي   المجموع الكلي   صندوق المشاركي 
ن إجمالي  التكافل العائلي  التكافل العام            صندوق المشاركي 

 

 إيضاح 

 
 غي  مدققة 

 يونيو 30 
2022    

 

 مدققة 
ديسمير   31

2021  

 
 غي  مدققة 

 يونيو 30 
 2022 

 مدققة 
ديسمير   31

2021 

 
 غي  مدققة 

 يونيو 30 
 2022 

 مدققة 
ديسمير   31

2021 

 
 غي  مدققة 

 يونيو 30 
 2022 

 مدققة 
ديسمير   31

2021  

 
 غي  مدققة 

  يونيو  30 
2022 

 مدققة 
ديسمير   31

2021 

ي   
ي  ريال عمانن

ي   ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي   ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن

      األصول 
             

 7,266,174 6.142.553  5,382,296 3.728.564 613,196 187.960 4,769,100 3.540.604  1,883,878 2.413.989 5 نقد وأرصدة بنكية  

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  
 1,252,303 1.130.340  - -  - -  - -   1,252,303 1.130.340 7 من خالل الرب  ح أو الخسارة 

 16,266,597 14.039.332  16,266,597 14.039.332 1,058,288 1.278.165 15,208,309 12.761.167  - -  8 أرصدة تكافل مدينة 

مديونيات إعادة التكافل/ إعادة 
ن   872,022 735.762  872,022 735.762 649,132 346.487 222,890 389.275  - -  8 التأمير

مستحق القبض من صندوق  
ن    1,563,545 560.088  1,563,545 560.088 - -  1,563,545 560.088  - -   التكافل العائلي  –المشاركير

مستحق القبض من صندوق  
ن   2,666,587 2.609.159  - -  - -  - -   2,666,587 2.609.159 9 المشاركير

كات إعادة التكافل /   مستحق من شر
امات   ن ن فيما يتعلق بالي  إعادة التأمير

 62,312,259 86353.539.  62,312,259 53.539.863 1,647,732 1.840.353 60,664,527 51.699.510  - -  10 التكافل 

 790,515 809.931  14,435 124.1 724 157 13,711 3.955  776,080 805.819 11 تكاليف حيازة مؤجلة عل  الوثائق  

 2,270,690 2.703.946  1,683,317 1.877.711 501,227 583.104 1,182,090 1.294.607  587,373 826.235 12 مديونيات أخرى وأصول تكافل

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  
ن   2,266,624 9.8292.11  - -  - -  - -   2,266,624 2.119.829 13 حقوق المساهمير

 12,450,000 12.450.000  9,100,000 9.100.000 1,075,000 .075.0001 8,025,000 8.025.000  3,350,000 3.350.000 6 ودائع بنكية 

 6,329,113 4.950.518  100,000 10.000 100,000 100.000 - -   6,229,113 4.850.518 14 مدرجة بالتكلفة المطفأة استثمارات 

يبة المؤجلة   أصل الرصن
 

201.925 201,925   - -  - -  - -  201.925 201,925 

ي العقارات
 5,170,000 5.170.000  - -  - -  - -   5,170,000 5.170.000 15 استثمار فن

ات 
ّ
 686,092 657.007  - -  - -  - -   686,092 657.007 16 ممتلكات ومعد

 122,364,446 107.820.253  97,294,471 83.685.432 5,645,299 5.411.226 91,649,172 78.274.206  25,069,975 24.134.821  إجمالي األصول 
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 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  23إل  8بالصفحات من الواردة تشكل اإليضاحات 
ً
غير المدققة.  المرحلية الموجزة جزءا  

ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة قائمة المركز المالي 
ي 
ن
 )تابع(  2022 يونيو  30كما ف

ن     ن   صندوق المساهمي   المجموع الكلي    صندوق المشاركي 

ن وحقوق   امات وصندوق المشاركي  ن االلير
ن   المساهمي 

ن  التكافل العائلي  التكافل العام        إجمالي صندوق المشاركي 

 إيضاح
 غي  مدققة

 يونيو 30 
 2022 

 ( مدققة)
 2021ديسمير  31 

 
 
 ( غي  مدققة)
 2022 يونيو  30 

 )مدققة( 
 2021ديسمير  31 

 
 )غي  مدققة( 

 2022 يونيو  30 
 )مدققة( 

 2021ديسمير  31 

 
 )غي  مدققة( 

 2022 يونيو  30 
 )مدققة( 

 2021ديسمير  31 

 
 

 )غي  مدققة( 
 2022 يونيو  30 

 )مدققة( 
 2021ديسمير  31 

ي  
ي  ريال عمانن

ي   ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي   ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن

امات  ن   االلير
    

        
امات التكافل  ن  75,373,018 66.108.144  75,373,018 66.108.144 2,023,619 2.294.911 73,349,399 63.813.233  - - 10 الي 

 162,408 174.470  162,408 174.470 - - 162,408 174.470  - - 18 عمولة إعادة تكافل غير مكتسبة 

ن   12,815,331 9.595.096  12,815,331 9.595.096 140,950 284.599 12,674,381 9.310.497  - -  دائنيات إعادة تكافل / إعادة تأمير

 6,945,711 6.675.335  5,182,980 5.074.459 969,009 1.137.092 4,213,971 3.937.367  1,762,731 1.600.876  حسابات دائنة ودائنيات أخرى 

ي مستحقة الدفع   6,327 6.327  - - - - - -  6,327 6.327  أموال الصندوق الخير

ن   2,666,587 2.609.159  2,666,587 2.609.159 1,406,880 1.743.494 1,259,707 865.665  - - 9 مبالغ مستحقة للمساهمير

ن    -مستحق الدفع لصندوق المشاركير
 التكافل العام 

 
- -  - - 560.088 1,563,545 560.088 1,563,545  560.088 1,563,545 

ن مكافآت نهاية الخدمة   572,083 595.581  - - - - - -  572,083 595.581  للموظفير

امات  ن  100,105,010 86.324.200  97,763,869 84.121.416 6,104,003 6.020.184 91,659,866 78.101.232  2,341,141 2.202.784  إجمالي االلير

ن                صندوق المشاركي 

ن فائض / )ال ي صندوق المشاركير
العجز( فن

ي  -
 صافن

 
- -  172.974 (10,694) (608.958 ) (458,704) (435.984 ) (469,398)  (435.984 ) (469,398) 

ن   (469,398) ( 435.984)  (469,398) ( 435.984) (458,704) ( 608.958) (10,694) 172.974  - -  إجمالي صندوق المشاركي 

ن                حقوق المساهمي 

              رأس المال واالحتياطيات 

 17,500,000 17.500.000  - - - - - -  17,500,000 17.500.000  رأس المال

 1,380,151 1.380.151  - - - - - -  1,380,151 1.380.151  عالوة إصدار األسهم 

ي 
 1,167,573 1.234.883  - - - - - -  1,167,573 1.234.883  احتياطي قانونن

 863,465 706.060  - - - - - -  863,465 706.060  احتياطي القيمة العادلة لالستثمار

 1,817,645 1.110.943  - - - - - -  1,817,645 1.110.943  أرباح محتجزة 

ن   22,728,834 21.932.037  - - - - - -  22,728,834 21.932.037  إجمالي حقوق المساهمي 

ن   امات وصندوق المشاركي  ن إجمالي االلير
ن   وحقوق المساهمي 

 
24.134.821 25,069,975  78.274.206 91,649,172 5.411.226 5,645,299 83.685.432 97,294,471  107.820.253 122,364,446 

 
 
 

 عضو مجلس اإلدارة   عضو مجلس اإلدارة 
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 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  23إل  8بالصفحات من الواردة تشكل اإليضاحات 
ً
 غير المدققة.  المرحلية الموجزة جزءا

كة المدينة ن ش.م.ع.ع شر  للتأمي 
 

ن    غي  المدققة المرحلية الموجزة قائمة إيرادات ومرصوفات المشاركي 
ة  ي   الستةلفير

ن
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية ف

 
 اإلجمالي   التكافل العائلي   التكافل العام   

  
 
 إيضاح 

 )غي  مدققة( 
 يونيو 30

2022 

 )غير مدققة( 
 يونيو  30

2021  

 )غي  مدققة( 
 يونيو 30

2022 

 )غير مدققة( 
 يونيو  30

2021  

 )غي  مدققة( 
 يونيو 30

2022 

 )غير مدققة( 
 يونيو  30

2021 
ي   

مانن
ُ
ي  ريال ع

ي   ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي   ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن
          إيرادات التكافل

 17,793,594 17.772.175  1,427,299 1.624.544  16,366,295 16.147.631  إجمالي المساهمات 
ن   (10,446,214) ( 10.175.160)  (1,117,489) ( 1.226.598)  (9,328,725) ( 8.948.562)  حصة إعادة التكافل / إعادة التأمير

 7,347,380 7.597.015  309,810 397.946  7,037,570 7.199.069  المساهمات المحتجزة 

 (386,459) ( 217.392)  (20,703) ( 80.817)  (365,756) ( 136.575)  المكتسبة حركة احتياطي المساهمات غير 

ي المساهمات المكتسبة
 6,960,921 7.379.623  289,107 317.129  6,671,814 7.062.494  صافن

 209,385 216.066  - -   209,385 216.066 18 إيرادات مكتسبة من عقود إعادة التكافل

  7.278.560 6,881,199  317.129 289,107  7.595.689 7,170,306 

          
          مرصوفات التكافل 

ي تمت تسويتها 
 (8,044,625) (10.479.524)   (879,048) (1.014.491)   (7,165,577) (9.465.033)  19 إجمالي المطالبات الت 

ن  دة من إعادة التكافل / إعادة التأمير
 4,753,406 5.686.614  751,744 856.333  4,001,662 4.830.281 19 المطالبات المسي 

ي تمت تسويتها 
ي المطالبات الت 

 (3,291,219) ( 4.792.910)  (127,304) ( 158.158)  (3,163,915) ( 4.634.752)  صافن

ي حركة المطالبات القائمة 
 (44,222) 709.870  (25,278) 2.146  (18,944) 707.724  صافن

ي 
 (3,335,441) ( 4.083.040)  (152,582) ( 156.012)  (3,182,859) ( 3.927.028) 19 المطالبات المتكبدة صافن

 (625,157) ( 10.323)  (38,349) ( 567)  ,586)808( (9.756)  مرصوف العموالت 

  (3.936.784 ) )667(3,769,  (156.579 ) (190,931)  (4.093.363 ) (3,960,598) 

 3,209,708 3.502.326  98,176 160.550  ,5323,111 3.341.776  عمليات التكافلالفائض من 
ي )مرصوفات( / إيرادات التكافل

 (24,705) 28.362  80 103  ,24)785( 28.259  صافن

 (90,000) ( 60.000)  - -   (90,000) ( 60.000)  مخصص انخفاض قيمة مديونيات 

إيرادات االستثمار وحصة  الفائض من عمليات التكافل قبل 
 المضارب ورسوم الوكالة 

 
3.310.035 2,996,747  160.653 98,256  3.470.688 3,095,003 

ي  -إيرادات االستثمار 
 183,909 260.356  16,013 31.114  167,896 229.242 21 بالصافن

 (101,150) ( 143.195)  (8,807) ( 17.112)  (92,343) ( 126.083) 20 حصة المضارب 

 (3,558,719) ( 3.554.435)  (285,460) ( 324.909)  (3,273,259) ( 3.229.526) 20 رسوم وكالة 

 (380,957) 33.414  (179,998) ( 150.254)  (200,959) 183.668  الفائض / )العجز( من عمليات التكافل
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 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  23إل  8بالصفحات من  الواردةتشكل اإليضاحات 
ً
 غير المدققة.  المرحلية الموجزة جزءا

ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   شر
 

 غي  المدققةالمرحلية الموجزة قائمة الدخل الشامل 
ة  ي   الستةلفير

ن
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية ف

 
ن     صندوق المساهمي 

  
 
 إيضاح 

 غي  مدققة 
 يونيو 30

2022 

 
 

 غير مدققة 
 يونيو  30

2021 
ي   

مانن
ُ
ي   ريال ع

 ريال عمانن
     

 3,558,719  3.554.435 20 رسوم وكالة 
ي  -إيرادات االستثمار 

 829,422  497.904 21 بالصافن

 101,150  143.195 20 حصة المضارب 

  4.195.534  4,489,291 

     
 (2,480,557)  (2.533.257)   مرصوفات عمومية وإدارية 

 (307,385)  (889.282)   مرصوفات عموالت

 195  113  إيرادات أخرى 

   (3.422.426)  (2,787,747) 

     
يبة   1,701,544  773.108  الرب  ح قبل الرصن

ائب   (125,000)  (100.000)   الرصن

ة   1,576,544  673.108  رب  ح الفير

     
     دخل شامل آخر 

عاد تصنيفها إل الرب  ح أو الخسارة  ي يمكن أن يُ
     البنود الت 

العادلة من خالل حقوق  بالقيمة  العادلة لالستثمارات  القيمة  ي 
التغير فن ي 

صافن
ن   المساهمير

 

(157.405 )  
 

(120,315) 

ة إجمالي   1,456,229  515.703  الدخل الشامل للفير

     

 0 .009  0 .004 24 األساسية والمعدلة  -ربحية السهم 
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 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  23إل  8بالصفحات من  الواردةتشكل اإليضاحات 
ً
 غير المدققة.  المرحلية الموجزة جزءا

ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   شر
 

ن   ي حقوق المساهمي 
ن
ات ف  غي  المدققة المرحلية الموجزة قائمة التغي 

ة  ي   الستةلفير
ن
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية ف

 

 
 رأس
 المال

 عالوة إصدار 
 األسهم 

 احتياطي 
ي 
 قانونن

احتياطي القيمة  
 األرباح المحتجزة   العادلة  

 
 اإلجمالي 

ي  
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن
       
ي 
ن
 22,728,834 1,817,645 863,465 1,167,573 1,380,151 17,500,000 )مدققة(  2022يناير  1ف

       الدخل الشامل: 
ة   673.108 673.108 -  -  -  -  رب  ح الفي 

ي القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة  -الدخل الشامل اآلخر 
 التغير فن

ن      ( 157.405) -  ( 157.405) -  -  -  العادلة من خالل حقوق المساهمير

  -  -  - (157.405 ) 673.108 515.703 

 : ن        معامالت مع المالكي 
ة   معلنةتوزيعات أرباح   ( 1.312.500) ( 1.312.500) -  -  -  -  خالل الفي 

ي 
 -  ( 67.310) -  67.310 -  -  محول إل احتياطي قانونن

  -  - 67.310  - (1.379.810 ) (1.312.500 ) 

ي 
ن
 21.932.037 1.110.943 706.060 1.234.883 1,380,151 17,500,000 )غي  مدققة( 2022 يونيو  30ف

       

 

 
 رأس 
 المال 

 عالوة إصدار
 األسهم  

 احتياطي  
ي 
 قانونن

احتياطي القيمة  
 األرباح المحتجزة   العادلة 

 
 اإلجمالي 

ي  
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن
ي 
 23,401,683 2,708,315 741,124 1,072,093 1,380,151 17,500,000 )مدققة(  2021يناير  1فن

       الدخل الشامل: 
ة رب  ح   1,576,544 1,576,544 - - - - الفي 

ي القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة  -الدخل الشامل اآلخر 
 التغير فن

ن      (120,315) - - - العادلة من خالل حقوق المساهمير
 
- 

 
(120,315) 

  -  -  - (120,315) 1,576,544 1,456,229 

       

 : ن        معامالت مع المالكير

ة   معلنةتوزيعات أرباح   (1,750,000) (1,750,000) - - - - خالل الفي 

ي 
 - (157,654) - 157,654 - - محول إل احتياطي قانونن

 - - 157,654 - (1,907,654) (1,750,000) 

ي 
 23,107,912 2,377,205 620,809 1,229,747    1,380,151 17,500,000 )غير مدققة(  2021 يونيو  30فن
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 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  23إل  8بالصفحات من  الواردةتشكل اإليضاحات 
ً
 غير المدققة.  المرحلية الموجزة جزءا

 

ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي     شر
 

ن  ي صندوق المشاركي 
ن
ات ف  غي  المدققة المرحلية الموجزة قائمة التغي 

ة  ي   الستةلفير
ن
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية ف

 

ن   ي صندوق المشاركي 
ن
 العجز ف

 

 التكافل  

 العام

 التكافل 

 العائلي 

  

 اإلجمالي 

ي  
ن
ي  ريال عمان

ن
ي    ريال عمان

ن
 ريال عمان

      

ي 
ن
 ( 469.398)   ( 458.704) ( 10.694) )مدققة(  2022يناير  1ف

ة   33.414   ( 150.254) 183.668 الفائض / )العجز( للفي 

ي 
ن
 ( 435.984)   ( 608.958) 172.974 )غي  مدققة(   2022  يونيو  30ف

      

ي 
ن
 (907,444)       (619,229) (288,215) )مدققة(  2021يناير   1ف

ة   (380,957)   (179,998) (200,959) الفائض للفي 

ي 
ن
 (1,288,401)   (799,227) (489,174) )غير مدققة(   2021  يونيو   30ف

      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 
 

 ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية  23إل  8بالصفحات من  الواردةتشكل اإليضاحات 
ً
 غير المدققة.  المرحلية الموجزة جزءا

 

ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة قائمة التدفقات النقدية 
ة  ي   الستةلفير

ن
 2022 يونيو  30أشهر المنتهية ف

  
 
 إيضاح 

 ( غي  مدققة)
 يونيو 30

2022 

 ( غير مدققة) 
 يونيو  30

2021 
ي   

ي   ريال عمانن
 ريال عمانن

     أنشطة التشغيل 
يبة  ة قبل الرصن  1,701,544  773.108  رب  ح الفي 

 (380,957)  33.414  العجز من عمليات التكافل 
     تسويات ل : 
 57,668  69.002 16 استهالك

 (200,292)  ( 83.737) 21 إيرادات توزيعات أرباح 
 (338,077)  ( 345.830) 21 وديعه مرصفية  إيرادات من

 -  ( 20.959) 21 الرب  ح من استثمار مضاربة 
 (189,690)  ( 221.456) 21 المطفأة الرب  ح من االستثمارات المدرجة بالتكلفة  

ة   55,062  83.684  مكافآت نهاية الخدمة المحملة للفي 
ي  استثمار  منإيرادات اإليجار 

 (170,091)  ( 150.898) 21 عقارات  فن
 (185,913)  34.881 21 محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو الخسارة الغير  الرب  ح

ي تحصيلها 
 90,000  60.000  مخصص الديون المشكوك فن

 (18,994)  ( 12.284) 21 الرب  ح أو الخسارة محقق من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل  رب  ح
  218.925  420,260 

ائب مدفوعة    (354,585)  ( 274.506)  ضن
 (17,497)  ( 60.186)  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة 

ي رأس المال العامل 
ن
ات ف  48,178  ( 115.767)  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغي 

     
ات رأس المال العامل:       تغي 

ن    (2,113,156)  2.303.525  مديونيات التكافل وإعادة التكافل / إعادة التأمير
ن من المطالبات القائمة واحتياطي المساهمات غير  حصة إعادة التكافل / إعادة التأمير

 المكتسبة 
 

8.772.396  4,581,277 
 وأصول أخرىمديونيات أخرى 

ً
 (104,735)  ( 96.194)  ومبالغ مدفوعة مقدما

 (208,470)  ( 19.416)  تكاليف حيازة مؤجلة عل الوثائق 
 (4,150,596)  ( 9.264.874)  المطالبات القائمة واحتياطي األقساط غير المكتسبة

 1,542,554  ( 95.455)  ودائنيات أخرى ةدائنحسابات  
ن مستحق إلعادة   248,760  ( 3.220.235)  التكافل / إعادة التأمير

ن غير مكتسبة  36,475  12.062  عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمير
ي النقد 

ن
ي )صاف

ن
 (119,713)  ( 1.723.958)  أنشطة التشغيل  ( / الناتج من المستخدم ف

     
     أنشطة االستثمار

اء ممتلكات ومعدات   (46,422)  ( 39.917) 16 شر
اء استثمارات  ن بالقيمة العادلة من خالل شر  -  ( 10.610) 1-13 حقوق المساهمير

اء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو الخسارة   -  ( 10.600) )ب( 7 شر
 63,408  109.966 )ب( 7 متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو الخسارة 

ن متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل   70,405  -  13 حقوق المساهمير
 -  1.378.180  مدرجة بالتكلفة المطفأة متحصالت من استبعاد استثمارات 

ي ودائع بنكية 
 4,000,000  -   الحركة فن

 47,629  34.992  ي إيجار مستلم من استثمار عقار 
 739,945  367.089  ودائع بنكية رب  ح مستلم من 

 200,292  83.737  توزيعات أرباح مستلمة 
ي النقد الناتج من أنشطة االستثمار 

ن
 5,075,257  1.912.837  صاف

     
     التدفقات النقدية من أنشطة التمويل 

 (1,750,000)  ( 1.312.500)  توزيعات أرباح مدفوعة 
     

ي 
ن
ي النقد  التغي  صاف

ن
 3,205,544  ( 1.123.621)  النقد  وما يعادلف

ة  وما يعادلالنقد  ي بداية الفي 
 7,260,386  7.266.174 5 النقد فن

ة  وما يعادلالنقد  ي نهاية الفير
ن
 10,465,930  6.142.553 5 النقد ف

 
 



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   8 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
   2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

 
ي واألنشطة الرئيسية   1

 الشكل القانونن
 

ي  
كة"( فن ن ش.م.ع.ع )"الشر للتأمير المدينة  كة  ي    م2006مايو    15تأسست شر

فن ي سلطنة عمان. 
فن كة مساهمة مقفلة  ،  م2013ديسمير    10كشر

ي ُعمان وتزاول أعمال  
كة فن كة مساهمة عامة. تعمل الشر كة شر التكافل العام والعائلي واالستثمارات من خالل اعتماد نماذج   أنشطةأصبحت الشر

 
ً
ن طبقا ، بالنيابة عن المشاركير يعة  الوكالة والمضاربة عل التوالي ن عل أساس    يتم تنظيم أنشطةاإلسالمية.    لمبادئ الشر إعادة التكافل / إعادة التأمير

ي تكبدها المشاركون عند وقوع حدث محدد. 
ن لمساهماتهم للتعويض عن الخسائر الت  ة االكتتاب مع جمع المشاركير  في 

 

ي  
كة فن كة من الهيئة العامة لسوق المال بتاري    خ  م2006أغسطس    1بدأت العمليات التجارية للشر . بدأت  م2006يوليو    15. ُمنحت الرخصة للشر

ي 
كة عمليات التكافل فن  بعد حصولها عل رخصة التكافل من الهيئة العامة لسوق المال.  م2014يناير  1الشر

 
كة  ي سلطنة ُعمان ) فروع  9لدى الشر

 فروع(.  9: 2021ديسمير  31فن
 
 الهامة سبية ملخص السياسات المحا 2
 

ة  غير المدققة  المرحلية الموجزة  تم إعداد هذه المعلومات المالية   )أ(  ي    الستةلفي 
 لمعايير المحاسبة     م2022  يونيو   30أشهر المنتهية فن

ً
وفقا

(  المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ي
 مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ا . وتم)أيوفن

ً
شيا

الما للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  عن  الصادرة  المعايير  تتناولها  لم  ي 
الت  للمسائل  اإلسالمية  كة  المالية  الشر تستخدم  اإلسالمية،  لية 

المالية   المعلومات  الصلة. وبناء عليه، تم عرض  الدولية ذات  المالية  التقارير  الموجزة  اإلرشادات من معايير  ي صورة مخترصة وفقا المرحلية 
فن

ي يقدمها معيار المحاسبة الدولي رقم 
 "التقارير المالية المرحلية".   - 34لإلرشادات الت 

 
غير المدققة عل كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لقوائم مالية كاملة يتم  المرحلية الموجزة  توي هذه المعلومات المالية  ال تح     )ب( 

امن   ن ي أن تقرأ بالي 
مع القوائم  إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، وينبغن

ي الم
كة للسنة المنتهية فن  . م2021ديسمير   31الية السنوية للشر

 
ي إعداد هذه المعلومات المالية  )ج(

ي إعداد القوائم  المرحلية الموجزة إن السياسات المحاسبية المتبعة فن
غير المدققة تتفق مع تلك المتبعة فن

ي  
كة للسنة المنتهية فن ة  . إضافة إل ذلك، ال تعتير النتائج  م2021ديسمير    31المالية السنوية للشر ي    الستةلفي 

  م2022  يونيو   30أشهر المنتهية فن
ي من الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية

 عل النتائج الت 
ً
ا ورة مؤشر ي  بالرصن

 . م2022ديسمير   31فن
 
كة. المرحلية الموجزة تم إعداد المعلومات المالية  )د(  ي وهو العملة التنفيذية وعملة العرض للشر

 غير المدققة بالريال العمانن
 

غير المدققة باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية، ما عدا االستثمارات بالقيمة العادلة من المرحلية الموجزة  تم إعداد المعلومات المالية    )ـه(   
ي يتم قياسها بالقيمة ال

ي العقارات الت 
ن واالستثمارات فن عادلة.  خالل الرب  ح أو الخسارة واالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمير

تلك  تتوافق   مع  المطبقة  المحاسبية  المرحلية السياسات  ات  الفي  ي 
فن الدخل  عل  ائب  الرصن تستحق  الماضية.  المالية  السنة  ي 

فن المستخدمة 
 للتطبيق عل إجمالي األرباح أو الخسائر السنوية المتوقعة. 

ً
يبة الذي يكون قابال  باستخدام معدل الرصن

 
التالية   )و(  المعايير  بتطبيق  كة  الشر قامت  ة،  الفي  المعايير خالل  هذه    والتعديالت عل  إعداد  ي 

الموجزة  المعلوماتفن المرحلية  غير    المالية 
كة. ومع  المدققة ي التقارير السابقة للشر

ي الرب  ح أو حقوق الملكية الواردة فن
ي صافن

ات فن ذلك،  . لم ينتج عن تطبيق المعايير والتعديالت التالية تغيير
ي نهاية

 السنة.  فقد يؤدي تطبيق هذه المعايير والتعديالت إل إفصاحات إضافية فن
 

 من  "الوعد والخيار والتحوط"  38معيار المحاسبة المالية رقم  (1)
ً
 ( 2022يناير  1)اعتبارا

 
ي  
"الوعد والخيار والتحوط".   38، أصدرت هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية معيار المحاسبة المالية رقم  2020فن

يعة   الشر مع  المتوافق  بالوعد  يتعلق  فيما  واإلفصاح  والقياس  اف  لالعي  التقارير  وإعداد  المحاسبة  مبادئ  إل وصف  المعيار  هذا  يهدف 
)الوع تابع  اإلسالمية  بأشكال مختلفة، بعضها  والخيار  الوعد  المؤسسات  المالية اإلسالمية. تستخدم  للمؤسسات  د( والخيار  والتحوط 

ن أن القليل منها يستخدم كمنتجات   ي حير
ي  أساسيةلمعامالت أخرى، فن

مبادئ محاسبية لكليهما،   تقديم. يتمثل الهدف من هذا المعيار فن
 إل الوعد أو الخيار، أو سلسلة أو مزي    ج منهما. 

ً
ي تستند عادة

 باإلضافة إل معامالت التحوط الت 
 

ي ال يوجد تغيير كبير  
كة وبناء عل التقييم المبدن  كة بتقييم تأثير المعيار المذكور أعاله عل القوائم المالية للشر فيما يتعلق قامت إدارة الشر

تيبات  باال  بي  يتعلق  فيما  واإلفصاح  والقياس  اف  والخيار،العي  يعة  وعد  الشر مع  اإلسالمية   والتحوط  المتوفقة  يعة  الشر مع  المتوافقة 
 للمؤسسات المالية اإلسالمية. 



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   9 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

 الهامةالمحاسبّية  واألحكامالتقديرات  3
 

اضات تؤثر عل تطبيق السياسات   أحكامغير المدققة من اإلدارة القيام بوضع  المرحلية الموجزة  يتطلب إعداد المعلومات المالية   وتقديرات وافي 
امات والدخل والمرصوفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. والقيم الُمعلنة لالمحاسبية  ن  ألصول وااللي 

 

ي    األحكامغير المدققة، فإن  المرحلية الموجزة  عند إعداد هذه المعلومات المالية  
اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية  وضعتها  الجوهرية الت 

ن كانت نفس  كة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقير ي  األحكامللشر
 . 2021ديسمير  31المطبقة عل القوائم المالية للسنة المنتهية فن

 

ي ال
كة عن كثب تأثير تفشر ي )كوفيد  تراقب الشر وس التاجر كة وقد وضعت تدابير طوارئ كافية لضمان استمرارية العمل. 19فير ( عل أعمال الشر

كة إ ي الشر
ي هذا الوباء غير مؤكد وال يمكن معرفة اآلثار المحتملة حالًيا. وعليه ، ستبق 

جراءات الطوارئ ونظًرا للتطور الشي    ع للوضع ، فإن تأثير تفشر
 مع تطور الوضع. الخاصة بها قيد المراجعة 

 

 إدارة المخاطر المالية  4
 

ومخاطر   الفائدة  معدل  ومخاطر  األجنبية  العملة  مخاطر ضف  )متضمنة  السوق  مخاطر  مختلفة:  مالية  لمخاطر  تعرضها  كة  الشر أنشطة  إن 
المالية   المعلومات  تتضمن  ال  السيولة.  ومخاطر  االئتمان  ومخاطر  الموجزة  األسعار(  بإدارة المرحلية  المتعلقة  واإلفصاحات  المعلومات  كافة 

ي  المخاطر الما
امن مع القوائم المالية السنوية كما فن ن ي القوائم المالية السنوية، وبالتالي يجب قراءتها بالي 

ي  سنة  ولل  لية المطلوبة فن
  31المنتهية فن

ات عل سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة. 2021ديسمير   . لم تطرأ أي تغير
 
 النقد   وما يعادلالنقد  5

 المشاركون    
 اإلجمالي  عائلي  عام  المساهمون  

ي  )غي  مدققة(  2022 يونيو  30
مانن

ُ
ي   ريال ع

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن

      

ي حسابات جارية 
 266.220 30.216 236.004  42.180 نقد لدى البنك فن

ي حسابات تحت الطلب 
 3.461.631 157.744 3.303.887  1.757.051 نقد لدى البنوك فن

 -  -  -   610.462 أرصدة نقدّية لدى مديري االستثمار 

ي الصندوق
 713 -  713  4.296 نقد فن

 2.413.989  3.540.604 187.960 3.728.564 

      )مدققة(  2021ديسمير  31

ي حسابات جارية 
 319,036 نقد لدى البنوك فن

 
1,505,475 58,402 1,563,877 

ي حسابات تحت 
 893,841 الطلب نقد لدى البنك فن

 
3,262,807 554,794 3,817,601 

 667,210 أرصدة نقدّية لدى مديري االستثمار 
 

- - - 

ي الصندوق
 3,791 نقد فن

 
818 - 818 

  1,883,878  4,769,100 613,196 5,382,296 

 
 ودائع بنكية 6

 المشاركون    
 اإلجمالي  عائلي  عام  المساهمون  

ي  )غي  مدققة(  2022 يونيو  30
مانن

ُ
ي   ريال ع

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن

ات استحقاق     1.500.000   تتجاوز  ثالثة أشهر ال  ودائع بنكّية ذات في 

ات استحقاق تتجاوز  ثالثة أشهر   9.100.000 1.075.000 6.525.000  3.350.000 ودائع بنكّية ذات في 

      
   )مدققة(  2021ديسمير  31

ات استحقاق تتجاوز  ثالثة أشهر   9,100,000 1,075,000 8,025,000  3,350,000 ودائع بنكّية ذات في 

 
اوح من تخضع لمعدل فائدة ودائع بنكية    6-1  سنوًيا(. ٪ 5 . 1٪ إل 4 . 75 - 2021ديسمير  31٪ سنوًيا )5 . 1٪ إل 4 . 75يي 
 
 األصول القيود المفروضة عل تحويل  6-2
 

ية تبلغ   كة بعض الودائع البنكية بقيمة دفي  ي سلطنة ُعمان، حددت الشر
ن فن كات التأمير  للقانون المنظم لعمليات شر

ً
ي   4.250.000وفقا

ريال عمانن
( إل الهيئة العامة لسوق المال.    4.250.000  –  2021ديسمير    31) ي

كة تحويل هذه األصول إال  ريال عمانن بموافقة مسبقة من الهيئة ال يمكن للشر
 . العامة لسوق المال

 
كة وديعة قدرها      6-3 ي )   50,000أودعت الشر

( قيد الرهن لدى المكتب العُ   50,000  -  2021ديسمير    31ريال عمانن ي
ي الموحد ريال عمانن

مانن
ي سلطنة عمان مقابل سداد المطالبات. 

تقالية ش.م.ع.م فن  للبطاقات الير
 



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   10 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

 بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو الخسارة استثمارات مدرجة  7
 )أ(
 )مدققة(  المساهمون  )غي  مدققة(  –  المساهمون  

 2021ديسمير  31  2022 يونيو  30 
 التكلفة القيمة العادلة   التكلفة  القيمة العادلة  

ي  مدرجة محلية 
ي  ريال عمانن

ي   ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن
      

 310,470 318,880  234.297 221.366 الخدمات قطاع 
 678,315 927,370  927.371 905.474 قطاع الصناعة 
 6,008 6,053  3.553 3.500 القطاع المالي 

 994,793 1,252,303  1.165.221 1.130.340 إجمالي االستثمارات 
      

 
ي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو  (ب)

 الخسارة الحركة فن
 المساهمون  

 ( غي  مدققة) 
 يونيو 30

2022 

 
 

 ( مدققة)
 ديسمير  31

2021 
ي  

مانن
ُ
ي   ريال ع

 ريال عمانن
    

ي 
ن
 1,212,211  1.252.303 يناير 1ف

يات    44,576  10.600 مشي 
 (283,717)  ( 109.966) استبعادات 

 21,722  12.284 أرباح محققة من االستبعاد 
ي 
ي التغير فن

 257,511  ( 34.881) القيمة العادلة صافن

ي 
ن
 1,252,303  1.130.340 ديسمير  31 / يونيو  30ف

 
كة فيها عل    (ج) ي تزيد حيازة الشر

كة المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو الخسارة الت  من    ٪10فيما يلي تفاصيل استثمارات الشر
ي 
 : 2021ديسمير  31/  2022 يونيو  30القيمة العادلة لالستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو الخسارة كما فن

 
 التكلفة   القيمة العادلة   عدد   من النسبة )%(  

ي   األسهم   المحفظة  
مانن

ُ
ي   ريال ع

 ريال عمانن
        ( مدققة)غي    2022 يونيو  30

اميك ش.م.ع.ع  كة المها للسير  262,000  301.946  587,443  27 شر

كة مطاحن صاللة  282,212  254.504  256,556  23 ش.م.ع.ع  شر

كة ُعمان للمرطبات   134,712  134,712  76,978  12 ش.م.ع.ع شر

        
 التكلفة  القيمة العادلة   عدد   النسبة )%( من  

ي   األسهم   المحفظة  
ي   ريال ُعمانن

 ريال عمانن
        )مدققة(  2021ديسمير  31

كة مطاحن صاللة  141,106  282,212  256,556  22 ش.م.ع.ع  شر

اميك  كة المها للسير  129,237  262,000  587,443  21 ش.م.ع.ع شر

كة ُعمان للمرطبات ش.م.ع.ع   81,597  134,712  76,978  11  شر
        

 
 القيود المفروضة عل تحويل األصول  )ج(

 

ية تبلغ  كة بعض االستثمارات بقيمة دفي  ي سلطنة ُعمان، حددت الشر
ن فن كات التأمير  للقانون المنظم لعمليات شر

ً
  - 2021ديسمير  31) ال شر  وفقا

( إل الهيئة العامة لسوق المال.  2,500 ي
كة تحويل هذه األصول إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المالريال عمانن  . ال يمكن للشر

  



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   11 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

ن  8  مديونيات تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمي 
 المشاركون  

 اإلجمالي   عائلي   عام 
ي  

ي   ريال عمانن
ي   ريال عمانن

 ريال عمانن
      )غي  مدققة(  2022 يونيو  30

ي ذلك المبالغ المستحقة من أطراف ذات  
مديونيات التكافل بما فن

 15.618.530  1.342.910  14.275.620 عالقة 
 ( 1.579.198)  ( 64.745)  ( 1.514.453) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة المحدد وللمحفظة 

 12.761.167  1.278.165  14.039.332 

      
ن المدينة   1.062.216  367.352  694.864 أرصدة إعادة التكافل/ إعادة التأمير

 ( 326.454)  ( 20.865)  ( 305.589) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة المحدد وللمحفظة 

 389.275  346.487  735.762 

 13.150.442  1.624.652  14.775.094 

      
 

 

 المشاركون  

 اإلجمالي   عائلي   عام  
ي  

ي   ريال عمانن
ي   ريال عمانن

 ريال عمانن
      )مدققة(  2021ديسمير  31
ي ذلك المبالغ المستحقة من أطراف ذات   

مديونيات التكافل بما فن
 17,785,795  1,123,033  16,662,762 عالقة 

 (1,519,198)  (64,745)  (1,454,453) ناقصا: مخصص انخفاض القيمة المحدد وللمحفظة 

 15,208,309  1,058,288  16,266,597 

      
ن المدينة أرصدة إعادة التكافل/ إعادة   1,198,476  669,997  528,479 التأمير

 (326,454)  (20,865)  (305,589)    ناقصا: مخصص انخفاض القيمة المحدد وللمحفظة 

 222,890  649,132  872,022 

 15,431,199  1,707,420  17,138,619 
      

 
ي  
لمديتن المسموحة  االعتيادية  االئتمان  ة  كات  في  ن هي  و التكافل  شر التأمير إعادة   / التكافل      120إعادة 

ً
المبالغ تجاوزت موعد  وبعدها  يوما تعتير 

ي  
ي تجاوزت موعد استحقاقها بأكير من  2022  يونيو   30استحقاقها. كما فن

 قيمة    121، بلغت المديونيات الت 
ً
ي )  7.144.414يوما

  31ريال عمانن
 لكونها مستحقة من    6.220.642  –  2021ديسمير  

ً
( ال تعتير منخفضة القيمة نظرا ي

ه حكومية ووسطاء وعمالء  حكومية وشبهيئات  ريال عمانن
ي سي

كة فن كات الذين تتعامل معهم الشر ي اق األعمال االعتيادية وليس لهم تاري    خ حديث من من الشر
 السداد.  التعير فن

 
ي ذلك المستحق من األطراف ذات العالقة ومديونيات أرصدة إعادة التكافل/ إعادة   )أ(   

فيما يلي تحليل مديونيات أرصدة التكافل بما فن
ي نهاية

ن فن ة /  التأمير  السنة:  الفي 
 المشاركون  

 اإلجمالي   عائلي   عام 
ي  )غي  مدققة(  2022 يونيو  30

مانن
ُ
ي   ريال ع

ي   ريال عمانن
 ريال عمانن

      

ي القيمة 
 7.630.680  636.827  6.993.853 لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض لالنخفاض فن

ي القيمة 
 7.144.414  987.825  6.156.589 تجاوزت موعد استحقاقها ولم تتعرض لالنخفاض فن

ي القيمة 
 1.905.652  85.610  1.820.042 تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت لالنخفاض فن

 14.970.484  1.710.262  16.680.746 

      )مدققة(  2021ديسمير  31
ي القيمة 

 10,917,877  1,158,932  9,758,945 لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض لالنخفاض فن
ي القيمة تجاوزت موعد 

 6,220,742  548,488  5,672,254 استحقاقها ولم تتعرض لالنخفاض فن
ي القيمة 

 1,845,652  85,610  1,760,042 تجاوزت موعد استحقاقها وتعرضت لالنخفاض فن

 17,191,241  1,793,030  18,984,271 
      

 
  



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   12 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

ن  8  )تابع( مديونيات تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمي 
 

ة / السنة:      )ب(  فيما يلي حركة مخصص انخفاض قيمة المديونيات خالل الفي 
 المشاركون  

 اإلجمالي   عائلي   عام 
ي  )غي  مدققة(  2022 يونيو  30

مانن
ُ
ي   ريال ع

ي   ريال عمانن
 ريال عمانن

      

ي 
ن
 1.845.652  85.610  1.760.042 2022يناير  1ف

ة المحمل   60.000  -   60.000 للفي 

ي 
ن
 1.905.652  85.610  1.820.042 2022 يونيو  30ف

      
      )مدققة(  2021ديسمير  31
ي 
 1,386,961  75,610  1,311,351 2021يناير  1فن

 458,691  10,000  448,691 للسنةالمحمل 

ي 
 1,845,652  85,610  1,760,042 2021ديسمير   31فن
      

 

ي  )ج(
كة مستحقة من  ٪ 16ن  كا،  2022 يونيو  30فن  عمالء(.  5من  ٪41 - 2021ديسمير  31عمالء )  5من مديونيات التكافل للشر

 

ي   )د( 
ن    ٪69كان  ،  2022  يونيو   30فن كات إعادة التكافل/ إعادة التأمير كة من شر كات إعادة   5من    مستحقةمن المبالغ المستحقة للشر شر

ن ) (.  5من  ٪70 - 2021ديسمير  31تكافل/إعادة تأمير ن كات إعادة تكافل/إعادة تأمير  شر
 

ن      9 ن ومستحق الدفع للمساهمي   مستحق القبض من المشاركي 
 
 المساهمون  

 
 ( غي  مدققة)

  2022 يونيو  30
 ( مدققة)

 2021ديسمير  31
ي  

مانن
ُ
ي   ريال ع

 ريال عمانن
      

ي 
ن
 1,637,332  2.666.587 يناير 1ف

ة/للسنة   8,824,814  3.554.435 إيرادات رسوم الوكالة للفي 
ة/للسنة   205,953  143.195 حصة المضارب للفي 

مة من حملة الوثائق  
َ
 (7,750,000)  ( 3.710.000) مبالغ مستل

ي حساب حملة الوثائق  
ي الحركة فن

 (251,512)  ( 45.058) صافن

ي 
ن
ي  -ديسمير  31 / يونيو  30ف

ن
 2,666,587  2.609.159 بالصاف

 
ن المستحق من حملة  اليتضمن   )أ(    التكافل العام والتكافل العائلي عل حساب القرض الحسن وثائق  مستحق القبض من صندوق المشاركير

 . ن ن كال الصندوقير  ورسوم الوكالة وحصة المضارب وأرصدة بير
 

:     )ب( ن  فيما يلي تفاصيل المستحق القبض من المشاركير
 المساهمون  

 
 ( غي  مدققة)

  2022  يونيو  30
 ( مدققة)

 2021ديسمير  31
ي  

ي   ريال عمانن
 ريال عمانن

    عل حساب القرض الحسن 
 483,956  483.956 من التكافل العام  -
 722,597  722.597 من التكافل العائلي  -

 1.206.553  1,206,553 
ن  ةعل حساب رسوم الوكالة وحصة المضارب ن كال الصندوقير     واألرصدة بير

 775,751  381.709 من التكافل العام  -
 684,283  1.020.897 من التكافل العائلي  -

 1.402.606  1,460,034 

 2.609.159  2,666,587 

 
  



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   13 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

امات التكافل  10 ن  الير
 )مدققة(  – 2021ديسمير  31   )غي  مدققة(  – 2022 يونيو  30  

 اإلجمالي  
 إعادة التكافل / 
ن  ي  إعادة التأمي 

ن
 الصاف

 
 اإلجمالي 

 إعادة التكافل / 
ن  ي  إعادة التأمير

 الصافن

ي  
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي   ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن
        التكافل العام 

 4,875,299 (42,894,241) 47,769,540  4.267.575 ( 39.009.870) 43.277.445 مطالبات متكبدة لم يتم تسويتها 
 1,180,320 (4,589,154) 5,769,474  1.080.320 ( 4.589.154) 5.669.474 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 48.946.919 (43.599.024 ) 5.347.895  53,539,014 (47,483,395) 6,055,619 
اكات غير المكتسبة احتياطي   6,629,253 (13,181,132) 19,810,385  6.765.825 ( 8.100.486) 14.866.314 االشي 

 63.813.233 (51.699.510 ) 12.113.723  73,349,399 (60,664,527) 12,684,872 
 

 

       التكافل العائلي 
 137,333 (825,388) 962,721 135.187 ( 876.465) 1.011.652 مطالبات متكبدة لم يتم تسويتها 
 69,700 (439,351) 509,051 69.700 ( 439.351) 509.051 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

 1.520.703 (1.315.816 ) 204.887 1,471,772 (1,264,739) 207,033 
اكات غير المكتسبة   168,854 (382,993) 551,847 249.671 ( 524.537) 774.208 احتياطي االشي 

 2.294.911 (1.840.353 ) 454.558 2,023,619 (1,647,732) 375,887 

 66.108.144 (53.539.863 ) 12.568.281 75,373,018 (62,312,259) 13,060,759 
 
       

 ارة  مرصوفات تعديل المطالبات والخس (أ)
 

 )مدققة(  – 2021ديسمير  31   )غي  مدققة(  – 2022 يونيو  30 

 اإلجمالي  
 إعادة التكافل / 
ن  ي  إعادة التأمي 

ن
 الصاف

 
 اإلجمالي 

 إعادة التكافل / 
ن  ي  إعادة التأمير

 الصافن
ي  

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي   ريال عمانن
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
 ريال عمانن

        التكافل العام 
 4,515,679 (28,669,955) 33,185,634  4.875.299 ( 42.894.241) 47.769.540 مطالبات مبلغ عنها 

 1,386,698 (4,441,263) 5,827,961  1.180.320 ( 4.589.154) 5.769.474 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

ة / السنة  ي بداية الفير
ن
 6.055.619 ( 47.483.395) 53.539.014 اإلجمالي ف

 
39,013,595 (33,111,218) 5,902,377 

        
ي تمت 

النقد المدفوع للمطالبات الت 
ة / السنة   ( 4.634.752) 4.830.281 ( 9.465.033) تسويتها خالل الفي 

 
(14,103,250) 7,280,848 (6,822,402) 

امات الناشئة من   ن ي االلي 
الزيادة فن

المطالبات الحالية ومطالبات  
ة السابقة  3.927.028 ( 945.910) 4.872.938 الفي 

 

28,628,669 (21,653,025) 6,975,644 

ة / السنة  ي نهاية الفير
ن
 6,055,619 (47,483,395) 53,539,014  5.347.895 ( 43.599.024) 48.946.919 اإلجمالي ف

        
 4,875,299 (42,894,241) 47,769,540  4.267.575 ( 39.009.870) 43.277.445 مطالبات مبلغ عنها 

 1,180,320 (4,589,154) 5,769,474  1.080.320 ( 4.589.154) 5.669.474 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

ة / السنة  ي نهاية الفير
ن
 6,055,619 (47,483,395) 53,539,014  5.347.895 ( 43.599.024) 48.946.919 اإلجمالي ف

        
        التكافل العائلي 

 133,202 (815,407) 948,609  137.333 ( 825.388) 962.721 مطالبات مبلغ عنها 

 47,526 (254,557) 302,083  69.700 ( 439.351) 509.051 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

ة / السنة  ي بداية الفير
ن
 207.033 ( 1.264.739) 1.471.772 اإلجمالي ف

 
1,250,692 (1,069,964) 180,728 

ي تمت 
النقد المدفوع للمطالبات الت 

ة / السنة   ( 158.158) 856.333 ( 1.014.491) تسويتها خالل الفي 
 

(3,160,991) 2,744,110 (416,881) 
امات الناشئة من   ن ي االلي 

الزيادة فن
المطالبات الحالية ومطالبات  

ة السابقة  156.012 ( 907.410) 1.063.422 الفي 

 

3,382,071 (2,938,885) 443,186 

ة / السنة  ي نهاية الفير
ن
 207,033 (1,264,739) 1,471,772  204.887 ( 1.315.816) 1.520.703 اإلجمالي ف

        
 137,333 (825,388) 962,721  135.187 ( 876.465) 1.011.652 مطالبات مبلغ عنها 

 69,700 (439,351) 509,051  69.700 ( 439.351) 509.051 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها 

ة / السنة  ي نهاية الفير
ن
 207,033 (1,264,739) 1,471,772  204.887 ( 1.315.816) 1.520.703 اإلجمالي ف

        



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   14 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

امات التكافل  10 ن  )تابع( الير
 
 مخصصات المساهمات غير المكتسبة والمخاطر السارية للتكافل قصير األجل (ب)

 
 )مدققة(  – 2021ديسمير  31  )غي  مدققة(  –  2022 يونيو  30 

 اإلجمالي  

إعادة 
 التكافل/ 

ن  ي  إعادة التأمي 
ن
 الصاف

 

 اإلجمالي 
 إعادة التكافل/ 
ن  ي  إعادة التأمير

 الصافن

ي  
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي   ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن
        

 6,116,836 (10,220,911) 16,337,747  6.629.253 ( 13.181.132) 19.810.385 المكتسبة احتياطيات المساهمات غير 
 187,318 (364,055) 551,373  168.854 ( 382.993) 551.847 احتياطيات حسابية 

ة/السنة  ي بداية الفير
ن
 6.798.107 ( 13.564.125) 20.362.232 اإلجمالي ف

  
16,889,120 

 
(10,584,966) 

 
6,304,154 

        

ة/السنة   7.597.015 ( 10.175.160) 17.772.175 إجمالي المساهمات خالل الفي 
  

44,124,069 
 

(29,289,097) 
 

14,834,972 
ي المحرر 

ة/السنة  صافن  (14,341,019) 26,309,938 (40,650,957)  ( 7.379.623) 15.114.262 ( 22.493.885) خالل الفي 

ي نهاية 
ن
ة / السنة اإلجمالي ف  7.015.499 ( 8.625.023) 15.640.522 الفير

  
20,362,232 

 
(13,564,125) 

 
6,798,107 

        
 6,629,253 (13,181,132) 19,810,385  6.765.828 ( 8.100.486) 14.866.314 احتياطيات المساهمات غير المكتسبة 

 168,854 (382,993) 551,847  249.671 ( 524.537) 774.208 احتياطيات حسابية 

ة / السنة  ي نهاية الفير
ن
 7.015.499 ( 8.625.023) 15.640.522 اإلجمالي ف

  
20,362,232 

 
(13,564,125) 

 
6,798,107 

 
 تكاليف حيازة مؤجلة عل الوثائق   11

 اإلجمالي   التكافل العائلي   التكافل العام  ن و المساهم 

ي  )غي  مدققة( 
ي  ريال عمانن

ي ريال   ريال عمانن
ي   عمانن

 ريال عمانن
       

ي 
ن
 14,435  724  13,711 776,080 2022يناير  1ف

ة   -   -   -  919.021 التكاليف المتكبدة خالل الفي 
ة   ( 10.323)  ( 567)  (9.756) ( 889.282) مطفأة خالل الفي 

ي 
ن
 4.112  157  3.955 805.819 2022 يونيو  30ف

 

 اإلجمالي   التكافل العائلي   التكافل العام  ن و المساهم 

ي  )مدققة( 
ي  ريال عمانن

ي   ريال عمانن
ي   ريال عمانن

 ريال عمانن
       

ي 
 816,079  53,358  762,721 7,875   2021يناير  1فن

 -  -  - 1,877,430 تكاليف تم تكبدها خالل السنة 

 (801,644)  (52,634)  (749,010) (1,109,225) مبالغ مطفأة خالل السنة 

ي 
 14,435  724  13,711 776,080 2021ديسمير   31فن

 
 مديونيات أخرى وأصول تكافل  12
 المشاركون   المساهمون   

   
 التكافل   

 العام 
 التكافل   

 العائلي  
 

 اإلجمالي 
ي   )غي  مدققة(  –  2022 يونيو  30

مانن
ُ
ي   ريال ع

ي   ريال عمانن
ي   ريال عمانن

 ريال عمانن
         

 -   -   -   128.077  مديونيات إيجار 
 489.722  65.111  424.611  370.568  أرباح مستحقة من ودائع بنكية وصكوك 

 523.854  517.993  14.861  105.934  سلف 
 -   -   -   82.322  مدفوعات مقدما 

 855.135  -   855.135  139.334  أخرى 

  826.235  1.294.607  583.104  1.877.711 

 



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   15 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

 مديونيات أخرى وأصول تكافل )تابع(  12
 
 المشاركون   المساهمون   

    ( مدققة)  – 2021ديسمير  31 
 التكافل 
  العام

 التكافل 
 اإلجمالي   العائلي 

ي   
ي   ريال عمانن

ي   ريال عمانن
ي   ريال عمانن

 ريال عمانن
         

 -  -  -  12,171  مديونيات إيجار 
 297,653  42,921  254,732  341,481  أرباح مستحقة من ودائع بنكية وصكوك 

 473,167  458,306  14,861  102,990  مدفوعات مقدما 
 -  -  -  51,253  سلف 
 912,497  -  912,497  79,478  أخرى 

  587,373  1,182,090  501,227  1,683,317 
 

ن استثمارات بالقيمة العادلة من  13  خالل حقوق المساهمي 
 
 المساهمون  

 
 )غي  مدققة(  –  2022 يونيو 30 

 ديسمير  31 
 )مدققة(   –  2021

 التكلفة القيمة العادلة   التكلفة  القيمة العادلة  

ي  
ي  ريال عمانن

ي   ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن

      مدرجة محلية 

 117,600 114,000  117.600 97.800 قطاع الخدمات 

 6,330 15,525  6.330 14.460 قطاع الصناعة 

 112.260 123.930  129,525 123,930 

      محلية غي  مدرجة 

 71,428 221,355  71.428 240.355 قطاع الخدمات 

 129,450 129,750  129.600 129.600 التطوير القطاعي 

 369.955 201.028  351,105 200,878 

 324,808 480,630  324.958 482.215 إجمالي المحلية

      أجنبية مدرجة 

 207,698 225,740  207.698 241.685 القطاع المالي 

 710,690 1,518,362  710.690 1.352.398 قطاع الخدمات 

 19,231 41,892  19.231 34.735 التطوير العقاري 

 -  -   10.610 8.796 قطاع الصناعة

 937,619 1,785,994  948.229 1.637.614 إجمالي األجنبية

      

 1,262,427 2,266,624  1.273.187 2.119.829 إجمالي االستثمارات 

 
ن      13-1 ي االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمير

 الحركة فن
 المساهمون  

 ( مدققة)  ( غي  مدققة) 

 
 يونيو 30

2022 
 
 

 ديسمير  31
2021 

ي  
ي   ريال عمانن

 ريال عمانن
    

ة / السنة ي بداية الفي 
 2,225,974  2,266,624 فن

يات   21,142  10.610 مشي 
 (70,405)  -  استبعادات

 15,404  -  أرباح محققة  
ي القيمة العادلة 

ي التغير فن
 141,333  ( 157.405) صافن

 (66,824)  -  خسائر انخفاض القيمة لالستثمارات

ة /  ي نهاية الفي 
 2,266,624  2.119.829 السنة فن

 
  



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   16 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

ن  13  )تابع( استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمي 
 

كة فيها عل      13-2 ي تزيد حيازة الشر
ن الت  كة بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمير ي تاري    خ التقرير، كانت تفاصيل استثمارات الشر

 ٪10فن
ي  
ن فن :   2021ديسمير  31/  2022  يونيو  30من االستثمارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمير  كما يلي

 

%( )النسبة  
من  

 المحفظة 

 أساس 
 التقييم 

 عدد 
 األسهم  

 القيمة 
 العادلة 

ي  ريال    )غي  مدققة(  –  2022 يونيو  30
مانن

ُ
 ع

ن         االستثمار من صندوق المساهمي 
كة الوطنّية للتكافل )وطنية(      1.332.852 14.303.596 القيمة العادلة  63 مدرجة  –الشر

     
     )مدققة(  – 2021ديسمير  31
كة الوطنّية للتكافل )وطنية(       1,497,587 14,303,596 القيمة العادلة  66 مدرجة  -الشر

   

ي احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات:      13-3
 الحركة فن

 

 المساهمون  

 ( مدققة)  ( غي  مدققة) 

 
 يونيو  30

2022 
 
 

 ديسمير  31
2021 

ي  
مانن

ُ
ي   ريال ع

 ريال عمانن
    

ي 
ن
 741,124  863,465 يناير  1 ف

ة / السنة ي القيمة العادلة لالستثمار خالل الفي 
ي التغير فن

 141,333  ( 157.405) صافن
يبة المؤجلة   (18,992)  -  أثر الرصن

 (157.405 )  122,341 

ة / السنة  ي نهاية الفي 
 863,465  706.060 فن

 

 

ي األوراق المالية. تتكون االستثمارات المصنفة تحت بند      13-4
" من االستثمارات فن ن  "استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمير

 
 مطفأة استثمارات مدرجة بالتكلفة ال 14

 

كة النية اإليجابية والقدرة عل االحتفاظ بالصكوك ي األسواق المحلية والدولية. لدى الشر
ي الصكوك المدرجة فن

كة باالستثمار فن حت     قامت الشر
 استحقاقها. 

 
 

ن  ن    المساهمي  كي   تكافل األشة  –المشير

 )مدققة(  )غي  مدققة(   )مدققة(  )غي  مدققة(  

 يونيو 30 
 2022 

 ديسمير  31
2021 

 2022 يونيو  30 
 

 ديسمير  31
2021 

ي  
مانن

ُ
ي  ريال ع

ي   ريال عمانن
مانن

ُ
ي  ريال ع

 ريال عمانن

      

ي 
ن
 100.000 100.000  6.229.587 6.229.113 يناير  1ف

اه خالل  ة / السنةمشي   - -  100.182 - الفي 

ة / السنةتم استبعادها خالل   -  -   -  ( 1.378.180) الفي 

ن  كير
ن إل المشي   -  -   ( 100.000) -  المحول من المساهمير

ة / السنة  -  -   ( 656) ( 145) مطفأة خالل الفي 

ة / السنة  ي نهاية الفي 
 100.000 100.000  6.229.113 4.850.815 فن

 
 

 
 القيود المفروضة عل تحويل األصول  14-1

 

كة   ي سلطنة ُعمان، حددت الشر
ن فن كات التأمير  للقانون المنظم لعمليات شر

ً
وحدة(    2,986,068  -  2021ديسمير    31وحدة )  1.615.000وفقا

ية تبلغ   ي )   4.050.336بقيمة دفي 
كة تحويل   5,429,098  -  2021ديسمير    31ريال عمانن ( إل الهيئة العامة لسوق المال. ال يمكن للشر ي

ريال عمانن
 هذه األصول إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال. 

 
 

  



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   17 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

ي عقارات  15
ن
 استثمار ف

 
ي العقارات: 

ية لالستثمار فن ي القيم الدفي 
 الحركة فن

 
 المساهمون  

 ( مدققة)  ( غي  مدققة) 
 2021 ديسمير  31  2022 يونيو  30 
ي  

مانن
ُ
ي   ريال ع

 ريال عمانن
    

ي 
ن
 5,468,830  5,170,000 يناير 1ف

 (298,830)  - انخفاض قيمة استثمارات عقارية 

ة / السنة  ي بداية ونهاية الفي 
 5,170,000  5,170,000 فن

 

ي  
ي العقارات بقيمة  م2022  يونيو   30كما فن

كة استثمار فن ي )   ريال  5.170.000  ، يوجد لدى الشر
( ريال    5,170,000  -  2021ديسمير    31عمانن ي

عمانن
ي العقارات يجب  ٪16 . 17بنسبة  

كة بشكل عام. وبموجب الالئحة، فإن االستثمارات فن من إجمالي االستثمارات   ٪20تجاوز  تأال    من استثمارات الشر
ن  كة التأمير  .لشر

 
 القيود المفروضة عل تحويل األصول    15-1
 

كة برهن   ي سلطنة ُعمان، قامت الشر
ن فن كات التأمير  للقانون المنظم لعمليات شر

ً
ي )  5.170.000بمبلغ  عقارات استثمارية  وفقا

ديسمير    31ريال عمانن
2021  –  5.170.000    ) ي

كة تحويل هذه األصول إال .  العامة لسوق الماللهيئة  لريال عمانن بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق    ال يمكن للشر
 . المال

 

 ممتلكات ومعدات  16
 

 المساهمون  

 مدققة   غي  مدققة  
 يونيو 30 

2022 
 
 

 ديسمير  31
2021 

ي  
ي   ريال عمانن

 ريال عمانن
    

ية  ي القيمة الدفير
ن
    صاف

ة / السنة ي بداية الفي 
 729,144  686,092 فن

ة / السنة  74,542  39.917 إضافات خالل الفي 
ة / السنة   (117,594)     ( 69.002) االستهالك للفي 

ة / السنة  ي نهاية الفي 
 686,092  657.007 فن

 
 احتياطي الطوارئ 17
 

كة بتطبيق  ؛  الجديدة الالئحة قامت الشر  التكافلي
ن ة.  بتكوينولم تقم لقانون التأمير  أي احتياطي طوارئ خالل الفي 

 
  



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   18 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

 عمولة إعادة تكافل غي  مكتسبة      18
 

ي عمولة إعادة 
 مكتسبة: التكافل غير الفيما يلي الحركة فن

 
 

 المشاركون   

 
 التكافل  
  العام

 التكافل  
 اإلجمالي   العائلي  

ي  
ي   ريال عمانن

ي   ريال عمانن
 ريال عمانن

      

ي 
ن
 162,408  -  162,408 2022يناير  1ف

ة إيرادات من عقود إعادة التكافل المستحقة خالل   228.128  -   228.128 الفي 
ة   ( 216.066)  -   ( 216.066) مبالغ مطفأة خالل الفي 

ي 
ن
 174.470  -   174.470 )غي  مدققة(  –  2022 يونيو  30ف
 

 
 التكافل  
  العام

 التكافل  
 اإلجمالي   العائلي 

ي ريال  
ي   عمانن

ي   ريال عمانن
 ريال عمانن

      
ي 
 160,625  -  160,625   2021يناير  1فن

 449,137  -  449,137 إيرادات من عقود إعادة التكافل المستحقة خالل السنة

 (447,354)  -  (447,354) مبالغ مطفأة خالل السنة 

ي 
 162,408  -  162,408 )مدققة(  –  2021ديسمير   31فن

      
 

 
ي المطالبات المتكبدة  19

ن
 صاف

 
 

 )غير مدققة(  –  2021 يونيو  30   )غي  مدققة(  –  2022 يونيو  30 

 اإلجمالي   

حصة إعادة  
التكافل / إعادة 

ن  ي  التأمي 
ن
 الصاف

 

 اإلجمالي 

 حصة إعادة 
التكافل /إعادة   

ن  ي  التأمير
 الصافن

ي  
ي  ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي   ريال عمانن

ي  ريال عمانن
ي  ريال عمانن

 ريال عمانن
        

ولم يتم  عنها مطالبات مبلغ 
 4.402.762 ( 39.886.335) 44.289.097 تسويتها

 

31,220,331 (26,689,228) 4,531,103 
مطالبات متكبدة غير مبلغ  

 1.150.020 ( 5.028.505) 6.178.525 عنها 
 

6,292,044 (4,695,820) 1,596,224 
ة  ي نهاية الفي 

 6,127,327 (31,385,048) 37,512,375  5.552.782 ( 44.914.840) 50.467.622 مطالبات قائمة فن
        

 3,291,219 (4,753,406) 8,044,625  4.792.910 ( 5.686.614) 10.479.524 مطالبات التكافل المدفوعة
مطالبات مبلغ عنها ولم يتم  

 5.012.632 ( 43.719.629) 48.732.261 تسويتها
 

34,134,243 (29,485,362) 4,648,881 
مطالبات متكبدة غير مبلغ  

 1.250.020 ( 5.028.505) 6.278.525 عنها 
 

6,130,044 (4,695,820) 1,434,224 
ة  ي بداية الفي 

 6,083,105 (34,181,182) 40,264,287  6.262.652 ( 48.748.134) 55.010.786 مطالبات قائمة فن
 3,335,441 (1,957,272) 5,292,713  4.083.040 ( 1.853.320) 5.936.360 المطالبات المتكبدة 



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   19 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

ي المطالبات المتكبدة 19
ن
 )تابع(  صاف

 
19-1  :  ورسوم الوكالة عل النحو التالي

ن داد مبالغ إعادة التكافل / إعادة التأمير  يتم تحليل النتيجة من عمليات التكافل قبل اسي 
 

 )غير مدققة ( )مدققةغي  ( 
 2021  يونيو  30 2022 يونيو  30 
ي  

ي    ريال عمانن
  ريال عمانن

      
  1,469,787   1.635.339 المركبات

ن الهندشي وأخرى  ن ضد الحريق والحوادث والتأمير   10,958,790   13.975.854 التأمير
ن للشحن البحري وهياكل السفن   187,252   237.456 التأمير

ن الصحي    464,570   388.619 التأمير
ن عل الحياة    169,308   338.297 التأمير

 16.575.565   13,249,707  

 
غير   المساهمات  الحتياطي  والتعديل  المساهمات  إجمالي  مجموع  أنها  عل   

ن التأمير إعادة   / التكافل  إعادة  قبل  المساهمات  إيرادات  تحتسب 
 واإليرادات األخرى. الوثيقة  المكتسبة عليها وإجمالي المطالبات المتكبدة ومرصوف العموالت والتعديل لمرصوف العموالت المؤجلة عليها ورسوم  

 
 رسوم الوكالة وحصة المضارب  20

 

ن   يدير المساهمون عمليات التكافل العام والعائلي  اكات كرسوم وكالة كما يوافق ٪(  20  -   2021٪ )20  ويتم تحميل  للمشاركير من إجمالي االشي 
ن كمضارب  عليها مجلس اإلدارة ا صندوق المشاركير

ً
إيرادات استثمار التكافل العام  ٪( من  55  -  2021٪ )55  ويتم تحميل. يدير المساهمون أيض

. إن الحد األقىص لرسوم الوكالة وحصة المضارب   ن ي يتم تحميلها  والتكافل العائلي المكتسبة من صندوق استثمار المشاركير
تمت الموافقة  و الت 

عية هو  عليها  . 55٪ و 20 - 2021)٪ 55و  ٪20من قبل لجنة الرقابة الشر  ٪( عل التوالي
 
ي  -دات االستثمار إيرا 21

ن
 بالصاف

 

 ( غير مدققة )  ( غي  مدققة) 
 2021  يونيو  30  2022 يونيو  30 
ي  

ي   ريال عمانن
 ريال عمانن

    
 170,091  150.898 إيرادات تأجير استثمارات عقارية 

 -  20.959 رب  ح من استثمار مضاربة 

 189,690  221.456 رب  ح من استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 200,292  83.737 إيرادات توزيعات أرباح
 185,913  ( 34.881) القيمة العادلة عل استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو الخسارة رب  ح 

 338,077  345.830 رب  ح عل ودائع الوكالة 

ي   -بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  رب  ح من بيع االستثمارات
 18,994  12.284 بالصافن

 (89,726)  ( 42.023) تكاليف إدارة استثمار 

 758.260  1,013,331 

 
عية      22  لجنة الرقابة الشر
 

عية   الرقابة الشر اف لجنة  كة إلشر التجارية للشر ي تتخضع األنشطة 
أعضاء يتم تعيينهم من قبل مجلس اإلدارة. وتقوم لجنة    أربعةتألف من  الت 

يعة اإلسالمية.  كة تتم بموجب أحكام ومبادئ الشر ي لتحديد ما إذا كانت عمليات الشر عية بدور رقانر
 الرقابة الشر

 
ي   23

ن
 صندوق حملة الوثائق توزي    ع الفائض ف

 
، يتم تحويل   ن ي توزي    ع الفائض من صندوق المشاركير

كة فن ا لسياسة الشر
ً
ي  50وفق

.  الطوارئحملة الوثائق للسنة إل احتياطي    صندوق٪ من الفائض فن

عية.     سيتم تخصيص احتياطي التكافل عل أساس توجيهات لجنة الرقابة الشر
  



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   20 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

 ربحية السهم الواحد  24
 

 ( غير مدققة )  ( غي  مدققة) 
 2021  يونيو  30  2022 يونيو  30 
    

ة  ن للفي  ي  -رب  ح المساهمير
 1.576.544  673.108 بالريال العمانن

 175,000,000  175.000.000 عدد  -المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

ي  -األساسية والُمعدلة  -ربحية السهم الواحد 
 0  . 009  0 . 004 بالريال العمانن

 
ة. ال يوجد تأثير عل  يتم احتساب ربحية  

ة عل المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفي  السهم الواحد األساسية بقسمة الرب  ح للفي 
ل ربحّية السهم. 

ّ
كة أي أدوات لها تأثير من شأنه أن يعد  الربحية المعدلة للسهم الواحد حيث ال تمتلك الشر

 
 عالقة الطراف ذات األ  25
 

ن القدرة عل السيطرة عل الطرف اآلخر أو  األطراف ذات العالقةتمثل هذه المعامالت مع   ، أي تعتير األطراف ذات عالقة إذا كان ألحد الطرفير
ي اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية  

ي إدارة ر   وأعضاء مجلس إدارةممارسة تأثير جوهري عل الطرف اآلخر فن
ي هم موظقن

كات الت  كة والشر ن  الشر ئيسيير
ي ل
ن والكيانات الت  ي اإلدارة الرئيسيير

ن وأعضاء مجلس اإلدارة وموظقن مصلحة بها أو لديهم القدرة    ها فيها. وتشمل األطراف ذات العالقة المساهمير
ها عل التحكم أو ممارسة تأثير جوهري عل القرارات المالية والتشغيلية لها. ي وط وأحكام يعتير أعضاء مجلس   تم إبرام هذه المعامالت وفق شر

ي تتم  
 لظروف السوق ماإلدارة مشابهة لتلك المعتمدة للمعامالت الت 

ً
ي تتضمن وفقا

ع أطراف أخرى. فيما يلي األحجام التقديرية لهذه المعامالت الت 
 ذات عالقة  

ً
ن بنسبةأطرافا ي تم اإلفصاح عنها 10  والمساهمير

كة أو أفراد عائالتهم بخالف تلك الت  بشكل منفصل، خالل    ٪ أو أكير من أسهم الشر
 : ة كما يلي

 الفي 
 
 األطراف ذات العالقةمعامالت مع  )أ( 
 

ن بنسبة  فيما يلي معامالت األطراف ذات العالقة أو   كة  10المساهمير ي قائمة إيرادات ومرصوفات  أو أفراد عائالتهم  ٪ أو أكير من أسهم الشر
المدرجة فن

ي قائمة  
ن وفن  الدخل الشامل:   المشاركير

 
 ( غير مدققة )  ( غي  مدققة) 
 2021 يونيو 30  2022 يونيو  30 
ي  

ي   ريال عمانن
 ريال عمانن

    
 2,851,450  1.854.526 إجمالي األقساط 

ي تمت تسويتها  
 1,343,444  316.259 إجمالي المطالبات الت 

 2,100,109  289.815 إجمالي المطالبات القائمة 

 31,600  134.000 أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة

عية   7,000  20.500 أتعاب جلسات اللجنة الشر

ن   1,750,000  1.312.500 توزيعات األرباح المدفوعة للمساهمير
 
 

 األرصدة لدى األطراف ذات العالقة )ب(
 

بنسبة   ن  المساهمير أو  العالقة  ذات  األطراف  المستحقة من  األرصدة  تحليل  يلي  ناقص  10فيما  عائالتهم  أفراد  أو  كة  الشر أسهم  أكير من  أو   ٪
 المخصصات والمشطوبات: 

 
 )مدققة(   )غي  مدققة(  
 2021ديسمير   31  2022 يونيو  30 
ي  

ي   ريال عمانن
 ريال عمانن

    
 3,126,552  2.805.839 أرصدة مساهمة مستحقة من أطراف ذات عالقة

كة صكوك تالل ش.م.ع.ع ي شر
 2,500,597  2.500.336 استثمار فن

ي إلصدار الصكوك ش.م.ع.م
وانن كة محمد الير ي شر

 1,500,000  1.500.000 استثمار فن

ن استثمارات بالقيمة العادلة من   1,848,692  1.702.807 خالل حقوق المساهمير

 340,663  254.504 االستثمار بالقيمة العادلة من خالل الرب  ح أو الخسارة 

كة المدينة لالستثمار   –نقد لدى مدير االستثمار   525,000  520.959 شر



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   21 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

 )تابع( األطراف ذات العالقة  25
 

ي تعويضات   )ج(
كة موظقن ي الشر

 اإلدارة العليا فن
 

ي فيما يلي تعويضات 
ي تتألف من الرواتب والمكافآت:  موظقن

كة والت  ي الشر
 اإلدارة العليا فن

 )غير مدققة(   )غي  مدققة(  
 2021  يونيو  30  2022 يونيو  30 
ي  

ي   ريال عمانن
 ريال عمانن

    
ة األجل  437,598  449.877 منافع قصير

ن مكافآت نهاية   17,957  36.228 الخدمة للموظفير
 486.105  455,555 

 
امات عرضّية      26 ن  الير
 

امات عرضية  ن  الير
 

ي 
امات عرضية فيما يتعلق بكفاالت بنكية وأخرى 2022 يونيو  30كما فن ن كة الي  ي ، لدى الشر

ريال  28.100سياق األعمال االعتيادية بقيمة نشأت فن
ي )
(.   67.109 – 2021ديسمير  31عمانن ي

 ريال عمانن
 

امات رأسمالية  ن  الير
 
ي 
امات رأسمالية ) 2022 يونيو  30فن ن كة أي الي  ء(.  - 2021ديسمير  31، ليس لدى الشر ي

 ال شر
 

 مطالبات قانونية
 

كة ضمن سياق أعمالها العادية  ، تخضع الشر ن كات التأمير  إل مشورة قانونية مستقلة، ال  لدعاوى قضائيةكما هو الحال بالنسبة لغالبية شر
ً
. استنادا

كة.  كة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري عل األداء المالي للشر
 تعتقد الشر

 
 المعلومات القطاعية  27
 

ي يصدر عنها تقارير  القطاعات الرئيسية  -قطاعات األعمال 
 التر

 
كة   الشر لدى  ن يوجد  م    اصدار تقارير لألعمال يمكن    قطاعير

ّ
كة. وتقد للشر اتيجية  األعمال االسي  أدناه، وهما يمثالن وحدات  ن  عنهما كما هو مبير

ي منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل اتيحر اتيجيات تقنية وتسويق مختلفة. ولكل وحدة    وحدات النشاط االسي  ألنها تتطلب اسي 
اتيجية، يقوم  كة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية عل أساٍس رب  ع سنوي عل األقل.  الرئيس التنفيذيمن وحدات االسي   للشر

 
 القطاعات التشغيلية 

 
كة:   فيما يلي القطاعات التشغيلية لدى الشر

 
ن ضد  .أ ن ضد المسئوليات والحوادث العامة. قطاع التأمير ن الهندشي والتأمير ن الصحي والتأمير  الحريق والطاقة والتأمير

 
ان.  .ب ن البحري والطير ن عل المركبات والتأمير  التأمير

 
.  .ج  التكافل العائلي
 

 األعمال العائلية المتعلقة بتكافل حياة الفرد أو المجموعة. 



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   22 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

 )تابع( المعلومات القطاعية  27
 

 القطاعات التشغيلية )تابع( 
 
 2022 يونيو  30
 

  

  

ن ضد الحريق والطاقة  التأمي 

ن  ن الصحي والتأمي  والتأمي 

ن ضد   الهندسي والتأمي 

 المسئوليات والحوادث العامة 

ن عل المركبات   التأمي 

ن البحري   والتأمي 

ان  والطي 

إجمالي التكافل  

 التكافل العائلي  العام

ي     
مانن

ُ
 ريال ع

 1.624.544 16.147.631 4.600.777 11.546.854 إجمالي المساهمات

ن   ( 1.226.598) ( 8.948.562) ( 1.084.782) ( 7.863.780) حصة إعادة التكافل / إعادة التأمير

 397.946 7.199.069 3.515.995 3.683.074 المساهمات المحتجزة

ي  -تسوية المساهمات غير المكتسبة 
 ( 80.817) ( 136.575) ( 223.242) 86.667 صافن

ي المساهمات المكتسبة 
 317.129 7.062.494 3.292.753 3.769.741 صافن

 386 268.255 56.703 211.552 إيرادات الرسوم والعموالت

 317.515 7.330.749 3.349.456 3.981.293 إيرادات القطاع 

ي المطالبات المتكبدة 
 ( 156.012) ( 3.927.028) ( 1.918.975) ( 2.008.053) صافن

 ( 567) ( 9.756) ( 10) ( 9.746) مرصوفات العموالت

 ( 283) ( 23.930) 4.574 ( 28.504) مرصوفات التكافل 

ن قبل رسوم الوكالة   160.653 3.370.035 1.435.045 1.934.990 فائض التأمير

 - ( 60.000)   مخصص انخفاض قيمة مديونيات 

 ( 324.909) ( 3.229.526)   رسوم الوكالة 

 ( 164.256) 80.509   الفائض من عمليات التكافل بعد رسوم الوكالة 

ي  - إيرادات االستثمار 
 31.114 229.242   بالصافن

 ( 17.112) ( 126.083)   حصة المضارب

 ( 150.254) 183.668   فائض / )عجز( من عمليات التكافل  

ي 
ن
امات القابلة للتحديد ف ن      2022 يونيو  30األصول وااللير

 5.411.226 78.274.206 23.482.262 54.791.944 األصول القابلة للتحديد  

امات القابلة للتحديد  ن  6.020.184 78.101.232 23.430.370 54.670.862 االلي 

 
  



ن ش.م.ع.ع كة المدينة للتأمي   23 شر
 

 غي  المدققة المرحلية الموجزة إيضاحات حول المعلومات المالية 
ة  ي   الثالثةلفير

ن
 تابع( ) 2022مارس  31أشهر المنتهية ف

 

 

 المعلومات القطاعية )تابع(  27
 

 )تابع( القطاعات التشغيلية 
 
 2021ديسمير  31
 

 

ن ضد الحريق   التأمير
ن الصحي  والطاقة والتأمير

ن الهندشي   والتأمير
ن ضد المسئوليات   والتأمير

 والحوادث العامة 

ن عل   التأمير
ن   المركبات والتأمير
ان   البحري والطير

إجمالي التكافل 
 العام

 التكافل العائلي 

ي     
 ريال ُعمانن

 2,818,090 41,305,979 8,419,575 32,886,404 إجمالي المساهمات 

ن   (2,221,329) (27,067,768) (1,928,253) (25,139,515) حصة إعادة التكافل / إعادة التأمير

 596,761 14,238,211 6,491,322 7,746,889 المساهمات المحتجزة 

ي  -تسوية المساهمات غير المكتسبة 
 18,464 (512,417) (531,181) 18,764 صافن

ي المساهمات المكتسبة
 615,225 13,725,794 5,960,141 7,765,653 صافن

 486 572,064 197,023 375,041 إيرادات الرسوم والعموالت 

 615,711 14,297,858 6,157,164 8,140,694 إيرادات القطاع 

ي المطالبات المتكبدة 
 (443,186) (6,975,644) (3,429,434) (3,546,210) صافن

 (52,634) (749,011) (204,350) (544,661) مرصوفات العموالت

 (180) (239,870) (211,460) (28,410) مرصوفات التكافل

ن قبل رسوم الوكالة   119,711 6,333,333 2,311,920 4,021,413 فائض التأمير

 (10,000) (448,691) - - مخصص انخفاض قيمة مديونيات 

 (563,618) (8,261,196) - - رسوم الوكالة 

 (453,907) (2,376,554) - - الفائض من عمليات التكافل بعد رسوم الوكالة

ي  - إيرادات االستثمار 
 32,072 342,388   بالصافن

 (17,640) (188,313)   حصة المضارب 

 600,000 2,500,000   هبة من المساهمين إلى حاملي وثائق التأمين

 160,525 277,521   فائض  من عمليات التكافل  

     

ي 
امات القابلة للتحديد فن ن     2021ديسمير  31األصول وااللي 

  5,645,299      91,649,172 27,494,751 64,154,421 األصول القابلة للتحديد 

امات القابلة للتحديد  ن  6,104,003 91,659,866 27,497,957 64,161,909 االلي 

 
ي  
يعة اإلسالمية والت  ي تنفيذ التكافل طبقا لمبادئ الشر

كة مقيدة فن ، لم يتم    يتعرضأنشطة الشر الجزء األكير منها لمخاطر ومنافع مشابهة. وبالتالي
 عرض أي معلومات قطاعية متعلقة بالمنتجات والخدمات. 

 
ي التقرير  -القطاعات الجغرافية 

ن
 القطاعات الثانوية المشمولة ف

 
ي واحد حيث أن كافة عملياتها تتم داخل سلطنة ُعمان. 

كة قطاع جغرافن  لدى الشر
 
يعة اإلسالمية        28  أرباح غي  متوافقة مع الشر
 

يعة اإلسالمية  يتم تسجيل األرباح المحتجزة خالل السنة السابقة من المعامالت   كجزء من الحسابات والذمم الدائنة  غير المتوافقة مع أحكام الشر
ي )  6.327األخرى البالغة  

(. نظًرا لعدم وجود  6.327  –  2021ديسمير    31ريال عمانن ي
ي الصندوق، لم يتم عرض "ريال عمانن

مصادر    قائمةحركة فن
ي"   . غير الموحدة المرحليةهذه المعلومات المالية  ضمنواستخدامات أموال الصندوق الخير


