






۱ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية غير المدققة

 ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰كما في 

 

 
 صندوق المشاركين المساهمين  

 مجموع صندوق المشاركين التكافل العائلي التكافل العام  

 
 
 

 إيضاح

 غير مدققة
سبتمبر  ۳۰

۲۰۱٦ 

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 
 غير مدققة

۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰  

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 
 غير مدققة

۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  
 مدققة

۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱  
 غير مدققة

۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  
 مدققة

۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱  

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني  
  ۱.۸٥۱.٥۷۹ ۷۲٤.٦۷٥ ٤٦۰.۹۱۰ ۷۹.۹٤۹ ۱.۳۹۰.٦٦۹ ٦٤٤.۷۲٦ ۲.٤۳۸.۱۸۳ ۱.۰۹۹.۹۳۳ ٥ أرصدة نقدّية وبنكّية          األصول

  ٤.۲۷۳.٥۰۰ ٤.۳۲٦.۷٥۰ ۹۷.۰۸٤ ۹۷.۰۸٤ ٤.۱۷٦.٤۱٦ ٤.۲۲۹.٦٦٦ ۲.۱٦۸.۰۹۸ ۳.۸۲٥.۱۰۸ ٥ ودائع بنكّية
استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 الخسارة
 
٦ ۳.٤۲۸.٥۱۱ 

 
٤.۳۷۹.۷٥۲ - 

 
- - 

 
- - -    

  مديونيات تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمين
۷ - 

 
- ۷.٤۸۹.۱۱۹ 

 
٦.۹۱۰.٥٦۲ ۸۹۱.۸۱۱ 

 
۱.۰۰۹.۰۱۸ ۸.۳۸۰.۹۳۰ ۷.۹۱۹.٥۸۰  

  ۳۹۹.٥۱۲ - - - ۳۹۹.٥۱۲ - ٦۷۲.۲۳۲ ۷۳٥.۲۷٤ ۸ التكافل العائلي -مستحق القبض من المشاركين 
 مستحق من شركات إعادة التكافل / إعادة التأمين فيما يتعلق

بالمطالبات القائمة ومساهمات إعادة التكافل / إعادة 
 التأمين المؤجلة

 
 
۹ - 

 
 

- ۱۱.٦٥۲.٤٦٦ 

 
 

۷.۳۲٦.٦٦٦ ۱.۹۲۷.۰۹۲ 

 
 

۱.۲٥۳.٥۷۹ ۱۳.٥۷۹.٥٥۸ ۸.٥۸۰.۲٤٥  
  ۸۰۷.۹۲٤ ۷٤٤.۲۰۹ ٥٤.٥۳۸ ٥٤.۰۲٥ ۷٥۳.۳۸٦ ٦۹۰.۱۸٤ - -  تكاليف حيازة مؤجلة على البوالص

  ٦٦۳.۱۷٦ ٤۷۳.۹٤۳ - - ٦٦۳.۱۷٦ ٤۷۳.۹٤۳ ۷۹۱.۸۰۲ ۱.۳۸۹.۹٤٤  مديونيات أخرى وأصول تكافل
 - - - - - - ۲.۳۸٦.۲۸۳ ۲.۱۰٥.٤٥۷ ۱۰ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين

 - - - - - - ۲.۷٥٥.۲۲۸ ٤.۲٤۹.٤۹۷ ۱۱ استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة
لة  - - - - - - ۲۰٥.۳٦۳ ٥۱.۳٤۱  أصل الضريبة المؤجَّ

 - - - - - - ٦.۲٤٥.۹۱۱ ٦.۲٤٥.۹۱۱ ۱۲ استثمار في العقارات
 - - - - - - ۱.۲۲۹.۷٥۹ ۱.۱۲۷.۲۸۸ ۱۳ ممتلكات ومعّدات
  ۲٤.٤۹٥.٥۱٦ ۲۸.۲۳۰.۰٦٥ ۲.۸۷٥.۱۲۹ ۳.۰٤۹.۹٦۱ ۲۱.٦۲۰.۳۸۷ ۲٥.۱۸۰.۱۰٤ ۲۳.۲۷۲.٦۱۱ ۲٤.۲٥۸.۲٦٤  إجمالي األصول

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ۱۸إلى  ۸اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 



۲ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية غير المدققة (تابع)

 ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰كما في 

 

 صندوق المشاركين المساهمين  
 مجموع صندوق المشاركين التكافل العائلي التكافل العام  
  

 
 إيضاح

 غير مدققة
۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  

 مدققة
۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱  

 غير مدققة
۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 
 غير مدققة

۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 
 غير مدققة

۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني  

          حقوق المساهمين وصندوق المشاركين وااللتزامات
          حقوق المساهمين

          رأس المال واالحتياطيات
 - - - - - - ۱۷.٥۰۰.۰۰۰ ۱۷.٥۰۰.۰۰۰  رأس المال

 - - - - - - ۱.۳۸۰.۱٥۱ ۱.۳۸۰.۱٥۱  عالوة إصدار األسهم
 - - - - - - ٦۳٥.۱٥٦ ۷۳٥.۹۲۳  احتياطي قانوني

 - - - - - - ۱.۲۰٦.٥٥۳ ۱.۲۰٦.٥٥۳ ۱٤ احتياطي طوارئ
 - - - - - - ٦٥۰.٤۰۱ ٤٦٥.۷۳٤  احتياطي القيمة العادلة لالستثمار

 - - - - - - ۱.۲٤٤.۳۲۰ ۲.۱٥۱.۲۲۳  أرباح محتجزة
 - - - - - - ۲۲.٦۱٦.٥۸۱ ۲۳.٤۳۹.٥۸٤  إجمالي حقوق المساهمين

          
          صندوق المشاركين

)۲.۸۸۷.۲۳۸( - -  العجز في صندوق المشاركين  )۱.۹۸۸.۳٥٤(  )٥۳۲.٦٦٦(  )٤۲٦.٥۸٦(  )۳.٤۱۹.۹۰٤(  )۲.٤۱٤.۹٤۰(  
  ۷٤۰.۲٥۳ ۱.۱۷۲.۳٥۳ ۳٥.۱۷۳ ٥٤.٦۹۰ ۷۰٥.۰۸۰ ۱.۱۱۷.٦٦۳ - -  احتياطي طوارئ

  - - )۱.۷٦۹.٥۷٥(  )۱.۲۸۳.۲۷٤(  )٤۷۷.۹۷٦(  )۳۹۱.٤۱۳(  )۲.۲٤۷.٥٥۱(  )۱.٦۷٤.٦۸۷(  
          االلتزامات

    -            - - - - - ۲٦۸.۲۱٥ ۲۸٤.۲۷٦  مكافآت نهاية الخدمة
  ۸.۱۱٤.٤۹۱ ۱۳.۲٤۷.۲۳۰ ۹۹٦.٤٦٥ ۱.٥۰۰.۹۸۳ ۷.۱۱۸.۰۲٦ ۱۱.۷٤٦.۲٤۷ - - ۹ إجمالي المطالبات القائمة

  ۱۰.٥۹٥.۷۹٤ ۱۰.٤٥۹.۱٤۰ ٦۱٥.٥۸۷ ۸۰٦.٦٤۷ ۹.۹۸۰.۲۰۷ ۹.٦٥۲.٤۹۳ - - ۹ احتياطي المساهمات غير المكتسبة
  ٤۱۷.۲۸٦ ٤۲۹.۱٥٤ ٤.۰۲۷ ۷.٦۱۷ ٤۱۳.۲٥۹ ٤۲۱.٥۳۷ - -  عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمين غير مكتسبة

  ٤.٤۸۲.۸٥٦ ٤.۰۸٦.۱٦۳ ٤۸۲.٥٦۹ ۸۹۱.۰۰۰ ٤.۰۰۰.۲۸۷ ۳.۱۹٥.۱٦۳ - -  دائنيات إعادة تكافل / إعادة تأمين
  ۱.٤۸۸.۰۳۲ ۱.٥۲۰.٦٥٥ ۹٦.۱٥۰ ۱۲٥.٥۸۳ ۱.۳۹۱.۸۸۲ ۱.۳۹٥.۰۷۲ ۳۸۷.۸۱٥ ٥۳٤.٤۰٤  ذمم دائنة وأخرى

  ٦۷۲.۲۳۲ ۷۳٥.۲۷٤ ٦۷۲.۲۳۲ ۱۹٦.۱۰۷ - ٥۳۹.۱٦۷ - - ۸ مبالغ مستحقة للمساهمين
  ۳۹۹.٥۱۲    - ۳۹۹.٥۱۲ - - - - - ۸ العامالتكافل  -مستحق الدفع للمشاركين 

  ۲٦.۱۷۰.۲۰۳ ۳۰.٤۷۷.٦۱٦ ۳.۲٦٦.٥٤۲ ۳.٥۲۷.۹۳۷ ۲۲.۹۰۳.٦٦۱ ۲٦.۹٤۹.٦۷۹ ٦٥٦.۰۳۰ ۸۱۸.٦۸۰  إجمالي االلتزامات
  إجمالي حقوق المساهمين وصندوق المشاركين وااللتزامات

 ۲٤.۲٥۸.۲٦٤ 
 

۲۳.۲۷۲.٦۱۱ ۲٥.۱۸۰.۱۰٤ 
 

۲۱.٦۲۰.۳۸۷ ۳.۰٤۹.۹٦۱ 
 

۲.۸۷٥.۱۲۹ ۲۸.۲۳۰.۰٦٥   ۲٤.٤۹٥.٥۱٦  
 
 
 

_________________              ____________________ 
 عضو مجلس اإلدارة               عضو مجلس اإلدارة

 
تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ۱۸إلى  ۸اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 



۳ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 والمصروفات للمشاركين المختصرة المرحلية غير المدققةقائمة اإليرادات 

 ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 
 اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام  
  

0Bإيضاح 
 غير مدققة

۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  
 غير مدققة

۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰  
 غير مدققة

۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  
 غير مدققة

۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰  
 غير مدققة

۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  
 غير مدققة

۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰  
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني  

        إيرادات التكافل
  ۱۹.٦٤٥.۹۳۷    ۱۹.۲۳۷.۸٦۹ ۱.٦۳۱.٤٦٤ ۱.۹٥۱.٦٥۰ ۱۸.۰۱٤.٤۷۳ ۱۷.۲۸٦.۲۱۹ ۱٥ إجمالي المساهمات

)۸.۰۹۸.٥۹۳( ۱٥ حصة إعادة التكافل / إعادة التأمين  )۷.۹۸۳.۷۳٤(  )۱.٦۸٤.۸٤۱(  )۱.۲۱٤.٤۰۱(   )۹.۷۸۳.٤۳٤(   )۹.۱۹۸.۱۳٥(  
  ۱۰.٤٤۷.۸۰۲  ۹.٤٥٤.٤۳٥  ٤۱۷.۰٦۳ ۲٦٦.۸۰۹ ۱۰.۰۳۰.۷۳۹ ۹.۱۸۷.٦۲٦  المساهمات المحتجزة

)۱۱۳.۱٦۱( ۳۷۹.٤۰۱ ۱٥ حركة المساهمات غير المكتسبة  ۳۲.٥۰٤ )۲٦.۷۲٤(  ٤۱۱.۹۰٥   )۱۳۹.۸۸٥(  
  ۱۰.۳۰۷.۹۱۷  ۹.۸٦٦.۳٤۰  ۳۹۰.۳۳۹ ۲۹۹.۳۱۳  ۹.۹۱۷.٥۷۸ ۹.٥٦۷.۰۲۷  صافي المساهمات المكتسبة

)۳٦٦.۱۱۷( ۷٦.۰٦۲ ۱٥ صافي العمولة وإيرادات/ (مصروفات) تكافل أخرى  ۲۳۸.۳۱۱ )۷۰.۹۲۲(  ۳۱٤.۳۷۳  )٤۳۷.۰۳۹(  
  ۹.۸۷۰.۸۷۸  ۱۰.۱۸۰.۷۱۳  ۳۱۹.٤۱۷ ٥۳۷.٦۲٤  ۹.٥٥۱.٤٦۱ ۹.٦٤۳.۰۸۹  إيرادات التكافلإجمالي 

        
        مصروفات التكافل

)۸.۲۰۱.۸۲۰( ۱٦ إجمالي المطالبات التي تمت تسويتها  )۷.۷۹۱.۰۹۱(  )۱.۱٦۳.۹۹٥(  )٥۷۷.۸۳۳(   )۹.۳٦٥.۸۱٥(   )۸.۳٦۸.۹۲٤(  
  ۲.٥٤۸.۱٦٥  ۲.۸۸۹.٤۲۷ ٤۹۳.۹۷۹ ۹۸٤.٤۱۲ ۲.۰٥٤.۱۸٦ ۱.۹۰٥.۰۱٥ ۱٦ التكافل / إعادة التأمينالمطالبات المستردة من إعادة 
)٤۰٤.٦۸۲( ۱٦ صافي حركة المطالبات القائمة  )۱.۲۰۰.۳۲۰(  )٥٤.٥۷۰(  )۱۹.۹۸۰(   )٤٥۹.۲٥۲(   )۱.۲۲۰.۳۰۰(  

)٦.۷۰۱.٤۸۷(  صافي المطالبات المتكبدة وإجمالي مصروفات التكافل    )٦.۹۳۷.۲۲٥(  )۲۳٤.۱٥۳(   )۱۰۳.۸۳٤(   )٦.۹۳٥.٦٤۰(   )۷.۰٤۱.۰٥۹(  
        

  ۲.۸۲۹.۸۱۹ ۳.۲٤٥.۰۷۳  ۲۱٥.٥۸۳ ۳۰۳.٤۷۱  ۲.٦۱٤.۲۳٦ ۲.۹٤۱.٦۰۲  الفائض من عمليات التكافل 
  ۷۳.۸۲۲  ۷٤.۰۹٤ ۷۳۸ ۷٤۲ ۷۳.۰۸٤ ۷۳.۳٥۲  إيرادات استثمار
)٤٤.۰۱۱( ۱۷ حصة المضارب  )٥۱.۱٥۹(  )٤٤٥(  )٥۱۷(   )٤٤.٤٥٦(   )٥۱.٦۷٦(  

)۳.٤٥۷.۲٤٤( ۱۷ رسوم وكالة  )۳.٦۰۲.۸۹٥(  )۳۹۰.۳۳۰(  )۳۲٦.۲۹۳(   )۳.۸٤۷.٥۷٤(   )۳.۹۲۹.۱۸۸(  
)٤۸٦.۳۰۱(  العجز من عمليات التكافل   )۹٦٦.۷۳٤(  )۸٦.٥٦۲(   )۱۱۰.٤۸۹(   )٥۷۲.۸٦۳(   )۱.۰۷۷.۲۲۳(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ۱۸إلى  ۸اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 



٤ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 قائمة الدخل الشامل المختصرة المرحلية غير المدققة

 ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 
 أموال المساهمين  
  

 
1Bإيضاح 

 غير مدققة
سبتمبر ۳۰  

۲۰۱٦ 
 غير مدققة

 ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰
 لایر عماني لایر عماني  
    

 ٦۲۸.۲۲۰ ٤۸۰.٥۰۰ ۱۸ بالصافي -إيرادات االستثمار 
 ۳.۹۲۹.۱۸۷ ۳.۸٤۷.٥۷٤ ۱۷ رسوم وكالة

 ٥۱.٦۷٦ ٤٤.٤٥٦ ۱۷ حصة المضارب
  ٤.۳۷۲.٥۳۰  ٤.٦۰۹.۰۸۳ 

)۳.۲۱٥.٦٥۷(  مصروفات عمومية وإدارية  )۳.۰۷۸.۷٤۱(  
 ۱۲۰ ٤.۸۱۹  إيرادات أخرى

  )۳.۲۱۰.۸۳۸(  )۳.۰۷۸.٦۲۱(  
 ۱.٥۳۰.٤٦۲  ۱.۱٦۱.٦۹۲  الربح قبل الضريبة

)۱٥٤.۰۲۲(  الضرائب  )٦۸.۷٥۰(  
 ۱.٤٦۱.۷۱۲  ۱.۰۰۷.٦۷۰  ربح الفترة

    
    خسارة شاملة أخرى

    البنود التي يمكن أن ُيعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة
)۱۸٤.٦٦۷(  صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين  ۹٦.٦۹۹ 

 ۱.٥٥۸.٤۱۱  ۸۲۳.۰۰۳  إجمالي الدخل الشامل للفترة
 ۰.۰۰۸ ۰.۰۰٦ ۲۱ األساسية والمعدلة -ربحية السهم الواحد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ۱۸إلى  ۸بالصفحات من اإليضاحات المدرجة 



۷ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 قائمة التدفقات النقدية المختصرة المرحلية غير المدققة

 ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 

  
 

 إيضاح

 غير مدققة
سبتمبر ۳۰  

۲۰۱٦ 

 غير مدققة
سبتمبر ۳۰  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني  
    

    أنشطة التشغيل
  ٤٥۳.۲٤۲  ٥۸۸.۸۲۹  ربح الفترة قبل الضريبة

    لـ:تسويات 
  ۱٥٥.٤۸٥  ۱۸۷.۳۳۸ ۱۳ استهالك

)٤.۸۱۸(  أرباح من استبعاد أصول ثابتة  -    
)۲۰۹.۹٤۳( ۱۸ إيرادات توزيعات أرباح  )۲۳٤.۲٤٦(  
)٥۲.۱۱۲( ۱۸ إيرادات من ودائع بنكية  )۱۰٦.۳۱۹(  

)۱۰٥.۹۹٤(    -  الربح من االستثمارات المدرجة بالتكلفة المهلكة  
  ٥.۳۸۷  ٥.۷۳۱  المدرجة بالتكلفة المهلكةإهالك االستثمارات 

  ٦۸.۳۷۷  ٦٤.٥۳۸  مكافآت نهاية الخدمة المحملة للفترة
)٥۰۳.۹٤۰(  إيرادات اإليجار على استثمار العقارات  )٤۲٦.۰۰۰(  

  ۱٦٤.۷۹٤  ۲۱۱.٤۷۰ ٦ أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
)۷.٥٤۹( ٦ استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةربح محقق من   )۹۲.۲۰۱(  

  ۷.۳۳٦    -  خسارة انخفاض القيمة من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين
)۳.٤۷٥(  أرباح محققة من استرداد االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين  -    

  ۲۷٦.۰٦۹  )۱۱۰.۱۳۹(  
)٤۸.٤۷۷(  مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة  )٥.۰۳۱(  

)۱۱٥.۱۷۰(  ۲۲۷.٥۹۲  التدفقات النقدية من التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل  
    التغيرات في رأس المال العامل

)٤٦۱.۳٥۰(  مديونيات تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمين  )۹٤۸.٥۰٦(  
التكافل / إعادة التأمين من المطالبات القائمة واحتياطي المساهمات غير حصة إعادة 
 المكتسبة

 
)٤.۹۹۹.۳۱۳(  ۳٦۰.۷۱۹  

)٤۰۸.۹۰۹(  مديونيات أخرى ومبالغ مدفوعة مقدماً وأصول أخرى  ۲۰٤.٤۰٤  
  ۳۷.۲٤۲  ٦۳.۷۱٥  تكاليف استحواذ مؤجلة على البوالص

  ۹۹۹.٤٦۱  ٤.۹۹٦.۰۸٥  المكتسبة المطالبات القائمة واحتياطي األقساط غير
)۲٦۹.۱۸٥(  ۱۷۹.۲۱۲  ذمم دائنة وأخرى  

)۳۹٦.٦۹۳(  مستحق إلعادة التكافل / إعادة التأمين  )۱٥۹.۸۲۹(  
  ٤۲.۷۱۷  ۱۱.۸٦۸  عمولة إعادة تكافل / إعادة تأمين غير مكتسبة

)۷۸۷.۷۹۳(  صافي النقد المستخدم في أنشطة التشغيل  ۱٥۱.۸٥۳  
    

    أنشطة االستثمار
)۱۰۱.۹۰۷( ۱۳ شراء ممتلكات ومعدات  )٤٤٦.٥۲٤(  

)۱٦٤.٤۳۱( ٦ شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  )۱۲۲.۳٦٤(  
)٦۹.۱۲۸(  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين  )۱۸۱.۰٦۹(  

)۱۰.۸۰۰(    -  شراء استثمار في العقارات  
    -  ۲۱.۸٥۸ ۱۳ متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

  ۸۸۰.٥۰٥  ۹۱۱.۷٥۱ ٦ متحصالت من استبعاد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
  ٦.۷۹۳  ۱٦۸.۷٦۰  متحصالت من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

)۱.۷٥۰.۰۰۰(  بنكية الحركة في ودائع  -    
  ۳۳٦.۰۰۰  ٥۰۳.۹٤۰  إيجار مقبوض من استثمار عقارات

  ٦۲.٤٥٦  ٥۲.۱۱۲  ربح مقبوض من ودائع بنكية
)۱.٥۰۰.۰۰۰(  بالصافي من الدخل -شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة   -    

  ۱٦۱.۹۰۱  ۲۰۹.۹٤۳  توزيعات أرباح مستلمة
)۱.۷۱۷.۱۰۲(  الناتج من أنشطة االستثمار /في) صافي النقد (المستخدم   ٦۸٦.۸۹۸  

    
)۲.٥۰٤.۸۹٥(  صافي التغير في النقد وما يماثل النقد  ۸۳۸.۷٥۱  

  ۲.٦٤٥.۰۰۸  ٤.٤۲٤.۳۸٥ ٥ النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة
  ۳.٤۸۳.۷٥۹  ۱.۹۱۹.٤۹۰ ٥ نقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

 
 
 
 

المالية المختصرة المرحلية غير المدققة.تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات  ۱۸إلى  ۸اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 



٥ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين المختصرة المرحلية غير المدققة

 ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

قانوني احتياطي  عالوة إصدار رأس المال   احتياطي طوارئ 

احتياطي القيمة 
العادلة 
 اإلجمالي أرباح محتجزة لالستثمار

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

 ۲۲.٦۱٦.٥۸۱ ۱.۲٤٤.۳۲۰ ٦٥۰.٤۰۱ ۱.۲۰٦.٥٥۳ ٦۳٥.۱٥٦ ۱.۳۸۰.۱٥۱ ۱۷.٥۰۰.۰۰۰ (غير مدققة) ۲۰۱٦يناير  ۱في 
 ۱.۰۰۷.٦۷۰ ۱.۰۰۷.٦۷۰ - - - - - ربح الفترة

)۱۸٤.٦٦۷( - - - - الخسارة الشاملة األخرى للفترة  - )۱۸٤.٦٦۷(  
)۱۸٤.٦٦۷( - - - - إجمالي (الخسارة) / الدخل الشامل للفترة  ۱.۰۰۷.٦۷۰ ۸۲۳.۰۰۳ 

        معامالت مع المالكين
)۱۰۰.۷٦۷( - - ۱۰۰.۷٦۷ - - احتياطي قانونيمحول إلى   - 

 ۲۳.٤۳۹.٥۸٤ ۲.۱٥۱.۲۲۳ ٤٦٥.۷۳٤ ۱.۲۰٦.٥٥۳ ۷۳٥.۹۲۳ ۱.۳۸۰.۱٥۱ ۱۷.٥۰۰.۰۰۰ (غير مدققة) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰في 
        

)۱۹۳.۱۸۹( ۱.۲۰٦.٥٥۳ ٥٥۲.۳۷۳ ۱.۳۸۰.۱٥۱ ۱۷.٥۰۰.۰۰۰ (مدققة) ۲۰۱٥يناير  ۱في   ٤۹۹.۲٦۹ ۲۰.۹٤٥.۱٥۷ 
 ۱.٤٦۱.۷۱۲ ۱.٤٦۱.۷۱۲ - - - - - ربح الفترة

 ۹٦.٦۹۹ - ۹٦.٦۹۹ - - - - الدخل الشامل اآلخر
 ۱.٥٥۸.٤۱۱ ۱.٤٦۱.۷۱۲ ۹٦.٦۹۹ - - - - إجمالي الدخل الشامل للفترة

        معامالت مع المالكين
)۱٤٦.۱۷۱( - - ۱٤٦.۱۷۱ - - محول إلى احتياطي قانوني  - 

)۹٦.٤۹۰( ۱.۲۰٦.٥٥۳ ٦۹۸.٥٤٤ ۱.۳۸۰.۱٥۱ ۱۷.٥۰۰.۰۰۰ (غير مدققة) ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰في   ۱.۸۱٤.۸۱۰ ۲۲.٥۰۳.٥٦۸ 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ۱۸إلى  ۸اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 



٦ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 قائمة التغيرات في صندوق المشاركين المختصرة المرحلية غير المدققة

 ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 
 تكافل
 عام

 تكافل 
 عائلي

 احتياطي طوارئ
 التكافل العام

 احتياطي طوارئ 
 اإلجمالي التكافل العائلي

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
      

)۱.۹۸۸.۳٥٤( (غير مدققة) ۲۰۱٦يناير  ۱في   )٤۲٦.٥۸۷(  ۷۰٥.۰۸۰ ۳٥.۱۷۳ )۱.٦۷٤.٦۸۸(  
)٤۸٦.۳۰۱( العجز للفترة  )۸٦.٥٦۲(  - - )٥۷۲.۸٦۳(  

)٤۱۲.٥۸۳( )۱٤احتياطي الطوارئ (إيضاح   )۱۹.٥۱۷(  ٤۱۲.٥۸۳ ۱۹.٥۱۷ - 
)۲.۸۸۷.۲۳۸( (غير مدققة) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰في   )٥۳۲.٦٦٦(  ۱.۱۱۷.٦٦۳ ٥٤.٦۹۰ )۲.۲٤۷.٥٥۱(  

      
)۱٦۷.۱٥۰( ۱۷۳.۱۰٤ (مدققة) ۲۰۱٥يناير  ۱في   - - ٥.۹٥٤ 

)۹٦٦.۷۳٤( العجز للفترة    )۱۱۰.٤۸۷(  - - )۱.۰۷۷.۲۲۰(  
)٦۹٥.۷۷٤( )۱٤احتياطي الطوارئ (إيضاح   )۳۱.٦٦۲(  ٦۹٥.۷۷٤ ۳۱.٦٦۲ - 

)۱.٤۸۹.٤۰۳( (غير مدققة) ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰في   )۳۰۹.۲۹۹(  ٦۹٥.۷۷٤ ۳۱.٦٦۲ )۱.۰۷۱.۲٦٦(  
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ۱۸إلى  ۸بالصفحات من  اإليضاحات المدرجة



۸ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة

 ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 
 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ۱
 

كشركة مساهمة مقفلة  ۲۰۰٦مايو  ۱٥تأسست شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع (المعروفة سابقا باسم شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.م) ("الشركة") في 
ركة مساهمة عامة. تعمل الشركة في ُعمان وتزاول الشركة أعمال نشاطات التكافل العام ، أصبحت الشركة ش۲۰۱۳ديسمبر  ۱۰في سلطنة عمان. في 

. نشاطات والعائلي واالستثمارات من خالل اعتماد نماذج الوكالة والمضاربة على التوالي، بالنيابة عن المشاركين طبقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية
س اكتتاب للفترة مع جمع المشاركين لمساهماتهم للتعويض عن الخسائر التي تكبدها المشاركون عند إعادة التكافل / إعادة التأمين منظمة على أسا

 وقوع حدث محدد.
 

. بدأت الشركة ۲۰۰٦يوليو  ۱٥. ُمنحت الرخصة للشركة من الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ ۲۰۰٦أغسطس  ۱بدأت العمليات التجارية للشركة في 
 بعد حصولها على رخصة التكافل من الهيئة العامة لسوق المال. ۲۰۱٤اير ين ۱عمليات التكافل في 

 
 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية ۲
 

وفقاً للمعايير المحاسبية  ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰تم إعداد هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  (أ)
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بما يتفق مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية  الدولية الصادرة عن

ات من معايير اإلسالمية للمسائل التي لم تغطها المعايير الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية، تستخدم الشركة اإلرشاد
 رير المالية الدولية ذات الصلة. التقا

 
ا تم إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة التي ال تتضمن كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة للقوائم المالية وفق (ب)

تي يجب قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية السنوية للمعايير المحاسبية الدولية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية وال
 .۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للشركة للسنة المنتهية في 

 
المالية السياسات المحاسبية المطبقة عند إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة متوافقة مع تلك المطبقة في إعداد القوائم  (ج)

ال تشير  ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰. باإلضافة إلى ذلك، فإن النتائج لفترة التسعة أشهر المنتهية في ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱المنتهية في السنوية للشركة للسنة 
 .۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱بالضرورة إلى النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 

 
 العملة الوظيفية وعملة العرض للشركة. العماني وهولایر تم إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة بال (د)

 
العادلة من  تم إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة (هـ)

حقوق الملكية واالستثمار في العقارات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة واالستثمار المدرج خالل الربح أو الخسارة، واالستثمار بالقيمة العادلة من خالل 
ة الماضية. تستحق بالتكلفة المهلكة والذي يتم قياسه باستخدام التكلفة المهلكة. السياسات المحاسبية المطبقة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة المالي

 المرحلية باستخدام معدل الضريبة الذي يكون قابالً للتطبيق على إجمالي الربح أو الخسارة السنوي المتوقع. الضرائب على الدخل في الفترات
 
 التقديرات واالجتهادات الهاّمة ۳
 

طبيق السياسات يتطلب إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة من اإلدارة القيام بوضع اجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على ت
 المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات المقرر عنها. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

 
حاسبية ات المعند إعداد هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة، فإن االجتهادات الجوهرية التي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياس

 .۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للشركة والمصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقيـن هي نفس االجتهـادات المطبقة على القوائم المالية للسنة المنتهية في 
 
 عوامل المخاطر المالية ٤
 

الفائدة) ومخاطر االئتمان ومخاطر إن أنشطة الشركة تعرضها لمخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (متضمنة مخاطر العملة األجنبية ومخاطر معدل 
لمطلوبة في السيولة. ال تتضمن المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة كافة المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية ا

. لم تطرأ أية ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱ق كما في وللسنة المنتهية في القوائم المالية السنوية، وبالتالي يجب قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية السنوية للصندو
 تغيرات على سياسات إدارة المخاطر منذ نهاية السنة.



 ۹          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 النقد وما يماثل النقد ٥
 
 مدققة غير مدققة 

۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱   

 المشاركين المساهمين المشاركين المساهمين 
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 

       أرصدة نقدّية وبنكّية
 ۱.۸٥۱.٥۷۹ ۱.۹۳٤.۰۲۳ ۷۲٤.٦۷٥ ۸۸٦.۱۸٥ نقد في الصندوق ولدى البنك

 - ٥۰٤.۱٦۰ - ۲۱۳.۷٤۸ أرصدة نقدّية لدى مديري االستثمار

 ۱.۰۹۹.۹۳۳ ۷۲٤.٦۷٥ ۲.٤۳۸.۱۸۳ ۱.۸٥۱.٥۷۹ 
 - ۱۳٤.٦۲۳ ٥۳.۲٥۰ ٤۱.٦۳۳ ودائع بنكّية فترات استحقاقها أقل من ثالثة أشهر     ودائع بنكّية

 ٤.۲۷۳.٥۰۰ ۲.۰۳۳.٤۷٥ ٤.۲۷۳.٥۰۰ ۳.۷۸۳.٤۷٥ ودائع بنكّية فترات استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر

 ۳.۸۲٥.۱۰۸ ٤.۳۲٦.۷٥۰ ۲.۱٦۸.۰۹۸ ٤.۲۷۳.٥۰۰ 

)۳.۷۸۳.٤۷٥( ناقصاً: ودائع بنكّية فترات استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر       )٤.۲۷۳.٥۰۰(  )۲.۰۳۳.٤۷٥(  )٤.۲۷۳.٥۰۰(  

 ۱.۱٤۱.٥٦٥ ۷۷۷.۹۲٥ ۲.٥۷۲.۸۰٦ ۱.۸٥۱.٥۷۹ 
 
لایر عماني). تحمل الودائع البنكية  ٥۱.۹۷٥ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ٥۱.۹۷٥البنكية المقومة بالعملة األجنبية بلغت قيمة الودائع  ۱-٥

لایر  ۲٦۹.۷۸۷% سنويا). يتم تخصيص ودائع بنكية بقيمة ۲.٥% إلى ۱.۲ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱% سنويا (٤.۰% إلى ۱.۹معدل ربح يتراوح بين 
 لایر عماني) لسداد احتياطي إعادة التكافل / إعادة التأمين. ۲٦۹.۷۸۷ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱عماني (

 
 القيود المفروضة على تحويل األصول ۲-٥
 

لایر عماني  ۷.۰۰٥.۰۰۰وفقاً للقانون المنظم لعمليات شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة بعض الودائع البنكية بقيمة دفترية تبلغ 
 لایر عماني) إلى الهيئة العامة لسوق المال. يمكن للشركة تحويل هذه األصول فقط بموافقة مسبقة من الهيئة. ٦.۲٥٥.۰۰۰ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱(
 
 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ٦
 
 مدققة غير مدققة 
۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱   
 التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة 
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 

     محلية وأجنبية مدرجة:
 ۲.٦۰۲.٥٤٦ ۲.٤۰۲.۷۳۰ ۱.۸۸۳.۸۱۹ ۱.۷۳۱.۸۸۱ قطاع الخدمات
 ۲.۱۰۹.۱۳۲ ۱.۹۳٤.۰۳٥ ۱.۷٥٦.۱٤٤ ۱.٦۹٦.٦۳۰ قطاع الصناعة
 ٥۲.۱۸٥ ٤۲.۹۸۷ - - القطاع المالي

 ۳.٤۲۸.٥۱۱ ۳.٦۳۹.۹٦۳ ٤.۳۷۹.۷٥۲ ٤.۷٦۳.۸٦۳ 
 
 التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات األجنبية للفترة المنتهية كما يلي: ۱-٦
 
 مدققة غير مدققة 
 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱ ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰ 
 التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة 
 عمانيلایر  لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
     

 ۱.۲۱۷.۸۸۳ ۱.۰٤۷.٥۸۰ ۳۱٤.۳٦۱ ۲٥۹.٤٤۳ استثمارات أجنبية
  



 ۱۰          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تابع) ٦
 
 الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: ۲-٦
 
 مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
ديسمبر ۳۱  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ٥.٤۳۷.۱۳۹ ٤.۳۷۹.۷٥۲ في بداية الفترة/ السنة
 ۱۲۷.۰۳٦ ۱٦٤.٤۳۱ مشتريات خالل الفترة/ السنة
)۹۱۱.۷٥۱( استبعادات خالل الفترة/ السنة  )۸۷٥.۳۲۸(  

 ۷٥.۰۱٦ ۷.٥٤۹ أرباح محققة من االستبعاد
)۲۱۱.٤۷۰( صافي التغير في القيمة العادلة  )۳۸٤.۱۱۱(  

 ٤.۳۷۹.۷٥۲ ۳.٤۲۸.٥۱۱ في نهاية الفترة/ السنة
 
 القيود المفروضة على تحويل األصول ۳-٦
 

 ۳۱لایر عماني ( ۲.۸٥٦.۸۰۰وفقاً للقانون المنظم لعمليات شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة بعض االستثمارات بقيمة دفترية تبلغ 
 الهيئة العامة لسوق المال. يمكن للشركة تحويل هذه األصول فقط بموافقة مسبقة من الهيئة.لایر عماني) إلى  ۲.٤٥۳.۸۷۸ - ۲۰۱٥ديسمبر 

 
 مديونيات تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمين ۷
 مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
ديسمبر ۳۱  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ٦.۷۹٤.۹۸۹ ۷.۹٥۸.۹٥۰ مديونيات تكافل
 ۱.٦۳٥.۲۷٤ ۹۳۲.٤٦٤ أرصدة إعادة التكافل / إعادة التأمينمديونيات 

 ۸.۸۹۱.٤۱٤ ۸.٤۳۰.۲٦۳ 
)٥۱۰.٤۸٤( ناقصاً: مخّصص انخفاض قيمة المديونّيات  )٥۱۰.٦۸۳(  

 ۸.۳۸۰.۹۳۰ ۷.۹۱۹.٥۸۰ 
   فيما يلي تحليل األعمار ألرصدة المديونيات:

 ٤.٤٥۲.۲۲۰ ٤.۹٦۸.۷۸٥ لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة
 ۳.٤٦۷.۳٦۰ ۳.٤۱۲.۱٤٥ مبالغ تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 ٥۱۰.٦۸۳ ٥۱۰.٤۸٤ تجاوزت موعد استحقاقها وانخفضت قيمتها
 ۸.۸۹۱.٤۱٤ ۸.٤۳۰.۲٦۳ 
 

يوماً بعد أن تعتبر المبالغ تجاوزت موعد  ۱۲۰فترة االئتمان االعتيادية المسموحة لمديني التكافل وشركات إعادة التكافل / إعادة التأمين هي 
 ۳۱لایر عماني ( ۳.٤۱۲.۱٤٥يوماً قيمة  ۱۲۱، بلغت المديونيات التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰استحقاقها. كما في 

مة وهيئات شبه حكومية ووسطاء وعمالء من لایر عماني) ال تعتبر منخفضة القيمة نظراً لكونها مستحقة من الحكو ۳.٤٦۷.۳٦۰ - ۲۰۱٥ديسمبر 
 الشركات الذين تتعامل معهم الشركة في سياق األعمال االعتيادية وليس لهم تاريخ حديث من العجز عن السداد.

 
 فيما يلي حركة مخصص انخفاض قيمة المديونيات التجارّية خالل الفترة: ۷-۱
 
 مدققة غير مدققة  
سبتمبر  ۳۰    

۲۰۱٦ 
ديسمبر ۳۱  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني  
    

 ۳٥۱.۳۸۱ ٥۱۰.٦۸۳  في بداية الفترة/ السنة
)۱۹۹(  (عكس) / محمل للفترة / السنة  ۱٥۹.۳۰۲ 

 ٥۱۰.٦۸۳ ٥۱۰.٤۸٤  في نهاية الفترة/ السنة
    

  



 ۱۱          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 المساهمينمستحق القبض من المشاركين ومستحق الدفع للمشاركين/  ۸
 

يتضمن مستحق القبض من المشاركين المستحق من أصحاب بوالص التكافل العام والتكافل العائلي على حساب رسوم الوكالة وحصة المضارب 
 وأرصدة بين الشركات.

 
 المطالبات القائمة واحتياطي المساهمات غير المكتسبة      ۹
 
 غير مدققة 

۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  
 مدققة

۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱  
 

 اإلجمالي
 إعادة التكافل /
 اإلجمالي الصافي إعادة التأمين

 إعادة التكافل /
 الصافي إعادة التأمين

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

)٦.۸۲۳.٤۱٦( ۱۰.٤٤٥.٥۸۱ مطالبات متكبدة لم يتم تسويتها  ۳.٦۲۲.۱٦ ٦٥.۷۳٤.٦٦٤ )۲.۷۹۹.۲۲٥(  ۳.۹۳٥.٤۳۹ 
)۳۹٦.٦۳۹( ۱.۳۰۰.٦٦٦ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  ۹۰٤.۰۲۷  ۳۸۳.۳٦۲ )۱٤٦.۷۱۷(  ۲۳٦.٦٤٥ 

 ۱۱.۷٤٦.۲٤۷  )۷.۲۲۰.۰٥٥(  ٤.٥۲٦.۱۹۲  ۷.۱۱۸.۰۲٦ )۲.۹٤٥.۹٤۲(  ٤.۱۷۲.۰۸٤ 
)٤.٤۳۲.٤۱۱( ۹.٦٥۲.٤۹۳ احتياطي المساهمات غير المكتسبة  ٥.۲۲۰.۰۸۲  ۹.۹۸۰.۲۰۷ )٤.۳۸۰.۷۲٤(  ٥.٥۹۹.٤۸۳ 

 ۲۱.۳۹۸.۷٤۰ )۱۱.٦٥۲.٤٦٦(  ۹.۷٤٦.۲۷٤  ۱۷.۰۹۸.۲۳۳ )۷.۳۲٦.٦٦٦(  ۹.۷۷۱.٥٦۷ 
       التكافل العائلي

)٦۹۳.۷۳۱( ۸۲۲.۷٦۸ مطالبات متكبدة لم يتم تسويتها  ۱۲۹.۰۳۷  ٥۲۸.٥۹۲ )٤٥۲.٦۹۰(  ۷٥.۹۰۲ 
)٥٥٤.۹۸٥( ٦۷۸.۲۱٥ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  ۱۲۳.۲۳۰  ٤٦۷.۸۷۳ )۳٤٦.۰۷۸(  ۱۲۱.۷۹٥ 

 ۱.٥۰۰.۹۸۳  )۱.۲٤۸.۷۱٦(  ۲٥۲.۲٦۷  ۹۹٦.٤٦٥ )۷۹۸.۷٦۸(  ۱۹۷.٦۹۷ 
)٦۷۸.۳۷٦( ۸۰٦.٦٤۷ احتياطي المساهمات غير المكتسبة  ۱۲۸.۲۷۱  ٦۱٥.٥۸۷ )٤٥٤.۸۱۱(  ۱٦۰.۷۷٦ 

 ۲.۳۰۷.٦۳۰  )۱.۹۲۷.۰۹۲(  ۳۸۰.٥۳۸  ۱.٦۱۲.۰٥۲ )۱.۲٥۳.٥۷۹(  ۳٥۸.٤۷۳ 
 ۲۳.۷۰٦.۳۷۰  )۱۳.٥۷۹.٥٥۸(  ۱۰.۱۲٦.۸۱۲  ۱۸.۷۱۰.۲۸٥ )۸.٥۸۰.۲٤٥(  ۱۰.۱۳۰.۰٤۰ 
 

التكافل / إعادة التأمين تستحق تعاقدياً خالل شهراً من تاريخ قائمة المركز المالي. المبالغ المستحقة من  ۱۲يتوقع إلى حد كبير دفع كافة المطالبات خالل 
 ثالثة أشهر كحد أقصى من تاريخ دفع المطالبات.

 
 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين ۱۰

 
% من  

إجمالي 
 المحفظة

 
 أساس التقييم

 
 عدد األوراق المالية

 
 القيمة
 العادلة

 غير مدققة
 ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰

 لایر عماني عماني لایر لایر عماني 

     االستثمار من صندوق المساهمين
 ۱.٤٦۰.٦۲۷ ۱٤.۳۰۳.٥۹٦ القيمة العادلة ٦۹ الشركة الوطنّية للتكافل (وطنية)

 ۲۲٤.۷۸٤ ۷۱.٤۲۸ القيمة العادلة ۱۱ المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م
 ۱۷۲.۲۰۰ ۱٥۰.۰۰۰ العادلةالقيمة  ۸ الوطنّية للمجموعات السكنّية ش.م.ع.م

 ۱۰۸.۹۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ القيمة العادلة ٥ شركة شذا ُعمان ش.م.ع.م
 ٥٤.۳۷۸ ۹۷.۰۰۰ القيمة العادلة ۳ بنك دبي اإلسالمي

 ٥۲.٥۱۷ ۸۰.۰۰۰ القيمة العادلة ۲ مجموعة أغذية ش.م.ع
 ۳۲.۰٥۱ ۷٥.۰۰۰ القيمة العادلة ۲ اإلمارات ريت

 ۱۰۰   ۲.۱۰٥.٤٥۷ 
     

 مدققة
 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

    

     االستثمار من صندوق المساهمين
 ۱.٦۰۹.٦٦۹  ۱٤.۳۰۳.٥۹٦ القيمة العادلة ٦۷ الشركة الوطنّية للتكافل (وطنية)

   ۲۲٤.۷۸٤  ۷۱.٤۲۸ القيمة العادلة ۹ المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م
  ۱۷۲.۲۰۰  ۱٥۰.۰۰۰  القيمة العادلة ۷ الوطنّية للمجموعات السكنّية ش.م.ع.م

 ۱۳٤.٥۳۰ ۲۱۲.۰۰۰ القيمة العادلة ٦ بنك دبي اإلسالمي
  ۱۰۸.۹۰۰  ۱۰۰.۰۰۰  القيمة العادلة ٥ شركة شذا ُعمان ش.م.ع.م

 ۹۹.۸۲۷ ۱۸.۸٥۰ القيمة العادلة ٤ الراجحي
 ۳٦.۳۷۳ ۷٥.۰۰۰ القيمة العادلة ۲ اإلمارات ريت

 ۱۰۰   ۲.۳۸٦.۲۸۳ 
     

 



 ۱۲          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين (تابع) ۱۰
 

% والتي تجاوزت الحد المقرر ٥.٦۲في الوقت الحالي بلغت نسبة استثمار الشركة الوطنية للتكافل (الوطنية) فيما يتعلق باستثمارات الشركة اإلجمالية 
العامة لسوق المال. وبموجب الالئحة، فإن االستثمارات في أي من الشركات المسجلة في الئحة استثمار األصول لشركات التأمين الصادرة عن الهيئة 

% من إجمالي االستثمار لشركة التأمين. إن الشركة بصدد تجديد الموافقة التي تم الحصول عليها السنة السابقة من الهيئة العامة ٥ال يجب أن تتجاوز 
 لسوق المال.

 
 قيمة العادلة من خالل حقوق المساهمينالحركة في االستثمارات بال ۱۰-۱

 مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
ديسمبر ۳۱  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ۲.۰٤۲.٤٤۷ ۲.۳۸٦.۲۸۳ سنةفي بداية الفترة/ ال
 ۲۸۰.۳۱۸ ٦۹.۱۲۸ مشتريات

)۱۸٦.۷۳۸( صافي التغير في القيمة العادلة  ۸٤۳.٥۹۰ 
)۱٦٦.٦۹۱( استبعادات  )٦.۷۹۳(  
 - ۳.٤۷٥ ربح محقق

)۷۷۳.۲۷۹( - خسارة انخفاض قيمة االستثمار  
 ۲.۳۸٦.۲۸۳ ۲.۱۰٥.٤٥۷ في نهاية الفترة/ السنة

 
 الحركة في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات: ۱۰-۲

 مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
ديسمبر ۳۱  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
   

)۱۹۳.۱۸۹( ٦٥۰.٤۰۱ العامفي بداية الفترة/   
 - ۲.۰۷۱ المحول من احتياطي القيمة العادلة من بيع االستثمار

)۱۸٦.۷۳۸( صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمار خالل الفترة/ السنة  ۸٤۳.٥۹۰ 
 ٦٥۰.٤۰۱ ٤٦٥.۷۳٤ في نهاية الفترة/ السنة

 
 استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة ۱۱

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

 .۲۰۲۱يونيو إلى  ۲۰۱۸أكتوبر  منوالتي تتراوح 
 
 مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
ديسمبر ۳۱  

۲۰۱٥ 
عمانيلایر  لایر عماني   
   

 ۲.۷٦۲.٤۳٦ ۲.۷٥٥.۲۲۸ في بداية الفترة/ السنة
 - ۱.٥۰۰.۰۰۰ مشتريات خالل الفترة

)٥.۷۳۱( اإلهالك خالل الفترة / السنة  )۷.۲۰۸(  
 ۲.۷٥٥.۲۲۸ ٤.۲٤۹.٤۹۷ في نهاية الفترة/ السنة

 
 القيود المفروضة على تحويل األصول ۱۱-۱

 
وحدة) بإجمالي قيمة  ۲٥.۰۰۰ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱وحدة ( ٦۲٥.۰۰۰التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة وفقاً للقانون المنظم لعمليات شركات 

لایر عماني) إلى الهيئة العامة لسوق المال.  يمكن للشركة تحويل هذه  ۲.٥۰۰.۰۰۰ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ۳.۱۰۰.۰۰۰اسمية بمبلغ 
 األصول فقط بموافقة مسبقة من الهيئة.

 
% والتي تجاوزت الحد المقرر ۹.٦٥في الوقت الحالي بلغت نسبة استثمار شركة الصكوك الحديثة فيما يتعلق باستثمارات الشركة اإلجمالية  ۱۱-۲

مسجلة ال الفي الئحة استثمار األصول لشركات التأمين الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. وبموجب الالئحة، فإن االستثمارات في أي من الشركات 
يونيو  ۳۰" كما في BBB% من إجمالي االستثمار لشركة التأمين. ولدى الشركة أيضاً استثماراً في سند أجنبي تصنيفه أقل من "٥يجب أن تجاوز 

  . إن الشركة بصدد تجديد الموافقة التي تم الحصول عليها السنة السابقة من الهيئة العامة لسوق المال.۲۰۱٦



 ۱۳          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 عقاراتاستثمار في  ۱۲
 

 الحركة في القيمة الدفترية لالستثمار في عقارات: ۱۲-۱
 
 مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
ديسمبر ۳۱  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ٦.۲۳٥.۱۱۱ ٦.۲٤٥.۹۱۱ في بداية الفترة/ السنة
 ۱۰.۸۰۰ - مشتريات خالل السنة

 ٦.۲٤٥.۹۱۱ ٦.۲٤٥.۹۱۱ سنةفي نهاية الفترة/ ال
 

 - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ٦.۲٤٥.۹۱۱، يوجد لدى الشركة استثمار في عقارات استثمارية بقيمة ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰في  ۱۲-۲
لشركات التأمين % من استثمارات الشركة بشكل عام والتي تجاوزت الحد المقرر في الئحة استثمار األصول ۲٤لایر عماني) بنسبة  ۹۱۱.۲٤٥.٦

% من إجمالي االستثمارات لشركة ۲۰الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال. وبموجب الالئحة، فإن االستثمارات في العقارات ال يجب أن تجاوز 
 التأمين. إن الشركة بصدد تجديد الموافقة التي تم الحصول عليها السنة السابقة من الهيئة العامة لسوق المال.

 
 ممتلكات ومعدات ۱۳

 
 مدققة غير مدققة 
سبتمبر  ۳۰   

۲۰۱٦ 
ديسمبر ۳۱  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 

   صافي القيمة الدفترية
 ۹٤۷.۰۸۷ ۱.۲۲۹.۷٥۹ يناير ۱في 

 ٤۹۳.٥۲۷ ۱۰۱.۹۰۷ إضافات خالل الفترة / السنة
)۱۷.۰٤۰( استبعادات خالل الفترة / السنة  - 

)۱۸۷.۳۳۸( للفترة / السنة االستهالك  )۲۱۰.۸٥٥(  
 ۱.۲۲۹.۷٥۹ ۱.۱۲۷.۲۸۸ في نهاية الفترة/ السنة

 
 احتياطي الطوارئ ۱٤

 
) وتعديالته، يتم تحويل ٥/۸۰) (ب) من لوائح تطبيق قانون شركات التأمين (القرار الوزاري ۳(مكرر) ( ۱۰) (ج) و۲(مكرر) ( ۱۰طبقاً للمادة 

لى % من مساهمات التأمين على الحياة بتاريخ التقرير من األرباح المحتجزة إ۱% من صافي المطالبات القائمة في حالة أعمال التأمين العام و۱۰
ة إلى احتياطي الطوارئ. يمكن للشركة وقف التحويل عندما يساوي االحتياطي رأس المال المصدر. ال يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح في أي فتر

 حين تغطية عجز االحتياطي من األرباح المحتجزة. ال يجب استخدام االحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال. 
 

 رت الهيئة العامة لسوق المال قانون تأمين تكافل، ومع ذلك، فإن القوانين واألنظمة المفصلة غير متاحة لحساب احتياطي الطوارئ لعملياتأصد
لایر عماني) إلى احتياطي  ۷۲۷.٤۳٦ - ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰لایر عماني ( ٤۳۲.۱۰۰شركات التكافل. خالل الفترة، قامت الشركة بإضافة مبلغ بقيمة 

 وارئ فيما يتعلق بأعمال التكافل العام والعائلي. تم تحميل هذا المبلغ على صندوق المشاركين.الط
 
  



 ۱٤          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 إيرادات التكافل / إيرادات التأمين ۱٥
 غير مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
سبتمبر ۳۰  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ۱۹.٦٤٥.۹۳۷ ۱۹.۲۳۷.۸٦۹ إجمالي المساهمات
)۱.۱۳۹.۸٤۲( ۱۳٦.٦٥٤ احتياطي المساهمات غير المكتسبةحركة   

 ۱۸.٥۰٦.۰۹٥ ۱۹.۳۷٤.٥۲۳ بالصافي -المساهمات قبل إعادة التكافل / إعادة التأمين 
)۹.۷۸۳.٤۳٤( مساهمات متنازل عنها إلعادة التكافل / إعادة التأمين  )۹.۱۹۸.۱۳٥(  

 ۹۹۹.۹٦۲ ۲۷٥.۲٥۱ حركة احتياطي المساهمات غير المكتسبة
)۹.٥۰۸.۱۸۳( بالصافي  -المساهمات المتنازل عنها إلعادة التكافل / إعادة التأمين   )۸.۱۹۸.۱۷۳(  

 ۱۰.۳۰۷.۹۲۲ ۹.۸٦٦.۳٤۰ صافي المساهمات المكتسبة
 ۷٦۲.۱٤٤ ۷۸۸.٥۱٥ العمولة المستلمة من األعمال المتنازل عنها إلعادة التكافل / إعادة التأمين

)۱.۲٤٥.۰٦۷( عموالت مدفوعة  )۱.۳۸٦.٦٥٥(  
)۷٥.٥۸۲( حركة احتياطي العمولة غير المكتسبة  )۷۹.۹٦۸(  

)٥۳۲.۱۳٤( صافي مصروف العموالت  )۷۰٤.٤۷۹(  
)٦۰.۰٥۹( مصاريف بوالص التكافل (الفنية)  )۷۸.۰٥۸(  

 ۳٤٥.٤۸۹ ۹۰٦.٥٦٦ رسوم البوالص وإيرادات تكافل / تأمين أخرى ذات عالقة
 ۹.۸۷۰.۸۷٤ ۱۰.۱۸۰.۷۱۳ إجمالي إيرادات التكافل

 
 تحليل إيرادات التكافل / التأمين  ۱-۱٥

 
 غير مدققة  

۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰  
 غير مدققة

۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰  
  

 
 صافي المساهمات

إيرادات المساهمات 
 قبل إعادة التكافل /

 إعادة التأمين

 
 

 صافي المساهمات

إيرادات المساهمات 
 قبل إعادة التكافل /

 إعادة التأمين
عمانيلایر    لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
     

 ۱.٤٥۷.۱۷٦ ٦.٦۸۷.۸۳٤ ۱.۷۷۳.۷۸٥ ٥.٦٦۹.۳٤۱ سيارات
 ٥.۷۰۹.۳۰۳ ۸۸٤.۲۰٦ ۱.۳۳٥.٦۸۲ ۹۱۰.۳۹۱ الحريق والحوادث والتأمين الهندسي وأخرى

 ۷٤۰.٤۰۷ ۸۳.۸٦٤ ۲۹۸.٥۲۰ ۱۰۳.۲۲٤ تأمين الشحن البحري وهياكل السفن
 ٤٥۰.٤۹٤  ۲.۲٦۱.٦۷٥ ٦۳۸.۰٤٦ ۲.۸۸٤.۰۷۱ الصحي

 ۸۷۸.٥۹۹ ۳۹۰.۳۳۹ ۳۱۷.۰۸۷ ۲۹۹.۳۱۳ الحياة
 ۹.۸٦٦.۳٤۰ ٤.۳٦۳.۱۲۰ ۱۰.۳۰۷.۹۱۸ ۹.۲۳٥.۹۷۹ 

 
تحتسب إيرادات المساهمات قبل إعادة التكافل / إعادة التأمين على أنها مجموع إجمالي المساهمات والتعديل الحتياطي المساهمات غير  ۲-۱٥

 وإجمالي المطالبات المتكبدة ومصروف العموالت والتعديل لمصروف العموالت المؤجلة عليها ورسوم السياسة واإليرادات األخرى.المكتسبة عليها 
 

 صافي المطالبات المتكبدة ۱٦

 
 غير مدققة

  ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰
 غير مدققة

۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰  

 اإلجمالي 

إعادة حصة 
 التكافل /

 اإلجمالي الصافي إعادة التأمين

إعادة حصة 
 التكافل /

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

)۷.٥۱۷.۱٤۷( ۱۰.۸٦۷.۹۸٦ مطالبات قائمة  ۳.۳٥۰.۸۳۹ ۷.۲۰۳.٥۹۷ )۳.۲۳۳.٥۹۹(  ۳.۹٦۹.۹۹۸   
)۹٥۱.٦۲۳( ۱.۹۷۸.۸۸۰ مطالبات التأمين المتكبدة وغير المبلغ عنها  ۱.۰۲۷.۲٥۷ ٦۸۸.۲۰٤( ٤۱۷.۱۱۱(  ۲۷۱.۰۹۳   

)۸.٤٦۸.۷۷۰( ۱۲.۸٤٦.۸٦٦ القائمة في نهاية الفترة  ٤.۳۷۸.۰۹٦ ۷.۸۹۱.۸۰۱   )۳.٦٥۰.۷۱۰(  ٤.۲٤۱.۰۹۱   
ُيضاف: مطالبات التكافل المدفوعة خالل 

)۲.۸۸۹.٤۲۷( ۹.۳٦٥.۸۱٥ الفترة  ٦.٤۷٦.۳۸۸ ۸.۳٦۸.۹۲۷  )۲.٥٤۸.۱٦٤(  ٥.۸۲۰.۷٦۳ 
       

)۳.۲٥۱.۹۱٤( ٦.۸۱۲.۳۱۸ مطالبات قائمة  ۳.٥٦۰.٤۰٦.٥  ٤۷۷.۰۳۸   )۳.۷٥٦.٦۲٤(  ۲.۸۲۰.٤۱٤   
)٤۹۲.۷۹٤( ۸٥۱.۲۳٤ مطالبات التأمين المتكبدة وغير المبلغ عنها  ۳٥۸.٤٤۰  ۱.٤٥٥.۱٤۲ )۱.۲٥٤.۷٦٥(  ۲۰۰.۳۷۷   

)۳.۷٤٤.۷۰۸( ۷.٦٦۳.٥٥۲ ناقصاً: القائمة في بداية الفترة  ۳.۹۱۸.۸٤٤ ۸.۰۳۲.۱۸۰ )٥.۰۱۱.۳۸۹(  ۳.۰۲۰.۷۹۱ 
)۷.٦۱۳.٤۸۹( ۱٤.٥٤۹.۱۲۹ المطالبات المتكبدة  ٦.۹۳٥.٦٤۰ ۸.۲۲۸.٥٤۸ )۱.۱۸۷.٤۸٥(  ۷.۰٤۱.۰٦۳   

 
  



 ۱٥          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 رسوم الوكالة وحصة المضاربة ۱۷
 

على التوالي من %) ۲۰ - ۲۰۱٥% (۲۰%) و۲۰ - ۲۰۱٥% (۲۰يدير المساهمون عمليات التكافل العام والتكافل العائلي للمشاركين ويتقاضون 
%) ۷۰ - ۲۰۱٥% (٦۰%) و۷۰ - ۲۰۱٥% (٦۰إجمالي المساهمات كرسوم وكالة. كما يدير المساهمون صندوق المشاركين كمضاربة ويتقاضون 

الة وحصة من إيرادات استثمار التكافل العام والتكافل العائلي المكتسبة من صندوق استثمار المشاركين، على التوالي. الحد األقصى من رسوم الوك
 %) على التوالي.۷۰% و۲۰ - ۲۰۱٥% (٦۰% و۲۰المضاربة المستحقة المعتمد من قبل مجلس الرقابة الشرعية هو 

 
 بالصافي -إيرادات االستثمار  ۱۸

 
 غير مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
سبتمبر ۳۰  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ٥۳۱.۹۹٤ ٥۰۳.۹٤۰ إيرادات تأجير عقارات استثمارية
 ۲۳٤.۲٤٦ ۲۰۹.۹٤۳ إيرادات توزيعات أرباح

)۱٦٤.۷۹٤( )۲۱۱.٤۷۰( (خسارة) / ربح القيمة العادلة على استثمارات ُمدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  
 ۳۲.۳۷۷ ٥۲.۱۱۲ ربح على ودائع الوكالة 

 ۷۸.۲٤٦ ۲۳.٥۱٦ ربح محقق من بيع االستثمارات
)۷.۳۳۷( - االنخفاض في قيمة االستثمار   

)۷٦.٥۱۲( )۹۷.٥٤۱( تكاليف إدارة استثمار  
 ٤۸۰.٥۰۰ ٦۲۸.۲۲۰ 
 

 مجلس الرقابة الشرعية ۱۹
 

العامة تخضع األنشطة التجارية للشركة إلشراف مجلس رقابة شرعية يتألف من ثالثة أعضاء يتم تعيينهم من قبل مساهمي الشركة في اجتماع الجمعية 
 السنوي. ويقوم مجلس الرقابة الشرعية بدور رقابي لتحديد ما إذا كانت عمليات الشركة تتم بموجب أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

 
 احتياطي تكافل ۲۰

 
لفائض التكافل للفترة  % كحد أقصى للفترة الواحدة٥۰قام مجلس الرقابة الشرعية للشركة بصياغة سياسة احتياطي تكافل. وفقا للسياسة، يتم تحويل نسبة 

لعجز في إلى احتياطي تكافل حتى يتساوى هذا الرصيد مع رأس المال. خالل الفترة، لم تقم الشركة بتحويل أي مبلغ إلى احتياطي التكافل بدال من ا
 صندوق المشاركين.

 
 ربحية السهم الواحد ۲۱

 غير مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
سبتمبر ۳۰  

۲۰۱٥ 
   

 ۱.٤٦۱.۷۱۲ ۱.۰۰۷.٦۷۰ لایر عماني -الفترة  ربح
 ۱۷٥.۰۰۰.۰۰۰ ۱۷٥.۰۰۰.۰۰۰ رقم -المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

 ۰.۰۰۸ ۰.۰۰٦ لایر ُعماني -األساسية والمعدلة  -ربحية السهم الواحد 
 

لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. ال يوجد تأثير على الربحية  يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة صافي الربح للفترة على المتوسط المرجح
 المعدلة للسهم الواحد حيث ال تمتلك الشركة أي أدوات لها تأثير من شأنه أن يعّدل ربحّية السهم.

 
  



 ۱٦          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 األطراف ذات العالقة ۲۲
 

كان لدى واحد من األطراف القدرة على السيطرة على الطرف  تمثل هذه المعامالت مع األطراف ذات العالقة، مثال األطراف التي تعتبر ذات صلة إذا
ليا. تمثل اآلخر أو ممارسة نفوذ مؤثر على الطرف اآلخر عند صنع قرارات مالية وتشغيلية ومدراء الشركة والشركات الذين يمثلون أفراد اإلدارة الع

رئيسيين والشركات التي يتمتعون فيها بالقدرة على التحكم وممارسة التأثير األطراف ذات العالقة المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة ال
عتمدة بصورة فعالة على القرارات المالية والتشغيلية. تم دخول هذه المعامالت وفق شروط وأحكام يعتبرها أعضاء مجلس اإلدارة مشابهة لتلك الم

ما يلي األحجام التقديرية لهذه المعامالت التي تتضمن أطرافاً ذات عالقة والمساهمين للمعامالت التي تتم على أساس تجاري بحت مع أطراف أخرى. في
 % أو أكثر من حصص الشركة أو أفراد عائالتهم غير من تم اإلفصاح عنهم بشكل منفصل خالل الفترة:۱۰بنسبة 

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة  (أ)

 
% أو أكثر من حصص الشركة أو أفراد عائالتهم مدرجًة في قائمة إيرادات ومصروفات ۱۰بنسبة  تكون معامالت األطراف ذات العالقة أو المساهمين

 المشاركين وفي قائمة الدخل الشامل كما يلي:
 
 غير مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
سبتمبر ۳۰  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ۱.٥۱٥.۷۷٦  ۲.٤۷۰.۷۰۲  أقساط
 ۷٤.۹۳۸  ٦۳.۲۱٦  التكافل / إعادة التأمينأقساط إعادة 

)۱.٤۸۸.۸۲٦(  ٦٥۷.٥۰٤  مطالبات  
 ٥.۳٥۰  ٤۳۱  مطالبات إعادة التكافل / إعادة التأمين

 ٦۷.۱۰۰  ۳٦.٤۰۰  أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة
 ۱۰٤.۰۰۰ ۱۲۱.۰۷٥ إيرادات إيجار

 ٤.۲٦۰ ٥.۸٥۰ مهنية واستشارية
 ۲٥.۱۲٥ ۱٥.۷٥۰ أتعاب اللجنة الشرعية

 ۱۲.۲٤۸ ٤.۸۲٤ أتعاب استشارات إدارية
 

 األرصدة لدى األطراف ذات العالقة (ب)
 

% أو أكثر من حصص الشركة أو أفراد عائالتهم ناقصاً المخصصات ۱۰فيما يلي تحليل األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة أو مساهمين بنسبة 
 والمشطوبات:

 مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
ديسمبر ۳۱  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 

   مديونيات عقود تكافل وإعادة تكافل / إعادة تأمين
 ۱.۸۳۲.۷۳۳ ۱.٤٥٥.۲۷۷ أرصدة أقساط مدينة من أطراف أخرى ذات عالقة

  ۹۹.٦۸۲ - مديونيات أخرى
   مديونيات استثمار

 ۱۰۱.۱۰۰ ۱۷۱.۲٥٥ إيرادات إيجار مستحقة القبض
 ۲۰.۹٤۸ ٥۲.٥٤۱ الفائدة المستحقة من االستثمار في صكوك الحديثة ش.م.ع.م

 ۲.٥۱۱.٥۹۲ ۲.٥۰۸.۹۰۱ االستثمار في صكوك الحديثة ش.م.ع.م
 - ۱.٥۰۰.۰۰۰ االستثمار في شركة محمد البرواني إلصدار الصكوك ش.م.ع.م

 ٥۰۰.۰۰۰ - استثمار في العقارات
 ۱.۸۹۰.۷٦۹ ۱۷۲.۲۰۰ حقوق المساهميناستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 

   
 

ة المنتهية في تكون األرصدة القائمة غير مضمونة في نهاية الفترة ويتم سدادها نقدا. لم يتم تقديم أو استالم أي ضمانات إلى أي طرف ذي عالقة. للفتر
بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة كما أن سجل السداد ، لم تضع الشركة أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها المتعلقة ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰

مبالغ المستحقة كان جيداً. يتم تنفيذ ربوط كل فترة مالية من خالل دراسة المركز المالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل به الطرف ذي العالقة. ال
 د الطلب.إلى ومن األطراف ذات العالقة غير محملة بالدخل وتستحق السداد عن

 
  



 ۱۷          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 األطراف ذات العالقة (تابع) ۲۲
 

 تعويضات ألفراد اإلدارة العليا في الشركة: (ج) 
 

 فيما يلي تعويضات أفراد اإلدارة العليا في الشركة والتي تتألف من الرواتب والمكافآت:
 
 غير مدققة غير مدققة 
سبتمبر ۳۰   

۲۰۱٦ 
سبتمبر ۳۰  

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ٤۱٥.۱۰۰ ۳۹٦.٤۱۰ منافع قصيرة األجل
 ۳۷.۳۲۷ ۲۱.٤٦۰ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ٤۱۷.۸۷۰ ٤٥۲.٤۲۷ 
 

 التزامات عرضية ۲۳
 

 االلتزامات العرضية
 

االعتيادية بقيمة ، لدى الشركة التزامات عرضية فيما يتعلق بكفاالت بنكية وأخرى تم االرتباط بها في سياق األعمال ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰كما في 
 لایر عماني). ۱۳٤.٦۲۳ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ۸۳۳.۹٤

 
 ارتباط رأسمالي

 
لایر عماني) فيما يتعلق  ۳۷.٥۸۰ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ۷٦.۱٤۷، تمتلك الشركة ارتباطاً رأسمالياً بقيمة ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰كما في 

 بأعمال تجديد مكاتبها.
 

 مطالبات قانونية
 

نونية مستقلة، ال كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين، تخضع الشركة ضمن سياق أعمالها العادية للمقاضاة أمام المحاكم. استناداً إلى مشورة قا
 تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على األداء المالي للشركة.

 
 معلومات قطاعات األعمال ۲٤

 
 القطاعات الرئيسية المشمولة في التقرير -طاعات األعمال ق
 

دات النشاط يوجد لدى الشركة قطاعان لألعمال يمكن التقرير عنهما كما هو مبين أدناه، وهما يمثالن وحدات األعمال االستراتيجية للشركة. وتقّدم وح
طلب استراتيجيات تقنية وتسويق مختلفة. ولكل وحدة من وحدات االستراتيجية، االستراتيجي منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل ألنها تت

 يقوم المدير العام للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على أساٍس ربع سنوي على األقل.
 

 القطاعات التشغيلية
 

 فيما يلي قطاعات األعمال لدى الشركة:
 
 التكافل العام )أ (
 

 وإعادة تكافل / إعادة تأمين المركبات والحريق والحوادث العامة والشحن البحري وهياكل السفن. تتضمن األعمال العامة تكافل
 
 التكافل العائلي )ب (
 

 األعمال العائلية المتعلقة بتكافل حياة الفرد.
  



 ۱۸          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰لفترة التسعة أشهر المنتهية في 

 

 

 معلومات قطاعات األعمال (تابع) ۲٤
 

 القطاعات التشغيلية (تابع)
 

 غير مدققة 
 ۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰

 تكافل
 عام

 تكافل
 عائلي

 
 اإلجمالي

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
    

 ۱۰.۱۸۰.۷۱۳ ٥۳۷.٦۲٤ ۹.٦٤۳.۰۸۹ إيرادات التكافل (صافية من إعادة التكافل / إعادة التأمين)
)٦.۷۰۱.٤۸۷( مصروفات التكافل (صافية من إعادة التكافل / إعادة التأمين)  )۲۳٤.۱٥۳(  )٦.۹۳٥.٦٤۰(  

 ۳.۲٤٥.۰۷۳ ۳۰۳.٤۷۱ ۲.۹٤۱.٦۰۲ نتائج القطاع
 ۷٤.۰۹٤ ۷٤۲ ۷۳.۳٥۲ إيرادات استثمار
)٤٤.۰۱۱( حصة المضارب  )٤٤٥(  )٤٤.٤٥٦(  

)۳.٤٥۷.۲٤٤( رسوم وكالة  )۳۹۰.۳۳۰(  )۳.۸٤۷.٥۷٤(  
 ٥۷۲.۸٦۳ ۸٦.٥٦۲ ٤۸٦.۳۰۱ العجز للفترة

 ۲۸.۲۳۰.۰٦٥ ۳.۰٤۹.۹٦۱ ۲٥.۱۸۰.۱۰٤ أصول قطاعات األعمال
 ۲٤.۲٥۸.۲٦٤   األصول المخصصة للمساهمين

 ٥۲.٤۸۸.۳۲۹   إجمالي األصول
  ۲۸.۲۳۰.۰٦٥  ۳.۰٤۹.۹٦۱ ۲٥.۱۸۰.۱۰٤ التزامات قطاعات األعمال

 ۲٤.۲٥۸.۲٦٤   االلتزامات المخصصة للمساهمين
 ٥۲.٤۸۸.۳۲۹   إجمالي االلتزامات

 
 غير مدققة 

 ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰
 تكافل
 عام

 تكافل
 عائلي

 
 اإلجمالي

عمانيلایر  لایر عماني   لایر عماني 
    

 ۹.۸۷۰.۸۸۳ ۳۱۹.٤۱۸ ۹.٥٥۱.٤٦٥ إيرادات التكافل (صافية من إعادة التكافل / إعادة التأمين)
)٦.۹۳۷.۲۲۹( مصروفات التكافل (صافية من إعادة التكافل / إعادة التأمين)  )۱۰۳.۸۳۳(  )۷.۰٤۱.۰٦۲(  

 ۲.۸۲۹.۸۲۱ ۲۱٥.٥۸٤ ۲.٦۱٤.۲۳٦ نتائج القطاع
 ۷۳.۸۲۲   ۷۳۸ ۷۳.۰۸٤ استثمارإيرادات 

)٥۱.۱٥۹( حصة المضارب  )٥۱۷(  )٥۱.٦۷٦(  
)۳.٦۰۲.۸۹٥( رسوم وكالة  )۳۲٦.۲۹۳(  )۳.۹۲۹.۱۸۸(  

)۹٦٦.۷۳٤( الفائض / (العجز) للفترة  )۱۱۰.٤۸۸(  )۱.۰۷۷.۲۲۱(  
 ۲٥.٦۰۸.۲٦۰ ۲.٤۸۰.۲٤۰ ۲۳.۱۲۸.۰۲۰ أصول قطاعات األعمال

 ۲۳.۱۰٦.٥۱٥   األصول المخصصة للمساهمين
 ٤۸.۷۱٤.۷۷٥   إجمالي األصول

 ۲٦.٦۷۹.٥۳۰ ۲.۷٥۷.۸۸۰ ۲۳.۹۲۱.٦٥۰ التزامات قطاعات األعمال
 ٦۰۲.۹٤۲   االلتزامات المخصصة للمساهمين

 ۲۷.۲۸۲.٤۷۲   إجمالي االلتزامات
    

 
األكبر منها في دول مجلس التعاون الخليجي المعرضة لمخاطر أنشطة الشركة مقيدة في تنفيذ التكافل طبقا لمبادئ الشريعة اإلسالمية والتي يتركز الجزء 
 ومنافع مشابهة. وبالتالي، لم يتم عرض أي معلومات قطاعية متعلقة بالمنتجات والخدمات.

 
 القطاعات الثانوية المشمولة في التقرير - القطاعات الجغرافية

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