
 ،كرامالمساهمون ال

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

 .۲۰۱٥األول من عام  الربععن  شركتكمتقرير أداء  لكم إنه لمن دواعي سروري أن أقدم

 المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئة المحاسبية الثادرة عنمعايير الحسب يتم عرض األداء المالي 
 . (AAOIFI)  اإلسالمية

 المساهمين التكافل العام التكافل العائلي (الموحد) األجمالي
 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2014 31/03/2015 البند

6,557,409 5,324,061 678,507 458,396 5,878,902 4,865,665 
                     
-    

                      
 اإلشتراكات إجمالي    -

3,887,894 2,687,634 174,601 145,648 3,713,293 2,541,986 
                     
-    

                      
 مستبقاة إشتراكات    -

3,356,816 2,502,391 170,604 89,708 3,186,212 2,412,683 
                     
-    

                      
 المكتسبةفي المساهمات صا    -

(2,201,885) (1,201,718) 61,378 (24,484) (2,263,263) (1,177,234) 
                     
-    

                      
 صافي المطالبات المتكبدة    -

1,007,911 1,154,650 200,886 39,746 807,025 1,114,904 
                     
-    

                      
-    

الفائض من عمليات التكافل 
 قبل رسوم الوكالة

 والمضاربة
 دخل االستثمار 314,044 396,753 20,503 24,094 103 243 334,650 421,090

                        
-    

                      
 وم الوكالةرس 1,064,812 1,311,482 (973,133) (1,175,780) (91,679) (135,702)    -

                        
-    

                      
 رسوم المضاربة 15,455 17,036 (15,378) (16,866) (77) (170)    -

 صافي الربح قبل الضريبة 579,129 723,919 146,896 (361,528) (51,907) 62,257 674,118 424,648

(68,750) 
                      
-    

 - 
 

                         
-      

                     
 مخصص الضرائب   (68,750)    -

358,898 674,118 65,257 (51,907) (361,528) 146,896 655,169 579,129 
صافي الربح/الفائض للفترة 

 (بعد الضرائب)

 

 ٥.۳۲ ُعماني مقارنة بمبلغ مليون لایر ٦.٥٥حيث بلغ  لهذه الفتره المكتتبةاإلشتراكات إجمالي  ارتفع )أ 
 . %۲۳ليظهر نموا بنسبة  السنة السابقة لنفس الفترة فيمليون لایر ُعماني 

% ٦٦إلى  ۲۰۱٤األول من السنة المالية  الربع من% ٤۸معدل المطالبات المتكبدة للشركة من  ارتفع )ب 
إستلمت وكذلك اب. في دخل االكتت نخفاضوأدى ذلك إل ۲۰۱٥السنة المالية األول من  الربعخالل 

هذه  تكانحيث   ۲۰۱٥في الربع األول من  من المحاكم في سلطنة عمانأحكام التنفيذ الشركة عددا من 
  السنة الماضية. منأعلى من المتوسط المدفوع خالل نفس الفترة  األحكام

بسبب  ۲۰۱٤بالمقارنة بنفس الفترة في  ۲۰۱٥% في الربع األول لعام ۲٦ارتفع دخل اإلستثمار بمقدار  )ج 
 .الصكوك اإلسالميةعائد من تحسن في سوق األسهم وسوق العقار و

 



 

 النظرة المستقبلية
 

بدأها في الفترة القادمة والتي ستساهم في نمو لدى الشركة العديد من الخطط المستقبلية والتي سيتم 
 إشتراكات وصافي ربح الشركة مما سيعزز من قطاع التكافل في السلطنة.

 
 

قابوس بن  السلطانحضرة صاحب الجاللة موالنا تقدم بخالص الشكر والعرفان ليطيب لنا أن ن ،وختاماً 
للهيئة العامة لسوق نقدم الشكر  . وكذلكعلى قيادته الحكيمة والمستنيرة -حفظه هللا ورعاه–المعظم سعيد 

كل ما قدموه من دعم كبير  على دارة الشركة والعاملين بهاوإلالكرام  ولعمالئنالمساهمينا ولشركائنا المال و
 .للشركة

 

 وهللا ولي التوفيق،
 
 

 الدكتور/محمد بن علي البرواني 
 رئيس مجلس اإلدارة



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
۲ 

 

 المركز المالي بيان
 ۲۰۱٥ مارس ۳۱كما في 

 اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام المساهمين  
 المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة  
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱  
 ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ إيضاح 
           لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني  

          األصول
 ۲.٥۰۲.۳۲۹ ۲.۱۸٤.۲۱۹ ۱۰٤.۷۷۱ ۱٥۲.۸۰۷ ۱.٤٤۱.۹۱۳ ۱.۰۸۳.۲۰۷ ۹٥٥.٦٤٥ ۹٤۸.۲۰٥ ۳ ونقديةأرصدة بنكية 

 ٦.٤٤۹.٦٥٤ ٦.٤۲۹.۳٥٤ ۲۲.۰۸٤ ۲۲.۰۸٤ ٤.۲٥۱.٤۱٦ ٤.۲٥۱.٤۱٦ ۲.۱۷٦.۱٥٤ ۲.۱٥٥.۸٥٤ ٤ ودائع بنكية
إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 

 ٥.٤۳۷.۱۳۹ ٥.۳۲۸.٥۷۷ - - - - ٥.٤۳۷.۱۳۹ ٥.۳۲۸.٥۷۷ ٥ األرباح أو الخسائر
أرصدة التكافل وإعادة التكافل/إعادة التأمين 

 ۸.۱۸٥.۸۰٥ ۹.۱۰۲.٦۸۹ ۱.٤۰۷.۱٤٥ ۱.۳۳۹.۷۹۱ ٦.۷۷۸.٦٦۰ ۷.۷٦۲.۸۹۸ - - ٦ المدينة
التكافل  – مبالغ مستحقة من المشاركين

 ۸۰٦.۷۳۷ ۷٦٦.۷٥۱ - - ۸۰۱.۹۲٥ - ٤.۸۱۲ ۷٦٦.۷٥۱ ۷ العائلي
إعادة مبالغ مستحقة من شركات 

التكافل/إعادة التأمين مرتبطة بمطالبات 
مستحقة ومساهمات إعادة التكافل/إعادة 

 ۹.۳٤۰.۲۸٦ ۸.۳۳۰.۲۹۳ ۱.٥٤٤.۳۷۷ ٦٤۳.۹۳٥ ۷.۷۹٥.۹۰۹ ۷.٦۸٦.۳٥۸ - - ۸ التأمين المؤجلة
 ۸٥۹.٥۸۰ ۸۹۸.۷۳۱ ٤۱.۸۲۰ ٤٥.۷۳٥ ۸۱۷.۷٦۰ ۸٥۲.۹۹٦ - -  تكلفة تملك وثائق تأمين مؤجلة

 ۱.۱۰۷.۲۸٦ ۱.۷۸۳.۳۹۷  - ٤۰۷.٦۳۱ ۳۰۸.٤۹۲ ٦۹۹.٦٥٥ ۱.٤۷٤.۹۰٥  أخرى وأصول التكافلأرصدة مدينة 
 استثمارات القيمة العادلة من خالل حقوق 

 ۲.۰٤۲.٤٤۷ ۱.٦۰٥.٥۰٤ - - - - ۲.۰٤۲.٤٤۷ ۱.٦۰٥.٥۰٤ ۹ المساهمين
 ۲.۷٦۲.٤۳٦ ۲.۷٦۰.٦۷۷ - - - - ۲.۷٦۲.٤۳٦ ۲.۷٦۰.٦۷۷ ۱۰  مدرجة بالتكلفة المطفأةستثمارات إ

 ۲۷٤.۱۱۳ ۲۰٥.۳٦۳ - - - - ۲۷٤.۱۳۳ ۲۰٥.۳٦۳  أصل ضريبة مؤجلة
 ٦.۲۳٥.۱۱۱ ٥.۷۳٥.۱۱۱ - - - - ٦.۲۳٥.۱۱۱ ٥.۷۳٥.۱۱۱ ۱۱ عقار إستثماري

 ۹٤۷.۰۸۷ ۱.۰٤۲.۱۰۲ - - - - ۹٤۷.۰۸۷ ۱.۰٤۲.۱۰۲ ۱۲ ممتلكات ومعدات
          

 ٤٦.۹٥۰.۰۱۰ ٤٦.۱۷۲.۷٦۸ ۳.۱۲۰.۱۹۷ ۲.۲۰٤.۳٥۲ ۲۲.۲۹٥.۲۱٤ ۲۱.۹٤٥.۳٦۷ ۲۱.٥۳٤.٥۹۹ ۲۲.۰۲۳.۰٤۹  إجمالي األصول
          
 
 
 

 
 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
۳ 

 

 المركز المالي بيان
 (تابع)  ۲۰۱٥ مارس ۳۱كما في 

 اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام المساهمين  
 المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة  
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱  
 ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ إيضاح 
 عمانيلایر  لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني  

، أموال المشاركين حقوق المساهمين 
 والمطلوبات  

         

          رأس المال واالحتياطات 
 ۱۷.٥۰۰.۰۰۰ ۱۷.٥۰۰.۰۰۰ - - - - ۱۷.٥۰۰.۰۰۰ ۱۷.٥۰۰.۰۰۰  رأس المال

 ۱.۳۸۰.۱٥۱ ۱.۳۸۰.۱٥۱ - - - - ۱.۳۸۰.۱٥۱ ۱.۳۸۰.۱٥۱  عالوة إصدار
 ٥٥۲.۳۷۳ ٦۱۷.۸۹۰ - - - - ٥٥۲.۳۷۳ ٦۱۷.۸۹۰  احتياطي قانوني

 ۱.۲۰٦.٥٥۳ ۱.۲۰٦.٥٥۳ - - - - ۱.۲۰٦.٥٥۳ ۱.۲۰٦.٥٥۳ ۱۳ احتياطي الطوارئ 
 )۱۹۳.۱۸۹( )٦۱٦.۰۰۳( - - - - )۱۹۳.۱۸۹( )٦۱٦.۰۰۳(  احتياطي إستثمار بالقيمة العادلة 

 ٤۹۹.۲٦۹ ۱.۰۸۸.۹۲۱ - - - - ٤۹۹.۲٦۹ ۱.۰۸۸.۹۲۱  أرباح محتجزة 
          

 ۲۰.۹٤٥.۱٥۷ ۲۱.۱۷۷.٥۱۲ - - - - ۲۰.۹٤٥.۱٥۷ ۲۱.۱۷۷.٥۱۲  إجمالي حقوق المساهمين 
 

 

        

          أموال المشاركين
 ٥.۹٥٤ )٥۷۸.۱۹٥( )۱٦۷.۱٥۰( )۱۰۱.۸۹۷( ۱۷۳.۱۰٤ )٤۷٦.۲۹۸( - -  في أموال المشاركين  )العجزالفائض/(

          

 - ۲۸۷.۸۷۱ - - - ۲۸۷.۸۷۱ - -  إحتياطي طواريء
          

          المطلوبات 
 ۱۹۲.۰۹٦ ۲۲۲.۲۲۸ - - - - ۱۹۲.۰۹٦ ۲۲۲.۲۲۸  تعويض نهاية الخدمة 

 ۸.۰۳۲.۱۷۹ ۷.٥۷۱.۸۰۲ ۱.٤٦۰.۷٥۹ ۳۰٥.٤٥٥ ٦.٥۷۱.٤۲۰ ۷.۲٦٦.۳٤۷ - - ۸ إجمالي مطالبات مستحقة
 ۱۰.۰۷۲.۱۷۰ ۱۰.٦۹۳.٤۷۸ ۳٦۱.۲۲٤ ٥۲٦.٥۸۰  ۹.۷۱۰.۹٤٦ ۱۰.۱٦٦.۸۹۸ - - ۸ إحتياطي إشتراكات غير مكتسبة

 ۳۷۸.۸۰۳ ۳۸۹.۰٤۳ ۲.۹٥٥ ٤.۳۸۹ ۳۷٥.۸٤۸ ۳۸٤.٦٥٤ - -  غير مكتسبة عموالت إعادة التكافل/إعادة التأمين
 ٤.٥٥٦.۱۷۹ ٤.۰٥٦.۱۰٥ ٦۱۰.۸۹۲ ٦٦۸.۹۱٤ ۳.۹٤٥.۲۸۷ ۳.۳۸۷.۱۹۱ - -  أرصدة إعادة التكافل/إعادة التأمين الدائنة

 ۱.۹٦۰.۷۳٥ ۱.٥۸٦.۱۷۳ ٤٤.۷۸۰ ٥۳.٥۰۹ ۱.٥۱۸.٦۰۹ ۹۰۹.۳٥٥ ۳۹۷.۳٤٦ ٦۲۳.۳۰۹  أخرى حسابات دائنة وأرصدة دائنة
 ٤.۸۱۲ ۷٦٦.۷٥۱ ٤.۸۱۲ ۷٤۷.٤۰۱ - ۱۹.۳٥۰ - - ۷ ذمم دائنة للمشاركين
 ۸۰۱.۹۲٥ - ۸۰۱.۹۲٥ - - - - - ۷ التكافل العام –ذمم دائنة للمشاركين 

 
 

        
 

         

 ۲٥.۹۹۸.۸۹۹ ۲٥.۲۸٥.٥۸۰ ۳.۲۸۷.۳٤۷ ۲.۳۰٦.۲٤۸ ۲۲.۱۲۲.۱۱۰ ۲۲.۱۳۳.۷۹٥ ٥۸۹.٤٤۲ ۸٤٥.٥۳۷  إجمالي المطلوبات 
 

 

 
        

إجمالي حقوق المساهمين وأموال المشاركين 
 ٤٦.۹٥۰.۰۱۰ ٤٦.۱۷۲.۷٦۸ ۳.۱۲۰.۱۹۷ ۲.۲۰٤.۳٥۱ ۲۲.۲۹٥.۲۱٤  ۲۱.۹٤٥.۳٦۷ ۲۱.٥۳٤.٥۹۹ ۲۲.۰۲۳.۰٤۹  والمطلوبات

  
        

 

____________                       _____________ 
 عضو مجلس اإلدارة              عضو مجلس اإلدارة

 

  تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
  



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
٤ 

 

 بيان إيرادات ومصاريف المشاركين 
 ۲۰۱٥ مارس ۳۱للسنة المنتهية في 

 اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام  
 المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة  
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱  
 ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٥ إيضاح 
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني  

        إيرادات التكافل
 ٥.۳۲٤.۰٦۱ ٦.٥٥۷.٤۰۹ ٤٥۸.۳۹٦ ٦۷۸.٥۰۷ ٤.۸٦٥.٦٦٥ ٥.۸۷۸.۹۰۲ ۱٤ إجمالي اإلشتراكات
 )۲.٦۳٦.٤۲۷( )۲.٦٦۹.٥۱٦( )۳۱۲.۷٤۸( )٥۰۳.۹۰٦( )۲.۳۲۳.٦۷۹( )۲.۱٦٥.٦۱۰( ۱٤ /إعادة التأمينحصة إعادة التكافل

        
 ۲.٦۸۷.٦۳٤ ۳.۸۸۷.۸۹۳ ۱٤٥.٦٤۸ ۱۷٤.٦۰۱ ۲.٥٤۱.۹۸٦ ۳.۷۱۳.۲۹۲  إشتراكات مستبقاة

 )۱۸٥.۲٤۳( )٥۳۱.۰۸۱( )٥٥.۹٤۰( )۳.۹۹۹( )۱۲۹.۳۰۳( )٥۲۷.۰۸۲( ۱٤ إشتراكات غير مكتسبةالتغير في 
        

 ۲.٥۰۲.۳۹۱ ۳.۳٥٦.۸۱۲ ۸۹.۷۰۸ ۱۷۰.٦۰۲ ۲.٤۱۲.٦۸۳ ۳.۱۸٦.۲۱۰  صافي اإلشتراكات المكتسبة
 )۱٤٦.۰۲۲( )۱٤۷.۰۳۰( )۲٥.٤۷۸( )۳۱.۱۰۰( )۱۲۰.٥٤٤( )۱۱٥.۹۳۰(  األخرى التكافل وعموالت )مصروفات( /دخل صافي

        
 ۲.۳٥٦.۳٦۹ ۳.۲۰۹.۷۸۲ ٦٤.۲۳۰ ۱۳۹.٥۰۲ ۲.۲۹۲.۱۳۹ ۳.۰۷۰.۲۸۰  إجمالي إيرادات التكافل

        
        مصروفات التكافل

 )۱.٤۹۷.۷۸۰( )۲.۹۷٦.۸٤٤( )۲۸۷.۸۷۳( )۲۲۷.۰۲۰( )۱.۲۰۹.۹۰۷( )۲.۷٤۹.۸۲٤( ۱٦ إجمالي مطالبات مسددة
 ٤۸۱.٤۷۳ ۱.٤۱٤.۸۰۷ ۲٥۰.٤۸٤ ۱۹٤.۸۹٥ ۲۳۰.۹۸۹  ۱.۲۱۹.۹۱۲ ۱٦ من إعادة التكافل/إعادة التأمينالمطالبات المستردة 

 )۱۸٥.٤۱۱( )٦۳۹.۸٤۳( ۱۲.۹۰٥ ۹۳.٥۰٤ )۱۹۸.۳۱٦( )۷۳۳.۳٤۷( ۱٦ صافي التغير في المطالبات المستحقة
 

 
      

        

 )۱.۲۰۱.۷۱۸( )۲.۲۰۱.۸۸۰( )۲٤.٤۸٤( ٦۱.۳۷۹ )۱.۱۷۷.۲۳٤( )۲.۲٦۳.۲٥۹(  صافي مطالبات متكبدة
 

 
      

        

 - - - - - -  مخصص ديون معدومة وديون مشكوك فيها
        

 )۱.۲۰۱.۷۱۸( )۲.۲۰۱.۸۸۰( )۲٤.٤۸٤( ٦۱.۳۷۹ )۱.۱۷۷.۲۳٤( )۲.۲٦۳.۲٥۹(  إجمالي مصروفات التكافل
        

 ۱.۱٥٤.٦٥۱ ۱.۰۰۷.۹۰۲ ۳۹.۷٤٦ ۲۰۰.۸۸۱ ۱.۱۱٤.۹۰٥ ۸۰۷.۰۲۱    الفائض من عمليات التكافل
 ۲۰.٦۰٦ ۲٤.۳۳۷ ۱۰۳ ۲٤۳ ۲۰.٥۰۳ ۲٤.۰۹٤  دخل اإلستثمار

 )۱٥.٤٥٥( )۱۷.۰۳٦( )۷۷( )۱۷۰( )۱٥.۳۷۸( )۱٦.۸٦٦( ۱۷ حصة المضارب
 )۱.۰٦٤.۸۱۲( )۱.۳۱۱.٤۸۱( )۹۱.٦۷۹( )۱۳٥.۷۰۱( )۹۷۳.۱۳۳( )۱.۱۷٥.۷۸۰( ۱۷ رسوم الوكالة

        
 ۹٤.۹۹۰ )۲۹٦.۲۷۸( )٥۱.۹۰۷( ٦٥.۲٥۳ ۱٤٦.۸۹۷ )۳٦۱.٥۳۱(  (العجز) من عمليات التكافلالفائض/ 

        

 
  تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
٥ 

 

  الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى وأبيان األرباح 
 ۲۰۱٥ مارس ۳۱للسنة المنتهية في 

 أموال المساهمين  
  

 إيضاح
 مارس ۳۱

۲۰۱٥ 
 مارس  ۳۱

۲۰۱٤ 
     لایر عماني لایر عماني  

 ۳۱٤.۰٤٤ ۳۹٦.۷٥٤  إيرادات اإلستثمار (بالصافي)
 ۱.۰٦٤.۸۱۲ ۱.۳۱۱.٤۸۱ ۱۷ الوكالةرسوم 

 ۱٥.٤٥٥ ۱۷.۰۳٦ ۱۷ حصة المضارب
    
  ۱.۷۲٥.۲۷۱ ۱.۳۹٤.۳۱۱ 

 )۸۱۸.۰۸۲( )۱.۰۰۱.۳٥۲(  إدارية عمومية ومصروفات 
 ۲.۹۰۰ -  إيرادات أخرى

    
  )۱.۰۰۱.۳٥۲( )۸۱٥.۱۸۲( 

  

  

    

 ٥۷۹.۱۲۹ ۷۲۳.۹۱۹  ضريبةالالربح قبل 
 - )٦۸.۷٥۰(  ضريبة الدخل

    

 ٥۷۹.۱۲۹ ٦٥٥.۱٦۹    السنةربح 
    :األخرى ةالشامل اإليرادات

    البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر
 بالقيمة العادلة ستثمارات إلافي التغير في القيمة العادلة لص

 - )٤۲۲.۸۱٤(  من خالل حقوق المساهمين
    

 ٥۷۹.۱۲۹ ۲۳۲.۳٥٥  الشاملة للسنةاإليرادات إجمالي 
    

 ۰.۱۳۰ ۰.۱۲۱ ۲۰ ربح السهم الواحد
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
 



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۹ 

  

 لتدفقات النقدية ل ات المالية المرحلية الموجزةبيان
 (غير المدققة) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 مارس ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
 لایر عماني لایر عماني 

   أنشطة التشغيل
 ٦۷٤.۱۱۹ ٤۲۷.٦٤۱ الربح قبل الضريبة للعام (متضمناً الفائض/(العجز) من عمليات التكافل)

   التسويات:
 ٥۱.۰۰۰ ٤۹.۸۸٤ )۱۲(إيضاح  االستهالك

 - - أصول ثابتةأرباح من بيع 
 ٤۱۰ - تكاليف التمويل

 )۱٥٤.۱٥٦( )۲۲۰.۹۲٦( إيرادات توزيعات نقدية
 )۲۹.٥٦٤( )۱۰.٦۷٤( الدخل من ودائع بنكية

 )۳۰.٦۸٥( )۳٤.۹٤۳( ربح استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
 )٥٦.۳٤٥( ۱.۷٥۹ إطفاء إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 ۱۷.٤۰۷ ۳۰.۱۳۲ محملة للعاممكافآت نهاية الخدمة 
 - )۱٤٥.۷٥۰( أرباح إيجار من عقار إستثماري

 - )۲۷.۲٥۳( أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين
 - - مخصص ديون معدومة وديون مشكوك فيها

 - ۹.۳۱۳ الخسائرأرباح محققة على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 
 - ۷.۳۳٦ خسائر انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين

 - - أرباح محققة على إسترداد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين
   

   تغيرات رأس المال العامل
 )۱.۱٥۷.۷٦۱( )۱.۰۳۳.٥٤٦( عقود تكافل وإعادة تكافل/إعادة تأمين مستحقة

 ٤۱٦.۱۱۸ ۱.۰۰۹.۹۹۳ حصة إعادة التكافل/إعادة تأمين من المطالبات القائمة وإحتياطي أقساط غير مكتسبة
 )۱.۰۲٦.۷٤۱( )۸۰۱.٦۷٤( مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً وأصول أخرى

 )۱٤.٤۲۹( )۳۹.۱٥۱( مصروفات حيازة وثيقة مؤجلة
 )٤٥.٤٦٤( )۲۸٦.٤۹٤( مكتسبةمطالبات قائمة وإحتياطي أقساط غير 

 )۲٤۰.۷۳٦( ۳۷٤.٥٦۲ حسابات مستحقة ودائنيات أخرى
 ۳۳۱.۸۳۰ ٥۰۰.۰۷٥ مستحق لمعيدي التكافل/معيدي التأمين

 ٥۳۷ )۱۰.۲٤۰( عمولة إعادة تكافل/إعادة تأمين غير مكتسبة
   

 )۱.۲٦٤.٤٦۰( )۱۹۹.۹٥۷( النقد الناتج من/ (المستخدم في) أنشطة التشغيل 
 - - مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة

 

     
 )۱.۲٦٤.٤٦۰( )۱۹۹.۹٥۷( صافي  النقد من / (المستخدم في) أنشطة التشغيل

   
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
 



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۱۰ 

  

 لتدفقات النقدية ل بيانات المالية المرحلية الموجزة
 (تابع) (غير المدققة)  ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 

 مارس ۳۱ مارس ۳۱ إيضاح 
   ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
 لایر عماني لایر عماني  

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
 )۱۷۲.۰۳٤( )۱٤٤.۸۹۹( ۱۲ شراء ممتلكات ومعدات

 )۸٦٥.٦۰۱( -  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
 ۱٦۹.٦۷٤ -  شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 - -  متحصالت من إستبعاد أصول ثابتة
 متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 الخسائرأو  
 

۱٤٦.٦٦۷ ۱۱۹.۱٥٤ 
 - -  متحصالت من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 ۲۹.۳۹۲ ۳۰.۹۷٤  الحركة في الودائع البنكية 
 - ۱٤٥.۷٥۰  إيجار مستلم من عقار إستثماري

 - -  شراء عقار استثماري 
 ۹۹٥.۹۳۰ ۳٤.۹٤۳  من الدخلبالصافي  –شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 - )٤۲۲.۸۱٤(  التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 ۱٥٤.۱٥٦ ۲۲۰.۹۲٦  توزيعات نقدية مستلمة

    
 )۱.٥٦۱.۱۸۹( ۱۱.٥٤۷  نشطة االستثمارمن األالناتج  )/المستخدم في(صافي النقد 

    

    أنشطة التمويلالتدفقات النقدية من 
 - -  إصدار رأس المالمتحصالت من 

متحصالت من عالوة إصدار أسهم محصلة (بالصافي من مصروفات اإلكتتاب 
 العام األولي)

 
- - 

 - -  توزيعات مدفوعة 
 )٤۱۰( -  تكاليف تمويل مدفوعة

    

 - -  أنشطة التمويل(المستخدم في)/ من صافي النقد 
    

 )۲.۸۲٦.۰٥۹( )۱۸۸.٤۱۰(  في النقد وما يماثل النقد (النقص)/الزيادةصافي 
 ۹.٥٦۳.۹۸۱ ۲.٦٤٥.۰۰۸  لفترةانقد وما يماثل النقد في بداية ال

 

   

    

 ٦.۷۳۷.۹۲۲ ۲.٤٥٦.٥۹۸  ة في نهاية الفتر النقد وما يماثل النقد
 

 

 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
٦ 

  

 المالكينالتغيرات في حقوق  بيان
 ۲۰۱٥ مارس ۳۱للسنة المنتهية في 

 

 رأس المال
 

 عالوة إصدار

 
 احتياطي

 يــقانون

 
احتياطي 

 اصــــخ

 
 احتياطي
 الطوارئ

 يـاحتياط
 القيمة العادلة

 (خسائر
متراكمة) أرباح 

 محتجزة

 
 

 اإلجمالي
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
         

 ۲۰.۹٤٥.۱٥۷ ٤۹۹.۲٦۹ )۱۹۳.۱۸۹( ۱.۲۰٦.٥٥۳ - ٥٥۲.۳۷۳ ۱.۳۸۰.۱٥۱ ۱۷.٥۰۰.۰۰۰ (مدققة) ۲۰۱٥ نايري ۱في 
         

         

 ٦٥٥.۱٦۹ ٦٥٥.۱٦۹ - - - - - - السنةربح 
 )٤۲۲.۸۱٤( - )٤۲۲.۸۱٤( - - - - - إيرادات شاملة أخرى

         
 ۲۳۲.۳٥٥ ٦٥٥.۱٦۹ )٤۲۲.۸۱٤( - - - - - للسنة الشاملة اإليراداتإجمالي 

         
         المعامالت مع المالكين

 - - - - - - - - توزيعات مدفوعة
 - - - - - - - - المحول من عالوة إصدار كأسهم حرة 

         
 - - - - - - - - إجمالي المعامالت مع المالكين

-         
 - - - - - - - - محول إلى احتياطي الطوارئ

 - )٦٥.٥۱۷( - - - ٦٥.٥۱۷ - - محول إلى احتياطي قانوني
         

 ۲۱.۱۷۷.٥۱۲ ۱.۰۸۸.۹۲۱ )٦۱٦.۰۰۳( ۱.۲۰٦.٥٥۳ - ٦۱۷.۸۹۰ ۱.۳۸۰.۱٥۱ ۱۷.٥۰۰.۰۰۰ ۲۰۱٥ مارس ۳۱في 

 
 

 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
۷ 

  

 المالكينالتغيرات في حقوق  بيان
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱للسنة المنتهية في 

 

 رأس المال
 

 عالوة إصدار

 
 احتياطي

 يــقانون

 
احتياطي 

 اصــــخ

 
 احتياطي
 الطوارئ

 احتياطي
 القيمة العادلة

 (خسائر
متراكمة) أرباح 

 محتجزة

 
 

 اإلجمالي
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
         

 ۲۱.۰۹٦.۳۹۳ ۱.۲۰۲.٤۷۷ ۱٤۱.۲۸۲ ٤۲۱.۷٦۷ - ٤٥۰.۷۱٦ ۲.۲۱۳.٤۸٤ ۱٦.٦٦٦.٦٦۷ (مدققة) ۲۰۱٤يناير  ۱في 
         

         

 ٥۷۹.۱۲۹ ٥۷۹.۱۲۹ - - - - - - السنةربح 
 - إيرادات شاملة أخرى

 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

         

 ٥۷۹.۱۲۹ ٥۷۹.۱۲۹ - - - - - - للسنة ةالشامل اإليراداتإجمالي 
         

         المعامالت مع المالكين
 - )۸۳۳.۳۳۳( - - ۸۳۳.۳۳۳ - - - توزيعات مدفوعة

 - - - - - - - - المحول من عالوة إصدار كأسهم حرة 
         

 - )۸۳۳.۳۳۳( - - ۸۳۳.۳۳۳ - - - إجمالي المعامالت مع المالكين
         

 - )۷۸٤.۷۸٦( - ۷۸٤,۷۸٦ - - - - محول إلى احتياطي الطوارئ
 - )٥۷.۹۱۳( - - - ٥۷.۹۱۳ - - محول إلى احتياطي قانوني

         
 ۲۱.٦۷٥.٥۲۲ ۱۰٥.٥۷٤ ۱٤۱.۲۸۲ ۱.۲۰٦.٥٥۳ ۸۳۳.۳۳۳ ٥۰۸.٦۲۹ ۲.۲۱۳.٤۸٤ ۱٦.٦٦٦.٦٦۷ ۲۰۱٤ مارس ۳۱في 

 
 

 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
۸ 

 

 بيان التغيرات في أموال المشاركين
  ۲۰۱٥ مارس ۳۱للسنة المنتهية في 

 المجموع التكافل العائلي التكافل العام 
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني 

    

 ٥.۹٥٤ )۱٦۷.۱٥۰( ۱۷۳.۱۰٤ (مدققة) ۲۰۱٥يناير  ۱كما في 
 )۲۹٦.۲۷۸( )٦٥.۲٥۳( )۳٦۱.٥۳۱( الفائض/ (العجز) للسنة 

 )۲۸۷.۸۷۱( - )۲۸۷.۸۷۱( طواريء احتياطي
 - - - )۱۹(إيضاح احتياطي التكافل 

    
 )٥۷۸.۱۹٥( )۱۰۱.۸۹۷( )٤۷٦.۲۹۸( ۲۰۱٥مارس  ۳۱كما في 

    
 - - - (مدققة) ۲۰۱٤يناير  ۱كما في 

 ۹٤.۹۹۰ )٥۱.۹۰۷( ۱٤٦.۸۹۷ الفائض/ (العجز) للفترة
 - - - )۱۹احتياطي التكافل (إيضاح 

    
 ۹٤.۹۹۰ )٥۱.۹۰۷( ۱٤٦.۸۹۷ ۲۰۱٤ مارس ۳۱كما في 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
 



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
۱۱ 

 

 
 عــام  - ۱

(سابقاً شركة المدينة الخليجية للتأمين ش.م.ع.م)  عشركة المدينة للتأمين ش.م.ع. تأسست
 خ            بتاري .كشركة مساهمة عمانية مقفلة ۲۰۰٦مايو  ۱٥("الشركة") في سلطنة عمان بتاريخ 

أصبحت الشركة شركة مساهمة عامة. وهي تعمل في سلطنة عمان وتقوم  ۲۰۱۳ديسمبر  ۱۰
تثمارات من خالل تبني نموذج الوكالة والمضاربة أنشطة التكافل العام والعائلي واإلسبمزاولة 

نيابة عن المشاركين وفقاً لمبادىء الشريعة اإلسالمية. تنظم  تستثمر الشركةلإلستثمار ، حيث 
 المشاركين مساهمة في وتتمثلعلى أساس سنة التأمين  /إعادة التأمينأنشطة إعادة التكافل

   .محددة أحداث عن ناتجة خسائر أية عن تعويضهم بهدف وذلك شتراكاتهمبإ
 

. وحصلت الشركة على ترخيص ۲۰۰٦عتباراً من أول أغسطس إبدأت الشركة نشاطها التجاري 
عتباراً إ التكافل عملياتمزاولة بدأت الشركة . ۲۰۰٦يوليو  ۱٥من الهيئة العامة لسوق المال في 

 ل.على ترخيص من الهيئة العامة لسوق الما بعد حصولها ۲۰۱٤يناير  ۱من 
 

 أساس اإلعداد - ۲
 ، ۲۰۱٥مارس  ۳۱البيانات المالية المرحلية الموجزة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في تم إعداد 

") الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات FASوفقا لمعايير المحاسبة المالية ("
والمراجعة للمؤسسات شيا مع متطلبات هيئة المحاسبة اوتم ").AAOIFIالمالية اإلسالمية ("
")، تستخدم AAOIFIلمسائل التي ال تغطيها معايير ("ل")، AAOIFIالمالية اإلسالمية ("

وبناء عليه، تم  .")IFRSشركة توجيهات من معايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة ("
عيار عرض البيان المالي المرحلي الموجز في صورة موجزة وفقا للتوجيهات التي يقدمها م

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية  "التقارير المالية المرحلية". - ۳٤المحاسبة الدولي رقم 
المختصرة على كل المعلومات واإليضاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقا 
للمعايير الدولية للتقارير المالية، وينبغي أن تقرأ باالقتران مع البيانات المالية السنوية للشركة كما 

مارس  ۳۱لثالثة أشهر المنتهية في لفترة ان النتائج . وباإلضافة إلى ذلك فإ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱في 
 ۳۱مؤشرا على النتائج التي يمكن توقعها للسنة المالية المنتهية في  بالضرورةليست  ۲۰۱٥

  .۲۰۱٥ديسمبر 
 

تم إعداد البيانات المالية المرحلية المختصرة بالريال العماني ، وتقريبه إلى أقرب ألف إال عندما 
 يذكر خالف ذلك.

 
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية المرحلية الموجزة تتفق مع تلك المتبعة 

 .۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 
 

 التقديرات المحاسبية
متبعة في إعداد هذه األسس واألساليب المستخدمة في التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام ال

المعلومات المالية المرحلية هي نفس تلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية للبنك للسنة 
 .۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱المنتهية في 

 
 إدارة المخاطر المالية

الهدف والسياسات المعتمدة من قبل البنك إدارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك المفصح عنها في 
 .۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱ائم المالية للبنك للسنة المنتهية في القو

 
 
 
 

 ةايضاحات حول البيانات المالي



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۱۲ 

  

 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 
 

 أرصدة بنكية ونقدية - ۳
 

 مدققةال مدققةالغير  
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
    لایر عماني لایر عماني 

   ونقديةأرصدة بنكية 
 ۱.۹۱۰.۸٤۲ ۱.٤۹۸.۳۹۰ أرصدة بنكية ونقدية

 أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار
 

٦۸٥.۸۲۹ ٥۹۱.٤۸۷ 
   
 ۲.۱۸٤.۲۱۹ ۲.٥۰۲.۳۲۹ 

 
  ودائع بنكية  - ٤

   
    ودائع بنكية 

 الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر 
 من تاريخ اإليداع

 
۲۷۲.۳۷۹ 

 
۱٤۲.٦۷۹ 

 الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة 
 أشهر من تاريخ اإليداع

 
٦.۱٥٦.۹۷٥ 

 
٦.۳۰٦.۹۷٥ 

   
 ٦.٤۲۹.۳٦.٤٤ ٥٤۹.٦٥٤ 

   

 
لایر عماني)  ۲٦۳.٥۸۹ -۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ۲٦۳.٥۸۹الودائع البنكية بقيمة 

 .التأمينإعادة التكافل/إعادة مخصصة لسداد مبالغ إلى إحتياطي 
 

 القيود المفروضة على تحويل األصول
وفقاً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص 

 ۳۱( لایر عماني ٦.۱۰٥.۰۰۰الى الهيئة العامة لسوق المال بقيمة دفترية قدرها  بنكية ودائع
لایر عماني). يمكن للشركة تحويل هذه األصول بموافقة مسبقة من  ٦.۱۰٥.۰۰۰ – ۲۰۱٤ديسمبر 

 الهيئة العامة لسوق المال.
 

  



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۱۳ 

  

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرستثمارات إ - ٥
 
 للمتاجرةإستثمارات محتفظ بها  

 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٤ 
 التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة 
      لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 

 ۲.۹۱۷.٤۹٥ ۲.۹٥۹.۱۸٦ ۱٤۱.٥٦۰ ۱۳٦.۱۰۸ قطاع الخدمات
 ۲.٥۱٦.٦۲۱ ۲.۲۷۷.۰٦۷ ۲.۲۰۲.٥۳۷ ۲.۱۹٥.۲۸۳ قطاع الصناعة
 ۲۲٥.۱۷٤ ۲۰۰.۸۸٦ ۲.۹٥۹.۱۰٦ ۲.۹۹۷.۱۸٥ القطاع المالي

     

 ٥.۳۲۸.٥۷۷ ٥.۳۰۳.۲۰۳ ٥.٤۳۷.۱۳۹ ٥.٦٥۹.۲۹۰ 
     

 
  أعاله هي إستثمارات محلية وأجنبية مدرجة.االستثمارات 

 
 التكلفة والقيمة العادلة لإلستثمارات األجنبية في نهاية السنة هي كالتالي: 

 

 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱٤ 
 التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة 
      لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 

 ۱.۷٦٤.٤۳۷ ۱.۷٤٥.۸۸۹ ۱.٦۳۱.۲۳۲ ۱.٦٤۲.۹۰۳ إستثمارات أجنبية

 
 القيود المفروضة على تحويل األصول

وفقاً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص 
ديسمبر  ۳۱( لایر عماني ۸۷۸.٦۸٥الى الهيئة العامة لسوق المال بقيمة دفترية قدرها  بنكية ودائع

لایر عماني). يمكن للشركة تحويل هذه األصول بموافقة مسبقة من الهيئة  ۹۰۰.۲۸۰ – ۲۰۱٤
 العامة لسوق المال.

 
 
 
 

  



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۱٤ 

  

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 إعادة التكافل/إعادة التأمينكافل مديونيات عن عقود الت  - ٦

 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
    لایر عماني لایر عماني 

 ۷.۳۲۳.٤٥۲ ۸.۳۳۲.٦٦۸ التكافلمديونيات 
 ۱.۲۱۳.۷۳٤ ۱.۱۲۱.٤۰۲ مستحقة القبض تأمين/إعادة تكافلإعادة أرصدة 

   
 ۸.٥۳۷.۱۸٦ ۹.٤٥٤.۰۷۰ اجمالي المستحقات

 )۳٥۱.۳۸۱( )۳٥۱.۳۸۱( ناقصاً: مخصص انخفاض قيمة مديونيات
   
 ۹.۱۰۲.٦۸۹ ۸.۱۸٥.۸۰٥    

 ٥.۱۳٤.۳۹٦ ٥.۱٤۷.۰۰٥ غير مستحقة
   :تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

    ۳.۰٥۱.٤۰۹ ۳.٦۰٤.۳۰۳ يوم ۱۲۱أكثر من 
   تجاوزت موعد استحقاقها وانخفضت قيمتها:

 ۳٥۱.۳۸۱ ۳٥۱.۳۸۱ يوم ۱۲۱أكثر من 
   
 ۹.۱۰۲.٦۸۹ ۸.٥۳۷.۱۸٦ 
   
 

 ۱۲۰هي  التكافل/إعادة التأمينإعادة وشركات  التكافلفترة االئتمان العادية المسموح بها لمديني 
اعتبرت ،  ۲۰۱٥مارس  ۳۱يوماً، بعد هذه المدة تعتبر المبالغ متجاوزة موعد االستحقاق. كما في 

لایر عماني  ۳.٦۰٤.۳۰۳يوماً بقيمة  ۱۲۱المديونيات التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من 
لایر عماني) قابلة لالسترداد حيث أنها مستحقة من هيئات  ۳.۰٥۱.٤۰۹ –۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱(

حكومية وشبه حكومية ووسطاء وشركات والتي تتعامل الشركة معها في سياق األعمال االعتيادية 
 والتي ليس لها حالياً تاريخ بالتأخير في الدفع. 

 
 –۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ۳٥۱.۳۸۱بقيمة  تكافلمديونيات ،  ۲۰۱٤ مارس ۳۱في 

  لایر عماني) انخفضت قيمتها وتم تكوين مخصص لها بالكامل. ۳٥۱.۳۸۱
 

 كما يلي: السنةالحركة في مخصص انخفاض قيمة مديونيات خالل 
 

 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
    لایر عماني لایر عماني 

 ۳۲۸.۸۲۱ ۳٥۱.۳۸۱ في بداية السنة
 ۲۲.٥٦۰ - السنةمخصص مكون خالل 

   
 في نهاية السنة

 

۳٥۱.۳۸۱ ۳٥۱.۳۸۱ 

 



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۱٥ 

  

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 وذمم دائنة للمساهمين مبالغ مستحقة من المشاركين - ۷

التكافل العام والتكافل العائلي  وثائقتتضمن المبالغ المستحقة من المشاركين المستحق من حملة 
 فيما يتعلق برسوم الوكالة ، حصة المضارب واألرصدة بين الشركات.

 
 
 
 
 
 
 
 



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
۱٦ 

 

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 مطالبات قائمة وإحتياطي أقساط غير مكتسبة - ۸

 المدققة غير المدققة 
 ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱ ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
  

 
 اإلجمالي

إعادة 
التكافل/إعادة 

 التأمين

 
 

 الصافي

 
 

 اإلجمالي

إعادة 
التكافل/إعادة 

 التأمين

 
 

 الصافي
 لایر عماني عمانيلایر  لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 

       :التكافل العامأ) 
 ۲.۷۷۹.۳۰٦ )۳.٥۲۰.٦۰۹( ٦.۲۹۹.۹۱٥ ۳.٥۰٤.٤۲۳ )۳.٤۸٤.۰۷٥( ٦.۹۸۸.٤۹۸ المستحقةالمطالبات 

               ۹۹.٤۰۰ )۱۷۲.۱۰٥( ۲۷۱.٥۰٥ ۱۰۷.٦۳۱ )۱۷۰.۲۱۸( ۲۷۷.۸٤۹ المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها
 ۷.۲٦٦.۳٤۷ )۳.٦٥٤.۲۹۳( ۳.٦۱۲.۰٦.٥ ٥٤۷۱.٤۲۰ )۳.٦۹۲.۷۱٤( ۲.۸۷۸.۷۰٦ 

 ٥.٦۰۷.۷٥۱ )٤.۱۰۳.۱۹٥( ۹.۷۱۰.۹٤٦ ٦.۱۳٤.۸۳۳ )٤.۰۳۲.۰٦٥( ۱۰.۱٦٦.۸۹۸ احتياطي أقساط غير مكتسبة
              
 ۱۷.٤۳۳.۲٤٥ )۷.٦۸٦.۳٥۸( ۹.۷٤٦.۸۸٦ ۱٦.۲۸۲.۳٦٦ )۷.۷۹٥.۹۰۹( ۸.٤۸٦.٤٥۷        

       التكافل العائليب) 
 ٤۱.۱۰٥ )۲۳٦.۰۱٦( ۲۷۷.۱۲۱ ۲۹.۲۰٥ )۱٤۰.٤۹۲( ۱٦۹.٦۹۷ لمستحقةالمطالبات ا

 ۱۰۰.۹۷۷ )۱.۰۸۲.٦٦۱( ۱.۱۸۳.٦۳۸ ۱۹.۳۷۲ )۱۱٦.۳۸٦( ۱۳٥.۷٥۸ المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها
 

             
 ۳۰٥.٤٥٥ )۲٥٦.۸۷۸( ٤۸.٥۷۷ ۱.٤٦۰.۷٥۹ )۱.۳۱۸.٦۷۷( ۱٤۲.۰۸۲ 

               ۱۳٥.٥۲٤ )۲۲٥.۷۰۰( ۳٦۱.۲۲٤ ۱۳۹.٥۲۳ )۳۸۷.۰٥۷( ٥۲٦.۸٥۰ احتياطي أقساط غير مكتسبة 
 ۸۳۲.۰۳٦٤( ٥۳.۹۳٥( ۱۸۸.۱۰۰ ۱.۸۲۱.۹۸۳ )۱.٥٤٤.۳۷۷( ۲۷۷.٦۰٦ 

              
 ۱۸.۲٦٥.۲۸۰ )۸.۳۳۰.۲۹۳( ۹.۹۳٤.۹۸٦ ۱۸.۱۰٤.۳٤۹ )۹.۳٤۰.۲۸٦( ۸.۷٦٤.۰٦۳ 

       

 

خالل  إعادة التكافل/إعادة التأمينالمركز المالي. تستحق المبالغ المطلوبة من  بيانيتوقع سداد كل المطالبات جوهرياً خالل اثني عشر شهراً من تاريخ 
 فترة ال تتعدى ثالثة أشهر من تاريخ سداد المطالبات.



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
۱۷ 

 

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاستثمارات  - ۹

 

 ۲۰۱٥مارس  ۳۱غير المدققة 

النسبة المئوية 
ة ــــمن المحفظ

 ةـــــــــــــــالكلي
اس ــــــأس

 مـــــالتقيي
 دد ــع

 األوراق المالية
التكلفة/ القيمة 

 ةــــــــــــالعادل
 لایر عماني    

     إستثمار من أموال المساهمين
     إستثمار في أسهم

 المكتب العماني الموحد للبطاقة 
 ۲۰۰.۱٤۱ ۷۱.٤۲۸ القيمة العادلة ۱۲ ش.م.ع.م البرتقالية 

 ۱۷۲.۲۰۰ ۱٥۰.۰۰۰ القيمة العادلة ۱۱ الوطنية للمجمعات السكنية
 ۱۰۸.۹۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ العادلةالقيمة  ۷ مسقط -فندق شذى 

 ۱.۱۲٤.۲٦۳ ۱٤.۳۰۳.٥۹٦ القيمة العادلة ۷۰ الشركة الوطنية للتكافل (وطنية)
     

 ۱۰۰   ۱.٦۰٥.٥۰٤ 
 

     ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱المدققة 
     إستثمار من أموال المساهمين

     إستثمار في أسهم
 المكتب العماني الموحد للبطاقة 

 ۲۰۰.۱٤۱ ۷۱.٤۲۸ القيمة العادلة ۱۰ البرتقالية ش.م.ع.م 
 ۱۷۲.۲۰۰ ۱٥۰.۰۰۰ القيمة العادلة ۸ الوطنية للمجمعات السكنية

 ۱۰۸.۹۰۰ ۱۰۰.۰۰۰ القيمة العادلة ٥ مسقط -فندق شذى 
 ۱.٥٤۷.۰۷۷ ۱٤.۳۰۳.٥۹٦ القيمة العادلة ۷٦ الشركة الوطنية للتكافل (وطنية)

     
     استثمار في وحدات 

لالتحاد السكني بالواليات الصندوق الثاني 
 المتحدة األمريكية

 
 ۱٤.۱۲۹ ۱.۷٥۰ التكلفة ۱

     

 ۱۰۰   ۲.۰٤۲.٤٤۷ 
 

% من أسهم شركة التكافل الوطنية (وطنية) بمبلغ إجمالي  ۹.٥۳في السنة الحالية ، إشترت الشركة 
لایر عماني. بلغت حالياً نسبة مساهمة هذا اإلستثمار في إجمالي إستثمارات الشركة  ۱.۸۹۰.۲۰٦

من الهيئة  % والتي تتجاوز النسبة المحددة في الئحة إستثمار األصول لشركات التأمين الصادرة۱۷.٥
% من ٥العامة لسوق المال. وفقاً لتلك الالئحة ، يجب أال تتجاوز اإلستثمارات في أي شركة مدرجة نسبة 

إجمالي إستثمارات شركة التأمين. حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على شراء هذا 
 سنة لكي يتماشى مع الالئحة.اإلستثمار بشرط أن يتم تعديل إجمالي اإلستثمارات في نهاية ال

  



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۱۸ 

  

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية (تابع) استثمارات  - ۹

 
 :اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةحركة 

 

 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
 لایر عماني لایر عماني 

   

 ٦۲۹.٤٤٥ ۲.۰٤۲.٤٤۷ بداية السنة في 
 ۱.۸۹۰.۲۰۷ - مشتريات 

 )۳۳٤.٤۷۱( )٤۲۲.۸۱٤( ر في القيمة العادلة  صافي التغي
 )۱٥٤.٦۸۸( - استرداد االستثمار

 ۱۱.۹٥٤ - المحققة على استرداد االستثمار  )الخسارةالربح/ (
 - )۷.۳۳۷( انخفاض قيمة استثمارات خسائر

   

 ۲.۰٤۲.٤٤۷ ۱.٦۱۲.۲۹٦ نهاية السنة في 

 
إستثمارات محلية وأجنبية غير  بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةتتضمن اإلستثمارات 

مدرجة محملة بالقيمة العادلة/التكلفة وتتألف من مبالغ مستثمرة في بعض الصناديق العقارية. في 
 ، تم إسترداد جميع الوحدات في صندوق تالل. ۲۰۱٤مارس  ۳۱

 
 :في احتياطي القيمة العادلةحركة االستثمارات 

 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
 لایر عماني لایر عماني 

   

 ۱٤۱.۱٥٤ )۱۹۳.۱۸۹( بداية السنة في 
   يضاف/ (يطرح) حركة السنة 

 )۲۷.٥۷٦( - إسترداد إستثمار في إحتياطي القيمة العادلة خالل السنة
 )۳۰٦.۷٦۷( )٤۲۲.۸۱٤( حركة استثمار تسوية القيمة العادلة في نهاية السنة 

  

 

 

 

   

 )۳۳٤.۳٤۳( )٤۲۲.۸۱٤( إجمالي الحركة للسنة 
   

 )۱۹۳.۱۸۹(  )٦۱٦.۰۰۳( نهاية السنة في 
 

 
  



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۱۹ 

  

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 أدوات مالية محملة بالتكلفة المطفأة  - ۱۰

لدى الشركة النية اإليجابية مدرجة في أسواق محلية وعالمية.  استثمرت الشركة في صكوك
على  ۲۰۱۸ونوفمبر  ۲۰۱۸والقدرة على االحتفاظ بتلك الصكوك حتى االستحقاق في اكتوبر 

 التوالي.
 
 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
    لایر عماني لایر عماني 

 ۱.۷٥٤.۱۱۲ ۲.۷٦۲.٤۳٦ بداية السنةفي 
 ۱.۰۱٥.۱٦۱ - السنةاضافات خالل 

 ٦.۸۳۷ )۱.۷٥۹( السنةخالل  إطفاء
   

 ۲.۷٦۲.٤۳٦ ۲.۷٦۰.٦۷۷ في نهاية السنة 

 
لایر  ۲.۷٦۰.٦۷۷هي  ۲۰۱٥مارس  ۳۱العادلة للصكوك المحلية واألجنبية كما في  القيمة

 .لایر عماني) ۲.۷٦۲.۹۰٦ -۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱(                  عماني
 

  القيود المفروضة على تحويل األصول
وفقاً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة 

 بقيمة دفترية قدرها )وحدة ۲٥.۰۰۰ -۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱(وحدة  ۲٥.۰۰۰ص ـبتخصي
لسوق  للهيئة العامة) لایر عماني ۲.٥۱٥.۲۰٥ -۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱( لایر عماني ۱٤۲.٥۱٤.۲

 المال. يمكن للشركة تحويل هذه األصول بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
 

 يستثمارإعقار  - ۱۱
 الحركة في القيم الدفترية للعقار اإلستثماري:    

 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
    لایر عماني لایر عماني 

 ۲.٦۰۰.۰۰۰ ٦.۲۳٥.۱۱۱ في بداية السنة 
 ۳.٦۳٥.۱۱۱ - اضافات خالل السنة 

   

   

 - )٥۰۰.۰۰۰( صافي أرباح/ خسائر تعديالت بالقيمة العادلة 
   

   

 ٦.۲۳٥.۱۱۱ ٥.۷۳٥.۱۱۱ في نهاية السنة 
   

   

 

لایر  ٦.۲۳٥.۱۱۱، لدى الشركة إستثمار في عقار إستثماري بقيمة  ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱كما في 
ن الحد المبين في الئحة إستثمار % من إجمالي إستثمارات الشركة ، وهو يزيد ع۲۷عماني يمثل 

شركات التأمين الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. وفقاً لتلك الالئحة ، يجب أال لصول األ
. حصلت شركة التأمين% من إجمالي إستثمارات ۲۰يتجاوز اإلستثمار في العقارات نسبة 

على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على شراء هذا اإلستثمار بشرط أن يتم تعديل  الشركة
 إجمالي اإلستثمارات في نهاية السنة لكي يتماشى مع الالئحة.



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۲۰ 

  

  



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۲۱ 

  

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 ممتلكات ومعدات - ۱۲

 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
    لایر عماني لایر عماني 

 ۹۱۲.۷٦۲ ۹٤۷.۰۸۷ القيمة الدفتريةصافي 
 ۲۲۲.۸٥۹ ۱٤٤.۸۹۹ إضافات

 )٤٤.۰۰۷( - إستبعادات
 )۱٤٤.٥۲۷( )٤۹.۸۸٤( إستهالك للفترة

   

   

 ۹٤۷.۰۸۷ ۱.۰٤۲.۱۰۲ القيمة الدفتريةصافي 
   

   

 
 احتياطي الطوارئ - ۱۳

 

لتوجيهات الخاصة بتطبيق قانون من ا )ب() ۳(و(مكرر)  ۱۰) ج و۲(مكرر) ( ۱۰وفقاً للمادة 
% من صافي المطالبات ۱۰)، وتعديالته، يتم تحويل ٥/۸۰شركات التأمين (القرار الوزاري 

للعام ألعمال % من أقساط التأمين على الحياة ۱التأمين العام وأعمال فيما يتعلق ب المستحقة
التأمين على الحياة بتاريخ التقرير من األرباح المحتجزة إلى احتياطي الطوارئ. يمكن للشركة 
إيقاف تلك التحويالت السنوية عندما يصبح االحتياطي مساوياً لرأس مالها المصدر. يجب عدم 

من األرباح اإلعالن عن أية توزيعات أرباح في أي عام حتى يتم تغطية العجز في االحتياطي 
 ال يجوز استخدام االحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لرأس المال.             المحتجزة.

 
ديسمبر  ۳۱ج من الحركة في إحتياطي الطوارىء هي قيمة اإلحتياطي التي كان يمكن أن تدر

. لم يتم إدراج اي مبالغ في السنة السابقة نظراً للخسائر المتراكمة ۲۰۱٥ مارس ۳۱حتى  ۲۰۰۷
تتطلب التوجيهات أعاله تعويض مثل هذا العجز قي االحتياطي في السنة التي في تلك األعوام. 

 تتوفر فيها أرباح محتجزة.
 

غير أصدرت الهيئة العامة لسوق المال مسودة قانون التكافل ، القواعد والتشريعات المفصلة 
متاحة من أجل إحتساب إحتياطي الطوارىء ألعمال التكافل. لذا ، لم يتم تسجيل تحويل إلى 
إحتياطي الطوارىء في هذه البيانات المالية. اإلدارة على علم بأنه بمجرد إصدار القواعد 
والتشريعات من قبل الهيئة العامة لسوق المال ، فسوف يتم تسجيل إحتياطي الطوارىء/إحتياطي 

 تكافل في البيانات المالية وفقاً لتلك التشريعات.ال



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
۲۲ 

 

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 إيرادات التكافل/ دخل التأمين - ۱٤

 غير المدققة غير المدققة 
 مارس ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
    عماني لایر لایر عماني 

 ٥.۳۲٤.۰٦۱ ٦.٥٥۷.٤۰۹ إجمالي األقساط المكتتبة
 )۱۱۹.٤۹۰( )٦۲۱.۳۰۸( الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

   
 ٥.۲۰٤.٥۷۱ ٥.۹۳٦.۱۰۱ بالصافي –األقساط قبل اعادة التكافل / إعادة التأمين 

   
 )۲.٦۳٦.٤۲۷( )۲.٦٦۹.٥۱٦( التكافل/معيدي التأمينقسط متنازل عنه لمعيدي 

 ٦٥.۷٥٦ ۹۰.۲۲۷ الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة
   

 لمعيدي التكافل/ معيديأمين متنازل عنه كافل / تقسط ت
 بالصافي -التامين 

 
)۲.٥۷۹.۲۸۹( 

 
)۲.۷۰۲.۱۸۳( 

   
 ۲.٥۰۲.۳۸۸ ۳.۳٥٦.۸۱۲ ةط مكتسباقسأصافي 

   
 عمولة مستلمة على أعمال متنازل عنها لمعيدي

 ۲۰۰.۲۳۳ ۲۲۳.۰۰۸ التكافل/معيدي التأمين 
 )٤۳٦.۷۷۸( )٥۲۳.۷۷٦( عموالت مدفوعة

 ۱۳.۸۹۲ ۲۸.۹۱۲ صافيبال - إحتياطي العمولة غير المكتسبةحركة في 
   

 )۲۲۲.٦٥۳( )۲۷۱.۸٥٦( صافي مصروفات العمولة
   

 )٤.۷٤۲( ۸.۷۳٤ )فنيةالتكافل (وثيقة مصاريف 
 ۸۱.۳۷٦ ۱۱٦.۰۹۲  التكافل/التأمين األخرىرسوم البوليصة وإيرادات 

   
 ۲.۳٥٦.۳٦۹ ۳.۲۰۹.۷۸۲ مجموع إيرادات التكافل 

 
 تحليل إيرادات التكافل/التأمين - ۱٥

 ۲۰۱٤ مارس ۳۱المدققة غير  ۲۰۱٥مارس  ۳۱غير المدققة  
  

 
 

 صافي 
 المساهمات

إيرادات 
المساهمات قبل 

إعادة 
/إعادة التكافل
 التأمين

 
 
 

صافي 
 المساهمات

إيرادات 
المساهمات قبل 

إعادة 
/إعادة التكافل
 التأمين

      لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
 ۲.۰۷۲.۷۹٥ ۱.۹٤٦.۷٦٤ ۲.٤٦۲.٥۱۰ ۲.۱۸۹.۲۲۸ سيارات

 ۱.٤٥۰.۹۱۱ ۳۰۰.٤٥۰ ۲.۲۹۸.۲۲۱ ۳۷۸.۷٥۷ حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى
 ۸٤۲.۱۸۹ ۱۷.۰۷۱ ۱۲۸.۲٤۰ ۱۸.۰۰۳ شحن بحري وتأمين السفن

 ٤۹۹.۷۷۰ ۱٤۸.۳۹٥ ۹۸۹.۹۳۱ ٦۰۰.۲۲۲ تأمين صحي
 ٤٥۸.۳۹٦ ۸۹.۷۰۸ ٦۷۸.٥۰۷ ۱۷۰.٦۰۲ تأمين على الحياة 

     
 ۳.۳٥٦.۸۱۲ ٦.٥٥۷.٤۰۹ ۲.٥۰۲.۳۸۸ ٥.۳۲٤.۰٦۱ 

 

إيرادات اإلشتراك قبل إعادة التكافل/إعادة التأمين بمبلغ إجمالي اإلشتراكات وتسويات تحتسب 
إحتياطي اإلشتراكات غير المكتسبة ، إجمالي المطالبات المتكبدة ، مصروفات العمولة وتسويات 

 مصروفات العمولة المؤجلة ورسوم البوليصة واإليرادات األخرى. 



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۲۳ 

  

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 صافي المطالبات المتكبدة - ۱٦

  ۲۰۱٤ مارس ۳۱المدققة غير  ۲۰۱٥مارس ۳۱ غير المدققة  

 اإلجمالي 

معيدي حصة 
التكافل/معيدي 

 اإلجمالي صافي التأمين

 معيدي حصة 
التكافل/معيدي 

 صافي التأمين
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني عماني لایر لایر عماني لایر عماني 

       

 ۲.٦٤٦.٥۲۷ )۳.۰٥۹.٦٤۱( ٥.۷۰٦.۱٦۸ ۳.٥۳۳.٦۲۹ )۳.٦۲٤.٥٦۷( ۷.۱٥۸.۱۹٦  مستحقةمطالبات 
 متكبدة ولم يتم إلبالغ

               ۱٤۰.۲٤۷ )۳٤٤.۳۸٥( ٤۸٤.٦۳۲ ۱۲۷.۰۰۳ )۲۸٦.٦۰۳( ٤۱۳.٦۰٦  عنها 
في نهاية  مستحقة

 ۲.۷۸٦.۷۷٤ )۳.٤۰٤.۰۲٦( ٦.۱۹۰.۸۰۰ ۳.٦٦۰.٦۳۲ )۳.۹۱۱.۱۷۰( ۷.٥۷۱.۸۰۲  ةالفتر
    ۱.۱   

التكافل مطالبات 
مدفوعة خالل ال

 ۱.۰۱٦.۳۰۷ )٤۸۱.٤۷۳( ۱.٤۹۷.۷۸۰ ۱.٥٦۲.۰۳۷ )۱.٤۱٤.۸۰۷( ۲.۹۷٦.۸٤٤ ةالفتر
      ۹ 

       

 ۲.٤٤۹.۱۱۹ )۳.۱۳۳.٥۷٤( ٥.٥۸۲.٦۹۳ ۲.۸۲۰.٤۱۲ )۳.۷٥٦.٦۲٤( ٦.٥۷۷.۰۳٦ مستحقةمطالبات 
 متكبدة ولم يتم 

        ۱٥۲.۲٤٤ )٦۲۰.۸۱٥( ۷۷۳.۰٥۹ ۲۰۰.۳۷۷ )۱.۲٥٤.۷٦٥( ۱.٤٥٥.۱٤۲  اإلبالغ عنها 
 في بداية   مستحقة

 ۲.٦۰۱.۳٦۳ )۳.۷٥٤.۳۸۹( ٦.۳٥٥.۷٥۲ ۳.۰۲۰.۷۸۹ )٥.۰۱۱.۳۸۹( ۸.۰۳۲.۱۷۸ فترةال   
       

       

 ۱.۲۰۱.۷۱۸ )۱۳۱.۱۱۰( ۱.۳۳۲.۸۲۸ ۲.۲۰۱.۸۸۰ )۳۱٤.٥۸۸( ۲.٥۱٦.٤٦۸  متكبدةمطالبات 
       

 
 رسوم الوكالة وحصة المضارب - ۱۷

 مقابل في المشتركين لمصلحة العائلي والتكافل العام التكافل عمليات بإدارة حاملي األسهم يقوم
 .كرسوم وكالة االشتراكات إجمالي من التوالي على% ۲۰% و۲۰نسبتها  وكالة رسوم احتساب

 مقابل في للمشتركين االستثمارية الصناديق بإدارة مضارب بصفة أيضا المساهمون يقوم كما
 التوالي على العائلي والتكافل العام التكافل استثمارات عوائد من% ۷۰% و۷۰نسبة  احتساب
 وحصة الوكالة رسوم لنسب األقصى الحد إن. للمشتركين االستثمارية الصناديق من المتحققة

 .التوالي على% ۷۰% و ۲۰ هي الشرعية الرقابة هيئة أقرتها كما المضارب
 

 اللجنة الشرعية - ۱۸
أعضاء يعينهم مجلس  ٤ تخضع أنشطة الشركة إلى إشراف اللجنة الشرعية ، والتي تتألف من 

تتم اإلدارة. تضطلع اللجنة الشرعية بدور إشرافي من أجل تحديد ما إذا كانت عمليات الشركة 
 وفقاً لقواعد ومبادىء الشريعة اإلسالمية.

 
 إحتياطي التكافل - ۱۹

بالشركة بصياغة سياسة إلحتياطي التكافل. وفقاً لتلك السياسة ، يمكن  الرقابة الشرعية هيئةقامت  
% كحد أقصى من فائض التكافل إلى إحتياطي التكافل إلى أن يبلغ رصيد ٥۰أن يتم سنوياً تحويل 

خالل السنة ، لم تحول الشركة أي مبالغ من فائض التكافل إلى اوياً لرأس المال. اإلحتياطي مس
 إحتياطي التكافل.

  



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۲٤ 

  

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 ربحية السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد  - ۲۰

 المدققةغير  غير المدققة 
 مارس ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
 لایر عماني لایر عماني 

   

 ٦۷٤.۱۱۹ ٦٥٥.۱٦۹ السنةربح 
   

 ۱٦.٦٦٦.٦٦۷ ۱۷٥.۰۰۰.۰۰۰ السنةعدد األسهم القائمة خالل المرجح لمتوسط ال
   

 ۰.۰٤۰  ۰.۰۰٤ ربحية السهم الواحد
   

 ۲۱.٦۷٥.٥۲۲ ۲۱.۱۷۷.٥۱۲ صافي األصول
   

 ۱٦٦.٦٦٦.٦٦۷ ۱۷٥.۰۰۰.۰۰۰ التقريرعدد األسهم بتاريخ 
   

 0.130 ۰.۱۲۱ صافي األصول للسهم الواحد

 

على المتوسط المرجح لعدد األسهم  السنةيتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة ربح 
 .السنةالقائمة خالل 

 

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

 
 أطراف ذات عالقة  - ۲۱

، في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  ، في سياق النشاط االعتيادي تدخل الشركة
 حاملي األسهموالكيانات التي يوجد لبعض  واللجنة الشرعية حاملي األسهماإلدارة العليا و

وأعضاء مجلس اإلدارة القدرة على السيطرة أو ممارسة نفوذ جوهري على القرارات المالية 
والتشغيلية. إن األحجام التقريبية لتلك المعامالت التي تشارك فيها أطراف ذات عالقة ومالكين 

ح % أو أكثر من أسهم الشركة أو أفراد أسرهم باستثناء تلك المعامالت التي يتم اإلفصا۱۰لنسبة 
 كانت كما يلي: السنةعنها بشكل منفصل خالل 

 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة (أ)
، أو أفراد  % أو أكثر من أسهم الشركة۱۰المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة 

 كالتالي: هي األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى بيان، والمدرجة ضمن  أسرهم
 

 المدققةغير  المدققةغير  
 مارس ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
 لایر عماني لایر عماني 

   

 ۲٥٥.۸٦٦ ۲۷۰.۰۱۳ األقساط
 ۳۸.٤۷۲ ٤٦.۲۰۸  إعادة التكافل/إعادة التأمينقسط 

 ۱۷۷.۸۲۸ ۸٦۰.۹۲٤ المطالبات
 ۳.۹۳۷ ٥۹۷ إعادة التكافل/إعادة التأمينمطالبات 

 ۱۸.۰۰۰ ۲۷.۱۳۲ اإلدارةأتعاب حضور إجتماعات مجلس 
 ٥۲.۰۰۰ ٥۲.۰۰۰ إيرادات إيجار

 - ۹.۸۷۷ أتعاب حضور إجتماعات اللجنة الشرعية
 ۳.۸٤۳ ۱۲.۹۳٤ رسوم اإلستشارات اإلدارية



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۲٥ 

  

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 (تابع)أطراف ذات عالقة  - ۲۱

 
 األرصدة مع األطراف ذات العالقة (ب) 

  % أو أكثر من أسهم الشركة۱۰األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة 
 ، ناقصاً المخصصات والمبالغ المشطوبة، يمكن تحليلها كالتالي: أو أفراد أسرهم

 

 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
    لایر عماني عمانيلایر  

   إعادة تكافل/إعادة تأمينمستحقات عقود تكافل و
 ۲٦۳.۲٤۳ ۳٦۰.۹۱٦ األقساط مستحقة القبض من أطراف ذات عالقة أخرى

 ۲.۹٥٤ ۳.٦۰۹ صافي المطالبات المتكبدة من أطراف ذات عالقة
   

   مستحقات إستثمار
 ۱۰٤.۰۰۰ ۱۰٤.۰۰۰ إيرادات إيجار مستحقة

    - ٥۰۳.۷٥۰ مدينة أخرىذمم 
   حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

    ۹۷.٤٤۱ ۹۷.٤٤۱ شركة تالل للتنمية ش.م.ع.م 
 

غير مضمونة وتتم التسوية نقداً. لم يتم تقديم أو استالم أية  السنةفي نهاية  المستحقةإن األرصدة 
، لم تقم الشركة  ۲۰۱٤ ديسمبر ۳۱المنتهية  للسنةكفاالت عن أية مديونيات أطراف ذات عالقة. 

بعمل اي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها والمتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات 
هذا التقييم في كل إجراء يتم : نفس البنود والشروط).  ۲۰۱۳عالقة حيث أن تاريخ السداد جيد (

السوق الذي يزاول الطرف ذو والعالقة  والمركز المالي للطرف ذ مراجعةخالل  مالية من فترة
خالية من األرباح ألطراف ذات العالقة إلى ، ومن ، اعالقة نشاطه فيه. المبالغ المستحقة ال

 وتستحق الدفع عند الطلب.
 

 مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا: (ج)
 يلي: ، كماتشتمل على الرواتب والمنافع والتي مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا كانت 

 

 المدققة غير المدققة 
 ديسمبر ۳۱ مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
    لایر عماني لایر عماني 

 ۱۲٤.۰۷٥ ۱۳۲.٥٥٦ منافع قصيرة األجل
 ۷.۸۷۰ ۳۰.۳٤۷ منافع نهاية الخدمة للموظفين

   
 ۱٦۲.۹۰۳ ۱۳۱.۹٤٥ 

 
  



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۲٦ 

  

 ةايضاحات حول البيانات المالي
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 لتزامات العرضية إلا  - ۲۲

 
 لتزامات عرضيةإ

        لایر عماني  ۱۲۲.۳۷۹كان لدى الشركة التزامات عرضية بمبلغ  ، ۲۰۱٥ مارس ۳۱في 
 عماني) تتعلق بضمانات بنكية وأخرى ومسائل أخرى لایر ۱٤۲.٦۷۹ -۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱(

 ناشئة ضمن إطار النشاط االعتيادي.
 

 رأسمالية إرتباطات 
، كان لدى الشركة إرتباطات رأسمالية تتعلق بتصميم وأعمال داخلية في  ۲۰۱٥ مارس ۳۱في 

 ).لایر عماني ۱۰۹.٥۰۰ – ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ٦۲.٦٤۱المكتب الرئيسي بمبلغ 
 

 مطالبات قانونية 
أعمالها العادية كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين، تخضع الشركة ضمن سياق 

، ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه  لمقاضاة أمام المحاكم. استناداً إلى مشورة قانونية مستقلة
 الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على األداء المالي للشركة.

 
 المعلومات القطاعية - ۲۳

 
 األوليالتقرير القطاعي  –قطاعات األعمال 

 

األعمال االستراتيجية للشركة. وحدات وحدات وهي ،  أدناه لشركة قطاعان كما هو مبينلدى ا
تقدم منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل ألنها تتطلب  ةاألعمال االستراتيجي

بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل للشركة استراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم الرئيس التنفيذي 
  على األقل. ربع سنوي بشكل ةاستراتيجي وحدة

 
 قطاع التشغيل

 لدى الشركة قطاعات التشغيل التالية:
 

 العام التكافل
على السيارات والحريق والحوادث العامة والبحري  /إعادة التأمينالتكافلوإعادة  التكافليتضمن 

 والشحن والسفن.
 

 التكافل العائلي
 األفراد. التكافل العائلي بالتكافل على حياةيتعلق 

  



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۲۷ 

  

 ةحول البيانات الماليايضاحات 
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 (تابع) المعلومات القطاعية - ۲۳

 
 قطاعات التشغيل

 اإلجمالي  التكافل العائلي التكافل العام  
 لایر عماني  لایر عماني لایر عماني 

    ۲۰۱٥مارس  ۳۱غير المدققة 
 ۳.۲۰۹.۷۸۲ ۱۳۹.٥۰۲ ۳.۰۷۰.۲۸۰ )التكافل/إعادة التأمين إعادةايرادات التكافل (صافي 

 )۲.۲۰۱.۸۸۰( ٦۱.۳۷۹ )۲.۲٦۳.۲٥۹( )إعادة التكافل/إعادة التأمينمصروفات التكافل (صافي 
    

 ۱.۰۰۷.۹۰۲ ۲۰۰.۸۸۱ ۸۰۷.۰۲۱ نتائج القطاع
    

 ۲٤.۳۳۷ ۲٤۳ ۲٤.۰۹٤ إيرادات إستثمار
 )۱۷.۰۳٦( )۱۷۰( )۱٦.۸٦٦( حصة المضارب

 )۱.۳۱۱.٤۸۱( )۱۳٥.۷۰۱( )۱.۱۷٥.۷۸۰( رسوم الوكالة
    

 )۲۹٦.۲۷۸( ٦٥.۲٥۳ )۳٦۱.٥۳۱( فائض/(عجز) القطاع لفترة
    

 ۲٤.۱٤۹.۷۱۹ ۲.۲۰٤.۳٥۲ ۲۱.۹٤٥.۳٦۷ أصول القطاع
 ۲۲.۰۲۳.۰٤۹   أصول مخصصة للمساهمين

    
 ٤٦.۱۷۲.۷٦۸   إجمالي األصول

    
 ۲٤.۱٤۹.۷۱۹ ۲.۲۰٤.۳٥۲ ۲۱.۹٤٥.۳٦۷ مطلوبات القطاع

 ۲۲.۰۲۳.۰٤۹   مطلوبات مخصصة للمساهمين
    

 ٤٦.۱۷۲.۷٦۸   مجموع المطلوبات 
  

    

    ۲۰۱٤ديسمبر  ۳۱المدققة 
 ۲.۳٥٦.۳٦۹ ٦٤.۲۳۰ ۲.۲۹۲.۱۳۹ ايرادات التكافل (صافي إعادة التكافل/إعادة التأمين)

 )۱.۲۰۱.۷۱۸( )۲٤.٤۸٤( )۱.۱۷۷.۲۳٤( التأمين)مصروفات التكافل (صافي إعادة التكافل/إعادة 
    

 ۱.۱٥٤.٦٥۱ ۳۹.۷٤٦ )۱.۱۱٤.۹۰٥ نتائج القطاع
    

 ۲۰.٦۰٦ ۱۰۳ ۲۰.٥۰۳ إيرادات إستثمار
 )۱٥.٤٥٥( )۷۷( )۱٥.۳۷۸( حصة المضارب

 )۱.۰٦٤.۸۱۲( )۹۱.٦۷۹( )۹۷۳.۱۳۳( رسوم الوكالة
    

 ۹٤.۹۹۰ )٥۱.۹۰۷( ۱٤٦.۸۹۷ فائض/(عجز) القطاع لفترة
    

 ۲٥.۲۸۹.۸٤۸ ۳.۱۲۰.۱۹۷ ۲۲.۱٦۹.٦٥۱ أصول القطاع
 ۲۱.٥۳٤.٥۹۹   أصول مخصصة للمساهمين

    
 ٤٦.۸۲٤.٤٤۷   إجمالي األصول

    

    

 ۲٥.۲۸۹.۸٤۸ ۳.۱۲۰.۱۹۷ ۲۲.۱٦۹.٦٥۱ مطلوبات القطاع
 ۲۱.٥۳٤.٥۹۹   مطلوبات مخصصة للمساهمين

    
 ٤٦.۸۲٤.٤٤۷   مجموع المطلوبات 

    
 

تعلق الهام منها الموفقاً لمبادىء الشريعة اإلسالمية. الجزء أنشطة الشركة مقيدة بأعمال التكافل ، 
والتي تخضع لمخاطر وعوائد مشابهة. لذا ، لم يتم عرض  بدول مجلس التعاون الخليجي

  معلومات القطاع الخاصة بالمنتجات والخدمات. 
 

  



 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 
۲۸ 

  

 ةالماليايضاحات حول البيانات 
 (تابع) ۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتهية في لفترة الثالثة أشهر 

 
 (تابع) المعلومات القطاعية - ۲۳

 
 التقرير القطاعي الثانوي –القطاعات الجغرافية 

 لدى الشركة قطاع جغرافي واحد ، حيث تتم جميع العمليات داخل سلطنة عمان.  
 

 أرقام مقارنة  - ۲٤
السنة الحالية. لم تؤثر  األرقام عن المقارنة لتتماشى مع عرضتم إعادة تصنيف بعض أرقام 

 عنها سابقاً.  المساهمين المقرروق حقدة التصنيف هذه على النتائج أو إعا
 
  

 




