






۲ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 المرحلية غير المدققةقائمة المركز المالي المختصرة 

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱كما في 

 

 

 اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام نيالمساهم  

 

 
 
إي
ضا
 ح

 غير مدققة
مارس  ۳۱

۲۰۱٦ 

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 

 غير مدققة
مارس  ۳۱

۲۰۱٦ 

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 

 غير مدققة
مارس  ۳۱

۲۰۱٦ 
 مدققة

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱

 غير مدققة
مارس  ۳۱

۲۰۱٦ 

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني  
 ٤,۲۸۹,۷٦۲ ۲,۹۷۳,٦۰۸ ٤٦۰,۹۱۰ ۲۰۰,٦۷٥ ۱,۳۹۰,٦٦۹ ۸٥٦,۷٦۸ ۲,٤۳۸,۱۸۳ ۱,۹۱٦,۱٦٥ ٥ أرصدة نقدّية وبنكّية          األصول

 ٦,٤٤۱,٥۹۸ ۷,۱۹٥,٤۰۸ ۹۷,۰۸٤ ۲۲,۰۸٤ ٤,۱۷٦,٤۱٦ ٤,۲٦۲,۰۱٦ ۲,۱٦۸,۰۹۸ ۲,۹۱۱,۳۰۸ ٥ ودائع بنكّية
  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

٦ 
 

۳,۸۸۹,٥۸۳ 
 

٤,۳۷۹,۷٥۲ 
 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
۳,۸۸۹,٥۸۳ 

 
٤,۳۷۹,۷٥۲ 

 أرصدة تكافل وإعادة التكافل/ إعادة التأمين المدينة 
    

 
۷ 

 
- 

 
- 

 
۸,٦۱۳,۸۰۸ 

 
٦,۹۱۰,٥٦۲ 

 
۱,۰۳۹,۸۲۲ 

 
۱,۰۰۹,۰۱۸ 

 
۹,٦٥۳,٦۳۰ 

 
۷,۹۱۹,٥۸۰ 

 ۱,۰۷۱,۷٤٤ ۱,۱٦۳,۱۳۹ - - ۳۹۹,٥۱۲ - ٦۷۲,۲۳۲ ۱,۱٦۳,۱۳۹ ۸ عائليالتكافل ال -من المشاركين مبالغ مستحقة 
 وإعادة التأمين/التكافل إعادة من شركات  مبالغ مستحقة

إعادة التكافل / إعادة  مرتبطة بمطالبات مستحقة ومساهمات
  التأمين المؤجلة

 
 
۹ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

۷,۲٦٦,۳٥۳ 

 
 

۷,۳۲٦,٦٦٦ 

 
 

۱,٤۲۳,۷۷٥ 

 
 

۱,۲٥۳,٥۷۹ 

 
 
 

۸,٦۹۰,۱۲۸ 

 
 

۸,٥۸۰,۲٤٥ 

 ۸۰۷,۹۲٤ ۷٤٤,۷۸٤ ٥٤,٥۳۸ ٥٦,٥۲۱ ۷٥۳,۳۸٦ ٦۸۸,۲٦۳ - -  تكلفة تملك وثاثق تأمين مؤجلة
 ۱,٤٥٤,۹۷۸ ۱,۷۸۷,۱٦٤ - - ٦٦۳,۱۷٦ ٥٥٤,۷۱۹ ۷۹۱,۸۰۲ ۱,۲۳۲,٤٤٥  مديونيات أخرى وأصول تكافل

 ۲,۳۸٦,۲۸۳   ۲,۳۸٥,۸۰۸   - - - - ۲,۳۸٦,۲۸۳   ۲,۳۸٥,۸۰۸   ۱۰ المساهميناستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
 ۲,۷٥٥,۲۲۸ ۲,۷٥۳,۳٦۷ - - - - ۲,۷٥٥,۲۲۸ ۲,۷٥۳,۳٦۷ ۱۱ المطفأةت مدرجة بالتكلفة استثمارا

لةأصل   ۲۰٥,۳٦۳ ۱٤٥,۳٦۳ - - - - ۲۰٥,۳٦۳ ۱٤٥,۳٦۳  ضريبة مؤجَّ
 ٦,۲٤٥,۹۱۱ ٦,۲٤٥,۹۱۱ - - - - ٦,۲٤٥,۹۱۱ ٦,۲٤٥,۹۱۱ ۱۲ استثمار في عقارات

 ۱,۲۲۹,۷٥۹ ۱,۱۷۰,۱۰٥ - - - - ۱,۲۲۹,۷٥۹ ۱,۱۷۰,۱۰٥ ۱۳ ممتلكات ومعدات
 ٤۷,۷٦۸,۱۲۷ ٤۸,۷۹۷,۹۹۸ ۲,۸۷٥,۱۲۹ ۲,۷٤۲,۸۷۷ ۲۱,٦۲۰,۳۸۷ ۲۲,۲٤۱,۹۲۷ ۲۳,۲۷۲,٦۱۱ ۲۳,۸۱۳,۱۹٤  إجمالي األصول

 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ۱۸إلى  ۹اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 



۳ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 قائمة المركز المالي المختصرة المرحلية غير المدققة

 (تابع) ۲۰۱٦مارس  ۳۱كما في 

 

 
 اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام نيالمساهم  
  

 
 إيضاح

 غير مدققة
مارس  ۳۱

۲۰۱٦ 

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 

 غير مدققة
 ۲۰۱٦مارس  ۳۱

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 

 غير مدققة
مارس  ۳۱

۲۰۱٦ 

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 

 غير مدققة
مارس  ۳۱

۲۰۱٦ 

 مدققة
ديسمبر  ۳۱

۲۰۱٥ 
 لایر عماني عمانيلایر  لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني  

 المشاركين وأموال المساهمينحقوق 
 المطلوباتو

         

          رأس المال واالحتياطيات
 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
 ٦۳٥,۱٥٦ ٦۸۱,٤٦۸ - - - - ٦۳٥,۱٥٦ ٦۸۱,٤٦۸  احتياطي قانوني

 ۱,۲۰٦,٥٥۳ ۱,۲۰٦,٥٥۳ - - - - ۱,۲۰٦,٥٥۳ ۱,۲۰٦,٥٥۳ ۱٤ احتياطي طوارئ
 ٦٥۰,٤۰۱ ٦٤۹,۹۲٦ - - - - ٦٥۰,٤۰۱ ٦٤۹,۹۲٦  احتياطي القيمة العادلة لالستثمار

 ۱,۲٤٤,۳۲۰ ۱,٦٦۱,۱۲٥ - - - - ۱,۲٤٤,۳۲۰ ۱,٦٦۱,۱۲٥  أرباح محتجزة
 ۲۲,٦۱٦,٥۸۲ ۲۳,۰۷۹,۲۲۳ - - - - ۲۲,٦۱٦,٥۸۱ ۲۳,۰۷۹,۲۲۳  إجمالي حقوق المساهمين

          
          المشاركين أموال

 )۲,٤۱٤,۹۳۹( )۳,۰۷۸,۳۳۳( )٤۲٦,٥۸٦( )٤۸۸,٤۲۹( )۱,۹۸۸,۳٥٤( )۲,٥۸۹,۹۰٤( - -  المشاركين أموالالفائض /(العجز) في 
 ۷٤۰,۲٥۳ ۱,۱٥٤,۸٦۲ ۳٥,۱۷۳ ٤۳,٥۲۷ ۷۰٥,۰۸۰ ۱,۱۱۱,۳۳٥ - -  احتياطي طوارئ

  - - )۱,٤۷۸,٥٦۹( )۱,۲۸۳,۲۷٤٤٤( )٤,۹۰۲( )۳۹۱,٤۱۳( )۱,۹۲۳,٤۷۱( )۱,٦۷٤,٦۸۸( 
          المطلوبات

 ۲٦۸,۲۱٥ ۲۹٤,۰۲۹ - - - - ۲٦۸,۲۱٥ ۲۹٤,۰۲۹  مكافآت نهاية الخدمة
 ۸,۱۱٤,٤۹۱ ۷,۹٥۹,۱٤۹ ۹۹٦,٤٦٥   ۱,۰٥٥,۱۸۱ ۷,۱۱۸,۰۲٦  ٦,۹۰۳,۹٦۸   - - ۹ المستحقةإجمالي المطالبات 

 ۱۰,٥۹٥,۷۹٤ ۱۰,٦۰۰,۰۹۷ ٦۱٥,٥۸۷   ۷٤۹,٤٤۸ ۹,۹۸۰,۲۰۷  ۹,۸٥۰,٦٤۹ - - ۹ غير المكتسبة االشتراكاتاحتياطي 
 ٤۱۷,۲۸۷ ٤۳۹,٦۲۱ ٤,۰۲۷   ٦,٥٦٥   ٤۱۳,۲٥۹  ٤۳۳,۰٥٦ - -  عمولة إعادة التكافل / إعادة التأمين غير مكتسبة

 ٤,٤۸۲,۸٥٦ ٥,۲۸۰,۱۲۷ ٤۸۲,٥٦۹ ۹٤۰,۸۱۷   ٤,۰۰۰,۲۸۷ ٤,۳۳۹,۳۱۰ - -  الدائنة إعادة التكافل / إعادة التأمين أرصدة
 ۱,۸۷٥,۸٤۷   ۱,۹۰٦,۰۸٤ ۹٦,۱٥۰   ۱۰۱,۸۰۰ ۱,۳۹۱,۸۸۲ ۱,۳٦٤,۳٤۲   ۳۸۷,۸۱٥ ٤۳۹,۹٤۲  ذمم دائنة وأخرى

 ٦۷۲,۲۳۲   ۱,۱٦۳,۱۳۹ ٦۷۲,۲۳۲   ۳۳۳,۹٦۸ - ۸۲۹,۱۷۱ - - ۸ مبالغ مستحقة للمساهمين
 ۳۹۹,٥۱۲ - ۳۹۹,٥۱۲ - - - - - ۸ التكافل العام -مستحق الدفع لمشاركين 

 ۲٦,۸۲٦,۲۳٤ ۲۷,٦٤۲,۲٤٦ ۳,۲٦٦,٥٤۲ ۳,۱۸۷,۷۷۹ ۲۲,۹۰۳,٦٦۱ ۲۳,۷۲۰,٤۹٦ ٦٥٦,۰۳۰ ۷۳۳,۹۷۱  المطلوباتإجمالي 
 وأموالإجمالي حقوق المساهمين 

 والمطلوباتالمشاركين 
 
 

 
۲۳,۸۱۳,۱۹٤ 

 
۲۳,۲۷۲,٦۱۱ 

 
۲۲,۲٤۱,۹۲۷ 

 
۲۱,٦۲۰,۳۸۷ 

 
۲,۷٤۲,۸۷۷ 

 
۲,۸۷٥,۱۲۹ 

 
٤۸,۷۹۷,۹۹۸ 

 
٤۷,۷٦۸,۱۳۰ 

 
_________________              ____________________ 

  مجلس اإلدارةعضو                 عضو مجلس اإلدارة
 

المالية المختصرة المرحلية غير المدققة.تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات  ۲۰إلى  ۹اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 



٤ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 قائمة إيرادات ومصروفات المشاركين المختصرة المرحلية غير المدققة

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱أشهر المنتهية في لفترة الثالثة 

 

 
 اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام  
  

 
0Bإيضاح 

الربع السنوي 
 المنتهي

مارس  ۳۱
۲۰۱٦ 

الربع السنوي 
 المنتهي

مارس  ۳۱
۲۰۱٥ 

الربع السنوي 
 ۳۱المنتهي في 
 مارس
۲۰۱٦ 

الربع السنوي 
 المنتهي

مارس  ۳۱
۲۰۱٥ 

الربع السنوي 
 المنتهي

مارس  ۳۱
۲۰۱٦ 

الربع السنوي 
 المنتهي

مارس  ۳۱
۲۰۱٥ 

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني  
        إيرادات التكافل

 ٦,٥٥۷,٤۰۹ ٦,٤۲٦,٤۱۷ ٦۷۸,٥۰۷ ۸۳٥,٤۲۱ ٥,۸۷۸,۹۰۲ ٥,٥۹۰,۹۹٦ ۱٥ االشتراكاتإجمالي 
 )۲,٦٦۹,٥۱٦( )۲,۹۹٤,۰۲۷( )٥۰۳,۹۰٦( )۷۳۰,۱۸٤( )۲,۱٦٥,٦۱۰( )۲,۲٦۳,۸٤۳( ۱٥ التأمينحصة إعادة التكافل / إعادة 

 ۳,۸۸۷,۸۹۳ ۳,٤۳۲,۳۹۰ ۱۷٤,٦۰۱ ۱۰٥,۲۳۷ ۳,۷۱۳,۲۹۲ ۳,۳۲۷,۱٥۳  مستبقاة اشتراكات
 )٥۳۱,۰۸۱( ۱۷۷,٥۷۲ )۳,۹۹۹( ۳,۸۰۸ )٥۲۷,۰۸۲( ۱۷۳,۷٦٤ ۱٥ لمكتسبةغير التغيرفي اشتراكات

 ۳,۳٥٦,۸۱۲ ۳,٦۰۹,۹٦۲ ۱۷۰,٦۰۲ ۱۰۹,۰٤٥ ۳,۱۸٦,۲۱۰ ۳,٥۰۰,۹۱۷  المكتسبة االشتراكاتصافي 
 )۱٤۷,۰۳۰( ۸۹,۰۸۳ )۳۱,۱۰۰( ۷۰,۹۹۲ )۱۱٥,۹۳۰( ۱۸,۰۹۱ ۱٥ صافي العموالت وإيرادات/ (مصروفات) التكافل األخرى

 ۳,۲۰۹,۷۸۲ ۳,٦۹۹,۰٤٥ ۱۳۹,٥۰۲ ۱۸۰,۰۳۷ ۳,۰۷۰,۲۸۰ ۳,٥۱۹,۰۰۸  إجمالي إيرادات التكافل
        

        مصروفات التكافل
 )۲,۹۷٦,۸٤٤( )۳,۳٥۸,۷۹۱( )۲۲۷,۰۲۰( )۳۰۹,۳٦۷( )۲,۷٤۹,۸۲٤( )۳,۰٤۹,٤۲٤( ۱٦ إجمالي المطالبات التي تمت تسويتها

 ۱,٤۱٤,۸۰۷ ٦۰۳,۰٥٤ ۱۹٤,۸۹٥ ۲٦۹,۰۱۸ ۱,۲۱۹,۹۱۲ ۳۳٤,۰۳٦ ۱٦ المطالبات المستردة من إعادة التكافل / إعادة التأمين
 )٦۳۹,۸٤۳( ۸۳,۳٥۰ ۹۳,٥۰٤ )۲٦,۱۹۰( )۷۳۳,۳٤۷( ۱۰۹,٥٤۰ ۱٦ المستحقةفي المطالبات  التغيرصافي 

 )۲,۲۰۱,۸۸۰( )۲,٦۷۲,۳۸۷( ٦۱,۳۷۹ )٦٦,٥۳۹( )۲,۲٦۳,۲٥۹( )۲,٦۰٥,۸٤۸(  إجمالي مصروفات التكافل
        

 ۱,۰۰۷,۹۰۲ ۱,۰۲٦,٦٥۸ ۲۰۰,۸۸۱ ۱۱۳,٤۹۸ ۸۰۷,۰۲۱ ۹۱۳,۱٦۰  الفائض من عمليات التكافل 
 ۲٤,۳۳۷ ۲٤,٦۰۷ ۲٤۳ ۲٤٦ ۲٤,۰۹٤ ۲٤,۳٦۱  استثمار خلد

 )۱۷,۰۳٦( )۱٤,۷٦٥( )۱۷۰( )۱٤۸( )۱٦,۸٦٦( )۱٤,٦۱۷( ۱۷ حصة المضارب 
 )۱,۳۱۱,٤۸۱( )۱,۲۸٥,۲۸۳( )۱۳٥,۷۰۱( )۱٦۷,۰۸٤( )۱,۱۷٥,۷۸۰( )۱,۱۱۸,۱۹۹( ۱۷ وكالةالرسوم 

 )۲۹٦,۲۷۸( )۲٤۸,۷۸۳( ٦٥,۲٥۳ )٥۳,٤۸۸( )۳٦۱,٥۳۱( )۱۹٥,۲۹٥(  من عمليات التكافل )العجزالفائض /(
 
 
 
 
 
 
 

تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة. ۲۰إلى  ۹اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 



٥ 
 ش.م.ع.عشركة المدينة للتأمين 

 
 قائمة الدخل الشامل المختصرة المرحلية غير المدققة

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 أموال المساهمين   
  

 
1Bإيضاح 

الربع السنوي 
 ۳۱المنتهي في 
 مارس
۲۰۱٦ 

الربع السنوي 
 المنتهي

مارس  ۳۱
۲۰۱٥ 

 لایر عماني لایر عماني  
    

 ۳۹٦,۷٥٤ ۲۳۸,۸۷۰ ۱۸ إيرادات االستثمار (بالصافي)
 ۱,۳۱۱,٤۸۱ ۱,۲۸٥,۲۸۳ ۱۷ وكالةالرسوم 

 ۱۷,۰۳٦ ۱٤,۷٦٥ ۱۷ حصة المضارب
  ۱,٥۳۸,۹۱۸ ۱,۷۲٥,۲۷۱ 
    

 )۱,۰۰۱,۳٥۲( )۱,۰۱٦,۰۳۱(  مصروفات عمومية وإدارية
 - ۲۳۰  إيرادات أخرى

  )۱,۰۱٥,۸۰۱( )۱,۰۰۱,۳٥۲( 
    

 ۷۲۳,۹۱۹ ٥۲۳,۱۱۷  الربح قبل الضريبة
 )٦۸,۷٥۰( )٦۰,۰۰۰(   الضرائب

 ٦٥٥,۱٦۹ ٤٦۳,۱۱۷  السنةربح 
    

    الدخل الشامل اآلخر
    البنود التي يمكن إعادة تصنيفها للربح أو الخسارة

 )٤۲۲,۸۱٤( )٤۷٥(  المساهمينصافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
 ۲۳۲,۳٥٥ ٤٦۲,٦٤۲  للسنةإجمالي الدخل الشامل 

    
 ۰.۰۰٤ ۰.۰۰۳ ۲۱ األساسية والمعدلة -السهم الواحد  ربح
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 لية غير المدققةالمختصرة المرحقائمة التدفقات النقدية 

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

  
 

 إيضاح

الربع السنوي 
 ۳۱المنتهي في 
 مارس
۲۰۱٦ 

 الربع السنوي المنتهي
 ۲۰۱٥مارس  ۳۱

 لایر عماني لایر عماني  
    

 ٤۲۷,٦٤۱ ۲۷٤,۳۳٤  أنشطة التشغيل
    قبل الضريبة السنةربح 

    تسويات لـ:
 ٤۹,۸۸٤ ٦٤,۹۷٤ ۱۳ استهالك

 )۲۲۰,۹۲٦( )۱۷۳,۰۸٤( ۱۸ إيرادات توزيعات األرباح
 )۱۰,٦۷٤( )۱۱,۸۸٦( ۱۸ بنكية ودائع من الدخل

 ۱,۷٥۹ ۱,۸٦۱  إهالك االستثمارات المدرجة بالتكلفة المهلكة
 ۳۰,۱۳۲ ۲٥,۸۱٤  للعاممكافآت نهاية الخدمة المحملة 

 )۱۸۰,٦۹۳( )۱۸۱,٦٥٦( ۱۸ من عقار استثماريإيرادات إيجار
 )۲۷,۲٥۳( ۱۰٦,٤٤٤ ٦ االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مناألرباح غير المحققة 

 ۹,۳۱۳ )۱۰,۱۲٦( ٦ الربح أو الخسارةالربح المحقَّق من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
 ۷,۳۳٦ -  المساهمينخسارة انخفاض قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 

  ۹٦,٦۷٥ ۸٦,٥۱۹ 
    تغيرات رأس المال العامل:

 )۱,۰۳۳,٥٤٦( )۱,۷۳٤,۰٥۰(  أرصدة التكافل وإعادة التكافل / إعادة التأمين المدينة
   غير المكتسبة أقساطحصة إعادة التكافل / إعادة التأمين من المطالبات القائمة واحتياطي 

)۱۰۹,۸۸۳( 
 

۱,۰۰۹,۹۹۳ 
 )۸۰۱,٦۷٥( )۳۳۲,۱۸۷(  مقدماً وأصول أخرى اتمدفوعمديونيات أخرى و

 )۳۹,۱٥۱( ٦۳,۱٤۰  مصروفات حيازة وثيقة مؤجلة
 )۲۸٦,٤۹٤( )۱٥۱,۰۳۹(  المطالبات القائمة واحتياطي األقساط غير المكتسبة

  ۳۷٤,٥٦۲  ۳۰,۲۳۷  ذمم دائنة وأخرى
  ٥۰۰,۰۷٥  ۷۹۷,۲۷۱  مستحق إلعادة التكافل / إعادة التأمين

 )۱۰,۲٤۰(  ۲۲,۳۳٤  عمولة إعادة التكافل / إعادة التأمين غير المكتسبة
 )۱۹۹,۹٥۷( )۱,۳۱۷,٥۰۲(  المستخدم في أنشطة التشغيلصافي النقد 

    
    أنشطة االستثمار

 )۱٤٤,۸۹۹( )۲۲,۳٦۰( ۱۳ شراء ممتلكات ومعدات
 - ۱۷,۰٤۰ ۱۳ متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

 )٤۲۲,۸۱٤( )۱٦٤,٤۰۹( ٦ بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةمدرجة استثماراتشراء 
 ۱٤٦,٦٦۷ ٥٥۸,۲٦۱ ٦ بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات متحصالت من استبعاد 

 ۲۰,۳۰۰ )۷٥۰,۰۰۰(  بالصافي -بنكية ودائع /(تسييل) إيداع 
 ۱۸۰,٦۹۳ ۱۸۱,٦٥٦  إيجار مستلم من استثمار في عقارات

 ۱۰,٦۷٤ ۱۱,۸۸٦  ربح مستلم من ودائع بنكية
 ۲۲۰,۹۲٦ ۱۷۳,۰۸٤  أرباح مستلمةتوزيعات 

 ۱۱,٥٤۷ ٥,۱٥۸  صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار
    

 )۱۸۸,٤۱۰( )۱,۳۱۲,۳٤٤(  صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
 ۲,٦٤٥,۰۰۸ ٤,٤۲٤,۳۸٥ ٥ السنةالنقد وما يماثل النقد في بداية 

 ۲,٤٥٦,٥۹۸ ۳,۱۱۲,۰٤۱ ٥ السنةنقد وما يماثل النقد في نهاية ال
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  المختصرة غير المدققة المساهمينقائمة التغيرات في حقوق 

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 
 رأس 

 المال
احتياطي  عالوة إصدار 

 قانوني
 

 احتياطي
 طوارئ 

احتياطي القيمة 
 العادلة

 أرباح 
 محتجزة

 
 اإلجمالي

 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 (مدققة) ۲۰۱٦يناير  ۱في 
        الدخل الشامل:

 ٤٦۳,۱۱۷ ٤٦۳,۱۱۷ - - - - - السنةربح 
 )٤۷٥( - )٤۷٥( - - - - ىخرأآ ةشامل إيرادات

 - - - - )٤۷٤٦ )٥۳,۱۱۷ ٤٦۲,٦٤۲ 
        :المساهمينمعامالت مع 

 - )٤٦,۳۱۲( - - ٤٦,۳۱۲ - - محول إلى احتياطي قانوني
 ۲۳,۰۷۹,۲۲۳ ۱,٦٦۱,۱۲٥ )٦٤۹,۹۲٦( ۱,۲۰٦,٥٥۳ ٦۸۱,٤٦۸ ۱,۳۸۰,۱٥۱ ۱۷,٥۰۰,۰۰۰ ۲۰۱٦مارس  ۳۱في 
 
 رأس 

 المال
احتياطي  عالوة إصدار 

 قانوني
 

احتياطي القيمة  احتياطي طوارئ
 العادلة

  أرباح محتجزة
 اإلجمالي

 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) ۲۰۱٥يناير  ۱في 
        الدخل الشامل:

 ٦٥٥,۱٦۹ ٦٥٥,۱٦۹ - - - - - السنةربح 
 )٤۲۲,۸۱٤( - )٤۲۲,۸۱٤( - - - - ى ىخرأ ةشامل إيرادات

 - - - - )٤۲۲,۸۱٦٥٥ )٤,۱٦۹ ۲۳۲,۳٥٥ 
        :المساهمينمعامالت مع 

 - )٦٥,٥۱۷( - - ٦٥,٥۱۷ - - محول إلى احتياطي قانوني
 ۲۱,۱۷۷,٥۱۲ ۱,۰۸۸,۹۲۱ )٦۱٦,۰۰۳( ۱,۲۰٦,٥٥۳ ٦۱۷,۸۹۰ ۲,۲۱۳,٤۸٤ ۱۷,٥۰۰,۰۰۰ ۲۰۱٥مارس  ۳۱في 
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 المشاركين المختصرة غير المدققة أموالقائمة التغيرات في 

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 التكافل العام 
 تكافل
 عائلي

احتياطي طوارئ 
 التكافل العام

احتياطي طوارئ 
 اإلجمالي التكافل العائلي

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني عمانيلایر  لایر عماني 
      

 ۱,٦۷٤,٦۸۸ ۳٥,۱۷۳ ۷۰٥,۰۸۰ )٤۲٦,٥۸۷( )۱,۹۸۸,۳٥٤( (مدققة) ۲۰۱٦يناير  ۱في 
 )۲٤۸,۷۸۳(  - - )٥۳,٤۸۸( )۱۹٥,۲۹٥(  للسنةالفائض/(العجز) 
 - ۸,۳٥٤ ٤۰٦,۲٥٥ )۸,۳٥٤( )٤۰٦,۲٥٥( احتياطي طوارئ

 )۱,۹۲۳,٤۷۱( ٤۳,٥۲۷ ۱,۱۱۱,۳۳٥ )٤۸۸,٤۲۹( )۲,٥۸۹,۹۰٤( مدققة)(غير  ۲۰۱٦مارس  ۳۱في 
      

 ٥,۹٥٤ - - )۱٦۷,۱٥۰(  ۱۷۳,۱۰٤ (مدققة) ۲۰۱٥يناير  ۱في 
 )۲۹٦,۲۷۸(  - - ٦٥,۲٥۳ )۳٦۱,٥۳۱( للسنةالفائض/(العجز) 
 - - ۲۸۷,۸۷۱ - )۲۸۷,۸۷۱( احتياطي طوارئ

 )۲۹۰,۳۲٤( - ۲۸۷,۸۷۱ )۱۰۱,۸۹۷( )٤۷٦,۲۹۸( (غير مدققة) ۲۰۱٥مارس  ۳۱في 
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۱۰ 
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 لية غير المدققةالمختصرة المرحقائمة التدفقات النقدية 

 ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ۱
 

كشركة مساهمة مقفلة في  ۲۰۰٦مايو  ۱٥(سابقاً شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.م) ("الشركة") بتاريخ   للتأمين ش.م.ع.عشركة المدينة تأسست 
، أصبحت الشركة شركة مساهمة عامة. وتعمل الشركة في سلطنة عمان وتقوم بمزاولة أنشطة التكافل العام ۲۰۱۳ديسمبر  ۱۰سلطنة ُعمان. في 

ج الوكالة والمضاربة على التوالي، بالنيابة عن المشاركين وفقاً لمبادىء الشريعة اإلسالمية. نشاطات إعادة والعائلي واالستثمارات من خالل تبني نموذ
عن الخسائر التي تم تكبدها باشتراكاتهم وذلك بهدف تعويضهم المشاركين التأمين وتتمثل في مساهمة التكافل / إعادة التأمين منظمة على أساس فترة 

 .ةث محدداحدأعند وقوع 
 

. ۲۰۰٦يوليو  ۱٥. وحصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال في ۲۰۰٦إعتباراً من أول أغسطس  ةها التجاريتنشطأبدأت الشركة 
 بعد حصولها على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال. ۲۰۱٤يناير  ۱بدأت الشركة مزاولة عمليات التكافل إعتباراً من و
 
 المحاسبية الجوهريةملخص السياسات  ۲
 

") FAS، وفقا لمعايير المحاسبة المالية ("۲۰۱٦مارس  ۳۱تم إعداد القوائم المالية المختصرة المرحلية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  (أ)
والمراجعة للمؤسسات المالية  "). وتماشيا مع متطلبات هيئة المحاسبةAAOIFIالصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية ("

، تستخدم الشركة توجيهات من معايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة ("AAOIFI، للمسائل التي ال تغطيها معايير ("("AAOIFIاإلسالمية ("
")IFRSيقدمها معيار المحاسبة الدولي رقم  "). وبناء عليه، تم عرض القوائم المالية المختصرة المرحلية في صورة مختصرة وفقا للتوجيهات التي

 "التقارير المالية المرحلية".  - ۳٤
 

المعلومات واإلفصاحات المطلوبة لقوائم مالية كاملة يتم إعدادها وفقا لمعايير  كافةال تحتوي  القوائم المالية المختصرة المرحلية على  (ب)
 . ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لقوائم المالية السنوية للشركة كما في ، وينبغي أن تقرأ باالقتران مع االدولية لتقارير الماليةا
 

للشركة  إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد القوائم المالية المرحلية المختصرة تتفق مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية السنوية (ج)
بالضرورة مؤشراً على  ۲۰۱٦مارس  ۳۱ج لفترة الثالثة أشهر المنتهية في . إضافة إلى ذلك، ال تعتبر النتائ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱للسنة المنتهية في 

  . ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱النتائج التي من الممكن توقعها للسنة المالية المنتهية في 
 

 إن القوائم المالية المرحلية معروضة باللایر الُعماني وهو العملة التنفيذية وعملة العرض للشركة.
 
ح أو تم إعداد المعلومات المالية المختصرة المرحلية باستخدام مبدأ التكلفة التاريخية، ما عدا االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الرب )د(

لماضية. تستحق االخسارة ومن خالل حقوق الملكية التي تقاس بالقيمة العادلة. السياسات المحاسبية المطبقة تتوافق مع تلك المستخدمة في السنة المالية 
 .ةالمتوقع ةالسنويئر أو الخسا األرباح إجماليالضرائب على الدخل في الفترات المرحلية باستخدام معدل الضريبة الذي يكون قابالً للتطبيق على 

 
 التقديرات واألحكام الهاّمة ۳
 

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

 
ي قامت بها اإلدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للهيئة عند إعداد هذه القوائم المالية المختصرة المرحلية غير المدققة، فإن االجتهادات الجوهرية الت

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

تعرضها لمخاطر مالية مختلفة: مخاطر السوق (متضمنة مخاطر العملة األجنبية ومخاطر معدل الفائدة) ومخاطر االئتمان ومخاطر  الشركةإن أنشطة 
مالية السنوية، السيولة. ال تتضمن المعلومات المالية المرحلية كافة المعلومات واإلفصاحات المتعلقة بإدارة المخاطر المالية المطلوبة في القوائم ال

. لم تطرأ أية تغيرات على سياسات إدارة المخاطر منذ ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱كما في  للشركةالتالي يجب قراءتها بالتزامن مع القوائم المالية السنوية وب
 نهاية السنة.



۱۱ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة

 (تابع) ۲۰۱٦ مارس ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

 النقد وما يماثل النقد ٥
 
مارس  ۳۱ 

۲۰۱٦ 
 ديسمبر ۳۱

۲۰۱٥ 
 مدققة غير مدققة 
 لایر عماني لایر عماني 

   أرصدة نقدّية وبنكّية
 ۳,۷۸٥,٦۰۲ ۲,۰۳٤,۷۰۹ بنكبالصندوق ولدى ال نقد

 ٥۰٤,۱٦۰ ۹۳۸,۸۹۹ نقدّية لدى مديري االستثمارأرصدة 
 ۲,۹۷۳,٦۰۸ ٤,۲۸۹,۷٦۲ 

   ودائع بنكّية
 ۱۳٤,٦۲۳ ۱۳۸,٤۳۳ ودائع بنكّية فترات استحقاقها أقل من ثالثة أشهر

 ٦,۳۰٦,۹۷٥ ۷,۰٥٦,۹۷٥ ودائع بنكّية فترات استحقاقها أكثر من ثالثة أشهر
 ۷,۱۹٥,٤۰۸ ٦,٤٤۱,٥۹۸ 
   

 )٦,۳۰٦,۹۷٥( )۷,۰٥٦,۹۷٥( ودائع بنكّية فترات استحقاقها أكثر من ثالثة أشهريخصم: 
 ۳,۱۱۲,۰٤۱ ٤,٤۲٤,۳۸٥ 

 
لایر عماني) منفذة بالعمالت األجنبية. تحمل الودائع  ٥۱,۹۷٥ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ٥۱,۹۷٥إن الودائع البنكية البالغة  ۱-٥

% سنوياً). تم تخصيص وديعة بنكية بقيمة ۲.٥۰% إلى ۱.۲۰ - ۲۰۱٥% سنوياً (۳.٥۰% إلى ۱.۲۰البنكية معدالت ربح تتراوح ما بين 
  لایر عماني) لدفعها في احتياطي إعادة التكافل / إعادة التأمين.  ۲٦۹,۷۸۷ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ۲٦۹,۷۸۷

 
 القيود المفروضة على تحويل األصول ۲-٥
 

المدرجة في  نكيةوفقاً للقانون المنظم لعمليات شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة للهيئة العامة لسوق المال (قسم التأمين) بعض الودائع الب
لایر ُعماني). وفقاً ألحكام القانون، ال تستطيع الشركة  ٦,۲٥٥,۰۰۰ – ۲۰۱٤لایر ُعماني ( ٦,۲٥٥,۰۰۰قائمة المركز المالي بقيمة إجماليـة قدرها 

 التصرف بتلك األصول إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال (قسم التأمين).
 
 جة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةاستثمارات مدر ٦
 
 التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة 
مارس  ۳۱ 

۲۰۱٦ 
مارس  ۳۱

۲۰۱٦ 
 ديسمبر ۳۱

۲۰۱٥ 
 ديسمبر ۳۱

۲۰۱٥ 
 مدققة مدققة غير مدققة غير مدققة 
 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 

     محلية وأجنبية مدرجة: 
 ۲,٦۰۲,٥٤٦ ۲,٤۰۲,۷۳۰ ۲,۲۰٤,۰۸٤ ۲,۱٤۳,۲٥۳ قطاع الخدمات
 ۲,۱۰۹,۱۳۲ ۱,۹۳٤,۰۳٥ ۱,۷٥٦,۱٤٤ ۱,۷۱۰,٤۳۲ قطاع الصناعة
 ٥۲,۱۸٥ ٤۲,۹۸۷ ۳٥,۷۹۸ ۳٥,۸۹۸ قطاع التمويل

 ۳,۸۸۹,٥۸۳ ۳,۹۹٦,۰۲٤ ٦,۳۷۹,۷٥۲ ٤,۷٦۳,۸٦۳ 
 
  إن التكلفة والقيمة العادلة لالستثمارات األجنبية في نهاية الفترة هي كما يلي: ۱-٦
 
 التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة 
مارس  ۳۱ 

۲۰۱٦ 
مارس  ۳۱

۲۰۱٦ 
 ديسمبر ۳۱

۲۰۱٥ 
 ديسمبر ۳۱

۲۰۱٥ 
 مدققة مدققة غير مدققة غير مدققة 
 لایر عماني عمانيلایر  لایر عماني لایر عماني 
     

 ۱,۲۱۷,۸۸۳ ۱,۰٤۷,٥۸۰ ٦٦٤,٥۰۱ ٦۲٥,۱۹٤ استثمارات أجنبية
  



۱۲ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة

 (تابع) ۲۰۱٦ مارس ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

 األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (تابع) ٦
 
 الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: ۲-٦

مارس  ۳۱ 
۲۰۱٦ 

 ديسمبر ۳۱
۲۰۱٥ 

 مدققة غير مدققة 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ٥,٤۳۷,۱۳۹ ٤,۳۷۹,۷٥۲ في بداية العام
 ۱۲۷,۰۳٦ ۱٦٤,٤۰۹ مشتريات خالل الفترة

 )۸۷٥,۳۲۸( )٥٥۸,۲٦۰( استبعادات خالل الفترة/العام
 ۷٥,۰۱٦ ۱۰,۱۲٦ أرباح محققة من االستبعاد

 )۳۸٤,۱۱۱( )۱۰٦,٤٤٤( صافي التغير في القيمة العادلة
 ٤,۳۷۹,۷٥۲ ۳,۸۸۹,٥۸۳ العام/ الفترة في نهاية

 
 القيود المفروضة على تحويل األصول ۳-٦
 

دفترية  وفقاً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة للهيئة العامة لسوق المال بعض االستثمارات بقيمة
لایر ُعماني). يجوز للشركة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على  ۲,٤٥۳,۸۷۸ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر ُعماني ( ۲,٤٥۲,۲۱۸قدرها 

 الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
 
 مديونيات عقود التكافل وإعادة التكافل / إعادة التأمين       ۷

 مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٦ 

 ديسمبر ۳۱
۲۰۱٥ 

 مدققة غير مدققة 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ٦,۷۹٤,۹۸۹ ۸,۹۷۷,۱٤۱ أرصدة تكافل مدينة
 ۱,٦۳٥,۲۷٤ ۱,۱۸۷,۱۷۲ مديونيات أرصدة إعادة التأمين

 ۱۰,۱٦٤,۳۱۳ ۸,٤۳۰,۲٦۳ 
 )٥۱۰,٦۸۳( )٥۱۰,٦۸۳( : مخّصص انخفاض قيمة المديونّياتيطرح

 ۹,٦٥۳,٦۲۹ ۷,۹۱۹,٥۸۰ 
   التجارية:فيما يلي تحليل األعمار لحساب المديونيات 

 ٤,٤٥۲,۲۲۰ ٦,۰۱۱,۳۷۹ لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تتعرض لالنخفاض في القيمة:
 ۳,٤٦۷,۳٦۰ ۳,٦٤۲,۲٥۱ مبالغ تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها:

 ٥۱۰,٦۸۳ ٥۱۰,٦۸۳ تجاوزت موعد استحقاقها وانخفضت قيمتها
 ۱۰,۱٦٤,۳۱۳ ۸,٤۳۰,۲٦۳ 

 
يوماً، بعد هذه المدة تعتبر المبالغ متجاوزة موعد  ۱۲۰فترة االئتمان العادية المسموح بها لمديني التكافل وشركات إعادة التكافل/إعادة التأمين هي 

ومية وشبه ، لم تعتبر المبالغ التي تجاوزت موعد االستحقاق منخفضة القيمة حيث انها مستحقة من هيئات حك۲۰۱٦مارس  ۳۱االستحقاق. كما في 
 فع. حكومية ووسطاء وعمالء من الشركات التي تتعامل الشركة معها في سياق األعمال االعتيادية والتي ليس لها حالياً تاريخ بالتأخير في الد

 
 فيما يلي حركة مخصص انخفاض قيمة المديونيات التجارّية خالل العام: ۷-۱
 
مارس  ۳۱  

۲۰۱٦ 
 ديسمبر ۳۱

۲۰۱٥ 
 مدققة غير مدققة  

 لایر عماني لایر عماني  
    

 ۳٥۱,۳۸۱ ٥۱۰,٦۸۳  في بداية العام
 ۱٥۹,۳۰۲ -  محمل للعام

 ٥۱۰,٦۸۳ ٥۱۰,٦۸۳  في نهاية العام/ الفترة
  



۱۳ 
 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

 
 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة

 (تابع) ۲۰۱٦ مارس ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
 

 

  مبالغ مستحقة من مساهمين ومبالغ مستحقة لمساهمين  ۸
 

المستحقة من المشاركين المبالغ المستحقة من حاملي بوالص التكافل العام والتكافل العائلي لحساب رسوم الوكالة وحصة المضارب تتضمن المبالغ 
 واألرصدة بين الشركات.

 
 المطالبات القائمة واحتياطي المساهمات غير المكتسبة ۹
 

 ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱المدققة  ۲۰۱٦مارس  ۳۱غير المدققة  
 

 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

۲,٦۱۷,۲۸۳( ٥,۹۲۳,۲٦۹ لم تتم تسويتهامطالبات متكبدة 
( 

۳,۳۰٥,۹۸
٦ 

٦,۷۳٤,٦٦٤ )۲,۷۹۹,۲۲٥( ۳,۹۳٥,٤۳۹ 

 ۲۳٦,٦٤٥ )۱٤٦,۷۱۷( ۳۸۳,۳٦۲ ۷٥٦,٥٥۹ )۲۲٤,۱٤۰( ۹۸۰,٦۹۹ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 ٦,۹۰۳,۹٦۸ )۲,۸٤۱,٤۲۳

( 
٤,۰٦۲,٥٤٥ ۷,۱۱۸,۰۲ )۲,۹٤٥,۹٤۲( ٤,۱۷۲,۰۸٤ 

٤,٤۲٤,۹۳۰( ۹,۸٥۰,٦٤۹ احتياطي المساهمات غير المكتسبة
( 

٥,٤۲٥,۷۱
۹ 

۹,۹۸۰,۲۰۷ )٤,۳۸۰,۷۲٥,٥ )٤۹۹,٤۸۳ 

 ۱٦,۷٥٤,٦۱۷ )۷,۲٦٦,۳٥۳
( 

۹,٤۸۸,۲٦
٤ 

۱۷,۰۹۸,۲
۳ 

)۷,۳۲٦,٦٦٦( ۹,۷۷۱,٥٦۷ 

       التكافل العائلي
 ۷٥,۹۰۲ )٤٥۲,٦۹۰( ٥۲۸,٥۹۲ ۹۳,٦٥۰ )٤۷۰,۳٤۰( ٥٦۳,۹۹۰ لم تتم تسويتهامطالبات متكبدة 

 ۱۲۱,۷۹٥ )۳٤٦,۰۷۸( ٤٦۷,۸۷۳ ۱۳۰,۲۳۷ )۳٦۰,۹٥٤( ٤۹۱,۱۹۱ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
 ۱,۰٥٥,۱۸۱ )۸۳۱,۲۹٤( ۲۲۳,۸۸۷ ۹۹٦,٤٦٥ )۷۹۸,۷٦۸( ۱۹۷,٦۹۷ 

 ۱٦۰,۷۷٦ )٤٥٤,۸۱۱( ٦۱٥,٥۸۷ ۱٥٦,۹٦۷ )٥۹۲,٤۸۱( ۷٤۹,٤٤۸ احتياطي المساهمات غير المكتسبة
 ۱,۸۰٤,٦۲۹ )۱,٤۲۳,۷۷٥

( 
۳۸۰,۸٥٤ ۱,٦۱۲,۰٥ )۱,۲٥۳,٥۷۹( ۳٥۸,٤۷۳ 

 ۱۸,٥٥۹,۲٤٦ )۸,٦۹۰,۱۲۸
( 

۹,۸٦۹,۱۱
۸ 

۱۸,۷۱۰,۲۸
٥ 

)۸,٥۸۰,۲٤٥( ۱۰,۱۳۰,۰٤۰ 

 
وفقاً لاللتزام ة ستحقالتأمين مإعادة  / المستحقة من التكافلشهراً من تاريخ قائمة المركز المالي. المبالغ  ۱۲يتوقع إلى حد كبير دفع كافة المطالبات خالل 

 .خالل ثالثة أشهر بحد أقصى من تاريخ دفع المطالبات التعاقدي



 ۱٤          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية استثمارات ۱۰
 
 

 
 ۲۰۱٦مارس  ۳۱غير المدققة 

النسبة من 
المحفظة 
 الشاملة 

 
أساس منهجية 

 التقييم

 
عدد األوراق 

 المالية

 
 القيمة
 العادلة

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني % 
     االستثمار من أموال المساهمين 

     استثمار في حقوق المساهمين
   ۲۲٤,۷۸٤  ۷۱,٤۲۸ القيمة العادلة ۹ المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م

  ۱۷۲,۲۰۰   ۱٥۰,۰۰۰  القيمة العادلة ۷ الوطنّية للمجمعات السكنّية ش.م.ع.م
 ۱۳۳,۳۳۳ ۲۱۲,۰۰۰ العادلةالقيمة  ٦ بنك دبي اإلسالمي

 ۳٤,۹۳۹ ۷٥,۰۰۰ القيمة العادلة REIT ۲ اإلماراتية 
 ۱۰۱,۹۸۳ ۱۸,۸٥۰ القيمة العادلة ٤ الراجحي

  ۱۰۸,۹۰۰  ۱۰۰,۰۰۰  القيمة العادلة ٥ شركة شذا ُعمان ش.م.ع.م
 ۱,٦۰۹,٦٦۹ ۱٤,۳۰۳,٥۹٦  القيمة العادلة ٦۷ الشركة الوطنية للتكافل (وطنية)

 ۱۰۰   ۲,۳۸٥,۸۰۸ 
     ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱المدققة 

     االستثمار من أموال المساهمين
     استثمار في حقوق المساهمين

   ۲۲٤,۷۸٤  ۷۱,٤۲۸ القيمة العادلة ۹ المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م
  ۱۷۲,۲۰۰   ۱٥۰,۰۰۰  القيمة العادلة ۷ الوطنّية للمجمعات السكنّية ش.م.ع.م

 ۱۳٤,٥۳۰ ۲۱۲,۰۰۰ القيمة العادلة ٦ بنك دبي اإلسالمي
 ۳٦,۳۷۳ ۷٥,۰۰۰ القيمة العادلة REIT ۲ اإلماراتية 
 ۹۹,۸۲۷ ۱۸,۸٥۰ القيمة العادلة ٤ الراجحي

  ۱۰۸,۹۰۰   ۱۰۰,۰۰۰  القيمة العادلة ٥ شركة شذا ُعمان ش.م.ع.م
 ۱,٦۰۹,٦٦۹  ۱٤,۳۰۳,٥۹٦  القيمة العادلة ٦۷ الشركة الوطنية للتكافل (وطنية)

 ۱۰۰   ۲,۳۸٦,۲۸۳ 
 

% وذلك يتجاوز الحد المقرر بموجب الئحة ٦.۳۳حالياً، بلغت نسبة استثمار الشركة الوطنية للتكافل (وطنية) فيما يتعلق بإجمالي استثمارات الشركة 
% ٥شركة مدرجة إستثمار األصول لشركات التأمين الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. ووفقاً لتلك الالئحة، يجب أال تتجاوز االستثمارات في أي 

 من إجمالي استثمارات شركة التأمين. تعمل الشركة على تجديد الموافقة التي حصلت عليها العام الماضي من الهيئة العامة لسوق المال. 
 

 الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: ۱۰-۱
مارس  ۳۱ 

۲۰۱٦ 
 ديسمبر ۳۱

۲۰۱٥ 
 مدققة غير مدققة 

 لایر عماني لایر عماني 
   

 ۲,۰٤۲,٤٤۷ ۲,۳۸٦,۲۸۳ في بداية العام
 ۲۸۰,۳۱۸ - مشتريات

 ۸٤۳,٥۹۰ )٤۷٥( صافي التغير في القيمة العادلة
 )٦,۷۹۳( - استرداد االستثمار

 )۷۷۳,۲۷۹( - خسارة انخفاض قيمة االستثمارات
 ۲,۳۸٦,۲۸۳ ۲,۳۸٥,۸۰۸ في نهاية العام/ الفترة

 
 الحركة في احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات: ۱۰-۲

مارس  ۳۱ 
۲۰۱٦ 

 ديسمبر ۳۱
۲۰۱٥ 

 مدققة غير مدققة 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 )۱۹۳,۱۸۹( ٦٥۰,٤۰۱ في بداية العام
 ۸٤۳,٥۹۰ )٤۷٥( القيمة العادلة في نهاية فترة التقييمالحركة على االستثمارات ب

 ٦٥۰,٤۰۱ ٦٤۹,۹۲٦ نهاية العام/ الفترةفي 
  



 ۱٥          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة  ۱۱
 

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

 
مارس  ۳۱ 

۲۰۱٦ 
 ديسمبر ۳۱

۲۰۱٥ 
 مدققة غير مدققة 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ۲,۷٦۲,٤۳٦ ۲,۷٥٥,۲۲۸ في بداية العام
 )۷,۲۰۸( )۱,۸٦۱( مهلكة خالل الفترة

 ۲,۷٥٥,۲۲۸ ۲,۷٥۳,۳٦۷ في نهاية الفترة
 

لایر  ۲,۷٥٥,۲۲۸ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ۲,۷٥۳,۳٦۷هي  ۲۰۱٦مارس  ۳۱القيمة العادلة للصكوك المحلية واألجنبية كما في  ۱۱-۱
  عماني).

 
 القيود المفروضة على تحويل األصول ۱۱-۲

 
 – ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱( وحدة ۲٥.۰۰۰وفقاً للقانون المنظم لعمليات شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة للهيئة العامة لسوق المال 

. وفقاً ألحكام القانون، ال تستطيع لایر عماني ) ۲٥.۰۰۰.۰۰۰ – ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ۲٥.۰۰۰.۰۰۰قيمتها الدفترية )  وحدة ۰۰۰.۲٥
 إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال .صول األتحويل تلك الشركة 

 
 استثمار في عقارات   ۱۲

 
 ستثمارات في عقارات:الحركة في القيم الدفترية ال ۱۲-۱

 
مارس  ۳۱ 

۲۰۱٦ 
 ديسمبر ۳۱

۲۰۱٥ 
 مدققة غير مدققة 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ٦,۲۳٥,۱۱۱ ٦,۲٤٥,۹۱۱ في بداية العام
 ۱۰,۸۰۰ - مشتريات خالل الفترة

 ٦,۲٤٥,۹۱۱ ٦,۲٤٥,۹۱۱ في نهاية الفترة
 

 ٦,۲٤٥,۹۱۱ - ۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱لایر عماني ( ٦,۲٤٥,۹۱۱، لدى الشركة استثمار في استثمار عقاري بقيمة ۲۰۱٦مارس  ۳۱كما في  ۱۲-۲
% من إجمالي استثمارات الشركة، وذلك يتجاوز الحد المقرر بموجب الئحة إستثمار األصول لشركات التأمين الصادرة من الهيئة ۲٥لایر عماني) يمثل 

ستثمارات شركة التأمين. تعمل الشركة على تجديد ا% من إجمالي ۲۰المال. وفقاً لتلك الالئحة، يجب أال تتجاوز االستثمارات في العقارات  العامة لسوق
 الموافقة التي حصلت عليها العام الماضي من الهيئة العامة لسوق المال. 

 
 ممتلكات ومعدات ۱۳

 مارس ۳۱ 
 ۲۰۱٦ 

 ديسمبر ۳۱
۲۰۱٥ 

 مدققة غير مدققة 
 لایر عماني لایر عماني 

   صافي القيمة الدفترية
 ۹٤۷,۰۸۷ ۱,۲۲۹,۷٥۹ يناير ۱في 

 ٤۹۳,٥۲۷ ۲۲,۳٦۰ إضافات خالل الفترة
 - )۱۷,۰٤۰( استبعادات خالل الفترة

 )۲۱۰,۸٥٥( )٦٤,۹۷٤( للفترة االستهالك
 ۱,۲۲۹,۷٥۹ ۱,۱۷۰,۱۰٥ في نهاية الفترة

  



 ۱٦          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 احتياطي الطوارئ ۱٤
 

% ۱۰) وتعديالته، يتم تحويل ٥/۸۰) (ب) من لوائح تطبيق قانون شركات التأمين (القرار الوزاري ۳(مكرر) ( ۱۰) (ج) و۲(مكرر) ( ۱۰طبقاً للمادة 
لى احتياطي % من مساهمات التأمين على الحياة بتاريخ التقرير من األرباح المحتجزة إ۱من صافي المطالبات القائمة في حالة أعمال التأمين العام و

تغطية  الطوارئ. يمكن للشركة وقف التحويل عندما يساوي االحتياطي رأس المال المصدر. ال يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح في أي سنة إلى حين
 عجز االحتياطي من األرباح المحتجزة. ال يجب استخدام االحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال. 

 
ل ت الهيئة العامة لسوق المال مسودة قانون التكافل، ولكن القوانين واألنظمة المفصلة غير متاحة من أجل احتساب احتياطي الطوارىء ألعماأصدر

 لایر عماني) إلى احتياطي الطوارئ فيما ۲۸۷,۸۷۱ - ۲۰۱٥لایر عماني ( ٤۱٤,٦۰۹التكافل. خالل العام الحالي، قامت الشركة بإضافة مبلغ قيمته 
 يتعلق بأعمال التكافل العام. تم تحميل المبلغ الى صندوق المشاركين.

 
 إيرادات التكافل / دخل التأمين ۱٥

 الربع السنوي 
 المنتهي في

 ۲۰۱٤ مارس ۳۱

 الربع السنوي
 المنتهي في

 ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 لایر عماني لایر عماني 
 غير مدققة غير مدققة 
   

 ٦,٥٥۷,٤۰۹ ٦,٤۲٦,٤۱۷ إجمالي المساهمات
 )٦۲۱,۳۰۸( )٤,۳۰٤( حركة احتياطي المساهمات غير المكتسبة

 ٥,۹۳٦,۱۰۱ ٦,٤۲۲,۱۱۳ بالصافي -المساهمات قبل إعادة التكافل / إعادة التأمين 
 )۲,٦٦۹,٥۱٦( )۲,۹۹٤,۰۲۷( مساهمات متنازل عنها إلعادة التكافل

 ۹۰,۲۲۷ ۱۸۱,۸۷٦ حركة احتياطي المساهمات غير المكتسبة
 )۲,٥۷۹,۲۸۹( )۲,۸۱۲,۱٥۱( بالصافي -مساهمات متنازل عنها إلعادة التكافل / إعادة التأمين 

 ۳,۳٥٦,۸۱۲ ۳,٦۰۹,۹٦۲ صافي األقساط المكتسبة
 ۲۲۳,۰۰۸ ۲۷۲,٦۳۸ العمولة من األعمال المتنازل عنها إلعادة التكافل / إعادة التأمين

 )٥۲۳,۷۷٦( )۳۸۳,٥۰۰( عمولة مدفوعة
 ۲۸,۹۱۲ )۸٥,٤۷۳( المساهمات غير المكتسبة حركة احتياطي

 )۲۷۱,۸٥٦( )۱۹٦,۳۳٥( العموالتمصروفات صافي 
 )۸,۷۳٤( )۱٤,۰۲٤( لص التكافل (فنية)ابو اتفومصر

 ۱۳۳,٥٦۰ ۲۹۹,٤٤۲ لص وإيرادات التكافل / التأمين األخرى ارسوم البو
 ۳,۲۰۹,۷۸۲ ۳,٦۹۹,۰٤٥ إجمالي إيرادات التكافل

 
  إيرادات التكافل / التأمينتحليل  ۱-۱٥

 
 الثالثة أشهر المنتهية في 

 غير مدققة  – ۲۰۱٦مارس  ۳۱
 الثالثة أشهر المنتهية في

 غير مدققة  - ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
  

 
 صافي المساهمات

إيرادات المساهمات 
 /قبل إعادة التكافل
 إعادة التأمين

 
 

 صافي المساهمات

إيرادات المساهمات 
 /قبل إعادة التكافل
 إعادة التأمين

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
     

  ۲,٤٦۲,٥۱۰   ۲,۱۸۹,۲۲۸  ۲,۲٥۳,۹۱۷ ۲,۲۱۷,۹٦۱ سيارات
۳۹٦,۳۳ الحريق والحوادث العامة والتأمين الهندسي وأخرى

۲ 
۲,۲۷۸,۹٥۳ ۳۷۸,۷٥۷ ۲,۲۹۸,۲۲۱  

  ۱۲۸,۲٤۰  ۱۸,۰۰۳  ۱۳۰,٤۰۱ ۲٤,۳٦۸ تأمين الشحن البحري وهيكل السفينة
۸٦۲,۲٥ الصحي

٥ 
۹۲۷,۷۲٦  ٥۰۰,۲۲۲  ۹۸۹,۹۳۱  

۱۰۹,۰٤ تأمين على الحياة
٦ 

۸۳٥,٤۲۱   ۱۷۰,٦۰۲   ٦۷۸,٥۰۷  

 ۳,٦۰۹,۹٦۲ ٦,٤۲٦,٤۱۷  ۳,۳٥٦,۸۱۲   ٦,٥٥۷,٤۰۹  
 

على أنها مجموع إجمالي المساهمات والتعديل الحتياطي المساهمات غير /إعادة التأمين تحتسب إيرادات المساهمات قبل إعادة التكافل ۲-۱٥
  واإليرادات األخرى. البوالصالمكتسبة عليها وإجمالي المطالبات المتكبدة ومصروف العموالت والتعديل لمصروف العموالت المؤجلة عليها ورسوم 



 ۱۷          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 صافي المطالبات المتكبدة ۱٦

 
 الثالثة أشهر المنتهية في

 غير مدققة – ۲۰۱٦مارس  ۳۱
 الثالثة أشهر المنتهية في

 غير مدققة - ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 

 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 
       

 مطالبات مبلغ عنها ولم يتم تسويتها 
٦,٤٥۳,۰۲
۹ 

)۲,۸٤۱,٤۲۲
( 

۳,٦۱۱,٦۰
۷ 

۷,۱٥۸,۱۹
٦ )۳,٦۲٤,٥٦۷( ۳,٥۳۳,٦۲۹ 

 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
۱,۰٥٥,۱۸
۲ )۸۳۱,۲۹٤( ۲۲۳,۸۸۸ ٤۱۳,٦۰٦ )۲۸٦,٦۰۳( ۱۲۷,۰۰۳ 

 اإلجمالي في نهاية الفترة
۷,٥۰۸,۲۱
۱ 

)۳,٦۷۲,۷۱٦
( 

۳,۸۳٥,٤۹
٥ 

۷,٥۷۱,۸۰
۲ )۳,۹۱۱,۱۷۰( ۳,٦٦۰,٦۳۲ 

       
۳,۳٥۸,۷۹ المدفوعةالتكافل مطالبات 

۱ )٦۰۳,۰٥٤( 
۲,۷٥٥,۷۳
۷ 

۲,۹۷٦,۸٤
٤ )۱,٤۱٤,۸۰۷( ۱,٥٦۲,۰۳۷ 

       

 مطالبات مبلغ عنها ولم يتم تسويتها
٦,٦٦۷,۰۸
۷ 

)۲,۹٤٥,۹٤۰
( 

۳,۷۲۱,۱٤
۷ 

٦,٥۷۷,۰۳
٦ )۳,۷٥٦,٦۲٤( ۲,۸۲۰,٤۱۲ 

 ۱۹۷,٦۹۸ )۷۹۸,۷٦۸( ۹۹٦,٤٦٦ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها
۱,٤٥٥,۱٤
۲ )۱,۲٥٤,۷٦٥( ۲۰۰,۳۷۷ 

 اإلجمالي في بداية الفترة
۷,٦٦۳,٥٥
۳ 

)۳,۷٤٤,۷۰۸
( 

۳,۹۱۸,۸٤
٥ 

۸,۰۳۲,۱۷
۸ )٥,۰۱۱,۳۸۹( ۳,۰۲۰,۷۸۹ 

 المطالبات المتكبدة
۳,۲۰۳,٤٤
۹ )٥۳۱,۰٦۱( 

۲,٦۷۲,۳۸
۸ 

۲,٥۱٦,٤٦
۸ )۳۱٤,٥۸۸( ۲,۲۰۱,۸۸۰ 

 
 رسوم الوكالة وحصة المضارب 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 
مار التكافل العام والتكافل العائلي المتحققة من صناديق استثمار المشاركين، على التوالي. إن الحد األقصى لرسوم الوكالة وحصة من إيرادات استث

 %) على التوالي. ۷۰ - ۲۰۱٥%  (٦۰% و ۲۰المضارب كما أقرتها هيئة الرقابة الشرعية هي 
 

 بالصافي -إيرادات االستثمار  ۱۸
 
 الربع السنوي 

 المنتهي في
 ۲۰۱٦مارس  ۳۱

 الربع السنوي
 المنتهي في

 ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
 لایر عماني لایر عماني 
 غير مدققة غير مدققة 
   

 ۱۸۰,٦۹۳ ۱۸۱,٦٥٦ إيرادات إيجار عقارات استثمارية
 ۲۲۰,۹۲٦ ۱۷۳,۰۸٤ إيرادات توزيعات األرباح

 ۲۷,۲٥۳ )۱۰٦,٤٤٤( العادلة من خالل الربح أو الخسارة(خسارة)/ ربح القيمة العادلة ألصول مالية بالقيمة 
 ۱۰,٦۷٤ ۱۱,۸۸٦ أرباح من ودائع وكالة

 )۹,۳۱۳( ۱۰,۱۲٦ ربح محقق من بيع استثمارات
 )۷۳۳٦( - االنخفاض في قيمة االستثمارات 

 )۲٦,۱٤۳( )۳۱,٤۳۹( أتعاب إدارة استثمار
 ۲۳۸,۸۷۰ ۳۹٦,۷٥٤ 

 
 الرقابة الشرعيةمجلس  ۱۹

 
. ويقوم مجلس الرقابة أعضاء مجلس اإلدارةأعضاء يتم تعيينهم من قبل  أربعةتخضع األنشطة التجارية للشركة إلشراف مجلس رقابة شرعية يتألف من 

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



 ۱۸          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 احتياطيات تكافل ۲۰
 

% من فائض التكافل كحد أقصى إلى ٥۰قامت هيئة الرقابة الشرعية بصياغة سياسة الحتياطي التكافل. وفقاً لهذه السياسة، في فترة واحدة يمكن تحويل 
 ض التكافل إلى احتياطي التكافل. احتياطي التكافل حتى يصبح هذا الرصيد مساوياً لرأس المال. خالل الفترة، لم تقم الشركة بتحويل أي مبلغ من فائ

 
 ربحية السهم الواحد ۲۱

الربع السنوي  
 المنتهي في

 مارس ۳۱ 
۲۰۱٦ 

 الربع السنوي
 في المنتهي

 مارس ۳۱
۲۰۱٥ 

 غير مدققة غير مدققة 
   

 ٦٥٥,۱٦۹ ٤٦۳,۱۱۷ لایر عماني -ربح الفترة
 ۱۷٥,۰۰۰,۰۰۰ ۱۷٥,۰۰۰,۰۰۰ المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة

 ۰.۰۰٤ ۰.۰۰۳ لایر ُعماني -األساسية والمعدلة  -ربحية السهم الواحد 
 

. وحيث خالل الفترة بقسمة صافي ربح العام المنسوب للمساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم المصدرةاألساسية تم التوصل لربحية السهم الواحد 
 الواحد، فإن األرباح المعدلة للسهم مطابقة لألرباح األساسية للسهم.ال توجد أسهم معدلة من شأنها أن تقلل ربحية السهم 

 
 األطراف ذات العالقة ۲۲

 
ف اآلخر تتمثل هذه بالمعامالت مع أطراف ذات عالقة، أي األطراف التي تعتبر ذات عالقة وهي إن كان طرف ذو عالقة لديه القدرة على التحكم بالطر

في سياق أعمالها االعتيادية  معامالت مع أعضاء مجلس  ممارسة نفوذ مؤثر على الطرف اآلخرباتخاذ قرارات مالية وتشغيلية وأعضاء مجلس  أو 
ح الشركات التي يكونون موظفين رئيسين فيها. األطراف ذات عالقة تتمثل بالمساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة والكيانات التي يكون لهم مصالاإلدارة و

تم دخول هذه المعامالت وفق شروط وأحكام يعتبرها أعضاء مجلس اإلدارة فيها أو القدرة على ممارسة نفوذ جوهري على قراراتتها المالية والتشغيلية. 
تي تتضمن أطرافاً مشابهة لتلك المعتمدة للمعامالت التي تتم على أساس تجاري بحت مع أطراف أخرى. فيما يلي األحجام التقديرية لهذه المعامالت ال

 % أو أكثر من حصص الشركة أو أفراد عائالتهم غير من تم اإلفصاح عنهم بشكل منفصل خالل الفترة:۱۰ذات عالقة والمساهمين ب 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة (أ)
 

تهم مدرجًة في قائمة الدخل الشامل المرحلية الشركة أو أفراد عائال أسهم% أو أكثر من ۱۰تكون معامالت األطراف ذات العالقة أو المساهمين بنسبة 
 كما يلي:

 
الربع السنوي المنتهي  

 مارس ۳۱في 
۲۰۱٦ 

 الربع السنوي المنتهي
 مارس ۳۱

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
 غير مدققة غير مدققة 
   

 ۲۷۰,۰۱۳ ٤٦۱,۰٤٦ أقساط
 ٤٦,۲۰۸ ۳۰,۹۰٤ أقساط إعادة التكافل / إعادة التأمين

 ۸٦۰,۹۲٤ ۳۱٤,٤۷۳ مطالبات
 ٥۹۷ ٦۰۲ مطالبات إعادة التكافل / إعادة التأمين

 ۲۷,۱۳۲ ۱۱,۸۰۰ أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة
 ٥۲,۰۰۰ ٥٦,۳۲٥ إيرادات إيجار
 ۹,۸۷۷ ۸,۳۷٥ رقابة الشرعية أتعاب لجنة ال

 ۱۲,۹۳٤ ۳,٥٤۹ أتعاب استشارات ضريبية
  



 ۱۹          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 (تابع)األطراف ذات العالقة  ۲۲
 

 األرصدة لدى األطراف ذات العالقة (ب)
 

الشركة أو أفراد عائالتهم ناقصاً المخصصات  أسهم% أو أكثر من ۱۰فيما يلي تحليل األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة أو مساهمين ب 
 والشطوبات:

 ديسمبر ۳۱ ۲۰۱٦مارس  ۳۱ 
۲۰۱٥ 

 مدققة غير مدققة 
 لایر عماني لایر عماني 

   /إعادة تأمين تكافل وإعادة تكافلمديونيات عقود 
 ۱,۸۳۲,۷۳۳ ۱,٤۰۱,٤٥۸ أرصدة أقساط مدينة من أطراف ذات عالقة أخرى

  ۹۹,٦۸۲ ٤۷,۳٤۱ مديونيات أخرى
   استثمار مديونيات

 ۱۰۱,۱۰۰ ۱٤۳,۱٥۰ إيرادات إيجار مستحقة القبض
 ۲۰,۹٤۸ ٥۲,۱۹۸ ش.م.ع.ممن االستثمار في شركة صكوك الحديثة فوائد مستحقة 

 ۲,٥۱۱,٥۹۲ ۲,٥۱۰,۷۱٦ االستثمار في شركة صكوك الحديثة ش.م.ع.م
 ٥۰۰,۰۰۰ ٥۰۰,۰۰۰ ستثمار في عقاراتاال

 ۱,۸۹۰,۷٦۹ ۱,۸۹۰,۷٦۹ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
 

لم يكن هناك أية ضمانات مقدمة أو مستلمة من أي طرف ذي عالقة. وبالنسبة األرصدة القائمة في نهاية الفترة هي غير مضمونة وتتم التسويات نقداً. 
، لم تقم الشركة بتكوين أي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها فيما بتعلق بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات ۲۰۱٦مارس  ۳۱للفترة المنتهية في 

تقييم كل فترة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة والسوق الذي يعمل عالقة حيث كانت خبرة التسديد السابقة جيدة. يتم إجراء هذا ال
 به ذلك الطرف. المبالغ المستحقة من والمستحقة لألطراف ذات العالقة هي بدون دخل وتستحق السداد عند الطلب.

   
 تعويضات ألفراد اإلدارة العليا في الشركة: (ج) 

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

 الربع السنوي المنتهي 
 مارس ۳۱

۲۰۱٦ 

 الربع السنوي المنتهي
 مارس ۳۱

۲۰۱٥ 
 لایر عماني لایر عماني 
   

 ۱۳۲,٥٥٦ ۱۲۷,۸۰٤ منافع قصيرة األجل
 ۳۰,۳٤۷ ۹,٥٤٥ مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 ۱۳۷,۳٤۹ ۱٦۲,۹۰۳ 
 

 التزامات عرضية ۲۳
 

 االلتزامات العرضية
 

لایر عماني) تتعلق  ۱۳٤,٦۲۳ -۲۰۱٥ديسمبر  ۳۱(لایر عماني  ۱۳۳.۳٦۳ كان لدى الشركة التزامات عرضية بمبلغ ۲۰۱٦ديسمبر  ۳۱كما في 
 جوهرية. بضمانات ومسائل أخرى ناشئة ضمن إطار النشاط االعتيادي ويتوقع أال ينشأ عنها أية التزامات

 
 ارتباط رأسمالي

 
لایر عماني) فيما يتعلق بأعمال  ۳۷.٥۸۰ -۲۰۱٥مارس  ۳۱لایر عماني ( ٥۲.٥۸۰كان لدى الشركة ارتباطات رأسمالية قدرها  ۲۰۱٦مارس  ۳۱في 

 إعادة تجديد مكاتبها.
 

 مطالبات قانونية
 

أعمالها العادية لمقاضاة أمام المحاكم بشأن نزاع حول موضوع دعوى. استناداً كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين، تخضع الشركة ضمن سياق 
 إلى مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوي سيكون لها تأثير جوهري على إيرادات الشركة أو مركزها المالي.

 
 
 
 



 ۲۰          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 معلومات قطاعات األعمال ۲٤
 

 سية المشمولة في التقريرالقطاعات الرئي -قطاعات األعمال
 

مبّين أدناه. وتقّدم وحدات النشاط االستراتيجي منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل كما هو ا ميوجد لدى الشركة قطاعان يمكن التقرير عنه
ام بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على أساٍس ألنها تتطلب استراتيجيات تسويق مختلفة. ولكل وحدة من وحدات النشاط االستراتيجي، يقوم المدير الع

 شهريٍّ على األقل.
  

 القطاعات التشغيلية
 

 فيما يلي قطاعات األعمال لدى الشركة:
 

 التكافل العام
 تتضمن األعمال العامة تكافل وإعادة تكافل المركبات والحريق والحوادث العامة والشحن البحري وهياكل السفن.

 
 التكافل العائلي

 األعمال العائلية المتعلقة بتكافل حياة الفرد والسياسات الصحية.
 

 غير مدققة  - ۲۰۱٦مارس  ۳۱الثالثة أشهر المنتهية في 
 تكافل
 عام

 تكافل
 عائلي

 
 اإلجمالي

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
    

 ۳,٦۹۹,۰٤٥ ۱۸۰,۰۳۷ ۳,٥۱۹,۰۰۸ )/إعادة التأمينإيرادات التكافل (صافية من إعادة التكافل
 )۲,٦۷۲,۳۸۷( )٦٦,٥۳۹( )۲,٦۰٥,۸٤۸( )/ إعادة التأمينمصروفات التكافل (صافية من إعادة التكافل

 ۱,۰۲٦,٦٥۸ ۱۱۳,٤۹۸ ۹۱۳,۱٦۰ نتائج القطاع
 ۲٤,٦۰۷ ۲٤٦ ۲٤,۳٦۱ إيرادات استثمار
 )۱٤,۷٦٥( )۱٤۸( )۱٤,٦۱۷( حصة المضارب

 )۱,۲۸٥,۲۸۳( )۱٦۷,۰۸٤( )۱,۱۱۸,۱۹۹( رسوم وكالة
 )۲٤۸,۷۸۳( )٥۳,٤۸۸( )۱۹٥,۲۹٥( الفائض/(العجز) للفترة

 ۲٤,۹۸٤,۸۰٥ ۲,۷٤۲,۸۷۷ ۲۲,۲٤۱,۹۲۸ أصول القطاع
 ۲۳,۸۱۳,۱۹٤ - - األصول المخصصة للمساهمين

 ٤۸,۷۹۷,۹۹۸ ۲,۷٤۲,۸۷۷ ۲۲,٥۷٥,۸۹٥ إجمالي األصول
 ۲٦,۹۰۸,۲۷٥ ۳,۱۸۷,۷۷۹ ۲۳,۷۲۰,٤۹٦ التزامات قطاعات األعمال

 ۷۳۳,۹۷۱ - - االلتزامات المخصصة للمساهمين
 ۲۷,٦٤۲,۲٤٦ ۳,۱۸۷,۷۷۹ ۲۳,۷۲۰,٤۹٦ إجمالي االلتزامات

 

 غير مدققة - ۲۰۱٥مارس  ۳۱الثالثة أشهر المنتهية في 
 تكافل
 عائلي

 تكافل
 عائلي

 
 اإلجمالي

 لایر عماني لایر عماني لایر عماني 
    

 ۳,۲۰۹,۷۸۲ ۱۳۹,٥۰۲ ۳,۰۷۰,۲۸۰ )/ إعادة التأمينمن إعادة التكافل إيرادات التكافل (صافية
 )۲,۲۰۱,۸۸۰( ٦۱,۳۷۹ )۲,۲٦۳,۲٥۹( )/ إعادة التأمينمصروفات التكافل (صافية من إعادة التكافل

 ۱,۰۰۷,۹۰۲ ۲۰۰,۸۸۱ ۸۰۷,۰۲۱ نتائج القطاع
 ۲٤,۳۳۷ ۲٤۳ ۲٤,۰۹٤ إيرادات استثمار
 )۱۷,۰۳٦( )۱۷۰( )۱٦,۸٦٦( حصة المضارب

 )۱,۳۱۱,٤۸۱( )۱۳٥,۷۰۱( )۱,۱۷٥,۷۸۰( رسوم وكالة
 )۲۹٦,۲۷۸( ٦٥,۲٥۳ )۳٦۱,٥۳۱( الفائض/(العجز) للفترة

 ۲٤,۱٤۹,۷۱۹ ۲,۲۰٤,۳٥۲ ۲۱,۹٤٥,۳٦۷ أصول القطاع
 ۲۲,۰۲۳,۰٤۹ - - األصول المخصصة للمساهمين

 ٤٦,۱۷۲,۷٦۸ ۲,۲۰٤,۳٥۲ ۲۱,۹٤٥,۳٦۷ إجمالي األصول
 ۲٤,٤٤۰,۰٤۳ ۲,۳۰٦,۲٤۸ ۲۲,۱۳۳,۷۹٥ التزامات قطاعات األعمال

 ۸٤٥,٥۳۷ - - االلتزامات المخصصة للمساهمين
 ۲٥,۲۸٥,٥۸۰ ۲,۳۰٦,۲٤۸ ۲۲,۱۳۳,۷۹٥ إجمالي االلتزامات

 
 
 
 



 ۲۱          شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع
 

 إيضاحات حول المعلومات المالية المختصرة المرحلية غير المدققة
 (تابع) ۲۰۱٦مارس  ۳۱لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 

 

 معلومات قطاعات األعمال (تابع) ۲٤
 

 إن أعمال الشركة مقصورة على تنفيذ التكافل على أساس الشريعة ويتركز جزء كبير منها ضمن دول مجلس التعاون الخليجي والتي تخضع لمخاطر
 وعوائد مماثلة. وتبعاً لذلك، لم يتم عرض معلومات قطاعية تتعلق بالمنتجات والخدمات. 

 
 في التقريرالقطاعات الثانوية المشمولة  - القطاعات الجغرافية

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

 
 األرقام المقارنة ۲٥

 
معينة للتوافق مع العرض المعتمد للسنة الحالية. عمليات إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على النتائج أو حقوق الملكية  مقارنةتمت إعادة تصنيف أرقام 

 قرير سابقاً.المشمولة في الت
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