
 ،كرامالمساهمون ال

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

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

  (AAOIFI)   اإلسالمية المالية للمؤسسات والمراجعة المحاسبة هيئةيتم عرض األداء المالي حسب المعايير المحاسبية الصادرة عن 

 :(غير مدقق) ۲۰۱٥يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في الستة المرحلي لفترة  بيان إيرادات ومصاريف المشاركين

 

 

 التغييرنسبة 
 األجمالي (الموحد)

نسبة 
 التكافل العائلي التغيير 

 التكافل العام نسبة التغيير 
 البند 

 30/06/2015 30/06/2014  30/06/2015 30/06/2014 30/06/2015 30/06/2014  
15.55% 13,573,872 11,747,071 49.58% 978,794 654,377 13.54% 12,595,078 11,092,694 

 اإلشتراكات إجمالي
19.89% 7,330,931 6,114,733 17.69% 251,385 213,605 19.97% 7,079,545 5,901,128 

 مستبقاة إشتراكات
 االشتراكاتصافي  5,223,923 6,549,259 25.37% 148,464 239,930 61.61% 5,372,387 6,789,189 26.37%

 المكتسبة
صافي المطالبات  (2,821,477) (4,297,677) 52.32% (61,633) (11,357) 81.57%- (2,883,110) (4,309,034) 49.46%

 المتكبدة
-0.12% 

2,260,030 2,262,829 
312.28% 

179,385 43,510 
-6.25% 

الفائض من عمليات  2,219,319 2,080,645
التكافل قبل رسوم 

 والمضاربة الوكالة
%13.15 48,944 43,256 NA 489 - 12.02% 48,455 43,256 

 دخل االستثمار
15.55% 

(2,714,775) (2,349,414) 
 رسوم الوكالة (2,218,539) (2,519,016) 13.54% (130,875) (195,759) 49.58%

5.61%  (34,261) (32,442) NA (342) - 4.55% (33,919) (32,442) المضارب حصة 
480.78% (440,062) (75,771) -81.43% (16,227) (87,365) 

-3755.64% 
الفائض/(العجز) من  11,594 (423,835)

 عمليات التكافل 



 :(غير مدقق) ۲۰۱٥يونيو  ۳۰أشهر المنتهية في الستة المرحلي لفترة  والخسائر وااليرادات الشاملة األخرىأبيان األرباح 

 

 نسبة التغيير المساهمين البند
النصف االول 

 ۲۰۱٤من 
النصف االول 

 ۲۰۱٥من 
 %101.52 760,078 377,166 دخل االستثمار
 %15.55 2,714,775 2,349,414 رسوم الوكالة

 %5.61 34,261 32,442 رسوم المضاربة
 %84.83 1,485,221 803,571 صافي الربح قبل الضريبة

 NA (68,750) - مخصص الضرائب
صافي الربح/الفائض للفترة (بعد 

 الضرائب)
803,571 1,416,471 76.27% 

 

مليون لایر ُعماني لنفس الفترة في السنة  ۱۱.۷٥مليون لایر ُعماني مقارنة بمبلغ  ۱۳.٥۷المكتتبة لهذه الفتره حيث بلغ اإلشتراكات ارتفع إجمالي  )أ 
 %. ۱٥.٥٥السابقة ليظهر نموا بنسبة 

ن السنة األول م نصف% خالل ال٦۳.٤إلى  ۲۰۱٤األول من السنة المالية  نصف% من ال٥۳.٦ارتفع معدل المطالبات المتكبدة للشركة من  )ب 
 نصفإستلمت الشركة عددا من أحكام التنفيذ من المحاكم في سلطنة عمان في الوأدى ذلك إلنخفاض في دخل االكتتاب. وكذلك  ۲۰۱٥المالية 

 حيث كانت هذه األحكام أعلى من المتوسط المدفوع خالل نفس الفترة من السنة الماضية.   ۲۰۱٥األول من 
بسبب تحسن في سوق  ۲۰۱٤بالمقارنة بنفس الفترة في  ۲۰۱٥األول لعام  نصف% في ال۹۲.٤بمقدار  لموحد)اإلجمالي (اارتفع دخل اإلستثمار )ج 

 األسهم وسوق العقار وعائد من الصكوك اإلسالمية.
 ۷۲۷,۸۰۰مقارنة بمبلغ  ۲۰۱٥لایر عماني في النصف األول من  ۹۷٦,٤۰۹% ليصل ۳٤.۱ارتفع صافي الربح اإلجمالي (الموحد) بمقدار  )د 

 . ۲۰۱٤لایر عماني  لنفس الفترة في 

 



 

 النظرة المستقبلية
 

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

 
 

على قيادته  -حفظه هللا ورعاه–المعظم قابوس بن سعيد  السلطانحضرة صاحب الجاللة موالنا تقدم بخالص الشكر والعرفان ليطيب لنا أن ن، وختاماً 
كل ما قدموه على دارة الشركة والعاملين بهاوإلالكرام  ولعمالئنالمساهمينا ولشركائنا لسوق المال و . وكذلك نقدم الشكر للهيئة العامةالحكيمة والمستنيرة

 .من دعم كبير للشركة
 

 وهللا ولي التوفيق،
 
 

 الدكتور/محمد بن علي البرواني 
 رئيس مجلس اإلدارة
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 المرحلي المركز المالي بيان

 2015 يونيو 30في كما 
 اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام المساهمين  

 المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة  

 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30  

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 إيضاح 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني  
          

          األصول

 2.502.329 3.436.258 104.771 144.332 1.441.913 1.613.291 955.645 1.678.635 3 أرصدة بنكية ونقدية

 6.449.654 6.439.354 22.084 22.084 4.251.416 4.251.416 2.176.154 2.165.854 4 ودائع بنكية

مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  إستثمارات

 5.437.139 4.949.405 - - - - 5.437.139 4.949.405 5 األرباح أو الخسائر

أرصدة التكافل وإعادة التكافل/إعادة التأمين 

 8.185.805 10.669.592 1.407.145 1.093.947 6.778.660 9.575.645 - - 6 المدينة

 التكافل  – مبالغ مستحقة من المشاركين

 806.737 988.251 - - 801.925 - 4.812 988.251 7 العائلي 

مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل/إعادة 

التأمين مرتبطة بمطالبات مستحقة 

ومساهمات إعادة التكافل/إعادة التأمين 

 9.340.286 8.816.248 1.544.377 766.501 7.795.909 8.049.747 - - 8 المؤجلة

 859.580 878.607 41.820 46.167 817.760 832.440 - -  تأمين مؤجلة تكلفة تملك وثائق

 1.107.286 1.147.742 - - 407.631 203.421 699.655 944.321  أرصدة مدينة أخرى وأصول التكافل

 استثمارات القيمة العادلة من خالل حقوق 

 2.042.447 1.830.356 - - - - 2.042.447 1.830.356 9 المساهمين

 2.762.436 2.758.878 - - - - 2.762.436 2.758.878 10  مدرجة بالتكلفة المطفأةستثمارات إ

 274.113 205.363 - - - - 274.113 205.363  أصل ضريبة مؤجلة

 6.235.111 6.235.111 - - - - 6.235.111 6.235.111 11 عقار إستثماري

 947.087 1.108.940 - - - - 947.087 1.108.940 12 ممتلكات ومعدات

          
 46.950.010 49.464.105 3.120.197 2.073.031 22.295.214 24.525.960 21.534.599 22.865.114  إجمالي األصول

          

 

 

 

 
 المرحلية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
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 المرحلي المركز المالي بيان

 )تابع(  2015 يونيو 30في كما 
 اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام المساهمين  

 المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة المدققة غير المدققة  

 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30 ديسمبر 31 يونيو 30  

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 2014 2015 إيضاح 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني  

، أموال المشاركين حقوق المساهمين 

 والمطلوبات  

         

          رأس المال واالحتياطات 

 17.500.000 17.500.000 - - - - 17.500.000 17.500.000  رأس المال

 1.380.151 1.380.151 - - - - 1.380.151 1.380.151  عالوة إصدار

 552.373 694.020 - - - - 552.373 694.020  احتياطي قانوني

 1.206.553 1.206.553 - - - - 1.206.553 1.206.553 13 احتياطي الطوارئ 

 (193.189) (391.151) - - - - (193.189) (391.151)  احتياطي إستثمار بالقيمة العادلة 

 499.269 1.774.093 - - - - 499.269 1.774.093  أرباح محتجزة 
          

 20.945.157 22.163.666 - - - - 20.945.157 22.163.666  إجمالي حقوق المساهمين 
 

 

        

          أموال المشاركين

 5.954 (1.110.001) )167.150( (208.512) 173.104 (901.489( - -  في أموال المشاركين  (العجزالفائض/)

 إحتياطي طواريء
 

- - 650.758 - 25.135 - 675.893 - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 5.954 (434.108) (167.150) (183.377) 173.104 (250.371) - -  أموال المشاركين إجمالي
          

          المطلوبات 

 192.096 239.851 - - - - 192.096 239.851  تعويض نهاية الخدمة 

 8.032.179 7.867.498 1.460.759 437.867 6.571.420 7.429.631 - - 8 إجمالي مطالبات مستحقة

 10.072.170 10.963.548 361.224 576.529  9.710.946 10.387.019 - - 8 إحتياطي إشتراكات غير مكتسبة

 378.803 420.182 2.955 4.877 375.848 415.306 - -  غير مكتسبة التكافل/إعادة التأمين عموالت إعادة

 4.556.179 5.452.217 610.892 521.023 3.945.287 4.931.194 - -  أرصدة إعادة التكافل/إعادة التأمين الدائنة

 1.960.735 1.802.999 44.780 56.090 1.518.609 1.285.312 397.346 461.597  حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 4.812 988.251 4.812 660.022 - 328.229 - - 7 ذمم دائنة للمشاركين

 801.925 - 801.925 - - - - - 7 التكافل العام –ذمم دائنة للمشاركين 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 25.998.899 27.732.547 3.287.347 2.256.408 22.122.110 24.776.691 589.442 701.448  إجمالي المطلوبات 
 

 
        

إجمالي حقوق المساهمين وأموال المشاركين 

 950.010.46 49.462.105 3.120.197 2.073.031 22.295.214 24.525.960 21.534.599 22.865.114  والمطلوبات
  

        

 

____________                       _____________ 
 عضو مجلس اإلدارة              اإلدارةعضو مجلس 

 

  المرحلية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

4 

 

 المرحليبيان إيرادات ومصاريف المشاركين 

 )غير مدقق( 2015 يونيو 30في ة أشهر المنتهية لفترة الست
 اإلجمالي التكافل العائلي التكافل العام  

 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30 يونيو 30  

 2014 2015 2014 2015 2014 2015 إيضاح 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني  

        إيرادات التكافل

 11.747.071 13.573.872 654.377 978.794 11.092.694 12.595.078 14 إجمالي اإلشتراكات

 (5.632.338) (6.242.941) (440.772) (727.408) (5.191.566) (5.515.533) 14 /إعادة التأمينالتكافل حصة إعادة
        

 6.114.733 7.330.931 213.605 251.385 5.901.128 7.079.545  إشتراكات مستبقاة

 (742.346) (541.742) (65.141) (11.455) (677.205) (530.286) 14 التغير في إشتراكات غير مكتسبة

        
 5.372.387 6.789.189 148.464 239.930 5.223.923 6.549.254  صافي اإلشتراكات المكتسبة

 (226.448) (220.125) (43.321) (49.188) (183.127) (170.937) 14 األخرى التكافل وعموالت (مصروفات( /دخل صافي
        

 5.145.939 6.569.064 105.143 190.742 5.040.796 6.378.322  إجمالي إيرادات التكافل
        

        مصروفات التكافل

 (4.006.667) (5.661.120) (500.967) (342.066) (3.505.700) (5.319.054) 16 إجمالي مطالبات مسددة

 1.303.035 2.061.078 424.695 289.543 878.340 1.771.535 16 المطالبات المستردة من إعادة التكافل/إعادة التأمين

 (179.478) (708.992) 14.639 41.167 (194.117) (750.159) 16 صافي التغير في المطالبات المستحقة
 

 
      

        

 (2.883.110) (4.309.034) (61.633) (11.357) (2.821.477) (4.297.677)  صافي مطالبات متكبدة
        

 - - - - - -  معدومة وديون مشكوك فيهامخصص ديون 
        

 (2.883.110) (4.309.034) (61.633) (11.357) (2.821.477) (4.297.677)  إجمالي مصروفات التكافل
        

 2.262.829 2.260.030 43.510 179.385 2.219.319 2.080.645  الفائض من عمليات التكافل

 43.256 48.944 - 489 43.256 48.455  دخل اإلستثمار

 (32.442) (34.261) - (342) (32.442) (33.919) 17 حصة المضارب

 (2.349.414) (2.714.775) (130.875) (195.759) (2.218.539) (2.519.016) 17 رسوم الوكالة
        

 (75.771) (440.062) (87.365) (16.227) 11.594 (423.835)  الفائض/ )العجز( من عمليات التكافل
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 المرحلي الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى وأبيان األرباح 

 )غير مدقق( 2015 يونيو 30في ة أشهر المنتهية لفترة الست
 أموال المساهمين  

  

 إيضاح

 يونيو 30

2015 

  يونيو 30

2014 

 لاير عماني لاير عماني  
    

 377.166 760.078  إيرادات اإلستثمار )بالصافي(

 2.349.414 2.714.775 17 رسوم الوكالة

 32.442 34.261 17 حصة المضارب
    
  3.509.114 2.759.022 

 (1.963.966) (2.024.013)  إدارية عمومية ومصروفات 

 8.515 120  إيرادات أخرى
    
  (2.023.893) (1.955.451) 

  

  

    

 803.571 1.485.221  ضريبةالالربح قبل 

 - (68.750)  ضريبة الدخل
    

 803.571 1.416.471    الفترةربح 

    :األخرى ةالشامل اإليرادات

    البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

 عادلة بالقيمة الستثمارات إلافي التغير في القيمة العادلة لص

 - (197.962)  من خالل حقوق المساهمين
    

 803.571 1.218.509  للفترةاإليرادات الشاملة إجمالي 
    

 0.005 0.008 20 ربح السهم الواحد
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 المرحلي لتدفقات النقديةبيان ا

 )غير مدقق( 2015 يونيو 30في ة أشهر المنتهية لفترة الست
 يونيو 30 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 

   أنشطة التشغيلالتدفقات النقدية من 

 727,800 1.045.159 )متضمناً الفائض/)العجز( من عمليات التكافل( للفترةالربح قبل الضريبة 

   :لـ التسويات

 93.285 98.877 (12)إيضاح  االستهالك

 (8.515) - الربح من بيع أصول ثابتة

 (177.225) (234.246) إيرادات توزيعات نقدية

 (62.065) (21.586) الدخل من ودائع بنكية

 - (70.274) ربح استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 4.253 3.558 إطفاء إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 27.685 47.755 للفترةمكافآت نهاية الخدمة محملة 

 (104.000) (287.750) أرباح إيجار من عقار إستثماري

 44.374 (135.291) أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين

 (86.253) (69.364) الخسائرأرباح محققة على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 - 7.336 خسائر انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين

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

   تغيرات رأس المال العامل

 (1.862.580) (2.483.787) عقود تكافل وإعادة تكافل/إعادة تأمين مستحقة

 (49.641) 524.038 حصة إعادة التكافل/إعادة تأمين من المطالبات القائمة وإحتياطي أقساط غير مكتسبة

 (111.959) (40.456) مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً وأصول أخرى

 (99.664) (19.027) مصروفات حيازة وثيقة مؤجلة

 971.465 726.697 غير مكتسبةمطالبات قائمة وإحتياطي أقساط 

 (285.432) (157.733) حسابات مستحقة ودائنيات أخرى

 1.715.518 896.037 مستحق لمعيدي التكافل/معيدي التأمين

 42.015 41.379 عمولة إعادة تكافل/إعادة تأمين غير مكتسبة
   

 794.683 (128.678) أنشطة التشغيلالنقد الناتج من / ) المستخدم في( صافي 

 (1.617) - مكافأة نهاية الخدمة مدفوعة
 

  

   

 (128.678) أنشطة التشغيلصافي النقد من / )المستخدم في( 

 

793.066 
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 المرحلي  لتدفقات النقديةا بيان

 )تابع(  )غير مدقق( 2015 يونيو 30المنتهية في ة أشهر لفترة الست
 

 يونيو 30 يونيو 30 إيضاح 

   2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني  

    التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

 (138.671) (260.730) 12 شراء ممتلكات ومعدات

 (3.262.294) (122.364)  شراء استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

 8.522 -  متحصالت من إستبعاد أصول ثابتة

 - -   عقار إستثماريمتحصالت من 

 متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح 

 أو الخسائر 
 

826.039 1.447.111 

 154.688 6.793  متحصالت من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 84.982 10.300  الحركة في الودائع البنكية 

 104.000 287.750  إيجار مستلم من عقار إستثماري

 - 70.274  ربح إستثمارات مدرج بالتكلفة المطفأة

 (3.135.111) -  شراء عقار استثماري 

 (965.301) -  بالصافي من الدخل –شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

 177.225 234.246  توزيعات نقدية مستلمة
    

 (5.524.849) 1.052.308  نشطة االستثماراألالناتج من  (/المستخدم في)صافي النقد 
 

   

    أنشطة التمويلالتدفقات النقدية من 

 (833.333) -  مدفوعة توزيعات

    

 (5.565.116) 923.630  في النقد وما يماثل النقد (/الزيادةالنقص)صافي 

 9.541.640 2.645.008  الفترةنقد وما يماثل النقد في بداية ال
 

   

    

 3.976.524 3.568.638  النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة 
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 المرحلي المالكينالتغيرات في حقوق  بيان

 )غير مدقق( 2015 يونيو 30في ة أشهر المنتهية لفترة الست
 

 رأس المال

 

 عالوة إصدار

 

 احتياطي

 يــقانون

 

احتياطي 

 اصــــخ

 

 احتياطي

 الطوارئ

 يـاحتياط

 القيمة العادلة

 )خسائر

متراكمة( أرباح 

 محتجزة

 

 

 اإلجمالي
 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

         

 20.945.157 499.269 (193.189) 1.206.553 - 552.373 1.380.151 17.500.000 )مدققة( 2015 نايري 1في 
         

         

 1.416.471 1.416.471 - - - - - - الفترةربح 

 (197.962) - (197.962) - - - - - إيرادات شاملة أخرى

         
 1.218.509 1.416.471 (197.962) - - - - - للفترة الشاملة اإليراداتإجمالي 

         
         المعامالت مع المالكين

 - - - - - - - - توزيعات مدفوعة

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

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

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

 - (141.647) - - - 141.647 - - محول إلى احتياطي قانوني
         

 22.163.666 1.774.093 (391.151) 1.206.553 - 694.020 1.380.151 17.500.000 2015 يونيو 30في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المرحلية تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

7 

  

 المرحلي المالكينالتغيرات في حقوق  بيان

 )غير مدقق( )تابع( 2015 يونيو 30في ة أشهر المنتهية لفترة الست
 

 رأس المال

 

 عالوة إصدار

 

 احتياطي

 يــقانون

 

احتياطي 

 اصــــخ

 

 احتياطي

 الطوارئ

 احتياطي

 القيمة العادلة

 )خسائر

متراكمة( أرباح 

 محتجزة

 

 

 اإلجمالي

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

         

 21.096.393 1.202.477 141.282 421.767 - 450.716 2.213.484 16.666.667 )مدققة( 2014يناير  1في 
         

         

 803.571 803.571 - - - - - - الفترةربح 

 - إيرادات شاملة أخرى
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

         

 571.803 571.803 - - - - - - للفترة ةالشامل اإليراداتإجمالي 

         

         المعامالت مع المالكين

 833.333 833.333 - - - - - - توزيعات مدفوعة

 - - - - - - (833.333) 833.333 المحول من عالوة إصدار كأسهم حرة 
         

 833.333 833.333 - - - - (833.333) 833.333 إجمالي المعامالت مع المالكين
         

 - (784.786) - 784,786 - - - - محول إلى احتياطي الطوارئ

 - (80.357) - - - 80.357 - - محول إلى احتياطي قانوني

         
 21.066.631 307.572 141.282 1.206.553 - 531.073 1.380.151 17.500.000 2014 يونيو 30في 
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 المرحلي بيان التغيرات في أموال المشاركين

  )غير مدقق(  2015 يونيو 30في ة أشهر المنتهية لفترة الست
 

 

 التكافل العائلي العام التكافل

 احتياطي

التكافل  طوارئ

 العام

 احتياطي

التكافل  طوارئ

 اإلجمالي العائلي

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
      

 5.954 - - (167.150) 173.104 )مدققة( 2015يناير  1كما في 

 (440.062) - - (16.227) (423.835)  للفترةالفائض/ )العجز( 

 - - - - - (13)إيضاح  احتياطي طواريء

 - 25.135 650.758 (25.135) (650.758) (19احتياطي التكافل )إيضاح 
 

    
 

 (434.108) 25.135 650.758 (208.512) (901.489) 2015 يونيو 30كما في 

      
 - - - - - )مدققة( 2014يناير  1كما في 

 (75.771) - - (87.365) 11.594 للفترةالفائض/ )العجز( 

 - - - - - (19احتياطي التكافل )إيضاح 
      

 (75.771) - - (87.365) 11.594 2014يونيو  30كما في 
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 المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 2015 يونيو 30المنتهية في ة أشهر الستلفترة 

 

 عــام  - 1

ً شركة المدينة الخليجية للتأمين ش.م.ع.م(  عشركة المدينة للتأمين ش.م.ع. تأسست )سابقا

 خ            بتاري .كشركة مساهمة عمانية مقفلة 2006مايو  15)"الشركة"( في سلطنة عمان بتاريخ 

أصبحت الشركة شركة مساهمة عامة. وهي تعمل في سلطنة عمان وتقوم  2013ديسمبر  10

أنشطة التكافل العام والعائلي واإلستثمارات من خالل تبني نموذج الوكالة والمضاربة بمزاولة 

ً لمبادىء الشريعة اإلسالمية. تنظم  تستثمر الشركةلإلستثمار ، حيث  نيابة عن المشاركين وفقا

 المشاركين مساهمة في وتتمثلعلى أساس سنة التأمين  /إعادة التأمينإعادة التكافلأنشطة 

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

. وحصلت الشركة على ترخيص 2006عتباراً من أول أغسطس إبدأت الشركة نشاطها التجاري 

عتباراً إ التكافل عملياتمزاولة بدأت الشركة . 2006يوليو  15من الهيئة العامة لسوق المال في 

 على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال. بعد حصولها 2014يناير  1من 

 

 أساس اإلعداد - 2

وفقا  ، 2015 يونيو 30ة أشهر المنتهية في ستالمرحلية الموجزة لفترة المالية البيانات التم إعداد 

"( الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية FASلمعايير المحاسبة المالية )"

شيا مع متطلبات هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اوتم "(.AAOIFIاإلسالمية )"

"(، تستخدم شركة AAOIFIلمسائل التي ال تغطيها معايير )"ل"(، AAOIFIاإلسالمية )"

، تم عرض البيان  وبناء عليه ."(IFRSتوجيهات من معايير التقارير المالية الدولية ذات الصلة )"

 المالي المرحلي الموجز في صورة موجزة وفقا للتوجيهات التي يقدمها معيار المحاسبة الدولي 

ال تحتوي البيانات المالية المرحلية المختصرة على كل  المرحلية". "التقارير المالية - 34رقم 

المعلومات واإليضاحات المطلوبة لبيانات مالية كاملة يتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقارير 

 . 2014ديسمبر  31المالية، وينبغي أن تقرأ باالقتران مع البيانات المالية السنوية للشركة كما في 

 د البيانات المالية المرحلية المختصرة بالريال العماني.تم إعدا
 

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

 .2014ديسمبر  31في إعداد البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المنتهية في 

 

 التقديرات المحاسبية
ليب المستخدمة في التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام المتبعة في إعداد هذه األسس واألسا

للسنة  ركةللشالمعلومات المالية المرحلية هي نفس تلك المطبقة في إعداد البيانات المالية السنوية 

 .2014ديسمبر  31المنتهية في 
 

 إدارة المخاطر المالية
إدارة المخاطر المالية متوافقة مع تلك المفصح عنها  الشركةالهدف والسياسات المعتمدة من قبل 

 .2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في  شركةفي القوائم المالية لل
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  المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 

 أرصدة بنكية ونقدية - 3
 

 مدققةال مدققةالغير  

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

   أرصدة بنكية ونقدية

 1.910.842 2.459.544 أرصدة بنكية ونقدية

 أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار
 

976.714 591.487 

   
 3.436.258 2.502.329 

 

  ودائع بنكية  - 4

   

    ودائع بنكية 

 الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر 

 132.379 من تاريخ اإليداع

 

142.679 

 الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة 

 6.306.975 أشهر من تاريخ اإليداع

 

6.306.975 
   
 6.439.354 6.449.654 

   

 

مخصصة لاير عماني(  263.589 -2014ديسمبر  31لاير عماني ) 263.589الودائع البنكية بقيمة 

 .إعادة التكافل/إعادة التأمينلسداد مبالغ إلى إحتياطي 

 

 القيود المفروضة على تحويل األصول

ً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص  وفقا

ديسمبر  31) لاير عماني 6.105.000الى الهيئة العامة لسوق المال بقيمة دفترية قدرها  بنكية ودائع

يمكن للشركة تحويل هذه األصول بموافقة مسبقة من الهيئة ال لاير عماني(.  6.105.000 – 2014

 العامة لسوق المال.
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  المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30المنتهية في ة أشهر لفترة الست

 

 مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائرستثمارات إ - 5

 

 إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

 المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2015 2014 2014 

 التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
     

 2.917.495 2.959.186 2.602.537 2.665.683 قطاع الخدمات

 2.516.621 2.277.067 2.159.383 2.231.964 قطاع الصناعة

 225.174 200.886 52.113 51.758 القطاع المالي
     

 4.949.405 4.814.033 5.437.139 5.659.290 

     

 

  أعاله هي إستثمارات محلية وأجنبية مدرجة.االستثمارات 
 

 التكلفة والقيمة العادلة لإلستثمارات األجنبية في نهاية السنة هي كالتالي: 
 

 المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2015 2014 2014 

 التكلفة القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة 

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
     

 1.764.437 1.745.889 1.240.438 1.239.272 إستثمارات أجنبية

 

 القيود المفروضة على تحويل األصول

ً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص  وفقا

ديسمبر  31) لاير عماني 2.803.051الى الهيئة العامة لسوق المال بقيمة دفترية قدرها  بنكية ودائع

يمكن للشركة تحويل هذه األصول بموافقة مسبقة من الهيئة ال لاير عماني(.  900.280 – 2014

 العامة لسوق المال.
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 المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30المنتهية في ة أشهر لفترة الست

 

 إعادة التكافل/إعادة التأمينكافل مديونيات عن عقود الت  - 6

 المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 7.323.452 9.996.332 مديونيات التكافل

 1.213.734 1.024.641 مستحقة القبض تأمين/إعادة تكافلإعادة أرصدة 

   
 8.537.186 11.020.973 اجمالي المستحقات

 (351.381) (351.381) ناقصاً: مخصص انخفاض قيمة مديونيات

   
 10.669.592 8.185.805 

   
 5.134.396 6.793.498 غير مستحقة

   :تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

 3.051.409 3.876.094 يوم 121أكثر من 
   

   تجاوزت موعد استحقاقها وانخفضت قيمتها:

 351.381 351.381 يوم 121أكثر من 

   
 11.020.973 8.537.186 

   
 

يوماً،  120هي  إعادة التكافل/إعادة التأمينوشركات  التكافلفترة االئتمان العادية المسموح بها لمديني 

اعتبرت المديونيات ،  2015 يونيو 30بعد هذه المدة تعتبر المبالغ متجاوزة موعد االستحقاق. كما في 

ديسمبر  31لاير عماني ) 3.876.094يوماً بقيمة  121التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من 

لاير عماني( قابلة لالسترداد حيث أنها مستحقة من هيئات حكومية وشبه  3.051.409 –2014

حكومية ووسطاء وشركات والتي تتعامل الشركة معها في سياق األعمال االعتيادية والتي ليس لها 

 حالياً تاريخ بالتأخير في الدفع. 
 

 –2014ديسمبر  31لاير عماني ) 351.381بقيمة  تكافلمديونيات ،  2014 يونيو 30في 

  لاير عماني( انخفضت قيمتها وتم تكوين مخصص لها بالكامل. 351.381
 

 كما يلي: السنةالحركة في مخصص انخفاض قيمة مديونيات خالل 
 

 المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 328.821 351.381 الفترةفي بداية 

 22.560 - الفترةمخصص مكون خالل 

   
 الفترةفي نهاية 

 

351.381 351.381 
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 المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة

 

 وذمم دائنة للمساهمين مبالغ مستحقة من المشاركين - 7

كافل التكافل العام والت وثائقالمستحق من حملة املبلغ تتضمن المبالغ المستحقة من المشاركين 

 .األطراف دخل الشركةالعائلي فيما يتعلق برسوم الوكالة ، حصة المضارب واألرصدة بين 
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 المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 

 مطالبات قائمة وإحتياطي أقساط غير مكتسبة - 8
 المدققة غير المدققة 

 2014ديسمبر  31 2015 يونيو 30 

  

 

 اإلجمالي

إعادة 

التكافل/إعادة 

 التأمين

 

 

 الصافي

 

 

 اإلجمالي

إعادة 

التكافل/إعادة 

 التأمين

 

 

 الصافي

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 

       :التكافل العامأ( 

 2.779.306 (3.520.609) 6.299.915 3.477.772 (3.624.401) 7.102.173 المستحقةالمطالبات 

 99.400 (172.105) 271.505 151.093 (176.365) 327.458 المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها
       
       

 7.429.631 (3.800.766) 3.628.865 6.571.420 (3.692.714) 2.878.706 

 5.607.751 (4.103.195) 9.710.946 6.138.038 (4.248.981) 10.387.019 احتياطي أقساط غير مكتسبة
       
       

 17.816.650 (8.049.747) 9.766.903 16.282.366 (7.795.909) 8.486.457 
       

       التكافل العائليب( 

 41.105 (236.016) 277.121 39.707 (185.219) 224.926 لمستحقةالمطالبات ا

 100.977 (1.082.661) 1.183.638 61.209 (151.732) 212.941 المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها
       
       
 437.867 (336.951) 100.915 1.460.759 (1.318.677) 142.082 

 135.524 (225.700) 361.224 146.979 (429.550) 576.529 احتياطي أقساط غير مكتسبة 
       
       

 1.014.396 (766.501) 247.895 1.821.983 (1.544.377) 277.606 
       

       

 18.831.046 (8.816.248) 10.014.798 18.104.349 (9.340.286) 8.764.063 
       

 

الل خ 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.
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  المرحلية الموجزة ةحول البيانات الماليايضاحات 

 )تابع( 2015يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةاستثمارات  - 9
 

 2015 يونيو 30غير المدققة 

النسبة المئوية 

ة ــــمن المحفظ

 ةـــــــــــــــالكلي

اس ــــــأس

 مـــــالتقيي

 دد ــع

 األوراق المالية

التكلفة/ القيمة 

 ةــــــــــــالعادل

 لاير عماني    

     إستثمار من أموال المساهمين

     إستثمار في أسهم

 المكتب العماني الموحد للبطاقة 

 200.141 71.428 القيمة العادلة 11 ش.م.ع.م البرتقالية 

 172.200 150.000 القيمة العادلة 9 الوطنية للمجمعات السكنية

 108.900 100.000 القيمة العادلة 6 مسقط -فندق شذى 

 1.349.115 14.303.596 القيمة العادلة 74 الشركة الوطنية للتكافل )وطنية(
     

 100   1.830.356 

 

     2014ديسمبر  31المدققة 

     إستثمار من أموال المساهمين

     إستثمار في أسهم

 المكتب العماني الموحد للبطاقة 

 200.141 71.428 القيمة العادلة 10 البرتقالية ش.م.ع.م 

 172.200 150.000 القيمة العادلة 8 الوطنية للمجمعات السكنية

 108.900 100.000 القيمة العادلة 5 مسقط -فندق شذى 

 1.547.077 14.303.596 القيمة العادلة 76 الشركة الوطنية للتكافل )وطنية(

     

     استثمار في وحدات 

الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات 

 المتحدة األمريكية

 

 14.129 1.750 التكلفة 1
     

 100   2.042.447 
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 المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 

 بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )تابع( استثمارات  - 9

 

 :اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكيةحركة 
 

 المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 629.445 2.042.447 بداية السنة في 

 1.890.207 - مشتريات 

 (334.471) (197.962) ر في القيمة العادلة  التغي صافي

 (154.688) (6.793) استرداد االستثمار

 11.954 - المحققة على استرداد االستثمار  (الخسارةالربح/ )

 - (7.336) خسائر انخفاض قيمة استثمارات
   

 2.042.447 1.830.356 نهاية السنة في 

 

 إستثمارات محلية وأجنبية غير مدرجة العادلة من خالل حقوق الملكيةبالقيمة تتضمن اإلستثمارات 

 يونيو 30محملة بالقيمة العادلة/التكلفة وتتألف من مبالغ مستثمرة في بعض الصناديق العقارية. في 

 ، تم إسترداد جميع الوحدات في صندوق تالل. 2014
 

ً نسبة مساهمة  إجمالي  من %5.26نية )وطنية( شركة التكافل الوطاإلستثمار في بلغت حاليا

إستثمارات الشركة والتي تتجاوز النسبة المحددة في الئحة إستثمار األصول لشركات التأمين 

الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. وفقاً لتلك الالئحة ، يجب أال تتجاوز اإلستثمارات في أي 

حصلت الشركة على موافقة الهيئة من إجمالي إستثمارات شركة التأمين.  %5شركة مدرجة نسبة 

العامة لسوق المال على شراء هذا اإلستثمار بشرط أن يتم تعديل إجمالي اإلستثمارات في نهاية 

 السنة لكي يتماشى مع الالئحة.

 

 :في احتياطي القيمة العادلةستثمارات إلحركة ا

 المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني عمانيلاير  
   

 141.154 (193.189) الفترةبداية في 

    الفترةيضاف/ )يطرح( حركة 

 (27.576)  - ترةالفإسترداد إستثمار في إحتياطي القيمة العادلة خالل 

 (306.767) (197.962)  الفترةحركة استثمار تسوية القيمة العادلة في نهاية 
  

 

 

 

   

 (334.343) (197.962)  للفترةإجمالي الحركة 
   

 (193.189)  (391.151)  الفترةنهاية في 
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 المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست

 

 أدوات مالية محملة بالتكلفة المطفأة  - 10
 لدى الشركة النية اإليجابية والقدرةمدرجة في أسواق محلية وعالمية.  استثمرت الشركة في صكوك

 على التوالي. 2018ونوفمبر  2018على االحتفاظ بتلك الصكوك حتى االستحقاق في اكتوبر 
 

 المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 1.754.112 2.762.436 الفترةبداية في 

 1.015.161 - الفترةاضافات خالل 

 (6.837) (3.558) الفترةخالل  إطفاء
   

 2.762.436 2.758.878 الفترةفي نهاية 

 

                  لاير عماني 2.758.878هي  2015 يونيو 30العادلة للصكوك المحلية واألجنبية كما في  القيمة

 .لاير عماني( 2.762.906 -2014ديسمبر  31)
 

  القيود المفروضة على تحويل األصول

ص ، قامت الشركة بتخصي وفقاً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان

لاير  2.513.297 بقيمة دفترية قدرها (وحدة 25.000 -2014ديسمبر  31)وحدة  25.000

يمكن للشركة ال للهيئة العامة لسوق المال. ( لاير عماني 2.515.205 -2014ديسمبر  31) عماني

 تحويل هذه األصول بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
 

 يستثمارإعقار  - 11
 الحركة في القيم الدفترية للعقار اإلستثماري:    

 المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 2.600.000 6.235.111  الفترةفي بداية 

 3.635.111 -  الفترةاضافات خالل 
   

   

 6.235.111 6.235.111 في نهاية الفترة 
   

   

 

لاير  6.235.111، لدى الشركة إستثمار في عقار إستثماري بقيمة  2014ديسمبر  31كما في 

ن الحد المبين في الئحة إستثمار من إجمالي إستثمارات الشركة ، وهو يزيد ع %24عماني يمثل 

ً لتلك الالئحة ، يجب لصول األ             شركات التأمين الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. وفقا

 حصلت. تأمينشركة المن إجمالي إستثمارات  %20أال يتجاوز اإلستثمار في العقارات نسبة 

لشراء اإلستثمار على أن يتم تعديل إجمالي  موافقة الهيئة العامة لسوق المالالشركة على 

 .اإلستثمارات في نهاية الفترة وذلك لإلمتثال بالتشريعات
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  المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة
 

 ممتلكات ومعدات - 12

 المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 912.762 947.087 القيمة الدفتريةصافي 

 222.859 260.730 إضافات

 (44.007) - إستبعادات

 (144.527) (98.877) إستهالك للفترة
   

   

 947.087 1.108.940 القيمة الدفتريةصافي 
   

   

 

 احتياطي الطوارئ - 13
 

لتوجيهات الخاصة بتطبيق قانون من ا (ب)( 3)و)مكرر(  10( ج و2)مكرر( ) 10وفقاً للمادة 

من صافي المطالبات  %10(، وتعديالته، يتم تحويل 5/80شركات التأمين )القرار الوزاري 

التأمين على الحياة للعام ألعمال التأمين من أقساط  %1التأمين العام وأعمال فيما يتعلق ب المستحقة

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 اإلعالن عن 

            العجز في االحتياطي من األرباح المحتجزة.أية توزيعات أرباح في أي عام حتى يتم تغطية 

 ال يجوز استخدام االحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لرأس المال. 
 

 2007ديسمبر  31الحركة في إحتياطي الطوارئ هو مبلغ اإلحتياطي الذي كان يمكن إدراجه من 

فترة السابقة نظراً للخسائر المتراكمة في تلك . لم يتم إدراج أي مبالغ  في ال2015يونيو  30إلى 

الفترات. يتطلب التشريع أعاله تغطية العجز في اإلحتياطي في الفترة التي تتوفر فيها أرباح 

 مستبقاة.  
 

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال مسودة قانون التكافل ، القواعد والتشريعات المفصلة غير متاحة 

لذا ، لم يتم تسجيل أي تحويل  إلى حساب طوارىء ألعمال التكافل. من أجل إحتساب إحتياطي ال

إحتياطي الطوارئ في هذه البيانات المالية. تدرك اإلدارة أنه بمجرد صدور التشريعات من قبل 

الهيئة العامة لسوق المال ، فسوف يتم تسجيل إحتياطي الطوارئ / التكافل في البيانات المالية وفقاً 

 ة.للقواعد واألنظم

  



 شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع

21 

  

  المرحلية الموجزة ةيضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30أشهر المنتهية في  لفترة الستة

 

 إيرادات التكافل/ دخل التأمين - 14

 غير المدققة غير المدققة 

 يونيو 30 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 11.747.071 13.573.872 إجمالي األقساط المكتتبة

 (615.319) (891.378) الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة
   

 11.131.752 12.682.494 بالصافي –األقساط قبل اعادة التكافل / إعادة التأمين 
   

 (5.632.338) (6.242.941) التكافل/معيدي التأمينقسط متنازل عنه لمعيدي 

 (127.027) 349.636 الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة
   

 لمعيدي التكافل/ معيديأمين متنازل عنه كافل / تقسط ت

 (5.759.065) (5.893.305) بالصافي -التامين 
   

 5.372.387 6.789.189 ةط مكتسباقسأصافي 
   

 عمولة مستلمة على أعمال متنازل عنها لمعيدي

 497.904 589.875 التكافل/معيدي التأمين 

 (965.580) (1.007.856) مدفوعةعموالت 

 57.649 (22.352) صافيبال - إحتياطي العمولة غير المكتسبةحركة في 
   

 (410.027) (440.333) صافي مصروفات العمولة
   

 (11.629) 37.117 (فنيةالتكافل )وثيقة مصاريف 

 195.208 183.091  رسوم البوليصة وإيرادات التكافل/التأمين األخرى
   

 5.145.939 6.569.064 مجموع إيرادات التكافل 

 

 تحليل إيرادات التكافل/التأمين - 15
 2014 يونيو 30المدققة غير  2015 يونيو 30غير المدققة  

  

 

 

 صافي 

 المساهمات

إيرادات 

المساهمات قبل 

إعادة 

/إعادة التكافل

 التأمين

 

 

 

صافي 

 المساهمات

إيرادات 

المساهمات قبل 

إعادة 

/إعادة التكافل

 التأمين

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني 
     

 4.683.293 4.112.542 4.542.029 4.419.449 سيارات

 4.122.554 651.057 5.380.230 801.929 حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى

 923.943 41.757 386.898 64.059 شحن بحري وتأمين السفن

 1.362.904 418.567 2.285.921 1.263.822 تأمين صحي

 654.377 148.464 978.794 239.930 تأمين على الحياة 
     
 6.789.189 13.573.872 5.372.387 11.747.071 

 

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. 
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 المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست
 

 صافي المطالبات المتكبدة - 16
  2014 يونيو 30المدققة غير  2015 يونيو 30 غير المدققة  

 اإلجمالي 

معيدي حصة 

التكافل/معيدي 

 اإلجمالي صافي التأمين

 معيدي حصة 

التكافل/معيدي 

 صافي التأمين

 لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني عمانيلاير  
       

 2.521.319 (3.571.217) 6.092.536 3.517.481 (3.809.620) 7.327.101  مستحقةمطالبات 

 متكبدة ولم يتم إلبالغ

 133.961 (359.840) 493.801 212.302 (328.096) 540.398  عنها 
       
       

في نهاية  مستحقة

 2.655.280 (3.931.057) 6.586.337 3.729.783 (4.137.716) 7.867.499  ةالفتر
       

التكافل مطالبات 

مدفوعة خالل ال

 2.703.632 (1.303.035) 4.006.667 3.600.042 (2.061.078) 5.661.120 ةالفتر
       

       

 2.323.558 (3.133.574) 5.457.132 2.820.414 (3.756.624) 6.577.038 مستحقةمطالبات 

 متكبدة ولم يتم 

 152.244 (620.815) 773.059 200.377 (1.254.765) 1.455.142  اإلبالغ عنها 
       

 في بداية   مستحقة

 2.475.802 (3.754.389) 6.230.191 3.020.791 (5.011.389) 8.032.180 فترةال   
       

       

 2.883.110 (1.479.703) 4.362.813 4.309.034 (1.187.405) 5.496.439  متكبدةمطالبات 
       

 

 رسوم الوكالة وحصة المضارب - 17

 مقابل في المشتركين لمصلحة العائلي والتكافل العام التكافل عمليات بإدارة حاملي األسهم يقوم

 .كرسوم وكالة االشتراكات إجمالي من التوالي على %20و %20نسبتها  وكالة رسوم احتساب

 مقابل في للمشتركين االستثمارية الصناديق بإدارة مضارب بصفة أيضا المساهمون يقوم كما

 التوالي على العائلي والتكافل العام التكافل استثمارات عوائد من %70و %70نسبة  احتساب

 وحصة الوكالة رسوم لنسب األقصى الحد إن. للمشتركين االستثمارية الصناديق من المتحققة

 .التوالي على %70و  %20 هي الشرعية الرقابة هيئة أقرتها كما المضارب

 

 اللجنة الشرعية - 18

أعضاء يعينهم مجلس  4 تخضع أنشطة الشركة إلى إشراف اللجنة الشرعية ، والتي تتألف من 

اً عمليات الشركة تتم وفقاإلدارة. تضطلع اللجنة الشرعية بدور إشرافي من أجل تحديد ما إذا كانت 

 لقواعد ومبادىء الشريعة اإلسالمية.

 

 إحتياطي التكافل - 19

بالشركة بصياغة سياسة إلحتياطي التكافل. وفقاً لتلك السياسة ، يمكن  الرقابة الشرعية هيئةقامت  

 دكحد أقصى من فائض التكافل إلى إحتياطي التكافل إلى أن يبلغ رصي %50أن يتم سنوياً تحويل 

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

 إحتياطي التكافل.
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 المرحلية الموجزة ةايضاحات حول البيانات المالي

 )تابع( 2015يونيو  30ة أشهر المنتهية في لفترة الست
 

 العائد على السهم  - 20

 المدققةغير  غير المدققة 

 يونيو 30 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 1.416.471 السنةربح 
 

803.571 
 

 

 

 

 

   

 172.123.289 175.000.000 السنةعدد األسهم القائمة خالل المرجح لمتوسط ال
   

 0.005  0.008 ربحية السهم الواحد
   

 

م على المتوسط المرجح لعدد األسه السنةيتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة ربح 

 .السنةالقائمة خالل 

 

 أطراف ذات عالقة  - 21

، في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي  ، في سياق النشاط االعتيادي تدخل الشركة

عضاء وأ حاملي األسهموالكيانات التي يوجد لبعض  واللجنة الشرعية حاملي األسهماإلدارة العليا و

مجلس اإلدارة القدرة على السيطرة أو ممارسة نفوذ جوهري على القرارات المالية والتشغيلية. إن 

أو  %10األحجام التقريبية لتلك المعامالت التي تشارك فيها أطراف ذات عالقة ومالكين لنسبة 

باستثناء تلك المعامالت التي يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل أكثر من أسهم الشركة أو أفراد أسرهم 

 كانت كما يلي: السنةخالل 
 

 معامالت مع أطراف ذات عالقة (أ)

، أو أفراد  أو أكثر من أسهم الشركة %10المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة 

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

 المدققةغير  غير المدققة 

 يونيو 30 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 1.275.173 1.416.198 األقساط

 18.973 68.549  إعادة التكافل/إعادة التأمينقسط 

 (241.094) (1.110.913) المطالبات

 4.485 5.350 التأمينإعادة التكافل/إعادة مطالبات 

 32.100 38.700 أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

 104.000 104.000 إيرادات إيجار

 27.210 7.662 أتعاب مهنية وإستشارية

 10.750 16.750 أتعاب حضور إجتماعات اللجنة الشرعية

 21.000 3.609 رسوم اإلستشارات اإلدارية
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 )تابع(أطراف ذات عالقة  - 21

 

 األرصدة مع األطراف ذات العالقة )ب( 

  أو أكثر من أسهم الشركة %10األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة 

 والمبالغ المشطوبة، يمكن تحليلها كالتالي:، ناقصاً المخصصات  أو أفراد أسرهم
 

 المدققة غير المدققة 

 ديسمبر 31 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

   إعادة تكافل/إعادة تأمينمستحقات عقود تكافل و

 263.243 383.027 األقساط مستحقة القبض من أطراف ذات عالقة أخرى

 2.954 3.609 المتكبدة من أطراف ذات عالقةصافي المطالبات 
   

   مستحقات إستثمار

 104.000 104.000 إيرادات إيجار مستحقة

 500.000 500.000 ذمم مدينة أخرى
   

   حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

 97.441 97.441 شركة تالل للتنمية ش.م.ع.م 
   

 

الم غير مضمونة وتتم التسوية نقداً. لم يتم تقديم أو است الفترة/ السنةفي نهاية  المستحقةإن األرصدة 

، لم تقم  2015 يونيو 30فترة المنتهية في للأية كفاالت عن أية مديونيات أطراف ذات عالقة. 

الشركة بعمل اي مخصص للديون المشكوك في تحصيلها والمتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف 

يتم . : نفس البنود والشروط( 2014) ةجيدالسابقة كانت  اتادالسدحركة  ذات عالقة حيث أن

ق السووالعالقة  والمركز المالي للطرف ذ مراجعةخالل  مالية من فترةهذا التقييم في كل إجراء 

ألطراف ذات العالقة إلى ، ومن ، اعالقة نشاطه فيه. المبالغ المستحقة الالذي يزاول الطرف ذو 

 الدفع عند الطلب.وتستحق خالية من األرباح 

 

 مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا: )ج(

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

 المدققةغير  غير المدققة 

 يونيو 30 يونيو 30 

 2015 2014 

 لاير عماني لاير عماني 
   

 244.906 268.312 منافع قصيرة األجل

 47.453 20.116 منافع نهاية الخدمة للموظفين
   
 288.428 292.260 
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 لتزامات العرضية إلا  - 22

 

 لتزامات عرضيةإ

                    لاير عماني  122.379كان لدى الشركة التزامات عرضية بمبلغ  ، 2015 يونيو 30في 

 عماني( تتعلق بضمانات بنكية وأخرى ومسائل أخرى ناشئة لاير 142.679 -2014ديسمبر  31)

 ضمن إطار النشاط االعتيادي.

 

 رأسمالية إرتباطات 

، كان لدى الشركة إرتباطات رأسمالية تتعلق بتصميم وأعمال داخلية في  2015 يونيو 30في 

 (.لاير عماني 109.500 – 2014ديسمبر  31لاير عماني ) 62.641المكتب الرئيسي بمبلغ 

 

 مطالبات قانونية 

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

، ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون  المحاكم. استناداً إلى مشورة قانونية مستقلةأمام 

 لها تأثير جوهري على األداء المالي للشركة.

 

 المعلومات القطاعية - 23

 

 األوليالتقرير القطاعي  –قطاعات األعمال 
 

االستراتيجية للشركة. وحدات األعمال وحدات وهي ،  لشركة قطاعان كما هو مبين أدناهلدى ا

تقدم منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل ألنها تتطلب  ةاألعمال االستراتيجي

ية لكل بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلللشركة 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 
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 )تابع( المعلومات القطاعية - 23

 

 قطاعات التشغيل
 اإلجمالي  التكافل العائلي التكافل العام  

 لاير عماني  لاير عماني لاير عماني 

    2015 يونيو 30غير المدققة 

 6.569.064 190.742 6.378.322 (التكافل/إعادة التأمينإعادة ايرادات التكافل )صافي 

 (4.309.034) (11.357) (4.297.677) (إعادة التكافل/إعادة التأمينمصروفات التكافل )صافي 
    

 2.260.030 179.385 2.080.645 نتائج القطاع

    

 48.944 489 48.455 إيرادات إستثمار

 (34.261) (342) (33.919) حصة المضارب

 (2.714.775) (195.759) (2.519.016) رسوم الوكالة
    

 (440.062) (16.227) (423.835) فائض/)عجز( القطاع لفترة
    

 26.596.991   أصول القطاع

 22.865.114   أصول مخصصة للمساهمين
    

 49.462.105   إجمالي األصول

    

 26.596.991   مطلوبات القطاع

 22.865.114   مخصصة للمساهمينمطلوبات 
    

 49.462.105   مجموع المطلوبات 
  

    

    2014 يونيو 30المدققة 

 5.145.939 105.143 5.040.796 ايرادات التكافل )صافي إعادة التكافل/إعادة التأمين(

 (2.883.110) (61.633) (2.821.477) مصروفات التكافل )صافي إعادة التكافل/إعادة التأمين(
    

 2.262.829 43.510 2.219.319 نتائج القطاع
    

 43.256 - 43.256 إيرادات إستثمار

 (32.442) - (32.442) حصة المضارب

 (2.349.414) (130.875) (2.218.539) رسوم الوكالة
    

 (75.771) (87.365) 11.594 فائض/)عجز( القطاع لفترة
    

 25.415.411   أصول القطاع

 21.534.599   أصول مخصصة للمساهمين
    

 46.950.010   إجمالي األصول
    

    

 25.415.411   مطلوبات القطاع

 21.534.599   مطلوبات مخصصة للمساهمين
    

 46.950.010   مجموع المطلوبات 
    

 

تركزفي مالهام منها وفقاً لمبادىء الشريعة اإلسالمية. الجزء أنشطة الشركة بأعمال التكافل تنحصر 

والتي تخضع لمخاطر وعوائد مشابهة. لذا ، لم يتم عرض معلومات  دول مجلس التعاون الخليجي

  القطاع الخاصة بالمنتجات والخدمات. 
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 )تابع( المعلومات القطاعية - 23
 

 التقرير القطاعي الثانوي –القطاعات الجغرافية 

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

 

 أرقام مقارنة  - 24

ة دالسنة الحالية. لم تؤثر إعا األرقام عن تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض

 عنها سابقاً.  المساهمين المقرروق حقالتصنيف هذه على النتائج أو 

 

  

 




