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٢  

ياة والعام ش.م.ع.ع  ن ع ا عتانالشركة الوطنية للتأم ا التا   وشركتا
  

 

  المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة  قائمة الدخل الشامل
  م ٢٠٢١مارس   ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  

  م ٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢٠٢١مارس  ٣١   
  لایر ُعماني    لایر عماني إيضاح  
  (غير مدققة)     (غير مدققة)    
         

  ٥٢٬٣٨٣٬٩٧٠    ٥٦٬٤٥٤٬٦٩٥   إجمالي األقساط المكتتبة 
         

    ٣٧٬٢٧٩٬٨٩٧       ٣٥٬٧٤٥٬٣٢٥     إجمالي أقساط التأمين، محققة
  )٧٬٥٤٣٬٤٢٣(     ) ٥٬٥٤١٬١٨٢(     أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين، محققة

    ٢٩٬٧٣٦٬٤٧٤     ٣٠٬٢٠٤٬١٤٣    صافي إيرادات أقساط التأمين 
    ١٬١٥٧٬٧١٤       ١٬١١٣٬٥١٤     إيرادات العمولة من أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

    إيرادات من رسوم البوالص 

 ٤٨١٬٤٥٥    

  

 
٣٠١٬٧٣٣  

 
  ) ٢٩٬٩٦٢٬٨٦٣(     ) ٢٨٬٥٢٤٬٠٥١(   ١٢  إجمالي مصروف المطالبات

    ٧٬٣٢٣٬٩٧٥       ٥٬٨١٤٬٤٤٤   ١٢  حصة معيدي التأمين من المطالبات
  )٣٬٦٢٠٬٥٧٨(     ) ٣٬٩٢٧٬٠٦٢(     مصروف عموالت 

  ٤٬٩٣٦٬٤٥٥    ٥٬١٦٢٬٤٤٣    صافي نتائج االكتتاب 
    ١٬٠٧١٬٥٦٥       ١٬٥٩١٬٩٧٠   ١٨  بالصافي -إيرادات االستثمار 

  ) ١٬٨١٨(     ) ٣٬٠١٨(     الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية 
  ) ٣٬٣٦٤(     ) ٣٬٨٢٨(     (المصاريف) التشغيلية األخرىاإليرادات / 

  ) ٣٧٨٬٦٩٠(     ) ٣٧٨٬١٥٠(     أتعاب إدارة الطرف الثالث  
  )٢٬٩٣٣٬٦٨٢(     ) ٣٬١٨٩٬٥٧٧(     مصروفات عمومية وإدارية

  ) ١٣٬٤٥٠(     ) ٥١٥(     تكلفة تمويل
  ) ٥٬٨٩٩(     ) ٥٬٨٩٩(     إطفاء األصول غير الملموسة

  ٢٬٦٧١٬١١٧    ٣٬١٧٣٬٤٢٦    الدخل الربح قبل ضريبة 
  ) ٣١٥٬٥٥٤(    ) ٤٦٢٬٠٠٨(  ١٩  ضريبة الدخل  

  ٢٬٣٥٥٬٥٦٣    ٢٬٧١١٬٤١٨    ربح الفترة 
         

         مصروف شامل آخر
          البنود التي سيعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة: 

  ) ٥٬٧٨١(    ) ١٤٨(    مليات أجنبية لعفروقات العملة 
امل شتغير في قيمة إستثمارات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل دخل 

  ) ٥٩١٬٠٢٣(    آخر 
  

)٢٬٥٥٠٬٤٨١(  
          بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة: 

لدخل التغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل ا
  ٢٨٢٬٣٣٨    الشامل اآلخر 

  
)١٬٤٩١٬٧٦٥(  

  )٤٬٠٤٨٬٠٢٧(    ) ٣٠٨٬٨٣٣(    الدخل الشامل اآلخر للفترة 
          

  )١٬٦٩٢٬٤٦٤(    ٢٬٤٠٢٬٥٨٥    إجمالي الدخل الشامل للفترة 
         

  ٠٫٠٠٩    ٠٫٠١٠  ٢٠  األساسية والمخففة-ربحية السهم الواحد 
 
 

  بنود في بيان الدخل الشامل اآلخر أعاله مفصح عنها بعد خصم الضرائب.  ال
  
  
  
  

  . المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



٤  

ياة والعام  ن ع ا عتاش.م.ع.ع وشركتالشركة الوطنية للتأم   ناا التا
  

  المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة  بيان التدفقات النقدية
  م ٢١٢٠مارس   ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  م٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢١٢٠مارس  ٣١    
  لایر ُعماني     لایر ُعماني   إيضاح   
  (غير مدققة)     (غير مدققة)     

        أنشطة التشغيل النقد من 
  ٢٬٦٧١٬١١٧    ٣٬١٧٣٬٤٢٦    الربح قبل الضريبة 

          تسويات لـ: 
و الخسارة  أ(خسارة) / ربح غير محقق من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح 

  -     ) ٣٩١٬٨٩٠(    (بالصافي) 
  ١٬٨١٨    ٣٬٠١٨    الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية 

  ٩٨٬٧٧٢    ١٢٣٬٥٠٩    مخصص إنخفاض قيمة الديون 
  ٧١٬٦٦٢    ١٠٥٬١٥٨    مستحقات منافع نهاية الخدمة 

  ) ٧٩٠٬٨٠٧(    ) ٩٨٧٬٩٧٣(   ١٨  إيرادات فوائد
  ١٣٬٤٥٠    ٥١٥    تكلفة تمويل

  ) ٣١٢٬٥٦١(    ) ٢٢١٬٨٢٩(  ١٨  توزيعات أرباح إيرادات 
  ٢١٢٬٩٣٢    ٢٣٠٬١٩٦    االستهالك

  ٥٬٨٩٩    ٥٬٨٩٩    إطفاء األصول غير الملموسة 
  ١٬٩٧٢٬٢٨٢    ٢٬٠٤٠٬٠٢٩    التغيرات في رأس المال العامل: النقد من أنشطة التشغيل قبل 

          التغيرات في: 
  )١٢٬٩٢٥٬٩٢٢(    ) ٢٥٬٣٨٩٬٥٦٤(     األقساط وأرصدة التأمين المدينة

 ً   ) ٤٣٨٬٢١٣(    ) ١٬٢٣٣٬٧٤٠(     مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما
  ) ١٬٨٠٢٬٠٤٢(    ) ١٬٠٠٩٬٥٢٥(     حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

  ) ١٬١٦٣٬٥٧٧(    ) ٣٬٨١٣٬٨٧٣(     حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/الحسابي والمخاطر السارية
  ٨٬٢٦٠٬٤٣٩      ٨٬٤٨٦٬٥٥٢     إجمالي المطالبات القائمة 

  ١٥٬١٠٤٬٠٧٣        ٢٠٬٧٠٩٬٣٧٠     االحتياطي االكتواري/ الحسابي والمخاطر السارية 
  ٢٬٩٦٥٬٣٦٨      ٣٬٣١٨٬٧٨٠     المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين 

  )١٤٬٤٦٤٬٩٨١(    ) ٥٬٩٩٤٬١١٢(     التزامات أخرى 
    )٢٬٤٩٢٬٥٧٣(    ) ٢٬٨٨٦٬٠٨٣ (  

  -     ) ٤٬٤١٦(    منافع نهاية الخدمة المدفوعة 
  ) ١٬٦٢١٬٠٩٨(    ) ٦٬٥٨٨(    ضريبة دخل مدفوعة 

  ) ٤٬١١٣٬٦٧١(    ) ٢٬٨٩٧٬٠٨٧(    الناتج من أنشطة التشغيل (المستخدم في) / صافي النقد 
          أنشطة االستثمار 

  ٤٬٥٠٠٬٠٠٠    ) ٥٬٣٠٤٬٧٩٩(     إيداعات في ودائع بنكية (بالصافي) 
  )١٣٣٬٩٢٧(      ) ١٥٤٬٩٧٥(     شراء ممتلكات ومعدات 

  )١٥٬٧٥٣٬٠٨٥(    ) ١٬٢٦١٬١٠٨(    شراء أوراق مالية استثمارية
  ١٬٢٦١٬٦٤٩      ٦٬٠٨٨٬٢٩١    متحصالت من استبعاد أوراق مالية استثمارية

  ٢٩٬٤١٨      -     ممتلكات ومعدات متحصالت من استبعاد 
  ٨١٨٬٥٧٠      ١٬٣٣٧٬٣٧٩    فوائد مستلمة 

  ٣٧٬٦٢٦      ٥٦٬٤٩٠    توزيعات أرباح مستلمة 
  )٩٬٠٩٨(    ٤٬٨٢٦    صافي حركة القروض لحملة البوالص

  ) ٩٬٢٤٨٬٨٤٧(    ٧٦٦٬١٠٤    صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار 
          

          أنشطة التمويل 
  )١٣٬٤٥٠(    ) ٥١٥(    تكلفة تمويل مدفوعة 

  ١٬٠٠٠٬٠٠٠    ٣٬٤٠٠٬٠٠٠    قروض قصيرة األجل 
  ٩٨٦٬٥٥٠    ٣٬٣٩٩٬٤٨٥    صافي النقد (المستخدم في) / االناتج من أنشطة التمويل 

          
  )١٢٬٣٧٥٬٩٦٨(    ١٬٢٦٨٬٥٠٢    صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

  )٥٬٧٨١(    ) ١٤٨(  ٤  تعديل تحويالت العمالت 
  ١٩٬٠٢٥٬٥٦٥    ١٠٬٢٦٧٬٦٢١   النقد وما يماثل النقد في بداية العام

  ٦٬٦٤٣٬٨١٦    ١١٬٥٣٥٬٩٧٥  ٤  النقد وما يماثل النقد في نهاية العام 

  . المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



٣  

ياة والعام  ن ع ا عتاش.م.ع.ع وشركتالشركة الوطنية للتأم   ناا التا
  

  المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة  بيان التغيرات في حقوق المساهمين
  م ٢١٢٠مارس   ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةلفترة 

  

    احتياطي الطوارئ     احتياطي قانوني     المال  رأس
احتياطي إعادة  

  تقييم 
  

القيمة  احتياطي 
  العادلة 

  
إحتياطي تقلبات  
تحويل العمالت  

  األجنبية 

    أرباح محتجزة   
إجمالي حقوق  

  المساهمين 

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

  ٥٨٬٩٠٢٬٥٩٦  ١٣٬٨٦٥٬٣٦٥  ) ٢١٬٩٥٧(  ١٦٥٬٠٤٨  ٤٤٧٬٤٢٠  ١١٬١٨٥٬٥٩٩  ٦٬٧٦١٬١٢١  ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠  م ٢٠٢٠يناير  ١في 
  ٢٬٣٥٥٬٥٦٣  ٢٬٣٥٥٬٥٦٣  -  -  -  -  -  -  ربح للفترة

التغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة 
  ٩٠٬٤٢١  -  -  )٤٬٠٤٢٬٢٤٦(  -  -  -  -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

  ) ١٩٬٦١٢(  -  ) ٥٬٧٨١(  -  -  -  -  -  يةإحتياطي تقلبات تحويل العمالت األجنب التغير في 
  )١٬٦٩٢٬٤٦٤(  ٢٬٣٥٥٬٥٦٣  ) ٥٬٧٨١(  )٤٬٠٤٢٬٢٤٦(  -  -  -  -  للفترة إجمالي الدخل الشامل للعام

تحويل بيع القيمة العادلة من خالل اإلستثمارات 
  -  ) ٣٢٧٬٦٠٩(  -  ٣٢٧٬٦٠٩  - -  -  -  الشاملة 

  )٦٬٦٢٥٬٠٠٠(  )٦٬٦٢٥٬٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  ) ١١أرباح أسهم معلنة (إيضاح 
  -  ) ٢٣٥٬٥٥٦(  -  -  -  -  ٢٣٥٬٥٥٦  -  محول إلى احتياطي قانوني 

  -  ) ٦٠٥٬١٧٠(  -  -  -  ٦٠٥٬١٧٠  -  -  المحول إلى احتياطي الطوارئ 
  ٥٠٬٥٨٥٬١٣٢  ٨٬٤٢٧٬٥٩٣  ) ٢٧٬٧٣٨(  )٣٬٥٤٩٬٥٨٩(  ٤٤٧٬٤٢٠  ١١٬٧٩٠٬٧٦٩  ٦٬٩٩٦٬٦٧٧  ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠  (غير مدققة)  م٢٠٢٠مارس  ٣١في 

                  
  ٦٧٬٤٢٠٬٤٦٠  ١٨٬٨٢٦٬٣٨٦  ) ٢٣٬٧١٠(  ٤٣٨٬٦٣٨    ٤٤٧٬٤٢٠  ١٢٬٩٧٠٬٠٠٩  ٨٬٢٦١٬٧١٧  ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠  م ٢٠٢١يناير   ١في 

  ٢٬٧١١٬٤١٨  ٢٬٧١١٬٤١٨   -  -  -  -  -  -  ربح للفترة
التغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة 

  ) ٣٠٨٬٦٨٥(  -  -  ) ٣٠٨٬٦٨٥(  -  -  -  -  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
  ) ١٤٨(  -  ) ١٤٨(  -  -  -  -  -  يةالتغير في إحتياطي تقلبات تحويل العمالت األجنب 

  ٢٬٤٠٢٬٥٨٥  ٢٬٧١١٬٤١٨  ) ١٤٨(  ) ٣٠٨٬٦٨٥(  -  -  -  -  للفترة إجمالي الدخل الشامل للعام
تحويل بيع القيمة العادلة من خالل اإلستثمارات 

  -  ٨٩٬١٦٨  -  ) ٨٩٬١٦٨(  -  -  -  -  الشاملة 
  ) ٩٬٢٧٥٬٠٠٠(    ) ٩٬٢٧٥٬٠٠٠(  -  -  -  -  -  -  ) ١١أرباح أسهم معلنة (إيضاح 
  -  ) ٢٧١٬١٤٢(  -  -  -  -  ٢٧١٬١٤٢  -  محول إلى احتياطي قانوني 

  -  ) ٦٨٤٬٢٨١(  -  -  -  ٦٨٤٬٢٨١  -  -  المحول إلى احتياطي الطوارئ 
  ٦٠٬٥٤٨٬٠٤٥  ١١٬٣٩٦٬٥٥٣  ) ٢٣٬٨٥٨(  ٤٠٬٧٨١    ٤٤٧٬٤٢٠  ١٣٬٦٥٤٬٢٩٠  ٨٬٥٣٢٬٨٥٩  ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠  (غير مدققة) م٢٠٢١مارس  ٣١في 

  
  . المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة جزءاً من هذه البيانات المالية ٢٤إلى  ١تشكل اإليضاحات المرفقة من 



٥  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  ١

الحياة والعام ش.م.ع.إن   للتأمين على  الوطنية  الشركة األم") هي شر  عالشركة  أو  مؤسسة في   عامةكة مساهمة عمانية  ("الشركة 
، وتقوم بأعمال التأمين على الحياة والعام في سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة. بدأت الشركة م١٩٩٥سلطنة عمان في عام  

ترخيص تأمين   ة والتأمين الصحي في السلطنة ونوعت أعمالها إلى أعمال التأمين العام بعد الحصول علىأعمالها في التأمين على الحيا
. ووّسعت المجموعة أعمالها إلى اإلمارات العربية المتحدة من خالل فرع دبي لممارسة أعمال التأمين على الحياة م٢٠٠٦عام في  

للترخيص المؤرخ في   ، م ٢٠١٤ن هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. وخالل عام  والصادر ع   م٢٠٠٧مايو    ١٣وفقاً 
لفتح فرع في أبو ظبي صادر عن هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية   م ٢٠١٤مايو    ٨خ في  م على ترخيص مؤرحصلت الشركة األ

، حصلت المجموعة م٢٠١٧خالل شهر أكتوبر  وصاعداً.    م٢٠١٥المتحدة، وبدأت الشركة أعمالها في أبو ظبي خالل الربع األول من  
  . م٢٠١٨خالل الربع األول من عام  عمليات التأمين في الكويتت بدأ  و لفرعإنشاء ا وتم  على ترخيص لعمليات فرع في الكويت

عاّمة مؤسسة في سلطنة إن الشركة األم هي شركةً تابعةً للشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع، وهي شركة مساهمة  
 ُعمان.

  السياسات المحاسبية الجوهرية عدادأساس إ ٢
القوائم ال "التقارير المالية المرحلية"    ٣٤غير المدققة وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  -حدة الموجزة  مالية المرحلية الموتم إعداد 

الحساب مثل تلك المستخدمة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في باستخدام نفس السياسات المحاسبية وأسس الدمج وطرق  
لية الموجزة الموحدة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة عند إعداد مالية المرحالبيانات ال .  م٢٠٢٠  ديسمبر  ٣١

) ويجب قراءتها باالقتران مع القوائم IFRSداد التقارير المالية (البيانات المالية الشامل والتي يتم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية إلع
فإن  ذلك،). باإلضافة إلى IFRS، والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( م٢٠٢٠ ديسمبر ٣١المالية السنوية كما في 

 ديسمبر ٣١إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في ال تشير بالضرورة  م٢٠٢١مارس  ٣١أشهر المنتهية في  الثالثةنتائج فترة 
  . م٢٠٢١

المالية المرحلية الموجزةإن المعلومات المقارنة المدرجة في هذ أشهر   الثالثةولمدة    م ٢٠٢٠مارس    ٣١كما في  الموحدة    ه البيانات 
  .مدققةغير المنتهية في ذلك التاريخ هي 

عناية تي بي أي "ي الهند وشركة  لخدمات الدعم الخاصة المحدودة" ف  NLGICمملوكتين بالكامل "  تابعتين لدى الشركة األم شركتين 
الموحدة تتألف من الشركة األم  المتحدة    مارات العربية" في دولة اإلش.م.م المالية  البيانات  التابعتانبالتالي فإن  يشار (و  وشركتاها 

  إليهما معا باسم المجموعة).
 
 التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات   ٢-٢

 الشركة وتأثيرها على  م٢٠٢١يناير  ١المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة السارية بعد   )أ(

البيانات المالية السنوي ة إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد 
  . م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لسنة المنتهية في للشركة ل

على الرغم و  .م٢٠٢١يناير    ١نفيذ كما في  إصدارها وتدخل حيز التتبنت الشركة بعض المعايير أو التفسيرات أو التعديالت التي تم  
المرحلية الموجزة   إال أنها ال تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية  ،م٢٠٢١  من أن هذه التعديالت تنطبق للمرة األولى في سنة

 .للمجموعة الموحدة

ن قبل  ة ولم يتم تبنيها مبكراً مبالمجموعة ولكنها غير فعالمعايير أو تعديالت أو تفسيرات للمعايير الحالية ذات الصلة   ) ب(
 المجموعة. 

مارس   ٣١أشهر المنتهية في    الثالثةإن بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات لم يحن موعد تطبيقها بعد لفترة  
الموحدة المالية المرحلية الموجزة ها في إعداد هذه البيانات  ، مع عدم اختيار المجموعة لخيار التبني المبكر. لذلك لم يتم تطبيق م٢٠٢١

  . م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١يجب قراءة تفاصيل هذه المعايير باالقتران مع القوائم المالية السنوية كما في  غير المدققة.

   



٦  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  االجتهادات المحاسبية الجوهرية والمصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة   ٣

ديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق وحدة الموجزة من اإلدارة وضع األحكام والتقيتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الم
  واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.   وااللتزامات  لالصولالسياسات المحاسبية والمبالغ المبلغ عنها  

إن األحكام الهامة التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات ، المدققةحدة غير  ذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموعند إعداد ه
  . م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١والتقديرات المحاسبية للمجموعة يجب قراءتها باالقتران مع القوائم المالية السنوية كما في 

في ضوء   ) أصبح وباًء.  ١٩-كوفيدنا (العالمية تقييًما مفاده أن تفشي فيروس كوروأجرت منظمة الصحة  ،    م٢٠٢٠مارس    ١١في  
الحكومات   وقامتفي جميع أنحاء العالم ، واجهت االقتصادات والقطاعات المختلفة اضطرابات كبيرة،    ١٩-كوفيداالنتشار السريع لـ  

الوباء على المجموعة أيًضا ، واتخذت  بفرضوالسلطات   الفيروس. أثر  التدابير الحتواء أو تأخير انتشار  المجموعة   مجموعة من 
ومستويات خدمة العمالء والقدرة على خطوات خالل هذه الفترة للتخفيف من تأثير الحدث على عملياتها من حيث مستويات األعمال  

يع التوجيهات الصادرة عن الحكومة في هذا الصدد. فيما يتعلق بعمليات التأمين ، فقد كلف تلبية جميع المتطلبات التنظيمية واتباع جم
وفقًا للتوجيهات التنظيمية. قامت المجموعة    ١٩-كوفيدفي سلطنة عمان ودبي شركات التأمين بدفع المطالبات المتعلقة بـ    المنظمون

باإلضافة إلى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها   االخرىمدينة  الذمم  لاباحتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على استثماراتها و
التأمين   أقساطها وأرصدة  تاريعلى  في  لهذه األصول كما  العادلة  القيمة  لتمثيل  على حد علم اإلدارة  فيما يتعلق المدينة   . التقرير  خ 

المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بناًء على التأمين ، قامت المجموعة بعمل تقديرات للمطالبات المبلغ عنها وا  بمطالبات  لمطالبات 
 فقاً لتقدير اإلدارة كافية لتغطية المطلوبات كما في تاريخ التقرير.المعلومات المتاحة لتعكس المبالغ التي و

  أرصدة نقدية وبنكية  ٤

  م٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني    لایر عماني    لایر عماني  

  مدققة) غير (    (مدققة)     (غير مدققة)  
           

  ٦٬٦١١٬٣٩٢    ١٠٬٢٤٦٬١٥٤  ١١٬٥١٠٬٠٦٧ أرصدة لدى البنوك
  ٣٢٬٤٢٤    ٢١٬٤٦٧  ٢٥٬٩٠٨ نقد في الصندوق 

  ٦٬٦٤٣٬٨١٦    ١٠٬٢٦٧٬٦٢١  ١١٬٥٣٥٬٩٧٥  النقد وما يمثل النقد 
  )٩٬٨٥٢(    )٣٣٬٦٦٤(  ) ٣٤٬٩٧٥(  واألرصدة لدى البنوكناقًصا: الخسائر االئتمانية المتوقعة على النقد 

  ٦٬٦٣٣٬٩٦٤    ١٠٬٢٣٣٬٩٥٧  ١١٬٥٠١٬٠٠٠ قعةبعد خصم الخسائر اإلئتمانية المتو -  النقد وما يماثل النقد
  

 ودائع بنكية  ٥

  م٢٠٢٠مارس  ٣١   م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني   لایر عماني    لایر عماني  
  (غير مدققة)    (مدققة)     مدققة) (غير  

     
  ٣٢٬٩٠٤٬٤٩٥    ٤١٬٦٧٨٬١٣٠    ٤٦٬٩٨٢٬٩٣٠ ودائع 

  )٤٦٬٠٦١(    )٨٢٬٠٣٤(    ) ٩٨٬٩٣٥(  وقعة على الودائع البنكية ناقًصا: الخسائر االئتمانية المت 
 ٣٢٬٨٥٨٬٤٣٤    ٤١٬٥٩٦٬٠٩٦    ٤٦٬٨٨٣٬٩٩٥  

  
   



٧  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  
  استثمارات في أوراق مالية  ٦

  م٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني   لایر عماني    لایر عماني  
  (غير مدققة)    (مدققة)     (غير مدققة)  

          
  -     -       ٢٨٨٬٢٤٧   (أ) ٦ ت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة مارااستث 

  ١٤٬٢١٤٬٨٠٥    ١٤٬٢٠٤٬٩٤٠      ١٤٬٢٠٤٬٧٨٣  (ب) ٦ استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة 
  ٢٩٬٨٥٦٬٦٢٥    ٣٧٬٠٣٤٬٢٣٤      ٣٢٬١٤٨٬٧٤٢  (ج) ٦ استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  ٤٤٬٠٧١٬٤٣٠    ٥١٬٢٣٩٬١٧٤    ٤٦٬٦٤١٬٧٧٢  
  

 

  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   )أ( ٦

  م٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 التكلفة  القيمة السوقية   التكلفة  القيمة السوقية   التكلفة  القيمة السوقية  
 لایر عماني    عماني لایر  لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
  (غير مدققة)    (غير مدققة)    (مدققة)    (مدققة)    (غير مدققة)    (غير مدققة)  

            أجنبية مدرجة 
  --  -    -    -    ١٤٩٬٣١٩    ٢٨٨٬٢٤٧ أسهم أجنبية وصناديق 

 ١٤٩٬٣١٩    ٢٨٨٬٢٤٧    -    -    -  -  
  

  
 

)i (  أو الخسارة: في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح الحركة 

  م٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
  (غير مدققة)     (مدققة)     (غير مدققة)  

        

  -   -   -  يناير  ١في 
  -   -   ٢٩٧٬٨١٤ إضافات خالل الفترة / العام 

  -   -   ) ٩٬٥٦٧(  ) ١٨تغيرات القيمة العادلة (إيضاح 
  -   -   ٢٨٨٬٢٤٧ ديسمبر  ٣١ مارس / ٣١في 
 
  

  تثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة :اس  ) ب( ٦

  م٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
  (غير مدققة)     (مدققة)     (غير مدققة)  
      

  ١٤٬٢٤١٬١٢٨    ١٤٬٢٣٨٬٩٦٩  ١٤٬٢٣٨٬٣٠٥ أكثر من سنة واحدة من تاريخ اإلنشاء- سندات
ناقًصا: الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات المدرجة بالتكلفة 

  المطفأة 
)٢٦٬٣٢٣(    )٣٤٬٠٢٩(  ) ٣٣٬٥٢٢(  

  ١٤٬٢١٤٬٨٠٥    ١٤٬٢٠٤٬٩٤٠  ١٤٬٢٠٤٬٧٨٣  

  ٪ ٦٫٧٥إلى  ٪٤    ٪ ٤إلى  ٪٦٬٥  ٪٦٫٧٥إلى   ٪٤ معدل الفائدة السنوية 
 

   



٨  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  الية (تابع)استثمارات في أوراق م  ٦

  

)i (  : الحركة في استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة 

  م٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني   لایر عماني    لایر عماني  
  مدققة) غير (    (مدققة)     (غير مدققة)  

      
  

  ٢٬٥٦٩٬٤٣٥      ٢٬٥٦٩٬٤٣٥  ١٤٬٢٠٤٬٩٤٠  يناير  ١في 

  ١١٬٦٧٣٬٠٠١    ١١٬٦٧٣٬٠٠١  -  إضافات خالل السنة 

  )٢٬٤٥٠(    )٤٬٦٠٩(  ) ٦٦٤(  اطفاءات خالل الفترة / العام 

  -   -   -  أرباح محققة عند االستحقاق 

  )٢٥٬١٨١(    )٣٢٬٨٨٧(  ٥٠٧  الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة

  ١٤٬٢١٤٬٨٠٥    ١٤٬٢٠٤٬٩٤٠  ١٤٬٢٠٤٬٧٨٣ ديسمبر ٣١مارس /  ٣١في 
 

  

  الدخل الشامل اآلخر العادلة من خالل  استثمارات بالقيمة )ج( ٦

  م٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 التكلفة  القيمة السوقية   التكلفة  القيمة السوقية   التكلفة  القيمة السوقية  
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
  (غير مدققة)    (غير مدققة)    (مدققة)    (مدققة)    ة) (غير مدقق   (غير مدققة)  

            محلية 
  ٢٤٬١٨٤٬٢٢٩  ٢١٬٥٢٨٬٣٧٨  ٢٩٬٢٥٤٬٨٨٦  ٢٩٬٩٦٤٬٢٢٧  ٢٤٬٥٩٠٬٥١٥  ٢٤٬٧٧٨٬٠٤٧ مدرجة 

 ٢٤٬١٨٤٬٢٢٩  ٢١٬٥٢٨٬٣٧٨  ٢٩٬٢٥٤٬٨٨٦  ٢٩٬٩٦٤٬٢٢٧  ٢٤٬٥٩٠٬٥١٥  ٢٤٬٧٧٨٬٠٤٧  
             أجنبية

  ٨٥٣٬٤٤٩  ١١٩٬٥٧٩  ٨٥٣٬٤٤٩  ١١٩٬٥٧٩  ٨٥٣٬٤٤٩  ١١٩٬٥٧٩ غير مدرجة 
  ٩٬٠١٨٬١٨٠  ٨٬٢٠٨٬٦٦٨  ٦٬٤٩٧٬١١٦  ٦٬٩٥٠٬٤٢٨  ٦٬٧٣٩٬٥٦٢  ٧٬٢٥١٬١١٦ مدرجة 

 ٩٬٨٧١٬٦٢٩  ٨٬٣٢٨٬٢٤٧  ٧٬٣٥٠٬٥٦٥  ٧٬٠٧٠٬٠٠٧  ٧٬٥٩٣٬٠١١  ٧٬٣٧٠٬٦٩٥  
             
 ٣٤٬٠٥٥٬٨٥٨  ٢٩٬٨٥٦٬٦٢٥  ٣٦٬٦٠٥٬٤٥١  ٣٧٬٠٣٤٬٢٣٤  ٣٢٬١٨٣٬٥٢٦  ٣٢٬١٤٨٬٧٤٢  

  
  
)i (  الدخل الشامل اآلخرالحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل : 

 
  م٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 

 لایر عماني   لایر عماني     لایر عماني  
        

  ٣١٬٧٠٩٬٠٦٣    ٣١٬٧٠٩٬٠٦٣    ٣٧٬٠٣٤٬٢٣٤  يناير  ١في 

  ٤٬٠٨٠٬٠٨٤    ٨٬٥٠٨٬٢٨٦    ٩٦٣٬٢٩٤ إضافات خالل الفترة / العام 

  ) ١٬٣٢٧٬٠٦٦(    ) ٣٬٥١٤٬١٢٢(    ) ٥٬٨٩٣٬٤٦٥(  استبعادات خالل الفترة / العام 

  -   -     ٤٠١٬٤٥٧  أرباح محققة عند االستبعاد 

  ) ٤٬٦٠٥٬٤٥٦(    ٣٣١٬٠٠٧    ) ٣٥٦٬٧٧٨(  العادلة تغيرات القيمة 

  ٢٩٬٨٥٦٬٦٢٥    ٣٧٬٠٣٤٬٢٣٤    ٣٢٬١٤٨٬٧٤٢ ديسمبر ٣١مارس /  ٣١في 
 
  
  



٩  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  
 الدين اح عن التغيرات في القيمة العادلة أعاله بالصافي من الضريبة في الدخل الشامل اآلخر كتغيير في قيمة استثمارات  إلفصتم ا

بقيمة   خسارة  -  م٢٠٢٠مارس    ٣١لایر عماني (  ٥٩١٬٠٢٣خسارة بمبلغ    -المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
لایر    ٢٨٢٬٣٣٨  بمبلغ  ربح  –لقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ستثمارات المدرجة با) وتغير في قيمة اال٢٬٥٥٠٬٤٨١

قدرها    -  م ٢٠٢٠مارس    ٣١عماني ( عماني)  ١٬٤٩١٬٧٦٥خسارة  لو  لایر  الدولي  للمعيار  المالية  وفقًا  استبعاد   ٩لتقارير   ، عند 
أو الخسائر المحققة الناتجة منذ  األرباح، سيتم إعادة تصنيف ل اآلخرمن خالل الدخل الشامادلة استثمارات الدين المدرجة بالقيمة الع

ة  البداية إلى الربح أو الخسارة ، بينما عند استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ، لن يتم إعاد 
  يلها إلى األرباح المحتجزة. و الخسارة وسيتم تحو البداية إلى الربح أ أو الخسائر المحققة الناتجة منذ  األرباحتصنيف 

  

  شركات تابعة) االستثمار في د( ٦

  م٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١   
 القيمة األسمية  النسبة  القيمة األسمية  النسبة  القيمة األسمية  النسبة  الدولة  
 لایر عماني  %   لایر عماني  %   لایر عماني  %  
"NLGIC ٢٢٠٬٩٠٧  ١٠٠٫٠٠  ٢٧٠٬٣٨٧  ١٠٠٫٠٠    ٢٨٥٬٨٨٦  ١٠٠٫٠٠  ند اله مات الدعم الخاصة المحدودة" خدل  

االمارات العربية   عناية تي بي أي ش.م.م 
  المتحدة 

٥٧٦٬٣٩٥  ١٠٠٫٠٠  ٥٩١٬١٣٤  ١٠٠٫٠٠  ٥٩٧٬٨٩١  ١٠٠٫٠٠  

     ٧٩٧٬٣٠٢    ٨٦١٬٥٢١      ٨٨٣٬٧٧٧  



١٠  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  المدينة أقساط التأمين وإعادة التأمين  ٧

  م٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١  
  اإلجمالي    العام   الحياة   اإلجمالي   العام  الحياة  اإلجمالي   العام   تأمين على الحياة  
 لایر عماني    لایر عماني    لایر عماني    لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
 مدققة) غير (  مدققة) غير (  مدققة) غير (  (مدققة)   (مدققة)   (مدققة)   (غير مدققة)   دققة) ر م (غي  (غير مدققة)  
                  

  ٦٢٬٥٠٣٬٣٨٧  ٤٬٤٦٢٬٩٢٦  ٥٨٬٠٤٠٬٤٦١  ٣٨٬٣٨٣٬٧٤٧  ٤٬٠٤٥٬٨٨٢  ٣٤٬٣٣٧٬٨٦٥  ٦٥٬٠١٥٬٦٣٥  ٤٬١٣٠٬٥٥٠  ٦٠٬٨٨٥٬٠٨٥ ت األقساط مديونيا

  ١٥٬٥٥٠٬٤٤٢  ٢٠٦٬٣٦٦  ١٥٬٣٤٤٬٠٧٦  ٦٬٩٩٠٬٩٠٧  ٤٩٦٬٩٢٦  ٦٬٤٩٣٬٩٨١  ٥٬٧٤٨٬٥٨٣  ٣٨٨٬٨١٢  ٥٬٣٥٩٬٧٧١ ين مديونيات أرصدة إعادة التأم

 ٧٨٬٠٥٣٬٨٢٩  ٤٬٦٦٩٬٢٩٢  ٧٣٬٣٨٤٬٥٣٧  ٤٥٬٣٧٤٬٦٥٤  ٤٬٥٤٢٬٨٠٨  ٤٠٬٨٣١٬٨٤٦  ٧٠٬٧٦٤٬٢١٨  ٤٬٥١٩٬٣٦٢  ٦٦٬٢٤٤٬٨٥٦  

  ) ١٬٧٠٧٬٣٤٢(  ) ٧٠٨٬٩٠٢(  ) ٩٩٨٬٤٤٠(  ) ٢٬٢١٨٬٨٠٤(  ) ٨٥٠٬٣٢٧(  ) ١٬٣٦٨٬٤٧٧(  ) ٢٬٣٤٢٬٣١٣(  ) ٨٦٩٬٢٠٨(  ) ١٬٤٧٣٬١٠٥( مخصص الديون منخفضة القيمة 

 ٧٦٬٣٤٦٬٤٨٧  ٣٬٩٦٠٬٣٩٠  ٧٢٬٣٨٦٬٠٩٧  ٤٣٬١٥٥٬٨٥٠  ٣٬٦٩٢٬٤٨١  ٣٩٬٤٦٣٬٣٦٩  ٦٨٬٤٢١٬٩٠٥  ٣٬٦٥٠٬١٥٤  ٦٤٬٧٧١٬٧٥١  

الحركة في مخصص الديون  
 المنخفضة 

         

                    يناير ١في 

  ١٬٦٠٨٬٥٧٠  ٧٠٥٬٨٠٩  ٩٠٢٬٧٦١  ١٬٦٠٨٬٥٧٠  ٧٠٥٬٨٠٩  ٩٠٢٬٧٦١  ٢٬٢١٨٬٨٠٤  ٨٥٠٬٣٢٧  ١٬٣٦٨٬٤٧٧ العام  الفترة / مكون خالل 

  ٩٨٬٧٧٢  ٣٬٠٩٣  ٩٥٬٦٧٩  ٦١٠٬٢٣٤  ١٤٤٬٥١٨  ٤٦٥٬٧١٦  ١٢٣٬٥٠٩  ١٨٬٨٨١  ١٠٤٬٦٢٨ مشطوب خالل الفترة / العام 

  -   -   -   -   -   -   -  -  - ديسمبر ٣١مارس /  ٣١في 

  ١٬٧٠٧٬٣٤٢  ٧٠٨٬٩٠٢  ٩٩٨٬٤٤٠  ٢٬٢١٨٬٨٠٤  ٨٥٠٬٣٢٧  ١٬٣٦٨٬٤٧٧  ٢٬٣٤٢٬٣١٣  ٨٦٩٬٢٠٨  ١٬٤٧٣٬١٠٥  
 
 

   



١١  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

٨   ً   مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما

  م٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني    لایر عماني    لایر عماني  
 (غير مدققة)    قة) مدق(  غير مدققة) ( 
      

  ١٬٣٠١٬٥٩٢    ١٬٤٦٨٬١٨١    ١٬٥٠١٬٣٧٧  مديونيات من شركات تأمين أخرى و أفراد 
  ٤٬٣١٨٬٢٢٧    ٣٬٠٤١٬٩١٥    ٤٬٢٣٢٬٢٦٣ مديونيات أخرى 

  ٨٨٥٬٣٤٠    ١٬٥٤٥٬٠٨٣    ١٬١٧٨٬٧١٤  فوائد مستحقة 
  ٧٬٧٣٩    -     -  تكلفة إستحواذ مؤجلة 

  ٦٬٥١٢٬٨٩٨    ٦٬٠٥٥٬١٧٩    ٦٬٩١٢٬٣٥٤  
  )٣١٧٬٥٩١(    )٣٤٩٬٥١٣(    )٣٤٩٬٥١٣( المشكوك في تحصيلها لديون ص امخص

  )٤٬٦٣٢(    )٧٬٤٠٥(    )٧٬٠٤٩(  للمديونيات األخرى  الخسائر االئتمانية المتوقعة
  ٦٬١٩٠٬٦٧٥    ٥٬٦٩٨٬٢٦١    ٦٬٥٥٥٬٧٩٢  

 

  القيود المفروضة على تحويل األصول  ٩

بعض الودائع لدى   ي سلطنة عمان، حددت المجموعة للهيئة العامة لسوق المال وفقاً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين ف
لایر عماني  ٤٧٬٠٩٤٬٢٧٤البنوك واالستثمارات والقروض لحملة البوالص المدرجة في قائمة المركز المالي بقيمة إجمالية قدرها  

وفقاً للوائح ) وم٢٠٢٠مارس    ٣١في    لایر عماني  ٤٢٬٧٦٢٬١٩٨  و  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ عماني في  لایر    ٤٦٬٧٨١٬٤٩٩مقابل  (
قامت المجموعة   القانونية يجوز للمجموعة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال. 

 لایر  ٥٠٬٠٠٠ - م٢٠٢٠مارس  ٣١لایر عماني و  ٥٠٬٠٠٠- م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١لایر عماني ( ٥٠٬٠٠٠بتقديم ضمان بنكي بمبلغ 
  إلى المكتب العماني الموّحد للحصول على البطاقة البرتقالية والتي يتم ضمانها بوديعة ثابتة.عماني) 

  

أبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة -إلمارات العربية المتحدة حددت المجموعة لهيئة التأمينوفقاً لمتطلبات قانون شركات التأمين في ا
 ٣١لایر عماني (  ١٬٠٠٧٬٩٧٥دائع الثابتة في بيان المركز المالي بقيمة إجمالية قدرها  بعض الوالكويت  وزارة التجارة والصناعة  و

 ٣١(  لایر عماني  ٢٬٤٥٢٬٤٥٠و    )عماني  لایر  ٩٩١٬١٤٢  -  م٢٠٢٠مارس    ٣١  و   لایر عماني  ١٬٠٠٧٬٩٧٥ -  م٢٠٢٠ديسمبر  
توالي . ووفقاً للوائح القانونية يجوز ى ال) عل ١٬٨٧٩٬١٥٠  –  م٢٠٢٠مارس    ٣١لایر عماني و      ٢٬١٩٧٬٦٥٠  -  م٢٠٢٠ديسمبر  

  للشركة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة التأمين.
  

 ٥٬٠٠٠٬٠٠٠-  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(  لایر عماني  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠لدى المجموعة تسهيالت سحب على المكشوف غير مسحوبة بمبلغ  
والتي قدمت الشركة مقابلها تأكيد رهن سلبي على  األهلي البنكمن   لایر عماني)  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠ – م٢٠٢٠مارس  ٣١لایر عماني و 

في دولة اإلمارات العربية المتحدة، لدى المجموعة أما    أصولها الجارية وتعهد بعدم تكوين أي أعباء على أصولها ألي مقرضين آخرين. 
ائتمانية بمبلغ   ال   -  م٢٠٢٠مارس    ٣١لایر عماني و    ٣٬٦٨٩٬٠٠٠  –  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١لایر عماني (  ٣٬٦٨٩٬٠٠٠تسهيالت 

  ٪ من المبلغ المحتفظ به بموجب وديعة ثابتة لدى البنك.١١٠شيء) مع بنك محلي مضمون بنسبة 
  

  رأس المال  ١٠

  م٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١    م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
      

  ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠    ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠    ٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠  ديسمبر  ٣١/   مارس ٣١في 

 بيسة  ١٠٠   بيسة  ١٠٠   بيسة  ١٠٠ الواحد القيمة االسمية للسهم 
  ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠  عدد األسهم

  
  توزيعات األرباح المدفوعة   ١١

العادية السنوية اجتماع الجمعية العمومية    -   م٢٠٢٠(  م٢٠٢١مارس    ٢٨بتاريخ    العادية السنوية وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية  
بمبلغ  م٢٠٢٠ايو  م  ١٣بتاريخ   نقدية  أرباح  توزيع  على   (٩٬٢٧٥٬٠٠٠  ) عماني  قدرها   -   م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١لایر  نقدية  أرباح  توزيعات 

  لایر عماني) والتي تم دفعها الحقًا.  ٦٬٦٢٥٬٠٠٠
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  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

 

 المطالبات  ١٢
 

  م٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ الحياة والعام التأمين على 

 
إجمالي المطالبات  

  القائمة
حصة معيدي التأمين  
  من المطالبات القائمة 

صافي المطالبات  
  القائمة

إجمالي المطالبات  
  القائمة

حصة معيدي  
التأمين من  

  المطالبات القائمة 
صافي المطالبات  

  القائمة

 
المطالبات  إجمالي 

  القائمة

 
حصة معيدي التأمين 

  ائمة من المطالبات الق

  
صافي المطالبات  

  القائمة
  لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني  
  غير مدققة) (  غير مدققة) (  غير مدققة) (  مدققة) (  مدققة) (  مدققة) (  غير مدققة) (  غير مدققة) (  غير مدققة) ( 

  يناير  ١في 
  ١٠٬٦٦٧٬١٨٨  ) ٤٬٤٢٧٬٩٨٥(  ١٥٬٠٩٥٬١٧٣  ١٠٬٦٦٧٬١٨٨  ) ٤٬٤٢٧٬٩٨٥(  ١٥٬٠٩٥٬١٧٣  ١١٬٦٧٨٬٩٤٦  ) ٤٬١١٩٬١٣١(  ١٥٬٧٩٨٬٠٧٧ المطالبات المتكبدة  - 
  ٥٬٠١٧٬٢٨٩  ) ١٬٥٩٢٬١٢٨(  ٦٬٦٠٩٬٤١٧  ٥٬٠١٧٬٢٨٩  ) ١٬٥٩٢٬١٢٨(  ٦٬٦٠٩٬٤١٧  ٥٬٦٢٤٬٩٧٢  ) ١٬٧٤٨٬٠٢٧(  ٧٬٣٧٢٬٩٩٩ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  - 
 ١٥٬٦٨٤٬٤٧٧  ) ٦٬٠٢٠٬١١٣(  ٢١٬٧٠٤٬٥٩٠  ١٥٬٦٨٤٬٤٧٧  ) ٦٬٠٢٠٬١١٣(  ٢١٬٧٠٤٬٥٩٠  ١٧٬٣٠٣٬٩١٨  ) ٥٬٨٦٧٬١٥٨(  ٢٣٬١٧١٬٠٧٦  

يضاف: المطالبات المخصصة  
 خالل الفترة / العام 

٢٢٬٦٣٨٬٨٨٨  ) ٧٬٣٢٣٬٩٧٥(  ٢٩٬٩٦٢٬٨٦٣  ٨٠٬٠٧٧٬٤٨٥  ) ٢٤٬٧٠٠٬٤٣٢(  ١٠٤٬٧٧٧٬٩١٧  ٢٢٬٧٠٩٬٦٠٧  ) ٥٬٨١٤٬٤٤٤(  ٢٨٬٥٢٤٬٠٥١  

يخصم: مطالبات التأمين 
 المدفوعة خالل الفترة / العام 

)١٦٬١٨٠٬٤٩١(  ٥٬٥٢١٬٩٣٣  ) ٢١٬٧٠٢٬٤٢٤(  ) ٧٨٬٤٥٨٬٠٤٤(  ٢٤٬٨٥٣٬٣٨٧  ) ١٠٣٬٣١١٬٤٣١(  ) ١٥٬٢٣٢٬٥٨١(  ٤٬٨٠٤٬٩١٨  ) ٢٠٬٠٣٧٬٤٩٩ (  

  ٢٢٬١٤٢٬٨٧٤  ) ٧٬٨٢٢٬١٥٥(  ٢٩٬٩٦٥٬٠٢٩  ١٧٬٣٠٣٬٩١٨  ) ٥٬٨٦٧٬١٥٨(  ٢٣٬١٧١٬٠٧٦  ٢٤٬٧٨٠٬٩٤٤  ) ٦٬٨٧٦٬٦٨٤(  ٣١٬٦٥٧٬٦٢٨ ديسمبر ٣١مارس /  ٣١في 
                   

  تحليل المطالبات القائمة في  
 ديسمبر ٣١مارس /  ٣١

                  

  ١٧٬٠٠٧٬٠٧٩  ) ٦٬٠٦٣٬٨٨٨(  ٢٣٬٠٧٠٬٩٦٧  ١١٬٦٧٨٬٩٤٦  ) ٤٬١١٩٬١٣١(  ١٥٬٧٩٨٬٠٧٧  ١٨٬٧٥٥٬٨٥٦  ) ٥٬٠٢٨٬٧٦٧(  ٢٣٬٧٨٤٬٦٢٣ المطالبات المتكبدة  - 
  ٥٬١٣٥٬٧٩٥  ) ١٬٧٥٨٬٢٦٧(  ٦٬٨٩٤٬٠٦٢  ٥٬٦٢٤٬٩٧٢  ) ١٬٧٤٨٬٠٢٧(  ٧٬٣٧٢٬٩٩٩  ٦٬٠٢٥٬٠٨٨  ) ١٬٨٤٧٬٩١٧(  ٧٬٨٧٣٬٠٠٥ مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها  - 

 ٢٢٬١٤٢٬٨٧٤  ) ٧٬٨٢٢٬١٥٥(  ٢٩٬٩٦٥٬٠٢٩  ١٧٬٣٠٣٬٩١٨  ) ٥٬٨٦٧٬١٥٨(  ٢٣٬١٧١٬٠٧٦  ٢٤٬٧٨٠٬٩٤٤  ) ٦٬٨٧٦٬٦٨٤(  ٣١٬٦٥٧٬٦٢٨  
 

شهراً من تاريخ التقرير. إن المبالغ المستحقة من معيدي التأمين تستحق تعاقدياً خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الحسابات إلى   ١٢بشكل جوهري يتوقع أن يتم سداد كافة المطالبات خالل  
  أمين. معيدي الت

م اإلبالغ عنها ألعمال التأمين زاماتها التأمينية وأصول إعادة التأمين تستند بشكل رئيسي على الخبرة السابقة. تتم أيضاً مراجعة تقديرات المطالبات المتكبدة ولم يتإن تقديرات المجموعة اللت
  لمحكمة أو التحكيمالبات التي تتطلب إحالتها إلى اعلى الحياة بناًء على تقرير خبير اكتواري مستقل. يتم بشكل فردي تقدير المط



١٣  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  إجمالي االحتياطي االكتواري/ الحسابي والمخاطر السارية   ١٣

  م٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني   لایر عماني  لایر عماني  
  (غير مدققة)     (مدققة)     (غير مدققة)  

على  أعمال التأمين –السارية االحتياطي االكتواري / حسابي والمخاطر 
 الحياة 

  
  

  
  

  

    ٦٤٬٩٩٥٬٣٣٦       ٤٣٬٣٧٢٬٦٧١    ٦٣٬٨٠٣٬٥٩٠  اإلجمالي 
  )١٤٬٤٧٠٬٥٦٤(     )١٠٬١٣٨٬٠٩٤(   )١٣٬٨٩٦٬٨٠٨(   حصة معيدي التأمين 

  ٥٠٬٥٢٤٬٧٧٢       ٣٣٬٢٣٤٬٥٧٧    ٤٩٬٩٠٦٬٧٨٢    
         أعمال التأمين العام  –المخاطر السارية  احتياطي 
    ٨٬٥١١٬٩١٨       ٨٬١٦٨٬٨٤٢    ٨٬٤٤٧٬٢٩٣  اإلجمالي 

  )٢٣٧٬٨٨٨(     )١٦٩٬٨٢١(   )٢٢٤٬٩٨٠(   حصة معيدي التأمين 
  ٨٬٢٧٤٬٠٣٠       ٧٬٩٩٩٬٠٢١    ٨٬٢٢٢٬٣١٣    

         اإلجمالي  –االحتياطي االكتواري / الحسابي والمخاطر السارية 
    ٧٣٬٥٠٧٬٢٥٤       ٥١٬٥٤١٬٥١٣    ٧٢٬٢٥٠٬٨٨٣  اإلجمالي 

  )١٤٬٧٠٨٬٤٥٢(     )١٠٬٣٠٧٬٩١٥(   )١٤٬١٢١٬٧٨٨(   حصة معيدي التأمين 
  ٥٨٬٧٩٨٬٨٠٢       ٤١٬٢٣٣٬٥٩٨    ٥٨٬١٢٩٬٠٩٥    

         الحركة خالل الفترة / العام: 
  م٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١  م٢٠٢١مارس  ٣١  

أعمال التأمين على  –االحتياطي االكتواري / الحسابي والمخاطر السارية 
     الحياة

  
  

         
    ٣٧٬٠٠١٬٢٤٢    ٣٧٬٠٠١٬٢٤٢   ٣٣٬٢٣٤٬٥٧٧ ر يناي  ١في 

    ١٣٬٥٢٣٬٥٣٠     )٣٬٧٦٦٬٦٦٥(   ١٦٬٦٧٢٬٢٠٥   صافي الحركة في قائمة الدخل الشامل  
  ٥٠٬٥٢٤٬٧٧٢    ٣٣٬٢٣٤٬٥٧٧  ٤٩٬٩٠٦٬٧٨٢  ديسمبر ٣١مارس /  ٣١في 

          
         أعمال التأمين العام  –احتياطي المخاطر السارية 

         
    ٧٬٨٥٧٬٠٦٤    ٧٬٨٥٧٬٠٦٤   ٧٬٩٩٩٬٠٢١  يناير  ١في 

    ٤١٦٬٩٦٦    ١٤١٬٩٥٧   ٢٢٣٬٢٩٢  صافي الحركة في قائمة الدخل الشامل  
  ٨٬٢٧٤٬٠٣٠    ٧٬٩٩٩٬٠٢١  ٨٬٢٢٢٬٣١٣  ديسمبر ٣١مارس /  ٣١في 

 
 المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين  ١٤

  م٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني   ني لایر عما لایر عماني  
  (غير مدققة)     (مدققة)     (غير مدققة)  

           
    ١١٬٢٧٨٬٨٥٨   ٧٬٠٧٤٬٦٠٤   ١٠٬٢٣٠٬٤١٩   التأمين على الحياة  –أرصدة إعادة التأمين المستحقة الدفع 
    ٥٢٤٬٠٦٩   ١٬٠١٣٬٤٢٥   ١٬١٧٦٬٣٩٠   التأمين العام  –أرصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع  

   ١١٬٨٠٢٬٩٢٧   ٨٬٠٨٨٬٠٢٩   ١١٬٤٠٦٬٨٠٩    
  

 التزامات أخرى   ١٥

  م٢٠٢٠مارس  ٣١  م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
           

  ٤٬٥٤٣٬١١١    ٧٬٧٢٣٬٥١٥  ٧٧٩٬١٠٦  حسابات دائنة 
  ٦٬٨٧٣٬٨٣٩    ٥٬٣٠٧٬٥٦٤  ٦٬٤٩٩٬٦٣٤  عموالت مستحقة 

  ٢٬٩٦٦٬٧٥٠    ٤٬٤٣١٬٥٤٤  ٣٬٩٩٥٬٨٠٦  مصروفات مستحقة 
  ١٢٬٣٢٤٬١٤٣    ٤٬٦٨٠٬٢٦٠  ١٤٬٢٠٧٬٠٦٣  دائنيات أخرى 

  ٨٤١٬٨٥٠    ٨٩٦٬٩٦٧  ٩٥٩٬١٥٨  منافع نهاية الخدمة  
  ٢٧٬٥٤٩٬٦٩٣    ٢٣٬٠٣٩٬٨٥٠  ٢٦٬٤٤٠٬٧٦٧  

  



١٤  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  التزامات عرضية  ١٦

  التزامات عرضّية   ) أ(
قدرها م ٢٠٢١مارس    ٣١في   المجموعة  عن  نيابةً  تجارية  التزامات عرضية بخصوص ضمانات صادرة من بنوك  هناك  ، كانت 

لایر ُعماني) تم تقديمها   ٣٢٤٬١٩٣  -  م٢٠٢٠مارس    ٣١  –لایر عماني    ٦٨٣٬٦٦٣  -  م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١لایر ُعماني (    ٢٦٣٬٥٦٨
  ضمن سياق األعمال االعتيادية التي ال يتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات جوهرية. 

  مطالبات قانونية   ) ب (
مالها االعتيادية لمقاضاة أمام المحاكم بشأن نزاع حول كما هو الحال مع غالبية شركات التأمين، تخضع المجموعة ضمن سياق أع

مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد المجموعة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على إيرادات موضوع دعوى. استناداً إلى  
  المجموعة أو مركزها المالي. 

  
  صافي األصول للسهم الواحد    ١٧

التقرير على عدد األسهم هم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى مالكي الشركة األم في تاريخ  يتم احتساب صافي األصول للس
  القائمة في تاريخ التقرير، كما يلي:

  م٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني   لایر عماني    لایر عماني  

  مدققة) غير (    (مدققة)     (غير مدققة)  
           
  ٥٠٬٥٨٥٬١٣٢    ٦٧٬٤٢٠٬٤٦٠  ٦٠٬٥٤٨٬٠٤٥  في األصول (لایر ُعماني) صا

  ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ديسمبر   ٣١مارس /   ٣١عدد األسهم القائمة في 
  ٠٫١٩١    ٠٫٢٥٤  ٠٫٢٢٨  صافي األصول للسهم الواحد (لایر ُعماني)

  

  
  بالصافي-إيرادات االستثمار   ١٨

  م٢٠٢٠س مار ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١  
 لایر عماني    لایر عماني   
  مدققة) غير (    (غير مدققة)   
     

  ٣٧٩٬٥٥٦    ٤٥٩٬٢٢٦  إيرادات الفوائد على الودائع البنكية واالستثمارات األخرى 

  ٤٠٨٬٦٥٧    ٥٢٨٬٧٠١  إيرادات الفوائد على السندات بعد خصم مصروف اإلطفاء 

  ٢٬٥٩٤    ٤٦  إيرادات الفوائد على القروض لحملة البوالص

  ٣١٢٬٥٦١    ٢٢١٬٨٢٩  إيرادات توزيعات أرباح 

  -     ) ٩٬٥٦٧( الخسارة غير المحققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة صافي 

المحقَّق من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  الربح  صافي
 واستثمارات مدرجة بالقيمة المطفأة  

٤٠١٬٤٥٧     -  

  ١٬١٠٣٬٣٦٨    ١٬٦٠١٬٦٩٢  

  )٣١٬٨٠٣(    ) ٩٬٧٢٢(  تكاليف حيازة االستثمارات وأتعاب إدارة المحفظة 

  ١٬٠٧١٬٥٦٥    ١٬٥٩١٬٩٧٠  
 

   



١٥  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  ضريبة الدخل   ١٩

  م٢٠٢٠مارس  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١  
 لایر عماني    لایر عماني   
  (غير مدققة)     (غير مدققة)   
        

    بيان الدخل الشامل: 

        بة الحالية الضري 

  ٣٣٣٬٤٦٩    ٤٨٠٬٩٧٦  السنة الحالية  - 

  )١٧٬٩١٥(    )١٨٬٩٦٨(  الضريبة المؤجلة 

  ٣١٥٬٥٥٤    ٤٦٢٬٠٠٨  
 

  م٢٠٢٠مارس  ٣١    م ٢٠٢٠ديسمبر  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١ 
 لایر عماني   لایر عماني    لایر عماني  

  مدققة) غير (    (مدققة)     (غير مدققة)  
       التزام جارٍ 

  ٣٤٥٬٦٥٢    ١٬٦٣٦٬٢٧٥    ٣٬٠٣٩٬٣٥٩  قة الدفع ضريبة دخل مستح

       

       أصل غير جارٍ 

  ٧٩٢٬٠٧٢    ٢٢١٬٠٠٧    ٢٩٦٬٢٧٦  أصل ضريبة مؤجلة 
  

  ).٪١٥ - م٢٠٢٠مارس  ٣١( ٪١٥لمعدل ضريبي بنسبة تخضع الشركة األم 

  

  األساسية والمخففة-ربحية السهم الواحد   ٢٠

ح الفترة المنسوب إلى مالكي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة تحتسب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة رب
  النحو التالي:  أشهر على الثالثةخالل فترة 

  م٢٠٢٠مارس  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١  
 لایر عماني    لایر عماني   
  (غير مدققة)     (غير مدققة)   
        

  ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠    ٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ني)ماعُ الريال بالالربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية (
        للسهم)  بيسة ١٠٠( –المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة 

  ٠٫٠٠٩    ٠٫٠١٠  الربح األساسي والمخفف للسهم الواحد (بالريال العُماني) 
  

  سهم عند ممارستها.الشركة لم تصدر أي أدوات قد يكون لها تأثير على ربحية اللم يتم عرض أي ربح للعائد المخفف للسهم حيث أن 

   



١٦  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢١

أو أكثر من أســهم الشــركة األم أو أفراد أســرهم الواردة    ٪١٠معامالت مع األطراف ذات العالقة للشــركة األم أو الذين يمتلكون    )أ(
 المركز المالي كما يلي:في بيان الدخل الشامل وبيان 

  
المساهمين    المجموع 

  الرئيسيين 
أعضاء  

  مجلس اإلدارة 

الشركات التابعة  
والشقيقة  

للمساهمين  
  الرئيسيين 

كبار  
  التنفيذيين 

موظفي  
اإلدارة العليا  
للمساهمين  
  الرئيسيين 

 أطراف
أخرى ذات  

  عالقة 

  ر ع   ر ع   ر ع   ر ع   ر ع   ر ع   ر ع   (غير مدققة)  م٢٠٢١مارس  ٣١
                بيان الدخل الشامل 

  ٢٣٥٬٧٩٢  -  -  ١٬٢٦٦٬٢٣٥  -  -  ١٬٥٠٢٬٠٢٧  إجمالي إيرادات األقساط 
  ١٤٠٬١١٥  -  -  ٣٦٩٬٣٢٨  -  ١٣٬١٩١  ٥٢٢٬٦٣٤  مصروف المطالبات 

حصة معيد التأمين من المطالبات 
  -  -  -  ٩٣٢  -  -  ٩٣٢  المدفوعة 

  -  -  -  ١٦٧٬١٢٤  -  -  ١٦٧٬١٢٤  إيرادات الفوائد من الودائع
  ١٣١٬٧٩٠  -  -  ٤٩٬٧٤٥  -  -  ١٨١٬٥٣٤  مصروف العمولة 
  ٩٬٩٤٥  -  -  ٣٢٬٣٠٤  -  -  ٤٢٬٢٤٩  مصروفات أخرى 

  -  -  ٥٢٥  -  ٧٬١٦٢  -  ٧٬٦٨٧  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
  -  -  -  -  ٤٣٬١٠١  -  ٤٣٬١٠١  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

         
         معامالت أخرى 

 -  -  -  ٣٬٥٥٠٬٠٠٠  -  -  ٣٬٥٥٠٬٠٠٠  اإلستثمار في الودائع
 -  -  -  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  -  -  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  إستحقاق / تسييل ودائع

  -  -  -  ٣٬٩١٣٬٩٥٤  -  -  ٣٬٩١٣٬٩٥٤  االرتفاع في االرصدة البنكية
  -  -  -  ١٬٤٣٥٬٣٦١  -  -  ١٬٤٣٥٬٣٦١ اإلنخفاض في االرصدة البنكية 

         
         بيان المركز المالي 

  -   -   -   -   ٢٢٦٬٣٠١  -   ٢٢٦٬٣٠١  مستحقات مجلس اإلدارة  

مطالبات مستحقة الدفع إلى أطراف ذات  
  عالقة 

١٨٢٬٣٢٣  -  -   ٤٩٥٬٩٦٧  -  ٩٬٥١٠  ٦٨٧٬٨٠٠  

  ٣١٥٬٦٦٣  -  -   ١٨٬٤٥٦  -  -  ٣٣٤٬١١٩  عمولة مستحقة الدفع 
  -  -  -   ٣٬٢٨٦  -  -  ٣٬٢٨٦  المستحق إلى األطراف ذات العالقة 

  -  -  ١٨٬١٢٥  ٥٣٧  -  -  ١٨٬٦٦٢  مديونيات من األطراف ذات العالقة  
  -  -  -   ٤٬٢١٣٬٦١٦  -  -  ٤٬٢١٣٬٦١٦  األرصدة البنكية

  -  -  -   ١٥٬٧٢٥٬٠٠٠  -  -  ١٥٬٧٢٥٬٠٠٠  ة الودائع الثابتةأرصد
    ٣٧٠٬٢٣  -  -   ١٬٦٦٩٬١٤١  -  ٥٬٥٧٥  ٢٬٠٤٤٬٩٤٥  مديونيات األقساط من األطراف ذات العالقة  

  -  -  -   ١٬٢٥٠٬٠٠٠  -  ٢٬٧٩٥٬٠٠٠  ٤٬٠٤٥٬٠٠٠  استثمار في السندات 
  -  -  -  ١٤٬٢٢٤  -  -  ١٤٬٢٢٤  أرصدة مدينة من معيدي التأمين 

  -  -  -   ٢١٧٬٥٤٣  -  -  ٢١٧٬٥٤٣  المستحقة القبض  الفوائد 
  

.  لایر عماني ١٤٨٬٠٢٥شركة األم بمبلغ لخدمة ل) بتحميل رسوم NSSPL، قامت الشركة التابعة في الهند(م٢٠٢١الفترة من يناير إلى مارس  خالل 
  م ٢٠٢١مارس    ٣١القيمة الدفترية لإلستثمار كما في    بلغت كما  لایر عماني.    ١٥٬٦٤٦على حصة أرباح من الشركة التابعة بقيمة  الشركة األم  وحصلت  

  . م٢٠٢١مارس    ٣١كما في   )NSSPLلایر عماني لشركة (  ٤١٬٨٥٥لدى الشركة مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي  و،  لایر عماني    ٢٨٥٬٨٨٥مبلغ  

حدة "عناية تي بي أي ش.م.م" بتحميل رسوم خدمة قامت الشركة التابعة في دولة االمارات العربية المت،  م٢٠٢١خالل الفترة من يناير إلى مارس  
وحصلت الشركة األم على حصة أرباح من   لایر عماني،  ٦٬٣٢١وقامت بدفع ايجارات للشركة األم بمبلغ    عمانيلایر   ١٤١٬٩٠٦شركة األم بمبلغ  لل

واألصول غير    لایر عماني  ٥٩٧٬٨٩١مبلغ    م٢٠٢١مارس    ٣١لایر عماني. بلغت القيمة الدفترية لإلستثمار كما في    ٦٬٧٥٨الشركة التابعة بقيمة  
عناية تي بي أي  لایر عماني لشركة    ١٥٥٬٨٧٤لدى الشركة مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي  و،  لایر عماني  ٣٢٠٬٢٥٨مبلغ  الملموسة ذات الصلة  

  .م٢٠٢١مارس  ٣١كما في  ش.م.م

 



١٧  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  (تابع)  المعامالت مع األطراف ذات العالقة  ٢١

  

ين  المساهم  المجموع 
  الرئيسيين 

أعضاء 
مجلس  
  اإلدارة 

الشركات  
التابعة 

والشقيقة  
للمساهمين  
  الرئيسيين 

كبار 
  التنفيذيين 

موظفي  
اإلدارة  
العليا 

للمساهمين  
  الرئيسيين 

أطراف ذات  
  عالقة أخرى 

  ر ع  ر ع  ر ع  ر ع  ر ع  ر ع  ر ع   مدققة) غير ( م٢٠٢٠مارس  ٣١
                بيان الدخل الشامل 
  ٣١٬٦٥٦  -  -  ٥١٤٬٤٣٣  -  ٨٢٬٨٧١  ٦٢٨٬٩٦٠  قساط إجمالي إيرادات األ 

  ٨٣٬٢٢٨  -  -  ٢٩٤٬٦١٩  -  ١٣٬٤٨٥  ٣٩١٬٣٣٢  مصروف المطالبات 

  -  -  -  ٢٬٤٦١  -  -  ٢٬٤٦١  حصة معيد التأمين من المطالبات المدفوعة 
  -  -  -  ١٣٣٬٧٤٨  -  -  ١٣٣٬٧٤٨  إيرادات الفوائد من الودائع

  -  -  -  ١٥٦٬٠٢٨  -  -  ١٥٦٬٠٢٨  إيرادات من السندات واألسهم 
  ١٢٬٢٤٧  -  -  ٤٨٬٩٨٦  -  -  ٦١٬٢٣٣  مصروف العمولة 

  ١٠٬٠٥٩  -  -  ٤٦٬٠٦٦  -  -  ٥٦٬١٢٥  مصروفات أخرى 

  -  -  -  -  ٥٬١٠٠  -  ٥٬١٠٠  أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
  -  -  -  -  ٤٤٬٩٠٠  -  ٤٤٬٩٠٠  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

                
                معامالت اخرى 

  -  -  -  ١٬٠٠٠٬٠٠٠    -  ١٬٠٠٠٬٠٠٠  قروض قصيرة األجل تم أحذها 

  -  -  -  -  -  ٤٩٥٬٠٠٠  ٤٩٥٬٠٠٠  شراء سندات 

  -  -  -  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  -  -  ٤٬٠٠٠٬٠٠٠  استحقاق / تسييل ودائع

  -  -  -  ٣٧٬٦٠٨  -  -  ٣٧٬٦٠٨  االرتفاع في االرصدة البنكية
  -  -  -  ٥٬٤٢٣٬٨٩٦  -  -  ٥٬٤٢٣٬٨٩٦  اإلنخفاض في االرصدة البنكية 

                
                مالي المركز البيان 

  -   -   -   -   ٢٢٦٬٩٠٠  -   ٢٢٦٬٩٠٠  مستحقات مجلس اإلدارة  
  ٧٦٬٩٣٠  -  -   ٢٤٧٬٢٢١  -  ٧٬٦٨٧  ٣٣١٬٨٣٨  مطالبات مستحقة الدفع إلى أطراف ذات عالقة 

  ٢٩٧٬٣٢٣  -  -   ١٨٬٨٠١  -  -  ٣١٦٬١٢٤  عمولة مستحقة الدفع 
  -  -  -   ٣٬٠٠٥٬٨٧٨  -  -  ٣٬٠٠٥٬٨٧٨  المستحق على األطراف ذات العالقة 
  -  -  ١٣٬٦٣٢  ٢٨١٬٩٦٥  -  -  ٢٩٥٬٥٩٧  مديونيات من األطراف ذات العالقة  

  -  -  -   ١٬٨٧٧٬٨٥٤  -  -  ١٬٨٧٧٬٨٥٤  األرصدة البنكية
  -  -  -   ٨٬٦٧٥٬٠٠٠  -  -  ٨٬٦٧٥٬٠٠٠  أرصدة الودائع الثابتة

  ٩٤٬٣٧٦  -  -   ٤٢٤٬٠٥١  -  ٨٦٬١٧٢  ٦٠٤٬٥٩٨  مديونيات األقساط من األطراف ذات العالقة  
  -  -  -   ١٬٢٥٠٬٠٠٠  -  ٢٬٧٩٥٬٠٠٠  ٤٬٠٤٥٬٠٠٠  ثمار في سندات اإلست 

  -  -  -  ١٤٬٢٠٥  -  -  ١٤٬٢٠٥  أرصدة مدينة من معيدي التأمين 
  -  -  -   ١٤٠٬٢٢٧  -  -  ١٤٠٬٢٢٧  الفوائد المستحقة القبض  

  

لایر عماني.  ١١٧٬٨٢٢ة األم بمبلغ  ) بتحميل رسوم خدمة للشركNSSPL، قامت الشركة التابعة في الهند(م ٢٠٢٠خالل الفترة من يناير إلى مارس  
  م ٢٠٢٠مارس    ٣١لایر عماني. كما بلغت القيمة الدفترية لإلستثمار كما في    ١٠٬٢٩٨وحصلت الشركة األم على حصة أرباح من الشركة التابعة بقيمة  

  . م٢٠٢٠مارس  ٣١كما في  )NSSPLلایر عماني لشركة ( ٢٨٬٠٨٥لایر عماني، ولدى الشركة مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي  ٢٢٠٬٩٠٧مبلغ 

، قامت الشركة التابعة في دولة االمارات العربية المتحدة "عناية تي بي أي ش.م.م" بتحميل رسوم خدمة م٢٠٢٠خالل الفترة من يناير إلى مارس  
لایر عماني. بلغت القيمة الدفترية   ١٠٬٥٣٠وحصلت الشركة األم على حصة أرباح من الشركة التابعة بقيمة   لایر عماني١٣٠٬٩٩٢ركة األم بمبلغ  للش

، ولدى الشركة  لایر عماني  ٣٤٣٬٨٥٤مبلغ  واألصول غير الملموسة ذات الصلة    لایر عماني  ٥٧٦٬٣٩٥مبلغ    م٢٠٢٠مارس    ٣١لإلستثمار كما في  
  . م٢٠٢٠مارس  ٣١لایر عماني لشركة عناية تي بي أي ش.م.م كما في  ٣٠٩٬٦٤١مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي 

ال شيء) فيما يتعلق    -   م٢٠٢٠مارس    ٣١(  م٢٠٢٠  مارس  ٣١المنتهية في  م يكن هناك حاجة لتكوين مخصص رئيسي خالل فترة الثالثة أشهر  ل
 بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة. 



١٨  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  

 تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين  (ب) 

  ز وأتعاب وعالوات ومدفوعات قانونية أخرى) على النحو التالي: كانت مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة (رواتب وحواف

  م ٢٠٢٠مارس  ٣١   م ٢٠٢١مارس  ٣١  
  لایر ُعماني   عمانيلایر   

  مدققة)غير (   (غير مدققة)  
      

  ١٦٣٬٥٤٤    ١٧١٬٦٣٧  منافع قصيرة األجل

  ٤١٬٩٦٣    ٢٤٬٨٩٤  منافع نهاية الخدمة ومستحقات رواتب اإلجازة السنوية 

  ٢٠٥٬٥٠٧    ١١٩٦٬٥٣  

  ٩    ٨  عدد موظفي اإلدارة العليا

 

  



١٩  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  معلومات قطاعات األعمال  ٢٢

  

  قطاعات األعمال -التقرير الرئيسي نموذج   ١-٢٢

بشكل منفصل طبقاً لطبيعة األنشطة والخدمات التي يتم تقديمها، إلى جانب أن كل قطاع   للمجموعةيتم تنظيم وإدارة األعمال التشغيلية  
  ستراتيجية تقوم بتقديم خدمات مختلفة. يمثل وحدة أعمال ا

أشهر المنتهية في   الثالثةيبين الجدول التالي معلومات عن األقساط واألرباح واألصول وااللتزامات المتعلقة بقطاعات األعمال لفترة  
  . م٢٠٢٠مارس  ٣١و  م٢٠٢١مارس  ٣١

قطاع أعمال باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على تشمل نتائج وأصول والتزامات قطاعات األعمال بنوداً تنسب مباشرةً إلى  
  أساٍس معقول. 

  اإلجمالي     التعديالت واإلزالة    لعام التأمين ا    تأمين على الحياة ال (غير مدققة)  م٢٠٢١مارس  ٣١
  لایر عماني     لایر عماني     لایر عماني     لایر عماني  
 

    ٥٦٬٤٥٤٬٦٩٥    -       ٥٬٢٣٩٬٣٧٩      ٥١٬٢١٥٬٣١٦  إجمالي األقساط المكتتبة

  )٢٠٬٧٠٩٬٣٧٠(    -     )٢٧٨٬٤٥١(    )٢٠٬٤٣٠٬٩١٩(  الحركة في األقساط غير المحققة  

  ٣٥٬٧٤٥٬٣٢٥    -     ٤٬٩٦٠٬٩٢٨    ٣٠٬٧٨٤٬٣٩٧  إجمالي األقساط المحققة 
               

  )٩٬٣٥٥٬٠٥٥(    -     )٣٢٠٬٣٩٠(    )٩٬٠٣٤٬٦٦٥(  أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين 
    ٣٬٨١٣٬٨٧٣    -       ٥٥٬١٥٩      ٣٬٧٥٨٬٧١٤  األقساط غير المحققة   الحركة في

  )٥٬٥٤١٬١٨٢(    -     )٢٦٥٬٢٣١(    )٥٬٢٧٥٬٩٥١(  أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين، محققة 
               

  ٣٠٬٢٠٤٬١٤٣    -     ٤٬٦٩٥٬٦٩٧    ٢٥٬٥٠٨٬٤٤٦  صافي أقساط التأمين 
               

  )٢٨٬٥٢٤٬٠٥١(    -     )٣٬٤٧٤٬١٧٨(    )٢٥٬٠٤٩٬٨٧٣(  مطالبات 
    ٥٬٨١٤٬٤٤٤    -       ٩٢٬٢٣٨      ٥٬٧٢٢٬٢٠٦  حصة معيدي التأمين من المطالبات

  )٢٢٬٧٠٩٬٦٠٧(    -     )٣٬٣٨١٬٩٤٠(    )١٩٬٣٢٧٬٦٦٧(  المطالبات صافي 

               
    ٤٨١٬٤٥٥    -       ٤٥٦٬١٣٩      ٢٥٬٣١٦  إيرادات من رسوم البوالص 

ي إيرادات العمولة من األقساط المتنازل عنها لمعيد
      ٥٥٬٩٠٥      ١٬٠٥٧٬٦٠٩  التأمين 

  
 -    ١٬١١٣٬٥١٤    

  )٣٬٩٢٧٬٠٦٢(    -      )٧٢٢٬١٢٥(    )٣٬٢٠٤٬٩٣٧( مصروف عموالت 
               

  ٥٬١٦٢٬٤٤٣    -     ١٬١٠٣٬٦٧٦    ٤٬٠٥٨٬٧٦٧  صافي نتائج أعمال التأمين 
    ١٬٥٩١٬٩٧٠    )٢٢٬٤٠٤(      ٣٢٥٬٧٤٤      ١٬٢٨٨٬٦٣٠  بالصافي - إيرادات االستثمار 

  )٣٬٠١٨(    -       ٥٬٨٥٠    )٨٬٨٦٨(  انية المتوقعة على األصول المالية الخسائر االئتم
  )٣٬٨٢٨(    )٦٬٣٢١(      ٢٠٦      ٢٬٢٨٧  الدخل / (المصروفات) التشغيلية األخرى  

  )٣٧٨٬١٥٠(    -        -      )٣٧٨٬١٥٠(  أتعاب إدارة طرف ثالث 
  )٣٬١٨٩٬٥٧٧(    ٦٬٣٢١    )٧٧٧٬٩٨٤(     )٢٬٤١٧٬٩١٤(  مصروفات عمومية وإدارية 

  )٥١٥(    -        -      )٥١٥(  فة التمويلتكل
  )٥٬٨٩٩(    -     -     )٥٬٨٩٩(  الملموسة إطفاء األصول غير 

  )٤٦٢٬٠٠٨(    -     )٩٥٬٥٣١(    )٣٦٦٬٤٧٧(  ضريبة الدخل 

  ٢٬٧١١٬٤١٨    )٢٢٬٤٠٤(    ٥٦١٬٩٦١    ٢٬١٧١٬٨٦١  الفترة ربح 
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  معلومات قطاعات األعمال (تابع)  ٢٢

  عمال (تابع) قطاعات األ-نموذج التقرير الرئيسي   ١-٢٢

  اإلجمالي     التعديالت واإلزالة     التأمين العام     الحياة تأمين على ال  مدققة) غير ( م٢٠٢٠مارس  ٣١
  لایر عماني     لایر عماني     لایر عماني     لایر عماني   
  

    ٥٢٬٣٨٣٬٩٧٠    -       ٥٬١٦٥٬٠٣٨      ٤٧٬٢١٨٬٩٣٢  إجمالي األقساط المكتتبة
  )١٥٬١٠٤٬٠٧٣(    -     )٤٠٢٬١٩٨(    )١٤٬٧٠١٬٨٧٥(  الحركة في األقساط غير المحققة  

  ٣٧٬٢٧٩٬٨٩٧    -     ٤٬٧٦٢٬٨٤٠    ٣٢٬٥١٧٬٠٥٧  إجمالي األقساط المحققة 
                

  )٨٬٧٠٧٬٠٠٠(    -     )٢٨٢٬١٢٩(    )٨٬٤٢٤٬٨٧١(  أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين 
    ١٬١٦٣٬٥٧٧    -     )١٤٬٧٦٨(      ١٬١٧٨٬٣٤٥  الحركة في األقساط غير المحققة  

  )٧٬٥٤٣٬٤٢٣(    -     )٢٩٦٬٨٩٧(    )٧٬٢٤٦٬٥٢٦(  المتنازل عنها لمعيدي التأمين، محققةأقساط التأمين 
                

  ٢٩٬٧٣٦٬٤٧٤    -     ٤٬٤٦٥٬٩٤٣    ٢٥٬٢٧٠٬٥٣١  صافي أقساط التأمين 
                

  )٢٩٬٩٦٢٬٨٦٣(    -     )٢٬٥٩٦٬٨٧٠(    )٢٧٬٣٦٥٬٩٩٣(  مطالبات 
    ٧٬٣٢٣٬٩٧٥    -       ٢١٦٬٣٧٥      ٧٬١٠٧٬٦٠٠  حصة معيدي التأمين من المطالبات

  )٢٢٬٦٣٨٬٨٨٨(    -     )٢٬٣٨٠٬٤٩٥(    )٢٠٬٢٥٨٬٣٩٣(  صافي المطالبات 
                

    ٣٠١٬٧٣٣    -     ٢٧٩٬٢٢٨    ٢٢٬٥٠٥  إيرادات من رسوم البوالص 

إيرادات العمولة من األقساط المتنازل عنها لمعيدي 
    ٤٣٬٥٦٢    ١٬١١٤٬١٥٢  التأمين 

  
 -    ١٬١٥٧٬٧١٤    

  )٣٬٦٢٠٬٥٧٨(    -      )٦٤٧٬٠٩٦(    )٢٬٩٧٣٬٤٨٢(  عموالت مصروف 
                

  ٤٬٩٣٦٬٤٥٥    -     ١٬٧٦١٬١٤٢    ٣٬١٧٥٬٣١٣  صافي نتائج أعمال التأمين 
    ١٬٠٧١٬٥٦٥    )٢٠٬٨٢٨(      ٢٩٣٬٩٣٥      ٧٩٨٬٤٥٨  بالصافي - إيرادات االستثمار 

  )١٬٨١٨(    -     )٣٬٥٢٦(      ١٬٧٠٨  الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية 
  )٣٬٣٦٤(    -       ٥٬٢٨٢    )٨٬٦٤٦(  خرى شغيلية ات إيرادات  

  )٣٧٨٬٦٩٠(    -        -      )٣٧٨٬٦٩٠(  أتعاب إدارة طرف ثالث 
  )٢٬٩٣٣٬٦٨٢(    -     )٧١٠٬٢٨٥(    )٢٬٢٢٣٬٣٩٧(  مصروفات عمومية وإدارية 

  )١٣٬٤٥٠(    -        -      )١٣٬٤٥٠(  تكلفة التمويل
  )٥٬٨٩٩(    -     -     )٥٬٨٩٩(  إطفاء أصول غير ملموسة 

  )٣١٥٬٥٥٤(    -     )١٥٥٬١٦٥(    )١٦٠٬٣٨٩(  ضريبة الدخل 
  ٢٬٣٥٥٬٥٦٣    )٢٠٬٨٢٨(    ١٬١٩١٬٣٨٣    ١٬١٨٥٬٠٠٨  الفترةربح 

  

  اإلجمالي     التعديالت واإلزالة    التأمين العام     التأمين على الحياة   
  

           (غير مدققة)  م٢٠٢١مارس  ٣١
  ٢٠٨٬٧٤٣٬٤٩١    )١٬٠٨١٬٥٠٦(    ٣٨٬٩٠٤٬٩٦٢    ١٧٠٬٩٢٠٬٠٣٥  أصول القطاع 

  ١٤٨٬١٩٥٬٤٤٦    )١٩٧٬٧٢٩(    ٢١٬٢٣٣٬٥٨٥    ١٢٧٬١٥٩٬٥٩٠  التزامات القطاع 
                

                (مدققة)  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ١٧٥٬٨٢٥٬٩٠٠    )١٬٠٧٨٬٥٤١(    ٣٩٬٩٥٣٬٨١٥    ١٣٦٬٩٥٠٬٦٢٦  أصول القطاع 

  ١٠٨٬٤٠٥٬٤٤٠    )٢١٧٬٠٢٠(    ٢٢٬٦٠٩٬٩٣١    ٨٦٬٠١٢٬٥٢٩  التزامات القطاع 
                

                (غير مدققة)  م٢٠٢٠مارس  ٣١
  ١٩٦٬٧٥٥٬٦٨٧    )١٬١٣٥٬٠٢٨(    ٣٥٬٢٨٦٬٩٤١    ١٦٢٬٦٠٣٬٧٧٤  أصول القطاع 

  ١٤٦٬١٧٠٬٥٥٥    )٣٣٧٬٧٢٦(    ٢٨٬٩٩٦٬٤٥٤    ١١٧٬٥١١٬٨٢٧  التزامات القطاع 
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  جغرافية (تابع) قطاعات -نموذج التقرير الرئيسي   ٢-٢٢

  
  معلومات جغرافية

ويتم تنظيم وإدارة   الكويت.دولة  واالمارات العربية المتحدة ومال في ثالثة مواقع جغرافية في الشرق األوسط هي ُعمان  لدى الشركة أع
  األعمال بشكل منفصل حيث يمثل كل قطاع وحدة عمل استراتيجية.

مارس    ٣١للثالثة أشهر المنتهية في  ال  يبين الجدول التالي معلومات عن األقساط واألرباح واألصول وااللتزامات المتعلقة بقطاعات األعم 
  . م ٢٠٢٠مارس    ٣١و    م ٢٠٢١

تشمل نتائج وأصول والتزامات قطاعات األعمال بنوداً تنسب مباشرةً إلى قطاع أعمال باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على 
  أساٍس معقول.  

    سلطنة عمان   
األمارات العربية  

    الشركات التابعة     الكويت     المتحدة 
  عديالتالت

  اإلجمالي     واإلزالة 
 لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   لایر عماني   

 (غير مدققة)  م٢٠٢١مارس  ٣١
    ٥٦٬٤٥٤٬٦٩٥  -  -   ٩٧٦٬٦٠٦    ٢٦٬٧٢٩٬٢٣٧    ٢٨٬٧٤٨٬٨٥٢  إجمالي األقساط المكتتبة

  )٢٠٬٧٠٩٬٣٧٠(  -  -  )٥٨٬٨٠٠(  )٨٬٩٤٤٬٧٠٦(  )١١٬٧٠٥٬٨٦٤(  حركة األقساط غير المحققة 
  ٣٥٬٧٤٥٬٣٢٥  -  -  ٩١٧٬٨٠٦  ١٧٬٧٨٤٬٥٣١  ١٧٬٠٤٢٬٩٨٨  إجمالي األقساط المحققة 

             
أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي 

  )٩٬٣٥٥٬٠٥٥(  -  -  )١٣٬٤٥٣(  )٨٬٠٣٦٬٥٣٩(  )١٬٣٠٥٬٠٦٣(  التأمين 
    ٣٬٨١٣٬٨٧٣  -   -   )٤٬٩٨٧(    ٣٬٢٤٨٬٦٠٣    ٥٧٠٬٢٥٧  حركة األقساط غير المحققة 

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي 
  )١٨٬٤٤٠(  )٤٬٧٨٧٬٩٣٦(  )٧٣٤٬٨٠٦(  التأمين، محققة 

 -  
 -  )٥٬٥٤١٬١٨٢(  

             
  ٣٠٬٢٠٤٬١٤٣  -   -   ٨٩٩٬٣٦٦  ١٢٬٩٩٦٬٥٩٥  ١٦٬٣٠٨٬١٨٢  صافي أقساط التأمين 

             
  )٢٨٬٥٢٤٬٠٥١(  -   -   )٧٣٣٬٤٨٧(  )١٦٬٨٣٨٬٥١١(  )١٠٬٩٥٢٬٠٥٣(  مطالبات 

    ٥٬٨١٤٬٤٤٤  -   -     ١٥٬٧٣٨    ٥٬٢٤٥٬٥١٣    ٥٥٣٬١٩٣  حصة معيدي التأمين من المطالبات
  )٢٢٬٧٠٩٬٦٠٧(  -   -   )٧١٧٬٧٤٩(  )١١٬٥٩٢٬٩٩٨(  )١٠٬٣٩٨٬٨٦٠(  صافي المطالبات 

             
    ٤٨١٬٤٥٥  -   -     ٦٬٠٤٦    ١٩٬١٨١    ٤٥٦٬٢٢٨  إيرادات من رسوم البوالص 

إيرادات العمولة من األقساط المتنازل  
    ١٬١١٣٬٥١٤  -   -     ١١١    ١٬٠٤٨٬٢٦٢    ٦٥٬١٤١  عنها لمعيدي التأمين 
  )٣٬٩٢٧٬٠٦٢(  -   -   )١٧٩٬٥٧٨(  )٢٬١٨٢٬١٠٢(  )١٬٥٦٥٬٣٨٢(  مصروف عموالت 

             
  ٥٬١٦٢٬٤٤٣  -   -   ٨٬١٩٦  ٢٨٨٬٩٣٨  ٤٬٨٦٥٬٣٠٩  صافي نتائج أعمال التأمين 

    ١٬٥٩١٬٩٧٠  )٢٢٬٤٠٤(  -     ١٣٬٩٥٠    ٢٦٤٬٢٣١    ١٬٣٣٦٬١٩٣  بالصافي - إيرادات االستثمار 
الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول  

  )٣٬٠١٨(  -   -     ١٢٥    ١٢٬٠٣٣  )١٥٬١٧٦(  المالية
  )٣٬٨٢٨(  )٦٬٣٢١(  -     ٢٠٦    ٧٬٠٥٨  )٤٬٧٧١(  (الخسارة) التشغيلية األخرىالدخل / 

  )٣٧٨٬١٥٠(  -     ٢٨٩٬٩٣١  )٤٢٬٥٩٣(  )٥٧٦٬٧٨٣(  )٤٨٬٧٠٥(  أتعاب إدارة طرف ثالث 
  )٣٬١٨٩٬٥٧٧(  ٦٬٣٢١  )٢٦١٬٨٢٧(  )١٤٣٬٧٨٠(  )٨٠٢٬٧٥٠(  )١٬٩٨٧٬٥٤١(  مصروفات عمومية وإدارية 

  )٥١٥(  -   -     -    -   )٥١٥(  تكلفة التمويل
  )٥٬٨٩٩(  -   -   -   -   )٥٬٨٩٩(  إطفاء األصول غير الملموسة 

  )٤٦٢٬٠٠٨(  -   )٥٬٧٠٠(  -   -   )٤٥٦٬٣٠٨(  ضريبة الدخل 
  ٢٬٧١١٬٤١٨  )٢٢٬٤٠٤(  ٢٢٬٤٠٤  )١٦٣٬٨٩٦(  )٨٠٧٬٢٧٣(  ٣٬٦٨٢٬٥٨٧  الفترة ربح 
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  جغرافية (تابع) قطاعات -نموذج التقرير الرئيسي   ٢-٢٢

  معلومات جغرافية (تابع) 

    سلطنة عمان  
ة  االمارات العربي

    الشركات التابعة     الكويت     المتحدة 
التعديالت  

  اإلجمالي     واإلزالة 
  لایر عماني     لایر عماني     لایر عماني     لایر عماني     لایر عماني     لایر عماني   (غير مدققة)  م٢٠٢٠مارس  ٣١

   ٥٢٬٣٨٣٬٩٧٠  -  -   ٦٥٩٬٨٥٨   ٢٥٬٨٩٥٬١٨٢   ٢٥٬٨٢٨٬٩٣٠ المكتتبةإجمالي األقساط 
  )١٥٬١٠٤٬٠٧٣(  -  -  )٥٩٬١٢٩(  )٥٬٦٩٣٬٧٤٣(  )٩٬٣٥١٬٢٠١(  غير المحققة حركة األقساط 

  ٣٧٬٢٧٩٬٨٩٧  -  -  ٦٠٠٬٧٢٩  ٢٠٬٢٠١٬٤٣٩  ١٦٬٤٧٧٬٧٢٩  إجمالي األقساط المحققة 
             

  )٨٬٧٠٧٬٠٠٠(  -  -  )١٣٬١٣٤(  )٧٬٧٤٢٬٦٣٤(  )٩٥١٬٢٣٢(  المتنازل عنها لمعيدي التأمين أقساط التأمين 
   ١٬١٦٣٬٥٧٧  -  -  )١٠٥٬٣٨٣(   ١٬٢٦٠٬٨٧٧   ٨٬٠٨٣  األقساط غير المحققة حركة 

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين،  
  )١١٨٬٥١٧(  )٦٬٤٨١٬٧٥٧(  )٩٤٣٬١٤٩(  محققة 

-  
-  )٧٬٥٤٣٬٤٢٣(  

             
  ٢٩٬٧٣٦٬٤٧٤  -  -  ٤٨٢٬٢١٢  ١٣٬٧١٩٬٦٨٢  ١٥٬٥٣٤٬٥٨٠  صافي أقساط التأمين 

             
  )٢٩٬٩٦٢٬٨٦٣(  -  -  )٤١٨٬٧٤١(  )١٨٬١٣٦٬٧٨٣(  )١١٬٤٠٧٬٣٣٩(  مطالبات 

   ٧٬٣٢٣٬٩٧٥  -  -   ١٢٩٬٤٧٢   ٦٬٠٣٠٬٥١١   ١٬١٦٣٬٩٩٢  حصة معيدي التأمين من المطالبات
  )٢٢٬٦٣٨٬٨٨٨(  -  -  )٢٨٩٬٢٦٩(  )١٢٬١٠٦٬٢٧٢(  )١٠٬٢٤٣٬٣٤٧(  صافي المطالبات 

             
   ٣٠١٬٧٣٣  -  -   ١٤٬٨٧٦  )٥٬٨٢١(   ٢٩٢٬٦٧٨  ت من رسوم البوالص إيرادا

إيرادات العمولة من األقساط المتنازل عنها 
   ١٬١٥٧٬٧١٤  -  -   ١٣٠   ١٬٠٩٣٬٢٩٤   ٦٤٬٢٩٠  لمعيدي التأمين 

  )٣٬٦٢٠٬٥٧٨(  -  -  )١٠٥٬٥١٩(  )٢٬٠٩٣٬٤٩٩(  )١٬٤٢١٬٥٦٠(  مصروف عموالت 
             

  ٤٬٩٣٦٬٤٥٥  -  -  ١٠٢٬٤٣٠  ٦٠٧٬٣٨٤  ٤٬٢٢٦٬٦٤١  أعمال التأمين صافي نتائج 
   ١٬٠٧١٬٥٦٥  )٢٠٬٨٢٨(  -   ٢٠٬٥٢٠   ٢٧٣٬٤٣٠   ٧٩٨٬٤٤٣  بالصافي - إيرادات االستثمار 

  )١٬٨١٨(  -  -  )٥٬١١١(   ٥٬٣١٦  )٢٬٠٢٣(  الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية 
  )٣٬٣٦٤(  -  -   ٥٬٢٧٢  )٦٤٨(  )٧٬٩٨٨(  األخرى الدخل / (الخسارة) التشغيلية

  )٣٧٨٬٦٩٠(  -  ٢٤٨٬٨١٤  )١٤٬١٤٣(  )٥٦٧٬٨٣٠(  )٤٥٬٥٣١(  أتعاب إدارة طرف ثالث 

  )٢٬٩٣٣٬٦٨٢(  -  )٢١٩٬٢٢٠(  )١٤٧٬٧١٩(  )٧٣٠٬٩١٦(  )١٬٨٣٥٬٨٢٧(  عمومية وإدارية مصروفات 
  )١٣٬٤٥٠(  -  -    -  )٤٬١٦٤(  )٩٬٢٨٦(  تكلفة التمويل

  )٥٬٨٩٩(  -  -  -  -  )٥٬٨٩٩(  إطفاء األصول غير الملموسة 

  )٣١٥٬٥٥٤(  -  )٨٬٧٦٦(  -  -  )٣٠٦٬٧٨٨(  ضريبة الدخل 

  ٢٬٣٥٥٬٥٦٣  )٢٠٬٨٢٨(  ٢٠٬٨٢٨  )٣٨٬٧٥١(  )٤١٧٬٤٢٨(  ٢٬٨١١٬٧٤٢  (خسارة) الفترة ربح / 
 

االمارات العربية      سلطنة عمان   
  اإلجمالي     التعديالت واإلزالة     التابعة الشركات     الكويت     المتحدة 

  لایر عماني     لایر عماني     عماني لایر     لایر عماني     لایر عماني     لایر عماني   (غير مدققة)  م٢٠٢١مارس  ٣١
  ٢٠٨٬٧٤٣٬٤٩١  )١٬٠٨١٬٥٠٦(  ١٬٥٤٩٬٥٦١  ٥٬٦٣٧٬٥٦٠  ٧٦٬١٢٤٬٩٥٢  ١٢٦٬٥١٢٬٩٢٤  أصول القطاع 

  ١٤٨٬١٩٥٬٤٤٦  )١٩٧٬٧٢٩(  ٦٦٥٬٧٨٤  ٣٬٤٨٩٬٥٤٠  ٦٠٬٢٤٢٬٢٥٣  ٨٣٬٩٩٥٬٥٩٨  التزامات القطاع 
              

              (مدققة)  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
  ١٧٥٬٨٢٥٬٩٠٠  )١٬٠٧٨٬٥٤١(  ١٬٢٦٣٬١٥٦  ٥٬٤٩١٬٥١٣  ٦٢٬٦٨٨٬٥٨٥  ١٠٧٬٤٦١٬١٨٧  أصول القطاع 

  ١٠٨٬٤٠٥٬٤٤٠  )٢١٧٬٠٢٠(  ٤٠١٬٦٣٥  ٣٬١٧٩٬٤٦٤  ٤٥٬٤٢١٬٦١٢  ٥٩٬٦١٩٬٧٤٩  التزامات القطاع 
              

              (غير مدققة)  م٢٠٢٠مارس  ٣١

  ١٩٦٬٧٥٥٬٦٨٧  )١٬١٣٥٬٠٢٨(  ٩٠٠٬٨٨٩  ٧٬٣٧٧٬١٣٧  ٨٨٬٦٠٤٬٦١٠  ١٠١٬٠٠٨٬٠٧٩  أصول القطاع 

  ١٥١٬٣٧٢٬٣١٣  )٢٩٨٬٠٩٠(  ٨٠٥٬١٩٦  ٣٬٠٢٦٬٥٦٠  ٧٤٬٥٢٥٬٥٨٣  ٧٣٬٣١٣٬٠٦٤  التزامات القطاع 



٢٣  
  حياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتانالشركة الوطنية للتأمين على ال

  

  إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة 
  م ٢١٢٠مارس   ٣١لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 

  

  إدارة المخاطر   ٢٣

 التأمين،مخاطر إعادة    االئتمان،مخاطر    المال،مخاطر إدارة رأس    منها:  مخاطر متنوعةالمجموعة إلى    تي تقوم بهاال  نشطةتعرض األ
ومخاطر   )،مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار األسهم  تشمل مخاطر العمالت،مخاطر السوق (  المالية،المخاطر    السيولة،مخاطر  

الم والحدة من  التكرار  المستقبلية وإيرادات  طالالتأمين (تشمل  مدفوعات االستحقاقات  تقدير  في  اليقين   االستالم، بات ومصادر عدم 
والعملية المستخدمة لتحديد االفتراضات والتغييرات في االفتراضات). ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة جميع المعلومات 

. لم تكن م٢٠٢٠ديسمبر    ٣١ها باالقتران مع القوائم المالية السنوية كما في  اءت واإلفصاحات الالزمة المتعلقة بإدارة المخاطر ويجب قر
 . م٢٠٢٠ديسمبر عام   ٣١هناك تغييرات جوهرية في سياسات إدارة المخاطر منذ العام المنتهي في 

  القيم العادلة   ٢٤

  الدفترية كما في تاريخ قائمة المركز المالي.  يمةإن القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن الق

  تم قياسها بالقيمة العادلة.  ٣لم تكن هناك أدوات مالية في مستوى 

  اإلجمالي     ٢المستوى     ١المستوى  (غير مدققة)  م٢٠٢١مارس  ٣١
           

  ٣٢٬٤٣٦٬٩٨٩    ١١٩٬٥٧٩    ٣٢٬٣١٧٬٤١٠  االستثمارات
  

  اإلجمالي     ٢توى المس    ١المستوى   (مدققة)  م٢٠٢٠ديسمبر  ٣١
           

  ٣٧٬٠٣٤٬٢٣٤    ١١٩٬٥٧٩    ٣٦٬٩١٤٬٦٥٥  االستثمارات
  

  اإلجمالي     ٢المستوى     ١المستوى   مدققة) غير ( م٢٠٢٠مارس  ٣١
           

  ٢٩٬٨٥٦٬٦٢٥    ١١٩٬٥٧٩    ٢٩٬٧٣٧٬٠٤٦  االستثمارات
 

  ال توجد تحويالت بين أي من المستويات المذكورة أعاله.


