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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
قائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
إيضاح

 31مارس 2020م  31مارس 2019م
لاير عُماني
لاير عماني
(غير مدققة)

(غير مدققة)

إجمالي األقساط المكتتبة

52,383,970

54,793,799

إجمالي أقساط التأمين ،محققة
أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين ،محققة
صافي إيرادات أقساط التأمين
إيرادات العمولة من أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين
إيرادات من رسوم البوالص
إجمالي مصروف المطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات
مصروف عموالت
صافي نتائج االكتتاب
إيرادات االستثمار  -بالصافي
الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية
اإليرادات ( /المصاريف) التشغيلية األخرى
أتعاب إدارة الطرف الثالث
مصروفات عمومية وإدارية
تكلفة تمويل
إطفاء األصول غير الملموسة
الربح قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل
ربح الفترة

37,279,897
()7,543,423
29,736,474
1,157,714
301,733
()29,962,863
7,323,975
()3,620,578
4,936,455
1,071,565
()1,818
()3,364
()378,690
()2,933,682
()13,450
()5,899
2,671,117
()315,554
2,355,563

36,739,108
()11,406,677
25,332,431
1,683,364
460,082
()27,761,112
9,787,156
()3,787,633
5,714,288
625,940
()321
3,489
()549,786
()2,719,176
()527
()5,899
3,068,008
()364,267
2,703,741

12
12
18

19

مصروف شامل آخر
البنود التي سيعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة:
فروقات العملة لعمليات أجنبية
تغير في قيمة إستثمارات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل
آخر
بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
التغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر
الدخل الشامل اآلخر للفترة

()5,781

()1,345

()2,550,481

28,039

()1,491,765
()4,048,027

()120,146
()93,452

إجمالي الدخل الشامل للفترة

()1,692,464

2,610,289

0.009

0.010

ربحية السهم الواحد -األساسية والمخففة

20

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

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءا ً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة.
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
بيان التغيرات في حقوق المساهمين المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
رأس المال

احتياطي قانوني احتياطي الطوارئ احتياطي إعادة
تقييم

لاير عماني

لاير عُماني

لاير عُماني

5,740,890 26,500,000
-

9,354,092
-

447,420
-

-

-

-

()92,107
()92,107

270,374
6,011,264

620,271
9,974,363

447,420

()489
()2,627( )1,156,913

في  1يناير 2019م
ربح للفترة
التغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التغير في إحتياطي تقلبات تحويل العمالت األجنبية -
إجمالي الدخل الشامل للعام للفترة
تحويل بيع القيمة العادلة من خالل اإلستثمارات
الشاملة
أرباح أسهم معلنة (إيضاح )11
محول إلى احتياطي قانوني
المحول إلى احتياطي الطوارئ
26,500,000
في  31مارس 2019م (غير مدققة)

6,761,121 26,500,000
-

لاير عُماني

447,420 11,185,599
-

في  1يناير 2020م
ربح للفترة
التغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
التغير في إحتياطي تقلبات تحويل العمالت األجنبية -

-

-

-

-

-

-

-

إجمالي الدخل الشامل للعام للفترة
تحويل بيع القيمة العادلة من خالل اإلستثمارات
الشاملة
أرباح أسهم معلنة (إيضاح )11
محول إلى احتياطي قانوني
المحول إلى احتياطي الطوارئ
في  31مارس 2020م (غير مدققة)

احتياطي القيمة
العادلة

235,556
6,996,677 26,500,000

605,170
447,420 11,790,769

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءا ً من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة.

لاير عُماني

إحتياطي تقلبات
تحويل العمالت
األجنبية
لاير عُماني

()1,282( )1,064,317
-

165,048
-

()1,345
()1,345

()21,957
-

أرباح محتجزة

إجمالي حقوق
المساهمين

لاير عُماني

لاير عُماني

53,658,472 12,681,669
2,703,741 2,703,741
2,703,741

()92,107
()1,345
2,610,289

489
()5,300,000( )5,300,000
()270,374
()620,271
50,968,761 9,195,254
58,902,596 13,865,365
2,355,563 2,355,563

(4,042,246
)
(4,042,246
()5,781
)

2,355,563

327,609
()27,738( )3,549,589

(- )327,609
()6,625,000( )6,625,000
(- )235,556
(- )605,170
50,585,132 8,427,593

()5,781

-

(4,042,246
)
()5,781
(1,692,464
)
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
بيان التدفقات النقدية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
أنشطة التشغيل
الربح قبل الضريبة
تسويات لـ:
(خسارة)  /ربح غير محقق من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
(بالصافي)
الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية
مخصص إنخفاض قيمة الديون
مستحقات منافع نهاية الخدمة
إيرادات فوائد
تكلفة تمويل
إيرادات توزيعات أرباح
االستهالك
إطفاء األصول غير الملموسة
ربح من بيع ممتلكات ومعدات

 31مارس 2020م
لاير عُماني
إيضاح
(غير مدققة)

 31مارس 2019م
لاير عُماني
(غير مدققة)

2,671,117

3,068,008

1,818
98,772
71,662
()790,807
13,450
()312,561
212,932
5,899
1,972,282

138,709
321
128,370
63,467
()453,695
527
()317,257
195,782
5,899
()3,314
2,826,817

منافع نهاية الخدمة المدفوعة
ضريبة دخل مدفوعة
صافي النقد (المستخدم في)  /الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة االستثمار
إيداعات في ودائع بنكية (بالصافي)
شراء ممتلكات ومعدات
شراء أوراق مالية استثمارية
متحصالت من استبعاد أوراق مالية استثمارية
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
فوائد مستلمة
توزيعات أرباح مستلمة
صافي حركة القروض لحملة البوالص
صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار

()12,925,922
()438,213
()1,802,042
()1,163,577
8,260,439
15,104,073
2,965,368
()14,464,981
()2,492,573
()1,621,098
()4,113,671

()31,161,533
()1,166,597
()2,862,067
()84,467
8,901,496
18,054,691
6,595,328
()5,432,857
()4,329,189
()10,399
()1,519,730
()5,859,318

4,500,000
()133,927
()15,753,085
1,261,649
29,418
818,570
37,626
()9,098
()9,248,847

()243,878
()8,927,353
696,161
3,315
411,294
77,598
4,870
()7,977,993

أنشطة التمويل
تكلفة تمويل مدفوعة
قروض قصيرة األجل
صافي النقد (المستخدم في)  /االناتج من أنشطة التمويل

()13,450
1,000,000
986,550

()527
4,500,000
4,499,473

التغيرات في رأس المال العامل:
األقساط وأرصدة التأمين المدينة
مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما
حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/الحسابي والمخاطر السارية
إجمالي المطالبات القائمة
االحتياطي االكتواري /الحسابي والمخاطر السارية
المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين
التزامات أخرى

18
18

صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
()12,375,968
تعديل تحويالت العمالت
()5,781
4
العام
بداية
النقد وما يماثل النقد في
19,025,565
6,643,816
4
النقد وما يماثل النقد في نهاية العام
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  26جزءا من هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة.

()9,337,838
()1,345
17,836,251
8,497,068

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
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إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 1الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
إن الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع ("الشركة أو الشركة األم") هي شركة مساهمة عمانية عامة مؤسسة في
سلطنة عمان في عام 1995م  ،وتقوم بأعمال التأمين على الحياة والعام في سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة .بدأت الشركة
أعمالها في التأمين على الحياة والتأمين الصحي في السلطنة ونوعت أعمالها إلى أعمال التأمين العام بعد الحصول على ترخيص تأمين
عام في 2006م .ووسّعت المجموعة أعمالها إلى اإلمارات العربية المتحدة من خالل فرع دبي لممارسة أعمال التأمين على الحياة
وفقا ً للترخيص المؤرخ في  13مايو 2007م والصادر عن هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وخالل عام 2014م،
حصلت الشركة األم على ترخيص مؤرخ في  8مايو 2014م لفتح فرع في أبو ظبي صادر عن هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية
المتحدة ،وبدأت الشركة أعمالها في أبو ظبي خالل الربع األول من 2015م وصاعداً .خالل شهر أكتوبر 2017م ،حصلت المجموعة
على ترخيص لعمليات فرع في الكويت وتم إنشاء الفرع و بدأت عمليات التأمين في الكويت خالل الربع األول من عام 2018م.
إن الشركة األم هي شركةً تابعةً للشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع ،وهي شركة مساهمة عا ّمة مؤسسة في سلطنة
عُمان.
 2أساس إعداد السياسات المحاسبية الجوهرية
تم إعداد القوائم المالية المرحلية الموحدة الموجزة -غير المدققة وف ًقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم " 34التقارير المالية المرحلية"
باستخدام نفس السياسات المحاسبية وأسس الدمج وطرق الحساب مثل تلك المستخدمة في البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في
 31ديسمبر 2019م .البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة ال تحتوي على جميع المعلومات واإلفصاحات المطلوبة عند إعداد
البيانات المالية الشامل والتي يتم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية ( )IFRSويجب قراءتها باالقتران مع القوائم
المالية السنوية كما في  31ديسمبر 2019م ،والتي تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية للتقارير المالية ( .)IFRSباإلضافة إلى ذلك ،فإن
نتائج فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م ال تشير بالضرورة إلى النتائج المتوقعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر
2020م.
إن المعلومات المقارنة المدرجة في هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة كما في  31مارس 2019م ولمدة الثالثة أشهر
المنتهية في ذلك التاريخ هي غير مدققة.
لدى الشركة األم شركتين تابعتين مملوكتين بالكامل " NLGICلخدمات الدعم الخاصة المحدودة" في الهند وشركة "عناية تي بي أي
ش.م.م" في دولة اإلمارات العربية المتحدة بالتالي فإن البيانات المالية الموحدة تتألف من الشركة األم وشركتاها التابعتان (ويشار
إليهما معا باسم المجموعة).
2-2

التغيرات في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

(أ) المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة السارية بعد  1يناير 2020م وتأثيرها على الشركة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية تتماشى مع السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية
للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م.
تبنت الشركة بعض المعايير أو التفسيرات أو التعديالت التي تم إصدارها وتدخل حيز التنفيذ كما في  1يناير 2020م .وعلى الرغم
من أن هذه التعديالت تنطبق للمرة األولى في سنة 2020م ،إال أنها ال تؤثر بشكل جوهري على البيانات المالية المرحلية الموجزة
الموحدة للمجموعة.

(ب) معايير أو تعديالت أو تفسيرات للمعايير الحالية ذات الصلة بالمجموعة ولكنها غير فعالة ولم يتم تبنيها مبكراً من قبل
المجموعة.
إن بعض المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات لم يحن موعد تطبيقها بعد لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2020م ،مع عدم اختيار المجموعة لخيار التبني المبكر .لذلك لم يتم تطبيقها في إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة
غير المدققة .يجب قراءة تفاصيل هذه المعايير باالقتران مع القوائم المالية السنوية كما في  31ديسمبر 2019م.
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 3االجتهادات المحاسبية الجوهرية والمصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة

يتطلب إعداد البيانات المالية المرحلية الموحدة الموجزة من اإلدارة وضع األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على تطبيق
السياسات المحاسبية والمبالغ المبلغ عنها لالصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.
عند إعداد هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدققة ،إن األحكام الهامة التي استخدمتها اإلدارة في تطبيق السياسات
والتقديرات المحاسبية للمجموعة يجب قراءتها باالقتران مع القوائم المالية السنوية كما في  31ديسمبر 2019م.
في  11مارس 2020م  ،أجرت منظمة الصحة العالمية تقييما ً وصف تفشي فيروس كورونا (كوفيد )19-بأنه جائحة .باإلضافة إلى
ذلك ،انخفضت أسعار النفط بشكل كبير في الفترة من يناير إلى مارس 2020م بسبب عدد من العوامل السياسية واالقتصادية ونتيجة
لذلك ،شهدت الشركات انخفاضًا في األعمال ،وأمرت الحكومات بتعليق مؤقت للسفر وإغالق المؤسسات التجارية .أثرت الجائحة على
المجموعة أيضًا واتخذت المجموعة خطوات خالل شهر مارس 2020م للتخفيف من تأثير الجائحة على عملياتها من حيث مستويات
األعمال ومستويات خدمة العمالء والقدرة على تلبية جميع المتطلبات التنظيمية واتباع جميع التوجيهات الصادرة من الحكومة بهذا
الشأن .تأثرت استثمارات الشركة بسبب االنخفاض في أسعار سوق الألسهم والسندات وتم إحتساب هذا التأثير كما في  31مارس
2020م في البيانات المالية .قامت المجموعة بإحتساب خسائر االئتمان المتوقعة على استثماراتها ومديونياتها األخرى باإلضافة إلى
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أقساط التأمين ومديونيات أرصدة التأمين على حد علم اإلدارة لتمثيل القيمة العادلة لهذه
األصول كما في تاريخ التقرير  .فيما يتعلق بإلتزامات التأمين ،قامت المجموعة بعمل تقديرات للمطالبات المبلغ عنها والمطالبات
المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها بنا ًء على المعلومات المتاحة لتعكس المبالغ التي وفقًا لتقدير اإلدارة كافية لتغطية اإللتزامات كما في
تاريخ إعداد التقارير.
يمكن أن يؤثر استمرار حالة اإلغالق في المناطق الجغرافية التي تعمل فيها المجموعة على المجموعة من حيث انخفاض مستويات
األعمال  ،وتدهور قيمة أصولها مثل المزيد من االنخفاض في القيمة السوقية لالستثمارات  ،وزيادة متطلبات المخصص على أقساط
التأمين وأرصدة التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى والتغيير الكبير في أسعار العمالت وما إلى ذلك واليزال مدى ومدة التأثير
المستقبلي لهذه األوضاع غير مؤكده ويعتمد على الجدول الزمني إلنهاء اإلغالق واستئناف األعمال التي ال يمكن التنبؤ به بدقة في
هذه المرحلة ،و ال يمكن عمل تقدير موثوق لمثل هذا التأثير في تاريخ إعتماد هذه البيانات المالية.
 4أرصدة نقدية وبنكية
 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)
أرصدة لدى البنوك
نقد في الصندوق
النقد وما يمثل النقد
صا :الخسائر االئتمانية المتوقعة على النقد واألرصدة لدى البنوك
ناق ً
النقد وما يماثل النقد  -بعد خصم الخسائر اإلئتمانية المتوقعة

6,611,392
32,424
6,643,816
()9,852
6,633,964

 31ديسمبر 2019م
لاير عماني
(مدققة)
19,012,920
12,645
19,025,565
()21,335
19,004,230

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)
8,477,065
20,003
8,497,068
()18,995
8,478,073

 5ودائع بنكية
 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)
ودائع
صا :الخسائر االئتمانية المتوقعة على الودائع البنكية
ناق ً

32,904,495
()46,061
32,858,434

 31ديسمبر 2019م
لاير عماني
(مدققة)
37,404,495
()55,799
37,348,696

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)
34,942,069
()41,149
34,900,920
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 6استثمارات في أوراق مالية
 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

( 6أ)

(6أ)
(6ب)
(6ج)

 31ديسمبر 2019م
لاير عماني
(مدققة)
2,569,435
31,709,063
34,278,498

14,214,805
29,856,625
44,071,430

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)
645,288
9,248,241
23,425,961
33,319,490

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 31ديسمبر 2019م
التكلفة
القيمة السوقية
لاير عماني
لاير عماني
(مدققة)
(مدققة)

 31مارس 2020م
التكلفة
القيمة السوقية
لاير عماني
لاير عماني
(غير مدققة)
(غير مدققة)
محلية مدرجة
بنوك واستثمار

-

-

-

 31مارس 2019م
التكلفة
القيمة السوقية
لاير عماني
لاير عماني
(غير مدققة)
(غير مدققة)
645,288
645,288

-

1,055,244
1,055,244

( )iالحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)
في  1يناير
إضافات خالل الفترة  /العام
استبعادات خالل الفترة  /العام
أرباح محققة عند االستبعاد (إيضاح )18
تغيرات القيمة العادلة (إيضاح )18
في  31مارس  31 /ديسمبر

-

 31ديسمبر 2019م
لاير عماني
(مدققة)
1,292,498
7,625
()1,135,914
()164,209
-

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)
1,292,498
()508,501
22,051
()160,760
645,288

( 6ب) استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة :
 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)
سندات-أكثر من سنة واحدة من تاريخ اإلنشاء
صا :الخسائر االئتمانية المتوقعة على االستثمارات المدرجة بالتكلفة
ناق ً
المطفأة
معدل الفائدة السنوية

 31ديسمبر 2019م
لاير عماني
(مدققة)

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)

14,241,128

2,570,577

9,255,299

()26,323

()1,142

()7,058

2,569,435 14,214,805
 %4إلى  %4 %6.75إلى %5.25

9,248,241
 %4إلى %6.75
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 6استثمارات في أوراق مالية (تابع)
( )iالحركة في استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة :
 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)
في  1يناير
إضافات خالل السنة
استحقاقات خالل الفترة  /العام
اطفاءات خالل الفترة  /العام
أرباح محققة عند االستحقاق
الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة
في  31مارس  31 /ديسمبر

2,569,435
11,673,001
()2,450
()25,181
14,214,805

 31ديسمبر 2019م
لاير عماني
(مدققة)
2,871,739
8,559,355
()9,622,473
45,450
704,562
10,802
2,569,435

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)
2,871,739
6,371,616
4,886
9,248,241

( 6ج) استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 31مارس 2020م
التكلفة
القيمة السوقية
لاير عماني
لاير عماني
(غير مدققة)
(غير مدققة)
محلية
مدرجة
أجنبية
غير مدرجة
مدرجة

 31ديسمبر 2019م
التكلفة
القيمة السوقية
لاير عماني
لاير عماني
(مدققة)
(مدققة)

 31مارس 2019م
التكلفة
القيمة السوقية
لاير عماني
لاير عماني
(غير مدققة)
(غير مدققة)

14,794,849 14,607,586 23,674,780 24,398,250 24,184,229 21,528,378
14,794,849 14,607,586 23,674,780 24,398,250 24,184,229 21,528,378
119,579
8,208,668
8,328,247

853,449
9,018,180
9,871,629

119,579
7,191,234
7,310,813

853,449
7,110,416
7,963,865

853,449
119,579
9,218,360 8,698,796
10,071,809 8,818,375

24,866,658 23,425,961 31,638,645 31,709,063 34,055,858 29,856,625
( )iالحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
 31مارس 2020م
لاير عماني
في  1يناير
إضافات خالل الفترة  /العام
استبعادات خالل الفترة  /العام
أرباح محققة عند االستبعاد
تغيرات القيمة العادلة
في  31مارس  31 /ديسمبر

31,709,063
4,080,084
()1,327,066
()327,609
()4,277,847
29,856,625

 31ديسمبر
2019م
لاير عماني
21,153,006
14,736,391
()4,817,789
637,455
31,709,063

 31مارس
2019م
لاير عماني
21,153,006
2,555,737
()187,660
489
()95,611
23,425,961
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تم اإلفصاح عن التغيرات في القيمة العادلة أعاله بالصافي من الضريبة في الدخل الشامل اآلخر كتغيير في قيمة استثمارات الدين
المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -خسارة بمبلغ  2,550,481لاير عماني ( 31مارس 2019م  -ربح بقيمة
 ) 28,039وتغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر – خسارة بمبلغ  1,491,765لاير
عماني ( 31مارس 2019م  -خسارة قدرها  120,146لاير عماني) ووفقًا للمعيار الدولي للتقارير المالية  ، 9عند استبعاد استثمارات
الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،سيتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المحققة الناتجة منذ البداية إلى
الربح أو الخسارة  ،بينما عند استبعاد االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  ،لن يتم إعادة تصنيف
األرباح أو الخسائر المحققة الناتجة منذ البداية إلى الربح أو الخسارة وسيتم تحويلها إلى األرباح المحتجزة.
( 6د) االستثمار في شركات تابعة
الدولة

 31مارس 2019م
 31ديسمبر 2019م
 31مارس 2020م
القيمة األسمية النسبة القيمة األسمية النسبة القيمة األسمية
النسبة
لاير عماني
%
لاير عماني
%
لاير عماني
%
209,272 100.00 216,390 100.00
220,907 100.00

" NLGICلخدمات الدعم الخاصة المحدودة"
الهند
العربية
االمارات
عناية تي بي أي ش.م.م
576,395 100.00
المتحدة
797,302

565,865 100.00
782,255

891,690 100.00
1,100,962
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 7األقساط وأرصدة التأمين المدينة
 31مارس 2020م
العام
تأمين على الحياة
لاير عماني
لاير عماني
(غير مدققة)
(غير مدققة)
مديونيات األقساط
مديونيات أرصدة إعادة التأمين

اإلجمالي
لاير عماني
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019م
العام
الحياة
لاير عماني
لاير عماني
(مدققة)
(مدققة)

اإلجمالي
لاير عماني
(مدققة)

 31مارس 2019م
العام
الحياة
لاير عماني
لاير عماني
(غير مدققة)
(غير مدققة)

اإلجمالي
لاير عماني
(غير مدققة)

67,096,686 4,487,940 62,608,746 46,966,753 4,150,449 42,816,304 62,503,387 4,462,926 58,040,461
206,366 15,344,076

123,524 18,037,630 15,550,442

81,218 15,678,497 18,161,154

15,759,715

82,856,401 4,569,158 78,287,243 65,127,907 4,273,973 60,853,934 78,053,829 4,669,292 73,384,537
مخصص الديون منخفضة القيمة

()998,440

()902,761( )1,707,342( )708,902

()857,182( )1,608,570( )705,809

()326,719

()1,183,901

81,672,500 4,242,439 77,430,061 63,519,337 3,568,164 59,951,173 76,346,487 3,960,390 72,386,097
الحركة في مخصص الديون
المنخفضة
في  1يناير

902,761

705,809

1,608,570

735,001

320,530

1,055,531

735,001

320,530

1,055,531

مكون خالل الفترة  /العام
مشطوب خالل الفترة  /العام

95,679
-

3,093
-

98,772
-

230,674
()62,914

379,354
5,925

610,028
()56,989

122,181
-

6,189
-

128,370
-

في  31مارس  31 /ديسمبر

998,440

708,902

1,707,342

902,761

705,809

1,608,570

857,182

326,719

1,183,901
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 8مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما ً

مديونيات من شركات تأمين أخرى و أفراد
مديونيات أخرى
فوائد مستحقة
تكلفة إستحواذ مؤجلة
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
الخسائر االئتمانية المتوقعة للمديونيات األخرى

 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)

 31ديسمبر 2019م
لاير عماني
(مدققة)

1,301,592
4,318,227
885,340
7,739
6,512,898
()317,591
()4,632
6,190,675

1,190,444
3,712,829
902,457
7,739
5,813,469
()317,591
()5,645
5,490,233

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)
1,066,040
4,478,085
888,171
12,508
6,444,804
()279,207
()2,051
6,163,546

 9القيود المفروضة على تحويل األصول
وفقا ً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان ،حددت المجموعة للهيئة العامة لسوق المال بعض الودائع لدى
البنوك واالستثمارات والقروض لحملة البوالص المدرجة في قائمة المركز المالي بقيمة إجمالية قدرها  42,762,198لاير عماني
(مقابل  42,256,223لاير عماني في  31ديسمبر 2019م و  33,523,291لاير عماني في  31مارس 2019م) ووفقا ً للوائح
القانونية يجوز للمجموعة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
وفقا ً لمتطلبات قانون شركات التأمين في اإلمارات العربية المتحدة حددت المجموعة لهيئة التأمين-أبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة
ووزارة التجارة والصناعة الكويت بعض الودائع الثابتة في بيان المركز المالي بقيمة إجمالية قدرها  991,142لاير عماني (31
ديسمبر  RO 991,142- 2019لاير عماني و  31مارس 2019م  459,034 -لاير عماني) و  1,879,150لاير عماني (31
ديسمبر 2019م  1,879,150 -لاير عماني و  31مارس  )1,274,000 – 2019على التوالي  .ووفقا ً للوائح القانونية يجوز
للشركة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من هيئة التأمين.
قامت المجموعة بتقديم ضمان بنكي بمبلغ  50,000لاير عماني ( 31ديسمبر  50,000- 2019لاير عماني و  31مارس - 2019
 50,000لاير عماني) إلى المكتب العماني المو ّحد للحصول على البطاقة البرتقالية والتي يتم ضمانها بوديعة ثابتة.
لدى المجموعة تسهيالت سحب على المكشوف غير مسحوبة بمبلغ  5,000,000لاير عماني ( 31ديسمبر 1,900,000- 2019
لاير عماني و  31مارس  1,900,000 - 2019لاير عماني) من بنك محلي والتي قدمت الشركة مقابلها تأكيد رهن سلبي على
أصولها الجارية وتعهد بعدم تكوين أي أعباء على أصولها ألي مقرضين آخرين.
 10رأس المال
 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)
في  31مارس  31 /ديسمبر
القيمة االسمية للسهم الواحد
عدد األسهم

26,500,000
 100بيسة
265,000,000

 31ديسمبر 2019م
لاير عماني
(مدققة)

26,500,000
 100بيسة
265,000,000

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)

26,500,000
 100بيسة
265,000,000

 11توزيعات األرباح المدفوعة
تم تأجيل اجتماع الجمعي العمومية السنوي خالل شهري مارس وأبريل من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومن المقرر عقد اإلجتماع عبر المنصة
إلكترونية بتاريخ  13مايو 2020م (2019م  -بتاريخ  27مارس 2019م) .وحسب التعميم رقم  2020/4الصادر من قبل الهيئة العامة لسوق
المال بتاريخ  18مارس 2020م  ،دفعت الشركة توزيعات األرباح المقترحة البالغة  6,625,000لاير عماني ( 31ديسمبر 2019م  -توزيعات
نقدية بقيمة  5,300,000لاير عماني) مع إحتساب بتاريخ  29مارس 2020م في أبريل 2020م (2019م  -مدفوعة في أبريل 2019م)  .سيتم
التصديق على توزيع األرباح األسهم من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم.
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 12المطالبات
التأمين على الحياة والعام

 31مارس 2019م

 31مارس 2020م
إجمالي المطالبات
القائمة
لاير عماني
(غير مدققة)

حصة معيدي التأمين
من المطالبات القائمة
لاير عماني
(غير مدققة)

في  1يناير
 المطالبات المتكبدة15,095,173
 مطالبات متكبدة غير مبلغعنها
6,609,417
21,704,590
يضاف :المطالبات
المخصصة خالل الفترة /
العام
29,962,863

()7,323,975

يخصم :مطالبات التأمين
المدفوعة خالل الفترة  /العام ()21,702,424

5,521,933

في  31مارس  31 /ديسمبر 29,965,029
تحليل المطالبات القائمة في
 31مارس  31 /ديسمبر
 المطالبات المتكبدة23,070,967
 مطالبات متكبدة غير مبلغعنها
6,894,062
29,965,029

صافي المطالبات
القائمة
لاير عماني
(غير مدققة)

إجمالي المطالبات
القائمة
لاير عماني
(مدققة)

 31ديسمبر 2019م
حصة معيدي
التأمين من
صافي المطالبات إجمالي المطالبات حصة معيدي التأمين صافي المطالبات
القائمة
من المطالبات القائمة
القائمة
القائمة
المطالبات القائمة
لاير عماني
لاير عماني
لاير عماني
لاير عماني
لاير عماني
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(غير مدققة)
(مدققة)
(مدققة)

()4,427,985

10,667,188

17,004,173

()6,343,482

10,660,691

)6,343,482( 17,004,173

10,660,691

()1,592,128
()6,020,113

5,017,289
15,684,477

8,043,835
25,048,008

()3,377,069
()9,720,551

4,666,766
15,327,457

)3,377,069( 8,043,835
)9,720,551( 25,048,008

4,666,766
15,327,457

79,921,734 )33,420,979( 113,342,713

)9,787,156( 27,761,112

17,973,956

()7,822,155

22,638,888

(116,686,131
() )16,180,491
22,142,874

21,704,590

37,121,417

(18,859,616
() )79,564,714

()6,020,113

15,684,477

6,925,089

(11,934,527
)

21,366,886 )12,582,618( 33,949,504

16,502,907

()6,063,888

17,007,079

15,095,173

()4,427,985

10,667,188

)9,780,826( 26,283,733

()1,758,267
()7,822,155

5,135,795
22,142,874

6,609,417
21,704,590

()1,592,128
()6,020,113

5,017,289
15,684,477

4,863,979 )2,801,792( 7,665,771
21,366,886 )12,582,618( 33,949,504

بشكل جوهري يتوقع أن يتم سداد كافة المطالبات خالل  12شهرا ً من تاريخ التقرير .إن المبالغ المستحقة من معيدي التأمين تستحق تعاقديا ً خالل ثالثة أشهر من تاريخ تقديم الحسابات إلى
معيدي التأمين.
إن تقديرات المجموعة اللتزاماتها التأمينية وأصول إعادة التأمين تستند بشكل رئيسي على الخبرة السابقة .تتم أيضا ً مراجعة تقديرات المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها ألعمال التأمين
على الحياة بنا ًء على تقرير خبير اكتواري مستقل .يتم بشكل فردي تقدير المطالبات التي تتطلب إحالتها إلى المحكمة أو التحكيم
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 13إجمالي االحتياطي االكتواري /الحسابي والمخاطر السارية

االحتياطي االكتواري  /حسابي والمخاطر السارية – أعمال التأمين على
الحياة
اإلجمالي
حصة معيدي التأمين
احتياطي المخاطر السارية – أعمال التأمين العام
اإلجمالي
حصة معيدي التأمين
االحتياطي االكتواري  /الحسابي والمخاطر السارية – اإلجمالي
اإلجمالي
حصة معيدي التأمين

الحركة خالل الفترة  /العام:
االحتياطي االكتواري  /الحسابي والمخاطر السارية – أعمال التأمين على
الحياة
في  1يناير
صافي الحركة في قائمة الدخل الشامل
في  31مارس  31 /ديسمبر

 31مارس 2020م  31ديسمبر 2019م
لاير عماني
لاير عماني
(مدققة)
(غير مدققة)

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)

64,995,336
()14,470,564
50,524,772

50,293,461
()13,292,219
37,001,242

63,465,263
()17,989,899
45,475,364

8,511,918
()237,888
8,274,030

8,109,720
()252,656
7,857,064

7,552,042
()502,535
7,049,507

73,507,254
()14,708,452
58,798,802

58,403,181
()13,544,875
44,858,306

71,017,305
()18,492,434
52,524,871

 31مارس 2020م  31ديسمبر 2019م  31مارس 2019م

37,001,242
13,523,530
50,524,772

27,506,438
9,494,804
37,001,242

27,506,438
17,968,926
45,475,364

احتياطي المخاطر السارية – أعمال التأمين العام
في  1يناير
صافي الحركة في قائمة الدخل الشامل
في  31مارس  31 /ديسمبر

7,857,064
416,966
8,274,030

7,048,209
808,855
7,857,064

7,048,209
1,298
7,049,507

 14المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين
 31مارس 2020م  31ديسمبر 2019م  31مارس 2019م
لاير عماني
لاير عماني
لاير عماني
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
أرصدة إعادة التأمين المستحقة الدفع – التأمين على الحياة
أرصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع – التأمين العام

11,278,858
524,069
11,802,927

8,278,692
558,867
8,837,559

8,511,820
637,812
9,149,632

 15التزامات أخرى
 31مارس 2020م  31ديسمبر 2019م
حسابات دائنة
عموالت مستحقة
مصروفات مستحقة
دائنيات أخرى
منافع نهاية الخدمة (إيضاح أ)

4,543,111
6,873,839
2,966,750
12,324,143
841,850
27,549,693

18,228,396
7,269,151
4,061,379
5,050,916
770,188
35,380,030

 31مارس 2019م
9,378,817
7,854,526
3,638,507
10,532,496
693,515
32,274,000
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 16التزامات عرضية

التزامات عرضيّة
(أ)
في  31مارس 2020م ،كانت هناك التزامات عرضية بخصوص ضمانات صادرة من بنوك تجارية نيابةً عن المجموعة قدرها
 392,613لاير عُماني ( 31ديسمبر 2019م  324,193 -لاير عماني –  31مارس 2019م  452,813 -لاير عُماني) تم تقديمها
ضمن سياق األعمال االعتيادية التي ال يتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات جوهرية.
(ب) مطالبات قانونية
كما هو الحال مع غالبية شركات التأمين ،تخضع المجموعة ضمن سياق أعمالها االعتيادية لمقاضاة أمام المحاكم بشأن نزاع حول
موضوع دعوى .استنادا ً إلى مشورة قانونية مستقلة ،ال تعتقد المجموعة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على إيرادات
المجموعة أو مركزها المالي.

 17صافي األصول للسهم الواحد
يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى مالكي الشركة األم في تاريخ التقرير على عدد األسهم
القائمة في تاريخ التقرير ،كما يلي:
 31مارس 2020م  31ديسمبر 2019م  31مارس 2019م
لاير عماني
لاير عماني
لاير عماني
(غير مدققة)
(مدققة)
(غير مدققة)
صافي األصول (لاير عُماني)
عدد األسهم القائمة في  31مارس  31 /ديسمبر
صافي األصول للسهم الواحد (لاير عُماني)

50,585,132

58,902,596

265,000,000 265,000,000
0.222
0.191

50,968,761
265,000,000
0.192

 18إيرادات االستثمار -بالصافي
 31مارس 2020م  31مارس 2019م
لاير عماني
لاير عماني
(غير مدققة)
(غير مدققة)
379,556
408,657
2,594
312,561

إيرادات الفوائد على الودائع البنكية واالستثمارات األخرى
إيرادات الفوائد على السندات بعد خصم مصروف اإلطفاء
إيرادات الفوائد على القروض لحملة البوالص
إيرادات توزيعات أرباح
صافي الخسارة غير المحققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة -
صافي الربح المحقَّق من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
واستثمارات مدرجة بالقيمة المطفأة
1,103,368
تكاليف حيازة االستثمارات وأتعاب إدارة المحفظة
()31,803
1,071,565

346,196
102,880
4,619
317,257
()160,760
22,051
632,243
()6,303
625,940
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 19ضريبة الدخل
 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)
بيان الدخل الشامل:
الضريبة الحالية
 السنة الحالية السنة السابقةالضريبة المؤجلة

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)

333,469
()17,915
315,554

470,440
()85,151
()21,022
364,267

 31مارس 2020م
لاير عماني

 31ديسمبر 2019م
لاير عماني
(مدققة)

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)

التزام جار
ضريبة دخل مستحقة الدفع

345,652

1,636,275

481,872

أصل غير جار
أصل ضريبة مؤجلة

792,072

(غير مدققة)

221,007

309,304

تخضع الشركة األم لمعدل ضريبي بنسبة  31( %15مارس 2019م .)%15 -
 20ربحية السهم الواحد -األساسية والمخففة
تحتسب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة ربح الفترة المنسوب إلى مالكي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة
خالل فترة الستة أشهر على النحو التالي:
 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)
الربح لفترة الثالثة أشهر المنتهية (بالريال العُماني)
المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة – ( 100بيسة للسهم)
الربح األساسي والمخفف للسهم الواحد (بالريال العُماني)

 31مارس 2019م
لاير عماني
(غير مدققة)

265,000,000

265,000,000

0.009

0.010

لم يتم عرض أي ربح للعائد المخفف للسهم حيث أن الشركة لم تصدر أي أدوات قد يكون لها تأثير على ربحية السهم عند ممارستها.
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 21المعامالت مع األطراف ذات العالقة
(أ) معامالت مع األطراف ذات العالقة للشررركة األم أو الذين يمتلكون  %10أو أكثر من أسررهم الشررركة األم أو أفراد أسرررهم الواردة
في بيان الدخل الشامل وبيان المركز المالي كما يلي:
الشركات
التابعة
والشقيقة
للمساهمين
الرئيسيين
رع

كبار
التنفيذيين

موظفي
اإلدارة العليا
للمساهمين
الرئيسيين

أطراف
أخرى ذات
عالقة

رع

رع

رع

-

-

31,656
83,228

-

12,247
10,059
-

المساهمين
الرئيسيين

أعضاء
مجلس اإلدارة

 31مارس 2020م (غير مدققة)
بيان الدخل الشامل
إجمالي إيرادات األقساط
مصروف المطالبات
حصة معيد التأمين من المطالبات
المدفوعة
إيرادات الفوائد من الودائع
الدخل من السندات واألسهم
مصروف العمولة
مصروفات أخرى
أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

رع

رع

رع

628,960
391,332

82,871
13,485

-

514,433
294,619

2,461
133,748
156,028
61,233
56,125
5,100
44,900

-

5,100
44,900

2,461
133,748
156,028
48,986
46,066
-

-

معامالت أخرى
قروض قصيرة األجل
شراء سندات
تسييل ودائع
االرتفاع في االرصدة البنكية
اإلنخفاض في االرصدة البنكية

1,000,000
495,000
4,000,000
37,608
5,423,896

495,000
-

-

1,000,000
4,000,000
37,608
5,423,896

226,900

-

226,900

المجموع

بيان المركز المالي
مستحقات مجلس اإلدارة
مطالبات مستحقة الدفع إلى أطراف ذات
عالقة
عمولة مستحقة الدفع
المستحق إلى األطراف ذات العالقة
مديونيات من األطراف ذات العالقة
األرصدة البنكية
أرصدة الودائع الثابتة
مديونيات األقساط من األطراف ذات العالقة
استثمار في السندات
أرصدة مدينة من معيدي التأمين
الفوائد المستحقة القبض

331,838
316,124
3,005,878
295,597
1,877,854
8,675,000
604,598
4,045,000
14,205
140,227

7,687
86,172
2,795,00
0
-

-

-

-

-

-

-

-

247,221
18,801
3,005,878
281,965
1,877,854
8,675,000
424,051

13,632
-

-

76,930
297,323
94,376

-

1,250,000
14,205
140,227

-

-

-

-

-

-

-

-

خالل الفترة من يناير إلى مارس 2020م ،قامت الشركة التابعة في الهند( )NSSPLبتحميل رسوم خدمة للشركة األم بمبلغ  117,822لاير عماني.
وحصلت الشركة األم على حصة أرباح من الشركة التابعة بقيمة  10,298لاير عماني .كما بلغت القيمة الدفترية لإلستثمار كما في  31مارس
2020م مبلغ  220,907لاير عماني ،ولدى الشركة مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي  28,085لاير عماني لشركة ( )NSSPLكما في  31مارس
2020م.
خالل الفترة من يناير إلى مارس 2020م ،قامت الشركة التابعة في دولة االمارات العربية المتحدة "عناية تي بي أي ش.م.م" بتحميل رسوم خدمة
للشركة األم بمبلغ  130,992لاير عماني وحصلت الشركة األم على حصة أرباح من الشركة التابعة بقيمة  10,530لاير عماني .بلغت القيمة
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الدفترية لإلستثمار كما في  31مارس 2020م مبلغ  576,395لاير عماني واألصول غير الملموسة ذات الصلة مبلغ  343,854لاير عماني،
ولدى الشركة مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي  309,641لاير عماني لشركة عناية تي بي أي ش.م.م كما في  31مارس 2020م.
 21المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)
المجموع

أعضاء
مجلس
اإلدارة

المساهمين
الرئيسيين

الشركات
التابعة
والشقيقة
للمساهمين
الرئيسيين
رع

رع
-

-

-

-

 31مارس 2019م (غير مدققة)
بيان الدخل الشامل
إجمالي إيرادات األقساط
مصروف المطالبات
إيرادات الفوائد من الودائع
مصروف العمولة
مصروفات أخرى
أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

رع

رع

رع

988,326
472,496
257,449
132,716
25,799
4,600
45,400

71,679
13,591
-

4,600
45,400

887,922
319,418
257,449
40,098
25,799
-

معامالت اخرى
قروض قصيرة األجل تم أحذها
إنشاء ودائع
الحركة في االرصدة البنكية

4,000,000
500,000
684,960

-

-

4,000,000
500,000
684,960

كبار
التنفيذيين

موظفي
اإلدارة
العليا
للمساهمين
الرئيسيين
رع

رع
28,725
139,487
92,618
-

-

أطراف ذات
عالقة أخرى

بيان المركز المالي
مستحقات مجلس اإلدارة
مطالبات مستحقة الدفع إلى أطراف ذات
عالقة
عمولة مستحقة الدفع
المستحق على األطراف ذات العالقة
مديونيات من األطراف ذات العالقة
األرصدة البنكية
أرصدة الودائع الثابتة
مديونيات األقساط من األطراف ذات
العالقة
اإلستثمار في سندات
الفوائد المستحقة القبض

225,400

-

225,400

-

-

-

423,288

11,780

-

279,605

-

-

383,328
4,004,911
112,471
3,929,565
10,675,000

-

-

13,925
4,000,000
83,245
3,929,565
10,675,000

29,226
-

-

882,416
3,550,000
332,641

77,082
2,300,000
-

613
-

648,475
1,250,000
332,641

-

-

131,903
369,403
4,911
156,245
-

خالل الفترة من يناير إلى مارس 2019م ،قامت الشركة التابعة في الهند( )NSSPLبتحميل رسوم خدمة للشركة األم بمبلغ  105,825لاير عماني.
وحصلت الشركة األم على حصة أرباح من الشركة التابعة بقيمة  15,927لاير عماني .كما بلغت القيمة الدفترية لإلستثمار كما في  31مارس
2019م مبلغ  209,272لاير عماني ،ولدى الشركة مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي  46,091لاير عماني لشركة ( )NSSPLكما في  31مارس
2019م.
خالل الفترة من يناير إلى مارس 2019م ،قامت الشركة التابعة في دولة االمارات العربية المتحدة "عناية تي بي أي ش.م.م" بتحميل رسوم خدمة
للشركة األم بمبلغ  57,462لاير عماني وحصلت الشركة األم على حصة أرباح من الشركة التابعة بقيمة  21,092لاير عماني .بلغت القيمة
الدفترية لإلستثمار كما في  31مارس 2019م مبلغ  524,239لاير عماني واألصول غير الملموسة ذات الصلة مبلغ  367,451لاير عماني،
ولدى الشركة مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي  251,999لاير عماني لشركة عناية تي بي أي ش.م.م كما في  31مارس 2019م.
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م

لم يكن هناك حاجة لتكوين مخصص رئيسي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م ( 31مارس 2019م  -ال شيء)
فيما يتعلق بالمبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.

(ب) تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين
كانت مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة (رواتب وحوافز وأتعاب وعالوات ومدفوعات قانونية أخرى) على النحو التالي:

منافع قصيرة األجل
منافع نهاية الخدمة ومستحقات رواتب اإلجازة السنوية
عدد موظفي اإلدارة العليا

 31مارس 2020م
لاير عماني
(غير مدققة)

 31مارس 2019م
لاير عُماني
(غير مدققة)

163,544
41,963

151,451
36,812

205,507

188,263

9

9
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 22معلومات قطاعات األعمال

 1-22نموذج التقرير الرئيسي -قطاعات األعمال
يتم تنظيم وإدارة األعمال التشغيلية للمجموعة بشكل منفصل طبقا ً لطبيعة األنشطة والخدمات التي يتم تقديمها ،إلى جانب أن كل قطاع
يمثل وحدة أعمال استراتيجية تقوم بتقديم خدمات مختلفة.
يبين الجدول التالي معلومات عن األقساط واألرباح واألصول وااللتزامات المتعلقة بقطاعات األعمال لفترة الثالثة أشهر المنتهية في
 31مارس 2020م و  31مارس 2019م.
تشمل نتائج وأصول والتزامات قطاعات األعمال بنودا ً تنسب مباشرة ً إلى قطاع أعمال باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على
أساس معقول.
ٍ
 31مارس 2020م (غير مدققة)

التأمين على الحياة
لاير عماني

إجمالي األقساط المكتتبة
الحركة في األقساط غير المحققة
إجمالي األقساط المحققة

التأمين العام
لاير عماني

التعديالت واإلزالة
لاير عماني

اإلجمالي
لاير عماني

5,165,038 47,218,932
()402,198( )14,701,875
4,762,840 32,517,057

-

52,383,970
()15,104,073
37,279,897

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين
الحركة في األقساط غير المحققة
أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين ،محققة

()8,424,871
1,178,345
()7,246,526

()282,129
()14,768
()296,897

-

()8,707,000
1,163,577
()7,543,423

صافي أقساط التأمين

25,270,531

4,465,943

-

29,736,474

مطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات
صافي المطالبات

(- )2,596,870( )27,365,993
216,375
7,107,600
(- )2,380,495( )20,258,393

()29,962,863
7,323,975
()22,638,888

إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات العمولة من األقساط المتنازل عنها لمعيدي
التأمين
مصروف عموالت

22,505

279,228

-

301,733

1,114,152
()2,973,482

43,562
()647,096

-

1,157,714
()3,620,578

صافي نتائج أعمال التأمين
إيرادات االستثمار -بالصافي
الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية
الدخل ( /المصروفات) التشغيلية األخرى
أتعاب إدارة طرف ثالث
مصروفات عمومية وإدارية
تكلفة التمويل
إطفاء األصول غير الملموسة
ضريبة الدخل

3,175,313
798,458
1,708
()8,646
()378,690
()2,223,397
()13,450
()5,899
()160,389

ربح الفترة

1,185,008

1,761,142
293,935
()3,526
5,282
()710,285
()155,165
1,191,383

()20,828
()20,828

4,936,455
1,071,565
()1,818
()3,364
()378,690
()2,933,682
()13,450
()5,899
()315,554
2,355,563
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 22معلومات قطاعات األعمال (تابع)
 1-22نموذج التقرير الرئيسي -قطاعات األعمال (تابع)
 31مارس 2019م (غير مدققة)

التأمين على الحياة
لاير عماني

التأمين العام
لاير عماني

التعديالت واإلزالة
لاير عماني

اإلجمالي
لاير عماني

إجمالي األقساط المكتتبة
الحركة في األقساط غير المحققة
إجمالي األقساط المحققة

50,489,965
()18,065,958
32,424,007

4,303,834
11,267
4,315,101

-

54,793,799
()18,054,691
36,739,108

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين
الحركة في األقساط غير المحققة
أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين ،محققة

()11,172,673
97,032
()11,075,641

()318,471
()12,565
()331,036

-

()11,491,144
84,467
()11,406,677

صافي أقساط التأمين

21,348,366

3,984,065

-

25,332,431

مطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات
صافي المطالبات

()25,328,726
9,576,952
()15,751,774

()2,432,386
210,204
()2,222,182

-

()27,761,112
9,787,156
()17,973,956

إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات العمولة من األقساط المتنازل عنها لمعيدي
التأمين
مصروف عموالت

306,616

153,466

-

460,082

1,628,012
()3,271,187

55,352
()516,446

-

1,683,364
()3,787,633

صافي نتائج أعمال التأمين
إيرادات االستثمار -بالصافي
الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية
إيرادات تشغيلية اخرى
أتعاب إدارة طرف ثالث
مصروفات عمومية وإدارية
تكلفة التمويل
إطفاء أصول غير ملموسة
ضريبة الدخل
ربح الفترة

4,260,033
430,079
()12,070
3,439
()549,786
()2,045,910
()527
()5,899
()247,428
1,831,931

1,454,255
190,696
11,749
50
()673,266
()116,839
866,645

5,165
5,165

5,714,288
625,940
()321
3,489
()549,786
()2,719,176
()527
()5,899
()364,267
2,703,741

التأمين على الحياة

التأمين العام

 31مارس 2020م (غير مدققة)
أصول القطاع
التزامات القطاع

162,603,774
117,511,827

35,286,941
28,996,454

التعديالت واإلزالة

اإلجمالي

()1,135,028
()337,726

196,755,687
146,170,555

 31ديسمبر 2019م (مدققة)
أصول القطاع
التزامات القطاع

152,632,823
99,162,018

35,289,371
29,075,325

()1,057,963
()275,708

186,864,231
127,961,635

 31مارس 2019م (غير مدققة)
أصول القطاع
التزامات القطاع

175,147,797
126,792,601

28,224,878
24,877,802

()1,031,601
()298,090

202,341,074
151,372,313
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 2-22نموذج التقرير الرئيسي -قطاعات جغرافية (تابع)
معلومات جغرافية

لدى الشركة أعمال في ثالثة مواقع جغرافية في الشرق األوسط هي عُمان واالمارات العربية المتحدة ودولة الكويت .ويتم تنظيم وإدارة
األعمال بشكل منفصل حيث يمثل كل قطاع وحدة عمل استراتيجية.
يبين الجدول التالي معلومات عن األقساط واألرباح واألصول وااللتزامات المتعلقة بقطاعات األعمال للثالثة أشهر المنتهية في  31مارس
2020م و  31مارس 2019م.
تشمل نتائج وأصول والتزامات قطاعات األعمال بنودا ً تنسب مباشرةً إلى قطاع أعمال باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على
أساس معقول.
ٍ
سلطنة عمان
لاير عماني
 31مارس 2020م (غير مدققة)
إجمالي األقساط المكتتبة
حركة األقساط غير المحققة
إجمالي األقساط المحققة

األمارات العربية
المتحدة
لاير عماني

الكويت
لاير عماني

التعديالت
الشركات التابعة واإلزالة
لاير عماني
لاير عماني

اإلجمالي
لاير عماني

25,828,930
()9,351,201
16,477,729

25,895,182
()5,693,743
20,201,439

659,858
()59,129
600,729

-

-

52,383,970
()15,104,073
37,279,897

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي
التأمين
حركة األقساط غير المحققة
أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي
التأمين ،محققة

()951,232
8,083

()7,742,634
1,260,877

()13,134
()105,383

-

-

()8,707,000
1,163,577

()943,149

()6,481,757

()118,517

-

()7,543,423

صافي أقساط التأمين

15,534,580

13,719,682

482,212

-

-

29,736,474

مطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات
صافي المطالبات

()11,407,339
1,163,992
()10,243,347

()18,136,783
6,030,511
()12,106,272

()418,741
129,472
()289,269

-

-

()29,962,863
7,323,975
()22,638,888

إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات العمولة من األقساط المتنازل
عنها لمعيدي التأمين
مصروف عموالت

292,678

()5,821

14,876

-

-

301,733

64,290
()1,421,560

1,093,294
()2,093,499

130
()105,519

-

-

1,157,714
()3,620,578

4,226,641
798,443

607,384
273,430

102,430
20,520

-

()20,828

4,936,455
1,071,565
()1,818

()2,023
()7,988
()45,531
()1,835,827
()9,286
()5,899
()306,788
2,811,742

5,316
()648
()567,830
()730,916
()4,164
()417,428

()5,111
5,272
()14,143
()147,719
()38,751

248,814
()219,220
()8,766
20,828

()20,828

صافي نتائج أعمال التأمين
إيرادات االستثمار -بالصافي
الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول
المالية
الدخل ( /الخسارة) التشغيلية األخرى
أتعاب إدارة طرف ثالث
مصروفات عمومية وإدارية
تكلفة التمويل
إطفاء األصول غير الملموسة
ضريبة الدخل
ربح الفترة

()3,364
()378,690
()2,933,682
()13,450
()5,899
()315,554
2,355,563
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 2-22نموذج التقرير الرئيسي -قطاعات جغرافية (تابع)
معلومات جغرافية (تابع)
سلطنة عمان
لاير عماني
24,811,539
()9,228,947
15,582,592

االمارات العربية
المتحدة
لاير عماني
29,239,732
()8,628,664
20,611,068

الكويت
لاير عماني
742,528
()197,080
545,448

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين
حركة األقساط غير المحققة
أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين،
محققة

()1,587,138
()1,749,690

()9,623,234
1,804,294

()280,772
29,863

()3,336,828

()7,818,940

()250,909

صافي أقساط التأمين

12,245,764

12,792,128

294,539

مطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات
صافي المطالبات

()10,525,646
2,934,079
()7,591,567

()507,828( )16,727,638
255,877
6,597,200
()251,951( )10,130,438

 31مارس 2019م (غير مدققة)
إجمالي األقساط المكتتبة
حركة األقساط غير المحققة
إجمالي األقساط المحققة

الشركات التابعة
لاير عماني
-

التعديالت
اإلجمالي
واإلزالة
لاير عماني
لاير عماني
54,793,799
()18,054,691
36,739,108
-

()11,491,144
84,467

-

()11,406,677

-

-

25,332,431

-

-

()27,761,112
9,787,156
()17,973,956

إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات العمولة من األقساط المتنازل عنها
لمعيدي التأمين
مصروف عموالت

238,185

220,122

1,775

-

-

460,082

190,766
()1,152,340

1,433,556
()2,520,271

59,042
()115,022

-

-

1,683,364
()3,787,633

صافي نتائج أعمال التأمين
إيرادات االستثمار -بالصافي
الخسائر االئتمانية المتوقعة على األصول المالية
الدخل ( /الخسارة) التشغيلية األخرى
أتعاب إدارة طرف ثالث
مصروفات عمومية وإدارية
تكلفة التمويل
إطفاء األصول غير الملموسة
ضريبة الدخل
ربح ( /خسارة) الفترة

3,930,808
416,701
1,836
5,220
()52,724
()1,624,247
()527
()5,899
()364,511
2,306,657

1,795,097
193,668
()2,162
()1,839
()629,406
()817,578
537,780

()11,617
10,406
5
108
()30,943
()108,655
()140,696

163,287
()168,696
244
()5,165

5,165
5,165

5,714,288
625,940
()321
3,489
()549,786
()2,719,176
()527
()5,899
()364,267
2,703,741

االمارات العربية
المتحدة
لاير عماني
88,604,610
69,374,034

لاير عماني
7,377,137
2,758,326

لاير عماني
900,889
103,587

لاير عماني
()1,135,028
()337,726

لاير عماني
196,755,687
146,170,555

 31ديسمبر 2019م (مدققة)
أصول القطاع
التزامات القطاع

92,408,288
58,682,318

89,651,555
66,378,094

4,504,632
2,601,467

1,357,719
575,464

()1,057,963
()275,708

186,864,231
127,961,635

 31مارس 2019م (غير مدققة)
أصول القطاع
التزامات القطاع

106,559,444
73,313,064

91,319,503
74,525,583

3,955,021
3,026,560

1,538,707
805,196

()1,031,601
()298,090

202,341,074
151,372,313

سلطنة عمان

 31مارس 2020م (غير مدققة)
أصول القطاع
التزامات القطاع

لاير عماني
101,008,079
74,272,334

الكويت

الشركات التابعة

التعديالت واإلزالة

اإلجمالي

23

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 23إدارة المخاطر

تعرض األنشطة التي تقوم بها المجموعة إلى مخاطر متنوعة منها :مخاطر إدارة رأس المال ،مخاطر االئتمان ،مخاطر إعادة التأمين،
مخاطر السيولة ،المخاطر المالية ،مخاطر السوق (تشمل مخاطر العمالت ،مخاطر أسعار الفائدة ومخاطر أسعار األسهم) ،ومخاطر
التأمين (تشمل التكرار والحدة من المطالبات ومصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات االستحقاقات المستقبلية وإيرادات االستالم،
والعملية المستخدمة لتحديد االفتراضات والتغييرات في االفتراضات) .ال تتضمن البيانات المالية المرحلية الموجزة جميع المعلومات
واإلفصاحات الالزمة المتعلقة بإدارة المخاطر ويجب قراءتها باالقتران مع القوائم المالية السنوية كما في  31ديسمبر 2019م .لم تكن
هناك تغييرات جوهرية في سياسات إدارة المخاطر منذ العام المنتهي في  31ديسمبر عام 2019م.
 24القيم العادلة
إن القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية كما في تاريخ قائمة المركز المالي.
لم تكن هناك أدوات مالية في مستوى  3تم قياسها بالقيمة العادلة.
 31مارس 2020م (غير مدققة)
االستثمارات
 31ديسمبر 2019م (مدققة)
االستثمارات
 31مارس 2019م (غير مدققة)
االستثمارات

المستوى 1

المستوى 2

اإلجمالي

29,737,046

119,579

29,856,625

المستوى 1

المستوى 2

اإلجمالي

31,589,484

119,579

31,709,063

المستوى 1

المستوى 2

اإلجمالي

23,951,670

119,579

24,071,249

ال توجد تحويالت بين أي من المستويات المذكورة أعاله.
 25تعديالت السنة السابقة
قامت المجموعة بإعادة تصنيف العمولة المدفوعة للوسطاء من األقساط وأرصدة الـتأمين المدينة إلى إلتزامات أخرى .إعادة التصنيف
أعاله أدت الى التغيرات المبينة أدناه لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس2019م (المقارنة) وذلك للحفاظ على االتساق.
قامت شركة تابعة للمجموعة بإعادة تصنيف ذمم مدينة اخرى وإلتزامات اخرى حتى  31ديسمبر 2019م ونتيجة لذلك ،تم إعادة
تصنيف البيانات المالية الموحدة للمجموعة للفترة المنتهية في  31ديسمبر 2019م ولم ينتج عن إعادة التصنيف هذه أي تغيير في
األرباح وحقوق المساهمين التي تم بيانها في السنة الماضية.
 31مارس 2019م
(كما تم عرضه سابقاً)
لاير عماني

األقساط وأرصدة الـتأمين المدينة

إلتزامات أخرى

73,641,835
()24,243,335

إعادة تصنيــــف
لاير عماني
8,030,665
()8,030,665

 31مارس 2019م
(كما تم عرضه حالياً)
لاير عماني
81,672,500
()32,274,000

-

ذمم مدينة اخرى ومبالغ مدفوعة مقدما ً مستحقة
إلتزامات أخرى

 31ديسمبر 2019م
(كما تم عرضه سابقاً)

إعادة تصنيــــف

 31ديسمبر 2019م
(كما تم عرضه حالياً)

لاير عماني
6,843,580

لاير عماني
()1,353,347

لاير عماني
5,490,233

()36,733,377

1,353,347

()35,380,030

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان

24

إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدققة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس 2020م
 26األحداث الالحقة
من أجل دعم الحكومة في التصدي لفايروس كوفيد ، 19-أعلنت المجموعة التبرع بمبلغ  175,000لاير عماني لوزارة الصحة وسيتم
التصديق على التبرع من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية القادم المزمع عقده بتاريخ  13مايو 2020م.

