الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
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العنوان المسجل:
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مجمع رقم  ١٤٦سكﺔ رقم ٤٢٠٢
منﻄقﺔ مﻄرح الكبرى ،مسقط
سلﻄنﺔ عُمان

ص.ب ٧٩٨
الرمز البريدي ١١٧
الوادي الكبير
سلﻄنﺔ عُمان

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م

المحتويات

الصفحة

قائمﺔ المركز المالي المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير مدققﺔ

١

قائمﺔ الدخل الشامل المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير مدققﺔ

٢

قائمﺔ التغيرات في حقوق المساهمين المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير مدققﺔ

٣

قائمﺔ التدفقات النقديﺔ المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير مدققﺔ

٤

إيضاحات حول البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير مدققﺔ

٢٥ - ٥

١

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
ﻗائمة المركز المالي المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
كما في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
إيضاح ﷼ عُماني
اﻷصول
أرصدة نقديّﺔ وبنكيّﺔ
ودائع بنكيّﺔ
اﻷقساط وأرصدة التأمين المدينﺔ
حصﺔ مﻌيدي التأمين من المﻄالبات القائمﺔ
حصﺔ مﻌيدي التأمين من اﻻحتياطي اﻻكتواري/الحسابي
والمخاطر الساريﺔ
مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما ً
استثمارات مدرجﺔ بالتكلفﺔ المﻄفأة
استثمارات بالقيمﺔ الﻌادلﺔ من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
قروض لحملﺔ البوالص
الممتلكات والمﻌدات
أصل ضريبﺔ مؤجلﺔ
اﻷصول غير الملموسﺔ )بما في ذلك الشهرة(
إجمالي اﻷصول
حﻘوق المساهمين واﻻلتزامات
حﻘوق المساهمين
رأس المال واﻻحتياطيات
رأس المال
اﻻحتياطي القانوني
احتياطي الﻄوارئ
احتياطي إعادة تقييم
احتياطي القيمﺔ الﻌادلﺔ
إحتياطي تقلبات تحويل الﻌمﻼت اﻷجنبيﺔ
أرباح محتجزة
إجمالي حﻘوق المساهمين
اﻻلتزامات
إجمالي المﻄالبات القائمﺔ
إجمالي اﻻحتياطي اﻻكتواري /الحسابي والمخاطر الساريﺔ
المبالغ المستحقﺔ لمﻌيدي التأمين
التزامات أخرى
قرض قصير اﻷجل
ضريبﺔ دخل مستحقﺔ الدفع
إجمالي اﻻلتزامات
مجموع حﻘوق المساهمين واﻻلتزامات
صافي اﻷصول للسهم الواحد

)غير مدﻗﻘة(

٤
٥
٧
١٢

٧٬٩١٨٬٨٠٨
٤١٬١٦٦٬٢٠٦
٥٧٬٢٨٩٬١٤٤
٧٬٨٩١٬١٠٤

١١٬٩٤٣٬١٩٢ ١٣
٩٬٨٨٩٬٥٩٨
٨
)٦أ( ١٤٬٢١٣٬٣٧٦
)٦ب( ٣٣٬٣٥٥٬٧١٥
١٣٠٬٧٠٥
٦٬٧٠٦٬٠٧٣
٤٨٧٬٨٢٤ ١٩
٤٧٨٬٥٤٦
١٩١٬٤٧٠٬٢٩١

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
﷼ عُماني

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عُماني

١٩٬٠٠٤٬٢٣٠
٣٧٬٣٤٨٬٦٩٦
٦٣٬٥١٩٬٣٣٧
٦٬٠٢٠٬١١٣

٥٬٨٠٨٬٧٣٨
٣٦٬٩٦٥٬٥٠٧
٧٦٬١٥٥٬٣٢٤
٩٬٧٢٢٬٩١٢

١٣٬٥٤٤٬٨٧٥
١٠٬٠١٥٬٧١٣
٢٬٥٦٩٬٤٣٥
٣١٬٧٠٩٬٠٦٣
١٢٩٬٤٣٥
٦٬٨١١٬٥٦٤
٢٢١٬٠٠٧
٤٩٦٬٢٤٣
١٩١٬٣٨٩٬٧١١

١٥٬٠٨٠٬٢٤٦
١٠٬٧٧٦٬٧٠٢
١١٬٤٢٥٬٠٠٦
٢٤٬٠٢١٬٦٢٨
١٨٣٬٢٢١
٦٬٨٠١٬١١٦
٣٤٠٬٧٩١
٥٠٢٬١٤٣
١٩٧٬٧٨٣٬٣٣٤

)مدققﺔ(

)غير مدققﺔ(

١٠

٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠
٨٬١٦٢٬٨٢١
١٢٬٦١١٬١٦٤
٤٤٧٬٤٢٠
)(١٬٣١١٬٠١٤
)(٢٤٬٨٣٢
١٨٬٠٩٠٬٨٦٥
٦٤٬٤٧٦٬٤٢٤

٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠
٦٬٧٦١٬١٢١
١١٬١٨٥٬٥٩٩
٤٤٧٬٤٢٠
١٦٥٬٠٤٨
)(٢١٬٩٥٧
١٣٬٨٦٥٬٣٦٥
٥٨٬٩٠٢٬٥٩٦

٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠
٦٬٤٧٦٬٤٠٦
١٠٬٧٦٣٬٠٧٥
٤٤٧٬٤٢٠
)(٩٧٤٬٣٨٥
)(٢٠٬٨٩٤
١٢٬٥٩٢٬٨٢٢
٥٥٬٧٨٤٬٤٤٤

١٢
١٣
١٤
١٥

٢٨٬٤٩٩٬٨٣٥
٦٣٬٨٤١٬٩٨٧
١٠٬٨٩٤٬٣٨٢
٢١٬٣٦٠٬٦٨٧
٢٬٣٩٦٬٩٧٦
١٢٦٬٩٩٣٬٨٦٧
١٩١٬٤٧٠٬٢٩١

٢١٬٧٠٤٬٥٩٠
٥٨٬٤٠٣٬١٨١
٨٬٨٣٧٬٥٥٩
٣٩٬٩٠٥٬٥١٠
٢٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٦٣٦٬٢٧٥
١٣٢٬٤٨٧٬١١٥
١٩١٬٣٨٩٬٧١١

٣١٬٩٦٩٬٧١٨
٦٤٬٩٢٤٬٤٧٠
١٠٬١٩٦٬٩٢٧
٣٣٬٥٧٦٬٦٦٦
١٬٣٣١٬١٠٩
١٤١٬٩٩٨٬٨٩٠
٥٥٬٧٨٤٬٤٤٤

١٩

١٧

٠٫٢٤٣

٠٫٢٢٢

٠٫٢١١

لقد تم اعتماد قائمﺔ المركز المالي المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير المدققﺔ بتاريخ  ٢٧أكتوبر ٢٠٢٠م ووقﻌها نيابﺔً عنهم:
________________________

______________________

رئيس مجلس اﻻدارة
تشكل اﻹيضاحات المرفقﺔ من  ١إلى  ٢٥جزءا ً من هذه البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير المدققﺔ.

الرئيس التنفيذي

٢

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
ﻗائمة الدخل الشامل المرحلية الموجزة الموحدة غير المدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
إيضاح
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عُماني
)غير مدققﺔ(

إجمالي اﻷقساط المكتتبﺔ

١١٢٬٩٧٥٬٣٧٢

١١٨٬٢١٥٬١٢٨

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 عموﻻت
صافي نتائج اﻻكتتاب
إيرادات اﻻستثمار  -بالصافي
الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوقﻌﺔ على اﻷصول الماليﺔ
اﻹيرادات ) /المصاريف( التشغيليﺔ اﻷخرى
أتﻌاب إدارة الﻄرف الثالث
مصروفات عموميﺔ وإداريﺔ
تكلفﺔ تمويل
إطفاء اﻷصول غير الملموسﺔ
الربح ﻗبل ضريبة الدخل
ضريبﺔ الدخل
ربح الفترة

١٠٧٬٥٣٦٬٥٦٦
)(٢٠٬٧٥٤٬٨٨٦
٨٦٬٧٨١٬٦٨٠
٢٬٢٩٢٬٤٩١
٧٣٢٬٣١٠
)(٧٦٬٤٣٣٬٠٩٣
١٨٬٧١٥٬٦٣٧
)(٨٬٨٦١٬٤٠٤
٢٣٬٢٢٧٬٦٢١
٣٬٢٠١٬٣١٤
)(١٥٬٥٧٢
)(٣٠٬٠٦٤
)(٨٦٩٬٤٢٦
)(٩٬٠٣٤٬٧٧٥
)(١٠٨٬٢١٨
)(١٧٬٦٩٧
١٦٬٣٥٣٬١٨٣
)(٢٬٣٣٦٬١٨٠
١٤٬٠١٧٬٠٠٣

١٠٦٬٢٥٣٬٢٧٢
)(٢٨٬١٣٢٬٧١٩
٧٨٬١٢٠٬٥٥٣
٣٬٦٦٧٬٥٩٣
١٬٠٩٠٬٨٥٠
)(٨٣٬٩٢٨٬٠٨٥
٢٥٬٩٢٢٬٩٨٤
)(٩٬١١١٬٩٦٢
١٥٬٧٦١٬٩٣٣
٢٬٣٠٠٬٦٠٢
٤
٤٦٬٣٦٢
)(١٬١١٤٬٥١٣
)(٨٬٣٧٩٬٩٤٩
)(٤١٬٤٧٦
)(١٧٬٦٩٧
٨٬٥٥٥٬٢٦٦
)(١٬٢٠٠٬١٠٣
٧٬٣٥٥٬١٦٣

١٢
١٢

١٨

١٩

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

)(٢٬٨٧٥
)(٩٨٧٬٤٤٩

)(١٩٬٦١٢
١٤٢٬٥٠٨

)(٨٢٧٬٨٥١
)(١٬٨١٨٬١٧٥

)(٥٢٬٠٨٧
٧٠٬٨٠٩

إجمالي الدخل الشامل للفترة

١٢٬١٩٨٬٨٢٨

٧٬٤٢٥٬٩٧٢

٠٫٠٥٣

٠٫٠٢٨

ربحية السهم الواحد -اﻷﺳاﺳية والمخففة

٢٠

ال بنود في بيان الدخل الشامل اﻵخر أعﻼه مفصح عنها بﻌد خصم الضرائب.

تشكل اﻹيضاحات المرفقﺔ من  ١إلى  ٢٥جزءا ً من هذه البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير المدققﺔ.

٣

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
بيان التغيرات في حﻘوق المساهمين المرحلية الموجزة الموحدة غير المدﻗﻘة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
رأس المال

احتياطي ﻗانوني احتياطي الطوارئ احتياطي إعادة
تﻘييم

﷼ عماني

﷼ عُماني

﷼ عُماني

٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠
-

٥٬٧٤٠٬٨٩٠
-

٩٬٣٥٤٬٠٩٢
-

-

-

﷼ عُماني

احتياطي الﻘيمة
العادلة
﷼ عُماني

إحتياطي تﻘلبات
تحويل العمﻼت
اﻷجنبية
﷼ عُماني

أرباح محتجزة

إجمالي حﻘوق
المساهمين

﷼ عُماني

﷼ عُماني

في  ١يناير ٢٠١٩م
ربح للفترة
التغير في قيمﺔ اﻻستثمارات المدرجﺔ بالقيمﺔ
الﻌادلﺔ من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
التغير في إحتياطي تقلبات تحويل الﻌمﻼت اﻷجنبيﺔ
إجمالي الدخل الشامل للﻌام للفترة
تحويل بيع القيمﺔ الﻌادلﺔ من خﻼل اﻹستثمارات
الشاملﺔ
أرباح أسهم مﻌلنﺔ )إيضاح (١١
محول إلى احتياطي قانوني
المحول إلى احتياطي الﻄوارئ
في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م )غير مدققﺔ(
٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠

١٢٬٦٨١٬٦٦٩
٧٬٣٥٥٬١٦٣

٥٣٬٦٥٨٬٤٧٢
٧٬٣٥٥٬١٦٣

٩٠٬٤٢١
٩٠٬٤٢١

)(١٩٬٦١٢
)(١٩٬٦١٢

٧٬٣٥٥٬١٦٣

٩٠٬٤٢١
)(١٩٬٦١٢
٧٬٤٢٥٬٩٧٢

٧٣٥٬٥١٦
٦٬٤٧٦٬٤٠٦

١٬٤٠٨٬٩٨٣
١٠٬٧٦٣٬٠٧٥

٤٤٧٬٤٢٠

)(٤٨٩
)(٩٧٤٬٣٨٥

)(٢٠٬٨٩٤

٤٨٩
)(٥٬٣٠٠٬٠٠٠
)(٧٣٥٬٥١٦
)(١٬٤٠٨٬٩٨٣
١٢٬٥٩٢٬٨٢٢

)(٥٬٣٠٠٬٠٠٠
٥٥٬٧٨٤٬٤٤٤

٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠
-

٦٬٧٦١٬١٢١
-

١١٬١٨٥٬٥٩٩
-

٤٤٧٬٤٢٠
-

١٦٥٬٠٤٨
-

)(٢١٬٩٥٧
-

٥٨٬٩٠٢٬٥٩٦ ١٣٬٨٦٥٬٣٦٥
١٤٬٠١٧٬٠٠٣ ١٤٬٠١٧٬٠٠٣

في  ١يناير ٢٠٢٠م
ربح للفترة
التغير في قيمﺔ اﻻستثمارات المدرجﺔ بالقيمﺔ
الﻌادلﺔ من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
التغير في إحتياطي تقلبات تحويل الﻌمﻼت اﻷجنبيﺔ
إجمالي الدخل الشامل للﻌام للفترة
تحويل بيع القيمﺔ الﻌادلﺔ من خﻼل اﻹستثمارات
الشاملﺔ
أرباح أسهم مﻌلنﺔ ومدفوعﺔ )إيضاح (١١
محول إلى احتياطي قانوني
المحول إلى احتياطي الﻄوارئ
في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م )غير مدﻗﻘة(

٤٤٧٬٤٢٠
-

-

-

-

-

-

١٬٤٠١٬٧٠٠
-

١٬٤٢٥٬٥٦٦

-

٨٬١٦٢٬٨٢١

١٢٬٦١١٬١٦٤

٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠

تشكل اﻹيضاحات المرفقﺔ من  ١إلى  ٢٥جزءاً من هذه البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير المدققﺔ.

٤٤٧٬٤٢٠

)(١٬٢٨٢) (١٬٠٦٤٬٣١٧
-

)(١٬٨١٥٬٣٠٠
)(٢٬٨٧٥
)(٢٬٨٧٥) (١٬٨١٥٬٣٠٠
٣٣٩٬٢٣٨
-

-

)(٢٤٬٨٣٢) (١٬٣١١٬٠١٤

١٤٬٠١٧٬٠٠٣

)(١٬٨١٥٬٣٠٠
)(٢٬٨٧٥
١٢٬١٩٨٬٨٢٨

)(٣٣٩٬٢٣٨
)(٦٬٦٢٥٬٠٠٠) (٦٬٦٢٥٬٠٠٠
)(١٬٤٠١٬٧٠٠
)(١٬٤٢٥٬٥٦٦
١٨٬٠٩٠٬٨٦٥

٦٤٬٤٧٦٬٤٢٤

٤

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
بيان التدفﻘات النﻘدية المرحلية الموجزة الموحدة غير المدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م

أنشطة التشغيل
الربح قبل الضريبﺔ
تسويات لـ:
)خسارة(  /ربح غير محقق من اﻻستثمارات بالقيمﺔ الﻌادلﺔ من خﻼل الربح أو الخسارة )بالصافي(
الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوقﻌﺔ على اﻷصول الماليﺔ
مخصص إنخفاض قيمﺔ الديون
مستحقات منافع نهايﺔ الخدمﺔ
إيرادات فوائد
تكلفﺔ تمويل
إيرادات توزيﻌات أرباح
اﻻستهﻼك
إطفاء اﻷصول غير الملموسﺔ
ربح من بيع ممتلكات ومﻌدات
التغيرات في رأس المال العامل:
اﻷقساط وأرصدة التأمين المدينﺔ
مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما ً
حصﺔ مﻌيدي التأمين من المﻄالبات القائمﺔ
حصﺔ مﻌيدي التأمين من اﻻحتياطي اﻻكتواري/الحسابي والمخاطر الساريﺔ
إجمالي المﻄالبات القائمﺔ
اﻻحتياطي اﻻكتواري /الحسابي والمخاطر الساريﺔ
المبالغ المستحقﺔ لمﻌيدي التأمين
التزامات أخرى
منافع نهايﺔ الخدمﺔ المدفوعﺔ
ضريبﺔ دخل مدفوعﺔ
صافي النﻘد )المستخدم في(  /الناتج من أنشطة التشغيل
أنشطة اﻻﺳتثمار
إيداعات في ودائع بنكيﺔ )بالصافي(
شراء ممتلكات ومﻌدات
شراء أوراق ماليﺔ استثماريﺔ
متحصﻼت من استبﻌاد أوراق ماليﺔ استثماريﺔ
متحصﻼت من استبﻌاد ممتلكات ومﻌدات
فوائد مستلمﺔ
توزيﻌات أرباح مستلمﺔ
صافي حركﺔ القروض لحملﺔ البوالص
صافي النﻘد المستخدم في أنشطة اﻻﺳتثمار
أنشطة التمويل
تكلفﺔ تمويل مدفوعﺔ
توزيﻌات أرباح مدفوعﺔ
قروض قصيرة اﻷجل
صافي النﻘد )المستخدم في(  /االناتج من أنشطة التمويل

 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عُماني
﷼ عُماني
إيضاح
)غير مدققﺔ(
)غير مدﻗﻘة(
١٦٬٣٥٣٬١٨٣
١٥٬٥٧٢
٤٤٠٬٩٩٠
١٣٣٬٧٣٦
(٢٬٩١٧٬٦١٩) ١٨
١٠٨٬٢١٨
(٣٤٦٬٥٤٥) ١٨
٦٨٩٬٧٨٢
١٧٬٦٩٧
٦٬٨٤٩
١٤٬٥٠١٬٨٦٣

٨٬٥٥٥٬٢٦٦
١٦٤٬٢٠٩
)(٤
٣٨٦٬٦٥٨
١١٩٬٤٩٨
)(٢٬٠٩١٬١٠٩
٤١٬٤٧٦
)(٣٩٠٬٩٧٩
٦٤٤٬٩٤٠
١٧٬٦٩٧
)(٩٬٩٩٤
٧٬٤٣٧٬٦٥٨

)(٣٢٬٧٩١٬٧٨٧
٥٬٧٨٩٬٢٠٣
)(٥٬٥٣٧٬٩٤١
٢٤١٬٠٠٣
)(٢٬٣٦١) (١٬٨٧٠٬٩٩١
٣٬٣٢٧٬٧٢١
١٬٦٠١٬٦٨٣
٦٬٩٢١٬٧١٠
٦٬٧٩٥٬٢٤٥
١١٬٩٦١٬٨٥٦
٥٬٤٣٨٬٨٠٦
٧٬٦٤٢٬٦٢٣
٢٬٠٥٦٬٨٢٣
)٧٬٨٣٢٬٢٣٦ (١٨٬٧٢٤٬٤٥٩
٦٬٧٩١٬٧١٥ ١٥٬٨٢٩٬١٧٦
)(١٩٬٨٧٧
)(٢٨٬٣١٧
)(١٬٥٤٣٬٥٦٨) (١٬٦٥١٬٧٠٨
٥٬٢٢٨٬٢٧٠ ١٤٬١٤٩٬١٥١
)(٢٬٠٦١٬٩٠٥) (٣٬٨١٨٬٥٠٠
)(١٬٧٩٩٬٣١٣
)(٦٢٢٬٦٠٠
)(١١٬٥٢٥٬٥٤٩) (١٧٬٤٤٧٬٦٠٣
١٬٣٣٠٬٩٣٨
٢٬٣٤٨٬٤١١
٩٬٩٠٠
٣١٬٤٥٩
١٬٧١٨٬٩٤٣
٢٬٦٥٥٬٦٠٦
٤١٧٬٠٧٥
٣٤٣٬٥٤٨
٣٥٬١٥٣
)(١٬٢٧٠
)(١١٬٨٧٤٬٧٥٨) (١٦٬٥١٠٬٩٤٩
)(١٠٨٬٢١٨
)(٦٬٦٢٥٬٠٠٠
)(٢٬٠٠٠٬٠٠٠
)(٨٬٧٣٣٬٢١٨

)(٤١٬٤٧٦
)(٥٬٣٠٠٬٠٠٠
)(٥٬٣٤١٬٤٧٦

)(١١٬٩٨٧٬٩٦٤) (١١٬٠٩٥٬٠١٦
صافي التغير في النقد وما يماثل النقد
)(١٩٬٦١٢
)(٢٬٨٧٥
تﻌديل تحويﻼت الﻌمﻼت
١٧٬٨٣٦٬٢٥٠ ١٩٬٠٢٥٬٥٦٥ ٤
النقد وما يماثل النقد في بدايﺔ الﻌام
٥٬٨٢٨٬٦٧٤
٧٬٩٢٧٬٦٧٤ ٤
النﻘد وما يماثل النﻘد في نهاية العام
تشكل اﻹيضاحات المرفقﺔ من  ١إلى  ٢٥جزءا ً من هذه البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير المدققﺔ.

٥

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ١الشكل الﻘانوني واﻷنشطة الرئيسية
إن الشركﺔ الوطنيﺔ للتأمين على الحياة والﻌام ش.م.ع.ع )"الشركﺔ أو الشركﺔ اﻷم"( هي شركﺔ مساهمﺔ عمانيﺔ عامﺔ مؤسسﺔ في
سلﻄنﺔ عمان في عام ١٩٩٥م  ،وتقوم بأعمال التأمين على الحياة والﻌام في سلﻄنﺔ عمان واﻹمارات 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 ٢٠٠٦م  .ووسّﻌت المجموعﺔ أعمالها إلى اﻹمارات الﻌربيﺔ المتحدة من خﻼل فرع دبي لممارسﺔ أعمال التأمين على الحياة
وفقا ً للترخيص المؤرخ في  ١٣مايو ٢٠٠٧م والصادر عن هيئﺔ التأمين في دولﺔ اﻹمارات الﻌربيﺔ المتحدة .وخﻼل عام ٢٠١٤م،
حصلت الشركﺔ اﻷم على ترخيص مؤرخ في  ٨مايو ٢٠١٤م لفتح فرع في أبو ظبي صادر عن هيئﺔ التأمين في دولﺔ اﻹمارات الﻌربيﺔ
المتحدة ،وبدأت الشركﺔ أعمالها في أبو ظبي خﻼل الربع اﻷول من ٢٠١٥م وصاعداً .خﻼل شهر أكتوبر ٢٠١٧م ،حصلت المجموعﺔ
على ترخيص لﻌمليات فرع في الكويت وتم إنشاء الفرع و بدأت عمليات التأمين في الكويت خﻼل الربع اﻷول من عام ٢٠١٨م.
إن الشركﺔ اﻷم هي شركﺔً تابﻌﺔً للشركﺔ الﻌمانيﺔ الﻌالميﺔ للتنميﺔ واﻻستثمار ش.م.ع.ع ،وهي شركﺔ مساهمﺔ عا ّمﺔ مؤسسﺔ في سلﻄنﺔ
عُمان.
 ٢أﺳاس إعداد السياﺳات المحاﺳبية الجوهرية
ً
تم إعداد القوائم الماليﺔ المرحليﺔ الموحدة الموجزة -غير المدققﺔ وفقا للمﻌيار المحاسبي الدولي رقم " ٣٤التقارير الماليﺔ المرحليﺔ"
باستخدام نفس السياسات المحاسبيﺔ وأسس الدمج وطرق الحساب مثل تلك المستخدمﺔ في البيانات الماليﺔ الموحدة للسنﺔ المنتهيﺔ في
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م .البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموجزة الموحدة ﻻ تحتوي على جميع المﻌلومات واﻹفصاحات المﻄلوبﺔ عند إعداد
البيانات الماليﺔ الشامل والتي يتم إعدادها وفقًا للمﻌايير الدوليﺔ ﻹعداد التقارير الماليﺔ ) (IFRSويجب قراءتها باﻻقتران مع القوائم
الماليﺔ السنويﺔ كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م ،والتي تم إعدادها وفقًا للمﻌايير الدوليﺔ للتقارير الماليﺔ ) .(IFRSباﻹضافﺔ إلى ذلك ،فإن
نتائج فترة التسﻌﺔ أشهر المنتهيﺔ في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠م ﻻ تشير بالضرورة إلى النتائج المتوقﻌﺔ للسنﺔ الماليﺔ المنتهيﺔ في  ٣١ديسمبر
٢٠٢٠م.
إن المﻌلومات المقارنﺔ المدرجﺔ في هذه البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموجزة الموحدة كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م ولمدة التسﻌﺔ أشهر
المنتهيﺔ في ذلك التاريخ هي غير مدققﺔ.
لدى الشركﺔ اﻷم شركتين تابﻌتين مملوكتين بالكامل " NLGICلخدمات الدعم الخاصﺔ المحدودة" في الهند وشركﺔ "عنايﺔ تي بي أي
ش.م.م" في دولﺔ اﻹمارات الﻌربيﺔ المتحدة بالتالي فإن البيانات الماليﺔ الموحدة تتألف من الشركﺔ اﻷم وشركتاها التابﻌتان )ويشار
إليهما مﻌا باسم المجموعﺔ(.
٢-٢

التغيرات في السياﺳات المحاﺳبية واﻹفصاحات

)أ( المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة السارية بعد  ١يناير ٢٠٢٠م 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  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م.
تبنت الشركﺔ بﻌض المﻌايير أو التفسيرات أو التﻌديﻼت التي تم إصدارها وتدخل حيز التنفيذ كما في  ١يناير ٢٠٢٠م .وعلى الرغم
من أن هذه التﻌديﻼت تنﻄبق للمرة اﻷولى في سنﺔ ٢٠٢٠م ،إﻻ أنها ﻻ تؤثر بشكل جوهري على البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموجزة
الموحدة للمجموعﺔ.

)ب( معايير أو تعديﻼت أو تفسيرات للمعايير الحالية ذات الصلة بالمجموعة ولكنها غير فعالة ولم يتم تبنيها مبكراً من ﻗبل
المجموعة.
إن بﻌض المﻌايير الجديدة والتﻌديﻼت على المﻌايير والتفسيرات لم يحن موعد تﻄبيقها بﻌد لفترة التسﻌﺔ أشهر المنتهيﺔ في  ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠م  ،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 باﻻقتران مع القوائم الماليﺔ السنويﺔ كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م.

٦

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٣اﻻجتهادات المحاﺳبية الجوهرية والمصادر الرئيسية لتﻘدير اﻷمور غير المؤكدة
يتﻄلب إعداد البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموحدة الموجزة من اﻹدارة وضع اﻷحكام والتقديرات واﻻفتراضات التي تؤثر على تﻄبيق
السياسات المحاسبيﺔ والمبالغ المبلغ عنها لﻼصول واﻻلتزامات واﻹيرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج الفﻌليﺔ عن هذه التقديرات.
عند إعداد هذه البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموجزة الموحدة غير المدققﺔ ،إن اﻷحكام الهامﺔ التي استخدمتها اﻹدارة في تﻄبيق السياسات
والتقديرات المحاسبيﺔ للمجموعﺔ يجب قراءتها باﻻقتران مع القوائم الماليﺔ السنويﺔ كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م.
في  ١١مارس ٢٠٢٠م  ،أجرت منظمﺔ الصحﺔ الﻌالميﺔ تقييما ً وصف تفشي فيروس كورونا )كوفيد (١٩-بأنه جائحﺔ .باﻹضافﺔ إلى
ذلك ،انخفضت أسﻌار النفط بشكل كبير في الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠م بسبب عدد من الﻌوامل السياسيﺔ واﻻقتصاديﺔ ونتيجﺔ
لذلك ،شهدت الشركات انخفاضًا في اﻷعمال .وقد أمرت الحكومات بتﻌليق مؤقت للسفر وإغﻼق المؤسسات التجاريﺔ .تم رفع عمليات
اﻹغﻼق جزئيًا أو كليًا خﻼل الربع الثاني من الﻌام الجاري في المناطق الجغرافيﺔ التي تﻌمل بها المجموعﺔ .ومع ذلك  ،ﻻ تزال القيود
المف روضﺔ على السفر والنسبﺔ المئويﺔ للموظفين الحاضرين للمكتب ساريﺔ .أثر الوباء على المجموعﺔ كذلك حيث اتخذت المجموعﺔ
خﻄوات خﻼل هذه الفترة للتخفيف من تأثير الجائحﺔ على عملياتها من حيث مستويات اﻷعمال ومستويات خدمﺔ الﻌمﻼء والقدرة على
تلبيﺔ جميع المتﻄلبات التنظيميﺔ واتباع جميع التوجيهات صادرة من الحكومﺔ بهذا الشأن .من حيث عمليات التأمين  ،كلفت الهيئات
التنظيميﺔ في السلﻄنﺔ ودبي شركات التأمين بدفع المﻄالبات المتﻌلقﺔ بـفيروس كوفيد١٩-وفقًا للتوجيهات التنظيميﺔ .كان اﻷثر اﻹيجابي
لﻌمليات اﻹغﻼق التي أمرت بها الحكومات هو انخفاض المﻄالبات خﻼل الﻌام الحالي في أعمال التأمين الصحي والتأمين على
المركبات مقارنﺔ بالفترة ذاتها من الﻌام السابق .تأثرت استثمارات الشركﺔ نتيجﺔ ﻻنخفاض أسﻌار اﻷسهم والسندات في السوق  ،وتم
احتساب التأثير كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠م في البيانات الماليﺔ .قامت المجموعﺔ بإحتساب خسائر اﻻئتمان المتوقﻌﺔ على استثماراتها
ومديونياتها اﻷخرى باﻹضافﺔ إلى مخصص الديون المشكوك في تحصيلها على أقساط التأمين واﻷرصدة المدينﺔ على حد علم اﻹدارة
لتمثيل القيمﺔ الﻌادلﺔ لهذه اﻷصول كما في تاريخ التقرير .فيما يتﻌلق بإلتزامات التأمين ،قامت المجموعﺔ بﻌمل تقديرات للمﻄالبات
المبلغ عنها والمﻄالبات المتكبدة ولكن لم يتم اﻹبﻼغ عنها استنادًا إلى المﻌلومات المتاحﺔ لتﻌكس المبالغ التي وفقًا لتقدير اﻹدارة كافيﺔ
لتغﻄيﺔ اﻹلتزامات في تاريخ إعداد التقارير.
يمكن أن تتأثر المجموعﺔ من إعادة فرض الحظر الجزئي أو الكلي واستمرار القيود المفروضﺔ في المناطق الجغرافيﺔ التي تﻌمل فيها
على انخفاض مستويات اﻷعمال  ،وتدهور قيمﺔ أصولها وعلى سبيل المثال :المزيد من اﻻنخفاض في القيمﺔ السوقيﺔ لﻼستثمارات ،
وزيادة متﻄلبات المخصص على أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينﺔ والذمم المدينﺔ اﻷخرى والتغيير الكبير في أسﻌار الﻌمﻼت وما
إلى ذلك .وﻻيزال مدى ومدة التأثير المستقبلي لهذه اﻷوضاع غير مؤكده ويﻌتمد على الجدول الزمني ﻹنهاء اﻹغﻼق واستئناف اﻷعمال
التي ﻻ يمكن التنبؤ به بدقﺔ في هذه المرحلﺔ ،باﻹضافﺔ الى عدم إمكانيﺔ التنبؤ بﻌدد مﻄالبات فيروس كوفيد ١٩-والتي تتكبدها الشركﺔ
و ﻻ يمكن عمل تقدير موثوق لمثل هذا التأثير في تاريخ إعتماد هذه البيانات الماليﺔ.
 ٤أرصدة نﻘدية وبنكية
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(
أرصدة لدى البنوك
نقد في الصندوق
النقد وما يمثل النقد
صا :الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوقﻌﺔ على النقد واﻷرصدة لدى البنوك
ناق ً
النقد وما يماثل النقد  -بﻌد خصم الخسائر اﻹئتمانيﺔ المتوقﻌﺔ

٧٬٩١٨٬٥٥٦
٩٬١١٨
٧٬٩٢٧٬٦٧٤
)(٨٬٨٦٦
٧٬٩١٨٬٨٠٨

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)مدققﺔ(
١٩٬٠١٢٬٩٢٠
١٢٬٦٤٥
١٩٬٠٢٥٬٥٦٥
)(٢١٬٣٣٥
١٩٬٠٠٤٬٢٣٠

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(
٥٬٨١٤٬١٧٨
١٤٬٤٩٦
٥٬٨٢٨٬٦٧٤
)(١٩٬٩٣٦
٥٬٨٠٨٬٧٣٨

 ٥ودائع بنكية
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(
ودائع
صا :الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوقﻌﺔ على الودائع البنكيﺔ
ناق ً

٤١٬٢٢٢٬٩٩٥
)(٥٦٬٧٨٩
٤١٬١٦٦٬٢٠٦

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)مدققﺔ(
٣٧٬٤٠٤٬٤٩٥
)(٥٥٬٧٩٩
٣٧٬٣٤٨٬٦٩٦

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(
٣٧٬٠٠٣٬٩٧٤
)(٣٨٬٤٦٧
٣٦٬٩٦٥٬٥٠٧

٧

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٦اﺳتثمارات في أوراق مالية
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(
استثمارات مدرجﺔ بالتكلفﺔ المهلكﺔ
استثمارات بالقيمﺔ الﻌادلﺔ من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر

) ٦أ(

)٦أ(
 )٦ب(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)مدققﺔ(
٢٬٥٦٩٬٤٣٥
٣١٬٧٠٩٬٠٦٣
٣٤٬٢٧٨٬٤٩٨

١٤٬٢١٣٬٣٧٦
٣٣٬٣٥٥٬٧١٥
٤٧٬٥٦٩٬٠٩١

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(
١١٬٤٢٥٬٠٠٦
٢٤٬٠٢١٬٦٢٨
٣٥٬٤٤٦٬٦٣٤

اﺳتثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة :

سندات-أكثر من سنﺔ واحدة من تاريخ اﻹنشاء
صا :الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوقﻌﺔ على اﻻستثمارات المدرجﺔ بالتكلفﺔ
ناق ً
المﻄفأة
مﻌدل الفائدة السنويﺔ

 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)مدققﺔ(

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(

١٤٬٢٣٩٬٧٠٠

٢٬٥٧٠٬٥٧٧

١١٬٤٣٥٬٦٧٥

)(٢٦٬٣٢٤

)(١٬١٤٢

)(١٠٬٦٦٩

١٤٬٢١٣٬٣٧٦
 ٪٤الى ٪٦٫٧٥

٢٬٥٦٩٬٤٣٥
to ٥٫٢٥٪ ٪٤

١١٬٤٢٥٬٠٠٦
 ٪٤الى ٪٦٫٧٥

) (iالحركة في اﺳتثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة :
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
﷼ عماني
في  ١يناير
إضافات خﻼل السنﺔ
استحقاقات خﻼل الفترة  /الﻌام
اطفاءات خﻼل الفترة  /الﻌام
أرباح محققﺔ عند اﻻستحقاق
الحركﺔ في الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوقﻌﺔ
في  ٣٠سبتمبر  ٣١ /ديسمبر

٢٬٥٦٩٬٤٣٥
١١٬٦٧٣٬٠٠١
)(٣٬٨٧٨
)(٢٥٬١٨٢
١٤٬٢١٣٬٣٧٦

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
٢٬٨٧١٬٧٣٩
٨٬٥٥٩٬٣٥٥
)(٩٬٦٢٢٬٤٧٣
٤٥٬٤٥٠
٧٠٤٬٥٦٢
١٠٬٨٠٢
٢٬٥٦٩٬٤٣٥

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
٢٬٨٧١٬٧٣٩
٨٬٥٥٩٬٣٥٦
)(٧٬٣٦٤
١٬٢٧٥
١١٬٤٢٥٬٠٠٦

) ٦ب( اﺳتثمارات بالﻘيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
التكلفة
الﻘيمة السوﻗية
﷼ عماني
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(
)غير مدﻗﻘة(
محليﺔ
مدرجﺔ
أجنبيﺔ
غير مدرجﺔ
مدرجﺔ

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
التكلفﺔ
القيمﺔ السوقيﺔ
﷼ عماني
﷼ عماني
)مدققﺔ(
)مدققﺔ(

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
التكلفﺔ
القيمﺔ السوقيﺔ
﷼ عماني
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(
)غير مدققﺔ(

١٥٬١٩٧٬٦٧٩ ١٥٬١٦٤٬٩٠١ ٢٣٬٦٧٤٬٧٨٠ ٢٤٬٣٩٨٬٢٥٠ ٢٤٬١٨١٬٢٧٤ ٢٣٬٠١٠٬٦٣٨
١٥٬١٩٧٬٦٧٩ ١٥٬١٦٤٬٩٠١ ٢٣٬٦٧٤٬٧٨٠ ٢٤٬٣٩٨٬٢٥٠ ٢٤٬١٨١٬٢٧٤ ٢٣٬٠١٠٬٦٣٨
١١٩٬٥٧٩
٨٥٣٬٤٤٩
١١٩٬٥٧٩
٧٬١٩١٬٢٣٤ ٩٬٩٢٠٬٦٥٩ ١٠٬٢٢٥٬٤٩٨
٧٬٣١٠٬٨١٣ ١٠٬٧٧٤٬١٠٨ ١٠٬٣٤٥٬٠٧٧

٨٥٣٬٤٤٩
٧٬١١٠٬٤١٦
٧٬٩٦٣٬٨٦٥

١١٩٬٥٧٩
٨٬٧٣٧٬١٤٨
٨٬٨٥٦٬٧٢٧

٨٥٣٬٤٤٩
٩٬٢١٨٬٣٦٠
١٠٬٠٧١٬٨٠٩

٢٥٬٢٦٩٬٤٨٨ ٢٤٬٠٢١٬٦٢٨ ٣١٬٦٣٨٬٦٤٥ ٣١٬٧٠٩٬٠٦٣ ٣٤٬٩٥٥٬٣٨٢ ٣٣٬٣٥٥٬٧١٥

٨

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٦اﺳتثمارات في أوراق مالية )تابع(
) (iالحركة في اﻻﺳتثمارات بالﻘيمة العادلة من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر:
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
﷼ عماني
٣١٬٧٠٩٬٠٦٣
٥٬٧٧٤٬٦٠٢
)(٢٬١٧٩٬٤٣٤
)(١٬٩٤٨٬٥١٦
٣٣٬٣٥٥٬٧١٥

في  ١يناير
إضافات خﻼل الفترة  /الﻌام
استبﻌادات خﻼل الفترة  /الﻌام
تغيرات القيمﺔ الﻌادلﺔ
في  ٣٠سبتمبر  ٣١ /ديسمبر

٢١٬١٥٣٬٠٠٦
١٤٬٧٣٦٬٣٩١
)(٤٬٨١٧٬٧٨٩
٦٣٧٬٤٥٥
٣١٬٧٠٩٬٠٦٣

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
٢١٬١٥٣٬٠٠٦
٢٬٩٥٨٬٥٦٨
)(١٨٧٬٦٦٠
٩٧٬٧١٤
٢٤٬٠٢١٬٦٢٨

تم اﻹفصاح عن التغيرات في القيمﺔ الﻌادلﺔ أعﻼه بالصافي من الضريبﺔ في الدخل الشامل اﻵخر كتغيير في قيمﺔ استثمارات الدين
المدرجﺔ بالقيمﺔ الﻌادلﺔ من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر  -خسارة بمبلغ  ٩٨٧٬٤٤٩﷼ عماني ) ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م  -ربح بقيمﺔ
 (١٤٢٬٥٠٨وتغير في قيمﺔ اﻻستثمارات المدرجﺔ بالقيمﺔ الﻌادلﺔ من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر – خسارة بمبلغ  ٨٢٧٬٨٥١﷼
عماني ) ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م  -خسارة قدرها  ٥٢٬٠٨٧﷼ عماني( ووفقًا للمﻌيار الدولي للتقارير الماليﺔ  ، ٩عند استبﻌاد استثمارات
الدين المدرجﺔ بالقيمﺔ الﻌادلﺔ من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر ،سيتم إعادة تصنيف اﻷرباح أو الخسائر المحققﺔ الناتجﺔ منذ البدايﺔ إلى
الربح أو الخسارة  ،بينما عند استبﻌاد اﻻستثمارات المدرجﺔ بالقيمﺔ الﻌادلﺔ من خﻼل الدخل الشامل اﻵخر  ،لن يتم إعادة تصنيف
اﻷرباح أو الخسائر المحققﺔ الناتجﺔ من ذ البدايﺔ إلى الربح أو الخسارة وسيتم تحويلها إلى اﻷرباح المحتجزة.
) ٦د( اﻻﺳتثمار في شركات تابعة
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
الدولة
" NLGICلخدمات الدعم الخاصﺔ المحدودة"
الهند
اﻻمارات العربية
عنايﺔ تي بي أي ش.م.م
المتحدة

النسبة

الﻘيمة اﻷﺳمية

﷼ عماني
%
٢٤٩٬٠٦١ ١٠٠٫٠٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
النسبﺔ

القيمﺔ اﻷسميﺔ

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
النسبﺔ

القيمﺔ اﻷسميﺔ

﷼ عماني
%
﷼ عماني
%
٢١٩٬٣٤٢ ١٠٠٫٠٠ ٢١٦٬٣٩٠ ١٠٠٫٠٠

٥٨٨٬٠٢٩ ١٠٠٫٠٠

٥٦٥٬٨٦٥ ١٠٠٫٠٠

٨٣٧٬٠٩٠

٧٨٢٬٢٥٥

٨٨٩٬٧٣٠ ١٠٠٫٠٠
١٬١٠٩٬٠٧٢

٩

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٧اﻷﻗساط وأرصدة التأمين المدينة
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
العام
تأمين على الحياة
﷼ عماني
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(
)غير مدﻗﻘة(
مديونيات اﻷقساط
مديونيات أرصدة إعادة التأمين

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
اﻹجمالي
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(

الحياة
﷼ عماني
)مدققﺔ(

الﻌام
﷼ عماني
)مدققﺔ(

اﻹجمالي
﷼ عماني
)مدققﺔ(

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
الحياة
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(

الﻌام
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(

اﻹجمالي
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(

٥٨٬٢٢٦٬٥٠٤ ٤٬١٢٢٬٠٦٩ ٥٤٬١٠٤٬٤٣٥ ٤٦٬٩٦٦٬٧٥٣ ٤٬١٥٠٬٤٤٩ ٤٢٬٨١٦٬٣٠٤ ٥١٬٠٩٥٬٠٨٩ ٤٬٤٥٢٬٨٠١ ٤٦٬٦٤٢٬٢٨٨
٨٬٠٣٦٬٥٣٣

٢٠٧٬٠٨٢

١٢٣٬٥٢٤ ١٨٬٠٣٧٬٦٣٠ ٨٬٢٤٣٬٦١٥

٣٤٬٦٧٦ ١٩٬٣٣٦٬٣٣٣ ١٨٬١٦١٬١٥٤

١٩٬٣٧١٬٠٠٩

٧٧٬٥٩٧٬٥١٣ ٤٬١٥٦٬٧٤٥ ٧٣٬٤٤٠٬٧٦٨ ٦٥٬١٢٧٬٩٠٧ ٤٬٢٧٣٬٩٧٣ ٦٠٬٨٥٣٬٩٣٤ ٥٩٬٣٣٨٬٧٠٤ ٤٬٦٥٩٬٨٨٣ ٥٤٬٦٧٨٬٨٢١
مخصص الديون منخفضﺔ القيمﺔ

)(٩٠٢٬٧٦١) (٢٬٠٤٩٬٥٦٠) (٨٠٨٬٤٤٩) (١٬٢٤١٬١١١

)(٤٠٩٬٦٨٣) (١٬٠٣٢٬٥٠٦) (١٬٦٠٨٬٥٧٠) (٧٠٥٬٨٠٩

)(١٬٤٤٢٬١٨٩

٧٦٬١٥٥٬٣٢٤ ٣٬٧٤٧٬٠٦٢ ٧٢٬٤٠٨٬٢٦٢ ٦٣٬٥١٩٬٣٣٧ ٣٬٥٦٨٬١٦٤ ٥٩٬٩٥١٬١٧٣ ٥٧٬٢٨٩٬١٤٤ ٣٬٨٥١٬٤٣٤ ٥٣٬٤٣٧٬٧١٠
الحركﺔ في مخصص الديون
المنخفضﺔ
في  ١يناير

٩٠٢٬٧٦١

٧٠٥٬٨٠٩

١٬٦٠٨٬٥٧٠

٧٣٥٬٠٠١

٣٢٠٬٥٣٠

١٬٠٥٥٬٥٣١

٧٣٥٬٠٠١

٣٢٠٬٥٣٠

١٬٠٥٥٬٥٣١

مكون خﻼل الفترة  /الﻌام

٣٣٨٬٣٥٠

١٠٢٬٦٤٠

٤٤٠٬٩٩٠

-

-

-

٢٣٠٬٦٧٤
)(٦٢٬٩١٤

٣٧٩٬٣٥٤
٥٬٩٢٥

٦١٠٬٠٢٨
)(٥٦٬٩٨٩

٢٩٧٬٥٠٥

٨٩٬١٥٣

٣٨٦٬٦٥٨

٢٬٠٤٩٬٥٦٠

٩٠٢٬٧٦١

٧٠٥٬٨٠٩

١٬٦٠٨٬٥٧٠

مشﻄوب خﻼل الفترة  /الﻌام
في  ٣٠سبتمبر  ٣١ /ديسمبر

١٬٢٤١٬١١١

٨٠٨٬٤٤٩

١٬٠٣٢٬٥٠٦

٤٠٩٬٦٨٣

١٬٤٤٢٬١٨٩

١٠

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٨مديونيات أخرى ومدفوعات مﻘدما ً
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(
مديونيات من شركات تأمين أخرى و أفراد
مديونيات من مزودي الخدمﺔ الصحيﺔ
مديونيات أخرى
فوائد مستحقﺔ
تكلفﺔ إستحواذ مؤجلﺔ
مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوقﻌﺔ للمديونيات اﻷخرى

١٬٣٢٩٬٢٤٧
٤٬٤٩٢٬٠٣٢
٣٬٢٧٤٬٧١٠
١٬١٠٧٬٥٤٣
٧٬٧٣٩
١٠٬٢١١٬٢٧١
)(٣١٧٬٥٩١
)(٤٬٠٨٢
٩٬٨٨٩٬٥٩٨

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)مدققﺔ(

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(

١٬١٩٠٬٤٤٤
٤٬٥٣٦٬٠٠٢
٣٬٧٠٢٬٣٠٧
٩٠٢٬٤٥٧
٧٬٧٣٩
١٠٬٣٣٨٬٩٤٩
)(٣١٧٬٥٩١
)(٥٬٦٤٥
١٠٬٠١٥٬٧١٣

١٬١٥١٬٩٦٠
٤٬٢٣٠٬٦١٠
٤٬٤٤٧٬٣٠٦
١٬٢١٧٬٩٣٦
١٢٬٥٠٨
١١٬٠٦٠٬٣٢٠
)(٢٧٩٬٢٠٧
)(٤٬٤١١
١٠٬٧٧٦٬٧٠٢

 ٩الﻘيود المفروضة على تحويل اﻷصول
وفقا ً لمتﻄلبات القانون المنظم ﻷعمال شركات التأمين في سلﻄنﺔ عمان ،حددت المجموعﺔ للهيئﺔ الﻌامﺔ لسوق المال بﻌض الودائع لدى البنوك
واﻻستثمارات والقروض لحملﺔ البوالص المدرجﺔ في قائمﺔ المركز المالي بقيمﺔ إجماليﺔ قدرها  ٤٤٬٣٦٠٬٠٤٤﷼ عماني )مقابل
 ٤٢٬٢٥٦٬٢٢٣﷼ عماني في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م و  ٣٣٬٥٣١٬٤٢١﷼ عماني في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م( ووفقا ً للوائح القانونيﺔ يجوز
للمجموعﺔ تحويل هذه اﻷصول فقط بﻌد الحصول على الموافقﺔ المسبقﺔ من الهيئﺔ الﻌامﺔ لسوق المال.
وفقا ً لمتﻄلبات قانون شركات التأمين في اﻹمارات الﻌربيﺔ المتحدة حددت المجموعﺔ لهيئﺔ التأمين-أبو ظبي باﻹمارات الﻌربيﺔ المتحدة
ووزارة التجارة والصناعﺔ الكويت بﻌض الودائع الثابتﺔ في بيان المركز المالي بقيمﺔ إجماليﺔ قدرها  ٩٩١٬١٤٢﷼ عماني ) ٣١ديسمبر
 ٩٩١٬١٤٢- ٢٠١٩﷼ عماني و  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م  ٤٦٤٬١٤٢ -﷼ عماني( و  ٢٬١٩٧٬٦٥٠﷼ عماني ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م -
 ١٬٨٧٩٬١٥٠﷼ عماني و  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م –  (١٬٨٧٩٬١٥٠على التوالي  .ووفقا ً للوائح القانونيﺔ يجوز للشركﺔ تحويل هذه اﻷصول
فقط بﻌد الحصول على الموافقﺔ المسبقﺔ من هيئﺔ التأمين.
قامت المجموعﺔ بتقديم ضمان بنكي بمبلغ  ٥٠٬٠٠٠﷼ عماني ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٥٠٬٠٠٠-﷼ عماني و  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م -
 ٥٠٬٠٠٠﷼ عماني( إلى المكتب الﻌماني الموحّد للحصول على البﻄاقﺔ البرتقاليﺔ والتي يتم ضمانها بوديﻌﺔ ثابتﺔ.
لدى المجموعﺔ تسهيﻼت سحب على المكشوف غير مسحوبﺔ بمبلغ  ٥٬٠٠٠٬٠٠٠﷼ عماني ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ١٬٩٠٠٬٠٠٠-﷼
عماني و  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م  ١٬٩٠٠٬٠٠٠ -﷼ عماني( من بنك محلي والتي قدمت الشركﺔ مقابلها تأكيد رهن سلبي على أصولها
الجاريﺔ وتﻌهد بﻌدم تكوين أي أعباء على أصولها ﻷي مقرضين آخرين .لدى المجموعﺔ تسهيﻼت ائتمانيﺔ بمبلغ  ٣٬٦٨٩٬٠٠٠﷼ عماني
في اﻹمارات الﻌربيﺔ المتحدة ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  -ﻻ شيء و  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م  -ﻻ شيء( لدى بنك محلي مضمونﺔ بنسبﺔ  ٪١١٠من
المبلغ المحتفظ به في ودائع ثابتﺔ لدى البنك.

 ١٠رأس المال
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(
في  ٣٠سبتمبر  ٣١ /ديسمبر
عدد اﻷسهم

٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠
٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)مدققﺔ(

٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠
٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(

٢٦٬٥٠٠٬٠٠٠
٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠

 ١١توزيعات اﻷرباح المدفوعة
وافق المساهمون في اجتماع الجمﻌيﺔ الﻌموميﺔ الﻌامﺔ بتاريخ  ١٣مايو ٢٠٢٠م )٢٠١٩م -اجتماع الجمﻌيﺔ الﻌموميﺔ الﻌامﺔ بتاريخ  ٢٧مارس
٢٠١٩م( بتوزيع أرباح نقديﺔ بمبلغ  ٦٬٦٢٥٬٠٠٠﷼ عماني ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  -توزيﻌات نقديﺔ بقيمﺔ  ٥٬٣٠٠٬٠٠٠﷼ عماني( وقد تم
دفﻌها.
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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 التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ١٢المطالبات
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م

التأمين على الحياة والعام

إجمالي المطالبات حصة معيدي التأمين
من المطالبات الﻘائمة
الﻘائمة
﷼ عماني
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(
)غير مدﻗﻘة(
في  ١يناير
 المﻄالبات المتكبدةمبلغ
غير
 مﻄالبات متكبدة٦٬٦٠٩٬٤١٧
عنها
٢١٬٧٠٤٬٥٩٠
يضاف :المﻄالبات المخصصﺔ ٧٦٬٤٣٣٬٠٩٣
خﻼل الفترة  /الﻌام
يخصم :مﻄالبات التأمين
)(٦٩٬٦٣٧٬٨٤٨
المدفوعﺔ خﻼل الفترة  /الﻌام
في  ٣٠سبتمبر  ٣١ /ديسمبر ٢٨٬٤٩٩٬٨٣٥
١٥٬٠٩٥٬١٧٣

تحليل المﻄالبات القائمﺔ في
 ٣٠سبتمبر  ٣١ /ديسمبر
٢١٬٨٨٨٬٩٦١
 المﻄالبات المتكبدةمبلغ
غير
 مﻄالبات متكبدة٦٬٦١٠٬٨٧٤
عنها
٢٨٬٤٩٩٬٨٣٥

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
صافي المطالبات
الﻘائمة
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(

إجمالي المﻄالبات حصﺔ مﻌيدي التأمين
من المﻄالبات القائمﺔ
القائمﺔ
﷼ عماني
﷼ عماني
)مدققﺔ(
)مدققﺔ(

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
صافي المﻄالبات إجمالي المﻄالبات حصﺔ مﻌيدي التأمين صافي المﻄالبات
القائمﺔ
من المﻄالبات القائمﺔ
القائمﺔ
القائمﺔ
﷼ عماني
﷼ عماني
﷼ عماني
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(
)غير مدققﺔ(
)غير مدققﺔ(
)مدققﺔ(

)(٤٬٤٢٧٬٩٨٥

١٠٬٦٦٧٬١٨٨

١٧٬٠٠٤٬١٧٣

)(٦٬٣٤٣٬٤٨٢

١٠٬٦٦٠٬٦٩١

١٧٬٠٠٤٬١٧٣

)(٦٬٣٤٣٬٤٨٢

١٠٬٦٦٠٬٦٩١

)(١٬٥٩٢٬١٢٨

٥٬٠١٧٬٢٨٩

٨٬٠٤٣٬٨٣٥

)(٣٬٣٧٧٬٠٦٩

٤٬٦٦٦٬٧٦٦

٨٬٠٤٣٬٨٣٥

)(٣٬٣٧٧٬٠٦٩

٤٬٦٦٦٬٧٦٦

)(٦٬٠٢٠٬١١٣

١٥٬٦٨٤٬٤٧٧

٢٥٬٠٤٨٬٠٠٨

)(٩٬٧٢٠٬٥٥١

١٥٬٣٢٧٬٤٥٧

٢٥٬٠٤٨٬٠٠٨

)(٩٬٧٢٠٬٥٥١

١٥٬٣٢٧٬٤٥٧

١١٣٬٣٤٢٬٧١٣

)(٣٣٬٤٢٠٬٩٧٩

٧٩٬٩٢١٬٧٣٤

٥٨٬٠٠٥٬١٠١ (٢٥٬٩٢٢٬٩٨٤) ٨٣٬٩٢٨٬٠٨٥

)٥٧٬٧١٧٬٤٥٦ (١٨٬٧١٥٬٦٣٧
١٦٬٨٤٤٬٦٤٦

)(٥٢٬٧٩٣٬٢٠٢

)(٧٬٨٩١٬١٠٤

٢٠٬٦٠٨٬٧٣١

)٣٧٬١٢١٬٤١٧ (١١٦٬٦٨٦٬١٣١
٢١٬٧٠٤٬٥٩٠

)(٦٬٠٢٠٬١١٣

)٢٥٬٩٢٠٬٦٢٣ (٧٧٬٠٠٦٬٣٧٥) (٧٩٬٥٦٤٬٧١٤
١٥٬٦٨٤٬٤٧٧

)(٦٬٣٠٠٬٦٦١

١٥٬٥٨٨٬٣٠٠

١٥٬٠٩٥٬١٧٣

)(٤٬٤٢٧٬٩٨٥

١٠٬٦٦٧٬١٨٨

)(١٬٥٩٠٬٤٤٣

٥٬٠٢٠٬٤٣١

٦٬٦٠٩٬٤١٧

)(١٬٥٩٢٬١٢٨

٥٬٠١٧٬٢٨٩

)(٧٬٨٩١٬١٠٤

٢٠٬٦٠٨٬٧٣١

٢١٬٧٠٤٬٥٩٠

)(٦٬٠٢٠٬١١٣

١٥٬٦٨٤٬٤٧٧

٣١٬٩٦٩٬٧١٨

)(٩٬٧٢٢٬٩١٢

(٧٬٦٠٩٬٧٧٥) ٢٤٬٧٤٥٬١٥٢
٧٬٢٢٤٬٥٦٦

)(٢٬١١٣٬١٣٧

(٩٬٧٢٢٬٩١٢) ٣١٬٩٦٩٬٧١٨

)(٥١٬٠٨٥٬٧٥٢
٢٢٬٢٤٦٬٨٠٦

١٧٬١٣٥٬٣٧٧
٥٬١١١٬٤٢٩
٢٢٬٢٤٦٬٨٠٦

بشكل جوهري يتوقع أن يتم سداد كافﺔ المﻄالبات خﻼل  ١٢شهراً من تاريخ التقرير .إن المبالغ المستحقﺔ من مﻌيدي التأمين تستحق تﻌاقديا ً خﻼل ثﻼثﺔ أشهر من تاريخ تقديم الحسابات إلى مﻌيدي التأمين.
إن تقديرات المجموعﺔ ﻻلتزاماتها التأمينيﺔ وأصول إعادة التأمين تستند بشكل رئيسي على الخبرة السابقﺔ .تتم أيضا ً مراجﻌﺔ تقديرات المﻄالبات المتكبدة ولم يتم اﻹبﻼغ عنها ﻷعمال 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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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ١٣إجمالي اﻻحتياطي اﻻكتواري /الحسابي والمخاطر السارية
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
﷼ عماني
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(
)مدققﺔ(
)غير مدﻗﻘة(
اﻻحتياطي اﻻكتواري  /حسابي والمخاطر السارية – أعمال التأمين على الحياة
اﻹجمالي
حصﺔ مﻌيدي التأمين
احتياطي المخاطر السارية – أعمال التأمين العام
اﻹجمالي
حصﺔ مﻌيدي التأمين
اﻻحتياطي اﻻكتواري  /الحسابي والمخاطر السارية – اﻹجمالي
اﻹجمالي
حصﺔ مﻌيدي التأمين

الحركﺔ خﻼل الفترة  /الﻌام:
اﻻحتياطي اﻻكتواري  /الحسابي والمخاطر الساريﺔ – أعمال التأمين على الحياة
في  ١يناير
صافي الحركﺔ في قائمﺔ الدخل الشامل
في  ٣٠سبتمبر  ٣١ /ديسمبر

٥٠٬٢٩٣٬٤٦١
٥٥٬٤٤٥٬٨٩٦
)(١٣٬٢٩٢٬٢١٩) (١١٬٧٦٨٬٩٦٣
٣٧٬٠٠١٬٢٤٢
٤٣٬٦٧٦٬٩٣٣

٨٬٣٩٦٬٠٩١
)(١٧٤٬٢٢٩
٨٬٢٢١٬٨٦٢

٨٬١٠٩٬٧٢٠
)(٢٥٢٬٦٥٦
٧٬٨٥٧٬٠٦٤

٥٨٬٤٠٣٬١٨١
٦٣٬٨٤١٬٩٨٧
)(١٣٬٥٤٤٬٨٧٥) (١١٬٩٤٣٬١٩٢
٤٤٬٨٥٨٬٣٠٦
٥١٬٨٩٨٬٧٩٥
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م

٣٧٬٠٠١٬٢٤٢
٦٬٦٧٥٬٦٩١
٤٣٬٦٧٦٬٩٣٣

٥٧٬٠٥٨٬٣٩٢
)(١٤٬٦٠٣٬٨٠١
٤٢٬٤٥٤٬٥٩١
٧٬٨٦٦٬٠٧٨
)(٤٧٦٬٤٤٥
٧٬٣٨٩٬٦٣٣
٦٤٬٩٢٤٬٤٧٠
)(١٥٬٠٨٠٬٢٤٦
٤٩٬٨٤٤٬٢٢٤

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
٢٧٬٥٠٦٬٤٣٨
٩٬٤٩٤٬٨٠٤
٣٧٬٠٠١٬٢٤٢

٢٧٬٥٠٦٬٤٣٨
١٤٬٩٤٨٬١٥٣
٤٢٬٤٥٤٬٥٩١

احتياطي المخاطر الساريﺔ – أعمال التأمين الﻌام
في  ١يناير
صافي الحركﺔ في قائمﺔ الدخل الشامل
في  ٣٠سبتمبر  ٣١ /ديسمبر

٧٬٨٥٧٬٠٦٤
٣٦٤٬٧٩٨
٨٬٢٢١٬٨٦٢

٧٬٠٤٨٬٢٠٩
٨٠٨٬٨٥٥
٧٬٨٥٧٬٠٦٤

٧٬٠٤٨٬٢٠٩
٣٤١٬٤٢٤
٧٬٣٨٩٬٦٣٣

 ١٤المبالغ المستحﻘة لمعيدي التأمين
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
أرصدة إعادة التأمين المستحقﺔ الدفع – التأمين على الحياة
أرصدة إعادة التأمين مستحقﺔ الدفع – التأمين الﻌام

١٠٬٢٤٠٬٧٦٣
٦٥٣٬٦١٩
١٠٬٨٩٤٬٣٨٢

٨٬٢٧٨٬٦٩٢
٥٥٨٬٨٦٧
٨٬٨٣٧٬٥٥٩

٩٬٥٦٣٬٨٦٦
٦٣٣٬٠٦١
١٠٬١٩٦٬٩٢٧

 ١٥التزامات أخرى
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
حسابات دائنﺔ
عموﻻت مستحقﺔ
مصروفات مستحقﺔ
دائنيات أخرى
منافع نهايﺔ الخدمﺔ

٤٬٨٤١٬٩٠٩
٦٬٨٢٩٬٦٠٦
٣٬٦٧٠٬١٣٠
٥٬١٤٣٬٤٣٥
٨٧٥٬٦٠٧
٢١٬٣٦٠٬٦٨٧

٢٢٬٧٥٣٬٨٧٦
٧٬٢٦٩٬١٥١
٤٬٠٦١٬٣٧٩
٥٬٠٥٠٬٩١٦
٧٧٠٬١٨٨
٣٩٬٩٠٥٬٥١٠

١٥٬٤٦٣٬٦٩٥
٧٬٩٥٩٬٢١٥
٤٬٥٩١٬٧٩١
٤٬٨٢١٬٨٩٧
٧٤٠٬٠٦٨
٣٣٬٥٧٦٬٦٦٦

١٣

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ١٦التزامات عرضية

)أ(

التزامات عرضيّﺔ

)ب(

مﻄالبات قانونيﺔ

في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠م  ،كانت هناك التزامات عرضيﺔ بخصوص ضمانات صادرة من بنوك تجاريﺔ نيابﺔً عن المجموعﺔ قدرها
 ٢٧٥٬٠٠٢﷼ عُماني ) ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣٢٤٬١٩٣ -﷼ عماني –  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م  ٣٠٠٬٢٦٦ -﷼ عُماني( تم تقديمها
ضمن سياق اﻷعمال اﻻعتياديﺔ التي ﻻ يتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات جوهريﺔ.
كما هو الحال مع غالبيﺔ شركات التأمين ،تخضع المجموعﺔ ضمن سياق أعمالها اﻻعتياديﺔ لمقاضاة أمام المحاكم بشأن نزاع حول
موضوع دعوى .استنادا ً إلى مشورة قانونيﺔ مستقلﺔ ،ﻻ تﻌتقد المجموعﺔ بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على إيرادات
المجموعﺔ أو مركزها المالي.

 ١٧صافي اﻷصول للسهم الواحد
يتم احتساب صافي اﻷصول للسهم الواحد بقسمﺔ صافي اﻷصول المنسوبﺔ إلى مالكي الشركﺔ اﻷم في تاريخ التقرير على عدد اﻷسهم
القائمﺔ في تاريخ التقرير ،كما يلي:
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
﷼ عماني
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(
)مدققﺔ(
)غير مدﻗﻘة(
صافي اﻷصول )﷼ عُماني(
عدد اﻷسهم القائمﺔ في  ٣٠يونيو  ٣١ /ديسمبر
صافي اﻷصول للسهم الواحد )﷼ عُماني(

٦٤٬٤٧٦٬٤٢٤
٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٠٫٢٤٣

٥٨٬٩٠٢٬٥٩٦
٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٠٫٢٢٢

٥٥٬٧٨٤٬٤٤٤
٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٠٫٢١١

 ١٨إيرادات اﻻﺳتثمار -بالصافي
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(
)غير مدﻗﻘة(
إيرادات الفوائد على الودائع البنكيﺔ واﻻستثمارات اﻷخرى
إيرادات الفوائد على السندات بﻌد خصم مصروف اﻹطفاء
إيرادات الفوائد على القروض لحملﺔ البوالص
إيرادات توزيﻌات أرباح
صافي الربح المحقﱠق من استثمارات مدرجﺔ بالقيمﺔ الﻌادلﺔ من خﻼل الربح أو الخسارة
واستثمارات مدرجﺔ بالقيمﺔ المﻄفأة
تكاليف حيازة اﻻستثمارات وأتﻌاب إدارة المحفظﺔ

١٬٠٩٤٬٤٠٧
١٬٨٢٩٬٢٦٣
)(٦٬٠٥١
٣٤٦٬٥٤٥

١٬٠٦٥٬١٣٨
١٬٠١٠٬٠١٧
١٥٬٩٥٤
٣٩٠٬٩٧٩

٣٬٢٦٤٬١٦٤
)(٦٢٬٨٥٠
٣٬٢٠١٬٣١٤

)(١٦٤٬٢٠٩
٢٬٣١٧٬٨٧٩
)(١٧٬٢٧٧
٢٬٣٠٠٬٦٠٢

١٤

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ١٩ضريبة الدخل
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(
بيان الدخل الشامل:
الضريبﺔ الحاليﺔ
 السنﺔ الحاليﺔ السنﺔ السابقﺔالضريبﺔ المؤجلﺔ

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(

٢٬٤٠٧٬٢٤٥
٨٬١٥٨
)(٧٩٬٢٢٣
٢٬٣٣٦٬١٨٠

١٬٣٤٤٬٩٧١
)(٨٥٬١٥١
)(٥٩٬٧١٧
١٬٢٠٠٬١٠٣

 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
﷼ عماني

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني

)غير مدﻗﻘة(

)مدققﺔ(

)غير مدققﺔ(

جار
التزام ٍ
ضريبﺔ دخل مستحقﺔ الدفع

٢٬٣٩٦٬٩٧٦

١٬٦٣٦٬٢٧٥

١٬٣٣١٬١٠٩

جار
أصل غير ٍ
أصل ضريبﺔ مؤجلﺔ

٤٨٧٬٨٢٤

٢٢١٬٠٠٧

٣٤٠٬٧٩١

تخضع الشركﺔ اﻷم لمﻌدل ضريبي بنسبﺔ  ٣٠) ٪١٥سبتمبر ٢٠١٩م .(٪١٥ -
 ٢٠ربحية السهم الواحد -اﻷﺳاﺳية والمخففة
تحتسب ربحيﺔ السهم الواحد اﻷساسيﺔ بقسمﺔ ربح الفترة المنسوب إلى مالكي الشركﺔ اﻷم على المتوسط المرجح لﻌدد اﻷسهم القائمﺔ
خﻼل فترة الستﺔ أشهر على النحو التالي:

الربح لفترة التسﻌﺔ أشهر المنتهيﺔ )بالريال الﻌُماني(
المتوسط المرجح لﻌدد اﻷسهم القائمﺔ – ) ١٠٠بيسﺔ للسهم(
الربح اﻷساسي والمخفف للسهم الواحد )بالريال الﻌُماني(

 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
﷼ عماني
)غير مدﻗﻘة(

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(

١٤٬٠١٧٬٠٠٣
٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٠٫٠٥٣

٧٬٣٥٥٬١٦٣
٢٦٥٬٠٠٠٬٠٠٠
٠٫٠٢٨

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

١٥

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٢١المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼﻗة
)أ( مﻌامﻼت مع اﻷطراف ذات الﻌﻼقﺔ للشـركﺔ اﻷم أو الذين يمتلكون  ٪١٠أو أكثر من أسـهم الشـركﺔ اﻷم أو أفراد أسـرهم الواردة في بيان
الدخل الشامل وبيان المركز المالي كما يلي:
المجموع

المساهمين
الرئيسيين

رع

رع

 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م )غير مدﻗﻘة(
بيان الدخل الشامل
إجمالي إيرادات اﻷقساط
مصروف المﻄالبات
حصﺔ مﻌيد التأمين من المﻄالبات المدفوعﺔ
إيرادات الفوائد من الودائع
الدخل من السندات واﻷسهم
مصروف الﻌمولﺔ
مصروفات أخرى

١٬٦١٢٬٩٢٠
١٬٤١٤٬٠٧٤
٢٬٩٨١
٣٦٢٬٥٩٥
٣١١٬٥٠٦
٤٣٣٬٧٧٧
١٩٨٬٧٥١

أتﻌاب حضور جلسات مجلس اﻹدارة
مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة

١٢٬٩٠٠
١٣٧٬١٠٠

معامﻼت أخرى
سداد قروض قصيرة اﻷجل
شراء سندات وودائع
تسييل ودائع
اﻻرتفاع في اﻻرصدة البنكيﺔ
اﻹنخفاض في اﻻرصدة البنكيﺔ

٢٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٬٩٩٥٬٠٠٠
٤٬٠٠٠٬٠٠٠
١٣٦٬٢٢٩
٦٬٧٩٨٬٢٤١

بيان المركز المالي
مستحقات مجلس اﻹدارة
مﻄالبات مستحقﺔ الدفع إلى أطراف ذات عﻼقﺔ
عمولﺔ مستحقﺔ الدفع
المستحق إلى اﻷطراف ذات الﻌﻼقﺔ
مديونيات من اﻷطراف ذات الﻌﻼقﺔ
اﻷرصدة البنكيﺔ
أرصدة الودائع الثابتﺔ
مديونيات اﻷقساط من اﻷطراف ذات الﻌﻼقﺔ
استثمار في السندات
أرصدة مدينﺔ من مﻌيدي التأمين
الفوائد المستحقﺔ القبض

١٣٧٬١٠٠
٦٧٦٬٤٤٢
٣٣٤٬٩٢٦
٧٬٩٨١
٢١٬٨٧٣
٦٠٢٬١٣١
١٣٬١٧٥٬٠٠
٠
٨٥٩٬٩٣١
٤٬٠٤٥٬٠٠٠
١٤٬٧٢٥
٢٥٣٬٠٨٠

١٢١٬٥٩٧
٢٦٬٩٤١
١٠٨٬٦٠٣
-

٤٩٥٬٠٠٠
-

٥٬٩٥٩
-

أعضاء
مجلس
اﻹدارة
رع
-

موظفي اﻹدارة
العليا للمساهمين
الرئيسيين
رع

أطراف
أخرى ذات
عﻼﻗة
رع

الشركات التابعة
والشﻘيﻘة للمساهمين
الرئيسيين
رع
١٬١٨٢٬٦٣٢
١٬١٣٣٬٢٢٢
٢٬٩٨١
٣٦٢٬٥٩٥
٢٠٢٬٩٠٣
١٨٤٬٠٤٠
١٦٧٬٧١١

-

-

-

٣٠٨٬٦٩١
٢٥٣٬٩١١
٢٤٩٬٧٣٧
٣١٬٠٤٠

-

-

-

-

١٢٬٩٠٠
١٣٧٬١٠٠

-

١٣٧٬١٠٠
-

-

-

٤٬٤٠٦
٢٬٧٩٥٬٠٠٠

-

-

-

٢٬٠٠٠٬٠٠٠
٤٬٥٠٠٬٠٠٠
٤٬٠٠٠٬٠٠٠
١٣٦٬٢٢٩
٦٬٧٩٨٬٢٤١

٥٥٦٬٢١٤
١٩٬٨٠٧
٧٬٩٨١
١٦٬٤٧٣
٦٠٢٬١٣١
١٣٬١٧٥٬٠٠٠
٦٢٠٬٢٣٠
١٬٢٥٠٬٠٠٠
١٤٬٧٢٥
٢٥٣٬٠٨٠

كبار
التنفيذيين
رع

-

-

-

-

-

-

-

-

-

١١٤٬٢٦٨
٣١٥٬١١٩
-

-

-

-

-

٢٣٥٬٢٩٦
-

-

-

-

٥٬٤٠٠
-

خﻼل الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٠م ،قامت الشركﺔ التابﻌﺔ في الهند) (NSSPLبتحميل رسوم خدمﺔ للشركﺔ اﻷم بمبلغ  ٣٦٤٬٦٣١﷼ عماني .وحصلت
الشركﺔ اﻷم على حصﺔ أرباح من الشركﺔ التابﻌﺔ بقيمﺔ  ٣٥٬٥٤٦﷼ عماني .كما بلغت القيمﺔ الدفتريﺔ لﻺستثمار كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠م مبلغ ٢٤٩٬٠٦١
﷼ عماني ،ولدى الشركﺔ مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي  ٤٥٬٤٨٦﷼ عماني لشركﺔ ) (NSSPLكما في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠م.
خﻼل الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠٢٠م ،قامت الشركﺔ التابﻌﺔ في دولﺔ اﻻمارات الﻌربيﺔ المتحدة "عنايﺔ تي بي أي ش.م.م" بتحميل رسوم خدمﺔ للشركﺔ اﻷم
بمبلغ  ٣٧٥٬٣٠٨﷼ عماني وحصلت الشركﺔ اﻷم على حصﺔ أرباح من الشركﺔ التابﻌﺔ بقيمﺔ  ٢٢٬١٦٤﷼ عماني .بلغت القيمﺔ الدفتريﺔ لﻺستثمار كما في ٣٠
سبتمبر ٢٠٢٠م مبلغ  ٥٨٨٬٠٢٩﷼ عماني واﻷصول غير الملموسﺔ ذات الصلﺔ مبلغ  ٣٣٢٬٠٥٦﷼ عماني ،ولدى الشركﺔ مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي
 ١٥٦٬٠٠٢﷼ عماني لشركﺔ عنايﺔ تي بي أي ش.م.م كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠م.

١٦

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
٢١

المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼﻗة )تابع(

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م )غير مدققﺔ(
بيان الدخل الشامل
إجمالي إيرادات اﻷقساط
مصروف المﻄالبات
إيرادات الفوائد من الودائع
إيرادات من سندات وأسهم
مصروف الﻌمولﺔ
مصروفات أخرى
أتﻌاب حضور جلسات مجلس اﻹدارة
مكافآت أعضاء مجلس اﻹدارة
معامﻼت اخرى
إنشاء ودائع
استحقاق ودائع
اﻻرتفاع في اﻷرصدة البنكيﺔ
اﻹنخفاض في اﻷرصدة البنكيﺔ
بيان المركز المالي
مستحقات مجلس اﻹدارة
مﻄالبات مستحقﺔ الدفع إلى أطراف ذات
عﻼقﺔ
عمولﺔ مستحقﺔ الدفع
المستحق على اﻷطراف ذات الﻌﻼقﺔ
مديونيات من اﻷطراف ذات الﻌﻼقﺔ
اﻷرصدة البنكيﺔ
أرصدة الودائع الثابتﺔ والسندات
مديونيات اﻷقساط من اﻷطراف ذات
الﻌﻼقﺔ
اﻹستثمار في سندات
الفوائد المستحقﺔ القبض

موظفي اﻹدارة
الﻌليا للمساهمين
الرئيسيين
رع

أطراف
ذات عﻼقﺔ
أخرى
رع

١٬٠٧٥
١٢٬٤٠٠
١٣٧٬٦٠٠

٢٬١٢٨٬٥٧٠
١٬٢١٩٬٩٠٨
٣٤٢٬٩٣٧
١٩٥٬٩٩٤
١٣٨٬٣٧٤
١١٨٬٤٠٠
-

-

-

٣٢٠٬٠٣٨
٣٩٤٬٧٩٩
١٨٠٬٣٠١
-

٢٬٦٥٠٬٠٠٠
١٥٠٬٠٠٠

-

-

٢٬٦٥٠٬٠٠٠
١٥٠٬٠٠٠

-

-

-

١٬٠٠٠٬٧٠٦
٣٬٠٤٩٬٠١٦

-

-

١٬٠٠٠٬٧٠٦
٣٬٠٤٩٬٠١٦

-

-

-

المجموع

المساهمين
الرئيسيين

رع

رع

٢٬٥٥٣٬٤٠٨
١٬٦٥٧٬٠٢١
٣٤٢٬٩٣٧
٢٨٤٬٨٧٥
٣١٨٬٦٧٥
١١٨٬٤٠٠
١٢٬٤٠٠
١٣٧٬٦٠٠

١٣٨٬٢٠٠

١٠٣٬٧٢٥
٤٢٬٣١٥
٨٨٬٨٨١
-

-

أعضاء
مجلس
اﻹدارة
رع

١٣٨٬٢٠٠

الشركات التابﻌﺔ
والشقيقﺔ للمساهمين
الرئيسيين
رع

-

٦٨٩٬٨٨٩
٢٦١٬١٣٣
٤٬٢٧٣
٧٧٬٣٣٧
١٬٨٧٦٬١٩١
١٢٬٦٧٥٬٠٠٠

١٠٬٥٨٥
-

-

٥٧٠٬١٤٨
١٧٬١٧٤
٤٬٢٧٣
٧٦٬٧٩٣
١٬٨٧٦٬١٩١
١٢٬٦٧٥٬٠٠٠

٥٦٤٬٦٧٠
٣٬٥٥٠٬٠٠٠
٣٣٨٬٣٧١

٢٬٢٥٤
٢٬٣٠٠٬٠٠٠
-

-

٣٣٢٬٢٢٢
١٬٢٥٠٬٠٠٠
٣٣٨٬٣٧١

كبار
التنفيذيين
رع

-

-

-

٥٤٤
-

-

-

-

١٠٩٬١٥٦
٢٤٣٬٩٥٩
٢٣٠٬١٩٣
-

خﻼل الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠١٩م ،قامت الشركﺔ التابﻌﺔ في الهند) (NSSPLبتحميل رسوم خدمﺔ للشركﺔ اﻷم بمبلغ  ٣٦٥٬١٦٢﷼ عماني .وحصلت
الشركﺔ اﻷم على حصﺔ أرباح من الشركﺔ التابﻌﺔ بقيمﺔ  ٤٤٬٢٦٣﷼ عماني .كما بلغت القيمﺔ الدفتريﺔ لﻺستثمار كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م مبلغ ٢١٩٬٣٤٢
﷼ عماني ،ولدى الشركﺔ مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي  ١٦٬١٥٦﷼ عماني لشركﺔ ) (NSSPLكما في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م.
خﻼل الفترة من يناير إلى سبتمبر ٢٠١٩م ،قامت الشركﺔ التابﻌﺔ في دولﺔ اﻻمارات الﻌربيﺔ المتحدة "عنايﺔ تي بي أي ش.م.م" بتحميل رسوم خدمﺔ للشركﺔ اﻷم
بمبلغ  ٢٦٤٬٠٦١﷼ عماني واحتسبت الشركﺔ اﻷم حصﺔ خسائر من الشركﺔ التابﻌﺔ بقيمﺔ  ١١٬٢٥٣﷼ عماني .بلغت القيمﺔ الدفتريﺔ لﻺستثمار كما في ٣٠
سبتمبر ٢٠١٩م مبلغ  ٨٨٩٬٧٣٠﷼ عماني واﻷصول غير الملموسﺔ ذات الصلﺔ مبلغ  ٣٥٥٬٦٥٣﷼ عماني ،ولدى الشركﺔ مبلغ مستحق الدفع يقدر بإجمالي
 ١٠١٬٧٧١﷼ عماني لشركﺔ عنايﺔ تي بي أي ش.م.م كما في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م.
لم يكن هناك حاجﺔ لتكوين مخصص رئيسي خﻼل فترة التسﻌﺔ أشهر المنتهيﺔ في  ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠م ) ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م  -ﻻ شيء( فيما يتﻌلق بالمبالغ المستحقﺔ
من اﻷطراف ذات الﻌﻼقﺔ.

١٧

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
٢١

المعامﻼت مع اﻷطراف ذات العﻼﻗة )تابع(

)ب( تﻌويض موظفي اﻹدارة الرئيسيين
كانت مكافآت موظفي اﻹدارة الرئيسيين خﻼل السنﺔ )رواتب وحوافز وأتﻌاب وعﻼوات ومدفوعات قانونيﺔ أخرى( على النحو التالي:
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م
﷼ عُماني
﷼ عماني
)غير مدققﺔ(
)غير مدﻗﻘة(
منافع قصيرة اﻷجل
منافع نهايﺔ الخدمﺔ ومستحقات رواتب اﻹجازة السنويﺔ
عدد موظفي اﻹدارة الﻌليا

٤٦٥٬٦١٧

٤٤٤٬٥٥٣

٨٠٬٠٧١

٦٠٬٢٨٧

٥٤٥٬٦٨٨

٥٠٤٬٨٤٠

٩

٩

١٨

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٢٢معلومات ﻗطاعات اﻷعمال
 ١-٢٢نموذج التﻘرير الرئيسي -ﻗطاعات اﻷعمال
يتم تنظيم وإدارة اﻷعمال التشغيليﺔ للمجموعﺔ بشكل منفصل طبقا ً لﻄبيﻌﺔ اﻷنشﻄﺔ والخدمات التي يتم تقديمها ،إلى جانب أن كل قﻄاع
يمثل وحدة أعمال استراتيجيﺔ تقوم بتقديم خدمات مختلفﺔ.
يبين الجدول التالي مﻌلومات عن اﻷقساط واﻷرباح واﻷصول واﻻلتزامات المتﻌلقﺔ بقﻄاعات اﻷعمال لفترة التسﻌﺔ أشهر المنتهيﺔ في
 ٣٠سبتمبر ٢٠٢٠م و  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م.
تشمل نتائج وأصول والتزامات قﻄاعات اﻷعمال بنودا ً تنسب مباشرة ً إلى قﻄاع أعمال باﻹضافﺔ إلى تلك التي يمكن تخصيصها على
أساس مﻌقول.
ٍ
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م )غير مدﻗﻘة(

التأمين على الحياة
﷼ عماني

التأمين العام
﷼ عماني

إجمالي اﻷقساط المكتتبﺔ
الحركﺔ في اﻷقساط غير المحققﺔ
إجمالي اﻷﻗساط المحﻘﻘة

٩٨٬٢٣٤٬٥٥٤
)(٥٬١٥٢٬٤٣٥
٩٣٬٠٨٢٬١١٩

١٤٬٧٤٠٬٨١٨
)(٢٨٦٬٣٧١
١٤٬٤٥٤٬٤٤٧

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

)(٧٥٨٬٦٨٢) (١٨٬٣٩٤٬٥٢١
)(٧٨٬٤٢٧) (١٬٥٢٣٬٢٥٦
)(٨٣٧٬١٠٩) (١٩٬٩١٧٬٧٧٧

التعديﻼت واﻹزالة
﷼ عماني

اﻹجمالي
﷼ عماني

-

١١٢٬٩٧٥٬٣٧٢
)(٥٬٤٣٨٬٨٠٦
١٠٧٬٥٣٦٬٥٦٦

-

)(١٩٬١٥٣٬٢٠٣
)(١٬٦٠١٬٦٨٣
)(٢٠٬٧٥٤٬٨٨٦

صافي أﻗساط التأمين

٧٣٬١٦٤٬٣٤٢

١٣٬٦١٧٬٣٣٨

-

٨٦٬٧٨١٬٦٨٠

مﻄالبات
حصﺔ مﻌيدي التأمين من المﻄالبات
صافي المطالبات

)(٦٬٣٤٦٬٣٠٤) (٧٠٬٠٨٦٬٧٨٩
٨٣٧٬٨٥١ ١٧٬٨٧٧٬٧٨٦
)(٥٬٥٠٨٬٤٥٣) (٥٢٬٢٠٩٬٠٠٣

-

)(٧٦٬٤٣٣٬٠٩٣
١٨٬٧١٥٬٦٣٧
)(٥٧٬٧١٧٬٤٥٦

-

٧٣٢٬٣١٠

إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات الﻌمولﺔ من اﻷقساط المتنازل عنها لمﻌيدي
التأمين
مصروف عموﻻت

١٠٨٬٩٣٨

٦٢٣٬٣٧٢

٢٬٣٠٠٬٧٦٣

)(٨٬٢٧٢

)(٧٬٠١٤٬٥٠٥

)(١٬٨٤٦٬٨٩٩

صافي نتائج أعمال التأمين
إيرادات اﻻستثمار -بالصافي
الخسائر اﻻئتمانيﺔ المتوقﻌﺔ على اﻷصول الماليﺔ
)المصروفات(  /اﻹيرادات التشغيليﺔ اﻷخرى
أتﻌاب إدارة طرف ثالث
مصروفات عموميﺔ وإداريﺔ
تكلفﺔ التمويل
إطفاء اﻷصول غير الملموسﺔ
ضريبﺔ الدخل
ربح الفترة

١٦٬٣٥٠٬٥٣٥
٢٬٢٣٠٬٧٢٧
)(٨٬٥١٢
)(٣٦٬٥٨٣
)(٨٦٩٬٤٢٦
)(٦٬٨٨١٬٧٤٤
)(١٠٨٬٢١٨
)(١٧٬٦٩٧
)(١٬٥١٦٬٧٠٩
٩٬١٤٢٬٣٧٣

٦٬٨٧٧٬٠٨٦
)(٥٧٬٧١٠
١٬٠٢٨٬٢٩٧
)(٧٬٠٦٠
٦٬٥١٩
)(٢٬١٥٣٬٠٣١
)(٨١٩٬٤٧١
)(٥٧٬٧١٠
٤٬٩٣٢٬٣٤٠

-

٢٬٢٩٢٬٤٩١
)(٨٬٨٦١٬٤٠٤
٢٣٬٢٢٧٬٦٢١
٣٬٢٠١٬٣١٤
)(١٥٬٥٧٢
)(٣٠٬٠٦٤
)(٨٦٩٬٤٢٦
)(٩٬٠٣٤٬٧٧٥
)(١٠٨٬٢١٨
)(١٧٬٦٩٧
)(٢٬٣٣٦٬١٨٠
١٤٬٠١٧٬٠٠٣

١٩

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٢٢معلومات ﻗطاعات اﻷعمال )تابع(
 ١-٢٢نموذج التﻘرير الرئيسي -ﻗطاعات اﻷعمال )تابع(
 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م )غير مدققﺔ(

التأمين على الحياة
﷼ عماني

التأمين الﻌام
﷼ عماني

التﻌديﻼت واﻹزالﺔ
﷼ عماني

اﻹجمالي
﷼ عماني

إجمالي اﻷقساط المكتتبﺔ
الحركﺔ في اﻷقساط غير المحققﺔ
إجمالي اﻷقساط المحققﺔ

١٠٤٬٧١٧٬٩١٣
)(١١٬٦٥٩٬٠٨٧
٩٣٬٠٥٨٬٨٢٦

١٣٬٤٩٧٬٢١٥
)(٣٠٢٬٧٦٩
١٣٬١٩٤٬٤٤٦

-

١١٨٬٢١٥٬١٢٨
)(١١٬٩٦١٬٨٥٦
١٠٦٬٢٥٣٬٢٧٢

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

)(٢٣٬٨٦١٬٨٤٨
)(٣٬٢٨٩٬٠٦٦
)(٢٧٬١٥٠٬٩١٤

)(٩٤٣٬١٥٠
)(٣٨٬٦٥٥
)(٩٨١٬٨٠٥

-

)(٢٤٬٨٠٤٬٩٩٨
)(٣٬٣٢٧٬٧٢١
)(٢٨٬١٣٢٬٧١٩

صافي أقساط التأمين

٦٥٬٩٠٧٬٩١٢

١٢٬٢١٢٬٦٤١

-

٧٨٬١٢٠٬٥٥٣

مﻄالبات
حصﺔ مﻌيدي التأمين من المﻄالبات
صافي المﻄالبات

)(٧٦٬٧٩٥٬٢٠٧
٢٥٬٤٤٠٬٤٣٥
)(٥١٬٣٥٤٬٧٧٢

)(٧٬١٣٢٬٨٧٨
٤٨٢٬٥٤٩
)(٦٬٦٥٠٬٣٢٩

-

)(٨٣٬٩٢٨٬٠٨٥
٢٥٬٩٢٢٬٩٨٤
)(٥٨٬٠٠٥٬١٠١

٧١٤٬٨٠٨
إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات الﻌمولﺔ من اﻷقساط المتنازل عنها لمﻌيدي التأمين ٣٬٥٠٧٬٨٣٣
)(٧٬٥٨٤٬٨٠٧
مصروف عموﻻت

٣٧٦٬٠٤٢
١٥٩٬٧٦٠
)(١٬٥٢٧٬١٥٥

-

١٬٠٩٠٬٨٥٠
٣٬٦٦٧٬٥٩٣
)(٩٬١١١٬٩٦٢

١١٬١٩٠٬٩٧٤
١٬٤٨٢٬٥٣٤
)(٩٬٧٦٦
٤٤٬٢٥٦
)(١٬١١٤٬٥١٣
)(٦٬١٧٥٬٨١٤
)(٤١٬٤٧٦
)(١٧٬٦٩٧
)(٧٥١٬٠١٧
٤٬٦٠٧٬٤٨١

٤٬٥٧٠٬٩٥٩
٨٥١٬٠٧٨
٩٬٧٧٠
٢٬١٠٦
)(٢٬٢٠٤٬١٣٥
)(٤٤٩٬٠٨٦
٢٬٧٨٠٬٦٩٢

)(٣٣٬٠١٠
)(٣٣٬٠١٠

١٥٬٧٦١٬٩٣٣
٢٬٣٠٠٬٦٠٢
٤
٤٦٬٣٦٢
)(١٬١١٤٬٥١٣
)(٨٬٣٧٩٬٩٤٩
)(٤١٬٤٧٦
)(١٧٬٦٩٧
)(١٬٢٠٠٬١٠٣
٧٬٣٥٥٬١٦٣

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

التأمين على الحياة

التأمين العام

التعديﻼت واﻹزالة

اﻹجمالي

 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م )غير مدﻗﻘة(
أصول الﻘطاع
التزامات الﻘطاع

١٥٥٬٠٣٢٬٧٢٦
١٠٦٬٣٢٩٬٦٣٦

٣٧٬٤٧٦٬١٤٣
٢٠٬٨٦٥٬٧١٩

)(١٬٠٣٨٬٥٧٨
)(٢٠١٬٤٨٨

١٩١٬٤٧٠٬٢٩١
١٢٦٬٩٩٣٬٨٦٧

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م )مدققﺔ(
أصول القﻄاع
التزامات القﻄاع

١٥٧٬١٥٨٬٣٠٣
١٠٣٬٦٨٧٬٤٩٨

٣٥٬٢٨٩٬٣٧١
٢٩٬٠٧٥٬٣٢٥

)(١٬٠٥٧٬٩٦٣
)(٢٧٥٬٧٠٨

١٩١٬٣٨٩٬٧١١
١٣٢٬٤٨٧٬١١٥

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م )غير مدققﺔ(
أصول القﻄاع
التزامات القﻄاع

١٦٤٬١٠٤٬٦٥١
١١٢٬٨٢٩٬٤٧٤

٣٤٬٥٥٠٬٠٢٩
٢٩٬٢٨٧٬٣٤٢

)(٨٧١٬٣٤٦
)(١١٧٬٩٢٦

١٩٧٬٧٨٣٬٣٣٤
١٤١٬٩٩٨٬٨٩٠

٢٠

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٢-٢٢نموذج التﻘرير الرئيسي -ﻗطاعات جغرافية )تابع(
معلومات جغرافية
لدى الشركﺔ أعمال في ثﻼثﺔ مواقع جغرافيﺔ في الشرق اﻷوسط هي عُمان واﻻمارات الﻌربيﺔ المتحدة ودولﺔ الكويت .ويتم تنظيم وإدارة
اﻷعمال بشكل منفصل حيث يمثل كل قﻄاع وحدة عمل استراتيجيﺔ.
يبين الجدول التالي مﻌلومات عن اﻷقساط واﻷرباح واﻷصول واﻻلتزامات المتﻌلقﺔ بقﻄاعات اﻷعمال للتسﻌﺔ أشهر المنتهيﺔ في  ٣٠سبتمبر
٢٠٢٠م و  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م.
تشمل نتائج وأصول والتزامات قﻄاعات اﻷعمال بنودا ً تنسب مباشرة ً إلى قﻄاع أعمال باﻹضافﺔ إلى تلك التي يمكن تخصيصها على
أساس مﻌقول.
ٍ
ﺳلطنة عمان
﷼ عماني
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م )غير مدﻗﻘة(
إجمالي اﻷقساط المكتتبﺔ
حركﺔ اﻷقساط غير المحققﺔ
إجمالي اﻷﻗساط المحﻘﻘة

اﻷمارات العربية
المتحدة
﷼ عماني

الكويت
﷼ عماني

التعديﻼت
الشركات التابعة واﻹزالة
﷼ عماني
﷼ عماني

اﻹجمالي
﷼ عماني

٥٤٬٠٤٠٬٢٢١
)(٦٬٢٣٦٬٧٧٠
٤٧٬٨٠٣٬٤٥١

٥٦٬٦٩٨٬٢٩٩
١٬٢٠٨٬٢٩٦
٥٧٬٩٠٦٬٥٩٥

٢٬٢٣٦٬٨٥٢
)(٤١٠٬٣٣٢
١٬٨٢٦٬٥٢٠

-

-

١١٢٬٩٧٥٬٣٧٢
)(٥٬٤٣٨٬٨٠٦
١٠٧٬٥٣٦٬٥٦٦

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

)(٢٬١٢٢٬٣٦٦
)(٣٧٩٬٥٠٣

)(١٦٬٩٧٨٬٣٨٤
)(١٬٠٢٧٬٤٢٦

)(٥٢٬٤٥٣
)(١٩٤٬٧٥٤

-

-

)(١٩٬١٥٣٬٢٠٣
)(١٬٦٠١٬٦٨٣

)(٢٬٥٠١٬٨٦٩

)(١٨٬٠٠٥٬٨١٠

)(٢٤٧٬٢٠٧

-

)(٢٠٬٧٥٤٬٨٨٦

صافي أﻗساط التأمين

٤٥٬٣٠١٬٥٨٢

٣٩٬٩٠٠٬٧٨٥

١٬٥٧٩٬٣١٣

-

-

٨٦٬٧٨١٬٦٨٠

مﻄالبات
حصﺔ مﻌيدي التأمين من المﻄالبات
صافي المطالبات

)(٢٩٬٢٦٥٬١١٧
٣٬٨٩١٬٠١٨
)(٢٥٬٣٧٤٬٠٩٩

)(٤٦٬١٨٨٬٨٣٥
١٤٬٥٩٥٬٤٨٥
)(٣١٬٥٩٣٬٣٥٠

)(٩٧٩٬١٤١
٢٢٩٬١٣٤
)(٧٥٠٬٠٠٧

-

-

)(٧٦٬٤٣٣٬٠٩٣
١٨٬٧١٥٬٦٣٧
)(٥٧٬٧١٧٬٤٥٦

إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات الﻌمولﺔ من اﻷقساط المتنازل
عنها لمﻌيدي التأمين
مصروف عموﻻت

٦٨٩٬٩٩٩

٢٩٬٢١٢

١٣٬٠٩٩

-

-

٧٣٢٬٣١٠

٢٠٬٧٦٣
)(٣٬٥٠٣٬٨١٩

٢٬٢٦٩٬٥٨١
)(٥٬٠٠٢٬٢٣٧

٢٬١٤٧
)(٣٥٥٬٣٤٨

-

-

٢٬٢٩٢٬٤٩١
)(٨٬٨٦١٬٤٠٤

١٧٬١٣٤٬٤٢٦
٢٬٤٣٦٬٨٤٦

٥٬٦٠٣٬٩٩١
٦٢٣٬٩٠٢

٤٨٩٬٢٠٤
١٩٨٬٢٧٦

-

)(١٢٬٩٩١
)(٣٢٬٢٨٢
)(٩٨٬٧٠٩
)(٥٬٥٧٤٬٣٩٤
)(١٠٤٬٠٥٤
)(١٧٬٦٩٧
)(٢٬٣٢٨٬٨١٨
١١٬٤٠٢٬٣٢٧

٤٬٤٠١
)(٤٬٢١٩
)(١٬٤٥٥٬٥٣٦
)(٢٬٣٩٥٬٩٦٥
)(٤٬١٦٤
٢٬٣٧٢٬٤١٠

)(٦٬٩٨٢
٦٬٤٣٧
)(٥٥٬١٢٠
)(٣٨٩٬٥٤٩
٢٤٢٬٢٦٦

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

٧٣٩٬٩٣٩
)(٦٧٤٬٨٦٧
)(١١٬٨٢٤
٥٧٬٧١٠

)(٥٧٬٧١٠

٢٣٬٢٢٧٬٦٢١
٣٬٢٠١٬٣١٤

)(٥٧٬٧١٠

)(١٥٬٥٧٢
)(٣٠٬٠٦٤
)(٨٦٩٬٤٢٦
)(٩٬٠٣٤٬٧٧٥
)(١٠٨٬٢١٨
)(١٧٬٦٩٧
)(٢٬٣٣٦٬١٨٠
١٤٬٠١٧٬٠٠٣

٢١

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٢-٢٢نموذج التﻘرير الرئيسي -ﻗطاعات جغرافية )تابع(
معلومات جغرافية )تابع(
اﻻمارات الﻌربيﺔ
المتحدة
سلﻄنﺔ عمان
﷼ عماني
﷼ عماني
٦٢٬٥٠١٬٩٣٠ ٥٣٬٩٦٥٬٥٧٠
)(٤٬٧٠٥٬٦٦٠) (٧٬٢٣٢٬٦٢٢
٥٧٬٧٩٦٬٢٧٠ ٤٦٬٧٣٢٬٩٤٨

الكويت
﷼ عماني
١٬٧٤٧٬٦٢٨
)(٢٣٬٥٧٤
١٬٧٢٤٬٠٥٤

)(٢٠٬٦٢٥٬٤٦٥) (٣٬٦٧٣٬٨٥١
)(٤٧٬٤٠١) (٣٬٢١٩٬٧٣٧

)(٥٠٥٬٦٨٢
)(٦٠٬٥٨٣

أقساط التأمين المتنازل عنها لمﻌيدي التأمين ،محققﺔ )(٢٠٬٦٧٢٬٨٦٦) (٦٬٨٩٣٬٥٨٨

)(٥٦٦٬٢٦٥

-

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م )غير مدققﺔ(
إجمالي اﻷقساط المكتتبﺔ
حركﺔ اﻷقساط غير المحققﺔ
إجمالي اﻷقساط المحققﺔ
أقساط التأمين المتنازل عنها لمﻌيدي التأمين
حركﺔ اﻷقساط غير المحققﺔ

الشركات التابﻌﺔ
﷼ عماني
-

التﻌديﻼت
واﻹزالﺔ
﷼ عماني
-

اﻹجمالي
﷼ عماني
١١٨٬٢١٥٬١٢٨
)(١١٬٩٦١٬٨٥٦
١٠٦٬٢٥٣٬٢٧٢

-

)(٢٤٬٨٠٤٬٩٩٨
)(٣٬٣٢٧٬٧٢١

-

)(٢٨٬١٣٢٬٧١٩

صافي أقساط التأمين

٣٧٬١٢٣٬٤٠٤ ٣٩٬٨٣٩٬٣٦٠

١٬١٥٧٬٧٨٩

-

-

٧٨٬١٢٠٬٥٥٣

مﻄالبات
حصﺔ مﻌيدي التأمين من المﻄالبات
صافي المﻄالبات

)(٤٩٬٦٧٠٬٨٨٤) (٣٢٬٧٤٠٬٥٦٨
١٨٬٨١٨٬٥٥٤ ٦٬٣٩٩٬٠٧٠
)(٣٠٬٨٥٢٬٣٣٠) (٢٦٬٣٤١٬٤٩٨

)(١٬٥١٦٬٦٣٣
٧٠٥٬٣٦٠
)(٨١١٬٢٧٣

-

-

)(٨٣٬٩٢٨٬٠٨٥
٢٥٬٩٢٢٬٩٨٤
)(٥٨٬٠٠٥٬١٠١

إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات الﻌمولﺔ من اﻷقساط المتنازل عنها لمﻌيدي
التأمين
٣٬٠٩٢٬١٧٢
٥٧٤٬٧٩٩
مصروف عموﻻت
)(٥٬٧١١٬٦٧٩) (٣٬١٧٠٬٤٢٠

٤٬٢١٢

-

-

١٬٠٩٠٬٨٥٠

٦٢٢
)(٢٢٩٬٨٦٣

-

-

٣٬٦٦٧٬٥٩٣
)(٩٬١١١٬٩٦٢

٤٬١٦٨٬٥٣٥ ١١٬٤٧١٬٩١١
٥٩٧٬٤٠٨ ١٬٦٩٨٬٢١٥
)(٣٬٠٣٨
٣٬٠٨٤
١٦٬٠٥٩
٢٧٬٣٣٤
)(١٬٤٨٤٬٣٥١
)(١٨٥٬٣٥٢
)(٢٬٤٠١٬٢٨١) (٥٬٠٤٩٬٢٧٥
)(٥٬٠٥٠
)(٣٦٬٤٢٦
)(١٧٬٦٩٧
)(١٬١٨٧٬٨٧١
٨٨٨٬٢٨٢ ٦٬٧٢٣٬٩٢٣

١٢١٬٤٨٧
٣٧٬٩٨٩
)(٤٢
٢٬٩٦٩
)(٧٤٬٠٣٣
)(٣٤٥٬٤١٢
)(٢٥٧٬٠٤٢

٥٦٩٬٦٧٠

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

ﺳلطنة عمان

 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م )غير مدﻗﻘة(
أصول الﻘطاع
التزامات الﻘطاع

﷼ عماني
١٠٧٬٣٠٣٬٢٧١
٦٦٬٤٦٩٬٦٢٨

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م )مدققﺔ(
أصول القﻄاع
التزامات القﻄاع

٩٤٬٢٨٤٬٤٩٠
٦٠٬٥٥٨٬٥٢٠

 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م )غير مدققﺔ(
أصول القﻄاع
التزامات القﻄاع

٩٨٬٨٠٩٬١٣٣
٦٤٬٩٦٠٬٧٢٩

٥١٦٬٩٦٨

٦٢٩٬٢٢٣
)(٥٨٣٬٩٨١
)(١٢٬٢٣٢
٣٣٬٠١٠

١٥٬٧٦١٬٩٣٣
)٢٬٣٠٠٬٦٠٢ (٣٣٬٠١٠
٤
٤٦٬٣٦٢
)(١٬١١٤٬٥١٣
)(٨٬٣٧٩٬٩٤٩
)(٤١٬٤٧٦
)(١٧٬٦٩٧
)(١٬٢٠٠٬١٠٣
)٧٬٣٥٥٬١٦٣ (٣٣٬٠١٠

اﻻمارات العربية
المتحدة
﷼ عماني
٧٥٬٣٩٩٬٧١٣
٥٧٬٣٩٦٬١٠٧

﷼ عماني
٨٬٦٤٠٬٩٩٣
٣٬٠٠١٬٨١٨

﷼ عماني
١٬١٦٤٬٨٩٢
٣٢٧٬٨٠٢

﷼ عماني
)(١٬٠٣٨٬٥٧٨
)(٢٠١٬٤٨٨

﷼ عماني
١٩١٬٤٧٠٬٢٩١
١٢٦٬٩٩٣٬٨٦٧

٩٢٬٣٠٠٬٨٣٣
٦٩٬٠٢٧٬٣٧٢

٤٬٥٠٤٬٦٣٢
٢٬٦٠١٬٤٦٧

١٬٣٥٧٬٧١٩
٥٧٥٬٤٦٤

)(١٬٠٥٧٬٩٦٣
)(٢٧٥٬٧٠٨

١٩١٬٣٨٩٬٧١١
١٣٢٬٤٨٧٬١١٥

٩٣٬١٨١٬٢٤٦
٧٣٬٣٧١٬٨٦٢

الكويت

٤٬٦٢٣٬٨١٩
٢٬٤٩٧٬١٦٣

الشركات التابعة

٢٬٠٤٠٬٤٨٢
١٬٢٨٧٬٠٦٢

التعديﻼت واﻹزالة

)(٨٧١٬٣٤٦
)(١١٧٬٩٢٦

اﻹجمالي

١٩٧٬٧٨٣٬٣٣٤
١٤١٬٩٩٨٬٨٩٠

٢٢

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٢٣إدارة المخاطر
تﻌرض اﻷنشﻄﺔ التي تقوم بها المجموعﺔ إلى مخاطر متنوعﺔ منها :مخاطر إدارة رأس المال ،مخاطر اﻻئتمان ،مخاطر إعادة التأمين،
مخاطر السيولﺔ ،المخاطر الماليﺔ ،مخاطر السوق )تشمل مخاطر الﻌمﻼت ،مخاطر أسﻌار الفائدة ومخاطر أسﻌار اﻷسهم( ،ومخاطر
التأمين )تشمل التكرار والحدة من الم ﻄالبات ومصادر عدم اليقين في تقدير مدفوعات اﻻستحقاقات المستقبليﺔ وإيرادات اﻻستﻼم،
والﻌمليﺔ المستخدمﺔ لتحديد اﻻفتراضات والتغييرات في اﻻفتراضات( .ﻻ تتضمن البيانات الماليﺔ المرحليﺔ الموجزة جميع المﻌلومات
واﻹفصاحات الﻼزمﺔ المتﻌلقﺔ بإدارة المخاطر ويجب قراءتها باﻻقتران مع القوائم الماليﺔ السنويﺔ كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م .لم تكن
هناك تغييرات جوهريﺔ في سياسات إدارة المخاطر منذ الﻌام المنتهي في  ٣١ديسمبر عام ٢٠١٩م.
 ٢٤الﻘيم العادلة
إن القيم الﻌادلﺔ لﻸصول واﻻلتزامات الماليﺔ للمجموعﺔ ﻻ تختلف بشكل جوهري عن القيمﺔ الدفتريﺔ كما في تاريخ قائمﺔ المركز المالي.
لم تكن هناك أدوات ماليﺔ في مستوى  ٣تم قياسها بالقيمﺔ الﻌادلﺔ.
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م )غير مدﻗﻘة(
اﻻستثمارات
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م )مدققﺔ(
اﻻستثمارات
 ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م )غير مدققﺔ(
اﻻستثمارات

المستوى ١

المستوى ٢

اﻹجمالي

٣٣٬٢٣٦٬١٣٦

١١٩٬٥٧٩

٣٣٬٣٥٥٬٧١٥

المستوى ١

المستوى ٢

اﻹجمالي

٣١٬٥٨٩٬٤٨٤

١١٩٬٥٧٩

٣١٬٧٠٩٬٠٦٣

المستوى ١

المستوى ٢

اﻹجمالي

٢٣٬٩٠٢٬٠٤٩

١١٩٬٥٧٩

٢٤٬٠٢١٬٦٢٨

ﻻ توجد تحويﻼت بين أي من المستويات المذكورة أعﻼه.
 ٢٥تعديﻼت الفترة السابﻘة
قامت المجموعﺔ بإعادة تصنيف ما يلي لﻸرقام المقارنﺔ لفترة التسﻌﺔ أشهر المنتهيﺔ في  ٣٠سبتمبر ٢٠١٩م:
) (١عمولﺔ مستحقﺔ الدفع للوسﻄاء من أقساط التأمين وأرصدة التأمين المدينﺔ الى إلتزامات أخرى.
) (٢المستحقات من مزودي الخدمات الصحيﺔ )تجاه خصومات الجملﺔ أو الخصومات والسلفيات( من إلتزامات أخرى الى ذمم مدينﺔ
أخرى ومبالغ مدفوعﺔ مقدما ً
نتج عن إعادة التصنيف المذكورة أعﻼه تغييرات كما هو موضح أدناه ﻷرقام المقارنﺔ لفترة التسﻌﺔ أشهر المنتهيﺔ في  ٣٠سبتمبر
٢٠١٩م للحفاظ على اﻻتساق ولم تسفر عمليات إعادة التصنيف هذه عن تغيير في اﻷرباح وحقوق المساهمين المسجلﺔ للﻌام الماضي.
 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠١٩م
)كما تم عرضه ﺳابﻘاً(
﷼ عماني

اﻷقساط وأرصدة الـتأمين المدينﺔ
ذمم مدينﺔ اخرى ومبالغ مدفوعﺔ مقدما ً مستحقﺔ
إلتزامات أخرى

٦٧٬٩٢٢٬٧٢٢
٦٬٥٤٦٬٠٩٢
)(٢١٬١١٣٬٤٥٤

إعادة تصنيــــف
﷼ عماني

٨٬٢٣٢٬٦٠٢
٤٬٢٣٠٬٦١٠
)(١٢٬٤٦٣٬٢١٢

 ٣٠ﺳبتمبر ٢٠١٩م
)كما تم عرضه حالياً(
﷼ عماني

٧٦٬١٥٥٬٣٢٤
١٠٬٧٧٦٬٧٠٢
)(٣٣٬٥٧٦٬٦٦٦

٢٣

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتاها التابعتان
إيضاحات حول البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة غير مدﻗﻘة
لفترة التسعة أشهر المنتهية في  ٣٠ﺳبتمبر ٢٠٢٠م
 ٢٥تعديﻼت الفترة السابﻘة )تابع(
قامت المجموعﺔ بإعادة تصنيف ما يلي ﻷرقام المقارنﺔ للسنﺔ المنتهيﺔ في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م:
) (١قامت شركﺔ تابﻌﺔ للمجموعﺔ بإعادة تصنيف ذمم مدينﺔ أخرى و إلتزامات أخرى كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م والتي تم إدراجها
في أرقام المجموعﺔ الموحدة للفترة المنتهيﺔ في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م.
) (٢قامت المجموعﺔ أيضًا بإعادة تصنيف الخصم المدين من مقدمي الخدمات الصحيﺔ من إلتزامات أخرى إلى الذمم المدينﺔ اﻷخرى
والمبالغ المدفوعﺔ مقدما ﻷرقام المقارنﺔ في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م.
نتج عن إعادة التصنيف المذكورة أعﻼه تغييرات كما هو موضح أدناه ﻷرقام المقارنﺔ للسنﺔ المنتهيﺔ في  ٣١ديسمبر ٢٠١٩م للحفاظ
على اﻻتساق .لم تسفر عمليات إعادة التصنيف هذه عن تغيير في اﻷرباح وحقوق المساهمين المسجلﺔ الﻌام الماضي.
 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)كما تم عرضه ﺳابﻘاً(
﷼ عماني

ذمم مدينﺔ اخرى ومبالغ مدينﺔ مدفوعﺔ مقدما ً
إلتزامات أخرى

٦٬٨٤٣٬٥٨٠
)(٣٦٬٧٣٣٬٣٧٧

إعادة تصنيــــف
﷼ عماني

٣٬١٧٢٬١٣٣
)(٣٬١٧٢٬١٣٣

 ٣١ديسمبر ٢٠١٩م
)كما تم عرضه حالياً(
﷼ عماني

١٠٬٠١٥٬٧١٣
)(٣٩٬٩٠٥٬٥١٠

