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  ١٠٢٤٥١بي)، رخصة رقم ز (فرع د برايس ووترهاوس كوبر 
  اإلمارات العربية المتحدة  -، دبي ١١٩٨٧، ص. ب.  ٥مبنى رقم   إعمار سكوير،

  www.pwc.com/me+، ٩٧١) ٠(٤ ٣٤٦ ٩١٥٠+، فاكس: ٩٧١) ٠( ٤ ٣٠٤ ٣١٠٠هاتف: 
 

  ٤    ققي حسابات مشتغلين ارات كمدسرحان مسجلون في وزارة االقتصاد في دولة اإلمهوني ومراد النسور ورامي وجاك فاخوري ودوجالس أوم 

 

 
  تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع

 
  حول تدقيق البيانات المالية الموحدة  التقرير

   رأينا
 

المركز المالي الموحد لشركة ُعمان للتأمين ش.م.ع ن ع ةي رجوه البشكل عادل ومن كافة النواحي  برأينا، تعبّر البيانات المالية الموحدة
، وعن أدائها المالي الموحد وتدفقاتها النقدية الموحدة للسنة  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١("الشركة") والشركات التابعة لها (معاً "المجموعة") كما في 

  دولية للتقارير المالية.المنتهية بذلك التاريخ وفقاً للمعايير ال
 

  ق ي قدالتق نطا
 

  تشمل البيانات المالية الموحدة للمجموعة ما يلي:
 

  ؛٢٠٢٢ديسمبر  ٣١بيان المركز المالي الموحد كما في  
 ؛ يبيان الدخل الموحد للسنة المنتهية بذلك التار  
 ؛ بيان الدخل الشامل الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ  
 ؛ تاريخلاك لذب ية ته نة المنق الملكية الموحد للسبيان التغيرات في حقو  
 ؛بيان التدفقات النقدية الموحد للسنة المنتهية بذلك التاريخ  
  إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة وتشمل السياسات المحاسبية الهامة والمعلومات التفسيرية األخرى.و   

 

    أساس الرأي
 

ً قوف تناياقيق الدولية. ويتم إيضاح مسؤول لقد أجرينا تدقيقنا وفقاً لمعايير التد مسؤوليات مدقق الحسابات  لهذه المعايير بمزيد من التفصيل ضمن فقرة  ا
    المدرجة ضمن تقريرنا. حول تدقيق البيانات المالية الموحدة

 
   نرى أن أدلة التدقيق التي حصلنا عليها كافية ومالئمة لتوفير أساس لرأينا.

 
  االستقاللية 

 
ً قلون عن إننا مست الدولية للمحاسبين المهنيين (بما في ذلك معايير االستقاللية الدولية) الصادرة عن مجلس ة  قيالخ األ )"دقواعل أ"( المجموعة وفقا

بية المتحدة. وقد  لعرالمعايير األخالقية الدولية للمحاسبين والمتطلبات األخالقية التي تتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة في دولة اإلمارات ا
  ة األخرى وفقاً لهذه المتطلبات والقواعد.قي الخ ألا اتنالتزمنا بمسؤوليا

 
  منهجنا في التدقيق

 
  نظرة عامة 

  تقييم مطلوبات عقود التأمين    أمور التدقيق الرئيسية 
  خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين  
  تقييم االستثمارات العقارية  

.  
لنسبية وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة. وعلى وجه الخصوص، أخذنا  ا  يةمهاأل  يدفي إطار تصميم تدقيقنا، قمنا بتحد

عاة األحداث باالعتبار األحكام الذاتية التي وضعتها اإلدارة، ومنها ما يتعلق بالتقديرات المحاسبية الهامة التي انطوت على وضع افتراضات ومرا
وكما هو الحال في كل من عمليات التدقيق لدينا، تطرقنا أيضا إلى مخاطر تجاوز اإلدارة للرقابة الداخلية، بما . هات عيبطبة المستقبلية غير المؤكد

ال. في ذلك بين أمور أخرى، النظر في ما إذا كان هناك دليل على التحيز الذي يمثل مخاطر وجود أخطاء جوهرية بسبب االحتي



 

٥  

 

  
 
 

  ة المساهمين في شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع (تابع)ادلسا ىإل قلتقرير مدقق الحسابات المست
 

  منهجنا في التدقيق (تابع) 
 

عتبار هيكل  لقد قمنا بتصميم نطاق التدقيق من أجل تنفيذ أعمال كافية تمكننا من تقديم رأي حول البيانات المالية الموحدة ككل، مع األخذ بعين اال
  ع الذي تعمل فيه المجموعة. طالقوا بط،والمجموعة، والعمليات المحاسبية والض ا

 

   أمور التدقيق الرئيسية
 

ة للفترة الحالية.  أمور التدقيق الرئيسية هي تلك األمور التي، في تقديرنا المهني، كانت أكثر األمور أهمية أثناء تدقيقنا على البيانات المالية الموحد
لية الموحدة ككل، وفي تكوين رأينا حولها، وال نقدم رأياً منفصالً بشأن هذه  ماال تايان لب هذه األمور في سياق تدقيقنا على ا  وقد تم التطرق إلى

  األمور.
 

  كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي   أمر التدقيق الرئيسي 

  تقييم مطلوبات عقود التأمين  
 

البيانات المالية الموحدة، هذه   من ١١كما هو مبين في اإليضاح رقم 
مليار   ٥٬٦٤مجموعة ما قيمته للوبات عقود التأمين طلم يلاإجمغ بل

    .٢٠٢٢ديسمبر  ٣١درهم كما في 
 

من هذه البيانات المالية الموحدة العناصر   ١١يوضح اإليضاح رقم 
التي ينشأ عنها رصيد مطلوبات عقود التأمين، كما نورد فيما يلي 

   ات:ادأكثر العناصر اعتماداً على االجتهمالحظاتنا حول 
   
   قائمةالمطالبات لا

 
يعتبر رصيد المطالبات القائمة أمراً جوهرياً في البيانات المالية  

الموحدة، وينطوي على درجة عالية من األحكام ويمكن أن يكون  
حسابه معقًدا. والمطالبات القائمة هي أفضل تقدير لجميع المطالبات  

  ر. تسويتها في تاريخ التقري  لم يتم  دة ولكنبالمتك
 

  لمطالبات المتكبدة غير المعلنة:ا يياطاحت
 
يمثل هذا االحتياطي االلتزام عن المطالبات المتكبدة غير المعلنة في  
نهاية سنة التقرير والذي تم تحديده من خالل تقييم اكتواري مستقل 

ريخية  داخلي وخارجي، مع األخذ في االعتبار تجربة الخسارة التا
  للمجموعة. 

 
ية في تقييم المطالبات المتكبدة في  رهوالج تراضات يتم تطبيق االف

تاريخ التقرير لكن لم يتم اإلعالن عنها للمجموعة. باإلضافة إلى  
ذلك، ينتج عن فئات األعمال التي تطول فيها الفترة بين حدث 
المطالبة المبدئية والتسوية فروق كبيرة بين التقديرات المبدئية  

  والتسويات النهائية. 
 
 
 

 

  قيق لدينا، فإننا: دتلت اإجراءا كجزء من
قمنا بفهم وفحص واختبار الضوابط الرئيسية المتعلقة بعملية مراجعة    -

االحتياطيات الربع سنوية والسنوية من قبل اإلدارة والفريق 
  االكتواري الداخلي للمجموعة والخبير االكتواري الخارجي المعيّن. 

وضع  ةي عملتعلقة بلضوابط الرئيسية المحص واختبار ا قمنا بفهم وف -
  االحتياطي للمجموعة.

 
  بالنسبة للمطالبات القائمة، فإننا: 

قمنا بتسوية احتياطي المطالبات القائمة لكل نوع من األعمال حسب  -
  القائمة الفنية مع السجالت المحاسبية األساسية.

البات القائمة قمنا بالتحقق على أساس العينة من احتياطيات المط -
  قارير جهات تسوية الخسائر. ت  لمث لداعمة،مقابل المستندات ا

حصلنا على فهم من اإلدارة حول األساس المنطقي الحتياطيات  -
  المطالبات القائمة بدون حركة منذ السنة السابقة. 

قمنا بإجراء مقارنة على أساس العينة الحتياطيات المطالبات القائمة   -
  ،ةحقاطي الالفي حالة تسويتها أو مبالغ االحتيمع الدفعات الالحقة، 

  إذا لم يتم تسويتها. 
 
،  بالنسبة الحتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة وصندوق التأمين على الحياة

  فإننا:
   قمنا بإعادة إجراء التسويات بين البيانات المستخدمة في حسابات تكوين

  اسية للمجموعة. االحتياطي االكتواري والسجالت المحاسبية األس
 استقاللية الخبراء االكتواريين الخارجيين  وة يعوءة وموضقمنا بتقييم كفا

  المعينين من قبل المجموعة وكذلك الخبراء االكتواريين الداخليين لدينا. 
   باستخدام خبرائنا االكتواريين الداخليين، قمنا بتطبيق معرفتنا وخبرتنا

ذج واالفتراضات المستخدمة مع العملية وقمنا بمقارنة المنهجية والنما
  وارية المعترف بها. تك اال  ممارساتال
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  تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع (تابع)
 

  منهجنا في التدقيق (تابع) 
 

  (تابع)  أمور التدقيق الرئيسية
 

  تابع)( الرئيسي سابات مع أمر التدقيقكيفية تعامل مدقق الح  (تابع)  أمر التدقيق الرئيسي

  (تابع) مطلوبات عقود التأمين يميقت
 

  صندوق التأمين على الحياة:

يمثل هذا االحتياطي التزامات التأمين على الحياة التي يتم تحديدها من  
خالل إجراء تقييم اكتواري داخلي وخارجي مستقل باألخذ باالعتبار  

شمل في نهاية كل فترة تقرير. وهذا يالتعويضات المستقبلية للوثائق 
مركبة وذاتية وعدم يقين حول األحداث المستقبلية التي قد   مكاأح  وضع

  ينتج عن التغييرات في افتراضاتها تأثيراً جوهرياً على التقديرات. 
 

تم أيًضا تقييم العناصر األخرى لمطلوبات عقود التأمين للمجموعة من 
  لمجموعة ومراجعتها من قبل خبراءقبل الفريق االكتواري الداخلي ل

  رجيين.اخ  نيي اكتوار
 

نعتقد أن مطلوبات عقود التأمين أمر من أمور التدقيق الرئيسية بسبب 
التعقيد الذي تنطوي عليه عملية التقدير واألحكام الهامة التي تتخذها  

  اإلدارة في تحديد مدى معقولية وكفاية مطلوبات عقود التأمين. 
 

 

 :وتحديدا  

حوصات فال و ةلمستخدممما إذا كانت البيانات ا التحقققمنا ب -
المطبقة عليها معقولة وكافية لتحديد االحتياطيات االكتوارية 

  للمجموعة. 

قمنا بتقييم مدى معقولية االفتراضات والطرق المستخدمة في  -
  الحسابات األساسية لالحتياطيات.

بناًء على  قمنا بتقييم التأثير على تقدير احتياطيات السنة الحالية -
ى احتياطي المطالبات لع  ةع وا المجمالمراجعة التي أجرته

المتكبدة غير المعلنة في نهاية السنة السابقة في ضوء التطوير  
  التسوية الالحقة لهذه المطالبات.  /

قمنا بفهم وتقييم مدى معقولية صندوق التأمين على الحياة  -
وق التأمينوإجراء إعادة الحساب على أساس العينة لتقييم صند

  على الحياة. 

ياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة تاح  باعادة حسقمنا بإ -
  على أساس العينة لخطوط األعمال الرئيسية. 

   قمنا بالتحقق من مدى مالءمة اإلفصاحات التي تمت فيما يتعلق بتقييم
 مطلوبات عقود التأمين المدرجة في هذه البيانات المالية الموحدة. 

  
  ة التأمين دا عوإ  التأمين قيمة الذمم المدينة مننخفاض في خسائر اال

 

من هذه البيانات المالية الموحدة، بلغت  ١٢كما هو مبين في اإليضاح 
مليار   ١٬١الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين بالمجموعة ما قيمته 

 ٤٢٢درهم وبلغ مخصص االنخفاض في القيمة ذي الصلة ما قيمته 
  .٢٠٢٢بر ديسم ٣١ما في مليون درهم ك

وإعادة التأمين المدينة بموجب المعيار الدولي   ني تأملس ذمم ايتم قيا
من خالل تطبيق مبادئ المعيار الدولي للتقارير   ٤للتقارير المالية رقم 

  .٩المالية رقم 

 

 

 

  كجزء من إجراءات التدقيق لدينا، فإننا: 

 لقة بمراجعة قمنا بفهم وفحص واختبار الضوابط الرئيسية المتع
  فاض في القيمة.خ ناال لى مخصصاتوموافقة اإلدارة ع 

  قمنا بفحص اكتمال ودقة بيانات المدخالت المستخدمة في حسابات
  نموذج انخفاض القيمة. 

 .قمنا بتقييم كفاءة وموضوعية واستقاللية خبراءنا الداخليين  
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  كة ُعمان للتأمين ش.م.ع (تابع)تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شر
 

  تدقيق (تابع) لا في منهجنا  
 

  (تابع)  أمور التدقيق الرئيسية
 

  (تابع) كيفية تعامل مدقق الحسابات مع أمر التدقيق الرئيسي  (تابع)  أمر التدقيق الرئيسي

  خسائر االنخفاض في قيمة الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين
  (تابع) 

اض فخ انيت تسجيل تية لكل من توقكاماً مركبة وذاتضع المجموعة أح 
قيمة الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين وتقدير مبلغ هذا االنخفاض 

باستخدام نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة الذي يتضمن تحديد 
احتمالية التعثر، والخسارة الناتجة عن التعثر، والتعرض الناتج عن 

  خدام الوسائل العملية. التعثر والخصم واست

نخفاض في قيمة الذمم المدينة من التأمين  الا ئرخساحساب  نرى أن
وإعادة التأمين يشكل أمراً تدقيقياً رئيسياً نظراً ألهمية أرصدة الذمم 

من مجموع  ٪٧المدينة من التأمين وإعادة التأمين (التي تمثل 
المؤكدة ذات  )، والتقديرات غير٢٠٢٢ديسمبر  ٣١الموجودات كما في 

دة وأهمية األحكام المستخدمة في تطبيق  ح ولمالمالية االصلة بالبيانات 
  .٩متطلبات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
 

نظًرا لعدم وجود تغييرات في المنهجية واالفتراضات المتعلقة بمخصص 
خالل السنة  ٩انخفاض القيمة وفقًا لنموذج المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

ةً بالسنوات السابقة، فقد اعتمدنا على ن ر مقا ٢٠٢٢سمبر دي ٣١المنتهية في 
   رنا الداخلي للفترة السابقة الذي شمل ما يلي:بيتقرير خ 

   المنهجية التي تطبقها المجموعة في احتساب مخصص االنخفاض
في القيمة لتقييم مدى توافقها مع متطلبات المعيار الدولي للتقارير  

  .٩لية رقم الما 

  االئتمانية المتوقعة" المعد من  رسائ في قيمة "الخ نموذج االنخفاض
قبل اإلدارة والذي تضمن اختبار مدى مالءمة ومعقولية  

  االفتراضات واألحكام الرئيسية المستخدمة. 
  وعالوة على ما سبق:

   بالنسبة لألرصدة التي تعرضت النخفاض فردي في القيمة، قمنا باختبار
  .قدرة لإلدارةم مدى معقولية المخصصات الم عينة لتقيي

 ا بالتحقق من مالءمة اإلفصاحات التي تمت فيما يتعلق بانخفاض قيمةنمق
الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين المدرجة في هذه البيانات المالية  

 الموحدة.
  

  تقييم االستثمارات العقارية 
 

يانات المالية الموحدة،  من هذه الب ٧كما هو مبين في اإليضاح رقم 
قارية للمجموعة على أرض وشقق سكنية بقيمة  علات امل االستثمار تشت
ويتم قياسها بالقيمة  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١مليون درهم كما في  ٤٦٥

  العادلة. 
 

تعتبر عملية تقييم االستثمارات العقارية للمجموعة، كما هو مبين في  
، ذاتية في األصل ألسباب  من هذه البيانات المالية الموحدة ٧اإليضاح 

أخرى، طبيعة كل بند من بنود العقارات وموقعه   واململ، من بين عتش
واإليرادات المستقبلية المتوقعة من عقود اإليجار أو قيمة البيع الخاصة  

  به. 
 

تم تنفيذ تقييم االستثمارات العقارية في المجموعة من قبل خبراء تقييم  
  م"). مستقلين خارجيين ("خبراء التقيي

 
من أمور التدقيق الرئيسية نظراً  أمر  رات العقاريةنعتبر تقييم االستثما 

  لالفتراضات واألحكام الجوهرية المتضمنة في تقدير القيم العادلة. 

 
 
 
  

  كجزء من إجراءات التدقيق لدينا، فإننا: 
  قمنا بتقييم كفاءة وموضوعية واستقاللية خبراء التقييم المعينين من

  ين لدينا. كذلك خبراء التقييم الداخلي قبل اإلدارة و
 ييم مدى مالءمة عمل خبراء التقييم من خالل مراجعة  ق تب ناقم

  االتفاقيات حول نطاق وطبيعة العمل بين خبراء التقييم والمجموعة. 
  قمنا بتقييم مدى اكتمال ودقة البيانات المصدرية المستخدمة في

  احتساب القيم العادلة، عند استخدامها. 
 نهجيات ومدى مليم ا ي لدينا لتقيخبراء التقييم الداخلإشراك قمنا ب

من  لعينةمالءمة االفتراضات الرئيسية التي يستخدمها المقيمون  
االستثمارات العقارية وللممتلكات المتبقية. وقمنا بحساب مستقل من  
خالل توجيه استفسارات إلى اإلدارة وخبراء اإلدارة، والتحقق من 

  تايم االستثماراء حسابات المعقولية على قالمجال العام، وإجر 
  قارية.ع لا

   قمنا بالتحقق من مالءمة اإلفصاحات التي تمت فيما يتعلق بتقييم
   االستثمارات العقارية في هذه البيانات المالية الموحدة.

 
 

  



 

٨  

 
  

 
 

  )تقرير مدقق الحسابات المستقل إلى السادة المساهمين في شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع (تابع
 

   معلومات أخرى 
 

مسؤولية عن المعلومات األخرى. تشتمل المعلومات األخرى على تقرير مجلس اإلدارة (ولكنها ال تشمل البيانات المالية  ال  ةاردلس اإلعضاء مج يتحمل أ 
   الموحدة وتقرير مدقق الحسابات حولها).

 
   .تكان  يها بأي صورةخرى، وال نبدي أي تأكيد عل إن رأينا حول البيانات المالية الموحدة ال يتطرق إلى المعلومات األ

 
نا ننظر في ما إذا  وفيما يتعلق بتدقيقنا على البيانات المالية الموحدة، تقتصر مسؤوليتنا على قراءة المعلومات األخرى المحددة سلفاً، وفي سبيل ذلك فإن

تدقيق، أو ما إذا كانت تبدو أنها  ال  ءناثأ وصلنا إليها دة أو مع المعلومات التي تكانت المعلومات األخرى تتعارض بصورة جوهرية مع البيانات المالية الموح 
   تتضمن أخطاء جوهرية بصورة أو بأخرى.

 
إلى وجود أخطاء جوهرية في هذه المعلومات األخرى، فإننا ملزمون ببيان هذه الحقائق في تقريرنا.   - بناًء على العمل الذي نكون قد قمنا به  - إذا توصلنا 

  .أنشل تقرير بهذا اوليس لدينا ما ندرجه في ال 
  

  مسؤوليات اإلدارة والقائمين على الحوكمة حول البيانات المالية الموحدة 
 

سارية  طبقاً لألحكام ال إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد البيانات المالية الموحدة وعرضها بصورة عادلة وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية، وكذلك إعدادها
، ٢٠٠٧) لسنة ٦والقانون االتحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم (، ٢٠٢١ لسنة ٣٢المتحدة رقم  بيةر الع ولة اإلماراتللقانون االتحادي لد

دولة  في  التأمين  ئةهيوتعديالته، والتعليمات المالية ذات العالقة لشركات التأمين الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي (سابقًا 
ية التي ترى اإلدارة أنها ضرورية لكي تتمكن من إعداد بيانات مالية موحدة خالية من أي أخطاء خلداال رقابة، وعن تلك ال)لمتحدةاالمارات العربية ا

    جوهرية، سواًء كانت ناشئة عن احتيال أو خطأ.
 

 - عند الضرورة   - ح  صاإلفلة وا ر كمنشأة عامالستمراسؤولة عن تقييم مدى قدرة المجموعة على اوعند إعداد البيانات المالية الموحدة، فإن اإلدارة تعد م
أنشطتها أو لم يكن عن األمور المتعلقة بهذه االستمرارية، وكذا استخدام مبدأ االستمرارية المحاسبي إال إذا كانت اإلدارة تعتزم تصفية المجموعة أو وقف 

    ام بذلك.لديها أي بديل واقعي سوى القي
 

  التقارير المالية للمجموعة.  ادعدة إعملي  اإلشراف على مسؤوليةيتحمل القائمون على الحوكمة  
 

  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة 
 

ل أو طاء الجوهرية، سواء كانت ناشئة عن احتياتتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول حول ما إذا كانت البيانات المالية الموحدة ككل خاليةً من األخ 
سابات الذي يشمل رأينا. يمثل التأكيد المعقول مستوى عالياً من التأكيد، ولكنه ليس ضمانًا على أن عملية التدقيق المنفذة  لح ا  دققرير مأ، وإصدار تقخط

ن من  وهرية إذا كاتعتبر ج أن تنشأ األخطاء من االحتيال أو الخطأ ووفقًا لمعايير التدقيق الدولية ستكشف دائًما عن أي خطأ جوهري إن وجد. يمكن 
مالية  إلى حد معقول أن تؤثر تلك األخطاء، إفراًدا أو إجماًال، على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون على أساس هذه البيانات ال قعتوالم 

   الموحدة.
 

ل أعمال التدقيق. كما أننا نلتزم  واط هنيك الم تبع مبدأ الشمهني ونالتدقيق الدولية، فإننا نمارس الحكم ال وفي إطار عملية التدقيق المنفذة وفقاً لمعايير
  بالتالي: 

  تحديد وتقييم مخاطر األخطاء الجوهرية في البيانات المالية الموحدة، سواء كانت ناشئة عن االحتيال أو الخطأ، وتصميم وتنفيذ إجراءات
ن خطر عدم الكشف عن أي أخطاء جوهرية  إ ا.أيناً لر بة توفر أساسة ومناسك المخاطر، والحصول على أدلة تدقيق كافيالتدقيق التي تالئم تل 

أو  ناتجة عن االحتيال يعد أكبر من الخطر الناجم عن الخطأ حيث قد ينطوي االحتيال على التواطؤ أو التزوير أو الحذف المتعمد أو التحريف 
    تجاوز الرقابة الداخلية.

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

٩  

 
  

 
 

  كة ُعمان للتأمين ش.م.ع (تابع)رفي ش اهمينالسادة المس تقل إلىتقرير مدقق الحسابات المس
 

  مسؤوليات مدقق الحسابات حول تدقيق البيانات المالية الموحدة (تابع) 
 

 ئمة للظروف، وليس لغرض إبداء رأي تكوين فهم حول ضوابط الرقابة الداخلية المتعلقة بأعمال التدقيق من أجل تصميم إجراءات تدقيق مال
   . ةمجموعية للرقابة الداخل الية ال حول فع

  فصاحات اإلدارة.إتقييم مدى مالءمة السياسات المحاسبية المستخدمة ومعقولية التقديرات المحاسبية وما يتعلق بها من   

  إذا كان هناك يد ما أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها تحدمعرفة مدى مالءمة استخدام اإلدارة لمبدأ االستمرارية المحاسبي، واستناداً إلى
دي يتعلق بأحداث أو ظروف يمكن أن تثير شكوكاً كبيرة حول قدرة المجموعة على االستمرار كمنشأة عاملة. وإذا توصلنا إلى اقين معدم ي

دة، أو تعديل الموح  إلفصاحات ذات الصلة في البيانات الماليةوجود عدم يقين مادي، فإننا مطالبون بلفت االنتباه في تقرير مدقق الحسابات إلى ا
انت تلك اإلفصاحات غير كافية. إن االستنتاجات التي نتوصل لها تتوقف على أدلة التدقيق التي يتم الحصول عليها حتى تاريخ تقرير كإذا  رأينا

    املة. جموعة إلى التوقف عن االستمرار كمنشأة عمدقق الحسابات. ومع ذلك، فإن األحداث أو الظروف المستقبلية قد تدفع الم 

   انات المالية الموحدة وهيكلها ومحتواها، بما في ذلك اإلفصاحات، وما إذا كانت البيانات المالية الموحدة تمثل يل للبالشام تقييم العرض
  المعامالت واألحداث ذات العالقة بطريقة تحقق عرضاً عادالً.

 داخل المجموعة إلبداء رأي حول البيانات  جاريةة التنات أو األنشطللكيا مات الماليةومناسبة فيما يتعلق بالمعلو  الحصول على أدلة تدقيق كافية
 المالية الموحدة. كما أننا مسؤولون عن توجيه أعمال التدقيق على المجموعة واإلشراف عليها وأدائها، ونظل مسؤولين دون غيرنا عن رأينا

  حول التدقيق. 
 

التدقيق المقررين ونتائج التدقيق الجوهرية، بما في ذلك أي أوجه   توقيتطاق وأمور أخرى، بنن بين ين على الحوكمة فيما يتعلق، ممع القائم كما نتواصل
    قصور جوهرية نحددها في الرقابة الداخلية أثناء تدقيقنا.

 
وغيرها من   القاتع العا نبلغهم بجميما أننقية المعمول بها في شأن االستقاللية، ك نقدم أيضاً للقائمين على الحوكمة بياناً بأننا قد امتثلنا للمتطلبات األخال

    سبل الحماية المطبقة إن لزم األمر.المسائل التي يُعتقد إلى حد معقول أنها قد تؤثر على استقالليتنا، واإلجراءات المتخذة للحد من المخاطر أو 
 

ى البيانات المالية الموحدة للفترة ل قيق ع التد   ية قصوى أثناءها أهمكمة، فإننا نحدد تلك األمور التي كانت لومن بين األمور المنقولة للقائمين على الحو
عنه للرأي العام  الحالية والتي تمثل بدورها أمور التدقيق الرئيسية، ثم ندرجها في تقرير مدقق الحسابات باستثناء ما تحظر النظم أو التشريعات اإلفصاح

نا إذا كنا نتوقع إلى حد معقول بأن اإلفصاح عن هذا األمر سوف  رتقري  نه في بغي اإلفصاح عال ين أن أمراً ما - في حاالت نادرة للغاية  -  أو إذا قررنا
    يترك تداعيات سلبية تفوق المنافع التي ستعود على الصالح العام من جراء هذا اإلفصاح.

 
  خرى التقرير حول المتطلبات القانونية والتنظيمية األ

 
  ، نفيدكم بما يلي:٢٠٢١لسنة  ٣٢لعربية المتحدة رقم ا ارات اإلم التحادي لدولةانون اإضافة إلى ذلك ووفقاً لمتطلبات الق

 
  ؛ أننا قد حصلنا على كافة المعلومات التي اعتبرناها ضرورية لغرض تدقيقنا .١

 
٢.  ً م قحدة رالمت مارات العربيةلة اإل لألحكام السارية للقانون االتحادي لدوأن البيانات المالية الموحدة قد أُعدت، من كافة النواحي الجوهرية، طبقا

  ؛ ٢٠٢١لسنة  ٣٢
 

  ؛ أن المجموعة قد احتفظت بدفاتر محاسبية سليمة .٣
 

  ؛ أن المعلومات المالية التي يتضمنها تقرير مجلس اإلدارة تتوافق مع الدفاتر المحاسبية للمجموعة .٤
 

من البيانات  ١٠اإليضاح رقم  ين فيهو مب، كما ٢٠٢٢بر ديسم ٣١ي ستثمار فيها خالل السنة المنتهية فأن المجموعة قد قامت بشراء أسهم واال  .٥
  ؛ المالية الموحدة

 
حول البيانات المالية الموحدة يبين المعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة والشروط التي بموجبها أُبرمت هذه  ٢٣أن اإليضاح رقم  .٦

  ؛ المعامالت
 

 
 
 







  ة لها شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابع
 

 
 

  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٧إلى  ١المرفقة من اإليضاحات 
١٢  

 

  بيان الدخل الموحد
 

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في   
   ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم إيضاحات 
     

  ٣٬٥٣٨٬٩٣٠   ٤٬٣٨٩٬٨٦٤   ١-٢٤   التأمين إجمالي أقساط
  ) ١٬٩٥٣٬٥٢٧(   ) ٢٬٨١٨٬٩٢٩(   ١-٢٤  ت إعادة التأمينكاها لشرعنل أقساط تأمين متنازاً: ناقص

  ١٬٥٨٥٬٤٠٣   ١٬٥٧٠٬٩٣٥   صافي األقساط المتبقية 
صافي التغير في األقساط غير المكتسبة وصندوق التأمين على الحياة 

  ١-٢٤    توالمطلوبات المرتبطة بوحدا
 

)٣١٬٧٩١(   )٥٩٬٩٢٥ (  
  ٥٣٬٦١٢١٬٥   ٠٠١١٬١٬٥١   ةتأمين المكتسبط الصافي أقسا

     

  ) ٢٬٦٤١٬١٤٣(   ) ٢٬٢٣٤٬٦٣٢(   ٢-٢٤  إجمالي المطالبات المسددة
  ١٬٥١٧٬٠٦٨   ١٬٢٨٢٬٠٠١   ٢-٢٤  مطالبات التأمين المستردة من شركات إعادة التأمين

  ) ١٬١٢٤٬٠٧٥(   )٩٥٢٬٦٣١(   صافي المطالبات المسددة
غير ة لمتكبدا اتائمة واحتياطي المطالب الق صافي التغير في المطالبات

  المعلنة واحتياطي مصاريف تسوية الخسائر غير الموزعة 
 

)٢٥٬٤٥٧   )١٩٬٩٠٠  
  ) ١٬٠٩٨٬٦١٨(   )٩٧٢٬٥٣١(   صافي المطالبات المتكبدة 

     

  ٢٢٨٬٦٠٩   ٢١٧٬٩٨٣   ١٩  إيرادات عموالت إعادة التأمين
  ) ٣٢٧٬٢٨٦(   )٣٣٥٬٩٩٢(   ٨  مصاريف عموالت

  ٤٢٬٧٠١   ٤٨٬٣٢٢   بالكتتاا طةدات أخرى تتعلق بأنشراإي
  ) ٥٥٬٩٧٦(   )٦٩٬٦٨٧(   صافي العموالت والمصاريف األخرى

     

  ٣٩٩٬٠١٨   ٤٦٨٬٧٩٢   صافي إيرادات االكتتاب
 

  ١-٢٠  إيرادات فوائد من موجودات مالية بالتكلفة المطفأة
 

١٠٣٬٠٨٨   ٣٠١٠١٬٢  
  ٨٦   ٠٣١   الية بالتكلفة المطفأةات مأرباح محققة من بيع استثمار
  ٣٥٬١٤٩   ٢٤٬٧٣٦   ٢-٢٠  بالصافي - إيرادات االستثمار األخرى 
  ١٣٨٬٣٢٣   ١٢٦٬٠٤٢   صافي إيرادات االستثمار

  ٥٣٧٬٣٤١   ٥٩٤٬٨٣٤   مجموع اإليرادات 
 

  ٢١  مصاريف عمومية وإدارية
 

)١٢٨٢٬٦٣(   )٢٨٤٬٤٦١ (  
  ) ٢٬٢٥٠(   )٬٢٥٠٢(   ٣-٢٣  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

ئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة من التأمين  السائر الخا المحمل من
  ٣-١٢  وإعادة التأمين

 
)٢٣٬٩٠٥(   )١٠٬٩٦٤ (  

  ) ٨٬٠٤٩١(   )٤٢٬٥٨٩(     بالصافي - مصاريف أخرى  
      ٣٢  خسارة من بيع شركة تابعة:

  ) ٦٩٣٬٥(   ٦٣٬٠٤٣ جنبيةت األف احتياطي تحويل العمالع قبل إعادة تصني ربح/(خسارة) البي
  -    )٨٩٬٠٠٣(   صنيف احتياطي تحويل العمالت األجنبية ت إعادة

  ٢٠٦٬٩٣٧   ٢٢٨٬٦١٠   الربح قبل الضريبة
  ) ٨١٢(   )٥٬٠٠٩(   مصاريف ضريبة الدخل

  ٢٠٦٬١٢٥   ٢٢٣٬٦٠١   ربح السنة
     

      العائد إلى:
  ٢٠٦٬٣٩٢   ٢٢٣٬٦٠١   ُمّالك الشركة 

  ) ٢٦٧(   -    مسيطرة غير حصص 
  ٢٠٦٬١٢٥   ٬٦٠١٢٣٢  

  ٠٬٤٥   ٠٬٤٨   ٢٢  ربحية السهم (بالدرهم) 
 



  ة لها شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابع
 

 
 

  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٧إلى  ١المرفقة من اإليضاحات 
١٣  

 

    بيان الدخل الشامل الموحد
 

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم إيضاحات 
     

  ٦٬١٢٥٢٠   ٢٢٣٬٦٠١   ربح السنة
 

  رىالدخل / (الخسارة) الشاملة األخ
 

   
ً ا الحقفهنيبنود لن يُعاد تص       في الربح أو الخسارة: ا

صافي أرباح القيمة العادلة من إعادة تقييم استثمارات مصنفة بالقيمة  
  ٥-١٠  العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
٦٤٬٢٨٤   ٢٤٬٤٦٧  

     

      :حقاً في الربح أو الخسارةبنود قد يُعاد تصنيفها ال
  ) ٢٠٬٣٦٤(   )١٣٬٠٤٠(   بية جنألالعمليات ا ف من تحويلالصر خسائر 

  -   ٨٩٬٠٠٣   إعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت األجنبية 
  ٤٣٬٩٢٠  ١٠٠٬٤٣٠   مجموع الدخل الشامل اآلخر للسنة

  ٢٥٠٬٠٤٥   ٣٢٤٬٠٣١   مجموع الدخل الشامل للسنة
     

      :د إلىالعائ
  ٬٣١٢٢٥٠   ٣٢٤٬٠٣١   ُمّالك الشركة 

  ) ٢٦٧(   -    حصص غير مسيطرة 
  ٢٥٠٬٠٤٥   ٣٢٤٬٠٣١  

 



  التابعة لها  ين ش.م.ع والشركاتشركة ُعمان للتأم

 
 

  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٧إلى  ١المرفقة من اإليضاحات 
١٤  

 

  
  بيان التغيرات في حقوق الملكية الموحد

 

 
 رأس
  المال 

 
  احتياطيات

  أخرى

 تغيرات متراكمة 
 في القيمة العادلة 

  ألوراق مالية 
تحويل   حتياطيا

األجنبية  تالعمال   
 

زة محتج احأرب   

صافي حقوق  
إلى  ةالعائد الملكية

ك الشركةُمالّ    
الحصص غير 

رةيطالمس   
حقوق  ع مجمو

 الملكية 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

                

  ٢٬٠٧١٬٧٧٠   ٨٥٠   ٠٧٠٬٩٢٠٢٬   ٤١٧٬٥٦٠   ) ٥٥٬٥٩٩(   ) ٢٣٦٬٣١١(   ١٬٤٨٣٬٣٩٨   ٤٦١٬٨٧٢    ٢٠٢١يناير   ١في 

  ٠٦٬١٢٥٢   ) ٢٦٧(   ٢٠٦٬٣٩٢   ٢٠٦٬٣٩٢   -   -   -   -  ربح السنة 

  ٤٣٬٩٢٠   -   ٤٣٬٩٢٠   -   ) ٢٠٬٣٦٤(   ٦٤٬٢٨٤   -   -  الدخل / (الخسارة) الشاملة األخرى للسنة 
  ٬٠٤٥٢٥٠   ) ٢٦٧(   ٢٥٠٬٣١٢   ٢٠٦٬٣٩٢   ) ٢٠٬٣٦٤(   ٦٤٬٢٨٤   -   -  مجموع الدخل / (الخسارة) الشاملة للسنة 
  -   -   -   ) ٢٧٬٨١(   -   -   ١٬٨٧٢   -  ) ٤-١٦  تحويل إلى احتياطي الطوارئ (إيضاح

  -   -   -   ) ٨٬٣٥٨(   -   -   ٨٬٣٥٨   -  ) ٥-١٦تحويل إلى احتياطي إعادة التأمين التنظيمي (إيضاح  
  -   -   -   ) ١١٥(   -   -   ١١٥   -  ) ١- ١٦تحويل إلى احتياطي نظامي (إيضاح 

دلة من  تجزة من استبعاد استثمارات بالقيمة العاألرباح المح تحويل إلى ا
  -   -   -   ) ٥٬٥٢٤(   -   ٥٬٥٢٤   -   -  خر اآلخالل الدخل الشامل 

  ) ٩٢٬٣٧٤(   -   ) ٩٢٬٣٧٤(   ) ٩٢٬٣٧٤(   -   -   -   -  ) ٣٤توزيعات أرباح مدفوعة (إيضاح 
  ) ٥٨٣(   ) ٥٨٣(   -   -   -   -   -   -  ) ٣٢حذف من بيع شركة تابعة (إيضاح  

  ٬٢٢٨٬٨٥٨٢   -   ٨٥٬٨٢٬٢٢٨   ٥١٥٬٧٠٩   ) ٧٥٬٩٦٣(   ) ١٦٦٬٥٠٣(   ١٬٤٩٣٬٧٤٣   ٤٦١٬٨٧٢    ٢٠٢١ر ديسمب  ٣١في 

  ٢٢٣٬٦٠١   -   ٢٢٣٬٦٠١   ٢٢٣٬٦٠١   -   -   -   -  ربح السنة 

  ١٠٠٬٤٣٠   -   ١٠٠٬٤٣٠   -   ٧٥٬٩٦٣   ٢٤٬٤٦٧   -   -  الدخل الشامل اآلخر للسنة 
  ٣٢٤٬٠٣١   -   ٣٢٤٬٠٣١   ٬٦٠١٢٢٣   ٧٥٬٩٦٣   ٢٤٬٤٦٧   -   -  مجموع الدخل الشامل للسنة

  -   -   -   ) ١٬٠٦٦(   -   -   ٦١٬٠٦   -  ) ٤-١٦ارئ (إيضاح  حتياطي الطو تحويل إلى ا
  -   -   -   ) ١٢٬٨٨٦(   -   -   ١٢٬٨٨٦   -  ) ٥-١٦تحويل إلى احتياطي إعادة التأمين التنظيمي (إيضاح  

  العادلة من تحويل إلى األرباح المحتجزة من استبعاد استثمارات بالقيمة
  -   -   -   ١٢٬٦٣١   -   ) ١٢٬٦٣١(   -   -  الشامل اآلخر  خالل الدخل

  ) ٩٢٬٣٧٤(   -   ) ٩٢٬٣٧٤(   ) ٩٢٬٣٧٤(   -   -   -   -  ) ٣٤مدفوعة (إيضاح   حباات أرعزيتو
  -   -   -   ١١٥   -   -   ) ١١٥(   -  ) ١-١٦تحويل إلى األرباح المحتجزة من بيع شركة تابعة (إيضاح  

  ٢٬٤٦٠٬٥١٥   -   ١٥٢٬٤٦٠٬٥   ٦٤٥٬٧٣٠   -   ) ١٥٤٬٦٦٧(   ٠٧٬٥٨٠١٬٥   ٦١٬٨٧٢٤  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في 

 



  ابعة لها ش.م.ع والشركات الت للتأمينشركة ُعمان 
 

 
 

  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٧إلى  ١المرفقة من اإليضاحات 
١٥  

 

  نقدية الموحد ل دفقات اتالبيان 
 

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم إيضاحات 
     

      التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
  ٦٬٩٣٧٢٠   ٢٢٨٬٦١٠   ربح السنة قبل الضريبة

      لـ:الت تعدي
  ٢٨٬٠٦٥   ٢٥٬٧٢٦  ٢١  استهالك وإطفاء 
  ) ١٣٬١١٤(   )٢٬٠١١(  ٧  محققة من االستثمارات العقاريةلة غير الادأرباح القيمة الع

خسائر / (أرباح) غير محققة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
  ) ٣٬٠٥٢(   ٬٠٦٨٤  ٢-٢٠  دات)الربح أو الخسارة (باستثناء االستثمارات المرتبطة بوح

  ٧٥٬٩١   ٤٬٨٧٧  ١٧  ة للموظفين مخصص مكافآت نهاية الخدم
من الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة من التأمين  المحمل 

  ٢٣٬٩٠٥   ١٠٬٩٦٤  ٣-١٢  وإعادة التأمين
  ٤٥٥   )١٬١٧٣(  ١٠٫٦  (تحرير) / مخصص االنخفاض في قيمة استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة

  ) ٢٤١(   )٢٣١(   لودائعاالنخفاض في قيمة األرصدة البنكية واير تحر
األرباح من االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل  اتيعت توزاادإير

  ) ٢١٬٣٦٨(   )٣١٬٩١٤(  ٢-٢٠  الربح أو الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 
  ) ١٠٩٬١٧٠(   )١٠٦٬٣٦٩(   المالية  إيرادات الفوائد من الموجودات

  ٦٬٠٨٢   ٦٥٬١٦  ٥-٠١  المطفأة ية مقاسة بالتكلفةإطفاء موجودات مال
أرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  

  الخسارة 
٢-٢٠  

)١٥٧(   )١٠٣ (  
  ) ٨٦(   )١٠٣(   ربح محقق من بيع استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة

  ١٬٢٢٠   ٩٥٩   وبات اإليجار على مطللفوائد  يف امصار
  ٨٦٩٬٩   ٤٣٤٤٬١  ٢-٢٠  ستثمار األخرى ف االمصاري

  ) ٧٬٦٥٨(   )٧٬٨١٥(  ٢-٢٠  إيرادات من تأجير استثمارات عقارية
  ٣٬٥٦٩   ٢٥٬٩٦٠  ٣٢  خسارة من بيع شركة تابعة

ومكافآت  التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في رأس المال العامل
  لمدفوعة للموظفين وضريبة الدخل ا  مةهاية الخدن

 
١٣١٬٢٩٠   ٥٤١٧١٬٠  

     
        ال العامل المأس في ر اتالتغير

  ١٦٩٬١٧٤   )٥٤٦٬٨٤١(   (الزيادة) / النقص في موجودات عقود إعادة التأمين
  ) ١٥٬٣٢٤(   )٢٤٥٬٣٣٠(   الزيادة في الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين والذمم المدينة األخرى

  ٤٬٣٨٤   )٣٧٬٢٧٠(   المؤجلة(الزيادة) / النقص في تكاليف االستحواذ 
  ) ١٩٣٬٠١٧(   ٦٠٩٬٥٧٥   لنقص) في مطلوبات عقود التأمين(ا ة /ادزيلا

  ٢٬١٤٥   ٣٠٧٬٩٢٤   الزيادة في الذمم الدائنة من التأمين وإعادة التأمين والذمم الدائنة األخرى
  ) ٢٩٬٧٨٢(   ٤١٬١٤٥   ن المحتجزة عادة التأميالزيادة / (النقص) في ودائع إ

  ) ٧٬١٥١(   ٢٠٬٠١٧   ةمؤجل ت) في إيرادات عموال(النقص /الزيادة 
  ) ٣٤٬٦٣١(   ٦٧٬٤٠٧   النقص / (الزيادة) في االستثمارات المرتبطة بوحدات
  ٣٤٬٦٢٠   )٦٧٬٤٠٦(   (النقص) / الزيادة في المطلوبات المرتبطة بوحدات

  ٦١٬٧٠٨   ٢٠٬٢٧٥٣   العملياتصافي النقد الناتج من 
  ) ٠٥٬٢٧(   )٢٤٣٬٣(  ١٧  المدفوعة للموظفين مكافآت نهــاية الخدمة 
  ) ٢٬٨٧٥(   )٢٬١٣٢(   ضريبة دخل مدفوعة

  ٥٣٬٥٦٣   ٣١٤٬٨١٩   صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية
 



  

  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
١٦  

  ش.م.ع والشركات التابعة لها  شركة ُعمان للتأمين
  

  (تابع) وحدبيان التدفقات النقدية الم
 

  ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في  
  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
ف درهم لأ  ألف درهم إيضاحات   
     

      يةثمارالتدفقات النقدية من األنشطة االست
  ) ٢٦٠٬٦٧٥(   )٢٧٨٬٦٤١(  ٥-١٠  مشتريات استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

خالل الدخل الشامل  ة العادلة منمالية بالقيممتحصالت من بيع استثمارات 
  ١٥٤٬٧٦٧   ٢٧٣٬٠٤٢  ٥-٠١  اآلخر

الخسارة أو  ة بالقيمة العادلة من خالل الربحارات ماليت استثمايترمش
  ) ٢٠٬١٣٦(   )٢٬٦٥٣(   (باستثناء االستثمارات المرتبطة بوحدات)

أو   متحصالت من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح
  ٥٬٠٦٨   ٢٬٨٦٩   ستثمارات المرتبطة بوحدات)(باستثناء االالخسارة 
  ١٥٦٬٦٩٣   ٢٥٤٬٢٧١   ةمطفأاستحقاقات استثمارات مالية بالتكلفة الت/ ادابعاستمن متحصالت 

  ) ١٤٤٬٠٤٢(   )٣٧٥٬٥٠٥(  ٥-١٠  مشتريات استثمارات مالية بالتكلفة المطفأة 
خالل  ة العادلة منمالية بالقيمتوزيعات أرباح مقبوضة من االستثمارات ال

  ٢٠٬٤٨١   ٣١٬٥٩٣   اآلخر شامل ال دخلة من خالل اللقيمة العادلالخسارة وبا الربح أو
  ١١٣٬٠٠٥   ١٠٠٬٦٧٧   ئع واالستثمارات الماليةلودافوائد مقبوضة من ا

  ٧٬٦٥٧   ٬٨٢٣٧   إيرادات إيجار مقبوضة من االستثمارات العقارية 
  ) ١١٬٦٤٠(   )٤٬٣٨٨١(   المدفوعةمصاريف االستثمار األخرى 

  ) ٣٥٬٢٢١(   )٤٬٠٣١٢(  ٦، ٥  وموجودات غير ملموسة شراء ممتلكات ومعدات 
  ) ٣٤٦٬٣٣٠(   )٦٥٠٬٣٥٨(   ية تزيد على ثالثة أشهر أصل إيداع ودائع ألجل بفترات استحقاق

  ٣٧٩٬٤٠٣   ٤٥٩٬١٦٤   استحقاق ودائع ألجل بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر
  ) ٤٦٤(   )٢١٬١٣٥(   ةودائع النظاميالزيادة في ال

  ) ١٬٣٨١(   ٨٣٥٠٬١  ٣٢  بعةصالت من بيع شركة تاالمتحصافي 
  ١٧٬١٨٥   )١٨٧٬٠٨٩(   ج من األنشطة االستثماريةلنات صافي النقد (المستخدم في) / ا

     
      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

  ) ٩٢٬٣٧٤(   )٩٢٬٣٧٤(  ٣٤  توزيعات أرباح مدفوعة
  ) ٥٬٠٧٤(   )٤٥٬٤٠(   العناصر الرئيسية لدفعات اإليجار

  ) ٤٩٢(   )٣٨٨(   إليجارعات الدفدة عناصر الفائ
  ) ٩٧٬٩٤٠(   )٩٨٬١٦٦(   األنشطة التمويلية في  صافي النقد المستخدم

     
  ) ٢٧٬١٩٢(   ٢٩٬٥٦٤   صافي الزيادة / (النقص) في النقد وما في حكمه 

  ٢٦١٬٩٠٠   ٢١٧٬١١٨  ١٤  نة في بداية الس النقد وما في حكمه

بالعملة لمحتفظ بها نقد اال صدةصرف على أرات في أسعار التأثيرات التغير
  ) ٧٬٥٩٠١(   )١١٬٦٠٣(   األجنبية 

  ٢١٧٬١١٨   ٢٣٥٬٠٧٩  ١٤  النقد وما في حكمه في نهاية السنة
 

لمالية للمعيار الدولي للتقارير االقيمة وفقاً  االنخفاض في    لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد، يكون النقد وما في حكمه قبل مخصص
  .١٤ يضاحاإل في كما هو موضح ٩رقم 

 
  تتعلق المعامالت غير النقدية الرئيسية بما يلي:، ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتهية في 

  ٥ح ألف درهم لكل منهما (إيضا ٧٢٧إضافات مطلوبات اإليجار وموجودات حق االستخدام بقيمة .(  
 المرالموجود المرتبات  والمطلوبات  بالوحدات  البالغة  تبطة  بالوحدات  دره  ٦٨٨٬٧٣٧طة  منها  ألف  لكل   ٣٦(إيضاح  م 

  (ب)).
 

ال السنة  في  منتهخالل  حق  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ية  وموجودات  اإليجار  مطلوبات  باستبعاد  النقدية  غير  الرئيسية  المعامالت  تتعلق   ،
  هما.من لكلألف درهم   ٩٣٨خدام بقيمة اإليجار وموجودات حق االستافات مطلوبات لكل منهما وإضألف درهم  ٧٣٧االستخدام بقيمة 

 
 



  ة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها شرك
 

   ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١إيضاحات حول البيانات المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 

١٧  
 

 

  معلومات عامة  ١
 

(ج))، هي شركة ٣٦"الشركة")، يشار إليها فيما بعد باسم سكون للتأمين ("سكون") (راجع اإليضاح  .ع (شركة ُعمان للتأمين ش.م
دبيادر عن صاحب امساهمة عامة تأسست بموجب مرسوم أميري ص أللسمو حاكم  حكام قانون الشركات . إن الشركة مسجلة وفقا 

. وتخضع الشركة ألحكام القانون االتحادي لدولة اإلمارات ٢٠٢١ة  لسن  )٣٢مارات العربية المتحدة رقم (ي لدولة اإلتحاداال  ريةالتجا
ل شركات التأمين بمصرف  ي مسجلة في سجم أعمالها، وهفي شأن تأسيس هيئة التأمين وتنظي  ٢٠٠٧) لسنة  ٦العربية المتحدة رقم (

إلمارات العربية المتحدة ("هيئة التأمين")) لة ادو") (سابقًا، هيئة التأمين في صرف المركزي("المزي  مركمارات العربية المتحدة الاإل
.  ل للشركة هو صالرئيسي المسجوهي شركة تابعة لبنك المشرق (ش.م.ع) والذي تأسس بإمارة دبي. إن عنوان المقر    ٩تحت رقم  

).  ٣٢ا (إيضاح  ة لهبعللتأمين ش.م.ع والشركات التا  شركة ُعمان  عة منجموالمالعربية المتحدة. وتتكون  ، دبي، اإلمارات  ٥٢٠٩ب.  
  إن أسهم الشركة العادية مدرجة في سوق دبي المالي، اإلمارات العربية المتحدة. 

 
اإلم لدولة  اتحادي  بقانون  المرسوم  العربية  صدر  لسنة  ٣٢المتحدة رقم (ارات  الش  ٢٠٢١)  في  ("قانون    ٢٠٢١تمبر  سب  ٢٠ركات") 

. وللشركات  ٢٠١٥) لسنة  ٢تحادي لدولة اإلمارات العربية المتحدة رقم ( اال  ألغى القانون  والذي  ٢٠٢٢يناير    ٢لتنفيذ في  حيز اخل  ود
من    ١٢مهلة   اعتباًرا  االنتقالية")   ٢٠٢٢يناير    ٢شهًرا  ألح  ("الفترة  بلالمتثال  المرسوم  اإلماركام  لدولة  اتحادي  العربية  قانون  ات 

) رقم  امتثلت  ٢٠٢١لسنة    )٣٢المتحدة  والمتطلبات  .  لألحكام  العربية  جديدالالمجموعة  اإلمارات  لدولة  اتحادي  بقانون  للمرسوم  ة 
الم  ٢٠٢١لسنة    ٣٢المتحدة رقم   المتحدة  العربية  اإلمارات  مصرف  من  موافقة  على  التعوحصلت  على  المطلوبركزي  على ديالت  ة 

د إصدار شهادة التعديالت  ي عناسيتم االنتهاء من النظام األس جديدة. وسوفات الطلبلمت جل التوافق مع األحكام وانظامها األساسي من أ
  من قبل هيئة األوراق المالية والسلع.

 
ة رقم ة اإلمارات العربية المتحداالتحادي لدولحكام القانون  المعدّل لبعض أ  ٢٠٢٠) لسنة  ٢٤تم إصدار المرسوم بقانون اتحادي رقم (

لسن٦( بتاري  هيئة  سيستأ  بشأن  ٢٠٠٧ة  )  وتعديالته،  أعمالها،  وتنظيم  التنفيذ    ٢٠٢٠سبتمبر    ٢٧خ  التأمين  حيز  التعديالت  ودخلت 
كزي  المتحدة المر  مارات العربية، أصبح قطاع التأمين تحت إشراف مصرف اإل٢٠٢١يناير    ٢. واعتباراً من  ٢٠٢١يناير    ٢بتاريخ  

   وسلطته.
 

بشأن    ٢٠٢٢) لسنة  ٤٧رقم (ادي  رسوًما بقانون اتحبية المتحدة ممارات العرلة اإللدوية  ت وزارة المال، أصدر٢٠٢٢  ديسمبر  ٩في  
اال الشركات  ضريبة  نظام  لفرض  وذلك  القانون)،  أو  الشركات  ضريبة  واألعمال (قانون  الشركات  على  الضرائب  في  تطبيق  تحادية 

  .٢٠٢٢  أكتوبر  ٢٥ساريًا اعتباًرا من  وأصبح    ٢٠٢٢أكتوبر    ١٠  ون في الجريدة الرسمية فيعربية المتحدة. نُشر القانة اإلمارات الدول
. ستخضع  ٢٠٢٣يونيو    ١وسيُطبق قانون ضريبة الشركات على األشخاص الخاضعين للضريبة للسنوات المالية التي تبدأ في أو بعد  

في   اإلماراتالشركات  المت  دولة  ضريبة  العربية  لمعدل  عام  بوجه  بواقع  حدة  بينما  ٪٩الشركات  الدخل    ٪٠  عدلم  طبقسيُ ،  على 
درهم. ومع ذلك، هناك عدد من القرارات المهمة التي لم يتم االنتهاء منها بعد بقرار    ٣٧٥٬٠٠٠اوز  الخاضع للضريبة والذي ال يتج

للغا مهمة  تعتبر  والتي  الوزراء،  مجلس  للمن  بالنسبة  لتحديد  ية  الضرمنشآت  ومقدار  الضريبي  خاللوضعها  لذلك،  المستحقة.   يبة 
مجموعة إلى أن هذا القانون ال ينطبق على السنة المالية المنتهية في  ت اللصات المهمة من مجلس الوزراء، خهذه القرار  ر مثلتظاان

منظور  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١ من  جوهري  بشكل  سنه  أو  سنه  يتم  لم  وعليه  المحا،  رقالمعيار  الدولي  الدخل.   -   ١٢م  سبي  ضرائب 
توقيت  ستواص مراقبة  المجموعة  اار  إصدل  المهذه  لتحدلقرارات  الوزراء  مجلس  قبل  من  تطبيق وضع  يدهمة  ومدى  الضريبي  ها 

من منظور تها المالية،  ضرائب الدخل. وتعمل المجموعة حاليًا على تقييم التأثير المحتمل على بيانا  -   ١٢المعيار المحاسبي الدولي رقم  
ولى للمجموعة تبدأ  األ  يةجديد علًما بأن الفترة الضريبالشركات ال  ضريبةون  قانعدادًا لالمتثال الكامل لائب الحالية والمؤجلة، استالضر

  .٢٠٢٤يناير  ١في 
 

األوراق في  والمتاجرة  األجل  وطويلة  قصيرة  تأمين  عقود  إصدار  في  للشركة  المرّخصة  األنشطة  يتم   تتمثل  عقود   المالية.  إصدار 
بالمخاطر  ا المتعلقة  اللتأمين  على  بالتأمين  واللكاممتالمرتبطة  المركبتأمت  وتأمين  الطاقة  وتأمين  الهندسي  وين  الجوي ات  التأمين 

عي  التأمين الجماوالتأمين البحري (يُشار إليهم معاً باسم "التأمين العام") والتأمين الفردي على الحياة (المشاركين وغير المشاركين) و
  ار.طة باالستثملمرتبت اتجاصية والتأمين الصحي والمنوالتأمين ضد الحوادث الشخ على الحياة

 

 ً )، وإنجلترا  ٢٠٢١ديسمبر    ١٤سلطنة عمان، ودولة قطر، ومملكة البحرين (مارست أعمالها حتى  في    تمارس الشركة نشاطها أيضا
    ).٢٠٢٢يونيو   ١٤حتى ارست أعمالها وويلز، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا (م

  
  
  
  



  .ع والشركات التابعة لها ة ُعمان للتأمين ش.مشرك
 

  (تابع)  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١لمنتهية في ات المالية الموحدة للسنة اإيضاحات حول البيان

  تعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه البيانات المالية الموحدة. ٣٧إلى  ١اإليضاحات المرفقة من 
١٨  

  
   ةيدة والمعدلالجد ليةلماولية للتقارير اعايير الدتطبيق الم ٢

 

  ية الجديدة والمعدلة والتفسيرات المطبقة على البيانات المالية الموحدة لمالالمعايير الدولية للتقارير ا  ١- ٢
 

أو  لسنوية التي تبدأ في  ات الفترسارية المفعول على الية التي أصبحت  ة والمعدلة التاتم تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديد
لتطبيق هذه المعايير الدولية المعدلة، باستثناء ما هو مذكور، أي تأثيـر   يكن  البيانات المالية الموحدة. ولمي هذه  ، ف٢٠٢٢اير  ين  ١  بعد

  بقة.جوهري على المبالغ المعروضة للسنتين الحالية والسا
 

تمديد الوسيلة    -   ١٩- ة بكوفيدار ذات الصلاإليجات  يازامت  - "عقود اإليجار"    ١٦  ر الدولي للتقارير المالية رقملى المعياالتعديل ع
)، تم منح امتيازات ١٩- نتيجة لوباء فيروس كورونا (كوفيد  - )  ٢٠٢١أبريل    ١ري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  (يس  العملية

للمس مايوإيجار  مجلس٢٠٢٠  تأجرين. في  نشر  الدولي  ،  المحاسبة  تعديالً  معايير  لدولعلى المعيار الة  رقم  ير  لتقاري  الذي    ١٦المالية 
 ٣١هو تعديل لعقد اإليجار. في    ١٩- لمستأجرين لتحديد ما إذا كان امتياز اإليجار المرتبط بفيروس كوفيدية ليوفر وسيلة عملية اختيار

لتمديد تاريخ اللدولية تعديالً  ايير المحاسبة ا، نشر مجلس مع٢٠٢١مارس   يونيو    ٣٠إلى    ٢٠٢١و  يوني  ٣٠وسيلة العملية من  إضافياً 
ت اإليجار بنفس طريقة االحتساب إذا لم يكن هنالك تعديالت على عقد اإليجار. في يازااختيار حساب امت  . يمكن للمستأجرين٢٠٢٢

ها الحدث أو الحالة التي  (الفترات) التي يحدث في  تغيرة في الفترةكدفعات إيجار م  كثير من الحاالت، سينتج عن ذلك حساب االمتياز
  .فيض الدفعاتلى تخي إتؤد

 
للت الدولي  المعيار  على  المالية رقم  قاريالتعديالت  رقم  ٣ر  الدولي  المحاسبي  والمعيار  الدولي رقم  ١٦،  المحاسبي  والمعيار   ،٣٧  ،

 حاسبيالمار  ، والمعي٩ير المالية رقم  والمعيار الدولي للتقار  ،١المالية رقم    الدولي للتقاريروبعض التحسينات السنوية على المعيار  
تحدّث    -   ) ٢٠٢٢يناير    ١(تسري للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد    ١٦قم  ية ري للتقارير المال، والمعيار الدول ٤١  الدولي رقم

رق المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  ا  ٣م  التعديالت  مرجعاً  "اندماجات  للتقاألعمال"  الدولي  المعيار  رقم  رير  في  حول   ٣المالية 
  محاسبية لعمليات اندماج األعمال.ت الد التقارير المالية دون تغيير المتطلبايمي إلعدالمفاهر اطااإل

 
كات من تكلفة الممتللشركة أن تقتطع  "الممتلكات والمنشآت والمعدات" على ا  ١٦تحظر التعديالت على المعيار المحاسبي الدولي رقم  

ا والمعدات  اوالمنشآت  بيع  من  المستلمة  المقصود  تجةلمنا  نافألص لمبالغ  الستخدامه  لألصل  الشركة  إعداد  وبأثناء  ذلك، .  من  دالً 
  ستعترف الشركة بعوائد البيع والتكلفة ذات الصلة في الربح أو الخسارة.

 
ا المحاسبي  المعيار  على  التعديالت  رقم  تحدد  والمطلو"ا  ٣٧لدولي  الطلمخصصات  والموجودات  بات  التكاليارئة  التي  الطارئة"  ف 

   خاسًرا. يكونا إذا كان العقد سعتبار عند تقييم مة في عين االالشركها أخذت
 

رقم   المالية  للتقارير  الدولي  المعيار  على  طفيفة  تعديالت  السنوية  التحسينات  للمر  ١تُدخل  الدولية  المعايير  والمع"تبني  األولى"  يار  ة 
للتق رقم  الدولي  المالية  ا"األ   ٩ارير  والمعيار  المالية"  الداسبلمحدوات  رقم  ي  المصا"الزراع  ،٤١ولي  التوضيحية  واألمثلة  حبة ة" 

  "عقود اإليجار". ١٦للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
 

ة  ير المالي (المعيار الدولي للتقار  لدفعات اإليجار  إعفاء المؤجر  -   قرار جدول أعمال لجنة تفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية
ا والمعيا  ٩رقم   لللدور  رقم  تقارلي  المالية  ا١٦ير  السنوية  للفترات  (يسري  بعد  لتي  )  أو  في  أكتوبر   - )  ٢٠٢٢أكتوبر    ٨تبدأ  في 

للتقارير المالية معايير الدولية  ه لجنة تفسير ال، انتهى مجلس معايير المحاسبة الدولية من قرار جدول األعمال الذي وافقت علي٢٠٢٢
اإلبشأن " دفعات  من  المؤجر  المالية رقم  يع(المار  يجإعفاء  للتقارير  الدولي  الد  ٩ار  رقم  ولي  والمعيار  المالية  يتناول ١٦للتقارير   ."(

  قرار جدول األعمال المحاسبة من منظور المؤجر، وعلى وجه الخصوص:
 

رات اصة باإليجا ة الخدين المعلى الذمم    ٩المالية رقم  قعة في المعيار الدولي للتقارير  ة المتوخسارة االئتمانيكيفية تطبيق نموذج ال  •
  ء من الدفعات المستحقة من المستأجر بموجب عقد اإليجار قبل منح امتياز اإليجار.عفااإلالتشغيلية عندما يتوقع المؤجر 

 قد اإليجار فيبات تعديل عأو متطل  ٩م  ر المالية رقالدولي للتقاري  تراف في المعيارما إذا كان سيتم تطبيق متطلبات إلغاء االع  •
  ز اإليجار.متياعند المحاسبة عن ا ١٦م  ير المالية رقدولي للتقارار المعيال

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

١٩  
 

 

  (تابع)تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة   ٢
 

  ٍل مبكرغير المطبقة بشكية حتى تاريخه وير السارة الصادرة لكن غالجديدة والمعدلالمعايير الدولية للتقارير المالية   ٢- ٢
 

(تسري للفترات   ٨والمعيار المحاسبي الدولي رقم    ٢مارسة رقم  الم  وبيان  ١المعيار المحاسبي الدولي رقم  لطفيفة على  الت اعديالت
يانات  ياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي البالس ى تحسين إفصاحات تهدف التعديالت إل - ) ٢٠٢٣يناير  ١السنوية التي تبدأ في أو بعد 

  المحاسبية. سات قديرات المحاسبية والتغيرات في السيايرات في التالتغيين ز بالمالية على التميي 
 

املة واحدة  الضريبة المؤجلة ذات الصلة بالموجودات والمطلوبات الناشئة عن مع  -  ١٢التعديل على المعيار المحاسبي الدولي رقم  
بعد  ي للفترات السنو(يسر شركات االعتراف بالضريبة المؤجلة على الن  ت ميالتعدتتطلب ال  - )  ٢٠٢٣يناير    ١ية التي تبدأ في أو 

  تي، عند االعتراف المبدئي، تؤدي إلى نشوء مبالغ متساوية من الفروق المؤقتة الخاضعة للضريبة والقابلة للخصم.ت الالمعامال
 

التي تبدأ في أو بعد    ةسنويال  رات(يسري للفت   ة مع التعهداتالمطلوبات غير المتداول  -   ١لدولي رقم  ا  بيلمعيار المحاسالتعديل على ا
بها المنشأة في غضون اثني عشر شهًرا بعد فترة  التع توضح هذه    - )  ٢٠٢٤يناير    ١ تلتزم  يجب أن  تأثير الشروط التي  ديالت كيفية 

  التقرير على تصنيف االلتزام.
 

  ١٨في    -   )٢٠٢٣ير  ينا  ١و بعد  في أ   بدأي تيسري للفترات السنوية الت"عقود التأمين" (  ١٧ة رقم  تقارير المالييار الدولي لل معال
عايير المحاسبة الدولية مشروعه الطويل لوضع معيار محاسبي حول عقود التأمين وأصدر المعيار الدولي لس م، أنهى مج٢٠١٧مايو  

ً   والذي  ٤  رقمالدولي للتقارير المالية  محل المعيار    ١٧ولي رقم  يحل المعيار الدعقود التأمين".  "  ١٧للتقارير المالية رقم     يسمح حاليا
إلى تغيير كبير في المحاسبة لدى جميع المنشآت التي تصدر عقود تأمين وعقود  ١٧لدولي رقم  ار اسات. سيؤدي المعيبالعديد من الممار 

  رية.استثمار تشمل ميزة المشاركة االختيا
 

الدولية التعديالت على المعيار    ير المحاسبةمعاي  جلسر مأصد  - ، عقود التأمين،  ١٧  ر الدولي للتقارير المالية رقملى المعياتعديالت ع
، بحيث ٤، إلى جانب تعديل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ٢٠٢٠يونيو    ٢٥، "عقود التأمين"، في  ١٧لتقارير المالية رقم  لي لالدو
ير المالية معيار الدولي للتقارى جنب مع الجنبًا إل  ٩  ولي للتقارير المالية رقممؤهلة تطبيق المعيار الدركات التأمين ال يزال بإمكان ش ال

والتي   ١٧أدى ذلك إلى التعديالت المستهدفة من قبل مجلس معايير المحاسبة الدولية على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  . و١٧رقم  
وغيرهم نتائج تطبيق للمستثمرين  تشرح  أن  ات  بيق، مما يسهل على الكيانخالل تقليل تكاليف التط  طبيق المعيار من هدف إلى تسهيل تت

  . ١٧رير المالية رقم  لتقاالمعيار الدولي ل
 

 طفيفًا لتي تقترح تعديًال ، أعاد مجلس معايير المحاسبة الدولية ("مجلس اإلدارة") التداول بشأن وثيقة التعرض ا٢٠٢١أكتوبر    ٢٨في  
لمعيار الدولي " وا"األدوات المالية ٩تقارير المالية رقم الدولي للعيار الممن حول التطبيق المبدئي لكل بعرض معلومات المقارنة  يتعلق

  واردة."عقود التأمين"، مع األخذ بعين االعتبار المالحظات المأخوذة من خطابات التعليقات ال ١٧للتقارير المالية رقم 
 

ند التطبيق المبدئي للمعيار الدولي المعروضة ع قارنةالمت) ية للتصنيف في فترة (فتراديل للمنشأة بتطبيق تغطية اختيارذا التعسيسمح ه
رقم  لتقال المالية  المالية رقم    ١٧رير  للتقارير  الدولي  على  ٩والمعيار  أداة  كل  أساس  على  الموجودات  هذه  بتصنيف  التغطية  ستسمح   .

 موجودات عند التطبيقصنيف تلك البها تتم  ن ييقة التي تتوقع المنشأة أ ة بطريقة تتماشى مع الطر(فترات) المقارن، وذلك في فترة  حدة
. بعد المالحظات الواردة على المقترحات، قام المجلس بتوسيع نطاق التغطية ليشمل جميع  ٩ولي للتقارير المالية رقم  الد  المبدئي للمعيار
تلك الموجودلمالية، بما في  الموجودات ا بها فيما يتع ذلك  باألنشطة غير المرتبطةات المحتفظ  يار الدولي ن نطاق المع ود ضملعقبا  لق 

. أصدر  ٩كن أيًضا تطبيق التغطية من قبل المنشآت التي تطبق بالفعل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  ويم  .١٧المالية رقم    للتقارير
  . ٢٠٢١ر ديسمب ٩بتاريخ  ١٧ة رقم للتقارير الماليالمعيار الدولي المجلس تعديالً على 

 
 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٢٠  
 

 

  (تابع) للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ةلدولير ااييتطبيق المع  ٢
 

  (تابع) معايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكرال  ٢- ٢
 

لل معال الدولي  المالييار  رقم  تقارير  التأمين"  ١٧ة  "عقود  الفترا،  على  المفعول  ا(ساري  السنت  فيوية  تبدأ  بعد    لتي  يناير   ١أو 
  (تابع) )٢٠٢٣

 
رقم  الم  يُطبق المالية  للتقارير  الدولي  في    ١٧عيار  تبدأ  التي  السنوية  التقرير  فترات  على  التأمين"  وتتوقع   ٢٠٢٣يناير    ١"عقود 

ئ مباد  ١٧المالية رقم  ي للتقارير  الدولار  معيفي ذلك التاريخ. يحدد ال  ١٧للتقارير المالية رقم  المعيار الدولي  أن تطبق أوالً    المجموعة
والقي واالعتراف  المشاركة اس  مميزات  تشمل  التي  االستثمار  وعقود  التأمين  إعادة  وعقود  التأمين  عقود  عن  واإلفصاح  العرض 

ا األهداف  تتمثل  للمعيارالمباشرة.  للتقاري  لرئيسية  رقم  الدولي  المالية  اال  ١٧ر  للمفي  القابل  والقياس  نطاق  للعقونة  قارعتراف  في  د 
بما واالعتراف  التلمعيار  خدمات  ستمكن    أمينتحصالت  التي  اإلفصاحات  وتوفير  الوثيقة  حامل  إلى  المقدمة  الخدمات  على  بناًء 

ال هذه  تأثير  تقييم  من  المالية  البيانات  المركزمستخدمي  على  والنتائ  عقود  النالمالي  والتدفقات  المالية  المعيج  يميز  للمنشأة.    بين ار  قدية 
وجومصاد الربح  متحر  وبين  األرباح  التأمدة  خدمات  وصالت  للنقود ين  الزمنية  القيمة  يعكس  التأمين (بما  تمويل  ومصاريف  إيرادات 

  والمخاطر المالية).
 

الم للتقارير  الدولي  المعيار  يسمح  رقم  كما  مللم  ١٧الية  ظروف  في  المعيا  حدودة،نشآت،  طبقت  للتقاريرالتي  الدولي  رالمالي  ر   ٩قم  ة 
، بإعادة تخصيص موجوداتها ١٧ق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  تطبير السنوية قبل الية" على فترة التقريدوات المال"األ

  ص أي موجودات مالية. سيتم إعادة تخصيييم ما إذا كان المالية المتعلقة بالتأمين. إن المجموعة بصدد تق
 

اإلشراف والحوكمة على تنفيذ    ١٧لية رقم  الماوجيهية للمعيار الدولي للتقارير  الت  وعة واللجنةللمجمعة  تابكل من لجنة التدقيق ال  فرتو
من مختلف الوظائف    اإلدارة العليا  التنفيذية وكذلك. تتكون اللجنة التوجيهية من اإلدارة  ١٧مشروع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  

ف وابما  المالية  اإلدارة  ذلك  وتواالكي  المخارية  المعلإدارة  وتكنولوجيا  التأطر  وإعادة  المحاسبية    مين.ومات  السياسة  أوراق  تحديد  تم 
ر المالية الدولي للتقاري  ق مشروع المعياروالمنهجيات االكتوارية ومتطلبات اإلفصاح ويتم تنفيذها في جميع أنحاء المجموعة. يبقى فري

امحدثًا  ١٧رقم   التطورات  جميع  ويراقب  م  نيةلتق،  معايير  من  واجلس  الدولية  لتالمحاسبة  كثب  عن  التطورات.    قييملصناعة  هذه  آثار 
  حيثما ينطبق ذلك، يتم تحديث أوراق السياسة والمنهجية لتعكس أي تغييرات في المتطلبات.

 
ال عملية الية الستكمر التمواأل  وجاري العمل على  ١٧ة رقم  ي تطبيق المعيار الدولي للتقارير الماليتقدًما كبيًرا فأحرزت المجموعة  

   :١٧تقارير المالية رقم ي للاالنتقال إلى المعيار الدول
    .٢٠٢٢و ٢٠٢١ديسمبر  ٣١إكمال الفحص التجريبي لألرصدة المتعلقة بالتأمين للسنة المنتهية في   - 
ق المعيار الدولي الزمة لتطبيية الئيسالرالسياسة وتعزيز الضوابط    ظم المتبقية بما في ذلك خياراتندماج النإعدادات ااء من  االنته - 

  .١٧قم للتقارير المالية ر
  . تجهيز األرصدة االنتقالية وطلب موافقة الشركة ومدقق الحسابات الخارجي عليها - 
  .واإلفصاح عنها ١٧المالية رقم لتقارير المعيار الدولي ل ية المتوافقة مع االنتهاء من تنسيق البيانات المالية السنو - 
  ارير اإلدارية ومقاييس األداء الرئيسية.لتقد اداإع من االنتهاء - 
  التعامل مع اللجنة التنفيذية واألعمال من خالل مبادرات التدريب المختلفة.  صلةموا - 
  ت المستقبلية.ات حوكمة البياناإنهاء وتنفيذ العمليات والمسؤوليات المالية وعملي - 

 
يعتبر هذا التقييم مبدئي  قع.  ثر المتو، يرد فيما يلي تقييم األ١٧لمالية رقم  رير اتقالل  ي ثر بتطبيق المعيار الدولنظًرا ألن المجموعة ستتأ

    حيث إنه لم يتم االنتهاء من جميع أعمال االنتقال.
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٢١  
 

 

  (تابع) لجديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ا  ٢
 

  (تابع) بكرم ية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكلٍ ن غير الساررة لكصادال  المالية الجديدة والمعدلةالمعايير الدولية للتقارير   ٢- ٢
 

رقم   المالية  للتقارير  الدولي  بعد  ١٧المعيار  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  المفعول  (ساري  التأمين"  "عقود  يناير   ١، 
  بع)(تا )٢٠٢٣

 
  نماذج القياس 

 
م على  القياس  يتم  الفرديةال  العقود  ولك ستوى  ع ،  العأساس  لى  ن  التأمجموعات  عقود  لتخصيص  لقود.  الفردية  العقود،  مجمو مين  عات 

تقس يجب  معًا.  إدارتها  يتم  التي  المماثلة  المخاطر  ذات  العقود  تشمل  التي  المحافظ  تحديد  إلى  أوالً  المنشأة  إتحتاج  المحافظ  هذه  لى يم 
  :نماذج للقياس ٣ن م ١٧ر المالية رقم ولي للتقارير الدعياالموالبوالص السنوية. يتكون عقود على أساس الربحية مجموعات من ال

 
  موذج القياس العامن

التدفقات    ة التعاقدي. تمثلنموذج القياس العام والمعروف أيًضا باسم النهج األساسي، يتكون من التدفقات النقدية المستحقة وهامش الخدم
على تقديرات    شتملة تجاه حاملي وثائق التأمين والتي تامات المنشأوالتزوق  لحقلية المعدلة حسب المخاطر  ة المستحقة القيمة الحاالنقدي

مطلوب لتحمل عدم التدفقات النقدية المتوقعة والخصم وتعديل المخاطر الصريح للمخاطر غير المالية. يمثل تعديل المخاطر التعويض ال
مبلغ بشأن  التدفقات النقد  التأكد  المخاطر  وتوقيت  ينشأ من  الذي  هامشماليةال  غير ية  يمثل  التعاقدي ا  .  المكتسبالخدمة  من    لربح غير 

  العقود السارية التي ستعترف بها المجموعة أثناء تقديم الخدمات خالل فترة التغطية.
 

التعاقدية الخدمات  هامش  يكون  أن  يمكن  البدا  ال  في  التدسالبًا  أدت  إذا  اية.  المستحقة  فقات  تعلنقدية  خدمة  هامش  سلبإلى  عاقدي  ند  ي 
   على الفور في بيان الدخل الموحد.الب تسجيل المبلغ السبطه على صفر وسيتم ية، فسيتم ضالبدا

 
زام عن المتبقية وااللت  لتزام عن التغطيةيجب أن تكون القيمة الدفترية لمجموعة عقود التأمين في نهاية كل فترة تقرير هي مجموع اال

المتك االمطالبات  عن  االلتزام  يتكون  بابقية  المت  طيةلتغبدة.  المتعلقة  المستحقة  النقدية  التدفقات  الخدمة لخدممن  وهامش  المستقبلية  ات 
    الخدمات السابقة.التعاقدي بينما يتكون االلتزام عن المطالبات المتكبدة من التدفقات النقدية المستحقة المتعلقة ب

 
المثبتة عند    ائدةمستقبلية وتراكم الفائدة بأسعار الفبالخدمات العلقة  لمتة اغيرات في التدفقات النقدييتم تعديل هامش الخدمة التعاقدي بالت

ة ليبين الخدمات االعتراف المبدئي لمجموعة العقود. يتم االعتراف بالتحرير من هامش الخدمة التعاقدي في الربح أو الخسارة كل فتر
ا تلك  أساس "وحدات  المقدمة في  على  ا لفترة  المعيار  يوفر  الماليةللتقالي  لدوالتغطية".  تس  ١٧رقم    رير  المبادئ  إرشادات  إلى  فقط  تند 

  حول كيفية تحديد وحدات التغطية.
 

   نهج الرسوم المتغيرة
يتعل فيما  العام  القياس  لنموذج  إلزامي  تعديل  هو  المتغيرة  الرسوم  انهج  هامش  بمعالجة  الق  التعاقدي  المشاركة  لخدمة  عقود  ستيعاب 

    لتالية:ثة امشاركة المباشرة عند استيفاء المتطلبات الثالالاصية بخ مينتميز عقد التأالمباشرة. ي
    تحدد الشروط التعاقدية أن حامل الوثيقة يشارك في حصة من مجموعة محددة وواضحة من العناصر األساسية. -
  ة.ساسياأل نودد القيمة العادلة على البيقة مبلغًا يساوي حصة جوهرية من عوائلوثل اأن تدفع لحام تتوقع المنشأة -
ا - تغير  من  جوهرية  نسبة  اختالف  المنشأة  للبنود لمباتتوقع  العادلة  القيمة  في  التغير  مع  الوثيقة  حامل  إلى  دفعها  يتعين  التي  لغ 

  األساسية.



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٢٢  
 

 

  (تابع) المعدلةلمالية الجديدة وتطبيق المعايير الدولية للتقارير ا  ٢
 

  (تابع) ٍل مبكربشك ير المطبقةير السارية حتى تاريخه وغصادرة لكن غلة ال معد والة لتقارير المالية الجديدالمعايير الدولية ل  ٢- ٢
 

رقم   المالية  للتقارير  الدولي  في  ١٧المعيار  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  المفعول  (ساري  التأمين"  "عقود  بعد  ،  يناير   ١أو 
  (تابع) )٢٠٢٣

 

  (تابع) نماذج القياس 
 

  وم المتغيرة (تابع)الرسنهج 
الخدمة التعاقدي الناشئة عن التغيرات في مبلغ حصة المنشأة من امش  ت منفصلة يجب تحديدها للتغيرات في هعيار تعدياللب المتطي  ال

م تحديد مبلغ مجّمع  دمات المستقبلية. قد يتقة المتعلقة بالخت النقدية المستحالقيمة العادلة للبنود األساسية والتغيرات في تقديرات التدفقا
  يالت. التعدكل أو لبعض 

 
ا تحديد  يتم  المتغيرة،  الرسوم  نهج  بموجب  لتعد بموجب  يتم  بينما  الحالية،  الخصم  معدالت  باستخدام  التعاقدي  الخدمة  هامش  يالت على 
  م مجموعة عقود التأمين.الثابتة عند إبراام معدالت الخصم نموذج القياس العام تحديد التعديالت باستخد

 
تعاقدي للعقود التي تشمل مميزات المشاركة ة الياس العام، ال يتم تعديل هامش الخدمب نموذج القبموج  اسةلمقعلى عكس عقود التأمين ا

العادلة للبنود  منشأة من القيمة  ت في مبلغ حصة الالمباشرة بشكل صريح بسبب تراكم الفائدة ألن تعديل هامش الخدمة التعاقدي بالتغييرا
لاألساسي تعديًال  بالفعل  يتضمن  يمالما  اطرلمخة  مما  ضمنيًا  لية،  تعديًال  األسعارثل  والمخاطر  الح  باستخدام  للنقود  الزمنية  للقيمة  الية 

  المالية األخرى.
 

  نهج تخصيص األقساط 
ا النهج عندما ال خدام هذشأة است. قد تختار المنالتغطية المتبقيةياس االلتزام عن  إن نهج تخصيص األقساط بمثابة نهج مبسط اختياري لق

نت فترة التغطية لكل عقد في مجموعة عقود التأمين تبلغ سنة واحدة  ا كابموجب النموذج العام أو إذن القياس  س جوهريًا عالقيالف  يخت
ال عن  االلتزام  قياس  يتم  األقساط،  تخصيص  نهج  بموجب  أقل.  بأو  المتبقية  األتغطية  مبلغ  مناعتباره  صافية  المقبوضة  تدفقات   قساط 

صاف  فوعة،لمدة ااالستحواذ النقدي وتدناقًصا  مبلغ األقساط  اي  االستحواذ  على  لنقدفقات  أو الخسارة  الربح  في  بها  تم االعتراف  التي  ية 
  مدار الجزء المنتهي الصالحية من فترة التغطية على أساس مرور الوقت.

        
بإ االعتراف  التأمين  يتم  فيرادات  التأمين  خدمات  بناءً ومصاريف  الموحد  الدخل  بيان  عي  ال  مفهوملى    الفترة.  الخدمات  خالل  مقدمة 
ا المعيار  بموجب العتيتطلب  المقاسة  التأمين  لعقود  بالنسبة  مثقلة.  تكون  أن  المتوقع  من  التي  العقود  على  الفور  على  بالخسائر  راف 

إلى خالف    لظروف وا  ائقاألولي، ما لم تشير الحق  يست مثقلة عند االعتراففترض أن العقود لالتأمين، من الم  أسلوب تخصيص أقساط
  مربح ومستدام وال تتوقع االعتراف بالعقود المثقلة إال إذا تم تحديد ما يلي: عمل جموعة على تنمية لك. ينصب تركيز المذ
  قرارات التسعير ذات الصلة.  -
  قلة بااللتزام.كتسبة عندما تكون العقود األساسية مثالماألعمال الجديدة المراحل األولية من  -
  خرى تراها اإلدارة مناسبة.    أ يةتيجترا اس أي قرارات -

 
ج تخصيص األقساط على مجموعات عقود التأمين التي تصدرها ومجموعات عقود إعادة التأمين التي تحتفظ بها  ة نهتطبق المجموع

تي تكون ود اللعقت اهج تخصيص األقساط لمجموعابإجراء تقييم أهلية لن  ل. قامت المجموعةشهًرا أو أق  ١٢ة  عندما تكون فترة التغطي
أكثفيه التغطية  فترة  من  ا  ب  ١٢ر  لنموذج   ناءً شهًرا.  مؤهلة  عقودها  جميع  تكون  أن  المجموعة  تتوقع  إجراؤه،  تم  الذي  التقييم  هذا  على 

  ياس القع قياسها باستخدام نموذج  ة األجل التي من المتوقياة الفردية طويلالتأمين على الح  قياس نهج تخصيص األقساط، باستثناء عقود
  جوهرية التي من المتوقع قياسها تحت نهج الرسوم المتغيرة. أمينلتي تحمل مخاطر ت لمرتبطة بالوحدات ام والعقود االعا



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٢٣  
 

 

  (تابع)  جديدة والمعدلةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ال           ٢
 

  (تابع) اريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكرسارية حتى تير الن غلك الجديدة والمعدلة الصادرةالمعايير الدولية للتقارير المالية   ٢- ٢
 

رقم  المع المالية  للتقارير  الدولي  بعد  ١٧يار  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  المفعول  (ساري  التأمين"  "عقود  يناير   ١، 
  (تابع) )٢٠٢٣

 
  (تابع) القياس ذج نما

 
عن   االلتزام  قياس  مإن  المتكبدة  فتطابالمطالبات  جق  ني  القياسميع  ع   ماذج  النظر  بصرف  الالثالثة،  أسعار  تحديد  الثابتة  فائدن  ة 

لالل األخرى  التقديرات  عن  منفصل  بشكل  المالية  غير  المخاطر  على  صريح  تعديل  تقدير  يتم  للخصم.  المطالبات  المستخدمة  عن  تزام 
المخاطرالمتك تعديل  يمثل  بشأن  التعويض المطلو  بدة.  اليقين  عدم  لتحمل  ومبلب  ا  توقيتغ  من المخاطر غير التدفقات  تنشأ  التي  لنقدية 
  شكل تعديل المخاطر جزًءا من التدفقات النقدية المستحقة لمجموعة من عقود التأمين.ة. يالمالي

 
  ت التأمينإيرادات التأمين ومصاريف خدما

الم ألن  خدنظًرا  تقدم  مججموعة  بموجب  التأمين  عقود  فإنها مات  التأمين،  عقود  التغااللتلل  تق  موعة  عن  وتعترف  زام  المتبقية  طية 
مبلغ إيرادات التأمين المعترف به في فترة التقرير تحويل الخدمات المتعهد بها بمبلغ يعكس الجزء من المقابل    يوضحبإيرادات التأمين.  

  ه مقابل تلك الخدمات. تتوقع المجموعة استحقاق الذي
 

ال لعقود  وفبالنسبة  المقاسة  لنموتأمين  ا القذج  قًا  اياس  ونهج  تشلعام  المتغيرة،  التأمين  لرسوم  إيرادات  والمصاريف على  تمل  المطالبات 
ل المخاطر  تعديل  في  والتغيرات  التقرير،  فترة  بداية  في  متوقع  هو  كما  مباشرة  المنسوبة  ومباألخرى  المالية،  غير  هامش  لمخاطر  الغ 

بها بالخدمة التعاقد بخالف   فترةجربة الناتجة عن األقساط المستلمة في ال تعديالت الترة، ولفتي االنسبة للخدمات المقدمة في المعترف 
استبعادها في تاريخ    تلك المتعلقة بالخدمة المستقبلية، ومبالغ أخرى تتضمن أي موجودات أخرى تمثل تدفقات نقدية قبل االعتراف تم

بالنسبة  اال المبدئي.  اعتراف  التأمين  لنه لعقود  وفقًا  قياسها  يتم  تلتي  األخصيج  تص  يتم  المتوقعة  قساط،  األقساط  مقبوضات  خصيص 
الوقت،  أمين بناًء على مرور الوقت، ما لم يكن النمط المتوقع لتكبد مصاريف خدمة التأمين يختلف اختالفًا كبيًرا عن مرور  الت  إليرادات

على الفور على العقود   اف بالخسائرالعترا  ١٧م  دولي للتقارير المالية رقتطلب المعيار الجب أن تستخدم األخيرة. يوفي هذه الحالة ي
   كون مثقلة بااللتزام.أن تالتي من المتوقع 

 
ا المتكبدة  األخرى  والمصاريف  المتكبدة،  والتعويضات  المطالبات  تشمل  التأمين  خدمات  وإطفاء  مصاريف  مباشرة،  التدفقات  لمنسوبة 

علقة بااللتزام  المتالتغيرات في التدفقات النقدية المستحقة    لسابقة (أيخدمة االب  ةقتأمين، والتغيرات المتعلواذ على عقود الالنقدية لالستح
ى خسائر عقود قدية الحرة التي تؤدي إلعن المطالبات المتكبدة)، والتغيرات التي تتعلق بالخدمة المستقبلية (أي التغيرات في التدفقات الن

  حواذ على عقود التأمين.تلنقدية من االسالتدفقات ا جوداتمو يمةتلك الخسائر)، وانخفاض ق لتزام أو عكوساتمثقلة باال



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٢٤  
 

 

  (تابع) بيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلةتط  ٢
 

  (تابع) شكٍل مبكريخه وغير المطبقة بغير السارية حتى تار دة والمعدلة الصادرة لكنالمعايير الدولية للتقارير المالية الجدي  ٢- ٢
 

االمعيا لل لدور  رقم  تقاريلي  المالية  المفعو١٧ر  (ساري  التأمين"  "عقود  عل،  بعد  ل  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  يناير   ١ى 
  (تابع) )٢٠٢٣

 
  خيارات السياسة المحاسبية

 

  تي تنوي المجموعة أن تتبناها: ال بيةيارات السياسة المحاسيوضح الجدول التالي خ
 

قياس التي  ج النماذ 
ر يسمح الخيا

  يقها تطبب

  ُمطبق ج الالنه  ١٧خيارات المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

التدفقات النقدية  
لالستحواذ على عقود 

  التأمين 

نهج تخصيص  
  ط التأمين اقسأ

في المجموعة عند   عندما ال تزيد فترة تغطية كل عقد 
ئي عن سنة واحدة، يسمح المعيار  اف المبداالعتر 

يار سياسة  باخت  ١٧ رقمالدولي للتقارير المالية  
لى  اذ ع ة لالستحوحاسبية إما تحميل التدفقات النقدي م

عقود التأمين على المصاريف عند تكبدها أو  
  إطفاؤها على مدى فترة تغطية العقد. 

  

قات النقدية  تقوم المجموعة برسملة التدف
عقود التأمين لجميع العقود. لى لالستحواذ ع
ت المجموعة لتخصيص التدفقا  كما تخطط

جموعات عقود التأمين  الستحواذ لم دية للنقا
ا باستخدام دارهع إصالمصدرة أو المتوق

  أساس منتظم ومنطقي.  

االلتزام عن التغطية 
المتبقية المعدل حسب 

المخاطر المالية  
  للنقودوالقيمة الزمنية 

نهج تخصيص  
  تأمين الط اقسأ

هري فيما  في حالة عدم وجود عنصر تمويل جو
أو عندما ال  المتبقية،   تغطيةال  عن يتعلق بااللتزام

دمات الخ   م كل جزء منيتعدى الوقت بين تقدي
وتاريخ استحقاق قسط التأمين ذي الصلة سنة واحدة،  
ال يتعين على المنشأة إجراء تعديل الستحقاق الفائدة  

  تبقية. لاللتزام عن التغطية الم

تخطط المجموعة لرصد مخصص حسب 
طية  التغ عن  زاميمة الزمنية للنقود لاللتالق 

  ة لمجموعات العقود. المتبقي 

االلتزام عن المطالبات 
بدة المعدل حسب لمتكا

  القيمة الزمنية للنقود

نهج تخصيص  
  ط التأمين اقسأ

سنة  عندما يكون من المتوقع دفع المطالبات خالل 
ري تعديل  لبة، فليس من الضرومن تاريخ تكبد المطا

  ود. للقيمة الزمنية للنق  هذه المبالغ
 

تعديل االلتزام  وعة لخصم والمجم ططتخ 
زمنية  ة العن المطالبات المتكبدة حسب القيم

  للنقود. 
 

إيرادات ومصاريف 
  تمويل التأمين 

نموذج القياس العام  
ونهج الرسوم  

المتغيرة ونهج  
  قساط تخصيص األ 

خيار   ١٧رقم   ي للتقارير الماليةيوفر المعيار الدول
في   غيرات التير  المحاسبية لالعتراف بتأث  السياسة

الخصم والمتغيرات المالية األخرى في  معدالت  
رة أو في الدخل الشامل اآلخر. يتم  لخساالربح أو ا

تطبيق خيار السياسة المحاسبية (خيار الربح أو  
) على أساس  اآلخر الخسارة أو الدخل الشامل 

  ة. المحفظ 
 

تعتزم المجموعة إدراج التغيرات في  
  راتتغيعدالت الخصم وغيرها من الم

  خل الشامل اآلخر. لية ضمن الدالما 
 
 

قياس العام  ج النموذ  تجزئة تعديل المخاطر 
ونهج الرسوم  

المتغيرة ونهج  
  تخصيص األقساط 

ال يتعين على شركة التأمين إدراج التغيير بالكامل  
ما يتعلق بالمخاطر غير  ي تعديل المخاطر، وذلك في ف
  لك،ن ذين. بدالً مت خدمة التأم الية في متحصال مال

متحصالت خدمة   قسيم المبلغ بينها اختيار ت يمكن 
  مصاريف تمويل التأمين.  ت أو التأمين وإيرادا 

  

ال تخطط المجموعة لتجزئة التغيير في  
تعديل المخاطر، وذلك فيما يتعلق بالمخاطر  

وجزء غير   ير المالية، إلى جزء ماليغ
الكامل  دراج التغيير بمالي، وتخطط إل

  ين. تأمال  صالت خدماتضمن متح 

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٢٥  
 

 

  (تابع) ةمعدلتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وال  ٢
 

  (تابع) وغير المطبقة بشكٍل مبكرالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة الصادرة لكن غير السارية حتى تاريخه   ٢- ٢
 

المالي للتقارير  الدولي  رقم  المعيار  التأمين"١٧ة  "عقود  الفالمف  اري(س  ،  على  بعدعول  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  يناير   ١  ترات 
  تابع)( )٢٠٢٣

 
  (تابع)خيارات السياسة المحاسبية 

 

نماذج القياس التي   
يسمح الخيار 

  بتطبيقها 

  النهج الُمطبق   ١٧قم ي للتقارير المالية رخيارات المعيار الدول

استرداد التدفقات  
دية لالستحواذ على  النق
  مين لتأد ا عقو

قياس العام  ج النموذ
ونهج الرسوم  

  المتغيرة 

ر ما إذا كان يجب مراعاة  ختياهي سياسة محاسبية ال
القيمة الزمنية للنقود في تخصيص جزء من األقساط  

قدية لالستحواذ على  المتعلقة باسترداد التدفقات الن
  التأمين أم ال. عقود 

لقيمة الزمنية تخطط المجموعة لمراعاة ا
من األقساط جزء  صيصتخ   دللنقود عن

 ت النقدية لالستحواذالمتعلقة باسترداد التدفقا
  عقود التأمين.  على

 
  مجاالت األحكام الهامة

  . ١٧للتقارير المالية رقم  قها نتيجة للمعيار الدوليفيما يلي األحكام والتقديرات الرئيسية التي تتوقع المجموعة تطبي
 

  ممعدالت الخص
مين على الحياة، والنهج التنازلي  للتأات العقود، بخالف العقود الفردية طويلة األجل  اعدي لمجموعالتص  نهجال   تخطط المجموعة الستخدام

   م.للعقود الفردية طويلة األجل للتأمين على الحياة للحصول على معدالت الخص
 

الفات في خصائص السيولة طبقًا لالختديله  تع  يتمائد الخالي من المخاطر، والخصم باعتباره الع  عدي، يتم تحديد معدلفي إطار النهج التصا
المالية الموجودات  باسم  الم  بين  (المعروفة  الصلة  ذات  للمطلوبات  النقدية  والتدفقات  المخاطر  من  الخالي  العائد  على  للحصول  ستخدمة 

زمة لتعديل منحنى  لالئلة السار ال على عالوة الموجودات غي حكام في الحصو"). تكمن نسبة هامة من األوة الموجودات غير السائلة"عال
ة على المنحنى الخالي من المخاطر نفسه من الموجودات الخالية من المخاطر في السوق أو  جموعالعائد الخالي من المخاطر. ستحصل الم

   خاطر معلن عنه.ستخدام منحنى خاٍل من المقد تختار المجموعة ا
 

ب التنازلي  النهج  سيبدأ  مرجعية.  محفظة  عاتخداس  يتمتحديد  المحفظة  ام  العائئد  باعتباره  األساسيةالمرجعية  البنود  على  بها الت  د  ترتبط  ي 
  التدفقات النقدية للمطلوبات.  

 
  تعديل المخاطر 

ليب  تستخدم المجموعة أساد تقييم اإلدارة. وسلية الكفاية) وهو قيم نهج مستوى الثقة (احتماستقوم المجموعة بتقدير تعديل المخاطر باستخدا
  ساس لتحديد عملية تعديل المخاطر.األ  ية المستقبلية التي تشكلتوزيع التدفقات النقد ير احتماليةلتقد ئيةشواع

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٢٦  
 

 

  (تابع) المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة قطبيت  ٢
 

  (تابع) بشكٍل مبكر تى تاريخه وغير المطبقةة لكن غير السارية حجديدة والمعدلة الصادرتقارير المالية الالمعايير الدولية لل   ٢- ٢
 

رقم  للتقاريالدولي    يارالمع المالية  ع١٧ر  المفعول  (ساري  التأمين"  "عقود  ا،  بعد  لى  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  يناير   ١لفترات 
  (تابع) )٢٠٢٣

 
  ع)(تاب مجاالت األحكام الهامة

 
  ء االعتراف التعديل وإلغا
تعديل التأم  يجوز  أوعقد  الطرفين  بين  باالتفاق  إما  التنظيمية.  ين،  اللوائح  تعحا  في  بسبب  الشروط،لة  إلغاء   ديل  المنشأة  على  يجب 

و المنصوص  صلي واالعتراف بالعقد المعدل كعقد جديد، وذلك فقط في حالة استيفاء بعض الشروط على النحاأل  االعتراف بعقد التأمين
الً. من المرجح  عديتبر تتع  ال  ق المتضمنة في شروط العقدن ممارسة حق من الحقو. إ١٧رير المالية رقم  المعيار الدولي للتقا  عليه في

م  نموذج المحاسبة أو المعيار المطبق لقياس عناصر عقد التأمين إلى إلغاء االعتراف. إذا ل  غييرأن يؤدي أي تعديل للعقد بما يتسبب في ت
كتغيرات في   ديلالتع  عن  تجةفي التدفقات النقدية النالتعامل مع أي تغيرات  االعتراف، فإنه يتم ا  قد أيًا من شروط إلغاءيستوف تعديل الع

فيما   النقدية المستحقة.  التدفقات  إيصاالت  يتعلتقديرات  تعديالت على  أي  تخصيص  يتم  تخصيص األقساط،  نهج  التي تطبق  بالعقود  ق 
ات خدمرة اللفتين  المتبقية وإيرادات التأم  االلتزام عن التغطية  أمين الناتجة عن تعديلدية لالستحواذ على التأو التدفقات النق  قسط التأمين

  طبيق التعديل). رة تالمقدمة (األمر الذي يتطلب أيًضا حكًما في تحديد فت
 

   هامش الخدمات التعاقدية ووحدات التغطية
الدولي   المعيار  بموجب  المالية  حاليًا  ب٤رقم  للتقارير  االعتراف  يتم  كإير،  المكتسبة  خالادااألقساط  متناسب  بشكل  التغطية. ت  فترة  ل 

للتطبيق  األقساط سي  تخصيصهج  ن نظًرا ألن هناك تغير جوهري في االعتراف باإليرادات كون  على أغلبية المحافظ، فلن يكون قابالً 
   .١٧بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 

 
  جموعة بهامش ف المعتر ست  موجب نموذج القياس العام،ة طويلة األجل، والتي يتم قياسها بة الفرديلى الحيا قود التأمين عفيما يتعلق بع

المك غير  الربح  يمثل  والذي  التعاقدية  استخدام  تسب  الخدمات  سيتم  العقود.  هذه  بموجب  الخدمات  تقديم  عند  المجموعة  ستكسبه  الذي 
ر صدالوثائق، سيتم تحديد نمط إتي يحصل عليها حملة ابناًء على المزايا ال  مش الخدمات التعاقدية.التغطية إلصدار هامنهجية وحدات  

   لتي ستعكس المزايا المحددة في عقود التأمين مع حملة الوثائق.ية امات التعاقدية المعمول به باستخدام منهجية وحدات التغطلخدامش اه
 

التعاقدي ومبالغ مخصص   م الدفترية لهامش الخدمةبشكل كبير على القياألحكام التي قد تؤثر  ه، ستطبق اإلدارة  عند تنفيذ التحديد أعال
  موحد للفترة.عترف بها في بيان الدخل ال لتعاقدي المدمة االخمش اه

 
  دالعقحدود 

في بلية ضمن حدود كل عقد  ات النقدية المستق، يشمل قياس مجموعة العقود جميع التدفق١٧بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  
، والفترة المعنية عند تطبيق متطلبات المعيار الدولي "تغطيةال  ترةط ضمن حدود العقد تسمى "فة التي تغطيها األقساالمجموعة. إن الفتر

  .١٧ر المالية رقم قاريللت
 

فترة التقرير  والتزامات جوهرية قائ  انت ناتجة عن حقوق بالنسبة لعقود التأمين، تقع التدفقات النقدية ضمن حدود العقد إذا ك مة خالل 
تأمين، تقع ة الا التزام جوهري بتقديم الخدمات. بالنسبة لعقود إعادن عليهأن يكوو  ط أفع قسزام حامل الوثيقة بدحيث يمكن للمجموعة إل

المجموعة   لتقرير التي تضطر فيهاقائمة خالل فترة االتدفقات النقدية ضمن حدود العقد إذا كانت ناتجة عن حقوق والتزامات جوهرية  
   خدمات من شركات إعادة التأمين.ال لتلقيري جوه لتأمين أو يكون لديها حق لغ إلى شركات إعادة اإلى دفع مبا

 
لعالقة  قات النقدية ذات اقييم القدرة العملية للمجموعة على إعادة تسعير العقد بالكامل لتحديد ما إذا كانت التدفا لتقد يكون الحكم مطلوبً 

  لعقد.تقع ضمن حدود ا
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٢٧  
 

 

  تابع)( ةالمالية الجديدة والمعدل تطبيق المعايير الدولية للتقارير  ٢
 

  (تابع) رة لكن غير السارية حتى تاريخه وغير المطبقة بشكٍل مبكرلصادالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة ا  ٢- ٢
 

للتقار الدولي  رقم  المعيار  المالية  (سار١٧ير  التأمين"  "عقود  الف،  على  المفعول  في  تبدأ  التي  السنوية  بعد  ترات  أو  يناير   ١ي 
  ع)تاب( )٢٠٢٣

 
  تقالاالن

 
المبدئي،   التطبيق  تاريخ  تطبيق٢٠٢٣يناير    ١في  يجب  رقم  الم  ،  المالية  للتقارير  الدولي  النهج   ١٧عيار  باستخدام  (أي  رجعي  بأثر 

لي للتقارير المالية رقم ي، يسمح المعيار الدوالرجعي الكامل غير عمللي. عندما يكون النهج  لم يكن ذلك غير عمالرجعي الكامل) ما  
  ال البديلة على النحو التالي.نتقبطرق اال ١٧
التع - يحدد  معدل  رجعي  معلومات ديالنهج  إلى  تفتقر  التي  التأمين  لشركات  النهج  هذا  يتيح  كامل.  رجعي  بأثر  التطبيق  على  ت 

أرصد تحقيق  قمحدودة  افتتاحية  انتقالية  بأثر  ة  التطبيق  من  اعريبة  اإلمكان،  قدر  المعلومرجعي  مقدار  على   عقولة المات  تمادًا 
دة الفرق بين النهج الرجعي المعدل والنتيجة التي كان من الممكن  زيا  لداعمة المتاحة لشركة التأمين هذه. سيؤدي كل تعديل إلى وا

  .بيق نهج رجعي كاملالحصول عليها إذا تم تط
 

العادلة  - القيمة  القيم  نهج  يستخدم  تارالذي  في  للعقود  العادلة  قيمة  ة  لتحديد  االنتقال  اهاميخ  القيمة التعاقدي.    لخدمةش  نهج  يمّكن 
األ تحديد  من  المنشأة  العقورصدالعادلة  حول  وداعمة  معقولة  معلومات  المنشأة  لدى  يكن  لم  إذا  حتى  االفتتاحية،  االنتقالية  د ة 

  يخ االنتقال. الموجودة في تار
 

خدمة التعاقدي عند التطبيق ساب هامش البها حتم  ي يين ويؤثر على الطريقة التالتحول على مستوى مجموعة عقود التأميد نهج  يتم تحد
  :١٧للتقارير المالية رقم  دوليالمبدئي للمعيار ال

 
كامل    .أ رجعي  اال  - نهج  عند  التعاقدي  الخدمة  هامش  نموذج  المبدئي  يستند  ععتراف  األولية  االفتراضات  يتم  على  ندما 

  قد ُطبق دائًما.  ١٧ولي للتقارير المالية رقم عيار الدن المكا لو تاريخ االنتقال كما ا إلىات العقود وتحويلهاالعتراف بمجموع
تقال ات عند االنيتم حساب نموذج هامش الخدمة التعاقدي عند االعتراف المبدئي على أساس االفتراض  - هج رجعي معدل  ن  .ب

  ل.لية المستحقة قبل االنتقات النقدية الفعع األخذ في االعتبار التدفقاباستخدام بعض التبسيط م
  المستحقة قبل االنتقال والخبرة. دية ال تؤخذ في االعتبار التدفقات النق - لة  مة العادنهج القي  .ج

 
الكامل   الرجعي  النهج  تطبيق  أن  المجموعة  الكلقدرت  أومجموعات    عبر  تدفقات    على  العقود  لمعرفة  النقدية  الموجودات  االستحواذ 

النماذتخ اس  حدال  لية العملية بسبب عوامل مثاحغير ممكن من الن  للتأمين البياناتدام  بدء العقود وعدم كفاية  اريخية وما إلى  الت  ج منذ 
لنهج   وأ  لمعدلتستخدم وتطبق النهج الرجعي ا  وتتوقع أن  ذلك. تقوم المجموعة حاليًا بتقييم نهج االنتقال لمجموعات العقود واالنتهاء منه 

  اضات المطلوبة.واالفتر ومات والبياناتى توافر المعل، اعتمادًا علبالكامل الرجعي



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٢٨  
 

 

  (تابع) لةتطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعد  ٢
 

  (تابع) مطبقة بشكٍل مبكرن غير السارية حتى تاريخه وغير الدرة لكة الصامعدلالمعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة وال  ٢- ٢
 

ل الدولي  الماليةالمعيار  "عق١٧رقم    لتقارير  التأم،  اود  (ساري  بعد  ين"  أو  في  تبدأ  التي  السنوية  الفترات  على  يناير   ١لمفعول 
  (تابع) )٢٠٢٣

 
  ١٧قم تأثير االنتقال إلى المعيار الدولي للتقارير المالية ر

 
للتقع  تتو الدولي  المعيار  تطبيق  أن  رقم  اإلدارة  المالية  ا  ١٧قارير  على  تأثير  له  المدرجة  سيكون  المبالغ  فواإلفصاحات  هذه  لواردة  ي 

المال إعالبيانات  وعقود  الصادرة  التأمين  بعقود  يتعلق  فيما  الموحدة  اية  الملكية ادة  حقوق  تتأثر  أن  المتوقع  من  بها.  المحتفظ  لتأمين 
  جراؤها حتى اآلن بسبب ما يلي: ير بناًء على التقييمات التي تم إشكل كباحية بفتتاال

 
  طر ديالت المخاافتراضات تع -
    ديد أي منهابااللتزام إذا تم تحالمثقلة ثير العقود أت -
  تأثير الخصم -
  ركات إعادة التأمينمخاطر عدم األداء المتوقعة لش -

    
ا المالية  البيانات  على  التأثير  تقييم  للملموحإن  تقدم  جموعة  دة  من  الرغم  وعلى  التنفيذ.  هذه قيد  نشر  تاريخ  في  كما  جيد  بشكل  العمل 

  االنتقال بعد بشكل موثوق. ن عمليًا قياس تأثير ه ال يمكوحدة، إال أننات المالية المالبيا
 

  ١٧ر الدولي للتقارير المالية رقم ات عند االنتقال إلى المعياالتأثير على العرض واإلفصاح
 

تكون  منفصل ولكن سبالتأمين بشكل    االستحواذ المؤجلة والذمم المدينة المتعلقةلمالي الموحد، لن يتم عرض تكاليف  مركز ا يان الفي ب
   قابله انخفاض مجموع المطلوبات.ات بما يسيؤدي هذا التغيير في العرض إلى انخفاض مجموع الموجود من مطلوبات التأمين. جزء

 
المع  المبالغ  فصل  بي  روضةيجب  الدفي  خدمان  متحصالت  إلى  الموحد  الشامل  التأمينخل  إيرادات  من  تتكون  والتي  التأمين،   ة 

لمحتفظ  جب عرض اإليرادات أو المصاريف من عقود إعادة التأمين اريف تمويل التأمين. يدات ومصالتأمين وإيراومصاريف خدمة ا
  .لمصدرةين اها بشكل منفصل عن المصاريف أو اإليرادات من عقود التأمب

 
وكمية   ات نوعيةبتقديم معلومالمجموعة ملزمة  ستكون  إفصاحات إضافية يجب عرضها. و  ١٧رقم    قدم المعيار الدولي للتقارير المالية 

  يلي: منفصلة حول ما
بياناتها المالية من عقو - ولي ار الدلمعيبها ضمن نطاق اد التأمين الصادرة وعقود إعادة التأمين المحتفظ  المبالغ المعترف بها في 

  .١٧تقارير المالية رقم لل
  المعيار.تغيرات في تلك األحكام عند تطبيق لهامة والاألحكام ا -
  ق المعيار. العقود ضمن نطان خاطر مدة المومدى حطبيعة  -

 
المعايير هذه  تأثير  بتقييم  حالياً  المجموعة  ال  تقوم  المالية  البيانات  على  والتعديالت  وتعتزوالتفسيرات  تطمستقبلية  يكون   حيثما  بيقها،م 

  المفعول.مالئماً، عندما تصبح سارية 
 

تعديالت على المعايير المنشورة أو قة أو  ر أخرى جديدة ذات عالأي معايي، ليس هناك  ١٧ر المالية رقم  باستثناء المعيار الدولي للتقاري
للمجموعة  للمرة األولى على السنة المالية    طبيقهايتم ت  ن لمتم إصدارها ولكتفسيرات المعايير الدولية للتقارير المالية قد    تفسيرات للجنة

  مالية الموحدة. على هذه البيانات ال ير جوهرييكون لها تأثوكان يتوقع أن   ٢٠٢٢يناير  ١التي تبدأ في أو بعد 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٢٩  
 

 

   ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

اسات بشكٍل ثابت على ينة أدناه. لقد تم تطبيق هذه السيحدة مبة الموماليالسياسات المحاسبية الهامة المطبقة في إعداد هذه البيانات ال  نإ
  ذلك.ذكر خالفاً لعروضة، ما لم يُ كل سنة من السنوات الم

 

  بيان االلتزام   ١- ٣
 

المطبقة    ماليةير اللتقارولية لية للتقارير المالية وتفسيرات لجنة تفسيرات المعايير الدتم إعداد البيانات المالية الموحدة وفقاً للمعايير الدول
بإ تقوم  التي  الشركات  الدولي على  المعايير  وفق  المالية  تقاريرها  الماعداد  للتقارير  الصادرة  ة  مجلس  لية  الدوعن  المحاسبة  لية، معايير 

اإلمارا لدولة  االتحادي  للقانون  النافذة  العربواألحكام  رقم (ت  المتحدة  لسنة  ٣٢ية  لدولة  ٢٠٢١)  االتحادي  ية العربارات  اإلم  والقانون 
) رقم  لسنة  ٦المتحدة  ش  ٢٠٠٧)  أعمالها،في  وتنظيم  التأمين  هيئة  تأسيس  مار  وقر  أن  إدارة  اإلماراتمجلس  لمتحدة  ا  يةالعرب  صرف 

  ن.المتعلق بالتعليمات المالية لشركات التأمي  ٢٠١٤) لسنة  ٢٥رقم (  المركزي (سابقًا، هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة) 
  لية للتقارير المالية. نات المالية الموحدة للمعايير الدو البيامتثل  وت

 

  أساس اإلعداد   ٢- ٣
 

مالية المقاسة بالقيمة العادلة  ة بموجب مبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء إعادة تقييم االستثمارات اللموحدلية الماه البيانات القد تم إعداد هذ
واال الخسارة،  أو  الربح  خالل  استثمامن  خالللماليرات  من  العادلة  بالقيمة  المقاسة  العقاري  ة  واالستثمارات  اآلخر،  الشامل  ة الدخل 

بالقي العادلة،  المقاسة  مبالغ  وموجوداتمة  ضمن  العادلة  االسترداد  بالقيمة  مقاسة  أخرى  مدينة  وذمم  مقدماً  خال  مدفوعة  الدخل  من  ل 
فية المقدرة بموجب المعيار ياسها باستخدام طريقة الوحدة اإلضايتم قالتي  فين والشامل اآلخر، ومخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظ

  . ١٩رقم  المحاسبي الدولي
 

يت عرضال  ا  م  ابيان  للمللمركز  الموحد  امالي  أن  إال  المتداول،  غير  أو  المتداول  التصنيف  باستخدام  تُصنّف  جموعة  التالية  ألرصدة 
ف  وإعادة التأمين. أما األرصدة التالية فتصنّ   ن المحتجزة، وذمم دائنة من التأمينلتأميادة ائع إععموماً كمتداولة: نقد وما في حكمه، وودا

كغير   ممتعموماً  ومعمتداولة:  مللكات  غير  وموجودات  ادات،  الضريبة  وموجودات  والشهرة،  عقارية،  واستثمارات   لمؤجلة، موسة، 
أم النظامية.  والودائع  للموظفين،  الخدمة  نهاية  األومكافآت  تشمل  التالرصدة  ا  (أي  مختلطة  طبيعة  ذات  فهي  وغير ية  متداولة  أجزاء 

استثمارا وهي:  ومبالغمتداولة)  مالية،  مقدم  ت  وذمم  مدفوعة  وتكاليف  اً  أخرى،  مؤجلة، مدينة  عموالت  وإيرادات  مؤجلة،  استحواذ 
عقود   اوموجودات  وذمم  إعادة  أخرى،  دائنة  وذمم  التأمين،  عقود  ومطلوبات  ا  مدينة لتأمين،  لدى  لتأميمن  وودائع  التأمين،  وإعادة  ن 

    وك.البن
 

بد الموحدة  المالية  البيانات  عرض  اليتم  اإلمارات  المتحدرهم  ("الدرعربية  ويتم  ة  اإلماراتي")  جميعهم  ألف    تقريب  أقرب  إلى  القيم 
  ذلك.خالف درهم، ما لم يذكر 

 
  أساس التوحيد   ٣- ٣

 
    ، أي شركاتها التابعة.للشركة والمنشآت الخاضعة لسيطرتها ماليةات اللبيانتتضمن هذه البيانات المالية الموحدة ا

 

  ما:تتحقق السيطرة عند
  مر فيها.كة المستثعلى الشر  الشركة سلطةيكون لدى   •
  ا جّراء مشاركتها في الشركة المستثمر فيها.تكون الشركة معرضة لعائدات متغيرة أو تمتلك حقوقاً فيه  •
   ها للتأثير على حجم عوائد المستثمر.دام السلطة على الشركة المستثمر فياستخ ة علىالقدريكون لدى الشركة   •

 
واحد أو  المستثمر فيها إذا كانت الوقائع والظروف تشير إلى وجود تغييرات على عنصر    ةكلى الشردى سيطرتها عركة تقييم مالش  تعيد

  أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله. 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٣٠  
 

 

  (تابع)حاسبية الهامة ت المسياسالخص امل  ٣
 

  (تابع) توحيدأساس ال  ٣- ٣
 

رة على الشركة المستثمر فيها عندما يط ثمر فيها، يكون لها سكة المستلتصويت بالشرن أغلبية حقوق اعندما يكون لدى الشركة أقل م
  فيها من جانب واحد.تثمر المس لشركةت الصلة بات كافية لمنحها القدرة العملية على توجيه األنشطة ذاتكون حقوق التصوي

 

ف الشركة  الوقائتنظر  جميع  قيي  عند  العالقة  ذات  والظروف  ما  ع  بتقييم  حقوامها  كانت  التصويإذا  كافية  ق  تملكها  التي  تمنحها ت  لكي 
  شمل ذلك:المستثمر فيها أم ال، ويالسلطة على الشركة 

 

  هم. التصويت اآلخرين وتوزيعها فيما بينحقوق حملة ملكه حجم ما تملكه الشركة من حقوق تصويت مقابل حجم ما ي  •
  اف األخرى.أو األطروات اآلخرين كة، وأصحاب األصحقوق التصويت المحتملة المملوكة للشر  •
  الحقوق الناشئة من جّراء أي ترتيبات تعاقدية أخرى.   •
وجيه األنشطة ذات الصلة حين على تحالي  قت الخرى تشير إلى أن الشركة قادرة، أو غير قادرة، في الوأو ظروف أ  أي وقائع  •

  .السابقة ات المساهمينتصويت في اجتماعاألمر اتخاذ القرارات، بما في ذلك أنماط اليقتضي 
 

التابعة و/ أو يتوقف عندما تفقد الشركة السيطرة عليها.    يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل الشركة على حق السيطرة على الشركة
و الوعلى  فإنتحديدجه  ا  ،  التابعة  الشركة  ومصاريف  تُد إيرادات  السنة  خالل  المستبعدة  أو  عليها  الدخلمستحوذ  بيان  في  الموحد رج  ل 

الدخلوبي الموحد  ان  اآلخر  السيطر  الشامل  حق  الشركة  تكتسب فيه  الذي  التاريخ  من  ااعتباراً  انتهاء ة على  تاريخ  حتى  التابعة  لشركة 
  ابعة.ة التسيطرة الشركة على الشرك

 

من  عنصر  وكل  الخسائر  أو  األرباح  مالكي    تُعزى  إلى  اآلخر  الشامل  الدخل  الالشركعناصر  غير  والحصص  كما  ة  يُعزى  مسيطرة. 
تى لو أدى ذلك إلى عجز في رصيد الحصص شركات التابعة إلى مالكي الشركة والحصص غير المسيطرة حمالي الدخل الشامل للإج

  غير المسيطرة. 
 

الت علىعديالتُجرى  عندالبي  ت  التابعة،  للشركات  المالية  مع    انات  المحاسبية  سياساتها  تتسق  حتى  المحاسالضرورة،  بية  السياسات 
  . للمجموعة

 

دفقات النقدية على المستوى الداخلي للمجموعة  د جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصاريف والتستبعايتم ا
  مجموعة بشكل كامل عند التوحيد. اء الن أعضت بيالمتعلقة بالمعامال 

 

  يرات في حصص الملكيةتغال
 

المبر المعامالت  الحصإن  حملة  مع  المسيطمة  غير  التي  ص  فرة  إلى  تؤدي  أسهم  ال  كمعامالت  احتسابها  يتم  السيطرة  وهي   - قدان 
ليها  مدفوع والحصص ذات الصلة المستحوذ عبل الللمقاادلة  عتي تتم مع الُمـالَّك بوصفهم مالكاً. إن الفروق بين القيمة الكالمعامالت ال

ً   في حقوق  يتم إدراجها  للشركة التابعة  من القيمة الدفترية للموجودات الصافية إدراج األرباح أو الخسائر الناتجة عن   الملكية. ويتم أيضا
  ضمن حقوق الملكية. لمسيطرةبيع الحصص غير ا

 

  اندماج األعمال   ٤-٣
 

حساب جميع اندماجات األالمحاحواذ  االستتستخدم طريقة   يسبية من أجل  االستحواذ  بغض النظر عّما إذا كان  تمثل في أدوات عمال، 
  المحول لقاء االستحواذ على شركة تابعة ما يلي: أخرى. يشمل المقابل  موجودات قوق ملكية أوح

 

  ة للموجودات المحولة.العادلالقيم  
 لمستحوذ عليها.ركة اي الشقين فالمطلوبات المتكبدة للُمـالك الساب  
 لصادرة عن المجموعةحصص حقوق الملكية ا .  
 ات طارئةعن أي ترتيب ل أو مطلوب ناتجالقيمة العادلة ألي أص.  
 ركة التابعة.القيمة العادلة ألي حصة مملوكة قبل االستحواذ من حصص حقوق الملكية في الش  



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٣١  
 

 

  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع) مالاألع ماجندا  ٤-٣
 

الموجودات قياس  مبدئياً  وك  يتم  عليها  المستحوذ  والمحددة  المطلوبات  المحذلك  المحّملااللتزامات  اندتملة  عن  باستثناة  األعمال،  ء  ماج 
بتا العادلة  بقيمها  المحدودة،  الحاالت  االستحبعض  تعترفريخ  بأي    واذ.  حدة،  على  استحواذ  عملية  كل  أساس  على  حصة  المجموعة، 

 المحددة في الموجوداتالمسيطرة من صا يمة العادلة أو بالحصة المتناسبة للحصة غيرفي الشركة المستحوذ عليها إما بالقيطرة ير مسغ
  عليها.في الشركة المستحوذ 

 
  صاريف عند تكبدها.تُحتسب التكاليف المتعلقة بعملية االستحواذ كم

 
  إن الزيادة في

 المقابل المحول  
 المنشأة المستحوذ عليهاة في مسيطرغير   وقيمة أي حصة  
 في توالقيمة ال سابقة فيعادلة  عل  رأس مال الشركة  اريخ االستحواذ ألي حصة  في القيمة العادلة في صايها، عن  المستحوذ 

المست المحددة  كشهرالموجودات  تسجيلها  يتم  عليها  أحوذ  المبالغ  هذه  كانت  فإذا  موجوداتة.  لصافي  العادلة  القيمة  من   قل 
  ء بالمقايضة.ق مباشرةً في بيان الدخل الموحد كعملية شراوذ عليها، فإنه يتم االعتراف بالفر لمستحمال ااألع

 
متها الحالية كما في تاريخ التبادل.  نقدي، يتم خصم المبالغ مستحقة الدفع في المستقبل إلى قيي جزء من المقابل التسوية أ  حالة تأجيل  يف

المستخد الخصم  معدل  في  ويتمثل  يمثل  االقتمعدل  م  ما  اإلضافي للمنشأة، وهو  الحصول  راض  عليه عند  الحصول  الذي يمكن  المعدل 
  . ب أحكام وشروط مماثلةتقل بموجمن ممّول مس لى اقتراض مماثلع

 
باالحق  بات الماليةت المالية. ويُعاد قياس المبالغ المصنفة ضمن المطلويصنف المقابل المحتمل ضمن حقوق الملكية أو المطلوبا   لقيمةاً 

  القيمة العادلة في بيان الدخل الموحد. العادلة مع االعتراف بالتغيرات في
 

ة المستحوذ  ، فإن القيمة الدفترية للحصص المملوكة سابقاً للشركة المستحوذة في الشركاحل مر  ل علىندماج األعماال تم إجراء اح  في
عن عملية إعادة القياس في بيان    االعتراف بأي أرباح أو خسائر ناتجةويتم  واذ.  الستحعليها تتم إعادة قياسها بالقيمة العادلة في تاريخ ا

  حد.الدخل المو
 

  الشهرة  ٥-٣
 

على هذه األعمال (انظر اإليضاح   ذ على األعمال بالتكلفة كما هي محددة في تاريخ االستحواذلناشئة من االستحواالشهرة ايتم تحميل  
  كمة، إن وجدت.لمترايمة اض القأعاله) ناقصاً خسائر انخفا ٤- ٣

 
  ت وحدات توليد النقد) و مجموعاليد النقد (أحدة من وحدات تويتم تخصيص الشهرة لكل و  اض في القيمة، فإنهوألغراض فحص االنخف

  .من عملية االندماج لدى المجموعة التي يتوقع أن تستفيد
 

ً قيمت  اض فيالنخفيتم فحص وحدة توليد النقد التي تم تخصيص الشهرة لها لتحري ا ، عندما يكون  ها سنوياً، أو على نحو أكثر تكرارا
انخفاض احتمال  على  مؤشر  إ  هناك  الوحدة.  المبلقيمة  كان  القابلذا  تول  غ  لوحدة  يتم  لالسترداد  فإنه  الدفترية،  قيمته  من  أقل  النقد  يد 

خسارة ع  انخفاض  تخصيص  موزعة  شهرة  ألي  الدفترية  القيمة  لتخفيض  أوالً  الالقيمة  إل وحدة  لى  للوحدة ثم  األخرى  الموجودات  ى 
في بيان األرباح أو قيمة الشهرة مباشرةً  خفاض في  أي خسارة ان  وحدة. يتم تسجيل ب بناًء على القيمة الدفترية لكل أصل في ال بالتناس

  اض في القيمة المعترف بها للشهرة في الفترات الالحقة.االنخف الخسائر الموحد. وال يتم عكس خسارة
 

  عاد.ئر من االستب ألرباح أو الخساتضمين المبلغ المرتبط بالشهرة عند تحديد ا ة توليد النقد ذات الصلة، فإنه يتمد وحدستبعاعند ا



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٣٢  
 

 

  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  عقود التأمين   ٦- ٣
 

  نتجات تصنيف الم  ١- ٦- ٣
 

) المجموعة  فيها  تكون  عقود  عن  عبارة  هي  التأمين  عقود  قالمؤمّ إن  قبلن)  آد  طرف  من  الجوهرية  التأمين  مخاطر  (حامل  ت  خر 
د (الحدث المؤّمن عليه) يؤثر سلباً ستقبلي غير مؤكد ومحداك حدث مة إذا كان هنيض حامل البوليصالبوليصة) وذلك بالموافقة على تعو

تمال بأن تقوم المجموعة في  اك احان هنإذا كعام، تصنف المجموعة مخاطر التأمين كمخاطر تأمين كبيرة  وكمبدأ على حامل البوليصة.
يقلحال وقو ال  بما  مستحقات  بسداد  عليه  مؤّمن  الم  ٪١١٠عن    ع حدث  وقوع فالدف  واجبةستحقات  من  حال عدم  المؤّمن  ي  الحدث  ع 

    عليه.
 

هي المخاطر  الية  ر الملمخاط مخاطر تأمين جوهرية. إن ا  ول المخاطر المالية التي ال توجد لهاإن عقود االستثمار هي العقود التي تح
صرف   أو سعر السلعة أو سعرالمالية  سعر األداة    لفائدة المحددة،تقبلي المحتمل في واحدة أو أكثر من أسعار االناتجة من التغير المس

ن   تكو أن ال  ماليةأنه في حالة المتغيرات غير ال ان أو عامل متغير واحد آخر، بشرط  أو مؤشر األسعار أو تصنيف االئتم  جنبيةالعملة األ
  اف العقد. المتغيرات غير محددة لطرف من أطر

 
تأ بقية من عمر العقد، حتى وإن حدث انخفاض دار الفترة المتيف على مالعقد بهذا التصن  مين، يحتفظبعد تصنيف العقد على أنه عقد 

مع ذلك، يتم تصنيف عقود  ها. وى أجلانقض  أو  مين خالل هذه الفترة، إال إذا سقطت جميع الحقوق وااللتزاماتملحوظ في مخاطر التأ
    رية.لتأمين جوه كعقود تأمين بعد إبرامها إذا اصبحت مخاطر ااالستثمار 

 
لعقد بالحصول على المنافع أو  ار على ميزة المشاركة االختيارية التي تعطي الحق لحامل اأمين وعقود االستثمعقود التتشتمل بعض  

  ضمونة:ة المقياسيفع الالحوافز التالية كإضافة إلى المنا
 ة.لمنافع التعاقديل جزءاً كبيراً من إجمالي اأن يكون من المرجح أنها تشك  
 ة التعاقدية. المؤّمن من الناحي ا لتقديرأو توقيته قيمتها أن تخضع  
  أي مما يلي: أن يكون منصوصاً عليها في العقد بناًء على  

 
  قود.تنفيذ مجموعة محددة من العقود أو نوع معين من الع ) ١( 
  بل المصدر.جموعة محددة من الموجودات المحتفظ بها من قتثمار المحققة / غير المحققة على ماالس عوائد ) ٢( 
  در العقد.الصندوق أو شركة أخرى تص جموعة أوربح أو خسارة الم ) ٣( 

 
للتقارير   الدولي  المعيار  إطار  في  رقم  يمكن  اال  ٤المالية  المشاركة  ميزة  حمعالجة  في  كعنصر  إما  اختيارية  أو  لملكيقوق  أو ة  كالتزام 

بين العنصري تقوم سياسة المجموعة على معالجة ميزة اليمكن فصلها  ات عقود التأمين أو  من مطلوبختيارية كالتزام ضمشاركة االن. 
  مار.االستث

 
المتع المالية  المخاطر  البوليصة  حامل  االستثمار.  يتحمل  عقود  أو  التأمين  عقود  ببعض  علقة  المنتجات  هذه  مومثل  تكوادة  عقو ا  د  ن 

  مرتبطة بوحدات.
 

  والقياساالعتراف   ٢- ٦- ٣
 

  عا لمدة المخاطرة. رئيسية تب تصنّف عقود التأمين ضمن ثالث فئات
 

  أمين قصيرة األجلود التعق  ) ١(
 

  جل.التأمين الصحي وعقود التأمين على الحياة قصيرة األتمثل هذه العقود عقود التأمين العام قصيرة األجل و
 

الحصر، الوفاة   المثال ال   ء المجموعة من تبعات أحداث معينة، على سبيلالحياة قصيرة األجل في حماية عمال  ن علىلتأمي قود اتساعد ع
   العجز. أو

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٣٣  
 

 

  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع) عقود التأمين   ٦- ٣
 

  (تابع)االعتراف والقياس   ٢- ٦- ٣
 

  بع)عقود التأمين قصيرة األجل (تا  ) ١(
 

وضة صة المقبة التغطية. إن الحلى مدى فتركإيرادات (أقساط مكتسبة) بطريقة تناسبية ع  ميع العقود، يتم االعتراف باألقساطبة لجبالنس
الناف للعقود  القسط  التقمن  فترة  بنهاية  السارية  بالمخاطر  المتصلة  بيان  يت  ريرذة  ويتم  المكتسبة.  غير  األقساط  مطلوبات  ضمن  بيانها  م 

  ضة على األقساط.مولة وشاملة أي ضرائب أو رسوم مفروم العبل خصساط قاألق
 

تكبدها، وذلك على أساس االلتزام المقدّر عن التعويض  موحد عند  الدخل الالخسائر إلى بيان  ريف تسوية  يتم تحميل المطالبات ومصا
اريف التكاليف المباشرة وغير المص  ن تلكتتضم  عقود التأمين أو األطراف األخرى المتضررة من حملة تلك العقود.  المستحق لحملة

ة بها بذلك التاريخ. ال وإن لم يتم تبليغ المجموع  قرير حتىتى نهاية فترة التي قد تقع حشرة لتسوية المطالبات وتنشأ من األحداث التالمبا
بناًء على تقييم الحاالت    مسددةير ال بات غا عن المطالبات غير المسددة. يتم تقدير المطلوبات عن المطالاتهلوبتقوم المجموعة بخصم مط

بالالفردية   اإلحصائية  والتحليالت  للمجموعة  للمطاالمعلنة  غيرنسبة  المتكبدة  الالمعلنة  لبات  التكلفة  لتقدير  وكذلك  المتوقعة  ،  نهائية 
  تأثر بالعوامل الخارجية. د تي قللمطالبات األكثر تعقيداً الت

 
  والمضمونة ثابتةوط الالشر عقود التأمين طويلة األجل ذات   ) ٢(

 
  ى مدى فترة زمنية طويلة. حياة) علالبقاء على قيد الالوفاة أو بحياة اإلنسان (مثل  أمين األحداث المرتبطةتعمل هذه العقود على ت

 
ل  تسجي  ويتم  خصم العموالت. السداد من قبل صاحب العقد. يتم بيان األقساط قبل  ويتم احتساب األقساط كإيرادات عندما تصبح مستحقة  

  دها.يضات وثائق التأمين كمصروف عند تكبتعو
 

بتعويضات في االعقود ال  يتم إدراج االلتزام المتعلق  تكبدها  باألقسالمستقبل  متوقع  ط. يستند هذا االلتزام إلى افتراضاٍت عند االعتراف 
  مش كاف في النتائج.ان هاك لضمت وذلالفتراضا يات واألداء االستثماري. يتم تخصيص هامش معين لتحديد اتتعلق بمعدل الوف

 
تتضمن ع قعندما  التأمين  محدوداً قود  أو عدداً  واحداً  دفعات    سطاً  المستحقة  من  الفترة  على مدى  األقساط  من  بكثير  أقل  يتم  فترة  التي 

الزيخالله تأجيل  يتم  التعويضات،  تقديم  أقساطا  على  المستحقة  األقساط  في  كإيرا  ادة  تسجيلها  ويتم  تالتقييم  ً دات  ا  مشيا في مع  لنقص 
يتوالعقود النافذة أو األقساط السنوية الساري  مخاطر التأمين المتبقية من بما   عويضات المستقبلية المتوقع بالغ التافق مع النقص في مة، 

  استخدام االفتراضات المقررة عند إبرام العقود.ر بقريدفعها. يعاد حساب المطلوبات بتاريخ كل فترة ت
 

  بوحدات طويلة األجل تبطة المر  تأمينعقود ال  ) ٣(
 

طويلة. يتم حياة) على مدى فترة زمنية  ى قيد الوفاة أو البقاء عل ان (مثل ال األحداث المرتبطة بحياة اإلنسود على تأمين  تعمل هذه العق
ن المضمنة في  لتأمياطر ابل مخإلى المطلوبات المحتسبة مقا  حساب حاملي وثائق التأمين باإلضافةيد االلتزامات بقيمة مساوية لقيمة  تحد

قيم   تتأثر  الالمنتجات.  المثال  سبيل  على  تشمل  بعوامل  هذه  دفع   الحساب  البوليصة،    الحصر  الوحدة،  والتغيراأقساط  أسعار  في  ت 
  نازل، وأي عمليات سحب.التوم م اإلدارية لوثائق التأمين، ورسوم الوفاة، ورسوالرسو



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٣٤  
 

 

  تابع)( ملخص السياسات المحاسبية الهامة  ٣
 

  (تابع) عقود التأمين   ٦- ٣
 

  (تابع)القياس االعتراف و  ٢- ٦- ٣
 

  لة األجل (تابع)بوحدات طويعقود التأمين المرتبطة   ) ٣(
 

م تنفيذها خالل الفترات المستقبلية. هذا ن هذه العقود أي مبالغ ضرورية لتعويض المجموعة عن الخدمات التي سيتلتزام عيتضمن اال
للعق بالنسبة  الحال  حيهو  تكوود  الرث  أعلى  ن  التأمين  لوثائق  اإلدارية  تعتسوم  الالحقة.  السنوات  من  األولى  السنوات  رسوم  في  بر 

خصال يتم  التي  كوفيات  في  كممها  العقود  أصحاب  من  فترة  الل  تعويضات  مطالبات  إجمالي  لتغطية  كافية  اوفاجموعة  التي ة  لمتوقعة 
  التزام إضافي لهذه المطالبات. أ أي  ينشالي التتجاوز أرصدة حسابات العقود في كل فترة؛ وبالت

 
مع ال  عقد تأمين  عقد  هو  بالوحدات  المرتبط  ضم  تأمين  الدفعات  مشتقات  تربط  منية  هبالعقد  إن  االستثمارات.  وحدات  اع  لمشتقات ذه 

وب التأمين  تستوفي تعريف عقد  الالضمنية  عن عقد  منفصل  بشكل  يتم احتسابها  ال  ويالتالي  األساسي.  تعتأمين  اتم  العقود   لتزامديل  هذه 
األساسية. يتمإلدراج جميع التغيرات   عند النشوء وذلك بالقيمة  بوحدات    ستثمارات المرتبطةتصنيف اال  في القيمة العادلة للموجودات 

ي تـلغ  ألنهاسارة  صنيف هذه االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخ بت  وعة لعادلة من خالل الربح أو الخسارة. وتقوم المجما
ظهر بطريقة أو  لذي قد يطابق المحاسبي") ان "عدم التياس أو االعتراف (يُطلق عليه في بعض األحياأو تـحد بشكٍل كبير من تناقض الق

  خسائر الناشئة عنها نتيجة استخدام أسس مختلفة.والاح اس الموجودات أو المطلوبات أو االعتراف باألرببأخرى من قي
 

  لى الوثائقجلة عاذ مؤاستحوتكاليف   (أ)
 

والت العموالت  كافة  المتعلقةإن  األخرى  وثائ  كاليف  على  التأمين  باالستحواذ  بالحصولق  عقو  والمرتبطة  العقود على  وتجديد  جديدة  د 
يف  تكال  إطفاءخرى كمصاريف عند تكبدها. يتم الحقاً  عتراف بكافة التكاليف األيف استحواذ مؤجلة. ويتم االائمة تتم رسملتها كتكالالق
   ستحواذ المؤجلة، وفقًا لما يلي:اال

 
 اكتساب األقساط.  دى فترة وثيقة التأمين عندلة على مف االستحواذ المؤجطفاء تكاليبالنسبة لعقود التأمين قصيرة األجل، يتم إ  
 يدها بناًء م تحدتي يتن وال ذ المؤجلة على مدى فترة من الزمجل، يتم إطفاء تكاليف االستحوابالنسبة لعقود التأمين طويلة األ

  د.على العمر المتوقع للعق
 

  فحص مالءمة المطلوبات  (ب)
 

نهاي في  التيتم  فترة  اختبارة  إجراء  مقرير  الالءمات  االستحواذ ة  تكاليف  من  (صافية  العقود  مطلوبات  مالءمة  مدى  لتحري  مطلوبات 
تعاقدية المستقبلية  ت المتوفرة عن التدفقات النقدية القديرال التم أفضلمؤجلة ذات الصلة). وفي سبيل إجراء هذه االختبارات، يتم استخداا

بات. ويتم تحميل أي عجز مباشرة في بيان  جودات الداعمة لتلك المطلومن المو  إيرادات االستثمارفضالً عن    والمصاريف المرتبطة بها
  ات.من خالل تكوين مخصص للخسائر الناتجة من فحص مالءمة المطلوب وحدالمالدخل 

 
  عقود إعادة تأمين ُمحتفظ بها    (ج)  

 
العق التيإن  ال  ود  إعادة  شركات  مع  المجموعة  والتتبرمها  تعوتأمين  بموجبها  يتم  المجمي  عنيض  الناجمة  الخسائر  عن  أو   وعة   واحد 

مين ُمحتفظ  ة تأإعادعقود  التأمين يتم تصنيفها ك  مجموعة والتي تلبي متطلبات التصنيف لعقودأكثر من عقود التأمين المصدرة من قبل ال
ي التي تبرمها المجموعة والت التأمين  مالية. أما عقود    ا كموجوداتتي ال تلبي متطلبات ذلك التصنيف يتم إظهارهبها. وبالنسبة للعقود ال

أخر تأمين  شركة  هو  العقد  حامل  بموجبها  (عيكون  االعترقود  ى  يتم  التأمين.  عقود  ضمن  فتظهر  الواردة)  التأمين  باإعادة  فع  لمنا اف 
  أمين. ادة التأمين الُمحتفظ بها كموجودات إعادة تلناتجة عن دخول المجموعة في عقود إعا



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٣٥  
 

 

  (تابع)هامة اسبية الالسياسات المح لخصم  ٣
 

  عقود التأمين (تابع)  ٦- ٣
 

  (تابع)االعتراف والقياس   ٢- ٦- ٣
 

  (تابع)  ود إعادة تأمين ُمحتفظ بهاعق  (ج)
 

تستند    مين، وكذلك الذمم المدينة طويلة األجل التياألجل المستحقة من شركات إعادة التأيرة  ة قصألرصدتتكون هذه الموجودات من ا
بلة لالسترداد من شركات القاالغ  لتأمين ذات الصلة الُمعاد تأمينها. تقاس المبتوقع أن تنشأ بموجب عقود ايضات المالمطالبات والتعو  إلى

بم إليها  المستحقة  أو  التأمين  مقارنتإعادة  الها  الُمعاع  التأمين  بعقود  المتصلة  عقومبالغ  من  عقد  كل  ألحكام  وفقاً  وذلك  تأمينها  إعادة  د  د 
لها ضمن المصاريف عند تسجييتم  األقساط واجبة الدفع عن عقود إعادة التأمين والتأمين في المقام األول    ات إعادةتأمين. تمثل مطلوبال

  استحقاقها. 
 

قة بنفس الطريم االنخفاض في قيمة موجودات إعادة التأمين  تأمين بانتظام. تقوم المجموعة بتقيية الإعادودات  تقوم المجموعة بتقييم موج
القيمة أيضاً باتباع نفس    خفاضة انلمالية المدرجة بالتكلفة المطفأة. تحتسب خسارنخفاض في قيمة الموجودات احديد اال المستخدمة في ت

  لية. الما الطريقة المستخدمة لهذه الموجودات 
 

التأ إعادة  مخاطر  كذلك  المجموعة  االعتيادي  تتحمل  العمل  سياق  في  الناشئة  عقمين  التأمينمن  ع  ود  والتأمين  الحياالعام  عند  لى  ة 
ات أو المصاريف بنفس الطريقة كما لو كان نشاط من اإليرادالمحتسبة ضساط والمطالبات من عقود إعادة التأمين  االقتضاء. تدرج األق

ً ن نشلتأميإعادة ا   يف منتجات نشاط إعادة التأمين.مباشراً، مع األخذ في االعتبار تصن اطا
 

  وعقود إعادة التأمينأمين د التعقولدائنة المتعلقة بالمدينة واالذمم   (د)
 

مستحقة. تصبح  عندما  والدائنة  المدينة  الذمم  وال  تدرج  الوكالء  ومن  إلى  المستحقة  المبالغ  تشمل  عقووهي  وحملة  التوسطاء   أميند 
  كات إعادة التأمين.وشر

 
ا ذمم  قياس  وإعادة  يتم  للمعيلتأمين  وفقًا  المدينة  الدولي  التأمين  المالية  ار  ت٤رقم  للتقارير  خسارة.  بتقييم  المجموعة  قيمة    قوم  انخفاض 

  ية بالتكلفة المطفأة. لمالات اموجودالمطبق على ال ٩ر المالية رقم القيمة في المعيار الدولي للتقاريذمم المدينة وفقًا لنموذج انخفاض ال
 

  الحطام والتنازلضات تعوي  (هـ)   
 

العادة) التي تم اقتناؤها عند تسوية مطالبة (على سبيل المثال: الحطام). في  التالفة  ة ببيع الممتلكات (ن للمجموع تسمح بعض عقود التأمي
  لى سبيل المثال: التنازل).ف (عكاليل التكما قد تملك المجموعة الحق في مطالبة أطراف ثالثة بدفع بعض أو ك

 
إدر تقدييتم  ماج  قياس  في  كمخصص  الحطام  مستردات  الرات  وطلوبات  للمطالبات،  ممتتأمين  الموجودات تدرج  في  الحطام  لكات 

  استبعاد الممتلكات.مبلغ الذي يمكن استرداده على نحو معقول من عند تسوية االلتزام. ويحسب المخصص بأنه ال ألخرىا
 

ً يتم أ د تسوية االلتزام.  األخرى عنلوبات التأمين للمطالبات، وتدرج الموجودات  اج تعويضات الحطام كمخصص في قياس مطإدر  يضا
  اف الثالثة المحملة بالتزام.األطر وعة ضداسترداده على نحو معقول من القضايا المرف  مخصص بأنه المبلغ الذي يمكنويحسب ال



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٣٦  
 

 

  ع)اب(تة الهام ملخص السياسات المحاسبية   ٣
 

    االعتراف باإليرادات  ٧- ٣
 

  ريف الفوائدت ومصاإيرادا  ) أ ( 
 

ومصاريف   إيرادات  لتحتسب  المالالفوائد  األدوات  المحمجميع  باية  القيمة لة  إجمالي  على  الفعلي  الفائدة  معدل  تطبيق  خالل  من  لفوائد 
الثة)، والتي يتم  قيمتها االئتمانية (أو المرحلة الث  ض فينخفاعد اللألداة المالية، باستثناء الموجودات المالية التي تعرضت فيما ب   الدفترية

الخ الفوائد  إيرادات  محساب  بها  معدل  اصة  تطبيق  خالل  المطفأةالفائدة  ن  التكلفة  على  الخسائر   الفعلي  مخصص  من  بالصافي  (أي 
  حد.تم االعتراف بها في "إيرادات الفوائد" في بيان الدخل الموعة) ويالمتوقاالئتمانية 

 
  توزيعات األرباحدات إيرا  ) ب ( 

 
  ينشأ حق المجموعة في استالمد عندما  ح أو الخسائر الموحان األرباباح من االستثمارات في بيادات توزيعات األريتم االعتراف بإير
   ه).قًا بقياس قيمة اإليراد قياًسا موثو االقتصادية على المجموعة ويُمكن ح (شريطة أن يُحتمل تدفق المنافعتوزيعات األربا

 
  التأمين إيرادات عقود التأمين وإيرادات عموالت  ) ج ( 

التغطية لبوليصة التأمين. إن الجزء المقبوض   ة على مدى فترةة الزمني تسبة) بطريقة النسب(أقساط مكيتم االعتراف باألقساط كإيرادات  
  بة.يانه ضمن المطلوبات كأقساط غير مكتستم بير يالتقريخ يتعلق بالعقود النافذة المتصلة بالمخاطر السارية بنهاية تار من األقساط فيما

 
  لالحقة.تواريخ االستحقاق ا والص وفيفي تاريخ تحرير البى الحياة يتم االعتراف بأقساط بوالص التأمين عل

 
ي عندما  التأمين  بإيرادات عموالت  االعتراف  على الشروط والنيتم  بناًء  التأمين  بوالص  متم تحرير  المتفق عليها  إع شركسب   عادة ات 

  التأمين.
 

  إيرادات اإليجار  )د(
 

لى مدى بت عشغيلية على أساس القسط الثايجارات تمؤجرة بموجب عقود إعقارية البإيرادات اإليجار من االستثمارات ال   عترافيتم اال
  فترة عقد اإليجار.

 
  ضريبة الدخل   ٨-٣

 
  .ؤجلةة الميمثل مصروف ضريبة الدخل مجموع الضريبة المستحقة حالياً والضريب

 
  الضريبة الحالية   ١- ٨- ٣

 
ضريبة" للضريبة عن "األرباح قبل الالخاضعة  م. وتختلف األرباح  ريبة للعاالياً على األرباح الخاضعة للضة المستحقة حتعتمد الضريب

نود  والبرى،  ات أخة أو القابلة للخصم في سنواإليرادات أو المصاريف الخاضعة للضريبدرجة في بيان الدخل الموحد بسبب بنود  الم
ا أو التي ستُطبق  ي تم سنهمعدالت الضريبة التباستخدام  أبداً. يتم حساب الضريبة الحالية للمجموعة  التي ال تخضع للضريبة أو الخصم  

   حقة الدفع وفقا للوائح المالية في سلطنة ُعمان وتركيا.المست لحاليةنهاية فترة التقرير. ويتم حساب الضريبة ا فعلياً في



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٣٧  
 

 

  (تابع)ات المحاسبية الهامة سياسص الملخ  ٣
 

  (تابع)  دخليبة الضر  ٨- ٣
 

  الضريبة المؤجلة   ٢- ٨- ٣
 

ية الموحدة واألسس القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في البيانات المال  لفروق المؤقتة بينلة على ايبة المؤجراف بالضريتم االعت
ا الربح  حساب  في  المستخدمة  المقابلة  الضريبةللض  لخاضعالضريبية  بمطلوبات  االعتراف  عادةً  ويتم  الفروق  .  لكافة  المؤجلة  ريبة 

الخاضعة االعتر  للضريبة.  المؤقتة  عادةً  بموجوويتم  لكافة  اف  المؤجلة  الضريبة  من دات  فيه  يكون  الذي  الحد  إلى  المؤقتة    الفروق 
فيهالمحت االست  مل  أساسها  على  يمكن  للضريبة  الخاضعة  األرباح  تتوفر  افادة  أن  بموجودلفرومن  االعتراف  يتم  وال  المؤقتة.  ات ق 

الفر نشأت  إذا  المؤجلة  الضريبة  المؤقتومطلوبات  بالموق  االعتراف  من  (بخة  للموجوداتبدئي  األعمال)  دمج  في   الف  والمطلوبات 
ريبة المؤجلة إذا  الض  وباتبمطل  بة أو الربح المحاسبي. باإلضافة إلى ذلك، ال يتم االعترافللضري  الخاضع معاملة ال تؤثر على الربح  

  ن االعتراف المبدئي بالشهرة.نشأت فروق مؤقتة م
 

ح في نهاية كل فترة تقرير مع تخفيضها بالحد الذي يحتمل معه أال يتوفر ربؤجلة  ة المريبفترية لموجودات الضلقيمة الدتتم مراجعة ا
  كاف خاضع للضريبة يسمح باسترداد جميع الموجودات أو جزء منها.

 
لتزام  يتم فيها تسوية االترة التي  معدالت الضريبة التي يتوقع أن تطبق في الف   ومطلوبات الضريبة المؤجلة على أساس  وداتموج  تقاس
على    أو وذلك  األصل،  تحقق  العند  الضريبة)  (وقوانين  الضريبة  معدالت  التمطبقة  أساس  فترة أو  نهاية  في  الحقاً  تطبيقها  سيتم  ي 

  التقرير. 
 

قياس  الضريبوموجبات  مطلو  يعكس  اآلثار  المؤجلة  الضريبة  المجودات  بها  تتوقع  التي  الطريقة  من  التالية  في  ية  فترة موعة،  نهاية 
  لموجوداتها ومطلوباتها.  د أو تسوية القيمة الدفترية، استرداالتقرير

 
  والمؤجلة للسنة   الضريبة الحالية  ٣- ٨- ٣

 
بي في  والمؤجلة  الحالية  بالضريبة  االعتراف  اليتم  فيالمودخل  ان  ترتبط  التي  الحاالت  باستثناء  في  حد،  بها  معترف  ببنوٍد  الضريبة  ها 

الشا اآلخر  الدخل  حقوق  مل  في  مباشرة  يتم    الملكية.أو  فإنه  الحالة،  هذه  والمؤجلةوفي  الحالية  بالضريبة  االعتراف  ال  أيضاً  دخل  في 
لمحاسبة المبدئية لدمج بة الحالية أو الضريبة المؤجلة من الضريشأ اما تنشامل اآلخر أو مباشرة في حقوق الملكية، على التوالي. وعندال

  ماج األعمال.اصة باندبة في المحاسبة الخأثر الضرياألعمال، يتم إدراج 
 

    العمالت األجنبية  ٩- ٣
 

بكل   الخاصة  المالية  البيانات  البيئتُعَرض  بعملة  المجموعة  كيانات  من  التيكيان  الرئيسية  االقتصادية  الفيه  يعمل  ة  (العملة ا  كيان 
البي ولغرض  والمر الوظيفية).  النتائج  تعَرض  الموحدة،  المالية  الماليانات  المجمو  كز  كيانات  بالدرلكل  العملة  عة  وهو  اإلماراتي،  هم 

  موحدة.لية اللوظيفية للشركة وعملة العرض للبيانات الماا
 

بال االعتراف  يتم  كيان،  لكل  المالية  البيانات  إعداد  امعامالعند  لللتي  ت  الوظيفية  العملة  غير  بعمالت  األجنبية)  تكون  (العمالت  كيان 
ت بالعماليتم إعادة تحويل البنود النقدية المقومة    وفي نهاية كل فترة التقرير،عامالت.  اريخ إجراء تلك المئدة في توبأسعار الصرف السا

ااأل تحويل  إعادة  ويتم  التاريخ.  بذلك  السائدة  باألسعار  والالن  غير  لبنودجنبية  العادلة  بالقيمة  تظهر  التي  األجنبية  قدية  بالعمالت  مقومة 
ملة  ة بالعتاريخيلنقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة الم إعادة تحويل البنود غير ا. وال يتديد القيمة العادلةبتاريخ تحباألسعار السائدة  

  األجنبية. 
 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٣٨  
 

 

  )(تابعملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع)ت األجنبية  عمالال  ٩- ٣
 

  يلي: فيها باستثناء ما  التي تنشأان الدخل الموحد في الفترة روق الصرف في بييتم االعتراف بف
 بهدف استخدامها في عمليات اإلنتاج مق افرو قيد اإلنشاء  بموجودات  تلك الفروق لصرف المتعلقة  ستقبالً، حيث يتم إدراج 

  ه القروض بالعمالت األجنبية. ها كتعديالت على تكاليف الفائدة لهذتبارم اعما يتضمن تكلفة هذه الموجودات عند
 من بعض مخاطر العمالت األجنبية. حوط الت بهدفالدخول في معامالت ناتجة عن فروق الصرف ال  
 مدينة نقدية  ببنود  المتعلقة  الصرف  األجنبية    فروق  العمليات  عن  ناتجة  دائنة  وال  أو  المحتمل  من  ليس  ط تخطييوجد  التي 

االلس صافي  من  جزءاً  تشكل  التي  االدادها،  يتم  والتي  األجنبية  العمليات  في  بهستثمار  اعتـراف  ضمن  البداية  في  حتياطي ا 
  مار.االستثبيان الدخل الموحد عند استبعاد صافي قيمة حويل العمالت األجنبية وفي  ت

 

ألجنبية بالدرهـم ت المشتركة لدى المجموعة بالعمالت املياللع  لوباتلغرض عرض البيانات المالية الموحدة، تظهر الموجودات والمط
لمصاريف حسب متوسط أسعار الصرف  ر. ويتم تحويل اإليرادات واة التقريسائدة في نهاية فترالصرف ال  اإلماراتي باستخدام أسعار

ي تاريخ المعاملة. يتم االعتراف  رف فالص   أسعارر الصرف بصورة كبيرة خالل الفترة، وفي تلك الحالة تستخدم  ب أسعام تتقلللسنة ما ل
تحوبفر احتياطي  في  وجدت،  إن  الناشئة،  الصرف  العمالوق  ا يل  ويتم  األجنبية.  الدخل  العتراف  ت  بيان  في  الفروق  في بهذه  الموحد 

  . جنبيةيات األ الفتـرة التي تستبعد فيها العمل
 

الشركة التابعة، فيتم إعادة  نتج عنها خسارة الشركة للسيطرة على  ال يبعة  كة تاوإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق باالستبعاد الجزئي ألي شر
ا م االعتـراف بها في بيان الدخل الموحد. أمالحصص غير المسيطرة وال يت  اكمة علىن فروق الصرف المترمتناسبة متوزيع الحصة ال

كة التي ال  لة أو المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتـر لزميات اللشركافة االستبعادات الجزئية األخرى (أي االستبعادات الجزئية  سبة لكبالن
المتـراكمة يُعاد تصنيفها في    صة المتناسبة من فروق الصرف فإن الح  لسيطرة المشتـركة)،وهري أو اتؤدي لخسارة الشركة للتأثير الج

  .الموحدبيان الدخل 
 

املة أجنبية كموجودات لتحديد الناجمة عن االستحواذ على معلة للقاببات اتُعامل الشهرة وتعديالت القيمة العادلة من الموجودات والمطلو
  ـراف بفروق الصرف في حقوق الملكية.نهاية كل فترة. ويتم االعت  لسائد فيتُحول بسعر الصرف األجنبية وأو مطلوبات للعملية ا

 

    ت ومعداتممتلكا  ١٠- ٣
 

الموجودات في الفئات    رف بها عن انخفاض القيمة. وتصنف هذهمعت  سارةأي خ  تدرج األعمال الرأسمالية قيد اإلنجاز بالتكلفة ناقصا
الممتلكا من  والمعداالمالئمة  وتصبت  تكتمل  عندما  جاهزة  ت  المستهدح  الغرض  في  هذه لالستخدام  استهالك  حساب  يبدأ  منها.  ف 

  الغرض المستهدف منها. م فيتخدالالس ممتلكات والمعدات األخرى، عندما تصبح هذه الموجودات جاهزةرار العلى غ الموجودات،
 

  لالنخفاض في القيمة.  متراكمة المتراكم وأي خسائرالستهالك معدات األخرى بالتكلفة ناقصاً ا ممتلكات واليتم بيان ال
 

مباشر المنسوبة  النفقات  على  التاريخية  التكلفة  الالحقةتشتمل  التكاليف  إدراج  يتم  ال  البنود.  اقتناء  إلى  القيمة    ة  أو  لألصرية  الدفتفي  ل 
ستقبلية مرتبطة تصادية مالمجموعة فوائد اق  تتدفق إلىون مالئماً، إال عندما يكون من المرّجح أن  احتسابها كأصل منفصل، حسبما يك

ويكو موثوق  بالبند  بشكٍل  البند  تكلفة  قياس  باإلمكان  يتن  تحميبه.  الم  بيان  إلى  األخرى  والصيانة  التصليح  أعمال  تكاليف  كافة  دخل  ل 
  فيها.ل الفترة المالية التي يتم تكبدها د خاللموحا

 

ز على مدار أعمارها اإلنتاجية وذلك  سمالية قيد اإلنجامال الرأوجودات، بخالف األعتكلفة الميتم االعتراف باالستهالك وذلك لشطب  
االستهالك بنهاية كل سنة مع بيان  ساب  قة حوطري  متبقيةالثابت. وتتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم الباستخدام طريقة القسط  

  .س مستقبلير أي تغيرات في التقديرات المحتسبة على أساأث



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٣٩  
 

 

  (تابع)ية الهامة المحاسب ملخص السياسات   ٣
 

  (تابع)  ممتلكات ومعدات  ١٠- ٣
 

بنود من  بند  أي  تسجيل  اال  يُلغى  عند  والمعدات  المتوقعالممتلكات  من  يكون  ال  أو عندما  ت  ستبعاد  من منافنشأ  أن  اقتصادية مستقبلية  ع 
ساس الفرق  د الممتلكات والمعدات على أد من بنوستبعاد أو تقاعد بن اتجة عن اخدام األصل. يتم تحديد أث أرباح أو خسائر ناستمرار است

  تم تسجيلها في بيان الدخل الموحد.صل، ويية لأل بين عوائد البيع والقيمة الدفتر
 

  ك الموجودات:أخذها في االعتبار عند حساب استهال ي تمالت تاجيةفيما يلي األعمار اإلن
 

  السنوات  
  ٩- ٣  ار مستأجر ات على عقأثاث ومعدات وتحسين

  ٥  ات مركب
 

  موجودات غير ملموسة  ١١- ٣
 

البرم ذلك  في  بما  الملموسة  غير  الموجودات  إدراج  ويتم  المتراكم  اإلطفاء  منها  مخصوماً  التكلفة  بسعر  المحجيات  مالخسائر  ن ددة 
تتم  وجودات.  ة المقدرة لهذه الماإلنتاجي  فاء على أساس القسط الثابت على مدى األعماراض في القيمة، إن وجدت. يُحتسب اإلطنخفاال

اإلنتاج األعمار  فترة مراجعة  كل  بنهاية  اإلطفاء  وطريقة  المقدرة  على   سنوية  تقرير  ية  التقديرات  في  تغييرات  أي  تأثير  احتساب  مع 
  سنوات. ١٠إلى  ٣تبار عند حساب اإلطفاء من مار اإلنتاجية التي يتم أخذها باالعاألعكون لي. تأساس مستقب

 
يًا تنوي اإلدارة والعائدة مباشرة إلى استحواذ أو تطوير موجودات مجدية تقنقياسها بشكل موثوق تي يمكن مصروفات التكلفة التتضمن ال

ة أخرى عائدة مباشرةً إلى تصميم  الدائمة وتكاليف الموظفين وأي تكلف  اخيصالتريات واستكمالها واستخدامها. يتضمن ذلك تكلفة البرمج
ال اواختبار  تحديدها.  برمجيات  يمكن  التحلتي  قبليتم  من  الموجودات  هذه  في  ستول  كم  كانت  إذا  فقط  رسملتها  وتتم  منافالمجموعة  ع د 

التي يكون فيها   ملموسة وإطفاؤها ابتداًء من اللحظة  غير  وداتكموج  ادية مستقبلية محتملة. يتم تسجيل تكاليف التطوير المرسملةاقتص
  األصل جاهزاً لالستخدام.

 
  ريةمارات عقااستث  ١٢- ٣

 
قيمة رأس المال، بما في ذلك العقارات قيد العقارات المحتفظ بها بهدف جني عائدات من تأجيرها و/أو لزيادة  العقارية هي  رات  تثمااالس

إحالل أحد  فة نفقات  ، بما في ذلك تكاليف المعامالت. تشمل التكلارات العقارية مبدئياً بسعر التكلفةستثماال  تقاس  اإلنشاء لتلك األغراض.
ستثناء النفقات اليومية الخاصة  ويتم ازمة،  النفقات وبشرط استيفاء شروط االعتراف الال  ت العقارية بتاريخ تكبد تلكستثماراأجزاء اال

    ية.بخدمات العقارات االستثمار
 

ً وال ح أو  ج األرباتاريخ التقرير. تدر السوق في  العقارية بالقيمة العادلة التي تعكس ظروف     لالعتراف المبدئي تدرج االستثماراتحقا
  والخسارة في السنة التي تنشأ فيها. ي الربحقارية فتغيرات في القيم العادلة لالستثمارات العالخسائر الناتجة عن ال

 
اال تسجيل  إيقاف  سالع  اراتستثميتم  يتم  عندما  أو  استبعادها  عند  غيقارية  من  يكون  بحيث  االستخدام  من  نهائياً  المتوقعحبها  تحقيق    ر 

اقتصا مستقفوائد  األرباح  دية  إن  بيعها.  من  االستثمارات  بلية  سحب  عن  تنشأ  التي  الخسائر  أو  العقارأو  بيان  ية  في  احتسابها  يتم  بيعها 
  ب أو البيع.السحيها يقع فالدخل الموحد في الفترة التي 

 
  لمالك للعقار أو بدء تأجيرهقف شغل ااالستخدام يثبته توتغير في    قارية إال عندما يحدثأو من االستثمارات العال يجرى أي تحويل إلى  
ك،  لمالمن اأهول  ة االستثمار العقاري إلى العقار الميتعلق بتحويل العقارات من فئتفاقية إيجار تشغيلي. وفيما  لطرف آخر من خالل ا

تحتسب المجموعة  ث العكس  ستخدام، أما إذا حد ير في االسبة الالحقة هي القيمة العادلة بتاريخ التغفإن التكلفة المفترضة لغرض المحا 
للسياسة المنصوص عليها في الممتلكاتهذا العقار   ل  ن خالى تاريخ التغير في االستخدام. يتم تحديد القيمة العادلة مدات حتوالمع  وفقاً 

  أسعار الوسيط. اريين أو تي يقوم بها خبير المعاينة المستقل واالستشسوق المفتوحة علی أساس التقييمات الم القي



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٤٠  
 

 

  (تابع)بية الهامة اسات المحاسالسي لخصم  ٣
 

  ةاالنخفاض في قيمة الموجودات غير المالي  ١٣- ٣
 

ا كان هناك أي مؤشر لملموسة وغير الملموسة لتحديد ما إذها اوداتلموج  تقوم المجموعة بنهاية كل فترة تقرير بمراجعة القيمة الدفترية
ن هذا القبيل، يتم تقدير المبلغ القابل ة. فإذا كان هناك أي مؤشر م في القيمخسائر من االنخفاض  موجودات لعلى احتمال تعرض هذه ال

للموستردالال وجدد  (إن  القيمة  في  االنخفاض  خسارة  مدى  تحديد  أجل  من  وجودات  لكل  تعذرمتى  ت).  لالسترداد  القابل  المبلغ   تقدير 
حديد أساس معقول وثابت  تمي لها األصل. ومتى أمكن تالتي ين  لوحدة توليد النقد  لالستردادأصل، تقوم المجموعة بتقدير المبلغ القابل  

ً دات لكل وحدة من الوحدات المولدة للنقد، أو يتم تخصيصها خالموجوتخصيص  للتخصيص، فإنه يتم   ى أصغر مجموعة من  ك إللذل  الفا
يف البيع القيمة العادلة ناقصاً تكالرداد هي  قيمة القابلة لالستها. إن الالتي يمكن تحديد أساس تخصيص معقول وثابت ل  وحدات توليد النقد 

  أو القيمة المستخدمة.
 

ا  تقييم  االستوألغراض  قيد  المقلقيمة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  خصم  يتم  إخدام،  قدرة  قبليمتهلى  ما  خصم  معدل  باستخدام  الحالية   ا 
للقيم الحالية  السوق  تقييمات  يعكس  الوقتيةالضريبة  ال  ة  والمخاطر  لللمال  تقدمصاحبة  تعديل  يتم  لم  الذي  النقدية  ألصل  التدفقات  يرات 

  المستقبلية له. 
 

الحا التيوفي  تول  الت  (وحدة  لألصل  لالسترداد  القابلة  القيمة  فيها  التقدَّر  تخبأق  نقد)يد  عندئذ  يتم  الدفترية،  قيمتها  من  القيمة ل  فيض 
  القيمة فوراً في بيان الدخل الموحد. تم تسجيل خسارة االنخفاض فيترداد. يلقيمة القابلة لالسقد) إلى االدفترية لألصل (وحدة توليد الن

 
ت حال  خسا وفي  عكس  القيمة  م  زيادة  تتم  الحق،  وقت  في  القيمة  في  االنخفاض  التقديلألصرية  الدفترة  إلى  النقد)  توليد  وحدة  (أو  ر ل 

لتي كان من الممكن تحديدها إذا لم ن تتجاوز القيمة الدفترية اال يجب أي القيمة الدفترية  الزيادة فالمعدل للقيمة القابلة لالسترداد غير أن  
    ة.سابقات الانخفاض القيمة للموجودات (أو وحدة توليد النقد) في السنو بخسارةعتراف يتم اال

 
  المخصصات   ١٤- ٣

 
ويكون من المحتمل أن   ٍث سابق،ني) حالي نتيجة لحدوني أو ضملى المجموعة التزام (قانصصات عندما يترتب عيتم االعتراف بالمخ

  ع تقدير موثوق لمبلغ االلتزام.لك االلتزام، ويكون باإلمكان وضد تمثل منافع اقتصادية لتسوية ذاألمر خروج موار يقتضي
 

ال الالم  مبلغإن  للمقابل  تقدير  أفضل  هو  كمخصص  فترة  سجل  بنهاية  الحالي  االلتزام  لتسوية  االعالتقرير،  مطلوب  بعين  األخذ  تبار  مع 
ية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي، فإن قيمته  النقد  تدفقاتتزام. عندما يتم قياس مخصص ما باستخدام الخاطر والشكوك المحيطة بااللالم

  حالية لتلك التدفقات النقدية. ة اللقيم مثل االدفترية ت
 

ذمة المدينة  اله من الغير، يتم االعتراف باسترداد  لتسوية مخصص يتوقع  القتصاديةقتضى األمر خروج بعض أو كافة المنافع اال افي ح
   ق به.المدينة بشكل موثوسترداد قيمة الذمة ويكون باإلمكان قياس الذمة كأصل إذا كان من المؤكد تقريباً ا

 
  منافع الموظفين   ١٥- ٣

 
  المحددةخطة المساهمات   (أ)

 
لتقاعد والتأمينات االجتماعية المدار من ي نظام معاشات اأعضاًء فت العربية المتحدة  ة اإلمارايعد موظفو المجموعة من مواطني دول

 ٪١٢٬٥ساهمة في النظام بنسبة  الم  موعةالمج  على  . ويجب١٩٩٩) لسنة  ٧ام") وفقاً لقانون العمل اإلماراتي رقم (قبل الحكومة ("النظ
ومة في والحكه المنافع. يساهم الموظفون تمويل هذول الرواتب من أجل تكاليف جدالمدفوعة على أساس الراتب" وفقاً ل  مساهماتمن "ال

لى بيان ات عساهم ل المأساس الراتب"، على التوالي، في النظام. ويتم تحميالمدفوعة على    من "المساهمات  ٪٢٬٥و  ٪٥الخطة بنسبة  
  الدخل الموحد.



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٤١  
 

 

  (تابع)بية الهامة اسات المحاسملخص السي  ٣
 

  (تابع)الموظفين منافع   ١٥- ٣
 

  ية وتذاكر السفر ات السنواإلجاز  (ب)
 

ين  الموظفازات السنوية وتذاكر السفر نتيجة للخدمات المقدمة من قبل  يتم رصد مخصص لاللتزام المقدّر بمستحقات الموظفين من اإلج
  حتى نهاية السنة. قين مستحال

 
  فين نهاية خدمة الموظمخصص مكافآت   (ج)

 
م مخصص  سنوياً  نهايُحتسب  المستحقةكافآت  الخدمة  مللموظفي  ية  قانون ن  بمقتضى  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  مواطني  غير  ن 

ا لدولة  اإلضافية  العمل  الوحدة  طريقة  باستخدام  وذلك  المتحدة،  العربية  والمقدإلمارات  ً رة  رقم    فقا الدولي  المحاسبي  ي١٩للمعيار  تم . 
المنافع اللتزامات  الحالية  القيمة  النقالمحددة    تحديد  التدفقات  المسبخصم  معدية  باستخدام  المقدرة  المؤّسسية تقبلية  للسندات  الربح  دالت 

ين تزامات المعاشات ذات الصلة. يتم تكول الآجا  تقارببالعملة التي ستُدفع بها المنافع والتي لها آجال استحقاق  قّومة  لة المعالية السيو
ائح المحلية المطبقة في هذه  أخرى وفقاً للقوانين واللو  ة في دولفي الكيانات الواقعالعاملين  مخصصات مكافآت نهاية الخدمة للموظَّفين  

  الدول.
 

مل  ن غير اإلماراتيين وفقًا لقانون العوظفيللم  ستحقة، تم استثمار مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين الم٢٠٢٢أبريل    اعتباًرا من
تغطي ثالث  طرف  لدى  استثمار  في  اتفاقيةاإلماراتي  االسترد  ه  قيم  لمكافلضمان  للموظفين.  اد  الخدمة  نهاية  االعتراف آت  يتم 

والذمم المدينة األخجودات  لث كموباالستثمارات لدى الطرف الثا لقيمة العادلة من  ة بامقاسرى الاسترداد ضمن المبالغ المدفوعة مقدماً 
رقم ا للمعيار المحاسبي الدولي  درة وفقً وحدة اإلضافية المقطريقة ال  اآلخر ويتم احتساب المخصص سنويًا باستخدام  خالل الدخل الشامل

١٩ .  
 

  تكاليف القروض  ١٦- ٣
 

  ي.الفعلان الدخل الموحد باستخدام طريقة معدل الفائدة وف الفائدة ضمن بييتم االعتراف بمصر
 

  توزيعات األرباح   ١٧- ٣
 

األرباح ي يتم فيها اعتماد توزيعات فترة التالية الموحدة في اليانات المهمين ضمن المطلوبات في البلموزعة على المساتُحتسب األرباح ا
  المساهمين. من قبل

 
    ة األدوات المالي  ١٨- ٣

 
  استثمارات وموجودات مالية أخرى  (أ)

 
   التصنيف  ) ١(

 
    ها المالية في فئات القياس التالية:وداتموج جموعة تصنف الم

 خالل الربح أو الخسارة خر أو منل الدخل الشامل اآلما من خالتلك التي تقاس الحقاً بالقيمة العادلة (إ.(    
 .وتلك التي تقاس بالتكلفة المطفأة   

 
التصن النميعتمد  على  واليف  المالية  الموجودات  إدارة  في  للمنشأة  التجاري  للموجواقديالتعشروط  وذج  بالنسبة  النقدية.  للتدفقات  دات  ة 

بالنسبة لالستثمارات في أدوات  و في الدخل الشامل اآلخر. ولخسارة أإما في الربح أو ا  والخسائر  المقاسة بالقيمة العادلة، تدرج األرباح
رت نهائيا في وقت االعتراف اختاقد    جموعةظ بها لغرض المتاجرة، فإن ذلك سيتوقف على ما إذا كانت المالمحتفة غير  حقوق الملكي

بالقيمالمبدئي   الملكية  حقوق  في  االستثمار  تحتسب  العادلةأن  الش  ة  الدخل  خالل  اآلخمن  تصامل  بإعادة  المجموعة  تقوم  نيف ر. 
    عمالها إلدارة تلك التغيرات في الموجودات.موذج أ تغير ناستثمارات الدين عندما، وفقط عندما، ي



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٤٢  
 

 

  (تابع) ة الهامةسبيمحاسات الملخص السيا  ٣
 

  (تابع)ية األدوات المال  ١٨- ٣
 

  )خرى (تابعاستثمارات وموجودات مالية أ  (أ)
 

    عترافلغاء االاالعتراف وإ  ) ٢(
 

ع وهو التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بي  - يخ المتاجرة  يُعترف بالمشتريات والمبيعات االعتيادية من الموجودات المالية بتار
ا مع د تحويلهودات المالية أو عنمن الموج  بانقضاء الحقوق في استالم التدفقات النقديةإلغاء االعتراف بالموجودات المالية    يتم ل.  األص

   كافة مخاطر وعوائد الملكية بشكٍل كامل.قيام المجموعة بتحويل 
 

   قياسال  ) ٣(
 

لمالية غير المدرجة بالقيمة العادلة زائدا، في حالة الموجودات ا  يمةالقالية بتقوم المجموعة عند االعتراف المبدئي بقياس الموجودات الم
خال من  أالعادلة  الربح  تكاليف  ل  الخسارة،  مباشرة    المعاملةو  تنسب  أن  يمكن  تسجيلالتي  يتم  المالية.  الموجودات  اقتناء    تكاليف  إلى 

االمعام خالل  من  العادلة  بالقيمة  المدرجة  المالية  للموجودات  ألة  الربح  الخسارلخسو  أو  الربح  في  المصاريف  ضمن  في  ارة  يؤخذ  ة. 
نقدية الخاصة بها تمثل فقط الدفعات يد ما إذا كانت التدفقات العند تحد  المتضمنة في مجملهاالمشتقات  الحسبان الموجودات المالية ذات  

  ). ٣(  ٢- ٦- ٣اجع أيًضا إيضاح ية والفائدة. راألصل
 

قدية.  لنموذج التجاري المتبع من قبل المجموعة في إدارة الموجودات وخصائص تدفقاتها النى اعل  يعتمد القياس الالحق ألدوات الدين
   وهناك ثالث فئات قياس تصنف فيها المجموعة أدوات الدين وهي:

 
 الموجودات قياس  يتم  المطفأة:  التعا  التكلفة  النقدية  التدفقات  لتجميع  بها  النقدالمحتفظ  التدفقات  هذه  تمثل  حيث  فقطقدية   ية 

الدفعات األصلية والفائدة بالتكلفة المطفأة. تحتسب إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة  
ن "صافي ف مباشرة في الربح أو الخسارة ويتم عرضها ضمالفعلية. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ناتجة عن إلغاء االعترا

أرباح وخسائر الصرف األجنبي. ويتم إدراج خسائر االنخفاض في القيمة ضمن "صافي إيرادات إيرادات االستثمارات" مع  
  االستثمارات" في بيان الدخل الموحد.

 
   العادلة يقاس بالقيمة  اآلخر:  الشامل  الدخل  من خالل  العادلة  المحتالقيمة  الموجودات  اآلخر  الشامل  الدخل  خالل  بها  من  فظ 

الت النقدية  التدفقات  للمبالغ لجمع  حصرية  دفعات  للموجودات  النقدية  التدفقات  تمثل  عندما  المالية  الموجودات  ولبيع  عاقدية 
يمة الدفترية من خالل األصلية والفوائد، وتقاس بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم تحويل الحركات في الق

االنخفاض في القيمة وإيرادات الفوائد وأرباح وخسائر الصرف   استثناء عند تسجيل أرباح أو خسائرالدخل الشامل اآلخر، ب
الخسائر  أو  األرباح  فإن  المالية،  بالموجودات  االعتراف  إلغاء  يتم  وعندما  الخسارة.  أو  الربح  في  تسجيلها  يتم  التي  األجنبي 

أو الخسارة ويتم إدراجها ضمم   صنيفها من حقوق الملكية إلى الربحالمسجلة سابقا في الدخل الشامل اآلخر يعاد تالمتراكمة  
"صافي إيرادات االستثمار". ويتم حساب إيرادات الفوائد من هذه الموجودات المالية باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي. 

  "صافي إيرادات االستثمار".  ويتم عرض أرباح وخسائر الصرفي األجنبي ضمن
 

 العادلة يقاس    القيمة  الخسارة:  أو  الربح  خالل  تستوفي من  ال  التي  الموجودات  الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة 
معايير تسجيلها بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر. ويتم إدراج الربح أو الخسارة من أدوات 

بالقيمة العاد يان الدخل الموحد ويتم عرضها بالصافي ضمن لة من خالل الربح أو الخسارة في بالدين التي يتم قياسها الحقاً 
   "صافي إيرادات االستثمارات" في الفترة التي تنشأ فيها.



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٤٣  
 

 

  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع)األدوات المالية   ١٨- ٣
 

  جودات مالية أخرى (تابع)استثمارات ومو  (أ)
 

  القياس (تابع)   ) ٣(
 

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة. وعندما تختار إدارة المجموعة عرض أرباح وخسائر    تقيس المجموعة في وقت الحق جميع
العادلة الحقا للربح أو الخسارة   القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية في الدخل الشامل اآلخر، فال يعاد تصنيف أرباح وخسائر القيمة

إلغاء   االعبعد  ويستمر  باالستثمار.  "صافي االعتراف  ضمن  الخسارة  أو  الربح  في  االستثمارات  هذه  من  األرباح  بتوزيعات  تراف 
للموجودا العادلة  القيمة  في  بالتغيرات  االعتراف  يتم  الدفعات.  استالم  في  المجموعة  حق  يتقرر  عندما  االستثمار"  المالية  إيرادات  ت 

مرتبطة بوحدات في "التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المالية  الخسارة باستثناء االستثمارات ال  بالقيمة العادلة من خالل الربح أو
العادل القيمة  في  بالتغيرات  االعتراف  يتم  االستثمار".  إيرادات  ضمن "صافي  المدرجة  الخسارة"  أو  الربح  خالل  من  العادلة  ة  بالقيمة 

خال من  العادلة  بالقيمة  المالية  اللموجودات  لالستثمارات  الخسارة  أو  الربح  على  ل  التأمين  محفظة  على  والرسوم  بالوحدات  لمرتبطة 
الحياة المرتبطة بالوحدات في "الدخل اآلخر المتعلق بأنشطة االكتتاب" في بيان الدخل الموحد. وال يتم تسجيل خسائر انخفاض القيمة  

منفصل عن  اسة بالقيمة العادلة من خالل الدخنخفاض القيمة) الستثمارات حقوق الملكية المق(وعكس خسائر ا  الشامل اآلخر بشكل  ل 
  غيرها من التغييرات في القيمة العادلة.  

 
   االنخفاض في القيمة  ) ٤(

 
ة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من تقوم المجموعة على أساس تنبؤي بتقييم خسائر االئتمان المتوقعة المرتبطة بأدوات الدين المدرج

ية انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة جوهرية في مخاطر االئتمان. تخضع  ل الدخل الشامل اآلخر. تعتمد منهجخال
    الموجودات المالية للمجموعة لنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة.

 
والذم المدينة  التأمين  لذمم  النبالنسبة  بتطبيق  المجموعة  تقوم  األخرى،  المدينة  للمعيم  وفقاً  به  المسموح  المبسط  للتقارير هج  الدولي  ار 

رقم   معدالت  ٩المالية  تستند  المدينة.  بالذمم  المبدئي  االعتراف  منذ  العمر  مدى  على  متوقعة  بخسائر  االعتراف  يتطلب  الذي  األمر   ،
  ريخية المتكبدة. الخسارة المتوقعة على الخسائر االئتمانية التا

 
 يوجد توقعات معقولة لالسترداد. وتتضمن المؤشرات على أنه ال يوجد  نة والذمم المدينة األخرى عندما ال يتم شطب ذمم التأمين المدي

  توقعات معقولة لالسترداد، من بين أمور أخرى، احتمالية اإلعسار أو الصعوبات المالية الكبيرة للمدين.
 

الدي استثمارات  منوتعتبر  ائتمان  مخاطر  ذات  أنها  األخرى  واألدوات  من  تعثر  مخاطر  لها  تكون  عندما  لدى خفضة  ويكون  نخفضة 
    المصدر قدرة كبيرة على الوفاء بالتزامات التدفقات النقدية التعاقدية على المدى القريب.

 
لشامل اآلخر في الربح أو الخسارة، ويقلل من ويتم االعتراف بتكلفة انخفاض قيمة استثمارات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا 

   عتراف بها بخالف ذلك في الدخل الشامل اآلخر.خسائر القيمة العادلة التي تم اال
 

  ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى  (ب)
 

المطف بالتكلفة  الحقاً  وتقاس  العادلة  بالقيمة  األخرى مبدئياً  المدينة والذمم المدينة  التأمين  ذمم  الفعلية،  تُحتسب  أة باستخدام طريقة الفائدة 
بهدف تحصيل التدفقات النقدية  مخصص االنخفاض في القيمة. وتحتفظ  ناقصاً   المدينة األخرى  بذمم التأمين المدينة والذمم  المجموعة 

    التعاقدية.



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٤٤  
 

 

  (تابع)ملخص السياسات المحاسبية الهامة   ٣
 

  (تابع)األدوات المالية   ١٨- ٣
 

  يةالمطلوبات المال  (ج)
 

   وااللتزامات التعاقدية في العقد.الية عندما تصبح طرفاً في الحقوق تقوم المجموعة باالعتراف بالمطلوبات الم
 

بالقيمة العادلة، ناقصاً (في حالة المطلوبات المالية التي ليست بالقيمة العادلة من خالل   ويتم االعتراف بكافة المطلوبات المالية مبدئياً 
لمطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة، إال ر المطلوبات المالية. ويتم قياس اتكاليف المعامالت المنسوبة مباشرة إلى إصدا  الربح أو الخسارة)

   إذا اختارت المجموعة قياس المطلوبات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
 

    ذلك أو إلغائه أو انقضاء أجله. يُلغى االعتراف بااللتزام المالي عند الوفاء بااللتزام المترتب على
 

ئياً بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف المعاملة المنسوبة لها مباشرة. وبعد االعتراف المبدئي، راف بكافة القروض واالقتراضات مبديتم االعت
    ة.تقاس القروض واالقتراضات المحملة بالفائدة الحقاً بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلي

 
التأمي ذمم  ضمن  المالية  المطلوبات  األخرى  تدرج  الدائنة  والذمم  الدائنة  بالتكلفة ن  والحقاً  العادلة  بالقيمة  مبدئياً  بها  االعتراف  ويتم 

عن    المطفأة. تعد القيمة العادلة لاللتزام غير المحمل بالفائدة هي قيمة السداد المخصومة. ويحذف الخصم إذا قل تاريخ استحقاق االلتزام
  سنة واحدة. 

 
  المالية مقاصة الموجودات والمطلوبات

 
وا الموجودات  مقاصة  النفاذ تتم  واجب  قانوني  حق  يتوفر  عندما  الموحد  المالي  المركز  بيان  في  القيمة  صافي  وبيان  المالية  لمطلوبات 

بي أو  الصافي  أساس  على  للتسوية  المجموعة  لدى  نية  هناك  ويكون  بها  المعترف  المبالغ  نفس بمقاصة  في  االلتزام  وتسوية  األصل  ع 
  الوقت.

 
  النقد وما في حكمه  (د)

 
التدفقات النقدية الموحد، يشتمل النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق والودائع تحت الطلب لدى المؤسسات المالية،  ألغراض بيان  

التي تكون ترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل وإلى جانب االستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ ف
  غ نقدية معلومة والتي ال تتأثر تأثراً كبيراً بمخاطر التغير في القيمة.جاهزة للتحويل إلى مبال

 
  ودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر   (ه)

 
قع الودائع  ادلة والحقًا بالتكلفة المطفأة. تثالثة أشهر، يتم قياسها مبدئيًا بالقيمة العالودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية ألكثر من  

  .٩لدى البنوك ضمن نطاق حسابات الخسائر االئتمانية المتوقعة لتقييم االنخفاض في القيمة بموجب المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 
 

   عقود اإليجار  ١٩- ٣
 

باإليجارات   االعتراف  "الممتلكيتم  ضمن  االستخدام  حق  موجودات  أنها  المقابلة على  والمطلوبات  والمعدات"  دائنة    ات  "ذمم  ضمن 
بين  اإليجار  دفعات  من  دفعة  كل  توزيع  يتم  المجموعة.  الستخدام  متاحة  المؤجرة  الموجودات  فيه  تكون  الذي  التاريخ  في  أخرى"، 

إل التمويل  تكلفة  تحميل  يتم  التمويل.  وتكلفة  اإليجاالمطلوبات  عقد  فترة  مدى  على  الخسارة  أو  الربح  معدل ى  على  للحصول  وذلك  ر 
ثابت على   دوري  االستخدام  حق  موجودات  على  االستهالك  يحتسب  فترة.  لكل  المطلوبات  من  المتبقي  الرصيد  على  المستحقة  للفائدة 

  سنوات. ٩إلى  ٣الذي يتراوح بين مدى العمر اإلنتاجي لألصل أو مدة عقد االيجار، أيهما أقصر، بطريقة القسط الثابت 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٤٥  
 

 

  (تابع)ياسات المحاسبية الهامة ملخص الس  ٣
 

  (تابع)  عقود اإليجار  ١٩- ٣
 
القيمة   صافي  اإليجار  مطلوبات  وتتضمن  الحالية.  القيمة  أساس  على  مبدئياً  اإليجار  عقد  من  الناشئة  والمطلوبات  الموجودات  تقاس 

  الحالية لدفعات اإليجار التالية:
 ناقصاً أي حوافز إيجار مستحقة. بتة (تشمل الدفعات الثابتة من حيث الجوهر)، دفعات ثا  
 عات إيجار متغيرة بناء على المؤشر أو المعدل. دف  
  .المبالغ المتوقع دفعها من قبل المستأجر بموجب ضمانات القيمة المتبقية  
  ممارسة هذا الخيار.سعر الممارسة لخيار الشراء في حال كان المستأجر متأكداً إلى حد معقول من  
 ر إلى استخدام المستأجر هذا الخيار.يجار، إذا كانت شروط اإليجار تشيدفعات غرامات فسخ عقد اإل  

 
يتم خصم دفعات اإليجار باستخدام سعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار. إذا لم يمكن تحديد هذا السعر، فيتم استخدام معدل االقتراض 

بنسبة   للمستأجر  إلى  ٣٬٥اإلضافي  يت٣٬٥:  ٢٠٢١(  ٪٥٪  الذي  السعر  وهو  األ٪)،  القتراض  دفعه  المستأجر  على  الالزمة عين  موال 
  للحصول على أصل ذي قيمة مماثلة في بيئة اقتصادية مماثلة مع شروط وأحكام مماثلة.

 

  تُقاس موجودات حق االستخدام بالتكلفة التي تشمل التالي:
 مبلغ القياس المبدئي لمطلوبات اإليجار .  
 لمة. العقد ناقًصا أي حوافز إيجار مست أي دفعات إيجار مسددة في أو قبل تاريخ بدء  

 

تندرج خيارات التمديد واإلنهاء في عدة إيجارات عبر المجموعة. وتستخدم لزيادة المرونة التشغيلية عند إدارة الموجودات المستخدمة 
ال واإلنهاء  التمديد  خيارات  وغالبية  المجموعة.  عمليات  الفي  بين  متبادل  اتفاق  خالل  من  تُستخدم  يتم موجودة  والمؤجر.  مجموعة 

بال بيان الدخل الموحد.  االعتراف  الثابت كمصاريف في  دفعات المرتبطة بجميع عقود إيجار المباني قصيرة األجل على أساس القسط 
    شهراً أو أقل بدون خيار الشراء. ١٢عقود اإليجار قصيرة األجل هي عقود إيجار لمدة 

 
   يسية للتقديرات غير المؤكدة األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئ  ٤

 
، وضع أحكــام وتقــديرات وافتراضــات ٣ين على اإلدارة، عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة كما هو مبين في اإليضاح رقم  يتع

مــن مصــادر أخــرى. تســتند التقــديرات ومــا يــرتبط بهــا حول القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات التي ال تكون متوفرة بوضــوح مــن 
  والعوامل األخرى ذات الصلة. وقد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.افتراضات على التجربة السابقة 

 

الفتــرة التــي تتم مراجعة التقديرات وما يتعلق بها من افتراضات على أساس مستمر. يتم تسجيل التعديالت على التقديرات المحاسبية في 
الفترة، أو خالل فترة التعديل والفترات المســتقبلية إذا كــان لهــذا التعــديل كان هذا التعديل ال يمس إال تلك    يتم خاللها تعديل التقديرات إذا

   أثر على الفترات الحالية والمستقبلية.
 

  مارست اجتهادات:فيما يلي النواحي الهامة التي استخدمت فيها اإلدارة تقديرات أو افتراضات أو 
 

  ئتمانية المتوقعة قياس مخصص الخسائر اال  ١- ٤
 

ص الخسائر االئتمانية المتوقعة للموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل يتطلب قياس مخص
المستقبل االقتصادية  الظروف  حول  هامة  وافتراضات  معقدة  نماذج  استخدام  احتمااآلخر  المثال  سبيل  (علی  االئتماني  والسلوك  لية  ية 

ر الناتجة). يتم شرح تفاصيل المدخالت واالفتراضات وأساليب التقدير المستخدمة في قياس الخسائر عجز العمالء عن السداد والخسائ
  (ب). ٣١االئتمانية المتوقعة في اإليضاح 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٤٦  
 

 

  (تابع)ات غير المؤكدة األحكام المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية للتقدير  ٤
 

  (تابع)  رة االئتمانية المتوقعةقياس مخصص الخسا  ١- ٤
 

  جب استخدام عدد من األحكام الهامة عند تطبيق المتطلبات المحاسبية لقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة مثل:ي
 

 .تحديد معايير زيادة مخاطر االئتمان بصورة جوهرية  
  .تحديد المعايير وتعريف التعثر  
 لخسائر االئتمانية المتوقعة.ختيار النماذج واالفتراضات المناسبة لقياس اا  
 ء مجموعات من الموجودات المالية المماثلة ألغراض قياس الخسارة االئتمانية المتوقعة.إنشا   

 
   استثمارات عقارية  ٢-٤

 
لُمعــدة مــن استشــاري عقــاري مســتقل. تســتند هــذه تقيـم المجموعة استثماراتها العقاريــة بالقيمــة العادلــة علــى أســاس تقــديرات الســوق ا

ساً على ظروف السوق الراهنة في تاريخ كل تقرير. ولذلك، تتأثر القيمة العادلــة بــأي تغيــر تشــهده لتقديرات على افتـراضات تعتمد أساا
  المقدمة.لمزيد من التفاصيل حول األحكام واالفتراضات  ٧ظروف السـوق في المستقبل. يرجى الرجوع إلى اإليضاح 

 
  لمطالبات بموجب عقود التأمين االلتزام النهائي الناتج عن ا  ٣- ٤

 
هناك إن   إن  حيث  للمجموعة  أهمية  األكثر  المحاسبي  التقدير  يعد  التأمين  عقود  بموجب  المطالبات  عن  الناتج  النهائي  االلتزام  تقدير 

ا ستدفعه  الذي  االلتزام  تقدير  عند  مراعاتها  يجب  للشكوك  متعددة  المطالبمصادر  هذه  مثل  عن  المطاف  نهاية  في  يجب  لمجموعة  ات. 
بنهاية كل فت النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة  وضع تقديرات  رة تقرير لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المعلنة والتكلفة 

للمجموعة ام معطيات التقييم للحاالت الفردية المبلغة  لكن غير المعلنة. يتم تقدير المطلوبات عن المطالبات المعلنة غير المسددة باستخد
ة على مؤشرات تسوية المطالبات السابقة المتكبدة غير المعلنة. يتم تقدير المطالبات التي تتطلب قرارات قضائية  وتقديرات اإلدارة المبني

لل سابقة  مطالبات  تقديرات  تقييم  تقرير  فترة  كل  نهاية  في  يعاد  فردي.  بشكل  تحكيم  التعديالت  أو  إجراء  مع  صحتها  مدى  على  وقوف 
  زمة على المخصص، عند االقتضاء.الال

 
  التقييم االكتواري لصندوق التأمين على الحياة       ٤-٤

 
ال على  بناًء  االلتزام  تحديد  يتم  القياسية.  االكتوارية  المبادئ  أساس  على  األجل  طويلة  التأمين  بعقود  المتعلقة  االلتزامات  تحديد  قيمة يتم 

إلى عوامل، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر تعويضات    لية. تستند هذه التدفقات النقدية الحالية االكتوارية للتدفقات النقدية المستقب
بالوثي المرتبطة  التكميلية  المزايا  على  للحصول  اإلضافية  االلتزامات  يتم تحديد  المنتج.  المتوقعة وهيكل  المستقبلية  والوفيات  ة قالوثائق 

  األساسية.
 

التي تعكس أفضل تجربة تاريخية، ويتم تعديلها عند االقتضاء    ة فيات والمرض على الجداول القياسي تستند المجموعة إلى تقديرات الو
جدول الوفيات النهائي لألعمار المؤكدة   تجربة المجموعة. يستخدم  و ٤ومعدل الخصم من    ٧٠ - A٦٧٪  ١٠٠لتعكس  ٪ لغرض  ٣٪ 

  ٪ على التوالي). ٣٪ و٤: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مطلوبات المدة على التوالي ( خصم االستحقاقات و



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٤٧  
 

 

    ومعدات ممتلكات  ٥
 

 

 أثاث  
ومعدات     

 
  مركبات 

 تحسينات على 
 عقار مستأجر

 أعمال رأسمالية  
  قيد اإلنجاز 

موجودات حق 
 االستخدام

 

 المجموع 
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
             

              التكلفة 
  ١٥٢٬٧٩٩   ٤١٬٩٥٠   ٦٬٤٣١   -   ٧٥٥   ١٠٣٬٦٦٣   ٢٠٢١يناير   ١رصيد في ال 

  ١٤٬٦٠٨   ٩٣٨   ١٢٬٩٠٢   -   ٣٦٠   ٤٠٨   إضافات خالل السنة 
  -   -   ) ١٥٬٧٢٧(   ٨٬٢٠٤   -   ٧٬٥٢٣   تحويالت خالل السنة 

  ) ٩٬٩٣٠(   ) ٣٬٠٣٢(   -   -   -   ) ٦٬٨٩٨(   استبعادات خالل السنة 
  ) ٢٬٧٥٤(   ) ٦٣٩(   -   -   -   ) ٢٬١١٥(   حذف من بيع شركة تابعة 

  ) ٢٬١٣٧(   ) ٧٠٣(   - -   -   ) ١٬٤٣٤(   ق صرف العمالت األجنبية ر فروثيتأ
  ١٥٢٬٥٨٦   ٣٨٬٥١٤   ٣٬٦٠٦   ٨٬٢٠٤   ١٬١١٥   ١٠١٬١٤٧   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 

  ٢٬٨٧٢   ٧٢٧   ١٬٨٧١   -   -   ٢٧٤   إضافات خالل السنة 
  -   -   ) ٣٢٢٬٠(   ٥٩٧   -   ١٬٤٣٥   ويالت خالل السنة تح 

  ) ١٬٩٣٨(   ) ٨١٨(   -   -   -   ) ٢٠١٬١(   ة استبعادات خالل السن
  ) ٢٬٥١٨(   ) ٨٧٣(   -   -   -   ) ١٬٦٤٥(   حذف من بيع شركة تابعة 

  ) ١٬١٤٠(   ) ٣٩٩(   -   -   -   ) ٧٤١(   تأثير فروق صرف العمالت األجنبية 
 ٨٦٢١٤٩٬   ٣٧٬١٥١   ٣٬٤٤٥   ٨٬٨٠١   ١٬١١٥   ٥٠٩٩٬٣   ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

             
              لمتراكم االستهالك ا
  ١٠٤٬١٩٥   ٧٬٠٧١   -   -   ٧٣٤   ٩٦٬٣٩٠   ٢٠٢١يناير   ١الرصيد في 

  ١١٬٠٣٨   ٥٬١٤٥   -   ٦٨٤   ٣٢   ٥٬١٧٧   المحّمل للسنة 
  ) ٩٬١٩٣(   ) ٢٬٢٩٥(   -   -   -   ) ٦٬٨٩٨(   استبعادات خالل السنة 

  ) ١٬١٠٤(   ) ٢٢٤(   -   -   -   ) ٨٨٠(   ف من بيع شركة تابعة حذ
  ) ١٬٧٥٧(   ) ٣٤٦(   -   -   -   ) ٤١١١٬(   ت األجنبية العمال  تأثير فروق صرف

  ١٠٣٬١٧٩   ٩٬٣٥١   -   ٦٨٤   ٧٦٦   ٩٢٬٣٧٨   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ١٠٬٤٣٧   ٥٬١٨٨   -   ١٬٠٢١   ٨٠   ٤٬١٤٨   المحّمل للسنة 

  ) ١٬٩٣٨(   ) ٨١٨(   -   -   -   ) ١٬١٢٠(   استبعادات خالل السنة 
  ) ٢٬١٣٦(   ) ٥٤٨(   -   -   -   ) ١٬٥٨٨(   من بيع شركة تابعة  حذف

  ) ٩٦٠(   ) ٢٣٤(   -   -   -   ) ٧٢٦(   تأثير فروق صرف العمالت األجنبية 
 ١٠٨٬٥٨٢   ١٢٬٩٣٩   -   ١٬٧٠٥   ٨٤٦   ٩٣٬٠٩٢   ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

             
              صافي القيمة الدفترية

  ٬٢٨٠٤١   ٢١٢٢٤٬   ٣٬٤٤٥   ٧٬٠٩٦   ٢٦٩   ٦٬٢٥٨   ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٤٩٬٤٠٧   ٢٩٬١٦٣   ٣٬٦٠٦   ٧٬٥٢٠   ٣٤٩   ٨٬٧٦٩   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٤٨  
 

 

  موجودات غير ملموسة  ٦
 برمجيات 
بالحاسو  

 أعمال رأسمالية  
 قيد اإلنجاز 

 
 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
     

       التكلفة
  ٬٩٠٦١٣٧   ١٨٬٢٠٠   ١١٩٬٧٠٦  ٢٠٢١ير ينا ١الرصيد في 

  ٢٠٬٦١٣   ٢٠٬٦١٣   -   افات خالل السنةإض
  -    ) ٩٬٧٠٠(   ٩٬٧٠٠  تحويالت خالل السنة

  ) ٢٢٦(   ) ٢٢٦(   -   ) ٣٢حذف من بيع شركة تابعة (إيضاح  
  ١٥٨٬٢٩٣   ٢٨٬٨٨٧   ١٢٩٬٤٠٦  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٢١٬٨٨٦   ٢١٬٨٨٦   -   الل السنةإضافات خ
  -    ) ٩٬٥٧٤(   ٩٬٥٧٤  الل السنةتحويالت خ

  ١٨٠٬١٧٩   ٤١٬١٩٩   ١٣٨٬٩٨٠  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١في الرصيد 
      

       اإلطفاء المتراكم
  ٦٢٬١٤٣   -    ٦٢٬١٤٣  ٢٠٢١يناير  ١الرصيد في 
  ١٧٬٠٢٧   -    ١٧٬٠٢٧  المحّمل للسنة
  ٧٩٬١٧٠   -    ٧٩٬١٧٠  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٬٢٨٩١٥   -    ١٥٬٢٨٩  المحّمل للسنة
  ٩٤٬٤٥٩   -    ٩٩٤٬٤٥  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

      
       صافي القيمة الدفترية

  ٨٥٬٧٢٠   ٤١٬١٩٩   ٤٤٬٥٢١  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 
  ٧٩٬١٢٣   ٢٨٬٨٨٧   ٥٠٬٢٣٦  ٢٠٢١سمبر دي ٣١الرصيد في 

      
علومات للتحسينات التي  وجيا المالستشاريين ومقدمي حلول تكنولاإلنجاز الدفعات المقدمة المدفوعة إلى ا تتضمن األعمال الرأسمالية قيد 

  أدخلت على برمجيات الحاسوب الخاصة بالبنية التحتية لتكنولوجيا معلومات المجموعة. 
 

  عقارية استثمارات  ٧
 

تمتلك العادلة.  بالقيمة  للمجموعة  العقارية  االستثمارات  قياس  اإلمار  ٧المجموعة    يتم  دبي،  في  تقع  أرض  المتحدة،  قطع  العربية  ات 
ي مركز دبي المالي العالمي، دبي، اإلمارات العربية المتحدة ووحدات من مبنى يقع في موتور سيتي، دبي، اإلمارات  نى يقع ف ووحدة مب
  المتحدة.  العربية

 المجموع  مبانٍ   قطع أرض  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

   المستوى الثالث  المستوى الثالث  لتسلسل الهرمى للقيمة العادلة ا
  ٤٤٩٬٧١٥   ١١٠٬٣٠٥   ٣٣٩٬٤١٠  ٢٠٢١يناير  ١ادلة في  قيمة العال

  ١٣٬١١٤  ٣٬٣٠٥  ٩٬٨٠٩  ) ٢- ٢٠ضاح  صافي الزيادة في القيمة العادلة خالل السنة (إي
  ٬٨٢٩٤٦٢   ١١٣٬٦١٠   ٣٤٩٬٢١٩  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١القيمة العادلة في  

  ١١٢٬٠  ٢٬٢٨٥  )٧٤٢(  )٢-٢٠العادلة خالل السنة (إيضاح  صافي الزيادة / (النقص) في القيمة
  ٤٦٤٬٨٤٠   ١١٥٬٨٩٥   ٣٤٨٬٩٤٥  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١القيمة العادلة في  

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٤٩  
 

 

  (تابع)استثمارات عقارية   ٧
 

    عمليات التقييم
 

التأمي هيئة  إدارة  مجلس  قرار  لمتطلبات  المجموعة  امتثلت  (لقد  رقم  لسنة  ٢٥ن  بتقييم  ٢٠١٤)  يتعلق  وتم    فيما  العقارية  االستثمارات 
تبعحس تقييم ابها  تم  المالية.  التقارير  إعداد  لغرض  بتاريخ    اً  للمجموعة  العقارية  تقييم    ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١االستثمارات  خبراء  بواسطة 

الخاضعة للتقييم.    ة في مواقع وشرائح االستثمارات العقاريةمستقلين ومؤهلين مهنياً ويحملون المؤهالت المهنية الالزمة والخبرة الحديث
  الصادرة عن المعهد الملكي للمساحين القانونيين. دلة مع معايير التقييم والتثمين ذات الصلةيمة العاتتوافق الق

 

  أساليب التقييم التي تستند عليها اإلدارة في تقديرها للقيمة العادلة
 

االستثمارات   تقييم  تحديد  التدفتم  طريقة  باستخدام  للمجموعة  وطريقة  العقارية  المخصومة  النقدية  القات  طريقة تقييم  أو  المتبقية  قيمة 
  لى أساس المعطيات المتوفرة.مقارنة المبيعات ع

 
السوقية االفتراضات  أساس  على  الممتلكات  من  المستقبلية  النقدية  بالتدفقات  التنبؤ  المخصومة  النقدية  التدفقات  طريقة  المحددة    تتضمن 

خصم   معدل  اعتماد  خالل  من  طربدقة  تأخذ  مناسبين.  رسملة  القيومعدل  لليقة  البناء  تكاليف  االعتبار  في  المتبقية  ومعدل مة  تطوير 
  الرسملة بناًء على الموقع والحجم وجودة الممتلكات وبيانات السوق وتقديرات التكلفة التشغيلية للحفاظ على العقار طوال عمره اإلنتاجي

مقارنةومعد طريقة  تأخذ  المقدرة.  الشواغر  ا  الت  قيمة  االعتبار  في  والمعدلة  لممتلكاتالمبيعات  التقارب  شديدة  للمقارنة    القابلة 
ت باالختالفات في السمات الرئيسية مثل حجم الممتلكات وجودة التركيبات الداخلية. تم استخدام طريقة القيمة المتبقية لتقييم االستثمارا

  .٢٠٢١ديسمبر  ٣١ي العقارية كما ف
 

  على كل منهجية كما يلي:  ية بناءً ة العادلة لالستثمارات العقاركانت الحساسية للقيم
 

مع األخذ في االعتبار أن جميع    ٪١مقارنة المبيعات، في حالة زيادة / انخفاض أسعار العقارات القابلة للمقارنة بنسبة  بالنسبة لطريقة  
ستزداد /   :٢٠٢١بر  ديسم  ٣١ألف درهم (   ٤٬٠١٢مبلغ  القيمة العادلة كانت ستزداد / ستنخفض ب  االفتراضات األخرى تظل ثابتة، فإن

   ألف درهم). ١٬٨٤٣ستنخفض القيمة العادلة بمبلغ 
 

مع األخذ في االعتبار أن جميع    ٪٠٬٢٥بالنسبة لطريقة التدفقات النقدية المخصومة، في حالة زيادة / انخفاض معدالت الخصم بنسبة  
: ٢٠٢١ديسمبر    ٣١على التوالي (  ٪٢٬٤  /  ٪٢٬٦بة  دلة كانت ستزداد / ستنخفض بنساضات األخرى تظل ثابتة، فإن القيمة العااالفتر
   ).٪٣- /  ٪٣اد / ستنخفض القيمة العادلة بنسبة +ستزد

 
في   بن٢٠٢١ديسمبر    ٣١كما  الرسملة  المتبقية، في حالة زيادة / انخفاض معدالت  القيمة  لطريقة  بالنسبة  األخذ في    ٪٠٬٢٥سبة  ،  مع 

  . ٪٤- /   ٪٤+قيمة العادلة كانت ستزداد / ستنخفض بنسبة ، فإن الاالفتراضات األخرى تظل ثابتة االعتبار أن جميع 
 

  تكاليف استحواذ مؤجلة  ٨
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ١٥٤٬٧٦٥   ١٥٠٬٣٨١  الرصيد في بداية السنة
  -    )٦٬٦٩٩(  ) ٣٢اح  حذف من بيع شركة تابعة (إيض

  ٠٢٣٢٢٬٩   ٣٧٣٬٢٦٢  عة خالل السنةتكاليف استحواذ مدفو
  ) ٣٢٧٬٢٨٦(  )٣٣٥٬٩٩٢(  فاء المحّمل للسنةاإلط

  ١٥٠٬٣٨١   ١٨٠٬٩٥٢  الرصيد في نهاية السنة
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٥٠  
 

 

  ودائع نظامية   ٩
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

ون االتحادي لدولة اإلمارات من القان ٤٢ودائع بنكية محتفظ بها وفقا للمادة 
  ١٠٬٠٠٠   ٠٠٠٬٠١  ديالته، وتع٢٠٠٧لسنة  ٦المتحدة رقم العربية 

  ١١٧٬٨٤٤   ٣٨٬٥٢٨١  سلطنة ُعمان  - امة لسوق المال مبلغ مرهون لدى الهيئة الع
  ٣٥٬٣٠٣   ٣٥٬٥٦٣  مبالغ مرهونة لدى مصرف قطر المركزي 

  ٩٬٢٩٩   -   مبالغ مرهونة لدى وزارة الخزينة التركية، تركيا 
 ١٧٢٬٤٤٦   ١٨٤٬٠٩١  

 
  ) سنوياً.٪١٨٬٧٥إلى  ٪٠٬٥٥: ٢٠٢١ ديسمبر ٣١( ٪٤٬٥إلى   ٪٢٬٣البنوك من النظامية لدى  وح أسعار الفائدة على الودائعتترا

 
  استثمارات مالية  ١٠

 
  تكوين االستثمارات المالية   ١-١٠

 
  قرير.فيما يلي تفاصيل االستثمارات المالية للمجموعة في نهاية فترة الت

 
 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
لف درهم أ  ألف درهم   

   
  ٤٤٦٬٩١٦   ١٬٠٦٤٬٠٦٥  ) ٢- ١٠ح أو الخسارة (إيضاح ة من خالل الرببالقيمة العادل

  ٦١٣٬٣٨٦   ٦٤٣٬٤٥٢  ) ٣- ١٠بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (إيضاح 
  ١٬٦٦٤٬٦٨٦   ١٬٧٧٨٬٠٥٩   مقاسة بالتكلفة المطفأة
 ٩دولي للتقارير المالية رقم نخفاض في القيمة وفقاً للمعيار ال ناقصاً: مخصص اال

  ) ٤٬٤١٣(   )٣٬٢٤٠(  ) ٦- ١٠(إيضاح 
٠٬٥٧٥٢٬٧٢   ٣٬٤٨٢٬٣٣٦  

 
  استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  ٢- ١٠

 
  المجموع   خارج اإلمارات العربية المتحدة    داخل اإلمارات العربية المتحدة  
 ٢٠٢١   ٢٠٢٢   ٢٠٢١   ٢٠٢٢   ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 
            

  ٢٠٬٨٠١   ١٦٬٦٢٠   ٢٠٬٨٠١   ١٦٬٦٢٠   -    -   م مدرجة أسه
استثمارات مرتبطة 

  ٤٢٦٬١١٥  ١٬٠٤٧٬٤٤٥   ٤١٩٬٥٧٣  ١٬٠٢٩٬٩٠٨   ٦٬٥٤٢   ١٧٬٥٣٧  بوحدات* 
 ٤٤٦٬٩١٦  ٠٦٤٬٠٦٥١٬   ٤٤٠٬٣٧٤  ٥٢٨١٬٠٤٦٬   ٦٬٥٤٢   ١٧٬٥٣٧  

 
التأمين على الحياة المرتبطة بوحدات (راجع إيضاح  بالوحدات بشكل رئيسي إلى نقل محفظة  ارات المرتبطة  * تعود الزيادة في االستثم

  (ب)). ٣٦



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٥١  
 

 

  (تابع) استثمارات مالية    ١٠
 

  راستثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخ  ٣- ١٠
 

  المجموع  تحدة خارج اإلمارات العربية الم   ة داخل اإلمارات العربية المتحد 
 ٢٠٢١   ٢٠٢٢   ٢٠٢١   ٢٠٢٢   ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم 
            

  ٥١٧٬١١٩   ٥٢٥٬٨٢١   ٢٣٧٬٤٦٩   ٢٦٦٬٠٠٣   ٢٧٩٬٦٥٠   ٢٥٩٬٨١٨  أسهم مدرجة 
  ٥٥٬٥١٤   ٬٠٧٢٨٠   ٥٥٬٥١٤   ٨٠٬٠٧٢   -    -   ق مدرجة صنادي

  ٢٠٬٨٤٥   ٨٬١٠٠١   ٥٬٠٤٨   ٥٬٣٦٦   ٧١٥٬٧٩   ١٢٬٧٣٤  أسهم غير مدرجة
  ١٩٬٩٠٨   ١٩٬٤٥٩   ١٩٬٩٠٨   ١٩٬٤٥٩   -    -   ندوق األسهم الخاصةص

 ٦١٣٬٣٨٦   ٦٤٣٬٤٥٢   ٣١٧٬٩٣٩   ٣٧٠٬٩٠٠   ٢٩٥٬٤٤٧   ٢٧٢٬٥٥٢  
 

الدخل الشامل  عادلة من خالل  حتفظ بها للمتاجرة بالقيمة ال ات في أدوات حقوق الملكية غير المقامت المجموعة بتصنيف جميع االستثمار
المنتهية للسنة  الشامل ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١في    اآلخر.  الدخل  خالل  من  العادلة  بالقيمة  بها  محتفظ  أسهم  استثمارات  المجموعة  باعت   ،

بمبلغ   (  ٢٥٩٬٣٦٣اآلخر  البيع  وقت  في  درهم  ً   ١٥٣٬٦٤٨:  ٢٠٢١  ديسمبر  ٣١ألف  تماشيا درهم)  االستثمار    ألف  استراتيجية  مع 
ألف درهم) تم تحويلها إلى    ٦٬٤١١: خسائر قدرها  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١( ألف درهم    ٤٬٢٦١مجموعة أرباح قدرها  جموعة. حققت الللم

  األرباح المحتجزة.
 

  استثمارات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة  ٤- ١٠
 

  المجموع   متحدة خارج اإلمارات العربية ال   لمتحدة داخل اإلمارات العربية ا 
 ٢٠٢١   ٠٢٢٢   ٢٠٢١   ٢٠٢٢   ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
ف درهمأل  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم   
            

استثمارات في سندات  
  ١٬٦٦٠٬٢٧٣  ١٬٧٧٤٬٨١٩   ٧٨٧٬٢٢٦   ٩٠٨٬٥٩٣   ٨٧٣٬٠٤٧   ٨٦٦٬٢٢٦  متداولة

 
ال هذه  من  تحمل  بمعدالت  فوائد  ً ٪٧٬٥٠ى  إل  ٪١٬٦٣:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  ٪٧٬٥إلى    ٪١سندات  سنويا بهذه )  المجموعة  تحتفظ   .
تعاقدية على مدى عمر األداة. وهذه السندات قابلة لالسترداد بالقيمة االسمية من    االستثمارات تدفقات نقدية  إلى   ٢٠٢٣بهدف استالم 

  ) بناًء على تواريخ االستحقاق.٢٠٥٥إلى  ٢٠٢٢: من ٢٠٢١ديسمبر  ٣١( ٢٠٥٥
 

مبادرة   اتفاق  إطار  نياب،  Syndicate-in-a-boxوفي  ش.م.ع  للتأمين  ُعمان  شركة  ليمتد" رهنت  ممبر  كوربريت  سي  آي  عن "أو  ة 
عة  ألف درهم) ليتم االحتفاظ بها في ودي  ١١٧٬٠٧٩ألف دوالر أمريكي (ما يعادل    ٣١٬٨٨٠بعض السندات التي تبلغ قيمتها االسمية  

ألف    ١٢٦٬١٨٦ا قيمته  افي القيمة الدفترية لهذه السندات مش.م.ع. ويبلغ صفعية لدى شركة ُعمان للتأمين  لدى لويدز مع بقاء الملكية الن
  ). ٣٢(إيضاح  ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١درهم كما في 

 
في   المنتهية  السنة  المالية  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١خالل  الموجودات  من  أي  باستبعاد  المجموعة  لم تقم  آجا،  قبل  المطفأة  بالتكلفة  ل  المقاسة 

المن السنة  خالل  في  استحقاقها.  مح٢٠٢١مبر  ديس  ٣١تهية  بمراجعة  المجموعة  قامت  بالتكلفة  ،  المقاسة  المالية  الموجودات  من  فظتها 
  المطفأة وقامت باستبعادات معينة ضمن المبادئ التوجيهية للمعيار، والتي لم يكن لها تأثير على نموذج األعمال.

   



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٥٢  
 

 

  (تابع) استثمارات مالية  ١٠
 

  مالية الحركات في االستثمارات ال  ٥-١٠
 

  في االستثمارات المالية كالتالي: الحركات
 

 

القيمة العادلة من 
الربح أو   خالل

   الخسارة

القيمة العادلة من 
الدخل   خالل

  الشامل اآلخر
 

المطفأة التكلفة  المجموع  
درهمألف   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
        

  ٢٬٥١٦٬٤٤٠   ٦٧٩٬٢٣٨١٬   ٤٤٣٬١٩٤   ٤٬٠٠٨٣٩  ٢٠٢١يناير  ١في 
  ٥٧٥٬٢٥٨   ١٤٤٬٠٤٢   ٢٦٠٬٦٧٥   ١٧٠٬٥٤١  ريات مشت

  ) ٢٩٦٬٠٣٨(   ) ١٧٬١٩٥(   ) ١٥٤٬٧٦٧(   ) ١٢٤٬٠٧٦(  استبعادات / استردادات 
  ) ١٣٩٬٤١٢(   ) ٩٬٤١٢١٣(   -    -   استحقاقات

  ) ٦٬٠٨٢(   ) ٦٬٠٨٢(   -    -   إطفاء
  ١٣٧   ١٣٧   -    -   فوائد مستحقةحركة في 

  ٠٬٧٢٧٧   -    ٦٤٬٢٨٤   ٦٬٤٤٣  دلةرات في القيمة العاتغيّ 
  ) ٤٥٥(   ) ٤٥٥(   -    -   مخصص االنخفاض في القيمة

  ٢٬٧٢٠٬٥٧٥   ١٬٦٦٠٬٢٧٣   ٦١٣٬٣٨٦   ٤٤٦٬٩١٦  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
  ٨٥٠٬٢١٠   ٣٧٥٬٥٠٥   ٢٧٨٬٦٤١   ١٩٦٬٠٦٤  مشتريات

المرتبطة نقل محفظة التأمين على الحياة 
  ٧٦٨٨٬٧٣   -    -    ٬٧٣٧٦٨٨  (ب))٣٦بوحدات (إيضاح 
  )٤١٩٬٠٣٩(   -    )٢٧٣٬٠٤٢(   )١٤٥٬٩٩٧(  ت استبعادات / استردادا

  )٢٥٤٬١٦٨(   )٢٥٤٬١٦٨(   -    -   استحقاقات
  )٥٬١٦٦(   )٥٬١٦٦(   -    -   إطفاء

  ١٬٣٨٠   ١٬٣٨٠   -    -   حركة في فوائد مستحقة 
  )٩٧٬١٨٨(   -    ٢٤٬٤٦٧   )١٢١٬٦٥٥(    تغيّرات في القيمة العادلة

  ١٬١٧٣   ١٬١٧٣   -    -   نخفاض في القيمةتحرير اال
  )٤٬١٧٨(   )٤٬١٧٨(   -    -   ) ٣٢ركة تابعة (إيضاح بيع ش

  ٣٬٤٨٢٬٣٣٦   ١٬٧٧٤٬٨١٩   ٦٤٣٬٤٥٢   ١٬٠٦٤٬٠٦٥  ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١في 
 

  . ٢٠٢١و  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١هية في لم يكن هناك عمليات إعادة تصنيف بين فئات االستثمارات المالية خالل السنة المنت
 

  فأة خالل السنة كما يلي: مارات المالية المقاسة بالتكلفة المطمخصص انخفاض قيمة االستثكانت الحركات في   ٦- ١٠
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٣٬٩٥٨   ٤٬٤١٣  في بداية السنة 
  ٤٥٥   )١٬١٧٣(  (تحرير) / مخصص خالل السنة

  ٤٬٤١٣   ٣٬٢٤٠  ة السنةالرصيد في نهاي
 

في   جوهري  ،٢٠٢١و   ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١كما  تـركيزات  توجد  الال  الدين  لسندات  االئتمان  مخاطر  في  تُمثل ة  المطفأة.  بالتكلفة  مقاسة 
  القيمة الدفتـرية الموضحة أعاله الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان لتلك الموجودات.



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٥٣  
 

 

  وجودات عقود إعادة التأمينمطلوبات عقود التأمين وم  ١١
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

     عقود التأمينمطلوبات 
  ٢٬٢٢٢٬٣٧٠   ٢٬١٦٦٬٧٤٣  مطالبات قائمة

  ٤٥٠٬٦٤٥   ٥٢٢٬٦٤١  احتياطي المطالبات المتكبدة غير المعلنة
  ١١٣٬٤٤٢   ١٠٦٬١٨٢  ) ٢- ١١صندوق التأمين على الحياة (إيضاح 

  ٥١٬٣٤٦٬٤٢   ١٬٧٩١٬١٠٧  ) ١- ٢٤(إيضاح  أقساط غير مكتسبة
  ٤٢٦٬٣٢١   ٤٧٬٦٥٢١٬٠  ) ٣- ١١بوحدات (إيضاح مطلوبات مرتبطة 

  ٧٬٣٩٩   ٧٬٧٦٨  ية خسائر غير موزعة احتياطي مصاريف تسو
 ٤٬٥٦٦٬٦٠٢   ٥٬٦٤٢٬٠٩٣  
    

     موجودات عقود إعادة التأمين 
  ) ١٬٧٤٠٬٥٧٥(   ) ١٬٦٥٨٬٩٩٩(  مطالبات قائمة

  ) ٢٢١٬٤١٢(   )٣٢٢٬٤٤٨(  ات المتكبدة غير المعلنةاحتياطي المطالب
  ) ٥٠٢٢١٬(   )٬٨٩٢٢٣(  التأمين على الحياة  صندوق

  ) ٧١٦٬٤٧٧(   ) ١٬١٢٢٬٦٧٠(  ) ١- ٢٤إيضاح أقساط غير مكتسبة (
 )٢٬٦٩٩٬٩٦٦(   ) ٣٬١٢٨٬٠٠٩ (  
    

     بالصافي  - مطلوبات عقود التأمين 
  ٤٨١٬٧٩٥   ٥٠٧٬٧٤٤  مطالبات قائمة
  ٢٢٩٬٢٣٣   ٣٢٠٠٬١٩  البات المتكبدة غير المعلنةاحتياطي المط

  ٩١٬٩٤٠   ٨٢٬٢٩٠  ) ٢- ١١اح التأمين على الحياة (إيضصندوق 
  ٦٢٩٬٩٤٨   ٦٦٨٬٤٣٧  ) ١- ٢٤مكتسبة (إيضاح أقساط غير 

  ٤٢٦٬٣٢١   ١٬٠٤٧٬٦٥٢  ) ٣- ١١مطلوبات مرتبطة بوحدات (إيضاح 
  ٧٬٣٩٩   ٧٬٧٦٨  احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 

 ١٬٨٦٦٬٦٣٦   ٥١٤٬٠٨٤٢٬  
 

لية الصادرة عن مصرف اإلمارات العربية لمعين من المجموعة وفقاً للوائح الماقبل الخبير االكتواري ا  حتياطات الفنية منتم اعتماد اال
اإليضاح   في  الفنية  المخصصات  حول  ملخص  عن  اإلفصاح  تم  التأمين).  هيئة  (سابقاً،  المركزي  الما  ٣٣المتحدة  البيانات  لية  حول 

  الموحدة.
 

  زعةعلنة ومصاريف تسوية الخسائر غير الموطالبات المتكبدة غير المالبات القائمة والمحركة مخصص المط  ١- ١١
 

  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 الصافي  اإلجمالي  الصافي  اإلجمالي  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
         

  ٧٤٣٬٨٨٤  ٢٩٩٢٬٩٠٤٬   ٧١٨٬٤٢٧  ٢٬٦٨٠٬٤١٤   يناير ١في 
  -    -    )٦٢٢٢٢٬(   )٩٥٬٣١٠(   عة حذف من بيع شركة تاب

  ١٬٠٩٨٬٦١٨  ٢٬٤١٧٬٢٥٨   ٩٧٢٬٥٣١  ٢٬٣٤٦٬٦٨٠   ) ٢- ٢٤بدة خالل السنة (إيضاح مطالبات متك
 ) ١٬١٢٤٬٠٧٥( ) ٢٬٦٤١٬١٤٣(   )٩٥٢٬٦٣١( ) ٢٬٢٣٤٬٦٣٢(   ) ٢- ٢٤مطالبات مسددة خالل السنة (إيضاح 

  ٧١٨٬٤٢٧  ٢٬٦٨٠٬٤١٤   ٧١٥٬٧٠٥  ٢٢٬٦٩٧٬١٥   ديسمبر  ٣١في 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٥٤  
 

 

  (تابع) ادة التأمينلتأمين وموجودات عقود إعمطلوبات عقود ا  ١١
 

    مين على الحياةصندوق التأ     ٢- ١١
 
 الصافي  اإلجمالي 
 ألف درهم  ألف درهم 

  ١٠٨٬٧٧٤   ١٣٣٬٧٥٥  ٢٠٢١يناير  ١في 
  ) ١٦٬٨٣٤(   ) ٢٠٬٣١٣(  الحركة خالل السنة

  ٩١٬٩٤٠   ١١٣٬٤٤٢  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
  ) ٩٬٦٥٠(   ) ٧٬٢٦٠(  الل السنةالحركة خ

  ٨٢٬٢٩٠   ١٠٦٬١٨٢  ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١في 
 

 
 ألف درهم  اإلجمالي والصافي  - مطلوبات المرتبطة بوحدات ال     ٣- ١١

  
  ٠١٣٩١٬٧  ٢٠٢١يناير  ١في 

  ٣٤٬٦٢٠  الحركة خالل السنة
  ٤٢٦٬٣٢١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
  ٦٨٨٬٧٣٧  (ب)) ٣٦إيضاح ل محفظة التأمين على الحياة المرتبطة بوحدات (نق

  ) ٦٧٬٤٠٦(  الل السنةالحركة خ
  ١٬٠٤٧٬٦٥٢  ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١في 

 
يوضح الجدول التالي حساسية قيمة مطلوبات عقود التأمين المفصح عنها في هذا اإليضاح للتحركات في االفتراضات المستخدمة في 

روط الثابتة والمضمونة، لن تتسبب  مين طويلة األجل ذات الشود التأد التأمين. بالنسبة للمطلوبات المترتبة على عقتقدير مطلوبات عقو
ا في  كفاية التغييرات  اختبار  تعديل  إلجراء  الكفاية  بما فيه  شديدًا  التغيير  يكن  لم  ما  المطلوبات،  مبلغ  تغيير في  حدوث  في  الفتراضات 

ه مستوى المتغير المعني لتزام. يوضح الجدول أدنااية اال، بناًء على نتائج اختبار كف٢٠٢١أو    ٢٠٢٢عام    االلتزام. لم تنشأ خسائر في
  ديل، ثم يشير إلى تعديل االلتزام المطلوب نتيجة لمزيد من التدهور في المتغير. الذي سيؤدي إلى إجراء تع

 

  التغير في االفتراضات  التصّور
ق التأمين  الزيادة / (النقص) في صافي صندو

    على الحياة
  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
درهم ألف   ألف درهم   
      

  ٥١٨   ٥٣٣  ٪ ١٠+  ت / المرضالوفيا
  ) ٢٬٥٤١(   )٢٬٠٢١(  أساس نقطة  ٧٥+  معدل الخصم

  ) ٥٢٢(   )٥٣٧(  ٪ ١٠-   الوفيات / المرض
  ٢٬٧٣٥   ٢٬١٦٩  نقطة أساس  ٧٥-   معدل الخصم

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٥٥  
 

 

  أمينذمم مدينة من التأمين وإعادة الت  ١٢
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٤٩٧٬٨٠٣   ٥٢٨٬١٨٠  والوسطاء مستحقة من حملة الوثائق مبالغ 
  ) ١٦٥٬٩٥٩(  )١٥٠٬٠٩٨(  لخسائر االئتمانية المتوقعةناقًصا: المحمل من ا

  ٣٣١٬٨٤٤   ٣٧٨٬٠٨٢  صافي المبالغ المستحقة من حملة الوثائق والوسطاء
    

  ٤٧٠٬٦١١   ٥٧٠٬٤٢٢  ركات التأمين/ إعادة التأمينمبالغ مستحقة من ش
  ) ٢٥٦٬٦٠٠(  )٢٧١٬٤٠٥(  ئتمانية المتوقعةا: المحمل من الخسائر االناقصً 

  ٢١٤٬٠١١   ٢٩٩٬٠١٧  لمبالغ المستحقة من شركات التأمين/ إعادة التأمينصافي ا
  ٥٤٥٬٨٥٥   ٦٧٧٬٠٩٩  مجموع الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين

 
  قعذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين حسب المو  ١- ١٢

 
  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  حدة ل اإلمارات العربية المتداخ

 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٣٩٩٬١٠٩   ٤٥٢٬٤٨٢  لغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء مبا
  ) ١٣٣٬٤٧٢(  )١٢٤٬٥٧٩(  ناقًصا: المحمل من الخسائر االئتمانية المتوقعة

  ٦٣٧٢٦٥٬   ٣٢٧٬٩٠٣  ستحقة من حملة الوثائق والوسطاءصافي المبالغ الم
    

  ٤٠٨٬٨١١   ٥١٣٬٢٩٠  ت التأمين/ إعادة التأمينمبالغ مستحقة من شركا
  ) ٢٣٢٬٥٨٥(  )٢٤٩٬٧٦٤(  قًصا: المحمل من الخسائر االئتمانية المتوقعةنا

  ١٧٦٬٢٢٦   ٢٦٣٬٥٢٦  صافي المبالغ المستحقة من شركات التأمين/ إعادة التأمين
  ٤٤١٬٨٦٣   ٥٩١٬٤٢٩  دة اإلمارات العربية المتح ين داخلمجموع الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأم 

 
  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  لمتحدة خارج اإلمارات العربية ا

 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٩٨٬٦٩٤   ٧٥٬٦٩٨  مبالغ مستحقة من حملة الوثائق والوسطاء 
  ) ٣٢٬٤٨٧(  )٢٥٬٥١٩(  لمتوقعةناقًصا: المحمل من الخسائر االئتمانية ا

  ٦٦٬٢٠٧   ٥٠٬١٧٩  ن حملة الوثائق والوسطاءستحقة مصافي المبالغ الم
    

  ٦١٬٨٠٠   ٥٧٬١٣٢  التأمين/ إعادة التأمينمبالغ مستحقة من شركات 
  ) ٢٤٬٠١٥(  )٢١٬٦٤١(  ناقًصا: المحمل من الخسائر االئتمانية المتوقعة

  ٣٧٬٧٨٥   ٣٥٬٤٩١  تأمين/ إعادة التأمينصافي المبالغ المستحقة من شركات ال
  ١٠٣٬٩٩٢   ٨٥٬٦٧٠ التأمين خارج اإلمارات العربية المتحدة  مدينة من التأمين وإعادةلذمم المجموع ا

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٥٦  
 

 

  (تابع)ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين   ١٢
 

    أعمار الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين  ٢- ١٢
 

  سدادها حسب عدد األيام تأخر   ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١في 
ً  ٣٠<  غير مستحقة بعد يوما ً  ٩٠إلى  ٣٠   يوما ً  ١٨٠ إلى ٩١   يوما    ≤١٨١  ً يوما  المجموع  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
           

  ١٣٤٬٤٢٥   ٦١٦   ٣٬٣٧٣   ١٠٬٣٦٨   ١٨٬٢٤٣   ١٠١٬٨٢٥  مبالغ مستحقة من حملة الوثائق
  ١٨٬٦٦٩   ١٬٦٨٩   ٢٬٧٧٥   ٤٬٨٢٨   ٦٬٧٠٨   ٢٬٦٦٩  مبالغ مستحقة من شركات التأمين 

  ٢٨٠٬٣٤٨   ٦٬٤٦٥   ٢٩٬٢٥٨   ٦٬٠١٩٤   ١١٬٣٦٢   ١٨٧٬٢٤٤  إعادة التأمين مبالغ مستحقة من شركات
  ٢٤١٬٤٩٩   ) ١٥٬٢٢٨(   ١٬٢٦١   ٣٩٬٤١٧   ٣٤٬٩٧٧   ١٨١٬٠٧٢  مبالغ مستحقة من وسطاء 

  ٢٬١٥٨   ١٢٤   ١٦٨   ٧٦٩   -    ٨٩٠  ذمم مدينة أخرى
  ٦٧٧٬٠٩٩   )٦٬٣٣٤(   ٣٦٬٨٣٥   ١٠١٬٦٠٨   ٧١٬٢٩٠   ٤٧٣٬٧٠٠  بالصافي - تأمين عادة ال ذمم مدينة من التأمين وإ

 
 

  تأخر سدادها حسب عدد األيام   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
ً  ٣٠<  غير مستحقة بعد  يوما ً  ٩٠إلى  ٣٠   يوما ً  ١٨٠إلى  ٩١   يوما    ≤١٨١  ً يوما  المجموع  

درهم  ألف م ألف دره  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم    درهم ألف     
           

  ١٠١٬٤٥٠   ٤٢٨   ٣٬٣٨٧   ٨٬١٣٧   ٧٦٦٢٠٬   ٦٨٬٧٣٢  غ مستحقة من حملة الوثائقمبال
  ٣٩٬٥٣٠   ٦٬٨١٩   ٧٬٣٦٠   ٦٬٧٣٥   ٥٬٠٤٨   ١٣٬٥٦٨  مبالغ مستحقة من شركات التأمين 

  ١١٧٤٬٤٨   ١٢٬٠٩٥   ١٠٬٦٢٨   ١٣٬٤٢٤   ١٢٬٣٩٧   ٬٩٣٧١٢٥  مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين
  ٩٬٠٨١٢٢   ) ١٦٬٧٢٢(   ٢٬٤١٧   ١٤٬٧٢٣   ٣٦٬٠٢٠   ٤٣١٩٢٬٦  ة من وسطاء غ مستحقمبال

  ١٬٣١٣   ٧٢   ٤٢٣   ٥٢   ٢٥٤   ٥١٢  ذمم مدينة أخرى
  ٥٥٥٤٥٬٨   ٢٬٦٩٢   ٢٤٬٢١٥   ٤٣٬٠٧١   ٧٤٬٤٨٥   ٤٠١٬٣٩٢  بالصافي - ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين 

 
 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٥٧  
 

 

  ع)(تابين ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأم  ١٢
 

  (تابع)  لمدينة من التأمين وإعادة التأمينأعمار الذمم ا  ٢- ١٢
 

  أعمار الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين حسب الموقع ١- ٢- ١٢
 

  داخل اإلمارات العربية المتحدة 
 

  تأخر سدادها حسب عدد األيام   ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١في 
ً  ٣٠<  غير مستحقة بعد يوما ً  ٩٠إلى  ٣٠   يوما ً يو  ١٨٠ى إل ٩١   ما    ≤١٨١  ً يوما  المجموع  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم
           

  ١٢١٬٠١٣   ) ١٣١(   ٢٬٥٩٤   ٧٬٢١٦   ١٧٬٦٨٢   ٩٣٬٦٥٢  مبالغ مستحقة من حملة الوثائق
  ١٦٬٢٧٥   ١٬١٩٣   ٢٬٦٥٧   ٥٬٠٢٤   ٤٬٨٣٩   ٢٬٥٦٢  التأمين  مبالغ مستحقة من شركات
  ٢٤٧٬٢٥١   ) ١٧١(   ٢٢٬٣٢٤   ٣٣٬٧٢٤   ٥٬٤٧٨   ٨٩٦١٨٥٬  إعادة التأمينمبالغ مستحقة من شركات 
  ٢٠٤٬٧١٧   ) ١٥٬٣٩٦(   ) ١٬٣٦٦(   ٣٨٬٢٢٥   ٣٢٬٨٧١   ١٥٠٬٣٨٣  مبالغ مستحقة من وسطاء 

  ٢٬١٧٣   ١٢٩   ١٦٨   ٩٧٦   -    ٩٠٠  ذمم مدينة أخرى
  ٤٢٩٥٩١٬   )١٤٬٣٧٦(   ٣٧٧٢٦٬   ٨٥٬١٦٥   ٦٠٬٨٧٠   ٩٣٤٣٣٬٣  يبالصاف - مم مدينة من التأمين وإعادة التأمين ذ

 
 

  تأخر سدادها حسب عدد األيام   ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
ً  ٣٠<  غير مستحقة بعد  يوما ً  ٩٠إلى  ٣٠   يوما ً  ١٨٠إلى  ٩١   يوما    ≤١٨١  ً يوما  المجموع  

رهم دألف   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
           

  ٨٧٬٨٢٥   ) ٦٢٩(   ٢٬٤٤٥   ٥٬٩٤٧   ١٣٬٩٤٢   ٦٦٬١٢٠  ائقالغ مستحقة من حملة الوثمب
  ١٨٬٥٩٩   ٣٬٥٥٥   ٦٬٨٥٧   ٢٬٣٨٤   ٢٬٥٧٩   ٣٬٢٢٤  مبالغ مستحقة من شركات التأمين 

  ١٥٧٬٦٢٧   ١٣٬٦٨٧   ١٠٬٣٠٣   ١٤٬٦٢٠   ) ١٬١٤٦(   ١٢٠٬١٦٣  مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين
  ١٧٦٬٤٩١   ) ١٧٬٦٤٠(   ) ٢٤٣(   ١٣٬٤٩٣   ٣٣٬٢٤٥   ٧٬٦٣٦١٤  سطاء مبالغ مستحقة من و
  ١٬٣٢١   ٧٠   ٤٢٣   ٥٢   ٢٥٤   ٥٢٢  ذمم مدينة أخرى

  ٤٤١٬٨٦٣   ) ٩٥٧(   ١٩٬٧٨٥   ٣٦٬٤٩٦   ٤٨٬٨٧٤   ٣٣٧٬٦٦٥  بالصافي - ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين 
 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٥٨  
 

 

  (تابع)ن التأمين وإعادة التأمين مذمم مدينة   ١٢
 

  (تابع)  ادة التأمينالمدينة من التأمين وإع ر الذممأعما  ٢- ١٢
 

  (تابع)أعمار الذمم المدينة من التأمين وإعادة التأمين حسب الموقع  ١- ٢- ١٢
 

  خارج اإلمارات العربية المتحدة 
 

  تأخر سدادها حسب عدد األيام   ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١في 
عدغير مستحقة ب   >٣٠  ً يوما ً  ٩٠إلى  ٣٠   يوما ً ي ١٨٠إلى  ٩١   وما   ≤ ١٨١  ً يوما  المجموع  

لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  
           

  ١٣٬٤١٢   ٧٤٧   ٧٧٩   ٣٬١٥٢   ٥٦١   ٨٬١٧٣  مبالغ مستحقة من حملة الوثائق
  ٢٬٣٩٤   ٤٩٦   ١١٨   ) ٩٦١(   ١٬٨٦٩   ١٠٧  مبالغ مستحقة من شركات التأمين 

  ٣٣٬٠٩٧   ٦٬٦٣٦   ٦٬٩٣٤   ٬٢٩٥١٢   ٨٨٤٥٬   ١٬٣٤٨  لتأمينإعادة امبالغ مستحقة من شركات 
  ٣٦٬٧٨٢   ١٦٨   ٢٬٦٢٧   ١٬١٩٢   ٢٬١٠٦   ٣٠٬٦٨٩  مبالغ مستحقة من وسطاء 

  ) ١٥(   ) ٥(   -    -    -    ) ١٠(  ذمم مدينة أخرى
  ٨٥٬٦٧٠   ٨٬٠٤٢   ١٠٬٤٥٨   ١٦٬٤٤٣   ١٠٬٤٢٠   ٣٠٧٤٠٬  بالصافي - ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين 

 
 

  ا حسب عدد األيام تأخر سداده  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
ً  ٣٠<  غير مستحقة بعد  يوما ً  ٩٠إلى  ٣٠   يوما ً  ١٨٠إلى  ٩١   يوما    ≤١٨١  ً يوما  المجموع  

هم ألف در  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
           

  ١٣٬٦٢٥   ٬٠٥٧١   ٩٤٢   ٢٬١٩٠   ٦٬٨٢٤   ٢٬٦١٢  مستحقة من حملة الوثائق مبالغ
  ٢٠٬٩٣١   ٣٬٢٦٤   ٥٠٣   ٤٬٣٥١   ٢٬٤٦٩   ١٠٬٣٤٤  حقة من شركات التأمين مبالغ مست

  ١٦٬٨٥٤   ) ١٬٥٩٢(   ٣٢٥   ) ١٬١٩٦(   ١٣٬٥٤٣   ٥٬٧٧٤  مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين
  ٥٢٬٥٩٠   ٩١٨   ٢٬٦٦٠   ١٬٢٣٠   ٢٬٧٧٥   ٤٥٬٠٠٧  مبالغ مستحقة من وسطاء 

  ) ٨(   ٢   -    -    -    ) ٠١(  ذمم مدينة أخرى
  ١٠٣٬٩٩٢   ٣٬٦٤٩   ٤٬٤٣٠   ٦٬٥٧٥   ٢٥٬٦١١   ٦٣٬٧٢٧  بالصافي - من التأمين وإعادة التأمين  ذمم مدينة



 
  ع والشركات التابعة لها شركة ُعمان للتأمين ش.م.

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١منتهية في ت المالية الموحدة للسنة ال إيضاحات حول البيانا
 

٥٩  
 

 

  (تابع)عادة التأمين ذمم مدينة من التأمين وإ  ١٢
 

  الحركة في الخسائر االئتمانية المتوقعة  ٣- ١٢
 

  ين مع الخسائر االئتمانية المتوقعة االفتتاحية كما يلي:من التأمين وإعادة التأملمدينة الخسائر االئتمانية المتوقعة الختامية للذمم اتتطابق 
  

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٤١٤٬١٨١   ٤٢٢٬٥٥٩   يناير ١ة المتوقعة االفتتاحية كما في الخسائر االئتماني
رة خالل الخسا  ئر االئتمانية المتوقعة المعترف به في الربح أوالمحمل من الخسا 

  ٣٬٩٠٥٢   ١٠٬٩٦٤  السنة
  ) ١٢٬٦٥٢(  )٦٬٥٥٩(  مبالغ محذوفة لعدم قابلية تحصيلها خالل السنة

  -   )٣٬٩٤٥(  حذف من بيع شركة تابعة 
  ) ٢٬٨٧٥(  )١٬٥١٦(  في صرف العمالت األجنبية الحركات

  ٤٢٢٬٥٥٩   ٤٢١٬٥٠٣  ديسمبر  ٣١الختامية كما في الخسائر االئتمانية المتوقعة 
 

  دينة أخرىلغ مدفوعة مقدماً وذمم ممبا  ١٣
 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٢٬٣١١   ٢٬٤٦٠  إيرادات مستحقة
 ً   ٠٨٦٣٣٬   ٣١٬٨٦٧  مبالغ مدفوعة مقدما

  ٥٬٨٣٦   ٦٬٥٣٦  ديون وسلفيات الموظفين 
  ٧٥٬٥٠٨   ١١٦٬٢٦٠  ذمم مدينة أخرى

  ) ١٦٬٧٩٧(   )٧٤١٢٬٦(  ناقًصا: المحمل من الخسائر االئتمانية المتوقعة
 ٩٩٬٩٤٤   ١٤٤٬٤٤٩  

 
  الحركة في المحمل على الخسائر االئتمانية المتوقعة   ١- ١٣

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ١٦٬٧٩٧   ١٦٬٧٩٧  ية السنة في بدا
  -    )١٢٣٤٬(  مبالغ محذوفة لعدم قابلية تحصيلها خالل السنة

  ١٦٬٧٩٧   ١٢٬٦٧٤  الرصيد في نهاية السنة
 

  أرصدة بنكية ونقد  ١٤
  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم  
     

  ٣٥٩٬٤١٣   ٥٥٣٬٦٤٢   ثالثة أشهر  ودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد عن
  ١٥٥٬٥٧٢   ٨٢٬٣٢٦   ودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية خالل ثالثة أشهر 

  ٦١٬٥٤٦   ١٥٢٬٧٥٣   حسابات جارية ونقد
 ً ً  : مخصصناقصا   ) ٥٣٦(   )٣٠٥(   ٩ للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم االنخفاض في القيمة وفقا

  ٢١٦٬٥٨٢   ٢٣٤٬٧٧٤  
  ٥٧٥٬٩٩٥   ٧٨٨٬٤١٦   مجموع األرصدة البنكية والنقد 

  ) ٣٥٩٬٤١٣(   )٥٥٣٬٦٤٢(   أشهر ثالثة عن ناقصاً: ودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أصلية تزيد
ً زائد   ٥٣٦   ٣٠٥   ٩الدولي للتقارير المالية رقم  خفاض في القيمة وفقاً للمعيارالن: مخصص اا

  ٢١٧٬١١٨   ٢٣٥٬٠٧٩   النقد وما في حكمه لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد



 
  ع والشركات التابعة لها شركة ُعمان للتأمين ش.م.

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١منتهية في ت المالية الموحدة للسنة ال إيضاحات حول البيانا
 

٦٠  
 

 

  (تابع) أرصدة بنكية ونقدية  ١٤
 

ى  إل   ٪٠٬١:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  ٪ ٦  إلى  ٪ ٠٬٦بتة والحسابات تحت الطلب لدى البنوك من  تتراوح معدالت الفائدة على الودائع الثا
بقيمة  ٪ ١٨٬٢٥ البنكية  باألرصدة  االحتفاظ  ويتم  سنوياً.   (٧٠٦٬٤٩٤  ) درهم  لدى   ٤٢٧٬٩٨٥:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ألف  درهم)  ألف 

  بنوك في اإلمارات العربية المتحدة.
 

ال والودائع  البنكية  األرصدة  بعض  الدفترية  تخضع  قيمتها  تبلغ  في    ٧٬٧٦٤تي  درهم  :  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  ٢٠٢٢يسمبر  د  ٣١ألف 
  ألف درهم) للرهن فيما يتعلق بالضمانات. ٤٬٣٩٦

 
  رأس المال   ١٥

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
 

مصرحاً به ومصدراً ومدفوعاً بالكامل قيمة كل سهم درهم  سهماً  ٤٦١٬٨٧٢٬١٢٥
  ١٬٨٧٢٤٦  سهماً قيمة كل سهم درهم واحد) ٤٦١٬٨٧٢٬١٢٥: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١واحد (

 

٤٦١٬٨٧٢  
 

   ت أخرىاحتياطيا  ١٦
  احتياطي 

  قانوني 
  احتياطي

  استراتيجي 
   احتياطي

  عام
   احتياطي 

 طوارئ
احتياطي إعادة  

  التأمين التنظيمي 
 

جموع الم  
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 

١٬٤٨٣٬٣٩٨   ٣٤٤   ١٥٬٣١٧    ٩٣٣٬٠٥١   ٣٠٣٬٧٥٠   ٢٣٠٬٩٣٦  ٢٠٢١يناير   ١صيد في الر
ويل من األرباح المحتجزة إلى االحتياطي تح 

   -   -   ١١٥  ) ١- ١٦النظامي (إيضاح  
 

-  
 

-   ١١٥  
احتياطي  تحويل من األرباح المحتجزة إلى 

   -   -   -  ) ٤-١٦الطوارئ (إيضاح  
 

١٬٨٧٢  
 

-   ١٬٨٧٢  
احتياطي  اح المحتجزة إلى تحويل من األرب

   -   -   -  ) ٥-١٦(إيضاح  إعادة التأمين التنظيمي 
 

-  
 

٨٬٣٥٨   ٬٣٥٨٨  
١٬٤٩٣٬٧٤٣   ٨٬٧٠٢   ١٧٬١٨٩    ٩٣٣٬٠٥١   ٣٠٣٬٧٥٠   ٢٣١٬٠٥١  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١الرصيد في 

محتجزة إلى االحتياطي تحويل من األرباح ال
   -   -   ) ١١٥(  ) ١- ١٦النظامي (إيضاح  

 
-
 

-   )١١٥ (  
المحتجزة إلى احتياطي ويل من األرباح  تح 

   -   -   -  ) ٤-١٦ضاح  الطوارئ (إي
 

٬٠٦٦١  
 

-   ١٬٠٦٦  
تحويل من األرباح المحتجزة إلى احتياطي 

   -   -   -  ) ٥-١٦إعادة التأمين التنظيمي (إيضاح  
 

-  
 

١٢٬٨٨٦   ١٢٬٨٨٦  
١٬٥٠٧٬٥٨٠   ٢١٬٥٨٨   ١٨٬٢٥٥    ٩٣٣٬٠٥١  ٣٠٣٬٧٥٠  ٢٣٠٬٩٣٦  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١الرصيد في 

 
  احتياطي نظامي   ١- ١٦

    
ا لقانون  اإلماراتوفقاً  في  التجارية  تحويل    لشركات  يتعين  للشركة،  األساسي  والنظام  المتحدة  إلى    ٪١٠العربية  السنة  ربح  من 

رأس المال من    ٪٥٠قرر وقف هذا التحويل عندما يبلغ رصيد االحتياطي القانوني ما يعادل  االحتياطي القانوني. ويجوز للشركة أن ت
صوص عليها في القانون. قرر الشركاء وقف التخصيص حيث أن  توزيع باستثناء الحاالت المنوع. إن هذا االحتياطي غير قابل للالمدف

   يام بأي عملية تحويل للشركة خالل السنة.من رأس المال. وعليه، لم يتم الق ٪٥٠االحتياطي القانوني بلغ 
 

النظام االحتفاظ باالحتياطي  للقانونيتم  من    ي وفقًا  تخصيصه  التركي، ويتم  بمعدل  التجاري  النظامية  يصل  ٪ س٥األرباح  حتى  نويًا، 
مجموعة عن االحتفاظ  ٪ من رأس المال المدفوع للشركة التابعة (شركة دبي سيجورتا أي. اس). توقفت ال٢٠إجمالي االحتياطي إلى  

بشركة دبي سيجورتا أي. اس، الشركة  باالحتياطي النظامي المتعلق  بيع  ).  ٣٢س). (إيضاح  التابعة (شركة دبي سيجورتا أي. ا  بعد 
ألف درهم إلى األرباح المحتجزة عند بيع شركة   ١١٥، تم تحويل احتياطي نظامي بقيمة  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١المنتهية في  خالل السنة  
  ورتا أي. اس.دبي سيج



 
  ع والشركات التابعة لها شركة ُعمان للتأمين ش.م.

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١منتهية في ت المالية الموحدة للسنة ال إيضاحات حول البيانا
 

٦١  
 

 

  (تابع) احتياطيات أخرى  ١٦
 

  احتياطي استراتيجي  ٢-١٦
 

اع الجمعية العمومية بناًء على توصية  المساهمين في الشركة في اجتماالستراتيجي ألي غرض يحدده قرار    تخدام االحتياطييمكن اس
  . ٢٠٢١و  ٢٠٢٢سنتي مجلس اإلدارة. لم يتم القيام بأي عملية تحويل إلى االحتياطي االستراتيجي خالل 

 
  احتياطي عام   ٣- ١٦

 
التحويل جوز للشركة أن تقرر وقف هذا  في ربح السنة إلى احتياطي عام. ويمن صا  ٪١٠تحويل  وفقاُ للنظام األساسي المعدل، يتعين  

إلى   العام  االحتياطي  يصل  عندما  أو  اإلدارة،  مجلس  توصية  على  بناًء  العمومية  الجمعية  من  بقرار  من  ٥٠السنوي  المال  ٪  رأس 
  مال المدفوع.من رأس ال ٪٥٠غ المدفوع. قامت الشركة بإيقاف التخصيص حيث أن االحتياطي العام بل 

 
  فرع ُعمان - رئ احتياطي الطوا  ٤- ١٦

 
) (ب) من الالئحة التنفيذية لقانون شركات التأمين (األمر الوزاري رقم  ٣(مكرر) (  ١٠) (ج) والمادة  ٢(مكرر) (   ١٠ة رقم  وفقاً للماد

تحويل نسبة  ٥/٨٠ في سلطنة ُعمان، يتم    بات المتكبدة غير المعلنة في حالةالقائمة والمطالمن صافي المطالبات    ٪١٠)، وتعديالته، 
و العام  التأمين  من١أعمال  من    ٪  التقرير  فترة  نهاية  في  الحياة  على  التأمين  أعمال  حالة  للسنة في  الحياة  التأمين على  أقساط  إجمالي 

ألرباح المحتجزة أو الة عدم كفاية امليون لایر عماني. في ح  ٥زة إلى احتياطي الطوارئ حتى يعادل هذا االحتياطي  األرباح المحتج
تعديل العجزمركز الخسارة   في التحويل مقابل األرباح المحتجزة للسنوات المستقبلية. ال يجوز استخدام االحتياطي    المتراكمة، سيتم 

  ق المالية بسلطنة عمان.بدون موافقة مسبقة من هيئة السو
 

  المتحدة مارات العربية عمليات اإل  -احتياطي إعادة التأمين التنظيمي   ٥- ١٦
 

قامت   ،٢٠١٩مايو    ١٥الساري لمدة ثمانية عشر شهًرا من    ٢٠١٩) لسنة  ٢٣م (مجلس إدارة هيئة التأمين رق  من قرار  ٣٤وفقًا للمادة  
قيمته   ما  بتحويل  ال  ١٢٬٨٨٦المجموعة  درهم  التنظيميألف  التأمين  إعادة  في    حتياطي  المنتهية  بر  ديسم  ٣١(  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١للسنة 

ن التي تنازلت عنها المجموعة في دولة اإلمارات  ن إجمالي أقساط إعادة التأمي٪ م٠٬٥ألف درهم)، ويمثل ما نسبته    ٨٬٣٥٨:  ٢٠٢١
ا هذا  تجميع  المجموعة  على  يجب  األعمال.  فئات  جميع  في  المتحدة  دون  العربية  فيه  التصرف  وعدم  سنوي  أساس  على  لمخصص 

  إلمارات العربية المتحدة المركزي.ر العام لمصرف االحصول على موافقة خطية من المدي
 

  موظفينمكافآت نهاية الخدمة لل  ١٧
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٣٩٬٠٩٠   ٣٩٬٧٣٧  الرصيد في بداية السنة
  ٥٬٩١٧   ٤٬٨٧٧  المحّمل للسنة

  ) ٥٬٢٧٠(  )٣٬٣٢٤(  المسدد خالل السنة
  ٧٣٧٣٩٬   ٤١٬٢٩٠  الرصيد في نهاية السنة

 
 



 
  ع والشركات التابعة لها شركة ُعمان للتأمين ش.م.

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١منتهية في ت المالية الموحدة للسنة ال إيضاحات حول البيانا
 

٦٢  
 

 

  تأمين دائنة وذمم دائنة أخرى ذمم   ١٨
 

  دة التأمينذمم دائنة من التأمين وإعا  ١-١٨
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
داخل   

اإلمارات 
العربية 
  المتحدة 

خارج 
اإلمارات 
العربية 
  المجموع  المتحدة 

داخل 
ت اإلمارا

العربية 
  المتحدة

خارج  
اإلمارات 

العربية 
 المجموع  المتحدة

رهمألف د  ألف درهم  ألف درهم  م ألف دره  ألف درهم   ألف درهم     
            

  ١٢٩٬٢١٢   ٦٢٬٨٤٧   ٦٦٬٣٦٥   ٧٩٬٥٣٨   ١١٬٤٩٩   ٦٨٬٠٣٩   قة إلى حملة الوثائق والوسطاء مبالغ مستح
  ٦٬٥٣٢   ٣٬٤٠٧   ٣٬١٢٥   ٦٬٠٢٥   ٢٬٩٧٧   ٣٬٠٤٨   مبالغ مستحقة إلى شركات التأمين 
  ٢١٣٬١٦٦   ٢٩٩٣١٬  ١٨١٬٨٦٧  ٤٥٩٬٧٢٤   ٦٦٬٨٦٢  ٢٣٩٢٬٨٦   التأمينمبالغ مستحقة إلى شركات إعادة 

ً أقساط محصلة م   ٩٠٢٬٣   ٢٬١٣٤   ٢٥٦   ٢٥٧   -    ٢٥٧   قدما
  ٣٤٬٣٤٧   ٣٬٨٥٣   ٣٠٬٤٩٤   ٥٠٬٥٣٩   ٣٬٣١٥   ٤٧٬٢٢٤   ذمم تأمين دائنة أخرى 

  ٣٨٥٬٦٤٧  ١٠٣٬٥٤٠  ٢٨٢٬١٠٧  ٥٩٦٬٠٨٣   ٨٤٬٦٥٣  ٥١١٬٤٣٠  
 

  ذمم دائنة أخرى   ٢-١٨
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٬٩٨١٢٣   ٢٣٬٤٣٣  مستحقة للموظفين  تكاليف
  ٢٧٬٣١٤   ٢٢٬٨١١  مطلوبات اإليجار 

  ١٠٥٬٧٦٤   ١٥٤٬١٩٥  ذمم دائنة أخرى ومستحقات
 ١٥٧٬٠٥٩   ٣٩٢٠٠٬٤  

 
  عموالت مؤجلةإيرادات   ١٩

 
 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٢٩٥٨١٬   ٧٤٬١٤٤  سنةالرصيد في بداية ال
  -    )٨٬٩٨٤(  ) ٣٢ح  حذف من بيع شركة تابعة (إيضا

  ٢٢١٬٤٥٨   ٢٣٨٬٠٠٠  بوضة خالل السنة عموالت مق
  ) ٢٢٨٬٦٠٩(  )٢١٧٬٩٨٣(  إيرادات عموالت مكتسبة خالل السنة

  ٧٤٬١٤٤   ٨٥٬١٧٧  الرصيد في نهاية السنة
 

  صافي إيرادات االستثمار  ٢٠
 

  فة المطفأةات مالية بالتكلإيرادات فوائد من موجود  ١- ٢٠
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ٦٥٬٤٦٣   ٦٤٬٣٧١  فوائد من استثمارات مالية بالتكلفة المطفأةإيرادات 
  ٣٧٬٦٢٥   ٣٦٬٨٣٢  إيرادات فوائد من ودائع بنكية 

 ١٠٣٬٠٨٨   ١٠١٬٢٠٣  

 



 
  ع والشركات التابعة لها شركة ُعمان للتأمين ش.م.

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١منتهية في ت المالية الموحدة للسنة ال إيضاحات حول البيانا
 

٦٣  
 

 

  (تابع) صافي إيرادات االستثمار  ٢٠
 

  بالصافي - ى إيرادات استثمار أخر  ٢- ٢٠
 

 ٢٠٢١   ٠٢٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

ح من االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو إيرادات توزيعات األربا
  ٢١٬٣٦٨   ٣١٬٩١٤  الخسارة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  ٧٬٦٥٨   ٧٬٨١٥  إيرادات من تأجير استثمارات عقارية
  ١٣٬١١٤   ١١٢٬٠  ) ٧ستثمارات العقارية (إيضاح قيمة العادلة لالأرباح ال

القيمة العادلة من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو   (خسائر) / أرباح
  ٣٬٠٥٢   )٤٬٠٦٨(  ات)الخسارة (باستثناء االستثمارات المرتبطة بوحد

  ١٥٧   ١٠٣  و الخسارة من خالل الربح أأرباح محققة من بيع استثمارات مالية بالقيمة العادلة 
  ) ٦٩٬٩٨(   )١٤٬٤٤٣(  ثمار األخرى مصاريف االست

تحرير / (مخصص) االنخفاض في قيمة االستثمارات المالية بالتكلفة المطفأة واألرصدة 
  ) ٢١٤(   ١٬٤٠٤) ١٤واإليضاح  ١٠(اإليضاح  ٩ر الدولي للتقارير المالية رقم والودائع البنكية وفقًا للمعيا

 ٣٥٬١٤٩   ٢٤٬٧٣٦  
 

    مصاريف عمومية وإدارية  ٢١
 

 ٢٠٢١   ٠٢٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ) ١٩٢٬٥٩٠(   )١٨٦٬٢٥٧(    تكاليف الموظفين
  ) ٢٨٬٠٦٥(   )٢٥٬٧٢٦(    استهالك وإطفاء
  ) ٤٬٩٠٥(   )٤٬٢٩٩(  ر قصيرة األجلعقود إيجا - تكاليف اإليجار 

  ) ٥٧٬٠٧١(   )٦٨٬١٧٩(  مصاريف متنوعة أخرى 
 )٢٬٦٣١٢٨(   )٢٨٤٬٤٦١ (  

 
  ربحية السهم  ٢٢

 
  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  

  ٢٠٦٬٣٩٢   ٢٢٣٬٦٠١   مالك الشركة (ألف درهم)  ربح السنة العائد إلى
  ٤٦١٬٨٧٢٬١٢٥ ٤٦١٬٨٧٢٬١٢٥   المتوسط المرجح لعدد األسهم

  ٠٬٤٥   ٠٬٤٨     ية والمخفّضة للسهم (درهم)الربحية األساس
 

ألسهم القائمة في  ة على المتوسط المرجح لعدد اربح السنة العائد إلى مالكي الشركة من خالل قسمة  يتم احتساب ربحية السهم األساسي
ي أدوات جديدة قد تؤثر على نهاية فترة التقرير. تعادل الربحية المخفضة للسهم الربحية األساسية للسهم حيث أن الشركة لم تصدر أ

  ربحية السهم عند الممارسة. 
 



 
  ع والشركات التابعة لها شركة ُعمان للتأمين ش.م.

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١منتهية في ت المالية الموحدة للسنة ال إيضاحات حول البيانا
 

٦٤  
 

 

  عالقةاألطراف ذات ال معامالت وأرصدة  ٢٣
 

ة وأعضاء مجلس اإلدارة والشركات التي يسيطرون عليها هم وعائالتهم من كبار المساهمين بالمجموع  تتألف األطراف ذات العالقة
  إلى كبار موظفي اإلدارة. والتي يمارسون عليها نفوذاً إدارياً فعاالً، إضافة

 
  الموحد هي كالتالي:  ن المركز الماليأرصدة األطراف ذات العالقة المدرجة في بيا  ١- ٢٣

 
 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 

     صدة مع المساهم الرئيسي: األر
  ٥٥٬٢٢٢   ١١٬٧١٥    أرصدة نقدية وبنكية
  ٦٢٬٣٢٤   ٨٦٬٦٣٣  استثمارات مالية
  ١٠٬٠٠٠   ١٠٬٠٠٠  ودائع نظامية

    
     مبالغ مستحقة من / (إلى) المساهم الرئيسي:

  ٢٬٠٧٨   ٤٬٣٥٣  نة م التأمين المديصافي ذم
  ) ٢٬٥٨٧(   )١٨٨(  خرى ن الدائنة والذمم الدائنة األصافي ذمم التأمي

    
 ً     : مبالغ مستحقة من / (إلى) أعضاء مجلس اإلدارة وشركات يمارسون عليها نفوذاً إدارياً جوهريا

  ١٠٬٢٤٥   ٦٬٩٣٥  صافي ذمم التأمين المدينة 
  ) ٢٬٢٧١(   )٣٬١٧٨(  األخرى  والذمم الدائنة صافي ذمم التأمين الدائنة

 
 

  اف ذات العالقة خالل السنة كالتالي:المعامالت المبرمة مع األطر  ٢- ٢٣
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 

     اهم الرئيسي:المعامالت الناشئة من عقود التأمين مع المس
  ٧٠٬٦٤١   ٨٧٬٩٢٢  إجمالي أقساط التأمين

  ) ٦٢٬٢٣٨(   )٣٧٬٠٢٦(  المسددةإجمالي المطالبات 
 

     ع المساهم الرئيسي:المعامالت األخرى م
  ٣٢٨   ٥٥٢  دات الفوائدإيرا

  -    ٦٠٦  إيرادات توزيعات األرباح
  ) ٢٬٧٣٨(   )٦٨٢٬٧(  مصاريف أخرى 
  ) ٦٬٣٨٢(   )٦٬٢٧٥(  مصاريف إيجار 

    
اً رسون عليها نفوذمعامالت ناشئة من عقود التأمين مع أعضاء مجلس اإلدارة وشركات يما

  إدارياً جوهرياً:
   

  ٢٦٬٧٢٧   ٣٥٬٧٩٤  قساط التأمينإجمالي أ
  ) ١٤٬٥٨٦(   )١٣٬٣٥٨(  إجمالي المطالبات المسددة

    
     ذاً إدارياً جوهرياً:معامالت أخرى مع أعضاء مجلس اإلدارة وشركات يمارسون عليها نفو

  ) ٦٬٠٣٤(   )٦٬٠٤٨(  مصاريف أخرى 
 

المجموعة   أعالهأبرمت  تقريباً    المعامالت  العالقة  ذات  األطراف  نفس  مع  في  السائدة  الشروط  مع بنفس  المماثلة  للمعامالت  الوقت 
  الغير.



 
  ع والشركات التابعة لها شركة ُعمان للتأمين ش.م.

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١منتهية في ت المالية الموحدة للسنة ال إيضاحات حول البيانا
 

٦٥  
 

 

  (تابع)معامالت وأرصدة األطراف ذات العالقة   ٢٣
 

  رة تعويضات كبار موظفي اإلدا  ٣- ٢٣
 

 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم 
    

  ) ٢٬٢٥٠(   )٢٥٠٢٬(  أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة
  ) ٤٬٨٢٢(   )٤٬٩٥٧(  رواتب ومنافع 

  ) ١٢٧(   )١٧٠(  كافآت نهاية الخدمةم
 )٧٬١٩٩(   )٧٬٣٧٧ (  

 

  معلومات القطاعات  ٢٤
 

التأمين أعمال:  قطاعات  ثالثة  في  المجموعة  تنظيم  يتم  إدارية،  الصحي،    ألغراض  التأمين  ذلك  في  بما  الحياة  على  والتأمين  العام، 
والمركبات والحوادث العامة والتأمين   تأمين الهندسي وتأمين الطاقةالعام أساساً تأمين الممتلكات والل قطاع التأمين  واالستثمارات. يشم

حياة (المشاركة وغير المشاركة) والتأمين الصحي الجوي والتأمين البحري. ويتضمن قطاع التأمين على الحياة التأمين الفردي على ال
الحيا على  الجماعي  الشخوالتأمين  والحوادث  باال ة  المرتبطة  المنتجات  وكذلك  االستثماصية  قطاع  ويشمل  االستثمارات ستثمار.  ر 

   (المالية وغير المالية) والودائع لدى البنوك وإدارة النقد لحسابات المجموعة الخاصة.
 

    لرئيسي صانع القرار.مدير العمليات اي األساس الذي تقوم المجموعة بموجبه بإعداد معلوماتها القطاعية الرئيسية لهذه القطاعات ه
 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٦٦  
 

 

  (تابع)ات القطاعات معلوم  ٢٤
 

  معلومات القطاعات أدناه: يتم عرض
 

    إيرادات القطاع  ١- ٢٤
 

  المجموع   التأمين على الحياة والتأمين الصحي  التأمين العام  
جمالياإل  الصافي   إعادة التأمين   اإلجمالي الصافي  إعادة التأمين    لياإلجما   مين إعادة التأ    الصافي  
همألف در  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  

٢٠٢٢                   
١٬٥٧٠٬٩٣٥   ) ٢٬٨١٨٬٩٢٩(   ٤٬٣٨٩٬٨٦٤   ٩٨٢٬٢٩٤   ) ١٬٢٥٨٬٤٩٩(   ٢٬٢٤٠٬٧٩٣   ٥٨٨٬٦٤١   ) ١٬٥٦٠٬٤٣٠(   ٢٬١٤٩٬٠٧١    أقساط تأمين

األقساط غير المكتسبة لحركة في مخصص ا
ين على الحياة والمطلوبات وصندوق التأم

  ) ٤٢١٬١٧١(  مرتبطة بوحداتال

 

٣٨٨٬٩٩١  

 

)١٠٩٬٨٠٤(   ) ٣٢٬١٨٠ (  

 

٨٢٬٠٥٩  

 

)٥٣٠٬٩٧٥(   ) ٢٧٬٧٤٥ (  

 

٤٧١٬٠٥٠  

 

)٥٩٬٩٢٥ (  
١٬٥١١٬٠١٠   ) ٢٬٣٤٧٬٨٧٩(   ٨٬٨٨٩٣٬٨٥   ٩٥٤٬٥٤٩   ) ١٬١٧٦٬٤٤٠(   ٢٬١٣٠٬٩٨٩   ٥٥٦٬٤٦١   ) ١٬١٧١٬٤٣٩(   ١٬٧٢٧٬٩٠٠  تأمين المكتسبةأقساط ال

ديسمبر   ٣١قساط غير المكتسبة كما في األ
٩٧١٬٠١٣  ٢٠٢٢  

 
)٧١٩٬٤٧٦(  

 
٨٢٠٬٠٩٤   ٢٥١٬٥٣٧  

 
)٤٠٣٬١٩٤(  

 
١٬٧٩١٬١٠٧   ٤١٦٬٩٠٠  

 
)١٬١٢٢٬٦٧٠ (  

 
٦٦٨٬٤٣٧  

                  
٢٠٢١                   

٤٠٣١٬٥٨٥٬   ) ١٬٩٥٣٬٥٢٧(   ٣٨٬٩٣٠٣٬٥   ١٬٠٠٦٬٩٨٦   ) ٨٩٧٬٦٥٩(   ٠٤٬٦٤٥١٬٩   ٥٧٨٬٤١٧   ) ١٬٠٥٥٬٨٦٨(   ١٬٦٣٤٬٢٨٥    أقساط تأمين
الحركة في مخصص األقساط غير المكتسبة 
وصندوق التأمين على الحياة والمطلوبات 

  ٢٦٬٦٥٣  المرتبطة بوحدات

 

١٣٬١٨٧  

 

١١٦٬٥١٣(   ٣٩٬٨٤٠ (  

 

٤٤٬٨٨٢  

 

)٨٩٬٨٦٠(   ) ٧١٬٦٣١ (  

 

٥٨٬٠٦٩  

 

)٣١٬٧٩١ (  
١٬٥٥٣٬٦١٢   ) ١٬٨٩٥٬٤٥٨(   ٣٬٤٤٩٬٠٧٠   ٬٣٥٥٩٣٥   ) ٨٥٢٬٧٧٧(   ١٬٧٨٨٬١٣٢   ٦١٨٬٢٥٧   ) ١٬٠٤٢٬٦٨١(   ١٬٦٦٠٬٩٣٨  ةلتأمين المكتسبأقساط ا

ديسمبر  ٣١األقساط غير المكتسبة كما في 
٦٣١٬٥٦٠  ٢٠٢١  

 
)٣٩٥٬٣٤٠ (  

 
٧١٤٬٨٦٥   ٢٣٦٬٢٢٠  

 
)٣٢١٬١٣٧ (  

 
١٬٣٤٦٬٤٢٥   ٣٩٣٬٧٢٨  

 
)٧١٦٬٤٧٧ (  

 
٦٢٩٬٩٤٨  
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٦٧  
 

 

  تابع)(مات القطاعات معلو  ٢٤
 

   مطالبات القطاع  ٢- ٢٤
 

  المجموع   ياة والتأمين الصحيالتأمين على الح  أمين العام الت 
الصافي   إعادة التأمين   اإلجمالي الصافي  إعادة التأمين   اإلجمالي  ة التأمين إعاد  اإلجمالي    الصافي  
لف درهمأ  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  درهمألف     ألف درهم  ألف درهم  

٢٠٢٢                   
  ٩٥٢٬٦٣١   ) ١٬٢٨٢٬٠٠١(   ٢٬٢٣٤٬٦٣٢   ٧٢٨٬٣٩١   ) ٨٨٠٬٤٢٤(   ١٬٦٠٨٬٨١٥   ٤٠٢٢٤٬٢   ) ٤٠١٬٥٧٧(   ٦٢٥٬٨١٧  مسددةالمطالبات ال

مخصص المطالبات  التغيرات في 
  ٤٢٬٩٠٠   ٨٬٤٥٥٢   ١٤٬٤٤٥   ٩٨٢٢٬٢   ) ٢٠٬٥٧٥(   ٤٢٬٨٧٣   ٢٠٬٦٠٢   ٤٩٬٠٣٠   ) ٢٨٬٤٢٨(  القائمة

ات المتكبدة غير التغيرات في المطالب
تياطي مصاريف  المعلنة واح

  ) ٢٣٬٠٠٠(   ) ١٢٠٬٦٠٣(   ٩٧٬٦٠٣   ) ٣٢٬١٦٩(   ) ١٠٬٧٢٢(   ) ٢١٬٤٤٧(   ٩٬١٦٩   ) ١٠٩٬٨٨١(   ١١٩٬٠٥٠  تسوية خسائر غير موزعة 
  ٥٣١٩٧٢٬   ) ١٬٣٧٤٬١٤٩(   ٢٬٣٤٦٬٦٨٠   ٬٥٢٠٧١٨   )٩١١٬٧٢١(   ١٬٦٣٠٬٢٤١   ٢٥٤٬٠١١   )٤٦٢٬٤٢٨(   ٧١٦٬٤٣٩   المطالبات المتكبدة

                  
١٢٠٢                   

  ١٬١٢٤٬٠٧٥   ) ١٬٥١٧٬٠٦٨(   ٢٬٦٤١٬١٤٣   ٧٩٣٬٣٥٩   ) ٩٥٩٬٥٣٧(   ١٬٧٥٢٬٨٩٦   ٣٣٠٬٧١٦   ) ٥٥٧٬٥٣١(   ٨٨٨٬٢٤٧  المطالبات المسددة
التغيرات في مخصص المطالبات  

  ٢٥٬١٣٠   ٩٨٬٢٠٨   ) ٧٣٬٠٧٨(   ١٬٨٦٧   ٢٨٬٢٢٨   ) ٢٦٬٣٦١(   ٢٣٬٢٦٣   ٨٠٦٩٬٩   ) ٤٦٬٧١٧(  القائمة
المطالبات المتكبدة غير  التغيرات في

المعلنة واحتياطي مصاريف  
  ) ٥٠٬٥٨٧(   ١٠٠٬٢٢٠   ) ١٥٠٬٨٠٧(   ) ٤٩٬٦٧٨(   ١٠٣٬٠٩٩   ) ١٥٢٬٧٧٧(   ) ٩٠٩(   ) ٢٬٨٧٩(   ١٬٩٧٠  تسوية خسائر غير موزعة 

  ١٬٠٩٨٬٦١٨   ) ١٬٣١٨٬٦٤٠(   ٬٤١٧٬٢٥٨٢   ٤٨٧٤٥٬٥   ) ٨٢٨٬٢١٠(   ١٬٥٧٣٬٧٥٨   ٣٬٠٧٠٣٥   ) ٤٩٠٬٤٣٠(   ٨٤٣٬٥٠٠   المطالبات المتكبدة
 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٦٨  
 

 

  (تابع)معلومات القطاعات   ٢٤
 

    نتائج القطاع  ٣- ٢٤
 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ة في  للسنة المنتهي  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
 

   التأمين العام
التأمين على الحياة 
   والتأمين الصحي

 
 المجموع

 
  التأمين العام

ة التأمين على الحيا
  والتأمين الصحي

 
 المجموع

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم ألف درهم ألف درهم

  ١٬٥٥٣٬٦١٢  ٩٣٥٬٣٥٥  ٦١٨٬٢٥٧  ١٬٥١١٬٠١٠  ٩٥٤٬٥٤٩  ٥٥٦٬٤٦١   صافي أقساط التأمين المكتسبة
 ) ١٬٠٩٨٬٦١٨(  ) ٧٤٥٬٥٤٨(  ) ٣٥٣٬٠٧٠(  )٩٧٢٬٥٣١(  )٧١٨٬٥٢٠(  )١٢٥٤٬٠١(  كبدة صافي المطالبات المت

       
  ٢٢٨٬٦٠٩  ٨٦٬٥٥٨  ١٤٢٬٠٥١  ٢١٧٬٩٨٣  ١٠٣٬٤٧٤  ١١٤٬٥٠٩  إيرادات عموالت إعادة التأمين

  ) ٣٢٧٬٢٨٦(  ) ١٤٠٬١٤٦(  ) ١٨٧٬١٤٠(  )٣٣٥٬٩٩٢(  )١٤٧٬٦٧٣(  )١٨٨٬٣١٩(  مصاريف عموالت
  ٤٢٬٧٠١  ٤١٬٢٩١  ١٬٤١٠  ٢٤٨٬٣٢  ٤٢٬٥٩٨  ٥٬٧٢٤  أنشطة االكتتابأخرى تتعلق بإيرادات 

  ) ٥٥٬٩٧٦(  ) ١٢٬٢٩٧(  ) ٤٣٬٦٧٩(  )٦٩٬٦٨٧(  )١٬٦٠١(  )٦٨٬٠٨٦(  افي العموالت والمصاريف األخرىص
       

  ٣٩٩٬٠١٨  ١٧٧٬٥١٠  ٢٢١٬٥٠٨  ٤٦٨٬٧٩٢  ٢٣٤٬٤٢٨  ٢٣٤٬٣٦٤  ادات االكتتابصافي إير
   

  ١٣٨٬٣٢٣  ١٢٦٬٠٤٢  ي إيرادات االستثمارصاف
  ) ٢٨٢٬٦٣١(  )٢٨٤٬٤٦١(  داريةمصاريف عمومية وإ

  ) ٢٬٢٥٠(  )٢٬٢٥٠(  مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
  تمانية المتوقعة على  المحمل من الخسائر االئ

  )١٠٬٩٦٤(  ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين
)٢٣٬٩٠٥(  

  ) ٣٬٥٦٩(  )٢٥٬٩٦٠(  ) ٣٢خسارة من بيع شركة تابعة (إيضاح 
  ) ١٨٬٠٤٩(  )٤٢٬٥٨٩(  بالصافي - مصاريف أخرى  
  ٢٠٦٬٩٣٧  ٢٢٨٬٦١٠  الربح قبل الضريبة
  ) ٨١٢(  )٥٬٠٠٩(  الدخلمصاريف ضريبة 

  ٢٠٦٬١٢٥  ٢٢٣٬٦٠١  ربح السنة
   

    إلى  العائد
  ٢٠٦٬٣٩٢  ٢٢٣٬٦٠١  ُمّالك الشركة 
  ) ٢٦٧(  -   ير مسيطرة حصص غ

 ٢٠٦٬١٢٥  ٢٢٣٬٦٠١  



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٦٩  
 

 

  (تابع)معلومات القطاعات   ٢٤
 

    وزيع الجغرافينتائج القطاع حسب الت  ٤- ٢٤
 

  ٢٠٢١يسمبر د ٣١للسنة المنتهية في    ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتهية في 
دول مجلس التعاون 

 الخليجي 
مجلس  غير دول 

وعالمجم التعاون الخليجي   
دول مجلس التعاون  

 الخليجي
غير دول مجلس  
 المجموع التعاون الخليجي

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   ألف درهم ألف درهم ألف درهم

  ٢١٬٥٥٣٬٦١  ٢٩٬٠٣٦  ١٬٥٢٤٬٥٧٦   ١١٬٠١٠١٬٥  ٤٥٬٤٤٨  ١٬٤٦٥٬٥٦٢   صافي أقساط التأمين المكتسبة
  ) ١٬٠٩٨٬٦١٨(  ) ٣٥٬٢٨٨(  ) ١٬٠٦٣٬٣٣٠(   )٩٧٢٬٥٣١(  )٢٧٬٤٣٧(  )٩٤٥٬٠٩٤(  صافي المطالبات المتكبدة 

        
  ٢٢٨٬٦٠٩  ٢٠٧٬٦٢٣٢٠٬٩٨٦   ٢١٧٬٩٨٣  ٧٬٦٠٠  ٢١٠٬٣٨٣  إيرادات عموالت إعادة التأمين

  ) ٢٧٬٢٨٦٣(  ) ١٨٬٦٣٤(  ) ٣٠٨٬٦٥٢(   )٣٣٥٬٩٩٢(  )٨٬٢٦٩(  )٣٣٢٧٬٧٢(  مصاريف عموالت
  ٤٢٬٧٠١  ٤١٥  ٤٢٬٢٨٦   ٤٨٬٣٢٢  )٢٨٤(  ٤٨٬٦٠٦  أخرى تتعلق بأنشطة االكتتاب  إيرادات / (مصاريف)

  ) ٥٥٬٩٧٦(  ٢٬٧٦٧  ) ٥٨٬٧٤٣(   )٦٩٬٦٨٧(  )٩٥٣(  )٦٨٬٧٣٤(  األخرى صافي العموالت و(المصاريف) / اإليرادات
        

  ٣٩٩٬٠١٨  ) ٨٥٣٬٤(  ٤٠٢٬٥٠٣   ٤٦٨٬٧٩٢  ٠٥٨١٧٬  ٤٥١٬٧٣٤  ات / (مصاريف) االكتتابصافي إيراد
        

  ١٣٨٬٣٢٣  ٢٥٬١٦٢  ١١٣٬١٦١   ١٢٦٬٠٤٢  ١٦٬٦٣٨  ١٠٩٬٤٠٤  صافي إيرادات االستثمار
  ) ٦٣١٢٨٢٬(  ) ١٤٬١٤٢(  ) ٢٦٨٬٤٨٩(   )٢٨٤٬٤٦١(  )١١٬٦١١(  )٢٧٢٬٨٥٠(  عمومية وإداريةمصاريف  
  ) ٢٬٢٥٠(  -   ) ٢٬٢٥٠(   )٢٥٠٢٬(  -   )٢٬٢٥٠(  أعضاء مجلس اإلدارة مكافآت

المحمل من الخسائر االئتمانية المتوقعة على الذمم المدينة من  
  )١٠٬٩٦٤(  -   )١٠٬٩٦٤(  التأمين وإعادة التأمين

 
)٢٣٬٩٠٥(   -   ) ٢٣٬٩٠٥ (  

  ) ٣٬٥٦٩(  -   ) ٣٬٥٦٩(   )٠٢٥٬٩٦(  -   )٢٥٬٩٦٠(  ) ٣٢خسارة من بيع شركة تابعة (إيضاح 
  ) ١٨٬٠٤٩(  ٤٬٥٤١  ) ٬٥٩٠٢٢(   )٥٨٩٤٢٬(  ٢٧  )٤٢٬٦١٦(  بالصافي - مصاريف أخرى  
  ٢٠٦٬٩٣٧  ١٢٬٠٧٦  ١٩٤٬٨٦١   ٢٢٨٬٦١٠  ٢٢٬١١٢  ٢٠٦٬٤٩٨  الربح قبل الضريبة
  ) ٨١٢(  ) ٣٬٥٦١(  ٢٬٧٤٩   )٥٬٠٠٩(  )٢٬٦٧٨(  )٢٬٣٣١(  راد ضريبة الدخل (مصروف) / إي

  ٢٥٢٠٦٬١  ٨٬٥١٥  ١٩٧٬٦١٠   ٢٢٣٬٦٠١  ٤٣٤١٩٬  ٢٠٤٬١٦٧  ربح السنة
        

         العائد إلى 
  ٢٠٦٬٣٩٢  ٨٬٥١٥  ١٩٧٬٨٧٧   ٢٢٣٬٦٠١  ١٩٬٤٣٤  ٢٠٤٬١٦٧  ُمّالك الشركة 

  ) ٢٦٧(  -   ) ٢٦٧(   -   -   -   حصص غير مسيطرة 
 ٢٠٦٬١٢٥  ٨٬٥١٥  ١٩٧٬٦١٠   ٢٢٣٬٦٠١  ١٩٬٤٣٤  ٢٠٤٬١٦٧  
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٧٠  
 

 

  ابع)(تالقطاعات  معلومات  ٢٤
 

   موجودات ومطلوبات القطاع  ٥- ٢٤
 

  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١ما في ك  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١كما في  

  التأمين العام  

التأمين على 
الحياة والتأمين  

امالتأمين الع  المجموع  االستثمارات  الصحي   

التأمين على  
الحياة والتأمين 

 المجموع  االستثمارات  الصحي
درهم ألف  ألف درهم  درهمألف     ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
                

                 الموجودات 
  ٤٩٬٤٠٧   -    ١٩٬٢٦٩   ٣٠٬١٣٨   ٤١٬٢٨٠   -    ١٥٬٢٧٤   ٢٦٬٠٠٦  ممتلكات ومعدات

  ٨٣٬١٣١   -    ٣٢٬٤٢١   ٥٠٬٧١٠   ٨٥٬٧٢٠   -    ٣١٬٧١٦   ٥٤٬٠٠٤  وجودات غير ملموسة وشهرةم
  ٤٦٢٬٨٢٩   ٤٦٢٬٨٢٩   -    -    ٤٦٤٬٨٤٠   ٤٦٤٬٨٤٠   -    -   عقارية استثمارات
  ٢٬٧٢٠٬٥٧٥   ٢٬٢٩٤٬٤٦٠   ٤٢٦٬١١٥   -   ٣٬٤٨٢٬٣٣٦   ٢٬٤٣٤٬٨٩١   ١٬٠٤٧٬٤٤٥   -   ات ماليةاستثمار

  ٢٬٦٩٩٬٩٦٦   -    ٥٥٥٬٧٨٧   ٢٬١٤٤٬١٧٩  ٣٬١٢٨٬٠٠٩   -    ٦٧١٬٥٣١   ٢٬٤٥٦٬٤٧٨  موجودات عقود إعادة التأمين
  ٥٤٥٬٨٥٥   -    ٢١٢٬٨٨٣   ٣٣٢٬٩٧٢   ٦٧٧٬٠٩٩   -    ٢٥٠٬٥٢٧   ٤٢٦٬٥٧٢  ن وإعادة التأمينة من التأميذمم مدين

  ١٥٠٬٣٨١   -    ٧٩٬٤١٣   ٧٠٬٩٦٨   ٨٠٬٩٥٢١   -    ٩٦٬٩٦٩   ٨٣٬٩٨٣  تكاليف استحواذ مؤجلة
د وودائع لدى البنوك بفترات استحقاق أرصدة بنكية ونق

  ٧٤٨٬٤٤١   -    ٢٩١٬٨٩٢   ٤٥٦٬٥٤٩   ٩٧٢٬٥٠٧   -    ٨٢٨٣٥٩٬   ٢٬٦٧٩٦١  أصلية تزيد عن ثالثة أشهر وودائع نظامية
ماً وذمم مدينة أخرى وموجودات  مبالغ مدفوعة مقد 

  ١٠٤٬٥٣٠   -    ٤٠٬٧٦٧   ٦٣٬٧٦٣   ١٤٧٬٠٦٧   -    ٥٤٬٤١٥   ٩٢٬٦٥٢   الضريبة المؤجلة
  ٧٬٥٦٥٬١١٥   ٢٬٧٥٧٬٢٨٩   ١٬٦٥٨٬٥٤٧   ٣٬١٤٩٬٢٧٩  ٩٬١٧٩٬٨١٠   ٢٬٨٩٩٬٧٣١   ٢٬٥٢٧٬٧٠٥   ٣٬٧٥٢٬٣٧٤  ع الموجوداتمجمو

                
                 بات المطلو

  ٣٩٬٧٣٧   -    ١٥٬٤٩٧   ٢٤٬٢٤٠   ٤١٬٢٩٠   -    ١٥٬٢٧٧   ٢٦٬٠١٣  نهاية الخدمة للموظفين مكافآت 
  ٤٬٥٦٦٬٦٠٢   -    ١٬٧٧٨٬١٣٤   ٢٬٧٨٨٬٤٦٨  ٥٬٦٤٢٬٠٩٣   -    ٢٬٥١٨٬٨٥٨   ٣٬١٢٣٬٢٣٥  مطلوبات عقود التأمين

  ٣٨٥٬٦٤٧   -    ١٥٠٬٤٠٢   ٢٣٥٬٢٤٥   ٬٠٨٣٥٩٦   -    ٢٢٠٬٥٥١   ٣٧٥٬٥٣٢  ادة التأمينالتأمين وإعذمم دائنة من 
  ٧٤٬١٤٤   -    ٣٠٬٩٧٤   ٤٣٬١٧٠   ٨٥٬١٧٧   -    ٤٧٬٤٦٥   ٣٧٬٧١٢  إيرادات عموالت مؤجلة
  ٠٬١٢٧٢٧   -    ١٠٥٬٣٥٠   ١٦٤٬٧٧٧   ٣٥٤٬٦٥٢   -    ١٣١٬٢٢١   ٢٢٣٬٤٣١  إعادة التأمين المحتجزة ذمم دائنة أخرى وودائع 

  ٥٬٣٣٦٬٢٥٧   -    ٠٬٣٥٧٢٬٠٨   ٣٬٢٥٥٬٩٠٠  ٦٬٧١٩٬٢٩٥   -    ٢٬٩٣٣٬٣٧٢   ٣٬٧٨٥٬٩٢٣  ع المطلوباتمجمو
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  (تابع)معلومات القطاعات   ٢٤
 

    المعلومات الجغرافية لموجودات ومطلوبات القطاع  ٦- ٢٤
 

التعاون الخليجي    خل دول مجلسعلى التوالي دا  ٪٩٩٬١و  ٪٩٩٬٣، تتكون موجودات ومطلوبات القطاع  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١في  كما  
  على التوالي داخل دول مجلس التعاون الخليجي).  ٪٩٥و ٪ ٩٦٬١من  كون موجودات ومطلوبات القطاع: تت٢٠٢١ديسمبر  ٣١(

 
  مطلوبات طارئة   ٢٥

 
ل ي سياق العملمجموعة مطلوبات طارئة فيما يتعلق بالضمانات البنكية والمسائل األخرى الناشئة ف، كان لدى ا٢٠٢٢ديسمبر    ٣١في  

  .مليون درهم) ٧٢: ٢٠٢١ديسمبر  ٣١مليون درهم ( ٨١االعتيادي بقيمة 
 

الطبي األعمال  سياق  في  القضائية  الدعاوى  لبعض  التأمين،  شركات  من  العظمى  الغالبية  مع  تمشياً  المجموعة،  تتوقع تتعرض  ال  عية. 
وحد أو بيان ئية تأثير جوهري علی األداء المالي الم دعاوى القضاالمجموعة، بناًء علی مشورة قانونية مستقلة، أن يكون لنتائج هذه ال

  لموحد للمجموعة. المركز المالي ا
 

  التزامات  ٢٦
 

  التزامات الشراء  ١- ٢٦
 ٢٠٢١  ٢٠٢٢  
ألف درهم ألف درهم 
 

علق باالكتتاب غير المستدعى في بعض األسهم المملوكة التزامات فيما يت
  ٧٬٩٦٠  ٣٦٬٣٣١  كاستثمارات 
والمعدات والموجودات غير  سمالية مقابل االستحواذ على الممتلكاتالتزامات رأ

  ٢٢٬٠٨٦  ٢١٬٦٥٤  ملموسة ال
 

 
  مخاطر التأمين  ٢٧

 
وي إلدارة المخاطر وفقًا لدرجات المخاطر على مستوى المجموعة. يشرف قسم إدارة مخاطر المؤسسة على لدى المجموعة تخطيط ق

يًا لمنظومة الدفاع ولكنها مخاطر عن قصد لتكون خًطا ثانلمخاطر. تم تصميم اللجنة التنفيذية للطار إدارة االلجنة التنفيذية للمخاطر وإ 
إجراءات تنفيذية فورية لمعالجة مشكالت المخاطر. تجتمع اللجنة التنفيذية للمخاطر على    تتكون من أعضاء في وضع يسمح لهم باتخاذ
الت المجموعة  لدى  أشهر.  ثالثة  كل  باألقل  مستمر  حيث  زام  للمخاطر،  فعالة  ثقافة  على  المجموعة  الحفاظ  لنجاح  ضرورية  في أنها 

مسؤوليات   تتماشى  المخاطر.  إلدارة  فعال  نظام  وتطوير  على  الفرديين.  الحفاظ  التنفيذيين  المديرين  مع  معينة  مخاطر  ومراقبة  تنفيذ 
  قييمات المخاطر وفعالية الرقابة. عة وتأكيد تيتحمل أصحاب المخاطر مسؤولية ضمان إجراء المستوى المناسب لمراج

 
لمتقو التعرض  بتقييم  المجموعة  الم  واختبار  السيناريو  تحليل  تنفيذ  خالل  من  المناخية  التغيرات  نماذج خاطر  نتائج  على  بناًء  تحمل 

المالية.   ومالءتها  المجموعة  ربحية  على  التأثير  مراجعة  خالل  ومن  الطبيعية  الكوارث  ألحداث  تحليل  التعرض  السيناريو يغطي 
و األعمال  من  مختلفة  المجاالت  وبيانات  والمخاطر  جيد البلدان  مال  برأس  تتمتع  المجموعة  أن  النتائج  تظهر  عام،  وبشكل  عائد. 

  ستيعاب معظم الصدمات بشكل معقول من جراء السيناريوهات المختلفة المدرجة في اختبار التحمل.ال
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  (تابع) مخاطر التأمين  ٢٧
 

، والتي تقوم ٢٠٢١قة عن مجلس اإلدارة في  و إنشاء لجنة المخاطر المنبثلذي تم تنفيذه لحوكمة إدارة المخاطر هن اإلضافي االتحسي
إدار عمل  إطار  من  وتوفر بالتحقق  اإلدارة،  مجلس  إلى  تقديمها  قبل  الشركة  لدى  المخاطرة  في  الرغبة  ومدى  المؤسسة  مخاطر  ة 

  .معتمدة من قبل مجلس اإلدارةة المخاطر ومدى الرغبة في المخاطرة الار عمل إدار اإلشراف على إدارة المخاطر ضمن إط
 

لمخاطر، ولجنة إعادة التأمين، ولجنة االحتياطي، ومنتدى الحسابات تشرف اللجنة التنفيذية على إدارة مخاطر التأمين من خالل لجنة ا
  ز تلعبه في إطار حوكمة المخاطر.  ن دور متميالكبيرة واإلستراتيجية ولجنة التدقيق. لكل لجنة من هذه اللجا

 
لذي يختلف اختالفًا جوهريًا عن  ئة عن عدم اليقين حول التجربة الفعلية و/ أو سلوك حامل الوثيقة ااطر التأمين هي المخاطر الناشمخ

من   النقدية  التدفقات  وتوقيت  مقدار  هذه  اليقين  عدم  حاالت  تتضمن  التأمين.  عقد  بداية  في  واالمتوقع  والمصاريف  األقساط  لعموالت 
  المستلمة بموجب عقد. تسوية المطالبات المدفوعة أو والمطالبات ومصاريف

 
فيه يتم  التي  التأمين  عقود  لمحفظة  يواجه  بالنسبة  الذي  الرئيسي  الخطر  فإن  والمخصصات،  األسعار  على  االحتمالية  نظرية  تطبيق  ا 

ن، قيمة المقدرة لمطلوبات التأميبات الفعلية ومدفوعات التعويضات عن الزيد المطالالمجموعة من خالل عقود التأمين يتمثل في أن ت
المطالبا مدفوعات  وحجم  تواتر  لزيادة  نتيجة  يحدث  قد  الذي  أحداثاً  األمر  التأمين  أحداث  تعتبر  المقدرة.  تلك  عن  والتعويضات  ت 
وا للمطالبات  الفعلية  والمبالغ  األعداد  تغير  إلى  يؤدي  مما  معشوائية  باستخدام  لتعويضات  المقدرة  تلك  عن  ألخرى  سنة  األساليب  ن 

  اإلحصائية. 
 

محفظة ما انخفض حجم التغير النسبي في النتائج المتوقعة. تجارب السابقة إلى أنه كلما زاد عدد عقود التأمين المتشابهة ضمن  تشير ال
بأي تأثرها  احتمال  يقل  تنوعاً  األكثر  المحفظة  فإن  ذلك،  إلى  يلحق  وباإلضافة  وضعت   تغير  المحفظة.  عناصر  من  عنصر  بأي 

ت هذه المخاطر وتحقيق أكبر  خاصة بها بما يضمن تنويع أنماط مخاطر التأمين المقبولة وكذلك فئاجموعة استراتيجية االكتتاب الالم
   قدٍر مالئم من التنوع في المخاطر ويعمل على الحد من تباين النتائج المتوقعة.

 
ر والموقع الجغرافي ونوع المخاطر من حيث نوع وحجم الخطدة شدة مخاطر التأمين تشمل عدم تنّوع  دي إلى زياإن العوامل التي تؤ

    النشاط المؤّمن عليه.
 

  البات وشدتهاتواتر المط  ١-٢٧
 

الفعالة واإلدارة  المناسبة  التأمين  إعادة  وترتيبات  للتأمين  استراتيجيتها  خالل  من  المخاطر  بإدارة  المجموعة  تهدف  للمطالبات  تقوم   .
م من حيث نوع وحجم الخطر وقطاع العمل والموقع الجغرافي. هناك  ع مخاطر التأمين على نحو مالئاستراتيجية االكتتاب لضمان تنو

  ط لالكتتاب تضمن تطبيق معايير مناسبة الختيار الخطر. شرو 
 

الخصو  وفرض  المخاطر  تسعير  وإعادة  التأمين  وثائق  تجديد  عدم  للمجموعة  ديحق  ورفض  يحق  مات  احتيالية.  مطالبات  أي  فع 
وة على ذلك، تحد حقة األطراف األخرى لدفع بعض أو جميع التكاليف (مثل الحلول). وعالكذلك بموجب عقود التأمين مال  للمجموعة

   استراتيجية المجموعة من إجمالي التعرض في أي منطقة واحدة وفي أي نشاط واحد.
 

أن المجموعة ينبغي أّال  ثر ترتيبات إعادة التأمين في  لكوارث المشمولة بعقد التأمين. يكمن أتجاوز حد اتتضمن ترتيبات إعادة التأمين  
ألف درهم في أي حدث. لدى المجموعة وحدة استقصائية تعمل على   ٤٬٠٠٠ألدنى البالغ  تعاني من أي خسائر تأمينية صافية بالحد ا

طالبات الناجمة عن المخاطر. حقيق ورفع التوصيات حول سبل تحسين الم لوحدة بالتتخفيف المخاطر المحيطة بالمطالبات. تقوم هذه ا
الت أحدث  لتعكس  تعديلها  ويتم  ومتكرر  منفرد  بشكل  المخاطر  مراجعة  ونطاق  تم  النافذة  والقوانين  الرئيسية  الوقائع  حول  معلومات 

ً فعال بإدا  االختصاص واألحكام والشروط التعاقدية وعوامل أخرى. تقوم المجموعة بشكل للحد   رة ومتابعة المطالبات وتسديدها مبكرا
  غير متوقعة.من التعرض ألي تداعيات 
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  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٧٣  
 

 

  (تابع) مخاطر التأمين ٢٧
 

  المؤكدة لمدفوعات المطالبات المستقبلية مصادر التقديرات غير  ٢-٢٧
 

عليها في حال وقوعها خالل    اث المؤّمنتستحق مطالبات عقود التأمين عند ظهور المطالبة. تعد المجموعة مسؤولة عن جميع األحد
ا عقد  الخسافترة  اكتشفت  وإن  حتى  المطالتأمين،  بعض  تسوية  تتم  لذلك،  ونتيجة  التأمين.  عقد  مدة  انتهاء  بعد  فترة رة  مدى  على  لبات 

تقدي فإن  عامة،  وبصفة  المعلنة.  غير  المتكبدة  للمطالبات  بند  إدراج  مع  للمطالبات  مخصص  رصد  ويتم  طويلة  المطالبا زمنية  ت  ر 
توفر  ر تكاليف تسوية المطالبات التي أبلغت بها المجموعة فعلياً نظراً لبيراً من الشكوك مقارنة بتقديالمتكبدة غير المعلنة يتضمن قدراً ك

نوات على معلومات حول حدث المطالبة. كما أن المطالبات المتكبدة غير المعلنة قد ال تتضح للمؤّمن عليه إال بعد مرور العديد من الس
، ترتفع نسبة المطالبات المتكبدة غير المعلنة من االلتزامات ت. بالنسبة لبعض عقود التأمينقوع الحدث الذي أدى إلى وقوع المطالباو

  الية وينتج عنها في المعتاد فروق كبيرة بين التقديرات المبدئية والمحصالت النهائية بسبب الدرجة العالية من الصعوبة في تقدير اإلجم
غير المدفوعة، تأخذ المجموعة بعين االعتبار المعلومات   عن تكاليف المطالبات المعلنة  زامات. وعند تقدير االلتزامات الناشئةهذه االلت
ال تقييم  المتاحة  يتم  السابقة.  الفترات  في  المشابهة  السمات  ذات  المطالبات  تسوية  بتكلفة  المتعلقة  والمعلومات  الخسارة  بتسوية  متعلقة 

الكبالمط تقديالبات  أو  حدة  على  حالة  كل  أساس  على  التيرة  لتفادي  منفصل  نحو  على  تطورها رها  عن  الناجم  المحتمل  السلبي  أثير 
  حفظة.وحدوثها على باقي عناصر الم

 
الغ  وقعة والمبتتضمن التكلفة التقديرية للمطالبات المصاريف المباشرة المزمع تكبدها في تسوية المطالبات، صافية من قيمة التنازل المت

المجموعة   تضطلع  األخرى.  المعقوالمستردة  اإلجراءات  جميع  بخصوص باتخاذ  المناسبة  المعلومات  بكافة  إلمامها  من  للتأكد  لة 
خاطر المطالبات. ومع ذلك ونظراً لحالة عدم اليقين التي تكتنف عملية رصد مخصصات المطالبات، فإنه من المرجح أن التعرضات لم

الحاالت حساسة لمستوى قرارات  قيمة مطالبات التأمين في بعض  تلفة عن االلتزام األصلي المرصود. إن  لنهائية مختكون المحصلة ا
    مور المتعلقة بالعقد والفعل الضار.المحاكم وتطور السوابق القانونية لأل

 
قد يوفر  مما  للمخصصات،  المطلوب  المستوى  لتقدير  متعددة  أساليب  أمكن،  إن  المجموعة،  كبيراً تتبنى  حول   راً  المعلومات  من 

قدير نطاق  إن التوقعات الناتجة عن استخدام منهجيات متنوعة تساهم أيضاً في ت  في األحداث التي يجرى توقعها.المؤشرات المتأصلة  
  ل سنة.المحصالت المحتملة. يتم استخدام أسلوب التقييم األكثر مالءمة مع مراعاة خصائص فئات التأمين ومدى تطور الحادث في ك

 
ير المعلنة على حد سواء)، تضم أساليب وضع التقديرات لدى بات غير المدفوعة (المعلنة وغي سبيل حساب التكلفة التقديرية للمطالوف

مزيجاً من التقديرات القائمة على نسبة الخسارة والتقديرات القائمة على تجربة المطالبات الفعلية باستخدام صيغ محددة سلفاً المجموعة  
يتم إعطاحي وزن أكبر لتجربة المطالبات الفعلية  ث  في أسلوب بمرور الوقت. إن التقدير المبء  يعد فرضية مهمة  دئي لنسبة الخسارة 

على يعتمد  حيث  وتضخم   التقدير  المتوقعة  السوق  وتجارب  التأمين  أقساط  أسعار  تغير  منها  بعوامل  المعدلة  السابقة،  السنوات  تجربة 
  المطالبات التاريخية. 

 
  فقًا لنوع المخاطر: قة، قبل وبعد إعادة التأمين ولخص نسب الخسارة للسنة الحالية والسابفيما يلي م

 
 ٢٠٢١   ٢٠٢٢  

  نوع المخاطر 
معدل إجمالي  

ةالخسار  
معدل صافي  

 الخسارة
معدل إجمالي 

 الخسارة 
معدل صافي 

 الخسارة 
     

  ٪ ٧٬١٥  ٪ ٥٠٬٨  ٪ ٤٥٬٦  ٪ ٤١٬٥  التأمين العام

  ٪ ٧٩٬٧  ٪ ٨٨٬٠  ٪ ٧٥٬٣  ٪ ٧٦٬٥  اة والتأمين الصحين على الحيالتأمي
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٧٤  
 

 

  (تابع) مخاطر التأمين  ٢٧
 

  (تابع)مستقبلية مصادر التقديرات غير المؤكدة لمدفوعات المطالبات ال  ٢- ٢٧
 

بنسبة   تغير  ألي  نتيجة  األرباح  على  التأثير  فإن  أجريت،  التي  المحاكاة  نماذج  إلى  الخسار  ٪١استناداً  معدل  افي  حيث  من  لمبالغ  ة 
  التالي:  ن معيدي التأمين هو على النحوالصافية واإلجمالية المستردة م

 
٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 الصافي  اإلجمالي  الصافي  اإلجمالي

ف درهمأل  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  
       

  ) ٥٣٦١٥٬(   ) ٣٤٬٤٩١(   )١٥٬١١٠(   )٣٨٬٥٨٩(   ٪ في معدل الخسارة١تأثير زيادة بنسبة  

  ٦١٥٬٥٣   ٣٤٬٤٩١   ١٥٬١١٠   ٨٬٥٨٩٣    ٪ في معدل الخسارة١ر انخفاض بنسبة تأثي
 

  من هذه البيانات المالية الموحدة.  ٣- ١١إيضاح   تم اإلفصاح عن الحساسية المتعلقة بعقود التأمين على الحياة في
   

  اآللية المستخدمة في تحديد االفتراضات  ٣-٢٧
 

المستوى الكمي. لى صعوبة تحليل حساسيتها على  وتخضع لعدد من المتغيرات التي تؤدي إ  أمين معقدةإن المخاطر المرتبطة بعقود الت
يانات الداخلية والسوقية لقياس مطلوباتها. ييتم الحصول على البيانات الداخلية  تستخدم المجموعة االفتراضات بناًء على مزيج من الب
عق وفحص  المجموعة  مطالبات  تقارير  من  الغالب  التأمينفي  الم  ود  الفترة  نهاية  في  المنفذة  البياالفعلية  الشتقاق  بالتقرير  نات  شمولة 

الفردية العقود  المجموعة  تراجع  بها.  المحتفظ  بالعقود  نشاطها،    المتعلقة  التأمين  شركات  فيها  تمارس  الذي  القطاعات  في  وبخاصة 
لت المعلومات  هذه  استخدام  يتم  السنوية.  الفعلية  المطالبات  سيناروكذلك  اطوير  المطالبات  استجابة  بوقت  تتعلق  في يوهات  لمستخدمة 

  نهائي للمطالبات.إسقاطات العدد ال
 

واألسا للتوصل  إحصائية  طرق  عدة  المجموعة  النهائية  تستخدم  التكلفة  بتقدير  المتعلقة  المختلفة  االفتراضات  إلى  االكتوارية  ليب 
  فيرغسون.  - متسلسل وطريقة بورنهوترة السلم الللمطالبات. والطريقتان األكثر استخداًما هما طريق

 
يل المثال، المطالبات المدفوعة  ل على األقساط والمطالبات المدفوعة أو المطالبات المتكبدة (على سبيتم تطبيق طرق السلم المتسلس  قد

الم  لتطور  التاريخية  العوامل  تحليل  على  األساسي  األسلوب  ينطوي  الحالة).  تقديرات  إلى  واخباإلضافة  التطور  طالبات  عوامل  تيار 
ة لكل سنة  د ذلك تطبيق عوامل التطور المختارة على معطيات المطالبات المتراكم ذا النمط التاريخي، ثم يتم بعالمقدرة على أساس ه

  الحادث.من سنوات الحادث التي لم يكتمل تطورها بعد وذلك لتحديد التكلفة النهائية التقديرية للمطالبات عن كل سنة من سنوات 
 

ي وصلت إلى نمط تنمية مستقر نسبيًا. وتعتبر أساليب السلم نوات الحوادث وفئات العمل التن أساليب السلم المتسلسل هي األنسب لسإ
  أقل مالءمة في الحاالت التي ال يكون لدى المؤمن فيها تاريخ مطالبات مطور لفئة معينة من األعمال. المتسلسل

 
تجربة المطالبات. يستند    و السوق والتقدير المستند إلىًجا من التقدير المعتمد على المعيار أيرغسون مزيف  - تستخدم طريقة بورنهوتر

تند هذا األخير على المطالبات المدفوعة أو المتكبدة حتى اآلن. يتم الجمع بين التقديرين األول إلى مقياس التعرض مثل األقساط؛ ويس
لم تكن فيها  هذا األسلوب في الحاالت التي  لى الخبرة مع مرور الوقت. وقد استخدم  ات تستند إباستخدام صيغة تعطي وزنا أكبر لتقدير

  دث األخيرة أو فئات جديدة من األعمال).تجربة المطالبات المطورة متاحة للتوقعات (سنوات الحوا
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٧٥  
 

 

  (تابع) مخاطر التأمين  ٢٧
 

  (تابع) اآللية المستخدمة في تحديد االفتراضات   ٣-٢٧
 

تقييم األلنتائج المنتقاة لسنة الحادث لكل فئة  د اختيار ايعتم على  سلوب األنسب لمالحظة التطورات التاريخية. وفي من نشاط التأمين 
ذلك إلى أنه قد يتم اختيار أساليب مختلفة أو مجموعة من األساليب لكل سنة من سنوات الحادث أو لمجموعة من  بعض الحاالت، يشير  
  النشاط. سنوات الحادث في نفس

 
قياس اكتوارية  أساليب  المجموعة  كماتستخدم  الخسارة  مخصصات  لتقدير  أو    ية  و/  األساليب  تختلف  أن  يمكن  أعاله.  مذكور  هو 

ما تكون المطالبات المنهجيات االكتوا بناًء على الطبيعة المحددة لمجاالت األعمال. عادةً  الخسارة  رية المستخدمة لتقدير مخصصات 
باستثناء   الالعامة  الجماألعمال  والتأمين  المركبات  بتأمين  أقلمتعلقة  وتيرة  ذات  الحياة  على  تكون   اعي  بينما  للمطالبات  أعلى  وشدة 

وتأمين المركبات أكثر استنزافًا بطبيعتها، أي وتيرة أعلى وشدة أقل. بالنسبة لمجاالت االستنزاف،    األعمال المتعلقة بالتامين الصحي
فنية، وبالتالي مفترضة في احتساب المخصصات المكن أن تؤثر على خبرة تطور الخسارة اللمطالبات يفإن أي تناقضات في عمليات ا

فنية. بالنسبة للمجاالت األقل استنزافًا، عادةً ما تكون افتراضات نسبة الخسارة فهي أحد االفتراضات الرئيسية في تقدير المخصصات ال
بورنهوتر لتقنية  رئي  - وفقًا  افتراًضا  تقفيرغسون  في  المجموعة  سيًا  تراقب  الفنية.  المخصصات  صحة دير  من  وتتحقق  كثب  عن 

  ضات الرئيسية في تقدير المخصصات الفنية على أساس دوري.    االفترا
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٧٦  
 

 

  (تابع) اطر التأمينمخ  ٢٧
 

    عملية تطور المطالبات  ٤-٢٧
 

  الحادث:  ل سنة مع المدفوعات المتراكمة بعد سنةفي نهاية كيعكس الجدول التالي تطور إجمالي المطالبات القائمة والمتكبدة غير المعلنة 
 

  سنة الحادث
 قبل 
٨٢٠١  المجموع   ٢٠٢٢  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
              

               باإلجمالي: - تقدير المطالبات المتراكمة 
              

               في نهاية فترة التقرير 
١٩٬٢٣٩٬٥٥١   -    -    -    -    ٧٧٢٬٨٩٥٬٢   ١٦٬٣٤٤٬٢٧٤  ٢٠١٨  
٢١٬٧٩٢٬٦٨٩   -    -    -    ٢٬٥٢٣٬٥٤٩   ٢٬٩١٥٬٥١٨   ١٦٬٣٥٣٬٦٢٢  ٢٠١٩  
٢٤٬٥٠٨٬٨٨٠   -    -    ٢٬٧٥٦٬٨٥٩   ٢٬٦٠٠٬٧٣٣   ٢٬٨٩٥٬٥٣٠   ١٦٬٢٥٥٬٧٥٨  ٢٠٢٠  
٨٨٢٦٬٩٠٠٬٨   -    ٢٬٤٦٣٬٠٩٨   ٢٬٨٤٩٬٧٩٧   ٦٢٬٥٤٢٬٠٩   ٢٬٨٤٤٬٣٨٦   ١٦٬٢٠١٬٥١١  ٢٠٢١  
٢٩٬٠٦٥٬٢٦٨   ٢٬٤٠٠٬٧٥٢   ٢٬٤٩٦٬٤٧١   ٢٬٨٦٢٬٦١٤   ٢٬٤٣١٬٣٩٥   ٥٢٢٬٨٠٥٬٤   ١٦٬٠٦٨٬٥٨٤  ٢٠٢٢  

  ٢٩٬٠٦٥٬٢٦٨   ٢٬٤٠٠٬٧٥٢   ٢٬٤٩٦٬٤٧١   ٢٬٨٦٢٬٦١٤   ٢٬٤٣١٬٣٩٥   ٢٬٨٠٥٬٤٥٢   ١٦٬٠٦٨٬٥٨٤   قدير الحالي للمطالبات المتراكمة الت
  ) ٩٬٢٦٧٢٦٬٣٧(   ) ١٬٥٠١٬٦٦١(   ) ١٬٩٤١٬٦٣٠(   ) ٢٬١٢٩٬٠٢١(   ) ٢٬٢٥٥٬٢٨٨(   ) ٢٬٦٧٨٬٧٥٣( ) ١٥٬٨٧٢٬٩١٤(  اإلجمالي - حتى تاريخه  المتراكمة الدفعات

ي المطالبات القائمة والمتكبدة غير المعلنة المعترف بها مجموع إجمال
  ٢٬٦٨٦٬٠٠١   ٩٩٬٠٩١٨   ٥٥٤٬٨٤١   ٧٣٣٬٥٩٣   ١٧٦٬١٠٧   ١٢٦٬٦٩٩   ١٩٥٬٦٧٠  في بيان المركز المالي الموحد 

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٧٧  
 

 

  (تابع) نمخاطر التأمي  ٢٧
 

  (تابع) مطالباتعملية تطور ال  ٤-٢٧
 

  والمتكبدة غير المعلنة في نهاية كل سنة مع المدفوعات المتراكمة بعد سنة الحادث: يعكس الجدول التالي تطور صافي المطالبات القائمة 
 
 

  سنة الحادث
 قبل 

 المجموع   ٢٠٢٢  ٠٢١٢  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٨
رهمألف د  ألف درهم  ألف درهم  درهم ألف  ألف درهم  ألف درهم    ألف درهم  
              

               صافي:بال - تقدير المطالبات المتراكمة 
              

               في نهاية سنة التقرير 
٩٬٠١٣٬٢٣٥   -    -    -    -    ١٬٣٣٣٬٩٨٠   ٧٬٦٧٩٬٢٥٥  ٢٠١٨  
١٠٬١١٦٬٨١٥   -    -    -    ١٬٠٥٣٬٦٢٣   ٠٢٬٦٨٥١٬٢   ٠٬٥٠٧٧٬٨٦  ٢٠١٩  
١١٬١٨٢٬٢٨٢   -    -    ١٬٠٣٦٬٢٨٥   ١٬٠٧٣٬٠٨٣   ١٬٢٢٦٬٢٤٢   ٧٬٨٤٦٬٦٧٢  ٢٠٢٠  
١٢٬٢٥٧٬٦٠٤   -    ١٬٠٦٣٬٢٤٤   ١٬٠١٧٬٢٢٧   ١٬١١٤٬٠٩٥   ١٬٢١٥٬٧١٢ ٧٬٨٤٧٬٣٢٦  ٢٠٢١  
١٣٬١٢١٬٨٠١   ٨٩٥٧٬١٥   ٢٣٩٧٧٬٩   ١٬٠٩٠٬٥٦٣   ١٬١٠٠٬٥٩٧   ١٬٢١٣٬٧٦٠   ٧٬٧٨١٬٨٠٠  ٢٠٢٢  

  ١٣٬١٢١٬٨٠١   ٩٥٧٬١٥٨   ٩٧٧٬٩٢٣   ١٬٠٩٠٬٥٦٣   ١٬١٠٠٬٥٩٧   ٢١٣٬٧٦٠١٬   ٧٬٧٨١٬٨٠٠   بات المتراكمة التقدير الحالي للمطال
  ) ١٢٬٤١٥٬٢٠٤(   ) ٦٦١٬٠٥٤(   ) ٨٣٥٬٠٢٢(   ) ٩٥٩٬٥٣٣(   ) ١٬٠٤٩٬٥٥٩(   ) ١٬١٧٥٬٠١٧(   ) ٧٬٧٣٥٬٠١٩(  الصافي - دفعات المتراكمة حتى تاريخه ال

المعلنة المعترف بها افي المطالبات القائمة والمتكبدة غير  مجموع ص
  ٧٠٦٬٥٩٧   ٢٩٦٬١٠٤   ١٤٢٬٩٠١   ١٣١٬٠٣٠   ٥١٬٠٣٨   ٣٨٬٧٤٣   ٤٦٬٧٨١  المركز المالي الموحد في بيان 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٧٨  
 

 

  (تابع) مخاطر التأمين  ٢٧
 

  تركيز مخاطر التأمين  ٥- ٢٧
 

    ن الخليجي.جلس التعاو تتركز أعمال االكتتاب للمجموعة بشكل رئيسي في دول م
 

وعة ضمن  ائر المالية التي قد تنتج عن مطالبات التأمين الكبيرة، تقوم المجم التأمين األخرى وللحد من الخسوكما هو الحال مع شركات  
    سياق عملها االعتيادي بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.

 

إعادة   ة بتقييم الوضع المالي لشركاتار شركات إعادة التأمين، تقوم المجموعنتيجة إعس  وللحد من تعّرض المجموعة لخسائر كبيرة
ا االئتمان  مخاطر  تركيزات  وتراقب  معها  تتعامل  التي  االقتصادية  التأمين  السمات  أو  األنشطة  أو  الجغرافية  المواقع  نفس  عن  لناتجة 

لذا، تظل المجموعة ملتزمة  لتزاماتها تجاه حملة وثائق التأمين. وجموعة من ا لتلك الشركات. إن عقود إعادة التأمين المحولة ال تعفي الم
ة إعادة التأمين بالتزاماتها المنصوص عليها في عقود إعادة م حملة وثائق التأمين عن الجزء المعاد تأمينه في حال عدم وفاء شركأما

  التأمين.
 

قيمة الدفترية لمطلوبات أمين حسب الموقع، وذلك بالرجوع إلى الإعادة الت  يعرض الجدول أدناه بإيجاز تركيز مخاطر التأمين قبل وبعد
  ين (القيم اإلجمالية والصافية إلعادة التأمين):التأم

 
  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 الصافي  اإلجمالي  الصافي  اإلجمالي  
 ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  
         

  ١٬٨١٦٬٨٤٩   ٤٬٣٧٧٬٤٠٩   ٧١٬٤٩٨٢٬٤   ٣٬٤٧٢٥٬٥٩    دول مجلس التعاون الخليجي
  ٤٩٬٧٨٧   ١٨٩٬١٩٣   ٤٢٬٥٨٦   ٦٢١٤٨٬   ل مجلس التعاون الخليجي.غير دو
  ١٬٨٦٦٬٦٣٦   ٤٬٥٦٦٬٦٠٢   ٢٬٥١٤٬٠٨٤   ٥٬٦٤٢٬٠٩٣   المجموع

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٧٩  
 

 

  إدارة رأس المال   ٢٨
 

  فيما يلي ملخص أهداف المجموعة من إدارة رأس المال:
 

)  ٦ة رقم (دولة اإلمارات العربية المتحدتأمين كما وردت في القانون االتحادي للشركات ال  االلتزام بمتطلبات رأس المال ·
التأمين وتنظيم    ٢٠٠٧لسنة   هيئة  تأسيس  قطاع وتعديالته في شأن  في  الجهات التنظيمية  بموجب  المطلوبة  وتلك  أعمالها 

  التأمين التي تعمل فيها شركات المجموعة.
  حماية حقوق حملة الوثائق. ·
قال · على  عاحفاظ  كمنشأة  االستمرار  على  المجموعة  توفيدرة  مواصلة  من  تتمكن  حتى  والمنافع  ملة  للمساهمين  العوائد  ر 

  ألصحاب المصلحة اآلخرين.
  ئد المناسب للمساهمين من خالل تسعير عقود التأمين بما يتناسب مع مستوى المخاطر.توفير العا ·

 
ي  مارات العربية المتحدة المركزين ("التعليمات") الصادرة عن مصرف اإلركات التأميحدد الفصل الثاني من التعليمات المالية لش

إضافة به  االحتفاظ  المطلوب  المالءة  التأمين) هامش  هيئة  جميع    (سابقًا،  بهامش المالءة في  االحتفاظ  التأمين. ويجب  مطلوبات  إلى 
التزمت   التي  التعليمات  لهذه  المجموعة  تخضع  السنة.  طوال  مداألوقات  على  سياساته بها  في  المجموعة  وأدرجت  السنة.  ا  ار 

  ية التي تضمن االلتزام المستمر والكامل بهذه التعليمات. وإجراءاتها الفحوصات الضرور
 

دول أدناه متطلبات الحد األدنى لرأس المال والمبلغ األدنى للضمان ومتطلبات مالءة رأس المال لدى المجموعة ومجموع يلخص الج
  ٢٠٢٢/٩٢٣/CBUAE/BSD/Nم رقم  د في التعليمات. وفقًا للتعميلتلبية هوامش المالءة على النحو المحدلمحتفظ به  رأس المال ا

بتاريخ   المركزي  المصرف  عن  السابقة ٢٠٢٢براير  ف  ٢٨الصادر  للفترة  المالية  المالءة  وضع  عن  باإلفصاح  المجموعة  قامت   ،
  الحالية. لية للسنة مباشرة حيث لم يتم االنتهاء من وضع المالءة الما

 
 في ٣٠ سبتمبر  ٢٠٢٢  

 ألف درهم 
 (غير مدققة)  
  

  ١٠٠٬٠٠٠  ات الحد األدنى لرأس المالمتطلب
  ٨٠٠٬٧٥٢  متطلبات مالءة رأس المال

  ٤٨٦٬٠٦٧  المبلغ األدنى للضمان 
   األموال الذاتية: 

  ٤٤٬١٣٤٢٬٢  األموال الذاتية األساسية 
  -   ة األموال الذاتية اإلضافي 

  ٢٬١٤٤٬١٣٤  ال)متطلبات الحد األدنى لرأس الممتطلبات الحد األدنى لرأس المال (على فائض 
  ١٬٤٤٣٬٣٨٢  بات مالءة رأس المال)فائض متطلبات الحد األدنى لرأس المال (على متطل

  ١٬٧٥٨٬٠٦٧  فائض متطلبات الحد األدنى لرأس المال (على المبلغ األدنى للضمان)
 

المتطل على  التنظيبناء  ابات  المتحدة  العربية  اإلمارات  لمصرف  التأمينمية  هيئة  (سابقاً،  المال لمركزي  لرأس  األدنى  الحد  فإن   ،(
هو   (  ١٠٠التنظيمي  درهم  والبالغ    ١٠٠:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١مليون  للشركة  المدفوع  المال  رأس  يقابله  والذي  درهم)    ٤٦٢مليون 
  ).مليون درهم  ٤٦٢:  ٢٠٢١ديسمبر   ٣١مليون درهم ( 

 
روضة من الجهات الخارجية طوال السنة. لم تطرأ أي بكافة متطلبات رأس المال المفالمجموعة وعملياتها المرخصة الفردية    التزمت

  ارة المجموعة لرأس المال خالل السنة.تغيرات على إد



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٨٠  
 

 

   تصنيف الموجودات والمطلوبات المالية  ٢٩
 

ديسمبر   ٣١ية كما في  دات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترئات الموجويبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من ف  )أ(
٢٠٢٢ :  

 
القيمة العادلة من  

خالل الربح أو  
  الخسارة

القيمة العادلة من  
الل الدخل الشاملخ

تكلفة المطفأة ال   اآلخر  المجموع   
 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم

       
         : الموجودات المالية

  ٢٣٤٬٧٧٤   ٢٣٤٬٧٧٤   -   -  نقد وما في حكمه 
  ٥٥٣٬٦٤٢   ٦٤٢٥٥٣٬   -   -  ودائع لدى البنوك  

  ١٨٤٬٠٩١   ١٨٤٬٠٩١   -   -  ودائع نظامية 
  ١٬٧٠٧٬٥١٧   -   ٦٤٣٬٤٥٢   ١٬٠٦٤٬٠٦٥  ت مالية مقاسة بالقيمة العادلة  استثمارا

  ٬٧٧٤٬٨١٩١   ٩١٬٧٧٤٬٨١   -   - استثمارات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة
  ٦٧٧٬٠٩٩   ٦٧٧٬٠٩٩   -   -  مقاسة بالتكلفة المطفأة ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين 

  ١١٢٬٥٨٢   ١٠٦٬٥٨٥   ٥٬٩٩٧   -  ذمم مدينة أخرى  
  ٥٬٢٤٤٬٥٢٤   ٣٬٥٣١٬٠١٠   ٦٤٩٬٤٤٩   ١٬٠٦٤٬٠٦٥  المجموع 

 
         المطلوبات المالية:

  ١٥٤٬٢١٣   ١٥٤٬٢١٣   -   -  ودائع إعادة التأمين المحتجزة 
  ٬٠٨٣٥٩٦   ٥٩٦٬٠٨٣   -   -  دة التأمين ذمم دائنة من التأمين وإعا

  ٢٠٠٬٤٣٩   ٢٠٠٬٤٣٩   -   -  ذمم دائنة أخرى 
  ٥٠٬٧٣٥٩   ٩٥٠٬٧٣٥   -   -  المجموع 

 
ديسمبر   ٣١  يبين الجدول أدناه تصنيف المجموعة لكل فئة من فئات الموجودات والمطلوبات المالية وقيمها الدفترية كما في  )ب(

٢٠٢١ :  
 

القيمة العادلة من  
و  خالل الربح أ

  الخسارة

القيمة العادلة من  
خالل الدخل الشامل

تكلفة المطفأة ال  اآلخر    المجموع   
رهم ألف د  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   

       
         الموجودات المالية: 

  ٥٨٢٢١٦٬   ٢١٦٬٥٨٢   -   -  نقد وما في حكمه 
  ٣٥٩٬٤١٣   ٣٥٩٬٤١٣   -   -  نوك  ودائع لدى الب 
  ١٧٢٬٤٤٦   ١٧٢٬٤٤٦   -   -  ودائع نظامية 

  ١٬٠٦٠٬٣٠٢   -   ٦١٣٬٣٨٦   ٤٤٦٬٩١٦  ت مالية مقاسة بالقيمة العادلة  استثمارا
  ١٬٦٦٠٬٢٧٣   ١٬٦٦٠٬٢٧٣   -   - استثمارات مالية مقاسة بالتكلفة المطفأة

  ٥٤٥٬٨٥٥   ٥٤٥٬٨٥٥   -   -  المطفأةين مقاسة بالتكلفة ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأم
  ٦٦٬٨٥٨   ٦٦٬٨٥٨   -   -  رى ذمم مدينة أخ 

  ٤٬٠٨١٬٧٢٩   ٣٬٠٢١٬٤٢٧   ٦١٣٬٣٨٦   ٤٤٦٬٩١٦  وع المجم
 

         بات المالية:المطلو
  ١١٣٬٠٦٨   ١١٣٬٠٦٨   -   -  ودائع إعادة التأمين المحتجزة 

  ٣٨٥٬٦٤٧   ٣٨٥٬٦٤٧   -   -  مين ذمم دائنة من التأمين وإعادة التأ
  ٠٥٩١٥٧٬   ١٥٧٬٠٥٩   -   -  ذمم دائنة أخرى 

  ٥٬٧٧٤٦٥   ٦٥٥٬٧٧٤   -   -  المجموع 
 

والمطلوبات للموجودات  الدفترية  القيم  أن  اإلدارة  باستثناء    ترى  العادلة،  قيمها  تقارب  الموحدة  المالية  البيانات  في  المسجلة  المالية 
مالية  من هذه البيانات ال  ٣٠٬٣إليضاح  ي يتم تحديد قيمها العادلة واإلفصاح عنها في اتكلفة المطفأة والتاالستثمارات المالية المقاسة بال

  الموحدة.



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 
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٨١  
 

 

  قياسات القيمة العادلة  ٣٠
 

ي السعر الذي يمكن قبضه من بيع أصل أو دفعه لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في السوق في تاريخ القيمة العادلة ه
بغض النظر عما تلقياس  أو  مالحظته مباشرة  يمكن  كان هذا السعر  تقييم آخرا إذا  تقدير القيمة العادلة قديره باستخدام أسلوب  . وعند 

عة في االعتبار خصائص األصل أو االلتزام وما إذا كان هؤالء المشاركون في السوق يأخذون تلك لألصل أو االلتزام، تأخذ المجمو
  و االلتزام في تاريخ القياس.عند تسعير األصل أ الخصائص في االعتبار

 

الثاني أو الثالث استناداً  الية، يتم تصنيف قياسات القيمة العادلة في المستوى األول أو  لك، وألغراض إعداد التقارير الموباإلضافة إلى ذ
لقيمة العادلة في مجملها،  المعطيات في قياس اإلى أي درجة تكون فيها معطيات قياس القيمة العادلة جديرة بالمالحظة ومدى أهمية هذه 

  كما يلي:
 تطابقة التي  (غير المعدلة) في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المستوى األول هي األسعار المدرجة  معطيات الم

  يمكن للمنشأة الوصول إليها في تاريخ القياس. 
 األ بخالف  األخرى،  المعطيات  هي  الثاني  المستوى  المدر معطيات  المعلنة  الجديرة سعار  األول،  المستوى  ضمن  جة 

   انت مباشرة أو غير مباشرة.سبة لألصل أو االلتزام، سواًء كبالمالحظة بالن
 يات غير الجديرة بالمالحظة لألصل أو االلتزام.معطيات المستوى الثالث وهي المعط  

 
  ة أساليب التقييم واالفتراضات المطبقة ألغراض قياس القيمة العادل

 
التي تماثل تلك المستخدمة للسنة المنتهية    دام أساليب التقييم واالفتراضاتة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية باستخيتم تحديد القيم

    .٢٠٢١ديسمبر  ٣١في 
 

  القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة المقاسة بالقيمة العادلة على أساس متكرر 
 

  ر. بنهاية الفترة المشمولة بالتقريوالمطلوبات المالية للمجموعة بالقيمة العادلة الموجودات المالية تقاس بعض 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٨٢  
 

 

  (تابع)قياسات القيمة العادلة   ٣٠
 

  لي معلومات حول كيفية احتساب القيم العادلة لهذه الموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالقيمة العادلة:يعرض الجدول التا  ١- ٣٠
 

  ديسمبر ٣١ يمة العادلة كما فيالق 
 

ي التسلسل الهرم
  للقيمة العادلة 

 

  ساليب التقييم والمعطيات الهامة أ

 

المعطيات الهامة غير 
  الجديرة بالمالحظة 

 

ر الجديرة بالمالحظة عالقة المعطيات غي 
      بالقيمة العادلة 

٢٠٢١   ٢٠٢٢      

    ألف درهم  ألف درهم
اسة بالقيمة موجودات مالية مق

           من خالل الربح أو الخسارةالعادلة 
 

 
 

    
 

    
 

    
  ال ينطبق    ال يوجد   أسعار العرض في السوق الثانوية    المستوى الثاني   ٤٢٦٬١١٥   ٤٥١٬٠٤٧٬٤    تثمارات مرتبطة بوحداتاس

            

  ال ينطبق    جدال يو   ة في سوق نشطة أسعار العرض المدرج   المستوى األول    ٠١٢٠٬٨   ١٦٬٦٢٠  استثمارات أسهم مدرجة 
موجودات مالية مقاسة بالقيمة 

    خرعادلة من خالل الدخل الشامل اآلال
 

 
               

  ال ينطبق    ال يوجد   أسعار العرض المدرجة في سوق نشطة    المستوى األول    ٥١٧٬١١٩   ٥٢٥٬٨٢١    استثمارات أسهم مدرجة
  ال ينطبق    ال يوجد   في السوق الثانوية أسعار العرض     الثانيالمستوى     ٥٥٬٥١٤   ٨٠٬٠٧٢  صناديق مدرجة 

            

سهم  صندوق أسهم غير مدرجة وأ
   خاصة

٣٧٬٥٥٩  

 

مضاعفات وصافي الموجوداتنهج قائم على ال   المستوى الثالث    ٤٠٬٧٥٣
  وفقاً للبيانات المالية 

مضاعفات السعر إلى القيمة   
  الدفترية 

 

 

    مة الدفتريةالسعر إلى مضاعف القي 
مماثلة سوف يوثر تأثيراً مباشراً  لشركات 

  لقيمة العادلة. على احتساب ا
 

بالقيمة العادلة من   مطلوبات مقاسة
  خالل الربح أو الخسارة

 
 

         

  ال ينطبق    ال يوجد   أسعار العرض في السوق الثانوية    المستوى الثاني   ٤٢٦٬٣٢١   ١٬٠٤٧٬٦٥٢  وبات مرتبطة بوحداتمطل
            

  ول أعاله.ينبغي تصنيفها ضمن أي مستوى من المستويات المذكورة في الجد ال توجد أي مطلوبات مالية أخرى تحويالت بين أي من المستويات خالل السنة. كما ال توجد



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٨٣  
 

 

  (تابع)قياسات القيمة العادلة   ٣٠
 

  الدخل الشامل اآلخر في المستوى الثالث. يمة العادلة من خالل تسوية قياس القيمة العادلة للموجودات المالية المقاسة بالق  ٢- ٣٠
 

٢٠٢١   ٢٠٢٢  
 ألف درهم   ألف درهم

   
  ٤٣٬٨٠٧   ٤٠٬٧٥٣  يناير ١في 

  ) ١٬١١٩(  )١٣٬٦٨١(  استبعادات
  ) ١٬٩٣٥(   ١٠٬٤٨٧    تغيّرات في القيمة العادلة

  ٤٠٬٧٥٣   ٣٧٬٥٥٩  ديسمبر ٣١في 
 

  كلفة المطفأةالمالية المقاسة بالتالقيمة العادلة لألدوات   ٣- ٣٠
 

طفأة في البيانات  دفتـرية للموجودات والمطلوبات المالية المقاسة بالتكلفة المالي، تعتقد اإلدارة أن القيم الباستثناء ما ورد في الجدول الت
  السوق.الفائدة السائدة في  المالية الموحدة تقارب قيمها العادلة ألنها تمتاز في جوهرها بطبيعة قصيرة األجل وتحمل أسعار

 
 القيمة العادلة القيمة 
المستوى الثالث المستوى الثاني المستوى األول  الدفترية  
ألف درهمألف درهمألف درهم ألف درهم 

   ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١
   الموجودات المالية:

  -   -   ١٬٦١٩٬٢٦٠  ١٬٧٧٤٬٨١٩   استثمارات دين مدرجة
 

   ٢٠٢١يسمبر د ٣١
   لموجودات المالية:ا

  -   -   ١٬٧١٨٬١٠١  ١٬٦٦٠٬٢٧٣   ةاستثمارات دين مدرج
 

   تحليل حساسية القيمة العادلة  ٤- ٣٠
 

ديسمبر    ٣١و   ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١في سعر السوق كما في    ٪١دى حساسية القيم العادلة للزيادة أو النقص بنسبة  يوضح الجدول التالي م
  بيان الدخل الموحد:على  ٢٠٢١

 
 تغير سلبي  تغير إيجابي 
 ألف درهم  ألف درهم

     ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١
      المالية: الموجودات

  )١٦٬١٩٣(   ١٦٬١٩٣  استثمارات دين مدرجة
    

     ٢٠٢١ديسمبر  ٣١
      الموجودات المالية:

  ) ١٧٬١٨١(   ١٧٬١٨١  استثمارات دين مدرجة
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٨٤  
 

 

  المخاطر المالية   ٣١
 

ومطلوبات التأمين. وعلى لمالية وموجودات إعادة التأمين  مالية متنوعة من خالل موجوداتها ومطلوباتها ا  تعرض المجموعة لمخاطرت
سي هو أنه على المدى الطويل قد ال تكون عائدات االستثمار كافية لتمويل االلتزامات الناشئة  وجه الخصوص، فإن الخطر المالي الرئي

ل مخاطر صرف العمالت األجنبية  المالية من حيث األهمية هي مخاطر السوق (وتشم  ن أكثر عناصر المخاطرعن عقود التأمين. إ
  مة العادلة) ومخاطر االئتمان ومخاطر السيولة.مخاطر األسعار ومخاطر أسعار الفائدة للتدفقات النقدية والقيو

 
للتقلبات العامة والخاصة في ت العملة واألسهم، وجتنشأ هذه المخاطر من المراكز المكشوفة في أسعار الفائدة ومنتجا ميعها عرضة 

أسعار الفائدة ومخاطر أسعار  ه المجموعة، نظًرا لطبيعة استثماراتها ومطلوباتها هي مخاطر  إن المخاطر الرئيسية التي تواج  السوق.
   األسهم.

 
عوائد استثمارية طويلة األجل  ذي تم تطويره لتحقيق  تدير المجموعة هذه المراكز ضمن إطار عمل إدارة الموجودات والمطلوبات ال

طابقة الموجودات ألسلوب الرئيسي إلدارة الموجودات والمطلوبات بالمجموعة في مها بموجب عقود التأمين. يتمثل اتزيد عن التزامات
ن المطلوبات،  سبة لكل فئة متميزة ممع المطلوبات الناشئة عن عقود التأمين بالرجوع إلى نوع المنافع المستحقة ألصحاب العقود. بالن

ف  العمليات المستخدمة إلدارة مخاطرها من الفترات السابقة. تشرجودات. لم تقم المجموعة بتغيير  يتم االحتفاظ بمحفظة منفصلة للمو
    اللجنة التنفيذية على إدارة المخاطر المالية من خالل لجنة االستثمار ولجنة االئتمان.

 
الموج إدارة  دمج  بالميتم  والمطلوبات  بالفودات  المرتبطة  المالية  المخاطر  إدارة  مع  الموجودجموعة  من  للمجموعة  األخرى  ات ئات 

التأمي بمطلوبات  مباشرة  المرتبطة  غير  المالية  الفئات  والمطلوبات  باستخدام  المالية  المخاطر  إدارة  كيفية  أدناه  اإليضاحات  تشرح  ن. 
الموجودات إدارة  عمل  إطار  في  بالمجموع  المستخدمة  المووالمطلوبات  إدارة  عمل  إطار  يتطلب  الخصوص،  وجه  على  جودات ة. 

أ مخاطر  إدارة  مستوىوالمطلوبات  على  السيولة  ومخاطر  األسهم  أسعار  ومخاطر  الفائدة  العمالت    سعار  مخاطر  تدار  المحفظة. 
  األجنبية ومخاطر االئتمان على أساس المجموعة ككل.   

 
   مخاطر السوق  (أ)

 
ق. تشمل العوامل د أو أكثر من محركات مخاطر السوسلبي الناجم عن الحركات العامة الواسعة في واحاطر السوق التأثير التحدد مخ

   الئتمان وأسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار الفائدة.المحركة لمخاطر السوق أسعار األسهم وفروق ا
 

بفائدة، وال) العمالت األجنبية وتنشأ مخاطر السوق للمجموعة من المراكز المفتوحة في (أ تي  (ب) الموجودات والمطلوبات المحملة 
لحركا جميعها  تتعرض  أن  المقيتوقع  التعرض  على  حدوداً  اإلدارة  تضع  السوق.  في  وخاصة  عامة  ومخاطر  ت  العملة  لمخاطر  بول 

خسائر خارج نطاق   األسلوب ال يمنع وقوعأسعار الفائدة والذي يخضع للمراقبة على أساس منتظم. ومن جهة أخرى، فإن استخدام هذا  
    ت أكثر أهمية في السوق.هذه الحدود في حال حدوث حركا

 
مل واحد مع بقاء جميع العوامل األخرى ثابتة. من غير المرجح حساسيات ألسعار السوق الواردة أدناه مبنية على التغير في عاإن ال

التغ تكون  أن  ويمكن  العملية،  الممارسة  في  ذلك  العوامل  حدوث  بعض  في  االئتمان   - مترابطة  يرات  هوامش  المثال:  سبيل  على 
  يرات في أسعار العمالت األجنبية. لتغيرات في أسعار الفائدة والتغوا

 
    يةمخاطر صرف العمالت األجنب )١( 

 
هنالك أي تعرض إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. ليس  

بالعمالت المحلية للدول التي تعمل فيها لوبات النقدية بالمجموعة مقومة  خاطر أسعار الصرف حيث إن جميع الموجودات والمطهام لم
  األمريكي الذي ترتبط فيه العمالت المحلية.  المجموعة أو الدوالر

 
األجنبية يعتبر ضئيالً، وبالتالي ال ي أسعار صرف العمالت  ترى اإلدارة أن خطر تعّرض المجموعة لخسائر كبيرة بسبب التقلبات ف

    مالت األجنبية. جموعة ضد تعرضها لمخاطر صرف الع تتحوط الم
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٨٥  
 

 

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

  (تابع) سوقمخاطر ال  (أ)
 

  مخاطر األسعار  )٢( 
 

كانت تلك التغيرات متعلقة  أسعار السوق، سواًء    مخاطر أسعار األسهم هي المخاطر المتعلقة بتقلب قيمة أداة مالية نتيجة للتغيرات في
ق. تتعرض المجموعة وامل لها تأثير على كافة األوراق المالية المتداولة في السوها أو بالجهة المصدرة لها أو بعبالورقة المالية نفس

االستثمار األسهم بتنويع محفظة  لمخاطر أسعار األسهم من استثمارات األسهم المدرجة. تعمل المجموعة على الحد من مخاطر أسعار  
بشكل فاعل العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركات األسهم وإضافة إلى ذلك، تراقب اإلدارة  والمتابعة المستمرة لتطورات السوق.  

   سوق، ويشمل ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للكيانات المستثمر فيها.وال
 

ارت لو  فيما  التقرير،  فترة  نهاية  افي  أسعار  انخفضت   / بنفعت  المدرجة  الصناديق  واستثمارات  المدرجة  على    ٪١سبة  ألسهم  بناًء 
ال الدخل  االفتراضات  لكان  ثابتة،  األخرى  المتغيرات  جميع  وظلت  أدناه  بمبلغ موضحة  انخفض   / ارتفع  قد  للمجموعة  اآلخر  الشامل 

٦٬٠٥٩  ) درهم  االس  ٥٬٧٢٦:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ألف  حالة  في  درهم)  بالقألف  المالية  الشامل  تثمارات  الدخل  خالل  من  العادلة  يمة 
ولكان المنتهياآلخر  للسنة  المجموعة  أرباح  في  ت  بمبلغ    ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١ة  انخفضت   / ارتفعت  درهم  ١٦٦قد  ديسمبر    ٣١(   ألف 

  ألف درهم) في حالة االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.  ٢٠٨: ٢٠٢١
 

  الحساسية:يقة وافتراضات تحليل طر
 

  ًوالصناديق بنهاية الفترة المشمولة بالتقرير.  إلى التعرض لمخاطر أسعار األسهم لقد أجري تحليل الحساسية استنادا  
   نهاية في  انخفضت كما   / ارتفعت  قد  الصناديق  ألسعار  الموجودات  قيمة  صافي  أو  الملكية  حقوق  كانت  إذا  التقرير،  فترة 

الدخل خرى ثابتة، فإن تأثير ذلك على  ع األسهم بنسب متساوية وظلت جميع المتغيرات األالقيمة السوقية لجمي  عن  ٪١بنسبة  
  الشامل اآلخر قد تم بيانه أعاله. 

 في أسعار األسهم للتوصل إلى تقييم واقعي حيث يعد هذا التغير حدثاً مقبوالً. ٪١بة تم استخدام تغير بنس  
 

ال غير  باألسهم  يتعلق  األسهم  فيما  وصندوق  الموجومدرجة  قيمة  صافي  نقص   / زيادة  حالة  في  بنسبة  الخاصة،  والوضع  ١دات   ٪
كباالعتبار   العادلة  القيمة  فإن  ثابتة،  تظل  األخرى  االفتراضات  جميع  بمبلغ  أن  تنقص   / ستزيد  (  ٣٧٦انت  درهم  ديسمبر    ٣١ألف 
    ألف درهم). ٤٠٨: ٢٠٢١

 

  ة نقدية والقيمة العادلمخاطر أسعار الفائدة للتدفقات ال   ) ٣(
 

تؤ أن  إمكانية  من  الفائدة  أسعار  مخاطر  عتنشأ  الفائدة  أسعار  في  التغيرات  تتعرض ثر  للمجموعة.  التمويل  تكاليف  أو  إيرادات  لى 
حمل معدالت  اطر أسعار الفائدة على االستثمارات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة والودائع النظامية والودائع ألجل التي تالمجموعة لمخ

  تة. فائدة ثاب
 

الحد إلى  المجموعة  تسعى  العموم،  وجه  خال   وعلى  من  الفائدة  أسعار  مخاطر  السوق من  في  الفائدة  ألسعار  الحثيثة  المراقبة  ل 
  الموجودات المالية التي يتوقع أن تكون مخاطرها أقل. واالستثمار في 

 

ض أن  والمطلوبات المالية التي تحمل فائدة، مع افترار الفائدة للموجودات  تم تحديد تحليالت الحساسية أدناه بناًء على التعرض ألسعا
    في نهاية فترة التقرير كانت قائمة طوال السنة. قيمة الموجودات والمطلوبات

 

ك لو  بواقع  فيما  انخفضت  ارتفعت/  قد  الفائدة  أسعار  أرباح   ١٠٠انت  لكانت  ثابتة،  األخرى  المتغيرات  جميع  بقاء  ومع  أساس   نقطة 
المن للسنة  في  المجموعة  بمب  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١تهية  انخفضت  ارتفعت/  درهم (  ٢٥٬٥٢٤لغ  قد    ٢٢٬٨٠٤:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١ألف 

  ألف درهم). 
 

  مخاطر االئتمان  (ب)
 

االئتم قادرة  مخاطر  إما غير  المجموعة وتكون  تجاه  التزام مالي  لديها  التي  عن األطراف المقابلة  الناشئة  مخاطر الخسارة  أو ان هي 
   لمخاطر االئتمان.قاقها. ليس للمجموعة تركيز هام اء بالتزاماتها بالكامل وعندما يحين موعد استحغير راغبة في الوف



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٨٦  
 

 

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

  الئتمان (تابع)مخاطر ا  (ب)
 

    تتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان من خالل البنود الرئيسية التالية: 
 

 مين.موجودات عقود إعادة التأ  
 تأمين وإعادة التأمين.ذمم مدينة من ال  
 .ذمم مدينة أخرى  
 رات ماليةاستثما  
 رات استحقاق أصلية تزيد على ثالثة أشهر.ودائع لدى البنوك بفت  
 .ودائع نظامية  
 ة بنكية ونقد أرصد  

 

ية الناجمة  مخاطر الخسارة المال  تتبنى المجموعة سياسة تقوم على التعامل مع أطراف مقابلة ذوي جدارة ائتمانية عالية بهدف الحد من
االلتزامات تلك  سداد  في  اإلخفاق  تعن  مدى  بانتظام  المجموعة  تراقب  ألطرافها  .  االئتمانية  والتصنيفات  االئتمان  لمخاطر  عرضها 

االمق مخاطر  مراقبة  تتم  المعتمدة.  المقابلة  األطراف  على  المنجزة  للتعامالت  اإلجمالية  القيمة  توزيع  جانب  إلى  بوضع  ابلة،  الئتمان 
    ليها من قبل اإلدارة سنوياً.تمانية لكل طرف بحيث تتم مراجعتها والموافقة عسقوف ائ

 

نشاط عن  الناشئة  المخاطر  إلدارة  التأمين  إعادة  نشاط  مسؤوليتها    يُستخدم  من  المجموعة  اإلجراء  هذا  يعفي  ال  ذلك،  ومع  التأمين. 
مة المطالبة ة ألي سبب كان، تظل المجموعة مسؤولة عن دفع قيفي سداد قيمة المطالب كمؤّمن رئيسي. فإذا أخفقت شركة إعادة التأمين  

    تقييم قدراتها المالية على أساس سنوي قبل إبرام أي عقد.أمين. يتم تقييم المالءة االئتمانية لشركات إعادة التأمين بإلى حامل وثيقة الت
 

. كما الكبيرة التي لدى الشركة تعامالت منتظمة معهم  اريخية ألصحاب العقودتحتفظ المجموعة بسجالت تحتوي على بيانات السداد الت
االئتم المخاطر  إدارة  اتتم  منها  أخرى  ُسبل  خالل  من  المقابلة  األطراف  من  طرف  لكل  المدينة  انية  الحسابات  مقاصة  بحق  الحتفاظ 

ئر االئتمانية المتوقعة لذمم التأمين لمجموعة تفاصيل الخساوالدائنة للطرف المقابل لدى المجموعة. تشمل المعلومات اإلدارية المقدمة ل
ا الالحوإعادة  والحذوفات  المدينة  ملتأمين  أي  عن  ناشئة  هامة  ائتمان  مخاطر  ألي  المجموعة  تتعرض  ال  أو قة.  المقابلة  األطراف  ن 

عل المقابلة  األطراف  المجموعة  وتعرف  المماثلة.  الخصائص  ذات  المقابلة  األطراف  من  متشمجموعة  خصائص  ذات  أنها  إذا  ى  ابهة 
  كانت كيانات ذات صلة. 

 

  قيمتها الدفترية.  ٢٠٢١ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١ية والودائع لدى البنوك كما في العادلة لألرصدة البنكية والنقدتقارب القيمة 
 

ات المالية الموحدة،  ية المدرجة في البيانيتمثل الحد األقصى لتعرض المجموعة لمخاطر االئتمان في القيمة الدفترية للموجودات المال
  في القيمة.صافية من خسائر االنخفاض 

 
  الية التالية للمجموعة لنموذج الخسارة االئتمانية المتوقعة:تخضع الموجودات الم

 

 .ذمم مدينة من التأمين وإعادة التأمين  
  استثمارات ديون مدرجة بالتكلفة المطفأة  
 الثة أشهر.قاق أصلية تزيد على ث ودائع لدى البنوك بفترات استح   
 .ودائع نظامية  
  أرصدة بنكية ونقد  

 
لقياس الخسائر    ٩الدولي للتقارير المالية رقم  تأمين المدينة، تقوم المجموعة بتطبيق النهج المبسط للمعيار  بالنسبة لذمم التأمين وإعادة ال

ذمم التأمين وإعادة التأمين المدينة. وتستند  لى مدى الحياة لجميع  االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص انخفاض القيمة المتوقع ع
ص االنخفاض في القيمة كما في بة خسائر االئتمان التاريخية. على هذا األساس، تم تحديد مخصعدالت الخسارة المتوقعة على تجرم

  لمدينة: على النحو التالي لذمم التأمين وإعادة التأمين ا ٢٠٢١ديسمبر  ٣١و ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٨٧  
 

 

  (تابع)المالية المخاطر   ٣١
 

   مخاطر االئتمان (تابع)  (ب)
 

ً  ٣٠<   غير مستحقة بعد   يوما   
   ٩٠إلى  ٠٣

 ً   يوما
  ١٨٠إلى  ٩١
 ً ً  ١٨١≥   يوما يوما  المجموع   

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

             ٢٠٢٢ديسمبر   ٣١
    ٪ ١٠١٬٦   ٪ ٤٬٤   ٪ ٢٬٣   ٪ ٧٬٩   ٪ ١١٬  الخسارة المتوقعة   معدل

ذمم   - الدفترية   إجمالي القيمة 
  ١٬٠٩٨٬٦٠٢   ٣٩٩٬٤٩٤   ٣٨٬٥١٦   ١٠٤٬٠١٢   ٧٧٬٣٩٥   ٤٧٩٬١٨٥  ة التأمين المدينة التأمين وإعاد

الخسارة االئتمانية المتوقعة  
  ) ٢١٬٥٠٣٤(   ) ٤٠٥٬٨٢٨(   ) ١٬٦٨١(   ) ٢٬٤٠٤(   ) ٦٬١٠٥(   ) ٥٬٤٨٥(  ) ٣- ١٢(إيضاح 

 ٦٧٧٬٠٩٩   ) ٦٬٣٣٤(   ٣٦٬٨٣٥   ١٠١٬٦٠٨   ١٬٢٩٠٧   ٤٧٣٬٧٠٠  
 

ير مستحقة بعد غ     >٣٠   ً يوما   
   ٩٠إلى    ٣٠
 ً   يوما

  ١٨٠إلى    ٩١
 ً ً   ١٨١≥   يوما يوما  المجموع   

ف درهم أل    ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
            

             ٢٠٢١ديسمبر   ٣١
    ٪ ٩٩٬٣   ٪ ٢١٬٧   ٪ ٣٬٤   ٪ ٥٬٧   ٪ ٠٬٩  الخسارة المتوقعة معدل  

ذمم   - لدفترية  إجمالي القيمة ا 
  ٩٦٨٬٤١٤   ٤٠٨٬٦٦٦   ٣٠٬٩١٥   ٤٤٬٥٨٧   ٧٩٬٠١٢   ٤٠٥٬٢٣٤  التأمين المدينة   التأمين وإعادة

الخسارة االئتمانية المتوقعة  
  ) ٥٩٤٢٢٬٥(   ) ٤٠٥٬٩٧٤(   ) ٦٬٧٠٠(   ) ١٬٥١٦(   ) ٤٬٥٢٧(   ) ٣٬٨٤٢(  ) ٣- ١٢(إيضاح 

 ٥٤٥٬٨٥٥   ٢٬٦٩٢   ٢٤٬٢١٥   ٤٣٬٠٧١   ٥٧٤٬٤٨   ٤٠١٬٣٩٢  
 

تر يوجد  فيماال  االئتمان  لمخاطر  هام  الن  كيز  بالحسابات  المجموعة  تحتفظ  حيث  حكمه،  في  وما  بالنقد  من  يتعلق  كبير  عدد  في  قدية 
  المؤسسات المالية.

   

بالتالي فإن تكلفة انخفاض القيمة المعترف  ر ائتمانية منخفضة، وتعتبر جميع استثمارات الدين بالتكلفة المطفأة في المنشأة ذات مخاط
    شهًرا. ١٢لمتوقعة لمدة ل السنة تقتصر على الخسائر ابها خال

 

  ٣١٪ كما في  ١انية المتوقعة بسبب التغيرات في معدالت الخسارة بواقع زيادة / انخفاض بنسبة  قد يؤدي التأثير على الخسائر االئتم
بمبلغ    إلى زيادة  ٢٠٢١يسمبر  د  ٣١و   ٢٠٢٢ديسمبر   المتوقعة  االئتمانية  الخسائر  انخفاض  ومبلغ    ١٠٥/  درهم  درهم   ٩١ألف   ألف 

  على التوالي.
 

ن المدينة هي لدى شركات إعادة تأمين ذات جودة ائتمانية عالية بناًء على إطار عمل موجودات عقود إعادة التأمين وذمم إعادة التأمي
ع  ائق التأمين غير المصنفين، وم مين المدينة والذمم المدينة األخرى بعض حاملي وثجموعة. تشمل ذمم التأإدارة المخاطر الداخلي للم

تسهيالت ائتمانية من خالل التقييم االئتماني المستمر لوضعهم المالي ذلك، يتم تخفيف التعرض لحملة الوثائق والوسطاء الذين لديهم  
فترات االستحقاق  إن مخاطر االئتمان على الودائع لدى البنوك ذات    بقة من قبل المجموعة.بما في ذلك سياسات مراقبة االئتمان المط

حدودة نظًرا ألن األطراف المقابلة هي بنوك مرخصة ذات  ر من ثالثة أشهر والودائع النظامية واألرصدة البنكية والنقد ماألصلية ألكث
االئتمان   مخاطر  أن  اإلدارة  تعتبر  مرموقة.  مالية  المدرمراكز  للسندات  االستثمار منخفضة  بدرجة  ائتماني  بتصنيف  تكون  عندما  جة 

  على األقل. دى وكالة تصنيف رئيسية واحدة ل
 

  خدام النهج العام:يلخص الجدول التالي مراحل الموجودات المالية باست 
 

٢٠٢١  ٢٠٢٢ 
لثة المرحلة الثا  المرحلة األولى   المجموع   المرحلة الثالثة   المرحلة األولى  المجموع   

رهمألف د لف درهم أ  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم    
           

  ١٬٦٦٤٬٦٨٦   ٢٬٢٠٥  ١٬٦٦٢٬٤٨١   ١٬٧٧٨٬٠٥٩   ٢٬٢٠٥  ١٬٧٧٥٬٨٥٤  رات مالية بالتكلفة المطفأةاستثما
  ) ٤٬٤١٣(   ) ٢٬٢٠٥(   ) ٢٬٢٠٨(   ) ٣٬٢٤٠(   ) ٢٬٢٠٥(   ) ١٬٠٣٥(  مخصص االنخفاض في القيمة 

وودائع لدى  أرصدة نقدية وبنكية 
  ٧٤٨٬٩٧٧   -   ٧٤٨٬٩٧٧   ٢٬٨١٢٩٧   -   ٩٧٢٬٨١٢  البنوك وودائع نظامية 

  ) ٥٣٦(   -   ) ٥٣٦(   ) ٣٠٥(   -   ) ٣٠٥(  مخصص االنخفاض في القيمة 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٨٨  
 

 

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

   مخاطر السيولة  (ج)
 

الصعوبات التي قد تواجه المنشأة في ا بمخاطر السيولة  بالتزاماتها اليقصد  في تاريخ االستحقالوفاء  ق. مترتبة على مطلوباتها المالية 
السيو مخاطر  المجموعة  متدير  المجموعة  احتياجات  يلبي  الذي  المخاطر  إدارة  إطار  خالل  من  المدى  لة  على  والسيولة  التمويل  ن 

والنقد   االحتياطيات  من  كافية  بأرصدة  باالحتفاظ  وذلك  والطويل  والمتوسط  والتسهيالالقصير  حكمه  في  يضمن وما  بما  المصرفية  ت 
  ا. تزامات المجموعة عند استحقاقهتوفر األموال التي تفي بال

 
الس توفر  لضمان  اإلدارة  بواسطة  االستحقاق  آجال  مراقبة  المالية  تتم  الموجودات  استحقاق  آجال  أدناه  الجدول  يلخص  الكافية.  يولة 

حتياطيات المرتبطة ساط غير المكتسبة وصندوق التأمين على الحياة واالطلوبات المالية واألقللمجموعة بما في ذلك الفوائد المدينة والم
ض أسابالوحدة  على  التأمين  إعادة  عقود  وموجودات  التأمين  عقود  مطلوبات  المخصومة من  غير  المتبقية  التعاقدية  االلتزامات  س 

م ضمن  عنها  المعلن  غير  والمتكبدة  القائمة  المطالبات  التأمين  واحتياطي  عقود  على  طلوبات  بناًء  التأمين  إعادة  عقود  وموجودات 
  النقدية المتوقعة لها. التدفقات

 
٢٠٢٢    

  القيمة الدفترية  
أقل من سنة  

  واحدة 
  ٥إلى  ١

  سنوات
  ٥ن أكثر م
  سنوات

بدون تاريخ  
 المجموع   استحقاق

 ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم 
            

             الموجودات 
  ١٩٧٬٩١٩   ١٨٤٬٠٩١   -   ٦٩٬٩٩   ٣٬٨٣٢   ١١٨٤٬٠٩  ودائع نظامية 

 ٢٬٢٣٦٬٤٠٤   -  ١٬١٩٤٬٤٥٠   ٨٥٤٬٥٥٥   ١٨٧٬٣٩٩  ١٬٧٧٤٬٨١٩  مارات مالية بالتكلفة المطفأةاستث
استثمارات مالية بالقيمة العادلة من  

  ٦٤٣٬٤٥٢   ٣٬٤٥٢٦٤   -   -   -   ٦٤٣٬٤٥٢  خالل الدخل الشامل اآلخر 
مارات مالية بالقيمة العادلة من  استث

 ١٬٠٦٤٬٠٦٥   ١٦٬٦٢٠   -   -   ١٬٠٤٧٬٤٤٥  ١٬٠٦٤٬٠٦٥  لخسارة خالل الربح أو ا 
 ٣٬١٢٨٬٠٠٩   -   ٢٥٬٦٩٤   ٨١٢٬٣١١   ٢٬٢٩٠٬٠٠٤  ٣٬١٢٨٬٠٠٩  موجودات عقود إعادة التأمين 

  ١٨٠٬٩٥٢   -   ٣٬٧٧٦   ٣٣٬٦٨٤   ١٤٣٬٤٩٢   ١٨٠٬٩٥٢  تكاليف استحواذ مؤجلة 
  ٦٧٧٬٠٩٩   -   -   ٢٦٤٥٬   ٦٧١٬٨٣٥   ٦٧٧٬٠٩٩  من التأمين وإعادة التأمين ذمم مدينة 
ة أخرى (باستثناء المبالغ  ذمم مدين

  ١١٢٬٥٨٢   -   -   -   ١١٢٬٥٨٢   ١١٢٬٥٨٢  المدفوعة مقدماً) 
  ٥٦٥٬٣٨٨   -   -   ٢٢٬٠٨٤   ٥٤٣٬٣٠٤   ٥٥٣٬٦٤٢  ودائع لدى البنوك 
  ٤٬٧٨٤٢٣   -   -   -   ٢٣٤٬٧٨٤   ٢٣٤٬٧٧٤  نقد وما في حكمه  

 ٦٥٤٩٬٠٤٠٬   ٨٤٤٬١٦٣  ١٬٢٢٣٬٩٢٠ ١٬٧٣٧٬٨٩٤   ٥٬٢٣٤٬٦٧٧  ٨٬٥٥٣٬٤٨٥  المجموع 
            

             المطلوبات 
 ٥٬٦٤٢٬٠٩٣   -   ٥١٢٬٠٤٨ ٩١٬٥٢٢٬٤٤   ٣٬٦٠٧٬٥٩٦  ٥٬٦٤٢٬٠٩٣  مطلوبات عقود التأمين 

  ٨٥٬١٧٧   -   ٢٣   ٢٬٩٥٥   ٨٢٬١٩٠   ٨٥٬١٧٧  إيرادات عموالت مؤجلة 
  ١٥٤٬٢١٣   -   -   -   ١٥٤٬٢١٣   ١٥٤٬٢١٣  إعادة التأمين المحتجزة ودائع 

  ٥٩٦٬٠٨٣   -   -   -   ٥٩٦٬٠٨٣   ٥٩٦٬٠٨٣  تأمين وإعادة التأمين ذمم دائنة من ال
ذمم دائنة أخرى (باستثناء مطلوبات  

  ١٧٧٬٦٢٨   -   -   -   ١٧٧٬٦٢٨   ١٧٧٬٦٢٨  اإليجار) 
  ٬٥٢٦٢٥   -   -   ٢١٬٤٤١   ٨٥٤٬٠   ٢٢٬٨١١  مطلوبات اإليجار 

 ٦٬٦٨٠٬٧٢٠   -   ٥١٢٬٠٨٠ ١٬٥٤٦٬٨٤٥   ٤٬٦٢١٬٧٩٥  ٦٬٦٧٨٬٠٠٥  المجموع 

 
 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٨٩  
 

 

  (تابع)المخاطر المالية   ٣١
 

  مخاطر السيولة (تابع)  (ج)
 

٢٠٢١  

  القيمة الدفترية  
سنة  أقل من 
  واحدة

  ٥إلى  ١
  سنوات 

 أكثر من  
سنوات  ٥   

بدون تاريخ  
 المجموع   استحقاق 

رهم ألف د  رهم ألف د  ألف درهم     ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم   
            

             الموجودات 
  ١٨٤٬٥٥٩   ١٧٢٬٤٤٦   -   ٨٬٦٣١   ٣٬٤٨٢   ١٧٢٬٤٤٦  ع نظامية ودائ

٨٬٧٨٣٢٬٠٤   -   ١٬٠٩٤٬١٢١   ٦٤٣٬٠٣٥   ٣١١٬٦٢٧  ١٬٦٦٠٬٢٧٣  ةاستثمارات مالية بالتكلفة المطفأ
ة العادلة من خاللاستثمارات مالية بالقيم

  ٬٣٨٦٦١٣   ٦١٣٬٣٨٦   -   -   -   ٦١٣٬٣٨٦  دخل الشامل اآلخر ال
مة العادلة من خاللاستثمارات مالية بالقي

  ٤٤٦٬٩١٦   ٢٠٬٨٠١   -   -   ٤٢٦٬١١٥   ٤٤٦٬٩١٦  الربح أو الخسارة 
٢٬٦٩٩٬٩٦٦   -   ١٩٬٩٩٦   ٧٨٤٬٩٢٣   ١٬٨٩٥٬٠٤٧  ٢٬٦٩٩٬٩٦٦  عقود إعادة التأمين  موجودات

  ١٥٠٬٣٨١   -   ١٠٨   ٢٦٬١٤٠   ١٢٤٬١٣٣   ٣٨١١٥٠٬  ف استحواذ مؤجلة تكالي 
  ٥٤٥٬٨٥٥   -   -   ٣٬٩٠٦   ٥٤١٬٩٤٩   ٥٤٥٬٨٥٥  ة من التأمين وإعادة التأمين ذمم مدين

ذمم مدينة أخرى (باستثناء المبالغ  
  ٦٦٬٨٥٨   -   -   -   ٦٦٬٨٥٨   ٦٦٬٨٥٨  قدماً) المدفوعة م

  ٣٦٠٬٢٢٠   -   -   ٦٢٨٬٦   ٣٥١٬٥٥٨   ٣٥٩٬٤١٣  ودائع لدى البنوك 
  ٠٠٢١٧٬٦   -   -   -   ٢١٧٬٦٠٠   ٢١٦٬٥٨٢  قد وما في حكمه ن

٧٬٣٣٤٬٥٢٤   ٨٠٦٬٦٣٣   ١٬١١٤٬٢٢٥   ١٬٤٧٥٬٢٩٧   ٨٬٣٦٩٣٬٩٣  ٦٬٩٣٢٬٠٧٦  المجموع 
            

             المطلوبات 
٤٬٥٦٦٬٦٠٢   -   ٤٠٤٬٧١٥   ١٬٠٨١٬١٠٨   ٣٬٠٨٠٬٧٧٩  ٤٬٥٦٦٬٦٠٢  مطلوبات عقود التأمين 

  ٧٤٬١٤٤   -   ٤٣   ٢٬٧٨١   ٧١٬٣٢٠   ٧٤٬١٤٤  يرادات عموالت مؤجلة إ
  ١١٣٬٠٦٨   -   -   -   ١١٣٬٠٦٨   ١١٣٬٠٦٨  دة التأمين المحتجزة ودائع إعا

  ٣٨٥٬٦٤٧   -   -   -   ٣٨٥٬٦٤٧   ٣٨٥٬٦٤٧  ذمم دائنة من التأمين وإعادة التأمين 
ذمم دائنة أخرى (باستثناء مطلوبات  

  ١٢٩٬٧٤٥   -   -   -   ١٢٩٬٧٤٥   ١٢٩٬٧٤٥  اإليجار)  
  ٣٠٬٢٩٢   -   ٤٬٥٤٤ ٢٠٬٨٢٢   ٤٬٩٢٦   ٢٧٬٣١٤  لوبات اإليجار مط

٥٬٢٩٩٬٤٩٨   -   ٤٠٩٬٣٠٢   ١٬١٠٤٬٧١١   ٣٬٧٨٥٬٤٨٥  ٥٬٢٩٦٬٥٢٠  المجموع 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٩٠  
 

 

  الشركات التابعة  ٣٢
 

  : ٢٠٢١و  ٢٠٢٢ديسمبر  ٣١لشركات التابعة للشركة كما في فيما يلي تفاصيل ا 
 

   اسم الشركة التابعة
تأسيس بلد ال

 نسبة حصة الملكية القانونية    ومزاولة النشاط 

نسبة حقوق 
التصويت 

   النشاط الرئيسي  المحتفظ بها 
 
 
وكالة خط االستواء لخدمات التأمين  

  ذ.م.م*

  
 

اإلمارات   - دبي
  العربية المتحدة

  

٢٢٠٢  
 

٩٩٫٩٧ ٪  

  

١٢٠٢  
 

٩٩٫٩٧ ٪  

 
 

١٠٠ ٪  

  
 

  وكالة تأمين. 

إصدار عقود تأمين قصيرة    ١٠٠٪   ٪ ١٠٠   -   تركيا  -ل إسطنبو   دبي سيجورتا أيه. إس.** 
  وطويلة األجل. 

مملكة    - المنامة    إيتاكو البحرين ذ.م.م***     شركة
  البحرين 

خدمات الوساطة وخدمات مركز     -  -   - 
  االتصال 

ت منطقة حرة  سينرجايز للخدما
  ذ.م.م**** 

اإلمارات    - دبي  
  العربية المتحدة. 

رية  وجيا المعلومات اإلداتكنول   ٪ ١٠٠  ٪ ١٠٠   ٪ ١٠٠ 
  ومعالجة المعامالت.

أو آي سي كوربريت ممبر  
  يمتد***** ل

  - إنجلترا وويلز   
  المملكة المتحدة

عضو تأمين ذو مسؤولية محدودة    ٪ ١٠٠  -   ٪ ١٠٠ 
  في لويدز 

ت إدارة التأمين  شركة عمان لخدما
  المحدودة***** 

اإلمارات    - دبي  
  العربية المتحدة

  ركة إدارة التأمين ش   ٪ ١٠٠  -   ٪ ١٠٠ 

 
  حق انتفاع عن طريق ترتيبات التوكيل.تواء لخدمات التأمين ذ.م.م كتحتفظ الشركة باألسهم المتبقية في شركة خط االس  *

 

األنشطة الرئيسية أعمال التأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي.   ، وتشمل٢٠١٢تأسست شركة دبي سيجورتا أي. اس. في    **  
اتش في ريأشورنس إيه شراء أسهم بين شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع وشركة في  توقيع اتفاقية بيع و  ، تم٢٠٢٢مارس    ٤في  

مان للتأمين ش.م.ع هانوفر، ألمانيا) لكي تبيع شركة عُ   - إسطنبول، تركيا (وهي شركة تابعة لمجموعة في اتش في    - إٍس.  
بنسبة   الكاملة  سيج   ٪١٠٠حصتها  دبي  للمجموعة  التابعة  الشركة  تركيافي  إس.،  أيه.  بيع ورتا  معاملة  الشركة  أكملت   .
سي دبي  التابعة،  أنشركتها  بعد  وذلك  إس،  أيه.  تركيا،   جورتا  في  التنظيمية  الجهات  من  المطلوبة  الموافقات  على  حصلت 

 ٩٧٬٨٣٥ألف دوالر أمريكي (بما يعادل    ٢٦٬٦٤٠بمقابل نقدي مقداره    ٢٠٢٢يونيو    ١٤ريخ  وعليه، تم تحويل األسهم بتا
  ألف درهم). 

 
  لي تفاصيل بيع الشركة التابعة:فيما ي

يونيو   ١٤في 
٢٠٢٢ 

   ألف درهم
 

  ٩٧٬٨٣٥  نقدي المستلمالمقابل ال
  )٣٢٬٠٤١(  القيمة الدفترية لصافي الموجودات المبيعة 

  )٢٬٧٥١(  ة للشهرة القيمة الدفتري
  ٦٣٬٠٤٣  ربح من البيع قبل إعادة تصنيف احتياطي تحويل العمالت األجنبية 

  )٨٩٬٠٠٣(  احتياطي تحويل العمالت األجنبية  إعادة تصنيف
  )٢٥٬٩٦٠(  ا في بيان الدخل الموحد من بيع شركة تابعة معترف بهخسارة 

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٩١  
 

 

  (تابع) الشركات التابعة  ٣٢
 

  للموجودات والمطلوبات:  فيما يلي القيم الدفترية
٢٠٢٢يونيو  ١٤في   

 ألف درهم
     الموجودات 
  ٣٨٢  داتممتلكات ومع
  ١٬٦٣٤  ريبة المؤجلةموجودات الض
  ٩٬٤٩٠  ودائع نظامية

  ٬١٧٨٤  ت مالية بالتكلفة المطفأةاستثمارا
  ١١٨٬٧٩٨  موجودات عقود إعادة التأمين

  ٦٬٦٩٩  تكاليف استحواذ مؤجلة
  ٧٥٣٬٥٨  تأمين وإعادة التأمينذمم مدينة من ال

  ٥٬٣٤٣  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 
  ١٬٢٧٧  لدى البنوك ودائع

  ٤٧٬٦٥٢  قد وما في حكمهن
٢٤٩٬٠٤٠  

   المطلوبات 
  )١٥٥٬٤١٥(  وبات عقود التأمينمطل

  )٨٬٩٨٤(  إيرادات عموالت مؤجلة
  )٤٬٣٦١(  ذمم دائنة أخرى 

  )٤٨٬٢٣٩(  التأمينذمم دائنة من التأمين وإعادة 
)٢١٦٬٩٩٩(  
 

  ٣٢٬٠٤١  صافي قيمة الموجودات 
 

  ابعة لغرض بيان التدفقات النقدية الموحد: لنقدية من بيع شركة تصافي التدفقات ا
 

٢٠٢٢يونيو  ١٤في   
   ألف درهم

 

  ٩٧٬٨٣٥  المقابل النقدي المستلم في النقد وما في حكمه
  )٤٧٬٦٥٢(  وما في حكمه المستبعدة ناقصاً: أرصدة النقد

  ٥٠٬١٨٣  صافي التدفقات النقدية الواردة 
 

ين شــركات ، تركيا قبل عمليات الحذف بشركة دبي سيجورتا أيه. إس.  - ركة التابعة للمجموعة  المالية الموجزة للش  فيما يلي المعلومات
  المجموعة.

   ٢٠٢١  
 ألف درهم    

     دبي سيجورتا أيه. إس. 
    

  ١٥١٬٥٠٥    وجودات متداولةم
  ١٤١٬٧٢٣    موجودات غير متداولة

  ٧٥٬٥٧٩    مطلوبات متداولة
  ٩٤١٨٩٬١    غير متداولة مطلوبات

  ٤٥٥٢٨٬    حقوق الملكية العائدة إلى ُمّالك الشركة 
 

  ) ١٬٩٤٥(    ة الصادرة عن األنشطة التشغيليةصافي التدفقات النقدي
  ٦٢٦    من / (الصادرة عن) األنشطة االستثماريةصافي التدفقات النقدية الواردة 

  ٢٥٬٦٠٥    ويلية صافي التدفقات النقدية الواردة من األنشطة التم
  ٢٤٬٢٨٦    التدفقات النقدية الواردة صافي

 
  ، نتائج القطاع حسب التوزيع الجغرافي.٤- ٢٤بعة أعاله في اإليضاح صيل بيان الدخل للشركة التاتم بيان تفا



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٩٢  
 

 

  (تابع) ت التابعةالشركا  ٣٢
 

 ١٤٪. في  ٦٠نسبة  وتمتلك حصة ب  ٢٠١٥بر  سبتم  ١٦تم االستحواذ على شركة إيتاكو البحرين ذ.م.م من قبل الشركة في   ***  
تاكو البحرين ذ.م.م، بناًء على الشروط واألحكام الواردة يع شركتها التابعة، شركة إي، أكملت الشركة صفقة ب٢٠٢١ديسمبر  

 ، بعد الحصول على موافقة من وزارة الصناعة والتجارة ٢٠٢١أكتوبر    ٢٧ة مع الطرف المقابل بتاريخ  في االتفاقية الموقع
المعاملة المذكورة . نتج عن  ٢٠٢١ديسمبر    ١٤يخ  (الجهة التنظيمية) وبعد ذلك تم تحويل األسهم بتار  والسياحة في البحرين

 ٥٨٣موعة االعتراف بالحصة غير المسيطرة والشهرة بمبلغ  ألف درهم. وألغت المج  ٧٩٣قيام المجموعة بأداء دفعة بقيمة  
  والي. ألف درهم على الت ١٬٩٠٠ألف درهم ومبلغ  

 

٢٠٢١  
رهم ألف د  

   المقابل المدفوع
  ) ٧٩٣(  نقد مدفوع

  ) ٥٨٨(  بنكية والنقد القيمة الدفترية لألرصدة الزائداً: 
 )١٬٣٨١ (  

  ٥٨٣  حصص غير مسيطرة 
  ) ١٬٩٠٠(  الشهرة 
  ) ٨٧١(  الدفترية لصافي قيمة الموجودات (باستثناء األرصدة البنكية والنقد)القيمة 

  ) ٣٬٥٦٩(  في بيان الدخل الموحدركة تابعة معترف بها خسارة من استبعاد ش
 

  ت (باستثناء األرصدة البنكية والنقد): دفترية للموجودات والمطلوبافيما يلي القيم ال
 

٢٠٢١  
 ألف درهم 

     الموجودات 
  ١٬٦٥٠  كات ومعداتممتل

  ٢٢٦  موجودات غير ملموسة 
  ٤١٩  مبالغ مدفوعة مقدماً وذمم مدينة أخرى 

٢٬٢٩٥  
   المطلوبات 

  ) ١٬٤٢٤(  ئنة أخرى ذمم دا
٨٧١  

 
سينرجاي ****  شركة  ذ.م.م  تأسست  حرة  منطقة  للخدمات  العربية   ٢٠١٤يناير    ٢٤في  ز  اإلمارات  في  للتعهيد  دبي  منطقة  في 

  ل في مجال توفير تكنولوجيا المعلومات اإلدارية وخدمات معالجة المعامالت.المتحدة وهي تعم
 

شرك  * ****  إطالق  سينديكت  تم  إط  ٢٨٨٠ة  مبادرة  في  في  Syndicate -in -a -Boxار  سينديكت   ،٢٠٢٢فبراير    ١٠.  حصلت 
موذج التشغيل المرحلي حيث  لشركة عمان للتأمين على موافقة لويدز لبدء االكتتاب وبدأت عملياتها بموجب ن  التابعة  ٢٨٨٠

للتأمين   ُعمان  شركة  قامت  المتحدة.  المملكة  لندن،  من  االكتتاب  عما يتم  شركة  بتأسيس  التأمين ش.م.ع  إدارة  لخدمات  ن 
الخدمات") العالم  المحدودة ("شركة  المالي  دبي  مركز  ش.م.ع. في  للتأمين  ُعمان  لشركة  بالكامل  مملوكة  تابعة  كشركة  ي 

الخدما شركة  سينديكت  ستقوم  عن  نيابة  بالتصرف  من   ٢٨٨٠ت  المفوضة  السلطة  بموجب  للتأمين  عمان  لشركة  التابعة 
 ١٨دبي للخدمات المالية في  في لندن. حصلت شركة الخدمات على ترخيصها من سلطة    وموافقة لويدز  ٢٨٨٠كت  سيندي

لبدء  ٢٠٢٢أكتوبر   لويدز  موافقة  على  الخدمات  شركة  حصلت  ثم  ومن  عملياتها،  من    لبدء  اعتباًرا  يناير   ١العمليات، 
ش.م.ع أيًضا بتأسيس "أو آي سي ت شركة ُعمان للتأمين  . وفي إطار اتفاق المبادرة، قام٢٨٨٠، نيابة عن سينديكت  ٢٠٢٣

ليمتد" ممبر  في  كوربريت  محدودة  خاصة  شركة  وهي  مملوكة ،  تابعة  كشركة  وتأسست  المتحدة،  المملكة  وويلز،  إنجلترا 
  مان للتأمين ش.م.ع.بالكامل لشركة عُ 

 
 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٩٣  
 

 

    ملخص تقرير الخبير االكتواري حول المخصصات الفنية      ٣٣
 

    تأمين ذات الصلة.المخصصات الفنية إلعادة التأمين وموجودات إعادة ال اإليضاح ملخصا إلجمالييقدم هذا 
 

  ٢٠٢١   ٢٠٢٢  التأمين وفئة المخصصات الفنيةأنشطة 
 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي  الصافي  إعادة التأمين   اإلجمالي 
ف درهم أل  ألف درهم   ألف درهم   ألف درهم  ألف درهم  ألف درهم   
            

             أعمال التأمين على األشخاص وتكوين األموال 
  ١٣٬١٥٠   ) ٣٦٬٧٥٢(   ٤٩٬٩٠٢   ١٣٬٥٣٧   )٣٥٬٥٧٥(   ٤٩٬١١٢  ئمة مخصصات المطالبات القا

  ١٤٬٩٧٨   ) ١٤٬٤٧٥(   ٢٩٬٤٥٣   ١٦٬٢١٤   )١٥٬٩٠٩(   ٣٢٬١٢٣  ط غير المكتسبةمخصصات األقسا
  ٦٬٩٧٠   ) ١٠٬٦٩٤(   ١٧٬٦٦٤   ٥٬٤٧٤   )٨٬٣٧٦(   ١٣٬٨٥٠  غير المعلنة مخصصات المطالبات المتكبدة

  ٢٧٢   -    ٢٧٢   ٢١٧   -    ٢١٧  زعة مصاريف تسوية خسائر غير مو احتياطي 
  ٤٢٦٬٣٢١   -    ٤٢٦٬٣٢١   ١٬٠٤٧٬٦٥٢   -    ١٬٠٤٧٬٦٥٢  داتمطلوبات مرتبطة بوح

  ٩١٬٩٤٠   ) ١٬٥٠٢٢(   ١١٣٬٤٤٢   ٨٢٬٢٩٠   )٢٣٬٨٩٢(   ١٠٦٬١٨٢  صندوق التأمين على الحياة 
  ٥٥٣٬٦٣١   ) ٨٣٬٤٢٣(   ٦٣٧٬٠٥٤   ١٬١٦٥٬٣٨٤   )٨٣٬٧٥٢(   ١٬٢٤٩٬١٣٦  وع الفرعيالمجم
             مين على الممتلكات وضد المسؤوليةالتأ

  ٤٦٨٬٦٤٥   ) ١٬٧٠٣٬٨٢٣(   ٢٬١٧٢٬٤٦٨   ٧٤٩٤٬٢٠   ) ١٬٦٢٣٬٤٢٤(   ٢٬١١٧٬٦٣١  مخصصات المطالبات القائمة 
  ٦١٤٬٩٧٠   ) ٧٠٢٬٠٠٢(   ١٬٣١٦٬٩٧٢   ٦٥٢٬٢٢٣   ) ٦١١٬١٠٦٬٧(   ١٬٧٥٨٬٩٨٤  ةمخصصات األقساط غير المكتسب

  ٢٢٢٬٢٦٣   ) ٢١٠٬٧١٨(   ٤٣٢٬٩٨١   ١٩٤٬٧١٩   )٣١٤٬٠٧٢(   ٥٠٨٬٧٩١  المعلنة ات المطالبات المتكبدة غير مخصص
  ٧٬١٢٧   -    ٧٬١٢٧   ٧٬٥٥١   -    ٧٬٥٥١  احتياطي مصاريف تسوية خسائر غير موزعة 

  ١٬٣١٣٬٠٠٥   ) ٢٬٦١٦٬٥٤٣(   ٣٬٩٢٩٬٥٤٨   ٬٧٠٠١٬٣٤٨   ) ٣٬٠٤٤٬٢٥٧(   ٧٤٬٣٩٢٬٩٥  المجموع الفرعي
  ١٬٨٦٦٬٦٣٦   ) ٢٬٦٩٩٬٩٦٦(   ٤٬٥٦٦٬٦٠٢   ٬٥١٤٬٠٨٤٢   ) ٣٬١٢٨٬٠٠٩(   ٥٬٦٤٢٬٠٩٣  المجموع

 



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٩٤  
 

 

  (تابع)ملخص تقرير الخبير االكتواري حول المخصصات الفنية   ٣٣
 

  أعمال التأمين على األشخاص وتكوين األموال  )أ(
 

األساليب االكتوارية   طبيقماني على الحياة. تم تالحياة والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين االئتة التأمين الفردي على  تشمل هذه الفئ
  المقبولة عموماً عند تحديد إجمالي وصافي أرقام المخصصات الفنية. 

 
على أحدث الفحوصات ومعلومات السوق عند ال بالنسبة ألعمالتستند االفتراضات المستخدمة حيثما أمكن  التأمين الفردي    ضرورة. 

لمتعلقة بمعدالت الخصم ومعدالت الوفيات/ المرض. يقع افتراض  ات اأكثر حساسية لالفتراض  على الحياة، تعتبر المخصصات الفنية
اح الفعلية معدل الخصم المستخدم ضمن نطاق االفتراضات المستخدمة من قبل أطراف مناظرة بالسوق وهو معقول فيما يتعلق باألرب

على   بعد بناًء  وتحليلها  تاريخه  حتى  السنوية  الموجودات  المخاط   معلومات  بتعديل  والسماح  صافي  ر.  لتكلفة  األولية  التقديرات  تشير 
الوفيات المتوقعة إلى أن معدل الوفيات المتوقع المستخدم أعلى بشكل ملموس من مطالبات الوفيات المحققة في السنوات األخيرة، مما  

  احترازية كافية.أن األساس يشمل هوامش يثبت 
 

المستخد األقساط  صافي  طريقة  األقساطبموجب  تحديد  يتم  بشكل  الت  مة،  الفنية  المخصصات  حساب  عند  االعتبار  في  أخذها  يتم  ي 
واأل األقساط  هذه  بين  الفرق  يوفر  والعجز.  والوفيات  الخصم  بمعدالت  المتعلقة  التقييم  افتراضات  على  بناًء  الفعلية اكتواري،  قساط 

مالء  المستحقة اختبار  إجراء  تم  كما  للمصاريف.  كافياً  إل هامًشا  مشيًرا  المصاريف  أنمة  في    ى  المتاحة  الضمنية  المصاريف  هوامش 
االفتراضات  أساس  على  المحددة  الفنية  المخصصات  تكون  أن  المتوقع  من  المتوقعة.  المصاريف  مجموع  لتغطية  كافية  التقييم  أساس 

  رازية.األساسية احت
 

  ن على الممتلكات وضد المسؤوليةعمليات التأمي  )ب(
 

  تأمين العام. لم يتم استخدام أي خصم للمخصصات الفنية. ل الأمين الصحي وفئات أعماتشمل هذه الفئة الت 
 

ق من  الحالة  تقديرات  تحديد  يتم  التقدير.  تاريخ  في  المعروفة  الحقائق  أساس  على  القائمة  المطالبات  مخصصات  تقدير  خبراء يتم  بل 
ن األساليب االكتوارية القياسية للمطالبة عة ملنهائية باستخدام مجموجراءات وضع الحاالت المحددة. يتم تقدير المطالبات االمطالبات وإ

فيرغسون. يتمثل االفتراض األساسي المتضمن في هذه األساليب في إمكانية   - المتوقعة مثل طريقة السلم المتسلسل وطريقة بورنهوتر
لنهائية. على هذا النحو، فإن  ات ا بلية وبالتالي المطالبلبات السابقة من أجل التنبؤ بتطور المطالبات المستقخدام خبرة تطوير المطااست

هذه األساليب تستنبط تطور الخسائر المدفوعة والمتكبدة على أساس التطور الملحوظ للسنوات السابقة ومعدالت الخسارة المتوقعة. يتم  
  شكل أساسي عن طريق فترة الحوادث. المطالبات التاريخية ب تحليل تطور 

 
ئة أعمال. إن االفتراضات المستخدمة في معظم أساليب التوقع االكتواري ألعمال غير  كل فلمطالبات بشكل منفصل ليتم تحليل تطور ا

معدل   افتراضات  أو  المطالبات  لتضخم  المستقبلية  المعدالت  ذلك  في  بما  الحياة،  على  بيا التأمين  في  متضمنة  تطور الخسارة  نات 
عي إضافي لتقييم مدى عدم تطبيق االتجاهات السابقة في المستقبل، م نووقعات. يتم استخدام حكالمطالبات التاريخية التي تستند إليها الت

ت العامة للمطالبة،  على سبيل المثال، لتعكس األحداث التي تحدث لمرة واحدة، والتغيرات في عوامل خارجية أو سوقية مثل االتجاها
كذلك العوامل الداخلية مثل مزيج المحفظة،  ت، وات القضائية والتشريعالظروف االقتصادية، ومستويات تضخم المطالبات والقراروا

  وشروط الوثيقة وإجراءات التعامل مع المطالبات من أجل التوصل إلى تقدير للتكلفة النهائية للمطالبات التي تمثل النتيجة المرجحة، 
  ينطوي عليها.المحتملة، مع األخذ في االعتبار جميع الشكوك التي  من مجموعة من النتائج



 
  شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع والشركات التابعة لها 

 

  (تابع)  ٢٠٢٢سمبر دي ٣١لية الموحدة للسنة المنتهية في إيضاحات حول البيانات الما
 

٩٥  
 

 

    األرباحعات توزي  ٣٤
 

من رأس   ٪٢٠على توزيعات أرباح نقدية بنسبة    ٢٠٢٢أبريل    ١٢وافق المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوي المنعقد في  
بقيمة   (  ٩٢٬٣٧٤المال  درهم  افلس    ٢٠ألف  للسنة  الواحد)  في  للسهم  وافق  ٢٠٢٠ديسمبر    ٣١(   ٢٠٢١ديسمبر    ٣١لمنتهية   :

من رأس المال    ٪٢٠، على توزيعات أرباح نقدية بنسبة  ٢٠٢١أبريل    ٢١ة العمومية السنوي المنعقد في  جمعيلمساهمون في اجتماع الا
  ). ٢٠٢٠مبر ديس ٣١فلس للسهم الواحد) للسنة المنتهية في  ٢٠ألف درهم). (  ٩٢٬٣٧٤بقيمة 

 
  ماعيةمساهمات اجت  ٣٥

 

المجموعة   بقيمة  قدمت  اجتماعية  ال  ٣٠مساهمات  السنة  درهم خالل  في  مألف    ٥٠٢:  ٢٠٢١ديسمبر    ٣١(  ٢٠٢٢ديسمبر    ٣١نتهية 
  ألف درهم). 

 

كجزء من مبادرات المسؤولية االجتماعية للمجموعة، وقع فرع سكون ُعمان مذكرة تفاهم مع كلية الدراسات المصرفية والمالية بهدف 
  سات.لدراامج التدريب كجزء من ارلمعرفة من خالل تقديم التدريب الداخلي وغيرها من بوتمكينهم بالمهارات وادعم الطالب 

 
  معلومات أخرى  ٣٦

 

من خالل عقد وكالة تم إبرامه مع كفيل محلي ساري المفعول   ٢٠٠٨يناير    ٦أسست المجموعة عملياتها في قطر بتاريخ    )أ
في   محددة.  غير  المركز٢٠١٩فبراير    ٢٥لفترة  قطر  مصرف  رفض  على ،  وبناًء  أجنبي،  فرع  بفتح  المجموعة  طلب  ي 

بأنها لن تصدر وثائق جديدة بعد اآلن في دولة قطر. وسوف تستمر المجموعة في تقديم   اًراخذت إدارة المجموعة قرتذلك، ا
  الخدمات للوثائق القائمة وفقًا للشروط المعمول بها في العقود األساسية.

 

شر  )ب من  كل  اسيكوراوقعت  وشركة  سكون  فركة  مقر  خالل  من  تعمل  التي  إيه،  بي  إس  جنرالي  اإلمارات عزيوني  في  ها 
، اتفاقية لنقل محفظة التأمين على الحياة المرتبطة بوحدات ٢٠٢٢فبراير    ٢٣متحدة ("جنرالي اإلمارات")، في  ة الالعربي

نق من  االنتهاء  تم  سكون.  شركة  إلى  اإلمارات  جنرالي  بشركة  في  الخاصة  المحفظة  نقل   ٢٠٢٢ر  نوفمب  ٢١ل  (تاريخ 
ظيمية (مصرف اإلمارات العربية المتحدة المركزي ومعهد التنات الالزمة من الجهات  قالمحفظة) بعد الحصول على المواف

) التأمين  على  المرتبطة IVASSاإلشراف  بالموجودات  المجموعة  اعترفت  المحفظة،  نقل  تاريخ  في  إيطاليا).  في   (
  لمركز المالي الموحد.األف درهم لكل منها في بيان  ٦٨٨٬٧٣٧وحدات البالغة لمطلوبات المرتبطة بالبالوحدات وا

 

بتغيير هويتها التجارية إلى سكون للتأمين ("سكون"). وتعد سكون   ٢٠٢٢أكتوبر    ٦ت شركة ُعمان للتأمين ش.م.ع في  قام  )ج
هوية   وتعزز  ش.م.ع.  للتأمين  ُعمان  لشركة  مسجلة  تجارية  شعالمة  تراث  الجديدة  في الشركة  الراسخ  للتأمين  ُعمان  ركة 

في االبتكار، وتقدم جودة خدمة ال مثيل لها، وتقف بقوة للوفاء بالتزامات  ئدة  كشركة تأمين حديثة را  االمنطقة وتعكس مكانته
  العمالء والشركاء.

 

في    )د سكون  شركة  األغ  ٢٠٢٢ديسمبر    ١٩وقعت  حصة  على  لالستحواذ  وشراء  بيع  عن  اتفاقية  تزيد  (بما  في ٪٩٣لبية   (
(أسكانا) من المساهمين الرئيسيين في شركة أسكانا مين  أسكانا للتأ  - تكافل    -   الشركة العربية اإلسكندنافية للتأمين (ش.م.ع)

بعد الحصول على الموافقات   ٢٠٢٣الذين يمثلون هذه الحصة. ومن المتوقع إتمام هذه المعاملة بحلول الربع األول من سنة  
األوراقالتن هيئة  من  ا  ظيمية  المتحدة  العربية  اإلمارات  ومصرف  والسلع  الماليلالمالية  دبي  وسوق  شروط وال  مركزي 

بمجرد  الموحدة  المالية  البيانات  في  المالي  وتأثيرها  المعاملة  هذه  ستنعكس  المعنيين.  المساهمين  بين  عليها  المتفق  المحددة 
  إتمام المعاملة.

 
  ية الموحدة اعتماد البيانات المال  ٣٧

 
  .٢٠٢٣ير  فبرا ٧إصدارها بتاريخ  س اإلدارة هذه البيانات المالية الموحدة ووافق علىاعتمد مجل



االستدامة
تقرير
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THE CEO’S
MESSAGE

I am pleased to present the third edition of Oman Insurance 
Company P.S.C. (“Sukoon”)’s Environmental, Social and 
Governance report for 2022. The report showcases our key 
performance highlights, achievements, and best practices for the 
year, resonating the vision, mission and values of our organization 
in contributing to our key stakeholder’s success.
 
One of the key milestones for us in 2022 was to successfully change 
our brand from Oman Insurance to Sukoon. Oman Insurance was 
launched in 1975, almost half a century ago. Since then, a lot has 
been achieved and much impressive progress has been made. 
It was important to reflect these changes in a new visual identity. 
We unveiled our new corporate identity on the iconic Burj Khalifa 
at an event attended by our Chairman, Members of the Board, 
Executive Committee, key partners and members of the press.  
Sukoon has been extremely well received by our clients and 
partners and, with our new colors, Sukoon perfectly reflects 
what we have become: a dynamic, professional and dedicated 
company that delivers peace of mind to its clients!

Even before the publication of first Sustainability Report in 2020, Sukoon was attuned to the global call for sustenance 
through various economic, social and governance initiatives. With our inaugural publication, we laid resilient groundwork on 
which we continue to build best practices to achieve the sustenance goals aligned to DFM guidelines and GRI standards. 
With unwavering support and guidance from our Board of Directors, we continue to remain committed to operating our 
business in a sustainable manner, empowering our communities, employees and customers, using advanced technologies 
to respond to market dynamics and manage our resources consciously and efficiently.

Sukoon did remarkably well in 2022 in terms of increasing our shareholder’s value by declaring net income of AED 223.6 
million – the highest in the preceding 8 years. Our local solvency margin peaked at 280%, which speaks for the successful 
strategies we have implemented for a resilient risk transfer mechanism. Our global customer satisfaction index stands at 
89%, which reflects our commitment to be the region’s reference point for exceptional customer service.

One of our strongest strategies have always been to explore new and unique growth avenues and be a market leader in our 
practices. It was indeed a proud moment for Sukoon to be the first in the UAE to commence operations of Syndicate 2880 
– a part of the Syndicate In A Box (SIAB) initiative. Our technological and digital solution prowess continued its upward 
trajectory. We enabled medical reimbursement claim submission by partners leveraging API, digitalized our consumer and 
commercial claims, launched first in the region motor fleet solution on zero code platform, among many other initiatives. 
This goes a long way to show how we intend to support our community by empowering our partners and customers alike.

The accolades we won for our efforts surpassed last year’s achievements as we received 20 awards in 2022. These 
included, among others, ‘Insurance Customer Satisfaction and Happiness’, ‘Insurer of the Year – Overall’ and ‘Digital 
Initiative of the year’. If there is one common theme behind winning these prestigious and coveted recognitions in the 
market, it is the hard work and resilience of our employees. I am elated by the unwavering commitment and yearning for 
innovation brought by our employees to this organization.
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We’ve made many a stride in terms of adding value to the world through Sukoon’s CSR initiatives. These include the 
Ramadan Motor Campaign (in collaboration with Emirates Red Crescent) to support families in need of essential food 
supplies, raising awareness about Hepatitis and Cancer on behalf of the Dubai Health Authority, signing an MoU with 
the College of Banking and Financial to support prospective college graduates in meeting their work requirements and 
obtaining the skills and knowledge necessary to succeed in their ambitions, and holding the Al Mouj Muscat Marathon to 
promote the importance of wealth and wellbeing, among others.

Lastly but most importantly, we were part of the World Economic Forum (WEF) Annual Meeting in Davos, Switzerland. I 
was part of a panel to discuss the impact of Environmental, Social and Governance (ESG) factors on financial institutions.

As we look forward to 2023, we are confident that our sustainable goals will continue to bring dividends to our stakeholders, 
while we invest in our people and contribute to our society through green solutions ever committed to have a balanced 
socio, economic, human and environmental sustainability.

Jean-Louis Laurent Josi
CEO, Sukoon
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OUR 2022
KEY ACCOMPLISHMENTS

Customer Service
a. Won 20 accolades in 2022
b. Customer satisfaction at its best: 89%

Employee Wellbeing
a. Employee Coaching
b. LivFit
c. Women’s Network

Increased Shareholder Value
a. Highest Net Profit in the history of the company 
b. Double-digit ROE ~ 10%
c. Shareholder’s equity increased by 10.4% to ~ AED 2.46 billion

Digitalization  
a. Enabled medical reimbursement claims submission by leveraging APIs
b. 100% STP of DHA medical products
c. Digitisation of Consumer and Commercial Claims – 24/7 availability on Cloud for UW, Operations, and Brokers
d. Launch of STP in its life insurance policies with partnering banks and brokers
e. Seamless rebranding of Oman Insurance to Sukoon Insurance
f. Launch of innovative first-in-the-region Motor Fleet Solution (individual scheme) on ZeroCode Platform (KUDOS)
g. Launched the one-of-a-kind Health Extend top-up solution for medical policyholder
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SUKOON
AWARDS 2022

• Best Health Insurance Company
• Best Motor Insurance Company 
• Digital Insurer of the Year

• Best General Insurance Company

• Best Health Insurance Company (MENA)

• Best Motor Insurance Provider
• Best Digital Insurer

• Best General Insurance Company 

• Insurer of the Year - Overall

• Best Health Insurance Company 
• Educational & Training Initiative of The Year

• Best Health Insurance Company
• Best Motor Insurance Company

• Life Insurance Company of the Year
• Best Health Insurance Company
• Best Motor Insurance Company 

• Best Motor Insurance Company
• Best Insurance Website

• Best Life Insurance Company 

• Insurance Customer Satisfaction & Happiness
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OUR STRATEGIC
PILLARS

We pledge to continue to be true to our mission, vision & values to bring assurance to our stakeholders’ wealth & wellbeing 
and to be their preferred & trusted partner

Customer-centric

Reliability

Expertis

Employer-of-choice

48 Years
of expertise in the region

4.3 Billion
AED revenue in 2022

830,000+ Clients
trust us

9.18 Billion
AED total assets in 2022

650+ Professionals
ready to serve you

Listed
on Dubai Stock Market

223.6 Million
AED net profits in 2022
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1. Well Managed by an Experienced Team
a. Leading positions in the UAE: among top 3 players in most of the LOB’s and a household 

brand
b. Leading positions in the GCC: engineering among the largest in the region
c. 650 strong, versatile employees

2. Strong Market Position
a. Financially prudent - rated A2 by Moody’s, A by AM Best and A Stable by S&P
b. Profitable franchise with significantly high solvency at >280% as at Dec 31, 2022
c. Significant reinsurance business in upstream and downstream Energy and a profitable 

international Aviation account
d. Members of Emirates Insurance Association & Gulf Insurance Federation
e. First company in the UAE to have Lloyd’s syndicate ever in the region approval has been 

received from Lloyd’s to launch Syndicate 2880 under the Syndicate-in-a-Box initiative 
(SIAB). The Syndicate is now operational on the Lloyd’s platform under the Dubai International 
Financial Centre (DIFC)

3. Robust Customer Satisfaction
a. Rated as #1 insurance company
b. 89% of customers being satisfied or very satisfied with our services
c. Winner of 20 awards in 2022 including: “Insurance Customer Satisfaction and Happiness”; 

“Digital Insurer of the Year” and “Insurer of the year – Overall”

4. Digital Innovator
a. Launch of the innovative Health Extend top-up solution for medical policyholders
b. API Gateway to onboard brokers/ partners delivered
c. Launch of STP of Sukoon’s Life Insurance policies with partnering banks and brokers
d. Launch of the innovative, first-in-the-region Motor Fleet Solution (individual scheme) on 

ZeroCode Platform (KUDOS)
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STAKEHOLDER
ENGAGEMENT

We reviewed internally and externally our stakeholder’s perspectives and opinions. The process identified the impact 
we have on each stakeholder group as well as the level of influence each stakeholder group has on our business. We 
communicate with our stakeholders through multiple channels, listening and seeking their feedback. We have listed below 
our key stakeholder groups and our engagement methods along with the frequency of engagement.

Customer
a. Customer satisfaction surveys at key 

touchpoints Monitored Monthly.
b. KPI: > 90 % satisfied customer.

Shareholders & Investors
a. Board of Directors Meetings, Market 

Disclosures, General Assembly, 
Investor Relations.

b. KPI: Financial Performance, Minimum 
of 4 BOD meetings annually.

Employees
a. Employee Engagement Programmes.
b. Intranet, Townhalls, Inhouse Trainings.
c. KPI: EE> 4.

Regulators, Media & Others
a. Regulatory Reporting to UAE Central 

Bank, DHA, HAAD, Communication 
with Regulators (DFM, SCA).

b. KPI: Compliance to all regulations.

Suppliers & Business 
Partners
a. Tenders & RFPs, Broker Portals, 

Trainings & Workshop.
b. KPI: Fair Business Practices & 

Selection.
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MATERIALITY

The above review helped us in understanding the correlation and the impact each has on the assessment of materiality. 
As a result of stakeholder engagement, we identified material topics based on the significance of economic, environmental 
& social influence it has on our stakeholders. By focusing on materiality, we aim to achieve our sustainable development 
goals which is also built into our overall strategic objectives and pillars identified for the coming years.

Assessment Process & Identification of Key ESG Issues & Impact

• Digital Transformation & Innovation.
• Customer Satisfaction
• Product responsibility
• Governance, Ethics & Compliance (Internal)
• Data Privacy
• Responsible Investment
• Employee ‘s Development
• Utilization of r esources
• Diversity & Empowerment
• Community Support
• Climate Change
• Waste Managenment
• Energy Efficiency
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ESG: OUR PRIOTITIES

In our first Environment, Social & Governance report, we demonstrated the adoption of United Nation’s Sustainable 
Development Goals (SDGs) in our operational strategies. In our second report for 2021, we continue to show our 
commitment in working towards developing business sustainably and in line with our goal to become a reference point 
in the region for customer service.

In our continued efforts, we have adopted SDG goals in our insurance activities, aligned to our business models through 
digitalization, prioritizing risks and opportunities that supports the growth of sustainable business. We at Sukoon are 
committed to bring gains for our stakeholders in the longer run, promote wellbeing of our employees, contributing to our 
community and adding value to our customer experience. Based on the Global Reporting Index (GRI) reference, material 
issues identified were factored into our operational and governance framework.

Our mission to protect one’s wealth & well-being is redefined through our many initiatives to care for 
our people and our community alike, through our wellness programs. Explore our LivFit program, 
Employee Wellness, Women’s Network initiatives to know more.

As an Industry Leader, we have been a pioneer in innovating insurance products through technology 
adding to our stakeholder’s values as well as empowering our customers, partners, and employees 
to support sustainable development. See our Technology & Innovation to learn more

We aim to empower our employees through an array of professional courses under our Learning & 
Development, Diversity & Nationalization programs.

We at Sukoon make conscious efforts to bring equality in our Workforce & Workplace. We are 
committed to improving gender representation at Senior Management & Board as well as focusing 
on Women’s Wellness. Know more about our Diversity, Women’s Network, and our Women’s 
Leadership.

We aim to inculcate the culture of responsible spending for a sustainable community and social 
responsibility towards the growth of the community. We engage in many social activities in giving 
back to the community.

We are committed to investing in Corporate Governance for ensuring operational excellence and 
long-term gains for our stakeholders and sustainable operations. We ensure we are compliant with 
regulations and have high ethical standards for our employees.
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GOVERNANCE AND 
RISK MANAGEMENT

With our strong corporate governance framework, we diligently follow local 
regulations and laws, while maintaining a robust corporate governance framework
Sukoon considers corporate governance as a critical element in creating a sound working environment that supports 
achieving the overall long-term goals for all stakeholders. Risk management & corporate governance is key to making us 
perform sustainably.

Governance structures are put well in place to reduce and manage risk in line with achieving Sukoon’s strategic objectives 
and to contribute to building strong ESG goals and action plans. There are key policies which are outlined in the policy 
section which support us in operating a dynamic risk and governance framework. Furthermore, there are audits done by 
external and internal to ensure adherences to best practices.

1. Pillars of corporate governance framework
a. Board of Directors
• Active
• Independent
• Non-executive

b. Committees
• Audit Committee
• Nomination & Remuneration Committee
• Investment Committee
• Risk Committee

c. Internal Control System
• Compliance
• Risk Management
• Internal Audit

(First insurance company in the UAE, awarded and recognized by the Institute of Internal Audit to be in compliance with 
its International Standards)

2. Board of Directors
The election of our Board Members shall take place every three years. The new board election was done on Apr 12, 2022. 
The election of the board members was conducted during the Annual General Assembly meeting, where shareholders 
elected the board members by way of vote. Nomination & Election process has been duly approved by SCA and disclosed 
to DFM and published in the local newspaper and on the company website.

Our Board of Directors meets at least every quarter. Responsibility for administrating all-risk policies and management of 
risk are delegated to the Executive management. The Board is appraised on a regular basis to significant risks for Sukoon 
and manages overall response plans. Board Member evaluation will be conducted as we progress in our commitment to 
governance principles.
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3. Board of Directors Committees
a. Board Risk Committee (Meets Semi-Annually)
The first in the market committee was established in 2020. Incudes 2 Board members, two independent experts, CEO, 
and the Head of ERM, validates the Company’s ERM framework & Risk Appetite.

b. Nomination and Remuneration Committee (Meets Annually)
The committee includes 3 Board members & is chaired by an independent member.
Responsible for developing & reviewing the remuneration policies, reviews the bonus of Executive Management and 
developing procedures for the nomination of Board Members.
d. Audit Committee (Meets Quarterly)
The committee includes 2 Board members & an audit expert, chaired by an independent member. Responsible for 
reviewing external, internal audit reports, disclosures & financial statements.

e. Investment Committee (Meets Quarterly)
The committee includes 3 Board members, the CEO, and is chaired by an independent member. Head of Investment, 
Finance & Risk attend all meetings.
Responsible for strategy, review & execution of company investments.

4. Management Committees
a. Executive Risk Committee (Meets Quarterly)
Established by the CEO, committee serves as the senior management committee to assess all significant risk issues, and 
to protect Sukoon’s reputation & intrinsic values. It oversees Sukoon’s risk management.

b. Credit Committee (Meets Monthly)
Established & chaired by the Head of Finance, committee oversees and supports the management and control of credit 
risk. It oversees administration of Sukoon’s credit portfolios.

c. Executive Committee (Meets Bi-Monthly)
This committee was established by the CEO.
It serves as the Executive Management level committee to discuss key strategic & business issues.
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RISK MANAGEMENT
GOVERNANCE

As Sukoon continues to be the leading insurance company in the UAE and GCC and to have a strong market position, the 
maintenance of a strong governance framework, ensuring the right overview and control at each level of our structure, is 
central to everything we do. This is achieved through Risk Management Policies & committees steering them.

Effective governance is much more than committees: it is about ensuring the stability, consistency, and innovativeness of 
our business to make sure our customers’ expectations are met and exceeded.

Sukoon has two levels of risk committee Board Risk Committee (BRC) & Executive Risk Committee (ERC). ERC’s role is 
defined to challenge, oversee, and monitor the management of risks within Sukoon to ensure they are being managed 
within the risk governance requirements and risk appetite. There are four committees that further report to ERC. Validation 
of the ERM framework and risk appetite set by ERC is done by BRC. They also work as a channel of communication 
between the Board & ERC. With these committees, the Company can assess different severe (but plausible) events 
and scenarios to understand the financial and capital implications on the Company, proactively monitor and regulate 
reinsurance exposures and structures, large & unusual transactions. They also ensure that adequate and reasonable 
reserves are in place for insurance exposures along with the appropriateness of credit risk associated with insurance 
receivables/ reinsurance recoverable.

1. Compliance Policies
Sukoon’s compliance policies are aimed to guide employees to a higher ethical standard, support the organization in its 
strategies, and ensuring compliance to local & international regulatory guidelines.

The compliance policies are reviewed and updated annually. The key focus areas are AML, CTF Sanctions, Risk assessment 
framework, conflict of interest, anti-corruption & bribery, and whistleblower policies. The policies are structured through 
procedures, processes, training & awareness to Sukoon’s employees

AML & CTF Sanction 
Compliance Policy

Whistleblowers’ Policy

Compliance Risk Assessment 
& Monitoring Process

Gift’s & Entertainment Policy

Conflicton of Interest Policy
Risk Managment Framework 
Policy

Anti-Bribery & Corruption
Risk Appetite Statement & 
Framework Policy

Sanction Policy

01 06

02 07

03 08

04 09

05
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TECHNOLOGY AND 
INNOVATION

We at Sukoon have undergone a massive digital transformation and delivered various industry-level innovative solutions. 
We strongly believe in capitalising on the digital era to bring healthy returns to our shareholders and truly empower our 
customers, employees, and partners. We continue to enable a traditional supply chain with digital channels and leverage 
the external ecosystem as part of our digital strategy.

1. Strengthening Our Foundations
a. Technologies
• Modernised and resilient IT estate resulting in 99.9% service availability over the last 43 months
• Payment Gateway / API Gateway solutions
• Digital workspace with 40% on Cloud (Greenfield) and remote connectivity enabled for 95% of the staff to tackle the 

COVID-19 lockdown
• Enabled medical reimbursement claims submission by partners leveraging APIs
• 100% STP of DHA medical products
• Digitisation of Consumer and Commercial Claims – 24/7 availability for UW, Operations, and Brokers on low-code 

platform
• Launch of the innovative, first-in-the-region Motor Fleet Solution (individual scheme) on ZeroCode platform (KUDOS)

b. Digital Channel
• 16 portals to enable self-service across the business domains
• Mobile Apps for Medical and Motor assistance for recovery
• Bancassurance (Mashreq & RAKbank)
• Launch of STP for its life insurance policies with partnering banks and brokers
• Launch of the innovative Health Extend top-up solution for medical policyholders

c. Analytics
• Created Golden Record and implemented Single Customer View on Cloud
• Data Lake and AI-based pricing implementation in plan

2. Key Initiatives for 2021-2022
a. E-Commerce
• 100% STP for New Business and Renewals of Fleet – NB delivered in May 2022 and renewals in progress
• Predictive Analytics – Enable Personalization for Up-Sell/Cross-Sell (in progress)
• Rationalisation of 16 portals to one with Single Sign On (in progress)

b. E-Services
• Enabled Self-Servicing for Fleet Endorsements and Claims (delivered in May 2022)
• Opti channel Experience – API Channel for Brokers & Partners (delivered in January 2022)

c. E-Partners
• Leading and innovative Medical Ecosystem (in progress)
• Customer 360- Data Mining & Analytics enabled FWA & Wellness (in progress)
• Digitisation of non-Motor Claims (delivered in February 2022)
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3. Information Security
At Sukoon, security is an integral part of the architecture guidelines. In the last 3 years, we have implemented multiple 
security products and secured ISO 27001 certification in Dec 2021.

a. Key Initiatives: 2018- 2022
• IT Regulatory Compliance – ADHICS-certified in February 2022
• Protection of Business and Privacy Information – Microsoft Information Protection and Microsoft DLP (implemented)
• Encryption & Backup for Data Security – Parablu for laptops and Data Encryption for the rest implemented for identified 

systems in 2022
• Secured Login Mechanism – two-factor authentication implemented in 2021
• Centralized Log maintenance – SIEM implemented in 2021
• Privilege Access management – CyberArk implemented in 2021
• Fortification against SPAM, Phishing, Malware – Vulnerability Management implemented
• Improved Threat Detection – MS-DLP implemented in 2021
• 24 x 7 security monitoring & response – dedicated Security Operations Centre in place since 2021
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OUR FOCUS
FOR 2022

1. Commercial Claims
a. Strengthening claims adjudication process through prudent and expert claim handling
b. Effective Claims management from Lloyds platform as a syndicate
c. COVID-19 claims are fast approaching the three-year legal time bar; claims will be reviewed for closure in mid-2023

2. Motor Claims
a. Optimize Fraud Waste & Abuse Controls
b. Manage repair cost strategic partnership garages
c. Implementation of Mobile App for claims notification and servicing

3. Medical Claims
a. Continuous optimization of Fraud Waste & Abuse controls
b. Future Ready and Scalable Mobile App Platform
c. Strengthen Payer - Provider relationship
d. Optimise PBM module and experience
e. Strengthen Payer – Client relationships
f. Early Warning Indicator via Data Analytics
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CUSTOMER
ENGAGEMENT

Customer-centricity is at the fore of our ambitions. We believe that customer satisfaction is not only the basis for profitable 
growth but also a key driver for employee engagement. It also defines design principles for digitalisation and setting a 
benchmark for technical excellence.

Our “Customer First” value has led us to venture digitally to provide quality, personalised and value-propositioned services. 
From mobile applications to digital platforms and seeking customer surveys, we are constantly in the search of the next 
awe-striking factor for our customers. 

In addition to the inevitable digital world we are transitioning towards, we also boast a highly-skilled, empathetic team 
of insurance professionals to support our customers through well-managed call centers, email support, and Customer 
Service Desk & Complaints Unit for direct and intermediary channels.

1. Customer Satisfaction Survey
We passionately seek our customer feedback through monthly surveys. The satisfaction indicators are reported monthly 
and form the base of measurement as well as enhancements for our products & services.

With a satisfaction score of 89 percent achieved in 2022, we keep marching forward in our pursuit of delivering absolute 
delight to our customers.

a. Global Satisfaction Index - Yearly Indicators

b. b. Department Indicator
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CUSTOMER
EMPOWERMENT

Digitally empowering customers strives to provide a seamless customer experience. We have launched a digital platform 
for our customers through mobile apps, online accesses, eCommerce platform which has truly changed the way traditional 
insurance processes run. The tedious tasks of purchasing insurance, finding the right product, seeking assistance, or 
submitting claims are all now a click away!

1. Individual Life
Online client portfolio platform

2. Medical Online Portal
mySukoon – an online portal to assist members with policy administration and medical claims reimbursements

3. E-Commerce
Online purchasing and renewal of insurance policies:
a. Motor Insurance
b. DigiTerm & Critical Illness
c. DHA Plus

4. Mobile Apps
a. IMC - Emergency Motor Roadside Assistance
b. mySukoon – Medical Network Geo-localization & Reimbursement Claims
c. LivFit – Wellness App

Customer Testimonials
We are known for our exceptional customer service. Here are a few testimonials which bear witness to our commitment 
to delight our customers at every turn:

“The advisor was very knowledgeable, trustworthy, and very much patient. She understood my requirements and 
suggested investment and insurance plans accordingly. I loved that she was not trying to sell me anything; rather, she 
suggested what was best as per my goals and requirements.” - Nilesh, Life Insurance policyholder

“Excellent communication and great use of technology to inform customers about status of claims. Really quick  
re-imbursement of claims so customers are not out of pocket too long.” - Stephen, Medical Insurance policyholder

“The action taken upon my request was quick, and the allocation of a very good garage like AUTOTRUST was also a wise 
decision from your side. You guys really care for your clients. Thank you!” - Reji, Motor Insurance policyholder
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PARTNER
ENGAGEMENT

A similar empowerment strategy has been thought of for our partners. We launched a survey for our brokerage channel 
which forms a significant part of our distribution channel.

The brokers’ survey (including 346 responses from 76 brokers) outcome indicated an increase across all 20 dimensions. 
Sukoon was rated the number-one insurer to deal with, which highlights the “Service Excellence” of the Company which 
is at the core of its business.
 
Measured across all dimensions – from Sales, Policy Servicing and Claims to Finance and others – the performance 
results are as under: 

In line with our Continuous Improvement value, we extended digital platforms to our partners that included the B2B 
platform, self-service platforms for brokers and healthcare providers for policy administration, online pre-authorization 
management, and portfolio management (for individual life).

1. SME & EBP Medical
Online process from quotation to policy

2. B2B Platform
Stabilization of the broker platform for motor policies

3. Self-Service Administration
Medical member addition or deletion feature

4. Online Pre-Authorization Portal
Online pre-authorization request tool for medical providers

5. Individual Life
Portfolio management platform
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BRAND
AWARENESS

Rebranding Oman Insurance To Sukoon
In 2022 we rebranded ourselves as Sukoon. This change marked a new chapter in our 47-year history of providing 
ultimate protection and peace of mind to our customers and partners. In the last 3 years, we carried out extensive market 
research and brought together some of the world’s best-in-class rebranding experts to guide and advise us. We have 
gone through several focus groups, interviews, and surveys. We have tested dozens of names, logos and colours to finally 
select Sukoon.

Sukoon means peace of mind in Arabic, Urdu and Hindi - the 3 most widely spoken languages in the region. The 
brandmark represents two human hands coming together, vividly depicting a sense of security and protection for our 
customers and partners, while reflecting peace of mind and togetherness. The two hands also form the letter ‘S’ of 
Sukoon. The strong colour combination aptly depicts what we are today - a bold, modern and dynamic insurer that is not 
afraid of challenging the status quo!

Our new corporate identity was unveiled on the iconic Burj Khalifa at an event attended by our Chairman, Members of the 
Board, Executive Committee, key partners and members of the press.

Sukoon is a new starting point where leveraging our foundations, we will develop an exceptional insurance platform with 
the objective of providing an unmatched customer experience and unrivalled insurance expertise in the region.
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Marketing and PR  
To propagate brand awareness and capitalize on the limitless potential of online customers, we actively use online platforms 
for campaigns such as digital and social marketing and digital PR campaigns. Here are some numbers from our recent 
brand campaign.

13.1M  Article readership on various platforms
174M  Impressions (that is, the number of times our ads were seen across all digital platforms,  
  excluding rebranding efforts)

LivFit: A Comprehensive Wellness Programme
Another addition to our impressive examples of technological prowess applied to bring. LivFit is a wellness program that we 
launched to promote a healthier lifestyle. It is now a full-fledged wellness platform for our customers and employees alike. 

Sessions are aimed at health, lifestyle & awareness, and chronic disease management. In the pre-pandemic era, we held 
wellness workshops, visiting our employees and customer. Due to the limited social movement in the current time, we 
quickly adapted, and brought in our online platform to continue to care for our stakeholders and community. LivFit videos 
and sessions were made available to our customers on our websites, social media platforms as well as our LivFit app.

13.4M  Impressions on Facebook
6.1M  Impressions on Instagram

1. Health
a. Health Risk Assessment
b. Health Screening
c. Vaccination (Flu)
d. Mental Well- being

2. Lifestyle & Awareness
a. Virtual Coaching
b. Mobile App Fitness Plan
c. Tobacco Cessation
d. Weight Loss Support
e. Awareness Literature
f. Wellness Fair/ Webinars
g. Virtual Fitness Classes
h. Discount & Offers

3. Chronic Diseases Management
A Care program to manage conditions & improve quality of life:

a. Diabetes
b. Hypertension
c. Hyperlipidemia
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EMPLOYEE
ENGAGEMENT

As the customer is at the heart of it all, our employees are the cornerstone of Sukoon. We have done a great deal to ensure 
that our employees are happy, healthier, and dedicated to bringing a delightful experience to our customers. Our dynamic 
and diverse company culture advocates communication, transparency and accentuates employee engagement.

We aim to create a healthy, cooperative, and friendly environment, empowering employees and helping them flourish 
throughout their career.

Attracting, developing, and retaining the right talent is the foundation of Sukoon’s approach to its people. The Company 
continuously promotes itself as an employer of choice to acquire strong candidates.

1. Employee Reward & Recognition
Sukoon has a variety of engagement initiatives to further enhance its engaged workforce: 

a. Line managers have the option to attend workshops on the topic
b. A dedicated champions team acts as a support for line managers in their team engagement activities
c. Virtual town halls are held
d. Wellness initiatives covering both physical and mental health are conducted
e. High performing employees are awarded in quarterly award ceremonies

2. Employee Coaching
Sukoon launched its Employee Coaching program in 2019 for life and career advancement. With two internal qualified 
coaches, Sukoon provides face-to-face and virtual sessions to its employees to help them reach their maximum potential.

3. Women’s Network
Sukoon launched its Women’s Network in 2019 with a launch night, with 100+ Sukoon employees in attendance and 
Panel Discussion with our CEO and the Company’s senior women personnel.
 
The Women’s Network is built on the four pillars: Career development, Mentoring, Balance for Better, and Giving.

Some of the celebrated highlights of 2022 include the following:
a. Women’s International Day
b. Emirati Women’s Day
c. Omani Women’s Day
d. Mother’s Day
e. Breast Cancer Awareness Day

13.5 %

14 %

08 %

13 %

15 %

5.85

5.89

5.00

4.00

4.00

2022

2021

2020

2019

2018

TenorYear Attrition
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4. Learning & Development
In alignment with Sukoon’s digitisation excellence, Sukoon Learning Academy embraces new, innovative learning methods. 
Gamification (through which teams operate in a simulated business environment), blended learning (combining online, 
self-study and workshop modules), and the state-of-the-art e-Learning platform and mobile app (Learn with Sukoon)  
are all in active use.

Sukoon employs a comprehensive e-learning platform, which hosts some important modules applicable for all, such as 
our in-house designed AML and Code of Conduct. To date, 8,916 hours were spent on e-Learning modules. In 2022, 
we moved back to face-to-face interactive sessions

5. Professional Qualifications 2022
Sukoon supports professionalizing its workforce for enhanced professional customer experience. Sukoon Learning 
Academy is a licensed examination center for both CII and LOMA qualifications, open for both internal and external 
candidates. The Company additionally invested its resources and energies in LinkedIn Learning and its own e-Learning 
platform, Learn with Sukoon, to ensure employees have access to all the latest offerings and articles trending in the 
market.

LOMA Excellence in
Education Award (2019)

Golden Shield  
Excellence in Education Award (2018)

MIIA Educational and
Training Initiative of the Year (2017)

InsureTek Award:  
Educational and Training Initiative of the Year (2022)
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DIVERSITY

With 650 Employees Across 37 Nationalities, Diversity is Ingrained in Sukoon’s 
Company Culture.
We celebrate the diversity, experience, and harmony that our employees add to the spirit of the company. With 650 
employees and 37 nationalities, diversity is ingrained in Sukoon’s company culture.



 SUSTAINABILITY REPORT 2022           25

1. Female Representation

2. Diversity: Emiratization
Sukoon’s strategy is to increase the number of Emirati talent and successfully integrate the national workforce to core 
insurance positions, thus enabling our people for a long-term career in the insurance sector.

The Company actively engages with the various pools to attract national employees. These include:

a. Partnership with the Ministry of Human Resources and Emiratization
b. Government accelerators
c. National recruitment agencies
d. Career exhibitions
e. Social Media
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3. National Development
Sukoon’s signature program, ‘Insure your Ambition’, is specifically designed for Emirati nationals, addressing both 
professional and personal development, with a dedicated focus on guiding our national recruits’ career trajectories.

MOHRE: Best Company in 
UAE National Recruitment 

2019

MOHRE: Best company 
in posting UAE Nationals 

Vacancies 2019

IA: Outstanding company in the 
application of the Emiratization 

regulations 2019

IA: Outstanding company in 
the application of Emiratization 

regulations 2020
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OUR SOCIAL
RESPONSIBILITY

As a leading insurance company in the UAE with a customer base of 830,000, we understand our responsibility to 
contribute to the community in innovative and pragmatic ways. Our services and products are aimed to protect and 
increase wealth and wellbeing. Hence contributing to the community’s safety and well-being is what we focus on as our 
social responsibility.

As a national insurance company of the UAE, we are truly thankful for the society in which we operate. Being responsible 
corporate citizens, we recognize the key segments of the community where we can effectively contribute to empowering 
people in their way forward. Our domain of community engagement primarily focuses on healthcare for children with 
disabilities and rehabilitation training for people with determination. We also encourage our employees to volunteer for 
community programs such as ‘Spirit of Ramadan’. We are also engaged with NGOs, to help us fulfill our social initiatives 
successfully during Ramadan. 

It is through these humble initiatives that we try to reflect our gratitude and connection with the people.

1. Key Initiatives
a. Partnership with Ministry of Human Resources and Emiratization.
b. Ramadan Motor Campaign with Emirates Red Cresent
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ENVIRONMENTAL
RESPONSIBILITY

The key to the successful accomplishment of the environmental goal is to understand that it entails a long journey ahead 
with planning and awareness. We at Sukoon approach our environmental responsibility with immediate goals which focus 
on reducing our environmental footprints. We start at our home ground, invoking a culture of saving and economic use 
of resources. Our technological innovations have enabled us to move to paperless claims review for the motor insurance 
business.

Compared to 2021, our energy consumption is higher. It owes itself to the effects of shifting to a larger facility in 2021 
materialising in 2022, our rebranding efforts, and our state-of-the-art data center facility.

Sukoon continues to be conscious of its water consumption and drives itself in achieving best practices to 
reduce the environmental impact. Since the Company shifted premises to an even larger office facility than 
before, water consumption proportionately increased in 2022.
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 نظام حوكمة الشركات في  شركة ُعمان للتأمین خالل العام 2022

 یؤمن مجلس إدارة شركة ُعمان للتأمین )ش.م.ع) (یشار إلیھا فیما یلي بـ"سكون "أو "الشركة ("بتجاُرب الحوكمة الراسخة التي أثبتت  نجاحھا، حیث یرى أن اتباع نظام حوكمة الشركات لھ 
 أھمیة قصوى في  تحقیق النمو  الُمستدام واالزدھار  للشركة على المدى  الطویل،  وذلك انطالقًا من أنھ من بین االلتزامات الموكلة لمجلس اإلدارة، تعزیز قیمة  حقوق  الُمساھمین  مع  الوعي التام 

  .بمصال األطراف  المعنیین كافةً  بالعمل، والمتمثلین في الموظفین والعمالء والموردین والشركاء في العمل والمجتمع ككل،  الذي تزاول سكون أعمالھا فیھ

 

 انطالقًا من أن حوكمة الشركات في سكون لیست وجھةً  بل رحلةً  ُمستمرة نحو التطور  والتمیز في العمل، واصل مجلس  اإلدارة العمل على تحسین معاییر حوكمة الشركات لدى سكون خالل
 العام 2022، تماشیًا مع قرار  رئیس مجلس إدارة ھیئة األوراق المالیة والسلع رقم )3 (لسنة 2020 بشأن اعتماد حوكمة الشركات المساھمة العامة،  والتعلیمات األخرى ذات الصلة بشأن
 نفس المسائل، والتي تصدرھا الھیئة من وقت آلخر،  حیث یعمل المدیر التنفیذي وكبار المسؤولین التنفیذیین في الشركة على ترسیخ نظام الرقابة الداخلیة الذي یُعتبر ُعنصًرا حاسًما في ھیكل 

  .حوكمة الشركات لدى سكون

 وضعت سكون ھیكالً  لحوكمة الشركات لُممارسة عملھا التجاري داخل وخارج الشركة على حد سواء  وذلك للتحقق من وجود ھیكل یُحدد بدقة  مسؤولیات وواجبات أعضاء مجلس اإلدارة 
  .واإلدارة التنفیذیة،  مع األخذ بعین االعتبار حمایة حقوق جمیع الجھات المعنیة

 على ثالثة مكونات أساسیة:  سكونویشتمل "ھیكل حوكمة الشركات" في 

 ركائز 3 – سكون ھیكل حوكمة الشركات لدى 
 نظام الرقابة الداخلي اللجان مجلس اإلدارة 

 فعال 
 ُمستقل 
 غیر تنفیذي 

   لجنة التدقیق 
   لجنة الُمكافآت والترشیح 
 لجنة االستثمار 
  لجنة المخاطر 

 االلتزام 
  إدارة المخاطر 
 التدقیق الداخلي 

 

 

 

لسنة الّشركات حوكمة تقریر   
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 وفقًا للجدول التالي   ،2022بیان ُمعامالت أعضاء مجلس اإلدارة وأقربائھم من الدرجة األولى فیما یتعلَّق باألوراق المالیة للشركة خالل العام 

 . كاآلتي 2022 للعامشركة لفي األوراق المالیة لأعضاء مجلس اإلدارة أو أقربائھم من الدرجة األولى خالل العام ُمعامالت (بیع/ شراء) تتلخص 
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 تشكیل مجلس اإلدارة 

 مجلس اإلدارة والمعلومات ذات الصلة

رقم 
(تنفیذي، غیر تنفیذي   االسم ُمسلسل 

 المؤھالت الخبرة )وُمستقل
فترة العمل كعضو مجلس 

إدارة في الشركة من 
 تاریخ انتخابھ ألول مرة

العضویات والمناصب األخرى  
في أي شركات ُمساھمة عامة  

 أخرى

مناصب أخرى في ھیئات رقابیة  
أو حكومیة، أو كیانات تجاریة  

 مرموقة
السید/ عبد العزیز  1

 عبد هللا الغریر 
تنفیذي/ غیر غیر 

 ُمستقل
الشؤون المالیة  
 والمصرفیة 

بكالوریوس في  
 الھندسة الصناعیة

  بنك مجلس إدارةرئیس  أشھر  6و ةسن 12
رئیس اتحاد مصارف   -1 ش.م.ع  المشرق

 اإلمارات
 

مجلس إدارة  نائب رئیس  -2
 شركة الغریر لالستثمار ذ.م.م

 
مجلس إدارة شركة  رئیس  -3

 ذ.م.م مسافي
 

رئیس مجلس إدارة مؤسسة   -4
 الغریر للتعلیم 

رئیس مجلس إدارة صندوق   -5
عبدهللا الغریر لتعلیم  عبد العزیز 

 الالجئین
 

عضو مجلس إدارة مؤسسة   -6
 اإلمارات

 
رئیس شبكة الشركات العائلیة  -7

 لدول مجلس التعاون الخلیجي
 

الصندوق عضو مجلس إدارة  -8
اإلسالمي العالمي لألعمال 
الخیریة لألطفال بالشراكة مع  
 الیونیسف والبنك اإلسالمي للتنمیة 

 
 رئیس مجلس إدارة غرفة دبي -9

 
السید/ على راشد  2

 لوتاه 
غیر غیر تنفیذي/ 

 ُمستقل
الشؤون المالیة  
بكالوریوس في   والعقاریة 

 الھندسة المدنیة 
رئیس مجلس إدارة  نائب  -1 أشھر  6و ةسن 12

 بنك المشرق (ش.م.ع)
 

عضو مجلس إدارة شركة   -2
شركة   –بدر اإلسالمي 

 ُمساھمة عامة 

عضو جمعیة المھندسین  -1
المدنیین في اإلمارات العربیة 
 الُمتحدة

شركة بعضو مجلس إدارة  -2
 الغریر لالستثمار ذ.م.م
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السید/ راشد سیف  3
 الجروان 

غیر غیر تنفیذي/ 
 ُمستقل

بكالوریوس   والبترول الغاز 
ھندسة البترول 
 والغاز الطبیعي 

عضو مجلس إدارة بنك  -1 أشھر  6و ةسن 12
 المشرق 

 
مجلس إدارة  نائب رئیس   -2

 شركة دانة غاز 

  مؤسسةعضو مجلس إدارة  -1
   "إمارات" ترولللب اإلمارات

 
شركة  عضو مجلس إدارة  -2

 الخلیج للخدمات البحریة
 

شركة  رئیس مجلس إدارة  -3
 الغریر القابضة 

 
 السید/ بدر الغریر 4

 
غیر   غیر تنفیذي/ 

 ُمستقل
بكالوریوس في   العقارات 

 االقتصاد
 11نوات وس 10      

 شھر 
لشركة كارز  الرئیس التنفیذي 

 تاكسي
 ال یوجد

الدكتورة/ منى  5
 عبدالرزاق تھلك

استشاریة -1 غیر تنفیذي/  ُمستقل
أمراض نساء  
ووالدة، ورئیسة 
قسم أمراض  
النساء والوالدة  
بمستشفى لطیفة 

)2009-2013( 
 

بورد أمریكي   -1
في أمراض  
 النساء والوالدة 

 
زمالة في  -2

أمراض  
النساء 
 والوالدة

المدیر التنفیذي لمستشفى  -1 ینطبقال  أشھر  10و سنوات   3
 للنساء واألطفال  لطیفة

 السید/ نبیل وحید  6
 

المالیة  الشؤون  غیر تنفیذي/ ُمستقل
 والمصرفیة 

  بكالوریوس في 
  م، المالیةالعلو

لقسم الخزانة  المجموعةرئیس  أشھر  5سنوات و 9
 الغریر لالستثمار   -یة لمالا

  -اللجنة التّنفیذیة  عضو
 الغریر میلكو 

 
حازم /السیّد 7

 الشیش
الشؤون المالیة   غیر تنفیذي/ ُمستقل

 والمصرفیة 
ماجیستیر علوم  
 التّصرف 

غیر عضو مجلس إدارة  ال ینطبق أشھر  10
شركة  ب تنفیذي/ ُمستقل

 الغریر لالستثمار ذ.م.م
 

 2022نسبة تمثیل المرأة في مجلس اإلدارة في عام 

 . الشركة امرأة واحدة من أصل سبعة أعضاء في مجلس إدارةحالیا للمرأة  تمثّل

 

 أسباب عدم ترشیح أي امرأة لعضویة مجلس اإلدارة  

 الینطبق
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 المكافآت

   2021العام  عنبیان الُمكافآت المدفوعة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 كاآلتي: 2021 للعاممجلس اإلدارة  أعضاءدفع مكافأة  2022 إبریل 12ة السنویة للمساھمین في اجتماعھا المؤرخ في  یمموقررت الجمعیة الع

 

 

 

 

 

 

 

 

  ة، رھنًا بموافقة اجتماع الجمعیة العمومیة السنوی2022العام  عنالُمكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المبلغ بالدرھم اإلماراتي اسم العضو
 450,000 السید عبد العزیز عبد هللا الغریر

 300,000 على راشد أحمد لوتاه  السید 

 300,000 علي لخریم الزعابيالسید 

 300,000 راشد سیف الجروان الشمسي السید 
 300,000  الدكتورة منى تھلك

 300,000 الغریرالسید بدر عبد هللا أحمد 
 300,000 السید نبیل وحید  
 2,250,000 إجمالي الُمكافآت 

 المبلغ بالدرھم اإلماراتي اسم العضو
 450,000 السید عبد العزیز عبد هللا الغریر

 300,000 على راشد أحمد لوتاه  السید 

 300,000 السید حازم الشیش

 300,000 السید  راشد سیف الجروان الشمسي
 300,000  الدكتورة منى تھلك

 300,000 السید بدر عبد هللا أحمد الغریر
 300,000 السید نبیل وحید  
 2,250,000 إجمالي الُمكافآت 
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 حضور اللجانبخالف بدالت التي تقاضاھا أعضاء مجلس اإلدارة  أو الرواتب أو األتعاب اإلضافیة بدالتالبیان بتفاصیل 

 ھذا الّشأن. ی ألعضاء مجلس اإلدارة في بدالت أو رواتب أو أتعاب إضافیة  لم یتم صرف أي 

 

   بیانھا كاآلتي ،2022مجلس، التي تقاضاھا أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المالیة للعام بیان بتفاصیل بدالت حضور جلسات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن ال

ُمكافآت . ویرد بیان تفاصیل االجتماع في األقسام التالیة. ولم یتم صرف أي  ، ولجنة المخاطراجتماعات فیما یتعلق بلجنة االستثمار، ولجنة التدقیق، ولجنة الترشیح والمكافآت  سكونعقدت  
 .  ھذا الّشأنی ألعضاء مجلس اإلدارة في

 

 والتفاصیل المتعلقة بھا  2022عدد اجتماعات مجلس اإلدارة التي ُعقدت خالل السنة المالیة للعام 

 
 اسم العضو

 اجتماعات مجلس اإلدارة
 4اجتماع رقم  3اجتماع رقم  2اجتماع رقم  1اجتماع رقم 

 2022 نوفمبر 09 2022 یولیو 27 2022مایو  11 2022فبرایر  09
  غ   السید عبد العزیز عبد هللا الغریر

     السید على راشد أحمد لوتاه 
     السید راشد سیف الجروان الشمسي

     السید بدر عبد هللا أحمد الغریر
     السید نبیل وحید 

  غ  غ الدكتورة منى عبد الرزاق تھلك
 الینطبق الینطبق الینطبق  السید علي لخریم الزعابي

    الینطبق السید حازم الشیش
 

  – الینطبق: لیس عضو مجلس إدارة في ذلك التّاریخ – غائب لسبب وجیھ  –ضر بشخصھ؛ غ حا  
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 تقوم بھا اإلدارة التنفیذیة بموجب التفویض الصادر من المجلس لإلدارة، بما في ذلك الفترة وتفویض الُسلطات والصالحیات  واجبات ومھام مجلس اإلدارة التي 

ن بصفتھم نائبي الرئیس التنفیذي) (الُمعینی ئیس التنفیذي وفقًا للُسلطة المفوضة إلیھ من قِبَل رئیس مجلس اإلدارة من خالل وكالة موثقة لدى كاتب العدل وبدعم من رؤساء الدوائر  یعمل الرّ 
 .شیًا مع خطة العمل السنویة الموافَق علیھا رسمیًا من قِبَل مجلس اإلدارةا، وذلك تمالّشركةمسؤولین عن اإلدارة الیومیة ألعمال 

 
 مّدة التّفویض صالحیة التفویض  اسم الشخص المفوض

 
 جوزي لوران لویس جان

  بما في ذلكیر الشؤون الیومیة للشركة وتحقیق أغراضھا  یست  تدخل فيجمیع أعمال اإلدارة التي  
تمثیل الّشركة أمام الجھات الحكومیة وغیر الحكومیة والغیر وإبرام    -ودون االقتصار على    –

 . القیام بالتّرتیبات للمیزانیة السنویةالعقود باسم الشركة و

 
 ما لم یتم إلغاؤهتفویض غیر محّدد المّدة 

 

  بیان بتفاصیل الُمعامالت التي أجریَت مع األطراف ذوي الصلة (أصحاب مصلحة)، تُبین طبیعة العالقة ونوع الُمعاملة

 المبلغ بالدرھم اإلماراتي الوصف 
 

 أقساط تأمینإجمالي 
 بنك ومجموعة المشرق                          

             مجموعة الغریر         
                        شركة مسافي  
 كارز تاكسي    
 ذي كوبلر  
 عبد العزیز عبد هللا الغریرالسید/         
 السید/ سعود عبد العزیز عبد هللا الغریر         
 السیّد/علي راشد لوتاه          
 السیّد/ منصور عبد العزیز عبد هللا الغریر         
 السیّد/ حازم الشیش          
                        السیّد/ راشد سیف سعید الجروان         

 نبیل وحید راشد وحید السید/
 دانة غاز

 السیّد/ عبد العزیز عبد هللا الغریر
 د هللا أحمد الغریربدر عب السیّد/

                    
 المجموع 

   
 

87،922،399 
31،361،748 

3،181،542 
68،370 
26،858 
54،128 

6،156 
7،600 

13،462 
15،831 

2،074 
2،910 

1،022،196 
12،704 
18،139 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

123،715،935 
 التي تم تسدیدھا ُمطالباتال
 

                         المشرق  ومجموعة بنك         

 
 

37،026،021 
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 مجموعة الغریر                        
 شركة مسافي
                        كارز تاكسي 

      السید/علي لخریم الزعابي                       
 السید/ بدر عبد هللا أحمد الغریر

 ذي كوبلر
 دانة غاز

 المجموع

10،182،046 
2،817،283 
112،572 
70،643 

65 
2،893 
2،893 

 
 
 
 
 
 
 

50،383،707 
 معامالت أخرى 

 بنك المشرق -فوائد إیرادات          
 بنك المشرق  –أخرى عامة مصاریف استثمارات و        
 إیرادات توزیعات األرباح        

 بنك المشرق –مصاریف إیجارات 
 )دي أي أف سي لیمتد -المشرق كابیتال(– أخرى استثمارات مصاریف

 
551،643 
605،778 

2،768،207 
6،275،226 
6،047،999 

 

 16،248،853                   مجموع المعامالت األخرى
 

 الھیكل التنظیمي للشركة 

 المنصب اسم الموظف الرقم
 الرئیس التنفیذي جان لویس لوران جوزي 1
 واإلدارة المالیة قسم رئیس –نائب الرئیس التنفیذي   د خاناحم 2
  قسم الخطوط االستھالكیةرئیس  –نائب الرئیس التنفیذي   جولیان أودروري  3
 رئیس الخطوط التجاریة –نائب الرئیس التنفیذي  كریستوفر بول وایلدي 4
 ، االكتواریة، البیانات، والحیاة الفردیةإي آر أمإعادة التأمین،  قسم رئیس –نائب الرئیس التنفیذي  إیمانویل دي شامب 5
 رئیس قسم فوائد الموظفین  –نائب الرئیس التنفیذي  یاسر محمد عبد الحمید خلیفة 6
 قسم التوزیع رئیس  – التنفیذي الرئیس نائب رانجي سینھا  7
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 بیان تفصیلي بأسماء كبار المسؤولین والمدیرین التنفیذیین في الشركة ومناصبھم 

رقم 
 تاریخ التعیین  المنصب االسم ُمسلسل 

إجمالي الرواتب والبدالت  
 2021المدفوعة عن العام 

 (بالدرھم اإلماراتي)

أي بدالت أخرى نقدیة/ 
أو   2021عینیة لعام 

ُمستحقة الدفع في 
 الُمستقبل

 434،308 2،880،162 2018 إبریل 1 الرئیس التنفیذي  جان لویس كریستیان لورنت جوزي 1

 167،981 1،169،071 2018 مارس 5 رئیس قسم المالیة واإلدارة –نائب الرئیس التنفیذي  حماد خان 2

 130،685 1،121،685   2013یونیو 02 رئیس قسم الخطوط االستھالكیة –نائب الرئیس التنفیذي  جولیان أودروري  3

 168،970 1،190،151 2018 ینایر 03 الخطوط التجاریةرئیس قسم  –نائب الرئیس التنفیذي  كریستوفر بول وایلدي 4

 إیمانویل دي شامب 5
الفردي على   التأمینرئیس قسم  –نائب الرئیس التنفیذي 

 114،684 949،030   2014یولیو   1 واالدخار الوظیفي ، الحیاة

 132،811 1,134,235 2014إبریل  13 قسم فوائد الموظفین رئیس – التنفیذي الرئیس نائب یاسر محمد عبد الحمید خلیفة  6

 161،527 1,163,301 2006أغسطس  27 قسم التوزیع رئیس – التنفیذي الرئیس نائب رانجي سینھا  7

 

 الُمدقق الخارجي

 المھنیة الخدمات مجال في العاملة الرائدة الشركات إحدى وھي ،2018في شركة لُمدقق الحسابات الخارجي لك الشرق األوسط)بي.دبلیو.سي ( كوبرز آند ھاوس  واتر برایس تّم تعیین شركة
كوبرز    آند  ھاوس  واتر  برایس  شركة  في  عضو  شركة  ھي  األوسط  الشرق  سي.دبلیو.بي .  القانونیة  والخدمات  والضرائب  والصفقات  واالستشارات  والتأمین  التدقیق  خدمات  وتوفر  ،المنطقة  في

 عمان،   لیبیا،  لبنان،  الكویت،  األردن،  العراق  مصر،  البحرین،:  المنطقة  أنحاء  جمیع  في   دولة  12  في  موظف   7000  من  أكثر  ولدیھا  عاًما،  40  منذ  المنطقة  في  تأسستانترناشیونال لیمیتد،  
 التنفیذیة.  شركة واإلدارةال إدارة مجلس عن سي بشكل مستقل تماما.دبلیو.وتعمل شركة بي .المتحدة العربیة واإلمارات السعودیة العربیة المملكة  قطر، الفلسطینیة، األراضي
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 وتكالیف التدقیق أو الخدمات الُمقدَّمة من الُمدقق الخارجي رسوم بیان ب

 كوبرز  آند ھاوس واتر برایس   اسم مكتب التدقیق 
 )2018ابتداء من ( واتس 4  عدد سنوات العمل كُمدقق خارجي للشركة 
 درھم 910،732  (بالدرھم اإلماراتي) 202إجمالي رسوم التدقیق للقوائم المالیة للعام 

(بالدرھم   2022رسوم وتكالیف الخدمات بخالف تدقیق القوائم المالیة للعام 
اإلماراتي)، وفي حال لم تُكن ھناك رسوم أخرى، ینبغي اإلشارة إلى ذلك 

 صراحةً. 

 درھم 223،240 

مة (إن وجدت)، وفي حال لم تَُكن ھناك   تفاصیل وطبیعة الخدمات األخرى الُمقّدِ
 ة إلى ذلك صراحةً. خدمات أخرى، ینبغي اإلشار

 17مراجعة تأكید المراجع الخارجي لمرحلة تصمیم تنفیذ المعیار الدولي للتقاریر المالیة رقم   

 – بخالف ُمدقق الشركة    –آخر    ُمدقق خارجيبیان الخدمات األخرى الُمقدَّمة من  
(إن وجد)، وفي حال لم یكن ھناك ُمدقق خارجي آخر، ینبغي   2022خالل العام 

   اإلشارة إلى ذلك صراحةً.

 درھم إماراتي   513،361:  مجموع رسوم خدمات التدقیق والضرائب للفروع األجنبیة والشركات التابعة 
 

 

 2022التحفظات التي قام بھا مدقّق حسابات الشركة و المضمنة في القوائم المالیة المرحلیة و السنویة لسنة  

 .2022لم یبد مدقق الحسابات الخارجي للشركة أیة تحفظات  ضمن القوائم المالیة المرحلیة والسنویة للشركة للعام 

 

 لجنة التدقیق 

 إقرار من رئیس اللجنة بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة ومراجعتھ آللیة عملھا والتّأكد من فعالیتھا 

 عن نظام اللّجنة في الشركة وعن مراجعة آلیة عملھا و التّأّكد من فعالیتھا.  ھلجنة التّدقیق لشركة عمان للتأمین ش.م.ع، بمسؤولیت، رئیس بدر عبد هللا أحمد الغریر یُقر السید
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 أسماء أعضاء لجنة التدقیق وبیان اختصاصاتھا والمھام المنوطة بھا 

 اإلدارة وعضو خبیر مختص في التدقیق الداخلي وااللتزام، لیس عضًوا في مجلس اإلدارة:تتألف لجنة التدقیق من عضوین غیر تنفیذیین من أعضاء مجلس 

 المنصب أعضاء لجنة التدقیق

 رئیس وحید راشد وحید   نبیلالسید  

  عضو بدر عبد هللا الغریر السید

 عضو السیّد حازم الشیش

 عضو السید ناصر باراتشا 

 

م لجنة التدقیق میثاق لجنة التدقیق، ویُحدد المیثاق الغرض من لجنة التدقیق وأدوارھا ومسؤولیاتھا، ویُراَجع المیثاق ویُحدث ح سب الحاجة. وقد روَجع میثاق اللجنة وتم تحدیثھ واعتماده من  یُنّظِ
 جانب لجنة التدقیق ومجلس اإلدارة. 

 

 أغراض اللجنة

(أ) الضوابط الداخلیة، المتمثلة في ُمراجعة    الرقابیةارھا لجنة تابعة لمجلس إدارة الشركة. والغرض من لجنة التدقیق ھو ُمساعدة مجلس اإلدارة في أداء مسؤولیاتھ  تُشكَّل لجنة التدقیق باعتب
  شركة.الین؛ و(ج) أداء قسم التدقیق الداخلي في واستقاللیة الُمدققین الخارجیو(ب) مؤھالت  ؛ونظام إدارة المخاطر، وااللتزام التنظیمي وسالمة القوائم المالیة

 
 مسؤولیات لجنة التدقیق 

 یُحدد مجلس اإلدارة نطاق مسؤولیات لجنة التدقیق، الموضحة في میثاق لجنة التدقیق على النحو التالي: 

 
 الرقابة الداخلیة ونظام إدارة المخاطر وااللتزام التنظیمي

 للشركة والرقابة الداخلیة ونظام إدارة المخاطر؛ ُمراجعة الضوابط المالیة  •
 ؛لھااإلدارة    واستجاباتوكذلك مناقشة تقاریر التدقیق الداخلي والخارجي بشأن االستنتاجات الھامة، والتوصیات  ُمناقشة نظام الرقابة الداخلیة مع اإلدارة وضمان عملھ بصورة فعالة،   •
 االلتزام بقوانین اإلدراج واإلفصاح الصادرة عن الھیئة، بما في ذلك المتطلبات القانونیة األخرى الُمطبّقة على البیانات المالیة.   •
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 ُمراجعة البیانات المالیة
ُمحاسبیة، وأحكام أو تقدیر موضوع الھیئة والتعدیالت الجوھریة الناتجة ، مع التأكید على: أي تغییرات في السیاسات والُممارسات ال(المرحلیة و الّسنویة)  ضمان سالمة القوائم المالیة •

 عن تدقیق الحسابات واالستمراریة وااللتزام بالمعاییر الدولیة إلعداد التقاریر المالیة؛  
 مسؤول االلتزام أو الُمدققین الخارجیین؛  النظر في أي أمور ھامة وغیر عادیة مذكورة في القوائم المالیة وتناول المواضیع التي یطرحھا الُمدیر المالي أو •
 للشركة  والمحاسبیة المالیة واإلجراءات السیاسات  مراجعة •
 االلتزام بقوانین اإلدراج والمتطلبات القانونیة األخرى المتعلقة بالتقریر المالي.  •

 
 الصالت مع الُمدققین الخارجیین

 للحسابات  الداخلیة المراجعة مع التدقیق جھود تنسیق ذلك في بما ، الخارجیین  المدقّقینمن قبل  للتدقیق المقترحة  والمقاربة النطاق مراجعة •
 شركة. لر صادر عن اجتماع للجمعیة العمومیة لُمراجعة أداء الُمدققین الخارجیین، والتوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین أو إقالة الُمدققین الخارجیین؛ یجري التعیین وتُحدد األجور بقرا  •
 العالقات   ومناقشة  ،   التدقیق  غیر  خدمات  ذلك  في  بما   والشركة،  المدققین  بین  العالقات  حول  المدققین  من  بیانات  على   الحصول  طریق  عن  الخارجیین  المدققین  استقاللیة  وتأكید  مراجعة •

 . المدققین مع
 .الخارجي المراجع التزام ومدة مكافآت  واعتماد مراجعة •
 بشأنھا. التأكُّد من استالم ومناقشة النتائج والتوصیات الھامة للُمدققین الخارجیین واالستجابات الُمقترحة من اإلدارة والتصرف بشكل ُمناسب  •
 .  خاص  بشكل مناقشتھا ینبغي أنھ المدققون أو اللجنة تعتقد أمور أيلُمناقشة  بشكل دورياالجتماع بالُمدققین الخارجیین یتم  •

 
 التدقیق الداخلي 

 الداخلي  التدقیق میثاق اعنماد •

 لھ  الموضوعة للخطة بالنسبة الداخلي التدقیق نشاط أداء ومراجعة. الُخطة على الرئیسیة التعدیالت  وجمیع الموارد وُخطة المیزانیة وتدقیق السنویة، التدقیق خطة اعتماد •

 . التّنفیذي التّدقیق الداخلي رئیس معالداخلي  التدقیق لوظیفة التنظیمي والھیكل ، واألنشطة ، الموارد وخطة التدقیق الدّاخلي، میزانیة مراجعة •

 ؛ الشركة داخل مناسبة مكانة ولھا كافیة بموارد مزودة  الداخلي التدقیق وظیفة أن من التأكد •

 ؛ المھني السلوك لقواعد االمتثال رصد •

 ؛  اإلدارة مجلس بدأھا  التي التحقیقات نتائج في النظر •

 . والخارجیین الداخلیین المدقّقین بین التنسیق ضمان •

 ؛  المیثاق في الواردة والمسؤولیات بالواجبات االلتزام ضمان •

 بشأنھا؛ التأكُّد من استالم ومناقشة النتائج والتوصیات الھامة للُمدققین الداخلیین واالستجابات الُمقترحة من اإلدارة والتصرف بشكل منُاسب  •

 .المیثاق ھذا في الواردة والمسؤولیات للواجبات اللجنة امتثال مدى حول اإلدارة مجلس إلى قریرت تقدیم •

 .خاص بشكل مناقشتھا ینبغي  أنھ  الداخلي التدقیق أو اللجنة تعتقد أمور أي لمناقشة التنفیذي الداخلي التدقیق رئیس مع منفصل بشكل یجتمع ، منتظم  أساس على •
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 االمتثال 
 ؛االمتثال قوانین واللوائح ونتائج التحقیق والمتابعة من جانب اإلدارة (بما في ذلك اإلجراءات التأدیبیة) ألي حاالت من عدم ل  رقابة االمتثالمراجعة فعالیة نظام  •
 ُمراجعة نتائج أي ُمعاینات تتم من قِبَل الھیئات التنظیمیة، وأیة ُمالحظات من جانب ُمدقق الحسابات.  •
 .لھا االمتثال ورصد ، الشركة موظفي إلى السلوكقواعد  مدونة إلبالغ المسار المتبع مراجعة •
 . االمتثالالحصول على تحدیثات ُمنتظمة من اإلدارة والُمستشار القانوني للشركة بشأن مسائل  •

 
 مسؤولیات رفع التقاریر 

 والقضایا والتوصیات ذات الصلة.إعداد تقاریر ُمنتظمة إلى مجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة  •
 تواُصل مفتوح بین الُمدقق الداخلي والُمدققین الخارجیین ومجلس اإلدارة.   مجالتوفیر  •
 المتعلقة   غیر  الخدمات  على  الموافقة  ذلك  في  بما  القواعد المنطبقة،  تتطلبھا  أخرى  معلومات  وأي  ،  تصریفھا  وكیفیة  ومسؤولیاتھا  اللجنة  تكوین  حول  ،  للمساھمین  سنویة  تقاریر  تقدیم •

 .بالتدقیق
 .اللجنة بمسؤولیات تتعلق الشركة تصدرھا  أخرى تقاریر أي مراجعة •

 
 المسؤولیات األخرى

 تنفیذ األنشطة األخرى الُمتعلقة بالمیثاق حسب طلب مجلس اإلدارة.   •
 اإلدارة على التغییرات الُمقترحة، وضمان اإلفصاح الُمناسب، حسب ما یقتضیھ القانون أو اللوائح.ُمراجعة وتقییم كفایة میثاق اللجنة سنویًا، وطلب موافقة مجلس  •
  من تنفیذ جمیع المسؤولیات الموضحة في ھذا المیثاق. اسنویالتأكُّد  •
 .الحاجة حسب الخاصة التحقیقات على  واإلشراف وضع •
 منتظم  أساس على واألفراد اللجنة  أعضاء أداء تقییم •

 
 

 2022 اجتماعات لجنة التدقیق خالل العام 

الداخلي . وفي كل اجتماع تتلقى اللجنة تقریًرا مكتوبًا من رئیس قسم التدقیق الداخلي یعِرض نتائج عملیات التدقیق التي أجراھا قسم التدقیق  2022خالل العام  مرات    خمسلجنة التدقیق    اجتمعت
إلدارة لحلھا، والوقت الُمستغرق لحل أي من تلك المسائل. ا  ت، وخططتي تمت إثارتھاالمسائل الرئیسیة اللمعالجة المسائل التي أثیرت في التقریر، بما في ذلك    الّشركة  إدارة  ةاستجاب  ومدى قدرة

 تقدُّم كاٍف.  یتم إحرازتعتقد اللجنة أنھ لم   ماحیثوتُسائلھا  الّشركة لجنة التدقیق الداخلي إدارة وحیث تدعو

 

 مع الُمدققین الخارجیین والخبراء األكتواریین العالقات 

للبیانات المالیة    بي دبلي سي الّشرق األوسط  شركةمن قبل  الذي تم إجراؤه ، استعرضت اللجنة نتائج التدقیق  2022في فبرایر المنعقد مجلس اإلدارة المنبثقة عن تدقیق الاجتماع لجنة  خالل
للموافقة على خطة تدقیق البیانات المالیة ونطاقھا وجداولھا الزمنیة لعام   اجتماعات مع ممثلي شركة برایس ووترھاوس كوبرز 2022وفمبر تدقیق في نالعقدت لجنة  كما. 2021لعام 

م للمعلومات المالیة المرحلیة الموجزة الموحدة . كما قدم المدققون الخارجیون تقریرھم ربع السنوي إلى اللجنة حول نتائج مراجعتھآخر المستجدات المتعلقة بالبیانات المالیةناقشت و،  2022
 .للشركة
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احتیاطیات    مالءمةالمقدم من الخبیر االكتواري المعین، ممثل شركة بدري االستشاریة، للتأكد من    االحتیاطات الخاصة، راجعت لجنة التدقیق تقریر تقییم  2022عالوة على ذلك ، في فبرایر  
 .فایتھاوك  التأمین في دفاتر حسابات الشركة

 

   سجل حضور اجتماعات لجنة التدقیق:

 
 اسم العضو

 التدقیق  لجنة اجتماعات
 5االجتماع رقم  4االجتماع رقم  3االجتماع رقم  2االجتماع رقم  1االجتماع رقم 

 2022دیسمبر  6 2022سبتمیر  8 2022مایو  19 2022فبرایر  7 2022ینایر  25
   غ   وحید راشد  وحید  نبیلالسید 
      الغریر أحمد هللا  عبد بدر السید

    الینطبق الینطبق السید حازم الشیش
      السید ناصر باراتشا 

   
 -  الینطبق: لیس عضو مجلس إدارة في تاریخ انعقاد اجتماع اللجنة  –غائب لسبب وجیھ  –حاضر بشخصھ؛ غ 
 

 

 لجنة الترشیح والُمكافآت

 بمسؤولیتھ عن نظام اللّجنة في الشركة وعن مراجعة آلیة عملھا و التّأّكد من فعالیتھاإقرار رئیس اللجنة 

 عن نظام اللّجنة في الشركة وعن مراجعة آلیة عملھا و التّأّكد من فعالیتھا.  اھلشركة عمان للتأمین ش.م.ع، بمسؤولیت الترشیح والمكافآتلجنة  ة، رئیسالدكتورة/ منى تھلكقر ت

 ترد فیما یلي تفاصیل أعضاء لجنة الترشیح والمكافآت: 

 الوضع االسم
 رئیس  الدكتورة/منى تھلك* 

 عضو  السید على راشد على أحمد لوتاه
 عضو  الجروانراشد سیف السید 

 عضو  السید علي رضا خان
 

 2022مایو  11* تّم تعیین الّدكتورة/منى تھلك رئیسة للجنة الترشیحات والمكافآت ابتداء من 
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 بیان المھام والواجبات والمسؤولیات:  
 

  -التطویر .1
  وضع سیاسات األجور للشركة ومراجعتھا سنویًا؛ 
  بالترشیح لعضویة مجلس اإلدارة؛ تنظیم ومتابعة اإلجراءات الخاصة 
   .تحدید العدد الالزم من الُمدیرین التنفیذیین ووضع سیاسات الموارد البشریة للشركة 

  -الرقابة .2
  ُمراجعة ُمكافآت الُمدیرین التنفیذیین لضمان معقولیتھا 

 
 

 ، مع بیان عدد مرات الحضور الشخصي لجمیع أعضاء اللجنة  بیان عدد االجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل السنة المالیة ومواعید تلك االجتماعات

 حضور اجتماعات لجنة الترشیحات والُمكافآت  سجل

 الترشیحات االجتماعات المتعلقة بالمكافآت  
 5االجتماع رقم  4االجتماع رقم  3االجتماع رقم  2االجتماع رقم  1االجتماع رقم  * اسم العضو

 2022إبریل  6 2022مارس  16 2022مارس  2 2022فبرایر  22 2022فبرایر  15
      السید على راشد أحمد لوتاه 

      راشد سیف الجروانالسید 

     غ السید بدر عبد هللا أحمد الغریر
  غ غ غ  السید علي رضا خان

      جوزي لورنت كریستیانالسید جان لویس 
      أندریاس جراماسالسید 

                      –  غائب لسبب وجیھ   –حاضر بشخصھ؛ غ 

 2022مایو  11* تركیبة اللجنة قبل انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة وتعیین أعضاء اللجان في  -
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 لجنة االستثمار 
 عملھا والتّأكد من فعالیتھا إقرار من رئیس اللجنة بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة ومراجعتھ آللیة 

 عن نظام اللّجنة في الشركة وعن مراجعة آلیة عملھا و التّأّكد من فعالیتھا. ھلشركة عمان للتأمین ش.م.ع، بمسؤولیت االستثمار، رئیس لجنة بدر الغریریقر السید 

 
 وبیان اختصاصاتھا والمھام المنوطة بھا  االستثمارأسماء أعضاء لجنة 

 
 تتألَّف لجنة االستثمار من خمسة أعضاء، ویرد بیان أسمائھم فیما یلي: 

 
 
 
 
 
 
 

      

 

  مسؤولیات لجنة االستثمار

 یرد أدناه ُملخَّص المسؤولیات الرئیسیة للجنة االستثمار:  

 وضع استراتیجیة تخصیص وتوزیع األصول •

 ُمراجعة وتوقیع بیان سیاسات االستثمار  •

 التقییم الُمستمر لتنفیذ سیاسات االستثمار  •

 مراقبة أداء ملف االستثمار الشامل  •

ل  •  مراجعة إطار اختبارات التحمُّ

 اعتماد تفویض الُسلطة لإلدارة العُلیا •

 

 

 

 الصفة  االسم 
 رئیس  بدر عبد هللا أحمد الغریر  السید

 عضو  حازم الشیشالسید 
 عضو  السید نبیل وحید راشد وحید
 عضو  جان لویس لورانت جوزي

 عضو  حماد خان
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 اللجنة  بیان عدد االجتماعات التي عقدتھا اللجنة خالل السنة المالیة ومواعید تلك االجتماعات، مع بیان عدد مرات الحضور الشخصي لجمیع أعضاء 

 
 (المواعید وتسجیل الحضور لكل عضو) 2022اجتماعات لجنة االستثمار خالل العام  

 
               

 

 

  

 

 

 

 

  –  ال ینطبق: لیس عضو مجلس إدارة في تاریخ انعقاد اجتماع اللجنة  –  لسبب وجیھ : غائبغ –حاضر بشخصھ 

 

 

  یھاواإلشراف علالُمّطلعین  تعامالت األشخاص بمتابعةاللجنة المعنیة 

 من األعضاء اآلتي ذكرھم   اللجنة المعنیة بمتابعة تعامالت األشخاص الُمّطلعین واإلشراف علیھاتتكون 

 

 

 

ا عن نظام اللّجنة في الشركة وعن مراجعة آلیة ھملشركة، بمسؤولیتل، عضوي لجنة متابعة واإلشراف على تعامالت األشخاص المطلعین الشیخ أنور الخطیبالسید و لویز أو دونیلتقر السیدة 
 عملھا والتّأّكد من فعالیتھا.

 اسم العضو
 4 االجتماع رقم 3االجتماع رقم  2االجتماع رقم  1االجتماع رقم 

 2022سبتمبر  29 2022یونیو  8 2022مارس  31 2022فبرایر  10
 ال ینطبق الینطبق غ   علي حمد لخریم الزعابيالسید 

     السید بدر الغریر

     السید نبیل وحید 

   ال ینطبق الینطبق السیّد حازم الشیش

     جوزي لورانت لویس جان

     خان حماد

 الصفة  االسم 
 عضو  دونیل لویس أو   ةالسید

 عضو    الشیخ أنور الخطیبالسید 
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  لجنة اإلشراف ومتابعة معامالت المطلعین مسؤولیات

 : لمطلعین، وتتولى المھام التالیةاألشخاص ا الشركة لتعامالتیاسة سث للمطلعین ومراقبة التزامھم بالحتفاظ بانتظام بسجل محدّ یمكن من ا فعال وضع نظامشرف لجنة المطلعین على ت

 الذین یحق لھم أو لدیھم حق الوصول إلى المعلومات الداخلیة للشركة قبل النشر؛ إعداد سجل خاص وشامل لجمیع المطلعین،  •
 واالحتفاظ بسجل خاص بذلك؛ )إن وجدت  (ألسھم الشركة ھمیتعامالت األشخاص المطلعین وملكتإدارة ومراقبة واإلشراف على  •
 تعدیالت تطرأ علیھا خالل السنة المالیة؛إخطار الھیئة والسوق بقائمة األشخاص المطلعین المحدثة بناًء على طلبھم وبأي  •
 االمتثال ألي متطلبات أخرى تحددھا الھیئة  •

 اللجنة في االحتفاظ بسجل المطلعین وتحدیثھ وإخطار السوق بذلك.استمرت ،  2022خالل عام 

 

 

 لجنة المخاطر 

 عملھا وفعالیتھاإقرار رئیس لجنة المراجعة اإلداریة بمسؤولیتھ عن نظام اللجنة ومراجعة آلیة  

 داخل الشركة، ومراجعة آلیة عملھا والتأكد من فعالیتھا. ةیقر السید نبیل وحید رئیس لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة في شركة عمان للتأمین ش.م.ع ، بمسؤولیتھ عن نظام اللجن

 

 تفاصیل أعضاء لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة ھي كما یلي

      :تي ذكرھمآلا عضاء األمن  المخاطرتتألَّف لجنة 
 

 
 
 

 

 

 

 الصفة  االسم 
 رئیس  السید نبیل وحید راشد وحید

 عضو    راشد سیف الجروانالسید 
 عضو  السید آنوراتنا شادھا
 عضو  السید فینست بولشیھ
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 المدعوون الدائمون بلجنة المخاطر:

 

 

 

 

 مسؤولیات لجنة المخاطر بمجلس اإلدارة 

 :كما یليالمسؤولیات الرئیسیة للجنة المخاطر التابعة لمجلس اإلدارة  تتلخص

 التنفیذیة من أجل تقدیمھ إلى مجلس اإلدارة للموافقة علیھ.مراجعة والموافقة على إطار عمل إدارة المخاطر بما في ذلك مدى تقبل المخاطر الذي اقترحتھ لجنة المخاطر  •
 مراقبة مدى امتثال ملف المخاطر الفعلي مقابل إطار عمل إدارة المخاطر وتقبل المخاطر للشركة المعتمد من قبل مجلس اإلدارة: •

o  .رفع التوصیات إلى لجنة المخاطر التنفیذیة 
o  المخاطر. تلقي تقاریر من لجنة المخاطر التنفیذیة حول إجراءاتھم من أجل ضمان أن ملف مخاطر الشركة ال یزال ضمن درجة تقبل 

 تقییم مدى مالءمة وكفاءة إطار عمل إدارة المخاطر المحدد بما في ذلك مدى تقبل المخاطر واقتراح تعدیالت على مجلس اإلدارة عند الحاجة •
 . صالحیات إلى لجنة المخاطر التنفیذیة للقیام بأي من مسؤولیاتھاإنشاء وتفویض ال •

 

 ة نظام الرقابة الداخلی

 التدقیق الداخلي، وقسم ُمكافحة االحتیال.  قسمیُقر مجلس اإلدارة بمسؤولیتھ عن نظام الرقابة الداخلیة في الشركة وعن ُمراجعتھ وضمان فعالیتھ من خالل 

 الرقابة الداخلیة 

) ،  FLMIلتدقیق الداخلي. وھو محاسب قانوني ، معتمد من معھد المحاسبین القانونیین في الھند ، وزمیل معھد إدارة الحیاة (على قسم ا  2021یونیو    1السید بیجو فارما ، المعین في    شرفی
التأمین.    مجالسنوات من الخبرة في التدقیق الداخلي في    13عاًما من التدقیق، بما في ذلك +  22، الوالیات المتحدة األمریكیة) ویمتلك أكثر من    LOMAالحیاة (المعتمد من جمعیة إدارة مكتب  

محاسب قانوني معتمد من معھد المحاسبین القانونیین في الھند ومراجع داخلي معتمد من قبل وھو  على قسم التدقیق الداخلي.    آماي مازوركار   السید  أشرف  2021خالل النصف األول من عام  
 .2019 فبرایرمعھد المراجعین الداخلیین بالوالیات المتحدة األمریكیة، وتم تعیینھ في 

 

 

 الصفة  االسم 
 عضو  جان لویس كریستیان جوزي السید 
 عضو    أودونیل ة لویسالسید

 عضو  السید زانار توكیافا



 

  20  
۱۰۰۲٥۸٥۹٤۹۰۰۰۰۳رقم التسجیل الضریبي:  ۲٤/۱۲/۱۹۸٤لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة بتاریخ  ۹ ، رقم القید٤۱۹٥۲درھم إماراتي، رقم س. ت.    ٤٦۱٫۸۷۲٫۱۲٥المدفوع شركة ُعمان للتأمین (ش. م. ع)، رأس المال   

    www.omaninsurance.ae ،+۹۷۱ ٤ ۲۳۳ ۷۷۷٥+، فاكس: ۹۷۱ ٤ ۲۳۳ ۷۷۷۷، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، ھاتف: ٥۲۰۹المكتب الرئیسي: ص. ب 
Oman Insurance Company (P.S.C.), Paid up Capital 461,872,125, C.R. No. 41952, Licensed by the Central Bank of the UAE, No. 9 dated 24/12/1984 TRN 100258594900003 

Head Office: P.O. Box 5209, Dubai, United Arab Emirates. Tel.: +971 4 233 7777, Fax: +971 4 233 7775, www.omaninsurance.ae 
 

 
Classification: Sukoon-Business 

 االمتثال 

ن لمراجعیامن معھد    شھادةغسل األموال. وھي حاصلة على  المقتضیات المتعلقة بو  لمتطلبات التنظیمیةاإلى  االمتثال  مسؤولة عن اإلشراف على    وتعتبر  لسیدة دیما فاخورياقسم االمتثال    یرأس
 .2019لتأمین. تم تعیینھا في ینایر األوراق المالیة واالستثمارات، وشھادة تأمین من معھد  ا، وشھادة موظف امتثال دولي من معھد ینالداخلی

 

  بالغة األھمیةتتعامل إدارة الرقابة الداخلیة مع قضایا 

ة قد اتخذت أو تتخذ اإلجراءات الالزمة  لرقابة الداخلیة الضوابط الداخلیة بصفة ُمستمرة، وما إذا كانت غیر فعالة أو ال تعمل وفقًا لما ھو ُمقرر، وترصد ما إذا كانت اإلدارل  الھیاكل المختلفةتُقیِّم  
التي تخضع لھا الشركة في صورة تقریر    تنظیمیةات اللمعالجة أي أوجھ قصور أو ضعف یتم اكتشافھا. ویراقب مجلس اإلدارة أنشطة نظام الرقابة الداخلیة. وتُقدَّم النتائج للُمساھمین/ الھیئ

 ، لم تواجھ إدارة الرقابة الداخلیة أي مشاكل كبیرة في الشركة. 2022وفي عام  التزاًما بمتطلبات اإلدراج/ المتطلبات التنظیمیة.حوكمة سنوي وفي صورة إفصاحات تُقدَّم 

 

 

 تفاصیل الُمخالفات المرتكبة خالل السنة المالیة، وأسبابھا واإلجراءات التي اتخذتھا الشركة  

لتالفي المخالفة المرتكبة   التّصحیحیة المطلوبة  باتخاذ اإلجراءات  الشركة  تقوم  ،أو مخالفة  انتھاك  أي  حدوث  حال  وفي.  2022  العام  خالل  جوھریة  انتھاكات  شركة أي مخالفات أواللم ترتكب  
 وتحرص على تنفیذھا.

 
 

 

 للتطویر الُمجتمع المحلي والُمحافظة على البیئة  2022بیان المساھمات النقدیة والعینیة التي قدمتھا الشركة خالل العام 

 التالیة:  اتمن خالل المبادر  المحلي في تنمیة المجتمع سكون، ساھمت  2022خالل عام 

درھًما إلى الھالل   50بالتعاون مع الھالل األحمر اإلماراتي لدعم األسر المحتاجة إلى اإلمدادات الغذائیة األساسیة. ساھمت الشركة بمبلغ    2022مبادرة خالل شھر رمضان    سكونأطلقت  

 درھم. 30000مدفوع إلى تأمین على السیارات تُباع مباشرةً عبر موقعنا اإللكتروني خالل الشھر الكریم. بلغ إجمالي المبلغ ال وثیقةاألحمر اإلماراتي مقابل كل 

الكلیة الستكمال متطلب إلى دعم طالب  الشراكة  الدراسات المصرفیة والمالیة في سلطنة عمان. تھدف  تفاھم مع كلیة  العمل) وتمكینھم كما وقعت الشركة مذكرة  أثناء  التخرج (التدریب  ات 

 .بالمھارات والمعرفة الالزمة للنجاح في حیاتھم المھنیة في المستقبل
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تمكین الذي نظمتھ ھیئة الفي عقد دورة تدریبیة في شھادة وكالة التأمین لطلبة كلیة الدراسات المصرفیة والمالیة. جاء التدریب ضمن برنامج  عوضك مدیر عام فرع عمان السید مرتضى شار

 .السوق المالیة في سلطنة عمان

  أتمّ ، وقد  العیش  شھرة في التقویم الریاضي في سلطنة عمان، للمساعدة في تعزیز أھمیة الثروة ورفاھیة   الفعالیاتر  عمان في "ماراثون الموج مسقط" ، أحد أكثسلطنة  كما شارك فریق فرع  

لبیئة العمانیة  ٪ من عائدات كل تذكرة تذھب إلى منظمتین خیریتین (جمعیة ا20كیلومترات. كان ھذا أیًضا جزًءا من مشاركة المسؤولیة االجتماعیة للشركة حیث أن    10بنجاح فئة سباق  

 والجمعیة العمانیة للسكري). 

 

 

 معلومات عاّمة

 2022بیان سعر سھم الشركة في السوق (سعر اإلغالق، وأعلى سعر، وأقل سعر) في نھایة كل شھر خالل السنة المالیة لعام 

 الشھر
ینایر 
2022 

 فبرایر
2022 

 مارس
2022 

  أبریل
2022 

   مایو
2022 

  یونیو
2022 

  یولیو
2022 

 أغسطس
2022 

 سبتمبر
2022 

  أكتوبر
2022 

  نوفمبر
2022 

 دیسمبر
2022 

 N/A N/A N/A N/A 3.330 3.400 3.600 3.330 3.330 3.000 2.980 2.600 أعلى سعر 

 N/A N/A N/A N/A 3.330 3.400 3.350 3.330 3.330 3.000 2.980 2.600 أقل سعر

 3.600 3.400 3.330 3.330 3.330 3.330 3.330 3.330 3.330 3.000 2.980 2.600 اإلغالق 
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 2022سعر السھم في نھایة كل شھر خالل السنة المالیة 

 

 

  2022بیان األداء الُمقاَرن لسھم الشركة مع مؤشر السوق العام ومؤشر القطاع الذي تنتمي لھ الشركة (قطاع التأمین) خالل العام 

 2022أداء سھم الشركة مقارنةً بمؤشر السوق العام في عام 

 الشھر
 ینایر

2022 
فبرایر 
2022 

مارس 
2022 

أبریل  
2022 

مایو  
2022 

یونیو  
2022 

یولیو  
2022 

أغسطس 
2022 

سبتمبر 
2022 

أكتوبر  
2022 

نوفمبر  
2022 

دیسمبر 
2022 

سھم شركة ُعمان 
 للتأمین 

2.6 2.98 3 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.4 6.3 

المؤشر العام 
 لسوق دبي المالي 

3203.08 3354.64 3526.6 3719.63 3347.24 3223.29 3337.96 3443.11 3339.15 3331.76 3323.96 3336.07 

 

 داء سھم الشركة مقارنة بقطاع التأمین في اإلمارات العربیة الُمتحدة أ

 الشھر
 ینایر

2022 
فبرایر 
2022 

مارس 
2022 

أبریل  
2022 

مایو  
2022 

یونیو  
2022 

یولیو  
2022 

أغسطس 
2022 

سبتمبر 
2022 

أكتوبر  
2022 

نوفمبر  
2022 

دیسمبر 
2022 

سھم شركة ُعمان 
 للتأمین 

2.6 2.98 3 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.33 3.4 6.3 

المؤشر العام 
 لسوق دبي المالي 

2416.75 2549.30 2587.59 2659.38 2399.45 2312.80 2368.10 2359.33 2381.43 2351.51 2348.51 2354.84 
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 12/2022/ 31بیان توزیع حقوق الُمساھمین في 

 

 فئة الُمساھم 
 نسبة الُمساھمة 

 المجموع الحكومة بنوك  شركات  أفراد 

 %100 0 298،739،685 36،786،083 126،346،357 محلي

 0 0  0 0 عربي

 0 0  0 0 أجنبي 

 %100 0 64،6802 7،9646 27،3553 المجموع

 

 31/12/2022% من رأسمال الشركة في 5بیان الُمساھمین الذین یملكون نسبة 

 

رقم 
 نسبة الحصة في رأس المال  عدد األسھم االسم ُمسلسل 

 % 64،4637 297،739،685 بنك المشرق  1
 

 31/12/2022بیان كیفیة توزیع الُمساھمین وفقًا لحجم ملكیتھم في 

رقم 
 نسبة الحصة في رأس المال  عدد األسھم  عدد الُمساھمین ملكیة األسھم (األسھم) ُمسلسل 

 %0.085 393،133 43 50,000أقل من  1

 %1.578 7،287،075 33 500,000إلى  50,000من  2

 %15.550 71،821،383 34 5,000,000إلى  500,000من  3

 %82،787 382،370،534 10 5,000,000أكثر من  4
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   یليبیان اإلجراءات التي اتُِّخذَت فیما یتعلَّق بعالقات بضوابط عالقات الُمستثمرین، یعِرض ما 

  :اسم مسؤول عالقات الُمستثمرین وبیانات االتصال خاصتھ

  hammad.khan@sukoon.com  -   حمد خان السید/ 

 2337100 04رقم االتصال المباشر: 

   relations-us/investor-http://www.sukoon.com/en/about   :رابط صفحة اإلنترنت الخاصة بعالقات المستثمرین على الموقع اإللكتروني للشركة

 

 جراءات الُمتخذة بشأنھا  واإل  2022بیان القرارات الخاّصة التي ُطرَحت للُمناقشة في اجتماع الجمعیة العمومیة الذي ُعقد خالل العام 

قانون الشركات    متطلّبات   تماشى معیبما    للّشركة  بتعدیل النظام األساسي  یقضيتم اتخاذ قرار خاص  لقد  ، و2022أبریل    12في    2022عقدت الشركة جمعیتھا العمومیة السنویة خالل عام  
 . 2021لسنة  32الجدید الصادر بالمرسوم بقانون رقم 

 

 اسم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة و تاریخ تعیینھ 

كما تحصل ،  2012ینایر    23في    ، وقد تم تعیینھمتحصل على شھادة اللیسانس في الحقوق من جامعة بیروت العربیة  ةالمستشار العام ومقرر اجتماعات مجلس اإلدارالشیخ أنور الخطیب  
 ویقوم مقرر اجتماعات مجلس اإلدارة بالمھام التالیة: من معھد "حوكمة".  2018" في سنة مقرر مجلس إدارة معتمدشھادة " على

 تشاور مع رئیس مجلس إدارة الشركةإعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة بال •
 تزوید أعضاء مجلس اإلدارة بالتقاریر الالزمة بخصوص المواضیع التي سیتم مناقشتھا من قبل مجلس اإلدارة •
 إعداد محاضر جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة •
 المتابعة مع إدارة الشركة بخصوص تنفیذ قرارات مجدلس اإلدارة •
 اللالزمة ونشرھا على سوق دبي الماليإعداد اإلفصاحات  •
 توثیق محاضر جلسات مجالس اإلدارة واجتماعات الجمعیة العمومیة ومحاضر جلسات اللجان المنبثقة عن منجلس اإلإدارة •

 

 

 

 

mailto:%20hammad.khan@sukoon.com
http://www.sukoon.com/en/about-us/investor-relations


 

  25  
۱۰۰۲٥۸٥۹٤۹۰۰۰۰۳رقم التسجیل الضریبي:  ۲٤/۱۲/۱۹۸٤لدى المصرف المركزي لدولة اإلمارات العربیة المتحدة بتاریخ  ۹ ، رقم القید٤۱۹٥۲درھم إماراتي، رقم س. ت.    ٤٦۱٫۸۷۲٫۱۲٥المدفوع شركة ُعمان للتأمین (ش. م. ع)، رأس المال   

    www.omaninsurance.ae ،+۹۷۱ ٤ ۲۳۳ ۷۷۷٥+، فاكس: ۹۷۱ ٤ ۲۳۳ ۷۷۷۷، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة، ھاتف: ٥۲۰۹المكتب الرئیسي: ص. ب 
Oman Insurance Company (P.S.C.), Paid up Capital 461,872,125, C.R. No. 41952, Licensed by the Central Bank of the UAE, No. 9 dated 24/12/1984 TRN 100258594900003 

Head Office: P.O. Box 5209, Dubai, United Arab Emirates. Tel.: +971 4 233 7777, Fax: +971 4 233 7775, www.omaninsurance.ae 
 

 
Classification: Sukoon-Business 

 2022بیان األحداث الجوھریة التي واجھتھا الشركة خالل العام 

 : من أبرزھا 2022 واصلت الشركة الحفاظ على مكانتھا القویة في السوق في منطقة الشرق األوسط وشمال أفریقیا  وحققت إنجازات رئیسیة خالل عام 

 ایة رأس المال القویة والسیولة االستثنائیة." مع نظرة مستقبلیة مستقرة تشیر إلى األداء التشغیلي المستدام وكف-A" من " Aإلى "  S&Pالتصنیف االئتماني من قبل    ارتقاء الّشركة في  .1
 

 .التأمین على الحیاة الخاصة بھاونقل آالف العمالء إلى منصة  "جینیرالي"  الحیاة الخاصة بشركة التأمین على ذ الشركة على محفظةااستحو .2
 

شركات تأمین   5مع    اعمل بكامل طاقتھتاآلن    ت، سلطة دبي للخدمات المالیة. وقد أصبحالعالميسوق دبي المالي   من ھیئة تنظیم "اللویدز" ل الشركة على ترخیص تشغیل نقابةوحص .3
 .مخصصة

 
للشركات   ةفریدال  الذي یعتبر من الحلول الطبیة  –"ھیلث اكستیند"  ا؛ وأطلقت  ھلدی  التأمین على المركباتلزیادة تعزیز عروض    "آي جي كارز" وقعت الشركة شراكة إستراتیجیة مع   .4

 المنافع التي تشملھا التغطیة الصحیة. بانتقاءللموظفین  یسمح
 

 .نجحت الشركة في تغییر عالمتھا التجاریة من "عمان للتأمین" إلى "سكون" مما یعكس قدرة الشركة على توفیر راحة البال لعمالئھا .5
 

، على سبیل المثال: حصلت الشركة على جائزة "شركة التأمین   2022العدید من الجوائز خالل عام  على  الشركة    من خالل حصولالتأمین    مجالتم االعتراف بإنجازات الشركة في   .6
المرموقة، وكذلك حصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمین صحي في اإلمارات العربیة المتحدة وأفضل شركة تأمین على   MENAIR 2022بشكل عام" في جوائز    -للعام  

، وحصلت مرتین على جائزة "أفضل مبادرة رقمیة للعام" (للمرة الثانیة على التوالي)   2022عربیة المتحدة في حفل توزیع جوائز كوزموبولیتان ذا دیلي  السیارات في اإلمارات ال
  .2022للتمیز لعام  InsureTek Golden Shieldفي حفل توزیع جوائز  للسنة"مبادرة التعلیم والتدریب"  أحسنو

 

 % أو اكثر من رأس مال الشركة5والتي تساوي  2022بیان الصفقات التي قامت بھا الشركة خالل عام 

 .الشركة ٪ من رأس مال5بقیمة تساوي أو تزید عن  2022خالل عام  صفقةأي  سكونباستثناء بعض وثائق التأمین الصادرة عن الشركة في سیاق أعمالھا العادیة، لم تُبرم 

 

 :  2022بالنسبة للعامنسبة التّوطین في الشركة بیان 

 %  14.6:2020سنة  •
 % 14.1: 2021سنة  •
 % 6.21: 2022سنة  •
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 2022خالل العام أو جاري تطویرھا الشركة قامت بھا التي  المشاریع والمبادرات االبتكاریةبیان 

 بالشركة. الخاص  االستدامةوتم تفصیلھا في تقریر  2022د من المبادرات خالل عام ی عدالتم تنفیذ  لقد

 السیّد/ عبد العزیز الغریر
 رئیس مجلس اإلدارة

 التّوقیع: 

 :لتاریخا

 السید/ نبیل وحید 
 رئیس لجنة التّدقیق

 التوقیع: 

 :لتاریخا

 الدكتورة/منى تھلك
 الترشیحات والمكافآترئیسة لجنة 

 التوقیع: 

 :لتاریخا

 السید/ بیجو فارما
 مدیر إدارة التدقیق الداخلي 

 التوقیع: 

 :لتاریخا

 ختم الشركة الرسمي



20الشروط واألحكام     2

SUKOON.COM
800 SUKOON (785666)

 انعم بالسكون االن مع باقة متنوعة
 من منتجات التأمين

رشكة عامن للتأمني ش. م. ع. )“سكون”( 

رأس املال املدفوع: 461،872،125 درهم إمارايت سجل تجاري رقم: 41952

مرخصة من البنك املركزي اإلمارايت مبوجب الرتخيص 

رقم 9 املؤرخ 1984/12/24سجل رضيبي رقم 100258594900003 

املقر الرئييس: ديب- اإلمارات العربية املتحدة- ص. ب. 5209

SUKOON.COM +971 4  233 7777 :هاتف 08
/2
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2

املركبات

املنزل

الحوادث الرعاية الصحية

السفر

الحياة
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