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نشـــرة اإلصــــدار

(قــــيـــــد الـتــــــحــــويـــــل)

تحتوى نشرة االصدار هذة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات نشرة أصدار األوراق المالية فى السوق االولية الصادرة من 
الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان، وتم اعتماد نشرة االصدار هذه من الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار اإلداري رقم 

خ/2017/32 بتاريخ 20 يونيو 2017.

ومن األمور الواجب التأكيد عليها أن الهيئة العامة لسوق المال ال تتحمل مسؤولية دقة البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة 
وكفايتها وال تتحمل مسؤولية أي ضرر أو خسارة تنشأ نتيجة اعتماد أي شخص على هذه المعلومات أو استخدامه أي جزء منها.

ص.ب: 1882، الرمز البريدي 114، جبروه، سلطنة عمان
هاتف: 24853903 968+  فاكس: 24853999 968+ 

investorrelations@insurevic.com :البريد اإللكتروني
www.insurevic.com :الموقع اإللكتروني

نشـــرة إصـدار
االكتتاب العام األولي لعدد 25.000.000 سهم

بسعر 162 بيسة للسهم الواحد
)بقيمة إسمية 100 بيسة، وعالوة إصدار 60 بيسة، ومصاريف إصدار 2 بيسة للسهم الواحد(

تاريخ بداية االكتتاب: 9 يوليو 2017
تاريخ نهاية االكتتاب: 7 أغسطس 2017

ص.ب: 545، الرمز البريدى 116، ميناء الفحل، مسقط، سلطنة عمان
هاتف: 24653024 968+ - فاكس: 24562120 968+

ahlibank.om  :الموقع اإللكتروني

بنوك االكتتاب

مدير اإلصدار
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تنويه مهم للمستثمرين

تهدف هذه النشرة إلى تزويد المستثمرين بالمعلومات الجوهرية التي قد تساعدهم على اتخاذ القرارات المناسبة فيما يتعلق 
باالستثمار في األسهم المطروحة من عدمه.

تشتمل هذه النشرة على كل المعلومات والبيانات الجوهرية، وال تحتوي، بحسب علم الشركة )الممثلة في مجلس اإلدارة(، على 
أي معلومات مضللة، وكذلك لم ُتحذف منها أي معلومات جوهرية من شأنها التأثير سلًبا أو إيجاًبا على قرار المستثمر المحتمل 

بخصوص استثماره في األسهم المطروحة من عدمه.

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة مجتمعين ومنفردين المسؤولية عن دقة وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون، 
حسب علمهم، على أن العناية الواجبة قد إتخذت عند إعداد هذه النشرة. ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أيًضا على أنه لم ُتحذف 

من هذه النشرة أي معلومات جوهرية من شأن حذفها أن يجعل هذه النشرة مضللة.

ويتعين على المستثمرين كافة فحص هذه النشرة ودراستها بعناية من أجل التوصل إلى قرار بشأن ما إذا كان من المناسب 
ينبغي  وال  النشرة.  هذه  في  الواردة  المعلومات  كل  اإلعتبار  بعين  األخذ  بعد  عدمه  من  المطروحة  األسهم  في  االستثمار 
القانوني  المستشار  أو  اإلصدار،  أو مدير  إدارتها،  أعضاء مجلس  أو  الشركة،  توصية من  بمثابة  النشرة  اعتبار هذه  للمستثمرين 
بشراء األسهم المطروحة. ويتحمل كل مستثمر مسؤولية الحصول على استشارات مهنية مستقلة بشأن االستثمار في األسهم 
المطروحة لالكتتاب، وتقييم المعلومات واإلفتراضات الواردة في هذه النشرة تقييًما مستقاًل من خالل استخدام التحليالت 

والتوقعات المناسبة.

والجدير بالذكر أنه لم يتم تفويض أي شخص من أجل تقديم أي إفادات أو اإلدالء بأي معلومات تتعلق بالشركة أو باألسهم 
المطروحة لالكتتاب بخالف األشخاص الواردة أسماؤهم في هذه النشرة. وفي حالة قيام أي شخص آخر بتقديم أي إفادة أو 
اإلدالء بأي معلومات تتعلق باألمور الواردة في هذه النشرة، ال ينبغي أن تؤخذ على أنها صادرة بإذن من مجلس اإلدارة أو 

الشركة أو مدير اإلصدار أو المستشار القانوني.

ومن األمور الواجب التأكيد عليها أن الهيئة العامة لسوق المال ال تتحمل مسؤولية دقة البيانات والمعلومات الواردة في هذه 
النشرة وكفايتها وال تتحمل مسؤولية أي ضرر أو خسارة تنشأ نتيجة اعتماد أي شخص على هذه المعلومات أو استخدامه أي 

جزء منها.
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نشـــرة اإلصــــدار

نقاط إضافية يجب أن تؤخذ بعين االعتبار
اإلشارات إلى وثائق

يرجى العلم بأنه ليس بالضرورة أن تقدم أي ملخصات أو مقتطفات من أي وثائق ترد في هذه النشرة ملخًصا دقيًقا وكاماًل لتلك الوثائق. 
وبالتالي، ينبغي عدم االعتماد عليها على اعتبار أنها بيانات شاملة وكاملة لهذه الوثائق.

نطاق المعلومات

يكمن الغرض من المعلومات الواردة في هذه النشرة في تزويد مقدمي الطلبات المحتملين بمعلومات وافية عن الشركة وهذه الفرصة 
المعلومات  النشرة على جميع  تحتوي هذه  أن  بالضرورة  ليس  أنه  إال  األولي  العام  باالكتتاب  تتعلق  اإلستثمارية وبمعلومات أساسية 
التي قد يعتبرها المستثمرون المحتملون معلومات جوهرية. وينبغي أن ال ُتفسر المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة على أنها 
إستشارة قانونية أو تجارية أو ضريبية. وعليه، يجب على جميع المستثمرين المحتملين الحصول من مستشاريهم القانونيين أو الماليين أو 
الضريبيين على اإلستشارة القانونية أو المالية أو الضريبية فيما يتعلق باالكتتاب في أسهم الطرح أو شرائها أو فيما يتعلق بأي مقترح 

لالكتتاب في هذه األسهم أو شرائها.

العناية الواجبة من قبل المستثمرين

ينبغي على المستثمرين المحتملين، قبل إتخاذ قرار االكتتاب في أسهم الطرح من عدمه، قراءة هذه النشرة بالكامل. ولكي يتسنى اتخاذ 
القرار المناسب بخصوص االستثمار من عدمه، ينبغي على المستثمرين المحتملين االعتماد على دراستهم الخاصة للشروط الواردة في 

هذه النشرة والمخاطر المرتبطة باالستثمار فيها.

مخاطر االستثمار في األوراق المالية

تنطوي جميع االستثمارات في أسواق األسهم على مخاطر سوق بدرجات متفاوتة؛ إذ قد تنخفض قيمة الورقة المالية أو ترتفع بناًء على 
ظروف السوق واألداء المالي وغير ذلك من العوامل األخرى التي تكون خارجة عن إرادة وسيطرة الشركة أو مجلس اإلدارة.

البيانات المالية المتوقعة

ليس من الممكن التنبؤ بالمستقبل، سواء فيما يتعلق بالشركة أو قطاع التأمين أو االقتصاد بوجه عام. وبناًء على ذلك، لم ُيقدم أي رأي، 
ضمنًيا كان أم صريًحا، بشأن إمكانية تحقيق النتائج المتوخاة التي وردت في البيانات المالية المتوقعة. وقد أعدت اإلدارة البيانات المالية 
المتوقعة الواردة في هذه النشرة معتمدة على إفتراضات نظرية عن األحداث المستقبلية واإلجراءات التي قد تتخذها اإلدارة بهذا الشأن. 
وليس بالضرورة وقوع األحداث المستقبلية المفترضة. وإذا وقعت هذه األحداث، قد تختلف النتائج الفعلية عن النتائج الواردة في البيانات 
المالية المتوقعة؛ إذ ال تقع األحداث المتوقعة، في كثير من األحيان، على النحو المتوقع. وقد تكون االختالفات بين النتائج الفعلية والنتائج 

المتوقعة اختالفات جوهرية. وعالوة على ذلك، قد تتغير الظروف االقتصادية وتوثر على العمليات؛ ما يؤثر بدوره على النتائج النهائية.

القيود المفروضة على توزيع نشرة اإلصدار

ربما يخضع توزيع هذه النشرة وكذلك أسهم الطرح بموجب القانون، في بعض الواليات القضائية، إلى قيود أو يتطلب موافقات مسبقة 
من السلطات التنظيمية. وبالتالي، ال تعد هذه النشرة عرًضا للبيع أو دعوة من قبل مجلس اإلدارة أو الشركة أو بالنيابة عنهما لالكتتاب 
في أي من أسهم الطرح؛ وذلك في أي إختصاص قضائي خارج سلطنة عمان. وال يجوز توزيع هذه النشرة في أي إختصاص قضائي يكون 
أو قد يكون فيه هذا التوزيع مخالًفا للقانون. وبناًء عليه، فإن مجلس اإلدارة والشركة ومدير اإلصدار وبنوك االكتتاب يطالبون األشخاص 
الذين يحصلون على هذه النشرة بضرورة االطالع على جميع هذه القيود والتقيد بها. وال يتحمل مجلس اإلدارة أو الشركة أو مدير اإلصدار 
أو بنوك االكتتاب أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألي من هذه القيود المفروضة على بيع أو عرض بيع أو الترويج لالكتتاب في أسهم 
الطرح من قبل أي شخص، مستثمًرا محتماًل كان أم غير ذلك، في أي إختصاص قضائي خارج سلطنة عمان سواء كان هذا العرض أو الترويج 

قد تم شفاهة أو كتابة بما في ذلك عن طريق البريد اإللكتروني.

القيود المفروضة على استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة

ال يجوز نشر أو إعادة إنتاج أو نسخ أو اإلفصاح جزئًيا أو كلًيا عن أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة أو استخدامها ألي غرض آخر 
ليس له عالقة بهذا الطرح قبل الحصول على موافقة خطية مسبقة من مدير اإلصدار.

إخالء المسؤولية عن الضمانات الضمنية

باستثناء ما توجبه القوانين واللوائح المعمول بها، لم يقدم مجلس اإلدارة أو الشركة أو بنوك االكتتاب أو مدير اإلصدار أو المستشار 
القانوني أو من يمثلهم من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين أو المحاسبين أو المحاميين أو الموظفين أو أي شخص آخر أي إقرارات أو 
ضمانات، صريحة كانت أم ضمنية، تتعلق بمدى كفاية محتويات هذه النشرة أو التوقعات الواردة فيها أو أي من الوثائق والمعلومات التي 

ُتقدم في أي وقت من األوقات تكون متعلقة بالطرح أو أي وثيقة من هذا القبيل تظل دون تغيير بعد إصدارها.
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البيانات المستقبلية
أو  أو»يتنبأ«  »يهدف«،  مثل  عبارات  أو  كلمات  من  عامة  بصورة  معرفتها  يمكن  التي  المستقبلية  البيانات  بعض  النشرة  هذه  تتضمن 
ر«، أو »غاية«، أو »ينتوي«، أو »هدف«، أو »خطة«، أو »مشروع«، أو »ربما«، أو »يتعين«، أو »سوف«، أو  »يظن«، أو »يتوقع«، أو »يقدِّ
»سوف يستمر«، أو »سوف يتابع« أو من كلمات أو عبارات أخرى من هذا القبيل. وكذلك، تعد البيانات التي توضح استراتيجيات الشركة 
المستقبلية عرضة لمخاطر وتكهنات وافتراضات قد تؤدي  البيانات  أيًضا. وتكون جميع  بيانات مستقبلية  وأهدافها وخططها وغاياتها 

بالنتائج الفعلية ألن تأتي مختلفة اختالًفا جوهرًيا عما هو مقصود أو وارد بالبيانات المستقبلية ذات الصلة.

وتشتمل العوامل التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية اختالًفا جوهرًيا عن توقعات الشركة على سبيل المثال ال الحصر على ما يلي:

قدرة الشركة على تقدير األداء المستقبلي بصورة دقيقة.  •

قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها بنجاح وكذلك خطط النمو والتوسع.  •

السياسات النقدية في سلطنة عمان ومعدالت التضخم والفائدة المحلية والدولية وأثرها على النتائج المالية للشركة.  •

الظروف االقتصادية والتجارية العامة في سلطنة عمان التي لها تأثير على أنشطة الشركة التجارية.  •

الظروف االقتصادية والتجارية العامة على الصعيد العالمي التي لها تأثير على أنشطة الشركة التجارية.  •

وقوع أحداث ذات طبيعة كارثية لم يسبق لها مثيل في سلطنة عمان أو على الصعيد الدولي يكون لها أثر على الشركة وأنشطتها   •
التجارية.

التغيرات في القوانين واللوائح التي تسري على شركات التأمين في سلطنة عمان.  •

التغيرات في المعايير والممارسات المحاسبية التي تسري على شركات التأمين.  •

زيادة المنافسة في قطاع التأمين العماني.  •

االتجاهات في أسواق إعادة التأمين الدولية.  •

التحركات التي تشهدها األسهم والسندات في سوق عمان وفي األسواق اإلقليمية والعالمية.  •

وبحكم طبيعة هذه العوامل، فإن اإلفصاحات التي تتعلق ببعض مخاطر السوق ما هي إال مجرد تقديرات فقط، ويمكن أن تختلف اختالًفا 
جوهرًيا عما يحدث فعلًيا في المستقبل. ونتيجة لذلك، يمكن أن تختلف األرباح أو الخسائر الفعلية في المستقبل اختالًفا جوهرًيا عن تلك 

المقدرة في هذه النشرة.

وفي الحاالت التي توجه فيها الهيئة العامة لسوق المال بإجراء أي تعديل على هذه النشرة أو المعلومات الواردة فيها بعد موافقة 
الهيئة على النشرة، سوف ُتنشر هذه التعديالت في صحيفتين يوميتين )تكون إحداهما على األقل صادرة باللغة العربية(. وباستثناء هذه 
الحالة، ال يقع على عاتق الشركة أو مجلس إدارتها أو مدير اإلصدار أي إلتزام بتحديث أي بيانات واردة في هذه النشرة أو إعادة النظر 
فيها كي تعكس الظروف التي تنشأ بعد تاريخ إعتماد النشرة أو كي تعكس وقوع أي أحداث مهمة حتى وإن كانت االفتراضات التي تقوم 

عليها ال تؤتي ثمارها أو تختلف عن الواقع.

للمزيد من التفاصيل عن عوامل المخاطرة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية، يرجى اإلطالع على الفصل الخامس عشر من هذه 
النشرة. وسوف تلتزم الشركة بعد إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية بقواعد وشروط اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق 
المال التي تستوجب اإلفصاح في المواعيد المحددة عن نتائج عمليات الشركة. وتود الشركة هنا أن توجه عناية المساهمين المحتملين إلى 
www.msm.gov.om :متابعة أي معلومات أو إعالنات تصدر عن الشركة بعد إدراجها عبر الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية
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عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق

البيانات المالية

ُأخذت البيانات المالية الواردة في هذه النشرة، ما لم ُيَنص على خالف ذلك، من البيانات المالية التاريخية والمتوقعة للشركة المعدة 
طبًقا للمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية. ويرد في الفصلين الحادي عشر والثاني عشر على التوالي من هذه النشرة نسخ من البيانات 
المالية السنوية التاريخية والمتوقعة للشركة. وتبدأ السنة المالية في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من 
شهر ديسمبر من كل عام. ويجب األخذ في االعتبار أن أي فروقات بين المجاميع اإلجمالية وإجمالي المبالغ المدرجة في هذه النشرة 

ترجع إلى االعتماد على مبدأ التقريب. 

العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية

العملة األساسية المستخدمة في عرض البيانات المالية في هذه النشرة هي الريال العماني علًما بأن الريال العماني الواحد يساوي 1.000 
بيسة.

بيانات القطاع والسوق

يجب العلم بأن بيانات القطاع والسوق المستخدمة في هذه النشرة قد ُحصل عليها من منشورات و/ أو مواقع إلكترونية تابعة للغير ما 
لم ُيَنص على خالف ذلك. وُيعتقد بأن بيانات القطاع المستخدمة في هذه النشرة جديرة بالثقة إال أنه يرجى العلم بأنه لم يتم التحقق منها 
بشكل مستقل. وبالتالي، ال يمكن ضمان دقتها وكفايتها، كما ال يمكن تأكيد موثوقيتها. وبناًء عليه، ال تتحمل الشركة ومجلس اإلدارة 
ومدير اإلصدار أي مسؤولية، قانونية كانت أم غير ذلك، عن مدى دقة وكفاية هذه البيانات. ويعتمد مدى أهمية بيانات السوق والقطاع 

المستخدمة في هذه النشرة على مدى دراية القارئ وفهمه لألساليب التي ُأستخدمت في جمع هذه البيانات.
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نشـــرة اإلصــــدار

12 االختصارات والتعريفات  الفصل األول: 

15 معلومات عامة عن الطرح والشركة  الفصل الثاني: 

18 ملخص مصروفات اإلصدار  الفصل الثالث: 

19 الغرض من اإلصدار واستخدام العائدات  الفصل الرابع: 

20 األغراض والموافقات  الفصل الخامس: 

23 بيانات المساهمين في الشركة  الفصل السادس: 

25 لمحة عن االقتصاد العماني  الفصل السابع: 

27 لمحة عن قطاع التأمين  الفصل الثامن: 

31 لمحة عن الشركة  الفصل التاسع: 

36 حوكمة الشركات  الفصل العاشر: 

47 البيانات المالية التاريخية  الفصل الحادي عشر: 

119 البيانات المالية المتوقعة  الفصل الثاني عشر: 

124 سياسة توزيع األرباح  الفصل الثالث عشر: 

125 التقييم ومبررات السعر  الفصل الرابع عشر: 

129 عوامل المخاطرة وطرق التخفيف من آثارها  الفصل الخامس عشر: 

134 تعامالت االطراف ذات العالقة والعقود الرئيسية  الفصل السادس عشر: 

136 حقوق المساهمين ومسؤولياتهم  الفصل السابع عشر: 

139 أحكام وإجراءات االكتتاب  الفصل الثامن عشر: 

145 التعهدات  الفصل التاسع عشر: 

جدول المحتويات
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الفصل األول: االختصارات والتعريفات

الجمعية العامة العادية السنوية للمساهمين في شركة الرؤية للتأمين.الجمعية العامة السنوية

أي شخص يتقدم بطلب لالكتتاب في أسهم الطرح وفق الشروط الواردة في هذه مقدم الطلب
النشرة.

استمارة الطلب الذي يتقدم بموجبه مقدم الطلب لالكتتاب في األسهم المطروحة طلب االكتتاب
وفقًا للشروط الواردة في هذه النشرة.

النحو مبلغ االكتتاب على  االكتتاب  طلب  تقديم  عند  الطلب  مقدم  يدفعه  سوف  الذي  المبلغ 
الموضح بالفصل الثامن عشر من هذه النشرة.

النظام األساسي للشركة كما هو مسجل في وزارة التجارة والصناعة..النظام األساسي

مراقبو حسابات الشركة المعينين من قبل الجمعية العامة.مراقبو الحسابات

شركة بيزنس مونيتور إنترناشيونال المحدودة.بيزنس مونيتور إنترناشيونال

مجلس اإلدارة الشركة.مجلس اإلدارة

بيسة عمانية )1.000 بيسة = 1 ريال عماني(.بيسة

األشخاص والجهات االعتبارية من العمانيين وغير العمانيين الذين يتقدمون لالكتتاب المستثمرون من الفئة األولى
بعدد 1.000 سهم على األقل ومن ثم مضاعفات 100سهم بحد أقصى 100.000 سهم.

المستثمرون من الفئة الثانية
األشخاص والجهات االعتبارية من العمانيين وغير العمانيين الذين يتقدمون لالكتتاب 
بعدد 100.100 سهم على األقل ومن ثم مضاعفات 100 سهم بحد أقصى 2.500.000 

سهم أو 10% من األسهم المطروحة.

قانون الشركات التجارية الصادر بموجب المرسوم السلطاني 74/4 )وتعديالته(.قانون الشركات التجارية

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان.الهيئة العامة لسوق المال

قانون سوق رأس المال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 98/80 وتعديالته.قانون سوق رأس المال

المساهمة  الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق 
العامة

ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق مسقط لألوراق 
المالية الصادر بموجب التعميم رقم خ/ 4/ 2015 م )وتعديالته(.

السجل التجاري الذي تحتفظ به وزارة التجارة والصناعة بموجب قانون السجل التجاري السجل التجاري
الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 74/3.

الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع )قيد التحويل(.الشركة/المصدر/ الرؤية للتأمين/ في أي سي

دبلوم في هندسة السياراتدي إيه إي

تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري.تاريخ التسجيل

أحد أعضاء مجلس اإلدارة.عضو مجلس اإلدارة

الالئحة التنفيذية الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار رقم 1/ 2009 الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال
وتعديالته.

إعادة التأمين االختياري
أحد ترتيبات إعادة التأمين غير التلقائية التي ُتجرى على أساس كل خطر على حدة أو 
على شروط  التأمين  من  األسلوب  هذا  وُيتفق في  كليهما.  أو  الوثيقة  أساس  على 

وأحكام إعادة التأمين على وجه التحديد لكل معاملة على حدة.

السنة المالية للشركة والتي تتكون من 12 شهًرا تبدأ في األول من يناير، وتنتهي في السنة المالية
الحادي والثالثين من ديسمبر من كل عام.

أي شخص غير عماني.األجنبي

والكويت وسلطنة عمان وقطر بلدان مجلس التعاون الخليجي البحرين  والتي تضم  الخليجي  التعاون  بلدان مجلس 
والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية المتحدة.

الناتج المحلي اإلجمالي بقيمته اإلسمية ما لم ُيشار إلى خالف ذلك.الناتج المحلي اإلجمالي
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الجمعية العامة السنوية أو الجمعية العامة غير العادية أو الجمعية العامة العادية للشركة.الجمعية العامة

حكومة سلطنة عمان.الحكومة

إجمالي األقساط المكتتبة
إجمالي األقساط المكتتبة هو قيمة األقساط أو المساهمات التي يدفعها العميل 
إلى الشركة قبل إجراء أي خصم مقابل تكلفة الوساطة أو االستحواذ ورسوم إعادة 

التأمين ورسوم الوثيقة والضريبة الحكومية.

إدارة الموارد البشرية للشركة.إدارة الموارد البشرية

المطالبات المتكبدة غير المبلغة للشركة.المطالبات المتكبدة غير المبلغة

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية المتعارف عليها.المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

المعنى الوارد في ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن الهيئة العضو المستقل
العامة لسوق المال.

رقم المساهم المخصص للمستثمر والمسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م.رقم المستثمر

العامة ميثاق التأمين الهيئة  عن  الصادر  التأمين  العاملة في قطاع  الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق 
لسوق المال.

مدير اإلصدار لالكتتاب العام األولي) البنك األهلي ش.م.ع.ع.( مدير اإلصدار

المستشار القانوني لالكتتاب العام األولي )دنتونز وشركاه - فرع عمان(المستشار القانوني

االحتياطي القانوني

االحتياطي القانوني الذي تلتزم الشركة باالحتفاظ به بموجب المادة 106 من قانون 
بعد خصم  الشركة  أرباح  تنص على تخصيص 10% من صافي  التي  التجارية  الشركات 
االحتياطي  يعادل  أن  إلى  للتوزيع  قابل  غير  وهو  القانوني  االحتياطي  إلى  الضريبة 

القانوني ثلث رأس المال المدفوع للشركة.

شركة محدودة المسئولية ش.م.م

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م في سلطنة عمان.شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م.

عقد تأسيس الشركة.عقد التأسيس

وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان.وزارة التجارة والصناعة

وزارة االقتصاد الوطني في سلطنة عمان )سابًقا).وزارة االقتصاد الوطني

مذكرة التفاهم الموقعة بين الشركة وجهات االختصاص.مذكرة تفاهم

سوق مسقط لألوراق المالية في سلطنة عمان.سوق مسقط لألوراق المالية

صافي األقساط المكتوبة هو إجمالي قيمة األقساط بعد خصم القسط المتنازل عنه صافي األقساط المكتوبة
مقابل إعادة التأمين.

100 بيسة لكل سهم.القيمة اإلسمية

إعادة التأمين غير النسبية
المكتسبة  األقساط  التأمين  معيدي  فيه  يتقاسم  ال  التأمين  إعادة  أنواع  من  نوع 
والمطالبات المتكبدة من قبل الشركة المسندة باإلضافة إلى بعض المصروفات ذات 

الصلة بنسب مماثلة.

االكتتاب
االكتتاب العام لعدد 25.000.000 سهم بقيمة إسمية 100 بيسة للسهم الواحد مضاًفا 
إليها 60 بيسة عالوة إصدار و 2 بيسة مصروفات أصدار  للسهم الواحد ُتدفع مباشرة 

عند االكتتاب.

تاريخ إغالق االكتتاب العام الموضح في الفصل الثامن عشر من هذه النشرة.تاريخ إغالق باب االكتتاب

2 بيسة للسهم الواحد ُتحصل كجزء من سعر االكتتاب.مصروفات االكتتاب

تاريخ بداية االكتتاب الموضح في الفصل الثامن عشر من هذه النشرة.تاريخ فتح بداية االكتتاب 

الفترة ما بين تاريخ بداية االكتتاب  وتاريخ إغالق االكتتاب  بما في ذلك اليومين األول فترة االكتتاب
واألخير والتي يستطيع خاللها مقدم الطلب تقديم طلب االكتتاب.

162 بيسة تشمل 2 بيسة مصروفات إصدار.سعر االكتتاب

عائدات الطرح التي سوف تكون متاحة للمساهمين البائعين.عائدات االكتتاب
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 25.000.000 سهم مطروحة لالكتتاب العام بسعر االكتتاب.أسهم االكتتاب

الجمعية العامة العادية للشركة.الجمعية العامة العادية

ريال عماني، العملة الرسمية في سلطنة عمان.ر.ع

الشخص الطبيعي والشخص االعتباري.الشخص

حامل الوثيقة
الشخص أو الكيان الذي يملك وثيقة تأمين ولديه امتياز ممارسة الحقوق المنصوص 
عليها في عقد التأمين. وغالًبا ما يكون هذا الطرف، ولكن ليس دائًما، المؤمن عليه، 

وقد يكون أو ال يكون أحد المستفيدين من الوثيقة.

جميع المساهمين الحاليين في الشركة.المساهمون قبل االكتتاب العام األولي

التأمين النسبي
المكتسبة  األقساط  التأمين  معيدي  فيه  يتقاسم  التأمين  إعادة  أنواع  من  نوع 
بها  المرتبطة  بعض  إلى  باإلضافة  المسندة  الشركة  قبل  من  المتكبدة  والمطالبات 

بنسب مماثلة.

هذه الوثيقة التي تتضمن التفاصيل الكاملة عن سعر االكتتاب وحجمه )من حيث القيمة).نشرة اإلصدار

تاريخ موافقة الهيئة العامة لسوق المال على هذه النشرة.تاريخ نشرة اإلصدار

عقد يوافق بموجبه معيدو التأمين على دفع أنواع ومبالغ محددة من خسائر التأمين إعادة التأمين
التي تكبدتها شركة تأمين مقابل قسط.

معيدي معاهدة إعادة التأمين ويوافق  العرض  على  المسندة  الشركة  بموجبه  توافق  تأمين  إعادة  عقد 
التأمين على قبول جميع المخاطر من حجم معين ضمن فئة محددة.

يشير األطراف ذات العالقة لم  )ما  العامة  المساهمة  الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق  في  الوارد  المعنى 
المعنى أو السياق إلى خالف ذلك(.

االحتفاظ

نسبة المخاطرة وعالوة المخاطرة المحتفظ بها وغير المعاد تأمينها؛ وهي عبارة عن 
مبلغ أي خسارة أو مجموعة من الخسائر يتم االحتفاظ به بالكامل أو يكون على الشركة 
المسندة تحمله بموجب عقد إعادة تأمين قبل أن يصبح معيد التأمين مسؤواًل عن 

القيام بأي دفعات بموجب ذلك العقد.

المرسوم السلطاني الصادر عن صاحب الجاللة سلطان عمان.مرسوم سلطاني

شركة مساهمة عمانية مغلقة.ش.م.ع.م

شركة مساهمة عمانية عامة.ش.م.ع.ع

المساهمون قبل االكتتاب العام األولي الذين يطرحون أسهمهم ألولئك المكتتبين المساهمون البائعون
في االكتتاب العام األولي.

سهم عادي من أسهم الشركة.سهم

مساهم عادي من المساهمين في الشركة.مساهم

األسهم المصدر والمدفوع للشركة قبل االكتتاب العام األولي رأس مال األسهم يبلغ رأس مال 
10.000.000 ر.ع )عشرة ماليين ريال عماني(.

60 بيسة للسهمعالوة اإلصدار

قدرة الشركة على الوفاء بكامل التزاماتها بما في ذلك التزاماتها تجاه حاملي الوثائق.المالءة المالية

بنوك االكتتاب

البنك األهلي ش.م.ع.ع.  •
بنك صحار ش.م.ع.ع.  •

البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.  •
• بنك عمان العربي ش. م.ع.م.

االحتياطيات الفنية

وفًقا  والخسارة  األقساط  احتياطي  مقابل  الشركة  تخصصها  سوف  التي  المبالغ 
لقوانين التأمين وتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال كاحتياطيات. وسوف ُتخصص 
هذه المبالغ لصالح الهيئة العامة لسوق المال كضمان للوفاء بالتزامات الشركة تجاه 

حاملي الوثائق.
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الفصل الثاني: معلومات عامة عن الطرح والشركة

الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع )قيد التحويل(اسم الشركة

1025783رقم السجل التجاري

2007/09/01تاريخ التسجيل

ص.ب: 1882، الرمز البريدي 114،العنوان المسجل
 جبروه، مسقط، سلطنة عمان 

تبدأ السنة المالية في األول من يناير وتنتهي في الحادي والثالثين من ديسمبر السنة المالية
من كل عام.

بيسة رأس مال األسهم المصرح به  100 إسمية  بقيمة  سهم   150.000.000 إلى  مقسمة  ع  ر.   15.000.000
للسهم الواحد.

بيسة رأس مال األسهم المصدر والمدفوع  100 إسمية  بقيمة  سهم   100.000.000 إلى  مقسمة  ع  ر.   10.000.000
للسهم الواحد.

25.000.000 سهم؛ أي أنه سوف يشكل 25% من رأس مال أسهم الشركة.عدد أسهم االكتتاب

الجمعيات نوع األسهم المطروحة لالكتتاب في  واحد  بصوت  التصويت  بحق  سهم  كل  يتمتع  عادية  أسهم 
العامة للشركة.

سعر االكتتاب
الواحد،  للسهم  بيسة  القيمة اإلسمية 100  الواحد تشمل  للسهم  بيسة   162
للسهم  بيسة   2 إصدار  ومصاريف  الواحد،  للسهم  بيسة   60 إصدار  وعالوة 

الواحد(.

الغرض من االكتتاب العام األولي

الذي يشترط على  رقم 39 لسنة 2014  السلطاني  المرسوم  لالمتثال ألحكام 
شركات التأمين أن تغير وضعها القانوني إلى شركات مساهمة عامة في موعد 

أقصاه أغسطس 2017.

وينطوي هذا الطرح على بيع نسبه من  األسهم التي يمتلكها حالًيا المساهمون 
البائعون على أن تعود إليهم عائدات هذا االكتتاب العام األولي )بما في ذلك 

العالوة(؛ وذلك بعد خصم مصرفات اإلصدار )حتى 2 بيسة للسهم الواحد.(

األشخاص المؤهلون لالكتتاب في األسهم
سوف يكون االكتتاب مفتوًحا للعمانيين وغير العمانيين من األشخاص العاديين 
أدناه(  الواردة  األشخاص«  على  المفروضة  »القيود  مراعاة  )مع  واالعتباريين 
ممن لديهم حساب مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م.

9 يوليو 2017تاريخ بداية االكتتاب

7 أغسطس 2017تاريخ نهاية االكتتاب

في  المكتتبين  األشخاص  على  المفروضة  القيود 
األسهم

ال يجوز لمقدمي طلبات االكتتاب التاليين التقدم بطلب لالكتتاب في الطرح:

الطرح:  أسهم  في  لالكتتاب  بطلب  التقدم  الفردية  للمؤسسات  يمكن  ال   •
يحق ألصحاب المؤسسات الفردية تقديم طلبات بأسمائهم الشخصية.

يحق  الطرح:  أسهم  في  لالكتتاب  بطلب  التقدم  العهدة  لحسابات  يمكن  ال   •
للعمالء المسجلين تحت حسابات العهدة تقديم طلبات بأسمائهم الشخصية.

يحظر التقدم بطلبات اكتتاب متعددة: يحظر على أي شخص التقدم بأكثر   •
من طلب اكتتاب واحد باسمه.

طلبات االكتتاب التي تحمل أسماء مشتركة: ال يجوز تقديم طلبات اكتتاب   •
الورثة  عن  نيابة  المقدمة  الطلبات  ذلك  في  )بما  واحد  اسم  من  بأكثر 

الشرعيين(.

سوف ُترفض جميع هذه الطلبات دون الرجوع إلى مقدم الطلب أو إخطاره.
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األسهم  وعدد  البائعين  المساهمين  أسماء 
المطروحة للبيع

فيما يلي تفاصيل المساهمين البائعين وعدد األسهم المطروحة للبيع:
شركة/ الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م: 6.500.000 سهم.  •

شركة/ الوثبة الوطنية للتأمين: 5.000.000 سهم.  •
طاووس ش.م.م: 2.500.000 سهم.  •

الشيخ/ سالم بن سعيد بن أحمد آل فنة العريمي: 2.500.000 سهم.  •
شركة/ درويش بن أحمد وأوالده: 2.500.000 سهم.  •

شركة/ محمد جمعة سلطان ش.م.م: 1.250.000 سهم.  •
الفاضل/ مهدي بن جواد بن سلمان اللواتي: 1.250.000 سهم.  •

شركة/ الشرقية لالستثمار القابضة ش.م.ع.ع: 1.250.000 سهم.  •
شركة/ السلة التجارية ش.م.م: 1.250.000 سهم.  •
الفاضل/ مقبول بن علي سلمان: 312.500 سهم.  •

• الفاضل/ حسن بن علي سلمان: 312.500 سهم.

الفاضل/ بي. آر. راماكرشنان: 375.000 سهم.  •

وفي حال عدم تجاوز األسهم المكتتب بها عدد األسهم المطروحة لالكتتاب، 
سوف يتم تخفيض عدد األسهم المطروحة من قبل المساهمين البائعين بالنسبة 

والتناسب؛ وذلك بحسب مقدار عدم أي اكتتاب بكامل األسهم المطروحة.

التخصيص المقترح لألسهم

سوف يتم تخصيص األسهم بين مجموعتي المستثمرين المؤهلين على النحو 
التالي:

المستثمرون من الفئة األولى: سوف يتم تخصيص 16.250.000 سهم، أي ما   •
النسبة  الفئة األولى على أساس  يمثل 65% من الطرح، بين المستثمرين من 
والتناسب مع عدد األسهم المكتتب فيها من قبل كل مكتتب في هذه الفئة.

المستثمرون من الفئة الثانية: سوف يتم تخصيص 8.750.000 سهم، أي ما   •
يمثل 35% من الطرح، بين المستثمرين من الفئة الثانية على أساس النسبة 
والتناسب مع عدد األسهم المكتتب فيها من قبل كل مكتتب في هذه 

الفئة.

وسوف يتم تحويل األسهم المتبقية، في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم 
في أي فئة محددة، إلى الفئة األخرى على النحو الموضح في الفصل الثامن 
عشر من هذه النشرة. وُيراعى، في جميع األحوال، عند التخصيص عدم تجاوز 
األسهم.  مال  رأس  من   %70 البالغة  المحددة  النسبة  األجنبية  المساهمة 
المقترحة  الطرح  أسهم  تخصيص  طريقة  بشأن  النهائي  القرار  ُيتخذ  وسوف 

الواردة أعاله من قبل مدير اإلصدار بالتشاور مع الهيئة العامة لسوق المال.

العامة  للهيئة  يجوز  التجارية،  الشركات  قانون  من   65 المادة  ألحكام  ووفًقا 
بالتساوي على جميع  لسوق المال تخصيص حد أدنى من عدد أسهم الطرح 
الطرح  أسهم  وتوزيع  المكتتبين،  صغار  االعتبار  بعين  األخذ  مع  المكتتبين 

المتبقية على أساس النسبة والتناسب.

المستثمرون من الفئة األولى: 1.000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم.الحد األدنى لالكتتاب في الطلب  .1

المستثمرون من الفئة الثانية: 100.100 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم.  .2

المستثمرون من الفئة األولى: 100.000 سهم.الحد األقصى لالكتتاب في الطلب  •

المستثمرون من الفئة الثانية: 2.500.000 سهم؛ أي بنسبة 10% من الطرح.  •

للموافقة  العادية  غير  العامة  الجمعية  انعقاد  تاريخ 
4 مايو 2017على االكتتاب العام األولي



17

نشـــرة اإلصــــدار

مدير اإلصدار
البنك األهلي ش.م.ع.ع

ص.ب 545، الرمز البريدى 116، ميناء الفحل، سلطنة عمان
هاتف: 24653024 968+ - فاكس: 24562120 968+

بنوك االكتتاب

البنك األهلي ش.م.ع.ع
ص.ب 545، الرمز البريدي: 116، ميناء الفحل، مسقط سلطنة عمان

هاتف: 24577830 968+ - فاكس: 24567841 968+
 amin.albalushi@ahlibank.om :البريد اإللكتروني

بنك صحار ش.م.ع.ع
ص.ب 44 الرمز البريدي 114، حي الميناء، مسقط، سلطنة عمان

هاتف: 24730000 968+ - فاكس: 24730010 968+
customerservice@banksohar.net :البريد اإللكتروني

البنك الوطني الُعماني ش.م.ع.ع
ص.ب 751 الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان

هاتف: 24778757 - فاكس: 24816763 / 24778993
nbobackoffice@nbo.co.om :البريد اإللكتروني

بنك عمان العربي ش.م.ع.م
ص.ب 2010 الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان
هاتف: 24754101 968+ - فاكس: 24125104 968+

ruqaiya.albalushi@oman-arabbank.com :البريد اإللكتروني

المستشار القانوني

دنتونز وشركاه - فرع عمان
ص.ب 3552، روي، الرمز البريدي 112، مسقط، سلطنة عمان

هاتف: 24573000 968+ - فاكس: 24573097 968+
muscat.office@dentons.com :البريد اإللكتروني

مراجع التوقعات المالية للشركة 

كيه بي إم جي – فرع مسقط
)أحد فروع كيه بي إم جي لوار جلف ليمتد(
الطابق الرابع، بناية بنك إتش إس بي سي

منطقة مطرح التجارية، ص.ب 641 الرمز البريدي 112، سلطنة عمان

ترد التفاصيل المتعلقة بمصروفات اإلصدار في الفصل الثالث من هذه النشرة.مصروفات اإلصدار
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الفصل الثالث: ملخص مصروفات اإلصدار
ُيقدر الحد األقصى من مصروفات االكتتاب العام األولي بمبلغ 132.000 ر. ع؛ أي ما يعادل 3.3% تقريًبا من إجمالي عائدات الطرح )على 

افتراض االكتتاب بكامل األسهم(. ويوضح الجدول أدناه تفاصيل المصروفات المقدرة:

ر. عالمصروفات المقدرة لالكتتاب العام األولي

القانوني، وغيرهم من  والمستشار  العربية،  اللغة  )مترجم  األخرى  المهنية  األتعاب  اإلصدار وغيرها من  إدارة  أتعاب 
60.000المستشارين(

32.000رسوم بنوك االكتتاب 

25.000رسوم الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

15.000أتعاب التسويق والطباعة والدعاية

132.000إجمالي المصروفات المقدرة لالكتتاب العام األولي

50.000مصروفات االكتتاب  المحصلة بواقع 2 بيسة عن كل سهم

الفرق بين المصروفات المقدرة لالكتتاب العام األولي وإجمالي مصروفات االكتتاب  المحصلة من االكتتاب العام 
82.000األولي

األسهم  عدد  على  األولي  العام  للطرح  الفعلية  المصروفات  تعتمد  سوف  إذ  فقط؛  تقديرية  أرقام  هي  أعاله  المذكورة  المصروفات 
التي سوف ُتحصل من  الطرح. وسوف ُيغطى إجمالي مصروفات اإلصدار بصورة جزئية من مصروفات اإلصدار  المكتتب فيها بموجب 
العام األولي على أن يتحمل المساهمون  المتعلقة بهذا الطرح  المتقدمين لالكتتاب بواقع 2 بيسة عن كل سهم مقابل المصروفات 
البائعون أي مصروفات إضافية تزيد عن ذلك. تلقت الشركة مبلغ 80.100 ر. ع من المساهمين الحاليين لدفع أي مصروفات إضافية تزيد 

عن ذلك تتعلق بالطرح العام األولي قد يتعين على الشركة تحملها.
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الفصل الرابع: الغرض من اإلصدار واستخدام العائدات

الغرض من الطرح

يشترط المرسوم السلطاني رقم 39/ 2014 على شركات التأمين أن تغير وضعها القانوني إلى شركات مساهمة عامة في موعد أقصاه 
أغسطس 2017. ويقوم المساهمون البائعون بهذا الطرح العام األولي امتثااًل لهذا المرسوم السلطاني، وتوجيهات الهيئة العامة لسوق 

المال ذات الصلة.

استخدام عائدات الطرح

ال تمثل أسهم الطرح إصدار أسهم جديدة إنما هي عبارة عن بيع/ نقل ملكية جزء من األسهم الحالية المملوكة للمساهمين البائعين. 
المطروحة  األسهم  نسبة  بحسب  تؤول  سوف   ،4.000.000 بمبلغ  والمقدرة  العالوة(،  ذلك  في  )بما  الطرح  هذا  عائدات  فإن  ولذلك، 
للمساهمين البائعين؛ وذلك بعد خصم مصروفات اإلصدار )حتى 2 بيسة للسهم الواحد(. وسوف تغطي مصروفات الطرح المحصلة بواقع 
2 بيسة عن كل سهم مقابل مصروفات اإلصدار جزًءا من المصروفات المتكبدة ذات الصلة بالطرح العام األولي. وسوف تتحمل الشركة 

أي مصروفات إضافية تزيد عن ذلك.
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الفصل الخامس: األغراض والموافقات

لمحة عامة

تم تأسيس شركة الرؤية للتأمين وتسجيلها في السجل التجاري شركًة مساهمًة مقفلًة بتاريخ 1 سبتمبر 2007. وقد قررت الشركة، في 
اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 4 مايو 2017، تحويل شركة الرؤية للتأمين إلى شركة مساهمة عمانية عامة.

عمان  والمؤسسات في سلطنة  لألفراد  وخدماته  وحلوله  التأمين  منتجات  تقديم  األساسية في  للتأمين  الرؤية  أعمال شركة  وتتمثل 
ولمصالحهم بالخارج.

أهداف الشركة حسبما وردت في النظام األساسي

فيما يلي األهداف التي تأسست الشركة من أجلها:

أواًل: التأمين على الحياة

ثانًيا: التأمين العام
التأمين الصناعي  .1

التأمين ضد المسؤولية  .2
التأمين البري والجوي والبحري والتأمين على أعمال النقل  .3

التأمين على المركبات  .4
التأمين ضد الخسائر المالية  .5

التأمين ضد الحوادث الشخصية  .6
التأمين على الممتلكات  .7

التأمين على هياكل السفن  .8
تأمين ضمان األمانة  .9

تأمين السفر  .10
التأمين على مشاريع البناء مثل الطرق  .11

التأمين الصحي  .12
أنواع التأمين األخرى غير الواردة أعاله  .13

ويحق للشركة، في سبيل تحقيق أهدافها، القيام بما يلي:

أو  اكتساب أي حقوق  أو  التصرف فيه  اكتساب حق  أو  المنقوالت  أو غير  المنقوالت  الشركة ضرورًيا من  تعتبره  امتالك أي شيء   .1
امتيازات تعتبرها الشركة ضرورية أو مناسبة لطبيعة عملها. ويمكن للشركة تسجيل كل ذلك باسمها لدى الجهات المعنية واستثمارها 

في أي جانب تراه مناسًبا.

تحرير غير ذلك من السندات اإلذنية والصكوك المصرفية ووثائق الشحن أو غيرها من الوثائق القابلة للتداول أو غير ذلك من األوراق   .2
المالية أو صرفها أو قبولها أو تظهيرها أو التصرف فيها.

والفروع  المباشر  البيع  ذلك  في  بما  القنوات  جميع  خالل  من  التأمين  شركات  من  قبولها  المعتاد  من  يكون  التي  األعمال  قبول   .3
والوسطاء والعروض التي تقدمها شركات التأمين األخرى.

إجراء جميع المعامالت وإبرام جميع العقود باإلضافة إلى القيام بجميع األعمال التي تراها الشركة ضرورية ومناسبة لتحقيق وتسهيل   .4
أغراضها؛ وذلك وفق األحكام التي تراها مناسبة.  

إجراء جميع الترتيبات مع الحكومة أو البلديات أو السلطات الرسمية أو المحلية أو غيرها للحصول على الحقوق واالمتيازات والمنافع   .5
التي يمكن أن تساعد الشركة على تحقيق جميع أغراضها أو بعضها.

إعادة إجراء الضمان أو الحصول على ضمان لمقابلة جميع المخاطر أو أي منها والقيام بجميع أنواع إعادة التأمين والتأمين المقابل   .6
والتي تتعلق بأي من أعمال الشركة.



21

نشـــرة اإلصــــدار

إقراض األموال بضمانات أو بدون ضمانات بما في ذلك إقراض األموال على وثائق التأمين التي تصدرها الشركة مع مراعاة تحمل   .7
الشركة مسؤوليتها. ويمكن للشركة اإللغاء أو اإلطفاء أو المخالصة فيما يتعلق بأي وثيقة تأمين أو عقد أو إلتزام.

القيام بالدفع أو التسوية أو التصالح فيما يتعلق بأي مطالبات ضد الشركة مما يكون من المناسب دفعه أو تسديده أو التصالح فيه.   .8
ويمكن أن تلجأ الشركة إلى التحكيم أو تستخدم أي طريقة أخرى جرى عليها العرف والعادة.

اقتراض األموال والحصول عليها من أجل تحقيق أغراض الشركة وتأمين ذلك بالكيفية التي تراها مناسبة.  .9

الرهن وإصدار االمتيازات أو السندات المضمونة فيما يتعلق بجميع أو بعض أموال الشركة وموجوداتها ومشاريعها أو غير المضمونة.  .10

استثمار أموالها في السندات والودائع والممتلكات واألسهم وغيرها من الوسائل المالية واالستثمارية.   .11

وبصفة عامة، يجوز للشركة القيام بأي نشاط ضروري في سبيل تحقيق األهداف المتعلقة به أو إنجازه مع العلم بأنه ال يوجد أي شيء 
أو بموجب أي توجيهات  المعمول بها في سلطنة عمان  القوانين  التي تكون محظورة بموجب  باستثناء األشياء  الشركة  يقيد أهداف 
صادرة عن الهيئة العامة لسوق المال أو غيرها من الهيئات التنظيمية ذات الصلة، أو بموجب النظام األساسي أو أحد القرارات الصادرة 

عن الجمعية العامة للشركة.

التراخيص والموافقات

تحمل شركة الرؤية التأمين حالًيا التراخيص األساسية التالية التي ُتجدد بصورة دورية عند انتهائها:

وزارة التجارة والصناعة: السجل التجاري

1025783  : رقم السجل التجاري 

1 سبتمبر 2007  : تاريخ التسجيل 

31 أغسطس 2017  : تاريخ االنتهاء 

الهيئة العامة لسوق المال: تراخيص التأمين

ترخيص للقيام بأعمال التأمين العام والتأمين على الحياة صادر بتاريخ 14 نوفمبر 2012
تاريخ االنتهاء: 1 سبتمبر 2017

غرفة تجارة وصناعة عمان: عضوية

رقم التسجيل: 1025783

تاريخ االنتهاء: 31 أغسطس 2017

بيان بجميع إصدارات األوراق المالية التي قامت بها الشركة في السنوات الثالث الماضية:
وافق مجلس اإلدارة، في 26 مارس 2017، على زيادة رأس المال المصدر للشركة من 5.995.000 سهم بقيمة 1 ريال عماني )بقيمة إجمالية 
5.995.000 ر. ع( إلى 10.000.000 سهم بقيمة 1 ريال عماني )بقيمة إجمالية 10.000.000 ر ع( من خالل إصدار 4.005.000 سهم بقيمة 1 ريال 

عماني للسهم الواحد إلى مساهمي الشركة عن طريق إصدار أسهم حقوق أفضلية على أساس المساواة.

وفي 4 مايو 2017، وافقت الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال المصرح به للشركة من 10.000.000 ر. ع إلى 15.000.000 ر. ع.

القرارات الصادرة

في اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في 4 مايو 2017، صدرت القرارات التالية باإلجماع:

النظام  من   5 المادة  وتعديل  بيسة(   100( بيسة  مائة  إلى  الواحد  للسهم  عماني  ريال  من  الشركة  ألسهم  اإلسمية  القيمة  تغيير   •
األساسي وفًقا لذلك.

زيادة رأس المال المصرح به للشركة من عشرة ماليين ريال عماني )10.000.000 ر.ع( إلى خمسة عشر مليون ريال عماني )15.000.000   •
ريال عماني( وتعديل المادة 5 من النظام األساسي وفًقا لذلك.

تحويل الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة )ش.م.ع.ع( والذي بموجبه سوف يطرح مساهمو الشركة جزًءا   •
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من أسهمهم للبيع في اكتتاب عام أولي على النحو المبين أدناه.

الموافقة على صيغة النظام األساسي المعدل للشركة من أجل موائمته مع الهيكل الجديد للشركة الذي وافقت عليه الهيئة العامة   •
لسوق المال )مبدئًيا(.

الموافقة على طرح المساهمين حتى 40% )أو أي نسبة مئوية أقل يقررها مجلس اإلدارة وتوافق عليها الهيئة التنظيمية المناسبة(   •
من رأس المال المصدر للشركة لالكتتاب العام عند سعر يحدده مجلس اإلدارة على أن يقوم مساهمو الشركة ببيع أسهمهم بما 

يتناسب مع حصصهم كما في 4 مايو 2017.

تفويض أي عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة للقيام بصورة مشتركة بما يلي:

اعتماد نشرة اإلصدار والوثائق األخرى المتعلقة باالكتتاب العام األولي والتوقيع عليها باإلنابة عن مجلس اإلدارة والشركة.  •

اتخاذ جميع اإلجراءات األخرى، والتوقيع على أي وثائق، وتقديم الطلبات وتسجيل أي وثائق لدى السلطات المختصة، والحصول على   •
أي موافقات تعد مناسبة أو ضرورية فيما يتعلق باالكتتاب العام األولي بما في ذلك إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط أللوراق 

المالية؛ وذلك باإلنابة عن الشركة والمساهمين.

المصادقة على تعیین کيه بي إم جي محاسبين إلعداد التقارير لالكتتاب العام األولي.  •

المصادقة على تعيين دنتونز وشركاه، فرع عمان، مستشاًرا قانونًيا لالكتتاب العام األولي.  •

المصادقة على تعيين البنك األهلي ش.م.ع.ع مدير اإلصدار لالكتتاب العام األولي.  •

المصادقة على تعيين البنوك التالية باعتبارها البنوك التي سوف ُيجرى من خاللها االكتتاب العام األولي:  •

البنك األهلي ش.م.ع.ع.  •

بنك صحار ش. م.ع.ع.  •

البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.  •

بنك عمان العربي ش.م.ع.م  •

اعتماد والتصديق على جميع اإلجراءات التي اتخذها وأسندها مجلس اإلدارة فيما يتعلق باالكتتاب العام االولي  قبل تاريخ انعقاد   •
الجمعية العامة غير العادية.

استمرار احتفاظ الشركة بااللتزامات القائمة

وفًقا ألحكام قانون الشركات التجارية، تظل الشركة محتفظة بعد تحولها إلى شركة مساهمة عمانية عامة بااللتزامات السابقة التي كانت 
تقع على عاتقها قبل تحولها إلى شركة مساهمة عمانية عامة.
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نشـــرة اإلصــــدار

الفصل السادس: بيانات المساهمين في الشركة
هيكل المساهمة بالشركة قبل االكتتاب العام األولي أ( 

فيما يلي المساهمون بالشركة قبل االكتتاب العام األولي:

عدد األسهم%الجنسية/ المقراسم المساهم

26.026.000.000%عمانشركة/ الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م

20.020.000.000%اإلمارات العربية المتحدةشركة/ الوثبة الوطنية للتأمين

10.010.000.000%عمانطاووس ش.م.م

10.010.000.000%عمانيالشيخ/ سالم بن سعيد بن أحمد آل فنة العريمي

10.010.000.000%اإلمارات العربية المتحدةشركة/ درويش بن أحمد وأوالده

5.05.000.000%عمانشركة/ محمد جمعة سلطان ش.م.م

5.05.000.000%عمانيالفاضل/ مهدي بن جواد بن سلمان اللواتي

5.05.000.000%عمانالشركة/ الشرقية لالستثمار القابضة ش.م.ع.ع

5.05.000.000%عمانشركة/ السلة التجارية ش.م.م

1.251.250.000%عمانيالفاضل/ مقبول بن علي سلمان

1.251.250.000%عمانيالفاضل/ حسن بن علي سلمان

1.51.500.000%هنديالفاضل/ بي. آر. راماكرشنان

100.00100.000.000%اإلجمالي

هيكل المساهمة بالشركة بعد الطرح العام األولي: ب( 

سوف يكون مساهمو الشركة بعد الطرح العام األولي، على افتراض االكتتاب بكامل األسهم، على النحو التالي:

عدد األسهم%الجنسية/ المقراسم المساهم

19.519.500.000%عمانشركة/ الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م

15.015.000.000%اإلمارات العربية المتحدةشركة/ الوثبة الوطنية للتأمين

7.57.500.000%عمانطاووس ش.م.م

7.57.500.000%عمانيالشيخ/ سالم بن سعيد بن أحمد آل فنة العريمي

7.57.500.000%اإلمارات العربية المتحدةشركة/ درويش بن أحمد وأوالده

3.753.750.000%عمانشركة/ محمد جمعة سلطان ش.م.م

3.753.750.000%عمانيالفاضل/ مهدي جواد سلمان

3.753.750.000%عمانالشركة/الشرقية لالستثمار القابضة ش.م.ع.ع

3.753.750.000%عمانشركة/ السلة التجارية ش.م.م

0.9375937.500%عمانيالفاضل/ مقبول بن علي سلمان

0.9375937.500%عمانيالفاضل/ حسن بن علي سلمان

1.1251.125.000%هنديالفاضل/ بي. آر. راماكرشنان

25.0025.000.000%متعددالعامة

100.00100.000.000%اإلجمالي
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أكبر 5 مساهمين بالشركة قبل الطرح العام األولي:

خلفية موجزةاسم المساهم

شركة/ الرؤية لخدمات 
االستثمار ش.م.ع.م

األصول  إدارة  مجال  رائدة في  عمانية  االستثمار ش.م.ع.م هي شركة  لخدمات  الرؤية  شركة 
لها عدة شركات تابعة وزميلة منتشرة في منطقة بلدان مجلس التعاون الخليجي. للمزيد من 

 www.investvis.co.omالمعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

شركة/ الوثبة الوطنية للتأمين

شركات  إحدى  وتعد   1996 عام  أبوظبي  في  ش.م.ع  للتأمين  الوطنية  الوثبة  شركة  تأسست 
عالية  مجموعة  الوثبة  شركة  ويدعم  المتحدة.  العربية  اإلمارات  في  الرائدة  الوطنية  التأمين 
التصنيف من معيدي التأمين. وتغطي الشركة جميع فئات األعمال في التأمين العام. للمزيد 

www.awnic.com من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

طاووس ش.م.م

تأسست شركة طاووس ش.م.م عام 1982 وركزت في البداية على المصالح التجارية في قطاعي 
التكتل شركات في مختلف  هذا  أنشأ  الزمن،  من  فترة  وعلى مدى  والهيدروكربونات.  الدفاع 
المجاالت بما في ذلك الزراعة، والتعليم، والتدريب، والطب والصيدلة، والنفط والبتروكيماويات، 
والصيانة،  والعمليات  للمصانع،  الطعام  وتقديم  والترفيه،  والتسلية  اإلعالمية،  والخدمات 
وأجهزة الكمبيوتر، والبرمجيات واالتصاالت، والطاقة والخدمات البحرية والشحن. يمكن االطالع 

 www.tawoos.comعلى مزيد من المعلومات من موقع الشركة اإللكتروني

الشيخ/ سالم بن سعيد بن 
أحمد آل فنة العريمي

للهندسة  جلفار  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  هو  العريمي  فنة  آل  أحمد  سعيد  سالم  الشيخ 
آل  أحمد  سعيد  سالم  الشيخ  ويعد  البارزة.  العمانية  المقاوالت  شركات  إحدى  والمقاوالت؛ 
فنة العريمي أحد مؤسسي شركة جلفار للهندسة التي تأسست عام 1972 وتحولت إلى شركة 
شهادة  العريمي  فنة  آل  أحمد  سعيد  سالم  الشيخ  ويحمل   .2007 عام  في  عامة  مساهمة 
الدكتوراه الفخرية من جامعة غالسكو كالدونيان في المملكة المتحدة. وتشمل خبرة الشيخ 
سالم سعيد أحمد آل فنة العريمي السابقة العمل في منصب نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة 

عمان، وعضو الغرفة التجارية العربية الفرنسية، ورئيس االتحاد العماني لكرة القدم.

شركة/ درويش بن أحمد 
وأوالده

بالتنوع الشديد وكذلك واحدة  تتمتع  التي  المجموعات  تعد مجموعة درويش بن أحمد إحدى 
من بيوت األعمال الرائدة في اإلمارات العربية المتحدة. وتشمل العمليات الرئيسية للمجموعة 
البناء، والمركبات والمعدات، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والحريق والسالمة، والعقارات 
 www.dbasons.comوالمعدات الثقيلة. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
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نشـــرة اإلصــــدار

الفصل السابع: لمحة عن االقتصاد العماني

يعرض الجدول أدناه بعض المؤشرات الرئيسية عن سلطنة عمان للفترة من 2012 إلى 2016.

عمان - المؤشرات االقتصادية الكلية الرئيسية

20122013201420152016الوحدةالمؤشرات االقتصادية الكلية

29.430.131.526.925.5بالمليار ريال عمانيالناتج المحلي اإلجمالي )باألسعار الجارية(

1.1%0.1%1.0%1.1%2.9%التضخم )مؤشر أسعار المستهلك(

336.2343.8344.4358.1367.6بالمليون برميلإنتاج النفط

2.7%4.0%0.2%2.2%4.0%النمو عن العام السابق

المصدر: التقارير السنوية والنشرات اإلحصائية الفصلية للبنك المركزي العماني

الناتج المحلي اإلجمالي خالل عام 2016 مقارنة مع عام 2015. واستقر التضخم عند مستوى 1% تقريًبا خالل  التراجع في  تباطأ معدل 
السنوات 3 – 4 األخيرة.

ارتفع إنتاج النفط من 336.2 مليون برميل في عام 2012 إلى 367.6 مليون برميل في عام 2016 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 2.2%؛ 
وذلك بسبب أساليب االستخالص المعزز للنفط.

وتتخذ الحكومة تدابير إيجابية مختلفة لتعزيز إيراداتها وكذلك النشاط االقتصادي في البلد مثل:

التنويع بعيًدا عن قطاع النفط - التركيز على السياحة والتصنيع واللوجستيات وصيد األسماك والتعدين  •
توسيع صافي ضريبة االستقطاع  •

التغيرات في الضريبة على دخل الشركات  •
خفض دعم الوقود  •

زيادة معدالت الطاقة لكبار المستهلكين  •
خطط إلدخال ضريبة القيمة المضافة  •

ومن المتوقع أن تبشر هذه التدابير بالخير فيما يتعلق بالوضع المالي العام لسلطنة عمان في السنوات المقبلة.
ثقة  يعكس  ما  سنة؛   30 و   5 بين  ما  تتراوح  استحقاق  لفترات  الدولية  األسواق  من  أموال  اقتراض  في  مؤخًرا  الحكومة  نجحت  وقد 

المؤسسات المالية الدولية في االقتصاد العماني على المديين المتوسط والطويل.

تعداد عمان السكاني

بلغ عدد سكان عمان في فبراير 2017 حوالي 4.6 مليون نسمة منهم 54.1% )2.5 مليون( من العمانيين و45.9% )2.1 مليون( من المغتربين. 
ومن المتوقع أن يزداد عدد السكان بنحو مليون نسمة بحلول عام 2040. وتنتمي أغلبية سكان عمان إلى الفئة األصغر سًنا نسبًيا مع أكثر 
من 65% من السكان في الفئة العمرية من 15 إلى 64 عاًما. وسوف يستمر ازدياد قوة العمل/ عدد السكان المنتجين في البالد بقوة على 

المدى المتوسط )المصدر: المركز الوطني لإلحصاء، تقرير مجموعة أكسفورد لألعمال: عمان 2016(.

الخطة الخمسية التاسعة:

يلخص الجدول أدناه األرقام الرئيسية الواردة في الخطة الخمسية التاسعة للفترة 2016 - 2020.
المالمح الرئيسية لخطة عمان الخمسية التاسعة

المتوسط 20162017201820192020الوحدةالتفاصيل
السنوي

8.69.810.311.111.310.2بالمليار ريال عمانياإليردادت

54%53%54%53%56%53%%اإليردادت النفطية

11.912.713.313.914.113.2بالمليار ريال عمانياإلنفاق
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3.32.93.02.82.83.0بالمليار ريال عمانيالعجز

455555606055دوالر أمريكي/ البرميلمتوسط أسعار النفط

990990990990990990باأللف برميلمتوسط اإلنتاج اليومي من النفط

المصدر: تحليل خطة عمان الخمسية التاسعة - كيه بي إم جي عمان - يناير 2016

التنمية االجتماعية واإلقليمية والتنويع  التركيز على  المستدامة مع  التنمية  التاسعة حول  الخمسية  الرئيسية لخطة عمان  الرسالة  تتمحور 
النفط  إذ افترضت متوسًطا ألسعار  المقبلة؛  إيراداتها للسنوات الخمس  أثناء تقدير  النفط  انخفاض أسعار  الحكومة  االقتصادي. وقد راعت 
قدره 55 دوالًرا أمريكًيا للبرميل على مدى سنوات الخطة الخمسية. وسوف ينتج عن ذلك عجز سنوي في الموازنة قدره 3.0 مليار ريال عماني.

التحويلية  الصناعات  مثل قطاعات  األخرى  الواعدة  القطاعات  وتشجيع  النفط  على  اعتمادها  تقليل  على  العمانية  الحكومة  ركزت  وقد 
في  الخاص  القطاع  مشاركة  زيادة  إلى  العمانية  الحكومة  وتهدف  والتعدين.  األسماك  وصيد  والسياحة  اللوجستية  والخدمات  والنقل 
مشاريع البنية التحتية وغيرها من المشاريع التنموية األخرى؛ ما يفسح المجال أمام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ويحسن المناخ 
االستثماري العام، ويشجع االستثمارات في قطاعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ويقدر إجمالي االستثمارات في البالد بمبلغ 41 مليار 
ريال عماني خالل فترة الخطة 2016 - 2020؛ ما يعني أن متوسط االستثمار السنوي يبلغ 8.2 مليار ريال عماني. وتركز الحكومة أيًضا على 

ترشيد التكاليف، والحد من النفقات غير الضرورية، وخفض الدعم لضمان تنفيذ المشاريع اإلنمائية المهمة من أجل التنويع االقتصادي.

موزانة 2017

يلخص الجدول أدناه موزانة عمان لعام 2017 ويقارنها بعام 2016 )األرقام الفعلية والميزانية(.
موازنة 2017 واألرقام الفعلية لعام 2016 )مقارنة بالموازنة(

موازنة 2016األرقام الفعلية لعام 2016موازنة 2017التفاصيل

8.7007.3508.600إجمالي االيرادات

)11.900()12.650()11.700(إجمالي النفقات

)3.300()5.300()3.000(العجز

38%72%35%العجز )% من االيرادات(

المالمح الرئيسية األخرى للموازنة
من المتوقع أن يؤدي البرنامج الوطني لتعزيز التنويع االقتصادي )تنفيذ( الذي بدأته الحكومة إلى زيادة الناتج المحلي اإلجمالي بمقدار 

1.7 مليار ريال عماني وتوفير 30.000 فرصة عمل للعمانيين على مدى فترة من الزمن.
وقد حددت الحكومة بعض المشاريع الكبرى التي نذكر منها:

مشروع سكة حديد الدقم الشويمية بطول 337 كم.  •
اقتراح رفع الطاقة االستيعابية لميناء صاللة من 5 مليون حاوية نمطية إلى 7.5 مليون حاوية نمطية.  •

التطوير المقترح لقرية الشحن في مطار مسقط.  •
إنشاء مزرعة متكاملة إلنتاج األلبان وأخرى للدواجن.  •

مشروع إنشاء أسطول صيد )سفن صيد(.  •
مشروع الواجهة البحرية بمطرح.  •

.)REITs( التخطيط إلدخال أداة مالية جديدة للقطاع العقاري - صناديق االستثمار العقاري  •
خطط لنقل المزيد من األصول الحكومية من خالل مخططات الخصخصة.  •

)المصدر: تحليل كيه بي إم جي لموازنة 2017)

وباإلضافة إلى ذلك، تقوم حكومة عمان باستثمارات كبيرة من أجل تطوير مدينة الدقم الساحلية لتصبح مركًزا صناعًيا رئيسًيا. وسوف 
يقترح إنشاء مشاريع كبيرة في منطقة الدقم الحرة والمنطقة الصناعية مثل مصفاة للنفط وسوف ُتنشيء الشركات الصنينية من بين 

آخرين مدينة صناعية في هذه المنطقة. 

ومن المتوقع أن تؤثر هذه المبادرات االستراتيجية والتنويعية المختلفة التي تتبناها الحكومة تأثيًرا إيجابًيا على النمو اإلجمالي لقطاع 
التأمين؛ إذ سوف تتيح فرًصا مختلفة لتقديم خدمات التأمين التي سوف تتطلبها هذه المشاريع والمبادرات.
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الفصل الثامن: لمحة عن قطاع التأمين
لمحة عامة

يتكون قطاع التأمين في عمان من 22 شركة؛ نصفها من الشركات المحلية والنصف اآلخر من شركات التأمين األجنبية. وقدرت قيمة 
األقساط اإلجمالية للسوق في عام 2016 بنحو 470 مليون ريال عماني. وبلغت أقساط التأمين على غير الحياة 406 مليون ريال عماني 
تقريًبا؛ أي بزيادة قدرها 5% عن عام 2015. وقد ساهم قطاع المركبات بـ 76% من هذا النمو؛ إذ بلغ إجمالي األقساط في قطاع المركبات 
حوالي 43% من إجمالي أقساط سوق التأمين غير المرتبط بالحياة؛ وذلك في عام 2016؛ أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 5.2% بين عامي 
2013 و2016. وارتفعت أقساط التأمين على الحياة والتأمين الطبي بنسبة 204% لتصل إلى 125 مليون ريال عماني من 41 مليون ريال 

عماني في السنوات الخمس الماضية؛ أي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي %25.

ولم ُيبلغ عن أي خسائر كبيرة ذات طبيعة خطيرة أو كارثية في عام 2016. وقد انعكست مواصلة شرطة عمان السلطانية إنفاذ القانون 
بصورة صارمة بشكل إيجابي على أرقام الحوادث. وقد بلغت نسبة خسائر قطاع المركبات حوالي 87% خالل عام 2013 - 2015.

ومن بين العوامل التي تدعم توقعات ارتفاع النمو في أقساط سوق التأمين على مدار السنوات الخمس القادمة عند معدل نمو سنوي 
السكاني،  والنمو  المتوسط،  المدى  على   %2.5 بنحو  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  صافي  ارتفاع  توقعات   %8 حوالي  يبلغ  مركب 
ومستويات دخل الفرد في المنطقة البالغ 14000 دوالر أمريكي على المدى المتوسط، والمشاريع المزمع تنفيذها. ومن المتوقع أن تنمو 
تأمينات األفراد بصورة أكبر نسبًيا من تأمينات الشركات. وقد انخفضت أعداد حوادث المركبات بنسبة 25% تقريًبا بين عامي 2015 و2016. 

ويعد استمرار هذا االتجاه عاماًل أساسًيا في تحقيق ربحية القطاع.

وتتوقع بيزنس مونيتور إنترناشيونال ريسيرش أن ترتفع أقساط سوق التأمين من حوالي 470 مليون ريال عماني بحلول نهاية 2016 إلى 657 
مليون ريال عماني بحلول عام 2020. ومن المتوقع أن تنمو أقساط التأمين على الحياة بمعدل متوسط قدره 8.9% سنوًيا بين عام 2016 

و2020. ومن المتوقع أيًضا أن تنمو أقساط التأمين على غير الحياة بمعدل سنوي قدره 7.9% خالل نفس الفترة.

وفيما يلي تحليل أكثر تفصياًل للعناصر الرئيسية. وبناًءا على البيانات المنشورة، يتضح أدناه تحليل تاريخي لهذه العوامل حتى عام 2015.

إجمالي األقساط المكتوبة
يوضح الرسم البياني أدناه اتجاه أقساط التأمين المكتوبة في سلطنة عمان للفترة 2011 - 2015.

إجمالي األقساط المكتوبة )بالمليون ريال عماني(

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

ارتفع إجمالي األقساط المكتوبة من 285.7 مليون ريال عماني في عام 2011 إلى 442.1 مليون ريال عماني في عام 2015 بمتوسط معدل 
نمو سنوي قدره 11.5%. وعالوة على ذلك، بلغ إجمالي األقساط 357.2 مليون ريال عماني في األشهر التسعة األولى من عام 2016؛ أي 

بزيادة بنسبة 3.1% عن نفس الفترة من عام 2015.
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إجمالي األقساط المكتوبة حسب نوع التأمين

يوضح الجدول أدناه إجمالي األقساط المكتوبة حسب فرع التأمين للفترة 2013 - 2015.

إجمالي األقساط المباشرة حسب نوع التأمين )بالمليون ريال عماني(

 % من 2013نوع التأمين
 % من 2014اإلجمالي

 % من 2015اإلجمالي
اإلجمالي

معدل النمو 
السنوي 
المركب

18.4%12.0%10.553.0%9.341.6%37.8الحياة

5.1%36.8%40.1162.7%40.7159.1%147.4المركبات

)4.0(%10.5%12.746.5%14.250.4%50.5الممتلكات

)0.7(%3.2%3.714.3%3.514.5%14.5البحري

2.1%5.4%6.223.9%6.624.4%22.9الهندسي

7.7%2.8%2.812.3%2.911.1%10.6المسؤولية

32.7%23.2%19.7102.5%17.378.1%58.2الصحي

21.9%6.1%4.426.9%5.517.3%18.1أخرى

10.8%100%100442.1%100396.5%359.9اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

إذ  التحليل؛  انخفضت خالل فترة  الحصة قد  المكتوبة وإن كانت هذه  إجمالي األقساط  األكبر من  الحصة  المركبات  التأمين على  يمثل 
شهدت خطوط التأمين األخرى نمًوا بمعدل أسرع بالمقارنة بها.

إجمالي  زادت حصتهما في  اللذين  الحياة  الصحي والتأمين على  التأمين  والثالثة،  الثانية  المرتبة  المركبات، في  التأمين على  بعد  ويأتي 
األقساط خالل فترة التحليل. وقد أظهرت هاتان الفئتان نمًوا أعلى نسبًيا عن غيرهما؛ إذ ارتفعتا بنسبة 32.7% سنوًيا و18.4% سنوًيا على 

التوالي خالل فترة التحليل.

وسجلت فئتا التأمين على الممتلكات والتأمين البحري انخفاًضا في األحجام بسبب ضعف معدالت التجارة وانكماش أحجامها.

معدالت االحتفاظ

يوضح الجدول أدناه معدالت االحتفاظ بالصناعة.

معدالت االحتفاظ حسب نوع التأمين

201320142015نوع التأمين

87%87%87%المركبات

10%9%8%الممتلكات

17%21%21%البحري

21%24%28%الهندسي

40%40%44%المسؤولية

58%50%37%الصحي

31%47%38%أخرى

58%57%54%اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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معدالت االحتفاظ في شركات التأمين الوطنية واألجنبية

201320142015الشركات
53%51%46%الوطنية
72%74%77%األجنبية

58%57%54%اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

زادت معدالت االحتفاظ خالل فترة التحليل من 54% في عام 2013 إلى 58% في عام 2015. وقد جاء هذا االرتفاع مدعوًما في المقام 
األول بارتفاع معدالت االحتفاظ في القطاع الصحي وقطاع الممتلكات.

ويمثل معدل االحتفاظ في قطاع المركبات، والذي يبلغ 87%، النسبة األعلى بين فروع التأمين المختلفة. وانقسم التأمين الصحي بالتساوي 
بين االحتفاظ وإعادة التأمين )بلغ متوسط معدل االحتفاظ 48% للسنوات الثالثة(. ومع ذلك، ثمة توجه نحو زيادة معدالت االحتفاظ في 

هذه الفئة. ويتضح ذلك من نسبة االحتفاظ البالغة 58% في عام 2015 في هذا النوع من التأمين. )مقارنة بـ 37% في عام 2013(. 

أما قطاع الممتلكات، فقد كان األقل من بين جميع فئات التأمين من حيث معدالت االحتفاظ؛ إذ تراوحت معدالت االحتفاظ فيه ما بين 
8% إلى 10% خالل الفترة تاله القطاع البحري بنسبة احتفاظ تراوحت ما بين 17% إلى %21.

وقد تراوحت معدالت االحتفاظ في شركات التأمين األجنبية ما بين 72% - 77% وتراجعت خالل نفس الفترة في حين تراوحت معدالت 
التأمين  أنواع  الذي شهدته  التغير  يعكس  ما  الفترة؛  نفس  وارتفعت خالل   %53  -  %46 بين  ما  الوطنية  التأمين  االحتفاظ في شركات 

المندرجة تحت هاتين الفئتين من الشركات.

معدالت الخسائر
وظلت نسب الخسارة اإلجمالية للصناعة في حدود 56% -57% خالل الفترة 2015-2014.

وتشير إحصاءات الحوادث المأخوذة من النشرات اإلحصائية الشهرية الصادرة عن المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات إلى انخفاض عدد 
الضحايا من الحوادث بين عامي 2014 و 2015 بنسبة 17%. وقد انخفض عدد المصابين من الحوادث بنسبة 12.5% خالل نفس الفترة. 
تأثير هذه العوامل في انخفاض نسبة خسائر المركبات إلى 73% في عام 2015. وقد ساهم غياب أي أحداث كارثية كبيرة في  ويظهر 

الماضي القريب في تحقيق نسب مواتية للخسارة بالنسبة للتأمينات على غير المركبات باستثناء التأمين الصحي والهندسي.

ويوضح الجدول أدناه معدالت الخسائر الفعلية في الصناعة لعامي 2014 – 2015.

معدالت الخسائر حسب نوع التأمين
20142015نوع التأمين

73%77%المركبات
12%18%الممتلكات

20%52%البحري
28%2%الهندسي

14%18%المسؤولية
82%76%الصحي
22%37%أخرى

57%56%اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

معدالت الخسائر في شركات التأمين المحلية واألجنبية

20142015الشركات

58%56%الوطنية

56%56%األجنبية

57%56%اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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وتراوحت معدالت الخسائر في شركات التأمين الوطنية واألجنبية بصورة عامة ما بين 56% - 58% خالل هذه الفترة.

توقعات السوق
يوضح الرسم البياني أدناه النمو المتوقع في سوق التأمين العماني )التأمين على الحياة وعلى غير الحياة(:

النمو المتوقع في أقساط التأمين على الحياة

المصدر بيزنس مونيتور إنترناشيونال ريسيرش

تتوقع بيزنس مونيتور إنترناشيونال ريسيرش أن تنمو أقساط التأمين على الحياة بنسبة 18.2% في عام 2016، ثم بمعدل 8.9% سنوًيا لتصل 
إلى 88 مليون ريال عماني تقريًبا بحلول عام 2020. وسوف يكون ذلك مدعوًما بارتفاع عدد األسر األولية وزيادة الوعي لدى المواطنين 

العمانيين بفوائد التأمين على الحياة، وزيادة نمو المواطنين العمانيين من فئة الدخل المتوسط والطلب من مجتمع المغتربين.

النمو المتوقع في أقساط التأمين على غير الحياة 

المصدر: بيزنس مونيتور إنترناشيونال ريسيرش

تتوقع بيزنس مونيتور إنترناشيونال ريسيرش ارتفاع أقساط التأمين على غير الحياة من 389.1 مليون ريال عماني في عام 2015 إلى 569.3 
مليون ريـال عماني في عام 2020 بمتوسط معدل نمو سنوي قدره 7.9%. وسوف يكون مدعوًما ببيئة من النمو االقتصادي المستقر 
جنًبا إلى جنب مع القاعدة المنخفضة التي تتطور انطالًقا منها صناعة التأمين باإلضافة إلى السياسات الحكومية التي من بينها التأمين 
الصحي اإلجباري للمغتربين وذلك من بين أمور أخرى. وتتوقع بيزنس مونيتور إنترناشيونال ريسيرش أيًضا ارتفاع معدل اختراق التأمين علی 

غير الحياة من 1.4% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2015 إلی 1.6% بحلول عام 2020.
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الفصل التاسع: لمحة عن الشركة
خلفية موجزة

الرؤية للتأمين شركة تأمين عمانية رائدة تم تأسيسها لتوفر منتجات التأمين على غير الحياة والتأمين على الحياة. وقد اتحدت شركة الرؤية 
لخدمات االستثمار ش.م.ع.م، الشركة الرائدة في إدارة األصول في سلطنة عمان، مع شركة الوثبة الوطنية ش. م. ع في أبو ظبي من 
أجل تطوير شركة الرؤية للتأمين بالتعاون مع مجموعات شركات رائدة في سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة. ولذلك، تقدم شركة 

الرؤية للتأمين لعمالئها األعزاء خبرة مشتركة في مجال التأمين وإدارة األصول. 

ويتمتع مؤسس الشركة ورئيس مجلس إدارتها الفاضل/ علي بن محمد بن جمعة اللواتي بخبرة واسعة في التأسيس الناجح لألعمال 
حيث ساهم في شركة الرؤية للتأمين بخبرته في قطاع الخدمات المالية والقطاعات األخرى. أما المدير التنفيذي للشركة الفاضل بي. آر. 
راماكرشنان فهو يتمتع بسجل حافل في إدارة تحويل الشركات وتعزيز النمو والقيمة؛ إذ يتمتع بخبرة واسعة تزيد عن 35 سنة في عمله 
في مناصب إدارية عليا منها 30 سنة في شركات التأمين العمانية. ومن أهم مصادر قوة الشركة فريقها من الموظفين المؤهلين الذين 

يتمتعون بخبرات متنوعة والذين يلتزمون بتقديم حلول مبتكرة تناسب احتياجات العمالء المتنوعة.

ويصادف عام 2017 الذكرى العاشرة لتأسيس شركة الرؤية للتأمين منذ تأسيس الشركة عام 2007. وفيما يلي أبرز اإلنجازات التي حققتها 
الشركة خالل هذه السنوات العشر:

تطورت إلى شركة تأمين محلية مهيمنة بحصة سوقية تبلغ حوالي 5%. وأصبحت الشركة رائدة في بعض أنواع التأمينات المتخصصة   •
مثل التأمينات الصناعية، والتأمين على المشاريع، والتأمين ضد الحوادث، التأمين البحري وتأمينات الطيران.

تقديم حلول تفي بجميع االحتياجات التأمينية للعمالء.  •
كتاب أقساط بقيمة 22 مليون ريال عماني؛ أي ما يعادل 57 مليون دوالر أمريكي.  •
ما يقرب من 200.000 عميل بما في ذلك أكثر من 1.000 شركة ومؤسسة تجارية.  •

تفخر الشركة بوجود قاعدة عمالء قوية من الموؤسسات المرموقة بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية والشركات الصناعية   •
والبنوك  االتصاالت  وشركات  الكبرى  التجارية  والمؤسسات  الرائدة  والشركات  البناء  وشركات  الطاقة  قطاع  وشركات  الكبرى 

والموؤسسات المالية.
توسيع شبكة الفروع على مستوى السلطنة من 5 فروع في البداية إلى 13 فرًعا اآلن.  •

زيادة ملحوظة في قوة الموظفين من 60 موظًفا في عام 2008 إلى 115 موظًفا في 31 مارس 2017.  •
ارتفاع نسبة التعمين من 62% في البداية إلى 67% من المتوقع زيادتها. وتفخر الشركة بأن لديها مجموعة من الوظائف الرئيسية   •

يشغلها عمانيون ذوي كفاءة كبيرة.
زيادة األصول المستثمرة إلى 15 مليون ريال عماني من 5 مليون ريال عماني في البداية.  •

زيادة رأس المال المصرح به إلى 15 مليون ريال عماني وارتفاع رأس المال المدفوع إلى 10 مليون ريال عماني.  •

وقد حققت الشركة معدل نمو تجاوز معدل نمو السوق. ومنذ عام 2012، حقق سوق عمان نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ حوالي 
7% في حين حققت الرؤية للتأمين في نفس الفترة نمًوا بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 12.5%. وقد نجحت الشركة في بناء بنية تحتية 

قوية من الموظفين والتكنولوجيا واألصول؛ وذلك بهدف دعم تطلعاتها للنمو.

مهمة الشركة

جعل الرؤية للتأمين مؤسسة مالية عمانية نموذجية كي تصبح الشريك المفضل من الجميع وضمان:
االحتراف والشفافية في جميع تعامالتها.  •

الطمأنينة من حيث القوة المالية واالستقرار.  •
مشاركة العمالء توقعاتهم وشعورهم.  •

الحذر في اختيار المخاطر وإدارة المخاطر.  •
السعي المستمر لتعزيز الكفاءة التشغيلية.  •

االستفادة المثلى من التكنولوجيا مع الموازنة بين تخصيص الموارد وإضافة القيمة.  •

نقاط القوة الرئيسية في الرؤية للتأمين:

مجموعة قوية من المؤسسين من بينهم مؤسسات مالية رائدة ومجموعات أعمال.  •
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مجلس يضم مجموعة من المهنيين المتميزين ذوي الخبرة في مجال التأمين واالستثمار وإدارة األعمال بصورة عامة. ويدير هؤالء   •
األعضاء الشركة بناًء على معايير مهنية مع التركيز على التأكد من االمتثال إلى جميع المتطلبات التنظيمية.

فريق اإلدارة األساسي الذي يضم مجموعة من ذوي المؤهالت والخبرات القوية يسعون جاهدين من أجل توفير حلول مبتكرة تناسب   •
احتياجات العمالء المتنوعة.

العالقات القوية مع العمالء والوسطاء وكافة الشركاء التجاريين الذين كان لهم دور رئيسي في النمو الذي حققته الشركة، وسوف   •
يظلون نقطة ارتكاز في تطلعات نمو الشركة.

العالقة الممتازة مع معيدي التأمين ووسطاء إعادة التأمين ذوي المكانة المرموقة في األسواق الدولية. وقد أفضت هذه العالقة   •
الممتازة مع معيدي التأمين ووسطاء إعادة التأمين إلى توافر مجموعة خاصة من مرافق إعادة التأمين للرؤية.

بيان التزام الرؤية للتأمين:

إلى المساهمين:

االلتزام ببذل جميع الجهود من أجل ضمان االستغالل الرشيد لرأس المال، وتحقيق عوائد مثلى مع التركيز على حماية رأس المال  •

الشفافية في اإلفصاحات المالية.  •

إلى العمالء:
تعد الرؤية للتأمين شريًكا قادر على توفير حلول مخصصة تلبي احتياجاتكم الخاصة. وتعد هيكلة حلول التأمين المصممة خصيًصا هي   •

ما يميز الرؤية.
إمكانية التواصل مع أي مسؤول بما في ذلك الرئيس التنفيذي؛ وذلك لالستجابة مع احتياجات العميل سريًعا.  •

تعد الرؤية للتأمين شريًكا ُيعتمد عليه في حالة المطالبات - االختبار الحقيقي للوفاء بالوعود  •

إلى معيدي التأمين

الطمأنينة بالشفافية والمهنية؛ إذ تقدم الرؤية نفسها باعتبارها ذراعهم الممتدة.  •
فلسفة أن إعادة التأمين هي خيار لتوريد رأس المال لنقل المخاطر المالية. ومع ذلك، تحتفظ الرؤية للتأمين بكامل )100%( المسائلة والمعرفة.  •

وقد تكون منتجات التأمين شائعة غير أن الرؤية للتأمين ميزت منتجاتها بإضافة المزيد من القيمة. ويتمثل شعار شركة الرؤية للتأمين في 
هذه العبارة: »إعادة تعريف مفهوم التأمين والوفاء بالوعود«

الهيكل التنظيمي للشركة 

فيما يلي الهيكل التنظيمي للشركة واإلدارات الرئيسية:

الهيكل التنظيمي

المدير العام - العمليات وشؤون الشركات
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وبعد إدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية وإعادة تشكيل مجلس اإلدارة، تقوم الشركة بتشكيل لجنة للمكافآت والترشيحات 
تنبثق من مجلس اإلدارة؛ وذلك وفًقا لميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة.

عدد الموظفين ونسبة التعمين

بلغ عدد موظفي الشركة 115 موظًفا كما في 31 مارس 2017، وبلغت نسبة التعمين نحو %67.

المنتجات الرئيسية

تقدم الرؤية للتأمين منتجات التأمين المختلفة سواء تلك الخاصة بتأمينات األفراد أم تلك الخاصة بتأمين الشركات. وفيما يلي ملخص 
لهذه المنتجات:

عروض قطاع تأمينات األفراد

تغطي الشركة المنتجات التالية في قطاع تأمينات األفراد:

تأمين المركبات )الشامل وضد الغير(  •

تأمين المنازل  •

تأمين الحوادث الشخصية  •

تأمين خدم المنازل  •

تأمين السفر  •

تأمين الفنون التشكيلية  •

عروض قطاع تأمين الشركات

تغطي الشركة المنتجات التالية في قطاع تأمين الشركات والمؤسسات التجارية:

الممتلكات

تقدم الرؤية للتأمين مجموعة من منتجات التأمين على الممتلكات و»البرامج السنوية المصممة خصيًصا« لتناسب احتياجات العمالء الخاصة.

النفط والطاقة

تؤمن شركة الرؤية للتأمين على مجموعة متنوعة من المخاطر التي تنطوي عليها العمليات األصغر نسبًيا أو العمليات المعقدة للغاية 
المرتبطة بأنشطة النفط والطاقة مثل التنقيب والبحث عن النفط، وإنتاج النفط الخام وتخزينه ونقله، وأنشطة ما بعد اإلنتاج مثل التكرير 

وتسويق المنتجات البترولية المكررة والغاز والمشتقات، وغيرها.
وتشمل المنتجات التي تندرج تحت هذه الفئة ما يلي:

مخاطر اإلنشاءات في البر.  •

مخاطر اإلنشاءات البحر.  •

مخاطر التشغيل.  •

الهندسة

تقدم شركة الرؤية للتأمين بعض الحلول المبتكرة لعمالئها في القطاع الهندسي تغطي مجاالت العقود المدنية والميكانيكية والكهربائية 
مثل تشييد المباني والسدود والجسور واألبراج ومحطات الطاقة، ومشاريع البنية التحتية وتركيب اآلالت والمعدات وغيرها. وعادة ما 
تكون هذه المشاريع معقدة وعرضة للخسائر أو األضرار أو التبعات المفاجئة أو غير متوقعة بسبب مجموعة متنوعة من األسباب الخارجية 

والداخلية أثناء عملية التركيب أو التشغيل أو البناء.

وتشمل المنتجات التي تندرج تحت هذه الفئة ما يلي:

ضد مخاطر التشييد.   •

جميع مخاطر المقاولين.  •
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تأمين اآلالت والمعدالت والمقاولين.   •

تعطل اآلالت.  •

المعدات اإللكترونية.  •

تلف المخزون.  •

البحرية والطيران

تقدم شركة الرؤية للتأمين مجموعة واسعة من الحلول لقطاع البحرية والطيران. وينطوي هذا القطاع على طابع دولي وقد شهد نمًوا 
وتوسًعا ملموسين خالل العقد الماضي. وقد ساهم التقدم التكنولوجي المرتبط بمعايير السالمة العالية وزيادة الوعي في زيادة  قيمة  

وحدود المسؤولية في قطاع البحرية والطيران. وتتوافق الحلول التي تقدمها شركة الرؤية للتأمين مع المعايير والممارسات الدولية.
وتشمل المنتجات التي تندرج تحت هذه الفئة ما يلي:

تأمين نقل البضائع.  •

مسؤولية الناقل.  •

الهياكل واآلالت والمسؤوليات بما في ذلك السفن الخاصة، واليخوت من الفئة الممتازة والسفن العابرة للمحيطات.  •

اليخوت والقوارب.  •

مسؤوليات مشغلي الموانىء.  •

هياكل الطيران والمسؤولية.  •

مسؤولية مشغلي المطارات.  •

المركبات

تقدم شركة الرؤية للتأمين مجموعة من المنتجات/ الحلول التي تندرج تحت هذه الفئة والتي يمكنك االختيار من بينها. وتوفر الشركة 
تأمين لمختلف أنواع المركبات بناء على:

ملف مالك المركبة ومتطلباته المحددة.  •

المتطلبات القانونية/ اإللزامية المفروضة بموجب القوانين/ العقود.  •

وتغطي المنتجات المقدمة ضمن فئة المركبات ما يلي:  •

التأمين الشامل.  •

التأمين ضد الغير.  •

المسؤولية

تقدم شركة الرؤية للتأمين مجموعة من منتجات التأمين ضد المسؤولية مصممة خصيًصا للمؤسسات التي يقع على عاتقها مسؤولية 
تجاه الشركة نفسها والمساهمين والموظفين والعمالء والعامة، والحكومة والهيئات التنظيمية األخرى. ويمكن أن ينشأ عن أي إهمال 

مطالبات ضد المؤسسة أو اإلدارة أو كليهما بسبب أي فعل خاطيء يتم القيام به بصفاتهم المخولة إليهم.
وتشمل المنتجات المقدمة ضمن هذه الفئة ما يلي:

تعويض عمال.  •

مسؤولية صاحب العمل.  •

المسؤولية العامة والمنتجات.  •

األخطاء الطبية.  •

التأمين المهني.  •

المسؤولية العامة للطرف الثالث.  •

التأمين المالي

تقدم الرؤية للتأمين بعض المنتجات المحددة في إطار برامج سنوية مصممة خصيًصا حتى تتناسب مع أنواع مختلفة من االنتكاسات المالية. 
وتساعد هذه المنتجات على التأمين ضد أي طوارئ مالية غير مواتية دون وضعها في أزمة مالية نظًرا للتكلفة العالية للمطالبات والتعويضات.
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وتشمل أهم المنتجات التي تندرج تحت هذه الفئة ما يلي:

تأمين المصرفيين  •

تأمين ضد مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة والمسؤولين.  •

تأمين سماسرة البورصة.  •

الحياة و الصحة

تقدم شركة الرؤية للتأمين مجموعة متنوعة من منتجات التأمين على الحياة والصحة من أجل تخفيف العبء المالي على المؤمن عليهم 
وأسرهم عند حدوث حاالت طوارئ غير متوقعة.

وتشمل المنتجات المقدمة ضمن هذه الفئة ما يلي:

التأمين على الحياة للموظفين )جماعي( التأمين الصحي لألفراد.  •

التأمين الصحي للمجموعات.  •

تأمينات أخرى متنوعة

باإلضافة إلى أنواع التأمين المذكورة أعاله، تقدم شركة الرؤية منتجات أخرى متنوعة لضمان حصول األفراد والمؤسسات على الحماية 
التي تناسب متطلباتهم الخاصة التي تنشأ.

وتشمل المنتجات المقدمة ضمن هذه الفئة ما يلي:

الحوادث الشخصية لألفراد  •

الحوادث الشخصية للمجموعات  •

تأمين النقود  •

تأمين خيانة األمانة  •

الحاالت الطارئة الخاصة  •

تأمين الفنون التشكيلية  •

إستراتيجية األعمال المستقبلية

سوف تستمر شركة الرؤية للتأمين في زيادة نمو األقساط والربحية باالعتماد على عناصر رئيسية تعتمد عليها خطة العمل وتشمل ما يلي:

زيادة محفظة المركبات من خالل زيادة أنواع المركبات المستهدفة.  •

زيادة شبكة الفروع وكذلك األقساط من الفروع القائمة.  •

تخصيص وحدة تسويق ضمن فريق التسويق المباشر بأهداف محددة من أجل توسيع قاعدة أقساط التأمين على الحياة والصحة.  •

توطيد العالقة مع العمالء المباشرين ووسطاء السمسرة و الحفاظ على السجل التاريخي للشركة من االحتفاظ شبه الكامل بالتجديدات.  •

البيع االنتقائي من خالل قنوات التأمين المصرفي، والتعاون مع البنوك المختارة لبيع وثائق التأمين من خالل شبكاتها.  •

توسيع قاعدة العمالء والسعي إلى زيادة تأمينات غير المركبات.  •

االستفادة من التكنولوجيا من أجل زيادة وصول العمالء إلى الشركة.  •

زيادة نطاق تسهيالت إعادة التأمين الخاصة.  •

السيطرة على الذمم المدينة.  •

اإلدارة النشطة لمحفظة االستثمار من أجل تعزيز عوائد االستثمار.  •
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الفصل العاشر: حوكمة الشركات

ُتلخص بعض األقسام الواردة في هذا الفصل الجوانب المتعلقة بتنظيم وإدارة الشركة الواردة في النظام األساسي للشركة وقانون 
وُتعد  المساهمة.  الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق  خاصة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  من  الصادرة  واللوائح  والقوانين  التجارية  الشركات 
المعلومات الواردة في هذا الفصل مجرد ملخص فقط وال ترمي إلى تقديم لمحة شاملة عن النظام األساسي للشركة أو األحكام ذات 
الصلة من قانون الشركات التجارية أو ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة أو القوانين واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق 

المال.

لمحة عامة

تخضع األدوار والمسؤوليات ذات العالقة الملقاة على عاتق مجلس اإلدارة والفريق اإلداري للشركة، بشكل أساسي، إلى أحكام قانون 
الشركات التجارية، والنظام األساسي للشركة وتخضع كذلك، بعد اإلدارج في سوق مسقط لألوراق المالية، إلى ميثاق تنظيم وإدارة 

الشركات المساهمة والتعاميم ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

وتكون مسؤولية القضايا اإلستراتيجية للشركة من اختصاص مجلس اإلدارة. ويجوز لمجلس اإلدارة أن يقوم بجميع األعمال الالزمة أو 
المفيدة من أجل تحقيق أهداف الشركة باستثناء األعمال التي تكون محظورة بموجب القانون أو التي يكون أمر البت فيها مقصوًرا على 

مساهمي الجمعية العامة. وتكون إدارة الشؤون اليومية للشركة من اختصاص الفريق اإلداري بالشركة.

مجلس اإلدارة الحالي

يوضح الجدول أدناه مجلس اإلدارة الحالي للشركة والذي ُانتخب في اجتماع الجمعية العامة السنوية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2016 
لمدة أخرى من ثالث سنوات وفًقا للمادة 95 من قانون الشركات التجارية. وفيما يلي نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة:

*مستقل/ غير مستقل تنفيذي/ غير تنفيذيالجهة التي يمثلهااالسم

غير مستقلغير تنفيذيشركة محمد جمعة سلطان ش.م.م.الفاضل/ علي بن محمد بن جمعة اللواتي 

غير مستقلغير تنفيذينفسهالفاضل/ محمد بن مهدي بن جواد اللواتي

الفاضل/ مصطفى بن أحمد بن جعفر 
غير مستقلغير تنفيذيالرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.ماللواتي

غير مستقلغير تنفيذيشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.عالفاضل/ بسام أديب أمين جلميران

غير مستقلغير تنفيذيدرويش بن أحمد وأوالدهالفاضل/ خليفة بن سيف بن درويش الكتبي

غير مستقلغير تنفيذيطاووس ش.م.م.الفاضل /فيكاس دسكسيت

مستقلغير تنفيذينفسهالفاضل/ أس. كي. أجاروال

* وفقًا لميثاق حوكمة الشركات المساهمة العـامة، وسوف تعمل الشركة على اعادة تشكيل مجلس إدارتها ليتوافق مع ذلك الميثاق 
خالل شهرين من إدارج الشركة بسوق مسقط لألوراق المـالية.

الفاضل/ علي بن محمد بن جمعة اللواتي   -1
رئيس مجلس اإلدارة  

إدارة األعمال  الرياضيات والكمبيوتر وأيًضا ماجستير في  البكالوريوس في  اللواتي درجة  الفاضل علي بن محمد بن جمعة  يحمل   
من كلية لندن لألعمال. ويعد الفاضل/ علي بن محمد بن جمعة اللواتي أحد مؤسسي شركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م 
والرئيس التنفيذي لها وكذلك أحد مؤسسي شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م ورئيس مجلس إدراتها وهو عضو مجلس إدارة في 

بنك التنمية العماني، ، والمؤسس والعضو المنتدب شركة األركان للمقاوالت ش.م.م.  

الفاضل/ محمد بن مهدي بن جواد اللواتي  -2
نائب رئيس مجلس اإلدارة  

حصل الفاضل محمد بن مهدي بن جواد اللواتي على درجة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من األردن في عام 1992.   
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وقد أنهى أيًضا الفاضل محمد بن مهدي بن جواد اللواتي إحدى الدورات الدراسية القصيرة في صناعة الغزل والنسيج والخياطة 
في المملكة المتحدة وحضر العديد من الدورات الدراسية األخرى في مختلف القطاعات التجارية وغير التجارية. وبعد فترة وجيزة 

من العمل في القطاع المصرفي، انضم الفاضل محمد بن مهدي بن جواد اللواتي إلى مجموعة المهدي إلدارة أعمالها العائلية.

الفاضل/ مصطفى بن أحمد بن جعفر اللواتي  -3
عضو مجلس اإلدارة  

حصل الفاضل مصطفى بن أحمد بن جعفر اللواتي على مؤهل جامعي في الدراسات المالية من الواليات المتحدة األمريكية ولديه   
من الخبرة  أكثر من 25عاما حيث عمل ثمانية أعوام عمل فيها رئيًسا للدعم المالي لمشروعات الغاز الحكومية في شركة تنمية نفط 
عمان ويعمل حاليا مديًرا تنفيذًيا لشركة الرؤية لخدمات االستثمار ش. م. ع. م كما يعد أحد مؤسسيها وهو أيًضا عضو مجلس إدارة 

في صندوق الخير ألسواق الخليج وصندوق الرؤية لالقتصاد الحقيقي

الفاضل/ بسام أديب أمين جلميران  -4
       عضو مجلس اإلدارة

إدارة األعمال وهو عضو في  الماجستير في  البكالوريوس في االقتصاد ودرجة  أمين جلميران درجة  أديب  الفاضل/ بسام  يحمل   
معهد لندن للتأمين القانوني. ويشغل الفاضل/ بسام أديب أمين جلميران منصب الرئيس التنفيذي لشركة الوثبة الوطنية للتأمين 
في دولة اإلمارات العربية المتحدة التي انضم إليها عام 2000. وقبل اضمامه إلى شركة الوثبة، عمل لدى شركة المجموعة العربية 
للتأمين »أريج« لمدة 11 عاًما. ويعد الفاضل/ بسام أديب أمين جلميران أحد مؤسسي شركة أور الدولية للتأمين بالعراق وأحد أعضاء 
مجلس إدراتها. ويشغل أيًضا الفاضل/ بسام أديب أمين جلميران منصب رئيس لجنة إعادة التأمين في جمعية اإلمارات للتأمين منذ 
عام 2003، ورئيس اللجنة الفنية في إتحاد التأمين الخليجي منذ عام 2003، وعضو اللجنة الفنية في الصندوق العربي لتأمين أخطار 

الحرب »أوريس« منذ عام 2006، وعضو في مجموعة عمل التأمين التابعة لغرفة أبوظبي للتجارة منذ عام 2008.

- الفاضل/ خليفة بن سيف بن درويش الكتبي 5
عضو مجلس اإلدارة  

المتحدة  بالواليات  ماريلهورست  من  األعمال  إدارة  في  البكالوريوس  درجة  الكتبي  درويش  بن  سيف  بن  خليفة  الفاضل/  يحمل   
إدارة  أيًضا عضو في مجلس  المنتدب لمجموعة شركات درويش بن أحمد وأوالده وهو  األمريكية. ويشغل حالًيا منصب العضو 

شركة الحسن الهندسية ش.م.ع.ع ورئيس مجلس إدارة شركة الرؤية لخدمات اإلستثمار ش. م. ع. م في مسقط بسلطنة عمان.

الفاضل/ فيكاس دسكسيت  -6
عضو مجلس اإلدارة  

ويقع  العمانية.  الشركات  أحد  م؛  م.  ش.  طاووس  في  لالستثمار  التنفيذي  الرئيس  منصب  دسكسيت  فيكاس  الفاضل  يشغل   
وخدمات  الزراعة،  مجاالت  في  تعمل  التي  للمجموعة  التابعة  الشركات  إدارة  مسؤولية  دسكسيت  فيكاس  الفاضل  عاتق  على 
حقول النفط، والبنية التحتية لالتصاالت والطاقة باإلضافة إلى مسؤولية إدارة فندق بوتيك في فرنسا. ويترأس الفاضل فيكاس 
دسكسيت أيًضا األنشطة االستثمارية للمجموعة ويدير جميع فئات األصول التي تنطوي عليها أحد المحافظ االستثمارية الكبيرة 
ويركز بشكل خاص على األسواق الناشئة. ويحمل الفاضل فيكاس دسكسيت شهادة محلل مالي معتمد )معهد المحللين الماليين 

المعتمدين(  باإلضافة إلى ماجستير إدارة أعمال في المالية.

- الفاضل/ أس. كي. أجاروال 7
عضو مجلس اإلدارة  

يحمل الفاضل أس. كي. أجاروال درجة الماجستير في العلوم الفيزيائية ودبلوم في اإلدارة من المملكة المتحدة، وكذلك شهادة   
من برنامج اإلدارة المتقدمة )AMP( من المعهد الهندي لإلدارة بأحمد آباد. وتبلغ خبرة الفاضل أس. كي. أجاروال أكثر من 51 عاًما 

عمل فيها في مناصب رئيسية في شركات ومجموعات أعمال رائدة.

مجلس اإلدارة بعد الطرح العام األولي

ال تنوي الشركة تغيير عدد أعضاء مجلس إدارتها البالغ عددهم سبعة أعضاء بعد اإلنتهاء من تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عمانية عامة. 
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بعد إدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية، تقوم الشركة بإعادة تشكيل مجلس إدارتهاخالل شهرين من اإلدراج بطريقة تتوافق 
مع متطلبات الميثاق المعمول به خاصة فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين وغير التنفيذيين. وترد المتطلبات المعمول 

بها بإيجاز في الجزء المعنون »تعيين مجلس اإلدارة أدناه«:

تعيين مجلس اإلدارة

تبلغ مدة عضوية مجلس اإلدارة، حسبما هو مبين أعاله، ثالث سنوات ويجوز إعادة انتخاب مجلس اإلدارة لفترة مماثلة تبدأ من تاريخ 
انعقاد الجمعية العامة السنوية التي تم فيها االنتخاب حتى تاريخ انعقاد الجمعية العامة الثالثة. وإذا كان تاريخ انعقاد الجمعية العامة 
السنوية بعد مدة الثالث سنوات، ُتمدد العضوية بحكم القانون حتى تاريخ انعقاد هذه الجمعية ولكن ال ينبغي أن تتجاوز المدة المحددة 

في المادة 120 من قانون الشركات التجارية الخاصة بعقد الجميعات العامة السنوية.

استناًدا إلى أحكام المادة 95 من قانون الشركات التجارية، ودون اإلخالل بأحكام النظام األساسي للشركة، ُيشترط فيمن يترشح لمجلس 
إدارة الشركة إستيفاء الشروط التالية:

أن يكون حسن السلوك والسمعة.  •

أن ال يقل عمره عن 25 عاًما.  •

أن ال يكون قد أعلن إعساره أو إفالسه ما لم ينتهي إعساره أو إفالسه وفًقا للقانون.  •

أن ال يكون قد صدر ضده حكم في جناية أو جريمة شائنة ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره.  •

أن ال يكون عاجًزا عن سداد مديونيته للشركة.  •

أن ال يكون عضًوا أو ممثاًل لشخص اعتباري في أكثر من أربع شركات مساهمة عامة مقرها الرئيسي في عمان بعد تعيينه في مجلس اإلدارة.  •

أن يكون مفوًضا بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص االعتباري إذا كان ترشيحه بهذه الصفة.  •

أن ال يكون عاماًل أو عضًوا في مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة أو مقفلة، يقع مكتبها الرئيسي في سلطنة عمان، تمارس   •
أنشطة مشابهة ألنشطة الشركة التي يعتزم ترشيح نفسه لشغل عضوية مجلس إدارتها.

أن ُيقدم إقراًرا متضمًنا بياًنا بعدد أسهمه إن كان من المساهمين في الشركة وبأنه لن يتصرف فيها تصرًفا ُيفقده صفته كمساهم   •
بالشركة طوال مدة عضويته.

وإذا فقد عضو مجلس اإلدارة أحد الشروط الالزمة لعضوية المجلس، وجب عليه إبالغ المجلس بذلك. ويعد منصبه شاغًرا من تاريخ اإلبالغ 
بذلك وإال سقطت العضوية عنه من تاريخ اكتشاف الشركة لذلك؛ وذلك دون المساس بمسئوليته وفًقا ألحكام القانون على أن يتم 

شغل منصبه وفًقا ألحكام النظام األساسي وقانون الشركات التجارية. 

وُينتخب أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراع السري المباشر من قبل مساهمي الشركة. ويكون لكل مساهم عدد من األصوات يعادل عدد 
الذين  اآلخرين  المرشحين  بين  أسهمه  تقسيم  أو  واحد  مرشح  لصالح  أصواته  بكامل  التصويت  للمساهم  ويحق  يملكها.  التي  األسهم 
العدد  للمرشحين  المساهم  يمنحها  التي  اإلجمالي لألصوات  العدد  يتجاوز  أن  وبناًء عليه، ال يجب  التصويت.  بطاقة  يختارهم من خالل 

اإلجمالي لألسهم التي يملكها.

ويتعين، عند انتخاب مجلس إدارة الشركة، مراعاة القيود التالية التي نص عليها قانون الشركات التجارية والميثاق:

يجب أن يكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين وال يجب أن يتقاضى األعضاء، نظير عملهم بالشركة، أي راتب   •
شهري أو سنوي ثابت منها.

يجب أن يكون ثلث عدد أعضاء مجلس اإلدارة على األقل )بحد أدنى اثنان( من أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين.  •

ال يجوز ألي شخص اعتباري أن يمثل أكثر من عضو من أعضاء مجلس اإلدارة.  •

ال يجوز الجمع بين منصب الرئيس التنفيذي ومنصب رئيس مجلس اإلدارة.  •

وسوف ينتخب مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيًسا ونائب رئيس للمجلس على أن يحل نائب الرئيس محل الرئيس في حال غيابه. ويجب 
إشراف ورقابة مجلس  للشركة تحت  االعتيادية  باألعمال واألنشطة  والقيام كذلك  المجلس  تنفيذ مقررات  اإلدارة  رئيس مجلس  على 

اإلدارة؛ وذلك وفًقا للصالحيات المخولة له على النحو المحدد في النظام األساسي واللوائح الداخلية للشركة.
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اختصاصات مجلس اإلدارة والتزاماته

وفقًا ألحكام المادة 102 من قانون الشركات التجارية، يكون لمجلس اإلدارة أوسع الصالحيات للقيام بجميع األعمال التي تستلزمها إدارة 
الشركة لتحقيق موضوعها ولتنفيذ مقررات الجمعية العامة. وال تكون هذه الصالحيات محدودة أو مقيدة إال بقدر ما هو منصوص عليه 
في القانون أو في نظام الشركة. ويوضح ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة اختصاصات ومسؤوليات مجلس اإلدارة التي ينبغي 

أن تشمل ما يلي كحد أدنى:

تحديد الرؤية اإلستراتيجية للشركة بناًء على رسالتها وأغراضها وأهدافها ووضع مؤشرات أداء قابلة للتطبيق ضمن إطار زمني معقول   •
يمكن قياسها موضوعًيا والعمل على تحديثها دورًيا.

اعتماد السياسات التجارية والمالية ذات الصلة بأداء أعمال الشركة وتحقيق أهدافها ومراجعتها دورًيا لضمان استمرارية كفاءتها.  •

وضع الخطط اإلستراتيجية التنفيذية الالزمة ومراجعتها وتحديثها من فترة ألخرى.  •

اعتماد اللوائح واألنظمة الداخلية المتعلقة بتصريف أمور الشركة.  •

اعتماد سياسة اإلفصاح الخاصة بالشركة ومتابعة تطبيقها وفًقا لمتطلبات الجهات الرقابية.  •

تحديد الكفاءات والصالحيات الالزمة لإلدارة التنفيذية والتصديق على سياسة تفويض وتنفيذ األعمال المنوطة باإلدارة.  •

مراقبة أعمال اإلدارة للتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة والتأكد من االلتزام بالقوانين واألنظمة المعمول بها.  •

مراجعة صفقات األطراف ذات العالقة.  •

تشكيل اللجان للقيام ببعض األعمال على أن يتضمن قرار التشكيل تسمية األعضاء وتحديد مهامهم وحقوقهم وواجباتهم.  •

التأكد من فعالية أنظمة وسياسات الشركة التي تستهدف التشغيل الناجح للشركة وتطويرها وتحقيق غاياتها وأهدافها.  •

تعيين الموظفين الرئيسيين التاليين بالشركة: الرئيس التنفيذي والمدير العام أو رئيس وحدة التدقيق الداخلي أو موظف االللتزام )إن   •
وجد( وتحديد حقوقهم ومسؤولياتهم.

تقييم أداء اللجان المتخصصة المنبثقة من المجلس والموظفين التنفيذيين على األقل سنوًيا.  •

اعتماد البيانات المالية الفصلية والسنوية.  •

القيود المفروضة على سلطات مجلس اإلدارة  •

يحظر على مجلس اإلدارة القيام باألعمال التالية، ما لم يرخص له صراحة بالقيام بها بموجب نظام الشركة أو بقرار من الجمعية العامة:  •

التبرعات، ما عدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى كانت ضئيلة القيمة وعادية.  •

بيع جميع موجودات الشركة أو قسم مهم منها.  •

إجراء الرهن أو التأمين على موجودات الشركة إال لضمان ديونها المترتبة في سياق أعمالها االعتيادية.  •

كفالة ديون الغير، ما عدا الكفاالت المعقودة في سياق العمل االعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة.  •

تعامالت األشخاص المطلعين

ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة، وفًقا للمادة 107 من قانون الشركات التجارية، والمادة 64 من قانون سوق رأس المال، 
والمادة 301 من الئحته التنفيذية، استغالل ما يصل إليهم من معلومات، تتعلق بأعمال الشركة وشؤونها، في تحقيق مصلحة أرباح نتيجة 
التعامل في األوراق المالية للشركة. وترد تفاصيل هذا القيد في الفصل المعنون »تعامالت األشخاص المطلعين« في الالئحة التنفيذية 

لقانون سوق رأس المال الذي:

يعرف الشخص المطلع )بأنه كل شخص يمكنه االطالع على المعلومات الجوهرية غير المفصح عنها بحكم منصبه أو وظيفته ويشمل   •
أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وكل شخص يحصل على هذه المعلومات من خالل عالقاته العائلية أو الشخصية أو عالقات 

العمل أو غيرها(.

يحدد فترات حظر التعامل التي ال ُيسمح فيها لألشخاص المطلعين بالتداول.  •

يفرض على الجهة المصدرة التزامات بتقديم قائمة بأسماء أعضاء مجلس إدارتها واإلدارة التنفيذية وأزواجهم وأقربائهم حتى الدرجة   •
األولى على أن تلتزم أيًضا بتقديم تقارير بأي تغيير يحدث في هذه القائمة.

يعاقب على تعامل األشخاص المطلعين بالغرامات والسجن بموجب قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية.
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صفقات األطراف ذات العالقة

ال يجوز أن يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو األطراف األخرى ذات العالقة )بالمعنى الوارد في قانون الشركات التجارية وميثاق 
تنظيم وإدارة الشركات المساهمة( أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تبرمها الشركة لحسابها. ويستثنى من 

ذلك، الصفقات و العقود التي تتم وفق القواعد واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

تنازع المصالح

ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن يشترك في إدارة عمل تجاري منافس لنشاط الشركة إال بموافقة مسبقة من الجمعية العامة العادية، 
على أن تجدد الموافقة سنوًيا. كما ال يجوز أن يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم 
بعمليات يراد بها إحداث تأثير في أسعار األوراق المالية التي أصدرتها الشركة. وتطبق أحكام المواد 109 و110 من قانون الشركات التجارية 

عند مخالفة ذلك.

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة

يتحمل أعضاء مجلس اإلدارة تجاه الشركة والمساهمين والغير المسؤولية عن االضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم 
التي تتجاوز حدود صالحياتهم وعن أي غش أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم، وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر في 

ظروف معينة. ويعود للشركة أن تقيم الدعوى على أي عضو من مجلس إدارتها تعتبره مسؤواًل عن األضرار التي أصابتها.
ويعود لكل مساهم أن يقترح مقاضاة أعضاء مجلس االدارة في الجمعة العامة العادية، وإذا لم تتبن الجمعية العامة العادية اقتراحه، 
يحق له أن يقيم الدعوى نيابة عن الشركة. وإذا نجحت هذه الدعوى، يجب أن تعاد إلى المساهم نفقات ومصاريف الدعوى من األموال 

المحكوم بها على أن يدفع الرصيد الى الشركة.

ويتقادم  الحق في إقامة دعاوى قضائية ضد أي من أعضاء مجلس اإلدارة بسبب األفعال قام بها خالل فترة شغله للمنصب؛ وذلك بعد 
مرور 5 سنوات. وتبدأ فترة التقادم من تاريخ الفعل أو التقصير الذي يعتبر سببًا للدعوى؛ أو تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي قدم فيها 
مجلس اإلدارة حسابات الشركة الخاصة بالفترة التي تتضمن الفعل أو التقصير سبب الدعوى. وال تسري فترة التقادم المذكورة أعاله على 

الدعاوى التي ترفعها الهيئة العامة لسوق المال.

وينص قانون الشركات التجارية على أنه تكون باطلة وكأنها لم تكن األحكام أو النصوص التي تقضي بالحد من مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة.

مكافآت مجلس اإلدارة

تحدد الجمعية العامة السنوية المكافآت السنوية وبدل حضور االجتماعات بما ال يجاوز مجموعه 5% من صافي األرباح السنوية للشركة 
بعد استنزال الضرائب واالحتياطي القانوني واالختياري وفق المادة 106 من قانون الشركات التجارية وتجنيب أو توزيع نسبة للمساهمين 

بما ال يقل عن 5% من رأس المال.

ويجب أن ال يتجاوز إجمالي المكافآت وبدل حضور جلسات االجتماعات التي سوف ُتدفع ألعضاء المجلس 200.000 ر. ع سنوًيا كحد أقصى 
وبما ال يتجاوز 10.000 ر. ع كبدل حضور جلسات لكل عضو في السنة. وإذا تكبدت الشركة خسائر أو حققت أرباًحا أقل إلى الحد الذي يكون 
معه مستحياًل تخصيص توزيعات أرباح أو توزيعها على المساهمين، يتم تحديد المكافآت وبدل حضور جلسات االجتماعات وفًقا للقوانين 
واللوائح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال وفًقا للقرار اإلداري رقم 11 / 2005 م. ويجب أن يتم توزيع المكافآت بين أعضاء مجلس 
المبلغ  توزيع  يتم  الشأن،  إتفاق في هذا  إلى  التوصل  حال عدم  اإلتفاق. وفي  يحددونها؛ وذلك حسب  التي  والكيفية  بالنسبة  اإلدارة 

بالتساوي بين األعضاء.
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وفيما يلي ملخص للمكافآت الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة بما في ذلك بدالت الحضور لكل من عامي 2015 و2016:

إجمالي المكافآت في المنصباالسم
2015 بالريال العماني

إجمالي المكافآت في 
2016 بالريال العماني

5.1406.710رئيس مجلس اإلدارةالفاضل/ علي بن محمد بن جمعة اللواتي 

4.6406.710نائب رئيس مجلس اإلدارةالفاضل/ محمد بن مهدي بن جواد اللواتي

5.7407.510عضو مجلس إدارةالفاضل/ مصطفى بن أحمد بن جعفر اللواتي

5.2407.310عضو مجلس إدارةالفاضل/ بسام أديب أمين جلميران

4.3906.710عضو مجلس إدارةالفاضل/ خليفة بن سيف بن درويش الكتبي

5.9407.510عضو مجلس إدارةالفاضل/ فيكاس دسكسيت

5.9607.540عضو مجلس إدارةالفاضل/ أس. كي. أجاروال

المصدر: الشركة

اللوائح الداخلية للشركة

وفقًا ألحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية، يجب على الشركة وضع لوائح داخلية تنظم وإدارة الشركة وأعمالها وشؤون العاملين 
فيها؛ وذلك في غضون عام واحد من تاريخ تحويل الشركة في السجل التجاري. وقد وضعت الشركة بالفعل العديد من السياسات واللوائح 
المحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال ويجب أن تقوم بمراجعة هذه السياسات واللوائح بصورة مناسبة مع مراعاة تحول الشركة 
السياق في غضون  التي قد تكون مطلوبة في هذا  السياسات واإلجراءات اإلضافية  إلى شركة مساهمة عمانية عامة وكذلك وضع 
الفترة الزمنية المحددة. ويجب أن تشتمل هذه اللوائح ما يلي على األقل بغض النظر عن القواعد الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال:

الهيكل التنظيمي للشركة على أن يوضح المسؤوليات الضرورية المتعلقة بالوظائف المختلفة بالشركة وطريقة وإجراءات رفع التقارير.  •

تحديد مدى الصالحيات الممنوحة لكل منصب المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.  •

تحديد بدالت حضور الجلسات والمكافآت والمزايا األخرى المقررة ألعضاء مجلس إدارة الشركة واللجان المنبثقة عنه وكيفية احتسابها.  •

الحد األدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس إدارة الشركة.  •

السياسات واالرشادات التوجيهية الخاصة بالتسعير والقيود المفروضة على السلطات الخاصة بقبول األعمال وإعادة التأمين وتسوية   •
المطالبات وتخليصها.

السياسات المتعلقة بعقود الشراء والخدمات.  •

سياسة تكنولوجيا المعلومات المتعلقة بعمليات تكنولوجيا المعلومات، والضوابط ذات الصلة، واستمرارية األعمال وخطط التعافي   •
من الكوارث.

الصالحيات والمهام والمسؤوليات المتعلقة باإلدارة التنفيذية واللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس إدارة الشركة.  •

من  وغيرها  الخدمات  وإنهاء  والترقيات  والتدريب  والتطوير  والتعيين  الرواتب  ذلك  في  بما  البشرية  بالموارد  المتعلقة  السياسات   •
الجوانب األخرى ذات العالقة.

السياسات االستثمارية بالشركة.  •

السياسات المتعلقة بصفقات األطراف ذات العالقة.  •

المال وسوق مسقط لألوراق  العامة لسوق  الهيئة  إلى  بالشفافية  تتسم  الجوهرية بصورة  المعلومات  تقديم  سياسات وإجراءات   •
المالية في الوقت المحدد.

أي لوائح أخرى يرى مجلس إدارة الشركة ضرورة إضافتها لتحقيق مستوى مناسب من حوكمة الشركات المساهمة.  •

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يوجد لدى مجلس اإلدارة حالًيا لجنة تدقيق ولجنة استثمار.
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لجنة التدقيق

تتألف لجنة التدقيق من أربعة أعضاء وهم:

المنصباالسم

رئيس اللجنةالفاضل/ أس. كي. أجاروال

عضوالفاضل/ بسام أديب أمين جلميران

عضوالفاضل/ مصطفى بن أحمد بن جعفر اللواتي

عضوالفاضل / فيكاس دسكسيت

تضطلع لجنة التدقيق بالمهام والمسؤوليات المنصوص عليها في ميثاق تنظيم و إدارة الشركات المساهمة العاملة في قطاع التأمين 
الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال: وتتمثل المسؤوليات الرئيسية للجنة بحسب »اختصاصات لجنة التدقيق« فيما يلي:

اقتراح اسم مراقب الحسابات الخارجي ورفع توصية بذلك لمجلس اإلدارة لتعيينه في الجمعية العامة السنوية.  •

وكذلك  ونطاقه  التدقيق  طبيعة  ومناقشة  التدقيق  عملية  وفعالية  وموضوعيته  الخارجي  الحسابات  مراقب  استقاللية  مراجعة   •
االلتزامات المتعلقة بتقديم التقارير؛ وذلك مع المدققين أمام لجنة التدقيق.

مراجعة خطة ونتائج التدقيق.  •

مراجعة عمليات الفحص الداخلي والضوابط من أجل منع واكتشاف عمليات االحتيال أو التزوير المالي في الوقت المناسب.  •

اإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي.  •

التأكد من مدى مالئمة وكفاية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة.  •

مراقبة ومراجعة القوائم المالية المدققة والعائدات وحسابات هامش المالءة المالية.   •

مراجعة البيانات الفصلية قبل إرسالها إلى الهيئة العامة لسوق المال.  •

العمل كقناة اتصال بين مجلس إدارة الشركة ومراقب الحسابات الخارجي.  •

مراجعة سياسات شركة التأمين فيما يتعلق بإدارة المخاطر.  •

لجنة االستثمار

تتألف لجنة االستثمار من ثالثة أعضاء وهم:

المنصباالسم

رئيس اللجنةالفاضل/ علي بن محمد بن جمعة اللواتي 

عضوالفاضل/ مصطفى بن أحمد بن جعفر اللواتي

عضوالفاضل / فيكاس دسكسيت

وذلك وفق  األصول؛  فئات  بمختلف  المتعلقة  االستثمارية  القرارات  واتخاذ  االستثماري  األداء  مراعة  االستثمار في  لجنة  دور  ويتمثل 
محددات تخصيص األصول المعتمدة وسلطة االستثمار.

وبعد إعادة تشكيل أو تعيين مجلس إدارة جديد بعد إدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية، يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة 
للمكافآت والترشيحات وفًقا لميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة.
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إفصاحات أخرى

اإلدارة  مجلس  أعضاء  يشغلها  التي  المناصب 
)إن  التابعة  الشركات  في  الشركة  وموظفي 

وجدت(.

ال ينطبق؛ ليس لدى الشركة أي شركات تابعة.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المساهمين في 
شركات تعمل في نفس نشاط الشركة

الفاضل/ بسام أديب أمين جلميران  -1
عضو مجلس اإلدارة  

الوطنية  الوثبة  تنفيذًيا شركة  رئيًسا  جلميران  أمين  أديب  بسام  الفاضل/  يعمل   
للتأمين باإلمارات العربية المتحدة. 

اإلفصاح عن المصالح المباشرة أو غير المباشرة 
في  العليا  واإلدارة  اإلدارة  مجلس  ألعضاء 

الشركة

الفاضل/ علي بن محمد بن جمعة اللواتي   -1
رئيس مجلس اإلدارة  

يعد الفاضل علي بن محمد بن جمعة اللواتي أحد مؤسسي شركة الرؤية لخدمات   
االستثمار ش.م.ع.م علًما بأنه توجد اتفاقية محفظة استثمارية  بين شركة الرؤية 

للتأمين ش.م.ع.م وشركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م.

الفاضل/ مصطفى بن أحمد بن جعفر اللواتي   -2
عضو مجلس اإلدارة  

الرؤية  أحد مؤسسي شركة  اللواتي  جعفر  بن  أحمد  بن  الفاضل مصطفى  يعد   
بين  اتفاقية محفظة استثمارية  بأنه توجد  لخدمات االستثمار ش.م.ع.م  علًما 

شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م وشركة الرؤية لخدمات االستثمار ش.م.ع.م.

الفاضل/ بسام أديب أمين جلميران  -3
عضو مجلس اإلدارة  

تمتلك شركة الوثبة الوطنية للتأمين حصة 20% في شركة الرؤية للتأمين. ويعمل   
الفاضل بسام أديب أمين جلميران رئيًسا تنفيذًيا لشركة الوثبة الوطنية للتأمين. 

وال توجد أي معامالت جوهرية بين الشركة وشركة الوثبة الوطنية للتأمين.

الفاضل/ بي. آر. راماكرشنان  -4
يعد الفاضل بي. آر. راماكرشنان أحد المساهمين في الشركة. وال توجد معامالت   

جوهرية بين الشركة والفاضل بي. آر. راماكرشنان غير عقد العمل.

اإلدارة  مجلس  أعضاء  أسماء  عن  اإلفصاح 
والموظفين الذين يعملون اآلن أو كانوا يعملون 
في السابق، أعضاًء في مجلس إدارة أو اإلدارة 
العليا لشركات مساهمة عامة أخرى مع اإلشارة 
تعسرت  أو  تصفيتها  تمت  التي  الشركات  إلى 

خالل السنوات الخمس الماضية وأسباب ذلك.

كان الفاضل/ علي بن محمد بن جمعة اللواتي والفاضل/ خليفة بن سيف بن درويش 
الكتبي أعضاًء في مجلس إدارة شركة الحسن الهندسية ش.م.ع.ع.

اإلدارة العليا للشركة

فيما يلي نبذة موجزة عن اإلدارة العليا للشركة.

المؤهالت والخبرةالقسمالمسمى الوظيفياالسم

مكتب الرئيس التنفيذيالرئيس التنفيذيبي. آر. راماكرشنان
ACA, CPA

خريج محاسبة تكاليف وأعمال
35 عاًما

المدير العام – العمليات وشؤون مجتبى شعبان
مكتب المدير العامالشركات

دبلوم متخصص في المالية من 
المملكة المتحدة

30 عاًما
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الماليةالمراقب الماليبابيترا ساركار
ماجستير تجارة )المحاسبة المالية 

ومحاسبة التكاليف(
25 عاًما

مساعد المدير العام – حلول ناجاراجان رانجاناتان
MIAE, MBA, MLM, FIII, ACIIالحلول التجارة والتطوير التجاريالشركات وتطوير األعمال

20 عاًما

الفاضل/ عمار حسن 
التأمينات الشخصية والفروعمدير أولداوود اللواتي

خريج إدارة أعمال، ماجستير في 
إدارة األعمال

12 عاًما

DAE, FIIIاالكتتابات الفنيةمدير أولإن كيه فينوجوباالن
22 عاًما

فحص المخاطرمديرسيرل أنتوني جورج

بكالوريوس هندسة ميكانيكية، 
ماجستير في إدارة األعمال

FIII, ACII
10 أعوام

التقنيةمديرجوكلناث سندارام
بكالوريوس تجارة، ماجستير إدارة 

FIII, SDFI أعمال
9 أعوام

ACIIمطالبات المركبات والقانونيةمديرعلي التوبي
22 عاًما

سنتوش دولار
مدير – مطالبات لغير المركبات – 
إعادة التأمين االتفاقي وأنظمة 

المعلومات اإلدارية
ACA, LLB, PGDIM, FIIIمطالبات لغير المركبات

20 عاًما

سماسرة التأمينمديرنافيين ن ناير

بكالوريوس في الهندسة 
المكانيكية

شهادة معتمدة من معهد 
 FIII ،التأمين

14 عامًا

MBA, ACIIالموارد البشرية واالداريةمديرهادية الحضرمية
14 عاًما

تقنية المعلوماتمديرسريكانث سريفاستا
بكالوريوس في الهندسة 
الكهربائية واإللكترونيات

20 عاًما
المصدر: الشركة

ACA, CPA ،بي. آر. راماكرشنان، خريج محاسبة تكاليف وأعمال
الرئيس التنفيذي

رام هو محاسب قانوني، ومحاسب تكاليف، ومحاسب قانوني معتمد من تكساس بالواليات المتحدة األمريكية يتمتع بخبرة مهنية تبلغ 
35 عاًما في إدارة الشركات، وعمليات التأمين، وإعادة التأمين، واالستشارات، وتمويل الشركات، وإدارة االستثمار ولديه سجل حافل في 
التي تتجاوز 30 عاًما  التأمين في عمان بنجاح. ويحظي رام، بسبب خبرته  العاملة في قطاع  إدارة الشركات الصاعدة وتحويل الشركات 
من العمل في مناصب رئيسية في شركات التأمين الرائدة في عمان، باحترام كبير لقدراته الرائعة في إدارة االكتتابات، وإعادة التأمين، 

والمطالبات؛ وذلك في جميع مجاالت األعمال. وكان رام أيًضا عضًوا في مجلس إدارة بعض الشركات الرائدة في سلطنة عمان.

)IFA( مجتبى شعبان، دبلوم في المالية
المدير العام – العمليات وشؤون الشركات

درس مجتبى دبلوم في المالية ولديه أكثر من 30 عاًما من الخبرات العملية. ويحظى مجتبى بمعرفة كبيرة في قطاعي التأمين والتصنيع؛ 
إذ شغل فيهما العديد من المناصب اإلدارية العليا والمتوسطة. ويشرف مجتبى، باعتباره عضًوا مهًما في اإلدارة التنفيذية للرؤية للتأمين، 
على التأمينات الشخصية، وشبكة الفروع، ومطالبات المركبات، والموارد البشرية والشؤون القانونية وااللتزام التنظيمي وشؤون الشركات.
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بابيترا ساركار، ماجستير تجارة )المحاسبة المالية ومحاسبة التكاليف(
المراقب المالي

يحظى بابيترا بأكثر من 25 عاًما من الخبرة في إدارة مهنة المحاسبة التمويل في إحدى شركات القطاع العام الرائدة العاملة في مجال 
التقارير  بابيترا بكفاءة في إدارة األموال، والذمم المدينة، وإعداد  التأمين على الحياة في الهند، وهو محاسب قانوني مؤهل. ويعمل 

المالية للرؤية للتأمين اإلدارة القوية لوظائف التمويل والمحاسبة.

MIAE, MBA, MLM, ACII, FIII ،ناجاراجان رانجاناتان
مساعد المدير العام – حلول الشركات وتطوير األعمال

أحد  ناجاراجان  ويعد  العمل.  وإدارة  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجة  يحمل  مؤهل  السيارات  ومهندس  محلف،  مؤمن  هو  ناجاراجان 
مؤسسي أكبر شركة تأمين خاصة في الهند والتي عمل فيها مدة 11 عاًما في مختلف المهام التي تشمل االكتتاب، والمطالبات، وإدارة 
المخاطر. ويحظى ناجاراجان بأكثر من 20 عاًما من الخبرة ويرأس قسم حلول الشركات في الرؤية للتأمين ويقع على عاتقه مسؤولية تطوير 

األعمال.

الفاضل/ عمار حسن داوود اللواتي، خريج إدارة أعمال، ماجستير في إدارة األعمال
مدير أول – التأمينات الشخصية والفروع

عمار هو خريج إدارة أعمال يحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة بيدفوردشير. وقد حقق تقدًما سريًعا في 12 عاًما في 
مجال التأمين وسوف يرتقي إلى مستويات أعلى بفضل قدراته والتزامه. ويرأس عمار قسم تأمينات األفراد في الرؤية للتأمين، وهو أيًضا 

رئيس فريق خدمة العمالء ذوي األولوية.

DAE, FIII ،إن كيه فينوجوباالن
مدير أول – االكتتابات الفنية 

اكتسب فينوجوباالن، وهو مهندس سيارات، خبرة في االكتتابات الفنية تتجاوز 22 عاًما جمع فيها بين العمل في المصانع والعمل مدة 
12 عاًما في الوظائف الفنية في قطاع التأمين العام. وقد كان فينو عضًوا رئيسًيا من أعضاء الرؤية للتأمين منذ إنشائها تقريًبا. ويتكفل 
فينو بتأمين أفضل المعايير الفنية في الرؤية للتأمين فيما يتعلق باالكتتاب في تأمينات الممتلكات والهندسة والطاقة والحياة والصحة.

ACII, FIII ،سيرل أنتوني جورج، بكالوريوس هندسة ميكانيكية، ماجستير إدارة أعمال
مدير – فحص المخاطر واالكتتابات الفنية

يقدم سيرل أنتوني جورج، وهو مهندس ميكانيكي يحمل درجة الماجستير في إدارة األعمال، الدعم فيما يتعلق بإدارة المخاطر وفحصها 
واالكتتاب وإعادة التأمين؛ وذلك في تأمينات الممتلكات والهندسة. وتخصص سيرل، خالل حياته المهنية التي تتجاوز 14 عاًما في مجال 

التأمين، في فحص المخاطر الصناعية، وإدارة السالمة، واكتتابات الممتلكات والهندسة.

FIII, SDFI ،)جوكلناث سندارام، بكالوريوس تجارة، ماجستير إدارة أعمال )المالية
مدير – االكتتابات الفنية

يقود جوكلناث سندارام، بفضل خبرته المتعمقة ألكثر من عقد في قطاع التأمين العام منها تسع سنوات أخرى في الشرق األوسط، 
عمليات االكتتابات الفنية وإعادة التأمين الخاصة بالتأمينات البحرية وتأمينات الطيران والحوادث والتأمين المالي.

ACII ،علي التوبي
مدير – مطالبات المركبات والقانونية

يتمتع علي بشخصية دمثة الخلق تحظى باحترام كبير وتركز على العميل. وبالتالي يعد على مثالًيا للتكفل بمهمة مطالبات المركبات. وتزيد 
خبرة على عن 22 عاًما في خدمة العمالء ومطالبات المركبات في سلطنة عمان.

ACA, FIII, LLB, PGDIM ،سنتوش دوالر
مدير – مطالبات لغير المركبات – إعادة التأمين االتفاقي وأنظمة المعلومات اإلدارية

يحظى سنتوش، وهو محاسب قانوني وزميل معهد تأمين الهند، بخبرة تبلغ 20 عاًما في مجال التمويل، ومطالبات غير المركبات وإعادة 
التأمين. ويقدم سنتوش، وبسبب شغفه بالتحليالت، الدعم فيما يتعلق أنظمة المعلومات اإلدارية.
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FIII ،نافيين ن ناير، بكالوريوس في الهندسة المكانيكية، شهادة معتمدة من معهد التأمين
مدير - سماسرة التأمين

والقنوات،  العالقات،  تطوير  مجال  في  عاًما   14 تبلغ  بخبرة  الهند،  تأمين  معهد  وزميل  ميكانيكي  مهندس  وهو  ناير،  ن  نافيين  يتمتع 
والمنتجات في كل من الهند وعمان. وقد كان نافيين ن ناير عضًوا رئيسًيا في فريق الرؤية للتأمين ألكثر من 8 سنوات، وهو المفتاح في 
العالقة الوثيقة للرؤية للتأمين مع شركائها من سماسرة التأمين. وتضيف كفاءته التقنية، ال سيما في وثائق البناء والحوادث، قيمة كبيرة 

للعمالء الذين يبحثون عن حلول هيكلية.

ACII ،الفاضلة/ هادية الحضرمية، ماجستير إدارة أعمال
مدير - الموارد البشرية واالدارية

تحمل هادية الحضرمية درجة الماجستير في إدارة األعمال من جامعة بيدفوردشير من معهد لندن للتأمين القانوني. وتتجاوز خبرة هادية 
التجارية و6 سنوات في  الشخصية، والمنتجات  بالتأمينات  المتعلقة  أكثر من 14 عاًما منها 8 سنوات في االكتتابات وخاصة  الحضرمية 

الموارد البشرية والتدريب.

سريكانث سريفاستا، بكالوريوس في الهندسة الكهربائية واإللكترونيات
مدير - تقنية المعلومات

يحمل سريكانث سريفاستا درجة الماجستير في الهندسة ولديه من الخبرة أكثر من 20 عاًما في مجال تقنية المعلومات منها 11 عاًما في 
مجال التأمين و9 أعوام في إدارة المشاريع. لديه معرفة ممتازة بالمبادئ التوجيهية الخاصة بمنهجية SEI-CMM-L5 وقد قدم التوجيه 

للعديد من فرق المشاريع من أجل تنفيذ المنهجية بنجاح.

الخبير اإلكتواري

إكتواري مستقل. ويعد  خبير  واحتياطياتها من قبل  بمراجعة منتجاتها  المتعلقة  المال  العامة لسوق  الهيئة  بتوجيهات  الشركة  التزمت 
الخبراء اإلكتواريون المعينون خبراَء معتمدين من قبل الهيئة العامة لسوق المال.

مراقب الحسابات الخارجي

عينت الشركة إرنست أند يونغ مراقب حسابات خارجي. ويتمثل دور مراقب الحسابات الخارجي في تدقيق البيانات المالية للشركة وإبداء 
رأيه بشأنها؛ وذلك بناًء على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية والقواعد المعمول بها المحددة من قبل الهيئة العامة لسوق المال 

والمنصوص عليها في قانون الشركات التجارية.
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الفصل الحادي عشر: البيانات المالية التاريخية
فيما يلي البيانات المالية المدققة للسنتين الماليتين 2015 و2016. وتوضح أيًضا البيانات المالية المدققة لعام 2015 نتائج عام 2014.

يرجى مالحظة أن أرقام الصفحات المشار إليها في نص البيانات المالية التاريخية تشير إلى أرقام صفحات البيانات المالية التاريخية وليس 
أرقام صفحات هذه النشرة.
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شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م

بيان الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20152014

ريال ُعمانيريال ُعمانياإليضاحات

اإليرادات

418.392.82616.811.305إجمالي إيرادات أقساط التأمين 

)12.068.438()13.441.095(4حصة معيدي التأمين من إجمالي وإيرادات األقساط

4.951.7314.742.867صافي إيرادات أقساط التأمين

التغير في إحتياطي أقساط التأمين غير المحقق 

)2.067.227))1.165.306(4إجمالي التغير في التأمين غير المحقق

41.180.9131.784.165حصة معيدي التأمين في التأمين غير المحقق

)283.062)15.607التغير في إحتياطي أقساط التأمين غير المحقق

4.967.3384.459.805صافي إيرادات أقساط التأمين المحصلة 

7374.274904.073ايرادات اإلستثمارات

7397.972133.184 أايرادات تشغيل أخرى

5.739.5845.497.062

مصروفات:

56.691.1585.776.549اجمالي مطالبات ومصروفات تعديالت الخسائر المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من اجمالي مطالبات ومصروفات تعديالت 
)2.439.894))3.571.806(5الخسائر المدفوعة

)1.281.221)51.408.778اجمالي التغير في التزامات التأمين

1.221.093)1.054.026(5اجمالي التغير في التزامات حصة معيدي التأمين 

)1.220.205))1.137.330(6صافي تكاليف حيازة عقود التامين 

81.905.1531.635.754مصروفات عمومية وإدارية

4.241.9273.692.076

1.497.6571.804.986ربح السنة قبل الضرائب 

)149.390))163.716(13ضريبة الدخل

1.333.9411.655.596صافي الربح للسنة

ايرادات شاملة أخرى ليتم تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترة 
الحقة

)398.362))360.836(11صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

973.1051.257.234مجموع ايرادات شاملة للسنة 

270.2670.331ربح السهم الواحد

270.1950.251مجموع ايرادات شاملة للسهم

تشكل اإليضاحات المرفقة من صفحة 53 إلى 79 جزءًا من هذه القوائم المالية.
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بيان المركز المالي
كمـا في 31 ديسمبر

20152014
ريال ُعمانيريال ُعمانياإليضاحات

أصول 
أصول غير متداولة

10277,604182,564ممتلكات وأثاث ومعدات
115,040,6515,020,879إستثمارات متاحة للبيع

125,205,0004,962,000ودائع 
10,523,25510,165,443

أصول متداولة
199,280,7557,045,816اصول اعادة التامين 

144,389,2854,534,364ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
121,250,000500,000 و 23ودائع

232,134,1061,050,597نقدية في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
17,054,14613,130,777

27,577,40123,296,220مجموع األصول
حقوق المساهمين واإللتزامات

حقوق المساهمين
155,000,0005,000,000رأس المال

84,84984,849احتياطي رأس مالى
225,416)135,420(إحتياطي القيمة العادلة

16522,080388,686إحتياطي قانوني
171,306,1041,090,754إحتياطي طارئ

1,196,014585,817أرباح محتجزة
7,973,6277,375,522مجموع حقوق المساهمين

إلتزامات غير متداولة
20153,196126,632مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

إلتزامات متداولة
1912,956,27510,382,191التزامات عقود التأمين

216,494,3035,411,875ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
19,450,57815,794,066مجموع االلتزامات المتداولة  

19,603,77415,920,698مجموع اإللتزامات
27,577,40123,296,220مجموع حقوق المساهمين واإللتزامات

261.5951.475صافي األصول للسهم الواحد )ر.ع(

إعتمد أعضاء مجلس اإلدارة إصدار القوائم المالية بقرارهم بتاريخ 23 فبراير 2016 ووقعها نيابة عنهم:

عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة  

تشكل اإليضاحات المرفقة من صفحة 53 إلى 79 جزءًا من هذه القوائم المالية.

تقرير المراجعين المستقلين وارد على الصفحة 48.
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شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

رأس المال 
إحتياطي 

رأس المال
إحتياطي 

القيمة العادلة
إحتياطي

قانوني
إحتياطي 

طوارئ
خسائر 

المجموعمتراكمة 

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

6.118.288)742.508)5.000.00084.849623.778223.126929.043في 1 يناير 2014

1.655.5961.655.596-----ربح السنة

)398.362)---)398.362)--إيرادات شاملة أخرى

1.655.5961.257.234--)398.362)--مجموع اإليرادات الشاملة

-)165.560)-165.560---تحويل الى االحتياطي القانوني )إيضاح 16)

-)161.711)161.711----تحويل الى احتياطي الطوارئ )إيضاح 17)

5.000.00084.849225.416388.6861.090.754585.8177.375.522في 31 ديسمبر 2014

1.333.9411.333.941-----ربح السنة

)360.836(---)360.836(--إيرادات شاملة أخرى

1.333.941973.105--)360.836(--مجموع اإليرادات الشاملة

)375.000()375.000(-----توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 18(

-)133.394(-133.394---تحويل الى االحتياطي القانوني )إيضاح 16(

-)215.350(215.350----تحويل الى احتياطي الطوارئ )إيضاح 17(

522.0801.306.1041.196.0147.973.627)135.420(5.000.00084.849في 31 ديسمبر 2015

تشكل اإليضاحات المرفقة من صفحة 53 إلى 79 جزءًا من هذه القوائم المالية.

تقرير المراجعين المستقلين وارد على الصفحة 48.
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20152014

ريال ُعمانيريال ُعمانياإليضاحات

أنشطة التشغيل

222.625.382185.678صافي النقد من أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار

)84.817))177.549(10شراء  ممتلكات وأثاث ومعدات

10.0103.100حصيلة بيع أثاث ومعدات

)8.396.909))2.946.141(11 )أ(شراء إستثمارات متاحة للبيع

2.507.4028.031.312متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع

)500.000))243.000(وضع الودائع

7221.755244.639فوائد مستلمة

222.954  7210.632توزيعات أرباح مستلمة

)479.721))416.873(صافي النقد )المستخدم في( الناتج من أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل

-)375.000(توزيعات أرباح مدفوعة

-)375.000(صافي النقد المستخدم في انشطة التمويل

)294.043)1.833.509صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

1.550.5971.844.640النقد وما في حكم النقد في 1 يناير 

233.384.1061.550.597النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة من صفحة 53 إلى 79 جزءًا من هذه القوائم المالية.

تقرير المراجعين المستقلين وارد على الصفحة 48.
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الشكل القانوني   -1

العماني وتعمل في مجال  التجارية  الشركات  لقانون  )الشركة( مسجلة كشركة مساهمة خاضعة  للتأمين ش.م.ع.م  الرؤية  شركة   
 ،1882 ص.ب:  التأمين في سلطنة ُعمان. وتم قيدها بالسجل التجاري في 1 سبتمر 2007 تحت رقم 1025783 و عنوانها المسجل  

جبروه، رمز بريدي: 114، سلطنة عمان. 

السياسات المحاسبية الهامة  -2

تم تلخيص السياسات المحاسبية الرئيسية أدناه.  هذه السياسات مطبقة بشكل متوافق على كل من السنوات المعروضة ما لم   
ينص على غير ذلك.    

أسـاس اإلعداد  1-2  

فقرة االلتزام )أ(   

تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات المعتمدة من  لجنة  معايير المحاسبة الدولية. وتتوافق   
أيضًا مع قواعد وشروط إفصاح الجهات المصدرة لألوراق المالية وتعامالت األشخاص المطلعين وقواعد اإلفصاح والنماذج الصادرة 
عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون شركات التأمين العماني لعام 1979 وتعديالته وقانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته. 

اساس القياس )ب(   

تم اعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا تقييم األصول المالية المتاحة للبيع واألصول المالية التي يتم   
قياسها بالقيمة العادلة.  

عملة التشغيل والعرض )ج(   

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني، حيث انها عملة التشغيل للشركة. المعامالت واالرصدة بالعمالت االجنبية يتم تحويلها   
الى عملة التقرير و لعرض هذه القوائم المالية.

استخدام التقديرات واالحكام )د(   

يتطلب اعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من االدارة وضع احكام و تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق   
واالفتراضات  التقديرات  وتستند  والمصروفات.  وااليرادات  وااللتزامات  االصول  من  عنها  المقرر  والمبالغ  المحاسبية  السياسات 
المصاحبة لها على الخبرة التاريخية وعلى العديد من العوامل االخرى التي يعتقد انها معقولة في ظل الظروف وتشكل بذاتها اساسا 
ولوضع األحكام عن هذه التقديرات حول القيم الدفترية لألصول واإللتزامات التي ال تكون واضحة من مصادر اخرى. قد تختلف النتائج 

الفعلية عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعّلقة بها بشكل دوري. ويتم ادراج تعديالت الّتقديرات المحاسبّية في الفترة التي تتّم تعديل   
الّتقدير فيها على تلك الفترة أو على الفترات الحالّية والمستقبلّية والمتأثرة. 

إن معلومات الجوانب الهامة من عدم التاكد من ّتقديرات واالحكام الهامة لتطبيق السياسات المحاسبية التي لها ابلغ االثر على   
المبالغ المدرجة بالقوائم المالية واردة في اإليضاح 14 - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها واإليضاح 19 - والمطالبات المبلغ 

عنها غير المسددة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها واألقساط غير المكتسبة.

معايير و تفسيرات جديدة غير سارية المفعول بعد  2-2  

عدد من المعايير الجديدة و تعديالتها و تفسيرات لم يسِر مفعولها بعد للفترات السنوية التي تبدأ في 1 يناير 2014 او بعد هذا التاريخ   
و لم تطبق عند اعداد هذه القوائم المالية. تلك المعايير و التعديالت  و التفسيرات ربما تكون ذات صلة بالشركة و هي مبينة فيما 

يلي، و ال تعتزم الشركة تطبيق تلك المعايير قبل التاريخ المشار اليه:

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 )األدوات المالية( و المنشور بتاريخ 12 نوفمبر 2009 هو جزء من المرحلة األولى من مشروع   •
شامل لمجلس معايير المحاسبة الدولية ليحل محل معيار المحاسبة الدولي 39 و يتناول هذا المعيار الجديد تصنيف و تقييم 
األصول المالية، كما تعتبر متطلبات هذا المعيار تغييرا هائال عن المتطلبات الحالية للمعيار 39 بشأن األصول المالية، إذ يشمل 
المعيار فئتين رئيسيتين لتقييم األصول المالية: فئة األصول ذات التكاليف المطفأة و فئة األصول ذات القيمة العادلة، و بالتالي 
فإن هذا المعيار يلغي فئات األصول المالية المحتفظ بها حتى تاريخ استحقاقها، فئات األصول المالية المتوافرة للبيع و القروض 
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للغير والذمم المدينة و جميعها مذكورة بمعيار المحاسبة الدولي 39. ويسري مفعول هذا المعيار على الفترات السنوية التي 
تبدأ بتاريخ 1 يناير 2018 أو بعد هذا التاريخ، إال أنه يمكن تطبيقه قبل ذلك التاريخ. 

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15 )اإليرادات من عقود مع الزبائن( وهو معيار يوفر اطارا شامال إلثبات مبالغ اإليرادات و   •
متى تثبت و هو يحل محل المعيار 18 الحالي اإليرادات و المعيار 11 عقود االنشاء والمعيار 13. ويسري مفعول هذا المعيار على 

الفترات السنوية التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2017 أو بعد هذا التاريخ.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 )عقود اإليجار(: يضع المبادئ الخاصة باالعتراف والقياس والعرض واإلفصاح عن عقود   •
تلك  عن  تفصح  بطريقة  الصلة  ذات  للمعلومات  والمؤجرين  المستأجرين  من  كل  تقديم  من  التأكد  هو  منه  والهدف  اإليجار. 
المعامالت بأمانة. حيث تشكل هذه المعلومات أساسا لمستخدمي القوائم المالية لتقييم أثر عقود اإليجار على كل من المركز 
المالي واألداء المالي والتدفقات النقدية للمنشأة. وقد حل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 محل معيار المحاسبة الدولي 
رقم 17 بشأن عقود اإليجار، والتفسير رقم 4 الصادر عن لجنة تفسيرات المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية بشأن تحديد ما 
إذا كان الترتيب ينطوي على عقد إيجار، والتفسير 15 الصادر عن اللجنة الدائمة لتفسيرات المعايير )عقود اإليجار التشغيلي –
الصيغة  التي تنطوي على  المعامالت  المعايير بشأن تقييم جوهر  الدائمة لتفسيرات  اللجنة  الصادر عن  الحوافز( والتفسير 27 
القانونية لعقد اإليجار. ويدخل المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16  حيز التنفيذ للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 
2019. ويسمح بالتطبيق المبكر بالنسبة للشركات التي تطبق معيار التقارير المالية الدولي رقم 15 )اإليرادات من العقود مع 

العمالء( في أو قبل تاريخ التطبيق األولي للمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16.

واإلدارة بصدد تقييم األثر المحتمل لهذه المعايير على القوائم المالية للشركة.  

المعامالت بعمالت أجنبية  3-2  

يتم قياس البنود المدرجة بالقوائم المالية للشركة وتعرض بالريال الُعماني وهو عملة بيئة التشغيل الرئيسية التي تعمل بها الشركة.  

األصول  تحويل  يتم  المعاملة.  تاريخ  السائدة في  الصرف  وفقًا ألسعار  الُعماني  الريال  إلي  أجنبية  بعمالت  المعامالت  تحويل  يتم   
وااللتزامات المالية بعمالت أجنبية إلي الريال الُعماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية.  تعالج فروق صرف 

العملة في قائمة الدخل الشامل عندما تنشأ.

يتم إدراج فروق تحويل العملة الناتجة عن إعادة تحويل العمالت في قائمة الدخل الشامل، ما عدا الفروق التي تنشأ عن تحويل   
ادوات الملكية المتاحة للبيع المدرجة بقائمة الدخل الشامل اآلخر. يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية 
والتي تم قياسها اعتمادا على التكلفة التاريخية ، يتم تحويلها إلي الريال العماني علي أساس أسعار الصرف السائدة في تواريخ تلك 

المعامالت. 

عقود التأمين واإلستثمار - التصنيف   4-2  

اإلدراج والقياس )أ(   
تصدر الشركة عقود تأمين قصيرة االجل لتحويل مخاطر التأمين.   

تتضمن عقود التامين قصيرة االجل التغطية ضد الحريق والتأمين البحري والهندسي والتغطية التامينية للعاملين وتأمين الطيران   
والتأمين عن حياة المجموعات والتأمين الصحي الجماعي. 

تتم أعمال التأمين على السيارات بسلطنة ُعمان طبقا للقانون ومن اإلجباري أن يكون لكافة السيارات بحد أدنى تأمين الطرف الثالث.   
تصدر الشركة أيضًا وثائق تأمين شامل. كما تصدر الشركة وثائق التأمين الشامل للسيارات التي تغطي األضرار التي تلحق بالسيارة 
بسبب العواصف والفيضانات والحريق والسرقة والحوداث الشخصية. تصدر الشركة وثائق تأمين محددة للسيارات لتتضمن التغطية  

التامينية خارج سلطنة ُعمان.

العقود قصيرة األجل للتأمين على الحياة تحمي عمالء الشركة من نتائج األحداث مثل الموت أو اإلعاقة التي تؤثر على قدرة العميل   
أو من يعوله للحفاظ على مستوى دخلهم الحالي. المزايا المضمونة المدفوعة عند وقوع حدث التأمين المحدد هي إما ثابتة أو 

مرتبطة بمدى الخسارة اإلقتصادية التي تكبدها حامل وثيقة التأمين. ال توجد مزايا إستحقاق أو تنازل.

وبالنسبة لكافة تلك العقود، تدرج األقساط كإيرادات )أقساط مكتسبة( بالنسبة والتناسب على مدار فترة التغطية. يتم التقرير عن   
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نشـــرة اإلصــــدار

جزء القسط المستلم من العقود السارية المفعول والتي تتعلق بالمخاطر السارية بتاريخ قائمة المركز المالي كإلتزام أقساط غير 
مكتسبة.  تعرض األقساط قبل خصم العمولة.

المستحق  للتعويض  المقدر  اإللتزام  إلى  إستنادًا  تكبدها  عند  الدخل  على  المحملة  الخسارة  المطالبات وتسوية  تحمل مصروفات   
لحملة العقود أو أطراف أخرى متضررة من قبل حملة العقود.  وتتضمن تكاليف تسوية مطالبات مباشرة وغير مباشرة وتنشأ من 
غير  المطالبات  عن  إلتزاماتها  الشركة  تخصم  ال  بعد.  أحداث وقعت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى لو لم تبلغ عنها الشركة  
وتحليل  للشركة  المبلغة  الفردية  للحاالت  التقييم  مدخل  بإستخدام  المدفوعة  غير  المطالبات  عن  اإللتزامات  تقدر  المدفوعة.  
اإلحصائيات للمطالبات المتكبدة وغير المبلغة ولتقدير التكلفة النهائية المتوقعة لمطالبات أكثر تعقيدًا قد تتأثر بعوامل خارجية مثل 

قرارات المحاكم.

تكاليف إقتناءوثيقة التأمين وإيرادات العمولة )ب(   

تدرج كافة العموالت وتكاليف اإلقتناء األخرى المتعلقة بالحصول على عقود جديدة وتجديد العقود الحالية كمصروف عند تكبدها.   
وبنفس القدر يتم ادراج ايرادات العمولة رسوم الخدمات المحصلة عند استخراج وثائق اعادة التامين.

فحص كفاية اإللتزام )ج(   

تعامل كافة المطالبات القائمة المتكبدة ولكن غير مبلغة على أنها جارية ويتوقع تسويتها خالل إثني عشر شهرًا من تاريخ الميزانية   
العمومية. تتم مراجعة المبلغ القائم لكل مطالبة على أساس منتظم وعلى األقل ربع سنوي وتتم تسوية المبلغ بقائمة الدخل 

الشامل عندما يعتبر ذلك ضروريًا.

يحتسب مخصص أيضًا إلحتياطي األقساط غير المحققة باستخدام اسلوب 24/1. ويكون ايضًا إحتياطي طوارئ وفقًا لقانون شركات   
التأمين بسلطنة ُعمان.

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )د(   

تصنف العقود التي ترتبط بها الشركة مع شركات إعادة التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر على عقد أو أكثر   
صادر عن الشركة والتي تفي بمتطلبات تصنيف عقود التأمين على أنها عقود إعادة تأمين محتفظ بها.  تدرج عقود التأمين التي ترتبط 

الشركة بها والتي يكون بموجبها حامل العقد مؤمن آخر )إعادة تأمين داخلية( ضمن عقود إعادة التأمين.

تدرج المنافع التي تكون من حق الشركة بموجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بها كأصول إعادة تأمين.  وتتألف تلك األصول من   
أرصدة قصيرة األجل مستحقة من شركات إعادة التأمين مصنفة ضمن مديونيات تأمين وأخرى، باإلضافة إلى جزء إعادة التأمين من 
المطالبات  تعتمد على  والتي  السارية  المخاطر  وإحتياطي  بعد  عنها  يبلغ  ولم  المتكبدة  تلك  القائمة متضمنة  المطالبات  إجمالي 
المتوقعة والمنافع الناشئة بموجب عقود التأمين المعاد التأمين عليها.  تقاس المبالغ القابلة للتحصيل من أو المستحقة لشركات 
التأمين.   إعادة  عقد  كل  لشروط  ووفقًا  عليها  التأمين  المعاد  التأمين  بعقود  المرتبطة  المبالغ  مع  متوافق  بشكل  التأمين  إعادة 
إلتزامات إعادة التأمين هي بشكل رئيسي أقساط تستحق الدفع عن عقود إعادة التأمين وتدرج كمصروف عندما تستحق بعد خصم 

إيرادات العمولة التي تمثل اإليرادات المكتسبة من شركات إعادة التأمين.

تقوم الشركة بتقييم إنخفاض قيمة أصول إعادة التأمين الخاصة بها على أساس ربع سنوي.  إذا كان هناك دليل موضوعي على   
إنخفاض قيمة أصل إعادة التأمين، تخفض الشركة القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين إلى قيمته القابلة لإلسترداد وتدرج خسارة 
اإلنخفاض بالقيمة بقائمة الدخل الشامل.  تقوم الشركة بتجميع الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل إعادة التأمين بإستخدام 
نفس العملية المطبقة بالنسبة لمديونيات تأمين واخرى.  تحتسب خسارة اإلنخفاض بالقيمة أيضًا بإتباع نفس األسلوب المستخدم 

لتلك األصول المالية.  يتم شرح هذه العمليات بإيضاح رقم 2 - 11.

التخريد وتعويضات اإلحالل )هـ(   

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع سيارة أو ممتلكات )تكون متضررة في العادة( عند تسوية المطالبة )مثال ذلك الخردة(.   
ويحق للشركة أيضًا أن تالحق أطراف أخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف )أي اإلحالل(.
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تدرج تقديرات ما يسترد من الخردة كخصم عند قياس إلتزام التأمين مقابل المطالبات وتدرج السيارات أو الممتلكات المخردة ضمن   
أصول أخرى عند تسوية اإللتزام.  الخصم هو المبلغ الذي يمكن إسترداده بشكل معقول من بيع السيارة أو الممتلكات.

تعتبر تعويضات اإلحالل أيضًا كخصم عند قياس إلتزام التأمين عن مطالبات وتدرج ضمن أصول أخرى عند تسوية اإللتزام. الخصم هو   
تقييم المبلغ الذي يمكن إسترداده من اإلجراء المتخذ ضد الطرف ذي العالقة المسؤول قانونيًا.

إيرادات توزيعات األرباح   5-2  

تدرج إيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عند ثبوت الحق في إستالمها.  

إيرادات ومصروفات الفوائد  6-2  

تحتسب إيرادات ومصروفات الفوائد بالتناسب مع الزمن بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.  

توزيعات األرباح  7-2  

تدرج تـوزيعات األرباح على مساهمي الشركـة كالتـزام في القوائم المالية للشركة فقط بالفترة التي تعتمد فيها توزيعات األرباح من   
قبل مساهمي الشركة.

ممتلكات وأثاث ومعدات   8-2  

رسملة  تتم  القيمة  االنخفاض في  المتراكم وخسائر  االستهالك  منها  بالتكلفة مخصومًا  والمعدات  األثاث  الممتلكات  بنود  تدرج   
المصروفات المتكبدة في سبيل إحالل أحد مكونات الممتلكات واألثاث والمعدات والتي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل، بما 
االقتصادية  المنافع  تزيد من  الالحقة فقط عندما  المصروفات  تتم رسملة  الشامل.  والفحص  التأهيل  إعادة  في ذلك مصروفات 
المستقبلية الخاصة ببنود الممتلكات واألثاث والمعدات. يتم إدراج كافة المصروفات األخرى كمصروف في قائمة الدخل الشامل 

عند تكبدها.

تخفض تكلفـة الممتلكات واألثاث والمعدات إلى قيمها المتبقية بأقساط متساوية على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول   
والمتمثلة فيما يلي:

اكثر من 5 سنوات أثاث

اكثر من 4 سنوات معدات أخرى

اكثر من 4 سنوات سيارات

اكثر من 4 سنوات معدات حاسب آلي

اكثر من 3 سنوات برامج حاسب آلي

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا، بتاريخ كل ميزانية عمومية.  

المتوقع  القيمة  إلى  إستردادها عن ذلك األصل تخفض قيمته فورًا  المقدر  القيمة  أكبر من  الدفترية لألصل  القيمة  تكون  عندما   
إستردادها.

أرباح وخسائر إستبعادات األثاث والمعدات تحدد وفقًا لقيمها الدفترية وتراعى عند تحديد أرباح التشغيل.  

األدوات المالية  9-2  

)i( التصنيف   

الدائنة  والذمم  االخرى  المدينة  والذمم  للبيع  المتاحة  المالية  واالصول  النقد  حكم  في  وما  النقد  على  المالية  االدوات  تشتمل   
والمستحقات.
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واألصول المالية المتاحة للبيع تشتمل على االستثمارات المصنفة كاصول متاحة للبيع عند االدراج المبدئي. وهذه تتضمن االصول   
المالية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة والتي يمكن بيعها في اي وقت. وهي استثمارات في ادوات الملكية لمختلف الكيانات 

المدرجة بسوق االوراق المالية لسطنة عمان ودول الشرق االوسط االخرى.

االدراج  )ii(
تدرج الشركة االصول وااللتزامات المالية في التاريخ الذي تصبح فيه طرفا في النصوص التعاقدية لالداة المالية. 

يتم ادراج الشراء النظامي لالصول المالية باستخدام محاسبة تاريخ المتاجرة. واعتبارا من ذلك التاريخ ، يتم ادراج االرباح او الخسائر 
الناتجة عن تغير القيمة العادلة لالصول او االلتزامات المالية.

القياس  )iii(

األصول المالية المتاحة للبيع

األصول المالية المتاحة للبيع يتم قياسها مبدئيا  بسعر المعاملة مضافا اليها تكلفة المعاملة التي تم تكبدها وتنسب مباشرة الى 
الحيازة او اصدار االصول المالية. بعد االدراج المبدئي ، يتم قياس هذه االدوات المالية بالقيمة العادلة مع التغيرات بقيمها العادلة، 
التغيرات غير خسائر انخفاض القيمة يتم ادراجها بقائمة الدخل الشامل االخرى ويتم عرضها باحتياطي التقييم العادل. عند رد ادراج 

االستثمار، يتم تحويل االرباح والخسائر المتراكمة المدرجة بقائمة الدخل الشامل االخر الى قائمة الدخل. 

االصول المالية االخرى

يتم قياس االصول المالية االخرى مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بحيازة هذه االصول المالية 
االخرى. وبعد االدراج المبدئي ، يتم االحتفاظ باالصول المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ، مخصوما 

منها خسائر االنخفاض في القيمة ان وجدت.

االلتزامات المالية االخرى

يتم قياس االلتزامات المالية االخرى بالتكلفة المطفاة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي .

مبادئ قياس القيمة العادلة   )iv(

تملك الشركة استثمارات اسهم  مدرجة . ويتم تقييم االسهم المدرجة بالقيمة العادلة بآخر اسعار سوق لالوراق المالية بأسواق 
سلطنة عمان ودول الشرق االوسط.

الخصم  ومعدل  االدارة  تقديرات  افضل  على  المقدرة  النقدية  التدفقات  تعتمد  النقدي،  التدفق  خصم  اساليب  استخدام  عند 
المستخدم هو سعر السوق بتاريخ التقرير والمطبق على اداة ذات بنود وشروط مماثلة. وحينما يتم استخدام أساليب تسعير أخرى 
/ المطبق  السعر  السعر،  عائد  باستخدام معدالت  العادلة  القيم  تقدير  التقرير. وعند  بتاريخ  السوق  بيانات  المدخالت على  تعتمد 

معدالت العائد لشركات مشابهة معدلة لتعكس الظروف المحددة لمصدر االدوات.

الغاء اإلدراج   )v(
تقوم الشركة برد االصل المالي عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية بالتدفقات النقدية لالصل المالي او عندما يؤدي تحويل 
االصل المالي إلى التأهل إللغاء اإلدراج وفقا للمعيار 39 من المعايير الدولية للتقارير المالية: حول االدوات المالية : اإلدراج والقياس.
عندما يتم رد االستثمارات المتاحة للبيع، يتم تحويل المكاسب والخسائر المتراكمة بايرادات شاملة اخرى الى قائمة الدخل الشامل.

يتم رد االلتزام المالي عند إنتهاء او اكتمال او انهاء االلتزام المحدد بالعقد . 
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األدوات المالية حسب الفئة   )vi(
تم تطبيق السياسات المحاسبية بالنسبة لألدوات المالية على البنود التالية:

31 ديسمبر 2015
ايداعات بالبنوك وذمم 

مدينة
المجموعإستثمارات متاحة للبيع

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

األصول 

5.040.6515.040.651-إستثمارات متاحة للبيع

6.455.000-6.455.000ودائع

4.311.818-4.311.818ذمم تأمين مدينة وذمم اخرى مدينة

2.134.106-2.134.106نقد بالصندوق وأرصدة بالبنوك

12.900.9245.040.65117.941.575المجموع

ايداعات بالبنوك وذمم 31 ديسمبر 2014
المجموعإستثمارات متاحة للبيعمدينة

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

األصول 

5.020.8795.020.879-إستثمارات متاحة للبيع

5.462.000-5.462.000ودائع

4.438.024-4.438.024ذمم تأمين مدينة وذمم اخرى مدينة

1.050.597-1.050.597نقد بالصندوق وأرصدة بالبنوك

10.950.6215.020.87915.971.500المجموع

2-10 االنخفاض في القيمة   

)i(  االصول المالية )متضمنة الذمم المدينة(

تدرج االصول المالية بالتكلفة او التكلفة المطفأة ويتم فحصها بتاريخ كل تقرير لتحديد مدى وجود مؤشر موضوعي على انخفاض   
القيمة .يعتبر االصل المالي منخفض القيمة اذا وجد دليل موضوعي  يؤشر بحدوث خسارة بعد اإلدراج المبدئي لألصل وأن الحدث  
له اثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالصل ويمكن قياس ذلك االثر بصفة موثوق بها.  واذا وجد هذا المؤشر ، 
يتم ادراج خسارة االنخفاض في القيمة بقائمة الدخل الشامل كالفرق بين القيمة الدفترية لالصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

المخصومة بمعدل الفائدة الفعلية االساسية لالصل المالي.

وإذا انخفضت خسائر االنخفاض في القيمة  المدرجة سابقا  لالصول المالية بالتكلفة المطفأة  في تاريخ الحق  وكان من الممكن   
ربط ذلك االنخفاض في الخسارة الى حدث بعد ادراج خسارة االنخفاض ، يتم رد تلك الخسارة من خالل قائمة الدخل الشامل.

خسائر انخفاض القيمة باستثمارات االوراق المالية المتاحة للبيع يتم ادراجها بتحويل الخسائر المتراكمة المدرجة بقائمة ايرادات شاملة   
اخرى وتم عرضها باحتياطي القيمة العادلة بحقوق الملكية الى قائمة الدخل الشامل . وخسائر االنخفاض في القيمة المحذوفة من 
قائمة ايرادات شاملة اخرى وادرجت بقائمة الدخل الشامل هي الفرق بين تكلفة الحيازة بعد خصم سداد اي مبالغ اساسية واإلطفاء 

والقيمة العادلة الحالية، مخصوما منها اي خسائر انخفاض تم ادراجها سابقا بقائمة الدخل الشامل.

)ii(  االصول غير المالية
القيم الدفترية الصول الشركة غير المالية ، غير اصول الضريبة المؤجلة ، يتم فحصها دوريا بتاريخ كل تقرير لتحديد مدى وجود مؤشر   
على انخفاض القيمة .اذا وجد هذا المؤشر ، يتم تقدير قيمة  االصل القابلة لالسترداد .يتم رد خسارة االنخفاض في القيمة اذا حدث 
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تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.يتم فحص خسارة االنخفاض فقط الى المدى الذي ال تزيد فيه 
القيمة الدفترية القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بعد خصم االستهالك او االطفاء، إذا  لم يتم ادراج خسارة االنخفاض 

في القيمة .

2-11 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

تدرج مديونيات التأمين والمديونيات األخرى بشكل أولي بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية مخصومًا منها مخصص االنخفاض في القيمة.  يكون مخصص إنخفاض قيمة المديونيات عندما يكون هناك دليل 
موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية للمديونيات. تعتبر الصعوبات 
المالية الجوهرية للمدين وإحتمالية أن يدخل المدين في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة والعجز عن تسديد أو التأخر في الدفع على 
أنها مؤشرات على إنخفاض قيمة المديونية. إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلية.  يدرج مبلغ المخصص بقائمة الدخل الشامل تحت بند »مصروفات 

عمومية وإدارية«.

عندما تعرف المديونية بأنها غير قابلة للتحصيل، وتم إتخاذ كافة اإلجراءات القانونية الضرورية وتم تحديد الخسارة النهائية، يتم شطب 
المديونية مقابل مخصص إنخفاض القيمة ذات العالقة.

يتم قيد المتحصالت الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقًا بقائمة الدخل الشامل في السنة التي تحّصل فيها.

2-12 النقد وما في حكم النقد

النقدية  األرصدة  وكافة  اإليداع  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  من  أقل  خالل  تستحق  التي  الودائع  تعتبر  النقدي،  التدفق  قائمة  ألغراض 
واألرصدة بالبنوك بمثابة ما في حكم النقد.

2-13 مكافآت نهاية الخدمة 

التأمينات اإلجتماعية في  الُعمانيين وفقًا لنظام  بالنسبة للموظفين  المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة،  تدرج 
سلطنة عمان، كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها.  

التزام الشركة فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين بموجب خطة منافع التقاعد المحددة غير الممولة هو مبلغ 
المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظفون مقابل خدماتهم في الفترة الحالية والسابقة. 

2-14 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

تدرج الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخري مبدئيا بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية.  

يتم اثبات االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير للشركة أم لم تصدر.

2-15 ضريبة الدخل

تشتمل ضريبة الدخل على أرباح أو خسائر العام من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة.  تدرج الضريبة الجارية بقائمة الدخل الشامل وهي 
ضريبة مستحقة الدفع محسوبة على أساس الدخل الضريبي للعام باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو تلك التي تطبق على 

نحو واسع في تاريخ قائمة المركز المالي وأية تعديالت للضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.

تحتسب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي على جميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول 
وااللتزامات ألغراض التقارير المالية وبين المبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  ال يتم تكوين مخصص للفروق المؤقتة المتعلقة 
باإلدراج األولي لألصول أو االلتزامات التي ال تؤثر على األرباح المحاسبية أو الضريبية.  يستند احتساب مبلغ مخصص الضريبة المؤجلة 
على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق 

بشكل واسع في تاريخ التقرير.
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أمرًا  األصل  استخدام ذلك  يمكن في مقابلها  أرباح ضريبية مستقبلية  تتوفرفيه  الذي  الحد  إلى  المؤجلة فقط  الضريبة  أصل  يدرج 
محتماًل، ويتم الحقًا تخفيضها بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

2-16 إحتساب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتم إحتساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للمادة رقم 101 من قانون الشركات التجارية )كما عدلت بموجب المرسوم السلطاني 
رقم 2006/99(.

2-17  عائد السهم الواحد

الواحد  للسهم  األساسي  العائد  احتساب  يتم  العادية.  السهمها  الواحد  للسهم  المخفف  األساسي  العائد  بيانات  الشركة  تعرض 
بتقسيم االرباح او الخسائر المنسوبة الى االسهم القائمة خالل الفترة. يتم المرجح تحديد العائد المخفف للسهم الواحد بتعديل 
االرباح او الخسائر المنسوبة الى حاملي االسهم القائمة والمتوسط لعدد االسهم العادية الحالية الثر كل االسهم العادية القائمة 

خالل الفترة.

2-18 قطاع التشغيل 

القطاع عبارة عن احد مكونات الشركة التي تمارس أنشطة أعمال تحقق منها ايرادات وتتكبد مصروفات متضمنة إيرادات ومصروفات 
تتعلق بمعامالت مع المكونات األخرى للشركة. جميع قطاعات التشغيل ونتائج االعمال تتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي 

بإنتظام الصدار القرارات المالئم حول توزيع الموارد على القطاع وتقييم اداؤه.

2-19 احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات
يمثل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات، أرباح وخسائر نهاية السنة غير المحققة للقيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. في 
حالة بيع او انخفاض القيمة ، فإن االرباح والخسائر المتراكمة والمدرجة باحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات يتم تضمينها بقائمة 

الدخل الشامل بنهاية السنة.

2-20  مخصصات

، ويحتمل ان تتطلب  التزام قانوني او استداللي نتيجة لحدث سابق  المالي عندما يكون للشركة  تدرج المخصصات بقائمة المركز 
تدفق  منافع نقدية الى الخارج لمقابلة ذلك االلتزام.

2-21  االطراف ذات العالقة

االطراف ذات العالقة هي االفراد والشركات التي لها القدرة المباشرة او غير المباشرة على السيطرة على الشركة او ممارسة نفوذ 
هام على الشركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية والعكس صحيح.

التقديرات واإلحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية   -3

تقوم الشركة بإجراء تقديرات وإفتراضات تخص المستقبل.  وقد تختلف هذه  التقديرات المحاسبية  عن النتائج الفعلية ذات العالقة،   
نظرًا لكونها تقديرات.  يتم تقييم التقديرات واإلجتهادات بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات 
أحداث مستقبلية يعتقد أنها معقولة حسب الظروف.  تمت مناقشة التقديرات واإلفتراضات التي لها مخاطر بأن تؤدي إلى تعديالت 

جوهرية على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية بالفقرات التالية.

اإللتزام الناشئ عن مطالبات مقدمة بموجب عقود التأمين  1-3  

إن الغرض من وراء عقود التأمين التي ترتبط الشركة بها هو دفع مطالبات ناشئة عن أحداث تصادفية، أي أحداث غير متوقعة. لدى   
الشركة تركيز في الوثائق الصادرة لتأمين السيارات وقد تتضمن المطالبات وفقًا لتلك الوثائق دفع مبلغ لطرف ثالث مقابل إصابات 
جسدية.  ترى الشركة أن اإللتزام الناشئ عن مطالبات الطرف الثالث عن إصابات جسدية، كما يتم التعامل معها بالمحاكم المختلفة 
التعويض تلك  القانونية. ومع ذلك، تقوم الشركة بمراقبة تطور مطالبات  بسلطنة ُعمان، ال تعكس منهجًا متوافقًا في األحكام 

بشكل حذر سنة بعد سنة وتكون مخصصًا كافيًا إللتزامات التأمين تلك.  

وفي حالة الوثائق الصادرة للتأمين العام لغير السيارات، على الرغم أن السلطنة تعتبر خالية نسبيًا من األحداث الكارثية الكبيرة مثل   
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الزالزل، إال أن مخاطر العواصف والفيضانات ال تزال قائمة.  إن محفظة الشركة منوعة بشكٍل كاٍف فيما يخص التوزيع اإلقليمي 
للمخاطر ضمن حدود السلطنة.  يعتمد تقدير الخسارة عند حدوث تلك األحداث عادة على تقارير خبراء مسح مستقلين خارجيين والتي 
يتم الحصول عليها أوال بأول.  أن التأمين العام لغير السيارات يتم إعادة التأمين عليه بشكل غالب وأن المخاطر المحتفظ بها قليلة 

جدًا.  وباإلضافة إلى ترتيبات إعادة التأمين الحالية إتخذت الشركة غطاء تأمين كوارث إضافي.  

تصنيف اإلستثمارات   2-3
يمكن تصنيف االوراق المالية المدرجة كمتاحة للبيع او بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل .وتستثمر الشركة على نحو 
كبير في االستثمارات المدرجة المحلية او الخارجية . وقد قررت االدارة احتسابها بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل.

استثمرت الشركة باوراق مالية مدرجة وغير مدرجة سواء محلية او خارجية كما قررت الشركة احتسابها لالحتفاظ بها للمستقبل على 
المدى الطويل وليس الغراض الربح في المدى القصير. وبالتالي فإن هذه االستثمارات يتم ادراجها كمتاحة للبيع بدال من القيمة 

العادلة من خالل قائمة الدخل.

تصنف االصول المالية بالقيم العادلة من خالل قائمة الدخل الشامل حينما تكون االصول محتفظ بها للمتاجرة او مصنفة بالقيمة 
العادلة من خالل قائمة الدخل.

إيرادات أقساط التأمين   -4

2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني

إجمالي إيرادات األقساط الناشئة عن عقود التأمين الصادرة 

16.811.305 18.392.826 مجمل أقساط التأمين 

(2.067.227( )1.165.306( التغير في مخصص احتياطي األقساط غير المكتسبة )احتياطي مخاطر سارية(

14.744.078 17.227.520 اجمالي االقساط المحققة

(12.068.438( )13.441.095( حصة شركات إعادة التأمين من أقساط التأمين 

1.784.165 1.180.913 حصة شركات إعادة التأمين في األقساط غير المكتسبة 

(10.248.273( )12.260.182( مجموع االقساط المتنازل عنها

4.459.805 4.967.338 مجموع صافي إيرادات أقساط التأمين المحققة 

مصروفات مطالبات التأمين وتسوية الخسارة   -5

صافيإعادة التأمينإجمالي31 ديسمبر 2015

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

6.691.1583.571.8063.119.352مصروفات مطالبات وتسوية الخسارة المدفوعة

1.408.7781.054.026354.752زيادة في المطالبات القائمة 

8.099.9364.625.8323.474.104مجموع مصروفات المطالبات وتسوية الخسارة

31 ديسمبر 2014

5.776.5492.439.8943.336.655مصروفات مطالبات وتسوية الخسارة المدفوعة

)60.128))1.221.093))1.281.221)زيادة في المطالبات القائمة 

4.495.3281.218.8013.276.527مجموع مصروفات المطالبات وتسوية الخسارة
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نتائج االكتتاب   6
2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني
14.744.078 17.227.520 إيرادات أقساط تأمين محققة

(10.284.273( )12.260.182( أقساط التأمين المتنازل عنها إلى معيدي التأمين

4.459.805 4.967.338 صافي إيرادات أقساط تأمين محققة

(4.495.328( )8.099.936( اجمالي المطالبات المتكبدة

1.218.801 4.625.832 حصة شركات التأمين من المطالبات المتكبدة

1.220.205 1.137.330 صافي إيرادات إقتناء عقود التأمين

2.403.483 2.630.564

يمكن تحليل نتائج االكتتاب قبل إستردادات إعادة التأمين كما يلي:  

صافي األقساط
المحتفظ بها

نتائج االكتتاب قبل
إستردادات إعادة التأمين

2014 2015 2014 2015
ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني

تأمين عام

4.244.709 4.359.924 739.980 1.116.907 سيارات

34.255 24.463 565.816 180.989 حريق

48.620 15.108 (142.652( )151.797( بحري

240.808 340.934 733.619 )619.405( اثاث ومعدات منازل وغيرها

4.568.392 4.740.429 1.896.763 526.694 المجموع

174.475 211.302 (712.081( )2.521.962( تأمين على الحياة

إيرادات اإلستثمارات   7
2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني
454.067 )58.113(  )خسارة( / ربح من بيع إستثمارات متاحة للبيع

222.954 210.632 إيرادات توزيعات أرباح
244.639 221.755 إيرادات فوائد
(17.587( -

904.073 374.274

إيرادات التشغيل األخرى 7 أ 
20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

47.72148.154رسوم نقل وثائق تأمين

34.76043.971عكس قيد الشيكات المتقادمة
10.0103.100الربح من بيع المركبات

264.3148.317التزامات لم تعد مطلوبة تم عكس قيدها
41.16729.642مقبوضات أخرى

397.972133.184
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8-  مصروفات عمومية وإدارية
2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني

1.274.802 1.452.366 رواتب وتكاليف متعلقة بالعاملين 

174.061 201.390 مصروفات متعلقة بالمكتب
46.419 82.509 إستهالك )ايضاح 10)
19.300 37.050 مكافآت وأتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة المقترحة المدفوعة
12.464 8.654 إصالح وصيانة
81.252 94.659 إيجار
27.456 28.525 ترويج لألعمال

1.635.754 1.905.153

الرواتب والتكاليف المتعلقة بالعاملين المدرجة ضمن مصروفات عمومية وإدارية هي كما يلي:

2014 2015
ريال ُعماني ريال ُعماني

1.209.435 1.354.485 رواتب وبدالت
26.922 36.074 منافع نهاية الخدمة )إيضاح 20)
38.445 61.807 تكاليف التأمينات اإلجتماعية

1.274.802 1.452.366
9-  معلومات القطاع

يوجد لدى الشركة القطاعات التشغيلية التالية:  

التأمين العام: يشمل التأمين على السيارات والممتلكات والشحن البحري والسفن والحوادث العامة.  

التأمين على الحياة: يتضمن التأمين الجماعي على الحياة القصير األجل القابل للتجديد سنويًا وتأمين العالج الجماعي.  

المجموعالتأمين على الحياةالتأمين العامللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

13.611.1774.781.64918.392.826إيرادات أقساط التأمين 

أقساط التأمين المتنازل عنها إلى معيدي التأمين )بالصافي بعد تكوين 
)13.425.488()4.576.390()8.849.098(مخصص احتياطي األقساط غير المكتسبة(

4.762.079205.2594.967.338صافي إيرادات أقساط التأمين

)8.099.936()2.878.803()5.221.133(مصروفات مطالبات التأمين وتسوية الخسارة

1.931.6492.694.1834.625.832مصروفات مطالبات التأمين وتسوية الخسارة المستردة من معيدي التأمين

985.748151.5821.137.330صافي إيرادات إقتناء عقود التأمين

2.458.343172.2212.630.564أرباح االكتتاب

772.246--إستثمارات وإيرادات أخرى – غير مخصصة 

)1.905.153(--مصروفات عامة وإدارية – غير مخصصة

1.497.657--ربح قبل الضرائب

27.227.401350.00027.577.401أصول القطاع 

19.270.590333.18419.603.774إلتزامات القطاع 

177.549-177.549مصروفات رأسمالية 

82.509-82.509اإلستهالك
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معلومات القطاع )تابع(  -9

المجموعالتأمين على الحياةالتأمين العامللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

13.903.7382.907.56716.811.305إيرادات أقساط التأمين 

)بالصافي  التأمين  معيدي  إلى  عنها  المتنازل  التأمين  أقساط 
)12.351.500))2.739.621))9.611.879)بعد تكوين مخصص احتياطي األقساط غير المكتسبة(

4.291.859167.9464.459.805صافي إيرادات أقساط التأمين

)4.495.328))1.055.928))3.439.400)مصروفات مطالبات التأمين وتسوية الخسارة

المستردة من  الخسارة  التأمين وتسوية  مصروفات مطالبات 
321.964896.8371.218.801معيدي التأمين

1.044.303175.9021.220.205صافي إيرادات إقتناء عقود التأمين

2.275.603184.7572.403.483أرباح االكتتاب

1.037.257--إستثمارات وإيرادات أخرى – غير مخصصة 

)1.635.754)--مصروفات عامة وإدارية – غير مخصصة

1.804.986--ربح قبل الضرائب

22.942.304353.91623.296.220أصول القطاع 

15.844.25876.44015.920.698إلتزامات القطاع 

57.492-57.492مصروفات رأسمالية 

46.419-46.419اإلستهالك

ممتلكات وأثاث ومعدات  -10

المجموع سيارات
أثاث ومعدات 

مكتبية أجهزة حاسب آلي برامج حاسب آلي

ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني

تكلفة

720.708 86.715 377.276 125.113 131.604 في 1 يناير 2015

177.549 62.250 93.761 17.502 4.036 اضافات

)52.165( )52.165( - - - إستبعادات

846.092 96.800 471.037 142.615 135.640 في 31 ديسمبر 2015

إستهالك

538.144 67.249 278.528 78.492 113.875 في 1 يناير 2015

82.509 15.966 41.502 14.990 10.051 المحمل للسنة

)52.165( )52.165( - - - المستبعدات

568.488 31.050 320.030 93.482 123.926 في 31 ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية

277.604 65.750 151.007 49.133 11.714 في 31 ديسمبر 2015
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ممتلكات وأثاث ومعدات )تابع(  10

المجموع سيارات
أثاث ومعدات 

مكتبية
أجهزة حاسب 

آلي
برامج حاسب 

آلي

ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني

تكلفة

663.216 78.865 390.201 78.596 115.554 في 1 يناير 2014

84.817 22.250 - 46.517 16.050 اضافات

(27.325( (14.400( (12.925( - - إستبعادات

720.708 76.715 377.276 125.113 131.604 في 31 ديسمبر 2014

إستهالك

506.130 78.358 244.922 75.892 106.958 في 1 يناير 2014

46.419 3.291 33.611 2.600 6.917 استهالك السنة

(14.405( (14.400( (5( - - المستبعدات

538.144 67.249 278.528 78.492 113.875 31 ديسمبر 2014

صافي القيمة الدفترية

182.564 19.466 98.748 46.621 17.729 في 31 ديسمبر 2014

إستثمارات متاحة للبيع    11

تحليل الحركات خالل العام على النحو التالي: أ (   
2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني

4.599.577 5.020.879 في 1 يناير

8.396.909 2.946.141 مشتريات

(398.362( )360.836( التغير في القيمة العادلة ) محملة على حقوق المساهمين (

(7.577.245( )2.565.533( إستبعادات

5.020.879 5.040.651 في 31 ديسمبر

يمكن تحليل اإلستثمارات المتاحة للبيع كما يلي: ب(   

التكلفة  القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة

2014 2014 2015 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني

963.235 964.642 1.682.975 1.426.779 خارجية مدرجة

3.849.815 4.056.237 3.493.096 3.613.872 محلية مدرجة

4.813.050 5.020.879 5.176.071 5.040.651
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تفاصيل إستثمارات الشركة المتاحة للبيع التي تتجاوز نسبة حيازة الشركة فيها 10% من القيمة العادلة لمحفظة اإلستثمار كما يلي: ج( 

31 ديسمبر 2015

التكلفة
ريال ُعماني

القيمة العادلة
ريال ُعماني

عدد األوراق المالية نسبة الحيازة %

- - - - أوراق مالية محلية مدرجة:

31 ديسمبر 2014

التكلفة
ريال ُعماني

القيمة العادلة
ريال ُعماني

عدد األوراق المالية نسبة الحيازة %

أوراق مالية محلية مدرجة:

680.925 604.448 528.204 %12 صندوق الرؤية الخير ألسواق الخليج

ودائع   12

الودائع لدى بنـوك تجارية في سلطنة ُعمان وفي الخارج وتحمل معدالت فائـدة تتراوح ما بين 1.2% إلى 4% سنويًا )2014- تتراوح  ) أ ( 
ما بين 1.2% إلى 4.75% سنويًا( وتم إيداعها بالريال العماني. 

وفقًا للقانون المنظم لعمليات شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة للهيئة العامة لسوق المال )قسم التأمين(  )ب( 
بعض الودائع البنكية المدرجة بقائمة الميزانية العمومية بقيمة إجماليـة قدرها 3.50 مليون ريال ُعماني )مقابل مبلغ 4.3 مليون 
ريال ُعماني لعام 2014( وفقًا ألحكام القانون، ال تستطيع الشركة التصرف بتلك األصول إال بعد الحصول على موافقة مسبقة 

من الهيئة العامة لسوق المال )قسم التأمين(.

أودعت الشركة مبلغ 50.000 ريال عماني قيد الرهن لدى المكتب العماني الموحد للبطاقات البرتقالية ش م ع م في سلطنة  )ج( 
عمان مقابل سداد المطالباتالسيارات الناشئة خارج عمان بموجب البطاقة البرتقالية للمطابات عبر الحدود.

فترات إستحقاق الودائع على النحو التالي: )د( 

2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني

500.000 1.250.000 خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع - مدرجة ضمن النقد وما في حكم النقد )إيضاح 23)

 4.926.000 5.205.000 ما بين ثالثة أشهر إلى خمس سنوات

5.462.000 6.455.000

ضريبة الدخل  13

مكونات مصروف ضريبة الدخل أ( 

2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني

الضريبة الحالية

149.390 163.716 السنة الحالية

تسوية مصروف الضريبة ب(   
تكون الشركة مخصصا للضـريبة وفقا لقوانين الضريبة بسلطـــــنة عمـــان بمـعـدل 12% من االربـاح الخاضعة للضريبة بمــا يزيد عن مبلغ   
بالمعدالت الضريبية المطبقة مع مصروف  ريال عماني. فيما يلي تسوية لضريبة الدخل محسوبة على األرباح المحاسبية   30 000

ضريبة الدخل للسنة:
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1.497.6571.804.986األرباح المحاسبية قبل الضريبة
176.119212.998مصروف ضريبة الدخل المحسوب بالمعدالت المطبقة

4.0862.203المصروفات غير المسموح بخصمها
)61.577))14.665(إيرادات معفاة من الضريبة

)4.234))1.824(فروقات الوقت ناشئة من اإلستهالك والمخصصات 
163.716149.390

ج(   الضريبة المؤجلة:  

20152014أصول الضريبة المؤجلة غير المدرجة تتعلق بالبنود التالية:

ريال ُعمانيريال ُعماني

)2.616))6.733(ممتلكات وآالت ومعدات

8.1126.043مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

الخسارة المرحلة

ناقصًا: ضريبة مؤجلة من أرباح / )خسائر( غير محققة من إستثمارات أجنبية متاحة للبيع 
)169)30.744مسجلة في حقوق المساهمين

32.1233.258أصل ضريبي مؤجل 

لم يتم إثبات األصل الضريبي المؤجل، حيث ان االدارة ترى ان ذلك ليس من مبدأ الحصافة وان من طبيعة انشطة التامين ذات التعرض   
إذا كان من المحتمل أن هذا اإليراد الضريبي المستقبلي سوف يقابل  التي تؤثر على حكم بتحديد ما  المتغيرات  الكامن لمختلف 
المنافع من قبل انتهاء صالحيته. أصول الضريبة المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2015 غير جوهرية وآخذين في اإلعتبار عدم التأكد في 

التقدير بالتالي لم تدرج اإلدارة أصول الضريبة المؤجلة.

موقف إقرارات السنوات السابقة )د( 

لم يتم اإلتفاق بعد مع االمانة العامة للضرائب بوزارة المالية على اإلقرارات الضريبية للشركة عن السنوات من 2010 إلى 2014. ويرى 
مجلس االدارة ان الضرائب االضافية ان وجدت، عن السنوات المفتوحة، لن يكون لها اثر هام على هذا المركز المالي للشركة كما في 

31 ديسمبر 2015.

اعتباًرا من 1 يناير 2016، قد تخضع الشركة لضريبة دخل بمعدل 15% )2015: 12%(. وهذا سيؤثر على مصروف ضريبة الدخل، فضال عن 
مبالغ أصول والتزامات الضريبية المؤجلة.

ذمم مدينة عن تأمين وذمم مدينة أخرى  14

تتضمن ذمم التأمين المدينة و الذمم المدينة األخرى ما يلي:  
2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني

3.718.558 4.087.344 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
714.797 272.950 المستحق من شركات إعادة التأمين
(50.361( )67.600( ناقصا: مخصص إنخفاض القيمة 

4.382.994 4.292.694 صافي ذمم مدينة عن تأمين وذمم مدينة أخرى
55.030 19.124 فوائد مستحقة
42.005 41.665 مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى
54.335 35.802 تكاليف أقتناء مؤجلة

4.534.364 4.389.285
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حركة مخصص إنخفاض القيمة خالل السنة كانت كالتالي:

2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني

54.000 50.361 1 يناير

(3.639( 17.239 مخصص خالل السنة 

50.361 67.600 31 ديسمبر

كما في السنة المنتهية تفاصيل إجمالي التعرض للذمم المدينة عن تأمين والذمم المدينة األخرى من شركات إعادة التأمين كما   
موضح أدناه: 

2014 2015

ريال ُعماني ريال عماني

4.205.549 4.158.137 غير متأخرة أو منخفضة القيمة

177.445 134.557 متأخرة ومنخفضة القيمة

4.382.994 4.292.694

رأس المال  15

2014 2015
ريال ُعماني ريال ُعماني

10.000.000 10.000.000 مصرح به )أسهم عادية قيمة ريال ُعماني واحد (

5.000.000 5.000.000 مصدر ومدفوع بالكامل )أسهم عادية سعر السهم ريال ُعماني واحد (

مساهمو الشركة الذين يملكون نسبة 10% أو أكثر من األسهم سواًء بأسمائهم أو من خالل أفراد عائالتهم أو شركاتهم موضحون   
أدناه:

31 ديسمبر 2014 31 ديسمبر 2015

عدد األسهم نسبة الحيازة عدد األسهم نسبة الحيازة

1.300.000 %26 1.300.000 %26 شركة الرؤيا لخدمات االستثمار ش م ع م

1.000.000 %20 1.000.000 %20 شركة الوثبة الوطنية للتأمين - االمارات

500.000 %10 500.000 %10 سالم سعيد حمد آل فنة العريمي

500.000 %10 500.000 %10 الطاووس ش م م

500.000 %10 500.000 %10 درويش بن أحمد وأبناؤه - االمارات

إحتياطي قانوني    16

وفقًا لقانون الشركات التجارية الُعماني لعام 1974 يتم تحويل سنويًا 10% من أرباح العام لحساب اإلحتياطي القانوني حتى يبلغ الرصيد   
المتراكم لالحتياطي ما يوازي ثلث رأسمال الشركة.  هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

إحتياطي طوارئ   17

وفقًا لقانون شركات التأمين بسلطنة ُعمان، تم تكوين إحتياطي الطوارئ متعلقة بأعمال التامين العام والتأمين طويل األجل. هذا   
االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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المالي ونسبة 1% من أقساط  المركز  بيان  تاريخ  العام في  التأمين  بأعمال  التسوية والمتعلقة  المطالبات قيد  يوازي 10% من  ما   
التأمين على الحياة للسنة في حالة أعمال التأمين على الحياة يتم تخصيصها إلى هذا اإلحتياطي حتي يبلغ اإلحتياطي ما يوازي رأس 
المال المدفوع. بموجب قوانين التأمين، يجب على الشركة تكوين مخصص طوارئ بمبلغ 215.350 ريال عماني لسنة 2015 من ربح 

السنة الحالية )161.711 ريال عماني عام 2014(.

توزيعات أرباح مقترحة   18

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح لسنة 2015 بنسبة 20% من رأس المال المدفوع للشركة كما في 31 ديسمبر 2015 بواقع 10 %  على   
شكل أرباح نقدية و10% أسهم مجانية )2014: 7.5 % توزيعات نقدية( بإجمالي 1.000.000 ريال ُعماني )2014: 375.000 ريال ُعماني(، 

ويخضع دفع األرباح لموافقة مساهمي الشركة خالل اجتماع الجمعية العمومية السنوي المقرر عقده في 28 مارس 2016.

إلتزامات التأمين وأصول إعادة التأمين   19

2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني

إجمالي

متداولة

عقود تأمين قصيرة األجل:

2.742.603 4.151.381  مطالبات مبلغ عنها ومصروفات تسوية خسارة قيد التسوية- 
متضمنة احتياطي للحوادث التي لم يتم االبالغ عنها

7.639.588 8.804.894 مخصص إحتياطي اقساط غير محققة- 

10.382.191 12.956.275 مجموع إلتزامات التأمين - اإلجمالي
 

قابل لإلسترداد من شركات إعادة التأمين

متداولة

عقود تأمين قصيرة األجل:

1.396.856 2.450.882
 مطالبات مبلغ عنها ومصروفات تسوية خسارة قيد التسوية- 

متضمنة احتياطي للحوادث التي لم يتم االبالغ عنها

5.648.960 6.829.873 مخصص إحتياطي اقساط غير محققة- 

7.045.816 9.280.755 مجموع إلتزامات التأمين - اإلجمالي 

صافي

عقود التامين قصيرة االجل:

 مطالبات مبلغ عنها ومصروفات تسوية خسارة قيد التسوية- 
1.700.4991.345.747متضمنة احتياطي للحوادث التي لم يتم االبالغ عنها

1.975.0211.990.628مخصص إحتياطي اقساط غير محققة- 

3.675.5203.336.375مجموع التزامات التامين – الصافي
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حركة إلتزامات وأصول التأمين موضحة أدناه:  ) أ ( 

2015
صافيإعادة التأمينإجماليصافيإعادة التأمينإجمالي

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

1.405.875)2.617.949)1.345.7474.023.824)1.396.856(2.742.603التزامات التأمين من أول المدة

1.707.566)3.864.795)1.990.6285.572.361)5.648.960(7.639.588إحتياطي االقساط غير المحققة أول المدة

)60.128)1.221.093)1.281.221)354.752)1.054.026(1.408.778)إنخفاض( إرتفاع المطالبات القائمة

283.062)1.784.165)2.067.227)15.607()1.180.913(1.165.306إرتفاع )إنخفاض( إحتياطي األقساط غير المحققة 

3.336.375)7.045.816)3.675.52010.382.191)9.280.755(12.956.275التزامات التامين في آخر المدة

بعد خصم  المبلغ عنها هي  المتكبدة وغير  المطالبات  الخسارة واإللتزام مقابل  وإلتزامات تسوية  المبلغ عنها  المطالبات  إجمالي  )ب( 
اإلستردادات من الخردة واإلحالل.  مبالغ الخردة واإلحالل في نهاية عام 2015 و 2014 ليست جوهرية.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   20
2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني

105.310 126.632 في 1 يناير

26.922 36.074 محمل خالل السنة

(5.600( )9.510( مدفوعات 

126.632 153.196 في 31 ديسمبر 

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى   21
2014 2015

ريال ُعماني ريال ُعماني

1.603.994 1.045.638 ذمم دائنة

2.471.132 3.947.820 مستحق لشركات إعادة التأمين

444.241 571.853 ودائع محتفظ بها عن أعمال إعادة تأمين متنازل عنها

4.300 18.500 مكافأت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة

738.818 746.776 ذمم دائنة آخرى

149،390 163.716 مخصصات مقابل الضريبة

5.411.875 6.494.303
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النقد الناتج من التشغيل  22
تسوية خسارة العام مع النقد الناتج من التشغيل موضحة أدناه:  

2014 2015
ريال ُعماني ريال عماني  اإليضاحات

1.804.986 1.497.657 الربح قبل الضرائب 

تسويات عن:

283.062 )15.607( احتياطي اقساط غير محققة )المفرج(/المحمل )صافي(

46.419 82.509 10 إستهالك

(454.067( 58.113 7 خسارة / )ربح( بيع إستثمارات

(3.100( )10.010( ربح بيع اثاث ومعدات 

(3.639( 17.239 مخصص / )إلغاء( انخفاض قيمة الذمم المدينة

(222.954( )210.632( 7 إيرادات توزيعات أرباح

(244.639( )221.755( 7 إيرادات فوائد

17.587 - 7 النقصان في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

26.922 36.074 20 مصروف مكافآت نهاية الخدمة

- )299.074( التزامات لم تعد مطلوبة تم عكس قيدها

1.250.577 934.514 الربح قبل دفع منافع نهاية الخدمة وتغيرات رأس المال العامل

(5.600( )9.510( 20 مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة 

تغيرات رأس المال العامل:

(742.079( )314.007( ذمم أقساط مدينة وذمم مدينة أخرى

(257.092( 1.659.633 ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى 

(60.128( 354.752 أموال التأمين

185.678 2.625.382 تدفق النقد من أنشطة التشغيل

النقد وما في حكم النقد  23
20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

2.134.1061.050.597نقد بالصندوق وأرصدة بالبنوك  

1.250.000500.000ودائع مستحقة الدفع خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع )إيضاح 12 د(

3.384.1061.550.597
 

معامالت األطراف ذات العالقة   24

)أ( المعامالت

أكثر  أو  بنسبة %10  أيضًا أسهما  الشركة ويملكون  نفوذًا مؤثرًا على  يملكون  بمعامالت مع شركات ومساهمين  الشركة  إرتبطت 
بالشركة )»مساهمين مهمين«( ومع جهات ذات عالقة مع مساهمين مهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة )»طرف ذي عالقة بمساهم 
مهم«(.  وإرتبطت الشركة أيضًا بمعامالت مع عمالء ووكالء وموردين يوجد ألولئك المساهمين المهمين وأعضاء مجلس اإلدارة 
مصالح بها )»أطراف ذات عالقة آخرين«(. وفي سياق األعمال اإلعتيادية تقدم تلك األطراف ذات العالقة بضائع وخدمات للشركة. 
وتقوم الشركة أيضًا باكتتاب مخاطر التأمين لتلك األطراف ذات العالقة. ويدير أحد األطراف ذات العالقة محفظة االستثمار للشركة. 
ويتم يتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفق الشروط واألحكام المتفق عليها بصورة متبادلة. خالل السنة، تم تنفيذ 

المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة:
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إيرادات من وثائق التأمين المكتتبة وخدمات المرآب  

2014 2015
ريال ُعماني ريال ُعماني

أقساط التأمين المكتتبة
33.194 242.449 -  طرف ذو عالقة بمساهم رئيسي

288.532 336.801 -  أطراف ذات عالقة أخرى

مطالبات مدفوعة عن وثائق التأمين المكتتبة  

22.29311.262-  شركة ذات عالقة بمساهم رئيسي

142.172155.912-  أطراف ذات عالقة أخرى

شراء بضائع وخدمات  

2.595.8508.298.601شراء اسهم من خالل مساهم رئيسي

2.088.5447.577.245بيع اسهم من خالل مساهم رئيسي

34.43428.800دفع إيجار

13.37429.785مصروفات المحفظة

مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة  
-18.500مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة

18.55019.300أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة
37.05019.300اإلجمالي

)ب(  مكافآت كبار موظفي االدارة
20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

323.552303.470مزايا استخدام قصير االجل

9.4903.277تكاليف تامين اجتماعي

14.6517.744مكافآت انتهاء خدمة

347.693314.491

)ج(  مستحق القبض من أطراف ذات عالقة
20152014

ريال ُعمانيريال ُعماني

1.94215.420شركة ذات عالقة بمساهم رئيسي- 

134.731-أطراف ذات عالقة أخرى- 

1.942150.151

األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة بدون فائدة ومستحقة الدفع عند الطلب.  

ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة  )د( 

4.97028.936شركة ذات عالقة بمساهم رئيسي- 

-18.500مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة- 

23.47028.936
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إدارة المخاطر  25

إطار الحوكمة أ ( 

إن الهدف االساسي من ادارة الشركة للمخاطر و إطار االدارة المالية هو في حماية مساهمي الشركة من الحاالت التي تقف في 
طريق التحقيق المستمر لمجمل اهداف االداء المالي بالشركة وتوافق االدارة على االهمية البالغة لوجود نظام فعال وكفؤ الدارة 

المخاطر.

وقد وضعت الشركة سياسة الدارة المخاطر و انشطة للتحقق من اإللتزام . وقامت بدعم ذلك بهيكل تنظيمي مع تخويل صالحيات 
التنفيذية والمدراء االوائل.  ومسئوليات موثقة واضحة معتمدة من مجلس االدارة ، ولجان المجلس الفرعية الى مجالس االدارة 
لقد تم وضع إطار الدارة المخاطر يبين تواريخ المخاطر بالشركة وادارة المخاطر والرقابة ومعايير سلوكيات العمل بعمليات الشركة .

اطار إدارة رأس المال ب( 

لدى الشركة اطارا داخليا الدارة المخاطر للتعرف على المخاطر التي يتعرض لها كل وحدة من وحدات العمل بالشركة ككل وتحديد 
االثر الكمي االقتصادي على راس المال. ويشير التقدير الداخلي كمية راس المال المطلوبة لتقليل مخاطر عدم السيولة لمستوى 

مخاطر مختارة بإخضاعها لعدد من االختبارات )مالية وغير مالية( على موقف  اثر االعمال على راس المال. 

االطار التنظيمي ج( 

بصورة  ادارتها  يتم  الشركة  من  للتأكد  كثب  عن  بالمراقبة  وتقوم  التامين  وثائق  حاملي  بحماية  اساسا  التنظيمية  السلطات  تهتم 
مناسبة لمصلحة حاملي الوثائق. وفي ذات الوقت تهتم السلطات التنظيمية بالتاكد من ان الشركة تحتفظ بموقف سيولة مناسب 

لمقابلة االلتزامات غير المنظورة الناتجة عن الصدمات االقتصادية او الكوارث الطبيعية.

تخضع عمليات الشركة ايضا لمتطلبات تنظيمية ضمن نطاق السلطات التي تمارس اعمالها بها . وال تحدد هذه السلطات فقط 
المصادقة على ومراقبة العمليات ، بل تفرض كذلك بنود حظر )كفاية راس المال( لتقليل مخاطر عدم االلتزام وعدم كفاية السيولة 

من جانب شركات التامين لمقابلة االلتزامات غيرالمنظورة عندما تحدث.

اطار ادارة االصول والتزام د( 

، والعمالت ومنتجات حقوق الملكية والتي تتعرض جميعها الى  تنشأ المخاطر المالية من المواقف المفتوحة بمعدالت الفائدة 
تحركات عامة ومحددة في اسعار السوق واهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة نتيجة لطبيعة استثماراتها والتزاماتها هي مخاطر 
معدالت الفائدة. وتدير الشركة هذه المخاطر ضمن اطار ادارة االصول وااللتزامات التي تم تطويرها لتحقيق عوائد استثمارات طويلة 

المدى تزيد، االلتزامات الواردة بعقود التامين واالستثمار.

كما أن إدارة األصول واإللتزامات بالشركة مضمنة مع إدارة المخاطر المالية المصاحبة لألصول واإللتزامات المالية األخرى للشركة 
وغير مضمنة بأصول والتزامات التأمين بصفة مباشرة. كما تمثل إدارة األصول وااللتزامات جزءا ال يتجزأ من إدارة مخاطر التأمين للتأكد 

من وجود تدفقات نقدية كافية في كل فترة لمقابلة االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين واالستثمار

25-1 مخاطر التأمين

الناتجة. حسب طبيعة  المطالبة  اليقين حول قيمة  المؤمن عليه وعدم  الحدث  إحتمالية وقوع  تأمين هي  أي عقد  المخاطرضمن 
عقد التأمين، فإن المخاطر عشوائية وبالتالي ال يمكن التنبؤ بها.  وبالنسبة لمحفظة عقود تأمين تطبق نظرية اإلحتمالية للتسعير 
الفعلية  الخاصة بها هي أن المطالبات  التأمين  التي تواجهها الشركة بموجب عقود  وتكوين المخصصات، فإن المخاطر األساسية 
ودفعات المزايا قد تتجاوز القيمة المدرجة إللتزامات التأمين. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب أن تكرار أو صعوبة المطالبات والمزايا أكبر 
من المقدر.  أحداث التأمين عشوائية وسيتغير الرقم الفعلي وقيمة المطالبات والمزايا من عام آلخر عن المقدر المحدد بإستخدام 

أساليب إحصائية.

إن أهداف الشركة إلدارة المخاطرهي إتخاذ منهج متحفظ الكتتاب وثائق التأمين، مما يعني مراجعة كافة نواحي المخاطر قبل القبول 
بها وتوظيف المكتتبين من ذوي خبرة مع وضع صالحيات الكتتاب وثائق التأمين. تقوم اإلدارة بالتأكد من تخفيف المخاطر عن طريق 
حماية إعادة تأمين من الفئة األولى ومراجعة مسوحات ما قبل إصدار الوثائق وتاريخ المطالبات. تمت مناقشة التقديرات واإلفتراضات 

التي لها مخاطر بأن تؤدي إلى تعديالت جوهرية بالقيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية التالية باإليضاح رقم 3.
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يتم تسوية  لذلك،  ونتيجة  العقد.   العقد ووفقا لشروط  تقع خالل فترة  التي  المؤمن عليها  األحداث  الشركة مسؤولة عن كافة 
المطالبات بمطالبات متكبدة وغير مبلغة.  هناك  يتعلق عنصر من مخصص  الوقت  اإللتزام على مدار فترة طويلة من  مطالبات 
متغيرات عديدة تؤثر على قيمة وتوقيت التدفقات النقدية وخصوصًا من عقود تأمين السيارات، وتتعلق بشكل رئيسي بالمخاطر 

المتأصلة ألنشطة العمل وإجراءات إدارة المخاطر التي ينفذها حملة العقود بصفة فردية التي يطبقها.

إن صافي حساب الشركة فيما يخص إجمالي المخاطر المحتفظ بها محمي جيدًا ضمن حدود األحداث الموضوعة باإلضافة إلى إعادة 
تأمين خسارة الكوارث لكل فئة من األعمال المحررة.

تتعاقد  كبيرة،  بمبالغ  المطالبات  الناتجة عن  المالية  للمخاطر  التعرض  تقليل  ولغرض  االعتيادية،  اعمالها  الشركة في سياق  تدخل 
فرصة  اإلدارة  وتمنح  االعمال،  التنوع في  من  اكبر  بدرجة  تسمح  التامين  اعادة  وترتيبات  التامين.  اعادة  اخرى الغراض  اطراف  مع 
لضبط التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبيرة وتتيح فرصا اكبر للنمو. إن الجزء االكبر من اعمال اعادة التامين يتم عبر 

اتفاقيات، وعقود تصريف واعادة تامين ضد الخسائر االضافية.

يتم تقدير المبالغ التي يتحصل عليها من اعادة التامين بطريقة تتسق مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود اعادة التامين.
ولتقليل التعرض لخسائر كبيرة نتيجة لعدم توفر السيولة لدى معيدي التامين ، يجري المركز الرئيسي تقييما لالحوال المالية لشركات 

اعادة التامين وتراقب تركيز المخاطر الناتجة عن نفس المناطق الجغرافية او االنشطة او السمات االقتصادية لمعيدي التامين.

على الرغم من ان الشركة تتعامل فقط مع معيدي التامين المصادق عليهم من إدارة المركز الرئيسي وهي بوجه عام أوراق مالية 
مصنفة من قبل وكاالت التصنيف الدولية ،فان لجنة معاهدة معيدي التأمين الجزئي و الغير الجزئي يتم مراجعته و اعتماده من قبل 

مجلس االدارة. 

وعلى الرغم من ان الشركة لديها ترتيبات اعادة تامين اال انها ال تتحلل من مسئوليتها المباشرة نحو حاملي الوثائق التامينية وبالتالي 
فإن الشركة معرضة لمخاطر اإلئتمان عن عقود التامين التي يتخلى معيدي التامين عن المشاركة فيها، الى المدى الذي ال تتمكن 
فيه من مقابلة التزاماتها بموجب هذه اإلتفاقيات. ان عقود اعادة التامين متنوعة بحيث ال تعتمد على معيد تامين واحد او تعتمد 

عملياتها على عقد واحد العادة التامين.

مطالبات قائمة

يتم تكوين مخصصات المخاطر اعتمادا على المطالبات الفعلية المقررعنها بعد تاريخ الميزانية العمومية قبل تاريخ االقفال.

يتم تكوين المطالبات القائمة لكافة فئات التأمين بشكل أولي على اساس تقرير المسح الداخلي أو الخارجي.  وتبعًا لذلك يدرج دائمًا 
الحد األقصى لإللتزام بالقوائم المالية. وقد أظهرت التعديالت النهائية على تقرير مسوي الخسارة خسائر نهائية أقل من المقدرة 
السابقة، ترى  الخبرة  إلى  المطالبات بشكل منتظم.  وإستنادًا  بالنسبة لقيمة  القائمة  المطالبات  أصاًل. وأيضًا تتم مراقبة وتعديل 

اإلدارة تبعًا لذلك أنه لن تنشأ إلتزامات مطالبات إضافية فيما يتعلق بمطالبات لم تتم تسويتها في نهاية العام.

25-2  عوامل المخاطر المالية

مقدمة

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لالدوات المالية:

•  مخاطر السوق

•  مخاطر االئتمان 

•  مخاطر السيولة 

يقدم هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخاطر الواردة عاليه، أهداف الشركة وسياساتها وعملياتها لقياس وإدارة 
المخاطر وإدارة رأس المال. تم إدراج اإليضاحات اإلضافية الكمية خالل هذه القوائم المالية.

يركز البرامج العام الدارة المخاطر بالشركة على عدم امكانية التنبؤ باالسواق المالية وتسعى الى تقليل اآلثار السالبة المحتملة على 
االداء المالي للشركة .وتتولى االدارة ادارة المخاطر طبقا لسياسات يصادق عليها مجلس االدارة.
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)أ( مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب اسعار اداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت بسبب عوامل محددة لالداة او 
للمصدر او عوامل تؤثر على كل االوراق المالية المتداولة بالسوق. وتقلل الشركة من تعرضها بالحفاظ على محفظة متنوعة ومراقبة 
التطورات باسواق السندات واالسهم على المستويين المحلي والدولي .باالضافة الى ذلك، تراقب الشركة بكل حيوية اهم العوامل 

التي تؤثر على تحركات اسواق السندات واالسهم ، متضمنة تحليل االداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.

)i( مخاطر العملة األجنبية

مخاطر العملة االجنبية هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المحتملة لالداة المالية بسبب تغيرات معدالت صرف 
العملة االجنبية.

تتعرض الشركة لمخاطر العملة األجنبية الناشئة عن التعامل بعمالت مختلفة وبشكل رئيسي فيما يتعلق باإلستثمارات باألسهم 
األجنبية المنفذة بالجنيه االسترليني والدوالر األمريكي واليورو.  وتدير الشركة المخاطر من خالل المراقبة الدورية ألسواق األسهم 
العملة  اإلجمالية إلستثمارات  القيمة  ان  بما  األجنبية.  العملة  التعرض لمخاطر  لتقليل  المناسب  اإلجراء  تحديد  أجل  والعمالت من 
األجنبية فيما يتعلق بإجمالي األصول المالية التي تحتفظ بها الشركة غير جوهري، تعتقد اإلدارة أنه لو ضعفت تلك العمالت أو 

قويت مقابل الريال العماني فسيكون هناك أثر غير جوهري أو لن يكون هناك أثر على األرباح بعد الضرائب.

مخاطر األسعار  )ii(

مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواًء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل 
يتعلق  الشركة لمخاطر األسواق فيما  تتعرض  بالسوق.   المالية  األوراق  تؤثر على كافة  أو عوامل  أو مصّدرها  أوراق مالية  تخص 
بإستثماراتها المصنفة كمتاحة للبيع. ومن أجل إدارة مخاطر السوق الخاصة بها الناشئة عن اإلستثمارات بأسهم األوراق المالية، تقوم 
الشركة بتقليل آثار مخاطر السوق عن طريق اإلحتفاظ بمحفظة متنوعة والمراقبة المستمرة للسوق.  وباإلضافة إلى ذلك، تراقب 

الشركة بنشاط العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات أسواق األسهم.

يوضح تحليل الحساسية لمخاطر األسهم كيف تتقلب التغييرات بالقيمة العادلة ألسهم األوراق المالية بسبب التغيرات في أسعار 
السوق متأثرة بالعوامل المذكورة أعاله. إن غالبية إستثمارات األسهم هي في شركات مسجلة في سوق مسقط لألوراق المالية 
)السوق(. وكما ذكر في إيضاح 12، تتركز إستثمار الشركة في أسهم قطاع البنوك واالستثمار والصناعة والخدمات. اوكلت الشركة 
ادارة محفظة استثماراتها الى شركة ادارة االستثمارات )االيضاح 24(. إال أن إستثمارات الشركة منظمة بتعليمات إستثمار معينة 
تنطبق على شركات التأمين ويطلب منها اإلبقاء على حدود محددة وفقًا للتعليمات، وبالتالي قد ال تكون قادرة على اإلستفادة 

من كافة تحركات السوق اإليجابية .

الشركة غير معرضة لمخاطر كبيرة ناتجة عن تمركز االسعار

تم اعداد هذه التحليالت عن التحركات المعقولة المحتملة باهم المتغيرات مع بقاء كل بقية المتغيرات ثابتة، مبينة اثر ذلك على 
الربحية وحقوق الملكية.

االثر على 
حقوق الملكية

التغير في العوامل 

ألف ريال 
ُعماني

101 % 2 + 31 ديسمبر 2015

)101( % 2 -

100 % 2 + 31 ديسمبر 2014

(100( % 2 -

مخاطر معدل الفائدة  )iii(
مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تذبذب قيم التدفقات النقدية المستقبلية لالداة المالية بسبب التغيرات في معدالت الفائدة 

بالسوق. 
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للشركة هي مخاطر  بالنسبة  الفائدة  الفائدة. مخاطر معدل  لمخاطر معدل  تخضع  ودائع  ولديها  المالية  باألوراق  الشركة  تستثمر   
التغييرات في معدالت الفائدة بالسوق التي تقلل اإليرادات بشكل عام على أوراقها المالية المحملة بفوائد. محفظة الشركة من 
الودائع ذات الفائدة الثابتة هي محفظة متوازنة )أي إنها مزيج من ودائع طويلة األجل وودائع قصيرة األجل(. ال تتوقع الشركة أن 
يكون ألي زيادة أو نقص في معدالت الفائدة مستقباًل أي أثر جوهري على قائمة الدخل الشامل. تجني الشركة فوائد على ودائعها 

الجل بمعدالت فائدة بين 1.2 % و 4% في السنة )2014: 1.2 % - %4.75(.

تدفع الشركة فوائد ثابتة على االصول المالية ويتم التعاقد على معدالت فوائد ثابته وتبقى ثابتة خالل فترة االستحقاق.

مخاطر اإلئتمان )ب( 

المجاالت  إستحقاقها.  عند  إلتزاماته  المالية من مقابلة  باألوراق  المقابلة  األطراف  أحد  تمكن  اإلئتمان وهي مخاطر عدم  مخاطر 
الرئيسية التي تتعرض الشركة فيها لمخاطر اإلئتمان هي:

حصة شركات إعادة التأمين من إلتزامات التأمين.  •

مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين فيما يتعلق بمطالبات مدفوعة سابقًا.  •

مبالغ مستحقة من حملة عقود التأمين.  •

مبالغ مستحقة من وسطاء التأمين.  •

ما يماثل النقد وودائع لدى البنوك.  •

لدى الشركة سياسة إئتمان وتتم مراقبة مخاطر اإلئتمان إعادة التأمين وحملة عقود التأمين اآلخرين على أساس منتظم مع شركات   
كما هو مبين أدناه:

مخاطر إعادة التأمين

الوفاء  من  التأمين  إعادة  من شركات  أي  تمكن  عدم  حالة  في  ما  تواجهها مؤسسة  التي  بالمخاطر  التأمين  إعادة  مخاطر  تتعلق 
بإلتزاماته المفترضة وفقًا إلتفاقية إعادة التأمين. تدعم الشركة موقفها عن طريق شركات إعادة التأمين الذين يتم إختيارهم إستنادًا 
إلى توصيات من وسطاء تأمين محترفين وإلى تقييم المعلومات المتوفرة عن القوة المالية لشركات إعادة التأمين.  يتم إجراء تقييم 
وإختيار شركات إعادة التأمين سنويًا.  وتتم مراقبة مالئمة ومقدرة لمعيدي التأمين اإلئتمانية بصفة مستمرة.  تسجل حصة شركات 

إعادة التأمين من المطالبات القائمة فقط عندما يتوفر دليل على قابلية اإلسترداد لدى الشركة.  

تستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين. إال أن ذلك ال يفي بإلتزامات الشركة كمؤمن رئيسي.  وإذا لم تتمكن شركات إعادة 
التأمين من دفع المطالبة ألي سبب، تبقى الشركة مسؤولة عن الدفع لحامل الوثيقة. وتتم دراسة القدرة اإلئتمانية لشركات إعادة 
التأمين على أساس سنوي بمراجعة قوتهم المالية قبل انتهاء أي عقد.  وتتم أيضًا إدارة مخاطر كل طرف مقابل بطرق أخرى مثل 

الحق في الخصم وعندما يكون كال الطرفين المقابلين دائنين ومدينين للشركة.  

وينتج التحليل المالي لحملة وثائق التأمين وشركات إعادة التأمين، الذي يتم إجراءه على مستوى الشركة، تقييمًا مصنفًا من قبل 
تصنيف ستاندرد آند بور )أو ما يعادله(.

يعتبر كل معيدي التامين بالشركة من المصنفين بدرجة ال تقل عن ستاندرد آند بور بي بي بي ) او ما يعادلة(.

ذمم تأمين مدينة

عندما يوجد تعرض جوهري لحملة وثائق التأمين األفراد أو المجموعات المتجانسة من حملة الوثائق، يجري اإلدارة تحليال لمالءة 
العمالء. ويتم تصنيف العمالء الى بنوك ووزارات وشركات ووسطاء ووكالء وأفراد يتم تقييم المالءة لكل من المنتسبين الى تلك 
الشركة  اإلئتمان ضمن  وتاريخ  بهم  الخاصة  السابقة  الدفع  المنفذ وسجالت  العمل  حجم  إلى  إستنادًا  اإلئتمانية  مقدرتهم  حسب 
بالنسبة ألوالئك العمالء. كما يتم تحديد  ومراقبة اعمار الذمم المدينة بصفة مستمرة بالمقارنة مع فترة اإلئتمان المسموح بها 
حسب كل حالة . ال تطلب الشركة ضمانة فيما يتعلق باألصول المالية ولكن لديها الحق بخصم المستحقات مقابل دفعات المطالبات 

في الماضي أو المستقبل.
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تم تحليل التأمين المتأخر والذمم المدينة األخرى في اإليضاح 14.

تنحصر مخاطر االئتمان عن الذمم المدينة في االرصدة الدفترية حيث ان االدارة تجري مراجعة على هذه االرصدة لتقييم امكانية 
استردادها وتكون مخصصا لالرصدة المشكوك في تحصيلها.

يوضح الجدول أدناه األرصدة القائمة من فئات مختلفة من العمالء بتاريخ قائمة المركز المالي حسب ترتيب جودة اإلئتمان:  

20152014
ريال عمانيريال عمانياالطراف االخرى

897.795225.250البنوك/ الوزارات

1.568.7081.079.269الشركات

1.605.7082.405.532الوسطاء

15.1338.507الوكالء

االفراد

4.087.3443.718.558مجمل ذمم التامين المدينة

)50.361))67.600(ناقصا: مخصص ديون مشكوك فيها 

4.019.7443.668.197صافي مجموع ذمم التأمين المدينة

مخاطر اإلئتمان على أدوات مالية أخرى

على الرغم أن لدى الشركة ودائع وأرصدة بنكية هامة، إال أن اإلدارة ترى أن مخاطر اإلئتمان الناشئة عن النقد وما في حكم النقد 
والودائع ضئيلة حيث أنها لدى بنوك محلية ذو سمعة جيدة وهي شركات مساهمة عامة مدرجة بالسوق لها موقف مالي جيد 

ومنظمة من قبل البنك المركزي العماني.

إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان محدود باألرصدة المبينة لالصول المالي المدرجة بتاريخ التقرير ملخصا ادناه:
20152014

ريال عمانيريال عماني

9.280.7557.045.816اصول اعادة تامين 

4.389.2854.534.364ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة اخرى

5.040.6515.020.879إستثمارات متاحة للبيع

5.205.0004.962.000ودائع 

3.384.1061.550.597نقد وما في حكم النقد

27.299.79723.113.656

مخاطر السيولة )ج( 

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه مؤسسة ما صعوبة في تجميع األموال لمقابلة اإلرتباطات المتعلقة باإللتزامات المالية.  تتم 
تعتبر  إرتباطات فور نشأتها.   أية  أموااًل كافية متوفرة لمقابلة  أن هناك  بإنتظام ويتأكد مجلس اإلدارة  السيولة  مراقبة متطلبات 
الشركة أن موقف السيولة الخاص بها جيد ولديها أيضًا تسهيالت إئتمان غير مسحوبة ملتزم بها قدرها 200.000 ريال عماني )2014: 
200.000 ريال عماني( باإلضافة إلي ان الشركة يمكنها توليد نقد من ودائعها الجل ببيع استثماراتها المدرجة. كذلك ، يمكن للشركة 

الحصول على النقد بسحب ودائعها الجل قدره 6.5 مليون ريال عماني )2014: 5.4 مليون ريال ُعماني( )انظر اإليضاح 12)ب((.

تجاوزت حد المالءة للشركة كما في 31 ديسمبر 2015 ) كما هي محددة طبقًا لتشريعات التأمين في سلطنة عمان( متطلبات تزيد 
عن مبلغ 2.9 مليون ريال عماني )2014: 3.5 مليون ريال عماني( اكثر من متطلبات التنظيم في ذلك التاريخ.
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تحتفظ الشركة بقدر كاف من النقد وما في حكم النقد لمقابلة احتياجات راس المال العامل اليومية.

ادناه االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية:

التدفق النقدى التعاقدي
التعاقدية التعاقدية

ريال عماني

31 ديسمبر 2015

12.956.275التزامات عقود التأمين

6.494.303ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى

31 ديسمبر 2014

10.382.191التزامات عقود تاامين

5.411.875ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة اخرى

25-3  إدارة مخاطر رأس المال

إن متطلبات راس المال المفروضة خارجيا يتم اعدادها وتنظيمها خارجيا من قبل هيئة سوق المال والجهات التنظيمية االخرى للتاكد 
من وجود هوامش سيولة كافية. كما تضع  الشركة اهدافا اضافية للحصول على تصنيف ائتماني جيد ومعدل راسمال قوي لدعم 

اهداف اعمالها ورفع قيمة المساهمين.

إن أهداف الشركة في إدارة رأس المال هي حماية قدرة الشركة على المتابعة على أساس اإلستمرارية لتوفير عائدات للمساهمين 
واإلحتفاظ بهيكل مثالي من رأس المال لتخفيض تكلفة رأس المال.  وباإلضافة إلى ذلك، ينص قانون شركات التأمين العماني لعام 
1979، كما عدل، على اإلحتفاظ برأس مال بحد أدنى 5 مليون ريــــال عمــــاني لشـركات التأمين. الشركة مطالبة بزيادة رأسمالهـــا حتى 

10 مليون ريال ُعماني بحلول 11 أغسطس 2017.

من أجل اإلحتفاظ بهيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم الشركة بتعديل قيمة التوزيعات النقدية المدفوعة لمساهمين أو إصدار 
أسهم جديدة أو بيع اصول لتخفيض الدين.

التزمت الشركة بالكامل بمتطلبات راس المال خالل الفترت المالية المقررعنها وال يوجد تغير بقاعدة راسمال الشركة او اهدافها 
وعملياتها عن السنة السابقة.

25-4 تقدير القيمة العادلة

تعتمد القيم العادلة لالستثمارات المدرجة على أسعار السوق المدرجة بتاريخ بيان المركز المالي. تم إفتراض القيم اإلسمية مخصومًا 
منها أية تسويات إئتمان مقدرة لألصول وااللتزامات المالية التي تستحق خالل أقل من عام مقاربة لقيمها العادلة.

هيراركية القيم العادلة 
يوضح الجدول ادناه تحليال لالدوات المالية بالقيمة العادلة وفقا ألسلوب التقييم. تم تعريف المستويات المختلفة كما يلي:  •

المستوى 1: االسعار المدرجة )غير معدلة( باسواق نشطة الصول اوالتزامات مماثلة  •

المستوى 2: المدخالت غير االسعار المدرجة والمضمنة بالمستوى 1 وهي ممكنة المالحظة لالصل او االلتزام؛ مباشرة او غير   •
مباشرة )متوصل اليها من االسعار(

المستوى 3: مدخالت من االصل او االلتزام ال تعتمد على تاريخ السوق الممكن مالحظته)مدخالت ال يمكن مالحظتها(  •

تم تقييم كافة استثمارات الشركة باالستثمارات المتاحة للبيع بإسلوب المستوى 1. لم يكن هناك أي تحويالت بين المستويات 
خالل السنة.
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25-5 مخاطر التشغيل 

مخاطر التشغيل  هي مخاطر الخسارة التي تنشأ من فشل النظام واالخطاء البشرية والغش او االحداث الخارجية. وعنما تتعطل نظم 
الرقابة عن العمل، قد يتسبب هذا في األضراربسمعة الشركة وقد تترتب عليها تنظيمية او قانونية و قد تؤدي الى خسارة مالية.

ال يتوقع ان تتمكن الشركة من انهاء كل المخاطر التشغيلية، ولكن بوضع اطار دقيق للرقابة وباالستجابة الى المخاطر المحتملة، 
ستتمكن الشركة من ادارة المخاطر. 

 
لدى الشركة نظام مفصل ودليل اجراءات باإلضافة الى نظام فصل المهام وضوابط الدخول واجراءات االعتماد والتسويات وتدريب   
الكادر الوظيفي وتقييم االداء الخ.(. باالضافة الى اطر االلتزام والتدقيق الداخلي. مخاطر األعمال مثل تغير البيئة والتقنية  الصناعية 

والقطاع يتم مراقبتها من خالل التخطيط االستراتيجي ووضع الموازنات.

صافي األصول للسهم الواحد  26

يحتسب صافي األصول للسهم الواحد بتقسيم صافي األصول في نهاية السنة على عدد األسهم القائمة في 31 ديسمبر كما يلي:

20152014

7.973.6277.375.522صافي األصول )ريال عماني(

5.000.0005.000.000عدد األسهم القائمة في 31 ديسمبر

1.5951.475صافي األصول للسهم )ريال عماني(

ربح السهم الواحد ومجموع إيرادات شاملة للسهم  27

1.333.9411.655.596صافي الربح بعد الضريبة  )ريال عماني(

973.1051.257.234مجموع اإليرادات الشاملة للسنة )ريال عماني(

5.000.0005.000.000المتوسط المرجح لألسهم القائمة في 31 ديسمبر

0.2670.331ربح السهم )ريال عماني(

0.1950.251مجموع اإليرادات الشاملة للسهم )ريال عماني(

إلتزامات عرضية  28

بتاريخ 31 ديسمبر 2015، كانت هنـاك إلتزامات عرضيـة فيما يتعلـق بضمانات قدرها 114.226 ريال ُعماني )2014: 110.331 ريال ُعماني(   
قدمت في سياق األعمال اإلعتيادية وال يتوقع نشوء إلتزامات جوهرية عنها.

أرقام المقارنة  29

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية. إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على الربح   
الذي تم التقرير عنه خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
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شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م

بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20162015
ريال ُعمانيريال ُعمانياإليضاحات

اإليرادات

422.150.06118.392.826إجمالي إيرادات أقساط التأمين المكتتبة 

)13.441.095()15.935.993(4حصة معيدي التأمين من إجمالي وإيرادات األقساط المكتتبة

6.214.0684.951.731صافي إيرادات أقساط التأمين المكتتبة

التغير في إحتياطي أقساط التأمين غير المحقق 

)1,165,306))2.830.695(4إجمالي التغير في التأمين غير المحقق

41.924.8421,180,913حصة معيدي التأمين في التأمين غير المحقق

15,607)905.853(صافي التغير في إحتياطي أقساط التأمين غير المحقق

45.308.2154,967,338صافي إيرادات أقساط التأمين المحققة 

7285.329374,274صافي ايرادات اإلستثمارات

7153.982397.972 أايرادات تشغيل أخرى

5.747.5265.739.584

مصروفات:

58.825.9006.691.158اجمالي مطالبات ومصروفات تعديالت الخسائر المدفوعة 

حصة معيدي التأمين من اجمالي مطالبات ومصروفات تعديالت الخسائر 
)3.571.806))5.177.705(5المدفوعة

51.340.5801.408.778اجمالي التغير في التزامات التأمين

)1.054.026))1.311.866(5اجمالي التغير في التزامات حصة معيدي التأمين 

)1.137.330))1.385.610(6صافي تكاليف حيازة عقود التامين 

82.201.4241.905.153مصروفات عمومية وإدارية

4.492.7234.241.927

1.254.8031.497.657ربح السنة قبل الضرائب 

)163.716))135.570(13ضريبة الدخل

1.119.2331.333.941ربح للسنة

إيرادات )مصروفات( شاملة أخرى ليتم تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترة الحقة

)360.836)378.069صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

-)46.625(إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع معاد تحويلها إلى الربح أو الخسارة

)360.836)331.444إيرادات )مصروفات( شاملة أخرى للسنة بعد خصم الضرائب

1.450.677973.105مجموع ايرادات شاملة للسنة 

270.2030.243ربح السهم الواحد

270.2630.177مجموع ايرادات شاملة للسهم

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من هذه البيانات المالية.
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شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م

بيان المركز المالي
كمـا في 31 ديسمبر

20162015
ريال ُعمانيريال ُعمانياإليضاحات

أصول 
أصول غير متداولة

10260.484277,604ممتلكات وأثاث ومعدات
115.076.8455,040,651إستثمارات متاحة للبيع

126.562.8325.205.000ودائع 
11.900.16110,523,255

أصول متداولة
1912.526.7389,280,755اصول اعادة التامين 

145.837.5564,389,285ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
1,250,000-12 و 23ودائع

232.708.5822,134,106نقدية في الصندوق وأرصدة لدى البنوك
21.072.87617,054,146

32.973.03727,577,401مجموع األصول
حقوق المساهمين واإللتزامات

حقوق المساهمين
155.500.0005,000,000رأس المال

84.84984,849احتياطي رأس مالى
)135,420)196.024إحتياطي القيمة العادلة

16634.003522,080إحتياطي قانوني
171.543.4881,306,104إحتياطي طارئ

965.9401,196,014أرباح محتجزة
8.924.3047,973,627مجموع حقوق المساهمين

إلتزامات غير متداولة
20188.890153,196مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

إلتزامات متداولة
1917.127.54812,956,275التزامات عقود التأمين

216.732.2956,494,303ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى
23.859.84319,450,578

24.048.73319,603,774مجموع اإللتزامات
32.973.03727,577,401مجموع حقوق المساهمين واإللتزامات

261.6221.595صافي األصول للسهم الواحد )ر.ع(

إعتمد أعضاء مجلس اإلدارة إصدار البيانات المالية بقرارهم بتاريخ 26 فبراير 2017 ووقعها نيابة عنهم:

عضو مجلس اإلدارة  رئيس مجلس اإلدارة  

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من هذه البيانات المالية.



84

شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

رأس المال 
إحتياطي 

رأس المال

إحتياطي 
القيمة 
العادلة

إحتياطي
قانوني

إحتياطي 
طوارئ

أرباح
المجموعمحتجزة 

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

5.000.00084.849225.416388.6861.090.754585.8177.375.522في 1 يناير 2015

1.333.9411.333.941-----ربح السنة

)360.836)---)360.836)--مصروفات شاملة أخرى

1.333.941973.105--)360.836)--مجموع اإليرادات الشاملة

)375.000))375.000)-----توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 18)

-)133.394)-133.394---تحويل الى االحتياطي القانوني )إيضاح 16)

-)215.350)215.350----تحويل الى احتياطي الطوارئ )إيضاح 17)

522.0801.306.1041.196.0147.973.627)135.420)5.000.00084.849في 31 ديسمبر 2015

1.119.2331.119.233-----ربح السنة

331.444---331.444--إيرادات شاملة أخرى

1.119.3231.450.677--331.444--مجموع اإليرادات الشاملة للسنة

)500.000()1.000.000(----500.000توزيعات أرباح مدفوعة )إيضاح 18(

-)111.923(-111.923---تحويل الى االحتياطي القانوني )إيضاح 16(

-)237.384(237.384----تحويل الى احتياطي الطوارئ )إيضاح 17(

5.500.00084.849196.024634.0031.543.488965.9408.924.304في 31 ديسمبر 2016

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من هذه البيانات المالية.



85

نشـــرة اإلصــــدار

شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م

بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر

20162015
ريال ُعمانيريال ُعمانياإليضاحات

أنشطة التشغيل

22790.0042.625.382صافي النقد المتولد من أنشطة التشغيل

أنشطة اإلستثمار

)177.549))91.921(10شراء  ممتلكات وأثاث ومعدات

10.010-حصيلة بيع أثاث ومعدات

)2.946.141))3.232.976(11 )أ(شراء إستثمارات متاحة للبيع

3.354.5092.507.420متحصالت من بيع إستثمارات متاحة للبيع

)243.000))1.357.834(إيداع الودائع

7234.681221.755فوائد مستلمة

7128.013210.632توزيعات أرباح مستلمة

)416.873))965.528(صافي النقد المستخدم في أنشطة اإلستثمار

أنشطة التمويل

)375.000))500.000(توزيعات أرباح مدفوعة

)375.000))500.000(صافي النقد المستخدم في انشطة التمويل

1.833.509)675.524(صافي التغير في النقد وما في حكم النقد

3.384.1061.550.597النقد وما في حكم النقد في 1 يناير 

232.708.5823.384.106النقد وما في حكم النقد في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 29 جزءًا من هذه البيانات المالية.
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الشكل القانوني   1
العماني وتعمل في مجال  التجارية  الشركات  )الشركة( مسجلة كشركة مساهمة خاضعة لقانون  للتأمين ش.م.ع.م  الرؤية  شركة 
التأمين في سلطنة ُعمان. وتم قيدها بالسجل التجاري في 1 سبتمر 2007 تحت رقم 1025783 و عنوانها المسجل  ص ب  1882جبروه 

رمز بريدي 114 سلطنة عمان. 

السياسات المحاسبية الهامة   2
 تم تلخيص السياسات المحاسبية الرئيسية أدناه.  هذه السياسات مطبقة بشكل متوافق على كل من السنوات المعروضة ما لم 

ينص على غير ذلك.    

أساس اإلعداد  1-2

فقرة االلتزام )أ( 

تم إعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية والتفسيرات المعتمدة من  لجنة  معايير المحاسبة الدولية. وتتوافق 
أيضًا مع قواعد وشروط إفصاح الجهات المصدرة لألوراق المالية وتعامالت األشخاص المطلعين وقواعد اإلفصاح والنماذج الصادرة 
عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون شركات التأمين العماني لعام 1979 وتعديالته وقانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته. 

اساس القياس )ب( 

تم اعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية، فيما عدا تقييم األصول المالية المتاحة للبيع واألصول المالية التي يتم 
قياسها بالقيمة العادلة.  

عملة التشغيل والعرض )ج( 

تم عرض هذه القوائم المالية بالريال العماني، حيث انها عملة التشغيل للشركة. المعامالت واالرصدة بالعمالت االجنبية يتم تحويلها 
الى عملة التقرير ولعرض هذه القوائم المالية.

استخدام التقديرات واالحكام )د( 

يتطلب اعداد القوائم المالية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية من االدارة وضع احكام و تقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق 
واالفتراضات  التقديرات  وتستند  والمصروفات.  وااليرادات  وااللتزامات  االصول  من  عنها  المقرر  والمبالغ  المحاسبية  السياسات 
انها معقولة في ظل الظروف وتشكل بذاتها  التي يعتقد  التاريخية وعلى العديد من العوامل االخرى  المصاحبة لها على الخبرة 
التي ال تكون واضحة من مصادر اخرى. قد  الدفترية لألصول واإللتزامات  القيم  التقديرات حول  اساسا ولوضع األحكام عن هذه 

تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات. 

يتم مراجعة التقديرات واإلفتراضات المتعّلقة بها بشكل دوري. ويتم ادراج تعديالت الّتقديرات المحاسبّية في الفترة التي تتّم تعديل 
الّتقدير فيها على تلك الفترة أو على الفترات الحالّية والمستقبلّية والمتأثرة. 

إن معلومات الجوانب الهامة من عدم التاكد من ّتقديرات واالحكام الهامة لتطبيق السياسات المحاسبية التي لها ابلغ االثر على 
المبالغ المدرجة بالقوائم المالية واردة في اإليضاح 14 - مخصص الديون المشكوك في تحصيلها واإليضاح 19 - والمطالبات المبلغ 

عنها غير المسددة، والمطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها واألقساط غير المكتسبة.

معايير و تفسيرات جديدة غير سارية المفعول بعد  2-2

المالية للشركة ولكن  البيانات  تؤثر على  التي  الدولية  المحاسبة  الجديدة قد تم إصدارها من مجلس معايير  المعايير والتعديالت 
ليست إلزامية بعد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016:

معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية

في يوليو 2014، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية النسخة النهائية من معيار التقرير المالي الدولي 9 األدوات المالية الذي يحل 
محل معيار المحاسبة الدولي 39 األدوات المالية: االعتراف والقياس وكافة اإلصدارات السابقة من معيار التقرير المالي الدولي 9. 
يجمع معيار التقرير المالي الدولي 9 كل الجوانب الثالثة لمحاسبة مشروع األدوات المالية: التصنيف والقياس، وانخفاض القيمة 
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ومحاسبة التحوط. معيار التقرير المالي الدولي 9 ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018، مع السماح 
للتطبيق المبكر. باستثناء محاسبة التحوط يتطلب التطبيق بأثر رجعي ولكن تقديم معلومات المقارنة ليس إلزاميًا. بالنسبة لمحاسبة 

التحوط، يتم تطبيق المتطلبات عموما بأثر مستقبلي، مع بعض االستثناءات المحدودة.

أنجزت الشركة خالل سنة 2016 تقييم األثر رفيع المستوى من جميع الجوانب الثالثة من معيار التقرير المالي الدولي 9. ويستند هذا 
التقييم األولي على المعلومات المتوفرة حاليا، ويمكن أن تخضع للتغيرات الناجمة عن تحليالت تفصيلية أخرى أو معلومات معقولة 
ومدعومة اضافية كونها ستتاح للشركة في المستقبل. وعموما، ال تتوقع الشركة اي تأثير كبير على ميزانيتها العمومية وحقوق 
المساهمين، باستثناء أثر تطبيق متطلبات انخفاض القيمة لمعيار التقرير المالي الدولي 9. تتوقع الشركة مخصص خسائر أعلى مما 
يؤدي إلى تأثير سلبي على حقوق المساهمين وسيتم إجراء تقييم مفصل في المستقبل لتحديد القيمة. وتخطط الشركة لتأجيل 
تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 حتى وقت سابق من تاريخ سريان معيار عقود التأمين الجديد )معيار التقرير المالي الدولي17 ( 

من 1 يناير 2021، وتطبيق اإلعفاء المؤقت من تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 بصيغته المقدمة في التعديالت )أنظر أدناه(.

تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 4 بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي 9 أدوات مالية مع معيار التقرير المالي الدولي 
4 عقود التأمين

في سبتمبر 2016، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 4 لمعالجة األمور الناشئة عن 
مواعيد السريان المختلفة لمعيار التقرير المالي الدولي 9 ومعيار عقود الـتأمين الجديد القادم )معيار التقرير المالي الدولي 17(. تدخل 
التعديالت اثنين من الخيارات البديلة للكيانات التي تصدر العقود في نطاق معيار التقرير المالي الدولي 4، ال سيما على إعفاء مؤقت 
ن اإلعفاء المؤقت الكيانات المؤهلة من تأجيل موعد تنفيذ معيار التقرير المالي الدولي 9 لفترات السنوية التي  ونهج تراكبي. ُيمكِّ
تبدأ قبل 1 يناير 2021 على أبعد تقدير. يجوز للكيان تطبيق اإلعفاء المؤقت من معيار التقرير المالي الدولي 9 إذا: )أ( لم يطبق من 
قبل أي إصدار من معيار التقرير المالي الدولي 9 و )ب( وأنشطته مرتبطة في الغالب بالتأمين في تاريخ التقارير السنوية التي تسبق 
مباشرة 1 أبريل 2016. يسمح النهج التراكبي للكيان المطبق لمعيار التقرير المالي الدولي 9 إلى إعادة التصنيف بين الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر للمبلغ الناتج من الربح أو الخسارة في نهاية الفترة المشمولة بالتقرير ألصول مالية محددة كونها ذاتها كما 

لو قام الكيان بتطبيق معيار المحاسبة الدولي 39 لهذه األصول المالية المعينة.

يمكن لكيان تطبيق اإلعفاء المؤقت من معيار التقرير المالي الدولي 9 للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018. يجوز لكيان 
أن يبدأ بتطبيق النهج التراكبي عندما يطبق معيار التقرير المالي الدولي 9 ألول مرة.

أنجزت الشركة خالل سنة 2016، تقييم للتعديالت ووصلت إلى استنتاج مفاده أن أنشطتها ترتبط في الغالب مع التأمين كما في 31 
ديسمبر 2015. تنوي الشركة تطبيق اإلعفاء المؤقت في بداية فترة تقديم التقارير في 1 يناير 2018.

معيار التقرير المالي الدولي 15: اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء

معيار التقرير المالي الدولي 15: صدر معيار التقرير المالي الدولي 15 في مايو 2014 ويؤسس نموذجًا جديدًا من خمس خطوات التي 
سيتم تطبيقها على اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة مع العمالء. وفقًا لمعيار التقرير المالي الدولي 15 يتم إدراج اإليرادات 
معيار  العمالء.  إلى  الخدمات  أو  البضائع  نقل  مقابل  في  حقها  من  ليكون  المنشأة  تتوقعه  الذي  العوض  يعكس  الذي  بالمبلغ 
اإليرادات الجديد ينطبق على جميع المنشآت وسوف يحل محل جميع المتطلبات الحالية لالعتراف باإليرادات بموجب معيار التقرير 
ل بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2018 مع السماح  المالي الدولي. يتطلب تطبيق المعيار إما بالكامل أو ُمعدَّ
للتبني المبكر. تتوقع الشركة تطبيق معيار التقرير المالي الدولي 15 بأثر رجعي. كون عقود التأمين من نطاق معيار التقرير المالي 
الدولي 15، تتوقع الشركة أن األثر الرئيسي للمعيار الجديد لتكون على محاسبة الدخل من الخدمات اإلدارية وإدارة االستثمار. ال 

تتوقع الشركة أن يكون التأثير كبيرا.

معيار التقرير المالي الدولي 16 عقود اإليجار:

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي 16 عقود اإليجار، الذي يتطلب من المستأجرين إدراج الموجودات 
والمطلوبات لمعظم عقود اإليجار. بالنسبة للمؤجرين، يوجد هناك تغير طفيف في المحاسبة القائمة في معيار المحاسبة الدولي 
17 عقود اإليجار. ستقوم الشركة بإجراء تقييم مفصل في المستقبل لتحديد المدى. سيكون المعيار الجديد ساري المفعول للفترات 
السنوية التي تبدأ في أو بعد 1 يناير 2019. يسمح بالتطبيق المبكر، بشرط أن معيار اإليرادات الجديد، معيار التقرير المالي الدولي 15 

اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء، قد تم تطبيقه، أو يتم تطبيقه في ذات تاريخ معيار التقرير المالي الدولي 16.
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2-2-1  المعايير وتبني معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة

معايير  مجلس  عن  الصادرة  والمعدلة  الجديدة  والتفسيرات  المعايير  كافة  الشركة  تبنت   ،2016 ديسمبر   31 في  المنتهية  للسنة 
والسارية  بعملياتها  المتعلقة  الدولية  المحاسبة  لمجلس معايير  التابعة  الدولية  المالية  تقارير  تفسيرات  ولجنة  الدولية  المحاسبة 

للفترات التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2016.

المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية أصبحت سارية المفعول إعتبارًا من 1 يناير 2016:

تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي 11 الترتيبات المشتركة: محاسبة تملكات الحصص؛  •
المنشآت   28 الدولي  المحاسبة  معيار  و   12 الدولي  المالي  التقرير  معيار  و   10 الدولي  المالي  التقرير  معيار  على  تعديالت   •

اإلستثمارية: تطبيق إستثناء التوحيد؛
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 و معيار المحاسبة الدولي 38: توضيح الطرق المقبولة لإلستهالك واإلطفاء؛  •

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 16 و معيار المحاسبة الدولي 41 الزراعة: النباتات الُمثِمرة؛  •
تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 27: طريقة حقوق الملكية في البيانات المالية المنفصلة؛  •

تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 1 مبادرة اإلفصاح؛  •
معيار التقرير المالي الدولي 14 حسابات التأجيل التنظيمية؛  •

التحسينات السنوية من 2012 إلى :2014  •
معيار التقرير المالي الدولي 5 موجودات غير متداولة ُمحتفظ بها للبيع وعمليات متوقفة؛  -

معيار التقرير المالي الدولي 7 األدوات المالية: اإلفصاحات.  -

المعامالت بعمالت أجنبية  3-2

يتم قياس البنود المدرجة بالقوائم المالية للشركة وتعرض بالريال الُعماني وهو عملة بيئة التشغيل الرئيسية التي تعمل بها الشركة.
تحويل األصول  يتم  المعاملة.  تاريخ  السائدة في  الصرف  الُعماني وفقًا ألسعار  الريال  إلي  أجنبية  المعامالت بعمالت  تحويل  يتم 
وااللتزامات المالية بعمالت أجنبية إلي الريال الُعماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ الميزانية العمومية.  تعالج فروق صرف 

العملة في قائمة الدخل الشامل عندما تنشأ.

يتم إدراج فروق تحويل العملة الناتجة عن إعادة تحويل العمالت في قائمة الدخل الشامل، ما عدا الفروق التي تنشأ عن تحويل ادوات 
الملكية المتاحة للبيع المدرجة بقائمة الدخل الشامل اآلخر. يتم تحويل األصول وااللتزامات غير النقدية بالعمالت األجنبية والتي تم 
قياسها اعتمادا على التكلفة التاريخية ، يتم تحويلها إلي الريال العماني علي أساس أسعار الصرف السائدة في تواريخ تلك المعامالت. 

عقود التأمين واإلستثمار - التصنيف   4-2

اإلدراج والقياس )أ( 

تصدر الشركة عقود تأمين قصيرة االجل لتحويل مخاطر التأمين. 
تتضمن عقود التامين قصيرة االجل التغطية ضد الحريق والتأمين البحري والهندسي والتغطية التامينية للعاملين وتأمين الطيران 

والتأمين عن حياة المجموعات والتأمين الصحي الجماعي. 

تتم أعمال التأمين على السيارات بسلطنة ُعمان طبقا للقانون ومن اإلجباري أن يكون لكافة السيارات بحد أدنى تأمين الطرف الثالث. 
تصدر الشركة أيضًا وثائق تأمين شامل. كما تصدر الشركة وثائق التأمين الشامل للسيارات التي تغطي األضرار التي تلحق بالسيارة 
بسبب العواصف والفيضانات والحريق والسرقة والحوداث الشخصية. تصدر الشركة وثائق تأمين محددة للسيارات لتتضمن التغطية  

التامينية خارج سلطنة ُعمان.

العقود قصيرة األجل للتأمين على الحياة تحمي عمالء الشركة من نتائج األحداث مثل الموت أو اإلعاقة التي تؤثر على قدرة العميل 
أو من يعوله للحفاظ على مستوى دخلهم الحالي. المزايا المضمونة المدفوعة عند وقوع حدث التأمين المحدد هي إما ثابتة أو 

مرتبطة بمدى الخسارة اإلقتصادية التي تكبدها حامل وثيقة التأمين. ال توجد مزايا إستحقاق أو تنازل.

وبالنسبة لكافة تلك العقود، تدرج األقساط كإيرادات )أقساط مكتسبة( بالنسبة والتناسب على مدار فترة التغطية. يتم التقرير عن 
جزء القسط المستلم من العقود السارية المفعول والتي تتعلق بالمخاطر السارية بتاريخ قائمة المركز المالي كإلتزام أقساط غير 

مكتسبة.  تعرض األقساط قبل خصم العمولة.
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المستحق  للتعويض  المقدر  إلى اإللتزام  الدخل عند تكبدها إستنادًا  المحملة على  الخسارة  المطالبات وتسوية  تحمل مصروفات 
لحملة العقود أو أطراف أخرى متضررة من قبل حملة العقود.  وتتضمن تكاليف تسوية مطالبات مباشرة وغير مباشرة وتنشأ من 
غير  المطالبات  عن  إلتزاماتها  الشركة  تخصم  ال  بعد.   أحداث وقعت حتى تاريخ قائمة المركز المالي حتى لو لم تبلغ عنها الشركة  
وتحليل  للشركة  المبلغة  الفردية  للحاالت  التقييم  مدخل  بإستخدام  المدفوعة  غير  المطالبات  عن  اإللتزامات  تقدر  المدفوعة.  
اإلحصائيات للمطالبات المتكبدة وغير المبلغة ولتقدير التكلفة النهائية المتوقعة لمطالبات أكثر تعقيدًا قد تتأثر بعوامل خارجية 

مثل قرارات المحاكم.

تكاليف إقتناء وثيقة التأمين وإيرادات العمولة )ب( 

تكلفة حيازة البوليصة والتي تقابل نسبة من إجمالي األقساط المحررة غير المكتسبة بتاريخ بيان المركز المالي يقرر عنها كتكلفة حيازة 
بوليصة مؤجلة. وبذات القدر يتم ادراج ايرادات العمولة رسوم الخدمات المحصلة عند استخراج وثائق اعادة التامين.

فحص كفاية اإللتزام )ج( 

تعامل كافة المطالبات القائمة المتكبدة ولكن غير مبلغة على أنها جارية ويتوقع تسويتها خالل إثني عشر شهرًا من تاريخ الميزانية 
العمومية.  تتم مراجعة المبلغ القائم لكل مطالبة على أساس منتظم وعلى األقل ربع سنوي وتتم تسوية المبلغ بقائمة الدخل 

الشامل عندما يعتبر ذلك ضروريًا.

يحتسب مخصص أيضًا إلحتياطي األقساط غير المحققة باستخدام اسلوب 24/1. ويكون ايضًا إحتياطي طوارئ وفقًا لقانون شركات 
التأمين بسلطنة ُعمان.

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )د( 

تصنف العقود التي ترتبط بها الشركة مع شركات إعادة التأمين والتي بموجبها يتم تعويض الشركة عن الخسائر على عقد أو أكثر 
صادر عن الشركة والتي تفي بمتطلبات تصنيف عقود التأمين على أنها عقود إعادة تأمين محتفظ بها.  تدرج عقود التأمين التي 

ترتبط الشركة بها والتي يكون بموجبها حامل العقد مؤمن آخر )إعادة تأمين داخلية( ضمن عقود إعادة التأمين.

تدرج المنافع التي تكون من حق الشركة بموجب عقود إعادة التأمين المحتفظ بها كأصول إعادة تأمين.  وتتألف تلك األصول من 
أرصدة قصيرة األجل مستحقة من شركات إعادة التأمين مصنفة ضمن مديونيات تأمين وأخرى، باإلضافة إلى جزء إعادة التأمين من 
المطالبات  السارية والتي تعتمد على  المخاطر  يبلغ عنها بعد وإحتياطي  المتكبدة ولم  القائمة متضمنة تلك  المطالبات  إجمالي 
المتوقعة والمنافع الناشئة بموجب عقود التأمين المعاد التأمين عليها.  تقاس المبالغ القابلة للتحصيل من أو المستحقة لشركات 
التأمين.   إعادة  لشروط كل عقد  عليها ووفقًا  التأمين  المعاد  التأمين  بعقود  المرتبطة  المبالغ  مع  متوافق  بشكل  التأمين  إعادة 
إلتزامات إعادة التأمين هي بشكل رئيسي أقساط تستحق الدفع عن عقود إعادة التأمين وتدرج كمصروف عندما تستحق بعد خصم 

إيرادات العمولة التي تمثل اإليرادات المكتسبة من شركات إعادة التأمين.

تقوم الشركة بتقييم إنخفاض قيمة أصول إعادة التأمين الخاصة بها على أساس ربع سنوي.  إذا كان هناك دليل موضوعي على 
إنخفاض قيمة أصل إعادة التأمين، تخفض الشركة القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين إلى قيمته القابلة لإلسترداد وتدرج خسارة 
اإلنخفاض بالقيمة بقائمة الدخل الشامل.  تقوم الشركة بتجميع الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة أصل إعادة التأمين بإستخدام 
نفس العملية المطبقة بالنسبة لمديونيات تأمين واخرى.  تحتسب خسارة اإلنخفاض بالقيمة أيضًا بإتباع نفس األسلوب المستخدم 

لتلك األصول المالية.  يتم شرح هذه العمليات بإيضاح رقم 2 - 11.

التخريد وتعويضات اإلحالل )هـ( 

تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع سيارة أو ممتلكات )تكون متضررة في العادة( عند تسوية المطالبة )مثال ذلك الخردة(. 
ويحق للشركة أيضًا أن تالحق أطراف أخرى لدفع بعض أو كافة التكاليف )أي اإلحالل(.

تدرج تقديرات ما يسترد من الخردة كخصم عند قياس إلتزام التأمين مقابل المطالبات وتدرج السيارات أو الممتلكات المخردة ضمن 
أصول أخرى عند تسوية اإللتزام.  الخصم هو المبلغ الذي يمكن إسترداده بشكل معقول من بيع السيارة أو الممتلكات.

تعتبر تعويضات اإلحالل أيضًا كخصم عند قياس إلتزام التأمين عن مطالبات وتدرج ضمن أصول أخرى عند تسوية اإللتزام. الخصم هو 
تقييم المبلغ الذي يمكن إسترداده من اإلجراء المتخذ ضد الطرف ذي العالقة المسؤول قانونيًا.
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إيرادات توزيعات األرباح   5-2

تدرج إيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عند ثبوت الحق في إستالمها.

إيرادات ومصروفات الفوائد  6-2

تحتسب إيرادات ومصروفات الفوائد بالتناسب مع الزمن بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

توزيعات األرباح  7-2

تدرج تـوزيعات األرباح على مساهمي الشركـة كالتـزام في القوائم المالية للشركة فقط بالفترة التي تعتمد فيها توزيعات األرباح من 
قبل مساهمي الشركة.

ممتلكات وأثاث ومعدات  8-2
تتم رسملة  القيمة  المتراكم وخسائر االنخفاض في  بالتكلفة مخصومًا منها االستهالك  الممتلكات األثاث والمعدات  بنود  تدرج 
المصروفات المتكبدة في سبيل إحالل أحد مكونات الممتلكات واألثاث والمعدات والتي تتم المحاسبة عنها بشكل منفصل، بما 
في ذلك مصروفات إعادة التأهيل والفحص الشامل.  تتم رسملة المصروفات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية 
المستقبلية الخاصة ببنود الممتلكات واألثاث والمعدات. يتم إدراج كافة المصروفات األخرى كمصروف في قائمة الدخل الشامل 

عند تكبدها.

تخفض تكلفـة الممتلكات واألثاث والمعدات إلى قيمها المتبقية بأقساط متساوية على مدار األعمار اإلنتاجية المقدرة لألصول 
والمتمثلة فيما يلي:

على مدى 5 سنوات أثاث

على مدى 4 سنوات معدات أخرى

على مدى 4 سنوات سيارات

على مدى 4 سنوات معدات حاسب آلي

على مدى 3 سنوات برامج حاسب آلي

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا، بتاريخ كل ميزانية عمومية.
المتوقع  القيمة  إلى  المقدر إستردادها عن ذلك األصل تخفض قيمته فورًا  القيمة  أكبر من  الدفترية لألصل  القيمة  عندما تكون 

إستردادها.

أرباح وخسائر إستبعادات األثاث والمعدات تحدد وفقًا لقيمها الدفترية وتراعى عند تحديد أرباح التشغيل.

األدوات المالية  9-2

التصنيف   )i(
الدائنة  والذمم  االخرى  المدينة  والذمم  للبيع  المتاحة  المالية  واالصول  النقد  حكم  وما في  النقد  على  المالية  االدوات  تشتمل 

والمستحقات.

واألصول المالية المتاحة للبيع تشتمل على االستثمارات المصنفة كاصول متاحة للبيع عند االدراج المبدئي. وهذه تتضمن االصول 
المالية غير المحتفظ بها ألغراض المتاجرة والتي يمكن بيعها في اي وقت. وهي استثمارات في ادوات الملكية لمختلف الكيانات 

المدرجة بسوق االوراق المالية لسطنة عمان ودول الشرق االوسط االخرى.

االدراج  )ii(
تدرج الشركة االصول وااللتزامات المالية في التاريخ الذي تصبح فيه طرفا في النصوص التعاقدية لالداة المالية. 

يتم ادراج الشراء النظامي لالصول المالية باستخدام محاسبة تاريخ المتاجرة. واعتبارا من ذلك التاريخ ، يتم ادراج االرباح او الخسائر 
الناتجة عن تغير القيمة العادلة لالصول او االلتزامات المالية.
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القياس  )iii(

األصول المالية المتاحة للبيع
األصول المالية المتاحة للبيع يتم قياسها مبدئيا  بسعر المعاملة مضافا اليها تكلفة المعاملة التي تم تكبدها وتنسب مباشرة الى 
الحيازة او اصدار االصول المالية. بعد االدراج المبدئي ، يتم قياس هذه االدوات المالية بالقيمة العادلة مع التغيرات بقيمها العادلة، 
التغيرات غير خسائر انخفاض القيمة يتم ادراجها بقائمة الدخل الشامل االخرى ويتم عرضها باحتياطي التقييم العادل. عند رد ادراج 

االستثمار ، يتم تحويل االرباح والخسائر المتراكمة المدرجة بقائمة الدخل الشامل االخر الى قائمة الدخل. 

االصول المالية االخرى
يتم قياس االصول المالية االخرى مبدئيا بالقيمة العادلة مضافا اليها تكاليف المعاملة المتعلقة مباشرة بحيازة هذه االصول المالية 
االخرى. وبعد االدراج المبدئي ، يتم االحتفاظ باالصول المالية بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ، مخصوما 

منها خسائر االنخفاض في القيمة ان وجدت.

االلتزامات المالية االخرى
يتم قياس االلتزامات المالية االخرى بالتكلفة المطفاة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

مبادئ قياس القيمة العادلة   )iv(
إن القيمة العادلة هو السعر الذي سوف يستلم لبيع أحد األصول أو المدفوعة لتحويل إلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين 

في السوق في تاريخ القياس. يستند قياس القيمة العادلة على افتراض بأن المعاملة لبيع األصل أو تحويل اإللتزام يقام إما:

•  في السوق الرئيسي ألصل أو التزام، أو

•  في حالة عدم وجود السوق الرئيسية، في السوق األكثر فائدة لألصل أو إلتزام.

يجب أن يكون السوق الرئيسية أو السوق األكثر فائدة في متناول الشركة.

يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو اإللتزام باستخدام االفتراضات التي سيستخدمها المشاركون في السوق عند تسعير األصل أو 
اإللتزام، على افتراض أن المشاركين في السوق سيتصرفون بناءًا على أفضل مصلحة إقتصادية.

إن قياس القيمة العادلة للموجودات غير المالية تأخذ في االعتبار قدرة المشاركين في السوق على توليد منافع اقتصادية باستخدام 
األصول في أعلى وأفضل استخدام لها أو عن طريق بيعها إلى المشاركين اآلخرين في السوق من شأنه استخدام األصول في أعلى 

وأفضل استخدام لها.

تستخدم المجموعة أساليب التقييم المناسبة حسب الظروف حيث تتوفر بيانات كافية لقياس القيمة العادلة، واستخدام المدخالت 
ذات الصلة القابلة للمالحظة إلى أقصى حد والتقليل من استخدام المدخالت غير قابلة للمالحظة إلى أدنى حد.

ضمن  المالية  البيانات  في  عنها  اإلفصاح  يتم  أو  العادلة  بالقيمة  قياسها  يتم  التي  والمطلوبات  الموجودات  جميع  تصنيف  يتم 
التسلسل الهرمي للقيمة العادلة، يتم وصفها على النحو التالي، بناءًا على مدخالت أقل مستوى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:

المستوى 1 – مدرجة )غير معدلة( في أسعار السوق في األسواق النشطة للموجودات أو المطلوبات المماثلة؛ 
المستوى 2 - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة يمكن مالحظتها مباشرة أو غير مباشرة؛

المستوى 3 - تقنيات التقييم حيث مدخالت أدنى مستوى هام لقياس القيمة العادلة  ال يمكن مالحظتها.

بالنسبة للموجودات والمطلوبات التي يتم إدراجها في البيانات المالية على أساس متكرر، تحدد الشركة سواء التحويالت قد وقعت 
بين المستويات في التسلسل الهرمي من خالل إعادة تقييم التصنيف )بناءًا على مدخالت أقل مستوى هام لقياس القيمة العادلة 

ككل( في نهاية كل فترة مشمولة بالتقرير.

في تاريخ كل تقرير، تقوم لجنة التقييم بتحليل الحركات في قيم الموجودات والمطلوبات التي يتعين إعادة قياسها أو إعادة تقييمها 
وفقًا للسياسات المحاسبية للمجموعة. لهذا التحليل، تقوم لجنة التقييم بالتحقق من المدخالت الرئيسية المطبقة في آخر تقييم 

بموافقة المعلومات في حساب التقييم مع العقود والوثائق ذات الصلة األخرى.
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تقوم الشركة أيضًا، بمقارنة كل التغيرات في القيمة العادلة لكل الموجودات والمطلوبات مع مصادر خارجية ذات الصلة لتحديد ما 
إذا كان التغيير هو معقول.

لغرض اإلفصاحات عن القيمة العادلة، قامت الشركة بتحديد فئات الموجودات والمطلوبات على أساس طبيعة وخصائص ومخاطر 
الموجودات أو المطلوبات ومستوى التسلسل الهرمي للقيمة العادلة كما هو موضح أعاله.

يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي يتم تداولها في أسواق نشطة في تاريخ كل تقرير بالرجوع إلى أسعار السوق أو 
األسعار المقدمة من التجار )سعر العرض للمراكز الطويلة وسعر الطلب للمراكز القصيرة(، دون أي خصم لتكاليف المعامالت.

بالنسبة لألدوات المالية غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم المناسبة. وتشمل هذه 
التقنيات تحليل التدفقات النقدية المخصومة أو نماذج تقييم أخرى.

الغاء اإلدراج   )v(

تقوم الشركة برد االصل المالي عندما تنتهي صالحية الحقوق التعاقدية بالتدفقات النقدية لالصل المالي او عندما يؤدي تحويل 
االصل المالي إلى التأهل إللغاء اإلدراج وفقا للمعيار 39 من المعايير الدولية للتقارير المالية: حول االدوات المالية : اإلدراج والقياس.
عندما يتم رد االستثمارات المتاحة للبيع، يتم تحويل المكاسب والخسائر المتراكمة بايرادات شاملة اخرى الى قائمة الدخل الشامل.

يتم رد االلتزام المالي عند إنتهاء او اكتمال او انهاء االلتزام المحدد بالعقد . 

األدوات المالية حسب الفئة   )vi(
تم تطبيق السياسات المحاسبية بالنسبة لألدوات المالية على البنود التالية:

التكلفة المطفأة31 ديسمبر 2016
القيمة العادلة من خالل 

المجموعإيرادات شاملة أخرى
ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

األصول 

5.076.8455.076.845-إستثمارات متاحة للبيع

12.526.738-12.526.738أصول إعادة التأمين

6.562.832-6.562.832ودائع

5.837.566-5.837.556ذمم تأمين مدينة وذمم اخرى مدينة

2.708.582-2.708.582نقد بالصندوق وأرصدة بالبنوك

27.635.7085.076.84532.712.563المجموع

31 ديسمبر 2015
التكلفة المطفأة

القيمة العادلة من خالل 
المجموعإيرادات شاملة أخرى 

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

األصول 

5.040.6515.040.651-إستثمارات متاحة للبيع

9.280.755-9.280.755أصول إعادة التأمين

6.455.000-6.455.000ودائع

4.389.285-4.389.285ذمم تأمين مدينة وذمم اخرى مدينة

2.134.106-2.134.106نقد بالصندوق وأرصدة بالبنوك

22.259.1465.040.65127.299.797المجموع
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2-10  االنخفاض في القيمة 

)i(  االصول المالية )متضمنة الذمم المدينة(

تدرج االصول المالية بالتكلفة او التكلفة المطفأة ويتم فحصها بتاريخ كل تقرير لتحديد مدى وجود مؤشر موضوعي على انخفاض 
القيمة .يعتبر االصل المالي منخفض القيمة اذا وجد دليل موضوعي  يؤشر بحدوث خسارة بعد اإلدراج المبدئي لألصل وأن الحدث  
له اثر سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لالصل ويمكن قياس ذلك االثر بصفة موثوق بها.  واذا وجد هذا المؤشر ، 
يتم ادراج خسارة االنخفاض في القيمة بقائمة الدخل الشامل كالفرق بين القيمة الدفترية لالصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

المخصومة بمعدل الفائدة الفعلية االساسية لالصل المالي.

وإذا انخفضت خسائر االنخفاض في القيمة  المدرجة سابقا  لالصول المالية بالتكلفة المطفأة  في تاريخ الحق  وكان من الممكن 
ربط ذلك االنخفاض في الخسارة الى حدث بعد ادراج خسارة االنخفاض ، يتم رد تلك الخسارة من خالل قائمة الدخل الشامل.

ايرادات  بقائمة  المدرجة  المتراكمة  الخسائر  بتحويل  ادراجها  يتم  للبيع  المتاحة  المالية  االوراق  باستثمارات  القيمة  انخفاض  خسائر 
القيمة  في  االنخفاض  وخسائر   . الشامل  الدخل  قائمة  الى  الملكية  بحقوق  العادلة  القيمة  باحتياطي  عرضها  وتم  اخرى  شاملة 
المحذوفة من قائمة ايرادات شاملة اخرى وادرجت بقائمة الدخل الشامل هي الفرق بين تكلفة الحيازة بعد خصم سداد اي مبالغ 

اساسية واإلطفاء والقيمة العادلة الحالية، مخصوما منها اي خسائر انخفاض تم ادراجها سابقا بقائمة الدخل الشامل.

خسائر إنخفاض قيمة أدوات األسهم المدرجة في الربح أو الخسارة ال يتم عكس قيدها من خالل ربح أو خسارة منفصلين.  إذا، في 
فترة الحقة، ارتفعت القيمة العادلة ألداة الدين المصنفة كمتاحة للبيع ويمكن إرجاع هذه الزيادة بموضوعية إلى حدث وقع بعد 

ادراج خسائر انخفاض القيمة في الربح أو الخسارة، يتم عكس قيد خسارة االنخفاض بالقيمة من خالل الربح أو الخسارة.

)ii(  االصول غير المالية

القيم الدفترية الصول الشركة غير المالية، غير اصول الضريبة المؤجلة، يتم فحصها دوريا بتاريخ كل تقرير لتحديد مدى وجود مؤشر 
على انخفاض القيمة .اذا وجد هذا المؤشر، يتم تقدير قيمة  االصل القابلة لالسترداد ويتم تسجيل خسارة إنخفاض القيمة. يتم رد 
خسارة االنخفاض في القيمة اذا حدث تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد.يتم فحص خسارة االنخفاض 
فقط الى المدى الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها بعد خصم االستهالك او االطفاء، 

إذا  لم يتم ادراج خسارة االنخفاض في القيمة.

2-11 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

تدرج مديونيات التأمين والمديونيات األخرى بشكل أولي بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية مخصومًا منها مخصص االنخفاض في القيمة.  يكون مخصص إنخفاض قيمة المديونيات عندما يكون هناك دليل 
موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية للمديونيات. تعتبر الصعوبات 
المالية الجوهرية للمدين وإحتمالية أن يدخل المدين في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة والعجز عن تسديد أو التأخر في الدفع على 
أنها مؤشرات على إنخفاض قيمة المديونية. إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلية.  يدرج مبلغ المخصص بقائمة الدخل الشامل تحت بند »مصروفات 

عمومية وإدارية«.

يتم  النهائية،  الخسارة  الضرورية وتم تحديد  القانونية  إتخاذ كافة اإلجراءات  للتحصيل، وتم  بأنها غير قابلة  المديونية  عندما تعرف 
شطب المديونية مقابل مخصص إنخفاض القيمة ذات العالقة.

يتم قيد المتحصالت الالحقة للمبالغ المشطوبة سابقًا بقائمة الدخل الشامل في السنة التي تحّصل فيها.

2-12 النقد وما في حكم النقد

النقدية  األرصدة  وكافة  اإليداع  تاريخ  من  أشهر  ثالثة  من  أقل  تستحق خالل  التي  الودائع  تعتبر  النقدي،  التدفق  قائمة  ألغراض 
واألرصدة بالبنوك بمثابة ما في حكم النقد.
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2-13 مكافآت نهاية الخدمة 

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة، بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقًا لنظام التأمينات اإلجتماعية في 
سلطنة عمان، كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها.  

التزام الشركة فيما يتعلق بمنافع نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين بموجب خطة منافع التقاعد المحددة غير الممولة هو 
مبلغ المنافع المستقبلية التي اكتسبها الموظفون مقابل خدماتهم في الفترة الحالية والسابقة. 

2-14 ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

تدرج الذمم التجارية الدائنة والذمم الدائنة األخري مبدئيا بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة 
الفائدة الفعلية.  

يتم اثبات االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير للشركة أم لم تصدر.

2-15 ضريبة الدخل

الدخل الشامل وهي  الجارية بقائمة  الضريبة  العام من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة.  تدرج  أرباح أو خسائر  الدخل على  تشتمل ضريبة 
ضريبة مستحقة الدفع محسوبة على أساس الدخل الضريبي للعام باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو تلك التي تطبق على نحو 
واسع في تاريخ قائمة المركز المالي وأية تعديالت للضريبة المستحقة عن سنوات سابقة. يتم إدراج ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة 

بإستثناء إلى مدى المتعلق بالبنود المدرجة مباشرًة في حقوق المساهمين، في تلك الحالة يتم إدراجها في حقوق المساهمين. 

تحتسب الضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام بقائمة المركز المالي على جميع الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول 
وااللتزامات ألغراض التقارير المالية وبين المبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  ال يتم تكوين مخصص للفروق المؤقتة المتعلقة 
باإلدراج األولي لألصول أو االلتزامات التي ال تؤثر على األرباح المحاسبية أو الضريبية.  يستند احتساب مبلغ مخصص الضريبة المؤجلة 
على النمط المتوقع لتحقق أو سداد القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة أو التي ستطبق 

بشكل واسع في تاريخ التقرير.

أمرًا  أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها استخدام ذلك األصل  تتوفرفيه  الذي  الحد  إلى  المؤجلة فقط  الضريبة  يدرج أصل 
محتماًل، ويتم الحقًا تخفيضها بالقدر الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

2-16 إحتساب مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتم إحتساب مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للمادة رقم 101 )كما عدلت بموجب المرسوم السلطاني رقم 2006/99( من قانون 
الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته.

2-17 عائد السهم الواحد

الواحد  للسهم  األساسي  العائد  احتساب  يتم  العادية.  الواحد السهمها  للسهم  المخفف  األساسي  العائد  بيانات  الشركة  تعرض 
بتقسيم االرباح او الخسائر المنسوبة الى االسهم القائمة خالل الفترة. يتم المرجح تحديد العائد المخفف للسهم الواحد بتعديل 
االرباح او الخسائر المنسوبة الى حاملي االسهم القائمة والمتوسط لعدد االسهم العادية الحالية الثر كل االسهم العادية القائمة 

خالل الفترة.

2-18 قطاع التشغيل 

القطاع عبارة عن احد مكونات الشركة التي تمارس أنشطة أعمال تحقق منها ايرادات وتتكبد مصروفات متضمنة إيرادات ومصروفات 
تتعلق بمعامالت مع المكونات األخرى للشركة. جميع قطاعات التشغيل ونتائج االعمال تتم مراجعتها من قبل الرئيس التنفيذي 

بإنتظام الصدار القرارات المالئم حول توزيع الموارد على القطاع وتقييم اداؤه.

2-19  احتياطي القيمة العادلة لإلستثمارات

يمثل احتياطي القيمة العادلة لالستثمارات، أرباح وخسائر نهاية السنة غير المحققة للقيم العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع. في 
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نشـــرة اإلصــــدار

حالة بيع او انخفاض القيمة، فإن االرباح والخسائر المتراكمة والمدرجة باحتياطي القيمة العادلة لالستثمارات يتم تضمينها ببيان 
الدخل الشامل بنهاية السنة.

2-20  مخصصات

نتيجة لحدث سابق، ويحتمل ان تتطلب  التزام قانوني او استداللي  المالي عندما يكون للشركة  المركز  تدرج المخصصات بقائمة 
تدفق  منافع نقدية الى الخارج لمقابلة ذلك االلتزام.

2-21  االطراف ذات العالقة

االطراف ذات العالقة هي االفراد والشركات التي لها القدرة المباشرة او غير المباشرة على السيطرة على الشركة او ممارسة نفوذ 
هام على الشركة في اتخاذ القرارات المالية والتشغيلية والعكس صحيح.

التقديرات واإلحكام المحاسبية الهامة عند تطبيق السياسات المحاسبية   3

تقوم الشركة بإجراء تقديرات وإفتراضات تخص المستقبل.  وقد تختلف هذه  التقديرات المحاسبية  عن النتائج الفعلية ذات العالقة، 
نظرًا لكونها تقديرات.  يتم تقييم التقديرات واإلجتهادات بشكل مستمر وترتكز على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى متضمنة توقعات 
إلى  تؤدي  بأن  مخاطر  لها  التي  واإلفتراضات  التقديرات  مناقشة  تمت  الظروف.   حسب  معقولة  أنها  يعتقد  مستقبلية  أحداث 

تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية بالفقرات التالية.

اإللتزام الناشئ عن مطالبات مقدمة بموجب عقود التأمين  1-3

إن الغرض من وراء عقود التأمين التي ترتبط الشركة بها هو دفع مطالبات ناشئة عن أحداث تصادفية، أي أحداث غير متوقعة. لدى 
الشركة تركيز في الوثائق الصادرة لتأمين السيارات وقد تتضمن المطالبات وفقًا لتلك الوثائق دفع مبلغ لطرف ثالث مقابل إصابات 
جسدية.  ترى الشركة أن اإللتزام الناشئ عن مطالبات الطرف الثالث عن إصابات جسدية، كما يتم التعامل معها بالمحاكم المختلفة 
بسلطنة ُعمان، ال تعكس منهجًا متوافقًا في األحكام القانونية. ومع ذلك، تقوم الشركة بمراقبة تطور مطالبات التعويض تلك 

بشكل حذر سنة بعد سنة وتكون مخصصًا كافيًا إللتزامات التأمين تلك.  

وفي حالة الوثائق الصادرة للتأمين العام لغير السيارات، على الرغم أن السلطنة تعتبر خالية نسبيًا من األحداث الكارثية الكبيرة مثل 
الزالزل، إال أن مخاطر العواصف والفيضانات ال تزال قائمة.  إن محفظة الشركة منوعة بشكٍل كاٍف فيما يخص التوزيع اإلقليمي 
للمخاطر ضمن حدود السلطنة.  يعتمد تقدير الخسارة عند حدوث تلك األحداث عادة على تقارير خبراء مسح مستقلين خارجيين والتي 
يتم الحصول عليها أوال بأول.  أن التأمين العام لغير السيارات يتم إعادة التأمين عليه بشكل غالب وأن المخاطر المحتفظ بها قليلة 
جدًا.  وباإلضافة إلى ترتيبات إعادة التأمين الحالية إتخذت الشركة غطاء تأمين كوارث إضافي. وفيما يتعلق بالتأمين الجماعي على 

الحياة والتأمين الجماعي للعالج الطبي، تقوم الشركة بإدارة المخاطر من خالل اإلسناد إلى معيدي التأمين بشكل كاف.

المتوقعة  النهائية  والتكلفة  التقرير  بتاريخ  المبلغ عنها  للمطالبات  المتوقعة  النهائية  للتكلفة  تقديرات  وعلى األخص، يجب وضع 
التقرير. لكن بالنسبة للنفقات المتكبدة ولم يبلغ عنها تعتمد الشركة على أكتواري  بتاريخ  للمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها 
مستقل ألداء مراجعة إحتياطي تلك النفقات بناءًا على البيانات التاريخية لتطور المطالبات وأقساط التأمين.  تستخدم اإلدارة القيمة 
المبدئية للمطالبات التي تقدمها شركات إعادة التأمين لتوقع التكلفة النهائية للمطالبات المبلغ عنها بتاريخ التقرير. تتمثل التقنية 
الرئيسية التي تطبقها الشركة لتقدير تكلفة المطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها في استخدام اتجاهات 
تسوية المطالبات السابقة لتوقع اتجاهات تسوية المطالبات المستقبلية. بتاريخ كل تقرير، يتم تقييم تقديرات مطالبات السنوات 

السابقة لكفايتها ويتم وضع التغيرات في المخصص. ال يتم خصم مخصصات مطالبات التأمين العام للقيمة الزمنية للمال.
 

إنخفاض قيمة إستثمارات األسهم المتاحة للبيع   2-3

تحدد الشركة بان استثمارات األسهم المتاحة للبيع قد انخفضت قيمتها إذا كان هناك انخفاض جوهري أو طويل المدى في القيمة 
العادلة أقل من تكلفتها أو يوجد دليل موضوعي على حدوث االنخفاض في القيمة. هذا التحديد المتعلق بما يعد جوهريًا أو طويل 
المدى يتطلب إجراء أحكام. ولتطبيق هذه األحكام، تقيم الشركة، ضمن عوامل أخرى، تقلب أسعار األسهم.  قد يعود وجود دليل 

موضوعي على انخفاض القيمة إلى تردي السالمة المالية للكيان المستثمر فيه ومجال العمل وأداء القطاع.
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الضرائب   3-3

توجد أوجه عدم التيقن فيما يتعلق بتفسير القوانين الضريبية وكمية وتوقيت الدخل الخاضع للضريبة في المستقبل. بالنظر إلى 
مجموعة واسعة من العالقات التجارية وطبيعة االتفاقات التعاقدية القائمة، الخالفات التي تنشأ بين النتائج الفعلية واالفتراضات، 
الدخل والتي سجلت  المستقبل لحساب ضريبة  التعديالت في  إجراء  المستقبل لمثل هذه االفتراضات، قد يحتم  أو تغييرات في 
النهائية للربوط  بالفعل. تقوم الشركة بتكوين مخصصات، استنادا إلى تقديرات معقولة، عن العواقب المحتملة لوضع اللمسات 
لربوط ضريبية سابقة وتفسيرات مختلفة من  الخبرة  المخصصات يستند على عوامل مختلفة، مثل  تلك  للشركة. مقدار  الضريبية 

األنظمة الضريبية من قبل الكيان الخاضع للضريبة ومسؤولية السلطات الضريبية.

تدرج األصول الضريبية المؤجلة عن جميع الخسائر الضريبية غير المستخدمة إلى حد أنه من المحتمل أن الربح الخاضع للضريبة سيكون 
متوفر مقابل الخسائر التي يمكن االستفادة منها. يتطلب من اإلدارة إتخاذ قرار هام لتحديد مقدار األصول الضريبية المؤجلة التي 
يمكن إثباتها، بناءًا على التوقيت المحتمل ومستوى األرباح الخاضعة للضريبة في المستقبل جنبًا إلى جنب مع استراتيجيات التخطيط 

الضريبي في المستقبل.

إحتياطي األقساط غير المحققة   4-3

يمثل مخصص األقساط غير المحققة ذلك الجزء من األقساط المستلمة أو المستحقة القبض، بعد خصم حصة معيدي التأمين، 
التي تتعلق بالمخاطر التي لم تنته بعد في تاريخ التقرير. يتم إدراج المخصص عندما يتم إبرام العقود ويتم تحميل األقساط، ويتم 

محاسبتها كإيرادات أقساط على مدى فترة العقد وفقا لطبيعة ونوع عقود إعادة التأمين المكتتبة من قبل الشركة.

يتم استبعاد إلتزامات عقود إعادة التأمين مع إنتهاء العقد، وإنهاؤها أو إلغاؤها من قبل أي طرف في عقد التأمين.

إنخفاض قيمة مديونيات التأمين وأخرى   5-3

يتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من مديونيات التأمين وأخرى عندما يكون تحصيل كامل المبلغ لم يعد ممكنا. إن تحديد ما إذا 
كانت تلك مديونيات التأمين واألخرى يعانون إنخفاض في القيمة يستتبع من الشركة تقييم، مركز االئتمان والسيولة لحاملي الوثائق 
وشركات التأمين ومعدالت االسترداد التاريخية بما في ذلك التحقيقات التفصيلية التي أجريت كما في تاريخ التقرير، وردود الفعل 
الواردة من دائرتها القانونية. يتم إثبات الفرق بين المبالغ المتوقع تحصيلها والقيمة الدفترية كمصروف في بيان الدخل الشامل. 
سيتم إدراج أي فروق بين المبالغ التي يتم تحصيلها فعليا في الفترات المستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان الدخل الشامل في 

وقت التحصيل.

إيرادات أقساط التأمين   4

2015 2016
ريال ُعماني ريال ُعماني

إجمالي إيرادات األقساط الناشئة عن عقود التأمين الصادرة 

18.392.826 22.150.061 مجمل أقساط التأمين 

(1.165.306( )2.830.695( التغير في مخصص احتياطي األقساط غير المكتسبة )احتياطي مخاطر سارية(

17.227.520 19.319.366 اجمالي االقساط المحققة

(13.441.095( )15.935.993( حصة شركات إعادة التأمين من أقساط التأمين 

1.180.913 1.924.842 حصة شركات إعادة التأمين في األقساط غير المكتسبة 

(12.260.182( )14.011.151( مجموع االقساط المتنازل عنها

4.967.338 5.308.215 مجموع صافي إيرادات أقساط التأمين المحققة 
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مصروفات مطالبات التأمين وتسوية الخسارة   5

صافيحصة إعادة التأمينإجمالي31 ديسمبر 2016
ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

3.648.195)5.177.705(8.825.900مصروفات مطالبات وتسوية الخسارة المدفوعة

28.714)1.311.866(1.340.580زيادة في المطالبات القائمة 

3.676.909)6.489.571(10.166.480مجموع مصروفات المطالبات وتسوية الخسارة

31 ديسمبر 2015

3.119.352)3.571.806)6.691.158مصروفات مطالبات وتسوية الخسارة المدفوعة

354.752)1.054.026)1.408.778زيادة في المطالبات القائمة 

3.474.104)4.625.832)8.099.936مجموع مصروفات المطالبات وتسوية الخسارة

نتائج االكتتاب   6

2015 2016
ريال ُعماني ريال ُعماني

17.227.520 19.319.366 إيرادات أقساط تأمين محققة

(12.260.182( )14.011.151( أقساط التأمين المتنازل عنها إلى معيدي التأمين

4.967.338 5.308.215 صافي إيرادات أقساط تأمين محققة

(8.099.936( )10.166.480( اجمالي المطالبات المتكبدة

4.625.832 6.489.571 حصة شركات التأمين من المطالبات المتكبدة

1.137.330 1.385.610 صافي إيرادات إقتناء عقود التأمين

2.630.564 3.016.916

يمكن تحليل نتائج االكتتاب قبل إستردادات إعادة التأمين كما يلي:

صافي األقساط
المحتفظ بها

نتائج االكتتاب قبل
إستردادات إعادة التأمين

2015 2016 2015 2016
ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني

تأمين عام

4.359.924 5.337.468 1.116.907 1.274.205 سيارات

24.463 14.617 180.989 )64.998( حريق

15.108 16.021 (151.797( )95.444( بحري

340.934 366.067 (619.405( )748.622( اثاث ومعدات منازل وغيرها

4.740.429 5.734.173 526.694 365.141 المجموع

211.302 479.895 (2.521.962( )3.837.796( تأمين على الحياة
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صافي إيرادات اإلستثمارات   7

2015 2016
ريال ُعماني ريال ُعماني

(58.113( )80.468(  خسارة من بيع إستثمارات متاحة للبيع
210.632 128.014 إيرادات توزيعات أرباح
221.755 284.408 إيرادات فوائد

- )46.625( إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

374.274 285.329

إيرادات التشغيل األخرى 7 أ 

20162015
ريال ُعمانيريال ُعماني

53.24647.721رسوم نقل وثائق تأمين

46.27634.760عكس قيد الشيكات المتقادمة

10.010-الربح من بيع المركبات

264.314-التزامات لم تعد مطلوبة تم عكس قيدها

54.46041.167مقبوضات أخرى

153.982397.972

مصروفات عمومية وإدارية   8

2015 2016

ريال ُعماني ريال ُعماني

1.452.366 1.576.859 رواتب وتكاليف متعلقة بالعاملين 

184.151 240.671 مصروفات متعلقة بالمكتب

82.509 109.041 إستهالك ) ايضاح 10 (

37.050 50.000 مكافآت وأتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة المقترحة المدفوعة

8.654 7.794 إصالح وصيانة

94.659 115.928 إيجار

28.525 29.286 ترويج لألعمال

17.239 71.845 مخصص مديونيات التأمين المشكوك فيها )إيضاح 14( 

1.905.153 2.201.424

الرواتب والتكاليف المتعلقة بالعاملين المدرجة ضمن مصروفات عمومية وإدارية هي كما يلي:

2015 2016

ريال ُعماني ريال ُعماني

1.354.485 1.463.968 رواتب وبدالت

36.074 41.874 منافع نهاية الخدمة )إيضاح 20)

61.807 71.017 تكاليف التأمينات اإلجتماعية

1.452.366 1.576.859
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معلومات القطاع  9

يوجد لدى الشركة القطاعات التشغيلية التالية:

التأمين العام: يشمل التأمين على السيارات والممتلكات والشحن البحري والسفن والحوادث العامة.
التأمين على الحياة: يتضمن التأمين الجماعي على الحياة القصير األجل القابل للتجديد سنويًا وتأمين العالج الجماعي.

المجموعالتأمين على الحياةالتأمين العامللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

14.828.7237.321.33822.150.061إيرادات أقساط التأمين 

أقساط التأمين المتنازل عنها إلى معيدي التأمين )بالصافي بعد 
)16.841.846()6.961.137()9.880.709(تكوين مخصص احتياطي األقساط غير المكتسبة(

4.948.014360.2015.308.215صافي إيرادات أقساط التأمين

)10.166.480()4.383.071()5.783.409(مصروفات مطالبات التأمين وتسوية الخسارة

مصروفات مطالبات التأمين وتسوية الخسارة المستردة من 
2.463.8614.025.7106.489.571معيدي التأمين

1.200.536185.0741.385.610صافي إيرادات إقتناء عقود التأمين

2.829.002187.9143.016.916أرباح االكتتاب

439.311-439.311إستثمارات وإيرادات أخرى 

)2.201.424(--مصروفات عامة وإدارية – غير مخصصة

1.254.803--ربح قبل الضرائب

30.403.0102.570.02732.973.037أصول القطاع 

21.846.9592.201.77424.048.733إلتزامات القطاع 

91.921-91.921مصروفات رأسمالية 

109.041-109.041اإلستهالك

المجموعالتأمين على الحياةالتأمين العامللسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

13.611.1774.781.64918.392.826إيرادات أقساط التأمين 

أقساط التأمين المتنازل عنها إلى معيدي التأمين )بالصافي بعد 
)13.425.488))4.576.390))8.849.098)تكوين مخصص احتياطي األقساط غير المكتسبة(

4.762.079205.2594.967.338صافي إيرادات أقساط التأمين
)8.099.936))2.878.803))5.221.133)مصروفات مطالبات التأمين وتسوية الخسارة

مصروفات مطالبات التأمين وتسوية الخسارة المستردة من 
1.931.6492.694.1834.625.832معيدي التأمين

985.748151.5821.137.330صافي إيرادات إقتناء عقود التأمين
2.458.343172.2212.630.564أرباح االكتتاب

772.246-772.246إستثمارات وإيرادات أخرى 
)1.905.153)--مصروفات عامة وإدارية – غير مخصصة

1.497.657--ربح قبل الضرائب
27.227.401350.00027.577.401أصول القطاع 

19.270.590333.18419.603.774إلتزامات القطاع 
177.549-177.549مصروفات رأسمالية 

82.509-82.509اإلستهالك
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ممتلكات وأثاث ومعدات  10

المجموع سيارات
أثاث ومعدات 

مكتبية
أجهزة

حاسب آلي
برامج

حاسب آلي
ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني

تكلفة
846.092 96.800 471.037 142.615 135.640 في 1 يناير 2016

91.921 6.550 25.941 23.286 36.144 اضافات
938.013 103.350 496.978 165.901 171.784 في 31 ديسمبر 2016

إستهالك
568.488 31.050 320.030 93.482 123.926 في 1 يناير 2016
109.041 22.352 54.176 18.601 13.912 المحمل للسنة
677.529 53.402 374.206 112.083 137.838 في 31 ديسمبر 2016

صافي القيمة الدفترية
260.484 49.948 122.772 53.818 33.946 في 31 ديسمبر 2016

المجموع سيارات
أثاث ومعدات 

مكتبية
أجهزة

حاسب آلي
برامج

حاسب آلي
ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني

تكلفة

720.708 86.715 377.276 125.113 131.604 في 1 يناير 2015
177.549 62.250 93.761 17.502 4.036 اضافات
(52.165( (52.165( - - - إستبعادات
846.092 96.800 471.037 142.615 135.640 في 31 ديسمبر 2015

إستهالك

538.144 67.249 278.528 78.492 113.875 في 1 يناير 2015
82.509 15.966 41.502 14.990 10.051 المحمل للسنة

(52.165( (52.165( - - - المستبعدات
568.488 31.050 320.030 93.482 123.926 في 31 ديسمبر 2015

صافي القيمة الدفترية
277.604 65.750 151.007 49.133 11.714 في 31 ديسمبر 2015

إستثمارات متاحة للبيع    11

تحليل الحركات خالل العام على النحو التالي: أ ( 
2015 2016

ريال ُعماني ريال ُعماني

5.020.879 5.040.651 في 1 يناير

2.946.141 3.232.976 مشتريات

(360.836( 378.069 التغير في القيمة العادلة ) محملة على حقوق المساهمين (

- )46.625( إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

(2.565.533( )3.528.226( إستبعادات

5.040.651 5.076.845 في 31 ديسمبر
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يمكن تحليل اإلستثمارات المتاحة للبيع كما يلي: ب( 

التكلفة  القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة
2015 2015 2016 2016

ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال ُعماني

1.682.975 1.426.779 1.450.830 1.524.270 خارجية مدرجة

3.493.096 3.613.872 3.429.991 3.552.575 محلية مدرجة

5.176.071 5.040.651 4.880.821 5.076.845

تفاصيل إستثمارات الشركة المتاحة للبيع التي تتجاوز نسبة حيازة الشركة فيها 10% من القيمة العادلة لمحفظة اإلستثمار كما يلي: ج( 

31 ديسمبر 2019

التكلفة
ريال ُعماني

القيمة العادلة
ريال ُعماني عدد األوراق المالية نسبة الحيازة %

أوراق مالية محلية مدرجة:
451.511 515.165 587.137 %10 بنك مسقط
680.925 519.518 528.204 %10 صندوق الرؤية الخير ألسواق الخليج

ودائع   12

الودائع لدى بنـوك تجارية في سلطنة ُعمان وفي الخارج وتحمل معدالت فائـدة تتراوح ما بين 1.75% إلى 5.10% سنويًا )2015-  ) أ ( 
تتراوح ما بين 1.2% إلى 4% سنويًا( وتم إيداعها بالريال العماني. 

وفقًا للقانون المنظم لعمليات شركات التأمين في سلطنة ُعمان، حددت الشركة للهيئة العامة لسوق المال )قسم التأمين(  )ب( 
بعض الودائع البنكية المدرجة ببيان المركز المالي بقيمة إجماليـة قدرها 4.65 مليون ريال ُعماني )مقابل مبلغ 3.50 مليون ريال 
ُعماني لعام 2015( وفقًا ألحكام القانون، ال تستطيع الشركة التصرف بتلك األصول إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من 

الهيئة العامة لسوق المال )قسم التأمين(.

أودعت الشركة مبلغ 50.000 ريال عماني قيد الرهن لدى المكتب العماني الموحد للبطاقات البرتقالية ش م ع م في سلطنة  )ج( 
عمان مقابل سداد المطالباتالسيارات الناشئة خارج عمان بموجب البطاقة البرتقالية للمطابات عبر الحدود.

فترات إستحقاق الودائع على النحو التالي: )د( 
2015 2016

ريال ُعماني ريال ُعماني

1.250.000 - خالل ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع - مدرجة ضمن النقد وما في حكم النقد )إيضاح 23)

5.205.000 6.562.832 ما بين ثالثة أشهر إلى خمس سنوات

6.455.000 6.562.832

ضريبة الدخل  13

مكونات مصروف ضريبة الدخل أ( 
2015 2016

ريال ُعماني ريال ُعماني
163.716 134.235 الضريبة الحالية

- 1.335 ضريبة السنة السابقة
163.716 135.570
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تسوية مصروف الضريبة ب( 

تكون الشركة مخصصا للضريبة وفقا لقوانين الضريبة بسلطنة عمــــان بمــعـــــدل 12% من االرباح الخاضعة للضريبة بما يـــزيـد عن مبلغ 
000 30 ريال عماني. فيما يلي تسوية لضريبة الدخل محسوبة على األرباح المحاسبية بالمعدالت الضريبية المطبقة مع مصروف 

ضريبة الدخل للسنة:

1.254.8031.497.657األرباح المحاسبية قبل الضريبة
146.976176.119مصروف ضريبة الدخل المحسوب بالمعدالت المطبقة

904.086المصروفات غير المسموح بخصمها
)14.665))24.021(إيرادات معفاة من الضريبة

)1.824)11.190فروقات الوقت ناشئة من اإلستهالك والمخصصات 
134.235163.716

ج(   الضريبة المؤجلة:

20162015إلتزامات / أصول الضريبة المؤجلة غير المدرجة تتعلق بالبنود التالية:
ريال ُعمانيريال ُعماني

)6.733))5.753(ممتلكات وآالت ومعدات
12.7808.112مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

ناقصًا: ضريبة مؤجلة من أرباح / )خسائر( غير محققة من إستثمارات أجنبية متاحة للبيع 
30.744)8.812(مسجلة في حقوق المساهمين

32.123)1.785()إلتزام( أصل ضريبي مؤجل 

لم يتم إثبات األصل الضريبي المؤجل كما في 31 ديسمبر 2015، حيث ان االدارة ترى ان ذلك ليس من مبدأ الحصافة وان من طبيعة 
انشطة التامين ذات التعرض الكامن لمختلف المتغيرات التي تؤثر على حكم بتحديد ما إذا كان من المحتمل أن هذا اإليراد الضريبي 
المستقبلي سوف يقابل المنافع من قبل انتهاء صالحيته. إلتزام الضريبة المؤجلة كما في 31 ديسمبر 2016 هو جوهري وآخذين في 

اإلعتبار عدم التأكد في التقدير بالتالي لم تدرج اإلدارة إلتزام الضريبة المؤجلة.

في 20 فبراير 2017، صدر مرسوم سلطاني بتعديل معدل الضريبة على الشركات المعمول به من 12% إلى %15.

موقف إقرارات السنوات السابقة )د( 

لم يتم اإلتفاق بعد مع االمانة العامة للضرائب بوزارة المالية على اإلقرارات الضريبية للشركة عن السنوات من 2010 إلى 2015. 
ويرى مجلس االدارة ان الضرائب االضافية ان وجدت، عن السنوات المفتوحة، لن يكون لها اثر هام على هذا المركز المالي للشركة 

كما في 31 ديسمبر 2016.

ذمم مدينة عن تأمين وذمم مدينة أخرى  14

تتضمن ذمم التأمين المدينة والذمم المدينة األخرى ما يلي:
2015 2016

ريال ُعماني ريال ُعماني

4.087.344 5.508.421 ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى
272.950 287.402 المستحق من شركات إعادة التأمين
(67.600( )106.505( ناقصا: مخصص إنخفاض القيمة 

4.292.694 5.689.318 صافي ذمم مدينة عن تأمين وذمم مدينة أخرى
19.124 68.851 فوائد مستحقة
41.665 57.701 مدفوعات مقدما وذمم مدينة أخرى
35.802 21.686 تكاليف أقتناء مؤجلة

4.389.285 5.837.556
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حركة مخصص إنخفاض القيمة خالل السنة كانت كالتالي:

2015 2016
ريال ُعماني ريال ُعماني

50.361 67.600 1 يناير

17.239 71.845 مخصص خالل السنة 

- )32.940( المشطوب

67.600 106.505 31 ديسمبر

كما في السنة المنتهية تفاصيل إجمالي التعرض للذمم المدينة عن تأمين والذمم المدينة األخرى من شركات إعادة التأمين كما 
موضح أدناه: 

2015 2016
ريال ُعماني ريال عماني

3.885.187 4.854.221 غير متأخرة عن الدفع أو منخفضة القيمة

134.557 547.695 متأخرة عن الدفع وغير منخفضة القيمة

67.600 106.505 متأخرة عن الدفع ومنخفضة القيمة

4.087.344 5.508.421

رأس المال  15

2015 2016
ريال ُعماني ريال ُعماني

10.000.000 10.000.000 مصرح به )أسهم عادية قيمة ريال ُعماني واحد (

5.000.000 5.000.000 مصدر ومدفوع بالكامل )أسهم عادية سعر السهم ريال ُعماني واحد (

رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل هو 5.500.000 ريال عماني يتكون من 5.500.000 سهم بقيمة 1 ريال عماني للسهم الواحد 
)2015: 5.000.000 بقيمة 1 ريال عماني للسهم الواحد(. في مارس 2016، وافق المساهمون على إصدار أسهم منحة بنسبة %10 
وذلك لزيادة رأس المال المصدر للشركة إلى 5.500.000 ريال عماني. مساهمو الشركة الذين يملكون نسبة 10% أو أكثر من األسهم 

سواًء بأسمائهم أو من خالل أفراد عائالتهم أو شركاتهم موضحون أدناه:

31 ديسمبر 2015 31 ديسمبر 2016

عدد األسهم نسبة الحيازة عدد األسهم نسبة الحيازة

1.300.000 %26 1.430.000 %26 شركة الرؤيا لخدمات االستثمار ش م ع م

1.000.000 %20 1.100.000 %20 شركة الوثبة الوطنية للتأمين - االمارات

500.000 %10 550.000 %10 سالم سعيد حمد آل فنة العريمي

500.000 %10 550.000 %10 الطاووس ش م م

500.000 %10 550.000 %10 درويش بن أحمد وأبناؤه - االمارات

إحتياطي قانوني    16

القانوني حتى يبلغ  أرباح العام لحساب اإلحتياطي  الُعماني لعام 1974 يتم تحويل سنويًا 10% من  التجارية  وفقًا لقانون الشركات 
الرصيد المتراكم لالحتياطي ما يوازي ثلث رأسمال الشركة.  هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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إحتياطي طوارئ   17

وفقًا لقانون شركات التأمين بسلطنة ُعمان، تم تكوين إحتياطي الطوارئ متعلقة بأعمال التامين العام والتأمين طويل األجل. هذا 
االحتياطي غير قابل للتوزيع.

التأمين العام في تاريخ بيان المركز المالي ونسبة 1% من أقساط  ما يوازي 10% من المطالبات قيد التسوية والمتعلقة بأعمال 
التأمين على الحياة للسنة في حالة أعمال التأمين على الحياة يتم تخصيصها إلى هذا اإلحتياطي حتي يبلغ اإلحتياطي ما يوازي رأس 
المال المدفوع. بموجب قوانين التأمين، يجب على الشركة تكوين مخصص طوارئ بمبلغ 237.384 ريال عماني لسنة 2016 من ربح 

السنة الحالية )215.350 ريال عماني عام 2015(.

توزيعات أرباح مقترحة   18

اقترح مجلس اإلدارة توزيع أرباح لسنة 2016 بنسبة 16.5% من رأس المال المدفوع للشركة كما في 31 ديسمبر 2016، بواقع %7.5 
على شكل توزيعات أرباح نقدية و9% أسهم مجانية )2015: 10% توزيعات أرباح نقدية و10% توزيعات أرباح أسهم مجانية(، بإجمالي 
الجمعية  اجتماع  خالل  الشركة  مساهمي  لموافقة  الدفعة  هذه  ستخضع  ُعماني(.  ريال   1.000.000  :2015( ُعماني  ريال   907.500

العمومية السنوي المزمع عقده في 27 مارس 2017.

إلتزامات التأمين وأصول إعادة التأمين   19

2015 2016
ريال ُعماني ريال ُعماني

إجمالي

متداولة

عقود تأمين قصيرة األجل:

4.151.381 5.491.959
 مطالبات مبلغ عنها ومصروفات تسوية خسارة قيد التسوية- 

متضمنة احتياطي للحوادث التي لم يتم االبالغ عنها

8.804.894 11.635.589 مخصص إحتياطي اقساط غير محققة- 

12.956.275 17.127.548 مجموع إلتزامات التأمين - اإلجمالي

قابل لإلسترداد من شركات إعادة التأمين

متداولة

عقود تأمين قصيرة األجل:

2.450.882 3.762.748
 مطالبات مبلغ عنها ومصروفات تسوية خسارة قيد التسوية- 

متضمنة احتياطي للحوادث التي لم يتم االبالغ عنها

6.829.873 8.763.990 مخصص إحتياطي اقساط غير محققة- 

9.280.755 12.526.738 مجموع إلتزامات التأمين - اإلجمالي 

صافي

عقود التامين قصيرة االجل:

 مطالبات مبلغ عنها ومصروفات تسوية خسارة قيد التسوية- 
1.729.2111.700.499متضمنة احتياطي للحوادث التي لم يتم االبالغ عنها

2.871.5991.975.021مخصص إحتياطي اقساط غير محققة- 

4.600.8103.675.520مجموع التزامات التامين – الصافي
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حركة إلتزامات وأصول التأمين موضحة أدناه:  ) أ ( 
2016

صافيإعادة التأمينإجماليصافيإعادة التأمينإجمالي
ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

1.345.747)1.396.856)4.151.3812.450.8821.700.4992.742.603التزامات التأمين من أول المدة

إحتياطي االقساط غير المحققة أول 
1.990.628)5.648.960)8.804.8946.829.8731.975.0217.639.588المدة

354.752)1.054.026)1.340.5801.311.86628.7141.408.778)إنخفاض( إرتفاع المطالبات القائمة

إرتفاع )إنخفاض( إحتياطي األقساط 
)15.607))1.180.913)2.830.6951.924.842905.8531.165.306غير المحققة 

3.675.520)9.280.755)17.127.54812.526.7384.600.81012.956.275التزامات التامين في آخر المدة

إجمالي المطالبات المبلغ عنها وإلتزامات تسوية الخسارة واإللتزام مقابل المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها هي بعد خصم  )ب( 
اإلستردادات من الخردة واإلحالل.  مبالغ الخردة واإلحالل في نهاية عام 2016 و 2015 ليست جوهرية.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين   20

2015 2016
ريال ُعماني ريال ُعماني

126.632 153.196 في 1 يناير

36.074 41.874 محمل خالل السنة

(9.510( )6.180( مدفوعات 

153.196 188.890 في 31 ديسمبر 

ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى   21

2015 2016
ريال ُعماني ريال ُعماني

1.045.638 961.913 ذمم دائنة

3.947.820 4.211.702 مستحق لشركات إعادة التأمين

571.853 520.899 ودائع محتفظ بها عن أعمال إعادة تأمين متنازل عنها

18.500 26.000 مكافأت مقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة

746.776 875.919 ذمم دائنة آخرى

163.716 135.862 ضريبة الدخل المستحقة الدفع

6.494.303 6.732.295
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النقد الناتج من التشغيل  22

تسوية خسارة العام مع النقد الناتج من التشغيل موضحة أدناه:

2015 2016

ريال ُعماني ريال عماني  اإليضاحات

1.497.657 1.254.803 الربح قبل الضرائب 

تسويات عن:

(15.607( 905.853 احتياطي اقساط غير محققة )المفرج(/المحمل )صافي(

82.509 109.041 10 إستهالك

58.113 80.468 7 خسارة بيع إستثمارات

- 46.625 إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

(10.010( - ربح بيع اثاث ومعدات 

17.239 71.845 مخصص انخفاض قيمة مديونيات 

(210.632( )128.013( 7 إيرادات توزيعات أرباح

(221.755( )284.408( 7 إيرادات فوائد

36.074 41.874 20 مصروف مكافآت نهاية الخدمة

(299.074( )46.276( التزامات لم تعد مطلوبة تم عكس قيدها

934.514 2.098.437 ربح التشغيل قبل تغيرات رأس المال العامل

(314.007( )1.488.386( ذمم أقساط مدينة وذمم مدينة أخرى

1.659.633 166.693 ذمم دائنة وذمم دائنة أخرى 

354.752 19.440 أموال التأمين

2.634.892 796.184 تدفق النقد من التشغيل

(9.510( )6.180( 20 دفعة مكافآت نهاية الخدمة 

2.625.382 790.004 صافي تدفق النقد من أنشطة التشغيل

النقد وما في حكم النقد  23

20162015
ريال ُعمانيريال ُعماني

2.708.5822.134.106نقد بالصندوق وأرصدة بالبنوك  

1.250.000-ودائع مستحقة الدفع خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع )إيضاح 12 د(

2.708.5823.384.106
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معامالت األطراف ذات العالقة   24

)أ(  المعامالت
أكثر  أو  أيضًا أسهما بنسبة %10  إرتبطت الشركة بمعامالت مع شركات ومساهمين يملكون نفوذًا مؤثرًا على الشركة ويملكون 
بالشركة )»مساهمين مهمين«( ومع جهات ذات عالقة مع مساهمين مهمين أو أعضاء مجلس اإلدارة )»طرف ذي عالقة بمساهم 
مهم«(.  وإرتبطت الشركة أيضًا بمعامالت مع عمالء ووكالء وموردين يوجد ألولئك المساهمين المهمين وأعضاء مجلس اإلدارة 
مصالح بها )»أطراف ذات عالقة آخرين«(. وفي سياق األعمال اإلعتيادية تقدم تلك األطراف ذات العالقة بضائع وخدمات للشركة. 
االستثمار  محفظة  العالقة  ذات  األطراف  أحد  ويدير  العالقة.  ذات  األطراف  لتلك  التأمين  مخاطر  باكتتاب  أيضًا  الشركة  وتقوم 
للشركة. ويتم يتم إجراء المعامالت مع األطراف ذات العالقة وفق الشروط واألحكام المتفق عليها بصورة متبادلة. خالل السنة، 

تم تنفيذ المعامالت التالية مع أطراف ذات عالقة:-

إيرادات من وثائق التأمين المكتتبة وخدمات المرآب

2015 2016
ريال ُعماني ريال ُعماني

أقساط التأمين المكتتبة

242.449 653.015 -  طرف ذو عالقة بمساهم رئيسي

336.801 244.427 -  أطراف ذات عالقة أخرى

مطالبات مدفوعة عن وثائق التأمين المكتتبة

22.293)25.756(-  شركة ذات عالقة بمساهم رئيسي

34.892142.172-  أطراف ذات عالقة أخرى

شراء بضائع وخدمات )مساهمين رئيسيين(

2.798.5942.595.850شراء اسهم من خالل مساهم رئيسي

2.653.1252.088.544بيع اسهم من خالل مساهم رئيسي

39.24034.434دفع إيجار

-35.848وساطة للمعامالت في أسهم

18.98913.374مصروفات المحفظة

مكافآت ألعضاء مجلس اإلدارة

26.00018.500مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة

24.00018.550أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

50.00037.050اإلجمالي

)ب(  مكافآت كبار موظفي االدارة
20162015

ريال ُعمانيريال ُعماني

329.114323.552مزايا استخدام قصير االجل

7.2569.490تكاليف تامين اجتماعي

10.02514.651مكافآت انتهاء خدمة

346.395347.693
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معامالت األطراف ذات العالقة )تابع(  24

مستحق القبض من أطراف ذات عالقة )ج( 

20162015
ريال ُعمانيريال ُعماني

445.3641.942شركة ذات عالقة بمساهم رئيسي- 

-132.920أطراف ذات عالقة أخرى- 

578.2841.942
 

األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة بدون فائدة ومستحقة الدفع عند الطلب.

)د(  ذمم دائنة ألطراف ذات عالقة 

9.9854.970شركة ذات عالقة بمساهم رئيسي- 

29.07018.500مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة المقترحة- 

39.05523.470

إدارة المخاطر  25

إطار الحوكمة أ ( 

إن الهدف االساسي من ادارة الشركة للمخاطر و إطار االدارة المالية هو في حماية مساهمي الشركة من الحاالت التي تقف في 
طريق التحقيق المستمر لمجمل اهداف االداء المالي بالشركة وتوافق االدارة على االهمية البالغة لوجود نظام فعال وكفؤ الدارة 

المخاطر.

وقد وضعت الشركة سياسة الدارة المخاطر و انشطة للتحقق من اإللتزام. وقامت بدعم ذلك بهيكل تنظيمي مع تخويل صالحيات 
ومسئوليات موثقة واضحة معتمدة من مجلس االدارة ، ولجان المجلس الفرعية الى مجالس االدارة التنفيذية والمدراء االوائل. 
لقد تم وضع إطار الدارة المخاطر يبين تواريخ المخاطر بالشركة وادارة المخاطر والرقابة ومعايير سلوكيات العمل بعمليات الشركة.

اطار إدارة رأس المال ب( 

لدى الشركة اطارا داخليا الدارة المخاطر للتعرف على المخاطر التي يتعرض لها كل وحدة من وحدات العمل بالشركة ككل وتحديد 
االثر الكمي االقتصادي على راس المال. ويشير التقدير الداخلي كمية راس المال المطلوبة لتقليل مخاطر عدم السيولة لمستوى 

مخاطر مختارة بإخضاعها لعدد من االختبارات )مالية وغير مالية( على موقف  اثر االعمال على راس المال. 

االطار التنظيمي ج( 

ادارتها بصورة  يتم  الشركة  للتأكد من  بالمراقبة عن كثب  التامين وتقوم  بحماية حاملي وثائق  التنظيمية اساسا  السلطات  تهتم 
مناسبة لمصلحة حاملي الوثائق. وفي ذات الوقت تهتم السلطات التنظيمية بالتاكد من ان الشركة تحتفظ بموقف سيولة مناسب 

لمقابلة االلتزامات غير المنظورة الناتجة عن الصدمات االقتصادية او الكوارث الطبيعية.

فقط  السلطات  هذه  تحدد  وال   . بها  اعمالها  تمارس  التي  السلطات  نطاق  ضمن  تنظيمية  لمتطلبات  ايضا  الشركة  عمليات  تخضع 
المصادقة على ومراقبة العمليات ، بل تفرض كذلك بنود حظر )كفاية راس المال( لتقليل مخاطر عدم االلتزام وعدم كفاية السيولة من 
جانب شركات التامين لمقابلة االلتزامات غيرالمنظورة عندما تحدث. تحتفظ الشركة بمركز فائض مالءة مالية كما في 31 ديسمبر 2016.

اطار ادارة االصول والتزام د( 

تنشأ المخاطر المالية من المواقف المفتوحة بمعدالت الفائدة ، والعمالت ومنتجات حقوق الملكية والتي تتعرض جميعها الى 
تحركات عامة ومحددة في اسعار السوق واهم المخاطر التي تتعرض لها الشركة نتيجة لطبيعة استثماراتها والتزاماتها هي مخاطر 
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استثمارات  عوائد  لتحقيق  تطويرها  تم  التي  وااللتزامات  االصول  ادارة  اطار  المخاطر ضمن  الشركة هذه  وتدير  الفائدة.  معدالت 
طويلة المدى تزيد ، االلتزامات الواردة بعقود التامين واالستثمار.

كما أن إدارة األصول واإللتزامات بالشركة مضمنة مع إدارة المخاطر المالية المصاحبة لألصول واإللتزامات المالية األخرى للشركة 
وغير مضمنة بأصول والتزامات التأمين بصفة مباشرة. كما تمثل إدارة األصول وااللتزامات جزءا ال يتجزأ من إدارة مخاطر التأمين 

للتأكد من وجود تدفقات نقدية كافية في كل فترة لمقابلة االلتزامات الناشئة عن عقود التأمين واالستثمار

25-1 مخاطر التأمين

الناتجة. حسب طبيعة  اليقين حول قيمة المطالبة  المخاطرضمن أي عقد تأمين هي إحتمالية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم 
عقد التأمين، فإن المخاطر عشوائية وبالتالي ال يمكن التنبؤ بها.  وبالنسبة لمحفظة عقود تأمين تطبق نظرية اإلحتمالية للتسعير 
وتكوين المخصصات، فإن المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين الخاصة بها هي أن المطالبات الفعلية 
ودفعات المزايا قد تتجاوز القيمة المدرجة إللتزامات التأمين. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب أن تكرار أو صعوبة المطالبات والمزايا أكبر 
من المقدر.  أحداث التأمين عشوائية وسيتغير الرقم الفعلي وقيمة المطالبات والمزايا من عام آلخر عن المقدر المحدد بإستخدام 

أساليب إحصائية.

المخاطر قبل  التأمين، مما يعني مراجعة كافة نواحي  إتخاذ منهج متحفظ الكتتاب وثائق  المخاطرهي  إن أهداف الشركة إلدارة 
القبول بها وتوظيف المكتتبين من ذوي خبرة مع وضع صالحيات الكتتاب وثائق التأمين. تقوم اإلدارة بالتأكد من تخفيف المخاطر 
عن طريق حماية إعادة تأمين من الفئة األولى ومراجعة مسوحات ما قبل إصدار الوثائق وتاريخ المطالبات. تمت مناقشة التقديرات 
التالية  المالية  السنة  خالل  واإللتزامات  لألصول  الدفترية  بالقيم  جوهرية  تعديالت  إلى  تؤدي  بأن  مخاطر  لها  التي  واإلفتراضات 

باإليضاح رقم 3.

العقد.  ونتيجة لذلك، يتم تسوية  العقد ووفقا لشروط  التي تقع خالل فترة  الشركة مسؤولة عن كافة األحداث المؤمن عليها 
مطالبات اإللتزام على مدار فترة طويلة من الوقت يتعلق عنصر من مخصص المطالبات بمطالبات متكبدة وغير مبلغة.  هناك 
متغيرات عديدة تؤثر على قيمة وتوقيت التدفقات النقدية وخصوصًا من عقود تأمين السيارات، وتتعلق بشكل رئيسي بالمخاطر 

المتأصلة ألنشطة العمل وإجراءات إدارة المخاطر التي ينفذها حملة العقود بصفة فردية التي يطبقها.

إن صافي حساب الشركة فيما يخص إجمالي المخاطر المحتفظ بها محمي جيدًا ضمن حدود األحداث الموضوعة باإلضافة إلى إعادة 
تأمين خسارة الكوارث لكل فئة من األعمال المحررة.

تدخل الشركة في سياق اعمالها االعتيادية ، ولغرض تقليل التعرض للمخاطر المالية الناتجة عن المطالبات بمبالغ كبيرة ، تتعاقد 
التنوع في االعمال، وتمنح اإلدارة فرصة  التامين تسمح بدرجة اكبر من  التامين . وترتيبات اعادة  مع اطراف اخرى الغراض اعادة 
لضبط التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبيرة وتتيح فرصا اكبر للنمو. إن الجزء االكبر من اعمال اعادة التامين يتم عبر 

اتفاقيات، وعقود تصريف واعادة تامين ضد الخسائر االضافية.

يتم تقدير المبالغ التي يتحصل عليها من اعادة التامين بطريقة تتسق مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود اعادة التامين.
ولتقليل التعرض لخسائر كبيرة نتيجة لعدم توفر السيولة لدى معيدي التامين ، يجري المركز الرئيسي تقييما لالحوال المالية لشركات 

اعادة التامين وتراقب تركيز المخاطر الناتجة عن نفس المناطق الجغرافية او االنشطة او السمات االقتصادية لمعيدي التامين.

على الرغم من ان الشركة تتعامل فقط مع معيدي التامين المصادق عليهم من إدارة المركز الرئيسي وهي بوجه عام أوراق مالية 
مصنفة من قبل وكاالت التصنيف الدولية، فان لجنة معاهدة معيدي التأمين الجزئي و الغير الجزئي يتم مراجعته و اعتماده من 

قبل مجلس االدارة. 

وعلى الرغم من ان الشركة لديها ترتيبات اعادة تامين اال انها ال تتحلل من مسئوليتها المباشرة نحو حاملي الوثائق التامينية وبالتالي 
فإن الشركة معرضة لمخاطر اإلئتمان عن عقود التامين التي يتخلى معيدي التامين عن المشاركة فيها، الى المدى الذي ال تتمكن 
فيه من مقابلة التزاماتها بموجب هذه اإلتفاقيات. ان عقود اعادة التامين متنوعة بحيث ال تعتمد على معيد تامين واحد او تعتمد 

عملياتها على عقد واحد العادة التامين.
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مطالبات قائمة

يتم تكوين مخصصات المخاطر اعتمادا على المطالبات الفعلية المقررعنها بعد تاريخ الميزانية العمومية قبل تاريخ االقفال.

يتم تكوين المطالبات القائمة لكافة فئات التأمين بشكل أولي على اساس تقرير المسح الداخلي أو الخارجي.  وتبعًا لذلك يدرج دائمًا 
الحد األقصى لإللتزام بالقوائم المالية. وقد أظهرت التعديالت النهائية على تقرير مسوي الخسارة خسائر نهائية أقل من المقدرة 
أصاًل. وأيضًا تتم مراقبة وتعديل المطالبات القائمة بالنسبة لقيمة المطالبات بشكل منتظم.  وإستنادًا إلى الخبرة السابقة، ترى 

اإلدارة تبعًا لذلك أنه لن تنشأ إلتزامات مطالبات إضافية فيما يتعلق بمطالبات لم تتم تسويتها في نهاية العام.

25-2  عوامل المخاطر المالية

مقدمة

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لالدوات المالية:
•  مخاطر السوق

•  مخاطر االئتمان 
•  مخاطر السيولة 

يقدم هذا اإليضاح معلومات عن تعرض الشركة لكل من المخاطر الواردة عاليه، أهداف الشركة وسياساتها وعملياتها لقياس وإدارة 
المخاطر وإدارة رأس المال. تم إدراج اإليضاحات اإلضافية الكمية خالل هذه القوائم المالية.

يركز البرامج العام الدارة المخاطر بالشركة على عدم امكانية التنبؤ باالسواق المالية وتسعى الى تقليل اآلثار السالبة المحتملة على 
االداء المالي للشركة .وتتولى االدارة ادارة المخاطر طبقا لسياسات يصادق عليها مجلس االدارة.

مخاطر السوق )أ( 

مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب اسعار اداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت بسبب عوامل محددة لالداة 
او للمصدر او عوامل تؤثر على كل االوراق المالية المتداولة بالسوق. وتقلل الشركة من تعرضها بالحفاظ على محفظة متنوعة 
ومراقبة التطورات باسواق السندات واالسهم على المستويين المحلي والدولي .باالضافة الى ذلك، تراقب الشركة بكل حيوية 
اهم العوامل التي تؤثر على تحركات اسواق السندات واالسهم ، متضمنة تحليل االداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها .

مخاطر العملة األجنبية  )i(

مخاطر العملة االجنبية هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المحتملة لالداة المالية بسبب تغيرات معدالت صرف 
العملة االجنبية.

تتعرض الشركة لمخاطر العملة األجنبية الناشئة عن التعامل بعمالت مختلفة وبشكل رئيسي فيما يتعلق باإلستثمارات باألسهم 
األجنبية المنفذة بالجنيه االسترليني والدوالر األمريكي واليورو.  وتدير الشركة المخاطر من خالل المراقبة الدورية ألسواق األسهم 
والعمالت من أجل تحديد اإلجراء المناسب لتقليل التعرض لمخاطر العملة األجنبية. بما ان القيمة اإلجمالية إلستثمارات العملة 
األجنبية فيما يتعلق بإجمالي األصول المالية التي تحتفظ بها الشركة غير جوهري، تعتقد اإلدارة أنه لو ضعفت تلك العمالت أو 

قويت مقابل الريال العماني فسيكون هناك أثر غير جوهري أو لن يكون هناك أثر على األرباح بعد الضرائب.

مخاطر األسعار  )ii(

مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواًء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل 
المالية بالسوق.  تتعرض الشركة لمخاطر األسواق فيما يتعلق  تخص أوراق مالية أو مصّدرها أو عوامل تؤثر على كافة األوراق 
الناشئة عن اإلستثمارات بأسهم األوراق المالية،  بإستثماراتها المصنفة كمتاحة للبيع. ومن أجل إدارة مخاطر السوق الخاصة بها 
تقوم الشركة بتقليل آثار مخاطر السوق عن طريق اإلحتفاظ بمحفظة متنوعة والمراقبة المستمرة للسوق.  وباإلضافة إلى ذلك، 

تراقب الشركة بنشاط العوامل الرئيسية التي تؤثر على تحركات أسواق األسهم.

يوضح تحليل الحساسية لمخاطر األسهم كيف تتقلب التغييرات بالقيمة العادلة ألسهم األوراق المالية بسبب التغيرات في أسعار 
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السوق متأثرة بالعوامل المذكورة أعاله. إن غالبية إستثمارات األسهم هي في شركات مسجلة في سوق مسقط لألوراق المالية 
)السوق(. وكما ذكر في إيضاح 12، تتركز إستثمار الشركة في أسهم قطاع البنوك واالستثمار والصناعة والخدمات. اوكلت الشركة 
ادارة محفظة استثماراتها الى شركة ادارة االستثمارات )االيضاح 24(. إال أن إستثمارات الشركة منظمة بتعليمات إستثمار معينة 
تنطبق على شركات التأمين ويطلب منها اإلبقاء على حدود محددة وفقًا للتعليمات، وبالتالي قد ال تكون قادرة على اإلستفادة 

من كافة تحركات السوق اإليجابية.

الشركة غير معرضة لمخاطر كبيرة ناتجة عن تمركز االسعار

تم اعداد هذه التحليالت عن التحركات المعقولة المحتملة باهم المتغيرات مع بقاء كل بقية المتغيرات ثابتة، مبينة اثر ذلك على 
الربحية وحقوق الملكية.

االثر على حقوق 
الملكية التغير في العوامل 

ألف ريال ُعماني

101 % 2 + 31 ديسمبر 2016

)101( % 2 -

101 % 2 + 31 ديسمبر 2015

(101( % 2 -

مخاطر معدل الفائدة  )iii(

مخاطر معدالت الفائدة هي مخاطر تذبذب قيم التدفقات النقدية المستقبلية لالداة المالية بسبب التغيرات في معدالت الفائدة 
بالسوق. 

بالنسبة للشركة هي مخاطر  الفائدة  الفائدة. مخاطر معدل  المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر معدل  باألوراق  الشركة  تستثمر 
التغييرات في معدالت الفائدة بالسوق التي تقلل اإليرادات بشكل عام على أوراقها المالية المحملة بفوائد. محفظة الشركة من 
الودائع ذات الفائدة الثابتة هي محفظة متوازنة )أي إنها مزيج من ودائع طويلة األجل وودائع قصيرة األجل(. ال تتوقع الشركة أن 
يكون ألي زيادة أو نقص في معدالت الفائدة مستقباًل أي أثر جوهري على قائمة الدخل الشامل. تجني الشركة فوائد على ودائعها 

الجل بمعدالت فائدة بين 1.75% و 5.10% في السنة )2015: 1.2 % - %4(.

تدفع الشركة فوائد ثابتة على االصول المالية ويتم التعاقد على معدالت فوائد ثابته وتبقى ثابتة خالل فترة االستحقاق.

مخاطر اإلئتمان )ب( 

المجاالت  إلتزاماته عند إستحقاقها.  المالية من مقابلة  باألوراق  المقابلة  مخاطر اإلئتمان وهي مخاطر عدم تمكن أحد األطراف 
الرئيسية التي تتعرض الشركة فيها لمخاطر اإلئتمان هي:

•  حصة شركات إعادة التأمين من إلتزامات التأمين.
•  مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين فيما يتعلق بمطالبات مدفوعة سابقًا.

•  مبالغ مستحقة من حملة عقود التأمين.
•  مبالغ مستحقة من وسطاء التأمين.
•  ما يماثل النقد وودائع لدى البنوك.

لدى الشركة سياسة إئتمان وتتم مراقبة مخاطر اإلئتمان إعادة التأمين وحملة عقود التأمين اآلخرين على أساس منتظم مع شركات 
كما هو مبين أدناه:

مخاطر إعادة التأمين
الوفاء  التأمين من  إعادة  أي من شركات  تمكن  حالة عدم  ما في  تواجهها مؤسسة  التي  بالمخاطر  التأمين  إعادة  تتعلق مخاطر 
بإلتزاماته المفترضة وفقًا إلتفاقية إعادة التأمين. تدعم الشركة موقفها عن طريق شركات إعادة التأمين الذين يتم إختيارهم إستنادًا 
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إلى توصيات من وسطاء تأمين محترفين وإلى تقييم المعلومات المتوفرة عن القوة المالية لشركات إعادة التأمين.  يتم إجراء تقييم 
وإختيار شركات إعادة التأمين سنويًا.  وتتم مراقبة مالئمة ومقدرة لمعيدي التأمين اإلئتمانية بصفة مستمرة.  تسجل حصة شركات 

إعادة التأمين من المطالبات القائمة فقط عندما يتوفر دليل على قابلية اإلسترداد لدى الشركة.  

تستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين. إال أن ذلك ال يفي بإلتزامات الشركة كمؤمن رئيسي.  وإذا لم تتمكن شركات إعادة 
التأمين من دفع المطالبة ألي سبب، تبقى الشركة مسؤولة عن الدفع لحامل الوثيقة. وتتم دراسة القدرة اإلئتمانية لشركات إعادة 
التأمين على أساس سنوي بمراجعة قوتهم المالية قبل انتهاء أي عقد.  وتتم أيضًا إدارة مخاطر كل طرف مقابل بطرق أخرى مثل 

الحق في الخصم وعندما يكون كال الطرفين المقابلين دائنين ومدينين للشركة.  

وينتج التحليل المالي لحملة وثائق التأمين وشركات إعادة التأمين، الذي يتم إجراءه على مستوى الشركة، تقييمًا مصنفًا من قبل 
تصنيف ستاندرد آند بور )أو ما يعادله(.

يعتبر كل معيدي التامين بالشركة من المصنفين بدرجة ال تقل عن ستاندرد آند بور بي بي بي ) او ما يعادلة(.

ذمم تأمين مدينة

عندما يوجد تعرض جوهري لحملة وثائق التأمين األفراد أو المجموعات المتجانسة من حملة الوثائق، يجري اإلدارة تحليال لمالءة 
العمالء. ويتم تصنيف العمالء الى بنوك ووزارات وشركات ووسطاء ووكالء وأفراد يتم تقييم المالءة لكل من المنتسبين الى تلك 
الشركة  اإلئتمان ضمن  وتاريخ  بهم  الخاصة  السابقة  الدفع  المنفذ وسجالت  العمل  إلى حجم  إستنادًا  اإلئتمانية  حسب مقدرتهم 
المسموح  اإلئتمان  فترة  مع  بالمقارنة  بصفة مستمرة  المدينة  الذمم  اعمار  ومراقبة  تحديد   يتم  كما  العمالء.  بالنسبة ألوالئك 
المالية ولكن لديها الحق بخصم المستحقات مقابل دفعات  بها حسب كل حالة . ال تطلب الشركة ضمانة فيما يتعلق باألصول 

المطالبات في الماضي أو المستقبل.

تم تحليل التأمين المتأخر والذمم المدينة األخرى في اإليضاح 14.

تنحصر مخاطر االئتمان عن الذمم المدينة في االرصدة الدفترية حيث ان االدارة تجري مراجعة على هذه االرصدة لتقييم امكانية 
استردادها وتكون مخصصا لالرصدة المشكوك في تحصيلها.

يوضح الجدول أدناه األرصدة القائمة من فئات مختلفة من العمالء بتاريخ قائمة المركز المالي حسب ترتيب جودة اإلئتمان:

20162015

ريال عمانيريال عمانياالطراف االخرى

489.626897.795البنوك/ الوزارات

2.508.0631.568.708الشركات

2.495.2941.605.708الوسطاء

15.43815.133االفراد

5.508.4214.087.344مجمل ذمم التامين المدينة

)67.600))106.505(ناقصا: مخصص ديون مشكوك فيها 

5.401.9164.019.744صافي مجموع ذمم التأمين المدينة

مخاطر اإلئتمان على أدوات مالية أخرى

على الرغم أن لدى الشركة ودائع وأرصدة بنكية هامة، إال أن اإلدارة ترى أن مخاطر اإلئتمان الناشئة عن النقد وما في حكم النقد 
والودائع ضئيلة حيث أنها لدى بنوك محلية ذو سمعة جيدة وهي شركات مساهمة عامة مدرجة بالسوق لها موقف مالي جيد 

ومنظمة من قبل البنك المركزي العماني.
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إن تعرض الشركة لمخاطر االئتمان محدود باألرصدة المبينة لالصول المالي المدرجة بتاريخ التقرير ملخصا ادناه:
20162015

ريال عمانيريال عماني

12.526.7389.280.755اصول اعادة تامين 

5.837.5564.389.285ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة اخرى

5.076.8455.040.651إستثمارات متاحة للبيع

6.562.8325.205.000ودائع 

2.708.5823.384.106نقد وما في حكم النقد

32.712.55327.299.797

مخاطر السيولة )ج( 

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه مؤسسة ما صعوبة في تجميع األموال لمقابلة اإلرتباطات المتعلقة باإللتزامات المالية.  تتم 
مراقبة متطلبات السيولة بإنتظام ويتأكد مجلس اإلدارة أن هناك أموااًل كافية متوفرة لمقابلة أية إرتباطات فور نشأتها.  تعتبر 
الشركة أن موقف السيولة الخاص بها جيد ولديها أيضًا تسهيالت إئتمان غير مسحوبة ملتزم بها قدرها 200.000 ريال عماني )2015: 
200.000 ريال عماني( باإلضافة إلي ان الشركة يمكنها توليد نقد من ودائعها الجل ببيع استثماراتها المدرجة. كذلك ، يمكن للشركة 

الحصول على النقد بسحب ودائعها الجل قدره 6.6 مليون ريال عماني )2015: 6.5 مليون ريال ُعماني( )انظر اإليضاح 12)ب((.

تجاوزت حد المالءة للشركة كما في 31 ديسمبر 2016 ) كما هي محددة طبقًا لتشريعات التأمين في سلطنة عمان( متطلبات تزيد 
عن مبلغ 1.97 مليون ريال عماني )2015: 2.9 مليون ريال عماني( اكثر من متطلبات التنظيم في ذلك التاريخ.

تحتفظ الشركة بقدر كاف من النقد وما في حكم النقد لمقابلة احتياجات راس المال العامل اليومية.

ادناه االستحقاقات التعاقدية لاللتزامات المالية:

التدفق النقدى 
التعاقدي

ريال عماني

31 ديسمبر 2016

17.157.548التزامات عقود التأمين

6.596.433ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

31 ديسمبر 2015

12.956.275التزامات عقود تاامين

6.330.587ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

25-3  إدارة مخاطر رأس المال

إن متطلبات راس المال المفروضة خارجيا يتم اعدادها وتنظيمها خارجيا من قبل هيئة سوق المال والجهات التنظيمية االخرى للتاكد 
من وجود هوامش سيولة كافية. كما تضع الشركة اهدافا اضافية للحصول على تصنيف ائتماني جيد ومعدل راسمال قوي لدعم 

اهداف اعمالها ورفع قيمة المساهمين.

إن أهداف الشركة في إدارة رأس المال هي حماية قدرة الشركة على المتابعة على أساس اإلستمرارية لتوفير عائدات للمساهمين 
واإلحتفاظ بهيكل مثالي من رأس المال لتخفيض تكلفة رأس المال.  وباإلضافة إلى ذلك، ينص قانون شركات التأمين العماني لعام 
1979، كما عدل، على اإلحتفاظ برأس مال بحد أدنى 5 مليون ريال عماني لشركات التأمين. الشركة مطالبة بزيادة رأسمالها حتى 10 

مليون ريال ُعماني بحلول 11 أغسطس 2017.
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من أجل اإلحتفاظ بهيكل رأس المال أو تعديله، قد تقوم الشركة بتعديل قيمة التوزيعات النقدية المدفوعة لمساهمين أو إصدار 
أسهم جديدة أو بيع اصول لتخفيض الدين.

التزمت الشركة بالكامل بمتطلبات راس المال خالل الفترت المالية المقررعنها وال يوجد تغير بقاعدة راسمال الشركة او اهدافها 
وعملياتها عن السنة السابقة.

25-4 تقدير القيمة العادلة

تعتمد القيم العادلة لالستثمارات المدرجة على أسعار السوق المدرجة بتاريخ بيان المركز المالي. تم إفتراض القيم اإلسمية مخصومًا 
منها أية تسويات إئتمان مقدرة لألصول وااللتزامات المالية التي تستحق خالل أقل من عام مقاربة لقيمها العادلة.

هيراركية القيم العادلة 

يوضح الجدول ادناه تحليال لالدوات المالية بالقيمة العادلة وفقا ألسلوب التقييم. تم تعريف المستويات المختلفة كما يلي:
•  المستوى 1: االسعار المدرجة )غير معدلة( باسواق نشطة 

•  المستوى 2: المدخالت غير االسعار المدرجة والمضمنة بالمستوى 1 وهي ممكنة المالحظة لالصل او االلتزام؛ مباشرة او غير 
    مباشرة )متوصل اليها من االسعار(

•  المستوى 3: مدخالت من االصل او االلتزام ال تعتمد على تاريخ السوق الممكن مالحظته)مدخالت ال يمكن مالحظتها(

تم تقييم كافة استثمارات الشركة باالستثمارات المتاحة للبيع بإسلوب المستوى 1. لم يكن هناك أي تحويالت بين المستويات 
خالل السنة.

25-5 مخاطر التشغيل 

مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة التي تنشأ من فشل النظام واالخطاء البشرية والغش او االحداث الخارجية. وعنما تتعطل نظم 
الرقابة عن العمل، قد يتسبب هذا في األضراربسمعة الشركة وقد تترتب عليها تنظيمية او قانونية و قد تؤدي الى خسارة مالية.

ال يتوقع ان تتمكن الشركة من انهاء كل المخاطر التشغيلية ، ولكن بوضع اطار دقيق للرقابة وباالستجابة الى المخاطر المحتملة، 
ستتمكن الشركة من ادارة المخاطر. 

لدى الشركة نظام مفصل ودليل اجراءات باإلضافة الى نظام فصل المهام وضوابط الدخول واجراءات االعتماد والتسويات وتدريب 
الكادر الوظيفي وتقييم االداء الخ.(. باالضافة الى اطر االلتزام والتدقيق الداخلي. مخاطر األعمال مثل تغير البيئة والتقنية  الصناعية 

والقطاع يتم مراقبتها من خالل التخطيط االستراتيجي ووضع الموازنات.

صافي األصول للسهم الواحد  26

يحتسب صافي األصول للسهم الواحد بتقسيم صافي األصول في نهاية السنة على عدد األسهم القائمة في 31 ديسمبر كما يلي:

20162015

8.924.3047.973.627صافي األصول )ريال عماني(

5.500.0005.000.000عدد األسهم القائمة في 31 ديسمبر

1.6221.595صافي األصول للسهم )ريال عماني(
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ربح السهم الواحد ومجموع إيرادات شاملة للسهم  27

1.119.2331.333.941صافي الربح بعد الضريبة )ريال عماني(

1.450.677973.105مجموع اإليرادات الشاملة للسنة )ريال عماني(

5.500.0005.000.000المتوسط المرجح لألسهم القائمة في 31 ديسمبر

0.2030.243ربح السهم )ريال عماني(

0.2630.177مجموع اإليرادات الشاملة للسهم )ريال عماني(

العدد المرجح لألسهم العادية قد تم إحتسابها كالتالي:

5.000.0005.000.000في 1 يناير 

500.000500.000أثر األسهم المجانية المصدرة

5.500.0005.500.000المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للعائد األساسي للسهم 

إلتزامات عرضية  28

بتاريخ 31 ديسمبر 2016، كانت هنـاك إلتزامات عرضيـة فيما يتعلـق بضمانات قدرها 56.500 ريال ُعماني )2015: 114.226 ريال ُعماني( 
قدمت في سياق األعمال اإلعتيادية وال يتوقع نشوء إلتزامات جوهرية عنها. تخضع الشركة للتقاضي ضمن سياق أعمالها العادية. 
بناءًا على مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه القضايا المعروضة على المحاكم سيكون له تأثير جوهري على 

دخل الشركة أو مركزها المالي.

أرقام المقارنة  29

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية. إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على الربح 
الذي تم التقرير عنه خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
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البيانات المالية غير المدققة للربع االول للعام المالي 2017 

شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م

بيان الربح أو الخسارة واإليرادات الشاملة األخرى )غير المدقق( 

للفترة من 1 يناير 2017 الى 31 مارس 2017 
1 /2017/1 إلى

2017/3/31

1 /2016/1 إلى

2016/3/31
ريال ُعمانيريال ُعماني

اإليرادات

5.948.4516.300.623إجمالي إيرادات أقساط التأمين المكتتبة 

)4.570.021))4.189.557(حصة معيدي التأمين من إجمالي وإيرادات األقساط المكتتبة

1.758.8941.730.602صافي إيرادات أقساط التأمين المكتتبة

التغير في إحتياطي أقساط التأمين غير المحقق 

)1.347.916))207.614(إجمالي التغير في التأمين غير المحقق

773.354)42.310( حصة معيدي التأمين في التأمين غير المحقق

)574.562))249.924(صافي التغير في إحتياطي أقساط التأمين غير المحقق

1.508.9701.156.040صافي إيرادات أقساط التأمين المحققة 

393.70049.755صافي ايرادات اإلستثمارات
22.65918.981ايرادات تشغيل أخرى

1.925.3291.224.776

مصروفات:

2.111.1282.424.801اجمالي مطالبات ومصروفات تعديالت الخسائر المدفوعة 

)1.435.906))1.178.514(حصة معيدي التأمين من اجمالي مطالبات ومصروفات تعديالت الخسائر المدفوعة

60.3951.784.175اجمالي التغير في التزامات التأمين

)2.052.515))18.791(اجمالي التغير في التزامات حصة معيدي التأمين 

)401.854))388.051(صافي تكاليف حيازة عقود التامين 

533.249476.444مصروفات عمومية وإدارية

1.119.416795.145

805.913429.631الربح الربع السنوي قبل الضرائب 

)37.684))80.664(ضريبة الدخل

725.249391.947ربح الربع األول 

إيرادات )مصروفات( شاملة أخرى ليتم تصنيفها إلى الربح أو الخسارة في فترة الحقة

67.817)316.363(صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

--إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع معاد تحويلها إلى الربح أو الخسارة

67.817)316.363(إيرادات )مصروفات( شاملة أخرى للفترة بعد خصم الضرائب

408.886459.764مجموع ايرادات شاملة للفترة 

0.1210.071ربح السهم الواحد

0.0680.083االيرادات الشاملة للسهم
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شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م

بيان المركز المالي )غير المدقق(
كما فى 31 مارس 2017

31 مارس 312016 مارس 2017
ريال ُعمانيريال ُعماني

أصول 

أصول غير متداولة

299.499285.906ممتلكات وأثاث ومعدات

4.673.8864.809.842إستثمارات متاحة للبيع

7.323.3286.205.000ودائع 

12.296.71311.300.748

أصول متداولة

12.503.21912.106.622اصول اعادة التامين 

6.015.1406.117.310ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

3.431.0731.682.472نقدية في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

21.949.43219.906.404

34.246.14531.207.152مجموع األصول

حقوق المساهمين واإللتزامات

حقوق المساهمين

5.995.0005.500.000رأس المال

84.84984.849احتياطي رأس مالى

)67.603))120.339(إحتياطي القيمة العادلة

634.003522.081إحتياطي قانوني

1.543.4881.306.103إحتياطي طارئ

783.689625.643أرباح محتجزة

8.920.6907.971.074مجموع حقوق المساهمين

إلتزامات غير متداولة

202.715153.195مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

إلتزامات متداولة

17.395.55816.088.363التزامات عقود التأمين

7.727.1826.994.520ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

25.122.74023.082.883

25.325.45523.236.078مجموع اإللتزامات

34.246.14531.207.152مجموع حقوق المساهمين واإللتزامات

1.491.45صافي األصول للسهم الواحد )ر.ع(
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شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م

بيان التدفقات النقدية )غير المدققة(
كما في 31 مارس 2017 

مارس
2017

مارس
2016

أنشطة التشغيل

725.249391.947الربح بعد احتساب الضرائب

تسويات للبنود التالية:

249.924574.562تحميل -  احتياطي المخاطر السارية )إصدار(

33.46324.655مصروفات االستهالكات واالطفاءات

)70.007))92.990)فوائد مستلمة

)98.348))114.225)توزيعات أرباح مستلمة

)115.865()190.126(الربح / الخسارة بيع االستثمارات

611.295706.944الربح/ )الخسارة( التشغيلية من قبل تغيرات رأس المال العامل 

التغيرات في األصول وااللتزامات

)1.707.310))143.666))الزيادة(/ النقصان في الذمم التجارية المدينة 

)163.328))169.940))الزيادة(/ النقصان في العمالء المدينين واألقساط المدفوعة مسبًقا

)268.337)41.603)الزيادة(/ النقصان في مخصصات التأمين العام

1.069.158582.559)الزيادة(/ النقصان في المستحق لمعيدي التأمين )الصافي(

75.57897.953)الزيادة(/ النقصان في الدائنون والمخصصات والمستحقات

)751.519(1.484.028صافي النقد من/ )المستخدم في( أنشطة التشغيل

األنشطة االستثمارية:

)32.957))72.478))شراء(/ بيع أصول ثابتة

86.596298.626)الزيادة(/ النقصان في االستثمارات

250.000)760.496))الزيادة(/ النقصان في الودائع المصرفية

92.99070.007الفوائد المستلمة

304.351214.209التوزيعات المستلمة والمكاسب الناتجة من التصرف في استثمارات

799.885)349.037(صافي النقد من/ )المستخدم في( أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل:

)500.000))412.500)التوزيعات النقدية المدفوعة

)500.000()412.500(صافي النقد من/ )المستخدم في( أنشطة التمويل

)451.634)722.491صافي )الزيادة(/ النقصان في األرصدة النقدية والمصرفية

2.708.5822.134.106األرصدة النقدية والمصرفية في بداية الفترة

3.431.0731.682.472األرصدة النقدية والمصرفية في نهاية الفترة
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الفصل الثاني عشر: البيانات المالية المتوقعة
أعدت إدارة شركة الرؤية للتأمين التوقعات المالية الواردة في هذا الفصل من هذه النشرة وقامت بمراجعتها شركة كيه بي إم جي؛ وهي 

مراقب حسابات مستقل مرفق تقريره في هذا الفصل.

المخاطرة« و»الفصل  - عوامل  الخامس عشر  المستقبلية« و»الفصل  »البيانات  الواردة في  المعلومات  الفصل مع  ويجب قراءة هذا 
الحادي عشر - البيانات المالية التاريخية« واإليضاحات ذات الصلة الخاصة بهذه النشرة.

يجب أن ال ُيعد إدراج المعلومات الواردة في التوقعات المالية بمثابة إقرار أو ضمان  من شركة الرؤية للتأمين أو المساهمين البائعين 
ومدير اإلصدار أو أي شخص آخر بأن سوف يتم تحقيق النتائج المبينة في التوقعات المالية؛ إذ أنه من شبه المؤكد اختالف األداء الفعلي 
لشركة الرؤية للتأمين وكذلك التدفقات النقدية ألي فترة مستقبلية عن األداء والتدفقات النقدية المبينة في هذا الفصل. ولذلك، ينبغي 
لمقدمي الطلبات المحتملين أخذ الحيطة والحذر وعدم االعتماد بشكل مبالغ فيه على األداء أو التدفقات النقدية الوارد ذكرهما في 
البيانات التي تم التوصل إليها من البيانات المالية المتوقعة التالية وعليهم إجراء تقييم مستقل لنتائج التشغيل المستقبلية الخاصة بشركة 

الرؤية للتأمين وكذلك للتدفقات النقدية والمركز المالي.

إيضاح بشأن االفتراضات الرئيسية المستخدمة في التوصل للبيانات المالية المتوقعة للسنوات المالية من 2017 إلى 2020:

بيان الدخل:

:)GWP( إجمالي األقساط المكتتبة  .1
تستند التوقعات المتعلقة بإجمالي األقساط المكتتبة إلى تحليل األقساط حسب المصدر وحسب فئة األعمال. ويدعم التوقعات   
تحليل التجاه األقساط التاريخية التي تحققت وأيًضا التجاه األقساط السوقية التاريخية والمتوقعة. وقد استقر معدل النمو السنوي 
 .2016 إلى   2014 من  الفترة  خالل   %14.8 وعند   ،%13.2 عند   2016 إلى   2010 من  الفترة  خالل  للتأمين  الرؤية  حققته  الذي  المركب 

وبالمقارنة، يبلغ معدل النمو السنوي المركب على أساس األقساط المتوقعة 8.1% للفترة من عام 2017 حتى عام 2020.

حصة معيدي التأمين من إجمالي األقساط المكتتبة وعمولة إعادة التأمين:  .2
تستند هذه األمور إلى شروط ترتيبات إعادة التأمين القائمة في 31 ديسمبر 2016. وال يتوقع حدوث أي تغيرات جوهرية في شروط   
الميسرة، لم يتم تغيير  القائم وظروف السوق  التوقعات. ومن أجل المحافظة على الوضع  التأمين على مدى فترة  ترتيبات إعادة 

مستويات االحتفاظ وإعادة التأمين بشكل كبير في التوقعات بناًء على زيادة رأس المال المدفوع.

التغير في احتياطي المخاطر السارية   .3
وفًقا للسياسات المحاسبية للشركة، احتسب احتياطي المخاطر السارية باستخدام األساس 24/1.  

إجمالي المطالبات المتكبدة:  .4
ُأفترضت نسبة المطالبات اإلجمالية على أساس االتجاه التاريخي في التقديرات الفعلية.  

استرداد إعادة التأمين مقابل إجمالي المطالبات المتكبدة:  .5
يستند ذلك إلى قسط إعادة التأمين المتنازل عنه ونسب االسترداد التاريخية.  

تكلفة العمولة:  .6
يستند ذلك إلى جداول العموالت السائدة وفًقا لالتفاقات المبرمة مع الوسطاء.  

إيرادات االستثمار:  .7
ُاحتسبت إيرادات االستثمار على أساس افتراض العوائد حسب فئة األصول والتي استندت فيه اإلدارة على أسعار السوق الحالية   

والعائدات التاريخية المحققة.

المصروفات العمومية واإلدارية:  .8
تستند هذه العوامل إلى تحليل عناصر التكاليف والتوقعات لكل عنصر من عناصر التكلفة استناًدا إلى التقديرات الفعلية لعام 2016   

المعدلة بحسب الخطط الرامية إلى دعم توقعات اإليرادات للفترة من 2017 إلى 2020.

إيرادات التشغيل األخرى:  .9
وأثر  المعتمدة  للسياسة  وفًقا  المتقادمة  الشيكات  قيد  وإعادة  التأمين،  وثائق  نقل  رسوم  المتضمنة  الرئيسية  العناصر  تشمل   

المكاسب/ الخسائر الناجمة عن صرف العمالت األجنبية. وقد ُأخذت المبالغ االسمية بناًء على االتجاهات التاريخية.

ضريبة الدخل:  .10
ُتحتسب ضريبة الدخل على أساس معدل الضريبة المعدل البالغ 15% المطبق من السنة المالية 2017.  
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نشـــرة اإلصــــدار

البيانات المالية المتوقعة

بيان األرباح والخسائر واإليرادات الشاملة األخرى

2017201820192020التفاصيل
000 ر. ع000 ر. ع000 ر. ع000 ر. ع

اإليرادات

24.39827.23128.69630.226إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 

)19.694))18.640))17.644))16.584)حصة معيدي التأمين من إجمالي وإيرادات األقساط المكتتبة

7.8149.58710.05610.531صافي إيرادات أقساط التأمين المكتتبة

)216))212))813))743)التغير في إحتياطي أقساط التأمين غير المحقق 

7.0718.7749.84310.315صافي إيرادات أقساط التأمين المحققة 

6318951.0141.093ايرادات اإلستثمارات

100110120120ايرادات تشغيل أخرى

7311.0051.1341.213إجمالي ايرادات االستثمارات وااليرادات األخرى

مصروفات:

)13.280))12.608))11.533))10.093)اجمالي المطالبات المتكبدة 

5.5275.9166.2536.614حصة معيدي التأمين من اجمالي المطالبات المتكبدة

1.1991.2561.3901.464صافي االيرادات من حيازة عقود التامين 

)3.030))2.850))2.650))2.350)مصروفات عمومية وإدارية

2.0862.7673.1633.296ربح السنة قبل الضرائب 

)490))473))408))297)ضريبة الدخل

1.7882.3592.6902.806صافي الربح للسنة بعد احتساب الضريبة

إيرادات )مصروفات( شاملة أخرى

230221231241صافي التغير في القيمة العادلة الستثمارات متاحة للبيع

2.0182.5802.9213.047إجمالي الدخل الشامل للسنة

ربحية السهم بالريال العماني

0.0180.0240.0270.028     بعد خصم الضرائب

0.0200.0260.0290.030    بعد الدخل الشامل للسنة 

قد ال تكون األرقام مطابقة تماًما بسبب أخطاء التقريب.
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بيان المركز المالي
2017201820192020

000 ر.ع000 ر.ع000 ر.ع000 ر.عكما في 31 ديسمبر

أصول 

أصول غير متداولة

538545449388ممتلكات وأثاث ومعدات

5.0575.2785.5095.750إستثمارات متاحة للبيع

13.51715.58917.64519.672ودائع 

19.11221.41223.60325.810

أصول متداولة

10.66611.99713.29714.734اصول إعادة التامين 

5.9346.3826.6126.716ذمم تأمين مدينة وذمم مدينة أخرى

2.3302.5992.5292.598نقدية في الصندوق وأرصدة لدى البنوك

18.93020.97822.43724.048

38.04242.39046.04149.858مجموع األصول

حقوق المساهمين واإللتزامات

حقوق المساهمين

10.00010.00010.00010.000رأس مال األسهم

85858585احتياطي رأس مالى

4266478781.119احتياطي القيمة العادلة

8131.0491.3181.598احتياطي قانوني

1.7191.9242.1512.390احتياطي طواريء

1.4922.1602.8543.640أرباح محتجزة

14.53515.86517.28618.832مجموع حقوق المساهمين

التزامات غير متداولة

225258288320مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

التزامات متداولة

15.44017.84819.54521.279التزامات عقود التأمين

7.8438.4198.9229.427ذمم تجارية دائنة وذمم دائنة أخرى

23.28326.26728.46730.706

23.50826.52528.75531.026مجموع االلتزامات

38.04242.39046.04149.858مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

0.1450.1590.1730.188صافي األصول للسهم الواحد )ر.ع(

قد ال تكون األرقام مطابقة تماًما بسبب أخطاء التقريب.

* مالحظة: تمت زيادة رأس مال األسهم المدفوع من 5.5 مليون ر. ع كما في 31 ديسمبر 2016 إلى 10 ماليين ر.ع خالل عام 2017 على النحو التالي:

0.495 مليون ر.ع إصدار توزيعات أرباح في صورة أسهم:  

4.005 مليون ر.ع  إصدار حقوق بقيمة اسمية: 

4.500 مليون ر.ع إجمالي الزيادة في رأس المال في عام 2017: 
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نشـــرة اإلصــــدار

بيـــان التدفــقـات النـقـدية
2017201820192020

000 ر. ع000 ر. ع000 ر. ع000 ر. ع
أنشطة التشغيل

2.0862.7673.1633.296الربح قبل احتساب الضرائب

تسويات للبنود التالية:

743813212216تحميل -  احتياطي المخاطر السارية )إصدار(

180244270251مصروفات االستهالكات واالطفاءات

)943))874))765))501)فوائد مستلمة

)150))140))130))130)توزيعات أرباح مستلمة

2.3772.9292.6312.670الربح/ )الخسارة( التشغيلية من قبل تغيرات رأس المال العامل 

التغيرات في األصول وااللتزامات

)58))156))396))132))الزيادة(/ النقصان في الذمم التجارية المدينة 

)46))74))51))2))الزيادة(/ النقصان في العمالء المدينين واألقساط المدفوعة مسبًقا

26318580)569))الزيادة(/ النقصان في مخصصات التأمين العام

787323300335)الزيادة(/ النقصان في المستحق لمعيدي التأمين )الصافي(

)288))240))122)100)الزيادة(/ النقصان في الدائنون والمخصصات والمستحقات

2.5612.9472.6462.693صافي النقد من/ )المستخدم في( أنشطة التشغيل

األنشطة االستثمارية:

)190))174))251))458))شراء(/ بيع أصول ثابتة

---250)الزيادة(/ النقصان في االستثمارات

)2.027))2.056))2.072))6.954()الزيادة(/ النقصان في الودائع المصرفية

501765874943الفوائد المستلمة

130130140150التوزيعات المستلمة والمكاسب الناتجة من التصرف في استثمارات

)1.124()1.216()1.428()6.531(صافي النقد من/ )المستخدم في( أنشطة االستثمار

أنشطة التمويل:

)1.500))1.500))1.250))413)التوزيعات النقدية المدفوعة

---4.005رأس مال األسهم المقدم )إصدار حقوق(

)1.500()1.500()1.250(3.592صافي النقد من/ )المستخدم في( أنشطة التمويل

69)70)269)378)صافي )الزيادة(/ النقصان في األرصدة النقدية والمصرفية

2.7082.3302.5992.529األرصدة النقدية والمصرفية في بداية الفترة

2.3302.5992.5292.598األرصدة النقدية والمصرفية في نهاية الفترة
قد ال تكون األرقام مطابقة تماًما بسبب أخطاء التقريب.
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الفصل الثالث عشر: سياسة توزيع األرباح
الحق في الحصول على توزيعات أرباح

سوف تتساوى األسهم المطروحة لالكتتاب في الحقوق مع جميع األسهم األخرى وذلك فيما يتعلق بتوزيعات األرباح التي قد ُيعلن 
عنها وُتدفع للسنة المالية المنتهية في شهر ديسمبر 2017 والسنوات التالية. وسوف ُيعدل سجل مساهمي الشركة، بعد الطرح، بحيث 
يتيح للمساهمين الجدد استالم أي توزيعات أرباح ُيعلن عنها. ووفًقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان، يجب تحويل %10 
من أرباح أي شركة مسجلة في عمان إلى احتياطي قانوني إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ثلث رأسمال الشركة على األقل قبل توزيع األرباح.

ووفًقا لقانون شركات التأمين )الصادر بالمرسوم السلطاني 12/ 79( وتعديالته، ُيضاف لمخصص الطوارىء للتأمين العام كل عام مبلغ 
يوازي 10% من صافي مخصص المطالبات المستحقة في تاريخ التقرير. وبالنسبة لعمليات التأمين على الحياة،  يضاف لمخصص الطواىء 

كل عام مبلغ يوازي 1% من أقساط التأمين على الحياة، إذ أن المخصص يساوي رأس المال الدفوع.

سياسة توزيع األرباح

تعتزم الشركة توزيع أرباح على المساهمين من صافي أرباحها السنوية بعد دفع الضريبة.

ويقترح مجلس إدارة الشركة اتباع سياسة توزيع أرباح معقولة على أن تكون مرهونة بمتطلبات رأس المال ونفقات التشغيل. ويعتمد 
أي إعالن عن توزيعات أرباح على المركز المالي للشركة وظروف السوق والظروف االقتصادية عموًما وغيرها من العوامل بما في ذلك 
توافر الفرص االستثمارية وقيمة األرباح المحتجزة وحاجة الشركة لألموال النقدية ورأس المال عالوة على االعتبارات القانونية والتنظيمية 

األخرى للوفاء بااللتزامات التعاقدية للشركة. وسوف ُتوزع األرباح بالريال العماني.

وعلى الرغم من أن الشركة تنتوي توزيع أرباح على مساهميها، وال تضمن الشركة، رغم نيتها بتوزيع أرباح على مساهميها، أي توزيعات أرباح 
فعلية في نهاية أي سنة مالية وال تضمن أيًضا مقدار المبلغ الذي سوف ُيوزع في أي سنة مالية في المستقبل.

توزيعات األرباح التاريخية )% من رأس المال المدفوع(

اإلجمالي)%( توزيعات األسهم )%(التوزيعات النقدية )%(السنة

2014%7.5-%7.5

2015%10%10%20

2016%7.5%9.0%16.5

فيما يلي تقديرات الشركة لتوزيعات األرباح استناًدا إلى المعلومات المالية المتوقعة:

التاريخ المتوقع لإلعالن 
عن توزيعات أرباح

صافي الربح المتوقع 
في العام السابق

 )000 ر. ع(

نسبة التوزيعات 
المتوقعة

قيمة التوزيعات
)000 ر. ع(

التوزيعات للسهم 
الواحد )بيسة(

701,25012.5%1,788مارس 2018

641,50015.0%2,359مارس 2019

561,50015.0%2,690مارس 2020

بلغت نسبة توزيعات األرباح 70% للسنة المالية 2017 وتتراوح ما بين 56% و 64% في السنوات الالحقة. ويوفر ذلك مرونة الستيعاب 
توزيعات أرباح أعلى مما تم افتراضه في التوقعات.

ضريبة االستقطاع

يتم تطبيق ضريبة استقطاع بنسبة 10% على توزيعات األرباح التي ُتدفع للمساهمين األجانب؛ وذلك وفق قانون ضريبة الدخل )الصادر 
بالمرسوم السلطاني رقم 2009/28( وتعديالته.
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نشـــرة اإلصــــدار

الفصل الرابع عشر: التقييم ومبررات السعر

لمحة عامة

تحظى شركة الرؤية للتأمين بسجل حافل من النمو المربح المستمر؛ وذلك من بداية السنة الثانية من التشغيل عام 2010. وقد قامت الشركة 
بتوزيعات أرباح على مدى السنوات الثالث الماضية. ونجحت الشركة في بناء بنية تحتية قوية من الموظفين والتكنولوجيا واألصول من أجل 

دعم تطلعاتها للنمو. وفي نهاية عام 2016، وسعت الشركة نطاق أعمالها إلى 22 مليون ريال عماني بحصة سوقية بلغت حوالي %5.

وفيما يلي نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها الشركة:

المؤسسون المرموقون واألقوياء مالًيا ومجلس اإلدارة الملتزم
الوطنية  الوثبة  استثمارات عمانية، وشركة  إدارة  الرؤية لخدمات االستثمار ش. م. ع. م؛ وهي شركة  الشركة من قبل شركة  تأسست 
للتأمين ش.م.ع التي يقع مقرها في أبوظبي باإلضافة إلى بعض مجموعات األعمال البارزة في سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة. 

ويتمتع المؤسسون بسمعة طيبة ويمتلكون مؤهالت مالية قوية. 

وأما أعضاء مجلس اإلدارة، فهم من المهنيين المتميزين ذوي الخبرة في مجال التأمين واالستثمار وإدارة األعمال بصورة عامة. ويدير 
هؤالء األعضاء الشركة بناًء على معايير مهنية.

فريق اإلدارة القوي

تكمن القوة األساسية للشركة في فريقها من الموظفين ذوي المؤهالت والخبرات القوية الذين يسعون جاهدين من أجل توفير حلول 
مبتكرة تناسب احتياجات العمالء المتنوعة. وتمتلك الشركة فريًقا إدارًيا قوًيا ومهنًيا يقوده الرئيس التنفيذي الفاضل بي. آر. راماكرشنان 
الذي يتمتع بسجل حافل بالنجاحات في إدارة تحويل الشركات وتعزيز نموها وقوتها؛ إذ يتمتع بخبرة واسعة تزيد عن 35 سنة في عمله 

في مناصب إدارية عليا منها 30 عاًما في شركات التأمين العمانية.

قاعدة العمالء القوية وشبكة الفروع المنتشرة في جميع أنحاء السلطنة
توفر قاعدة العمالء القوية وشبكة الفروع المكونة من 13 فرًعا والمنتشرة في جميع أنحاء السلطنة قاعدة قوية تمكن الشركة من تنمية 

الكتلة الحرجة للمحفظة التي كونتها.

إطار إدارة المخاطر القوي وترتيبات إعادة التأمين

ودعم هدف  المحتملة،  األحداث  من  الشركة  حماية مساهمي  إلى  يهدف  المالية  ولإلدارة  المخاطر  إلدارة  قوًيا  إطاًرا  الشركة  تمتلك 
الشركة المتمثل في السعي لتحقيق نمو مربح. ويرد في الفصل الخامس عشر بالتفصيل عوامل المخاطرة الرئيسية التي يمكن أن تؤثر 

على استمرار الشركة في تحقيق أهدافها المالية وغير ذلك من األهداف األخرى باإلضافة إلى كيفية التأثير من أثرها. 

وتتمتع الشركة بقدرات إعادة تأمين قوية تنبع من عالقة الشركة مع مجموعة كبيرة من شركات إعادة التأمين ذات السمعة الطيبة 
والتصنيفات العالية والتي لم يقل تصنيف ستاندرد أند بورز لها عن BBB أو ما يعادله. وقد أفضت هذه العالقة الممتازة مع معيدي 

التأمين ووسطاء إعادة التأمين إلى توافر مجموعة خاصة من مرافق إعادة التأمين للرؤية للتأمين.

النمو التاريخي والمستقبلي في أعمال الشركة

نمو تاريخي قوي

التأمين  التأمين المكتتبة في السنوات القليلة الماضية متجاوزة بذلك النمو في سوق  سجلت الشركة نمًوا كبيًرا في إجمالي أقساط 
الكلي. وخالل الفترة 2014 - 2016، ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في الشركة بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 14.8% في الوقت 
الكلي بنسبة 9.6% سنوًيا )علی أساس سنوي(. وعلى نحو مشابه، حققت  التأمين  التأمين في سوق  ارتفع فيه إجمالي أقساط  الذي 

الشركة خالل عام 2012 إلى عام 2016 نمًوا بلغت نسبته 12.5% مقارنة بحوالي 7% في سوق التأمين الكلي.

احتماالت النمو المستقبلية
يعتبر معدل االختراق الموجود في قطاع التأمين في سلطنة عمان في الفترة الحالية منخفًضا. ويعد قطاع التأمين اآلن  في طريقه 
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لتحقيق نمو كبير؛ وذلك وفًقا لتقارير »بيزنس مونيتور إنتليجنس« )BMI(. وتحظي الرؤية للتأمين بميزة قوية كونها على مسار النمو من 
قاعدة األقساط التي وصلت للتو إلى 5% من أقساط السوق. وترى الشركة أنه بإمكانها تحقيق نمو كبير في السنوات القادمة؛ ما سوف 
أيًضا إلى االستفادة من انتشارها عبر الحدود من أجل  الربحية. وعلى المدى الطويل، تطمح الشركة  يؤدي إلى وفورات الحجم وزيادة 

دراسة التوسع اإلقليمي.

وفيما يلي ملخص البيانات المالية التاريخية والمتوقعة للشركة:

البيانات المتوقعةالبيانات التاريخية)باأللف ريـال عماني(

2014البيانات المالية األساسية
فعلي

2015
فعلي

2016
فعلي

 2017
متوقع

 2018
متوقع

 2019
متوقع

 2020
متوقع

4.7434.9526.2147.8149.58710.05610.531صافي أقساط التأمين المكتوبه

1.6561.3341.1191.7882.3592.6902.806الربح الصافي

1.2579731.4512.0182.5802.9213.047إجمالي الدخل الشامل

0.0330.0270.0200.0180.0240.0270.028ربحية السهم )ر. ع(**

0.00750.02000.01650.01250.01500.01500.0150توزيعات األرباح للسهم )ر. ع(**

23.29627.57732.97338.04242.39046.04149.858إجمالي األصول

7.3767.9748.92414.53515.86517.28618.832***إجمالي حقوق الملكية

** تم عرض ربحية السهم وتوزيعات األرباح للسهم للفترة 2014 - 2016 على افتراض أن القيمة االسمية للسهم الواحد تبلغ 0.100 ريال 
عماني؛ وذلك حتى تكون متسقة مع األرقام المتوقعة للفترة 2017 - 2020. وقد تم تغيير القيمة االسمية للسهم من 1.000 ريال عماني 

إلى 0.100 ريال عماني في مايو 2017.

*** تم زيادة راسمال الشركة الى 10 مليون ريال فى مايو 2017 م 

المحفظة المتوازنة وأصول االكتتاب عالية الجودة

وتتمتع أصول االكتتاب الخاصة بالشركة بجودة عالية في ظل وجود محفظة متوازنة ومتنوعة من األعمال موزعة بين تأمينات المركبات 
)26% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 2016( وتأمينات غير المركبات )74% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة في عام 
2016(. وقد قامت الشركة بتقليل التعرض إلى الحساب الصافي عن طريق اختيار إعادة التأمين بشكل جوهري على غير المركبات والتي 

ُترجمت إلى جودة عالية من أصول االكتتاب.

خطط العمل الواضحة لمواصلة النمو

تمتلك الشركة نظم معلومات إدارية متطورة من أجل مراقبة األداء ومقارنته باألهداف المحددة. وتوفر خطط األعمال الشاملة متوسطة 
األجل والموازنات السنوية التفصيلية خارطة واضحة للنمو في المستقبل. وتستند خطط النمو متوسطة األجل للشركة إلى المكونات 

الرئيسية التالية للنمو:

•  االحتفاظ بالكتلة الحرجة القوية لألعمال التي قامت بها الشركة بالفعل.

•  توسيع شبكة الفروع.

•  تطوير قنوات إضافية مثل التأمين المصرفي.

•  السعى للنمو الحذر في فروع التأمين على المركبات والحياة والصحة جنًبا إلى جنب مع نمو السوق.

سعر الطرح
يستند سعر الطرح، باستثناء مصروفات اإلصدار، إلى المنهجيات العامة التالية التي ُاعتبرت مناسبة للتقييم مع أخذ ظروف السوق الحالية 

بعين االعتبار.

.)DDM( طريقة نموذج خصم التوزيعات  •

•  طريقة المقارنة مع الشركات القابلة للمقارنة في األسواق.
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 )DDM( نموذج خصم التوزيعات
تقدر طريقة نموذج خصم التوزيعات قيمة الشركة بناًء على توزيعات األرباح النقدية المتوقعة على المساهمين التي ُتخفض إلى القيمة 

الحالية باستخدام تكلفة حقوق الملكية. 

ويوضح الجدول التالي نطاق القيم بناًء على توزيعات األرباح التي تتوقعها اإلدارة وافتراضات توزيعات األرباح بعد فترة التوقعات.

القيمة/ السهم )بيسة(تكلفة حقوق الملكية

%11200

%12178

%13160

وباستخدام تكلفة حقوق الملكية في نطاق 11% - 13%، يكون تقييم الشركة في حدود 200 - 160 بيسة/ السهم على التوالي.

طريقة المقارنة مع الشركات المماثلة في السوق
تم استخدام مضاعف الربحية ضمن طريقة المقارنة مع الشركات المماثلة في السوق للتوصل إلى سعر الطرح؛ وذلك بعد مراعاة طبيعة 

األعمال، وإمكانات النمو المستقبلية للشركة، وتوقعات أصحاب األسهم لألرباح/ العائدات من استثماراتهم.
وقد تم مراعاة عائد توزيعات األرباح في التقييم.

الشركات المماثلة
تم اختيار الشركات المماثلة بناًء على المعايير العامة التالية:

•  طبيعة عملياتها التجارية: نفس الصناعة - قطاع التأمين التقليدي

•  الجغرافيا والمنطقة: بلدان مجلس التعاون الخليجي

•  السيولة: ال ينبغي أن تكون شهادات األسهم غير سائلة

وقد تم اختيار سبع شركات إقليمية ألغراض المقارنة على النحو المبين أدناه.

الشركات المماثلة

البلدالشركة

الكويتشركة الخليج للتأمين

الكويتالشركة األهلية للتأمين

اإلمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات للتأمين

قطرشركة الدوحة للتأمين

اإلمارات العربية المتحدةشركة العين األهلية للتأمين

الكويتالشركة البحرينية الكويتية للتأمين

عمانالشركة العمانية المتحدة للتأمين

مضاعف الربحية للشركات المماثلة
فيما يلي مضاعف الربحية للشركات المماثلة باإلضافة إلى مضاعف الربحية الضمني للشركة بناًء على سعر الطرح )باستثناء مصروفات اإلصدار(. 
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مضاعف الربحية للشركات المماثلة - البيانات كما في 18 مايو 2017

الرسملة السوقيةالبلدالشركة
بالمليون دوالر أمريكي

مضاعف الربحية
(X(

X 3388.5الكويتشركة الخليج للتأمين
X 31611.0الكويتالشركة األهلية للتأمين
X 24411.4اإلمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات للتأمين
X 22410.5قطرشركة الدوحة للتأمين

X 20411.7اإلمارات العربية المتحدةشركة العين األهلية للتأمين
X 10316.1الكويتالشركة البحرينية الكويتية للتأمين
X 939.6عمانالشركة العمانية المتحدة للتأمين

11.3Xالمتوسط
X 8**42*عمانمضاعف الرؤية الضمني

29%التخفيض إلى المتوسط السوقي

المصدر: تومسون رويترز للبيانات عن الشركات المماثلة

* يتم احتساب القيمة السوقية الضمنية للرؤية للتأمين على أساس سعر الطرح )باستثناء مصروفات اإلصدار(.

** يتم احتساب مضاعف الربحية الضمني للرؤية للتأمين على أساس سعر الطرح )باستثناء مصروفات اإلصدار( والربحية للسهم كما في 
31 ديسمبر 2016 )تعديل للتغير في القيمة االسمية إلى 100 بيسة(.

يتم احتساب نسبة مضاعف الربحية الضمني للشركة عند X 8 على أساس سعر الطرح البالغ 160 بيسة باستثناء مصروفات اإلصدار. وبالتالي، 
X 11.3 يبلغ مضاعف الربحية الضمني حوالي 29% مخفضة مقارنة بمتوسط مضاعف الربحية للشركات المماثلة أعاله البالغ

عــائـد توزيعــات األربـاح

عائد توزيعات أرباح الشركات المماثلة
يبين الجدول أدناه عائد توزيعات أرباح الشركات المماثلة.

عائد توزيعات أرباح للشركات المماثلة - البيانات كما في 18 مايو 2017

القيمة السوقيةالبلدالشركة
عائد التوزيعات )%(بالمليون دوالر أمريكي

7.3%338الكويتشركة الخليج للتأمين
7.3%316الكويتالشركة األهلية للتأمين
8.4%244اإلمارات العربية المتحدةشركة اإلمارات للتأمين
3.7%224قطرشركة الدوحة للتأمين

6.0%204اإلمارات العربية المتحدةشركة العين األهلية للتأمين
0.0%103الكويتالشركة البحرينية الكويتية للتأمين

8.4%93عمانعمان المتحدة للتأمين
5.9%المتوسط

المصدر: تومسون رويترز
عائد توزيعات األرباح المتوقعة للشركة

يوضح الجدول أدناه عائد توزيعات األرباح المتوقعة للشركة على أساس سعر الطرح )باستثناء مصروفات اإلصدار(.
مارس 2020مارس 2019مارس 2018شهر/ سنة دفع التوزيعات

12.515.015.0التوزيعات المقدرة )بيسة/ السهم(
عائد توزيعات األرباح على سعر الطرح )باستثناء 

مصروفات اإلصدار(
10.4% )على أساس 

9.4%9.4%سنوي(*

* يتم احتساب العائد السنوي على افتراض أن المكتتب سوف يحتفظ باألسهم لمدة 9 أشهر بداية من الشهر الذي يتم فيه الطرح العام 
األولي يوليو 2017 إلى شهر مارس 2018 الذي سوف يحصل فيه على توزيعات أرباح.

يعد عائد توزيعات األرباح البالغ 10.4% )على أساس سنوي( لعام 2017 )ُيدفع في مارس 2018( و9.4% لعامي 2019 و2020 جيد للغاية 
مقارنة مع متوسط عائد توزيعات أرباح الشركات المماثلة البالغ %5.9.
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الفصل الخامس عشر: عوامل المخاطرة وطرق التخفيف من آثارها
يجب على المستثمرين المحتملين، قبل االستثمار في أي من األسهم المطروحة لالكتتاب، أن يدرسوا بعناية عوامل المخاطرة الواردة 

أدناه مع كل المعلومات الواردة في هذه النشرة، بما في ذلك البيانات المالية المبينة في هذه النشرة.

الحالية  بناًء على معرفتها  الشركة  إليه  الذي توصلت  الرأي  أدناه وطرق تخفيفها يعكسان  الواردة  المخاطر  أن  المستثمرون  قد يالحظ 
والمعلومات المتاحة لها. وقد تؤثر مخاطر وشكوك إضافية أخرى غير معروفة للشركة حالًيا أو تظن أنها غير جوهرية أثر سلبي جوهري 
على الوضع المالي للشركة أو نجاح أعمالها. وقد تختلف المخاطر الفعلية وأثرها اختالًفا جوهرًيا عن الوارد في هذه النشرة ويمكن أن 
يكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها ويمكن أن تؤدي إلى أن انخفاض األسعار 
السوقية لألسهم بشكل كبير، وإلى خسارة كل استثماراتهم أو جزء منها. و ما لم يذكر خالف ذلك في عوامل المخاطرة المبينة أدناه، فإن 

الشركة غير قادرة على تحديد أو تقدير المخاطر المالية أو المخاطر األخرى المذكورة في هذه النشرة.

وفيما يلي إطار إدارة المخاطر العام للشركة:

أ(  إطار الحوكمة

إن الهدف األساسي من إدارة الشركة للمخاطر وإطار اإلدارة المالية هو في حماية مساهمي الشركة من الحاالت التي تقف في طريق 
نظام فعال وكفؤ الدارة  لوجود  البالغة  األهمية  العليا  اإلدارة  وتدرك  الشركة  التي وضعتها  المالي  األداء  المستمر ألهداف  التحقيق 

المخاطر.

ومعايير  والرقابة  المخاطر،  وإدارة  بالشركة،  الخاصة  المخاطر  يحدد  وااللتزام  المخاطر  إدارة  بسياسة  خاًصا  إطاًرا  الشركة  وضعت  وقد 
سلوكيات العمل بعمليات الشركة. وقامت الشركة بدعم ذلك بهيكل تنظيمي واضح مع تفويض مجلس اإلدارة صالحيات ومسؤوليات 

موثقة إلى اللجان وكبار المديرين.

ب(  إطار إدارة رأس المال

لدى الشركة إطار داخلي إلدارة المخاطر من أجل التعرف على المخاطر التي تتعرض لها كل وحدة من وحدات العمل أو الشركة ككل 
وتحديد أثر هذه المخاطر الكمي على رأس المال االقتصادي. وتشير تقديرات اإلطار الداخلي مقدار رأس المال المطلوب لتقليل مخاطر 

عدم السيولة إلى مستوى بعيد مختار من المخاطر يخضع لعدد من االختبارات )مالية وغير مالية(؛ وذلك على وضع رأس مال الشركة.

ج(  اإلطار التنظيمي

تهتم السلطات التنظيمية في المقام األول على حماية حقوق حاملي وثائق التأمين وتقوم بالمراقبة عن كثب للتأكد من الشركة تقوم 
بإدارة الشؤون اإلدارية بصورة مناسبة تحقق مصلحة حاملي الوثائق. وفي ذات الوقت تهتم السلطات التنظيمية بالتأكد من أنه لدى 

الشركة مالئة مالية مناسبة للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة الناتجة عن الصدمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.

تخضع عمليات الشركة أيًضا لمتطلبات تنظيمية تفرضها الهيئة العامة لسوق المال. وال تقتصر هذه اللوائح على الموافقة على األنشطة 
ومراقبتها بل تفرض أيًضا أحكاًما تقييدية معينة )مثل هامش المالءة( لتقليل مخاطر تخلف شركات التأمين عن السداد واإلعسار حتى 
تتمكن من الوفاء بااللتزامات غير المتوقعة عند حدوثها. وتحتفظ الشركة بفائض مالءة كما في 31 ديسمبر 2016 يزيد عن الحد األدنى 

الذي نص عليه القانون.

د(  إطار إدارة األصول وااللتزامات

تنشأ المخاطر المالية من المراكز المفتوحة بمعدالت الفائدة، والعمالت ومنتجات حقوق الملكية، والتي تتعرض جميًعا إلى تحركات عامة 
وأخرى خاصة. وتدير الشركة هذه المراكز ضمن إطار إدارة األصول وااللتزامات الذي تم تطويره من أجل تحقيق عوائد استثمارات طويلة 

المدى تزيد عن االلتزامات الواردة بعقود التأمين واالستثمار.

وتم دمج إدارة األصول وااللتزامات بالشركة مع إدارة المخاطر المالية المرتبطة بأصول الشركة والتزاماتها المالية األخرى وغير المرتبطة 
بصورة مباشرة بأصول والتزامات التأمين. وتمثل إدارة األصول وااللتزامات جزًءا ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين؛ وذلك للتأكد من 

وجود تدفقات نقدية كافية في كل فترة للوفاء بااللتزامات الناشئة عن عقود التأمين واالستثمار.
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مخاطر التأمين

المخاطر ضمن أي عقد تأمين هي إحتمالية وقوع الحدث المؤمن عليه وعدم اليقين حول قيمة المطالبة الناتجة. وحسب طبيعة عقد 
التأمين، فإن المخاطر عشوائية وبالتالي ال يمكن التنبؤ بها. وبالنسبة لمحفظة عقود التأمين التي تطبق نظرية االحتمالية للتسعير وتكوين 
المخصصات، فإن المخاطر األساسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين الخاصة بها هي أن المطالبات الفعلية ودفعات المنافع 
قد تتجاوز القيمة المدرجة اللتزامات التأمين. ويمكن أن يحدث ذلك بسبب أن تكرار أو صعوبة المطالبات والمنافع أكبر من المقدر. وتعد 
أحداث التأمين عشوائية وسيتغير الرقم الفعلي وقيمة المطالبات والمنافع من عام آلخر عن المقدار المحدد باستخدام أساليب إحصائية.

إن أهداف الشركة إلدارة المخاطر هي اتباع منهج متحفظ الكتتاب وثائق التأمين واختيار المخاطر، مما يعني مراجعة كافة نواحي المخاطر 
قبل القبول بها وتوظيف المكتتبين من ذوي خبرة مع وضع صالحيات الكتتاب وثائق التأمين. تقوم اإلدارة بالتأكد من تخفيف المخاطر 

الكبيرة عن طريق حماية إعادة تأمين من الفئة األولى ومراجعة مسوحات ما قبل إصدار الوثائق ومراجعات سجل المطالبات.

وتكون الشركة مسؤولة عن كافة األحداث المؤمن عليها التي تقع خالل فترة العقد ووفقا لشروط العقد. ونتيجة لذلك، يتم تسوية 
مطالبات االلتزام على مدار فترة طويلة من الوقت يتعلق عنصر من مخصص المطالبات بمطالبات متكبدة وغير مبلغة. هناك متغيرات 
عديدة تؤثر على قيمة وتوقيت التدفقات النقدية وخصوصًا من عقود تأمين السيارات، وتتعلق بشكل رئيسي بالطبيعة المتأصلة للمطالبة 

ألن خطة العمل وإجراءات إدارة المخاطر التي ينفذها حملة العقود بصفة فردية التي يطبقها.

يعد صافي حساب الشركة المتعلق بإجمالي المخاطر المحتفظ بها محمًيا جيدًا ضمن حدود األحداث الموضوعة باإلضافة إلى إعادة تأمين 
للمخاطر  التعرض  الشركة في سياق أعمالها االعتيادية، ولغرض تقليل  تتعاقد  المحررة. وسوف  الكوارث لكل فئة من األعمال  خسارة 
المالية الناتجة عن المطالبات بمبالغ كبيرة، مع أطراف أخرى الغراض إعادة التأمين. وترتيبات إعادة التأمين تسمح بدرجة اكبر من التنوع 
في االعمال، وتمنح اإلدارة فرصة لضبط التعرض للخسائر المحتملة الناتجة عن المخاطر الكبيرة وتتيح فرصا اكبر للنمو. وتضم أعمال إعادة 

التأمين التي ُتجرى بهدف تحقيق الحماية عبر عقود إعدة التأمين االتفاقي واالختياري وعقود إعادة تأمين ضد الخسائر االضافية.

يتم تقدير المبالغ التي يتحصل عليها من إعادة التأمين بطريقة تتسق مع مخصص المطالبات القائمة ووفقا لعقود إعادة التأمين.

ولتقليل التعرض لخسائر كبيرة نتيجة لعدم توفر السيولة لدى معيدي التأمين ، يجري المركز الرئيسي تقييما لالحوال المالية لشركات 
إعادة التأمين وتراقب تركيز مخاطر االئتمان الناتجة عن نفس المناطق الجغرافية أو األنشطة أو السمات االقتصادية لمعيدي التأمين.

أوراق مالية  الرئيسي وهي بوجه عام  المركز  إدارة  التامين المصادق عليهم من  الشركة تتعامل فقط مع معيدي  الرغم من أن  وعلى 
مصنفة من قبل وكاالت التصنيف الدولية، فإن لجنة معاهدة معيدي التأمين الجزئي وغير الجزئي يتم مراجعته و اعتماده من قبل مجلس 

االدارة. وتتوافق هذه المتطلبات مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال.

وعلى الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة تامين إال أنها ال تتخلى عن مسئوليتها المباشرة نحو حاملي الوثائق التأمينية وبالتالي فأن 
الشركة معرضة لمخاطر االئتمان عن عقود التامين التي يتخلى معيدي التامين عن المشاركة فيها، إلى المدى الذي ال تتمكن فيه من 
مقابلة التزاماتها بموجب هذه اإلتفاقيات. إن عقود إعادة التأمين المتنوعة بحيث ال تعتمد على معيد تأمين واحد أو تعتمد عملياتها 

على عقد واحد إلعادة التامين.

مطالبات قائمة

يتم تكوين احتياطيات المطالبات الخاصة بالخسائر المبلغ عنها لكافة فئات التأمين بشكل أولي على أساس المراجعة التي يجريها فريق 
تجهيز المطالبات ويكون ذلك مدعوًما بالتقييمات التي يجريها فريق المساحين الداخلي أو شركة مساحين/ مقيمي خسائر خارجية. وبناء 
عليه، تدرج التزامات المحتملة بناًء على أفضل التقديرات في البيانات المالية. وأيضًا تتم مراقبة وتعديل المطالبات القائمة بالنسبة لقيمة 
المطالبات بشكل منتظم. وباإلضافة إلى ذلك، يتم تحميل احتياطي المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها في البيانات المالية لمحافظ 
المركبات والحياة والصحة؛ وذلك باالستناد على مراجعة وتوصيات شركة خبراء اكتواريين مستقلة معتمدة. وإستنادًا إلى االتجاه التاريخي، 

ترى اإلدارة تبعًا لذلك أنه لن تنشأ التزامات مطالبات إضافية فيما يتعلق بمطالبات لم تتم تسويتها في نهاية العام.
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عوامل المخاطرة المالية

تتعرض الشركة للمخاطر التالية من خالل استخدامها لالدوات المالية:

•  مخاطر السوق

•  مخاطر االئتمان 

•  مخاطر السيولة 

مخاطر السوق

مخاطر السوق هي مخاطر تذبذب اسعار اداة مالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواء كانت بسبب عوامل محددة لألداة أو للمصدر 
أو عوامل تؤثر على كل األوراق المالية المتداولة بالسوق. وتقلل الشركة من تعرضها بالحفاظ على محفظة متنوعة ومراقبة التطورات 
باسواق السندات واالسهم على المستويين المحلي والدولي. باالضافة إلى ذلك، تراقب الشركة بكل حيوية اهم العوامل التي تؤثر على 

تحركات اسواق السندات واالسهم ، متضمنة تحليل االداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها. 

مخاطر العملة األجنبية

مخاطر العملة االجنبية هي مخاطر تذبذب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المحتملة لألداة المالية بسبب تغيرات معدالت صرف العملة 
االجنبية.

تتعرض الشركة لمخاطر العملة األجنبية الناشئة عن التعامل بعمالت مختلفة وبشكل رئيسي فيما يتعلق باإلستثمارات باألسهم األجنبية 
المنفذة بعمالت بلدان مجلس التعاون الخليجي. وتراجع استثمارات العملة األجنبية بصورة دورية من قبل لجنة االستثمار ومجلس اإلدارة 
من أجل تحديد اإلجراء المناسب لتقليل التعرض لمخاطر العملة األجنبية. بما أن القيمة اإلجمالية إلستثمارات العملة األجنبية فيما يتعلق 
بإجمالي األصول المالية التي تحتفظ بها الشركة غير جوهري، تعتقد اإلدارة أنه لو ضعفت تلك العمالت أو قويت مقابل الريال العماني 

فسيكون هناك أثر غير جوهري أو لن يكون هناك أثر على األرباح بعد الضرائب.

مخاطر األسعار

مخاطر األسعار هي مخاطر تذبذب قيمة األداة المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق سواًء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل تخص 
أوراق مالية أو مصّدرها أو عوامل تؤثر على كافة األوراق المالية بالسوق. تتعرض الشركة لمخاطر األسواق فيما يتعلق بإستثماراتها 
المصنفة كمتاحة للبيع. ومن أجل إدارة مخاطر السعر الخاصة بها الناشئة عن اإلستثمارات بأسهم األوراق المالية، تقوم الشركة بتقليل آثار 
مخاطر السوق عن طريق اإلحتفاظ بمحفظة متنوعة والمراقبة المستمرة للسوق. وباإلضافة إلى ذلك، تراقب الشركة بنشاط العوامل 

الرئيسية التي تؤثر على تحركات أسواق األسهم.

إن غالبية إستثمارات األسهم هي في شركات مسجلة في سوق مسقط لألوراق المالية )السوق(. ويتركز استثمار الشركة في أسهم 
قطاع البنوك واالستثمار والصناعة والخدمات. أوكلت الشركة إدارة محفظة استثماراتها إلى شركة ادارة االستثمارات. إال أن إستثمارات 
الشركة منظمة بتعليمات إستثمار معينة تنطبق على شركات التأمين ويطلب منها اإلبقاء على حدود محددة وفقًا للتعليمات، وبالتالي 

قد ال تكون قادرة على االستفادة من كافة تحركات السوق اإليجابية.

الشركة غير معرضة لمخاطر كبيرة ناتجة عن تركز األسعار.

مخاطر معدل الفائدة

الفائدة  التغيرات في معدالت  بسبب  المالية  لألداة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  قيم  تذبذب  مخاطر  الفائدة هي  مخاطر معدالت 
بالسوق. 

تستثمر الشركة باألوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر معدل الفائدة. مخاطر معدل الفائدة بالنسبة للشركة هي مخاطر التغييرات 
في معدالت الفائدة بالسوق التي تقلل اإليرادات بشكل عام على أوراقها المالية المحملة بفوائد عند إعادة االستثمار عند االستحقاق. 

محفظة الشركة من الودائع ذات الفائدة الثابتة هي محفظة متوازنة )أي أنها مزيج من ودائع طويلة األجل وودائع قصيرة األجل(. 

تحتسب الشركة فوائد ثابتة على االصول المالية للدخل الثابت ويتم التعاقد على معدالت فوائد ثابته خالل فترة االستحقاق.
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مخاطر االئتمان 
مخاطر االئتمان وهي مخاطر عدم تمكن أحد األطراف المقابلة باألوراق المالية من مقابلة التزاماته عند إستحقاقها. المجاالت الرئيسية 

التي تتعرض الشركة فيها لمخاطر االئتمان هي:

•  حصة شركات إعادة التأمين من التزامات التأمين.

•  مبالغ مستحقة من شركات إعادة التأمين فيما يتعلق بمطالبات مدفوعة سابقًا.

•  مبالغ مستحقة من حملة عقود التأمين.

•  مبالغ مستحقة من وسطاء التأمين.

•  ما يماثل النقد وودائع لدى البنوك.

لدى الشركة سياسة ائتمان وتتم مراقبة مخاطر االئتمان إعادة التأمين وحملة عقود التأمين اآلخرين على أساس منتظم مع شركات كما 
هو مبين أدناه:

مخاطر إعادة التأمين
تستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين إال أن ذلك ال يفي بالتزامات الشركة كمؤمن رئيسي. وإذا لم تتمكن شركات إعادة التأمين من 
دفع المطالبة ألي سبب، تبقى الشركة مسؤولة عن الدفع لحامل الوثيقة. وتتعلق مخاطر إعادة التأمين بالمخاطر التي تواجهها مؤسسة 
ما في حالة عدم تمكن أي من شركات إعادة التأمين من الوفاء بالتزاماته المفترضة وفقًا إلتفاقية إعادة التأمين. تدعم الشركة موقفها 
عن طريق شركات إعادة التأمين الذين يتم إختيارهم إستنادًا إلى توصيات من وسطاء تأمين محترفين وإلى تقييم المعلومات المتوفرة 
عن القوة المالية لشركات إعادة التأمين والمعلومات المتعلقة بالتصنيف التي تصدر من قبل وكاالت التصنيف المعتمدة مثل ستاندرد 
أند بورز وإيه إم بيست. يتم إجراء تقييم واختيار شركات إعادة التأمين سنويًا أو عندما تظهر بعض المعلومات حول أي من معيدي التأمين. 

وتتم مراقبة مالءة معيدي التأمين وجدارتهم االئتمانية بصفة مستمرة. 

وتتم أيضًا إدارة التعرض لألطراف المقابلة الخاصة بمعيدي التأمين األفراد بطرق أخرى مثل الحق في الخصم عندما يكون كال الطرفين 
المقابلين دائنين ومدينين للشركة.

ذمم تأمين مدينة
الذین استفادوا من  الوثائق  الشرکة في حالة تخلف أي من حاملي  تواجهها  التي قد  المخاطر  إلی  المدينة  التأمين  تشير مخاطر ذمم 

االئتمان عن الوفاء بالتزاماتها وتحویل أقساط التأمين والمبالغ األخرى المستحقة عليهم للمؤسسة.

ولدى الشركة نظام قوي إلدارة ذمم التأمين المدينة. ويتم زيادة التسهيالت االئتمانية بناًء على تقييم الجدارة االئتمانية للعمالء من 
األفراد وطبًقا لسياسة االئتمان المعتمدة من قبل مجلس اإلدارة. وتحدد سياسة االئتمان أهلية الحصول على االئتمان من حيث الكم 
وأجل االستحقاق بناًء على عوامل رئيسية مثل ملف العميل وطبيعة األعمال وحجمها وربحيتها وتاريخ الدفع السابقة. ويتم مراقبة أعمار 
الذمم المدينة بصفة مستمرة بالمقارنة مع فترة االئتمان المسموح بها على أساس كل حالة على حدة. وعند االقتضاء، ُتطبق ضمانات 
المالية. ومع ذلك، فإن مستحقات  دفع األقساط. ومن غير المعتاد في القطاع السعي للحصول على ضمانات فيما يتعلق باألصول 

حاملي الوثائق فيما يتعلق بالمطالبات والذمم الدائنة األخرى يمكن أن مقاصتها مع الذمم المدينة األخرى.  

مخاطر السيولة

مخاطر السيولة هي مخاطر أن تواجه مؤسسة ما صعوبة في تجميع األموال لمقابلة اإلرتباطات المتعلقة بااللتزامات المالية. تتم مراقبة 
أن  الشركة  وتعتبر  نشأتها.  إرتباطات فور  أية  لمقابلة  كافية متوفرة  أموااًل  أن هناك  اإلدارة  ويتأكد مجلس  بانتظام  السيولة  متطلبات 

موقف السيولة الخاص بها جيد. تحتفظ الشركة بقدر كاف من النقد وما في حكم النقد لمقابلة احتياجات راس المال العامل اليومية.

مخاطر إدارة رأس المال

إن متطلبات راس المال المفروضة خارجًيا يتم اعدادها وتنظيمها خارجًيا من قبل الهيئة العامة لسوق المال والجهات التنظيمية االخرى 
للتأكد من وجود هوامش مالءة كافية. وعالوة على ذلك، تسعى الشركة للحفاظ على مركز مالي قوي ونسب رأسمال جيدة من أجل 

دعم أهداف أعمالها وتوفير الراحة لحاملي الوثائق وزيادة قيمة المساهمين إلى أقصى حد ممكن. 

تتمثل أهداف الشركة عند إدارة رأس المال في حماية قدرة الشركة على االستمرار كمؤسسة مستمرة من أجل الوفاء بالتزاماتها تجاه 
حاملي الوثائق والحفاظ على هيكل رأس مال أمثل بأقل تكلفة رأس مال، وتوفير عوائد معقولة للمساهمين. 
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وقد امتثلت الشركة بالكامل لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجًيا في جميع األوقات. وقد ضمن الدعم المشترك الذي تقدمه مجموعة 
قوية من المؤسسين باإلضافة إلى األداء المالي المتسق الحصول على رأس مال إضافي يتجاوز االستحقاقات الداخلية عند الحاجة. 

مخاطر التشغيل 

الخارجية. وعنما تتعطل نظم  البشرية والغش أو االحداث  النظام واالخطاء  التي تنشأ من فشل  مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسارة 
الرقابة عن العمل، قد يتسبب ذلك في األضرار بسمعة الشركة وقد تترتب عليها تأثيرات قانونية أو تنظيمية وقد تؤدي إلى خسارة مالية.

وال تتوقع الشركة أن تتمكن من القضاء على كل المخاطر التشغيلية، ولكن الشركة قادرة على إدارة هذه المخاطر من خالل وضع إطار 
رقابة صارم ومراقبة المخاطر المحتملة والتعامل معها. 

الدخول واجراءات االعتماد والتسويات وتدريب  المهام وضوابط  إلى نظام فصل  إجراءات باإلضافة  ولدى الشركة نظام مفصل ودليل 
الكادر الوظيفي وتقييم االداء الخ باالضافة إلى أطر االلتزام والتدقيق الداخلي. مخاطر األعمال مثل تغير البيئة والتقنية الصناعية والقطاع 

يتم مراقبتها من خالل التخطيط االستراتيجي ووضع الموازنات.

القوى العاملة

تعتمد الشركة على مجلس إدارة، وفريق إدارة وموظفين من ذوي الخبرة من أجل االرتقاء بأدائها. وإذا لم تتمكن الشركة من توظيف 
تأثير سلبي جوهري على  لذلك  يكون  أن  الشركة، يمكن  يتركون  الذين  أولئك  استبدال  أو  لمتطلباتها  إضافيين وفًقا  موظفين مؤهلين 
إلى توظيف موظفين  الشركة بحاجة  المالي، بما في ذلك سعر األسهم السوقي. وعالوة على ذلك، فأن  عملياتها وأدائها ووضعها 
عمانيين من أجل الحفاظ على أهداف التعمين؛ إذ قد تتخذ وزارة القوى العاملة إجراءات ضد الشركة إذا لم تتمكن من إيجاد وتوظيف 

موظفين عمانيين مناسبين.

وتولي الشركة أهمية كبيرة لتطوير سياسات مواتية للموارد البشرية تهدف إلى تحقيق الرضا للموظفين وتشجيعهم. وتركز الشركة بشكل 
خاص أيًضا على بناء بنية تحتية قوية للموارد البشرية بهدف توفير إمكانية الوصول إلى الشركة من أجل توفير الموظفين ذوي المؤهالت 
القوية لتلبية احتياجات االستبدال واحتياجات النمو الخاصة بالشركة. وقد حققت الشركة نسبة التعمين التي تجاوزت الحد األدنى من األهداف 

الخاصة بالقطاع، ووضعت البنية التحتية والسياسات التي تدعم خطط الشركة الستمرار توظيف المواطنين العمانيين وتطويرهم المهني.

المخاطر المتعلقة باألسهم

لم يتم تداول أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية حتى تاريخه، وليس هناك أي ضمان  بأن يشهد التداول على أسهم الشركة 
نشاًطا أو أن يستمر بعد هذا الطرح. وقد يؤثر ذلك سلًبا على سيولة التداول أو سعر األسهم. وال يوجد ضمان  بأن يستمر التداول على 
بعوامل  تقلبات شديدة مدفوعة  إلى  السهم  يتعرض سعر  أعلى. وقد  أو عند سعر  اإلدراج  الطرح عند  يعادل سعر  األسهم عند سعر 

مختلفة مثل ظروف السوق العامة وأداء الشركة وعوامل أخرى خارجة عن سيطرة الشركة.

المنافسة في السوق

قد تتزايد حدة المنافسة في السوق؛ ما قد يؤثر سلًبا على مجمل أعمال الشركة ونموها المتوقع ومركزها المالي. وتخفف الرؤية للتأمين 
من هذه المخاطر عن طريق طرح منتجات مبتكرة ومتميزة في السوق. ولدى الشركة أيًضا استراتيجية محددة للغاية تهدف إلى زيادة 

حصتها السوقية على النحو المتوقع.

عدم التيقن بشأن المعلومات المستقبلية

تتضمن نشرة اإلصدار توقعات للفترة من 2017 إلى 2020. وعلى الرغم من أن اإلدارة قامت بتجميع هذه التوقعات باستخدام افتراضات 
تستند إلى االتجاهات التاريخية وأفضل التقديرات المتعلقة باالتجاهات المتوقعة، ال يمكن ضمان  تحقق االفتراضات بسبب عدم اليقين 
المالزم للمستقبل. ويمكن ألي تغيير سلبي في االفتراضات أن يؤثر تأثيًرا كبيًرا على التوقعات المالية. ونتيجة لذلك، سوف تختلف النتائج 

الفعلية على األرجح عن التوقعات.

القوة القهرية

يمكن أن تتأثر عمليات الشركة ومركزها المالي بوقوع أي أحداث قهرية مثل أعمال الحرب والنزاعات المسلحة والحصار وأعمال التمرد 
وأعمال الشغب واالضطرابات المدنية واإلضرابات والتخريب واألعمال اإلرهابية والبرق والحرائق والفيضانات والزالزل وأمواج التسونامي 

والفيضانات والعواصف واألعاصير واألعاصير القمعية أو غيرها من الكوارث الطبيعية أو األمور التي تحدث قضاًء وقدًرا.

وتعد هذه المخاطر شائعة وقد تواجه أي عملية تجارية. وقد نفذت الشركة خطط استمرارية أعمال وموقع للتعافي من الكوارث لتسهيل 
استئناف العمليات خالل فترة زمنية معقولة؛ وذلك من أجل إدارة مخاطر القوة القهرية.
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الفصل السادس عشر: تعامالت االطراف ذات العالقة والعقود الرئيسية
تعامالت األطراف ذات العالقة

تتضمن األطراف ذات العالقة المساهمين بالشركة والشركات التابعة لها وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات 
التجارية التي بإمكانها السيطرة أو تأثير بصورة كبيرة على القرارات المالية والتشغيلية للشركة.

وقد أجرت الشركة، في سياق ممارستها ألنشطتها االعتيادية، تعامالت مع أطراف ذات عالقة. وُأبرمت هذه التعامالت وُنفذت بشروط 
يراها أعضاء مجلس اإلدارة معقولة وعادلة مقارنة بتلك الشروط التي أعتمدت في التعامالت التي أبرمت ونفذت على أساس تجاري 

دون تحيز أو محاباة مع أطراف ثالثة.

وقد نفذت الشركة التعامالت المهمة التالية مع أطراف ذات عالقة خالل السنوات الواردة أدناه:

2016التفاصيل
ر. ع

2015
ر. ع

اإليرادات من وثائق التأمين المكتتبة وخدمات المرآب
أقساط التأمين المكتتبة

653.015242.449-  شركة ذات عالقة بمساهم رئيسي
244.427336.801-  أطراف ذات عالقة أخرى

مطالبات مدفوعة عن وثائق التأمين المكتتبة
22.293)25.756)-  شركة ذات عالقة بمساهم رئيسي

34.892142.172-  أطراف ذات عالقة أخرى
شراء بضائع وخدمات )كبار المساهمين)

2.798.5942.595.850شراء أسهم وصناديق استثمار مشترك من خالل أحد كبار المساهمين
2.653.1252.088.544بيع أسهم وصناديق استثمار مشترك من خالل أحد كبار المساهمين

39.24034.434دفع ايجار
35.84834.038وساطة للتعامالت في األسهم

18.98913.374مصروفات المحفظة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

26.00018.500المكافآت المقترحة ألعضاء مجلس اإلدارة
24.00018.550أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

50.00037.050اإلجـــمــــــالي

مكآفات كبار موظفي اإلدارة  
2016
ر.ع

2015
ر.ع

329.114323.552مزايا استخدام قصير االجل

7.2569.490تكاليف تامين اجتماعي

10.02514.651مكافآت انتهاء خدمة

346.395347.693

مستحق القبض من أطراف ذات عالقة
2016
ر.ع

2015
ر.ع

445.3641.942-  شركة ذات عالقة بمساهم رئيسي

-132.920-  أطراف ذات عالقة أخرى

578.2841.942
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األرصدة المستحقة من أطراف ذات عالقة بدون الفوائد وتسدد عند الطلب.

ذمم دائنة إلى أطراف ذات عالقة      

2016
ر. ع

2015
ر. ع

9.9854.970-  شركة ذات عالقة بمساهم رئيسي

29.07018.500-  أطراف ذات عالقة أخرى

               39.05523.470

العقود الرئيسية

تاريخ االنتهاءتاريخ التنفيذالطرف المقابلالتفاصيل

اتفاقية إعادة تأمين اتفاقي 
على غير الحياة

إس سي أو آر جلوبال بي 
أند سي إس إي باعتبارها 

رائدة

1 يوليو 2016
مستمرة منذ بداية التنفيذ 

األول في 1 يوليو 2011

عقد مستمر يخضع إلشعار إلغاء ُيرسل قبل 
30 يونيو من أي سنة بمدة 90 يوًما.

اتفاقية إعادة تأمين ائتمان 
على الحياة االئتمانية

شركة آر جي إيه جلوبال 
عقد مستمر يخضع إلشعار إلغاء ُيرسل قبل 1 مايو 2013المحدودة  إلعادة التأمين

اإللغاء بمدة 90 يوًما.

إتفاقية إعادة تأمين اتفاقي 
على الحياة للمجموعات

إس سي أو آر جلوبال 
اليف إس إي

1 يناير 2017
مستمرة منذ بداية التنفيذ 

األول في 1 يوليو 2009

عقد مستمر يخضع إلشعار إلغاء ُيرسل قبل 
31 ديسمبر من أي سنة بمدة 90 يوًما.

إتفاقية إعادة تأمين طبي 
اتفاقي للمجموعات

إس سي أو آر جلوبال 
اليف إس إي

1 يناير 2017
مستمرة منذ بداية التنفيذ 

األول في 1 يناير 2010

عقد مستمر يخضع إلشعار إلغاء ُيرسل قبل 
31 ديسمبر من أي سنة بمدة 90 يوًما.

أرب جلف للخدمات الصحية إتفاقية خدمات إدارية طبية
31 ديسمبر 12017 يناير 2012)ذ.م.م.( نكست كير
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الفصل السابع عشر: حقوق المساهمين ومسؤولياتهم

مسؤوليات المساهمين 

تقتصر مسؤولية المساهم على سداد القيمة االسمية لألسهم التي اكتتب فيها ولن يكون المساهم مسؤواًل عن ديون شركة الرؤية للتأمين.

وعلى كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأوالده القصر إلى 10% فأكثر من رأس مال أسهم الشركة أن يعلم الهيئة العامة لسوق 
المال بذلك بكتاب خطي وفًقا للمادة السابعة من قانون رأس المال وأن يعلمها حول أي تعامل أو تصرف يجريه ويؤدي إلى زيادة هذه 

النسبة فور حدوثه.

الثانية تملك 25% أو أكثر من أسهم شركة مساهمة عمانية عامة إال وفق ضوابط  الدرجة  وال يجوز لشخص أو أكثر من األقارب حتى 
وشروط التملك التي يحددها مجلس إدارة الهيئة الخاصة باستحواذ أو تملك 25% أو أكثر من أسهم شركة مساهمة عمانية عامة.

حقوق المساهمين

جميع األسهم في الشركة تتمتع بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتها؛ وذلك وفًقا ألحكام قانون الشركات التجارية. وتشمل الحقوق 
ما يلي:

الحق بقبض توزيعات األرباح المعلن عنها في الجمعية العامة السنوية.  •

حق األفضلية باالكتتاب بأسهم جديدة.  •

الحق في االشتراك بتوزيع عوائد موجودات الشركة عند التصفية.  •

الحق في التنازل عن أسهم وفًقا ألحكام قانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة.  •

الحق باالطالع على ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين.  •

الحق بأن يتبلغ المساهم الدعوات إلى الجمعيات العامة وبأن يشترك ويقترع في هذه الجمعيات شخصًيا أو بواسطة وكيل )يكون   •
لكل مساهم صوت واحد مقابل كل سهم يمتلكه في الشركة(.

أو نظام  التجارية  الشركات  لقانون  إذا كان مخالًفا  أو مجلس اإلدارة  العامة  الجمعية  تتخذه  إبطال أي قرار  يتقدم بطلب  بأن  الحق   •
الشركة األساسي أو نظامها الداخلي؛ وذلك عماًل بالمادة 126 من قانون الشركات التجارية. 

الحق بأن يقاضي أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشركة نيابة عن المساهمين أو نيابة عن الشركة.  •

الحق في التقدم إلى الهيئة العامة لسوق المال )بشرط أن يدعم هذا اإلجراء المساهمون الذين يملكون 5% على األقل من رأس مال   •
الشرکة المدفوع( بطلب يدعو مجلس إدارة الهيئة إلى ممارسة صالحيته في تعليق العمل بقرارات الجمعية العامة للشركة إذا كانت 
قد ُأتخذت لصالح فئة بعينها من المساهمين أو ضد مصالح فئة معينة من المساهمين أو لتحقيق منفعة ألعضاء مجلس اإلدارة أو 

بسبب غير ذلك من األسباب.

التقارير والبيانات

الربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية. وُيعد كذلك تقريًرا سنوًيا في  ُيعد مجلس اإلدارة بيانات مالية فصلية غير مدققة عن 
غضون شهرين من نهاية السنة المالية يتضمن الميزانية العمومية المدققة، وبيان األرباح والخسائر، وبيان التدفقات النقدية، والتغيير في 
حقوق المساهمين، وتقرير مجلس اإلدارة، وتقرير عن مناقشات المجلس وتحلياًل لما دار في تلك المناقشات، وتقريًرا عن تنظيم الشركة 
وإدارتها. وينبغي اإلفصاح عن هذه البيانات عبر نظام اإلرسال اإللكتروني الخاص بموقع سوق مسقط لألوراق المالية؛ وذلك قبل 15 يوًما 

من موعد إنعقاد الجمعية العامة السنوية.

ويجب إرسال البيانات المالية الفصلية غير المدققة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط لألوراق المالية خالل 30 يوًما من نهاية كل ربع 
المال؛ وذلك من خالل نظام اإلرسال  العامة لسوق  الهيئة  سنة أو أي فترة قانونية تنص عليها قواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من 
اإللكتروني الخاص بسوق مسقط لألوراق المالية. ويجب كذلك على الشركة نشر هذه البيانات الفصلية في صحيفتين يوميتين إحداهما 

باللغة العربية خالل الفترة المذكورة آنًفا.

الجمعية العامة السنوية

ينبغي على مجلس اإلدارة توجيه الدعوة للمساهمين وعقد الجمعية العامة السنوية خالل 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ويجب 
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أن يتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية السنوية البنود التالية:

النظر في تقارير المجلس واعتمادها.  •

النظر في التقارير المتعلقة بإدارة الشركة وتنظيمها واعتماد هذه التقارير.  •

النظر في تقرير مراقبي الحسابات عن الميزانية العمومية للشركة، وبيان األرباح والخسائر واعتماده.  •

مراجعة تقرير إعالن توزيعات األرباح على أال ُتوزع األرباح إال من صافي األرباح التي حققتها الشركة أو من حساب االحتياطي الخاص   •
شريطة أن ُتراعى دائًما أحكام المادة )106( من قانون الشركات التجارية التي تحتم على مجلس اإلدارة تحويل 10% من صافي أرباح 

الشركة بعد استقطاع الضريبة إلى االحتياطي القانوني إلى أن يبلغ هذا االحتياطي ثلث رأسمال الشركة.

مراجعة تقرير بدل حضور جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه للسنة المالية التالية واعتماده.  •

مراجعة المكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية التالية إن وجدت واعتمادها.  •

وجدت،  إن  السابقة،  المالية  السنة  خالل  العالقة  ذات  األطراف  مع  الشركة  بها  قامت  التي  التعامالت  شفافية  مدى  في  النظر   •
العتمادها.

تسجيل أي تعامالت متوقع أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية القادمة، إن وجدت، العتمادها.  •

التجارية واللوائح  تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية القادمة وتحديد أتعابهم مع مراعاة األحكام الواردة في قانون الشركات   •
التنفيذية المعمول بها.

انتخاب أعضاء لشغل المناصب الشاغرة في مجلس اإلدارة.  •

اعتماد معايير تقييم مجلس اإلدارة وتعيين هيئة مستقلة لتقييم أداء مجلس اإلدارة.  •

يجوز لمجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة لالنعقاد في أي وقت، وعليه أن يدعوها لالنعقاد عندما يوجب قانون الشركات التجارية أو 
نظام الشركة األساسي ذلك، أو عندما يطلب هذا األمر واحد أو أكثر من المساهمين يمثلون 25% على األقل من رأس مال أسهم الشركة.
 يضع مجلس اإلدارة جدول أعمال الجمعية العامة كما يمكن أن يضعه مراقبو الحسابات إذا كانت الجمعية مدعوه من قبلهم. ويجب أن 
يدرج مجلس اإلدارة أو المدققين، عند الضرورة، في جدول األعمال أي اقتراح يقدمه مساهمون يمتلكون 10% على األقل من رأس المال 

األسهم شريطة أن ُيقدم هذا المقترح إلدراجه في جدول األعمال قبل شهر واحد على األقل من تاريخ انعقاد الجمعية العامة.

وتكون مقررات الجمعية العامة العادية باطلة ما لم يحضر الجمعية العامة العادية، شخصًيا أو بالوكالة، مساهمون يمثلون نصف رأس 
مال أسهم الشركة على األقل. وإذا لم يتحقق النصاب المطلوب، ُيدعى إلى جمعية عامة ثانية لمناقشة نفس جدول األعمال. وُيبلغ 
المساهمون بالدعوة للجمعية العامة العادية الثانية بنفس الطريقة التي تمت بها دعوتهم للجمعية العامة العادية األولى، وذلك قبل 
الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على األقل. وتكون المقررات الصادرة في الجمعية العامة العادية الثانية صحيحة بغض النظر 
عن عدد األسهم التي يمثلها من حضر الجمعية؛ وذلك شريطة أن ُيعقد هذا االجتماع في غضون شهر واحد من تاريخ الجمعية العامة 

العادية األولى.

الجمعية العامة غير العادية
يتعين دعوة الجمعية العامة غير العادية لالنعقاد للنظر في المسائل التالية:

زيادة رأس مال أسهم الشركة أو تخفيضه.  •

حل الشركة أو تصفيتها أو دمجها.  •

بيع جميع أصول الشركة أو أي جزء كبير منها.  •

تعديل النظام األساسي.  •

إعادة شراء الشركة بعًضا من أسهمها بما ال يتجاوز 10% من رأسمالها المدفوع شريطة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة   •
العامة لسوق المال.

تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عمانية مقفلة أو أي شكل آخر.  •

اعتماد التقرير النهائي للمصفي عند االنتهاء من إجراءات تصفية الشركة.  •

إصدار السندات.  •

أي مسائل أخرى واردة بالنظام األساسي للشركة تتطلب نظر الجمعية العامة غير العادية فيها.  •
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ال تكون مقررات الجمعية العامة غير العادية صحيحة إال إذا حضر الجمعية العامة غير العادية، ، شخصًيا أو بالوكالة، مساهمون يمثلون 
ثالثة أرباع رأس مال الشركة على األقل. وإذا لم يتوفر هذا النصاب، ُيدعى إلى جمعية عامة غير عادية ثانية لمناقشة جدول األعمال ذاته. 
ويتبلغ المساهمون الدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية الثانية بالطريقة ذاتها التي ُدعوا فيها إلى أول جمعية، وذلك قبل الموعد 

المحدد للجمعية الثانية بأسبوعين على األقل.

وتكون مقررات الجمعية العامة غير العادية الثانية قانونية إذا حضر هذا االجتماع، شخصًيا أو بالوكالة، مساهمون يمثلون 50% على األقل 
من رأس مال أسهم الشركة شريطة أن ُتعقد هذه الجمعية العامة غير العادية الثانية في غضون 6 أسابيع من تاريخ الجمعية العامة األولى.

تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأكثرية ثالثة أرباع األصوات التي اقترعت بشأن قرار معين شريطة أن ينال دائًما هذا القرار أصواًتا 
تزيد عن نصف أسهم رأس المال أسهم الشركة .

يجوز ألي مساهم أو أي طرف معني، خالل خمس سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، التقدم بطلب إلى المحكمة االبتدائية إللغاء 
أي قرار تتخذه الجمعية العامة يكون متعارًضا مع قانون الشركات التجارية أو أحكام النظام األساسي أو لوائحه أو عن طريق الغش أو 

إساءة استعمال السلطة.

نقل ملكية األسهم

تنتقل ملكية األسهم وفًقا ألحكام قانون سوق رأس المال. ويجوز لكل مساهم في الشركة بيع أسهمه في الشركة وتحويلها دون أي 
قيود وفًقا ألحكام قانون سوق رأس المال شريطة:

أال يتجاوز إجمالي مساهمة أي شركة أجنبية في الشركة 70% من رأس مال أسهم الشركة تحت أي ظرف من الظروف.  •

أن يعلم كل شخص يملك أو تصل مساهمته هو وأوالده القصر إلى 10% فأكثر من رأس مال أسهم الشركة المساهمة العمانية العامة   •
الهيئة العامة لسوق المال بذلك بكتاب خطي وأن يعلمها حول أي تعامل أو تصرف يجريه ويؤدي إلى زيادة هذه النسبة فور حدوثه.

ال يجوز لشخص أو أكثر من األقارب حتى الدرجة الثانية تملك 25% أو أكثر من أسهم شركة مساهمة عمانية عامة إال وفق ضوابط   •
وشروط التملك التي يحددها مجلس إدارة الهيئة الخاصة باستحواذ أو تملك 25% أو أكثر من أسهم شركة مساهمة عمانية عامة.

فترة حجز األسهم: اإلعفاء من تطبيق المادة 77 من قانون الشركات التجارية  •

تقيد المادة 77 مؤسسي شركة المساهمة العامة من التصرف في أسهمهم قبل أن تنشر الشركة ميزانيتين عموميتين مدققتين لمدة 
سنتين متتاليتين إبتداًء من تاريخ بدء اإلنتاج الفعلي من قبل الشركة أو ممارسة األعمال الفعلية من قبل الشركة. وال تنطبق المادة )77( 
من قانون الشركات التجارية على الشركات  قيد التحويل من شركة مساهمة مقفلة لشركة مساهمة عامة إذا كانت تلك الشركة قائمة 
لفترة 3 سنوات. وعلية ليس هنالك قيد على المؤسسين يمنعهم من التصرف في أسهمهم في الشركة بعد االكتتاب العام مع مراعاة 

الحصول على الموافقات التنظيمية الواجبة التطبيق وفًقا للقانون الواجب التطبيق.
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الفصل الثامن عشر: أحكام وإجراءات االكتتاب
أهلية االكتتاب في أسهم الطرح

يجوز لجميع األشخاص والجهات االعتبارية ممن يمتلكون حساب مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع التقدم بطلب لالكتتاب 
في أسهم الطرح العام األولي )مع مراعاة الفئات المحظورة المبينة أدناه(. على  أن ال يتجاوز إجمالي المساهمة األجنبية في الشركة 
70% من رأس مال أسهم الشركة تحت أي ظرف من الظروف. وتجدر اإلشارة إلى أن جميع مواطني بلدان مجلس التعاون الخليجي سوف 
يعاملون، بموجب القرار الوزاري 205/ 2007 الصادر عن وزارة االقتصاد الوطني، معاملة المواطنين العمانيين فيما يتعلق بملكية األسهم 
وتداولها وتأسيس الشركات في عمان. وال يجوز ألي شخص أن يمتلك، بمفرده أو مع أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، 25% أو أكثر من 

أسهم أي شركة مساهمة عمانية عامة دون الحصول على موافقة صريحة بذلك من الهيئة العامة لسوق المال. 

القيود المفروضة على األشخاص المكتتبين في أسهم الطرح

تسري القيود التالية على الطرح:

المؤسسات الفردية: يجوز ألصحاب المؤسسات الفردية تقديم طلبات بأسمائهم الشخصية وليس بأسماء المؤسسات الفردية.  •

طلبات االكتتاب المتكررة: يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب.  •

طلبات االكتتاب التي تحمل أسماء مشتركة: ال يجوز تقديم طلبات اكتتاب بأكثر من اسم واحد. وينبغي أن تحمل الطلبات اسم واحد   •
فقط.

الورثة الشرعيون: يجب تقديم طلب االكتتاب باسم المتقدم نفسه وليس بوصفه وريثا شرعيًا للشخص المتوفى.  •

األطراف ذات العالقة: ال يجوز لألطراف ذات العالقة تقديم طلبات قد ينشأ عنها قيود علی المساهمات.  •

حسابات العهدة: يجوز لمقدمي الطلبات المسجلين تحت حسابات عهدة تقديم طلبات بأسمائهم الشخصية فقط.  •

يجوز رفض الطلبات التي ال تمتثل لألحكام أو القيود الواردة أعاله، حسب االقتضاء، دون االتصال بمقدم الطلب.  •

ر االكتتاب نيابة عن الُقصَّ

ألغراض هذا الطرح، يعتبر قاصًرا كل شخص لم يتجاوز عمره 18 عاًما في تاريخ تقديم طلب االكتتاب.  •

ر. ال يجوز سوى لألب فقط االكتتاب في الطرح نيابة عن أوالده الُقصَّ  •

إذا قدم أي شخص آخر غير األب طلب االكتتاب نيابة عن قاصر، يجب أن ُيرفق هذا الشخص وكالة شرعية سارية بالطلب صادرة من   •
السطات المختصة يصرح له بموجبها بالتعامل في أموال القاصر بالبيع والشراء واالستثمار.

التسجيل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

يجب أن يكون لدى مقدم الطلب رقم مستثمر. ويمكن لمقدمي الطلبات التقدم بطلب للحصول على رقم مستثمر وفتح حساب   •
من خالل تعبئة نموذج الطلب المعد لذلك والذي يمكن الحصول عليه من مقر شركة مسقط للمقاصة واإليداع أو من موقعها على 
شبكة المعلومات الدولية www.mcd.gov.om أو من شركات الوساطة المرخص من قبل الهيئة العامة لسوق المال. ويمكن لمقدم 

الطلب إرسال الطلب بعد تعبئته من خالل أي من القنوات التالية:

المكتب الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع ومقره في روي، مسقط، عمان.  -

فرع سوق مسقط لألوراق المالية ومقره في مدينة صاللة، عمان، هاتف: 23299822 968+، فاكس: 23299833 968+  -

مكتب أي شركة وساطة مرخصة من قبل سوق مسقط لألوراق المالية.  -

عن طريق إرسال فاكس إلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع على الرقم  24817491 968+   -

.om.gov.mcd.www من خالل فتح حساب من خالل موقع شركة مسقط للمقاصة واإليداع على الموقع اإللكتروني  -

يتعين على األشخاص االعتباريين، لفتح حساب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع، تقديم نسخة من وثائق التأسيس، بالشكل الذي   •
تحدده شركة مسقط للمقاصة واإليداع، مع نموذج الطلب المعد لذلك بعد تعبئته من أجل فتح حساب والحصول على رقم مستثمر.

ينبغي لمقدمي الطلبات الذين لديهم بالفعل حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع تأكيد بياناتهم كما هو مبين في طلب   •
االكتتاب؛ وذلك قبل الطرح. هذا، ويمكن لمقدمي الطلبات تحديث بياناتهم من خالل القنوات سالفة الذكر.
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سوف ُترسل كافة المراسالت، بما في ذلك إشعارات التخصيص وشيكات توزيعات األرباح، إلى عنوان ُمقدم الطلب الُمسجل لدى   •
شركة مسقط للمقاصة واإليداع. ولذلك، ينبغي لمقدمي الطلبات التأكد أن عناوينهم المسجلة لدى الشركة صحيحة ومحدثة.

ينبغي لكل مقدم طلب الحصول على رقم مستثمر من شركة مسقط للمقاصة واإليداع؛ حيث أنه سوف يكون بحاجة إليه عند تعبئة   •
الطلب. ويتحمل كل مقدم طلب المسؤولية عن ضمان صحة رقم المستثمر المذكور في طلب االكتتاب. وقد ُترفض طلبات االكتتاب 

التي ال تحمل رقم المستثمر الصحيح دون االتصال بمقدم الطلب.

للمزيد من المعلومات حول هذه اإلجراءات، يمكن لمقدمي الطلبات التواصل مع:

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م
هاتف: 24822222   |  فاكس: 24817491  |    

فترة االكتتاب 

بداية االكتتاب للمستثمرين من الفئتين يوم 9 يوليو 2017 على أن تنتهي في 7 أغسطس 2017، مع انتهاء ساعات العمل الرسمية لبنوك 
االكتتاب في تاريخ إغالق باب الطرح.

إجراءات التخصيص

سوف ُتوزع أسهم االكتتاب بين المستثمرين من الفئة األولي والمستثمرين من الفئة الثانية على النحو التالي:

المستثمرون من الفئة األولى:
تقدموا  الذين  العمانيين  وغير  العمانيين  االعتبارية من  والجهات  لألشخاص  الطرح،  65% من  يعادل  ما  أي  16.250.000 سهم،  تخصيص 

لالكتتاب بحد أقصى 100.000 سهم؛ وذلك بالنسبة والتناسب مع عدد أسهم الطرح المتقدم كل منهم لالكتتاب فيها.
المستثمرون من الفئة الثانية:

تخصيص 8.750.000 سهم، أي ما يعادل 35% من الطرح، لألشخاص والجهات االعتبارية من العمانيين وغير العمانيين الذين تجاوز عدد 
األسهم المتقدمين لالكتتاب فيها 100.100 سهم؛ وذلك بالنسبة والتناسب مع عدد أسهم الطرح المتقدم كل منهم لالكتتاب فيها. 
وسوف يتم تحويل األسهم المتبقية، في حال عدم االكتتاب بكامل األسهم في أي فئة محددة، إلى الفئة األخرى. وُيراعى عند التخصيص 

عدم تجاوز المساهمة األجنبية النسبة المحددة البالغة 70% من رأس مال األسهم.

وسوف يتخذ مدير اإلصدار، بالتشاور مع الهيئة العامة لسوق المال ووفق النظام األساسي، القرار النهائي بشأن تخصيص أسهم الطرح 
)بما في ذلك الحد األدنى من عدد أسهم الطرح( بناء على األسس المذكورة أعاله.

ووفًقا ألحكام المادة 65 من قانون الشركات التجارية، يجوز توزيع حد أدنى من عدد أسهم الطرح بالتساوي على جميع مقدمي الطلبات 
مع األخذ بعين االعتبار صغار المكتتبين، وتوزيع أسهم الطرح المتبقية على أساس النسبة والتناسب.

الحد األدنى لالكتتاب العام

سوف يبلغ الحد األدنى من األسهم، بالنسبة للمستثمرين من الفئة األولى، 1.000 سهم ومن ثم بمضاعفات 100 سهم. 
وسوف يبلغ الحد األدنى من األسهم، بالنسبة للمستثمرين من الفئة الثانية، 100.100 سهم ومن ثم بمضاعفات 100 سهم.

الحد األقصى لالكتتاب العام

يبلغ الحد األقصى من عدد األسهم التي يمكن أن يكتتب فيها المستثمرين من الفئة األولى 100.000 سهم.

ويبلغ الحد األقصى من عدد األسهم التي يجوز للمستثمرين من الفئة الثانية االكتتاب فيها 10% من الطرح؛ أي ما يعادل 2.500.000 سهم. 
وال يجوز ألي مقدم طلب االكتتاب بأکثر من ھذا المبلغ.

وألغراض حساب هذه النسبة، ُيدمج طلب اكتتاب األب )أو ولي األمر( مع طلبات االكتتاب الخاصة بأطفاله القصر. وإذا تجاوز حجم األسهم 
المكتتب فيها النسبة المذكورة، ُتخفض األسهم المسجلة تحت كل طلب بالنسبة والتناسب قبل إجراء عملية التخصيص.

وال تتحمل الشركة ومجلس اإلدارة ومدير اإلصدار مسؤولية أي تغيير في القوانين أو اللوائح المعمول بها يحدث بعد تاريخ اعتماد هذه 
النشرة. وعليه، ُينصح مقدمو الطلبات بالتحقق بشكل مستقل للتأكد من أن طلباتهم تتوافق مع القوانين واللوائح المعمول بها.

www.mcd.gov.om
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شروط الدفع

سوف يفتح كل بنك من بنوك االكتتاب حساب ضمان باسم »الرؤية للتأمين - الطرح العام األولي«؛ وذلك من أجل تحصيل مبالغ االكتتاب 
في األسهم المطروحة. وسوف يدير كل بنك من بنوك االكتتاب هذا الحساب على أن يقوم، بعد التخصيص ورد المبالغ الفائضة، بتحويل 
أرصدة هذا الحساب إلى مدير اإلصدار. ويمكن لكل مقدم طلب سداد كامل المبلغ مستحق الدفع في وقت تقديم الطلب نقًدا أو بشيك 

مصرفي أو أمر دفع عند الطلب أو من خالل الطلب بالتحويل من حسابه المصرفي.

تفاصيل الحساب المصرفي

يجب على مقدمي الطبات تقديم تفاصيل حسابهم المصرفي )المسجل باسم مقدم الطلب(. وال يجوز لمقدم الطلب استخدام رقم   •
ر فقط. حساب مصرفي يخص أي شخص آخر فيما عدا في حاالت الُقصَّ

يتعين على مقدم الطلب، إذا كان حسابه المصرفي مسجل لدى بنك آخر غير بنوك االكتتاب، تقديم ما يثبت صحة تفاصيل الحساب   •
المصرفي الواردة بالطلب من خالل تقديم أي وثيقة من البنك المسجل لديه حساب مقدم الطلب توضح رقم الحساب واسم صاحبه 
مثل كشف الحساب الصادر عن البنك أو خطاب أو أي وثيقة صادرة من البنك المذكور تحتوي على المعلومات المذكورة. ويجب 
على مقدم الطلب التأكد من أن اإلثبات المقدم يمكن قراءته بشكل واضح ويحتوي على المعلومات المطلوبة غير أن مقدم الطلب 
غير ملزم بتقديم إثبات عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا اكتتب من خالل أحد بنوك االكتتاب المسجل لديها حسابه. وفي هذه 
الحالة، يتعين على البنك التحقق من صحة حساب مقدم الطلب من خالل األنظمة واإلجراءات الخاصة به أو من خالل اإلثبات المقدم 

من مقدم الطلب.

مسقط  شركة  سجالت  في  إليه  المشار  المصرفي  الحساب  تفاصيل  ُتدرج  سوف  المال،  لسوق  العامة  الهيئة  تعليمات  على  بناء   •
للمقاصة وااليداع بهدف استخدامه في تحويل األموال الفائضة من االكتتاب وكذلك توزيعات األرباح التي تدفعها الشركات المدرجة 
الذين لديهم حسابات مصرفية مقيدة حالًيا في سجالت شركة  بالنسبة لمقدمي الطلبات  المالية. أما  في سوق مسقط لألوراق 

مسقط للمقاصة وااليداع، سوف ُيستخدم الحساب المصرفي الوارد بطلب االكتتاب في تحويل المبالغ الفائضة فقط.

سوف ُيرفض طلب االكتتاب الذي يحتوي على رقم حساب بنكي يخص شخص آخر غير مقدم الطلب باستثناء الطلبات المقدمة نيابة   •
ر والتي تتضمن تفاصيل حسابات آبائهم البنكية. عن الُقصَّ

الوثائق الثبوتية المطلوبة

تقديم طلب اإلكتتاب معبئا وموقعا.  •

تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد في طلب االكتتاب إذا كان هذا الحساب المصرفي مسجل لدى بنك آخر غير بنوك   •
االكتتاب.

صورة من وكالة شرعية سارية المفعول معتمدة حسب األصول من جانب السلطات القانونية المختصة إذا كان االكتتاب بالنيابة عن   •
ر(. شخص آخر )فيما عدا في حاالت االكتتاب التي يقوم بها اآلباء بنيابة عن أوالدهم الُقصَّ

الوثائق  إرفاق  يرجى  بالتوقيع،  المفوض  بصفته  قبل شخص  والموقعة من  اعتباريين  أشخاص  بأسماء  المقدمة  الطلبات  حالة  في   •
الكافية والصحيحة التي تثبت صحة هذه الصفة.

طريقة االكتتاب

يجب على مقدمي الطلبات تقديم كافة بياناتهم، وضمان صحة ونفاذ المعلومات المقدمة في طلبات االكتتاب. وتأكيًدا على ذلك،   •
يجب على مقدمي الطلبات االطالع على هذه النشرة وقراءة األحكام واإلجراءات التي تنظم االكتتاب بمنتهى العناية والحرص قبل 

تعبئة الطلب.

يجب على مقدمي الطلبات تعبئة طلب االكتتاب وتقديم نسخ من األورواق الثبوتية على النحو المبين بالطلب.   •

يجب على مقدمي الطلبات تقديم طلب االكتتاب إلى أحد بنوك االكتتاب، ودفع قيمة األسهم مع التأكد من إرفاق الوثائق التي   •
تثبت صحة المعلومات المشار إليها أعاله.

في حالة دفع قيمة االكتتاب بشيك/ أمر دفع عند الطلب، يجب أن يحرر لصالح »الرؤية للتأمين – الطرح العام األولي«.  •

البنوك المخول لها استالم طلبات االكتتاب

ُتقبل طلبات االكتتاب في األسهم المطروحة لدى أحد بنوك االكتتاب التالية خالل ساعات العمل الرسمية خالل فترة االكتتاب فقط:

البنك األهلي ش.م.ع.ع.  •
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بنك صحار ش.م.ع.ع.  •

البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع.  •

• بنك عمان العربي ش.م.ع.م.

يجب على البنوك المخول لها تلقى طلبات االكتتاب قبول طلبات االكتتاب بعد التأكد من التزامها بالمتطلبات المنصوص عليها في هذه 
النشرة. وبالتالي، يجب على بنك االكتتاب توجيه مقدمي الطلبات إلى استيفاء أي متطلبات قد ترد في الطلب المقدم وااللتزام بها.

اليوم.  تاريخ إغالق باب االكتتاب أو في نفس  يقع على مقدم الطلب مسؤولية تقديم طلبات االكتتاب إلى أحد بنوك االكتتاب قبل 
وفي هذا الصدد، يكون لبنك االكتتاب الحق في رفض أي طلب لالكتتاب يرد إليه بعد انتهاء ساعات العمل الرسمية في يوم إغالق باب 

االكتتاب.

سداد قيمة األسهم المكتتب بها من خالل الدفع إلى حساب ضمان

يتعين على جميع المستثمرين، عند تقديم طلب االكتتاب، سداد كامل المبلغ مستحق الدفع في وقت تقديم الطلب نقًدا أو بشيك   •
العام  الطرح  للتأمين –  المصرفي؛ وذلك لصالح »الرؤية  بالتحويل من حسابه  أو أمر دفع عند الطلب أو من خالل الطلب  مصرفي 

األولي«.

في حالة تخصيص أسهم للمكتتب أقل من العدد المبين في طلب االكتتاب، ُيرد المبلغ الفائض، إن وجد، المدفوع  عند تقديم الطلب   •
إلى المستثمر من حساب الضمان »الرؤية للتأمين – االكتتاب العام األولي«.

قبول طلبات االكتتاب

يحظر على بنوك االكتتاب قبول طلبات االكتتاب في الحاالت التالية:

في حالة عدم توقيع مقدم الطلب على استمارة االكتتاب.  •

في حالة عدم دفع مقدم الطلب قيمة األسهم محل االكتتاب وفًقا لألحكام المنصوص عليها في هذه النشرة.  •

في حالة دفع قيمة األسهم محل االكتتاب عن طريق شيك مصرفي وُرفض الشيك ألي سبب من األسباب.  •

في حالة عدم احتواء الطلب رقم المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع.  •

في حالة تقديم استمارات االكتتاب بأسماء مشتركة.  •

في حالة كون مقدم الطلب مؤسسة فردية.  •

في حالة كون رقم المستثمر المسجل بطلب االكتتاب غير صحيح.  •

في حالة اكتتاب مقدم الطلب بأكثر من استمارة اكتتاب بنفس االسم علًما بأنه سوف ُترفض جميع الطلبات.  •

في حالة عدم إرفاق المستندات الثبوتية المشار إليها في هذه النشرة مع استمارة االكتتاب.  •

في حالة عدم احتواء الطلب على جميع تفاصيل حساب مقدم الطلب البنكي.  •

أن  ثبوت  االكتتاب وفي حالة  الواردة في استمارة  الطلب  يملكه مقدم  الذي  البنكي  الحساب  تفاصيل  ثبوت عدم صحة  في حالة   •
ر الذين يجوز لهم  تفاصيل الحساب البنكي الواردة في الطلب ال تمت بصلة إلى مقدم الطلب، باستثناء الطلبات المقدمة بأسماء الُقصَّ

استخدام تفاصيل حسابات آبائهم البنكية.

في حالة عدم إرفاق الوكالة الشرعية بالطلب على النحو المنصوص عليه في هذه النشرة والالزمة للشخص الذي يكتتب ويوقع نيابة   •
ر(. عن شخص آخر )باستثناء اآلباء الذين يكتتبون نيابة عن أوالدهم الُقصَّ

في حالة عدم استيفاء الطلب أي من المتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في هذه النشرة.  •

ويجوز لبنوك االكتتاب رفض طلبات االكتتاب، دون االتصال بمقدم الطلب، إذا تبين لها بعد استالم الطلب عدم تقيد الطلب باإلجراءات 
الواردة في هذه النشرة إال أنه يجوز للبنك، بحسب تقديره، التواصل مع مقدم الطلب من أجل تصحيح الخطأ المكتشف. وفي حالة عدم 

تصحيح الخطأ خالل الفترة المطلوبة، يتعين على بنك االكتتاب رد طلب االكتتاب إلى مقدم الطلب مع قيمة االكتتاب.

رفض طلبات االكتتاب

يجوز لمدير اإلصدار رفض أي طلب اكتتاب بموجب أي من االحكام المشار إليها أعاله، بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق 
المال وتقديم تقرير شامل يوضح تفاصيل طلبات االكتتاب المرفوضة وأسباب رفضها.
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االستفسارات والشكاوى

يمكن لمقدمي الطلبات الذين يرغبون في طلب توضيحات أو تقديم شكاوى بشأن المسائل المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة 
أو إعادة المبالغ الفائضة عن التخصيص التواصل مع فرع البنك المكتتب من خالله. وفي حالة عدم وجود أي رد من الفرع، يمكن للمكتتب 

التواصل مع األشخاص المعنيين الواردة أسماؤهم أدناه:

البريد اإللكترونيالهاتف والفاكسالعنوان البريدياالسمبنوك االكتتاب 

البنك األهلي
ش.م.ع.ع

الفاضل/ أمين 
البلوشي

ص ب 545،
الرمز البريدى 116،

ميناء الفحل، مسقط
سلطنة عمان

هاتف: 24577830 968+
amin.albalushi@ahlibank.omفاكس: 24567841 968+

بنك صحار 
ش.م.ع.ع

الفاضل/ جعفر 
صادق اللواتي

ص ب 44،
الرمز البريدي 114،

حي الميناء، مسقط
سلطنة عمان

هاتف: 24761938 968+
jaffar.allawati@banksohar.netفاكس: 24761741 968+

البنك الوطني 
الُعماني 
ش.م.ع.ع

الفاضل/ حسين علي 
عبد الله اللواتي

ص ب 751،
الرمز البريدي 112،
روي، سلطنة عمان

هاتف: 24778757 968+
فاكس: 24816763 968+

+968 24778993 /
hallawati@nbo.co.om

بنك عمان العربي 
ش.م.ع.م

الفاضل/ باسم عادل
الفاضل/ مروان 

الخولي

ص ب 2010 الرمز 
البريدي 112، روي،

سلطنة عمان

هاتف: 24754340 968+
هاتف: 24754500 968+
فاكس: 24125104 968+

basim.adil@oman-arabbank.com
marwan.alkhouli@oman-arabbank.com

وفي حال لم يتوصل بنك االكتتاب إلى حل أو تسوية بشأن شكوى مقدم الطلب، يجب عليه إحالة الموضوع إلى مدير اإلصدار، وإحاطة 
مقدم الطلب علًما بكل ما يطرأ من مستجدات وتطورات بشأن موضوع النزاع.

خطابات التخصيص ورد المبالغ الفائضة

يتعين على مدير اإلصدار اتخاذ الترتيبات الالزمة من أجل تخصيص األسهم المكتتب بها في غضون 15 يوًما من تاريخ إغالق باب الطرح؛ 
وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على أساس التخصيص. وسوف يقوم مدير اإلصدار برد المبالغ الفائضة 
لمقدمي الطلبات المؤهلين خالل مدة 15 يومًا من تاريخ إغالق باب الطرح. ويجب على مدير اإلصدار إرسال جميع خطابات التخصيص 
من خالل شركة مسقط للمقاصة واإليداع إلى العنوان الُمسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع الخاص بمقدم الطلب الذي تم 

تخصيص أسهم له. 

الجدول الزمني المقترح لالكتتاب

يوضح الجدول التالي البرنامج الزمني المتوقع الستكمال إجراءات االكتتاب:

التاريخ المتوقعاإلجراء

9 يوليو 2017فتح باب االكتتاب

7 أغسطس 2017إغالق باب االكتتاب

15 أغسطس 2017التاريخ المحدد لمدير اإلصدار الستالم بيانات االكتتاب وتفاصيل طلبات االكتتاب النهائية من بنوك االكتتاب

20 أغسطس 2017إخطار الهيئة العامة لسوق المال بنتيجة االكتتاب وبمقترح تخصيص األسهم

21 أغسطس 2017موافقة الهيئة العامة لسوق المال بشأن مقترح تخصيص األسهم

22 أغسطس 2017االنتهاء من عملية التخصيص والبدء في رد المبالغ الفائضة

23 أغسطس 2017إدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية

التخصيص في حالة عدم اإلكتتاب بكامل األسهم المطروحة
ُتدرج  البائعين. وسوف  للمساهمين  بها  المكتتب  األولي، تظل ملكية األسهم غير  العام  الطرح  بكامل أسهم  االكتتاب  في حالة عدم 

الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية بناًء على االكتتاب الفعلي في االكتتاب العام األولي.
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وسوف تقوم الشركة بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال بشأن االسهم غير المكتتب فيها وإتخاذ االجراءات المناسبة لذلك .

إدراج وتداول أسهم الشركة:
سوف ُتدرج أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية وفقًا للقوانين واإلجراءات السارية في تاريخ تقديم طلب اإلدراج والتسجيل 
علًما بأن تاريخ اإلدراج المشار إليه أعاله ُحدد على سبيل التقدير. أما التاريخ الفعلي، فسوف ُيعلن عنه عبر موقع سوق مسقط لألوراق 

المالية.

المسؤوليات وااللتزامات
التعاميم  في  المحددة  والمهام  بالمسؤوليات  االلتزام  واإليداع  للمقاصة  مسقط  وشركة  االكتتاب  وبنوك  اإلصدار  مدير  على  يتعين 
واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال. ويتعين كذلك على مدير اإلصدار وبنوك االكتتاب االلتزام بأي مسؤوليات أخرى تنص 

عليها االتفاقيات التي يبرمونها مع الشركة و/أو المساهمين قبل الطرح العام.

ويتعين أيًضا على األطراف المعنية اتخاذ التدابير واإلجراءات التعويضية الالزمة فيما يتعلق باألضرار التي تنتج عن أي إهمال ترتكبه هذه 
األطراف في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة إليهم. ويكون مدير اإلصدار مسؤواًل أمام الجهات الرقابية عن اتخاذ الخطوات والتدابير 

المناسبة إلصالح هذه األضرار. 
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الفصل التاسع عشر: التعهدات
1-    شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.م )قيد التحويل(

يؤكد أعضاء مجلس إدارة شركة الرؤية للتأمين ش م ع م )قيد التحويل( مجتمعين ومنفردين على:

أن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات صحيحة وكاملة من جميع الجوانب الجوهرية.  •

أن العناية الواجبة قد ُبذلت للتأكد من عدم حذف أي معلومات جوهرية يمكن أن يجعل حذفها هذه النشرة مضللة.  •

الصادرة  واللوائح  والقواعد  التجارية،  الشركات  وقانون  المال،  رأس  سوق  قانون  في  الواردة  األحكام  بجميع  االلتزام  تم  قد  أنه   •
بمقتضاهما.

نيابة عن مجلس اإلدارة )المفوضون بالتوقيع(

االسم:     

                                                             
1-  علي بن محمد بن جمعة  اللواتي                                           التوقيع/-

2 -  بسام أديب أمين  جلميران                                                    التوقيع/-
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2-   مدير اإلصدار

لقد قمنا، استناًدا إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب أحكام المادة )3( من قانون سوق رأس المال، والمادة )13( من الئحته التنفيذية 
الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 1/ 2009 )وتعديالته(، والتوجيهات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، بمراجعة كل الوثائق ذات 

الصلة وغير ذلك من المواّد األخرى الالزمة إلعداد نشرة اإلصدار الخاصة بالطرح. 

وسوف يتحمل مجلس إدارة شركة الرؤية للتأمين ش م ع م )قيد التحويل( مسؤولية صحة المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار. وقد 
أكدوا، على حسب معرفتهم، على أنه لم ُتحذف من هذه النشرة أي معلومات جوهرية من شأن حذفها جعل هذه النشرة مضللة.

ونؤكد على أننا قد بذلنا العناية الواجبة التي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بهذه النشرة التي تم إعدادها تحت إشرافنا، وبناء على المراجعات 
والمناقشات مع شركة الرؤية للتأمين ومديريها، وموظفيها، وغير ذلك من األطراف ذات الصلة. ونؤكد على:

أننا قد بذلنا العناية الواجبة الالزمة للتأكد من أن المعلومات التي وردت إلينا من شركة الرؤية للتأمين والواردة في هذه النشرة تتفق   •
مع المستندات والمواد واألوراق ذات العالقة باإلصدار.

أن الشركة ، حسب معرفتنا وعلمنا وحسب المعلومات المتاحة التي قدمتها لنا الشركة، لم تحذف أي معلومات جوهرية من شأن   •
حذفها أن يجعل هذه النشرة مضللة.

أن هذه النشرة والطرح المتعلق بها يتفقان مع جميع قواعد وشروط اإلفصاح المنصوص عليها في قانون سوق رأس المال، والئحته   •
والقرارات  والتوجيهات  التجارية،  الشركات  المال، وقانون  العامة لسوق  الهيئة  لدى  بها  المعمول  التنفيذية، ونماذج نشرة اإلصدار 

األخرى الصادرة في هذا الشأن.

أن المعلومات الواردة في هذه النشرة باللغة العربية )وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة اإلنجليزية( صحيحة وسليمة وكافية لمساعدة   •
المستثمرين على اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار في األسهم المطروحة من عدمه.

التوقيع/-

البنك األهلي ش.م.ع.ع
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3-  المستشار القانوني

يؤكد المستشار القانوني الوارد اسمه أدناه، بموجب هذه الوثيقة، على أن جميع اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األسهم المبينة في هذه 
النشرة تتفق مع القوانين والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشركة، ومع قانون الشركات التجارية، وقانون سوق رأس المال، واللوائح 
والتوجيهات الصادرة بمقتضاها، ومتطلبات وقواعد إصدار األسهم الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، والنظام األساسي للشركة، 
وقرارات الجمعية العامة للشركة ومجلس إدارتها. ونؤكد كذلك على أن الشركة قد حصلت من السلطات الرسمية على كافة الموافقات 

واالعتمادات الالزمة للقيام بالطرح المبين في هذه النشرة.

التوقيع/-

دنتونز وشركاه - فرع عمان







(قــــيـــــد الـتــــــحــــويـــــل)

ص.ب: 1882، الرمز البريدي 114، جبروه، سلطنة عمان
هاتف: 24853903 968+  فاكس: 24853999 968+ 
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