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شركة التأمين األهلية  ش م ع ع
)قيد التحويل(

صندوق بريد رقم 1463 ، الرمز البريدي 112، مسقط ، سلطنة عمان
هاتف رقم: 24766800 968+؛ فاكس رقم: 24797151 968 + 

  www.alahliarsa.com :موقع الشركة على الشبكة الدولية للمعلومات

نشرة إصدار
متعلقة

بطرح)25.000.000( سهم لالكتتاب العام
بقيمة اسمية )100( بيسة للسهم الواحد

فترة االكتتاب
تاريخ بداية االكتتاب 4/يوليو/2017م 

تاريخ نهاية االكتتاب 2/أغسطس/2017م 

سعر الطرح
)300( بيسة للسهم الواحد

 عبارة عن 100 بيسة قيمة اسمية و )200( بيسة عالوة إصدار 

المستشار المالي ومدير اإلصدار
بنك مسقط ش م ع ع

صندوق بريد رقم 134، الرمز البريدي 112، روي،  سلطنة عمان
هاتف رقم: 24768888+؛ فاكس رقم:  96824798220+

www.bankmuscat.com  :موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات

بنوك االكتتاب
بنك مسقط ش م ع ع

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

بنك ظفار ش م ع ع
بنك صحار ش م ع ع

البنك األهلي ش م ع ع

المستشار القانوني لإلصدار
البوسعيدي ومنصور جمال وشركاؤهم

لــن تتحمــل الهيئــة العامــة لســوق المــال »الهيئــة« مســؤولية دقــة وكفايــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذه 
النشــرة كمــا أن الهيئــة لــن تكــون مســؤولة ع  ن أي ضــرر أو خســارة تنتــج عــن االعتمــاد على هــذه المعلومــات والبيانات 
أو اســتخدام أي جــزء منهــا مــن قبــل أي شــخص. ُأعــدت هــذه النشــرة وفقــً لمتطلبــات نشــرات اإلصــدار المقــررة مــن 
قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال. اعتمــدت الهيئــة هــذه النشــرة بموجــب القــرار اإلداري رقــم خ/33 / 2017 ، الصــادر 

بتاريــخ  21 يونيــو 2017م. 
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بيان هام للمستثمرين

التــي  إن الهــدف الرئيســي مــن إعــداد نشــرة اإلصــدار هــذه هــو تزويــد المســتثمرين بالمعلومــات الجوهريــة 
ــة ش م ع  ــن األهلي ــركة التأمي ــهم ش ــي أس ــه ف ــتثمار أو عدم ــول االس ــب ح ــرار المناس ــاذ الق ــى اتخ ــاعدهم عل تس
ــن  ــام م ــاب الع ــة لالكتت ــة«(، المطروح ــن األهلي ــركة التأمي ــة« أو »ش ــن األهلي ــركة« أو«التأمي ــل( )»الش ــد التحوي ع )قي

خاللهــا )»األســهم المطروحــة«(.

تشــتمل هــذه النشــرة علــى جميــع البيانــات والمعلومــات الجوهريــة وال تحتــوي علــى أي معلومــات مضللــه ولــم 
ُتحــذف منهــا أي معلومــات جوهريــة قــد تؤثــر إيجابــً أو ســلبً علــى قــرار المســتثمر بخصــوص اســتثماره فــي 

ــه. ــن عدم ــا م ــن خالله ــام م ــاب الع ــة لالكتت ــهم المطروح األس

يتحمــل أعضــاء مجلــس إدارة شــركة التأميــن األهليــة مجتمعيــن ومنفرديــن مســؤولية دقــة وكفايــة المعلومــات 
الــواردة فــي هــذه النشــرة ويؤكــدون، حســب علمهــم واعتقادهــم، بأنــه قــد تــم إيــالء العنايــة الواجبــة عنــد إعــداد 
ــذه  ــل ه ــى جع ــا إل ــؤدي حذفه ــد ي ــة ق ــات جوهري ــا أي معلوم ــذف منه ــم تح ــه ل ــدون أن ــا يؤك ــرة كم ــذه النش ه

النشــرة مضللــة.

ــن  ــا إذا كان م ــرروا م ــة ليق ــة ودق ــتها بعناي ــذه ودراس ــدار ه ــرة اإلص ــراءة نش ــتثمرين ق ــع المس ــى جمي ــن عل يتعي
ــواردة فيهــا  ــار كل المعلومــات ال المناســب االســتثمار فــي األســهم المطروحــة مــن خاللهــا، آخذيــن بعيــن االعتب
فــي ســياقها الصحيــح. ويتعيــن علــى المســتثمرين أيضــً أال يعتبــروا هــذه النشــرة بمثابــة توصيــة مــن شــركة 
التأميــن األهليــة علــى شــراء األســهم المطروحــة بموجبهــا، حيــث يتحمــل كل مســتثمر مســؤولية الحصــول علــى 
مــا يحتــاج إليــه مــن نصائــح مهنيــة مســتقلة عــن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب وعــن إجــراء تقييــم 
مســتقل للمعلومــات واالفتراضــات التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشــرة باســتخدام التحليــل والتوقعــات التــي يراهــا 

مناســبة فــي اتخــاذ أي قــرار بشــأن االســتثمار فــي األســهم المطروحــة مــن عدمــه.

وممــا تجــدر اإلشــارة إليــه هنــا، أنــه لــم يتــم تفويــض أي شــخص لــإدالء بأيــة بيانــات أو تقديــم أيــة معلومــات عــن 
ــواردة أســماؤهم فــي هــذه  شــركة التأميــن األهليــة وال عــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب بخــالف األشــخاص ال
النشــرة. وفــي حالــة قيــام أي شــخص آخــر بــاإلدالء بأيــة بيانــات أو تقديــم أيــة معلومــات، فإنــه يجــب عــدم االعتــداد 
بهــا أو االســتناد إليهــا علــى أنهــا صــادرة مــن شــخص مفــوض مــن قبــل شــركة التأميــن األهليــة أو مــن قبــل 

ــدار. ــر اإلص ــي ومدي ــار المال المستش
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نقاط إضافية يجب أخذها في االعتبار

مرجعية الوثائق

يرجــى العلــم بــأن جميــع ملخصــات الوثائــق الــواردة فــي هــذه النشــرة قــد ال توفــر ملخصــً دقيقــً وكامــاًل لمثــل هــذه 
ــل  ــن قب ــرة م ــذه النش ــي ه ــواردة ف ــق ال ــذه الوثائ ــة به ــات ذات الصل ــى البيان ــاد عل ــدم االعتم ــب ع ــي يج ــق وبالتال الوثائ

المكتتبيــن المحتمليــن علــى أنهــا بيانــات شــاملة وكاملــة عــن البيانــات الــواردة بتلــك الوثائــق.

نطاق المعلومات

المقصــود مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة هــو تزويــد المكتتبيــن المحتمليــن بمعلومــات هامــة تتعلــق بهــذه 
ــرورة أن  ــت بالض ــك، ليس ــع ذل ــام. وم ــاب الع ــذا االكتت ــن ه ــية ع ــات أساس ــى معلوم ــة إل ــتثمارية، باإلضاف ــة االس الفرص
تكــون هــذه النشــرة مشــتملة علــى جميــع المعلومــات التــي قــد يعتبرهــا المكتتبــون المحتمليــن معلومــات جوهريــة. 
ينبغــي أن ال يتــم تفســير المعلومــات والبيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة علــى أنهــا استشــارة قانونيــة أو ضريبيــة أو علــى 
أنهــا فرصــة اســتثمارية وتجاريــة. وعليــه، يجــب علــى جميــع المكتتبيــن المحتمليــن الحصــول علــى االستشــارة القانونيــة 
والماليــة والضريبيــة الالزمــة والمناســبة مــن مستشــاريهم القانونييــن والمالييــن والضريبييــن تتعلــق بــكل حالــة علــى 

حــدة تتصــل بــأي اكتتــاب فــي األســهم المطروحــة أو شــرائها أو مقتــرح االكتتــاب فيهــا أو شــرائها.

العناية الواجبة من قبل المستثمر

ينبغــي علــى المكتتبيــن المحتمليــن قــراءة هــذه النشــرة بالكامــل قبــل اتخــاذ أي قــرار بشــأن االكتتــاب فــي األســهم 
ــى  ــاد عل ــتثمار، االعتم ــق باالس ــرار يتعل ــم ألي ق ــد اتخاذه ــك عن ــن كذل ــن المحتملي ــى المكتتبي ــي عل ــة. ينبغ المطروح

ــا. ــتثمار فيه ــة باالس ــر المرتبط ــرة والمخاط ــذه النش ــي ه ــواردة ف ــروط ال ــم للش ــة به ــالت الخاص التحلي

المخاطر المرتبطة باالستثمار في األسهم

ــة  ــة المالي ــة الورق ــث أن قيم ــة حي ــات متفاوت ــر بدرج ــى مخاط ــهم عل ــواق األس ــي أس ــتثمارات ف ــع االس ــوي جمي تنط
ــى  ــالع عل ــن االط ــتثمرين المحتملي ــى المس ــي عل ــك، ينبغ ــوق. ولذل ــروف الس ــوال وظ ــً ألح ــع وفق ــض أو ترتف ــد تنخف ق
المخاطــر الــواردة بالفصــل الحــادي عشــر مــن هــذه النشــرة تحــت عنــوان »عوامــل المخاطــرة و طــرق تخفيفهــا« التــي 

ــه. ــل في ــذي تعم ــن ال ــاع التأمي ــة وقط ــن األهلي ــركة التأمي ــطة ش ــى أنش ــر عل تؤث

القيود المفروضة على تداول وتوزيع هذه النشرة

ربمــا يكــون توزيــع وتــداول هــذه النشــرة المتعلقــة باألســهم المطروحــة مقيــد فــي مناطق اختصــاص محــددة بموجب 
ــع أو  ــً للبي ــرة عرض ــذه النش ــر ه ــة. ال تعتب ــلطات التنظيمي ــن الس ــبقة م ــات مس ــً لموافق ــون خاضع ــا يك ــون أو ربم القان
دعــوة مــن قبــل شــركة التأميــن األهليــة أو بالنيابــة عنهــا ألي شــخص لالكتتــاب فــي أي مــن األســهم المطروحــة فــي أي 
منطقــة اختصــاص خــارج ســلطنة عمــان قــد يكــون فيهــا مثــل هــذا العــرض أو مثــل هــذه الدعــوة أمــرًا مخالفــً للقانــون. 
ال يجــوز توزيــع هــذه النشــرة فــي أي منطقــة اختصــاص يكــون أو قــد يكــون فيهــا مثــل هــذا التوزيــع تجــاوزًا للقانــون. 
ــخاص  ــون األش ــاب يطالب ــوك االكتت ــدار وبن ــر اإلص ــي ومدي ــار المال ــة والمستش ــن األهلي ــركة التأمي ــإن ش ــه، ف ــاًء علي وبن
الذيــن يحصلــون علــى هــذه النشــرة بالعلــم بضــرورة مراعــاة جميــع القيــود الــواردة فيهــا والتقيــد بهــا. ال تتحمــل شــركة 
التأميــن األهليــة وال المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار وال بنــوك االكتتــاب أي مســؤولية قانونيــة عــن أي انتهــاك ألي مــن 
هــذه القيــود المفروضــة علــى بيــع أو عــرض بيــع أو التمــاس االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة مــن قبــل أي شــخص، 
ســواء كان أو لــم يكــن مــن مقدمــي الطلبــات المحتمليــن فــي أي منطقــة اختصــاص خــارج ســلطنة عمــان حيــث ُيعتبــر 

فيهــا مثــل هــذا البيــع أو عــرض البيــع أو التمــاس االكتتــاب أمــر غيــر قانونــي.
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القيود المفروضة على استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة

ال يجــوز نشــر أو إصــدار نســخ طبــق األصــل أو نســخ أو اإلفصــاح جزئيــً أو كليــً عــن أي مــن المعلومــات الــواردة فــي هــذه 
ــة  ــة خطي ــى موافق ــول عل ــاب دون الحص ــذا االكتت ــه به ــة ل ــر ال عالق ــرض آخ ــتخدامها ألي غ ــك اس ــالف ذل ــرة أو خ النش

ــر اإلصــدار. مســبقة مــن شــركة التأميــن األهليــة والمستشــار المالــي ومدي

التنصل من الضمانات الضمنية

ماعــدا وباســتثناء مــا هــو مطلــوب بموجــب القانــون الواجــب التطبيــق، لــم ُتقــدم التأميــن األهليــة أو المستشــار المالــي 
ومديــر اإلصــدار أو بنــوك االكتتــاب أو مــن يمثلهــا مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أو المــدراء أو المحاســبين أو المستشــارين أو 
ــوى  ــات وفح ــة محتوي ــدى كفاي ــق بم ــة تتعل ــة أو ضمني ــات صريح ــر أي ضمان ــخص آخ ــن أو أي ش ــن أو الموظفي المحامي
هــذه النشــرة أو التوقعــات الــواردة فــي هــذه النشــرة أو محتويــات أي مــن الوثائــق أو المســتندات أو المعلومــات المقدمة 
فــي أي وقــت مــن األوقــات تكــون متعلقــة باالكتتــاب أو ببقــاء أي مــن هــذه الوثائــق علــى حالهــا دون تغييــر بعــد انتهــاء 

اإلصــدار.
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القيود المفروضة على البيع خارج سلطنة عمان

مملكة البحرين

بالنســبة للمســتثمرين فــي مملكــة البحريــن، ال يجــب تقديــم األوراق الماليــة موضــوع هــذه النشــرة ووثائــق االكتتاب ذات 
الصلــة إال فــي شــكل مســجل ألصحــاب الحســابات القائمــة والمســتثمرين المعتمديــن علــى النحــو المحــدد مــن قبــل 
بنــك البحريــن المركــزي فــي مملكــة البحريــن )»بنــك البحريــن المركــزي«( حيــث يجــوز لهــؤالء المســتثمرين االســتثمار بمــا 

ال يقــل عــن 100.000 دوالر أمريكــي، أو مــا يعادلهــا بــأي عملــة أخــرى أو أي مبلــغ آخــر يحــدده بنــك البحريــن المركــزي.

ال يشــكل هــذا االكتتــاب عرضــً لــأوراق الماليــة فــي مملكــة البحريــن وفقــً ألحــكام المــادة 81 مــن قانــون البنــك 
ــرة  ــذه النش ــجيل ه ــم تس ــن يت ــم ول ــنة 2006م(. ل ــم 64 لس ــوم رق ــنة 2006م )المرس ــة لس ــات المالي ــزي والمؤسس المرك
والوثائــق ذات الصلــة كنشــرة إصــدار لــدى بنــك البحريــن المركــزي. وبالتالــي، لــن يتــم عــرض أو بيــع أوراق ماليــة أو جعلهــا 
موضــوع دعــوة لالكتتــاب أو شــراء كمــا ولــن تســتخدم هــذه النشــرة أو أي مســتند أو أي مــواد أخــرى متعلقــة بهــا فــي 
أي عــرض أو بيــع أو دعــوة لالكتتــاب أو شــراء األوراق الماليــة، ســواء بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، ألي شــخص فــي مملكــة 

البحريــن بخــالف المســتثمرين المعتمديــن للحصــول علــى عــرض خــارج البحريــن.

لــم يقــم بنــك البحريــن المركــزي بمراجعــة أو اعتمــاد أو تســجيل هــذه النشــرة والوثائــق ذات الصلــة بهــا كمــا لــم يقــم 
بــأي شــكل مــن األشــكال بالنظــر فــي ميــزات األوراق الماليــة المطروحــة لالســتثمار ســواء داخــل أو خــارج مملكــة البحرين. 
ولذلــك، فــإن بنــك البحريــن المركــزي ال يتحمــل أيــة مســؤولية عــن دقــة وكفايــة البيانــات والمعلومــات الــواردة فــي هــذا 
المســتند ويتنصــل صراحــة عــن أي مســؤولية عــن أي خســارة، أيــً كانــت، ناجمــة عــن االعتمــاد كليــً أو جزئيــً علــى كل أو 

أي جــزء مــن محتويــات هــذا المســتند.

دولة الكويت

ــخص  ــن أي ش ــدر ع ــم تص ــا ل ــت وأنه ــة الكوي ــي دول ــال ف ــوق الم ــة س ــل هيئ ــن قب ــرة م ــذه النش ــة ه ــم مراجع ــم تت ل
ــوز  ــت وال يج ــة الكوي ــل دول ــرة داخ ــذه النش ــداول ه ــوز ت ــه، ال يج ــت. وعلي ــال بالكوي ــوق الم ــة س ــل هيئ ــن قب ــص م ُمَرّخ
عــرض أي مــن األســهم المطروحــة لالكتتــاب أو بيعهــا، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، وال يجــوز توجيــه أي دعــوة أو عــرض 
ــة  ــي دول ــة ف ــات قانوني ــك، أي كيان ــً للش ــك، تجنب ــي ذل ــا ف ــخاص، بم ــة لأش ــهم المطروح ــن األس ــي أي م ــاب ف لالكتت
ــت. ال  ــة الكوي ــي دول ــخص ف ــالها ألي ش ــم إرس ــال ت ــي ح ــا ف ــد عليه ــرة وأن ال يعتم ــذه النش ــل ه ــب تجاه ــت. يج الكوي
يجــوز ألي شــخص فــي دولــة الكويــت قبــول أو االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة أو التفســير علــى أنهــا دعــوة للقبــول 

أو االكتتــاب فــي تلــك األســهم.

دولة قطر

ال تشــكل هــذه النشــرة وال تعتبــر دعــوة أو عرضــً لــأوراق الماليــة فــي دولــة قطــر ولــم ولــن يتــم عــرض هــذه األســهم 
أو بيعهــا أو تســليمها فــي أي وقــت، بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر، فــي دولــة قطــر. لــم ولــن يتــم تقديــم طلــب قيــد 
تلــك األوراق أو تداولهــا فــي ســوق قطــر لــأوراق الماليــة أو هيئــة قطــر للمــال. لــم ولــن يتــم النظــر فــي هــذه النشــرة أو 
اعتمادهــا أو تســجيلها أو تقديمهــا إلــى هيئــة أســواق المــال القطريــة أو بنــك قطــر المركــزي وال يجــوز طرحهــا للتــداول 
العــام. إن هــذه النشــرة موجهــة للمســتلم الرســمي فقــط وال يجــوز تقديمهــا ألي شــخص أخــر وهــي ليســت للتــداول 

العــام فــي دولــة قطــر وال يجــوز نســخها أو اســتخدامها ألي غــرض آخــر.

المملكة العربية السعودية

ــة  ــب الئح ــم بموج ــرح له ــخاص المص ــعودية إال لأش ــة الس ــة العربي ــي المملك ــذه ف ــدار ه ــرة اإلص ــع نش ــوز توزي ال يج
طــرح األوراق الماليــة الصــادرة عــن مجلــس إدارة هيئــة ســوق المــال بالمملكــة العربيــة الســعودية )»هيئــة ســوق المــال 
ــر 2004م المعــدل بموجــب القــرار رقــم  بالمملكــة العربيــة الســعودية«( بموجــب القــرار رقــم 2-11-2004، المــؤرخ 4 أكتوب

ــعودية«(. ــة الس ــة العربي ــح المملك ــطس 2008م )»لوائ ــخ 18 أغس 1-28-2008 بتاري
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ــه فــي المــادة 10 مــن الئحــة طــرح األوراق  نشــرة اإلصــدار هــذه موجهــة للمســتثمرين ذوي الخبــرة حســب مــا جــرى بيان
الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية )»المســتثمرين ذوي الخبــرة«(، ألغــراض اإلحاطــة فقــط. نشــرة اإلصــدار هــذه غيــر 
ــوز ألي  ــرة. وال يج ــتثمر ذي خب ــه مس ــى أن ــف عل ــر مصن ــخص غي ــل، أي ش ــن قب ــتخدام م ــى، أو لالس ــع عل ــدة للتوزي مع
شــخص غيــر مصنــف علــى أنــه مســتثمر ذي خبــرة، التصــرف بنــاًء علــى نشــرة اإلصــدار هــذه أو محتوياتهــا. كمــا أن نشــرة 
اإلصــدار هــذه غيــر معــدة للتوزيــع علــى، أو لالســتخدام مــن قبــل، أي شــخص أو كيــان فــي أي مــن مناطــق االختصــاص أو 

البــالد التــي يكــون فيهــا هــذا التوزيــع مناقضــً للقانــون أو النظــام. 

لــم تقــدم هيئــة ســوق المــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية أي بيــان يتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو كفايتــه، 
وتتنصــل صراحــة وتخلــي نفســها مــن أي مســؤولية، أيــً كانــت، عــن أي خســارة تنتــج أو يجــري تكبدهــا عمــا ورد فــي هــذا 
المســتند أو االعتمــاد علــى أي جــزء مــن هــذه النشــرة. وعليــه، يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن الراغبيــن فــي االكتتاب 
باألســهم المطروحــة بموجــب هــذا المســتند التحــري بشــكل خــاص والتأكــد مــن صحــة المعلومــات المتعلقــة بــاألوراق 
ــل  ــتثمر المحتم ــى المس ــب عل ــتند، يج ــذا المس ــات ه ــم محتوي ــم فه ــذر عليه ــال تع ــي ح ــاب. وف ــل االكتت ــة مح المالي

األخــذ باستشــارة المستشــار المالــي المرخــص.

دولة اإلمارات العربية المتحدة )باستثناء مركز دبي المالي العالمي

هــذه النشــرة خاصــة وســرية ويتــم توزيعهــا علــى عــدد محــدود مــن المســتثمرين ويجــب أال تقــدم ألي شــخص آخــر غيــر 
المســتلم الرســمي، وال يجــوز استنســاخها أو اســتخدامها ألي غــرض آخــر.

ــق  ــر ويواف ــم ويق ــا أن يفه ــا به ــم تزويده ــرة أو يت ــذه النش ــتالم ه ــوم باس ــي تق ــة الت ــخص أو الجه ــى الش ــي عل ينبغ
علــى أنــه لــم تتــم الموافقــة علــى أي مــن األســهم أو نشــرة اإلصــدار مــن قبــل البنــك المركــزي لدولــة اإلمــارات العربيــة 
ــدة، أو  ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــط ف ــاد والتخطي ــدة«(، أو وزارة االقتص ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــدة )»دول المتح
هيئــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــأوراق الماليــة والســلع أو أي ســلطات أخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، وأن 
المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار لــم يحصــل علــى أي تفويــض أو ترخيــص مــن بنــك اإلمــارات المركــزي، أو وزارة االقتصــاد 
والتخطيــط، أو هيئــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــأوراق الماليــة والســلع أو أي ســلطات أخــرى فــي دولــة اإلمــارات العربيــة 
ــذه  ــرح ه ــويق أو ط ــم تس ــن يت ــم ول ــدة. ل ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــهم ف ــذه األس ــع ه ــويق أو بي ــدة لتس المتح
األســهم داخــل دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة كمــا لــن يتــم االكتتــاب فــي األســهم داخــل اإلمــارات العربيــة المتحــدة، 
وال ينبغــي أن يفتــرض أن أيــً مــن المستشــار المالــي أو مديــر اإلصــدار هــو وســيط أو تاجــر أو مستشــار اســتثمار مرخــص 
بموجــب القوانيــن المعمــول بهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، أو يقــدم النصــح لأفــراد المقيميــن فــي دولــة 
ــات  ــن المنتج ــا م ــة أو غيره ــع األوراق المالي ــراء أو بي ــي ش ــتثمار ف ــة االس ــدى مالءم ــول م ــدة ح ــة المتح ــارات العربي اإلم
الماليــة. ال يجــوز طــرح األســهم أو بيعهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للجمهــور فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ال 
تشــكل هــذه النشــرة عرضــً عامــً لــأوراق الماليــة وفقــً لقانــون الشــركات التجاريــة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة 

- القانــون االتحــادي رقــم 8 لســنة 1984م )وتعديالتــه(- أو غيــر ذلــك.

ال تحتــوي هــذه النشــرة علــى أي شــيء يقصــد منــه أن يكــون استشــارة اســتثمارية أو قانونيــة أو ضريبيــة أو محاســبية أو 
مهنيــة. أعــدت هــذه النشــرة لتوفيــر المعلومــات فقــط، وال يقصــد بهــا الموافقــة علــى أو التوصيــة للقيــام بعمــل مــا 

بعينــه وينبغــي عليــك طلــب المشــورة مــن المهنــي المناســب لتقديــم النصيحــة الخاصــة بنــاًء علــى حالتــك.

مركز دبي المالي العالمي

ال تشــكل هــذه النشــرة وال يقصــد منهــا أن تشــكل ترويجــً ماليــً أو عــرض أو تســليم ألســهم أو أوراق ماليــة وفقــً 
لقوانيــن الســوق الصــادرة عــن مركــز دبــي المالــي العالمــي رقــم 12 لعــام 2004م وتعديالتــه، )القانــون التنظيمــي رقــم 
ــر ذلــك. ليــس الهــدف أن يتــم طــرح هــذه  ــي للخدمــات الماليــة أو غي ــه(، الصــادر عــن ســلطة دب 1 لعــام 2004م وتعديالت
األســهم أو توزيعهــا، أو بيعهــا أو ترويجهــا للجمهــور أو اإلعــالن عنهــا بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر لحســاب أو صالــح أي 
شــخص فــي مركــز دبــي المالــي العالمــي. إن هــذه النشــرة غيــر مخصصــة للتوزيــع ألي شــخص فــي مركــز دبــي المالــي 
العالمــي وينبغــي علــى الشــخص الــذي يقــوم باســتالم نســخة مــن هــذه النشــرة أال يتصــرف بنــاًء علــى النشــرة وعليــه 
أن يتجاهلهــا. حيــث لــم تقــم ســلطة دبــي للخدمــات الماليــة باعتمــاد عــرض األســهم أو هــذه النشــرة ولــم تتخــذ أي 

خطــوات تجــاه التحقــق مــن المعلومــات الــواردة فيهــا وال تتحمــل أي مســؤولية تجاههــا.
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الواليات المتحدة األمريكية

ــون األوراق  ــه )»قان ــام 1933م وتعديالت ــة لع ــون األوراق المالي ــب قان ــة بموج ــهم المطروح ــجيل األس ــم تس ــن يت ــم ول ل
الماليــة األمريكــي«(، وال يجــوز طرحهــا أو بيعهــا داخــل الواليــات المتحــدة أو لحســاب أو لصالــح شــخص أمريكــي )وفقــً 
للتعريــف الــوارد فــي البنــد رقــم 902 مــن قانــون األوراق الماليــة األمريكــي )»الشــخص األمريكــي«( باســتثناء بعــض 
المعامــالت المعفــاة مــن متطلبــات التســجيل بموجــب قانــون األوراق الماليــة األمريكــي. المصطلحــات المســتخدمة 

فــي هــذه الفقــرة لهــا نفــس المعانــي التــي ُأعطيــت لهــا فــي الئحــة قانــون األوراق الماليــة األمريكــي.

وافــق كل مــن المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار علــى عــدم طــرح أو بيــع األســهم المطروحــة )1( كجــزء مــن توزيعهــا 
ــدة  ــات المتح ــل الوالي ــاب داخ ــالق االكتت ــاب وإغ ــدء االكتت ــد ب ــً بع ــرور 40 يوم ــد م ــك بع ــالف ذل ــت أو )2( بخ ــي أي وق ف
لحســاب أو صالــح أي شــخص أمريكــي، علــى أن يكــون قــد تــم إرســال إشــعار أو إعــالن ألي متعامــل يتــم بيــع األســهم 
لــه خــالل فتــرة االلتــزام الخاصــة بالتوزيــع توضــح فيــه القيــود المفروضــة علــى الطــرح وبيــع األســهم داخــل الواليــات 
ــي  ــس المعان ــا نف ــرة له ــذه الفق ــي ه ــتخدمة ف ــات المس ــي. المصطلح ــخص أمريك ــح أي ش ــاب أو صال ــدة لحس المتح

التــي أعطيــت لهــا فــي الئحــة قانــون األوراق الماليــة األمريكــي.

يجري طرح أسهم الطرح وبيعها خارج الواليات المتحدة ألشخاص غير أمريكان استنادًا إلى اللوائح.

المملكة المتحدة

يعتبــر االســتثمار فــي شــركة التأميــن األهليــة اســتثمارًا تحــت الســيطرة ألغــراض قيــود الترويــج المالــي وفقــً للفصــل 21 
مــن قانــون ســلطة الخدمــات الماليــة واألســواق لعــام 2000م )»قانــون ســلطة الخدمــات الماليــة واألســواق«(.

ــان  ــذا البي ــواق وه ــة واألس ــات المالي ــلطة الخدم ــي س ــوض ف ــخص مف ــل أي ش ــن قب ــرة م ــذه النش ــاد ه ــم اعتم ــم يت ل
معفــي مــن القيــود العامــة الــواردة فــي الفصــل 21 مــن قانــون ســلطة الخدمــات الماليــة واألســواق الخاصــة بتوصيــل 
الدعــوات أو التحفيــز علــى االنخــراط فــي أي نشــاط اســتثماري علــى أســاس أنــه مصمــم فقــط أو موجــه فقط لأشــخاص 

المذكوريــن أدنــاه )»األشــخاص المعنييــن«(:  

»خبــراء االســتثمار« بالمعنــى المقصــود فــي المــادة 19 مــن قانــون ســلطة الخدمــات الماليــة واألســواق لعــام 2000م   )1(
ــي«( أو ــج المال ــام التروي ــام 2005م )»نظ ــي( لع ــج المال ــام التروي )نظ

»الشــركات ذات المــالءة الماليــة العاليــة والهيئــات غيــر المســجلة ومــا إلــى ذلــك«، فــي إطــار المعنــى المحــدد فــي   )2(
المــادة 49 مــن نظــام الترويــج المالــي.

أو أي شخص آخر يكون إرسال هذه النشرة له أمرًا قانونيً.

ــات.  ــذه البيان ــى ه ــدوا عل ــوا أو يعتم ــن، أن ال يتصرف ــخاص المعنيي ــن األش ــوا م ــم ليس ــن ه ــخاص، الذي ــى األش ــب عل يج
شــركة التأميــن األهليــة أو المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار ســيتعاملون فــي االســتثمارات المذكــورة فــي هــذه النشــرة 

فقــط مــع األشــخاص المعنييــن.

»خبيــر االســتثمار« ألغــراض المــادة 19 مــن نظــام الترويــج المالــي هــو شــخص لديــه خبــرة مهنيــة فــي األمــور المتعلقــة 
ــتثمارات«.  »باالس

الشــركات ذات »المــالءة الماليــة العاليــة« والهيئــات غيــر المســجلة ومــا إلــى ذلــك ألغــراض المــادة 49 مــن نظــام الترويــج 
المالــي هــي: )1( شــخصية اعتباريــة لديهــا عضويــة أو أنهــا عضــو فــي نفــس المجموعــة كشــركة تابعــة لديهــا رأســمال 
ــن 20  ــر م ــة أكث ــخصية االعتباري ــدى الش ــون ل ــترليني )أو يك ــه إس ــون جني ــن 5 ملي ــل ع ــول ال يق ــي أص ــتدعى أو صاف مس
عضــوًا أو شــركة تابعــة للشــركة األم التــي لديهــا أكثــر مــن 20 عضــوًا، أو 500.000 جنيــه إســترليني علــى األقــل(، )2( هيئــة 
غيــر مســجلة أو شــراكة لديهــا صافــي أصــول ال يقــل عــن 5 مليــون جنيــه إســترليني، )3( متعهــد لعهــدة عاليــة القيمــة 
لديهــا أو كان لديهــا فــي فتــرة الـــ 12 شــهرًا قبــل تاريــخ هــذا اإلعــالن مبلــغ إجمالــي ال يقــل عــن 10 مليــون جنيه إســترليني، أو 
)4( أي شــخص )»أ«( يعمــل بوصفــه عضــو مجلــس إدارة، أو موظــف لــدى شــخص )»ب«( ضمــن أي مــن مســئوليات »أ« أعــاله 

وحينمــا يعمــل بتلــك الصفــة تجعلــه ضالعــً فــي أنشــطة »ب« االســتثمارية.
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المنطقة االقتصادية األوربية

فيمــا يتعلــق بــكل دولــة مــن الــدول األعضــاء فــي المنطقــة االقتصاديــة األوروبيــة التــي نفــذت التوجيــه 71/2003/إي ســي 
)بصيغتــه المعدلــة( فــي )»توجيــه نشــرة اإلصــدار«( فــإن أي دولــة عضــو معنيــة ال يجــوز لهــا طــرح عــرض عــام للجمهــور 
فــي تلــك الدولــة المعنيــة إال أن تلــك الدولــة العضــو المعنيــة يجــوز لهــا أن تطــرح عرضــً للجمهــور فــي أي وقــت بموجــب 
اإلعفــاءات الــواردة فــي توجيــه نشــرة اإلصــدار إذا تــم تنفيذهــا فــي الدولــة المعنيــة العضــو فــي المنطقــة علــى النحــو 

التالــي:

ألي كيان قانوني باعتباره مستثمر مؤهل وفقً للتعريف الوارد في توجيه نشرة اإلصدار.   )1(

ــي  ــوارد ف ــف ال ــً للتعري ــن«( وفق ــتثمرين المؤهلي ــالف المس ــي )»بخ ــان قانون ــي أو كي ــخص طبيع ــن 150 ش ــل م ألق  )2(
توجيــه نشــرة اإلصــدار، شــريطة الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار.

ــرة  ــه نش ــى بتوجي ــار المعن ــي اإلط ــدار ف ــرة إص ــدار نش ــة بإص ــن األهلي ــام التأمي ــب قي ــرى ال تتطل ــروف أخ ــي أي ظ )3(  ف
ــدار، اإلص

شــريطة أن ال يتطلــب طــرح أســهم االكتتــاب إصــدار نشــرة إصــدار مــن قبــل شــركة التأميــن األهليــة أو أي متعهــد تغطيــة 
آخــر وفقــً للمــادة 3 مــن توجيــه نشــرة اإلصــدار أو أي إجــراء يعمــل علــى تنفيــذ توجيــه نشــرة اإلصــدار فــي أي دولــة معنيــة 

مــن الــدول األعضــاء فــي المنطقــة االقتصاديــة األوربية.

ألغــراض هــذا الشــرط، فــإن عبــارة »عــرض للجمهــور« فيمــا يتعلــق بطــرح أســهم فــي أي دولــة مــن الــدول األعضــاء ذات 
الصلــة تعنــي توفيــر المعلومــات الكافيــة بــأي شــكل وبــأي وســيلة فيمــا يختــص بشــروط االكتتــاب وأي أســهم تطــرح 
لالكتتــاب بهــدف تمكيــن المســتثمر مــن اتخــاذ قــرار لشــراء أي أســهم معروضــة حيــث أن ذلــك قــد يكــون مختلفــً فــي 

تلــك الدولــة مــن حيــث تنفيــذ توجيهــات نشــرة اإلصــدار.
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البيانات المتطلعة للمستقبل

تتضمــن نشــرة اإلصــدار هــذه بعــض البيانــات المتطّلعــة للمســتقبل ويمكــن تحديدهــا بشــكل عــام بكلمــات أو عبــارات 
ر«، »ننــوي«، »هــدف«، »نعتــزم«، »خطــة«، »مشــروع«،  مثــل »نهــدف«، »نتنبــأ »، »ربمــا«، »قــد«، »مــن المرجــح«،« نعتقــد«، » نتوقــع«، »نقــدِّ
ــات  ــك الكلم ــى تل ــرأ عل ــي تط ــرات الت ــك التغيي ــي ذل ــا ف ــع«، بم ــوف نتاب ــتمر«، »س ــوف يس ــي«، »س ــوف«، »ينبغ »توٌقع«،«س
والعبــارات النقيضــة لهــا. أو بكلمــات أخــرى أو عبــارات مــن هــذا القبيــل. وبالمثــل، فــإن البيانــات التــي تصــف اســتراتيجيات 
وأهــداف وخطــط وغايــات شــركة التأميــن األهليــة هــي أيضــً تصريحــات ذات نظــرة مســتقبلية. تكــون جميــع البيانــات 
ــن  ــك وضم ــي ذل ــا ف ــة، بم ــج الفعلي ــؤدي بالنتائ ــد ت ــات ق ــات وافتراض ــر وتكهن ــة لمخاط ــتقبلية عرض ــرة المس ذات النظ
أشــياء أخــرى، نتائــج تشــغيل شــركة التأميــن األهليــة ووضعهــا المالــي والتدفقــات النقديــة والســيولة والتوقعــات 
الماليــة ونمــو األعمــال، ألن تأتــي مختلفــة اختالفــً جوهريــً عمــا هــو مقصــود أو وارد بالتصريــح المتطلــع للمســتقبل ذي 

العالقــة. 

تشــتمل العوامــل المهمــة، مــن بيــن عوامــل أخــرى، التــي قــد تــؤدي إلــى اختــالف النتائــج الفعليــة اختالفــً جوهريــً عــن 
توقعــات شــركة التأميــن األهليــة علــى مــا يلــي:

عدم القدرة على تقدير األداء المستقبلي.  ●
عدم قدرة شركة التأمين األهلية على تنفيذ استراتيجيتها التنموية وخططها التوسعية بنجاح تام.   ●

التغيــر فــي السياســات النقديــة وسياســات الفائــدة فــي ســلطنة ُعمــان والتضخــم المحلــي والدولــي وأســعار   ●
والدوليــة.  المحليــة  الفائــدة 

التذبذب في أسعار صرف العمالت األجنبية وأسعار األسهم أو أي أسعار أخرى.  ●
أداء األسواق المالية في سلطنة ُعمان،  ●

ــال  ــى أعم ــتؤثر عل ــي س ــان الت ــلطنة ُعم ــي س ــال ف ــوق األعم ــروف س ــة وظ ــة العام ــية واالقتصادي ــروف السياس الظ  ●
وأنشــطة شــركة التأميــن األهليــة. 

التغييــرات فــي اللوائــح و/أو القوانيــن و/أو الظــروف التــي قــد يكــون لهــا تأثيــر علــى أنشــطة أعمــال شــركة التأميــن   ●
ــة. األهلي

●  تزايد المنافسة في قطاع التأمين في سلطنة عمان. 

ــن أن  ــط، ويمك ــرات فق ــي إال تقدي ــا ه ــوق م ــر الس ــض مخاط ــن بع ــاح ع ــإن اإلفص ــل، ف ــذه العوام ــة ه ــم طبيع وبحك
تختلــف اختالفــً جوهريــً عمــا يحــدث فعــاًل فــي المســتقبل. وكنتيجــة لذلــك يمكــن أن تكــون األربــاح أو الخســائر الفعلية 
فــي المســتقبل مختلفــة اختالفــً جوهريــً عــن األربــاح والخســائر المقــدرة فــي هــذه النشــرة. ال تتحمــل شــركة التأميــن 
ــزام  ــاريها أي الت ــا أو مستش ــة له ــة التابع ــركات ذات العالق ــن الش ــدار أو أي م ــر اإلص ــي ومدي ــار المال ــة أو المستش األهلي
لتحديــث أو مراجعــة أي بيانــات واردة فــي هــذه النشــرة لتعكــس الظــروف التــي تنشــأ بعــد تاريــخ اعتمــاد النشــرة أو لكــي 
تعكــس وقــوع أحــداث أساســية حتــى ولــو كانــت االفتراضــات التــي تقــوم عليهــا ال تؤتــي ثمارهــا أو تختلــف عــن الواقــع.

ــج  ــالف النتائ ــى اخت ــؤدي إل ــد ت ــي ق ــل الت ــول العوام ــاش ح ــن النق ــد م ــل، وللمزي ــع العوام ــاله جمي ــة أع ــل القائم ال تمث
الفعليــة عــن التقديــرات، يرجــى االطــالع علــى الفصــل الحــادي عشــر مــن نشــرة اإلصــدار هــذه بعنــوان »عوامــل المخاطرة 
ــد  ــة بقواع ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــي س ــا ف ــد إدراجه ــة بع ــن األهلي ــركة التأمي ــزم ش ــوف تلت ــا«. س ــرق تخفيفه و ط
وشــروط اإلفصــاح الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال والتــي تســتوجب اإلفصــاح فــي المواعيــد المحــددة 
عــن نتائــج التشــغيل الخاصةبشــركة التأميــن األهليــة . وتــود شــركة التأميــن األهليــة هنــا أن توجــه عنايــة المســتثمرين 
ــات تصدرهــا بعــد إدراجهــا فــي ســوق مســقط لــأوراق  المحتمليــن والمســاهمين إلــى متابعــة أيــة معلومــات أو إعالن

.www.msm.gov.om :ــوق ــي للس ــع اإللكترون ــر الموق ــة عب المالي
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عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق

البيانات المالية

ــة  ــة المدقق ــات المالي ــن البيان ــوذة م ــرة مأخ ــذه النش ــي ه ــواردة ف ــة ال ــات المالي ــان البيان ــك، ف ــً لذل ــرد خالف ــم ي ــا ل م
ــر  ــر التقاري ــً لمعايي ــة طبق ــي كل حال ــدة ف ــة والمع ــر المدقق ــة غي ــة الفصلي ــات المالي ــة أو البيان ــن األهلي ــركة التأمي لش
الماليــة الدوليــة. نســخ مــن البيانــات الماليــة المدققــة الســنوية لأعــوام 2014م و 2015 و 2016م والبيانــات الماليــة الفصليــة 
ــن  ــة« م ــة التاريخي ــات المالي ــوان »البيان ــرين بعن ــل العش ــي الفص ــة ف ــام 2017والموضح ــن ع ــع االول م ــة للرب ــر المدقق غي
هــذه النشــرة. تبــدأ الســنة الماليــة لشــركة التأميــن األهليــة فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم الحــادي 
والثالثيــن مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام. يجــب األخــذ فــي االعتبــار أن أيــة فروقــات بيــن المجاميــع اإلجماليــة وإجمالــي 

المبالــغ المدرجــة فــي هــذه النشــرة هــي بســبب اعتمــاد مبــدأ التقريــب.

العملة المستخدمة في عرض البيانات المالية

فــي هــذه النشــرة، جميــع اإلشــارات الخاصــة »بالريـــال العمانــي« أو »ر.ع« تعنــي الريـــال العمانــي وهــي العملــة القانونيــة 
لســلطنة عمــان فــي الوقــت الحاضــر كمــا أن جميــع اإلشــارات إلــى الــدوالر األمريكــي تعنــي العملــة القانونيــة للواليــات 
المتحــدة األمريكيــة فــي الوقــت الحاضــر. تحويــل المبالــغ المدرجــة بالريـــال العمانــي إلــى الــدوالر األمريكــي فــي هــذه 
ــال العمانــي بالــدوالر األمريكــي منــذ العــام 1986م.  النشــرة هــي فقــط مــن أجــل التســهيل للقــارئ. لقــد تــم ربــط الريـ
مــا لــم ُيَنــص علــى خــالف ذلــك بالنســبة لــكل الفتــرات الــواردة فــي الفصــل العاشــر بعنــوان »وصــف الشــركة ونظــرة 
عامــة علــى أعمالهــا« والفصــل الثانــي عشــر بعنــوان »البيانــات الماليــة المســتقبلية« مــن هــذه النشــرة، فقــد تــم تحويــل 
المبالــغ المدرجــة بالريـــال العمانــي إلــى الــدوالر األمريكــي علــى أســاس أن ســعر الصــرف لــكل 1 دوالر أمريكــي = 0.3845 

ــال عماني. ريـ

ــم  ــد ت ــي فق ــي، وبالتال ــال عمان ــي = 0.3845 ري ــاس أن 1.00 دوالر أمريك ــى أس ــرف عل ــعر ص ــي س ــوذج المال ــتخدم النم اس
تحويــل المبالــغ بالريــال العمانــي إلــى الــدوالر األمريكــي علــى أســاس ســعر الصــرف هــذا لجميــع الفتــرات الماليــة الــواردة 

فــي هــذه النشــرة.

بيانات القطاع والسوق

ــذه  ــي ه ــتخدمة ف ــوق المس ــات الس ــاع وبيان ــات القط ــى بيان ــول عل ــم الحص ــد ت ــك، فق ــالف ذل ــى خ ــص عل ــم ُيَن ــا ل م
النشــرة مــن إصــدارات القطــاع المعــدة مــن قبــل الغيــر و/أو المواقــع اإللكترونيــة، علــى ســبيل المثــال ال الحصر،اإلصــدارات 
الرســمية للهيئــة العامــة لســوق المــال. وعلــى الرغــم مــن االعتقــاد بــأن بيانــات القطــاع المســتخدمة فــي هــذه النشــرة 
بيانــات موثــوق فيهــا، لــم يتــم التحقــق منهــا بشــكل مســتقل، وبالتالــي فــإن دقتهــا وكفايتهــا غيــر مضمونــة وال يمكن 
التأكيــد علــى مــدى االعتمــاد عليهــا والوثــوق بهــا. وبالمثــل، فــان التقاريــر الداخليــة لشــركة التأميــن األهليــة، علــى الرغــم 
مــن االعتقــاد بأنهــا موثــوق فيهــا، لــم يتــم التحقــق منهــا مــن قبــل أيــة جهــة مســتقلة. هــذا، ويعتمــد مــدى كفايــة 
ــواردة فــي هــذه النشــرة علــى مــدى درايــة القــارئ وفهمــه لأســاليب المســتخدمة  ــات الســوق ال ــات القطــاع وبيان بيان

فــي جمــع هــذه البيانــات.
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301التعهداتالفصل الحادي والعشرون: 
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الفصل االول
التعريفات والمصطلحات

التأمين األهلية/الشركة/
شركة التأمين األهلية 

 شركة التأمين األهلية ش.م.ع.ع )قيد التحويل(.

الجمعيــة العامــة الســنوية المنعقــدة وفقــً للمــادة )120( مــن قانــون الشــركات الجمعية العامة السنوية
التجاريــة.

ــب القانون الواجب التطبيق ــن صاح ــادر ع ــه ص ــم أو توجي ــام أو تعمي ــة أو نظ ــلطاني أو الئح ــوم س أي مرس
ــو  ــا ه ــذ كم ــاري وناف ــان س ــلطنة عم ــي س ــة ف ــلطة حكومي ــن أي س ــة أو ع الجالل

ــرة. ــذه النش ــخ ه بتاري

ــان يتقــدم بطلــب لشــراء األســهم المطروحــة بموجــب الشــروط مقدم الطلب أي شــخص أو كي
الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه.

االســتمارة التــي يتقــدم بموجبهــا مقــدم الطلــب لشــراء األســهم المطروحــة وفقــً طلب االكتتاب
للشــروط الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه.

الــذي ســيدفعه كل مقــدم طلــب عنــد تقديــم طلــب االكتتــاب فــي قيمة األسهم المكتتب بها المبلــغ 
األســهم المطروحــة علــى النحــو المحــدد فــي الفصــل التاســع عشــر بعنــوان 

»شــروط وإجــراءات االكتتــاب« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

النظــام األساســي للتأميــن األهليــة المســجل لــدى دائــرة الســجل التجــاري وزارة النظام األساسي
التجــارة والصناعــة.

رأس المال المصرح به للشركة رأس المال المصرح به

مراقبو حسابات الشركة المعينين من قبل الجمعية العامة السنوية. مراقبو الحسابات 

لجنة التدقيق والمخاطر المنبثقة عن مجلس اإلدارة.لجنة التدقيق والمخاطر

بيسة عمانية )1.000 بيسة = 1 ريال عماني(بيسة

القانون المصرفي العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 2000/114 وتعديالته.القانون المصرفي

األســاس الــذي يتــم بموجبــه تخصيــص األســهم المطروحــة للمتقدميــن بطلبــات أساس التخصيص
االكتتــاب علــى النحــو المحــدد فــي الفصــل التاســع عشــر بعنــوان »شــروط وإجــراءات 

االكتتــاب« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

مجلــس إدارة شــركة التأميــن األهليــة المنتخــب وفقــً للنظــام األساســي للشــركة المجلس/ مجلس اإلدارة
وقانــون الشــركات التجاريــة.

قوانين انتخاب مجلس 
اإلدارة

العامــة  المســاهمة  شــركات  إدارة  مجالــس  أعضــاء  انتخــاب  وشــروط  قواعــد 
وتعديالتــه(. رقــم2002/137  الــوزاري  .)القــرار  بمســؤولياتهم.  الخاصــة  واألحــكام 

أي يوم بخالف أيام السبت والجمعة أو أي عطلة عامة في سلطنة عمان.يوم عمل
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معدل النمو السنوي 
المركب

معدل النمو السنوي المركب.

قانــون ســوق رأس المــال فــي ســلطنة عمــان الصــادر بموجــب المرســوم الســلطاني قانون سوق رأس المال
رقــم 98/80 وتعديالتــه.

مقدمــو الطلبــات مــن األفــراد والجهــات االعتباريــة العمانييــن وغيــر العمانييــن المستثمرون )الفئة1(
الذيــن يتقدمــون بطلبــات لإكتتــاب بعــدد1.000 ســهم مــن األســهم المطروحــة 
كحــد أدنــى ومــن ثــم بمضاعفــات 100 ســهم مــن األســهم المطروحــة بحــد أقصــى 

250.000ســهم.

 مقدمــو الطلبــات مــن األفــراد والجهــات االعتباريــة العمانييــن وغيــر العمانييــن المستثمرون )الفئة 2(
الذيــن يتقدمــون بطلبــات لالكتتــاب بعــدد 250.000ســهم مــن األســهم المطروحــة 
كحــد أدنــى ومــن ثــم بمضاعفــات 100 ســهم بحــد أقصــى 2.500.000ســهم أو مــا 

ــة. ــهم المطروح ــن األس ــة م ــبته 10 بالمائ ــا نس ــادل م يع

البنك المركزي العماني في سلطنة عمان.البنك المركزي العماني

الرئيس التنفيذي للشركة.الرئيس التنفيذي 

المرســوم قانون الشركات التجارية بموجــب  الصــادر  عمــان  ســلطنة  فــي  التجاريــة  الشــركات  قانــون 
وتعديالتــه  74/4 رقــم  الســلطاني 

رئيس مجلس اإلدارة للشركة.رئيس مجلس اإلدارة

المدير المالي للشركة المدير المالي

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

المعدل المركب/معدل 
التشغيل المركب

مبلــغ معــدل الخســارة ومعــدل العمولــة ومعــدل المصاريــف وهــو قيــاس للربيحــة 
تســتخدمه شــركة التأميــن للوقــوف علــى ممارســة عمليــات التأميــن. عندمــا يكــون 
معــدل التشــغيل المركــب أقــل عــن مــا نســبته 100% فذلــك يشــير إلــى أن شــركة 
ــبته %100  ــا نس ــغيل م ــدل التش ــاوز مع ــا يتج ــً، وعندم ــق أرباح ــة تحق ــن المعني التأمي
ــاح  ــق أرب ــا دون تحقي ــارس أعماله ــة تم ــن المعني ــركة التأمي ــى أن ش ــير إل ــك يش فذل

ُتذكــر.

صافي مصاريف العمولة كنسبة مئوية من صافي األقساط المكتسبة.معدالت العمولة

ــة ميثاق حوكمة الشركات  ــة العام ــل الهيئ ــن قب ــادر م ــة الص ــاهمة العام ــركات المس ــة الش ــاق حوكم ميث
ــمبر 2016م. . ــي ديس ــه ف ــم تحديث ــذي ت ــو 2015م وال ــي يولي ــال ف ــوق الم لس

بنــك مســقط ش م ع ع، وبنــك ظفــار ش م ع ع، والبنــك الوطنــي العمانــي ش م ع ع، بنوك االكتتاب
وبنــك عمــان العربــي ش م ع م وبنــك صحــار ش م ع ع والبنــك األهلــي ش م ع ع.

الســجل التجــاري المحتفــظ بــه لــدى وزارة التجــارة والصناعــة وفقــً لقانــون الســجل السجل التجاري 
التجــاري الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم 1974/3م وتعديالتــه.

مصاريــف التأميــن والمصاريــف اإلداريــة لشــركة تأميــن كنســبة مئويــة مــن صافــي معدل المصاريف
األقســاط المكتســبة.
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الالئحــة التنفيــذي لقانــون ســوق المــال الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال الالئحة التنفيذية
ــه(. ــم 2009/1 )وتعديالت ــرار رق ــً للق وفق

اجتماع الجمعية العامة غير 
العادية

ــادة 124  ــً للم ــد وفق ــاهمين المنعق ــة للمس ــر العادي ــة غي ــة العام ــاع الجمعي اجتم
ــة.  ــركات التجاري ــون الش ــن قان م

المستشار المالي ومدير 
اإلصدار 

بنك مسقط ش م ع ع.

فتــرة 12 شــهرًا التــي تبــدأ فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم السنة المالية
الحــادي والثالثيــن مــن شــهر ديســمبر لتلــك الســنة المحــددة.

ــركة األهلية )سابقًا( ــي الش ــً ف ــت الحق ــي إندمج ــابقً( والت ــة ش.م.ع.م )س ــن األهلي ــركة التأمي ش
ــاري. ــجل التج ــي الس ــطبها ف ــم ش ــة وت القائم

شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط الشــركة العمانيــة العالميــة للتنمية المساهمون المؤسسون
واالســتثمار ودبليــو جــي تــاول والشــركة العمانيــة العالميــة القابضة.

الجنية اإلسترليني، العملة القانونية للمملكة المتحدة.الجنية اإلسترليني

مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة، الــذي يضــم ســلطنة عمــان ودولــة اإلمــارات مجلس التعاون الخليجي
ــن  ــة البحري ــر ومملك ــة قط ــعودية ودول ــة الس ــة العربي ــدة والمملك ــة المتح العربي

ودولــة الكويــت.

الناتج المحلي اإلجمالي.الناتج المحلي اإلجمالي

اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية أو اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة ومتــى مــا الجمعية العامة
أقتضــى الســياق اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

حكومة سلطنة عمان.الحكومة

إجمالي أقساط التأمين 
المكتتبة

مبلــغ القســط أو المســاهمة الــذي تقــوم شــركة التأميــن باحتســابه علــى عمالئهــا 
قبــل إجــراء أي خصــم مقابــل  وثيقــة التأميــن. 

معايير التقارير المالية 
الدولية

معايير التقارير المالية الدولية.

79/12 قانون التأمين رقــم  الســلطاني  المرســوم  بموجــب  الصــادر  التأميــن  شــركات  قانــون 
وتعديالتــه.

ترخيــص التأميــن الصــادر عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال لصالح الشــركة لممارســة ترخيص التأمين
أعمــال التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن العــام والــذي ينتهي بتاريــخ 14/ يونيــو 2019م.

الالئحة التنفيذية لقانون 
التأمين

 80/5 رقــم  الــوزاري  القــرار  بموجــب  الصــادر  التأميــن  لقانــون  التنفيذيــة  الالئحــة 
وتعديالتــه.

لجنة االستثمار المنبثقة عن مجلس اإلدارة.لجنة االستثمار

رقــم المســتثمر الــذي تصــدره شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع للمســتثمرين رقم المستثمر
الذيــن يملكــون حســابات مســتثمرين لديهــا.
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رأس المال المصدر 
والمدفوع

رأس المال المصدر والمدفوع للشركة .

االكتتاب العام لأسهم المطروحة بموجب هذه النشرة.االكتتاب العام 

مركز المعلومات في سوق مسقط لأوراق المالية.مركز المعلومات

البوسعيدي ومنصور جمال وشركاؤهم.المستشارون القانونيون

صافي تكاليف المطالبة كنسبة مئوية لصافي األقساط المكتسبةمعدل الخسارة

سعر الفائدة بين البنوك في لندن.اليبور

متر.م 

متر مربع.م2

فريق اإلدارة العليا لشركة التأمين األهلية.اإلدارة

شركة مسقط للمقاصة 
واإليداع

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م.

عقد تأسيس شركة التأمين األهلية المسجل لدى وزارة التجارة والصناعة.عقد التأسيس 

وزارة المالية في سلطنة عمان.وزارة المالية

وزارة القوى العاملة في سلطنة عمان.وزارة القوى العاملة

منطقة الشرق األوسط 
وشمال أفريقيا

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

ــوث موديز ــي والبح ــف االئتمان ــات التصني ــدم خدم ــي تق ــتثمرين الت ــة المس ــز لخدم مودي
ــة. ــن واألوراق المالي ــة للدي ــمل األدوات المالي ــي تش والت

سوق مسقط لأوراق المالية في سلطنة عمان.سوق مسقط لالوراق المالية

مؤشر سوق مسقط لأوراق المالية.مؤشر السوق

المركز الوطني لإلحصاء 
والمعلومات  في سلطنة 

عمان 

المركز الوطني لإحصاء والمعلومات في سلطنة عمان.

صافي أقساط التأمين 
المكتتبة

ــركة  ــل ش ــن قب ــا م ــم تحديده ــي يت ــاهمة الت ــاط أو المس ــة لأقس ــة اإلجمالي القيم
ــى أي  ــة إل ــن باإلضاف ــادة التأمي ــركات إع ــا لش ــازل عنه ــاط المتن ــً األقس ــن ناقص تأمي

إعــادة تأميــن ملتــزم بهــا.

صافي أقساط التأمين 
المكتسبة

القسط المعدل للحركة في احتياطي األقساط غير المكتسبة.

ــكل العضو غير التنفيذي ــً بش ــون متفرغ ــذي ال يك ــس اإلدارة ال ــو مجل ــو عض ــذي، ه ــر التنفي ــو غي العض
تــام إلدارة الشــركة )أي ليــس موظفــً بهــا(، أو ال يتقاضــى راتبــً شــهريً أو ســنويً مــن 

ــركة.  الش
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غرفة تجارة وصناعة عمان في سلطنة عمان.غرفة تجارة وصناعة عمان

الطــرح المتعلــق بعــرض )25.000.000( ســهم للبيــع )ســهمً( مــن األســهم القائمــة مــن الطرح
قبــل المســاهمون البائعــون بقيمــة اســمية )100(  بيســة للســهم الواحد و )200( بيســة 

عــالوة إصــدار وفقــً لإجــراءات والشــروط المنصــوص عليهــا فــي نشــرة اإلصدار.

تاريــخ إغــالق بــاب االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة علــى النحــو المبيــن فــي تاريخ إغالق باب االكتتاب
الفصــل التاســع عشــر بعنــوان »شــروط وإجــراءات االكتتــاب« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

تاريــخ فتــح بــاب االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة علــى النحــو المحــدد فــي تاريخ فتح باب االكتتاب
الفصــل التاســع عشــر بعنــوان »شــروط وإجــراءات االكتتــاب« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

ــاب فترة الطرح ــالق ب ــخ إغ ــة وتاري ــهم المطروح ــي األس ــاب ف ــاب االكتت ــح ب ــخ فت ــن تاري ــرة بي الفت
االكتتــاب فيهــا بمــا فــي ذلــك اليوميــن األول واألخيــر وهــي الفتــرة التــي يقــوم فيهــا 

مقــدم الطلــب بتســليم طلــب االكتتــاب الخــاص بــه.

ــالوة سعر الطرح ــة ع ــمية و )200( بيس ــة اس ــة قيم ــمل )100( بيس ــد، تش ــهم الواح ــة للس )300.(بيس
إصــدار.

عائدات الطرح التي ستكون متاحة للمساهمين البائعين.عائدات الطرح 

عدد 25.000.000سهم المطروحة لالكتتاب العام بموجب هذه النشرة.األسهم المطروحة

اجتماع الجمعية العامة 
العادية

اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.

الشركة العمانية العالمية 
القابضة

الشركة العمانية العالمية القابضة ش.م.ع.ع.

سلطنة عمان.عمان

الريال العماني، العملة القانونية لسلطنة عمان.ريال عماني/ ر. ع

الشركة العمانية الوطنية 
لالستثمار القابضة

الشــركة العمانيــة الوطنيــة لالســتثمار القابضــة ش.م.ع.ع )ســابقً( )المندمجــة 
حاليــً فــي أومنفيســت(.

الشركة الُعمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.م.أومنفيست

المكتب الُعماني الموحد 
للبطاقة البرتقالية

شركة المكتب الُعماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م.

الشخص الطبيعي أو االعتباري.الشخص

حملة وثائق التأمين بالشركة.حملة وثائق التأمين

ــل إعادة التأمين  اتفاقيــة لحمايــة شــركة التأميــن األصليــة مــن قبــل شــركة إعــادة التأميــن مقاب
قســط يتعلــق بالمخاطــر المؤمــن عليهــا مــن قبــل شــركة التأميــن اأًلصليــة، حيــث 
تكــون الشــركة التــي تقبــل تحمــل المخاطــر هــي شــركة إعــادة التأميــن والتــي تعتبر 
ــة  ــوم بتغطي ــي تق ــركة الت ــا، وأن الش ــة عليه ــر الداخل ــة للمخاط ــركة المتحمل الش
إلعــادة  مغطيــة  شــركة  وتعتبــر  األساســية  المغطيــة  الشــركة  هــي  المخاطــر 

ــن. التأمي
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معــدل صافــي األقســاط المكتتبــة مقســم علــى إجمالــي األقســاط المكتتبــة وهــو معدل االحتجاز
ــا  ــال ترتيباته ــد إكم ــه بع ــؤولة عن ــن مس ــركة التأمي ــل ش ــذي تظ ــزام ال ــغ االلت مبل

ــن. ــادة التأمي ــة بإع المتعلق

التغييــر فــي قســط التأميــن المحتســب علــى الزبائــن عنــد تجديــد وثائــق تأمينهــم، سعر التجديد
حســاب ســعر التجديــد يهــدف إلــى معادلــة التغييــرات التــي تطــرأ علــى المخاطــر 

المحتملــة.

وفقً لتعريف هذا المصطلح في ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة.األطراف ذات العالقة

المحاسب المعد للبيانات 
المالية

 برايس ووتر هاوس كوبرز.

بنك الرياض المسجل بالمملكة العربية السعودية بنك الرياض

شرطة عمان السلطانية في سلطنة عمان.شرطة عمان السلطانية

رويال آند صن الالينس 
الشرق األوسط

رويال آند صن الالينس )الشرق األوسط(.

رويال آند صن الالينس بي ال 
سي

رويال آند صن الالينس للتأمين العامة المحدودة )المملكة المتحدة(.

رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب، هــي الشــركات المملوكــة أساســيً والمســيطر رويال آند صن الالينس جروب
ــي  ــي أل س ــروب(  ب ــورنس )ج ــس إنش ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــل ش ــن قب ــا م عليه

ــدة. ــة المتح ــي المملك ــجلة ف والمس

شركة مساهمة عمانية مقفلة.ش م ع م 

شركة مساهمة عمانية عامة.ش م ع ع

صن الالينس انشورنس 
اوفرسيز

صن الالينس انشورنس اوفرسيز ليمتد.

رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن )الشــرق االوســط( و أومنفيســت ودبليــو جيــه تــاول المساهمون البائعون
والشــركة العمانيــة العالميــة القابضــة.

سهم عادي في شركة التأمين األهلية بقيمة اسمية )100( بيسة.سهم/أسهم

أسهم رأسمال الشركة أسهم رأس المال

مساهم في شركة التأمين األهلية. مساهم/مساهمون

المؤسسات الصغيرة 
والمتوسطة

المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

ستاندرد آند بورز، شركة أمريكية متخصصة في تقييم االئتمان.ستاندرد آند بورز

اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة المبرمــة بيــن رويــال آنــد صــن الالينــس بــي ال ســي وشــركة اتفاقية الخدمات الفنية
التأميــن األهليــة المبرمة بتاريــخ 12/ ديســمبر/2013م..
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دولة اإلمارات العربية 
المتحدة

دولة اإلمارات العربية المتحدة.

مبلــغ األربــاح أو الخســائر مــن أنشــطة التأميــن باســتثناء صافــي إيــراد اســتثمار شــركة نتائج  أعمال التأمين
التأميــن وأربــاح أو خســائر رأس المــال.

احتياطي األقساط غير 
المكتسبة

يمثل جزءًا من القسط المكتتب المتعلق بفترة التغطية غير المنتهية.

المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية.المملكة المتحدة

الواليات المتحدة األمريكية.الواليات المتحدة األمريكية

الدوالر/ الدوالر األمريكي وهو العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية.الدوالر/ الدوالر األمريكي

دبليو جي تاول وشركاه ش.م.م.دبليو جي تاول
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الفصل الثاني
معلومات موجزة تتعلق بشركة التأمين األهلية

يســلط هــذا الموجــز الضــوء علــى المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة إال أنــه ال يحتــوي علــى جميــع المعلومــات التــي 
ينبغــي علــى المكتتبيــن المحتمليــن أخذهــا بعيــن االعتبــار قبــل االســتثمار فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب. يتعيــن 
علــى جميــع المكتتبيــن المحتمليــن قــراءة نشــرة اإلصــدار هــذه بالكامــل وبعنايــة تامــة، بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة 
التاريخيــة لشــركة التأميــن األهليــة الــواردة فــي الفصــل العشــرين بعنــوان »البيانــات الماليــة التاريخيــة« مــن نشــرة اإلصــدار 
هــذه. عــالوة علــى مــا تقــدم، يجــب علــى جميــع المكتتبيــن المحتمليــن االطــالع بالتحديــد علــى الفصــل الحــادي عشــر 
بعنــوان »عوامــل المخاطــرة و طــرق تخفيفهــا« مــن هــذه النشــرة للتعــرف علــى المزيــد مــن المعلومــات حــول العوامــل 

الهامــة التــي يجــب أخذهــا بعيــن االعتبــار قبــل شــراء األســهم المطروحــة لالكتتــاب. 

نظرة عامة على شركة التأمين األهلية

تقــوم الشــركة بممارســة أعمــال التأميــن العــام فــي الســلطنة مــن خــالل 24 فرعــً فــي عمــان بمــا فــي ذلــك المكتــب 
ــم  ــاري رق ــجل التج ــت الس ــو/2004 تح ــخ 4ماي ــة بتاري ــاهمة مقفل ــركة مس ــركة  كش ــت الش ــقط. تأسس ــي بمس الرئيس
ــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن، عمــان ش.م.ع.م«. وعقــب التملــك تــم اندمــاج  1754807 وُأطلــق عليهــا اســم شــركة روي
ــي  ــة ش.م.ع.م«. وف ــن األهلي ــركة التأمي ــركة إلى«ش ــم الش ــر اس ــم تغيي ــث ت ــابقً«، حي ــة س ــركة األهلي ــع »ش ــركة م الش
اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 5/يونيــو/2017م، تقــرر تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة 
ــل(  ــد التحوي ــة ش.م.ع.م )قي ــن األهلي ــركة التأمي ــى ش ــركة إل ــاري للش ــي والتج ــم القانون ــر االس ــم تغيي ــث ت ــة. حي عام

ــان.  ــلطنة عم ــدي: 112، روي، س ــز البري ــو ص.ب: 1463، الرم ــجل ه ــا المس ــوان مكتبه وعن

كمــا هــو بتاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه، يبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة  =/10.000.000 ر.ع. مقســمة علــى 100.000.000 
ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا 100 بيســة لــكل ســهم. يحتفــظ المســاهمون فــي الشــركة بمســاهماتهم علــى النحــو 
ــاول بمــا  ــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط بمــا نســبته 70% وأومنفيســت بمــا نســبته 20.03% ودبليــو جــي ت التالــي، روي
نســبته 8.86% والشــركة العمانيــة العالميــة القابضــة ش.م.ع.ع بمــا نســبته 1.11% .. لالطــالع علــى نبــذة عــن كل مــن هــؤالء 
المســاهمين ومســاهماتهم علــى حــدة، يرجــى االطــالع علــى الفصــل الســابع تحــت عنــوان »بيانــات المســاهمين فــي 

الشــركة« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها الشركة

تشتمل نقاط القوة التنافسية التي تتمتع بها شركة التأمين األهلية على ما يلي:

مســاهمون محليــون وخبــرة وخلفيــة تاريخيــة. إطــار عمــل التأميــن الفنــي الدولــي وإدارة المطالبــات الفعالةشــبكة   ●
توزيــع متطــورة.

إطار اكتتاب فني دولي وإدارة مطالبات فاعلة.  ●
شبكة توزيع متطورة.  ●

عالمتان رائدتان.  ●
أداء مالي قوي.  ●

استثمارات عالية الجودة.  ●
قيادة تتمتع بالخبرة.  ●

تقدير السوق للشركة.  ●

ــل  ــى الفص ــالع عل ــى االط ــة، يرج ــن األهلي ــركة التأمي ــية لش ــوة التنافس ــاط الق ــة بنق ــات ذات الصل ــن المعلوم ــد م لمزي
العاشــر مــن نشــرة اإلصــدار هــذه بعنــوان »وصــف الشــركة ونظــرة عامــة علــى  أعمالهــا« والفصــل الحــادي عشــر »عوامــل 

المخاطــرة وطــرق تخفيفهــا مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.
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الفصل الثالث
معلومات عامة عن الطرح والتأمين األهلية

شركة التأمين األهلية ش م ع ع )قيد التحويل(. اسم الشركة

 1754807 رقم السجل التجاري

4/مايو/2004م  تاريخ التسجيل

صندوق بريدي رقم 1463، الرمز البريدي 112، روي،
سلطنة عمان

عنوان المكتب المسجل

صندوق بريدي رقم 1463، رمز بريدي: 112، 
الطابــق الثانــي والثالــث والرابــع ببنايــة ســالم، شــارع منطقــة مطــرح التجاريــة، روي، 

ســلطنة عمــان.
هاتف رقم: 24766800 968 + 
فاكس رقم: 96824797151+

عنوان المقر الرئيسي 
للشركة

غير محددة. مدة الشركة

تبــدأ الســنة الماليــة للشــركة فــي اليــوم األول مــن شــهر ينايــر وتنتهــي فــي اليــوم 
الحــادي والثالثيــن مــن شــهر ديســمبر مــن كل عــام.

السنة المالية للشركة

رأس المــال المصــرح بــه للشــركة 25.000.000 ر.ع مقســم إلــى   250.000.000 ســهم و بقيمــة 
اســمية 100 بيســة للســهم الواحــد.

رأس المال المصرح به 
للشركة

ــى 100.000.000  ــم إل ــي مقس ــال عمان ــركة 10.000.000 ري ــوع للش ــدر والمدف ــال المص رأس الم
ســهم بقيمــة اســمية 100 بيســة للســهم الواحــد.

رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركة

عــدد األســهم المطروحــة لالكتتــاب )25.000.000.( ســهم، تمثــل )25( بالمئــة مــن 
إجمالــي رأس المــال المصــدر والمدفــوع لشــركة التأميــن األهليــة.

عدد األسهم المطروحة 
لالكتتاب )األسهم 

المطروحة(

رأســمال  أســهم  وجميــع  األهليــة  التأميــن  لشــركة  المصــدرة  األســهم  جميــع 
الشــركة أســهم عاديــة. يتمتــع كل ســهم بالشــركة بحــق التصويــت بصــوت واحــد 
فــي الجمعيــات العامــة للشــركة، بمــا فــي ذلــك أي اجتماعــات جمعيــة عامــة 

ســنوية أو اجتماعــات الجمعيــات العامــة العاديــة أو العامــة غيــر العاديــة. 

نوع األسهم المطروحة 
لالكتتاب

ــمية  ــة االس ــك القيم ــي ذل ــا ف ــة، )بم ــد )300( بيس ــهم الواح ــرح للس ــعر الط ــغ س يبل
ــة(  ــا )200( بيس ــدار قدره ــالوة إص ــة وع ــا )100( بيس وقدره

سعر الطرح للسهم

المــال  رأس  أســهم  إجمالــي  مــن  المطروحــة  لأســهم  المئويــة  النســبة  تبلــغ 
بالمائــة.  )25( األهليــة  التأميــن  لشــركة  والمدفــوع  المصــدر 

النسبة المئوية لألسهم 
المطروحة من إجمالي 

أسهم رأس المال المصدر 
والمدفوع للشركة
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رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن الشــرق األوســط: )17.500.000( ســهم، تمثــل )70.0(%   ●
ــة. ــهم المطروح ــي الأس ــن إجمال م

إجمالــي  مــن  بالمائــة   )20.0( تمثــل  ســهم،   )5.007.728( امونفيســت:  شــركة   ●
المطروحــة. األســهم 

دبليــو جــي تــاول وشــركاه : )2.215.352( ســهم، تمثــل )8.9( بالمائــة مــن إجمالــي   ●
ــة. ــهم المطروح األس

الشــركة العمانيــة العالميــة القابضــة: )276.920( ســهم، تمثــل )1.1(% مــن إجمالــي   ●
ــة.  ــهم المطروح األس

أسماء المساهمين 
البائعين وعدد األسهم 

المعروضة للبيع من قبل 
كل مساهم بائع

تقــوم شــركة التأميــن األهليــة بتنفيــذ االكتتاب العــام مراعــاة لاللتزامــات المنصوص 
ــذي  ــن وال ــون التأمي ــدل لقان ــم 2014/39، المع ــلطاني رق ــوم الس ــي المرس ــا ف عليه
كشــركات  المرخصــة  التأميــن  شــركات  تأســيس  أخــرى،  أمــور  ضمــن،  يقتضــي 
مســاهمة عامــة ومنــح شــركات التأميــن الحاليــة فتــرة ســماح حتــى 17/ أغســطس/ 

ــزام.  ــذا االلت ــد به 2017م للتقي

الغرض من االكتتاب العام

االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة مفتــوح لأفــراد العمانييــن وغيــر العمانييــن 
االعتباريــة. والشــخصيات 

األشخاص المؤهلين 
لالكتتاب في األسهم 

المطروحة

غير مسموح لأشخاص المذكورين أدناه االكتتاب في األسهم المطروحة:  ●
المؤسســات الفرديــة، حيــث يتعيــن علــى صاحــب المؤسســة الفرديــة االكتتــاب   ●

ــط. ــخصي فق ــمه الش باس

حســابات العهــدة: يتعيــن علــى العمــالء المســجلين تحــت حســابات العهــدة أن   ●
ــخصية. ــمائهم الش ــم بأس ــوا طلباته يقدم

ــد  ــاب واح ــب اكتت ــن طل ــر م ــم أكث ــب تقدي ــوز للمكتت ــررة: ال يج ــات المتك الطلب  ●
باســمه

الطلبــات المشــتركة: ال يجــوز للمكتتبيــن التقــدم بطلبــات باســم أكثــر مــن   ●
الشــرعيين(. الورثــة  عــن  إنابــة  تقــدم  التــي  الطلبــات  ذلــك  )ويشــمل  شــخص 

ســيتم رفــض جميــع الطلبــات المقدمــة مــن قبــل األشــخاص المحظوريــن   ●
الطلــب. بمقــدم  االتصــال  دون  أعــاله  المذكوريــن 

األشخاص المحظورين 
من االكتتاب في األسهم 

المطروحة
.

فــي حــال تجــاوز االكتتــاب عــدد األســهم المطروحــة وألغــراض تخصيــص األســهم 
األســهم  تخصيــص  ســيتم  المؤهليــن،  المســتثمرين  فئــات  بيــن  المطروحــة 

المطروحــة علــى النحــو التالــي:

المســتثمرون الفئــة )1(: 16.250.000 ســهم، أي 65% بالمئــة مــن األســهم المطروحــة   ●
علــى أســاس النســبة والتناســب.

المســتثمرون الفئــة )2(: 8.750.000 ســهم، أي 35% بالمئــة مــن األســهم المطروحــة   ●
علــى أســاس النســبة والتناســب.

ــة  ــة العام ــوز للهيئ ــة، يج ــركات التجاري ــون الش ــن قان ــادة 65 م ــكام الم ــً ألح ووفق
لســوق المــال أن توجــه بتوزيــع حــد أدنــى مــن األســهم المطروحــة بالتســاوي علــى 
ــهم  ــع األس ــن، وتوزي ــار المكتتبي ــار صغ ــن االعتب ــذ بعي ــع األخ ــن م ــع المكتتبي جمي
ــن  ــا م ــب به ــهم المكتت ــدد األس ــبة ع ــاس نس ــى أس ــن عل ــى المكتتبي ــة عل المتبقي

ــم. قبله

طريقة التخصيص 
المقترحة
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ــل  ــيتم تحوي ــة )1(، س ــة للفئ ــهم المطروح ــل األس ــاب بكام ــدم االكتت ــال ع ــي ح ف
األســهم المتبقيــة إلــى الفئــة )2( والعكــس صحيــح علــى النحــو الموضــح فــي 
الفصــل التاســع عشــر تحــت عنــوان »شــروط وإجــراءات االكتتــاب« مــن نشــرة اإلصــدار 

هــذه.

المستثمرون الفئة )1(: )1.000( سهم، ومن ثم مضاعفات )100( سهم.  ●
المستثمرون الفئة )2(: )250.100( سهم، ومن ثم مضاعفات )100( سهم.  ●

الحد األدنى لإلكتتاب في 
األسهم المطروحة من 

قبل كل مكتتب

المستثمرون الفئة )1(: )250.000( سهم.  ●
المســتثمرون الفئــة )2(: )2.500.000( ســهم، أي مــا يعــادل )10%( بالمئــة مــن األســهم   ●

ــة. المطروح

الحد األقصى لالكتتاب في 
األسهم المطروحة من 

قبل كل مكتتب

4/يوليو/2017م تاريخ بداية االكتتاب في 
األسهم المطروحة

2/أغسطس/2017م تاريخ انتهاء االكتتاب في 
األسهم المطروحة

100 بيسة للسهم الواحد القيمة االسمية لألسهم 
المطروحة

5/يونيو/2017م تاريخ موافقة الجمعية 
العامة غير العادية على 
تحويل الشكل القانوني 

للشركة واالكتتاب العام 

بنك مسقط ش م ع ع
صندوق بريد رقم 134، الرمز البريدي 112،روي، سلطنة عمان

هاتف رقم: 8888 2476 968 +
فاكس رقم: 8220 2479 968 +

موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:
URL:www.bankmuscat.com

المستشار المالي ومدير 
اإلصدار

بنك مسقط ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 134، الرمز البريدي 112،روي، سلطنة عمان.

هاتف رقم:24768064 968 +
فاكس رقم: 7764 2478 968 +

موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:
URL:www.bankmuscat.com

بنوك االكتتاب

بنك ظفار ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 1507، الرمز البريدي 112،روي

سلطنة عمان
هاتف رقم: 24790466 968 +

فاكس رقم: 4428 2478 968 +
موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL:www.bankdhofar.com
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البنك الوطني العماني ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 751، الرمز البريدي 112، روي

سلطنة عمان
هاتف رقم: 8757/8610 2477 968 +

فاكس رقم: 8993 2477 968 +
موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL:www.nbo.co.om

بنك عمان العربي ش م ع م 
صندوق بريد رقم 2010، الرمز البريدي 112،روي

سلطنة عمان
هاتف رقم:24754663 968 +
فاكس رقم: 24125125 968 +

موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:
URL:www.oman-arabbank.com

بنك صحار ش م ع ع
صندوق بريد رقم 44، الرمز البريدي 114،حي الميناء

سلطنة عمان
هاتف رقم: 1851 2476 968 +

فاكس رقم: 24730344 968 +
موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL: www.banksohar.net

البنك األهلي ش م ع ع 
صندوق بريد رقم 545، الرمز البريدي 116، ميناء الفحل

سلطنة عمان
هاتف رقم: 7082 2457 968 +

فاكس رقم: 7841 2456 968 +
موقع البنك على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL:www.ahlibank.om

بنوك االكتتاب

برايس ووتر هاوس كوبرز
ص.ب:3075، رمز بريدي: 112، روي، سلطنة عمان

هاتف رقم:96824559110+، فاكس: 24564408
الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات:

URL: www.pwc.com

المحاسب المعد للبيانات 
المالية  للتأمين األهلية

كي بي ام جي
منطقة مطرح التجارية

ص ب:641،الرمز البريدي 112
سلطنة عمان

هاتف رقم: 24709181 968 +
فاكس رقم:24700839 968 +

الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات:
URL:www.kpmg.com

المدققون لشركة التأمين 
األهلية
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البوسعيدي،و منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون قانونيون

صندوق بريد رقم 686، الرمز البريدي 112، روي
سلطنة عمان

هاتف رقم: 4466 2481 968 +
فاكس رقم: 2256 2481 968 +

الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات:
URL:www.amjoman.com

المستشار القانوني لشركة 
التأمين األهلية

أو أتش آي ليو برنيت
صندوق بريد رقم 889، الرمز البريدي 100

مسقط، سلطنة عمان
هاتف رقم: 6655 2463 968 +

الموقع على الشبكة الدولية للمعلومات:
URL:www.ohileoburnett.com

مستشار االتصال لشركة 
التأمين األهلية
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الفصل الرابع 
ملخص مصاريف الطرح

تقــدر مصاريــف الطــرح التــي ســتتكبدها شــركة التأميــن األهليــة بمبلــغ )441.604( ريــال عمانــي كحــد أقصــى أي مــا يعــادل 
)5.9( بالمئــة مــن إجمالــي عائــدات الطــرح فــي حــال تــم االكتتــاب بجميــع األســهم المطروحــة البالغــة )25.000.000( ســهمً. 

الجــدول أدنــاه يوضــح تفاصيــل مصاريــف الطــرح المقــدرة التــي ســتتكبدها شــركة التأميــن األهلية.

ريال عمانيالمصاريف المقدرة

250.000أتعاب المستشار المالي ومدير اإلصدار

 41.250أتعاب بنوك االكتتاب

25.000رسوم الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة واإليداع 

38.250 الرسوم القانونية 

19.500رسوم مدققي الحسابات

52.604نفقات االتصاالت واإلعالنات والدعاية

15.000مصاريف أخرى

441.604إجمالي مصاريف الطرح

المصاريف المذكورة أعاله هي أرقام تقديرية فقط. يتحمل المساهمون البائعون المصاريف المرتبطة بالطرح.

لالطــالع علــى ملخــص البيانــات الماليــة المتوقعــة للشــركة، يرجــى االطــالع علــى الفصــل الثانــي عشــر بعنــوان » البيانــات 
الماليــة المســتقبلية« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.
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الفصل الخامس
الغرض من الطرح واستغالل حصيلته 

الغرض من الطرح

يعتــزم المســاهمون البائعــون تنفيــذ االكتتــاب العــام للوفــاء بمتطلبــات المرســوم الســلطاني رقــم 2014/39م المعــدل 
لقانــون شــركات التأميــن والــذي يقتضــي )ضمــن ِأشــياء أخــرى(، قيــام شــركات التأميــن المرخــص لهــا بالتحــول لشــركات 
مســاهمة عامــة ومنــح شــركات التأميــن الحاليــة فتــرة ســماح حتــى تاريــخ 17/ أغســطس/ 2017م للوفــاء بتلــك المتطلبــات 

المنصــوص عليهــا فــي المرســوم الســلطاني المذكــور آنفــً.

استغالل حصيلة الطرح 

ال تمثــل األســهم المطروحــة لالكتتــاب العــام إصــدار أســهم جديــدة مــن قبــل الشــركة وإنمــا هــي عبــارة عــن بيــع جــزء 
مــن األســهم الحاليــة التــي يملكهــا المســاهمون البائعــون. ولذلــك، فــإن حصيلــة بيــع هــذه األســهم )بمــا فــي ذلــك 
ــة  ــتحق حصيل ــب أن ُتس ــم. يج ــن قبله ــة م ــهم المطروح ــبة األس ــن بنس ــاهمين البائعي ــتؤول للمس ــدار( س ــالوة اإلص ع

الطــرح ) بمــا فــي ذلــك عــالوة اإلصــدار( للمســاهمين البائعيــن بنســبة األســهم المطروحــة لالكتتــاب العــام. 
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الفصل السادس
أهداف الشركة والموافقات الصادرة بشأنها

نظرة عامة

ــال  ــمها األصلي«روي ــت اس ــة تح ــة مقفل ــاهمة عماني ــركة مس ــجيلها كش ــم تس ــة وت ــن األهلي ــركة التأمي ــت ش تأسس
ــو 2004م.  ــي 4 ماي ــة ف ــارة والصناع ــي وزارة التج ــاري ف ــجل التج ــرة الس ــان ش.م.ع.م« بدائ ــن عم ــس للتأمي ــن الالين ــد ص آن
ــر، ســنة 2011 طــرأ تغييــر علــى اســم الشــركة مــن »رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن عمــان ش.م.ع.م« ليصبــح  وفــي يناي
اســمها » شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م«. أصــدرت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للمســاهمين المنعقــدة بتاريــخ 5/
يونيــو/2017م، قــرارًا قضــى بتحويــل شــركة التأميــن األهليــة مــن شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة إلى شــركة مســاهمة 

عمانيــة عامــة.

شــركة التأميــن األهليــة مرخــص لهــا ممارســة أعمــال التأميــن العــام والتأميــن علــى الحيــاة فــي عمــان وهــي شــركة 
مملوكــة بالكامــل مــن قبــل المســاهمين البائعيــن وبعــد االنتهــاء مــن إجــراءات الطــرح العــام االولــي وفــي حــال 
ــدر  ــال المص ــن رأس الم ــة م ــبته )25( بالمئ ــا نس ــور م ــك الجمه ــوف يمتل ــة س ــهم المطروح ــع االس ــاب بجمي ــم االكتت ت

ــة. ــن األهلي ــركة التأمي ــوع لش والمدف

حصلــت شــركة التأميــن األهليــة فــي الوقــت الحالــي علــى الموافقــات والتصاريــح المذكــورة أدنــاه والتــي تعتبــر أساســية 
الســتمرار الشــركة فــي ممارســة أعمالهــا.

وزارة التجارة والصناعة: شهادة التسجيل التجاري
رقم شهادة السجل التجاري: 1754807

تاريخ التسجيل: 4/مايو/2004م
تاريخ انتهاء الصالحية: 3/مايو/2019م

غرفة تجارة وصناعة عمان: شهادة عضوية الغرفة
رقم التسجيل:1430

تاريخ انتهاء الصالحية: 16/مايو/2019م

الهيئة العامة لسوق المال: ترخيص لممارسة أعمال التأمين
تاريخ النفاذ: 26 مايو 2014م

تاريخ انتهاء صالحية: 14 يونيو 2019م
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تراخيص البلدية

تحتفــظ شــركة التأميــن األهليــة بتراخيــص البلديــة التاليــة المتعلقــة بالمبانــي التــي تعمــل مــن خاللهــا علــى تشــغيل 
وإدارة فروعهــا فــي عمــان:

ترخيص بلدي ر.م
رقم

مالك صادر عن
الترخيص

تاريخ 
اإلصدار

تاريخ 
االنتهاء

الفرع 
المعني

بلدية شناص وزارة البلديات اس 11009
االقليمية وموارد المياه

شركة التأمين 
األهلية

الوجاجة2015/10/292017/8/23

شركة التأمين بلدية والية محضةاس 2318
األهلية

الروضة2015/10/192017/10/18

شركة التأمين بلدية مسقط )السيب(بي ام /32013/1444
األهلية

الخوض2017/1/152017/12/31

بلدية بهالء وزارة البلديات اس 41269
االقليمية وموارد المياه

شركة التأمين 
األهلية

بهالء 2017/2/72018/2/6

بلدية بركاء وزارة البلديات اس 533313
االقليمية وموارد المياه

شركة التأمين 
األهلية

بركاء2016/6/282017/6/1

بلدية بخا وزارة البلديات اس/684
االقليمية وموارد المياه 

)مسندم(

شركة التأمين 
األهلية

 الطيبات2016/2/32017/5/5

المديرة العامة لبلدية ب.م /72011/3058
مسقط )مطرح(

شركة التأمين 
األهلية

 المكتب 2017/2/22017/12/31
الرئيسي

شركة التأمين والية محضةص/ 8142
األهلية

وادي الجزي2017/4/122018/4/12

شركة التأمين بلدية مسقط )بوشر(ب.م /92013/16318
األهلية

الخوير2016/6/242017/4/30

المديرية العامة لبلدية بي ام /102013/4221
مسقط )بوشر(

شركة التأمين 
األهلية

القرم2017/2/182018/1/31

شركة التأمين بلدية مسقطبي ام /112016/30727
األهلية

العامرات2016/8/242017/8/23

شركة التأمين بلدية مسقط )السيب(بي ام /122013/24618
األهلية

المطار2016/9/302017/6/30

شركة التأمين بلدية صحار1398000971
األهلية

صحار2016/5/232017/5/22

بلدية عبري )وزارة البلديات ص/142125
االقليمية وموارد المياه(

شركة التأمين 
األهلية

عبري2016/11/122017/11/11

بلدية شمال الشرقية وزارة اس/15942
البلديات االقليمية وموارد 

المياه

شركة التأمين 
األهلية

إبراء2017/1/312018/2/9
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بلدية صحم وزارة البلديات أس/168049
االقليمية وموارد المياه

شركة التأمين 
األهلية

صحم2016/9/82017/9/1

بلدية نزوى وزارة البلديات ص/171086
االقليمية وموارد المياه

شركة التأمين 
األهلية

نزوى2015/5/312017/5/27

مسندم والية خصب وزارة أس/181178
البلديات االقليمية وموارد 

المياه.

شركة التأمين 
األهلية

خصب2016/5/72017/5/6

بلدية ازكي وزارة البلديات أس/191107
االقليمية وموارد المياه

شركة التأمين 
األهلية

ازكي2016/6/212017/6/20

شركة التأمين بلدية والية  البريميص/2010558
األهلية

البريمي2017/2/62018/1/31

شركة التأمين بلدية ظفار211754807/1
األهلية

صاللة2016/7/12017/6/30

شركة التأمين بلدية مسقطب.م/222016/36661
األهلية

المعبيلة2016/12/152017/12/14

النظام األساسي

تتمثــل األغــراض األساســية التــي تأسســت مــن أجلهــا شــركة التأميــن األهليــة فــي ممارســة أعمــال التأميــن فــي كافــة 
فئــات التأميــن فــي عمــان أو بالخــارج ويشــمل ذلــك وال يقتصــر علــى التأميــن علــى الحيــاة االعتيــادي والتأميــن الصناعــي 
ــن  ــة وتأمي ــائر المالي ــن الخس ــات وتأمي ــن المركب ــل وتأمي ــوي والنق ــن الج ــري والتأمي ــن البح ــؤولية والتأمي ــن  المس وتأمي
ــمولة  ــر المش ــن غي ــادة التأمي ــال إع ــمل أعم ــي تش ــن الت ــات التأمي ــة فئ ــكات وكاف ــن الممتل ــخصية وتأمي ــوادث الش الح
ــن  ــركة التأمي ــرى. ش ــة األخ ــأمين المماثل ــركات التـ ــتها ش ــوم بممارس ــي تق ــاله والت ــورة أع ــن المذك ــر التأمي ــت عناص تح
ــى  ــه عل ــوم ب ــن تق ــوع تأمي ــة ألي ن ــة أو المضاف ــة أو الملحق ــة أو المتعلق ــال المتصل ــة األعم ــة بممارس ــة مفوض األهلي

النحــو المذكــور آنفــً.

ــب  ــوان المكت ــي عن ــة ف ــن األهلي ــركة التأمي ــي لش ــام األساس ــيس والنظ ــد التأس ــن عق ــخ م ــى نس ــالع عل ــن االط يمك
ــمية. ــدوام الرس ــاعات ال ــاء س ــة أثن ــن األهلي ــركة التأمي ــجل لش المس

الموافقة للشركة بطرح ما نسبته 25% من رأسمالها لالكتتاب العام

ــهمهم  ــون أس ــن يطرح ــركات الذي ــو الش ــام مؤسس ــرورة قي ــى ض ــة عل ــركات التجاري ــون الش ــن قان ــادة 61 م ــص الم تن
لالكتتــاب العــام بطــرح مــا نســبته 40% علــى األقــل مــن رأســمال الشــركة المصــدر وأال يحتفــظ أحــد المؤسســين بأكثــر 
ممــا نســبته 20%، مــن أســهم رأس المــال المصــدر للشــركة باســمه بعــد طــرح األســهم لالكتتــاب العــام. أوعــزت الهيئــة 
العامــة لســوق المــال للشــركة بموجــب رســالتها المؤرخــة فــي 2 مــارس/2017م، أن رئيــس مجلــس إدارة الهيئــة العامــة 
لســوق المــال قــد منــح إعفــاء لشــركات التأميــن مــن تطبيــق المــادة 61 مــن قانــون الشــركات التجاريــة وأنــه ليــس لديــه 
اعتــراض مــن قيــام الشــركة بطــرح مــا نســبته 25% مــن رأســمالها المصــدر والمدفــوع لالكتتــاب العــام بــداًل عــن ما نســبته 
40% وفقــً لمــا كان عليــه الوضــع بموجــب أحــكام المــادة 61 مــن قانــون الشــركات التجارية.قــد ســمحت الهيئــة العامــة 
ــا  ــركة باعتباره ــي الش ــهم ف ــة األس ــاظ بأغلبي ــط باالحتف ــرق األوس ــس الش ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــال لش ــوق الم لس

مســتثمر اســتراتيجي.
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القرارات التي أصدرتها الشركة

اتخــذ المســاهمون بالشــركة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 5/يونيــو/2017 القــرارات التاليــة 
باإلجماع: 

ــة  ــة عام ــاهمة عماني ــركة مس ــى ش ــة إل ــة مقفل ــاهمة عماني ــركة مس ــن ش ــة م ــن األهلي ــركة التأمي ــل ش تحوي )أ( 
العــام. بالشــركة لالكتتــاب  أســهم  بطــرح  البائعــون  المســاهمون  بموجبــه ســيقوم  والــذي 

المصادقة على تعيين بنك مسقط ش.م.ع.ع كمستشار مالي ومدير إصدار للطرح العام األولي. )ب( 

تعيين البوسعيدي ومنصور جمال وشركاؤهم كمستشارين قانونيين للشركة للطرح العام األولي. )ج( 

تفويض  عضوين من أعضاء مجلس إدارة شركة التأمين األهلية للعمل معً لتنفيذ اإلجراءات التالية: )د( 

الموافقــة والتوقيــع نيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة شــركة التأميــن األهليــة علــى نشــرة اإلصــدار وغيرهــا مــن   ●
ــام. ــاب الع ــة باالكتت ــق ذات الصل الوثائ

ــدى  ــق ل ــجيل أي وثائ ــات وتس ــم الطلب ــق وتقدي ــع الوثائ ــى جمي ــع عل ــرى والتوقي ــال األخ ــكل األعم ــام ب القي  ●
الســلطات المختصــة والحصــول علــى التصاريــح والموافقــات نيابــة عــن شــركة التأميــن األهليــة والمســاهمين 
ــركة  ــهم ش ــك إدراج أس ــي ذل ــا ف ــام بم ــاب الع ــراءات االكتت ــة إلج ــبة أو ضروري ــر مناس ــد تعتب ــي ق ــن الت البائعي

ــة. ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــي س ــداول ف ــة للت ــن األهلي التأمي

المصادقة على تعيين شركة أو أتش آي ليو بيرنيت كمستشار اتصاالت للطرح العام األولي.  )ه( 

تعيين برايس وووتر هاوس كوبرز، كمدقق حسابات للطرح العام األولي. )و( 

ــة  ــل القيم ــي وتعدي ــال عمان ــى 25.000.000 ري ــي إل ــال عمان ــن 22.569.767 ري ــه م ــص ب ــركة المرخ ــمال الش ــادة رأس زي )ز( 
ــهم.  ــكل س ــد ل ــي واح ــال عمان ــن ري ــدالً ع ــهم ب ــكل س ــة ل ــة بيس ــح مائ ــركة لتصب ــي الش ــد ف ــهم الواح ــمية للس األس

استمرارية االلتزامات القائمة

وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة وتعديالتــه، ستســتمر وتبقــى جميــع التزامــات شــركة التأميــن األهليــة القائمــة 
قبــل تحولهــا إلــى شــركة مســاهمة عامــة إلتزامــات علــى الشــركة بعــد تحولهــا إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة



33

الفصل السابع
بيانات المساهمين في الشركة

ملكية أسهم شركة التأمين األهلية عند التأسيس

تأسســت شــركة التأميــن األهليــة والتــي كانــت تعــرف ســابقً رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن عمــان ش.م.ع.م، برأســمال 
ــي  ــال عمان ــا )1( ري ــمية قدره ــة اس ــادي بقيم ــهم ع ــى 10.000.000 س ــم إل ــي مقس ــال عمان ــدره 10.000.000 ري ــه ق ــرح ب ــي مص أول
واحــد للســهم ورأســمال مصــدر مبدئــي قــدره 5.000.000 ر.ع، مقســم إلــى 5.000.000 ســهم عــادي بقيمــة اســمية قدرهــا )1( 
ريــال عمانــي واحــد للســهم، تــم ســداد مــا نســبته 60% مــن رأس المــال عنــد تأســيس الشــركة وتــم ســدد المتبقــي منــه 

بمــا نســبته 40% فــي ســنة 2005م. الجــدول أدنــاه يوضــح تفاصيــل رأســمال شــركة التأميــن األهليــة فــي تاريــخ تأسيســها:

اسم المساهم

عدد األسهم 
المملوكة 

)قيمة اسمية ر.ع 
واحد(

 النسبة المئوية 
من اإلجمالي)%(

إجمالي القيمة االسمية 
لألسهم المملوكة )1 

ر.ع(

رويال آند صن الالينس الشرق 
3.350.00067.0003.350.000األوسط

1.260.00025.201.260.000شركة دبليو جي تاول

الشركة العمانية العالمية 
250.0005.00250.000القابضة

140.0002.80140.000الفاضل/بريم كومار مانكاد

5.000.000100.005.000.000اإلجمالي

التغييرات في ملكية األسهم بعد التأسيس

فــي ســنة 2009م تمــت زيــادة رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة مــن مبلــغ =/5.000.000 ر.ع إلــى  مبلــغ =/7.500.000 ر.ع 
وتــم االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة مــن قبــل المســاهمين )باســتثناء الشــركة العمانيــة العالميــة القابضــة(. الجــدول 
أدنــاه يوضــح تفاصيــل رأس المــال المصــدر والمدفــوع فــي ســنة 2009م عقــب اكتمــال الزيــادة التــي طــرأت علــى رأســمال 

الشــركة المذكــورة آنفــً:  

اسم المساهم
عدد األسهم المملوكة 

)قيمة اسمية 1 ر.ع(
النسبة المئوية من 

اإلجمالي)%(
إجمالي القيمة اإلسمية 

لألسهم المملوكة )1 ر.ع(

رويال آند صن الالينس الشرق 
5.025.00067.005.025.000األوسط

2.000.00026.702.000.000شركة دبليو جي تاول

الشركة العمانية العالمية 
250.0003.30250.000القابضة

225.0003.000225.000الفاضل/بريم كومار مانكاد

7.500.000100.0007.500.000المجموع
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بموجــب قــرار الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 10 فبرايــر/2010م، قــرر المســاهمون تملــك مــا نســبته %99.99 
ــل  ــة مقاب ــتثمار القابض ــة لالس ــة الوطني ــركة العماني ــن الش ــابقً م ــة س ــن األهلي ــركة التأمي ــدر لش ــال المص ــن رأس الم م
نقــد وأســهم جديــدة تحتفــظ بهــا الشــركة العمانيــة الوطنيــة لالســتثمار القابضــة فــي الشــركة. عقــب ذلــك، ووفقــً 
الجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 7 نوفمبــر/2010م، أندمجــت الشــركة مــع شــركة التأميــن األهلية 
ســابقً . حيــث أن الشــركة كانــت تمتلــك مــا نســبته 99.99% مــن رأســمال شــركة التأميــن األهليــة ســابقً، لــم يتــم إصــدار 

أســهم جديــدة للشــركة نتيجــة الدمــج. 

إلــى  ر.ع  مبلــغ=/7.500.000  مــن  للشــركة  والمدفــوع  المصــدر  المــال  رأس  علــى  زيــادة  طــرأت  10/فبرايــر/2010م،  فــي 
مبلــغ=/22.569.767 ر.ع وذلــك بإصــدار عــدد 15.069.767 ســهم جديد للمســاهمين )بما فيهــم الشــركة العمانيةالوطنية 
لالســتثمار القابضــة(. الجــدول أدنــاه يوضــح بيانــات رأس المــال المصــدر والمدفــوع عقــب اكتمــال تملــك األســهم بعــد 

ــً: ــورة آنف ــال المذك ــى رأس الم ــرأت عل ــي ط ــادة الت ــابقً والزي ــة س ــن األهلي ــركة التأمي ــع ش ــج م الدم

اسم المساهم

عدد األسهم 
المملوكة 

)قيمة اسمية 1 ر.ع(
النسبة المئوية من 

اإلجمالي)%(

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة )1 ر.ع(

رويال آند صن الالينس الشرق 
15.548.83768.8915.548.837األوسط

2.000.0008.862.000.000شركة دبليو جي تاول

250.0001.11250.000الشركة العمانية العالمية القابضة

250.0001.11250.000الفاضل/بريم كومار مانكاد

الشركة العمانية الوطنية 
4.520.93020.034.520.930لالستثمار القابضة

22.569.767100.0022.569.767اإلجمالي

فــي ســنة 2013، اعتمــد المســاهمون أثنــاء الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 7 أكتوبــر/2013م خفــض رأس 
المــال. وبنــاء عليــه، تــم خفــض رأس المــال المصــدر والمدفــوع مــن مبلــغ=/22.569.767 ر.ع إلــى مبلــغ =/10.000.000 ر.ع،علــى 

النحــو التالــي: 

الموافقة على تسوية الخسائر المتراكمة من خالل استخدام جزء من عالوة اإلصدار بمقدار=/2.248.656   ●
تحويل مبلغ=/3.446.459ر.ع من حساب عالوة إصدار السهم إلى االحتياطي القانوني.  ●

إعــادة شــراء عــدد 784.884 ســهم مــن أســهم الشــركة بســعر 2ر.ع للســهم، تــم تمويلهــا مــن رأس المــال وحســاب   ●
عــالوة إصــدار الســهم بنســب متســاوية.

إلغاء عدد 784.884 سهم بعد اكتمال إعادة الشراء.  ●
تخفيــض رأس المــال البالــغ قــدره=/21.784.883 ر.ع إلــى مبلــغ =/10.000.000ر.ع كرأســمال مصــدر ومدفــوع وتحويــل رصيــد   ●

مبلــغ 11.784.883 إلــى االحتياطــي الخــاص.

عقــب اكتمــال إعــادة الهيكلــة الموضحــة أعــاله، قامــت رويال آنــد صن الالينس الشــرق األوســط بشــراء عدد 110.768ســهم 
مــن الفاضل/بريــم كومــار مانــكاد. يوضــح الجــدول أدنــاه هيــكل المســاهمة للشــركة بعــد اكتمــال إعــادة هيكلــة رأس 

المــال وبيــع وتحويــل أســهم الفاضــل/ مانــكاد إلــى رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط.
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اسم المساهم

عدد األسهم 
المملوكة 

)قيمة اسمية 1 ر.ع(
النسبة المئوية من 

اإلجمالي)%(

إجمالي القيمة 
اإلسمية لألسهم 

المملوكة )1 ر.ع(

رويال آند صن الالينس الشرق 
7.000.00070.007.000.000األوسط

886.1418.86886.141شركة دبليو جي تاول

الشركة العمانية العالمية 
110.7681.11110.768القابضة

000الفاضل/بريم كومار مانكاد

الشركة العمانية الوطنية 
2.003.09120.032.003.091لالستثمار القابضة

10.000.000100.0010.000.000اإلجمالي

ــت  ــتمرت أومنفيس ــام 2015م واس ــي ع ــت ف ــي أومنفيس ــة ف ــتثمار القابض ــة لالس ــة الوطني ــركة العماني ــت الش اندمج
كشــركة قائمــة وتــم تحويــل كافــة أصــول الشــركة العمانيــة الوطنيــة لالســتثمار القابضــة )بمــا فــي ذلــك محفظــة 

ــون. ــب القان ــت بموج ــى أومنفيس ــة (، إل ــن األهلي ــركة التأمي ــي ش ــهمها ف ــملت أس ــا ش ــي بدوره ــهمها والت أس

بيانات هيكل المساهمة لشركة الـتأمين األهلية قبل االكتتاب العام

هيــكل المســاهمة الحاليــة لشــركة الـــتأمين األهليــة علــى النحــو التالــي: )عقــب الموافقــة علــى تجزئة الســهم مــن 1 ر.ع 
إلــى 100 بيســة أثنــاء اجتمــاع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــد بتاريــخ 5/يونيــو/2017م 

اسم المساهم
عدد األسهم المملوكة 
)قيمة اسمية 100 بيسة(

النسبة المئوية من 
اإلجمالي%

إجمالي القيمة 
االسمية لألسهم 

المملوكة )ر.ع(

رويال آند صن الالينس الشرق 
70.000.00070.007.000.000األوسط

20.003.91020.032.003.910أومنفيست

8.861.4108.86886.141شركة دبليو جي تاول

1.107.6801.10110.768الشركة العمانية العالمية القابضة

100.000.000100.0010.000.000اإلجمالي
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الرسم البياني التالي يوضح هيكل المساهمة لشركة التأمين األهلية قبل االكتتاب العام مباشرًة: 

٪١٫١١٪٨٫٨٦٪٧٠٪٢٠٫٠٣

أومنفيست 
(عمان)

رويال آند صن
االينس الشرق

ا�وسط (البحرين)
دبليو دي تاول

(عمان)

الشركة العمانية
العالمية القابضة

(عمان)

شركة التأمين ا�هلية

الرسم البياني أدناه يوضح هيكل عالقة الشركة بمجموعة رويال آند صن الالينس الشرق األوسط:

رويال آند صن الالينس إنشورنس جروب بي ال سي

رويال انشورنس هولدينغز  ليمتد(تابعة ١٠٠٪)

صن الالينس انشورنس اوفر سيز ليمتد(اس أيه آي أو) (تابعة ١٠٠٪)

رويال آند صن الالينس للتأمين بي ال سي(تابعة١٠٠٪)

رويال آند صن الالينس للتأمين (الشرق ا�وسط) 
ش.م.ب(م) البحرين ٥٠٫٠٠٠١٪ مملوكة من قبل اس أيه آي أو

شركة التأمين ا�هلية (٧٠٪)

هيكل المساهمة بعد الطر ح )االكتتاب العام(

ــاء  ــح إعف ــد من ــال ق ــوق الم ــة لس ــة العام ــس إدارة الهيئ ــس مجل ــركة  أن رئي ــال للش ــوق الم ــة لس ــة العام ــزت الهيئ أوع
ــن  ــبته 25% م ــا نس ــركة م ــرح الش ــي، تط ــة وبالتال ــركات التجاري ــون الش ــن قان ــادة 61 م ــق الم ــن تطبي ــن م ــركات التأمي لش
رأســمالها المصــدر والمدفــوع لالكتتــاب العــام بــداًل عــن مــا نســبته 40% وفقــً لمــا كان عليــه الوضــع بموجــب أحــكام 
المــادة 61 مــن قانــون الشــركات التجاريــة. وقــد ســمحت الهيئــة العامــة لســوق المــال لشــركة رويــال آنــد صــن الالينــس 

ــتراتيجي. ــتثمر اس ــا مس ــركة باعتباره ــي الش ــهم ف ــة األس ــاظ بأغلبي ــط باالحتف ــرق األوس الش
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ــركة  ــوع لش ــدر والمدف ــال المص ــيظل رأس الم ــرح، س ــهم الط ــة أس ــع كاف ــراض بي ــام وبافت ــاب الع ــال االكتت ــد اكتم بع
ــي:  ــو التال ــى النح ــه عل ــاظ ب ــيتم االحتف ــع=/10.000.000ر.ع وس ــة بواق ــن األهلي التأمي

اسم المساهم
عدد األسهم المملوكة 

)قيمة اسمية00 1بيسة(
النسبة المئوية من 

اإلجمالي)%(
إجمالي القيمة االسمية 
لألسهم المملوكة )ر.ع(

رويال آند صن الالينس الشرق 
)5.250.000()52.50()52.500.000(األوسط

)1.502.318()15.02()15.023.182(أومنفيست

)664.606()6.65()6.646.058(شركة دبليو جي تاول

الشركة العمانية العالمية 
)83.076()0.83()830.760(القابضة

)2.500.000(25.00)25.000.000(الجمهور

100.000.000100.0010.000.000اإلجمالي

الرســم البيانــي التالــي يوضــح هيــكل المســاهمة لشــركة التأميــن األهليــة بعــد االكتتــاب العــام )بافتــراض أنــه قــد تــم 
االكتتــاب فــي كافــة أســهم الطــرح(

٪٠٫٨٣٪٦٫٦٥٪١٥٫٠٢٪٥٢٫٥٠٪٢٥٫٠٠

الجمهور

رويال
آند صن الالينس
 الشرق ا�وسط

(البحرين)

أومنفيست 
(عمان)

دبليو جي تاول
(عمان)

الشركة العمانية
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نبذة مختصرة عن المساهمين البائعين

رويال آند صن الالينس الشرق األوسط  ●
ــدة  ــر واح ــي تعتب ــروب الت ــس ج ــن الالين ــد ص ــال آن ــن روي ــزء م ــي ج ــط ه ــرق األوس ــس الش ــن الالين ــد ص ــال آن روي  ●
ــر الراحــة  مــن شــركات التأميــن العالميــة ولديهــا ســجل حافــل فــي أعمــال التأميــن العــام وتعمــل علــى توفي
لعمالئهــا مــن األفــراد والعائــالت كمــا تقــوم الشــركة بتوفــر الحمايــة لأعمــال التجاريــة الصغيــرة والمؤسســات 
التجاريــة الكبيــرة ضــد المخاطــر لفتــرة أمتــدت  ألكثــر مــن 305 ســنة. تعمــل رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب حاليــً 
علــى توظيــف 13.500 موظــف يقدمــون خدماتهــم التأمينيــة لعــدد 9.000.000 عميــل فــي أكثــر مــن 100 دولــة حــول 
العالــم. بالرغــم مــن أن المجموعــة قــد ُأنشــأت فــي المملكــة المتحــدة إال أن أســواقها المركزيــة تشــمل كل 
مــن المملكةالمتحــدة وإيرلنــدا واســكندنافيا وكنــدا والشــرق األوســط وتمتلــك رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب 

الخبــرة والكفــاءة والمقــدرة علــى تأميــن األعمــال أينمــا وجــدت علــى نطــاق العالــم.

تــم تأســيس رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط مبدئيــً تحــت اســم شــركة التأميــن العالميــة المحــدودة   ●
بمملكــة البحريــن بتاريــخ 12 ديســمبر/1990 باالشــتراك مــع بنــك الريــاض ومجموعــة مــن بيــوت األعمــال الســعودية 
ــة جيــدة وشــهرة ذائعــة الصيــت. وبصفتهــا شــركة معفــاة لديهــا ترخيــص تأميــن  التــي تتمتــع بســمعة تجاري
ــة  ــة العربي ــي المملك ــال ف ــة أعم ــة محفظ ــن العالمي ــركة التأمي ــك ش ــار. تمتل ــا وراء البح ــا فيم ــغيل أعماله لتش

الســعودية وتتــم إدارة تلــك المحفظــة مــن قبــل وكيــل معيــن بالمملكــة العربيــة الســعودية.

فــي أوائــل التســعينات دخلــت شــركة التأميــن العالميــة إلــى ســوق اإلمــارات وذلــك بتعييــن وكيــل لهــا فــي دبــي،   ●
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن ثــم قامــت بتحويــل ذلــك الفــرع إلــى فــرع مملــوك لهــا بالكامــل. فــي عــام 
2000 وعقــب اندمــاج رويــال للتأميــن ومجموعــة صــن قــروب بالمملكــة المتحــدة بغــرض تأســيس رويــال آنــد صــن 
ــن  ــس للتأمي ــد الالين ــال آن ــى روي ــمها إل ــر اس ــة بتغيي ــن العالمي ــركة التأمي ــت ش ــروب، قام ــورنس ق ــس إنش الالين
)الشــرق األوســط( المحــدودة. والحقــً ومــن خــالل ترتيبــات داخليــة حــازت وتملكــت علــى الفــروع الســابقة لرويــال 
ــارة  ــي وإم ــارة أبوظب ــي وإم ــارة دب ــن )إم ــي كل م ــدة ف ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــة بدول ــن القابض ــة للتأمي الدولي
ــك  ــك بتمل ــد ذل ــً بع ــت أيض ــا قام ــان. كم ــقط، عم ــي بمس ــي ال س ــس ب ــن الالين ــد ص ــال آن ــرع روي ــارقة( وف الش
محافــظ أعمــال مــن نورثــن اشــورنس بدولــة اإلمــارات العربيــة والمتحــدة وعمــان والبحريــن. إن تلــك الحيــازات زادت 
ــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط واســتطاعت أن تجــد لنفهســا  وبشــكل فاعــل حجــم أعمــال شــركة روي
المزيــد مــن األســواق فــي كل مــن مملكــة البحريــن والمملكــة العربيــة الســعوديةودولة اإلمــارات العربيــة 
المتحــدة وســلطنة عمان،األمــر الــذي مكنهــا مــن أن تضــع نفســها مــن ضمــن شــركات التأميــن العالميةالقليلــة 
ــال  ــي مج ــط ف ــرق األوس ــي منطقةالش ــية ف ــواق الرئيس ــي األس ــة ف ــة واضح ــزة وبصم ــة ممي ــا عالم ــي لديه الت

التأميــن وإعــادة التأميــن.

ــرق  ــس الش ــن الالين ــد ص ــال آن ــت روي ــة قام ــهدتها المنطق ــي ش ــح الت ــي اللوائ ــر ف ــات التغيي ــع اتجاه ــيً م تماش  ●
األوســط بتأســيس الشــركة كشــركة فرعية باالشــتراك مــع دبليو جي تــاول و الشــركة العمانيــة العالميةالقابضة 
ومــن ثــم عملــت علــى تحويــل محفظــة أعمالهــا مــن فرعهــا الســابق أال وهــو رويــال آنــد صــن الالينس بي ال ســي 
فــي عمــان لتلــك الشــركة الفرعيــة. وبشــكل مماثــل وعقــب إصــدار لوائــح التأميــن الجديــدة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية قامــت رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط فــي عــام 2009 باالشــتراك مــع شــركائها بتأســيس 
ــة(  ــي ) العالمي ــن التعاون ــة للتأمي ــركة العالمي ــي ش ــعودية أال وه ــة الس ــي المملكةالعربي ــاهمة ف ــركة مس ش

ومــن ثــم عملــت علــى نقــل محفظــة أعمالهــا إلــى شــركتها الفرعيــة آنفــة الذكــر.

ــن  ــة م ــات المطلوب ــى الموافق ــط عل ــرق األوس ــس الش ــن الالين ــد ص ــال آن ــت روي ــد أن حصل ــام 2013، وبع ــي ع ف  ●
ــط  ــرق األوس ــس الش ــن الالين ــد ص ــال آن ــت روي ــن حول ــة بالحري ــارة الصناع ــزي  ووزارة التج ــن المرك ــرف البحري مص
وضعهــا القانونــي لتصبــح شــركة مســاهمة مقفلــة بحرينيــة تمــارس أعمالهــا تحــت اســمها الحالــي رويــال آنــد 

ــدودة. ــط( المح ــرق األوس ــن )الش ــس للتأمي ــن الالين ص
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اومينفست  ●

تعتبــر اومينفســت واحــدة مــن أعرق شــركات االســتثمار فــي منطقــة الخليج واألولــى التي اســتطاعت إدراج اســهمها   
فــي أســواق المــال علــى النطــاق المحلــي واإلقليمي.حققــت اومينفســت نجاحهــا فــي ممارســة أعمالهــا التجاريــة 
انطالقــً مــن أرضيــة صلبــة تمثلــت فــي األداء الثابــت والمتميــز لمحفظتهــا االســتثمارية، ســواء كان ذلــك علــى النطــاق 
المحلــي أو الخارجــي. ظلــت اومينفســت تمــارس عملياتهــا التجاريــة منــذ ثالثيــن عامــً مضــت وهــي شــركة مدرجــة 
ــن  ــك م ــة للتمل ــت متاح ــمال اومينفس ــهم رأس ــن أس ــر أن 70% م ــر بالذك ــة. جدي ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــي س ف
قبــل األجانــب ســواء أن كانــوا شــركات أم أفــراد. يبلــغ عــدد المســاهمين فــي اومينفســت مــن الشــركات واألفــراد 
1300 مســاهم، وتحديــدًا مــن المســاهمين العمانييــن ومســاهمين دول مجلــس التعــاون الخليجــي. عقــب اإلندمــاج 
ــتطاعت  ــطس 2015م، اس ــي أغس ــام ف ــاح الت ــل بالنج ــذي ُكل ــة ال ــتثمار القابض ــة لالس ــة الوطني ــركة العماني ــع الش م
اومينفســت دمــج كافــة أنشــطتها الماليــة والتجاريــة والتشــغيلية بسالســة تامــة. إن عمليــة اإلندمــاج آنفــة الذكــر 
التــي تمــت فــي ذلــك العــام زادت مــن قــوة وفعاليــة اومينفســت ومكنتهــا مــن تنويــع محفظــة أعمالهــا التجاريــة 

وجعلتهــا واحــدة مــن أكبــر الشــركات االســتثمارية فــي عمــان.

تشمل قائمة الشركات التابعة و الشقيقة الومينفست الشركات التالية:  

شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م.  ●
بنك عمان العربي ش.م.ع.م  ●

شركة التأمين على الحياة والتأمين العام ش.م.ع.م  ●
مشروع شاطئ بودفا   ●

الشركة العمانية الوطنية لالستثمار ش.م.ع.م.  ●
الشركة العمانية لالستثمار العقاري و الخدمات.  ●

منتجعات صاللة ش.م.ع.م.  ●
الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع.  ●

شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع.  ●
بيت التمويل الوطني، مملكة البحرين.  ●

شركة التأمين العام الدولية القابضة المحدودة.  ●
الشركة الوطنية لصناعات البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع.  ●

الشركة الوطنية للمرطبات ش.م.ع.ع.  ●
شركة عمان كلورين.  ●

شركة دبليو جي تاول   ●

ــات  ــر مجموع ــدم وأكب ــن أق ــدة م ــي واح ــام 1866م وه ــي ع ــركاؤه ش.م.م ف ــاول وش ــي ت ــو ج ــركة دبلي ــت ش تأسس
ــارة  ــمل التج ــي تش ــوق الت ــات الس ــن قطاع ــدد م ــي ع ــطة ف ــورة نش ــاول بص ــي ت ــو ج ــت دبلي ــان. ارتبط ــي عم ــال ف األعم
العامــة واالســتيراد والتصديــر وتوزيــع المــواد التجاريــة ومــواد المبانــي الســكنية وتوزيــع المركبــات التجاريــة والســفرية 
وتوزيــع األدوات واألجهــزة وتوزيــع األغذيــة بالجملــة وخدمــات الكمبيوتــر والتأميــن والطباعــة والترحيــل والشــحن 
الجــوي وخدمــات الشــحن والســفريات وخدمــات التشــييد وتوزيــع البضائــع الكهربائيــة والخدمــات الصحيــة وإمــدادات 
وتجهيــزات حقــول النفــط وتطويــر العقــارات والخدمــات الهندســية .... إلــخ. توســعت أعمــال دبليــو جــي تــاول فــي عــدد 
مــن األنشــطة ودخلــت فــي العديــد مــن األعمــال التجاريــة المشــتركة مــع شــركات متعــددة الجنســيات تتمتــع بســمعة 
عالميــة راســخة علــى ســبيل المثــال Unilever  بالمملكــة المتحــدة و Wilhelmsen  بالنرويــج وNestle  بهولنــدا  ...إلــخ. 
تعتبــر دبليــو جــي تــاول وبالتعــاون مــع مجموعــة جوتــن بالنرويــج واحــدة مــن رواد صناعــة األصبــاغ ومــواد الطــالء 

)العالمــة التجاريــة جوتــن( فــي عمــان.
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الشركة العمانية القابضة  ●

ــا  ــان وله ــي عم ــية ف ــة الرئيس ــال التجاري ــوت األعم ــدى بي ــة أح ــة القابض ــركة العماني ــركات الش ــة ش ــر مجموع تعتب  
العديــد مــن الشــركات التابعــة والشــقيقة وشــركات المحاصــة. تتميــز األعمــال التجاريــة للشــركة العمانيــة القابضــة 
بالتنــوع حيــث تمــارس أعمالهــا التجاريــة فــي العديــد مــن القطاعــات التجاريــة والصناعيــة الرئيســية بمــا فــي ذلــك 
الطاقــة والبنــاء التحتيــة والتشــييد وتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات البحريــة والخدمــات اللوجســتية 
والســفر والســياحة واألمــن وذلــك علــى ســبيل المثــال وليــس الحصــر. تفتخــر المجموعــة بعــد 38 ســنة مــن تشــغييل 
ــادات  ــن واتح ــن والزبائ ــوكالء والمتعاوني ــع ال ــتمرة م ــراكات المس ــر الش ــه عب ــذي حققت ــاح ال ــة بالنج ــا التجاري أعماله

ــن. ــة والموظفي ــال التجاري األعم

بعــد االنطالقــة المتواضعــة لمجموعــة الشــركة العمانيــة القابضــة قبــل 4عقــود مضــت، تمكنــت المجموعــة فــي   
ــك  ــى ذل ــاعدها عل ــد س ــدة وق ــة الرائ ــة العماني ــات التجاري ــاف المؤسس ــي مص ــها ف ــع نفس ــر أن تض ــت الحاض الوق

ــراكة. ــوة الش ــي ق ــخ ف ــاده الراس ــح واعتق ــد الصال ــول حمي ــل/ مقب ــا الفاض ــس إدارته ــس مجل ــة لرئي ــة الثاقب الرؤي

تفتخــر مجموعــة الشــركة العمانيــة القابضــة بمــا حققتــه مــن شــراكات مســتمرة مــع وكالئهــا ومعاونيهــا   
ومســاهميها. التجاريةوموظفيهــا  األخــرى  الشــركات  مــع  واتحاداتهــا  وعمالئهــا 
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الفصل الثامن
نظرة عامة على االقتصاد العماني

الموقع

تحتــل ســلطنة عمــان موقعــً اســتراتيجيً بيــن آســيا وأوروبــا، وقــد اشــتهرت عمــان تاريخيــً بأنهــا مركــز للتجــارة والتبــادل 
التجــاري. يبلــغ عــدد ســكان الســلطنة التــي تعتبــر دولــة ذات نظــم سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة مســتقرة نحــو 4.4 
مليــون نســمة كمــا فــي شــهر يوليــو 2016م، موزعيــن فــي مســاحة قدرهــا 309.500 كيلــو متــر مربــع. تنقســم ســلطنة 
عمــان إداريــً إلــى إحــدى عشــرة محافظــة هــي الداخليــة والظاهــرة وشــمال الباطنــة وجنــوب الباطنــة والبريمــي 
والوســطى وشــمال الشــرقية وجنــوب الشــرقية وظفــار ومســقط ومســندم والتــي تــم تقســيمها الحقــً إلــى 61 نيابــة 
أو واليــة. عاصمــة ســلطنة عمــان هــي مســقط )بمحافظــة مســقط( وهــي تقــع علــى الســاحل الشــمالي الشــرقي مــن 

البــالد. توضــح الخريطــة التاليــة محافظــات عمــان ومدنهــا الرئيســية مســقط وصاللــة.

الحكومة

ــن  النظــام السياســي فــي ســلطنة عمــان نظــام  ســلطاني وراثــي، تقلــد حضــرة صاحــب الجاللــة الســلطان قابــوس ب
ــوزراء. وبوصفــه  ــة ورئيــس ال ســعيد آل ســعيد مقاليــد الحكــم فــي ســلطنة عمــان فــي العــام 1970، وهــو رئيــس الدول
ــذ  ــة وتنفي ــي صياغ ــة ف ــب الجالل ــوزراء صاح ــس ال ــاعد مجل ــوزراء. يس ــس ال ــة مجل ــب الجالل ــرأس صاح ــوزراء، يت ــً لل رئيس
السياســات العامــة للدولــة. يعتبــر القانــون األساســي الصــادر فــي نوفمبــر 1996م )المرســوم الســلطاني 96/101( أســاس 
الدســتور الــذي يحكــم شــؤون الدولــة. يحــدد القانــون األساســي نظــام مجلســين مــن الممثليــن المنتخبيــن يتمتعــون 
ــة  ــين بصف ــن المجلس ــس م ــاء كل مجل ــدم أعض ــكان. يخ ــة للس ــات المدني ــن الحري ــد م ــارية والعدي ــات استش بصالحي

استشــارية، علــى الرغــم مــن أنــه يمكــن ألعضــاء مجلــس النــواب اقتــراح التشــريعات.

العالقات الدولية للسلطنة

ــود  ــدول. يس ــن ال ــا م ــة وغيره ــدول الغربي ــن ال ــد م ــع العدي ــا وم ــع جيرانه ــة م ــات متين ــان بعالق ــلطنة عم ــع س تتمت
عمــان االســتقرار السياســي واالقتصــادي ال ســيما خــالل فتــرة الـــ 40 عامــً الماضيــة وهــي دولــة عضــو فــي العديــد مــن 
المنظمــات الدوليــة بمــا فــي ذلــك منظمــة األمــم المتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي والبنــك الدولــي إلعــادة التعميــر 

ــة.. ــارة العالمي ــة التج ــة ومنظم والتنمي

وعلــى الصعيــد اإلقليمــي، ســلطنة عمــان هــي عضــو مؤســس فــي مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي الــذي يضــم 
ــة  ــة العربي ــر والمملك ــة قط ــت ودول ــة الكوي ــن ودول ــة البحري ــي مملك ــرى ه ــة أخ ــة دول خليجي ــه خمس ــي عضويت ف
الســعودية ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة. ســلطنة ُعمــان أيضــً دولــة عضــو فــي اللجنــة الدائمــة للتعاون في شــؤون 
النفــط المنــوط بهــا إعــداد اســتراتيجيات النفــط لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربــي علــى المــدى الطويــل مــع 

مراعــاة اســتدامة  األهــداف.
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المؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية

الجدول أدناه يوضح إحصائيات اقتصادية واجتماعية رئيسية مختارة عن سلطنة عمان للفترات المحددة:

2016 2015 2014 2013 2012 البيانات 

*25.5 26.9 31.5 30.6 30.00 الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )مليار ريـال عماني(

4.6 4.2 4.0 3.9 3.6 عدد السكان )مليون نسمة(

*5.774 6.493 7.882 7.935 8.231 نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق )ر .ع(

%1.1 %0.1 %1.0 %1.1 %2.9 التضخم السنوي

17.3 15.8 14.5 13.0 11.7 القيمة السوقية لسوق مسقط لأوراق المالية )مليار ريال عماني(
المصادر:  المركز الوطني لإحصاء والمعلومات

التقارير السنوية للبنك المركزي العماني 
النشرة اإلحصائية السنوية لسوق مسقط لأوراق المالية

أرقام صادرة عن البنك الدولي
*مؤقت

االقتصاد

ــن  ــي ضم ــا يأت ــي( بينم ــي ب ــة )+ ب ــن الفئ ــورز ضم ــد ب ــتاندر آن ــة س ــً لوكال ــان وفق ــلطنة عم ــي لس ــف االئتمان ــي التصني يأت
الفئــة )بــي أيــه أيــه 1 ( وفقــً لتصنيــف وكالــة مووديــز إنفســتور ســيرفيزيس. الريـــال العمانــي مربــوط بالــدوالر األمريكــي 

ــي = 0.385ر.ع. ــت: 1 دوالر أمريك ــرف ثاب ــعر ص بس

منــذ اكتشــاف النفــط فــي ســلطنة عمــان وبــدأ عمليــات اســتخراجه وتصديــره، فقــد أصبــح يمثــل أحــد األعمدة األساســية 
الداعمــة لالقتصــاد العمانــي والمســاهم األصيــل فــي تعزيــز إيــرادات الحكومــة والصــادرات العمانيــة والناتــج المحلــي 
ــر بالذكــر أن عقــود شــراء النفــظ الخــام العمانــي المســتقبلية  اإلجمالــي بصفــة عامــة  »إجمالــي الناتــج المحلــي«. جدي
المتداولــة ببورصــة دبــي للطاقــة، تأتــي حاليــً فــي المرتبــة الثالثــة ألهــم ثالثــة مؤشــرات قياســية لخــام النفــظ المتــداول 
علــى المســتوى العالمــي،  عــالوًة علــى مــا ُذكــر آنفــً فــإن تلــك العقــود تحــدد الســعر القياســي للنفــط الخــام المصــدر 
ــر الــدول إنتاجــً  والمنتــج فــي كل مــن عمــان ودبــي. تحتــل ســلطنة ًعمــان المركــز الحــادي والعشــرين فــي قائمــة أكب
للنفــط والمركــز الســادس والعشــرين كأكبــر الــدول المنتجــة للغــاز وتأتــي فــي المرتبــة الرابعــة والعشــرين مــن حيــث 
احتياطــي النفــط المؤكــد فــي العالــم وفــي المرتبــة الثامنــة والعشــرين فــي قائمــة الــدول التــي تحتفــظ باحتياطــي 
ــة  ــرات المركزي ــة المخاب ــدره وكال ــذي تص ــم ال ــق العال ــاب حقائ ــً لكت ــك وفق ــي وذل ــاز الطبيع ــن الغ ــد م ــم مؤك ضخ
األميركيــة. وتواصــل الحكومــة العمانيــة جهودهــا الحثيثــة لتنويــع االقتصــاد مــن خــالل تقليــل اعتماهــا تدريجيــً علــى 
عائــدات النفــط والغــاز التــي تشــكل حاليــا 34 بالمئــة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي عمــان كمــا أن الحكومــة ملتزمــة 

بمواصلــة تحســين نمــو الصناعــات والقطاعــات غيــر النفطيــة فــي المســتقبل.

ــام  ــى الع ــام 2009م إل ــن الع ــرة م ــالل الفت ــان خ ــلطنة عم ــي س ــط ف ــنوي للنف ــاج الس ــح اإلنت ــاه يوض ــي أدن ــم البيان الرس
2016م.:

٤٥٠

٣٥٠

٢٥٠

٢٩٧

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

٣١٦ ٣٢٣ ٣٣٦ ٣٤٤ ٣٤٤ ٣٥٨ ٣٦٨

إنتاج النفط الخام (مليون برميل)

)المصدر: تقرير اإلحصاء السنوي2016 والنشرة اإلحصائية الشهرية لشهر  يناير 2017م، المركز الوطني لإحصاء والمعلومات(.
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التمويل العام

تســتند البيانــات الــواردة فــي هــذا الفصــل إلــى المعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا مــن منشــورات المركــز الوطنــي 
لإحصــاء والمعلومــات، والبنــك المركــزي العمانــي وغيــر ذلــك مــن المصــادر العامــة.

يعتبــر مجلــس الشــؤون الماليــة ومــوارد الطاقــة )»مجلــس الشــؤون الماليــة ومــوارد الطاقــة«( الجهــة المســؤولة عــن 
ــغ  ــنة 2016م. بل ــي س ــة. ف ــة للدول ــة العام ــاد الموازان ــؤولياته اعتم ــن مس ــان وتتضم ــلطنة عم ــي س ــة ف ــة المالي السياس
صافــي العجــز المالــي 5.3 مليــار ريــال عمانــي )مبدئيــً( مقارنــة بصافــي عجــز مالــي بمبلــغ 4.5 مليار ريــال عمانــي )مؤقت( 
فــي ســنة 2015م. يعتبــر العجــز المالــي الــذي ســجل فــي ســنة 2016م هــو األعلــى ويعــزي بصفــة أساســية لالنخفــاض فــي 

اإليــرادات الحكوميــة والــذي نتــج عــن انخفــاض أســعار النفــظ فــي الســوق العالمــي.

بلــغ إجمالــي اإليــرادات الحكوميــة فــي ســنة 2016م 7.4 مليــار ريــال عمانــي )مبدئيــً( مقارنــة بإجمالــي إيــرادات حكوميــة 
ــي  ــي صاف ــغ إجمال ــنة 2016م، بل ــي س ــة . ف ــاض 17 بالمئ ــبة انخف ــنة 2015م أي بنس ــي س ــي ف ــال عمان ــار ري ــغ 8.9 ملي بمبل
إيــرادات النفــظ والغــاز الحكوميــة )بعــد التحويــل لصنــدوق االحتياطــي( 5.0 مليــار ريــال عمانــي )مبدئيــً( مقارنــة بإجمالــي 
صافــي إيــرادات النفــظ والغــاز الحكوميــة )بعــد التحويــل لصنــدق االحتياطــي( بمبلــغ 6.9 مليــار ريــال عمانــي فــي ســنة 
2015م ممــا يعنــي أن هنــاك انخفــاض فــي صافــي إيــرادات النفــظ علــى أســاس ســنوي بمــا نســبته 27 فــي المئــة. يعــزي 
االنخفــاض فــي اإليــرادات الحكوميــة إلــى انخفــاض متوســط أســعار النفــظ مــن 57 دوالر أمريكــي للبرميــل الواحــد فــي 

ســنة 2015م إلــى 39 دوالر أمريكــي للبرميــل الواحــد فــي ســنة 2016م.

بلــغ إجمالــي النفقــات العامــة الحكوميــة فــي ســنة 2016م، 12.7 مليــار ريــال عمانــي )مبدئيــً( مقارنــة بإجمالــي نفقــات 
ــي  ــبته 6 ف ــت نس ــاض بلغ ــنة 2015م بانخف ــي س ــجلة ف ــت( مس ــي )مؤق ــال عمان ــار ري ــغ 13.4 ملي ــة بمبل ــة حكومي عام
المئــة. يعــزي االنخفــاض فــي النفقــات العامــة الحكوميــة إلــى إجــراءات ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي علــى الدعــم واألمــن 

والدفــاع وتقليــص حجــم المصروفــات لــدى الــوزارت والوحــدات الحكوميــة.

ــك  ــزى ذل ــنة 2017 ويع ــة س ــي بموازن ــال عمان ــار ري ــع 8.7 ملي ــة بواق ــرادات الحكومي ــي اإلي ــي إجمال ــادة ف ــور لزي ــاك تص هن
بصفــة أساســية للزيــادة فــي إيــرادات النفــط حيــث ُقــّدر متوســط ســعر برميــل النفــط الخــام بواقــع 45 دوالر أمريكــي 
للبرميــل فــي ســنة 2017م. ترغــب الحكومــة االســتمرار فــي تطبيــق إجــراءات ترشــيد اإلنفــاق الحكومــي بالنســبة للنفقــات 
الجاريــة ونفقــات االســتثمار باإلضافــة لخفــض الدعــم الحكومــي وحــددت مبلــغ 11.7 مليــار ريــال عمانــي إلجمالــي 
ــال  ــار ري ــع 3.0 ملي ــنة 2017 بواق ــي س ــع ف ــز المتوق ــل العج ــم تموي ــرح أن يت ــن المقت ــة 2017م. م ــي ميزاني ــات ف المصروف

ــي. ــن االحتياط ــل م ــي والتموي ــي والدول ــراض المحل ــر االقت ــي، عب عمان

خطط التنمية

البرنامج الوطني لتعزيز تنويع االقتصاد الوطني )تنفيذ(

ــادرات  ــذ مب ــع وتنفي ــج لوض ــدف البرنام ــنة 2016م ويه ــي س ــان ف ــلطنة عم ــة س ــا حكوم ــادرة طرحته ــذ مب ــج تنفي برنام
لتنويــع االقتصــاد العمانــي. يركــز البرنامــج علــى أربعــة قطاعــات تشــمل الســياحة والصناعــات التحويليــة واللوجســتيات 
بهــدف تحســين المنــاخ االســتثماري فــي ســلطنة عمــان وتســهيل ممارســة األعمــال التجاريــة بغــرض جــذب االســتثمارات 
المحليــة والخارجيــة. وضعــت المرحلــة األولــى مــن البرنامــج الــذي يشــتمل علــى ثمانيــة مراحــل عــدد )121( مبــادرة يتــم 
تنفيذهــا اعتبــارًا مــن ســنة 2017م. تشــير التقديــرات االوليــة إلــى أن تلــك المبــادرات يمكنهــا أن تزيــد مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي بأكثــر مــن مبلــغ 1.7 مليــار ريــال عمانــي كمــا يمكنهــا خلــق مــا يزيــد عــن 30.000 وظيفــة للمواطنيــن العمانييــن.

الخصخصة

حتــى يتســنى للحكومــة خفــض االعتمــاد علــى االقتــراض، اســتمرت الحكومــة فــي تنفيــذ خطتهــا الراميــة إلــى بيــع أو 
خصخصــة أصــول معينــة. تتمثــل الخطــوات المبدئيــة التــي اتخــذت فــي هــذا الصــدد، فــي ترشــيد االحتفــاظ باألصــول 
المســتهدفة عبــر تحويــل االســتثمارات إلــى عــدد مــن شــركات قابضــة معينــة بالقطــاع تــم تأسيســها حديثــً أو بتحويــل 
ملكيــة تلــك األصــول إلــى صناديــق اســتثمارات حكوميــة. تتطلــع الحكومــة بتنفيذهــا لبرنامــج الخصخصــة لالحتفــاظ 

بمســتويات جيــدة مــن االســتثمارات الخاصــة بغيــة تعزيــز النمــو االقتصــادي بصفــة عامــة.
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العملة والنظام المالي

الريــال العمانــي هــو العملــة الرســمية والقانونيــة لســلطنة عمــان ومقســم إلــى 1000 بيســة. ظــل الريــال منــذ عــام 1973م 
وحتــى عــام 1986م مرتبطــً بالــدوالر األمريكــي بســعر صــرف 1 ر.ع = 2.895 دوالر امريكــي. فــي ســنة 1986م تغيــر ســعر 
صــرف الريــال العمانــي مقابــل الــدوالر األمريكــي فأصبــح ســعر صــرف 1 ر.ع=2.6008 دوالر أمريكــي، أي أن 1 دوالر أمريكــي= 
0.384497 ريــال عمانــي تقريبــً. يقــوم البنــك المركــزي العمانــي بشــراء الــدوالر األمريكــي مقابــل 0.384 ريــال عمانــي ويبيــع 

الــدوالر األمريكــي مقابــل 0.385 ريــال عمانــي.

تأســس البنــك المركــزي العمانــي )»البنــك المركــزي العمانــي«( فــي ديســمبر 1974م بموجــب القانــون المصرفــي والــذي 
ينــص علــى وظائــف ومســؤووليات البنــك المركــزي العمانــي. يعمــل البنــك المركــزي العمانــي علــى وضــع السياســات 
الماليــة بشــكل مســتقل بعــد التشــاور مــع الحكومــة حــول أغــراض السياســة الماليــة. يقــوم البنــك المركــزي العمانــي 
بتقديــم النصــح للحكومــة حــول سياســتها االقتصاديــة. عــالوة علــى مســؤوليات البنــك المركــزي العمانــي المتمثلــة 
ــة النظــام المصرفــي وتنفيــذ  ــة، يقــوم البنــك المركــزي العمانــي بتنظيــم ومراقب فــي إعــداد وتنفيــذ السياســة المالي
الصفقــات بالعملــة األجنبيــة بالنيابــة عــن الحكومــة. يتكــون القطــاع المالــي مــن البنــوك التجاريــة واإلســالمية والبنــوك 

المتخصصــة وشــركات التمويــل والتأجيــر والصرافــة.

ــخ 9  ــا بتاري ــة إليه ــا المناط ــرت واجباته ــد باش ــال، وق ــوق الم ــون س ــب  قان ــال بموج ــوق الم ــة لس ــة العام ــت الهيئ تأسس
ــة  ــل دور الهيئ ــي وإداري. يتمث ــتقالل مال ــع باس ــة وتتمت ــة حكومي ــال جه ــوق الم ــة لس ــة العام ــر الهيئ ــر 1999م. تعتب يناي
العامــة لســوق المــال الرئيســي فــي مراقبــة ســوق المــال وقطــاع التأميــن فــي ســلطنة عمــان وتطويــر اإلطــار القانونــي 
الــذي يخضــع لــه كل مــن ســوق المــال وقطــاع التأميــن )علــى ســبيل المثــال أصــدرت الهيئــة العامــة لســوق المــال ميثــاق 
حوكمــة الشــركات المدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة(. تعمــل الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى تنظيــم 
العديــد مــن الجهــات األخــرى والتــي تشــمل ســوق مســقط لــأوراق الماليــة. تهــدف الهيئــة العامــة لســوق المــال لترويــج 

فعاليــة الســوق للمســتثمرين والتوعيــة بحقــوق المســتثمرين وأهميــة ســوق المــال بصفــة عامــة.
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الفصل التاسع
اإلطار التنظيمي ونظرة عامة على قطاع التأمين

أهمية قطاع التأمين في عمان

ــي  ــن ف ــاع التأمي ــهد قط ــث ش ــان. حي ــلطنة عم ــي س ــة ف ــات المالي ــاع الخدم ــيً لقط ــزءًا رئيس ــن ج ــاع التأمي ــر قط ُيعتب
عمــان نمــوًا مطــردًا بالرغــم مــن وجــود التحديــات الحاليــة التــي تواجههــا بيئــة االقتصــاد الكلــي. يعمــل قطــاع التأميــن 
علــى دعــم االقتصــاد بشــكل عــام كمــا يعمــل علــى تشــجيع االســتثمارات طويلــة األجــل عبــر آليــة تحويــل المخاطــر. 
ــبته  ــا نس ــًة بم ــام 2015 مقارن ــي الع ــبته 1.6% ف ــا نس ــي بم ــج المحل ــي النات ــادة إجمال ــي زي ــن ف ــاع التأمي ــاهم قط ــث س حي
1.1% فــي عــام 2011م. تعتبــر شــركات التأميــن مــن أكبــر المؤسســات االســتثمارية فــي عمــان كمــا تلعــب دورًا هامــً فــي 
تطويــر ســوق المــال. يعمــل قطــاع التأميــن كرافــد للعمالــة المؤهلــة ويحقــق هــذا القطــاع نســب عاليــة مــن سياســة 
التعميــن التــي تنتهجهــا حكومــة عمــان. حاليــً تمــارس 11شــركة تأميــن وطنيــة  أعمــال التأميــن المختلفــة فــي عمــان 
بجانــب 11شــركة تأميــن أجنبيــة باإلضافــة إلــى شــركة واحــدة إلعــادة التأميــن، وجميعهــا شــركات مرخــص لهــا مــن قبــل 
الجهــات المختصــة لممارســة أعمــال التأميــن فــي  البــالد. تقــوم الهيئــة العامــة لســوق المــال بلعــب دور أساســي فــي 
نمــو قطــاع التأميــن وتعزيــز دور هــذا القطــاع الحيــوي فــي نمــو االقتصــاد الوطنــي. أصــدرت الهيئــة العامــة لســوق المــال 
التوجيهــات الالزمــة بغــرض إدخــال أفضــل الممارســات الدوليــة فــي قطــاع التأميــن محتفظــة فــي ذات الوقــت بمزايــا 

الســوق المحلــي وتميــزه.

النمو الذي يشهده قطاع التأمين في عمان

حقــق قطــاع التأميــن معــدل نمــو ســنوي مركــب بمــا نســبته 11.5% فــي الفتــرة مــا بيــن ســنة 2011 وحتــى 2015 بالرغــم مــن 
تباطــؤ النشــاط االقتصــادي. لقــد حقــق إجمالــي األقســاط المكتتبــة وصافــي األقســاط المكتتبــة )معــدل نمــو ســنوي 
ــاع  ــهده قط ــذي يش ــو ال ــح النم ــذي يوض ــر ال ــى 2015م(، األم ــام 2011 وحت ــن ع ــا بي ــرة م ــي الفت ــبته 14.7% ف ــا نس ــب بم مرك
التأميــن ومقدرتــه علــى اســتيعاب المزيــد مــن المخاطــر ويعــزى ذلــك لــإدارة الســليمة واإلشــراف الذيــن توليهمــا الهيئــة 

العامــة لســوق المــال لقطــاع التأميــن فــي عمــان.

صافي األقساط المكتتبة )مليون ريال عماني(إجمالي األقساط المكتتبة )مليون ريال عماني(
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٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

١٤٥
١٩٤

٢٢٥ ٢٢٤ ٢٥١

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

العوامل الرئيسية لنمو قطاع التأمين العماني

بالرغــم مــن التحديــات التــي تواجههــا بيئــة االقتصــاد الكلــي إال أن قطــاع التأميــن قــد أظهــر نمــوًا راســخً ويعــزى ذلــك 
لمزيــج مــن العوامــل تتمثــل فــي النمــو الســكاني وفــق النطــاق التنظيمــي المتيــن للســوق المختــرق عــالوًة علــى الجهود 

المقــدرة التــي تبذلهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال بغــرض زيــادة الوعــي بالتأميــن وضرورتــه.
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النمو في قطاع القوى العاملة

وفقــً للمعلومــات المســتقاة مــن المركــز الوطنــي لإحصــاء والمعلومــات، فــإن النمــو الديمغرافــي العمانــي ســجل 
معــدل نمــو ســنوي مركــب بمــا نســبته 6% فــي الفتــرة مــا بيــن ســنة 2011 وحتــى ســنة 2015م، وفــي ذات الوقــت تحقــق 
القــوى العاملــة )الفئــة العمريــة مــن 24 وحتــى 59ســنة (، نمــوًا أســرع بواقــع معــدل نمــو ســنوي مركــب بمــا نســبته %8 
فــي ذات الفتــرة أعــاله. ســاهم هــذا النمــو بــدوره فــي ازديــاد القــوى العاملــة األجنبيــة المطلوبــة لدعــم التنميــة التــي 
ــادة القــوى العاملــة العمانيــة مــن المتوقــع أن يقــوم بالمســاعدة فــي نمــو قطــاع  تشــهدها الســلطنة. ال شــك أن زي

التأميــن مســتقباًل.

تعداد السكان حسب الفئة العمرية)بالمليون(تعدد السكان حسب الجنسية )بالمليون(

٣٫٣ ٣٫٦ ٣٫٩ ٤٫٠ ٤٫٢

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

٢٫٠

١٫٣

٢٫١

١٫٥

٢٫٢

١٫٧

٢٫٣

١٫٧

٢٫٣

١٫٨

أجنبيُعماني

٠٫١ ٠٫١ ٠٫١ ٠٫٢ ٠٫٢

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

٦٠+٢٤-٠٥٩-٢٤

١٫٨ ٢٫٠ ٢٫٢ ٢٫٣ ٢٫٥

١٫٤ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٥ ١٫٥

لمصدر: المركز الوطني لإحصاء والمعلومات. 

نمو نسبة أقساط التأمين وإنفاق الفرد على التأمين

حــري بالذكــر أن نســبة أقســاط التأميــن تقــاس باعتبارهــا نســبة مئويــة مــن إجمالــي الناتــج المحلــي بينمــا يقــاس إنفــاق 
الفــرد علــى التأميــن بمــا ينفقــه األفــراد علــى التأميــن وكالهمــا شــهدا زيــادة كبيــرة ومقــدرة فــي الســنوات الخمــس 
الماضيــة )2011 حتــى 2015(. بالرغــم مــن ذلــك تعتبــر نســبة أقســاط التأميــن وإنفــاق الفــرد علــى التأميــن فــي عمــان أقــل 

النســب حــول العالــم، عليــه، يتوقــع أن يتوفــر لقطــاع التأميــن فــرص نمــو مســتقبلي فــي عمــان بصفــة عامــة.

أقساط التأمين بعمان كنسبة  مئوية من إجمالي 
الناتج المحلي 

نصيب الفرد من مصاريف األسهم في عمان )ر.ع(

٪١٫١ ٪١٫١ ٪١٫٢ ٪١٫٣
٪١٫٦

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

٨٤٫٩ ٩٠٫٣ ٩٣٫٥ ١٠٠٫٣ ١٠٢٫٣

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال.
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أقساط التأمين كنسبة  مئوية من إجمالي الناتج 
المحلي في عام 2015

نصيب الفرد من مصاريف األسهم في عام2015م 
)دوالر أمريكي(

٪١٫٧
٪٢٫٧ ٪٤٫٢

٪٠٫٢ ٪٣٫٦ ٪٤٫٢ ٪٣٫١ ٪١٫٤٪٣٫٥

٪٢٫٨
٪٥٫٣

٪٦٫٩ ٪٧٫٣

٪١٫٦

٪٦٫٢

أمريكاالعالم 
الشمالية

عمانآسياأوربا

قطاعات  أخرىحياة

١٠٢

٦٤٧

٢,٣٢٢

٢٦ ٢١٠ ٩٨٧ ١,٦٨٥ ٣٤٦٢٢٤

٢٧٦٣١٢

١,٦٣٤

٤,٠٠٧

٢٥٠

٦٢١

أمريكاالعالم 
الشمالية

عمانآسياأوربا

المجموعقطاعات  أخرىحياة

المصدر: تقرير سويس ري ووريلد انشورنس لسنة 2015م

إطار تنظيمي راسخ ومتين

شــهد عــام 2014م تعديــاًل فــي قانــون شــركات التأميــن عقــب صــدور المرســوم الســلطاني رقــم 2014/39 والــذي اقتضــى 
ضمــن أمــور أخــرى أن يكــون لشــركة التأميــن رأســمال بحــد أدنــى قــدره 10.000.000 ر.ع، كمــا اقتضــى تحويــل كافــة شــركات 
التأميــن الوطنيــة إلــى شــركات مســاهمة عامــة بتاريــخ أقصــاه 17 أغســطس/2017م. مــن المرجــح أن تعــزز هــذه التعديالت 

الشــفافية وتنظيــم وإدارة شــركات التأميــن ومعاييــر التشــغيل وتوفــر دعــم رئيســي لصناعــة التأميــن. 

نظرة عامة على قطاع التأمين العماني

الدور المناط لشركات التأمين الوطنية

حققــت حصــة شــركات التأميــن الوطنيــة فــي قطــاع التأميــن زيــادة ملحوظــة حيــث ازدادت ممــا نســبته 73%  فــي عــام 
2011 إلــى مــا نســبته 75% فــي عــام 2015م، وبينمــا زادت حصــة شــركات التأميــن الوطنيــة فــي قطــاع التأميــن العــام مــن مــا 
نســبته 72% فــي عــام 2011 إلــى مــا نســبته 77% فــي عــام 2015، إال أن حصــة شــركات التأميــن الوطنيــة فــي قطــاع التأميــن 

علــى الحيــاة انخفضــت مــن مــا نســبته 76% فــي عــام 2011 إلــى مــا نســبته 61% فــي عــام 2015م.

التأمين على الحياةالتأمين العامالتأمين الشامل

٩٠

٢٣٧ ٢٦٥ ٢٩١ ٣٣٣٢١٠

٩٥
١٠٦

٧٦

١٠٩

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

أجنبيمحلي

٧٣

١٧٧ ٢٤١ ٢٦٦ ٣٠١١٥٨

٨١
٨٩

٦٠

٨٩

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

أجنبيمحلي

١٧

٦١ ٢٤ ٢٥ ٣٢٥١

١٤ ١٧

١٦
٢١

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

أجنبيمحلي

مالحظة: األرقام عبارة عن إجمالي األقساط المكتتبة بماليين الرياالت العمانية 
المصدر: الهيئة العامة لسوق المال. 
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القطاعات الرئيسية لقطاع التأمين في عمان

ــى  ــن عل ــي والتأمي ــن الصح ــات والتأمي ــن المركب ــات تأمي ــي قطاع ــان ه ــي عم ــن ف ــاع التأمي ــية لقط ــات الرئيس القطاع
ــؤولية  ــد مس ــن ض ــك التأمي ــي ذل ــا ف ــرى )بم ــن األخ ــق التأمي ــري ووثائ ــن البح ــكات والتأمي ــى الممتل ــن عل ــاة والتأمي الحي
الغيــر واألعمــال الهندســية(. يعتبــر قطــاع التأميــن علــى المركبــات القطــاع األوســع انتشــارًا ويحقــق نمــوًا مطــردًا 
ــم.  ــى مركباته ــن عل ــرورة التأمي ــات بض ــاب المركب ــزام أصح ــى إل ــة إل ــة خاص ــك بصف ــزي ذل ــان ويع ــي عم ــارعً ف ومتس
يأتــي قطــاع التأميــن الصحــي فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث االنتشــار وقــد شــهد نمــوًا قويــً فــي الفتــرة األخيــرة. شــهد 
قطــاع التأميــن علــى الحيــاة انخفاضــً حــادًا فــي ســنة 2013 غيــر أنــه مــا لبــث أن اســتعاد عافيتــه وبــدأ فــي النمــو التدريجــي 

بعــد تلــك الســنة. 

حصة السوق من القطاعات الرئيسية لقطاع التأمين)على أساس إجمالي األقساط المكتتبة(

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

٪٤٠ ٪٤٢

٪٢٤

٪١٥
٪٥
٪١٦

٪٢٤

٪١٥

٪١٥
٪٤

٪٠ ٪٠

٪٤١ ٪٤٠ ٪٣٧

٪١٦ ٪١٩ ٪٢٣
٪١٠ ٪١١ ٪١٢
٪١٤

٪١٥
٪٤

٪١٣

٪١٣
٪٤

٪١١

٪١٤
٪٣

مركبات الصحةبحري الحياة الممتلكات أخرى

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال.

إجمالي األقساط المكتتبة بالنسبة للقطاع )مليون ريال عماني(

معدل النمو السنوي 20112012201320142015القطاع
المركب )2015-2011(

9.2%115136148159164المركبات

 )غير منطبق(005878102الصحة

-5.7%6777364253الحياة

4.0%4248505049الممتلكات

-3.9%1614141413البحري

7.3%4751505362ُأخرى

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال.

عدد وثائق التأمين المباعة

ازداد إجمالــي عــدد وثائــق التأميــن فــي عمــان مــن 1.000.000 وثيقــة تأميــن فــي ســنة 2011 إلــى 1.400.000 وثيقــة تأميــن فــي ســنة 
2015م.  معظــم وثائــق التأميــن هــي وثائــق تأميــن خاصــة بقطــاع تأميــن المركبــات )بعــدد 1.200.000 وثيقــة تأميــن( كمــا 
هــو مســجل فــي ســنة 2015. هــذا يعنــي أن كل شــخص مــن بيــن 3 أشــخاص فــي عمــان يحتفــظ بوثيقــة تأميــن مركبــة.
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عدد وثائق التأمين المباعة بالنسبة للقطاع)000( 

معدل النمو السنوي 20112012201320142015القطاع
المركب )2015-2011(

8.5%886.8972.31064.61175.31230.1المركبات

17.7%18.330.527.931.635.2الحياة

 )غير منطبق(003.46.711.2الصحة

4.2%13.814.013.815.216.3الممتلكات

-3.0%15.015.414.513.213.2البحري

24.3%54.666.372.5107.8130.4ُأخرى

19.3%988.51098.51196.81349.71436.4اإلجمالي

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال.

األصول واالستثمارات الخاصة بقطاع التأمين

ــنوي  ــو س ــدل نم ــوًا بمع ــهد نم ــً وتش ــي حالي ــال عمان ــغ 778.000.000 ري ــان تبل ــي عم ــن ف ــاع التأمي ــول لقط ــدة األص إن قاع
ــي  ــتثمارية ف ــات االس ــر المؤسس ــن أكب ــن ضم ــاع التأمي ــر قط ــى 2015م.  يعتب ــنة 2011 وحت ــن س ــبته 9.3% م ــا نس ــب بم مرك
ــة  ــنة 2015م مقارن ــي س ــو ف ــا ه ــي كم ــال عمان ــع 503.000.000 ري ــتثمرة بواق ــة المس ــغ الدفتري ــي المبال ــغ إجمال ــان ويبل عم
بمبلــغ 330.000.000 ريــال عمانــي فــي ســنة 2011م. تعــزى الزيــادة إلــى دخــول شــركات جديــدة فــي ســوق التأميــن كمــا تعــزى 

أيضــً للنمــو المطــرد الــذي يشــهده قطــاع التأميــن بصفــة عامــة.

االستثمارات)ر.ع( األصول )ر.ع(

٣٢٩ ٣٧٥
٤٢٦ ٤٦٧ ٥٠٣

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

٢٠٨

١٢١

٢٣٦

١٣٩

٢٦٤

١٦٢

٢٩٦

١٧١

٣١٣

١٩٠

أجنبيمحلي

٥٤٦ ٤٨٨

٧١٥ ٧٦١ ٧٧٨

٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

٣٧٨

١٦٨

٢٩٥

١٩٣

٥٠٤

٢١١

٥٣٣

٢٢٨

٥٣٥

٢٤٣

أجنبيمحلي

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال. 
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معدالت المطالبات والعموالت والمصاريف الخاصة بقطاع التأمين

ــادة معــدل المطالبــات  حــري بالذكــر أن الربحيــة الكليــة لقطــاع التأميــن قــد انخفضــت فــي الفتــرة األخيــرة نســبة لزي
ــً . ــً طفيف ــاع انخفاض ــاص بالقط ــة الخ ــدل العمول ــهد مع ــا ش ــف. كم والمصاري

التأمين على الحياةالتأمين العام التأمين الشامل
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المطالباتالعالواتالمصاريف

مالحظة: يتم احتساب المعدالت على أساس إجمالي األقساط المكتتبة.
المصدر :الهيئة العامة لسوق المال.

معدالت مبالغ االحتجاز

ــا  ــى م ــنة 2011 إل ــي س ــبته 43% ف ــا نس ــة مم ــن الوطني ــركات التأمي ــا ش ــظ به ــي تحتف ــر الت ــغ الخط ــدالت مبال إزدادت مع
نســبته 53% فــي ســنة 2015م، بينمــا انخفضــت معــدالت مبالــغ الخطــر التــي تحتفــظ بهــا شــركات التأميــن األجنبيــة مــن 
مــا نســبته 75% فــي ســنة 2011 إلــى 72% فــي ســنة 2015م. وقــد أدى ذلــك إلــى زيــادة فــي معــدالت مبالــغ الخطــر المحتفــظ 

بهــا علــى نطــاق قطــاع التأميــن ممــا نســبته 53% فــي ســنة 2011 إلــى 58% فــي ســنة 2015م.

معدالت مبالغ االحتجاز
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محلي إجمالي أجنبي

المصدر :الهيئة العامة لسوق المال.

تتغيــر معــدالت مبالــغ الخطــر التــي يتــم االحتفــاظ بهــا علــى أســاس قطــاع ســوق التأميــن العــام. أنظــر الجــدول أدنــاه 
والــذي يمثــل التغييــرات التــي طــرأت علــى معــدالت مبالــغ الخطــر المحتفــظ بهــا مــن ســنة 2011 حتــى 2015م.  شــهدت 
ــر  ــغ الخط ــدالت مبال ــي مع ــادة ف ــكات زي ــؤولية والممتل ــن المس ــي وتأمي ــن الصح ــات والتأمي ــن المركب ــات تأمي قطاع

المحتفــظ بهــا بينمــا انخفضــت معــدالت مبالــغ 
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الخطــر المحتفــظ بهــا بالنســبة لقطاعــات التأميــن البحــري والتأميــن الهندســي. نســبة لتوزيــع المخاطــر المثالــي فــإن 
معــدالت مبالــغ الخطــر المحتفــظ بهــا بالنســبة لقطاعــات تأميــن المركبــات والتأميــن الصحــي تعتبــر معــدالت عاليــة 
بالمقارنــة بقطاعــات تأميــن الممتلــكات والتأميــن البحــري والتأميــن الهندســي والتــي تحتفــظ بمعــدالت مبالــغ خطــر 

أقــل نســبيً 

مبالغ المخاطر المحتفظ بها بالنسبة للقطاع
20112012201320142015القطاع

87%87%87%85%78%المركبات
58%50%37%40%41%الصحة

10%9%8%7%8%الممتلكات
17%21%21%22%27%البحري

21%24%28%23%27%هندسي
40%40%44%35%33%المسؤولية

31%47%38%33%30%ُأخرى

الموظفون في قطاع التأمين

شــهدت الســنوات األخيــرة تركيــز  ثابتــً علــى التنميــة الهيكليــة لالقتصــاد الوطنــي والتحســينات فــي االنتاجيــة وتحســين 
بيئــات االســتثمار واألعمــال بصفــة عامــة. األمــر الــذي أفضــى بــدوره إلــى اتســاع مشــاركة القطــاع الخــاص وزيــادة فــي 
مســاهمة القطــاع غيــر النفطــي فــي إجمالــي االنتــاج القومــي ممــا أدى إلــى إيجــاد العديــد مــن الفــرص الواعــدة فــي 

مجــال االســتثمارات الخاصــة والتوظيــف.

وصــل عــدد الموظفيــن فــي قطــاع التأميــن فــي عمــان إلــى 2.525 فــي ســنة 2015 مقارنــة بـــ 2.353 موظــف فــي 2014م. 
وصلــت نســبة التعميــن فــي قطــاع التأميــن إلــى 66% مــن إجمالــي القــوى العاملــة فــي ســنة 2015 بزيــادة مــا نســبته %1 

مقارنــًة بنســبة التعميــن فــي 2014م وهــي نســبة أعلــى مــن النســبة المقــررة والبالغــة %65.

المنافسة

ــي  ــت الحال ــي الوق ــد ف ــث يوج ــر، حي ــكل كبي ــة بش ــه المنافس ــدم في ــً تحت ــان، قطاع ــي  عم ــن ف ــاع التأمي ــر قط يعتب
ــن  ــات التأمي ــة عملي ــن لممارس ــركتين مرخصتي ــك ش ــي ذل ــا ف ــن بم ــال التأمي ــة أعم ــا بمزاول ــص له ــركة مرخ ــدد 22 ش ع
التكافلــي. عمومــً، حــازت الشــركات الخمســة الكبيــرة بمــا فيهــم التأميــن األهليــة علــى أكثــر ممــا نســبته 60% مــن حصــة 
الســوق فــي ســنة 2015م. يتوقــع أن تحتــدم المنافســة بيــن الشــركة والشــركات الجديــدة التــي تســعى للحصــول علــى 

حصــة فــي الســوق وزيــادة تلــك الحصــة بتقديــم أســعار منافســة ومنتجــات تأمينيــة مبتكــرة.

حصة السوق وفقا ًإلجمالي األقساط المكتتبة)2015( 

٪١٩

٪١٥

٪٩

٪٧٪٨
شركة التأمين ا�هلية

٪٤٢

الوطنية للتأمين
على الحياة والعام

نيو إنديا

أخرى

 ظفار للتأمين 

العمانية المتحدة
للتأمين 

المصدر :الهيئة العامة لسوق المال.



شركة التأمين ا�هلية  ش.م.ع.ع
(قيـد التحويل)

52

التنبؤ وتوقعات السوق 

تنبؤات إجمالي األقساط المكتتبة بالنسبة للقطاع  
المبلغ بالريال العماني

2016 القطاع
)الفعلي(

  2017
)متوقع(

 2018
)متوقع(

معدل النمو 2020)متوقع(2019)متوقع(
السنوي المركب

3.0%157.9162.6167.5172.5177.7المركبات

17.3%121.4133.6166.9208.7229.6الصحة

3.0%64.266.168.170.172.2الحياة

3.7%43.243.245.347.650.0الممتلكات

3.7%14.214.214.915.616.4البحري

3.7%53.853.856.559.362.3ُأخر

7.5%454.6473.4519.3573.9608.2المجموع

المصدر: تقديرات الشركة.

الفرص الرئيسية والتحديات التي تواجه قطاع التأمين:

هنالــك العديــد مــن الفــرص المتاحــة لســوق التأميــن العمانــي. علــى ســبيل المثــال، الزيــادة المســتمرة فــي أســعار النفــط 
التــي مــن شــأنها أن تتــرك أثــرًا إيجابيــً علــى االقتصــاد العمانــي وتفضي بدورهــا إلى زيــادة في االنفــاق الحكومــي وأعمال 
المنشــآت ممــا ينتــج عنــه نمــو فــي ســوق التأميــن التجــاري. هنالــك عوامــل أخــرى يحتمــل أن يكــون لهــا أثــر إيجابــي علــى 
ســوق التأميــن العمانــي وتشــمل الزيــادات المســتقبلية فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق والتــي ســوف تفضــي إلــى عائــد 
مقــدر علــى محافــظ اســتثمار شــركات التأميــن وزيــادة فــي أعمــال التأميــن العــام والتــي ســوف تفضــي إلــى صناعــة 
تأمينيــة واســعة وزيــادة التركيــز مــن قبــل الحكومــة علــى قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وتنويــع الســوق 

وقوانيــن الضرائــب ممــا ينتــج عنــه زيــادة محتملــة علــى طلــب التأميــن التجــاري.

يواجــه ســوق التأميــن العمانــي عــدد مــن المخاطــر بمــا فــي ذلــك الثقــة المتدنيــة للعمــالء والتــي ينتــج عنهــا انخفــاض 
فــي ســعر التأميــن وانخفــاض فــي نوعيــة منتجــات التأميــن وبــطء فــي نمــو ســوق التأميــن وتقليــل اإلنفــاق الحكومــي 
ــاض  ــز بانخف ــوق يتمي ــة وس ــدام المنافس ــة واحت ــل الحكوم ــن قب ــذة م ــاريع المنف ــي المش ــة ف ــه قل ــب علي ــذي يترت وال
األســعار وضغــوط ماليــة علــى حملــة الوثائــق، األمــر الــذي يفضــي بــدوره إلــى ازديــاد المطالبــات والمطالبــات التــي تنــم 
عــن الغــش والخــداع. مــا ورد أعــاله ال يمثــل كافــة المخاطــر التــي يواجههــا ســوق التأميــن وللمزيــد مــن التوضيحــات 
حــول المخاطــر  لتــي يمكــن أن تؤثــر علــى أعمــال شــركة التأميــن األهليــة والصناعــة التــي تعمــل علــى تشــغيلها، يرجــى 

االطــالع علــى الفصــل االحــادي عشــر تحــت عنــوان » عوامــل المخاطــر وطــرق تخفيفهــا« مــن نشــرة األصــدار هــذه.

نظرة عامة على اإلطار التنظيمي

اإلطــار التنظيمــي لشــركات التأميــن فــي عمــان مضمــن فــي قانــون الشــركات التجاريــة وقانــون شــركات التأميــن 
واللوائــح التنفيذيــة لقانــون شــركات التأميــن والتعاميــم والتوجيهــات والقــرارات و اإلرشــادات الصــادرة عــن الهيئــة 
العامــة لســوق المــال فيمــا يتعلــق بقطــاع التأميــن. تقــوم الهيئــة العامــة لســوق المــال بتنظيــم قطــاع التأميــن فــي 
عمــان. شــهد عــام 2004م تحويــل لقطــاع التأميــن مــن وزارة التجــارة والصناعــة إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال وذلــك 

ــن. ــاع التأمي ــى قط ــق عل ــب التطبي ــي الواج ــريعي والتنظيم ــار التش ــة اإلط ــادة هيكل ــر وإع ــرض تطوي بغ
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أصــدرت الهيئــة العامــة لســوق المــال نظــم وقواعــد وتعاميــم ولوائــح وسياســات وإرشــادات متنوعــة ومختلفــة 
هدفــت فــي مجملهــا لمواكبــة أفضــل الممارســات العالميــة واضعــة فــي الحســبان متطلبــات الســوق المحليــة. بعــض 
مــن اللوائح/التعاميــم الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال )المتعلقــة بقطــاع التأميــن بخــالف الالئحــة التنفيذيــة 

لقانــون شــركات التأميــن(، يمكــن توضيحهــا أدنــاه:

لوائح خاصة باستثمار أصول شركات التأمين )القرار رقم ه 20/11( وتعديالته(.  ●
لوائح تتعلق بمتطلبات الترخيص لممارسة أعمال التأمين )القرار الوزاري رقم 2007/31وتعديالته(.  ●

ميثاق الممارسة، لممارسة أعمال التأمين الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.  ●
ميثاق حوكمة الشركات المساهمة العامة لشركات التأمين الصادر عن الهيئة العامة لسوق المال.  ●

ــى  ــة إل ــا التأميني ــرح منتجاته ــان وط ــي عم ــن ف ــال التأمي ــة أعم ــط ممارس ــن فق ــركات التأمي ــن لش ــة يمك ــدة عام كقاع
األشــخاص المقيميــن فــي عمــان. أو إلــى المواطنيــن العمانييــن مــن خــالل شــركة مســاهمة عامــة مســجلة فــي عمــان. 
ــل  ــر وكي ــة أو عب ــا التأميني ــم خدماته ــان وتقدي ــي عم ــا ف ــروع له ــيس ف ــة بتأس ــن األجنبي ــركات التأمي ــً لش ــمح أيض ُيس
مرخــص مســجل. تقتضــي المــادة )2( مــن قانــون شــركات التأميــن وتعديالتــه أن تقــوم كافــة شــركات التأميــن العاملــة 
ــالل  ــن خ ــك م ــة وذل ــاهمة عام ــركات مس ــى ش ــة إل ــاهمة مقفل ــركات مس ــن ش ــة م ــا القانوني ــل أوضاعه ــً بتحوي حالي
فتــرة ثــالث ســنوات اعتبــارًا مــن تاريــخ صــدور المرســوم الســلطاني رقــم 2014/39م. وكنتيجــة لذلــك فــإن كافــة شــركات 
التأميــن القائمــة حاليــً والتــي تقــوم بممارســة أعمــال التأميــن كشــركات مســاهة مقفلــة بمــا فــي ذلــك شــركة التأميــن 
األهليــة، مطالبــة بموجــب المرســوم الســلطاني المذكــور آنفــً بالعمــل علــى تحويــل أوضاعهــا القانونيــة لتصبــح 

شــركات مســاهمة عامــة بتاريــخ أقصــاه 17 أغســطس/2017م.

ال يجــوز لشــركة تأميــن ممارســة أعمــال التأميــن مــا لــم يرخــص لهــا مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال لممارســة 
فئــة واحــدة أو أكثــر مــن فئــات أعمــال التأميــن المنصــوص عليهــا فــي المــادة )1( مــن قانــون شــركات التأميــن ومــا لــم 
يكــن رأســمالها المصــدر بواقــع 10.000.000 ر.ع كحــد أدنــى، وتحتفــظ بهوامــش مــالءة ماليــة وفــق مــا هــو مقــرر فــي لوائــح 

التأميــن أثنــاء ممارســة عملياتهــا التأمينيــة.
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الفصل العاشر
وصف الشركة ونظرة عامة على أعمالها

تعتبــر شــركة التأميــن األهليــة واحــدة مــن أكبــر شــركات التأميــن العاملــة فــي مجــال التأميــن علــى الممتلــكات 
والحــوادث فــي ســلطنة ٌعمــان حيــث تزخــر الشــركة بقــدرات فنيــة هائلــة ذات طابــع دولــي ونظــام عمــل محكــم، كمــا 
ــا  ــاق أعماله ــن نط ــوى م ــتفادة القص ــن االس ــا م ــا يمكنه ــو م ــا وه ــع منتجاته ــورة لتوزي ــبكة متط ــركة ش ــك الش تمتل

ــا.  ــي تنفذه ــن الت ــات التأمي ــن عملي ــة م ــة ثابت ــق ربحي وتحقي

عالقة أسرية دولية ومساهمون محليون متمرسون وتاريخ حافل:   .1

يعــود وجــود رويــال آنــد صــن الالينــس فــي الســوق العمانيــة إلــى العــام 1972،حيــث تطــورت الشــركة بمــرور الزمــن 
ــا  ــط له ــة مخط ــوة انتقالي ــراء خط ــول ج ــل أن تتح ــة قب ــاهمة خاص ــركة مس ــى ش ــة إل ــرد وكال ــن مج ــت م وتحول
إلــى شــركة مســاهمة عامــة. وتســتمد الشــركة قوتهــا مــن العالقــة الدوليــة المتجــذرة التــي تربطهــا بمجموعــة 
رويــال آنــد صــن الالينــس التــي تمتــد خبرتهــا فــي مجــال التأميــن ألكثــر مــن 300 عــام. وبجانــب انتماءهــا إلــى هــذه 
ــا  ــغيل عملياته ــي تش ــركة ف ــد الش ــا تعتم ــل به ــا األصي ــوة ارتباطه ــي وق ــة ذات اإلرث التأمين ــة العريق المجموع
كذلــك علــى مــا ُيقــدم إليهــا مــن نصــح وتوجيــه مــن قبــل مســاهمين محلييــن أصحــاب خبــرة واســعة وســمعة 
ــتطاعت أن  ــتدامة اس ــة ومس ــن ناجح ــركة تأمي ــخة لش ــس راس ــاء أس ــة إرس ــركة إمكاني ــاح للش ــا أت ــو م ــة، وه طيب
ــن  ــارة ع ــو عب ــغيلي وه ــدل األداء التش ــر مع ــي مؤش ــة ف ــنوات الماضي ــس س ــالل الخم ــن 90   95% خ ــا بي ــق م تحق

ــوة.  ــة المرج ــا الربحي ــركة وتحقيقه ــاءة أداء الش ــد كف ــً لتحدي ــتخدم أساس ــاس ُيس مقي

إطار التأمين الفني الدولي وفعالية إدارة المطالبات:   .2

إن الجمــع بيــن صالبــة االمكانيــات المحليــة والعمــل فــي إطــار تأمينــي دولــي مجــرب يمكــن الشــركة مــن تنفيــذ 
قــرارات عاليــة الجــودة مــن حيــث اختيــار المخاطــر وتحديــد األســعار حيــث غالبــً مــا يكــون نتــاج هــذه الخبــرة الفنيــة 
تحقيــق مســتوى إيجابــي مــن حيــث اســتبقاء المخاطر/أقســاط التأميــن ويــؤدي ذلــك بــدوره إلــى تحقيــق مســتوى 
ــي  ــار الدول ــً لالط ــر تبع ــم المخاط ــة بتقيي ــن المحلي ــركات التأمي ــوم ش ــة«. تق ــة المضاف ــة المحلي ــن »القيم ــال م ع
للمخاطــر واألســعار والــذي حقــق معــدالت خســارة مســتقرة ورئيســية فــي الســوق علــى مــدار الخمــس ســنوات 
الماضيــة، كمــا أدى ذلــك مضافــً إليــه كفــاءة خدمــة المطالبــات واتبــاع معاييــر مجموعــة رويــال آنــد صــن الالينــس 
إلــى تحقيــق مســتوى عــال مــن رضــاء العمــالء األمــر الــذي انعكــس بقــوة علــى نظــام قيــاس الخبــرة فــي مجــال 

إرضــاء العمــالء وتحقيــق نمــو األعمــال.

شبكة توزيع متطورة جيدة اإلعداد:   .3

ــاء  ــة أرج ــر كاف ــدة عب ــوات ممت ــددة القن ــداد ومتع ــدة اإلع ــورة جي ــع متط ــبكة توزي ــغيل ش ــركة بتش ــوم الش تق
الســلطنة مــن خــالل 25 فرعــً مــع مواصلــة ارتباطهــا القــوي بعالمــات تجاريــة مميــزة فــي عالــم الســيارات ممــا 
ــركة  ــى الش ــا تحظ ــدة، كم ــيارات الجدي ــات الس ــراء مبيع ــن ج ــن التأمي ــرة م ــة كبي ــى حص ــول عل ــا الحص ــح له يتي
ــز  ــى تعزي ــركة عل ــل الش ــيين، وتعم ــطاء رئيس ــع وس ــرة م ــة كبي ــة تجاري ــى حص ــز عل ــيط حائ ــوي كوس ــود ق بوج
العالقــة العالميــة التــي تتمتــع بهــا المجموعــة مــع عــدد مــن الوســطاء العالمييــن واالقليميــن، وفضــاًل عــن ذلــك 
فــإن الشــركة تحتفــظ بشــراكة مــع عــدد مــن الحســابات التجاريــة لشــركات عريقــة، كمــا قامــت الشــركة مؤخــرًا 
ــال(  ــز االتص ــر مرك ــف )عب ــق الهات ــن طري ــات ع ــت( والمبيع ــر اإلنترن ــرة )عب ــة المباش ــات الرقمي ــة المبيع ــرح خدم بط

وذلــك فــي مجــال البيــع لأفــراد. 

عالمتان تجاريتان رائدتان:   .4

تعمــل شــركة التاميــن األهليــة بعالمتيــن تجاريتيــن رائدتيــن وهمــا رويــال آنــد صــن الالينــس وهــي معروفــة عالميــً 
كعالمــة تجاريــة رائــدة فــي فئــة التأميــن التجــاري، وتتمثــل العالمــة األخــرى فــي »األهليــة« والتــي تختــص بمجــال 

تأميــن األفــراد وتعتبــر ثانــي أفضــل شــركة تأميــن فــي ُعمــان مــن حيــث الوعــي التأمينــي الذاتــي للعمــالء. 
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قوة األداء المالي:   .5

اســتكمااًل للنتائــج اإليجابيــة المســتمرة فــي مجــال التأميــن تتبنــى الشــركة اســتراتيجية اســتثمارية محافظــة فيمــا 
يتعلــق باالســتثمارات عاليــة الجــودة منخفضــة المخاطــر والتقلبــات والتــي يشــكل فيهــا رأس المــال المعــزز بــأدوات 
محميــة للدخــل الثابــت مــن شــركات عاليــة التصنيــف االئتمانــي نســبة كبيــرة مــن المحفظــة التــي تحقــق عائــدًا 

ســنويً بنســبة %3.5. 

استثمارات عالية الجودة:   .6

اســتكمااًل للنتائــج اإليجابيــة المســتمرة فــي مجــال التأميــن تتبنــى الشــركة اســتراتيجية اســتثمارية محافظــة فيمــا 
يتعلــق باالســتثمارات عاليــة الجــودة منخفضــة المخاطــر والتقلبــات والتــي يشــكل فيهــا رأس المــال المعــزز بــأدوات 

محميــة للدخــل الثابــت مــن شــركات عاليــة التصنيــف االئتمانــي نســبة كبيــرة 

قيادة متمرسة:  .7

تتولــى إدارة الشــركة قيــادة مســتقرة ومتمرســة تمتــد خبرتهــا إلــى أكثــر مــن 150 عامــً علــى مســتوى االدارة 
التنفيذيــة، حيــث  قــام الفريــق يقيــادة و تنفيــذ  عمليــة االندمــاج مــع شــركة التأميــن األهليــة ســابقً فــي عــام 2011، 

ــن.  ــال التأمي ــي مج ــرة ف ــة كبي ــة ودولي ــرات محلي ــق بخب ــع الفري ــا يتمت كم

مستوى الوعي بمنتجات وخدمات الشركة:   .8

تقــوم الشــركة بتشــغيل نمــوذج يحظــى باحتــرام كبيــر للحوكمــة المؤسســية وهــو مــا أهلهــا للفــوز بــكل 
ــي  ــال ف ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــادرة ع ــية الص ــة المؤسس ــال الحوكم ــي مج ــركة ف ــل ش ــزة أفض ــر بجائ فخ
ــي  ــن ف ــركة تأمي ــل ش ــزة »أفض ــازت بجائ ــث ف ــً حي ــً وعالي ــرًا إقليمي ــركة تقدي ــت الش ــا تلق ــي 2013 و2014 ، كم عام
 عمــان لأعــوام 2011 و2012 و2014 و2015« و  تعتبــر هــذه الجائــزة واحــدة مــن أفضــل الجوائــز المقدمــة مــن مجلــة

MENA Insurance Review واحــدة مــن أشــهر المجــالت المتخصصــة فــي مجــال التأميــن علــى مســتوى الشــرق 
األوســط وشــمال أفريقيــا، وبجانــب ذلــك فــازت الشــركة مؤخــرًا فــي عــام 2017 فــازت رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق 
ــا  ــا له ــي منحته ــا« والت ــمال أفريقي ــط وش ــرق األوس ــة الش ــام لمنطق ــن للع ــركة تأمي ــل ش ــزة »أفض ــط  بجائ األوس

 .MENA Insurance Review أيضــً مجلــة

إطار إدارة المخاطر:  .9

ــي  ــل الكل ــار العم ــي إط ــة ف ــر رقابي ــع تدابي ــع وض ــا م ــة به ــر الخاص ــة المخاط ــى إدارة محفظ ــركة عل ــز الش ترك
إلدارة المخاطــر، وكجــزء مــن هــذا اإلطــار اتخــذت الشــركة عــددًا مــن الخطــوات التــي تتعلــق بالحوكمــة وااللتــزام 
بجانــب أنشــطة التدقيــق الداخلــي المنتظمــة وذلــك بهــدف ضمــان فعاليــة إدارة المخاطــر وااللتــزام بالمتطلبــات 

ــس.  ــن الالين ــد ص ــال آن ــة روي ــات مجموع ــة ومتطلب التنظيمية/الرقابي

استراتيجية سليمة للمستقبل:  .10

تــرى اإلدارة أن لــدى الشــركة اســتراتيجية متقنــة يتــم مــن خاللهــا استشــراف آفــاق المســتقبل، وتبعــً لذلــك ســوف 
ــن  ــتزادة م ــع االس ــة م ــن المجموع ــة ضم ــة المراكم ــة والمحلي ــرات الدولي ــن الخب ــتفادة م ــركة االس ــل الش تواص
معــارف المســاهمين المحلييــن للمســاعدة فــي التصــدي للظــروف االقتصاديــة الحاليــة واســتغالل أي طفــرة 
تحــدث بالــدورة االقتصاديــة، كمــا أن الشــركة تهــدف إلــى تقديــم خبــرات ســوقية رائــدة فــي مجــال التعامــل مــع 

العمــالء وتحقيــق نتائــج ثابتــة لعمليــات التأميــن.  



شركة التأمين ا�هلية  ش.م.ع.ع
(قيـد التحويل)
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عالقة أسرية دولية ومساهمون محليون متمرسون وتاريخ حافل  .1

عالقة أسرية دولية

ــابع   ــل الس ــع الفص ــن )راج ــس للتأمي ــن الالين ــد ص ــال آن ــة روي ــى مجموع ــا إل ــة عليه ــركة والرقاب ــة الش ــود ملكي تع
بيانــات المســاهمين فــي الشــركة(، والتــي يمتــد إرثهــا لثالثمائــة ســنة وتعتبــر المجموعــة إحــدى الشــركات الرائــدة 
ــخ  ــي تاري ــا ف ــا كم ــل لديه ــث يعم ــم حي ــتوى العال ــى مس ــن عل ــال التأمي ــي مج ــة ف ــيات العامل ــددة الجنس متع
ــي  ــل ف ــون عمي ــي 9 ملي ــزة لحوال ــة المتمي ــات المجموع ــون خدم ــخص يقدم ــو 13500 ش ــذه نح ــاب ه ــرة االكتت نش
أكثــر مــن  100 دولــة حــول العالــم. وعلــى الرغــم مــن أن المجموعــة تعــود بأصولهــا إلــى مدينــة لنــدن إال أنهــا عبــارة 
ــدول  ــدا وال ــدة وإيرلن ــة المتح ــي المملك ــية ف ــا الرئيس ــر عملياته ــطة تنتش ــددة األنش ــة متع ــة عالمي ــن مجموع ع
اإلســكندنافية وكنــدا والشــرق األوســط ، مــع تمتعهــا بالقــدرة علــى إبــرام خطــط األعمــال التجاريــة فــي 179 
ــي  ــة، وتأت ــأوراق المالي ــدن ل ــوق لن ــي س ــة ف ــة مدرج ــا أن المجموع ــة ، كم ــبكتها العالمي ــالل ش ــن خ ــة م مقاطع
ــغ  ــي FTSE )100 100 وتبل ــز )فوتس ــيال تايم ــر الفاينانش ــن مؤش ــي ضم ــي إل س ــس ب ــن الالين ــد ص ــال آن ــة روي مجموع
ــر 2017. ــي 24 فبراي ــً( ف ــي تقريب ــال عمان ــار ري ــادل 3 ملي ــا يع ــترليني )أي م ــه إس ــار جني ــي 6 ملي ــوقية حوال ــا الس قيمته

عــالوة علــى ذلــك فــان للمجموعــة تاريــخ تجــاري حافــل فــي مجــال التــداول فــي منطقــة الشــرق األوســط 
يمتــد ألكثــر مــن 55 عامــً، أكثــر مــن 40 عامــً منهــا فــي ســلطنة ُعمــان. بنــاًء علــى العالقــة القويــة التــي تربطهــا 
بالمجموعــة، تســتطيع الشــركة الوصــول إلــى المنتجــات الرائــدة فــي الســوق والحصــول علــى الخدمــات والخبــرات 
مــن مختلــف الشــركات التــي تقــوم المجموعــة بتشــغيلها حــول العالــم. وباإلضافــة لذلــك فمــن خــالل اتفاقيــة 
التعــاون التجــاري )لمزيــد مــن التفاصيــل يرجــى الرجــوع إلــى الفصــل الخامــس عشــر( يمكــن للشــركة الوصــول إلــى 
ــة  ــن العالمي ــج التأمي ــم برام ــم لتقدي ــاء العال ــة أنح ــي كاف ــن ف ــركائها التجاريي ــة وش ــة العالمي ــبكة المجموع ش
ــا  ــة بمهاراته ــة معروف ــك ألن المجموع ــان، ذل ــلطنة عم ــي س ــل ف ــي تعم ــيات الت ــددة الجنس ــات متع للمؤسس
الفنيــة فــي مجــال التأميــن وبرامجهــا التدريبيــة الفعالــة ، ومــن خــالل ميــزة الوصــول إلــى هــذه المهــارات والبرامــج 

تمكنــت الشــركة مــن بنــاء قــدرات عاليــة فــي ســلطنة عمــان.

المساهمون من منطقة الشرق الوسط

إن الشــركة األم المباشــرة للشــركة هــي شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط، وهــي شــركة تأسســت 
فــي مملكــة البحريــن )يرجــى النظــر الــى الفصــل الســابع  بيانــات المســاهمين فــي الشــركة(.حيث  تمتلــك 
مجموعــة رويــال آنــد صــن الالينــس، مــن خــالل إحــدى شــركات المجموعــة حصــة مســيطرة فــي شــركة رويــال آنــد 
صــن الالينــس الشــرق األوســط، كمــا أن بنــك الريــاض وهــو أحــد البنــوك البــارزة فــي المملكــة العربيــة الســعودية 

ــة. ــي المجموع ــرة ف ــة كبي ــى حص ــتحوذ عل يس

المساهمون العمانيون 

تســتفيد الشــركة مــن وجــود ثالثــة مســاهمين عمانييــن وهــم أومنفيســت ودبليــو. جيــه تــاول والعمانيــة العالميــة 
القابضــة )يرجــى النظــر الــى الفصــل الســابع  بيانــات المســاهمين فــي الشــركة(. 

أومنفيســت هــي شــركة اســتثمار قابضــة رائــدة فــي عمــان قائمــة علــى أســس مــن ثبــات األداء مــن خــالل 
محفظتهــا االســتثمارية داخــل وخــارج الســلطنة ألكثــر مــن 30 عامــً مــن عمــر الشــركة. إن أومنفيســت مدرجــة فــي 
ســوق مســقط لــأوراق الماليــة بــرأس مــال ســوق قــدره 338 ميلــون ريــال عمانــي تقريبــً كمــا فــي 22 مــارس 2017. 
وبعــد الدمــج الناجــح لـــ » أومنفيســت » مــع الشــركة الوطنيــة الُعمانيــة لالســتثمار القابضــة فــي أغســطس 2015، تــم 
جمــع ودمــج كافــة األنشــطة الماليــة والتجاريــة والتشــغيلية، و نتيجــة لهــذا الدمــج أصبحــت أومنفيســت أقــوى 

وأكثــر تنوعــً ممــا أهلهــا لكــي تصبــح واحــدة مــن أكبــر الشــركات االســتثمارية العاملــة فــي ســلطنة ُعمــان. 

ــي  ــل ف ــث تعم ــان حي ــلطنة ُعم ــي س ــة ف ــركات العامل ــات الش ــر مجموع ــن أكب ــدة م ــي واح ــاول ه ــه. ت ــو. جي دبلي
والتجــارة  والخدمــات  والعقــارات  واإلنشــاءات  والهندســة  التحســين  أعمــال  وهــي  رئيســية  قطاعــات  ســبعة 
والمنتجــات االســتهالكية والســيارات، هــذا باإلضافــة إلــى تواجدهــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والهنــد، 
كمــا أن لديهــا مشــروعات مشــتركة ناجحــة فــي مجــال العقــارات وتجــارة الســلع االســتهالكية واإلنشــاءات 

والتصنيــع والهندســة والخدمــات الصناعيــة والتوزيــع. 
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ــان،  ــلطنة عم ــي س ــة ف ــال التجاري ــرز األعم ــن أب ــدة م ــة واح ــة القابض ــة العالمي ــركات العماني ــة الش ــر مجموع تعتب
ــع  ــا تتمت ــتركة، كم ــتراتيجية المش ــروعات االس ــة والمش ــة والزميل ــركات التابع ــن الش ــد م ــة عدي ــع المجموع ويتب
المجموعــة بحضــور جيــد و التنــوع فــي كافــة القطاعــات الصناعيــة الرئيســية بمــا فيهــا قطاعــات الطاقــة والبنيــة 
التحتيــة والهندســة واإلنشــاءات وتقنيــة المعلومــات واالتصــاالت والخدمــات البحريــة واللوجســتية والســياحة 

ــن. ــات واألم ــاع الخدم ــفر وقط والس

الخبرة والتاريخ

ــال  ــة روي ــتهلت مجموع ــا اس ــي عندم ــرن الماض ــن الق ــبعينيات م ــة الس ــى حقب ــركة إل ــال الش ــول أعم ــود أص تع
آنــد صــن الالينــس ألول مــرة أعمــال وكالــة التأميــن فــي مســقط، وفــي عــام 2004 تــم تأســيس الشــركة لتشــغيل 

ــان. ــلطنة عم ــي س ــاول ف ــه. ت ــو. جي ــس و دبلي ــن الالين ــد ص ــال آن ــة روي ــتركة لمجموع ــن المش ــظ التأمي محاف

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد تــم تأســيس شــركة األهليــة الســابقة فــي عــام 1985 كشــركة مســاهمة عمانيــة عامــة 
ــة الســابقة  حيــث باشــرت عملياتهــا كشــركة تأميــن، وفــي عــام 1999 تمــت إعــادة هيكلــة شــركة التأميــن األهلي

كشــركة خاصــة تملكهــا الشــركة الوطنيــة الُعمانيــة لالســتثمار القابضــة. 

وفــي عــام 2010، اســتحوذت الشــركة علــى 99.99% مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع لـــشركة التاميــن األهليــة مــن 
الشــركة الوطنيــة الُعمانيــة لالســتثمار القابضــة، واعتبــارًا مــن ينايــر 2011 اندمجــت الشــركة و شــركة التاميــن األهليــة 
ــراء  ــي ج ــان الباق ــي الكي ــركة ه ــت الش ــة وأصبح ــركات التجاري ــون الش ــن قان ــرر( م ــادة 13)مك ــب الم ــابقً بموج س
ــد صــن  ــال آن ــر اســم الشــركة مــن »روي ــة الســابقة كمــا تــم تغيي ــة الدمــج. هــذا وقــد تــم الحقــً حــل األهلي عملي

الالينــس للتأميــن عمــان ش.م.ع.م« إلــى شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م.

ــر العاديــة المنعقــدة في5/يونيــو/2017، تحويــل الشــركة إلــى شــركة مســاهمة  تقــرر خــالل الجمعيــة العامــة غي
عمانيــة عامــة، وأصبــح االســم القانونــي والتجــاري للشــركة هــو شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.ع )قيــد التحويــل( 

وعنــوان مكتبهــا المســجل ص.ب 889، رمــز بريــدي 113، مســقط، ســلطنة عمــان.

بلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة كمــا فــي تاريــخ نشــرة اإلصــدار هــذه مبلغــً وقــدره 10.000.000 ريـــال عماني 
مقســم إلــى 100.000.000 ســهمً تبلــغ قيمــة كل ســهم منهــا 100 بيســة. علمــً بــأن المســاهمين البائعيــن فــي الشــركة 
هــم »رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط«، والتــي تمتلــك 70%، و » أومنفيســت » التــي تمتلــك 20.03%، و »دبليــو. جيه. 
تــاول« التــي تمتلــك 8.86% و »العمانيــة العالميــة القابضــة« التــي تمتلــك 1.11%. ولالطــالع علــى نبــذة عــن كل مســاهم 

مــن هــؤالء المســاهمين ومســاهمتهم، يرجــى النظــر الــى الفصــل الســابع- بيانــات المســاهمين فــي الشــركة(.
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االطار التأميني الفني الدولي وفعالية إدارة المطالبات  .2

إن نمــوذج أعمــال شــركة التأميــن األهليــة يعمــل علــى تحقيــق االســتفادة القصــوى مــن الخبــرة الفنية في الشــركة 
لفهــم األســعار والمخاطــر التــي يواجههــا عمــالء الشــركة، وهــو مــا مــن شــأنه أن يمكــن الشــركة مــن االحتفــاظ 
بمســتويات مرتفعــة مــن األقســاط داخــل الدولــة وتحقيــق أربــاح تأمينيــة ثابتــة. إن تحقيــق هــذه األربــاح الثابتــة الــذي 
حافظــت عليهــا الشــركة علــى مــدار 6 ســنوات متتاليــة مــن شــأنه أن يتيــح لشــركة التأميــن األهليــة إمكانيــة اتخــاذ 

قــرارات اســتثمارية وتقديــم عائــد اســتثماري ثابــت.

ــا  ــت بتطويره ــي قام ــً والت ــة عالمي ــر المطبق ــن المعايي ــتفيد م ــم وتس ــي محك ــام فن ــق نظ ــركة وف ــل الش تعم
مجموعــة رويــال آنــد صــن الالينــس. يتــم تطبيــق هــذا النظــام والمعاييــر لتعزيــز أداء األفــراد والعمليــات والنظــام 

ــي. ــن العمان ــوق التأمي ــر س ــة تطوي ــي عملي ــادة ف ــع الري ــدر موق ــدف تص ــات به ــي واألدوات والتقني الرقاب

Royal establishes
branch in Oman

Royal and Sun Alliance 
was merged

into RSA

RSA Middle East in
partnership with

W J Towell and OHI
incorporate the

Company as a SAOC

The Company
plans an IPO 

to comply with 
Royal Decree

1970s 1985 1996 1999 2004 2010 2011 2017

Royal’s Oman 
branch is transferred

from RSA to RSA
Middle East

Former Al Ahlia
was incorporated

as a SAOG

Former Al Ahlia was
privatized and ONICH

acquired 99.9%
of Former Al Ahlia

The Company
acquired Former

Al Ahlia from ONICH

The Company was
merged with Former Al Ahlia

and renamed as 
Al Ahlia Insurance Co SAOC

فلسفة التأمين 

إن إحــدى الركائــز الرئيســة لأســاس الفنــي للشــركة هــي االســتراتيجيات المنظمــة لمحافــظ الشــركة، حيــث تقــوم 
ــركة  ــل الش ــا تعم ــة منه ــص كل محفظ ــا يخ ــاملة، وفيم ــة ش ــظ عام ــى محاف ــا إل ــف منتجاته ــركة بتصني الش
باســتمرار علــى تطويــر وتنفيــذ اســتراتيجيات المحافــظ المحــددة التــي يتجســد مــن خاللهــا طمــوح الشــركة 
ــرة  ــى المخاط ــركة عل ــدام الش ــدى إق ــح م ــتراتيجيات توض ــذه االس ــا أن ه ــة، كم ــكل محفظ ــوقي ل ــياق الس والس
وكيفيــة تحديــد األســعار لــكل منتــج وإعــادة التأميــن وكيفيــة قيــام كل محفظــة بــإدارة قبــول المخاطــرة 

ــا.  ــي تتكبده ــات الت ــا والمطالب ــى قبوله ــركة عل ــدم الش ــي تق ــر الت ــم المخاط ــر وتراك ــرض للمخاط والتع

ــركة  ــوم الش ــا، تق ــة محافظه ــر كاف ــا عب ــى قبوله ــركة عل ــدم الش ــي تق ــر الت ــن المخاط ــوع م ــكل ن ــبة ل بالنس
بتطبيــق مراحلهــا الخمــس لنظــام التأميــن لضمــان الفهــم الجيــد لــكل مخاطــرة تقبلهــا الشــركة مــع قيامهــا 

ــم.  ــعر مالئ ــل بس ــكل عمي ــن ل ــات التأمي ــن منتج ــة م ــب توليف ــم أنس بتقدي

١٢٣٤٥

تحديد وتقييم
التعرض للمخاطر

اتخاذ إقرارات
االكتتاب

وضع الشروط
وا�حكام

وضع السعر
والقسط

التفاوض
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التأمين واألسعار 

تمتلــك الشــركة فريقــً مؤهــاًل ومتمرســً فــي مجــال التأميــن يتألــف مــن مديــري محافــظ يضطلعــون بالمســؤولية 
ــة  ــر التأميني ــى المخاط ــز عل ــذي يرك ــاري ال ــن التج ــا والتأمي ــا وإدارته ــظ وتنفيذه ــتراتيجيات المحاف ــع اس ــن وض ع
للعمــالء. ويتــم تطبيــق هــذه االســتراتيجيات ضمــن الشــركة ألعمــال التأميــن بشــقيها التجــاري والشــخصي فــي 
ســلطنة عمــان، كمــا لــدى الشــركة قــدرة إكتواريــة تســعيرية للعمــل مــع مديــري المحافــظ لوضــع نمــاذج وأدوات 

تســعير مفصلــة لمســاعدة الشــركة علــى تحقيــق النجــاح فــي أعمــال المحافــظ فــي ســلطنة عمــان. 

تعتبــر المحافظــة علــى كفايــة الشــركة مقياســً حرجــً يســاعد الشــركة علــى ضمــان تحقيــق أهدافهــا الماليــة 
وذلــك مــن خــالل مــا يلــي: 

فهم واستخدام عمليات شفافة ومتسقة لتحديد معدالت األسعار.  ●

تطوير واستدامة أدوات تسعير تفي بالغرض المطلوب.  ●

مراقبة كفاية األسعار واستراتيجيات خطة الفئات السعرية.  ●

تقــوم شــركة التأميــن األهليــة أيضــً بجمــع بيانــات الســوق مــن خــالل عمــل مســح لأســواق والبيانــات المتوفــرة 
للجمهــور لدمــج رؤيتهــا عــن األســعار مــع خبرتهــا الكليــة الختيــار مخاطــر محســوبة فــي بعــض الشــرائح التــي تــرى 

أنــه تنطــوي علــى فرصــة لتحقيــق النمــو المربــح.

إدارة التعرض والتحكم فيه

قامــت الشــركة خــالل الفتــرة التــي تلــت إعصــار جونــو فــي عــام 2007 بإيــالء مزيــد مــن االهتمــام مــع التركيــز علــى 
ــرض  ــاالت التع ــركة بح ــي الش ــتمرارية وع ــان اس ــة لضم ــة والمتراكم ــوارث الطبيعي ــر الك ــرض لمخاط ــاالت التع ح
ــل  ــرق أفض ــر ط ــركة بتطوي ــت الش ــا قام ــاق، كم ــعة النط ــة واس ــوال المناخي ــر األح ــن تأثي ــا م ــة وحمايته المتراكم

ــة. ــر ذات الصل ــول المخاط ــذه وقب ــرض ه ــاالت التع إلدارة ح

حصلــت الشــركة علــى بيانــات الموقــع الجغرافــي لمــا نســبته 99% مــن األصــول المؤمنــة المعرضــة للمخاطــر مــع 
ــة  ــة لمراقب ــداد خريط ــركة باع ــت الش ــا قام ــالد، كم ــر الب ــارة عب ــرض للخس ــوى للتع ــاالت القص ــن الح ــبة 99% م نس
ــاالت  ــق بح ــا يتعل ــة فيم ــوارث الطبيعي ــد الك ــن ض ــاص بالتأمي ــا الخ ــت نهجه ــان ووضع ــلطنة عم ــي س ــيول ف الس
ــع  ــونامي، م ــات والتس ــف والفيضان ــزالزل  والعواص ــال:  ال ــبيل المث ــى س ــة عل ــي الدول ــدث ف ــد تح ــي ق ــرض الت التع

ــة.  ــة الدولي االســتفادة فــي ذلــك مــن نمــاذج الكــوارث الطبيعي

إدارة المخاطر 

توظــف الشــركة مــوارد مخصصــة إلدارة المخاطــر داخــل الدولــة باإلضافة الســتخدامها مــوارد متخصصــة إقليمية 
ودوليــة وهــو مــا يتيــح للشــركة التأميــن علــى المخاطــر ولــوال تلــك المــوارد الموظفــة مــن قبــل الشــركة لمــا كان 
بمقــدور الشــركة التأميــن علــى هكــذا مخاطــر ، وذلــك مــن خــالل الفهــم الشــامل للتعــرض للمخاطــر التــي تؤمــن 
عليهــا الشــركة والعمــل مــع عمالؤهــا لتحســين مســتوى الوعــي المتبــادل بالتعــرض للمخاطــر والوصــول بــه إلــى 
المســتوى المقبــول، وفــي هــذا الخصــوص فقــد قامــت الشــركة منــذ مطلــع عــام 2012 بإجــراء أكثــر مــن 600 دراســة 

اســتبيانيه وقدمــت أكثــر مــن 1000 توصيــة للعمــالء.

إدارة إعادة التأمين 

تتمثــل الفلســفة الماليــة للشــركة فــي تحقيــق االســتفادة المثلــى مــن نقــاط قوتهــا الفنيــة وتوظيفهــا فــي إدارة 
واســتيعاب الخســائر االســتنزافية والمحافظــة علــى األربــاح مــن قبــول المخاطــر بــداًل مــن تبــادل كافــة هــذه المزايــا 
ــرة  ــارة الكبي ــاالت الخس ــى ح ــن عل ــادة التأمي ــي إع ــركة ف ــز الش ــك ترك ــر ذل ــى أث ــن، وعل ــادة التأمي ــركات إع ــع ش م

بغــرض حمايــة نتائجهــا الماليــة.
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ُيعــزى نجــاح الشــركة مــن حيــث المســتويات المتزايــدة من اســتبقاء الموظفيــن بدرجة كبيــرة الســتقطاب وتوظيف 
واســتبقاء وتطويــر أفــراد مقتدريــن مــع االقتــران بوجــود عمليــات مصممــة علــى نحــو جيد وتقنيــات مالئمــة لضمان 
الفهــم الســليم والقبــول األفضــل لحــاالت التعــرض للمخاطــر مــع إدارة جيــدة للمخاطــر وتســويات التعويضــات. 

وقــد ثبــت نجــاح هــذه االســتراتيجية مــن خــالل أربــاح التأميــن الثابتــة التــي تحققــت فــي عامــي 2011 و 2015. 

إدارة المطالبات 

تؤمــن شــركة التأميــن األهليــة بمفهــوم اإلدارة االســتباقية والتســوية العادلــة للمطالبــات، حيــث تــدرك الشــركة 
ــوا  ــا قام ــا عندم ــه لعمالئه ــدت ب ــذي تعه ــا ال ــي اللتزامه ــار الحقيق ــة« واالختب ــة الحقيق ــي »لحظ ــة ه أن المطالب
ــدم  ــرض المق ــن الع ــزأ م ــزءًا ال يتج ــات ج ــذه المطالب ــر ه ــركة تعتب ــان الش ــك ف ــة لذل ــن، ونتيج ــة التأمي ــراء وثيق بش

إلــى العميــل.

يتكــون فريــق إدارة مطالبــات الشــركة مــن 36 فــردًا مرخصــً لهــم العمــل فــي هــذا المجــال، وتبعــً لوجــود 
متخصصيــن مؤهليــن فنيــً للتعامــل مــع المطالبــات بجانــب اتبــاع إجــراءات منظمــة للغايــة إلنجــاز المطالبــات فــإن 
ــل  ــة أفض ــم خدم ــي تقدي ــا يعن ــات مم ــة المطالب ــة معالج ــرعة وفعالي ــك س ــن بذل ــة تضم ــن األهلي ــركة التأمي ش

ــا فــي مجــال إنجــاز المطالبــات.  لعمالئن

ــات،  ــن إدارة المطالب ــروض ضم ــين الع ــالء وتحس ــدى العم ــي ل ــتوى الوع ــع مس ــى رف ــتمرار عل ــركة باس ــل الش تعم
ولذلــك فــان الشــركة تركــز علــى إدارة تكلفــة المطالبــات لتصــل بالتكلفــة للمســتوى األمثــل ولضمــان تمريــر 

ــي:  ــا يل ــك م ــن ذل ــل، ويتضم ــاط أفض ــدالت أقس ــل بمع ــى العمي ــة إل ــع التكلف مناف

فريــق اســتبيان داخلــي للمطالبــات الخاصــة بالســيارات مــع حــدود تفويــض ألعمــال التفتيــش والتصريــح   ●
الفــوري.  باإلصــالح 

ــات  ــة المطالب ــع تكلف ــات لدف ــد للمطالب ــبكة التوري ــر وإدارة ش ــن تطوي ــؤولة ع ــة مس ــد مخصص ــلة توري سلس  ●
المنخفضــة وتحقيــق معــدل أســرع للوقــت المطلــوب إلجــراء التحــّول وتقديــم خدمــة ممتــازة للعميــل، 
حيــث أن الشــركة ال تســتخدم إال الــورش مــن الفئــة األولــى المعتمــدة مــن شــرطة عمــان الســلطانية لكافــة 

ــالح.  ــن إص ــم م ــا يت ــودة م ــركة ج ــن الش ــك تضم ــة وبذل ــارج الوكال ــات خ اإلصالح

التركيز على التعرف على الهوية بشكل استباقي وإدارة عمليات االحتيال.   ●
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تمتلك الشركة شبكة توزيع متطورة ومتعددة القنوات، وتتضمن شبكة التوزيع في ُعمان ما يلي:

الفروع والمكاتب الحدودية

تقــوم الشــركة بتشــغيل أعمالهــا مــن خــالل شــبكة مكونــة مــن 18 فرعــً و 7 مكاتــب حدودية ممــا يســمح بالتوزيع 
ــع  ــع م ــع للتوزي ــً واس ــً جغرافي ــركة نطاق ــح للش ــروع يتي ــبكة الف ــار ش ــا أن انتش ــخصي، كم ــن الش ــر للتأمي المباش
قاعــدة عمــالء قوامهــا حوالــي 36000 عميــل شــخصي مباشــر. وتحتفــظ الشــركة بعــدد مــن المكاتــب الحدوديــة 
لخدمــة المســافرين عبــر الحــدود الذيــن يحتاجــون إلــى التأميــن علــى الســيارات حيــث يبلــغ هــؤالء حوالــي 125000 

عميــل مباشــر. يوضــح الرســم أدنــاه مواقــع فــروع التأميــن األهليــة:  

الوسطاء 

ــل  ــث تعم ــي حي ــاري والتخصص ــخصي والتج ــن الش ــال التأمي ــة ألعم ــول التأميني ــن الحل ــددًا م ــركة ع ــدم الش تق
الشــركة علــى تقديــم هــذه الحلــول مــن خــالل أكثــر مــن 20 وســيطً و 5 وكالء حصرييــن، ممــا يمنــح الشــركة حصــة 
ــركة  ــت الش ــاري. تبن ــن تج ــل تأمي ــخصي و 1000 عمي ــن ش ــل تأمي ــي 4000 عمي ــع حوال ــاطة م ــال الوس ــن أعم ــزة م ممي
ــددة  ــروض المح ــات والع ــة العملي ــك تجزئ ــي ذل ــا ف ــطاء بم ــال الوس ــث إدارة أعم ــن حي ــتباقيً م ــً اس ــً هيكلي نهج

ــطة.  ــالت النش ــات الحم ــة وفعالي ــات الدوري ــال والمراجع ــات األعم واتفاقي

االتحاد 

ــات  ــة تحالف ــن إقام ــا م ــا مكنه ــان مم ــلطنة عم ــي س ــكال ف ــددة األش ــراكة متع ــات ش ــركة بعالق ــظ الش تحتف
ــر وأشــهر بيــوت األعمــال التجاريــة  اســتراتيجية مــع شــركات ومؤسســات تجاريــة ضخمــة ويشــمل ذلــك أحــد أكب
ــى  ــول إل ــة الوص ــع إمكاني ــزة م ــة متمي ــات تجاري ــس عالم ــاط بخم ــع االرتب ــان م ــلطنة عم ــي س ــمعة ف ــنة الس حس
أكثــر مــن 29 موقعــً شــريكً وحوالــي 8400 عميــاًل، وتشــمل العالمــات التجاريــة المشــار إليهــا تويوتــا وليكــزس وكيــا 

وفــورد ممــا يوفــر ســوق مبيعــات تأميــن للســيارات الجديــدة.

المبيعات المباشرة 

تحتفــظ الشــركة كذلــك بعالقــات متميــزة مــع العمــالء التجارييــن العامليــن منــذ فتــرة طويلــة فــي الســوق ممــا 
يمنحهــا فرصــة تســويق مختلــف المنتجــات الجديــدة بشــكل مباشــر، وقــد قامــت الشــركة ببنــاء قاعــدة عمــالء 

تضــم أكثــر مــن 75 عميــاًل تجاريــً مباشــرًا.

المبيعات الرقمية 

أطلقــت الشــركة فــي فبرايــر 2017 موقعهــا اإللكترونــي: www.alahliarsa.com، والــذي يتمتــع بخصائــص توفــر 
ــة الجديــدة مجموعــة مــن المنتجــات  إمكانيــة إجــراء كافــة المعامــالت عــن طريقــه، حيــث ال تعــرض هــذه البواب
المتنوعــة مــن التأميــن األهليــة فحســب، بــل أنهــا توفــر للعمــالء أيضــً فرصة شــراء التأميــن على مــدار اليــوم وطوال 
أيــام األســبوع مــن منازلهــم أو مكاتبهــم، كمــا يمكــن للعمــالء أيضــا اســتخدام الموقــع لتســجيل مطالباتهــم 
ً لراحــة واطمئنــان العميــل.   عبــر اإلنترنــت، وتتميــز واجهــة المســتخدم بســهولة االســتخدام والســرعة واألمــان ضمانــ

المبيعات عن طريق الهاتف 

أطلقــت الشــركة فــي عــام 2017 مركــز اتصــال جديــدًا مجهــزًا بأنظمــة جديــدة تمكــن موظفــي االتصــال مــن الــرد 
ــن  ــة م ــع مجموع ــل م ــى التعام ــال عل ــي االتص ــق موظف ــب فري ــم تدري ــالء. ويت ــارات العم ــى استفس ــوري عل الف
ــات  ــة والمنتج ــن القائم ــق التأمي ــد وثائ ــدة وتجدي ــروض الجدي ــا الع ــا فيه ــادرة بم ــواردة والص ــالء ال ــات العم خدم
المباعــة عبــر القطاعــات وحمــالت الترويــج للمبيعــات وإمكانيــات إدارة الحمــالت حســب الطلــب. هــذا ويمكــن 
للعمــالء إبــرام معامالتهــم مــن خــالل بوابــة الدفــع اآللــي المعروفــة باالســتجابة الصوتيــة التفاعليــة IVR اآلمنــة 

ــارة الفــرع. ــر اإلنترنــت، ممــا يغنيهــم عــن زي عب



شركة التأمين ا�هلية  ش.م.ع.ع
(قيـد التحويل)

62

عالمتان رائدتان  .4

ــة  ــي العالم ــس وه ــن الالين ــد ص ــال آن ــا روي ــن وهم ــن رائدتي ــن تجاريتي ــع عالمتي ــة م ــن األهلي ــركة التامي ــل ش تعم
المعروفــة عالميــً كعالمــة رائــدة فــي فئــة خدمــات التأميــن المقدمــة إلــى الشــركات و شــركة التاميــن األهليــة 

ــراد.  ــى األف ــة إل ــن المقدم ــات التأمي ــال خدم ــي مج ف

العالمة التجارية رويال آند صن الالينس

تحظــى العالمــة التجاريــة لمجموعــة رويــال آنــد صــن الالينــس بالتقديــر واالستحســان فــي أســواق التأميــن ســواء 
علــى صعيــد األســواق الدوليــة أو فــي أســواق ســلطنة عمــان، وتصنــف شــركة رويــال آنــد صــن لالينــس بــي إل ســي 
بدرجــة التصنيــف »A« ضمــن مؤشــر ســتاندرد آنــد بــورز، وهــي عالمــة تجاريــة مرغــوب التعامــل معهــا فــي العمليــات 
الكبــرى والمعقــدة للتأميــن التجــاري، وفــي هــذا الجانــب فــإن القــوة الماليــة والخبــرة الفنيــة الدوليــة تعتبــر عناصــر 

حاســمة فــي نجــاح التأميــن ضــد المخاطــر.

التأمين األهلية 

تتواجــد العالمــة التجاريــة لشــركة التأميــن األهليــة فــي ســلطنة عمــان ألكثــر مــن 30 عامــً ممــا يجعلهــا واحــدة 
مــن أقــدم األســماء فــي قطــاع التأميــن العــام وأكثرهــا مصداقيــة، ولذلــك فهــي أيضــً العالمــة األكثــر انتشــارًا 
بيــن العمــالء الذيــن أيضــً تعــزز وعيهــم بهــا. عــالوة علــى ذلــك تــم مؤخــرًا تكريــم الشــركة حيــث نالــت االستحســان 
والتقديــر باعتبارهــا »شــركة التأميــن العمانيــة المثاليــة للعــام« وذلــك لأعــوام 2011 و 2012 و 2014 و 2015 ضمــن جوائــز 
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا للتأميــن والتــي تســاعد علــى االعتــراف بالعالمــة التجاريــة، كمــا هــو موضــح أدنــاه.
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مــن خــالل النظــام التأمينــي المحكــم واإلدارة القويــة للميزانيــة العموميــة والتركيــز علــى كفــاءة التكلفــة تمكنت 
شــركة التأميــن األهليــة مــن تحقيــق ســجل حافــل باإلنجــازات النهائيــة، وباعتبارهــا واحــدة مــن شــركتين عاملتيــن 
فــي مجــال التأميــن العــام ظلــت شــركة التأميــن األهليــة تحقــق أرباحــً فــي مجــال التأميــن منــذ عــام 2011، وممــا 

يجــدر ذكــره أن الشــركة ظلــت تــوزع حصــص أربــاح ســنوية منــذ عــام 2013.

ــال  ــون ري ــة 13.5 ملي ــب بقيم ــم الضرائ ــد خص ــً بع ــة أرباح ــت الماضي ــنوات الس ــدى الس ــى م ــركة عل ــت الش حقق
عمانــي، كمــا ظلــت تحتفــظ بشــكل مســتمر بنســبة معدل تشــغيلي مركــب في حــدود 90  95%. إن ســجل الشــركة 
األهليــة مــن حيــث أربــاح التأميــن يجعلهــا واحــدة مــن أقــوى شــركات التأميــن العــام العاملــة فــي ســلطنة عمــان.
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يبين الجدول أدناه بيانات مالية مختارة للفترات المشار إليها:

2016 2015 2014 2013 2012

األرباح والخسائر )مليون ريال عماني(

26.4 30.9 33.4 34.4 33.3 إجمالي األقساط المكتتبة

22.3 26.7 27.2 28.2 23.2 صافي األقساط المكتتبة

1.4 1.5 2.4 2.0 1.6 نتيجة االكتتاب

2.0 2.1 2.9 205 1.8 األرباح بعد الضريبة

ريــال  )مليــون  النقديــة  والتدفقــات  الميزانيــة 
عمانــي( 

71.7 70.3 75.5 71.6 72.9 إجمالي األصول في نهاية الفترة

35.7 35.6 41.3 38.9 41.2 إجمالي الخصوم في نهاية الفترة

36 34.7 34.2 32.6 31.7 إجمالي حقوق رأس المال في نهاية الفترة

4.6 1.5 6.2 3.0 2.5 التدفقات النقدية العاملة

المعدالت )%(

%62 %65 %64 %69 %68 معدل الخسارة

%94 %94 %91 %92 %92 المعدل التشغيلي المشترك 

%258 %261 %192 %168 %174 هامش المالئة المالية - التأمين العام

%416 %750 %723 %479 %187 هامش المالئة المالية - التأمين على 
الحياة 

المصدر: الحسابات المدققة 

الميزانية العمومية 

كانــت تتمتــع الشــركة كمــا هــو  بتاريــخ 31 ديســمبر 2016 بمركــز رأســمالي قــوي مــع نســبة مــالءة ماليــة لــكل مــن 
ــتويات  ــوق المس ــذي يف ــر ال ــبته 260%، األم ــا نس ــن م ــا مجتمعي ــن بلغ ــاة واللذي ــى الحي ــن عل ــام والتأمي ــن الع التأمي
ــم  ــم يق ــي 2010 ل ــابقً ف ــة   س ــى األهلي ــتحواذ عل ــذ االس ــال، ومن ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــددة م ــى المح األدن

ــركة. . ــمال الش ــي رأس ــر ف ــوال ُتذك ــخ أي أم ــاهمون بض المس

إن أكثــر مــن 90% مــن اســتثمارات الشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 موجــودة علــى شــكل ودائــع مصرفيــة عاليــة 
التصنيــف موزعــة علــى عــدة بنــوك، ممــا يقلــل ويخفــف مــن التعــرض لمخاطــر االئتمــان والتعــرض الخفيــف 

ــيولة. ــر الس لمخاط

ــراؤه  ــم إج ــق يت ــواري دقي ــم إكت ــى تقيي ــتند إل ــا تس ــق باحتياطيه ــا يتعل ــة فيم ــة محافظ ــركة سياس ــى الش تتبن
فــي نهايــة كل ثالثــة أشــهر، وقــد قامــت الشــركة بالفعــل بتمويــل االحتياطــي القانونــي ومــن المرجــح أن تقــوم 
ــص  ــع حص ــى توزي ــركة عل ــدرة الش ــن ق ــن م ــا سيحس ــام 2017، مم ــي الع ــل ف ــوارئ بالكام ــي الط ــل احتياط بتموي

ــا: ــغ عنه ــم يبل ــن ل ــا ولك ــم تكبده ــي ت ــات الت ــة للمطالب ــات التالي ــع المخصص ــركة بوض ــت الش ــاح. قام األرب
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201420152016مليون عماني

3.34.14.4المطالبات التي تم تكبدها و لكن لم يبلغ عنها

30%31%26%صافي المطالبات القائمة %

30%23%19%صافي المطالبات المتكبدة %

المصدر: الحسابات المدققة

كفاءة التكلفة

تراوحــت نســبة معــدالت التشــغيل المجمعــة للشــركة، والتــي تســتخدم لمتابعــة ربحيــة التأميــن وكفاءتــه وتوضح 
مســتوى أداء شــركة التأميــن فيمــا يتعلــق بوظائفهــا اليوميــة، مــا بيــن 90% و95% خــالل الخمــس ســنوات الماضيــة. 

استثمارات عالية الجودة   .6

ــة  ــة عالي ــتثمار محافظ ــتراتيجية اس ــركة اس ــى الش ــس، تتبن ــن الالين ــد ص ــال آن ــة روي ــة مجموع ــع سياس ــيً م تمش
الكفــاءة ومنخفضــة المخاطــر والتقلبــات، كمــا تســتثمر الشــركة بالدرجــة األولــى جــزءًا كبيــرًا مــن دفتــر االســتثمار 
فــي أدوات الدخــل الثابــت فــي الشــركات ذات التصنيــف المرتفــع. وللحــد مــن مخاطــر التركيــز فــإن االســتراتيجية 
ــل  ــك، ولتقلي ــى ذل ــة إل ــة. وباإلضاف ــركة فردي ــي أي ش ــتثمار ف ــن االس ــد م ــى الح ــل عل ــركة تعم ــتثمارية للش االس
مخاطــر االئتمــان تقــوم الشــركة باختيــار األوراق الماليــة/ الودائــع التــي تصدرهــا الشــركات المصنفــة مــن ســتاندرد 
آنــد بــورز أو المصنفــة بتصنيــف يعــادل ســتاندارد آنــد بــورز. تضمــن اســتراتيجية االســتثمار أن تحصــل الشــركة علــى 
عوائــد اســتثمارية مــع الحــد األدنــى مــن المخاطــر. وفــي الوقــت الحاضــر ُيســتثمر جــزء كبيــر مــن دفتــر االســتثمار 
فــي الودائــع الثابتــة التــي تتــراوح مدتهــا مــا بيــن ســنة وخمــس ســنوات لمختلــف البنــوك اإلقليميــة عاليــة التصنيــف.

نمو قاعدة االستثمار )مليون ريال عماني( )2011-
)2016

 نمو قاعدة االستثمار )مليون ريال عماني( 
)2016-2011(
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المصدر: الحسابات المدققة.  

قيادة متمرسة  .7

ــى  ــي أو عل ــن العمان ــال التأمي ــي مج ــواء ف ــعة س ــارف واس ــرة ومع ــع بخب ــذي يتمت ــق إداري تنفي ــركة فري ــدى الش ل
المســتوى الدولــي الــذي تمتــد الخبــرة المشــتركة فيــه ألكثــر مــن 150 عامــً علــى المســتوى التنفيــذي، ولقــد كان 
لخبــرة هــذا الفريــق وإداءه دورًا حاســمً فــي تحقيــق نتائــج تجاريــة جيــدة للشــركة، كمــا أن الخبــرة اإلداريــة تســاعد 
الشــركة علــى اتخــاذ القــرارات االســتراتيجية والتجاريــة فــي الوقــت المناســب اســتجابًة الحتياجــات العمــالء 

ــوق. ــوال الس ــرة وأح المتغي
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ــي  ــا ف ــً قضاه ــن 26 عام ــر م ــد ألكث ــعة تمت ــرة واس ــت بخب ــد إيس ــل/ لوي ــذي للشــركة الفاض ــع الرئيــس التنفي يتمت
ــى أن  ــة إل ــذا باالضاف ــس، ه ــن الالين ــد ص ــال آن ــة روي ــع مجموع ــا م ــنوات منه ــر 9 س ــي آخ ــي والتأمين ــاع المال القط
ــة  ــس اللجن ــب رئي ــن ونائ ــة للتأمي ــة العماني ــس إدارة الجمعي ــس مجل ــب رئي ــب نائ ــغل منص ــت يش ــل/ إيس الفاض
ــرق  ــس الش ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــس إدارة ش ــي مجال ــو ف ــه عض ــا أن ــج كارد، كم ــب أوران ــي مكت ــة ف التنفيذي
األوســط )البحريــن( والعالميــة للتأميــن التكافلــي )المملكــة العربيــة الســعودية( ويــرأس لجــان الترشــيحات 

والمكافــآت.

تقدير السوق للشركة   .8

حظيــت شــركة التأميــن األهليــة بالتقديــر حيــث تــم اختيارهــا »شــركة التأميــن العمانيــة األفضــل« لأعــوام الســت 
األخيــرة )2011 و2012 و2014 و2015( وذلــك ضمــن برنامــج الجوائــز المخصصــة لمنطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا 

فــي مجــال التأميــن.

ــي  ــن« ف ــات والتأمي ــزة »الخدم ــى جائ ــت عل ــال« وحصل ــي اإلجم ــل أداء ف ــزة »أفض ــى جائ ــركة عل ــت الش ــا حصل كم
ــت  ــركات تح ــة الش ــان لحوكم ــز عم ــن مرك ــة م ــام 2013 المقدم ــركات لع ــة الش ــي حوكم ــز ف ــز التمي ــل جوائ حف

ــال. ــوق الم ــة لس ــة العام ــة الهيئ رعاي

مــن الجديــر بالذكــر أن الشــركة قــد حصلــت علــى جائــزة »أفضــل أداء كلــي« وفــازت بجائــزة فئــة »الخدمــات 
والتأميــن« فــي حفــل توزيــع جوائــز التميــز فــي حوكمــة الشــركات لعــام 2013 المقدمــة مــن مركــز عمــان لحوكمــة 

ــال. ــوق الم ــة لس ــة العام ــة الهيئ ــت رعاي ــركات تح الش

تولــي األهليــة للتأميــن إهتمامــً بالغــً بالحوكمــة المؤسســية وتعزيــز أفضــل الممارســات المســتمدة مــن مجموعة 
رويــال آنــد صــن الالينــس والمســاهمين العمانيين بالشــركة. 

إطار إدارة المخاطر التشغيلية  .9

تــدرك الشــركة أن المخاطــر تشــكل عنصــرًا مكمــاًل ألعمالهــا وأن القبــول الموجــه للمخاطــر هــو أمــر ضــروري لتعزيــز 
القيمــة لصالــح المســاهمين، ويتوقــف قبــول المخاطــر علــى مــردود رأس المــال المعــدل وفــق المخاطــر واالتســاق 
مــع األهــداف االســتراتيجية، ونتيجــة إلدراك الشــركة للمخاطــر أنشــأت الشــركة إطــار عمــل إلدارة المخاطــر علــى 

مســتوى الشــركة.

ــا  ــزام، كم ــة وااللت ــة الداخلي ــغيلية والرقاب ــر التش ــن إدارة المخاط ــة ع ــؤولية التام ــس اإلدارة بالمس ــع مجل يضطل
يعتمــد مجلــس اإلدارة نظــام إدارة المخاطــر الــذي يغطــي معاييــر تحديــد مختلــف المخاطــر التشــغيلية وقياســها 
ومراقبتهــا. تقــوم ]لجنــة التدقيــق والمخاطــر[ أيضــً بصياغــة نظــام الدارة المخاطــر ومراقبــة كافــة المخاطــر عبــر 
مختلــف إدارات األعمــال كمــا تقــوم بوضــع النظــم المناســبة لتقليــل هــذه المخاطــر، كمــا تقــوم لجنــة التدقيــق 
والمخاطــر كذلــك بتحديــد مــدى اإلقــدام علــى تقبــل المخاطــر والمواصفــات األساســية للمخاطــر واإلشــراف علــى 
التشــغيل الفعــال لنظــام إدارة المخاطــر وتقديــم المشــورة لمجلــس اإلدارة بشــأن المســائل المتعلقــة بالمخاطــر 
ــة  ــق بالرقاب ــا تتعل ــر أي قضاي ــل تأثي ــة تقلي ــررة وكيفي ــط المق ــة الضواب ــي فعالي ــك ف ــة كذل ــر اللجن ــة، وتنظ الرئيس
ــيق  ــه وتنس ــن توجي ــؤولية ع ــع بالمس ــركة وتضطل ــا للش ــن اإلدارة العلي ــر م ــة المخاط ــف لجن ــا، وتتأل أو خروقاته

وضمــان االلتــزام بإطــار عمــل إدارة المخاطــر.

إن مجلــس اإلدارة مســؤول عــن شــؤون الشــركة بمــا فــي ذلــك االســتثمارات، ويتولــى المجلــس شــؤون الشــركة 
بطريقــة تلبــي متطلبــات المســاهمين والمتطلبــات التنظيمية/الرقابيــة بمــا يتســق مــع معاييــر أفضــل الممارســات 
ــس اإلدارة الدارة  ــل مجل ــن قب ــة م ــتثمار مفوض ــة االس ــي. إن لجن ــام األساس ــة والنظ ــال الحوكم ــي مج ــة ف الحالي
ــظ  ــغيل محاف ــى تش ــراف عل ــة باإلش ــوم اللجن ــا تق ــركة، كم ــتراتيجية الش ــتثمار واس ــة االس ــب سياس ــة جوان كاف

االســتثمار الخاصــة بالشــركة ضمــن أطــر االســتراتيجية والمخاطــر.



شركة التأمين ا�هلية  ش.م.ع.ع
(قيـد التحويل)

66

خطوط الدفاع الثالثة عن إطار إدارة المخاطر التشغيلية

يعتمــد نظــام إدارة المخاطــر التشــغيلية للشــركة علــى نمــوذج مــن ثالثــة خطــوط دفاعيــة توضــح ثــالث مراحــل 
تتعلــق بفعاليــة إدارة المخاطــر: 

تتم إدارة المخاطر في األعمال )الخط األول(  ●

يقوم مديرو التشغيل باحتواء وإدارة المخاطر   -

تتم مراقبة المخاطر بشكل أساسي من خالل الجهة المسؤولة عن المخاطر )الخط الثاني(  ●

ــق  ــن طري ــر ع ــل إلدارة المخاط ــار الفاع ــذ اإلط ــة تنفي ــر بمراقب ــن إدارة المخاط ــؤولة ع ــة المس ــوم الجه تق  -
ــات،  ــر، الخروق ــية للمخاط ــات األساس ــر، المواصف ــل المخاط ــى تقب ــدام عل ــدى اإلق ــد م ــع تحدي ــدراء )م الم
أوجــه القصــور فــي االجــراءات، إلــخ( والمســاعدة فــي إعــداد تقاريــر عــن األعمــال تتضمــن معلومــات كافيــة 

عــن المخاطــر فــي جميــع أنحــاء المؤسســة.    

يتم تقديم ضمان مستقل عن طريق التدقيق الداخلي )الخط الثالث(  ●

يقــوم المدقــق الداخلــي بموافــاة اإلدارة العليــا بتأكيــدات مبنيــة علــى أســاس اســتقالل وموضوعيــة إدارة   -
ــق.  التدقي

التقاضي واإلجراءات التنظيمية/الرقابية

تكــون الشــركة طرفــً فــي اإلجــراءات القانونيــة التــي تنشــأ فــي ســياق نشــاطها االعتيــادي وتــرى الشــركة أن نتائــج 
ــي.  ــا المال ــى مركزه ــً عل ــلبيً جوهري ــرًا س ــر تأثي ــن تؤث ــة ل ــردة أو مجتمع ــواء منف ــة س ــة القائم ــراءات القانوني االج
ووفقــً لتقديــرات اإلدارة، فــإن األثــر المالــي اإلجمالــي لإجــراءات القانونيــة القائمــة يبلــغ نحــو 0.9 مليــون ريــال عماني. 
ــراء  ــركة ج ــى الش ــزام عل ــوية أي الت ــة لتس ــات الضروري ــن االحتياطي ــي م ــا يكف ــت م ــا خصص ــركة أنه ــد الش وتعتق
ــة/ ــراءات تنظيمي ــركةأي إج ــه الش ــذه، ال تواج ــدار ه ــرة اإلص ــخ نش ــى تاري ــرى وحت ــة أخ ــن ناحي ــة، م ــاوى الحالي الدع

ــة بحقها.   رقابي

استراتيجية مستقبلية قوية   .10

ــعى  ــات، تس ــذه الغاي ــق ه ــوق، ولتحقي ــي الس ــا ف ــز مكانته ــتدامة وتعزي ــاح مس ــق أرب ــى تحقي ــركة عل ــل الش تعم
ــة: ــتراتيجيات التالي ــق االس ــى تطبي ــركة إل الش

تعزيز االستفادة من الفرص المتاحة في السوق

مــن المالحــظ أن نســبة التغلغــل فــي الســوق )القســط التأمينــي كنســبة مئويــة )%( مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي( 
والكثافــة التأمينيــة )نصيــب الفــرد مــن نفقــات التأميــن( فــي ســوق التأميــن العمانــي أدنــى بكثيــر ممــا هــو ســائد 
حــول العالــم، وهــو مــا يعنــي زيــادة احتماليــة تحقيــق النمــو فــي عمليــات التأميــن. تأمــل الشــركة أن يــزداد نمــو 
ــادة  ــة زي ــل واحتمالي ــكاني العام ــاع الس ــادة القط ــً بزي ــك مقرون ــة لذل ــان نتيج ــلطنة عم ــي س ــن ف ــاع التأمي قط
ــب  ــة المكتت ــاط التأميني ــي األقس ــو إجمال ــد ينم ــركة ق ــرات الش ــً لتقدي ــالد، ووفق ــي الب ــري ف ــو الحض ــاه والنم الرف

فيهــا )GWP( لقطــاع التأميــن بمعــدل نمــو ســنوي مركــب نســبته %3.3.

التركيز على الفئات الرئيسية

ــام  ــن الع ــاة والتأمي ــى الحي ــن عل ــي التأمي ــن فئت ــي كل م ــل ف ــة للعم ــا رخص ــركة لديه ــن أن الش ــم م ــى الرغ عل
ولديهــا تشــكيلة مــن منتجــات التأميــن المعتمــدة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال إال أن الشــركة ســوف 
تواصــل التركيــز علــى القطاعــات الرئيســة حيــث تــرى أنهــا تتمتــع فيهــا بميــزة اســتراتيجية، حيــث أن لــدى الشــركة 

ــا.  ــات وتعزيزه ــذه القطاع ــي ه ــا ف ــن مكانته ــاع ع ــة للدف ــتراتيجية مخصص اس
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استكشاف فرص النمو التي يتم اختيارها بعناية

تخطــط الشــركة للتوســع فــي عــروض المنتجــات وتتضمــن التوســعات المخطــط لهــا التزامــات مســتوى خدمــة 
المطالبــات وخيــارات التغطيــة اإلضافيــة. وفــي مجــال التأميــن علــى الســيارات، تخطــط الشــركة اســتهداف شــرائح 
جديــدة يتــم اختيارهــا بدقــة بغــرض تحقيــق نمــو األربــاح. وفــي إطــار الخطــوط التجاريــة ألعمالهــا، تخطــط الشــركة 
الستكشــاف الفــرص فــي قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة، وتخطــط لتقديــم أول عــرض مــن نوعــه فــي 

ســلطنة عمــان والــذي ُيعــرف بـــ »عــرض أســعار والتــزام«.

تعزيز القيمة التي يحصل عليها العميل

ــر  ــع تطوي ــركة م ــً للش ــل زبون ــاء العمي ــرة بق ــي فت ــل يغط ــى العمي ــز عل ــركة بالتركي ــه الش ــذي تتبع ــج ال إن النه
المنتجــات التــي تقــدم لــه وتعزيــز خدمــة العمــالء وإدارة المطالبــات، وســوف تواصــل الشــركة التركيــز علــى تعزيــز 
ــة فريــدة مــن الخدمــة  القيمــة التــي يحصــل عليهــا العمــالء حيــث تعمــل الشــركة علــى أن تقــدم للعمــالء تجرب
العادلــة الدقيقــة التــي تتميــز باالســتمرارية والشــفافية، كمــا تســعى الشــركة لتســهيل الوصــول إلــي خدماتهــا 

وتســوية المطالبــات علــى نحــو ســريع وفعــال فــي ظــل االقــرار بحقــوق كافــة األطــراف.

تحسين سياسة إستبقاء العمالء

إن أحــد العناصــر الرئيســة لنجــاح األعمــال والشــركة بالتبعيــة هــو قــدرة الشــركة علــى االحتفــاظ بالعمــالء، ومــن ثــم 
تركــز الشــركة علــى تعزيــز اآلليــات لزيــادة معــدالت تجديــد األقســاط. تشــجع الشــركة العمــالء علــى تجديــد وثائــق 
التأميــن عــن طريــق رســائل التذكيــر العاديــة وخيــارات الدفــع المريحــة. كمــا تقــدم الشــركة خصومــات للعمــالء 
األوفيــاء وتعمــل علــى تطبيــق نظــام تخفيــض قســط التأميــن لعــدم وقــوع أضــرار بالنبســة لعمالئهــا الرئيســيين. 
ــالء  ــى العم ــة عل ــا للمحافظ ــا وموظفيه ــل موزعيه ــن قب ــي م ــز الكاف ــان التركي ــى ضم ــركة عل ــل الش ــا تعم كم
ــد أي  ــالء لتحدي ــلوك العم ــة س ــركة بمراقب ــوم الش ــا تق ــية، كم ــرات األداء الرئيس ــآت بمؤش ــط المكاف ــالل رب ــن خ م

مســببات للتدخــل االســتباقي.

المحافظة على كفاءة التكلفة

ــؤدي دورًا  ــع ت ــة للتوزي ــا المتنوع ــرى أن منظومته ــا ت ــث أنه ــغيلية حي ــا التش ــين كفاءته ــى تحس ــركة عل ــز الش ترك
رئيســً فــي ضمــان التركيــز علــى الكفــاءة. كمــا شــرعت الشــركة فــي تنفيــذ عــدد مــن الخطــوات لزيــادة كفــاءة 
األعمــال وتتضمــن تلــك الخطــوات علــى ســبيل المثــال إعــادة الهيكلــة التنظيميــة بهــدف خفــض التكاليــف، حيــث 
تــم خــالل الســنوات الســت الماضيــة اعتبــار أن الشــركة تمثــل إحــدى شــركتين فقــط مــن شــركات التأميــن العــام 
فــي ســلطنة عمــان التــي ظلــت تواصــل تقديــم نتائــج تأميــن إيجابيــة، المصــدر: بيانــات الهيئــة العامــة لســوق المــال. 

تعتــزم الشــركة مواصلــة مســاعيها للمحافظــة علــى تركيزهــا علــى التكاليــف. 

تعزيز شبكة التوزيع

ــة  ــدورات االقتصادي ــر ال ــرى الشــركة أن شــبكة التوزيــع المتنوعــة متعــددة القنــوات تســاعدها علــى التصفــح عب ت
ممــا يعنــي أنــه فــي حالــة تأثــر إحــدى قنــوات التوزيــع هــذه تأثــرًا ملحوظــً فانــه يتوفــر للشــركة إمكانيــة الوصــول 
إلــى قنــوات توزيــع أخــرى، وبالتالــي إمكانيــة الوصــول إلــى مختلــف شــرائح العمــالء وخفــض مخاطــر التركيــز علــى 
شــريحة بعينهــا. ســوف تواصــل الشــركة التركيــز علــى تعزيــز وتقويــة عالقــات الوســاطة القائمــة بيــن الوســطاء 
الحالييــن والشــركة وســوف تعمــل علــى إيجــاد شــركاء جديديــن. شــهد عــام 2017 افتتــاح الشــركة فرعيــن جديديــن 
ــادة ســاعات العمــل فــي كافــة فــروع مســقط حتــى  ــة العــام. كمــا تــم زي ــاح فــرع آخــر بنهاي مــع احتماليــة افتت
الســاعة الســابعة مســاء، وتعمــل الشــركة علــى تطويــر اســتراتيجية تركــز علــى االتصــال بالعمــالء بمــا مــن شــأنه أن 

يعزيــز كفــاءة نقــاط التوزيــع بغــرض تحســين معــدالت إســتبقاء العمــالء.
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الفاعلية التقنية

تخطــط الشــركة لتنويــع قنــوات التوزيــع التابعــة لهــا مــن خــالل زيــادة تركيزهــا علــى القنــوات الرقميــة. واســتجابة 
للتغيــرات التــي طــرأت مؤخــرًا علــى ســلوكيات وتوجهــات العمــالء فقــد أطلقــت الشــركة خدمــة المبيعــات عبــر 
اإلنترنــت التــي تنظــر لهــا الشــركة كبوابــة تعمــل علــى تحســين المعلومــات والخدمــات وســرعة اإلجــراءات. ولمزيــد 
مــن تعزيــز خدمــة المبيعــات عبــر اإلنترنــت أطلقــت الشــركة أيضــا مركــز اتصــال مكتمــل الكفــاءة لتولــي مســألة 

المبيعــات الــواردة ومكالمــات العمــالء، وســوف يكــون للمركــز أيضــً القــدرة علــى القيــام باالتصــاالت الصــادرة.

ــات  ــن المعلوم ــث ع ــات البح ــى عملي ــالء وعل ــى العم ــل عل ــر ومتواص ــر كبي ــة تأثي ــة الرقمي ــركة أن للتقني ــرى الش ت
ومبيعــات التأميــن، ومــن ثــم تنتظــر الشــركة مــن خدمتهــا للمبيعــات عبــر اإلنترنــت أن تمــارس دورًا متزايــدًا فــي بيــع 
منتجــات خدمــات التأميــن الشــخصية مثــل التأميــن علــى الســيارات والســفر ومحتويــات المنــزل والمنــزل والتأميــن 
ــز التقنيــة عبــر سلســلة القيمــة مــن مرحلــة مــا قبــل البيــع وتحقيــق  ضــد الحــوادث الشــخصية. ومــن خــالل تعزي
ــات  ــم للمعلوم ــهيل وصوله ــا وتس ــة لعمالئه ــة مريح ــر تجرب ــى توفي ــركة إل ــدف الش ــع، ته ــد البي ــا بع ــع وم البي
ــالء  ــام العم ــتوى انضم ــن مس ــؤدي لتحس ــا ي ــا مم ــى موزعيه ــة إل ــع والخدم ــة البي ــة عملي ــى سالس ــرص عل والح

ــات. ــودة المبيع ــين ج ــوزع وتحس ــف والم ــة الموظ ــز إنتاجي ــركة وتعزي للش

تعتقــد اإلدارة أن الشــركة لديهــا اســتراتيجية محكمــة للمســتقبل، وأنهــا ســوف تواصــل اســتصحاب الخبــرات 
والمعــارف الدوليــة والمحليــة لمســاهميها وذلــك للمســاعدة فــي التصــدي للظــروف االقتصاديــة الحاليــة، كمــا 
تعتقــد اإلدارة بأنهــا فــي وضــع جيــد يمكنهــا مــن االســتفادة مــن أي طفــرة تشــهدها الــدورة االقتصاديــة، حيــث 

ــكة.  ــة المتماس ــا التأميني ــوق ونتائجه ــي الس ــدة ف ــا الرائ ــم خبراته ــى تقدي ــركة إل ــدف الش ته
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يجــب علــى المســتثمرين المحتمليــن، قبــل االســتثمار فــي األســهم المطروحــة، أن يقومــوا بدارســة عوامــل المخاطــرة 
المتعلقــة بنشــاط الشــركة والقطــاع الــواردة أدنــاه بعنايــة إضافــة إلــى جميــع المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة، 
بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة الــواردة فــي الفصــل العشــرين بعنــوان »البيانــات الماليــة التاريخيــة » مــن هــذه النشــرة، قبل 
اتخــاذ أي قــرار يتعلــق باالســتثمار فــي األســهم المطروحــة. هــذه المخاطــر وحــاالت عــدم اليقيــن هــي ليســت المخاطــر 
الوحيــدة التــي تواجههــا الشــركة، وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر إضافيــة وحــاالت عــدم يقيــن غيــر معروفــة حاليــً أو 
ربمــا تعتقــد الشــركة أن تلــك المخاطــر ليســت جوهريــة وليــس لهــا أثــر مــادي أو مفيــد علــى أوضاعهــا الماليــة أو نجــاح 
نشــاطها. قــد يكــون لحــدوث أي مــن األحــداث التاليــة أو مزيــج منهــا تأثيــر ســلبي جوهــري أو مفيــد علــى نشــاط الشــركة 
ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية وســبب فــي تراجــع أســعار أســهمها بشــكل كبيــر وفــي 
خســارة المســتثمرين كل أو جــزء مــن اســتثماراتهم. مــا لــم ُيذكــر بخــالف ذلــك فــي عوامــل المخاطــرة الــواردة أدنــاه، 
ــر المخاطــر الماليــة أو المخاطــر األخــرى المذكــورة فــي  فــإن الشــركة ليســت فــي وضــع يمكنهــا مــن تحديــد أو تقدي

نشــرة اإلصــدار هــذه.

تحدي أوضاع االقتصاد الكلي

ســيعتمد أداء الشــركة علــى األوضــاع االقتصاديــة فــي الســلطنة واألوضــاع االقتصاديــة العالميــة بصفــة عامــة. وبالنظــر 
ــال،  ــبيل المث ــى س ــركة، فعل ــة للش ــج المالي ــى النتائ ــر عل ــن أن تؤث ــن الممك ــا م ــة فإنه ــاع االقتصادي ــرات األوض ــى تغي إل
يتجلــى هــذا التأثيــر مــن خــالل عوائــد االســتثمار واحتياجــات العميــل لمنتجــات الشــركة وخدماتهــا. ومــع هــذا، ال يمكــن 
للشــركة التنبــؤ بتأثيــر األوضــاع االقتصاديــة المســتقبلية علــى أعمالهــا التجاريــة، فليــس ثمــة ضمانــات علــى عــدم تأثيــر 
األوضــاع المســتقبلية فــي ربحيــة الشــركة تأثيــًرا ســلبًيا جوهرًيــا. ولــذا، فــإن قــدرة الشــركة علــى الدخــول فــي معامــالت 
تمويــل بصفــة دوريــة يمكــن أن يتأثــر تأثــًرا عكســًيا بســبب معامــالت ومقــدرة المؤسســات التــي تقــدم خدمــات التمويــل 
علــى الصعيــد الدولــي، وتربــط هــذه المؤسســات رابطــة التجــارة وأعمــال المقاصــة والعالقــات األخــرى التــي تربــط بيــن 

مؤسســات التمويــل.

يمكــن أن تتعــرض الشــركة للعديــد مــن المخاطــر المتعلقــة بالقطاعــات المختلفــة واألطــراف األخــرى التــي تتعامــل 
الشــركة معهــا، وربمــا تحتــاج الشــركة للقيــام بمعامــالت مــع األطــراف المذكــورة فــي نطــاق قطــاع خدمــات التمويــل، 
وهــم: الوســطاء، والــوكالء، والبنــوك التجاريــة، والبنــوك االســتثمارية، وعمــالء المؤسســات األخــرى، والتــي مــن الممكــن 
أن ُتحــدث تركيــز ائتمانــي ملحــوظ بشــكل كبيــر علــى صعيــد قطــاع خدمــات التمويــل. وبنــاًء عليــه، فــإن انخفــاض أداء 
مؤسســة أو أكثــر مــن مؤسســات خدمــات التمويــل أو تعرضهــا للشــائعات أو التشــكيك فيهــا، أو انخفــاض أداء قطــاع 
ــي  ــكالت ف ــى مش ــؤدي إل ــن أن ي ــن الممك ــه، م ــكيك في ــائعات أو التش ــه للش ــة أو تعرض ــة عام ــل بصف ــات التموي خدم
الســيولة علــى مســتوى الســوق، وربمــا تتعثــر الشــركة بســببه وتتكبــد خســائر، وربمــا يتأثــر وضعهــا المالــي وتدفقاتهــا 
النقديــة تأثــًرا جوهرًيــا. وتراقــب الشــركة متطلبــات الســيولة شــهريً بمــا يضمــن إتاحــة ســيولة كافيــة حتــى يتســنى لهــا 
الوفــاء بالتزاماتهــا، حيــث يعتمــد الدفتــر االســتثماري للشــركة فــي المقــام األول علــى ودائــع ثابتــة لــدى البنــوك الرائــدة 

فــي المنطقــة. وهــذا يتيــح تســهيلها فــي فتــرة قصيــرة مــع مراعــاة  الحصــول علــى االعتمــادات الالزمــة.

الدورة االقتصادية لقطاع التأمين

ــى  ــك إل ــع ذل ــغيلية، ويرج ــج التش ــي النتائ ــة ف ــات ملحوظ ــة وتقلب ــرات دوري ــام تغيي ــكل ع ــن بش ــاع التأمي ــهد قط يش
المنافســة واألحــداث الكارثيــة واألوضــاع االقتصاديــة واالجتماعيــة العامــة وعوامــل أخــرى خارجــة عــن ســيطرة وإرادة 
شــركات التأميــن. هــذه الــدورة االقتصاديــة يمكــن أن تأتــي بفتــرات زمنيــة تخيــم عليهــا ظــالل المنافســة وذلــك نتيجــًة 
ــرض.  ــدرة الع ــة لُن ــن نتيج ــاط التأمي ــاع أقس ــا ارتف ــب عليه ــة يغل ــرات زمني ــي بفت ــا أن تأت ــا أيًض ــد، ويمكنه ــرض الزائ للع
تتعــرض الشــركة لهــذه التأثيــرات بصفــة دوريــة، وهــذا باإلضافــة إلــى حاجتهــا لزيــادة أو خفــض سياســة األســعار حتــى 
تحافــظ علــى مكاســبها الربحيــة وتظــل تنافســية، وقــد يؤثــر ذلــك تأثيــًرا ســلبًيا علــى الوضــع المالــي للشــركة ونتائــج 

ــة. ــا النقدي ــغيلية وتدفقاته ــا التش عملياته
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ــي  ــود ف ــى الصم ــركة عل ــاعد الش ــذي س ــتدامه، ال ــكام واالس ــع اإلح ــوع بطاب ــال مطب ــوذج أعم ــركة نم ــتخدم الش تس
ــي. ــي الماض ــات ف ــن والتحدي ــدم اليقي ــرات ع فت

المخاطر المتعلقة بنمو السوق

تركــز الشــركة أعمالهــا - فــي قطــاع التأميــن - علــى أســواقها المســتهدفة األساســية فــي قســم التأميــن العــام. 
حيــث شــهد قطــاع التأميــن فــي الســلطنة نمــًوا قوًيــا بصفــة عامــة، َبْيــد أنــه لــم يكــن كذلــك بالنســبة لســوق الشــركة 
المســتهدف، حيــث كان نمــو ســوق الشــركة المســتهدف متباطئــً فــي اآلونــة األخيــرة مقارنــة بالســوق بصفــة عامــة 

ممــا أدى إلــى خســارة فــي الحصــة الســوقية.

ــاع  ــي قط ــي ف ــو الحال ــاه النم ــل اتج ــذه العوام ــدد ه ــا تح ــتقبل، وربم ــي المس ــة ف ــر معروف ــل غي ــتجد عوام ــا ُتس ربم
التأميــن. ُرغــم المحــاوالت المتعــددة لتنويــع االســتثمارات، فــال يــزال االقتصــاد العمانــي معتمــًدا فــي المقــام األول علــى 
ــنوية  ــة الس ــزال الميزاني ــط، وال ت ــعار النف ــات أس ــى تقلب ــك - إل ــة لذل ــة - نتيج ــرادات الحكوم ــع إي ــاز. وتخض ــط والغ النف
ــاريع  ــو لمش ــات النم ــق إمكان ــأنه أن ُيعي ــن ش ــذا م ــة، وه ــيطرة الحكوم ــن س ــة ع ــدة خارج ــل عدي ــام عوام ــة أم واهن
ــن  ــاع التأمي ــى قط ــلبًيا عل ــًرا س ــر تأثي ــا يؤث ــرى، مم ــة األخ ــة التحتي ــاريع البني ــرة ومش ــكنية الكبي ــاريع الس ــاع والمش القط

ــان. ــي عم ــة ف ــن العامل ــركات التأمي وش

ــي  ــة ف ــرائح مختلف ــى ش ــا عل ــى تركيزه ــة إل ــذا، باإلضاف ــوات. ه ــدد القن ــوع متع ــع متن ــوذج توزي ــركة نم ــتخدم الش تس
ــر  ــر قصي ــرة التأثي ــف وتي ــى تخفي ــاعدها عل ــركة تس ــة للش ــطة المتنوع ــم فاألنش ــن ث ــة. وم ــة عام ــن بصف ــاع التأمي قط

ــاة معينــة مــن القنــوات أو شــريحة معينــة مــن الشــرائح. األمــد - إلــى حــد مــا - علــى قن

اتجاهات المنافسة والتوزيع

منحــت الهيئــة العامــة لســوق المــال حتــى اآلن تراخيــص لعــدد 22 شــركة تأميــن لمزاولــة أعمــال التأميــن فــي الســلطنة، 
وســوف تعتمــد المكانــة التنافســية للشــركة علــى عــدة عوامــل لتشــمل:

قوتها المالية؛  ●
نطاق أنشطتها الجغرافي؛  ●

عالقات العمل التي تبُسطها الشركة مع عمالئها؛  ●
حجم األقساط المكتتبة؛  ●

شروط وأحكام وثائق التأمن المصدرة؛  ●
الخدمــات والمنتجــات المعروضــة، بمــا فــي ذلــك قــدرة الشــركة علــى تخطيــط برنامــج تأميــن يتماشــى مــع   ●

الســوق؛ احتياجــات 

سرعة تسوية المطالبات؛  ●
سمعة الشركة؛  ●

وخبرة موظفيها ومدى جدارتهم.  ●

ــا  ــاة والتكنولوجي ــط الحي ــى نم ــرأ عل ــي تط ــرات الت ــا؛ فالتغيي ــلوك عمالئه ــي س ــرات ف ــى تغي ــا إل ــركة أيًض ــرض الش تتع
ــا،  الحديثــة والتشــريعات مــن الممكــن أن ُتحــِول احتياجــات العميــل الفعليــة للتأميــن وأنواعــه المطلوبــة تحويــًلا جذرًي
ال ســيما وأن التغييــرات الطارئــة علــى التكنولوجيــا مــن الممكــن أن تمنــح الفرصــة لدخــول منافســين جــدد فــي مجــال 
التأميــن وأســواق مبيعــات التأميــن أو لتطويــر قنــوات توزيــع جديــدة، وهــذا يتطلــب موائمــة الشــركة ألعمالهــا وعملياتها 
التشــغيلية. وقــد تتطلــب الضغــوط التنافســية - نتيجــة لتقــدم التكنولوجيــا الحديثــة وقنــوات التوزيــع  بمــا فــي ذلــك 
التغيــرات الناشــئة بســبب المجتمــع الــذي نمــا اعتمــاده علــى التكنولوجيــا الرقميــة بشــكل متزايــد - إحداث تغييــرات في 
أعمــال الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية بمــا فــي ذلــك أنظمــة تقنيــة المعلومــات وفعاليتهــا الخاصــة بهــا. ولــذا، فعــدم 
قيــام الشــركة بتحديــث أنظمــة تقنيــة المعلومــات الخاصــة بهــا ربمــا يــؤدي إلــى عــدم مقــدرة الشــركة علــى موائمــة 
منتجــات المنافســين وأســعارهم، ومــن ثــم لــن تســتطيع الشــركة اإلبقــاء علــى مكانتهــا التنافســية فــي المجــال؛ بــل 
ربمــا تخســر الشــركة حصتهــا الســوقية أو تتكبــد خســائر فــي بعــض أنشــطتها أو كلهــا، وربمــا تشــهد تباطــؤ فــي حركة 
النمــو إذا كانــت الشــركة عاجــزة عــن تقديــم منتجــات تنافســية وخدمــات مبتكــرة تجــذب العمــالء وتهــدف إلــى الربــح 
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فــي نفــس الوقــت، أو إذا لــم تختــر الشــركة المنهــج الصحيــح للتســويق أو المنتــج المناســب لتقديمــه للعمــالء، أو إذا لــم 
ُتوفــق فــي اختيــار اســتراتيجية التوزيــع، أو أنهــا عجــزت عــن توقــع التغييــرات الطارئــة أو لــم تتوائــم معهــا.

ــركة  ــال الش ــى أعم ــلبًيا عل ــًرا س ــر تأثي ــا يؤث ــة بم ــاط المكتتب ــض األقس ــى خف ــؤدي إل ــا ت ــية أنه ــادة التنافس ــار الزي ــن آث وم
ــا  ــركة وحصته ــتهدفها الش ــي تس ــاح الت ــض األرب ــى خف ــؤدي إل ــا ي ــتقبلية، وربم ــا المس ــغيلية وتوقعاته ــا التش ونتائجه
الســوقية. أضــف إلــى ذلــك، أن مــن آثــار الزيــادة التنافســية أنهــا تــؤدي إلــى تقويــض نمــو قاعــدة عمــالء الشــركة وربمــا 

ــن. ــق التأمي ــجيل وثائ ــة تس ــى تكلف ــة إل ــويق باإلضاف ــات والتس ــل؛ المبيع ــغيل، مث ــف التش ــادة تكالي زي

تتمتــع الشــركة بســمعة حســنة فــي ســوق التأميــن العمانــي ولهــا عالقاتهــا المشــهود لهــا فــي مجــال التأميــن مــن 
ــالء  ــات العم ــة اتجاه ــن دراس ــركة ع ــت الش ــا انفّك ــة، وم ــال المختلف ــدار دورات األعم ــى م ــطاء عل ــالء والوس ــالل العم خ

وابتــكار وتجديــد منتجاتهــا لهــم واتصالهــا بهــم لتقديــم خدماتهــا إليهــم بشــروط تنافســية.

االعتماد على أعمال التأمين على المركبات

ــة  ــاطها المكتتب ــن أقس ــة و90% م ــة االجمالي ــاطها المكتتب ــن أقس ــي 77% م ــام 2016 - حوال ــي ع ــركة - ف ــتمدت الش اس
الصافيــة مــن أعمــال التأميــن علــى المركبــات، لكــن تجــدر اإلشــارة إلــى زيــادة نمــو حجــم أعمــال التأميــن علــى المركبــات 
فــي عمــان مــن 115 مليــون ر.ع فــي عــام 2011 إلــى 164 مليــون ر.ع فــي عــام 2015، وبالتالــي فــإن أي تأثيــر ســلبي يتعــرض لــه 
ــره الســلبي علــى  ــاه ســينعكس أث ــر مــن العوامــل الموضحــة أدن قطــاع التأميــن علــى المركبــات نتيجــة لعامــل أو أكث

النتائــج الماليــة للشــركة وإمكانــات أعمالهــا المســتقبلية.

انخفاض مبيعات سيارة جديدة.  ●
زيادة المنافسة.  ●

انخفاض معدالت األقساط.  ●
زيادة نسب الخسارة.  ●

تمتلــك الشــركة إمكانيــات واســعة وتقــدم خدماتهــا الخاصــة بشــريحة عريضــة في مجــال التأميــن، حيث يمثــل التأمين 
ــا فــي الســنوات األخيــرة المنصرمــة.  علــى المركبــات، الفئــة األكبــر، فــي مجــال التأميــن العمانــي، وقــد شــهد نمــًوا ثابًت
يعتبــر قطــاع التأميــن علــى المركبــات مــن األعمــال االجباريــة فــي الســلطنة، ونظــًرا لنــدرة وســائل االنتقــال البديلــة ومــن 

أمثلتهــا خطــوط الســكك الحديديــة، فســوف تظــل المركبــات مــن أهــم وســائل المواصــالت فــي الســلطنة.

مخاطر التركيز على العمالء

ُتقــدر نســبة أكبــر )عشــرة( عمــالء للشــركة بنحــو )43%( مــن إجمالــي أقســاط الشــركة المكتتبــة، وتقــدر نســبة أفضــل 
)25( عميــل للشــركة بنحــو )63%( مــن إجمالــي أقســاطها المكتتبــة، كمــا هــي فــي 31 ديســمبر 2016، ولــذا تعتمد الشــركة 
بشــكل أساســي علــى اســتمرارية أعمــال التأميــن مــع أكبــر عشــرة عمــالء لهــا وتجديــد وثائــق التأميــن لهــم. وبنــاًء عليــه، 
إن عجــزت الشــركة عــن تأميــن أعمــال التأميــن المســتقبلية ألكبــر عشــرة عمــالء لهــا بســبب زيــادة المنافســة أو العوامــل 
ــاد  ــل االعتم ــذا ُيمث ــة. ول ــاط المكتتب ــي األقس ــا وإجمال ــي عوائده ــة ف ــائر محتمل ــركة لخس ــرض الش ــا تتع ــرى، فربم األخ

الكبيــر والتركيــز الشــديد علــى أكبــر )عشــرة( عمــالء للشــركة مخاطــرة علــى مســتقبل المعامــالت الماليــة للشــركة.

تمتلــك الشــركة نظاًمــا فريــًدا مــن أنظمــة إدارة الحســابات يخــدم أكبــر عمالئهــا، باإلضافــة إلــى تواجدهــا القــوي مــن 
خــالل التجزئــة والتواصــل مــع األفــراد والــذي يعــادل أي تراجــع حــاد فــي أعمالهــا التجاريــة.

تعاقدات الشركة مع الوسطاء والوكالء وشركاء العالقات والمصالح المشتركة

ــال؛  ــن أمث ــيطة، م ــراف وس ــع أط ــتركة م ــح المش ــات والمصال ــود العالق ــاطة وعق ــة ووس ــود وكال ــركة عق ــرم الش ُتب
الــوكالء والوســطاء وشــركاء العالقــات والمصالــح المشــتركة، كجــزء مــن أعمالهــا االعتياديــة الطبيعيــة، وتعتمــد أعمــال 
الشــركة علــى األطــراف الوســيطة وعلــى اســتعدادهم وقدرتهــم علــى أداء التزاماتهــم وفًقــا لشــروط وأحــكام هــذه 
االتفاقيــات. ففــي عــام 2016، كانــت نســبة إجمالــي األقســاط المكتتبــة مــن واقــع وثائــق التأميــن المكتتبــة التــي تمــت 
مــن خــالل األطــراف الوســيطة حوالــي )55%( مــن إجمالــي األقســاط المكتتبــة، وبلغــت نســبة األقســاط المكتتبــة التــي 

تمــت مــن خــالل أكبــر )أربعــة( وســطاء خارجييــن حوالــي )50%( مــن إجمالــي أقســاط الشــركة المكتتبــة.
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تواجــه الشــركة منافســة مــن شــركات التأميــن األخــرى، حيــث ال يتوقــف تمثيــل األطــراف الوســطاء عنــد شــركة تأميــن 
واحــدة، وبالتالــي فــإن العالقــات الجيــدة التــي تبســطها الشــركة مــع وســطائها مــن األمــور الحيويــة والهامــة، بــل إن 
ــر تأثيــًرا ســلبًيا  عجــز الوســطاء أو عــدم قدرتهــم أو عــدم جاهزيتهــم لتســويق منتجــات الشــركة مــن الممكــن أن يؤث
ــر بالذكــر أن ســلطنة عمــان مــن األســواق التنافســية، وبســط العالقــات  علــى نتائــج عمليــات الشــركة التشــغيلية. جدي
ــن  ــر م ــة أكب ــة أو حص ــوالت طائل ــطاء عم ــؤالء الوس ــب ه ــو طل ــات، فل ــن األولوي ــر م ــطاء يعتب ــع الوس ــا م ــدة فيه الجي

ــر الســلبي لذلــك فــي نتائــج عملياتهــا التشــغيلية. اإليــرادات لوجــدت الشــركة األث

ــة  ــر االئتماني ــض المخاط ــركة بع ــات الش ــع منتج ــون بتوزي ــن يقوم ــطاء الذي ــع الوس ــل م ــل العم ــك، يمث ــى ذل ــالوة عل ع
للشــركة، فعندمــا يقــوم الشــخص المؤمــن عليــه بدفــع مبالــغ أقســاط التأميــن إلــى الوســطاء يكــون مــن واجــب هؤالء 
الوســطاء تحويــل مبالــغ األقســاط المدفوعــة إلــى الشــركة، وفــي هــذه الحالــة؛ يكــون األشــخاص المؤمــن عليهــم قــد 
أدوا مــا عليهــم مــن التزامــات وليســوا مســؤولين عــن هــذه األقســاط بعــد دفعهــا ســواء اســتلمت الشــركة مبالــغ هــذه 
ــركة  ــات الش ــطاء بتوقع ــاء الوس ــى وف ــات عل ــة ضمان ــس ثم ــتلمها، فلي ــم تس ــطاء أو ل ــن الوس ــة م ــاط المدفوع األقس
والعمــل وفًقــا لهــذه التوقعــات، وربمــا يتأثــر الوضــع المالــي للشــركة وتدفقاتهــا النقديــة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية 

أو أعمالهــا المســتقبلية تأثيــًرا ســلبًيا نتيجــة لذلــك.

وعلــى صعيــد آخــر، فقــد دخلــت الشــركة فــي منازعــات قانونيــة مســتمرة مــع بعــض الوســطاء الذيــن تتعامــل معهــم، 
وال تــزال هــذه المنازعــات منظــورة أمــام محاكــم الســلطنة، وجميعهــا يتعلــق باســترداد مبالــغ األقســاط المســتحقة، 

وهــذا مــن شــأنه أن يحــدث شــرًخا فــي عالقــة الشــركة بالوســطاء.

تقــوم الشــركة بعملياتهــا التشــغيلية مــن خــالل خطــة توزيــع متعــددة القنــوات، ومــن ضمــن هــذه القنــوات؛ الوســطاء 
والــوكاالت والفــروع ومعامــالت البيــع المباشــرة، هــذا باإلضافــة إلــى امتــالك الشــركة لشــبكة فــروع علــى نطــاق واســع 
فــي الســلطنة. وقــد أطلقــت الشــركة فــي اآلونــة األخيــرة قنــاة توزيــع عبــر االنترنــت فــي محاولــة منهــا لتقليــل االعتمــاد 
علــى قنــوات التوزيــع الخارجيــة. وتعتقــد الشــركة بــأن مبالــغ إجــراءات التقاضــي التــي تخوضهــا مــع الوســطاء لــن تؤثــر 

تأثيــًرا عميًقــا علــى الشــركة.

عدم مقدرة الشركة على تجديد جزء كبير من وثائق التأمين الحالية

ُتصــدر الشــركة وثائــق التأميــن لمــدة 12 شــهًرا بصفــة عامــة، وإذا لــم تلبــي التجديــدات الفعلية لتعاقــدات الشــركة الحالية 
مــع حاملــي وثائــق التأميــن توقعــات الشــركة، أو لــم تلبــي تعاقــدات الشــركة المســتقبلية مــع حاملــي وثائــق التأميــن 

توقعاتهــا، فســوف تتأثــر أقســاط الشــركة المكتتبــة للســنوات المســتقبلية ونتائــج عملياتهــا المســتقبلية تأثــًرا ســلبًيا.

تقــدم الشــركة أفضــل معــدالت تجديــد فــي قطــاع التأميــن، باإلضافــة إلــى تطويرهــا لبرنامــج تركيــزي يراقــب نمــط 
عمالئهــا، وتقــدم الشــركة عــروض »خصــم العميــل الدائــم« و »خصــم عــدم المطالبــة« لتحفيــز عمالئهــا علــى تجديــد 

وثائــق التأميــن الخاصــة بهــم مــع الشــركة.

مخاطر إعادة التأمين

تعمــد الشــركات العاملــة فــي مجــال التأميــن إلــى إبــرام عقــود إعــادة التأميــن مــع الشــركات الدوليــة والمحليــة 
حتــى يتســنى لهــا تقليــل مخاطــر تغطيــة التأميــن. وتقــوم الشــركة بإعــادة التأميــن علــى المخاطــر للغيــر مــن خــالل 
شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب، وهــي طــرف مــن األطــراف ذات العالقــة. لطًفــا انظــر »الفصــل الخامــس عشــر 
- معامــالت األطــراف ذات العالقــة والعقــود الهامــة« فــي هــذه النشــرة. وعندمــا تحصــل الشــركة علــى إعــادة التأميــن 
فإنهــا تظــل مســؤولة عــن المخاطــر المؤمــن عليهــا ســواء قامــت شــركة إعــادة التأميــن بــأداء التزاماتهــا مــن عدمــه، 
ولــذا تظــل الشــركة عرضــة للمنازعــات والخالفــات بشــأن تعاقداتهــا مــع شــركات إعــادة التأميــن، بــل واحتماليــة تخلــف 
شــركات إعــادة التأميــن عــن األداء. إن الدخــول فــي منازعــات مــع شــركات إعــادة التأميــن أو عجــز شــركات إعــادة التأميــن 
أو تخلفهــا عــن أداء التزاماتهــا الماليــة ســيؤثر تأثيــًرا ســلبًيا علــى أعمــال الشــركة ومكانتهــا الماليــة وتدفقاتهــا النقديــة 
ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية أو أعمالهــا المســتقبلية. وعــدم كفايــة إعــادة التأمين لحماية الشــركة ســيكبدها الخســائر، 
بــل مــن شــأنه أن يعيــق قــدرة الشــركة علــى موازنــة تعرضهــا للمخاطــر وحمايــة أرباحهــا ومواردهــا الرأســمالية. ومــن 
المتوقــع أن تتــرك هــذه العوامــل أثــًرا ســلبًيا فــي أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائــج عملياتهــا 

التشــغيلية أو أعمالهــا المســتقبلية.
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أضــف إلــى ذلــك، إذا لــم تســتطع الشــركة االحتفــاظ بترتيبــات إعــادة التأميــن أو اســتبدالها فســتزداد احتماليــة تعرضهــا 
للمخاطــر، وإن امتنعــت الشــركة عــن تحمــل زيــادة تعرضهــا للمخاطــر فســيتحتم عليهــا خفــض مســتوى التزاماتهــا 
باالكتتــاب. عــالوة علــى ذلــك، فــإن الشــركة معرضــة لمخاطــر االئتمــان مــع شــركات إعــادة التأميــن، ذلــك أن الشــركة 

تتحمــل المســؤولية األساســية عــن المخاطــر وااللتزامــات المتعلقــة بعمليــات التأميــن الخاصــة بهــا.

ــد صــن الالينــس جــروب  ــال آن إن قــدرة الشــركة علــى تفهــم معاهــدات إعــادة التأميــن العالميــة الخاصــة بشــركة روي
ــوف  ــة، وس ــاحة العالمي ــى الس ــة عل ــاملة المتاح ــية الش ــن التنافس ــادة التأمي ــعار إع ــل أس ــى أفض ــا عل ــن حصوله يضم
ــن  ــة م ــالل مجموع ــن خ ــا م ــن أعماله ــادة تأمي ــل - بإع ــي المقاب ــروب - ف ــس ج ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــوم ش تق

ــة. ــات االئتماني ــى التصنيف ــن بأعل ــادة التأمي ــركات إع ش

أعمال التأمين غير المتوقعة والتسعير الخاطئ لمخاطر أقساط التأمين

تمــارس الشــركة أعمــال االكتتــاب والتأميــن علــى المخاطــر، وتخضــع هــذه المخاطــر - بطبيعــة الحــال - إلــى عــدد مــن 
األحــكام وتتضمــن افتراضيــات هامــة حــول أمــور ال يمكــن توقعهــا بحيــث تكــون خارجــة عــن ســيطرة الشــركة وإرادتها، 
والتــي تعجــز الشــركة عــن تزويــد معلومــات أو توجيهــات كافيــة بشــأنها حتــى مــن خــالل تجاربهــا الســابقة والتحليــل 
اإلحصائــي الخــاص بالشــركة. وتعتمــد النتائــج الماليــة للشــركة - فــي أغلــب األحيــان - علــى مــدى توافــق المطالبــات 
الفعليــة الســابقة باالفتراضــات التــي تســتخدمها الشــركة فــي تحديــد أســعار منتجاتهــا، فليــس مــن الممكــن التنبــؤ 
ــركة  ــا الش ــت عليه ــي اكتتب ــر الت ــة المخاط ــا أو حافظ ــب عليه ــر المكتت ــد المخاط ــن أن أح ــع واليقي ــه القط ــى وج عل
ــركة  ــز الش ــا تعج ــا. وربم ــارة أو خطورته ــوع الخس ــاد وق ــن ميع ــك ع ــه، ناهي ــن عدم ــركة م ــارة الش ــى خس ــتؤدي إل س
ــن تعينهــم الشــركة  ــاب - الذي ــاء االكتت ــا، وربمــا يعجــز أمن ــا دقيًق ــا تقييًم ــب عليه ــر التــي تكتت ــم المخاط ــن تقيي ع
لمســاعدتها فــي عمليــة التقييــم - أو ربمــا تعجــز شــركات إعــادة التأميــن التــي تغطــي الشــركة عــن االلتــزام بإجــراءات 
االكتتــاب الداخليــة، أو حــاالت أو أحــداث تتســبب فــي تغييــر صحــة تقييمــات المخاطــر التــي تــم إعدادهــا فــي الماضــي، 
وربمــا ال تكــون األقســاط التــي تحصلهــا الشــركة عــن قبولهــا هــذه المخاطــر كافًيــا لتغطيــة المطالبــات التــي تعقــب 
هــذه المخاطــر. هــذا باإلضافــة إلــى احتماليــة تراكــم الخســائر بأوجــه لــم تكــن فــي الحســبان، وتكبدهــا لفتــرات زمنيــة 
طويلــة. بــل إن قبــول الشــركة لمخاطــر زائــدة قــد أخطــأت الشــركة فــي تســعيرها ســيؤدي إلــى خفــض األربــاح المعلنــة 
ــغيلية  ــا التش ــج عملياته ــركة ونتائ ــي للش ــع المال ــر الوض ــا تأث ــتقبلية، وربم ــة مس ــرة زمني ــي فت ــارة( ف ــي الخس )أو صاف

نتيجــة لفشــل الشــركة فــي إدارة المخاطــر التــي تتعهــد بتأمينهــا.

توظــف الشــركة فريًقــا مــن أمنــاء االكتتــاب ممــن يحظــون بســنوات طويلــة مــن الخبــرة فــي مجــال االكتتــاب، وهــم 
ــر.  ــاب والمخاط ــعار وإدارة االكتت ــد األس ــا - لتحدي ــا دولًي ــرف به ــركة - معت ــة للش ــات مملوك ــج وآلي ــتخدمون برام يس
تتفهــم الشــركة المخاطــر وتــدرك مــدى رغبتهــا فــي التأميــن علــى المخاطــر. عــالوة علــى ذلــك، تتبــع الشــركة نظــام 
فعــال إلدارة المخاطــر، ويعــود هــذا النظــام إلــى فهمهــا المتأصــل لمجــال التأميــن الــذي اكتســبته الشــركة مــن 
خــالل انضمامهــا تحــت لــواء شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب،  وتبصرهــا بواقــع الســوق العمانــي المحلــي الــذي 

ــلطنة. ــي الس ــة ف ــن العامل ــركات التأمي ــرق ش ــدى أع ــا كإح ــركة بدوره ــبته الش اكتس

مخاطرة الكوارث الطبيعية والحروب واألحداث الكارثية التي ال يمكن التنبؤ بها

تعانــي شــركات التأميــن فــي كثيــر مــن األحيــان خســائر فادحــة بســبب الكــوارث، والتــي يمكــن أن تحــدث بفعــل 
عوامــل الطبيعــة المتعــددة أو عوامــل بشــرية، والتــي ال يمكــن التنبــؤ بوقوعهــا أو مــدى خطورتهــا بــأي حــال مــن 
األحــوال. وتتعــرض الشــركة لمطالبــات مــن خــالل أعمالهــا فــي التأميــن علــى الممتلــكات والمســؤوليات، وتنشــأ هــذه 
المطالبــات مــن جــَراء العواصــف الثلجيــة والريــاح العاتيــة واألعاصيــر الــدوارة واألعاصيــر االســتوائية واألعاصيــر الحلزونيــة 
والــزالزل والمنــاخ الشــتوي القــارص والصيفــي الحــاد والهجمــات اإلرهابيــة والفيضانــات والحرائــق واالنفجــارات والحــوادث 
ــه  ــن علي ــر المؤم ــي للخط ــغ اإلجمال ــب المبل ــوارث بحس ــن الك ــة ع ــائر الناجم ــم الخس ــدر حج ــروب. ويق ــة والح الصناعي
ــال،  ــات األعم ــن قطاع ــد م ــي العدي ــائر ف ــرار وخس ــداث أض ــا إح ــوارث يمكنه ــا، فالك ــادث أيًض ــورة الح ــى خط ــة إل إضاف
وبالتالــي فــإن جهــود الشــركة التــي تبذلهــا لحمايــة ذاتهــا مــن الخســائر الناجمــة عــن الكــوارث، مثــل؛ اختيــار ممارســات 
ــم  ــى الرغ ــا. عل ــون كافًي ــن يك ــر - ل ــم المخاط ــد تراك ــن، ورص ــادة التأمي ــراء إع ــار ش ــوارث، واختي ــبة للك ــاب المناس االكتت
ــادة  ــى إع ــول عل ــا للحص ــالل ترتيباته ــن خ ــة م ــوادث الكارثي ــذه الح ــن ه ــا م ــة ذاته ــث لحماي ــركة الحثي ــعي الش ــن س م
التأميــن، إال أنــه مــن الممكــن أن تؤثــر المطالبــات المتعلقــة بالكــوارث علــى نتائــج أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي تأثيــًرا 
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ــا  ــج عملياته ــي ونتائ ــا المال ــي وضعه ــركة ف ــتصيب الش ــة س ــوادث الكارثي ــن الح ــلة م ــي أن سلس ــذا يعن ــا؛ وه ملحوًظ
التشــغيلية إصابــة بالغــة. وربمــا ُيزيــد وقــوع الكــوارث مــن ســعر إعــادة التأميــن أو خفــض توافــر حمايــة إعــادة التأميــن 

ــلبي. ــكل س ــي بش ــا المال ــركة ووضعه ــة للش ــج المالي ــتتأثر النتائ ــي س ــة، وبالتال ــنوات المقبل ــي الس ف

تســتخدم الشــركة آليــات متقدمــة المتاحــة لديهــا مــن خــالل عالقتهــا بشــركة رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب لتعقــب 
النمــط المناخــي والموقــع الجغرافــي والتضاريــس مــن خــالل ترميــز ســلطنة عمــان جغرافًيــا وتقســيمها إلــى مناطــق 
مختلفــة بمــا يســاعد الشــركة علــى تحديــد قطاعــات معينــة ال تشــملها بعملياتهــا التأمينيــة. هــذا باإلضافــة إلــى أن 
رغبــة الشــركة فــي تأميــن المخاطــر واضحــة ومحــددة بمــا يضمــن عــدم تغطيــة بعــض المخاطــر فــي وثائــق التأميــن 

التــي تصدرهــا.

التزامات وتكاليف إضافية تنشأ عن تسوية المطالبات وسياسية التسعير والتغطية

تطــرأ تغيــرات علــى ممارســات التأميــن واألوضــاع القانونيــة والقضائيــة واالجتماعيــة واألوضــاع األخــرى المحيطــة بذلــك، 
ونتيجــة لذلــك التغييــر تنشــأ مخاطــر غيــر متوقعــة وغيــر مقصــودة تتعلــق بالمطالبــات وتغطيــة التأميــن، وتشــمل هــذه 

المخاطــر فــي ذلــك الصــدد:

تغييرات سلبية في انماط الخسارة.  ●
التوسع في االعتبارات التنظيمية وتغطية وثائق التأمين وأثر النظريات الجديدة للمسؤولية.   ●

نمو المطالبات المحتملة.  ●
إجمالي مبالغ المطالبات التي تتعلق بحاالت الغش.  ●

اإلجــراءات التشــريعية أو القضائيــة التــي تؤثــر علــى تغطيــة وثائــق التأميــن أو تفســيراتها أو تحديــد كميــة المطالبــات   ●
ــعيرها. أو تس

وقوع أسباب جديدة للمسؤولية أو المطالبات الجماعية.  ●
ــة  ــي وتغطي ــض المهن ــؤولين، والتعوي ــس اإلدارة والمس ــاء مجال ــاص بأعض ــن الخ ــة التأمي ــق بتغطي ــات تتعل مطالب  ●

المســؤوليات األخــرى.

ــن  ــة التأمي ــر تغطي ــات ومخاط ــر المطالب ــن مخاط ــا م ــر وغيره ــذه المخاط ــار ه ــركة بآث ــأ الش ــير أن تتنب ــن العس ــه لم وإن
الناشــئة بصفــة عارضــة لكنهــا ســتؤدي إلــى زيــادة فــي عــدد المطالبــات أو جســامتها أو كليهمــا، ومــن ثــم ســتؤثر هــذه 

المخاطــر علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية تأثيــًرا ســلبًيا.

ــا  ــالل عالقاته ــن خ ــي وم ــد الداخل ــى الصعي ــال عل ــي المج ــة ف ــا المكثف ــن خبراته ــتفادة م ــركة االس ــتطيع الش وتس
برويــال آنــد صــن الالينــس جــروب وذلــك فيمــا يتعلــق بمخاطــر المطالبــات الناشــئة وكيفيــة االســتجابة إلــى احتياجــات 

ــن. ــق التأمي ــة وثائ ــاب وصياغ ــعير واالكتت ــي التس ــاتها ف ــالل سياس ــن خ ــر م ــركة للمخاط ــرض الش ــل وإدارة تع العمي

فشل أنظمة تقنية المعلومات أو عجز الشركة عن مواكبة التطورات التقنية

يمثــل اســتخدام تقنيــة المعلومــات )IT( أهميــة قصــوى إلدارة أعمــال التأميــن الخاصــة بالشــركة ومواكبتهــا للمجــال، 
لكنــه ُيعرضهــا فــي الوقــت ذاتــه إلــى المخاطــر الناجمــة عــن فشــل أنظمــة تقنيــة المعلومــات بمــا فــي ذلــك؛ التعطــل 
ــدي  ــر األي ــدم توف ــات وع ــه بالفيروس ــة أو إصابت ــرة أمني ــام لثغ ــرض النظ ــان أو تع ــام األم ــل نظ ــام أو فش ــي للنظ الكل
ــة الماهــرة لمنــع حــدوث هــذه المخاطــر أو التعامــل معهــا بعــد وقوعهــا، أو إلدارة هــذه األنظمــة وتشــغيلها.  العامل
فليــس ثمــة ضمــان حقيقــي يضمــن عــدم تأثــر أعمــال الشــركة بالســلب فــي حالــة التعطــل الجزئــي أو الكلــي ألي عنصــر 
مــن العناصــر األساســية لنظــام تقنيــة المعلومــات، أو فــي حالــة ضيــاع النســخ االحتياطــي أو اختــراق خطــط اســترداد 
معالجــة الحــاالت المســتعصية - إذا كانــت الشــركة تحتــاج إليهــا - أو فــي حالــة اختــراق خطــط الطــوارئ األخــرى. وقــد 
يحــدث ذلــك بســبب عيــوب فــي البرامــج أو فيروســات الحاســوب أو أخطــاء التحويــل نتيجــة لتحديــث النظــام أو فقــدان 
ــة  ــام تقني ــل نظ ــتخدمة. إن تعط ــية المس ــة األساس ــج التقني ــتخدام برام ــن اس ــا ال يمك ــي بدونه ــام والت ــة النظ رخص
المعلومــات لفتــرات طويلــة ســيؤدي إلــى فقــدان الشــركة عالقاتهــا التجاريــة مــع عمالئهــا ســواء العالقــات الحاليــة 
أو المســتقبلية، وربمــا تتأثــر ربحيــة الشــركة وأعمالهــا المســتقبلية. بــل إن توقــف الشــركة عــن اســتخدام أنظمــة تقنيــة 
ــق  ــدار وثائ ــا وإص ــة باكتتابه ــا ذات الصل ــة أعماله ــن معالج ــيمنعها م ــركة وس ــاءة الش ــن كف ــيوهن م ــات س المعلوم
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التأميــن وإدارة المطالبــات، ومــن ثــم ســتتأثر أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائجهــا التشــغيلية 
وأعمالهــا المســتقبلية.

تســتخدم الشــركة برامــج تقنيــة المعلومــات واألنظمــة التقنيــة ذات الصلــة مــن خــالل اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة، 
وبذلــك تتضــح قــدرة الشــركة علــى االســتفادة مــن المهــارات التقنيــة علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي بأقــل األســعار 

ــة. االقتصادي

فشل الشركة في المحافظة على المعلومات السرية وحمايتها

ــي  ــات ف ــذه المعلوم ــظ به ــا وتحتف ــا ومورديه ــة وعمالئه ــا التجاري ــص صفقاته ــرية تخ ــات س ــركة معلوم ــع الش تجم
أنظمــة الحاســوب. وُيعــد التجهيــز اآلمــن لهــذه المعلومــات وصيانتهــا ونقلهــا ُيعــد مــن األمــور الحرجــة لحمايــة 
المعلومــات الســرية التــي تتعلــق بأعمــال الشــركة، فــي ظل وجــود احتماليــة أن يكــون الهيكل األساســي لقاعــدة بيانات 
ــق  ــتخضع للتحقي ــوًءا وس ــا س ــزداد أمره ــركة وي ــمعة الش ــى س ــلبً عل ــيؤثر س ــك س ــإن ذل ــي ف ــً، وبالتال ــركة ضعيف الش
مــن قبــل الســلطات المختصــة، وقــد تتأثــر أعمــال الشــركة نتيجــة لذلــك وســتترتب عليهــا مطالبــات. وقــد يتحتــم علــى 
الشــركة إنفــاق الكثيــر مــن المبالــغ وتوفيــر مــوارد عديــدة مكلفــة إليجــاد الحمايــة المناســبة ضــد الثغــرات المحتملــة أو 
التخفيــف مــن المشــاكل التــي تتســبب فيهــا هــذه الثغــرات، وقــد يعيــق اختــراق أمــن تقنيــة المعلومــات  المعلــن عنــه 

- الصفقــات التــي تنطــوي علــى نقــل المعلومــات الســرية.

ال ســيما، لــو فشــلت الشــركة أو أي طــرف ثالــث مــزود الخدمــة بمــا في ذلــك وكالء الشــركة ووســطاؤها - اللذيــن تعتمد 
عليهــم - فــي تجهيــز أو تخزيــن أو حمايــة البيانــات الشــخصية أو المعلومــات الســرية بطريقــة آمنــة أو إذا ُســرقت هــذه 

البيانــات أو ُفقــدت فســتواجه الشــركة مســؤولية جســيمة بموجــب قوانيــن حمايــة البيانــات، باإلضافــة إلــى أمــور أخــرى.

ثمــة مخاطــرة بالنســبة للبيانــات التــي تحصــل عليــه الشــركة أو الوســطاء اللذيــن تعينهــم الشــركة،حيث تكمــن 
المخاطــرة فــي احتماليــة عــدم معالجــة هــذه البيانــات أو تخزينهــا وفًقــا للقانــون المعمــول بــه، ومــن العواقــب التــي 
ــف  ــات، وتكالي ــمية، وغرام ــات الرس ــا، اإلدان ــات وتخزينه ــع البيان ــد جم ــا عن ــط وتطبيقه ــاع الضواب ــدم اتب ــى ع ــب عل تترت
مخاطــر الســمعة وتكاليــف ماليــة، فضــًلا عــن احتماليــة عــدم تصنيــف المخاطــر بشــكل صحيــح أو الســداد الزائــد 
ــركة  ــال الش ــى أعم ــلبًيا عل ــيؤثر س ــا كان س ــبب مهم ــات ألي س ــركة ألي بيان ــدان الش ــإن فق ــه، ف ــاًء علي ــات. وبن للمطالب

ــا. ــج عملياته ــمعتها ونتائ وس

ــات  ــف المعلوم ــن تصني ــا يضم ــات بم ــة المعلوم ــي لتقني ــكل أساس ــوي وهي ــر ق ــام إدارة مخاط ــركة نظ ــك الش تمتل
ــليم. ــكل س ــا بش ــرية وتأمينه الس

سوء تصرف الموظفين

ــركة  ــي للش ــع المال ــى الوض ــك عل ــر ذل ــن أن يؤث ــن الممك ــا، وم ــات موظفيه ــى تصرف ــيطرة عل ــركة الس ــن للش ال يمك
وأدائهــا. وبنــاًء عليــه، فــإن ســوء التصــرف الــذي يحصــل مــن قبــل موظفيهــا ســيضع الشــركة فــي موضــع المخالــف 
للقوانيــن المعمــول بهــا، والمنتهــك للضوابــط والقواعــد، وســيعرضها للجــزاءات التأديبيــة والمســؤوليات الماليــة 
وســيصيب الشــركة فــي ســمعتها. وقــد يحــدث ســوء التصــرف فــي أي نــوع مــن أنــواع التأميــن التــي تمارســها الشــركة، 

ــال: ــبيل المث ــى س ــتملت عل ــا اش وربم

إلزام الشركة بمعامالت بما يتجاوز الحدود المقررة.  ●
إساءة إستعمال المعلومات أو اإلفصاح عن المعلومات السرية.  ●

اعتماد منتجات أو خدمات غير مناسبة حتى تستخدمها الشركة في أعمالها.  ●
نشر معلومات مضللة أو خاطئة أو غير مناسبة أثناء توزيع وثائق التأمين وبيعها للعمالء.  ●

عدم اإلذعان للقوانين المعمول بها أو الضوابط الداخلية أو اإلجراءات المتبعة.  ●

ــات  ــإن التصرف ــم ف ــن ث ــا، وم ــل موظفيه ــن قب ــل م ــد يحص ــذي ق ــرف ال ــوء التص ــى س ــيطرة عل ــركة الس ــن للش ال يمك
الســلبية الحاصلــة مــن قبــل موظفيهــا ســيؤثر بالســلب علــى أعمالهــا وســمعتها، لكنهــا أعــدت إجــراءات صارمــة ضــد 
ســوء التصــرف الــذي قــد يحصــل مــن قبــل موظفيهــا وجهــزت ثالثــة خطــوط دفاعيــة )أ( المراجعــة والمعاينــة علــى 
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ــام إدارة  ــن نظ ــات ع ــن المعلوم ــد م ــتقل. ولمزي ــي المس ــق الداخل ــر )ج( التدقي ــة المخاط ــال )ب( وظيف ــتوى األعم مس
مخاطــر الشــركة، يرجــى الرجــوع إلــى الجــزء الخــاص بــإدارة المخاطــر والســيطرة فــي الفصــل العاشــر - وصــف  الشــركة 

ونظــرة عامــة علــى أعمالهــا.

قدرة اإلدارة على اتخاذ قرارات سليمة

تعتمــد نتائــج أعمــال الشــركة - فــي المقــام األول - علــى قــدرة فريــق إدارتهــا فــي اتخــاذ القــرارات الســليمة الصحيحــة 
ــاذ  ــركة باتخ ــت إدارة الش ــإذا قام ــغيلية. ف ــا التش ــركة وعملياته ــال الش ــة بأعم ــب المتعلق ــع الجوان ــص جمي ــي تخ الت
قــرارات علــى أســاس تقديــرات أو أحــكام أو قــرارات غيــر صحيحــة بخصــوص أعمالهــا، ربمــا تحتــم علــى الشــركة القيــام 
بتســوية جوهريــة ألصولهــا ومســؤولياتها بمــا يؤثــر تأثيــًرا ســلبًيا علــى أداء الشــركة وربحيتهــا وأعمالهــا. وفــي الوقــت 
ــركة  ــدى الش ــا ل ــق اإلدارة العلي ــع فري ــث يتمت ــة، حي ــاءات العالي ــن ذوي الكف ــا م ــق إدارة علي ــركة بفري ــى الش ــه، تحظ ذات
بســنوات طويلــة مــن الخبــرة فــي مجــال التأميــن، باإلضافــة إلــى إشــراف مجلــس إدارة الشــركة علــى القــرارات المختلفــة 

التــي تتخذهــا الشــركة مــن خــالل لجــان متعــددة.

اعتماد الشركة على موظفيها األساسيين

يعتمــد نجــاح الشــركة علــى قدرتهــا علــى جــذب فريــق اإلدارة وجميــع الموظفيــن المؤهليــن واالحتفــاظ بهــم وتزويــد 
موظفيهــا بالتدريــب المناســب. وليــس ثمــة ضمانــات يمكــن للشــركة أن تقدمهــا علــى قدرتهــا علــى االحتفــاظ بخدمات 
ــن  ــو م ــع أي عض ــا م ــركة لتعاقده ــدان الش ــل إن فق ــر، ب ــزم األم ــا يل ــا عندم ــة لديه ــدي العامل ــز األي ــا أو بتعزي موظفيه
أعضــاء فريــق اإلدارة العليــا، أو عــدم مقدرتهــا علــى تعييــن موظفيــن متميزيــن ومهنييــن مــن ذوي الخبــرات أو اإلبقــاء 
ــركة  ــال الش ــى أعم ــلبًيا عل ــر س ــأنه أن يؤث ــن ش ــب، م ــب المناس ــر التدري ــدم توفي ــم، أو ع ــد معه ــد التعاق ــم بع عليه
ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية وأعمالهــا المســتقبلية. ولذلــك، وضعــت الشــركة 
بعــض العمليــات والترتيبــات حتــى يتســنى لهــا جــذب المواهــب فــي مجــال التأميــن واإلبقــاء عليهــا، علــى المســتويين 

المحلــي والدولــي.

متطلبات التعمين/التوطين

أصــدرت وزارة القــوى العاملــة أنظمــة ولوائــح تقضــي بتعييــن 65% مــن العمانييــن للعمــل بالشــركة. وقــد بلغــت نســبة 
التعميــن فــي الشــركة 68% ، ومــن ثــم فقــد التزمــت الشــركة بمتطلبــات سياســة التعميــن المتبعــة فــي الســلطنة، ومــع 
ذلــك، فليــس ثمــة ضمانــات علــى مقــدرة الشــركة علــى مواصلتهــا تلبيــة متطلبــات التعميــن. وممــا تجــدر بــه اإلشــارة، 
أن عقوبــات عــدم اإلذعــان لمتطلبــات التعميــن تشــمل، إيقــاف طلبــات تأشــيرات العمــل، وتطبيــق غرامــات، ونقــل كفالــة 
الموظفيــن غيــر العمانييــن، باإلضافــة إلــى منــع الشــركات المخالفــة مــن المشــاركة فــي المناقصــات التــي تطرحهــا 
ــذا ســيؤدي عــدم التــزام الشــركة بمتطلبــات  الحكومــة، والتقــدم بطلبــات للحصــول علــى قــروض مــن الحكومــة. ول
التعميــن إلــى إضعــاف قــدرة الشــركة علــى توظيــف األجانــب ذوي الخبــرات الممتــدة فــي قطــاع التأميــن - ســواء داخــل 
ــاره الســلبية علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة  الســلطنة أو خارجهــا - وبالتالــي ســتخيم آث
ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية وأعمالهــا المســتقبلية. وتحظــى الشــركة بعالقــات طيبــة مــع موظفيهــا العمانييــن 
وســوف تســاعدها ســمعتها فــي هــذا الصــدد - مســتقبًلا - علــى جــذب موظفيــن عمانييــن ذوي خبــرة وكفــاءة فــي 

مجــال التأميــن.

اعتماد الشركة الجوهري على شركة رويال آند صن الالينس جروب

تعتمــد الشــركة علــى شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب فــي األمــور التــي تتعلــق بتوفيــر بعــض الخدمــات بموجــب 
ــركة  ــاص بش ــة الخ ــة التجاري ــتخدامها العالم ــى اس ــة إل ــن، باإلضاف ــادة التأمي ــات إع ــة واتفاقي ــات الفني ــة الخدم اتفاقي
رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب وشــعارها فــي ســلطنة عمــان وذلــك وفًقــا التفاقيــة الخدمــات الفنيــة. يرجــى النظــر 
إلــى »الفصــل الخامــس عشــر - معامــالت األطــراف ذات العالقــة والعقــود الهامــة« فــي هــذه النشــرة. وتعتمــد الشــركة 
ــت  ــث أبرم ــة، حي ــات الفني ــة الخدم ــب اتفاقي ــتخدمه بموج ــي تس ــات الت ــة المعلوم ــام تقني ــى نظ ــًيا عل ــاًدا أساس اعتم
ــاعدة  ــرض مس ــك بغ ــدودة وذل ــة المح ــس العام ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــع ش ــة م ــات الفني ــة الخدم ــركة اتفاقي الش
الشــركة فــي اختيــار أنســب أنظمــة تقنيــة المعلومــات وتنفيذهــا وتطويرهــا باإلضافــة إلــى مســاعدتها فــي أمــور تتعلق 
بنظــام تقنيــة المعلومــات. ومــن ثــم فــإن إنهــاء اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة وعــدم قــدرة الشــركة علــى الحفــاظ علــى 
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ــة ش.م.ع.م،  ــن األهلي ــركة التأمي ــن ش ــتثماراتها م ــروب الس ــس ج ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــحب ش ــبب س ــام، بس النظ
ــال آنــد صــن الالينــس جــروب ألي ســبب مــن األســباب األخــرى، فقــد يــؤدي  أو فقــدان شــركة األهليــة دعــم شــركة روي
ذلــك إلــى توقــف أعمــال الشــركة وقــد يؤثــر ســلبً علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائــج 
عملياتهــا التشــغيلية وأعمالهــا المســتقبلية. فــي حــال عجــز الشــركة فــي الحصــول علــى نفــس الخدمــات المذكــورة 
أعــاله بشــروط مماثلــة فســوف تتأثــر أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية 
وأعمالهــا المســتقبلية. عــالوًة علــى ذلــك، ســتتأثر ســمعة الشــركة فــي الســوق وســيؤثر ذلــك علــى جاهزيــة العمــالء 
واســتعدادهم لتجديــد وثائــق التأميــن إذا فقــدت الشــركة عالقتهــا بشــركة رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب أو ارتباطهــا 

بهــا أو تضــررت ســمعة العالمــة التجاريــة الخاصــة بشــركة رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب.

بعــد أن تتحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة بموجــب الطــرح، ســوف تخضــع لميثــاق حوكمــة الشــركات 
المســاهمة العامــة وهــو ميثــاق ملــزم للشــركة ويتضمــن سلســلة مــن السياســات والمعالجــات واإلجــراءات المحــددة 
والموضحــة أعــاله ، حــري بالذكــر، أن قيــام مســتثمر اســتراتيجي بســحب أســهمه فــي أي شــركة مــن شــركات التأميــن 
ســيتطلب الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال واإلذعــان للمتطلبــات القانونيــة 

ــان. ــي عم ــا ف ــول به ــرى العم ــة األخ والتنظيمي

االعتماد على شركة رويال آند صن الالينس الشرق األوسط

إن نســبة مــا تملكــه شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط - قبــل طــرح الشــركة أســهمها لالكتتــاب العــام- 
ــن رأس  ــام 52.50% م ــاب الع ــد االكتت ــه بع ــا تملك ــبة م ــتظل نس ــوع، وس ــدر والمدف ــركة المص ــمال الش ــن رأس ــو 70% م ه
المــال المصــدر والمدفــوع. وبالتالــي، ســتكون شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط قــادرة علــى التأثيــر فــي 
جميــع القــرارات بعــد موافقــة المســاهمين، ومــن ذلــك، تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، وعزلهــم، وتوزيــع أربــاح األســهم، 
واتخــاذ قــرار بشــأن زيــادة رأســمال الشــركة وإبــرام صفقــات هامــة. وبنــاًء عليــه، وفــي حــال ممارســة شــركة رويــال آنــد 
صــن الالينــس الشــرق األوســط ســيطرتها بطريقــة مخالفــة لمصلحــة المســاهمين جميًعــا فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبً علــى 
ــر  ــتقبلية. والجدي ــا المس ــغيلية وأعماله ــا التش ــج عملياته ــة ونتائ ــا النقدي ــي وتدفقاته ــا المال ــركة ووضعه ــال الش أعم
بالذكــر أن الشــركة قــد نالــت العديــد مــن الجوائــز لتميزهــا فــي مجــال حوكمــة الشــركات. لمزيــد مــن المعلومــات عــن 
الجوائــز التــي حــازت عليهــا الشــركة، يرجــى النظــر إلــى »الفصــل العاشــر - وصــف الشــركة ونظــره عامــة علــى أعمالهــا« 
. تحظــى الشــركة بمجلــس إدارة قــوي ومســتقل بحيــث يضمــن حمايــة حقــوق جميــع المســاهمين. لمزيــد مــن 
المعلومــات، ُيرجــى النظــر إلــى الفصــل الســادس عشــر - تنظيــم وإدارة الشــركة والفصــل الخامــس عشــر - حقــوق 

ــؤولياتهم. ــاهمين ومس المس

الشراكة مع بعض األطراف ذات العالقة

ــاهميها  ــع مس ــات - م ــذه الصفق ــى ه ــد عل ــل وتعتم ــة - ب ــراف ذات العالق ــض األط ــع بع ــات م ــركة صفق ــري الش تج
ــركة  ــر - ش ــال ال الحص ــبيل المث ــى س ــك - عل ــي ذل ــا ف ــاهميها، بم ــض مس ــا بع ــيطر عليه ــي يس ــرى الت ــركات األخ والش
ــض  ــرض إدارة بع ــط، بغ ــرق األوس ــس الش ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــدودة وش ــة المح ــس العام ــن الالين ــد ص ــال آن روي
جوانــب العمليــات التشــغيلية واألعمــال الهامــة للشــركة وفًقــا لشــروط اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة. وبالتالــي فــإن عجــز 
شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس العامــة المحــدودة أو فشــل شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب علــى توفيــر هــذه 
الخدمــات ســيؤثر ســلبً علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية ووضعهــا المالــي، باإلضافــة إلــى التأثيــر علــى 
ــى  ــؤدي إل ــد ي ــا ق ــة م ــراف ذات العالق ــح األط ــع مصال ــركة م ــح الش ــارب مصال ــا تتض ــوق. وربم ــي الس ــهم ف ــعر األس س

إتمــام الصفقــات فيمــا بيــن الشــركة واألطــراف ذات العالقــة بشــروط لــم يتــم تحديدهــا مــن قبــل الســوق.

تتبــع الشــركة سياســات قويــة فــي تعامالتهــا مــع حــاالت تضــارب المصالــح بمــا يتماشــى وإرشــادات التســعير التحويلــي 
للشــركات متعــددة الجنســية وإدارات الضرائــب التــي أصدرتهــا منظمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة، وتعتــزم الشــركة 
ــاق  ــكام ميث ــك أح ــي ذل ــا ف ــة، بم ــراف ذات العالق ــع األط ــات م ــة بالصفق ــا ذات الصل ــول به ــن المعم ــزام بالقواني االلت

حوكمــة الشــركات.
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الملكية القانونية لتراخيص برامج نظام تقنية المعلومات

ــا  ــام أعماله ــق بنظ ــا يتعل ــركة فيم ــتخدمها الش ــي تس ــات الت ــد البيان ــج وقواع ــة بالبرام ــص الخاص ــات الترخي إن اتفاقي
األساســية قــد أبرمتهــا شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط وحيــث تمتلــك شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس 
الشــرق األوســط - فــي الوقــت الحالــي - مــا نســبته 70% مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع )وســوف تنخفــض نســبة 
مــا تملكــه إلــى  52.50%بعــد طــرح الشــركة أســهمها لالكتتــاب العــام( فــإن الشــركة تســتخدم برامجهــا »علــى أســاس 

حقهــا المفتــرض فــي االســتخدام«.

وبهــذا فــإن حقــوق الشــركة القانونيــة - فــي ظــل غيــاب عقــد مباشــر بيــن مــزودي خدمــات البرامــج والشــركة - ليســت 
ــن  ــد ص ــال آن ــركة روي ــى ش ــاد عل ــة االعتم ــا دائم ــص، ويجعله ــذه التراخي ــركة ه ــتخدمت الش ــل إذا اس ــة بالكام محمي

الالينــس الشــرق األوســط.

أبرمــت شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس العامــة المحــدودة - وهــي الشــركة األم لشــركة رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق 
األوســط - اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة مــع الشــركة، وبموجبهــا تعمــد شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس العامــة المحدودة 
إلــى تقديــم خدمــات متعــددة خاصــة بتقنيــة المعلومــات وخدمــات العمليــات التشــغيلية، بمــا فــي ذلــك إدارة مــزودي 
ــة  ــات تقني ــر خدم ــات( وتوفي ــة المعلوم ــي لتقني ــم الفن ــة والدع ــدات الخارجي ــات )إدارة التعاق ــة المعلوم ــات تقني خدم

المعلومــات والدعــم ألفــراد طاقــم العمليــات المحليــة.

حماية العالمة التجارية

قامــت الشــركة بتســجيل عالمتهــا التجاريــة فــي الســلطنة، ومــع ذلــك فإنهــا تســتخدم »جــزء مــن العالمــة التجاريــة 
الخاصــة بشــركة رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب« وشــعار رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب، وهــي مســجلة باســم شــركة 
رويــال آنــد صــن الالينــس العامــة المحــدودة. وتعتــزم الشــركة اتخــاذ كافــة اإلجــراءات القانونيــة الالزمــة لحمايــة عالمتها 

التجاريــة وشــعارها فــي المســتقبل.

تعتمــد مكانــة الشــركة التنافســية اعتمــاًدا جزئًيــا علــى قدرتهــا علــى اســتخدام اســمها التجــاري وشــعارها علــى المــواد 
ــن  ــا م ــا وبرامجه ــا ومنتجاته ــويق خدماته ــوم بتس ــي تق ــة الت ــى األنظم ــا، وعل ــة به ــويق الخاص ــواد التس ــة وم اإلعالمي
خاللهــا. وبنــاًء عليــه، فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى منــع االنتهــاكات الواقعــة علــى حقوقهــا فــي الســلطنة قــد يؤثــر 
تأثيــًرا عميًقــا علــى العالمــة التجاريــة للشــركة، وربمــا كبــدت الشــركة تكاليــف إضافيــة فــي مباشــرة أعمالهــا. وبذلــك 
تتعــرض عمليــات الشــركة التشــغيلية بكاملهــا إلــى عرقلــة. هــذا باإلضافــة إلــى أن الشــركة ال تــزال تعتمــد اعتمــاًدا وثيًقــا 
علــى عالقاتهــا بشــركة رويــال آنــد صــن الالينــس الشــرق األوســط ، واســتمرارية اتفاقيــة الخدمــات الفنيــة وفقــً لمــا هــو 

موضــح بالتفصيــل أعــاله

فقدان السمعة وتراجع مستوى ثقة المستهلك

مــن المحتمــل أن تتأثــر ســمعة الشــركة تأثــًرا عميًقــا بالدعايــة الســلبية التــي يتــم ترويجهــا مــن قبــل األشــخاص 
ــع  ــلبية أو تراج ــة الس ــر الدعاي ــة لتأثي ــا نتيج ــا وأعماله ــركة عمالءه ــد الش ــب أن تفق ــن الغري ــس م ــا. ولي ــن لديه المؤمني
ثقــة المســتهلك فــي مجــال التأميــن بصفــة عامــة - منطقًيــا أو غيــره - أو فقــدان الثقــة فــي الشــركة أو شــركة 
رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب أو عالماتهــم التجاريــة. بــل ليــس مــن الغريــب أن تعجــز الشــركة عــن اســتقطاب النخبــة 
ــا  ــي وأعماله ــا المال ــركة ووضعه ــال الش ــتتأثر أعم ــة س ــة الحال ــر. وبطبيع ــة الذك ــباب آنف ــة لأس ــن نتيج ــن الموظفي م

ــك. ــة لذل ــا نتيج ــًرا بليًغ ــتقبلية تأثي المس

فشل الشركة في االحتفاظ بالحد األدنى من رأس المال

وفًقــا لقانــون التأميــن، فقــد ألــزم القانــون شــركات التأميــن العاملــة فــي ســلطنة عمــان ومنهــا شــركة التأميــن األهليــة 
ش.م.ع.م باالحتفــاظ بحــد أدنــى مــن رأس المــال. علمــً بأنــه قــد يتأثــر رأس المــال بعــدة عوامــل، ال ســيما العوامــل التــي 
تســتنفذ مــوارد رأســمال الشــركة وتزيــد كــم المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة. ومــن هــذه العوامــل تدنــي األربــاح 
ــل  ــا أو تقل ــب أرباحه ــى كس ــركة عل ــدرة الش ــف ق ــي ُتضع ــاالت الت ــل إن الح ــة. ب ــوق التراكمي ــرات الس ــة وتأثي المتوقع
مــن قــدرة الشــركة المســتقبلية علــى كســب أرباحهــا أو الحــاالت التــي تجعــل أربــاح الشــركة ســريعة الــزوال، جميعهــا 

عوامــل تؤثــر علــى موقــف الشــركة مــن تحديــد رأس المــال.
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مــن المعلــوم بالضــرورة أن الحــد األدنــى لــرأس المــال الــذي تقــوم بدفعــه الشــركات العاملــة فــي مجــال التأميــن هــو 
10 مليــون ريــال عمانــي.  كمــا هــو بتاريــخ 31 ديســمبر/2016م، يبلــغ رأس المــال المصــدر والمدفــوع 10 مليــون ريــال عمانــي. 
وفشــل الشــركة فــي اســتيفاء المتطلبــات القانونيــة الخاصــة بــرأس المــال مســتقبًلا ســيؤدي إلــى تدخــل الهيئــة العامــة 
لســوق المــال، وســوف تطلــب الهيئــة مــن الشــركة اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة إلعــادة رأس المــال لوضعــه المقبــول. فعلــى 
ســبيل المثــال، قــد ُتضطــر الشــركة لوقــف االكتتــاب فــي أعمــال جديــدة أو خفضــه، أو زيــادة األقســاط، أو زيــادة تغطيــة 
إعــادة التأميــن الخاصــة بهــا، أو بيــع بعــض أعمالهــا وحافظتهــا االســتثمارية؛ علمــً بــأن هــذه اإلجــراءات  ســتكبد الشــركة 
خســائر بالغــة، وال ســيما فــي الحــاالت التــي ُتضطــر فيهــا الشــركة التخــاذ مثــل هــذه اإلجــراءات فــي وقــت زمنــي قصيــر. 
ــً  ــًرا بليغ ــر تأثي ــد يؤث ــة ق ــتوياته المقبول ــد مس ــال عن ــن رأس الم ــكاف م ــد ال ــاظ بالح ــن االحتف ــركة ع ــز الش ــذا، إن عج ول
علــى أعمــال الشــركة الحاليــة، وأعمالهــا المســتقبلية، ووضعهــا المالــي، ونتائــج عملياتهــا التشــغيلية، وربمــا ســينتهي 

المطــاف إلــى ســحب رخصتهــا لمزاولــة أنشــطة التأميــن.

تحتفــظ الشــركة بنظــام مراقبــة داخليــة علــى الحــد األدنــى مــن رأس المــال، وهــو أعلــى بكثيــر مــن الحــد األدنــى لــرأس 
المــال المطلــوب بموجــب اللوائــح التنظيميــة. بلــغ هامــش المــالءة الماليــة للشــركة مــا نســبته 260% كمــا هــو بتاريــخ 31 

ديســمبر/2016، بمــا يتجــاوز الحــد األدنــى لــراس المــال المطلــوب.

عدم كفاية االحتياطي لتغطية المطالبات والمخاطر المستمرة

ــات  ــا التزام ــات باعتباره ــات ومخصص ــركة باحتياط ــظ الش ــن، تحتف ــون التأمي ــً لقان ــن ووفق ــة تأمي ــن أي عملي ــزء م كج
ــل  ــات أن تمث ــذه االحتياط ــع له ــات. يتوق ــات والمديوني ــتقبلية وااللتزام ــات المس ــة المطالب ــة لتغطي ــة العمومي بالميزاني
ــوية  ــة بتس ــف المتعلق ــة المصاري ــجلة وتغطي ــر المس ــجلة وغي ــائر المس ــة الخس ــة لتغطي ــغ المطلوب ــرات المبال تقدي
ــة  ــات الحقيقي ــال المطالب ــل حي ــي التعام ــرة ف ــه الخب ــق في ــذي تتواف ــدى ال ــى الم ــركة عل ــج الش ــد نتائ ــارة. تعتم الخس
مــع االفتراضــات المســتخدمة مــن قبــل الشــركة لوضــع أقســاط أعمــال التأمينــات التــي تقــوم بهــا ووضــع احتياطاتهــا 
ومخصصــات الشــركة للمطالبــات المســتحقة غيــر المدفوعــة واحتياطــي األقســاط غيــر المكتســبة ويحتمــل أن تثبــت 

ــركة. ــة للش ــات الحقيقي ــة المطالب ــا لتغطي ــدم كفايته ــتمرة ع ــر المس المخاط

ــرات  ــي تقدي ــل ه ــزام، ب ــق لاللت ــاب دقي ــة حس ــر المدفوع ــتحقة وغي ــات المس ــات للمطالب ــل المخصص ــن أن تمث ال يمك
ــات  ــورات وتوقع ــى تص ــاًء عل ــرات بن ــك التقدي ــع تل ــم وض ــة. يت ــورة نهائي ــات بص ــوية المطالب ــة لتس ــة المتوقع للتكلف
ــي  ــات ف ــرات االتجاه ــى تقدي ــاًء عل ــن وبن ــدد ومعي ــت مح ــي وق ــة ف ــروف المعلوم ــق والظ ــة للجقائ ــة وإحصائي إكتوري
ــاد المطالبــات وعوامــل متغيــرة أخــر، تشــمل األســس الجديــدة  لاللتــزام والظــروف واألحــوال االقتصاديــة العامــة  إزدي
ــتقبلية  ــة المس ــع السياس ــات ومناف ــر االحتياط ــة تقدي ــن عملي ــت. تتضم ــرور الوق ــر بم ــا تغيي ــرأ عليه ــن أن يط ــي يمك الت
درجــة عاليــة مــن االجتهــاد وتخضــع بدورهــا إلــى العديــد مــن العوامــل المتغيــرة. يمكــن لتلــك العوامــل المتغيــرة أن 
تتأثــر، ضمــن عوامــل أخــرى، بأحــداث داخليــة وخارجيــة علــى ســبيل المثــال، التغيــرات التــي تطــرأ علــى إجــراءات معالجــة 
المطالبــات والتضخــم االقتصــادي وطــول عمــر المطالبــة وتقلبــات العملــة األجنبيــة واالتجاهــات القانونيــة والتغيــرات 
ــدة  ــة معق ــكان وممارس ــة بم ــن الصعوب ــة م ــات، عملي ــي االلتزام ــر احتياط ــة تقدي ــريع. إن عملي ــى التش ــرأ عل ــي تط الت
تنطــوي علــى العديــد مــن المتغيــرات واالفتراضــات الذاتيــة بمــا فــي ذلــك تحليــل تاريــخ المطالبــات التــي تمــت تســويتها.

نســبة لطبيعــة الخســائر األساســية ودرجــة عــدم اليقيــن المرتبطــة بتحديــد االلتزامــات لمطالبــات وثيقــة التأميــن غيــر 
المدفوعــة، ربمــا  ال يكــون بمقــدور الشــركة أن تحــدد وبشــكل دقيــق المبلــغ الفعلــي المطلــوب لتســوية تلــك االلتزامــات 
ونتيجــة ذلــك مــن الممكــن أن تكــون احتياطــات الشــركة فــي أي وقــت محــدد غيــر كافيــة. بنــاًء عليــه، يحتمــل أن تثبــت 
ــك  ــادة تل ــة  لزي ــركة بحاج ــة وأن الش ــر كافي ــا غي ــتقبلية أنه ــن المس ــة التأمي ــات وثيق ــة لمطالب ــات المخصص االحتياط
االحتياطــات األمــر الــذي يؤثــر ســلبً علــى العمليــات التجاريــة للشــركة وأحواليهــا الماديــة وتدفقاتهــا النقديــة ونتائجهــا 
ــائر  ــركة للخس ــي الش ــة احتياط ــات الفعلي ــاوزت المطالب ــة. إذا تج ــة عام ــتقبلية بصف ــا المس ــغيلية و/أو إمكانياته التش
ومصاريــف الخســارة، ربمــا تكــون الشــركة مطالبــة بزيــادة احتياطاتهــا وســوف يفضــي ذلــك األمــر إلــى مصاريــف 
ــوال  ــى األح ــالب عل ــكل س ــر بش ــذي يؤث ــركة وال ــي للش ــل الصاف ــاض الدخ ــى انخف ــدوره إل ــؤدي ب ــة وي ــف إضافي وتكالي

ــج عملياتهــا التشــغيلية. الماليــة للشــركة ونتائ
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الشــركة لديهــا نظــام اكتــواري داخلــي يتألــف مــن خبــراء فــي رياضيــات التأميــن مســتقلين ويقدمــون خدمــات تقديــر 
االحتياطــي ومخاطــر اإلدارة وتحليــل األعمــال بأســلوب محايــد. يجمــع النظــام االكتــواري الداخلــي بيــن التحليــل 
اإلحصائــي للخســائر التاريخيــة ودرايــة باألعمــال النوعيــة والخبــرة الكافيــة لوضــع احتياطــات كافيــة تضمــن أن الشــركة 

ــات. ــذا مطالب ــتحقاق هك ــخ اس ــي تواري ــا ف ــة بالتزاماته ــات الخاص ــة المطالب ــوية كاف ــا تس بإمكانه

مخاطر السيولة

يمكــن تعريــف مخاطــر الســيولة علــى أنهــا مخاطــر الشــركة فــي حالــة عــدم كفايــة مــوارد الســيولة الماليــة للشــركة 
للوفــاء بالتزاماتهــا التــي تنشــأ عــن أعمــال الشــركة فــي االكتتــاب وغيرهــا مــن االلتزامــات عنــد اســتحقاقها، ويضــاف إلــى 
ذلــك قيــام الشــركة بزيــادة المــوارد الخاصــة بالســيولة بتكلفــة زائــدة. إن مقــدرة الشــركة علــى الوصــول إلــى مصــادر 
تمويــل بشــروط اقتصاديــة مواتيــة، أو مقدرتهــا علــى تســييل أصولهــا إذا مــا دعــت الحاجــة إليهــا للوفــاء بالمطالبــات أو 
لغيــر ذلــك مــن األغــراض - تعتمــد اعتمــاًدا جوهرًيــا علــى عــدة عوامــل. ومــن هــذه العوامــل مــا هــو خــارج عــن إرادتهــا 
وســيطرتها، ومــن أمثلتــه؛ حالــة الســوق العامــة، والثقــة فــي النظــام المصرفــي العالمــي. ومــن المحتمــل أن تتعــرض 
أســواق رأس المــال واالئتمــان إلــى فتــرات تقلبــات واضطرابــات شــديدة. وقــد يؤثــر هــذا فــي ســيولة الشــركة وقدرتهــا 

االئتمانيــة، ومــن ثــم قدرتهــا علــى الحصــول علــى التمويــل الــالزم.

ــتوى  ــى المس ــرى عل ــوك الكب ــدى البن ــة ل ــع الثابت ــي الودائ ــتثماري ف ــا االس ــن دفتره ــًرا م ــزًء كبي ــركة ج ــتثمرت الش واس
اإلقليمــي، بحيــث يمكــن تســييل هــذه الودائــع الثابتــة فــي فتــرة قصيــرة. وليــس علــى الشــركة قــروض متأخــرة، وهــذا 

ــوري. ــداد الف ــات الس ــول عملي ــكوك ح ــل الش ــأنه أن يزي ــن ش م

عوائد استثمار غير مرضية

ــل  ــال فش ــي ح ــتثمرة. وف ــا الُمس ــى أداء أصوله ــا عل ــاًدا جزئًي ــركة اعتم ــغيلية للش ــات التش ــج العملي ــد نتائ ــوف تعتم س
فــي مضاهــاة محفظتهــا االســتثمارية بمســؤولياتها، فســوف ُتضطــر الشــركة إلــى تســييل جميــع اســتثماراتها أو 
جــزء منهــا، بعوائــد أقــل مــن المســتوى المطلــوب. وهــذا بــدوره ســيؤثر تأثيــًرا بليًغــا علــى عمليــات الشــركة التشــغيلية 
ووضعهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة ونتائــج أعمالهــا وأعمالهــا المســتقبلية. ولذا تحتــاج إدارة االســتثمارات لنظــام إدارة 
فعــال ودرجــة عاليــة مــن القــدرة علــى اختيــار اســتثمارات متنوعــة ذات جــودة عاليــة. حيــث تخضــع محفظــة االســتثمار 
إلــى قيــود تنظيميــة، وعــدم توفــر بعــض المنتجــات الماليــة، مثــل؛ عوائــد المشــتقات الماليــة بالمخاطــر العاليــة. وهــذا 
ســيخفض مــن تنويــع اســتثمار فئــات األصــول، ومــن ثــم انخفــاض عوائــد االســتثمار. وإذا لــم تســتطع الشــركة تنويــع 
هــذه االســتثمارات فســوف تتأثــر قدرتهــا علــى كســب األربــاح )الربحيــة( وتفقــد أدائهــا المالــي. ولــذا ُتعــول الشــركة علــى 
اســتراتيجية اســتثمار تقليديــة، حيــث أتــت هــذه االســتراتيجية بعوائــد ثابتــة طــوال األعــوام المنصرمــة. وتعتقــد الشــركة 

بأنهــا ســتتمكن مــن تحقيــق عوائــد ثابتــه مماثلــة فــي المســتقبل.

تغييرات في السياسة المحاسبية والمعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

إن التغييــر فــي السياســة المحاســبية التــي تتبعهــا الشــركة، والتــي تنشــأ مــن داخــل الشــركة أو نتيجــة للتغييــرات التــي 
ــركة  ــة للش ــج المالي ــي النتائ ــا ف ــًرا عميًق ــر تأثي ــأنها أن تؤث ــن ش ــة م ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــى المعايي ــرأ عل تط

ــاح وتوزيعهــا. وقدرتهــا علــى اإلعــالن عــن األرب

خضوع عمليات الشركة التشغيلية إلى الضوابط والتراخيص الحكومية الواجبة التطبيق

تمــارس الشــركة أعمالهــا بموجــب ترخيــص التأميــن الممنــوح لهــا، ومــن الممكــن أن ُيســحب هــذا الترخيــص أو ُيفســخ 
أو ُيلغــى إذا لــم تلتــزم الشــركة بالترخيــص الممنــوح لهــا أو أحــكام قانــون التأميــن المعمــول بهــا أو اللوائــح التنظيميــة 
الخاصــة بالتأميــن أو الضوابــط التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال. وربمــا تفــرض جــزاءات ماليــة علــى الشــركة 
إذا لــم تلتــزم الشــركة بــأي مــن القوانيــن أو الضوابــط الســارية. ومــن الممكــن أن تتأثــر أعمــال الشــركة تأثــًرا بالًغــا نتيجــًة 
ــى  ــا عل ــدة وتطبيقه ــن جدي ــاد قواني ــة أو اعتم ــن الحالي ــير القواني ــي أو تفس ــون الحال ــى القان ــرأ عل ــي تط ــرات الت للتغيي
الشــركة. وتوقيــع الغرامــات أو الجــزاءات، أو إلغــاء ترخيــص التأميــن أو ســحبه مــن الممكــن أن يؤثــر علــى أعمــال الشــركة 

ونتائجهــا التشــغيلية ووضعهــا المالــي والســعر الســوقي للســهم تأثيــًرا ســلبًيا.
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المخاطر القانونية

يمكــن أن تنشــأ المخاطــر القانونيــة والتشــريعية خــالل عمليــة التوثيــق ألي منتــج مــن منتجــات التأميــن خاصــة وأن هــذه 
ــة و  ــائل قانوني ــأ مس ــد تنش ــلطنة. وق ــي الس ــارية ف ــن الس ــزام بالقواني ــة لاللت ــود قانوني ــة عق ــة لصياغ ــة بحاج العملي
ــات  ــة البيان ــريعات حماي ــق بتش ــا يتعل ــك فيم ــي وذل ــتوى الدول ــى المس ــلطنة أو عل ــتوى الس ــى مس ــرى عل ــريعية أخ تش

ــاح . ــريعات االفص ــن تش ــًلا ع ــات فض ــاد والعقوب ــات الفس ــوة وممارس والرش

ــار هــذه المخاطــر اعتمــاد فريــق مخاطــر الشــركة للمنتجــات واعتمــاد وثائــق المنتجــات مــن  تتضمــن أدوات تخفيــف آث
قبــل الدائــرة القانونيــة لشــركة رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب والهيئــة العامــة لســوق المــال. وسيســاعد فريــق الدعــم 

القانونــي بالشــركة واالعتمــاد علــى الممارســات المعتمــدة علــى التخفيــف مــن المخاطــر القانونيــة ســابقة الذكــر.

التقارير الدورية المطلوبة

ــات  ــر والبيان ــداد التقاري ــركة إع ــى الش ــب عل ــال، يج ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــادرة م ــح الص ــن واللوائ ــا للقواني وفق
الماليــة بصفــة دوريــة واإلفصــاح للجمهــور عــن المعلومــات الجوهريــة المتعلقــة بأعمالهــا ونتائجهــا الماليــة ورأســمالها 
وهيــكل الملكيــة فيهــا ووضعهــا المالــي. ولذلــك، إذا أخفقــت الشــركة فــي االمتثــال لهــذه المتطلبــات بســبب العقبــات 
اإلداريــة أو الفنيــة فقــد يتأخــر تقديــم التقاريــر المطلوبــة ممــا قــد يــؤدي إلــى فــرض الجــزاءات أو القيــود عليهــا، ومــن ثــم 

التأثيــر ســلًبا علــى ربحيــة الشــركة وســمعتها أو قدرتهــا علــى العمــل فــي المســتقبل.

إن التكنولوجيــا التــي تســتخدمها الشــركة لتســهيل أفضــل الخدمــات وتحســين تدفــق المعلومــات واســتخدام أحــدث 
ــة  ــركة األنظم ــت الش ــد وضع ــل. وق ــير العم ــن س ــة لحس ــات الالزم ــر والبيان ــم التقاري ــركة بتقدي ــمح للش ــات يس التقني

واإلجــراءات المناســبة اســتعدادًا لتلبيــة هــذه المتطلبــات اإلضافيــة إلعــداد التقاريــر التنظيميــة. 

الخالفات مع المؤمن عليهم والدعاوى والمطالبات واإلجراءات

ــخاص  ــا األش ــدم به ــي يتق ــات الت ــاه المطالب ــا تج ــع التزاماته ــوم بدف ــات وتق ــريعة للمطالب ــوية س ــركة بتس ــزم الش تلت
المؤمــن عليهــم، ولكــن هــذا ال يضمــن عــدم حــدوث خالفــات بيــن بعــض العمــالء والشــركة، األمــر الــذي يمكــن أن يؤدي 
ــمعة  ــر الس ــى مخاط ــركة إل ــرض الش ــد تتع ــة، وق ــلطات القضائي ــام الس ــركة أم ــد الش ــة ض ــاوى قضائي ــة دع ــى إقام إل

والمخاطــر القضائيــة والقانونيــة التــي قــد تنــال مــن عمليــات الشــركة.

يحــق للشــركة، فــي ســياق ممارســة العمــل المعتــاد، التقاضــي أو اقامــة دعــاوى قضائيــة ضــد الغيــر وربمــا أيضــا تكــون 
ــة  ــات مادي ــع تعويض ــاوى - لدف ــذه الدع ــبب ه ــركة - بس ــر الش ــا ُتضط ــا. وربم ــة ضده ــة مقام ــاوى قضائي ــك دع هنال
يمكــن أن تؤثــر ســلًبا علــى الوضــع المالــي للشــركة أو نتائــج عملياتهــا. وعــالوة علــى ذلــك، تكــون المبالــغ التــي تمنحهــا 
األحــكام القضائيــة قابلــة للزيــادة بســبب التضخــم األمــر الــذي يســتوجب علــى الشــركة تقديــر أي زيــادة فــي االتجاهــات 
ــرات  ــع تقدي ــى وض ــركة عل ــدرة الش ــدم مق ــدرة. إن ع ــن المص ــق التأمي ــة بوثائ ــة الخاص ــروط المالي ــي الش ــها ف وعكس
دقيقــة )بســبب المنافســة أو اإلشــراف( أو عــدم قدرتهــا علــى تطبيــق زيــادات الســعر بأثــر فــوري قــد يــؤدي إلــى انخفــاض 

محتمــل فــي ربحيتهــا.

ومــن الممكــن أيًضــا أن تتعــرض الشــركة للتحقيــق والفحــص، مســتقبًلا، وفــي أي وقــت مــن األوقــات من قبل الســلطات 
ــج هــذه التحقيقــات أو االلتزامــات أو التبعــات ذات  التنظيميــة. وقــد ال تكــون الشــركة قــادرة علــى التنبــؤ بحجــم أو نتائ
الصلــة )فــي حــال حدوثهــا( وال يمكــن لهــا أن تضمــن أن مثــل هــذه المراجعــات لــن تــؤدي إلــى أي تغييــرات قــد تؤثــر ســلًبا 

علــى نتائــج الشــركة و علــى موقفهــا المالــي.

عدم توفر سوق لتداول األسهم المطروحة في الوقت الحالي

ــاهمين  ــدرة المس ــدم ق ــع ع ــة. وم ــواق العام ــي األس ــة ف ــهم المطروح ــداول األس ــم  ت ــم يت ــام، ل ــاب الع ــل اإلكتت قب
البائعيــن علــى التنبــؤ )مــا إذا كانــت فوائــد المســتثمرين ســتؤدي إلــى تطويــر ســوق تــداول نشــط فــي ســوق مســقط 
لــأوراق الماليــة مــن عدمــه، أو مــدى ســيولة األســواق التــي تمكنــت مــن التطويــر وربمــا ال يكــون ســعر اكتتــاب األســهم 

المطروحــة مؤشــًرا علــى األســعار التــي ستســود فــي الســوق الحــرة عقــب االكتتــاب.
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تذبذب سعر السهم المطروح بالسوق تذبذًبا واسًعا بسبب عوامل مختلفة

مــن المحتمــل أن يتعــرض ســعر الســهم المطــروح إلــى تذبذبــات واســعة النطــاق عقــب اإلكتتــاب العــام، نظــرًا للتغيــرات 
فــي وضــع ســوق األوراق الماليــة فيمــا يتعلــق باألســهم واألوراق الماليــة المشــابهة  لأســهم المطروحــة أو فــي 
ــر فــي عمليــات الشــركة والتبايــن فــي  االســتجابة لحقائــق وأحــداث متعــددة، بمــا فــي ذلــك أي تغييــرات تنظيميــة تؤث

ــج عملياتهــا نصــف الســنوية أو الســنوية وتطــورات نشــاطها أو نشــاط الجهــات المنافســة لهــا. نتائ

وربمــا تتعــرض أســواق األســهم مــن حيــن آلخــر لتذبذبــات فــي أســعار وحجــم األســهم، والتــي ســتؤثر ســلبًيا أو إيجابًيــا 
علــى ســعر الســهم المطــروح فــي الســوق، باإلضافــة الــى الظــروف االقتصاديــة والسياســية العامــة. حيــث مــن 
المحتمــل أن يشــهد ســعر الســهم المطــروح ارتفاعــً أو انخفاضــً عقــب اإلدراج فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة وقــد 

ال يعكــس ســعر الســهم المطــروح فــي الســوق القيمــة الحقيقيــة ألعمــال الشــركة.

احتمالية عدم الوفاء بسياسة توزيع األرباح

ســيتم توزيــع األربــاح فــي المســتقبل باألخــذ فــي االعتبــار كفايــة االحتياطيــات القابلــة للتوزيــع وتوفــر الســيولة لضمــان 
أن احتياجــات التشــغيل  ونمــو نشــاط الشــركة غيــر مقيــد بعــدم وفــرة األمــوال، والحــاالت الطارئــة المعلومــة مــن قبــل 
الشــركة. علــى أن يخضــع توزيــع األربــاح إلــى بعــض القيــود والشــروط كمــا هــو منصــوص عليــه فــي الفصــل الثالــث عشــر 

مــن هــذه النشــرة - سياســة توزيــع األربــاح.

إن عمليــة توزيــع األربــاح هــي عمليــة غيــر مضمونــة، حيــث يجــوز لمجلــس اإلدارة أن يقــرر بمحــض إرادتــه ووفقــً لتقديــره 
ــع  ــة توزي ــد سياس ــوف تقي ــك، فس ــى ذل ــالوة عل ــاح . ع ــع األرب ــة بتوزي ــدم التوصي ــبب، ع ــت و ألي س ــي أي وق ــق وف المطل
األربــاح بقــدر تنفيذهــا االحتياطــات النقديــة للشــركة تقييــًدا بالًغــا، وربمــا تؤثــر تأثيــًرا ســلبًيا علــى مقدرتهــا فــي تمويــل 
المصروفــات الرأســمالية غيــر المتوقعــة. ونتيجــة لذلــك، قــد ُتضطــر الشــركة القتــراض أمــوال إضافيــة أو جمــع رأســمال 
عــن طريــق إصــدار أوراق ماليــة فــي شــكل أســهم والتــي يحتمــل أن ال تكــون شــروطها ممكنــة أو مغريــة علــى اإلطــالق.

خبرة محدودة في االمتثال بالتزامات الشركة المحولة

قامــت الشــركة بأعمالهــا فــي الســابق وكانــت شــركة مســاهمة مقفلــة، وال تتمتــع إدارة الشــركة بخبــرات واســعة فــي 
ــة.  ــاهمة العام ــركات المس ــة بش ــن الخاص ــال بالقواني ــن االمتث ــك م ــع ذل ــا يتب ــة وم ــاهمة عام ــركة مس ــال إدارة ش مج
ــاهمة  ــركات المس ــى ش ــة عل ــدة - المفروض ــر المتزاي ــداد التقاري ــات إع ــة والتزام ــة المكثف ــة التنظيمي ــيما أن الرقاب ال س
العامــة - ســتتطلب اهتماًمــا كبيــًرا مــن إدارة الشــركة، وربمــا تحــول اهتمامهــا بعيــًدا عــن إدارة الشــؤون اليوميــة ألعمــال 
ــهم  ــوقي للس ــعر الس ــغيلية والس ــا التش ــج عملياته ــي ونتائ ــا المال ــركة ووضعه ــال الش ــر أعم ــم تتأث ــن ث ــركة، وم الش

تأثيــًرا ســلبًيا.

ــا  ــام بأعماله ــا القي ــنى له ــى يتس ــركة، حت ــة إلدارة الش ــوارد الكافي ــكاِف والم ــت ال ــر الوق ــركة توفي ــن الش ــوف تضم س
ــه. ــول ب ــون المعم ــال بالقان ــان االمتث وضم

عدم وجود فترة إلزامية على األعضاء المؤسسين

خالفــً لالكتتــاب العــام فــي المجــاالت الجديــدة، حيــث يحظــر علــى المؤسســين التصــرف فــي أســهمهم قبــل قيــام 
الشــركة بنشــر الميزانيــة العامــة عــن ســنتين ماليتيــن متتالييــن، وفًقــا ألحــكام المــادة 77 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، 
حيــث أوضحــت الهيئــة العامــة لســوق المــال عــدم انطبــاق هــذا الحظــر علــى الشــركة المحولــة مــن مســاهمة مقفلــة 
ــركة  ــي الش ــهمهم ف ــي أس ــرف ف ــن التص ــين م ــاء المؤسس ــى األعض ــر عل ــة حظ ــس ثم ــذا، لي ــاهمة عامة.ول ــى مس إل

عقــب االكتتــاب العــام.

ومــع ذلــك، يجــب اعتمــاد أي تصــرف فــي أســهم شــركات التأميــن بواســطة مســاهمين مؤسســين مــن الهيئــة العامــة 
لســوق المــال )بصفتهــا المنظــم لمجــال التأميــن(. وبوجــه عــام، تحظــر المــادة 7 )ب( أي شــخص مــن الحصــول علــى 
أكثــر مــن 25% مــن األســهم فــي شــركة مســاهمة عامــة دون الحصــول علــى الموافقــة الكتابيــة المســبقة مــن الهيئــة 

العامــة لســوق المــال.
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 1230865سجل تجاري رقم   – 11/2015استشارات مالية وإدارية ترخيص رقم ش م أ/ – 17/2015محاسبون قانونيون ترخيص رقم ش م ح/

 
 

 تقرير مراقب الحسابات المستقل حول المعلومات المالية المتوقعة 

 م.ع.م.ش  لتأمينل  األهلية  شركةالمجلس إدارة 
 

ة المتوقع( )ُيشار التدفقات النقديبيان  الدخل الشامل المتوقع وبيان  المركز المالي المتوقع و بيانالقوائم المالية المتوقعة المرفقة ) لقد قمنا بفحص
 31، و2018ديسمبر  31، و2017ديسمبر  31للثالث سنوات المنتهية في  م.ع.م.ش لتأمينل األهلية لشركةاإليهم معاً باسم "التوقعات المالّية"( 

)"نشرة اإلصدار"(،  يتم اصدارهاس التي الشركة المالية المتوقعة" من نشرة البيانات - 12كما هي معروضة تحت عنوان " الفصل  2019ديسمبر 
صل المالية المتوقعة، بما في ذلك االفتراضات المبينة في "الف البياناتوفقاً للمعيار الدولي لتكليفات التأكيد. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض 

النموذج المالي للشركة )"النموذج المالي"( وفقاً : االفتراضات الرئيسية" من نشرة اإلصدار و6القوائم المالية المتوقعة" تحت عنوان  - 12
 لمال. المتطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان التي تستند إليها. ونحن مسؤولون عن تقديم الرأي المطلوب من الهيئة العامة لسوق 

 
 

المعلومات المالية التاريخية".  تدقيق"تكليفات التأكيد عدا أعمال مراجعة أو  3000عملنا وفقاً للمعيار الدولي لتكليفات التأكيد رقم  قمنا بتنفيذولقد 
تجميع التوقعات المالية وفحص ما إذا كانت هذه التوقعات قد ُجمعت بشكل صحيح بناء على االفتراضات المفصلة  سولقد تضمن عملنا تقييم أس

نشرة اإلصدار، وما إذا كانت السياسات المحاسبية المفصلة في نشرة اإلصدار تتماشى مع السياسات المحاسبية للشركة. ولقد خططنا ونفذنا في 
ل صحيح جمع التوقعات المالية بشكتمعقول بأنه قد تم  ضمانبعملنا للحصول على المعلومات والتفسيرات التي رأيناها ضرورية من أجل تزويدنا 

أصلة في . ونظرا للشكوك المتالسياسات المحاسبية للشركةا لألساس المذكور وأن األساس المحاسبي المستخدم للتوقعات المالية يتوافق مع وفق
المالية، فقد تم إعداد التوقعات باستخدام مجموعة من االفتراضات التي تتضمن افتراضات نظرية حول األحداث المستقبلية البيانات  توقععملية 

بناًء على و اإلجراءات التي تتخذها اإلدارة والتي ال يمكن تأكيدها والتحقق منها بنفس طريقة النتائج السابقة والتي ال ُيتوقع أن تحدث بالضرورة.و
نة. إن تكليفنا رذلك، ال نبدي أي رأي حول صحة االفتراضات التي تستند إليها التوقعات أو مدى قرب النتائج الفعلّية من التوقعات بناء على المقا

 للتوقعات المالية.  لمعقو ضمانال يقدم أي تأكيد حول ما إذا كانت االفتراضات توفر 
 

من نشرة  "المالية المتوقعة البيانات - 12في "الفصل المبينة  في رأينا أن التوقعات المالّية قد ُجمعت بشكل صحيح على أساس االفتراضات
أن األساس المحاسبي المستخدم يتوافق مع السياسات  ذج المللي كماالنمو (ii) و االفتراضات الرئيسية" 6" (i) و كما هو مفصل في اإلصدار

 المحاسبة للشركة. 
 

 نبدي أي ال حيث أن التوقعات المالية واالفتراضات التي تستند إليها هذه التوقعات تتعلق بالمستقبل، وبالتالي قد تتأثر بأحداث غير متوقعة، فإننا
ت عحول ما إذا كانت النتائج الفعلية المدرجة ستتوافق مع النتائج المبينة في التوقعات المالية وقد تكون االختالفات جوهرية. حتى وإن وقرأي 

ّن أ ثاألحداث المتوقعة حسب االفتراضات النظرّية الموضحة أعاله، يبقى االحتمال وارداً بأن تكون النتائج الفعلّية مختلفة عن التوقعات، حي
. وعالوة على ذلك، فإننا نؤكد أن جوهري األحداث المتوقعة األخرى ال يتكرر وقوعها كما هو متوقع، كما أنه من الممكن أن يكون االختالف

ية، لوالمعلومات المتوقعة ليس الغرض منها توفير كافة المعلومات واإلفصاحات الضرورية لتقديم عرض عادل وفقاً لمعايير التقارير المالية الد
 كما أنها ال توفر جميع هذه المعلومات واإلفصاحات.

 
نشرة اإلصدار كما هو مبين في قواعد  طبشروتم إعداد هذا الخطاب بناء على طلب الهيئة العامة لسوق المال وقد تم تقديمه بغرض االمتثال 

 إدراج الهيئة العامة لسوق المال، وبالتالي قد ال يكون مناسبا ألي غرض آخر.  
 
 

 
 

 برايس وترهاوس كوبرز )فرع عمان(
 

 2017 يونيو 19 
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بيان المركز المالي المتوقع   /1
 للفترة  من السنة 2017 إلى 2019

2017
بالمليون ريال 

عماني

2018
بالمليون ريال 

عماني

2019
بالمليون ريال 

عماني
الموجودات

0.870.360.43النقد وما يعادله
42.9545.1746.69ودائع مصرفية

8.469.019.77أقساط وأرصدة تأمين مدينة
2.482.572.66حصة شركات إعادة التأمين في المطالبات تحت التسوية

4.935.265.35ذمم مدينة ومبالغ أخرى مدفوعة مقدمً
0.070.070.07موجودات ضريبية مؤجلة

0.200.200.20استثمارات أخرى
0.771.020.92ممتلكات وآالت ومعدات

15.4515.4515.45الشهرة التجارية
76.1879.1181.54 إجمالي الموجودات

حقوق الملكية والمطلوبات
رأس المال واالحتياطيات

10.0010.0010.00رأس مال مساهم به
11.7811.7811.78احتياطي خاص

3.333.333.33احتياطي نظامي
10.0010.0010.00احتياطي الطوارئ

0.120.120.12احتياطي إعادة التقييم
أرباح محتجزة

2.11 2.43 2.83
37.3437.6638.06إجمالي حقوق الملكية

المطلوبات
مطلوبات ناشئة عن عقود التأمين:

11.9612.8213.71احتياطي األقساط غير المكتسبة
17.7418.6419.63إجمالي مطالبات تحت التسوية

3.083.183.27أرصدة إعادة تأمين دائنة
4.465.145.14مطلوبات ومستحقات أخرى

1.601.671.73ضريبة دخل دائنة

38.8441.4543.48إجمالي المطلوبات
76.1879.1181.54إجمالي حقوق الملكية والمطلوبات
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بيان الدخل الشامل المتوقع  /2
للفترة - من السنة  2017 إلى 2019

2019 2018 2017

بالمليون ريال 
عماني

بالمليون ريال 
عماني

بالمليون ريال 
عماني

31.86 29.80 27.66 إيرادات من أقساط التأمين

)3.19( )3.03( )3.45( أقساط متنازل عنها لشركات إعادة التأمين

28.67 26.77 24.21 صافي إيرادات أقساط التأمين

0.62 0.59 0.56 عموالت مقبوضة عن إعادة التأمين المتنازل عنه

)20.10( )18.64( )16.93( مطالبات

2.01 1.82 1.90 حصة شركات إعادة التأمين في المطالبات

)2.79( )2.66( )2.53( عموالت مدفوعة

0.11 0.11 0.25 تكاليف االستحواذ المؤجلة

8.52 7.99 7.46 صافي نتيجة االكتتاب

)6.66( )6.36( )6.12( مصروفات عامة وإدارية

1.90 1.74 1.57 إيرادات استثمارية )صافي(

3.76 3.37 2.91 الربح قبل اقتطاع الضرائب

)0.56( )0.50( )0.43( ضريبة الدخل

3.20 2.87 2.48 صافي ربح السنة

3.20 2.87 2.48 إجمالي الدخل الشامل للسنة
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بيان التدفقات النقدية المتوقع  /3
للفترة - من السنة 2017 إلى 2019

2019
بالمليون ريال 

عماني

2018
بالمليون ريال 

عماني

2017
بالمليون ريال 

عماني
األنشطة التشغيلية

3.76 3.37 2.91 الربح قبل اقتطاع الضرائب
التسويات:

)1.90( )1.74( )1.57( أرباح اإلستثمارات )بالصافي(
0.89 0.86 1.61 حركة احتياطي األقساط غير المكتسبة
0.06 0.06 0.06 مخصص الديون المشكوك بتحصيلها

)0.11( )0.11( )0.25( تكلفة استحواذ مؤجلة
0.44 0.33 0.28 اإلستهالك
0.09 0.09 0.09 مكافآت نهاية الخدمة

3.23 2.86 3.13
الربح قبل التغيرات في الموجودات والمطلوبات المتعلقة 

باألنشطة التشغيلية:
)0.83( )0.61( )1.41( أقساط وأرصدة تأمين مدينة

)0.10( )0.09( )0.57( حصة شركة إعادة التأمين في المطالبات تحت التسوية
0.01 )0.23( )0.46( ذمم مدينة ومبالغ أخرى مدفوعة مقدمً
1.00 0.90 1.14 إجمالي مطالبات تحت التسوية
0.10 0.10 0.46 أرصدة إعادة التأمين الدائنة

)0.01( 0.67 0.03 التزامات ومستحقات أخرى

3.40 3.60 2.32 تدفقات نقدية من األنشطة التشغيلية
)0.50( )0.43( )0.55( ضريبة الدخل المسددة
)0.09( )0.09( )0.08( مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

2.81 3.08 1.69 صافي النقد من األنشطة التشغيلية

األنشطة استثمارية
)0.34( )0.58( )0.66( شراء مباني ومعدات
)1.50( )2.20( )1.65( ودائع مصرفية

1.90 1.74 1.31 دخل استثماري

0.06 )1.04( )1.00( صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية

األنشطة تمويلية
)2.80( )2.55( )1.10( توزيعات أرباح مدفوعة
)2.80( )2.55( )1.10( صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية

0.07 )0.51( )0.41( صافي التغيير في النقد وما يعادله
0.36 0.87 1.28 النقد وما يعادله في بداية السنة

0.43 0.36  0.87 النقد وما يعادله في نهاية السنة
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بيان التغيرات في حقوق الملكية المتوقع  /4
للفترة - من السنة  2017 إلى 2019

رأس مال 
مساهم 

به
بالمليون 

ريال 
عماني

احتياطي 
نظامي

بالمليون 
ريال 

عماني

احتياطي 
الطوارئ

بالمليون 
ريال 

عماني

احتياطي 
خاص

بالمليون 
ريال 

عماني

احتياطي 
إعادة 

التقييم
بالمليون 

ريال 
عماني

أرباح 
محتجزة

بالمليون 
ريال 

عماني

      
إجمالي

بالمليون 
ريال 

عماني

10.003.919.5311.780.120.6235.96الرصيد في 31 ديسمبر 2016

توزيعات أرباح مدفوعة لسنة 
2016)0.60()0.60(

أرباح فصلية لسنة 2017 بنسبة 
5% من رأس المال المساهم 

)0.50()0.50(به

تحويل فائض االحتياطي 
-0.58)0.58(القانوني إلى األرباح المحتجزة

-)0.47(0.47تحويل إلى احتياطي الطوارئ

2.482.48ربح السنة

10.003.3310.0011.780.122.1137.34الرصيد في 31 ديسمبر 2017

توزيعات األرباح النهائية 
)2.05()2.05(المدفوعة لسنة 2017

أرباح فصلية لسنة 2018 بنسبة 
5% من رأس المال المساهم 

)0.50()0.50(به

2.872.87ربح السنة

10.003.3310.0011.780.122.4337.66الرصيد في 31 ديسمبر 2018

توزيعات األرباح النهائية 
)2.30()2.30(المدفوعة لسنة 2018

أرباح فصلية لسنة 2019 بنسبة 
5% من رأس المال المساهم 

)0.50()0.50(به

3.203.20ربح السنة

10.003.3310.0011.780.122.8338.06الرصيد في 31 ديسمبر 2019
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5/ المعلومات األساسية واألنشطة المقترحة 

المعلومات األساسية واألنشطة المقترحة

إن الشــركة األهليــة للتأميــن ش.م.ع.م )»الشــركة«( هــي شــركة عمانيــة مســاهمة مقفلــة، مســجلة ومؤسســة فــي 
ســلطنة عمــان . تعمــل الشــركة فــي عمــان وتكتتــب عقــود تأميــن قصيــرة األمــد تغطــي المخاطــر العامــة. إن عنــوان 

الشــركة المســجل هــو ص.ب 889، الرمــز البريــدي 100 مســقط، ســلطنة عمــان.

 إن الشــركة األهليــة للتأميــن هــي شــركة تابعــة لشــركة رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن )الشــرق األوســط( ش.م.ب.م 
)ج(، وعنوانهــا الرســمي شــقة رقــم 81، مبنــى رقــم 198، طريــق رقــم 2803، مربــع رقــم 428، ص.ب 11871، المنامــة، مملكــة 
البحريــن. تعتبــر شــركة   رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن (المملكــة المتحــدة) هــي الشــركة االم المطلقــة للمجموعــة 

التــي تنتمــي اليهــا الشــركة.

بــدأت الشــركة عملياتهــا التجاريــة فــي 1 يوليــو 2004  نتيجــة الســتحواذها علــى قســم التأميــن العــام فــي شــركتي رويــال 
ــد كــو )ش.ذ.م.م( لــدى فرعيهمــا  ــاول آن ــد صــن الالينــس للتأميــن ش.ع.م )الشــرق األوســط( واي ســي ودبليــو جــي ت آن
فــي مســقط، وكالهمــا أطــراف ذات عالقــة. فــي 30 أبريــل 2010، اســتحوذت الشــركة علــى 99.99% مــن رأس المــال المصــدر 
ــركة  ــن الش ــاج بي ــدث اندم ــر 2011، ح ــن 17 يناي ــارًا م ــابقً. اعتب ــن ش.م.ع.م س ــة للتأمي ــركة األهلي ــل لش ــوع بالكام والمدف

وشــركة األهليــة للتأميــن ش.م.ع.م ســابقً.

شــركات  جميــع  علــى  يجــب   ،2014 أغســطس   17 فــي  الصــادر   2014/39 رقــم  الســلطاني  للمرســوم  وفقــً 
بــرأس  عامــة  مســاهمة  شــركات  الــى  تتحــول  أن  التجاريــة  الشــركات  قانــون  بموجــب  المســجلة  التأميــن 
الســلطاني.  المرســوم  تاريــخ  مــن  ســنوات   3 غضــون  فــي  عمانــي  ريــال  مليــون   10 عــن  يقــل  ال  مدفــوع   مــال 
ــدأت الشــركة ســعيها ألن تكــون شــركة مســاهمة  ــال عمانــي وب ــا 10 مليــون ري يبلــغ رأس مــال الشــركة المدفــوع حالًي

عامــة مــن خــالل اكتتــاب عــام فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة.

6/ االفتراضات الرئيسية 

االفتراضات التقديرية الرئيسية

أعدت الشركة هذه المعلومات المالية واالفتراضات المتوقعة لمدة 3 سنوات. 

ــداد  ــم إع ــن يت ــول ول ــارية المفع ــتبقى س ــركة س ــطة الش ــم أنش ــي تحك ــة الت ــريعات الحالي ــن والتش ــع القواني إن جمي
ــر بأيــة طريقــة علــى البيانــات  أي قوانيــن أو تشــريعات جديــدة، ســواء كانــت مواتيــة أو غيــر مواتيــة، و مــن شــأنها أن تؤث

ــة. ــات النقدي ــامل و التدفق ــل الش ــي، الدخ ــز المال ــة للمرك ــة المتوقع المالي

ستتم إدارة أعمال الشركة بمسؤولية وكفاءة.

ستستمر الشركة خاضعة للضرائب حسب قوانين الضرائب الراهنة المرعية االجراء في سلطنة عمان.

سيتم توفير جميع متطلبات البنية التحتية الالزمة لدعم أنشطة الشركة مع الحرص على أن تعمل بفعالية.

ال تعكــس المعلومــات الماليــة المتوقعــة أي أثــر لمخاطــر األعمــال أو العمليــات التــي هــي خــارج نطــاق األعمــال االعتيادية 
للشــركة خــالل الفتــرة التــي تتناولهــا المعلومــات الماليــة المتوقعة.
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افتراضات تقديرية محددة

الودائع النظامية

ــك  ــدى بن ــي ل ــاب مصرف ــي حس ــال ف ــوق الم ــة لس ــة العام ــات الهيئ ــً لمتطلب ــي وفق ــال عمان ــركة 150.000 ري ــت الش أودع
ــي. محل

العقارات واآلالت والمعدات

ــنة  ــن الس ــي م ــال عمان ــي، و 336.094 ري ــال عمان ــي، و 581.028 ري ــال عمان ــي 656.677 ري ــة ه ــمالية المتوقع ــات الرأس النفق
األولــى إلــى الســنة الثالثــة علــى التوالــي. تتعلــق أغلــب األصــول الثابتــة التــي تــم شــراؤها خــالل هــذه الســنوات بمعــدات 

تقنيــة معلوماتيــة.

مــن المتوقــع أن تبلــغ القيمــة الدفتريــة لأصــول الثابتــة 773 ألــف ريــال عمانــي، و1.024 ألــف ريــال عمانــي، و922 ألــف ريــال 
عمانــي فــي الســنة األولــى والثانيــة والثالثــة علــى التوالــي، بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار اإلضافــات واإلســتهالك.

تــم التوصــل إلــى أرصــدة الممتلــكات واألثــاث والتجهيــزات بعــد مراعــاة عــدد وحجــم الفــروع التــي يتــم افتتاحهــا فــي 
كل ســنة.  

ال تفتــرض التوقعــات المســتقبلية تغيــرات بالقيمــة العادلــة لأراضــي والمبانــي )أربــاح أو خســائر( وال تفتــرض اإلفــراج عــن 
الفائــض المتحقــق مــن إعــادة التقييــم لصالــح أي اســتبعادات خــالل الفتــرة. 

أرصدة األصول الثابتة المتوقعة للثالث سنوات:  

 

التكلفة/ التقييم 

201720182019باأللف ريال عماني

2.2542.9103.491الرصيد االفتتاحي

656581336اإلضافات/ )االستبعادات(

2.9103.4913.827اإلغالق

اإلستهالك

201720182019باأللف ريال عماني

1.8522.1362.466الرصيد االفتتاحي

284330439الرسوم السنوية

2.1362.4662.905اإلغالق

7731.024922القيمة الدفترية

االستثمارات

من المتوقع أن تلتزم الشركة بالقيود على االستثمار وفق ما هو معمول به في الهيئة العامة لسوق المال.

تتمثــل مجمــل اســتثمارات الشــركة فــي أرصــدة نقديــة و مصرفيــة و تشــكل قيمتهــا 99% مــن اجمالــي القاعــدة 
االســتثمارية. مــن المفتــرض تحقيــق عائــد متوقــع يتــراوح بيــن 3.7% و 4.1% خــالل الســنوات مــن 2017 حتــى 2019.  

من غير المتوقع حدوث أي استبعاد أو تخفيض لأدوات المالية خالل السنوات من 2017 حتى 2019.   
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القاعدة االستثمارية خالل الفترة 2019-2017: 

2019 20172018باأللف ريال عماني

46.649 45.149 42.949 ودائع مصرفية

87.487.487.4استثمارات محفوظة حتى تاريخ استحقاقها

35.90.00.0استثمارات بالقيمة العادلة من خالل أرباح أو خسائر

717171استثمارات متاحة للبيع 

46.808 45.308 43.144 إجمالي االستثمارات

ال تفترض التوقعات المستقبلية تحقيق أي أرباح أو خسائر من االستثمارات المتاحة للبيع. 

اشتراكات مدينة

مــن المتوقــع أن تبلــغ األرصــدة المدينــة المســتحقة علــى المؤمــن عليهــم 32% تقريبــا مــن إجمالــي األقســاط المكتتبــة 
خــالل الفتــرة 2017-2019. مــن المتوقــع أن تتــراوح أيــام اســتحقاق القبــض بيــن 117 و 119 يــوم خــالل الفتــرة 2019-2017.

مخصص الديون  المشكوك في تحصيلها

ــأن الشــركة األهليــة لــن تتمكــن مــن  يلــزم إنشــاء مخصــص انخفــاض الذمــم المدينــة عنــد وجــود دليــل موضوعــي ب
تحصيــل المبلــغ المســتحق. تفتــرض البيانــات الماليــة المتوقعــة أن تبلــغ الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا 1% مــن 

ــة.   ــم المدين ــي الذم إجمال

تكاليف اإلستحواذ المؤجلة

مــن المتوقــع أن تتغيــر تكاليــف اإلســتحواذ المؤجلــة تماشــيً مــع التغيــرات فــي إحتياطــي األقســاط الغيــر مكتســبة. و 
مــن المتوقــع أن تبلــغ مصاريــف تكاليــف االســتحواذ المؤجلــة 8% تقريبــً مــن حركــة احتياطــي األقســاط الغيــر مكتســبة. 
و مــن المتوقــع أن تبلــغ عمولــة تكاليــف اإلســتحواذ المؤجلــة 5% تقريبــً مــن حركــة احتياطــي األقســاط الغيــر مكتســبة. 

حصة إعادة التأمين في اإلشتراكات الغير مكتسبة

وفقــً لقانــون شــركات التأميــن العمانــي لســنة 1979 مــن المتوقــع إحتســاب حصــة إعــادة التأميــن فــي اإلشــتراكات غيــر 
المكتســبة بقيمــة 45% مــن صافــي األقســاط المتنــازل عنهــا فــي الســنة لجميــع أنــواع األنشــطة. 

حصة إعادة التأمين وحصة الزيادة في الخسارة في المخصصات التقنية

المكتتبــة تماشــيً مــع اســتراتيجية اإلكتتــاب  تبلــغ نســبة اإلحتفــاظ 90% مــن إجمالــي األقســاط  أن  المتوقــع  مــن 
الحالــي.  الوقــت  فــي  المرعيــة  والمطالبــات 

مــن المتوقــع أن تبلــغ نســبة غطــاء أقســاط الزيــادة فــي الخســارة مــن أقســاط إعــادة التأميــن لتغطيــة نتيجــة األحــداث 
الكارثيــة فــي جميــع المحافــظ الشــخصية والتجاريــة و المقــدرة بـــ 3% تقريًبــا مــن إجمالــي صافــي الدخــل مــن األقســاط 
المكتتبــة للســنوات 2017 حتــى 2019. تســتند التكاليــف المتوقعــة علــى المعــدالت التاريخيــة التــي يتــم تســويتها حســب 

ظــروف الســوق الحاليــة. 

تخطــط الشــركة للجــوء إلــى الســوق اإلختياريــة كلمــا زادت المخاطــر عــن القــدرة اإلســتيعابية لمعاهدتهــا التأمينيــة، 
والمتوقعــة أن تبلــغ 2% تقريبــا مــن إجمالــي األقســاط المكتتبــة للســنوات 2017 وحتــى 2019. تســتند التكاليــف المتوقعــة 

علــى المعــدالت التاريخيــة التــي يتــم تســويتها حســب ظــروف الســوق الحاليــة. 
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ــي  ــن الهندس ــكات والتأمي ــى الممتل ــن عل ــة )التأمي ــات المتخصص ــع التأمين ــن جمي ــازل ع ــل والتن ــركة لنق ــط الش تخط
ــنوات 2017  ــة للس ــاط المكتتب ــي األقس ــن إجمال ــً م ــى 6% تقريب ــل إل ــة أن تص ــوادث(، المتوقع ــد الح ــن ض ــري والتأمي والبح
وحتــى 2019. تســتند التكاليــف المتوقعــة علــى المعــدالت التاريخيــة التــي يتــم تصحيههــا وفقــا لظــروف الســوق الحالية. 

ال توجد افتراضات بانخفاض قيمة أصول إعادة التأمين خالل السنوات محل التوقعات. 

مــن المتوقــع أن تبلــغ حصــة شــركات إعــادة التأميــن فــي المطالبــات تحــت التســوية 14% تقريبــً مــن إجمالــي المطالبــات 
تحــت التســوية. 

مطالبات تحت التسوية ومطالبات متكبدة غير مصرح عنها

يتم احتساب المطالبات تحت التسوية والمطالبات المتكبدة المتوقعة الغير المصرح عنها عن طريق:

اعتبار مركز اإلحتياطيات الختامية للسنة السابقة بمثابة المركز اإلفتتاحي للسنة الحالية. 

تطبيــق نســبة مدفوعــة علــى صافــي المطالبــات المتكبــدة للســنة الحاليــة. إضافــة باقــي المطالبــات )مطالبــات غيــر 
مدفوعــة( إلــى احتياطــي الســنة الحاليــة.

استكمال ذلك لجميع السنوات بين 2017 و 2019. 

تتراوح النسب المدفوعة في السنوات 2017 و 2019 بين 90% و 95% من صافي المطالبات المتكبدة. 

اشتراكات غير مكتسبة/ صافي األقساط المكتسبة

ــن  ــل م ــي الدخ ــي صاف ــى إجمال ــاب عل ــط االكتس ــق نم ــالل تطبي ــن خ ــبة م ــاط المكتس ــي األقس ــاب صاف ــم احتس يت
األقســاط المكتتبــة. تتيــح معاييــر نمــط اإليــرادات هــذا تدفــق 55% مــن اإليــرادات إلــى الســنة الماليــة الحاليــة وتدفــق %45 

ــرادات إلــى الســنة الماليــة التاليــة. تبلــغ المــدد المفترضــة لجميــع وثائــق التأميــن 12 شــهًرا. مــن اإلي

مصاريف 

ــة  ــف تقني ــن ومصاري ــف العاملي ــن مصاري ــي م ــكل أساس ــالث بش ــنوات الث ــة للس ــف المتوقع ــدة المصاري ــون قاع تتك
معلوماتيــة وتكاليــف اإلســتهالك والمبانــي.

مصاريف العاملين

يبلــغ عــدد العامليــن 168 موظًفــا فــي ســنة 2017 وســيظل هــذا العــدد ثابتــً حتــى ســنة 2019. تتضمــن نفقــات العامليــن 
ــي  ــي ف ــة التأمينيــة ومنافــع أخــرى. تــم افتــراض نســبة تضخــم أساس األجــور الســنوية ومخصــص العــالوات والتغطي

ــنوات 2019-2017.  ــي الس ــور 4% ف األج

تكاليف تقنية معلوماتية

مــن المفتــرض أن تبقــى التكاليــف المتعلقــة بتقنيــة المعلومــات ثابتــة بوجــه عــام خــالل الثالث ســنوات محــل التوقعات. 
هــذه التكاليف ال تشــمل اإلســتهالك. 
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اإلستهالك

تــم تخصيــص اإلســتهالك بنســبة ثابتــة علــى جميــع المبانــي والمعــدات، فيمــا عــدا أراضــي التملــك الحــر التــي تقــرر أن 
تكــون غيــر محــددة المــدة. تســتند معــدالت اإلهــالك علــى األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة التاليــة للموجــودات علــى النحــو 

التالــي:

أكثر من 40 سنةمباني

أكثر من 3 سنواتمركبات آلية 

أكثر من 3-4 سنواتأثاث ومعدات

تكلفة المباني

ــو  ــي وه ــبب أساس ــبة 11% لس ــي 2016 بنس ــجلة ف ــي المس ــف المبان ــن تكالي ــي ع ــف المبان ــت تكالي ــام 2017 ارتفع ــي ع ف
إضافــة 3 فــروع جديــدة بيــن النصــف األول مــن ســنة 2016 والنصــف األول مــن ســنة 2017. بيــن الســنوات 2017 و 2019 يفتــرض 

حــدوث زيــادة فــي التوقعــات نســبتها %3.  

المصاريف األخرى

تشــكل المصروفــات األخــرى أقــل مــن ثلــث قاعــدة المصاريــف وتحتــوي علــى تكاليــف مثــل التســويق، والســفر، 
ومخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا، وإعــادة توزيــع المصاريــف مــا بيــن الشــركاتات التابعــة. بوجــه عــام، تظــل 

ــة. ــى والثالث ــنوات األول ــن الس ــة بي ــف ثابت ــذه التكالي ه

مجمل األقساط المكتتبة

يتكون مجمل األقساط المكتتبة من عنصرين: األعمال المستبقاة واألعمال الجديدة. 

األعمال المستبقاة

األعمــال المســتبقاة هــي التــي يتــم احتســابها مــن خــالل النظــر إلــى مجمــل األقســاط المســجلة فــي العــام الســابق 
ــة  ــغ اإلجمالي ــمل المبال ــي تش ــددة، و الت ــر متج ــود الغي ــي البن ــز االفتتاح ــن المرك ــتبعد م ــي.  يس ــز افتتاح ــاره مرك باعتب
والوثائــق غيــر الُمجــددة، نتيجــة لذلــك يتكــون رصيــد قيمــة التجديــد. ُيطبــق معــدل اإلســتبقاء علــى رصيــد قيمــة 

ــتبقاة.  ــال المس ــد األعم ــي رصي ــاب إجمال إلحتس

بوجه عام، تتوافق األعمال غير الُمجددة ومعدالت االستبقاء المتوقعة مع االتجاهات التاريخية. 

ــعار  ــي األس ــتراتيجية ف ــرات االس ــة والتغي ــات التاريخي ــن االتجاه ــة م ــتخدام مجموع ــتبقاء باس ــدل االس ــع مع ــم توق ت
المســتقبلية. 

األعمال الجديدة

 ُتحتســب األعمــال الجديــدة باســتخدام مجموعــة مــن معــدالت التشــغيل التاريخيــة والمبــادرات اإلســتراتيجية الجديــدة، 
التــي تشــمل افتتــاح 3 فــروع جديــدة بيــن النصــف الثانــي مــن ســنة 2016 والنصــف األول مــن ســنة 2017. تشــكل األعمــال 

الجديــدة بيــن 35% و 45% مــن مجمــل األقســاط المكتتبــة اإلجماليــة.

مــن المتوقــع أن يرتفــع مجمــل األقســاط المكتتبــة بمعــدل نمــو ســنوي مركــب 7.5% خــالل الســنوات الثــالث القادمــة، 
مدفوعــة بمبــادرات األعمــال الجديــدة.

إجمالي الدخل من صافي األقساط

يعــادل إجمالــي الدخــل مــن األقســاط المكتتبــة إجمالــي األقســاط المكتتبــة ناقــص تكاليــف أقســاط إعــادة التأميــن 
المكتتبــة، التــي ال تشــمل الزيــادة فــي الخســارة مــن أقســاط إعــادة التأميــن. 
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صافي األقساط المكتتبة 

ــن  ــارة م ــي الخس ــادة ف ــص الزي ــة ناق ــاط المكتتب ــي األقس ــن صاف ــل م ــي الدخ ــي إجمال ــة ه ــاط المكتتب ــي األقس صاف
ــن.  ــادة التأمي ــاط إع أقس

معدل المطالبات %

يتــم اســتخالص تكاليــف المطالبــات المتوقعــة عــن طريــق تطبيــق نســب المطالبــات المتوقعــة علــى األقســاط 
المكتســبة المتوقعــة.  يتــم اســتخالص نســب المطالبــات التاريخيــة عــن طريــق النظــر إلــى تكاليــف المطالبــات التاريخية 
مقســومة علــى األقســاط التاريخيــة المكتســبة. بعــد ذلــك يتــم تســوية نســب المطالبــات التاريخيــة طبقــً لمبــادرات 
المطالبــات المتوقعــة مثــل التغيــرات فــي إصــالح األســعار والتغيــرات فــي تنويــع األعمــال. تنقســم تكاليــف المطالبــات 

إلــى فئتيــن، مطالبــات متناقصــة ومطالبــات كبيــرة ومتقلبــة: 

مطالبات متناقصة

تتكــون المطالبــات المتناقصــة مــن مطالبــات أصغــر وأقــل تقلبــً وقــادرة علــى عمل توقعــات دقيقــة.  تســتند المطالبات 
المتناقصــة المتوقعــة على أحــدث أداء. 

مطالبات كبيرة ومتقلبة

تتكــون المطالبــات الكبيــرة والمتقلبــة مــن مطالبــات أكبــر وأكثــر تقلبــً ويصعــب التنبــؤ بهــا. نظــرأ للطبيعــة المتقلبــة 
للمطالبــات، تســتند التوقعــات إلــى مــدة تاريخيــة قوامهــا المعــدل التاريخــي ال 5 ســنوات الماضيــة. ُيحتســب المعــدل 

على أساس فئة األعمال الغير مجمّعة. في حالة المركبات اآللية الشخصية، يتم تسوية المعدل طبقً  
للمطالبــات الكبيــرة غيــر االعتياديــة التــي وقعــت فــي الســنوات 2012 و2013.  تــم تســوية معــدالت الخســارة الكبيــرة فــي 
فئــات التأميــن علــى األعمــال التجاريــة والممتلــكات والحــوادث بالزيــادة اســتنادًا إلــى رؤيــة اإلدارة أن المعــدل هــو فهــم 

الخطــورة المســتمرة للخســائر الكبيــرة فــي هــذه الفئــات.  

تسويات على أساس أداء المطالبات التاريخي

ــوق  ــي الس ــة ف ــات الحالي ــى االتجاه ــعار عل ــي األس ــة ف ــرات المتوقع ــتند التغي ــعار- تس ــي األس ــة ف ــرات المتوقع التغي
ــركة.  ــتراتيجية الش واس

تنويع األعمال- تم توقع التنويع المواتي في األعمال بناًء على المشاريع االستراتيجية الجديدة. 

مبادرات المطالبات - تم توقع مبادرات المطالبات المواتية بناًء على المشاريع االستراتيجية الجديدة. 

تطور مطالبات السنوات السابقة 

ال توجد توقعات حول المطالبات المستقبلية للسنوات السابقة. 

تبلــغ معــدالت المطالبــات للفتــرة 2016 )الفعليــة(، و 2017 )المتوقعــة(، و 2018 )المتوقعــة(، و2019 )المتوقعــة( 61.5%، و %62.1، 
و 62.8%، و 63.1% علــى التوالــي. 

تكاليف اإلستحواذ )عمولة( 

مــن المتوقــع أن تبلــغ مصاريــف العمــوالت 9% مــن مجمــل األقســاط المكتتبــة. فــي هــذا البنــد، يوجــد تنويــع لقنــوات 
ــة اإلســتحواذ بيــن 0% و %25.  توزيــع المبيعــات حيــث ســتتراوح عمول

األعمــال التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل القنــوات المباشــرة مثــل الفــروع ليــس لهــا تكاليــف عمــوالت، وعليــه، تبلــغ 
النســبة المتوقعــة للســنوات 2019-2017  %0. 
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األعمــال التــي يتــم الحصــول عليهــا مــن خــالل الوســطاء أو الشــركاء المقربيــن يرتبــط بهــا تكاليــف عمــوالت، بنــاًء علــى 
األداء التاريخــي وتتــراوح معــدالت العمــوالت المتوقعــة بيــن 6% و 25% مــن مجمــل األقســاط المكتتبــة حســب قنــاة 
التوزيــع والمحفظــة التأمينيــة. يبلــغ معــدل المتوســط  للعمولــة المدفوعــة للفتــرة 2016 )الفعلــي(، و2017 )المتوقــع(، و 

ــي.  ــى التوال ــع( 9.1%، و 8.8%، و 8.7%، و 8.5% عل ــع(، و 2019 )المتوق 2018 )المتوق

ضرائب

ــة  ــع للضريب ــل الخاض ــى الدخ ــتحقة عل ــة مس ــب متوقع ــع كضرائ ــامل المتوق ــل الش ــان الدخ ــي بي ــب ف ــت الضرائ ُتثب
للســنة، باســتخدام معــدالت الضرائــب التــي تــم طرحهــا أو يتــم طرحهــا جوهريــً فــي تاريــخ التقريــر، وأي تســوية 

للضريبــة المســتحقة فيمــا يتعلــق بالســنوات الســابقة. تــم افتــراض معــدل ضريبــة 15% للســنوات 2019-2017.

عمالت أجنبية

ــة  ــالت األجنبي ــرف العم ــعار الص ــي اس ــب  ف ــعار التقل ــك أس ــر لتحري ــود تأثي ــدم وج ــة ع ــات المالي ــع التوقع ــرض جمي تفت
ــة.  ــة ضئيل ــر خارجي ــة لمخاط ــا عرض ــر أنه ــركة  تظه ــر الش ــث  أن دفات حي

فوائد متراكمة

تســتند الفوائــد المتراكمــة المتوقعــة علــى العائــدات المتوقعــة مــن الودائــع المصرفيــة. تــم اعتمــاد عائــدات متوقعــة 
تتــراوح بيــن 5% و 6%، وهــي تتوافــق بوجــه عــام  مــع األداء التاريخــي.  

ذمم مدينة متنوعة 

ــه  ــق بوج ــي تتواف ــة، وه ــاط المكتتب ــل األقس ــن مجم ــن 2% و 3% م ــة بي ــة المتنوع ــم المدين ــراوح الذم ــع أن تت ــن المتوق م
ــي.   ــع األداء التاريخ ــام م ع

ذمم مدينة ومبالغ أخرى مدفوعة مسبقا

مــن المتوقــع أن تتــراوح الذمــم المدينــة والمبالــغ األخــرى المدفوعــة مســبقا بيــن 16% و 17% مــن مجمــل األقســاط 
المكتتبة، وهي تتوافق بوجه عام  مع األداء التاريخي.   

مطلوبات واستحقاقات أخرى 

ــا  ــو م ــة، وه ــاط المكتتب ــل األقس ــن مجم ــن 16% و 17% م ــرى بي ــتحقاقات األخ ــات واالس ــراوح المطلوب ــع أن تت ــن المتوق م
ــنة 2016.  ــجلة لس ــتويات المس ــع المس ــق م يتواف

احتياطي قانوني

ــول  ــرط الحص ــاة، بش ــاح المبق ــي واألرب ــي القانون ــة اإلحتياط ــادة هيكل ــالل 2017 بإع ــركة خ ــوم الش ــع أن تق ــن المتوق م
ــاة،  ــاح المبق ــى األرب ــي إل ــي القانون ــن اإلحتياط ــي م ــال عمان ــدره 576.090 ري ــغ وق ــل مبل ــة لتحوي ــة القانوني ــى الموافق عل
لتصبــح بذلــك قيمــة اإلحتياطــي القانونــي مبلــغ وقــدره 3.333.333 ريــال عمانــي، وهــو مــا يعــادل ثلــث قيمــة رأس 
المــال المدفــوع، ممــا يتماشــى مــع كافــة المتطلبــات التنظيميــة. ســتظل قيمــة اإلحتياطــي القانونــي مبلــغ وقــدره 

ــن 2017 و2019.  ــا بي ــرة م ــالل الفت ــي خ ــال عمان 3.333.333 ري

سياسة توزيع األرباح

إعتبــارا مــن عــام 2017 ســتقوم الشــركة بتوزيــع األربــاح علــى مرحلتيــن، فصليــة و ســنوية. ومــن المتوقــع ان تشــكل األربــاح 
الموزعــة فصليــا 5% مــن رأس المــال المدفــوع، اي 500 ألــف ريــال عمانــي.
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7/ السياسات المحاسبية

أساس اإلعداد

ــة  ــا العمل ــك( ألنه ــالف ذل ــى خ ــص عل ــم ين ــا ل ــي )م ــال العمان ــون ري ــة بالملي ــة المتوقع ــات المالي ــار المعلوم ــم إظه يت
ــالت. ــم المعام ــم معظ ــي تقوي ــتخدمة ف المس

تــم إعــداد المعلومــات الماليــة المتوقعــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة باســتثناء األدوات الماليــة التــي تــم إعدادهــا 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح والخســائر واألراضــي والمبانــي.

تــم تطبيــق السياســات المحاســبية باتســاق عنــد التعامــل مــع البنــود التــي تعتبــر جوهريــة فيمــا يتعلــق بالمعلومــات 
الماليــة المتوقعــة الخاصــة بالشــركة لجميــع الســنوات التــي يتــم إظهارهــا.

النقد وما يعادله

يتكــون النقــد ومــا يعادلــه مــن األرصــدة النقديــة والمصرفيــة والودائــع المربوطــة ألجــل التــي تكــون قابلــة للتحويــل 
بســهولة إلــى مبالــغ نقديــة معلومــة وتكــون عرضــة لمخاطــر ضئيلــة للتغيــرات فــي القيمــة.  ُتســتبعد الودائــع 
المربوطــة ألجــل، التــي يزيــد موعــد اســتحقاقها األصلــي عــن ثالثــة شــهور مــن تاريــخ االســتحواذ، مــن النقــد ومــا فــي 

ــه. يعادل

األقساط وأرصدة التأمين المدينة 

يتــم قيــاس األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة بالتكلفــة المطفــأة ويتــم تحميلهــا بالقيمــة التقديريــة القابلــة للتحقق. 
يتــم تقديــر الديــون المنخفضــة فــي القيمــة بنــاًء علــى مراجعــة جميــع المبالــغ غيــر المســددة فــي نهايــة الســنة. يتــم 

شــطب الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا مــن خــالل الســنة التــي يتــم تحديدهــا خاللهــا.

أوراق مالية استثمارية

تصنف الشركة استثماراتها فور إثباتها األولي إلى الفئات التالية: 

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة  	●

استثمارات محفوظة حتى تاريخ استحقاقها 	●

استثمارات متاحة للبيع 	●

 )FVTPL( استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 	●

ــات الماليــة المبوبــة فــي هــذه الفئــة عنــد إثباتهــا األولــي بعــد اســتيفاء  تخصــص اإلدارة الموجــودات الماليــة والمطلوب
المعاييــر التاليــة: 

يــؤدي التخصيــص إلــى القضــاء علــى أو تقليــل المعالجــة المتباينــة بشــكل كبيــر التــي قــد تنشــأ مــن قيــاس الموجــودات 
أو المطلوبــات أو إثبــات مكاســب أو خســائر عليهــا علــى أســاس مختلــف، أو 

تعتبــر الموجــودات والمطلوبــات جــزء مــن مجموعــة مــن الموجــودات الماليــة، أو المطلوبــات الماليــة أو كليهمــا التــي 
يتــم إدارتهــا وتقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة، وفقــً إلدارة المخاطــر الموثقــة أو اســتراتيجية االســتثمار، أو 

تشــكل األدوات الماليــة جــزء مــن عقــد يحتــوي علــى مشــتق مدمــج واحــد أو أكثــر والمعيــار المحاســبي الدولــي التاســع 
والثالثيــن األدوات الماليــة: يتيــح االثبــات والقيــاس  تخصيــص العقــد المجمــع الكامــل )موجــودات أو مطلوبــات( بالقيمــة 

العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة. 

ُتصنــف الموجــودات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح أو الخســارة إذا تــم تصنيفهــا أنهــا محفوظــة للتــداول أو 
إذا تــم تخصيصهــا هكــذا عنــد اثباتهــا األولــي.
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استثمارات محفوظة حتى تاريخ استحقاقها

االســتثمارات المحفوظــة حتــى تاريــخ اســتحقاقها هــي االســتثمارات المحملــة بمدفوعــات ثابتــة أو قابلــة للتحديــد ولهــا 
مواعيــد اســتحقاق ثابتــة ويكــون لــدى الشــركة النيــة والقــدرة علــى االحتفــاظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق. ُتقــاس هــذه 
الموجــودات مبدئيــً بالقيمــة العادلــة زائــد أي تكاليــف معامــالت منســوبة مباشــرًة. بعــد إجــراء القيــاس األولــي، ُتقــاس 
االســتثمارات المحفوظــة حتــى تاريــخ اســتحقاقها عقــب ذلــك بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام أســلوب معــدل الفائــدة 
للفعلــي ناقــص مخصــص انخفــاض القيمــة. ُتحتســب التكلفــة المطفــأة عــن طريــق مراعــاة أي خصــم أو قســط 
علــى االســتحواذ والرســوم التــي تعتبــر جــزء ال يتجــزأ مــن معــدل الفائــدة للفعلــي. ُيــدرج اإلطفــاء فــي بنــد »الدخــل مــن 

االســتثمار« فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر.

 )AFS( استثمارات متاحة للبيع

تمتلــك الشــركة اســتثمارات فــي أســهم غيــر مدرجــة وال يتــم تداولهــا فــي ســوق نشــطة وال يمكــن قيــاس قيمتهــا 
ــعر  ــا بس ــح عنه ــم التصري ــع ويت ــة للبي ــتثمارات متاح ــا اس ــى أنه ــة عل ــا مصنف ــه، ولكنه ــوق ب ــو موث ــى نح ــة عل العادل
ــة  ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــئة ع ــائر الناش ــب والخس ــات المكاس ــم إثب ــم. يت ــة المتراك ــاض القيم ــص انخف ــة ناق التكلف
ــة فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر المتوقــع وُتجمــع فــي احتياطــي إعــادة تقييــم االســتثمارات. عنــد اســتبعاد  العادل
االســتثمار أو عنــد تحديــده أنــه منخفــض القيمــة، ُيعــاد تصنيــف المكســب أو الخســارة المجمعــة ســابقً فــي احتياطــي 

ــارة. ــح أو خس ــى رب ــتثمارات إل ــم االس ــادة تقيي إع

حساب التداول وتاريخ التسوية

يتــم إثبــات جميــع عمليــات شــراء وبيــع الموجــودات الماليــة التــي تتــم بالطريقــة االعتياديــة فــي تاريــخ التــداول، أي تاريــخ 
التــزام الشــركة بشــراء أو بيــع الموجــودات. 

عمالت أجنبية

ــودات  ــل الموج ــم تحوي ــة. يت ــخ المعامل ــي تاري ــائد ف ــعر الس ــة بالس ــالت األجنبي ــم بالعم ــي تت ــالت الت ــجل المعام ُتس
والمطلوبــات النقديــة القائمــة فــي تاريــخ التقريــر والمقومــة بالعمــالت األجنبيــة بســعر الصــرف الســائد فــي هــذا التاريــخ. 

ــدرج جميــع فــروق ســعر الصــرف الناشــئة فــي األربــاح أو الخســائر. ُت

اثبات اإليرادات

اإليــرادات عبــارة عــن دخــل متحصــل مــن أقســاط التأميــن وعائــدات مــن الودائــع المصرفيــة واالســتثمارات. يتــم إثبــات 
ــاح الســاري علــى العائــد مــن  اإليــرادات المتحصلــة مــن هــذه البنــود علــى أســاس نســبي زمنــي باســتخدام معــدل األرب

األرصــدة غيــر المســددة.

أقساط مكتسبة

يتــم اثبــات صافــي األقســاط، بعــد اقتطــاع تكاليــف االســتحواذ علــى البوليصــة، كإيــرادات. ُتــدرج األقســاط فــي الدخــل 
ــر  ــة غي ــدة التغطي ــة بم ــة المتعلق ــاط المكتتب ــن األقس ــزء م ــبة ج ــر المكتس ــاط غي ــل األقس ــص. تمث ــدة البوال ــالل م خ
المنتهيــة. ُيــدرج التغيــر فــي مخصــص األقســاط غيــر المكتســبة فــي األربــاح أو الخســائر حتــى يتــم إثبــات اإليــراد خــالل 

ــورة. ــدة الخط م

األقســاط غيــر المكتســبة هــي تلــك األقســاط المكتتبــة فــي ســنة تتعلــق بمــدة الخطــورة بعــد تاريــخ التقريــر. ُتحتســب 
األقســاط غيــر المكتســبة علــى أســاس زمنــي تناســبي. يتــم تأجيــل الجــزء المنســوب للفتــرة التاليــة كمخصــص أقســاط 
غيــر مكتســبة. يتــم إنشــاء مخصــص إضافــي لتغطيــة العجــز، إن وجــد، لــكل فئــة تأميــن بيــن إجمالــي احتياطــي 
األقســاط غيــر المكتســبة والمبلــغ الــذي يقضــي بــه قانــون شــركات التأميــن العمانــي لســنة 1979 وُيحتســب بنســبة %45 

مــن صافــي األقســاط المحتجــزة للســنة لجميــع فئــات التأميــن فــي نشــاط التأمينــات العامــة.
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تتألــف تكاليــف االســتحواذ مــن التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المتعلقــة بحيــازة ومعالجــة أنشــطة التأميــن 
الجديــدة. ُتحتســب تكاليــف االســتحواذ المؤجلــة كنســبة مــن احتياطــي األقســاط غيــر المكتســبة، وتشــمل عنصــر مــن 

ــة ويتــم إثباتهــا كجــزء مــن األقســاط المكتســبة.  العمول

المطالبات 

تتألــف المطالبــات مــن المبلــغ المســتحق لحاملــي العقــد واألطــراف الثالثــة ومصروفــات تســوية الخســائر ذات صلــة، و 
يطــرح منهــا قيمــة االنقــاذ واالســتردادات األخــرى، ويتــم تحميلهــا علــى األربــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا. 

ــم  ــم يت ــي ل ــن الت ــدة ولك ــات المتكب ــة للمطالب ــة التقديري ــل التكلف ــن مجم ــددة م ــر المس ــات غي ــل المطالب ــف مجم تتأل
تســويتها فــي تاريــخ التقريــر، ســواء تــم اإلبــالغ عنهــا أم ال. يتــم إنشــاء مخصــص المطالبــات الُمبلــغ عنهــا والتــي لــم تســدد 
كمــا فــي تاريــخ التقريــر علــى أســاس تقديــرات كل حالــة علــى حــدة. باإلضافــة إلــى ذلــك، يتــم بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة 

للشــركة االحتفــاظ بمخصــص لتكلفــة تســوية المطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر.

أي فــروق بيــن المخصصــات فــي تاريــخ التقريــر والتســويات والمخصصــات فــي الســنة التاليــة ُتــدرج فــي حســاب االكتتــاب 
لهــذه الســنة.

إعادة التأمين

ــرى  ــراف أخ ــع أط ــات م ــركة اتفاقي ــرم الش ــرة تب ــات الكبي ــن المطالب ــة م ــر المالي ــة للمخاط ــل العرض ــبيل تقلي ــي س ف
ألغــراض إعــادة التأميــن. يتــم إظهــار األقســاط المتنــازل عنهــا والمطالبــات المســتردة علــى أســاس إجمالــي.

ُتقــدر المبالــغ المســتحقة لشــركات إعــادة التأميــن بطريقــة تتفــق مــع سياســات المؤمــن عليهــم بنظــام إعــادة التأمين 
ذات صلــة ووفقــً لعقــد إعــادة التأميــن. 

ٌتقــدر المطالبــات المســتحقة القبــض مــن شــركات إعــادة التأميــن بطريقــة تتفــق مــع التــزام المطالبــات ووفقــً لعقــد 
إعــادة التأميــن. ويتــم إظهارهــا كموجــودات فــي بيــان المركــز المالــي المتوقــع إلــى أن تســدد الشــركة المطالبــة. فــور 
دفــع المطالبــة ُيحــول المبلــغ المســتحق مــن شــركة إعــادة التأميــن المتصــل بالمطالبــة المدفوعــة إلــى بنــد »أقســاط 

وأرصــدة تأميــن مدينــة«. ال تعفــي إتفقيــات التنــازل عــن إعــادة التأميــن الشــركة مــن التزاماتهــا تجــاه مالكــي الوثائــق.

عندمــا تزيــد القيمــة الدفتريــة ألحــد موجــودات إعــادة التأميــن عــن قيمتــه الممكــن اســتردادها، ُيعتبــر أن قيمتــه 
انخفضــت ويتــم إثباتــه بقيمتــه الممكــن اســتردادها.

اشتراكات مدينة

تمثــل االشــتراكات المدينــة اشــتراكات قيــد التحصيــل علــى حســاب البوالــص المكتتبــة ويتــم ترحيلهــا بالقيمــة اإلســمية  
ناقــص خســائر انخفــاض القيمــة ومخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا، إن وجــد.

تشــمل االشــتراكات المدينــة ذمــم مدينــة متنوعــة، وذمــم مدينــة مــن أطــراف ذات عالقــة وأقســاط وأرصــدة تأميــن 
مدينــة. 

مطالبات تأمينية

ــي  ــر وإجمال ــخ التقري ــي تاري ــا ف ــغ عنه ــات الُمبل ــة للمطالب ــة المتوقع ــي التكلف ــن إجمال ــكل م ــرات ل ــراء تقدي ــب إج يج
التكلفــة المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة ولكــن لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا )IBNR( فــي تاريــخ التقريــر. تتبــع اإلدارة أســلوب 
أساســي لتقديــر تكلفــة المطالبــات الُمبلــغ عنهــا والمتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا وهــو اســتخدام اتجاهــات 
تســوية المطالبــات الســابقة للتنبــؤ باتجاهــات تســوية المطالبــات فــي المســتقبل. فــي كل تاريــخ تقرير، تخضــع تقديرات 
مطالبــات الســنوات الســابقة إلــى إعــادة تقييــم مــن حيــث الكفايــة ويتــم إجــراء التغيــرات الالزمــة علــى المخصــص. كمــا 
يتولــى خبيــر مســتقل متخصــص بشــؤون التأميــن بتقييــم كفايــة تقديــرات المطالبــات علــى أســاس إجمالــي وُتســجل 
التســويات، عنــد االقتضــاء، فــي حســاب االكتتــاب. ال ُتقتطــع مخصصــات مطالبــات التأميــن العــام حســب القيمــة 

الزمنيــة للمــال.
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تســتند هــذه التقديــرات بالضــرورة علــى االفتراضــات المتعلقــة بالعوامــل العديــدة التــي تشــمل درجــات متفاوتــة وربمــا 
هامــة مــن الحكــم وعــدم اليقيــن وقــد تختلــف النتائــج الفعليــة عــن التقديــرات التــي وضعتهــا اإلدارة وهــو مــا يــؤدي 

إلــى تغيــرات مســتقبلية فــي المطلوبــات التقديريــة. 

الشــركة عرضــة لنزاعــات مــع شــركات إعــادة التأميــن المتعاملــة معهــا وعرضــة الحتماليــة تخلــف هــذه الشــركات عــن 
الدفــع. تراقــب الشــركة كل ثالثــة شــهور تطــور النزاعــات مــع شــركات إعــادة التأميــن المتعاملــة معهــا ومــدى صالبــة 

هــذه الشــركات.

مصروفات

يتم إثبات المصروفات على أساس االستحقاق.

إيجار تشغيلي

ــاح الملكيــة علــى أنهــا إيجــارات تشــغيلية.  ــر مــن مخاطــر وأرب ُتصنــف اإليجــارات التــي يحتفــظ فيهــا المؤجــر بجــزء كبي
ُتحمــل المدفوعــات المســددة بموجــب اإليجــارات التشــغيلية علــى بيــان الدخــل الشــامل المتوقــع علــى أســاس نســبة 

ثابتــة خــالل مــدة اإليجــار.

ممتلكات وآالت ومعدات 

ــي  ــاض ف ــم وأي انخف ــالك المتراك ــص اإله ــة ناق ــي، بالتكلف ــي والمبان ــر األراض ــدات، غي ــكات والمع ــت الممتل ــم تثبي يت
ــة. ــة العادل ــك بالقيم ــد ذل ــها بع ــم قياس ــة ويت ــي بالتكلف ــي والمبان ــجيل األراض ــم تس ــً يت ــة. مبدئي ــة الدفتري القيم

عنــد تقييــم أحــد الموجــودات بالقيمــة العادلــة، يتــم اظهــار الزيــادة فــي القيمــة الدفتريــة الناتجــة عــن إعــادة التقييــم 
فــي بيــان الدخــل الشــامل األخــر المتوقــع ضمــن احتياطــي إعــادة التقييــم، باســتثناء المــدى الــذي تــؤدي فيــه الزيــادة 
الناشــئة عــن إعــادة التقييــم فقــط إلــى إعــادة القيمــة الدفتريــة ألحــد الموجــودات إلــى قيمــة تكلفتــه األصليــة، وفــي 
هــذه الحالــة ُتقيــد الزيــادة فــي بيــان األربــاح أو الخســائر بمــا يــوازي اإلنخفــاض المحمــل مســبقً. يتــم تحميــل االنخفــاض 
الناجــم عــن إعــادة التقييــم مبدئيــً ومباشــرة مقابــل أي فائــض ذا صلــة ناتــج عن إعــادة تقييم ســابق لنفــس الموجودات، 
ويتــم تحميــل الجــزء المتبقــي كخســارة.  عنــد االســتبعاد، يتــم تحويــل أي فائــض إعــادة التقييــم ذات صلــة بالموجــودات 

المســتبعدة إلــى االربــاح المبقــاة.

تــم تخصيــص اإلهــالك بنســبة ثابتــة علــى جميــع المبانــي والمعــدات، فيمــا عــدا أراضــي التملــك الحــر التــي تقــرر أن تكــون 
غيــر محــددة المــدة.  تســتند معــدالت اإلهــالك علــى األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة التاليــة للموجــودات:

أكثر من 40 سنةمباني

أكثر من 3 سنواتمركبات آلية 

أكثر من 3-4 سنواتأثاث ومعدات

تخضــع القيــم الدفتريــة للمبانــي والمعــدات إلــى مراجعــة لتحديــد انخفــاض القيمــة عندمــا تشــير األحــداث أو التغيــرات 
ــة  ــون القيم ــا تك ــذا وعندم ــر كه ــود مؤش ــة وج ــي حال ــة. ف ــة الدفتري ــترداد القيم ــذر اس ــال تع ــى احتم ــروف إل ــي الظ ف

الدفتريــة أعلــى مــن القيمــة الممكــن اســتردادها، يتــم تخفيــض الموجــودات إلــى القيمــة الممكــن اســتردادها.

ــل  ــان الدخ ــي بي ــم ف ــادة التقيي ــن إع ــأ ع ــض ينش ــت أي فائ ــم، ُيثب ــادة تقيي ــى إع ــت إل ــي خضع ــودات الت ــبة للموج بالنس
الشــامل األخــر المتوقــع باســتثناء عندمــا يعكــس هــذا الفائــض عجز فــي إعــادة التقييم في الســابق لنفــس الموجودات 
الُمثبــت فــي األربــاح أو الخســائر، وفــي هــذه الحالــة ُيقيــد كرصيــد دائــن إلــى هــذا الحــد فــي األربــاح أو الخســائر. يتــم إثبــات 
أي عجــز فــي إعــادة التقييــم فــي األربــاح أو الخســائر باســتثناء إلــى المــدى الــذي يعكــس فائــض مــن إعــادة التقييــم فــي 
الســابق لنفــس الموجــودات، وفــي هــذه الحالــة ٌيقيــد كرصيــد مديــن إلــى هــذا الحــد فــي بيــان الدخــل الشــامل األخــر. 

ُيحــول اإلهــالك التزايــدي فــي فائــض إعــادة التقييــم إلــى إيــرادات محتجــزة ســنويً.
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منافع نهاية الخدمة للموظفين

تقــدم الشــركة منافــع نهايــة الخدمــة للموظفيــن الوافديــن. يتوقــف اســتحقاق هــذه المنافــع علــى راتــب الموظــف 
ومــدة الخدمــة، شــريطة اتمــام الحــد األدنــى مــن مــدة الخدمــة.  

ــة  ــة العماني ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــى الهيئ ــتراكات إل ــركة اش ــع الش ــن، تدف ــن الُعمانيي ــق بالموظفي ــا يتعل فيم
بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 91/72 لصالــح الموظفيــن العمانييــن والتي تحتســب كنســبة مــن رواتــب الموظفين. 

تقتصــر التزامــات الشــركة علــى هــذه االشــتراكات، والتــي يتــم تحميلهــا عنــد اســتحقاقها.

توزيعات األرباح

ُتثبت توزيعات أرباح االستثمارات في األرباح والخسائر عند اثبات حق الشركة في استالم توزيعات األرباح.

احتياطي نظامي

ــي  ــي النظام ــى االحتياط ــنة إل ــاح كل س ــن األرب ــل 10% م ــب تحوي ــي، يج ــة العمان ــركات التجاري ــون الش ــي قان ــا يقض كم
حتــى يبلــغ االحتياطــي ثلــث رأس المــال المدفــوع للشــركة. االحتياطــي غيــر متــاح للتوزيــع. فــي نهايــة ســنة 2016، بلــغ 

ــال. ــن رأس الم ــي 39% م االحتياط

احتياطي الطوارئ

وفقــً للمــادة 10)مكــرر( )2( )ج( والمــادة 10)مكــرر( )3( )ب( مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون شــركات التأميــن )األمــر الــوزاري 
ــي  ــام ف ــن الع ــطة التأمي ــة أنش ــي حال ــددة ف ــر المس ــات غي ــي المطالب ــن صاف ــل 10% م ــم تحوي ــدل، يت ــم 80/5(، المع رق
ــاح المحتجــزة إلــى احتياطــي الطــوارئ. ويتــم تحويــل 1% مــن أقســاط التأميــن فــي حالــة التأميــن  تاريــخ التقريــر مــن األرب
علــى الحيــاة مــن اإليــرادات المحتجــزة إلــى احتياطــي الطــوارئ. يجــوز للشــركة التوقــف عــن تحويــل هــذه المبالــغ متــى 
بلــغ االحتياطــي قيمــة رأس المــال المصــدر أو  5 مليــون ريــال عمانــي للشــركات األجنبيــة. ال يتــم اإلعــالن علــى أي توزيعــات 
ــات إال  ــتخدم االحتياطي ــزة. ال ُتس ــاح المحتج ــن األرب ــي م ــي االحتياط ــز ف ــة العج ــم تغطي ــل أن يت ــنة قب ــي أي س ــاح ف أرب

بموافقــة هيئــة ســوق المــال المســبقة. 

تبيــن التوقعــات أن هــذا االحتياطــي ســيصل إلــى 10 مليــون ريــال عمانــي ســنة 2017، وهــو يعــادل رأس المــال المســاهم بــه 
للشــركة. ولذلــك ال نتوقــع زيــادة هــذا االحتياطــي فــي 2018 أو 2019. 

إلغاء إثبات األدوات المالية

ــكل  ــي تش ــة الت ــوق التعاقدي ــي الحق ــم ف ــن التحك ــركة ع ــف الش ــا تتوق ــة عندم ــودات المالي ــات الموج ــاء إثب ــم إلغ يت
األداة الماليــة، وهــو مــا يحــدث بشــكل طبيعــي عنــد بيــع األداة، أو عنــد نقــل جميــع التدفقــات النقديــة المنســوبة إلــى 

األداة إلــى طــرف ثالــث مســتقل.

تلغي الشركة  إثبات المطلوبات المالية في حالة دفع أو إلغاء أو انتهاء سريان التزاماتها التعاقدية.

ــة واحــدة  ــات الماليــة وإظهــار المبلــغ الصافــي فــي قائمــة المركــز المالــي فــي حال يتــم دمــج الموجــودات والمطلوب
فقــط وهــي عندمــا تتوفــر للشــركة الحقــوق القانونيــة الملزمــة إلجــراء دمــج بيــن المبالــغ وعندمــا تعتــزم الشــركة امــا 

بتســوية تلــك المبالــغ علــى أســاس صافــي القيمـــة أو بـــتحقيق الموجــودات وســـداد المطلوبـــات بالتزامـــن.

 ضريبة الدخل

يتم إنشاء مخصص الضرائب وفقً ألنظمة الضرائب العمانية.

يتــم إنشــاء مخصــص ضريبــة الدخــل المؤجــل باســتخدام طريقــة االلتــزام، لجميــع الفــروق المؤقتــة فــي تاريــخ التقريــر 
بيــن القاعــدة الضريبيــة للموجــودات والمطلوبــات وقيمهــا الدفتريــة.



شركة التأمين ا�هلية  ش.م.ع.ع
(قيـد التحويل)

100

ــاء  ــرة أثن ــى الفت ــق عل ــع أن ُتطب ــة المتوق ــعار الضريب ــل بأس ــل المؤج ــة الدخ ــات ضريب ــودات ومطلوب ــاس موج ــم قي يت
تحقــق الموجــودات أو تســوية المطلوبــات، بنــاًء علــى القوانيــن التــي تــم ســّنها أو التــي يتــم ســنهّا بشــكل جوهــري فــي 

نهايــة فتــرة التقريــر. 

ــودات  ــل موج ــم ترحي ــم ويت ــة للخص ــة القابل ــروق المؤقت ــع الف ــة لجمي ــل المؤجل ــة الدخ ــودات ضريب ــات موج ــم إثب يت
الضرائــب غيــر المســتخدمة وخســائر الضرائــب غيــر المســتخدمة فــي حالــة توقــع وجــود أربــاح خاضعــة للضرائــب والتــي 
يمكــن مقابلهــا اســتخدام الفــروق المؤقتــة القابلــة للخصــم وترحيــل موجــودات الضرائــب غيــر المســتخدمة وخســائر 

الضرائــب غيــر المســتخدمة.

تخضــع القيمــة الدفتريــة لموجــودات ضرائــب الدخــل المؤجلــة للمراجعــة فــي كل تاريــخ تقريــر ويتــم تخفيضهــا فــي 
حالــة توقــع عــدم وجــود أربــاح كافيــة خاضعــة للضرائــب للســماح باســتخدام موجــودات ضرائــب الدخــل المؤجلــة، كليــً 

أو جزئيــً.

مطلوبات أخرى 

يتــم إثبــات المطلوبــات للمبالــغ التــي ســتدفع فــي المســتقبل نظيــر الســلع أو الخدمــات المســتلمة، ســواء أصــدر بهــا 
المــورد فاتــورة مــن عدمــه. 

مخصصات

ــً( نتيجــة أحــداث ســابقة، وعندمــا  ــون أو ضمني يتــم إثبــات المخصصــات عندمــا تكــون الشــركة ُملزمــة )بموجــب القان
ــه. ــوق ب ــكل موث ــها بش ــن قياس ــة ويمك ــزام متوقع ــوية االلت ــف تس ــون تكالي تك

عموالت مكتسبة ومدفوعة

يتم إثبات العموالت المكتسبة والمدفوعة في وقت اكتتاب البوالص. 

ايرادات الفوائد

يتــم إثبــات إيــرادات الفوائــد عنــد اســتحقاق الفوائــد باســتخدام أســلوب معــدل الفائــدة للفعلــي، وهــو الــذي بموجبــه 
يخصــم معــدل الفائــدة للفعلــي بنــاًء علــى الدفعــات النقديــة المســتلمة مســتقباًل المتوقعــة خــالل العمــر المتوقــع 

للموجــودات الماليــة لصافــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات الماليــة.
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الفصل الثالث عشر
سياسة توزيع األرباح

الحق في الحصول على األرباح

تتمتــع األســهم المطروحــة عبــر االكتتــاب العــام، علــى قــدم المســاواة، بجميــع الحقــوق المرتبطــة باألربــاح التــي قــد 
يتــم اإلعــالن عنهــا ودفعهــا فيمــا يتعلــق بالســنة الماليــة لشــركة التأميــن األهليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م وأي 

أربــاح عــن الســنوات التاليــة. 

ســيتم بعــد االكتتــاب العــام تعديــل ســجل مســاهمي شــركة التأميــن األهليــة لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع 
ش.م.ع.م لكــي يتســنى للمســاهمين الجــدد اســتالم أي أربــاح قــد يتــم اإلعــالن عنهــا.

سياسة توزيع األرباح

تقترح الشركة اتباع سياسة سداد أرباح متوازنة مع مراعاة رأس المال العامل والتزامات مصاريف التشغيل. 

أي قــرار يتعلــق بســداد أربــاح للمســاهمين ومبلــغ تلــك األربــاح ســوف يخضــع لتقديــر وتوصيــة مجلــس إدارة مــع مراعــاة 
النظــام األساســي للشــركة والقوانيــن الواجبــة التطبيــق.

سيتم توزيع األرباح بالريال العماني.

ــاح بالشــركة لأحــكام المنصــوص عليهــا فــي قانــون الشــركات التجاريــة والنظــام  ســوف تخضــع سياســة توزيــع األرب
األساســي للشــركة ويمكــن تلخيصهــا علــى النحــو الــوارد أدنــاه:-

ــاح أن يتــم اعتمــاد ذلــك بموجــب قــرار تصــدره  ●  يقتضــي قانــون الشــركات التجاريــة فيمــا يتعلــق بمقتــرح دفــع األرب
ــع  ــاري م ــي االختي ــن االحتياط ــركة أو م ــاح الش ــي أرب ــن صاف ــاح م ــغ األرب ــداد مبل ــم س ــى أن يت ــة، عل ــة العام الجمعي

ــً. ــورة آنف ــة المذك ــركات التجاري ــون الش ــن قان ــادة 106 م ــاة الم مراع

ــي  ــن صاف ــبته 10% م ــا نس ــل م ــة ترحي ــنة مالي ــي كل س ــركة ف ــى الش ــب عل ــة، يتوج ــركات التجاري ــون الش ــً لقان وفق  ●
أرباحهــا فــي الســنة الماليــة بعــد خصــم الضرائــب إلــى االحتياطــي القانونــي حتــى يبلــغ ذلــك االحتياطــي مــا ال يقــل 
عــن ثلــث رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة. ال يجــوز توزيــع االحتياطــي القانونــي كأربــاح أســهم للمســاهمين. 
يبلــغ االحتياطــي الحالــي مــا نســبته 39% مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع وعليــه، ال يقتضــي األمــر ترحيــل مبالــغ 

إضافيــة إلــى االحتياطــي الحالــي.

وفقــً لـــ: المــادة 10 )مكــرر( )2( )ج( والمــادة 10 )مكــرر( )3( )ب( مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون شــركات التأميــن )األمــر   ●
ــي  ــة ف ــات المعلق ــص المطالب ــي مخص ــن صاف ــبته 10% م ــا نس ــل م ــب ترحي ــً لتعديله،يتطل ــم 80/5(، وفق ــوزاري رق ال
ــالغ عــن تلــك المطالبــات مــن احتياطــي  ــخ اإلب ــة شــركات التأميــن التــي تمــارس أعمــال التأميــن العــام فــي تاري حال
األربــاح المحتجــزة الحتياطــي الطــوارئ. يجــوز للشــركة عــدم االســتمرار  فــي هــذا الترحيــل عندمــا يــوازي االحتياطــي 
رأس المــال المصــدر والمدفــوع. وال يجــوز اإلعــالن عــن توزيــع األربــاح فــي أي ســنة حتــى يتــم تغطيــة عجــز االحتياطــي 
المتراكــم مــن األربــاح المحتجــزة. وال يجــوز التصــرف أو اســتخدام االحتياطــي إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة 
العامــة لســوق المــال. حاليــً يبلــغ رأس المــال المصــدر للشــركة 10.000.000 ريــال عمانــي ويبــغ احتياطــي الطــوارئ 9.528 
مليــون ريــال عمانــي. بنــاًء علــى المعلومــات النهائيــة المتصــورة، ُيتوقــع الوفــاء بالحــد األقصــى مــن احتياطــي 
الطــوارئ الــذي تقتضيــه الالئحــة التنفيذيــة لقانــون شــركات التأميــن بحلــول عــام 2017م وبالتالــي لــن يكــون هنالــك 
احتيــاج لتخصيــص أربــاح الحتياطــي الطــوارئ، األمــر الــذي ســوف يســاعد علــى زيــادة معــدل دفــع األربــاح للمســاهمين.

تتوقــع الشــركة دفــع أربــاح علــى أســاس نصــف ســنوي. يجــب أن يكــون الحــد األقصــى مــن األربــاح المرحليــة بمــا نســبته 
5% مــن رأس المــال. هنالــك العديــد مــن العوامــل التــي يمكــن أن تؤثــر علــى مبلــغ األربــاح المرحليــة والســنوية وتحديــد 
مــا إذا كان ســيتم دفــع أربــاح فــي ســنة مــن عدمــه، وتشــمل تلــك العوامــل- دون حصــر- تصــورات وتوقعــات األعمــال 

واألداء المالــي وتوفــر النقــد والنظــرة علــى قطــاع التأميــن وعوامــل اقتصــاد كلــي أخــرى.
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ــة  ــات مختلف ــى افتراض ــع إل ــاه يخض ــدول أدن ــي الج ــح ف ــاح الموض ــع األرب ــاص بدف ــع الخ ــإن التوق ــك ف ــى ذل ــالوًة عل ع
ــذه.  ــدار ه ــرة اإلص ــن نش ــتقبلية« م ــة المس ــات المالي ــوان البيان ــر - بعن ــي عش ــل الثان ــي »الفص ــة ف ــات الموضح والتوقع
يجــب أن يقــرأ جــدول توقعــات األربــاح بالتزامــن مــع عوامــل المخاطــر المتعلقــة بدفــع األربــاح والموضحــة فــي »الفصــل 

الحــادي عشــر - تحــت عنــوان عوامــل المخطــر وطــرق تخفيفهــا« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.

األرباح المدفوعة للسهم 
)بيسة( لكل سهم

إجمالي األرباح المدفوعة 
بماليين الرياالت العمانية

توقعات األرباح مع مراعاة أن تحديد 
سداد أرباح في أي سنة يحتمل أن 
يتأثر بالعديد من العوامل األخرى

11.0 1.10 أغسطس/سبتمبر 2017

20.5 2.05 مارس/ أبريل 2018

5.0 0.50 أغسطس/سبتمبر 2018

23.0 2.30 مارس/ أبريل 2019

5.0 0.50 أغسطس/سبتمبر 2019

27.0 2.70 مارس/ أبريل 2020

5.0 0.50 أغسطس/سبتمبر 2020

ــنة  ــي أي س ــف ف ــن أن تختل ــة يمك ــاح الفعلي ــات األرب ــط وأن توزيع ــرات فق ــي تقدي ــاح ه ــع أرب ــركة بدف ــات الش إن توقع
معنيــة. إن مبلــغ األربــاح الســنوية وتحديــد  مــا إذا كان ســيتم اإلعــالن عــن دفــع أربــاح فــي أي ســنة معنيــة يحتمــل أن يتأثــر 
بعــدد مــن العوامــل بمــا فــي ذلــك متطلبــات الشــركة التنظيميــة وتوقعــات األعمــال واألداء المالــي والتقييــم االئتمانــي 
ومتطلبــات المصاريــف الرأســمالية والتعهــدات والضمانــات الماليــة واتجاهــات الســوق والنظــرة العامــة لســوق التأميــن 
المحلــي واألقليمــي. إن توقعــات األربــاح المقــدرة وفقــً لمــا ورد أعــاله مبنيــة علــى افتراضــات مختلفــة والتنبــؤات 
الموضحــة فــي »الفصــل الثانــي عشــر - بعنــوان البيانــات الماليــة المســتقبلية« مــن نشــرة اإلصــدار هــذه. يجــب أن يقــرأ 
الجــدول أعــاله بالتزامــن مــع بيانــات عوامــل المخاطــر الــواردة بنشــرة اإلصــدار هــذه. كمــا يجــب أن ُيقــرأ أيضــً بالتزامــن مــع 
عوامــل المخاطــر المتعلقــة بدفــع األربــاح الــوارد »بالفصــل الحــادي عشــر -بعنــوان عوامــل المخاطــر وطــرق تخفيفهــا« 

مــن نشــرة اإلصــدار هــذه.
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الفصل الرابع عشر
تقييم ومبررات األسعار

نظرة عامة  -1

ــق  ــي تحقي ــة ف ــر جوهري ــاط، تعتب ــس نق ــى خم ــتثمار إل ــأن االس ــزة بش ــركة الممي ــات الش ــيم مقترح ــن تقس يمك
العوائــد للمســاهمين:

مؤسسون من ذوي الخبرات والكفاءات يتمتعون بسجل حافل في مجال التأمين.  )1(

نموذج أعمال قوي تم تأسيسه على التميز التشغيلي.  )2(

خطط تنموية راسخة لمواجهة تحديات األسواق الحالية.  )3(

تحقيق أرباح مستقرة ومستدامة تدعمها ميزانية قوية.  )4(

استثمارات مميزة.  )5(

وفيما يلي تفصيل للنقاط الواردة أعاله:

مؤسسين من ذوي الخبرات والكفاءات يتمتعون بسجل حافل في مجال التأمين  

للشركة مكانة دولية مستمدة من شركة رويال آند صن آلالينس جروب  ●

تســتمد الشــركة مكانتهــا الدوليــة مــن شــركة رويــال آنــد صــن آلالينــس جــروب وخبرتهــا فــي مجــال التأميــن علــى 
مــدار 300 عــام، حيــث أنهــا تملــك غالبيــة أســهم الشــركة باإلضافــة إلــى كونهــا مســتثمر اســتراتيجي فــي الشــركة. 
وتعتبــر شــركة رويــال آنــد صــن آلالينــس جــروب مــن إحــدى الشــركات الرائــدة عالمًيــا علــى مســتوى شــركات التأميــن 
ــي  ــل ف ــون عمي ــعة )9( ملي ــا لتس ــدم خدماته ــا وتق ــارب 13.500 موظًف ــا يق ــف م ــي توظ ــيات، فه ــددة الجنس متع
أكثــر مــن مائــة )100( دولــة. وتحظــى شــركة رويــال أنــد صــن آلالينــس جــروب بتاريــخ حافــل وســمعة تجاريــة مميــزة 
فــي منطقــة الشــرق األوســط اكتســبتها علــى مــدار أكثــر مــن 55 عاًمــا. والجديــر بالذكــر أن رويــال آنــد صــن آلالينــس 
جــروب تمــارس أعمالهــا فــي الســلطنة منــذ 40 عاًمــا مضت،حيــث أن عالقــة الشــركة الوطيــدة بشــركة رويــال آنــد 
صــن آلالينــس جــروب تمكنهــا مــن الحصــول علــى المنتجــات المتميــزة فــي مجــال التأميــن والخدمــات والخبــرات 

مــن مختلــف الشــركات فــي مختلــف أنحــاء العالــم.

توجيهات ودعم المساهمين المحليين ذوي السمعة الحسنة  

تســتمد الشــركة المشــورات والتوجيهــات مــن المســاهمين المحلييــن الذيــن يتمتعــون بخبــرة واســعة وســمعة 
جيــدة، وهــؤالء المســاهمين المحلييــن هــم: الشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار ش.م.ع.ع، وشــركة 
دبليــو جــي تــاول ش.م.م، والشــركة العمانيــة العالميــة القابضــة. وقــد وضــع هــؤالء المســاهمون أقــوى األســس 

لشــركة تأميــن ناجحــة ومســتدامة بالتعــاون مــع شــركة رويــال آنــد صــن آلالينــس.

فريق إدارة يتمتع بخبرات واسعة  ●

تحظــى الشــركة بفريــق إدارة تنفيــذي مــن ذوي الكفــاءات العاليــة، حيــث يتمتــع فريــق اإلدارة التنفيــذي بســنوات 
طويلــة مــن الخبــرة فــي مجــال التأميــن علــى المســتويين المحلــي والدولــي، تفــوق فــي مجموعهــا 150 عاًمــا مــن 
الخبــرة فــي المجــال التنفيــذي. لقــد لعبــت خبــرة وأداء فريــق اإلدارة التنفيــذي للشــركة دوًرا أساســًيا فــي تحقيــق 
نتائــج أعمالهــا، تتمثــل فــي اســتفادة الشــركة مــن خبــرات اإلدارة فــي اتخــاذ قــرارات اســتراتيجية تتعلــق بأعمالهــا 

فــي الوقــت المناســب، وذلــك اســتجابًة الحتياجــات العميــل المتزايــدة وأوضــاع ســوق التأميــن.
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أفضل الممارسات العالمية في حوكمة الشركات وفوز الشركة بجوائز للتميز في الحوكمة  ●

تتبــع الشــركة نموذًجــا لحوكمــة شــركات متميــز، حيــث ُتوجــت الشــركة بجائــزة الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي 
عامــي 2013 و2014 فائــًزا عــن أفضــل أداء لحوكمــة شــركات مــن بيــن الشــركات التــي تخضــع لرقابــة وإشــراف الهيئــة 
ــازت  ــث ف ــي، حي ــتوى اإلقليم ــى المس ــع عل ــر واس ــى تقدي ــا عل ــركة أيًض ــت الش ــد حظي ــال. وق ــوق الم ــة لس العام
بجائــزة »أفضــل شــركة تأميــن للعــام فــي ســلطنة عمــان« عــن األعــوام 2011، 2012، 2014، و2015 وهــي جائــزة تمنحهــا 
مجلــة مينــا انشــورانس ريفيــو )MENA Insurance Review( المرموقــة. عــالوة علــى ذلــك، فــازت شــركة رويــال 
آنــد صــن آلالينــس الشــرق األوســط مؤخــًرا بجائــزة »أفضــل شــركة تأميــن للعــام فــي الشــرق األوســط« وذلــك عــن 

عــام 2017، وقــد منحتهــا إياهــا مجلــة مينــا انشــورانس ريفيــو.

نموذج أعمال قوي تم تأسيسه على التميز التشغيلي  

المنهج النظامي في اختيار األعمال  ●

ــد  ــال آن ــركة روي ــا ش ــي طورته ــا الت ــة عالمًي ــر المطبق ــن المعايي ــتمدته م ــخ اس ــي راس ــام فن ــركة بنظ ــع الش تتمت
صــن آلالينــس جــروب. ويتــم تطبيــق ذلــك النظــام لتعزيــز أداء موظفيهــا وأعمالهــا والضوابــط واآلليــات واألســاليب 
العلميــة الحديثــة، حيــث تهــدف الشــركة إلــى أن تكــون شــركة رائــدًة فــي تطويــر مجــال التأميــن العمانــي، وقــد 
أفضــى ذلــك إلــى تســجيل الشــركة أدنــى نســب خســارة ثابتــة، وكونهــا إحــدى شــركتين ال ثالــث لهمــا فــي اإلفصاح 

عــن نتائــج إيجابيــة عــن االكتتــاب عــن الســتة أعــوام المنصرمــة.

استراتيجية إعادة تأمين متنوعة تقود إلى نسبة احتفاظ عالية  ●

ــارة  ــواء الخس ــن إدارة واحت ــن م ــى تتمك ــة حت ــا الفني ــن قوته ــتفادة م ــى االس ــة عل ــركة المالي ــفة الش ــوم فلس تق
االســتثنائية وتحقيــق أربــاح مــن قبــول أعمــال تأميــن تنطــوي علــى مخاطــر تأمينيــة بــدًلا مــن اقتســام تلــك األربــاح 
مــع شــركات إعــادة التأميــن، ومــن ثــم تقــوم الشــركة بتركيــز أعمالهــا فــي إعــادة التأميــن علــى حــاالت الخســارة 
الجســيمة بغــرض حمايــة نتائجهــا الماليــة. ولهــذا، يعــود نجــاح الشــركة فــي زيــادة مســتويات االحتفــاظ إلــى تعيين 
ــة  ــة مصمم ــة حديث ــاليب علمي ــات وأس ــتخدام عملي ــى اس ــة إل ــم باإلضاف ــر كفاءاته ــن وتطوي ــن متميزي موظفي
ــًدا لضمــان فهــم وقبــول التعــرض للمخاطــر بصــورة أفضــل، باإلضافــة إلــى إدارة تســويات المخاطــر  ــا جي تصميًم

ــات. والتعويض

شبكة توزيعات متطورة  ●

لــدى الشــركة شــبكة توزيــع متطــورة ومتعــددة القنــوات، تتضمــن 25 فرًعا موزعــة في مختلــف مناطق الســلطنة، 
وتتمتــع الشــركة بعالقــات تجاريــة قويــة فــي مجــال التأميــن بصفــة عامــة والتأميــن علــى المركبــات بصفــة خاصــة، 
حيــث تحصــل الشــركة علــى أكبــر حصصهــا مــن تأمينــات مبيعــات الســيارات الجديــدة. كمــا أن للشــركة أعمــال 
وســاطة متميــزة مــع وســطاء رئيســيين، عــالوة علــى ذلــك عالقتهــا الراســخة مــع وســطاء علــى المســتوى الدولــي 
واإلقليمــي مــن خــالل عالقاتهــا المتميــزة الممتــدة مــع بعــض المؤسســات التجاريــة التــي تقــدم خدماتهــا لهــا 

بصــورة مســتمرة.

أفضل العالمات التجارية باإلضافة إلى زيادة وعي العمالء  ●

ُتمــارس شــركة التأميــن األهليــة أعمالهــا التجاريــة تحــت عالمتيــن تجاريتيــن: »رويــال آنــد صــن آلالينــس« وهــي عالمــة 
ــا بصفتهــا رائــدة فــي مجــال التأميــن التجــاري، وأمــا بالنســبة للعالمــة الثانيــة فهــي »األهليــة«  معتــرف بهــا عالمًي
ــي  ــبة لوع ــراد بالنس ــن التجزئة/األف ــال تأمي ــي مج ــلطنة ف ــي الس ــن ف ــة للتأمي ــة تجاري ــل عالم ــي أفض ــر ثان وتعتب

العمــالء التلقائــي.

إطار عمل قوي تم تحديده بدقة إلدارة المخاطر  ●

تركــز الشــركة علــى إدارة حافظــة المخاطــر الخاصــة بهــا، مســتخدمة فــي ذلــك إجــراءات رقابيــة وضعتهــا ضمــن 
ــن  ــال للقواني ــة واالمتث ــة بالحوكم ــراءات المتعلق ــض اإلج ــركة بع ــع الش ــر. وتتب ــامل إلدارة المخاط ــل ش ــار عم إط
واللوائــح   ضمــن هــذا اإلطــار   باإلضافــة إلــى نشــاط التدقيــق الداخلــي المنتظــم، حيــث تهــدف الشــركة إلــى ضمــان 

إدارة المخاطــر بفاعليــة، واالمتثــال للشــروط التنظيميــة ومتطلبــات شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب.
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خطط تنموية ثابتة لمواجهة تحديات األسواق الحالية  

زيادة حافظة المنتجات بغرض استهداف واختيار فئات ربحية عالية الجودة  ●

ُتخطــط الشــركة لزيــادة مقترحاتهــا المتعلقــة بالمنتجــات والتــي مــن الممكــن أن تشــمل التزامــات خدمــة 
ــا  ــدة انتقائًي ــات جدي ــتهداف فئ ــركة الس ــط الش ــك، تخط ــبيل ذل ــي س ــة. وف ــة إضافي ــارات تغطي ــات وخي المطالب
فــي مجــال التأميــن علــى المركبــات بغــرض تحقيــق نمــًوا مربًحــا. وتعتــزم الشــركة - علــى صعيــد عملياتهــا فــي 
التأميــن التجــاري - دراســة الفــرص فــي شــركات األعمــال الصغيــرة والمتوســطة، وتخطــط الشــركة إلدخــال نــوع 
جديــد مــن أعمــال التأميــن فــي الســلطنة، وهــو »عــرض أقســاط تأميــن والحصــول علــى تغطيــة تأمينيــة عــن طريــق 

ــفهي« ــل الش التواص

التوسع المستمر في شبكة توزيعات متعددة القنوات  

ــاز  ــي اجتي ــاعدها ف ــا ستس ــة به ــددة الخاص ــوات المتع ــة ذات القن ــع المتنوع ــبكة التوزي ــأن ش ــركة ب ــد الش تعتق
ــق  ــن طري ــتمرار ع ــركة باالس ــن الش ــا، تتمك ــًرا بالًغ ــع تأث ــوات التوزي ــدى قن ــرت إح ــال إذا تأث ــة، بح ــدورات االقتصادي ال
قنــوات توزيــع أخــرى تمكنهــا مــن القيــام بعملياتهــا. وهــذا يعنــي جهازيــة الشــركة لتقديــم خدماتهــا إلــى فئــات 
ــيخ  ــى ترس ــز عل ــي التركي ــتمراريتها ف ــركة اس ــزم الش ــر. وتعت ــز المخاط ــبة تركي ــل نس ــالء وتقلي ــن العم ــة م مختلف
العالقــات الوطيــدة بينهــا وبيــن الوســطاء والشــركاء الذيــن تربطهــم بهــا اهتمامــات ومصالــح مشــتركة، وســوف 
ــع  ــم م ــم ومصالحه ــق اهتماماته ــجم وتتف ــدد تنس ــركاء ج ــع ش ــات م ــق عالق ــا لتحقي ــركة أيًض ــعى الش تس
اهتمامــات ومصالــح الشــركة. وقــد قامــت الشــركة فــي عــام 2017 بافتتــاح فرعيــن جديديــن و باالضافــة الــى فــرع 
ــقط  ــة مس ــي محافظ ــا ف ــع فروعه ــي جمي ــل ف ــاعات العم ــام وزادت س ــالل الع ــه خ ــم افتتاحخ ــوف يت ــث س ثال

ــاًء. ــابعة )7( مس ــاعة الس ــى الس حت

التركيز على استكشاف قنوات توزيع غير تقليدية  ●

تعتــزم الشــركة تنويــع قنــوات التوزيــع الخاصــة بهــا مــن خــالل زيــادة التركيــز علــى قنــوات التوزيــع الرقميــة، حيــث 
ــي  ــذي يلب ــي ال ــا االلكترون ــأن موقعه ــد ب ــت، وتعتق ــر االنترن ــا عب ــة مبيعاته ــالق خدم ــًرا بإط ــركة مؤخ ــت الش قام
جميــع المعامــالت بشــكل تــام ســيوفر معلومــات وخدمــات متكاملــة، باإلضافــة إلــى ســرعة تنفيــذ المعامــالت. 
ــأن قامــت بتدشــين مركــز تواصــل متكامــل يباشــر  وقــد قامــت الشــركة بتعزيــز خدمــة مبيعاتهــا عبــر االنترنــت ب
المبيعــات الــواردة واتصــاالت خدمــة العمــالء. وســيكون مركــز التواصــل علــى مقــدرة مــن إجــراء مكالمــات صــادرة 
مــع العمــالء. وتعتقــد الشــركة بــأن التكنولوجيــا الرقميــة ذات تأثيــر إيجابــي علــى حمايــة حقــوق العمــالء، والبحــث 
عــن المعلومــات، ومبيعــات التأميــن. وتتوقــع الشــركة بــأن تــؤدي خدمــة المبيعــات عبــر االنترنــت دوًرا فعــاًلا في بيع 
منتجــات التأميــن المتعلقــة باألفــراد، مثــل؛ تأميــن المركبــات والســفر والمنــزل ومحتوياتــه والحــوادث الشــخصية.

االستفادة من التقنيات الحديثة بغرض تحسين الخدمات المقدمة واالحتفاظ بالعمالء  ●

تقــوم الشــركة باالســتفادة مــن التقنيــات الحديثــة؛ ابتــداًء مــن خدمــات مــا قبــل البيــع، ثــم خدمــات البيــع، وانتهــاًء 
ــات،  ــى المعلوم ــول عل ــهيل الحص ــا، وتس ــة لعمالئه ــة مثالي ــم تجرب ــرض تقدي ــك بغ ــع، وذل ــد البي ــا بع ــات م بخدم
ــذب  ــى ج ــة إل ــات الحديث ــذه التقني ــتخدام ه ــيؤدي اس ــي س ــا. وبالتال ــات لموزعيه ــع والخدم ــات البي ــام عملي وإتم
ــات.  ــودة المبيع ــين ج ــى تحس ــة إل ــن، باإلضاف ــركة والموزعي ــي الش ــة موظف ــادة انتاجي ــالء، وزي ــتقطاب العم واس
عــالوة علــى ذلــك، تعتقــد الشــركة بــأن االحتفــاظ بالعمــالء ســيعزز مــن مكانتهــا ويعتبــر اســتدامة ألعمالهــا، ولــذا 
تركــز الشــركة علــى دعــم وتطويــر آليــاٍت تعمــل علــى زيــادة أقســاط التأميــن التــي تكــون عــادة قابلــة للتجديــد. 

وتقــوم الشــركة أيًضــا بمراقبــة ســلوك العمــالء بهــدف تحديــد المعالجــات االســتباقية.

تحقيق أرباح مستقرة تدعمها ميزانية قوية  

تاريخ حافل بتحقيق أرباح ثابته ومستدامة يمكن أن تتكيف مع تغيرات دورات األعمال   ●

ُتعــد شــركة التأميــن األهليــة إحــدى شــركتين ال ثالــث لهمــا فــي مجــال التأميــن العــام فــي الســلطنة التــي تحقــق 
أرباًحــا مــن االكتتــاب بصــورة مســتقرة، ودخــًلا إيجابًيــا مــن االســتثمارات منــذ عــام 2011. فضــًلا عــن ذلــك، فــإن ســجل 
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الشــركة الحافــل بتحقيــق أربــاح مــن االكتتــاب حتــى فــي بيئــة الســوق األكثــر تحدًيــا  يجعلهــا إحــدى أفضل شــركات 
التأميــن العاملــة فــي مجــال التأميــن العــام فــي الســلطنة.

مركز رأسمالي قوي لمنح الشركة مرونة مالية  ●

تمتعــت الشــركة بمركــز رأســمالي قــوي فــي 31 ديســمبر 2016، بنســبة مــالءة ماليــة للتأميــن العــام والحيــاة بلغــت 
260%، أي بمــا يزيــد علــى مســتويات الحــد األدنــى التــي قررتهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال. ولــم تتلقــى الشــركة 
أي مســاهمة فــي رأس المــال مــن المســاهمين منــذ اســتحواذها علــى شــركة األهليــة ســابًقا فــي عــام 2010، وهــذا 
ســيمنح الشــركة مرونــة ماليــة لمجابهــة أي نمــو طفيفــي فــي األعمــال مســقبًلا دون الحاجــة إلــى زيــادة رأس مــال 

إضافــي، هــذا باإلضافــة إلــى توزيــع نســبة كبيــرة مــن األربــاح.

سياسة مخصصات متحفظة لمنح الشركة القدرة على تحمل الصدمات المستقبلية  ●

ــي  ــم ف ــة تت ــة واحصائي ــرات اكتواري ــاس تقدي ــى أس ــوم عل ــة تق ــات متحفظ ــة مخصص ــركة سياس ــدت الش اعتم
ــغ  ــر المبل ــائر غي ــات للخس ــي مخصص ــوى احتياط ــركة أق ــدى الش ــنوي، ول ــل س ــة كل فص ــب بنهاي ــت المناس الوق
ــن. ــركات التأمي ــن ش ــا م ــة بغيره ــدة، مقارن ــات المتكب ــي المطالب ــتحقة وصاف ــات المس ــبة المطالب ــك لنس ــا وذل عنه

دفاتر استثمارية ممتازة لجلب عوائد ثابتة وملحوظة  ●

ــي  ــدف ف ــة، ته ــات منخفض ــر، ذات تقلب ــة المخاط ــزة، قليل ــة؛ متمي ــتثمار تحفظي ــتراتيجية اس ــركة اس ــرت الش أق
األســاس إلــى اســتثمار نســبة كبيــرة مــن دفتــر االســتثمار فــي شــكل ســندات الدخــل الثابــت لــدى الشــركات ذات 
التصنيفــات العاليــة. وتضمــن هــذه االســتراتيجية حصــول الشــركة علــى عوائــد اســتثمار ثابتــة بأقــل المخاطــر، حيــث 
يتــم اســتثمار نســبة كبيــرة مــن دفتــر االســتثمار فــي الوقــت الحالــي فــي شــكل ودائــع ثابتــة لــدى بنــوك إقليميــة 
ــة  ــى خمس ــٍد إل ــاٍم واح ــن ع ــا بي ــتثمار م ــن االس ــوع م ــذا الن ــة له ــدة الزمني ــتمر الم ــة وتس ــات عالي ــة بتصنيف مختلف

أعــوام.

ونســتعرض فيمــا يلــي بيانــات الشــركة الماليــة التــي تــم تحقيقهــا فــي الماضــي والمتوقــع تحقيقهــا فــي 
المســتقبل.

البيانات المالية 
األساسية )ريال عماني 

بالمليون(

20122013201420152016  2017
)متوقعة(

  2018
)متوقعة(

 2019
)متوقعة(

33.334.433.430.926.428.730.732.8إجمالي األقساط المكتتبة

23.228.227.226.722.325.827.629.6صافي األقساط المكتتبة

1.622.41.51.41.31.61.8نتائج االكتتاب*

0.710.90.91.21.61.71.9عائد االستثمار

1.82.52.92.12.12.52.93.2الربح بعد الضريبة

63.1%62.8%62.1%61.5%65.4%68.763.6%67.7%نسب الخسائر )%(

93.6%93.9%94.5%94.3%94.3%91.1%92.4%92.3%نسبة التشغيل المركبة )%(

العائد على استثمار رأس 
المال* )%(#

%11.1%14.5%15.3%10.8%10.1%11.3%12.9% 14.2

هامش المالءة المالية 
اإلجمالي

%174%170%195%265%260%225%216%212

*صافي المصروفات العامة و االدارية
# باستثناء السمعة والشهرة
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عوائد المستثمرين في شكل توزيعات أرباح ثابتة  

نسبة العائد المستهدف 100% من األرباح القابلة للتوزيع  ●

ــع  ــة، وتتوق ــة المتوقع ــات المالي ــاس المعلوم ــى أس ــل عل ــي بالكام ــي القانون ــل االحتياط ــركة بتموي ــت الش قام
ــة  ــح المنظم ــا للوائ ــة وفًق ــاالت الطارئ ــص للح ــي المخص ــاص باالحتياط ــرط الخ ــة الش ــام 2017 تلبي ــي ع ــركة ف الش
ــا. ــن أرباحه ــبة 100% م ــع نس ــركة توزي ــتطيع الش ــوة تس ــف بالق ــذي يتص ــمالي ال ــا الرأس ــز ه ــة لمرك ــن. ونتيج للتأمي

أرباح الشركة المتوقعة مدعومة برؤية واضحة لعائد االستثمار   ●

ــد االســتثمار، ونتيجــة الســتراتيجية االســتثمار التــي تتبعهــا  ــاح الشــركة مــن نتائــج عمليــة االكتتــاب وعائ تتكــون أرب
الشــركة فــإن عائــد االســتثمار يتكــون فــي األســاس مــن الفوائــد المكتســبة علــى الودائــع الثابتــة لــدى المؤسســات 
ــا  ــت مصحوًب ــد ثاب ــكل عائ ــي ش ــة ف ــاح المتوقع ــم األرب ــح معال ــم تتض ــن ث ــة، وم ــات العالي ــة ذات التصنيف المالي

ــدودة. ــات مح بتقلب

توزيعات األرباح فيما بعد االكتتاب العام واألرباح النصف سنوية  ●

قامــت الشــركة باإلعــالن عــن توزيعــات أربــاح بقيمــة 11 بيســة للســهم الواحــد، علــى أن ُتدفــع فــي شــهر أغســطس 
أو ســبتمبر لعــام 2017، وســتكون متاحــة لجميــع المســتثمرين بمــا فــي ذلــك المســتثمرين مــن األفــراد عقــب 
ــاح  ــن أرب ــون م ــنوي يتك ــف س ــاح نص ــع أرب ــرح توزي ــة مقت ــركة بدراس ــوم الش ــك، تق ــى ذل ــالوة عل ــام. ع ــاب الع االكتت
مرحليــة وختاميــة حســب الــوارد فــي الفصــل الثالــث عشــر  سياســة توزيعــات األربــاح، بحيــث يتيــح توزيــع أربــاح نصــف 

ســنوية بشــكل منتظــم علــى المســتثمرين.

سعر العرض  -2

تــم التوصــل إلــى ســعر العــرض بقيمــة 300 بيســة عقــب دراســة آليــة التقييــم المناســبة لشــركات التأميــن وأوضــاع 
الســوق الســائدة.

آليات التقييم

اآلليتان المتبعتان في التقييم هما:

التقييم النسبي،  )1

وتقييم نموذج خصم األرباح الموزعة.  )2

وفيما يلي شرح تفصيلي لمميزات وعيوب هاتين اآلليتين:

آلية التقييم النسبي  )1

ُيقــارن التقييــم فــي هــذه اآلليــة بالشــركات األخــرى المماثلــة العاملــة فــي مجــال التأميــن التــي لهــا ُأطــر تنظيميــة 
مشــابهة باإلضافــة إلــى التشــابه فــي حجــم العائــد والمخاطــر، منهــا علــى ســبيل المثــال؛ العمليــات، والتدفقــات 
النقديــة، وهيــكل رأس المــال، وخطــط النمــو، إلــى غيــر ذلــك. وتعتمــد آليــة التقييــم النســبي علــى النتائــج الماليــة 
ــي  ــر - الت ــن المعايي ــا. وتتضم ــك متاًح ــى كان ذل ــن مت ــنتين المقبلتي ــة أو الس ــنة المقبل ــة للس ــة أو المتوقع الحالي
يتــم اســتخدامها كثيــًرا فــي التقييــم النســبي فــي قطــاع التأميــن  طريقــة عائــد توزيعــات األربــاح ونســبة الســعر 
ــراض  ــه ألغ ــى ربحيت ــهم إل ــعر الس ــبة س ــل نس ــي تفصي ــرعنا ف ــد ش ــة. وق ــه الدفتري ــى قيمت ــهم إل ــوقي للس الس

توضيــح المعلومــات فقــط.
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عيوب آلية التقييم النسبيمميزات آلية التقييم النسبي

تعتمد على أساس المعلومات المتاحة للجمهور. 		●
تقييــم  وضمنًيــا  نظرًيــا  الســوق  فعاليــة  تعكــس  		●
للجمهــور. المتاحــة  المعلومــات  لجميــع  التــداول 

تعكــس  أن  دون  الشــركة  قيمــة  تحديــد  يمكنهــا  		●
اإلدارة. فــي  الحــق  تعطــي  التــي  القيمــة 

تراعي أوضاع السوق الحالية. 		●

ــان إيجــاد عينــة مــن  يصعــب فــي بعــض األحي  -
ــذه  ــة ه ــن معالج ــة، ويمك ــركات المتماثل الش
الصعوبــة مــن خــالل إيجــاد عــدد مــن شــركات 
ــة  ــلطنة والمنطق ــي الس ــة ف ــن المدرج التأمي

ــة. ــا التأميني ــابه أعماله ــي تتش والت

يمكــن أن تؤثــر التقييــم بالتــداوالت الضعيفــة،   -
المفروضــة  والقيــود  المحــدود،  المــال  ورأس 
علــى الملكيــة، والتغطيــة المحــدودة، إلــى غيــر 

ذلــك.

مــن  األســهم  أســعار  علــى  تؤثــر  أن  يمكــن   -
ســبيل  علــى  منهــا  خارجيــة  عوامــل  خــالل 
ــق  ــتحواذ والتدقي ــج واالس ــاط الدم ــال؛ نش المث

 . لتنظيمــي ا

الشركات المتماثلة

روعيــت عوامــل مختلفــة بغــرض تحديــد قائمــة بالشــركات المتماثلــة، مــن حيــث طبيعــة األعمــال التأمينيــة، 
والموقــع الجغرافــي، والحجــم وخصائــص الســوق. وتــم تقســيم الشــركات المتماثلــة إلــى فئتيــن كمــا يلــي:

شركات التأمين الُعمانية

الشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع 		●
شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع 		●

شركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ع 		●
شركة المدينة تكافل ش.م.ع.ع 		●

شركة تكافل ُعمان ش.م.ع.ع 		●

شركات التأمين الرائدة في المنطقة

الشركة القطرية للتأمين 		●
الشركة التعاونية للتأمين 		●

شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني 		●
الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين ش.م.ق 		●

شركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع 		●
شركة المتوسط والخليج للتأمين 		●
شركة الراجحي للتأمين التعاوني 		●

مجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.م 		●
شركة األهلية للتأمين ش.م.ك.م 		●

الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني 		●
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رأس المال البلدالشركة
في السوق 

)ريال عماني 
بالمليون(

عوائد 
األرباح)1(

نسبة السعر 
السوقي للسهم 

إلى قيمته 
الدفترية)2(

نسبة 
سعر 

السهم 
إلى 

ربحيته)3(

معدوم 0.02%41سلطنة عمانشركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع
القيمة

الشركة العمانية المتحدة للتأمين 
ش.م.ع.ع

7.91.410%38سلطنة عمان

معدوم 0.02.3%18سلطنة عمانشركة تكافل ُعمان ش.م.ع.ع
القيمة

6.30.826.6%17سلطنة عمانشركة المدينة تكافل ش.م.ع.ع

شركة مسقط الوطنية القابضة 
ش.م.ع.ع

5.80.55.4%9سلطنة عمان

14×1.4×4%المتوسط بالنسبة للشركات الُعمانية

10×1.4×5.8%الوسيط بالنسبة للشركات الُعمانية

2.11.715.9%2.055قطرالشركة القطرية للتأمين

5.13.312.1%1.258السعوديةالشركة التعاونية للتأمين

1.34.715.0%976السعوديةشركة بوبا العربية للتأمين التعاوني

الشركة القطرية العامة للتأمين 
وإعادة التأمين ش.م.ق

3.80.516.4%362قطر

1.23.249.2%277اإلماراتشركة الوثبة الوطنية للتأمين ش.م.ع

0.02.129.9%208اإلماراتشركة المتوسط والخليج للتأمين

0.04.421.2%193السعوديةشركة الراجحي للتأمين التعاوني

7.31.28.2%130الكويتمجموعة الخليج للتأمين ش.م.ك.م

7.30.911.0%121الكويتشركة األهلية للتأمين ش.م.ك.م

الشركة السعودية المتحدة للتأمين 
التعاوني

0.02.710.7%119السعودية

18.9×2.5×2.8%المتوسط بالنسبة للشركات اإلقليمية

15.5×2.4×1.7%الوسيط بالنسبة للشركات اإلقليمية

المصدر: مستندات الشركة لدى الجهات المختصة، وبيانات سوق األوراق المالية. وتم أخذ أسعار اإلقفال اعتباًرا من تاريخ 30 إبريل 2017.

علــى أســاس توزيعــات األربــاح المعلنــة بعــد قيــاس األداء المالــي للشــركة علــى مــدار اثنــي عشــر شــهًرا، وقــد   )1(
ثــالث ســنوات ُمقبلــة. لمــدة  المقترحــة  األربــاح  األهليــة متوســط  التأميــن  اســتخدمت شــركة 

على أساس أحدث قيمة دفترية متاحة لسعر السهم الواحد.  )2(

على أساس عوائد األسهم بعد قياس األداء المالي للشركة على مدار اثني عشر شهًرا.  )3(
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التقييم النسبي: عوائد األرباح

تعتبــر عوائــد األربــاح معيــاًرا للتقييــم النســبي األساســي للشــركة وذلــك بنــاًء علــى نمــوذج األعمــال المســتقر باإلضافــة 
ــركة  ــع الش ــبة 100%. وتتوق ــات بنس ــة توزيع ــة بسياس ــة، مدعوم ــورة منتظم ــة بص ــركة المتوقع ــاح الش ــات أرب ــى توزيع إل
قيامهــا بتوزيــع أربــاح بقيمــة 11 بيســة للســهم الواحــد علــى جميــع المســاهمين المحتمليــن فــي عــام 2017، وُيتوقــع أن 
ُتطــرح األســهم للمســاهمين المحتمليــن فــي منتصــف شــهر أغســطس، كمــا ُتقــدر عوائــد األربــاح الســنوية بمــا نســبته 
8.8% مــن ســعر العــرض، أي 300 بيســة للســهم الواحــد. ويقــارن متوســط عوائــد أربــاح الشــركة عــن األربــع ســنوات المقبلــة 
بشــكل إيجابــي مــع متوســط عوائــد األربــاح الخاصــة بشــركات التأميــن الُعمانيــة بمــا نســبته 4%، و2.8% بالنســبة لشــركات 

التأميــن اإلقليميــة.

2017 األرباح لمدة ثالث )3( سنوات
)متوقعة(

2018
)متوقعة(

2019
)متوقعة(

2020
)متوقعة(

المتوسط

1.102.552.803.202.41األرباح بالريال العماني )بالمليون(

1125.5283224.1األرباح بالبيسة للسهم الواحد

9.3%10.7%9.3%8.5%8.8%عوائد األرباح بسعر العرض*
*نسبة عوائد األرباح السنوية لمدة خمسة )5( أشهر عقب االكتتاب العام.

التقييم النسبي: نسبة السعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية

ــار أن  ــركة، باعتب ــم الش ــًبا لتقيي ــا مناس ــة منهًج ــه الدفتري ــى قيمت ــهم إل ــوقي للس ــعر الس ــبة الس ــة نس ــر طريق ُتعتب
ــان - الممارســات المحاســبية التــي تعتمــد علــى التســعير الســوقي، وبالتالــي  شــركات التأميــن تتبــع  فــي أغلــب األحي
تكــون نســبة الســعر الســوقي للســهم إلــى قيمتــه الدفتريــة معيــاًرا هاًمــا لتقييــم شــركات التأميــن. عــالوة علــى ذلــك، 
ــط  ــة لمــدى جاذبيــة ســعر العــرض للمســتثمرين المحتمليــن، الذيــن يمكنهــم رب تعــرض هــذه الطريقــة نســبة تقديري
ــة 0.8  ــه الدفتري ــى قيمت ــهم إل ــوقي للس ــعر الس ــبة الس ــل نس ــهم. وتعم ــة للس ــة الذاتي ــركة بالقيم ــهم الش ــعر أس س
مــرة عنــد ســعر العــرض بقيمــة 300 بيســة للســهم الواحــد، وذلــك تأسيًســا علــى القيمــة الدفتريــة المتوقعــة للســهم 
الواحــد بحلــول 31 ديســمبر 2017. وهــذا يعنــي أنهــا تعمــل 1.4 مــرة عنــد القيمــة الدفتريــة للســهم الواحــد بالنســبة 
لمتوســط شــركات التأميــن الُعمانيــة بخصــم 43%، و2.5 مــرة عنــد القيمــة الدفتريــة للســهم الواحــد بالنســبة لمتوســط 

ــم %68. ــة بخص ــن اإلقليمي ــركات التأمي ش

المتوسط201720182019

373377381377القيمة الدفترية المتوقعة للسهم )بيسة(

النســبة الضمنيــة للســعر الســوقي للســهم إلــى قيمتــه 
الدفتريــة عنــد ســعر العــرض

×0.8×0.8×0.79×0.8

التقييم النسبي: نسبة سعر السهم إلى ربحيته

ــي.  ــال المتنام ــوذج األعم ــوء نم ــي ض ــه ف ــى ربحيت ــهم إل ــعر الس ــبة س ــة لنس ــركة مقارن ــت الش ــاح، عرض ــراض اإليض ألغ
ــنة  ــي الس ــد ف ــهم الواح ــة للس ــة 300 بيس ــرض بقيم ــعر الع ــد س ــرة عن ــه 11.1 م ــى ربحيت ــهم إل ــعر الس ــبة س ــل نس وتعم
الماليــة لعــام 2017، وهــذا يعنــي أنهــا تعمــل 14 مــرة بالنســبة لمتوســط شــركات التأميــن العمانيــة عنــد خصــم حوالــي 

ــي %41. ــم حوال ــد خص ــة عن ــن اإلقليمي ــركات التأمي ــط ش ــبة لمتوس ــرة بالنس 21%، و18.9 م

المتوسط201720182019

2.482.873.202.85صافي األرباح بالريال العماني )بالمليون(

24.828.732.028.5نسبة سعر السهم إلى ربحيته )بالبيسة للسهم(

النســبة الضمنيــة لســعر الســهم إلــى ربحيتــه عنــد ســعر 
العــرض

×12.1× 10.5× 9.4× 10.5
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ب- آلية تقييم نموذج خصم األرباح

ــة  ــددة بقيم ــدرة مح ــتقبلية المق ــاح المس ــاس األرب ــى أس ــركة عل ــم الش ــى تقيي ــاح عل ــم األرب ــوذج خص ــة نم ــل آلي تعم
ــي: ــا يل ــاح م ــم األرب ــوذج خص ــي نم ــية ف ــر األساس ــمل العناص ــة. وتش حالي

األرباح: توزيعات األرباح المتوقعة التي سيحصل عليها المساهمون. 		●

القيمــة النهائيــة: القيمــة عنــد نهايــة فتــرة التوقعــات )فتــرة األفــق(، وُتحــدد القيمــة النهائيــة مــن خــالل رســملة أربــاح  		●
توقعــات العــام الماضــي باســتخدام معــدل الخصــم ومعــدالت النمــو النهائيــة.

معــدل الخصــم: المعــدل المســتخدم لتحديــد التدفــق النقــدي الحــر المتوقــع والقيمــة النهائيــة مقارنــة بقيمتهــم  		●
الحاليــة.

ُتقــدر القيمــة النهائيــة وُتحــدد بالقيمــة الحاليــة بالنســبة للشــركات التــي ُيتوقــع قيامهــا بأعمــال مســتدامة؛ مثــل،  		●
شــركة التأميــن األهليــة. ويتــم اســتخدام القيمــة الحاليــة فــي تقييــم مــدى جاذبيــة إحــدى فــرص االســتثمار بســعر 

معيــن.

عيوب آلية نموذج خصم األرباحمميزات آلية نموذج خصم األرباح

تعتبــر إحــدى أكثــر آليــات التقييــم صحــة مــن الناحيــة  		●
ــة. النظري

علــى  يقــوم  استشــرافي  تحليــل  علــى  تعمــل  		●
أســاس التدفــق النقــدي )وبالتالــي ال يتأثــر بقواعــد 
االتفاقــات  مراعــاة  إلــى  باإلضافــة  المحاســبة(، 
المتوقعــة. التشــغيل  واســتراتيجية  التعاقديــة 

ال تتأثر بأوضاع السوق المتقلبة. 		●

أجــزاء  بتقييــم  أو  كامــًلا  العمــل  بتقييــم  تســمح  		●
منفصلــة.  العمــل 

لالفتراضــات  بالنســبة  حساســة  تكــون  أن  يمكــن  		●
النمــو  ومعــدل  المســتقبلية،  واألربــاح  األساســية، 

الخصــم. ومعــدل  النهائــي، 

تتأثــر  أن  يمكــن  والتــي  التوقعــات  علــى  تعتمــد  		●
االقتصــاد  وتغييــرات  الحديثــة  التقنيــة  بالتغييــرات 

التنظيميــة. والتغييــرات  الكلــي 

تقييم نموذج خصم األرباح

تقييم السهم الواحد

ــي  ــو وارد ف ــبما ه ــة حس ــاح المتوقع ــات األرب ــاس توزيع ــى أس ــون عل ــة ليك ــد بالبيس ــهم الواح ــعر الس ــعير س ــم تس ت
الفصــل الخامــس عشــر، بعنــوان سياســة توزيعــات األربــاح بنشــرة اإلصــدار، ووفًقــا لتصــورات متباينــة وافتراضــات للقيمــة 

النهائيــة كمــا يلــي:

معدل النمو النهائي المتوقع

5%4%3%معدل الخصم

%9377416469

%10367406457

%11358395445
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الفصل الخامس عشر
تعامالت األطراف ذات العالقة والعقود الهامة

تعامالت األطراف ذات العالقة

تتضمــن األطــراف ذات العالقــة المســاهمين بالشــركة والشــركات التابــع لهــا وأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار موظفــي 
ــة  ــرارات المالي ــي الق ــر ف ــر كبي ــة تأثي ــيطرة أو ممارس ــى الس ــدرة عل ــا الق ــي لديه ــة الت ــركات التجاري ــركة والش إدارة الش
ــاري  والتشــغيلية للشــركة. إن أســعار وشــروط هــذه التعامــالت والتــي تــم إبرامهــا فــي ســياق ممارســة النشــاط االعتب

كانــت وفــق شــروط تــم االتفــاق عليهــا بشــكل متبــادل وفــق الشــروط واألحــكام.

التعامالت الهامة مع األطراف ذات العالقة

نفذت الشركة المعامالت الهامة التالية مع األطراف ذات العالقة خالل السنة/ الفترة:

31 دبسمبر 2016
مقبوضات 

أخرى
)ر.ع(

أقساط تأمين 
ومقبوضات 

تأمين 
)ر.ع(

أرصدة 
إعادة تأمين 

مستحقة 
الدفع 

)ر.ع(

مطالبات 
غير مدفوعة 

مستحقة 
)ر.ع(

مبالغ 
مستحقة 

أخرى 
)ر.ع(

810.722-39.7521.288.404مساهمون رئيسيون 
أطراف ذات عالقة 

أخرى
48.924209.2812.226.823-

88.6761.497.6852.226.823810.722
31 دبسمبر/2015

مساهمون رئيسيون 
أطراف ذات عالقة 

أخرى

1.423.126
-

-
48.191

1.343.232
149.653

-
689.867

47.383
-

1.423.12648.1911.492.885689.86747.383

المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة

قامت الشركة بسداد المبالغ التالية إلى أطراف ذات عالقة أثناء السنة/ الفترة

31 ديسمبر/ 2016
رسوم الخدمات 

الفنية
)ر.ع(

إجمالي المطالبات 
المتكبدة

)ر.ع(

عمولة 
مدفوعة

)ر.ع(

أقساط 
مكتتبة

)ر.ع(
450.000 - - - المساهمون الرئيسيون 

- 2.499.867 170.841 1.602.257 أطراف ذات عالقة أخرى
- 2.499.867 170.841 1.602.257

31 ديسمبر/2015
309.004

-
-

1.228.677
-

197.558
-

1.917.576
المساهمون الرئيسيون 
أطراف ذات عالقة أخرى

309.004 1.228.677 197.558 1.917.576
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صفقات األطراف ذات العالقة والعقود الهامة

الجدول أدناه يوضح بيانات بعض الصفقات الرئيسية مع األطراف ذات العالقة والعقود الهامة للشركة:

تاريخ التنفيذ الطرف المقابلالبيانات
والتوقيع

تاريخ االنتهاء

رويال آند صن الالينس اتفاقية الخدمات الفنية
إنشورنس بي ال سي 

)المملكة المتحدة(

12 ديسمبر/2013م )اعتبارًا 
من 1 يناير/2013م(

هذه االتفاقية سارية ونافذة 
لفترة مبدئية مدتها سنة 

واحدة وستظل سارية 
ونافذة بعد الفترة المبدئية 

ما لم تنهى وفقً لالتفاقية.

 اتفاقية التعاون في 
األعمال

رويال آند صن الالينس 
إنشورنس بي ال سي 

)المملكة المتحدة(

28 فبراير/2017 )اعتبارًا 
من 1 يناير/2017(

تظل هذه االتفاقية سارية 
إلى حين إنهائها وفقً 
ألحكامها وشروطها.

 اتفاقية إعادة تأمين 
)مستند رقم: يو أتش آر 
15017، إعادة تأمين غطاء 

زيادة )تجاوز( خسارة 
للكوارث(.

 كيو بي إي ري )يوروب( 
ليمتد سيريوس انترناشونال 

انشورنس كوربوريشن، 
بيركلي ري يو كي ترانس 

ري زيورخ ليمتد، اكس أل ري 
يوروب اس إي، ايفريست 

ري انشورنس كمبوني آند 
نيو إنديا آشورنس كمبوني 

ليمتد. 

تسري هذه االتفاقية لسنة 1 يناير/2017
واحدة وتنتهي بتاريخ 31 

ديسمبر/2017م )شاماًل كال 
اليومين(.

اتفاقية إعادة التأمين 
)المستند رقم يو اتش 

آر 15717، إعادة تأمين 
مخاطر الممتلكات 

وغطاء زيادة )تجاوز( 
خسارة للكوارث(.

تسري هذه االتفاقية لسنة 1 يناير/2017مسويس ري يوروب اس أيه
واحدة وتنتهي بتاريخ 31 

ديسمبر/2017م )شاماًل كال 
اليومين(.

اتفاقية إعادة التأمين 
)المستند رقم يو أتش 

آر 15617، إعادة تأمين 
مخاطر الممتلكات 

وغطاء زيادة )تجاوز( 
خسارة للكوارث(.

كيو بي إي ري )يوروب( 
ليمتد، ترانس ري زيورخ 

ليمتد، ايفريست ري 
انشورنس كمبوني آند نيو 

انديا آشورنس كمبوني 
ليمتد.

تسري هذه االتفاقية لسنة 1 يناير/2017م
واحدة وتنتهي بتاريخ 31 

ديسمبر/2017م )شاماًل كال 
اليومين(.

اتفاقية إعادة تأمين 
)المستند رقم يو أتش آر 
15217، إعادة تأمين تجاوز 

)زيادة( الخسارة(.

كيو بي إي ري )يوروب( 
ليمتد سيريوس انترناشونال 

انشورنس كوبوريشن، 
ترانس ري زيورخ ليمتد، 

اكس أل ري يوروب اس إي، 
ايفريست ري انشورنس 

كمبوني، نيو انديا آشورنس 
كمبوني ليمتد وبارتنر  ري 
انشورنس يوروب اس إي. 

تسري هذه االتفاقية لسنة 1 يناير/2017م
واحدة وتنتهي بتاريخ 31 

ديسمبر/2017م )شاماًل كال 
اليومين(.
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اتفاقية إعادة تأمين 
)المستند رقم يو أتش آر 
14917، إعادة تأمين تجاوز 

أو زيادة الخسارة.

كيو بي إي ري )يوروب( 
ليمتد سيريوس انترناشونال 

انشورنس كوبوريشن، 
ترانس ري زيورخ ليمتد، 

اكس أل ري يوروب اس إي، 
ايفريست ري انشورنس 

كمبوني، نيو انديا آشورنس 
كمبوني ليمتد وبارتنر  

ري انشورنس يوروب اس 
إي، اسكورب جلوبال بي 
آند سي اس إي وآر+في 

فيرسيشرنغ أيه جي. .

تسري هذه االتفاقية لسنة 1 يناير/2017م
واحدة تنتهي بتاريخ 31 /

ديسمبر/2017 )شاماًل كال 
اليومين(

اتفاقية إعادة تأمين 
)مستند رقم: يو اتش آر 

15517 إعادة تأمين غطاء 
زيادة ) تجاوز خسارة 

للكوارث(

كيو بي إي ري )يوروب( 
ليمتد، سيريوس 

انترناشونال انشورنس 
كوبوريشن، ترانس ري 

زيورخ ليمتد، اكس أل ري 
يوروب اس إي، ايفريست 

ري انشورنس كمبوني، نيو 
انديا آشورنس كمبوني 
ليمتد، اسكورب جلوبال 

بي آند سي أس إي وليودز 
اندررايتر سينديكات رقم 

444 سي أن بي..

تسري هذه االتفاقية لسنة 1 يناير/2017م.
واحدة تنتهي بتاريخ 31 /

ديسمبر/2017 )شاماًل كال 
اليومين(

اتفاقية شروط األعمال 
)تحويل المخاطر(

فنشرش فارس سماسرة 
واستشاريي تأمين ش.م.م

تظل سارية حتى تاريخ سارية منذ 11 نوفمبر/2015
انتهائها وفقً لشروطها.

اتفاقية شروط األعمال 
)تحويل المخاطر(

السرين لخدمات التأمين 
ش.م.م

قابلة للتجديد سنويً ما لم 10 يناير/2012
يتم إنهائها أو تعلق وفقً 

لشروطها.

تعامالت األطراف ذات العالقة بموجب ميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة

عقــب االكتتــاب العــام يجــب أن تتكــون »األطــراف ذات العالقــة« بالشــركة مــن األشــخاص أو الشــركات المصنفــة علــى 
أنهــا أطــراف ذات عالقــة بموجــب ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة )المبــدأ التاســع(. المبــدأ 2/9 ينــص علــى مايلــي:

يكون الشخص طرفً ذا عالقة إذا كان ذلك الشخص: 

عضــوًا فــي مجلــس إدارة الشــركة خــالل االثنــى عشــر شــهرًا األخيــرة فــي الشــركة أو الشــركة األم أو الشــركات  )أ( 
التابعــة أو الشــركات الشــقيقة.

ذا تأثير جوهري على الشركة وأدائها. )ب( 

ضمــن موظفــي اإلدارة الرئيســيين فــي الشــركة أو الشــركة األم بمــا فــي ذلــك الرئيــس التنفيــذي أو المديــر العــام،  )ج( 
أو أي موظــف يتبــع مجلــس إدارة الشــركة ويرفــع إليــه تقاريــره مباشــرة.

يمتلــك أو يســيطر علــى 10% أو أكثــر مــن حــق التصويــت فــي الشــركة أو الشــركة األم أو الشــركات التابعــة أو  )د( 
الشــقيقة. الشــركات 

أحد أقارب األشخاص المذكورين في البنود )أ، ب، ج أو د( أعاله من الدرجة األولى. )هـ( 
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ــاه وأي منشــأة يمتلــك فيهــا منفــردًا 25% علــى األقــل مــن  منتســبً إلــى أي مــن المنشــآت الموضحــة فــي )3( أدن )و( 
ــت. ــق التصوي ح

وينص المبدأ 3/9 على ما يلي: 

تكون المنشأة طرفً ذات عالقة إذا كانت تلك المنشأة: 

عضوًا في ذات المجموعة التجارية للشركة، أي أن تكون منشأة أم، أو منشأة تابعة أو منشأة شقيقة. )أ( 

مشروعً مشتركً أو شركة محاصة )joint venture( للشركة أو المنشآت المرتبطة بها. )ب( 

)ج(  يمتلــك أي مــن األشــخاص الموضحيــن فــي )2( أعــاله مجتمعيــن أم منفرديــن 25% علــى األقــل مــن حــق التصويــت 
فيهــا أو حــق توجيــه قراراتهــا أو يســيطرون عليهــا.

مؤسسة تجارية يتصرف أعضاء مجلس إدارتها وفقً إلدارة الشركة. )د( 

تمثل صندوقً أو مشروعً لمنافع ما بعد الخدمة للعاملين بالشركة أو المنشآت المرتبطة بها. )هـ( 
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الفصل السادس عشر
تنظيم وإدارة الشركة

ُتلخــص بعــض األقســام بهــذا الفصــل الجوانــب المتعلقــة بتنظيــم وإدارة الشــركة بنــاًء علــى نظامهــا األساســي وقانون 
ــركات  ــة الش ــاق حوكم ــة ميث ــال خاص ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــادرة م ــح الص ــن واللوائ ــة والقواني ــركات التجاري الش
المســاهمة، وُيعتبــر مــا يــرد فــي هــذا الفصــل مجــرد ملخــص وال ُيفهــم منــه بأنــه وصــف شــامل للنظــام األساســي 
للشــركة أو أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة أو ميثــاق حوكمــة الشــركات المســاهمة أو القوانيــن واللوائــح الصــادرة 

مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال ذات الصلــة.

نظرة عامة

يتضمــن هــذا القســم تفاصيــل تشــكيل مجلــس اإلدارة واللجــان المختلفــة للمجلــس واإلدارة. يســلط هــذا القســم أيضً 
الضــوء علــى ممارســات الحوكمــة واإلدارة التــي تتبعهــا أو التــي ســتضعها الشــركة.

مجلس اإلدارة

أعضاء مجلس اإلدارة الحالي

تــم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي فــي 29 مــارس 2015م  عــدا الموضــح أدنــاه-، وســوف تنتهــي فتــرة عضويتهم 
بالمجلــس بعــد ثــالث ســنوات مــن هــذا التاريــخ وحتــى تاريــخ االجتمــاع الثالــث للجمعيــة العامــة الســنوية للشــركة الــذي 
ــث  ــاع الثال ــه االجتم ــيعقد في ــذي س ــنوية ال ــة الس ــة العام ــاع الجمعي ــد اجتم ــاوز موع ــة تج ــي حال ــخ. وف ــذا التاري ــي ه يل
للجمعيــة العامــة الســنوية فتــرة ثــالث ســنوات بعــد التاريــخ الــذي تــم فيــه انتخــاب أعضــاء المجلــس الحالــي، ينبغــي 
تمديــد فتــرة عضويــة المجلــس حتــى التاريــخ الــذي ســيعقد فيــه اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية وفقــً ألحــكام 

المــادة 95 مــن قانــون الشــركات التجاريــة.

الجــدول أدنــاه يتضمــن أعضــاء مجلــس اإلدارة الحالــي والجهــات التــي يمثلونهــا وفقــً للمــادة 17 مــن النظــام األساســي 
للشــركة علــى النحــو التالــي:

عضو تنفيذي/ غير الجهة التي يمثلها االسم 
تنفيذي 

عضو مستقل /غير 
مستقل1

 شركة دبليو جي تاولأنور علي سلطان 
)W.J Towell(

مستقلغير تنفيذي

رويال آند صن الالينس كريستوفر دولي
)RSA ME( الشرق األوسط

غير مستقلغير تنفيذي

غير مستقلغير تنفيذيبصفته الشخصية الورينسي لوجهناني*
العمانية العالمية القابضة رانجا جورور

)OHI(
مستقلغير تنفيذي

غير مستقلغير تنفيذيبصفته الشخصية جوناثان كوب**
غير مستقلغير تنفيذيبصفته الشخصيةشاهد رسول***

غير مستقلغير تنفيذيبصفته الشخصية فادي أبو الحسن#
غير مستقلغير تنفيذيبصفته الشخصيةديفيد بول هاريس#

غير مستقلغير تنفيذيأومنفيست شريكانث شينوي

مالحظــة 1:أصــدرت الهيئــة العامــة لســوق المــال توجيهاتهــا إلــى الشــركة بأنــه يجــب أن يكــون ثلــث أعضــاء مجلــس إدارتهــا مــن األعضــاء المســتقلين وذلــك فــي غضــون 
شــهرين مــن تاريــخ تســجيلها لــدى ســوق مســقط لــأوراق الماليــة، ووجهــت الهيئــة أيًضــا عقــد الشــركة اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العاديــة وانتخــاب عضــو مجلــس إدارة 

مســتقل حتــى يتســنى للشــركة االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة العامــة لســوق المــال، بحيــث يكــون لديهــا فــي مجلــس اإلدارة ثالثــة أعضــاء مســتقلين. 
* تم انتخابه مارس/ 2017م.     ** تم انتخابه مارس/ 2017م    

# تــم تعيينــه مؤقًتــا عضــًوا فــي مجلــس اإلدارة مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد فــي 19 يونيــو 2017. وســوف تعقــد الشــركة اجتمــاع الجمعيــة العموميــة 
العاديــة خــالل شــهرين مــن تاريــخ تســجيلها فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة، وذلــك النتخــاب عضويــن غيــر تنفيذييــن لمجلــس اإلدارة.
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خلفية تاريخية عن أعضاء مجلس اإلدارة:

أنور علي سلطاناالسم:

رئيس مجلس اإلدارةالوظيفة

خريج جامعي ويحمل دبلوم في إدارة األعمال والشحنالمؤهالت العلمية

عمــانالخبرات العملية ســلطنة   - ش.م.ع.م  األهليــة  التأميــن  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  	● 
)Al Ahlia Insurance Co saoc(

عمــان ســلطنة   - ش.م.م  للدهانــات  جوتــن  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  	● 
)Jotun Paints Co llc 

عمــان  ســلطنة   - ش.م.م  تــاول  ويلهيلمســن  شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  	● 
)Wilhelmsen Towel Co llc(

ــان  ــلطنة عم ــزة ش.م.م - س ــانة الجاه ــقط للخرس ــركة مس ــس إدارة ش ــس مجل رئي 	●
)Readymix Muscat llc(

)Premix llc( رئيس مجلس إدارة شركة بريمكس ش.م.م - سلطنة عمان 	●
رئيــس مجلــس إدارة شــركة ردي ميكــس الخليــج المحــدودة - دولــة اإلمــارات العربيــة  	●

)readymix gulf ltd( المتحــدة

عمــان  ســلطنة   - ش.م.م  للتوزيــع  مجــان  إدارة  مجلــس  رئيــس  	● 
)majan distribution co. llc(

عمــان ســلطنة   - ش.م.م  تــاول  جــي  دبليــو  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  	● 
)W J towel & co. llc(

عضو مجلس إدارة شركة تاول لإنشاء ش.م.م - سلطنة عمان 	●
)towel construction & co. llc(  

ــي -  ــدودة - دب ــدة المح ــة المتح ــارات العربي ــن اإلم ــركة جوت ــس إدارة ش ــو مجل عض 	●
)jotun uae ltd( اإلمــارات  دولــة 

اإلمــارات  دولــة   - دبــي   - كوتينجــز  بــودر  جوتــن  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  	● 
)jotun powder coatings(

عضــو مجلــس إدارة شــركة إنهانــس )شــركة بــرادات مطــرح ش.م.م( - ســلطنة عمان  	●
)enhance )mutrah cold stores llc(

عمــان  ســلطنة   - ش.م.م  التجاريــة  ُعمــان  نســتله  شــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  	● 
)nestle oman trading co. llc(

عضوية مجلس 
اإلدارة بالشركات 

األخرى:

)majan glass co. saog( رئيس مجلسي إدارة شركة زجاج مجان ش.م.ع.ع 	●
ش.م.ع.ع  الصناعيــة  للمنظفــات  الوطنيــة  الشــركة  إدارة  مجلــس  عضــو  	● 

)national detergent co. saog(
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الفاضل /كريستوفر دولياالسم:

نائب رئيس مجلس اإلدارةالوظيفة:

يحمــل الفاضــل/ كريســتوفر دولــي بكالريــوس اآلداب )مرتبــة الشــرف( مــن كمبتــون المؤهالت العلمية: 	●
بــارك إســكول أوف بيزنيــس  )وهــي اآلن جامعــة وولفــر هامبتــون( - ســنة 1982

زمالة شركات التأمين المعتمدة من معهد التأمين المعتمد - سنة 1986 	●
ــج -  ــت ماركتين ــتيتيوت أوف دايرك ــه انس ــو كي ــن ي ــر م ــويق المباش ــي التس ــوم ف دبل 	●

1999 ســنة 

ــرق الخبرات العملية: ــس )الش ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــذي لش ــس التنفي ــى اآلن: الرئي ــر 2011 - حت فبراي 	●
األوســط( فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، والمديــر العــام للشــركة فــي مملكــة 

ــن. البحري

اإلمــارات. دولــة   - جــروب  بيزنيــس  إنشــورانس  لجنــة  عضــو  اآلن:  حتــى   -  2015 	● 
)insurance business group(

ــن  ــس للتأمي ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــذي لش ــس التنفي ــر 2011: الرئي ــارس 2010 - فبراي م 	●
)هونــغ كونــغ( المحــدودة.

يوليــو 2005 - فبرايــر 2010: عضــو مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيــذي بشــركة إنشــورانس  	●
)insurance Australia group( .المحــدودة للتجــارة )اســتراليا جــروب )تايالنــد

مايو 1999 - ديسمبر 2002: 	●
عضــو مجلــس إدارة الشــركاء فــي الشــركة، قســم العمــالء، الفريــق اإلقليمي لشــركة   

ــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن فــي آســيا - ســنغافورة. روي

لشــركة  والعمــالء(  )الوســطاء  اإلقليمــي  المديــر   :1999 مايــو   -  1997 مايــو  	●
ســنغافورة.  - بآســيا  العالميــة  للمخاطــر  الالينــس  صــن  آنــد   رويــال 

)royal & sun alliance global risk asia(

مايــو 1995 - مايــو 1997: مديــر التطويــر بشــركة رويــال إنشــورانس إنترناشــيونال )رويــال  	●
)royal insurance international( .ــغ ــغ كون ــيا - هون ــس( بآس ــن الالين ــد ص آن

عضوية مجلس 
اإلدارة بالشركات 

األخرى: 

الســعودية. العربيــة  المملكــة   - التعاونــي  للتأميــن  العالميــة  الشــركة  	● 
)al alamiya for cooperative insurance committee(

شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن )الشــرق األوســط( بــي. اس. ســي. - مملكــة  	●
البحريــن. 
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الفاضل /الورينسي لوجهنانياالسم:

عضو مجلس اإلدارةالوظيفة:

يحمل الفاضل/ الورينسي لوجهناني شهادة في دراسة االقتصاد )A-Level( من كلية المؤهالت العلمية:
كاردينال نيومان في لوتن - المملكة المتحدة - سنة 1978

2016- مدير االكتتاب اإلقليمي بشركة رويال آند صن الالينس الشرق األوسط.الخبرات العملية: 	●
مســؤول االكتتــاب والتســعير وإعــادة التأميــن ألعمــال شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس  	●
ــة  ــة العربي ــدة والمملك ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــي دول ــط، ف ــرق األوس ــن بالش للتأمي

ــن. ــة البحري ــان ومملك ــلطنة عم ــعودية وس الس

ــن  ــس للتأمي ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــي ش ــاب ف ــعير واالكتت ــر إدارة التس 2015 - مدي 	●
فــي آســيا والشــرق األوســط وروســيا.

عضــو مجلــس إدارة شــركة تاتــش إنشــورانس )رويــال آنــد صــن الالينــس روســيا(. 	● 
)touch insurance(

ــد  ــال آن ــواق روي ــي أس ــات ف ــراد والمركب ــى األف ــن عل ــة التأمي ــر إدارة حافظ 2014م، مدي 	●
صــن الالينــس الناميــة. 

عضــو مجلــس اإلدارة اإلشــرافي فــي ليتوفــوس دراديمــاس )رويــال آنــد صــن الالينــس  	●
بدولــة ليتوانيــا( )lietuvos draudimas(2012م - مديــر إدارة حافظــة التأميــن علــى 
األفــراد والمركبــات فــي شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس فــي أوروبــا الوســطى وأوروبــا 

ــط. ــرق األوس ــرقية والش الش

ــا  ــي أوروب ــس ف ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــي ش ــات ف ــاب والمطالب ــر االكتت 2011 - مدي 	●
الشــرقية. وأوروبــا  الوســطى 

2010 - مديــر التســعير فــي شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس فــي أوروبــا الوســطى وأوروبــا  	●
الشــرقية.

ــركة  ــي ش ــطة )ف ــرة والمتوس ــاريع الصغي ــتثمارية للمش ــة االس ــر الحافظ 2008 - مدي 	●
رويــال آنــد صــن الالينــس المملكــة المتحــدة(.

2000 - 2008 تــرأس أقســام عديــدة فــي شــركة أفيفــا إنشــورانس المملكــة المتحــدة -  	●
)aviva insurance uk( .بلنــدن ونورويتــش

عضوية مجلس 
اإلدارة بالشركات 

األخرى

ال يوجد

الفاضل /رانجا جوروراالسم:

عضو مجلس اإلدارةالوظيفة:

يحمــل الفاضــل/ رانجــا جــورور بكالريــوس العلــوم وزميــل معهــد المحاســبين المعتمدين المؤهالت العلمية:
بالهنــد وعضــو فــي ســي بــي إيــه اســتراليا.

المديــر المالــي لمجموعــة الشــركات العمانيــة العالميــة القابضــة - منــذ نوفمبــر 2006 الخبرات العملية:
)OHI Group of Companies(

عضوية مجلس 
اإلدارة بالشركات 

األخرى

)Computer Stationery Industry SAOG( صناعة قرطاسية الكمبيوتر ش.م.ع.ع

)United Finance Co. SAOG( الشركة المتحدة للتمويل ش.م.ع.ع
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الفاضل /جوناثان كوباالسم:

عضو مجلس اإلدارةالوظيفة:

جامعة أدنبرة: ماجستير في التاريخ )مرتبة الشرف األولى(.المؤهالت العلمية: 	●
كليــة الحقــوق بجامعــة بــي بــي بــي: دبلــوم الدراســات العليــا فــي القانــون، ودورة فــي  	●

الممارســة القانونيــة

ــة الخبرات العملية: ــي المملك ــس  )ف ــن الالين ــد ص ــال أن ــركة روي ــة بش ــؤون القانوني ــم الش ــس قس رئي 	●
المتحــدة ودولًيــا( منــذ فبرايــر 2017.

ــس  ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــي ش ــة ف ــؤون القانوني ــم الش ــام لقس ــار الع المستش 	●
)2017  -  2016(

المستشــار القانونــي لقســم الشــؤون القانونيــة فــي شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس  	●
)2015  -  2013(

)2013  -  2011( مانجيــز  آنــد  جوتشــال  ويــل  شــركة  فــي  محــام  	● 
)weil gotshal & manges(

 )2011  -  2007( محــدودة  تضامنيــة  بليمتــون  آنــد  ديبفويــس  شــركة  فــي  محــام  	●
)debevoise & Plimpton llp(

محــام فــي شــركة فريشــفيلدز بروكهــاوس ديرينجــر تضامنيــة محــدودة )2004 -  	●
)freshfields bruckhaus derringer llp(  )2007

المعتمديــن.  واإلدارييــن  الســكرتارية  معهــد  لــدى  معتمــد  شــركة  ســكرتير  	● 
)Institute of chartered secretaries and administrators(

عضوية مجلس 
اإلدارة في الشركات 

األخرى

عضو إدارة مجموعة شركات رويال آند صن الالينس التالية: 	●
)RSA repairs limited( رويال آند صن الالينس أكسيدينت ريبيرز ليمتد 	●

)Royal insurance uk limited( ليمتد )رويال انشورانس )المملكة المتحدة 	●
رويال آند صن الالينس بروبارتي سيرفيسيز ليمتد 	●

)royal & sun alliance property services limited(        

الفاضل /شاهد رسولاالسم:

عضو مجلس اإلدارةالوظيفة:

شــهادة محلــل مالــي معتمــد مــن معهــد المحلليــن المالييــن المعتمديــن بالواليــات المؤهالت العلمية:
المتحــدة األمريكيــة.

ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة شــيكاغو، بــوث اســكول أوف بيزنيــس - واليــة 
إلينــوي - الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

كبيــر مســؤولي االســتثمار )مــن 2014 حتــى اآلن( فــي الشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة الخبرات العملية:
واالســتثمار ش.م.ع.ع - مســقط

رئيس قسم السندات العامة )2009 - 2012( في شركة كيو انفست ش.م.م - الدوحة

رئيس قسم االستثمارات )2005 - 2009( في بنك الخليج األول - أبو ظبي

عضوية مجلس 
اإلدارة في الشركات 

األخرى

الشركة العمانية الوطنية لالستثمار ش.م.ع.م 	●
)oman national investment corporation saoc(        

)ubhar capital saoc( شركة أوبار كابيتال ش.م.ع.م 	●
الشركة العمانية لالستثمارات العقارية والخدمات ش.م.ع.م 	●

)Oman real estate investment& services saoc(        
)oman orix leasing company saog( شركة ُعمان أوريكس للتأجير ش.م.ع.ع 	●
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ديفيد بول هاريساالسم

عضو مجلس اإلدارةالوظيفة

المصرفيــة المؤهالت العلمية الخدمــات  فــي  الشــرف(  مرتبــة  )مــع  الليســانس  علــى  حاصــل   ●
هــاالم شــيفيلد  جامعــة  مــن   2008 عــام  فــي  المخاطــر  وإدارة  التأميــن   وأعمــال 

. )Sheffield Hallam University(

حاصل على الزمالة من معهد التأمين القانوني في عام 2005.  ●

ــن الخبرات العملية ــد ص ــال آن ــركة روي ــع بش ــر التوزي ــب مدي ــغل منص ــى اآلن: يش ــر 2008 حت ــذ فبراي من  ●
المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  منطقتــي  فــي  األوســط(  )الشــرق  للتأميــن  آلالينــس 

والبحريــن.

منــذ فبرايــر 2005 حتــى فبرايــر 2008: شــغل منصــب عضــو مجلــس اإلدارة المنتــدب فــي   ●
 )HSBC Insurance Brokers( ــرز ــورنس بروك ــي انش ــي س ــش اس ب ــركة ات ش

وعضــو  والتســويق  المبيعــات  مديــر  منصــب  شــغل   :2005 حتــى   2000 ســبتمبر  منــذ   ●
 مجلــس اإلدارة المنتــدب باإلنابــة فــي شــركة جــود هيلــث وورلــد وايــد المحــدودة

.)Goodhealth Worldwide ltd(

ــن  ــة للتأمي ــركة الوطني ــر الش ــب مدي ــغل منص ــبتمبر 2000: ش ــى س ــام 1997 حت ــذ ع من  ●
التعاونــي.

منــذ ينايــر 1996 حتــى 1997: شــغل منصــب مديــر التجزئــة/ األفــراد فــي بنــك اســكتلندا   ●
ــي. الملك

عضوية مجلس 
اإلدارة في الشركات 

األخرى

ال يوجد  ●



شركة التأمين ا�هلية  ش.م.ع.ع
(قيـد التحويل)
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فادي أبو الحسناالسم

عضو مجلس اإلدارةالوظيفة

حاصــل علــى ماجســتير فــي إدارة األعمــال فــي عــام 2003 مــن جامعــة ســتراثيكاليد - المؤهالت العلمية  ●
ــدة. ــة المتح المملك

حاصــل علــى بكالوريــوس فــي إدارة األعمــال والمحاســبة فــي عــام 1994 مــن جامعــة   ●
ــة. ــدة األمريكي ــات المتح ــا - الوالي ــة كاليفورني والي

حاصــل علــى جائــزة التخطيــط المالــي فــي عــام 2009 مــن معهــد التأميــن القانونــي   ●
بالمملكــة المتحــدة.

لشــركة الخبرات العملية  - اآلن  حتــى   2013 عــام  منــذ   - التنفيــذي  المالــي  المديــر  منصــب  شــغل   ●
العالميــة للتأميــن التعاونــي؛ وهــي شــركة مســاهمة عامــة تأسســت فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية، تعمــل فــي قطــاع التأميــن.
شــغل منصــب عضــو مجلــس اإلدارة فــي اللجنــة الماليــة الفرعيــة المنبثقــة عــن   ●

اآلن. حتــى   2013 عــام  منــذ  الســعودية  التأميــن  لشــركات  التنفيذيــة  اللجنــة 
شــغل منصــب المديــر المســؤول عــن الشــؤون الماليــة واإلدارة - منــذ عــام 2004   ●
ــة ذات  ــركة إماراتي ــي ش ــن ذ.م.م، وه ــات التأمي ــة لخدم ــركة وهب ــي ش ــى 2012 - ف حت

مســؤولية محــدودة تعمــل فــي مجــال التأميــن.
شــغل منصــب المراقــب المالــي للمجموعــة - منــذ عــام 1999 حتــى 2004 - في شــركة   ●
ــركة ذات  ــي ش ــة، وه ــات العالمي ــا المعلوم ــروب )GET Group(/ تكنولوجي ــت ج جي
ــال  ــي مج ــل ف ــدة، وتعم ــة المتح ــارات العربي ــي اإلم ــت ف ــدودة تأسس ــؤولية مح مس

ــات. ــا المعلوم تكنولوجي
منــذ   - المعلومــات  وتكنولوجيــا  لأعمــال  استشــاري  منصــب  شــغل   ●
أسوشــيتس كومبيوتــر  تيــك  هــاي  شــركة  فــي   -  1999 حتــى   1996  عــام 
)High Tech Computer Associates(، وهــي شــركة شــراكة عامــة تعمــل فــي 

مجــال تكنولوجيــا المعلومــات فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.
ــر الحســابات والماليــة - منــذ عــام 1990 حتــى 1996 - فــي شــركة  شــغل منصــب مدي  ●
شــركة  وهــي   ،)Royal Fortune Incorporated( انكوربريتيــد  فورتشــون  رويــال 

شــراكة عامــة، تعمــل فــي مجــال التجــارة فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة.

عضوية مجلس 
اإلدارة بالشركات 

األخرى

ال يوجد  ●

شريكانث شينوياالسم

عضو مجلس اإلدارةالوظيفة

ماجيستير في الدراسات اإلدارية )المالية( من جامعة مومباي - سنة 1998المؤهالت العلمية 	●
بكالريوس الهندسة من جامعة بنغالور - سنة 1995 	●

2015 - حتــى اآلن: رئيــس االســتثمارات المتاحــة للعامــة فــي الشــركة العمانيــة العالمية الخبرات العملية 	●
ــي  ــة ف ــة للعام ــتثمارات المتاح ــة االس ــر حافظ ــتثمار )ش.م.ع.ع( - مدي ــة واالس للتنمي

الشــركة.

2006 - 2015: رئيس إدارة االستثمار في الشركة العمانية الوطنية لالستثمار القابضة. 	●
عضوية مجلس 

اإلدارة في الشركات 
األخرى

شركة ُعمان كلورين ش.م.ع.ع 	●
بيت التمويل الوطني - البحرين 	●
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ــس إدارة   ــا مجل ــون لديه ــأن يك ــة  ب ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــي س ــب االدراج  ف ــهرين عق ــالل ش ــركة  خ ــزم الش تعت
وفقــً لميثــاق حوكمــة شــركات المســاهمة العامــة الصــادر فــي يوليــو 2015 و متطلبــات الهيئــة العامــة لســوق المــال و 
قانــون الشــركات التجاريــة المعمــول بــه ، بمــا فــي ذلــك الشــرط الخــاص ذو الصلــة باألعضــاء المســتقلين واألعضــاء غيــر 

التنفيذييــن المنصــوص عليــه فــي ميثــاق حوكمــة الشــركات، والــذي يمثــل مصالــح جميــع المســاهمين.

تعيين مجلس اإلدارة

ســيتم انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة مــن قبــل المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة عبــر اقتــراع ســري، حيــث 
يتمتــع كل مســاهم بعــدد مــن األصــوات مســاوية لعــدد األســهم التــي يمتلكهــا بالشــركة ويحــق لــه التصويــت بهــا 
جميعــً لمرشــح واحــد أو تقســيمها بيــن مــن يختارهــم مــن المرشــحين عبــر بطاقــة التصويــت بحيــث ال يتجــاوز إجمالــي 
األصــوات التــي تــم منحهــا لــكل مرشــح عــدد إجمالــي األســهم التــي يملكهــا.  ســيتم إعــالن األشــخاص المرشــحين 
الذيــن يحصلــون علــى أعلــى األصــوات أعضــاًء منتخبيــن فــي مجلــس اإلدارة، مــع مراعــاة تضميــن المجلــس لمجموعــة 

األعضــاء المســتقلين المطلــوب إدخالهــم فــي المجلــس.

مــع مراعــاة أحــكام المــادة 95 مــن قانــون الشــركات التجاريــة وقواعــد انتخــاب مجلــس اإلدارة، دون اإلخــالل بأحــكام 
النظــام األساســي للشــركة، ُيشــترط فيمــن يترشــح لعضويــة مجلــس إدارة الشــركة اســتيفاء الشــروط التاليــة:

أن يكون حسن السلوك والسمعة .   ●
أال يقل عمره عن 25 عامً.   ●

أال يكون عاجزًا عن سداد مديونيته للشركة إذا كان مدينً لها.   ●
أال يكون قد أعلن عن إعساره أو إفالسه ما لم تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس وفق أحكام القانون.   ●

أال يكون قد ُحكم عليه في جناية أو جريمة ُمخلة بالشرف ما لم يكن قد ُرد إليه اعتباره، وفقً للقانون.   ●
أال يترتــب علــى اكتســابه العضويــة أن يصبــح عضــوًا أو ممثــاًل لشــخص اعتبــاري فــي أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة   ●

مركــز عملهــا الرئيســي فــي ســلطنة عمــان. 

أن يكون مفوضً بالترشح لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص االعتباري إذا كان ترشيحه بهذه الصفة.    ●
أال يكــون رئيســً لمجلــس إدارة ألكثــر مــن شــركتين مــن شــركات المســاهمة العامــة يكــون مركــز عملهمــا الرئيســي   ●

فــي ســلطنة عمــان.

أال يكــون عضــوًا فــي مجلــس إدارة شــركة مســاهمة عامــة أو مقفلــة مركــز عملهــا الرئيســي فــي ســلطنة عمــان   ●
ــس إدارة  ــو مجل ــب عض ــغل منص ــه لش ــيح نفس ــزم ترش ــي يعت ــركة والت ــطة الش ــابهة ألنش ــطة مش ــارس أنش وتم

فيهــا.

أن ُيقــدم إقــرارًا متضمنــً بيانــً بعــدد أســهمه إن كان مــن المســاهمين وبأنــه لــن يتصــرف فيهــا تصرفــً ُيفقــده صفته   ●
كمســاهم بالشــركة طــوال مــدة عضويتــه.

أال يشــارك فــي إدارة شــركة تمــارس أعمــااًل منافســة ألعمــال وأنشــطة الشــركة باســتثناء الحــاالت التــي يحصــل فيهــا   ●
علــى موافقــة الجمعيــة العامــة، وينبغــي أن يتــم تجديــد هــذه الموافقــة ســنويً.

ومــع عــدم اإلخــالل بــأي مــن أحــكام قانــون الشــركات التجاريــة المذكــورة أعــاله، يتعيــن مراعــاة مــا يلــي عنــد تشــكيل 
مجلــس إدارة الشــركة:

أن يكون كافة أعضاء المجلس من األعضاء غير التنفيذيين.   ●
أن يكــون ثلــث أعضــاء المجلــس كحــد أدنــى )مــع مراعــاة عــدد ثالثــة أعضــاء كحــد أدنــى ( مــن األعضــاء المســتقلين   ●

وفقــً للقواعــد والشــروط التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال ومــا ينــص عليــه القانــون مــن حيــن آلخــر. 

ال يحق ألي شخص اعتباري أن ُيمثل في مجلس اإلدارة بأكثر من ممثل.   ●
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ــار  ــك واعتب ــس بذل ــالغ المجل ــه إب ــب علي ــس، وج ــة المجل ــة لعضوي ــروط الالزم ــد الش ــس اإلدارة أح ــو مجل ــد عض وإذا فق
ــالل  ــك، دون اإلخ ــركة لذل ــاف الش ــخ اكتش ــن تاري ــه م ــة عن ــقطت العضوي ــك وإال س ــالغ بذل ــخ اإلب ــن تاري ــاغرًا م ــه ش منصب
بمســئوليته وفقــً ألحــكام القانــون علــى أن يتــم شــغل منصبــه وفقــا ألحــكام المــادة 98 مــن قانــون الشــركات التجارية.

ســيقوم مجلــس اإلدارة بانتخــاب رئيــس ونائــب رئيــس للمجلــس مــن بيــن أعضائــه ويحــل نائــب الرئيــس محــل الرئيــس 
فــي حــال غيابــه. يجــب علــى رئيــس مجلــس اإلدارة تنفيــذ قــرارات المجلــس وكذلــك تنفيــذ األعمــال واألنشــطة 
ــي  ــدد ف ــو المح ــى النح ــه عل ــة ل ــلطات المخول ــً للس ــس اإلدارة وفق ــيطرة مجل ــة وس ــت رقاب ــركة تح ــة للش االعتيادي

النظــام األساســي واللوائــح الداخليــة للشــركة.

الدور الذي يترتب على مجلس اإلدارة

الــدور الرئيســي الــذي يترتــب علــى مجلــس اإلدارة يتمثــل فــي إدارة األنشــطة واألعمــال التجاريــة للشــركة فــي إطــار مــن 
الحكمــة والســيطرة الفعالــة التــي تمكنــه مــن تقييــم وإدارة المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة للوفــاء بإلتزاماتــه 

القانونيــة والتنظيميــة وفقــً للقانــون واللوائــح الداخليــة المعمــول بهــا.

سلطات مجلس اإلدارة

يتمتــع مجلــس اإلدارة بســلطات كاملــة للقيــام بجميــع األمــور المطلوبــة إلدارة الشــركة وفــق األغــراض التــي تأسســت 
ــتثناء  ــورة باس ــدة أو محظ ــلطات مقي ــذه الس ــون ه ــن تك ــا، ول ــاهمين فيه ــة للمس ــق قيم ــا تحقي ــا وأهمه ــن أجله م
الحــاالت المنصــوص عليهــا فــي القانــون الواجــب التطبيــق أو النظــام األساســي للشــركة أو وفــق القــرارات التــي تصدرهــا 
ــو  ــى النح ــركة عل ــة للش ــؤون اليومي ــركة إدارة الش ــتتولى إدارة الش ــر. س ــن آلخ ــن حي ــاهمين م ــة للمس ــة العام الجمعي

المبيــن فــي الفقــرات التاليــة مــن هــذا الفصــل. 

فيما يلي بعض السلطات الرئيسة التي يتمتع بها مجلس اإلدارة:

ــة التقديريــة للشــركة بمــا يحقــق أغراضهــا التجاريــة ويحافــظ علــى  اعتمــاد السياســات التجاريــة والماليــة والموازن  ●
حقــوق مســاهميها وتنميتهــا.

وضــع الخطــط الالزمــة ومراجعتهــا وتحديثهــا مــن حيــن آلخــر بغــرض تنفيــذ أهــداف الشــركة والقيــام بأنشــطتها   ●
فــي ضــوء األغــراض التــي تأسســت مــن أجلهــا.

مراقبــة أداء اإلدارة التنفيذيــة واإلشــراف عليهــا والتأكــد مــن حســن ســير العمــل بمــا يحقــق أهــداف الشــركة فــي   ●
ــا. ــن أجله ــت م ــي تأسس ــراض الت ــوء األغ ض

تعييــن الرئيــس التنفيــذي والمســؤول المالــي األول للشــركة، ورئيــس وحــدة التدقيــق الداخلــي للشــركة ومســؤول   ●
ــؤولياتهم. ــم ومس ــد حقوقه ــد(، وتحدي ــزام )إن ُوج االلت

ــة  ــه اإلدارة التنفيذي ــذي تقدم ــو ال ــى النح ــا عل ــج أعماله ــركة ونتائ ــاط الش ــة بنش ــة المتعلق ــات المالي ــاد البيان اعتم  ●
لمجلــس اإلدارة كل ثالثــة أشــهر بمــا يفصــح عــن المركــز المالــي الفعلــي للشــركة. 

أن يضمــن فــي التقريــر الســنوي المقــدم للجمعيــة العامــة مســوغات قــدرة الشــركة علــى االســتمرار فــي ممارســة   ●
األنشــطة المحــددة لهــا وتحقيــق أهدافهــا.

تعييــن أميــن ســر لمجلــس اإلدارة فــي أول اجتمــاع لــه وأن يعقــد أربعــة اجتماعــات للمجلــس فــي العــام شــريطة أن   ●
تفصــل بيــن كل اجتماعيــن متتالييــن مــدة أربعــة أشــهر كحــد أقصــى.

أن تضمــن فــي البيانــات الماليــة بيانــً كامــاًل بجميــع المبالــغ التــي تلقاهــا كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي   ●
ــركة. ــن بالش ــم عاملي ــم بصفته ــة له ــغ المدفوع ــك المبال ــي ذل ــا ف ــنة بم كل س

يحظــر علــى مجلــس اإلدارة القيــام بمــا يلــي، مــا لــم يرخــص لــه بذلــك صراحــة بموجــب النظــام األساســي للشــركة أو 
بقــرار مــن الجمعيــة العامــة:

التبرعات ، ماعدا التبرعات التي يتطلبها العمل متى ما كانت ضئيلة القيمة.  ●
بيع جميع أصول الشركة أو أي قسم هام منها.  ●

رهن أصول الشركة إال لضمان ديونها المترتبة عن مباشرة نشاطها المعتاد.  ●
ضمان ديون الغير ما عدا الضمانات المعقودة عن مباشرة نشاطها المعتاد من أجل تحقيق غايات الشركة.  ●
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يتعيــن علــى الشــركة اإللتــزام بجميــع األعمــال التــي يقوم بهــا مجلــس اإلدارة ورئيــس مجلــس اإلدارة والرئيــس التنفيذي 
وجميــع أعضــاء اإلدارة العليــا اآلخريــن، طالمــا أنهــم يعملون باســم الشــركة وفــي حــدود صالحياتهم.

ــائر  ــاح والخس ــاب األرب ــة وحس ــة العمومي ــاد الميزاني ــاح واعتم ــع األرب ــر توزي ــرى غي ــاالت أخ ــي ح ــس اإلدارة  ف ــوز لمجل يج
ــة  ــة موافق ــي حال ــس اإلدارة ف ــاع لمجل ــد اجتم ــة لعق ــرارات دون الحاج ــدار ق ــن، إص ــق والمدققي ــة التدقي ــر لجن وتقاري

ــً. ــرارات كتابي ــذه الق ــى ه ــه عل ــع أعضائ جمي

ــن  ــادة 301 م ــال والم ــوق رأس الم ــون س ــن قان ــادة 64 م ــة والم ــركات التجاري ــون الش ــن قان ــادة 107 م ــكام الم ــً ألح وفق
ــي  ــن موظف ــس اإلدارة أو أي م ــاء مجل ــن أعض ــو م ــوز ألي عض ــال، ال يج ــوق الم ــة لس ــة العام ــة للهيئ ــة التنفيذي الالئح
ــه أو ألوالده  الشــركة الرئيســيين اســتغالل المعلومــات التــي تــرده بحكــم منصبــه أو وظيفتــه فــي تحقيــق مصلحــة ل
القاصريــن أو ألحــد مــن أقاربــه حتــى الدرجــة الرابعــة نتيجــة التعامــل فــي األســهم، كمــا ال يجــوز أن يكــون ألي عضــو مــن 
أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن موظفــي الشــركة الرئيســيين مصلحــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة مــع أي جهــة تقــوم 

ــراد بهــا إحــداث تأثيــر فــي أســعار األســهم التــي أصدرتهــا الشــركة. بعمليــات ُي

ــة علــى  ــح التنفيذي ــواردة فــي اللوائ ــح »المتعامــل الداخلــي« ال لقــد تــم توضيــح هــذا القيــد فــي الفصــل المتعلــق بلوائ
النحــو التالــي:

تعريــف مــن هــو المتعامــل الداخلــي: المتعامــل داخليــً هــو )أي شــخص يمكنه االطــالع والحصــول علــى المعلومات   ●
الهامــة غيــر المعلــن عنهــا بمــا فــي ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة وأي شــخص يحصــل علــى مثــل 

هــذه المعلومــات كنتيجــة لعملــه كموظــف أو عــن طريــق العالقــات األســرية أو خــالف ذلــك(.

فــرض التزامــات علــى الشــركات المصــدرة بإعــداد ورفــع تقاريــر متعلقــة بقائمــة أعضــاء مجلــس اإلدارة واإلدارة   ●
التنفيذيــة وأزواجهــم/ زوجاتهــم وأقاربهــم مــن الدرجــة األولــى وأي تعديــالت فــي هــذه القائمــة.

ــات تتضمــن الغرامــة والســجن وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة وقانــون  ــً لعقوب يخضــع المتعاملــون داخلي
ــة. ــه التنفيذي ســوق رأس المــال والئحت

ال يجــوز أن يكــون لعضــو مجلــس اإلدارة أو اإلدارة العليــا أو األطــراف األخــرى ذات العالقــة بالشــركة أي مصلحــة مباشــرة 
أو غيــر مباشــرة فــي الصفقــات والعقــود التــي تبرمهــا الشــركة لحســابها باســتثناء العقــود والصفقــات التــي تتــم وفقــً 

للقواعــد واللوائــح التــي تصدرهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال.

يكــون أعضــاء مجلــس اإلدارة مســؤوليين أمــام الشــركة والمســاهمين والغيــر عــن األضــرار الناتجــة عــن أعمالهــم 
المخالفــة للقانــون وعــن أعمالهــم التــي تتجــاوز حــدود صالحياتهــم وعــن أي غــش أو إهمــال يرتكبونــه فــي أداء 

مهامهــم وكذلــك عــن عــدم تصرفهــم تصــرف الشــخص المتبصــر فــي ظــروف معينــة.

ال يجــوز إقامــة دعــوى ضــد أحــد أعضــاء مجلــس اإلدارة أو أي مــن ورثتــه تتعلــق بمــا قــام بــه خــالل فتــرة شــغله للمنصــب 
ــذي  ــر ال ــل أو التقصي ــخ الفع ــا كان أواًل )1( تاري ــنوات أيهم ــالل 5 س ــت خ ــد أقيم ــوى ق ــت الدع ــؤولياته إال إذا كان وأداء مس
يعتبــر ســببً للدعــوى أو )2( تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة التــي قــدم فيهــا مجلــس اإلدارة حســابات الشــركة الخاصــة 
بالفتــرة التــي تتضمــن الفعــل أو التقصيــر ســبب الدعــوى. هــذه الفتــرة ال تنطبــق علــى الدعــاوى المقامــة مــن قبــل الهيئــة 

العامــة لســوق المــال.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تقــوم الجمعيــة العامــة العاديــة بتحديــد المكافــآت الســنوية وبــدل حضــور جلســات اجتماعــات مجلــس إدارة الشــركة 
لرئيــس وأعضــاء المجلــس بمــا ال يجــاوز مجموعــه 5 بالمائــة مــن صافــي األربــاح الســنوية للشــركة بعــد اســتقطاع 
الضريبــة واالحتياطــي القانونــي واالختيــاري وفقــً ألحــكام المــادة 106 مــن قانــون الشــركات التجاريــة وتجنيــب أو 
توزيــع أربــاح نقديــة للمســاهمين بمــا ال تقــل عــن 5 بالمائــة مــن صافــي األربــاح. يكــون إجمالــي المكافــآت وبــدل حضــور 
الجلســات التــي ســتدفع ألعضــاء المجلــس-/ 200.000 ريــال عمانــي كحــد أقصــى وبمــا ال يجــاوز-/ 10.000 ريــال عمانــي كبــدل 
حضــور جلســات لــكل عضــو فــي الســنة. إذا تكبــدت الشــركة خســائر أو حققــت أرباحــً قليلــة إلــى الحــد الــذي يكــون 
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ــدل حضــور االجتماعــات وفقــً  ــد المكافــآت وب ــة للمســاهمين، يتــم تحدي ــاح نقدي معــه مســتحياًل تجنيــب أو توزيــع أرب
ــس اإلدارة  ــاء مجل ــن أعض ــآت بي ــع المكاف ــيتم توزي ــال. س ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــادرة م ــح الص ــن واللوائ للقواني
بالنســبة والكيفيــة، حســب اإلتفــاق، التــي قــد يتــم تحديدهــا وفــي غيــاب هــذا االتفــاق يتــم توزيــع المبلــغ بالتســاوي بيــن 
األعضــاء. يكــون عضــو مجلــس اإلدارة مؤهــاًل للحصــول علــى تعويــض عــن خدماتــه إذا ُكلــف بعمــل مــا أو بســفر أو قــام 

بشــئ يتعلــق بعمــل الشــركة.

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

يجــوز لمجلــس اإلدارة، بغــرض مســاعدته فــي أداء واجباتــه والتزاماتــه، تشــكيل لجــان لتقديــم النصــح والتوصيــات 
لــه بشــأن أمــور معينــة. فــي هــذا الخصــوص، شــكل مجلــس اإلدارة لجنــة التدقيــق والمخاطــر، التــي تتألــف مــن ثالثــة 
أعضــاء، ولجنــة ترشــيحات ومكافــآت تتألــف مــن خمســة أعضــاء. ويجــوز لمجلــس اإلدارة تشــكيل لجــان أخــرى مــن حيــن 

ــا ألحــكام ميثــاق حوكمــة الشــركات. آلخــر، علــى أن ُتشــكل كل لجنــة وفًق

لجنة التدقيق والمخاطر

تتكون لجنة التدقيق والمخاطر من األعضاء التالية أسماؤهم: 

مستقل /غير مستقلالوظيفةاسم العضو

مستقلرئيس اللجنةجورور رانجا

غير مستقلعضوكريس دولي

غير مستقلعضو شاهد رسول

مالحظــة:  قــام مجلــس اإلدارة باعتمــاد تكويــن لجنــة التدقيــق المعــاد هيكلتهــا والموافقــة عليهــا )حســب ماهــو موضــح أعــاله(، فــي اجتماعــه المنعقــد فــي 19 يونيــو 
2017. وُتعيــد لجنــة التدقيــق والمخاطــر تشــكيلها فــي غضــون شــهرين مــن تاريــخ تســجيلها لــدى ســوق مســقط لــأوراق الماليــة للتأكــد مــن ضمهــا ألغلبيــة أعضــاء مــن 

المســتقلين.

تتضمن مهام لجنة التدقيق ما يلي: 

اقتــراح اســم مدقــق الحســابات فــي ســياق اســتقالليتهم )خصوصــً مــع األخــذ فــي االعتبــار أي خدمــات أخــرى غيــر   ●
ــه. ــس اإلدارة لتعيين ــك لمجل ــة بذل ــع توصي ــق ورف ــروط التدقي ــوم وش ــق( ورس التدقي

مراجعة خطة ونتائج التدقيق.   ●
تطبيق النظم المناسبة الكتشاف حاالت الغش المالي وضمان نزاهة البيانات المالية.  ●

مراقبة نظام التدقيق الداخلي.  ●
مراقبة كفاية نظام الرقابة الداخلية.  ●

مراجعــة البيانــات الماليــة بشــكل عــام بمــا فــي ذلــك البيانــات الماليــة الســنوية والفصليــة قبــل المصادقــة عليهــا   ●
واالطــالع علــى التحفظــات الــواردة فــي مســودة البيانــات الماليــة ومناقشــة األســس المحاســبية والتغييــرات فــي 

ــركة.   ــا الش ــي تعتمده ــبية الت ــر المحاس المعايي

العمل كقناة اتصال بين مجلس اإلدارة والمدققين الداخليين والخارجيين.  ●
مراجعة سياسات إدارة المخاطر.  ●

مراجعة التعامالت المقترحة مع األطراف ذات العالقة ورفع التوصيات المناسبة بذلك لمجلس اإلدارة.  ●
اقتراح ومراجعة نظام التدقيق الداخلي ورفع تقرير سنوي مكتوب يوضح رأي اللجنة وتوصياتها.  ●

اقتراح تقارير التدقيق الداخلي ومتابعة اإلجراء التصحيحي فيما يتعلق بالتعليقات الواردة في هذه التقارير.  ●
تقديــم توصيــات إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بتعييــن المدقييــن الخارجييــن أو عزلهــم وتحديــد األتعــاب   ●

المدققيــن. اللجنــة اســتقاللية هــؤالء  تراعــي توصيــة  الخاصــة بهــم. ويجــب أن 

متابعــة عمــل المدققيــن الخارجييــن ومنــح الموافقــة علــى الخدمــات التــي ال تتعلــق بالتدقيــق التــي يتــم تكليفهــم   ●
بهــا أثنــاء عمليــة التدقيــق.
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دراسة خطة التدقيق بالتعاون مع المدققين الخارجيين ووضع التعليقات عليها.  ●
دراسة تعليقات المدققين الخارجيين على البيانات المالية ومتابعة هذه التعليقات.  ●

دراسة البيانات المالية السنوية والفصلية قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإعطاء الرأي والتوصيات.  ●
دراســة سياســة المحاســبة المتبعــة واإلدالء بــرأي اللجنــة وتوصياتهــا إلــى مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بهــذه   ●

السياســة.

التحقــق مــن كفــاءة وقــدرة أنظمــة الرقابــة الداخليــة مــن خــالل فحــص التقاريــر الدوريــة التــي يرفعهــا المدققــون   ●
ــن. ــاريين خارجيي ــن استش ــالل تعيي ــن خ ــون، أو م ــون والخارجي الداخلي

اإلشراف على إعداد البيانات المالية ليشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر:  ●
مراجعة البيانات المالية السنوية والفصلية قبل النشر.  -

مراجعة تحفظات ومالحظات المدققين الخارجيين على مسودة البيانات المالية )إن وجدت(.  -

ــها  ــبية وأسس ــات المحاس ــي السياس ــرات ف ــى التغيي ــز عل ــة، والتركي ــورة عام ــبية بص ــس المحاس ــة األس مناقش  -
ــركة. ــي للش ــع المال ــى الوض ــا عل ــة وتأثيره المتبع

ضمان اإلذعان لمتطلبات اإلفصاح التي قررتها هيئة سوق المال.  -

العمل كقناة اتصال بين مجلس اإلدارة والمدققين الداخليين والخارجيين.  ●

عقــب االكتتــاب العــام، ينبغــي أن تتألــف لجنــة التدقيــق والمخاطــر مــن ثالثــة أعضــاء مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة علــى 
ــق  ــة التدقي ــس لجن ــار رئي ــب اختي ــوال يج ــة األح ــي كاف ــتقلين. وف ــاء المس ــن األعض ــم م ــون غالبيته ــى أن تك ــل، عل األق
مــن األعضــاء المســتقلين باللجنــة. ينبغــي أن يكــون أحــد أعضــاء لجنــة التدقيــق علــى األقــل مــن ذوي الخبــرة والدرايــة 
بالشــؤون المحاســبية والماليــة. تكــون لجنــة التدقيــق والمخاطــر مســؤولة أيًضــا عــن اقتــراح تعييــن شــخص مؤهــل وذي 
ــن  ــؤواًل ع ــخص مس ــذا الش ــيكون ه ــه. س ــراح مخصصات ــركة واقت ــي بالش ــق الداخل ــر التدقي ــب مدي ــي منص ــرة لتول خب

التالــي:

وضع استراتيجة التدقيق الداخلي للشركة.  ●
التدقيق على العمليات والبيانات المالية للشركة.  ●

التحقق من إذعان الشركة للقوانين واللوائح الواجبة التطبيق على الشركة.  ●
ــركة  ــة بالش ــة الداخلي ــم الرقاب ــة نظ ــة وفعالي ــق بدق ــا يتعل ــس اإلدارة فيم ــا لمجل ــة ورفعه ــر الدوري ــداد التقاري إع  ●
ــر التدقيــق الداخلــي إعــداد تقاريــر بشــأنها  والضوابــط المحاســبية والماليــة واألمــور األخــرى التــي ينبغــي علــى مدي

ــركة. ــق بالش ــة التدقي ــات لجن ــب تعليم ــس اإلدارة، حس لمجل

لجنة الترشيحات والمكافآت

يتألف فريق لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالي ذكرهم:

مستقل/غير مستقلالوظيفةاسم المدير

مستقلرئيس اللجنةأنور علي سلطان

غير مستقلعضوجوناثان كوب 

غير مستقلعضولورنس لوجمين

غير مستقلعضوشريكانث شينوي

غير مستقلعضوكريستوفر دولي

مالحظة:  اعتمد مجلس اإلدارة تكوين لجنة الترشيحات والمكافآت في اجتماعه المنعقد بتاريخ 19 يونيو 2017. 
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تتضمن مهام لجنة الترشيحات والمكافآت ما يلي:

ــاء  ــاء أكف ــيح أعض ــة وترش ــة العام ــي الجمعي ــس اإلدارة ف ــاء مجل ــاب أعض ــد انتخ ــركاء عن ــاعدة للش ــم المس تقدي  ●
لمجلــس اإلدارة وانتخــاب األصلــح لهــذه المهمــة.

تقديــم المســاعدة لمجلــس اإلدارة فــي اختيــار األعضــاء التنفيذييــن المناســبين والمطلوبيــن لتولــي أدوار تنفيذيــة   ●
ــركة. ــة بالش ــي اإلدارة التنفيذي ف

ــركاء  ــالم الش ــة إلع ــة ومقبول ــة ذات مصداقي ــات واضح ــة سياس ــق بصياغ ــا يتعل ــركة فيم ــاعدة للش ــم المس تقدي  ●
ــط  ــأن الضواب ــم 2005/11 بش ــرار اإلداري رق ــكام الق ــاة أح ــع مراع ــن م ــاء التنفيذيي ــاء اإلدارة واألعض ــات أعض بمخصص

المنظمــة للمكافــآت الســنوية وبــدل الجلســات ألعضــاء مجلــس إدارة شــركات المســاهمة العامــة.

إعــداد وتقديــم معاييــر أداء أخــرى لتحديــد عــالوة ومكافــأة الرئيــس التنفيــذي وأعضــاء اإلدارة التنفيذيــة العليــا فــي   ●
الشــركة.

تقديم خطة عمل سنوية لمجلس اإلدارة.  ●
تقديم خطط االستخالف الوظيفي لإدارة التنفيذية.  ●

إعداد سياسة أو خطة لالستخالف الوظيفي ألعضاء مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة على األقل.  ●
إعداد الوصف الوظيفي التفصيلي الخاص بمهام ومسؤوليات أعضاء ورئيس مجلس اإلدارة.   ●

ــد  ــو أح ــة خل ــي حال ــت ف ــس اإلدارة المؤق ــو مجل ــام عض ــام بمه ــيحهم للقي ــن وترش ــخاص المؤهلي ــد األش تحدي  ●
المناصــب.

ترشيح األشخاص المؤهلين لتولي مناصب تنفيذية عليا، بناًء على طلب مجلس اإلدارة أو توجيهاته.  ●
إعداد سياسة العالوات والبدالت والحوافز الخاصة بأعضاء اإلدارة التنفيذية.  ●

مراجعة السياسات المذكورة بصفة دورية مع األخذ بعين االعتبار أوضاع السوق وأداء الشركة.  ●

لجنة االستثمار 

قــرر مجلــس إدارة  الشــركة حــل لجنــة االســتثمار فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 19 يونيــو 2017، ألن هــذه اللجنــة ليســت 
مطلًبــا إلزامًيــا بموجــب الميثــاق، مــع إمكانيــة إعــادة النظــر فيهــا مــن ِقبــل مجلــس اإلدارة فــي تاريــخ الحــق. 

فريق اإلدارة العليا

يتألف فريق اإلدارة العليا الحالي من الموظفين التالي ذكرهم:

الوظيفةاالسم

المدير العامالفاضل/ لويد است

المدير الماليالفاضل/ برافين كومار

مدير التجزئة/خدمات األفرادالفاضل/ أدال سروار 

مدير القسم الفني والتجاريالفاضل/ كيفن موص

مدير قسم المطالباتالفاضل/ ريتشارد بايفورد

مدير قسم تقنية المعلوماتالفاضل/ أوتبال كباديا

مدير أول قسم المخاطر واإلذعانالفاضل/ أمان جوبتا
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خلفية تاريخية عن فريق اإلدارة العليا

الفاضل /لويد استاالسم

المدير العامالوظيفة

بكالريــوس فــي دراســات األعمــال التجاريــة )مرتبــة الشــرف(، شــيفيلد ســيتي بوليتيكنيــك المؤهالت العلمية
- ســنة 1990

2011م.تاريخ االلتحاق

ــس الخبرات العملية ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــي ش ــي ف ــذي اإلقليم ــس التنفي ــى اآلن: الرئي 2014 - حت 	●
الشــرق األوســط ، والرئيــس التنفيــذي لشــركة التأميــن األهليــة - ســلطنة عمــان

2011 - 2014: الرئيس التنفيذي لشركة التأمين األهلية - رويال آند صن الالينس ُعمان 	●
2009 - 2011: مديــر المجموعــة لفعاليــة التســويق - شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس  	●

المحــدودة العامــة 

2008 - 2009: مديــر قســم التســويق والمبيعــات فــي شــركة ســالم حــالل للتأميــن 	● 
)Salaam Halal Insurance(

)Automobile Association Financial Services( 2004 - 2008: مدير عام 	●

الفاضل/ برافين كوماراالسم

المدير الماليالوظيفة

بكالوريوس العلوم )الرياضيات( من جامعة مادراس - سنة 1992المؤهالت العلمية 	●
شــهادة فــي المحاســبة القانونيــة مــن معهــد المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد -  	●

ــنة 1996 س

شهادة مهنية في سوق المشتقات - سنة 1998 	●
)CIMA – UK( شهادة المحاسبة اإلدارية 	●
)CPA – USA( شهادة المحاسبة العامة 	●

بالمملكــة  المخاطــر  إدارة  )معهــد  المخاطــر  إدارة  فــي  العليــا  الدراســات  دبلــوم  	●
) ة لمتحــد ا

2007م.تاريخ االلتحاق

المســؤول المالــي األول لشــركة رويــال آنــد صــن الالينــس فــي ســلطنة عمــان والشــرق الخبرات العملية 	●
ــل 2016 ــذ إبري ــط - من األوس

ــال آنــد صــن الالينــس - ُعمــان(:  المســؤول المالــي األول لشــركة التأميــن األهليــة )روي 	●
ســبتمبر 2007 - مــارس 2016

المديــر المالــي لشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام بســلطنة عمــان: ينايــر  	●
2004 - أغســطس 2007

استشاري مالي أول في الهيئة العامة لسوق المال: فبراير 2002 - ديسمبر 2003 	●
مديــر اإلدارة والمجموعــة الماليــة لشــركة الشــروق لخدمــات االســتثمار ش.م.ع.ع:  	●

ينايــر 1999 - ينايــر 2002

مسؤول تنفيذي أول لسوق األوراق المالية الوطنية الهندية: فبراير 1997 - 1999 	●
ــي  ــان )R. Janakiraman & Co( ف ــركة آر. جاناكيرام ــي ش ــب ف ــت التدري ــف تح موظ 	●

الهنــد: 1992 - 1996
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أدال ساروراالسم

مدير قسم التجزئة/خدمات األفرادالوظيفة

بكالريوس علوم اإلدارة )مع مرتبة الشرف(المؤهالت العلمية 	●
التخصص: الرياضيات التشغيلية والتحليل االحصائي 	●

)2003( المتحــدة  بالمملكــة  مونتفــورت  دي  اليسيســتر  جامعــة  	● 
)Leicester De Montfort University(

فبراير 2016تاريخ االلتحاق

رئيــس إدارة التســويق - فــي الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا للمجموعــة األمريكيــة الخبرات العملية 	●
ــام 2013 ــي(؛ ع ــه أي ج ــن )اي ــة للتأمي الدولي

إفريقيــا  وشــمال  األوســط  الشــرق  فــي   - المباشــر  للتســويق  المســاعد  المديــر  	●
2013  -  2011 جــي(؛  أي  )ايــه  للتأميــن  الدوليــة  األمريكيــة  لللمجموعــة 

مديــر التطويــر - فــي المنطقــة العربيــة لللمجموعــة األمريكيــة الدوليــة للتأميــن )ايــه  	●
أي جــي(؛ 2007 - 2010

محلــل تحســين القيمــة - القــروض والبطاقــات غيــر المؤمــن عليهــا فــي بنــك بركليــز؛  	●
2007 - 2005

ــيز؛ 2004 -  ــال سيرفيس ــن فينانش ــركة كرييش ــي ش ــويق ف ــات التس ــدة بيان ــل قاع محل 	●
)Creation Financial Services(2005

كيفن موصاالسم

مدير القسم الفني والتجاريالوظيفة

معاون أول لمعهد نيوزيالندا وأستراليا للتأمين والتمويل؛ 2005المؤهالت العلمية 	●
وساطة التأمين المستوى األول بي اس 146 )استراليا 2003 - 2004( 	●

زمالة معهد التأمين المعتمد )المملكة المتحدة - 1992( 	●
شــهادة فنيــة وأعمــال فــي إدارة األعمــال والتمويــل )المملكــة المتحــدة - 1985(  	●

)بامتيــاز(

عضو حالي - 2012 في اللجنة الفنية التحاد تأمين ُعمان 	●
عضو حالي في استراليا - في معهد نيوزيالندا واستراليا للتأمين والتمويل 	●

عضو حالي في معهد التأمين المعتمد )المملكة المتحدة( 	●
عضو حالي في جمعية زمالة معهد التأمين المعتمد )المملكة المتحدة( 	●

ــة )2000 -  ــن البحريني ــة التأمي ــي جمعي ــة ف ــة الصحي ــاة والرعاي ــة الحي ــس لجن ــب رئي نائ 	●
)2002

منتدى الرياض للتأمين )1994 - 1998( 	●
سكرتير الفحص بمعهد التأمين المعتمد في الرياض )1995 - 1998( 	●

2011تاريخ االلتحاق
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مدير اإلدارة الفني - شركة التأمين األهلية ش.م.مالخبرات العملية 	●
مديــر محفظــة تأميــن المســؤوليات والممتلــكات فــي الشــرق األوســط - شــركة  	●

رويــال آنــد صــن الالينــس جــروب

مدير االكتتاب األول - الشركة الكويتية القطرية للتأمين 	●
ــي  ــرز، ف ــورانس بروك ــروس إنش ــالء - ب ــابات العم ــر حس ــاطة ومدي ــق الوس ــر فري مدي 	●

Bruce Insurance Brokers( بيــرث 

ايســت ميــدل  يونيــون  نورويتــش   - للمشــروع  الفنــي  المديــر  	● 
)Norwich Union Middle East(

شــركة  )الخليــج(  للتأميــن  يونيــون  نورويتــش   - والتطويــر(  )الفنــي  المديــر  نائــب  	●
البحريــن بحرينيــة،  مســاهمة 

مديــر االكتتــاب اإلقليمــي - الشــركة الوطنيــة للتأميــن التعاونــي - جــدة - المملكــة  	●
ــعودية ــة الس العربي

ــن  ــة للتأمي ــركة الوطني ــركات - الش ــاص بالش ــات الخ ــويق والمبيع ــم التس ــر قس مدي 	●
التعاونــي - الريــاض - المملكــة العربيــة الســعودية

ــدن  ــال - لن ــيدويك جلوب ــركة س ــابات - ش ــيط الحس ــابات ووس ــطاء الحس ــر وس مدي 	●
)Sedgwick Global(

المديــر التنفيــذي للحســابات فــي شــركة روبــرت بــاروو انشــورانس بروكــرز - لنــدن  	●
)Robert Barrow Insurance Brokers(

ــدودة -  ــدة( المح ــة المتح ــاوس )المملك ــتين ه ــاندر س ــركة أليكس ــيط أول - ش وس 	●
)Alexander Stenhouse (UK) Ltd( لنــدن 

لنــدن  - انشــورانس  ميوتشــيوال  تريــدز  ايــرون  شــركة   - االكتتــاب  أول  أميــن  	● 
)Iron Trades Mutual Insurance Company(
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ريتشارد بايفورداالسم

مدير المطالباتالوظيفة

عضو معتمد في معهد التأمين المعتمد - المملكة المتحدةالمؤهالت العلمية 	●
برنامج تنمية القيادة - 2012 	●

ــتر -  ــة النسيس ــن جامع ــدة( م ــاعات المعتم ــام الس ــال )بنظ ــي إدارة األعم ــهادة ف ش 	●
)Lancaster University( المتحــدة  المملكــة 

الوطنــي -  الطريــق  البــري علــى  النقــل  المهنيــة فــي عمليــات  الكفــاءة  شــهادة  	●
المعتمــدة( الســاعات  )بنظــام  المتحــدة  المملكــة 

شــهادة عامــة قوميــة فــي الســالمة والصحــة المهنيــة - المملكــة المتحــدة )بنظــام  	●
ــدة( ــاعات المعتم الس

التعليــم الثانــوي - المعهــد األكاديمــي رويــال بيلفاســت - مدينــة بيلفاســت - أيرلنــدا  	●
)Royal Belfast Academical Institute( الشــمالية

2015تاريخ االلتحاق

استشاري أعمال وتدريب؛ 2015الخبرات العملية 	●
ــا  الرئيــس اإلقليمــي لقســم المطالبــات وهندســة المخاطــر فــي وســط وشــرق أوروب 	●

والشــرق األوســط - دبــي - شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس  للتأميــن؛ 2012 - 2014

الرئيــس اإلقليمــي لقســم المطالبــات، آســيا والشــرق األوســط - دبــي - شــركة رويــال  	●
ــن؛ 2009 - 2012 ــس للتأمي ــن الالين ــد ص آن

الرئيــس اإلقليمــي لقســم حلــول إدارة المخاطــر، آســيا والشــرق األوســط - دبــي -  	●
شــركة رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن؛ 2006 - 2009

مدير فريق مراقبة المخاطر - شركة رويال آند صن الالينس للتأمين؛ 2003 - 2006 	●
ــن؛ 1994 -  ــس للتأمي ــن الالين ــد ص ــال آن ــركة روي ــر - ش ــة المخاط ــاري أول مراقب استش 	●

2003

أمين اكتتاب التطوير التجاري؛ 1989 - 1994 	●
أمين اكتتاب التأمين التجاري؛ 1984 - 1989 	●

أوتبال كباديااالسم

مدير تقنية المعلوماتالوظيفة

ماجستير إدارة الحاسبالمؤهالت العلمية

2006تاريخ االلتحاق

خبــرة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات علــى مــدار 24 ســنة، منهــا 21 ســنة فــي مجــال الخبرات العملية 	●
ــي ــر البنك ــل غي التموي

يعمــل فــي شــركة التأميــن األهليــة منــذ 2006، مســؤول فــي األســاس عــن اســتراتيجية  	●
اإلدارة وتنفيــذ أنظمــة تقنيــة المعلومــات، والهيــكل األساســي وأمــن المعلومــات بمــا 

يتناســب مــع احتياجــات األعمــال
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أمان جوبتااالسم

مدير أول قسم المخاطر واإلذعانالوظيفة

مــزاول معتمــد لمجــال التأميــن حاصــل علــى دبلومــة متقدمــة مــن معهــد التأميــن المؤهالت العلمية 	●
المعتمــد بالمملكــة المتحــدة/ 2017

مــزاول معتمــد لمجــال التأميــن، ومعــاون أول فــي اتحــاد التأميــن بنيوزيالنــدا وأســتراليا:  	●
ــتراليا 2015 اس

دبلومــة )بدرجــة امتيــاز فــي مجــال التأميــن التكافلــي( مــن معهــد التأميــن المعتمــد  	●
ــدة/ 2011 ــة المتح بالمملك

زميل معهد التأمين في الهند - مومباي، الهند، سنة 2005 	●
شهادة في السالمة والصحة المهنية )IOSH( من المملكة المتحدة، سنة 2015 	●

مــزاول معتمــد لمجــال اإلذعــان ومكافحــة غســيل األمــوال مــن هينلــي بيزنيــس  	●
2014 ســنة  المتحــدة،  بالمملكــة  ســكول، 

مــزاول معتمــد للتأميــن علــى تقنيــة المعلومــات )CITIO( مــن بــي ســي اس، المملكــة  	●
ــنة 2010 ــدة، س المتح

متــدرب فــي برنامــج 6 ســيجما - الحــزام األخضــر - مــن جامعــة موتــوروال، بالواليــات  	●
المتحــدة األمريكيــة، ســنة 2010

ــدة  ــات المتح ــا - الوالي ــة كاليفورني ــة أوراكل بوالي ــد - مؤسس ــرف أوراكل معتم محت 	●
األمريكيــة

ــنة  ــد، س ــاب، بالهن ــة البنج ــن جامع ــة م ــة المالي ــة والرقاب ــي اإلدارة المالي ــتير ف ماجس 	●
1999

بكالريوس في االقتصاد من جامعة البنجاب، شانديغار، بالهند، سنة 1997 	●
عضو دائم في معهد التأمين بالهند 	●

عضو فعال في معهد التأمين المعتمد بالمملكة المتحدة 	●
عضو فعال في اتحاد التأمين بنيوزيلندا واستراليا 	●

2008تاريخ االلتحاق

مسؤول المخاطر واإلذعان - األهلية - من ديسمبر 2011 حتى اليومالخبرات العملية 	●
إدارة   - للشــركات  االجتماعيــة  والمســؤولية  العمليــات،  كفــاءة  مســاعد  مديــر  	●

2011 نوفمبــر  حتــى   2010 أكتوبــر  مــن  األهليــة  شــركة  فــي  العمــل  اســتمرارية 
مديــر العمليــات، فــي شــركة رويــال آنــد صــن آلالينــس للتأميــن، إبريــل 2008 حتى ســبتمبر  	●

2010
مديــر مســاعد لعمليــات االكتتاب)أنــواع التأميــن الشــخصي والتجــاري( ومســؤول  	●

للتأميــن مــن أغســطس 2007 حتــى فبرايــر 2008 االكتتــاب فــي شــركة مســقط 
مــن  للتأميــن  مســقط  شــركة  فــي  التجاريــة  التأميــن  ألنــواع  االكتتــاب  أول  أميــن  	●

2007 يوليــو  حتــى   2006 أغســطس 
بالهندمــن  المحــدودة  للتأميــن  الجديــدة  الهنديــة  الشــركة  فــي  إداري  مســؤول  	●

 2006 يوليــو  حتــى   2005 ديســمبر 
مســؤول إداري مســاعد فــي الشــركة الهنديــة الجديــدة للتأميــن المحــدودة بالهنــد  	●

ــمبر 2005 ــى ديس ــل 2004 حت ــن إبري م
منطقــة  فــي  الفنــي  الدعــم  وخدمــات  المعلومــات  لتقنيــة  اإلقليمــي  المنســق  	●
البنجــاب، بالشــركة الهنديــة الجديــدة للتأميــن المحــدودة بالهنــد، مــن 2000 حتــى إبريــل 

2004
مســاعد فــي الشــركة الهنديــة الجديــدة للتأميــن المحــدودة بالهنــد، مــن مــارس 1997  	●

حتــى يونيــو 2000
مســاعد تحــت التدريــب فــي الشــركة الهنديــة الجديــدة للتأميــن المحــدودة بالهنــد،  	●

ــر 1996 ــى أكتوب ــر 1995 حت ــن أكتوب م
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اللوائح الداخلية

ــة  ــح الداخلي ــع اللوائ ــركة وض ــس إدارة الش ــى مجل ــب عل ــة، يج ــركات التجاري ــون الش ــن قان ــادة 68 م ــكام الم ــً ألح وفق
الالزمــة لتنظيــم إدارة الشــركة وأعمالهــا وشــؤون العامليــن فيهــا وذلــك فــي غضــون عــام واحــد مــن تســجيل تحويــل 
الشــركة لشــركة مســاهمة عامــة فــي الســجل التجــاري. ســتقوم الشــركة بوضــع عــدد مــن السياســات للوفــاء 
ــاهمة  ــركات المس ــة الش ــإدارة وحوكم ــة ب ــال ذات الصل ــوق الم ــة لس ــة العام ــا الهيئ ــي أصدرته ــح الت ــات اللوائ بمتطلب
العامــة وســتقوم بإدخــال التعديــالت المناســبة المطلوبــة فــي ضــوء خطتهــا للتحــول إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة 
ــح،  عامــة وفقــً لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة ولوائــح الهيئــة العامــة لســوق المــال ســوف تغطــي هــذه اللوائ

علــى األقــل، مــا يلــي عــالوة علــى تلــك اللوائــح الصــادرة مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال:

الهيــكل التنظيمــي للشــركة ، بمــا فــي ذلــك المســؤوليات المتعلقــة بالوظائــف المختلفــة بالشــركة وطريقــة   ●
وإجــراءات رفــع التقاريــر. 

تحديد مدى الصالحيات الممنوحة لكل منصب فيما يتعلق بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.  ●
تحديــد أتعــاب حضــور الجلســات والمكافــآت والمزايــا األخــرى المقــررة ألعضــاء مجلــس إدارة الشــركة واللجــان   ●

المنبثقــة عنــه وكيفيــة حســابها.

السياســات المتعلقــة بالمشــتريات والصفقــات األخــرى الخاصــة بالشــركة )دليــل العمــل والمشــتريات( وعقــود   ●
الخدمــات.

الحد األدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس إدارة الشركة.  ●
الســلطات والمهــام والمســؤوليات المتعلقــة بــاإلدارة التنفيذيــة واللجــان الفرعيــة المنبثقــة عــن مجلــس إدارة   ●

الشــركة.

ــاء  ــات وإنه ــب والترقي ــر والتدري ــن والتطوي ــب والتعيي ــك الروات ــي ذل ــا ف ــرية بم ــوارد البش ــة بالم ــات المتعلق السياس  ●
الخدمــات وغيرهــا مــن الجوانــب األخــرى ذات العالقــة.

السياسات االستثمارية بالشركة.  ●
السياسات ذات العالقة بتعامالت األطراف ذات العالقة.  ●

سياســات وإجــراءات االفصــاح للهيئــة العامــة لســوق المــال وســوق مســقط لــأوراق الماليــة بمــا فــي ذلــك اإلجــراءات   ●
لتصنيــف المعلومــات الجوهريــة والوقــوف عليهــا وتحديــد الحقــوق للوصــول إلــى تلــك المعلومــات مــن قبــل 
ــاح. ــك اإلفص ــدد لذل ــت المح ــي الوق ــفافية وف ــه الش ــلوب طابع ــة بأس ــات الجوهري ــن المعلوم ــركة ع ــؤولي الش مس

اللوائح األخرى التي يرى مجلس إدارة الشركة أنها ضرورية لتحقيق تنظيم وإدارة الشركة.  ●
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الفصل السابع عشر
حقوق ومسؤوليات المساهمين

مسؤوليات المساهم 

تقتصــر مســؤولية المســاهم علــى ســداد القيمــة االســمية لأســهم التــي اكتتــب فيهــا وســوف لــن يكــون مســؤواًل 
عــن ديــون الشــركة إال فــي حــدود القيمــة االســمية لأســهم التــي اكتتــب فيهــا .

حقوق المساهم

تتمتــع جميــع أســهم الشــركة بحقــوق متســاوية ومالزمــة لحــق ملكيتهــا وفقــً ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة، 
وتشــمل هــذه الحقــوق مــا يلــي:

الحق في قبض نصيب األرباح النقدية المعلن عنها في الجمعية العامة .  ●
حق األفضلية في االكتتاب في أي أسهم جديدة.  ●

الحق في االشتراك بتوزيع أصول الشركة عند التصفية .  ●
الحق في التنازل عن األسهم وتحويلها وفقً للقانون الواجب التطبيق .  ●

الحق في االطالع على الميزانية العمومية للشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين .  ●
ــه  ــون ل ــل )يك ــطة وكي ــخصيً أو بواس ــا ش ــراع فيه ــة واالقت ــات العام ــور الجمعي ــوات لحض ــتالم الدع ــي اس ــق ف الح  ●

ــركة(.  ــي الش ــه ف ــهم يمتلك ــل كل س ــد مقاب ــوت واح ص
ــون أو  ــً للقان ــس اإلدارة إذا كان مخالف ــة أو مجل ــة العام ــذه الجمعي ــرار تتخ ــال أي ق ــب إبط ــدم بطل ــي التق ــق ف الح  ●
النظــام األساســي للشــركة أو لوائحهــا الداخليــة، وفقــً للمــادة )10( مــن  القانــون األساســي للشــركة و المــادة )8( 
مــن قانــون ســوق رأس المــال، شــريطة أن يملــك المســاهمون 5% علــى األقــل مــن رأســمال الشــركة المصــدر لتقديــم 

مثــل هــذا الطلــب إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال 
الحــق فــي مقاضــاة أعضــاء مجلــس اإلدارة ومراقبــي حســابات الشــركة نيابــة عــن المســاهمين أو نيابــة عــن الشــركة   ●

عمــاًل بأحــكام قانــون الشــركات التجاريــة.
الحــق فــي االتصــال بالهيئــة العامــة لســوق المــال )شــريطة أن يكــون ذلــك االتصــال مدعومــً مــن قبــل مســاهين   ●
يمتلكــون مــا نســبته 5% علــى األقــل مــن أســهم الشــركة( وذلــك لمطالبــة الهيئــة العامــة لســوق المــال بممارســة 
ســلطاتها لوقــف العمــل بقــرارات الجمعيــة العامــة للشــركة إذا كانــت قــد ُأتخــذت لصالــح فئــة بعينهــا مــن 
المســاهمين أو ضــد مصالــح فئــة معينــة مــن المســاهمين أو لتحقيــق منفعــة ألعضاء مجلــس اإلدارة أو أي أشــخاص 

آخريــن غيرهــم. 

التقارير والبيانات

ُيعــد مجلــس اإلدارة بيانــات ماليــة ربــع ســنوية غيــر مدققــة عــن الربــع األول والثانــي والثالــث مــن كل ســنة ماليــة وُيعــد 
كذلــك تقريــرًا ســنويً خــالل شــهرين مــن نهايــة الســنة الماليــة يحــوي ميزانيــة عموميــة مدققــة وبيــان األربــاح والخســائر 
وبيــان التدفقــات النقديــة والتغييــر فــي حقــوق المســاهمين وتقريــرًا لمجلــس اإلدارة وتقريــر حــول مناقشــات المجلــس 
ــر  ــات عب ــذه البيان ــر ه ــي نش ــذا، وينبغ ــركة. ه ــم وإدارة الش ــول تنظي ــرًا ح ــات وتقري ــك المناقش ــي تل ــا دار ف ــاًل لم وتحلي
نظــام اإلرســال اإللكترونــي لمركــز المعلومــات فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة وذلــك قبــل أســبوعين مــن موعــد 

انعقــاد الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية. 

يجــب إرســال البيانــات الماليــة ربــع الســنوية غيــر المدققــة للشــركة إلــى مركــز المعلومــات خــالل 30يــوم مــن نهايــة كل 
ــة  ــل الهيئ ــن قب ــادرة م ــكام الص ــاح واألح ــد اإلفص ــم وقواع ــب نظ ــررة بموج ــرى مق ــة أخ ــرة قانوني ــنوي أو أي فت ــع س رب
ــورة  ــات المذك ــز المعلوم ــد مرك ــب تزوي ــات. يج ــز المعلوم ــي لمرك ــال اإللكترون ــام اإلرس ــر نظ ــال عب ــوق الم ــة لس العام
آنفــً بعــدد نســختين موقعتيــن حســب األصــول مــن قبــل مجلــس اإلدارة، ويجــب علــى الشــركة نشــر تلــك البيانــات خــالل 

الفتــرة المذكــورة أعــاله.
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وفقــً للمــادة 280 مــن الالئحــة التنفيذيــة )وفقــً لتعديلهــا( يجــب علــى الشــركة اإلفصــاح عــن بياناتهــا الماليــة األوليــة 
ربــع الســنوية ونتائــج بياناتهــا الماليــة الســنوية غيــر المدققــة فــورًا بعــد إعدادهــا، عمومــً، يجــب أن يتــم اإلفصــاح خــالل 

فتــرة 15 يــوم كحــد أقصــى مــن نهايــة الربــع أو نهايــة الســنة الماليــة حســب الحــال.

يجب أن يتضمن اإلفصاح للشركة فيما يتعلق بنتائجها المالية ما يلي: 

إجمالي المبيعات أو اإليرادات.  ●
تكاليف المبيعات أو إجمالي المصاريف.  ●

صافي األرباح المتوقعة بعد خصم المبالغ المخصصة للضرائب.  ●
مقارنة نفس البنود لنفس الفترة أثناء السنة السابقة.  ●

أي بنود أخرى تطلبها الهيئة العامة لسوق المال أو مدير اإلصدار تعتبر ضرورية لإفصاح.  ●

يجب التوضيح في إفصاح الشركة على أن النتائج أولية وغير مدققة.

اجتماعات الجمعية العامة السنوية والعادية

يجــب علــى مجلــس اإلدارة إرســال الدعــوة للمســاهمين لحضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية خــالل 3 أشــهر مــن 
تاريــخ نهايــة الســنة الماليــة للشــركة. وســتكون الجمعيــة مســؤولة عــن النظــر، علــى ســبيل المثــال، فــي الموضوعــات 

التاليــة:

دراسة تقرير مجلس اإلدارة والموافقة عليه.  ●
دراسة تقرير اإلدارة وتنظيم الشركة والموافقة عليه.   ●

مراجعة تقرير مدققي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر للشركة.  ●
دراسة تقرير حوكمة وإدارة الشركة والموافقة عليه.  ●

مراجعــة تقريــر إعــالن توزيــع األربــاح والموافقــة عليــه، شــريطة أن يتــم اإلعــالن عــن التوزيعــات مــن األربــاح الصافيــة أو   ●
مــن االحتياطــي الخــاص فقــط فــي حــال تــم الوفــاء بمتطلبــات أحــكام المــادة 106 مــن قانــون الشــركات التجاريــة.

ــنة  ــا للس ــة عنه ــان المنبثق ــاء اللج ــس اإلدارة وأعض ــاء مجل ــات ألعض ــات االجتماع ــور جلس ــدل حض ــر ب ــة تقري مراجع  ●
ــه. ــة علي ــة والموافق ــة التالي المالي

مراجعة المكافآت السنوية، إن وجدت، ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية   ●
دراســة أي تعامــالت أجرتهــا الشــركة مــع األطــراف ذات العالقــة خــالل الســنة المالية الســابقة، إن وجــدت، والموافقة   ●

. عليها

بيان أي تعامالت متوقع أن تجريها الشركة مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية القادمة، إن وجدت.  ●
تعييــن مدققــي الحســابات للســنة الماليــة القادمــة، و تحديــد رســومهم علــى أن يضــع مجلــس اإلدارة فــي االعتبــار   ●

األحــكام المنصــوص عليهــا فــي القوانيــن الخاصــة بذلــك التعييــن.

انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة إذا انتهت فترة عضوية أو شغور منصب أحد أعضاء المجلس أو أكثر.  ●

يضــع مجلــس اإلدارة جــدول أعمــال الجمعيــة العامــة العاديــة، أو  يضعهــا مراقبــو الحســابات إذا كانــت الدعــوة 
للجمعيــة العامــة العاديــة صــادرة مــن قبلهــم. وعلــى مجلــس اإلدارة أو مراقبــي الحســابات، بحســب الحــال، أن يدرجــوا 
فــي جــدول األعمــال أي اقتــراح يقدمــه مســاهمون يمثلــون أكثــر مــن عشــرة بالمائــة مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع 
للشــركة، شــريطة أن يــرد هــذا االقتــراح إلدراجــه فــي جــدول األعمــال قبــل الموعــد المحــدد للجمعيــة بشــهر واحــد علــى 

األقــل.

ــون  ــاهمون يمثل ــة، مس ــخصيً أو بالوكال ــاع، ش ــر االجتم ــة إال إذا حض ــة قانوني ــة العادي ــة العام ــرارات الجمعي ــون ق ال تك
نصــف رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة علــى األقــل. إذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب، تتــم الدعــوة لجمعيــة ثانيــة 
ــي  ــة الت ــذات الطريق ــة ب ــة الثاني ــة العادي ــة العام ــوة للجمعي ــاهمون بالدع ــغ المس ــه. ُيبّل ــال ذات ــدول األعم ــة ج لمناقش
تمــت بهــا دعوتهــم للجمعيــة األولــى، وذلــك قبــل الموعــد المحــدد للجمعيــة الثانيــة بأســبوع واحــد علــى األقــل. تكــون 
ــدت  ــد عق ــة ق ــذه الجمعي ــون ه ــريطة أن تك ــة ش ــهم الممثل ــدد األس ــا كان ع ــة مهم ــة قانوني ــة الثاني ــرارات الجمعي ق
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خــالل شــهر واحــد مــن تاريــخ الجمعيــة األولــى. تتخــذ الجمعيــة العامــة العاديــة قراراتهــا باألكثريــة النســبية لأصــوات 
التــي اقترعــت بشــان قــرار معيــن.

اجتماعات الجمعية العامة غير العادية

تتم الدعوة للجمعيات العامة غير العادية للنظر في المسائل التالية:- 

تخفيض أو زيادة رأس المال المصرح به للشركة.  ●
حل أو تصفية أو دمج الشركة.  ●

بيع أعمال وأصول الشركة والتخلص منها بأي أسلوب من األساليب.  ●
تعديل النظام األساسي للشركة.  ●

إصدار سندات قابلة للتداول من خالل اكتتاب عام أو اكتتاب خاص.   ●
تحويل أو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى أي كيان قانوني آخر.  ●

ال تكــون قــرارت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قانونيــة إال إذا حضــر االجتمــاع، شــخصيً أو بالوكالــة، مســاهمون يمثلــون 
ثالثــة أربــاع رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة علــى األقــل. إذا لــم يتوفــر هــذا النصــاب، تتــم الدعــوة لجمعيــة ثانيــة 
لمناقشــة جــدول األعمــال ذاتــه. ُيبّلــغ المســاهمون بالدعــوة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الثانيــة بــذات الطريقــة التــي 

تمــت بهــا دعوتهــم للجمعيــة األولــى، وذلــك قبــل الموعــد المحــدد للجمعيــة الثانيــة بأســبوعين علــى األقــل. 

تكــون قــرارات الجمعيــة الثانيــة قانونيــة إذا حضــر االجتمــاع، شــخصيً أو بالوكالــة، مســاهمون يمثلــون نصــف رأس المــال 
المصــدر والمدفــوع للشــركة علــى األقــل، شــريطة أن تكــون هــذه الجمعيــة قــد عقــدت خــالل ســتة أســابيع مــن تاريــخ 

الجمعيــة األولــى. 

تتخــذ الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة قراراتهــا بأكثريــة ثالثــة أربــاع األصــوات التــي اقترعــت بشــأن قــرار معيــن، شــريطة أن 
ينــال هــذا القــرار أصواتــً تزيــد عــن 50% مــن أســهم رأس المــال المصــدر والمدفــوع للشــركة .

ــة أن  ــر ذي مصلح ــخص آخ ــاهم أو أي ش ــكل مس ــق ل ــة، يح ــة العام ــاد الجمعي ــخ انعق ــن تاري ــنوات م ــس س ــالل خم خ
يراجــع المحكمــة التجاريــة )الدائــرة المختصــة( لتقضــي ببطــالن أي قــرار إذا كان قــد اتخــذ خــالل هــذه الجمعيــة بصــورة 
مخالفــة ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة أو ألحــكام النظــام األساســي للشــركة أو لوائحهــا الداخليــة أو عــن طريــق 

الغــش أو إســاءة اســتعمال الســلطة.

فترة حجز األسهم: اإلعفاء من تطبيق المادة 77 من قانون الشركات التجارية

تقيــد المــادة 77 مؤسســي شــركة المســاهمة العامــة مــن التصــرف فــي أســهمهم قبــل أن تنشــر الشــركة ميزانيتيــن 
عموميتيــن مدققتيــن لمــدة ســنتين متتاليــن إبتــداًء مــن تاريــخ بــدء اإلنتــاج الفعلــي مــن قبــل الشــركة أو ممارســة األعمــال 
الفعليــة مــن قبــل الشــركة، المــادة )77( مــن قانــون الشــركات التجاريــة ال ينطبــق علــى شــركة قيــد التحويــل من شــركة 
مســاهمة مقفلــة لشــركة مســاهمة عامــة إذا كانــت تلــك الشــركة قائمــة لفتــرة 3 ســنوات. عليــه، ليــس هنالــك قيــد 
علــى المؤسســين يمنعهــم مــن التصــرف فــي أســهمهم فــي الشــركة بعــد االكتتــاب العــام مــع مراعــاة الحصــول 

علــى الموافقــات التنظيميــة الواجبــة التطبيــق وفقــً للقانــون الواجــب التطبيــق.

القيود العامة المفروضة على تحويل ملكية األسهم

يجــب أن ال تتجــاوز ملكيــة األســهم مــن قبــل أي مســاهم الحــد األقصــى المقــرر والمنصــوص عليــه فــي النظــام 
األساســي للشــركة وقانــون الشــركات التجاريــة وقانــون ســوق رأس المــال علــى التوالــي، مــا لــم يتــم الحصــول علــى 

ــة.  ــات المختص ــن الجه ــة م ــات الالزم الموافق

ــر مــن أســهم رأس المــال  ــة أو أكث ــه القاصريــن 10 بالمائ توجــب علــى الشــخص الــذي تصــل مســاهمته ومســاهمة أبنائ
ــً. وعــالوًة علــى ذلــك، ينبغــي عليــه أن يقــوم  المصــدر والمدفــوع للشــركة، إخطــار الهيئــة العامــة لســوق المــال كتابي
ــور  ــبة ف ــذه النس ــي ه ــر ف ــى أي تغيي ــؤدي إل ــد ي ــي ق ــرف نوع ــل أو تص ــأي تعام ــال ب ــوق الم ــة لس ــة العام ــار الهيئ بإخط

ــه. حدوث
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ال يجــوز ألي شــخص أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة أن يمتلــك 25 بالمائــة أو أكثــر مــن أســهم رأســمال شــركة 
مســاهمة عامــة طرحــت أســهمها فــي اكتتــاب عــام إال وفقــً لمــا تحــدده قوانيــن الهيئــة العامــة لســوق المــال فيمــا 

ــك. ــذا التمل ــط ه ــق بضواب يتعل

يقتضــي بيــع وتحويــل األســهم فــي شــركة التأميــن بواســطة مســاهمين مؤسســين، الحصــول علــى الموافقــة 
المســبقة للهيئــة العامــة لســوق المــال )باعتبارهــا الجهــة المنظمــة لشــركات التأميــن( وذلــك وفقــً ألحــكام الئحــة 

ــم 2007/31(. ــرار رق ــال )الق ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــادرة ع ــص الص الترخي
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الفصل الثامن عشر
معلومات عن السوق

خلفية عن السوق

تــم تأســيس ســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي 21 يونيــو 1988م بموجب المرســوم الســلطاني رقــم 88/53 وهــي تعتبر 
ــون  ــر 1998م قان ــي 9 نوفمب ــدر ف ــوق، ص ــيس الس ــاب تأس ــي أعق ــان. ف ــلطنة عم ــي س ــدة ف ــة الوحي ــوق األوراق المالي س
ســوق رأس المــال بموجــب المرســوم الســلطاني 98/80 وتأســيس الهيئــة العامــة لســوق المــال كهيئــة تنظيميــة لســوق 
األوراق الماليــة. ســوق مســقط لــأوراق الماليــة هــي هيئــة حكوميــة مســتقلة إداريــً وماليــً عــن الهيئــة العامــة لســوق 
ــة منقبــل الهيئــة. أصــدرت الهيئــة العامــة لســوق المــال ميثــاق إدارة وتنظيــم الشــركات  المــال ولكنهــا تخضــع للرقاب

المســاهمة المدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة والــذي أصبــح ســاريً ونافــذًا اعتبــارًا مــن 22 يوليــو/2016م.

بــدأ تأســيس مؤشــر ســوق مســقط لــأوراق الماليــة أواًل فــي شــهر يونيــو 1990م وتــم إطالقــه رســميً فــي العــام 1992م. 
أخــذ عــدد الشــركات المكونــة لمؤشــر الســوق يرتفــع مــع مــرور الزمــن حتــى بلغــت حاليــً عــدد 30 شــركة.

متطلبات اإلدراج

ينبغــي علــى الشــركة قبــل تقديــم طلــب اإلدراج فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة الحصــول علــى موافقــة الهيئــة 
العامــة لســوق المــال ومديــر عــام ســوق مســقط لــأوراق الماليــة. ينبغــي علــى الشــركة المعنيــة تقديــم طلــب اإلدراج 
لســوق مســقط لــأوراق الماليــة خــالل شــهر مــن تاريــخ تســجيلها مــع ضــرورة إرفــاق المســتندات والمعلومــات التاليــة 

مــع الطلــب:

شهادة التسجيل التجاري.  ●
قائمة بأسماء األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابة عن الشركة ونماذج توقيعاتهم.  ●

نسخ من عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.  ●
نشرة اإلصدار ذات الصلة باالكتتاب العام.  ●

نسخة معتمدة من محضر اجتماع الجمعية العامة التأسيسية.  ●
أي متطلبات إضافية مقررة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.  ●

متطلبات إعداد التقارير

ينبغي على أي شركة مدرجة في سوق مسقط لأوراق المالية، من بين جملة أمور أخرى، ما يلي:

ــة  ــة اإلدارة التنفيذي ــد موافق ــورًا بع ــة ف ــر المدقق ــنوية غي ــع الس ــة رب ــة األولي ــات المالي ــج البيان ــن نتائ ــاح ع اإلفص  ●
للشــركة )وقبــل موافقــة مجلــس اإلدارة( وذلــك خــالل 15 يومــً مــن نهايــة الربــع المعنــي.  

إعــداد بيانــات ماليــة ربــع ســنوية غيــر مدققــة للربــع األول والثانــي والثالــث مــن الســنة الماليــة وتقديمهــا لمركــز   ●
المعلومــات فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة حســب النمــوذج المقــرر خــالل 30 يومــً مــن نهايــة الربــع المعنــي 
ــس اإلدارة  ــة مجل ــور موافق ــات ف ــذه البيان ــر ه ــة( ونش ــركات تابع ــا ش ــي لديه ــركات الت ــبة للش ــً بالنس )45 يوم

عليهــا.

ينبغــي أن تشــتمل البيانــات الماليــة ربــع الســنوية غيــر المدققــة المشــار إليهــا فــي الفقــرة الســابقة علــى إجمالي   ●
المبيعــات واإليــرادات وتكاليــف المبيعــات أو إجمالــي المصروفــات وصافــي األربــاح بعــد خصــم الضريبــة وأي بنــود 

أخــرى تقررهــا الهيئــة العامــة لســوق المــال. 

إعــداد بيانــات ماليــة ســنوية مدققــة وفقــً للمعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة وتقديمهــا للهيئــة العامــة   ●
لســوق المــال خــالل شــهرين مــن نهايــة الســنة الماليــة أو 14 يومــً قبــل موعــد عقــد اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

للشــركة.
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إبــالع الهيئــة العامــة لســوق المــال فــورًا، مــن بيــن جملــة أمــور أخــرى، فــي حالــة تغييــر اســم أو عنــوان أو تعديــل   ●
ــق اإلداري  ــاء الفري ــد أعض ــس اإلدارة أو أح ــو مجل ــر عض ــركة، تغيي ــي للش ــام األساس ــيس و/ أو النظ ــد التأس عق
بالشــركة مــع تقديــم المبــررات الالزمــة لذلــك، أو إغــالق أي فــرع أو إنهــاء التعامــل مــع أي وكيــل، تغييــر المدقــق 
ــر  ــن أن تؤث ــة يمك ــر متوقع ــائر غي ــركة، أي خس ــول الش ــى أص ــن عل ــي أو ره ــز احتياط ــركة، أي حج ــي للش الخارج
علــى المركــز المالــي للشــركة مــع تقديــم المبــررات الالزمــة، وأي دعــوى قضائيــة ترفــع مــن قبــل الشــركة أو ضــد 

الشــركة يمكــن أن يكــون لهــا تأثيــر مــادي علــى المركــز المالــي للشــركة.

المقاصة والتسوية

ــات  ــم خدم ــاهمين وتقدي ــجالت المس ــاظ بس ــؤولية االحتف ــداع ش م ع م مس ــة واإلي ــقط للمقاص ــركة مس ــى ش تتول
الحفــظ للشــركات وصناديــق االســتثمار المدرجــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة والســندات والصكــوك التــي 
يجــري تداولهــا فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة واألوراق الماليــة األخــرى التــي تصدرهــا الدولــة. تتــم تســوية جميــع 

ــة. ــراء المعامل ــوم إج ــد ي ــام بع ــة أي ــاس )T+3( ، أي ثالث ــى أس ــة عل ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــي س ــالت ف المعام

طريقة التسوية

تتبــع ســوق مســقط لــأوراق الماليــة نظــام متعــدد لتســوية المعامــالت علــى أســاس المقاصــة والتســوية مــن قبــل 
الوســيط. بعــد إجــراءات المقاصــة مــن قبــل ســوق مســقط لــأوراق الماليــة، تتــم إجــراءات تحويــل ملكيــة األوراق الماليــة 

مــن خــالل نظــام إدخــال البيانــات تديــره الســوق. 

إجراءات التسوية

فــي نهايــة كل جلســة تــداول، يتــم تحديــد مقــدار األوراق الماليــة واألمــوال التــي ينبغــي تســليمها و/ أو ســداد قيمتهــا 
فــي يــوم التســوية وذلــك عبــر عمليــة مقاصــة تنعكــس فــي ســجالت التســوية لــدى شــركة مســقط للمقاصــة 
ــليم  ــبيل التس ــي س ــام  )T+3( ف ــرف بنظ ــا يع ــاس م ــى أس ــالت عل ــوية المعام ــاف تس ــة المط ــي نهاي ــم ف ــداع. تت واإلي
ــل الســداد. يتــم تحويــل ملكيــة األوراق الماليــة المشــتراه بيــن حســابات المســتثمرين فيمــا تتــم تســوية المبالــغ  مقاب

ــة. ــوية المصرفي ــام التس ــر نظ ــطاء عب ــن الوس ــة بي المالي

التداول

يتــم التــداول فــي األوراق الماليــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة لمــدة خمــس أيــام عمــل فــي األســبوع، باســتثناء 
العطــالت الرســمية، لمــدة ثــالث ســاعات فــي اليــوم.

تستخدم سوق مسقط لأوراق المالية نظام تداول إلكتروني:
يعمــل تلقائيــً علــى منــع أوامــر الشــراء التــي تتجــاوز ســقف الضمــان المصرفــي للوســيط أو تصــل لســقف األمــر   ●

ــون. الخــاص المنصــوص عليــه فــي القان
تمكيــن جميــع الشــركات والهيئــات التــي أدرجــت أوراقهــا الماليــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة ووكالئهــا   ●

علــى االطــالع علــى ســجل األســهم التــي يمتلكونهــا.

ــم  ــه تقدي ــي علي ــة، ينبغ ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــي س ــة ف ــي األوراق المالي ــل ف ــتثمر التعام ــتطيع المس ــل أن يس قب
طلــب لشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع للحصــول علــى رقــم مســتثمر والــذي بموجبــه يتــم تلقائيــً إنشــاء حســاب 
للمســتثمر لحفــظ األوراق الماليــة التــي يتــم التــداول عليهــا في ســوق مســقط لــأوراق المالية. ينبغــي على المســتثمرين 
األفــراد الذيــن يرغبــون فــي التعامــل فــي األوراق الماليــة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة االحتفــاظ بحســاب مســتثمر 
لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع وحســاب متاجــرة فــي األوراق الماليــة لــدى الوســيط المعتمــد مــن قبــل الهيئــة 

العامــة لســوق المــال.

تتم تسوية جميع التعامالت في األوراق المالية إلكترونيً.

ــك  ــاهم وذل ــم المس ــالل رق ــن خ ــداع م ــة واإلي ــقط للمقاص ــركة مس ــدى ش ــتثمر ل ــاب المس ــى حس ــرف عل ــم التع يت
إليــداع وســحب األســهم منــه فــي كل مــرة يقــوم فيهــا المســتثمر ببيــع أو شــراء أســهم. عندمــا يعتــزم المســتثمر بيــع 

أســهم، فإنــه ينبغــي عليــه تحويــل عــدد األســهم المعنيــة للوســيط الخــاص بــه.

تبــدأ عمليــة التعامــل فــي األوراق الماليــة عندمــا يطلــب المســتثمر رســميً مــن الوســيط الخــاص بــه شــراء أو بيــع أوراق 
ماليــة وفقــً لشــروط محــددة.
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ــداد،  ــه س ــي علي ــا وينبغ ــل فيه ــة المتعام ــاألوراق المالي ــة ب ــف المرتبط ــع التكالي ــن جمي ــؤواًل ع ــتثمر مس ــون المس يك
عندمــا يطلــب ذلــك الوســيط الخــاص بــه، جميــع المبالــغ الالزمــة لتغطيــة تعامالتــه، خصوصــً ســعر الشــراء والعمولــة 

ــأوراق الماليــة. والرســوم األخــرى المقــررة مــن قبــل ســوق مســقط ل

نظام التداول

ــراء  ــر الش ــة أوام ــى مقابل ــل عل ــداول يعم ــي للت ــي تلقائ ــام إلكترون ــغيل نظ ــة بتش ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــوم س تق
والبيــع الصــادرة مــن قبــل المســتثمرين. يســتطيع المســتثمر إصــدار األوامــر عبــر الوســيط المعتمــد لــدى ســوق مســقط 
ــع  ــراء والبي ــر الش ــة أوام ــً بمقابل ــام تلقائي ــوم النظ ــداول. يق ــام الت ــي نظ ــر ف ــإدراج األم ــيقوم ب ــذي س ــة ال ــأوراق المالي ل

لســهم معيــن بنــاًء علــى الســعر وعــدد األســهم المطلوبــة.

ــات  ــعار والكمي ــك األس ــي ذل ــا ف ــة، بم ــة والتاريخي ــداول الحالي ــة الت ــل عملي ــرض تفاصي ــك بع ــداول كذل ــام الت ــوم نظ يق
التــي تــم التــداول عليهــا وأوامــر البيــع والشــراء العالقــة.

هنالك أيضً آلية للتعامل في األوراق المالية خارج القاعة تعرف بعملية األمر الخاص.

مواعيد جلسات التداول

الجــدول أدنــاه يوضــح مواعيــد جلســات التــداول مــن يــوم األحــد إلــى يــوم الخميــس )باســتثناء العطــالت العامــة فــي 
عمــان(:

الزمن الجلسة

10:00 - 9:00 جلسة ما قبل اإلفتتاح

 13:00 - 10:00 جلسة التداول

13:00 إغالق التداول

تعليق التداول

يجــوز لســوق مســقط لــأوراق الماليــة تعليــق التــداول مؤقتــً ألي ورقــة ماليــة مدرجة فــي حال توفــر معلومــات أو وجود 
إشــاعة يمكــن أن تؤثــر فــي ســعر الورقــة الماليــة أو فــي حالــة إعــادة هيكلــة الشــركة رأســمالها أو تجزئــة أســهمها. يتــم 
أيضــً تعليــق تــداول األوراق الماليــة ألي شــركة فــي حــال حــل أو تصفيــة الشــركة. وفــي ظــروف معينــة، يجــوز للشــركة 

طلــب وقــف التــداول علــى أســهمها.

أداء التداول

الجــدول أدنــاه يوضــح عــدد الشــركات المدرجــة وعــدد األســهم المتداولــة وقيمتهــا وعــدد األوامــر المنفــذة كمــا فــي 31 
ديســمبر للســنوات الموضحــة:

201420152016

119119119عدد الشركات المدرجة

6.2025.7344.633عدد األسهم المتداولة )مليون سهم(

2.2701.390959قيمة األسهم المتداولة )مليون ريال عماني(

414262201عدد األوامر المنفذة )ألف(

14.56015.77917.288القيمة السوقية )مليون ريال عماني(

المصدر: البيانات اإلحصائية السنوية لسوق مسقط لأوراق المالية
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الفصل التاسع عشر
شروط وإجراءات االكتتاب

هيكل االكتتاب

المستثمرون] الفئة[2 المستثمرون] الفئة[1 

8.750.000 16.250.000 عدد األسهم المطروحة

6535نسبة األسهم المطروحة

بالنسبة والتناسببالنسبة والتناسبأساس التخصيص

الحد األدنى لالكتتاب
1.000 سهم ومن ثم مضاعفات 100. 

250.100سهم

2.500.000  250.000الحد األقصى لالكتتاب

شروط سداد قيمة األسهم المكتتب 
بها

كامل القيمة عند تقديم طلب 
االكتتاب)%100(

كامل القيمة عند تقديم طلب 
االكتتاب )%100(

أهلية االكتتاب في األسهم المطروحة

ــة. هــذا، وســتتم  ــر العمانييــن مــن األفــراد والجهــات االعتباري ــاح للعمانييــن وغي االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة مت
معاملــة جميــع مواطنــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي والجهــات االعتباريــة المســجلة فــي دول المجلــس معاملــة 
المواطنيــن العمانييــن والجهــات االعتباريــة العمانيــة فيمــا يتعلــق بملكيــة األســهم فــي شــركات المســاهمة العامــة 

العمانيــة 

ال يجــوز ألي شــخص أو أحــد أقاربــه حتــى الدرجــة الثانيــة أن يمتلــك 25 بالمائــة أو أكثــر مــن أســهم رأســمال شــركة 
مســاهمة عامــة ُطرحــت أســهمها فــي اكتتــاب عــام إال بموافقــة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال وفقــً لمــا تحــدده 

ــك. ــذا التمل ــط ه ــق بضواب ــا يتعل ــن فيم القواني

طلبات االكتتاب المحظورة

وفقً ألحكام قانون سوق رأس المال، ال ُيسمح لأشخاص المذكورين أدناه باالكتتاب في األسهم المطروحة:

المؤسسات الفردية: يتعين على صاحب المؤسسة الفردية االكتتاب باسمه فقط.  ●
حســابات العهــدة: يتعيــن علــى المســتثمرين المقيديــن تحــت حســابات العهــدة االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة   ●

بأســمائهم الشــخصية.

طلبات االكتتاب المتكررة: يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب اكتتاب واحد باسمه.  ●
طلبــات االكتتــاب المشــتركة: ال يجــوز للمســتثمرين تقديــم طلــب اكتتــاب فــي األســهم المطروحــة بأكثــر مــن اســم   ●

واحــد )بمــا فــي ذلــك الطلبــات المقدمــة باســم الورثــة(.

ســيتم رفــض جميــع طلبــات االكتتــاب المقدمــة مــن قبــل المســتثمرين الذيــن ال يلتزمــون بالشــروط والقيــود المذكــورة 
أعــاله دون الرجــوع إليهــم.
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االكتتاب في األسهم المطروحة نيابة عن األطفال القاصرين

ــاب  ــالق ب ــخ إغ ــي تاري ــب ف ــم الطل ــد تقدي ــً عن ــن 18 عام ــت س ــخص تح ــرًا كل ش ــر قاص ــاب، يعتب ــذا االكتت ــراض ه ألغ  ●
االكتتــاب.

يجوز للوالد فقط االكتتاب نيابة عن أطفاله القاصرين.   ●
إذا تــم االكتتــاب نيابــة عــن الطفــل القاصــر مــن قبــل أي شــخص آخــر غيــر الوالــد، فإنــه يجــب عليــه أن يرفــق بالطلــب   ●
وكالــة شــرعية ســارية المفعــول صــادرة مــن الجهــات المختصــة تخــول لــه حــق التصــرف فــي أمــوال الطفــل القاصــر 

بيعــً وشــراًء واســتثمارًا.

رقم المكتتب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع

يتعيــن علــى كل شــخص يرغــب فــي االكتتــاب فــي األســهم المطروحــة أن يكــون لــه حســاب أو رقــم المســتثمر   ●
لــدى شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش م ع م. يجــوز للمكتتــب التقــدم بطلــب للحصــول علــى رقــم المســتثمر 
وفتــح الحســاب مــن خــالل تعبئــة إســتمارة الطلــب المعــدة لهــذا الغــرض المتوفــرة بمقــر شــركة مســقط للمقاصــة 
واإليــداع ش.م.ع.م أو مــن موقعهــا علــى شــبكة المعلومــات الدولية )www.mcd.gov.om( أو شــركات الوســاطة 
المرخــص لهــا مــن قبــل ســوق مســقط لــأوراق الماليــة. هــذا، ويجــوز لــكل مكتتــب تســليم اســتمارة الطلــب بعــد 

إســتيفاء جميــع متطلباتهــا إلــى أحــد العناويــن اآلتيــة:

المكتب الرئيس لشركة مسقط للمقاصة واإليداع، ص ب 952، الرمز البريدي 112، روي، مسقط، سلطنة عمان.  -

فــرع ســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي مدينــة صاللــة، ســلطنة عمــان، هاتــف: 23299822 968 + فاكــس:   -
.+  968  23299833

مكاتب شركات الوساطة المرخص لها من قبل سوق مسقط لأوراق المالية.  -

إرسال طلب إلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع عبر الفاكس رقم 24817491 968 +.   -

www.csdoman.co.om فتح الحساب عبر موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية  -

ــداع أو  ــة واإلي ــقط للمقاص ــركة مس ــدى ش ــاب ل ــح حس ــي فت ــون ف ــن يرغب ــن مم ــخاص االعتباريي ــى األش ــن عل يتعي  ●
الحصــول علــى رقــم المســتثمر، تقديــم نســخة مــن مســتندات التســجيل، حســب متطلبــات شــركة مســقط 

للمقاصــة واإليــداع، مــع نمــوذج الطلــب المعــد لهــذا الغــرض بعــد اســتيفاء جميــع بياناتــه.

ــل  ــد قب ــداع، التأك ــة واإلي ــقط للمقاص ــركة مس ــدى ش ــابات ل ــبقً حس ــم مس ــن لديه ــخاص الذي ــى األش ــن عل يتعي  ●
االكتتــاب مــن كتابــة بياناتهــم بالكامــل بالطلــب. هــذا، ويمكــن لــكل مســتثمر تحديــث بياناتــه مــن خــالل المنافــذ 

ــاله. ــا أع ــار إليه المش

ســيتم إرســال جميــع المراســالت للمكتتــب بمــا فــي ذلــك إخطــارات التخصيــص وشــيكات األربــاح للعنــوان المســجل   ●
ــدة  ــم المقي ــة عناوينه ــن صح ــد م ــن التأك ــى المكتتبي ــن عل ــك يتعي ــداع ولذل ــة واإلي ــقط للمقاص ــركة مس ــدى ش ل

لــدى الشــركة.

يتعيــن علــى كل مكتتــب الحصــول علــى رقــم المســتثمر مــن شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع نظــرًا ألن رقــم   ●
المســتثمر مطلــوب عنــد تعبئــة الطلــب. تقــع مســؤولية التحقــق مــن صحــة رقــم المــدون المســتثمر فــي طلــب 
االكتتــاب علــى المكتتــب نفســه. هــذا، وســيتم رفــض طلبــات االكتتــاب التــي ال تحمــل أرقــام حســابات صحيحــة دون 

ــن. ــوع للمكتتبي الرج

لالستفسار أو لمزيد من المعلومات عن هذه اإلجراءات، يرجى االتصال بالعنوان التالي:  ●
شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م  

صندوق بريد رقم 952، الرمز البريدي 112 روي، مسقط، سلطنة عمان  

هاتف رقم: 2222 2482 968 + ، فاكس رقم: 7491 2481 968 +  

www.csdoman.co.om موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية  
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فترة االكتتاب )االكتتاب في األسهم المطروحة(

ــوك  ــمية لبن ــل الرس ــاعات العم ــة س ــي بنهاي ــو/2017م وينته ــوم 4/يولي ــي ي ــة ف ــهم المطروح ــي األس ــاب ف ــدأ االكتت يب
ــطس/2017م. ــي 2/أغس ــاب ف االكتت

التخصيص في حالة االكتتاب بأكثر من األسهم المطروحة

فــي حالــة االكتتــاب بأكثــر مــن األســهم المطروحــة، ســيتم تقســيم األســهم المطروحــة بيــن المســتثمرين المؤهليــن 
فــي الفئتيــن، علــى النحــو التالــي:

المســتثمرون )الفئــة 1(: 16.250.000 مــن األســهم المطروحــة وهــي عبــارة عــن 65 بالمائــة مــن األســهم المطروحــة 
للمســتثمرين األفــراد والشــخصيات االعتباريــة الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بحــد أقصــى 250.000 ســهم. ســيتم توزيــع 

والتناســب. بالنســبة  المطروحــة  األســهم 

المســتثمرون )الفئــة 2(: 8.750.000 مــن األســهم المطروحــة وهــي عبــارة عــن 35 بالمائــة مــن األســهم المطروحــة 
للمســتثمرين األفــراد والشــخصيات االعتباريــة الذيــن تقدمــوا لالكتتــاب بحــد أدنــى 

250.100سهم. سيتم توزيع األسهم المطروحة بالنسبة والتناسب.

ووفقــً ألحــكام المــادة 65 مــن قانــون الشــركات التجاريــة، يمكــن أن يتــم قــرار توزيــع حــد أدنــى مــن األســهم، بالتســاوي 
علــى المكتتبيــن مــع األخــذ فــي االعتبــار صغــار المكتتبيــن فيمــا ســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة بالنســبة والتناســب 

و ذلــك بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال.

التخصيص في حالة عدم االكتتاب بكامل األسهم المطروحة

ســيتم تحويــل أي أســهم متبقيــة لــم يتــم االكتتــاب بهــا داخــل أي فئــة مــن فئتــي المســتثمرين الــى الفئــة األخــرى. 
ســيتم إتخــاذ قــرار بشــأن التخصيــص النهائــي بنــاًء علــى األســاس المذكــور أعــاله مــن قبــل المستشــار المالــي ومديــر 
اإلصــدار وشــركة التأميــن األهليــة بالتشــاور مــع الهيئــة العامــة لســوق المال.وفــي حالــة عــدم االكتتــاب بكامل األســهم 
ــدى  ــركة ل ــجيل الش ــة تس ــاء عملي ــتثمرين وإنته ــهم للمس ــص األس ــب تخصي ــتثمرين عق ــي المس ــي فئت ــة ف المطروح
ســوق مســقط لــأوراق الماليــة، ســوف تتفــق الشــركة والهيئــة العامــة لســوق المــال علــى إجــراءات المتابعــة بالنســبة 

لأســهم المتبقيــة التــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا.

الحد األدنى لالكتتاب العام

الحد األدنى لالكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب من قبل المستثمرين )الفئة 1( هو 

1.000 ســهم ومــن ثــم مضاعفــات 100 ســهم. أمــا الحــد اإلدنــى لالكتتــاب فــي األســهم المطروحــة لالكتتــاب مــن قبــل 
المســتثمرين )الفئــة 2( هــو 250.100 ســهم ومــن ثــم مضاعفــات 100 ســهم.

الحد األقصى لالكتتاب العام

الحــد األقصــى لالكتتــاب العــام فــي األســهم المطروحــة مــن قبــل المســتثمرين )الفئــة 1( هــو 250.000 ســهم. أمــا الحــد 
ــهم  ــي األس ــن إجمال ــة م ــو 10 بالمائ ــة 2( ه ــتثمرين )الفئ ــل المس ــن قب ــة م ــهم المطروح ــي األس ــاب ف ــى لالكتت األقص
المطروحــة، أي مــا يعــادل 2.500.000 ســهم، وال ُيســمح ألي شــخص باالكتتــاب فــي األســهم المطروحــة بأكثــر مــن هــذا 

الحــد.

ولغــرض حســاب هــذه النســبة المئويــة، يتــم دمــج طلــب االكتتــاب الخــاص بالوالــد )أو ولــي األمــر( مــع طلبــات االكتتــاب 
ــض  ــيتم تخفي ــورة، س ــة المذك ــبة المئوي ــا النس ــب به ــهم المكتت ــم األس ــاوز حج ــن. إذا تج ــه القاصري ــة بأطفال الخاص

األســهم المكتتــب بهــا فــي كل طلــب بالنســبة والتناســب قبــل إجــراء التخصيــص.

ســوف لــن تتحمــل شــركة التأميــن األهليــة وال المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار مســؤولية أي تغييــر فــي القوانيــن أو 
ــكل  ــق بش ــون بالتحق ــح المكتتب ــه ُينص ــذه، وعلي ــدار ه ــرة اإلص ــاد نش ــخ اعتم ــد تاري ــدث بع ــد تح ــي ق ــارية الت ــح الس اللوائ

ــارية. ــح الس ــن واللوائ ــكام القواني ــتوفية ألح ــم مس ــن أن طلباته ــد م ــتقل للتأك مس
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كيفية سداد قيمة األسهم المكتتب بها

ســيقوم المســاهمون البائعــون بفتــح حســاب ضمــان باســم »شــركة التأميــن األهليــة- االكتتــاب العــام » فــي كل   ●
ــة.  ــهم المطروح ــي األس ــاب ف ــغ االكتت ــع مبال ــاب لجم ــوك االكتت ــن بن ــك م بن

ــادة  ــص وإع ــراءات التخصي ــال إج ــد اكتم ــيقوم، بع ــاب وس ــذا الحس ــإدارة ه ــاب ب ــوك االكتت ــن بن ــك م ــيقوم كل بن س  ●
ــدار.  ــر اإلص ــاب لمدي ــذا الحس ــي ه ــودة ف ــة الموج ــغ المتبقي ــل المبال ــة، بتحوي ــغ الفائض المبال

يجــوز لــكل مكتتــب أن يســدد قيمــة األســهم المكتتــب بهــا نقــدًا أو بشــيك مصرفــي أو حوالــة ماليــة أو مــن خــالل   ●
ــص. ــب و/أو التخصي ــم الطل ــت تقدي ــي وق ــي ف ــابه المصرف ــن حس ــغ م ــل المبل ــب تحوي طل

تفاصيل الحساب المصرفي للمستثمر

ــب(، وال  ــب الطل ــم صاح ــجل باس ــه )المس ــاص ب ــي الخ ــاب المصرف ــل الحس ــر تفاصي ــب ذك ــى كل مكتت ــن عل يتعي  ●
ــن. ــه القاصري ــدا أطفال ــا ع ــر م ــخص آخ ــص ش ــي يخ ــاب مصرف ــم حس ــتخدام رق ــه اس ــوز ل يج

ــم  ــه تقدي ــن علي ــه  يتعي ــدة، فإن ــاب المعتم ــوك االكتت ــر بن ــر غي ــك آخ ــي بن ــب ف ــي للمكتت ــاب المصرف إذا كان الحس  ●
ــح  ــك يوض ــن البن ــتند م ــم أي مس ــالل تقدي ــن خ ــب، م ــواردة بالطل ــي ال ــاب المصرف ــل الحس ــة تفاصي ــت صح ــا يثب م
رقــم واســم صاحــب الحســاب مثــل الجــزء العلــوي مــن كشــف الحســاب الصــادر مــن البنــك والــذي يتضمــن هــذه 
ــذا،  ــات. ه ــك البيان ــة تل ــد صح ــك تؤك ــك البن ــن ذل ــادرة م ــالة ص ــي أو رس ــراف اآلل ــة الص ــط أو بطاق ــات فق المعلوم
ويتحمــل المكتتــب مســؤولية ضمــان أن اإلثبــات المقــدم مقــروء بوضــوح ويحتــوي علــى رقــم واســم صاحــب 
ــب  ــي إذا اكتت ــابه المصرف ــل حس ــة تفاصي ــن صح ــات ع ــم إثب ــزم بتقدي ــر مل ــب غي ــر أن المكتت ــل غي ــاب بالكام الحس
ــق  ــك التحق ــى البن ــن عل ــة يتعي ــذه الحال ــي ه ــه وف ــاب لدي ــظ بحس ــث يحتف ــد حي ــاب المعتم ــك االكتت ــالل بن ــن خ م

ــب. ــن المكتت ــدم م ــات المق ــالل اإلثب ــن خ ــاص أو م ــه الخ ــالل نظام ــن خ ــب م ــاب المكتت ــة حس ــن صح ــه م بنفس

يتعيــن علــى جميــع المســتثمرين مــن الفئــة 2 الذيــن لديهــم حســابات مصرفيــة فــي بنــوك أخرى غيــر بنــوك االكتتاب   ●
تقديــم مســتند يؤكــد تفاصيــل الحســاب المصرفــي علــى النحــو الــوارد فــي طلــب االكتتــاب، مــن خــالل تقديــم أي 
مســتند مــن البنــك يوضــح رقــم واســم صاحــب الحســاب مثــل الجــزء العلــوي مــن كشــف الحســاب الصــادر مــن 
البنــك الــذي يتضمــن هــذه المعلومــات فقــط أو بطاقــة الصــراف اآللــي أو رســالة صــادرة مــن ذلــك البنــك تؤكــد صحــة 
تلــك البيانــات. هــذا، ويتحمــل المكتتــب مســؤولية ضمــان أن اإلثبــات المقــدم مقــروء بوضــوح ويحتــوي علــى رقــم 

واســم صاحــب الحســاب بالكامــل.

ــي  ــاب المصرف ــل الحس ــد تفاصي ــم قي ــوف يت ــال، س ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــادرة م ــات الص ــى التعليم ــاًء عل بن  ●
المشــار إليــه فــي ســجالت شــركة مســقط للمقاصــة وااليــداع ش م ع م بغــرض اســتخدامه فــي تحويــل األمــوال 
الفائضــة مــن االكتتــاب وكذلــك توزيعــات األربــاح المســتحقة للمســاهم لدى الشــركات المدرجة في ســوق مســقط 
لــأوراق الماليــة. أمــا بالنســبة للمكتتبيــن الذيــن لديهــم حســابات مصرفيــة مقيــدة حاليــً بســجالت الشــركة، ســوف 

يســتخدم الحســاب المصرفــي الــوارد بطلــب االكتتــاب فــي تحويــل المبالــغ الفائضــة فقــط.

ــوارد بالطلــب ال يخــص المكتتــب، باســتثناء الطلبــات  ســيتم رفــض أي طلــب اكتتــاب إذا كان الحســاب المصرفــي ال  ●
ــم. ــة بآبائه ــة الخاص ــابات المصرفي ــل الحس ــن تفاصي ــي تتضم ــن والت ــال القاصري ــن األطف ــة ع ــة نياب المقدم

الوثائق الثبوتية المطلوبة

تقديــم مــا يثبــت صحــة رقــم الحســاب المصرفــي الــوارد فــي طلــب االكتتــاب مطلــوب فــي حالــة واحــدة فقــط   ●
ــب. ــاب المكتت ــا حس ــجل لديه ــاب المس ــوك االكتت ــر بن ــر غي ــك آخ ــالل بن ــن خ ــاب م ــم االكتت ــي إذا ت وه

نســخة مــن الوكالــة الشــرعية المعتمــدة حســب األصــول لــدى الســلطات القانونيــة المختصــة فــي حــال تــم   ●
االكتتــاب نيابــة عــن شــخص آخــر )باســتثناء اكتتــاب األب عــن  أطفالــه القاصريــن(.

فــي حالــة الطلبــات المقدمــة بأســماء أشــخاص اعتبارييــن والموقعــة مــن قبــل شــخص بصفتــه الشــخص المخــول   ●
ــخص  ــن الش ــة ع ــع نياب ــل بالتوقي ــت التخوي ــا يثب ــاق م ــن إرف ــه يتعي ــاري، فإن ــخص االعتب ــن الش ــة ع ــع نياب ــه التوقي ل

ــاري. االعتب
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كيفية تقديم طلب االكتتاب

يتحمــل المكتتــب مســؤولية إســتيفاء جميــع بياناتــه وضمــان صحــة وســريان مفعــول المعلومــات الــواردة بالطلــب،   ●
ــروط  ــك ش ــي ذل ــا ف ــذه بم ــدار ه ــرة اإلص ــى نش ــالع عل ــاب، باالط ــب االكتت ــة طل ــل تعبئ ــب، قب ــح المكتت ــه، ُينص وعلي

ــام.  ــة وإهتم ــكل عناي ــاب ب ــراءات االكتت وإج

ــدة  ــتندات المؤي ــن المس ــخ م ــم نس ــه وتقدي ــع بيانات ــتيفاء جمي ــاب واس ــب االكتت ــة طل ــب تعبئ ــى المكتت ــن عل يتعي  ●
ــب. ــن بالطل ــو المبي ــى النح عل

يتعيــن علــى المكتتــب تســليم طلــب االكتتــاب لبنــك االكتتــاب جنبــً الــى جنــب مــع كامــل قيمــة األســهم المكتتــب   ●
بهــا ونســخ مــن المســتندات المؤيــدة للبيانــات والمعلومــات الــواردة بالطلــب.

ــركة  ــح »ش ــرر لصال ــب أن تح ــا يج ــة فإنه ــة مصرفي ــيك أو حوال ــا بش ــب به ــهم المكتت ــة األس ــداد قيم ــة س ــي حال ف  ●
التأميــن األهليــة - االكتتــاب العــام ».

تسليم الطلبات لبنوك االكتتاب

ــرة  ــالل فت ــمي خ ــدوام الرس ــاعات ال ــالل س ــاب خ ــوك االكتت ــدى بن ــة ل ــهم المطروح ــي األس ــاب ف ــات االكتت ــل طلب ُتقب
االكتتــاب فقــط. ويتعيــن علــى بنــوك االكتتــاب قبــول طلبــات االكتتــاب بعــد التأكــد مــن إســتيفائها للمتطلبــات الــواردة 
ــب  ــي طل ــواردة ف ــات ال ــات والمتطلب ــع البيان ــتيفاء جمي ــن الس ــه المكتتبي ــا توجي ــن عليه ــا يتعي ــدار كم ــرة اإلص ــي نش ف

ــاب. االكتت

ــق  ــذا، ويح ــاب. ه ــرة االكتت ــاء فت ــل انته ــاب قب ــوك االكتت ــد بن ــه ألح ــب اكتتاب ــليم طل ــؤولية تس ــب مس ــل المكتت يتحم
لبنــوك االكتتــاب رفــض قبــول أي طلــب اكتتــاب يــرد إليهــا بعــد ســاعات الــدوام الرســمي فــي تاريــخ إنتهــاء فتــرة االكتتــاب.

سداد قيمة األسهم في حساب الضمان 

يتعيــن علــى جميــع المكتتبيــن، عنــد تقديــم طلــب االكتتــاب، ســداد قيمــة األســهم المكتتــب بهــا نقــدًا أو بشــيك   ●
ــب  ــم طل ــت تقدي ــي وق ــي ف ــابه المصرف ــن حس ــل م ــب بالتحوي ــالل الطل ــن خ ــة أو م ــة مصرفي ــي أو حوال مصرف

ــام ». ــاب الع ــة - االكتت ــن األهلي ــركة التأمي ــح » ش ــاب لصال االكتت

إذا تــم تخصيــص أســهم للمكتتــب أقــل مــن العــدد المبيــن فــي طلــب االكتتــاب أو بســعر أقــل مــن الســعر الــذي   ●
علــى أساســه تــم حســاب المبلــغ، ســوف تتــم إعــادة المبلــغ الفائــض، إن وجــد، إلــى المكتتــب مــن الحســاب 

المصرفــي لالكتتــاب » شــركة التأميــن األهليــة - االكتتــاب العــام ».

قبول طلبات االكتتاب

يتعين على بنوك االكتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في الحاالت التالية :-
إذا لم يكن  طلب االكتتاب موقعا ًمن قبل المكتتب.  ●

إذا لم يتم سداد كامل قيمة األسهم المكتتب بها طبقً للشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه.  ●
إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفض الشيك ألي سبب من األسباب.   ●

إذا لم يتضمن الطلب رقم المستثمر المقيد لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م.  ●
إذا تم تقديم طلب االكتتاب بأسماء مشتركة.  ●

إذا كان المكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة.  ●
إذا تبين أن رقم المستثمر المقيد بطلب االكتتاب غير صحيح.  ●

إذا تبيــن أن الشــخص قــد تقــدم بأكثــر مــن طلــب اكتتــاب واحــد بنفــس االســم، وفــي هــذه الحالــة ســيتم رفــض   ●
ــات. ــع الطلب جمي

إذا لم ترفق بالطلب الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار هذه.   ●
إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب.   ●

إذا تبيــن أن تفاصيــل الحســاب المصرفــي الخــاص بالمكتتــب الــواردة بالطلــب غيــر صحيحــة أو أن الحســاب ال يخــص   ●
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المكتتــب باســتثناء الطلبــات المقدمــة بأســماء األطفــال القاصريــن الذيــن يجــوز لهــم اســتخدام تفاصيــل الحســابات 
المصرفيــة آلبائهــم أو أوليــاء األمــور. 

إذا لــم ُيرفــق بالطلــب الوكالــة الشــرعية للمكتتــب الــذي يتقــدم بطلــب االكتتــاب نيابــة عــن شــخص آخــر )بإســتثناء   ●
ــن(.  ــم القاصري ــن أطفاله ــة ع ــون نياب ــن يكتتب ــاء الذي اآلب

إذا لم يستوف الطلب أيً من المتطلبات القانونية وشروط األهلية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار هذه.  ●

إذا تلقــى البنــك طلــب اكتتــاب غيــر مســتوفي للشــروط واإلجــراءات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، فإنــه يتعيــن عليــه 
ــرة  ــالل الفت ــأ خ ــح الخط ــذر تصحي ــف، وإذا تع ــأ المكتش ــح الخط ــب لتصحي ــال بالمكتت ــة لالتص ــة الواجب ــذل العناي أن يب

المذكــورة، يقــوم البنــك بإعــادة الطلــب مــع قيمــة األســهم المكتتــب بهــا للمكتتــب.

رفض طلبات االكتتاب

يجــوز للمستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار رفــض طلبــات االكتتــاب فــي أي مــن الحــاالت المشــار إليهــا أعــاله مــع مراعــاة 
ــات  ــل طلب ــح تفاصي ــة يوض ــل للهيئ ــر مفص ــم تقري ــد تقدي ــال بع ــوق الم ــة لس ــة العام ــة الهيئ ــى موافق ــول عل الحص

ــض. ــباب الرف ــا وأس ــراد رفضه ــاب الم االكتت

اإلستعالم والشكاوى

يتعيــن علــى المكتتبيــن الذيــن يرغبــون فــي اإلستفســار أو تقديــم شــكاوى حــول األمــور المتعلقــة بالتخصيــص أو 
ــن  ــاب م ــم االكتت ــذي ت ــاب ال ــك االكتت ــرع بن ــال بف ــاب، االتص ــن االكتت ــة ع ــغ الفائض ــادة المبال ــة أو إع ــات المرفوض الطلب

ــي: ــوان التال ــى العن ــي عل ــخص المعن ــال بالش ــب االتص ــى المكتت ــن عل ــرع يتعي ــاوب الف ــدم تج ــة ع ــي حال ــه، وف خالل

الموظف اسم البنك
المسؤول

رقم الهاتف والفاكس والبريد العنوان البريدي
اإللكتروني

ص ب 134، الرمز البريدي 112 أحمد البوسعيديبنك مسقط ش م ع ع
روي، سلطنة عمان

هاتف: 96824768064+
فاكس:96824787764+

 بريد إلكتروني:
ahmedbu@bankmuscat.com

ص ب 1507، الرمز البريدي 112  علي رضا اللواتيبنك ظفار ش م ع ع
روي، سلطنة عمان

هاتف: 96824790466+،)محول،422(
فاكس:96824791131+

 بريد إلكتروني:
 bo@bankdhofar.com

البنك الوطني العماني 
ش م ع ع

حسين علي 
عبداهلل اللواتي

ص ب 751، الرمز البريدي 112 
روي، سلطنة عمان

هاتف:96824778757+
فاكس: 96824778993+

 بريد إلكتروني:
hallawati@nbo.co.om

بنك عمان العربي ش م 
ع م

ص ب 2010، الرمز البريدي 112  مروان الخولي
روي، سلطنة عمان

هاتف: 96824754500+
فاكس:96824125128+

 بريد إلكتروني :
marwan.alkhouli@omanarabbank.com

علي عبدالحسين بنك صحار ش م ع ع
محمد

ص ب 44، الرمز البريدي 114، 
سلطنة عمان

هاتف:96896610101+
فاكس:96824761886+

 بريد إلكتروني:
ali.mohamed@banksohar.net 

ص ب 545، الرمز البريدي 116، أمين البلوشيالبنك األهلي ش م ع ع
سلطنة عمان

هاتف: 96824577830
فاكس:96824567841+

 بريد إلكتروني:
amin.albalushi@ahlibank.om
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وإذا تعــذر علــى بنــك االكتتــاب التوصــل لحــل للشــكوى ذات الصلــة بالطلــب، فإنــه يتعيــن عليه رفــع الموضوع للمستشــار 
المالــي ومديــر اإلصــدار وموافــاة المكتتــب بآخــر التطــورات المتعلقــة بالطلب موضوع الشــكوى.

إخطارات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة

ــن  ــا للمكتتبي ــب به ــهم المكتت ــص األس ــة لتخصي ــات الالزم ــاذ الترتيب ــدار باتخ ــر اإلص ــي ومدي ــار المال ــيقوم المستش س
خــالل 15 يومــً مــن تاريــخ نهايــة فتــرة االكتتــاب بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى مقتــرح 
ــر اإلصــدار كذلــك بإعــادة المبالــغ الفائضــة للمكتتبيــن المؤهليــن خــالل  التخصيــص. ســيقوم المستشــار المالــي ومدي
مــدة 15 يومــً مــن تاريــخ نهايــة فتــرة االكتتــاب بعــد الحصــول علــى موافقــة الهيئــة العامــة لســوق المــال علــى مقتــرح 
ــى  ــص إل ــارات التخصي ــال إخط ــة إلرس ــات الالزم ــاذ الترتيب ــدار باتخ ــر اإلص ــي ومدي ــار المال ــيقوم المستش ــص. س التخصي

المكتتبيــن المعنييــن عبــر شــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع الــى العناويــن المقيــدة لــدى الشــركة. 

الجدول الزمني المقترح للطرح

الجدول التالي يوضح البرنامج الزمني المتوقع الستكمال إجراءات االكتتاب في األسهم المطروحة: 

التاريخاإلجراء

4/يوليو/2017بداية االكتتاب في األسهم المطروحة

2/أغسطس/2017إغالق باب االكتتاب في األسهم المطروحة

 الموعد النهائي لتلقي المستشار المالي ومدير اإلصدار طلبات االكتتاب 
10/أغسطس/2017والسجل النهائي للمكتتبين من بنوك االكتتاب 

13/ أغسطس /2017إخطار الهيئة العامة لسوق المال بنتائج االكتتاب ومقترح التخصيص 

14/ أغسطس /2017تلقي موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص

16/ أغسطس /2017بداية إجراءات إعادة المبالغ الفائضة وإرسال إخطارات التخصيص

17/ أغسطس /2017إدراج األسهم المطروحة للتداول في سوق مسقط لأوراق المالية

إدراج وتداول األسهم المطروحة 

ــراءات  ــن واإلج ــً للقواني ــة وفق ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــي س ــداول ف ــاب للت ــة لالكتت ــهم المطروح ــيتم إدراج األس س
الســارية فــي تاريــخ تقديــم طلــب اإلدراج والتســجيل. تاريــخ اإلدراج الــوارد أعــاله هــو موعــد تقديــري وســيتم اإلعــالن عــن 

التاريــخ الحقيقــي لــإدراج عبــر الموقــع اإللكترونــي لســوق مســقط لــأوراق الماليــة.

المسؤوليات وااللتزامات

يتعيــن علــى المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار وبنــوك االكتتــاب وشــركة مســقط للمقاصــة واإليــداع ش م ع م اإللتــزام 
ــال.  ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــادرة م ــح الص ــات واللوائ ــب التوجيه ــا بموج ــددة له ــات المح ــؤوليات وااللتزام بالمس
ــي  ــرى واردة ف ــؤوليات أخ ــة مس ــزام بأي ــاب االلت ــوك االكتت ــدار وبن ــر اإلص ــي ومدي ــار المال ــى المستش ــك عل ــن كذل يتعي

ــن. ــاهمين البائعي ــة والمس ــن األهلي ــركة التأمي ــن ش ــم وبي ــة بينه ــات المبرم اإلتفاقي

هــذا، ويتعيــن علــى األطــراف المعنيــة اتخــاذ الترتيبــات التصحيحيــة الالزمــة فيمــا يتعلــق بــأي التــزام ناتــج عــن أي إهمــال 
يرتكبونــه فــي أداء المهــام والمســؤوليات الموكلــة إليهــم ويعتبــر المستشــار المالــي ومديــر اإلصــدار الجهــة المســؤولة 

أمــام الســلطات الرقابيــة فــي إتخــاذ اإلجــراءات والتدابيــر المناســبة والالزمــة لجبــر مثــل هــذه األضــرار.
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الفصل العشرون
البيانات المالية التاريخية

صفحةالمحتويات

151القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

189القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

225القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

265القوائم المالية المدققة للسنة المنتهية في 31 مارس 2017
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شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م

القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

العنوان المسجل:
ص ب 889 

روي، الرمز البريدي 100
سلطنة عمان 
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التقرير والقوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

صفحةالمحتويات

152تقرير مراجع الحسابات المستقل

153قائمة المركز المالي

154قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

155قائمة التغيرات في حقوق الملكية

156قائمة التدفقات النقدية

157-187إيضاحات حول القوائم  المالية
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قائمة المركز المالي 
في 31 ديسمبر 

20142013 إيضاح
ريال عماني ريال عماني 

الموجودات
5807.059102.890النقد وما في حكم  النقد

637.138.16332.364.805الودائع البنكية
79.464.72811.381.344األقساط وأرصدة التأمين المدينة

207.438.8098.022.702حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
84.067.5902.908.816أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

9675.287746.930إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر
2352.16989.954أصل ضريبي مؤجل 

971.42971.429إستثمارات متاحة للبيع
11385.162420.901العقارات والمعدات  

1215.448.52915.448.529الشهرة
75.548.92571.558.300إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واإلحتياطيات

1310.000.00010.000.000رأس المال
1311.784.88311.784.883إحتياطي خاص

143.909.4233.909.423اإلحتياطي القانوني
156.716.6825.461.187إحتياطي الطوارئ 

16118.188118.923إحتياطي إعادة التقييم 
1.688.1141.334.053)الخسائر (االرباح/المتراكمة

34.217.29032.608.469مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات 

المطلوبات الناشئة من عقود التأمين:
1712.673.41212.860.280إحتياطي األقساط غير المحققة 

2019.993.76319.750.848إجمالي المطالبات القائمة 
32.667.17532.611.128

3.329.2551.844.459أرصدة معيدي التأمين الدائنة
184.056.8433.633.949المطلوبات األخرى والمستحقات

231.278.362860.295ضريبة الدخل المستحقة الدفع
41.331.63538.949.831إجمالي المطلوبات 

75.548.92571.558.300مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

صادق مجلس االدارة على هذه القوائم المالية وصرح باصدارها في 23 فبراير2015

انور علي سلطان
عضو مجلس اإلدارة

 لويد است
عضو مجلس اإلدارة

تشكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات الوارد سابقً 
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

20142013إيضاح

ريال عماني ريال عماني 

1933.882.63833.925.333إيرادات أقساط التأمين

لة إلى معيدي التأمين )7.564.532()6.454.619(19أقساط التأمين الُمحوَّ

1927.428.01926.360.801صافي إيرادات أقساط التأمين 

لة  1.188.6811.415.556العموالت المستلمة من أعمال إعادة التأمين الُمحوَّ

)22.744.445()19.835.011(20المطالبات 

202.395.8144.636.762حصة معيدي التأمين من المطالبات  

213.493501.946تكلفة الحيازة المؤجلة

)2.573.045()2.875.325(العموالت المدفوعة

8.515.6717.597.575صافي نتائج أعمال التأمين

)5.586.966()6.084.062(22المصاريف العمومية واإلدارية

21910.176970.545إيرادات اإلستثمار )بالصافي(

22.88820.285)المصاريف(/اإليرادات األخرى - بالصافي 

3.364.6733.001.439الربح قبل الضريبة

)495.501()455.852(23ضريبة الدخل 

2.908.8212.505.938صافي الربح والدخل الشامل للسنة

تشكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات الوارد سابقً 
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قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

20142013
ريال عمانيريال عمانيإيضاح

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
3.364.6733.001.439الربح قبل الضرائب 

التعديالت للبنود التالية:
)970.545()920.376(21إيرادات اإلستثمار )بالصافي(

1.839.597)186.868(حركة القيود في إحتياطي األقساط غير المحققة 
)501.946()213.493(تكلفة الحيازة المؤجلة

9.078)190.762(مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
11134.109145.558اإلستهالك

1894.00772.595مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
)126()8.620(أرباح من بيع العقارات والمعدات 

التدفقات النقدية  قبل التغيرات في الموجودات 
2.072.6703.595.650والمطلوبات التشغيلية:

2.107.3782.177.839األقساط وأرصدة التأمين المدينة  
583.8932.025.305حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

)86.878()584.528(أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدمً 
)1.044.433(242.915إجمالي المطالبات القائمة 

)1.785.985(1.484.796أرصدة معيدي التأمين الدائنة 
)1.791.522(362.755المطلوبات األخرى والمصاريف المستحقة الدفع 

6.269.8793.089.975النقدية من/)المستخدمة في( التشغيل 
)62.743(-ضريبة الدخل المدفوعة

)15.679()33.868(18مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
6.236.0113.011.553صافي النقدية من/)المستخدمة في( األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 
)166.104()98.370(10شراء العقارات والمعدات 

8.620126متحصالت من بيع العقارات والمعدات 
)5.354.042()4.773.358(متحصالت من ودائع بنكية 

1.094.484)10.308(متحصالت من إستثمارات متاحة للبيع 
641.574523.309إيرادات اإلستثمار

)3.902.227()4.231.842(صافي النقدية من/ )المستخدمة في( األنشطة اإلستثمارية 
األنشطة اإلستثمارية

-)1.300.000(توزيعات أرباح مدفوعة
)1.569.768(-تخفيض راس المال )بشراء االسهم(

)1.569.768()1.300.000(صافي النقد )المستخدم في (االنشطة التمويلية
)2.460.442(704.169صافي الزيادة /)اإلنخفاض( في النقد وما في حكم النقد

102.8902.563.332 النقد وما في حكم النقد في بداية السنة 
807.059102.890النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة 

تشكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات الوارد سابقً 
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014

عـــام  -1

شــركة التأميـــن األهليـــة ش.م.ع.م )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة مســجلة ومؤسســة فــي 
ســلطنة عمــان. تــزاول الشــركة نشــاطها فــي ســلطنة ُعمــان وتقــوم بإبــرام عقــود تأميــن قصيــرة األجــل تغطــي 

مخاطــر عامــة. عنوانهــا المســجل هــو صنــدوق بريــد 889 ، الرمــز البريــدي 100 مســقط ، ســلطنة عمــان. 

ــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن )الشــرق األوســط( المحــدودة، عنوانهــا  إن الشــركة هــي شــركة تابعــة لشــركة روي
المســجل هــو شــقة رقــم 81 بنايــة رقــم 198 شــارع رقــم 2803، مجمــع رقــم 428، صنــدوق بريــد رقــم 11871، المنامــة، 

مملكــة البحريــن. والشــركة األم هــي رويــال آنــد صــن الالينــس المحــدودة والمســجلة فــي المملكــة المتحــدة.

لقــد بــدأت الشــركة أعمالهــا التجاريــة بتاريــخ 1 يوليــو 2004 وذلــك بتملــك أعمــال التأميــن العــام لفرع مســقط لشــركة 
رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن )الشــرق األوســط( المحــدودة وشــركة دبليــو جــي تــاول )ش.م.م(، وهمــا شــركتان 
ذات عالقــة.  بتاريــخ 30 ابريــل 2010 ، حــازت الشــركة علــى نســبة 99.99% مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل 
لشــركة كانــت تعــرف ســابقً باســم شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م. إعتبــارًا مــن 17 ينايــر 2011 ، إندمجــت الشــركة 

التــي كانــت تعــرف ســابقً بشــركة التأميـــن األهليـــة ش.م.ع.م في الشــركة.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  -2

قامــت الشــركة خــالل الســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2014 باعتمــاد جميــع المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة 
المتعلقــة بأنشــطتها والصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة ولجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة 

الدوليــة والواجــب تطبيقهــا للســنة التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2014.  

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي لم تصبح ملزمة بعد ولم تتبناها الشركة مبكرا .   -2.1

المعيار 9- من معايير التقارير المالية الدولية: األدوات المالية )سيصبح نافذا في أو بعد 1 يناير 2018(

المعيار المحاسبي 32 - األدوات المالية: العرض - )سيصبح نافذا في أو بعد 1 يناير 2015( 

المعيــار 15- مــن معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة: اإليــراد المتحقــق مــن العقــود مــع العمــالء )ســيصبح نافــذا فــي 
أو بعــد 1 ينايــر 2017(. يضــع هــذا المعيــار إطــارا شــامال لتحديــد قــدر اإليــراد ومــا إذا كان ســيتم تقديــره ومتــى يكــون 
ــراد  ــي باإلي ــار 18 المعن ــك المعي ــي ذل ــا ف ــراد، بم ــر اإلي ــأن تقدي ــود بش ــه الموج ــار التوجي ــذا المعي ــتبدل ه ــك. ويس ذل

والمعيــار 11 المعنــى بعقــود اإلنشــاءات والمعيــار 13 المعنــي ببرامــج والء العمــالء.

رأت إدارة الشركة ان هذه المعايير لن يكون لها تأثير هام على القوائم المالية للشركة.  
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014  )تابع(

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  - 3

بيان اإللتزام  

أعــدت هــذه القوائــم الماليــة للشــركة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ومتطلبات قانــون الشــركات التجارية 
لســنة 1974 فــي ســلطنة عمــان وتعديالتــه ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة مــن الهيئــة العامة لســوق المال.

أسس اإلعداد  

تظهر القوائم  المالية بالريال العماني )ر.ع( حيث أنها العملة التي تتم بها غالبية عمليات الشركة.

ــرات  ــض التقديـ ــتخدام بع ــة إس ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــع معايي ــق م ــا يتف ــة بم ــم  المالي ــداد القوائ ــب إع يتطل
ــبية  ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــي عملي ــا ف ــة تقديره ــن اإلدارة ممارس ــً م ــب أيض ــة. ويتطل ــبية الهام المحاس
للشــركة. تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن التقديــر أو التعقيـــد أو المجــاالت التــي 

ــم 4. ــاح رق ــة باإليض ــم المالي ــبة للقوائ ــة بالنس ــرات جوهري ــات والتقدي ــا اإلفتراض ــون فيه تك

تــم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة عــدا بالنســبة لبعــض األدوات الماليــة التــي تــم قياســها 
بالقيمــة العادلــة واألراضــي والمبانــي التــي تــم تقييمهــا بمبلــغ إعــادة التقييم.

ــة  ــم المالي ــبة للقوائ ــة بالنس ــر جوهري ــي تعتب ــود الت ــق بالبن ــا يتعل ــات فيم ــبية بثب ــات المحاس ــق السياس ــم تطبي ت
ــة.  ــنوات المعروض ــة الس ــركة لكاف ــة بالش الخاص

توحيد األعمال  

ــل المحــول عنــد إندمــاج األعمــال  ــازة. يتــم قيــاس المقاب تتــم محاســبة إندمــاج األعمــال بإســتخدام طريقــة الحي
ــن  ــة م ــول المحول ــازة لأص ــخ الحي ــي تاري ــة ف ــم العادل ــن القي ــة م ــابه  كحص ــم إحتس ــذي يت ــة، وال ــة العادل بالقيم
المجموعــة إلــى المــاّلك الســابقين للمنشــأة التــي تمــت حيازتهــا وحقــوق الملكيــة الصــادرة مــن المجموعــة فــي 
ــازة فــي  ــل الســيطرة علــى المنشــأة التــي تمــت حيازتهــا. يتــم بشــكل عــام إدراج التكاليــف المصاحبــة للحي مقاب

ــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا.  األرب

ايــرادات ومصروفــات الشــركات التابعــة التــي تمــت حيازتهــا او اســتبعادها خــالل الســنة تضمــن بالقائمــة الموحــدة 
للدخــل الشــامل مــن تاريــخ الحيــازة الفعلــي وحتــى تاريــخ االســتبعاد ، وفقــا لمــا يقتضيــه االمــر.

عندمــا يكــون مالئمــا، يتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لغــرض اتســاق سياســاتهم 
المحاســبية مــع تلــك المتبعــة فــي الشــركة .

تحذف كافة المعامالت واالرصدة فيما بين فروع ووحدات الشركة عند توحيد القوائم المالية.

الشهرة   

ــن  ــال التأمي ــد ألعم ــة للتحدي ــول القابل ــي االص ــة لصاف ــة العادل ــى القيم ــازة عل ــة الحي ــادة تكلف ــهرة زي ــل الش تمث
بتاريــخ الحيــازة. تكلفــة الحيــازة هــي المبلــغ النقــدي المدفــوع  والقيمــة العادلــة للمبالــغ االخــرى مقابــل الشــراء. 
عقــب اإلدراج األولــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــً أيــة خســائر متراكمــة إلنخفــاض القيمــة، إن وجــدت. 
تتــم مراجعــة الشــهرة إلنخفــاض قيمتهــا علــى أســاس ســنوي ، أو األكثــر غالبــً فــي حــال أحــداث أو تغيــرات فــي 
ــة  ــن القيم ــترداد ع ــة لإس ــة القابل ــد القيم ــا تزي ــا. عندم ــض قيمته ــد تنخف ــة ق ــة الدفتري ــأن القيم ــدل ب ــروف ت الظ

ــائر. ــاح أو الخس ــي األرب ــة ف ــاض للقيم ــم إدراج أي إنخف ــة ، ال يت الدفتري
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إيضاحات حول القوائم المالية 
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ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(    - 3

االصول غير الملموسة   

تتمثــل تكلفــة االصــول غيــر الملموســة عنــد اندمــاج االعمــال فــي قيمهــا العادلــة بتاريــخ الحيــازة. بعــد االدراج األولــي،   
تــدرج االصــول غيــر الملموســة بالتكلفــة بعــد خصــم اي خســائر متراكمــة  لإطفــاء او االنخفــاض فــي القيمــة .يتــم 
إطفــاء االصــول غيــر الملموســة خــال عمرهــا االقتصــادي المقــدر ويتــم تقييمهــا عــن مــدى وجــود مؤشــرات  تــدل 
علــى امكانيــة االنخفــاض فــي القيمــة.  فتــرة واســلوب اإلطفــاء يتــم فحصهــا بنهايــة كل فتــرة تقريــر علــى اقــل 
تقديــر. التغييــرات فــي العمــر االقتصــادي المقــدر ونمــط االســتهالك للمنافــع االقتصاديــة المضمنــة باالصــل يتــم 
ــي  ــر ف ــل كتغيي ــال، ويعام ــه الح ــا يقتضي ــا لم ــاء وفق ــلوب اإلطف ــاء او اس ــرة اإلطف ــر فت ــار يتغيي ــي االعتب ــا ف اخذه

التقديــرات المحاســبية . تــدرج مصروفــات إطفــاء االصــول غيــر الملموســة بالربــح او الخســارة. 

النقدية وما في حكم النقدية   

تشــتمل النقديــة ومــا فــي حكــم النقديــة علــى النقديــة فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع ألجــل 
القابلــة للتحويــل إلــى مبالــغ نقديــة معلومــة والمعرضــة لمخاطــر تغيــرات غيــر جوهريــة فــي القيمــة. ال تتضمــن 

النقديــة وشــبه النقديــة الودائــع ألجــل المســتحقة خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الحيــازة.

األقساط وأرصدة التأمين المدينة  

يتــم إدراج األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة بالقيمــة المحققــة المقــدرة. يتــم إجــراء تقديــر للديــون المعدومــة 
إســتنادًا إلــى مراجعــة كافــة المبالــغ غيــر المدفوعــة فــي نهايــة الســنة. يتــم شــطب الديــون المعدومــة خــالل 

الســنة عندمــا يتــم تحديدهــا.

اإلستثمار في األوراق المالية  

تقوم الشركة بتصنيف إستثماراتها عند اإلدارج األولي إلى األنواع التالية:

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  ●
اإلستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق.  ●

إستثمارات متاحة للبيع.  ●

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

االصــول وااللتزامــات الماليــة يتــم تصنيفهــا مــن قبــل اإلدارة فــي هــذه الفئــة فــي اإلدراج األولــي عندمــا يتــم 
إســتيفاء المعاييــر التاليــة :

التصنيــف يلغــي أو يقلــل إلــى حــد كبيــر عــدم الثبــات فــي المعالجــة الــذي ســينجم بخــالف ذلــك مــن قيــاس  		●
ــف؛ أو ــاس مختل ــى أس ــائر عل ــاح أو الخس ــات أو إدراج األرب ــول وااللتزام االص

األصــول وااللتزامــات هــي جــزء مــن مجموعــة االصــول الماليــة ،االلتزامــات الماليــة أو كليهمــا التــي يتــم إدارتهــا  		●
وتقييــم أدائهــا علــى أســاس القيمــة العادلــة، وفقــً إلدارة مخاطــر موثقــة أو إســتراتيجية إســتثمار؛ أو

تشــكل األدوات الماليــة جــزءا مــن عقــد يحتــوي علــى واحــدة أو أكثــر مــن المشــتقات الماليــة الضمنيــة ، ويســمح   		●
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة : اإلدراج والقيــاس بتصنيــف كامــل العقــد المشــترك 

ــائر. ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــات( بالقيم ــول أو االلتزام )االص
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اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق

ــد  ــة للتحدي ــة أو قابل ــات ثابت ــا دفع ــي لديه ــتثمارات الت ــك اإلس ــي تل ــتحقاق ه ــا لإس ــظ به ــتثمارات المحتف إن اإلس
ــي،  ــاس األول ــد القي ــتحقاق. بع ــى اإلس ــا حت ــاظ به ــدرة لإحتف ــا الق ــركة ولديه ــوي الش ــي تن ــت الت ــتحقاق ثاب وإس
اإلســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى اإلســتحقاق يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة 
ــي  ــذ ف ــد األخ ــأة بع ــة المطف ــاب التكلف ــم إحتس ــة. يت ــاض القيم ــص إنخف ــً مخص ــائدة ناقص ــدة الس ــعر الفائ س
الحســبان أي خصــم أو عــالوة إصــدار مــن الحيــازة ورســوم التــي هــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الســائد. يــدرج 

ــح أو الخســارة. اإلطفــاء ضمــن »إيــرادات االســتثمار » فــي قائمــة الرب

إستثمارات متاحة للبيع 

ــا  ــى أنه ــط عل ــوق نش ــي س ــا ف ــر به ــركة والمتاج ــا الش ــي تملكه ــة الت ــركات المدرج ــهم الش ــف أس ــم تصني يت
ــة. تملــك الشــركة أيضــً إســتثمارات فــي أســهم غيــر مدرجــة وال  إســتثمارات متاحــة للبيــع وتــدرج بالقيمــة العادل
يتــم تداولهــا فــي ســوق نشــط وال يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق منهــا، لكنهــا تصنــف علــى أنهــا 
ــم 30.  ــاح رق ــي اإليض ــن ف ــكل المبي ــة بالش ــة العادل ــد القيم ــم تحدي ــة. يت ــدرج بالتكلف ــع وت ــة للبي ــتثمارات متاح اس
ــم  ــرى ويت ــاملة األخ ــردات الش ــي اإلي ــة ف ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــئة م ــائر الناش ــاح أو الخس ــم إدراج األرب يت
تجميعهــا فــي إحتياطــي إعــادة تقييــم اإلســتثمارات. عندمــا يتــم بيــع االســتثمار أو يعتبــر بأنــه منخفــض القيمــة ، 
تتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر التــي تــم تجميعهــا ســابقً فــي إحتياطــي إعــادة تقييــم اإلســتثمارات ، فــي 

ــاح أو الخســائر. األرب

المحاسبة و المتاجرة في تاريخ السداد

جميــع المشــتريات والمبيعــات العاديــة لالصــول الماليــة يتــم إثباتهــا فــي تاريــخ المتاجــرة ، وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم 
فيــه الشــركة بشــراء أو بيــع الموجــود. 

إلغاء إدراج األدوات المالية  

يتــم إلغــاء إدراج األداة  الماليــة عندمــا ال تعــد الشــركة تســيطر علــى الحقــوق التعاقديــة التــي تمثــل األداة الماليــة ، 
وهــي عــادًة فــي حالــة بيــع األداة ، أو عندمــا يتــم نقــل كافــة التدفقــات النقديــة لــأداة إلــى طــرف ثالــث مســتقل. 

العقارات والمعدات  

ــي  ــاض ف ــة إنخف ــم وأي ــتهالك المتراك ــً االس ــة ناقص ــعر التكلف ــى بس ــتثناء األرض والمبن ــول، بإس ــدرج كافةاالص ت
ــوق. ــعر الس ــل بس ــاس كل أص ــى أس ــركة عل ــي الش ــم أرض ومبن ــادة تقيي ــً إع ــم الحق ــا. ت قيمته

فــي حالــة إعــادة تقييــم أحــد األصــول فــان أيــة زيــادة ناتجــة عــن إعــادة التقييــم تســجل مباشــرًة للدخــل الشــامل 
اآلخــر تحــت إحتياطــي إعــادة التقييــم ، بإســتثناء الزيــادة التــي تعيــد األصــل إلــى قيمتــه الدفتريــة وفــي هــذه الحالــة 
ــجل  ــم يس ــادة التقيي ــن إع ــج ع ــص النات ــابقا. النق ــروف س ــص المص ــدر النق ــائر بق ــاح أو الخس ــادة لأرب ــجل الزي تس
مبدئيــا علــى فائــض التقييــم المرتبــط بنفــس األصــل والمبلــغ المتبقــي يحتســب كمصــروف. وعنــد التصــرف فــي 

األصــل، يســجل فائــض إعــادة التقييــم لحســاب األربــاح غيــر الموزعــة.
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ــا ذات  ــر بأنه ــي تعتب ــرة الت ــة الح ــتثناء األرض بالملكي ــدات ، بإس ــارات والمع ــع العق ــى جمي ــتهالك عل ــب اإلس يحتس
ــي: ــة كاآلت ــار اإلنتاجي ــى األعم ــتهالك عل ــب االس ــر نس ــم تقدي ــت. ت ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــدود، عل ــر مح ــر غي عم

على مدى 40 سنةالمبنى 

على مدى 3 سنواتالسيارات

على مدى 3-4 سنواتاألثاث والمعدات 

يتــم إعــادة النظــر بالقيمــة الدفتريــة للعقــارات والمعــدات لتخفيضهــا عندمــا تظهــر أحــداث أو تغيــرات فــي 
الظــروف تــدل بــأن القيمــة الدفتريــة يمكــن أال تكــون قابلــة لإســترداد. إذا وجــدت مثــل تلــك األدلــة وعندمــا تتجــاوز 

ــترداد.  ــة لإس ــغ القابل ــى المبال ــول إل ــض األص ــم تخفي ــترداد، يت ــة لإس ــدرة القابل ــغ المق ــة المبال ــة الدفتري القيم

إنخفاض قيمة االصول المالية وعدم إمكانية تحصيلها

االصول المالية  

تجــري الشــركة تقييمــا فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد وجــود دليــل موضوعــي يثبــت انخفــاض قيمــة أصــل مالــي 
محــدد أو مجموعــة اصــول ماليــة. إذا وجــد هــذا الدليــل، فــإن أيــة خســارة إلنخفــاض القيمــة  يتــم إدراجهــا فــي 

ــاح أو الخســائر.  األرب

يتم تحديد إنخفاض القيمة كالتالي:

أ(
ــة  ــة والقيم ــن التكلف ــرق بي ــو الف ــة ه ــاض القيم ــإن إنخف ــة ،ف ــة العادل ــة بالقيم ــول المدرج ــبة لالص بالنس

ــائر. ــاح أو الخس ــي األرب ــابقا ًف ــا س ــم إدراجه ــة ت ــاض القيم ــائر النخف ــة خس ــا ًأي ــة؛ ناقص العادل

ب(
ــة  ــة والقيم ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــو الف ــة ه ــاض القيم ــإن إنخف ــة، ف ــة بالتكلف ــول المدرج ــبة لالص بالنس
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة بأســعار الســوق الحاليــة لعائــد أصــل مالــي مماثــل.

ج(
بالنســبة لالصــول المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، يســتند إنخفــاض القيمــة علــى خصــم التدفقــات النقديــة 

التقديريــة بأســعار الفائــدة الســائدة األصليــة.

االصول غير المالية  

فــي تاريــخ كل تقريــر ، تقــوم الشــركة بتقييــم مــدى توفــر أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة االصــول غيــر الماليــة 
بخــالف الشــهرة. فــي حــال وجــود مؤشــر، تقــوم الشــركة بتقييــم المبلــغ القابــل للتحصيــل لالصــول وتقــر بخســارة 
ــاح أو الخســائر. وتقــوم الشــركة أيضــا بتقييــم مــدى توفــر أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض  انخفــاض القيمــة فــي األرب
ــاض  ــج انخف ــاء نات ــارة أو إلغ ــات خس ــم إثب ــا. ويت ــل تأثيره ــت أو ق ــد زال ــابقة ق ــنوات س ــي س ــا ف ــرار به ــم اإلق ــة ت القيم
ــاح أو الخســائر مباشــرة. ال يتــم إســترداد أي خســائر إنخفــاض فــي قيمــة الشــهرة فــي أي فتــرة الحقــة. القيمــة فــي األرب

المطالبات  

تمثــل المطالبــات المبالــغ المســتحقة الدفــع إلــى حملــة العقــود واألطــراف الثالثــة ومصاريــف تســوية الخســارة 
المتعلقــة، ناقــص الخــردة والمســتردات األخــرى، ويتــم تحميلهــا علــى األربــاح       والخســائر عنــد تكبدهــا. 

تمثــل إجمالــي المطالبــات القائمــة إجمالــي التكلفــة التقديريــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم تســويتها بتاريــخ 
ــغ عنهــا والتــي لــم يتــم تســويتها  التقريــر ، ســواء تــم اإلبــالغ عنهــا أم ال. يتــم تكويــن مخصــص للمطالبــات الُمبلَّ
ــوية  ــة تس ــص لتكلف ــدرج مخص ــك ، ي ــى ذل ــالوًة عل ــدة. ع ــى ح ــة عل ــر كل حال ــاس تقدي ــى أس ــخ التقريرعل ــي تاري ف

المطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر.
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المطالبات )تابع(  

الفروقــات بيــن المخصصــات فــي تاريــخ التقريروالتســويات والمخصصــات فــي الســنة الالحقــة يتــم إدراجهــا ضمــن 
حســاب نتائــج أعمــال التأميــن لتلــك الســنة.

إختبار كفاية اإللتزام  

تقــوم الشــركة بتاريــخ التقريــر بتقديــر مــا إذا كانــت التزامــات التأميــن المدرجــة كافيــة وذلــك باســتخدام التقديــرات 
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية تحــت عقــود التأميــن التــي أبرمتهــا. فــي حــال أظهــر التقديــر بــأن القيمــة 
ــم  ــة ، فيت ــتقبلية التقديري ــة المس ــات النقدي ــوء التدفق ــى ض ــة عل ــر كافي ــي غي ــة ه ــا التأميني ــة لإلتزاماته الدفتري

علــى الفــور إدراج كامــل العجــز ضمــن األربــاح أو الخســائر كمــا يتــم تكويــن مخصــص للمخاطــر الســارية. 

ــع  ــة يتوق ــات الجوهري ــة المطالب ــث أن كاف ــة حي ــر المدفوع ــات غي ــا للمطالب ــم إلتزاماته ــركة بخص ــوم الش ال تق
ــر. ــخ التقري ســدادها خــالل ســنة واحــدة مــن تاري

عقود إعادة التأمين   

ــرام  مــن أجــل تخفيــض المخاطــر الماليــة الناشــئة مــن المطالبــات الكبيــرة إلــى الحــد األدنــى ، تقــوم الشــركة بإب
إتفاقيــات مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة التأميــن. يتــم عــرض األقســاط المحولــة والمطالبــات المســددة علــى 

أســاس إجمالــي. 

ــة  ــن المرتبط ــادة التأمي ــات إع ــع سياس ــى م ــة تتماش ــن بطريق ــدي التأمي ــتحقة لمعي ــغ المس ــر المبال ــم تقدي يت
ــن. ــادة التأمي ــد إع ــى عق وبمقتض

ــة  ــزام المطالب ــع إلت ــى م ــة تتماش ــا بطريق ــم تقديره ــن يت ــدي التأمي ــن معي ــض م ــتحقة القب ــات مس إن المطالب
ــداد  ــن س ــي لحي ــز المال ــة المرك ــي قائم ــول ف ــغ كاص ــذه المبال ــار ه ــم إظه ــن. يت ــادة التأمي ــد إع ــى عق وبمقتض
المطالبــة مــن قبــل الشــركة. عندمــا يتــم ســداد المطالبــة فــإن المبلــغ المســتحق مــن شــركات إعــادة التأميــن 
ــن  ــادة التأمي ــات إع ــة«. ترتيب ــن المدين ــدة التأمي ــاط وأرص ــى »األقس ــه إل ــم تحويل ــة يت ــة المدفوع ــوص المطالب بخص

ــق. ــة الوثائ ــاه حمل ــا تج ــن إلتزاماته ــركة م ــي الش ــة ال تعف ل الُمحوَّ

ــت  ــه إنخفض ــل أن ــر األص ــترداد فيعتب ــة لإس ــه القابل ــن قيمت ــادة التأمي ــل إع ــة ألص ــة الدفتري ــوق القيم ــا تف حيثم
ــترداد.  ــة لإس ــه القابل ــى قيمت ــة إل ــه الدفتري ــض قيمت ــم تخفي ــه ويت قيمت

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   

تقــوم الشـــركة بتكويــن مخصــص مقابــل مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن. يتــم إعــادة 
ــد  ــال الح ــم إكم ــى أن يت ــن عل ــة للموظفي ــرة الخدم ــي وفت ــب النهائ ــاس الرات ــى أس ــآت عل ــذه المكاف ــاب ه إحتس

ــة.  ــرة الخدم ــى لفت األدن

ــة  ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــى الهيئ ــاهمات إل ــأداء المس ــركة ب ــوم الش ــن، تق ــن العمانيي ــبة للموظفي بالنس
وفقــا ألحــكام المرســوم الســلطاني رقــم 91/72، ويتــم إحتســابها كنســبة مئويــة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر 

إلتزامــات الشــركة لتلــك المســاهمات التــي يتــم إدراجهــا كمصــروف عنــد اإلســتحقاق.

إلتزامات أخرى  

تــدرج اإللتزامــات للمبالــغ المســتحقة الدفــع فــي المســتقبل عــن البضائــع والخدمــات المســتلمة ، ســواء صــدرت 
عنهــا فواتيــر مــن جانــب المــورد أم لــم تصــدر.
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مخصصات  

يتــم إثبــات المخصصــات إذا كان علــى الشــركة أي التــزام )قانونــي أو متوقــع( ناتــج عــن حــدث ســابق وإن تكلفــة 
تســوية اإللتــزام محتملــة ويمكــن قياســها بصــورة موثــوق منهــا. 

القيم العادلة  

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود التــي تحســب عليهــا فوائــد بنــاءًا علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة 
باســتعمال أســعار الفائــدة لبنــود لهــا شــروط وخصائــص مخاطــر مماثلــة.

األقساط المحققة  

ــن  ــزء م ــة الج ــر المحقق ــاط غي ــل األقس ــق. تمث ــة للوثائ ــرات الزمني ــدى الفت ــى م ــرادات عل ــى اإلي ــاط إل ــذ األقس تؤخ
األقســاط المكتتبــة المتعلقــة بالفتــرة غيــر المنتهيــة مــن التغطيــة. التغيــر فــي مخصــص األقســاط غيــر المحققــة 

يتــم أخــذه إلــى األربــاح أو الخســائر مــن أجــل إدراج اإليــرادات علــى مــدى فتــرة المخاطــر. 

ــل  ــن قب ــوب م ــغ المطل ــً للمبل ــة 365/1 أو وفق ــى لطريق ــبة األعل ــً للنس ــة وفق ــر المحقق ــاط غي ــب األقس تحتس
ــا  ــظ به ــاط المحتف ــي األقس ــن صاف ــع 45% م ــابها بواق ــم إحتس ــان ويت ــلطنة عم ــي س ــن ف ــركات التأمي ــون ش قان

ــن.  ــال التأمي ــواع أعم ــة أن ــنة لكاف للس

تتكــون تكاليــف الحيــازة مــن التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة للحصــول علــى ومباشــرة أعمــال تأميــن جديــدة. 
يتــم إحتســاب تكاليــف الحيــازة كنســبة مــن إحتيطــي األقســاط غيــر المحققــة ، متضمنــة عنصــر العمولــة وتــدرج  

كحصــة مــن األقســاط المحققــة.

العموالت المكتسبة والمدفوعة  

يتم إدراج العموالت المكتسبة والمدفوعة عند اإلكتتاب بوثائق التأمين.

إيرادات الفوائد  

ــتخدم  ــدل المس ــى المع ــاءًا عل ــي، بن ــد الفعل ــة العائ ــتخدام طريق ــتحقاقها بإس ــد إس ــد عن ــرادات الفوائ ــدرج إي ت
لخصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة المســتقبلية مــن خــالل تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لالصــول الماليــة إلــى صافــي 

القيمــة الدفتريــة لالصــول الماليــة.

إيرادات توزيعات األرباح  

يتم إدراج توزيعات األرباح من اإلستثمارات في األرباح أو الخسائر عند نشوء حق الشركة في إستالم التوزيعات.

ضريبة الدخل  

يتم تكوين مخصص للضرائب وفقً لأنظمة الضريبية المعمول بها في سلطنة عمان.

يتــم عمــل مخصــص ضريبــة الدخــل المؤجلــة ، بإســتخدام طريقــة اإللتــزام ، علــى جميــع الفروقــات المؤقتــة فــي 
تاريــخ التقريــر بيــن األســاس الضريبــي لأصــول واإللتزامــات وقيمهــا الدفتريــة.

يتــم قيــاس األصــول واإللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة وفقــً لمعــدالت الضريبــة التــي يتوقع أن يتــم تطبيقهــا للفترة 
عنــد تحقــق األصــل أو تســوية اإللتــزام، بنــاء علــى القوانيــن المطبقــة أو المتوقــع تطبيقهــا فــي نهايــة فتــرة التقرير.
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ضريبة الدخل )تابع(  

يتــم إثبــات أصــول ضريبــة الدخــل المؤجلــة لجميــع الفروقــات المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع وترحــل األصــول 
ــع  ــح خاض ــر رب ــه توف ــع مع ــذي ال يتوق ــدر ال ــتخدمة بالق ــر المس ــة غي ــائر الضريب ــتخدمة وخس ــر المس ــة غي الضريب
ــة  ــول الضريبي ــل األص ــم وترحي ــة للخص ــة القابل ــات المؤقت ــن الفروق ــتفادة م ــه اإلس ــي مقابل ــن ف ــة يمك للضريب

والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة.

تتــم مراجعــة المبالــغ الدفتريــة ألصــول ضريبــة الدخــل المؤجلــة بتاريــخ كل تقريــر، ويتــم تخفيضهــا بالقــدر الــذي ال 
يحتمــل معــه توفــر ربــح كاف خاضــع للضريبــة يســمح باإلســتفادة مــن كل أو جــزء مــن األصــل الضريبــي المؤجــل.

المعامالت بالعمالت األجنبية    

ــا  ــالت، كم ــراء المعام ــت إج ــائدة وق ــرف الس ــعار الص ــة بأس ــالت األجنبي ــم بالعم ــي تت ــالت الت ــد المعام ــري قي يج
تحــول االصــول وااللتزامــات الماليــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة فــي تاريــخ التقريــر بأســعار الصــرف الســائدة فــي 

ــاح أو الخســائر. ــدرج جميــع الفروقــات الناتجــة عــن عمليــات التحويــل ضمــن األرب ــخ. وت ذلــك التاري

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  - 4

يتطلــب إعــداد القوائــم  الماليــة مــن اإلدارة القيــام بعمــل تقديــرات وإفتراضــات تؤثر علــى مبالغ االصــول وااللتزامات 
المقــررة عنهــا  فــي تاريــخ  القوائــم  الماليــة والمخصصــات الناتجــة والتغيرات فــي القيمة العادلة للســنة.

تصنيف اإلستثمارات  

ــه للمتاجــرة، أو اســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــالل  تقــرر اإلدارة عنــد إقتنــاء إســتثمار مــا تصنيفــه إلــى محتفــظ ب
ــه حتــى اإلســتحقاق. ــاح للبيــع أو محتفــظ ب ــاح أوالخســائر، أو إســتثمار مت األرب

تقييم اإلستثمارات في األسهم غير المدرجة  

يتــم عــادة تقييــم اإلســتثمارات فــي األســهم الغيــر مدرجــة بنــاء علــى تعامــالت الســوق الحاليــة ، القيمــة العادلــة 
ألداة ماليــة أخــرى مشــابهه ، التدفقــات النقديــة المخفضــة والمتوقعــة باألســعار الحاليــة ألدوات ماليــة مشــابهه 

أو طــرق تقييــم أخــرى.

انخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع  

تحــدد الشــركة مــا إذا كانــت اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع قــد انخفضــت قيمتهــا أم ال إذا حــدث هبــوط جوهــري أو 
مطــّول فــي قيمهــا العادلــة ألقــل مــن التكلفــة. يتطلــب تحديــد مــا هــو جوهــري أو مطــّول إجــراء أحــكام. مــن 
أجــل إجــراء هــذه األحــكام وتســجيل مــا إذا كان قــد حــدث إنخفــاض فــي القيمــة ، تقــوم الشــركة بتقييــم – مــن 
عوامــل أخــرى  عــدم الثبــات الطبيعــي فــي ســعر الســهم ، القــدرة الماليــة للشــركة المســتثمر بهــا ، أداء الصناعــة 

أو القطــاع ، التغيــرات فــي التقنيــة والتدفقــات النقديــة التشــغيلية والماليــة.
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المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  

ــخ  ــكوك بتاري ــر الش ــرى لتقدي ــية األخ ــتقبلية والرئيس ــادر المس ــة بالمص ــية المتعلق ــات الرئيس ــاه اإلفتراض ــن أدن مبي
التقريــر، والتــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة تــؤدي إلــى تعديــالت هامــة فــي القيمــة الدفتريــة لالصــول 

وااللتزامــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة.

مطالبات التأمين  )أ(  

ــغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر  يتطلــب إجــراء تقديــرات لــكل مــن التكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات الُمبلَّ
وللتكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر. إن التقنية الرئيســية 
ــغ عنهــا وللمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ  المتبعــة مــن قبــل اإلدارة فــي تقديــر التكلفــة للمطالبــات الُمبلَّ
ــات  ــؤ إتجاه ــل تنب ــن أج ــابقة م ــات الس ــوية المطالب ــات تس ــتخدام إتجاه ــي بإس ــام ، ه ــن الع ــال التأمي ــا ألعم عنه
تســوية المطالبــات المســتقبلية. فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم إعــادة تقييــم تقديــرات المطالبــات لكفايتهــا وبالتالــي 
أيــة تغييــرات تنشــأ يتــم إجراؤهــا للمخصــص. يتــم أيضــً تقديــر كفايــة المطالبــات علــى أســاس اإلجمالــي بواســطة 
خبيــر إكتــواري مســتقل ويتــم إدراج التســويات - إن وجــدت - فــي حســاب نتائــج أعمــال التأميــن. اليتــم تخفيــض 

مخصصــات مطالبــات التأميــن العــام بالنســبة للقيمــة الزمنيــة للنقــود. 

ــاالت  ــرة وإحتم ــات متغي ــن درج ــددة تتضم ــل متع ــول عوام ــات ح ــى إفتراض ــرورة عل ــرات بالض ــك التقدي ــتند تل تس
ــا ينتــج عــن تغييــرات  هامــة مــن األحــكام وعــدم التأكــد ويمكــن أن تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تقديــرات اإلدارة ِممَّ

مســتقبلية فــي اإللتزامــات التقديريــة.

الشــركة معرضــة لحــدوث خالفــات مــع معيــدي التأميــن وإحتمــال حــدوث إخفاقــات مــن جانبهــم. تراقــب 
الشــركة بشــكل ربــع ســنوي تقييــم الخالفــات مــع معيــدي التأميــن ومــدى جديتهــا.   

)ب( إختبار كفاية اإللتزام

تقــوم الشــركة بتاريــخ كل تقريــر بتقديــر ســواء أن إلتزامــات التأميــن المدرجــة هــي كافيــة وذلــك بإســتخدام 
التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية تحــت عقــود التأميــن التــي أبرمتهــا. فــإذا أظهــر التقديــر بــأن 
القيمــة الدفتريــة إللتزاماتهــا التأمينيــة غيــر كافيــة علــى ضــوء التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة ، فيتــم 
علــى الفــور إدراج كامــل العجــز ضمــن األربــاح أو الخســائر كمــا يتــم تكويــن مخصــص للمخاطــر الســارية. ال تقــوم 
ــدادها  ــع س ــة يتوق ــات الجوهري ــة المطالب ــث أن كاف ــة حي ــر المدفوع ــات غي ــا للمطالب ــم إلتزاماته ــركة بخص الش

خــالل 12 شــهر مــن تاريــخ التقريــر.

)ج( األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات

يتــم إحتســاب اإلســتهالك لتخفيــض تكلفــة االصــول علــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر. يتــم إحتســاب العمــر 
اإلنتاجــي المقــدر وفقــً لتقييــم إدارة الشــركة بنــاء علــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة 

والتــآكل والتلــف الطبيعييــن وذلــك بإســتخدام أفضــل التقديــرات.

)د( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

يســتند مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بنــاء علــى أفضــل تقديــرات اإلدارة إلمكانيــة تحصيــل المبالــغ 
المســتحقة وعــدد أيــام إســتحقاق تلــك الديــون.
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)هـ( إنخفاض قيمة األصول غير الملموسة

يتطلــب تحديــد مــا إذا كانــت األصــول غيــر الملموســة قــد إنخفضــت قيمتهــا تقديــر القيمــة المســتخدمة للوحدات 
المنتجــة للنقــد. يتطلــب إحتســاب القيمــة المســتخدمة مــن الشــركة تقديــر  التدفقــات النقديــة المتوقــع نشــؤها 

مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد ومعــدل التخفيــض المناســب بغــرض إحتســاب القيمــة الحاليــة.     

)و( إنخفاض قيمة الشهرة

ــب  ــل. يتطل ــى األق ــنوي عل ــاس س ــى أس ــهرة عل ــة الش ــض قيم ــيتم تخفي ــا إذا كان س ــد م ــركة بتحدي ــوم الش تق
هــذا تقديــر للقيمــة المســتخدمة لوحــدات توليــد النقديــة التــي يتــم تخصيــص الشــهرة لهــا. تقديــر القيمــة 
المســتخدمة يتطلــب مــن الشــركة إجــراء تقديــر للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن وحــدة التوليــد 
ــات  ــك التدفق ــة لتل ــة الحالي ــاب القيم ــل إحتس ــن أج ــم م ــم مالئ ــدل خص ــار مع ــً اختي ــب أيض ــا يتطل ــدي كم النق

ــة. النقدي
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النقدية وما في حكم النقدية   - 5

تتكون األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في قائمة المركز المالي من اآلتي:

20142013

ريال عمانيريال عماني

807.059102.890النقد واألرصدة لدى البنك

ــال  ــي )2013- 14.283 ري ــال عمان ــي( و 13.781 ري ــال عمان ــي )2013- 12.422  ري ــال عمان ــغ 45.245  ري ــة تبل ــدة البنكي األرص
ــة  ــي( مقيم ــال عمان ــي )2013-  411.315   ري ــال عمان ــي( و110.755ري ــال عمان ــي )2013 - 423  ري ــال عمان ــي( و 417 ري عمان

ــي. ــى التوال ــي عل ــدوالر األمريك ــترليني وال ــه اإلس ــورو ، الجني ــدة ، الي ــة المتح ــارات العربي ــة اإلم ــم دول بدره

الودائع البنكية  - 6

20142013

ريال عمانيريال عماني

الودائع البنكية المستحقة خالل أكثر من ثالثة أشهر 
37.138.16332.364.805من تاريخ اإليداع

 %4.25 إلــى   %0.7 بيــن  تتــراوح  فائــدة  معــدالت  وتحمــل  عمــان  فــي  تجاريــة  بنــوك  لــدى  بهــا  محتفــظ   الودائــع 
)2013 - 1.25% إلى %4.25(.

بتاريخ التقرير، ال تحتفظ الشركة بأي ودائع بنكية مقيمة بعملة أجنبية )2013 - ال شىء(. 

األقساط وأرصدة التأمين المدينة  - 7

20142013

ريال عمانيريال عماني

3.071.5775.454.840العمالء

6.159.3035.253.504الوكالء والوسطاء 

733.8431.363.757أرصدة معيدي التأمين المستحقة القبض 

9.964.72312.072.101

)690.757()499.995(ناقص: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

9.464.72811.381.344

قدرهــا عالقــة  ذات  أطــراف  مــن  مســتحقة  أرصــدة  المدينــة  التأميــن  وأرصــدة  العمــالء  بنــد   يتضمــن 
457.327 ريال عماني )2013 - 585.738 ريال عماني( )إيضاح 24(. 



شركة التأمين ا�هلية  ش.م.ع.ع
(قيـد التحويل)

168

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014  )تابع(

األقساط وأرصدة التأمين المدينة )تابع(  - 7

كانت حركة قيود مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كالتالي:

20142013

ريال عمانيريال عماني

690.757681.679في 1 يناير 

60.50096.455المحمل خالل السنة

)87.377()251.262(المشطوب خالل السنة

499.995690.757في 31 ديسمبر 

أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدمًا   - 8

1098.058737.305الفوائد المستحقة القبض

1.233.258321.863المستحق من األطراف ذات العالقة )إيضاح 25(

74.43948.835المصاريف المدفوعة مقدمً 

1.255.4881.041.995تكاليف حيازة مؤجلة

406.347758.818المدينون اآلخرون  

4.067.5902.908.816

ــود  ــر عق ــة وتدبي ــي مراجع ــدة ف ــرة المتكب ــر المباش ــرة وغي ــف المباش ــة بالتكالي ــازة المؤجل ــف الحي ــق تكالي تتعل
ــة. ــرة المالي ــالل الفت ــدة خ ــن جدي تأمي

اإلستثمار في األوراق المالية    - 9

675.287746.930إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر 

71.42971.429إستثمارات متاحة للبيع 

746.716818.359

9 )أ( اإلستثمارات 

التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلة

2014201420132013

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

418.747449.860439.550395.752بنوك 

256.540307.380307.380214.011صناعة

 إستثمارات بالقيمة العادلة من 
675.287757.240746.930609.763خالل األرباح أو الخسائر

71.42971.42971.42971.429غير مدرجة - خدمات

71.42971.42971.42971.429إستثمارات متاحة للبيع 

746.716828.669818.359681.192مجموع اإلستثمارات 

*تشمل سندات بنك مسقط التي تحمل فوائد بمعدل 4.5 %
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االستثمار في األوراق المالية )تابع(    - 9

9 )ب( تفاصيل إستثمارات الشركة في األوراق المالية والسندات يتم توضيحها كالتالي: 

النسبة المئوية 
من إجمالـــــي 

عدد األسهمالمحفظـــــــة
القيمة 
التكلفةالعادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني%31 ديسمبر 2014

59687.068397.107428.730%أسهم بنك مسقط 

38154.076256.540307.380%أسهم ريسوت لأسمنت

1.5102.03910.82010.820%4.5% سندات أسهم بنك مسقط

1.5102.03910.82010.310%4.5% سندات أسهم بنك مسقط

675.287757.240

 31ديسمبر2013 

57687.068428.730385.442%أسهم بنك مسقط 

41154.076307.380214.011%أسهم ريسوت لأسمنت

2102.03910.82010.310%4.5% سندات أسهم بنك مسقط

746.930609.763

9 )ج( تفاصيــل االســتثمارات المملوكــة للشــركة كمــا فــي تاريــخ التقريــر والتــي تمثــل 10% أو أكثــر مــن 
رأســمال الشــركة المســتثمر بهــا ، مبينــة أدنــاه:

النسبة من 
رأسمال الشركة 

عدد األسهمالمستثمر بها
القيمة 
التكلفةالعادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني%

31 ديسمبر 2014

14.2871.42971.42971.429شركة البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م

31 ديسمبر 2013

14.2871.42971.42971.429شركة البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م
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القيود على تحويل االصول  - 10

وفقــً لمتطلبــات القانــون المنظــم ألعمــال شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان، قامــت الشــركة بإخطــار الهيئــة 
العامــة لســوق المــال ببعــض الودائــع البنكيــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا 
ــذه  ــل ه ــركة تحوي ــوز للش ــة، يج ــح القانوني ــً للوائ ــي(. وفق ــال عمان ــي )2013- 33.045.839 ري ــال عمان 33.333.529 ري

ــال. ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــبقة م ــة المس ــى الموافق ــول عل ــد الحص ــط بع ــول فق االص

قامــت الشــركة بتقديــم ضمانــة بنكيــة إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال قدرهــا 300.000 ريــال عمانــي )2013- 300.000 
ــان  ــلطنة ُعم ــي س ــن ف ــركات التأمي ــون ش ــن قان ــادة 51 م ــكام الم ــات أح ــد بمتطلب ــل التقيُّ ــن أج ــي( م ــال عمان ري

ــاح 25(. )إيض

العقارات والمعدات      - 11

السياراتاألرض والمبنى
األثـــــاث 

المجموعوالمعدات 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة/ التقييم

198.713160.6271.463.7951.823.135في 1 يناير 2013

166.104166.104--إضافات

)1.212()1.212(--إستبعادات 

198.713160.6271.628.6871.988.027في 1 يناير 2014

98.37098.370--إضافات

)31.838(-)31.838(-إستبعادات

198.713128.7891.727.0572.054.059في 31 ديسمبر 2014

اإلستهالك

1.857132.7121.288.2111.422.780في 1 يناير 2013

93015.454129.174145.558المحمل للسنة

)1.212()1.212(--اإلستبعادات

2.787148.1661.416.1731.567.126في 31 ديسمبر 2013

في 1 يناير 2014
73512.461120.913134.109المحمل للسنة

)31.838(-)31.838(-االستبعادات

3.522128.8141.537.0611.669.397في 31 ديسمبر 2014

القيمة الدفترية

189.971385.162-195.191في 31 ديسمبر 2014

195.92612.461212.514420.901في ديسمبر 2013

ــن مهنــي بإعــادة تقييــم األرض والمبنــى بقيمتهــا  فــي 31 ديســمبر 2014 ، وفقــً لسياســة الشــركة ، قــام ُمثمِّ
الســوقية المفتوحــة عــن اإلســتخدام الحالــي. عنــد إعــادة التقييــم ، تــم إســتبعاد أي إســتهالك متراكــم مقابــل 
إجمالــي القيمــة الدفتريــة  وصافــي المبلــغ المعــدل إلــى مبلــغ إعــادة تقييــم األصــل. إذا تــم إدراج األرض والمبنــى 
ــي(. ــال عمان ــي )2013 - 63.023 ري ــال عمان ــة 62.288 ري ــة الدفتري ــت القيم ــتهالك ، لكان ــا اإلس ً منه ــ ــة مطروح بالتكلف
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الشهرة   - 12

الشهرة الناشئة عند الحيازة  

تمثــل الشــهرة المبلــغ الناشــىء عنــد حيــازة شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً فــي 30 ابريــل 2010. إعتبــارًا مــن 
17 ينايــر 2011 ، إندمجــت شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً فــي الشــركة.

ريال عماني

20.614.225المقابل المحّول

)5.165.696(ناقصً: القيمة العادلة لصافي االصول القابلة للتحديد 

15.448.529الشهرة

إختبار إنخفاض القيمة  

فــي نهايــة فتــرة التقريــر، قامــت الشــركة بتقييــم المبلــغ القابــل لإســترداد للشــهرة بإســتخدام معــدل نمــو %5، 
تكلفــة رأس المــال بنســبة 9%، وقــررت بــأن الشــهرة لــم تنخفــض قيمتهــا. ويعتمــد اختبــار انخفــاض القيمــة، ضمــن 

اختبــارات أخــرى، بشــكل كبيــر علــى تكلفــة رأس المــال وتحقيــق النتائــج المتوقعــة.

ولو ازداد معدل الخصم حتى نسبة 11% لما كان هناك حاجة لمخصص انخفاض القيمة. 
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رأس المال    - 13

20142013

ريال عمانيريال عماني

10.000.00010.000.000المصرح به - أسهم قيمة كل سهم ريال عماني واحد

10.000.00010.000.000المصدر والمدفوع - أسهم قيمة كل سهم ريال عماني واحد

المساهمون  

فيما يلي المساهمون الذين يملكون 10% أو أكثر من رأسمال الشركة : 

20142013

عدد 
%األسهم

عدد 
%األسهم

رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن )الشــرق األوســط( 
7.000.00070.007.000.00070.00ب.أس.ســي  

القابضــة  الوطنيــة لإســتثمار  العمانيــة  الشــركة 
2.003.09120.032.003.09120.03ش.م.ع.ع

9.003.09190.039.003.09190.03

ــن 22.569  ــال م ــض رأس الم ــه تخفي ــم بموجب ــث ت ــال حي ــة رأس الم ــادة هيكل ــج إلع ــذ برنم ــنة تنفي ــالل الس ــم خ ت
مليــون ريــال عمانــي إلــى 10 مليــون ريــال عمانــي عــن طريــق دفــع مبلــغ 1.569 مليــون ريــال عمانــي إلــى المســاهمين 

بواقــع 2 ريــال عمانــي لــكل ســهم وتكويــن إحتياطــي خــاص بمبلــغ 11.784 مليــون ريــال عمانــي. 

اإلحتياطي القانوني  - 14

وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة عمــان، يتطلــب تحويــل 10% مــن ربــح الســنة إلــى اإلحتياطــي 
ــل  ــر قاب ــي غي ــي القانون ــوع. إن اإلحتياط ــركة المدف ــمال الش ــث رأس ــي ثل ــي القانون ــغ اإلحتياط ــى يبل ــي حت القانون
للتوزيــع. ويبلــغ االحتياطــي اآلن 39% مــن راس المــال وبالتالــي ال ضــرورة فــي التحويــل الــى االحتياطــي هــذا العــام.

إحتياطي الطوارئ  - 15

وفقــً ألحــكام المــادة 10)مكــرر( و2)ج( و 10)مكــرر( و 3)ب( مــن الئحــة تطبيــق قانــون شــركات التأميــن )القــرار الــوزاري 
ــام  ــن الع ــال التأمي ــق بأعم ــا يتعل ــة فيم ــات القائم ــي المطالب ــن صاف ــل 10% م ــم تحوي ــه ، يت ــم 80/5( ، وتعديالت رق
فــي تاريــخ التقريــر ، مــن األربــاح المحتجــزة إلــى إحتياطــي الطــوارىء. أمــا عــن أقســاط التأميــن علــى الحيــاة فيتــم 
تحويــل 1% مــن قيمــة األقســاط فــي حالــة أن أعمــال التاميــن علــى الحيــاة قــد تــم تحويلهــا مــن االربــاح المتجــزة الــى 
احتياطــي الطــوارىء. يمكــن للشــركة أن تتوقــف عــن إجــراء هــذا التحويــل عندمــا يصبــح اإلحتياطــي مســاويً لــرأس 
ــاح فــي أي ســنة  المــال المصــدر أو 5 مليــون ر.ع. فــي حالــة الشــركات األجنبيــة.. ال يتــم اإلعــالن عــن أي توزيعــات أرب
ــاح المحتجــزة. لــن يتــم إســتخدام هــذا اإلحتياطــي إال  إلــى أن تتــم تغطيــة العجــز فــي هــذا اإلحتياطــي مــن األرب

بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

إحتياطي إعادة التقييم  - 16

يمثل هذا اإلحتياطي نتيجة إعادة تقييم األرض والمباني )إيضاح 11(.
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إحتياطي األقساط غير المحققة   - 17

20142013

ريال عمانيريال عماني

األقساط غير المحققة

15.041.36615.498.746اإلجمالي

)2.638.466()2.367.954(حصة معيدي التأمين

 12.673.41212.860.280

الحركة خالل السنة :

12.860.28011.020.683في 1 يناير 

1.839.597)186.868(الحركة في إيرادات اإليرادات أو الخسائر 

12.673.41212.860.280في 31 ديسمبر 

االلتزامات األخرى والمستحقات   - 18

20142013

ريال عمانيريال عماني

388.715309.936المستحق إلى األطراف ذات العالقة )إيضاح 25(

1.735.6131.591.809ذمم دائنة اخرى

724.887587.964مصروفات مستحقة 

345.331285.192مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

862.297859.048ذمم دائنة

 4.056.8433.633.949
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االلتزامات األخرى والمستحقات )تابع(  - 18

حركة قيود مطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرجة في قائمة المركز المالي هي كالتالي:

20142013

ريال عمانيريال عماني

285.192228.276في 1 يناير 

94.00772.595المستحق خالل السنة 

)15.679()33.868(المدفوع خالل السنة

345.331285.192في 31 ديسمبر 

صافي إيرادات أقساط التأمين   - 19

33.425.25834.441.659إجمالي األقساط المكتتبة  

)516.326(457.380حركة القيود في األقساط غير المحققة 

33.882.63833.925.333إيرادات أقساط التأمين

)6.241.261()6.184.107(أقساط إعادة التأمين المحولة  

)1.323.271()270.512(حركة القيود في األقساط غير المحققة

)7.564.532()6.454.619(أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

27.428.01926.360.801 صافي إيرادات أقساط التأمين

المطالبات  - 20

2014

اإلجمالي 
حصة معيدي 

الصافيالتأميـــــــــن

ريال عمانيريال عمانيريال عماني 

في 1 يناير  

11.728.146)8.022.702(19.750.848المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها 

17.439.197)2.395.814(19.835.011يضاف: المطالبات القائمة خالل السنة

39.585.859)10.418.516(29.167.343

)16.612.389(2.979.707)19.592.096(يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة في السنة 

12.554.954)7.438.809(19.993.763في 31 ديسمبر 
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المطالبات  -20

قيمة مخصص المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين المتعلقة هي كالتالي:

2013

اإلجمالي 
حصة معيدي 

الصافيالتأميـــــــــن

ريال عمانيريال عمانيريال عماني 

في 1 يناير  

10.747.274)10.048.007(20.795.281المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها 

18.107.683)4.636.762(22.744.445يضاف: المطالبات القائمة خالل السنة

43.539.726)14.684.769(28.854.957

)17.126.811(6.662.067)23.788.878(يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة في السنة 

11.728.146)8.022.702(19.750.848في 31 ديسمبر 

تتضمــن المطالبــات أرصــدة مســتحقة ألطــراف ذات عالقــة بمبلــغ 1.144.124 ريــال عمانــي )2013 - 1.451.350  ريــال 
عمانــي(.

ــدي  ــن معي ــتحقة م ــغ المس ــر. إن المبال ــخ التقري ــن تاري ــهر م ــالل 12 ش ــات خ ــة المطالب ــداد غالبي ــم س ــع أن يت يتوق
التأميــن تســتحق تعاقديــً بحــد أقصــى خــالل فتــرة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ دفــع المطالبــات. المطالبــات القائمــة 

المســتحقة الدفــع إلــى األطــراف ذات العالقــة يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضــاح 25.

صافي إيرادات اإلستثمار  - 21

20142013
ريال عمانيريال عماني

952.159815.846إيرادات الفوائد 
137.170)81.950(صافي التغير في القيمة العادلة إلستثمارات 

)22.376(-خسارة االستبعاد
39.96739.905إيرادات توزيعات األرباح

910.176970.545

22 - المصاريف العمومية واإلدارية

3.864.2033.394.707تكاليف الموظفين
134.109145.558اإلستهالك )إيضاح 11(

432.732404.783مصاريف دعم مركزي
302.448292.840إيجار

93.15592.880هاتف
450.843402.835مصروفات تقنية معلومات

91.00391.976مصروفات سفر
715.569761.387مصاريف أخرى

6.084.0625.586.966
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ضريبة الدخل  - 23

20142013

ريال عمانيريال عماني

قائمة الدخل الشامل:

390.399318.021السنة الحالية 

27.668167.165ضريبة السنوات السابقة

37.78510.315ضريبة مؤجلة 

 455.852495.501

االلتزامات المتداولة:

390.399318.021السنة الحالية

887.963542.274السنوات السابقة 

 1.278.362860.295

أصل ضريبي مؤجل 

89.954100.269في 1 يناير 

)10.315()37.785(حركة القيود للسنة 

52.16989.954في 31 ديسمبر 

يتألف األصل الضريبي المؤجل من الفروقات المؤقتة التالية:

20142013

ريال عمانيريال عماني

فروقــات التوقيــت الخاضعــة للضريبــة علــى العقــارات والمعــدات   المؤهلــة 
30.01730.109لإعفــاء الضريبــي المعجــل

22.15259.845فروقات التوقيت القابلة للخصم على المخصصات

52.16989.954في 31 ديسمبر

تخضــع الشــركة لمعــدل ضريبــي بنســبة 12% )2013- 12%(. ألغــراض تحديــد مصــروف الضريبــة للســنة، تمــت تســوية 
اإليــرادات  مــن  كٍل  بنــود  الضريبــة  ألغــراض  المعــدة  التســويات  تتضمــن  الضريبــة.  ألغــراض  المحاســبي  الربــح 
والمصاريــف. بعــد إجــراء هــذه التعديــالت، يتــم تقديــر متوســط معــدل الضريبــة الســائد بنســبة %13.5 )2013- %16.5(.
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ضريبة الدخل )تابع(   - 23

موضح أدناه تسوية ضريبة الدخل المحتسبة على األرباح المحاسبية إلى مصروف ضريبة الدخل للسنة:

20142013

ريال عمانيريال عماني

3.364.6733.001.439الربح قبل ضريبة الدخل 

)30.000()30.000(ناقصً: اإلستقطاع القانوني

400.161356.573الضريبة المحتسبة بمعدل ضريبة الدخل القانوني %12 

األثر الضريبي لـ:

)88.799()64.065(اإليرادات/األرباح الغير خاضعة للضريبة

27.668167.165ضريبة السنة السابقة

92.08860.562مصروفات غير قابلة للخصم ألغراض الضريبة

455.852495.501مصروف ضريبة الدخل
موقف الربط الضريبي

لــم يتــم إإلنتهــاء مــن الربــط الضريبــي للشــركة وشــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً مــن قبــل األمانــة العامة 
ــة  ــنوات الضريبي ــبة للس ــد - بالنس ــي - إن وج ــط الضريب ــأن الرب ــرى اإلدارة ب ــى 2013. ت ــن 2009 إل ــنوات م ــب للس للضرائ
التــي لــم يجــري الربــط الضريبــي بشــأنها لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2014.  

24 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتكــون األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين والمؤسســات 
التــي يتمتعــون فيهــا بالقــدرة علــى التحكــم وممارســة التأثيــر بصــورة فعالــة علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية.

ــالت  ــن التعام ــة م ــال العادي ــياق األعم ــي س ــأ ف ــي تنش ــة والت ــراف ذات العالق ــع األط ــدة م ــركة بأرص ــظ الش تحتف
التجاريــة. تتــم هــذه التعامــالت بموجــب شــروط وبنــود يــرى أعضــاء مجلــس اإلدارة أنــه يمكــن مقارنتهــا مــع تلــك 

المعتمــدة إلجــراء تعامــالت تجاريــة مــع أطــراف أخــرى.

األرصدة مع األطراف ذات العالقة المضمنة في قائمة المركز المالي هي كما يلي:
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24 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(

31 ديسمبر 2014  

أرصدة 
مدينة أخرى

أقساط 
التأمين 

واألرصدة 
المدينة 

أرصدة إعادة 
التأمين 
المدينة 

المطالبات 
القائمة 

المستحقة 
الدفع 

أرصدة دائنة 
أخرى

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

388.715-699.262-1.233.258المساهمون الرئيسيون

-970.109-457.327-أطراف ذات عالقة أخرى

1.233.258457.327699.262970.109-

31 ديسمبر 2013

309.936----المساهمون الرئيسيون

-585.738436.179916.485-أطراف ذات عالقة أخرى

-585.738436.179916.485309.936

المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن قائمة الدخل الشامل هي كالتالي:

31 ديسمبر 2014  

األقساط 
المكتتبة 

العمولة 
المدفوعة 

إجمالي 
المطالبات 

المتكبدة 

أتعاب 
الخدمات 

الفنية

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

432.732---المساهمون الرئيسيون

-2.025.226219.4621.144.124أطراف ذات عالقة أخرى

2.025.226219.4621.144.124432.732

31 ديسمبر 2013

404.783---المساهمون الرئيسيون

-2.662.452213.1081.451.350أطراف ذات عالقة أخرى

2.662.452213.1081.451.350404.783
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24 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(

مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين  

كانت مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة كالتالي:

20142013

ريال عمانيريال عماني

505.035423.871مزايا قصيرة األجل

29.14418.863مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 534.179442.734

25 - اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة 

إلتزامات  

أصــدرت البنــوك التــي تتعامــل معهــا الشــركة بالنيابــة عنهــا كفــاالت ماليــة إلــى أطــراف أخــرى بمبلــغ 75.026  ريــال 
عمانــي )2013- 85.649   ريــال عمانــي(.

قدمــت الشــركة ضمانــً بنكيــً إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال بمبلــغ 300.000 ريــال عمانــي )2013 - 300.000 ريــال 
عمانــي( لإتــزام بمتطلبــات المــادة 51 مــن قانــون شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان )إيضــاح 10(.

المطالبات القانونية   

كمــا هــو مشــترك مــع غالبيــة شــركات التأميــن ، تخضــع الشــركة ضمــن ســياق أعمالهــا العاديــة للمقاضــاة أمــام 
المحاكــم. إســتنادًا إلــى مشــورة قانونيــة مســتقلة، ال تعتقــد الشــركة بــأن نتائــج هــذه الدعــاوي ســيكون لهــا تأثيــر 

جوهــري علــى إيــرادات الشــركة أو مركزهــا المالــي.  

26 - معلومات القطاع

ــرادات التشــغيلية للشــركة بشــكل أساســي مــن أنشــطة التأميــن  تعمــل الشــركة فــي مجــال التأميــن. تنشــأ اإلي
التــي يتــم مزاولتهــا فــي ســلطنة ُعمــان.

27 - إدارة المخاطر

هيكلة إدارة الشركة  

ــداث  ــن أح ــركة م ــاهمي الش ــة مس ــو حماي ــة ه ــة اإلدارة المالي ــركة وهيكل ــر الش ــن مخاط ــي م ــرض الرئيس إن الغ
تعــوق تحقيــق أغــراض األداء المالــي القابلــة لإســتمرار متضمنــًة اإلخفــاق إلســتغالل الفــرص. تعتــرف اإلدارة 

الرئيســية باألهميــة الحرجــة ألن يكــون لديهــا أنظمــة إدارة مخاطــر فعالــة وتعمــل بفاعليــة. 
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27 - إدارة المخاطر

مخاطر إعادة التأمين  

كمــا هــو متبــع مــع شــركات التأميــن األخــرى، مــن أجــل تخفيــض المخاطــر الماليــة الناشــئة مــن المطالبــات الكبيرة 
إلــى الحــد األدنــى ، تقــوم الشــركة ضمــن ســياق أعمالهــا العاديــة ، بإبــرام عقــود مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة 
ــا يســمح لــإدارة فــي الســيطرة  التأميــن. إن مثــل تلــك الترتيبــات إلعــادة التأميــن تقــدم تنوعــً أكبــر فــي األعمــال، ِممَّ
علــى التعــرض للخســائر المحتملــة الناتجــة مــن المخاطــر الكبيــرة ، وتقــدم طاقــة إضافيــة للنمــو. إن جــزءًا كبيــرًا 

مــن إعــادة التأميــن يتــم إنجــازه بموجــب عقــود إعــادة التأميــن اإلختيــاري واإلتفاقــي وزيــادة الخســائر.

للحــد مــن مخاطــر تعرضهــا لخســائر كبيــرة نتيجــة لعــدم مــالءة معيــدي التأميــن، تقــوم الشــركة بتقييــم الحالــة 
ــي  ــابهه أو ف ــة متش ــطة تجاري ــن أنش ــئة م ــة الناش ــر اإلئتماني ــزات المخاط ــب تركي ــن وتراق ــدي التأمي ــة لمعي المالي

أنشــطة بنفــس المنطقــة الجغرافيــة ، أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة لمعيــدي التأميــن. 

إن عقــود إعــادة التأميــن الُمحولــة ال تعفــي الشــركة مــن إلتزامهــا أمــام حاملــي الوثائــق ، وكنتيجــة لذلــك تظــل 
الشــركة مســؤولة أمــام حاملــي وثائقهــا عــن الجــزء المعــاد عليــه التأميــن مــن المطالبــات قيــد التســوية فــي حــال 
عــدم إلتــزام معيــد التأميــن بتعهداتــه بموجــب عقــد إعــادة التأميــن. إن الحــد األقصــى  لمخاطــر إئتمــان الشــركة 

النظريــة التــي تتعــرض لهــا بهــذا الخصــوص هــو 7.438.809  ريــال عمانــي )2013- 8.022.702   ريــال عمانــي(.

مخاطر أسعار الفائدة  

مخاطــر أســعار الفائــدة هــي المخاطــر بــأن القيمــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة ســوف تتقلــب 
بســبب التغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. إن األدوات الماليــة بأســعار عائمــة تعــرض الشــركة إلــى مخاطــر 
ــة  ــة العادل ــر القيم ــركة لمخاط ــرض الش ــة تع ــدة ثابت ــعار فائ ــة بأس ــا األدوات المالي ــدة ، بينم ــدي للفائ ــق النق التدف

للفائــدة.

تحمل الودائع البنكية للشركة فائدة بأسعار ثابتة ولذلك فهي غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة.

مخاطر التأمين  

ــداث  ــوص أح ــود بخص ــة العق ــى حمل ــداد إل ــة الس ــات الواجب ــث أن المطالب ــر حي ــي المخاط ــن ه ــر التأمي إن مخاط
التأميــن تفــوق القيمــة الدفتريــة إللتزامــات التأميــن. يمكــن أن يحــدث هــذا بســبب تكــرار أو مبالــغ المطالبــات هــي 

ــا هــو متوقــع. أكثــر ِممَّ

تكرار ومبالغ المطالبات  

إن تكــرار ومبالــغ المطالبــات يمكــن أن تتأثــر بعــدة عوامــل. تقــوم الشــركة بشــكل رئيســي بتأميــن مخاطــر الحريــق 
والحــوادث والبحريــة. يتــم إعتبــار هــذه كعقــود تأميــن قصيــرة األجــل حيــث يتــم عــادًة إبــالغ المطالبــة وســدادها 

خــالل ســنة واحــدة مــن وقــوع حادثــة التأميــن. إن هــذا يســاعد علــى تخفيــض مخاطــر التأميــن. 

الحريق- الممتلكات  

بالنسبة لعقود تأمين الممتلكات إن المخاطر الرئيسية هي الحريق وتوقف األعمال.

نــة. إن تكلفــة إعــادة  يتــم تأميــن هــذه العقــود بالرجــوع إلــى قيمــة إســتبدال الممتلــكات والمحتويــات الُمؤمَّ
بنــاء الممتلــكات والحصــول علــى إســتبدال للمحتويــات والوقــت المســتغرق إلعــادة بــدء األعمــال التــي تــؤدي إلــى 

ــات. ــتوى المطالب ــى مس ــر عل ــي تؤثِّ ــية الت ــل الرئيس ــي العوام ــا ه توقفه
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المركبات

بالنســبة لعقــود المركبــات إن المخاطــر الرئيســية هــي مطالبــات المــوت واإلصابــات الجســدية وإســتبدال أو إصــالح 
المركبــات. قامــت الشــركة فــي الســنوات األخيــرة باكتتــاب وثائــق شــاملة للمــالك / الســائقين الذيــن يتجــاوز 

ــة.  ــات خاص ــون مركب ــراد يملك ــات بأف ــود المركب ــة عق ــق كاف ــري، تتعل ــكل جوه ــط. بش ــنة فق ــم 21 س أعماره

ــي  ــات ه ــتبدال المركب ــف إس ــة وتكالي ــراف المصاب ــوت واألط ــاالت الم ــدة لح ــة العائ ــرارات المحكم ــتوى ق إن مس
ــات.  ــتوى المطالب ــى مس ــر عل ــي ُتؤثِّ ــية الت ــل الرئيس العوام

التأمين البحري

ــن  ــة ع ــوادث الناتج ــة والح ــفينة البحري ــف الس ــارة أو تل ــي خس ــية ه ــر الرئيس ــري إن المخاط ــن البح ــبة للتأمي بالنس
ــحنة.  ــة للش ــة أو جزئي ــارة كلي خس

ــد بــأن الوثائــق هــي متنوعــة بالنســبة للســفن وطــرق الشــحن  إن إســتراتيجية التأميــن لأعمــال البحريــة هــي التأكُّ
الُمغطــاة.

إن مخاطــر التأميــن الناشــئة مــن عقــود التأميــن ال يتــم تركيزهــا علــى أي بلــد مــن البلــدان التــي تعمــل فيهــا 
الشــركة.

التأمين الصحي

يتــم بيــع التأميــن الصحــي فــي شــكل بوليصــة جماعيــة إلــى أصحــاب األعمــال فــي المقــام األول لتغطيــة مخاطــر 
مصروفــات الموظفيــن الطبيــة لــدى المؤسســات الطبيــة الداخليــة أو الخارجيــة وفقــً لبنــود اإلتفاقيــات الخاصــة 

بــكل منهــا.

التأمين على الحياة الجماعي

بالنســبة للتأميــن علــى الحيــاة الجماعــي ، فــإن مخاطــر التأميــن تغطــي الحمايــة الجماعيــة وتبــاع إلــى الشــركات 
فــي المقــام األول لتغطيــة حيــاة موظفيهــا. 

مخاطر العملة

إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية  ألداة ماليــة بســبب 
ــة. ــة األجنبي ــعار العمل ــي أس ــرات ف التغي

مــع الوضــع فــي االعتبــار حقيقــة أن الريــال العمانــي مربــوط بالــدوالر األمريكــي ، فــإن الشــركة غيــر ُمعرضــة أليــة 
مخاطــر عملــة جوهريــة.
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مخاطر سعر األسهم والسندات   

تتعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق بإســتثماراتها. تحــد الشــركة مــن مخاطــر ســعر األســهم 
والســندات مــن خــالل اإلحتفــاظ بمحفظــة متنوعــة وباإلســتمرار فــي مراقبــة الســوق. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تراقــب 

ــهم. ــوق األس ــة س ــى حرك ــر عل ــي تؤث ــية الت ــل الرئيس ــال العوام ــكل فع ــركة بش الش

100 % )2013 - 100%( من إستثمارات الشركة في تاريخ التقرير هي في سلطنة عمان.

10% زيادة/نقــص فــي القيمــة العادلــة لإســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ، ســوف 
ينتــج عنهــا زيادة/نقــص فــي األربــاح بمبلــغ 67.529 ريــال عمانــي  )74.693 ريــال عمانــي عــام 2013(.

مخاطر اإلئتمان  

إن مخاطــر اإلئتمــان هــي مخاطــر عجــز أحــد أطــراف األدوات الماليــة عــن الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد 
الشــركة خســارة ماليــة. لكافــة أنــواع االصــول الماليــة التــي تحتفــظ بهــا الشــركة، بإســتثناء تلــك المتعلقــة بعقــود 
إعــادة التأميــن كمــا هــو مبيــن فــي مخاطــر إعــادة التأميــن أعــاله، فــإن الحــد األقصــى لمخاطــر اإلئتمــان للشــركة 

هــو القيمــة الدفتريــة كمــا يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي قائمــة المركــز المالــي.

يوجد لدى الشركة السياسات واإلجراءات التالية لتخفيض تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان:

تقوم الشركة فقط بإبرام عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف ثالثة ذوي مالءة ومميزين.   ●

تســعى الشــركة للحــد مــن مخاطــر اإلئتمــان بالنســبة للعمــالء بوضــع حــدود لإئتمــان للعمــالء األفــراد ومراقبة   ●
األرصــدة المدينــة غيــر المدفوعــة. تشــتمل األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة علــى عــدد كبيــر مــن العمــالء 

غالبيتهــم داخــل ســلطنة عمــان. 

يتــم اإلحتفــاظ باألرصــدة البنكيــة للشــركة والودائــع لــدى البنــوك لــدى مجموعــة مــن المصــارف الدوليــة   ●
اإلدارة. مجلــس  يضعهــا  التــي  اإلئتمانيــة  للســقوف  وفقــً  والمحليــة 
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تقتصر المخاطر اإلئتمانية على القيم الدفترية لالصول المالية في قائمة المركز المالي.

توضح الجداول التالية المركز اإلئتماني للشركة.

31 ديسمبر 2014  

 
غير متأخرة 

وتعتبر جيدة 

متأخرة عن 
الدفع ولكن 
لم تنخفض 

قيمتها 
انخفضت 

المجموع قيمتها 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

5.632.9243.831.805499.9949.964.723األقساط وأرصدة التأمين المدينة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
7.438.809--7.438.809القائمة

21.632--21.632إستثمارات متاحة للبيع - سندات محلية

802.714--802.714ارصدة بالبنوك

37.138.163--37.138.163الودائع البنكية

2.737.663--2.737.663ذمم أخرى مدينة

53.771.9053.831.805499.99458.103.704المجموع 

غير متأخرة عن 
الدفع وتعتبر 

جيدة 

متأخرة عن 
الدفع ولكن لم 

يتم تخفيض 
قيمتها 

تم تخفيض 
المجموع قيمتها 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2013

7.925.1613.456.183690.75712.072.101األقساط وأرصدة التأمين المدينة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
8.022.702--8.022.702القائمة

10.820--10.820إستثمارات متاحة للبيع - سندات محلية

98.895--98.895ارصدة بالبنوك

32.364.805--32.364.805الودائع البنكية

1.817.986--1.817.986ذمم أخرى مدينة

50.240.3693.456.183690.75754.387.309المجموع
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قامت الشركة بتكوين مخصص مقابل كل األرصدة المدينة المنخفضة قيمتها. 

ــع  ــن الدف ــرة ع ــن المتأخ ــادة التأمي ــن وإع ــود التأمي ــن عق ــئة م ــن الناش ــار المديني ــل أعم ــي تحلي ــدول التال ــن الج يبي
ولكــن لــم يتــم تخفيــض قيمتهــا:

متأخرة عن الدفع ولكن لم يتم تخفيض قيمتها

أقل من 3 
أشهر 

من 3 إلى 6 
أشهر

من 6 إلى 
9 أشهر

من 9 إلى 
12 شهر

أكثر من 12 
المجموعشهر 

متأخرة عن 
الدفع وتم 

تخفيض 
قيمتها 

ريال عمانيريال عماني
ريال 

عماني
ريال 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيعماني

31 ديسمبر 
20141.705.0791.775.287225.10096.58529.7603.831.805499.995

31 ديسمبر 
20132.583.142552.485248.55072.006-3.456.183690.757

مخاطر السيولة  

ُتعــّرف مخاطــر الســيولة بالمخاطــر التــي تواجههــا الشــركة فــي الحصــول علــى األمــوال للوفــاء باإللتزامــات 
المرتبطــة بااللتزامــات الماليــة عنــد اإلســتحقاق. تتــم مراقبــة متطلبــات الســيولة علــى أســاس شــهري كمــا تقــوم 
ــر األمــوال الكافيــة للوفــاء بأيــة إلتزامــات قــد تنشــأ. غالبيــة الودائــع الزمنيــة التــي تحتفــظ  ــد علــى توفُّ اإلدارة بالتأكُّ
ــر لديهــا فتــرات إســتحقاق ال تتجــاوز 12 شــهرًا. يلخــص الجــدول التالــي إســتحقاق  بهــا الشــركة فــي تواريــخ التقري
اصــول ومطلوبــات الشــركة علــى أســاس اإللتزامــات التعاقديــة غيــر المخصومــة المتبقيــة. بمــا أن الشــركة ال يوجــد 

لديهــا مطلوبــات تحســب عليهــا فوائــد ، فــإن المجاميــع فــي الجــدول تطابــق قائمــة المركــز المالــي.
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 31ديسمبر 
2014

 31ديسمبر 
2013

أقل من سنة 
واحدة 

أكثر من 
المجموع سنة واحدة 

أقل من 
سنة واحدة 

أكثر من 
المجموع سنة واحدة 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

االصول 

32.364.805-7.208.95629.929.20737.138.16332.364.805ودائع بنكية*

األقساط وأرصدة 
11.381.344-9.464.72311.381.344-9.464.723التأمين المدينة

حصة معيدي التأمين 
من المطالبات 

8.022.702-7.438.8098.022.702-7.438.809القائمة

إستثمارات بالقيمة 
العادلة من خالل 

746.930-675.287746.930-675.287األرباح أوالخسائر

إستثمارات متاحة 
71.429-71.42971.429-71.429للبيع

1.817.986-2.737.6631.817.986-2.737.663أرصدة مدينة أخرى

102.890-807.059102.890-807.059النقدية وشبه النقدية

54.508.086-28.403.92629.929.20758.333.13354.508.086 مجموع االصول

االلتزامات 

االلتزامات الناشئة من 
إجمالي المطالبات 

القائمة

   بموجب عقود 
19.750.848-19.993.76319.750.848-19.993.763التأمين 

أرصدة معيدي 
1.844.459-3.329.2551.844.459-3.329.255التأمين الدائنة

الدائنون اآلخرون 
والمصاريف 

3.348.758-3.711.5123.348.758-3.711.512المستحقة الدفع

24.944.065-27.034.53024.944.065-27.034.530مجموع االلتزامات

* تم تصنيف الودائع البنكية على أساس تاريخ االستحقاق لكن يمكن تسييلها في غضون 3 أيام مع مراعاة الحصول على الموافقات الالزمة. 
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هيكلية الهيئة الرقابية   

ــأن الشــركة  تهتــم الهيئــة الرقابيــة بشــكل رئيســي بحمايــة حقــوق حملــة الوثائــق وتراقبهــم بإحــكام للتأكــد ب
ــإدارة األعمــال بشــكل مرضــي لمنفعتهــم. تهتــم الهيئــة الرقابيــة أيضــً فــي نفــس الوقــت بالتأكــد بــأن  تقــوم ب
الشــركة تحتفــظ بمركــز مــالءة مناســب إلســتيفاء اإللتزامــات غيــر المنظــورة الناشــئة مــن الكــوارث االقتصاديــة أو 

الطبيعيــة. 

ــح  ــك اللوائ ــل تل ــا. مث ــل به ــي تعم ــدان الت ــل البل ــة داخ ــات الرقابي ــات الهيئ ــركة لمتطلب ــات الش ــً عملي ــع أيض تخض
ــدة )مثــل  ليــس فقــط التــي تنــص علــى إعتمــاد والرقابــة علــى األنشــطة، ولكــن أيضــً فــرض بعــض األحــكام الُمقيِّ
متطلبــات المــالءة( وتحويــل ودائــع وذلــك مــن أجــل التقليــل إلــى أقصــى حــد مــن مخاطــر التقصيــر وعــدم المــالءة 

مــن جانــب شــركات التأميــن إلســتيفاء اإللتزامــات غيــر المنظــورة عنــد نشــوئها. 

تقــوم الشــركة بــإدارة هيكليــة رأســمالها وإجــراء التعديــالت عليهــا ، على ضــوء التغييرات فــي الظــروف االقتصادية. 
مــن أجــل الحفــاظ أو تعديــل هيكليــة رأس المــال، يجــوز للشــركة تعديــل دفعــة توزيعــات األربــاح إلــى المســاهمين 

وعائــد رأس المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة.

29 - القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن بــه مبادلــة أصــل مــا أو تســوية اإللتــزام بيــن أفــراد ذوي معرفــة ولديهــم 
الرغبــة وفقــً لتعامــالت عادلــة. 

تــرى اإلدارة بــأن القيمــة الدفتريــة لالصــول وااللتزامــات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة فــي القوائــم الماليــة 
مقاربــة لقيمهــا العادلــة.

قياس القيمة العادلة المدرج في قائمة المركز المالي

يقــدم الجــدول التالــي تحليــاًل لــأدوات الماليــة التــي تــم قياســها إســتتباعً لــإدراج األولــي بالقيمــة العادلــة ، 
مقّســم إلــى مســتويات مــن 1 إلــى 3 بنــاء علــى درجــة مالحظــة القيمــة العادلــة :

المســتوى 1 - قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( فــي أســواق نشــطة ألصــول 
وإلتزامــات مماثلــة. 

المســتوى 2 - قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن المدخــالت عــدا األســعار المدرجــة المضمنــة فــي المســتوى 1 
الملحوظــة لالصــول وااللتزامــات ، ســواء بشــكل مباشــر )مثــل األســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )مثــل : المشــتقة مــن 

األســعار(  و 

المســتوى 3 - قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن أســاليب التقييــم متضمنــة مدخــالت االصــول أو االلتزامــات 
التــي ال تســتند إلــى قائمــةات الســوق الملحوظــة )مدخــالت غيــر ملحوظــة(.
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014  )تابع(

29 - القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( 

 31ديسمبر2014 

المجموعالمستوى 2المستوى 1

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اصول مالية بالقيمة العادلة من

 خالل األرباح أو الخسائر

675.287-675.287محلية مدرجة

اصول مالية متاحة للبيع

71.42971.429-أسهم غير مدرجة

675.28771.429746.716المجموع
 

 31ديسمبر2013 

المجموعالمستوى 2المستوى 1

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اصول مالية بالقيمة العادلة من

خالل األرباح أو الخسائر

746.930-746.930محلية مدرجة

اصول مالية متاحة للبيع

71.42971.429-أسهم غير مدرجة

746.93071.429818.359المجموع

ال توجد إستثمارات في المستوى 3. ال توجد تحويالت بين المستويين 1 و2 خالل السنة.

30 - توزيع األرباح المقترحة

اقتــرح مجلــس اإلدارة فــي االجتمــاع المنعقــد بتاريــخ 23فبرايــر 2015 توزيــع أربــاح نقديــة لأســهم بواقــع 0.16 بيســة 
ــاح األســهم هــذه علــى  لــكل ســهم للســنة 2014 )2013: 0.13 بيســة لــكل ســهم(. وســيتم عــرض القــرار باعتمــاد أرب

المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية.

الموافقة على القوائم  المالية  - 31

اعتمد مجـلس اإلدارة القوائم المـاليـة ووافق على إصـدارهـا في االجتماع المنعقد بتـاريـخ 23 فبراير 2015.
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العنوان المسجل:
ص ب 889 

روي، الرمز البريدي 100
سلطنة عمان 
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قائمة المركز المالي
في 31 ديسمبر

20152014

ريال عمانيريال عمانيإيضاح

الموجودات
51.513.483807.059النقد وما في حكم  النقد

636.793.04937.138.163الودائع البنكية
78.891.1799.464.728األقساط وأرصدة التأمين المدينة

202.156.0777.438.809حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
84.955.8934.067.590أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

931.333675.287إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر
2356.43352.169أصل ضريبي مؤجل 

971.42971.429إستثمارات متاحة للبيع
11423.890385.162العقارات والمعدات  

1215.448.52915.448.529الشهرة
70.341.29575.548.925إجمالي الموجودات

حقوق المساهمين والمطلوبات
رأس المال واإلحتياطيات

1310.000.00010.000.000رأس المال
1311.784.88311.784.883إحتياطي خاص

143.909.4233.909.423اإلحتياطي القانوني
158.058.6976.716.682إحتياطي الطوارئ 

16117.470118.188إحتياطي إعادة التقييم 
823.9531.688.114)الخسائر (االرباح/المتراكمة

34.694.42634.217.290مجموع حقوق المساهمين
المطلوبات 

المطلوبات الناشئة من عقود التأمين:
1712.295.26512.673.412إحتياطي األقساط غير المحققة 

2015.576.23419.993.763إجمالي المطالبات القائمة 
27.871.49932.667.175

2.848.0303.329.255أرصدة معيدي التأمين الدائنة
183.493.5274.056.843المطلوبات األخرى والمستحقات
231.433.8131.278.362ضريبة الدخل المستحقة الدفع

35.646.86941.331.635إجمالي المطلوبات 
70.341.29575.548.925مجموع حقوق المساهمين والمطلوبات

صادق مجلس االدارة على هذه القوائم المالية وصرح باصدارها في 23 فبراير2016

                                                                                

لويد است
عضو مجلس اإلدارة

انور علي سلطان
عضو مجلس اإلدارة 

تشكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات الوارد سابقً 
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

20152014

ريال عماني ريال عماني إيضاح

1932.047.27633.882.638إيرادات أقساط التأمين

لة إلى معيدي التأمين )6.454.619()4.993.320(19أقساط التأمين الُمحوَّ

1927.053.95627.428.019صافي إيرادات أقساط التأمين 

لة  856.2481.188.681العموالت المستلمة من أعمال إعادة التأمين الُمحوَّ

)19.835.011()19.417.094(20المطالبات 

201.717.8082.395.814حصة معيدي التأمين من المطالبات  

7.615213.493تكلفة الحيازة المؤجلة

)2.875.325()2.723.509(العموالت المدفوعة

7.495.0248.515.671صافي نتائج أعمال التأمين

)6.084.062()5.959.333(22المصاريف العمومية واإلدارية

21863.834910.176إيرادات اإلستثمار )بالصافي(

2.61122.888)المصاريف(/اإليرادات األخرى - بالصافي 

2.402.1363.364.673الربح قبل الضريبة

)455.852()325.000(23ضريبة الدخل 

2.077.1362.908.821صافي الربح والدخل الشامل للسنة

تشكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات الوارد سابقً 
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قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

20152014إيضاح
ريال عمانيريال عماني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
2.402.1363.364.673الربح قبل الضرائب 

التعديالت للبنود التالية:
)920.376()867.797(إيرادات اإلستثمار )بالصافي(

)186.868()378.147(حركة القيود في إحتياطي األقساط غير المحققة 
)213.493()7.615(تكلفة الحيازة المؤجلة

)190.762(110.000مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
11123.467134.109اإلستهالك

18105.43394.007مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
)8.620(-أرباح من بيع العقارات والمعدات 

التدفقات النقدية  قبل التغيرات في الموجودات 
1.487.4772.072.670والمطلوبات التشغيلية:

463.5492.107.378األقساط وأرصدة التأمين المدينة  
5.282.732583.893حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

)584.528()41.131(أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدمً 
242.915)4.417.529(إجمالي المطالبات القائمة 

1.484.796)481.225(أرصدة معيدي التأمين الدائنة 
362.755)630.057(المطلوبات األخرى والمصاريف المستحقة الدفع 

1.663.8166.269.879النقدية من/)المستخدمة في( التشغيل 
-)173.813(ضريبة الدخل المدفوعة

)33.868()38.692(18مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
1.451.3116.236.011صافي النقدية من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 
)98.370()162.195(11شراء العقارات والمعدات 

8.620-متحصالت من بيع العقارات والمعدات 
)4.773.358(345.114االنخفاض / )الزيادة( في الودائع البنكية )بالصافي(

)10.308(537.365بيع / )شراء( إستثمارات 
134.829641.574إيرادات اإلستثمار

)4.231.842(855.113صافي النقدية من/ )المستخدمة في( األنشطة اإلستثمارية 
األنشطة اإلستثمارية

)1.300.000()1.600.000(توزيعات أرباح مدفوعة
)1.300.000()1.600.000(صافي النقد )المستخدم في (االنشطة التمويلية

706.424704.169صافي الزيادة /)اإلنخفاض( في النقد وما في حكم النقد
807.059102.890 النقد وما في حكم النقد في بداية السنة 
1.513.483807.059النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة 

تشكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات الوارد سابقً 
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015

عـــام  -1

شــركة التأميـــن األهليـــة ش.م.ع.م )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة مســجلة ومؤسســة فــي 
ســلطنة عمــان. تــزاول الشــركة نشــاطها فــي ســلطنة ُعمــان وتقــوم بإبــرام عقــود تأميــن قصيــرة األجــل تغطــي 

مخاطــر عامــة. عنوانهــا المســجل هــو صنــدوق بريــد 889 ، الرمــز البريــدي 100 مســقط ، ســلطنة عمــان. 

ــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن )الشــرق األوســط( المحــدودة، عنوانهــا  إن الشــركة هــي شــركة تابعــة لشــركة روي
المســجل هــو شــقة رقــم 81 بنايــة رقــم 198 شــارع رقــم 2803، مجمــع رقــم 428، صنــدوق بريــد رقــم 11871، المنامــة 

، مملكــة البحريــن. والشــركة األم هــي رويــال آنــد صــن الالينــس المحــدودة والمســجلة فــي المملكــة المتحــدة.

لقــد بــدأت الشــركة أعمالهــا التجاريــة بتاريــخ 1 يوليــو 2004 وذلــك بتملــك أعمــال التأميــن العــام لفرع مســقط لشــركة 
رويــال آنــد صــن الالينــس للتأميــن )الشــرق األوســط( المحــدودة وشــركة دبليــو جــي تــاول )ش.م.م(، وهمــا شــركتان 
ذات عالقــة.  بتاريــخ 30 ابريــل 2010 ، حــازت الشــركة علــى نســبة 99.99% مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل 
لشــركة كانــت تعــرف ســابقً باســم شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م. إعتبــارًا مــن 17 ينايــر 2011 ، إندمجــت الشــركة 

التــي كانــت تعــرف ســابقً بشــركة التأميـــن األهليـــة ش.م.ع.م في الشــركة.

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  -2

قامــت الشــركة خــالل الســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2015 باعتمــاد جميــع المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة 
المتعلقــة بأنشــطتها والصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة ولجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة 

الدوليــة والواجــب تطبيقهــا للســنة التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2015.

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي لم تصبح ملزمة بعد ولم تتبناها الشركة مبكرا .   -2.1

المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 9: األدوات المالية )سيصبح نافذا في أو بعد 1 يناير 2018(

المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15: اإليــراد المتحقــق مــن العقــود مــع العمــالء )ســيصبح نافــذا فــي 
أو بعــد 1 ينايــر 2018(. يضــع هــذا المعيــار إطــارا شــامال لتحديــد قــدر اإليــراد ومــا إذا كان ســيتم تقديــره ومتــى يكــون 
ــراد  ــي باإلي ــار 18 المعن ــك المعي ــي ذل ــا ف ــراد، بم ــر اإلي ــأن تقدي ــود بش ــه الموج ــار التوجي ــذا المعي ــتبدل ه ــك. ويس ذل

والمعيــار 11 المعنــى بعقــود اإلنشــاءات والمعيــار 13 المعنــي ببرامــج والء العمــالء.

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي لم تصبح ملزمة بعد ولم تتبناها الشركة مبكرا .   -2.1

المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 9: األدوات المالية )سيصبح نافذا في أو بعد 1 يناير 2018(

المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15: اإليــراد المتحقــق مــن العقــود مــع العمــالء )ســيصبح نافــذا فــي 
أو بعــد 1 ينايــر 2018(. يضــع هــذا المعيــار إطــارا شــامال لتحديــد قــدر اإليــراد ومــا إذا كان ســيتم تقديــره ومتــى يكــون 
ــراد  ــي باإلي ــار 18 المعن ــك المعي ــي ذل ــا ف ــراد، بم ــر اإلي ــأن تقدي ــود بش ــه الموج ــار التوجي ــذا المعي ــتبدل ه ــك. ويس ذل

والمعيــار 11 المعنــى بعقــود اإلنشــاءات والمعيــار 13 المعنــي ببرامــج والء العمــالء.

المعيار الدولي العداد التقارير المالية رقم 16-: »عقود اإليجار« )سيصبح نافذا في أو بعد 1 يناير 2019(

وتقوم اإلدارة حالًيا بتقييم أثر هذه المعايير على القوائم المالية للشركة.  
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بيان اإللتزام  

أعــدت هــذه القوائــم الماليــة للشــركة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ومتطلبات قانــون الشــركات التجارية 
لســنة 1974 فــي ســلطنة عمــان وتعديالتــه ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة مــن الهيئــة العامة لســوق المال.

أسس اإلعداد  

تظهر القوائم  المالية بالريال العماني )ر.ع( حيث أنها العملة التي تتم بها غالبية عمليات الشركة.

ــرات  ــض التقديـ ــتخدام بع ــة إس ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــع معايي ــق م ــا يتف ــة بم ــم  المالي ــداد القوائ ــب إع يتطل
ــبية  ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــي عملي ــا ف ــة تقديره ــن اإلدارة ممارس ــً م ــب أيض ــة. ويتطل ــبية الهام المحاس
للشــركة. تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن التقديــر أو التعقيـــد أو المجــاالت التــي 

ــم 4. ــاح رق ــة باإليض ــم المالي ــبة للقوائ ــة بالنس ــرات جوهري ــات والتقدي ــا اإلفتراض ــون فيه تك

تــم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة عــدا بالنســبة لبعــض األدوات الماليــة التــي تــم قياســها 
بالقيمــة العادلــة واألراضــي والمبانــي التــي تــم تقييمهــا بمبلــغ إعــادة التقييم.

ــة  ــم المالي ــبة للقوائ ــة بالنس ــر جوهري ــي تعتب ــود الت ــق بالبن ــا يتعل ــات فيم ــبية بثب ــات المحاس ــق السياس ــم تطبي ت
ــة.  ــنوات المعروض ــة الس ــركة لكاف ــة بالش الخاص

توحيد األعمال  

ــل المحــول عنــد إندمــاج األعمــال  ــازة. يتــم قيــاس المقاب تتــم محاســبة إندمــاج األعمــال بإســتخدام طريقــة الحي
ــن  ــة م ــول المحول ــازة لأص ــخ الحي ــي تاري ــة ف ــم العادل ــن القي ــة م ــابه  كحص ــم إحتس ــذي يت ــة، وال ــة العادل بالقيم
المجموعــة إلــى المــاّلك الســابقين للمنشــأة التــي تمــت حيازتهــا وحقــوق الملكيــة الصــادرة مــن المجموعــة فــي 
ــازة فــي  ــل الســيطرة علــى المنشــأة التــي تمــت حيازتهــا. يتــم بشــكل عــام إدراج التكاليــف المصاحبــة للحي مقاب

ــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا.  األرب

ايــرادات ومصروفــات الشــركات التابعــة التــي تمــت حيازتهــا او اســتبعادها خــالل الســنة تضمــن بالقائمــة الموحــدة 
للدخــل الشــامل مــن تاريــخ الحيــازة الفعلــي وحتــى تاريــخ االســتبعاد ، وفقــا لمــا يقتضيــه االمــر.

عندمــا يكــون مالئمــا، يتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لغــرض اتســاق سياســاتهم 
المحاســبية مــع تلــك المتبعــة فــي الشــركة .

تحذف كافة المعامالت واالرصدة فيما بين فروع ووحدات الشركة عند توحيد القوائم المالية.

الشهرة   

ــن  ــال التأمي ــد ألعم ــة للتحدي ــول القابل ــي االص ــة لصاف ــة العادل ــى القيم ــازة عل ــة الحي ــادة تكلف ــهرة زي ــل الش تمث
بتاريــخ الحيــازة. تكلفــة الحيــازة هــي المبلــغ النقــدي المدفــوع  والقيمــة العادلــة للمبالــغ االخــرى مقابــل الشــراء. 
عقــب اإلدراج األولــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــً أيــة خســائر متراكمــة إلنخفــاض القيمــة، إن وجــدت. 
تتــم مراجعــة الشــهرة إلنخفــاض قيمتهــا علــى أســاس ســنوي ، أو األكثــر غالبــً فــي حــال أحــداث أو تغيــرات فــي 
ــة  ــن القيم ــترداد ع ــة لإس ــة القابل ــد القيم ــا تزي ــا. عندم ــض قيمته ــد تنخف ــة ق ــة الدفتري ــأن القيم ــدل ب ــروف ت الظ

ــائر. ــاح أو الخس ــي األرب ــة ف ــاض للقيم ــم إدراج أي إنخف ــة ، ال يت الدفتري
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االصول غير الملموسة   

تتمثــل تكلفــة االصــول غيــر الملموســة عنــد اندمــاج االعمــال فــي قيمهــا العادلــة بتاريــخ الحيــازة. بعــد االدراج األولــي، 
تــدرج االصــول غيــر الملموســة بالتكلفــة بعــد خصــم اي خســائر متراكمــة  لإطفــاء او االنخفــاض فــي القيمــة .يتــم 
إطفــاء االصــول غيــر الملموســة خــال عمرهــا االقتصــادي المقــدر ويتــم تقييمهــا عــن مــدى وجــود مؤشــرات  تــدل 
علــى امكانيــة االنخفــاض فــي القيمــة.  فتــرة واســلوب اإلطفــاء يتــم فحصهــا بنهايــة كل فتــرة تقريــر علــى اقــل 
تقديــر. التغييــرات فــي العمــر االقتصــادي المقــدر ونمــط االســتهالك للمنافــع االقتصاديــة المضمنــة باالصــل يتــم 
ــي  ــر ف ــل كتغيي ــال، ويعام ــه الح ــا يقتضي ــا لم ــاء وفق ــلوب اإلطف ــاء او اس ــرة اإلطف ــر فت ــار يتغيي ــي االعتب ــا ف اخذه

التقديــرات المحاســبية . تــدرج مصروفــات إطفــاء االصــول غيــر الملموســة بالربــح او الخســارة. 

النقدية وما في حكم النقدية   

تشــتمل النقديــة ومــا فــي حكــم النقديــة علــى النقديــة فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع ألجــل 
القابلــة للتحويــل إلــى مبالــغ نقديــة معلومــة والمعرضــة لمخاطــر تغيــرات غيــر جوهريــة فــي القيمــة. ال تتضمــن 

النقديــة وشــبه النقديــة الودائــع ألجــل المســتحقة خــالل ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الحيــازة.

األقساط وأرصدة التأمين المدينة  

يتــم إدراج األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة بالقيمــة المحققــة المقــدرة. يتــم إجــراء تقديــر للديــون المعدومــة 
إســتنادًا إلــى مراجعــة كافــة المبالــغ غيــر المدفوعــة فــي نهايــة الســنة. يتــم شــطب الديــون المعدومــة خــالل 

الســنة عندمــا يتــم تحديدهــا.

اإلستثمار في األوراق المالية  

تقوم الشركة بتصنيف إستثماراتها عند اإلدارج األولي إلى األنواع التالية:

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  ●

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق.  ●

إستثمارات متاحة للبيع.  ●

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

االصــول وااللتزامــات الماليــة يتــم تصنيفهــا مــن قبــل اإلدارة فــي هــذه الفئــة فــي اإلدراج األولــي عندمــا يتــم 
إســتيفاء المعاييــر التاليــة :

التصنيــف يلغــي أو يقلــل إلــى حــد كبيــر عــدم الثبــات فــي المعالجــة الــذي ســينجم بخــالف ذلــك مــن قيــاس   ●
ــف؛ أو ــاس مختل ــى أس ــائر عل ــاح أو الخس ــات أو إدراج األرب ــول وااللتزام االص

األصــول وااللتزامــات هــي جــزء مــن مجموعــة االصــول الماليــة ،االلتزامــات الماليــة أو كليهمــا التــي يتــم إدارتهــا   ●
ــتثمار؛ أو ــتراتيجية إس ــة أو إس ــر موثق ــً إلدارة مخاط ــة، وفق ــة العادل ــاس القيم ــى أس ــا عل ــم أدائه وتقيي

تشــكل األدوات الماليــة جــزءا مــن عقــد يحتــوي علــى واحــدة أو أكثــر مــن المشــتقات الماليــة الضمنيــة ، ويســمح   ●
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة : اإلدراج والقيــاس بتصنيــف كامــل العقــد المشــترك 

ــائر. ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــات( بالقيم ــول أو االلتزام )االص



199

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - 3
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اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق  

ــد  ــة للتحدي ــة أو قابل ــات ثابت ــا دفع ــي لديه ــتثمارات الت ــك اإلس ــي تل ــتحقاق ه ــا لإس ــظ به ــتثمارات المحتف إن اإلس
ــي،  ــاس األول ــد القي ــتحقاق. بع ــى اإلس ــا حت ــاظ به ــدرة لإحتف ــا الق ــركة ولديه ــوي الش ــي تن ــت الت ــتحقاق ثاب وإس
اإلســتثمارات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى اإلســتحقاق يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة 
ــي  ــذ ف ــد األخ ــأة بع ــة المطف ــاب التكلف ــم إحتس ــة. يت ــاض القيم ــص إنخف ــً مخص ــائدة ناقص ــدة الس ــعر الفائ س
الحســبان أي خصــم أو عــالوة إصــدار مــن الحيــازة ورســوم التــي هــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الســائد. يــدرج 

ــح أو الخســارة. اإلطفــاء ضمــن »إيــرادات االســتثمار » فــي قائمــة الرب

إستثمارات متاحة للبيع   

ــا  ــى أنه ــط عل ــوق نش ــي س ــا ف ــر به ــركة والمتاج ــا الش ــي تملكه ــة الت ــركات المدرج ــهم الش ــف أس ــم تصني يت
ــة. تملــك الشــركة أيضــً إســتثمارات فــي أســهم غيــر مدرجــة وال  إســتثمارات متاحــة للبيــع وتــدرج بالقيمــة العادل
يتــم تداولهــا فــي ســوق نشــط وال يمكــن قيــاس قيمتهــا العادلــة بصــورة موثــوق منهــا، لكنهــا تصنــف علــى أنهــا 
ــة بالشــكل المبيــن فــي اإليضــاح رقــم 29.  اســتثمارات متاحــة للبيــع وتــدرج بالتكلفــة. يتــم تحديــد القيمــة العادل
ــم  ــرى ويت ــاملة األخ ــردات الش ــي اإلي ــة ف ــة العادل ــي القيم ــرات ف ــن التغي ــئة م ــائر الناش ــاح أو الخس ــم إدراج األرب يت
تجميعهــا فــي إحتياطــي إعــادة تقييــم اإلســتثمارات. عندمــا يتــم بيــع االســتثمار أو يعتبــر بأنــه منخفــض القيمــة ، 
تتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر التــي تــم تجميعهــا ســابقً فــي إحتياطــي إعــادة تقييــم اإلســتثمارات ، فــي 

ــاح أو الخســائر. األرب

المحاسبة و المتاجرة في تاريخ السداد

جميــع المشــتريات والمبيعــات العاديــة لالصــول الماليــة يتــم إثباتهــا فــي تاريــخ المتاجــرة ، وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم 
فيــه الشــركة بشــراء أو بيــع الموجــود. 

إلغاء إدراج األدوات المالية

يتــم إلغــاء إدراج األداة  الماليــة عندمــا ال تعــد الشــركة تســيطر علــى الحقــوق التعاقديــة التــي تمثــل األداة الماليــة ، 
وهــي عــادًة فــي حالــة بيــع األداة ، أو عندمــا يتــم نقــل كافــة التدفقــات النقديــة لــأداة إلــى طــرف ثالــث مســتقل. 

العقارات والمعدات

ــي  ــاض ف ــة إنخف ــم وأي ــتهالك المتراك ــً االس ــة ناقص ــعر التكلف ــى بس ــتثناء األرض والمبن ــول، بإس ــدرج كافةاالص ت
ــوق. ــعر الس ــل بس ــاس كل أص ــى أس ــركة عل ــي الش ــم أرض ومبن ــادة تقيي ــً إع ــم الحق ــا. ت قيمته

فــي حالــة إعــادة تقييــم أحــد األصــول فــان أيــة زيــادة ناتجــة عــن إعــادة التقييــم تســجل مباشــرًة للدخــل الشــامل 
اآلخــر تحــت إحتياطــي إعــادة التقييــم ، بإســتثناء الزيــادة التــي تعيــد األصــل إلــى قيمتــه الدفتريــة وفــي هــذه الحالــة 
ــجل  ــم يس ــادة التقيي ــن إع ــج ع ــص النات ــابقا. النق ــروف س ــص المص ــدر النق ــائر بق ــاح أو الخس ــادة لأرب ــجل الزي تس
مبدئيــا علــى فائــض التقييــم المرتبــط بنفــس األصــل والمبلــغ المتبقــي يحتســب كمصــروف. وعنــد التصــرف فــي 

األصــل، يســجل فائــض إعــادة التقييــم لحســاب األربــاح غيــر الموزعــة.
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العقارات والمعدات )تابع(  

ــا ذات  ــر بأنه ــي تعتب ــرة الت ــة الح ــتثناء األرض بالملكي ــدات ، بإس ــارات والمع ــع العق ــى جمي ــتهالك عل ــب اإلس يحتس
ــي: ــة كاآلت ــار اإلنتاجي ــى األعم ــتهالك عل ــب االس ــر نس ــم تقدي ــت. ت ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــدود، عل ــر مح ــر غي عم

المبنى  على مدى 40 سنة

السيارات على مدى 3 سنوات

األثاث والمعدات  على مدى 3-4 سنوات
يتــم إعــادة النظــر بالقيمــة الدفتريــة للعقــارات والمعــدات لتخفيضهــا عندمــا تظهــر أحــداث أو تغيــرات فــي 
الظــروف تــدل بــأن القيمــة الدفتريــة يمكــن أال تكــون قابلــة لإســترداد. إذا وجــدت مثــل تلــك األدلــة وعندمــا تتجــاوز 

ــترداد.  ــة لإس ــغ القابل ــى المبال ــول إل ــض األص ــم تخفي ــترداد، يت ــة لإس ــدرة القابل ــغ المق ــة المبال ــة الدفتري القيم

إنخفاض قيمة االصول المالية وعدم إمكانية تحصيلها  

االصول المالية  

تجــري الشــركة تقييمــا فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد وجــود دليــل موضوعــي يثبــت انخفــاض قيمــة أصــل مالــي 
محــدد أو مجموعــة اصــول ماليــة. إذا وجــد هــذا الدليــل، فــإن أيــة خســارة إلنخفــاض القيمــة  يتــم إدراجهــا فــي 

ــاح أو الخســائر.  األرب

يتم تحديد إنخفاض القيمة كالتالي:

بالنسبة لالصول المدرجة بالقيمة العادلة، فإن إنخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة؛ أ(
ناقصً أية خسائر النخفاض القيمة تم إدراجها سابقً في األرباح أو الخسائر.

بالنسبة لالصول المدرجة بالتكلفة، فإن إنخفاض القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية ب(
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بأسعار السوق الحالية لعائد أصل مالي مماثل.

بالنسبة لالصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند إنخفاض القيمة على خصم التدفقات النقدية ج(
التقديرية بأسعار الفائدة السائدة األصلية.

االصول غير المالية  

فــي تاريــخ كل تقريــر ، تقــوم الشــركة بتقييــم مــدى توفــر أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة االصــول غيــر الماليــة 
بخــالف الشــهرة. فــي حــال وجــود مؤشــر، تقــوم الشــركة بتقييــم المبلــغ القابــل للتحصيــل لالصــول وتقــر بخســارة 
انخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر. وتقــوم الشــركة أيضــا بتقييــم مــدى توفــر أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض 
القيمــة تــم اإلقــرار بهــا فــي ســنوات ســابقة قــد زالــت أو قــل تأثيرهــا. ويتــم إثبــات خســارة أو إلغــاء ناتــج انخفــاض 
ــرة  ــي أي فت ــهرة ف ــة الش ــي قيم ــاض ف ــائر إنخف ــترداد أي خس ــم إس ــرة. ال يت ــائر مباش ــاح أو الخس ــي األرب ــة ف القيم

الحقــة.

المطالبات  

تمثــل المطالبــات المبالــغ المســتحقة الدفــع إلــى حملــة العقــود واألطــراف الثالثــة ومصاريــف تســوية الخســارة 
المتعلقــة، ناقــص الخــردة والمســتردات األخــرى، ويتــم تحميلهــا علــى األربــاح       والخســائر عنــد تكبدهــا. 

تمثــل إجمالــي المطالبــات القائمــة إجمالــي التكلفــة التقديريــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم تســويتها بتاريــخ 
ــغ عنهــا والتــي لــم يتــم تســويتها  التقريــر ، ســواء تــم اإلبــالغ عنهــا أم ال. يتــم تكويــن مخصــص للمطالبــات الُمبلَّ
ــوية  ــة تس ــص لتكلف ــدرج مخص ــك ، ي ــى ذل ــالوًة عل ــدة. ع ــى ح ــة عل ــر كل حال ــاس تقدي ــى أس ــخ التقريرعل ــي تاري ف

المطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر.
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المطالبات )تابع(  

الفروقــات بيــن المخصصــات فــي تاريــخ التقريروالتســويات والمخصصــات فــي الســنة الالحقــة يتــم إدراجهــا ضمــن 
حســاب نتائــج أعمــال التأميــن لتلــك الســنة.

إختبار كفاية اإللتزام  

تقــوم الشــركة بتاريــخ التقريــر بتقديــر مــا إذا كانــت التزامــات التأميــن المدرجــة كافيــة وذلــك باســتخدام التقديــرات 
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية تحــت عقــود التأميــن التــي أبرمتهــا. فــي حــال أظهــر التقديــر بــأن القيمــة 
ــم  ــة ، فيت ــتقبلية التقديري ــة المس ــات النقدي ــوء التدفق ــى ض ــة عل ــر كافي ــي غي ــة ه ــا التأميني ــة لإلتزاماته الدفتري

علــى الفــور إدراج كامــل العجــز ضمــن األربــاح أو الخســائر كمــا يتــم تكويــن مخصــص للمخاطــر الســارية. 

ــع  ــة يتوق ــات الجوهري ــة المطالب ــث أن كاف ــة حي ــر المدفوع ــات غي ــا للمطالب ــم إلتزاماته ــركة بخص ــوم الش ال تق
ــر. ــخ التقري ســدادها خــالل ســنة واحــدة مــن تاري

عقود إعادة التأمين   

ــرام  مــن أجــل تخفيــض المخاطــر الماليــة الناشــئة مــن المطالبــات الكبيــرة إلــى الحــد األدنــى ، تقــوم الشــركة بإب
إتفاقيــات مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة التأميــن. يتــم عــرض األقســاط المحولــة والمطالبــات المســددة علــى 

أســاس إجمالــي. 

ــة  ــن المرتبط ــادة التأمي ــات إع ــع سياس ــى م ــة تتماش ــن بطريق ــدي التأمي ــتحقة لمعي ــغ المس ــر المبال ــم تقدي يت
ــن. ــادة التأمي ــد إع ــى عق وبمقتض

ــة  ــزام المطالب ــع إلت ــى م ــة تتماش ــا بطريق ــم تقديره ــن يت ــدي التأمي ــن معي ــض م ــتحقة القب ــات مس إن المطالب
ــداد  ــن س ــي لحي ــز المال ــة المرك ــي قائم ــول ف ــغ كاص ــذه المبال ــار ه ــم إظه ــن. يت ــادة التأمي ــد إع ــى عق وبمقتض
المطالبــة مــن قبــل الشــركة. عندمــا يتــم ســداد المطالبــة فــإن المبلــغ المســتحق مــن شــركات إعــادة التأميــن 
ــن  ــادة التأمي ــات إع ــة«. ترتيب ــن المدين ــدة التأمي ــاط وأرص ــى »األقس ــه إل ــم تحويل ــة يت ــة المدفوع ــوص المطالب بخص

ــق. ــة الوثائ ــاه حمل ــا تج ــن إلتزاماته ــركة م ــي الش ــة ال تعف ل الُمحوَّ

ــت  ــه إنخفض ــل أن ــر األص ــترداد فيعتب ــة لإس ــه القابل ــن قيمت ــادة التأمي ــل إع ــة ألص ــة الدفتري ــوق القيم ــا تف حيثم
ــترداد.  ــة لإس ــه القابل ــى قيمت ــة إل ــه الدفتري ــض قيمت ــم تخفي ــه ويت قيمت

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   

تقــوم الشـــركة بتكويــن مخصــص مقابــل مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن. يتــم إعــادة 
ــد  ــال الح ــم إكم ــى أن يت ــن عل ــة للموظفي ــرة الخدم ــي وفت ــب النهائ ــاس الرات ــى أس ــآت عل ــذه المكاف ــاب ه إحتس

ــة.  ــرة الخدم ــى لفت األدن

ــة  ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــى الهيئ ــاهمات إل ــأداء المس ــركة ب ــوم الش ــن، تق ــن العمانيي ــبة للموظفي بالنس
وفقــا ألحــكام المرســوم الســلطاني رقــم 91/72، ويتــم إحتســابها كنســبة مئويــة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر 

إلتزامــات الشــركة لتلــك المســاهمات التــي يتــم إدراجهــا كمصــروف عنــد اإلســتحقاق.

إلتزامات أخرى  

تــدرج اإللتزامــات للمبالــغ المســتحقة الدفــع فــي المســتقبل عــن البضائــع والخدمــات المســتلمة ، ســواء صــدرت 
عنهــا فواتيــر مــن جانــب المــورد أم لــم تصــدر.



شركة التأمين ا�هلية  ش.م.ع.ع
(قيـد التحويل)

202

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - 3

مخصصات  

يتــم إثبــات المخصصــات إذا كان علــى الشــركة أي التــزام )قانونــي أو متوقــع( ناتــج عــن حــدث ســابق وإن تكلفــة 
تســوية اإللتــزام محتملــة ويمكــن قياســها بصــورة موثــوق منهــا. 

القيم العادلة  

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود التــي تحســب عليهــا فوائــد بنــاءًا علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة 
باســتعمال أســعار الفائــدة لبنــود لهــا شــروط وخصائــص مخاطــر مماثلــة.

األقساط المحققة  

ــن  ــزء م ــة الج ــر المحقق ــاط غي ــل األقس ــق. تمث ــة للوثائ ــرات الزمني ــدى الفت ــى م ــرادات عل ــى اإلي ــاط إل ــذ األقس تؤخ
األقســاط المكتتبــة المتعلقــة بالفتــرة غيــر المنتهيــة مــن التغطيــة. التغيــر فــي مخصــص األقســاط غيــر المحققــة 

يتــم أخــذه إلــى األربــاح أو الخســائر مــن أجــل إدراج اإليــرادات علــى مــدى فتــرة المخاطــر. 

ــل  ــن قب ــوب م ــغ المطل ــً للمبل ــة 365/1 أو وفق ــى لطريق ــبة األعل ــً للنس ــة وفق ــر المحقق ــاط غي ــب األقس تحتس
ــا  ــظ به ــاط المحتف ــي األقس ــن صاف ــع 45% م ــابها بواق ــم إحتس ــان ويت ــلطنة عم ــي س ــن ف ــركات التأمي ــون ش قان

ــن.  ــال التأمي ــواع أعم ــة أن ــنة لكاف للس

تتكــون تكاليــف الحيــازة مــن التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة للحصــول علــى ومباشــرة أعمــال تأميــن جديــدة. 
يتــم إحتســاب تكاليــف الحيــازة كنســبة مــن إحتيطــي األقســاط غيــر المحققــة ، متضمنــة عنصــر العمولــة وتــدرج  

كحصــة مــن األقســاط المحققــة.

العموالت المكتسبة والمدفوعة  

يتم إدراج العموالت المكتسبة والمدفوعة عند اإلكتتاب بوثائق التأمين.

إيرادات الفوائد  

ــتخدم  ــدل المس ــى المع ــاءًا عل ــي، بن ــد الفعل ــة العائ ــتخدام طريق ــتحقاقها بإس ــد إس ــد عن ــرادات الفوائ ــدرج إي ت
لخصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة المســتقبلية مــن خــالل تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لالصــول الماليــة إلــى صافــي 

القيمــة الدفتريــة لالصــول الماليــة.

إيرادات توزيعات األرباح  

يتم إدراج توزيعات األرباح من اإلستثمارات في األرباح أو الخسائر عند نشوء حق الشركة في إستالم التوزيعات.

ضريبة الدخل  

يتم تكوين مخصص للضرائب وفقً لأنظمة الضريبية المعمول بها في سلطنة عمان.

يتــم عمــل مخصــص ضريبــة الدخــل المؤجلــة ، بإســتخدام طريقــة اإللتــزام ، علــى جميــع الفروقــات المؤقتــة فــي 
تاريــخ التقريــر بيــن األســاس الضريبــي لأصــول واإللتزامــات وقيمهــا الدفتريــة.

يتــم قيــاس األصــول واإللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة وفقــً لمعــدالت الضريبــة التــي يتوقع أن يتــم تطبيقهــا للفترة 
عنــد تحقــق األصــل أو تســوية اإللتــزام، بنــاء علــى القوانيــن المطبقــة أو المتوقــع تطبيقهــا فــي نهايــة فتــرة التقرير.
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يتــم إثبــات أصــول ضريبــة الدخــل المؤجلــة لجميــع الفروقــات المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع وترحــل األصــول 
ــع  ــح خاض ــر رب ــه توف ــع مع ــذي ال يتوق ــدر ال ــتخدمة بالق ــر المس ــة غي ــائر الضريب ــتخدمة وخس ــر المس ــة غي الضريب
ــة  ــول الضريبي ــل األص ــم وترحي ــة للخص ــة القابل ــات المؤقت ــن الفروق ــتفادة م ــه اإلس ــي مقابل ــن ف ــة يمك للضريب

والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة.

تتــم مراجعــة المبالــغ الدفتريــة ألصــول ضريبــة الدخــل المؤجلــة بتاريــخ كل تقريــر، ويتــم تخفيضهــا بالقــدر الــذي ال 
يحتمــل معــه توفــر ربــح كاف خاضــع للضريبــة يســمح باإلســتفادة مــن كل أو جــزء مــن األصــل الضريبــي المؤجــل.

المعامالت بالعمالت األجنبية .  

ــا  ــالت، كم ــراء المعام ــت إج ــائدة وق ــرف الس ــعار الص ــة بأس ــالت األجنبي ــم بالعم ــي تت ــالت الت ــد المعام ــري قي يج
تحــول االصــول وااللتزامــات الماليــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة فــي تاريــخ التقريــر بأســعار الصــرف الســائدة فــي 

ــاح أو الخســائر. ــدرج جميــع الفروقــات الناتجــة عــن عمليــات التحويــل ضمــن األرب ــخ. وت ذلــك التاري
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يتطلــب إعــداد القوائــم  الماليــة مــن اإلدارة القيــام بعمــل تقديــرات وإفتراضــات تؤثر علــى مبالغ االصــول وااللتزامات 
المقــررة عنهــا  فــي تاريــخ  القوائــم  الماليــة والمخصصــات الناتجــة والتغيرات فــي القيمة العادلة للســنة.

تصنيف اإلستثمارات  

ــه للمتاجــرة، أو اســتثمار بالقيمــة العادلــة مــن خــالل  تقــرر اإلدارة عنــد إقتنــاء إســتثمار مــا تصنيفــه إلــى محتفــظ ب
ــه حتــى اإلســتحقاق. ــاح للبيــع أو محتفــظ ب ــاح أوالخســائر، أو إســتثمار مت األرب

تقييم اإلستثمارات في األسهم غير المدرجة  

يتــم عــادة تقييــم اإلســتثمارات فــي األســهم الغيــر مدرجــة بنــاء علــى تعامــالت الســوق الحاليــة ، القيمــة العادلــة 
ألداة ماليــة أخــرى مشــابهه ، التدفقــات النقديــة المخفضــة والمتوقعــة باألســعار الحاليــة ألدوات ماليــة مشــابهه 

أو طــرق تقييــم أخــرى.

انخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع  

تحــدد الشــركة مــا إذا كانــت اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع قــد انخفضــت قيمتهــا أم ال إذا حــدث هبــوط جوهــري أو 
مطــّول فــي قيمهــا العادلــة ألقــل مــن التكلفــة. يتطلــب تحديــد مــا هــو جوهــري أو مطــّول إجــراء أحــكام. مــن 
أجــل إجــراء هــذه األحــكام وتســجيل مــا إذا كان قــد حــدث إنخفــاض فــي القيمــة ، تقــوم الشــركة بتقييــم - مــن 
عوامــل أخــرى - عــدم الثبــات الطبيعــي فــي ســعر الســهم ، القــدرة الماليــة للشــركة المســتثمر بهــا ، أداء الصناعــة 

أو القطــاع ، التغيــرات فــي التقنيــة والتدفقــات النقديــة التشــغيلية والماليــة.
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المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  

ــخ  ــكوك بتاري ــر الش ــرى لتقدي ــية األخ ــتقبلية والرئيس ــادر المس ــة بالمص ــية المتعلق ــات الرئيس ــاه اإلفتراض ــن أدن مبي
التقريــر، والتــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة تــؤدي إلــى تعديــالت هامــة فــي القيمــة الدفتريــة لالصــول 

وااللتزامــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة.

مطالبات التأمين  )أ(  

ــغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر  يتطلــب إجــراء تقديــرات لــكل مــن التكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات الُمبلَّ
وللتكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر. إن التقنية الرئيســية 
ــغ عنهــا وللمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ  المتبعــة مــن قبــل اإلدارة فــي تقديــر التكلفــة للمطالبــات الُمبلَّ
ــات  ــؤ إتجاه ــل تنب ــن أج ــابقة م ــات الس ــوية المطالب ــات تس ــتخدام إتجاه ــي بإس ــام ، ه ــن الع ــال التأمي ــا ألعم عنه
تســوية المطالبــات المســتقبلية. فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم إعــادة تقييــم تقديــرات المطالبــات لكفايتهــا وبالتالــي 
أيــة تغييــرات تنشــأ يتــم إجراؤهــا للمخصــص. يتــم أيضــً تقديــر كفايــة المطالبــات علــى أســاس اإلجمالــي بواســطة 
خبيــر إكتــواري مســتقل ويتــم إدراج التســويات - إن وجــدت - فــي حســاب نتائــج أعمــال التأميــن. اليتــم تخفيــض 

مخصصــات مطالبــات التأميــن العــام بالنســبة للقيمــة الزمنيــة للنقــود. 

ــاالت  ــرة وإحتم ــات متغي ــن درج ــددة تتضم ــل متع ــول عوام ــات ح ــى إفتراض ــرورة عل ــرات بالض ــك التقدي ــتند تل تس
ــا ينتــج عــن تغييــرات  هامــة مــن األحــكام وعــدم التأكــد ويمكــن أن تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تقديــرات اإلدارة ِممَّ

مســتقبلية فــي اإللتزامــات التقديريــة.

الشــركة معرضــة لحــدوث خالفــات مــع معيــدي التأميــن وإحتمــال حــدوث إخفاقــات مــن جانبهــم. تراقــب 
الشــركة بشــكل ربــع ســنوي تقييــم الخالفــات مــع معيــدي التأميــن ومــدى جديتهــا.   

)ب( إختبار كفاية اإللتزام

تقــوم الشــركة بتاريــخ كل تقريــر بتقديــر ســواء أن إلتزامــات التأميــن المدرجــة هــي كافيــة وذلــك بإســتخدام 
التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية تحــت عقــود التأميــن التــي أبرمتهــا. فــإذا أظهــر التقديــر بــأن 
القيمــة الدفتريــة إللتزاماتهــا التأمينيــة غيــر كافيــة علــى ضــوء التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة ، فيتــم 
علــى الفــور إدراج كامــل العجــز ضمــن األربــاح أو الخســائر كمــا يتــم تكويــن مخصــص للمخاطــر الســارية. ال تقــوم 
ــدادها  ــع س ــة يتوق ــات الجوهري ــة المطالب ــث أن كاف ــة حي ــر المدفوع ــات غي ــا للمطالب ــم إلتزاماته ــركة بخص الش

خــالل 12 شــهر مــن تاريــخ التقريــر.

)ج( األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات

يتــم إحتســاب اإلســتهالك لتخفيــض تكلفــة االصــول علــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر. يتــم إحتســاب العمــر 
اإلنتاجــي المقــدر وفقــً لتقييــم إدارة الشــركة بنــاء علــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة 

والتــآكل والتلــف الطبيعييــن وذلــك بإســتخدام أفضــل التقديــرات.

)د( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

يســتند مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بنــاء علــى أفضــل تقديــرات اإلدارة إلمكانيــة تحصيــل المبالــغ 
المســتحقة وعــدد أيــام إســتحقاق تلــك الديــون.
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التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك )تابع(  - 4

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك )تابع(  

)هـ( إنخفاض قيمة األصول غير الملموسة

يتطلــب تحديــد مــا إذا كانــت األصــول غيــر الملموســة قــد إنخفضــت قيمتهــا تقديــر القيمــة المســتخدمة للوحدات 
المنتجــة للنقــد. يتطلــب إحتســاب القيمــة المســتخدمة مــن الشــركة تقديــر  التدفقــات النقديــة المتوقــع نشــؤها 

مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد ومعــدل التخفيــض المناســب بغــرض إحتســاب القيمــة الحاليــة.     

)و( إنخفاض قيمة الشهرة

ــب  ــل. يتطل ــى األق ــنوي عل ــاس س ــى أس ــهرة عل ــة الش ــض قيم ــيتم تخفي ــا إذا كان س ــد م ــركة بتحدي ــوم الش تق
هــذا تقديــر للقيمــة المســتخدمة لوحــدات توليــد النقديــة التــي يتــم تخصيــص الشــهرة لهــا. تقديــر القيمــة 
المســتخدمة يتطلــب مــن الشــركة إجــراء تقديــر للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن وحــدة التوليــد 
ــات  ــك التدفق ــة لتل ــة الحالي ــاب القيم ــل إحتس ــن أج ــم م ــم مالئ ــدل خص ــار مع ــً اختي ــب أيض ــا يتطل ــدي كم النق

ــة. النقدي
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النقدية وما في حكم النقدية   - 5

تتكون األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في قائمة المركز المالي من اآلتي:

20152014

ريال عمانيريال عماني

1.513.483807.059النقد واألرصدة لدى البنك

األرصــدة البنكيــة تبلــغ 36.075 ريــال ُعمانــي )2014 -  45.245  ريــال ُعمانــي( و 179 ريــال ُعمانــي )2014 - 417 ريــال ُعمانــي( 
و 390.174 ريــال ُعمانــي )2014 - 110.755 ريــال ُعمانــي( مقيمــة بدرهــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، الجنيــه 

ــي. ــى التوال ــي عل ــدوالر األمريك ــترليني وال اإلس

الودائع البنكية  - 6

36.793.04937.138.163الودائع البنكية المستحقة خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

الودائــع محتفــظ بهــا لــدى بنــوك تجاريــة فــي عمــان وتحمــل معــدالت فائــدة تتــراوح بيــن 0.85% إلــى %4.25 )2014 - %0.7 
.)%4.25 إلى 

بتاريخ التقرير، ال تحتفظ الشركة بأي ودائع بنكية مقيمة بعملة أجنبية )2014 - ال شىء(. 

األقساط وأرصدة التأمين المدينة  - 7

3.410.2413.071.577العمالء

5.252.2396.159.303الوكالء والوسطاء 

785.805733.843أرصدة معيدي التأمين المستحقة القبض 

9.448.2859.964.723

)499.995()557.106(ناقص: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

8.891.1799.464.728

قدرهــا عالقــة  ذات  أطــراف  مــن  مســتحقة  أرصــدة  المدينــة  التأميــن  وأرصــدة  العمــالء  بنــد   يتضمــن 
48.191 ريال عماني )2014 - 457.327 ريال عماني( )إيضاح 24(. 

كانت حركة قيود مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كالتالي:

20152014

ريال عمانيريال عماني

499.995690.757في 1 يناير 

110.00060.500المحمل خالل السنة

)251.262()52.889(المشطوب خالل السنة

557.106499.995في 31 ديسمبر 
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أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدمًا   - 8

20152014

ريال عمانيريال عماني

1.937.6151098.058الفوائد المستحقة القبض

1.423.1261.233.258المستحق من األطراف ذات العالقة )إيضاح 24(

81.14374.439المصاريف المدفوعة مقدمً 

1.263.1031.255.488تكاليف حيازة مؤجلة

250.906406.347المدينون اآلخرون  

4.955.8934.067.590

ــود  ــر عق ــة وتدبي ــي مراجع ــدة ف ــرة المتكب ــر المباش ــرة وغي ــف المباش ــة بالتكالي ــازة المؤجل ــف الحي ــق تكالي تتعل
ــة. ــرة المالي ــالل الفت ــدة خ ــن جدي تأمي

اإلستثمار في األوراق المالية  - 9

31.333675.287إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر 

71.42971.429إستثمارات متاحة للبيع 

102.762746.716

9 )أ( اإلستثمارات 

القيمة 
التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالعادلة

2015201520142014

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

مدرجة*

31.33321.639418.747449.860بنوك 

256.540307.380--صناعة

 إستثمارات بالقيمة العادلة من 
31.33321.639675.287757.240خالل األرباح أو الخسائر

71.42971.42971.42971.429غير مدرجة - خدمات

71.42971.42971.42971.429إستثمارات متاحة للبيع 

102.76293.068746.716828.669مجموع اإلستثمارات 

* تشمل سندات أسهم بنك مسقط.
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االستثمار في األوراق المالية )تابع(  - 9

9 )ب( تفاصيل إستثمارات الشركة في األوراق المالية والسندات يتم توضيحها كالتالي: 

النسبة المئوية 
من إجمالـــــي 

المحفظـــــــة
عدد 

األسهم
القيمة 
التكلفةالعادلة

ريال عمانيريال عماني%31 ديسمبر 2015

35102.03910.81910.819%سندات أسهم بنك مسقط %4.5

35102.03910.82010.820%سندات أسهم بنك مسقط %4.5

-30102.0399.694%سندات أسهم بنك مسقط %3.5 *

31.33321.639

31 ديسمبر 2014

59687.068397.107428.730%أسهم بنك مسقط 

38154.076256.540307.380%أسهم ريسوت لأسمنت

1.5102.03910.82010.820%سندات أسهم بنك مسقط %4.5

1.5102.03910.82010.310%سندات أسهم بنك مسقط %4.5 *

675.287757.240

* تمثل سندات مجانية مستلمة من بنك مسقط.

9 )ج( تفاصيــل االســتثمارات المملوكــة للشــركة كمــا فــي تاريــخ التقريــر والتــي تمثــل 10% أو أكثر من رأســمال الشــركة 
المســتثمر بهــا ، مبينــة أدناه:

النسبة من 
رأسمال الشركة 

المستثمر بها
عدد 

األسهم
القيمة 
التكلفةالعادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني%

31 ديسمبر 2015

14.2871.42971.42971.429شركة البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م

31 ديسمبر 2014

14.2871.42971.42971.429شركة البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م
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القيود على تحويل االصول  - 10

وفقــً لمتطلبــات القانــون المنظــم ألعمــال شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان، قامــت الشــركة بإخطــار الهيئــة 
العامــة لســوق المــال ببعــض الودائــع البنكيــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا 
34.736.061 ريــال ُعمانــي )2014: 33.333.529 ريــال عمانــي(. وفقــً للوائــح القانونيــة، يجــوز للشــركة تحويــل هــذه 

ــال. ــوق الم ــة لس ــة العام ــن الهيئ ــبقة م ــة المس ــى الموافق ــول عل ــد الحص ــط بع ــول فق االص

قامــت الشــركة بتقديــم ضمانــة بنكيــة إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال قدرهــا 300.000 ريــال عمانــي )2014- 300.000 
ــان  ــلطنة ُعم ــي س ــن ف ــركات التأمي ــون ش ــن قان ــادة 51 م ــكام الم ــات أح ــد بمتطلب ــل التقيُّ ــن أج ــي( م ــال عمان ري

ــاح 25(. )إيض

العقارات والمعدات  - 11

السياراتاألرض والمبنى
األثـــــاث 

المجموعوالمعدات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة/ التقييم

198.713160.6271.628.6871.988.027في 1 يناير 2014
98.37098.370--إضافات

)31.838(-)31.838(-إستبعادات 
198.713128.7891.727.0572.054.559في 1 يناير 2015

162.195162.195--إضافات
)78.886()78.886(--إستبعادات

198.713128.7891.810.3662.137.868في 31 ديسمبر 2015
اإلستهالك

2.787148.1661.416.1731.567.126في 1 يناير 2014
73512.461120.913134.109المحمل للسنة

)31.838(-)31.838(-اإلستبعادات
3.522128.7891.537.0861.669.397في 31 ديسمبر 2014

3.522128.7891.537.0861.669.337في 1 يناير 2015
122.749123.467-718المحمل للسنة

)78.886()78.886(--االستبعادات
4.240128.7891.580.9491.713.978في 31 ديسمبر 2015

القيمة الدفترية

229.417423.890-194.473في 31 ديسمبر 2015
189.971385.162-195.191في ديسمبر 2014

فــي 31 ديســمبر 2015، وفقــً لسياســة الشــركة ، تمــت إعــادة تقييــم األرض والمبنــى بقيمتهــا الســوقية المفتوحــة 
عــن اإلســتخدام الحالــي مــن قبــل متخصــص مهنــي. عنــد إعــادة التقييــم ، تــم إســتبعاد أي إســتهالك متراكــم 
ــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة  وصافــي المبلــغ المعــدل إلــى مبلــغ إعــادة تقييــم األصــل. إذا تــم إدراج األرض  مقاب
ــال  ــال ُعمانــي )2014 - 62.288 ري والمبنــى بالتكلفــة مطروحــً منهــا اإلســتهالك ، لكانــت القيمــة الدفتريــة 61.570 ري

عمانــي(.
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12 -الشهرة

الشهرة الناشئة عند الحيازة  

تمثــل الشــهرة المبلــغ الناشــىء عنــد حيــازة شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً فــي 30 ابريــل 2010. إعتبــارًا مــن 
17 ينايــر 2011 ، إندمجــت شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً فــي الشــركة.

ريال عماني

20.614.225المقابل المحّول

)5.165.696(ناقصً: القيمة العادلة لصافي االصول القابلة للتحديد 

15.448.529الشهرة

إختبار إنخفاض القيمة  

فــي نهايــة فتــرة التقريــر، قامــت الشــركة بتقييــم المبلــغ القابــل لإســترداد للشــهرة بإســتخدام إفتراضــات 
ــأن  ــررت ب ــبة 5% )2014 - 9%(، وق ــال بنس ــة رأس الم ــبة 6% )2014 - 5%(، تكلف ــي بنس ــو نهائ ــدل نم ــمل مع ــية، تش أساس
الشــهرة لــم تنخفــض قيمتهــا. ويعتمــد اختبــار انخفــاض القيمــة، ضمــن اختبــارات أخــرى، بشــكل كبيــر علــى تكلفة 

ــة. ــج المتوقع ــق النتائ ــال وتحقي رأس الم

ولــو ازداد معــدل الخصــم حتــى نســبة 10.5% وتــم خفــض معــدل النمــو النهائــي إلــى 5%، مــع بقــاء باقــي االفتراضــات 
دون تغييــر، لــكان هنــاك حاجــة لمخصــص النخفــاض القيمة. 

رأس المال  - 13

20152014

ريال عمانيريال عماني

10.000.00010.000.000المصرح به - أسهم قيمة كل سهم ريال عماني واحد

10.000.00010.000.000المصدر والمدفوع - أسهم قيمة كل سهم ريال عماني واحد

المساهمون  

فيما يلي المساهمون الذين يملكون 10% أو أكثر من رأسمال الشركة : 

20152014

%عدد األسهم%عدد األسهم

رويال آند صن الالينس للتأمين )الشرق األوسط( 
7.000.00070.007.000.00070.00ب.أس.سي

الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار 
2.003.09120.032.003.09120.03ش.م.ع.ع

9.003.09190.039.003.09190.03

ــن 22.569  ــال م ــض رأس الم ــه تخفي ــم بموجب ــث ت ــال حي ــة رأس الم ــادة هيكل ــج إلع ــذ برنم ــنة تنفي ــالل الس ــم خ ت
مليــون ريــال عمانــي إلــى 10 مليــون ريــال عمانــي عــن طريــق دفــع مبلــغ 1.569 مليــون ريــال عمانــي إلــى المســاهمين 

بواقــع 2 ريــال عمانــي لــكل ســهم وتكويــن إحتياطــي خــاص بمبلــغ 11.784 مليــون ريــال عمانــي. 
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اإلحتياطي القانوني  - 14 

وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة عمــان، يتطلــب تحويــل 10% مــن ربــح الســنة إلــى اإلحتياطــي 
ــل  ــر قاب ــي غي ــي القانون ــوع. إن اإلحتياط ــركة المدف ــمال الش ــث رأس ــي ثل ــي القانون ــغ اإلحتياط ــى يبل ــي حت القانون
للتوزيــع. ويبلــغ االحتياطــي اآلن 39% مــن راس المــال وبالتالــي ال ضــرورة فــي التحويــل الــى االحتياطــي هــذا العــام.

إحتياطي الطوارئ  - 15

وفقــً ألحــكام المــادة 10)مكــرر( و2)ج( و 10)مكــرر( و 3)ب( مــن الئحــة تطبيــق قانــون شــركات التأميــن )القــرار الــوزاري 
ــام  ــن الع ــال التأمي ــق بأعم ــا يتعل ــة فيم ــات القائم ــي المطالب ــن صاف ــل 10% م ــم تحوي ــه ، يت ــم 80/5( ، وتعديالت رق
فــي تاريــخ التقريــر ، مــن األربــاح المحتجــزة إلــى إحتياطــي الطــوارىء. أمــا عــن أقســاط التأميــن علــى الحيــاة فيتــم 
تحويــل 1% مــن قيمــة األقســاط فــي حالــة أن أعمــال التاميــن علــى الحيــاة قــد تــم تحويلهــا مــن االربــاح المتجــزة الــى 
احتياطــي الطــوارىء. يمكــن للشــركة أن تتوقــف عــن إجــراء هــذا التحويــل عندمــا يصبــح اإلحتياطــي مســاويً لــرأس 
ــاح فــي أي ســنة  المــال المصــدر أو 5 مليــون ر.ع. فــي حالــة الشــركات األجنبيــة.. ال يتــم اإلعــالن عــن أي توزيعــات أرب
ــاح المحتجــزة. لــن يتــم إســتخدام هــذا اإلحتياطــي إال  إلــى أن تتــم تغطيــة العجــز فــي هــذا اإلحتياطــي مــن األرب

بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

إحتياطي إعادة التقييم  - 16

يمثل هذا اإلحتياطي نتيجة إعادة تقييم األرض والمباني )إيضاح 11(.

إحتياطي األقساط غير المحققة  - 17

20152014

ريال عمانيريال عماني

األقساط غير المحققة

13.913.92715.041.366اإلجمالي

)2.367.954()1.618.662(حصة معيدي التأمين

 12.295.26512.673.412

الحركة خالل السنة :

12.673.41212.860.280في 1 يناير 

)186.868()378.147(الحركة في إيرادات اإليرادات أو الخسائر 

12.295.26512.673.412في 31 ديسمبر 

االلتزامات األخرى والمستحقات   - 18

47.383388.715المستحق إلى األطراف ذات العالقة )إيضاح 25(

1.661.2461.735.613ذمم دائنة اخرى

821.451724.887مصروفات مستحقة 

412.072345.331مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

551.375862.297ذمم دائنة

 3.493.5274.056.843
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االلتزامات األخرى والمستحقات )تابع(  - 18

حركة قيود مطلوبات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرجة في قائمة المركز المالي هي كالتالي:

20152014

ريال عمانيريال عماني

345.331285.192في 1 يناير 

105.43394.007المستحق خالل السنة 

)33.868()38.692(المدفوع خالل السنة

412.072345.331في 31 ديسمبر 

صافي إيرادات أقساط التأمين   - 19

30.919.83733.425.258إجمالي األقساط المكتتبة  

1.127.439457.380حركة القيود في األقساط غير المحققة 

32.047.27633.882.638إيرادات أقساط التأمين

)6.184.107()4.244.028(أقساط إعادة التأمين المحولة  

)270.512()749.292(حركة القيود في األقساط غير المحققة

)6.454.619()4.993.320(أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

27.053.95627.428.019 صافي إيرادات أقساط التأمين

المطالبات  - 20

2015

اإلجمالي
حصة معيدي 

الصافيالتأميـــــــــن

ريال عمانيريال عمانيريال عماني 

في 1 يناير  

12.554.954)7.438.809(19.993.763المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها 

17.699.286)1.717.808(19.417.094يضاف: المطالبات القائمة خالل السنة

39.410.857)9.156.617(30.254.240

)16.834.083(7.000.540)23.834.623(يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة في السنة

13.420.157)2.156.077(15.576.234في 31 ديسمبر 



213

المطالبات )تابع(  -20

قيمة مخصص المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين المتعلقة هي كالتالي:

2014

اإلجمالي 
حصة معيدي 

الصافيالتأميـــــــــن

ريال عمانيريال عمانيريال عماني 

في 1 يناير  

11.728.146)8.022.702(19.750.848المطالبات المتكبدة ولم يتم االبالغ عنها 

17.439.197)2.395.814(19.835.011يضاف: المطالبات القائمة خالل السنة

39.585.859)10.418.516(29.167.343

)16.612.389(2.979.707)19.592.096(يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة في السنة 

12.554.954)7.438.809(19.993.763في 31 ديسمبر 

تتضمن المطالبات ما هو مرتبط بأطراف ذات عالقة بمبلغ 1.228.677 ريال ُعماني )2014 - 1.144.124  ريال ُعماني(.

ــدي  ــن معي ــتحقة م ــغ المس ــر. إن المبال ــخ التقري ــن تاري ــهر م ــالل 12 ش ــات خ ــة المطالب ــداد غالبي ــم س ــع أن يت يتوق
التأميــن تســتحق تعاقديــً بحــد أقصــى خــالل فتــرة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ دفــع المطالبــات. المطالبــات القائمــة 

المســتحقة الدفــع إلــى األطــراف ذات العالقــة يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضــاح 24.

صافي إيرادات اإلستثمار  - 21

20152014

ريال عمانيريال عماني

941.690952.159إيرادات الفوائد 

)81.950(-صافي التغير في القيمة العادلة إلستثمارات 

-)116.282(خسارة االستبعاد

38.42639.967إيرادات توزيعات األرباح

863.834910.176

22 - المصاريف العمومية واإلدارية

3.746.0133.864.203تكاليف الموظفين

123.467134.109اإلستهالك )إيضاح 11(

309.004432.732مصاريف دعم مركزي

305.088302.448إيجار

107.69793.155هاتف

477.611450.843مصروفات تقنية معلومات

52.05891.003مصروفات سفر

838.395715.569مصاريف أخرى

5.959.3336.084.062
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23 - ضريبة الدخل

20152014

ريال عمانيريال عماني

قائمة الدخل الشامل:

308.252390.399السنة الحالية 

21.01227.668ضريبة السنوات السابقة

37.785)4.264(ضريبة مؤجلة 

 325.000455.852

االلتزامات المتداولة:

308.252390.399السنة الحالية

1.125.561887.963السنوات السابقة 

 1.433.8131.278.362

أصل ضريبي مؤجل 

52.16989.954في 1 يناير 

)37.785(4.264حركة القيود للسنة 

56.43352.169في 31 ديسمبر 

يتألف األصل الضريبي المؤجل من الفروقات المؤقتة التالية:

فروقات التوقيت الخاضعة للضريبة على العقارات والمعدات   المؤهلة 
27.42730.017لإعفاء الضريبي المعجل

29.00622.152فروقات التوقيت القابلة للخصم على المخصصات

56.43352.169في 31 ديسمبر

تخضــع الشــركة لمعــدل ضريبــي بنســبة 12% )2014- 12%(. ألغــراض تحديــد مصــروف الضريبــة للســنة، تمــت تســوية 
اإليــرادات  مــن  كٍل  بنــود  الضريبــة  ألغــراض  المعــدة  التســويات  تتضمــن  الضريبــة.  ألغــراض  المحاســبي  الربــح 
والمصاريــف. بعــد إجــراء هــذه التعديــالت، يتــم تقديــر متوســط معــدل الضريبــة الســائد بنســبة %13.5 )2014- %13.5(.

موضح أدناه تسوية ضريبة الدخل المحتسبة على األرباح المحاسبية إلى مصروف ضريبة الدخل للسنة:

20152014

ريال عمانيريال عماني

2.402.1363.364.673الربح قبل ضريبة الدخل 

)30.000()30.000(ناقصً: اإلستقطاع القانوني

284.656400.161الضريبة المحتسبة بمعدل ضريبة الدخل القانوني %12 

األثر الضريبي لـ:

)64.065()28.363(اإليرادات/األرباح الغير خاضعة للضريبة

21.01227.668ضريبة السنة السابقة

47.69592.088مصروفات غير قابلة للخصم ألغراض الضريبة

325.000455.852مصروفات ضريبة الدخل
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23 - ضريبة الدخل )تابع( 

وضع الربط الضريبي  

لــم يتــم إإلنتهــاء مــن الربــط الضريبــي للشــركة وشــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً مــن قبــل األمانــة العامة 
للضرائــب للســنوات مــن 2011 إلــى 2014. تــرى اإلدارة بــأن الربــط الضريبــي - إن وجــد - بالنســبة للســنوات الضريبيــة التــي 
لــم يجــري الربــط الضريبــي بشــأنها لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 

.2015

مــن المتوقــع زيــادة المعــدل الضريبــي مــن 12% إلــى 15% اعتبــاًرا مــن 1 ينايــر 2016. وهــذا بــدوره ســيؤثر علــى الحســابات 
المســتقبلية ألصــول والتزامــات الضريبــة المؤجلــة، وكذلــك مصروفــات ضريبــة الدخــل.

24 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتكــون األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين والمؤسســات 
التــي يتمتعــون فيهــا بالقــدرة علــى التحكــم وممارســة التأثيــر بصــورة فعالــة علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية.

تحتفــظ الشــركة بأرصــدة هامــة مــع األطــراف ذات العالقــة، والتــي تنشــأ فــي ســياق األعمــال العاديــة مــن 
المعامــالت التجاريــة، وفًقــا لأحــكام والشــروط التــي يتــم االتفــاق عليهــا مــن قبــل الطرفيــن.

األرصدة مع األطراف ذات العالقة المضمنة في قائمة المركز المالي هي كما يلي:

31 ديسمبر 2015

أرصدة 
مدينة 

أخرى

أقساط 
التأمين 

واألرصدة 
المدينة 

أرصدة إعادة 
التأمين 
المدينة 

المطالبات 
القائمة 

المستحقة 
الدفع 

أرصدة دائنة 
أخرى

ريال 
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيعماني

47.383-1.343.232-1.423.126المساهمون الرئيسيون

-48.191149.653689.867-أطراف ذات عالقة أخرى

1.423.12648.1911.492.885689.86747.383

31 ديسمبر 2014

388.715-699.262-1.233.258المساهمون الرئيسيون

-970.109-457.327-أطراف ذات عالقة أخرى

1.233.258457.327699.262970.109388.715
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24 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(

المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن قائمة الدخل الشامل هي كالتالي:

31 ديسمبر 2015  

األقساط 
المكتتبة 

العمولة 
المدفوعة 

إجمالي 
المطالبات 

المتكبدة 
أتعاب الخدمات 

الفنية

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

---المساهمون الرئيسيون

1.917.576197.5581.228.677309.004أطراف ذات عالقة أخرى

1.917.576197.5581.228.677309.004
31 ديسمبر 2014

432.732---المساهمون الرئيسيون

-2.025.226219.4621.144.124أطراف ذات عالقة أخرى

2.025.226219.4621.144.124432.732

مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين

كانت مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة كالتالي:

20152014

ريال عمانيريال عماني

476.313505.035مزايا قصيرة األجل

22.04629.144مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 498.359534.179

25 - اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة 

إلتزامات  

أصــدرت البنــوك التــي تتعامــل معهــا الشــركة بالنيابــة عنهــا كفــاالت ماليــة إلــى أطــراف أخــرى بمبلــغ 71.476 ريــال 
ُعمانــي )2014 - 75.026  ريــال ُعمانــي(.

قدمــت الشــركة ضمانــً بنكيــً إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال بمبلــغ 300.000 ريــال عمانــي )2014 - 300.000 ريــال 
عمانــي( لإتــزام بمتطلبــات المــادة 51 مــن قانــون شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان )إيضــاح 10(.

المطالبات القانونية   

كمــا هــو مشــترك مــع غالبيــة شــركات التأميــن ، تخضــع الشــركة ضمــن ســياق أعمالهــا العاديــة للمقاضــاة أمــام 
المحاكــم. إســتنادًا إلــى مشــورة قانونيــة مســتقلة، ال تعتقــد الشــركة بــأن نتائــج هــذه الدعــاوي ســيكون لهــا تأثيــر 

جوهــري علــى إيــرادات الشــركة أو مركزهــا المالــي.  
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26 - معلومات القطاع

ــرادات التشــغيلية للشــركة بشــكل أساســي مــن أنشــطة التأميــن  تعمــل الشــركة فــي مجــال التأميــن. تنشــأ اإلي
التــي يتــم مزاولتهــا فــي ســلطنة ُعمــان.

27 - إدارة المخاطر

هيكلة إدارة الشركة  

ــداث  ــن أح ــركة م ــاهمي الش ــة مس ــو حماي ــة ه ــة اإلدارة المالي ــركة وهيكل ــر الش ــن مخاط ــي م ــرض الرئيس إن الغ
تعــوق تحقيــق أغــراض األداء المالــي القابلــة لإســتمرار متضمنــًة اإلخفــاق إلســتغالل الفــرص. تعتــرف اإلدارة 

الرئيســية باألهميــة الحرجــة ألن يكــون لديهــا أنظمــة إدارة مخاطــر فعالــة وتعمــل بفاعليــة. 

مخاطر إعادة التأمين  

كمــا هــو متبــع مــع شــركات التأميــن األخــرى، مــن أجــل تخفيــض المخاطــر الماليــة الناشــئة مــن المطالبــات الكبيرة 
إلــى الحــد األدنــى ، تقــوم الشــركة ضمــن ســياق أعمالهــا العاديــة ، بإبــرام عقــود مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة 
ــا يســمح لــإدارة فــي الســيطرة  التأميــن. إن مثــل تلــك الترتيبــات إلعــادة التأميــن تقــدم تنوعــً أكبــر فــي األعمــال، ِممَّ
علــى التعــرض للخســائر المحتملــة الناتجــة مــن المخاطــر الكبيــرة ، وتقــدم طاقــة إضافيــة للنمــو. إن جــزءًا كبيــرًا 

مــن إعــادة التأميــن يتــم إنجــازه بموجــب عقــود إعــادة التأميــن اإلختيــاري واإلتفاقــي وزيــادة الخســائر.

للحــد مــن مخاطــر تعرضهــا لخســائر كبيــرة نتيجــة لعــدم مــالءة معيــدي التأميــن، تقــوم الشــركة بتقييــم الحالــة 
ــي  ــابهه أو ف ــة متش ــطة تجاري ــن أنش ــئة م ــة الناش ــر اإلئتماني ــزات المخاط ــب تركي ــن وتراق ــدي التأمي ــة لمعي المالي

أنشــطة بنفــس المنطقــة الجغرافيــة ، أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات االقتصاديــة لمعيــدي التأميــن. 

إن عقــود إعــادة التأميــن الُمحولــة ال تعفــي الشــركة مــن إلتزامهــا أمــام حاملــي الوثائــق ، وكنتيجــة لذلــك تظــل 
الشــركة مســؤولة أمــام حاملــي وثائقهــا عــن الجــزء المعــاد عليــه التأميــن مــن المطالبــات قيــد التســوية فــي حــال 
عــدم إلتــزام معيــد التأميــن بتعهداتــه بموجــب عقــد إعــادة التأميــن. إن الحــد األقصــى لتعــرض الشــركة لمخاطــر 
ــال  ــي )2014 - 7.438.809  ري ــال ُعمان ــو 2.156.077 ري ــوص ه ــذا الخص ــة به ــة العمومي ــخ الميزاني ــة بتاري ــان النظري االئتم

ُعمانــي(.

مخاطر أسعار الفائدة  

مخاطــر أســعار الفائــدة هــي المخاطــر بــأن القيمــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة ســوف تتقلــب 
بســبب التغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. إن األدوات الماليــة بأســعار عائمــة تعــرض الشــركة إلــى مخاطــر 
ــة  ــة العادل ــر القيم ــركة لمخاط ــرض الش ــة تع ــدة ثابت ــعار فائ ــة بأس ــا األدوات المالي ــدة ، بينم ــدي للفائ ــق النق التدف

للفائــدة.

تحمل الودائع البنكية للشركة فائدة بأسعار ثابتة ولذلك فهي غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة.

مخاطر التأمين  

ــداث  ــوص أح ــود بخص ــة العق ــى حمل ــداد إل ــة الس ــات الواجب ــث أن المطالب ــر حي ــي المخاط ــن ه ــر التأمي إن مخاط
التأميــن تفــوق القيمــة الدفتريــة إللتزامــات التأميــن. يمكــن أن يحــدث هــذا بســبب تكــرار أو مبالــغ المطالبــات هــي 

ــا هــو متوقــع. أكثــر ِممَّ
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27 - إدارة المخاطر )تابع(

مخاطر التأمين )تابع(  

تكرار ومبالغ المطالبات  

إن تكــرار ومبالــغ المطالبــات يمكــن أن تتأثــر بعــدة عوامــل. تقــوم الشــركة بشــكل رئيســي بتأميــن مخاطــر الحريــق 
والحــوادث والبحريــة. يتــم إعتبــار هــذه كعقــود تأميــن قصيــرة األجــل حيــث يتــم عــادًة إبــالغ المطالبــة وســدادها 

خــالل ســنة واحــدة مــن وقــوع حادثــة التأميــن. إن هــذا يســاعد علــى تخفيــض مخاطــر التأميــن. 

الحريق- الممتلكات  

بالنسبة لعقود تأمين الممتلكات إن المخاطر الرئيسية هي الحريق وتوقف األعمال.

نــة. إن تكلفــة إعــادة  يتــم تأميــن هــذه العقــود بالرجــوع إلــى قيمــة إســتبدال الممتلــكات والمحتويــات الُمؤمَّ
بنــاء الممتلــكات والحصــول علــى إســتبدال للمحتويــات والوقــت المســتغرق إلعــادة بــدء األعمــال التــي تــؤدي إلــى 

ــات. ــتوى المطالب ــى مس ــر عل ــي تؤثِّ ــية الت ــل الرئيس ــي العوام ــا ه توقفه

المركبات  

بالنســبة لعقــود المركبــات إن المخاطــر الرئيســية هــي مطالبــات المــوت واإلصابــات الجســدية وإســتبدال أو إصــالح 
المركبــات. قامــت الشــركة فــي الســنوات األخيــرة باكتتــاب وثائــق شــاملة للمــالك / الســائقين الذيــن يتجــاوز 

ــة.  ــات خاص ــون مركب ــراد يملك ــات بأف ــود المركب ــة عق ــق كاف ــري، تتعل ــكل جوه ــط. بش ــنة فق ــم 21 س أعماره

ــي  ــات ه ــتبدال المركب ــف إس ــة وتكالي ــراف المصاب ــوت واألط ــاالت الم ــدة لح ــة العائ ــرارات المحكم ــتوى ق إن مس
ــات.  ــتوى المطالب ــى مس ــر عل ــي ُتؤثِّ ــية الت ــل الرئيس العوام

التأمين البحري  

ــن  ــة ع ــوادث الناتج ــة والح ــفينة البحري ــف الس ــارة أو تل ــي خس ــية ه ــر الرئيس ــري إن المخاط ــن البح ــبة للتأمي بالنس
ــحنة.  ــة للش ــة أو جزئي ــارة كلي خس

ــد بــأن الوثائــق هــي متنوعــة بالنســبة للســفن وطــرق الشــحن  إن إســتراتيجية التأميــن لأعمــال البحريــة هــي التأكُّ
الُمغطــاة.

إن مخاطــر التأميــن الناشــئة مــن عقــود التأميــن ال يتــم تركيزهــا علــى أي بلــد مــن البلــدان التــي تعمــل فيهــا 
الشــركة.

التأمين الصحي  

يتــم بيــع التأميــن الصحــي فــي شــكل بوليصــة جماعيــة إلــى أصحــاب األعمــال فــي المقــام األول لتغطيــة مخاطــر 
مصروفــات الموظفيــن الطبيــة لــدى المؤسســات الطبيــة الداخليــة أو الخارجيــة وفقــً لبنــود اإلتفاقيــات الخاصــة 

بــكل منهــا.

التأمين الجماعي على الحياة   

بالنســبة للتأميــن الجماعــي علــى الحيــاة، فــإن مخاطــر التأميــن تقــوم بتغطيــة وتوفيــر الحمايــة الجماعيــة وتقــوم 
بتســويقها وبيعهــا إلــى الشــركات فــي المقــام األول لتغطيــة حيــاة موظفيهــا. 

مخاطر العملة  

إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية  ألداة ماليــة بســبب 
ــة. ــة األجنبي ــعار العمل ــي أس ــرات ف التغي

مــع الوضــع فــي االعتبــار لحقيقــة أن الريــال العمانــي مربــوط بالــدوالر األمريكــي ، فــإن الشــركة غيــر ُمعرضــة أليــة 
مخاطــر عملــة جوهريــة.
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27 - إدارة المخاطر )تابع( 

مخاطر سعر األسهم والسندات   

تتعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق بإســتثماراتها. تحــد الشــركة مــن مخاطــر ســعر األســهم 
والســندات مــن خــالل اإلحتفــاظ بمحفظــة متنوعــة وباإلســتمرار فــي مراقبــة الســوق. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تراقــب 

ــهم. ــوق األس ــة س ــى حرك ــر عل ــي تؤث ــية الت ــل الرئيس ــال العوام ــكل فع ــركة بش الش

100 % )2014 - 100%( من إستثمارات الشركة في تاريخ التقرير هي في سلطنة عمان.

10% زيادة/نقــص فــي القيمــة العادلــة لإســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ، ســوف 
ينتــج عنهــا زيادة/نقــص فــي األربــاح بمبلــغ 3.133 ريــال ُعمانــي )2014: 67.529 ريــال ُعمانــي(.

مخاطر اإلئتمان  

إن مخاطــر اإلئتمــان هــي مخاطــر عجــز أحــد أطــراف األدوات الماليــة عــن الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد 
الشــركة خســارة ماليــة. لكافــة أنــواع االصــول الماليــة التــي تحتفــظ بهــا الشــركة، بإســتثناء تلــك المتعلقــة بعقــود 
إعــادة التأميــن كمــا هــو مبيــن فــي مخاطــر إعــادة التأميــن أعــاله، فــإن الحــد األقصــى لمخاطــر اإلئتمــان للشــركة 

هــو القيمــة الدفتريــة كمــا يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي قائمــة المركــز المالــي.

يوجد لدى الشركة السياسات واإلجراءات التالية لتخفيض تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان:

تقوم الشركة فقط بإبرام عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف ثالثة ذوي مالءة ومميزين.   ●

تســعى الشــركة للحــد مــن مخاطــر اإلئتمــان بالنســبة للعمــالء بوضــع حــدود لإئتمــان للعمــالء األفــراد ومراقبة   ●
األرصــدة المدينــة غيــر المدفوعــة. تشــتمل األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة علــى عــدد كبيــر مــن العمــالء 

غالبيتهــم داخــل ســلطنة عمــان. 

يتــم اإلحتفــاظ باألرصــدة البنكيــة للشــركة والودائــع لــدى البنــوك لــدى مجموعــة مــن المصــارف الدوليــة   ●
اإلدارة. مجلــس  يضعهــا  التــي  اإلئتمانيــة  للســقوف  وفقــً  والمحليــة 

تقتصر المخاطر اإلئتمانية على القيم الدفترية لالصول المالية في قائمة المركز المالي.
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27 - إدارة المخاطر )تابع(

مخاطر اإلئتمان )تابع(  

توضح الجداول التالية المركز اإلئتماني للشركة.

31 ديسمبر 2015  

 
غير متأخرة 

وتعتبر جيدة 

متأخرة عن 
الدفع ولكن 
لم تنخفض 

قيمتها 
انخفضت 

المجموع قيمتها 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

5.543.1743.348.005557.1069.448.285األقساط وأرصدة التأمين المدينة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
2.156.077--2.156.077القائمة

31.333--31.333إستثمارات متاحة للبيع - سندات محلية

1.513.483--1.513.483ارصدة بالبنوك

36.793.049--36.793.049الودائع البنكية

3.611.646--3.611.646ذمم أخرى مدينة

49.648.7623.348.005557.10653.553.873المجموع

31 ديسمبر 2014

5.632.9243.831.805499.9949.964.723األقساط وأرصدة التأمين المدينة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
7.438.809--7.438.809القائمة

21.130--21.130إستثمارات متاحة للبيع - سندات محلية

802.714--802.714ارصدة بالبنوك

37.138.163--37.138.163الودائع البنكية

2.737.663--2.737.663ذمم أخرى مدينة

53.771.9053.831.805499.99458.103.704المجموع

قامت الشركة بتكوين مخصص مقابل كل األرصدة المدينة المنخفضة قيمتها. 

ــع  ــن الدف ــرة ع ــن المتأخ ــادة التأمي ــن وإع ــود التأمي ــن عق ــئة م ــن الناش ــار المديني ــل أعم ــي تحلي ــدول التال ــن الج يبي
ولكــن لــم يتــم تخفيــض قيمتهــا:

متأخرة عن الدفع ولكن لم يتم تخفيض قيمتها

أقل من 3 
أشهر 

من 3 إلى 6 
أشهر

من 6 إلى 9 
أشهر

من 9 إلى 
12 شهر

أكثر من 
المجموع12 شهر 

متأخرة عن 
الدفع وتم 

تخفيض 
قيمتها 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

312.046.538955.403181.970163.1179773.348.005557.106 ديسمبر 2015

311.705.0791.775.287225.10096.57929.7603.831.805499.995 ديسمبر 2014
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27 - إدارة المخاطر )تابع(

مخاطر السيولة  

ُتعــّرف مخاطــر الســيولة بالمخاطــر التــي تواجههــا الشــركة فــي الحصــول علــى األمــوال للوفــاء باإللتزامــات 
المرتبطــة بااللتزامــات الماليــة عنــد اإلســتحقاق. تتــم مراقبــة متطلبــات الســيولة علــى أســاس شــهري كمــا تقــوم 
ــر األمــوال الكافيــة للوفــاء بأيــة إلتزامــات قــد تنشــأ. غالبيــة الودائــع الزمنيــة التــي تحتفــظ  ــد علــى توفُّ اإلدارة بالتأكُّ
ــر لديهــا فتــرات إســتحقاق ال تتجــاوز 12 شــهرًا. يلخــص الجــدول التالــي إســتحقاق  بهــا الشــركة فــي تواريــخ التقري
اصــول ومطلوبــات الشــركة علــى أســاس اإللتزامــات التعاقديــة غيــر المخصومــة المتبقيــة. بمــا أن الشــركة ال يوجــد 

لديهــا مطلوبــات تحســب عليهــا فوائــد ، فــإن المجاميــع فــي الجــدول تطابــق قائمــة المركــز المالــي.
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28 - إدارة رأس المال

هيكلية إدارة رأس المال  

هيكلية الهيئة الرقابية   

ــأن الشــركة  تهتــم الهيئــة الرقابيــة بشــكل رئيســي بحمايــة حقــوق حملــة الوثائــق وتراقبهــم بإحــكام للتأكــد ب
ــإدارة األعمــال بشــكل مرضــي لمنفعتهــم. تهتــم الهيئــة الرقابيــة أيضــً فــي نفــس الوقــت بالتأكــد بــأن  تقــوم ب
الشــركة تحتفــظ بمركــز مــالءة مناســب إلســتيفاء اإللتزامــات غيــر المنظــورة الناشــئة مــن الكــوارث االقتصاديــة أو 

الطبيعيــة. 

ــح  ــك اللوائ ــل تل ــا. مث ــل به ــي تعم ــدان الت ــل البل ــة داخ ــات الرقابي ــات الهيئ ــركة لمتطلب ــات الش ــً عملي ــع أيض تخض
ــدة )مثــل  ليــس فقــط التــي تنــص علــى إعتمــاد والرقابــة علــى األنشــطة، ولكــن أيضــً فــرض بعــض األحــكام الُمقيِّ
متطلبــات المــالءة( وتحويــل ودائــع وذلــك مــن أجــل التقليــل إلــى أقصــى حــد مــن مخاطــر التقصيــر وعــدم المــالءة 

مــن جانــب شــركات التأميــن إلســتيفاء اإللتزامــات غيــر المنظــورة عنــد نشــوئها. 

تقــوم الشــركة بــإدارة هيكليــة رأســمالها وإجــراء التعديــالت عليهــا ، على ضــوء التغييرات فــي الظــروف االقتصادية. 
مــن أجــل الحفــاظ أو تعديــل هيكليــة رأس المــال، يجــوز للشــركة تعديــل دفعــة توزيعــات األربــاح إلــى المســاهمين 

وعائــد رأس المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة.

29 - القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن بــه مبادلــة أصــل مــا أو تســوية اإللتــزام بيــن أفــراد ذوي معرفــة ولديهــم 
الرغبــة وفقــً لتعامــالت عادلــة. 

تــرى اإلدارة بــأن القيمــة الدفتريــة لالصــول وااللتزامــات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة فــي القوائــم الماليــة 
مقاربــة لقيمهــا العادلــة.

قياس القيمة العادلة المدرج في قائمة المركز المالي  

يقــدم الجــدول التالــي تحليــاًل لــأدوات الماليــة التــي تــم قياســها إســتتباعً لــإدراج األولــي بالقيمــة العادلــة ، 
مقّســم إلــى مســتويات مــن 1 إلــى 3 بنــاء علــى درجــة مالحظــة القيمــة العادلــة :

المســتوى 1 - قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( فــي أســواق نشــطة ألصــول 
وإلتزامــات مماثلــة. 

المســتوى 2 - قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن المدخــالت عــدا األســعار المدرجــة المضمنــة فــي المســتوى 1 
الملحوظــة لالصــول وااللتزامــات ، ســواء بشــكل مباشــر )مثــل األســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )مثــل : المشــتقة مــن 

األســعار( و 

المســتوى 3 - قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن أســاليب التقييــم متضمنــة مدخــالت االصــول أو االلتزامــات 
التــي ال تســتند إلــى قائمــةات الســوق الملحوظــة )مدخــالت غيــر ملحوظــة(.
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29 - القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( 

31 ديسمبر 2015

المجموعالمستوى 2المستوى 1

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اصول مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر

   محلية مدرجة

31.333-31.333اصول مالية متاحة للبيع

71.42971.429-   أسهم غير مدرجة

31.33371.429102.762المجموع
 

31 ديسمبر 2014

اصول مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر

675.287-675.287   محلية مدرجة

71.42971.429-اصول مالية متاحة للبيع أسهم غير مدرجة

675.28771.429746.716المجموع

ال توجد إستثمارات في المستوى 3. ال توجد تحويالت بين المستويين 1 و2 خالل السنة.

30 - توزيع األرباح المقترحة

اقتــرح مجلــس اإلدارة فــي االجتمــاع المنعقــد بتاريــخ 23 فبرايــر 2016 توزيــع أربــاح نقديــة لأســهم بواقــع 0.08 بيســة 
ــاح األســهم هــذه علــى  لــكل ســهم للســنة 2015 )2014: 0.16 بيســة لــكل ســهم(. وســيتم عــرض القــرار باعتمــاد أرب

المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية.

الموافقة على القوائم  المالية  - 31

اعتمد مجـلس اإلدارة القوائم المـاليـة ووافق على إصـدارهـا في االجتماع المنعقد بتـاريـخ 23 فبراير 2016.



225

شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م

القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

العنوان المسجل:
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روي، الرمز البريدي 100
سلطنة عمان 
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تقرير مجلس اإلدارة

المساهمين الكرام ،، 

يســرني أصالــة عــن نفســي ونيابــة عــن أعضــاء مجلــس اإلدارة أن أتقــدم بالتقريــر الســنوي حــول األعمــال والعمليــات مــع 
الحســابات المدققــة لشــركة التأميــن األهليــة ش. م.ع . م للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 .

نبذة عن أداء السنة 

تعتبــر شــركة التأميــن األهليــة واحــدة مــن شــركات التأميــن  العــام القياديــة بالســوق العمانــي. وعلــي الرغــم مــن بيئــات 
العمليــات المحفوفــة بالتحديــات والتباطــؤ اإلقتصــادي المدفــوع بأســعار النفــط المنخفضــة، فقــد حققت الشــركة ربح 

بعــد إســتقطاع الضريبــة وقــدره 2.067.000 ريــال عمانــي ) 2015 : ربــح بعــد إســتقطاع الضريبــة وقــدره 2.077.000 ريــال عمانــي(. 

األداء المالي 

إيضاحات النتائج المالية للشركة للسنة المالية 2016 كما هي أدناه: -

 ) بالريال العماني ( 

2016 2015

26.393.06330.919.836إجمالي اقساط اإلكتتاب 

2.067.5872.077.136الربح \ )الخسارة( بعد إستقطاع الضريبة  

توزيعات األرباح 

ــر بعــد  ــاح وقدرهــا 800.000 ريــال عمانــي علــى أســهم الملكيــة للســنة موضــع التقري أوصــى مجلــس اإلدارة بتوزيعــات أرب
ــً . ــال عمانــي تجــاه إحتياطــي الطــواريء المفــروض قانون تخصيــص مبلــغ وقــدره 1.469.000 ري

اإلستثمارات 

حققــت الشــركة دخــل مــن اإلســتثمار وقــدره 1.217.000 ريــال عمانــي للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016 . كمــا 
أن الشــركة مســتمرة فــي تبنــي سياســة إســتثمار حــذرة مــع التركيــز علــى اإليــراد األمثــل بينمــا تظــل الشــركة محافظــة 
فيمــا يتعلــق بالمخاطــر. غالبيــة األصــول فــي أعمــال ) محفظــة ( إســتثمار الشــركة تــم تكوينهــا مــن إســتثمارات قليلــة 

المخاطــر وإســتثمارت قابلــة للتحويــل إلــى ســيولة.

إرتباط الموظفين  

ــى  ــز عل ــي التركي ــتمرة ف ــركة مس ــمبر 2016 . الش ــي 31 ديس ــا ف ــل كم ــدوام كام ــف ب ــدد 167 موظ ــركة ع ــل بالش يعم
التدريــب ومزيــد مــن التعزيــز لمهــارات موظفيهــا. كمــا أنــه تمــت رعايــة بعــض الموظفيــن لحضــور دورات تدريبيــة عالميــة 
وبرامــج تطويــر. بنهايــة الســنة كان 7. 67 % مــن موظفــي الشــركة عمانييــن ممــا يعكــس إلتــزام الشــركة بأهــداف تطويــر 

المــوارد البشــرية للدولــة.
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تنظيم وإدارة الشركة ) الحوكمة( 

مجلس اإلدارة 

تــم إنتخــاب مجلــس اإلدارة الحالــي فــي مــارس 2015 لمــدة ثالثــة ســنوات تنتهــي فــي مــارس 2018 . عقــد مجلــس اإلدارة 
أربعــة إجتماعــات خــالل الســنة مركــزًا  مــن بيــن عناصــر أخــرى- علــى مراجعــة وإعتمــاد تقريــر مراجــع الحســابات 

ــركة. ــة أداء الش ــات ومراجع ــط العملي ــاد خط ــنة 2015 ، إعتم ــة لس ــم المالي والقوائ

عضوية مجلس اإلدارة كما في 31 ديسمبر 2016 

الوظيفة الفئة اإلسم  

رئيس مجلس اإلدارة عضو مستقل غير تنفيذي أنور علي سلطان 

عضو مجلس اإلدارة عضو مستقل غير تنفيذي جورور رانجا 

عضو مجلس اإلدارة عضو مستقل غير تنفيذي شريكانث شينوي 

عضو مجلس اإلدارة عضو مستقل غير تنفيذي جوناثان كوب

نائب رئيس مجلس اإلدارة عضو مستقل غير تنفيذي كريستوفر دولي 

المدير المنتدب عضو تنفيذي للويد إيست 

عضو مجلس اإلدارة عضو مستقل غير تنفيذي لورينس لوغمان 

عضو مجلس اإلدارة عضو تنفيذي برافين كومار

عضو مجلس اإلدارة عضو مستقل غير تنفيذي شاهيد رسول 

اللجان التابعة لمجلس اإلدارة 

ــة  ــدة ثالث ــتثمار لم ــة اإلس ــر ولجن ــق والمخاط ــة التدقي ــكيل لجن ــس اإلدارة تش ــاد مجل ــدة ، أع ــرة جدي ــن لفت ــد التعيي بع
ســنوات أخــرى . إجتمعــت تلــك اللجــان أيضــً اربعــة مــرات فــي الســنة . عضويــة اللجــان كمــا فــي 31 ديســمبر 2016 كمــا 

يلــي:-

لجنة التدقيق والمخاطر 

الدور في اللجنة الوظيفة اإلسم  

رئيس اللجنة عضو مستقل غير تنفيذي جورور رانجا

عضوعضو مستقل غير تنفيذي كريستوفر دولي 

عضوعضو مستقل غير تنفيذي شريكانت شينوي

عضوعضو مستقل غير تنفيذي جوناثان كوب 
   

الدور في اللجنة الوظيفة اإلسم  

رئيس اللجنة عضو مستقل غير تنفيذي كريستوفر دولي 

عضوعضو مستقل غير تنفيذي شاهيد رسول 

عضوعضو مستقل غير تنفيذي جورور رانجا 

عضوعضو مستقل غير تنفيذي جوناثان كوب 

عضو عضو تنفيذي للويد إيست 
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لجنة اإلستثمار 

يتمثــل الغــرض مــن لجنــة التدقيــق والمخاطــر فــي مراجعــة إدارة المخاطــر وترتيبــات اإللتــزام ومراقبــة ً نزاهــة القوائــم 
الماليــة للشــركة وعمليــة التدقيــق الخارجــي ووظيفــة التدقيــق الداخلــي. كمــا أن اللجنــة أيضــَا توصــي بالموافقــة علــى 

تعييــن مراجــع الحســابات الخارجــي مــن قبــل مجلــس اإلدارة والمســاهمين. 

ــع  ــا يخض ــركة بم ــة بالش ــتثمارات الخاص ــى اإلس ــتراتيجي عل ــراف اإلس ــي اإلش ــل ف ــتثمار يتمث ــة اإلس ــن لجن ــرض م إن الغ
ــب. ــذا الجان ــي ه ــة ف ــة الرقابي ــادئ التوجيهي للمب

اإلصدار العام لألسهم من خالل اإلكتتاب العام 

بموجــب المرســوم الســلطاني رقــم 39\ 2014 الصــادر بتاريــخ 17 أغســطس 2014 ، فــإن كافــة شــركات التأميــن المســجلة 
بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة تكــون شــركات مســاهمة عامــة ويكــون رأس المــال المصــدر والمدفــوع ليــس اقــل 

مــن 10.000.000 ريــال عمانــي خــالل ثالثــة ســنوات مــن تاريــخ المرســوم الســلطاني.

رأس مــال شــركة التأميــن األهليــة ش. م.ع.م مبلــغ وقــدره 10.000.000 ريــال عمانــي كمــا أنهــا شــرعت فــي عمليــة لتصبــح 
شــركة مســاهمة عامــة. 

الجمعية العامة السنوية 

ــن  ــر م ــبوع األخي ــي األس ــك ف ــركة وذل ــجل للش ــي المس ــب الرئيس ــي المكت ــنوية ف ــة الس ــة العام ــد الجمعي ــيتم عق س
ــارس 2017 . م

المدقق الخارجي 

تــم تعييــن كيــه بــي إم جــي كمراجــع حســابات ) مدقــق خارجــي( للشــركة فــي إجتمــاع الجمعيــة العامــة للشــركة 
المنعقــد فــي مــارس 2016.

شكر وعرفان 

يتوجــه أعضــاء مجلــس اإلدارة بالشــكر للهيئــة العامــة لســوق المــال لتوجيهاتهــم وتعاونهــم ، وكذلــك الشــكر  
ــا للدعــم والتعــاون مــن  موصــول للبنــوك، وكالء التأميــن والعمــالء لدعمهــم المقــدر للشــركة. كمــا نعبــر عــن تقديرن
ــل  ــن قب ــهامات م ــود واإلس ــق للجه ــم العمي ــس اإلدارة بتقديره ــاء مجل ــه أعض ــا يتوج ــاهمين. كم ــة المس ــل كاف قب

ــركة. ــي الش ــة موظف ــق اإلدارة وكاف فري

ع \ أعضاء مجلس اإلدارة 
رئيس مجلس اإلدارة 

شركة التأمين األهلية ش.م .ع.م 
مسقط، سلطنة عمان 

التاريخ: 23 فبراير 2017 
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قائمة المركز المالي
في 31 ديسمبر

20162015
ريال عمانيريال عمانيإيضاح

األصول
51.281.1851.513.483النقد وما في حكم النقد

641.303.19436.793.049الودائع البنكية
77.113.4648.891.179األقساط وأرصدة التأمين المدينة

201.910.2242.156.077حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
83.957.1004.955.893أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

935.86431.333إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر
971.42971.429إستثمارات متاحة للبيع

-87.419استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق
11401.486423.890الممتلكات واآلالت والمعدات  

2369.65956.433أصل ضريبي مؤجل
1215.448.52915.448.529الشهرة

71.679.55370.341.295إجمالي األصول
حقوق المساهمين وااللتزامات

رأس المال واإلحتياطيات
1310.000.00010.000.000رأس المال

1311.784.88311.784.883إحتياطي خاص
143.909.4233.909.423اإلحتياطي القانوني

159.528.2868.058.697إحتياطي الطوارئ 
16116.752117.470إحتياطي إعادة التقييم 

622.669823.953االرباح المحتجزة
35.962.01334.694.426مجموع حقوق المساهمين

االلتزامات 
االلتزامات الناشئة من عقود التأمين:

1710.350.73812.295.265إحتياطي األقساط غير المحققة 
2016.597.43115.576.234إجمالي المطالبات القائمة 

26.948.16927.871.499
2.619.3772.848.030أرصدة معيدي التأمين الدائنة

184.432.5693.493.527االلتزامات األخرى والمستحقات
231.717.4251.433.813ضريبة الدخل المستحقة الدفع

35.717.54035.646.869إجمالي االلتزامات 
71.679.55370.341.295مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

صادق مجلس االدارة على هذه القوائم المالية وصرح باصدارها في23 فبرابر2017

لويد است
عضو مجلس اإلدارة

انور علي سلطان
عضو مجلس اإلدارة 

تشكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات الوارد سابقً 
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

20162015

ريال عماني ريال عماني إيضاح

1928.430.11332.047.276إيرادات أقساط التأمين

لة إلى معيدي التأمين )4.993.320()4.221.528(19أقساط التأمين الُمحوَّ

1924.208.58527.053.956صافي إيرادات أقساط التأمين 

لة  735.046856.248العموالت المستلمة من أعمال إعادة التأمين الُمحوَّ

)19.417.094()15.568.539(20المطالبات 

20673.6061.717.808حصة معيدي التأمين من المطالبات  

7.615)226.946(تكلفة الحيازة المؤجلة

)2.723.509()2.392.115(العموالت المدفوعة

7.429.6377.495.024صافي نتائج أعمال التأمين

)5.959.333()6.044.510(22المصاريف العمومية واإلدارية

211.216.785863.834إيرادات اإلستثمار )بالصافي(

15.6752.611)المصاريف(/اإليرادات األخرى - بالصافي 

2.617.5872.402.136الربح قبل الضريبة

)325.000()550.000(23ضريبة الدخل 

2.067.5872.077.136الربح والدخل الشامل للسنة

تشكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات الوارد سابقً 



235

ية
ك

مل
 ال

ق
قو

ح
ي 

 ف
ت

را
غي

لت
ة ا

ئم
قا

20
16

بر 
سم

دي
 3

ي 1
 ف

ية
ه

منت
ة ال

سن
لل

ل
ما

 ال
س

رأ
ي 

ط
يا

حت
اإل

ص 
خا

ال
ي 

ط
يا

حت
اإل

ي 
ون

ان
لق

ا
ي 

ط
يا

حت
إ

ئ 
وار

ط
ال

ي 
ط

يا
حت

إ
م 

يي
تق

 ال
دة

عا
إ

ح 
با

ألر
 ا

ة 
جز

حت
لم

ا
وع

جم
لم

ا

ي
ان

عم
ل 

يا
ر

ي
ان

عم
ل 

يا
ر

ي
ان

عم
ل 

يا
ر

ي
ان

عم
ل 

يا
ر

ي
ان

عم
ل 

يا
ر

ي
ان

عم
ل 

يا
ر

ي
ان

عم
ل 

يا
ر

20
15

ير 
ينا

ي 1 
 ف

يد
ص

الر
10.

00
0.0

00
11.

78
4.

88
3

3
.9

09
.4

23
6.

71
6.

68
2

118
.18

8
1.6

88
.11

4
3

4.
21

7.
29

0

عة
فو

مد
ح 

ربا
ت أ

عا
وزي

ت
-

-
-

-
-

)1.
60

0.0
00

(
)1.

60
0.0

00
(

م
قيي

الت
ة 

اد
إع

ي 
ط

تيا
ح

ر إ
ري

ح
ت

-
-

-
-

)7
18

(
71

8
-

ئ 
وار

ط
ي ال

ط
تيا

ح
ى إ

 إل
ول

ح
لم

ا
-

-
-

1.3
42

.01
5

-
)1.

3
42

.01
5(

-

ة 
سن

ح ال
رب

-
-

-
-

-
2.

07
7.

13
6

2.
07

7.
13

6

20
15

بر 
سم

دي
 3

ي 1
 ف

يد
ص

الر
10.

00
0.0

00
11.

78
4.

88
3

3
.9

09
.4

23
8.

05
8.

69
7

117
.4

70
82

3
.9

53
3

4.
69

4.
42

6

20
16

ير 
ينا

ي 1 
 ف

يد
ص

الر
10.0

00.
000

11.7
84

.8
83

3.
90

9.
42

3
8.

05
8.

69
7

117
.47

0
82

3.
95

3
34

.69
4.4

26

عة
فو

مد
ح 

ربا
ت أ

عا
وزي

ت
-

-
-

-
-

)8
00.

000
(

)8
00.

000
(

م
قيي

الت
ة 

اد
إع

ي 
ط

تيا
ح

ر إ
ري

ح
ت

-
-

-
-

)7
18

(
71

8
-

ئ 
وار

ط
ي ال

ط
تيا

ح
ى إ

 إل
ول

ح
لم

ا
-

-
-

1.4
69

.5
89

-
)1.

46
9.

58
9(

-

ة 
سن

ح ال
رب

-
-

-
-

-
2.0

67
.5

87
2.0

67
.5

87

20
16

بر 
سم

دي
ي 1 

 ف
يد

ص
الر

10.0
00.

000
11.7

84
.8

83
3.

90
9.

42
3

9.
52

8.
28

6
116

.7
52

62
2.6

69
35

.9
62

.013

ة.
الي

لم
م ا

وائ
لق

ه ا
هذ

ن 
 م

زءا
ج

ة 
رد

وا
ت ال

حا
ضا

الي
ل ا

ك
ش

ت

قً 
ساب

د 
وار

ت ال
ابا

س
ح

ي ال
ع

ج
مرا

ير 
قر

ت



شركة التأمين ا�هلية  ش.م.ع.ع
(قيـد التحويل)

236

قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

20162015إيضاح
ريال عمانيريال عماني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
2.617.5872.402.136الربح قبل الضرائب 

التعديالت للبنود التالية:
)867.797()1.216.785(إيرادات اإلستثمار )بالصافي(

)378.147()1.944.527(حركة القيود في إحتياطي األقساط غير المحققة 
)7.615(226.946تكلفة الحيازة المؤجلة

100.000110.000مخصص الديون المشكوك في تحصيلها
11139.921123.467اإلستهالك

1883.347105.433مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 
-)977(أرباح من بيع العقارات والمعدات 

التدفقات النقدية  قبل التغيرات في األصول 
5.5121.487.477وااللتزامات التشغيلية:

1.677.715463.549األقساط وأرصدة التأمين المدينة  
245.8535.282.732حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

)41.131(1.271.900أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدمً 
)4.417.529(1.021.197إجمالي المطالبات القائمة 

)481.225()228.653(أرصدة معيدي التأمين الدائنة 
)630.057(946.508االلتزامات األخرى والمصاريف المستحقة الدفع 

4.940.0321.663.816النقدية من/)المستخدمة في( التشغيل 
)173.813()279.613(ضريبة الدخل المدفوعة

)38.692()90.813(18مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
4.569.6061.451.311صافي النقدية من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 
)162.195()117.518(11شراء العقارات والمعدات 

-977متحصالت من بيع العقارات والمعدات 
345.114)4.510.145(استرداد / )إيداع( ودائع بنكية )بالصافي(

)10.308()87.419(بيع / )شراء( إستثمارات 
709.424537.365فوائد مستلمة

2.77734.517اإليرادات األخرى
855.113)4.001.904(صافي النقدية من/ )المستخدمة في( األنشطة اإلستثمارية 

األنشطة اإلستثمارية
)1.600.000()800.000(توزيعات أرباح مدفوعة

)1.600.000()800.000(صافي النقد )المستخدم في (االنشطة التمويلية
706.424)232.298(صافي الزيادة /)اإلنخفاض( في النقد وما في حكم النقد

1.513.483807.059النقد وما في حكم النقد في بداية السنة 
1.281.1851.513.483النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة 

تشكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.

تقرير مراجعي الحسابات الوارد سابقً 
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إيضاحات حول القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2016

عـــام  -.1

شــركة التأميـــن األهليـــة ش.م.ع.م )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة مســجلة ومؤسســة فــي 
ســلطنة عمــان. تــزاول الشــركة نشــاطها فــي ســلطنة ُعمــان وتقــوم بإبــرام عقــود تأميــن قصيــرة األجــل تغطــي 

مخاطــر عامــة. عنوانهــا المســجل هــو صنــدوق بريــد 889 ، الرمــز البريــدي 100 مســقط ، ســلطنة عمــان. 

إن الشــركة هــي شــركة تابعــة لشــركة رويــال وصــن االينــس للتأميــن )الشــرق األوســط( المحــدودة، عنوانهــا 
المســجل هــو شــقة رقــم 81 بنايــة رقــم 198 شــارع رقــم 2803، مجمــع رقــم 428، صنــدوق بريــد رقــم 11871، المنامــة، 

ــدة. ــة المتح ــي المملك ــجلة ف ــدودة والمس ــس المح ــن االين ــال وص ــي روي ــركة األم ه ــن. والش ــة البحري مملك

لقــد بــدأت الشــركة أعمالهــا التجاريــة بتاريــخ 1 يوليــو 2004 وذلــك بتملــك أعمــال التأميــن العــام لفرع مســقط لشــركة 
ــركتان  ــا ش ــاول )ش.م.م(، وهم ــي ت ــو ج ــركة دبلي ــدودة وش ــط( المح ــرق األوس ــن )الش ــس للتأمي ــن االين ــال وص روي
ذات عالقــة.  بتاريــخ 30 أبريــل 2010، حــازت الشــركة علــى نســبة 99.99% مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل 
لشــركة كانــت تعــرف ســابقً باســم شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م. إعتبــارًا مــن 17 ينايــر 2011 ، إندمجــت الشــركة 

التــي كانــت تعــرف ســابقً بشــركة التأميـــن األهليـــة ش.م.ع.م فــي الشــركة.

بحســب المرســوم الســلطاني رقــم 2014/39 الصــادر فــي 17 أغســطس 2014، فــإن جميــع شــركات التأميــن المســجلة 
بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة يجــب أن تكــون شــركات مســاهمة عامــة وأال يقــل رأســمالها المدفــوع عــن 

10.000.000 ريــال ُعمانــي فــي غضــون 3 ســنوات مــن تاريــخ صــدور المرســوم الســلطاني.

ــركة  ــى ش ــول إل ــراءات التح ــدأت بإج ــد ب ــي وق ــال ُعمان ــة ش.م.ع.م 10.000.000 ري ــن األهلي ــركة التأمي ــمال ش ــغ رأس ويبل
ــة. ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــي س ــي ف ــام األول ــاب الع ــالل االكتت ــن خ ــة م ــاهمة عام مس

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  -2

قامــت الشــركة خــالل الســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2016 باعتمــاد جميــع المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة 
المتعلقــة بأنشــطتها والصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة ولجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة 

الدوليــة والواجــب تطبيقهــا للســنة التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2016.

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي لم تصبح ملزمة بعد ولم تتبناها الشركة مبكرا .   -2.1

المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9: »األدوات الماليــة« والــذي يتنــاول اإلدراج والقيــاس لــالدوات الماليــة. 
وتمثــل متلطبــات هــذا المعيــار تغيــًرا كبيــًرا  مقارنــة بالمتطلبــات الحاليــة لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم  39 فــي 
مــا يتعلــق باألصــول الماليــة. ويتضمــن هــذا المعيــار فئتيــن أساســيتين لقيــاس األصــول الماليــة: التكلفــة المطفــأة 
ــول  ــأن األص ــم  39 بش ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــن معي ــوادرة ضم ــات ال ــل الفئ ــل مح ــو يح ــة.  وه ــة العادل والقيم
المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق أو المتاحــة للبيــع، وكذلــك فــي مــا يتعلــق بالقــروض والذمــم المدينــة . ويصبــح 
ــماح  ــع الس ــخ م ــذا التاري ــد ه ــر 2018 أو بع ــخ 1 يناي ــدأ بتاري ــي تب ــنوية الت ــرات الس ــى الفت ــول عل ــاري المفع ــار س المعي

بالتطبيــق المبكــر لهــذا المعيــار

المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15: اإليــراد المتحقــق مــن العقــود مــع العمــالء )ســيصبح نافــذا فــي 
أو بعــد 1 ينايــر 2018(. يضــع هــذا المعيــار إطــارا شــامال لتحديــد قــدر اإليــراد ومــا إذا كان ســيتم تقديــره ومتــى يكــون 
ــراد  ــي باإلي ــار 18 المعن ــك المعي ــي ذل ــا ف ــراد، بم ــر اإلي ــأن تقدي ــود بش ــه الموج ــار التوجي ــذا المعي ــتبدل ه ــك. ويس ذل

والمعيــار 11 المعنــى بعقــود اإلنشــاءات والمعيــار 13 المعنــي ببرامــج والء العمــالء.

المعيــار رقــم 16 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة »عقــود اإليجــار«، وهــو يقــدم نموذًجــا أحادًيــا 
للمحاســبة عــن عقــود اإليجــار، ويتــم بموجبــه إدراج جميــع عقــود اإليجــار الهامــة فــي الميزانيــة العموميــة.  وقــد 
ــا  ــي م ــم 17 ف ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــة لمعي ــات الحالي ــن المتطلب ــًرا ع ــًرا كبي ــار تغي ــذا المعي ــات ه ــل متطلب تمث
يخــص االعتــراف بعقــود اإليجــار. ويصبــح هــذا المعيــار ســاري المفعــول علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو 

ــار. ــذا المعي ــر له ــق المبك ــماح بالتطبي ــع الس ــر 2019 م ــن 1 يناي ــد  م بع

وتقوم اإلدارة حالًيا بتقييم أثر هذه المعايير على القوائم المالية للشركة.
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ملخص للسياسات المحاسبية الهامة  - 3

بيان اإللتزام  

أعــدت هــذه القوائــم الماليــة للشــركة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ومتطلبات قانــون الشــركات التجارية 
لســنة 1974 فــي ســلطنة عمــان وتعديالتــه ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة مــن الهيئــة العامة لســوق المال.

أسس اإلعداد  

تظهر القوائم  المالية بالريال العماني )ر.ع( حيث أنها العملة التي تتم بها غالبية عمليات الشركة.

ــرات  ــض التقديـ ــتخدام بع ــة إس ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــع معايي ــق م ــا يتف ــة بم ــم  المالي ــداد القوائ ــب إع يتطل
ــبية  ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــي عملي ــا ف ــة تقديره ــن اإلدارة ممارس ــً م ــب أيض ــة. ويتطل ــبية الهام المحاس
للشــركة. تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن التقديــر أو التعقيـــد أو المجــاالت التــي 

ــم 4. ــاح رق ــة باإليض ــم المالي ــبة للقوائ ــة بالنس ــرات جوهري ــات والتقدي ــا اإلفتراض ــون فيه تك

تــم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة عــدا األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
أو الخســارة واألراضــي والمبانــي.

ــة  ــم المالي ــبة للقوائ ــة بالنس ــر جوهري ــي تعتب ــود الت ــق بالبن ــا يتعل ــات فيم ــبية بثب ــات المحاس ــق السياس ــم تطبي ت
ــة.  ــنوات المعروض ــة الس ــركة لكاف ــة بالش الخاص

توحيد األعمال  

ــاج  ــد إندم ــول عن ــل المح ــاس المقاب ــم قي ــازة. يت ــة الحي ــتخدام طريق ــال بإس ــد األعم ــن توحي ــبة ع ــم المحاس تت
األعمــال بالقيمــة العادلــة، والــذي يتــم إحتســابه  كحصــة مــن القيــم العادلــة فــي تاريــخ الحيــازة لأصــول المحولــة 
مــن المجموعــة إلــى المــاّلك الســابقين للمنشــأة التــي تمــت حيازتهــا وحقــوق الملكيــة الصــادرة مــن المجموعــة 
ــازة  ــل الســيطرة علــى المنشــأة التــي تمــت حيازتهــا. يتــم بشــكل عــام إدراج التكاليــف المصاحبــة للحي فــي مقاب

ــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا.  فــي األرب

ايــرادات ومصروفــات الشــركات التابعــة التــي تمــت حيازتهــا او اســتبعادها خــالل الســنة تضمــن بالقائمــة الموحــدة 
للدخــل الشــامل مــن تاريــخ الحيــازة الفعلــي وحتــى تاريــخ االســتبعاد ، وفقــا لمــا يقتضيــه االمــر.

عندمــا يكــون مالئمــا، يتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لغــرض اتســاق سياســاتهم 
المحاســبية مــع تلــك المتبعــة فــي الشــركة .

تحذف كافة المعامالت واالرصدة فيما بين فروع ووحدات الشركة عند توحيد القوائم المالية.

الشهرة  

ــن  ــال التأمي ــد ألعم ــة للتحدي ــول القابل ــي االص ــة لصاف ــة العادل ــى القيم ــازة عل ــة الحي ــادة تكلف ــهرة زي ــل الش تمث
بتاريــخ الحيــازة. تكلفــة الحيــازة هــي المبلــغ النقــدي المدفــوع  والقيمــة العادلــة للمبالــغ االخــرى مقابــل الشــراء. 
عقــب اإلدراج األولــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــً أيــة خســائر متراكمــة إلنخفــاض القيمــة. تتــم مراجعــة 
الشــهرة إلنخفــاض قيمتهــا علــى أســاس ســنوي ، أو األكثــر غالبــً فــي حــال أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تــدل 

بــأن القيمــة الدفتريــة قــد تنخفــض قيمتهــا. انظــر اإليضــاح 4 )و(.
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االصول غير الملموسة  

تتمثــل تكلفــة االصــول غيــر الملموســة عنــد اندمــاج االعمــال فــي قيمهــا العادلــة بتاريــخ الحيــازة. بعــد االدراج األولــي،   
تــدرج االصــول غيــر الملموســة بالتكلفــة بعــد خصــم اي خســائر متراكمــة  لإطفــاء او االنخفــاض فــي القيمــة .يتــم 
إطفــاء االصــول غيــر الملموســة خــال عمرهــا االقتصــادي المقــدر ويتــم تقييمهــا عــن مــدى وجــود مؤشــرات  تــدل 
علــى امكانيــة االنخفــاض فــي القيمــة.  فتــرة واســلوب اإلطفــاء يتــم فحصهــا بنهايــة كل فتــرة تقريــر علــى اقــل 
تقديــر. التغييــرات فــي العمــر االقتصــادي المقــدر ونمــط االســتهالك للمنافــع االقتصاديــة المضمنــة باالصــل يتــم 
ــي  ــر ف ــل كتغيي ــال، ويعام ــه الح ــا يقتضي ــا لم ــاء وفق ــلوب اإلطف ــاء او اس ــرة اإلطف ــر فت ــار يتغيي ــي االعتب ــا ف اخذه

التقديــرات المحاســبية . تــدرج مصروفــات إطفــاء االصــول غيــر الملموســة بالربــح او الخســارة. 

النقدية وما في حكم النقدية  

تشــتمل النقديــة ومــا فــي حكــم النقديــة علــى النقديــة فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع ألجــل 
القابلــة للتحويــل إلــى مبالــغ نقديــة معلومــة والمعرضــة لمخاطــر تغيــرات غيــر جوهريــة فــي القيمــة. ال تتضمــن 
النقديــة وشــبه النقديــة الودائــع والتــي يبلــغ أجــل اســتحقاقها باألصــل أكثــر مــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الحيــازة.

األقساط وأرصدة التأمين المدينة  

يتــم قيــاس األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة بالتكلفــة المطفــأة وإدراجهــا بالقيمــة المحققــة المقــدرة. يتــم 
ــم  ــنة. يت ــة الس ــي نهاي ــة ف ــر المدفوع ــغ غي ــة المبال ــة كاف ــى مراجع ــتنادًا إل ــة إس ــون المعدوم ــر للدي ــراء تقدي إج

شــطب الديــون المعدومــة خــالل الســنة عندمــا يتــم تحديدهــا.

اإلستثمار في األوراق المالية  

تقوم الشركة بتصنيف إستثماراتها عند اإلدارج األولي إلى األنواع التالية:

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  ●

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق.  ●

إستثمارات متاحة للبيع.  ●

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

االصــول وااللتزامــات الماليــة يتــم تصنيفهــا مــن قبــل اإلدارة فــي هــذه الفئــة فــي اإلدراج األولــي عندمــا يتــم 
إســتيفاء المعاييــر التاليــة :

ــاس  ــن قي ــك م ــالف ذل ــينجم بخ ــذي س ــة ال ــي المعالج ــات ف ــدم الثب ــر ع ــد كبي ــى ح ــل إل ــي أو يقل ــف يلغ التصني
االصــول وااللتزامــات أو إدراج األربــاح أو الخســائر علــى أســاس مختلــف؛ أو

ــا  ــم إدارته ــي يت ــا الت ــة أو كليهم ــات المالي ــة ،االلتزام ــول المالي ــة االص ــن مجموع ــزء م ــي ج ــات ه ــول وااللتزام األص
ــتثمار؛ أو ــتراتيجية إس ــة أو إس ــر موثق ــً إلدارة مخاط ــة، وفق ــة العادل ــاس القيم ــى أس ــا عل ــم أدائه وتقيي

تشــكل األدوات الماليــة جــزءا مــن عقــد يحتــوي علــى واحــدة أو أكثــر مــن المشــتقات الماليــة الضمنيــة ، ويســمح 
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة : اإلدراج والقيــاس بتصنيــف كامــل العقــد المشــترك )االصــول 

أو االلتزامــات( بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر.

ــل  ــاس أص ــى أس ــه عل ــم تصنيف ــائر إذا ت ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــي بالقيم ــل المال ــف األص ــم تصني يت
ــي. ــد اإلدراج األول ــك عن ــه كذل ــم تصنيف ــرة أو ت ــرض المتاج ــه بغ ــظ ب محتف



شركة التأمين ا�هلية  ش.م.ع.ع
(قيـد التحويل)

240

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة )تابع(  - 3

اإلستثمار في األوراق المالية )تابع(  

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق

ــد  ــة للتحدي ــة أو قابل ــات ثابت ــا دفع ــي لديه ــتثمارات الت ــك اإلس ــي تل ــتحقاق ه ــا لإس ــظ به ــتثمارات المحتف إن اإلس
وإســتحقاق ثابــت التــي تنــوي الشــركة ولديهــا القــدرة لإحتفــاظ بهــا حتــى اإلســتحقاق. ويتــم قيــاس هــذه األصــول 
مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة، مضاًفــا إليهــا التكاليــف المنســوية مباشــرة للمعاملــة. بعــد القيــاس األولــي، اإلســتثمارات 
الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى اإلســتحقاق يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة ســعر 
الفائــدة الســائدة ناقصــً مخصــص إنخفــاض القيمــة. يتــم إحتســاب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ فــي الحســبان 
أي خصــم أو عــالوة إصــدار مــن الحيــازة ورســوم التــي هــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الســائد. يــدرج اإلطفــاء 

ضمــن »إيــرادات االســتثمار » فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

إستثمارات متاحة للبيع 

ــا  ــى أنه ــط عل ــوق نش ــي س ــا ف ــر به ــركة والمتاج ــا الش ــي تملكه ــة الت ــركات المدرج ــهم الش ــف أس ــم تصني يت
ــة. تملــك الشــركة أيضــً إســتثمارات فــي أســهم غيــر مدرجــة وال  إســتثمارات متاحــة للبيــع وتــدرج بالقيمــة العادل
ــى  ــف عل ــا تصن ــا، لكنه ــوق منه ــورة موث ــة بص ــا العادل ــاس قيمته ــن قي ــط وال يمك ــوق نش ــي س ــا ف ــم تداوله يت
أنهــا اســتثمارات متاحــة للبيــع وتــدرج بالتكلفــة، ناقًصــا خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة. يتــم تحديــد القيمــة 
ــاح أو الخســائر الناشــئة مــن التغيــرات فــي القيمــة  العادلــة بالشــكل المبيــن فــي اإليضــاح رقــم 29. يتــم إدراج األرب
العادلــة فــي اإليــردات الشــاملة األخــرى ويتــم تجميعهــا فــي إحتياطــي إعــادة تقييــم اإلســتثمارات. عندمــا يتــم 
بيــع االســتثمار أو يعتبــر بأنــه منخفــض القيمــة ، تتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر التــي تــم تجميعهــا ســابقً 

ــائر. ــاح أو الخس ــي األرب ــتثمارات ، ف ــم اإلس ــادة تقيي ــي إع ــي إحتياط ف

المحاسبة و المتاجرة في تاريخ السداد

جميــع المشــتريات والمبيعــات العاديــة لالصــول الماليــة يتــم إثباتهــا فــي تاريــخ المتاجــرة ، وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم 
فيــه الشــركة بشــراء أو بيــع األصــل. 

إلغاء إدراج األدوات المالية

يتــم إلغــاء إدراج األصــول  الماليــة عندمــا ال تعــد الشــركة تســيطر علــى الحقــوق التعاقديــة التــي تمثــل األداة المالية 
، وهــي عــادًة فــي حالــة بيــع األداة ، أو عندمــا يتــم نقــل كافــة التدفقــات النقديــة لــأداة إلــى طــرف ثالــث مســتقل. 

ــد  ــا، أو عن ــة أو إلغائه ــات التعاقدي ــاء بااللتزام ــم الوف ــا يت ــي عندم ــزام المال ــراف بااللت ــاء االعت ــركة بإلغ ــوم الش تق
ــا. ــاء مدته انته

ال تجــري مقاصــة األصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة وال ُيبيــن صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي، إال عندمــا 
يكــون هنــاك حــق نافــذ وقانونــي إلجــراء المقاصــة للمبالــغ المقــررة وتنــوي الشــركة التســوية إمــا علــى أســاس 

الصافــي أو إقــرار األصــل وتســوية االلتــزام علــى نحــو متزامــن.

الممتلكات واآلالت والمعدات

تــدرج الممتلــكات واآلالت والمعــدات، بإســتثناء األرض والمبنــى بســعر التكلفــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وأيــة 
ــة  ــها بالقيم ــً قياس ــم الحق ــم يت ــة ث ــى بالتكلف ــا إدراج األرض والمبن ــم مبدئًي ــة. يت ــا الدفتري ــي قيمته ــاض ف إنخف

ــة. العادل
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فــي حالــة قيــاس أحــد األصــول بالقيمــة العادلــة، فــان أيــة زيــادة ناتجــة عــن إعــادة التقييــم تســجل مباشــرًة للدخل 
ــادة التــي تعيــد األصــل إلــى قيمتــه الدفتريــة وفــي  الشــامل اآلخــر تحــت إحتياطــي إعــادة التقييــم ، بإســتثناء الزي
هــذه الحالــة تســجل الزيــادة لأربــاح أو الخســائر بقــدر النقــص المصــروف ســابقا. النقــص الناتــج عــن إعــادة التقييــم 
يســجل مبدئيــا علــى فائــض التقييــم المرتبــط بنفــس األصــل والمبلــغ المتبقــي يحتســب كمصــروف. وعنــد 

التصــرف فــي األصــل، يســجل فائــض إعــادة التقييــم لحســاب األربــاح غيــر الموزعــة.

ــا ذات  ــر بأنه ــي تعتب ــرة الت ــة الح ــتثناء األرض بالملكي ــدات ، بإس ــارات والمع ــع العق ــى جمي ــتهالك عل ــب اإلس يحتس
ــي: ــة كاآلت ــار اإلنتاجي ــى األعم ــتهالك عل ــب االس ــر نس ــم تقدي ــت. ت ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــدود، عل ــر مح ــر غي عم

على مدى 40 سنةالمبنى 

على مدى 3 سنواتالسيارات

على مدى 3-4 سنواتاألثاث والمعدات 

يتــم إعــادة النظــر بالقيمــة الدفتريــة للعقــارات والمعــدات لتخفيضهــا عندمــا تظهــر أحــداث أو تغيــرات فــي 
الظــروف تــدل بــأن القيمــة الدفتريــة يمكــن أال تكــون قابلــة لإســترداد. إذا وجــدت مثــل تلــك األدلــة وعندمــا تتجــاوز 

ــترداد.  ــة لإس ــغ القابل ــى المبال ــول إل ــض األص ــم تخفي ــترداد، يت ــة لإس ــدرة القابل ــغ المق ــة المبال ــة الدفتري القيم

ــر،  ــامل اآلخ ــل الش ــي الدخ ــم ف ــادة التقيي ــن إع ــج ع ــض نات ــم إدراج أي فائ ــا، يت ــاد تقييمه ــول المع ــبة لأص بالنس
ــح أو  باســتثناء الفائــض الــذي يعكــس عجــزا ناتًجــا عــن تقييــم ســابق لنفــس األصــل المعتــرف بــه فــي قائمــة الرب
الخســارة، وفــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بهــذا الفائــض فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. كمــا يتــم إدراج أي عجــز 
ــادة  ــن إع ــج ع ــض نات ــه أي فائ ــي في ــذي يلغ ــدر ال ــتثناء  الق ــارة باس ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــم ف ــادة التقيي ــد إع عن
تقييــم ســابقة لنفــس األصــل، وفــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بذلــك العجــز فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. ويتــم 

ــنوي. ــاس س ــى أس ــزة عل ــاح المحتج ــى األرب ــم إل ــادة التقيي ــض إع ــى فائ ــي عل ــتهالك التدريج ــل االس نق

إنخفاض قيمة االصول المالية وعدم إمكانية تحصيلها  

االصول المالية

تجــري الشــركة تقييمــا فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد وجــود دليــل موضوعــي يثبــت انخفــاض قيمــة أصــل مالــي 
محــدد أو مجموعــة اصــول ماليــة. إذا وجــد هــذا الدليــل، فــإن أيــة خســارة إلنخفــاض القيمــة  يتــم إدراجهــا فــي 

ــاح أو الخســائر.  األرب

يتم تحديد إنخفاض القيمة كالتالي:

بالنسبة لالصول المدرجة بالقيمة العادلة، فإن إنخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة؛ أ(
ناقصً أية خسائر النخفاض القيمة تم إدراجها سابقً في األرباح أو الخسائر.

بالنسبة لالصول المدرجة بالتكلفة، فإن إنخفاض القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية ب(
للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بأسعار السوق الحالية لعائد أصل مالي مماثل.

بالنسبة لالصول المدرجة بالتكلفة المطفأة، يستند إنخفاض القيمة على خصم التدفقات النقدية ج(
التقديرية بأسعار الفائدة السائدة األصلية.

االصول غير المالية

فــي تاريــخ كل تقريــر ، تقــوم الشــركة بتقييــم مــدى توفــر أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة االصــول غيــر الماليــة 
بخــالف الشــهرة. فــي حــال وجــود مؤشــر، تقــوم الشــركة بتقييــم المبلــغ القابــل للتحصيــل لالصــول وتقــر بخســارة 
انخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر. وتقــوم الشــركة أيضــا بتقييــم مــدى توفــر أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض 
القيمــة تــم اإلقــرار بهــا فــي ســنوات ســابقة قــد زالــت أو قــل تأثيرهــا. ويتــم إثبــات خســارة أو إلغــاء ناتــج انخفــاض 
ــرة  ــي أي فت ــهرة ف ــة الش ــي قيم ــاض ف ــائر إنخف ــترداد أي خس ــم إس ــرة. ال يت ــائر مباش ــاح أو الخس ــي األرب ــة ف القيم

الحقــة.
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المطالبات

تمثــل المطالبــات المبالــغ المســتحقة الدفــع إلــى حملــة العقــود واألطــراف الثالثــة ومصاريــف تســوية الخســارة 
المتعلقــة، ناقــص الخــردة والمســتردات األخــرى، ويتــم تحميلهــا علــى األربــاح       والخســائر عنــد تكبدهــا. 

تمثــل إجمالــي المطالبــات القائمــة إجمالــي التكلفــة التقديريــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم تســويتها بتاريــخ 
ــغ عنهــا والتــي لــم يتــم تســويتها  التقريــر ، ســواء تــم اإلبــالغ عنهــا أم ال. يتــم تكويــن مخصــص للمطالبــات الُمبلَّ
ــوية  ــة تس ــص لتكلف ــدرج مخص ــك ، ي ــى ذل ــالوًة عل ــدة. ع ــى ح ــة عل ــر كل حال ــاس تقدي ــى أس ــخ التقريرعل ــي تاري ف

المطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر.

الفروقــات بيــن المخصصــات فــي تاريــخ التقريروالتســويات والمخصصــات فــي الســنة الالحقــة يتــم إدراجهــا ضمــن 
حســاب نتائــج أعمــال التأميــن لتلــك الســنة.

إختبار كفاية اإللتزام

تقــوم الشــركة بتاريــخ التقريــر بتقديــر مــا إذا كانــت التزامــات التأميــن المدرجــة كافيــة وذلــك باســتخدام التقديــرات 
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية تحــت عقــود التأميــن التــي أبرمتهــا. فــي حــال أظهــر التقديــر بــأن القيمــة 
ــم  ــة ، فيت ــتقبلية التقديري ــة المس ــات النقدي ــوء التدفق ــى ض ــة عل ــر كافي ــي غي ــة ه ــا التأميني ــة لإلتزاماته الدفتري

علــى الفــور إدراج كامــل العجــز ضمــن األربــاح أو الخســائر كمــا يتــم تكويــن مخصــص للمخاطــر الســارية. 

ــع  ــة يتوق ــات الجوهري ــة المطالب ــث أن كاف ــة حي ــر المدفوع ــات غي ــا للمطالب ــم إلتزاماته ــركة بخص ــوم الش ال تق
ــر. ــخ التقري ســدادها خــالل ســنة واحــدة مــن تاري

عقود إعادة التأمين 

ــرام  مــن أجــل تخفيــض المخاطــر الماليــة الناشــئة مــن المطالبــات الكبيــرة إلــى الحــد األدنــى ، تقــوم الشــركة بإب
إتفاقيــات مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة التأميــن. يتــم عــرض األقســاط المحولــة والمطالبــات المســددة علــى 

أســاس إجمالــي. 

ــة  ــن المرتبط ــادة التأمي ــات إع ــع سياس ــى م ــة تتماش ــن بطريق ــدي التأمي ــتحقة لمعي ــغ المس ــر المبال ــم تقدي يت
ــن. ــادة التأمي ــد إع ــى عق وبمقتض

ــة  ــزام المطالب ــع إلت ــى م ــة تتماش ــا بطريق ــم تقديره ــن يت ــدي التأمي ــن معي ــض م ــتحقة القب ــات مس إن المطالب
ــداد  ــن س ــي لحي ــز المال ــة المرك ــي قائم ــول ف ــغ كاص ــذه المبال ــار ه ــم إظه ــن. يت ــادة التأمي ــد إع ــى عق وبمقتض
المطالبــة مــن قبــل الشــركة. عندمــا يتــم ســداد المطالبــة فــإن المبلــغ المســتحق مــن شــركات إعــادة التأميــن 
ــن  ــادة التأمي ــات إع ــة«. ترتيب ــن المدين ــدة التأمي ــاط وأرص ــى »األقس ــه إل ــم تحويل ــة يت ــة المدفوع ــوص المطالب بخص

ــق. ــة الوثائ ــاه حمل ــا تج ــن إلتزاماته ــركة م ــي الش ــة ال تعف ل الُمحوَّ

ــت  ــه إنخفض ــل أن ــر األص ــترداد فيعتب ــة لإس ــه القابل ــن قيمت ــادة التأمي ــل إع ــة ألص ــة الدفتري ــوق القيم ــا تف حيثم
ــترداد.  ــة لإس ــه القابل ــى قيمت ــة إل ــه الدفتري ــض قيمت ــم تخفي ــه ويت قيمت

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

تقــوم الشـــركة بتكويــن مخصــص مقابــل مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن. يتــم إعــادة 
ــد  ــال الح ــم إكم ــى أن يت ــن عل ــة للموظفي ــرة الخدم ــي وفت ــب النهائ ــاس الرات ــى أس ــآت عل ــذه المكاف ــاب ه إحتس

ــة.  ــرة الخدم ــى لفت األدن
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تابع(  

ــة  ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــى الهيئ ــاهمات إل ــأداء المس ــركة ب ــوم الش ــن، تق ــن العمانيي ــبة للموظفي بالنس
وفقــا ألحــكام المرســوم الســلطاني رقــم 91/72، ويتــم إحتســابها كنســبة مئويــة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر 

إلتزامــات الشــركة لتلــك المســاهمات التــي يتــم إدراجهــا كمصــروف عنــد اإلســتحقاق.

إلتزامات أخرى  

تــدرج اإللتزامــات للمبالــغ المســتحقة الدفــع فــي المســتقبل عــن البضائــع والخدمــات المســتلمة ، ســواء صــدرت 
عنهــا فواتيــر مــن جانــب المــورد أم لــم تصــدر.

مخصصات  

يتــم إثبــات المخصصــات إذا كان علــى الشــركة أي التــزام )قانونــي أو متوقــع( ناتــج عــن حــدث ســابق وإن تكلفــة 
تســوية اإللتــزام محتملــة ويمكــن قياســها بصــورة موثــوق منهــا. 

القيم العادلة  

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود التــي تحســب عليهــا فوائــد بنــاءًا علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة 
باســتعمال أســعار الفائــدة لبنــود لهــا شــروط وخصائــص مخاطــر مماثلــة.

األقساط المحققة  

ــى  ــاط إل ــذ األقس ــن اإليرادات.تؤخ ــن، ضم ــق التأمي ــف وثائ ــم تكالي ــد خص ــن، بع ــاط التأمي ــي أقس ــم إدراج صاف يت
اإليــرادات علــى مــدى الفتــرة الزمنيــة للوثائــق. تمثــل األقســاط غيــر المحققــة الجــزء مــن األقســاط المكتتبــة 
ــى  ــذه إل ــم أخ ــة يت ــر المحقق ــاط غي ــص األقس ــي مخص ــر ف ــة. التغي ــن التغطي ــة م ــر المنتهي ــرة غي ــة بالفت المتعلق

ــر.  ــرة المخاط ــدى فت ــى م ــرادات عل ــل إدراج اإلي ــن أج ــائر م ــاح أو الخس األرب

األقســاط غيــر المحققــة هــي تلــك األقســاط المكتتبــة فــي الســنة وتتعلــق بفترة مــن المخاطــر بعــد تاريــخ الميزانية 
ــي  ــبة الت ــل النس ــم تأجي ــي. ويت ــبي يوم ــاس تناس ــى أس ــبة عل ــر المكتس ــاط غي ــاب األقس ــم احتس ــة. ويت العمومي
تعــزى إلــى فتــرة الحقــة كمخصــص لأقســاط غيــر المكتســبة. ويتــم تكويــن مخصــص إضافــي لتغطيــة النقــص، 
إن وجــد، لــكل فئــة مــن األعمــال بيــن المبلــغ اإلجمالــي الحتياطــي األقســاط غيــر المكتســبة والمبلــغ المطلــوب 
ــا  ــظ به ــاط المحتف ــي األقس ــن صاف ــع 45% م ــابها بواق ــم إحتس ــام 1979 ويت ــن لع ــركات التأمي ــون ش ــب قان بموج

للســنة لكافــة أنــواع أعمــال التأميــن فــي مجــال التأميــن العــام. 

تتكــون تكاليــف الحيــازة مــن التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة للحصــول علــى ومباشــرة أعمــال تأميــن جديــدة. 
يتــم إحتســاب تكاليــف الحيــازة كنســبة مــن إحتيطــي األقســاط غيــر المحققــة ، متضمنــة عنصــر العمولــة وتــدرج  

كحصــة مــن األقســاط المحققــة.

العموالت المكتسبة والمدفوعة  

يتم إدراج العموالت المكتسبة والمدفوعة عند اإلكتتاب بوثائق التأمين.

إيرادات الفوائد  

ــتخدم  ــدل المس ــى المع ــاءًا عل ــي، بن ــد الفعل ــة العائ ــتخدام طريق ــتحقاقها بإس ــد إس ــد عن ــرادات الفوائ ــدرج إي ت
لخصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة المســتقبلية مــن خــالل تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لالصــول الماليــة إلــى صافــي 

القيمــة الدفتريــة لالصــول الماليــة.
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إيرادات توزيعات األرباح  

يتم إدراج توزيعات األرباح من اإلستثمارات في األرباح أو الخسائر عند نشوء حق الشركة في إستالم التوزيعات.

ضريبة الدخل  

يتم تكوين مخصص للضرائب وفقً لأنظمة الضريبية المعمول بها في سلطنة عمان.

يتــم عمــل مخصــص ضريبــة الدخــل المؤجلــة ، بإســتخدام طريقــة اإللتــزام ، علــى جميــع الفروقــات المؤقتــة فــي 
تاريــخ التقريــر بيــن األســاس الضريبــي لأصــول واإللتزامــات وقيمهــا الدفتريــة.

يتــم قيــاس األصــول واإللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة وفقــً لمعــدالت الضريبــة التــي يتوقع أن يتــم تطبيقهــا للفترة 
عنــد تحقــق األصــل أو تســوية اإللتــزام، بنــاء علــى القوانيــن المطبقــة أو المتوقــع تطبيقهــا فــي نهايــة فتــرة التقرير.

يتــم إثبــات أصــول ضريبــة الدخــل المؤجلــة لجميــع الفروقــات المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع وترحــل األصــول 
ــع  ــح خاض ــر رب ــه توف ــع مع ــذي ال يتوق ــدر ال ــتخدمة بالق ــر المس ــة غي ــائر الضريب ــتخدمة وخس ــر المس ــة غي الضريب
ــة  ــول الضريبي ــل األص ــم وترحي ــة للخص ــة القابل ــات المؤقت ــن الفروق ــتفادة م ــه اإلس ــي مقابل ــن ف ــة يمك للضريب

والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة.

تتــم مراجعــة المبالــغ الدفتريــة ألصــول ضريبــة الدخــل المؤجلــة بتاريــخ كل تقريــر، ويتــم تخفيضهــا بالقــدر الــذي ال 
يحتمــل معــه توفــر ربــح كاف خاضــع للضريبــة يســمح باإلســتفادة مــن كل أو جــزء مــن األصــل الضريبــي المؤجــل.

المعامالت بالعمالت األجنبية    

ــا  ــالت، كم ــراء المعام ــت إج ــائدة وق ــرف الس ــعار الص ــة بأس ــالت األجنبي ــم بالعم ــي تت ــالت الت ــد المعام ــري قي يج
تحــول االصــول وااللتزامــات الماليــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة فــي تاريــخ التقريــر بأســعار الصــرف الســائدة فــي 

ــاح أو الخســائر. ــدرج جميــع الفروقــات الناتجــة عــن عمليــات التحويــل ضمــن األرب ــخ. وت ذلــك التاري
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يتطلــب إعــداد القوائــم  الماليــة مــن اإلدارة القيــام بعمــل تقديــرات وإفتراضــات تؤثر علــى مبالغ االصــول وااللتزامات 
المقــررة عنهــا  فــي تاريــخ  القوائــم  الماليــة والمخصصــات الناتجــة والتغيرات فــي القيمة العادلة للســنة.

تقييم اإلستثمارات في األسهم غير المدرجة  

يتــم عــادة تقييــم اإلســتثمارات فــي األســهم الغيــر مدرجــة بنــاء علــى تعامــالت الســوق الحاليــة ، القيمــة العادلــة 
ألداة ماليــة أخــرى مشــابهه ، التدفقــات النقديــة المخفضــة والمتوقعــة باألســعار الحاليــة ألدوات ماليــة مشــابهه 

أو طــرق تقييــم أخــرى.

انخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع  

تحــدد الشــركة مــا إذا كانــت اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع قــد انخفضــت قيمتهــا أم ال إذا حــدث هبــوط جوهــري أو 
مطــّول فــي قيمهــا العادلــة ألقــل مــن التكلفــة. يتطلــب تحديــد مــا هــو جوهــري أو مطــّول إجــراء أحــكام. مــن 
أجــل إجــراء هــذه األحــكام وتســجيل مــا إذا كان قــد حــدث إنخفــاض فــي القيمــة ، تقــوم الشــركة بتقييــم – مــن 
عوامــل أخــرى - عــدم الثبــات الطبيعــي فــي ســعر الســهم ، القــدرة الماليــة للشــركة المســتثمر بهــا ، أداء الصناعــة 

أو القطــاع ، التغيــرات فــي التقنيــة والتدفقــات النقديــة التشــغيلية والماليــة.
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المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  

ــخ  ــكوك بتاري ــر الش ــرى لتقدي ــية األخ ــتقبلية والرئيس ــادر المس ــة بالمص ــية المتعلق ــات الرئيس ــاه اإلفتراض ــن أدن مبي
التقريــر، والتــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة تــؤدي إلــى تعديــالت هامــة فــي القيمــة الدفتريــة لالصــول 

وااللتزامــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة.

مطالبات التأمين  )أ(  

ــغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر  يتطلــب إجــراء تقديــرات لــكل مــن التكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات الُمبلَّ
وللتكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر. إن التقنية الرئيســية 
ــغ عنهــا وللمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ  المتبعــة مــن قبــل اإلدارة فــي تقديــر التكلفــة للمطالبــات الُمبلَّ
ــات  ــؤ إتجاه ــل تنب ــن أج ــابقة م ــات الس ــوية المطالب ــات تس ــتخدام إتجاه ــي بإس ــام ، ه ــن الع ــال التأمي ــا ألعم عنه
تســوية المطالبــات المســتقبلية. فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم إعــادة تقييــم تقديــرات المطالبــات لكفايتهــا وبالتالــي 
أيــة تغييــرات تنشــأ يتــم إجراؤهــا للمخصــص. يتــم أيضــً تقديــر كفايــة المطالبــات علــى أســاس اإلجمالــي بواســطة 
خبيــر إكتــواري مســتقل ويتــم إدراج التســويات - إن وجــدت - فــي حســاب نتائــج أعمــال التأميــن. اليتــم تخفيــض 

مخصصــات مطالبــات التأميــن العــام بالنســبة للقيمــة الزمنيــة للنقــود. 

ــاالت  ــرة وإحتم ــات متغي ــن درج ــددة تتضم ــل متع ــول عوام ــات ح ــى إفتراض ــرورة عل ــرات بالض ــك التقدي ــتند تل تس
ــا ينتــج عــن تغييــرات  هامــة مــن األحــكام وعــدم التأكــد ويمكــن أن تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تقديــرات اإلدارة ِممَّ

مســتقبلية فــي اإللتزامــات التقديريــة.

الشــركة معرضــة لحــدوث خالفــات مــع معيــدي التأميــن وإحتمــال حــدوث إخفاقــات مــن جانبهــم. تراقــب 
الشــركة بشــكل ربــع ســنوي تقييــم الخالفــات مــع معيــدي التأميــن ومــدى جديتهــا.   

)ب( إختبار كفاية اإللتزام

تقــوم الشــركة بتاريــخ كل تقريــر بتقديــر ســواء أن إلتزامــات التأميــن المدرجــة هــي كافيــة وذلــك بإســتخدام 
التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية تحــت عقــود التأميــن التــي أبرمتهــا. فــإذا أظهــر التقديــر بــأن 
القيمــة الدفتريــة إللتزاماتهــا التأمينيــة غيــر كافيــة علــى ضــوء التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة ، فيتــم 
علــى الفــور إدراج كامــل العجــز ضمــن األربــاح أو الخســائر كمــا يتــم تكويــن مخصــص للمخاطــر الســارية. ال تقــوم 
ــدادها  ــع س ــة يتوق ــات الجوهري ــة المطالب ــث أن كاف ــة حي ــر المدفوع ــات غي ــا للمطالب ــم إلتزاماته ــركة بخص الش

خــالل 12 شــهر مــن تاريــخ التقريــر.

)ج( األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات

يتــم إحتســاب اإلســتهالك لتخفيــض تكلفــة االصــول علــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر. يتــم إحتســاب العمــر 
اإلنتاجــي المقــدر وفقــً لتقييــم إدارة الشــركة بنــاء علــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة 

والتــآكل والتلــف الطبيعييــن وذلــك بإســتخدام أفضــل التقديــرات.

)د( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

يســتند مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بنــاء علــى أفضــل تقديــرات اإلدارة إلمكانيــة تحصيــل المبالــغ 
المســتحقة وعــدد أيــام إســتحقاق تلــك الديــون.
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التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك )تابع(  - 4

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك )تابع(  

)هـ( إنخفاض قيمة األصول غير الملموسة

يتطلــب تحديــد مــا إذا كانــت األصــول غيــر الملموســة قــد إنخفضــت قيمتهــا تقديــر القيمــة المســتخدمة للوحدات 
المنتجــة للنقــد. يتطلــب إحتســاب القيمــة المســتخدمة مــن الشــركة تقديــر التدفقــات النقديــة المتوقــع نشــؤها 

مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد ومعــدل التخفيــض المناســب بغــرض إحتســاب القيمــة الحاليــة.

)و( إنخفاض قيمة الشهرة

ــغ  ــل. المبل ــى األق ــنوي عل ــاس س ــى أس ــهرة عل ــة الش ــض قيم ــيتم تخفي ــا إذا كان س ــد م ــركة بتحدي ــوم الش تق
القابــل لالســترداد لأصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد )نقــد وحــدة توليــد( هــو قيمتهــا فــي االســتخدام أو القيمــة 
العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع، أيهمــا أكبــر. يتطلــب هــذا تقديــر للقيمــة المســتخدمة لوحــدات توليــد النقديــة التي 
يتــم تخصيــص الشــهرة لهــا. تقديــر القيمــة المســتخدمة يتطلــب مــن الشــركة إجــراء تقديــر للتدفقــات النقديــة 
ــل  ــن أج ــم م ــم مالئ ــدل خص ــار مع ــً اختي ــب أيض ــا يتطل ــدي كم ــد النق ــدة التولي ــن وح ــة م ــتقبلية المتوقع المس

إحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.



247

النقدية وما في حكم النقدية   - 5

تتكون األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في قائمة المركز المالي من اآلتي:

20162015

ريال عمانيريال عماني

1.281.1851.513.483النقد واألرصدة لدى البنك

األرصــدة البنكيــة تبلــغ 22.389 ريــال ُعمانــي )2015 :  36.075  ريــال ُعمانــي( و 75 ريــال ُعمانــي )2015 : 179 ريــال ُعمانــي( و 
222.703 ريــال ُعمانــي )2015: 390.174 ريــال ُعمانــي( مقيمــة بالدرهــم اإلماراتــي، والجنيه اإلســترليني والــدوالر األمريكي 

ــى التوالي. عل

الودائع البنكية  - 6

41.303.19436.793.049الودائع البنكية المستحقة خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

الودائــع محتفــظ بهــا لــدى بنــوك تجاريــة فــي عمــان وتحمــل معــدالت فائــدة تتــراوح بيــن 1.20% إلــى %4.50 )2015: %0.85 
إلــى %4.25(.

بتاريخ التقرير، ال تحتفظ الشركة بأي ودائع بنكية مقيمة بعملة أجنبية )2015: ال شىء(. 

األقساط وأرصدة التأمين المدينة  - 7

2.185.4393.410.241العمالء

5.181.8775.252.239الوكالء والوسطاء 

386.169785.805أرصدة معيدي التأمين المستحقة القبض 

7.753.4859.448.285

)557.106()640.021(ناقص: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

7.113.4648.891.179

قدرهــا عالقــة  ذات  أطــراف  مــن  مســتحقة  أرصــدة  المدينــة  التأميــن  وأرصــدة  العمــالء  بنــد   يتضمــن 
88.676 ريال عماني )2015: 48.191 ريال عماني( )إيضاح 24(. 

كانت حركة قيود مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كالتالي:

20162015

ريال عمانيريال عماني

557.106499.995في 1 يناير 

100.000110.000المحمل خالل السنة

)52.889()17.085(المشطوب خالل السنة

640.021557.106في 31 ديسمبر 
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أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدمًا   - 8

20162015

ريال عمانيريال عماني

2.437.6671.937.615الفوائد المستحقة القبض

1.423.126-المستحق من األطراف ذات العالقة )إيضاح 24(

87.56881.143المصاريف المدفوعة مقدمً 

1.036.1581.263.103تكاليف حيازة مؤجلة

395.707250.906المدينون اآلخرون  

3.957.1004.955.893

ــود  ــر عق ــة وتدبي ــي مراجع ــدة ف ــرة المتكب ــر المباش ــرة وغي ــف المباش ــة بالتكالي ــازة المؤجل ــف الحي ــق تكالي تتعل
ــة. ــرة المالي ــالل الفت ــدة خ ــن جدي تأمي

اإلستثمار في األوراق المالية  - 9

35.86431.333إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

71.42971.429إستثمارات متاحة للبيع 

-87.419استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

194.712102.762

9 )أ( اإلستثمارات 

التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلة

2016201620152015

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

مدرجة*

35.86431.33331.33321.639بنوك 

 إستثمارات بالقيمة العادلة من 
35.86431.33331.33321.639خالل األرباح أو الخسائر

71.42971.42971.42971.429غير مدرجة - خدمات

71.42971.42971.42971.429إستثمارات متاحة للبيع 

* تشمل سندات أسهم بنك مسقط.

20162015معدل الفائدة افعلي 

ريال عمانيريال عماني)%(

-5.2187.419سندات التنمية الحكومية

-87.419استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
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االستثمار في األوراق المالية )تابع(  - 9

9 )ب( تفاصيل إستثمارات الشركة في األوراق المالية والسندات يتم توضيحها كالتالي: 

النسبة المئوية 
من إجمالـــــي 

عدد األسهمالمحفظـــــــة
القيمة 
التكلفةالعادلة

ريال عمانيريال عماني%31 ديسمبر 2016

33102.03911.73510.819%سندات بنك مسقط %4.5

4030.27814.23110.820%سندات بنك مسقط %4.5

-28102.0399.898%سندات بنك مسقط %3.5 *

35.86421.639

31 ديسمبر 2015

35102.03910.81910.819%أسهم بنك مسقط

35102.03910.82010.820%سندات بنك مسقط %4.5

-30102.0399.694%سندات بنك مسقط %4.5 

31.33321.639

* تمثل سندات مجانية مستلمة من بنك مسقط.

9 )ج( تفاصيــل االســتثمارات المملوكــة للشــركة كمــا فــي تاريــخ التقريــر والتــي تمثــل 10% أو أكثــر مــن 
رأســمال الشــركة المســتثمر بهــا ، مبينــة أدنــاه:

النسبة من 
رأسمال الشركة 

عدد األسهمالمستثمر بها
القيمة 
التكلفةالعادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني%

31 ديسمبر 2016

14.2871.42971.42971.429شركة البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م

31 ديسمبر 2015

14.2871.42971.42971.429شركة البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م
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القيود على تحويل االصول  - 10

وفقــً لمتطلبــات القانــون المنظــم ألعمــال شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان، قامــت الشــركة بإخطــار الهيئــة 
العامــة لســوق المــال ببعــض الودائــع البنكيــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا 
35.103.195 ريــال ُعمانــي )2015: 34.736.061 ريــال عمانــي(. وفقــً للوائــح القانونيــة، يجــوز للشــركة تحويــل هــذه االصــول 

فقــط بعــد الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

قامــت الشــركة بتقديــم ضمانــة بنكيــة إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال قدرهــا 150.000 ريــال عمانــي )2015: 300.000 
ــان  ــلطنة ُعم ــي س ــن ف ــركات التأمي ــون ش ــن قان ــادة 51 م ــكام الم ــات أح ــد بمتطلب ــل التقيُّ ــن أج ــي( م ــال عمان ري

ــاح 25(. )إيض

الممتلكات واآلالت والمعدات  - 11

السياراتاألرض والمبنى
األثـــــاث 

المجموعوالمعدات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة/ التقييم

198.713128.7891.727.0572.054.559في 1 يناير 2015

162.195162.195--إضافات

)78.886()78.886(--إستبعادات 

198.713128.7891.810.3662.137.868في 1 يناير 2016

117.518117.518--إضافات

)1.531(-)1.531(-إستبعادات

198.713127.2581.927.8842.253.855في 31 ديسمبر 2016

اإلستهالك

3.522128.7891.537.0861.669.397في 1 يناير 2015

122.749123.467-718المحمل للسنة

)78.886()78.886(--اإلستبعادات

4.240128.7891.580.9491.713.978في 31 ديسمبر 2015

4.24012.7891.580.9491.713.978في 1 يناير 2016

139.203139.921-718المحمل للسنة

)1.531(-)1.531(-اإلستبعادات

4.958127.2581.720.1521.852.368في 31 ديسمبر 2016

القيمة الدفترية

207.732401.486-193.755في 31 ديسمبر 2016

229.417423.890-194.473في 31 ديسمبر 2015

فــي 31 ديســمبر 2016، وفقــً لسياســة الشــركة ، تمــت إعــادة تقييــم األرض والمبنــى بقيمتهــا الســوقية المفتوحــة 
عــن اإلســتخدام الحالــي مــن قبــل متخصــص مهنــي. عنــد إعــادة التقييــم ، تــم إســتبعاد أي إســتهالك متراكــم 
ــل إجمالــي القيمــة الدفتريــة  وصافــي المبلــغ المعــدل إلــى مبلــغ إعــادة تقييــم األصــل. إذا تــم إدراج األرض  مقاب
ــال  ــي )2015: 61.570 ري ــال ُعمان ــة 60.852 ري ــة الدفتري ــت القيم ــتهالك ، لكان ــا اإلس ــً منه ــة مطروح ــى بالتكلف والمبن

عمانــي(.
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12 -الشهرة

الشهرة الناشئة عند الحيازة  

تمثــل الشــهرة المبلــغ الناشــىء عنــد حيــازة شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً فــي 30 أبريــل 2010. إعتبــارًا مــن 
17 ينايــر 2011 ، إندمجــت شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً فــي الشــركة.

ريال عماني

20.614.225المقابل المحّول

)5.165.696(ناقصً: القيمة العادلة لصافي االصول القابلة للتحديد 

15.448.529الشهرة

ختبار إنخفاض القيمة إ 

فــي نهايــة فتــرة التقريــر، قامــت الشــركة بتقييــم المبلــغ القابــل لإســترداد للشــهرة بإســتخدام إفتراضــات 
ــررت  ــبة 10.35% )2015: 9.5%(، وق ــال بنس ــة رأس الم ــبة 4.5% )2015: 6%(، تكلف ــي بنس ــو نهائ ــدل نم ــمل مع ــية، تش أساس
بــأن الشــهرة لــم تنخفــض قيمتهــا. ويعتمــد اختبــار انخفــاض القيمــة، ضمــن اختبــارات أخــرى، بشــكل كبيــر علــى 

ــة. ــج المتوقع ــق النتائ ــال وتحقي ــة رأس الم تكلف

ولــو ازداد معــدل الخصــم حتــى نســبة 10.85% وتــم خفــض معــدل النمــو النهائــي إلــى 4.75%، مــع بقــاء باقــي 
االفتراضــات دون تغييــر، لــكان هنــاك حاجــة لمخصــص النخفــاض القيمــة . 

رأس المال  - 13

20162015

ريال عمانيريال عماني

10.000.00010.000.000المصرح به - أسهم قيمة كل سهم ريال عماني واحد

10.000.00010.000.000المصدر والمدفوع - أسهم قيمة كل سهم ريال عماني واحد

المساهمون  

فيما يلي المساهمون الذين يملكون 10% أو أكثر من رأسمال الشركة : 

20162015

%عدد األسهم%عدد األسهم

رويال وصن االينس للتأمين )الشرق األوسط( 
7.000.00070.007.000.00070.00ب.أس.سي

الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار 
2.003.09120.032.003.09120.03ش.م.ع.ع

9.003.09190.039.003.09190.03

تــم خــالل ســنة 2013 تنفيــذ برنمــج إلعــادة هيكلــة رأس المــال حيــث تــم بموجبــه تخفيــض رأس المــال مــن 22.569 
مليــون ريــال عمانــي إلــى 10 مليــون ريــال عمانــي عــن طريــق دفــع مبلــغ 1.569 مليــون ريــال عمانــي إلــى المســاهمين 

بواقــع 2 ريــال عمانــي لــكل ســهم وتكويــن إحتياطــي خــاص بمبلــغ 11.784 مليــون ريــال عمانــي. 
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اإلحتياطي القانوني  - 14 

وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة عمــان، يتطلــب تحويــل 10% مــن ربــح الســنة إلــى اإلحتياطــي 
ــل  ــر قاب ــي غي ــي القانون ــوع. إن اإلحتياط ــركة المدف ــمال الش ــث رأس ــي ثل ــي القانون ــغ اإلحتياط ــى يبل ــي حت القانون
للتوزيــع. ويبلــغ االحتياطــي اآلن 39% مــن راس المــال وبالتالــي ال ضــرورة فــي التحويــل الــى االحتياطــي هــذا العــام.

إحتياطي الطوارئ  - 15

وفقــً ألحــكام المــادة 10)مكــرر( و2)ج( و 10)مكــرر( و 3)ب( مــن الئحــة تطبيــق قانــون شــركات التأميــن )القــرار الــوزاري 
ــام  ــن الع ــال التأمي ــق بأعم ــا يتعل ــة فيم ــات القائم ــي المطالب ــن صاف ــل 10% م ــم تحوي ــه ، يت ــم 80/5( ، وتعديالت رق
فــي تاريــخ التقريــر ، مــن األربــاح المحتجــزة إلــى إحتياطــي الطــوارىء. أمــا عــن أقســاط التأميــن علــى الحيــاة فيتــم 
تحويــل 1% مــن قيمــة األقســاط فــي حالــة أن أعمــال التاميــن علــى الحيــاة قــد تــم تحويلهــا مــن االربــاح المتجــزة الــى 
احتياطــي الطــوارىء. يمكــن للشــركة أن تتوقــف عــن إجــراء هــذا التحويــل عندمــا يصبــح اإلحتياطــي مســاويً لــرأس 
ــاح فــي أي ســنة  المــال المصــدر أو 5 مليــون ر.ع. فــي حالــة الشــركات األجنبيــة.. ال يتــم اإلعــالن عــن أي توزيعــات أرب
ــاح المحتجــزة. لــن يتــم إســتخدام هــذا اإلحتياطــي إال  إلــى أن تتــم تغطيــة العجــز فــي هــذا اإلحتياطــي مــن األرب

بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

إحتياطي إعادة التقييم  - 16

يمثل هذا اإلحتياطي نتيجة إعادة تقييم األرض والمباني )إيضاح 11(.

إحتياطي األقساط غير المحققة  - 17

20162015

ريال عمانيريال عماني

األقساط غير المحققة

11.876.87713.913.927اإلجمالي

)1.618.662()1.526.139(حصة معيدي التأمين

 10.350.73812.295.265

الحركة خالل السنة :

12.295.26512.673.412في 1 يناير 

)378.147()1.944.527(الحركة في إيرادات اإليرادات أو الخسائر 

10.350.73812.295.265في 31 ديسمبر 

االلتزامات األخرى والمستحقات  - 18

810.72247.383المستحق إلى األطراف ذات العالقة )إيضاح 25(

1.660.0851.661.246ذمم دائنة اخرى

955.389821.451مصروفات مستحقة 

404.606412.072مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

601.767551.375ذمم دائنة

 4.432.5693.493.527
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االلتزامات األخرى والمستحقات )تابع(  - 18

حركة قيود إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرجة في قائمة المركز المالي هي كالتالي:

20162015

ريال عمانيريال عماني

412.072345.331في 1 يناير 

83.347105.433المستحق خالل السنة 

)38.692()90.813(المدفوع خالل السنة

404.606412.072في 31 ديسمبر 

صافي إيرادات أقساط التأمين   - 19

26.393.06330.919.837إجمالي األقساط المكتتبة  

2.037.0501.127.439حركة القيود في األقساط غير المحققة 

28.430.11332.047.276إيرادات أقساط التأمين

)4.244.028()4.129.005(أقساط إعادة التأمين المحولة  

)749.292()92.523(حركة القيود في األقساط غير المحققة

)4.993.320()4.221.528(أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

24.208.58527.053.956 صافي إيرادات أقساط التأمين

المطالبات  - 20

2016

اإلجمالي
حصة معيدي 

الصافيالتأميـــــــــن

ريال عمانيريال عمانيريال عماني 

في 1 يناير  

المطالبات القائمة، بما في ذلك المطالبات المتكبدة ولم 
13.420.157)2.156.077(15.576.234يتم االبالغ عنها 

14.894.933)673.606(15.568.539يضاف: المطالبات القائمة خالل السنة

31.144.773)2.829.683(28.315.090

)13.627.883(919.459)14.547.342(يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة في السنة

14.687.207)1.910.224(16.597.431في 31 ديسمبر 
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المطالبات )تابع(  -20

قيمة مخصص المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين المتعلقة هي كالتالي:

2015

اإلجمالي 
حصة معيدي 

الصافيالتأميـــــــــن

ريال عمانيريال عمانيريال عماني 

في 1 يناير  

المطالبات القائمة، بما في ذلك المطالبات المتكبدة ولم 
12.554.954)7.438.809(19.993.763يتم االبالغ عنها 

17.699.286)1.717.808(19.417.094يضاف: المطالبات القائمة خالل السنة

39.410.857)9.156.617(30.254.240

)16.834.083(7.000.540)23.834.623(يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة في السنة 

13.420.157)2.156.077(15.576.234في 31 ديسمبر 

تتضمن المطالبات ما هو مرتبط بأطراف ذات عالقة بمبلغ 2.499.867 ريال ُعماني )2015: 1.228.677 ريال ُعماني(.

ــدي  ــن معي ــتحقة م ــغ المس ــر. إن المبال ــخ التقري ــن تاري ــهر م ــالل 12 ش ــات خ ــة المطالب ــداد غالبي ــم س ــع أن يت يتوق
التأميــن تســتحق تعاقديــً بحــد أقصــى خــالل فتــرة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ دفــع المطالبــات. المطالبــات القائمــة 

المســتحقة الدفــع إلــى األطــراف ذات العالقــة يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضــاح 24.

صافي إيرادات اإلستثمار  - 21

20162015

ريال عمانيريال عماني

1.211.169941.690إيرادات الفوائد 

-4.531صافي التغير في القيمة العادلة إلستثمارات 

)116.282(-خسارة االستبعاد

1.08538.426إيرادات توزيعات األرباح

1.216.785863.834

22 - المصاريف العمومية واإلدارية

3.676.9633.746.013تكاليف الموظفين

139.921123.467اإلستهالك )إيضاح 11(

450.000309.004مصاريف دعم مركزي

313.563305.088إيجار

95.450107.697هاتف

522.880477.611مصروفات تقنية معلومات

51.52452.058مصروفات سفر

794.209838.395مصاريف أخرى

6.044.5105.959.333
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ضريبة الدخل  - 23

20162015

ريال عمانيريال عماني

قائمة الدخل الشامل:

355.686308.252السنة الحالية 

207.54021.012ضريبة السنوات السابقة

)4.264()13.226(ضريبة مؤجلة 

 550.000325.000

االلتزامات المتداولة:

355.686308.252السنة الحالية

1.361.7391.125.561السنوات السابقة 

 1.717.4251.433.813

أصل ضريبي مؤجل 

56.43352.169في 1 يناير 

13.2264.264حركة القيود للسنة 

69.65956.433في 31 ديسمبر 

يتألف األصل الضريبي المؤجل من الفروقات المؤقتة التالية:

فروقات التوقيت الخاضعة للضريبة على العقارات والمعدات   المؤهلة 
30.21127.427لإعفاء الضريبي المعجل

39.44829.006فروقات التوقيت القابلة للخصم على المخصصات

69.65956.433في 31 ديسمبر

تخضــع الشــركة لمعــدل ضريبــي بنســبة 12% )2015: 12%(. ألغــراض تحديــد مصــروف الضريبة للســنة، تمت تســوية الربح 
المحاســبي ألغــراض الضريبــة. تتضمــن التســويات المعــدة ألغــراض الضريبــة بنــود كٍل مــن اإليــرادات والمصاريــف. 

بعــد إجــراء هــذه التعديــالت، يتــم تقديــر متوســط معــدل الضريبــة الســائد بنســبة %21.01 )2015: %13.5(.

موضح أدناه تسوية ضريبة الدخل المحتسبة على األرباح المحاسبية إلى مصروف ضريبة الدخل للسنة:

2.617.5872.402.136الربح قبل ضريبة الدخل 

)30.000()30.000(ناقصً: اإلستقطاع القانوني

310.510284.656الضريبة المحتسبة بمعدل ضريبة الدخل القانوني %12 

األثر الضريبي لـ:

)28.363()16.070(اإليرادات/األرباح الغير خاضعة للضريبة

207.54021.012ضريبة السنة السابقة

48.02047.695مصروفات غير قابلة للخصم ألغراض الضريبة

550.000325.000مصروفات ضريبة الدخل
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ضريبة الدخل )تابع(   - 23

وضع الربط الضريبي  

لــم يتــم إإلنتهــاء مــن الربــط الضريبــي للشــركة وشــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً مــن قبــل األمانــة العامة 
للضرائــب للســنوات مــن 2011 إلــى 2015. تــرى اإلدارة بــأن الربــط الضريبــي - إن وجــد - بالنســبة للســنوات الضريبيــة التــي 
لــم يجــري الربــط الضريبــي بشــأنها لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 

.2016

24 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتكــون األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين والمؤسســات 
التــي يتمتعــون فيهــا بالقــدرة علــى التحكــم وممارســة التأثيــر بصــورة فعالــة علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية.

تحتفــظ الشــركة بأرصــدة هامــة مــع األطــراف ذات العالقــة، والتــي تنشــأ فــي ســياق األعمــال العاديــة مــن 
المعامــالت التجاريــة، وفًقــا لأحــكام والشــروط التــي يتــم االتفــاق عليهــا مــن قبــل الطرفيــن.

األرصدة مع األطراف ذات العالقة المضمنة في قائمة المركز المالي هي كما يلي:

31 ديسمبر 2016  

أرصدة 
مدينة أخرى

أقساط 
التأمين 

واألرصدة 
المدينة 

أرصدة إعادة 
التأمين 
المدينة 

المطالبات 
القائمة 

المستحقة 
الدفع 

أرصدة 
دائنة أخرى

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

810.722-39.7521.288.404-المساهمون الرئيسيون

-48.924209.2812.226.823-أطراف ذات عالقة أخرى

-88.6761.497.6852.226.823810.722

31 ديسمبر 2015

47.383-1.343.232-1.423.126المساهمون الرئيسيون

-48.191149.653689.867-أطراف ذات عالقة أخرى

1.423.12648.1911.492.885689.86747.383



257

24 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(

المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن قائمة الدخل الشامل هي كالتالي:

31 ديسمبر 2016  

األقساط 
المكتتبة 

العمولة 
المدفوعة 

إجمالي 
المطالبات 

المتكبدة 

أتعاب 
الخدمات 

الفنية

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

450.000---المساهمون الرئيسيون

-1.602.257170.8412.499.867أطراف ذات عالقة أخرى

1.602.257170.8412.499.867450.000

31 ديسمبر 2015

309.004---المساهمون الرئيسيون

-1.917.576197.5581.228.677أطراف ذات عالقة أخرى

1.917.576197.5581.228.677309.004

مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين

كانت مكافأة موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة كالتالي:

20162015

ريال عمانيريال عماني

419.456476.313مزايا قصيرة األجل

23.05422.046مكافأة نهاية الخدمة للموظفين  

 442.510498.359

اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة   - 25

إلتزامات  

أصــدرت البنــوك التــي تتعامــل معهــا الشــركة بالنيابــة عنهــا كفــاالت ماليــة إلــى أطــراف أخــرى بمبلــغ 48.650 ريــال 
ُعمانــي )2015:  71.476  ريــال ُعمانــي(.

قدمــت الشــركة ضمانــً بنكيــً إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال بمبلــغ 150.000 ريــال عمانــي )2015: 300.000 ريــال عمانــي( 
لإتــزام بمتطلبــات المــادة 51 مــن قانــون شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان )إيضــاح 10(.

المطالبات القانونية   

تخضــع الشــركة ضمــن ســياق أعمالهــا العاديــة للمقاضــاة أمــام المحاكم. إســتنادًا إلى مشــورة قانونية مســتقلة، 
ال تعتقــد الشــركة بــأن نتائــج هــذه الدعــاوي ســيكون لها تأثيــر جوهري علــى إيــرادات الشــركة أو مركزهــا المالي.  
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26 - معلومات القطاع

ــرادات التشــغيلية للشــركة بشــكل أساســي مــن أنشــطة التأميــن  تعمــل الشــركة فــي مجــال التأميــن. تنشــأ اإلي
التــي يتــم مزاولتهــا فــي ســلطنة ُعمــان.

27 - إدارة المخاطر

هيكلة إدارة الشركة  

ــداث  ــن أح ــركة م ــاهمي الش ــة مس ــو حماي ــة ه ــة اإلدارة المالي ــركة وهيكل ــر الش ــن مخاط ــي م ــرض الرئيس إن الغ
تعــوق تحقيــق أغــراض األداء المالــي القابلــة لإســتمرار متضمنــًة اإلخفــاق إلســتغالل الفــرص. تعتــرف اإلدارة 

الرئيســية باألهميــة الحرجــة ألن يكــون لديهــا أنظمــة إدارة مخاطــر فعالــة وتعمــل بفاعليــة. 

مخاطر إعادة التأمين  

كمــا هــو متبــع مــع شــركات التأميــن األخــرى، مــن أجــل تخفيــض المخاطــر الماليــة الناشــئة مــن المطالبــات الكبيرة 
إلــى الحــد األدنــى ، تقــوم الشــركة ضمــن ســياق أعمالهــا العاديــة ، بإبــرام عقــود مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة 
ــا يســمح لــإدارة فــي الســيطرة  التأميــن. إن مثــل تلــك الترتيبــات إلعــادة التأميــن تقــدم تنوعــً أكبــر فــي األعمــال، ِممَّ
علــى التعــرض للخســائر المحتملــة الناتجــة مــن المخاطــر الكبيــرة ، وتقــدم طاقــة إضافيــة للنمــو. إن جــزءًا كبيــرًا 

مــن إعــادة التأميــن يتــم إنجــازه بموجــب عقــود إعــادة التأميــن اإلختيــاري واإلتفاقــي وزيــادة الخســائر.

للحــد مــن مخاطــر تعرضهــا لخســائر كبيــرة نتيجــة لعــدم مــالءة معيــدي التأميــن، تقــوم الشــركة بتقييــم الحالــة 
ــي  ــابهه أو ف ــة متش ــطة تجاري ــن أنش ــئة م ــة الناش ــر اإلئتماني ــزات المخاط ــب تركي ــن وتراق ــدي التأمي ــة لمعي المالي

أنشــطة بنفــس المنطقــة الجغرافيــة ، أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات اإلقتصاديــة لمعيــدي التأميــن. 

إن عقــود إعــادة التأميــن الُمحولــة ال تعفــي الشــركة مــن إلتزامهــا أمــام حاملــي الوثائــق ، وكنتيجــة لذلــك تظــل 
الشــركة مســؤولة أمــام حاملــي وثائقهــا عــن الجــزء المعــاد عليــه التأميــن مــن المطالبــات قيــد التســوية فــي حــال 
عــدم إلتــزام معيــد التأميــن بتعهداتــه بموجــب عقــد إعــادة التأميــن. إن الحــد األقصــى لتعــرض الشــركة لمخاطــر 

االئتمــان النظريــة بتاريــخ التقريــر بهــذا الخصــوص هــو 1.910.224 ريــال ُعمانــي )2015:  2.156.077  ريــال ُعمانــي(.

مخاطر أسعار الفائدة  

مخاطــر أســعار الفائــدة هــي المخاطــر بــأن القيمــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة ســوف تتقلــب 
بســبب التغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. إن األدوات الماليــة بأســعار عائمــة تعــرض الشــركة إلــى مخاطــر 
ــة  ــة العادل ــر القيم ــركة لمخاط ــرض الش ــة تع ــدة ثابت ــعار فائ ــة بأس ــا األدوات المالي ــدة ، بينم ــدي للفائ ــق النق التدف

للفائــدة.

تحمل الودائع البنكية للشركة فائدة بأسعار ثابتة ولذلك فهي غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة.

مخاطر التأمين  

ــداث  ــوص أح ــود بخص ــة العق ــى حمل ــداد إل ــة الس ــات الواجب ــث أن المطالب ــر حي ــي المخاط ــن ه ــر التأمي إن مخاط
التأميــن تفــوق القيمــة الدفتريــة إللتزامــات التأميــن. يمكــن أن يحــدث هــذا بســبب تكــرار أو مبالــغ المطالبــات هــي 

ــا هــو متوقــع. أكثــر ِممَّ
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مخاطر التأمين )تابع(  

تكرار ومبالغ المطالبات  

إن تكــرار ومبالــغ المطالبــات يمكــن أن تتأثــر بعــدة عوامــل. تقــوم الشــركة بشــكل رئيســي بتأميــن مخاطــر الحريــق 
والحــوادث والبحريــة. يتــم إعتبــار هــذه كعقــود تأميــن قصيــرة األجــل حيــث يتــم عــادًة إبــالغ المطالبــة وســدادها 

خــالل ســنة واحــدة مــن وقــوع حادثــة التأميــن. إن هــذا يســاعد علــى تخفيــض مخاطــر التأميــن. 

الحريق- الممتلكات  

بالنسبة لعقود تأمين الممتلكات إن المخاطر الرئيسية هي الحريق وتوقف األعمال.

نــة. إن تكلفــة إعــادة  يتــم تأميــن هــذه العقــود بالرجــوع إلــى قيمــة إســتبدال الممتلــكات والمحتويــات الُمؤمَّ
بنــاء الممتلــكات والحصــول علــى إســتبدال للمحتويــات والوقــت المســتغرق إلعــادة بــدء األعمــال التــي تــؤدي إلــى 

ــات. ــتوى المطالب ــى مس ــر عل ــي تؤثِّ ــية الت ــل الرئيس ــي العوام ــا ه توقفه

المركبات  

بالنســبة لعقــود المركبــات إن المخاطــر الرئيســية هــي مطالبــات المــوت واإلصابــات الجســدية وإســتبدال أو إصــالح 
المركبــات. قامــت الشــركة فــي الســنوات األخيــرة باكتتــاب وثائــق شــاملة للمــالك / الســائقين الذيــن يتجــاوز 

ــة.  ــات خاص ــون مركب ــراد يملك ــات بأف ــود المركب ــة عق ــق كاف ــري، تتعل ــكل جوه ــط. بش ــنة فق ــم 21 س أعماره

ــي  ــات ه ــتبدال المركب ــف إس ــة وتكالي ــراف المصاب ــوت واألط ــاالت الم ــدة لح ــة العائ ــرارات المحكم ــتوى ق إن مس
ــات.  ــتوى المطالب ــى مس ــر عل ــي ُتؤثِّ ــية الت ــل الرئيس العوام

التأمين البحري  

ــن  ــة ع ــوادث الناتج ــة والح ــفينة البحري ــف الس ــارة أو تل ــي خس ــية ه ــر الرئيس ــري إن المخاط ــن البح ــبة للتأمي بالنس
ــحنة.  ــة للش ــة أو جزئي ــارة كلي خس

ــد بــأن الوثائــق هــي متنوعــة بالنســبة للســفن وطــرق الشــحن  إن إســتراتيجية التأميــن لأعمــال البحريــة هــي التأكُّ
الُمغطــاة.

إن مخاطــر التأميــن الناشــئة مــن عقــود التأميــن ال يتــم تركيزهــا علــى أي بلــد مــن البلــدان التــي تعمــل فيهــا 
الشــركة.

التأمين الصحي  

يتــم بيــع التأميــن الصحــي فــي شــكل بوليصــة جماعيــة إلــى أصحــاب األعمــال فــي المقــام األول لتغطيــة مخاطــر 
مصروفــات الموظفيــن الطبيــة لــدى المؤسســات الطبيــة الداخليــة أو الخارجيــة وفقــً لبنــود اإلتفاقيــات الخاصــة 

بــكل منهــا.

التأمين الجماعي على الحياة   

بالنســبة للتأميــن الجماعــي علــى الحيــاة، فــإن مخاطــر التأميــن تغطــي الحمايــة الجماعيــة وتبــاع إلــى الشــركات 
فــي المقــام األول لتغطيــة حيــاة موظفيهــا. 

مخاطر العملة  

إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية  ألداة ماليــة بســبب 
ــة. ــة األجنبي ــعار العمل ــي أس ــرات ف التغي

مــع الوضــع فــي اإلعتبــار لحقيقــة أن الريــال العمانــي مربــوط بالــدوالر األمريكــي ، فــإن الشــركة غيــر ُمعرضــة أليــة 
مخاطــر عملــة جوهريــة.
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مخاطر سعر األسهم والسندات 

تتعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق بإســتثماراتها. تحــد الشــركة مــن مخاطــر ســعر األســهم 
والســندات مــن خــالل اإلحتفــاظ بمحفظــة متنوعــة وباإلســتمرار فــي مراقبــة الســوق. باإلضافــة إلــى ذلــك ، تراقــب 

ــهم. ــوق األس ــة س ــى حرك ــر عل ــي تؤث ــية الت ــل الرئيس ــال العوام ــكل فع ــركة بش الش

100 % )2015:  100%( من إستثمارات الشركة في تاريخ التقرير هي في سلطنة عمان.

10% زيادة/نقــص فــي القيمــة العادلــة لإســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر ، ســوف 
ينتــج عنهــا زيادة/نقــص فــي األربــاح بمبلــغ 3.586 ريــال ُعمانــي )2015: 3.133 ريــال ُعمانــي(.

مخاطر اإلئتمان

إن مخاطــر اإلئتمــان هــي مخاطــر عجــز أحــد أطــراف األدوات الماليــة عــن الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد 
الشــركة خســارة ماليــة. لكافــة أنــواع االصــول الماليــة التــي تحتفــظ بهــا الشــركة، بإســتثناء تلــك المتعلقــة بعقــود 
إعــادة التأميــن كمــا هــو مبيــن فــي مخاطــر إعــادة التأميــن أعــاله، فــإن الحــد األقصــى لمخاطــر اإلئتمــان للشــركة 

هــو القيمــة الدفتريــة كمــا يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي قائمــة المركــز المالــي.

يوجد لدى الشركة السياسات واإلجراءات التالية لتخفيض تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان:

تقوم الشركة فقط بإبرام عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف ثالثة ذوي مالءة ومميزين.   ●

تســعى الشــركة للحــد مــن مخاطــر اإلئتمــان بالنســبة للعمــالء بوضــع حــدود لإئتمــان للعمــالء األفــراد ومراقبة   ●
األرصــدة المدينــة غيــر المدفوعــة. تشــتمل األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة علــى عــدد كبيــر مــن العمــالء 

غالبيتهــم داخــل ســلطنة عمــان. 

يتــم اإلحتفــاظ باألرصــدة البنكيــة للشــركة والودائــع لــدى البنــوك لــدى مجموعــة مــن المصــارف الدوليــة   ●
اإلدارة. مجلــس  يضعهــا  التــي  اإلئتمانيــة  للســقوف  وفقــً  والمحليــة 

تقتصر المخاطر اإلئتمانية على القيم الدفترية لالصول المالية في قائمة المركز المالي.
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توضح الجداول التالية المركز اإلئتماني للشركة.

31 ديسمبر 2016

غير متأخرة 
ولم تنخفض 

قيمتها 

متأخرة عن 
الدفع ولكن 
لم تنخفض 

قيمتها 
انخفضت 

المجموع قيمتها 
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

3.903.3203.210.144640.0217.753.485األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

1.910.224--1.910.224القائمة
123.283--123.283إستثمارات في سندات محلية

71.429--71.429إستثمارات متاحة للبيع 
1.276.490--1.276.490ارصدة بالبنوك

41.303.194--41.303.194الودائع البنكية
2.833.374--2.833.374ذمم أخرى مدينة

51.421.3143.210.144640.02155.271.479المجموع

31 ديسمبر 2015
5.543.1743.348.005557.1069.448.285األقساط وأرصدة التأمين المدينة

حصــة معيــدي التأميــن مــن المطالبــات 
ئمة لقا 2.156.077--2.156.077ا

31.333--31.333إستثمارات في سندات محلية
71.42971.429إستثمارات متاحة للبيع 

1.508.888--1.508.888ارصدة بالبنوك
36.793.049--36.793.049الودائع البنكية

3.611.646--3.611.646ذمم أخرى مدينة
49.715.5963.348.005557.10653.620.707المجموع

قامت الشركة بتكوين مخصص مقابل كل األرصدة المدينة المنخفضة قيمتها. 

ــع  ــن الدف ــرة ع ــن المتأخ ــادة التأمي ــن وإع ــود التأمي ــن عق ــئة م ــن الناش ــار المديني ــل أعم ــي تحلي ــدول التال ــن الج يبي
ولكــن لــم يتــم تخفيــض قيمتهــا:

متأخرة عن الدفع ولكن لم يتم تخفيض قيمتها

أقل من 3 
أشهر 

من 3 إلى 6 
أشهر

من 6 إلى 9 
أشهر

من 9 إلى 12 
شهر

أكثر من 
المجموع12 شهر 

متأخرة عن 
الدفع وتم 

تخفيض 
قيمتها 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
311.830.398704.801341.175327.7026.0683.210.144640.021 ديسمبر 2016
312.046.538955.403181.970163.1179773.348.005557.106 ديسمبر 2015
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27 - إدارة المخاطر )تابع(

مخاطر السيولة  

ُتعــّرف مخاطــر الســيولة بالمخاطــر التــي تواجههــا الشــركة فــي الحصــول علــى األمــوال للوفــاء باإللتزامــات 
المرتبطــة بااللتزامــات الماليــة عنــد اإلســتحقاق. تتــم مراقبــة متطلبــات الســيولة علــى أســاس شــهري كمــا تقــوم 
ــر األمــوال الكافيــة للوفــاء بأيــة إلتزامــات قــد تنشــأ. غالبيــة الودائــع الزمنيــة التــي تحتفــظ  ــد علــى توفُّ اإلدارة بالتأكُّ
ــر لديهــا فتــرات إســتحقاق ال تتجــاوز 12 شــهرًا. يلخــص الجــدول التالــي إســتحقاق  بهــا الشــركة فــي تواريــخ التقري
أصــول والتزامــات الشــركة علــى أســاس اإللتزامــات التعاقديــة غيــر المخصومــة المتبقيــة. بمــا أن الشــركة ال يوجــد 

لديهــا التزامــات تحســب عليهــا فوائــد ، فــإن المجاميــع فــي الجــدول تطابــق قائمــة المركــز المالــي.
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28 - إدارة رأس المال

هيكلية إدارة رأس المال  

هيكلية الهيئة الرقابية 

ــأن الشــركة  تهتــم الهيئــة الرقابيــة بشــكل رئيســي بحمايــة حقــوق حملــة الوثائــق وتراقبهــم بإحــكام للتأكــد ب
ــإدارة األعمــال بشــكل مرضــي لمنفعتهــم. تهتــم الهيئــة الرقابيــة أيضــً فــي نفــس الوقــت بالتأكــد بــأن  تقــوم ب
الشــركة تحتفــظ بمركــز مــالءة مناســب إلســتيفاء اإللتزامــات غيــر المنظــورة الناشــئة مــن الكــوارث اإلقتصاديــة أو 

الطبيعيــة. 

ــح  ــك اللوائ ــل تل ــا. مث ــل به ــي تعم ــدان الت ــل البل ــة داخ ــات الرقابي ــات الهيئ ــركة لمتطلب ــات الش ــً عملي ــع أيض تخض
ــدة )مثــل  ليــس فقــط التــي تنــص علــى إعتمــاد والرقابــة علــى األنشــطة، ولكــن أيضــً فــرض بعــض األحــكام الُمقيِّ
متطلبــات المــالءة( وتحويــل ودائــع وذلــك مــن أجــل التقليــل إلــى أقصــى حــد مــن مخاطــر التقصيــر وعــدم المــالءة 

مــن جانــب شــركات التأميــن إلســتيفاء اإللتزامــات غيــر المنظــورة عنــد نشــوئها. 

تقــوم الشــركة بــإدارة هيكليــة رأســمالها وإجــراء التعديــالت عليهــا ، على ضــوء التغييرات فــي الظــروف اإلقتصادية. 
مــن أجــل الحفــاظ أو تعديــل هيكليــة رأس المــال، يجــوز للشــركة تعديــل دفعــة توزيعــات األربــاح إلــى المســاهمين 

وعائــد رأس المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة.

29 - القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن بــه مبادلــة أصــل مــا أو تســوية اإللتــزام بيــن أفــراد ذوي معرفــة ولديهــم 
الرغبــة وفقــً لتعامــالت عادلــة. 

تــرى اإلدارة بــأن القيمــة الدفتريــة لالصــول وااللتزامــات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة فــي القوائــم الماليــة 
مقاربــة لقيمهــا العادلــة.

قياس القيمة العادلة المدرج في قائمة المركز المالي

يقــدم الجــدول التالــي تحليــاًل لــأدوات الماليــة التــي تــم قياســها إســتتباعً لــإدراج األولــي بالقيمــة العادلــة ، 
مقّســم إلــى مســتويات مــن 1 إلــى 3 بنــاء علــى درجــة مالحظــة القيمــة العادلــة :

المســتوى 1: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( فــي أســواق نشــطة ألصــول 
وإلتزامــات مماثلــة. 

المســتوى 2: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن المدخــالت عــدا األســعار المدرجــة المضمنــة فــي المســتوى 1 
الملحوظــة لالصــول وااللتزامــات ، ســواء بشــكل مباشــر )مثــل األســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )مثــل : المشــتقة مــن 

األســعار( و 

المســتوى 3: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن أســاليب التقييــم متضمنــة مدخــالت االصــول أو االلتزامــات التــي 
ال تســتند إلــى قائمــةات الســوق الملحوظــة )مدخــالت غيــر ملحوظة(.
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29 - القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع( 

31 ديسمبر 2016

المجموعالمستوى 2المستوى 1

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اصول مالية بالقيمة العادلة من
خالل األرباح أو الخسائر

35.864-35.864   محلية مدرجة

اصول مالية محتفظ بها حتى االستحقاق

88.500-88.500محلية مدرجة

اصول مالية متاحة للبيع

71.42971.429-   أسهم غير مدرجة

124.36471.429195.793المجموع
 

31 ديسمبر 2015

اصول مالية بالقيمة العادلة من

خالل األرباح أو الخسائر

31.333-31.333   محلية مدرجة

اصول مالية متاحة للبيع

71.42971.429-   أسهم غير مدرجة

31.33371.429102.762المجموع

ال توجد إستثمارات في المستوى 2. ال توجد تحويالت بين المستويين 1 و3 خالل السنة.

30 - توزيع األرباح المقترحة

 XXX      ــع ــهم بواق ــة لأس ــاح نقدي ــع أرب ــر 2017 توزي ــخ XX فبراي ــد بتاري ــاع المنعق ــي االجتم ــس اإلدارة ف ــرح مجل اقت
بيســة لــكل ســهم للســنة 2016 )2015: 0.08 بيســة لــكل ســهم(. وســيتم عــرض القــرار باعتمــاد أربــاح األســهم هــذه 

علــى المســاهمين فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية.

الموافقة على القوائم  المالية  - 31

اعتمد مجـلس اإلدارة القوائم المـاليـة ووافق على إصـدارهـا في االجتماع المنعقد بتـاريـخ 23 فبراير 2017.
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شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م

القوائم المالية
للسنة المنتهية في 31 مارس 2017

العنوان المسجل:
ص ب 889 

روي، الرمز البريدي 100
سلطنة عمان 
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شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م
القوائم المالية

للفترة المنتهية في 31 مارس 2017

صفحةالمحتويات

268قائمة المركز المالي

269قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر

270قائمة التغيرات في حقوق الملكية

271قائمة التدفقات النقدية

272-300إيضاحات حول القوائم المالية
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قائمة المركز المالي
في 31 مارس

الربع األول من 
2017

2016 )مدققة()غير مدققة(

الربع األول من 
2016

)غير مدققة(
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيإيضاح

األصول
51.216.8601.281.1851.301.364النقد وما في حكم النقد

640.353.19441.303.19438.258.431الودائع البنكية
77.983.7657.113.4649.576.918األقساط وأرصدة التأمين المدينة

201.929.1011.910.2242.185.342حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة 
84.599.0863.957.1003.922.202أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدما

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح 
933.16835.86431.333أوالخسائر

971.42971.42971.429إستثمارات متاحة للبيع
-627.15787.419استثمارات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق

11378.654401.486402.684الممتلكات واآلالت والمعدات  
2369.65969.65956.433أصل ضريبي مؤجل

1215.448.52915.448.52915.448.529الشهرة
72.710.60271.679.55371.255.065إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
رأس المال واإلحتياطيات

1310.000.00010.000.00010.000.000رأس المال
1311.784.88311.784.88311.784.883إحتياطي خاص

143.909.4233.909.4233.909.423اإلحتياطي القانوني
159.528.2869.528.2868.058.697إحتياطي الطوارئ 

16116.752116.752117.470إحتياطي إعادة التقييم 
2.225.418622.669897.274االرباح المحتجزة

37.564.76235.962.01334.767.747مجموع حقوق المساهمين
االلتزامات 

االلتزامات الناشئة من عقود التأمين:
1710.114.64210.350.73812.022.000إحتياطي األقساط غير المحققة 

2015.825.70216.597.43116.155.987إجمالي المطالبات القائمة 
25.940.34426.948.16928.177.987

2.775.7902.619.3772.147.146أرصدة معيدي التأمين الدائنة
184.567.1304.432.5694.743.987االلتزامات األخرى والمستحقات

231.862.5761.717.4251.418.198ضريبة الدخل المستحقة الدفع
35.145.84035.717.54036.487.318إجمالي االلتزامات 

72.710.60271.679.55371.255.065مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

شكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.
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قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
للفترة المنتهية في 31 مارس

الربع األول من 
2017

2016 )مدققة()غير مدققة(

الربع األول من 
2016

)غير مدققة(

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيإيضاح

198.078.35728.430.1138.913.968إيرادات أقساط التأمين

لة إلى معيدي التأمين )2.080.445()4.221.528()1.628.953(19أقساط التأمين الُمحوَّ

196.449.40424.208.5856.833.523صافي إيرادات أقساط التأمين 

العموالت المستلمة من أعمال إعادة التأمين 
لة 193.283735.046314.659الُمحوَّ

)4.398.264()15.568.539()3.455.368(20المطالبات 

20252.587673.606249.546حصة معيدي التأمين من المطالبات  

136.000)226.946(194.310تكلفة الحيازة المؤجلة

)825.665()2.392.115( )655.122(العموالت المدفوعة

2.979.0947.429.6372.309.799صافي نتائج أعمال التأمين

)1.540.032()6.044.510()1.465.371(22المصاريف العمومية واإلدارية

21371.6601.216.785254.038إيرادات اإلستثمار )بالصافي(

)1.534(36615.675)المصاريف(/اإليرادات األخرى - بالصافي 

1.885.7492.617.5871.022.271الربح قبل الضريبة

)148.950()550.000()283.000(23ضريبة الدخل 

1.885.7492.067.587873.321الربح والدخل الشامل للسنة

شكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.
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قائمة التدفقات النقدية
للفترة المنتهية في 31 مارس

إيضاح
الربع األول من 

20172016
الربع األول من 

2016
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية
1.885.7492.617.5871.022.271الربح قبل الضرائب 

التعديالت للبنود التالية:
)254.038()1.216.785()371.660(إيرادات اإلستثمار )بالصافي(

حركة القيود في إحتياطي األقساط غير 
)273.265()1.944.527()236.096(المحققة 

)136.000(226.946)94.310(تكلفة الحيازة المؤجلة
15.000100.00012.000مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

1132.525139.92137.298اإلستهالك
1817.45783.34719.019مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

-)977(-أرباح من بيع العقارات والمعدات 
التدفقات النقدية  قبل التغيرات في األصول 

1.148.6655.512427.285وااللتزامات التشغيلية:
)697.739(1.677.715)885.301(األقساط وأرصدة التأمين المدينة  

)29.265(245.853)18.877(حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
1.271.9001.150.782)105.266(أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدمً 

1.021.197579.753)771.729(إجمالي المطالبات القائمة 
)700.884()228.653(156.413أرصدة معيدي التأمين الدائنة 

143.022946.5081.250.841االلتزامات األخرى والمصاريف المستحقة الدفع 

4.940.0321.980.773)333.073(النقدية من/)المستخدمة في( التشغيل 
)164.565()279.613()137.849(ضريبة الدخل المدفوعة

)19.400()90.813()25.918(18مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين
4.569.6061.796.808)496.840(صافي النقدية من األنشطة التشغيلية 

التدفقات النقدية من األنشطة اإلستثمارية 
)16.093()117.518((9.694)11شراء العقارات والمعدات 

-977-متحصالت من بيع العقارات والمعدات 
)1.465.382()4.510.145(950.000استرداد / )إيداع( ودائع بنكية )بالصافي(

-)87.419((539.738)بيع / )شراء( إستثمارات 
31.947709.424272.548فوائد مستلمة

-2.777-اإليرادات األخرى
صافي النقدية من/ )المستخدمة في( األنشطة 

)1.208.927()4.001.904(432.515اإلستثمارية 
األنشطة اإلستثمارية

)800.000()800.000(-توزيعات أرباح مدفوعة
صافي النقد )المستخدم في (االنشطة 

)800.000()800.000(-التمويلية
صافي الزيادة /)اإلنخفاض( في النقد وما في 

)212.119()232.298()64.325(حكم النقد
1.281.1851.513.4831.513.483النقد وما في حكم النقد في بداية السنة 

1.216.8601.281.1851.301.364النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة 

شكل االيضاحات الواردة جزءا من هذه القوائم المالية.
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إيضاحات حول القوائم المالية
للفترة المنتهية في 31 مارس 2017

عـــام  -1

شــركة التأميـــن األهليـــة ش.م.ع.م )»الشــركة«( هــي شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة مســجلة ومؤسســة فــي 
ســلطنة عمــان. تــزاول الشــركة نشــاطها فــي ســلطنة ُعمــان وتقــوم بإبــرام عقــود تأميــن قصيــرة األجــل تغطــي 

مخاطــر عامــة. عنوانهــا المســجل هــو صنــدوق بريــد 889 ، الرمــز البريــدي 100 مســقط ، ســلطنة عمــان. 

إن الشــركة هــي شــركة تابعــة لشــركة رويــال وصــن االينــس للتأميــن )الشــرق األوســط( المحــدودة، عنوانهــا 
المســجل هــو شــقة رقــم 81 بنايــة رقــم 198 شــارع رقــم 2803، مجمــع رقــم 428، صنــدوق بريــد رقــم 11871، المنامــة، 

ــدة. ــة المتح ــي المملك ــجلة ف ــدودة والمس ــس المح ــن االين ــال وص ــي روي ــركة األم ه ــن. والش ــة البحري مملك

لقــد بــدأت الشــركة أعمالهــا التجاريــة بتاريــخ 1 يوليــو 2004 وذلــك بتملــك أعمــال التأميــن العــام لفرع مســقط لشــركة 
ــركتان  ــا ش ــاول )ش.م.م(، وهم ــي ت ــو ج ــركة دبلي ــدودة وش ــط( المح ــرق األوس ــن )الش ــس للتأمي ــن االين ــال وص روي
ذات عالقــة.  بتاريــخ 30 أبريــل 2010، حــازت الشــركة علــى نســبة 99.99% مــن رأس المــال المصــدر والمدفــوع بالكامــل 
لشــركة كانــت تعــرف ســابقً باســم شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م. إعتبــارًا مــن 17 ينايــر 2011 ، إندمجــت الشــركة 

التــي كانــت تعــرف ســابقً بشــركة التأميـــن األهليـــة ش.م.ع.م فــي الشــركة.

بحســب المرســوم الســلطاني رقــم 2014/39 الصــادر فــي 17 أغســطس 2014، فــإن جميــع شــركات التأميــن المســجلة 
بموجــب قانــون الشــركات التجاريــة يجــب أن تكــون شــركات مســاهمة عامــة وأال يقــل رأســمالها المدفــوع عــن 

10.000.000 ريــال ُعمانــي فــي غضــون 3 ســنوات مــن تاريــخ صــدور المرســوم الســلطاني.

ــركة  ــى ش ــول إل ــراءات التح ــدأت بإج ــد ب ــي وق ــال ُعمان ــة ش.م.ع.م 10.000.000 ري ــن األهلي ــركة التأمي ــمال ش ــغ رأس ويبل
ــة. ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــي س ــي ف ــام األول ــاب الع ــالل االكتت ــن خ ــة م ــاهمة عام مس

تطبيق معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة  -2

قامــت الشــركة خــالل الســنة المنتهيــة 31 ديســمبر 2016 باعتمــاد جميــع المعاييــر والتفســيرات الجديــدة والمعدلــة 
المتعلقــة بأنشــطتها والصــادرة عــن مجلــس المعاييــر المحاســبية الدوليــة ولجنــة تفســيرات التقاريــر الماليــة 

الدوليــة والواجــب تطبيقهــا للســنة التــي تبــدأ بتاريــخ 1 ينايــر 2016.

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي لم تصبح ملزمة بعد ولم تتبناها الشركة مبكرا .   1-2

المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم 9: »األدوات الماليــة« والــذي يتنــاول اإلدراج والقيــاس لــالدوات الماليــة. 
وتمثــل متلطبــات هــذا المعيــار تغيــًرا كبيــًرا  مقارنــة بالمتطلبــات الحاليــة لمعيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39 فــي 
مــا يتعلــق باألصــول الماليــة. ويتضمــن هــذا المعيــار فئتيــن أساســيتين لقيــاس األصــول الماليــة: التكلفــة المطفــأة 
ــول  ــأن األص ــم 39 بش ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــن معي ــوادرة ضم ــات ال ــل الفئ ــل مح ــو يح ــة.  وه ــة العادل والقيم
المحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق أو المتاحــة للبيــع، وكذلــك فــي مــا يتعلــق بالقــروض والذمــم المدينــة . ويصبــح 
ــماح  ــع الس ــخ م ــذا التاري ــد ه ــر 2018 أو بع ــخ 1 يناي ــدأ بتاري ــي تب ــنوية الت ــرات الس ــى الفت ــول عل ــاري المفع ــار س المعي

بالتطبيــق المبكــر لهــذا المعيــار

المعيــار الدولــي العــداد التقاريــر الماليــة رقــم 15: اإليــراد المتحقــق مــن العقــود مــع العمــالء )ســيصبح نافــذا فــي 
أو بعــد 1 ينايــر 2018(. يضــع هــذا المعيــار إطــارا شــامال لتحديــد قــدر اإليــراد ومــا إذا كان ســيتم تقديــره ومتــى يكــون 
ــراد  ــي باإلي ــار 18 المعن ــك المعي ــي ذل ــا ف ــراد، بم ــر اإلي ــأن تقدي ــود بش ــه الموج ــار التوجي ــذا المعي ــتبدل ه ــك. ويس ذل

والمعيــار 11 المعنــى بعقــود اإلنشــاءات والمعيــار 13 المعنــي ببرامــج والء العمــالء.

المعيــار رقــم 16 مــن المعاييــر الدوليــة إلعــداد التقاريــر الماليــة »عقــود اإليجــار«، وهــو يقــدم نموذًجــا أحادًيــا 
للمحاســبة عــن عقــود اإليجــار، ويتــم بموجبــه إدراج جميــع عقــود اإليجــار الهامــة فــي الميزانيــة العموميــة.  وقــد 
ــا  ــي م ــم 17 ف ــي رق ــبة الدول ــار المحاس ــة لمعي ــات الحالي ــن المتطلب ــًرا ع ــًرا كبي ــار تغي ــذا المعي ــات ه ــل متطلب تمث
يخــص االعتــراف بعقــود اإليجــار. ويصبــح هــذا المعيــار ســاري المفعــول علــى الفتــرات الســنوية التــي تبــدأ فــي أو 

ــار. ــذا المعي ــر له ــق المبك ــماح بالتطبي ــع الس ــر 2019 م ــن 1 يناي ــد  م بع

وتقوم اإلدارة حالًيا بتقييم أثر هذه المعايير على القوائم المالية للشركة.
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بيان اإللتزام  

أعــدت هــذه القوائــم الماليــة للشــركة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة ومتطلبات قانــون الشــركات التجارية 
لســنة 1974 فــي ســلطنة عمــان وتعديالتــه ومتطلبــات اإلفصــاح الصــادرة مــن الهيئــة العامة لســوق المال.

أسس اإلعداد  

تظهر القوائم  المالية بالريال العماني )ر.ع( حيث أنها العملة التي تتم بها غالبية عمليات الشركة.

ــرات  ــض التقديـ ــتخدام بع ــة إس ــة الدولي ــر المالي ــر التقاري ــع معايي ــق م ــا يتف ــة بم ــم  المالي ــداد القوائ ــب إع يتطل
ــبية  ــات المحاس ــق السياس ــة تطبي ــي عملي ــا ف ــة تقديره ــن اإلدارة ممارس ــً م ــب أيض ــة. ويتطل ــبية الهام المحاس
للشــركة. تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي علــى درجــة كبيــرة مــن التقديــر أو التعقيـــد أو المجــاالت التــي 

ــم 4. ــاح رق ــة باإليض ــم المالي ــبة للقوائ ــة بالنس ــرات جوهري ــات والتقدي ــا اإلفتراض ــون فيه تك

تــم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة عــدا األدوات الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربــح 
أو الخســارة واألراضــي والمبانــي.

ــة  ــم المالي ــبة للقوائ ــة بالنس ــر جوهري ــي تعتب ــود الت ــق بالبن ــا يتعل ــات فيم ــبية بثب ــات المحاس ــق السياس ــم تطبي ت
ــة.  ــنوات المعروض ــة الس ــركة لكاف ــة بالش الخاص

توحيد األعمال  

ــاج  ــد إندم ــول عن ــل المح ــاس المقاب ــم قي ــازة. يت ــة الحي ــتخدام طريق ــال بإس ــد األعم ــن توحي ــبة ع ــم المحاس تت
األعمــال بالقيمــة العادلــة، والــذي يتــم إحتســابه  كحصــة مــن القيــم العادلــة فــي تاريــخ الحيــازة لأصــول المحولــة 
مــن المجموعــة إلــى المــاّلك الســابقين للمنشــأة التــي تمــت حيازتهــا وحقــوق الملكيــة الصــادرة مــن المجموعــة 
ــازة  ــل الســيطرة علــى المنشــأة التــي تمــت حيازتهــا. يتــم بشــكل عــام إدراج التكاليــف المصاحبــة للحي فــي مقاب

ــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا.  فــي األرب

ايــرادات ومصروفــات الشــركات التابعــة التــي تمــت حيازتهــا او اســتبعادها خــالل الســنة تضمــن بالقائمــة الموحــدة 
للدخــل الشــامل مــن تاريــخ الحيــازة الفعلــي وحتــى تاريــخ االســتبعاد ، وفقــا لمــا يقتضيــه االمــر.

عندمــا يكــون مالئمــا، يتــم إجــراء تعديــالت علــى القوائــم الماليــة للشــركات التابعــة لغــرض اتســاق سياســاتهم 
المحاســبية مــع تلــك المتبعــة فــي الشــركة .

تحذف كافة المعامالت واالرصدة فيما بين فروع ووحدات الشركة عند توحيد القوائم المالية.

الشهرة  

ــن  ــال التأمي ــد ألعم ــة للتحدي ــول القابل ــي االص ــة لصاف ــة العادل ــى القيم ــازة عل ــة الحي ــادة تكلف ــهرة زي ــل الش تمث
بتاريــخ الحيــازة. تكلفــة الحيــازة هــي المبلــغ النقــدي المدفــوع  والقيمــة العادلــة للمبالــغ االخــرى مقابــل الشــراء. 
عقــب اإلدراج األولــي، يتــم قيــاس الشــهرة بالتكلفــة ناقصــً أيــة خســائر متراكمــة إلنخفــاض القيمــة. تتــم مراجعــة 
الشــهرة إلنخفــاض قيمتهــا علــى أســاس ســنوي ، أو األكثــر غالبــً فــي حــال أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف تــدل 

بــأن القيمــة الدفتريــة قــد تنخفــض قيمتهــا. انظــر اإليضــاح 4 )و(.
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االصول غير الملموسة  )1

تتمثــل تكلفــة االصــول غيــر الملموســة عنــد اندمــاج االعمــال فــي قيمهــا العادلــة بتاريــخ الحيــازة. بعــد   )2
ــاء او  ــة  لإلطف ــائر متراكم ــم اي خس ــد خص ــة بع ــة بالتكلف ــر الملموس ــول غي ــدرج االص ــي، ت االدراج األول
ــم  ــدر ويت ــادي المق ــا االقتص ــال عمره ــة خ ــر الملموس ــول غي ــاء االص ــم إطف ــة .يت ــي القيم ــاض ف االنخف
تقييمهــا عــن مــدى وجــود مؤشــرات  تــدل علــى امكانيــة االنخفــاض فــي القيمة.  فتــرة واســلوب اإلطفاء 
يتــم فحصهــا بنهايــة كل فتــرة تقريــر علــى اقــل تقديــر. التغييــرات فــي العمــر االقتصــادي المقــدر ونمط 
ــاء  ــرة اإلطف ــر فت ــار يتغيي ــي االعتب ــا ف ــم اخذه ــل يت ــة باالص ــة المضمن ــع االقتصادي ــتهالك للمناف االس
او اســلوب اإلطفــاء وفقــا لمــا يقتضيــه الحــال، ويعامــل كتغييــر فــي التقديــرات المحاســبية . تــدرج 

ــح او الخســارة.  مصروفــات إطفــاء االصــول غيــر الملموســة بالرب

النقدية وما في حكم النقدية  )3

تشــتمل النقديــة ومــا فــي حكــم النقديــة علــى النقديــة فــي الصنــدوق واألرصــدة لــدى البنــوك والودائــع ألجــل 
القابلــة للتحويــل إلــى مبالــغ نقديــة معلومــة والمعرضــة لمخاطــر تغيــرات غيــر جوهريــة فــي القيمــة. ال تتضمــن 
النقديــة وشــبه النقديــة الودائــع والتــي يبلــغ أجــل اســتحقاقها باألصــل أكثــر مــن ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ الحيــازة.

األقساط وأرصدة التأمين المدينة  )4

يتــم قيــاس األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة بالتكلفــة المطفــأة وإدراجهــا بالقيمــة المحققــة المقــدرة. يتــم 
ــم  ــنة. يت ــة الس ــي نهاي ــة ف ــر المدفوع ــغ غي ــة المبال ــة كاف ــى مراجع ــتنادًا إل ــة إس ــون المعدوم ــر للدي ــراء تقدي إج

شــطب الديــون المعدومــة خــالل الســنة عندمــا يتــم تحديدهــا.

اإلستثمار في األوراق المالية  

تقوم الشركة بتصنيف إستثماراتها عند اإلدارج األولي إلى األنواع التالية:

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  ●

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق.  ●

إستثمارات متاحة للبيع.  ●

اإلستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

االصــول وااللتزامــات الماليــة يتــم تصنيفهــا مــن قبــل اإلدارة فــي هــذه الفئــة فــي اإلدراج األولــي عندمــا يتــم 
إســتيفاء المعاييــر التاليــة :

ــاس  ــن قي ــك م ــالف ذل ــينجم بخ ــذي س ــة ال ــي المعالج ــات ف ــدم الثب ــر ع ــد كبي ــى ح ــل إل ــي أو يقل ــف يلغ التصني
االصــول وااللتزامــات أو إدراج األربــاح أو الخســائر علــى أســاس مختلــف؛ أو

ــا  ــم إدارته ــي يت ــا الت ــة أو كليهم ــات المالي ــة ،االلتزام ــول المالي ــة االص ــن مجموع ــزء م ــي ج ــات ه ــول وااللتزام األص
ــتثمار؛ أو ــتراتيجية إس ــة أو إس ــر موثق ــً إلدارة مخاط ــة، وفق ــة العادل ــاس القيم ــى أس ــا عل ــم أدائه وتقيي

تشــكل األدوات الماليــة جــزءا مــن عقــد يحتــوي علــى واحــدة أو أكثــر مــن المشــتقات الماليــة الضمنيــة ، ويســمح 
المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم 39 األدوات الماليــة : اإلدراج والقيــاس بتصنيــف كامــل العقــد المشــترك )االصــول 

أو االلتزامــات( بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر.

ــل  ــاس أص ــى أس ــه عل ــم تصنيف ــائر إذا ت ــاح أو الخس ــالل األرب ــن خ ــة م ــة العادل ــي بالقيم ــل المال ــف األص ــم تصني يت
ــي. ــد اإلدراج األول ــك عن ــه كذل ــم تصنيف ــرة أو ت ــرض المتاج ــه بغ ــظ ب محتف
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اإلستثمار في األوراق المالية )تابع(  

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق  

ــد  ــة للتحدي ــة أو قابل ــات ثابت ــا دفع ــي لديه ــتثمارات الت ــك اإلس ــي تل ــتحقاق ه ــا لإس ــظ به ــتثمارات المحتف إن اإلس
وإســتحقاق ثابــت التــي تنــوي الشــركة ولديهــا القــدرة لإحتفــاظ بهــا حتــى اإلســتحقاق. ويتــم قيــاس هــذه األصــول 
مبدئًيــا بالقيمــة العادلــة، مضاًفــا إليهــا التكاليــف المنســوية مباشــرة للمعاملــة. بعــد القيــاس األولــي، اإلســتثمارات 
الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى اإلســتحقاق يتــم قياســها الحقــً بالتكلفــة المطفــأة بإســتخدام طريقــة ســعر 
الفائــدة الســائدة ناقصــً مخصــص إنخفــاض القيمــة. يتــم إحتســاب التكلفــة المطفــأة بعــد األخــذ فــي الحســبان 
أي خصــم أو عــالوة إصــدار مــن الحيــازة ورســوم التــي هــي جــزء ال يتجــزأ مــن ســعر الفائــدة الســائد. يــدرج اإلطفــاء 

ضمــن »إيــرادات االســتثمار » فــي قائمــة الربــح أو الخســارة.

إستثمارات متاحة للبيع   

ــا  ــى أنه ــط عل ــوق نش ــي س ــا ف ــر به ــركة والمتاج ــا الش ــي تملكه ــة الت ــركات المدرج ــهم الش ــف أس ــم تصني يت
ــة. تملــك الشــركة أيضــً إســتثمارات فــي أســهم غيــر مدرجــة وال  إســتثمارات متاحــة للبيــع وتــدرج بالقيمــة العادل
ــى  ــف عل ــا تصن ــا، لكنه ــوق منه ــورة موث ــة بص ــا العادل ــاس قيمته ــن قي ــط وال يمك ــوق نش ــي س ــا ف ــم تداوله يت
أنهــا اســتثمارات متاحــة للبيــع وتــدرج بالتكلفــة، ناقًصــا خســائر انخفــاض القيمــة المتراكمــة. يتــم تحديــد القيمــة 
ــاح أو الخســائر الناشــئة مــن التغيــرات فــي القيمــة  العادلــة بالشــكل المبيــن فــي اإليضــاح رقــم 29. يتــم إدراج األرب
العادلــة فــي اإليــردات الشــاملة األخــرى ويتــم تجميعهــا فــي إحتياطــي إعــادة تقييــم اإلســتثمارات. عندمــا يتــم 
بيــع االســتثمار أو يعتبــر بأنــه منخفــض القيمــة ، تتــم إعــادة تصنيــف األربــاح أو الخســائر التــي تــم تجميعهــا ســابقً 

ــائر. ــاح أو الخس ــي األرب ــتثمارات ، ف ــم اإلس ــادة تقيي ــي إع ــي إحتياط ف

المحاسبة و المتاجرة في تاريخ السداد  

جميــع المشــتريات والمبيعــات العاديــة لالصــول الماليــة يتــم إثباتهــا فــي تاريــخ المتاجــرة ، وهــو التاريــخ الــذي تلتــزم 
فيــه الشــركة بشــراء أو بيــع األصــل. 

إلغاء إدراج األدوات المالية  

يتــم إلغــاء إدراج األصــول  الماليــة عندمــا ال تعــد الشــركة تســيطر علــى الحقــوق التعاقديــة التــي تمثــل األداة المالية 
، وهــي عــادًة فــي حالــة بيــع األداة ، أو عندمــا يتــم نقــل كافــة التدفقــات النقديــة لــأداة إلــى طــرف ثالــث مســتقل. 

ــد  ــا، أو عن ــة أو إلغائه ــات التعاقدي ــاء بااللتزام ــم الوف ــا يت ــي عندم ــزام المال ــراف بااللت ــاء االعت ــركة بإلغ ــوم الش تق
ــا. ــاء مدته انته

ال تجــري مقاصــة األصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة وال ُيبيــن صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي، إال عندمــا 
يكــون هنــاك حــق نافــذ وقانونــي إلجــراء المقاصــة للمبالــغ المقــررة وتنــوي الشــركة التســوية إمــا علــى أســاس 

الصافــي أو إقــرار األصــل وتســوية االلتــزام علــى نحــو متزامــن.

الممتلكات واآلالت والمعدات  

تــدرج الممتلــكات واآلالت والمعــدات، بإســتثناء األرض والمبنــى بســعر التكلفــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وأيــة 
ــة  ــها بالقيم ــً قياس ــم الحق ــم يت ــة ث ــى بالتكلف ــا إدراج األرض والمبن ــم مبدئًي ــة. يت ــا الدفتري ــي قيمته ــاض ف إنخف

ــة. العادل
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الممتلكات واآلالت والمعدات )تابع(  

فــي حالــة قيــاس أحــد األصــول بالقيمــة العادلــة، فــان أيــة زيــادة ناتجــة عــن إعــادة التقييــم تســجل مباشــرًة للدخل 
ــادة التــي تعيــد األصــل إلــى قيمتــه الدفتريــة وفــي  الشــامل اآلخــر تحــت إحتياطــي إعــادة التقييــم ، بإســتثناء الزي
هــذه الحالــة تســجل الزيــادة لأربــاح أو الخســائر بقــدر النقــص المصــروف ســابقا. النقــص الناتــج عــن إعــادة التقييــم 
يســجل مبدئيــا علــى فائــض التقييــم المرتبــط بنفــس األصــل والمبلــغ المتبقــي يحتســب كمصــروف. وعنــد 

التصــرف فــي األصــل، يســجل فائــض إعــادة التقييــم لحســاب األربــاح غيــر الموزعــة.

ــا ذات  ــر بأنه ــي تعتب ــرة الت ــة الح ــتثناء األرض بالملكي ــدات ، بإس ــارات والمع ــع العق ــى جمي ــتهالك عل ــب اإلس يحتس
ــي: ــة كاآلت ــار اإلنتاجي ــى األعم ــتهالك عل ــب االس ــر نس ــم تقدي ــت. ت ــط الثاب ــاس القس ــى أس ــدود، عل ــر مح ــر غي عم

على مدى 40 سنةالمبنى 

على مدى 3 سنواتالسيارات

على مدى 3-4 سنواتاألثاث والمعدات 

يتــم إعــادة النظــر بالقيمــة الدفتريــة للعقــارات والمعــدات لتخفيضهــا عندمــا تظهــر أحــداث أو تغيــرات فــي 
الظــروف تــدل بــأن القيمــة الدفتريــة يمكــن أال تكــون قابلــة لإســترداد. إذا وجــدت مثــل تلــك األدلــة وعندمــا تتجــاوز 

ــترداد.  ــة لإس ــغ القابل ــى المبال ــول إل ــض األص ــم تخفي ــترداد، يت ــة لإس ــدرة القابل ــغ المق ــة المبال ــة الدفتري القيم

ــر،  ــامل اآلخ ــل الش ــي الدخ ــم ف ــادة التقيي ــن إع ــج ع ــض نات ــم إدراج أي فائ ــا، يت ــاد تقييمه ــول المع ــبة لأص بالنس
ــح أو  باســتثناء الفائــض الــذي يعكــس عجــزا ناتًجــا عــن تقييــم ســابق لنفــس األصــل المعتــرف بــه فــي قائمــة الرب
الخســارة، وفــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بهــذا الفائــض فــي قائمــة الربــح أو الخســارة. كمــا يتــم إدراج أي عجــز 
ــادة  ــن إع ــج ع ــض نات ــه أي فائ ــي في ــذي يلغ ــدر ال ــتثناء  الق ــارة باس ــح أو الخس ــة الرب ــي قائم ــم ف ــادة التقيي ــد إع عن
تقييــم ســابقة لنفــس األصــل، وفــي هــذه الحالــة يتــم االعتــراف بذلــك العجــز فــي الدخــل الشــامل اآلخــر. ويتــم 

ــنوي. ــاس س ــى أس ــزة عل ــاح المحتج ــى األرب ــم إل ــادة التقيي ــض إع ــى فائ ــي عل ــتهالك التدريج ــل االس نق

إنخفاض قيمة االصول المالية وعدم إمكانية تحصيلها  

االصول المالية  

تجــري الشــركة تقييمــا فــي تاريــخ كل تقريــر لتحديــد وجــود دليــل موضوعــي يثبــت انخفــاض قيمــة أصــل مالــي 
محــدد أو مجموعــة اصــول ماليــة. إذا وجــد هــذا الدليــل، فــإن أيــة خســارة إلنخفــاض القيمــة  يتــم إدراجهــا فــي 

ــاح أو الخســائر.  األرب

يتم تحديد إنخفاض القيمة كالتالي:

ــة أ( ــة والقيم ــن التكلف ــرق بي ــو الف ــة ه ــاض القيم ــإن إنخف ــة، ف ــة العادل ــة بالقيم ــول المدرج ــبة لالص بالنس
ــائر. ــاح أو الخس ــي األرب ــابقً ف ــا س ــم إدراجه ــة ت ــاض القيم ــائر النخف ــة خس ــً أي ــة؛ ناقص العادل

ــة ب( ــة والقيم ــة الدفتري ــن القيم ــرق بي ــو الف ــة ه ــاض القيم ــإن إنخف ــة، ف ــة بالتكلف ــول المدرج ــبة لالص بالنس
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة بأســعار الســوق الحاليــة لعائــد أصــل مالــي مماثــل.

بالنســبة لالصــول المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة، يســتند إنخفــاض القيمــة علــى خصــم التدفقــات النقديــة ج(
التقديريــة بأســعار الفائــدة الســائدة األصليــة.

االصول غير المالية  

فــي تاريــخ كل تقريــر ، تقــوم الشــركة بتقييــم مــدى توفــر أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة االصــول غيــر الماليــة 
بخــالف الشــهرة. فــي حــال وجــود مؤشــر، تقــوم الشــركة بتقييــم المبلــغ القابــل للتحصيــل لالصــول وتقــر بخســارة 
انخفــاض القيمــة فــي األربــاح أو الخســائر. وتقــوم الشــركة أيضــا بتقييــم مــدى توفــر أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض 
القيمــة تــم اإلقــرار بهــا فــي ســنوات ســابقة قــد زالــت أو قــل تأثيرهــا. ويتــم إثبــات خســارة أو إلغــاء ناتــج انخفــاض 
ــرة  ــي أي فت ــهرة ف ــة الش ــي قيم ــاض ف ــائر إنخف ــترداد أي خس ــم إس ــرة. ال يت ــائر مباش ــاح أو الخس ــي األرب ــة ف القيم

الحقــة.
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المطالبات  

تمثــل المطالبــات المبالــغ المســتحقة الدفــع إلــى حملــة العقــود واألطــراف الثالثــة ومصاريــف تســوية الخســارة 
المتعلقــة، ناقــص الخــردة والمســتردات األخــرى، ويتــم تحميلهــا علــى األربــاح أوالخســائر عنــد تكبدهــا. 

تمثــل إجمالــي المطالبــات القائمــة إجمالــي التكلفــة التقديريــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم تســويتها بتاريــخ 
ــغ عنهــا والتــي لــم يتــم تســويتها  التقريــر ، ســواء تــم اإلبــالغ عنهــا أم ال. يتــم تكويــن مخصــص للمطالبــات الُمبلَّ
ــوية  ــة تس ــص لتكلف ــدرج مخص ــك ، ي ــى ذل ــالوًة عل ــدة. ع ــى ح ــة عل ــر كل حال ــاس تقدي ــى أس ــخ التقريرعل ــي تاري ف

المطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر.

الفروقــات بيــن المخصصــات فــي تاريــخ التقريروالتســويات والمخصصــات فــي الســنة الالحقــة يتــم إدراجهــا ضمــن 
حســاب نتائــج أعمــال التأميــن لتلــك الســنة.

إختبار كفاية اإللتزام  

تقــوم الشــركة بتاريــخ التقريــر بتقديــر مــا إذا كانــت التزامــات التأميــن المدرجــة كافيــة وذلــك باســتخدام التقديــرات 
الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية تحــت عقــود التأميــن التــي أبرمتهــا. فــي حــال أظهــر التقديــر بــأن القيمــة 
ــم  ــة ، فيت ــتقبلية التقديري ــة المس ــات النقدي ــوء التدفق ــى ض ــة عل ــر كافي ــي غي ــة ه ــا التأميني ــة لإلتزاماته الدفتري

علــى الفــور إدراج كامــل العجــز ضمــن األربــاح أو الخســائر كمــا يتــم تكويــن مخصــص للمخاطــر الســارية. 

ــع  ــة يتوق ــات الجوهري ــة المطالب ــث أن كاف ــة حي ــر المدفوع ــات غي ــا للمطالب ــم إلتزاماته ــركة بخص ــوم الش ال تق
ــر. ــخ التقري ســدادها خــالل ســنة واحــدة مــن تاري

عقود إعادة التأمين   

ــرام  مــن أجــل تخفيــض المخاطــر الماليــة الناشــئة مــن المطالبــات الكبيــرة إلــى الحــد األدنــى ، تقــوم الشــركة بإب
إتفاقيــات مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة التأميــن. يتــم عــرض األقســاط المحولــة والمطالبــات المســددة علــى 

أســاس إجمالــي. 

ــة  ــن المرتبط ــادة التأمي ــات إع ــع سياس ــى م ــة تتماش ــن بطريق ــدي التأمي ــتحقة لمعي ــغ المس ــر المبال ــم تقدي يت
ــن. ــادة التأمي ــد إع ــى عق وبمقتض

ــة  ــزام المطالب ــع إلت ــى م ــة تتماش ــا بطريق ــم تقديره ــن يت ــدي التأمي ــن معي ــض م ــتحقة القب ــات مس إن المطالب
ــداد  ــن س ــي لحي ــز المال ــة المرك ــي قائم ــول ف ــغ كاص ــذه المبال ــار ه ــم إظه ــن. يت ــادة التأمي ــد إع ــى عق وبمقتض
المطالبــة مــن قبــل الشــركة. عندمــا يتــم ســداد المطالبــة فــإن المبلــغ المســتحق مــن شــركات إعــادة التأميــن 
ــن  ــادة التأمي ــات إع ــة«. ترتيب ــن المدين ــدة التأمي ــاط وأرص ــى »األقس ــه إل ــم تحويل ــة يت ــة المدفوع ــوص المطالب بخص

ــق. ــة الوثائ ــاه حمل ــا تج ــن إلتزاماته ــركة م ــي الش ــة ال تعف ل الُمحوَّ

ــت  ــه إنخفض ــل أن ــر األص ــترداد فيعتب ــة لإس ــه القابل ــن قيمت ــادة التأمي ــل إع ــة ألص ــة الدفتري ــوق القيم ــا تف حيثم
ــترداد.  ــة لإس ــه القابل ــى قيمت ــة إل ــه الدفتري ــض قيمت ــم تخفي ــه ويت قيمت

مكافأة نهاية الخدمة للموظفين   

تقــوم الشـــركة بتكويــن مخصــص مقابــل مكافــآت نهايــة الخدمــة للموظفيــن غيــر العمانييــن. يتــم إعــادة 
ــد  ــال الح ــم إكم ــى أن يت ــن عل ــة للموظفي ــرة الخدم ــي وفت ــب النهائ ــاس الرات ــى أس ــآت عل ــذه المكاف ــاب ه إحتس

ــة.  ــرة الخدم ــى لفت األدن
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مكافأة نهاية الخدمة للموظفين )تابع(  

ــة  ــات االجتماعي ــة للتأمين ــة العام ــى الهيئ ــاهمات إل ــأداء المس ــركة ب ــوم الش ــن، تق ــن العمانيي ــبة للموظفي بالنس
وفقــا ألحــكام المرســوم الســلطاني رقــم 91/72، ويتــم إحتســابها كنســبة مئويــة مــن رواتــب الموظفيــن. تقتصــر 

إلتزامــات الشــركة لتلــك المســاهمات التــي يتــم إدراجهــا كمصــروف عنــد اإلســتحقاق.

إلتزامات أخرى  

تــدرج اإللتزامــات للمبالــغ المســتحقة الدفــع فــي المســتقبل عــن البضائــع والخدمــات المســتلمة ، ســواء صــدرت 
عنهــا فواتيــر مــن جانــب المــورد أم لــم تصــدر.

مخصصات  

يتــم إثبــات المخصصــات إذا كان علــى الشــركة أي التــزام )قانونــي أو متوقــع( ناتــج عــن حــدث ســابق وإن تكلفــة 
تســوية اإللتــزام محتملــة ويمكــن قياســها بصــورة موثــوق منهــا. 

القيم العادلة  

يتــم تقديــر القيمــة العادلــة للبنــود التــي تحســب عليهــا فوائــد بنــاءًا علــى التدفقــات النقديــة المخصومــة 
باســتعمال أســعار الفائــدة لبنــود لهــا شــروط وخصائــص مخاطــر مماثلــة.

األقساط المحققة  

ــى  ــاط إل ــذ األقس ــن اإليرادات.تؤخ ــن، ضم ــق التأمي ــف وثائ ــم تكالي ــد خص ــن، بع ــاط التأمي ــي أقس ــم إدراج صاف يت
اإليــرادات علــى مــدى الفتــرة الزمنيــة للوثائــق. تمثــل األقســاط غيــر المحققــة الجــزء مــن األقســاط المكتتبــة 
ــى  ــذه إل ــم أخ ــة يت ــر المحقق ــاط غي ــص األقس ــي مخص ــر ف ــة. التغي ــن التغطي ــة م ــر المنتهي ــرة غي ــة بالفت المتعلق

ــر.  ــرة المخاط ــدى فت ــى م ــرادات عل ــل إدراج اإلي ــن أج ــائر م ــاح أو الخس األرب

األقســاط غيــر المحققــة هــي تلــك األقســاط المكتتبــة فــي الســنة وتتعلــق بفترة مــن المخاطــر بعــد تاريــخ الميزانية 
ــي  ــبة الت ــل النس ــم تأجي ــي. ويت ــبي يوم ــاس تناس ــى أس ــبة عل ــر المكتس ــاط غي ــاب األقس ــم احتس ــة. ويت العمومي
تعــزى إلــى فتــرة الحقــة كمخصــص لأقســاط غيــر المكتســبة. ويتــم تكويــن مخصــص إضافــي لتغطيــة النقــص، 
إن وجــد، لــكل فئــة مــن األعمــال بيــن المبلــغ اإلجمالــي الحتياطــي األقســاط غيــر المكتســبة والمبلــغ المطلــوب 
ــا  ــظ به ــاط المحتف ــي األقس ــن صاف ــع 45% م ــابها بواق ــم إحتس ــام 1979 ويت ــن لع ــركات التأمي ــون ش ــب قان بموج

للســنة لكافــة أنــواع أعمــال التأميــن فــي مجــال التأميــن العــام. 

تتكــون تكاليــف الحيــازة مــن التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة للحصــول علــى ومباشــرة أعمــال تأميــن جديــدة. 
يتــم إحتســاب تكاليــف الحيــازة كنســبة مــن إحتيطــي األقســاط غيــر المحققــة ، متضمنــة عنصــر العمولــة وتــدرج  

كحصــة مــن األقســاط المحققــة.

العموالت المكتسبة والمدفوعة  

يتم إدراج العموالت المكتسبة والمدفوعة عند اإلكتتاب بوثائق التأمين.

إيرادات الفوائد  

ــتخدم  ــدل المس ــى المع ــاءًا عل ــي، بن ــد الفعل ــة العائ ــتخدام طريق ــتحقاقها بإس ــد إس ــد عن ــرادات الفوائ ــدرج إي ت
لخصــم التدفقــات النقديــة المقــدرة المســتقبلية مــن خــالل تقديــر األعمــار اإلنتاجيــة لالصــول الماليــة إلــى صافــي 

القيمــة الدفتريــة لالصــول الماليــة.
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إيرادات توزيعات األرباح  

يتم إدراج توزيعات األرباح من اإلستثمارات في األرباح أو الخسائر عند نشوء حق الشركة في إستالم التوزيعات.

ضريبة الدخل  

يتم تكوين مخصص للضرائب وفقً لأنظمة الضريبية المعمول بها في سلطنة عمان.

يتــم عمــل مخصــص ضريبــة الدخــل المؤجلــة ، بإســتخدام طريقــة اإللتــزام ، علــى جميــع الفروقــات المؤقتــة فــي 
تاريــخ التقريــر بيــن األســاس الضريبــي لأصــول واإللتزامــات وقيمهــا الدفتريــة.

يتــم قيــاس األصــول واإللتزامــات الضريبيــة المؤجلــة وفقــً لمعــدالت الضريبــة التــي يتوقع أن يتــم تطبيقهــا للفترة 
عنــد تحقــق األصــل أو تســوية اإللتــزام، بنــاء علــى القوانيــن المطبقــة أو المتوقــع تطبيقهــا فــي نهايــة فتــرة التقرير.

يتــم إثبــات أصــول ضريبــة الدخــل المؤجلــة لجميــع الفروقــات المؤقتــة القابلــة لالســتقطاع وترحــل األصــول 
ــع  ــح خاض ــر رب ــه توف ــع مع ــذي ال يتوق ــدر ال ــتخدمة بالق ــر المس ــة غي ــائر الضريب ــتخدمة وخس ــر المس ــة غي الضريب
ــة  ــول الضريبي ــل األص ــم وترحي ــة للخص ــة القابل ــات المؤقت ــن الفروق ــتفادة م ــه اإلس ــي مقابل ــن ف ــة يمك للضريب

والخســائر الضريبيــة غيــر المســتخدمة.

تتــم مراجعــة المبالــغ الدفتريــة ألصــول ضريبــة الدخــل المؤجلــة بتاريــخ كل تقريــر، ويتــم تخفيضهــا بالقــدر الــذي ال 
يحتمــل معــه توفــر ربــح كاف خاضــع للضريبــة يســمح باإلســتفادة مــن كل أو جــزء مــن األصــل الضريبــي المؤجــل.

المعامالت بالعمالت األجنبية    

ــا  ــالت، كم ــراء المعام ــت إج ــائدة وق ــرف الس ــعار الص ــة بأس ــالت األجنبي ــم بالعم ــي تت ــالت الت ــد المعام ــري قي يج
تحــول االصــول وااللتزامــات الماليــة المســجلة بالعمــالت األجنبيــة فــي تاريــخ التقريــر بأســعار الصــرف الســائدة فــي 

ــاح أو الخســائر. ــدرج جميــع الفروقــات الناتجــة عــن عمليــات التحويــل ضمــن األرب ــخ. وت ذلــك التاري
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يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة مــن اإلدارة القيــام بعمــل تقديــرات وإفتراضات تؤثــر على مبالــغ االصــول وااللتزامات 
المقــررة عنهــا  فــي تاريــخ القوائــم الماليــة والمخصصــات الناتجــة والتغيــرات فــي القيمة العادلة للســنة.

تقييم اإلستثمارات في األسهم غير المدرجة  

يتــم عــادة تقييــم اإلســتثمارات فــي األســهم الغيــر مدرجــة بنــاء علــى تعامــالت الســوق الحاليــة ، القيمــة العادلــة 
ألداة ماليــة أخــرى مشــابهه ، التدفقــات النقديــة المخفضــة والمتوقعــة باألســعار الحاليــة ألدوات ماليــة مشــابهه 

أو طــرق تقييــم أخــرى.

انخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع  

تحــدد الشــركة مــا إذا كانــت اإلســتثمارات المتاحــة للبيــع قــد انخفضــت قيمتهــا أم ال إذا حــدث هبــوط جوهــري أو 
مطــّول فــي قيمهــا العادلــة ألقــل مــن التكلفــة. يتطلــب تحديــد مــا هــو جوهــري أو مطــّول إجــراء أحــكام. مــن 
أجــل إجــراء هــذه األحــكام وتســجيل مــا إذا كان قــد حــدث إنخفــاض فــي القيمــة ، تقــوم الشــركة بتقييــم - مــن 
عوامــل أخــرى - عــدم الثبــات الطبيعــي فــي ســعر الســهم ، القــدرة الماليــة للشــركة المســتثمر بهــا ، أداء الصناعــة 

أو القطــاع ، التغيــرات فــي التقنيــة والتدفقــات النقديــة التشــغيلية والماليــة.
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المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك  

ــخ  ــكوك بتاري ــر الش ــرى لتقدي ــية األخ ــتقبلية والرئيس ــادر المس ــة بالمص ــية المتعلق ــات الرئيس ــاه اإلفتراض ــن أدن مبي
التقريــر، والتــي تنطــوي علــى مخاطــر جوهريــة تــؤدي إلــى تعديــالت هامــة فــي القيمــة الدفتريــة لالصــول 

وااللتزامــات خــالل الســنة الماليــة القادمــة.

مطالبات التأمين  )أ(  

ــغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر  يتطلــب إجــراء تقديــرات لــكل مــن التكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات الُمبلَّ
وللتكلفــة النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر. إن التقنية الرئيســية 
ــغ عنهــا وللمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــالغ  المتبعــة مــن قبــل اإلدارة فــي تقديــر التكلفــة للمطالبــات الُمبلَّ
ــات  ــؤ إتجاه ــل تنب ــن أج ــابقة م ــات الس ــوية المطالب ــات تس ــتخدام إتجاه ــي بإس ــام ، ه ــن الع ــال التأمي ــا ألعم عنه
تســوية المطالبــات المســتقبلية. فــي تاريــخ كل تقريــر، يتــم إعــادة تقييــم تقديــرات المطالبــات لكفايتهــا وبالتالــي 
أيــة تغييــرات تنشــأ يتــم إجراؤهــا للمخصــص. يتــم أيضــً تقديــر كفايــة المطالبــات علــى أســاس اإلجمالــي بواســطة 
خبيــر إكتــواري مســتقل ويتــم إدراج التســويات - إن وجــدت - فــي حســاب نتائــج أعمــال التأميــن. اليتــم تخفيــض 

مخصصــات مطالبــات التأميــن العــام بالنســبة للقيمــة الزمنيــة للنقــود. 

ــاالت  ــرة وإحتم ــات متغي ــن درج ــددة تتضم ــل متع ــول عوام ــات ح ــى إفتراض ــرورة عل ــرات بالض ــك التقدي ــتند تل تس
ــا ينتــج عــن تغييــرات  هامــة مــن األحــكام وعــدم التأكــد ويمكــن أن تختلــف النتائــج الفعليــة عــن تقديــرات اإلدارة ِممَّ

مســتقبلية فــي اإللتزامــات التقديريــة.

الشــركة معرضــة لحــدوث خالفــات مــع معيــدي التأميــن وإحتمــال حــدوث إخفاقــات مــن جانبهــم. تراقــب 
الشــركة بشــكل ربــع ســنوي تقييــم الخالفــات مــع معيــدي التأميــن ومــدى جديتهــا.   

)ب( إختبار كفاية اإللتزام

تقــوم الشــركة بتاريــخ كل تقريــر بتقديــر ســواء أن إلتزامــات التأميــن المدرجــة هــي كافيــة وذلــك بإســتخدام 
التقديــرات الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية تحــت عقــود التأميــن التــي أبرمتهــا. فــإذا أظهــر التقديــر بــأن 
القيمــة الدفتريــة إللتزاماتهــا التأمينيــة غيــر كافيــة علــى ضــوء التدفقــات النقديــة المســتقبلية التقديريــة ، فيتــم 
علــى الفــور إدراج كامــل العجــز ضمــن األربــاح أو الخســائر كمــا يتــم تكويــن مخصــص للمخاطــر الســارية. ال تقــوم 
ــدادها  ــع س ــة يتوق ــات الجوهري ــة المطالب ــث أن كاف ــة حي ــر المدفوع ــات غي ــا للمطالب ــم إلتزاماته ــركة بخص الش

خــالل 12 شــهر مــن تاريــخ التقريــر.

)ج( األعمار اإلنتاجية للعقارات والمعدات

يتــم إحتســاب اإلســتهالك لتخفيــض تكلفــة االصــول علــى أســاس العمــر اإلنتاجــي المقــدر. يتــم إحتســاب العمــر 
اإلنتاجــي المقــدر وفقــً لتقييــم إدارة الشــركة بنــاء علــى عــدة عوامــل منهــا الــدورات التشــغيلية وبرامــج الصيانــة 

والتــآكل والتلــف الطبيعييــن وذلــك بإســتخدام أفضــل التقديــرات.

)د( مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

يســتند مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا بنــاء علــى أفضــل تقديــرات اإلدارة إلمكانيــة تحصيــل المبالــغ 
المســتحقة وعــدد أيــام إســتحقاق تلــك الديــون.
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التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك )تابع(  - 4

المصادر الرئيسية لتقدير الشكوك )تابع(  

)هـ( إنخفاض قيمة األصول غير الملموسة

يتطلــب تحديــد مــا إذا كانــت األصــول غيــر الملموســة قــد إنخفضــت قيمتهــا تقديــر القيمــة المســتخدمة للوحدات 
المنتجــة للنقــد. يتطلــب إحتســاب القيمــة المســتخدمة مــن الشــركة تقديــر التدفقــات النقديــة المتوقــع نشــؤها 

مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد ومعــدل التخفيــض المناســب بغــرض إحتســاب القيمــة الحاليــة.

)و( إنخفاض قيمة الشهرة

ــغ  ــل. المبل ــى األق ــنوي عل ــاس س ــى أس ــهرة عل ــة الش ــض قيم ــيتم تخفي ــا إذا كان س ــد م ــركة بتحدي ــوم الش تق
القابــل لالســترداد لأصــل أو الوحــدة المنتجــة للنقــد )نقــد وحــدة توليــد( هــو قيمتهــا فــي االســتخدام أو القيمــة 
العادلــة ناقصــا تكاليــف البيــع، أيهمــا أكبــر. يتطلــب هــذا تقديــر للقيمــة المســتخدمة لوحــدات توليــد النقديــة التي 
يتــم تخصيــص الشــهرة لهــا. تقديــر القيمــة المســتخدمة يتطلــب مــن الشــركة إجــراء تقديــر للتدفقــات النقديــة 
ــل  ــن أج ــم م ــم مالئ ــدل خص ــار مع ــً اختي ــب أيض ــا يتطل ــدي كم ــد النق ــدة التولي ــن وح ــة م ــتقبلية المتوقع المس

إحتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.
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النقدية وما في حكم النقدية   - 5

تتكون األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في قائمة المركز المالي من اآلتي:

312016 مارس 2017

ريال عمانيريال عماني

1.216.8601.281.185النقد واألرصدة لدى البنك

األرصــدة البنكيــة تبلــغ 27.390 ريــال ُعمانــي )2016 : 22.389 ريــال ُعمانــي( و 75 ريــال ُعمانــي )2016 : 75 ريــال ُعمانــي( و 
108.465 ريــال ُعمانــي )2016: 222.703 ريــال ُعمانــي( مقيمــة بالدرهــم اإلماراتــي، والجنيــه اإلســترليني والــدوالر األمريكي 

علــى التوالــي.

الودائع البنكية  - 6

40.353.19441.303.194الودائع البنكية المستحقة خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

الودائــع محتفــظ بهــا لــدى بنــوك تجاريــة فــي عمــان وتحمــل معــدالت فائــدة تتــراوح بيــن 1.75% إلــى %4.50 )2016: %1.20 
إلــى %4.50(.

بتاريخ التقرير، ال تحتفظ الشركة بأي ودائع بنكية مقيمة بعملة أجنبية )2016: ال شىء(. 

األقساط وأرصدة التأمين المدينة  - 7

2.615.5032.185.439العمالء

5.782.4685.181.877الوكالء والوسطاء 

240.815386.169أرصدة معيدي التأمين المستحقة القبض 

8.638.7867.753.485

)640.021()655.021(ناقص: مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

7.983.7657.113.464

ــال  ــا 48.924 ري ــة قدره ــراف ذات عالق ــن أط ــتحقة م ــدة مس ــة أرص ــن المدين ــدة التأمي ــالء وأرص ــد العم ــن بن يتضم
عمانــي )2016: 88.676 ريــال عمانــي( )إيضــاح 24(. 

كانت حركة قيود مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كالتالي:

31 مارس
2017 2016

ريال عمانيريال عماني

640.021557.106في 1 يناير 

15.000100.000المحمل خالل السنة

)17.085(-المشطوب خالل السنة

655.021640.021في 31 مارس 
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أرصدة مدينة أخرى ومدفوعات مقدمًا   - 8

31 مارس
2017 2016

ريال عمانيريال عماني

2.780.0782.437.667الفوائد المستحقة القبض

--المستحق من األطراف ذات العالقة )إيضاح 24(

203.84287.568المصاريف المدفوعة مقدمً 

1.230.4681.036.158تكاليف حيازة مؤجلة

384.698395.707المدينون اآلخرون  

4.599.0863.957.100

ــود  ــر عق ــة وتدبي ــي مراجع ــدة ف ــرة المتكب ــر المباش ــرة وغي ــف المباش ــة بالتكالي ــازة المؤجل ــف الحي ــق تكالي تتعل
ــة. ــرة المالي ــالل الفت ــدة خ ــن جدي تأمي

اإلستثمار في األوراق المالية  - 9

33.16835.864إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أوالخسائر

71.42971.429إستثمارات متاحة للبيع 

627.15787.419استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

731.754194.712

9 )أ( اإلستثمارات 

القيمة 
التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالعادلة

2017201720162016

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

مدرجة*

-35.864-9.897بنوك

 إستثمارات بالقيمة العادلة من 
-35.864-9.897خالل األرباح أو الخسائر

71.42971.42971.42971.429غير مدرجة - خدمات

71.42971.42971.42971.429إستثمارات متاحة للبيع 

* تشمل سندات أسهم بنك مسقط.

20172016معدل الفائدة افعلي 

ريال عمانيريال عماني)%(

5.2187.46587.419سندات التنمية الحكومية - اإلصدار 50

-5.08248.555سندات التنمية الحكومية - اإلصدار 52

-5.13247.839سندات التنمية الحكومية - اإلصدار 52

-5.1743.298سندات التنمية الحكومية - اإلصدار 52

627.15787.419استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
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االستثمار في األوراق المالية )تابع(  - 9

9 )ب( تفاصيل إستثمارات الشركة في األوراق المالية والسندات يتم توضيحها كالتالي: 

النسبة المئوية 
من إجمالـــــي 

عدد األسهمالمحفظـــــــة
القيمة 
التكلفةالعادلة

ريال عمانيريال عماني%31مارس 2017

-100102.0399.898%سندات بنك مسقط %3.5 *

9.897-

31 ديسمبر 2016

35102.03911.73510.819%سندات بنك مسقط %4.5

35102.03914.23110.820%سندات بنك مسقط %4.5

-30102.0399.898%سندات بنك مسقط %3.5 

35.86421.639

* تمثل سندات مجانية مستلمة من بنك مسقط.

9 )ج( تفاصيــل االســتثمارات المملوكــة للشــركة كمــا فــي تاريــخ التقريــر والتــي تمثــل 10% أو أكثــر مــن 
رأســمال الشــركة المســتثمر بهــا ، مبينــة أدنــاه:

النسبة من 
رأسمال الشركة 

عدد األسهمالمستثمر بها
القيمة 
التكلفةالعادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني%

31 ديسمبر 2016

14.2871.42971.42971.429شركة البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م

31 ديسمبر 2015

14.2871.42971.42971.429شركة البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م
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القيود على تحويل االصول  - 10

وفقــً لمتطلبــات القانــون المنظــم ألعمــال شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان، قامــت الشــركة بإخطــار الهيئــة 
العامــة لســوق المــال ببعــض الودائــع البنكيــة المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا 
35.153.195 ريــال ُعمانــي )2016: 35.103.195 ريــال عمانــي(. وفقــً للوائــح القانونيــة، يجــوز للشــركة تحويــل هــذه االصــول 

فقــط بعــد الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

ــة بنكيــة إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال قدرهــا 150.000 ريــال عمانــي )2016: 150.000  قامــت الشــركة بتقديــم ضمان
ــان  ــلطنة ُعم ــي س ــن ف ــركات التأمي ــون ش ــن قان ــادة 51 م ــكام الم ــات أح ــد بمتطلب ــل التقيُّ ــن أج ــي( م ــال عمان ري

ــاح 25(. )إيض

الممتلكات واآلالت والمعدات  - 11

السياراتاألرض والمبنى
األثـــــاث 

المجموعوالمعدات

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة/ التقييم

198.713128.7891.810.3662.137.868في 1 يناير 2016

117.518117.518--إضافات

)1.531(-)1.531(-إستبعادات 

198.713127.2581.927.8842.253.855في 1 يناير 2017

9.6949.694--إضافات

----إستبعادات

198.713127.2581.937.5782.263.549في 31 مارس 2017

اإلستهالك

4.240128.7891.580.9491.713.978في 1 يناير 2016

139.203139.921-718المحمل للسنة

)1.531(-)1.531(-اإلستبعادات

4.958127.2581.720.1521.852.368في 31 ديسمبر 2016

4.958127.2581.720.1521.852.368في 1 يناير 2017

32.34732.527-180المحمل للسنة

----اإلستبعادات

4.958127.2581.752.4991.884.895في 31 مارس 2017

القيمة الدفترية

185.079378.654-193.575في 31 مارس 2017

207.732401.486-193.755في 31 ديسمبر 2016

فــي 31 ديســمبر 2016، وفقــً لسياســة الشــركة ، تمــت إعــادة تقييــم األرض والمبنــى بقيمتهــا الســوقية المفتوحــة 
عــن اإلســتخدام الحالــي مــن قبــل متخصــص مهنــي. عنــد إعــادة التقييــم ، تــم إســتبعاد أي إســتهالك متراكــم 
ــم إدراج األرض  ــل. إذا ت ــم األص ــادة تقيي ــغ إع ــى مبل ــدل إل ــغ المع ــي المبل ــة وصاف ــة الدفتري ــي القيم ــل إجمال مقاب
ــال  ــي )2016: 60.852 ري ــال ُعمان ــة 60.852 ري ــة الدفتري ــت القيم ــتهالك ، لكان ــا اإلس ــً منه ــة مطروح ــى بالتكلف والمبن

ــي(. عمان
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12 -الشهرة

الشهرة الناشئة عند الحيازة  

تمثــل الشــهرة المبلــغ الناشــىء عنــد حيــازة شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً فــي 30 أبريــل 2010. إعتبــارًا مــن 
17 ينايــر 2011، إندمجــت شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً فــي الشــركة.

ريال عماني

20.614.225المقابل المحّول

)5.165.696(ناقصً: القيمة العادلة لصافي االصول القابلة للتحديد 

15.448.529الشهرة

إختبار إنخفاض القيمة  

فــي نهايــة فتــرة التقريــر، قامــت الشــركة بتقييــم المبلــغ القابــل لإســترداد للشــهرة بإســتخدام إفتراضــات 
ــررت  ــبة 10.35% )2015: 9.5%(، وق ــال بنس ــة رأس الم ــبة 4.5% )2015: 6%(، تكلف ــي بنس ــو نهائ ــدل نم ــمل مع ــية، تش أساس
بــأن الشــهرة لــم تنخفــض قيمتهــا. ويعتمــد اختبــار انخفــاض القيمــة، ضمــن اختبــارات أخــرى، بشــكل كبيــر علــى 

ــة. ــج المتوقع ــق النتائ ــال وتحقي ــة رأس الم تكلف

ولــو ازداد معــدل الخصــم حتــى نســبة 10.85% وتــم خفــض معــدل النمــو النهائــي إلــى 4.75%، مــع بقــاء باقــي 
االفتراضــات دون تغييــر، لــكان هنــاك حاجــة لمخصــص النخفــاض القيمــة . 

رأس المال  - 13

20172016

ريال عمانيريال عماني

10.000.00010.000.000المصرح به - أسهم قيمة كل سهم ريال عماني واحد

10.000.00010.000.000المصدر والمدفوع - أسهم قيمة كل سهم ريال عماني واحد

المساهمون  

فيما يلي المساهمون الذين يملكون 10% أو أكثر من رأسمال الشركة : 

20172016

%عدد األسهم%عدد األسهم

رويال وصن االينس للتأمين )الشرق األوسط( 
7.000.00070.007.000.00070.00ب.أس.سي

الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار 
2.003.09120.032.003.09120.03ش.م.ع.ع

9.003.09190.039.003.09190.03

تــم خــالل ســنة 2013 تنفيــذ برنمــج إلعــادة هيكلــة رأس المــال حيــث تــم بموجبــه تخفيــض رأس المــال مــن 22.569 
مليــون ريــال عمانــي إلــى 10 مليــون ريــال عمانــي عــن طريــق دفــع مبلــغ 1.569 مليــون ريــال عمانــي إلــى المســاهمين 

بواقــع 2 ريــال عمانــي لــكل ســهم وتكويــن إحتياطــي خــاص بمبلــغ 11.784 مليــون ريــال عمانــي. 
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اإلحتياطي القانوني  - 14

وفقــا ألحــكام قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة عمــان، يتطلــب تحويــل 10% مــن ربــح الســنة إلــى اإلحتياطــي 
ــل  ــر قاب ــي غي ــي القانون ــوع. إن اإلحتياط ــركة المدف ــمال الش ــث رأس ــي ثل ــي القانون ــغ اإلحتياط ــى يبل ــي حت القانون
للتوزيــع. ويبلــغ االحتياطــي اآلن 39% مــن راس المــال وبالتالــي ال ضــرورة فــي التحويــل الــى االحتياطــي هــذا العــام.

إحتياطي الطوارئ  - 15

وفقــً ألحــكام المــادة 10)مكــرر( و2)ج( و 10)مكــرر( و 3)ب( مــن الئحــة تطبيــق قانــون شــركات التأميــن )القــرار الــوزاري 
ــام  ــن الع ــال التأمي ــق بأعم ــا يتعل ــة فيم ــات القائم ــي المطالب ــن صاف ــل 10% م ــم تحوي ــه ، يت ــم 80/5( ، وتعديالت رق
فــي تاريــخ التقريــر ، مــن األربــاح المحتجــزة إلــى إحتياطــي الطــوارىء. أمــا عــن أقســاط التأميــن علــى الحيــاة فيتــم 
ــزة  ــاح المتج ــن االرب ــا م ــم تحويله ــد ت ــاة ق ــى الحي ــن عل ــال التامي ــة أن أعم ــي حال ــاط ف ــة األقس ــن قيم ــل 1% م تحوي
الــى احتياطــي الطــوارىء. يمكــن للشــركة أن تتوقــف عــن إجــراء هــذا التحويــل عندمــا يصبــح اإلحتياطــي مســاويً 
لــرأس المــال المصــدر أو 5 مليــون ر.ع. فــي حالــة الشــركات األجنبيــة. ال يتــم اإلعــالن عــن أي توزيعــات أربــاح فــي أي 
ســنة إلــى أن تتــم تغطيــة العجــز فــي هــذا اإلحتياطــي مــن األربــاح المحتجــزة. لــن يتــم إســتخدام هــذا اإلحتياطــي 

إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة العامــة لســوق المــال.

إحتياطي إعادة التقييم  - 16

يمثل هذا اإلحتياطي نتيجة إعادة تقييم األرض والمباني )إيضاح 11(.

إحتياطي األقساط غير المحققة  - 17

312016 مارس 2017

ريال عمانيريال عماني

األقساط غير المحققة

11.441.43811.876.877اإلجمالي

)1.526.139()1.326.796(حصة معيدي التأمين

 10.114.64210.350.738

الحركة خالل السنة :

10.350.73812.295.265في 1 يناير 

)1.944.527()6 236.09(الحركة في إيرادات اإليرادات أو الخسائر 

10.114.64210.350.738في 31 مارس 

االلتزامات األخرى والمستحقات  - 18

682.952810.722المستحق إلى األطراف ذات العالقة )إيضاح 24(

2.240.7831.660.085ذمم دائنة اخرى

806.261955.389مصروفات مستحقة 

396.145404.606مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين 

440.989601.767ذمم دائنة

 4.567.1304.432.569
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االلتزامات األخرى والمستحقات )تابع(  - 18

حركة قيود إلتزامات مكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرجة في قائمة المركز المالي هي كالتالي:

312016 مارس  2017

ريال عمانيريال عماني

404.606412.072في 1 يناير 

17.45783.347المستحق خالل السنة 

)90.813()25.918(المدفوع خالل السنة

396.145404.606في 31 مارس 

صافي إيرادات أقساط التأمين  - 19

7.642.91826.393.063إجمالي األقساط المكتتبة  

435.4392.037.050حركة القيود في األقساط غير المحققة 

8.078.35728.430.113إيرادات أقساط التأمين

)4.129.005( )1.429.610(أقساط إعادة التأمين المحولة  

)92.523()199.343(حركة القيود في األقساط غير المحققة

)4.221.528()1.628.953(أقساط التأمين المحولة إلى معيدي التأمين

6.449.40424.208.585 صافي إيرادات أقساط التأمين

المطالبات  - 20

قيمة مخصص المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين المتعلقة هي كالتالي:

2017

اإلجمالي
حصة معيدي 

الصافيالتأميـــــــــن

ريال عمانيريال عمانيريال عماني 

في 1 يناير

المطالبــات القائمــة، بمــا فــي ذلــك المطالبــات المتكبــدة 
14.687.207)1.910.224(16.597.431ولــم يتــم االبــالغ عنهــا 

3.202.781)252.587(3.455.368يضاف: المطالبات القائمة خالل السنة

20.052.799)2.162.811(17.889.988

)3.993.387(4.227.097233.710(يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة في السنة

13.896.601)1.929.101(15.825.702في 31 مارس 
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المطالبات )تابع(  -20

2016

اإلجمالي 
حصة معيدي 

الصافيالتأميـــــــــن

ريال عمانيريال عمانيريال عماني 

في 1 يناير  

المطالبــات القائمــة، بمــا فــي ذلــك المطالبــات المتكبــدة 
13.420.157)2.156.077(15.576.234ولــم يتــم االبــالغ عنهــا 

14.894.933)673.606(15.568.539يضاف: المطالبات القائمة خالل السنة

31.144.773)2.829.683(28.315.090

)13.627.883(919.459)14.547.342(يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة في السنة 

14.687.207)1.910.224(16.597.431في 31 ديسمبر 

تتضمن المطالبات ما هو مرتبط بأطراف ذات عالقة بمبلغ 54.879 ريال ُعماني )2016: 2.449.867 ريال ُعماني(.

ــدي  ــن معي ــتحقة م ــغ المس ــر. إن المبال ــخ التقري ــن تاري ــهر م ــالل 12 ش ــات خ ــة المطالب ــداد غالبي ــم س ــع أن يت يتوق
التأميــن تســتحق تعاقديــً بحــد أقصــى خــالل فتــرة ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ دفــع المطالبــات. المطالبــات القائمــة 

المســتحقة الدفــع إلــى األطــراف ذات العالقــة يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي اإليضــاح 24.

صافي إيرادات اإلستثمار  - 21

312016 مارس 2017

ريال عمانيريال عماني

374.3551.211.169إيرادات الفوائد 

4.531)2.695(صافي التغير في القيمة العادلة إلستثمارات 

--خسارة االستبعاد

1.085-إيرادات توزيعات األرباح

371.6601.216.785

22 - المصاريف العمومية واإلدارية

835.2063.676.963تكاليف الموظفين

32.525139.921اإلستهالك )إيضاح 11(

111.000450.000مصاريف دعم مركزي

79.617313.563إيجار

33.07395.450هاتف

151.310522.880مصروفات تقنية معلومات

11.97051.524مصروفات سفر

210.670794.209مصاريف أخرى

1.465.3716.044.510
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23 - ضريبة الدخل

312016 مارس 2017

ريال عمانيريال عماني

قائمة الدخل الشامل:

283.000355.686السنة الحالية 

207.540-ضريبة السنوات السابقة

)13.226(-ضريبة مؤجلة 

283.000550.000

االلتزامات المتداولة:

283.000355.686السنة الحالية

1.579.5761.361.739السنوات السابقة 

 1.862.5761.717.425

أصل ضريبي مؤجل 

69.65956.433في 1 يناير 

13.226-حركة القيود للسنة 

69.65969.659في 31 ديسمبر 

يتألف األصل الضريبي المؤجل من الفروقات المؤقتة التالية:

فروقــات التوقيــت الخاضعــة للضريبــة علــى العقــارات والمعــدات   المؤهلــة 
30.21130.211لإعفــاء الضريبــي المعجــل

39.44839.448فروقات التوقيت القابلة للخصم على المخصصات

69.65969.659في 31 ديسمبر

تخضــع الشــركة لمعــدل ضريبــي بنســبة 15% )2016: 12%(. ألغــراض تحديــد مصــروف الضريبة للســنة، تمت تســوية الربح 
المحاســبي ألغــراض الضريبــة. تتضمــن التســويات المعــدة ألغــراض الضريبــة بنــود كٍل مــن اإليــرادات والمصاريــف. 

بعــد إجــراء هــذه التعديــالت، يتــم تقديــر متوســط معــدل الضريبــة الســائد بنســبة %15 )2016: %21.01(.

موضح أدناه تسوية ضريبة الدخل المحتسبة على األرباح المحاسبية إلى مصروف ضريبة الدخل للسنة:

1.885.7492.617.587الربح قبل ضريبة الدخل 

)30.000(-ناقصً: اإلستقطاع القانوني

283.000310.510الضريبة المحتسبة بمعدل ضريبة الدخل القانوني %12 

األثر الضريبي لـ:

)16.070(-اإليرادات/األرباح الغير خاضعة للضريبة

207.540-ضريبة السنة السابقة

48.020-مصروفات غير قابلة للخصم ألغراض الضريبة

283.000550.000مصروفات ضريبة الدخل
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ضريبة الدخل )تابع(   - 23

وضع الربط الضريبي

لــم يتــم إإلنتهــاء مــن الربــط الضريبــي للشــركة وشــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ســابقً مــن قبــل األمانــة العامة 
للضرائــب للســنوات مــن 2011 إلــى 2015. تــرى اإلدارة بــأن الربــط الضريبــي - إن وجــد - بالنســبة للســنوات الضريبيــة التــي 
لــم يجــري الربــط الضريبــي بشــأنها لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي للشــركة كمــا فــي 31 ديســمبر 

.2016

24 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة

تتكــون األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين والمؤسســات 
التــي يتمتعــون فيهــا بالقــدرة علــى التحكــم وممارســة التأثيــر بصــورة فعالــة علــى القــرارات الماليــة والتشــغيلية.

تحتفــظ الشــركة بأرصــدة هامــة مــع األطــراف ذات العالقــة، والتــي تنشــأ فــي ســياق األعمــال العاديــة مــن 
المعامــالت التجاريــة، وفًقــا لأحــكام والشــروط التــي يتــم االتفــاق عليهــا مــن قبــل الطرفيــن.

األرصدة مع األطراف ذات العالقة المضمنة في قائمة المركز المالي هي كما يلي:

31 مارس 2017  

أرصدة 
مدينة أخرى

أقساط 
التأمين 

واألرصدة 
المدينة 

أرصدة إعادة 
التأمين 
المدينة 

المطالبات 
القائمة 

المستحقة 
الدفع 

أرصدة دائنة 
أخرى

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

660.336-1.395.330--المساهمون الرئيسيون

-48.924116.2742.039.533-أطراف ذات عالقة أخرى

-48.9241.511.6042.039.533660.336

31 ديسمبر 2015

810.722-39.7521.288.404-المساهمون الرئيسيون

-48.924209.2812.226.823-أطراف ذات عالقة أخرى

1.423.12688.6761.497.6852.226.823810.722
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24 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(

المعامالت مع األطراف ذات العالقة والمدرجة ضمن قائمة الدخل الشامل هي كالتالي:

31 مارس 2017  

األقساط 
المكتتبة 

العمولة 
المدفوعة 

إجمالي 
المطالبات 

المتكبدة 

أتعاب 
الخدمات 

الفنية

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

111.000---المساهمون الرئيسيون

-610.27839.20654.879أطراف ذات عالقة أخرى

610.27839.20654.879111.000

31 ديسمبر 2016

450.000---المساهمون الرئيسيون

-1.602.257170.8412.499.867أطراف ذات عالقة أخرى

1.602.257170.8412.499.867450.000

25 - اإللتزامات اإلحتمالية الطارئة 

إلتزامات  

أصــدرت البنــوك التــي تتعامــل معهــا الشــركة بالنيابــة عنهــا كفــاالت ماليــة إلــى أطــراف أخــرى بمبلــغ 51.150 ريــال 
ــي(. ــال ُعمان ــي )2015: 48.650  ري ُعمان

قدمــت الشــركة ضمانــً بنكيــً إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال بمبلــغ 150.000 ريــال عمانــي )2016: 150.000 ريــال عمانــي( 
لإتــزام بمتطلبــات المــادة 51 مــن قانــون شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان )إيضــاح 10(.

المطالبات القانونية   

تخضــع الشــركة ضمــن ســياق أعمالهــا العاديــة للمقاضــاة أمــام المحاكم. إســتنادًا إلى مشــورة قانونية مســتقلة، 
ال تعتقــد الشــركة بــأن نتائــج هــذه الدعــاوي ســيكون لها تأثيــر جوهري علــى إيــرادات الشــركة أو مركزهــا المالي.  
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26.- معلومات القطاع

ــرادات التشــغيلية للشــركة بشــكل أساســي مــن أنشــطة التأميــن  تعمــل الشــركة فــي مجــال التأميــن. تنشــأ اإلي
التــي يتــم مزاولتهــا فــي ســلطنة ُعمــان.

27 - إدارة المخاطر

هيكلة إدارة الشركة  

ــداث  ــن أح ــركة م ــاهمي الش ــة مس ــو حماي ــة ه ــة اإلدارة المالي ــركة وهيكل ــر الش ــن مخاط ــي م ــرض الرئيس إن الغ
تعــوق تحقيــق أغــراض األداء المالــي القابلــة لإســتمرار متضمنــًة اإلخفــاق إلســتغالل الفــرص. تعتــرف اإلدارة 

الرئيســية باألهميــة الحرجــة ألن يكــون لديهــا أنظمــة إدارة مخاطــر فعالــة وتعمــل بفاعليــة. 

مخاطر إعادة التأمين  

كمــا هــو متبــع مــع شــركات التأميــن األخــرى، مــن أجــل تخفيــض المخاطــر الماليــة الناشــئة مــن المطالبــات الكبيرة 
إلــى الحــد األدنــى ، تقــوم الشــركة ضمــن ســياق أعمالهــا العاديــة ، بإبــرام عقــود مــع أطــراف أخــرى ألغــراض إعــادة 
ــا يســمح لــإدارة فــي الســيطرة  التأميــن. إن مثــل تلــك الترتيبــات إلعــادة التأميــن تقــدم تنوعــً أكبــر فــي األعمــال، ِممَّ
علــى التعــرض للخســائر المحتملــة الناتجــة مــن المخاطــر الكبيــرة ، وتقــدم طاقــة إضافيــة للنمــو. إن جــزءًا كبيــرًا 

مــن إعــادة التأميــن يتــم إنجــازه بموجــب عقــود إعــادة التأميــن اإلختيــاري واإلتفاقــي وزيــادة الخســائر.

للحــد مــن مخاطــر تعرضهــا لخســائر كبيــرة نتيجــة لعــدم مــالءة معيــدي التأميــن، تقــوم الشــركة بتقييــم الحالــة 
ــي  ــابهه أو ف ــة متش ــطة تجاري ــن أنش ــئة م ــة الناش ــر اإلئتماني ــزات المخاط ــب تركي ــن وتراق ــدي التأمي ــة لمعي المالي

أنشــطة بنفــس المنطقــة الجغرافيــة ، أو عندمــا تكــون لهــا نفــس الســمات اإلقتصاديــة لمعيــدي التأميــن. 

إن عقــود إعــادة التأميــن الُمحولــة ال تعفــي الشــركة مــن إلتزامهــا أمــام حاملــي الوثائــق ، وكنتيجــة لذلــك تظــل 
الشــركة مســؤولة أمــام حاملــي وثائقهــا عــن الجــزء المعــاد عليــه التأميــن مــن المطالبــات قيــد التســوية فــي حــال 
عــدم إلتــزام معيــد التأميــن بتعهداتــه بموجــب عقــد إعــادة التأميــن. إن الحــد األقصــى لتعــرض الشــركة لمخاطــر 

االئتمــان النظريــة بتاريــخ التقريــر بهــذا الخصــوص هــو 1.929.101 ريــال ُعمانــي )2016: 1.910.224 ريــال ُعمانــي(.

مخاطر أسعار الفائدة  

مخاطــر أســعار الفائــدة هــي المخاطــر بــأن القيمــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية ألداة ماليــة ســوف تتقلــب 
بســبب التغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. إن األدوات الماليــة بأســعار عائمــة تعــرض الشــركة إلــى مخاطــر 
ــة  ــة العادل ــر القيم ــركة لمخاط ــرض الش ــة تع ــدة ثابت ــعار فائ ــة بأس ــا األدوات المالي ــدة ، بينم ــدي للفائ ــق النق التدف

للفائــدة.

تحمل الودائع البنكية للشركة فائدة بأسعار ثابتة ولذلك فهي غير معرضة لمخاطر أسعار الفائدة.

مخاطر التأمين  

ــداث  ــوص أح ــود بخص ــة العق ــى حمل ــداد إل ــة الس ــات الواجب ــث أن المطالب ــر حي ــي المخاط ــن ه ــر التأمي إن مخاط
التأميــن تفــوق القيمــة الدفتريــة إللتزامــات التأميــن. يمكــن أن يحــدث هــذا بســبب تكــرار أو مبالــغ المطالبــات هــي 

ــا هــو متوقــع. أكثــر ِممَّ
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27.- إدارة المخاطر )تابع(

مخاطر التأمين )تابع(  

تكرار ومبالغ المطالبات

إن تكــرار ومبالــغ المطالبــات يمكــن أن تتأثــر بعــدة عوامــل. تقــوم الشــركة بشــكل رئيســي بتأميــن مخاطــر الحريــق 
والحــوادث والبحريــة. يتــم إعتبــار هــذه كعقــود تأميــن قصيــرة األجــل حيــث يتــم عــادًة إبــالغ المطالبــة وســدادها 

خــالل ســنة واحــدة مــن وقــوع حادثــة التأميــن. إن هــذا يســاعد علــى تخفيــض مخاطــر التأميــن. 

الحريق- الممتلكات

بالنسبة لعقود تأمين الممتلكات إن المخاطر الرئيسية هي الحريق وتوقف األعمال.

نــة. إن تكلفــة إعــادة  يتــم تأميــن هــذه العقــود بالرجــوع إلــى قيمــة إســتبدال الممتلــكات والمحتويــات الُمؤمَّ
بنــاء الممتلــكات والحصــول علــى إســتبدال للمحتويــات والوقــت المســتغرق إلعــادة بــدء األعمــال التــي تــؤدي إلــى 

ــات. ــتوى المطالب ــى مس ــر عل ــي تؤثِّ ــية الت ــل الرئيس ــي العوام ــا ه توقفه

المركبات

بالنســبة لعقــود المركبــات إن المخاطــر الرئيســية هــي مطالبــات المــوت واإلصابــات الجســدية وإســتبدال أو إصــالح 
المركبــات. قامــت الشــركة فــي الســنوات األخيــرة باكتتــاب وثائــق شــاملة للمــالك / الســائقين الذيــن يتجــاوز 

ــة.  ــات خاص ــون مركب ــراد يملك ــات بأف ــود المركب ــة عق ــق كاف ــري، تتعل ــكل جوه ــط. بش ــنة فق ــم 21 س أعماره

ــي  ــات ه ــتبدال المركب ــف إس ــة وتكالي ــراف المصاب ــوت واألط ــاالت الم ــدة لح ــة العائ ــرارات المحكم ــتوى ق إن مس
ــات.  ــتوى المطالب ــى مس ــر عل ــي ُتؤثِّ ــية الت ــل الرئيس العوام

التأمين البحري

ــن  ــة ع ــوادث الناتج ــة والح ــفينة البحري ــف الس ــارة أو تل ــي خس ــية ه ــر الرئيس ــري إن المخاط ــن البح ــبة للتأمي بالنس
ــحنة.  ــة للش ــة أو جزئي ــارة كلي خس

ــد بــأن الوثائــق هــي متنوعــة بالنســبة للســفن وطــرق الشــحن  إن إســتراتيجية التأميــن لأعمــال البحريــة هــي التأكُّ
الُمغطــاة.

إن مخاطــر التأميــن الناشــئة مــن عقــود التأميــن ال يتــم تركيزهــا علــى أي بلــد مــن البلــدان التــي تعمــل فيهــا 
الشــركة.

التأمين الصحي

يتــم بيــع التأميــن الصحــي فــي شــكل بوليصــة جماعيــة إلــى أصحــاب األعمــال فــي المقــام األول لتغطيــة مخاطــر 
مصروفــات الموظفيــن الطبيــة لــدى المؤسســات الطبيــة الداخليــة أو الخارجيــة وفقــً لبنــود اإلتفاقيــات الخاصــة 

بــكل منهــا.

التأمين الجماعي على الحياة 

بالنســبة للتأميــن الجماعــي علــى الحيــاة، فــإن مخاطــر التأميــن تغطــي الحمايــة الجماعيــة وتبــاع إلــى الشــركات 
فــي المقــام األول لتغطيــة حيــاة موظفيهــا. 

مخاطر العملة

إن مخاطــر العملــة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية  ألداة ماليــة بســبب 
ــة. ــة األجنبي ــعار العمل ــي أس ــرات ف التغي

مــع الوضــع فــي اإلعتبــار لحقيقــة أن الريــال العمانــي مربــوط بالــدوالر األمريكــي ، فــإن الشــركة غيــر ُمعرضــة أليــة 
مخاطــر عملــة جوهريــة.
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27 - إدارة المخاطر )تابع( 

مخاطر سعر األسهم والسندات   

تتعــرض الشــركة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق بإســتثماراتها. تحــد الشــركة مــن مخاطــر ســعر األســهم 
والســندات مــن خــالل اإلحتفــاظ بمحفظــة متنوعــة وباإلســتمرار فــي مراقبــة الســوق. باإلضافــة إلــى ذلــك، تراقــب 

ــهم. ــوق األس ــة س ــى حرك ــر عل ــي تؤث ــية الت ــل الرئيس ــال العوام ــكل فع ــركة بش الش

100 % )2016:  100%( من إستثمارات الشركة في تاريخ التقرير هي في سلطنة عمان.

10% زيادة/نقــص فــي القيمــة العادلــة لإســتثمارات المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــن خــالل األربــاح أو الخســائر، ســوف 
ينتــج عنهــا زيادة/نقــص فــي األربــاح بمبلــغ 3.317 ريــال ُعمانــي )2016: 3.586 ريــال ُعمانــي(.

مخاطر اإلئتمان

إن مخاطــر اإلئتمــان هــي مخاطــر عجــز أحــد أطــراف األدوات الماليــة عــن الوفــاء بإلتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد 
الشــركة خســارة ماليــة. لكافــة أنــواع االصــول الماليــة التــي تحتفــظ بهــا الشــركة، بإســتثناء تلــك المتعلقــة بعقــود 
إعــادة التأميــن كمــا هــو مبيــن فــي مخاطــر إعــادة التأميــن أعــاله، فــإن الحــد األقصــى لمخاطــر اإلئتمــان للشــركة 

هــو القيمــة الدفتريــة كمــا يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي قائمــة المركــز المالــي.

يوجد لدى الشركة السياسات واإلجراءات التالية لتخفيض تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان:

تقوم الشركة فقط بإبرام عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف ثالثة ذوي مالءة ومميزين.  		●

تســعى الشــركة للحــد مــن مخاطــر اإلئتمــان بالنســبة للعمــالء بوضــع حــدود لإئتمــان للعمــالء األفــراد ومراقبة  		●
األرصــدة المدينــة غيــر المدفوعــة. تشــتمل األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة علــى عــدد كبيــر مــن العمــالء 

غالبيتهــم داخــل ســلطنة عمــان. 

يتــم اإلحتفــاظ باألرصــدة البنكيــة للشــركة والودائــع لــدى البنــوك لــدى مجموعــة مــن المصــارف الدوليــة  		●
التــي يضعهــا مجلــس اإلدارة. والمحليــة وفقــً للســقوف اإلئتمانيــة 

تقتصر المخاطر اإلئتمانية على القيم الدفترية لالصول المالية في قائمة المركز المالي.
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27 - إدارة المخاطر )تابع(

مخاطر اإلئتمان )تابع(  

توضح الجداول التالية المركز اإلئتماني للشركة.

31 مارس 2017

غير متأخرة 
ولم تنخفض 

قيمتها 

متأخرة عن 
الدفع ولكن 
لم تنخفض 

قيمتها 
انخفضت 

المجموع قيمتها 
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

5.718.1352.265.630655.0218.638.786األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين من المطالبات 

1.929.101--1.929.101القائمة
627.157--627.157إستثمارات في سندات محلية

71.429--71.429إستثمارات متاحة للبيع 
1.212.015--1.212.015ارصدة بالبنوك

40.353.194--40.353.194الودائع البنكية
3.164.776--3.164.776ذمم أخرى مدينة

53.075.8072.265.630655.02155.996.458المجموع

31 ديسمبر 2016
3.903.3203.210.144640.0217.753.485األقساط وأرصدة التأمين المدينة

حصة معيدي التأمين من المطالبات 
1.910.224--1.910.224القائمة

123.283--123.283إستثمارات في سندات محلية
71.429--71.429إستثمارات متاحة للبيع 

1.276.490--1.276.490ارصدة بالبنوك
41.303.194--41.303.194الودائع البنكية

2.833.374--2.833.374ذمم أخرى مدينة
51.421.3143.210.144640.02155.271.479المجموع

قامت الشركة بتكوين مخصص مقابل كل األرصدة المدينة المنخفضة قيمتها. 

ــع  ــن الدف ــرة ع ــن المتأخ ــادة التأمي ــن وإع ــود التأمي ــن عق ــئة م ــن الناش ــار المديني ــل أعم ــي تحلي ــدول التال ــن الج يبي
ولكــن لــم يتــم تخفيــض قيمتهــا:

متأخرة عن الدفع ولكن لم يتم تخفيض قيمتها

أقل من 3 
أشهر 

من 3 إلى 6 
أشهر

من 6 إلى 9 
أشهر

من 9 إلى 12 
شهر

أكثر من 
المجموع12 شهر 

متأخرة عن 
الدفع وتم 

تخفيض 
قيمتها 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

2.265.630655.021-439.666-311.377.877448.087 مارس 2017

311.830.398704.801341.175327.7026.0683.210.144640.021 ديسمبر 2016
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27 - إدارة المخاطر )تابع(

مخاطر السيولة  

ُتعــّرف مخاطــر الســيولة بالمخاطــر التــي تواجههــا الشــركة فــي الحصــول علــى األمــوال للوفــاء باإللتزامــات 
المرتبطــة بااللتزامــات الماليــة عنــد اإلســتحقاق. تتــم مراقبــة متطلبــات الســيولة علــى أســاس شــهري كمــا تقــوم 
ــتحقاق  ــي إس ــدول التال ــص الج ــأ. يلخ ــد تنش ــات ق ــة إلتزام ــاء بأي ــة للوف ــوال الكافي ــر األم ــى توفُّ ــد عل اإلدارة بالتأكُّ
أصــول والتزامــات الشــركة علــى أســاس اإللتزامــات التعاقديــة غيــر المخصومــة المتبقيــة. بمــا أن الشــركة ال يوجــد 

لديهــا التزامــات تحســب عليهــا فوائــد ، فــإن المجاميــع فــي الجــدول تطابــق قائمــة المركــز المالــي.
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 28 - إدارة رأس المال

هيكلية إدارة رأس المال  

هيكلية الهيئة الرقابية   

ــأن الشــركة  تهتــم الهيئــة الرقابيــة بشــكل رئيســي بحمايــة حقــوق حملــة الوثائــق وتراقبهــم بإحــكام للتأكــد ب
ــإدارة األعمــال بشــكل مرضــي لمنفعتهــم. تهتــم الهيئــة الرقابيــة أيضــً فــي نفــس الوقــت بالتأكــد بــأن  تقــوم ب
الشــركة تحتفــظ بمركــز مــالءة مناســب إلســتيفاء اإللتزامــات غيــر المنظــورة الناشــئة مــن الكــوارث اإلقتصاديــة أو 

الطبيعيــة. 

ــح  ــك اللوائ ــل تل ــا. مث ــل به ــي تعم ــدان الت ــل البل ــة داخ ــات الرقابي ــات الهيئ ــركة لمتطلب ــات الش ــً عملي ــع أيض تخض
ــدة )مثــل  ليــس فقــط التــي تنــص علــى إعتمــاد والرقابــة علــى األنشــطة، ولكــن أيضــً فــرض بعــض األحــكام الُمقيِّ
متطلبــات المــالءة( وتحويــل ودائــع وذلــك مــن أجــل التقليــل إلــى أقصــى حــد مــن مخاطــر التقصيــر وعــدم المــالءة 

مــن جانــب شــركات التأميــن إلســتيفاء اإللتزامــات غيــر المنظــورة عنــد نشــوئها. 

تقــوم الشــركة بــإدارة هيكليــة رأســمالها وإجــراء التعديــالت عليهــا ، على ضــوء التغييرات فــي الظــروف اإلقتصادية. 
مــن أجــل الحفــاظ أو تعديــل هيكليــة رأس المــال، يجــوز للشــركة تعديــل دفعــة توزيعــات األربــاح إلــى المســاهمين 

وعائــد رأس المــال إلــى المســاهمين أو إصــدار أســهم جديــدة.

29 - القيمة العادلة لألدوات المالية

القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن بــه مبادلــة أصــل مــا أو تســوية اإللتــزام بيــن أفــراد ذوي معرفــة ولديهــم 
الرغبــة وفقــً لتعامــالت عادلــة. 

تــرى اإلدارة بــأن القيمــة الدفتريــة لالصــول وااللتزامــات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة فــي القوائــم الماليــة 
مقاربــة لقيمهــا العادلــة.

قياس القيمة العادلة المدرج في قائمة المركز المالي  

يقــدم الجــدول التالــي تحليــاًل لــأدوات الماليــة التــي تــم قياســها إســتتباعً لــإدراج األولــي بالقيمــة العادلــة ، 
مقّســم إلــى مســتويات مــن 1 إلــى 3 بنــاء علــى درجــة مالحظــة القيمــة العادلــة :

المســتوى 1: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن األســعار المدرجــة )غيــر المعدلــة( فــي أســواق نشــطة ألصــول 
وإلتزامــات مماثلــة. 

المســتوى 2: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن المدخــالت عــدا األســعار المدرجــة المضمنــة فــي المســتوى 1 
الملحوظــة لالصــول وااللتزامــات ، ســواء بشــكل مباشــر )مثــل األســعار( أو بشــكل غيــر مباشــر )مثــل : المشــتقة مــن 

األســعار( و 

المســتوى 3: قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن أســاليب التقييــم متضمنــة مدخــالت االصــول أو االلتزامــات التــي 
ال تســتند إلــى قائمــةات الســوق الملحوظــة )مدخــالت غيــر ملحوظة(.
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29 - القيمة العادلة لألدوات المالية )تابع(  

31 مارس 2017

المجموعالمستوى 2المستوى 1

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

33.168-33.168   محلية مدرجة

اصول مالية محتفظ بها حتى االستحقاق

627.157-627.157   محلية مدرجة

اصول مالية متاحة للبيع

71.42971.429-   أسهم غير مدرجة

660.32571.429731.754المجموع

31 ديسمبر 2016

اصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

35.864-35.864   محلية مدرجة

اصول مالية محتفظ بها حتى االستحقاق

88.500-88.500   محلية مدرجة

اصول مالية متاحة للبيع

71.42971.429-   أسهم غير مدرجة

124.36471.429195.793المجموع

ال توجد إستثمارات في المستوى 2. ال توجد تحويالت بين المستويين 1 و3 خالل السنة.
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الفصل الحادي والعشرون

التعهدات

شركة التأمين األهلية )قيد التحويل(   )1( 

يؤكــد أعضــاء مجلــس إدارة شــركة التأميــن األهليــة )ش م ع ع( )قيــد التحويــل( مجتمعيــن ومنفرديــن علــى مــا   
يلــي:

أن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات حقيقية وكاملة.  ●
أنــه قــد تــم أخــذ العنايــة الواجبــة للتأكــد مــن أنــه لــم يتــم حــذف أيــة حقائــق أو معلومــات هامــة يمكــن أن   ●

يــؤدي حذفهــا إلــى جعــل هــذه النشــرة مضللــة.

أنــه قــد تــم االلتــزام بجميــع أحكام قانــون ســوق رأس المال وقانــون الشــركات التجاريــة واللوائــح والتعليمات   ●
الصــادرة بمقتضاهــا.

فيما يلي األشخاص المفوضين بالتوقيع نيابًة عن مجلس اإلدارة:  

التوقيعاالسم

الفاضل/ أنور علي سلطان

الفاضل/ الورينسي لوجهناني
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)2(  مدير اإلصدار:

اســتنادًا إلــى المســؤوليات المنوطــة بنــا بموجــب أحــكام المــادة )3( مــن قانــون ســوق رأس المــال والمــادة )13(   
ــه والتعليمــات الصــادرة مــن الهيئــة  ــوزاري رقــم 2009/1م وتعديالت ــة الصــادرة بموجــب القــرار ال مــن الئحتــه التنفيذي
العامــة لســوق المــال، لقــد قمنــا بمراجعــة كّل الوثائــق ذات العالقــة والمــواّد األخــرى الالزمــة إلعــداد نشــرة اإلصــدار 

ــام. ــاب الع ــل( لالكتت ــد التحوي ــة ش م ع ع )قي ــن األهلي ــركة التأمي ــهم ش ــرح أس ــة بط المتعلق

ســيتحمل مجلــس إدارة شــركة التأميــن األهليــة ش م ع ع )قيــد التحويــل(  مســؤولية صحــة المعلومــات الــواردة في   
نشــرة اإلصــدار هــذه والذيــن أكــدوا علــى أنــه لــم يتــم حــذف أي معلومــات جوهريــة منهــا يمكــن أن يــؤدي حذفهــا 

إلــى جعــل النشــرة مضللــًة .

ونؤكــد بأننــا قــد بذلنــا العنايــة الواجبــة والمطلوبــة التــي تتطلبهــا المهنــة فيمــا يتعلــق بهــذه النشــرة التــي 
ــا  ــس إدارته ــاء مجل ــركة وأعض ــع الش ــات م ــة والمناقش ــال المراجع ــى أعم ــاء عل ــرافنا، وبن ــت إش ــا تح ــم إعداده ت

ــي:   ــا يل ــد م ــه، نؤك ــة. علي ــرى ذات العالق ــراف األخ ــا واألط وموظفيه

لقــد قمنــا بإيــالء العنايــة الواجبــة والمعقولــة التــي تضمــن أن البيانــات التــي تلقيناهــا مــن شــركة التأميــن األهليــة   ●
والمتضمنــة فــي  نشــرة اإلصــدار هــذه تتفــق مــع الحقائــق الــواردة فــي  الوثائــق والمــواّد والمســتندات األخــرى 

المتعلقــة باالكتتــاب.

ــا شــركة التأميــن األهليــة، فــإن الشــركة لــم  ــا ومــن المعلومــات التــي قدمتهــا لن ــا وعلمن علــى حســب اطالعن  ●
ــة.  ــرة مضلل ــل النش ــى جع ــا إل ــؤدي حذفه ــن أن ي ــة يمك ــات جوهري ــة معلوم ــف أي تخ

إن نشــرة اإلصــدار هــذه واالكتتــاب المتعلــق بهــا تتفــق مــع جميــع قواعــد وشــروط اإلفصــاح المنصــوص عليهــا   ●
فــي قانــون ســوق رأس المــال والالئحــة التنفيذيــة ونمــوذج نشــرة اإلصــدار المقــرر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق 

المــال وأنهــا تتفــق مــع قانــون الشــركات التجاريــة والتعليمــات والقــرارات األخــرى الصــادرة فــي هــذا الشــأن.

إن البيانــات والمعلومــات التــي تــم عرضهــا فــي  نشــرة اإلصــدار هــذه والمعــدة باللغــة العربيــة )وترجمتهــا   ●
ــرار  ــاذ الق ــى اتخ ــتثمرين عل ــاعدة المس ــة لمس ــة وكافي ــة وصحيح ــة( حقيقي ــة اإلنجليزي ــى اللغ ــمية إل ــر الرس غي

المناســب حــول االســتثمار أو عدمــه فــي األوراق الماليــة المطروحــة لالكتتــاب مــن خاللهــا.

المستشار المالي ومدير اإلصدار  

بنك مسقط ش م ع ع  
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)3(  المستشار القانوني:

يؤكــد المستشــار القانونــي المذكــور أدنــاه أن جميــع اإلجــراءات المتخــذة بشــأن طــرح األوراق الماليــة موضــوع هــذه 
النشــرة تتفــق مــع أحــكام القوانيــن والتشــريعات ذات العالقــة بنشــاط شــركة التأميــن األهليــة وقانــون الشــركات 
التجاريــة وقانــون ســوق رأس المــال واللوائــح والتعليمــات الصــادرة بمقتضاهــا ومتطلبــات شــروط إصــدار األســهم 
ونمــوذج نشــرة اإلصــدار المقــرر مــن قبــل الهيئــة العامــة لســوق المــال والنظــام األساســي لشــركة التأميــن األهليــة 
وقــرارات الجمعيــة العامــة ومجلــس إدارة الشــركة. لقــد حصلــت شــركة التأميــن األهليــة علــى جميــع التراخيــص 

والموافقــات الرســمية الالزمــة لمباشــرة األنشــطة الموضحــة فــي هــذه النشــرة.

المستشار القانوني  

البوسعيدي، منصور جمال وشركاه.  








