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مدير اإلصدار

بنوك اإلكتتاب

الصادرة  األولية  السوق  في  المالية  األوراق  إصدار  نشرة  متطلبات  حسب  تقديمها  تم  معلومات  على  هذه  اإلصدار  نشرة  تحتوي 
اإلداري  القرار  بموجب  المال  لسوق  العامة  الهيئة  من  هذه  اإلصدار  نشرة  إعتماد  تم  عمان،  بسلطنة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  من 
صحة  عن  مسؤولة  تعتبر  ال  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أن  هنا  عليها  التأكيد  الواجب  األمور  ومن   2013/10/21 بتاريخ  خ/2013/79   رقم 
و كفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة ، و ال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة اإلعتماد على هذه البيانات و 

المعلومات أو استخدامها من قبل أي شخص.
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بيان هام للمستثمرين

إن الهدف الرئيسي من إعداد نشرة اإلصدار هذه هو إطالع المستثمر على كافة المعلومات تساعده على اتخاذ القرار المناسب حول 
االستثمار أو عدمه في األوراق المالية المطروحة لالكتتاب من خاللها.

هذا ،وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة ، و ال تحتوي على أي معلومات مضلله ولم تحذف منها أي معلومات 
أساسية تؤثر سلبا أو إيجابا على قرار المستثمر بخصوص استثماره في األسهم المطروحة من عدمه.

المسؤولية  ومنفردين  مجتمعين  يتحملون  إدارتها(  مجلس  )أعضاء  أو  )المؤسسين(  في  ممثلة  المالية  لألوراق  المصدرة  الجهة  إن 
الكاملة عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم، بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة 

عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات أخرى يؤدي حذفها إلى جعل المعلومات المذكورة بالنشرة مضللة.

هذا، ويتعين على كل مستثمر أن يقرأ ويدرس بعناية ودقة نشرة اإلصدار هذه ليقرر فيما إذا كان من المناسب أن يستثمر في األسهم 
المطروحة آخذا بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في سياقها الصحيح. 

المطروحة  األسهم  بشراء  المالية  لألوراق  المصدرة  الجهة  من  توصية  بمثابة  النشرة  هذه  اعتبار  عدم  أيضا  المستثمر  على  ويتعين 
األسهم  في  االستثمار  عن  مستقلة  مهنية  نصائح  من  إليه  يحتاج  ما  على  الحصول  مسؤولية  مستثمر  كل  يتحمل  حيث  بموجبها، 
المطروحة لالكتتاب وعن إجراء تقييمه مستقل للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة باستخدام التحليل والتوقعات 

التي يراها مناسبة في اتخاذ أي قرار بشأن االستثمار في األسهم المطروحة لإلكتتاب من عدمه. 

ومما تجدر اإلشارة إليه ، إنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة عن الشركة و ال عن األسهم المطروحة 
لإلكتتاب من غير األشخاص المذكورين بهذه النشرة. وفي حالة قيام أية شخص آخر باإلدالء بأية معلومات أو تقديم تلك اإلفادات فإنه 

يجب عدم االستناد إليها على إنها مفوضة من قبل الجهة المصدرة لألوراق المالية أو من قبل مدير اإلصدار.

تعمل الهيئة العامة لسوق المال على االنتهاء من قانون التأمين التكافلي والذي فور انتهاؤه سيتم تشريعه بموجب مرسوم سلطاني 
وسوف تصدر الهيئة العامة لسوق المال لوائح التكافل في شكل قرار إداري، وعليه يجب أن تلتزم الشركة بقانون ولوائح التكافل.
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بيانات تحذيرية إضافية يتعين على المستثمرين المحتملين أخذها في اإلعتبار

على الرغم من أن أعضاء مجلس اإلدارة ملزمين، بموجب أحكام اللوائح التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بتحمل المسؤولية عن دقة 
المناسبة والالزمة والمالئمة لضمان أن  العناية  النشرة، يؤكد األعضاء على أن المجلس قد اتخذ  الواردة في هذه  وكفاية المعلومات 
المعلومات الواردة في هذه النشرة حقيقية ودقيقة وكاملة، وأنه يتعين على المستثمرين المحتملين أن يأخذوا في اإلعتبار البيانات 
التحذيرية الواردة أدناه وعوامل المخاطرة الواردة في الفصل الرابع عشر من هذه النشرة »عوامل المخاطرة وكيفية التخفيف من آثارها«.

اإلشارات إلى الوثائق ومقتطفات من الوثائق

تشتمل هذه النشرة على إشارات الى وثائق أخرى، مثل وثائق تأسيس الشركة بما في ذلك عقد التأسيس والنظام األساسي والتقارير 
التي أعدها مستشارو مجلس اإلدارة والوثائق األخرى ذات الطبيعة المشابهة. ولذلك، ينبغي على المستثمرين المحتملين أن يأخذوا 
في اإلعتبار بأن أي مقتطفات من الوثائق التي تكون قد وردت في هذه النشرة أو قد تمت اإلشارة إلى ما تحتويها هذه الوثائق قد ال 
توفر ملخصات دقيقة وكاملة لهذه الوثائق والبيانات التي تتعلق بهذه الوثائق التي وردت في هذه النشرة،ويجب على المستثمرين 

المحتملين عدم اإلعتماد عليها على أنها بيانات شاملة ومتكاملة عن هذه الوثائق.

نطاق المعلومات

الغرض من المعلومات التي وردت في هذه النشرة هو تزويد المستثمرين المحتملين بالمعلومات الدقيقة ذات الصلة بأعضاء مجلس 
أن تكون هذه  بالضرورة  األولي. ومع ذلك، ليست  العام  بالطرح  المتعلقة  المعلومات  الفرصة اإلستثمارية وبخلفية عن  اإلدارة وهذه 

النشرة مشتملة على جميع المعلومات التي قد يعتبرها المستثمرون المحتملين معلومات جوهرية.

استثمارية  فرصة  أو  ضريبية  أو  قانونية  إستشارة  أنها  على  النشرة  هذه  في  الواردة  والبيانات  المعلومات  تفسير  يتم  ال  أن  ينبغي 
وتجارية. وعليه، يجب على جميع المستثمرين المحتملين الحصول على اإلستشارة القانونية والمالية والضريبية الالزمة والمناسبة من 
مستشاريهم القانونيين والماليين والضريبيين التي تتعلق بكل حالة على حدة تتصل بأي إكتتاب في أسهم أو شراء أسهم أو مقترح 

باإلكتتاب في أسهم أو شرائها.

العناية الواجبة من قبل المستثمرين

يجب على المستثمرين المحتملين، قبل إتخاذ قرار اإلكتتاب في األسهم المطروحة أو عدمه، قراءة هذه النشرة بالكامل. ولكي يتسنى 
إتخاذ القرار المناسب بخصوص اإلستثمار من عدمه،فانه يجب على المستثمرين المحتملين التحقق بانفسهم ودراسة الشروط الواردة 

في هذه النشرة وعوامل المخاطرة ذات الصلة بكل عناية.

مخاطر اإلستثمار في األوراق المالية

تكون جميع اإلستثمارات في األوراق المالية عرضة لمخاطر السوق وبدرجات متفاوتة. وقد تنخفض قيمة أي ورقة مالية وقد ترتفع بناء 
على ظروف السوق واألداء المالي والعوامل األخرى التي تكون خارجة عن إرادة وسيطرة الشركة أو مجلس اإلدارة.

البيانات المالية المتوقعة

ليس من الممكن التنبؤ بشكل دقيق بالمستقبل، سواء كان ذلك مستقبل الشركة أوقطاع التأمين أو اإلقتصاد عمومًا. وبناءًا عليه، 
البيانات  إعداد  تم  المالية.  البيانات  في  وردت  التي  المتوخاة  النتائج  الشركة  إحراز  عن  صريح،  بشكل  أو  ضمنيًا  رأي،  أي  تقديم  يتم  لم 
المالية المتوقعة الواردة في هذه النشرة إعتمادًا على إفتراضات نظرية عن األحداث المستقبلية واألفعال التي قد تقوم بها اإلدارة 
بهذا الشأن. ربما ال تقع بالضرورة األحداث المستقبلية اإلفتراضية وإذا وقعت فقد تكون النتائج الفعلية مختلفة عن تلك التي وردت 
في البيانات المالية المتوقعة طالما أن األحداث المتوقعة ال تحدث في كثير من األحيان كما هي متوقعة وقد تكون اإلختالفات بين 
النتائج الفعلية والمتوقعة إختالفات جوهرية. ربما تؤثر التغيرات المحتملة في الظروف اإلقتصادية على العمليات والتي بدورها سوف 
تؤثر على النتائج النهائية. إقتصرت األعمال ذات الصلة بالبيانات المالية المتوقعة على ضمان أن تكون جميع اإلفتراضات الرئيسة قد تم 

عرضها بوضوح وأن البيانات المالية المتوقعة متسقة مع اإلفتراضات الواردة.
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تقرير خطة العمل

تشتمل نشرة اإلصدار هذه على مقتطفات من تقرير خطة العمل إال أنها قد ال توفر سياقًا شاماًل لذلك القسم أو الجزء من تقرير خطة 
العمل الذي تم إستقاء تلك المقتطفات منه. ووفقًا لذلك، فان التقرير يأخذ في االعتبار المتطلبات المحددة للمستثمرين المحتملين 

وربما ال يكون قد تناول أو عالج المسائل والقضايا ذات الصلة التي تهم جميع المستثمرين المحتملين.

المصادر  الحاليين وغيرها من  المساهمين  بما في ذلك  المختلفة  المصادر  التي قدمتها  المعلومات  العمل على  تقرير خطة  إعتمد 
األخرى. لم يتم التحقق من دقة وكفاية هذه المعلومات بشكل مستقل وبناء عليه لم يقدم مجلس اإلدارة أو المستشارون أي تعهد 
أو بيان أو ضمان، ضمنيًا كان أو صراحة، فيما يتصل بمدى دقة ومعقولية وكفاية مقتطفات تقرير خطة العمل الواردة في هذه النشرة.

القيود المفروضة على توزيع هذه النشرة

ربما يكون توزيع هذه النشرة واألسهم المطروحة من خاللها، في نطاق قضاء محدد، محظور بموجب القانون أو ربما يكون خاضعًا 
لموافقات مسبقة من السلطات التنظيمية هناك. ال ُتْعتبر هذه النشرة عرضًا للبيع أو دعوة من قبل مجلس اإلدارة أو الشركة أو نيابة 
النشرة في أي والية قضائية  عنهما لإلكتتاب في أي من األسهم المطروحة خارج نطاق القضاء لسلطنة عمان. ال يجوز توزيع هذه 
اإلكتتاب  وبنوك  اإلصدار  ومدير  والشركة  اإلدارة  مجلس  يطالب  عليه،  وبناء  للقانون.  تجاوزًا  التوزيع  هذا  مثل  فيها  يكون  قد  أو  يكون 
التقيد بها ومراعاتها. ال يتحمل  الواردة فيها وبضرورة  القيود  النشرة بضرورة العلم بجميع  الذين تقع في حوزتهم هذه  األشخاص 
مجلس اإلدارة وال الشركة وال مدير اإلصدار وال بنوك اإلكتتاب أي مسؤولية قانونية ناتجة عن أي تجاوز ألي قيد من القيود المتعلقة ببيع 
أو عرض بيع أو الترويج لإلكتتاب في األسهم المطروحة من قبل أي شخص، مستثمر محتمل أو خالف ذلك، في أي والية قضائية خارج 

سلطنة عمان سواء كان مثل هذا العرض أو الترويج قد تم شفاهة أو كتابة بما في ذلك البريد اإللكتروني.

القيود المفروضة على استخدام المعلومات الواردة في هذه النشرة

ال يجوز نشر أو إعادة إنتاج أو نسخ أو اإلفصاح عن كل أو جزء من المعلومات الواردة في هذه النشرة أو إستخدامها ألي غرض غير األغراض 
ذات الصلة بالطرح قبل الحصول على موافقة مسبقة مكتوبة من مدير اإلصدار.

إخالء المسؤولية عن الضمانات الضمنية

باستثناء ما هو مطلوب بموجب القوانين واللوائح السارية، ال يجوز القيام بأي تمثيل أو تقديم أي ضمان، ضمنًا كان أو صراحة، من قبل 
مجلس اإلدارة أو الشركة أو بنوك اإلكتتاب أو مدير اإلصدار أو أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين أو المحاسبين أو المحاميين أو 
الموظفين أو أي أشخاص آخرين ذوي صلة بهم يتعلق بمدى كفاية محتويات وفحوى هذه النشرة أو التوقعات المختلفة الواردة فيها 
أو في أي من الوثائق والمستندات والمعلومات التي ُقدمت في أي وقت من األوقات تكون متعلقة بالطرح أو بقاء أي من هذه الوثائق 

على حالها دون تغيير بعد إنتهاء الطرح.

القيود المفروضة على اإلستثمار في المملكة المتحدة والواليات المتحدة األمريكية

األسهم المطروحة غير مصدقة أو مسجلة وسوف لن تكون مصدقة أو مسجلة من قبل أي سلطة تنظيمية في أي منطقة أختصاص 
أخرى بما في ذلك لجنة األوراق المالية والبورصات في الواليات المتحدة األمريكية أو أي لجنة أوراق مالية والئية في الواليات المتحدة 
األمريكية. ولذلك، ال يجوز،بشكل مباشر أو غير مباشر، عرض أو بيع أو إعادة بيع أو تحويل أو تسليم األسهم المطروحة في الواليات 
المتحدة األمريكية أو لحساب أو لمصلحة أي شخص في الواليات المتحدة األمريكية )بموجب التعريف الواردة في قانون األوراق المالية 
في الواليات المتحدة األمريكية لسنة 1993م( ما عدا في معامالت وصفقات معينة مستثناة من متطلبات التسجيل بموجب قوانين 
األوراق المالية الفدرالية والوالئية في الواليات المتحدة األمريكية. عالوة على ما تقدم، ال يجوز عرض األسهم المطروحة، حيث أنها غير 
معروضة، في المملكة المتحدة وفقًا لألمر الصادر بشأن نشرات اإلصدار رقم إي سي/2003/71م أو قانون الخدمات أو األسواق المالية 

لسنة 2000م. يتعبن على األشخاص الذين تقع هذه النشرة في حوزتهم ضرورة العلم بالقيود الواردة فيها والتقيد بها ومراعاتها.
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البيانات المستقبلية

»نتنبأ«،  »نهدف«،   أو عبارات مثل  للمستقبل يمكن تحديدها بشكل عام بكلمات  المتطّلعة  البيانات  تتضمن نشرة اإلصدار هذه بعض 
ر«، »ننوي«، »هدف«، »خطة«، »مشروع«،«سوف«، »ينبغي«، »سوف يستمر«، »سوف نتابع« أو بكلمات أخرى أو عبارات من  »نعتقد«، »نتوقع«، »نقدِّ
هذا القبيل. وبالمثل، فان البيانات التي تصف استراتيجيات وأهداف وخطط وغايات الشركة هي أيضا تصريحات ذات نظرة مستقبلية. 
تكون جميع البيانات ذات النظرة المستقبلية عرضة لمخاطر وحاالت عدم اليقين وافتراضات قد تؤدي بالنتائج الفعلية ألن تأتي مختلفة 

إختالفًا جوهريًا عما هو مقصود أو وارد بالتصريح المتطلع للمستقبل ذي العالقة.

تشتمل العوامل التي قد تؤدي الى تباين واختالف النتائج الفعلية إختالفًا جوهريًا عن توقعات الشركة على ما يلي:

قدرة الشركة على تقدير األداء المستقبلي بشكل دقيق. 	•

قدرة الشركة على تنفيذ استراتيجيتها وخطط التوسع لديها بنجاح وتحقيق النمو المستهدف. 	•

قدرة الشركة على طرح مجموعة من المنتجات والخدمات المستهدفة بنجاح.  	•

السياسات النقدية لسلطنة ُعمان ومعدل التضخم  وسعر الفائدة ،المحلي والدولي، وتأثيرهما على النتائج المالية. 	•

الظروف االقتصادية واألنشطة التجارية عمومًا في سلطنة ُعمان التي تؤثر على األنشطة التجارية للشركة. 	•

التغييرات في القوانين واللوائح التي تسري على شركات التكافل في سلطنة عمان.  	•

تزايد حدة المنافسة في قطاع التأمين  في سلطنة عمان بشكل عام و بالخصوص قطاع التكافل. 	•

عدم وجود قوانين التكافل واللوائح المصاحبة لها 	•

التراخيص المصدرة لشركات التكافل األخرى التي تؤدي إلى تزايد حدة المنافسة. 	•

وبحكم طبيعة هذه العوامل، فإن اإلفصاح عن مخاطر سوق معينة ما هي إال تقديرات فقط، ويمكن أن تختلف اختالفا جوهريا عما 
سيحدث فعال في المستقبل. وكنتيجة لذلك، يمكن أن تكون األرباح أو الخسائر الفعلية في المستقبل مختلفة اختالفًا جوهريا عن 

األرباح والخسائر المقدرة الواردة في هذه النشرة.

الواردة فيها بعد موافقة  أو المعلومات  النشرة  المال بإجراء أي تعديل في هذه  العامة لسوق  الهيئة  التي توجه فيها  في الحاالت 
الهيئة على النشرة، سوف يتم نشر مثل هذه التعديالت في صحيفتين يوميتين )تصدر إحداهما على األقل باللغة العربية(. بإستثناء 
هذه الحالة، ال تقع على عاتق الشركة أو مجلس إدارتها أو مدير اإلصدار أي إلتزام نحو تحديث أي بيانات واردة في هذه النشرة أو خالف 
أو لكي تعكس وقوع أي أحداث كامنة حتى ولو كانت  النشرة  تاريخ إعتماد  التي تنشأ بعد  ذلك كمراجعتها لكي تعكس الظروف 

االفتراضات التي تقوم عليها ال تؤتي ثمارها أو تختلف عن الواقع.

عشر  الرابع  الفصل  على  اإلطالع  يرجى  التقديرات،  عن  الفعلية  النتائج  اختالف  إلى  تؤدي  قد  التي  العوامل  حول  النقاش  من  للمزيد 
من هذه النشرة »عوامل المخاطرة وكيفية التخفيف من آثارها«. سوف تلتزم الشركة بعد إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية 
التي تستوجب اإلفصاح  المال  العامة لسوق  الهيئة  التي تصدرها  الصادرة وتلك   »السوق« في سلطنة عمان بقواعد وشروط اإلفصاح 
 في المواعيد المحددة عن نتائج التشغيل الخاصة بالشركة. وتود الشركة هنا أن توجه عناية المستثمرين المحتملين والمساهمين 
لألوراق  مسقط  لسوق  اإللكتروني  الموقع  عبر  إدراجها  بعد  الشركة  تصدرها  إعالنات  أو  معلومات  أية  ومتابعة  التحقق   إلى 

www.msm.gov.om :المالية
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عرض البيانات المالية وبيانات القطاع والسوق

البيانات المالية:

ما لم يرد خالفًا لذلك، فان البيانات المالية الواردة في هذه النشرة مأخوذة من البيانات المالية التاريخية والتوقعات المالية للشركة 
هذه  من  عشر«  الثالث   « بالفصل  موضحة  للشركة  السنوية  المالية  التوقعات  قوائم  الدولية.  المالية  التقارير  لمعايير  طبقا  ة  الُمعدَّ
النشرة. تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم األول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من كل عام. 
يجب األخذ في اإلعتبار أن أية فروقات في أي جدول بين المجاميع اإلجمالية وإجمالي المبالغ المدرجة في هذه النشرة هي بسبب 

اعتماد مبدأ التقريب.

عرض العمالت

العملة األساسية للعرض في هذه النشرة هي الريال العماني وهو العملة الرسمية لسلطنة عمان. تم ربط سعر صرف الريال العماني 
بالدوالر األمريكي في وقت الطرح بحيث أن 1 دوالر أمريكي = 0.385 ر.ع، و 1 ريال عماني يساوي 1,000 بيسة.

معلومات القطاع والسوق

ما لم يرد خالفًا لذلك، يجب العلم أن معلومات القطاع وبيانات السوق التي وردت في هذه النشرة هي معلومات وبيانات مستقاة 
بيانات  النشرة  هذه  في  وردت  التي  القطاع  بيانات  بأن  اإلعتقاد  من  الرغم  وعلى  إلكترونية.  مواقع  و/أو  أخرى  قطاعات  إصدارات  من 
موثوق فيها إال أنها لم يتم التحقق منها بشكل مستقل وبالتالي فإن دقتها وكفايتها غير مضمونة وال يمكن التأكيد على مدى 
مصداقيتها وبالتالي ال تتحمل الشركة وال مجلس اإلدارة وال مدير اإلصدار أي مسؤولية أو إلتزام قانوني عن مدى دقة وكفاية هذه 
القارئ  دراية  مدى  على  النشرة  هذه  في  الواردة  السوق  وبيانات  القطاع  بيانات  وكفاية  مصداقية  مدى  يعتمد  والبيانات.  المعلومات 

وفهمه لألساليب المستخدمة في جمع هذه البيانات والمعلومات.
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الفصل األول: المصطلحات والتعريفات

تكون للكلمات والتعابير الواردة في هذه النشرة، بما في ذلك غالف النشرة والجداول والمالحظات  المعاني المذكورة أمام كل منها 
على النحو التالي:

 

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية هيئة المحاسبة والمراجعة

المدينة  شركة  في  للمساهمين  السنوية  العادية  العامة   الجمعية 
للتأمين ش م ع ع »قيد التحويل«.

الجمعية العامة السنوية

لإلكتتاب  المطروحة  األسهم  في  لإلكتتاب  بطلب  يتقدم  الذي  اإلعتباري  أو  الطبيعي  الشخص 
العام وفقًا للشروط واإلجراءات الواردة في هذه النشرة.

مقدم الطلب أو المكتتب

االستمارة المعدة كطلب لالكتتاب في األسهم المطروحة وفقًا للشروط واإلجراءات الواردة في 
هذه النشرة.

طلب االكتتاب

المبلغ الذي سيدفعه مقدم الطلب عند تقديم الطلب حسبما هو موضح بالفصل السابع عشر 
من هذه النشرة »شروط وإجراءات اإلكتتاب«.

مبلغ اإلكتتاب

النظام األساسي للشركة وتعديالته من وقت آلخر كما هو موثق لدى وزارة التجارة والصناعة. النظام األساسي

مراقبو حسابات الشركةالذين تعينهم الجمعية العامة للمساهمين. مراقبو الحسابات

شركة المدنية  للتأمين ش م ع ع »قيد التحويل« الشركة / المصدر

مجلس إدارة الشركة الذي يتم إنتخابه وفقًا ألحكام النظام األساسي للشركة وقانون الشركات 
التجارية الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 1974/4م

مجلس اإلدارة

تقرير خطة العمل المؤرخة في يوليو 2011 والتي تم إعدادها من قبل شركة إستراتم بخصوص هذا 
الطرح

تقرير خطة العمل

واحد من األلف من الريال العماني بيسة

الذين يتقدمون بطلب لإلكتتاب بحد  اإلعتبارية  العمانيين والشخصيات  العمانيين وغير  األشخاص 
أدنى 1,000 سهم ومن ثم مضاعفات العدد 100 سهم بحد أقصى 100,000 سهم.

المستثمرون: الفئة )أ(

الذين يتقدمون بطلب لإلكتتاب بحد  اإلعتبارية  العمانيين والشخصيات  العمانيين وغير  األشخاص 
أدنى 100,100 سهم ومن ثم مضاعفات العدد 100 سهم بحد أقصى 6,666,600 سهم أو 10 بالمائة من 

إجمالي األسهم المطروحة.

المستثمرون: الفئة )ب(

1974/4م  رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  الصادر  عمان  سلطنة  في  التجارية  الشركات  قانون 
وتعديالته.

قانون الشركات التجارية

الرئيس التنفيذي للشركة  الرئيس التنفيذي

الجمعية العامة التأسيسية للمساهمين  جمعية عامة تأسيسية

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان التي تأسست بموجب قانون سوق رأس المال. الهيئة
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قانون سوق رأس المال الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم 1998/80م وتعديالته. قانون سوق رأس المال

ميثاق تنظيم وإدارة الشركات المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية الصادر بموجب التعميم 
رقم 2002/11م وتعديالته.

الميثاق

الصادر  التجاري  السجل  قانون  بموجب  إنشاؤه  تم  الذي  والصناعة  التجارة  بوزارة  التجاري  السجل 
بموجب المرسوم السلطاني رقم 1974/3م.

السجل التجاري

تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري. تاريخ التسجيل

عضو مجلس إدارة الشركة  عضو مجلس اإلدارة

الجمعية العامة غير العادية للشركة  الجمعية العامة غير العادية

اللوائح التنفيذية الصادرة من قبل الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار رقم 2009/1م. اللوائح التنفيذية

في  وتنتهي  يناير  شهر  من  األول  اليوم  في  تبدأ  شهرًا  عشرة  إثنا  ومدتها  للشركة  المالية  السنة 
اليوم الحادي والثالثين من شهر ديسمبر من السنة نفسها.

السنة المالية

الشخص الطبيعي أو االعتباري غير العماني أجنبي

المتحدة  العربية  اإلمارات  ودولة  عمان  سلطنة  وهي  العربية  الخليج  لدول  التعاون  مجلس  دول 
والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ومملكة البحرين ودولة الكويت.

دول مجلس التعاون

صندوق  الى  المشتركين  يدفعها  التي  المساهمات  مجموع  هو  المكتتبة  األقساط  إجمالي 
المشتركين التكافلي على أساس االلتزام بالتبرع مقابل الحماية من المخاطر.

إجمالي األقساط المكتتبة

الناتج اإلجمالي المحلي االسمي ما لم تتم اإلشارة الى خالف ذلك الناتج اإلجمالي المحلي

الجمعية العامة السنوية أو الجمعية العامة العادية أو الجمعية العامة غير العادية للمساهمين 
في الشركة 

الجمعية العامة

حكومة سلطنة ُعمان الحكومة

كما هو معرف في الميثاق العضو المستقل

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

المبلغ الذي يدفعه المشترك إلى  صندوق المشتركين التكافلي  على أساس االلتزام بالتبرع مقابل 
الحماية من المخاطر. 

اآلقساط التأمينية 
)المساهمة(

الطرح العام األولي الطرح أو اإلكتتاب

يقصد به مدير اإلصدار للطرح العام األولي، بنك مسقط ش م ع ع مدير اإلصدار 

المملكة العربية السعودية السعودية

يقصد به المستشار القانوني للطرح العام األولي، البوسعيدي منصور جمال وشركاؤهم المستشار القانوني
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اإلحتياطي القانوني الذي تكون الشركة ملزمة باإلحتفاظ به بموجب أحكام المادة 106 من قانون 
الشركات التجارية وقدره 10 بالمائة من صافي األرباح بعد خصم الضريبة ويكون هذا اإلحتياطي غير 

قابل للتوزيع حتى يبلغ ثلث رأس المال المدفوع للشركة.

اإلحتياطي القانوني

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

النظام األساسي للشركة  النظام األساسي

وزارة التجارة والصناعة في سلطنة عمان وزارة التجارة والصناعة

وزارة اإلقتصاد الوطني في سلطنة عمان )سابقًا( وزارة اإلقتصاد الوطني

موديز لخدمة المستثمرين، التي تقدم خدمات التصنيف االئتماني والبحوث والتي تشمل األدوات 
المالية للَدين واألوراق المالية

موديز

سوق مسقط لألوراق المالية في سلطنة عمان السوق

100 بيسة للسهم الواحد القيمة اإلسمية

صافي أقساط التأمين المكتتبة هو المبلغ اإلجمالي من القسط أو المساهمة التي يتم تسجيلها 
من قبل الشركة بعد طرح جميع الخصومات مثل رسوم الوساطة ،وإعادة التأمين، والضرائب

التأمين  أقساط  صافي 
المكتتبة

ترتيب  أي  تحت  لالسترداد  قابل  والغير  الخاص  لحسابها  عنه  مسؤولة  الشركة  تكون  الذي  المبلغ 
إلعادة التأمين

صافي اإلحتفاظ

الطرح العام األولي لعدد 66,666,670 سهم بسعر 140 بيسة لكل سهم من أسهم الشركة يدفع 
نقدًا، بما في ذلك 2 بيسة مصاريف إصدار.

الطرح العام األولي

تاريخ فتح باب اإلكتتاب في األسهم المطروحة حسبما هو موضح بالفصل السابع عشر من هذه 
النشرة »شروط وإجراءات اإلكتتاب”.

تاريخ بداية اإلكتتاب

تاريخ إغالق باب اإلكتتاب في األسهم المطروحة حسبما هو موضح بالفصل السابع عشر من هذه 
النشرة »شروط وإجراءات اإلكتتاب”.

تاريخ إنتهاء اإلكتتاب

2 بيسة للسهم الواحد تدفع عند تقديم طلب االكتتاب وسداد قيمة األسهم المكتتب بها مصاريف اإلصدار

الفترة بين تاريخ فتح باب اإلكتتاب في األسهم المطروحة وتاريخ قفل باب اإلكتتاب فيها ويشمل 
ذلك اليومين األول واألخير حيث يستطيع خاللها المكتتب تقديم استمارة طلب اإلكتتاب الخاص 

به إلى بنوك اإلكتتاب.

فترة االكتتاب

140  بيسة للسهم الواحد بما في ذلك 2 بيسة مصاريف إصدار. سعر الطرح

حصيلة اإلكتتاب في األسهم المطروحة التي ستكون متاحة للشركة. حصيلة الطرح

66,666,670 )ستة وستون مليون وستمائة وستة وستون ألف وستمائة وسبعون( سهم والمطروحة 
لإلكتتاب العام من خالل هذا الطرح.

األسهم المطروحة

الجمعية العامة العادية للمساهمين بالشركة الجمعية العامة العادية

توظيف  تشجيع  بهدف  1988م  العام  في  عمان  سلطنة  حكومة  سنتها  التي  التعمين  سياسة 
المواطنين العمانيين المدربين في مكان الرعايا األجانب وفقًا للنسب المستهدفة لكل قطاع.

التعمين
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العملة القانونية لسلطنة عمان ريال عماني )ر.ع(

شخص طبيعي أو أعتباري شخص

،لدفع قيمة  المشتركين في صندوق لديها على أساس تكافلي  مشتركًا و متبرعا مع غيره من 
الضرر الذي قد يتعرض له أي من المشتركين.

حامل الوثيقة

جميع المساهمين الحاليين بالشركة الطرح  قبل  المساهمون 
العام األولي

الطرح )من  نشرة اإلصدار هذه والتي تشتمل على معلومات شاملة ومتكاملة عن سعر وحجم 
حيث القيمة(.

نشرة اإلصدار

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

تلقائيا  المخاطر  تتنازل عن جزء متفق عليه من  التأمين حيث  إعادة  بين شركة مع شركة  تنسيق 
وأنها واجبة على الشركة بأن تتنازل عن كل المخاطر التي تم قبولها من قبل الشركة وأنها واجبة 

على شركة إعادة التأمين بقبول مثل هذه التنازالت

إعادة التأمين االختياري

السياق  أو  المعنى  يتطلب  )مالم  المساهمة  الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق  في  الوارد  المعنى 
خالف ذلك(.

األطراف ذات العالقة

هي نسبة احتفاظ  الشركة من مجموع مساهمة المشترك لتغطية صندوق المشتركين للمخاطر 
اعادة  شركة  حصة  تكون  المشترك   مساهمة  من  المتبقية  النسبة.والنسبة  بنفس  المحتملة 

التكافل 

معدالت االحتفاظ

المرسوم السلطاني الصادر من قبل صاحب الجاللة السلطان قابوس سلطان عمان المرسوم السلطاني

شركة مساهمة عامة عمانية ش م ع ع

سهم عادي من أسهم الشركة  سهم

مساهم في الشركة  مساهم

)عشرة  عماني  ريال   10,000,000 األولي  العام  الطرح  قبل  للشركة  والمدفوع  المصدر  المال  رأس  يبلغ 
ماليين ريال عماني(

رأس المال

جوانب  جميع  يغطي  والذي  النبوية  والسنة  الكريم  القرآن  في  الوارد  النحو  على  الرباني  التوجيه 
العقيدة اإلسالمية بما في ذلك الممارسات والمعتقدات.

الشريعة

جهاز مستقل من الفقهاء المتخصصين من ذوي الدراية بأحكام الشريعة االسالمية يقترحهم 
واإلشراف  المؤسسة،ومراقبتها  نشاطات  لتوجيه  العامة   الجمعية  وتعتمدهم  اإلدارة  مجلس 
ملزمة  وقراراتها  فتاواها  وتكون  اإلسالمية  الشريعة  وأحكام  لمبادئ  االمتثال  من  للتأكد  عليها 

للشركة.

هيئة الرقابة الشرعية

وفي  الوثائق  حملة  تجاه  التزامها  فيها  بما  التزاماتها  اجمالي  مواجهة  على  الشركة  قدرة  مدى 
حالة العجز في حسابات صندوق المشتركين يقوم المساهمين بتغطية العجز بقرض حسن.

المالءة المالية 
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بنك مسقط ش م ع ع 

البنك الوطني العماني

بنك صحار 

البنك األهلي

بنك عمان العربي

بنوك اإلكتتاب

سلطنة عمان عمان / السلطنة

التبرع لتعويض  المال على سبيل  يلتزم بموجبه كل مشترك بدفع مبلغ من  عقد تأمين جماعي 
األضرار التي قد تصيب أحدهم عند تحقق الخطر  وفقا لالحكام والضوابط الشرعية االسالمية  . وإذا 
تعرض مشترك لخسارة مالية يتم دفع مبلغ له/لها من صندوق التكافل  عن قيمة الضررحسب 

أسس ومبادئ التأمين وفق شروط العقد والتغطية التامينية  

التكافل

قانون التكافل مسودة قانون تعهدات التكافل 

مسودة اللوائح المقترح إصدارها لتنفيذ قانون تعهدات التكافل  لوائح التكافل

مجال  في  الفنية  التأمين  مبادئ  و  أسس  حسب  تأمينية  وتغطيات  وبرامج  الحلول  من  مجموعة 
التأمين العام وبرامج التكافل العائلي وفق االحكام والضوابط الشرعية االسالمية.

خدمات التكافل

وذلك  التأمين  اقساط  اجمالي  من  الشركة  تخصصها  التي   واالحتياطيات  المخصصات  هي  
لتمكينها من الوفاء بااللتزام بدفع قيمة االضرار والخسائر من موجودات صندوق التأمين التكافلي.

االحتياطات الفنية

العملة القانونية للواليات المتحدة األمريكية الدوالر األمريكي
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اإلسالمية  المالية  المصطلحات  فهم  على  المحتملين  المكتتبين  مساعدة  هو  التالي  الجدول  من  الهدف 
الرئيسة:

هو احد انواع  عقود التأمين التكافلي بين المشترك والشركة تتعهد بموجبه الشركة بالتغطية 
التامينية  بحماية أفراد عائلة المؤمن عليه ضد المخاطر المالية المستقبلية غير المتوقعة.

التكافل العائلي

ما  استثمار  في  الصامت  الشريك  بوصفه  المال(  )رب  والشركة  )مضارب(  أعمال  رجل  بين  عقد 
الربح المحقق. في حاالت أخرى، يجوز  أو نشاط تجاري ما يدر لكل طرف نسبة متفق عليها من 

للشركة العمل كمضارب فيما يجوز للمضارب العمل كرب المال.

مضاربة

الطرف الذي يتولى إدارة استثمار معين. مضارب

بدفع  المقابل  في  سيقوم  الذي  الزبون  من  بطلب  بضاعة  بشراء  الشركة  بموجبه  تقوم  عقد 
تكلفة البضاعة المشتراة مؤجاًل مقابل هامش ربح متفق عليه للشركة. 

مرابحة

قرض بدون أي أرباح وفق االحكام والضوابط الشرعية االسالمية. قرض حسن

الشريك الصامت الذي يوفر المال إلستثماره في أنشطة إستثمارية. رب المال

تأمين  إلعادة   )المؤمن(   التأمين  إعادة  شركة  وبين  )المستأمن(  الشركة  بين  تأمين  عقد  هو 
عقود التأمين بين المشتركين في صندوق التأمين التكافلي وفق االحكام والضوابط الشرعية 

االسالمية .

إعادة التكافل

المال الناتج عن اقراض المال  وليس البيع.  الربا

شهادات أسهم غير مجزأة في ملكية أصول ملموسة أو حق اإلنتفاع أو خدمات. صكوك

التأمين التعاوني اإلسالمي. تكافل

صندوق  ادارة  مقابل  للمشترك  وكيال  بصفتها  المشتركين  من  الشركة  تتقاضاه  الذي  االجر  هو 
عملية التكافل  وفق عقد الوكالة

رسوم وكالة

فريضة على المسلمين حددت بنسبة من الدخل و وقيمة الممتلكات يتم حسابها وفقًا لقوانين 
الشريعة اإلسالمية.

الزكاة
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الفصل الثاني: 

معلومات عامة عن اإلصدار والشركة

شركة المدينة  للتأمين ش م ع ع )قيد التحويل( اسم الشركة

ص ب 1805 العذيبة، الرمز البريدي 130، سلطنة عمان المكتب المسجل

25,000,000 ريال عماني مقسم إلى 250,000,000 سهم بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم الواحد. رأس المال المصرح به

10,000,000 ريال عماني مقسم إلى 100,000,000 سهم بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم الواحد رأس المال المصدر والمدفوع 
قبل الطرح 

66,666,670 سهم تمثل 40 بالمائة من أسهم رأسمال الشركة بعد الطرح  عدد األسهم المطروحة 
لإلكتتاب

16,666,667 ريال عماني مقسم الى 166,666,670 سهم بقيمة اسمية 100 بيسة للسهم الواحد. رأس المال المصدر والمدفوع 
بعد الطرح العام األولي

التصويت بصوت واحد في الجمعيات العامة للشركة  أسهم عادية يتمتع كل سهم بحق 
وبحقوق متساوية عند توزيع األرباح.

نوع األسهم المطروحة 
لالكتتاب

140 بيسة للسهم الواحد تشمل القيمة األسمية  100 )مئة( بيسة للسهم الواحد وعالوة إصدار 
38 بيسة زائدًا 2 )أثنتا( بيسة مصاريف إصدار.

سعر طرح السهم

الشامل  والتأمين  االحتفاظ  على  قدرتها  زيادة  في  الطرح  حصيلة  استغالل  الشركة  تعتزم 
وتعزيز معدالت جذب رأس المال عمومًا تعزيز وتوسيع البنية التحتية.

الغرض من الطرح العام األولي

االكتتاب في األسهم المطروحة مفتوح للعمانيين وغير العمانيين من األفراد والشخصيات 
االعتبارية.

بأسمائهم  طلباتهم  يقدموا  أن  العهدة  حسابات  تحت  المسجلين  العمالء  على  يتعين 
الشخصية

يجب أن ال تتجاوز نسبة المساهمة غير العمانية “األجنبية” بعد إدراج أسهم الشركة في سوق 
مسقط لألوراق المالية 70 بالمائة من أسهم رأس المال المدفوع.

اإلعتبارية  العربية والجهات  الخليج  التعاون لدول  ُيعامل جميع مواطني دول مجلس  سوف 
المسجلة في دول المجلس المملوكة بالكامل لمواطني دول المجلس معاملة المواطنين 
العمانيين فيما يتعلق بملكية أسهم الشركة والتعامل فيها وتأسيس الشركات المساهمة 
في سلطنة عمان وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 2007/205م الصادر من قبل وزارة اإلقتصاد 

الوطني.

األشخاص المؤهلين لالكتتاب 
في األسهم  المطروحة

المكتتبين  من  المقدمة  الشركة  أسهم  في  االكتتاب  طلبات  على  المفروضة  القيود 
المذكورين ادناه:

المؤسسات الفردية، يجوز لصاحب المؤسسة الفردية االكتتاب في األسهم المطروحة  		•
باسمه الشخصي فقط متى رغب في ذلك .

واحد  اكتتاب  طلب  من  بأكثر  التقدم  شخص  أي  على  يحظر  المتكررة،  االكتتاب  طلبات  		•
باسمه. 

طلبات االكتتاب المحظورة 
والقيود المفروضة على 

االكتتاب
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من  بأكثر  االكتتاب  طلبات  تقديم  يجوز  ال  مشتركة:  أسماء  تحمل  التي  االكتتاب  طلبات  		•
على  أو  عليهم  يتعين  حيث  الورثة،  باسم  المقدمة  الطلبات  ذلك  في  بما  واحد  اسم 

وكيلهم الشرعي التقدم بأسمائهم الشخصية.

أن  يجوز  وال  للورثة  الشخصية  باألسماء  اإلكتتاب  طلبات  تقديم  يجب  الشرعيين:  الورثة  		•
تكون بإسم الوكيل الشرعي للفرد المتوفى.

األطراف ذات العالقة: يتعين أن تستوفي الطلبات المقدمة من قبل األطراف ذات العالقة  		•
اللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ذات الصلة باإلطراف ذات العالقة.

يقدموا  أن  العهدة  حسابات  تحت  المسجلين  العمالء  على  يتعين  العهدة:  حسابات  		•
طلباتهم بأسمائهم الشخصية

على  المطلوبة  الشروط  تستوفي  ال  التي  أو  المحظورة  اإلكتتاب  طلبات  جميع  ُترفض  سوف 
النحو المشار إليه أعاله، بحسب الحال، دون الرجوع للمكتتب.

أسماء المساهمين واألسهم التي يمتلكونها بالشركة قبل الطرح موضحة بالفصل السادس 
يتصل  فيما  لها  تخضع  التي  والشروط  الشركة«  في  المساهمين  »تفاصيل  النشرة  هذه  من 

بملكية أسهم الشركة.

المساهون بالشركة قبل الطرح 
العام األولي

إذا تبين بعد إنتهاء فترة اإلكتتاب أن األسهم المكتتب بها قد تجاوزت عدد األسهم المطروحة 
فسيتم، ألغراض تخصيص األسهم للمكتتبين المؤهلين، توزيع األسهم المطروحة لالكتتاب 

العام على النحو التالي:

المستثمرون : الفئة )أ(:

من  المستثمرين  على  ستوزع  المطروحة،  األسهم  من  بالمئة   65 تمثل  سهم   43,333,335
الفئة )أ( بالتناسب مقارنة بعدد األسهم المكتتب فيها من قبل كل مكتتب بهذه الفئة.

المستثمرون : الفئة )ب(:

من  المستثمرين  على  ستوزع  المطروحة،  األسهم  من  بالمئة    35 تمثل  سهم   23,333,335
الفئة )ب( بالتناسب مقارنة بعدد األسهم المكتتب فيها من قبل كل مكتتب بهذه الفئة.

سيتم تحويل األسهم المتبقية، في حال عدم اإلكتتاب بكامل األسهم في أي فئة محددة، 
إلى الفئة األخرى حسبما هو منصوص عليه في الفصل السابع عشر من هذه النشرة “شروط 

وإجراءات اإلكتتاب”.

المحددة  النسبة  األجنبية  المساهمة  تجاوز  عدم  األحوال،  جميع  في  التخصيص،  عند  ُيراعى 
البالغة 70 بالمئة من رأس المال.

مدير  قبل  من  أعاله  الواردة  المقترحة  التخصيص  طريقة  بشأن  النهائي  القرار  اتخاذ  سيتم 
اإلصدار بالتشاور مع الهيئة العامة لسوق المال.

تخصيص  يقرر  أن  العام  للمدير  يجوز  التجارية،  الشركات  قانون  من   65 المادة  ألحكام  وفقًا 
الحد األدنى لعدد األسهم المطروحة بالتساوي على جميع المكتتبين المؤهلين مع مراعاة 

صغار المكتتبين و توزع األسهم المتبقية على أساس تناسبي.

طريقة التخصيص المقترحة
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1,000 سهم  الواحد  )أ(: الحد األدنى لألسهم المكتتب بها في الطلب  الفئة  المستثمرون:  		•
ومن ثم مضاعفات العدد 100.

المستثمرون: الفئة )ب(: الحد األدنى لألسهم المكتتب بها في الطلب الواحد 100,100 سهم  		•
ومن ثم مضاعفات العدد 100.

الحد األدنى لألسهم المكتتب 
بها في الطلب الواحد

المستثمرون: الفئة )أ(: 100,000 سهم. 		•

األسهم  مجموع  من  بالمائة   10 يعادل  ما  أي  سهم   6,666,600 )ب(:  الفئة  المستثمرون:  		•
المطروحة.

الحد األقصى لألسهم 
المكتتب بها في الطلب 

الواحد

29 أكتوبر 2013م تاريخ بداية االكتتاب

27  نوفمبر 2013م تاريخ نهاية االكتتاب

25 فبراير 2012 تاريخ إجتماع الجمعية العامة 
غير العادية إلتخاذ قرار تحول 
الشركة من مساهمة مقفلة 

الى عامة و تغير أنشطة الشركة 
الى تكافل

بنك مسقط  ش م ع ع
ص ب 134 روي، الرمز البريدي 112، سلطنة عمان

هاتف: 8888 2476 968 +، فاكس: 8220 2479 968 + 
www.bankmuscat.com :الموقع اإللكتروني

مدير اإلصدار

بنك مسقط ش م ع ع   رقم الهاتف +968 24768064 
البنك الوطني العماني رقم الهاتف +968 24778993

 بنك عمان العربي رقم الهاتف +968 24827304
بنك صحار رقم الهاتف +968 24761433

البنك األهلي رقم الهاتف+968 24577082

بنوك االكتتاب

إيرنست آند يونغ
ص.ب 1750 الرمز البريدي 112 روي

بناية إيرنست آند يونغ، القرم
سلطنة ُعمان

هاتف:24559559  968+ ، فاكس: 24566043  968+

المحاسب المعد للبيانات 
المالية

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم
محامون ومستشارون قانونيون

ص ب 686، الرمز البريدي 112 روي، سلطنة ُعمان
هاتف: 4466 2481 968 +، فاكس: 2256 2481 968 +

www.amjoman.com :الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني

شركة اإلعالنات والدعاية ش م م
ص ب 889 الرمز البريدي 100 ،  سلطنة ُعمان

هاتف: 6673 2463  968 +، فاكس: 2746 2448 968 +
 www.ohiad.com :الموقع اإللكتروني

مستشار التسويق
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الفصل الثالث

ملخص مصاريف اإلصدار

يقدر إجمالي تكلفة اإلصدار العام بمبلغ 372,183 ر.ع }ريال عماني{ كحد أقصى أي ما يعادل 3.98 بالمئة من إجمالي العائد المتوقع 
لإلصدار  )في حال تم اإلكتتاب بجميع األسهم المطروحة(. الجدول أدناه يوضح تفاصيل مصاريف اإلصدار المقدرة:

ألف ر.ع المصروفات المقدرة

163,333 أتعاب مدير اإلصدار 

28,000 ورسوم بنوك اإلكتتاب

19,600 رسوم الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م

52,000 أتعاب إستشارية أخرى )أتعاب مراقب الحسابات والمستشار القانوني(

90,000 أتعاب مستشار التسويق ومصروفات الطباعة واإلعالنات

19,250 مصروفات أخرى طارئة

372,183 إجمالي المصروفات المقدرة لإلصدار 

133,333 حصيلة مصاريف اإلصدار بواقع 2 بيسة لكل سهم 

 238,850 الفرق بين المصروفات المقدرة للطرح العام األولي وإجمالي المصروفات

عدد  على  األولي  العام  للطرح  الفعلية  المصروفات  ستعتمد  حيث  فقط،  تقديرية  ألرقام  مؤشر  هي  أعاله  المذكورة  المصروفات 
األسهم المكتتب فيها فعليًا. ستقوم الشركة بإيداع أي مبالغ فائضة، إن وجدت، بعد تغطية مصروفات اإلصدار الفعلية، في حساب 

اإلحتياطي القانوني للشركة. 
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الفصل الرابع :

الغرض من اإلصدار وكيفية إستخدام حصيلته 

سيتم  األسهم.  إصدار  كمصاريف  منها  عماني  ريال   372,183 دفع  سيتم  عماني،  ريال   9,333,334 بنحو  الطرح  حصيلة  إجمالي  يقدر 
استغالل صافي حصيلة اإلصدار تمويل الخطة المستقبلية ألعمال الشركة. سيرتفع رأسمال الشركة بعد الطرح بمبلغ 6,666,667ريال 
عماني وبهذا سيرتفع رأس المال من 10 ماليين ريال عماني إلى 16,666,667 ريال عماني. ستتم اضافة الحصيلة المتبقية إلى حساب عالوة 

إصدار األسهم ضمن حقوق المساهمين في الشركة.

كيفية استخدام حصيلة االصدار

تعتزم الشركة استخدام صافي حصيلة االصدار على النحو التالي:

زيادة القدرة على االحتفاظ واجمالي العقود:    .1

إن حجم رأس المال في شركة التأمين هو أحد المحددات األساسية لصافي االحتفاظ، والذي بدوره يحدد حجم وشروط إتفاقيات   
إعادة التأمين. إن حجم وشروط معاهدة إعادة التأمين يعطي الشركة القدرة للمنافسة في السوق. وستستخدم الشركة رأس 
المال اإلضافي لزيادة صافي اإلحتفاظ وحجم إتفاقيات إعادة التأمين لها. وبذلك توفر للشركة ميزة تنافسية في السوق إلكتتاب 
المزيد من أقساط التأمين في الشرائح المستهدفة. وسوف يقلل أيضا من اعتماد الشركة على إعادة التأمين االختياري، والتي تميل 
إلى أن تكون مرهقة، ويزيد من تكلفة المعامالت ويؤثر مستوى الخدمة فيما يتعلق بالوقت الذي يستغرقه. وسوف تستخدم 
حصيلة اإلصدار بالكامل لزيادة القدرات. الزيادة في القدرة تكون على شكل أصول تتمتع بالسيولة التي تصبح أيضا األساس لتعزيز 

نسبة جذب رأس المال. 

تعزيز معدالت جذب رأس المال:    .2

حصلت الشركة على تصنيف BA2 )مستقر( للقوة المالية لديها من وكالة موديز. أوصت وكالة موديز بضرورة تحسين معدالت   
جذب رأس المال وهذا يقيس عدد المرات التي يتجاوز فيها رأس المال إجمالي عالوة التأمين المغطاة. من المتوقع أن يساعد رأس 

المال الجديد الشركة تعزيز نسبة هذا المعدل. 

توسيع وتعزيز البنية التحتية وشبكة التوزيع:    . 3

من المتوقع أن يساعد ضخ رأس المال الشركة على توسيع وتعزيز البنية التحتية وشبكة التوزيع ودعم العمالء في البالد من خالل   
الفروع ومنافذ خدمات العمالء. يتطلب التوسع في شبكة التوزيع ترقية نظام حاسب آلي أكثر قوة وضمانا األمر الذي سيؤدي 

بدوره لتحقيق انتاجية أعلى وسيطرة أفضل على األعمال التجارية وتعزيز مستوى الخدمة لحاملي وثائق التأمين لديها.

من المتوقع أن يتم قيد صافي حصيلة الطرح في حساب الشركة وسوف لن يتم دفع أي جزء منها للمساهمين بالشركة قبل   
الطرح العام األولي.
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الفصل الخامس : 

أهداف الشركة والموافقات الصادرة بشأنها

خلفية عامة

مقدمة

تم تأسيس وتسجيل الشركة كشركة مساهمة عمانية مقفلة »ش م ع م« في السجل التجاري بتاريخ 15 مايو 2006م. قرر المساهمون 
بالشركة قبل الطرح العام األولي خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية الذي ُعِقد بتاريخ 25 فبراير 2012م تحويل الشركة إلى شركة 
مساهمة عمانية عامة »ش م ع ع« بموجب قوانين سلطنة عمان على أن تقوم الشركة بتعديل عقد تأسيسها ونظامها األساسي 

وفقًا لذلك.

شركة  الى  م«  ع  م  »ش  مقفلة  عمانية  مساهمة  كشركة  الحالي  وضعها  من  الشركة  لتحويل  الالزمة  الطلبات  جميع  تقديم  تم 
سيتم  التحويل.  قيد  عامة  عمانية  مساهمة  شركة  الشركة  تكون  وبهذا  المعنية،  الجهات  إلى  ع«  ع  م  »ش  عامة  عمانية  مساهمة 
استكمال اجراءات تحويل الشركة بالسجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة بعد ادراج أسهمها في سوق مسقط لألوراق المالية. سوف 

تستمر الشركة في مزاولة أعمالها وأنشطتها التجارية من مكتبها الرئيسي الحالي في مسقط بسلطنة عمان.

مع مراعاة القوانين السارية واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال، تعتزم الشركة طرح منتجات وخدمات التأمين التكافلي 
التأمين  سوق  احتياجات  لتلبية  االسالمية  الشريعة  ومبادئ  أحكام  مع  تتوافق  التي  والخدمات  المنتجات  من  واسعة  أخرى  وخيارات 

التكافلي في سلطنة عمان.

الموافقات والتصاريح الصادرة

التصاريح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال

قررت الهيئة العامة لسوق المال بموجب رسالتها المؤرخة 26 أغسطس 2013م الموافقة النهائية للشركة بممارسة التأمين التكافلي 
وأن تمنحها الترخيص النهائي بعد أن ُتحِول وضعها القانوني الحالي كشركة مساهمة عمانية مقفلة إلى شركة مساهمة عمانية 

عامة.

وشكله  صورته  في  القانون  إصدار  يتم  لم   ، التكافلي  التأمين  لقانون  مسودة  وزعت  قد  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أن  من  بالرغم 
النهائي حتى تاريخ اعتماد نشرة اإلصدار هذه. من المتوقع أن يتم إصدار القانون بمجرد االنتهاء منه بموجب مرسوم سلطاني فيما 
سيتم إصدار الالئحة القانونية للتأمين التكافلي بموجب قرار إداري من قبل الهيئة العامة لسوق المال. وبناء على ذلك، سيتعين على 

جميع شركات التكافل العاملة في سلطنة عمان االمتثال لقانون التأمين التكافلي واللوائح الصادرة بمقتضاه فور صدوره.

أغراض الشركة حسبما وردت بعقد التأسيس والنظام األساسي

تكون أغراض الشركة، المعدلة بموجب قرار الجمعية العامة غير العادية المنعقد بتاريخ 25 فبراير 2012م، على النحو التالي:

من  بها  المصرح  التكافلي  التأمين  مجال  في  االستثمارية  األعمال  وجميع  التأمين  أعمال  جميع  ممارسة  الى  الشركة  تهدف  	•
قبل الهيئة العامة لسوق المال وقانون الشركات التجارية وتعديالته وقانون شركات التأمين المعمول به وفقًا لقوانين ومبادئ 

الشريعة االسالمية.
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تتمثل األغراض الحالية للشركة في ما يلي: 	•

مزاولة أعمال التأمين واعادة التأمين.  .1

التأمين على الحياة.  .2

التأمين الصناعي.   .3

التأمين ضد المسؤولية.  .4

التأمين البحري والجوي والنقلي.  .5

التأمين على المركبات.  .6

التأمين على الخسائر المالية.  .7

التأمين على الحوادث الشخصية.  .8

التأمين على الممتلكات.  .9

أنواع التأمين األخرى.  .10

أو  صلة  ذات  أخرى  وأنشطة  أعمال  أي  أو  أهدافها  لتحقيق  الالزمة  واألنشطة  األعمال  بجميع  القيام  للشركة  يجوز  وعمومًا،   .11
مساعدة ألي من األهداف المذكورة أعاله. تكون أغراض الشركة مقيدة فقط بموجب القيودالمنصوص عليها في القوانين 
العامة  الجمعية  تقررها  التي  أو  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد  في  عليها  المنصوص  تلك  أو  عمان  سلطنة  في  السارية 

للمساهمين.

وعمومًا، يجوز للشركة القيام بجميع األعمال واألنشطة الالزمة لتحقيق أهدافها أو أي أعمال وأنشطة أخرى ذات صلة أو مساعدة ألي 
من األهداف المذكورة أعاله. تكون أغراض الشركة مقيدة فقط بموجب القيودالمنصوص عليها في القوانين السارية في سلطنة 

عمان أو تلك المنصوص عليها في عقد التأسيس والنظام األساسي أو التي تقررها الجمعية العامة للمساهمين.

اذا قامت الهيئة العامة لسوق المال بحظر أو تقييد أنواع محددة من األنشطة أو منتجات التكافل عند صدور اللوائح النهائية لقانون 
التأمين التكافلي، فانه يجب على الشركة تعديل تلك النصوص أو الفقرات في عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة وفقًا لذلك 

فور صدورها.
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الفصل السادس : 

تفاصيل المساهمين 

تفاصيل المساهمين بالشركة

من المتوقع أن يصبح رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد الطرح العام األولي 16,666,667 ريال عماني.

أ( المساهمون بالشركة قبل الطرح العام األولي

رأس المال عدد األسهم النسبة المئوية الجنسية اسم المساهم

4,309,524 43,095,240 %43.1 عمان شركة محمد البرواني القابضة

1,200,000 12,000,000 %12.0 عمان شركة المدينة للخدمات المالية واالستثمار 

1,000,000 10,000,000 %10.0 عمان صندوق تقاعد وزارة الدفاع

300,000 3,000,000 %3.0 عمان صندوق تقاعد ديوان البالط السلطاني

300,000 3,000,000 %3.0 قطر بنك الدوحة

2,890,476 28,904,760 %28.9 مختلف آخرون

10,000,000 100,000,000 %100.0 المجموع

ب( المساهمون بالشركة بعد الطرح العام األولي

رأس المال عدد األسهم النسبة المئوية الجنسية اسم المساهم

4,309,524 43,095,240 %25.9 عمان شركة محمد البرواني القابضة

1,200,000 12,000,000 %7.2 عمان شركة المدينة للخدمات المالية واالستثمار

1,000,000 10,000,000 %6.0 عمان صندوق تقاعد وزارة الدفاع

300,000 3,000,000 %1.8 عمان صندوق تقاعد ديوان البالط السلطاني

300,000 3,000,000 %1.8 قطر بنك الدوحة

2,890,476 28,904,760 %17.5 مختلف آخرون

6,666,667 66,666,670 %40.0 الجمهور

16,666,667 166,666,670 %100.0 المجموع
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أكبر 5 مساهمين بالشركة قبل الطرح العام األولي

خلفية موجزة اسم المساهم

أنشطة  لديها  الجنسيات  متعددة  شركة  هي  م  م  ش  القابضة  البرواني  محمد  شركة 
وشمال  وأوروبا  األوسط  الشرق  في  المعمورة  أرجاء  في  منتشرة  تابعة  وشركات 
األنشطة  تشمل  ونيوزيلندا.  واستراليا  الهادي  والمحيط  آسيا  ومنطقة  وآسيا  أفريقيا 
وخدمات  الحفر  م  م  ش  القابضة  البرواني  محمد  لشركة  الفرعية  للشركات  الرئيسية 
والهندسة  واالستثمارات  والغاز  النفط  وإنتاج  واالستكشاف  المتكاملة  النفط  حقول 
شركة  عن  المعلومات  من  لمزيد  المعادن.  ومعالجة  والتعدين  والتجارة  والتصنيع 
الدولية  الشبكة  على  الشركة  موقع  زيارة  يرجى  م،  م  ش  القابضة  البرواني   محمد 

 www.mbholdingco.com :لالنترنت

 شركة محمد البرواني القابضة 
ش م م

بدأت شركة المدينة للخدمات المالية واالستثمار ش م ع م نشاطها كشركة وساطة في 
األسهم في العام 1998م. وقد نمت شركة المدينة على مر السنين لتقدم أنواعًا مختلفة 
إدارة األصول واالستثمارات في األسهم  الخدمات االستثمارية والمالية بما في ذلك  من 
فرص  خلق  في  أيضا  المدينة  شركة  نجحت  للشركات.  المالية  واالستشارات  الخاصة 
استثمارية جديدة في مجال العقارات واألغذية والمشروبات والتأمين والخدمات اللوجستية. 
 لمزيد من المعلومات عن شركة المدينة، يرجى زيارة موقع الشركة على الشبكة الدولية 

www.almadina.com :لالنترنت

سوق  موقع  على  ع  ع  م  ش  القابضة  لالستثمار  الخليج  عبر  شركة  عنها  أفصحت  كما 
مسقط لألوراق المالية، وافقت الشركة في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في 
2 يونيو 2013، من بين أمور أخرى، االندماج بين شركة عبر الخليج لالستثمار القابضة شركة 
المدينة للخدمات المالية واالستثمار ومنحت الصالحية لمجلس إدارتها لتسجيل االندماج 

مع الجهات المعنية.

شركة المدينة للخدمات المالية 
واالستثمار ش م ع م

صندوق تقاعد وزارة الدفاع هو كيان قانوني عام تم تأسيسه وتسجيله حسب األصول 
ديسمبر   29 بتاريخ  الصادر   93/87 رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  عمان  سلطنة  في 
عمان،  سلطنة  في  التقاعد  صناديق  أكبر  أحد  هو  الدفاع  وزارة  تقاعد  صندوق  1993م. 
وهو أيضًا أحد المستثمرين الرئيسيين في أسواق رأس المال المحلية، في مجال األسهم 
والسندات، على السواء. يعتبر الصندوق أيضا أحد المشاركين الرئيسيين في المشروعات 
االستثمارية واالستثمارات العقارية. صندوق تقاعد وزارة الدفاع ممثل في مجالس اإلدارة 

في العديد من الشركات البارزة في سلطنة عمان.

صندوق تقاعد وزارة الدفاع

مرسوم  بموجب  1996م  العام  في  السلطاني  البالط  ديوان  تقاعد  صندوق  تأسيس  تم 
سلطاني. يتمثل الهدف الرئيسي للصندوق في استثمار مساهمات العاملين في ديوان 
البالط  لديوان  التابعة  األخرى  الهيئات  جميع  وفي  مسقط  وبلدية  السلطاني  البالط 

السلطاني.

صندوق تقاعد ديوان البالط 
السلطاني

الدوحة  بنك  يمتلك  قطر.  دولة  في  الخاص  بالقطاع  تجاري  بنك  أكبر  الدوحة  بنك  يعتبر 
التعاون  مجلس  دول  منطقة  في  النامية  الشركات  من  عدد  في  استراتيجية  حصة 
الخليجي. لمزيد من المعلومات عن البنك، يرجى زيارة موقع البنك على الشبكة الدولية 

www.dohabank.com.qa  :لالنترنت

بنك الدوحة
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الفصل السابع : 

نطرة عامة على االقتصاد الكلي وقطاع التأمين

نظرة عامة على االقتصاد

شهد االقتصاد العماني نموًا قويًا بين السنة المالية 2010م والسنة المالية 2012م، حيث ارتفع الناتج اإلجمالي المحلي من 18 مليار ريال 
عماني إلى 24 مليار ريال عماني. وهذا يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 15.4 بالمئة خالل الفترة نفسها. 

ومنتعشًا  قويًا  العماني  االقتصاد  ظل  أفريقيا،  وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  المستقر  غير  السياسي  المناخ  من  الرغم  وعلى 
مدعوما بالزيادات في اإلنفاق الحكومي على البنية التحتية وزيادة الدعم في الميزانية للقطاعات غير النفطية مثل مشاريع المطارات 
على  الضوء  يسلط  الذي  األمر  والغاز،  النفط  قطاع  أنشطة  بمساهمة  األول  المقام  في  مدفوعا  النمو  هذا  كان  والموانئ.  والطرق 
األهمية المستمرة لقطاع النفط في األنشطة االقتصادية في سلطنة عمان. ولذلك، فقد ظلت التوقعات المستقبلية للناتج اإلجمالي 

المحلي وأرصدة الحسابات الجارية وإنتاج النفط قوية. 
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المصدر: وزارة االقتصاد الوطني وتوقعات المؤسسة العالمية للرقابة على األعمال بي أم آي للربع الثاني 2013 

واستنادا إلى التعداد السكاني، بلغ عدد سكان سلطنة عمان 2.85 مليون نسمة،  في السنة المالية 2011م. بلغ المعدل السنوي المركب 
2.1 بالمئة في الفترة ما بين العام 2010 والعام 2012. رافق النمو في عدد السكان ارتفاع في الطلب على خدمات التأمين بشكل عام وعلى 

خدمات التأمين الفردي على وجه التحديد، مثل التأمين الصحي والتأمين ضد الحوادث. 
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المصدر: وزارة االقتصاد الوطني 
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الخطة الخمسية الثامنة تعكس خطة عمل الحكومة للفترة من السنة المالية 2011م إلى السنة المالية 2015م. بلغ متوسط   إيرادات 
النسبة  من  أعلى  وهي  بالمئة   47.2 عند  الثامنة  الخمسية  الخطة  في  متوقعا  كان  كما  عماني  ريال  مليار   7.5 السنوية  الحكومة 
المتوقعة في الخطة الخمسية السابعة. وبالمثل، كان توقعات متوسط   اإلنفاق الحكومي السنوي في الخطة الخمسية الثامنة عند 
8.5 مليار ريال عماني، وهو يمثل زيادة بمقدار 49 بالمئة مقارنة بالخطة الخمسية السابعة. تم تقدير العجز الكلي عند 5.2 مليار ريال 
عماني، والذي يمكن أن ُيْعزى إلى التحفظ في سياسة تسعير النفط التي وضعتها الحكومة. من المتوقع أن يقود االرتفاع في االنفاق 
التالي  البياني  التأمين على الشركات. الرسم  ارتفاع الطلب على  الحكومي والزيادة في تسجيل الشركات واالستثمارات األجنبية الى 

يوضح النفقات المدرجة في الميزانية حسب القطاعات االقتصادية في الخطة الخمسية الثامنة.
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 المصدر: وزارة االقتصاد الوطني

هذه  بعض  يلي  فيما  المحليين.  السكان  ودعم  العمل  فرص  لتعزيز  السلطانية  المراسيم  من  عدد  صدر  2011م،  المالية  السنة  في 
المراسيم:

توزيع منحة شهرية للعاطلين عن العمل 		•

خلق حوالي 50,000 وظيفة حكومية 		•

صرف عالوة للطالب لتحقيق المزيد من التنمية وتوفير مستوى جيد من المعيشة 		•

صرف بدل غالء المعيشة لجميع القوات العسكرية واألجهزة األمنية وكذلك جميع الوحدات الحكومية 		•

رفع معاش الضمان االجتماعي بمقدار 100 بالمئة لجميع األشخاص المسجلين في وزارة التنمية االجتماعية 		•

تأثيرًا ايجابيًا في ميزانية المستهلكين. باإلضافة الى ذلك، من المتوقع أن تؤدي الى  من المتوقع أن تؤثر هذه المراسيم السلطانية 
النمو في قطاع الرعاية الصحية، األمر الذي سوف يؤدي بدوره الى تحسين بيئة االستثمار.
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تطور قطاع التأمين في سلطنة عمان

يعتبر قطاع التأمين أحد دعائم قطاع الخدمات المالية في سلطنة عمان من خالل توفير آليات نقل المخاطر وتشجيع االدخار على 
التي  الهيئة  المال، وهي  العامة لسوق  الهيئة  الوطني. استمرت  النمو لالقتصاد  الطويل، مما يجعله عامال مهمًا من عوامل  المدى 
تنظم قطاع التأمين، عملية تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في االقتصاد الوطني. وفي هذا الشأن، أصدرت الهيئة عددًا من التعاميم 
واللوائح والقوانين والتوجيهات لضمان المواكبة مع أفضل الممارسات الدولية مع األخذ بعين االعتبار الخصائص ومالمح التفرد في 
الشركات  تراخيص  بتجديد  المال  العامة لسوق  الهيئة  المنافسة، قامت  التحرير،وللعمل على تعزيز  المحلية. ونظرا لسياسة  السوق 
21 شركة من  الترخيص لعدد  السلطنة. فقد تم  التأمين في  أعمال  لممارسة  الجديدة  الشركات  تراخيص لعدد من  القائمة واصدار 
شركات التأمين للعمل في السلطنة جنبا إلى جنب مع شركة واحدة تعمل في مجال إعادة التأمين و29 شركة أخرى للعمل كوسطاء 
تأمين. وافقت الهيئة العامة لسوق المال مبدئيًا على إنشاء ثالث شركات للعمل في مجال التأمين التكافلي لممارسة أعمال التأمين 
التكافلي في السلطنة وذلك في أعقاب صدور التوجيهات السامية من حضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس للسماح لمؤسسات 

التمويل اإلسالمي للعمل في السلطنة.

أداء سوق التأمين

واصل قطاع سوق التأمين في السلطنة نموه في السنة المالية 2012م. ارتفعت القيمة اإلجمالية ألقساط التأمين المباشر بنسبة 17.9 
بالمئة في العام المالي 2012م مقارنة بمعدل نمو عند 14.2 بالمئة في العام 2011م محققة بذلك زيادة قدرها 50 مليون ريال عماني. كان 
إجمالي قيمة هذه األقساط 329.7 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 279.6 مليون ريال عماني في السنة المالية 2011م. سجل التأمين على 
الممتلكات أعلى مستوى نمو عند 29 بالمئة. إنعكس معدل النمو الذي حققه هذا القطاع في إجمالي صافي أقساط التأمين المباشر 
خالل العام المالي 2012م إيجابا على اجمالي صافي األقساط وهي األقساط التي تم حسابها بعد خصم إعادة التأمين. بلغ اجمالي 
صافي أقساط التأمين في العام المالي 2012م حوالي 173 مليون ريال عماني بمعدل نمو بلغ 21.4 بالمئة. استحوذ قطاع التأمين على 

المركبات على أكبر حصة بلغت 66.7 بالمئة من صافي أقساط التأمين في السلطنة.

كانت إعادة التأمين في العام المالي 2012م تمثل 47 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المباشر )حوالي 157 مليون ريال عماني( مقارنة 
بما نسبته 49 بالمئة في السنة المالية 2011م. تعتبر إعادة التأمين في مجال تأمين العقارات والنقل والهندسة األعلى مقارنة مع غيرها 

من فروع قطاع التأمين التي تعتبر استنزافا لالحتياطيات المحلية للعمالت األجنبية وخسارة لالقتصاد الوطني.

األصول واالستثمارات في قطاع التأمين

شهد قطاع التأمين في سلطنة عمان توسعًا كبيرًا في األصول واالستثمارات خالل الفترة من السنة المالية 2008م إلى السنة المالية 
التأمين  شركات  قبل  من  المملوكة  األصول  إجمالي  بلغ  نفسه.  القطاع  في  ونموا  الجدد  المستثمرين  عدد  في  زيادة  وكذلك  2011م 
العاملة في سلطنة عمان 546 مليون ريال عماني كما في نهاية السنة المالية 2011م مقارنة بمبلغ 423.6 مليون ريال عماني في نهاية 
التأمين  أصول  ارتفعت  الفترة.  نفس  خالل  بالمئة   9 قدره  المركب  السنوي  النمو  معدل  في  نموًا  بذلك  مسجاًل  2008م  المالية  السنة 
األخرى غير أصول التأمين على الحياة من 351 مليون ريال عماني الى 441 مليون ريال عماني وهذا يمثل معدل نمو سنوي مركب قدره 
8 بالمئة في حين ارتفعت أصول التأمين على الحياة من 72.6 مليون ريال عماني الى 105.2 مليون ريال عماني بمعدل نمو سنوي مركب 

قدره 13 بالمئة خالل الفترة من السنة المالية 2008م إلى السنة المالية 2011م.

2011م مقارنة بمبلغ 251.6  المالية  ريال عماني كما في نهاية السنة  التأمين 328 مليون  التي نفذتها شركات  بلغ إجمالي االستثمارات 
مليون ريال عماني في نهاية السنة المالية 2008م مسجاًل بذلك نموُا في معدال لنمو السنوي المركب بلغ 9 بالمئة خالل نفس الفترة. 
ارتفعت استثمارات التأمين غير استثمارات التأمين على الحياة من 196 ريال عماني إلى 258 مليون ريال عماني وهذا يمثل نموُا في معدل 
ريال  مليون   70 الى  عماني  ريال  مليون   55 من  الحياة  على  التأمين  استثمارات  ارتفعت  حين  في  بالمئة   10 قدره  المركب  السنوي  النمو 

عماني أي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8 بالمئة خالل الفترة من السنة المالية 2008م إلى السنة المالية 2011م.
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المصدر: تقرير سوق التأمين للفترة من العام 2008م إلى العام 2013م والهيئة العامة لسوق المال

عمق وكثافة التأمين

عمق التأمين هو معدل إجمالي أقساط التأمين إلى الناتج اإلجمالي المحلي. ووفقا للجدول أدناه، زادت عمق التأمين إلى 1.10 بالمئة في 
السنة المالية 2012م مقارنة بنسبة 1.04 بالمئة في السنة المالية 2011م.

عمق التأمين )2008م – 2012م(

 2012 2011 2010 2009 2008 الناتج المحلي االجمالي )ر.ع(

0.29 0.23 0.18 0.22 0.18 اجمالي التأمين الصحي

0.81 0.81 0.90 1.10 0.73 اجمالي التأمين العام

1.10 1.04 1.08 1.32 0.90 المجموع
المصدر: وزارة االقتصاد الوطني 

كثافة التأمين هي معدل إنفاق الفرد على التأمين )اجمالي األقساط مقسوما على عدد السكان(. ووفقا للجدول أدناه، زادت كثافة 
التأمين إلى 109.9 ريال عماني في السنة المالية 2012م مقارنة بمبلغ 84.9 ريال عماني في السنة المالية 2011م.

كثافة التأمين )2008م – 2012م(

 2012 2011 2010 2009 2008 انفاق الفرد )ر.ع(

28.7 18.4 14.7 12.7 14.3 اجمالي التأمين الصحي

81.2 66.4 73.6 62.2 58.3 اجمالي التأمين العام

109.9 84.9 88.3 74.9 72.6 المجموع
المصدر: وزارة االقتصاد الوطني 

إجمالي األقساط المغطاة من قبل فئات األعمال التجارية

تنقسم أنشطة التأمين الى خمس فئات، هي التأمين البحري والتأمين على الممتلكات والتأمين على المركبات والتأمين على الحياة 
والتأمين الطبي وغيرها من فئات التأمين األخرى. ُتمثل فئات التأمين على المركبات والتأمين الطبي والتأمين على الحياة 67 بالمئة من 
إجمالي أقساط التأمين المغطاة في السنة المالية 2012م. حافظت فئة التأمين على المركبات على وضعها باعتبارها أكبر األنشطة 
التأمينية بحصة قدرها 41.2 بالمئة من إجمالي أقساط التأمين المغطاة فيما احتلت فئة التأمين على الحياة والتأمين الطبي المركز 
الثاني بحصة بلغت 26.1 بالمئة من اجمالي أقساط التأمين المغطاة، تبعتها على التوالي فئة التأمين على الممتلكات بحصة قدرها 13.0 

بالمئة من اجمالي أقساط التأمين المغطاة.
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تشكل فئة التأمين على المركبات الجزء األكبر من إجمالي أقساط التأمين حيث بلغ 135.8 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 114.8 مليون 
ريال عماني في العام 2011م، أي بنسبة زيادة قدرها 18.2 بالمئة. 

احتلت فئة التأمين على الحياة والتأمين الطبي المرتبة الثانية بإجمالي أقساط تأمين قدره 86.1 مليون ريال عماني مقارنة بمبلغ 60.8 
مليون ريال عماني في السنة المالية 2011م، أي بزيادة قدرها 42 بالمئة.

الجدول التالي يبين إجمالي قيمة أقساط التأمين المغطاة موزعة على فئات األعمال التجارية للفترة من السنة المالية 2008م إلى السنة 
المالية 2012م:

2012 2011 2010 2009 2008 ) ر.ع مليون(

اجمالي 

االقساط

نسبة من 

االجمالي

اجمالي 

االقساط

نسبة من 

االجمالي

اجمالي 

االقساط

نسبة من 

االجمالي

اجمالي 

االقساط

نسبة من 

االجمالي

اجمالي 

األقساط

نسبة من 

االجمالي

فئة

التأمين

12.2 3.7 17.5 6.2 14.9 6.1 15 6.3 15.8 7.6 البحري

42.7 13 41.5 14.9 48.3 19.7 47.6 20 31.9 15.3 الممتلكات

135.8 41.2 114.8 41.1 103.8 42.4 101 42.5 89.6 43 المركبات

86.1 26.1 60.8 21.7 40.9 16.7 40.4 17 41.1 19.7 الحياة والطبي

52.8 16 45 16.1 37 15.1 33.8 14.2 29.9 14.4 أخرى

329.7 100 279.6 100 244.8 100 237.8 100 208.3 7.6 المجموع
المصدر: الهيئة العامة لسوق المال 

صافي أقساط التأمين المغطاة من قبل فئات  األعمال التجارية

صافي أقساط التأمين المغطاة هي األقساط التي تحتفظ بها شركات التأمين بعد خصم أقساط التأمين المسندة إلى شركات إعادة 

التأمين المحلية والدولية من اجمالي أقساط التأمين المغطاة على أساس النشاط. وكما يتضح من الجدول أدناه، فقد ارتفع صافي 

أقساط التأمين المغطاة بنسبة 21.4 بالمئة من 142.5 مليون ريال عماني في السنة المالية 2011م الى 173 مليون ريال عماني في السنة 

بالمئة تقريبًا من مجموع صافي  الحياة على 88  المركبات والتأمين الطبي والتأمين على  التأمين على  المالية 2012م. استحوذت فئة 

أقساط التأمين المغطاة في السنة المالية 2012م.

ريال عماني أي ما يعادل   التأمين بحصة بلغت 115.3 مليون  باعتبارها أكبر أنشطة  المركبات على مكانتها  التأمين على  حافظت فئة 

66.7بالمئة من إجمالي صافي أقساط التأمين المغطاة، فيما احتلت فئة التأمين على الحياة والتأمين الطبي المركز الثاني بحصة بلغت 

36.6 مليون ريال عماني.

الجدول التالي يبين إجمالي صافي أقساط التأمين المغطاة من قبل خطوط األعمال التجارية للفترة من السنة المالية 2008م إلى السنة 

المالية 2012م:
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2012 2011 2010 2009 2008 )ر.ع مليون(

صافي 

األقساط

نسبة من 

االجمالي

صافي 

األقساط

نسبة من 

االجمالي

صافي 

األقساط

نسبة من 

االجمالي

صافي 

األقساط

نسبة من 

االجمالي

صافي 

األقساط

نسبة من 

االجمالي

فئة
التأمين

2.7 1.6 3.9 2.7 3.3 2.6 4.4 3.5 4.6 4.2 البحري

2.9 1.7 3 2.1 3.9 3 4.1 3.2 3 2.7 الممتلكات

115.3 66.7 90.9 63.8 83.2 65.1 85.1 66.9 71.9 65.6 السيارات

36.6 21.2 26.3 18.4 22.2 17.3 20.2 15.9 18 16.4 الحياة والطبي

15.4 8.9 18.4 12.9 15.2 11.9 13.5 10.6 12 11 أخرى

173 100 142.5 100 127.7 100 127.3 100 109.6 100 المجموع

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال 

معدل االحتفاظ من قبل فئات األعمال التجارية

التأمين على اجمالي  التأمين ويحسب بقسمة صافي أقساط  التأمين التي تحتفظ بها شركة  معدل االحتفاظ هو مقياس ألقساط 
أقساط التأمين المغطاة.

ارتفع معدل اجمالي االحتفاظ لشركات التأمين في السلطنة من 51.0 بالمئة في السنة المالية2011م الى 52.5 بالمئة في السنة المالية 
أقساط  صافي  مجموع  من  بالمئة   87 يشكل  والذي  الطبي  والتأمين  الحياة  على  التأمين  لفئة  االحتفاظ  معدل  الرتفاع  نتيجة  2012م 
معدل  بلغ  فيما  بالمئة،   84.9 المركبات  على  التأمين  لفئة  االحتفاظ  معدل  بلغ  احتفاظ.  معدل  أعلى  تمثل  والتي  المغطاة  التأمين 

االحتفاظ لفئة التأمين على الحياة والتأمين الطبي 42.5 بالمئة في السنة المالية 2012م.

الجدول التالي يبين معدل اجمالي االحتفاظ حسب خطوط األعمال التجارية للفترة من السنة المالية 2008م إلى السنة المالية 2012م:

2012 2011 2010 2009 2008 معدل االحتفاظ

خطوط األعمال التجارية     

22.4 22.3 22.5 29.5 29.5 البحري

6.8 7.3 8 8.6 9.4 الممتلكات

84.9 79.2 80.1 84.3 80.3 السيارات

42.5 43.2 54.2 50 43.9 الحياة والطبي

29.1 41 41 39.9 40.2 أخرى

52.5 51 52.2 53.5 52.6 المجموع

المصدر : للهيئة العامة لسوق المال
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العاملون في قطاع التأمين

مناخ  تحسين  إلى  باإلضافة  اإلنتاجية،  وتحسين  الوطني  االقتصاد  هيكل  تطوير  جهود  في  مستمرًا  تركيزًا  األخيرة  السنوات  شهدت 

في  النفطية  غير  القطاعات  مساهمة  وزيادة  الخاص  القطاع  مشاركة  توسيع  إلى  الجهود  هذه  أدت  وقد  األعمال.  وبيئة  االستثمار 

الواعدة لالستثمارات الخاصة وفرص العمل للمواطنين  إجمالي اإلنتاج الوطني، مما أدى بدوره إلى خلق عدد من الفرص االستثمارية 

العمانيين.

بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين في السلطنة 1,909 عامل في السنة المالية 2011م مقارنة بعدد 1,925 موظف في السنة المالية 

2010م. بلغت نسبة التعمين في قطاع التأمين 58.8 بالمئة من إجمالي القوى العاملة في السنة المالية 2012م، أي بزيادة قدرها 1.1 بالمئة 

مقارنة بالسنة المالية 2011م. ومع ذلك، تظل النسبة دون المستوى المقرر عند 65 بالمئة في نهاية السنة المالية 2012م.

  المنافسة

واحد  حاليا  النشاط  هذا  بمزاولة  لها  المرخص  التأمين  شركات  عدد  يبلغ  القوية.  بالمنافسة  عمان  سلطنة  في  التأمين  قطاع  يتميز 

الترخيص لثالث شركات تأمين إضافية )بما في ذلك هذه  النشرة، ومن المحتمل أن يتم  تاريخ اعتماد هذه  وعشرين شركة كما في 

بين  التنافس  يشتد  أن  المتوقع  من  التكافلي.  التأمين  نشاط  لممارسة  لها  للترخيص  الموافقات  على  للحصول  تسعى  الشركة( 

الشركات التي تسعى للحفاظ على حصتها في السوق وزيادتها وكذلك الشركات التي دخلت هذا المجال مؤخرا والتي تسعى أيضًا 

للحصول على حصة في السوق وزيادتها من خالل تقديم أسعار تنافسية ومنتجات تأمين مبتكرة ومنافسة.

تعتبر شركة ظفار للتأمين ش م ع ع أكبر شركات التأمين من حيث إجمالي أقساط التأمين المغطاة بمبلغ 543 ريال عماني كما في 

السنة المالية 2012م. تشتمل قائمة أعلى 8 شركات )بما في ذلك فروع الشركات األجنبية( من حيث إجمالي أقساط التأمين المغطاة 

للتأمين  المتحدة  العمانية  والشركة  م  ع  م  ش  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  والشركة  ع  ع  م  ش  للتأمين  ظفار  شركة   على 

ش م ع ع والشركة األهلية للتأمين ش م ع م وشركة التأمين الهندية الجديدة والشركة العمانية القطرية للتأمين ش م ع م وشركة 

أكسا للتأمين و شركة المدينة  للتأمين ش م ع ع “قيد التحويل”. تبلغ الحصة السوقية لهذه الشركات مجتمعة 75 بالمئة من إجمالي 

أقساط التأمين المغطاة في السلطنة.

النمو المتوقع في قطاع التأمين

من المتوقع أن ينمو إجمالي أقساط التأمين في سلطنة عمان من 357 مليون ريال عماني في السنة المالية 2013م إلى 447 مليون 

ريال عماني في السنة المالية 2017م، أي بمعدل نمو سنوي مركب عند 5.9 بالمئة. ومن بين القطاعات الفرعية، من المتوقع أن ينمو 

اجمالي أقساط فئات التأمين األخرى غير أقساط التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب عند 5.8 بالمئة خالل الفترة من السنة 

المالية 2013م إلى السنة المالية 2017م ليصل إلى 366 مليون ريال عماني في السنة المالية 2017م. من المتوقع أن ينمو معدل اإلنتشار 

لفئات التأمين األخرى غير التأمين على الحياة بمعدل 1 )واحد( بالمئة خالل تلك الفترة. ووفقا لذلك، من المتوقع أن ينمو اجمالي أقساط 

التأمين على الحياة بمعدل نمو سنوي مركب عند 5.7 بالمئة خالل الفترة من السنة المالية 2013م إلى السنة المالية 2017م ليصل إلى 

81 مليون ريال عماني في السنة المالية 2017م بنمو في معدل التغلغل من 0.2 بالمئة في العام 2012م إلى0.21 بالمئة في العام 2017م.
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معدالت النموأقساط التأمين - مليون ريال عماني

292 311 330 347 366

7.7%

1.6%
3.1%

6.0% 7.0% 6.6%

65 67 71 76 81

6.5%

6.1% 5.2% 5.5%

2013f 2014f 2015f 2016f 2017f 2013f 2014f 2015f 2016f 2017f

أقساط التأمين لغير الحياةأقساط تأمين الحياة أقساط التأمين لغير الحياةأقساط تأمين الحياة

المصدر: تقرير المؤسسة العالمية للرقابة على األعمال التجارية العمانية للتأمين للربع األول من السنة المالية 2013م
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الفصل الثامن: 

نظرة عامة على سوق التأمين التكافلي

التكافل وسماته الرئيسية

ف التكافل بأنه نظام تعاوني مبني على مفهوم التأمين اإلسالمي الذي يرتكز على المعامالت اإلسالمية )الصيرفة اإلسالمية(، مع  ُيَعرَّ
مراعاة قواعد وأنظمة الشريعة اإلسالمية ويحظر فيه األشكال التقليدية للتأمين بموجب القانون اإلسالمي ألنها تحتوي على الميسر 

والغرر الربا.

المطالبات  تغطية  عنده  متوقعا  كان  الذي  المستوى  عند  عليه  المؤمن  من  األقساط  الشركة  تقبل  		•
ويؤدي الى ربح. هذه العملية من الترقب هو أقرب إلى الميسر )التخمين(

يدفع المؤمن عليه أقساط التأمين للشركة في مقابل تعويض ضد المخاطر التي قد ال تحدث. هذه  		•
العملية من الغموض هو أقرب إلى الغرر )عدم اليقين(

دخول الشركة في االستثمارات التي تحقق دخلها من الفائدة و / أو الصناعات محظورة. هذه العملية  		•
هو أقرب إلى الربا و / أو ذات صلة بالحرام )األنشطة المحظورة(

 التأمين التقليدي
)غير التعاوني(

التكافل  طوعيًا.  المقدم  والتبرع  المتبادلة(  )المساعدة  التعاون  على  المبني  التكافل  مبدئ  على  يستند 
يشبه التأمين التعاوني حيث يجمع المشاركون أموالهم معا لضمان بعضهم البعض.

التكافل

الضمان المتبادل - الهدف األساسي من التكافل هو دفع خسارة محددة من صندوق محدد. يتحمل  		•
قبل  من  المسؤولية  تحمل  يتم  التأمين.  وثائق  حملة  قبل  من  بتبرعات  إنشاؤه  تم  صندوق  الخسارة 
المؤمنون  هم  الواقع،  في  الوثائق،  حملة  جميعًا.  بينهم  الخسائر  وتقسيم  الوثائق  حملة  جميع 

والمؤمن عليهم.

ملكية الصندوق – يعتبر حملة الوثائق الذين يتبرعون بمساهماتهم لصندوق التكافل مالكًا للصندوق  		•
ولهم الحق في أرباحه )هذا يختلف قليال عن النماذج المعتمدة والتي يتم وصفها الحقا(.

القضاء على حالة عدم اليقين – تكون الهبات من حملة الوثائق، تتسبب في نقل الملكية إلى الصندوق،  		•
طوعية لمساعدة حملة الوثائق بعضهم البعض في حالة خسارة حامل وثيقة التأمين بدون أي فوائد 

نقدية محددة سلفا.

إدارة صندوق التكافل – تتم اإلدارة من قبل المشغل الذي، اعتمادا على النموذج المعتمد، يستخدم أيا  		•
)أو مزيجا( من العقود المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية، وهما المضاربة أو الوكالة

حالة االستثمار - يجب أن تكون جميع االستثمارات متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وتحظر االستثمار  		•
في الصناعات الحرام ويتطلب استخدام األدوات التي هي خالية من الربا

خمسة عناصر رئيسية 

المصدر: التقرير الدولي للتأمين التكافلي ألرنست آند يونغ للعام 2012م 
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المالمح الرئيسية للتأمين التكافلي

يكون عمالء )حملة الوثائق( شركة التكافل قد وافقوا على جمع مساهماتهم ومشاركتهم في مسؤولية كل حامل وثيقة  	•
تأمين. لذلك إذا وجب على أحد حملة وثائق التأمين سداد مطالبة ما سيتم دفع المبلغ المطلوب  من المساهمات المجمعة من 

حملة الوثائق

أي  التكافل،  شركة  قبل  من  المتكبدة  والخسائر  األرباح  في  حصة  الوثائق  لحملة  تكون  المتبادل،  التأمين  مع  الحال  هو  كما  	•
يتقاسم حملة الوثائق جميعا مخاطر التأمين – ال يتركون المخاطر لشركة التكافل )كما يحدث للمساهمين في شركات التأمين 
التقليدية(. وتبعًا لذلك، إذا حققت شركة التكافل في نهاية السنة المالية فائضًا في األموال فانه سيتم تقسيم هذا الفائض بين 

حملة وثائق التأمين التكافلي

إذا تكبد صندوق التكافل المملوك لحملة وثائق التأمين خسائر في نهاية السنة المالية، سيتم تمويل هذا العجز بقرض  حسن  	•
ارباح من الصندوق المملوك للمساهمين. يقوم الصندوق بسداد القرض من أي فوائض مستقبلية في الصندوق. ال يمكن  بدون 

للمساهمين الوصول الى رأسمال الصندوق ما لم يتم سداد القرض الحسن.

أن  يمكن  ال  المثال،  سبيل  على  اإلسالمية.  الشريعة  مع  متوافقة  أصول  في  التكافل  أعمال  أصول  استثمار  يتم  أن  المتوقع  من  	•
يتم االستثمار في مؤسسات القمار واألعمال التجارية التي تتعامل في الكحول والشركات التي تبيع أسلحة أو األصول التي تدفع 

الفائدة.

أن تغطي هذه  المتوقع  الوثائق. من  نيابة عن حملة  الشركة  يتم دفع األجر للمشغلين كرسوم محضة مقابل تأسيس وادارة  	•
الرسوم جميع تكاليف التأسيس واإلدارة وتحقيق األرباح للمساهمين وهي الطريقة الوحيدة التي يتم بها تعويض المساهمين. 

يمكن تحقيق زيادة في األرباح من خالل تحديد رسوم أداء مبني على مؤشرات أداء متفق عليها.

منصوص  الرسوم  هذه  فقط.  الوثائق  حملة  بين  التكافل  أعمال  عن  ناشئة  فائضة  أموال  أي  تقاسم  يتم  الرسوم،  خصم  بعد  	•
عليها بشفافية تامة في عقد التكافل الموقع عليه من قبل كل حامل ثيقة تأمين مع شركة التكافل 

 

نماذج شركات التأمين التكافلي

ال يوجد نموذج تشغيل فريد من نوعه لشركات التكافل حيث أن لكل بلد نموذج مفضل خاص به. ولكن النماذج األكثر استخداما على 
نطاق واسع هي المضاربة والوكالة والنموذج الهجين.

نموذج المضاربة أ( 

ُيعرف هذا النموذج باسم نموذج تقاسم األرباح. يتقاسم المساهمون الربح أو الخسارة مع حملة وثائق التأمين. في هذا النموذج،   
يدفع للمساهمين:

1(  نسبة متفق عليها مسبقا من أي فائض يحققه صندوق حملة الوثائق مقابل ادارة وتشغيل عمليات وأعمال التأمين التكافلي 
هو  كما  ارباح  بدون  حسن  قرض  بتوفير   المشغل  سيقوم  خسائر،  الوثائق  حملة  صندوق  تكبد  إذا  الوثائق.  حملة  عن  بالنيابة 

موضح أعاله.

نسبة متفق عليها مسبقا من أي دخل من استثمار أصول صندوق حملة وثائق التأمين نيابة عن حملة الوثائق.   )2
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المصدر: تقرير برايس ووتر هاوس كوبرز حول التكافل : فرص النمو في سوق حيوية للعام 2012م

نموذج الوكالة ب(  

في هذا النموذج، يعمل المشغل وكيال للمشاركين. ستدفع للمساهمين نسبة متفق عليها مسبقا من االشتراكات التي يدفعها   
حملة الوثائق في مقابل إدارة وتشغيل عمليات وأعمال التأمين التكافلي بالنيابة عن حملة الوثائق. إذا تكبد حملة الوثائق بالصندوق 
خسائر، سيقوم المشغل بتوفير قرض حسن بدون ارباح لصندوق حملة الوثائق والذي سيتم سداده من الفوائض المستقبلية في 

الصندوق.
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المصدر: تقرير برايس ووتر هاوس كوبرز حول التكافل : فرص النمو في سوق حيوية للعام 2012م
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ج(  النموذج الهجين

النموذج الهجين هو مزيج من نموذجي المضاربة والوكالة. في هذا النموذج، يحصل المشغل على رسوم الوكالة إلدارة عمليات   
التأمين بصندوق حملة الوثائق، فضال عن رسوم المضاربة إلدارة صندوق استثمار حملة وثائق التأمين.

نسبة من عوائد ا�ستثمار مدفوعة �دارة ا�ستثمار
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المصدر: تقرير برايس ووتر هاوس كوبرز حول التأمين التكافلي : فرص النمو في سوق حيوية للعام 201

التكافلي  التأمين  العالم. فقد حققت مساهمات  التأمين على مستوي  نموًا في سوق  القطاعات  التكافلي هو أحد أسرع  التأمين 
على مستوى العالم نحو 9.2 مليار دوالر أمريكي في السنة المالية 2010م، وهذا يمثل نموًا بأكثر من 19 بالمئة منذ السنة المالية 2009م 
وبمعدل نمو سنوي مركب ُمجمع قدره 29 بالمئة بين السنة المالية 2005م والسنة المالية 2009م. واستنادا إلى تقرير التأمين التكافلي 
أمريكي  دوالر  مليار   12.4 إلى  العالمي  التكافلي  التأمين  سوق  تصل  أن  المتوقع  من  كان  يونغ،  اند  إيرنست   – 2012م  للعام  العالمي 
في السنة المالية 2012م. وكان من المتوقع أن تمثل مساهمات دول مجلس التعاون الخليجي وحدها حوالي 70 بالمئة من اجمالي 

مساهمات التأمين التكافلي العالمي. 
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اجمالي النمو٪بقية دول العالمدول مجلس التعاون الخليجي

 المصدر: تقرير خطة العمل و تقرير التكافل العالمي 2012

 1.6 عددهم  البالغ  العالم  مستوى  على  المسلمين  السكان  عدد  بين  األكبر  الجزء  البالغين  الشباب  يمثل  العمل،  خطة  لتقرير  ووفقا 
في  الديمغرافي  النمو  يكون  أن  المتوقع  ومن  المخاطر.  ضد  التكافلية  الحماية  إلى  المتزايدة  الحاجة  إلى  يشير  مما  شخص،  مليار 
المجتمعات المسلمة المحرك الرئيسي الستمرار النمو في قطاع التأمين في المستقبل. وبالرغم من أن عدد سكان البلدان المسلمة 
يمثل 25 بالمئة من السكان في العالم، فانهم يمثلون نسبة صغيرة من أقساط سوق التأمين على مستوى العالم، األمر الذي يشير  

إلى معدل إنتشار دون المستوى للتأمين في البلدان المسلمة.
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هناك عدد من مقدمي التأمين التكافلي على مستوى العالم ال يزالون يحققون النمو لتلبية هذا الطلب المتزايد. في السنة المالية 
رئيسية في منطقة  التركيز بصورة  العالم مع  أنحاء  التكافلي في جميع  التأمين  160 شركة من شركات  أكثر من  2012م، كان هناك 
التأمين  منتجات  لتقديم  لها  مرخص  شركة   77 من  أكثر  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  توجد  أفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق 
السعودية  العربية  المملكة  تهيمن  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  منطقة  داخل  وفي  اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  مع  المتوافقة 
على سوق التأمين التكافلي بما يقارب 80 بالمائة من حصة سوق التأمين التكافلي في السنة المالية 2011م، وعلى الرغم من أن اجمالي 
العربية السعودية(  المملكة  التعاونية في  التي بلغت 6.4 مليار دوالر امريكي )بما في ذلك المؤسسات  التكافلي  التأمين  مساهمة 
كانت من أسواق دول مجلس التعاون الخليجي في السنة المالية2010م، ليس لسلطنة عمان في الوقت الحالي أي حصة في السوق 

اإلقليمية. 

حصة سوق التكافل ا�قليمي 2011

ا�مارات العربية
المتحدة ١٣٪

الكويت ٢٪

قطر ٣٪

بحرين ٢٪

المملكة السعودية
٪٨٠

المصدر: تقرير التأمين التكافلي على مستوى العالم للعام 2011م  و تقرير خطة العمل. 

إمكانات التأمين التكافلي غير المستغلة 

تتركز صناعة التأمين التكافلي حاليا في أسواق وشرائح وخطوط أعمال تجارية محددة. ومع ذلك، هناك إمكانيات غير محققة يمكن 
تحقيقها. فيما يلي المجاالت الرئيسية حيث إمكانات التأمين التكافلي غير المستغلة:

االمكانات المحتملة بالسوق في محاور التكافل أ(  

تبلغ حصة التمويل اإلسالمي في دول مجلس التعاون الخليجي وماليزيا 25 بالمئة و 22 بالمئة على التوالي، في حين تبلغ حصة   
سوق التأمين التكافلي 15بالمئة و 10 بالمئة على التوالي. تبلغ حصة التأمين التكافلي على االقل 10 بالمئة من سوق التأمين المتوافق 
مع الشريعة االسالمية المعروفة التي لم يتم استغاللها بعد. وفي الوقت الذي تنمو فيه هذه الصناعة وتتحدد فيها القدرات 
القوية للتوزيع، من المتوقع أن يتم استغالل هذه االمكانات اإلضافية بالسوق. من المتوقع أن يشهد القطاع نموًا بمعدل نمو 
سنوي مركب قدره 23.0 بالمئة بين السنة المالية 2011م والسنة المالية 2016م ليصل الى 1.2 مليار دوالر أمريكي. من المرجح أن يساعد 
معدل التوسع السريع في قطاع التأمين التكافلي للعائلة في تحسين إنتشار وكثافة التأمين على الحياة عمومًا في دول مجلس 
التعاون الخليجي. يعتقد بأن الخدمات المصرفية اإلسالمية التي استطاعت أن تخلق اآلن بصمة قوية في المنطقة ستلعب دورا 
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رئيسيا في مساعدة الشركات التي تقدم خدمات التأمين التكافلي للوصول إلى جمهور كبير من خالل قناة بنك التكافل )البديل 
اإلسالمي للتأمين المصرفي(.

419
488

589
732

925

1,182

FY 11 FY 12E FY 13F FY 14F FY 15F FY 16F

سوق التأمين التكافلي للعائلة

الر
دو

ار 
لي

م

المصدر: التقرير العالمي لسوق التأمين التكافلي للعائلة للعام 2013م

ب( قطاعات األعمال التجارية غير المستغلة 

حصة  تبلغ  حيث  العام  التكافلي  التأمين  أعمال  الغالب  في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  التكافلي  التأمين  سوق  تضم   
للتصرف واختراق منخفض  القابل  العالي  الدخل  بالمائة في أسواق محددة. ومع متوسط    للعائلة أقل من 5  التكافلي  التأمين 
الحكومية  التوجيهات  تنفيذ  أيضا  أدى  للعائلة.  التكافلي  للتأمين  محتملة  إمكانية  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  للسوق،تمثل 
بشأن إلزامية التأمين الطبي والتأمين على المركبات الى نمو قوي في خطوط التأمين في هذه البلدان. وعالوة على ذلك، تميل 
أسواق التأمين األخرى أيضا لتحقيق نمو فوق المتوسط   تحسبا لمثل هذه السياسات التي قد تطبق في المستقبل القريب، نظرًا 
ألن الحكومات في كل دول الخليج تركز على الحد من عبء الرعاية الصحية العامة لديها من خالل ادخال أكبر عدد ممكن من 

السكان تحت مظلة التغطية التأمينية.

لقد تم بالفعل إدخال برامج التأمين الطبي للسكان المحليين واألجانب في بعض دول مجلس التعاون الخليجي ومن المتوقع   
أن تتبع البلدان األخرى هذه الخطوة في المستقبل القريب. من المرجح أن يخلق تنفيذ برامج التأمين الصحي اإلجباري في مناطق 
المنطقة بأسرها، سبل  أنحاء  المطاف في جميع  القريب وفي نهاية  المستقبل  الخليجي في  التعاون  مختارة من دول مجلس 
النطاق  واسع  انتشار  حدوث  يؤدي  أن  المتوقع  من  ذلك،  على  عالوة  الصحي.  التأمين  قطاع  في  التأمين  لشركات  القوي  النمو 

لألمراض المرتبطة بنمط الحياة إلى ضرورة اإلنفاق العالي على الرعاية الصحية بشكل عام.

الحصول على تأمين طرف ثالث على المركبات هو أيضا أمر إلزامي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، من المرجح   
أن يشير نمو قطاع التأمين على السيارات الى مبيعات السيارات الجديدة التي حققت نموا قويا في معظم أنحاء المنطقة في 
السنة المالية 2012م. توقعات سوق السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي توقعات متفائلة، ومن المتوقع أن يتوالى أثر نمو 
مبيعات السيارات الجديدة على صناعة التأمين. وبصرف النظر عن هذين الخطين الكبيرين للتأمين، هناك أنواع أخرى من التأمين 

والتي هي إجبارية في بعض دول مجلس التعاون الخليجي مثل تعويض العمال والمسؤولية المهنية.

شريحة كبير ة من السكان المسلمين شريحة غير مستغلة ج(  

ينتشر التأمين التقليدي بنسبة صغيرة وسط العمالء المسلمين البالغ عددهم 1.6 مليار على مستوى سوق التأمين في العالم. إن   
هائلة  امكانات  يوفر  التأمين،  منتجات  عن  التعليم  قلة  و  للتأمين  الكافي  غير  التوزيع  و  الدينية  العوامل  مثل  العوامل  من  مزيجًا 
للتأمين التكافلي في هذا الجزء الغير مستغل من السوق. هنالك جزء ال يستهان به من البلدان المأهولة بالسكان المسلمين التي 
للتأمين. قد يكون ذلك، جزئيًا، بسبب  إنتشار منخفضة  الى منخفض ومعدالت  / أسر ذات دخل متوسط    تتميز بدخول منخفضة 
النظرة الدينية تجاه شركات التأمين التقليدية ولكن أيضا بسبب عدم توفر المنتجات المناسبة باألسواق المستهدفة ذات الدخل 
المنخفض. هنالك أسواق ذات شرائح مسلمة كبيرة مثل ليبيا ومصر وبنغالديش وإندونيسيا وبروناي منفتحة على التأمين التكافلي.
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الوعي العالي بفوائد التأمين د( 

بالمعنى الواسع، ُيعتبر الطلب االختياري والطوعي على منتجات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي ضعيف، وهذا ليس   
فقط في قطاع األعمال التجارية الشخصية ولكن أيضا في قطاع المؤسسات التجارية العامة. ومع ذلك، من المرجح أن تؤدي 
عدم  حالة  وشدة  ذروة  تراجع  من  الرغم  على  التأمين.  بفوائد  الوعي  زيادة  الى  بالمنطقة  األخيرة  والكارثية  السياسية  األحداث 
اليقين السياسي في منطقة الشرق األوسط، ال تزال هنالك حوادث متفرقة تحدث في بعض األماكن. لقد زادت مثل هذه األحداث 
في  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  في  العاملة  بالشركات  المرتبطة  والخسائر  المخاطر  مستوى  من  بها  المرتبطة  والخسائر 
المقابل، فقد أجبر هذا الوضع المؤسسات التخاذ مواقف أكثر استباقية في تأمين ممتلكاتها الفردية والعامة وقد دفعها التخاذ 
اجتاحت  التي  الفيضانات  مثل  الطبيعية  الحوادث  عالية.  تأمين  وأقساط  تغطية  ذات  تأمين  عقود  وشراء  ذلك  من  أكثر  خطوات 
المملكة العربية السعودية في العام 2009م والعام 2011م واألعاصير مثل اعصار جونو في العام 2007م واعصار فيت في العام 

2010م التي شهدتها سلطنة عمان قد دفع المزيد من الشركات إلى تأمين نفسها ضد هذه المخاطر المحتملة.

هناك وعي محدود بمنتجات التأمين واالدخار وخطط التقاعد في معظم البلدان ذات األغلبية المسلمة، حيث يجري استخدام   
قنوات التوزيع التقليدية الستهداف سوق التكافل. تتمتع قوة البيع المباشر والوكاالت وشركاء بنك التكافل بتدريب محدود على 

منتجات التكافل وبمزايا البيع الفريدة من نوعها التي يمكن أن تركز على تعزيز إنتاجية المبيعات.

إمكانية تحقيق القيمة من خالل استهداف القطاعات هـ( 

كلمة التكافل كلمة مرادفة للتأمين وفقًا للطريقة اإلسالمية، وعلى وجه التحديد، التأمين حسب الشريعة اإلسالمية. ماذا يقصد   
بهذا المعنى وما ال يتم الحديث عنه في كثير من األحيان هو أن التكافل يعتبر أسلوبًا شفافًا وأخالقيًا لممارسة األعمال التجارية. 
التي قد  التكافل بمستوى أعلى من حيث الحوكمة واإلفصاح حيث تشرف هيئة للرقابة الشرعية على جميع المعامالت  يتمتع 
يكون لها تأثير على حملة الوثائق. لذلك، يكون للتكافل معنى خاص بالنسبة لشرائح العمالء، بغض النظر عن معتقداتهم الدينية، 
الذين يعيرون أهمية كبيرة للقيمة القائمة على المعامالت التجارية. وبما أن التكافل مفتوح للعمالء المسلمين وغير المسلمين 

على حد سواء، فان هذا الجزء يحتل مكانة خاصة في مجال التأمين على الحياة.

التكافل في سلطنة عمان

العام 2012م مرسومًا  2011/114 و كذلك في  2011م مرسومًا سلطانيًا رقم  العام  السلطان قابوس بن سعيد في  الجاللة  أصدر صاحب 
سلطانيًا رقم 2012/69 مهد بموجبهما الطريق لطرح منتجات التمويل اإلسالمي بالسلطنة. تم تنفيذ جوانب عدة من هذا المرسوم 
على مراحل حيث اشتملت المرحلة األولى على طرح الخدمات المصرفية اإلسالمية ومن ثم طرح منتجات التكافل والصكوك أو ما 
منتجات  طرح  خالل  من  اإلسالمي  التمويل  خدمات  ادخال  أمام  الطريق  مهدت  فقد  الثانية  الخطوة  أما  اإلسالمية.  بالسندات  يعرف 
التكافل. هذا، ويقع قطاع التأمين في إطار اختصاص الهيئة العامة لسوق المال التي تتقوم بتطوير القوانين واللوائح الجديدة التي 

ستنظم منتجات التكافل.

محفزات التكافل الرئيسية  )1

تصنف  التي  الدينية  المعتقدات  بسبب  الحياة  على  التأمين  شراء  في  مترددين  المحليين  السكان  من  العظمى  الغالبية  تزال  ال   
منتجات التأمين التقليدية على أنها ال تتفق مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية. وبأخذ هذا السيناريو في االعتبار،يعتبر قطاع 
التكافل وسيلة حيوية لزيادة القبول والوعي بمنتجات التأمين في البالد، وبالتالي، توفير قناة لالستفادة من الفرص المتوافرة غير 

المستغلة نسبيا في السوق.

االتجاهات الديموغرافية المواتية 	•

شهد مجموع عدد السكان في سلطنة عمان نموًا بمعدل نمو سنوي مركب بأكثر من2.1 بالمئة خالل فترة من السنة المالية   
2010م إلى السنة المالية 2012م. يعتبر ارتفاع متوسط   عمر الفرد والنمو االقتصادي القوي ونقص القوى العاملة المحلية وفرص 
العمل الجذابة من العوامل الرئيسية التي تسهم في زيادة عدد السكان وانتشاره في البالد. يوفر التمدد السكاني الذي يتميز 

بزيادة تمثيل األجانب  يوفر نافذة كبيرة من الفرص لنمو قطاع التأمين في البالد.
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في الوقت نفسه، يتجه أيضًا متوسط العمر المتوقع بين السكان بصفة عامة نحو االرتفاع. وفي حين أن السكان الشباب دون   
السن العشرين يشكلون نسبة ما يقارب 37 بالمائة من مجموع السكان في سلطنة عمان، أخذت التركيبة الديموغرافية أيضا 
في التحول تدريجيا نحو ارتفاع متوسط   العمر المتوقع. من المتوقع أيضا أن يرتفع متوسط   العمر المتوقع ومتوسط عمر 
الشيخوخة بين السكان وأن يكون له تأثير إيجابي على الطلب على منتجات التأمين في البالد. عالوة على ذلك، تعتبر الغالبية 
العظمى من السكان في سلطنة عمان من الشريحة المسلمة. يوفر السكان المسلمين في سلطنة عمان،الذين هم من 

صغار السن نسبيا،فرصة لنمو معدل اإلنتشار والتكافل.

الطلب على التكافل 	•

تاريخيا، كان التكافل غائبا في سلطنة عمان. يساهم االعتراف بدور قطاع التكافل بقوة في زيادة القبول بمنتجات التأمين   
ومن المرجح أن يشهد اإلطار التنظيمي والمعايير المحددة لتشغيل هذا السوق تغييرات إيجابية مع تطور هذه الصناعة. قد 
يواجه الزبون العماني اما خيار تأمين نفسه لدى شركات التأمين التقليدية أو تجنب التأمين تمامًا. من المتوقع أيضا ، أن ينسحب 
بعض العمالء الذين قاموا بالتأمين من خالل شركات التأمين التقليدية وأن يتجهوا نحو منتجات التكافل إذا توفر لديهم هذا 
الخيار. وباإلضافة إلى إمكانية تغلغل التكافل كحصة من سوق التأمين الحالية في سلطنة عمان، اشارت الدراسات الى وجود 
شريحة »إسالمية فقط« غائبة عن السوق حاليا )المصدر: تقرير التكافل العالمي 2012م- ايرنست اند يونغ(، وأن هنالك 20 بالمائة 
الشريعة  ومبادئ  أحكام  مع  متوافقة  منتجات  طرح  يتم  لم  ما  التأمين  سوق  في  يشاركون  ال  قد  المحتملين  العمالء  من 

اإلسالمية.

األسواق األقل إنتشارًا 	•

عمان  سلطنة  في  السكان  من  عليها  المؤمن  غير  الشرائح  جذب  الى  التكافلي  التأمين  منتجات  طرح  يؤدي  أن  المتوقع  من   
إلى قطاع التأمين. إن كثافة التأمين في السلطنة أقل بكثير من المتوسط في   دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، يبدو 
أن هناك مجااًل للنمو في قطاع التأمين والذي يمكن أن يدعم النمو في قطاع التأمين التكافلي. من المرجح أيضا أن تؤدي 
دعم  الى  2020م،  للعام  الحكومة  رؤية  في  المبين  النحو  على  االقتصادية،  للتنمية  المتواصل  والدعم  الحكومية  المبادرات 

قطاع التأمين التكافلي وقطاع التأمين بشكل عام.

النمو االقتصادي القوي 	•

واجه االقتصاد العماني في السنوات األخيرة عقبات تمثلت في تباطؤ االقتصاد العالمي وانخفاض الطلب على النفط و إرتفاع   
أسعار العقارات بدرجة عالية. مع ذلك وعلى الرغم من هذه المخاوف، ال تزال التوقعات المتوسطة إلى طويلة األجل إيجابية 
على خلفية الفوائض المالية الكبيرة والتدابير التحفيزية التي تتبناها الحكومة والسياسات النقدية المواتية. في المقابل، من 
2017م،من  و  2012م  العامين  بين  للسكان.  العام  الدخل  االرتفاع في مستويات  المستدام  االقتصادي  النمو  أن يدعم  المرجح 
المتوقع أن يشهد الناتج المحلي اإلجمالي للفرد في مقابل القوة الشرائية في السلطنة نموًا إيجابيًا قدره 2.5 بالمئة )المصدر: 
صندوق النقد الدولي - أبريل 2013م(. تقوم الحكومة باالنفاق بشكل كبير على االستثمار في البنية التحتية واإلنشاءات وتجارة 
قاعدة  ايجاد  الى  االستثمارات  هذه  تؤدي  أن  المرجح  من  االقتصادي.  التنوع  لتعزيز  القطاعات  من  وغيرها  والسياحة  التجزئة 
االستثمارات.  هذه  لتغطية  التأمين  لشركات  جديدة  فرص  توفير  وبالتالي  الكبيرة،  القيم  ذات  المأمنة  األصول  من  متنامية 
من المتوقع أن تزداد سرعة نمو أقساط التأمين بوتيرة تفوق سرعة نمو إجمالي الناتج المحلي في ضوء المستويات الحالية 
المنخفضة النتشار وتغلغل التأمين. وعالوة على ذلك، يشير االرتفاع في مستويات الدخل وانخفاض متوسط   عمر السكان إلى 

وجود نزعة قوية الكتساب وتملك األصول الشخصية.

التحديات الرئيسية أمام التأمين التكافلي ب( 

سوف يحتاج قطاع التأمين التكافلي في السلطنة إلى التصدي ومعالجة عدد من التحديات نذكر منها ما يلي:  
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التوعية بمفهوم  التأمين بشكل عام والتأمين التكافلي على وجه الخصوص 	•

ونفي  الكثير  فشل  حيث  والمتوسطة  الصغيرة  والشركات  المستهلكين  بين  ضعيف  وفوائده  بالتأمين  الوعي  انتشار  يزال  ال   
مفهوم  التكافلي  التأمين  منتجات  مفهوم  أن  وبما  واألمن.  والمدخرات  الثروات  لحماية  فعالة  كوسيلة  بالتأمين  االعتراف 
جديد في السلطنة ، فان خلق الوعي بالتأمين التكافلي وابراز وضعه وتسليط الضوء عليه كمنتج متوافق مع مبادئ وأحكام 
الشريعة اإلسالمية سيشكل نوعًا من التحدي. سيكون التأمين التكافلي بحاجة ألن ُيقدم كبديل متوافق مع مبادئ وأحكام 
الشريعة اإلسالمية للتأمين التقليدي. يحتاج العمالء المحتملون أيضا إلى التوعية والتعريف بمختلف المنتجات والخدمات التي 

تقدمها شركات التأمين التكافلي.

تطور القوانين 	•

ال تزال مسودة قانون التكافل في مرحلة وضع اللمسات األخيرة. باإلضافة إلى الهيئة العامة لسوق المال، يمكن أن يكون هناك   
أصحاب مصلحة إضافيين مثل هيئة الرقابة الشرعية التي يمكن أن تقرر فيما يتعلق بالمنتجات المختلفة التي يتم تقديمها 
في إطار التأمين التكافلي. وبالتالي، يمكن أن تخضع شركات التأمين التكافلي للرقابة في السنوات األولى من التشغيل ومن 

المرجح أن يتطور قانون تنظيم صناعة التأمين التكافلي مع نمو صناعة التأمين التكافلي وبلوغها مرحلة النضج.

الحاجة إلى الموظفين المهرة 	•

يواجه قطاع التأمين نقصًا حادًا في القوى العاملة الماهرة المحلية. من المتوقع أن تواجه صناعة التأمين التكافلي نقصًا في   
الموظفين من ذوي الخبرة في مجال التكافل في السوق المحلية. لقد أدى هذا النقص بدوره الى التأثير في التغطية وفي 
قدرات الشركات على تحمل المخاطر وفي الوقت نفسه في زيادة النفقات العامة للتشغيل لديهم. سوف تستغرق عملية 
سوف  التكافل  قطاع  فان  وبالتالي،  طوياًل.  وقتًا  وتدريبهم  عليهم  والمحافظة  بالخبرة  يتمتعون  الذين  العاملين  توظيف 

يعتمد، بشكل جزئي، على الموظفين ذوي الخبرة من الخارج.

المنافسة 	•

صناعة التأمين صناعة مزدحمة بأكثر ما تتحمله عند األخذ في االعتبار وجود عدد كبير من الشركات المحلية والدولية التي   
تعمل على خدمة سوق محدودة الحجم. وكنتيجة لذلك، قد تفشل العديد من هذه الشركات في تحقيق حجم معقول 
الفرص  على  الصغيرة  الشركات  من  كبير  عدد  فيها  تتنافس  سوق  في  التجزئة  لخدمات  سوقية  بنية  وإنشاء  العمليات  من 
مثل  الشخصي  التأمين  خدمات  مجال  في  خصوصا  جدًا  شديدة  المنافسة  تعتبر  التجارية.  األعمال  من  المحدودة  المتاحة 
التأمين على المركبات والعالج. من المحتمل أن تتحمل الشركات التي تأسست حديثا والشركات الصغيرة العبء األكبر مما 
سيشكل عقبة وحجر عثرة الى حٍد كبير أمام تحقيقها الربحية والعائد على األصول لديها. في الوقت نفسه، سوف تستمر 

المستويات المنخفضة للتغلغل واإلمكانات الهائلة للنمو في جذب شركات جديدة.

ستكون شركات التأمين التكافلي بحاجة إلى العمل لتمييز نفسها استنادا إلى قوة منتجاتها المطروحة وجودة الخدمات   
منتجات  وطرح  العمالء  واكتساب  لتحويل  قوية  بخطط  تتمتع  التي  للشركات  تكون  أن  المرجح  من  وبالتالي،  تقدمها.  التي 

مبتكرة ميزة تنافسية.

انخفاض الربحية 	•

من27.9  الربحية  انخفضت  حيث  الماضية،  القليلة  السنوات  مدى  على  هبوطًا  تشهد  الخليجية  التأمين  صناعة  ربحية  ظلت   
بالمئةفي العام 2007م إلى 9.0 بالمئة في العام 2011م حتى في نمو حجم السوق بشكل عام. لقد شهدت شركات التأمين 
العمانية انخفاضًا في مستويات ربحيتها )صافي الربح كنسبة مئوية من مبيعات اجمالي أقساط التأمين التي تمت تغطيتها 
من 19 بالمائة في العام 2007م إلى 4 بالمائة في العام2011م(. ُيعزى محدودية هوامش الربح بشكل عام في المقام األول إلى 
تناقص الربحية في العمليات الفنية،باعتبارها نموذج تشغيل غير فعال وذات انخفاض تدريجي،والى انخفاض عائدات االستثمار. 
الى توفير فرص االستحواذ خصوصا مع وجود العبين  المستقبل  االنخفاض في  الربح في  أن يؤدي استمرار هوامش  يمكن 
عالميين في السوق. وفي حين أن هذا قد يعني انخفاض في المنافسة، فإنه من غير المرجح أن ُتعيد الربحية لصناعة التأمين 



45

في حد ذاته. هنا كحاجة قوية لجميع مقدمي خدمات التأمين إلعادة تقييم نماذج التشغيل لديها لوقف المزيد من تآكل 
الربحية وربما تحقيق زيادة في هوامش الربحية.

عوامل النجاح الحاسمة ج(  

النجاح  عوامل  في  النظر  إلى  بحاجة  التكافلي  التأمين  شركات  ستكون  التطور،  طور  في  يزال  ال  التكافلي  التأمين  أن  إلى  بالنظر   
الحاسمة التالية من أجل المنافسة بنجاح مع أقرانها:

الموظفين المهرة الذين يمتلكون خبرات في مجال التكافل 	•

من المتوقع أن تعاني شركات التأمين التكافلي نقصًا في كفاءة الموارد البشرية. ينبغي أن يكون لكل شركة من شركات   
التأمين فريق إداري من الموظفين المهرة الذين يفهمون مبادئ وقوانين الشريعة اإلسالمية وقادرون على تقديم المنتجات 
والخدمات التي تتوافق مع هذه المبادئ والقوانين. إن المحافظة على الموظفين المهرة الذين يتمتعون بالخبرات الالزمة في 
مجال تقديم منتجات التأمين التكافلي أمر مهم جدا نظرًا ألن المنافسة على الموارد بشكل كبير قد تؤدي إلى استراتيجيات 

توظيف قوية مدعومة بعروض أجور تنافسية وجذابة.

بنية تحتية قوية 	•

نماذج  التأمين  شركات  عدد  تزايد  تضع  التطوير.  مرحلة  في  البالد  في  المؤسسية  المخاطر  الدارة  المتقدمة  التقنيات  تزال  ال   
إلدارة المخاطر المؤسسية من أجل الوصول لإلدارة الفعالة للمخاطر والحفاظ على توازن بين المخاطر وتحقيق العائد المجزي 
وزيادة القيمة للمساهمين. ونظرا لتزايد االعتبارات االقتصادية إلى جانب ارتفاع الرقابة التنظيمية والرقابة على التقييم الجاد 
للقطاع، ستكون شركات التأمين بحاجة إلى اعتماد برامج قوية إلدارة المخاطر المؤسسية لضمان تحسين الضوابط واتخاذ 
القرارات الصائبة المبنية على معلومات راسخة. يؤكد تزايد حدة وكثافة المخاطر الطبيعية والسياسية واالقتصادية أهمية 
اليقين الماثلة. ولذلك، ينبغي على شركات  االستناد على المعلومات الراسخة من أجل امكانية اإلدارة الفعالة لحاالت عدم 

التأمين االستشعار باستمرار الحاجة إلى وجود عمليات إلدارة مخاطر تكون أكثر قوة ومنهجية للمستقبل.

جودة الخدمة 	•

سوف تكون شركات التأمين التكافلي بحاجة لتقديم خدمات متميزة للعمالء ولتطوير سبل الدعوة واستهداف القطاعات   
خدمات  ستكون  التجزئة.  بعمالء  عادة  المرتبطة  العمالء  لدوران  المرتفعة  المستويات  من  واالستفادة  القيمة  تحقق  التي 

العمالء المفتاح لنجاح التعامل مع العمالء من الشركات المتطورة.

	قنوات التوزيع 	•

أصبحت قنوات التوزيع الحديثة مثل التأمين المصرفي واتباع سياسة منح الموافقات عبر االنترنت تكتسب شعبية متزايدة. من   
المرجح أن تبرزالمصارف االسالمية كوسيلة هامة في تسويق وبيع منتجات التأمين التكافلي المتنوعة.

الخاتمة

يعتبر التأمين التكافلي صناعة جديدة يتوقع لها أن تنمو بشكل كبير. تتمتع السلطنة بوضع جيد لالستفادة بشكل كبير من النمو 
في اجمالي مساهمات التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون الخليجي. سيستمر انخفاض تغلغل التأمين التكافلي في سوق 
التأمين،على الرغم من قوة المحركات الكامنة للنمو، في اتاحة فرصا وافرة لشركات التأمين في البالد. من المتوقع أيضا أن يستمر 
قطاع التأمين في النمو والمضي قدما من حيث الهيكلية تمشيا مع التطورات التنظيمية اإليجابية والجهود التي تبذلها بعض الالعبين 

من أجل تحقيق قدر أكبر من الحجم والكفاءة التشغيلية في قطاع التأمين التكافلي.
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الفصل التاسع

وصف للشركة

نظرة عامة

إدارة المخاطر  التأمين الشامل وحلول  العام 2006م لتقديم خدمات  للتأمين هي شركة تأمين عمانية تأسست في  المدنية   شركة 
للعمالء في السوق العمانية وهي تعتبر الشركة الثامنة بين شركات التأمين العاملة في سلطنة عمان من حيث الحجم )من حيث 
إجمالي األقساط المغطاة( حيث بلغت حصتها السوقية 5 بالمائة في السنة المالية 2012م. قامت بتأسيس الشركة مؤسسات مالية 

ومؤسسات تجارية بارزة من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي.

اكتسب التمويل اإلسالمي اهتمامًا واسعًا في السلطنة بعد صدور المرسوم السلطاني الذي أجاز تقديم المنتجات والخدمات المالية 
شركة  تأسيس  وراء  األصلية  رؤيتهما  لتحقيق  اإلكتتاب،  قبل  الشركة  في  المساهمين  شجع  مما  السلطنة،  في  مرة  ألول  اإلسالمية 

تأمين تقدم منتجات وخدمات متوافقة مع مبادي وقوانين الشريعة اإلسالمية في سلطنة عمان.

الرؤية والرسالة وعرض القيمة

تخطط الشركة ألن تصبح الشركة الرائدة في مجال التأمين التكافلي في المستقبل في السلطنة لتحقيق األهداف التالية:

الربحية لحملة الوثائق والمساهمين أ(  

رضا العمالء ب(  

ج(  االلتزام تجاه موظفيها

أحكام  مع  ومتوافقة  متماشية  تكون  التكافلي  التامين  ومنتجات  خدمات  من  متكاملة  مجموعة  »توفير  هو:  الشركة  رسالة  بيان 
ومبادئ الشريعة اإلسالمية بأسعار تنافسية مصممة خصيصا لتلبية متطلبات السوق مدعومة بخدمة عمالء ممتازة«.

يستند برنامج الشركة لتحقيق القيمة على مبادئ هي: 1( الشفافية 2( النزاهة 3( العمل الجماعي 4( االبتكار 5( المسؤولية االجتماعية.

المنتجات والخدمات

التأمين لعمالئها. ومع مراعاة شروط وأحكام الوثيقة التي يحملها كل فرد،  توفر الشركة مجموعة واسعة من منتجات وخدمات 
يمكن تصنيف هذه الخدمات والمنتجات إلى الفئات العريضة التالية:

التأمين على المركبات أ(  

توفر الشركة ثالثة أنواع من منتجات التأمين على المركبات في السلطنة على النحو التالي:  

التأمين الشامل على المركبات  )1

تلحق  التي  األضرار  أو  الخسائر  ضد  تأميني  غطاء  توفير  في  رئيسي  بشكل  ويستخدم  المركبات  على  للتأمين  هذا  يقدم   
بالمركبات على الطريق وملحقاتها / قطع الغيار فيها بسبب االصطدام العرضي أو االنقالب أو الحريق أو االنفجار الخارجي 
المنتجات  الخ. تغطي هذه  للقانون  المخالفة  أوغيرها من األفعال اإلجرامية  أوالسرقة  أوالسطو  البرق  أو  الذاتي  أو االشتعال 
والخدمات أيضا المسؤولية تجاه وفاة الطرف الثالث أو إلحاق إصابات جسدية باستثناء أفراد عائلة المؤمن عليه أو الموظفين 

أو الخدم لديه واألضرار التي تلحق بممتلكات الغير 

التأمين على المركبات فقط ضد االحتراق أو السرقة والمسؤولية تجاه الطرف الثالث   )2

تغطي وثيقة التأمين هذه فقط الخسائر أو األضرار التي تلحق بالمركبة بسبب الحرائق أو االشتعال الذاتي أو البرق و / أو السرقة   
باإلضافة إلى المسؤولية تجاه الطرف الثالث كما هو مذكور أعاله في الفقرة )1(.
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التأمين على المركبة والمسؤولية تجاه الطرف الثالث   )3

بالمتطلبات  للوفاء  أعاله   )1( الفقرة  في  مذكور  هو  كما  الثالث  الطرف  تجاه  المسؤولية  فقط  هذه  التأمين  وثيقة  تغطي   
التي تخص المؤمن  بالمركبة  التي تلحق  أو األضرار  القوانين العمانية و ال تغطي الخسائر  المركبات بموجب  القانونية لتأمين 

عليه أو الممتلكات أو أي إصابات أو وفاة المؤمن عليه أو افراد عائلته أو الموظفين أو الخدم لديه.

الشحن البحري وهيكل السفينة ب( 

الناقلة واألطراف  التعامل بإهمال من قبل الشركات  بالبضائع بسبب  التي تلحق  أو األضرار  البحري الخسائر  التأمين  تغطي وثائق   
الثالثة بين نقطتي المنشأ والمقصد النهائي.

التأمين على الحياة والتأمين الطبي ج( 

التأمين على الحياة  )1

توفر الشركة التأمين على الحياة للمجموعات. تغطي هذه الوثيقة المبلغ الذي يدفع ألعضاء أسرة الشخص المتوفى نظرًا   
لفقدانه الحياة ألي سبب من األسباب.

التأمين الطبي  )2

تغطي وثيقة التأمين هذه النفقات الطبية المتكبدة من قبل الموظفين وأعضاء أسرة المريض ومصاريف العيادات الخارجية.  

المخاطر الهندسية د( 

تم  التركيب.  مخاطر  جميع  وضد  المقاول  لها  يتعرض  قد  التي  المخاطر  جميع  ضد  التأمين  الشركة  توفر  القطاع،  هذا  ضمن   
تصميم وثيقة التأمين هذه لتغظي جميع المخاطر التي قد يتعرض لها المقاول لتغطية المخاطر التي تواجهها مشاريع البناء 
اعتبارا من المراحل األولية. تغطي هذه الوثيقة مخاطر مثل الحرائق والرياح والسرقات وغيرها من أعمال التخريب. تشتمل أنواع 

مشاريع البناء التي يغطيها هذا التأمين على المباني مثل المباني السكنية والتجارية والصناعية والمصانع الخ.

هـ( الحوادث العامة

أنواعًا  نتيجة لحدث معين. توفر الشركة  التي تنشأ  العامة اعتمادا على ماهية الخسائر  التأمين ضد الحوادث  الوثيقة  توفر هذه   
مختلفة من وثائق التأمين العام. من بين وثائق تأمين أخرى، توفر الشركة عدد قليل آخر من الوثائق نورد منها ما يلي:

الحوادث الشخصية للمجموعات  )1

الوفاة  أو  الى إصابات جسدية  التي تؤدي  المؤمن عليه  المشارك  التي تقع على  الحوادث  التعويض على  الوثيقة  تقدم هذه   
الناجمة عن العنف والوسائل العرضية والخارجية والمرئية.

التعويض عن حوادث العمل  )2

المرسوم السلطاني رقم 77/40 في إطار  المذكور في  العمل للحد  القانونية على صاحب  المسؤولية  الوثيقة  تغطي هذه   
تعريف  نطاق  ضمن  تندرج  الذي  لديه،  الموظف  كان  إذا  العمل  لصاحب  قانونا  المسؤولية  هذه  تؤول  العاملين.  التعويض 

»العامل«، قد توفى أو أصيب إصابة جسدية )إصابة مؤقتة ودائمة( أو تعرض لمرض بسب العمل وفي نطاق عمله.

تأمين على المال  )3

الغرض من التأمين على المال هو توفير الحماية ضد فقدان المال على أساس ›كل المخاطر‹. يشتمل هذا التأمين على األوراق   
والقطع الحديدية النقدية والشيكات والحواالت المصرفية والكمبياالت والحواالت البريدية والطوابع البريدية غير المستخدمة.
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ضمان خيانة األمانة   )4

ضد  حماية  هو  األمانة  خيانة  ضمان  الموظفين.  خيانة  ضد  التجارية  األعمال  لحماية  األمانة  خيانة  ضمان  غطاء  تصميم  تم   
الخسائر المالية التي تنجم عن االحتيال أو خيانة األمانة من قبل الموظفين.

الوثيقة الشاملة )غير محددة(   )5

تغطي هذه الوثيقة جميع الموظفين بخسارة إجمالية محددة )حد التغطية(. من المتوقع ان يعتمد هذا الحد على الحد   
األقصى للخسارة التي من المرجح أن تتعرض لها الشركة على يد أي موظف من الموظفين أو عدد منهم يعملون معًا في 

تواطؤ.

الوثيقة الجماعية )محددة(   )6

تغطي هذه الوثيقة فقط الموظفين المحددين، إما وفقًا للحد الفردي لدفع قيمة الضرر لهذا الموظف أو الحد العام لدفع   
قيمة الضرر ألي موظف أو جميع الموظفين المحددين.

المسؤولية و( 

تحمي وثيقة التأمين هذه المؤمن عليه من مسؤولية مخاطر االلتزامات التي تفرض بموجب دعاوى قضائية ومطالبات مماثلة،   
التأمين. لقد صممت  حيث انها تحمي المؤمن عليه في حال تم تقديم دعوى بمطالبات ضده تقع ضمن نطاق تغطية وثيقة 
الشركة هذه الوثيقة الـتأمينية لتوفير حماية محددة ضد مطالبات التأمين من الطرف الثالث، أي ال يتم الدفع عادة للمؤمن عليه 

وإنما للشخص الذي تعرض للخسارة وهو،في الوقت نفسه، ليس طرفًا في عقد التأمين. 

الحرائق والممتلكات ز( 

تغطي هذه الوثيقة األصول مثل المباني واآلليات والمعدات المكتبية وتركيبات األثاث والتجهيزات والمخزون وغيرها ضد أي نوع   
هناك  ذلك.  إلى  وما  والزالزل  والعواصف  والفيضانات  بالطائرات  تلحق  التي  واألضرار  االنفجارات  والبرق  الحرائق  مثل  األخطار  من 

مجموعة واسعة متاحة من الوثائق االضافية كجزء من هذا الخيار.

اإلدارات واألقسام الرئيسية بالشركة

أ(      القسم التجاري )قطاع التأمين على المركبات والتامين على الحياة والتأمين الطبي والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة(

من المتوقع أن يقدم القسم التجاري الخدمات والمنتجات ذات اإليرادات األساسية للشركة. يدار هذا القسم بقيادة مدير عام ذو   
خبرة عالية في أعمال توزيع منتجات البيع بالتجزئة والخاصة وإدارة التسويق، حيث تتمثل مسؤولياته الرئيسية في تأسيس شبكة 

توزيع فعالة وتطوير المنتجات وتوظيف القوى البشرية الماهرة باإلضافة إلى تطوير األعمال.

القسم التخصصي ب( 

القسم التخصصي مجهز وموجه لتلبية متطلبات الشركات الكبيرة التي تتطلب إدارة خاصة للمخاطر ومجموعة مهارات فنية   
وتقاسم المعلومات بين المؤمن عليه والشركات المؤمنة وشركات إعادة التأمين. هذا، وتتطلع الشركة لالستفادة في المستقبل 

من الشراكات االستراتيجية لتطوير عالقات قوية مع الشركات المستهدفة. يدار هذا القسم بقيادة مدير عام.

قسم المطالبات ج(  

يشكل قسم المطالبات جانبًا مهمًا من استراتيجية عمل الشركة ألنه يوفر لها الفرصة الختبار منتجات التأمين لديها من قبل   
الحاليين واكتساب عمالء جدد من خالل االلتزام بمستوى عالي  العمالء. يلعب هذا القسم دورًا هامًا في الحفاظ على العمالء 
التنفيذي.  الرئيس  أمام  مباشرة  مسؤولية  مسؤول  وهو  واسعة  خبرة  ذو  عام  مدير  المطالبات  قسم  يرأس  المطالبات.  لخدمة 

يتمتع المدير العام بخبرة تزيد عن 10 سنوات فبما يتعلق بإدارة المطالبات في الشركات العالمية الضخمة. 



49

الهدف الرئيسي للمدير العام هو وضع معايير لخدمة المطالبات تتجاوز توقعات العمالء. وهذا ينطوي على صياغة عمليات قوية   
للتعامل مع مقدمي المطالبات والنظر في مبررات مطالباتهم والتحقق من التغطية والتحقيق في الخسائر وتسويتها مباشرة 
أو من خالل التسوية المستقلة وتكملة االجراءات وتجهيز جميع الوثائق في الوقت المنصوص عليه في اتفاقيات مستوى الخدمة 
مع الشركة. يوجد بالشركة قسم للتعامل مع الشكاوى وحلها يعامل أصحاب الشكاوى بكل احترام وتقدير  ويتأكد من أنه قد 

تم النظر في الشكاوى المقدمة في خالل االطار الزمني المحدد بكل شفافية وبساطة.

يتم إعداد مطلوبات عقد التكافل في ما يتعلق بالمطالبات مستحقة السداد بناًء على المطالبات الموعز بها إلى الشركة والتي   
لم يتم سدادها حتى نهاية مدة التبليغ إضافًة إلى المطالبات المتكّبدة التي لم يتم التبليغ عنها. يشكل االكتتاب غير المقبوض 
والمراعى في مطلوبات عقد التكافل النسبة المقدرة إلجمالي االكتتابات والتي تتعلق بمدة التكافل والتي تلي نهاية مدة التبليغ. 
يتم تحديد المخصصات بناًء على الكمية األعلى المطلوبة على أساس التوزيع الزمني والحد األدنى لألسعار المنصوص عليه في 
قانون شركات التأمين الُعماني الصادر في سنة 1979 والذي ُيمّثل نسبة 45 % من صافي االشتراكات المحتجزة عن العام بالنسبة 

لكافة أنواع العمل.

قسم المراجعة والتدقيق الداخلي د( 

يرأس قسم المراجعة والتدقيق الداخلي مدير عام. يقدم قسم المراجعة والتدقيق الداخلي تقاريره مباشرة إلى لجنة التدقيق   
والتي بدورها تقدم تقاريرها لمجلس اإلدارة. تتمثل الواجبات واالختصاصات الرئيسية لقسم المراجعة والتدقيق الداخلي في اتباع 
المعايير المحددة ووسائل المراجعة الداخلية وفقا للقواعد واللوائح والنظم المعمول بها في الشركة وإدارة عملية المراجعة 
وتدقيق الحسابات وضمان التطبيق السليم للقواعد واإلجراءات التي تتبعها الشركة. يعمل القسم كذلك على ضمان  اإللتزام 
الكامل للوائح ومتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وضمان اإللتزام باإلجراءات المالية. يقوم القسم أيضًا باجراء الفحص الدوري 
إليرادات الشركة ونفقاتها واللوائح المالية والمحاسبية وأقساط التأمين وضمان تنفيذها وفقا ألحكام وشروط وثائق التأمين وأن 
جميع المطالبات واالستحقاقات قد تم دفعها على الفور. عالوة على ما تقدم، يقوم القسم أيضا بإعداد تقارير األداء لجميع 
نتائج  اإلدارة ومناقشة  التقارير لمجلس  اعداد ورفع  وأيضا  للقواعد واألنظمة  امتثالها  للشركة ودرجة  التابعة  واإلدارات  األقسام 

عملية التدقيق معه.

هـ( قسم  اإللتزام  

وتقييم  ورصد  المخاطر  وإدارة  اإللتزام  وسياسات  ولوائح  قوانين  بإعداد  واإللتزام  قسم  يقوم  عام.  مدير  واإللتزام  قسم  يرأس   
المخاطر في الشركة والسوق من حيث التقلبات وتقديم التوصيات وتنفيذ اإلجراءات المطلوبة للحد من هذه المخاطر وكذلك 
تقييم مخاطر التشغيل ذات الصلة بأنظمة تكنولوجيا المعلومات والعمليات التجارية والضوابط الداخلية وأنظمة األمن واالئتمان. 
التدفقات  السيولة من حيث  المخاطر وتقييم مخاطر  الالزمة للحد من هذه  تنفيذ اإلجراءات  القسم كذلك على ضمان  يعمل 
النقدية واألموال المتاحة والقدرة على تسويق األصول وتقديم التوصيات. يعمل القسم أيضًا على التنسيق مع اإلدارات األخرى 
والعمل  السلوك  معايير  وتحديث  ومراجعة  تطوير  على  كذلك  القسم  يعمل  قسم.  بكل  الخاصة  اإللتزام  بقضايا  يتعلق  فيما 
الصلة  المسائل ذات  إلى مجلس اإلدارة بشأن  التقارير على أساس منتظم  التوجيه لإلدارة والموظفين، فضال عن تقديم  لتوفير 

باإللتزام.

ز( قسم الموارد البشرية واإلدارة

المتعلقة  واإلجراءات  والسياسات  والتنمية  المواهب  توظيف  على  القسم  يركز  عام.  مدير  واإلدارة  البشرية  الموارد  قسم  يرأس   
لتحقيق  األساسية  والحاجة  العمل  واستراتيجية  الموظيفين  وقدرات  كفاءات  بين  والتناغم  التآزر  إلحداث  البرامج  وتنفيذ  باإلدارة 
ميزة تنافسية. يقوم القسم بقياس فعالية العمليات والبرامج واإلجراءات المنفذة بشكل دوري، للتأكد من وجهة نظر التحسين 

المستمر.

التعويضات.  الوظيفية و هيكلة  والدرجات  الوظائف  لتقييم   )HAY( الرئيسية مثل منهجية  البرامج  بتنفيذ بعض  الشركة  قامت    
على  األداء  الشركة  أدخلت  األداء.  إدارة  ونظام  التنفيذيين  المديرين  مهارات  لتحسين  اإلداري  التطوير  برنامج  بتنفيذ  القسم  قام 
أساس هيكل التعويض بحيث تنسجم أهداف الشركة مع أداء الموظفين لديها. تعتبر الشركة إحدى الشركات القليلة في قطاع 
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التأمين العماني التي بدأت دراسة شاملة تركز على تنمية المواهب العمانية لتولي المسؤوليات العليا في المستقبل والدراسات 
االستقصائية ذات الصلة بالتعويضات.

قسم الشؤون المالية والحسابات ح( 

يرأس إدارة قسم الشؤون المالية والحسابات مدير عام يتمتع بأكثر من 20 عاما من الخبرة في إدارة مثل هذه المهام في البنوك   
في  وخبرته  معرفته  أن  االعتبار  في  األخذ  عند  خصوصًا  الخليجي  التعاون  مجلس  ودول  الهند  جمهورية  في  التأمين  وشركات 
مجال محاسبة التأمين تعتبر ميزة خاصة للشركة. تتمثل المسؤولبات والمهام الرئيسية لقسم الشؤون المالية والحسابات، من 
بين جملة من األمور األخرى، في تطوير استراتيجية مالية للشركة ومراقبتها وتنفيذها بشكل مباشر والمساعدة في إعداد وتنفيذ 
وإجراء  للشركة  الداخلية  للضوابط  الفعالة  الدورية  والمراجعة  المالية  واإلجراءات  السياسات  تنفيذ  وضمان  السنوية  الميزانيات 
التدقيق الخارجي وإعداد وتقديم اإليرادات في الوقت المحدد وفقًا للوائح التي تصدرها الجهات التنظيمية. لقد وضع القسم 

عددًا من التدابير التي أدت إلى زيادة الكفاءة في تقديم التقارير وجمع وإدارة األموال النقدية.

قسم االستثمار ط( 

يرأس قسم االستثمار  مدير أول يؤدي مهامه تحت اشراف  الرئيس التنفيذي. يركز القسم على تنويع االستثمارات وإدارة السيولة   
الشركة  التكافلي،تدير  التأمين  مجال  في  تعمل  شركة  ولكونها  أعلى.  عائد  وتحقيق  المخاطر  تحمل  مستوى  بين  والمفاضلة 
من  العائد  تحقيق  وهدف  المختلفة  المخاطر  إلى  بالنظر  االستثماريين  بالصندوقين  األموال  تدار  منفصلين.  استثمار  صندوقي 

األموال المستثمرة.

حملة وثائق صندوق التأمين التكافلي 

المطالبات  هو  فيها  أهمية  األكثر  العنصر  أن  العائدحيث  متطلبات  في  التكافلي  التأمين  صندق  وثائق  حملة  التزامات  تتحكم 
إلدارة  فسيكون  العمومية،  الميزانية  في  نسبيا  األجل  قصيرة  التزامات  التكافلي  التأمين  صندق  وثائق  لحملة  كان  كلما  المستحقة. 
الموجودات / المطلوبات منظور على المدى القصير مدفوع بدورة التعهدات بالتغطية. وبما أن معظم االلتزامات تكون لمدة سنة 
واحدة، سيتم استثمار األصول أيضا لمدة قصيرة. من المقترح استثمار نحو 80 بالمئة من األصول لمدة تصل إلى عام واحد فيما سيتم 
استثمار النسبة المتبقية )20 بالمئة( لمدة تصل إلى ثالثة أعوام. كلما ارتفع حجم األموال بالصندوق، يكون من المتوقع حدوث تنويع 
أكثر مع تخصيص أصول أكبر لالستثمار في األوراق المالية ذات المخاطر العالية ولكن مع ذلك سيتم استثمار الجزء األكبر من األصول 
في األوراق المالية ذات المخاطر المنخفضة. ان العالقة القانونية بين المشترك وشركة المدينة للتأمين ووضع المشاركين في عقد 
باشتراك  بالتبرع  المشترك   يقوم  حيث  للشركة   هيئةالرقابة  من  المعتمدة  التكافلي  التامين  وثيقة  في  عنها  االفصاح  تم  التكافل 
التامين لصندوق المشتركين للتكافل مع المشتركين االخرين يخصص لمواجهة الخسائر المالية التي قد يتعرض لها أحد المشتركين 
نتيجة لوقوع حادث مشمول ضمن تغطيات وثيقة تأمينية. وتقوم الشركة بصفتها وكيال باجر عن المشتركين في صندوق التكافل 
بادارة عمليات الصندوق الفنية  ومضاربا في استثمار موجوداته  بمهنية وخبرة متخصصة  و يكون الفائض في حساب المشتركين 
شامال عوائد االستثمار بعد حسم كافة المطالبات المدفوعة واالحتياطيات الفنية والتكاليف اإلدارية الخاصة بالعمليات التأمينية  واجر 
التأمين العجز ان لم ينتج عن تقصير في االدارة  الفائض بعد اضافة على المشتركين. وال تتحمل شركة  ، يوزع هذا  الوكالة للشركة 
ولكن تقوم الشركة بتغطية العجزفي حساب المشتركين بقرض حسن بحد اقصى حقوق الملكية للمساهمين وحين تحقق فائض 

في الصندوق تكون االولوية لتسديد القرض الحسن للشركة  .

التأمين من خالل االستثمار في العديد من الجهات المصّدرة والمصارف اإلسالمية وخفض  التنوع في صناديق حملة وثيقة  يتحقق 
تركيز المخاطر. في السنوات األولى سيكون التنويع بين أصناف األصول متوسطًا حيث أن جزءًا كبيرًا من الصندوق سيتم استثماره في 
سندات عوائد تتسم بمداها  القصير والمخاطرة المنخفضة، بينما يصل التنوع في صناديق المساهمين إلى حد متوسط ومرتفع بين 

أصناف األصول من خالل االستثمار في حقوق المساهمين، والعقارات، وصناديق حقوق الملكية.  

تعتزم الشركة اعتماد معايير هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية االسالمية  في ما يتعلق باستثماراتها وفقًا لمعايير هيئة  	•
المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية االسالمية ويكون حد االستثمار المسموح به من قبل الهيئة العامة لسوق المال كاآلتي:
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حدود الهيئة العامة لسوق المال  نوع األصول

نسبة ال تقل عن 30 % المضاربة النقدية/قصيرة األجل )إيداعات مصرفية(/صكوك سيادية

نسبة ال تزيد عن 30 % صكوك الشركات

نسبة ال تزيد عن 40 % األسهم العادية، وصناديق االستثمار، وأسهم الشركات غير المدرجة

نسبة ال تزيد عن 20 %  العقارات 

إيداع  يتم  اإلسالمية.  الشريعة  مع  متوافقة  التأمين  وثائق  حملة  واستثمارات  المساهمين،  واستثمارات  الشركة،  استثمارات  جميع 
الثابتة في  الدخل  الشريعة ويتم استثمار حقيبة  المصارف/النوافذ، وتتبع كافة االستثمارات في األسهم مبادئ  الثابتة لدى  الودائع 
الهدف  الهدف األسمى حيث يتمثل  التكافل  التكافل. وتعتبر حزمة استثمارات صندوق  بإدارة صندوق  الشركة  الصكوك. ستضطلع 
من  المخاطر  وتحمل  االستثمار  عائد  متطلب  ويتسم  التأمين.  ألعمال  النقدي  التدفق  متطلبات  تلبية  في  التكافل  صندوق  وراء  من 
قبل حملة وثائق التأمين بكونه منخفضًا. تقوم الشركة  بتحويل الفائض  التأميني في حسابات المشتركين والرسوم المستلمة الى 
احتياطي صندوق المشتركين لعمليات التأمين او مخصصات االستثمار للمشتركين  وتوزيع المتبقي على المشتركين في نهاية العام 
المالي  حسب اليات التوزيع التي تقررها الشركة  وفقا للمعايير الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية االسالمية  

وخاضعة لموافقة هيئة الرقابة  الشرعية للشركة عليها.  

صندوق المساهمين  	•

الهدف األساسي لصندوق المساهمين هو المحافظة على رأس المال وفي الوقت نفسه تحقيق الدخل خالل السنوات األولى إلى   
جانب النمو في األموال الفائضة. سوف يستثمر الصندوق في األصول ذات المخاطر المنخفضة والمتوسطة في ضوء متطلبات 
تدفقاته النقدية. من المتوقع أيضا أن يستهدف الصندوق تمويل العجز لدى صندوق المشتركين  من خالل توفير قرض حسن. 
تعهد المساهمون بتقديم قرض خالي من ارباح لحملة وثيقة التأمين في حال حدوث عجز أو وفق ما تطلبه الجهة التنظيمية 
تترواح مدة االستثمار  التأمين والنظام األساسي للشركة.   التعهد في عقد وثيقة  المالءة. انعكس هذا  لتلبية متطلبات  للتأمين 

لصندوق المساهمين عادة بين 1-3 سنوات.

فصل حسابات المشتركين عن حسابات المساهمين: إن شركة المدينة للتأمين جاهزة لفصل حسابات المشتركين عن حسابات   
االنظمة  جاهزية  بمراجعة  جي  ام  بي  كي  شركة  قامت  حيث  العائلي  والتكافل   العام  التأمين  فروع  كل  في  المساهمين 
والقوائم  المحاسبية   الدفاتر  ومسك  واعدادها  الحسابات  فصل  وآليات   اآللي   الحاسب  في  المعلومات  وقاعدة  المحاسبية 
المالية وفق معايير المراجعة للمؤسات المالية االسالمية  واصدر تقرير باعتمادها وكذلك وافقت الهيئة الشرعية للشركة على 
هذا  التقرير وكذلك اصدرت الهيئة الشرعية موافقة على جاهزية الشركة  لفصل الحسابات ومباشرة اعمال التكافلي وعمليات 
االستثمار  وفتحت الشركة حسابات بنكية منفصلة ألصول المشتركين حيث يتم الدفع منها لعمليات صندوق المشتركين ودفع 

رسوم الوكالة وحصة مضاربة الشركة لالستثمار او اية مصروفات اخرى توافق عليعها هيئة الرقابة الشرعية.

في  الشركة  مضاربة  حصة  حد  و  الوكالة   رسوم  حد  عن   التكافلي  التأمين  عقد  في  باإلفصاح  للتأمين  المدينة  شركة  قامت   
االستثمار حسب اآلتي :  أ( رسوم الوكالة - ما يصل إلى حد أقصى قدره 20 بالمائة من إجمالي األقساط المكتتبة. ب( حد حصة 
الشركة  كمضارب - تصل إلى حد أقصى قدره 80 بالمائة من عوائد االستثمار ألموال المشتركين وتحدد الهيئة النسب التي تطبق 

في بداية العام المالي وتعلن للمشتركين.

المهمة الرئيسية لقسم االستثمار هو إنشاء وتطبيق استراتيجية االستثمار وفقا للقواعد واألنظمة التي تصدرها الهيئة التنظيمية   
وأهداف الشركة واالستثمار في المنتجات المتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة االسالمية وفقا للمبادئ التوجيهية لالستثمار 
وتحديد أفضل الفرص االستثمارية وتطبيق أعلى المعايير الختيار الفرص االستثمارية المناسبة التي تتمتع بدرجة مخاطر منخفضة.

اطار  االستثمار في  أدوات  المحفظة واختيار  بتحديد مواقف  القرارات فيما يتصل  اتخاذ  االستثمار هي  الرئيسية لمدير  المهام  إن   
بجميع  اإللتزام  أيضَا  مسؤولياته  وتتضمن  المحفظة.  لها  تتعرض  التي  والمخاطر  التشغيل  وإدارة  ومراقبة  المفروضة  القيود 
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ورصد  التتنظيمية  للجهات  دورية  تقارير  وتقديم  عمان  سلطنة  في  االستثمارات  تحكم  والتي  بها  المعمول  واألنظمة  القوانين 
أداء االستثمارات على أساس منتظم ياإلضافة إلى تقديم تقارير دورية لإلدارة حول الموقف المالي للشركة والتقدم المحرز في 

مختلف األنشطة.

قسم تكنولوجيا المعلومات  ي( 

بطريقة  أهدافها  تحقيق  من  بالشركة  األخرى  األقسام  تمكن  التي  الرئيسية  األقسام  من  المعلومات  تكنولوجيا  قسم  يعتبر   
األعمال  أقسام  من  قسم  كل  مع  المعلومات  تكنولوجيا  قسم  يعمل  ذلك،  تحقيق  يتسنى  وحتى  التكلفة.  حيث  من  فعالة 
االستراتيجية في وقت إعداد الميزانية. واستنادا إلى المعلومات التي يتم جمعها، يقوم القسم المعني بوضع خطته السنوية 
الخاصة وميزانيته. عالوة على ذلك، يعمل قسم تكنولوجيا المعلومات على ضمان التنفيذ السليم واآلمن وصيانة شبكة البيانات 

والشبكة الصوتية.

يعمل قسم تكنولوجيا المعلومات على المحافظة على العالقات مع الموردين والتنسيق مع مقدمي البرامج وتحديد احتياجات   
الشركة لمختلف البرامج والتقارير المطلوبة لإللتزام بمتطلبات العمل والجهات التنظيمية.

في اآلونة األخيرة، قام قسم تكنولوجيا المعلومات بتنفيذ ثالثة مشاريع رئيسية على النحو الوارد أدناه والتي ساعدت الشركة   
في تحقيق هدفها المتمثل في إعادة الهيكلة وتحسين الربحية.

الرئيسي لعمليات  الموقع  التواصل مع  الوثائق من خالل استخدام واجهة  الوسطاء والفروع من اصدار  برنامج مكن  تطوير  	•
التأمين لدى الشركة

تنفيذ واجهة على شبكة اإلنترنت لتزويد جميع المديرين بأرقام األداء الرئيسية في بداية كل يوم لمساعدتهم في عملية  	•
اتخاذ القرارات الحاسمة.

تنفيذ أداة عززت من نظام الشركة للتعهد بتغطية المركبات ونظام التسعير مما أدى إلى زيادة كبيرة في ربحية المحفظة 	•

يعمل قسم تكنولوجيا المعلومات أيضا على ضمان األداء السليم للنظام وتطوير السياسات واإلجراءات وكذلك إنشاء وتنفيذ   
األعمال  استمرارية  خطة  تطوير  مسؤولية  أيضا  القسم  يتولى  النظام.  فشل  حالة  في  لالسترداد  ونظام  للطوارئ  فعالة  خطة 

وتنفيذها.

لن يكون هناك أي استعانة من الشركة بمصادر خارجية في أي من أنشطتها للتكافل.حيث ان الشركة لديها كل القدرات الالزمة   
للوفاء بمتطلبات وظائف وعمليات التكافل.

اإلدارة العليا

األدوار   تقسيم  يعكس  قوي  تنظيمي  هيكل  تحت  الشركة  تعمل  االستراتيجية.  أهدافها  بالشركة  اإلدارة  الفريق  تكوين  يعكس 
ومسئوليات فريق اإلدارة التنفيذية. تتضمن مهام ومسؤوليات اإلدارة التنفيذية، من بين أمور أخرى، ما يلي:

مسئوليات  تحديد  فيه  تم  اإلدارة  مجلس  من  معتمد  تنظيمي  هيكل  وفق  وصالحياتها  مسئولياتها  التنفيذية  اإلدارة  تمارس   -1
وصالحيات كل أعضاء اإلدارة التنفيذية، وصادق المجلس على تفويض منظم يكون إطارا للمسئوليات والصالحيات المشار إليها.

يتعين على اإلدارة التنفيذية االستجابة الكافية والمناسبة لطلبات المجلس ولجانه بغرض وضع سياساته موضع التنفيذ وتكون    -2
اإلدارة مسئولة اتجاه المجلس عن ذلك. 

من  يكون  التنفيذية  اإلدارة  قبل  من  وضعت  معلومات  أو  بيانات  أي  عن  الكشف  أو  للشركة  التنافسية  بالميزة  اإلخالل  عدم  مع   -3
شانها األضرار بمصلحة الشركة في حال اإلفصاح عنها يجب أن يتضمن التقرير السنوي موجزا لمناقشات اإلدارة وتحليالتها في 

المسائل الجوهرية المرتبطة بمجمل أعمالها باإلضافة إلى رأي مجلس اإلدارة بشأنها .

نظرا لعدم صدور قانون شركات التأمين التكافلي في السلطنة ولحين صدوره  تلتزم االدارة التنفيذية في الشركة عند  الحصول   -4
على ترخيص مزاولة التأمين التكافلي  بتسيير انشطة الشركة واالدارة المعتمدة من مجلس االدارة وكما ورد اعاله حسب المعايير 
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وااللتزام   االسالمية  المالية  للمؤسسات  والمحاسبة  المراجعة  هيئة  عن  الصادرة  والضبط   المراجعة  معايير  و  واالشرعية  المالية 
بقرارات هيئة الرقابية الشرعية  للشركة ومهامها كما وردت في النظام االساسي  للشركة ) ووفقا لتوجيهات هيئة سوق المال 

في السلطنة والقوانين الصادرة عنها(  وعلى سبيل المثال  تكون من مهام االدارة التنفيذية:

العمل على تنفيذ الفتاوي الشرعية والتوجيهات  الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.  -

االستجابة لمالحظات التدقيق الشرعي الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.  -

تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميع البيانات والتقارير المالية لتسهيل اعداد تقاريرها الشرعية.   -

عرض نسبة الوكالة وحصة المضاربة للشركة في استثمار اصول صندوق المشتركين على هيئة الرقابة الشرعية إلعتمادها في   -
بداية كل عام مالي.

عرض المنتجات التأمين التكافلي الجديدة والتعديالت على المنتجات القديمة على هيئة الرقابة الشرعية إلعتمادها.  -

وحين صدور قانون شركات التأمين التكافلي في السلطنة تلتزم اإلدارة التنفيذية بتنفيذ القانون الصادر.  

الرسم البياني أدناه يوضح الهيكل التنظيمي الحالي للشركة.

مجلس ا�دارة

هيئة الرقابة الشرعية
الهيئة التنفيذية

أمين سر مجلس ا�دارة
أسامة البرواني

الرئيس التنفيذي
غوتم داتا

لجنة التدقيق 
وااللتزام

رئيس التدقيق الداخلي وا�لتزام
محموع عطار

دائرة التدقيقدائرة ا�لتزام
الداخلي
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الرئيس التنفيذي
غوتم داتا

مدير أول - 
االستثمار

جاسبريت شابرا

مدير أول - 
تقنية المعلومات
جريش جوبيناث

المدير العام 
المطالبات

ناصر الشعيلي

المدير العام 
ا�عمال التخصصي
سانديب ماحجان

المدير العام 
التجاري

أجاي سريفاستفا

المدير العام - الشؤون 
ا�دارية والموارد البشرية

أسامة البرواني

مدير-
تطوير الموظفين

مدير أول -
التسويق

مدير أول -
الفروع

مدير -
تغطية لغير

المركبات

مدير -
تغطية

المركبات

نائب مدير-
التأمين

مدير -
مطالبات المركبات

مساعد مدير -
مطالبات غير المركبات

المدير العام -
المالية والحسابات

سندارام رام

مدير المالية
والحسابات

نائب مدير -
التحكم با�ئتمان

نبذة موجزة عن الفريق اإلداري بالشركة

الفاضل / غوتام داتا، الرئيس التنفيذي للشركة أ(  

يحمل الفاضل داتا درجة البكالوريوس في اآلداب مع مرتبة الشرف وزمالة معهد التأمين في الهند ويتمتع بأكثر من 30 عاما من   
الخبرة في قطاع التأمين. شغل الفاضل غوتام في السابق مناصب إدارية عليا في عدد من مؤسسات التأمين العالمية الرائدة مثل 
مجموعة تشب للتأمين ومجموعة التضامن والبحرينية الكويتية للتأمين والهند الجديدة للتأمين. في بداية سيرته المهنية، شارك 
غوتام في إدارة برامج التأمين لمصنع األسمدة في الهند ومصهر لأللمنيوم ومصنع لألسمدة في البحرين. لديه خبرة متنوعة في 
مختلف جوانب أعمال التأمين، والتغطية، وتسوية المطالبات ، وإتفاق إعادة التأمين، إنشاء وإدارة العمليات في المشاريع الجديدة 

والتي تضم شركات التكافل.

ارتبط الرئيس التنفيذي للشركة في مجال التكافل منذ عام 1999. كان مسؤوال عن إجراء دراسة جدوى مع بيت التمويل الكويتي   
لتأسيس شركة تكافل في الكويت في مشروع مشترك مع الشركة البحرينية الكويتية للتأمين. وكان جزءا من فريق بدء التشغيل 
في سوليدريتي، أكبر شركة تكافل في العالم من حيث رأس المال المدفوع في عام 2004. عمل في المركز الرئيسي للشركة في 
البحرين وقاد المبادرة للترخيص الشركة في المملكة العربية السعودية. وقد انخرط بشكل وثيق مع أعضاء الهيئة الشرعية في 
التكافل قدمت في  الوكالة وساهم  في مقاالت عن هذا الموضوع، وأوراق أخرى عن  التي جرت لوضع هياكل رسوم  العملية 

مختلف المحافل.

مع  ومتوافقة  سوليدرتي  قبل  من  أنشئت  أنظمتها  وجميع  سوليدرتي  مع  مشترك  كمشروع  للتأمين  المدينة  شركة  تأسست   
الشركة  الى  التنفيذي  الرئيس  إنضم  ثم  للتأمين.  المدينة  لشركة  الفنية  باالدارة  للقيام  سوليدرتي  اتفاقية  على  بناءا  التكافل. 
ليكون لديها فهم نموذج في أعمال التكافل والعمليات. وباإلضافة إلى ذلك خضع فريق العمل في الشركة المدينة الى دورات 
الى  الشركة  انشطة  والمالية وترأس فريق عملية تحول  المصرفية  للدراسات  البحرين  أجراها معهد  التي  التكافل  استثنائية عن 

التأمين التكافلي .
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الفاضل / أسامة البرواني، مدير عام قسم الموارد البشرية واإلدارة ب(  

الفاضل / أسامة في مرحلة اإلعداد لدرجة الماجستير في إدارة األعمال و هو يحمل دبلوم الدراسات العليا في إدارة الموارد البشرية   
ودبلوم في إدارة نظم المعلومات والتعليم وهو خبير معتمد في التأمينات اإلسالمية وشؤون اإلمتثال. يتمتع الفاضل / أسامة 
بأكثر من 21 عاما من الخبرة في مجال الموارد البشرية واإلدارة. وقد ساهم في  جميع  اللقاءات مع ذو االختصاص في المجاالت  
عملية  فريق  فاعال  رئيسيا  عضوا  كان  حيث  التكافلي  التأمين  الى  الشركة  انشطة  تحول  عملية  بخصوص  الشرعية   االستشارية 

تحول انشطة الشركة الى التأمين التكافلي.

الفاضل / أجاي سريفاستافا، مدير عام القسم التجاري ج( 

يحمل الفاضل / أجاي درجة البكالوريوس في العلوم مع مرتبة الشرف ودرجة البكالوريوس في الحقوق وزمالة معهد التأمين   
في الهند. يتمتع الفاضل / أجاي بأكثر من 22 عاما من الخبرة في مجال التأمين في جمهورية الهند والعاصمة البريطانية لندن. 
البتروكيماويات في الهندوفي دايو موتورزالتي تعتبر إحدى أكبر  المهنية في أحد أكبر مصانع  لقد سبق له العمل خالل حياته 
الشركات المصنعة للسيارات في الهند. عمل الفاضل / أجاي كذلك في شركة روزبي التي تعد واحدة من أكبر  شركات األثاث وفي 

مجموعة شركات أرورا للخدمات الفندقية في المملكة المتحدة خالل مسيرته المهنية.

الفاضل / سانديب ماهاجان، مدير عام القسم التخصصي د( 

يحمل الفاضل / سانديب درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ودرجة الماجستير في إدارة األعمال )تخصص مالية( وزمالة   
معهد التأمين في الهند. يتمتع الفاضل / سانديب بأكثر من 20 عاما من الخبرة في األقسام الفنية في مختلف شركات التأمين 
للتأمين. وبصفته مهندس  أيه آي جي والشرقية  الهند والخليج بما في ذلك شركة  المحلية والشركات متعددة الجنسيات في 
التحكم في الخسائر، أجرى سانديب أكثر من 500 دراسة في مخاطر االئتمان بما في ذلك مجال البتروكيماويات وشركات العقارات 
الكبرى مثل شركة الزواري للكيماويات الزراعية وشركة ديباك لألسمدة وشركة تاتا موتورز، الخ. خالل حياته المهنية، انتقل سانديب 
إلى مجال التعهد بالتغطية وإعادة التأمين وشارك في إدارة برامج رئيسية بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر في شركة صحار 
التأمين ووسطاء  الحالية مع شركات إعادة  الدفاع والشركة العمانية للغاز. ظل سانديب يتعامل خالل مهنتة  لأللمنيوم ووزارة 

التأمين الدولية الرئيسية.

آر أم سوندارام، مدير عام قسم المالية هـ( 

يحمل الفاضل / سوندارام درجة البكالوريوس في العلوم وزمالة معهد محاسبي التكاليف واألشغال في الهند وزمالة المحاسب   
اإلداري من معهد المحاسبين اإلداريين القانونيين في نيو جيرسي بالواليات المتحدة األمريكية. يتمتع الفاضل / سوندارام بأكثر 

من 28 عاما من الخبرة في مجال التأمين والخدمات المصرفية في الهند والخليج.

الفاضل / ناصر الشعيلي، المدير العام للمطالبات و( 

والتدقيق  بالتغطية  التعهد  مجال  في  الخبرة  من  عاما   16 من  بأكثر  ويتمتع  التأمين  في  الدبلوم  شهادة  ناصر   / الفاضل  يحمل   
ومطالبات المركبات وغير المركبات في شركات التأمين العمانية وشركات التأمين متعددة الجنسيات في المنطقة.

الفاضل / جيريش جوبيناث، مدير أول قسم تكنولوجيا المعلومات ز( 

المعماريين  المهندسين  كبير  وهو  البرمجيات  منتجات  تطوير  مجال  في  الخبرة  من  عاما   21 من  باكثر  جيريش   / الفاضل  يتمتع   
بالشركة صاحبة العالمة التجارية الخاصة »تأمين نت« الذين يساعدون على تطوير المنتجات التجزئة وخدمات العمالء والتسليم 
وشركة  للتأمين  المتحدة  العمانية  مثل  الشركات  من  بعدد  جيريش   / الفاضل  عمل  الشركة،  إلى  انضمامه  قبل  االنترنت.  على 
فيريتاس دي جي سي المحدودة. يحمل الفاضل /جيريش درجة البكالوريوس في علوم الكمبيوتر ودرجة الماجستير في األعمال 

المصرفية والتأمين من الهند.
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الفاضل / جاسبريت تشابرا، مدير أول قسم االستثمار ح( 

يحمل الفاضل / جاسبريت تشابرا درجة البكالوريوس في التجارة وهو محاسب قانوني ويتمتع بأكثر من 7 سنوات من الخبرة في   
مجال إدارة محافظ االستثمار وبحوث األسهم والتحليل المالي في أسواق األسهم العمانية والهندية.

الفاضل / محمود العطار، مدير عام- رئيس قسم شؤون االلتزام و التدقيق الداخلي ط( 

في  الخبرة  من  عاما   30 من  بأكثر  ويتمتع  والمحاسبة  اإلدارية  العلوم  في  البكالوريوس  درجة  العطار  محمود   / الفاضل  يحمل   
مجال الخدمات المصرفية اإلسالمية وقطاع التجزئة في منطقة الخليج كما يتمع بخبرة في مجال المراجعة والتدقيق وشؤون 
االمتثال. وبينما كان يعمل في بنك البحرين اإلسالمي، لعب الفاضل / محمود العطار دورًا فعااًل في وضع دليل المراجعة واإلشراف 
على برامج التدقيق ومعايير تقييم المخاطر وتقييم مخاطر التدقيق. ان رئيس التدقيق الداخلي وااللتزام عمل كرئيس التدقيق 
الداخلي واإللتزام في بنك البحرين اإلسالمي لسنوات عديدة، ولديه فهم عميق لمبادئ وممارسات الشريعة في مجال الخدمات 
المالية اإلسالمية وكان عضوا رئيسيا فاعال في فريق عملية تحول انشطة الشركة الى التأمين التكافلي وحصولها على الترخيص 

الالزم من هيئة سوق المال.

خارطة الطريق للتحول إلى التكافل

مصطلح ›التكافل‹ يعني لغويًا »كفل البعض بعضهم اآلخر » وهو نظام إسالمي للتأمين المبني على مفهوم التبرع أو الهدية. تقدم 
مساهمات التبرع بقصد ونية مساعدة المشاركين األخرين الذين يواجهون خسائر او أضرار. يساهم كل مشارك في الصندوق لتغطية 
المطالبات المتوقعة وفي الوقت نفسه االستفادة من الفائض التأميني وعائدات االستثمار التي يحققها صندوق التكافل. يتمثل دور 
الشركة في إدارة عمليات التكافل واستثمار فائض السيولة من مساهمات التكافل تمشيا مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية. 
عندما يكون هناك فائض، يتم تقاسم هذا الفائض بين المشاركين. تسعى الشركة إلى تعزيز أعمال التكافل التجارية في سلطنة 

عمان مسترشدة بهيئة الرقابة الشرعية الموقرة التي وافقت على نموذج التكافل الذي إعتمدته الشركة.

تعتزم الشركة العمل بنموذج الوكالة والذي بموجبه تقوم الشركة كوكيل بادارة صندوق التكافل نيابة عن المشاركين مقابل رسوم 
)رسوم الوكالة( على الخدمات المقدمة. يتم تقييم صندوق التكافل بشكل دوري مما يؤدي إما الى وجود فائض أو عجز. قد ينشأ 
الفائض التأميني بالصندوق بشكل رئيسي من فائض أرباح التعهد بالتغطية عندما يكون هناك رصيد إيجابي من مساهمات التكافل 
أصول  من  االستثمار  خسائر   / وأرباح  واالحتياطيات  الصلة  ذات  الصندوق  ونفقات  ومصروفات  التأمين  وإعادة  المطالبات  حساب  بعد 

صندوق التكافل. يتم توزيع جزء من األموال الفائضة على المشتركين شريطة موافقة مجلس ادارة الشركة.

منتجات وخدمات التكافل

يجب على الشركة مواصلة عملياتها كمكون في شركة التكافل التي تجري عمليات لمنتجات وخدمات متوافقة مع أحكام ومبادئ 
الشريعة اإلسالمية والتكافل العام.

منتجات وخدمات التكافل العائلي: توفر منتجات وخدمات التكافل العائلي األمان المالي في حالة الوفاة أو العجز الكلي والدائم 
لصاحب الخطة إلى المستفيد المعين. منتجات وخدمات التكافل متوفرة لجميع األفراد والعمالء التجاريين.

التكافل العام: توفر منتجات التكافل العام الحماية لصاحب الخطة ضد الخسائر من أي حدث معين. تكون منتجات التكافل العام 
متاحة لجميع األفراد والعمالء التجاريين.

يلخص الجدول التالي منتجات وخدمات التكافل التي تقدمها الشركة حسبما وافقت عليها هيئة الرقابة الشرعية والهيئة العامة 
لسوق المال.
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ملخص المنتجات والخدمات

تأمين طبي أفراد –تكافل1.

تأمين طبي جماعي - تكافل2.

 وثيقة تأمين ضد الحوادت الشخصية _ تكافل3.

وثيقة تأمين ضد الحوادت الشخصية لخدم المنزل _ تكافل4.

وثيقة تأمين لجميع أخطار التركيب_  تكافل5.

وثيقة تأمين على معدات واآلالت _ تكافل 6.

وثيقة تأمين جميع أخطار المقاولين_ تكافل 7.

وثيقة تأمين الموحدة على المركبات _  تكافل8.

التأمين التكافلي العائلي  الجماعي _ تكافل9.

وثيقة تأمين التكافلي العائلي الفردي- تكافل10.

تأمين ضد الحرائق- تكافل11.

تأمين على السفر - تكافل12.
المصدر: الشركة 

تعتقد الشركة أن توفير الحلول من خالل هيكلة المنتجات التي من شأنها تلبية حاجة الزبائن سوف يكون المفتاح الرئيس لتحقيق 
مع  متوافقة  ومبتكرة  جديدة  منتجات  لطرح  الشركة  تخطط  العمالء،  من  الواردة  الردود  على  وبناءا  التكافل.  مجال  في  أهدافها 

أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية على النحو التالي:

التجارية والنقود في  التكافل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم لتأمين الممتلكات وتوقف األعمال  حزمة من منتجات   .1
العبور وتعويضات العمال وسفر رجال األعمال ومخاطر الحوادث الشخصية تحت وثيقة تأمين واحدة، مما  الخزينة وفي حاالت 
الحزمة عن طريق  التأمين لشراء حماية شاملة تحت وثيقة واحدة. سيتم تسويق وتوزيع هذة  سيجعلها مالئمة لحامل وثيقة 

الوكالء والوسطاء والمكاتب الفرعية وفي نهاية المطاف عبر اإلنترنت مما يسهل الوصول إليه من قبل العمالء.

من  وغيرها  المجوهرات  مثل  الشخصية  األمتعة  فيها  بما  ومحتوياتها  المباني  لتأمين  المنزلي  التكافل  منتجات  من  حزمة   .2
المقتنيات الثمينة ضد كل مخاطر الفقدان أو تعرضها للتلف وحماية خدم المنازل والحوادث الشخصية لتشمل التغطية أفراد 
األسرة وتغطية تكاليف السفر السنوية. زيادة ملكية المنازل تجعل هذه الحزمة خيارا جذابا ألصحاب المنازل الجديدة للحصول 

على الحماية على نطاق أوسع مما هو متوفر في السوق.

حزمة المدخرات المرتبطة بمنتجات التكافل العائلي لألفراد الذين لم تتوفر لهم حتى اآلن خيارات متوافقة مع أحكام ومبادئ   .3
الشريعة اإلسالمية لإلدخار لألحداث الهامة في حياتهم مثل تعليم األبناء أو خطة المعاش عند بلوغهم سن التقاعد إلى جانب 

فوائد حماية األسرة. وباإلضافة إلى ذلك، تخطط الشركة أيضا إلصدار تغطية للتكافل اآلجل لصالح األسرة والمعالين.
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خطوات التحويل

حددت الشركة خارطة طريق شاملة من شأنها أن تمكنها من طرح عمليات التكافل بنهاية السنة المالية 2013م.

تسويق وعرض
عمليات
تكافل

تدريب 
الموظفين 
على تكافل

العالمة التجارية
وأنشاء عالقات
تجارية مبينة

على نظام التكافل

استحداث
 نظام تقنية 
المعلومات

زيادة رأس مال
الشركة الى
١٠ مليون ر.ع.

مراجعة
الهيكل المالي

تطوير وتدشين
منتجات
تكافل

القوانين
التنظيمية
للتكافل

مراجعة والثائق
وا�جراءات 
والعمليات

مراجعة الهيكل
التنظيمي

(هيئة الرقابة 
الشرعية)

يوليو ٢٠١٣ ديسمبر ٢٠١٣

ا¨كتتاب العام
الوضع الحالي:

شركة
المدينة
للتأمين

الوضع
المستقبلي:

المدينة
تكافل

 

ارتفاع رأسمال الشركة من 6 مليون ريال عماني الى 10 مليون ريال عماني  )1

ريال  مليون   10 التكافلي  التأمين  لشركة  المدفوع  المال  رأس  يكون  أن  بضرورة  تقضي  التي  التنظيمية  الجهات  لمتطلبات  وفقا   
عماني، قامت الشركة بزيادة رأسمالها المدفوع من 6 ماليين ريال عماني ريال عماني إلى 10 مليون دوالر في السنة المالية 2012م.

مراجعة السياسات واإلجراءات ودالئل التشغيل ب( 

تتوافق دالئل األقسام واجراءات التشغيل القياسية التي تتبعها الشركة مع النموذج التجاري المقترح لشركات التأمين اللتكافلي.  

تعميم نظام تكنولوجيا المعلومات ج( 

أنظمة تكنولوجيا المعلومات بالشركة متوافقة مع نموذج نظم تشغيل شركات التأمين التكافلي.  

مراجعة الهيكل اإلداري والتنظيمي للشركة )هيئة الرقابة الشرعية( د( 

تم بالفعل تشكيل هيئة الرقابة الشرعية بالشركة وهي تتكون حاليًا من خمسة أعضاء مميزين.  

العالمات التجارية وإقامة عالقات بالسوق قائمة على التكافل هـ( 

تعاقدت الشركة مع مستشار في العالمات التجارية لخلق هوية جديدة لها دون التضحية باالعتراف بالعالمة التجارية القائمةالتي   
اطالقه  يتم  أن  المتوقع  »االنترنت«ومن  للمعلومات  الدولية  الشبكة  على  موقعها  تجديد  باعادة  أيضًا  الشركة  قامت  اكتملت. 

رسميًا قبل الطرح العام األولي.

مراجعة اإلطار المحاسبي و( 

أنه يمتثل ويتماشى مع أساس الحد األدنى لمتطلبات  قامت شركة كيه بي أم جي بتقييم اإلطار المحاسبي للشركة ووجدت   
هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية االسالمية لشركات التأمين التكافلي.
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تدريب الموظفين على التأمين التكافلي ز(  

للعصف  منتظمة  دورات  الشركة  تجري  التكافلي.  التأمين  على  وخارجيًا  داخليًا  لديها  الموظفين  تدريب  بالفعل  الشركة  بدأت   
الذهني لموظفيها في مختلف موضوعات التأمين التكافلي. تقوم الشركة كذلك بارسال الموظفين الرئيسيين لديها لحضور 

مختلف مؤتمرات التمويل اإلسالمي التي تعقد في المنطقة.

تطوير وفحص وطرح منتجات التكافل ح( 

حصلت الشركة بالفعل على الموافقات األساسية لجميع منتجات التأمين التكافلي لديها من الهيئة العامة لسوق المال كما   
تعمل حاليًا على تطوير العديد من المنتجات الجديدة التي يجب أن تقدم لهيئة الرقابة الشرعية للحصول على الموافقات األولية.

التسويق والبدء في تنفيذ عمليات التأمين التكافلي ط(  

تتوقع  حيث  2013م  المالية  السنة  من  الرابع  الربع  في  التكافلي  التأمين  عمليات  تنفيذ  في  والبدء  التسويق  يتم  أن  المتوقع  من   
الشركة إطالق نفسها كشركة تعمل في مجال التأمين تكافلي في يوم 1 يناير 2014م. تتوقع الشركة أن تحصل على الموافقات 

من الجهات التنظيمية قبل الفراغ من اجراءات الطرح العام األولي وإصدار قوانين التأمين التكافلي.

اإللتزام بمتطلبات الجهات التنظيمية للتأمين التكافلي ي( 

ال تستطيع الشركة،في غياب القوانين واللوائح التنفيذية التي تنظم التأمين التكافلي، تأكيد مدى التزامها في هذه المرحلة. ومع   
ذلك، فقد استعرضت الشركة مشروع قانون التأمين التكافلي وهي على استعداد لإللتزام بأحكام هذا القانون. عالوة على ذلك، 

تنخرط الشركة في حوار منتظم مع الهيئة العامة لسوق المال لضمان أن يتم االبقاء على أي ثغرات محتملة في الحد األدنى.

استراتيجية األعمال التجارية في المستقبل

تهدف الشركة ليس فقط ألن تكون شركة التكافل األولى في سلطنة عمان ولكن أيضًا األولى في منطقة الخليج حيث سيتم قياس 
الريادة من حيث الربحية لحملة الوثائق فيها والعائد على حقوق المساهمين لمساهميها وااللتزام بتهيئة البيئة لتوفير فرص التعلم 
والنمو لموظفيها. سيتم تحقيق هذا الهدف من خالل خلق نموذج ألعمال تجارية مستدامة تؤدي لتحقيق نمو مطرد وأرباح مستمرة 
من التعهد بالتغطية واالستثمار. إن تعزيز خدمة العمالء واتباع أسلوب فعال في توزيع المنتجات وإدارة فعالة للتكاليف التي تؤدي إلى 
تحقيق الربحية من التعهد بالتغطية واتباع نهج محافظ لالستثمارات سيكون دافعًا أساسيًا الستراتيجية عمل الشركة في المستقبل.

يكمن المفتاح إلى الربحية من أقساط التأمين في تحديد القطاعات المتخصصة داخل كل منتج من المنتجات التي تعتقد الشركة بأن 
لديها التجربة والخبرة لتقييمها وتسعيرها وتقديمها كخدمة للعمالء بشكل أفضل تفوق الخدمات المتوفرة في السوق أو مماثل 
تتألف المحفظة من  التقليدي.  التكافلي والتأمين  التأمين  بين  بالسوق وبالتالي خلق تنافس حقيقي حول االختالفات  المتاحة  لتلك 
مزيج واعد من األعمال التجارية الفردية وتجارة التجزئة وأعمال الشركات التي من شأنها المساعدة في توزيع المخاطر واالستثمارات 
بشكل مناسب لضمان ربحية مستدامة. تعتبر خدمة العمالء أمر حاسم في جذب عمالء جدد واالحتفاظ بالذين تعتقدالشركة أنها 
هذا  لتحقيق  لديها  العاملين  وتدريب  العمالء  عالقات  إدارة  أدوات  في  باالستثمار  الشركة  ستقوم  منهم.  ربحية  تحقق  أن  تستطيع 

الهدف.

التأمين التي تخطط  وضعت الشركة بالفعل األساس لهذه االستراتيجية من خالل بناء فريق قوي ومؤهل لممارسة مختلف أعمال 
البيانات  وإدارة  والتوزيع  التسويق  تكاليف  إدارة  بفعالية  ستدعم  التي  المعلومات  تكنولوجيا  تطوير  وكذلك  عليها  للتركيز  الشركة 
التأمين  الربحية من أقساط  التحسينات وتحقيق  التطوير وادخال  بانتظام من أجل  التي ستخضع للمراجعة  العمالء  ومعايير خدمة 
لصندوق حملة الوثائق. ستكون االستفادة من هذه المزايا عنصرا هاما في خطة الشركة لتنفيذ استراتيجيتها لألعمال التجارية في 

المستقبل.
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تقدم الشركة خدماتها من خالل وحدتي األعمال التجارية االستراتيجية لديها على النحو التالي:

القسم التجاري أ( 

يركز هذه القسم على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم وتجارة التجزئة وقطاعات األعمال الشخصية. المالمح الرئيسية   
التأمين  أقساط  إلدارة  المعقدة  غير  والعمليات  المنتجات  إلستيعاب  وسهلة  بسيطة  مالمح  هي  األعمال  بهذه  رأسيًا  لالرتقاء 
واألنظمة المرتبطة بالتوزيع وتسليم المنتجات وتقديم خدمات مطالبات مباشرة دون متاعب. العنصر المهم في عملية االرتقاء 
الرأسي هو السيطرة الكاملة على جميع المعامالت في إطار المنتجات المطروحة التي تضمن اإلمتثال التفاقات مستوى خدمات 

العمالء.

لقد تم تقسيم هذا القطاع إلى األعمال التجارية التالية:  

ارتفاع رأسمال الشركة من 6 مليون ريال عماني الى 10 مليون ريال عماني  )1

يستحوذ التأمين على المركبات على حصة كبيرة من سوق التأمين، وهو يشكل أيضا جزءا كبيرا من صافي األرباح المحتجزة   
التي يخضع لقيود  المركبات  التأمين على  بالشركة. ومع األخذ في االعتبار قصر خبرة الشركة في سوق  التأمين  لمحفظة 
تنظيمية مختلفة، فإن العامل الرئيس لتحقيق حصة جيدة في سوق التأمين على المركبات هو تحديد المخاطر الحقيقية 
الشركة  المطالبات بفعالية. استطاعت  المنتج بشكل صحيح وإدارة تكاليف  التأمين والقدرة على تسعير  بأقساط  المرتبطة 
خفض نسبة خسارتها من 111 بالمئة في العام 2009م إلى 58.6 بالمئة في النصف األول من العام 2013م من خالل اعتماد مزيج 
التوزيع  شبكة  وتوسيع  العملية  هذه  تطوير  في  االستثمار  في  الشركة  استمرت  أعاله.  المذكورة  المدروسة  الخطوات  من 

التابعة لها من خالل اعتماد مزيج من الطرق المباشرة وغير المباشرة عبر الوسطاء لتحقيق نمو و ربحية مستدامة.

تتوقع الشركة أن تشتمل العوامل الرئيسية لتحقيق النمو في قطاع التأمين على المركبات على اآلتي:  

النمو االقتصادي في البالد الذي سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على المركبات.  .1

زيادة عدد البنوك اإلسالمية التي تكون بحاجة لحلول تكافلية لمحفظة قروض المركبات لديها.  .2

نموذج التكافل المبني على تقاسم الفائض الذي سيؤدي الى خلق منافسة متميزة في السوق مدعومًا بمستوى أعلى   .3
من الخدمة وميزات المنتج لجذب أعمال تجارية جديدة.

التأمين الطبي  .2

كان النمو في قطاع التأمين الطبي في دول مجلس التعاون الخليجي ملحوظا خالل السنوات الثالث األخيرة بقيادة المملكة   
العربية السعودية. كانت التجربة في السنوات األولى مختلطة حيث كان السوق في فترة التعلم واكتساب الخبرة. ومع ذلك 
فمن الواضح أن هذا القطاع سوف يشهد نموا كبيرًا خالل فترة الخمس إلى العشر سنوات القادمة عند األخذ في االعتبار قيام 

الحكومة المحلية بتخفيف اإلعانة المقدمة لقطاع الرعاية الصحية.

خططت الشركة الدخول في شراكات مع اثنتين من الشركات الرائدة في قطاع التأمين الصحي - ميونخ للتأمين الصحي   
الشراكات  هذه  ساعدت  ثالث.  كطرف  الطبية  الخدمات  وشبكة  الصحي  التأمين  لخدمات  ومزودة  منتجة  شركة  باعتبارها 
سيتم  الطبي،  للتأمين  الشركة  استراتيجية  مع  وتمشيًا  مربحة.  محفظة  إنشاء  في  بالخسائر،  محفوفة  سوق  في  الشركة 
اعتماد نهج انتقائي لتحقيق النمو بالتركيز على الخدمة والربحية. ومع األخذ في االعتبار اإلمكانات المتوفرة بقطاع التأمين 
الطبي، تعتزم شركة االستثمار في قدراتها في طرح منتجات خاصة بها مع االعتماد بشكل كبير على التعلم من شراكتها 

مع ميونيخ للتأمين الصحي مع االستثمار فى الوقت المناسب في خلق بنية خاصة بها لإلدارة الصحية.

المباشرة عبر الوسطاء  المباشرة وغير  المتبعة في توزيع منتجات هذا القطاع هي اعتماد مزيج من الطرق اإلنتقائية  الطرق   
الشريحة  هي  الحجم  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  تكون  وسوف  التجارية  األعمال  من  النوع  هذا  في  المتخصصين 
المستهدفة تمشيا مع االستراتيجية العامة للشركة. تتوقع الشركة كذلك أن يرتفع الطلب، في خالل 2-3 سنوات القادمة، 

على التأمين الصحي الفردي والعائلي حيث يجري حاليًا تطوير المنتجات الالزمة لتلبية حاجة السوق في هذا الجانب.
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التكافل العائلي  .3

سوف تشهد منتجات التكافل العائلي الجماعي كجزء من برامج فوائد العاملين وغيرها من منتجات التكافل العائلي التي   
تتطلبها العمليات المصرفية اإلسالمية نموا كبيرا في المستقبل. من الواضح أن القيود الدينية ذات الصلة بالتأمين على الحياة 
النمو. تعتقد الشركة أن توفر حلول التكافل العائلي سوف يشجع على قبولها فيما بين  يعتبر مثبطًا وعقبة أمام تحقيق 
قطاعات المجتمع المختلفة ويسمح باالبتكار في هذا القطاع. العامل الرئيس للنمو في قطاع التأمين على الحياة هو النمو 
البنوك التقليدية. وبالتالي،  في محفظة التمويل العقاري اإلسالمي باإلضافة الى المصارف والنوافذ اإلسالمية الجديدة في 
شراء  يستطيعون  ال  الذين  األفراد  قبل  من  الحياة(  على  )التأمين  العائلي  التكافل  على  طلب  هنالك  يكون  أن  المحتمل  من 

منتجات التأمين التقليدي بسبب القيود المفروضة عليهم بموجب المعتقدات الشخصية والدينية.

قسم األعمال المتخصصة  )2

الخبرة  وتتطلب  متطلباتها  في  والمعقدة  الحجم  الكبيرة  المخاطر  حيث  المتخصصة  القطاعات  على  رأسيًا  القسم  هذا  يركز   
والمعرفة إلدارتها وتقديم الخدمات ذات الصلة بها. من المتوقع أن تستفيد الشركة من الخبرات المهنية للموظفين ذوي الخبرة 
العاملين لديها والذين قد سبق لهم العمل لدى الشركات الكبيرة متعددة الجنسيات حيث مارسوا فيها إدارة مثل هذه المخاطر 
في حياتهم المهنية. من المتوقع أن يستفيد هؤالء الموظفين من خبراتهم في دعم عمالء ووسطاء الشركة على المستوى 
المتوفرة داخليًا، دخلت الشركة في شراكات مع  الخبرات  إلى  باإلضافة  الدولي.  المستوى  التأمين على  إعادة  المحلي وشركات 
الشركات العالمية الرائدة في قطاع األعمال المستهدفة مما ستوفر فرص الحصول على الخبرات الدولية وتبادل المعرفة وفرص 
التدريب للموظفين لالستفادة من أفضل التجارب وتطبيقها في جميع التعامالت التي ستجرى مع العمالء الكبار والوسطاء على 
الزمن  من  فترة  مدى  على  واالحتفاظ  العالقات  بناء  في  والخبرات  العالقة  هذه  من  أيضا  الشركة  ستستفيد  المحلي.  المستوى 
ومعالجة نقاط الضعف الحالية بين شركات التكافل التي لم تكن ناجحة بشكل كبير في تغطية األقساط في قطاع الشركات 
)تقرير أرنست آند يونغ العالمي حول التكافل للعام 2012م(. بعض قطاعات االختصاص التي ترغب الشركة فيها والتي وضعت 

نفسها على قدم المساواة فيها مع األسماء الرائدة مثل اليانز ومجموعة تشب التأمين هي:

المخاطر الهندسية: يركز هذا القطاع على المخاطر المرتبطة بمشاريع االنشاءات الكبرى كمشروعات البنيات التحتية والمرافق   
العامة والمشروعات الصناعية ومشروعات الطاقة الشاطئية.

اإلدارة والموظفين  اإلدارة مثل مسؤوليات أعضاء مجلس  التأمين على مسؤوليات  المتوقع أن تشهد منتجات  من  المسؤولية:   
والتعويض المهني والمسؤولية اإلعالمية والتأمين على نظم اإلنترنت طلبا متزايدا. دخلت الشركة في شراكة مع شركة تشب 

الحتالل مكانة رائدة في سوق هذه التأمينات.
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الفصل العاشر:

حوكمة وإدارة الشركات المساهمة

يشتمل هذا الفصل على وصف موجز فقط للقوانين واللوائح الواردة فيه ويجب أن ال يفسر أو يفهم منه على أنه يشتمل على خلفية 
واللوائح  والقوانين  المساهمة  الشركات  وإدارة  تنظيم  وميثاق  التجارية  الشركات  وقانون  للشركة  األساسي  النظام  ألحكام  شاملة 

الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

خلفية

تخضع األدوار والمسؤوليات ذات العالقة الملقاة على عاتق مجلس اإلدارة والفريق اإلداري للشركة بعد اإلدراج، بشكل أساسي، ألحكام 
التجارية والنظام األساسي للشركة وميثاق تنظيم وإدارة الشركات المساهمة والتعاميم ذات الصلة الصادرة من  قانون الشركات 

الهيئة العامة لسوق المال.

تكون مسؤولية القضايا اإلستراتيجية للشركة من إختصاص مجلس اإلدارة . ويجوز للمجلس في سبيل إدارة مصالح الشركة أن يقوم 
بجميع األفعال الالزمة أو المفيدة لتحقيق أغراض وأهداف الشركة باستثناء األفعال والقضايا التي يكون أمر البت فيها محظور على 
للرقابة  هيئة  كذلك  للشركة  تكون  للشركة.  األساسي  والنظام  التاسيس  وعقد  للقانون  وفقًا  صريح  بشكل  والمحددة  المجلس 
الشرعية والتي تتولى أمر الرقابة على مدى إلتزام أنشطة وأعمال الشركة بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية، عالوة على تأكيد أن 
إدارة الشؤون  التي تقدمها الشركة متسقة ومتماشية ومتوافقة مع مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية. أما  المنتجات والخدمات 

اليومية ألعمال وأنشطة الشركة فهي من إختصاص الفريق اإلداري بالشركة.

يرجى اإلطالع على الفصل التاسع من هذه النشرة لمزيد من المعلومات عن تنظيم وإدارة الشركة.

تعيين مجلس اإلدارة

انتخابهم في اجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين الذي ُعقد  يتكون مجلس األدارة الحالي للشركة من ثمانية أعضاء تم 
بتاريخ 24 مارس 2012. إن أعضاء مجلس إدارةالشركة المؤسسين هم من أوائل الداعمين للخدمات الماليةاإلسالمية في السلطنة. فيما 

يلي نبذة موجزة عن أعضاء مجلس االدارة

سعادة الدكتور/ محمد علي البرواني )الجنسية: عماني( أ( 

سعادة الدكتور/ محمد البرواني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة محمد البرواني القابضة ولديه استثمارات في شركات مختلفة   
في مجال النفط والغاز والتعدين، والهندسة، والخدمات المالية، والعقارات. يشغل حاليًا عضوية مجلس اإلدارة  في شركة عبر 
الخليج لالستثمار القابضة، الطيران العماني، نوتيلوس للمعادن )سوق تورونتو لألوراق المالية(،  )UCL( للموارد )سوق استراليا لألوراق 
األعمال  مجال  في  لإلنجاز  الجوائز  من  العديد  وتلقى  عمان،  سلطنة  لدى  بولندا  لجمهورية  الفخري  القنصل  أيضا  وهو  المالية(. 

التجارية والعامة

المهندس/ عبدالرحمن عوض برهام )الجنسية : عماني( ب( 

يشغل المهندس/عبد الرحمن برهام منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة و هو مسؤوٌل عن تأسيس وتشغيل شركة المدينة العقارية   
التي تحرص على فهٍم عميٍق للمنتجات اإلسالمية لتمويل المشاريع العقارية. يتمتع المهندس/ عبدالرحمن عوض برهام بخبرة 
لشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  حاليًا  عبدالرحمن  المهندس/  يشغل  المشروعات.  وتخطيط  إدارة  مجال  في  عاما   24 من  أكثر 
المدينة للعقارات وهو كذلك عضو في لجنة االستثمار بالشركة. يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس ادارة شركة المدينة الدولية 

للمواد الغذائية الطازجة كما يشغل عضوية مجلس االدارة بشركة مطاحن غالل صاللة وشركة تالل للتطوير.
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سعادة الشيخ/ عبدالرحمن محمد جبر آل ثاني )الجنسية : قطري( ج( 

يتمتع الشيخ/ عبدالرحمن محمد جبر آل ثاني بخبرة أكثر من 35 عاما في مجال االستثمارات الصناعية والقطاع الخاص. يشغل   
القطرية  العمانية  بالشركة  االدارة  القابضة وعضوية مجلس  الخليج لالستثمار  إدارة شركة عبر  رئيس مجلس  نائب  حاليًا منصب 
والشركة القطرية للتصنيع الصناعي. لدى الشيخ/ عبدالرحمن مشاركات في مؤسسات مالية إسالمية في قطر بما ُيَمكنه من 

تقديم التوجيه الصحيح باإلستناد الى معرفته وخبرته في تلك المؤسسات المالية.

المهندس/ خميس مبارك الكيومي )الجنسية : عماني( د( 

أن  كما  الخاص.  والقطاع  الصناعية  االستثمارات  مجال  في  عاما   30 من  أكثر  بخبرة  الكيومي  مبارك  خميس  المهندس/  يتمتع   
المهندس/ خميس الكيومي كان من أوائل الرواد الذين ساهموا في تقديم الخدمات المالية اإلسالمية في السلطنة من خالل 
دوره كعضو مؤسس في شركة تأجير للتمويل والمدينة المالية والمدينة العقارية وشركة المدينة للتأمين وشركة عبر الخليج 
الخدمات  الوطيدة مع خبراء  السلطنة ومن خالل عالقته  إلى تقديم منتجات مالية شرعية في  أدى  نزوى مما  بنك  و  لإلستثمار 
المالية اإلسالمية في ماليزيا ساهم ذلك أيضًا في تطوير قطاع الخدمات المالية اإلسالمية لتساير التطورات العالمية في القطاع. 
بالشركة.  اإلدارة  مجلس  عضو  منصب  يشغل  كما  القابضة  لالستثمار  الخليج  عبر  لشركة  التنفيذي  الرئيس  منصب  حاليًا  يشغل 

يشغل كذلك عضوية مجلس االدارة بالشركة الخليجية للفطر.

الفاضل/ عبداهلل علي عبداهلل )الجنسية: قطري( ه( 

يتمتع الفاضل/ عبداهلل علي عبداهلل بخبرة أكثر من 35 عاما في مجال االستثمارات. يشغل حاليًا عضوية مجلس اإلدارة بشركة   
عبر الخليج لالستثمار القابضة وشركة المدينة لالستثمارات المالية وشركة المدينة للعقارات. لدى الفاضل/ عبداهلل عالقات وثيقة 
و مشاركات مع أبرز المؤسسات المالية اإلسالمية في قطر مما ُيَمكنه من تقديم التوجيه الصحيح باإلستناد الى معرفته وخبرته 

في تلك المؤسسات المالية.

الفاضل/ صالح ناصر سليمان الريامي )الجنسية : عماني( و( 

رئيس  نائب  أكثر من 15 عاما كخبير في مجال االستثمار. يشغل حاليا منصب  الريامي بخبرة  ناصر سليمان  الفاضل/ صالح  يتمتع   
مجلس إدارة شركة عمان للسراميك وعضوية مجلس إدارة الشركة القطرية العمانية لالتصاالت )النورس( وشركة تأجير للتمويل.  
مجال  في  خبرات  ولديهم  الشرعية  األحكام  مجال  في  المتمكنين  العلماء  لجذب  جهوده  الريامي  صالح   / الفاضل  رسخ   وقد 
الخدمات المالية اإلسالمية في دول مجلس التعاون لتقديم خدمات إستشارية شرعية ومالية وإدارية من خالل شركات إستشارية 
عمانية، فضاًل عن إنخراطه منذ البدايات مع الهيئات الشرعية المختلفة لتحقيق اإللتزام التام لشركة المدينة للتأمين للمتطلبات 

والشروط الشرعية.

الفاضلة/ سفانة محمد علي البرواني )الجنسية / عمانية( ز( 

تتمتع الفاضلة/ سفانة محمد علي البرواني بخبرة أكثر من 9 أعوام في مجال االستثمار والتأمين والعقارات. تشغل حاليًا عضوية   
مجلس اإلدارة في شركة مزون للبترول والغاز وشركة خدمات إدارة المخاطر وشركة الداخلية للفنادق.

الفاضل/ حمد محمد الوهيبي )الجنسية : عماني( ح( 

يتمتع الفاضل/ حمد محمد الوهيبي بخبرة أكثر من 10 أعوام في مجال ادارة المشروعات والتحليل المالي. يعمل حاليًا كمحلل   
العماني  االسكان  وبنك  للطاقة  فولتاب  وشركة  للتطوير  شادان  شركة  إدارة  مجلس  عضوية  ويشغل  الدفاع  وزارة  في  مالي 
والشركة العمانية لخدمات التمويل وشركة تأجير للتمويل والشركة العمانية للمنتجات البترولية وشركة صاللة لخدمات الموانئ 

والشركة المتحدة للطاقة. 
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مجلس ادارة الشركة بعد الطرح العام االولي

ليست هنالك نية لتغيير تشكيلة مجلس إدارة الشركة بعد اإلنتهاء من إجراءات الطرح العام األولي. تعتزم الشركة تشكيل مجلس 
إدارة وفقًا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال وأحكام قانون الشركات التجارية بما في ذلك فيما يتعلق بعدد األعضاء المستقلين 
واألعضاء غير التنفيذيين بالمجلس وبالكيفية التي ُتمثل مصالح جميع المساهمين بالشركة بما في ذلك المساهمون الذين يشترون 

أسهم الشركة من خالل الطرح العام األولي.

إنتخاب مجلس اإلدارة

ستقوم الشركة بتشكيل مجلس إدارة جديد بعد إنتهاء مدة المجلس بتاريخ 24 مارس 2015، سيتم إنتخاب أعضاء مجلس إدارة الشركة 
في إجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمين عن طريق اإلقتراع السري. سوف يتمتع كل مساهم بالشركة بعدد من األصوات 
تساوي عدد األسهم التي يمتلكها بالشركة وسيكون له الحق في التصويت بجميع األصوات التي يتمتع بها لمرشح واحد أو تقسيمها 
بين المرشحين الذين يختارهم من بين المذكورين في بطاقة التصويت بحيث ال يتجاوز )يساوي( مجموع األصوات التي يدلي بها عدد 
األسهم التي يمتلكها في الشركة. ستكون مدة والية أعضاء المجلس ثالث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم لمدة مماثلة تبدأ اعتبارا 
من تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة الذي تم فيه انتخابهم أعضاءا بالمجلس حتى تاريخ انعقاد االجتماع الثالث للجمعية العامة. 
اذا تجاوز تاريخ عقد هذا االجتماع المدة المقررة لوالية المجلس البالغة ثالث سنوات، فانه سيتم تمديد مدة العضوية بحكم القانون 
حتى تاريخ انعقاد هذا االجتماع ولكن يجب أن ال يتجاوز ذلك الفترة المحددة في المادة 120 من قانون الشركات التجارية ذات الصلة 

بعقد اجتماعات الجمعيات العامة. 

إختصاصات وإلتزامات مجلس االدارة

الالزمة  األفعال  بجميع  للقيام  القانونية  بالسلطات  االدارة  مجلس  يتمتع  التجارية،  الشركات  قانون  من   102 المادة  ألحكام  وفقًا 
التي تأسست من أجلها. لن تكون هذه السلطات مقيدة أو محظورة باستثناء الحاالت  التي تحقق األهداف  الدارة الشركة بالكيفية 
المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية والنظام األساسي للشركة. ينص ميثاق تنظيم وادارة الشركات المساهمة على المزيد 

من التفاصيل ذات الصلة بمسؤوليات مجلس االدارة على النحو التالي: 

حقوق  سالمة  على  ويحافظ  التجارية  أغراضها  يحقق  بما  للشركة  التقديرية  والموازنة  والمالية  التجارية  السياسات  إعتماد  	•
مساهميها وتنميتها.

الالزمة ومراجعتها وتحديثها من حين آلخر من أجل تنفيذ أهداف الشركة والقيام بأنشطتها في ضوء األغراض  وضع الخطط  	•
التي تأسست من أجلها.

اعتماد اللوائح الداخلية ذات الصلة باألنشطة الروتينية وتحديد مسؤوليات وسلطات اإلدارة التنفيذية للشركة. 	•

اعتماد وتنفيذ سياسة األفصاح بالشركة ومراقبة مدى التزامها بالمتطلبات التي تصدرها الجهات التنظيمية. 	•

مع  العقود  اسناد  وكيفية  االعتماد  سلطات  مستوى  بوضوح  تحدد  التي  التنفيذية  لإلدارة  السلطات  تفويض  على  الموافقة  	•
الحدود المناسبة.

أجلها  من  تأسست  التي  لألهداف  ووفقًا  والمالئمة  المناسبة  بالكيفية  تدار  أعمالها  كانت  إذا  ما  لتقييم  الشركة  أداء  مراجعة  	•
وضمان إلتزامها بالقوانين واللوائح عبر نظم مناسبة للرقابة الداخلية.

إلجتماع  إحالتها  قبل  للشركة  االعتيادي  العمل  سياق  خارج  العالقة  ذات  األطراف  مع  ُتجرى  التي  الرئيسية  المعامالت  مراجعة  	•
الجمعية العامة للمساهمين لإلعتماد.

اعتماد وتنفيذ سياسة اإلفصاح بالشركة وفقًا للمتطلبات التي تصدرها الجهات التنظيمية. 	•

مراجعة أداء الشركة وتقييم ما إذا كانت أعمالها تدار بالطريقة المناسبة والمالئمة. 	•
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من  للتدقيق  لجنة  بتشكيل   االدارة  مجلس  قام  وسلطاتهم.  ومسؤولياتهم  أدوارهم  وتحديد  الفرعية  اللجان  أعضاء  ترشيح  	•
التدقيق أحكام المسؤولية  بين أعضائه وتعيين وحدة تدقيق داخلي ومستشار قانوني  وراعى  أن تطبق في شأن أعضاء لجنة 
المنصوص عليها  في المادة  )109( من قانون الشركات التجارية دون إخالل بمسئوليتهم المترتبة على عضويتهم في مجلس 

اإلدارة .

أدوارهم  وتحديد  األخرى  الرئيسية  التنفيذية  المناصب  شاغلي  من  وغيرهما  للعمليات  العام  المدير  و/أو  التنفيذي  الرئيس  اختيار  	•
ومسؤولياتهم وسلطاتهم. 

تقييم مهام اللجان الفرعية والرئيس التنفيذي و/أو المدير العام للعمليات وغيرهما من الموظفين األساسيين بالشركة. 	•

إعتماد البيانات المالية ربع السنوية والسنوية للشركة. 	•

مع  جنب  الى  جنبا  للشركة  الراهن  الوضع  حول  العامة  الجمعية  اجتماعات  في  للمساهمين  السنوية   التقارير   ورفع  إعداد  	•
المستندات والمبررات الداعمة والمؤيدة، بحسب الحال.

الحصول  عند   الشركة  االدارة  مجلس  يلتزم  صدورة   ولحين  السلطنة  في  التكافلي  التأمين  شركات  قانون  صدور  لعدم  نظرا  	•
على ترخيص مزاولة التأمين التكافلي  بتسيير انشطة الشركة وادارتها كما ورد اعاله حسب المعايير المالية واالشرعية و معايير 
المراجعة والضبط  الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية االسالمية وااللتزام بقرارات هيئة الرقابية الشرعية  
للشركة ومهامها كما وردت في النظام االساسي  للشركة ) ووفقا لتوجيهات هيئة سوق المال في السلطنة والقوانين الصادرة 

عنها(  وعلى سبيل المثال  تكون من مهام ومسئوليات المجلس:

تسمية اعضاء هيئة الرقابة واعتمادهم واعتماد الية عمل الهيئة الشرعية من الجمعية العامة العادية للشركة.  -

العمل على تنفيذ الفتاوي الشرعية والتوجيهات  الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.  -

االستجابة لمالحظات التدقيق الشرعي الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية.  -

تزويد هيئة الرقابة الشرعية بجميع البيانات والتقارير المالية السنوية المقدمة للجمعية العامة لتسهيل اعداد تقريرها الشرعي   -
السنوي.

-  اعتماد احتساب الشركة  الزكاة الواجبة على المساهمين وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية وما تعتمده هيئة الرقابة الشرعية 
، علما بأن مسؤولية إخراج الزكاة الخاصة بالمساهمين تقع عليهم.

حين صدور قانون شركات التأمين التكافلي في السلطنة يلتزم مجلس اإلدارة بتنفيذ القانون الصادر .

ستكون الشركة ملزمة بجميع األفعال التي يقوم بها رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة والعضو المنتدب فيها وغيرهم من الموظفين 
التنفيذيين، إن وجد، الى المدى الذي تكون فيه تلك األعمال باسم الشركة وفي حدود الصالحيات والسلطات المخولة لهم. 

القيود المفروضة على سلطات مجلس اإلدارة

يحظر على مجلس اإلدارة القيام باألعمال التالية، ما لم يرخص له بذلك صراحة، بموجب النظام األساسي للشركة أو بقرار من الجمعية 
العامة:

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

بيع جميع أصول الشركة أو أي قسم هام منها. 	•

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

ضمان ديون الغير ما عدا الضمانات المعقودة في سياق العمل االعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة. 	•
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األشخاص المطلعين

يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من موظفي الشركة بموجب المادة 107 من قانون الشركات التجارية والمادة 64 من قانون سوق 
301 من الئحته التنفيذية إستغالل ما يصل إليهم من معلومات عن أعمال وشؤون الشركة بحكم مناصبهم أو  رأس المال والمادة 
وظائفهم في تحقيق ربح من خالل التعامل في األوراق المالية للشركة. ورد هذا القيد بوضوح في الفصل الخاص بتعامالت األشخاص 

المطلعين« من الالئحة التنفيذية والتي:

» بأنه أي شخص يشغل وظيفة في شركة ما تمكنه من الحصول على معلومات أساسية غير معلنة  ُيعرف »الشخص المطلع  	•
كنتيجة  المعلومات  هذه  مثل  على  يحصل  قد  آخر  شخص  وأي  التنفيذية  اإلدارة  وموظفي  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ذلك  في  بما 

لشغل وظيفة ما أو لعالقات أسرية أو غيرها. 

تحديد فترة محظورة ال يسمح خاللها للمطلعين على المعلومات الجوهرية غير مفصح عنها من التعامل والمتاجرة. 	•

التنفيذبة  واإلدارة  إدارتها  مجلس  أعضاء  بأسماء  بقائمة  يتعلق  فيما  المالية  لألوراق  المصدرة  الجهة  على  اإلبالغ  إلتزامات  فرض  	•
فيها و أزواجهم وأقاربهم حتى الدرجة األولى، وكل تعديل يحدث في هذه القائمة.

والسجن  بالغرامة  المعلنة  غير  المعلومات  على  المطلعين  األشخاص  قبل  من  المالية  األوراق  في  والمتاجرة  التعامل  على  يعاقب 
بموجب أحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال والئحته التنفيذية.

تعامالت األطراف ذات العالقة

الصفقات  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  مصلحة  أي  بالشركة  العالقة  ذات  األخرى  األطراف  أو  اإلدارة  مجلس  لعضو  تكون  أن  يجوز  ال 
وفقًا  ذلك  يكون  أن  على  معهم  العقود  و  الصفقات  بعض  إجراء  يجوز  ذلك  من  واستثناء  لحسابها  الشركة  تبرمها  التي  والعقود 

للضوابط الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة

سيكون أعضاء مجلس اإلدارة مسؤوليين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن األضرار الناتجة عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن 
تصرف  تصرفهم  عدم  عن  وكذلك  مهامهم  أداء  في  يرتكبونه  إهمال  أو  غش  أي  وعن  صالحياتهم  حدود  تتجاوز  التي  أعمالهم 

الشخص المتبصر في ظروف معينة.

يجوز للشركة أن تقيم الدعوى على أي عضو من أعضاء مجلس إدارتها تعتبره مسؤوآل عن األضرار التي لحقت بها. يجوز كذلك لكل 
هذا  العادية  العامة  الجمعية  تتبنى  لم  وإذا  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مقاضاة  يقترح  أن  مساهم 
ومصاريف  نفقات  للمساهم  ُتعاد  أن  يجب  فإنه  الدعوى  هذه  نجحت  إذا  الشركة.  عن  نيابة  الدعوى  يقيم  أن  له  يجوز  فإنه  االقتراح 

الدعوى من األموال المحكوم بها ودفع المبالغ المتبقية للشركة .

ال يجوز إقامة دعوى ضد أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من ورثته فيما يتعلق بما قام به خالل فترة شغله للمنصب وأداء مسؤولياته إال 
إذا كانت الدعوى قد أقيمت خالل 5 سنوات أيهما كان أواًل 1( تاريخ الفعل أو التقصير الذي يعتبر سببًا للدعوى أو 2( تاريخ انعقاد الجمعية 
العامة التي قدم فيها مجلس اإلدارة حسابات الشركة الخاصة بالفترة التي تتضمن الفعل أو التقصير سبب الدعوى. هذه الفترة ال 

تنطبق على الدعاوى المقامة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.  

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

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

تحدد الجمعية العامة السنوية المكافآت السنوية وبدل حضور جلسات إجتماعات مجلس إدارة الشركة بما ال يجاوز مجموعه 5 بالمئة 
نقدية  أرباح  توزيع  أو  وتجنيب  واإلختياري  القانوني  واإلحتياطي  الضريبة  مخصص  إستقطاع  بعد  للشركة  السنوية  األرباح  صافي  من 
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أن ال يتجاوز إجمالي  التجارية. يجب  المادة 106 من قانون الشركات  المال وفقًا ألحكام  بالمئة من رأس  بما ال تقل عن 5  للمساهمين 
المكافآت وبدل حضور جلسات اإلجتماعات التي ستدفع ألعضاء المجلس 200,000 ريال عماني كحد أقصى وبما ال يتجاوز 10,000 ريال عماني 
كبدل حضور جلسات لكل عضو في السنة. إذا تكبدت الشركة خسائر أو حققت أرباحًا إلى الحد الذي يكون معه مستحياًل تجنيب 
أو توزيع أرباح نقدية للمساهمين، يتم تحديد المكافآت وبدل حضور جلسات اإلجتماعات وفقًا للقوانين واللوائح الصادرة من الهيئة 
العامة لسوق المال وفقًا للقرار اإلداري رقم 2005/11م. يجب أن يتم توزيع المكافآت بين أعضاء مجلس اإلدارة بالنسبة والكيفية، حسب 

اإلتفاق، التي قد يتم تحديدها وفي غياب هذا اإلتفاق يتم توزيع المبلغ بالتساوي بين األعضاء.

اللوائح الداخلية للشركة

وفقًا ألحكام المادة 68 من قانون الشركات التجارية، يجب على مجلس اإلدارة وضع لوائح داخلية لتنظيم وإدارة الشركة وأعمالها 
التجاري. هذا، وقد قام الشركة مسبقًا  تاريخ تسجيل الشركة في السجل  العاملين فيها وذلك في غضون عام واحد من  وشؤون 
الحال، بمراجعة هذه  المال وسوف تقوم، بحسب  العامة لسوق  الهيئة  الذي حددته  النحو  السياسات واللوائح على  بوضع عدد من 
السياسات واللوائح في ضوء تحولها إلى شركة مساهمة عمانية عامة وكذلك وضع السياسات واإلجراءات اإلضافية التي قد تكون 
مطلوبة في هذا السياق في إطار الفترة الزمنية المحددة. يجب أن تشتمل هذه اللوائح، جزئيا على األقل، وفقًا القوانين الصادرة من 

قبل الهيئة العامة لسوق المال على النحو التالي: 

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

تحديد مدى الصالحيات،لكل وظيفة، المتعلقة بالموافقة على المصروفات والنفقات المالية.  	•

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

الحد األدنى من المعلومات الواجب تقديمها لمجلس إدارة الشركة.  	•

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

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

لألوراق  المال وسوق مسقط  العامة لسوق  والهيئة  للجمهور  التي تقدم  الجوهرية  المعلومات  اإلفصاح عن  سياسات وإجراءات  	•
المالية في الوقت المحدد بما في ذلك تحديد المعلومات الجوهرية. 

إضافة أية لوائح أخرى يرى مجلس إدارة الشركة أنها ضرورية لتحقيق تنظيم وإدارة الشركة. 	•

اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة

لجنة التدقيق واإللتزام

مراقبة  بصالحيات  لإلضطالع  تنفيذيين  غير  مستقلين  أعضاء  ثالثة  من  اإلدارة،  مجلس  يشكلها  التي  واإللتزام،  التدقيق  لجنة  تتألف 
التدقيق  لجنة  تتألف  العالقة.  ذات  الممارسات  أفضل  باتباع  الشركة  التزام  وضمان  والحسابات  التدقيق  وإجراءات  المالية  الشؤون 

واإللتزام بالشركة من األعضاء اآلتية اسماؤهم:-

الفاضل / صالح الريامي – رئيس اللجنة

الفاضلة / سفانة محمد البرواني – عضوًا

الفاضل / حمد الوهيبي – عضوًا
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واجبات ومسؤوليات لجنة الدقيق واإللتزام

قطاع  في  العاملة  الشركات  إدارة  و  تنظيم  ميثاق  من   6 المادة  في  عليها  المنصوص  بالصالحيات  وااللتزام  التدقيق  لجنة  تضطلع 
التأمين المساهمة التي تسري على شركات التأمين الصادرة بموجب التعميم رقم 7/ت/2005م بتاريخ 1 أغسطس 2005م.  

اللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار

تتألف اللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار، التي شكلها مجلس اإلدارة، من أربعة أعضاء غير تنفيذيين لإلضطالع بصالحيات مراقبة اإلدارة 
التنفيذية فيما يتصل بتنفيذ استراتيجيات الشركة التي وضعها مجلس اإلدارة ومراجعة األداء التشغيلي، عالوة على أهداف االستثمار. 

تتألف اللجنة التنفيذية ولجنة االستثمار بالشركة من األعضاء اآلتية اسماؤهم:-

سعادة الدكتور محمد علي البرواني – رئيس اللجنة

المهندس عبدالرحمن عوض برهام – عضوا

المهندس خميس مبارك الكيومي – عضوا

المهندس عبداهلل علي عبداهلل - عضوا

اللجنة اإلدارية

إدارة مخاطر المؤسسات 

تدرك الشركة التطوير السريع واعتماد مبادئ إدارة المخاطر والممارسات من قبل مؤسسات التأمين / إعادة التأمين اإلقليمية والعالمية. 
يعمل قسم إدارة مخاطر المؤسسات على تعزيز تحسين إدارة رأس المال وتحسين عملية صنع القرار كنتيجة لتحديد وإدارة المخاطر 
التنظيمية الرئيسية. يساعد إطار عمل إدارة مخاطر المؤسسات في تنفيذ ضوابط قوية ويسهل نشر ثقافة راسخة بالمخاطر  واإلدارة 
في جميع أنحاء المؤسسة. أسست الشركة لجنة إلدارة المخاطر في العام 2012م على مستوى اإلدارة التنفيذية والتي سوف تضطلع، 

بطريقة تدريجية، باعتماد واتباع نهج إلدارة مخاطر المؤسسات في إدارة وتسيير أعمالها.

بدأت لجنة إدارة المخاطر بالشركة،في مراحلها األولى، بتحديد المخاطر بما يتناسب مع طبيعة وحجم وتعقيدات األعمال التجارية 
السوق  ومخاطر  االئتمان  ومخاطر  التأمين  مخاطر  وهي   – األساسية  المخاطر  فئات  تزال  ال  الصلة.  ذات  للمخاطر  التاريخية  والخلفية 
ومخاطر االستراتيجية  المخاطر  أخذ  الحقة،  مراحل  في  يتم،  أن  المتوقع  من  النظر.  قيد   – التشغيل  ومخاطر  السيولة   ومخاطر 

 السمعة والتركيز والعالقات بعين االعتبار.

الشركة اآلن في المراحل النهائية لتنفيذ خطة التعافي لديها من الكوارث لمواجهة أي حدث مفاجئ وغير متوقع قد يؤثر على نظام 
الكمبيوتر الداخلي وعلى قاعدة البيانات والفروع وتوزيع الروابط بغية المحافظة على استمرارية األعمال التجارية للشركة مع إحداث 

حد أدنى من التأثير على الزبائن. لقد تم اآلن توثيق الخطة وتحديد الموظفين المعنيين وتدريبهم لمواجهة أي طوارئ التي قد تنشأ.

هيئة الرقابة الشرعية

دور هيئة الرقابة الشرعية هو ضمان أن المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركة تتماشى وتلتزم بقوانين ومبادئ الشريعة اإلسالمية. 
ال يجوز للشركة أن تقدم أي منتج أو خدمة قبل الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الرقابة الشرعية. 

واجبات ومسؤوليات لجنة الشريعة / هيئة الرقابة

يعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراجعتها واإلشراف عليها للتأكد من التزاماتها بأحكام ومبادئ الشريعة 
اراء تصدر عنها   اإلسالمية، وتكون فتواها وقراراتها ملزمة للمؤسسة وتكون الهيئة الشرعية  مسئولة عن اي قرار او وجهات نظر او 
وتكون االدارة مسؤلة عن صحة المعلومات المعروضة على الهيئة الشرعية وتقوم هيئة الرقابة الشرعية ممثلة بأعضائها مجتمعين 
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أو منفردين بمراقبة أعمال الشركة و التدقيق الشرعي على حساباتها و عليهم بشكل خاص القيام بالواجبات التالية:

النظر في عقد تأسيس الشركة  ونظامها االساسي ، وطلب تصحيحهما بما يوافق أحكام الشريعة االسالمية .  -1

إجراء التدقيق الدوري لسجالت الشركة و دفاترها و مستنداتها المالية و التأكد من مطابقتها ألحكام الشريعة االسالمية   -2

اقرارعمليات ووثائق التأمين واعادة التأمين واالستثمار والتأكد من توافقها  مع احكام الشريعة االسالمية وفحص األنظمة المالية   -3
التأكد من مالءمتها لحسن سير أعمال الشركة و المحافظة على  الداخلية لها و  المراقبة الشرعية  و اإلدارية للشركة و أنظمة 

التزامها بأحكام الشريعة االسالمية.

اإلطالع على قرارات مجلس اإلدارة و التعليمات الصادرة عن الشركة.  -4

طمأنة الجمهور من المتعاملين مع الشركة وغيرهم على شرعية النشاط الذي تقوم به الشركة.  -5

أي واجبات أخرى يترتب على هيئة الرقابة الشرعية القيام بها بموجب المهمة  المنوطة بها أو تنص عليها القوانين أو التعليمات   -6
الصادرة من هيئة سوق المال ومن الجهات الرسمية ذات العالقة.

تقدم الهيئة تقريرًا سنويًا لمجلس االدارة يعرض في اجتماع للهيئة يتم فيه مراجعة الميزانية السنوية للشركة  ، ويبين التقرير   -7
خالصة ما تم عرضه من حاالت ، وما جرى بيانه من آراء في معامالت االشركة  المنفذة حسب اللوائح والتعليمات المطبقة الشركة 
الجميعة  اجتماعات  الشركة في  تقرير مراقبي حسابات  التقرير مع  الشرعية.، ويجب قراءة هذا  باألحكام  الشركة  التزام  ومدى 

العامة العادية .

ترشح الشركة موظفا او شركة استشارية توافق عليها هيئة الرقابة الشرعية للقيام باعمال التدقيق الشرعي  وترتبط بالهيئة الشرعية 
من الناحية الفنية واالدارية بما اليتعارض مع قانون العمل العماني.، وذلك لمتابعة تنفيذ فتاوى وقرارات الهيئة ، واالشراف على سالمة 
تطبيقها واالجابة على االستفسارات المستعجلة على ضوء فتاوى وقرارات الهيئة .وتقدم تقريرا دوريا بنتائج التدقيق الشرعي ومدى 
االلتزام بالضوابط الشرعية  والمخاطر المترتبة عن عدم االلتزام  ويكون المدقق الشرعي مسؤواًل أمام هيئة الرقابة الشرعية ولجنة 
التدقيق وااللتزام في حال وجود قصور في مستوى الرقابة الشرعية في الشركة وتكون االدارة التنفيذية مسؤولة عن مخاطر عدم 

االلتزام امام مجلس االدارة.

خلفية موجزة عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية 

يرأس هيئة الرقابة الشرعية الشيخ الدكتور عبد الستار أبو غدة وعضوية كل من الدكتور محمد داؤود بكر  والشيخ أفلح بن أحمد بن 
حمد الخليلي  والشيخ عبد الستار علي قطان و الشيخ خلفان  العيسري.

األنشطة الرئيسية لهيئة الرقابة الشرعية:

تقديم النصح والمشورة بشأن القضايا التي تحيلها إليها الشركة. 	•

تقديم الرؤى المتوافقة مع األحكام الشرعية فيما يتعلق بأي قضايا أخرى، بحسب الحال.  	•

الموافقة على جميع المنتجات  وسياسات االستثمار  واتفاقيات التمويل.  	•

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء هيئة الرقابة الشرعية بالشركة:

الشيخ / الدكتور عبد الستار أبو غدة 	•

حصل الشيخ / الدكتور عبد الستار على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة دمشق في العام 1964م ودرجة البكالوريوس   
1966مودرجة  العام  في  األزهر  جامعة  من  الشريعة  في  الماجستير  ودرجة  1965م  العام  في  دمشق  جامعة  من  القانون  في 
الماجستير في الحديث من جامعة األزهر في العام 1967م ودرجة الدكتوراه في القانون اإلسالمي )الفقه المقارن( من جامعة 
األزهر في العام 1975م. عمل باحثًا وُعين بعد ذلك خبيرًا ومقررًا لموسوعة الفقه في وزارة األوقاف بدولة الكويت. عمل كذلك 

محاضرًا في كلية الشريعة والقانون بدولة الكويت وأستاذا زائرا في جامعة األزهر.
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عمل الشيخ / الدكتور عبد الستار مستشارًا شرعيًا لمجموعة دلة البركة ويشغل اآلن منصب األمين العام لهيئة الرقابة الشرعية   
منذ  الزكاة  لقضايا  الدولية  الشرعية  الرقابة  هيئة  وعضوية  بجدة  اإلسالمي  الفقه  مجمع  عضوية  كذلك  يشغل  بالمجموعة. 
إنشائها. يشغل أيضا عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية وهو أيضًا خبير في مجمع الفقه اإلسالمي 
التابع لرابطة العالم االسالمي في مكة المكرمة. يشغل حاليًا منصب رئيس / عضو المجلس في العديد من مجالس وهيئات 
وصناديق  والتأجير  التأمين  وشركات  االستثمارية  والمؤسسات  )المصارف  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  في  الشرعية  الرقابة 

العهدة(. ُنشرت له أيضا العديد من الدراسات واألبحاث حول هذا الموضوع.

الدكتور محمد داؤود بكر 	•

حصل الدكتور محمد داؤود بكر على درجة البكالوريوس في الشريعة من جامعة الكويت في العام 1988م ودرجة الدكتوراه من   
جامعة سانت اندروز في المملكة المتحدة في العام 1993م ودرجة البكالوريوس في الفقه من جامعة ماليزيا في العام 2002م. 
لالستشارات  أماني  لشركة  التنفيذي  الرئيس  ومنصب  اإلسالمي  للتمويل  الدولي  للمعهد  التنفيذي  الرئيس  منصب  حاليًا  يشغل 
المالية اإلسالمية والتعليم في دبي. سبق له أن شغل منصب نائب رئيس الجامعة  في دبي / لوكسمبورغ وأماني لالستشارات 
اإلسالمية الدولية في ماليزيا ورئيس المجلس االستشاري الشرعي للبنك المركزي الماليزي ورئيس المجلس االستشاري الشرعي 

للجنة الماليزية لألوراق المالية ورئيس المجلس االستشاري الشرعي بهيئة البوان للخدمات المالية .

يشغل الدكتور محمد بكر أيضا عضوية هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية االسالمية ومؤشر داو جونز لألوراق المالية   
الدراسات  العديد من  له  المالية األخرى داخل وخارج ماليزيا كما ُنشرت  المؤسسات  العديد من  نيويورك وعضوية  اإلسالمية في 

واألبحاث.

الشيخ / أفلح بن أحمد بن حمد الخليلي 	•

في  الدولية  اإلسالمية  الجامعة  من  الماجستير  ودرجة  الشرعية  العلوم  معهد  من  البكالوريوس  درجة  على  أفلح  الشيخ  حصل   
ماليزيا. سبق له أن شغل منصب القاضي المساعد في وزارة العدل والباحث في مكتب الفتوى في وزارة األوقاف. يشغل حاليًا 
للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  في  الشرعية  وعضويةالهيئة  األوقاف  وزارة  في  والبحوث  الدراسات  إدارة  رئيس  منصب 

المالية االسالمية.

الشيخ / عبد الستار علي قطان 	•

اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية في  الشريعة من جامعة  البكالوريوس في  الستار علي قطان على درجة  الشيخ عبد  حصل   
العام 1992م. ُيعٌد اآلن في أطروحة للحصول على درجة الماجستير في الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 
بجامعة الكويت. يعمل الشيخ عبد الستار مقررًالهيئة الفتوى والرقابة الشرعية لبيت التمويل الكويتي ويشغل منصب المراقب 
المالي الشرعي للقطاع المصرفي في بيت التمويل الكويتي ومنصب العضو المنتدب في هيئة االستشارات الشرعية والشؤون 
القانونية بشركة أعيان لإلجارة واالستثمار ومدير عام شركة الشورى لالستشارات الشرعية في دولة الكويت. يعمل كذلك خبيرًا 
مناوبًا في مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي في مدينة جدة وهو عضو في لجنة المعايير الشرعية لهيئة 
مدينة  في  والتحكيم  للمصالحات  الدولي  اإلسالمي  المركز  في  ومحكم  االسالمية  المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة 
دبي. يعمل كذلك مستشارًا في المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية )البحرين( وهو أيضًا عضو في هيئة الفتوى 

والرقابة الشرعية في العديد من المؤسسات المالية اإلسالمية.

الشيخ / خلفان  العيسري 	•

يركز  الذي  والمدرب‹  ›المزدهر  في  النشط  التنفيذي  والمدير  المنتدب  والعضو  المشارك  المؤسس  هو  العيسري  خلفان   الشيخ   
على القيادة والثقافة التنظيمية. يتمتع الشيخ خلفان بأكثر من 20 عامًا من الخبرة في مجال التقنية ومجاالت إدارة األفراد، منها 
النفط والغاز في  الرائدة في قطاع  القيمة على السالمة  إلى  برنامج يستند  10 عامًا على مستوى الشركات. قام بوضع وتسليم 
منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا. يشغل الشيخ خلفان عضوية مجلس إدارة ست شركات في مجاالت التعليم والتدريب 
وخدمات النفط والبحوث والتطوير في مجال الطاقة البديلة. تم تعيينه مؤخرا عضوا في مجلس الدولة ويشغل حاليًا منصب 
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نائب رئيس لجنة تنمية الموارد البشرية التي تركز على صياغة التوجه االستراتيجي والتوصية بالتشريعات في مجاالت بناء قدرات 
الموارد البشرية على المستوى الوطني. يشغل عضوية غرفة تجارة وصناعة عمان حيث يشغل منصب نائب رئيس لجنة المشاريع 
الصغيرة والمتوسطة. يشغل الشيخ خلفان كذلك عضوية هيئة الرقابة الشرعية بالبنك الوطني العماني الذي يعتبر أحد البنوك 

الرائدة في سلطنة عمان.

مهام ومسؤليات الخبير اإلكتواري

الفنية  المخصصات  وتكوين  التكافلي  التأمين  منتجات  لعرض  المصاحبة  المخاطر  كافة  وتحليل  بدراسة  االكتواري  الخبير  يقوم   
لصندوق المشتركين  ومنها المخاطر القصيرة والطويلة األمد المتصلة بسياسات التسعير واالستثمار وإعادة التأمين المعتمدة وفقا 

للمعايير الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية االسالمية  .

ايضا  التكافلية للشركة  وعددها 12 منتج وتم  التأمينية  المنتجات  بدراسة وتحليل  بتعين خبير اكتواري مستقل قام  الشركة  قامت 
اعتمدتها هيئة  المال  وقد  اعتمادها من هيئة سوق  السلطنة وتم  المال في  المعين من هيئة سوق  االكتواري  الخبير  عرضها على 
الرقابة الشرعية للشركة وتكون اعماله وتقاريره  يراعى فيها االلتزام الشرعي وخاضعة للتدقيق الشرعي ومالحظات الهيئة الشرعية 

وكذلك مدقق الحسبات الخارجي.  وحين صدور التأمين التكافلي  في السلطنة تلتزم الشركة بتنفيذه.

مهام ومسؤليات مدقق الحسابات الخارجي

عينت الجمعية العامة السنوية للشركة مدقق الحسابات الخارجي  ارنست ويونغ للسنة المالية التي تنتهي بتاريخ 2013/12/31 ويقوم 
المراجع الخارجي بإبداء الرأي حول ما إذا تم إعداد البيانات المتعلقة بالوضعية المالية للشركة وفقا للمعايير السليمة المتعارف عليها 
والمعايير المحاسبية الدولية والضوابط التي حددتها هيئة سوق المال وقانون الشركات التجارية وقد قررت الشركة حين صدور قرار 
والشرعية  المالية  والمعايير  المراجعة   معيار  وفق  لتكون  تعينة  اتفاقية  في  تعدل  ان  التكافلي   التأمين  بمزاولة  للشركة  الترخيص 
االلتزام  يراعى فيها  المالية االسالمية  وتكون اعماله وتقاريره   المراجعة والمحاسبة للمؤسسات  الصادرة عن هيئة  والضبط االخرى 
الشرعي وخاضعة للتدقيق الشرعي ومالحظات الهيئة الشرعية  .وحين صدور التأمين التكافلي  في السلطنة تلتزم الشركة بتنفيذه.



72

الفصل الحادي عشر:

البيانات المالية المتوقعة
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شركة المدينة للتأمين )ش م ع ع( )قيد التحويل(

بيان الدخل الشامل المتوقع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر

201320142015
ريال عمانيريال عمانيريال عماني 

المنسوب إلى حاملي الوثائق( المشتركين(
 25.245.427 21.724.599 18.964.904إيرادات مساهمات التكافل اإلجمالية 

)12.192.897()10.808.726()9.647.820(مساهمات إعادة التكافل
 13.052.530 10.915.873 9.317.084صافي المساهمات المستبقاة

)961.496()719.455()927.849(الحركة في المساهمات غير المحققة
 12.091.034 10.196.418 8.389.235صافي المساهمات المحققة 

 10.079.264 8.474.481 6.087.286إجمالي المطالبات المتكبدة 
)2.761.054()2.272.634()1.554.696(حصة إعادة التكافل من المطالبات المتكبدة 

 7.318.210 6.201.847 4.532.590صافي المطالبات المتكبدة 
 4.772.824 3.994.571 3.856.645إيرادات التكافل

)372.898()327.609()271.503(صافي العمولة المحققة 
 4.399.926 3.666.962 3.585.142ربح عمليات التكافل 

 395.930 315.894 -إيرادات إستثمارات حاملي الوثائق 
)296.948()236.921( -حصة المضارب 

)4.392.704()3.660.595( -أتعاب الوكالة 
 106.204 85.340 3.585.142فائض نتائج التكافل للسنة 

المنسوب إلى المساهمين 
 1.841.067 1.694.728 1.259.051صافي إستثمارات المساهمين واإليرادات األخرى

 296.948 236.921-حصة المضارب من حاملي الوثائق
 4.392.704 3.660.595-أتعاب الوكالة من حاملي الوثائق

)3.425.181()3.158.850()3.084.899(المصروفات العامة واإلدارية 
 100.000 100.000 100.000اإليرادات األخرى

 3.205.538 2.533.394 1.859.294الربح قبل الضرائب 
)235.721()168.739( 513.185الضرائب 

 2.969.817 2.364.655 2.372.479ربح السنة 
مصروفات شاملة أخرى

 - -)98.058(صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع 
)98.058(- - 

 2.969.817 2.364.655 2.274.421الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 
 0.018 0.014 0.021العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزءًا من التوقعات المالية. قامت اإلدارة بإعداد التوقعات المالية لسنة 2013 على أساس تقليدي. 
تعتزم الشركة البدء في عمليات التكافل من 1 يناير 2014.
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شركة المدينة للتأمين )ش م ع ع( )قيد التحويل(

بيان المركز المالي المتوقع كما في 31 ديسمبر

201320142015
ريال عمانيريال عماني ريال عماني

األصول

805.029683.497 917.812الممتلكات والمعدات

5.800.0006.600.000 5.200.000إستثمارات عقارية

 108.725 344.446 513.185األصول الضريبية المؤجلة

253.038253.038 253.038  بها لتاريخ اإلستحقاق محتفظ إستثمارات

 636.535 636.535 636.535إستثمارات متاحة للبيع 

12.155.91114.338.20216.468.526إعادةالتكافل والتكافل والمدينون اآلخرون    

353.074373.074353.074دفعة مقدمة وأصول أخرى  

 12.656.416 11.024.497 9.878.886إستثمارات مصنفة كقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة

 13.149.478 11.443.612 10.080.216ودائع بنكية 

935.241817.257808.251النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك 

 51.717.540 45.815.690 40.923.898إجمالي األصول 

حقوق المساهمين وأموال حاملي الوثائق) المشتركين( واإللتزامات

حقوق المساهمين

 16.666.667 16.666.667 16.666.667رأس المال

 2.294.483 2.294.483 2.294.483عالوة إصدار األسهم 

 986.922 689.940 453.474إحتياطي قانوني

 674.743 674.743 674.743إحتياطي الطوارئ 

 135.551 135.551 135.551إحتياطيالقيمةالعادلة

 3.108.679 1.435.844 140.988األرباح غير الموزعة

 1.000.000 833.333 833.333توزيعات أرباح مقترحة 

 24.867.045 22.730.561 21.199.239إجمالي حقوق المساهمين

 191.544 85.340 -إجمالي صندوق حاملي الوثائق) المشتركين(
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اإللتزامات

 139.557 127.757 117.478مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 12.680.040 10.697.437 8.741.269إلتزامات عقود إعادة التكافل والتكافل

 12.084.618 10.419.859 9.111.175أقساط غير محققة وإحتياطي عمولة 

 1.754.736 1.754.736 1.754.737إلتزامات أخرى

 26.658.951 22.999.789 19.724.659إجمالي اإللتزامات

 51.717.540 45.815.690 40.923.898إجمالي حقوق المساهمين وأموال حاملي الوثائق واإللتزامات

 0.149 0.136 0.127صافي األصول للسهم الواحد

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزءًا من التوقعات المالية. قامت اإلدارة بإعداد التوقعات المالية لسنة 2013 على أساس تقليدي. 
تعتزم الشركةالبدء في عمليات التكافل من 1 يناير 2014.
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شركة المدينة للتأمين )ش م ع ع( )قيد التحويل(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المتوقع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 

رأس المال
عالوة إصدار 

إحتياطي القيمة العادلةإحتياطي طوارئإحتياطي خاصإحتياطي قانونياألسهم
خسائر متراكمة / األرباح 

المجموعتوزيعات أرباح مقترحةغير الموزعة
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

9.963.668-)811.960(216.226150.310175.483233.609-10.000.000في 1 يناير 2013

8.961.150------6.666.6672.294.483رأس مال من الطرح العام األولي 

2.274.421-2.372.479)98.058(-----الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

--)237.248(---237.248--المحول إلى اإلحتياطي القانوني

-833.333)833.333(------توزيعات أرباح مقترحة

--150.310--)150.310(---إحتياطي خاص محول إلى األرباح غير الموزعة

674.743135.551140.988833.33321.199.239-16.666.6672.294.483453.474في 31 ديسمبر 2013

674.743135.551140.988833.33321.199.239-16.666.6672.294.483453.474في 1 يناير2014

2.364.655-2.364.655------الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

--)236.466(---236.466--المحول إلى اإلحتياطي القانوني

-833.333)833.333(------توزيعات أرباح مقترحة 

)833.333()833.333(-------توزيعات أرباح مدفوعة

674.743135.5511.435.844833.33322.730.561-16.666.6672.294.483689.940في 31 ديسمبر 2014

674.743135.5511.435.844833.33322.730.561-16.666.6672.294.483689.940في 1 يناير2015

2.969.817-2.969.817------الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

--)296.982(---296.982--المحول إلى اإلحتياطي القانوني

-1.000.000)1.000.000(------توزيعات أرباح مقترحة 

)833.333()833.333(-------توزيعات أرباح مدفوعة 

674.743135.5513.108.6791.000.00024.867.045-16.666.6672.294.483986.922في 31 ديسمبر 2015

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزءًا من التوقعات المالية. قامت اإلدارة بإعداد التوقعات المالية لسنة 2013 على أساس تقليدي. 
تعتزم الشركة البدء في عمليات التكافل من 1 يناير 2014.
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شركة المدينة للتأمين )ش م ع ع( )قيد التحويل(

بيان التغيرات في حقوق المساهمين المتوقع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 

رأس المال
عالوة إصدار 

إحتياطي القيمة العادلةإحتياطي طوارئإحتياطي خاصإحتياطي قانونياألسهم
خسائر متراكمة / األرباح 

المجموعتوزيعات أرباح مقترحةغير الموزعة
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

9.963.668-)811.960(216.226150.310175.483233.609-10.000.000في 1 يناير 2013

8.961.150------6.666.6672.294.483رأس مال من الطرح العام األولي 

2.274.421-2.372.479)98.058(-----الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة 

--)237.248(---237.248--المحول إلى اإلحتياطي القانوني

-833.333)833.333(------توزيعات أرباح مقترحة

--150.310--)150.310(---إحتياطي خاص محول إلى األرباح غير الموزعة

674.743135.551140.988833.33321.199.239-16.666.6672.294.483453.474في 31 ديسمبر 2013

674.743135.551140.988833.33321.199.239-16.666.6672.294.483453.474في 1 يناير2014

2.364.655-2.364.655------الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

--)236.466(---236.466--المحول إلى اإلحتياطي القانوني

-833.333)833.333(------توزيعات أرباح مقترحة 

)833.333()833.333(-------توزيعات أرباح مدفوعة

674.743135.5511.435.844833.33322.730.561-16.666.6672.294.483689.940في 31 ديسمبر 2014

674.743135.5511.435.844833.33322.730.561-16.666.6672.294.483689.940في 1 يناير2015

2.969.817-2.969.817------الربح وإجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

--)296.982(---296.982--المحول إلى اإلحتياطي القانوني

-1.000.000)1.000.000(------توزيعات أرباح مقترحة 

)833.333()833.333(-------توزيعات أرباح مدفوعة 

674.743135.5513.108.6791.000.00024.867.045-16.666.6672.294.483986.922في 31 ديسمبر 2015
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شركة المدينة للتأمين )ش م ع ع( )قيد التحويل(

بيان التدفقات النقدية المتوقع للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 

201320142015
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

األنشطة التشغيلية
 3.311.742 2.618.734 1.859.294الربح )متضمنًا حصة حاملي الوثائق( للسنة قبل الضريبة

التعديالت إلى:
 171.532 162.782 123.924اإلستهالك

)343.308()302.406()98.915(  إيرادات من الودائع البنكية  
)1.429.688()1.292.215()952.136(  إيرادات توزيعات األرباح

)464.000()416.000()208.000(  إيرادات التأجير 
 11.800 10.279 31.947  مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

756.114 761.174 1.258.078 
تغيرات رأس المال العامل:

 553.669 464.362)177.018(دائنو إعادة التكافل 
)2.031.209()2.100.408()324.777(مدينو عقود التأمين وإعادة التأمين 

 1.428.934 1.491.806 285.897المطالبات غير المدفوعة
)99.115()81.883()167.502(مصروف عمولة مؤجل 

 1.584.373 1.241.862 935.916أقساط غير محققة )إحتياطي مساهمات( 
 80.386 66.822 175.078إيرادات عموالت مؤجلة 

 2.775.116 1.863.735 1.483.708صافي النقدية من األنشطة التشغيلية

األنشطة اإلستثمارية
)50.000()50.000()255.000(شراء ممتلكات ومعدات 

-- 429.659شراء إستثمارات متاحة للبيع
)1.631.919()1.145.611()5.659.372(شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

)1.705.866()1.363.396()5.374.338(الحركة في الودائع البنكية 
)800.000()600.000()2.600.000(شراء إستثمارات عقارية 

 343.308 302.406 98.915فوائد مستلمة
 1.429.688 1.292.215 952.136توزيعات أرباح مستلمة
 464.000 416.000 208.000إيرادات تأجير مستلمة 

)1.950.789()1.148.386()12.236.000(صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

األنشطة التمويلية
)833.333()833.333(-توزيعات أرباح مدفوعة

--8.961.150المتحصالت من الطرح العام األولي 

)833.333()833.333(8.961.150صافي النقدية من /)المستخدمة في( األنشطة التمويلية 

)9.006()117.984()1.791.142(صافي التغير في النقدية وشبه النقدية 

935.241817.257 2.726.383النقدية وشبه النقدية في 1 يناير 

935.241817.257808.251النقدية وشبه النقدية في 31 ديسمبر 

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 4 جزءًا من التوقعات المالية. قامت اإلدارة بإعداد التوقعات المالية لسنة 2013 على أساس تقليدي. 
تعتزم الشركة البدءفي عمليات التكافل من 1 يناير 2014.
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إيضاحات حول التوقعات المالية للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 

األنشطة الرئيسية   1

)الشركة(  م(  ع  م  ش  للتأمين  الخليجية  المدينة  شركة  )سابقًا  )قيدالتحويل(  ع(  ع  م  )ش  للتأمين  المدينة  شركة  تأسست    
في 15 مايو 2006 كشركة مساهمة مقفلة في سلطنة ُعمان. تعمل  الشركة في ُعمان  وتقوم باألعمال التجارية من التأمين التقليدي 
 في سلطنةُعمان. بدأت الشركة عملياتها التجارية من 1 أغسطس 2006. تم منح الشركة ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال 

في 15 يوليو 2006.

في 26 أغسطس 2013،تم منح الشركة موافقة من الهيئة العامة لسوق المال لتنفيذ خدمات التكافل وإعادة التكافل التي تخضع   
إلتمام الشركة االكتتاب العام األولي. ستجرى أنشطة الشركة وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ، التي تحرم الربا، والمضاربة وعدم 

اليقين وضمن أحكام عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة.

أسس إعداد التوقعات  2

في  المبينة  الرئيسية  واالفتراضات  المحاسبية  للسياسات  وفقًا  اإلدارة  قبل  من  للشركة  المالية  التوقعات  هذه  إعداد  تم  لقد   
اإليضاحين 3 و 4 على التوالي. تم إعتماد إصدار التوقعات المالية من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. 

يتمثل نشاط الشركة حاليًا في أعمال التأمين التقليدية ويتوقع  تحويلها إلى شركة التأمين التكافلي إعتبارًا من 1 يناير 2014، خضوعًا   
التقليدية  األعمال  أساس  على  اإلدارة  قبل  من   2013 لسنة  المالية  التوقعات  إعداد  يتم  لذلك،  التنظيمية.ونتيجة  المتطلبات  إلكمال 
والتوقعات للسنوات الالحقة على أساس نموذج أعمال التكافل. إن اإلدارة بناءًا على افتراضات معينة قد فصلت األصول واإللتزامات 
بين حاملي الوثائق والمساهمين كما في 1 يناير 2014، وهي خاضعة للموافقة من الهيئة العامة لسوق المال وحاملي الوثائق الحاليين.

تهدف التوقعات الماليةإظهار النتائج المحتملة بناءًا على االفتراضات المذكورة. بسبب طول الفترة التي تغطيها التوقعات المالية،   
فإن االفتراضات هي بالضرورة أكثر شخصية وغير موضوعية من أن تكون مناسبة للتوقعات. بالتالي فإن التوقعات المالية ال تشكل 

توقعات.

األحداث  ألن  المتوقعة  النتائج  عن  مختلفة  تكون  أن  المحتمل  من  الفعلية  النتائج  فإن  المستقبل،  في  تتعلق  التوقعات  أن  بما   
والظروف ال تحدث كما هو متوقع، واالختالفات قد تكون جوهرية.

خالل  من  ُعمان  سلطنة  في  التقليدية  التأمين  لشركات  القائمة  األنظمة  ًعلى  بناءا  التوضيحية  المالية  التوقعات  هذه  إعداد  تم   
تطبيق معايير التقارير المالية الدولية. من المتوقع ان يصدر قواعد محددة لشركات التكافل وأسواق المال والضرائب في الوقت 
المناسب من قبل الهيئة العامة لسوق المال والجهات التنظيميةاألخرى. التوقعات المالية قد تخضع للتغيير عند تطبيق معايير 

منظمة محاسبة وتدقيق المؤسسات المالية اإلسالمية واللوائح ذات الصلة التي ستصدر في الوقت المناسب.

السياسات المحاسبية الهامة  3

لقد تم إعداد التوقعات المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ،والمبادئ العامة للشريعة التي سيتم تحديدها من قبل هيئة   
الفتوى للتأمين ومجلس الرقابة الشرعي، واللوائح المعمول بها من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات 
التجارية في ُعمان. السياسات المحاسبية المبينة في التوقعات قابلة للتطبيق ألعمال التكافل المتوقع أن يتم تنفيذها من قبل 
الشركة خالل السنتين 2014 و 2015. قامت الشركة بإستخدام سياساتها المحاسبية المبينة في البيانات المالية المدققة لسنة 2012 
لألعمال التجارية التقليدية للسنة المالية المنتهية في 2013. يتم تضمين نسخة من البيانات المالية للشركة لسنة 2012 في وثيقة 

نشرة اإلصدار.

 ، الخسارة  أو  الربح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  االستثمارات  عدا  فيما   ، التاريخية  التكلفة  لمبدأ  وفقا  المالية  التوقعات  إعداد  يتم   
واالستثمارات المتاح للبيع واالستثمارات العقارية التي تم قياسها بالقيمة العادلة. تعتزم الشركة تطبيق السياسات المحاسبية 

التالية بثبات.

لقد تم عرض التوقعات المالية بالريال العماني وهي العملة التي تستخدمها الشركة.  
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عقود التكافل

التعريف

تصدر الشركة عقود لنقل مخاطر التكافل. إن عقود التكافل هي تلك العقود التي تقبل الشركة )المشغل( بموجبها مخاطر التكافل 

تأثير  البوالص في حال  بالموافقة على تعويض حاملي  التأمين( وذلك  التكافل من أطراف أخرى )حاملي بوالص  بالنيابة عن صندوق 

حدث مستقبلي غير مؤكد )الحدث المؤمن( عليهم.

اإلعتراف والقياس

يتم تصنيف عقود التكافل إلى قسمين أساسيين، وذلك بناًء على طول الفترة الزمنية لتغطية مخاطر عقد التكافل وكذلك بناًء على 

ثبات أو عدم ثبات الشروط المشار لها في ذلك العقد.

تتمثل هذه العقود في التأمين على المركبات والحياة  والطبابة وعقود التكافل األخرى.

أساس  على  مكتسبة(  تكافل  )اشتراكات  للسنة  كإيرادات  المذكورة  التكافل  عقود  عن  الناتجة  التكافل  اشتراكات  تسجيل  يتم 

الفترات الزمنية المستحقة وبما يتناسب مع فترة التغطية التأمينية. يتم تسجيل اشتراكات التكافل المكتتبة من خالل عقود تكافل 

والمتعلقة بأخطار ال زالت قائمة في نهاية الفترة ضمن المطلوبات كاشتراكات تكافل غير مكتسبة. 

يتم إدراج المطالبات ومصاريف تسوية الخسائر ضمن بيان الدخل »المتعلقة بحاملي بوالص التأمين« عند تكبدها على أساس االلتزام 
المقدر لدفع قيمة الخسائر لحاملي عقود التكافل أو أطراف أخرى متضررة من حاملي تلك العقود.

موجودات عقود إعادة التكافل

إن العقود التي تبرمها الشركة مع إعادة التكافل والتي بموجبها يتم [دفع قيمة الخسائر  للشركة عن الخسائر المتكبدة عن عقد أو 
عقود صادرة عن الشركة والتي تتماشى مع متطلبات التصنيف لعقود التكافل يتم إدراجها كعقود إعادة التكافل. إن العقود التي 

ال تتوافق مع متطلبات هذا التصنيف يتم تصنيفها كموجودات مالية.

إن  التكافل.  التكافل مدرجة ضمن عقود  العقد في أنشطة  الشركة والتي يشارك بموجبها صاحب  تبرمها  التي  التكافل  إن عقود 
بتقييم  الشركة  تقوم  التكافل.  إعادة  عقود  كموجودات  مدرجة  التكافل  معيدي  عقود  بموجب  للشركة  تستحق  التي  المنافع 
موجودات عقود معيدي التكافل بصورة منتظمة لتحديد انخفاض القيمة. إذا كان هناك دليل موضوعي يدل على انخفاض قيمة 
موجودات عقود معيدي التكافل، فإن الشركة تقوم بتخفيض القيمة المدرجة لهذه الموجودات إلى قيمتها القابلة لإلسترداد وتدرج 
بصورة  قياسها  يتم  لهم  المستحقة  المبالغ  أو  التكافل  معيدي  من  المستردة  المبالغ  إن  الدخل.  بيان  في  القيمة  انخفاض  خسائر 

منتظمة مع المبالغ المتعلقة بعقود إعادة التكافل بموجب بنود كل عقد من عقود إعادة التكافل على حدة.

مطلوبات عقود التكافل

يتم إعداد مطلوبات عقود التكافل تجاه المطالبات القائمة بناًء على المطالبات المبلغ عنها للشركة والتي ال تزال غير مسددة في نهاية 
فترة بيان المركز المالي باإلضافة إلى المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها. إن مخصص االشتراكات غير المكتسبة المدرجة ضمن 
بيان  فترة  لنهاية  الحقة  تأمين  فترات  يخص  الذي  المكتتبة  االشتراكات  إجمالي  من  المقّدر  الجزء  من  يتكون  التكافل  عقود  مطلوبات 
المركز المالي. يتم تكوين مخصص اشتراكات التكافل الغير مكتسبة على أساس أعلى المبالغ المطلوبة وعلى أساس الفترة الزمنية 

وأدنى مبالغ ينص عليها قانون شركات التأمين لسلطنة ُعمان والتي تعادل 45% من صافي األقساط المكتتبة لجميع أنشطة التكافل. 

إن حصة معيدي التكافل المتعلقة بالمطالبات القائمة أعاله والمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها واالشتراكات غير المكتسبة 
يتم تصنيفها كموجودات عقود معيدي التكافل في البيانات المالية.
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تعويضات اإلنقاذ واإلحالل

تعتبر تقديرات قيمة المبالغ المتوقع دفعها بغرض اإلنقاذ واإلحالل كمخصص عند قياس التزام التكافل مقابل المطالبات.

اختبار كفاية االلتزامات

بنهاية فترة بيان المركز المالي يتم اختبار كفاية االلتزامات للتأكد من كفاية مطلوبات عقود التكافل الصافية من تكاليف إكتساب 

المستقبلية  التعاقدية  النقدية  للتدفقات  المالية  التقديرات  أفضل  إستخدام  يتم  الفحص،  بهذا  القيام  عند  المؤجلة.  البوليصة 

إدراج  يتم  المطلوبات.  هذه  تقابل  التي  الموجودات  من  االستثمارات  إيرادات  إلى  باإلضافة  اإلدارية  والمصاريف  المطالبات  ومعالجة 

اختبار كفاية  الناتجة عن  الخسائر  أواًل وتكوين مخصص  المؤجلة  الدخل وذلك بشطب تكاليف اإلكتساب  بيان  أي عجز مباشرًة في 

االلتزامات الناتجة من اختبار كفاية االلتزامات.

الذمم المدينة والدائنة المتعلقة بعقود التكافل

يتم تسجيل الذمم المدينة والدائنة عند إستحقاقها. يشمل ذلك المبالغ المستحقة من أو إلى الوكالء والوسطاء وحاملي عقود 

التكافل.

في حال وجود دليل موضوعي يشير النخفاض قيمة ذمم التكافل المدينة، تقوم الشركة بتخفيض القيمة المدرجة لتلك الذمم 

وإدراج خسارة انخفاض القيمة في بيان الدخل.

تحقيق اإليرادات

يتم قياس اإليراد بالقيمة العادلة للمبلغ المستلم أو الذي سيتم إستالمه ضمن سياق األعمال االعتيادية.

اإلشتراكات المكتسبة

يتم إدراج اإلشتراكات كإيرادات )إشتراكات مكتسبة( بالنسبة والتناسب على مدى فترة التغطية. يتم إدراج نسبة من صافي اإلشتراكات 
المحتجزة على أنها »احتياطي إشتراكات غير مكتسبة« لتغطية أجزاء المخاطر السارية في تاريخ قائمة المركز المالي المرحلية.  يتم 
غير  اإلشتراكات  إحتياطي  في  اإلجمالي  المبلغ  بين  التجارية  األعمال  من  نوع  لكل  وجد،  إن  العجز،  لتغطية  إضافي  مخصص  تكوين 
المكتسبة والمبلغ الذي يتطلبه قانون شركات التأمين لعام 1979 محتسب على أساس 45% من صافي اإلشتراكات المحتجزة للعام 

لكل أنواع األعمال.

العموالت المكتسبة والمدفوعة

يتم إدراج العمولة المكتسبة والمدفوعة على أساس النسبة والتناسب على فترة تغطية وثيقة ذات عالقة.

إيرادات من الودائع البنكية

يتم إدراج إيرادات الودائع على أساس زمني باستخدام طريقة معدل العائد الفعلي.

توزيعات األرباح

تدرج إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم األرباح.

ايرادات عمولة مؤجلة

تأجل ايرادات العمولة المنسوبة إلى مشاركات إعادة التكافل وتصنف كايرادات عمولة مؤجلة. تهلك إيرادات العمولة المؤجلة الحقًا 
على مدار أعمار عقود إعادة التكافل ومشاركات إعادة التكافل يتم إدراجها كمصروف.
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مصروفات عمولة مؤجلة

تتم رسملة التكاليف المنسوبة إلى حيازة أعمال جديدة وتجديد عقود حالية كأصل غير ملموس ضمن مصروفات العمولة المؤجلة. 
تدرج كافة التكاليف األخرى كمصروفات عند استحقاقها. تهلك المصروفات الحقًا على مدار أعمار العقود كما يتم كسب المشاركات.

الضرائب

تتألف ضريبة الدخل على الربح أو الخسارة للسنوات من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة. تدرج ضريبة الدخل في الربح أو الخسارة للسنة 
باستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه بالبنود المدرجة مباشرة في اإليرادات الشاملة األخرى، في تلك الحالة تدرج في حقوق المساهمين.

الضريبة الجارية هي الضريبة المستحقة الدفع المتوقعة على الدخل الضريبي للفترة وذلك باستخدام المعدالت الضريبية المطبقة 
أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ بيان المركز المالي وأية تعديالت للضرائب مستحقة الدفع عن سنوات سابقة.

تحتسب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك لجميع الفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول وااللتزامات ألغراض 
تسوية  أو  المتوقعة  التحقق  طريقة  أساس  على  المؤجلة  الضرائب  ُتحسب  الضريبة.   ألغراض  المستخدمة  والمبالغ  المالية  التقارير 
القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ بيان المركز المالي.  

أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها استغالل  يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل توفر 
األصل غير المستخدم. يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن معه تحقق المنافع الضريبية المرتبطة بها.

الممتلكات والمعدات

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بالتكلفة التاريخية ناقصًا مخصص االستهالك المتراكم وأي انخفاض في القيمة.

يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة للمتلكات والمعدات، بخالف األراضي المملوكة 
ملكًا حرًا والتي لها أعمار غير ثابتة. تتوقف معدالت االستهالك على األعمار اإلنتاجية المقدرة التالية:

من 3 إلى 5 سنواتأثاث ومعدات المكتب

5 سنواتالسيارات 

من 3 إلى 5 سنواتتحسينات على عقارات مستأجرة

يتم مراجعة المبالغ المدرجة للممتلكات والمعدات ألي انخفاض عند حدوث أي تغيرات قد تستدعي ذلك. وفي مثل هذه الحاالت، 
يتم خفض قيمة الممتلكات والمعدات للقيم المتوقع الحصول عليها.

القيمة  إذا كان مسجاًل بشكل منفصل، ويتم شطب  الممتلكات والمعدات  بنود  المتكبدة الستبدال بند من  يتم رسملة المصاريف 
الدفترية للبند الذي تم استبداله. كذلك يتم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عند زيادة المنافع االقتصادية المستقبلية للبند 

المتعلق بالممتلكات والمعدات. تدرج جميع المصاريف األخرى في بيان الدخل الشامل عند تكبد المصروفات.

يتم استبعاد بنود الممتلكات والمعدات عند بيعها أو عندما ال تكون هناك منافع اقتصادية متوقعة من االستخدام أو االستبعاد. يتم 
إدراج أي خسائر أو أرباح ناتجة من استبعاد األصل في بيان الدخل الشامل في السنة التي يتم فيها استبعاد الموجودات.

يتم قيد األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة ويتم تحويلها إلى الفئة المحاسبية من ممتلكات ومعدات عند االنتهاء من بنائها، 
ومن ثم يتم استهالكها.

انخفاض قيمة الموجودات الملموسة

إلى  يشير  ما  هنالك  كان  إن  لتحديد  لموجوداتهاوذلك  المدرجة  القيم  بمراجعة  الشركة  تقوم  المالي،  المركز  بيان  فترة  نهاية  في 
تعرض الموجودات إلى خسائر انخفاض في القيمة. إذا وجد ذلك المؤشر فإنه يتم تقدير القيمة القابلة لإلستردادلألصل وذلك لتحديد 
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بتقدير  الشركة  تقوم  فردي،  ألصل  لإلسترداد  القابلة  القيمة  تقدير  من  التمكن  عدم  حال  في  وجدت(.  )إن  القيمة  انخفاض  خسائر 
القيمة القابلة لإلسترداد للوحدة المولدة للنقد التي ينتمي إليها األصل. عندما يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة، يتم توزيع 
التي يمكن تحديد  للنقد  المولدة  الوحدات  إلى أصغر مجموعة من  أو يتم توزيعها  للنقد،  المولدة  الوحدات  إلى  المشتركة  األصول 

أسس توزيع معقولة وثابتة لها.

إن القيمة القابلة لإلسترداد هي القيمة العادلة لألصل ناقصًا تكلفة البيع أو القيمة المستخدمة، أيهما أعلى.

في حال تم تقدير قيمة األصل القابلة لإلسترداد )أو الوحدة المولدة للنقد( بما يقل عن قيمتها المدرجة، يتم تخفيض القيمة المدرجة 
بيان الدخل، إال إذا كان األصل  القابلة لإلسترداد. يتم إدراج خسائر االنخفاض مباشرًة في  لألصل )الوحدة المولدة للنقد( إلى قيمتها 

معاد تقييمه فيتم عندها معاملة خسائر االنخفاض كانخفاض في مخصص إعادة التقييم.

عندما يتم عكس خسائر انخفاض القيمة، يتم الحقًا زيادة القيمة المدرجة لألصل )الوحدة المولدة للنقد( إلى القيمة المعدلة لقيمته 
القابلة لالسترداد، بحيث ال تزيد القيمة المدرجة عن القيمة المدرجة لألصل )الوحدة المولدة للنقد( فيما لو لم يتم إدراج خسائر انخفاض 
القيمة في السنوات السابقة. يتم إدراج عكس خسائر انخفاض القيمة مباشرًة في بيان الدخل، إال في حال إدراج األصل بالقيمة المعاد 

تقييمها، وفي هذه الحالة يتم اعتبار عكس خسائر انخفاض القيمة كزيادة في مخصص إعادة التقييم.

إستثمارات عقارية

اإلستثمارات العقارية هي ممتلكات محتفظ بها إما لتحقيق إيرادات تأجير أو تحقيق زيادة رأسمالية أو كليهما وتدرج بالقيمة العادلة. 
يقوم مثمن خارجي ذو مؤهالت مهنية وخبرة بتقييم اإلستثمار بتاريخ كل تقرير. تعتمد القيم العادلة على القيم السوقية كونها 
القيمة المقدرة التي يمكن عندها تبادل الملكية في تاريخ التقييم بين مشتري مستعد وراغب وبائع مستعد في المعامالت العادية، 
القيمة  الناتجة من تغيرات  األرباح والخسائر  بالتصرف بمعرفتهما وبحذر ودون إجبار. تدرج  بعد تسويق جيد حيث يقوم كال الطرفين 

العادلة لالستثمارات العقارية في بيان الدخل الشامل.

األدوات المالية

التصنيف

تقوم الشركة بتصنيف أدواته المالية إلى الفئات التالية: موجودات مالية ومطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، 
لالستحقاق.  بها  المحتفظ  واالستثمارات  للبيع  المتاحة  واالستثمارات  المطفأة،  بالتكلفة  المالية  المطلوبات  أو  المالية  والموجودات 

وتقوماإلدارة بتحديد تصنيف استثماراتها عند االعتراف المبدئي. 

موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

مطلوبات  أو  مالية  وموجودات  للمتاجرة  بها  محتفظ  مالية  مطلوبات  أو  مالية  موجودات  فرعيتين:  فئتين  على  الفئة  هذه  تشتمل 
على  المالية  المطلوبات  أو  المالية  الموجودات  تصنيف  ويتم  الخسائر.  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  البداية  منذ  مصنفة  مالية 
بتصنيف  الشركة  تقوم  القصير.  المدى  على  الشراء  إعادة  أو  البيع  بغرض  رئيسية  بصورة  حيازتها  تمت  إذا  للمتاجرة  بها  محتفظ  أنها 
وتقييمها  والمطلوبات  الموجودات  إدارة  تتم  عندما  الخسائر  أو  األرباح  خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والمطلوبات  الموجودات 
وإعالنها بشكل داخلي على أساس القيمة العادلة؛ أو في حال أدى التصنيف إلى إنهاء أو تقليل عدم التوافق المحاسبي الذي كان 

سوف يحدث إذا لم يتم إجراء التصنيف.

موجودات مالية أو مطلوبات مالية بالتكلفة المطفأة

البنوك والمؤسسات المالية األخرى، ومدينو ودائنو التكافل  االستثمار في الودائع المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية والصكوك لدى 
وإعادة التكافل. المطلوبات المالية هي المطلوبات عندما تكون لدى الشركة التزام تعاقدي لتسليم نقد أو موجودات مالية أخرى أو 

تبادل أدوات مالية تحت شروط معينة قد تكون في غيرصالح الشركة.
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يتم إدراج مدينو التكافل وإعادة التكافل بالتكلفة المطفأة ناقصًا المبالغ المشطوبة وأية مخصصات إنخفاض القيمة.

يتم إدراج التمويالت اإلسالمية األخرى بالتكلفة المطفأة)باسثتناء الدخل المؤجل( ناقصًا أية مخصصات إنخفاض القيمة.

االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق 

تتمثل االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق بالموجودات المالية ذات دفعات ثابتة أو محددة وذات تواريخ استحقاق ثابتة والتي لدى 
إدارة البنك النية والقدرة على االحتفاظ بها حتى تاريخ االستحقاق.

االستثمارات المتاحة للبيع 

يتم تصنيف الموجودات المالية التي ال يتم تصنيفها تحت أي من بنود الموجودات المالية على أنها استثمارات متاحة للبيع.

االعتراف / إيقاف االعتراف  )2

خالل  من  العادلة  بالقيمة  المالية  والموجودات  للمتاجرة  بها  المحتفظ  المالية  بالموجودات  باالعتراف  مبدئية  بصورة  الشركة  تقوم 
األرباح أو الخسائر والموجودات المالية المحتفظ بها لالستحقاق والموجودات المالية المتاحة للبيع في تاريخ المتاجرة ، أي التاريخ الذي 

تصبح فيه الشركة طرفًا في األحكام التعاقدية الخاصة باألداة. 

ويتم االعتراف بالتمويالت للمتعاملين في اليوم الذي يتم فيه تسليم الموجودات للطرف المقابل. يتم االعتراف بالمطلوبات المالية 
في التاريخ الذي تصبح به الشركة طرفًا لألداة المتعاقد عليها.

يتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية عند انتهاء الحقوق التعاقدية الخاصة بالتدفقات النقدية للموجودات المالية المعنية أوعند 
القيام بتحويل الموجودات المالية. ويتم إيقاف االعتراف بالمطلوبات المالية عندما تنتهي، أي عندما يتم تسوية االلتزام المحدد في 

العقد أو يتم إلغاؤه أو تنتهي مدته. 

ويتم إيقاف االعتراف بالموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والموجودات المحتفظ بها للمتاجرة عندما يتم 
بيعها، ويتم االعتراف بالمبالغ المدينة المترتبة والمستحقة الدفع من المشتري في التاريخ الذي تلتزم فيه الشركة ببيع الموجودات. 

تستخدم الشركة طريقة التعريف المحددة لتحديد األرباح أو الخسائر الناتجة عن إيقاف االعتراف.

تاريخ  قبل  االستحقاق  لتاريخ  بها  المحتفظ  االستثمارات  من  ضئيل  مبلغ  من  أكثر  تصنيف  إعادة  أو  بيع  الشركة  على  كان  حال  في 
االستحقاق )عدا في ظروف معينة(، سيتم تحليل فئة كاملة ويجب أن يعاد تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع. وعالوة على ذلك، 

يحظر على الشركة من تصنيف أي أصل ماليعلى أنه محتفظ به حتى تاريخ االستحقاق خالل العامين التاليين.

القياس   )3

تصنيف األدوات المالية عند االعتراف األولي يعتمد على الغرض منها وخصائصها ونية اإلدارة في الحصول عليها. يتم قياس جميع 
األدوات المالية مبدئيًا بقيمها العادلة زائدًا تكاليف المعاملة، إال في حالة الموجودات المالية والمطلوبات المالية المسجلة بالقيمة 

العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

الحقًا لالعتراف المبدئي، فإن كافة الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر يتم قياسها بالقيمة العادلة. يتم 
االعتراف باألرباح والخسائر الناتجة من التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر والتي 

سجلت مباشرة ضمن بيان الدخل الشامل.

المحققة  األرباح والخسائر غير  إن  العادلة. كما  بالقيمة  للبيع يتم قياسها  أنها متاحة  التي تم تصنيفها على  المالية  الموجودات  إن 
عند قياس القيمة العادلة للموجودات تعتبر في بيان الدخل الشامل اآلخر ويتم بيانها كجزء منفصل من حقوق المساهمين حتى 
يتم بيع الموجودات أو استبعادها بطريقة أخرى، أو إذا تقرر أن الموجودات قد تعرضت النخفاض القيمة، عندئذ فإن األرباح أو الخسائر 
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بالنسبة لالستثمارات في أدوات  الشامل.  الدخل  بيان  الشامل اآلخر ويتم تضمينها ضمن  الدخل  بيان  المعترف بها مسبقًا تعتبر في 
مخصص  ناقصًا  بالتكلفة  االستثمار  إدراج  يتم  معقولة،  بصورة  العادلة  القيمة  تقدير  الممكن  من  يكن  لم  إذا  المساهمين،  حقوق 

انخفاض القيمة، في حال وجودها.

لالستحقاق  بها  المحتفظ  واالستثمارات  المتعاملين  وتمويالت  المطفأة  بالتكلفة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  كافة  قياس  يتم 
بالتكلفة المطفأة ناقصًا مخصص انخفاض القيمة. ويتم احتساب التكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الربح الفعلي، ويتم 
إدراج العالوات والخصومات، بما في ذلك تكاليف المعاملة األولية، ضمن القيمة الدفترية لألداة المعنية ويتم إطفاؤها وفقًا لمعدل 

الربح الفعلي لألداة.

مبادئ قياس القيمة العادلة   )4

تعتمد القيمة العادلة لألدوات المالية المتداولة في أسواق مالية نشطة في تاريخ بيان المركز المالي على سعرها بالسوق أو عروض 
أسعار الوسطاء، دون أي خصم لتكاليف المعامالت.

بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى غير المتداولة في سوق نشط، يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام تقنيات التقييم المناسبة. 
تقنيات التقييم تشمل طريقة التدفقات النقدية المخصومة، والمقارنة مع أدوات مماثلة لألسعار التي يمكن مالحظتها موجودة في 

السوق، ونماذج تسعير الخيارات، ونماذج االئتمان وغيرها من نماذج التقييم ذات الصلة.

السوق  بيانات  أو  الحالية  السوق  معامالت  أن  حيث  التقييم  تقنيات  باستخدام  العادلة  بالقيمة  المالية  األدوات  بعض  تسجيل  يتم 
الملحوظة غير متوفرة. يتم تحديد القيمة العادلة باستخدام نموذج التقييم.

القيمة العادلة المقدرة للودائع المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية التي ليس لها تاريخ استحقاق مذكور، والتي تتضمن ودائع ال تحمل 
ربحية، هي المبلغ المستحق عند الطلب.

مقاصة األدوات المالية   )5

تتم تقاص الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في بيان المركز المالي عندما يكون هناك حق قانوني وشرعي 
واجب التطبيق يتناسب مع مبادئ الشريعة قابل للتطبيق بمقاصة المبالغ المعترف بها وتكون هناك النية من قبل الشركة للتسوية 

على أساس صافي المبلغ أو تحقيق الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقت.

إنخفاض قيمة الموجودات المالية   )6

االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق

إن خسائر انخفاض قيمة االستثمارات المحتفظ بها لالستحقاق والمرحلة بالتكلفة المطفأة يتم قياسها على أنها الفرق بين القيمة 
الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المقدرة مخصومة بمعدل الربح الفعلي األصلي. ويتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة 
إلى  الحق  حدث  أدى  حال  وفي  المعنية.  المالية  الموجودات  مقابل  المخصص  حساب  في  إدراجها  ويتم  الشامل  الدخل  بيان  ضمن 

تخفيض مبلغ خسائر انخفاض القيمة، يتم عكس خسائر انخفاض القيمة من خالل بيان الدخاللشامل. 

اإلستثمارات المتاحة للبيع

يتم االعتراف بخسائر انخفاض القيمة على االستثمارات المتاحة للبيع عن طريق تحويل الفرق بين تكلفة الشراء والقيمة العادلة الحالية 
حالة  في  الخسائر.  أو  األرباح  إلى  المساهمين  حقوق  في  سابقا  المدرجة  المالي  األصل  ذلك  على  القيمة  انخفاض  خسائر  أي  ناقصا 
استثمارات األسهم المصنفة على أنها متاحة للبيع، يتضمن الدليل الموضوعي انخفاض كبير أو متواصل في القيمة العادلة لالستثمار 

إلى أقل من تكلفتها. ال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المدرجة في أدوات حقوق المساهمين من خالل الربح أو الخسارة.
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إنخفاض قيمة الموجودات غير المالية

يقوم البنك في تاريخ إعداد البيانات المالية بتقدير ما إذا كان هناك مؤشر على إنخفاض قيمة أصل. وفى حالة وجود أي مؤشر على 
ذلك، أو عند الحاجة إلى إجراء اختبار سنوىإلنخفاض قيمة األصل، يقوم البنك بتقدير القيمة االستردادية لألصل وتتمثل القيمة العادلة 
تتجاوز  أعلى. وعندما  أيهما  البيع والقيمة االستخدامية لألصل  ناقص تكلفة  النقد  توليد  أو وحدة  العادلة لألصل  القيمة  لألصل في 
القيمة  إلى  قيمته  وتخفض  األصل  قيمة  اضمحالل  يتعين  لألصل  االستردادية  القيمة  النقد  توليد  وحدة  أو  لألصل  الدفترية  القيمة 

االستردادية له. 

وعند تقييم القيمة االستخدامية، يتم حساب القيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة باستخدام سعر الخصم قبل 
الضريبة بما يعكس التقديرات السوقية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المرتبطة باألصل. وعند تحديد القيمة العادلة ناقص تكاليف 

إتمام البيع يتم استخدام نموذج التقييم المناسب. 

يتم تقييم في كل تاريخ إعداد البيانات المالية حيث قد يوجد مؤشر بأن خسائر االضمحالل السابق االعتراف بها قد تالشت او انخفضت. 
وفى حالة وجود هذا المؤشر تقوم الشركة بتقديروحدة توليد النقد أو القيمة االستردادية لألصل. ويتم رد خسائر اضمحالل القيمة 
السابق االعتراف بها فقط فى حالة وجود تغيير فى التوقعات المستخدمة لتحديد القيمة االستردادية لألصل منذ االعتراف بآخر خسارة 
من اضمحالل القيمة. ويتم رد قيمة خسائر االضمحالل بحيث ال يترتب على ذلك تجاوز القيمة الدفترية لألصل قيمته االستردادية أو 
سنوات  في  لألصل  القيمة  اضمحالل  بخسائر  االعتراف  يسبق  لم  لو  اإلهالك؛  خصم  بعد  تحديدها  يمكن  كان  التي  الدفترية  القيمة 

سابقة. ويتم االعتراف بالرد في بيان الدخل الشامل.

ذمم التكافل والذمم المدينة األخرى 

يتم تصنيف ذمم التكافل المدينة والذمم المدينة األخرى التي ال يتم تداولها في سوق نشطة ولها دفعات ثابتة أو محددة كقروض 

ومدينين. يتم قياس القروض والمدينين بالتكلفة المطفأة باستخدام المعدل الفعلي أو طريقة العائد ناقصًا أي انخفاض في القيمة. 

يتم إدراج العائد باستخدام معدل العائد الفعلي. باستثناء األرصدة المدينة قصيرة األجل حيث يكون إدراج العائد غير جوهري.

المخصصات واإللتزامات اإلحتمالية الطارئة

يتم تكوين مخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام حالي )قانوني أو ضمني( نتيجة لحدث سابق ومن المحتمل أن يتطلب تدفق 

كل  أو  بعض  الشركة  تتوقع  حيث  االلتزام.  لمبلغ  إجراؤه  يمكن  موثوق  وتقدير  االلتزام  لتسوية  اقتصادية  منافع  تمثل  للموارد  خارج 

المصروف  إدراج  يتم  تقريبًا.  مؤكد  السداد  يكون  عندما  فقط  ولكن  منفصل  كأصل  السداد  إدراج  يتم  سداده،  يتم  أن  المخصص 

المتعلق بأي مخصص في بيان الدخل الشامل بعد خصم أي سداد.

الودائـع

يتم إدراج حسابات جاري المتعاملين والمستحقات للشركة والمؤسسات المالية األخرى بالتكلفة المطفأة.

المطالبات

الخسارة  تسوية  ومصروفات  األخرى  واألطراف  العقود  حملة  إلى  الدفع  المستحقة  المبالغ  على  تشتمل  التي  المطالبات،  تحمل 
الدفع  المستحقة  المقدرة  المبالغ  المطالبات  تمثل  تكبدها.  عند  الشامل  الدخل  بيان  على  األخرى،  المستردات  ناقصًا  المتعلقة، 

بخصوص المطالبات التي تم اإلبالغ عنها وتلك التي لم ُيبلغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي.

يتم تكوين مخصصات للمطالبات الُمبلَّغ عنها والتي لم يتم دفعها في تاريخ بيان المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على 
المطالبات  السابقة لتكلفة تسوية  بناًء على تقدير اإلدارة وخبرة الشركة  حدة. عالوًة على ذلك،يتم االحتفاظ بمخصص تم تكوينه 
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المتكبدة والتي لم يبلغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي. يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في تاريخ بيان المركز المالي والتسويات 
ومخصصات السنة الالحقة ضمن حساب نتائج أعمال التأمين لتلك السنة.

ال تقوم الشركة بخصم إلتزاماتها بشأن المطالبات غير المدفوعة.

معاشات التقاعد ومكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

يتم تكوين مخصص لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين العمانيين وفقًا لقانون سلطنة ُعمان للتأمين االجتماعي لعام 1991. ستقوم 
راتب  على  المزايا  هذه  على  الحصول  في  الحق  يستند  لموظفيهاألجانب.  الخدمة  نهاية  لمكافآت  مخصص  بتكوين  أيضا  الشركة 
الموظف وطول مدة الخدمة. تدرج التكاليف المتوقعة لهذه المكافآت على مدى فترة الخدمة وتدرج ضمن »المطلوبات األخرى« في 

بيان المركز المالي.

النقدية وشبه النقدية

من  النقدية  شبه  تتكون  البنوك.  لدى  واألرصدة  النقدية  من  النقدية  وشبه  النقدية  تتكون  النقدية،  التدفقات  بيان  إعداد  لغرض 
االستثمارات السائلة قصيرة األجل التي يكون باإلمكان تحويلها بيسر إلى مبالغ نقدية والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل.

تاريخ المتاجرة والسداد المحاسبي

التاريخ الذي تلتزم به الشركة لشراء األصول.  يتم قيد مشتريات ومبيعات الموجودات المالية بالطرق المعتادة في تاريخ المتاجرة،أي 
أحكام  على  بناًء  محددة  فترة  خالل  ملكيتها  نقل  المطلوب  المعتادة  بالطرق  المالية  للموجودات  والمبيعات  المشتريات  قيد  يتم 

اتفاقيات السوق.

الدخـل المحرم

وفق قرارات مجلس الفتوى والرقابة الشرعية لشركة فإنه يتوجب على الشركةأال يدخل في أي من المعامالت واألنشطة غير المقبولة 
شرعًا، كما يجب عليها تحديد الدخل الناتج من مصادر غير مقبولة حسب مبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية وتقييد هذه المبالغ في 

حساب منفصل يتم صرفه في أوجه الخير تحت إشراف مجلس الفتوى والرقابة الشرعية.)باعتباره مبلغ تطهير(.

الموجودات االئتمانية

إدراجها في هذهالتوقعات  ائتمانية ال تعتبر كموجودات للشركة وبالتالي، لم يتم  أو بصفة  المحتفظ بها كأمانات  الموجودات  إن 
المالية.

العمـالت األجنبيـة

يتم إظهار التوقعات المالية للشركةبالريال العماني، وهي العملة التي تتعامل بها الشركة. يتم تسجيل المعامالت التي تتم بالعمالت 
بتاريخ  األجنبية  بالعمالت  المسجلة  المالية  والمطلوبات  الموجودات  تحول  المعامالت.  بتاريخ  السائدة  الصرف  أسعار  حسب  األجنبية 
بيان المركز المالي حسب أسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ. إن أية أرباح أو خسائر تنتج عن التغييرات في أسعار الصرف في وقت 
الحق لتاريخ المعاملة يتم تثبيتها في بيان الدخل الشامل. يتم تحويل المبالغ المتعلقة بموجودات أو مطلوبات غير مالية والمدرجة 
بسعرها التاريخي والمشتراة بعمالت أجنبية حسب أسعار الصرف السائدة عند تاريخ الشراء. يتم تحويل المبالغ المتعلقة بموجودات أو 

مطلوبات غير مالية والمدرجة بقيمتها العادلة حسب سعر الصرف السائد عند تحديد القيمة العادلة.
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المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

التصنيف كدين أو أدوات حقوق ملكية 

يتم تصنيف الدين وأدوات حقوق الملكية إما كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لفحوى الترتيبات التعاقدية. 

أدوات حقوق الملكية

أدوات  تسجيل  يتم  مطلوباتها.  جميع  خصم  بعد  الشركة  موجودات  في  متبقية  فائدة  يثبت  عقد  أي  هي  الملكية  حقوق  أداة  إن 

حقوق الملكية الصادرة عن الشركة بالمتحصالت المستلمة، بعد خصم تكاليف اإلصدار المباشرة.

دائنون تجاريون ومبالغ مستحقة الدفع

المعامالت ويتم قياسها  العادلة، صافي مصاريف  بالقيمة  الدفع بشكل مبدئي  والمبالغ مستحقة  التجاريون  الدائنون  يتم قياس 

الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل العائد الفعلي مع إدراج مصاريف العائد وفقًا لمعدالت العائد الفعلية السائدة.

الفترات  على  العوائد  مصاريف  وتوزيع  المالية  للمطلوبات  المطفأة  التكلفة  الحتساب  طريقة  هي  الفعلي  العائد  معدل  طريقة  إن 

المتوقع  العمر  خالل  المقدرة  المستقبلية  النقدية  الدفعات  يخصم  الذي  المعدل  هو  الفعلي  العائد  معدل  إن  بها.  المرتبطة 

للمطلوبات المالية أو خالل فترة أقصر عندما يكون ذلك مناسبًا.

استبعاد المطلوبات المالية

تقوم الشركة باستبعاد المطلوبات المالية فقط عندما يتم تسديد االلتزام أو الغائه أو انتهاء مدته.

عجز في صندوق حاملي الوثائق

إن العجز في صندوق حاملي الوثائق يتم تمويله من قبل المساهمين من خالل«قرض حسن« ال يحمل فائدة. تحتفظ الشركة بجميع 

المخصصات مقابل هذه القروض.

ربحية السهم الواحد 

تعرض الشركة بيانات ربحية السهم الواحد األساسية ألسهمها العادية. ويتم حساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة الربح أو 
الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

سوف تخضع مكافأة أعضاء مجلس إدارة الشركة ألحكام النظام األساسي للشركة، وقانون الشركات التجارية واألنظمة واللوائح 
الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

أن  الفرعية على  واللجان  اإلدارة  الجلسات لمجلس  السنوي سيحدد ويوافق على مكافأةوأتعاب حضور  العامة  الجمعية  إجتماع  إن 
هذه األتعاب ال تتجاوز األنظمة واللوائح السائدة.

توزيعات األرباح من األسهم العادية

تدرج توزيعات األرباح من األسهم العادية كإلتزامات في فترة إعتمادها من مساهمي الشركة. 
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المعايير والتفسيرات الجديدة التي لم يتم تبنيها  3 )أ( 

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في عام 2013  وتتعلق بأعمال الشركة: أ- 

قامت الشركة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية )المجلس(   
حيز  دخلت  والتي  بعملياتها  تتعلق  والتي  للمجلس  التابعة  )اللجنة(  الدولية  المالية  التقارير  معايير  لتفسيرات  التطبيقية  واللجنة 

التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 .

المذكورة في  المبالغ  المحاسبية للشركة ولم يؤثر على  السياسات  إلى تغييرات في  المعايير والتفسيرات لم يؤِد  تطبيق هذه   
التوقعات المالية.

المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق ولم تطبقها الشركة بصورة   ب_ 
مبكرة:   

تم نشر المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية على المعايير الحالية وأصبحت إلزامية بالنسبة للفترات المحاسبية للشركة التي   
تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ أو في فترات الحقة ولكن لم تطبقها الشركة بصورة مبكرة وال يمكن تقدير أثر تلك المعايير 

والتفسيرات بصورة معقولة. 

معيار التقرير المالي الدولي رقم 9 - »األدوات المالية  - )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2015 أو بعد ذلك التاريخ(.  

معيار المحاسبي الدولي رقم32- »األدوات المالية: العرض« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2014أو بعد ذلك التاريخ(.  

معيار المحاسبي الدولي رقم36- »إنخفاض قيمة أصول« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2014أو بعد ذلك التاريخ(.  

األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة  3 )ب( 

التوقعات  في  المدرجة  المبالغ  لتحديد  وتقديرات  أحكامها  اإلدارة  استخدمت  للشركة،  المحاسبية  السياسات  تطبيق  عملية  في 
المالية.أهم األحكام المحاسبية والتقديرات المحاسبية هي كما يلي:

خسائر إنخفاض قيمة الموجودات المالية واإلستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

لزوم  مدى  لتحديد  مالي  مركز  بيان  كل  بتاريخ  المطفأة  بالتكلفة  المدرجة  واإلستثمارات  المالية  موجوداته  بمراجعة  الشركة  تقوم 
اإلدارة  قبل  من  القرارات  فإن  خاصة،  بصفة  متعثرة.  موجودات  بأية  الخسارةالمتعلقة  أو  الربح  في  القيمة  إلنخفاض  مخصص  إدراج 
مطلوبة لتقدير حجم ووقت التدفقات النقدية المستقبلية عند تحديد مستوى المخصصات المطلوبة فرديًا. وتستند هذه التقديرات 
إلى  الفعلية قد تختلف مما يؤدي  اليقين، والنتائج  الحكم وعدم  بالضرورة على فرضيات وعوامل متعددة لها درجات متفاوتة من 

تغيرات مستقبلية على تلك المخصصات.

إن هذه الموجودات المالية التي تم تقييمها بشكل فردي وتبين بأنه غير مطلوب تخفيض قيمتها بالتالي، فإن جميع األرصدة الصغيرة 
ينبغي تكوين  إذا كان  لتحديد ما  تقييمها بشكل جماعي، في مجموعات من موجودات ذات خصائص مخاطر مماثلة،  يتم  فرديًا 
مخصص بسبب أحداثتكبد خسارة التي يوجد هناك دليل موضوعي ولكن اآلثار ال تزال غير واضحة. التقييم الجماعي يأخذ في االعتبار 
وتركيزات  الخ(،  الضمان،  نسب  والرصيدإلى  االئتمان،  واستخدام  المتأخرات  ومستويات  االئتمان  نوعية  )مثل  المحفظة  من  البيانات 

المخاطر والبيانات االقتصادية )بما في ذلك مستويات البطالة، مؤشرات أسعار العقارات وأداء مجموعات فردية مختلفة(.

تصنيف وقياس الموجودات المالية

إن تصنيف وقياس الموجودات المالية تعتمد على طريقة اإلدارة بإدارة موجوداتها المالية وعلىخصائص التدفقات النقدية المتعاقد 
عليها بالنسبة لألصل المالي الجاري تقييمه. إن اإلدارة تعتبر أن استثمارات الشركة في األوراق المالية مقاسة ومصنفة بشكل مناسب.
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القيمة العادلة لألدوات المالية

النشطة، يتم  المالي من األسواق  المركز  بيان  المالية المسجلة في  العادلة للموجودات والمطلوبات  القيم  حيث ال يمكن إستخراج 
تحديدها باستخدام مجموعة متنوعة من أساليب التقييم التي تشمل استخدام النماذج الرياضية. وتستمد مدخالت هذه النماذج من 
بيانات السوق الملحوظة حيثما أمكن، ولكن حيث أن بيانات السوق الملحوظة غير متوفرة، بالتالي يتطلب إصدار أحكام لتحديد القيم 

العادلة.

المطالبات القائمة

النهائية  والتكلفة  التقرير  تاريخ  في  عنها  المبلغ  للمطالبات  المتوقعة  النهائية  للتكلفة  تقديرات  إجراء  يجب  الخصوص،  وجه  على 
المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها بعد تاريخ التقرير.  تستخدم اإلدارة القيمة األولية للمطالبة التي يوفرها المساح للتكلفة 
النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ التقرير. األسلوب الرئيسي الذي تطبقه اإلدارة في تقدير التكلفة النهائية المتوقعة 
باتجاهات  للتنبؤ  السابقة  المطالبات  تسوية  اتجاهات  باستخدام  يتم  عنها  يبلغ  ولم  المتكبدة  والمطالبات  عنها  المبلغ  للمطالبات 
تسوية المطالبات في المستقبل. في تاريخ كل تقرير، تتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للبحث في كفايتها ويتم 

إجراء التغييرات على المخصص. ال يتم خصم مخصصات مطالبات التأمين العام للقيمة الزمنية للنقود.

انخفاض قيمة مديونيات 

تقدير قيمة مديونيات التأمين والمديونيات األخرى يتم عندما ال يحتمل تحصيل القيمة الكاملة.وينطوي هذا التقدير أن تقيم الشركة 
التأمين وتاريخ معدالت االسترداد إضافة إلى إجراء التحقيق المفصل خالل الفترة  الوثائق وشركات  موقف السيولة واالئتمان لحملة 
والمرئيات المستلمة من قسم الشئون القانونية.الفرق بين المبلغ المتوقع استرداده والقيمة الدفترية تعتبر مصروفًا في بيان الدخل 
الشامل.أي فرق بين قيمة المبالغ التي تحصل فعليًا في الفترات المقبلة والمبالغ المتوقعة تدرج في بيان الدخل الشامل عند التحصيل.

اإلفتراضات الرئيسية   4

لقد تم إعداد التوقعات المالية ألنشطة الشركة للسنوات من 2013 إلى2015 من قبل إدارة الشركة بحسن نية وعناية وإهتمام، على 
أساس االفتراضات التي إعتبروها مناسبة.

في  االنخراط  وتعتزم  التقليدية  التأمين  منتجات  في  حاليًا  الشركة  تعمل   .2015 إلى   2013 من  للسنوات  األولية  البيانات  عرض  تم  لقد 
أنشطة التكافل العام اعتبارًا من 1 يناير 2014، خضوعًا إلكمال المتطلبات التنظيمية. أيضًا خضوعًا لموافقة الهيئة العامة لسوق المال 
وحاملي الوثائق الحاليين، سيتم تحويل جميع وثائق التأمين التقليدية الحالية للشركة كما في 1 يناير 2014 لتكون متوافقة مع شروط 

التكافل. تفاصيل مصروفات إصدار األسهم وإصدار رأس المال يتم إظهارها في اإليضاح 13-4.

واللوائح  األنظمة  من  التوجيهات  اإلدارة  اتخذت  لذلك  وفقًا  بعد.  يستكمل  لم  ُعمان  في  التكافل  تأمين  لشركات  التنظيمي  اإلطار 
المطبقة على شركات التأمين التقليدية في ُعمان واالتجاهات السائدة في المنطقة. بالتالي فإن االفتراضات المستخدمة في هذه 
التوقعات المالية هي افتراضات نظرية. لقد بذلت جهود متأنية لتقدير األعمال واإليرادات المتوقع تحقيقها من قبل الشركة للوصول 
إلى بيان الدخل الشامل المتوقع. ومع ذلك، يمكن أال يكون هناك يقين بشأن مدى تطابق النتائج الفعلية والتوقعات أو ما إذا كانت 

االفتراضات ستبقى صالحة.

التقليدي  التأمين  من  المقترح  التحويل  عند  الوثائق  وحاملي  المساهمين  بين  واإللتزامات  األصول  لفصل  منهجية  الشركة  تبنت  لقد 
بند  تحت  التالية  الحسابات  تصنيف  تم  الحاليين.  الوثائق  وحاملي  المال  لسوق  العامة  الهيئة  لموافقة  التكافل،خضوعًا  إلىعمليات 

صندوق حاملي الوثائق حيث أن هذه تمثل األرصدةالمتصلة بحساب معامالت التأمين:

األصول المحولة إلى الهيئة العامة لسوق المالي لتغطية المطالبات غير المدفوعة؛ 	•

النقدية المطلوبة للعمليات العامة؛ 	•
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مدينو إعادة التكافل والتكافل؛ 	•

المستحق من شركات إعادة التكافل بشأن المطالبات غير المدفوعة؛ 	•

مساهمات إعادة التكافل المؤجلة؛ 	•

تكاليف إقتناء الوثائق المؤجلة؛ 	•

صناديق التكافل؛ 	•

دائنو إعادة التكافل. 	•

تم تصنيف الحسابات التالية تحت بند حقوق المساهمين حيث أنها متعلقة مباشرًة بالمساهمين:

الممتلكات والمعدات؛ 	•

اإلستثمارات المتاحة للبيع والمحتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق؛ 	•

إستثمارات عقارية؛ 	•

رأس المال واإلحتياطي القانوني واإلحتياطي الخاص وإحتياطي القيمة العادلة؛ 	•

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين؛ 	•

وليست  الشركة  لتشغيل  العادية  والعمومية  اإلدارية  االحتياجات  لتلبية  مقدمًا  المدفوعة  والمصروفات  اآلخرون  المدينون  	•
متعلقة بعمليات التأمين.

كمبدأ عام ، تنفذ الشركة التصنيفات من خالل تقييم كل حساب لتحديد طبيعة المعامالت للتأكد سواء المعاملة تتعلق بعمليات 
التأمين أو لولئك المساهمين.

4-1 مساهمات التأمين اإلجمالية

اإلجمالية على مدى فترة ثالث سنوات مع مزيج مساهمات متفاوتة من منتجات مختلف  التأمين  تنمو مساهمات  أن  المتوقع  من 
الخطوط. ستركز الشركة على توسيع خطوط أعمال على الحياة والعالج. بالتالي،فإن مشاريع الشركة بأن عمالئها في التأمين على 

الحياة والعالج ستزيد في السنوات المقبلة. افتراضات  النموفي مساهمات التأمين اإلجمالية يتم إظهارها فيما يلي:

201320142015

نوع التأمين

14%11%24%المركبات

16%18%)3%(التأمين على الحياة

53%65%125%العالج

12%11%-أخرى

16%15%12%المجموع
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نمو محفظة المركبات يتم دعمه بالعوامل التالية:

من المتوقع أن ينموسوق المركبات في جميع فئات المركبات بنسبة 10% على اساس سنوي؛ 	•

ستقوم البنوك اإلسالمية المتخصصة في إنشاء مكانة في  قطاع تمويل المركبات التي ستكون متاحةلشركات التكافل فقط؛ 	•

قوية  تنافسية  ميزة  سيخلق  وهذا  األولى.  السنة  من  الوثائق  حملة  فائض  توليد  يمكنهامن  وضع  في  الشركة  تكون  أن  يتوقع  	•
للشركة؛

تخطط الشركة لبيع التأمين على المركبات مباشرة من خالل شبكة اإلنترنت وعبرالبيع من خالل مراكز االتصال. 	•

سيتم ضمان الربحية للمحفظة منقبال لتسعير االكتواري لمنتجات المركبات لقطاعات مستهدفة وإستخدام نظام التأمين الملكية 
إدارة مطالباتهاعلى نحو يقلل من متوسط   تكلفة معالجة  أيضا ًعلى  لتوزيع منتجاتها. وسوف تركز الشركة  المطبق من الشركة 
لجميع  ال  فعَّ نهج  إنشاء  خالل  من  خدمةالعمالء  مستوى  تحسين  في  لالستثمار  الشركة  نفسه،تخطط  الوقت  وفي  مطالبة.  كل 

معامالتها الحرجة لضمان والء العمالء والحفاظ على مستوى عال من العمالء.

نمو محفظة العالج يتم دعمه بالعوامل التالية:

التسعة األولى من سنة 2013 في أقساطالتأمين  100% في األشهر  الشركة مع قاعدة صغيرة وحققت نموًا بنسبة أكثر من  بدأت  	•
والربحية مما يدل على اإلمكانيات القائمة للتأمين الطبي؛

قامت الشركة بمراقبة السوق المستهدف وقنوات التوزيع وإن نتائج سنة 2013 هي انعكاس لألعمال التحضيرية التي نفذت في  	•
سنة 2012؛

في  واإلداريين  الصحي  للتأمين  الرائدة  الشركات  مع  ،والشراكة  المطالبات  إدارة  وقدرة  منتجاتها  تصنيع  لبناء  الشركة  تخطط  	•
السوق اإلقليمي التي ستضمن االستقرار في التسعير والربحية والثبات في خدمةالعمالء؛

ومحفظة  العقاري  الرهن  في  حرجة  كتلة  لبناء  الوقت  بعض  تستغرق  سوف  اإلسالمية  البنوك  بأن  واسع  نطاق  على  يعتقد  	•
القروض وبالتالي يتوقع أن يكون النمو تدريجيا ًفي السنوات األولى؛

يستند معدل النمو المتوقع على المحفظة الحالية والفرص التي ستنشأ من تأمين مجموعة من أعمال التكافل الطبية. 	•

4-2     صافي المساهمات المستبقاة )كنسبة مئوية من مساهمات التأمين اإلجمالية( 

تحليل لصافي المساهمات المستبقاة المتوقع للشركة يتم إظهاره فيما يلي:

201320142015

نوع التأمين

96%96%96%المركبات

35%33%30%التأمين على الحياة

45%40%38%العالج

17%15%13%أخرى

52%50%49%المجموع

ال يتم تغيير إعادة التأمين في حالة المركبات آخذين في عين اإلعتبار استراتيجية الشركة لالحتفاظ بأقصى المخاطر محليًا وتحقيق 
تقوم  2.5%،والتي  ًبنسبة  سنويا  اإلحتفاظ  يزيد  أن  يتوقع  األخرى  القطاعات  حالة  في  الخسارة.  لنسب  فعالة  إدارة  خالل  من  إيرادات 

أساساعلى ميزانية الشركة.
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4-3  إحتياطي األقساط غير المحققة 

تحليل إلحتياطي األقساط غير المحققة المتوقع للشركة يتم إظهاره فيما يلي:

201320142015

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

45%45%45%نسبة األقساط المستبقاة المخصصة إلى إحتياطي األقساط غير المحققة

8.534.2079.776.06911.360.442إحتياطي األقساط غير المحققة اإلجمالي 

4.192.6884.912.1435.873.639صافي إحتياطي األقساط غير المحققة

927.849719.455961.496تعديالت إحتياطي األقساط غيرالمحققة

لتغطية أجزاء من المخاطر التي لم  ‘ كإحتياطي أقساط غير محققة’  يتم تكوين مخصص لنسبة من صافي األقساط المستبقاة 
تنته في تاريخ بيان المركز المالي. يتم تكوين مخصص إضافي لتغطية العجز،إن وجد،لكل فئة من األعمال بين المبلغ اإلجمالي في 
احتياطي األقساط غيرالمحققة والمبلغ المطلوب من قبل قانون شركات التأمين في ُعمان لعام 1979 محسوبة على أساس 45% من 

صافي األقساط المستبقاة للسنة لجميع فئات األعمال.

4-4     صافي مصروفات العمولة )كنسبة مئوية من مساهمات التأمين اإلجمالية(

تحليل إليرادات العمولة ومصروفات العمولة المتوقعة للشركة يتم إظهاره فيما يلي:

التوالي. اإلفتراضات  التكافل والوسطاء على  المبرمة مع شركات إعادة  العموالت المحققة والمدفوعة هي عادًة وفقًا لإلتفاقيات 
المتعلقة بصافي مصروفات العمولة يتم إظهارها فيما يلي:

201320142015

6.37%6.59%6.76%إيرادات العمولة 

7.78%8.02%8.23%مصروفات العمولة

)1.41%()1.43%()1.47%(صافي مصروفات العمولة

العموالت المحققة والمدفوعة يتم إدراجها على أساس النسبة والتناسب على مدى فترة تغطية الوثيقة المتعلقة. صافي مصروفات 
العمولة يتوقع أن تنخفض إلى 1.5% من مساهمات التأمين اإلجمالية في الفترة المغطاة بموجب التوقعات المالية من 1.8% في السنة 

المنتهية في 31 ديسمبر 2012.

4-5     نسبة المطالبات المتكبدة )كنسبة مئوية من صافي المساهمات المحققة(

يتوقع أن تكون نسبة المطالبات المتكبدة 54%، 61% و 61% للسنوات المنتهية في 31 ديسمبر 2013،و 2014 و 2015،على التوالي. من خالل تأمين 
الثالث  السنوات  خالل  المتكبدة  نسبةالمطالبات  تخفيض  قادرةعلى  الشركة  كانت  التكنولوجيا  في  واالستثمار  المناسبة  المخاطر 

الماضية.



94

تحليل لنسبة المطالبات المتكبدة المتوقعة للشركة يتم إظهارها فيما يلي:

201320142015

%54%61%61

تحليل للمطالبات المتكبدة حسب نوع األعمال يتم إظهارها فيما يلي:

201320142015نوعالتأمين

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

4.018.4035.328.6785.987.357المركبات

125.926139.371173.356التأمين على الحياة

259.745501.365865.483العالج

128.516232.433292.013أخرى

4.532.5906.201.8477.318.209المجموع

4-6   أتعاب الوكالة وحصة المضارب

أن  يتوقع  التوالي.  على   2015 و   2014 للسنتين  اإلجمالية  التأمين  أقساط  من   %17.4 و   %16.9 بنسبة  الوكالة  أتعاب  تحميل  يتم  بأن  يفترض 
تنخفض أتعاب الوكالة تدريجيًا في السنوات الالحقة.

يفترض بأن حصة المضارب من إيرادات اإلستثمارات لصناديق حاملي الوثائق سيكون 75%. سيتم تحديدأتعاب الوكالة وحصة المضارب 
من قبل الشركة بالتشاور مع مجلس الرقابة الشرعية في الوقت المناسب.

4-7   المصروفات العامة واإلدارية

أن  الالحقة يفترض  السنوات  أكثر وخالل  التشغيل  أن تكون مصروفات  يتوقع   )2014( العمليات كشركة تكافل  السنةاألولى من  في 
تنخفض تؤخذ في ارتباطب الزيادة في مساهمات التأمين اإلجمالية. إتجاه اإلفتراج يتم إظهاره فيما يلي.

201320142015

13%14%15%مصروفات التشغيل)كنسبة مئويةم نمساهمات التأمين اإلجمالية(

9%6%13%مصروفات التشغيل )النمو سنويًا( 

4-8   اإليرادات األخرى

يتكون بند اإليرادات األخرى من أرباح العموالت واألرباح / )الخسائر( على حساب تحويالت العمالت األجنبية وأرباح / )خسائر( من بيع أصول 
ريال   100.000 أن تقارب  يتوقع  اإليرادات األخرى  بأن  الشركة على أساس سنوي  إفترضت  ثابتة وإستردادات على حساب أنشطة متعددة. 

عماني.
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4-9  اإلستثمارات

تحليل محفظة إستثمارات الشركة يتم إظهاره فيما يلي:

 2013 2014 2015
صندوق 
حاملي 
الوثائق

حقوق 
المساهمين

صندوق 
حاملي 
الوثائق

حقوق 
المساهمين

صندوق 
حاملي 
الوثائق

حقوق 
المساهمين

إستثمار في أوراق مالية محتفظ بها 
للمتاجرة

-9.878.8861.883.6669.140.8312.493.37010.163.046

636.535-636.535-636.535-إستثمارات متاحة للبيع
253.038-253.038-253.038-إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

10.080.2165.662.9965.780.6166.729.9786.419.500-ودائع بنكية
6.600.000-5.800.000-5.200.000-إستثمارات عقارية

-26.048.6757.546.66221.611.0209.223.34824.072.119

العائد المتوقع من اإلستثمارات )سنويًا(:

201320142015
3%3%2%الودائع الثابتة لدى البنوك

12%12%17%إستثمارات في أوراق مالية
8%8%8%إستثمار في عقارات 

تحليل إيرادات إستثمارات الشركة يتم إظهاره فيما يلي:

 2013 2014 2015
صندوق 
حاملي 
الوثائق

حقوق 
المساهمين

صندوق 
حاملي 
الوثائق

حقوق 
المساهمين

صندوق 
حاملي 
الوثائق

حقوق 
المساهمين

إستثمار في أوراق مالية محتفظ بها 
للمتاجرة

-711.197167.2381.018.229226.0401.096.900

إستثمارات متاحة للبيع و
106.749-106.749-240.939-إستثمارات محتفظ بها لتاريخ اإلستحقاق

98.915148.656153.751169.890173.418-ودائع بنكية
464.000-416.000-208.000-إستثمارات عقارية

-1.259.051315.8941.694.728395.9301.841.067
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4-10  مصروفات رأسمالية

تحليل المصروفات الرأسمالية المتوقعة يتم إظهاره فيما يلي:

201320142015
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

255.00050.00050.000إضافات خالل السنة 

4-11   توزيعات أرباح مقترحة

201320142015
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

0.0050.0050.006توزيعات أرباح للسهم الواحد 
833.333833.3331.000.000توزيعات أرباح مقترحة

األرقام أعاله هي بناءًا على توقعات اإلدارة المتعلقة بتوزيعات األرباح. سيتم اإلعالن عن توزيعات األرباح التي تخضع لموافقة المساهمين 
واالمتثال إلطار العمال   لتنظيمي.

4-12  الضرائب

مصروف ضريبة الدخل  

تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 12% من الدخل الخاضع للضريبة الذي يتجاوز30.000 ريال عماني وفقا لقانون ضريبة الدخل في   
سلطنةُعمان. لم يتم تكوين مخصص لضريبة الدخل في هذه التوقعات المالية نظرا ألن الخسائر الضريبية المرحلة تتجاوز الدخل 
الدخل  ضريبة  بإحتساب  الشركة  قامت  التكافل،  أعمال  عن  الضريبية  القواعد  غياب  في  الفترة.  خالل  المحقق  للضريبة  الخاضع 

والضريبة المؤجلة وفقًا للقواعد المتعلقة باألعمال التجارية التقليدية.

الضريبة المؤجلة  

أصل ضريبي مؤجل على الخسائر الضريبية المرحلة قد تم إدراجه في هذه التوقعات المالية حيث توقعت الشركة أرباح خاضعة   
للضريبة.

أصل ضريبي مؤجل  

تنشأ الضريبة المؤجلة على حساب الفروقات المؤقتة بين األساس الضريبي لألصول واإللتزامات والخسائر وقيمها الدفترية في   
بيان المركز المالي.

201320142015الضرائب
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

---الضريبة الحالية
168.739235.721)513.185(الضريبة المؤجلة

168.739235.721)513.185(ضريبة الدخل للسنة
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وضع الربوط الضريبية  

الربوط الضريبية للشركة للسنوات الضريبية حتى سنة 2007 قد تم اإلنتهاء منها من قبل األمانة العامة للضرائب في وزارة المالية.   

4-13  رأس المال

بيسة   38 قدرها  إصدار  وبعالوة  األولي  العام  الطرح  من  كجزء  سهم  لكل  بيسة   100 بقيمة  سهم   66.666.667 إصدار  الشركة  تتوقع 
 133.333 و  عماني  ريال   2.533.333 و  عماني  ريال   6.666.667 على  الشركة  ستحصل  بالتالي  األسهم.  إصدار  مصاريف  مقابل  بيسة   2 و 
إظهارها  يتم  األسهم  إصدار  مصاريف  تفاصيل  التوالي.  على  األسهم،  إصدار  ومصاريف  إصدار  وعالوة  مال  كرأس  عماني   ريال 

في اإليضاح 14-4.

4-14  مصاريف إصدار األسهم

تحليل مصاريف إصدار األسهم يتم إظهارها فيما يلي:

ريال عماني

163.333مدير اإلصدار

90.000مستشاري التسويق 

28.000مصروفات تحصيل بنكية

25.000المستشارين القانونيين

19.600رسوم الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة واإليداع 

19.250الطرح العام األولي للتأمين

12.000إستشارات خطة األعمال 

7.500المحاسب معد التقرير 

7.500الترجمة

372.183المجموع

توقعت الشركة مصاريف إصدار قدرها  372.183ريال عماني،منها  133.333ريال عماني سيتم استردادها من الجمهور وسيتم استيعاب 
ما تبقى من238.850 ريال عماني في احتياطي عالوة إصدار األسهم.

4-15  إحتياطي قانوني

وفقا لقانون الشركات التجارية في ُعمان، تم تحويل 10 % من الربح بعد الضريبة للسنة إلى احتياطي قانوني. يجوز للشركة إيقاف تلك 

التحويالت السنويةعندما يساوى االحتياطي القانوني ثلث رأسمال الشركة المدفوع. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

4-16  إحتياطي الطوارئ 

ا لالئحة التنفيذية لتنفيذ قانون شركات التأمين )القرار الوزاري 80/5( وتعديالته،  وفقا للمادة 10 )مكرر( )2( )ج( و 10 )مكرر( )3( )ب( من 

10% من صافي المطالبات غير المدفوعة في حالة أعمال التأمين العام و 1% من مساهمات التأمين على الحياة للسنة في حالة أعمال 

التأمين على الحياة يتم تحويلها من األرباح غير الموزعة إلى احتياطي الطوارئ. يجوز للشركة التوقف عن هذا التحويل عندما يساوي 

االحتياطي رأس المال المصدر. ال يجوز استخدام االحتياطيات إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
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تعتقد  فصاعدا.   2014 عام  من  اعتبارا  الطوارئ  إحتياطي  إلى  تحويل  بأي  الشركة  تقم  التكافل،لم  لشركات  محددة  لوائح  غياب  في 

المساهمين قد تم  الوثائق وحقوق  أن صندوق حاملي  التكافل حيث  الطوارئ لكيان  احتياطي  إلى  بأنه ليس مطلوبا تحويل  اإلدارة 

فصلهما. عند إصدار لوائح التكافل،وتفرض على الشركة التحويل،سيتم تحويل 650.429ريال عماني و  795.343ريالعماني إلى احتياطي 

الطوارئ من األرباح غير الموزعة للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014 و 2015،على التوالي.

4-17  إحتياطي خاص 

وفقا للمادة 78 من قانون الشركات التجارية لعام 1974،تم تحويل الفائض من رسوم إصدار األسهم على المصاريف ما قبل التأسيس 

إلى إحتياطي خاص غير قابل للتوزيع. في 28 مارس 2013،أصدرت الشركة قرارا خاصا في اجتماع الجمعية العمومية السنوي لتحويل 

مبلغ وقدره150.310ريال عماني من حساب االحتياطي الخاص إلى األرباح غير الموزعة.

4-18  إلتزامات أخرى 

تتكون اإللتزامات األخرى من ذمم دائنة لكراجات والبلديات والمستشفيات ،وإلتزامات الضريبية للحكومة ،ومخصصات للمصروفات، 

ورواتب اإلجازة والمبالغ المستحقة للموردين الخ.

4-19  أصول أخرى 

تتكون األصول األخرى من اإليجارات المستحقة القبض على اإلستثمارات العقارية والقروض والسلف للموظفين،والمبالغ المدفوعة 

مقدمًاودفعات مقدم للموردين الخ.

4-20    العائد األساسي والمخفض للسهم الواحد

لعدد  المرجح  المتوسط  على  المساهمين  إلى  المنسوب  السنة  ربح  بتقسيم  للسهم  والمخفض  األساسي  العائد  إحتساب  يتم 
األساسي  للربح  مطابقة  المخففة  السهم  ربحية  محتملة،فإن  مخفضة  أسهم  تعدهناك  لم  السنة.حيث  خالل  الصادرة  األسهم 

للسهم الواحد.

201320142015

2.372.4792.364.6552.969.817ربح السنة )ريال عماني(

111.111.112166.666.667166.666.667المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة 

0.0210.0140.018العائداألساسي والمخفض للسهم الواحد)ريال عماني(

4-21    صافي األصول للسهم الواحد 

يتم إحتساب صافي األصول للسهم الواحد بتقسيم إجمالي حقوق المساهمين في نهاية السنة على عدد األسهم القائمة في 
نهاية السنة، كالتالي:

201320142015

21.199.23922.730.56124.867.045صافي األصول )ريال عماني(

166.666.667166.666.667166.666.667عدد األسهم القائمة في نهاية السنة

0.1270.1360.149صافي األصول للسهم الواحد )ريال عماني(
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الفصل الثاني عشر : 

سياسة توزيع األرباح

األرباح

توزيعات  حقوق  بكل  يتعلق  فيما  للشركة  الحالية  األسهم  مع  متساوية  بحقوق  العام  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  تتمتع  سوف 
األرباح التي قد يتم اإلعالن عنها ودفعها للسنة المالية المنتهية في شهر ديسمبر 2013م والسنوات التالية. سيتم بعد الطرح العام 

األولي تعديل سجل مساهمي الشركة لكي يتسنى للمساهمين الجدد إستالم أي أرباح قد يتم اإلعالن عنها.  

ووفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان، يجب تحويل 10 بالمائة من أرباح أي شركة مساهمة يتم تأسيسها في عمان 
إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي ثلث رأسمال الشركة على األقل قبل توزيع األرباح.

سياسة توزيع االرباح

تعتزم الشركة توزيع أرباح على المساهمين من صافي األرباح السنوية لديها بعد دفع الضريبة والتي سيتم حسابها من صافي األرباح

التشغيل. يعتمد أي اعالن عن  المال ونفقات  أن تكون مرهونة بمتطلبات رأس  أرباح معقولة على  إتباع سياسة توزيع  تقترح الشركة 
بما  العوامل  من  وغيرها  االقتصادية عمومًا  والظروف  السوق  وظروف  للشركة  المالي  الوضع  مثل  عوامل  عدة  على  األرباح  توزيعات 
في ذلك توافر الفرص االستثمارية واستثمار األرباح وحاجة الشركة لألموال النقدية، عالوة على االعتبارات القانونية والتنظيمية األخرى 
للوفاء بااللتزامات التعاقدية للشركة. سيتم توزيع األرباح بالريال العماني. على الرغم من أن الشركة تنوي توزيع أرباح على المساهمين، 
فانها سوف لن تضمن أي توزيعات أرباح فعلية في نهاية أي سنة مالية كما أنها سوف لن تضمن مقدار المبلغ الذي سيتم توزيعه في 
أي سنة مالية في المستقبل. إن األرباح التي تتراكم على المساهمين تنشأ من اإليرادات في صندوق المساهمين التي تتألف من رسوم 

الوكالة، رسوم المضاربة، وعائد االستثمار ناقصًا مصروفات التشغيل.

واستنادا إلى المعلومات المالية المتوقعة، وتقدر الشركة توزيعات األرباح كما يلي:

توزيعات األرباح للسهم الواحد )بيسة( المبلغ )ر.ع( التاريخ المتوقع لتوزيعات األرباح

5 833,333 مارس 2014

5 833,333 مارس 2015

6 1,000,000 مارس 2016
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الفصل الثالث عشر : 

التقييم ومبررات التسعير

نظرة عامة:

إن العمليات التشغيلية القائمة في الشركة إلى جانب المرحلة المبكرة من النمو توفر للشركة ميزة تنافسية وهي موضحة أدناه:

الشركة الرائدة في سوق التكافل في عمان  .1

ستكون الشركة هي األولى في تقديم منتجات التكافل. لقد حصلت الشركة على الموافقات لمنتجات التكافل من هيئة الرقابة   
الشرعية والهيئة العامة لسوق المال. وتتوقع الشركة أن تقوم بتحويل قاعدة عمالئها من خالل تحويلهم الى عمالء لمنتجات 
التكافل. وتعتقد الشركة أنها ستواصل خدمة عمالئها من األفراد والشركات حتى بعد تحول الشركة الى شركة تكافل. وهذا 
سيجعل من الشركة شركة رائدة في مجال التكافل  في السلطنة. قامت الشركة بتدشين العالمة التجارية الجديدة للتكافل 

عبر االستفادة من عالمتها التجارية القديمة وبالتالي اإلستفادة من أعمالها التشغيلية الحالية.

خلقت الشركة عالقة قوية مع موزعيها الرئيسيين - الوسطاء والوكالء والبنوك وشركات التمويل. يوجد لدى الشركة 38 وسيطًا،   
و 35 وكياًل، و 3 بنوك و شركات تمويل مما يساعد الشركة على بناء قاعدة عمالء تمكنها من الريادة في مجال التكافل.

إلى  الوصول  فرصة  الوسطاء  لجميع  توفر  التي  عمان  سلطنة  في  الوحيدة  التأمين  شركة  الشركة،  تعتبر  الحاضر،  الوقت  وفي    
نظام االنترنت إلصدار وثائق التأمين على المركبات والتأمين على السفر والتأمين على خدم المنازل. تنوي الشركة اإلستفادة من 
التكنولوجيا لتسهيل تقديم خدمة أفضل للعمالء وتحسين تدفق المعلومات واتخاذ قرارات فعالة وسريعة بناءا على المعلومات 

الحقيقية المتاحة في حينها.

  يدير الشركة فريق إداري ذو خبرة عالية بدعم من أفضل الموظفين ممن يتمتعون بسجل حافل بالخبرة العملية وتحقيق نمو 
مجال  في  السباقة  وكونها  المعروفة  التجارية  عالمتها  خالل  من  الشركة،  تتوقع  والربحية.  واإليرادات  العمالء  عدد  في  كبير 

التكافل محليًا، أن تكون الرائدة في سوق التكافل في السلطنة.

فرص للنمو باإلضافة الى تميز في استراتيجية بناء محفظة التأمين  .2

مع نمو اقتصادي قوي ومستدام، وزيادة اإلنفاق الحكومي، واالتجاهات الديموغرافية المواتية، وغياب التكافل كوسيلة للكثافة   
التأمين، وانخفاض انتشار التأمين والتأمين، من المتوقع أن يكون التأمين التكافلي وسيلة حيوية لزيادة القبول والوعي التأميني 
في السلطنة، وقناة لالستفادة من الفرص الوافرة المعروضة في سوٍق غير مستغلة نسبيا. ومن المتوقع أيضا أن يضفي تطوير 
على  المبني  تمويل  في  والنمو  المصرفي  للتكافل  الفرص  من  لمزيد  خلق  اإلسالمي  والتمويل  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات 

األصول ومن المتوقع أن يؤدي إلى نمو مماثل في قنوات التأمين الشخصية.

مجال  في  كبيرة  باستثمارات  القيام  خالل  من  المركبات  بتأمين  المتعلقة  لمحفظتها  مختلفة  إستراتيجية  ببناء  الشركة  قامت   
التكنولوجيا والبرامج، وتعزيز عملية التغطية عن طريق تفريق المحافظ إلى أجزاء مربحة، والعمل على أسعار تنافسية وبناء سجل 
األوامر المختارة. وقد أدى هذا إلى جعل الشركة مربحة في مجال تأمين المركبات والتي تحظي بنسبة تشغيلية مشتركة تساوي 

100 بالمائة لشركات التأمين المحلية.

وفيما يتعلق بمحفظة الشركة للتأمين الطبي قامت الشركة بشراكة مع ميونيخ الصحة ومدنت، الرائدة في مجال توفير التأمين   
الطبي واإلشراف على الطرف الثالث، ببناء محفظة مربحة للتأمين الطبي مع مستوى عال من االحتفاظ بأقساط التأمين، وتطبيق 
مبادئ التغطية ذاتها كما هو الحال في التأمين على المركبات - باستخدام تكنولوجيا متطورة لتقسيم السوق وتحديد المخاطر 
المربحة. ومن المتوقع أن شراكة الشركة ،مع مشرف على طرف ثالث ذو سمعة جيدة، إلدارة المطالبات بكفاءة أدى الى الحصول 

على هوامش تغطية مستقرة في المحفظة.
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شركة قائمة  ومربحة في مرحلة مبكرة من النمو  .3

أرباحها في العام  التأمين المكتتبة و بدأت بتحقيق  منذ تأسيس الشركة في عام 2006م، قامت الشركة بزيادة إجمالي أقساط   
إجمالي  حيث  من  وذلك  بالمائة   5 تعادل  السوق  من  حصة  على  الشركة  إستحوذت  2012م  ديسمبر   31 في  وكما  2012م.  المالي 
األقساط المكتتبة في سوق التأمين في سلطنة عمان. كما في 30 يونيو 2013م، كانت لدى الشركة ما يقارب 35,600 وثيقة تأمين 
مكتتبة لألفراد و ما يقارب 1,650 وثيقة تأمين مكتتبة من الشركات في السلطنة. وقد استندت الزيادة في االحتفاظ على االختيار 
إلى أن تكون متوسطة  التجاري حيث أن أحجام المخاطر تميل  الجزء  التغطية مع مخاطر منخفضة نسبيا. في  الدقيق ألعمال 
إلى صغيرة والقدرة على االحتفاظ مرتفعة تحتفظ الشركة بمخاطر عالية. أما في الجزء المتخصص حيث تكون المخاطر كبيرة 
لدى  الجزء  هذا  في  العالمية.  والخبرات  الدولية  التأمين  أسواق  على  االعتماد  مستوى  من  أكبر  قدر  هناك  المعقدة  واالحتياجات 
الشركة موارد مميزة للقطاعات المتخصصة وتتعامل مع السوق بدعم من الشركاء االستراتيجيين مثل اليانز، اتش دي اي جيرلنج، 
وتشب. وقد أدى هذا الى ارتفاع معدل االحتفاظ من 40 بالمائة في السنة المالية 2011م إلى 43 في المائة في السنة المالية 2012م، 
ويتوقع أن ترتفع إلى 52 بالمائة في السنة المالية لعام 2015م. وزادت الشركة أيضا معدل االحتفاظ الصافي للمخاطرة الواحدة 
من ريال عماني 57،750 ريال عماني 192،500 ريال عماني والذي ساهم في تخفيض قسط التنازل لشركات إعادة التأمين. وينعكس 
نجاح هذه االستراتيجية أيضا في انخفاض نسبة المطالبات التي بلغت 66 بالمائة في السنة المالية 2012م، وكانت أقل زيادة في 
نصف السنة المالية لعام 2013م حيث بلغت 58.6 بالمائة. في القطاع  المتعلق بالمركبات والذي يعتبر المحدد الرئيسي إلجمالي 
ريال  إلى 617  2011م  المالية  السنة  ريال عماني في  المدفوعة من 1073  المطالبات  انخفض متوسط   تكلفة  المطالبات، فقد  نسبة 
عماني في نصف السنة المالية لعام 2013م. وانخفضت نسبة مطالبات المركبات من 117 بالمائة  في عام 2011 الى 66 بالمائة في 

نصف السنة المالية لعام 2013م.

استنادا إلى الفرص المحتملة جنبا إلى جنب مع فهم أعمالها، من المتوقع إرتفاع إجمالي أقساط التأمين للشركة بمعدل سنوي   
مركب يعادل 14.4 بالمائة لفترة السنة المالية 2012م وحتى السنة المالية 2015م و إرتفاع صافي أقساط التأمين المحققة بمعدل 
سنوي مركب نسبته 21.6 بالمائة لنفس الفترة. ومن المتوقع أن يترجم هذا النمو في أقساط التأمين إلى زيادة في األرباح و بالتالي 

الى إرتفاع في ربحية السهم الواحد . 

األداء المالي

تاريخي توقعات

2015 متوقع 2014 متوقع 2013 متوقع 2012 فعلي 2011 فعلي 2010 فعلي )مليون ريال عماني(

25.25 21.72 18.96 16.88 14.14 11.81 اجمالي أقساط التأمين

%16.3 %14.6 %12.3 %19.4 %19.7 معدل النمو 

12.09 10.2 8.39 6.73 5.66 7.28 صافي أقساط التأمين المحققة

%18.5 %21.6 %24.7 %18.9 %22.3- معدل النمو 

2.97 2.36 *1.86 1.07 1.44- 0.9- صافي الدخل للسنة

%25.8 %26.9 %73.8 %174.3 %60.0- معدل النمو 

24.86 22.73 21.19 9.96 5.48 6.57 حقوق المساهمين

%9.4 %7.3 %112.8 %81.8 %16.6- معدل النمو 
 *  ما عدا ضريبة مؤجلة تساوي 513,185 ر.ع

المصدر : الشركة 
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المقارنات

شركات التأمين التكافلي في بلدان المنطقة هي في مراحل عمرية مختلفة. أما في عمان تتوقع الشركة أن تكون أول شركة للتأمين 
التكافلي. إن الشركة شركة قائمة ومربحة تعمل في مجال التأمين التقليدي ومن المتوقع أن يتم تحويلها إلى شركة للعمل في 
مجال التأمين التكافلي في يوم 1 يناير 2014م. وقد اتخذت عدة عوامل في عين االعتبار لتحديد قائمة الشركات للمقارنة بما في ذلك 

طبيعة األعمال والمناطق الجغرافية، وحجم وخصائص السوق. وقد تم تقسيم الشركات المماثلة إلى ما يلي:

الشركات المماثلة المحلية:  .1

شركة ظفار للتأمين  )1

شركة العمانية المتحدة للتأمين  )2

شركات التكافل المماثلة  إقليميًا:  .2

شركة البحرين الوطنية القابضة  )1

الشركة األولى للتأمين التكافلي  )2

شركة دبي اإلسالمية للتأمين  )3

الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين  )4

سعر الطرح

يبلغ سعر الطرح 138 بيسة )باستثناء 2 بيسة مصاريف إصدار( للسهم الواحد بالشركة بعد النظر في اساليب التقييم المناسبة لشركات 
التأمين وظروف السوق السائدة.

مضاعف القيمة الدفترية

يعتبر مضاعف القيمة الدفترية األسلوب األنسب لتقييم الشركة أخذًا في اإلعتبار أن شركات التأمين تتبع أسلوب القيمة العدلة في 
المحاسبة. و لهذا فإن مضاعف القيمة الدفترية مقياسا عادال للمقارنة بين أسعار أسهم شركات التأمين. وعالوة على ذلك فإنه يقدم 
أيضا تقدير أفضل لسعر السهم للمستثمر الذي يفضل القيمة والذي يمكن له ربط سعر السهم إلى القيمة الجوهرية للسهم.  إن 
مضاعف القيمة الدفترية للشركة تساوي 1.09 مرة للقيمة الدفترية للسنة المالية 2013م عند سعر اإلكتتاب 138 بيسة للسهم الواحد. و 
يساوي هذا خصم بمعدل 18 بالمائة بالنسبة لمتوسط مضاعف القيمة الدفترية 1.3 مرة للشركات المماثلة المتداولة محليًا، وبمعدل 

37 بالمائة بالنسبة لمتوسط مضاعف القيمة الدفترية لشركات التكافل المماثلة  المتداولة إقليميًا والذي يساوي 1.7 مرة. 

2015 متوقع 2014 متوقع 2013 متوقع )مليون ريال عماني(

0.149 0.136 0.127 القيمة الدفترية للسهم الواحد )بيسة(

0.93 1.01 1.09 مضاعف القيمة الدفترية

المصدر: الشركة
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مضاعف القيمة الدفترية *  

الشركات المماثلة المتداولة محليًا 

1.5x شركة ظفار للتأمين

1.2x شركة العمانية المتحدة للتأمين

1.3x متوسط الشركات المماثلة المتداولة محليًا

شركات التكافل المماثلة المتداولة إقليميًا 

1.0x شركة البحرين الوطنية القابضة

1.2x الشركة األولى للتأمين التكافلي

1.6x شركة دبي اإلسالمية للتأمين

3.2x الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين

1.7x متوسط شركات التكافل المماثلة  المتداولة إقليميًا

* تم أخذ السعر كما هو في 2 أكتوبر 2013 والقيمة الدفترية مبنية على أساس النتائج المالية النصف سنوية لعام 2013م

مضاعف الربحية و عائد توزيعات األرباح

لغرض إعطاء معلومات إضافية، تم   أيضا توفير  مضاعف الربحية و عائد توزيعات األرباح من قبل الشركة في ضوء نموذج نمو األعمال. 
المالية عام 2013، و يساوي هذا خصم  الربحية للشركة يساوي 8.2 مرة للسنة  ، يكون مضاعف  الواحد  عند سعر 138 بيسة للسهم 
بمعدل 7 بالمائة تقريبًا لمتوسط مضاعف الربحية للشركات   المماثلة المحلية الذي يساوي 8.8 مرة، وخصم بمعدل 37 بالمائة تقريبًا 

لمتوسط مضاعف الربحية لشركات التكافل المماثلة إقليميًا الذي يساوي 13 مرة. 

وتنوي أن تدفع الشركة توزيعات أرباح تساوي 5 بيسة للسهم الواحد بتاريخ 31 مارس 2014م لجميع المستثمرين المحتملين. عند سعر 
138 بيسة للسهم الواحد، يكون عائد توزيعات األرباح للسهم يساوي 3.62 بالمائة للسنة المالية 2013م، وبما أنه من المتوقع أن تصدر 
األسهم للمستثمرين بحلول منتصف ديسمبر فإن عائد توزيعات األرباح عند إحتسابها على أساس سنوي تساوي 10.9 بالمائة عند سعر 

اإلكتتاب.

2015 متوقع 2014 متوقع 2013 متوقع )مليون ريال عماني(

0.018 0.014 0.0171 ربحية السهم الواحد )بيسة(

7.7 9.9 8.2 مضاعف الربحية )مرة(

6 5 5  توزيعات األرباح )بيسة للسهم الواحد(

4.3 3.6 2) 10.9 على أساس سنوي ( 3.62  عائد توزيعات األرباح )%(

1 يتم إحتساب العائد األساسي والمخفض للسهم بتقسيم ربح السنة المنسوب إلى المساهمين على المتوسط المرجح لعدد األسهم الصادرة خالل السنة )10 مليون ريال 

للعشر أشهر األولى، و 16.67 ألول شهرين(

 2 تم إحتساب العائد على أساس توزيعات تساوي 5 بيسات للسهم الواحد و بسعر 138 بيسة للسهم الواحد و ذلك على أساس سنوي على إفتراض بأن المستثمر سيحتفظ 

باألسهم لمدة أربعة أشهر )ديسمبر 2013- مارس 2014( قبل الحصول على توزيعات األرباح. من المتوقع أن يتم توزيع األرباح بتاريخ 31 مارس 2013.  
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عائد توزيعات األرباح مضاعف الربحية 1  

الشركات المماثلة المتداولة محليا 

% 2.00 8.5x شركة ظفار للتأمين

% 5.20 9.1x شركة العمانية المتحدة للتأمين

% 3.6 8.8x متوسط الشركات المماثلة المتداولة محليًا

شركات التكافل المماثلة المتداولة إقليميًا 

% 3.00 11.6x شركة البحرين الوطنية القابضة

NA NA الشركة األولى للتأمين التكافلي

NA NA شركة دبي اإلسالمية للتأمين

% 6.10 14.4x الشركة اإلسالمية القطرية للتأمين

%  2.3 13.0x متوسط شركات التكافل المماثلة المتداولة إقليميًا
المصدر: الشركة

 1 تم أخذ السعر كما هو في 2 أكتوبر 2013  إلحتساب  مضاعف الربحية و عائد توزيعات الألرباح
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الفصل الرابع عشر : 

عوامل المخاطرة وكيفية التخفيف من آثارها

المخاطر المتصلة بالسوق والبيئة التنظيمية  .1

المخاطر التنظيمية أ. 

العام. لن  باالكتتاب  المتعلقة  االنتهاء من اإلجراءات  التكافل بشرط  المتعلق بمزاولة أنشطة  النهائي  الترخيص  قد تم إصدر   
عمليات   بدء  من  يمكنها  وضع  في  التكافلي،  التأمين  نشاط  ممارسة  ترخيص  على  حصولها  تأخر  حال  في  الشركة،  تكون 
هذه  في  الواردة  المالية  التوقعات  على  تأثير  إحداث  عدم  وبالتالي  التقليدي  للتأمين  كشركة  عملياتها  وستواصل  التكافل 

النشرة.

مسودة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أصدرت  حيث  عمان  سلطنة  في  التكافلي  التأمين  نشاط  بممارسة  مؤخرًا  السماح  تم   
لقانون التأمين التكافلي. ومع ذلك، لم تصدر الهيئة حتى اآلن القواعد واللوائح الكاملة التي تحكم وتنظيم أنشطة التأمين 
التكافلي. عدم وجود قانوني رقابي واضح يحكم وينظم تقديم خدمات التأمين التكافلي قد يعرض الشركة لحاالت عدم 

اليقين فيما يتعلق بااللتزامات التنظيمية التي ينبغي عليها استيفائها.

التفصيلية لتنظيم وتوجيه  القواعد واللوائح  المناسب، بتطبيق  الوقت  المال، في  العامة لسوق  الهيئة  المرجح أن تقوم  من   
القانونية  للشؤون  إدارة  انشاء  تعتزم  كما  االمتثال  معايير  بأعلى  االلتزام  الشركة  تعتزم  عمان.  في  التكافلي  التأمين  نشاط 
واالمتثال الداخلي التي من شأنها أن تضطلع بالمسؤولية الرئيسية عن االمتثال للوائح الهيئة العامة لسوق المال. باإلضافة إلى 
ذلك، تخطط إدارة الشركة ببذل العناية الواجبة ومراجعة لوائح التأمين التكافلي في السلطنة بشكل منتظم من أجل الوفاء 

بالتزاماتها القانونية والتنظيمية.

المخاطر القانونية ب. 

يمكن أن تنشأ المخاطر القانونية خالل عملية التوثيق ألي منتج من منتجات التأمين التكافلي خاصة وأن هذه العملية بحاجة   
لصياغة عقود قانونية. قد تنشأ مسائل قانونية أخرى فيما يتعلق بالحماية فضال عن متطلبات اإلفصاح والتدقيق.

العامة  الهيئة  لدى  القانونية  الدائرة  قبل  من  معتمدة  النموذجية  وثائق  صياغة  المخاطر  هذه  آثار  تخفيف  أدوات  تتضمن   
لسوق المال وهيئة الرقابة الشرعية. ستساعد خبرة إدارة الشؤون القانونية وهيئة الرقابة الشرعية بالشركة واتباع الممارسات 

القانونية المعتمدة على التخفيف من المخاطر القانونية المذكورة.

منافسة ج.  

تتوقع الشركة أن تعمل، بعد استكمال اجراءات التحول والتسجيل، في بيئة تنافسية تتضمن أكثر من 21 شركة مما قد يؤثر   
اآلن  حتى  التكافلي  التأمين  مجال  في  تعمل  التي  الوحيدة  الجهة  الشركة  تعتبر  لديها.  الربح  وهوامش  اإليرادات  على  سلبا 
ومن المتوقع أن تدخل في المراحل األولى في منافسة مع شركات التأمين التقليدية ومع شركات أخرى في مجال التأمين 
التكافلي و التقليدي في وقت الحق. تعتمد المنافسة في قطاع التأمين على عدة عوامل، بما في ذلك األقساط وأحكام 
المطالبات  وخدمة  المالي  التصنيف  وكاالت  قبل  من  المعتمد  االئتماني  والتصنيف  المقدمة  والخدمات  التغطية  وشروط 
والسمعة وفهم السوق فيما يتعلق بالمالءة المالية للشركة وخبرتها . من أجل الحصول على حصة أكبر من السوق، قد تميل 
بعض شركات التأمين العتماد سياسات تسعير أكثر حدة من تلك التي تتبعها الشركة. ال يمكن تقديم أي ضمان بأن الشركة 
سوف تحقق أو تحافظ على أي مستوى معين من األقساط في هذه البيئة التنافسية. قد يؤثر تزايد مستوى المنافسة على 

أعمال الشركة وتوقعاتها ومركزها المالي.
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نمو السوق د.  

قد ال تستمر الطفرة االقتصادية التي شهدتها السلطنة على مدى السنوات العشر الماضية بنفس المستوى في المستقبل،   
قيد  الكبرى  والمشاريع  النفط  قطاع  من  العالية  العائدات  خالل  من  الدعم  السوق  نمو  وجد  التأمين.  قطاع  ذلك  في  بما 
على  كبير  حد  إلى  يعتمد  العماني  االقتصاد  يزال  ال  التنويع،  محاوالت  من  الرغم  وعلى  السلطنة.  في  والتنفيذ  المراجعة 
صناعة النفط. وكنتيجة لذلك، فسوف يخضع الدخل في السلطنة للتقلبات في أسعار النفط كما ستخضع الخطط المالية 
لديها لعوامل ومحركات السوق العالمية. باإلضافة إلى ذلك، قد تعيق القضايا االقتصادية استدامة النمو من حيث األرقام 
واألحجام للمشاريع الصناعية والسكنية والبنيات التحتية الرئيسية والتي قد تؤثر تبعًا لذلك على فرص نمو شركات التأمين بما 

في ذلك هذه الشركة.

الميزانية  التحتية وزيادة الدعم في  البنية  ايراداتها مما أدى ذلك الى اإلنفاق على  التركيز على تنويع  بزيادة  قامت الحكومة   
من  التركيز  من هذا  المحتمل  المستفيد  هو  التأمين  قطاع  الموانئ.  والطرق ومشاريع  المطارات  النفطي، مثل  للقطاع غير 

خالل قاعدة متنامية من األصول للتأمين ذو قيمة عالية التي ستوفر فرص جديدة للتغطية لشركات التأمين.

التقارير الدورية المطلوبة ه.  

لألوراق  مسقط  وسوق  المال  لسوق  العامة  الهيئة  من  الصادرة  واللوائح  والقوانين  التكافلي  التأمين  قانون  لمشروع  وفقا   
المالية، يجب على الشركة إعداد التقارير والبيانات المالية بصفة دورية واالفصاح للجمهور عن المعلومات الجوهرية المتعلقة 
بأعمالها ونتائجها المالية ورأسمالها وهيكل الملكية فيها ومركزها المالي. ولذلك، إذا أخفقت الشركة في االمتثال لهذه 
المتطلبات بسبب الصعوبات اإلدارية أو التقنية فقد يتأخر تقديم التقارير المطلوبة مما قد يؤدي فرض العقوبات أو القيود 

عليها الى التأثير سلبا على ربحية الشركة وسمعتها أو قدرتها على العمل في المستقبل.

التقنيات  أحدث  واستخدام  المعلومات  تدفق  وتحسين  الخدمات  أفضل  لتسهيل  الشركة  تستخدمها  التي  التكنولوجيا  إن   
يسمح للشركة بتقديم التقارير والبيانات الالزمة لحسن سير العمل. وقد وضعت الشركة أنظمة واإلجراءات المناسبة استعدادًا 

لتلبية هذه المتطلبات اإلضافية إلعداد التقارير التنظيمية. 

المالءة   و. 

يتم تحديد كفاية رأس المال من مشغل تكافل من خالل شرط هامش المالءة الذي وضعته الجهة المنظمة للتأمين. في   
التأمين يتم تطبيق الئحة المالءة الحالية المطبقة على  حالة عدم وجود الئحة محددة تتعلق بمالءة صندوق حملة وثيقة 
رأس مال المساهمين. تتمثل الممارسة الحالية المتبعة لدى معظم الجهات التنظيمية وشركات التقييم المالي في الجمع 
بين ميزانية حملة وثيقة التأمين والمساهمين لتحديد مالءة الصندوق. ويتضح هذا جلًيا من حقيقة أن متطلب الحد األدنى 
لرأس المال للمساهمين المحتملين هو نفس المتطلب الموجود بالشركات التقليدية. ستضطلع الشركة بإجراء تحليل لبيان 
المخاطر المتوفر لديها في العديد من مجاالت العمل لتحديد صافي الخط المحتجر وأولوياتها في حماية الحساب بأكمله 

ويتم تثبيت الحد بناًء على ملف تجميع المخاطر، وحجم التجميع ورأس المال المتوفر.

دورة أعمال التأمين ز.  

شهد قطاع التأمين تقلبات واسعة في مستويات العالوة ونتائج التشغيل بالشركات العاملة في المنطقة ألسباب مختلفة   
خارجة عن إرادة الشركات مثل تكاليف الكوارث الطبيعية والظروف االقتصادية والمنافسة الشديدة والعوامل االخرى التي 

قد تتكرر في أي وقت والتي قد تؤثر تأثيرا كبيرا على المالءة المالية للشركة أو ربحيتها.

الكوارث التي ال يمكن التنبؤ بحدوثها ح.  

يشكل تأمين المنشآت الصناعية والمباني السكنية والتجارية مصدرا هاما للدخل لشركات التأمين عالوة على التأمين الصحي   
والتأمين على المركبات. قد تكون الشركة عرضة للخسائر نظرا ألنهاتقوم بتأمين الممتلكات ضد الكوارث التي تسبب أضرارًا 
أبدًا  التنبؤ  يمكن  ال  والتي  مختلفة  طبيعية  وغير  طبيعية  وأحداث  ألسباب  نتيجة  الكوارث  تحدث  أن  يمكن  الممتلكات.  في 
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بحدوثها أو مدى شدتها مثل العواصف والفيضانات والرياح والحرائق واالنفجارات والحوادث الصناعية والهجمات اإلرهابية التي 
قد تتسبب في خسائر  مالية ورأسمالية للشركة.

أن  يمكن  نفسها.  الكارثة  وشدة  عليها  المؤمن  للمخاطر  اإلجمالي  المبلغ  على  الكوارث  عن  الناجمة  الخسائر  مدى  يعتمد   
الشركة عازمة  أن  الرغم من  التجارية. وعلى  الممتلكات وخطوط األعمال  الكوارث خسائر في مجموعة متنوعة من  ُتسبب 
يتعلق  فيما  الوثائق  حدود  ذلك  في  بما  بالتغطية،  التعهد  ضوابط  خالل  من  الكارثية  األحداث  عواقب  على  السيطرة  على 
بالمبلغ اإلجمالي للتغطية التي تعتبر عرضة ألحداث محتملة محددة وشراء تغطية إعادة التأمين للوثائق الصادرة عن الشركة 
)من بين اجراءات أخرى( حيث يكون من الصعب التنبؤ بمثل هذه األحداث وحيث يتجاوز مدى شدتها وتواتر حدوثها توقعات 
تأثير سلبي  الحادة  الكارثية  أن يكون لمثل هذه األحداث  المخاطر. يمكن  إدارة  المالية ومستوى  التكاليف  الشركة من حيث 

جوهري على الوضع المالي للشركة.

مخاطر إعادة التأمين واالعتماد عليها ط.  

ونتيجة  التأمينية.  التغطية  مخاطر  من  للحد  إقليمية  أو  دولية  شركات  مع  تأمين  إعادة  ترتيبات  في  التأمين  شركات  تدخل   
لذلك، تصبح شركة إعادة التأمين مسؤولة تجاه الشركة فيحدودالمخاطر التي تمت إعادة التأمين عليها. ومع ذلك، ال يجوز 
اعفاء الشركة من التزامها األساسي تجاه أصحاب الوثائق باعتبار أنها هي المؤمن المباشر. ال يوجد هنالك أي ضمان بأن شركة 
إعادة التأمين سوف تدفع حصتها من المطالبات المستقبلية مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على األداء المالي للشركة 

وربحيتها.

يعتمد توافر خدمات إعادة التأمين وحجمها وتكلفتها على الشروط السائدة بالسوق التي عادة ما تكون خارجة عن سيطرة   
الشركة. إذا كانت الشركة غير قادرة على الحفاظ على ترتيبات إعادة التأمين أو استبدالها،فان ذلك قد يزيد من مستوى تعرض 
الشركة للمخاطر أو قد ُيطلب من الشركة خفض مستوى التزامات التعهد بالتغطية فيها. وباإلضافة إلى ذلك، تكون الشركة 
عرضة لمخاطر االئتمان المتعلقة بشركات إعادة التأمين باعتبار أن المخاطر على شركات اعادة التأمين ال تعفي الشركة من 

التزاماتها تجاه عمالئها المؤمن عليهم.

تتعامل الشركة مع شركات رائدة و ذو تصنيف عالي في مجال إعادة التأمين في سير أعمالها. وقد وضعت الشركة خطة   
ومدنت  ومنتجاتها،  التأمين  لخدمات  كمقدم  للصحة  ميونخ   - الصحي  التأمين  قطاع  في  رائدتين  شركتين  مع   للتعاقد 
)Mednet( كمشرف على الطرف الثالث. وفيما يتعلق  بالجزء التخصصي لقد تمكنت الشركة من التعلقد مع األسماء الرائدة 

مثل اليانز ومجموعة التأمين تشب فيما يتعلق باألعمال التي تخفف من هذا المخاطر.

صعوبة جذب التأمين التكافلي الموظفين المحليين المؤهلين ي.  

تشتمل خطة أعمال الشركة على توفير الموظفين المؤهلين وذوي الخبرة في صناعة التأمين للعمل مع الموظفين الحاليين   
التأمين  صناعة  في  عاليا  تأهيال  والمؤهلة  المحلية  الكفاءات  لندرة  ونظرا  تكافلي.  تأمين  شركة  إلى  التحول  عند  بالشركة 
المنافسة  هذه  تزيد  عليها.  والمحافظة  المؤهالت  هذه  مثل  جذب  أجل  من  الشركات  بين  المنافسة  تسود  قد  التكافلي، 
بدورها من التكاليف المتكبدة في توظيف الموظفين المؤهلين وتأهيلهم والمحافظة عليهم والتي يمكن قد تؤدي في 

نهاية المطاف إلى ارتفاع نفقات التشغيل والتي بدورها قد تؤثر سلبا على ربحية الشركة.

المخاطر ذات الصلة بعمليات الشركة   .2

مخاطر االستثمار أ. 

ومحفظة  الوثائق  حملة  محفظة  من  تتألف  التي  المستثمرة  أصولها  أداء  على  ما  حد  إلى  الشركة  عمليات  تعتمد  سوف   
والظروف  باألوضاع  العالقة  ذات  المخاطر  مثل  االستثمارية  المخاطر  من  لمزيج  االستثمار  نتائج  تخضع  قد  المساهمين. 
االقتصادية العامة وتقلبات السوق وتقلبات العائد على االستثمار والسيولة ومخاطر االئتمان. إذا لم تكن الشركة قادرة على 
إحداث تناغم متزامن في محفظتها االستثمارية ومطلوباتها، فقد تضطر لتصفية استثماراتها في بعض األوقات غير المواتية 
وبأسعار غير مجزية والتي بدورها قد تؤثر سلبا على المركز المالي للشركة و / أو نتائج عملياتها. تكون محفظة االستثمار أيضا 
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خاضعة لقيود تنظيمية وعدم توافر منتجات مالية معينة األمر الذي قد يؤي الى خفض تنويع فئات األصول مما يؤدي بدوره 
إلى انخفاض في العائد على االستثمار. تتطلب إدارة مثل هذه االستثمارات وجود نظام فعال لإلدارة ودرجة عالية من القدرة 

على اختيار االستثمارات المختلفة. إذا لم تستطع الشركة تنويع هذه االستثمارات، فقد تتأثر ربحيتها وأداؤها المالي.

مخاطر التكنولوجيا ب.  

تعتمد أعمال الشركة وتوقعاتها وآفاقهاالمستقبلية على مدى قدرة نظام تكنولوجيا المعلومات على معالجة وانجاز عدد   
كبير من المعامالت في الوقت المناسب ودون انقطاع، في وقت تكون فيه عمليات التجهيز قد أصبحت معقدة على نحو 

متزايد مع النمو السريع لمحفظة الشركة وحجم عملياتها.

أصبح التشغيل السليم لألنظمة المحاسبية وأنظمة الرقابة المالية وخدمات وقاعدة بيانات العمالء وغيرها من نظم معالجة   
الفرعية  المكاتب  بين  االتصاالت  أنظمة  إلى  المطالباتباإلضافة  وإدارة  باالشتراكات  المتعلقة  تلك  ذلك  في  بما  المعلومات، 
والمكتب الرئيسي، في غاية األهمية لعمليات الشركة وقدرتها على المنافسة بنجاح. ال يمكن أن يكون هناك أي ضمان بأن 
األنشطة التجارية للشركة لن تكون عرضة لالنقطاع أو أنها لن تتأثر ماديا في حالة حدوث انهيار جزئي أو كامل في أي من 

نظم تكنولوجيا المعلومات الرئيسية أو نظم االتصاالت.

متطلبات المنتج  ج.  

يتألف المنتج النموذجي من مجموعة من المخاطر التي يترتب على تدشينها تكبد حامل وثيقة التأمين خسارة مالية. يحتوي   
العقد.  المنصوص عليها في  للوثيقة االستجابة للمطالبات  االلتزام بها حتى يتسنى  أيضًا على أحكام وشروط يجب  المنتج 
وتتطلب صناعة  هذه المنتجات قيام الخبراء اإلكتواريين بالفحص المتأني للبيانات والوصول إلى آلية تسعير مناسبة تضمن أن 
التجميع يحافظ على فائض بعد سداد كافة النفقات وتخصيص كافة االحتياطات الفنية. وبما أنه من الممكن ان تتغير القوى 
الدافعة لحدوث المخاطر تبعًا لتغير الظروف فينبغي إجراء معاينة منتظمة ألداء المنتج واتخاذ اإلجراءات التصحيحية كلما 

دعت الضرورة إلى ذلك

حماية العالمات التجارية د.  

توجد لدى الشركة، حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة، عالمات تجارية )بما في ذلك شعارها( أو حقوق الملكية الفكرية المسجلة   
المستقبل  في  الالزمة  القانونية  التدابير  اتخاذ  الشركة  تعتزم  نشاطها.  فهيا  تمارس  التي  االختصاص  مناطق  في  باسمها 

لحماية عالماتها ومنتجاتها التجارية.

موادها  وفي  اإلعالم  وسائل  في  وشعارها  اسمها  استخدام  على  قدرتها  على  جزئيا  للشركة  التنافسي  الموقف  يعتمد   
التسويقية وعلى النظم التي تسوق خدماتها ومنتجاتها وبرامجها من خاللها. يمكن أن تؤثر عدم قدرة الشركة على منع 
انتهاك حقوقها في السلطنة سلبا على منتجاتها التجارية وربما تؤدي بها لتكبد تكاليف إضافية في ممارسة أنشطتها والتي 

بدورها قد تضعف وتضر بعمليات الشركة.

الخالفات مع المؤمن عليهم واألفعال والمطالبات واإلجراءات هـ.  

تلتزم الشركة بتسوية سريعة ودفع التزاماتها تجاه مطالبات المؤمن عليهم، ولكن هذا ال يضمن عدم حدوث خالفات بين   
والتي  القضائية  السلطات  أمام  الشركة  ضد  قضائية  دعاوى  إقامة  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الذي  األمر  والشركة  العمالء  بعض 

بدورها قد يعرضها إلى مخاطر السمعة والمخاطر القضائية والقانونية التي قد تنال من عمليات الشركة.

يحق للشركة،في سياق ممارسة العمل المعتاد، التقاضي أو اقامة دعاوى قضائية ضد أطراف ثالثة وربما أيضا تكون هنالك   
دعاوىقضائيةمقامة ضدها. يمكن أن تؤدي بعض هذه الدعاوى إلى اضطرار الشركة لدفع تعويضات مادية يمكن أن تؤثر 
قابلة  القضائية  األحكام  تمنحها  التي  المبالغ  تكون  ذلك،  على  وعالوة  عملياتها.  نتائج  أو  للشركة  المالي  الوضع  على  سلبا 
للزيادة بسبب التضخم األمر الذي يستوجب على الشركة تقدير أي زيادة في االتجاهات وعكسها في أسعارها. قد تؤدي عدم 
قدرة الشركة على وضع تقديرات دقيقة )بسبب المنافسة أو اإلشراف( أو على تطبيق زيادات السعر بأثر فوري إلى انخفاض 

محتمل في ربحيتها.
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من الممكن أيضا أن تكون الشركة عرضة للمراجعة في المستقبل في أي وقت من قبل السلطات التنظيمية. قد ال تكون   
الشركة قادرة على التنبؤ بحجم أو نتائج هذه المراجعات أو االلتزامات أو التبعات ذات الصلة )في حال حدوثها( وال يمكن لها 
أن تضمن أن مثل هذه المراجعات لن تؤدي إلى أي تغييرات قد تؤثر سلبا على نتائج الشركة و / أو على موقفها المالي الحالي.

كفاية االحتياطيات الفنية و.  

من  كجزء  والخصوم  المتوقعة  المستقبلية  المطالبات  لتغطية  ومخصصات  باحتياطيات  تحتفظ  أن  الشركة  على  يجب   
عمليات التأمين وامتثاال لقانون التأمين ولوائحه.

واالفتراضات  المتغيرات  من  العديد  عليها  ينطوي  ومعقدة  متخصصة  عملية  المطلوبات  االحتياطيات  تقدير  عملية  تعتبر   
المرتبطة بها. وبالنظر إلى المخاطر األساسية وحاالت عدم اليقين الكامنة المرتبطة بتحديد االلتزامات الناتجة عن المطالبات 
التي لم تتم تسويتها، ال يمكن للشركة أن تحدد بدقة المبلغ الصحيح الذي ستدفعه في نهاية المطاف من أجل تسوية هذه 
المطالبات. وباإلضافة إلى ذلك، يمكن أن تؤثر  الخبرة التاريخية القصيرة نسبيا ومحدودية المعلومات التفصيلية ذات الصلة 
االكتوارية  التقديرات  إعداد  على  الشركة  قدرة  على  للمطالبات  السابقة  بالنتائج  يتعلق  فيما  السلطنة  في  التأمين  بصناعة 
للبرامج أو الخدمات المحددة. وكنتيجة لهذا الغموض، من الممكن أن تكون احتياطيات الشركة في أي وقت من األوقات غير 
كفاية وقد تكون الشركة بحاجة لزيادة احتياطياتها وبالتالي من الممكن أن تتأثر  األعمال التجارية للشركة وأوضاعها المالية 

سلبا تبعًا لذلك.

عدم تجديد وثائق التأمين ز.  

تكون وثائق التأمين عموما لفترة سنة واحدة. وتتوقع الشركة أن يتم تحويل و تجديد وثائق التأمين الحالية إلى وثائق التأمين   
تتأثر أقساط  التأمين كما هو متوقع، قد  الشركة غير قادرة على االستمرار في تجديد وثائق  إذا كانت  التكافلي. ومع ذلك، 

التأمين المستقبلية للشركة في السنوات المقبلة ونتائج عملياتها بشكل سلبي.

المخاطر ذات العالقة بأحكام ومبادئ الشريعة االسالمية ح.  

العواقب  من  أيضا  المخاطر  تنشأ  أن  يمكن  التكافلي.  التأمين  نموذج  اعتماد  عن  الناجمة  للمخاطر  عرضة  الشركة  ستكون   
المترتبة على فشل الشركة )أو الذي ينظر إليه كفشل( في االلتزام بأحكام  ومبادئ الشريعة االسالمية.

هناك آراء مختلفة ومتنوعة حول ما إذا كانت ممارسات أو منتجات معينة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ألن بعض المنتجات   
والخدمات قد ال تتم الموافقة عليها على أنها متوافقة مع الشريعة اإلسالمية من قبل بعض علماء الشريعة فيما ينظر إليها 
علماء آخرين على أنها ليست كذلك. تكون شركات التأمين التكافلي عرضة لمخاطر عدم االمتثال لقواعد ومبادئ الشريعة 
التي تحددها هيئة الرقابة الشرعية أو الهيئة ذات الصلة في أماكن اإلختصاص التي تمارس الشركة نشاطها فيها. اذا التزمت 
الشركة برأي طرف دون الطرف اآلخر وتبين الحقا أن رأي الطرف الذي لم تعمل به الشركة مقبول وتنظر إليه الصناعة على أنه 
صحيح، فان الشركة ستكون عرضة لخطر أنها لم تمتثل للرأي وأنها غير متوافقة مع الشريعة اإلسالمية ولطالما أن ذلك الرأي 

ظل مقبواًل فان الشركة ستكون عرضة لمخاطر السمعة.

وأنها  الوثائق  حملة  رغبات  تحترم  أنها  ليبدو  باحترام  وثيقة  وحامل  مستثمر  كل  وبين  بينها  الثقة  لعالقة  الشركة  ستنظر   
االلتزام والتوافق مع أحكام ومبادي الشريعة االسالمية على وجود  متوافقة تماما مع قوانين الشريعة االسالمية. يعتمد 
عالقة الثقة هذه. إذا انهارت عالقة الثقة هذه في أي وقت، فسيكون هناك خطر يتمثل في عدم التزام وتوافق الشركة مع 

الشريعة.

يجب على هيئة الرقابة الشرعية إجراء مراجعة منتظمة لمنتجات التكافل والقيام بالتعديالت الالزمة وفقًا للمعايير الجديدة   
أو المعدلة أو وفقا للمتطلبات التي تراها اإلدارة التنفيذية مناسبة والتي ال تتعارض مع معايير ولوائح الشركة.
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المخاطر ذات الصلة باألسهم   .3

عدم وجود سوق قائمة لتداول أسهم الشركة أ.  

لم يتم تداول أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية حتى اآلن وليس هناك أي ضمان بأنه سيتم تطوير سوق نشطة   
أو دائمة ليتم فيها تداول أسهم الشركة بعد الطرح العام األولي. إذا لم يتم تطوير سوق نشطة أو وجود آخرى دائمة سلفا، 
فانه يمكن أن تتأثر قابلية سهم الشركة للتداول أو سعر  السهم سلبا تبعًا لذلك. ليس هناك أي ضمان على تداول سهم 
لتقلبات كبيرة تقودها عدد من  التداول. قد يكون السهم عرضة  أو أعلى من سعر االكتتاب عند بدء  الشركة بسعر يعادل 
األسباب بما في ذلك البيئة االقتصادية العامة في السلطنة وظروف سوق التأمين وأداء الشركة ونتائج عملياتها باإلضافة إلى 

العوامل التي ليس لدى الشركة أي تأثير عليهاوأنها تقع خارج سيطرتها.

توزيعات األرباح  ب.  

يعتمد اتخاذ قرار توزيعات األرباح من قبل الشركة، من بين أمور أخرى، على المركز المالي للشركة واألرباح المستقبلية ومتطلبات   
رأس المال العامل واالحتياطيات القابلة للتوزيع واالعتمادات المتاحة للشركة وكذلك الظروف االقتصادية والعوامل األخرى 
التي يعتبرها مجلس اإلدارة مهمة من وقت آلخر. وعلى الرغم من أن للشركة نية لدفع أرباح لمساهميها، فإنها ال تضمن بأنه 

سيتم فعاًل دفع أرباح األسهم في أي سنة مالية معينة.

المعلومات المستقبلية ج.  

بعض البيانات والمعلومات الواردة في هذه النشرة متعلقة ببيانات ومعلومات مستقبلية تنطوي عليها مخاطر معروفة وغير   
معروفة على حد سواء، باإلضافة إلى عوامل أخرى كحاالت عدم اليقين التي قد تؤثر على النتائج الفعلية للشركة. تشتمل 
العمل  واستراتيجية  للشركة  المالي  بالموقف  المتعلقة  والمعلومات  البيانات  حصر،  دون  على،  والمعلومات  البيانات  هذه 
والخطط واألهداف المتصلة بالعمليات المستقبلية للشركة )بما في ذلك خطط التنمية واألهداف المتعلقة ببرامج وخدمات 
الشركة(. إذا ثبتت عدم دقة هذه االفتراضات، فقد تكون النتائج الفعلية مختلفة اختالفًا جوهريًا عن تلك الواردة في نشرة 

اإلصدار.
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الفصل الخامس عشر : 

تعامالت االطراف ذات العالقة والعقود الرئيسية

تعامالت األطراف ذات العالقة

أجرت الشركة، في سياق ممارستها ألنشطتها اإلعتيادية، معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفين باإلدارة التنفيذية ومساهمين 
وكيانات حيث كانت لبعض المساهمين بالشركة وأعضاء في مجلس اإلدارة القدرة على السيطرة أو ممارسة تأثير  ونفوذ قوي على 
بتلك  مقارنة  وعادلة  معقولة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  اعتبرها  بشروط  المعامالت  هذه  وتنفيذ  إبرام  تم  والتشغيلية.  المالية  القرارات 
الشروط التي أعتمدت في المعامالت التي أبرمت ونفذت على أساس تجاري دون تحيز أو محاباة مع أطراف ثالثة. حجم المعامالت 
التي أبرمت ونفذت تقريبًا مع أطراف ثالثة والمساهمين أو أفراد عائالتهم الذين يمتلكون 10 بالمئة أو أكثر من أسهم رأسمال الشركة، 

غير المعامالت التي تم االفصاح عنها بشكل منفصل، خالل السنة هي على النحو النالي: 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )أ( 

الجدول أدناه يوضح المعامالت التي أجريت مع األطراف ذات العالقة أو المساهمين أو أفراد عائالتهم الذين يمتلكون 10 بالمئة أو   
أكثر من أسهم رأسمال الشركة بما في ذلك المعامالت التي وردت في بيان الدخل: 

النصف األول العام البيان
2013م

ريال عماني

نصف األول
 العام 2012م
ريال عماني

نصف األول 
العام 2011م
ريال عماني

1,378,6123,435,5463,050,121أقساط تأمين مغطاة

357,6021,321,7321,116,786مطالبات

104,000122,738دخل إيجار من استثمار ممتلكات

23,20074,20051,200بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة

)ب( الجدول التالي يبين األرصدة المستحقة على األطراف ذات العالقة الواردة تحت البنود التالية.

األرصدة المستحقة على األطراف ذات العالقة أو المساهمين أو أفراد عائالتهم الذين يمتلكون 10 بالمئة أو أكثر من أسهم رأسمال   
الشركة هي على النحو التالي:

البيانات الماليةالبيان
 المدققة للنصف 

األول  2013م
ريال عماني

البيانات المالية 
المدققة للنصف 

األول 2012م
ريال عماني

البيانات المالية 
المدققة للنصف 

األول 2011م
ريال عماني

عقود تأمين وإعادة تأمين مدينة –أقساط تأمين مدينة من 
األطراف ذات العالقة

259,901165,145200,397

170,311710,3251,299,375استثمارات متاحة للبيع – صندوق تالل بالقيمة العادلة

-97,44197,441حسابات وحسابات دائنة – شركة تالل للتطوير ش م ع م

حسابات مدينة أخرى ومدفوع مقدمًا – شركة شادان 
للتطوير ش م ع م

104,00052,000-
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شروط وأحكام المعامالت مع األطراف ذات العالقة

األرصدة القائمة في نهاية السنة مأمنة ويتم تسويتها نقدًا. ليس هنالك أي ضمانات مقدمة أو مستلمة مقابل الحسابات المدينة 
لدى األطراف ذات العالقة. يتم تقييم االنخفاض في قيمة الحسابات المدينة سنويًا من خالل التحقق من الوضع المالي لألطراف ذات 
العالقة واألسواق التي يعملون فيها.  األموال المستحقة الدفع من األطراف ذات العالقة ال تحمل أي فوائد وهي مستحقة الدفع 

عند الطلب.

األجور التي يتقاضاها كبار الموظفين اإلداريين بالشركة )ج( 

تشتمل األجور التي يتقاضاها العاملون بالشركة على الرواتب والمزايا الوظيفية والتي بلغ مجموعها 97,263 ريال عماني )العام   
2011م – 87,950 ريال عماني( تفاصيلها على النحو التالي:

البيانات المالية المدققة البيان
للنصف األول 

 2013م
ريال عماني

البيانات المالية المدققة 
للنصف األول 

2012م
ريال عماني

البيانات المالية المدققة 
للنصف األول 

2011م
ريال عماني

192,26294,20085,200مزايا قصيرة األجل

26,1113,0632,750رواتب العاملين وفوائد ما بعد الخدمة

218,37397,26387,950

العقود الجوهرية د.  

تاريخ اإلنتهاء تاريخ تنفيذ 
اإلتفاقية

الطرف األخر التفاصيل

13/09/30 2011/7/19 شركة كالتن للتأمين المحدودة 
)Catlin(

إتفاقية إعاددة التأمين على الحياة 
للمجموعات

وفقًا لالتفاق المتبادل بين 
الشركتين

2010/12/16 ميونخ ري أف مالطا
Munich Re of Malta plc )Munich Re( 

اتفاق إعادة التأمين الحصة النسبية 
للنفقات الطبية 

وفقًا لالتفاق المتبادل بين 
الشركتين

2010/5/2 هانوفر إلعادة التكافل
Hannover Re Takaful B.S.C. )c(, 

Bahrain )Hannover Re( 

إتفاقية إعاددة التأمين للمعاهدات 
العامة

وفقًا لالتفاق المتبادل بين 
الشركتين

2007/11/1 مدنت اإلمارات العربية المتحدة
 )Mednet(

إتفاقية الخدمات اإلدارية

ال ينطبق 2012/4/1 شركة المدينة العقارية ش م ع م شراء وحدة سكنية في منطقة 
الحيل

ال ينطبق 2011/1/9 شركة المدينة العقارية ش م ع م شراء عقار للمكاتب في منطقة 
الخوير
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الفصل السادس عشر : 

حقوق ومسؤوليات المساهمين

مسؤوليات المساهم

تقتصر مسؤولية المساهم على سداد قيمة األسهم التي اكتتب فيها وسوف لن يكون المساهم مسؤواًل عن ديون الشركة إال في 
حدود القيمة االسمية لألسهم التي اكتتب فيها .

يجب على كل شخص تصل مساهمته هو وأوالده القاصرين 10 بالمئة أو أكثر من أسهم رأسمال الشركة أن ُيخطر الهيئة العامة لسوق 
المال بذلك بكتاب خطي وفقُا ألحكام المادة 7 من قانون سوق رأس المال. يجب عليه كذلك أن يخطر الهيئة العامة لسوق المال بأي 

تعامل أو تصرف ُيجريه يؤدي إلى زيادة هذه النسبة فور حدوثه .

ال يجوز ألي شخص أو أي من أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يمتلك 25 بالمئة أو أكثر من أسهم رأسمال شركة مساهمة عمانية عامة 
ُطرحت أسهمها في اكتتاب عام باستثناء ما تحدده قوانين الهيئة العامة لسوق المال فيما يتعلق بضوابط اكتساب وتملك 25 بالمئة 

أو أكثر من أسهم رأسمال شركة مساهمة عمانية عامة.

حقوق المساهم

يتمتع جميع المساهمون بالشركة بحقوق متساوية ومالزمة لحق ملكيتهم وفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية وقانون سوق 
رأس المال على النحو التالي:

الحق في قبض أنصبة األرباح النقدية المعلن عنها في الجمعية العامة . 	•

حق األفضلية باالكتتاب بأسهم جديدة . 	•

الحق في االشتراك في توزيع أصول الشركة عند التصفية . 	•

الحق في التنازل عن األسهم وفقا لقانون الشركات التجارية وعقد التأسيس والنظام األساسي. 	•

الحق في اإلطالع على ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر وسجل المساهمين . 	•

الحق في استالم الدعوات لحضور الجمعيات العامة واإلقتراع فيها شخصيا أو بواسطة وكيل )يكون لكل مساهم صوت واحد  	•
مقابل كل سهم يمتلكه في الشركة(. 

األساسي  والنظام  للقانون  مخالفا  كان  إذا  اإلدارة  مجلس  أو  العامة  الجمعية  تتخذه  قرار  أي  إلبطال  بطلب  التقدم  في  الحق  	•
للشركة أو لوائحها الداخلية .

الحق في مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة ومراقبي حسابات الشركة نيابة عن المساهمين أو نيابة عن الشركة عمال بأحكام قانون  	•
الشركات التجارية.

من  األقل  على  بالمئة   5 يمتلكون  مساهمون  يبديها  وجيهة  أسباب  على  بناءًا  المال  لسوق  العامة  الهيئة  إدارة  لمجلس  يجوز  	•
ضد  أو  المساهمين  من  بعينها  فئة  لصالح  ُأتخذت  قد  كانت  إذا  للشركة  العامة  الجمعية  بقرارات  العمل  وقف  الشركة  أسهم 

مصالح فئة معينة من المساهمين أو لتحقيق منفعة ألعضاء مجلس اإلدارة. 

التقارير والبيانات

يجب على مجلس إدارة الشركة أن ُيعد بيانات مالية ربع سنوية غير مدققة عن الربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية وعليه أن 
ُيعد كذلك تقريرًا سنويًا خالل شهرين من نهاية السنة المالية يحتوي على ميزانية عمومية مدققة وبيان األرباح والخسائر وبيان التدفق 
النقدي والتغييرات في حقوق المساهمين وتقريرًا لمجلس اإلدارة وتقرير حول مناقشات المجلس وتحليال لما دار في تلك المناقشات 
وتقريرًا حول تنظيم وإدارة الشركة. هذا، وينبغي نشر هذه البيانات عبر نظام اإلرسال اإللكتروني لموقع سوق مسقط لألوراق المالية 

وذلك قبل أسبوعين من موعد انعقاد الجمعية العامة العادية السنوية.
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ينبغي إرسال البيانات المالية ربع السنوية غير المدققة إلى مركز المعلومات بسوق مسقط لألوراق المالية خالل 30 يومًا من نهاية كل 
ربع سنة أو أي فترة قانونية تحددها قواعد وشروط اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال من خالل نظام البث اإللكتروني 
الخاص بالمركز. ينبغي كذلك على الشركة تزويد المركز المذكور بنسختين من هذه البيانات موقعتين من قبل مجلس اإلدارة على 
أن يقوم المجلس في الوقت نفسه بنشر هذه البيانات في صحفتين يوميتين خالل الفترة المحددة آنفًا، تصدر احداهما على األقل 

باللغة العربية.

الجمعيات العامة العادية السنوية

ينبغي على مجلس اإلدارة توجيه الدعوة للمساهمين لحضور الجمعية العامة العادية السنوية خالل 3 أشهر من تاريخ انتهاء السنة 
المالية، وتكون الجمعية العامة مسؤولة، على سبيل المثال، عن النظر في جدول األعمال التالي:

دراسة تقرير مجلس اإلدارة والموافقة عليه. 	•

دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة والموافقة عليه . 	•

دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب األرباح والخسائر . 	•

مراجعة تقرير توزيعات األرباح النقدية، على أال توزع هذه األنصبة إال من األرباح الصافية أو من حسابات االحتياطي الخاص شريطة  	•
أرباح  بالمئة من صافي   10 اإلدارة تحويل  التي تحتم على مجلس  التجارية  المادة )106( من قانون الشركات  تراعى دائما أحكام  أن 

الشركة بعد استقطاع الضريبة الى االحتياطي القانوني.

مراجعة التقرير الخاص ببدل حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه للعام القادم والموافقة عليه. 	•

الموافقة على المكافآت السنوية، إن ُوجدت، ألعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية القادمة. 	•

بمدى  علمًا  واإلحاطة  ُوجدت،  إن  المنصرم،  المالي  العام  خالل  العالقة  ذات  األطراف  مع  تمت  التي  بالتعامالت  الجمعية  إحاطة  	•
شفافيتها.

النظر في مدى شفافية أية تعامالت متوقعة مع األطراف ذات العالقة خالل العام المالي القادم، إن ُوجدت. 	•

السارية  واللوائح  التجارية  الشركات  أتعابهم مع مراعاة أحكام قانون  القادمة وتحديد  المالية  للسنة  الحسابات  تعيين مراقبي  	•
الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال.

إنتخاب أعضاء لشغل المناصب الشاغرة في مجلس االدارة. 	•

الجمعيات لالنعقاد متى أقتضى أحكام  العامة لالنعقاد في أي وقت، ويجوز له دعوة هذه  الجمعيات  اإلدارة دعوة  يجوز لمجلس 
قانون الشركات التجارية أو عقد التأسيس والنظام األساسي للشركة ذلك، أو عندما يطلب هذا األمر مساهم واحد أو أكثر يمثلون 25 

بالمئة من رأسمال الشركة على األقل.

للجمعية صادرة من قبلهم.  الدعوة  إذا كانت  الشركة،  أو مراقبي حسابات  الجمعية،  أعمال  اإلدارة وضع جدول  يجب على مجلس 
يجب على مجلس اإلدارة أو مراقبي الحسابات، بحسب الحال، أن يدرجوا في جدول األعمال أي اقتراح يقدمه مساهمون يمثلون أكثر 
من عشرة بالمئة من أسهم رأسمال الشركة، شريطة أن يكون قد ورد هذا االقتراح إلدراجه في جدول األعمال قبل الموعد المحدد 

للجمعية بشهر واحد على األقل .

ال تكون قرارات الجمعية العامة العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع شخصيا أو بالوكالة، مساهمون يمثلون نصف رأسمال الشركة 
على األقل. إذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى جمعية عامة ثانية لمناقشة جدول األعمال ذاته. يجب أن يتم ابالغ المساهمين 
الموعد  قبل  وذلك  األولى،  العامة  الجمعية  إلى  دعوتهم  بها  تمت  التي  الطريقة  بذات  الثانية  العادية  العامة  الجمعية  إلى  بالدعوة 
المحدد للجمعية الثانية بأسبوع واحد على األقل. تكون قرارات الجمعية الثانية قانونية مهما كان عدد األسهم الممثلة شريطة أن 

تكون هذه الجمعية قد ُعقدت خالل شهر واحد من تاريخ الجمعية األولى.
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الجمعيات العامة غير العادية

تتم الدعوة للجمعيات العامة غير العادية للنظر في المسائل التالية:- 

زيادة أو تخفيض رأسمال الشركة.  .1

حل أو تصفية أو دمج الشركة.  .2

بيع جميع أصول الشركة أو جزءكبير منها.  .3

تعديل النظام األساسي للشركة.  .4

إعادة شراء الشركة بعضًا من أسهمها بما ال تتجاوز 10 بالمئة من رأسمالها المدفوع شريطة الحصول على موافقة مسبقة من   .5
الهيئة العامة لسوق المال. 

تحويل الشركة من وضعها القانوني الحالي إلى وضع قانوني آخر.  .6

اعتماد التقرير النهائي للمصفي عند االنتهاء من اجراءات تصفية الشركة.  .7

إصدار السندات.  .8

أي قضايا أخرى واردة بالنظام األساسي للشركة حسبما تطلبها الجمعية العام غير العادية.  .9

أرباع رأسمال  ال تكون قرارت الجمعية العامة غير العادية قانونية إال إذا حضر االجتماع، شخصيًا أو بالوكالة، مساهمون يمثلون ثالثة 
الشركة على األقل. إذا لم يتوفر هذا النصاب، تتم الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية ثانية لمناقشة جدول األعمال ذاته. يجب أن يتم 
ابالغ المساهمين بالدعوة إلى الجمعية العامة غير العادية الثانية بذات الطريقة التي تمت بها دعوتهم إلى الجمعية العامة األولى، 

وذلك قبل الموعد المحدد للجمعية الثانية بأسبوعين على األقل. 

رأسمال  نصف  يمثلون  مساهمون  بالوكالة،  أو  شخصيًا  االجتماع،  حضر  إذا  قانونية  الثانية  العادية  غير  العامة  الجمعية  قرارات  تكون 
الشركة على األقل، شريطة أن تكون هذه الجمعية قد ُعقدت خالل ستة أسابيع من تاريخ الجمعية األولى.

تتخذ الجمعية العامة غير العادية قراراتها بأكثرية ثالثة أرباع األصوات التي اقترعت بشأن قرار معين، شريطة أن ينال هذا القرار دائما 
أصواتا تزيد عن نصف أسهم رأسمال الشركة .

خالل خمس سنوات من تاريخ انعقاد الجمعية العامة، يحق لكل مساهم أو أي شخص آخر ذي مصلحة أن يراجع المحكمة االبتدائية 
)الدائرة المختصة( لتقضي ببطالن أي قرار إذا كان قد اتخذ خالل هذه الجمعية بصورة مخالفة ألحكام قانون الشركات التجارية أو 

ألحكام النظام األساسي للشركة أو لوائحها الداخلية أو عن طريق الغش أو إساءة استعمال السلطة.

نقل ملكية األسهم

تنتقل ملكية األسهم وفقا ألحكام قانون سوق رأس المال ويجوز لكل مساهم في الشركة بيع وتحويل أسهمه في الشركة دون 
أي قيود وفقًا ألحكام قانون سوق رأس المال شريطة:

أال تزيد نسبة الملكية غير الُعمانية )األجنبية( عن 70 بالمئة من أسهم رأسمال الشركة تحت أي ظرف من الظروف.

يجب على أي شخص تصل ملكيته مع ملكية أطفاله القاصرين 10 بالمئة أو أكثر من أسهم رأسمال شركة مساهمة عامة ابالغ الهيئة 
العامة لسوق المال بذلك كتابيًا. عالوة على ذلك، يكون الشخص ملزمًا كذلك بابالغ الهيئة العامة لسوق المال كتابيًا بأي معامالت أو 

تعامالت يجريها تؤدي الى تغيير هذه النسبة فور حدوثها.

أال يزيد الحد األقصى لملكية الفرد أو أحد أقربائه حتى الدرجة الثانية عن 25 بالمئة أو أكثر من أسهم رأسمال شركة مساهمة عامة 
إال وفقًا للقواعد التي تصدرها الهيئة العامة لسوق المال بشأن اكتساب ملكية أو تملك 25 بالمئة أو أكثر من أسهم رأسمال شركة 

مساهمة عامة.
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الفصل السابع عشر : 

إجراءات وشروط اإلكتتاب

أهلية االكتتاب في األسهم المطروحة

اإلكتتاب في األسهم المطروحة لإلكتتاب العام مفتوح للعمانيين ولغير العمانيين من األفراد والجهات االعتبارية المقيدين لدى شركة 
مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م خالل فترة الطرح.  هذا، وستتم معاملة جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والجهات 
في  األسهم  بملكية  يتعلق  فيما  العمانية  اإلعتبارية  والجهات  العمانيين  المواطنين  معاملة  المجلس  دول  في  المسجلة  اإلعتبارية 

الشركات العمانية.

بتملك أسهم بما ال تتجاوز  الخليجي والجهات اإلعتبارية المسجلة هناك  التعاون  ُيسمح للمساهمين من غير مواطني دول مجلس 
نسبتها 70 بالمئة من أسهم رأس المال المدفوع للشركة. 

ال يجوز ألي شخص أن يمتلك،بمفرده أو مع أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية، 25 بالمئة أو أكثر من أسهم شركة مساهمة عمانية عامة 
دون الحصول على موافقة صريحة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال بذلك.

القيود المفروضة على طلبات اإلكتتاب في األسهم المطروحة

ال ُيسمح للمستثمرين المذكورين أدناه، وفقًا ألحكام قانون سوق رأس المال، باإلكتتاب في األسهم المطروحة.

المؤسسة  باسم  وليس  ذلك،  في  رغب  فقط،اذا  باسمه  االكتتاب  الفردية  المؤسسة  صاحب  على  يتعين  الفردية:  المؤسسات  	•
الفردية التي يملكها.

طلبات االكتتاب المتكررة: يحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب إكتتاب واحد باسمه. 	•

طلبات االكتتاب التي تحمل أسماء مشتركة: تشمل طلبات االكتتاب المقدمة باسم أكثر من شخص واحد ويتضمن ذلك الطلبات  	•
المقدمة باسم الورثة حيث يتعين عليهم أو على وكيلهم الشرعي التقدم بأسمائهم الشخصية.

الشخص  أو  الورثة  عن  شرعيًا  وكيال  بوصفه  وليس  نفسه  الشرعي  الوريث  باسم  االكتتاب  طلب  تقديم  يجب  الشرعيون:  الورثة  	•
المتوفى.

القيود  تجاوز  الى  يؤدي  بطلب  المطروحة  األسهم  في  لالكتتاب  بالتقدم  العالقة  ذات  لألطراف  ُيسمح  ال  العالقة:  ذات  األطراف  	•
المفروضة على ملكية أسهم الشركات المساهمة العمانية العامة.

حسابات العهدة: يتعين على العمالء المسجلين تحت حسابات العهدة أن يقدموا طلباتهم بأسمائهم الشخصية. 	•

هذا، وسيتم رفض جميع طلبات االكتتاب المقدمة من قبل هؤالء المستثمرين الذين ال يلتزمون بالشروط والقيود المذكورة أعاله دون 
الرجوع إليهم.

االكتتاب نيابة عن األوالد القصر

ألغراض هذا الطرح، يعتبر قاصرًا كل شخص عمره أقل من 18 )ثمانية عشر( عامًا بتاريخ تقديم الطلب 	•

يجوز للوالد فقط االكتتاب نيابة عن أوالده القاصرين.  	•

إذا تم االكتتاب نيابة عن الطفل القاصر من قبل أي شخص آخر غير الوالد، فإنه يجب عليه أن يرفق بالطلب وكالة شرعية سارية  	•
المفعول صادرة من الجهات المختصة تخول له حق التصرف في أموال الطفل القاصر بيعًا وشراء واستثمارًا.
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تسجيل المساهم )المستثمر( لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م

مسقط  شركة  لدى  مساهم  رقم  أو  حساب  له  يكون  أن  المطروحة  األسهم  في  االكتتاب  في  يرغب  شخص  كل  على  يتعين   .1
المعد  النموذج  تعبئة  خالل  من  الرقم  على  الحصول  أو  الحساب  لفتح  التقدم  للمكتتب  يمكن  م  ع  م  ش  للمقاصةواإليداع  
الدولية  المعلومات  شبكة  على  موقعها  من  أو  م  ع  م  ش  واإليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  بمقر  المتوفر  الغرض   لهذا 
)www.csdoman.co.om( أو شركات الوساطة المرخصة من قبل سوق مسقط لألوراق المالية. هذا، ويمكن لكل مكتتب تقديم 

هذا النموذج بعد إستيفاء جميع متطلباته إلى أحد المنافذ اآلتية:

التجاري،  بالحي  المال  العامة لسوق  الهيئة  بمبنى  األول  بالطابق  الكائن  للمقاصة واإليداع  الرئيسي لشركة مسقط  المكتب  	•
مسقط، سلطنة عمان.

فرع سوق مسقط لألوراق المالية في مدينة صاللة، سلطنة عمان، هاتف: 23299822 968 + فاكس: 23299833 968 +. 	•

مكاتب شركات الوساطة المرخص لها من قبل سوق مسقط لألوراق المالية. 	•

إرسال طلب إلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع، فاكس رقم 24822222 968 +.  	•

 www.csdoman.co.om فتح الحساب عبر موقع الشركة 	•

يتعين على األشخاص اإلعتباريين لفتح حساب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع أو الحصول على رقم مساهم، تقديم نسخة   .2
من مستندات التسجيل، حسب متطلبات شركة مسقط للمقاصة واإليداع، مع نموذج الطلب المعد لهذا الغرض بعد إستيفاء 

جميع بياناته.

3.  يتعين على األشخاص الذين لديهم حاليًا حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع التأكد، قبل االكتتاب، من كتابة بياناتهم 
األساسية بالكامل بالطلب. هذا، ويمكن لكل مساهم تحديث بياناته من خالل المنافذ المشار إليها أعاله.

ترسل جميع المراسالت للمكتتب بما في ذلك إخطارات التخصيص وشيكات األرباح للعنوان المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة   .4
واإليداع ولذلك يتعين على المكتتبين التأكد من صحة عناوينهم المسجلة لدى الشركة. 

يتعين على كل مكتتب بعد فتح الحساب أو تحديث بياناته الحصول من شركة مسقط للمقاصة واإليداع على الرقم الصحيح   .5
ليتم تسجيله في طلب االكتتاب وتقع مسؤولية التحقق من صحة الرقم المدون في طلب االكتتاب على المكتتب نفسه. هذا، 

وسيتم رفض طلبات االكتتاب التي ال تحمل أرقام حسابات صحيحة دون الرجوع للمكتتب.

لإلستفسار أو لمزيد من المعلومات، يرجى االتصال على العنوان التالي:  .6
شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش م ع م  

هاتف رقم: 24822222 968 +، فاكس رقم: 968+24817491   
 www.csdoman.co.om موقع الشركة على شبكة المعلومات الدولية  

فترة االكتتاب في األسهم المطروحة

يبدأ االكتتاب في األسهم المطروحة للمستثمرين من الفئتين في يوم 29 اكتوبر 2013 وينتهي بنهاية ساعات العمل الرسمية لبنوك 
اإلكتتاب في يوم 27 نوفمبر 2013

كيفية التخصيص

سيتم توزيع األسهم بين المكتتبين المؤهلين من الفئتين )المستثمرين : الفئة أ( و )المستثمرين : الفئة ب( على النحو التالي:

المستثمرون : الفئة )أ(

تخصيص 43,333,335 سهم أي ما يعادل 65 بالمئة من إجمالي األسهم المطروحة لإلكتتاب على المكتتبين العمانيين وغير العمانيين 
الذين لم تتجاوز عدد األسهم المكتتب بها من قبل كل منهم عن 100,000 سهمًا على أساس النسبة والتناسب. 
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المستثمرون : الفئة )ب(

تخصيص 23,333,335 سهم أي ما يعادل 35 بالمئة من إجمالي األسهم المطروحة لإلكتتاب على المكتتبين العمانيين وغير العمانيين 
الذين تجاوزت عدد األسهم المكتتب بها من قبل كل منهم عن 100,100 سهمًا على أساس النسبة والتناسب.

إذا لم تتجاوز األسهم المكتتب بها عدد األسهم المطروحة لإلكتتاب في أي فئة، سيتم عندئذ تحويل األسهم غير المكتتب بها إلى 
الفئة األخرى. 

من  بالمئة   70 البالغة  للشركة  األساسي  النظام  في  المحددة  النسبة  األجنبية  المساهمة  تجاوز  عدم  التخصيص  عند  ويراعى  هذا، 
رأسمال األسهم للشركة. 

سيتم إعتماد طريقة التخصيص النهائية )بما في ذلك الحد األدنى لألسهم المكتتب بها( بناء على األسس المذكورة أعاله من قبل 
مدير اإلصدار بعد التشاور مع الهيئة العامة لسوق المال مع مراعاة أحكام النظام األساسي للشركة. ووفقًا ألحكام المادة 65 من 
قانون الشركات التجارية، يجوز للمدير العام أن يقرر تخصيص حد أدنى من األسهم بالتساوي لجميع المكتتبين المؤهلين، مع األخذ 

بعين االعتبار صغار المكتتبين، وتوزيع األسهم المتبقية بالنسبة والتناسب.

الحد األدنى لالكتتاب في األسهم المطروحة

الحد األدنى لالكتتاب في األسهم المطروحة للمستثمرين من الفئة )أ( هو  1000 ومن ثم مضاعفات العدد 100. 

الحد األقصى لالكتتاب في األسهم المطروحة

الحد األقصى لالكتتاب في األسهم المطروحة للمستثمرين من الفئة )ب( هو 100,000. 

يعادل  ما  أي  اإلصدار  حجم  إجمالي  من  بالمئة   10 )ب(  الفئة  من  للمستثمرين  المطروحة  األسهم  في  لإلكتتاب  األقصى  الحد  يكون 
6,666,600 سهم وال يجوز ألي شخص اإلكتتاب بأكثر من هذا الحد.

بالوالد )أو ولي األمر( مع طلبات اإلكتتاب الخاصة بأطفاله القاصرين.  وألغراض حساب هذه النسبة، يتم دمج طلب اإلكتتاب الخاص 
بالنسبة  طلب  كل  في  المسجلة  األسهم  تخفيض  سيتم  فإنه  المذكورة،  النسبة  فيها  المكتتب  األسهم  حجم  تجاوز  حالة  وفي 

والتناسب قبل إجراء عملية التخصيص.

ال تتحمل الشركة ومجلس االدارة ومدير اإلصدار مسؤولية أي تغيير في القوانين أو اللوائح السارية التي تحدث بعد تاريخ اعتماد نشرة 
اإلصدار هذه،وعليه ُينصح المكتتبون بالتحقق بشكل مستقل للتأكد من أن طلباتهم مستوفية للقوانين واللوائح السارية.

كيفية سداد قيمة األسهم المكتتب بها

سيقوم كل بنك من بنوك االكتتاب بفتح حساب مصرفي باسم المدينة  تكافل »الطرح العام األولي« إليداع مبالغ اإلكتتاب في األسهم 
المطروحة. سوف ُيدار هذا الحساب في كل بنك إكتتاب بواسطة البنك المعني والذي سيقوم، بعد إكتمال إجراءات التخصيص وإعادة 
المبالغ الفائضة، بتحويل المبالغ المتبقية الموجودة في هذا الحساب إلى مدير اإلصدار. يجوز لكل مكتتب أن يسدد قيمة األسهم 
المكتتب بها نقدًا أو من خالل إصدار شيك مصرفي أو حوالة مالية أو الطلب بتحويل المبلغ من حسابه المصرفي في وقت تقديم 

الطلب و/ أو عند التخصيص.

تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب

يتعين على كل مكتتب ذكر تفاصيل الحساب المصرفي الخاص به )المسجل باسم صاحب الطلب(، وال يجوز له استخدام رقم   .1
حساب مصرفي يخص شخص آخر ما عدا أطفاله القاصرين. 

تفاصيل  صحة  يثبت  ما  تقديم  عليه  يجب  فإنه   االكتتاب،  بنك  غير  آخر  بنك  لدى  مسجاًل  للمكتتب  المصرفي  الحساب  كان  إذا   .2
الحساب المصرفي الواردة بالطلب، من خالل تقديم أي وثيقة من بنك المكتتب توضح رقم واسم صاحب الحساب مثل كشف 
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الحساب الصادر من البنك الذي يتضمن هذه المعلومات فقط أو رسالة صادرة من ذلك البنك تؤكد صحة تلك البيانات. هذا، ويتحمل 
المكتتب مسؤولية ضمان أن اإلثبات المقدم مقروء بوضوح ويحتوي على رقم واسم صاحب الحساب بالكامل غير أن المكتتب غير 
ملزم بتقديم إثبات عن صحة تفاصيل حسابه المصرفي إذا اكتتب عن طريق البنك الذي يحتفظ بحساب لديه وفي هذه الحالة 
يتعين على البنك التحقق بنفسه من صحة حساب المكتتب من خالل نظامه الخاص أو من خالل اإلثبات المقدم له من المكتتب. 

شركة  سجالت  في  إليه  المشار  المصرفي  الحساب  تفاصيل  إدراج  يتم  سوف  المال،  لسوق  العامة  الهيئة  تعليمات  على  بناء   .3
مسقط للمقاصة وااليداع شمعم بغرض استخدامه في تحويل األموال الفائضة من االكتتاب وكذلك توزيعات األرباح المستحقة 
لديهم  الذين  للمكتتبين  بالنسبة  أما  المالية.  لألوراق  مسقط  بسوق  المدرجة  المالية  لألوراق  المصدرة  الجهات  لدى  للمساهم 
حسابات مصرفية مقيدة حاليا بسجالت الشركة، سوف يستخدم الحساب المصرفي الوارد بطلب االكتتاب في تحويل المبالغ 

الفائضة فقط.

عن  نيابة  المقدمة  الطلبات  باستثناء  المكتتب،  يخص  ال  بالطلب  الوارد  المصرفي  الحساب  كان  إذا  االكتتاب  طلب  رفض  سيتم   .4
األطفال القاصرين والتي تتضمن تفاصيل الحسابات المصرفية الخاصة بآبائهم أو أولياء األمور. 

الوثائق الثبوتية المطلوبة 

تقديم ما يثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد في طلب االكتتاب في حالة واحدة فقط وهي أن االكتتاب قد تم عن طريق   .1
بنك آخر غير البنك المسجل لديه حساب المكتتب.

نسخة من الوكالة الشرعية المعتمدة حسب األصول لدى السلطات القانونية المختصة في حال تم االكتتاب نيابة عن شخص آخر   .2
)باستثناء اكتتاب األب عن  أطفاله القاصرين(.

في حالة الطلبات المقدمة بأسماء أشخاص اعتباريين والموقعة من قبل شخص بصفته الشخص المخول له التوقيع نيابة عن   .3
الشخص االعتباري، يرجى إرفاق ما يثبت التخويل بالتوقيع بالنيابة عن الشخص اإلعتباري.

كيفية تقديم طلب االكتتاب 

بالطلب، وتأكيدًا على ذلك،  الواردة  بياناته وضمان صحة وسريان مفعول المعلومات  يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع   .1
يرجى من المكتتب، قبل تعبئة طلب اإلكتتاب، اإلطالع على نشرة اإلصدار بما في ذلك شروط وإجراءات اإلكتتاب بكل عناية وإهتمام.  

يتعين على المكتتب تعبئة طلب االكتتاب واستيفاء جميع بياناته بما فيها رقم المساهم لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع   .2
والرقم المدني وتاريخ الميالد بالنسبة لألطفال القاصرين مع تقديم نسخ من المستندات المؤيدة لصحة هذه البيانات.

من  نسخ  مع  بها  المكتتب  األسم  قيمة  مع  جنب  الى  جنبا  االكتتاب  بنوك  أحد  الى  االكتتاب  طلب  تسليم  المكتتب  على  يتعين   .3
المستندات المؤيدة للبيانات والمعلومات الواردة بالطلب.

في حالة سداد قيمة االسهم المكتتب بها بشيك أو حوالة مصرفية فإنها تحرر باسم: المدينة  تكافل »الطرح العام األولي«.  .4

تفاصيل بنوك االكتتاب 

ُتقبل طلبات االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب العام لدى أحد البنوك التجارية التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقط هالل 
فترة االكتتاب:

بنك مسقط ش م ع ع  -1

البنك الوطني العماني  -2

بنك عمان العربي   -3

بنك صحار   -4

البنك األهلي  -5
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يتعين على بنوك االكتتاب قبول طلبات االكتتاب بعد التأكد من استيفائها شكاًل وموضوعًا للمتطلبات الواردة في النشرة وعلى هذه 
البنوك توجيه المكتتبين إلستيفاء جميع البيانات والمتطلبات الواردة في طلب اإلكتتاب.

إنتهاء فترة االكتتاب. هذا، ويحق لبنوك االكتتاب رفض  يتحمل المكتتب مسؤولية تسليم طلب اكتتابه إلى أحد بنوك االكتتاب قبل 
قبول أي طلب اكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تاريخ إنتهاء فترة االكتتاب .

سداد قيمة األسهم المكتتب بها

يتعين على جميع المستثمرين، عند تقديم طلب اإلكتتاب، سداد قيمة اإلسهم المكتتب بها نقدًا أو بشيك مصرفي أو حوالة مصرفية 
أو من خالل الطلب بالتحويل من حسابه المصرفي وذلك في وقت تقديم طلب اإلكتتاب و /أو عند التخصيص لصالح المدينة  تكافل 

»الطرح العام األولي«.

في حالة تم تخصيص أسهم للمكتتب أقل من العدد المبين في طلب اإلكتتاب، سوف تتم إعادة المبلغ الفائض إن وجد، إلى المكتتب 
من الحساب المصرفي لإلكتتاب المدينة  تكافل »الطرح العام األولي«.

قبول طلبات االكتتاب

يتعين على بنوك االكتتاب عدم استالم أو قبول طلبات االكتتاب في الحاالت التالية :

إذا لم يكن  طلب االكتتاب موقعًا من قبل المكتتب. .1

إذا لم يتم سداد قيمة األسهم المكتتب بها طبقًا للشروط الواردة في نشرة اإلصدار. .2

إذا تم سداد قيمة األسهم المكتتب بها عن طريق شيك مصرفي وتم رفض الشيك ألي سبب كان .  .3

إذا لم يتضمن الطلب رقم المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع. .4

إذا تم تقديم طلب االكتتاب بأسماء مشتركة. .5

إذا كان المكتتب مؤسسة فردية أو حساب عهدة. .6

إذا تبين أن رقم المستثمر المسجل بطلب االكتتاب غير صحيح. .7

إذا تبين إن الشخص قد تقدم بأكثر من طلب إكتتاب بنفس االسم، وفي هذه الحالة ترفض جميع الطلبات. .8

إذا لم ترفق بالطلب الوثائق الثبوتية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.  .9

إذا لم يتضمن الطلب جميع تفاصيل الحساب المصرفي للمكتتب.  .10

إذا تبين أن جميع تفاصيل الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب الواردة بالطلب غير صحيحة أو أنها ال تخص المكتتب باستثناء 
الطلبات المقدمة بأسماء األطفال القاصرين الذين يجوز لهم استخدام تفاصيل الحسابات المصرفية آلبائهم. 

.11

إذا لم ُيرفق بالطلب الوكالة الشرعية للمكتتب الذي يتقدم بطلب اإلكتتاب نيابة عن شخص آخر )باستثناء اآلباء الذين يكتتبون 
عن أطفالهم القاصرين(. 

.12

إذا لم يستوف الطلب أيًامن المتطلبات القانونية والتنظيمية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.  .13

الزمنية المحددة لتسليم الطلبات  انتهاء الفترة  يجوز لبنوك االكتتاب رفض طلبات االكتتاب إذا تبين للبنك بعد استالم الطلب وقبل 
بشكل نهائي لمدير اإلصدار عدم استيفاء الطلب للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار. ومع ذلك، يجوز للبنك أن 
يبذل العناية الواجبة لالتصال بالمكتتب لتصحيح الخطأ المكتشف، وإذا تعذر تصحيح الخطأ خالل الفترة المذكورة فإنه يتعين على 

البنك إعادة الطلب للمكتتب مع قيمة االكتتاب قبل انتهاء الفترة المحددة له لتسليم طلبات االكتتاب إلى مدير اإلصدار.
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رفض طلبات االكتتاب

يجوز لمدير اإلصدار رفض طلبات االكتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله شريطة الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق 
المال بعد تقديم تقرير مفصل للهيئة يوضح تفاصيل طلبات االكتتاب المراد رفضها وأسباب الرفض.

االستعالم والشكاوى

يتعين على المكتتبين الذين يرغبون في االستفسار أو تقديم شكاوي حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو إعادة 
المكتتب  على  يتعين  الفرع  تجاوب  عدم  حالة  وفي  خالله،  من  االكتتاب  تم  الذي  البنك  بفرع  االتصال  االكتتاب،  عن  الفائضة  المبالغ 

االتصال بالشخص المعني على النحو التالي:

عنوان البريد اإللكترونيرقم الفاكسرقم الهاتفالعنوان البريديالموظف المسؤولاسم البنك

بنك مسقط 
ش م ع ع

ص ب 134 الفاضل/ أحمد البوسعيدي
الرمز البريد 112 روي 

سلطنة عمان

+968 24768064+968 24787764 ahmedbu@bankmuscat.com

البنك الوطني 
العماني ش م ع ع

الفاضلة/ كوكب علي سعيد 
الحسني 

ص ب 751 
الرمز البريد 112 روي 

سلطنة عمان

+968 24778757+968 24778993koukabh@nbo.co.om

 بنك عمان 
العربي ش م ع م

ص ب 2010 الفاضل/ زيدون ابراهيم
الرمز البريد 112 روي 

سلطنة عمان

+968 24827304;
+968 24754663

 

+968 24827367 zaydoon@oabinvest.com;

 corporatefinance@oabinvest.com

الفاضل/ ابراهيم موسى بنك صحار
ابراهيم

ص ب 44 
الرمز البريد 114 حي 

الميناء سلطنة 
عمان

+968 24761433+968 24761741ibrahim.moosa@banksohar.net

ص ب 545 الفاضل/ أرون بهاتالبنك األهلي
الرمز البريد 116  

ميناء الفحل 
سلطنة عمان

+968 24577082+968 24567841 arun.bhat@ahlibank-oman.com

إذا فشل بنك االكتتاب في التوصل لحل لشكوى المكتتب، فإنه يتعين عليه إحالة الموضوع إلى مدير اإلصدار وإحاطة المكتتب علمًا 
بسير وتطورات الموضوع محل النزاع.

إخطارات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة 

سيقوم مدير اإلصدار باتخاذ الترتيبات الالزمة لتخصيص األسهم المكتتب بها للمكتتبين خالل 15 يومًا من تاريخ نهاية فترة اإلكتتاب 
بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص. سيقوم مدير اإلصدار بإعادة المبالغ الفائضة للمكتتبين 
المؤهلين خالل مدة 15 يومًا من تاريخ نهاية فترة اإلكتتاب بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال. سيقوم مدير اإلصدار 
بإتخاذ الترتيبات الالزمة إلرسال إخطارات التخصيص إلى المكتتبين المعنيين عبر شركة مسقط للمقاصة واإليداع بالبريد المسجل طبقًا 

للعناوين المسجلة لدى الشركة فور موافقة الهيئة العامة لسوق المال على مقترح التخصيص. 

الجدول الزمني المقترح للطرح

الجدول التالي يوضح البرنامج الزمني المتوقع إلستكمال اجراءات االكتتاب والتخصيص وإعادة المبالغ الفائضة واإلدراج : 
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التاريخ اإلجراء

29 أكتوبر 2013 بداية االكتتاب في األسهم المطروحة

27 نوفمبر 2013 نهاية االكتتاب في األسهم المطروحة

5 ديسمبر 2013 الموعد النهائي لتلقي مدير اإلصدار طلبات االكتتاب وسجالت المكتتبين من بنوك االكتتاب

8 ديسمبر 2013 موافاة الهيئة العامة لسوق المال بنتائج االكتتاب ومقترح التخصيص

9 ديسمبر 2013 اعتماد مقترح التخصيص من قبل الهيئة العامة لسوق المال 

9 ديسمبر 2013 االنتهاء من اجراءات التخصيص والبدء في وإعادة المبالغ الفائضة 

10 ديسمبر 2013 إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية )حسب المتوقع(

إدراج وتداول أسهم الشركة 

سيتم إدراج أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية وفقًا للقوانين واإلجراءات السارية في تاريخ تقديم طلب اإلدراج والتسجيل، 
علما بأن تاريخ اإلدراج المشار إليه أعاله قد تم تحديده على سبيل التقدير. وفي حالة حدوث أي تغيير في التاريخ المذكور، فسوف يتم 

اإلعالن عنه عبر موقع سوق مسقط لألوراق المالية.

المسؤوليات وااللتزامات

المحددة لكل منهم  واإللتزامات  بالمسؤوليات  االلتزام  واإليداع  للمقاصة  االكتتاب وشركة مسقط  وبنوك  اإلصدار  يتعين على مدير 
بأية  االلتزام  االكتتاب  وبنوك  اإلصدار  مدير  على  كذلك  يتعين  المال.  لسوق  العامة  الهيئة  من  الصادرة  واللوائح  التعليمات  بموجب 

مسؤوليات أخرى منصوص عليها في االتفاقيات المبرمة بينهم وبين الشركة و/أو المساهمون بالشركة قبل الطرح العام األولي.

الناتجة عن أي إهمال ترتكبه في أداء المهام  الترتيبات واالجراءات التصحيحية لجبر األضرار  هذا، ويتعين على األطراف المعنية إتخاذ 
والتدابير  اإلجراءات  اتخاذ  في  والتنظيمية  الرقابية  السلطات  أمام  المسؤولة  الجهة  اإلصدار  مدير  يعتبر  إليها.  الموكلة  والمسؤوليات 

المناسبة والالزمة لجبر هذه األضرار.
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الفصل الثامن عشر : 

التعهدات

شركة المدينة  للتأمين ش م ع ع »قيد التحويل«

يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة مجتمعين ومنفردين ما يلي:

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات حقيقية وكاملة.  .1

أنه قد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم حذف أية حقائق أو معلومات هامة من هذه النشرة يمكن أن يؤدي حذفها إلى   .2
جعلها مضللة.

أنه قد تم االلتزام بجميع أحكام قانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما.  .3

أعضاء مجلس اإلدارة المفوضون بالتوقيع على نشرة االصدار: 

التوقيعاإلسم

المهندس / عبد الرحمن عوض برهام1

الفاضل / صالح ناصر سليمان الريامي2

مدير اإلصدار

استنادا إلى المسؤوليات المنوطة بنا بموجب أحكام المادة )3( من قانون سوق رأس المال والمادة )13( من الئحته التنفيذية والتعليمات 
الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، لقد قمنا بمراجعة كّل الوثائق ذات العالقة والمواّد األخرى الالزمة ألعداد نشرة اإلصدار هذه 

لإلكتتاب العام للشركة.

الواردة في نشرة اإلصدار هذه والذين أكدوا  سيتحمل مجلس اإلدارة بالشركة قبل الطرح العام األولي مسؤولية صحة المعلومات 
على عدم اغفال أو حذف أي معلومات جوهرية منها يمكن أن يؤدي اغفالها أو حذفها إلى جعل النشرة مضلاًل .

ونؤكد على إننا قد بذلنا العناية الواجبة والمطلوبة التي تتطلبها المهنة فيما يتعلق بهذه النشرة التي تم إعدادها تحت إشرافنا، وبناء 
على أعمال المراجعة والمناقشات مع البنك واألطراف األخرى ذات العالقة.   

نؤّكد على ما يلي:

لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة والمعقولة التي تضمن إن المعلومات التي وردت إلينا من الشركة والمتضمنة في  نشرة اإلصدار هذه 
تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمواّد والمستندات األخرى المتعلقة بالطرح.

على حسب إطالعنا وعلمنا ومن المعلومات المتاحة التي قدمتها لنا الشركة، فإن الشركة  لم تحذف أو تغفل أية معلومات جوهرية 
يمكن أن يؤدي حذفها و اغفالها الى جعل النشرة مضللة.  

المال  رأس  سوق  قانون  في  عليها  المنصوص  اإلفصاح  وشروط  قواعد  جميع  مع  تتفق  بها  المتعلق  والطرح  هذه  اإلصدار  نشرة  إن 
والئحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم 2009/1م ونموذج نشرة اإلصدار المعمول به لدى الهيئة العامة لسوق المال وقانون 

الشركات التجارية وتعديالته والتعليمات والقرارات األخرى الصادرة في هذا الشأن.
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إن البيانات والمعلومات التي تم عرضها في  نشرة اإلصدار هذه المعدة باللغة العربية )وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة اإلنجليزية( 
المطروحة  المالية  األوراق  في  عدمه  أو  االستثمار  حول  المناسب  القرار  اتخاذ  على  المكتتبين  لمساعدة  وكافية  وصحيحة  حقيقية 

لالكتتاب من خاللها.

مدير اإلصدار : بنك مسقط ش م ع ع - قسم أعمال بنوك اإلستثمار

التوقيع : 

الختم:

المستشار القانوني

نؤكد نحن، المستشار القانوني المبين إسمه أدناه، بأن كافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األوراق المالية موضوع هذه النشرة تتفق 
مع أحكام القوانين والتشريعات ذات العالقة بنشاط الشركة وقانون الشركات التجارية وقانون سوق رأس المال واللوائح والتعليمات 
والنظام  المال  لسوق  العامة  الهيئة  لدى  بها  المعمول  اإلصدار  نشرة  ونموذج  األسهم  إصدار  شروط  ومتطلبات  بمقتضاها  الصادرة 
على  حصلت  قد  للتأمين  المدينة   شركة  أن  على  كذلك  نؤكد  الشركة.  إدارة  ومجلس  العامة  الجمعية  وقرارات  للشركة  األساسي 

كافة التراخيص والموافقات الرسمية الالزمة لمباشرة األنشطة موضوع هذه النشرة.

المستشار القانوني : مكتب البوسعيدي، منصور جمال وشركاهم

التوقيع : 

الختم:



125

الفصل التاسع عشر : 

البيانات المالية التاريخية المدققة

قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر
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قائمة المركز المالي كما في 31 ديسمبر للسنة المنتهية 2010، 2011 و 2012 م  )1

السنة المالية 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2010

السنة المالية 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2011

السنة المالية 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2012
)ر.ع(

األصول   

األصول غير الجارية 
 242 187 216 909 786 736 ممتلكات ومعدات

 - - 2 600 000 إستثمار عقاري
 1 478 610 1 729 060 1 162 924 استثمارات متاحة للبيع 

-                 -   254 366 استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
 1 694 040                 -                 - ودائع بنكية

3 414 837 1 945 969 4 804 026  

األصول الجارية 
4 837 462 3 841 123 4 183 513 استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

3 160 811 4 861 717 7 432 262 ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية
4 580 531 4 527 339 5 114 918 مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين 
                - 264 467 535 628 مصروفات عمولة مؤجلة

4 851 938 5 301 962 6 013 663 حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين
     476 787     373 698      352 497 مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا
17 907 529 19 170 306 23 632 481  

21 322 366 21 116 275 28 436 507 إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات  

رأس المال واالحتياطيات 
10 000 000 6 000 000 10 000 000 رأس المال
109 491 109 491 216 226 احتياطي قانوني
150 310 150 310 150 310 احتياطي خاص

444 295   175 483 175 483 إحتياطي الطوارئ
)4 308 312( 799 745 233 609 احتياطي القيمة العادلة

   175 483 )1 750 570( )811 960( خسائر متراكمة
6 571 267 5 484 459 9 963 668 إجمالي حقوق المساهمين

االلتزامات غير الجارية 
49 434 71 357 85 531 منافع نهاية الخدمة للموظفين

االلتزامات الجارية 
10 569 167 10 643 581 12 194 535 أموال التأمين
                - 71 016 401 890 ايرادات عمولة مؤجلة

2 131 731 2 927 184 4 036 146 مستحق لمعيدي التأمين 
  2 000 767 1 918 678   1 754 737 حسابات مستحقة ودائنيات أخرى
14 701 665 15 560 459 18 387 308  

14 751 099 15 631 816 18 472 839 إجمالي االلتزامات
21 322 366 21 116 275 28 436 507 إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات
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قائمة الدخل الشامل للسنة المنتهية في 31 ديسمبر   )2

السنة المالية 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2010

السنة المالية 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2011

السنة المالية 
المنتهية في 31 

ديسمبر 2012
)ر.ع(

اإليرادات 

  

11 811 576 14 143 038 16 885 090 إجمالي األقساط المكتتبة

  

125 388 591 965 2 048 347 نتائج أعمال التأمين 

577 577 )14 846( 1 508 728 صافي إيراد/)خسارة( االستثمار 

  2 684   71 657      90 594 إيرادات أخرى

705 649 648 776 3 647 669  

  

المصروفات 

)1 606 572( )2 091 034( )2 497 533( مصروفات عمومية وإدارية

  

               - )1 442 258( 1 150 136 ربح/)خسارة( العام قبل تكلفة التمويل والضرائب

               -                - )82 791( تكاليف التمويل

)900 923( )1 442 258( 1 067 345 صافي ربح/)خسارة( العام

  

دخل شامل آخر: 

462 295 355 450 )566 136(
 صافي التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات 

المتاحة للبيع

  

)438 628( )1 086 808( 501 209 إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة للعام
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قائمة التغييرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية 31 ديسمبر  2012

رأس
 المال

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
خاص

احتياطي 
القيمة 
العادلة

خسائر
 متراكمة

احتياطي 
اإلجماليالطوارئ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

459 484 4835 175)570 750 1( 745 310799 491150 000109 000 6في 1 يناير 2012

الدخل الشامل:
345 067 1-          345 067 1-          -           -           -                ربح العام

الدخل الشامل اآلخر:
صافي التغير في القيمة العادلة 

)136 566(-           -             )136 566(-            -            -                لالستثمارات المتاحة للبيع
إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة 

209 501-           345 067 1)136 566(-            -            -               للعام

معامالت مع المالكين:
000 000 4-             --            -            -            000 000 4إصدار أسهم حق أفضلية

)000 22(-)000 22(----مصروفات إصدار أسهم
-               -            )735 106(-             -            735 106-                محول إلى إحتياطي قانوني

000 978 3-            )735 128(-             -            735 000106 000 4إجمالي المعامالت مع المالكين

668 963 4839 175)960 811(609 310233 226150 000216 000 10في 31 ديسمبر 2012

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية 31 ديسمبر  2011

رأس
 المال

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
خاص

احتياطي 
القيمة 
العادلة

خسائر
 متراكمة

احتياطي 
اإلجماليالطوارئ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

267 571 4836 175)312 308 4()295 444(310 491150 000109 000 10في 1 يناير 2011

الخسارة الشاملة:

)258 442 1(-          )258 442 1(-          -           -           -                خسارة العام

الخسارة الشاملة األخرى:
صافي التغير في القيمة العادلة 

450 355    -           -             450 355-            -            -                لالستثمارات  المتاحة للبيع
)808 086 1(-           )258 442 1(450 355-            -            -               إجمالي الخسارة الشاملة للعام
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معامالت مع المالكين:
-                -             000 000 4-            -            -            )000 000 4(انخفاض رأس المال

)4 000 000(            -            -             -4 000 000            -                -

459 484 4835 175)570 750 1( 745 310799 491150 000109 000 6في 31 ديسمبر 2011

قائمة التغييرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية 31 ديسمبر  2010

رأس
 المال

احتياطي
 قانوني

احتياطي
 خاص

احتياطي 
القيمة 
العادلة

 خسائر
متراكمة

احتياطي 
اإلجماليالطوارئ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

895 009 4837 175)389 407 3( )000 18(310 491150 000109 000 10في 1 يناير 2010

الخسارة الشاملة:
)923 900(-            )923 900(-          -            -            -                  خسارة العام

الدخل/الخسارة الشاملة األخرى:
صافي التغير في القيمة العادلة 

295 462-            -            295 462-            -            -                 لالستثمارات المتاحة للبيع
)628 438(-            )923 900(295 462-            -            -                 إجمالي الخسارة الشاملة للعام

267 571 4836 175)312 308 4(295 310444 491150 000109 000 10في 31 ديسمبر 2010
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إيضاحات حول القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   - 1

تأسست شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.م )سابقًا شركة المدينة الخليجية للتأمين ش.م.ع.م( )»الشركة«( في سلطنة عمان بتاريخ   
15 مايو 2006 كشركة مساهمة عمانية مقفلة وهي تعمل في سلطنة عمان وتقوم بمزاولة نشاط التأمين في سلطنة عمان. بدأت 
الشركة نشاطها التجاري اعتبارًا من أول أغسطس 2006.  حصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال في 15 يوليو 

 .2006

السياسات المحاسبية الجوهرية  - 2

أساس اإلعداد  )أ( 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وتتوافق مع   
متطلبات االفصاح الواردة ضمن »قواعد اإلفصاح والنماذج« الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات 

التجارية لعام 1974 وتعديالته.

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا قياس االستثمارات المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة   
واستثمارات متاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة.  كما   
يتطلب من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة.  تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي 
على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية باإليضاح 

رقم 3.

يتم تطبيق السياسات المحاسبية من قبل الشركة وهي متوافقة مع تلك السياسات المطبقة في سنوات سابقة.  

)ب( التغير في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في عام 2012  وتتعلق بأعمال الشركة:  -1

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012  قامت الشركة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن   
التابعة  )اللجنة(  الدولية  المالية  التقارير  التطبيقية لتفسيرات معايير  )المجلس( واللجنة  الدولية  المحاسبية  المعايير  مجلس 

للمجلس والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2012 .

تطبيق هذه المعايير والتفسيرات لم يؤِد إلى تغييرات في السياسات المحاسبية للشركة ولم يؤثر على المبالغ المذكورة في   
الفترة الحالية.

المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق ولم تطبقها الشركة بصورة مبكرة:   -2

تم نشر المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية على المعايير الحالية وأصبحت إلزامية بالنسبة للفترات المحاسبية للشركة   
التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ أو في فترات الحقة ولكن لم تطبقها الشركة بصورة مبكرة وال يمكن تقدير أثر تلك 

المعايير والتفسيرات بصورة معقولة كما في 31 ديسمبر 2012. 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 )المعدل( - »عرض القوائم المالية« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.  

المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 )المعدل(- »منافع الموظفين« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.  

معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 - »األدوات المالية  - )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.  

معيار التقارير المالية الدولي رقم 10 - »القوائم المالية المجمعة« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.  
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  - 2

)ب(      التغير في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تابع(

المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق ولم تطبقها الشركة بصورة مبكرة: )تابع(  -2

معيار التقارير المالية الدولي رقم 12 - »اإلفصاحات عن الحصص في كيانات أخرى« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد   
ذلك التاريخ(.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 13 - »قياس القيمة العادلة« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.  

)ت( العمالت األجنبية

العملة التنفيذية وعملة العرض  

يتم قياس وعرض البنود المدرجة بالقوائم المالية للشركة بالريال العماني وهو عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل   
فيها الشركة )»العملة التنفيذية«(.  

المعامالت واألرصدة  

  يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.  كما يتم تحويل 
األصول وااللتزامات المنفذة بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي.  

تعالج جميع فروق صرف العملة بقائمة الدخل الشامل عند نشأتها. 

الممتلكات والمعدات )ث( 

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض محدد في قيمتها. يتم إدراج التكلفة   
الالحقة في القيمة الدفترية لبند الممتلكات والمعدات إذا كان من المحتمل أن ينتج عن المنافع المستقبلية المضمنة في 
البند تدفق للشركة ومن الممكن قياس تكلفة البند بصورة موثوق بها. يتم إدراج جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في 

قائمة الدخل الشامل كمصروف عند تكبدها. 

يتم إدراج االستهالك بقائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات   
والمعدات. األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

3-5 سنواتأثاث ومعدات مكاتب
5 سنواتسيارات

3-5 سنواتتحسينات على مباني مستأجرة

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

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

»إيرادات أخرى«  الدفترية وتدرج ضمن  بالرجوع إلى قيمها  الممتلكات والمعدات  األرباح والخسائر على استبعادات  يتم تحديد   
وتراعى عند تحديد ربح التشغيل.

تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. وعندما تصبح عاملة، يتم تحويلها إلى الفئة المناسبة من الممتلكات والمعدات   
وتستهلك وفقًا لسياسة الشركة.

تتم رسملة تكاليف الفوائد على اإلقتراضات لتمويل ممتلكات ومعدات محددة خالل الفترة المطلوبة لتحويل األصل إلى أن   
يصبح جاهزًا لإلستخدام.
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إستثمار عقاري   )ج( 

اإلستثمارات العقارية هي ممتلكات محتفظ بها إما لتحقيق إيرادات تأجير أو تحقيق زيادة رأسمالية أو كليهما وتدرج بالقيمة   
العادلة. يقوم مثمن خارجي ذو مؤهالت مهنية وخبرة بتقييم اإلستثمار بتاريخ كل تقرير. تعتمد القيم العادلة على القيم 
السوقية كونها القيمة المقدرة التي يمكن عندها تبادل الملكية في تاريخ التقييم بين مشتري مستعد وراغب وبائع مستعد 
في المعامالت العادية، بعد تسويق جيد حيث يقوم كال الطرفين بالتصرف بمعرفتهما وبحذر ودون إجبار. تدرج األرباح والخسائر 

الناتجة من تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في قائمة الدخل الشامل.

األدوات المالية )ح( 

األدوات المالية غير المشتقة

عقود  ومديونيات  للمتاجرة  بها  محتفظ  واستثمارات  للبيع  كمتاحة  مصنفة  استثمارات  من  المشتقة  غير  المالية  األدوات  تتكون   
التأمين وإعادة التأمين والمبالغ المستحقة لمعيدي التأمين والودائع البنكية وأرصدة بنكية ونقدية وحسابات دائنة ودائنيات أخرى.  

تحدد اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج األولي. 

المعاملة  إلى  مباشرة  المنسوبة  التكاليف  إليها  مضافًا  العادلة  بالقيمة  مبدئي  بشكل  المشتقة  غير  المالية  األدوات  إدراج  يتم   
أو  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  أو الخسائر.  تدرج األصول  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  لكافة األدوات غير 
الخسائر بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتدرج تكاليف المعاملة كمصروف بقائمة الدخل الشامل.  بعد اإلدراج المبدئي يتم قياس 

األدوات المالية غير المشتقة كما يلي. 

االستثمارات المتاحة للبيع

االستثمارات المتاحة للبيع هي أدوات مالية غير مشتقة إما تكون مصنفة في هذه الفئة أو غير مصنفة في أية فئة أخرى.   تدرج   
االستثمارات المتاحة للبيع بشكل مبدئي بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف المعاملة وتدرج الحقًا بالقيمة العادلة.  تدرج التغييرات 
بالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بحقوق المساهمين.  عندما تباع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، تدرج تغييرات 

القيمة العادلة المتراكمة المدرجة سابقًا بحقوق المساهمين من خالل قائمة الدخل الشامل.

تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أسعارها السوقية المدرجة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد   
القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتاجر بها في سوق نشطة )مثل االستثمارات غير المدرجة( باستخدام أساليب تقييم معينة 

إال إذا لم يكن من العملي تحديد القيمة العادلة.

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

يتم اقتناء أو تكبد االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بشكل رئيسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير.  تدرج هذه   
عند  كمصروف  للمتاجرة  بها  المحتفظ  االستثمارات  لكافة  المعاملة  تكاليف  تدرج  العادلة.   بالقيمة  مبدئي  بشكل  االستثمارات 

تكبدها.

تدرج االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة الحقًا بالقيمة العادلة.  تعتمد القيمة العادلة للالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة على   
أسعارها السوقية المدرجة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.  تدرج األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئة 

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.

البيع والقيمة الدفترية وتدرج بقائمة الدخل الشامل في  يتم تحديد األرباح المحققة عن بيع االستثمارات بالفرق بين متحصالت   
الفترة التي تنشأ فيها.  

يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بقائمة الدخل الشامل عندما ينشأ للشركة حق استالم   
توزيعات األرباح.
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األدوات المالية )تابع( )ح( 

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق

اإلستحقاق  بها حتى  ثابتة وتصنف كمحتفظ  للتحديد وفترات إستحقاق  ثابتة وقابلة  لها دفعات  هي أصول مالية غير مشتقة   
والتي يكون إلدارة الشركة النية اإليجابية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق. إذا أرادت الشركة بيع مبلغ ضئيل من األصول 
المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق، فيجب إعادة تصنيف الفئة كأصول متاحة للبيع. تدرج األصول المالية الكحتفظ بها حتى 
اإلستحقاق مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعامالت. يلغى إدراج األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق عند 
انتهاء حق استالم التدفقات النقدية من االستثمارات أو تم تحويلها وحولت الشركة كافة مخاطر وعوائد الملكية. وتقاس هذه 

األصول الحقًا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

قروض ومديونيات

وتنشأ  نشطة  سوق  في  مدرجة  وليست  للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  دفعات  لها  مشتقة  غير  مالية  أصول  هي  والمديونيات  القروض   
في سياق األنشطة االعتيادية للشركة.  تدرج القروض والمديونيات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة 
المنسوبة مباشرة لنشأة الحيازة.  وتقاس الحقًا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا مخصص االنخفاض 
بالقيمة.  وتتمثل قروض ومديونيات الشركة في »مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين« و«ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية« 

في قائمة المركز المالي.

إلغاء إدراج األدوات المالية

يتم إلغاء إدراج أداة مالية عندما تفقد الشركة تحكمها بالحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية، وهي عادًة تتم في حالة بيع   
األداة، أو عندما يتم نقل كافة التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف آخر مستقل. 

المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية

جميع المشتريات والمبيعات »العادية« لألصول المالية يتم إدراجها في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي ترتبط فيه الشركة بشراء   
الزمني  اإلطار  خالل  األصول  تسلم  تتطلب  التي  المالية  األصول  ومبيعات  مشتريات  هي  العادية  والمبيعات  المشتريات  األصل. 

المنصوص عامًة عليه في القوانين أو حسب أعراف السوق.

انخفاض القيمة )خ( 

  األصول المالية

تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول الشركة باستثناء أصل الضريبة المؤجلة في تاريخ كل قائمة مركز المالي لتحديد ما إذا كانت   
هناك أية مؤشرات على انخفاض القيمة. وفي حالة وجود مؤشر، يتم إدراج أي انخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل.

  يتم تحديد انخفاض القيمة كما يلي: - 

أي  منها  مخصومًا  العادلة  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  هو  القيمة  انخفاض  فإن  العادلة،  بالقيمة  المدرجة  لألصول  بالنسبة  	•
خسارة إنخفاض قيمة مدرجة سابقًا في قائمة الدخل الشامل.

بالنسبة لألصول المدرجة بالتكلفة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  	•
المخصومة بأسعار السوق الحالية ألصل مالي مماثل.

النقدية المقدرة المخصومة بمعدالت  التدفقات  القيمة على  بالتكلفة المهلكة، يستند انخفاض  بالنسبة لألصول المدرجة  	•
الفائدة الفعلية األصلية.

بشكل  المتبقية  المالية  األصول  تقييم  ويتم  فردي.  أساس  على  قيمتها  انخفاض  اختبار  يتم  بذاتها   الجوهرية  المالية  األصول   
إجمالي في مجموعات لها نفس خصائص المخاطر االئتمانية. 
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انخفاض القيمة )تابع( )خ( 

  األصول المالية

قادرة  تكون  لن  الشركة  أن  على  موضوعي  دليل  هناك  يكون  عندما  التأمين  مديونيات  قيمة  انخفاض  مخصص  تكوين  يتم   
المالية الجوهرية للمدين واحتمالية  المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية للمديونيات. تعتبر الصعوبات  على تحصيل كافة 
انخفاض  أنها مؤشرات على  الدفع على  التأخر في  أو  التسديد  أو إعادة هيكلة والعجز عن  المدين في مرحلة إفالس  أن يدخل 
قيمة مديونيات التأمين. إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المقدرة المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلية.  يدرج مبلغ أي مخصص بقائمة الدخل الشامل تحت بند »مصروفات عمومية 

وإدارية«.  يتم تقييد التحصيالت الالحقة للمبالغ التي تم إدراجها سابقًا مقابل »مصروفات إدارية« بقائمة الدخل الشامل. 

في حالة استثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع فإن االنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى   
أقل من تكلفته يشير إلى أن األصل منخفض القيمة.  في حال وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات المتاحة البيع، تتم إزالة 
انخفاض  خسائر  أي  منها  مخصومًا  الحالية  العادلة  والقيمة  الحيازة  تكلفة  بين  الفرق  أنها  على  تقاس  التي  المتراكمة  الخسارة 
قيمة ذلك األصل المالي الذي تم إدراجه سابقًا بقائمة الدخل الشامل من حقوق المساهمين وتدرج بقائمة الدخل الشامل. خسائر 

انخفاض قيمة أدوات الملكية المدرجة بقائمة الدخل الشامل ال يتم ردها من خالل قائمة الدخل الشامل.

انخفاض  خسارة  إدراج  بعد  وقع  بحدث  موضوعي  بشكل  متعلقًا  العكس  ذلك  كان  إذا  بالقيمة  االنخفاض  خسارة  عكس  يتم   
القيمة.  وبالنسبة لألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المهلكة، فيتم إدراج العكس بقائمة الدخل الشامل.

األصول غير المالية

تتم مراجعة القيم الدفترية ألصول الشركة غير المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض   
القيمة. في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة 
إذا زادت القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة 
التدفقات  خصم  يتم  المستخدمة،  القيمة  تقدير  وعند  أكبر.  أيهما  البيع  تكاليف  خصم  بعد  العادلة  القيمة  أو  المستخدمة 
الحالي  السوق  الذي يعكس تقييم  الضريبة  باستخدام معدل خصم ما قبل  الحالية  إلى قيمتها  المقدرة  المستقبلية  النقدية 

للقيمة الزمنية والمخاطر المتعلقة باألصل.

يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المدرجة في الفترات السابقة بتاريخ كل تقرير لتحديد أي مؤشرات تدل على انخفاض   
الخسائر أو عدم وجودها. يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة إذا حدث تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة 
التي كان  الدفترية  القيمة  الدفترية لألصل  القيمة  تزيد فيه  ال  الذي  الحد  إلى  بالقيمة فقط  االنخفاض  رد خسائر  يتم  لالسترداد. 

يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلهالك إذا لم يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة.

)د( المقاصة

  يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية واإلفصاح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يوجد حق 
قانوني يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وكذا نية لدى الشركة للسداد على أساس الصافي، أو عندما يتم تحقق األصل 

وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

)ذ(  نقد وما يماثل النقد

يتألف النقد وما يماثل النقد من األرصدة البنكية والنقدية والودائع التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع.  

أقساط  وأرصدة تأمينية مدينة )ر( 

تدرج األقساط وأرصدة التأمين المدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة المهلكة مخصومًا منها مخصص اإلنخفاض   
بالقيمة. يتم تقدير مديونيات إنخفاض القيمة على أساس مراجعة كافة المبالغ المتبقية في نهاية العام. تشطب الديون الرديئة 

خالل السنة التي يتم تحديدها فيها.
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عقود التأمين   )ز( 

بالحريق  )المعروفة  والسيارات  الممتلكات  بمخاطر  يتعلق  فيما  األجل  قصيرة  تأمين  عقود  بإصدار  رئيسي  بشكل  الشركة  تقوم   
والحوادث( والمخاطر البحرية.  تصدر الشركة أيضًا عقود تأمين على الحياة.

تأمين الممتلكات

يتم تصميم تأمين الممتلكات لتعويض حملة العقود عن األضرار التي تصيب الممتلكات أو عن قيمة خسارة العقار. يجوز أيضًا   
لحملة العقود استالم تعويض عن خسارة اإليرادات التي تسببت عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات المؤمن عليها. 

تأمين السيارات

يتم تصميم تأمين السيارات لتعويض حملة العقود عن األضرار التي تصيب سياراتهم أو االلتزام لألطراف األخرى الناشئة من خالل   
حوادث.  يجوز أيضًا لحملة العقود استالم تعويض عن حريق أو سرقة سياراتهم.

التأمين البحري

يتم تصميم التأمين البحري لتعويض حملة العقود عن الضرر وااللتزام الناشئ من خالل خسارة أو ضرر السفينة البحرية والحوادث   
في البحر التي تؤدي إلى خسارة كلية أو جزئية للشحنة. 

التأمين على الحياة

يتم تصميم التأمين على الحياة لتعويض حملة العقود عن خسارة حياة أو أطراف الشخص المؤمن.   

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )س( 

لتخفيض المخاطر المالية الناشئة عن المطالبات الكبيرة، تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. يتم   
تقدير المطالبات المستحقة القبض من معيدي التأمين بطريقة تتماشى مع التزام المطالبة وبمقتضى عقد إعادة التأمين. يتم 
عرض هذه المبالغ كعقود إعادة تأمين محتفظ بها في قائمة المركز المالي إلى أن تسدد الشركة المطالبة. وعند سداد المطالبة 
فإن المبلغ المستحق من معيدي التأمين بخصوص المطالبة المدفوعة يتم تحويله إلى »مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين«.

في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل على احتمال انخفاض قيمة أصل إعادة التأمين. في حالة وجود   
مثل ذلك الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين عن 

قيمته القابلة لالسترداد ُيعتبر أن قيمة األصل قد انخفضت ويتم تخفيض قيمته الدفترية إلى قيمته القابلة لالسترداد. 

فحص كفاية االلتزام )ش( 

في تاريخ كل قائمة مركز مالي تقوم الشركة بتقييم مدى كفاية التزامات التأمين المدرجة وذلك باستخدام التقديرات الحالية   
الدفترية  القيمة  أن  التقييم  فيها  ُيظهر  التي  الحالة  في  أبرمتها.  التي  التأمين  عقود  بموجب  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 
اللتزاماتها التأمينية غير كافية في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، يتم على الفور إدراج العجز بالكامل في قائمة 

الدخل الشامل كما يتم تكوين مخصص للمخاطر السارية.   

المطالبات )ص( 

المبالغ المستحقة الدفع إلى حملة العقود واألطراف األخرى ومصروفات تسوية الخسارة  التي تشتمل على  تحمل المطالبات،   
المقدرة  المبالغ  المطالبات  تمثل  تكبدها.  عند  الشامل  الدخل  قائمة  على  األخرى،  والمستردات  التعويض  ناقصًا  المتعلقة، 

المستحقة الدفع بخصوص المطالبات التي تم اإلبالغ عنها وتلك التي لم ُيبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.

يتم تكوين مخصصات للمطالبات الُمبلَّغ عنها والتي لم يتم دفعها في تاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة   
لتكلفة تسوية  السابقة  الشركة  اإلدارة وخبرة  بناًء على تقدير  االحتفاظ بمخصص تم تكوينه  يتم  على حدة. عالوًة على ذلك،  
المطالبات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.  يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في تاريخ قائمة المركز 

المالي والتسويات ومخصصات السنة الالحقة ضمن حساب نتائج أعمال التأمين لتلك السنة.

ال تقوم الشركة بخصم التزامها عن المطالبات غير المدفوعة.  
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احتياطي الطوارئ )ض( 

وفقًا للمادة 20 )2( )ج( المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 95/35 لقانون شركات التأمين العماني لعام 1979 وتعديالته وخطاب   
الهيئة العامة لسوق المال رقم 4952/ 2005 المؤرخ في 22 نوفمبر 2005، يتم تحويل نسبة 10% من صافي المطالبات القائمة ألعمال 
التأمين العام بتاريخ قائمة المركز المالي و1% من أقساط التأمين على الحياة عن العام من األرباح المحتجزة إلى احتياطي طوارئ. 

يمكن للشركة إيقاف تلك التحويالت السنوية عندما يصبح االحتياطي مساٍو لرأس مالها المدفوع.

)ط( االلتزامات والمستحقات األخرى

السداد مقابل  للمبالغ مستحقة  االلتزامات  إدراج  يتم  المهلكة.   بالتكلفة  و تقاس الحقًا  العادلة  بالقيمة  االلتزامات مبدئيًا  تدرج   
البضائع والخدمات المستلمة  سواًء أصدرت عنها فواتير للشركة أم لم تصدر.

)ظ( منافع نهاية الخدمة 

العمل  قانون  متطلبات  مراعاة  مع  التقرير  تاريخ  في  بالشركة  الموظفين  تعاقد  لشروط  وفقًا  الخدمة  نهاية  منافع  تستحق   
المقدر  لاللتزام  استحقاق  ويكون  للموظفين  استحقاقها  عند  السنوية  اإلجازة  مستحقات  تدرج  وتعديالته.   2003 لعام  الُعماني 
لإلجازة السنوية مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم اإلفصاح عن االستحقاق المتعلق باإلجازة 
السنوية وبدل تذاكر السفر ضمن االلتزامات الجارية، بينما يتم اإلفصاح عن االستحقاق المتعلق بمنافع نهاية الخدمة كالتزام غير 

جاري.

االجتماعية   التأمينات  لقانون  وفقًا  الُعمانيين  للموظفين  بالنسبة  محددة  مساهمات  ذات  تقاعد  خطة  في  المساهمات  تدرج    
العماني لعام 1991وتدرج كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها. 

المخصصات   )ع( 

يتم إدراج المخصصات إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة لحدث سابق يمكن تقديره بصورة موثوق بها   
ومن المحتمل أن يتطلب تدفقًا صادرًا للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام.

ربحية السهم الواحد  )غ( 

بيانات ربحية السهم الواحد األساسية ألسهمها العادية. ويتم حساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة   تعرض الشركة   
الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

تحقق اإليرادات )ف( 

األقساط المكتسبة

يتم إدراج األقساط كإيرادات )أقساط مكتسبة( بالنسبة والتناسب على مدى فترة التغطية. يتم إدراج نسبة من صافي األقساط   
المالي.  يتم تكوين  المركز  تاريخ قائمة  أنها »احتياطي أقساط غير مكتسبة« لتغطية أجزاء المخاطر السارية في  المكتتبة على 
مخصص إضافي لتغطية العجز، إن وجد، لكل نوع من األعمال التجارية بين المبلغ اإلجمالي في إحتياطي األقساط غير المكتسبة 
والمبلغ الذي يتطلبه قانون شركات التأمين لعام 1979 محتسب على أساس 45% من صافي األقساط المحتجزة للعام لكل أنواع 

األعمال.
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تحقق اإليرادات )تابع( )ف( 

العموالت المكتسبة والمدفوعة

يتم إدراج العمولة المكتسبة والمدفوعة على أساس النسبة والتناسب على فترة تغطية طرف ذو عالقة.  

إيرادات الفوائد

يتم إدراج إيرادات الفوائد على أساس زمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

توزيعات األرباح

تدرج إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم األرباح.  

توزيع توزيعات األرباح )ق( 

يتم إدراج توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كالتزام في الفترة التي يعتمد فيها مساهمو الشركة توزيعات األرباح.  

ضريبة الدخل  )ك( 

تتألف ضريبة الدخل بقائمة الدخل الشامل للعام من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة.  تدرج الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة بقائمة   
الدخل الشامل باستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه باندماج األعمال أو البنود المدرجة مباشرة في حقوق المساهمين أو في دخل 

شامل آخر.

الضريبية  المعدالت  باستخدام  وذلك  للعام  الضريبي  الدخل  على  المتوقعة  الدفع  المستحقة  الضريبة  هي  الجارية  الضريبة   
المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ قائمة المركز المالي وأية تعديالت للضرائب مستحقة الدفع عن سنوات سابقة.

وااللتزامات  لألصول  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  الفروقات  لجميع  وذلك  االلتزام  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الضرائب  تحتسب   
التحقق  طريقة  أساس  على  المؤجلة  الضرائب  ُتحسب  الدخـل.   ضريبة  ألغراض  المستخدمة  والمبالغ  المالية  التقارير  ألغراض 
المتوقعة أو تسوية القيمة الدفترية لألصول واالستخدامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع 

في تاريخ قائمة المركز المالي.  

يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها استغالل   
األصل غير المستخدم.  يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن معه تحقق المنافع الضريبية المرتبطة بها.  

تحديد القيم العادلة  )ل( 

المالية.   وغير  المالية  وااللتزامات  لألصول  العادلة  القيمة  تحديد  للشركة  المحاسبية  واإلفصاحات  السياسات  من  عدد  يتطلب    
لذلك  المحددة  اإليضاحات  في  العادلة  القيم  لتقييم  االفتراضات  حول  المعلومات  من  مزيد  عن  اإلفصاح  يتم  ينطبق،  وحيثما 

األصل أو االلتزام.

األدوات المالية

سوق  في  المدرجة  الشراء  ألسعار  وفقًا  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  منظمة،  مالية  أسواق  في  بها  المتاجر  لالستثمارات  بالنسبة   
األسهم في نهاية يوم العمل بتاريخ قائمة المركز المالي، معداًل لتكاليف المعاملة الالزمة لتحقق األصل.

يتم تحديد القيمة العادلة الستثمارات غير متاجر بها في سوق نشطة باستخدام التدفقات النقدية المخصومة المقدرة أو غيرها   
من أساليب التقييم.

القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المالية التي تستحق خالل أقل من عام واحد تقارب قيمها العادلة.  
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يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة القيام بوضع اجتهادات وتقديرات وافتراضات   
تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات والمخصصات الناتجة والتغير في القيمة 

العادلة للعام الصادرعنها التقرير.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند عليها على أساس مستمر.  وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية بالفترة   
التي تتم فيها مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية متأثرة. هذه التقديرات تعتمد أساسًا على افتراضات حول عوامل تتضمن 
اليقين والنتائج الفعلية قد تختلف عن توقعات اإلدارة مما ينتج عنه  درجات متباينة، وقد تكون مختلفة، من االجتهادات وعدم 

تغيرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة.

انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع  

تطبق الشركة توجيهات المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 لتحديد انخفاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع.  ويتطلب   
القيمة  فيها  تكون  التي  والمدى  الفترة  أخرى،  عوامل  بين  من  الشركة،  تقيم  التقدير،  هذا  وإلجراء  جوهريًا.   تقديرًا  التحديد  هذا 
العادلة الستثمار ما أقل من تكلفته والقدرة المالية وتطلعات العمل قصيرة األجل للشركة المستثمر فيها، متضمنة عوامل مثل 

أداء مجال العمل والقطاع والتغييرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

      المطالبات القائمة

المالي  المركز  قائمة  تاريخ  في  عنها  المبلغ  للمطالبات  المتوقعة  النهائية  للتكلفة  تقديرات  إجراء  يجب  الخصوص،  وجه  على   
والتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي.  تستخدم اإلدارة القيمة األولية 
للمطالبة التي يوفرها المساح للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.  األسلوب الرئيسي 
يتم  عنها  يبلغ  ولم  المتكبدة  والمطالبات  عنها  المبلغ  للمطالبات  المتوقعة  النهائية  التكلفة  تقدير  في  اإلدارة  تطبقه  الذي 
باستخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات في المستقبل.  في تاريخ كل تقرير، تتم إعادة 
تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للبحث في كفايتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.  ال يتم خصم مخصصات 

مطالبات التأمين العام للقيمة الزمنية للنقود.

انخفاض قيمة مديونيات    

التقدير أن تقيم  القيمة الكاملة. وينطوي هذا  التأمين والمديونيات األخرى يتم عندما ال يحتمل تحصيل  تقدير قيمة مديونيات   
الشركة موقف السيولة واالئتمان لحملة الوثائق وشركات التأمين وتاريخ معدالت االسترداد إضافة إلى إجراء التحقيق المفصل 
خالل العام والمرئيات المستلمة من قسم الشئون القانونية.  الفرق بين المبلغ المتوقع استرداده والقيمة الدفترية تعتبر مصروفًا 
بقائمة الدخل الشامل.  أي فرق بين قيمة المبالغ التي تستلم فعليًا في الفترات المقبلة والمبالغ المتوقعة تدرج بقائمة الدخل 

الشامل عند التحصيل.
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ممتلكات ومعدات  -4

تحسينات 
على المباني 

المستأجرة
أثاث ومعدات 

سياراتمكاتب
أعمال رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

390 633-427 60739 356572 21في 1 يناير 2012

039 699689 552-          970 370118 17إضافات 

429 322 6991 427552 57739 726691 38في 31 ديسمبر 2012

االستهالك

481 416-691 85221 938393في 1 يناير 2012

212 119-            486 4 720 006107 7محمل للعام

693 535-            177 57226 944501 7في 31 ديسمبر 2012

صافي القيمة الدفترية

736 699786 250552 00513 782190 30في 31 ديسمبر 2012

تحسينات 
على المباني 

المستأجرة
أثاث ومعدات 

سياراتمكاتب
أعمال رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة
375 539-427 94839 499-في 1 يناير 2011

015 94-        -            659 35672 21إضافات 
390 633-        427 60739 356572 21في 31 ديسمبر 2011

االستهالك
188 297-204 98416 280-في 1 يناير 2011

293 119-        487 8685 938112محمل للعام
481 416-        691 85221 938393في 31 ديسمبر 2011

صافي القيمة الدفترية
909 216-        736 75517 418178 20في 31 ديسمبر 2011

خالل العام قامت الشركة بشراء مكاتب في مجمع التالل من شركة التالل للتطوير ش.م.ع.م، طرف ذي عالقة )البائع(. المبنى كان 
قيد التشييد بتاريخ التقرير. ويستحق دفع 441 97 ريال عماني للبائع وأدرج بقائمة المركز المالي ضمن حسابات مستحقة ودائنيات أخرى 

)انظر إيضاح 26 )ب((.
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خالل العام استثمرت الشركة في مبنى يقع في الحيل بتكلفة قدرها 000 600 2 ريال عماني. العقار قيد التشييد بتاريخ التقرير ويحتفظ 
به الكتساب عائدات إيجار وتحقيق زيادة رأسمالية، وتبعًا لذلك تم تصنيفه كاستثمار عقاري.

وحيث تم شراء العقار خالل العام، تبعًا لذلك ترى االدارة أن القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بتاريخ التقرير.

استثمارات متاحة للبيع   - 6

التكلفةالقيمة العادلةعدد األوراقالنسبة المئوية

ريال عمانيريال عمانيالماليةمن المحفظة الكلية

31 ديسمبر 2012

938 325570 750710 62.13618صندوق تالل

500 950157 000160 13.47150الوطنية للمجمعات السكنية

500  200102 000106 8.089100فندق شذى - مسقط

المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية 
427 49971 428158 13.2671ش.م.ع.م

الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات 
666 69  950 26    750 2.251المتحدة األمريكية

1 162 924972 031

31 ديسمبر 2011

938 375570 299 7501 75.82618صندوق تالل

500 150157 000156 9.32150الوطنية للمجمعات السكنية 

500 300102 000106 6.16100فندق شذى - مسقط

المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية 
427 28571 428140 7.1371ش.م.ع.م

الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات 
666 69  950 26    750 1.571المتحدة األمريكية

1 729 060972 031

مبالغ  من  وتتكون  العادلة   بالقيمة  إدراجها  يتم  والتي  مدرجة  غير  وأجنبية  محلية  استثمارات  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تتضمن 
مستثمرة في صناديق استثمار عقاري محددة. 

القيمـة العادلة الستثمار الصندوق العقاري األجنبي هي 950 26 ريال عمانـي كما في 31 ديسمبـر 2012 )2011 - 950 26 ريال عماني( وتكلفة 
666 69 ريال عماني )2011 – 666 69 ريال عماني(.  خالل عام 2010، أدرجت الشركة خسارة انخفاض قيمة بمبلغ 716 42 ريال عماني بالنسبة 

لالستثمار العقاري األجنبي.
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حركة االستثمارات المتاحة للبيع:

20122011

ريال عمانيريال عماني

610 478 0601 729 1األرصدة في 1 يناير 

450 355)136 566(صافي التغيير في القيمة العادلة  

)000 100(-استرداد االستثمار

)5000(      -              الخسارة المحققة على ايرادات االستثمار 

1 162 9241 729 060

6)أ( - القيود المفروضة على تحويل األصول

وفقًا لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص االستثمار في صندوق التالل   
بقيمة 500 562 وحدة لبنك مقابل تسهيالت ائتمان تم الحصول عليها من البنك أدرجت القيمة العادلة لتلك الوحدات في قائمة 

المركز المالي بإجمالي قدره 750 647 ريال عماني )2011 – 250 181 1 ريال عماني(. 

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق   -7

خالل العام استثمرت الشركة في صكوك مدرجة في أسواق سندات عالمية. ولدى الشركة النية االيجابية والقدرة على االحتفاظ   
بتلك الصكوك حتى االستحقاق في نوفمبر 2018 وتبعًا لذلك صنفت كمحتفظ بها حتى االستحقاق.

معدل العائد الفعلي على االستثمارات المتاحة للبيع في 31 ديسمبر 2012 بمبلغ 2.44% كل نصف سنة.  

استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة  -8

2012201220112011

التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

822 978 3401 034 7262 861 3541 029 2قطاع الخدمات

017 837 5481 609 6531 737 0951 984 1قطاع الصناعة

163 190   235 197  121 180  064 170  قطاع المالية

4 183 5133 779 5003 841 1234 006 002

عماني ريال   412  213 األجنبية  االستثمارات  تكلفة  تبلغ  المدرجة.  والمحلية  األجنبية  االستثمارات  هي  المتاجرة  بغرض   االستثمارات 
– 688 694 ريال  – 706 692 ريال عماني( والقيمــة العادلة لالستثمارات األجنبية في 31 ديسمبر 2012 بلغـت 691 421 ريال عماني )2011   2011(

عماني(. 

 8)أ( القيود المفروضة على تحويل األصول

بها  المحتفظ  االستثمارات  بعض  بتخصيص  الشركة  قامت  عمان،  سلطنة  في  التأمين  شركات  ألعمال  المنظم  القانون  لمتطلبات  وفقًا 
للمتاجرة الى الهيئة العامة لسوق المال والمدرجة في قائمة المركز المالي بإجمالي قيمة 834 213 2 ريال عماني )2011 – 799 071 1 ريال عماني(. 

وفقًا للتشريعات القانونية يجوز للشركة تحويل هذه األصول بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
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ودائع بنكية ونقدية وأرصدة بنكية ونقدية  -9

تتكون األرصدة البنكية والنقدية بقائمة المركز المالي من التالي:

20122011

ريال عمانيريال عماني

جارية

)043 68(127 330 2أرصدة بنكية ونقدية

369 399144 156أرصدة نقدية لدى مديري اإلستثمار

851 857217 239الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

540 567 8794 705 4الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

7 432 2624 861 717

الودائع البنكية بقيمة 552 52 ريال عماني )2011 - 596 746 1 ريال عماني( منفذة بعمالت أجنبية. تحمل الودائع البنكية معدالت فائدة 
سنوية تتراوح ما بين 0.55% إلى 5.00% )2011 – 0.35% إلى 4.75%( سنويًا.

9)أ(  القيود المفروضة على تحويل األصول

وفقًا لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص بعض الودائع البنكية الى الهيئة 
ريال عماني(. وفقًا   4  540 567 –  2011( ريال عماني   4 بإجمالي قيمة 879 555  المالي  المركز  المال والمدرجة في قائمة  العامة لسوق 

للتشريعات القانونية يجوز للشركة تحويل هذه األصول بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.

مديونيات عن عقود التأمين وإعادة التأمين  - 10

20122011
ريال عمانيريال عماني

385 718 7533 060 5أقساط مستحقة القبض 
314 053 9861 382  أرصدة تأمين مستحقة القبض

699 771 7394 443 5اجمالي المستحقات
)360 244( )821 328(ناقصًا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

5 114 9184 527 339

20122011
ريال عمانيريال عماني

300 142 1743 387 3غير مستحقة
تجاوز موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها:

039 385 7441 727 1  أكثر من 121 يوم
تجاوز موعد إستحقاقها وانخفضت قيمتها:

360 821244 328أكثر من 121 يوم 
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فترة االئتمان العادية المسموح بها لمديني التأمين وشركات إعادة التأمين هي 120 يومًا، بعد هذه المدة تعتبر المبالغ متجاوزة موعد 
ريال   1  727  744 بقيمة  يومًا   121 من  بأكثر  استحقاقها  موعد  تجاوزت  التي  المديونيات  اعتبرت  2012م  ديسمبر   31 في  كما  االستحقاق. 
عماني )2011 – 039 385 1 ريال عماني( قابلة لالسترداد حيث أنها مستحقة من هيئات حكومية ووسطاء وشركات والتي تتعامل الشركة 
معها في سياق األعمال االعتيادية. وعند تقييم هذه المديونيات الفردية لتحديد قابلية استردادها واالستفسار عنها، ترى اإلدارة ان تلك 

المبالغ قابلة للتحصيل وبالتالي ال تعتبر منخفضة القيمة.

 كما في 31 ديسمبر 2012 مديونيات تأمين بقيمة 821 328 ريال عماني )2011 – 360 244 ريال عماني( انخفضت قيمتها وتم تكوين مخصص 
لها بالكامل. 

حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل العام كالتالي: 

20122011

ريال عمانيريال عماني

943 36091 244في 1 يناير

417 032152 101مخصص مكون خالل العام

-            )571 16(رد مخصص خالل العام

360 821244 328في 31 ديسمبر 

مصروفات عمولة مؤجلة  -11

201220122012

نشاط التأمين
 العام

نشاط التأمين 
على الحياة

إجمالي

628 086535 5421 534مصروف عمولة مؤجلة

201120112011

نشاط التأمين
 العام

نشاط التأمين 
على الحياة

إجمالي

467 606264 86112 251مصروف عمولة مؤجلة
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12 -  رأس المال 

20122011

ريال عمانيريال عماني

000 000 00025 000 25رأس المال المصرح به  

000 000 00010 000 6رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

اعتمد المساهمون خالل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2012 قرار لتغير القيمة اإلسمية للسهم الواحد من 
ريال عماني واحد للسهم الى 0.100 ريال عماني للسهم الواحد. وخالل شهر يونيو 2012 جمعت الشركة رأس مال قدره 000 000 4 ريال عماني 

من خالل إصدار حق أفضلية بعدد 000 000 40 سهمًا.

المساهمون الرئيسيون

طريق  عن  أو  بأسمائهم  األسهم  هذه  كانت  سواًء  الشركة  أسهم  من  أكثر  أو   %10 نسبة  يمتلكون  الذين  الشركة  مساهمي  جميع 
حسابات من ينوب عنهم وعدد األسهم التي يمتلكونها موضحة كما يلي:

20122011نسبة

عدد األسهمعدد األسهمالمساهمة

000 500 2401 095 4343شركة محمد البرواني القابضة ش م م

000 000720 000 1212شركة المدينة للخدمات المالية ش.م.ع.م

000 000600 000 1010صندوق تقاعد وزارة الدفاع

 

13 -  االحتياطي القانوني

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان تم تحويل نسبة 10% من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن 
تقرر إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني ثلث رأس مال الشركة المدفوع على األقل. هذا االحتياطي القانوني 

غير قابل للتوزيع. 

14 -  االحتياطي الخاص

قبل  ما  مصروفات  على  األسهم  إصدار  رسوم  فائض  تحويل  تم   1974 لعام  التجارية  الشركات  قانون  من   78 المادة  ألحكام  وفقا 
التأسيس إلى احتياطي خاص غير قابل للتوزيع. 

15 -  احتياطي الطوارئ

ال يمكن توزيع احتياطي الطوارىء بدون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.  لم يتم إجراء أي تحويل خالل 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 حيث ليس لدى الشركة أرباح متراكمة في 31 ديسمبر 2012.
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منافع نهاية وخدمات للموظفين  -16

20122011

ريال عمانيريال عماني

434 35749 71إلتزام في 1 يناير

529 84722 20مستحق خالل العام

)606(   )673 6(مدفوعات خالل العام

357 53171 85إلتزام في 31 ديسمبر
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17-   أموال التأمين 

20122011

إجمالي

حصة شركات 
إعادة التأمين

إجماليالصافي

حصة شركات 
إعادة التأمين

الصافي

أ( أعمال عامة:

349 442 2)548 534 1(897 976 5843 771 2)750 330 1(334 102 4مطالبات قائمة 

المطالبات المتكبدة ولم يبلغ 
935 133)765 14(700 612148 106)858 64(470 171عنها

529 617 2)361 167 3(890 784 6815 111 3)789 976 3(470 088 7 احتياطي أقساط غير مكتسبة

11 362 274)5 372 397(3 989 8779 910 487)4 716 674(5 193 813

ب( تأمين على الحياة

356 68)197 320(553 036388 36)050 271(086 307مطالبات قائمة 

المطالبات المتكبدة ولم يبلغ 
765 32)478 153(243 801186 1)553 13(354 15عنها

)685 46()613 111(298 158158 153)663 356(821 509احتياطي أقساط غير مكتسبة

832 261)641 266(190 995)733 094(585 288147 806

12 194 535)6 013 663(6 180 87210 643 5815 301 9625 341 619

يتوقع سداد كل المطالبات جوهريًا خالل اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي. تستحق المبالغ المطلوبة من شركات إعادة 
التأمين خالل فترة ال تتعدى ثالثة أشهر من تاريخ سداد المطالبات.

18-  إيرادات عمولة مؤجلة

201220122012

نشاط التأمين
العام

نشاط التأمين على 
الحياة

إجمالي

890 401-         890 401إيرادات عمولة مؤجلة

201120112011

نشاط التأمين 
العام

نشاط التأمين على 
الحياة

إجمالي

016 71-          016 71إيرادات عمولة مؤجلة
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صافي نتائج التأمين  - 19

201220122012

نشاط التأمين
العام

نشاط التأمين على 
اإلجماليالحياة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اإليرادات

090 885 93616 132 1541 752 15إجمالي األقساط المكتتبة

)103 655 1()523 351()580 303 1(الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

987 229 41315 574781 448 14إيرادات أقساط التأمين – بالصافي

)319 558 9()585 792()734 765 8(قسط إعادة تأمين متنازل عنه لمعيدي التأمين

478 054 0501 428245 809   الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

)841 503 8()535 547()306 956 7(قسط تأمين متنازل عنه لشركات إعادة تأمين - بالصافي

146 726 8786 268233 492 6صافي قسط تأمين مكتسب

560 871-560 871 حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات 

)944 187 1()691 69()253 118 1(عموالت مدفوعة

)713 59(   755 18)468 78(  حركة في إيردات المطالبات المؤجلة ومصروفات -صافي

)097 376()936 50()161 325(صافي مصروفات المطالبات 

922 807115154 154صافي نتائج أعمال التأمين

)081 130 6()602 738()479 391 5(إجمالي مطالبات متكبدة )إيضاح 20(

457 673 8671 590648 024 1عمولة مستلمة من إعادة التأمين )إيضاح 20(

)624 456 4()735 89()889 366 4(صافي المطالبات المتكبدة

347 048 3222 02593 955 1صافي نتائج أعمال التأمين
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19 -  صافي نتائج التأمين )تابع(

201120112011

نشاط التأمين 

العام

نشاط التأمين على 
الحياة

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اإليرادات

038 143 44214 596946 196 13إجمالي األقساط المكتتبة

)665 255(    510 170   )175 426(     الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

373 887 95213 116 4211 770 12إيرادات أقساط التأمين – بالصافي

)966 423 8()138 678()828 745 7(قسط إعادة تأمين متنازل عنه لمعيدي التأمين

911 199   )985 118( 896 318     الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

)055 224 8()123 797( )932 426 7(قسط تأمين متنازل عنه لشركات إعادة تأمين - بالصافي

318 663 8295 319  489 343 5صافي قسط تأمين مكتسب

362 906456726 725حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات 

)163 988()631 67()532 920(عموالت مدفوعة

411 13)373 10(784 23 حركة في إيردات المطالبات المؤجلة ومصروفات -صافي

)390 248()548 77()842 170(صافي مصروفات المطالبات 

853 74211185 85صافي نتائج أعمال التأمين

)090 571 6()461 687()629 883 5(إجمالي مطالبات متكبدة )إيضاح 18(

274 662 3041 970542 119 1عمولة مستلمة من إعادة التأمين )إيضاح 18(

)816 908 4()157 145()659 763 4(صافي المطالبات المتكبدة

965 235591 73097 494 صافي نتائج أعمال التأمين
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20122011

صافي
األقساط

إيرادات أقساط 
التأمين قبل
إعادة التأمين

صافي
األقساط

إيرادات أقساط 
التأمين قبل

إعادة التأمين

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

326 660 3774 227325 191 9556 580حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى 

)395 51(874 821 4554 114706 584 5سيارات

351 328 3581 308134 090758 154شحن بحري وتأمين السفن

167 46    382 409   639 91    989 406 تأمين على الحياة وتأمين صحي

6 726 1487 747 6295 690 9916 353 449

كان معدل صافي المطالبات كما يلي:

20122011

%%

7695مركبات

31حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى

46)24(شحنات بحرية وتأمين السفن

6161تأمين صحي وعلى الحياة

والمستردات  التأمين  إعادة  ناقصًا  المطالبات  )إجمالي  المدفوعة  المطالبات  صافي  بقسمة  المطالبات  صافي  معدالت  تحتسب 
األخرى( على صافي األقساط المكتسبة )إجمالي األقساط ناقصًا األقساط المتنازل عنها(. 
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20 -  صافي المطالبات المتكبدة

20122011

حصة إعادة حصة إعادة 

صافيالتأمينإجماليصافيالتأمينإجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

705 510 7452 854 4501 365 6204 807 2)800 601 1(420 409 4مطالبات قائمة )إيضاح 17(

78 411(   108 413334 943)168 243(166 700(   IBNR  186 824 )إيضاح 17(

405 677 2)988 022 2(393 700 0334 916 2)211 680 1(244 596 4قائمة في نهاية العام )أ(

176 340 5)164 412 1(340 752 9966 217 4)234 016 2(230 234 6مطالبات التأمين مدفوعة خالل العام )ب(

629 570 2)942 519 1(571 090 7054 510 2)745 854 1(450 365 4مطالبات قائمة )إيضاح 17(

168 243( 166 700791 072)252 936(538 136(  IBNR  334 943 )إيضاح 17(

765 108 3)878 772 1(643 881 4054 677 2)988 022 2(393 700 4قائمة في بداية العام  )ج(

مطالبات مسجلة في قائمة الدخل 
816 908 4)274 662 1(090 571 6246 456 4)457 673 1(081 130 6الشامل )أ+ب+ج( )إيضاح 19(

صافي إيراد االستثمار   -21

20122011

ريال عمانيريال عماني

875 909207 760إيرادات توزيعات األرباح

208 829105 141إيرادات من ودائع بنكية 

)051 158(371 67ربح/)خسارة( محققة من بيع استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

)878 164(014 404ربح/)خسارة( غير محققة على استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

-738 122إيرادات إيجار من إستثمار عقاري

-867 11خسارة انخفاض القيمة على استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

)000 5(     -              خسارة محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

1 508 728)14 846(
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مصروفات إدارية وعمومية  - 22

20122011

ريال عمانيريال عماني

189 219 4981 529 1تكاليف الموظفين 

293 212119 119استهالك

859 86588 118ايجار ومنافع

633 92944 98مصروفات تقنية المعلومات

418 461152 84مخصص انخفاض قيمة مديونيات تأمين وأخرى )صافي( 

200 20051 74مصروفات مجلس االدارة

266 55343 64مصروفات العالقات العامة

585 102117 62مصروفات مهنية

-610 59مصروفات التكافل

557 98246 58مصروفات سفر للعمل 

652 03287 58إتصاالت

382 120  089 169 مصروفات متنوعة

2 497 5332 091 034

23-  تكاليف التمويل 

20122011

ريال عمانيريال عماني

مصروفات فوائد:

-815 73إقتراضات بنكية قصيرة األجل

-220 5سحب على المكشوف من بنك 

-          756 3 تكلفة اإلهالك

82 791          -

24 -  ضريبة الدخل

أ(     احتساب ضريبة الدخل   

تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 12% على ما يزيد على مبلغ 000 30 ريال عماني من الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لقانون   
ضريبة الدخل بسلطنة عمان. لم يتم تكوين مخصص ضريبة دخل في هذه القوائم المالية فيما يتعلق بالخسائر المرحلة 

البالغة 273 175 5 ريال عماني )2011 –  978 036 4 ريال عماني( تجاوزت الدخل الخاضع للضريبة المحققة خالل العام. 
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ب(      الوضع الحالي لإلقرارات الضريبية   

انتهت األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية من الربط الضريبي للشركة عن األعوام 2006 و2007.  ترى اإلدارة بأن الضـرائب اإلضافية، إذا   
وجدت، المتعلقة بالسنوات الضريبية المفتوحة لن تكون جوهرية للمركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر2012. 

ضريبة مؤجلة ج(   

لم يتم ادراج أصل ضريبة مؤجلة على الخسائر المرحلة في هذه القوائم المالية نظرًا لعدم اليقين حول توفر األرباح الضريبية   
مستقباًل.

25-  ربح/)خسارة( السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد 

20122011

ريال عمانيريال عماني

)258 442 1(345 067 1صافي ربح/)خسارة( العام

000 000 28880 123 71المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام

0.0150.018ربح/)خسارة( السهم الواحد 

459 484 6685 963 9صافي األصول 

000 000 00060 000 100عدد األسهم بتاريخ التقرير

0.0990.091صافي األصول للسهم الواحد 

يتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة ربح العام على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام.

يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول على عدد األسهم القائمة في تاريخ التقرير التقرير.

26 -  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   

تدخل الشركة، في سياق النشاط االعتيادي، في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا والمساهمين والكيانات 
التي يوجد لبعض المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة مساهمة فيها. تتم هذه المعامالت ببنود وشروط يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة 
التي  المعامالت  لتلك  التقريبية  األحجام  إن  األخرى.  األطراف  التعامل مع  الدخول فيها عند  يتم  التي  التجارية  للشروط  بأنها مماثلة 
يتم  التي  المعامالت  تلك  باستثناء  أسرهم  أفراد  أو  الشركة  أسهم  من  أكثر  أو   %10 لنسبة  ومالكين  عالقة  ذات  أطراف  فيها  تشارك 

اإلفصاح عنها بشكل منفصل خالل الفترة كانت كما يلي:

معامالت مع أطراف ذت عالقة )أ( 

المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة، أو أفراد أسرهم، والمدرجة ضمن قائمة الدخل 
الشامل يمكن تحليلها كالتالي:
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20122011

ريال عمانيريال عماني

121 050 5463 435 3األقساط المكتتبة

786 116 7321 321 1مطالبات

-         738 122إيرادات إيجار من إستثمار عقاري

200 20051 74أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة

)ب(  األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن البنود الموضحة أدناه هي كالتالي:

األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة، أو أفراد أسرهم، ناقصًا المخصصات 
والمبالغ المشطوبة، يمكن تحليلها كالتالي:

20122011

ريال عمانيريال عماني

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين

397 145200 165األقساط مستحقة القبض من أطراف ذات عالقة أخرى

استثمارات متاحة للبيع

375 299 3251 710صندوق تالل - القيمة العادلة

حسابات مستحقة ودائنيات أخرى

-                441 97شركة تالل للتنمية ش.م.ع.م

مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا

-                000 52شركة سويدان للتنمية ش.م.ع.م

بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وتتم التسوية نقدًا. لم يتم تقديم أو استالم أية كفاالت عن أية مديونيات أطراف 
ذات عالقة. يتم القيام بهذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة ومراجعة السوق الذي 
المبالغ المستحقة منها ال تحمل فوائد وتستحق  أو  العالقة  المبالغ المستحقة لألطراف ذات  يزاول الطرف ذو عالقة نشاطه فيه.  

الدفع عند الطلب.
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26-  المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  

مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا )ج( 

ريال    87 950 - 2011( الرواتب والمنافع وكانت بمبلغ وقدره 263 97 ريال عماني  العليا تشتمل على  إن مكافأة موظفي إدارة الشركة 
عماني( وتتكون مما يلي:

20122011

ريال عمانيريال عماني

200 20085 94منافع قصيرة األجل

750 0632 3 منافع نهاية الخدمة للموظفين  

97 26387 950

27 - االلتزامات العرضية 

التزامات عرضية  

كما في 31 ديسمبر 2012 كان لدى الشركة التزامات عرضية بمبلغ 845 171 ريال عماني )2011 – 299 165 ريال عماني( بخصوص ضمانات   
بنكية وكفاالت أخرى وأمور أخرى ناشئة ضمن سياق األعمال العادية التي يتوقع أن ال ينشأ عنها أية التزامات جوهرية.

مطالبات قانونية   

كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين، تخضع الشركة ضمن سياق أعمالها العادية لمقاضاة أمام المحاكم. استنادًا إلى   
مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على األداء المالي للشركة.

28 - المعلومات القطاعية 

بشكل  إدارتها  وتتم  مختلفة  وخدمات  منتجات  تقدم  االستراتيجي  النشاط  وحدات  أدناه.  مبين  هو  كما  قطاعان  الشركة  لدى   
مستقل ألنها تتطلب استراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل من قطاع نشاط 

استراتيجي علي أساس شهري علي األقل. فيما يلي ملخص يصف عمليات كل قطاع لدى الشركة يصدر عنه تقارير:

والحوادث  والحريق  والطيران  البحرية  والمعدات  والسفن  البحري  والشحن  السيارات  يغطي  الذي  العام  التأمين  نشاط  	 	•
والهندسة والطاقة والحوادث العامة وااللتزامات تجاه الطرف الثالث.

نشاط تأمين الحياة والذي يتضمن تأمين الحياة الجماعي وائتمان الحياة الجماعي وتعويضات العاملين والتأمين الصحي. 	•

بناًء على صافي دخل  بالتفصيل في إيضاح 17 يتم قياس األداء  التي تخص نتائج كل قطاع يصدر عنه تقارير مدرجة  المعلومات   
التأمين للقطاع، كما هو مدرج في تقارير اإلدارة الداخلية التي يراجعها الرئيس التنفيذي. التسعير بين القطاعات يتحدد على أساس 

شروط تجارية. 



157

29 -  إدارة المخاطر 

)أ(  إطار التنظيم اإلدارة  

الهدف الرئيسي إلطار إدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة هو حماية مساهمي الشركة من األحداث التي تعرقل استمرار   
إلدارة  عالية  كفاءة  وذي  فعال  نظام  امتالك  من  الجوهرية  األهمية  العليا  اإلدارة  وتعي  الموضوعة.  األداء  أهداف  تحقيق 

المخاطر.

وتعمل الشركة على تأسيس نظام لمهام إدارة المخاطر بشروط مرجعية واضحة من مجلس اإلدارة ولجانه ولجان اإلدارة   
التنفيذية التابعة.  وهذا سيكون إضافًة إلى هيكل تنظيمي واضح له صالحيات و مسؤوليات مخولة موثقة من قبل مجلس 

اإلدارة لمجالس اإلدارة التنفيذية و المدراء الرئيسيين.

)ب( اإلطار التنظيمي  

تهتم الجهات التنظيمية بصورة رئيسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين ومراقبة أوضاعهم عن قرب للتأكد من أن الشركة   
تدير ِشؤونهم بصورة مرضية ومراعاة مصالحهم.  وفي نفس الوقت تهتم الجهات التنظيمية بالتأكد من أن الشركة تحافظ 

على مالءة سيولة مناسبة لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة والتي تنشأ عن الصدمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. 

ال  النظم  وهذه  أنشطتها.   تمارس  حيثما  القضائية  السلطات  نطاق  في  تنظيمية  لمتطلبات  أيضًا  الشركة  عمليات  وتخضع   
تطلب فقط المصادقة على ومراقبة األنشطة ولكن تفرض أيضًا شروط مقيدة )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر عدم 

الوفاء والمالءة من جانب شركات التأمين لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة عندما تنشأ.   

)ج( مخاطر التأمين  

أو توقيتها،  المنافع،  التأمين تتمثل في أن المطالبات الفعلية وسداد  التي تواجهها الشركة بمقتضى عقود  أهم المخاطر   
في  الالحقة  والتطورات  المدفوعة  الفعلية  والمنافع  أضرارها  وحجم  المطالبات  بتكرار  يتأثر  وهذا  التوقعات.   عن  تختلف 

المطالبات طويلة األجل.  وعليه، تهدف الشركة إلى التأكد من توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.

إضافية  ترتيبات  مع  التأمينية  سياساتها  توجهات  وتطبيق  الحذر  االختيار  طريق  عن  التأمين  مخاطر  إدارة  إلى  الشركة  تعمد   
إلعادة التأمين والتناول النشط الفاعل للمطالبات.

المخاطر  أن  التأكد  من  إلى  بالشركة، والتي تسعى  التأمين  بتطبيق استراتيجيات  التأمين  لتركيز مخاطر  التعرض  يتم تقليل   
التي تم تأمينها ذات تنوع مناسب على نطاق واسع في المحفظة من حيث النوع  ومستوى المخاطر المؤمن عليها ومبلغ 

المخاطرة  والقطاع والموقع الجغرافي.  كما أن هناك حدودًا للتأمين لتطبيق معايير االختيار.

تصدر الشركة بصفة رئيسية عقود تأمين عامة تتمثل في السيارات والتأمين البحري والجوي والحريق والمخاطر العامة إلى   
جانب عقود التأمين على الحياة والتأمين الصحي.

وفي سياق أعمالها االعتيادية، و من أجل تقليل التعرض المالي الذي ينشأ من المطالبات الكبيرة، تدخل الشركة في عقود   
مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين. وهذه الترتيبات توفر تنوعًا أكبر لألعمال ويسمح لإلدارة بالتحكم في التعرض للمخاطر 
المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة، وتسمح بإمكانية إضافية لنمو أفضل.  جزء كجوهري من أعمال إعادة التأمين تتم 

بموجب اتفاقيات إعادة تأمين اختيارية وعن تجاوز الخسائر الكبيرة . 

  يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من إعادة التأمين بشكل يتوافق مع مخصص المطالب القائمة  وعقود إعادة التأمين.

التأمين وتراقب  المالي لمعيدي  الوضع  بتقييم  التأمين تقوم الشركة  التعرض لمخاطرالخسائر الجوهرية من إعادة  لتقليل   
تركيز مخاطر التأمين الناشئة في المناطق الجغرافية الشبيهة وطابع األنشطة االقتصادية بالنسبة لمعيدي التأمين.

تتعامل الشركة فقط مع شركات إعادة تأمين التي توافق عليها اإلدارة، والتي غالبًا ما تكون شركات أوراق مالية دولية مصنفة   
من قبل وكاالت تصنيف دولية معترف بها أو شركات تأمين في دول مجلس التعاون الخليج العربي.
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29 -  إدارة المخاطر )تابع(

مخاطر التأمين )تابع( )ج( 

وبالرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين، فهي ليست في حل من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين، وبالتالي 
هناك مخاطر ائتمان بشأن التأمين المتنازل عنه، بحيث ال يتمكن أي معيد تأمين من مقابلة التزاماته المفترضة بموجب عقود التأمين.  
وتجري الشركة عمليات تأمين تتسم بالتنوع حتى ال تكون معتمدة على شركة إعادة تأمين واحدة وال تعتمد عملياتها بشكل كبير 

على عقد تأمين واحد.

ال تتوقع الشركة أي تأثير كبير من عمليات التأمين بسبب العوامل التالية:

2012
%

2011
%

9095السيارات

85الحرائق والحوادث العامة والهندسة وغيرها

98الشحن البحري وتأمين السفن

2532التأمين على الحياة والتأمين الصحي

4041االجمالي

التي قد تحدث  المطالبات اإلضافية  التزامات  أن تتم تسوية مبلغ وتوقيت مدفوعات األقساط خالل عام واحد.  تعتبر  المتوقع  من 
بنحو كاٍف  من خالل مخصص  القائمة تفي  المطالبات  المستخدمة في تقدير مخصص  المتغيرات األساسية  للتغييرات في  نتيجة 

المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها.

وباإلضافة إلى ذلك، تحد الشركة من مخاطر التأمين عن طريق مراقبة التغييرات في متغيرات رئيسية والتي من الممكن أن تزيد من 
التزامات المطالبات اإلضافية.

أهم االفتراضات 

أهم االفتراضات التي تبنى عليها التقديرات هي تطورات مطالبات الشركة السابقة وخبراتها.  وهذا يشمل افتراضات متوسط  تكاليف 
المطالبات وتكاليف إجراءات المطالبة وعوامل تضخم المطالبات وعدد المطالبات بكل سنة حوادث.  وتستخدم أحكام نوعية إضافية 
كذلك لتقييم مدى عدم تكرار االتجاهات السابقة في المستقبل، مثل الحدث الذي ال يتكرر وتغير عوامل السوق كنظرة المجتمع إلى 
المطالبات واألحوال االقتصادية والعوامل الداخلية مثل مكونات المحفظة وشروط وبنود الوثيقة وإجراءات تناول الوثيقة.  وتستخدم 

األحكام كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

االفتراضات األخرى الهامة تشمل التغير في معدالت الفائدة والتأخير في السداد وتغير معدالت العمالت األجنبية.

الحساسيات 

التحليل أدناه  للتحركات المحتملة والتي تعتبر  التأمين العام ذات حساسية عن االفتراضات الهامة أعاله.  وتم وضع  بنود مطالبات 
معقولة مع اإلبقاء على كافة االفتراضات األخرى ثابتة مع بيان أثر ذلك على االلتزامات ونتائج التأمين.
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مخاطر التأمين )تابع( )ج( 

التغير في 
االفتراضات

األثر على صافي األثر على االلتزامات
األرباح

ريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2012

)662 445(662 445+ 10%صافي المطالبات المتكبدة

%10 -)445 662(445 662

31 ديسمبر 2011

)882 490(882 490+ 10%صافي المطالبات المتكبدة 

%10 -)490 882(490 882

تطورات المطالبات

العكسية  المستقبلية  المطالبات  من  الشركة  حماية  أجل  من  التأمين  أعمال  تخص  قوي  أساس  ذات  باحتياطيات  الشركة  تحتفظ 
وكذلك التطورات الالحقة.  عدم اليقين حول مبالغ وتوقيت المطالبات عادة ما يتغلب عليها خالل سنة واحدة.

المخاطر المالية  )د( 

المخاطر المالية

األدوات المالية الرئيسية للشركة هي مديونيات تنشأ من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين واالستثمارات المدرجة والنقد وما يماثل 
النقد والودائع المحملة بفوائد. وتعد المخاطر الرئيسية التي تنشأ عن األدوات المالية للشركة هي: 

مخاطر االئتمان  	•

مخاطر السيولة  	•

مخاطر السوق 	•

-  مخاطر العملة األجنبية

-  مخاطر معدل الفائدة

-  مخاطر األسعار

تقوم الشركة بمراجعة واعتماد سياسات إدارة كل من هذه المخاطر ويمكن تلخيص تلك السياسات كالتالي.

مخاطر االئتمان  -1

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر التعرض للخسارة المالية في حالة عجز العميل أو أحد أطراف األدوات المالية عن الوفاء بالتزاماته   
االئتمان.  لمخاطر  األقصى  الحد  التأمين،  إعادة  بعقود  ترتبط  التي  تلك  عدا  ما  المالية،  لألصول  الدفترية  القيمة  تمثل  التعاقدية. 
إيداعها لدى  البنكية يتم  أن األرصدة والودائع  المستحقة بصورة منتظمة والتأكد من  المديونيات  الشركة على مراقبة  وتعمل 

مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة بتصنيف P-2 كحد أدنى وفقًا لوكالة موديز لخدمات المستثمرين.

تركيزات مخاطر االئتمان تشير إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة نحو التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع جغرافي   
معين. 
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المخاطر المالية )تابع( )د( 

مخاطر االئتمان )تابع(  -1

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ومديونيات التأمين ومديونيات أخرى  بتاريخ التقرير حسب النوع مبينة أدناه:

20122011

ريال عمانيريال عماني

339 527 9184 114 5مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين

291 659237 350مديونيات أخرى باستثناء المدفوعات مقدمًا

369 399144 156المبالغ النقدية مع مدراء االستثمار

348 717 8634 275 7ودائع أرصدة بنكية ونقدية

12 897 8399 626 347

تحليل أعمار مديونيات التأمين وعقود إعادة التأمين في تاريخ التقرير وحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل العام 
مبينة في اإليضاح 10 حول القوائم المالية.

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين 

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين تتكون من عدد من العمالء في سلطنة عمان باإلضافة إلى معيدي تأمين محليين وأجانب. 
وتحدث  سنتين  من  أكثر  منذ  الشركة  مع  يتعاملون  االئتمان  عمالء  أغلب  منتظم.  بشكل  المديونيات  هذه  بمراقبة  الشركة  وتقوم 
المتعلقة  المحتملة  للخسائر  تقديرها  يشكل  القيمة  انخفاض  مخصص  بإنشاء  الشركة  قامت  وقد  متكرر.  غير  بشكل  الخسائر 
العقود يتم توقيعها  تلك  التأمين فإن  الشركة إلدارة مخاطر  التأمين فحسب سياسة  يتعلق بمعيدي  المديونيات. وفيما  بحسابات 

فقط مع معيدي تأمين ذوي سمعة وتصنيف دولي جيد.

الفئات األخرى ضمن المديونيات ال تحتوي على أصول منخفضة القيمة.  ال تحتفظ الشركة بأية ضمانات كتأمين لها.

موضح  الجغرافي  الموقع  حسب  التقرير  تاريخ  في  التأمين  وإعادة  التأمين  عقود  لمديونيات  بالنسبة  االئتمان  لمخاطر  األقصى  الحد 
كالتالي:

20122011

ريال عمانيريال عماني

125 643 4323 901 4ُعمان 

449 428839 11الشرق األوسط

765 44   058 202  أخرى

5 114 9184 527 339

المقابلة  األطراف  تصنيف  حسب  التقرير  تاريخ  في  التأمين  وإعادة  التأمين  عقود  لمديونيات  بالنسبة  االئتمان  لمخاطر  األقصى  الحد 
موضح كالتالي:
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29 -  إدارة المخاطر )تابع(

المخاطر المالية )تابع( )د( 

مخاطر االئتمان )تابع(  -1

20122011

ريال عمانيريال عماني

176 927 3222 358 4وسطاء ووكالء 

222 531643 542أفراد وعمالء من الشركة

941 956  065 214  معيدي التأمين

5 114 9184 527 339

 

أكبر 5 معيدي تأمين يشكلون 50% من مخاطر اإلئتمان كما في 31 ديسمبر 2012 )2011 – %85(.

الحد األقصى بمخاطر اإلئتمان للودائع البنكية بتاريخ التقرير حسب تصنيف األطراف المقابلة كما يلي:

2012

ريال عماني

A13 201 932بنك أ 

A2637 797بنك ب

A31 346 431بنك ج

009 740 1غير مصنفبنك د، وبنك هـ المبالغ النقدية مع مدراء االستثمار

6 926 169

2011

ريال عماني

P13 638 045بنك أ وبنك ب 

P211 740بنك ج

000 150غير مصنفبنك د

909 56    المبالغ النقدية مع مدراء االستثمار

3 856 694
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مخاطر السيولة  -2

تمت  التي  المالية  بااللتزامات  المتعلقة  باالرتباطات  للوفاء  األموال  توفير  في  لمصاعب  الشركة  تعرض  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
ر األموال الكافية  د من توفُّ تسويتها من خالل النقد أو أصل مالي آخر. تتم مراقبة متطلبات السيولة أسبوعيًا كما تقوم اإلدارة بالتأكُّ

للوفاء بأية ارتباطات عند نشاتها.

بيان االستحقاقات

يبين الجدول أدناه باختصار استحقاق االلتزامات المالية للشركة بناًء على االلتزامات التعاقدية غير المخصومة. السداد المرتبط بإنذار 
يعامل كما لو كان اإلنذار أعطي في الحال.   

خالل
 سنة واحدة

من سنة واحدة
الى 3 سنوات

بدون فترة محددة
اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2012

244 596 4--244 596 4أموال التأمين

737 754 1--737 754 1حسابات ودائنيات أخرى

146 036 4-            -            146 036 4مستحق لمعيدي التأمين

127 387 10-             -            127 387 10صافي االلتزامات الرئيسية 

خالل
 سنة واحدة

من سنة واحدة
الى 3 سنوات

بدون فترة محددة
اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2011

393 700 4--393 700 4أموال التأمين

678 918 1--678 918 1مستحقات ودائنيات أخرى

184 927 2-            -            184 927 2مستحق لمعيدي التأمين

255 546 9-             -            255 546 9صافي االلتزامات الرئيسية 
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المخاطر المالية )تابع( )د( 

مخاطر السيولة )تابع(  -2

الشكل العام الستحقاقات استثمارات الشركة كالتالي :

خالل
 سنة واحدة

من سنة واحدة
الى 3 سنوات

بدون فترة محددة
اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2012

000 600 0002 600 2--إستثمار عقاري

366 366254 254--إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

863 275 7--863 275 7ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

399 156--399 156أرصدة نقدية لدى مدير اإلستثمار

513 183 4--513 183 4استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

918 114 5--918 114 5التامين ومديونيات لمطالبات لمعيدي التأمين

211 680 1--211 680 1حصة لمعيدي التأمين ومبالغ الـتأمين

497 352--497 352مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما

924 162 9241 162 1-               -                استثمارات متاحة للبيع

18 763 401               -4 017 29022 780 691

خالل
 سنة واحدة

من سنة واحدة
الى 3 سنوات

بدون فترة محددة
اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2011

348 717 4--348 717 4ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

369 144--369 144أرصدة نقدية لدى مدير اإلستثمار

123 841 3--123 841 3استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

339 527 4--339 527 4التامين ومديونيات لمطالبات لمعيدي التأمين

988 022 2--988 022 2حصة لمعيدي التأمين ومبالغ الـتأمين

698 373--698 373مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما

060 729 0601 729 1-               -               استثمارات متاحة للبيع

15 626 865               -1 729 06017 355 925

بالنظر إلى إجمالي قيمة االستثمارات إلى إجمالي االلتزامات، فإن إدارة الشركة ال ترى وجود تعرض جوهري لمخاطر السيولة. 
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29 -  إدارة المخاطر )تابع(

المخاطر المالية )تابع( )د( 

مخاطر السوق  -3

مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغييرات في أسعار السوق مثل تأثير معدالت صرف العملة األجنبية ومعدالت الفائدة وأسعار   
التغيرات من عوامل محددة ألوراق مالية  تنتج هذه  التي تحتفظ بها.  قد  المالية  أو قيمة األدوات  إيرادات الشركة  األسهم على 
منفردة أو مصدرها أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األوراق المالية في السوق.  ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة 

والتحكم بمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع زيادة العائد على المخاطر.

محفظة  على  المحافظة  طريق  عن  السوق  مخاطر  الشركة  تحد  باستثماراتها.  يتعلق  فيما  السوق  لمخاطر  معرضة  الشركة   
متنوعة والمراقبة المستمرة للسوق.  وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة فعالة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة 

سوق األسهم.

مخاطر العملة األجنبية )أ( 

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب تغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية.  

التعامل بعمالت مختلفة وبشكل رئيسي فيما يتعلق  الناشئة عن  العملة األجنبية  تتعرض الشركة لمخاطر معدالت صرف   
بعمالت الدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي والريال القطري والريال السعودي والجنيه األسترليني.

مخاطر العمالت األجنبية التي تتعرض لها الشركة هي كالتالي:

) معروضة بالريال العماني(

20122011

عمالت أخرىدوالر أمريكيعمالت أخرىدوالر أمريكي

-791 2-331 59أرصدة بنكية ونقدية

688 694-691 421-إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

-950 26-950 26استثمارات متاحة للبيع

-596 746 1-552 52ودائع بنكية

تحليل الحساسية

سعر صرف العملة بين الدوالر األمريكي والريال العماني ظل بدون تغير منذ 1986. لذلك فإن اإلدارة ال ترى أية مخاطر تذكر من التعامالت 
بالدوالر األمريكي. 

العوامل  إبقاء كافة  األمريكي مع  الدوالر  أخرى غير  10% مقابل عمالت  بنسبة  أو نقصان  زيادة  العماني  الريال  لو حقق   ،2012 خالل عام 
المتغيرة األخرى ثابتة لزادت أو نقصت األرباح ما قبل الضرائب بقيمة تبلغ حوالي 169 42 ريال عماني )2011 - 469 69 ريال عماني(.
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مخاطر السوق )تابع(  -3

)ب( مخاطر معدل الفائدة

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية.  تقوم الشركة باالستثمار في األوراق المالية 
في  التغيرات  مخاطر  في  للشركة  بالنسبة  الفائدة  معدل  مخاطر  وتتمثل  الفائدة.  معدل  لمخاطر  تتعرض  ودائع  لديها  توجد  كما 
معدالت الفائدة السوقية وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في العائد بشكل عام من األوراق المالية التي تحسب عليها الفوائد. وتعمل 

الشركة على الحد من مخاطر معدل الفائدة بمراقبة التغيرات في معدالت الفائدة.

 التغير في 
االفتراضات

2012
ريال عماني

2011
ريال عماني

927 72923 24+0.5%االيرادات من الودائع البنكية

%0.5-)24 729()23 927(

في تاريخ التقرير، كان معدل الفائدة )إيضاح 9( واستحقاق األدوات المالية التي تحسب عليها فائدة كما هو مبين فيما يلي: 

مخاطر أسعار الفائدة للشركة بناًء على الترتيبات التعاقدية في 31 ديسمبر 2012 كانت كما يلي:

أقل من 
عام واحد

أكثر من
اإلجماليعام واحد

ريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2012

736 945 4-            736 945 4ودائع بنكية

أقل من 
عام واحد

أكثر من
اإلجماليعام واحد

ريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2011

391 785 0404 694 3511 091 3ودائع بنكية

مخاطر األسعار   )ج( 

بمحفظة  باالحتفاظ  السوق  مخاطر  من  الحد  على  الشركة  وتعمل  باستثماراتها.  المتعلقة  السوق  أسعار  لمخاطر  الشركة  تتعرض 
متنوعة وبمراقبة السوق بصورة مستمرة. وباإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة بمراقبة فعالة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة 

سوق األسهم. 

90% )2011 – 83%( من استثمارات الشركة باألسهم في تاريخ قائمة المركز المالي تمت داخل سلطنة عمان.

إن تغير بالقيمة العادلة الستثمارات الشركة المحتفظ بها للمتاجرة بمعدل 10% سيؤدي إلى تغير األرباح/)الخسائر( قبل الضرائب بحوالي 
351 418 ريال عماني )2011 – 112 384 ريال عماني(.

إن تغير بالقيمة العادلة الستثمارات الشركة المتاحة للبيع بمعدل 10% سيؤدي إلى تغير حقوق المساهمين بحوالي 116 292 ريال عماني 
)2011 – 906 172 ريال عماني(.
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)هـ( تقدير القيمة العادلة 

المختلفة  المستويات  التقييم، وقد تم تحديد  العادلة حسب أساليب  بالقيمة  المدرجة  المالية  التالي يقدم تحلياًل لألدوات  الجدول 
كما يلي:

المستوى 1 : األسعار المدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتطابقة.

المستوى 2: المدخالت بخالف األسعار المتضمنة في المستوى 1 التي يمكن مراقبتها بالنسبة لألصول أو االلتزامات سواء بشكل مباشر 
)مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقات األسعار(.

المستوى 3 : المدخالت لألصول أو االلتزامات التي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للمالحظة.

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012
إجماليالمستوى 3المستوى 1إجماليالمستوى 3المستوى 1
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

123 841 3-123 841 5133 183 4-513 183 4استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 
060 729 0601 729 1-                924 692 9241 692 1-               استثمارات متاحة للبيع

4 183 5131 692 9245 876 4373 841 1231 729 0605 570 183

القيمة الدفترية ألصول والتزامات مالية أخرى تستحق خالل أقل من عام واحد تقارب قيمها العادلة.

إدارة رأس المال )و( 

العامة  الهيئة  المالءة حسب ما تحدده  بمتطلبات هامش  والوفاء  برأس مال كافي  اإلحتفاظ  رأس مالها من أجل  الشركة  تدير   
لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته.

أن أهداف مجلس اإلدارة هي اإلحتفاظ بقاعدة رأس مال صلبة للمحافظة على ثقة المستثمرين واألطراف المقابلة وتطور العمل   
المستقبلي.  أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي: 

ألصحاب  ومنافع  للمساهمين  عائدات  بتقديم  اإلستمرار  أجل  من  اإلستمرارية  أساس  على  المتابعة  على  الشركة  قدرة  حماية   
المصالح اآلخرين.

تقديم عائدات كافية للمساهمين عن طريق تسعير المنتجات والخدمات بما يتوافق مع مستوى المخاطر.  

هي  الشركة  سياسة  إن  المحلية.   التنظيمية  السلطات  قبل  من  خارجيًا  المفروضة  المال  رأس  لمتطلبات  أيضًا  الشركة  وتخضع   
اإلحتفاظ برأس مال حسب إجمالي متطلبات رأس المال من الهيئة العامة لسوق المال وهامش محدد إلمتصاص المصروفات في 

رأس المال ومتطلبات رأس المال.

المال.   بالتوافق مع قاعدة رأس  بوالص  الشركة تحرر  أن  للتأكد من  باإليضاح 27)ج(  التأمين بحذر كما هو وارد  إدارة مخاطر  وتتم   
تملك الشركة إتفاقيات إعادة تأمين وغطاء تجاوز الخسائر إلدارة مستوى اإلحتفاظ باألقساط وبالتالي حماية رأس المال من مخاطر 

التأمين الجوهرية.

أرقام المقارنة   -30

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.  إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على   
النتائج المبلغ عنها سابقًا أو على حقوق المساهمين. 
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إيضاحات حول القوائم المالية تشكل جزءًا من القوائم المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011

1 - الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 

بتاريخ  )»الشركة«( في سلطنة عمان  للتأمين ش.م.ع.م(  الخليجية  المدينة  للتأمين ش.م.ع.م )سابقًا شركة  المدينة  تأسست شركة 
15 مايو 2006 كشركة مساهمة عمانية مقفلة وهي تعمل في سلطنة عمان وتقوم بمزاولة نشاط التأمين في سلطنة عمان. بدأت 
الشركة نشاطها التجاري اعتبارًا من أول أغسطس 2006.  حصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال في 15 يوليو 2006. 

أساس اإلعداد  -2

بيان االلتزام  )أ( 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته   
وقانون شركات التأمين لعام 1979وتعديالته وتتوافق مع متطلبات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.

أسس القياس  )ب( 

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا قياس االستثمارات المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة   
واستثمارات متاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلة والتي يمكن تحديد قيمتها العادلة بنحو موثوق.

استخدام االجتهادات والتقديرات  )ج( 

التالية. يتم  المالية  المقررة لألصول وااللتزامات خالل السنة  المبالغ  تجري الشركة اجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر على   
تقييم هذه التقديرات واالجتهادات باستمرار بناًء على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى، بما في ذلك توقعات األحداث المستقبلية 

التي يعتقد أنها معقولة حسب الظروف.

يتم فحص تلك التقديرات واالفتراضات المتعلقة بشكل منتظم. ويتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة   
التي يتم فيها تعديل التقديرات وفي أي سنوات تالية تأثرت بها. 

المعلومات عن مجاالت عدم اليقين الجوهرية للتقديرات  واالجتهادات الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها تأثير   
جوهري على المبالغ المدرجة في القوائم المالية تم إدارجها في اإليضاح 26.

تغيير السياسات المحاسبية واالفصاحات  )د( 

المعايير الجديدة والمعدلة التي دخلت حيز التطبيق:  )1(

الدولية  المالية      التقارير  التطبيقية لتفسيرات معايير  اللجنة  أو تفسيرات صادرة عن    ال توجد معايير تقارير مالية دولية 
والتي دخلت حيز التطبيق للمرة األولى للسنة المالية التي تبدأ في 1 يناير2011 أو بعد ذلك التاريخ والتي يتوقع أن يكون لها أثر 

جوهري على الشركة.

)2( المعايير والتعديالت  واالفصاحات الجديدة والمعدلة الصادرة ولم تدخل حيز التطبيق للسنة المالية التي ستبدأ 
في 1 يناير 2011 ولم يتم تطبيقها بصورة مكبرة.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 - »األدوات المالية الجزء األول: التصنيف والقياس« - )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013   
2010. وهو يحي محل  معيار  الدولي رقم 9 في نوفمبر 2009 واكتوبر  المالية  التقارير  التاريخ(. تم اصدار معيار  أو بعد ذلك 

المحاسبة الدولي 39 الذي يتعلق بتصنيف وقياس األدوات المالية.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 13 – » قياس القيمة العادلة« يهدف إلى تطوير التوافق ويقلل التعقيد من خالل تقديم   
تعريف دقيق للقيمة العادلة ومصدر واحد لقياس القيمة العادلة ومتطلبات االفصاح السخدام المعايير المالية الدولية.
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تم تطبيق السياسات المحاسبية بانتظام وهي تتفق مع تلك التي استخدمت في السنة السابقة.

عقود التأمين  )أ( 

بالحريق  )المعروفة  والسيارات  الممتلكات  بمخاطر  يتعلق  فيما  األجل  قصيرة  تأمين  عقود  بإصدار  رئيسي  بشكل  الشركة  تقوم   
والحوادث( والمخاطر البحرية.  تصدر الشركة أيضًا عقود تأمين على الحياة.

تأمين الممتلكات  

يتم تصميم تأمين الممتلكات لتعويض حملة العقود عن األضرار التي تصيب الممتلكات أو عن قيمة خسارة العقار. يجوز أيضًا   
لحملة العقود استالم تعويض عن خسارة اإليرادات التي تسببت عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات المؤمن عليها. 

تأمين السيارات  

يتم تصميم تأمين السيارات لتعويض حملة العقود عن األضرار التي تصيب سياراتهم أو االلتزام لألطراف األخرى الناشئة من خالل   
حوادث.  يجوز أيضًا لحملة العقود استالم تعويض عن حريق أو سرقة سياراتهم.

التأمين البحري  

يتم تصميم التأمين البحري لتعويض حملة العقود عن الضرر وااللتزام الناشئ من خالل خسارة أو ضرر السفينة البحرية والحوادث   
في البحر التي تؤدي إلى خسارة كلية أو جزئية للشحنة. 

التأمين على الحياة  

يتم تصميم التأمين على الحياة لتعويض حملة العقود عن خسارة حياة أو أطراف الشخص المؤمن.   

)ب( الممتلكات والمعدات

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض في قيمتها.  

يتم إدراج التكلفة الالحقة في القيمة الدفترية لبند الممتلكات والمعدات إذا كان من المحتمل أن ينتج عن المنافع المستقبلية   
المضمنة في البند تدفق للشركة ومن الممكن قياس بند التكلفة بصورة موثوق بها. يتم إدراج جميع التكاليف األخرى في قائمة 

الدخل الشامل كمصروف عند تكبدها. 

االستهالك )ج( 

الممتلكات  لبنود  المقدرة  اإلنتاجية  األعمار  مدى  على  الثابت  القسط  أساس  على  الشامل  الدخل  بقائمة  االستهالك  إدراج  يتم   
والمعدات. األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

3-5 سنواتأثاث ومعدات مكاتب

5 سنواتسيارات

تتم إعادة تقييم طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية إضافة إلى القيم المتبقية سنويًا.   

يتم تحديد الخسائر واألرباح على استبعادات األصول الثابتة بمقارنة المتحصالت بالقيمة الدفترية والتي تكون ضمن قائمة الدخل   
الشامل.
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األدوات المالية )د( 

األدوات المالية غير المشتقة  

عقود  ومديونيات  للمتاجرة  بها  محتفظ  واستثمارات  للبيع  كمتاحة  مصنفة  استثمارات  من  المشتقة  غير  المالية  األدوات  تتكون   
التأمين وإعادة التأمين والمبالغ المستحقة لمعيدي التأمين والودائع البنكية وأرصدة بنكية ونقدية وحسابات دائنة ودائنيات أخرى.  

تحدد اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج األولي. 

المعاملة  إلى  مباشرة  المنسوبة  التكاليف  إليها  مضافًا  العادلة  بالقيمة  مبدئي  بشكل  المشتقة  غير  المالية  األدوات  إدراج  يتم   
أو  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  أو الخسائر.  تدرج األصول  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  لكافة األدوات غير 
الخسائر بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتدرج تكاليف المعاملة كمصروف بقائمة الدخل الشامل.  بعد اإلدراج المبدئي يتم قياس 

األدوات المالية غير المشتقة كما يلي. 

االستثمارات المتاحة للبيع  

االستثمارات المتاحة للبيع هي أدوات مالية غير مشتقة إما تكون مصنفة في هذه الفئة أو غير مصنفة في أية فئة أخرى.   تدرج   
االستثمارات المتاحة للبيع بشكل مبدئي بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف المعاملة وتدرج الحقًا بالقيمة العادلة.  تدرج التغييرات 
بالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بحقوق المساهمين.  عندما تباع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، تدرج تغييرات 

القيمة العادلة المتراكمة المدرجة سابقًا بحقوق المساهمين من خالل قائمة الدخل الشامل.

تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أسعارها السوقية المدرجة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد   
القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتاجر بها في سوق نشطة )مثل االستثمارات غير المدرجة( باستخدام أساليب تقييم معينة 

إال إذا لم يكن من العملي تحديد القيمة العادلة.

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة  

يتم اقتناء أو تكبد االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بشكل رئيسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير.  تدرج هذه   
عند  كمصروف  للمتاجرة  بها  المحتفظ  االستثمارات  لكافة  المعاملة  تكاليف  تدرج  العادلة.   بالقيمة  مبدئي  بشكل  االستثمارات 

تكبدها.

تدرج االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة الحقًا بالقيمة العادلة.  تعتمد القيمة العادلة للالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة على   
أسعارها السوقية المدرجة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.  تدرج األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئة 

األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في قائمة الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.

  يتم تحديد األرباح المحققة عن بيع االستثمارات بالفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية وتدرج بقائمة الدخل الشامل في 
الفترة التي تنشأ فيها.  يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بقائمة الدخل الشامل عندما ينشأ 

للشركة حق استالم توزيعات األرباح.

قروض ومديونيات  

وتنشأ  نشطة  سوق  في  مدرجة  وليست  للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  دفعات  لها  مشتقة  غير  مالية  أصول  هي  والمديونيات  القروض   
في سياق األنشطة االعتيادية للشركة.  تدرج القروض والمديونيات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعاملة 
المنسوبة مباشرة لنشأة الحيازة.  وتقاس الحقًا بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية ناقصًا مخصص االنخفاض 
بالقيمة.  وتتمثل قروض ومديونيات الشركة في »مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين« و«ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية« 

في قائمة المركز المالي.
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)د( األدوات المالية )تابع(

نقد وما يماثل النقد  

يتألف النقد وما يماثل النقد، ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، من األرصدة البنكية والنقدية التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو   
أقل من تاريخ اإليداع.

إلغاء إدراج األدوات المالية  

يتم إلغاء إدراج أداة مالية عندما تفقد الشركة تحكمها بالحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية، وهي عادًة تتم في حالة بيع   
األداة، أو عندما يتم نقل كافة التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف آخر مستقل. 

المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية  

جميع المشتريات والمبيعات »العادية« لألصول المالية يتم إدراجها في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي ترتبط فيه الشركة بشراء   
الزمني  اإلطار  خالل  األصول  تسلم  تتطلب  التي  المالية  األصول  ومبيعات  مشتريات  هي  العادية  والمبيعات  المشتريات  األصل. 

المنصوص عامًة عليه في القوانين أو حسب أعراف السوق.

)هـ( انخفاض القيمة

تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول الشركة باستثناء أصل الضريبة المؤجلة في تاريخ كل قائمة مركز المالي لتحديد ما إذا كانت 
هناك أية مؤشرات على انخفاض القيمة. وفي حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.

)1(   األصول المالية

يعتبر األصل المالي منخفض القيمة إذا أشار دليل موضوعي أن حدثًا أو أكثر أصبح له تأثير سلبي على التدفقات النقدية المستقبلية   
المقدرة لهذا األصل.

 يتم تحديد انخفاض القيمة كما يلي: - 

بالنسبة لألصول المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة. أ( 

ب(  بالنسبة لألصول المدرجة بالتكلفة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية 
المخصومة بأسعار السوق الحالية ألصل مالي مماثل.

النقدية المقدرة المخصومة بمعدالت  التدفقات  القيمة على  بالتكلفة المهلكة، يستند انخفاض  بالنسبة لألصول المدرجة  ج( 
الفائدة الفعلية األصلية.

األصول المالية الجوهرية بذاتها  يتم اختبار انخفاض قيمتها على أساس فردي. ويتم تقييم األصول المالية المتبقية بشكل   
إجمالي في مجموعات لها نفس خصائص المخاطر االئتمانية. 

التأمين عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة  يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة مديونيات   
للمدين  الجوهرية  المالية  الصعوبات  تعتبر  للمديونيات.  األصلية  للشروط  وفقًا  المستحقة  المبالغ  كافة  تحصيل  على 
أنها مؤشرات  الدفع على  التأخر في  أو  التسديد  أو إعادة هيكلة والعجز عن  المدين في مرحلة إفالس  واحتمالية أن يدخل 
التأمين. إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات  على انخفاض قيمة مديونيات 
النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلية.  يدرج مبلغ أي مخصص بقائمة الدخل الشامل تحت 
إدارية«  »مصروفات  مقابل  سابقًا  إدراجها  تم  التي  للمبالغ  الالحقة  التحصيالت  تقييد  يتم  وإدارية«.   عمومية  »مصروفات  بند 

بقائمة الدخل الشامل. 
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)هـ( انخفاض القيمة )تابع(

في حالة استثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع فإن االنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى   
أقل من تكلفته يشير إلى أن األصل منخفض القيمة.  في حال وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات المتاحة البيع، تتم إزالة 
انخفاض  خسائر  أي  منها  مخصومًا  الحالية  العادلة  والقيمة  الحيازة  تكلفة  بين  الفرق  أنها  على  تقاس  التي  المتراكمة  الخسارة 
قيمة ذلك األصل المالي الذي تم إدراجه سابقًا بقائمة الدخل الشامل من حقوق المساهمين وتدرج بقائمة الدخل الشامل. خسائر 

انخفاض قيمة أدوات الملكية المدرجة بقائمة الدخل الشامل ال يتم ردها من خالل قائمة الدخل الشامل.

انخفاض  خسارة  إدراج  بعد  وقع  بحدث  موضوعي  بشكل  متعلقًا  العكس  ذلك  كان  إذا  بالقيمة  االنخفاض  خسارة  عكس  يتم   
القيمة.  وبالنسبة لألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المهلكة، فيتم إدراج العكس بقائمة الدخل الشامل.

األصول غير المالية  )2(

تتم مراجعة القيم الدفترية ألصول الشركة غير المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض   
القيمة. في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.

القابلة لالسترداد.  القيمة  للنقد عن  المنتجة  الوحدة  أو  لذلك األصل  الدفترية  القيمة  زادت  إذا  القيمة  انخفاض  إدراج خسارة  يتم   
القيمة  تقدير  وعند  أكبر.  أيهما  البيع  تكاليف  خصم  بعد  العادلة  القيمة  أو  المستخدمة  القيمة  هي  لالسترداد  القابلة  القيمة 
الضريبة  الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل  إلى قيمتها  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  المستخدمة، يتم خصم 

الذي يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية والمخاطر المتعلقة باألصل.

يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المدرجة في الفترات السابقة بتاريخ كل تقرير لتحديد أي مؤشرات تدل على انخفاض   
الخسائر أو عدم وجودها. يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة إذا حدث تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة 
التي كان  الدفترية  القيمة  الدفترية لألصل  القيمة  تزيد فيه  ال  الذي  الحد  إلى  بالقيمة فقط  االنخفاض  رد خسائر  يتم  لالسترداد. 

يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلهالك إذا لم يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة.

 )و( المطالبات

المبالغ المستحقة الدفع إلى حملة العقود واألطراف األخرى ومصروفات تسوية الخسارة  التي تشتمل على  تحمل المطالبات،   
المقدرة  المبالغ  المطالبات  تمثل  تكبدها.  عند  الشامل  الدخل  قائمة  على  األخرى،  والمستردات  التعويض  ناقصًا  المتعلقة، 

المستحقة الدفع بخصوص المطالبات التي تم اإلبالغ عنها وتلك التي لم ُيبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.

يتم تكوين مخصصات للمطالبات الُمبلَّغ عنها والتي لم يتم دفعها في تاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة   
لتكلفة تسوية  السابقة  الشركة  اإلدارة وخبرة  بناًء على تقدير  االحتفاظ بمخصص تم تكوينه  يتم  على حدة. عالوًة على ذلك،  
المطاليات المتكبدة والتي لم يبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.  يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في تاريخ قائمة المركز 

المالي والتسويات ومخصصات السنة الالحقة ضمن حساب نتائج أعمال التأمين لتلك السنة.

ال تقوم الشركة بخصم التزامها عن المطالبات غير المدفوعة.  
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عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )ز(  

لتخفيض المخاطر المالية الناشئة عن المطالبات الكبيرة، تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.   
يتم تقدير المطالبات المستحقة القبض من معيدي التأمين بطريقة تتماشى مع التزام المطالبة وبمقتضى عقد إعادة التأمين. 
يتم عرض هذه المبالغ كعقود إعادة تأمين محتفظ بها في قائمة المركز المالي إلى أن تسدد الشركة المطالبة. وعند سداد 
التأمين  عقود  »مديونيات  إلى  تحويله  يتم  المدفوعة  المطالبة  بخصوص  التأمين  معيدي  من  المستحق  المبلغ  فإن  المطالبة 

وإعادة التأمين«.

في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل على احتمال انخفاض قيمة أصل إعادة التأمين. في حالة وجود   
مثل ذلك الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين عن 

قيمته القابلة لالسترداد ُيعتبر أن قيمة األصل قد انخفضت ويتم تخفيض قيمته الدفترية إلى قيمته القابلة لالسترداد. 

فحص كفاية االلتزام )ح( 

في تاريخ كل قائمة مركز مالي تقوم الشركة بتقييم مدى كفاية التزامات التأمين المدرجة وذلك باستخدام التقديرات الحالية   
الدفترية  القيمة  أن  التقييم  فيها  ُيظهر  التي  الحالة  في  أبرمتها.  التي  التأمين  عقود  بموجب  المستقبلية  النقدية  للتدفقات 
اللتزاماتها التأمينية غير كافية في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة، يتم على الفور إدراج العجز بالكامل في قائمة 

الدخل الشامل كما يتم تكوين مخصص للمخاطر السارية.   

)ط(  أقساط  وأرصدة تأمينية مدينة

تدرج األقساط وأرصدة التأمين المدينة وفقًا للقيمة المتوقع تحصيلها. يتم تقدير الديون المشكوك في تحصيلها على أساس   
مراجعة كافة المبالغ المتبقية في نهاية العام. تشطب الديون الرديئة خالل السنة التي يتم تحديدها فيها.

)ي(  احتياطي الطوارئ

أقساط  من  و%1  القائمة  المطالبات  صافي  من   %10 نسبة  تحويل  يتم  والئحته،  وتعديالته   1979 لعام  التأمين  شركات  لقانون  وفقًا   
العامة  الهيئة  للتوزيع بدون موافقة مسبقة من  احتياطي طوارئ غير قابل  إلى  المالي  المركز  بتاريخ قائمة  الحياة  التأمين على 

لسوق المال. يمكن للشركة إيقاف تلك التحويالت السنوية عندما يصبح االحتياطي مساٍو لرأس مالها المدفوع.

)ك( االلتزامات والمستحقات األخرى

السداد مقابل  للمبالغ مستحقة  االلتزامات  إدراج  يتم  المهلكة.   بالتكلفة  و تقاس الحقًا  العادلة  بالقيمة  االلتزامات مبدئيًا  تدرج   
البضائع والخدمات المستلمة  سواًء أصدرت عنها فواتير للشركة أم لم تصدر . 

منافع نهاية الخدمة  )ل( 

العمل  قانون  متطلبات  مراعاة  مع  التقرير  تاريخ  في  بالشركة  الموظفين  تعاقد  لشروط  وفقًا  الخدمة  نهاية  منافع  تستحق   
المقدر  لاللتزام  استحقاق  ويكون  للموظفين  استحقاقها  عند  السنوية  اإلجازة  مستحقات  تدرج  وتعديالته.   2003 لعام  الُعماني 
لإلجازة السنوية مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم اإلفصاح عن االستحقاق المتعلق باإلجازة 
السنوية وبدل تذاكر السفر ضمن االلتزامات الجارية، بينما يتم اإلفصاح عن االستحقاق المتعلق بمنافع نهاية الخدمة كالتزام غير 

جاري.

االجتماعية   التأمينات  لقانون  وفقًا  الُعمانيين  للموظفين  بالنسبة  محددة  مساهمات  ذات  تقاعد  خطة  في  المساهمات  تدرج   
العماني لعام 1991وتدرج كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها.  
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)م( ربحية السهم الواحد 

بيانات ربحية السهم الواحد األساسية ألسهمها العادية. ويتم حساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة   تعرض الشركة   
الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

ضريبة الدخل  )ن( 

تتألف ضريبة الدخل بقائمة الدخل الشامل للعام من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة.  تدرج الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة بقائمة   
الدخل الشامل باستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه باندماج األعمال أو البنود المدرجة مباشرة في حقوق المساهمين أو في دخل 

شامل آخر.

الضريبية  المعدالت  باستخدام  وذلك  للعام  الضريبي  الدخل  على  المتوقعة  الدفع  المستحقة  الضريبة  هي  الجارية  الضريبة   
المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ قائمة المركز المالي وأية تعديالت للضرائب مستحقة الدفع عن سنوات سابقة.

وااللتزامات  لألصول  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  الفروقات  لجميع  وذلك  االلتزام  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الضرائب  تحتسب   
التحقق  طريقة  أساس  على  المؤجلة  الضرائب  ُتحسب  الدخـل.   ضريبة  ألغراض  المستخدمة  والمبالغ  المالية  التقارير  ألغراض 
المتوقعة أو تسوية القيمة الدفترية لألصول واالستخدامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع 

في تاريخ قائمة المركز المالي.  

يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها استغالل   
األصل غير المستخدم.  يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن معه تحقق المنافع الضريبية المرتبطة بها.  

)س( تحقق اإليرادات

األقساط المكتسبة  

يتم إدراج األقساط كإيرادات )أقساط مكتسبة( بالنسبة والتناسب على مدى فترة التغطية.  

أجزاء  لتغطية  مكتسبة”  غير  أقساط  “احتياطي  أنها  على  مكتسبة(  غير  )أقساط  المكتتبة  األقساط  صافي  من  نسبة  إدراج  يتم   
المخاطر السارية في تاريخ قائمة المركز المالي.  يتم تقدير احتياطي أقساط غير مكتسبة على أساس 365/1.  يتم تكوين مخصص 
إيرادات االستثمارات المستقبلية ألموال  عند الضرورة ألية خسائر أخرى متوقع نشوءها لمخاطر غير متوقعة بعد األخذ باالعتبار 

التأمين ذات العالقة لتغطية االلتزامات المتوقعة الناشئة عن العقود الحالية.  

العموالت المكتسبة والمدفوعة  

يتم إدراج نسبة العموالت المكتسبة والمدفوعة على أنها »عمولة سارية« و«عمولة غير مكتسبة« على التوالي السارية في تاريخ   
التقرير.  يتم تقدير العمولة السارية والعمولة غير المكتسبة على أساس 365/1. 

إيرادات الفوائد  

يتم إدراج إيرادات الفوائد على أساس زمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

توزيعات األرباح  

تدرج إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم األرباح.  
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توزيعات األرباح )ع( 

يتم إدراج توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كالتزام في الفترة التي يعتمد فيها مساهمو الشركة توزيعات األرباح.  

)ف( العمالت األجنبية

العملة التنفيذية وعملة العرض  

يتم قياس وعرض البنود المدرجة بالقوائم المالية للشركة بالريال العماني وهو عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل فيها   
الشركة )»العملة التنفيذية«(.  

المعامالت واألرصدة  

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.  كما يتم تحويل   
المالي.   المركز  قائمة  تاريخ  في  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقًا  العماني  الريال  إلى  األجنبية  بالعمالت  المنفذة  وااللتزامات  األصول 

تعالج جميع فروق صرف العملة بقائمة الدخل الشامل عند نشأتها. 

)ص( المخصصات

يتم إدراج المخصص إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة لحدث سابق يمكن تقديره بصورة موثوق بها   
ومن المحتمل أن يتطلب تدفقًا صادرًا للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام.

تحديد القيم العادلة )ق( 

المالية.   وغير  المالية  وااللتزامات  لألصول  العادلة  القيمة  تحديد  للشركة  المحاسبية  واإلفصاحات  السياسات  من  عدد  يتطلب   
لذلك  المحددة  اإليضاحات  في  العادلة  القيم  لتقييم  االفتراضات  حول  المعلومات  من  مزيد  عن  اإلفصاح  يتم  ينطبق،  وحيثما 

األصل أو االلتزام.

األدوات المالية  

سوق  في  المدرجة  الشراء  ألسعار  وفقًا  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  منظمة،  مالية  أسواق  في  بها  المتاجر  لالستثمارات  بالنسبة   
األسهم في نهاية يوم العمل بتاريخ قائمة المركز المالي، معداًل لتكاليف المعاملة الالزمة لتحقق األصل.

يتم تحديد القيمة العادلة الستثمارات غير متاجر بها في سوق نشطة باستخدام التدفقات النقدية المخصومة المقدرة أو غيرها   
من أساليب التقييم.

القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المالية التي تستحق خالل أقل من عام واحد تقارب قيمها العادلة.  
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تحسينات على 
المباني المستأجرة

أثاث ومعدات 
اإلجماليسياراتمكاتب

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
التكلفة

375 427539 94839 499-في 1 يناير 2011
015 94-            659 35672 21إضافات 

390 427633 60739 356572 21في 31 ديسمبر 2011
االستهالك

188 204297 98416 280-في 1 يناير 2011
293 487119 8685 938112محمل للعام

481 691416 85221 938393في 31 ديسمبر 2011

صافي القيمة الدفترية
909 736216 75517 418178 20في 31 ديسمبر 2011

تحسينات على 
المباني المستأجرة

أثاث ومعدات 
اإلجماليسياراتمكاتب

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
التكلفة

524 427416 09739 377-في 1 يناير 2010
851 122-          851 122-            إضافات 

375 427539 94839 499-            في 31 ديسمبر 2010
االستهالك

081 718179 36310 168-في 1 يناير 2010
107 486118 5 621 112-            محمل للعام

188 204297 98416 280-            في 31 ديسمبر 2010
صافي القيمة الدفترية

187 223242 96423 218-            في 31 ديسمبر 2010

صافي إيراد االستثمار   - 5

20112010

ريال عمانيريال عماني

394 875267 207إيرادات توزيعات األرباح

280 208164 105إيرادات من ودائع بنكية 

675 128)051 158()خسارة(/ربح محققة من بيع استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

62.756)878 164( )خسارة(/ربح غير محقق على استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

)716 42(-خسارة انخفاض القيمة على استثمارات متاحة للبيع

)812 2(  ) 000 5(     خسارة محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

)14 846(577 577
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استثمارات  متاحة للبيع  )أ( 

التكلفةالقيمة العادلةعدد األوراقالنسبة المئوية
من المحفظة 

الكلية
ريال عمانيريال عمانيالمالية

31 ديسمبر 2011
938 375570 299 7501 75.82618صندوق تالل

500 150157 000156 9.32150الوطنية للمجمعات السكنية
500 300102 000106 16100 6فندق شذى - مسقط

المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية 
427 28571 428140 7.1371ش.م.ع.م

الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات المتحدة 
666 69  950 26    750 1.571األمريكية

1 729 060972 031
31 ديسمبر 2010

938 125570 500964 65.20562صندوق تالل
500 750262 000259 17.57250الوطنية للمجمعات السكنية 

500 500102 000105 100 7.14فندق شذى - مسقط
المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية 

427 28571 428122 8.2771ش.م.ع.م
الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات المتحدة 

666 69     950 26     750 1.821األمريكية
1 478 6101 077 031

مبالغ  من  وتتكون  العادلة   بالقيمة  إدراجها  يتم  والتي  مدرجة  غير  وأجنبية  محلية  استثمارات  للبيع  المتاحة  االستثمارات  تتضمن 
مستثمرة في صناديق استثمار عقاري محددة. 

القيمـة العادلة الستثمار الصندوق العقاري األجنبي هي 950 26 ريال عمانـي كما في 31 ديسمبـر 2011 )2010 - 950 26 ريال عماني( وتكلفة 
666 69 ريال عماني.  خالل العام 2010، أدرجت الشركة خسارة انخفاض قيمة بمبلغ 716 42 ريال عماني بالنسبة لالستثمار العقاري األجنبي.

20112010

ريال عمانيريال عماني

343 249 6101 478 1األرصدة في 1 يناير 

295 450462 355صافي التغيير في القيمة العادلة  

)500 187()000 100(استرداد االستثمار

)812 2()5000(الخسارة المحققة على ايرادات االستثمار 

)716 42(-               خسارة االنخفاض القيمة

1 729 0601 478 610
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)ب(  استثمارات  محتفظ بها بغرض المتاجرة

2011201120102010
التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

105 874 0191 741 2071 601 9401 478 1قطاع الصناعة
138 055 7761 098 1691 774 5981 810 1قطاع الخدمات

415 835706 653825 742204 223قطاع الطاقة
807 266516 810508 608235 130قطاع المقاوالت

033 430138 163150 235190 197قطاع البنوك واالستثمار
105 50     611 49     -               -                أخرى

3 841 1234 006 0024 373 9374 340 603

االستثمارات بغرض المتاجرة هي االستثمارات األجنبية والمحلية المدرجة. تبلغ تكلفة االستثمارات األجنبية 706 692 ريال عماني )2010 – 
883 388 ريال عماني( والقيمــة العادلة لالستثمارات األجنبية في 31 ديسمبر 2011 بلغـت 688 694 ريال عماني )2010 – 416 417 ريال عماني(. 

القيمة الدفترية لإلستثمارات بغرض المتاجرة تتضمن أرصدة نقدية لدى مديري اإلستثمار قيمتها 369 144 ريال عماني )2010 – 525 463 
ريال عماني(.

ودائع بنكية ونقدية وأرصدة بنكية ونقدية  -7

تتكون األرصدة البنكية والنقدية بقائمة المركز المالي من التالي:

20112010

ريال عمانيريال عماني

جارية

294 196)043 68(أرصدة بنكية ونقدية

517 851214 217الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

000 750 5402 567 4الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

4 717 3483 160 811

الودائع البنكية بقيمة 596 746 1 ريال عماني )2010 - 260 746 1 ريال عماني( منفذة بعمالت أجنبية. تحمل الودائع البنكية معدالت فائدة 
سنوية تتراوح ما بين 0.35% إلى 4.75% )2010 – 1.4% إلى 4.7%( سنويًا.

لغرض قائمة التدفقات النقدية تم أخذ األرصدة النقدية التي بحوزة مدراء االستثمار البالغة 369 144 ريال عماني )2010 – 525 463 ريال 
عماني( نقدًا وكأرصدة بنكية.

القيود المفروضة على تحويل األصول  - 8

البنكية الى هيئة  التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتحديد بعض الودائع  وفقًا لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات 
سوق المال والمدرجة في قائمة المركز المالي بإجمالي قيمة 540 567 4 ريال عماني )2010 – 045 444 4 ريال عماني(. وفقًا للتشريعات 

القانونية يجوز للشركة تحويل هذه األصول بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
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مديونيات عن عقود التأمين وإعادة التأمين  - 9

20112010
ريال عمانيريال عماني

126 914 3852 718 3أقساط مستحقة القبض 
348 758 3141 053 1أرصدة تأمين مستحقة القبض

474 672 6994 771 4اجمالي المستحقات
)943 91(  )360 244( ناقصًا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

4 527 3394 580 531

20112010
ريال عمانيريال عماني

177 422 3004 142 3غير مستحقة
تجاوز موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها:

354 039158 385 1أكثر من 121 يوم
تجاوز موعد إستحقاقها وانخفضت قيمتها:

943 36091 244أكثر من 121 يوم 

فترة االئتمان العادية المسموح بها لمديني التأمين وشركات إعادة التأمين هي 120 يومًا، بعد هذه المدة تعتبر المبالغ متجاوزة موعد 
االستحقاق. كما في 31 ديسمبر 2011م اعتبرت المديونيات التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من 121 يومًا بقيمة 039 385 1 ريال عماني 
)2010 – 354 158 ريال عماني( قابلة لالسترداد حيث انها مستحقة من هيئات حكومية ووسطاء وشركات والتي تتعامل الشركة معها 
تلك  ان  االدارة  ترى  عنها،  واالستفسار  استردادها  قابلية  لتحديد  الفردية  المديونيات  هذه  تقييم  وعند  االعتيادية.  االعمال  سياق  في 

المبالغ قابلة للتحصيل وبالتالي ال تعتبر منخفضة القيمة.

كما في 31 ديسمبر 2011 مديونيات تأمين بقيمة 360 244 ريال عماني )2010 – 943 91 ريال عماني( انخفضت قيمتها وتم تكوين مخصص 
لها بالكامل. 

حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل العام كالتالي: 

20112010
ريال عمانيريال عماني

695 94316 91في 1 يناير
248 41775 152مخصص مكون خالل العام

943 36091 244في 31 ديسمبر 

10 - رأس المال 

20112010
ريال عمانيريال عماني

000 000 00025 000 25رأس المال المصرح به  )ريال عماني واحد لكل سهم(

000 000 00010 000 6رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل ) ريال عماني واحد لكل سهم(
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10 -  رأس المال )تابع(

المتراكمة  الخسائر  بأن يشطبوا   2011 30 مارس  اقيمت في  التي  العادية  العمومية  الجمعية  القرار في  المساهمين  اتخذ  العام  خالل 
للشركة مقابل رأس المال من خالل تقليل عدد األسهم بقيمة ريال عماني واحد من 000 000 10 إلى 000 000 6 وتم اعتمادها ذلك األمر من 

قبل الهيئة العامة لسوق المال.

المساهمون الرئيسيون

طريق  عن  أو  بأسمائهم  األسهم  هذه  كانت  سواًء  الشركة  أسهم  من  أكثر  أو   %10 نسبة  يمتلكون  الذين  الشركة  مساهمي  جميع 
حسابات من ينوب عنهم وعدد األسهم التي يمتلكونها موضحة كما يلي:

20112010نسبة

عدد األسهمعدد األسهمالمساهمة

000 500 0002 500 251شركة محمد البرواني القابضة ش م م

000 200 0001 12720شركة المدينة للخدمات المالية ش.م.ع.م

000 000 0001 10600صندوق تقاعد وزارة الدفاع

 

11 - االحتياطي القانوني

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان تم تحويل نسبة 10% من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن 
تقرر إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني ثلث رأس مال الشركة المدفوع على األقل. هذا االحتياطي القانوني 

غير قابل للتوزيع. لم يتم التحويل خالل السنة المنتهية 31 ديسمبر2011 حيث أسفرت عمليات هذا العام عن خسارة.  

12 -  االحتياطي الخاص

قبل  ما  مصروفات  على  األسهم  إصدار  رسوم  فائض  تحويل  تم   1974 لعام  التجارية  الشركات  قانون  من   78 المادة  ألحكام  وفقا 
التأسيس إلى احتياطي خاص غير قابل للتوزيع. 

13 -  احتياطي الطوارئ

ال يمكن توزيع احتياطي الطوارىء بدون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.  لم يتم إجراء أي تحويل خالل 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011 حيث أن عمليات هذا العام نتجت عن خسارة
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14-  أموال التأمين 

20112010

إجمالي
حصة شركات 
إجماليالصافيإعادة التأمين

حصة شركات 
الصافيإعادة التأمين

أ(أعمال عامة:
245 503 2)380 055 1(625 558 3493 442 2)548 534 1(897 976 3مطالبات قائمة 

المطالبات المتكبدة ولم يبلغ 
739 516)420 105(159 935622 133)765 14(700 148عنها

252 510 2)464 848 2(716 358 5295 617 2)361 167 3(890 784 5احتياطي أقساط غير مكتسبة
9 910 487)4 716 674(5 193 8139 539 5004 009 2645 530 236

ب( تأمين على الحياة
384 67)562 464(946 356531 68)197 320(553 388مطالبات قائمة 

المطالبات المتكبدة ولم يبلغ 
397 21)516 147(913 765168 32)478 153(243 186عنها

212 98  )596 230(808 328  )685 46()613 111(298 158احتياطي أقساط غير مكتسبة
)733 094(585 288147 8061 029 667)842 674(186 993

10 643 5815 301 9625 341 61910 569 167)4 851 938(5 717 229

يتوقع سداد كل المطالبات جوهريًا خالل اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي. تستحق المبالغ المطلوبة من شركات إعادة 
التأمين خالل فترة ال تتعدى ثالثة أشهر من تاريخ سداد المطالبات.

دائنيات ومستحقات   -15

20112010

ريال عمانيريال عماني

731 131 6782 918 1مصروفات مستحقة ودائنيات أخرى

434 49     357 71     منافع نهاية الخدمة للموظفين

1 990 0352 181 165

كانت حركة التزام منافع نهاية خدمة للموظفين والمدرجة في قائمة المركز المالي كما يلي:

20112010

ريال عمانيريال عماني

373 43435 49االلتزام في 1 يناير

066 52924 22المستحقات خالل السنة

)005 10()606(مدفوعات خالل السنة

434 35749 71االلتزام في 31 ديسمبر
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16 - ضريبة الدخل

احتساب ضريبة الدخل   أ( 

تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 12% على ما يزيد على مبلغ 000 30 ريال عماني من الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لقانون ضريبة   
الدخل بسلطنة عمان. لم يتم تكوين مخصص ضريبة دخل في هذه القوائم المالية فيما يتعلق بالخسائر المتكبدة خالل السنة. 

ب( الوضع الحالي لإلقرارات الضريبية 

انتهت األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية من الربط الضريبي للشركة عن األعوام 2006 و2007.  ترى اإلدارة بأن الضـرائب اإلضافية، إذا وجدت،   
المتعلقة بالسنوات الضريبية المفتوحة لن تكون جوهرية للمركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر2011. 

17 - صافي نتائج التأمين

201120112011

اإلجمالينشاط الحياةنشاط العام

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اإليرادات

038 143 44214 596946 196 13إجمالي األقساط المكتتبة

)665 255(    510 170   )175 426(     الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

373 887 95213 116 4211 770 12إيرادات أقساط التأمين – بالصافي

)966 423 8()138 678()828 745 7(قسط إعادة تأمين متنازل عنه لمعيدي التأمين

911 199   )985 118(   896 318     الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

)055 224 8()123 797( )932 426 7(قسط تأمين متنازل عنه لشركات إعادة تأمين - بالصافي

318 663 8295 319  489 343 5صافي قسط تأمين مكتسب

)090 571 6( )461 687()629 883 5(إجمالي مطالبات متكبدة )إيضاح 18(

274 662 3041 970542 119 1حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات )إيضاح 18(

)816 908 4()157 145()659 763 4(صافي المطالبات المتكبدة

لمعيدي  عنها  متنازل  التأمين  إعادة  من  مستلمة  عمولة 
التأمين

725 906456726 362

)899 888()893 77()006 811(عموالت مدفوعة

)85 100()77 437(  )162 537(

965 235591 73097 494 صافي نتائج أعمال التأمين
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17 - صافي نتائج التأمين )تابع(

201020102010
اإلجمالينشاط الحياةنشاط العام
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اإليرادات
576 811 98111 216 5951 594 10إجمالي األقساط المكتتبة

065 369    031 6      034 363    الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة
641 180 01212 223 6291 957 10إيرادات أقساط التأمين – بالصافي

)359 768 5()147 876()212 892 4(قسط إعادة تأمين متنازل عنه لمعيدي التأمين
646 867)727 60(373 928  الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

)713 900 4()847 936()839 963 3(قسط تأمين متنازل عنه لشركات إعادة تأمين - بالصافي

928 279 1387 790286 993 6صافي قسط تأمين مكتسب

)581 501 9()849 052 1()732 448 8(إجمالي مطالبات متكبدة )إيضاح 18(
750 924 8332 917893 030 2حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات )إيضاح 18(

)831 576 6()016 159()815 417 6(صافي المطالبات المتكبدة
479 299180464 464عمولة مستلمة من إعادة التأمين متنازل عنها لمعيدي التأمين

)188 042 1()661 61()527 980(عموالت مدفوعة
)516 228()61 481()577 709(

388 641125 74765 59صافي نتائج أعمال التأمين

20112010

صافي
األقساط

إيرادات أقساط 
التأمين قبل
إعادة التأمين

صافي
األقساط

إيرادات أقساط 
التأمين قبل

إعادة التأمين
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

665 246 3525 182 9646 110 8745 821 4سيارات
978 419 7404 525502 846 3775 325حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى 

644 637613 009157 823 3581 134شحن بحري وتأمين السفن
289 531 1  199 437   540 362 3821 409   تأمين على الحياة وتأمين صحي

5 690 99114 143 0387 279 92811 811 576

كان معدل صافي المطالبات كما يلي:

20112010
%%

9595مركبات
170حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى

463شحنات بحرية وتأمين السفن
6172تأمين صحي وعلى الحياة

والمستردات  التأمين  إعادة  ناقصًا  المطالبات  )إجمالي  المدفوعة  المطالبات  صافي  بقسمة  المطالبات  صافي  معدالت  تحتسب 
األخرى( على صافي األقساط المكتسبة )إجمالي األقساط ناقصًا األقساط المتنازل عنها(. 
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18 - المطالبات

20112010

إعادة التأمينإعادة التأمين

صافيحصة إجماليصافيحصةإجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

629 570 2)942 519 1(571 090 7054 510 7452 854 4501 365 4مطالبات قائمة )إيضاح 14(

168 243(166 700  791 072  )252 936(   538 136(IBNR334 943 )إيضاح 14(

765 108 3)878 772 1(643 881 4054 677 2)988 022 2(393 700 4قائمة في نهاية العام )أ(

مطالبات التأمين مدفوعة خالل العام 
062 993 4)722 744 3(784 737 1768 340 5)164 412 1(340 752 6)ب(

285 170 1)690 356 2(975 526 6293 570 2)942 519 1(571 090 4مطالبات قائمة )إيضاح 14(

252 936(538 136   590 871  )236 160(  354 711(IBNR791 072 )إيضاح 14(

996 524 1)850 592 2(846 117 7654 108 3)878 772 1(643 881 4قائمة في بداية العام  )ج(

مطالبات مسجلة في قائمة الدخل 
831 576 6)750 924 2(581 501 8169 908 4)274 662 1(090 571 6الشامل )أ+ب+ج( )إيضاح 17(
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19 -  مصروفات إدارية وعمومية

20112010

ريال عمانيريال عماني

399 189898 219 1تكاليف الموظفين 

248 41875 152مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

107 293118 119استهالك

717 585107 117مصروفات مهنية

496 85970 88ايجار ومنافع

469 65263 87إتصاالت

836 72259 59مصروفات مجلس االدارة

237 55731 46مصروفات سفر

967 63342 44مصروفات تقنية المعلومات

173 26635 43مصروفات العالقات العامة

648 65340 23مصروفات تدريب

964 29019 21صيانة المكتب

635 50118 18قرطاسية ومطبوعات

329 1022 7أتعاب ومصروفات 

339 3292 3مصروفات بنكية

008 20    985 37     مصروفات متنوعة

2 091 0341 606 572

خسارة السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد   -20

20112010

ريال عمانيريال عماني

)923 900()258 442 1(صافي خسارة العام

267 571 4596 484 5صافي األصول 

000 000 00010 000 8المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام

)0.090()0.180(خسارة السهم الواحد 

0.9140.657صافي األصول للسهم الواحد 

يتم احتساب االربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة ربح العام على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام.

يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول على عدد األسهم القائمة في تاريخ اإلغالق.
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21 -  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   

تدخل الشركة، في سياق النشاط االعتيادي، في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا والمساهمين والكيانات 
التي يوجد لبعض المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة مساهمة فيها. تتم هذه المعامالت ببنود وشروط يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة 
التي  المعامالت  لتلك  التقريبية  األحجام  إن  األخرى.  األطراف  التعامل مع  الدخول فيها عند  يتم  التي  التجارية  للشروط  بأنها مماثلة 
يتم  التي  المعامالت  تلك  باستثناء  أسرهم  أفراد  أو  الشركة  أسهم  من  أكثر  أو   %10 لنسبة  ومالكين  عالقة  ذات  أطراف  فيها  تشارك 

اإلفصاح عنها بشكل منفصل خالل الفترة كانت كما يلي:

معامالت مع أطراف ذت عالقة )أ( 

أو أفراد أسرهم، والمدرجة ضمن قائمة  أو أكثر من أسهم الشركة،   %10 المالكين لنسبة  أو  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   
الدخل الشامل يمكن تحليلها كالتالي:

20112010
ريال عمانيريال عماني

718 468 1212 050 3األقساط المكتتبة
713 423 7861 116 1مطالبات

557 42-رسوم الخدمات
025 38-صافي العموالت المستلمة

000 20053 51أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة

)ب( األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن البنود الموضحة أدناه هي كالتالي:

األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة، أو أفراد أسرهم، ناقصًا المخصصات   
والمبالغ المشطوبة، يمكن تحليلها كالتالي:

20112010
ريال عمانيريال عماني

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين
521 603 3971 200األقساط  مستحقة القبض من أطراف ذات عالقة أخرى

مستحق لمعيدي التأمين
560 522-                شركة سوليدرتي بي اس سي 

استثمارات متاحة للبيع
938 375552 299 1استثمارات - صندوق تالل

بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وتتم التسوية نقدًا. لم يتم تقديم أو استالم أية كفاالت عن أية مديونيات أطراف 
ريال   10  000 بمبلغ  انخفاض بقيمة مديونيات  بتكوين مخصص  الشركة  2011 قامت  31 ديسمبر  المنتهية في  بالنسبة للسنة  ذات عالقة. 
عماني من األطراف ذات العالقة )2010 – ال شيء(. يتم القيام بهذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف 
ذي العالقة ومراجعة السوق الذي يزاول الطرف ذو عالقة نشاطه فيه.  المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة أو المبالغ المستحقة 

منها ال تحمل فوائد وتستحق الدفع عند الطلب.
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21 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  

مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا )ج( 

إن مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا تشتمل على الرواتب والمنافع وكانت بمبلغ وقدره 950 87  ريال عماني )2010 - 300 79 ريال   
عماني( وتتكون مما يلي:

20112010

ريال عمانيريال عماني

800 20076 85منافع قصيرة األجل

500 2  750 2منافع نهاية الخدمة للموظفين  

87 95079 300

22 - االلتزامات العرضية 

التزامات عرضية

كما في 31 ديسمبر 2011 كان لدى الشركة التزامات عرضية بمبلغ 299 165 ريال عماني )2010 – 409 160 ريال عماني( بخصوص ضمانات بنكية 
وكفاالت أخرى وأمور أخرى ناشئة ضمن سياق األعمال العادية التي يتوقع أن ال ينشأ عنها أية التزامات جوهرية.

مطالبات قانونية 

إلى  استنادًا  المحاكم.  أمام  لمقاضاة  العادية  أعمالها  سياق  ضمن  الشركة  تخضع  التأمين،  شركات  لغالبية  بالنسبة  الحال  هو  كما 
مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على األداء المالي للشركة.

التزامات

– 299 550 ريال عماني( تم دفعها وتم  وقعت الشركة على عقد شراء مكتب بمجمع تجاري. االلتزام هو 299 550 ريال عماني )2010 
ادراجها ضمن المدفوعات المقدمة والمديونيات األخرى.

24 - المعلومات القطاعية 

لدى الشركة قطاعان كما هو مبين أدناه. وحدات النشاط االستراتيجي تقدم منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل 
ألنها تتطلب استراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل من قطاع نشاط استراتيجي 

علي أساس شهري علي األقل. فيما يلي ملخص يصف عمليات كل قطاع لدى الشركة يصدر عنه تقارير:

البحرية والطيران والحريق والحوادث والهندسة والطاقة  البحري والسفن والمعدات  السيارات والشحن  الذي يغطي  العام  النشاط   
والحوادث العامة وااللتزامات تجاه الطرف الثالث.

تأمين الحياة والذي يتضمن تأمين الحياة الجماعي وائتمان الحياة الجماعي وتعويضات العاملين والتأمين الصحي.

المعلومات التي تخص نتائج كل قطاع يصدر عنه تقارير مدرجة بالتفصيل في إيضاح 17 يتم قياس األداء بناًء على صافي دخل التأمين 
التنفيذي. التسعير بين القطاعات يتحدد على أساس شروط  الرئيس  التي يراجعها  للقطاع، كما هو مدرج في تقارير اإلدارة الداخلية 

تجارية. 
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25 - إدارة المخاطر 

إطار التنظيم اإلدارة )أ( 

استمرار  تعرقل  التي  األحداث  من  الشركة  مساهمي  حماية  هو  للشركة  المالية  واإلدارة  المخاطر  إدارة  إلطار  الرئيسي  الهدف   
تحقيق أهداف األداء الموضوعة. وتعي اإلدارة العليا األهمية الجوهرية من امتالك نظام فعال وذي كفاءة عالية إلدارة المخاطر.

اإلدارة  ولجان  ولجانه  اإلدارة  مجلس  من  واضحة  مرجعية  بشروط  المخاطر  إدارة  لمهام  نظام  تأسيس  على  الشركة  وتعمل   
التنفيذية التابعة.  وهذا سيكون إضافًة إلى هيكل تنظيمي واضح له صالحيات و مسؤوليات مخولة موثقة من قبل مجلس اإلدارة 

لمجالس اإلدارة التنفيذية و المدراء الرئيسيين.

)ب( اإلطار التنظيمي

تهتم الجهات التنظيمية بصورة رئيسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين ومراقبة أوضاعهم عن قرب للتأكد من أن الشركة   
تدير ِشؤونهم بصورة مرضية ومراعاة مصالحهم.  وفي نفس الوقت تهتم الجهات التنظيمية بالتأكد من أن الشركة تحافظ 

على مالءة سيولة مناسبة لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة والتي تنشأ عن الصدمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. 

وتخضع عمليات الشركة أيضًا لمتطلبات تنظيمية في نطاق السلطات القضائية حيثما تمارس أنشطتها.  وهذه النظم ال تطلب   
الوفاء  عدم  مخاطر  لتقليل  المال(  رأس  كفاية  )مثل  مقيدة  شروط  أيضًا  تفرض  ولكن  األنشطة  ومراقبة  على  المصادقة  فقط 

والمالءة من جانب شركات التأمين لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة عندما تنشأ.   

مخاطر التأمين )ج( 

أهم المخاطر التي تواجهها الشركة بمقتضى عقود التأمين تتمثل في أن المطالبات الفعلية وسداد المنافع، أو توقيتها، تختلف   
عن التوقعات.  وهذا يتأثر بتكرار المطالبات وحجم أضرارها والمنافع الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة في المطالبات طويلة 

األجل.  وعليه، تهدف الشركة إلى التأكد من توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.

تعمد الشركة إلى إدارة مخاطر التأمين عن طريق االختيار الحذر وتطبيق توجهات سياساتها التأمينية مع ترتيبات إضافية إلعادة   
التأمين والتناول النشط الفاعل للمطالبات.

يتم تقليل التعرض لتركيز مخاطر التأمين بتطبيق استراتيجيات التأمين بالشركة، والتي تسعى إلى التأكد  من أن المخاطر التي   
تم تأمينها ذات تنوع مناسب على نطاق واسع في المحفظة من حيث النوع  ومستوى المخاطر المؤمن عليها ومبلغ المخاطرة  

والقطاع والموقع الجغرافي.  كما أن هناك حدودًا للتأمين لتطبيق معايير االختيار.

         تصدر الشركة بصفة رئيسية عقود تأمين عامة تتمثل في السيارات والتأمين البحري والجوي والحريق والمخاطر العامة إلى جانب 
عقود التأمين على الحياة والتأمين الصحي.

عقود  في  الشركة  تدخل  الكبيرة،  المطالبات  من  ينشأ  الذي  المالي  التعرض  تقليل  أجل  من  و  االعتيادية،  أعمالها  سياق  وفي   
التعرض للمخاطر  بالتحكم في  الترتيبات توفر تنوعًا أكبر لألعمال ويسمح لإلدارة  التأمين. وهذه  مع أطراف أخرى ألغراض إعادة 
تتم  التأمين  إعادة  أعمال  من  كجوهري  جزء  أفضل.   لنمو  إضافية  بإمكانية  وتسمح  الكبيرة،  المخاطر  من  تنشأ  التي  المحتملة 

بموجب اتفاقيات إعادة تأمين اختيارية وعن تجاوز الخسائر الكبيرة . 

يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من إعادة التأمين بشكل يتوافق مع مخصص المطالب القائمة  وعقود إعادة التأمين.   

لتقليل التعرض للمخاطرالخسائر الجوهرية من إعادة التأمين تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين وتراقب تركيز   
مخاطر التأمين الناشئة في المناطق الجغرافية الشبيهة وطابع األنشطة واالقتصادي بالنسبة لعائدي التأمين.

تتعامل الشركة فقط مع شركات إعادة تأمين التي توافق عليها اإلدارة، والتي غالبًا ما تكون شركات أوراق مالية دولية مصنفة من   
قبل وكاالت تصنيف دولية معترف بها أو شركات تأمين في دول مجلس التعاون الخليج العربي.
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25 - إدارة المخاطر )تابع(

مخاطر التأمين )تابع( )ج( 

وبالرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين، فهي ليست في حل من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين، وبالتالي   
عقود  بموجب  المفترضة  التزاماته  مقابلة  من  تأمين  معيد  أي  يتمكن  ال  بحيث  عنه،  المتنازل  التأمين  بشأن  ائتمان  مخاطر  هناك 
التأمين.  وتجري الشركة عمليات تأمين تتسم بالتنوع حتى ال تكون معتمدة على شركة إعادة تأمين واحدة وال تعتمد عملياتها 

بشكل كبير على عقد تأمين واحد.

أكبر خمس شركات إعادة تأمين تمثل نسبة 85% من مخاطر االئتمان في 31 ديسمبر 2011 )%91-2010(.  

ال تتوقع الشركة أي تأثير كبير من عمليات التأمين بسبب العوامل التالية:  

2011
%

2010
%

9597السيارات

512الحرائق والحوادث العامة والهندسة وغيرها

818الشحن البحري وتأمين السفن

3223التأمين على الحياة والتأمين الصحي

4151االجمالي

التي قد تحدث  المطالبات اإلضافية  التزامات  أن تتم تسوية مبلغ وتوقيت مدفوعات األقساط خالل عام واحد.  تعتبر  المتوقع  من 
بنحو كاٍف  من خالل مخصص  القائمة تفي  المطالبات  المستخدمة في تقدير مخصص  المتغيرات األساسية  للتغييرات في  نتيجة 

المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها.

وباإلضافة إلى ذلك، تحد الشركة من مخاطر التأمين عن طريق مراقبة التغييرات في متغيرات رئيسية والتي من الممكن أن تزيد من 
التزامات المطالبات اإلضافية.

أهم االفتراضات 

أهم االفتراضات التي تبنى عليها التقديرات هي تطورات مطالبات الشركة السابقة وخبراتها.  وهذا يشمل افتراضات متوسط  تكاليف 
المطالبات وتكاليف إجراءات المطالبة وعوامل تضخم المطالبات وعدد المطالبات بكل سنة حوادث.  وتستخدم أحكام نوعية إضافية 
كذلك لتقييم مدى عدم تكرار االتجاهات السابقة في المستقبل، مثل الحدث الذي ال يتكرر وتغير عوامل السوق كنظرة المجتمع إلى 
المطالبات واألحوال االقتصادية والعوامل الداخلية مثل مكونات المحفظة وشروط وبنود الوثيقة وإجراءات تناول الوثيقة.  وتستخدم 

األحكام كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

االفتراضات األخرى الهامة تشمل التغير في معدالت الفائدة والتأخير في السداد وتغير معدالت العمالت األجنبية.
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مخاطر التأمين )تابع( )ج( 

الحساسيات 

التحليل أدناه  للتحركات المحتملة والتي تعتبر  التأمين العام ذات حساسية عن االفتراضات الهامة أعاله.  وتم وضع  بنود مطالبات 
معقولة مع اإلبقاء على كافة االفتراضات األخرى ثابتة مع بيان أثر ذلك على االلتزامات ونتائج التأمين.

التغير في 
االفتراضات

األثر على صافي األثر على االلتزامات
األرباح

ريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2011

)882 490(882 490+ 10%صافي المطالبات المتكبدة
%10 -)490 882(490 882

31 ديسمبر 2010
)683 657(683 657+ 10%صافي المطالبات المتكبدة 

%10 -)657 683(657 683

تطورات المطالبات

العكسية  المستقبلية  المطالبات  من  الشركة  حماية  أجل  من  التأمين  أعمال  تخص  قوي  أساس  ذات  باحتياطيات  الشركة  تحتفظ 
وكذلك التطورات الالحقة.  عدم اليقين حول مبالغ وتوقيت المطالبات عادة ما يتغلب عليها خالل سنة واحدة .

المخاطر المالية  )د( 

المخاطر المالية

األدوات المالية الرئيسية للشركة هي مديونيات تنشأ من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين واالستثمارات المدرجة والنقد وما يماثل 
النقد. وال تدخل الشركة في معامالت مشتقة. وتعد المخاطر الرئيسية التي تنشأ عن األدوات المالية للشركة هي: 

مخاطر االئتمان  	•

مخاطر السيولة  	•

مخاطر السوق 	•

-  مخاطر العملة األجنبية

-  مخاطر معدل الفائدة

-  مخاطر األسعار

تقوم الشركة بمراجعة واعتماد سياسات إدارة كل من هذه المخاطر ويمكن تلخيص تلك السياسات كالتالي.

مخاطر االئتمان  -1

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر التعرض للخسارة المالية في حالة عجز العميل أو أحد أطراف األدوات المالية عن الوفاء بالتزاماته   
االئتمان.  لمخاطر  األقصى  الحد  التأمين،  إعادة  بعقود  ترتبط  التي  تلك  عدا  ما  المالية،  لألصول  الدفترية  القيمة  تمثل  التعاقدية. 
إيداعها لدى  البنكية يتم  أن األرصدة والودائع  المستحقة بصورة منتظمة والتأكد من  المديونيات  الشركة على مراقبة  وتعمل 

مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة بتصنيف P-2 كحد أدنى وفقًا لوكالة موديز لخدمات المستثمرين.

موقع  أو  معينة  صناعة  على  تؤثر  التي  التطورات  نحو  الشركة  ألداء  النسبية  الحساسية  إلى  تشير  االئتمان  مخاطر  تركيزات    
جغرافي معين. 
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المخاطر المالية )تابع( )د( 

1-  مخاطر االئتمان )تابع(

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ومديونيات التأمين ومديونيات أخرى  بتاريخ التقرير حسب النوع مبينة أدناه:

20112010

ريال عمانيريال عماني

531 580 3394 527 4مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين

210 291168 237مديونيات أخرى باستثناء المدفوعات مقدمًا

040 694 1-ودائع بنكية تستحق بعد عام واحد من تاريخ اإليداع

252 463  372 144المبالغ النقدية مع مدراء االستثمار

811 160 3483 717 4ودائع أرصدة بنكية ونقدية

9 626 35010 067 117

تحليل أعمار مديونيات التأمين وعقود إعادة التأمين في تاريخ التقرير وحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل العام 
مبينة في اإليضاح 9 حول القوائم المالية.

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين 

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين تتكون من عدد من العمالء في سلطنة عمان باإلضافة إلى معيدي تأمين محليين وأجانب. 
وتحدث  سنتين  من  أكثر  منذ  الشركة  مع  يتعاملون  االئتمان  عمالء  أغلب  منتظم.  بشكل  المديونيات  هذه  بمراقبة  الشركة  وتقوم 
المتعلقة  المحتملة  للخسائر  تقديرها  يشكل  القيمة  انخفاض  مخصص  بإنشاء  الشركة  قامت  وقد  متكرر.  غير  بشكل  الخسائر 
العقود يتم توقيعها  تلك  التأمين فإن  الشركة إلدارة مخاطر  التأمين فحسب سياسة  يتعلق بمعيدي  المديونيات. وفيما  بحسابات 

فقط مع معيدي تأمين ذوي سمعة وتصنيف دولي جيد.

الفئات األخرى ضمن المديونيات ال تحتوي على أصول منخفضة القيمة.  ال تحتفظ الشركة بأية ضمانات كتأمين لها.

موضح  الجغرافي  الموقع  حسب  التقرير  تاريخ  في  التأمين  وإعادة  التأمين  عقود  لمديونيات  بالنسبة  االئتمان  لمخاطر  األقصى  الحد 
كالتالي:

20112010
ريال عمانيريال عماني

421 153 1253 643 3ُعمان 
715 355 4491 839الشرق األوسط

395 71     765 44   أخرى
4 527 3394 580 531
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المخاطر المالية )تابع( )د( 

1-  مخاطر االئتمان )تابع(

المقابلة  األطراف  تصنيف  حسب  التقرير  تاريخ  في  التأمين  وإعادة  التأمين  عقود  لمديونيات  بالنسبة  االئتمان  لمخاطر  األقصى  الحد 
موضح كالتالي:

20112010
ريال عمانيريال عماني

685 214 1762 927 2وسطاء ووكالء 
498 222607 643أفراد وعمالء من الشركة

348 758 9411 956  معيدي التأمين
4 527 3394 580 531

20112010
ريال عمانيريال عماني

P13 638 0454 115 691بنك أ وبنك ب 
P211 74011 740بنك ج
000 000150 150غير مصنفبنك د

452 909279 56    المبالغ النقدية مع مدراء االستثمار
3 856 6944 556 883

2- مخاطر السيولة

تمت  التي  المالية  بااللتزامات  المتعلقة  باالرتباطات  للوفاء  األموال  توفير  في  لمصاعب  الشركة  تعرض  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
تسويتها من خالل النقد أو أصل مالي آخر.

ر األموال الكافية للوفاء بأية ارتباطات عند نشاتها. د من توفُّ تتم مراقبة متطلبات السيولة أسبوعيًا كما تقوم اإلدارة بالتأكُّ

بيان االستحقاقات

يبين الجدول أدناه باختصار استحقاق االلتزامات المالية للشركة بناًء على االلتزامات التعاقدية غير المخصومة. السداد المرتبط بإنذار 
يعامل كما لو كان اإلنذار أعطي في الحال.   

خالل
 سنة واحدة

من سنة واحدة
الى 3 سنوات

 بدون فترة 
اإلجماليمحددة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2011

581 643 10--581 643 10احتياطي محتفظ به من معيدي التأمين
678 918 1--678 918 1حسابات ودائنيات أخرى

184 927 2-            -            184 927 2مستحق لمعيدي التأمين
443 489 15-             -            443 489 15صافي االلتزامات الرئيسية 
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المخاطر المالية )تابع( )د( 

مخاطر السيولة )تابع(  -2

خالل
 سنة واحدة

من سنة واحدة
الى 3 سنوات

بدون فترة محددة
اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
31 ديسمبر 2010

167 569 10--167 569 10احتياطي محتفظ به من معيدي التأمين
731 131 2--731 131 2مستحقات ودائنيات أخرى
767 000 2  -         -         767 000 2 مستحق لمعيدي التأمين

665 701 14-         -         665 701 14صافي االلتزامات الرئيسية 

الشكل العام الستحقاقات استثمارات الشركة كالتالي :

خالل
 سنة واحدة

من سنة واحدة
الى 3 سنوات

بدون فترة محددة
اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني
31 ديسمبر 2011

348 717 4--348 717 4ودائع بنكية  وأرصدة بنكية ونقدية
492 985 4923 985 3-         -         استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

060 729 0601 729 1-         -               استثمارات متاحة للبيع
4 717 348         -5 714 55210 431 900

31 ديسمبر 2010
851 854 4-040 694 8111 160 3ودائع بنكية  وأرصدة بنكية ونقدية

462 837 4624 837 4--استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
610 478 1  610 478 1-                -               استثمارات متاحة للبيع

3 160 8111 694 0406 316 07211 170 923

بالنظر إلى إجمالي قيمة االستثمارات إلى إجمالي االلتزامات، فإن إدارة الشركة ال ترى وجود تعرض جوهري لمخاطر السيولة. 

3- مخاطر السوق

وأسعار  الفائدة  ومعدالت  األجنبية  العملة  صرف  معدالت  تأثير  مثل  السوق  أسعار  في  التغييرات  تأثير  مخاطر  هي  السوق  مخاطر 
األسهم على إيرادات الشركة أو قيمة األدوات المالية التي تحتفظ بها.  قد تنتج هذه التغيرات من عوامل محددة ألوراق مالية منفردة 
والتحكم  إدارة  هو  السوق  مخاطر  إدارة  من  الهدف  ويتمثل  السوق.   في  المالية  األوراق  كافة  على  تؤثر  أخرى  عوامل  أو  مصدرها  أو 

بمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع زيادة العائد على المخاطر.

الشركة معرضة لمخاطر السوق فيما يتعلق باستثماراتها. تحد الشركة مخاطر السوق عن طريق المحافظة على محفظة متنوعة 
والمراقبة المستمرة للسوق.  وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة فعالة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم.



193

25 -  إدارة المخاطر )تابع(

المخاطر المالية )تابع( )د( 

مخاطر السوق )تابع(  -3

مخاطر العملة األجنبية )أ( 

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب تغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية.

تتعرض الشركة لمخاطر معدالت صرف العملة األجنبية الناشئة عن تعرض لعمالت بشكل رئيسي فيما يتعلق بعمالت الدوالر األمريكي 
والدرهم اإلماراتي والريال القطري والريال السعودي والجنيه األسترليني.

مخاطر العمالت األجنبية التي تتعرض لها الشركة هي كالتالي:

) معروضة بالريال العماني(
20112010

عمالت أخرىدوالر أمريكيعمالت أخرىدوالر أمريكي

-736 9-791 2أرصدة بنكية ونقدية
416 417-688 694-إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

-950 26-950 26استثمارات متاحة للبيع
-260 746 1-552 52ودائع بنكية

تحليل الحساسية

سعر صرف العملة بين الدوالر األمريكي والريال العماني ظل بدون تغير منذ 1986. لذلك فإن اإلدارة ال ترى أية مخاطر تذكر من التعامالت 
بالدوالر األمريكي. 

العوامل  كافة  إبقاء  مع  األمريكي  الدوالر  غير  أخرى  عمالت  مقابل   %10 بنسبة  نقصان  أو  زيادة  العماني  الريال  حقق  لو   ،2011 عام  خالل 
المتغيرة األخرى ثابتة لزادت أو نقصت األرباح ما قبل الضرائب  بقيمة تبلغ حوالي 469 69 ريال عماني )2010 - 742 41 ريال عماني(.

)ب(  مخاطر معدل الفائدة

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية.  تقوم الشركة باالستثمار في األوراق المالية 
في  التغيرات  مخاطر  في  للشركة  بالنسبة  الفائدة  معدل  مخاطر  وتتمثل  الفائدة.  معدل  لمخاطر  تتعرض  ودائع  لديها  توجد  كما 
معدالت الفائدة السوقية وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في العائد بشكل عام من األوراق المالية التي تحسب عليها الفوائد. وتعمل 

الشركة على الحد من مخاطر معدل الفائدة بمراقبة التغيرات في معدالت الفائدة.

2011التغير في االفتراضات
ريال عماني

2010
ريال عماني

897 10651 41+15%االيرادات من الودائع البنكية

%15-)41 106()51 897(

في تاريخ التقرير، كان معدل الفائدة )إيضاح 7( واستحقاق األدوات المالية التي تحسب عليها فائدة كما هو مبين فيما يلي: 
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مخاطر السوق )تابع(  -3

مخاطر أسعار الفائدة للشركة بناًء على الترتيبات التعاقدية في 31 ديسمبر 2011 كانت كما يلي:

أقل من 
عام واحد

أكثر من
اإلجماليعام واحد

ريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2011

540 567 0404 694 5001 873 2ودائع بنكية

أقل من 
عام واحد

أكثر من
اإلجماليعام واحد

ريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2010

040 444 0404 694 0001 750 2ودائع بنكية

مخاطر األسعار   )ج( 

تتعرض الشركة لمخاطر أسعار السوق المتعلقة باستثماراتها. وتعمل الشركة على الحد من مخاطر السوق باالحتفاظ بمحفظة   
متنوعة وبمراقبة السوق بصورة مستمرة. وباإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة بمراقبة فعالة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة 

سوق األسهم. 

83% )2010 – 75%( من استثمارات الشركة باألسهم في تاريخ قائمة المركز المالي تمت داخل سلطنة عمان.  

تغير القيمة العادلة الستثمارات الشركة المحتفظ بها للمتاجرة بمعدل 10%  سيؤدي إلى تغير األرباح قبل الضرائب بحوالي 549 398   
ريال عماني )2010 - 746 483 ريال عماني(.

ريال عماني  الملكية بحوالي 906 172  إلى تغير حقوق  10%  سيؤدي  للبيع بمعدل  المتاحة  العادلة الستثمارات الشركة  القيمة  تغير   
)2010 – 862 147 ريال عماني(.

)هـ( تقدير القيمة العادلة 

الجدول التالي يقدم تحلياًل لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة حسب أساليب التقييم، وقد تم تحديد المستويات المختلفة   
كما يلي:

المستوى 1 : األسعار المدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتطابقة.  

المستوى 2: المدخالت بخالف األسعار المتضمنة في المستوى 1 التي يمكن مراقبتها بالنسبة لألصول أو االلتزامات سواء بشكل   
مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقات األسعار( .
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المستوى 3 : المدخالت لألصول أو االلتزامات التي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للمالحظة.

31 ديسمبر 312010 ديسمبر 2011

إجماليالمستوى 3المستوى 1إجماليالمستوى 3المستوى 1

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

937 373 4-937 373 1204 841 3-120 841 3استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

610 487 6101 487 1-              060 729 0601 729 1-                استثمارات متاحة للبيع

3 841 1201 729 0605 570 1804 373 9371 487 6105 852 547

القيمة الدفترية ألصول والتزامات مالية أخرى تستحق خالل أقل من عام واحد تقارب قيمها العادلة.

إدارة رأس المال )و( 

تدير الشركة رأس مالها من أجل اإلحتفاظ برأس مال كافي والوفاء بمتطلبات هامش المالءة حسب ما تحددة الهيئة العامة لسوق 
المال وقانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته.

العمل  وتطوير  المقابلة  واألطراف  المستثمرين  ثقة  على  لمحافظة  صلبة  مال  رأس  بقاعدة  اإلحتفاظ  هي  اإلدارة  مجلس  أهداف  أن 
المستقبلي.  إن الشركة عند إدارة رأس المال هي: 

حماية قدرة الشركة على المتابعة على أساس اإلستمرارية من أجل اإلستمرار بتقديم عائدات للمساهمين ومنافع ألصحاب المصالح 
اآلخرين.

تقديم عائدات كافية للمساهمين عن طريق تسعير المنتجات والخدمات بما يتوافق مع مستوى المخاطر..

وتخضع الشركة أيضًا لمتطلبات راس امال المقروضة خارجيًا من قبل السلطات التنظيمية المحلية.  إن سياسة الشركة هي اإلحتفاظ 
برأس مال حسب إجمالي متطلبات رأس المال من الهيئة العامة لسوق المال وهامش محدد إلمتصاص المصروفات في رأس المال 

ومتطلبات رأس المال.

مستوى  إلدارة  الخسائر  تجاوز  وغطاء  تأمين  إعادة  إتفاقيات  من  للتأكد  25)ج(  باإليضاح  وارد  هو  كما  لجزر  التأمين  مخاطر  إدارة  وتم 
اإلحتفاظ باألقساط وبالتالي حماية رأس المال من مخاطر التأمين الجوهرية.

26 -  التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة      

يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة القيام بوضع اجتهادات وتقديرات وافتراضات 
القيمة  في  والتغير  الناتجة  والمخصصات  والمصروفات  والدخل  وااللتزامات  األصول  ومبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر 

العادلة للعام الصادرعنها التقرير.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند عليها على أساس مستمر.  وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية بالفترة التي 
تتم فيها مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية متأثرة. هذه التقديرات تعتمد أساسًا على افتراضات حول عوامل تتضمن درجات 
تغيرات  عنه  ينتج  مما  اإلدارة  توقعات  عن  تختلف  قد  الفعلية  والنتائج  اليقين  وعدم  االجتهادات  من  مختلفة،  تكون  وقد  متباينة، 

مستقبلية في االلتزامات المقدرة.
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انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تطبق الشركة توجيهات المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 لتحديد انخفاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع.  ويتطلب هذا 
العادلة  القيمة  فيها  تكون  التي  والمدى  الفترة  أخرى،  عوامل  بين  من  الشركة،  تقيم  التقدير،  هذا  وإلجراء  جوهريًا.   تقديرًا  التحديد 
الستثمار ما أقل من تكلفته والقدرة المالية وتطلعات العمل قصيرة األجل للشركة المستثمر فيها، متضمنة عوامل مثل أداء مجال 

العمل والقطاع والتغييرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

المطالبات القائمة

على وجه الخصوص، يجب إجراء تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي والتكلفة 
النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي.  تستخدم اإلدارة القيمة األولية للمطالبة التي 
الذي تطبقه  الرئيسي  األسلوب  المالي.   المركز  تاريخ قائمة  في  المبلغ عنها  للمطالبات  المتوقعة  النهائية  للتكلفة  المساح  يوفرها 
اإلدارة في تقدير التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها يتم باستخدام اتجاهات 
تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات في المستقبل.  في تاريخ كل تقرير، تتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات 
للسنة السابقة للبحث في كفايتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص.  ال يتم خصم مخصصات مطالبات التأمين العام للقيمة 

الزمنية للنقود.

انخفاض قيمة مديونيات  

تقدير قيمة مديونيات التأمين والمديونيات األخرى يتم عندما ال يحتمل تحصيل القيمة الكاملة. وينطوي هذا التقدير أن تقيم الشركة 
العام  التحقيق المفصل خالل  التأمين وتاريخ معدالت االسترداد إضافة إلى إجراء  الوثائق وشركات  موقف السيولة واالئتمان لحملة 
والمرئيات المستلمة من قسم الشئون القانونية.  الفرق بين المبلغ المتوقع استرداده والقيمة الدفترية تعتبر مصروفًا بقائمة الدخل 
الشامل.  أي فرق بين قيمة المبالغ التي تستلم فعليًا في الفترات المقبلة والمبالغ المتوقعة تدرج بقائمة الدخل الشامل عند التحصيل.

اختبار كفاية االلتزام

أفضل  من  الشركة  وتستفيد  التأمين.   عقود  التزامات  كفاية  من  للتأكد  االلتزام  كفاية  اختبارات  إجراء  يتم  مالي،  مركز  قائمة  بكل 
تقديرات التدفقات النقدية المستقبلية والتعامل مع المطالبات والمصروفات اإلدارية وكذلك من إيرادات االستثمار من األصول التي 

تدعم هذه االلتزامات  في تقييم كفاية االلتزامات. أي نقص يتم خصمه فورًا بقائمة الدخل الشامل. 

27-  أرقام المقارنة 

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.  إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على النتائج 
المبلغ عنها سابقًا أو على حقوق المساهمين . 



197

الفصل العشرون: 

األداء المالي التاريخي للنصف األول من السنة المالية 2013 م
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قائمة المركز المالي المرحلية كما في 30 يونيو 2013  

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013إيضاح
ريال عمانيريال عمانياألصول

األصول غير الجارية
736 135786 4754ممتلكات ومعدات

000 600 0002 600 52إستثمار عقاري
924 162 5351 6636استثمارات متاحة للبيع 

366 254  038 7253استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
-               244 572    24أصل ضريبة مؤجلة

4 815 9524 804 026

األصول الجارية
513 183 8614 548 83استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

262 432 8787 139 98ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية
918 114 3145 552 107مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين 

628 087535 11559مصروفات عمولة مؤجلة
663 013 3456 517 176حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين

497 352     698 372     مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا
26 690 18323 632 481

507 436 13528 506 31إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات 
رأس المال واالحتياطيات

000 000 00010 000 1210رأس المال
226 132216 13348احتياطي قانوني

310 150-14احتياطي خاص
483 339175 15423إحتياطي الطوارئ

609 551233 135احتياطي القيمة العادلة
)960 811(644 277     أرباح محتجزة/ )خسائر متراكمة(

668 963 6669 184 11إجمالي حقوق المساهمين

االلتزامات غير الجارية
531 94985 16121منافع نهاية الخدمة للموظفين

االلتزامات الجارية
535 194 18812 194 1713أموال التأمين

890 195401 18305ايرادات عمولة مؤجلة
146 036 9424 270 5مستحق لمعيدي التأمين 

737 754 1  195 429 1 19حسابات ودائنيات أخرى
20 199 52018 387 308

839 472 46918 321 20إجمالي االلتزامات
507 436 13528 506 31إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

250.1120.099صافي األصول للسهم الواحد 
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قائمة الدخل الشامل المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 

فترة الستة أشهر 
المنتهية في

فترة الستة أشهر 
المنتهية في

30 يونيو 302012 يونيو 2013

ريال عمانيريال عمانيإيضاح

)غير مدققة- ايضاح 1(

اإليرادات

639 513 5279 717 2010إجمالي األقساط المكتتبة

950 542967 401 201  نتائج أعمال التأمين 

358 708974 22922   صافي إيراد االستثمار 

815 42   687 13    إيرادات أخرى

2 337 9371 985 123

المصروفات

)082 240 1()069 591 1(23مصروفات عمومية وإدارية

041 868745 746الربح من أنشطة التشغيل

)028 44()56(         تكاليف التمويل

013 812701 746الربح قبل الضريبة

-             244 572   24ضريبة الدخل

013 056701 319 1الربح بعد الضريبة

دخل شامل آخر:

)991 551()058 98(صافي التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

022 998149 220 1إجمالي الدخل الشامل للفترة

250.0130.012ربح السهم الواحد 

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 204 إلى 238 تكون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية.
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قائمة التغييرات في حقوق المساهمين المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 

رأس
 المال

احتياطي 
قانوني

احتياطي 
خاص

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
الطوارئ

األرباح 
المحتجزة/ 
)الخسائر 
اإلجماليالمتراكمة(

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

668 963 9)960 811(483 609175 310233 226150 000216 000 10في 1 يناير 2013

الدخل الشامل:
056 319 0561 319 1-----ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر:
ربح محول إلى الدخل الشامل على إلغاء 

)540 104(--)540 104(---إدراج استثمارات متاحة للبيع
صافي التغير في القيمة العادلة 

482 6       -                 -             482 6  -           -           -            لالستثمارات المتاحة للبيع
998 220 0561 319 1-              )058 98(-           -           -            إجمالي الدخل الشامل للفترة

معامالت مع المالكين:
-310 150--)310 150(--محول من إحتياطي خاص )ايضاح 14(

-)856 274(856 247----محول إلى احتياطي الطوارئ
-            )906 131(-            -            -            906 131-            محول إلى إحتياطي قانوني

-            )452 229(856 247-            -            906 131-            إجمالي المعامالت مع المالكين

666 184 64411 339277 551423 135-           132 000348 000 10في 30 يونيو 2013

)غير مدققة- ايضاح 1(
رأس

 المال
احتياطي 

قانوني
احتياطي 

خاص

احتياطي 
القيمة 
العادلة

احتياطي 
الطوارئ

الخسائر 
اإلجماليالمتراكمة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

459 484 5)570 750 1( 483 745175 310799 491150 000109 000 6في 1 يناير 2012

الدخل الشامل:
013 013701 701--          -           -           -                ربح الفترة

الدخل الشامل اآلخر:
صافي التغير في القيمة العادلة 

)991 551(-           -           )991 551(-            -            -                لالستثمارات المتاحة للبيع
إجمالي الدخل/ )الخسارة( الشاملين 

022 149   031 701-           )991 551(-            -            -               للفترة
481 633 5)557 049 1(483 754175 310247 491150 000109 000 6في 30 يونيو 2012

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 204 إلى 238 تكون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية. 

تقرير مراقبي الحسابات – صفحة رقم 197 و198.
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قائمة التدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013

فترة الستة أشهر 
المنتهية في

فترة الستة أشهر 
المنتهية في

30 يونيو 302012 يونيو 2013

ريال عمانيريال عمانيإيضاح

)غير مدققة- ايضاح 1(

أنشطة التشغيل

013 812701 746الربح قبل الضريبة للفترة

تسويات لـ:

534 04952 70إستهالك

028 5644تكلفة التمويل

)479 740()546 255(إيرادات توزيعات نقدية

)533 28()922 27(الدخل من ودائع بنكية

-328 1التغير في إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق- بالصافي

324 85111 36مكافآت نهاية الخدمة محملة للفترة

)408 111()365 267(أرباح غير محققة من إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

)131 75()854 223(أرباح محققة من بيع إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

-             )859 35(أرباح محققة من استرداد استثمارات متاحة للبيع

44 550)146 652(

التغييرات في رأس المال العامل:

)373 951 1()396 437 2(عقود تأمين وإعادة تأمين مستحقة

)390 383()682 503(حصة إعادة التأمين في صندوق التأمين

889 11)903 2(مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا وأصول أخرى

)365 214()459 23(مصروفات عمولة مؤجلة

664 130 6531 999أموال التأمين 

)613 496()542 325(حسابات ودائنيات أخرى

230 747 7961 234 1مستحق إلى معيدي التأمين

782 286)695 96(إيرادات عمولة مؤجلة

التدفق النقدي الناتج المستخدم في أنشطة التشغيل قبل 
)828 15()678 110 1(دفع مكآفات نهاية الخدمة 

)510 5(  )433(          مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

)338 21()111 111 1(صافي التدفق النقدي المستخدم في أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

)635 111()448 37(4شراء ممتلكات ومعدات

)126 696()333 249(شراء  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  
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720 242 2041 375 1متحصالت استبعاد استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  

-190 464متحصالت من استرداد استثمارات أوراق مالية متاحة للبيع

577 722 1)049 591 1(الحركة في الودائع البنكية صافي الفائدة

)000 600 2(-شراء إستثمار عقاري

479 546740 255 توزيعات نقدية مستلمة

015 110298 217صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار 

أنشطة التمويل

000 6000 2-حيازة قرض قصير األجل

)028 44()56(تكلفة التمويل مدفوعة

972 555 2)56(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من أنشطة التمويل

649 832 2)075 894(صافي التغير في النقد وما يماثل النقد 

177 294   383 726 2النقد وما يماثل النقد في بداية الفترة/ العام

826 126 3263 832 91النقد وما يماثل النقد في نهاية الفترة

يتكون النقد وما يماثل النقد مما يلي:

978 346928 394 1نقدية وأرصدة لدى البنوك

423 536288 426أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار

425 909 4441 11    9ودائع بنكية مستحقة خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

1 832 3263 126 826

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 204 إلى 238 تكون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية المرحلية.

تقرير مراقبي الحسابات – صفحة رقم 197 و 198.
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الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية   - 1

بتاريخ  )»الشركة«( في سلطنة عمان  للتأمين ش.م.ع.م(  الخليجية  المدينة  للتأمين ش.م.ع.م )سابقًا شركة  المدينة  تأسست شركة 
15 مايو 2006 كشركة مساهمة عمانية مقفلة وهي تعمل في سلطنة عمان وتقوم بمزاولة نشاط التأمين في سلطنة عمان. بدأت 
الشركة نشاطها التجاري اعتبارًا من أول أغسطس 2006.  حصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال في 15 يوليو 2006. 

المعلومات المقارنة الواردة في قوائم الدخل الشامل والتغيرات في حقوق المساهمين والتدفقات النقدية المرحلية لفترة الستة 
أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012 لم تتم مراجعتها.

السياسات المحاسبية الجوهرية  - 2

أساس اإلعداد  )أ( 

تم إعداد القوائم المالية المرحلية لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013 وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادر عن   
مجلس معايير المحاسبة الدولية وتتوافق مع متطلبات االفصاح الواردة ضمن قواعد اإلفصاح والنماذج الصادرة عن الهيئة العامة 

لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته.

تم إعداد القوائم المالية المرحلية على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا قياس االستثمارات العقارية واألصول المالية المصنفة   
كمحتفظ بها للمتاجرة واستثمارات متاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

يتطلب إعداد القوائم المالية المرحلية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة.    
كما يتطلب من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة.  تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي 
المالية المرحلية  التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم  أو المجاالت  التعقيد  أو  التقدير  على درجة كبيرة من 

باإليضاح رقم 3.

يتم تطبيق السياسات المحاسبية من قبل الشركة وهي متوافقة مع تلك السياسات المطبقة في فترات/ سنوات سابقة.  

)ب( التغير في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في عام 2013  وتتعلق بأعمال الشركة: أ-  

بالنسبة لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013  قامت الشركة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة   
الدولية  المالية  التقارير  معايير  لتفسيرات  التطبيقية  واللجنة  )المجلس(  الدولية  المحاسبية  المعايير  مجلس  عن  الصادرة 

)اللجنة( التابعة للمجلس والتي تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في 1 يناير 2013 .

تطبيق هذه المعايير والتفسيرات لم يؤِد إلى تغييرات في السياسات المحاسبية للشركة ولم يؤثر على المبالغ المذكورة في   
الفترة الحالية.

المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق ولم تطبقها الشركة بصورة  ب_ 
مبكرة: 

تم نشر المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية على المعايير الحالية وأصبحت إلزامية بالنسبة للفترات المحاسبية للشركة   
التي تبدأ في 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ أو في فترات الحقة ولكن لم تطبقها الشركة بصورة مبكرة وال يمكن تقدير أثر تلك 

المعايير والتفسيرات بصورة معقولة كما في 30 يونيو 2013. 

معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 - »األدوات المالية  - )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2015 أو بعد ذلك التاريخ(.  
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  - 2

)ب(      التغير في السياسات المحاسبية واإلفصاحات )تابع(

المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق ولم تطبقها الشركة بصورة  ب- 
مبكرة: )تابع(

المعيار المحاسبي الدولي رقم 32- »األدوات المالية: العرض« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2014 أو بعد ذلك التاريخ(.  

المعيار المحاسبي الدولي رقم 36- »إنخفاض قيمة أصول« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2014 أو بعد ذلك التاريخ(.  

)ت( العمالت األجنبية

العملة التنفيذية وعملة العرض  

الرئيسية  البيئة االقتصادية  بالريال العماني وهو عملة  المالية المرحلية للشركة  بالقوائم  البنود المدرجة  يتم قياس وعرض   
التي تعمل فيها الشركة )»العملة التنفيذية«(.  

المعامالت واألرصدة  

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة.  كما يتم تحويل    
األصول وااللتزامات المنفذة بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي.  

تعالج جميع فروق صرف العملة بقائمة الدخل الشامل عند نشأتها. 

الممتلكات والمعدات )ث( 

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض محدد في قيمتها. تكلفة الممتلكات   
والمعدات هي سعر شرائها مضافًا إليه أية مصروفات عرضية. يتم إدراج التكلفة الالحقة في القيمة الدفترية لألصل أو كأصل 
منفصل، كما هو مالئم، إذا كان من المحتمل أن ينتج عن المنافع المستقبلية المضمنة في البند تدفق للشركة ومن الممكن 
قياس تكلفة البند بصورة موثوق بها. يتم إدراج جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الشامل كمصروف 

عند تكبدها. 

يتم إدراج االستهالك بقائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات   
والمعدات. األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

3-5 سنواتأثاث ومعدات مكاتب
5 سنواتسيارات

3-5 سنواتتحسينات على مباني مستأجرة

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا، بنهاية تاريخ كل تقرير.  

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

»إيرادات أخرى«  الدفترية وتدرج ضمن  بالرجوع إلى قيمها  الممتلكات والمعدات  األرباح والخسائر على استبعادات  يتم تحديد   
وتراعى عند تحديد ربح التشغيل.

تدرج األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ بالتكلفة. وعندما تصبح عاملة، يتم تحويلها إلى الفئة المناسبة من الممتلكات والمعدات   
وتستهلك وفقًا لسياسة الشركة.

تتم رسملة تكاليف الفوائد على اإلقتراضات لتمويل ممتلكات ومعدات محددة خالل الفترة المطلوبة لتحويل األصل إلى أن   
يصبح جاهزًا لإلستخدام.
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  - 2

إستثمار عقاري  )ج( 

بالقيمة  وتدرج  كليهما  أو  رأسمالية  زيادة  تحقيق  أو  تأجير  إيرادات  لتحقيق  إما  بها  محتفظ  ممتلكات  هي  العقارية  اإلستثمارات   
القيم  على  العادلة  القيم  تعتمد  تقرير.  كل  بتاريخ  اإلستثمار  بتقييم  وخبرة  مهنية  مؤهالت  ذو  خارجي  مثمن  يقوم  العادلة. 
السوقية كونها القيمة المقدرة التي يمكن عندها تبادل الملكية في تاريخ التقييم بين مشتري مستعد وراغب وبائع مستعد في 
المعامالت العادية، بعد تسويق جيد حيث يقوم كال الطرفين بالتصرف بمعرفتهما وبحذر ودون إجبار. تدرج األرباح والخسائر الناتجة 

من تغيرات القيمة العادلة لالستثمارات العقارية في قائمة الدخل الشامل المرحلية.

األدوات المالية )ح( 

األدوات المالية غير المشتقة  

تتكون األدوات المالية غير المشتقة من استثمارات مصنفة كمتاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها للمتاجرة واستثمارات محتفظ   
بها حتى االستحقاق ومديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين والمبالغ المستحقة لمعيدي التأمين والودائع البنكية وأرصدة بنكية 

ونقدية وحسابات دائنة ودائنيات أخرى.  تحدد اإلدارة تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج األولي. 

المعاملة  إلى  مباشرة  المنسوبة  التكاليف  إليها  مضافًا  العادلة  بالقيمة  مبدئي  بشكل  المشتقة  غير  المالية  األدوات  إدراج  يتم   
أو  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المالية  أو الخسائر.  تدرج األصول  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة  المدرجة  لكافة األدوات غير 
الخسائر بشكل مبدئي بالقيمة العادلة وتدرج تكاليف المعاملة كمصروف بقائمة الدخل الشامل.  بعد اإلدراج المبدئي يتم قياس 

األدوات المالية غير المشتقة كما يلي. 

االستثمارات المتاحة للبيع  

االستثمارات المتاحة للبيع هي أدوات مالية غير مشتقة إما تكون مصنفة في هذه الفئة أو غير مصنفة في أية فئة أخرى.   تدرج   
االستثمارات المتاحة للبيع بشكل مبدئي بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف المعاملة وتدرج الحقًا بالقيمة العادلة.  تدرج التغييرات 
بالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بحقوق المساهمين.  عندما تباع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، تدرج تغييرات 

القيمة العادلة المتراكمة المدرجة سابقًا بحقوق المساهمين من خالل قائمة الدخل الشامل المرحلية.

تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أسعارها السوقية المدرجة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد   
القيمة العادلة لألدوات المالية غير المتاجر بها في سوق نشطة )مثل االستثمارات غير المدرجة( باستخدام أساليب تقييم معينة 
إال إذا لم يكن من العملي تحديد القيمة العادلة. االستثمارات في أدوات الملكية والتي ليس لها أسعار سوقية مدرجة في سوق 

نشطة والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة موثوق منها تقاس بالتكلفة.

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة  

تدرج هذه  القصير.   المدى  الشراء على  إعادة  أو  البيع  رئيسي لغرض  للمتاجرة بشكل  بها  المحتفظ  االستثمارات  أو تكبد  اقتناء  يتم   
االستثمارات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة.  تدرج تكاليف المعاملة لكافة االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة كمصروف عند تكبدها.

على  للمتاجرة  بها  المحتفظ  للالستثمارات  العادلة  القيمة  تعتمد  العادلة.   بالقيمة  الحقًا  للمتاجرة  بها  المحتفظ  االستثمارات  تدرج   
القيمة  في  التغيرات  عن  الناشئة  والخسائر  األرباح  تدرج  المرحلية.   المالي  المركز  قائمة  تاريخ  في  كما  المدرجة  السوقية  أسعارها 
العادلة لفئة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في قائمة الدخل الشامل المرحلية في الفترة التي تنشأ فيها.

يتم تحديد األرباح المحققة عن بيع االستثمارات بالفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية وتدرج بقائمة الدخل الشامل المرحلية   
في الفترة التي تنشأ فيها.  

يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بقائمة الدخل الشامل عندما ينشأ للشركة حق استالم   
توزيعات األرباح.
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األدوات المالية )تابع( )ح( 

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق  

هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة وقابلة للتحديد وفترات إستحقاق ثابتة وتصنف كمحتفظ بها حتى اإلستحقاق والتي   
يكون إلدارة الشركة النية اإليجابية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق. إذا أرادت الشركة بيع مبلغ ضئيل من األصول المالية 
المحتفظ بها حتى اإلستحقاق، فيجب إعادة تصنيف الفئة كأصول متاحة للبيع. تدرج األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق 
انتهاء حق  المحتفظ بها حتى اإلستحقاق عند  المالية  إدراج األصول  المعامالت. يلغى  إليها تكاليف  العادلة مضافًا  بالقيمة  مبدئيًا 
استالم التدفقات النقدية من االستثمارات أو تم تحويلها وحولت الشركة كافة مخاطر وعوائد الملكية. وتقاس هذه األصول الحقًا 

بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية.

قروض ومديونيات  

وتنشأ  نشطة  سوق  في  مدرجة  وليست  للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  دفعات  لها  مشتقة  غير  مالية  أصول  هي  والمديونيات  القروض   
المعاملة  إليها تكاليف  العادلة مضافًا  بالقيمة  والمديونيات بشكل مبدئي  القروض  تدرج  للشركة.   االعتيادية  األنشطة  في سياق 
االنخفاض  ناقصًا مخصص  الفعلية  الفائدة  باستخدام طريقة  المهلكة  بالتكلفة  الحيازة.  وتقاس الحقًا  لنشأة  المنسوبة مباشرة 
مدفوعات  باستثناء  أخرى  و«مديونيات  التأمين«  وإعادة  التأمين  عقود  »مديونيات  في  الشركة  ومديونيات  قروض  وتتمثل  بالقيمة.  

مقدمًا« و«ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية« في قائمة المركز المالي المرحلية.

إلغاء إدراج األدوات المالية  

يتم إلغاء إدراج أداة مالية عندما تفقد الشركة تحكمها بالحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية، وهي عادًة تتم في حالة بيع   
األداة، أو عندما يتم نقل كافة التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف آخر مستقل. 

المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية  

بشراء  الشركة  فيه  ترتبط  الذي  التاريخ  وهو  المتاجرة،  تاريخ  في  إدراجها  يتم  المالية  لألصول  »العادية«  والمبيعات  المشتريات  جميع   
الزمني  اإلطار  خالل  األصول  تسلم  تتطلب  التي  المالية  األصول  ومبيعات  مشتريات  هي  العادية  والمبيعات  المشتريات  األصل. 

المنصوص عامًة عليه في القوانين أو حسب أعراف السوق.

انخفاض القيمة )خ( 

األصول المالية  

يتم إجراء تقييم في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض قيمة أصول أو مجموعة أصول. وفي حالة   
وجود مؤشر، يتم إدراج أي خسارة انخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل المرحلية.

يتم تحديد انخفاض القيمة كما يلي: -   

العادلة مخصومًا منها أي خسارة  التكلفة والقيمة  بين  الفرق  القيمة هو  العادلة، فإن انخفاض  بالقيمة  المدرجة  بالنسبة لألصول   
إنخفاض قيمة مدرجة سابقًا في قائمة الدخل الشامل المرحلية.

المستقبلية  النقدية  للتدفقات  الحالية  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  هو  القيمة  انخفاض  فإن  بالتكلفة،  المدرجة  لألصول  بالنسبة   
المخصومة بأسعار السوق الحالية ألصل مالي مماثل.

بالنسبة لألصول المدرجة بالتكلفة المهلكة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات النقدية   
المستقبلية المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األصلي. 

بشكل  المتبقية  المالية  األصول  تقييم  ويتم  فردي.  أساس  على  قيمتها  انخفاض  اختبار  يتم  بذاتها  الجوهرية  المالية  األصول   
إجمالي في مجموعات لها نفس خصائص المخاطر االئتمانية. 
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انخفاض القيمة )تابع( )خ( 

األصول المالية  

التأمين عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على  يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة مديونيات   
أن  واحتمالية  للمدين  الجوهرية  المالية  الصعوبات  تعتبر  للمديونيات.  األصلية  للشروط  وفقًا  المستحقة  المبالغ  كافة  تحصيل 
يدخل المدين في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة والعجز عن التسديد أو التأخر في الدفع على أنها مؤشرات على انخفاض قيمة 
مديونيات التأمين. إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلية.  يدرج مبلغ أي مخصص بقائمة الدخل الشامل تحت بند »مصروفات عمومية وإدارية«.  
يتم تقييد التحصيالت الالحقة للمبالغ التي تم شطبها سابقًا مقابل »مصروفات عمومية وإدارية » بقائمة الدخل الشامل المرحلية. 

في حالة استثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع فإن االنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى   
أقل من تكلفته يشير إلى أن األصل منخفض القيمة.  في حال وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات المتاحة البيع، تتم إزالة 
الخسارة المتراكمة التي تقاس على أنها الفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية مخصومًا منها أي خسائر انخفاض قيمة 
ذلك األصل المالي الذي تم إدراجه سابقًا بقائمة الدخل الشامل المرحلية من حقوق المساهمين وتدرج بقائمة الدخل الشامل 
الدخل  قائمة  خالل  من  ردها  يتم  ال  المرحلية  الشامل  الدخل  بقائمة  المدرجة  الملكية  أدوات  قيمة  انخفاض  خسائر  المرحلية. 

الشامل المرحلية.

انخفاض  خسارة  إدراج  بعد  وقع  بحدث  موضوعي  بشكل  متعلقًا  العكس  ذلك  كان  إذا  بالقيمة  االنخفاض  خسارة  عكس  يتم   
القيمة.  وبالنسبة لألصول المالية التي تقاس بالتكلفة المهلكة، فيتم إدراج العكس بقائمة الدخل الشامل.

األصول غير المالية  

تتم مراجعة القيم الدفترية ألصول الشركة غير المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض   
القيمة. في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة 
إذا زادت القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة 
التدفقات  خصم  يتم  المستخدمة،  القيمة  تقدير  وعند  أكبر.  أيهما  البيع  تكاليف  خصم  بعد  العادلة  القيمة  أو  المستخدمة 
الحالي  السوق  الذي يعكس تقييم  الضريبة  باستخدام معدل خصم ما قبل  الحالية  إلى قيمتها  المقدرة  المستقبلية  النقدية 

للقيمة الزمنية والمخاطر المتعلقة باألصل.

يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المدرجة في الفترات السابقة بتاريخ كل تقرير لتحديد أي مؤشرات تدل على انخفاض   
الخسائر أو عدم وجودها. يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة إذا حدث تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة 
التي كان  الدفترية  القيمة  الدفترية لألصل  القيمة  تزيد فيه  ال  الذي  الحد  إلى  بالقيمة فقط  االنخفاض  رد خسائر  يتم  لالسترداد. 

يمكن تحديدها بعد خصم االستهالك أو اإلهالك إذا لم يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة.

)د( المقاصة

عندما  المرحلية  المالي  المركز  قائمة  في  المبلغ  صافي  عن  واإلفصاح  المالية  وااللتزامات  المالية  األصول  بين  مقاصة  إجراء  يتم   
يوجد حق قانوني يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وكذا نية لدى الشركة للسداد على أساس الصافي، أو عندما يتم 

تحقق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

)ذ( نقد وما يماثل النقد

يتألف النقد وما يماثل النقد من األرصدة البنكية والنقدية والودائع التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع.  

أقساط  وأرصدة تأمينية مدينة )ر( 

تدرج األقساط وأرصدة التأمين المدينة مبدئيًا بالقيمة العادلة وتقاس الحقًا بالتكلفة المهلكة مخصومًا منها مخصص اإلنخفاض   
بالقيمة. يتم تقدير مديونيات إنخفاض القيمة على أساس مراجعة كافة المبالغ القائمة في نهاية العام. تشطب الديون الرديئة 

خالل الفترة التي يتم تحديدها فيها.
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عقود التأمين  )ز( 

بالحريق  )المعروفة  والسيارات  الممتلكات  بمخاطر  يتعلق  فيما  األجل  قصيرة  تأمين  عقود  بإصدار  رئيسي  بشكل  الشركة  تقوم   
والحوادث( والمخاطر البحرية.  تصدر الشركة أيضًا عقود تأمين على الحياة.

تأمين الممتلكات  

يتم تصميم تأمين الممتلكات لتعويض حملة العقود عن األضرار التي تصيب الممتلكات أو عن قيمة خسارة العقار. يجوز أيضًا   
لحملة العقود استالم تعويض عن خسارة اإليرادات التي تسببت عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات المؤمن عليها. 

تأمين السيارات  

يتم تصميم تأمين السيارات لتعويض حملة العقود عن األضرار التي تصيب سياراتهم أو االلتزام لألطراف األخرى الناشئة من خالل   
حوادث.  يجوز أيضًا لحملة العقود استالم تعويض عن حريق أو سرقة سياراتهم.

التأمين البحري  

يتم تصميم التأمين البحري لتعويض حملة العقود عن الضرر وااللتزام الناشئ من خالل خسارة أو ضرر السفينة البحرية والحوادث   
في البحر التي تؤدي إلى خسارة كلية أو جزئية للشحنة. 

التأمين على الحياة  

يتم تصميم التأمين على الحياة لتعويض حملة العقود عن خسارة حياة أو أطراف الشخص المؤمن.   

)س( عقود إعادة التأمين المحتفظ بها

لتخفيض المخاطر المالية الناشئة عن المطالبات الكبيرة، تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين.   
يتم تقدير المطالبات المستحقة القبض من معيدي التأمين بطريقة تتماشى مع التزام المطالبة وبمقتضى عقد إعادة التأمين. 
يتم عرض هذه المبالغ كعقود إعادة تأمين محتفظ بها في قائمة المركز المالي المرحلية إلى أن تسدد الشركة المطالبة. وعند 
سداد المطالبة فإن المبلغ المستحق من معيدي التأمين بخصوص المطالبة المدفوعة يتم تحويله إلى “مديونيات عقود التأمين 

وإعادة التأمين”.

في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل على احتمال انخفاض قيمة أصل إعادة التأمين. في حالة وجود   
مثل ذلك الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين عن 

قيمته القابلة لالسترداد ُيعتبر أن قيمة األصل قد انخفضت ويتم تخفيض قيمته الدفترية إلى قيمته القابلة لالسترداد. 

)ش( فحص كفاية االلتزام

للتدفقات  الحالية  التقديرات  باستخدام  المدرجة وذلك  التأمين  التزامات  بتقييم مدى كفاية  الشركة  تاريخ كل تقرير تقوم  في   
اللتزاماتها  الدفترية  القيمة  أن  التقييم  فيها  ُيظهر  التي  الحالة  في  أبرمتها.  التي  التأمين  عقود  بموجب  المستقبلية  النقدية 
الدخل  قائمة  في  بالكامل  العجز  إدراج  الفور  على  يتم  المقدرة،  المستقبلية  النقدية  التدفقات  ضوء  في  كافية  غير  التأمينية 

الشامل المرحلية كما يتم تكوين مخصص للمخاطر السارية.   

)ص( المطالبات

المبالغ المستحقة الدفع إلى حملة العقود واألطراف األخرى ومصروفات تسوية الخسارة  التي تشتمل على  تحمل المطالبات،   
المتعلقة، ناقصًا التعويض والمستردات األخرى، على قائمة الدخل الشامل المرحلية عند تكبدها. تمثل المطالبات المبالغ المقدرة 

المستحقة الدفع بخصوص المطالبات التي تم اإلبالغ عنها وتلك التي لم ُيبلغ عنها في تاريخ التقرير.

غ عنها والتي لم يتم دفعها في تاريخ التقرير على أساس تقدير كل حالة على حدة. عالوًة  يتم تكوين مخصصات للمطالبات الُمبلَّ  
على ذلك،  يتم االحتفاظ بمخصص تم تكوينه بناًء على تقدير اإلدارة وخبرة الشركة السابقة لتكلفة تسوية المطالبات المتكبدة 
والتي لم يبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.  يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي والتسويات 

ومخصصات السنة الالحقة ضمن حساب نتائج أعمال التأمين لتلك الفترة.
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)ض( احتياطي الطوارئ

وفقًا للمادة 10 مكرر )2( )ج( و)10( مكرر )3( )ب( من توجيهات تطبيق قانون شركات التأمين )القرار الوزاري رقم 80/5( وتعديالته، يتم   
تحويل نسبة 10% من صافي المطالبات القائمة ألعمال التأمين العام بتاريخ قائمة المركز المالي و1% من أقساط التأمين على الحياة 
عن العام من األرباح المحتجزة إلى احتياطي طوارئ. يمكن للشركة إيقاف تلك التحويالت السنوية عندما يصبح االحتياطي مساٍو 

لرأس مالها المدفوع.

االلتزامات والمستحقات األخرى )ط( 

مقابل  السداد  مستحقة  للمبالغ  االلتزامات  إدراج  يتم  المهلكة.   بالتكلفة  الحقًا  وتقاس  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  االلتزامات  تدرج   
البضائع والخدمات المستلمة  سواًء أصدرت عنها فواتير للشركة أم لم تصدر.

)ظ( منافع نهاية الخدمة 

تستحق منافع نهاية الخدمة باستخدام تقنيات إكتوارية وفقًا لشروط تعاقد الموظفين بالشركة في تاريخ التقرير مع مراعاة   
استحقاقها  عند  السفر  تذاكر  وبدل  السنوية  اإلجازة  مستحقات  تدرج  وتعديالته.   2003 لعام  الُعماني  العمل  قانون  متطلبات 
للموظفين ويكون استحقاق لاللتزام المقدر مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم اإلفصاح عن 

هذه االستحقاقات ضمن االلتزامات الجارية، بينما يتم اإلفصاح عن االستحقاق المتعلق بمنافع نهاية الخدمة كالتزام غير جاري.

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقًا لقانون   
التأمينات االجتماعية  العماني لعام 1991وتدرج كمصروف بقائمة الدخل الشامل المرحلية عند تكبدها. 

المخصصات )ع( 

يتم إدراج المخصصات في قائمة المركز المالي المرحلية إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة لحدث سابق   
يمكن تقديره بصورة موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب تدفقًا صادرًا للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام.

ربحية السهم الواحد  )غ( 

بيانات ربحية السهم الواحد األساسية ألسهمها العادية. ويتم حساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة   تعرض الشركة   
الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.

)ف( تحقق اإليرادات

األقساط المكتسبة  

يتم إدراج األقساط كإيرادات )أقساط مكتسبة( بالنسبة والتناسب على مدى فترة التغطية. يتم إدراج نسبة من صافي األقساط   
المحتجزة على أنها »احتياطي أقساط غير مكتسبة« لتغطية أجزاء المخاطر السارية في تاريخ قائمة المركز المالي المرحلية.  يتم 
تكوين مخصص إضافي لتغطية العجز، إن وجد، لكل نوع من األعمال التجارية بين المبلغ اإلجمالي في إحتياطي األقساط غير 
المكتسبة والمبلغ الذي يتطلبه قانون شركات التأمين لعام 1979 محتسب على أساس 45% من صافي األقساط المحتجزة للعام 

لكل أنواع األعمال.

العموالت المكتسبة والمدفوعة  

يتم إدراج العمولة المكتسبة والمدفوعة على أساس النسبة والتناسب على فترة تغطية وثيقة ذات عالقة.  

إيرادات الفوائد  

يتم إدراج إيرادات الفوائد على أساس زمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.  

توزيعات األرباح  

تدرج إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم األرباح.  
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ايرادات عمولة مؤجلة )ق( 

تأجل ايرادات العمولة المنسوبة إلى أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها وتصنف كايرادات عمولة مؤجلة. تهلك إيرادات العمولة   
المؤجلة الحقًا على مدار أعمار عقود إعادة التأمين كما يتم صرف أقساط إعادة التأمين المتنازل عنها.

)ك( مصروفات عمولة مؤجلة

العمولة  مصروفات  ضمن  ملموس  غير  كأصل  حالية  عقود  وتجديد  جديدة  أعمال  حيازة  إلى   المنسوبة  التكاليف  رسملة  تتم   
العقود كما يتم  المصروفات الحقًا على مدار أعمار  التكاليف األخرى كمصروفات عند استحقاقها. تهلك  المؤجلة. تدرج كافة 

كسب األقساط.

توزيعات األرباح )ل( 

يتم إدراج توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كالتزام في الفترة التي يعتمد فيها مساهمو الشركة توزيعات األرباح.  

)م( ضريبة الدخل 

تتألف ضريبة الدخل بقائمة الدخل الشامل المرحلية للفترة من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة.  تدرج الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة   
بقائمة الدخل الشامل باستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه باندماج األعمال أو البنود المدرجة مباشرة في حقوق المساهمين أو في 

دخل شامل آخر.

الضريبية  المعدالت  باستخدام  وذلك  للفترة  الضريبي  الدخل  على  المتوقعة  الدفع  المستحقة  الضريبة  هي  الجارية  الضريبة   
المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ قائمة المركز المالي وأية تعديالت للضرائب مستحقة الدفع عن سنوات سابقة.

وااللتزامات  لألصول  الدفترية  القيم  بين  المؤقتة  الفروقات  لجميع  وذلك  االلتزام  طريقة  باستخدام  المؤجلة  الضرائب  تحتسب   
ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض الضريبة.  ُتحسب الضرائب المؤجلة على أساس طريقة التحقق المتوقعة 
أو تسوية القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ قائمة 

المركز المالي.  

يتم إدراج أصل الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون من المحتمل توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها استغالل   
األصل غير المستخدم.  يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يمكن معه تحقق المنافع الضريبية المرتبطة بها.  

 )ن( تحديد القيم العادلة

المالية.   وغير  المالية  وااللتزامات  لألصول  العادلة  القيمة  تحديد  للشركة  المحاسبية  واإلفصاحات  السياسات  من  عدد  يتطلب   
لذلك  المحددة  اإليضاحات  في  العادلة  القيم  لتقييم  االفتراضات  حول  المعلومات  من  مزيد  عن  اإلفصاح  يتم  ينطبق،  وحيثما 

األصل أو االلتزام.

األدوات المالية  

سوق  في  المدرجة  الشراء  ألسعار  وفقًا  العادلة  القيمة  تحديد  يتم  منظمة،  مالية  أسواق  في  بها  المتاجر  لالستثمارات  بالنسبة   
األسهم في نهاية يوم العمل بتاريخ قائمة المركز المالي، معداًل لتكاليف المعاملة الالزمة لتحقق األصل.

يتم تحديد القيمة العادلة الستثمارات غير متاجر بها في سوق نشطة باستخدام التدفقات النقدية المخصومة المقدرة أو غيرها   
من أساليب التقييم.

القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المالية األخرى التي تستحق خالل أقل من عام واحد تقارب قيمها العادلة.  
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وتقديرات  اجتهادات  بوضع  القيام  اإلدارة  من  الدولية  المالية  التقارير  معايير  مع  يتوافق  بما  المرحلية  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب 
وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات والمخصصات الناتجة والتغير في 

القيمة العادلة للعام الصادرعنها التقرير.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات التي تستند عليها على أساس مستمر.  وتدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية بالفترة التي 
تتم فيها مراجعة التقديرات وأي فترات مستقبلية متأثرة. هذه التقديرات تعتمد أساسًا على افتراضات حول عوامل تتضمن درجات 
تغيرات  عنه  ينتج  مما  اإلدارة  توقعات  عن  تختلف  قد  الفعلية  والنتائج  اليقين  وعدم  االجتهادات  من  مختلفة،  تكون  وقد  متباينة، 

مستقبلية في االلتزامات المقدرة.

انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع

تطبق الشركة توجيهات المعيار المحاسبي الدولي رقم 39 لتحديد انخفاض قيمة استثمارات األسهم المتاحة للبيع.  ويتطلب هذا 
العادلة  القيمة  فيها  تكون  التي  والمدى  الفترة  أخرى،  عوامل  بين  من  الشركة،  تقيم  التقدير،  هذا  وإلجراء  جوهريًا.   تقديرًا  التحديد 
الستثمار ما أقل من تكلفته والقدرة المالية وتطلعات العمل قصيرة األجل للشركة المستثمر فيها، متضمنة عوامل مثل أداء مجال 

العمل والقطاع والتغييرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

المطالبات القائمة

النهائية  والتكلفة  التقرير  تاريخ  في  عنها  المبلغ  للمطالبات  المتوقعة  النهائية  للتكلفة  تقديرات  إجراء  يجب  الخصوص،  وجه  على 
المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها بعد تاريخ التقرير.  تستخدم اإلدارة القيمة األولية للمطالبة التي يوفرها المساح للتكلفة 
النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ التقرير.  األسلوب الرئيسي الذي تطبقه اإلدارة في تقدير التكلفة النهائية المتوقعة 
باتجاهات  للتنبؤ  السابقة  المطالبات  تسوية  اتجاهات  باستخدام  يتم  عنها  يبلغ  ولم  المتكبدة  والمطالبات  عنها  المبلغ  للمطالبات 
تسوية المطالبات في المستقبل.  في تاريخ كل تقرير، تتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للبحث في كفايتها ويتم 

إجراء التغييرات على المخصص.  ال يتم خصم مخصصات مطالبات التأمين العام للقيمة الزمنية للنقود.

انخفاض قيمة مديونيات  

تقدير قيمة مديونيات التأمين والمديونيات األخرى يتم عندما ال يحتمل تحصيل القيمة الكاملة. وينطوي هذا التقدير أن تقيم الشركة 
التأمين وتاريخ معدالت االسترداد إضافة إلى إجراء التحقيق المفصل خالل الفترة  الوثائق وشركات  موقف السيولة واالئتمان لحملة 
والمرئيات المستلمة من قسم الشئون القانونية.  الفرق بين المبلغ المتوقع استرداده والقيمة الدفترية تعتبر مصروفًا بقائمة الدخل 
الشامل المرحلية.  أي فرق بين قيمة المبالغ التي تحصل فعليًا في الفترات المقبلة والمبالغ المتوقعة تدرج بقائمة الدخل الشامل 

المرحلية عند التحصيل.
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تحسينات 
على المباني 

المستأجرة
أثاث ومعدات 

سياراتمكاتب
أعمال رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة
429 322 6991 427552 57739 726691 38في 1 يناير 2013

448 37     484 4    -          214 75029 3   إضافات 
877 359 1831 427557 79139 476720 42في 30 يونيو 2013

االستهالك
693 535-177 57226 944501 7في 1 يناير 2013

049 70 -           249 1  571 22962 6  محمل للفترة
742 605-           426 14327 173564 14في 30 يونيو 2013

صافي القيمة الدفترية
135 183754 001557 64812 303156 28في 30 يونيو 2013

تحسينات 
على المباني 

المستأجرة
أثاث ومعدات 

سياراتمكاتب
أعمال رأسمالية 

اإلجماليقيد التنفيذ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

390 633-427 60739 356572 21في 1 يناير 2012

039 699689 552-          970 370118 17إضافات 

429 322 6991 427552 57739 726691 38في 31 ديسمبر 2012

االستهالك

481 416-691 85221 938393في 1 يناير 2012

212 119-            486 4 720 006107 7محمل للعام

693 535-            177 57226 944501 7في 31 ديسمبر 2012

صافي القيمة الدفترية

736 699786 250552 00513 782190 30في 31 ديسمبر 2012

خالل عام 2012،  قامت الشركة بشراء مكاتب في مجمع التالل من شركة التالل للتطوير ش.م.ع.م، طرف ذي عالقة )البائع(. المبنى 
كان قيد التشييد بتاريخ التقرير. ويستحق دفع 441 97 ريال عماني للبائع وأدرج بقائمة المركز المالي المرحلية ضمن حسابات مستحقة 

ودائنيات أخرى )انظر إيضاح 26 )ب((.
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خالل عام 2012، استثمرت الشركة في مبنى يقع في الحيل بتكلفة قدرها 000 600 2 ريال عماني. العقار قيد التشييد بتاريخ التقرير ويحتفظ 
به الكتساب عائدات إيجار وتحقيق زيادة رأسمالية، وتبعًا لذلك تم تصنيفه كاستثمار عقاري.

تم تقييم العقار بتاريخ 17 يوليو 2013 من قبل مثمن مستقل بقيمة 000 600 2 ريال عماني على أساس السوق المفتوحة.

استثمارات متاحة للبيع   - 6

عدد األوراقأساس التقييمالنسبة المئوية
التكلفة/ القيمة 

العادلة
من المحفظة 

الكلية
ريال عمانيالماليةالمالية

30 يونيو 2013
124 428172 71القيمة العادلة27.04المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م

311 687170 154القيمة العادلة26.76صندوق تالل
950 000160 150التكلفة25.29الوطنية للمجمعات السكنية 

200 000106 100التكلفة16.68فندق شذى - مسقط
950 26  750 1التكلفة4.23    الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات المتحدة األمريكية

100.00636 535

31 ديسمبر 2012
499 428158 71القيمة العادلة13.63المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م

325 750710 618القيمة العادلة61.08صندوق تالل
950 000160 150التكلفة13.84الوطنية للمجمعات السكنية 

200 000106 100التكلفة9.13فندق شذى - مسقط
950 75026 1التكلفة2.32الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات المتحدة األمريكية

100.001 162 924

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات محلية غير مدرجة والتي يتم إدراجها بالقيمة العادلة وتتكون من مبالغ مستثمرة في 
صناديق استثمار عقاري محددة. 

االستثمارات في أدوات الملكية والتي ليس لها أسعار سوقية مدرجة في سوق نشطة والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بصورة 
موثوق منها تقاس بالتكلفة.

حركة االستثمارات المتاحة للبيع:

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

060 729 9241 162 1األرصدة في 1 يناير 

)136 566(482 6صافي التغيير في القيمة العادلة  

-)190 464(استرداد االستثمار

-              )681 68(الخسارة المحققة على ايرادات االستثمار 

636 5351 162 924
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6)أ( - القيود المفروضة على تحويل األصول

التالل  صندوق  في  االستثمار  بتخصيص  الشركة  قامت  عمان،  سلطنة  في  التأمين  شركات  ألعمال  المنظم  القانون  لمتطلبات  وفقًا 
بقيمة 625 140 )31 ديسمبر 2012-  500 562( وحدة لبنك مقابل تسهيالت ائتمان تم الحصول عليها من البنك. أدرجت القيمة العادلة لتلك 

الوحدات في قائمة المركز المالي المرحلية بإجمالي قدره 829 154 ريال عماني )31 ديسمبر 2012 – 750 645 ريال عماني(. 

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق   -7

استثمرت الشركة في صكوك مدرجة في أسواق سندات عالمية. ولدى الشركة النية االيجابية والقدرة على االحتفاظ بتلك الصكوك 
حتى االستحقاق في نوفمبر 2018.

كان معدل الفائدة الساري للعائدات على االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق في 30 يونيو 2013 هو 4.94% سنويًا )31 ديسمبر 
2012- -4.94% سنويًا( مع ايصاالت قسائم على أساس نصف سنوي.

الحركة في استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013
ريال عمانيريال عماني

-366 254األرصدة في 1 يناير 
891 256-اضافات خالل الفترة/ العام

)525 2(   )328 1(  استهالك خالل الفترة/ العام- بالصافي
366 038245 253الرصيد في 30 يونيو 2013/ 31 ديسمبر 2012

استثمارات  محتفظ بها بغرض المتاجرة  -8

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 302012 يونيو 302013 يونيو 2013
التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

726 861 3541 029 2022 714 1351 742 1قطاع الخدمات
653 737 0951 984 8671 498 4431 737 1قطاع الصناعة

120 180  064 170  427 68     283 69     قطاع المالية
3 548 8613 281 4964 183 5133 779 499

 31( عماني  ريال   182  156 األجنبية  االستثمارات  تكلفة  تبلغ  المدرجة.  واألجنبية  المحلية  االستثمارات  هي  المتاجرة  بغرض  االستثمارات 
ديسمبر 2012 – 123 412 ريال عماني( والقيمــة العادلة لالستثمارات األجنبية في 30 يونيو 2013 بلغـت 000 203 ريال عماني )31 ديسمبر 2012 – 

691 421 ريال عماني(. 

8)أ( القيود المفروضة على تحويل األصول

وفقًا لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص بعض االستثمارات المحتفظ بها 
للمتاجرة الى الهيئة العامة لسوق المال والمدرجة في قائمة المركز المالي المرحلية بإجمالي قيمة 096 435 2 ريال عماني )31 ديسمبر 
2012 – 834 213 2 ريال عماني(. وفقًا للتشريعات القانونية يجوز للشركة تحويل هذه األصول بعد الحصول على الموافقة المسبقة من 

الهيئة العامة لسوق المال.
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ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية  -9

تتكون األرصدة البنكية والنقدية بقائمة المركز المالي من التالي:

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013
ريال عمانيريال عماني

127 330 3462 394 1أرصدة بنكية ونقدية
399 536156 426أرصدة نقدية لدى مديري اإلستثمار

857 444239 11الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع
879 705 5524 307 6الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

8 139 8787 432 262

الودائع البنكية بقيمة 552 52 ريال عماني )31 ديسمبر 2012 - 552 52 ريال عماني( منفذة بعمالت أجنبية. تحمل الودائع البنكية معدالت 
فائدة سنوية تتراوح ما بين 1.00% إلى 2.10% )2012 – 0.55% إلى 5.00%( سنويًا.

9 )أ( القيود المفروضة على تحويل األصول

وفقًا لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص بعض الودائع البنكية الى الهيئة 
 4 555 879 –  2012 )31 ديسمبر  ريال عماني   6  105 000 بإجمالي قيمة  المرحلية  المالي  المركز  المال والمدرجة في قائمة  العامة لسوق 
 ريال عماني(. وفقًا للتشريعات القانونية يجوز للشركة تحويل هذه األصول بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة 

لسوق المال.

مديونيات عن عقود التأمين وإعادة التأمين  - 10

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013
ريال عمانيريال عماني

753 060 7075 100 7أقساط مستحقة القبض 

986 382  428 780   أرصدة تأمين مستحقة القبض

739 443 1355 881 7اجمالي المديونيات

)821 328()821 328( ناقصًا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

7 552 3145 114 918

20132012
ريال عمانيريال عماني

174 387 2383 958 3غير مستحقة
تجاوزت موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها:

744 727 1  076 594 3أكثر من 121 يوم
تجاوزت موعد إستحقاقها وانخفضت قيمتها:

821 821328 328أكثر من 121 يوم 
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فترة االئتمان العادية المسموح بها لمديني التأمين وشركات إعادة التأمين هي 120 يومًا، بعد هذه المدة تعتبر المبالغ متجاوزة موعد 
االستحقاق. كما في 30 يونيو 2013 اعتبرت المديونيات التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من 121 يومًا بقيمة 076 594 3 ريال عماني 
والتي  وشركات  ووسطاء  حكومية  وشبه  حكومية  هيئات  من  مستحقة  أنها  حيث  لالسترداد  قابلة  عماني(  ريال   1  727  744  –  2012(
تتعامل الشركة معها في سياق األعمال االعتيادية. وعند تقييم هذه المديونيات الفردية لتحديد قابلية استردادها واالستفسار عنها، 

ترى اإلدارة ان تلك المبالغ قابلة للتحصيل وبالتالي ال تعتبر منخفضة القيمة.

 كما في 30 يونيو 2013 مديونيات تأمين بقيمة 821 328 ريال عماني )2012 – 821 328 ريال عماني( انخفضت قيمتها وتم تكوين مخصص 
لها بالكامل. 

حركة مخصص انخفاض قيمة مديونيات خالل الفترة/ العام كالتالي: 

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013
ريال عمانيريال عماني

360 821244 328في 1 يناير
032 101-مخصص مكون خالل الفترة/ العام

)571 16(-             رد مخصص خالل الفترة/ العام
821 821328 328في 30 يونيو 2013/ 31 ديسمبر 2012 

مصروفات عمولة مؤجلة  -11

30 يونيو 2013
نشاط التأمين

 العام
نشاط التأمين 

إجماليعلى الحياة

087 370559 71731 527مصروف عمولة مؤجلة

31 ديسمبر 2012
نشاط التأمين

 العام
نشاط التأمين 

إجماليعلى الحياة

628 086535 5421 534مصروف عمولة مؤجلة

الحركة في مصروفات عمولة مؤجلة

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

467 628264 535في 1 يناير 

944 187 1031 744تكاليف متكبدة خالل العام

)783 916()644 720(اهالك خالل العام

628 087535 559في 30 يونيو 2013/ 31 ديسمبر 2012
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رأس المال    - 12

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013
ريال عمانيريال عماني

000 000 00025 000 25رأس المال المصرح به  

000 000 00010 000 10رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

اعتمد المساهمون خالل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2012 قرار لتغير القيمة اإلسمية للسهم الواحد من 
ريال عماني واحد للسهم الى 0.100 ريال عماني للسهم الواحد. 

المساهمون الرئيسيون

طريق  عن  أو  بأسمائهم  األسهم  هذه  كانت  سواًء  الشركة  أسهم  من  أكثر  أو   %5 نسبة  يمتلكون  الذين  الشركة  مساهمي  جميع 
حسابات من ينوب عنهم وعدد األسهم التي يمتلكونها موضحة كما يلي:

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 302012 يونيو 302013 يونيو 2013
عدد األسهمنسبة المساهمة%عدد األسهمنسبة   المساهمة%

240 095 2404343 095 4343شركة محمد البرواني القابضة ش.م.م
000 000 0001212 000 1212شركة المدينة للخدمات المالية ش.م.ع.م

000 000 0001010 000 1010صندوق تقاعد وزارة الدفاع
 

13 - االحتياطي القانوني

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان تم تحويل نسبة 10% من الربح بعد الضريبة للعام إلى االحتياطي القانوني. 
المدفوع على األقل. هذا  القانوني ثلث رأس مال الشركة  يبلغ االحتياطي  التحويل السنوي عندما  إيقاف هذا  أن تقرر  يجوز للشركة 

االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع. 

14 - االحتياطي الخاص

قبل  ما  مصروفات  على  األسهم  إصدار  رسوم  فائض  تحويل  تم   1974 لعام  التجارية  الشركات  قانون  من   78 المادة  ألحكام  وفقا 
التأسيس إلى احتياطي خاص غير قابل للتوزيع. في 28 مارس 2013، أصدرت الشركة قرارًا خاصًا في الجمعية العامة السنوية لتحويل 

مبلغ وقدره 310 150 ريال عماني من اإلحتياطي الخاص إلى األرباح المحتجزة.

15 - احتياطي الطوارئ

وفقًا للمادة 10 )مكرر( )2( )ج( و)10( مكرر )3( )ب( من توجيهات تطبيق قانون شركات التأمين )القرار الوزاري رقم 80/5( وتعديالته، تم 
من  و%1  شيء(  ال   -2012 ديسمبر   31( عماني  ريال   242  519 قدرها  العام  التأمين  ألعمال  القائمة  المطالبات  صافي  من   %10 نسبة  تحويل 
إلى  المحتجزة  األرباح  من  التقرير  بتاريخ  شيء(  ال   -2012 ديسمبر   31( عماني  ريال   5  337 قدرها  العام  عن  الحياة  على  التأمين  أقساط 
احتياطي طوارئ. يمكن للشركة إيقاف تلك التحويالت السنوية عندما يصبح االحتياطي مساٍو لرأس مالها المدفوع. يجب عدم إعالن 
أية توزيعات نقدية في أي عام حتى يتم تغطية العجز في اإلحتياطي من األرباح المحتجزة. يجب عدم استخدام االحتياطيات إال بعد 

الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
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منافع نهاية الخدمة للموظفين  -16

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013
ريال عمانيريال عماني

357 53171 85إلتزام في 1 يناير
847 85120 36مستحق خالل الفترة/ العام

)673 6()433(     مدفوعات خالل الفترة/ العام
531 94985 121إلتزام في 30 يونيو 2013/ 31 ديسمبر 2012

17- أموال التأمين 

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013

إجمالي
حصة شركات 
إجماليالصافيإعادة التأمين

حصة شركات 
الصافيإعادة التأمين

أ( أعمال عامة:
584 771 2)750 330 1(334 102 1074 324 2)832 006 1(939 330 3مطالبات قائمة 

612 106)858 64(470 080171 101)592 48(672 149المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها
681 111 3)789 976 3(470 088 7 315 047 4)491 885 4(806 932 8احتياطي أقساط غير مكتسبة

12 413 417)5 940 915(6 472 50211 362 274)5 372 397(3 989 877

ب( تأمين على الحياة
036 36)050 271(086 792307 47)854 250(646 298مطالبات قائمة 

801 1)553 13(354 38515 3)546 13(931 16المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها
158 153)663 356(821 164509 153)030 312(194 465احتياطي أقساط غير مكتسبة

780 771)576 430(204 341832 261)641 266(190 995

13 194 188)6 517 345(6 676 84312 194 535)6 013 663(6 180 872

يتوقع سداد كل المطالبات جوهريًا خالل اثني عشر شهرا من تاريخ التقرير. تستحق المبالغ المطلوبة من شركات إعادة التأمين خالل 
فترة ال تتعدى ثالثة أشهر من تاريخ سداد المطالبات.

قامت الشركة بإدراج إحتياطي إجمالي األقساط المكتسبة بمبلغ وقدره 732 246 1 ريال عماني وحصة معيدي التأمين بمبلغ وقدره 
التأمين  488 674 ريال عماني باإلضافة إلى إحتياطي إجمالي األقساط المكتسبة بمبلغ وقدره 268 151 8 ريال عماني وحصة معيدي 
بمبلغ وقدره 033 523 4 ريال عماني وفقًا لتوجيهات الهيئة العامة لسوق المال وذلك لإللتزام بمتطلبات معايير التقارير المالية الدولية.
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إيرادات عمولة مؤجلة  -18

30 يونيو 2013
نشاط التأمين

العام
نشاط التأمين على 

إجماليالحياة

195 305-         195 305إيرادات عمولة مؤجلة

31 ديسمبر 2012
نشاط التأمين 

العام
نشاط التأمين على 

الحياة
إجمالي

890 401-         890 401إيرادات عمولة مؤجلة

الحركة في ايرادات عمولة مؤجلة

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

016 89071 401في 1 يناير 

560 537871 404ايرادات خالل العام

)686 540()232 501(مهلك خالل العام

890 195401 305في 30 يونيو 2013/ 31 ديسمبر 2012

19-     مستحقات ودائنيات أخرى

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

620 848951 817حسابات مستحقة الدفع

897 906257 146ضريبة حكومية مستحقة الدفع

441 44197 97مبالغ مستحقة لطرف ذي عالقة

360 015122 96أقساط مستلمة مقدمًا

037 164101 93مخصص رواتب اإلجازة

063 518134 72مصروفات مستحقة

319 90    303 105   دائنيات أخرى

1 429 1951 754 737
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20 - نتائج التأمين

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013
نشاط التأمين

العام
نشاط التأمين على 

اإلجماليالحياة
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اإليرادات
527 717 71910 808533 183 10إجمالي األقساط المكتتبة

)709 799 1(627 44  )336 844 1(الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة
918 917 3468 472578 339 8 إيرادات أقساط التأمين – بالصافي

)204 147 6()621 359()583 787 5(قسط إعادة تأمين متنازل عنه لمعيدي التأمين
069 864   )633 44(702 908    الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

)135 283 5()254 404()881 878 4(قسط تأمين متنازل عنه لشركات إعادة تأمين - بالصافي

683 634 0923 591174 460 3صافي قسط تأمين مكتسب

537 404-537 404عمولة مستلمة من أعمال متنازل عنها لمعيدي التأمين
)103 744()021 37()082 707(عموالت مدفوعة

154 284120 87030 89 حركة في إيردات المطالبات المؤجلة ومصروفات - صافي
412 737219 6756 212صافي مصروفات العمولة 

289 19990117 117رسوم البوالص وايرادات مكتتبة أخرى

)306 653 2()404 367()902 285 2(إجمالي مطالبات متكبدة )إيضاح 21(
288 197522 091305 217  حصة معيدي التأمين من المطالبات )إيضاح 21(

)018 131 2(207 81162 068 2صافي المطالبات المتكبدة

542 401 2381 304105 296 1صافي نتائج أعمال التأمين

لفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012
نشاط التأمين )غير مدققة- ايضاح 1(

العام
نشاط التأمين على 

اإلجماليالحياة
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اإليرادات
639 513 4149 225658 855 8إجمالي األقساط المكتتبة

)240 037 1()422 233()798 803(الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة
399 476 9728 427424 051 8إيرادات أقساط التأمين – بالصافي

)903 729 5()791 463()112 266 5(قسط إعادة تأمين متنازل عنه لمعيدي التأمين
895 395810 500158 652  الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

)008 919 4()396 305()612 613 4(قسط تأمين متنازل عنه لشركات إعادة تأمين - بالصافي

391 557 5763 815119 437 3صافي قسط تأمين مكتسب
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481 592-481 592عمولة مستلمة من أعمال متنازل عنها لمعيدي التأمين
)442 673()903 24()539 648(عمولة مدفوعة

)172 73(699 7)871 80(حركة في إيردات العمولة المؤجلة ومصروفات - صافي
)133 154()204 17()929 136(صافي مصروفات العمولة 

580 5057599 99ايرادات البوالص ورسوم أخرى

)580 300 3()478 343()102 957 2(إجمالي مطالبات متكبدة )إيضاح 20(
692 765    998 694308 456    حصة معيدي التأمين من المطالبات )إيضاح 20(

)888 534 2()480 34()408 500 2(صافي المطالبات المتكبدة

950 967967 98367 899صافي نتائج أعمال التأمين

فترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2013

فترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2012

)غير مدققة- ايضاح 1(

صافي
األقساط

إيرادات أقساط 
التأمين قبل
إعادة التأمين

صافي
األقساط

إيرادات أقساط 
التأمين قبل

إعادة التأمين
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

816 307 2543 349400 895 0583 473حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى 
901 048384 848 8902 250522 731 2سيارات

247 466774 35546 297808 65شحن بحري وتأمين السفن
932 727   623 262   274 407   078 365   تأمين على الحياة وتأمين صحي

3 634 6835 543 8683 557 3915 194 896

كان معدل صافي المطالبات كما يلي:

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2013

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2012

)غير مدققة- ايضاح 1(
%%

7376مركبات
3)5(حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى

)24(8شحنات بحرية وتأمين السفن
4261تأمين صحي وعلى الحياة

والمستردات  التأمين  إعادة  ناقصًا  المطالبات  )إجمالي  المدفوعة  المطالبات  صافي  بقسمة  المطالبات  صافي  معدالت  تحتسب 
األخرى( على صافي األقساط المكتسبة )إجمالي األقساط ناقصًا األقساط المتنازل عنها(. 
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21 - صافي المطالبات المتكبدة

فترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2013

فترة الستة أشهر المنتهية في
30 يونيو 2012

)غير مدققة- ايضاح 1(
حصة إعادة حصة إعادة 

صافيالتأمينإجماليصافيالتأمينإجمالي
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

598 075 3)820 520 1(418 596 8994 371 2)686 257 1(585 629 3مطالبات قائمة )إيضاح 17(
62 138(  104 465   197 397    )74 663(   122 734(    IBNR  166 603 )إيضاح 17(

332 198 3)483 595 1(815 793 3644 476 2)824 319 1(188 796 3قائمة في نهاية الفترة )أ(

مطالبات التأمين مدفوعة خالل 
961 013 2)197 193 1(158 207 6873 570 2)675 882(362 453 3العام )ب(

705 510 2)745 854 1(450 365 6204 807 2)800 601 1(420 409 4مطالبات قائمة )إيضاح 17(
78 411(   108 413   334 943  )168 243(   166 700(    IBNR   186 824 )إيضاح 17(

405 677 2)988 022 2(393 700 0334 916 2)211 680 1(244 596 4قائمة في بداية العام  )ج(

مطالبات مسجلة في قائمة 
الدخل الشامل المرحلية )أ+ب+ج( 

888 534 2)692 765(580 300 0183 131 2)288 522(306 653 2)إيضاح 20(

22- صافي إيراد االستثمار 

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2013

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2012

)غير مدققة- ايضاح 1(
ريال عمانيريال عماني

408 365111 767ربح غير محقق من بيع استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
479 546740 255إيرادات توزيعات األرباح

131 85475 223ربح محقق من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
807 00018 104إيرادات إيجار من إستثمار عقاري )ايضاح 26(

-859 35ربح محقق من سداد استثمارات متاحة للبيع- بالصافي
533 92228 27إيرادات من ودائع بنكية 

-          162 8   ربح من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
922 708974 358
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مصروفات إدارية وعمومية  - 23

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2013

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2012

)غير مدققة- ايضاح 1(
ريال عمانيريال عماني

039 045693 979تكاليف الموظفين 
091 79611 126مصروفات التكافل

943 74442 72مصروفات مهنية
534 04952 70استهالك

531 03257 59ايجار ومنافع
521 13676 40مصروفات تقنية المعلومات

395 34228 72إتصاالت
548 70251 24مصروفات مجلس االدارة

462 37736 20مصروفات سفر للعمل 
104 79416 15مصروفات تدريب

207 50942 15مصروفات العالقات العامة
556 0473 10أتعاب الترخيص وقانونية

690 49643 129مصروفات متنوعة
461 84    -                مخصص انخفاض قيمة مديونيات تأمين وإعادة التأمين )صافي( 

1 591 0691 240 082

االسالمي.  التأمين  إلى  الشركة  عمليات  تحويل   2012 فبراير   25 بتاريخ  العادية  غير  العامة  الجمعية  إجتماع  في  الشركة  مساهمو  قرر 
وبالتالي، فإن الشركة بصدد الحصول على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال لمزاولة أعمال التأمين التكافلي في سلطنة ُعمان. 
التأمين  ريال عماني( إلنشاء شركة   11  091  -2012 يونيو   30( ريال عماني  بلغت قيمتها 729 126  الشركة مصروفات  الفترة، تكبدت  وخالل 

التكافلي.

24 - ضريبة الدخل

أ(     مصروفات ضريبة الدخل 

تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 12% على ما يزيد على مبلغ 000 30 ريال عماني من الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لقانون ضريبة   
الدخل بسلطنة عمان. لم يتم تكوين مخصص ضريبة دخل في هذه القوائم المالية نظرًا للخسائر الضريبية المرحلة التي تجاوزت 

تجاوزت الدخل الخاضع للضريبة المحققة خالل الفترة. 

ب(  الوضع الحالي لإلقرارات الضريبية 

انتهت األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية من الربط الضريبي للشركة عن األعوام 2006 و2007.  ترى اإلدارة بأن الضـرائب اإلضافية، إذا وجدت،   
المتعلقة بالسنوات الضريبية المفتوحة لن تكون جوهرية للمركز المالي للشركة كما في 30 يونيو 2013. 

ضريبة مؤجلة ج( 

تم ادراج أصل ضريبة مؤجلة على الخسائر المرحلة في هذه القوائم المالية حيث أن لدى الشركة أرباح ضريبية متوقعة.  
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أصل الضريبة المرحلة

تنشأ الضريبة المرحلة من الفروق المؤقتة بين قاعدة الضريبة لألصول واإللتزامات والخسائر وقيمها الدفترية في قائمة المركز المالي.

في 30 يونيومسترد في قائمةفي 31 ديسمبر
2013الدخل الشامل2012

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

712 7123 3-األثر الضريبي لإلستهالك الضريبي على الممتلكات والمعدات
625 6252 2-األثر الضريبي على اإليرادات غير المحققة من االستثمارات
459 45939 39-األثر الضريبي لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها

448 448526 526-           الخسائر الضريبية
244 244572 572-          صافي أصل الضريبة المؤجلة

لم يتم إدراج أصل ضريبة مؤجلة في الفترات السابقة نظرًا لعدم اليقين حول توفر أرباح ضريبية مستقباًل.

)د( إعادة تسوية الضريبة على األرباح المحاسبية للعام بمعدل 12% )2012- 12%( بعد حد اإلعفاء األساسي البالغ قدره 000 30 
ريال عماني والضريبة المحملة في القوائم المالية المرحلية كما يلي:

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2013

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2012

)غير مدققة- ايضاح 1(
ريال عمانيريال عماني

-017 86الضريبية على األرباح المحاسبية
يضاف/ )يطرح( األثر الضريبي لـ:

-)244 572(إدراج ضرائب مرحلة غير مدرجة سابقًا
-)990 83(ايرادات اإلعفاء الضريبي

-468 1الضريبة على المصروفات غير المسموح بها
-         )495 3(    أخرى

-         )244 572(ضريبة محملة/ )مستردة( وفقًا لقائمة الدخل الشامل

25- ربح السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد 

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2013

فترة الستة أشهر 
المنتهية في 30 يونيو 

2012
)غير مدققة- ايضاح 1(

ريال عمانيريال عماني

013 056701 319 1صافي ربح الفترة

000 000 00060 000 100المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة

0.0130.012ربح السهم الواحد 
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31 ديسمبر 302012 يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

668 963 6669 184 11صافي األصول 

000 000 000100 000 100عدد األسهم بتاريخ التقرير

0.1120.099صافي األصول للسهم الواحد 

يتم  الفترة.  خالل  القائمة  األسهم  لعدد  المرجح  المتوسط  على  الفترة  ربح  بقسمة  الواحد  للسهم  األساسية  الربحية  احتساب  يتم 
احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول على عدد األسهم القائمة في تاريخ التقرير.

26 - المعامالت مع األطراف ذات العالقة   

تدخل الشركة، في سياق النشاط االعتيادي، في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا والمساهمين والكيانات التي 
يوجد لبعض المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة القدرة على التحكم بها أو ممارسة نفوذ جوهري في القرارات المالية والتشغيلية. إن 
األحجام التقريبية لتلك المعامالت التي تشارك فيها أطراف ذات عالقة ومالكين لنسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة أو أفراد أسرهم 

باستثناء تلك المعامالت التي يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل خالل الفترة كانت كما يلي:

معامالت مع أطراف ذت عالقة )أ( 

أو أفراد أسرهم، والمدرجة ضمن قائمة  أو أكثر من أسهم الشركة،   %10 المالكين لنسبة  أو  المعامالت مع األطراف ذات العالقة   
الدخل الشامل يمكن تحليلها كالتالي:

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2013

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2012

)غير مدققة- ايضاح 1(

ريال عمانيريال عماني

204 963 6121 378 1األقساط المكتتبة

)911 621()602 357(مطالبات

-           000 104إيرادات إيجار من إستثمار عقاري )ايضاح 26(

600 20045 23أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة
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26- المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(  

)ب( األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن البنود الموضحة أدناه هي كالتالي:

األرصدة المستحقة من األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة، أو أفراد أسرهم، ناقصًا المخصصات   
والمبالغ المشطوبة، يمكن تحليلها كالتالي:

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013
ريال عمانيريال عماني

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين
145 901165 259أرصدة األقساط مستحقة القبض من أطراف ذات عالقة 

استثمارات متاحة للبيع
325 311710 170صندوق تالل - القيمة العادلة

حسابات مستحقة ودائنيات أخرى
441 44197 97شركة تالل للتنمية ش.م.ع.م

مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا
000 00052 104شركة شادن للتطوير ش.م.ع.م

بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وتتم التسوية نقدًا. لم يتم تقديم أو استالم أية كفاالت عن أية مديونيات أطراف 
ومراجعة  العالقة  ذي  للطرف  المالي  المركز  فحص  خالل  من  مالية  سنة  كل  في  القيمة  إنخفاض  بتقييم  القيام  يتم  عالقة.  ذات 

السوق الذي يزاول الطرف ذو عالقة نشاطه فيه.  

مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا )ج( 

373 218 ريال عماني )30 يونيو 2012 -  3  
353 128  ريال عماني( وتتكون مما يلي:

فترة الستة أشهر 
المنتهية في
30 يونيو 2013

فترة الستة أشهر 
 المنتهية في 
 30  يونيو 2012

 )غير مدققة -
ايضاح 1(

ريال عمانيريال عماني

812 262121 192منافع قصيرة األجل

541 6   111 26 منافع نهاية الخدمة للموظفين  

218 373128 353
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27 -  االلتزامات العرضية 

التزامات عرضية

كما في 30 يونيو 2013 كان لدى الشركة التزامات عرضية بمبلغ 178 11 ريال عماني )31 ديسمبر 2012 –       845 171 ريال عماني( بخصوص 
ضمانات بنكية وكفاالت أخرى وأمور أخرى ناشئة ضمن سياق األعمال العادية التي يتوقع أن ال ينشأ عنها أية التزامات جوهرية.

مطالبات قانونية 

إلى  استنادًا  المحاكم.  أمام  لمقاضاة  العادية  أعمالها  سياق  ضمن  الشركة  تخضع  التأمين،  شركات  لغالبية  بالنسبة  الحال  هو  كما 
مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على األداء المالي للشركة.

28 - المعلومات القطاعية 

القطاعات العاملة

لدى الشركة قطاعان كما هو مبين أدناه وهي وحدات النشاط االستراتيجي التي تقدم منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل 
مستقل ألنها تتطلب تقنيات واستراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على أساس شهري 

علي األقل. 

القطاعات العاملة

نشاط التأمين العام: يتضمن التأمين وإعادة التأمين على السيارات والحرائق والحوادث العامة والشحن البحري والسفن.

نشاط تأمين الحياة: والذي يتضمن التامين على الحياة لألفراد.

اإلجماليالتأمين على الحياةالتأمين العام
ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

30 يونيو 2013
972 751 1823 790174 577 3إيرادات التأمين )صافي من إعادة التأمين(
)430 350 2()944 68()486 281 2(تكلفة التأمين )صافي من إعادة التأمين(

542 401 2381 304105 296 1نتائج القطاع

)125 591 1()473 119()652 471 1(مصروفات القطاع
708 922)575 3(283 926ايرادات/ )خسارة( االستثمار

687 13  -            687 13   إيرادات أخرى موزعة
812 746)810 17(622 764ربح القطاع للفترة

244 572   ايرادات غير مخصصة من ضريبة مؤجلة
056 319 1ربح الفترة

891 933 81230 738 0791 195 29أصول القطاع
244 572     أصول غير موزعة 

135 506 31إجمالي األصول 

469 321 77320 696780 540 19اإلجمالي والتزامات القطاع
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فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013
)غير مدققة(

اإلجماليالتأمين على الحياةالتأمين العام
ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

971 656 6513 320119 537 3إيرادات التأمين )صافي من إعادة التأمين(
)021 689 2()138 52()883 636 2(تكلفة التأمين )صافي من إعادة التأمين(

950 513967 43767 900نتائج القطاع

110 284 5651 54589 194 1مصروفات القطاع
815 42   -            815 42 إيرادات أخرى موزعة

013 701)996 21(009 723ربح القطاع للفترة

31 ديسمبر 2012
اإلجماليالتأمين على الحياةالتأمين العام

ريال ُعمانيريال ُعمانيريال ُعماني

507 436 45828 207 0491 229 27أصول القطاع

839 472 26118 578832 640 17التزامات القطاع

29 - إدارة المخاطر 

إطار التنظيم واإلدارة )أ( 

الهدف الرئيسي إلطار إدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة هو حماية مساهمي الشركة من األحداث التي تعرقل استمرار تحقيق   
أهداف األداء المالي الموضوعة. وتعي اإلدارة العليا األهمية الجوهرية من امتالك نظام فعال وذي كفاءة عالية إلدارة المخاطر.

اإلدارة  ولجان  ولجانه  اإلدارة  مجلس  من  واضحة  مرجعية  بشروط  المخاطر  إدارة  لمهام  نظام  تأسيس  على  الشركة  وتعمل   
التنفيذية التابعة.  وهذا سيكون إضافًة إلى هيكل تنظيمي واضح له صالحيات و مسؤوليات مخولة موثقة من قبل مجلس اإلدارة 

لمجالس اإلدارة التنفيذية و المدراء الرئيسيين.

)ب( اإلطار التنظيمي

تهتم الجهات التنظيمية بصورة رئيسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين ومراقبة أوضاعهم عن قرب للتأكد من أن الشركة   
تدير ِشؤونهم بصورة مرضية ومراعاة مصالحهم.  وفي نفس الوقت تهتم الجهات التنظيمية بالتأكد من أن الشركة تحافظ 

على مالءة سيولة مناسبة لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة والتي تنشأ عن الصدمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. 

وتخضع عمليات الشركة أيضًا لمتطلبات تنظيمية في نطاق السلطات القضائية حيثما تمارس أنشطتها.  وهذه النظم ال تطلب   
الوفاء  عدم  مخاطر  لتقليل  المال(  رأس  كفاية  )مثل  مقيدة  شروط  أيضًا  تفرض  ولكن  األنشطة  ومراقبة  على  المصادقة  فقط 

والمالءة من جانب شركات التأمين لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة عندما تنشأ.   
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أهم المخاطر التي تواجهها الشركة بمقتضى عقود التأمين تتمثل في أن المطالبات الفعلية وسداد المنافع، أو توقيتها، تختلف   
عن التوقعات.  وهذا يتأثر بتكرار المطالبات وحجم أضرارها والمنافع الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة في المطالبات طويلة 

األجل.  وعليه، تهدف الشركة إلى التأكد من توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.

تعمد الشركة إلى إدارة مخاطر التأمين عن طريق االختيار الحذر وتطبيق توجهات سياساتها التأمينية مع ترتيبات إضافية إلعادة   
التأمين والتناول النشط الفاعل للمطالبات.

يتم تقليل التعرض لتركيز مخاطر التأمين بتطبيق استراتيجيات التأمين بالشركة، والتي تسعى إلى التأكد  من أن المخاطر التي   
تم تأمينها ذات تنوع مناسب على نطاق واسع في المحفظة من حيث النوع ومستوى المخاطر المؤمن عليها ومبلغ المخاطرة  

والقطاع والموقع الجغرافي.  كما أن هناك حدودًا للتأمين لتطبيق معايير االختيار.

تصدر الشركة بصفة رئيسية عقود تأمين عامة تتمثل في السيارات والتأمين البحري والجوي والحريق والمخاطر العامة إلى جانب   
عقود التأمين على الحياة والتأمين الصحي.

عقود  في  الشركة  تدخل  الكبيرة،  المطالبات  من  ينشأ  الذي  المالي  التعرض  تقليل  أجل  من  و  االعتيادية،  أعمالها  سياق  وفي   
التعرض للمخاطر  بالتحكم في  الترتيبات توفر تنوعًا أكبر لألعمال ويسمح لإلدارة  التأمين. وهذه  مع أطراف أخرى ألغراض إعادة 
المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة، وتسمح بإمكانية إضافية لنمو أفضل.  جزء جوهري من أعمال إعادة التأمين تتم بموجب 

اتفاقيات إعادة تأمين اختيارية وعن تجاوز الخسائر الكبيرة . 

يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من إعادة التأمين بشكل يتوافق مع مخصص المطالب القائمة وعقود إعادة التأمين.  

لتقليل التعرض لمخاطرالخسائر الجوهرية من إعادة التأمين تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين وتراقب تركيز   
مخاطر التأمين الناشئة في المناطق الجغرافية الشبيهة وطابع األنشطة االقتصادية بالنسبة لمعيدي التأمين.

قبل  من  مصنفة  دولية  شركات  تكون  ما  غالبًا  والتي  اإلدارة،  عليها  توافق  التي  تأمين  إعادة  شركات  مع  فقط  الشركة  تتعامل   
وكاالت تصنيف دولية.

وبالرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين، فهي ليست في حل من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين، وبالتالي   
عقود  بموجب  المفترضة  التزاماته  مقابلة  من  تأمين  معيد  أي  يتمكن  ال  بحيث  عنه،  المتنازل  التأمين  بشأن  ائتمان  مخاطر  هناك 
التأمين.  وتجري الشركة عمليات تأمين تتسم بالتنوع حتى ال تكون معتمدة على شركة إعادة تأمين واحدة وال تعتمد عملياتها 

بشكل كبير على عقد تأمين واحد.

ال تتوقع الشركة أي تأثير كبير من عمليات التأمين بسبب العوامل التالية:  

األقساط المحتفظ بها للشركة موضحة أدناه:

فترة الستة أشهر المنتهية في 
30 يونيو 2013

 فترة الستة أشهر المنتهية 
في 30 يونيو 2012

)غير مدققة- ايضاح 1(
%%

9890السيارات
108الحرائق والحوادث العامة والهندسة وغيرها

59الشحن البحري وتأمين السفن
3525التأمين على الحياة والتأمين الصحي

4340االجمالي
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مخاطر التأمين )تابع( )ج( 

التي قد تحدث  المطالبات اإلضافية  التزامات  أن تتم تسوية مبلغ وتوقيت مدفوعات األقساط خالل عام واحد.  تعتبر  المتوقع  من 
بنحو كاٍف  من خالل مخصص  القائمة تفي  المطالبات  المستخدمة في تقدير مخصص  المتغيرات األساسية  للتغييرات في  نتيجة 

المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها.

وباإلضافة إلى ذلك، تحد الشركة من مخاطر التأمين عن طريق مراقبة التغييرات في متغيرات رئيسية والتي من الممكن أن تزيد من 
التزامات المطالبات اإلضافية.

أهم االفتراضات 

أهم االفتراضات التي تبنى عليها التقديرات هي تطورات مطالبات الشركة السابقة وخبراتها.  وهذا يشمل افتراضات متوسط  تكاليف 
المطالبات وتكاليف إجراءات المطالبة وعوامل تضخم المطالبات وعدد المطالبات بكل سنة حوادث.  وتستخدم أحكام نوعية إضافية 
كذلك لتقييم مدى عدم تكرار االتجاهات السابقة في المستقبل، مثل الحدث الذي ال يتكرر وتغير عوامل السوق كنظرة المجتمع إلى 
المطالبات واألحوال االقتصادية والعوامل الداخلية مثل مكونات المحفظة وشروط وبنود الوثيقة وإجراءات تناول الوثيقة.  وتستخدم 

األحكام كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

االفتراضات األخرى الهامة تشمل التغير في معدالت الفائدة والتأخير في السداد وتغير معدالت العمالت األجنبية.

الحساسيات 

التحليل أدناه  للتحركات المحتملة والتي تعتبر  التأمين العام ذات حساسية عن االفتراضات الهامة أعاله.  وتم وضع  بنود مطالبات 
معقولة مع اإلبقاء على كافة االفتراضات األخرى ثابتة مع بيان أثر ذلك على االلتزامات ونتائج التأمين.

التغير في 
االفتراضات

األثر على صافي األثر على االلتزامات
األرباح

ريال عمانيريال عمانيفترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2013

)102 213(102 213+ 10%صافي المطالبات المتكبدة
%10 -)213 102(213 102

فترة الستة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2012
)غير مدققة- ايضاح 1(

التغير في 
االفتراضات

األثر على صافي األثر على االلتزامات
األرباح

ريال عمانيريال عماني

)489 253(489 253+ 10%صافي المطالبات المتكبدة 
%10 -)253 489(253 489

تطورات المطالبات

العكسية  المستقبلية  المطالبات  من  الشركة  حماية  أجل  من  التأمين  أعمال  تخص  قوي  أساس  ذات  باحتياطيات  الشركة  تحتفظ 
وكذلك التطورات الالحقة.  عدم اليقين حول مبالغ وتوقيت المطالبات عادة ما يتغلب عليها خالل سنة واحدة.
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المخاطر المالية  )د( 

المدرجة  وغير  المدرجة  واالستثمارات  التأمين  إعادة  وعقود  التأمين  عقود  من  تنشأ  مديونيات  هي  للشركة  الرئيسية  المالية  األدوات 
واالستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق والنقد وما يماثل النقد والودائع المحملة بفوائد. وتعد المخاطر الرئيسية التي تنشأ عن 

األدوات المالية للشركة هي: 

مخاطر االئتمان  	•

مخاطر السيولة  	•

مخاطر السوق 	•

-  مخاطر العملة األجنبية

-  مخاطر معدل الفائدة

-  مخاطر األسعار

تقوم الشركة بمراجعة واعتماد سياسات إدارة كل من هذه المخاطر ويمكن تلخيص تلك السياسات كالتالي.

مخاطر االئتمان  )1(

بالتزاماته  الوفاء  عن  المالية  األدوات  أطراف  أحد  أو  العميل  عجز  حالة  في  المالية  للخسارة  التعرض  مخاطر  هي  االئتمان  مخاطر  إن 
التعاقدية. تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية، ما عدا تلك التي ترتبط بعقود إعادة التأمين، الحد األقصى لمخاطر االئتمان. وتعمل 
مؤسسات  لدى  إيداعها  يتم  البنكية  والودائع  األرصدة  أن  من  والتأكد  منتظمة  بصورة  المستحقة  المديونيات  مراقبة  على  الشركة 

مالية ذات سمعة جيدة وفقًا لوكالة موديز لخدمات المستثمرين.

أو موقع جغرافي  تؤثر على صناعة معينة  التي  التطورات  الشركة نحو  النسبية ألداء  الحساسية  إلى  االئتمان تشير  تركيزات مخاطر 
معين. 

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ومديونيات التأمين ومديونيات أخرى  بتاريخ التقرير حسب النوع مبينة أدناه:

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013

ريال عمانيريال عماني

863 275 3427 713 7ودائع وأرصدة بنكية ونقدية

918 114 3145 552 7مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين

399 536156 426المبالغ النقدية مع مدراء االستثمار

659 036350 306مديونيات أخرى باستثناء المدفوعات مقدمًا

366 254    038 253     استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

16 251 26613 152 205
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مخاطر االئتمان )تابع(  )1(

تحليل أعمار مديونيات التأمين وعقود إعادة التأمين في تاريخ التقرير وحركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل العام 
مبينة في اإليضاح 10 حول القوائم المالية.

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين 

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين تتكون من عدد من العمالء في سلطنة عمان باإلضافة إلى معيدي تأمين محليين وأجانب. 
وتحدث  سنتين  من  أكثر  منذ  الشركة  مع  يتعاملون  االئتمان  عمالء  أغلب  منتظم.  بشكل  المديونيات  هذه  بمراقبة  الشركة  وتقوم 
المتعلقة  المحتملة  للخسائر  تقديرها  يشكل  القيمة  انخفاض  مخصص  بإنشاء  الشركة  قامت  وقد  متكرر.  غير  بشكل  الخسائر 
بحسابات المديونيات وفقًا لتوجيهات سياسة اإلئتمان باإلضافة إلى تقييم انخفاض القيمة لكل المديونيات. يتم إجراء هذا التقييم 
كل ستة أشهر وتقييم كفاية مخصص إنخفاض القيمة كذلك. وفيما يتعلق بمعيدي التأمين فحسب سياسة الشركة إلدارة مخاطر 

التأمين فإن تلك العقود يتم توقيعها فقط مع معيدي تأمين ذوي سمعة وتصنيف دولي جيد.

الفئات األخرى ضمن المديونيات ال تحتوي على أصول منخفضة القيمة.  ال تحتفظ الشركة بأية ضمانات كتأمين لها.

موضح  الجغرافي  الموقع  حسب  التقرير  تاريخ  في  التأمين  وإعادة  التأمين  عقود  لمديونيات  بالنسبة  االئتمان  لمخاطر  األقصى  الحد 
كالتالي:

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013
ريال عمانيريال عماني

432 901 5764 997 6ُعمان 
428 97311 356الشرق األوسط )باستثناء ُعمان(

058 202  765 197  أخرى
7 552 3145 114 918

المقابلة  األطراف  تصنيف  حسب  التقرير  تاريخ  في  التأمين  وإعادة  التأمين  عقود  لمديونيات  بالنسبة  االئتمان  لمخاطر  األقصى  الحد 
موضح كالتالي:

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013
ريال عمانيريال عماني

322 358 7914 597 5وسطاء ووكالء 
531 928542 345 1أفراد وعمالء من الشركة

065 214  595 599   معيدي التأمين
7 552 3145 114 918

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

تصنيف ذات  الحكومة  قبل  من  مملوكة  مالية  مؤسسة  في  الدولية  السندات  سوق  في  مدرجة  صكوك  في  الشركة   استثمرت 
.2-A إئتمان
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مخاطر االئتمان )تابع(  )1(

ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

الحد األقصى لمخاطر اإلئتمان للودائع واألرصدة البنكية بتاريخ التقرير حسب تصنيف األطراف المقابلة كما يلي:

30 يونيو 2013
ريال عماني

P1253 945بنك أ وبنك ب
P27 553 296بنك ج وبنك د

089 321  غير مصنفبنك هـ وبنك و المبالغ مع مدراء االستثمار
8 128 230

31 ديسمبر 2012
ريال عماني

P13 739 729بنك أ وبنك ب
P22 813 594بنك ج وبنك د

846 272  غير مصنفبنك د، وبنك هـ المبالغ مع مدراء االستثمار
6 826 169

مخاطر السيولة  )2(

تمت  التي  المالية  بااللتزامات  المتعلقة  باالرتباطات  للوفاء  األموال  توفير  في  لمصاعب  الشركة  تعرض  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
ر األموال الكافية  د من توفُّ تسويتها من خالل النقد أو أصل مالي آخر. تتم مراقبة متطلبات السيولة أسبوعيًا كما تقوم اإلدارة بالتأكُّ

للوفاء بأية ارتباطات عند نشاتها.

بيان االستحقاقات

يبين الجدول أدناه باختصار استحقاق االلتزامات المالية للشركة بناًء على االلتزامات التعاقدية غير المخصومة. السداد المرتبط بإنذار 
يعامل كما لو كان اإلنذار أعطي في الحال.   

اإلجماليخالل  سنة واحدة
ريال عمانيريال عماني30 يونيو 2013
188 796 1883 796 3أموال التأمين

195 429 1951 429 1حسابات ودائنيات أخرى
942 270 5 942 270 5 مستحق لمعيدي التأمين

325 496 32510 496 10صافي االلتزامات الرئيسية 

اإلجماليخالل سنة واحدة
ريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2012

244 596 2444 596 4أموال التأمين
737 754 7371 754 1مستحقات ودائنيات أخرى
146 036 1464 036 4مستحق لمعيدي التأمين

127 387 12710 387 10صافي االلتزامات الرئيسية 
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مخاطر السيولة )تابع(  )2(

الشكل العام الستحقاقات أصول الشركة كالتالي :

خالل

 سنة واحدة

من سنة واحدة

الى 10 سنوات

بدون فترة محددة

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

30 يونيو 2013

000 600 0002 600 2--إستثمارات عقارية

038 253-038 253-إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

342 713 7--342 713 7ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

536 426--536 426أرصدة نقدية لدى مدير اإلستثمار

861 548 3--861 548 3استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

314 552 7--314 552 7مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين

824 319 1--824 319 1حصة لمعيدي التأمين ومبالغ الـتأمين

698 372--698 372مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما

535 636    535 636   -               -                استثمارات متاحة للبيع

20 933 575253 0383 236 53524 423 148

خالل

 سنة واحدة

من سنة واحدة

الى 10 سنوات

بدون فترة محددة

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2012

000 600 0002 600 2--إستثمارات عقارية

366 254-366 245-إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

863 275 7--863 275 7ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

399 156--399 156أرصدة نقدية لدى مدير اإلستثمار

513 183 4--513 183 4استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

918 114 5--918 114 5مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين

211 680 1--211 680 1حصة لمعيدي التأمين ومبالغ الـتأمين

497 352--497 352مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما

924 162 9241 162 1-               -                استثمارات متاحة للبيع

18 763 401245 3663 762 92422 780 691

بالنظر إلى إجمالي قيمة االستثمارات إلى إجمالي االلتزامات، فإن إدارة الشركة ال ترى وجود تعرض جوهري لمخاطر السيولة. 
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مخاطر السوق  )3(

وأسعار  الفائدة  ومعدالت  األجنبية  العملة  صرف  معدالت  تأثير  مثل  السوق  أسعار  في  التغييرات  تأثير  مخاطر  هي  السوق  مخاطر 
األسهم على إيرادات الشركة أو قيمة األدوات المالية التي تحتفظ بها.  قد تنتج هذه التغيرات من عوامل محددة ألوراق مالية منفردة 
إدارة والتحكم  السوق في  إدارة مخاطر  الهدف من  السوق.  ويتمثل  المالية في  األوراق  تؤثر على كافة  أو عوامل أخرى  أو مصدرها 

بمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع زيادة العائد على المخاطر.

الشركة معرضة لمخاطر السوق فيما يتعلق باستثماراتها. تحد الشركة مخاطر السوق عن طريق المحافظة على محفظة متنوعة 
والمراقبة المستمرة للسوق.  وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة فعالة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم.

مخاطر العملة األجنبية )أ( 

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب تغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية.

التعامل بعمالت مختلفة وبشكل رئيسي فيما يتعلق بعمالت  الناشئة عن  تتعرض الشركة لمخاطر معدالت صرف العملة األجنبية 
الدوالر األمريكي والدرهم اإلماراتي والريال القطري والريال السعودي والجنيه األسترليني.

مخاطر العمالت األجنبية التي تتعرض لها الشركة هي كالتالي:

معروضة بالريال العماني
31 ديسمبر 302012 يونيو 2013

عمالت أخرىدوالر أمريكيعمالت أخرىدوالر أمريكي

-331 59-118 141أرصدة بنكية ونقدية
691 421-000 203-إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

-950 26-950 26استثمارات متاحة للبيع
-552 52-552 52ودائع بنكية

-366 245-038 253استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

تحليل الحساسية

سعر صرف العملة بين الدوالر األمريكي والريال العماني ظل بدون تغير منذ 1986. لذلك فإن اإلدارة ال ترى أية مخاطر تذكر من التعامالت 
بالدوالر األمريكي. 

العوامل  إبقاء كافة  األمريكي مع  الدوالر  أخرى غير  10% مقابل عمالت  بنسبة  أو نقصان  زيادة  العماني  الريال  لو حقق   ،2012 خالل عام 
المتغيرة األخرى ثابتة لزادت أو نقصت األرباح ما قبل الضرائب بقيمة تبلغ حوالي 300 20 ريال عماني )31 ديسمبر 2012 - 169 42 ريال عماني(.

مخاطر معدل الفائدة

في  الفائدة  معدالت  قي  للتغيرات  نظرًا  مالية  ألداة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  قيمة  تقلب  مخاطر  هي  الفائدة  معدل  مخاطر 
السوق.  األدوات ذات المعدالت المتغيرة تعرض الشركة لمخاطر معدل الفائدة فيما يتعلق بالتدفقات النقدية بينما تعرض األدوات 

المالية التي تحمل معدل فائدة ثابت الشركة لمخاطر معدل الفائدة فيما يتعلق بالقيمة العادلة. 
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29 - إدارة المخاطر )تابع(

المخاطر المالية )تابع( )د( 

مخاطر السوق )تابع(  )3(

تعمل الشركة على الحد من مخاطر معدل الفائدة بمراقبة التغيرات في معدالت الفائدة.

التغير في 
االفتراضات

30 يونيو 2013
ريال عماني

31 ديسمبر 2012
ريال عماني

001 86026 32+0.5%االيرادات من الودائع البنكية واالستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق
%0.5-)32 860()26 001(

في تاريخ التقرير، كان معدل الفائدة )إيضاح 9( واستحقاق األدوات المالية التي تحسب عليها فائدة كما هو مبين فيما يلي: 

مخاطر أسعار الفائدة للشركة بناًء على الترتيبات التعاقدية في 30 يونيو 2013 كانت كما يلي:

أقل من 
عام واحد

أكثر من
اإلجماليعام واحد

ريال عمانيريال عمانيريال عماني30 يونيو 2013

996 318 6-996 318 6ودائع بنكية
038 253   038 253-              استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

6 318 996253 0386 572 034

أقل من 
عام واحد

أكثر من
اإلجماليعام واحد

ريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2012

736 945 4-            736 945 4ودائع بنكية
366 254   366 254-              استثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

4 945 736254 3665 200 102

مخاطر األسعار  

بمحفظة  باالحتفاظ  السوق  مخاطر  من  الحد  على  الشركة  وتعمل  باستثماراتها.  المتعلقة  السوق  أسعار  لمخاطر  الشركة  تتعرض 
متنوعة وبمراقبة السوق بصورة مستمرة. وباإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة بمراقبة فعالة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة 

سوق األسهم. 

94% )31 ديسمبر 2012 – 90%( من استثمارات الشركة باألسهم في تاريخ قائمة المركز المالي تمت داخل سلطنة عمان.

إن تغير بالقيمة العادلة الستثمارات الشركة المحتفظ بها للمتاجرة بمعدل 5% سيؤدي إلى تغير األرباح/)الخسائر( قبل الضرائب بحوالي 
443 177 ريال عماني )31 ديسمبر 2012 – 351 418 ريال عماني(.

 إن تغير بالقيمة العادلة الستثمارات الشركة المتاحة للبيع بمعدل 5% سيؤدي إلى تغير حقوق المساهمين بحوالي 17 121 ريال عماني 
)31 ديسمبر 2012 – 146 58 ريال عماني(.
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)هـ( تقدير القيمة العادلة 

المختلفة  المستويات  التقييم، وقد تم تحديد  العادلة حسب أساليب  بالقيمة  المدرجة  المالية  التالي يقدم تحلياًل لألدوات  الجدول 
كما يلي:

المستوى 1 : األسعار المدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتطابقة.

المستوى 2: المدخالت بخالف األسعار المتضمنة في المستوى 1 التي يمكن مراقبتها بالنسبة لألصول أو االلتزامات سواء بشكل مباشر 
)مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقات األسعار(.

المستوى 3 : المدخالت لألصول أو االلتزامات التي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للمالحظة.

31 ديسمبر 302012 يونيو 2013
إجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1إجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

استثمارات محتفظ 
513 183 4-513 183 8614 548 3--861 548 3بها للمتاجرة 

استثمارات متاحة 
824 325868 499710 158-               435 311342 124170 172-               للبيع

3 548 861172 124170 3113 891 2964 183 513158 499710 3255 052 337

القيمة الدفترية ألصول والتزامات مالية أخرى التي تستحق خالل أقل من عام واحد تقارب قيمها العادلة.

إدارة رأس المال )و( 

تدير الشركة رأس مالها من أجل اإلحتفاظ برأس مال كافي والوفاء بمتطلبات هامش المالءة حسب ما تحدده الهيئة العامة لسوق 
المال وقانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته.

العمل  وتطور  المقابلة  واألطراف  المستثمرين  ثقة  على  للمحافظة  صلبة  مال  رأس  بقاعدة  اإلحتفاظ  هي  اإلدارة  مجلس  أهداف  أن 
المستقبلي.  أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي: 

حماية قدرة الشركة على المتابعة على أساس اإلستمرارية من أجل اإلستمرار بتقديم عائدات للمساهمين ومنافع ألصحاب المصالح 
اآلخرين.

تقديم عائدات كافية للمساهمين عن طريق تسعير المنتجات والخدمات بما يتوافق مع مستوى المخاطر.

وتخضع الشركة أيضًا لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيًا من قبل السلطات التنظيمية المحلية.  إن سياسة الشركة هي اإلحتفاظ 
برأس مال حسب إجمالي متطلبات رأس المال من الهيئة العامة لسوق المال وهامش محدد إلمتصاص المصروفات في رأس المال 

ومتطلبات رأس المال.

وتتم إدارة مخاطر التأمين بحذر كما هو وارد باإليضاح 27 )ج( للتأكد من أن الشركة تحرر بوالص بالتوافق مع قاعدة رأس المال.  تملك 
الشركة إتفاقيات إعادة تأمين وغطاء تجاوز الخسائر إلدارة مستوى اإلحتفاظ باألقساط وبالتالي حماية رأس المال من مخاطر التأمين 

الجوهرية.

30-  أرقام المقارنة 

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.  إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على النتائج 
المبلغ عنها سابقًا أو على حقوق المساهمين.
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19 جماد اآلخر 1434 هـ 

30 أبريل 2013 م

المحترم سعادة الدكتور / محمد بن علي البرواني    

رئيس مجلس إدارة شركة المدينة للتأمين

المحترمون الشيوخ واألفاضل أعضاء مجلس اإلدارة    

الموضوع : تقرير هيئة الرقابة الشرعية النهائي على مالحظات مقاصد 
وفصل أصول واستثمارات الشركة

ومدى جاهزية شركة المدينة للتأمين للبدء في مزاولة التأمين التكافلي.

الموضوع  تضمن  الذي  م   2013/03/13 الموافق  هـ:   1434 األولى  جمادى  من   16 بتاريخ  المال  لسوق  العامة  الهيئة  خطاب  إلى  باإلشارة 
أعاله، قامت هيئة الرقابة الشرعة لشركة المدينة للتأمين بمناقشة الموضوع في اجتماعها بتاريخ 18 جمادى اآلخر 1434 هـ ، الموافق 
2013/4/29م حيث ناقشت تفصياًل ما يلي تقرير التدقيق الشرعي بخصوص تجاوز المالحظات الشرعية ومدى جاهزية الشركة لمزاولة 

التأمين التكافلي المقدم من مقاصد بتاريخ 2013/04/27م بحضور المدقق الشرعي الشيخ / عبد الستار القطان، معد التقرير.

واستمتعت هيئة الرقابة الشرعية إلى:

إيجاز وتعليق اإلدارة التنفيذية لشركة المدينة للتأمين.  - 1

إيجاز وتعليق إدارة التدقيق الداخلي واإللتزام لشركة المدينة للتأمين.  - 2

وبعد المداولة قررت الهيئة الشرعية المدينة للتأمين التأكيد لهيئة سوق المال اآلتي:

قامت شركة المدينة للتأمين بمعالحة جميع المالحظات التي وردت في تقرير شركة مقاصد لإلستشارات واتخاذها اإلجراءات  أ -  
الكفيلة بمطابقة أعمال الشركة ألحكام الشريعة االسالمية.

تأكدت هيئة الرقابة الشرعة من اكتمال جاهزية الشركة للفصل بين حسابي المساهمين والمشتركين وفق مبادى التأمين  ب- 
الحسابين وتطبيق عند  بين  الفصل  التكافلي على مبدأ  للنظام  التحول  آثر  الشرعية لمعالحة  ، بعد وضع األسس  التكافلي 

استالم الترخىص واالسس هي حسب اآلتي:

1 - بعد حصول الشركة على الموافقة النهائية من الجهات المختصة للتحول الى شركة تأمين تكافلية وانتهاء اإلجراءات النظامية، 
تباشر الشركة بالعمل بوثائق التأمين التكافلي المعتمدة من هيئة الرقابة الشرعية وذلك بدءًا من تاريخ 2/11/1-13 )حسب التوقع( 

ويكون لها محفظة تكافل خاصة يطبق عليها مبادئ التأمين التكافلي.

2 - تبدأ الشركة بمخاطبة عمالئها من حملة الوثائق التقليدية الحاليين، لدعوتهم للتحول الى التعامل معها وفقًا لصيغة التأمين 
التكافلية، على أن يتم اإلتفاق مع من يوافق على التحول إلى الوثيقة التكافلية على بدنها اعتبارًا من 2014/1/1م.

3 - يتم احتساب قيمة الوثيقة التكافلية بالنسبة والتناسب طبقًا للمدة التي تتبقى منها بدءًا من تاريخ 2014/1/1م وتعتبر هذه القيمة 
هي القدر الذي سيدخل في حساب المشتركين في العام 2014م ، وأما الباقي فيبقى في حسابات الشركة عن العام 2013م كما 

هو معمول فيه حاليًا طبقًا للنظام التقليدي.

4 - إذا رفض بعض العمالء من حلة الوثائق التقليدية التحول لوثيقة التأمين التكافلية، فإن الشركة ستبقى ملزمة بحكم القانون تجاه 
العميل بالعمل بموجب الوثيقة القائمة إلى حين انتهاء مدتها. مع أهمية قيام الشركة باتخاذ التدابير العملية لعدم تجديدها 

عند انتهاء مدتها ويعد لها محفظة خاصة تدرج ضمن حسابات المساهمين.
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 ، 2014/1/1م  تاريخ  من  اعتبارًا  المساهمين  حساب  عن  مستقل  وحساب  جديدة  كذمة  المشتركين  حساب  سيبدأ  سبق،  لما  وفقًا   -  5
وسيتكون هذا الحساب من إيرادات وثائق التأمين التكافلية الجديدة التي بدأ التسويق لها والعمل بها منذ تاريخ 2013/11/1م، باإلضافة 

الى المتبقى من قيم وثائق التأمين السابقة التي وافق أصحابها على تحويلها إلى وثائق تأمين تكافلية.

6 - يطبق على حساب المشتركين ابتداءًا من تاريخ 2014/1/1م مبادئ التأمين التكافلي من حيث الفصل بين الحسابات وتوزيع الفائض 
التأميني، والحصول على قرض حسن من المساهمين عنذ العجز ونحوها من المبادئ التكافلية.

الشريعة  ألحكام  مطابقتها  من  والتأكد  مراجعتها  تمت  قد  الشركة  أعدتها  التي  التأمينية  والمنتجات  التأمين  وثائق  جميع  أن  ج(  
االسالمية وهي حسب اآلتي:

وثيقة التأمين الصحي - أفراد  - 1

وثيقة التأمين الصحي - الجماعي   - 2

3 -  تأمين السفر

تأمين خدم المنازل  - 4

تأمين الحوادث الشخصية  - 5

تأمين جميع آخطار التركيب  - 6

تأمين معدات وآالت المقاولين  - 7

8 - تأمين جميع أخطار المقاولين

9 - تأمين على الحياة - العائلي

10 - تأمين على الحياة - الجماعي

11 - تأمين المركبات )الوثيقة الموحدة(

12 - تأمين الحريق

هذا ونسأل اهلل تعالى أن يوفقنا جميعًا لما يحبه ويرضاه.

الشيخ د. عبد الستار أبو غدة أسامة البرواني       
رئيس هيئة الرقابة الشرعية أمين سر الهيئة الشرعية      
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Financial Advisor & Issue Manager

Al Madina Insurance Co. SAOG

Initial Public Offering of 66,666,670 Shares
At a Price of Bzs 140 per Share
(With the Nominal Value of each Share being Bzs 100 per Share, 
Share Premium of Bzs 38 per Share and Offer Expenses being Bzs 2 per Share)

Offer opens 28 October 2013 | Offer closes 26 November 2013

Under transformation

Partner in Opportunities.
Partner in Growth.

Prospectus




