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 اإلكتتاب بنوك
 العربي ُعمان بنك

 

 البنك الوطني الُعماني

 

 صحار بنك

 

ة لسوق املال بسلطنة ُعمان، وقد تم تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات نشرة إصدار األوراق املالية في السوق األولية الصادرة من الهيئة العام

ومن األمور الواجب التأكيد عليها هنا أن الهيئة . 2018فبراير  14والصادرة بتاريخ  2018  /   12  خ/اعتماد نشرة اإلصدار هذه من الهيئة العامة لسوق املال بموجب القرار اإلداري رقم 

نتيجة االعتماد على هذه البيانات العامة لسوق املال غير مسؤولة عن صحة وكفاية املعلومات الواردة في هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية عن أي ضرر أو خسارة قد تنشأ 

ادرة ها من قبل أي شخص. كما ال تتحمل الشركة أو مدير اإلصدار أية مسئولية عن أي معلومات تفسر بشكل مختلف عن ما ورد في نشرة اإلصدار الصواملعلومات أو استخدام

  .واملعتمدة باللغة العربية

 

  النشرة هذه تشكل ال ".
 

 ذلك يعد قد مما مان،ُع  سلطنة في املتمثل التوزيع نطاق خارج قضائية والية أي في األسهم من أي في لإلكتتاب الشركة عن بالنيابة أو  من دعوة أو  لبيع عرضا

 
 

  غير  إجراءا
 

 ."مشروعا

 

http://www.afic.om/
http://www.u-capital.net/
http://www.amjoman.com/
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 بيان هام للمستثمرين

 

 

كتتبين"
ُ
 "يرجى قراءة مضمون هذا البيان من قبل جميع امل

 

كتتب على كافة املعلومات التي تساعده 
ُ
على اتخاذ القرار املناسب إن الهدف الرئيس ي من إعداد هذه النشرة هو إطالع امل

  حول االستثمار أو عدمه في األسهم املطروحة.

 

هذا، وتشتمل النشرة على جميع البيانات واملعلومات الهامة، وال تحتوي على معلومات مضلله ولم تحذف منها معلومات 

 على قرار املكتتب بخصوص استثماره في األسهم املطروحة م
ً
 أو إيجابا

ً
  .ن عدمهأساسية تؤثر سلبا

 

يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة املسؤولية الكاملة مجتمعين ومنفردين عن صحة وكفاية املعلومات الواردة في هذه  

النشرة، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم وجود 

  .مات املذكورة بالنشرة مضللةمعلومات أخرى يؤدي حذفها إلى جعل املعلو 

 

هذا ويتعين على كل ُمكتتب أن يقرأ ويدرس نشرة اإلصدار بعناية ودقة ليقرر فيما إذا كان من املناسب أن يستثمر في 

 عدم اعتبار هذه 
ً
كتتب أيضا

ُ
 بعين االعتبار كل الحقائق املبينة في سياقها الصحيح، ويتعين على امل

ً
األسهم املطروحة، آخذا

رة بمثابة توصية من الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو مدير اإلصدار أو املستشار القانوني لشراء األسهم املطروحة النش

مسؤولية الحصول على نصائح مهنية مستقلة فيما يتعلق باالستثمار في األسهم املطروحة ُمكتتب بموجبها، حيث يتحمل كل 

 
ً
 للمعلومات واالفتراضات التي تحتوي عليها هذه النشرة، وذلك  لالكتتاب، وُيفترض بأن يقوم بإعداد تقييما

ً
مستقال

 باستخدام التحاليل والتوقعات التي يراها ضرورية

  

ومما تجدر اإلشارة إليه، إنه لم يتم تفويض أي شخص لإلدالء بأية معلومات أو تقديم أية إفادة عن الشركة وال عن األسهم 

ص املذكورين بهذه النشرة، وفي حالة قيام أية شخص آخر باإلدالء بأية معلومات أو املطروحة لإلكتتاب من غير األشخا

 تقديم إفادة فإنه يجب عدم االستناد إليها على إنها صادرة عن الشركة أو عن مدير اإلصدار أو املستشار القانوني. 
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 بيان للمعلومات المستقبلية

 

تتضمممن هذه النشممرة معلومات تتعلق بالنوايا، وصالتصممرفات واألحداق املسممتقبلية. تصممنف هذه املعلومات بشممكل عام على 

أنهممما معلوممممات مسممممممممممممممتقبليمممة وتنطوي على مخممماطر معلوممممة وغير معلوممممة وعواممممل ال تعتممممد على اليقين وغيرهممما من العوامممل 

 في هذه النشمممممممممممممرة. إن الهامة التي قد تجعل تلك التصمممممممممممممرفات واألحداق وال رو 
ً
ف املسمممممممممممممتقبلية تختلف عما هو وارد ضممممممممممممممنا

، "نتطلع"، "نتصممممممممممممور"، "نقتر "، "قد"، "نتوقع"، "يسممممممممممممتمر"، "نقدر"، "نخط "، "ننوي"، "نسممممممممممممتبق"إسممممممممممممتخدام كلمات مثل 

أو عبارات مماثلة يقصممممممممممد بها التعريف باملعلومات املسممممممممممتقبلية وهذه  "سمممممممممموف نتابع"، "سمممممممممموف يسممممممممممتمر"، "نعتقد"، "ينبغي"

املعلومات املسمممتقبلية ليسمممق حقائق تاريخية بل تعكس توقعات حالية تتعلق بالنتائأل أو األحداق املسمممتقبلية، وتسمممتند إلى 

قبلية هي توقعات معقولة عدة توقعات وعوامل وافتراضمممممات. تعتقد الشمممممركة أن التوقعات الواردة في هذه املعلومات املسمممممت

عالوة على ذلك، تنطوي املعلومات املسمممممتقبلية على  إال أنه ال يمكن لها أن تؤكد بأن تلك التوقعات سممممموف تكون صمممممحيحة.

مخاطر كامنة وشمممممممممكوق وتكشمممممممممف فق  عن األوضممممممممماع الفارية في التاريت الذي حررت فيه وال يجو  اإلعتماد على أنها تمثل 

 
ً
  من أي تاريت الحق. توقعات الشركة إعتبارا

 

الت الفعلية  تحذر الشممممممممممممممركة املكتتبين بأن هنالك عدة عوامل مهمة قد تفيمممممممممممممم ي أو تتسمممممممممممممم ب في اختالف النتائأل أو املحصمممممممممممممم 

 عما هو وارد في أي معلومات مستقبلية. تشمل هذه العوامل دون الحصر ما يلي
ً
 جوهريا

ً
 :إختالفا

 

 مستوى الطلب على خدمات ومنتجات الشركة.  

 ئة التنافسية بما يشمل الزيادة املحتملة لعدد الشركات ذات الخدمات املماثلة.البي 

 .املستجدات الرقابية والقانونية واملالية 

 .تقلبات في سعر صرف العملة األجن ية أو أسعار األسهم أو األسعار األخرى 

 .عدم القدرة على تقييم األداء املستقبلي 

 .أداء االقتصاد الُعماني 

 و ؛بنجا  التوسعية وخططها ونموها إستراتيجيتها تنفيذ على القدرة عدم 

 من هذه النشرة "عوامل أخرى موضحة في فصل "عوامل املخاطرة ووسائل التخفيف منها 

 

. وتنفي الشمممممركة ومدير اإلصمممممدار 
ً
 ملموسممممما

ً
ال يمكن للشمممممركة توفير أي ضممممممان بأن املعلومات املسمممممتقبلية سممممموف تصمممممبح واقعا

واملستشار القانوني وأي من الشركات التابعة ألي منهما أية نية أو التزام بتحديث أو مراجعة أي من املعلومات املستقبلية، 

أو أحمداق مسممممممممممممممتقبليممة أو خالف ذلمك مما لم تقتضق ذلمك القوانين املطبقممة .  سممممممممممممممواء كمان ذلمك نماتجمما عن معلوممات جمديمدة

 عما 
ً
 جوهريا

ً
وملعرفة املزيد من املعلومات حول العوامل املهمة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائأل الفعلية للشممممممممممممممركة اختالفا

"عوامل املخاطرة ووسمممائل التخفيف  بممممممممممممممممماملعنون هو وارد في املعلومات املسمممتقبلية املتضممممنة في هذه النشمممرة، أن ر الفصمممل 

.  إن عوامل املخاطرة املوضمممممممممممممحة في هذه النشمممممممممممممرة التشمممممممممممممكل بالضمممممممممممممرورة جميع العوامل املهمة التي يمكن أن تؤدي إلى "منها

 عن تلك املتضمنة في املعلومات املستقبلية. 
ً
 جوهريا

ً
 اختالف النتائأل الفعلية اختالفا
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لهيئة سممممممو   ]اإلفصمممممما [ة، سممممممتلتزم الشممممممركة بقوانين ولوائح يسممممممو  مسممممممق  ل ورا  املالبعد اإلنتهاء من عملية اإلدراج في 

املال ، والتي تشمل اإلفصا  عن النتائأل املالية للشركة في الوقق املناسب.  تنصح الشركة املكتتبين املحتملين واملساهمين 

وقع اإللكتروني لسممممممو  مسممممممق  ل ورا  املالية تعقب أي معلومات تدلي بها الشممممممركة بعد عملية اإلدراج وذلك من خالل امل

(www.msm.gov.om) 
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 عرض المعلومات المالية والمعلومات األخرى

 

تشمل هذه النشرة بعض التصورات التي تستند إلى توقعات ل روف وأحداق خارجية متعلقة بالشركة وصالبيئة  املعلومات املالية:

التنافسممممممية داخل سمممممملطنة ُعمان وصالقطاع املرتب  به نشممممممال الشممممممركة. وتشممممممتمل تلك التوقعات على بيانات مسممممممتقبلية تنطوي على 

ن املحتملين إلى أن هنالك عدة عوامل مهمة قد تؤدي إلى إختالف النتائأل فميع املكتتبيننوه لمخاطر وشممكوق كامنة، هذا ويجب أن 

الت املوضحة في التوقعات والتقديرات املستقبلية.  عن النتائأل واملحصَّ
ً
 جوهريا

ً
الت الفعلية املتعلقة بالشركة اختالفا  واملحصَّ

 

عات وغيرها من املعلومات املالية واملعلومات األخرى عالوة على ذلك لم يقم مدير اإلصممممدار بالتحقق على نحو مسممممتقل من تلك التوق

الفصممل املعنون التي أعدها أعضمماء مجلس اإلدارة أو املكتب الذي تم تعينه إلعداد دراسممة الفدوى وخطة العمل. يرإلى اإلطالع على 

 .""عوامل املخاطرة ووسائل التخفيف منها بم

 

 ديسمبر من كل عام.  31تهي في تبدأ السنة املالية للشركة في األول من يناير وتن

 

 هذا ويعزى أي اختالف في هذه النشرة نتأل ما بين مجموع وإجمالي املبالغ ذات الصلة لعملية التقريب.

 

ني تعني الريال الُعماني، وهي العملة الرسمية لسلطنة ُعمان. الريال الُعما "ر.ع."جميع اإلشارات إلى   العملة املستخدمة في العرض:

 1,000دوالر أمريكي . وينقسمممممممممممممم الريال الُعماني إلى  2.6008ريال ُعماني =  1لدوالر األمريكي وسمممممممممممممعر الصمممممممممممممرف الثابق له هو مرتب  با

 بيسة.

 

ال يجب اإلعتماد على ملخص الوثائق أو مستخرجاتها املتضمنة في هذه النشرة بأنها بيانات وافية  امللخص أو مستخرجات الوثائق:

 ك الوثائق.وشاملة فيما يتعلق بتل

 

إن معلومات السممممو  وصيانات القطاع املرتب  به نشممممال الشممممركة والواردة في هذه  بيانات سوووووق القطاع املرتبش بنشووووا  الشووووركة :

ولم يقم أعضمماء املجلس أو مدير  النشممرة تم الحصممول عليها من قبل أطراف ثالثة أو مصممادر عامة كاإلصممدارات واملواقع اإللكترونية،

املسممممممتشممممممار القانوني بالتحقق بشممممممكل مسممممممتقل من أي معلومات مسممممممتمدة من مصممممممادر الطرف الثالث املشممممممار إليها في هذه اإلصممممممدار أو 

النشممممممرة أو التأكد من االفتراضممممممات األسمممممماسممممممية التي تسممممممتند إليها تلك املصممممممادر، إضممممممافة إلى ذلك، لم يقم مدير اإلصممممممدار واملسممممممتشممممممار 

 فإنه وصالتالي خاصممممة بذلك القطاع او أي مصممممادر أخرى مشممممار إليها في هذه النشممممرة.القانوني بالتحقق بشممممكل مسممممتقل من أي بيانات 

 التي املعني القطاع سممممممممممممو   بيانات أهمية تعتمد كما ومصممممممممممممداقيتها، وشممممممممممممموليتها املعلومات تلك دقة حول  ضمممممممممممممانات أية منح اليمكن

 .البيانات هذه جمع في املستخدمة للمنهفيات وفهمه القارئ  معرفة مدى على النشرة إليها إستندت

 

 

 

 

 

 



6 
 

 

 نقا  إضافية تؤخذ باإلعتبار

كتتب تزويد هو النشرة هذه في الواردة املعلومات من القصد إن نطاق املعلومات:
ُ
 االستثمارية بالفرصة تتعلق وافية بمعلومات امل

 على اشتملق قد النشرة تكون  أن بالضرورة إال أنه ليس االكتتاب الواردة في هذه النشرة. عملية عن أساسية إلى معلومات باإلضافة

 نهاأ على النشرة هذه في الواردة والبيانات املعلومات تفسير يتم أال جوهرية. ينبغي معلومات يعتبرها املكتتبون  قد التي املعلومات جميع

االستشارة  على الحصول  املحتملين املكتتبين جميع على يجب وعليه،  .وتجارية استثمارية فرصة أنها على أو ضري ية أو استشارة قانونية

 بأي حدة وتتصل على حالة بكل تتعلق والضري يين واملاليين القانونيين مستشاريهم من واملناسبة الال مة والضري ية واملالية القانونية

 .شرائها أو أسهم في باالكتتاب مقتر  أو أسهم شراء أو أسهم في إكتتاب

 

كتتب على ينبغي املطروحة، األسهم في االكتتاب بشأن قرار أي اتخاذ قبل : املستثمر  قبل من الواجبة والعناية املراجعة
ُ
 ذهه قراءة امل

 واملخاطر النشرة هذه لشرول الشخص ي تحليله على االعتماد الطلب مقدم على يجب قرار استثماري، ألي اتخاذه وعند بالكامل، النشرة

 .فيها باالستثمار تتعلق التي

 

متفاوتة حيث أن قيمة  بدرجات وذلك السو   تغيرات إن كافة االستثمارات في أسوا  األسهم تنطوي على مخاطر  : األسهم مخاطر 

 
ً
كتتب وعلى لتلك املتغيرات، الورقة املالية قد تنخفض أو ترتفع وفقا

ُ
 التخفيف ووسائل املخاطرة" بعوامل املتعلقة الفقرة مراجعة امل

 .النشرة هذه  في وردت حسبما وذلك" منها

 

 في هذه تو يع يعد : النشرة هذه توزيع قيود
ً
 يكون  رصما أو مناطق معينة من الناحية القانونية النشرة واألسهم املطروحة مقيدا

 ملوافقات
ً
  النشرة هذه تعتبر التن يمية، كما ال السلطات من مسبقة خاضعا

ً
من  أي في الشركة لالكتتاب قبل من دعوة أو للبيع عرضا

 مثل فيها قد يكون  منطقة أي في النشرة هذه تو يع يجو   مان هذا كما الوالية قضائية خارج نطا  سلطنة عُ  أي في املطروحة األسهم

  التو يع هذا
ً
بضرورة معرفة  يطالبون  واملستشار القانوني وصنوق االكتتاب اإلصدار فإن الشركة ومدير عليه، وصناء .للقانون  تجاو ا

ب واملستشار القانوني وصنوق االكتتا اإلصدار الشركة ومدير من أي يتحمل ال ومراعاتها. بها التقيد وصضرورة فيها الواردة القيود جميع

 املطروحة األسهم في لالكتتاب التماس أو للبيع إجراء عرض بيع أو على املفروضة القيود هذه من ألي انتهاق أي عن قانونية مسؤولية أي

 فيه ُيعتبر حيث مانعُ  سلطنة خارج قضائي اختصاص أي املحتملين في الطلبات مقدمي من يكن لم أو كان سواء شخص أي قبل من

 قانوني. غير االكتتاب التماس أو البيع عرض البيع، هذا مثل

 

  اإلفصا  أو نسخ أو األصل طبق نسخة إصدار أو نشر يجو   ال  : النشرة هذه محتويات إستخدام على املفروضة القيود
ً
 أو جزئيا

 
ً
 موافقة على الحصممممول  دون  األسممممهم طر  بعملية اليتعلق ألي غرض اسممممتخدامها أو النشممممرة هذه في الواردة املعلومات من أي عن كليا

 .  اإلصدار  مدير  أو  الشركة من مسبقة خطية

 

قدم ال به، املعمول  القانون  بموجب مطلوب هو ما باستثناء الضمنية : الضمانات عن املسؤولية إخالء
ُ
اإلصدار  مدير الشركة أو  ت

 املحاسبون  أو املدراء أو اإلدارة مجالس أعضاء من أي قبل من ضمنية، أو ضمانات، صريحة أي االكتتاب أو بنوق القانوني املستشار  أو 

 فيها الواردة املختلفة التوقعات أو النشرة هذه وفحوى  محتويات كفاية بمدى فيما يتعلق آخر شخص أي أو املوظفون  أو املحامون  أو

 الوثائق هذه من أي بقاء أو بالطر  متعلقة تكون  والتي األوقات من وقق أي في توفر واملعلومات التي واملستندات الوثائق من أي في أو

 .الطر  انتهاء بعد تغيير دون  حالها على
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 اإلختصارات والتعريفات .1

 

 التعريف املصطلح 

 .التجارية الشركات قانون  من 120 للمادة وفقا وتعقد الفمعية العامة السنوية للمساهمين الجمعية العامة السنوية

 .م.ع.عش القابضة األنوار  شركة القابضة األنوار 

به في  القانون املعمول 

 السلطنة 

 بتاريت إعداد النشرة. مانالقوانين واللوائح املعمول بها في سلطنة عُ 

كتتب
ُ
  امل

ً
 لشرول هذه النشرة.الشخص الذي يتقدم بطلب اإلكتتاب في األسهم املطروحة وفقا

مة إلى بنك )بنوق( اإلكتتاب إلى جانب قيمة  الطلب  إسمممممممتمارة الطلب املعبأة حسمممممممب األصمممممممول واملقد 

 االكتتاب على النحو املبين في الفصل املعنون بم "شرول وإجراءات اإلكتتاب".  

الشممممممممممرول الواردة إلسممممممممممتخدمه لإلكتتاب باألسممممممممممهم املطروحة حسممممممممممب املطبوع نموذج الطلب  إستمارة الطلب 

 بنشرة اإلصدار. وستكون هذه النماذج متاحة في فروع بنوق اإلكتتاب.

املبلغ املكتتب به بالريال الُعماني والذي يسممممممممممماوي عدد األسمممممممممممهم املطلوصة مضمممممممممممروب في سمممممممممممعر  مبلغ االكتتاب

  إصدار السهم الواحد.

د في يجمممب سمممممممممممممممداد همممذا املبلغ من قبمممل املكتتمممب عنمممد تقمممديم الطلمممب املعبمممأ على  النحو املحمممد 

 الفصل املعنون بم "شرول وإجراءات اإلكتتاب" من هذه النشرة.

 الشركة العرصية القابضة ش.م.ل. )شركة قابضة( القابضة العربية الشركة

 ش.م.ل. للتأمين العرصية الشركة للتأمين العربية

 ُعمان فرع -م.م.ش للتأمين العرصية الشركة فرع ُعمان –للتأمين  العربية

 لتعديالته من وقق آلخر(   النظام أو النظام األساس ي
ً
  .الن ام األساس ي للشركة )وفقا

 ر.ع(. 1بيسة =  1,000واحد على ألف من الريال الُعماني )البيسة  بيسة أو بيسات 

 للن ام األسمممماسمممم ي وقانون  اإلدارة مجلس
ً
أعضمممماء مجلس إدارة الشممممركة املنتخبين والشمممماغلين ملناصممممبهم وفقا

الشممممممركات التجارية والقواعد والشممممممرول الخاصممممممة بإنتخاب أعضمممممماء مجالس إدارة الشممممممركات 

 وتعديالته(.  137/2002)بموجب القرار الو اري رقم  ومسؤوليتهم املساهمة العامة

CAGR السنوي املركب النمو عدل م 

 98 /80قانون سمممممممممو  رأس املال لسممممممممملطنة ُعمان الصمممممممممادر بموجب املرسممممممممموم السممممممممملطاني رقم  قانون سوق رأس املال

 وتعديالته. 

 الُعماني املركزي  البنك املركزي  البنك

 74 /4قانون الشممممممممركات التجارية لسمممممممملطنة ُعمان الصممممممممادر بموجب املرسمممممممموم السمممممممملطاني رقم   قانون الشركات التجارية

 وتعديالته.

 الرئيس التنفيذي للشركة  الرئيس التنفيذي

 رئيس مجلس إدارة الشركة رئيس مجلس اإلدارة 

 الهيئة العامة لسو  املال في سلطنة ُعمان.   الهيئة

 في الصادر ميثا  تن يم وإدارة الشركات املساهمة واملدرجة في سو  مسق  ل ورا  املالية  امليثاق 

 2016 ديسمبر  في تحديثه وتم 2015 يوليو 
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 التعريف املصطلح 

 البنوق املعينة الستالم الطلبات خالل مدة اإلكتتاب.  اإلكتتاب وكبن

 . )قيد التحويل( شركة التأمين العرصية فالكون ش.م.ع.عا الشركة

 إنجا ها تم والتي عمان فرع للتأمين والعرصية للتأمين فالكون  شمممممممممممممركتي وعمليات أعمال دمأل األعمال توحيد / اإلندماج أو 

  األتي: خالل منو  بالتزامن

 والبالغة   لإلسمممتثمار  لورانس و  القابضمممة العرصيةأسمممهم الشمممركة من قبل الشمممركة  شمممراء ( 1) 

 .الواحد للسهم عماني ريال 1.876 بمبلغ املساهمين بعض من سهم 3,471,776

 للتأمين العرصية شممركةال والتزامات ،املمتلكات ،األعمال التأمينعلى محف ة  اإلسممتحواذ (2) 

 .ُعمان فرع

  مؤشر أسعار املستهلك املؤشر

 طريقة للتقييموهي تعتبر التدفقات النقدية املخصومة،  خصم التدفقات النقدية 

 إدارة الشركة مجلس أعضاء  اإلدارةأعضاء مجلس 

 الفمعية العامة غير العادية للمساهمين. الجمعية العامة غير العادية 

الصممادر  1/2009لقانون سممو  املال  الصممادرة بموجب القرار اإلداري رقم الالئحة التنفيذية  الالئحة التنفيذية

 . )وتعديالته( عن الهيئة العامة لسو  املال

شمممركة التأمين ا شمممركة باسمممم بعد فيما تسمممميتها أعيد والتي م،.ع.م.ش للتأمين الصمممقر  شمممركة للتأمين الصقر  /فالكون 

 .األعمال توحيد عملية بعد العرصية فالكون ش.م.ع.ع

، تبدأ من  السنة املالية 
ً
 ديسمبر من تلك السنة. 31يناير وتنتهي في  1الفترة الشاملة إلثنى عشر شهرا

الممذي يتممألف من سممممممممممممملطنممة ُعمممان واإلمممارات و مجلس التعمماون الخلي ي لممدول الخليأل العرصيممة  مجلس التعاون الخليجي 

 العرصية املتحدة والسعودية وقطر والبحرين والكويق.

 إجمالي الناتأل املحلي الناتج املحلي

 حكومة سلطنة ُعمان. الحكومة

 املعايير الدولية إلعداد التقارير املالية املعايير الدولية

 أي/  الدولي النقد صندوق 

 إف إم

 الدولي النقد صندو  

عضو مجلس اإلدارة 

 املستقل 

  حسب ما ورد تعريفه في امليثا .

 واللوائح والقرارات وتعديالته 12/79 السممممممممملطاني باملرسممممممممموم التأمين الصمممممممممادر  قانون شمممممممممركات قانون التأمين

 بمقتضاه الصادرة

 اإلكتتاب العام األولي ألسهم اإلصدار اإلكتتاب العام األولي 

 .ألخر وقق من للشركة واملدفوع املصدر  املال رأس يعني واملدفوع املصدر  املال رأس

مدير اإلصدار واملستشار 

 املالي  

 شركة اوصار كابيتال ش.م.ع.م

 .م.مش لإلستثمار  لورانس لإلستثمار لورانس

 منصور جمال وشركاه  البوسعيدي، املستشار القانوني
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 التعريف املصطلح 

 اإلدارة العليا للشركة اإلدارة

شركة مسقش للمقاصة 

 واإليداع

 شركة مسق  للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

 الشر  األوس  وشمال أفريقيا مينا

 غرفة تجارة وصناعة ُعمان الغرفة 

 سو  مسق  ل ورا  املالية السوق 

 الفمعية العامة العادية للمساهمين. الجمعية العامة العادية 

 طر  أسهم الشركة لإلكتتاب العام من خالل هذه النشرة طرح األسهم

 االكتتاب ".تاريت بداية االكتتاب املبين تحق عنوان "شرول وإجراءات  تاريخ بداية اإلكتتاب

 تاريت نهاية اإلكتتاب املبين تحق عنوان "شرول وإجراءات االكتتاب ".  تاريخ نهاية اإلكتتاب

طر  به األسهم لإلكتتاب من خالل هذه النشرة.   سعر اإلكتتاب 
ُ
 السعر الذي ت

 الطر  عملية من العائدات الطرح عائدات

 األسهم التي سيتم طرحها من قبل الشركة طبقا لهذه النشرة  أسهم اإلكتتاب 

 سلطنة ُعمان  ُعمان

 .م.ع.عش واالستثمار  للتنمية العاملية الُعمانية الشركة أومنفست

  القابضة أونك
ً
 م.م.ع.ش القابضة لالستثمار  الوطنية العمانية الشركة سابقا

 الدفترية للسهم الواحدالسعر الى القيمة  السعر الى القيمة الدفترية

 معدل مكرر الرصحية  مكرر الربحية

 هذه النشرة املوضحة لتفاصيل طر  أسهم الشركة لإلكتتاب العام نشرة اإلصدار

 العملة الرسمية لسلطنة ُعمان. ر.ع/ ريال ُعماني 

 شركة مساهمة عمانية مقفلة ش.م.ع.م

 شركة مساهمة عمانية عامة ش.م.ع.ع

 للتفاصمممممممميل الواردة في الفصممممممممل السممممممممادس  البائعون املساهمون 
ً
املسمممممممماهمون الذين يعرضممممممممون أسممممممممهمهم للبيع وفقا

 املعنون بم "ملكية األسهم"

 قدرها  األسهم 
ً
 أسمية

ً
 بيسة  100األسهم العادية بالشركة والتي تحمل قيمة

ش.م.ع.م  من  املسممممماهمون في الشمممممركة و املسمممممفلون لدى شمممممركة مسمممممق  للمقاصمممممة واإليداع   املساهمون 

 وقق ألخر )بيانات تفصيلية واردة بفصل تفاصيل املساهمين(

الفترة ما بين تاريت بداية اإلكتتاب وتاريت إغال  اإلكتتاب، يشمل اليوم األول لبدء اإلكتتاب  مدة اإلكتتاب 

 واليوم األخير إلغالقه والذي يتم خاللها تقديم طلب االكتتاب . 

من املشممماركين لدعم بعضمممهم البعض بصمممورة مشمممتركة ملواجهة الخسمممائر اتفا  بين مجموعة  تكافل

 الناجمة عن مخاطر محددة وفقا لقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية.
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 معلومات عامة حول اإلكتتاب  .2

 

   تتضمن املصطلحات الرئيسية لإلكتتاب ما يلي:

 اإليضاح املصطلح

 

 )قيد التحويل( .ع .ع .م .للتأمين ش العرصية فالكون شركة ال اسم الشركة

 1791494 رقم السجل التجاري 

 2005يونيو  29 تاريخ التسجيل 

 ، روي ، سلطنة ُعمان. 112، الرمز البريدي: 2279ص.ب:  العنوان 

 24566476 968+، فاكس:  24660900 968+هاتف: 

 غير محددة . مدة الشركة 

رأس مال الشركة املرخص به 

 للشركة 

 إلى  15,000,000
ً
سممممممهما، القيمة االسمممممممية لكل سممممممهم منها مائة  150,000,000ر.ع. مقسمممممممة

 بيسة. 

رأس مال الشركة املدفوع )قبل 

 االكتتاب العام وبعده(

 إلىر.ع. 10,330,166
ً
 مائةذو قيمة اسمممممممممممية لكل سممممممممممهم منها سممممممممممهما  103,301,660 مقسمممممممممممة

 ، تم اإلكتتاب باألسهم ودفع قيمتهم بالكامل. بيسة

 100  بلغق اسمممية قيمة إلى األسممهم بتجزئة الشممركة قامق العام، االكتتاب عملية ولغايات

  103,301,660 شكل مما الواحد للسهم بيسة
ً
 .االكتتاب كأسهم رأس املال قبل وذلك سهما

 بقيمة إسمممممية قدرها مائة بيسممممة لكل  25,825,415األسممممهم املطروحة لإلكتتاب تبلغ   األسهم املطروحة لالكتتاب 
ً
سممممهما

 للشركة . واملدفوع % من رأس املال املصدر 25سهم، أي ما يمثل 

أسماء املساهمين قبل االكتتاب 

العام وعدد األسهم اململوكة من 

 قبل كل منهم

 

نسبة 

 املساهمة

اإلكتتابعدد االسهم قبل   

()القيمة االسمية ريال واحد  

 م األسم

 1 العرصية القابضة  51,754,140 50.1%

 2 لورنس لالستثمار ش.م.م 20,254,680 19.6%

 3 شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع   19,626,710 19.0%

 4 جورج أنتونيوس شديا   6,400,000 6.2%

 5                أمين محمد الشريف                         3,200,100 3.1%

 6 مش.م.ع.القابضة  أونك 2,066,030 2.0%

  االجمالي 103,301,660 100%

بيسة لكل سهم   100بيسة ال غير( لكل سهم، وتشمل القيمة اإلسمية والبالغة  190) السهم املطروح لإلكتتابسعر 

 بيسة لكل سهم.  2بيسة ومصاريف إصدار بقيمة  88وعالوة إصدار بقيمة 
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الغرض من االكتتاب )استخدام 

 حصيلته(

 تطر  الشمممممركة أسمممممهمها لإلكتتاب العام 
ً
 39/2014 رقم السممممملطاني املرسممممموم ملتطلبات امتثاال

 يتم وأن عامة مسممماهمة لشمممركات بالتحول  لها املرخص التأمين شمممركات بقيام يقيممم ي والذي

 . 2017 أغسطس 17 بحلول  مسق  ل ورا  املالية سو   في للتداول  الشركة أسهم إدراج

 

 .البائعين للمساهمين بالكامل الطر  حصيلة ستعود

األشخاص املؤهلون لالكتتاب في 

 األسهم املطروحة

االكتتاب مفتو  ل فراد العمانيين وغير العمانيين والشممممممممممممخصمممممممممممميات اإلعتبارية الذين يتوجب 

و/  هعليهم إمتالق حسابات إستثمارية لدى شركة مسق  للمقاصة واإليداع، كما في تاريخ

 أو في فترة االكتتاب. 

 

 2018 مارس 4 تاريخ بداية اإلكتتاب

 2018 ابريل 2 تاريخ نهاية اإلكتتاب

التاريخ املتوقع إلدراج األسهم في 

 سوق مسقش لألوراق املالية

 2018 ابريل 16

 

طبق القيود التالية على االكتتاب:  االكتتاب  القيود املفروضة على
ُ
 ت

، حيث أنه يجو  ألصحابها لالكتتابال ُيسمح للمؤسسات الفردية التقّدم بطلبات  -1

 االكتتاب بأسمائهم الشخصية فق .

م بأكثر من ُيحظر التقّدم بطلبات اكتتاب متكررة:  -2 ُيح ر على أي مقدم طلب التقد 

 طلب واحد باسمه.

 طلبات االكتتاب املشوووتركة  -3
ً
)أي الطلبات التي تقدم باسمممماء أكثر من شمممخص، شمممامال

يتعين أال  ، حيثغير مسموح بهاالورثة الشرعيين(  طلبات االكتتاب املقدمة باسماء

  تحمل هذه الطلبات سوى اسمائهم الشخصية فق .

 توصممية الوسممطاء على يتعين – عهدة بحسووابات لالكتتاب بطلبات التقّدم يسوومح ال  -4

 .الشخصية أسمائهم تحمل بطلبات باالكتتاب عمالئهم

 

وسووووووووووووويتم رفت كوافوة الطلبووات الواقعووة ضووووووووووووومن أي من الفئووات املوذكورة أعاله دون إبال  

 مقدم الطلب. 

في الطلب  لالكتتابالحد األدنى 

 الواحد

 .سهم 100ومن ثم مضاعفات سهم  1,000: األولى الفئة

  .سهم 100ومن ثم مضاعفات سهم  100,100: هالثاني الفئة

الحد األقص ى لالكتتاب في 

 الواحدالطلب 

 .سهم 100,000: األولى الفئة

) األسممهم املطروحة لإلكتتابإجمالي من  %10سممهم أي ما يمثل  2,582,541: االثانية الفئة

 (.100 أقرب إلى مقرصة

في حال  يادة الطلبات املقدمة لالكتتاب عن عدد األسمممممممممممممهم املطروحة به، سممممممممممممميتم تقسممممممممممممميم  طريقة التخصيص املقترحة

الطلبمممات املؤهلمممة إلى فئتين وسممممممممممممميتم تخصممممممممممممميص األسمممممممممممممهم املطروحمممة لالكتتممماب بين مقمممدمي 

 الطلبات املؤهلين على النحو التالي:  
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 :الفئة األولى

16,786,520 
 
من األسمممممممممممهم املطروحة لالكتتاب يتم تخصممممممممممميصمممممممممممها  %65تمثل نسمممممممممممبة سوووووووووووهما

 سهم أو أقل. 100,000بالنسبة والتناسب على املكتتبين املتقدمين بطلبات إكتتاب لم 

 الفئة الثانية:

9,038,895  
 
من األسهم املطروحة لالكتتاب يتم تخصيصها  %35تمثل ما نسبة سهما

 .أو أكثر  سهم 100,100على املكتتبين املتقدمين بطلبات إكتتاب عددها  بالنسبة والتناسب

 

وسيتم تحديد آلية التخصيص الفعلي من قبل الهيئة العامة لسو  املال بالتنسيق مع مدير 

للهيئة العامة لسو  املال أن تقرر تخصيص الحد األدنى من عدد األسهم يجو  اإلصدار.

كتتبين مع مراعاة صغار املكتتبين، كما تو ع باقي األسهم املطروحة بالتساوي على جميع امل

 .على أساس النسبة والتناسب

 

إذا لم تتجاو  األسهم املكتتب بها عدد األسهم املطروحة لالكتتاب في أي فئة، عندئٍذ ترحل  

بم. "شرول  املعنون األسهم غير املكتتب بها إلى الفئة األخرى كما هو موضح في الفصل 

 من هذه النشرة. وإجراءات االكتتاب"

 

يحتفظ املساهمون البائعون بأسهم الطر   في حال عدم تغطية اإلكتتاب لرأس املال املصدر 

 األلية إليجاد العامة لسو  املال الهيئة مع بالتنسيق الشركة ستقومالغير مكتتب فيها و 

 .الطر  من املتبقية األسهم لبيع املناسبة

 

٪ من رأس املال املدفوع 70يجب أن ال تتجاو  إجمالي ملكية اإلسمممممممممممممتثمار األجن ي ما نسممممممممممممم ته 

الصممممممممممممممادر عن و ارة  205/2007كممما تجممدر اإلشممممممممممممممارة إلى أنممه عمال بممالقرار الو اري . للشمممممممممممممركممة

، جميع األفراد والشمممممممممخصممممممممميات االعتبارية بدول مجلس التعاون (سمممممممممابقا)االقتصممممممممماد الوطني 

فيما يتعلق بملكية وشمممممخصممممميات إعتبارية ُعمانية مانيين معاملتهم كمواطنين عُ الخلي ي يتم 

 .مانأسهم الشركات في سلطنة عُ 

 كابيتال ش.م.ع.م اوبار  مدير اإلصدار واملستشار املالي

 ، الحي التجاري سلطنة ُعمان111، الرمز البريدي: 1137ص.ب. 

 968+ 099 949 24فاكس:   968+ 006 9 94 24هاتف:

 capital.net-www.uموقع إلكتروني: 

 البوسعيدي جمال منصور وشركائه املستشار القانوني

 ، سلطنة ُعمان112، الرمز البريدي: 686ص.ب. 

 256 812 24 968+فاكس:  9200  2482 968+ هاتف:

  .comamjomanwww.املوقع الكتروني:  

 ش.م.ع.عصحار بنك . 1 بنوك اإلكتتاب 

http://www.u-capital.net/
http://www.amjoman.com/
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 .م.ع.عش البنك الوطني الُعماني. 2

 ش.م.ع.م بنك ُعمان العربي. 3

املدققون القانونيون )حتى نهاية 

 (2016العام 

 فرع ُعمان  -بي دبليو س ي 

 ، سلطنة ُعمان 112، الرمز البريدي: 3075ص.ب: 

 4408 456 2 968+فاكس:  9110 455 2 968+هاتف: 

 me/www.pwc.com موقع إلكتروني: 

املدققون القانونيون )حتى نهاية 

 (2017العام 

 "إرنست آند يونج"

 سلطنة ُعمان، 112، الرمز البريدي: 1750حي القرم، ص.ب. 

 559559 24 968+هاتف: 

 566043 24 968+فاكس: 

www.ey.com/mena 

مراقبو الحسابات )معدوا 

 التقارير املالية( 

 هوروث ماك الغزالي ش.م.م

 الطابق الثامن، املركز التجاري، روي

 ، 112، الرمز البريدي: 258ص.ب: 

 سلطنة ُعمان 

 24813915 968+اكس: ف 24813989 968+هاتف: 

  www.crowehorwath.net/OMلكتروني: اإلوقع امل

 شركة مسقش للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م  والتحويلوكيل التسجيل 

 ، روي، سلطنة ُعمان112، الرمز البريدي: 952ص.ب: 

 24817491 968+، فاكس: 24822222 968+هاتف: 

 http://www.csdoman.co.omلكتروني: اإلوقع امل

 اإلعالم لخدمات املتحدة التسويق مستشار 

 ، 112، الرمز البريدي: 3305ص.ب: 

 روي، سلطنة ُعمان

  0896 2470 968+هاتف: 

 www.umsoman.comاملوقع اإللكتروني: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.pwc.com/
http://www.pwc.com/
mailto:muscat@om.ey.com
http://www.crowehorwath.net/OM
http://www.csdoman.co.om/
http://www.umsoman.com/
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 مصاريف اإلصدار المقدرة .3

 

م   فيما يلي تفاصيل املصاريف التقديرية لإلصدار:نقد 

 

 املبلغ )ر.ع( املصاريف التقديرية

 65,000   أتعاب مدير اإلصدار 

 12,000 القانوني املستشار  أتعاب

 5,500 (املالية التقارير  معدوا) الحسابات مراقبو  أتعاب

 32,000 ق اإلكتتاب. و رسوم بن

 6,457 .رسوم الهيئة العامة لسو  املال

 15,000 واإليداع للمقاصة مسق  شركة رسوم

 35,000 نفقات الطباعة والتسويق والدعاية واإلعالن

 14,000 مصاريف متنوعة

 184,957 املجموع

  

 51,652 بيسة لكل سهم خالل فترة اإلكتتاب 2تحصيلها بواقع مصاريف االكتتاب املقرر 

 

 الفر  بين املبلغ املقرر تحصيله كمصاريف إصدار  واملصاريف التقديرية لها

 

133,305 

 

املصاريف املذكورة أعاله هي مؤشر ألرقام تقديرية قد تختلف عن مصاريف اإلصدار الفعلية، في حال تم اإلكتتاب 

 .من قيمة األسهم املطروحة% 2.6 املطروحة فإن مصاريف اإلصدار تقدر بنسبةبجميع األسهم 

 

سوف يتم تغطية إجمالي مصاريف اإلكتتاب بشكل جزئي من خالل ما يتم تحصيله من عملية اإلكتتاب 

في حال نقصق املبالغ املحصلة واملخصصة لتلك املصاريف عن املبالغ املحددة  .واملخصص ملصاريف اإلصدار 

 وإضافته بالفائض الشركة ستحتفظ  ادت أن حال وفي .البائعون  املساهمون لها سيتم دفع الفار  من قبل 

 .لإلحتياطي
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  الغرض من الطرح واستخدام الحصيلة .4

 

 الغرض من الطرح 4.1

 

 حيث عامة مساهمة شركة إلى مقفلة مساهمة شركة من التحول  لغرض العام لإلكتتاب أسهمها الشركة تطر 

 .املالية ل ورا  مسق  سو   في الشركة أسهم إدراج سيتم

 

 الشركة في املساهمين قبل من العام االكتتاب في أسهمها وطر  عامة مساهمة شركة الى الشركة تحويل اعتماد تم

 الشركة أسهم طر  بان الذكر  ويجب. 2017 يونيو  19 تاريت فيالعادية واملنعقدة  غير  العامة الفمعية اجتماع في

 قانون  عدل الذي م 39/2014 رقم السلطاني املرسوم بمتطلبات التقيد من الشركة يمكن سوف العام لالكتتاب

 التأمين أعمال بممارسة لها واملرخص حاليا القائمة التأمين شركات تحول  ان بدوره اقتي ى والذي التأمين شركات

 .الرسمية الفريدة في أعاله املذكور  السلطاني املرسوم نشر  تاريت من سنوات ثالق خالل عامة مساهمة شركات الى

 

 "املخاطرة عوامل" باسم املعنون  الفصل في 10.30 بالفقرة الواردة الصلة ذات املخاطرة عوامل إلى الرجوع يرإلى

 

 إستخدام حصيلة الطرح 4.2

 

( اإلصدار ملصاريف املخصص املبلغ إستبعاد مع اإلصدار  عالوة ذلك في بما) اإلكتتاب حصيلة تحويل سيتم

 أية الشركة تتلقى لن بالتالي. املالية ل ورا  مسق  سو   في أسهمها إدراج عند البائعين املساهمين إلى  بالكامل

 املحصلة املبالغ من أقل الفعلية ار اإلصد مصاريف كانق إذا اإلصدار  ملصاريف املخصص املبلغ بإستثناء مبالغ

   لإلحتياطي وإضافته بالفائض الشركة ستحتفظ الطلبات مقدمي من بنجا 
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 الشركة والموافقات الصادرة بشأنهاأغراض  .5

 

 أغراض الشركة  5.1

 ما ذلك األسمماسمم ي ويشمممل ن امها في وردت حسممبما العام والتأمين الحياة على التأمين في الشممركة أغراض تتمثل

 يلي:

 

 التأمين الصناعي. .1

 التأمين ضد املسؤولية. .2

 والنقل. والفوي  البحري التأمين  .3

 .السياراتالتأمين على  .4

 الخسائر املالية.على التأمين  .5

 التامين على الحوادق الشخصية. .6

 التأمين على املمتلكات. .7

 تمارسها والتي أعاله اليها املشار  الفئات من فئة أي تحق تندرج ال  التي األخرى  التأمين أنواع ممارسة .8

 سالفة التأمين أنواع من ألي املتممة أو  امللحقة أو  املتعلقة أو  املتصلة واألعمال املماثلة التأمين شركات

 .الذكر

 

 :في س يل تحقيق الشركة ألغراضها فإنه يحق لها القيام بما يليو
 

 أوجه بمختلف فيها والتصرف بأغراضها املتعلقة املختلفة املنشآت إلقامة الال مة األراض ي استئجار  -

  القانونية التصرفات
ً
 .السلطنة في بها املعمول  للقوانين طبقا

 

 تقوم أو  الشركة غايات مع بعضها أو  جميعها غاياتها تتفق أخرى  شركة أي في أسهم أي على تحصل أن -

 .خارجها أو  السلطنة داخل سواء مباشرة غير  أو  مباشرة بطريقة يفيدها أن يمكن عمل بأي

 

 ببراءات خاصة حقو   أو  اختراع براءات أي وتجديد وحماية امتالق أو  تسفيل أو  لشراء تتقدم أن -

 أو  تعديل أو  تغيير  أو  ذلك شابه ما أو  تراخيص أو  تجارية عالمات أو  ، امتيا ات أو  تصميمات أو  اختراع

 أو  عليها التجارب إجراء في األموال وإنفا  البراءات بتلك يتعلق فيما استخدام أو  حقو   عن التخلي

 مكان أي في أو  عمان سلطنة في ذلك كان سواء املذكورة الحقو   من أي أو  منها أي تحسين أو  اختبارها

 .العالم في آخر 
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 اجتماع في آخر  شخص أو  مؤسسة أي أو  الشركة لتمثيل شخص أي مع ترتيبات أو  اتفاقيات أي تبرم أن -

 وتوفير  الشركة نشاطات أو  أعمال من بأي املرتبطة والدولية والوطنية املحلية والفهات املؤسسات

 .والفهات املؤسسات لتلك الخدمات أنواع جميع

 

 االلتزامات من جزء أي أو  جميع وتتولى املوجودات من جزء أي أو  جميع على كانق طريقة بأي تحو   أن -

 لعالقتها ممارستها يمكن أو  ممارستها للشركة يجو   أعمال أي مباشرة ينوي  أو  يباشر  شخص بأي الخاصة

 مع املتبادلة باملساعدة أو  بالتعاون  أو  شراكة في تدخل أو  تندمأل مصلحة على تحو   وأن الشركة بأعمال

 تمق التي األمالق لغرض أو  السابقة واألمور  التصرفات من أي ولغرض تقبل أو  تمنح وأن شخص أي

  الشركة تراه مقابل أي وتقبل تمنح أن حيا تها في
ً
 كانق سواء أسهم أية تحديد ودون  ذلك في بما مناسبا

  القيمة مدفوعه
ً
 .أخرى  حقو   أو  مالية أورا  أو  دين سندات وأية جزئيا أو  كليا

 

 مناسبة اإلدارة مجلس يراها التي بالكيفية فيها والتصرف حاجتها عن تزيد التي أموالها تستثمر  أن -

 أو  أصول  أو  شهرة أو  أعمال من جزء أو  كل تتولى أو  تمتلك أن ولها. الشركة أغراض لتحقيق ومفيدة

 ممتلكات أي تمتلك أو  الشركة بها تقوم أعمال أي مباشرة تقتر  أو  تباشر  شركة أو  شخص أي ممتلكات

 يعود الذي بالشكل عملها يمكن والتي الشركة بأعمال عالقة لها التي تلك أو  الشركة ألهداف مناسبة

 .مباشر غير  أو  مباشر  بشكل ذلك كان سواء الشركة على بالفائدة

 

 أو  التعاون  أو  األرصا  في للمشاركة اتفا  أي أو  شراكة في تدخل أو  مع تندمأل أو  في مصلحة تمتلك أن -

 شركة أو  شخص أي مع متبادلة تنا الت أي تقديم أو  املصلحة في اتحاد أو  مشترق مشروع في الدخول 

 الشركة على بالنفع يعود أن شأنه من تعامل أو  مشروع أي في العمل وشك على أو  نشال أي في تعمل

 .مباشر غير  أو  مباشر  بشكل

 

 أو  كمبياالت أو  ألمر  سندات أو  إذنية سندات أي بشأن وتتفاوض وتنفذ وتخصم وتوقع وتقبل تحرر  أن -

 .التحويل أو  للتداول  قابلة أدوات أي أو  ضمانات أو  شحن وثائق

 

 الشركة حقو   أو  ممتلكات من جزء أي أو  كل امتالق لغرض لها تروج أو  شركات أو  شركة أي تنش ئ أن -

 قيمة ألي أو  عليها، بالنفع يعود أو  الشركة يساعد أن املرجح من يكون  آخر  غرض ألي أو  التزاماتها أو 

 االكتتاب أو  تعويض أو  بضمانات تتقدم أو  تضمن وأن الشركة أعمال من عمل أي أو  ممتلكات ألي أخرى 

 .الشركات أو  الشركة هذه مثل من ألي  مالية أورا  أي أو  سندات أو  أسهم أي امتالق أو  في
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 الشركة ترى  الذي باألسلوب تقترضها أو  أموال تجمع أن التجارية، الشركات قانون  أحكام مراعاة مع -

 أي بواقع املطلوصة أو  اقتراضها أو  جمعها تم التي األموال تلك تسديد تضمن وأن ومفيد مناسب أنه

 أو  حالية كانق سواء)  الشركة أصول  أو  ممتلكات من جزء أو  كل على ضمانة أو  تعهد أو  حفز  أو  رهن

 تتعهد مسئولية أو  التزام ألي الشركة قبل من أداء ضمانة أو  تعهد أو  مماثل رهن بواقع أو ( مستقبلية

 .لها ملزمة تكون  أو  بها

 

 ألغراض قانوني بشكل الشركة تدفعها قد التي النفقات من أي أو  كافة الشركة أموال من تدفع أن -

 أن أو  املبالغ هذه لدفع شركة أو  شخص أي مع تتعاقد أن أو  تأسيسها أو  إنشائها أو  للشركة الترويأل

 أو  أسهم أي في االكتتاب ضمان أو  بيع أو  بضمان التعهد أو  لضمان واآلخرين للوسطاء عموالت تدفع

 .بالشركة خاصة مالية أورا  أو  سندات

 

 أو  مكافآت أو  عالوات أو  منح أي وتقدم وتدعمها خيرية مؤسسة أو  خيري  عمل أي في تشارق أن -

  كان سواء خدمها أو  الشركة يخدم شخص ألي مساعدات
ً
  أو  مديرا

ً
 ومن وألسرته ذلك غير  أو  موظفا

 التقاعد صناديق في وتساهم وتشكل تنش ئ وأن بالتأمين، الخاصة املبالغ كافة تدفع وأن. يعولهم

 أولئك ملصلحة األخرى  واملؤسسات واملدارس والنوادي والهيئات املماثلة والصناديق واإلعانات

 .  أعاله املذكورين األشخاص

 

 .وأجن ية محلية شركات مع املشترق التجاري  واالستثمار  الفني التعاون  مجال في الدخول  -

 

 تراها التي التصرفات كافة وتأتي العقود جميع وتعقد املعامالت جميع تجري  أن عام بوجه وللشركة -

 .تراها التي بالشرول أغراضها وتسهيل لتحقيق ومناسبة ال مة

  

 التصاريح الصادرة بشأن الشركة 5.2

 

مان كشممركة مسمماهمة ُعمانية مقفلة تحق مسممةى شممركة الصممقر للتأمين )فالكون( تم تأسمميس الشممركة في سمملطنة عُ 

بعد ذلك، في إجتماع  .2005يونيو  29والصمممممناعة في تاريت ش.م.ع.م وتم تسمممممفيلها بالسمممممفل التجاري بو ارة التجارة 

شممممممممممممممركممة بمماإلجممماع على الفمع ممما بين المسممممممممممممممماهمو  وافق 2017ينمماير  4بتمماريت  ةالفمعيممة العممامممة غير العمماديممة املنعقممد

 هيئةال منحتها التي األولية املوافقةب وعمال . والشممممركة فرع ُعمان -وعمليات الشممممركة العرصية للتأمين  التأمينمحف ة 

 :التالية القانونية اإلجراءات استكمال خالل من 2017 مارس 27 من اعتبارا  الصفقة تنفيذ تم املال لسو   العامة

 

 املصدرة الشركة أسهم من% 54.29 نسبة على لالستثمارات لورانسو  القابضة العرصية شركةال من كل استحوذت .1

 .2017 مارس 22 في املالية ل ورا  مسق  سو   في أسهمها وشراء بيع خالل من واملدفوعة
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 على التأمين بمحف ة الخاصممممممممممة األعمال بنقل 2017 مارس 22 بتاريت أمرا مسممممممممممق  في االبتدائية املحكمة أصممممممممممدرت .2

 فالكون  شمممممممممركة إلى واملوظفين وعقود واملطلوصات املوجودات جميع وعلى عمان فرع للتامين العرصية للشمممممممممركة الحياة

 .التأمين قانون  من 39 املادة ألحكام وفقا للتامين

 

 أعمال في والعاملين واملطلوصات واملوجودات والحقو   والعقود واألعمال املحف ة كامل على الشممممممممممممممركة اسممممممممممممممتحوذت .3

 نقممل اتفمماقيممة تنفيممذ خالل من ُعمممان فرع للتممامين العرصيممة الشممممممممممممممركممة لفرع التممابعممة الحيمماة وغير  الحيمماة على التممأمين

 نوفمبر  14 في املعدلة بصمممميغته) 2017 عام مارس 27 في والصممممناعة التجارة و ارة من التصممممديق عملية قبل األعمال

2017.) 

 

 املصمممممممممدر  املال رأس  يادة خالل من القابضمممممممممة العرصية إلى. ع.ر 1 بقيمة عادي سمممممممممهم 3،935،709 الشمممممممممركة أصمممممممممدرت .4

 عمان شمممركة فرع وأعمال أصمممول  تحويل مقابلعماني  ريال 10،330،166 الى عماني ريال 6،394،457 من واملدفوع

 .الشركة إلى العرصية

 

، قرر املسممممممماهمون تحويل الشمممممممركة إلى شمممممممركة 2017يونيو  19 في اجتماع الفمعية العمومية غير العادية الذي عقد في

 الشممممممممممممممركة ممال رأس من% 25 طر  خالل منوذلمك  مسممممممممممممممماهممةعماممة بموجمب القوانين املعمول بهما في سمممممممممممممملطنمة ُعممان.

 من 61 املادة متطلبات من للتامين فالكون  العرصية إعفاء املال سممممممممممممممو  ل العامة هيئةال منحق وقد. للفمهور  املصممممممممممممممدر 

% من رأس املال 25وإقتصممممممممممممممارها على نسممممممممممممممبة  للفمهور  املصممممممممممممممدر  املال رأس من% 40 لطر  التجارية الشممممممممممممممركات قانون 

 .املصدر

 

 التصاريح والتراخيص التالية: السفالت و  تحمل الشركة

 

 والصناعة: شهادة التسجيل التجاري وزارة التجارة 

  1791494 سفل تجاري رقم:  

 محاف ة مسق ، والية بوشر، القرم  مقر الشركة املسفل: 

 112، الرمز البريدي: 2279 العنوان البريدي: ص.ب: 

 2005يونيو  29   تاريت التسفيل:

 2020يونيو  28  تاريت االنتهاء: 

 غير محددة   املدة : 

 

 الشركة لدى و ارة التجارة والصناعة وإضافة األنشطة الواردة أدناه إلى سفلها التجاري:تم تسفيل 

 التأمين على الحياة -

 خدمات تأمينية أخرى  -
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 خيص التأميناتر  الهيئة العامة لسوق املال:

 

سمممممممممملطنة الهيئة العامة لسممممممممممو  املال هي الفهة املن مة ملتطلبات إصممممممممممدار تراخيص األنشممممممممممطة املتعلقة بالتأمين في 

 يجب على الشركة الحصول على تراخيص من الهيئة العامة لسو  املال ملمارسة أعمال التأمين. حيثمان. عُ 

  :وهي املال لسو   العامة الهيئة قبل من للشركة الصادر  الترخيص بيانات التالي الفدول  يبين

 

 الترخيص رقم الترخيص  تاريخ اإلنتهاء

 املرتب  باألعمالالتأمين  IN/33 2020سبتمبر  11

 التأمين على الحياة IN 33 2020سبتمبر  11

 

 تعتزم الشركة الحصول على تجديد التراخيص املذكورة أعاله عند حلول املوعد املحدد للتجديد.

 

 شهادة االنتساب للغرفة: غرفة تجارة وصناعة ُعمان

 1537:  رقم التسجيل

 01/07/2018 : تاريخ إنتهاء التسجيل

 

 التأمين قانون  من 39 املادة بموجب التأمين محفظة حويلعلى ت  املحكمة موافقة 5.3

 

  (مسمممممق  دائرة) االبتدائية التجارية املحكمة أصمممممدرت ،2017 مارس 22 في
ً
) التأمين على  محف ة تحويل علىحكما

 :للتأمين فالكون  لعرصيةا إلىالحياة( للشركة العرصية للتأمين فرع ُعمان 

 

 ، املوظفين، العقود، األصممممممممممممممول ، املطلوصات، املمتلكات، الحياة على التأمين نشممممممممممممممال كامل نقل على وافقق .1

 فرع قبل من اململوكة اتوالتعهد االسممممممممممممممتحقاقات وجميع القضممممممممممممممائية واإلجراءات واألسممممممممممممممهم التأمين ثائقو 

 .للتأمين فالكون  العرصية لصالح عمان فرع للتأمين العرصية

 

 العرصيمة إلى العرصيمة للتمأمين الحيماة على التمأمين نقمل ذلمك في بمما حف مةامل نشمممممممممممممممال كماممل نقمل على وافقمق .2

 .للتأمين فالكون 

 

  .وحل السفل ُعمان فرع للتأمين العرصية سفل إلغاء .3
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 فرع للتأمين العرصية الشممممممممممممممركة" املحولة بالشممممممممممممممركة املتعلقة لتزاماتإلوا والضمممممممممممممممانات التعهدات جميع نقل .4

 .لشركةا إلى" عمان

 

 للتأمين العرصية" املحولة الشرکة ضد تقدیمھا تم التي املعلقة القضائیة اإلجراءات استمرار و  القضايا نقل .5

 و. ضدھاإتخاذ قرار  بحقها أو  تم سواء للشركة" عمان فرع

 

 .الناتجةعنها املصاريف بدفع علية املدعي إلزام .6

 

 العام االكتتاب أسهم من٪ 25 طرح على املوافقة 5.4

 

 ما ال يقل عن  طر  العام لالكتتاب اأسممممممهمه تطر  التي الشممممممركات على التجارية الشممممممركات قانون  من 61 املادة تنص

 بعد املصمدر  الشمركة مال رأس أسمهم من٪ 20 من أكثر  مؤسمس اي وأن ال يتملك املصمدر  الشمركة مال رأس من٪ 40

 طر  على بموافقتها 2017 يناير  19 بتاريت الصمممممممممادرة رسمممممممممالتها في الشمممممممممركة املال سمممممممممو   هيئة وأبلغق. العام االكتتاب

 قانون  من 61 املادةب عليه منصمممممممممموص هو  ما من٪ 40 من بدال  العام لالكتتاب رأسمممممممممممالها من٪ 25  نسممممممممممبة الشممممممممممركة

 الشمممممممممركة أسمممممممممهم من٪ 50.1 ما نسممممممممم ته بحيا ة القابضمممممممممة العرصية لشمممممممممركةل الهيئة سممممممممممحق كما. التجارية الشمممممممممركات

 .2017 مارس 13 في املؤرخة لرسالتها وفقا استراتي ي كمستثمر 

 

 النظام األساس ي للشركة  5.5

 

تتوافر نسخة من الن ام األساس ي للشركة لإلطالع عليها خالل ساعات العمل اليومية في مقر مكتب الشركة الكائن 

 محاف ة مسق ، والية بوشر، القرم.الطابق الثاني )مجمع الحارثي( ب بمبنى مركز سلطان

 

 العام باالكتتاب واملتعلقةالقرارات الصادرة عن الشركة  5.6

 

هي كاآلتي  2017يونيو  19 القرارات الصادرة عن الشركة خالل إجتماع الفمعية العامة غير العادية املنعقد بتاريت .1

  100: املوافقة على تغير القيمة االسمية ألسهم الشركة لتصبح 
ً
 ماني لكل سهممن الريال العُ  بيسة )مائة بيسة( بدال

 .10:1 السهم تجزئةمن خالل ، 

2.  
ً
 .للمتطلبات املقررة من قبل هيئة سو  املال إعتماد الن ام األساس ي املعدل وفقا

املوافقة على تغيير الشكل القانوني للشركة من شركة مساهمة مقفلة )ش.م.ع.م( إلى شركة مساهمة عامة  .3

 .املالية)ش.م.ع.ع( من خالل طر  أسهم الشركة لإلكتتاب العام  وإدراجها في سو  مسق  ل ورا  

% من أسهم رأس مال الشركة بعد الطر  من خالل 25ما نس ته تمثل سهم  25,825,415املوافقة على عرض  .4

 بموافقة هيئة سو  املال وبسعر 
ً
 كل قبل من بيعها سيتم التي األسهم عدد. املجلس يقررهاإلكتتاب العام، ورهنا

 ..املساهمين قبل من عليه املتفق النحو  على أو  تناس ي أساسستكون على   مساهم
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 كمستشار قانوني للشركة لإلكتتاب العام. ءهجمال وشركا منصور  البوسعيدياملوافقة على تعيين  .5

 العام لالكتتاب عالقات مسؤول تعيين على املوافقة .6

 .العام لالكتتاب اإلكتتاب بنوق تعيين على املوافقة .7

 كابيتال ش.م.ع.م كمدير إصدار ومستشار مالي لإلكتتاب العام. اوصار املوافقة على تعيين   .8

 .لإلكتتاب العام إلعداد التقارير املاليةهوروق ماق الغزالي ش.م.م املوافقة على تعيين  .9

 عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، بتصرف مشترق، لتنفيذ األتي: تفويض .10

 

إلستكمال كافة اإلجراءات املطلوصة إلتمام عملية اإلكتتاب  املوافقة والتوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة والشركة .أ

 .العام األولي

 

القيام بجميع األعمال األخرى والتوقيع على جميع املستندات وتسفيل أي وثائق مع أي سلطة ذات صلة  .ب

اج والحصول على املوافقات الضرورية نيابة عن الشركة بما يتعلق بعملية اإلكتتاب العام، بما في ذلك إدر 

 أسهم الشركة في سو  مسق  ل ورا  املالية.

 

املصادقة على جميع اإلجراءات املطلوصة التي تم إتخذها أو تم تفويضها من قبل مجلس اإلدارة إلستكمال كافة  .11

 .اإلجراءات املطلوصة قبل إنعقاد الفمعية العامة غير العادية إلتمام عملية اإلصدار واإلكتتاب العام األولي

 

 إستمرارية إلتزامات الشركة 5.7

 

وذلك  عامة مسممممممماهمةسمممممممتلتزم الشمممممممركة بكافة إلتزاماتها الحالية بعد تحويلها من شمممممممركة مسممممممماهمة مقفلة إلى شمممممممركة 

 لقانون الشركات التجاري
ً
 .ةوفقا
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 تفاصيل ملكية األسهم  .6

 

 ملكية األسهم كما في تاريخ التأسيس كشركة مساهمة مقفلة 6.1

 

  مانيعُ  ريال 5,400,000 والبالغ املال رأس بكامل اإلكتتاب الشركة تأسيس عند تم
ً
 املدرجين املساهمين قبل من نقدا

 .أدناه الفدول  في

 

  الجنسية أسماء املساهمين  م

 

عدد األسهم 

اململوكة )القيمة 

اإلسمية للسهم 

ريال ُعماني 

 واحد(

 

النسبة املئوية 

 من املجموع

 

مجموع القيمة 

االسمية للسهم  

)بالريال 

  الُعماني( 

 1,500,000 %27.78 1,500,000 عماني ضة بشركة األنوار القا 1

 1,000,000 %18.52 1,000,000 لبنانية شركة اإلتحاد الوطني  2

لتأمين واإلستثمار خدمات االوطنية ل 3

  ش.م.م                             

 625,000 %11.57 625,000 عمانية

4 

 

 400,000 %7.41 400,000 تيةاإمار  بنك الشارقة

 250,000 %4.63 250,000 عمانية  بنك مسق  ش.م.ع.ع 5

 250,000 %4.63 250,000 عمانية                  صندو  تقاعد و ارة الدفاع                      6

 250,000 %4.63 250,000 لبناني جورج انتونيوس شديا  7

 250,000 %4.63 250,000 عمانية الشركه الوطنيه للتجاره ش.م.م 8

 250,000 %4.63 250,000 عمانية شركة داماق إنفيسق مسق  9

 150,000 %2.78 150,000 عماني أحمد سيف مسلم الرواحى 10

الشركه الوطنيه ل ورا  املالية  11

 ش.م.ع.ع

 150,000 %2.78 150,000 عمانية 

 125,000 %2.31 125,000 عمانية شركة أوالد جمعان للتجارة ش.م.م 12

 100,000 %1.85 100,000 عمانية                ش.م.م                            مجموعة القرم 13

 100,000 %1.85 100,000 ةعماني                  القابضة ش.م.م                         الخن ي  14

 5,400,000 %100 5,400,000  املجموع 
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 التغييرات الالحقة وتفاصيل ملكية األسهم قبل اإلكتتاب العام   6.2

 

سهم إلى الفاضل عبد الر ا  علي عيس ى  75,000الشركة الوطنية لخدمات التأمين واالستثمار  نقلق 2005عام  في .1

 سهم إلى الفاضلة بتول حمدان الساجواني.  25,000الصباغ باإلضافة إلى 
 

 إلى الفاضل مسعود  49,020، قامق الشركة الوطنية لخدمات التأمين واالستثمار ب يع 2006في عام  .2
ً
 حميدسهما

 آخرين إلى الفاضل شبير موس ى اليوسف. 49,020الحارثي ، كما باعق مالك 
ً
 سهما

 

 حدثق عمليات نقل مللكية األسهم فيما بين املساهمين على النحو التالي: 2007في عام  .3

 سهم إلى الفاضل أحمد إبراهيم امليمني 100,000لالستثمار ش.م.م باعق شركة الخن ي لإلستثمار  .أ

 سهم إلى شركة األنوار القابضة  100,000د إبراهيم امليمني الفاضل إبراهيم احمباع  .ب

 إلى شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع  150,000الشركة الوطنية ل ورا  املالية ش.م.ع.ع باعق  .ت
ً
 سهما

 سهم إلى الفاضل جورج أنتونيوس شديا  1,000,000باعق شركة التأمين العام / االتحاد الوطني  .ق

 إلى شركة األنوار القابضة.  440,000باع الفاضل جورج أنتونيوس شديا   .ج
ً
 سهما

 سهما إلى الشركة الوطنية لخدمات التأمين واالستثمار. 145,020باع الفاضل أحمد بن سيف الرواحي  . 

 إلى حساب صندو  و ارة الدفاع في بنك إتش إس بي س ي.  250,000باع صندو  تقاعد و ارة الدفاع  .خ
ً
 سهما

  270,000اع الفاضل جورج أنتونيوس شديا  ب .د
ً
 .الوطني االتحاد/  العام التأمين شركة إلى سهما

 

جريق ثالثة عمليات نقل مللكية األسهم شملق اآلتي:2008في عام  .4
ُ
 ، أ

  100,000 التجارية القرم مجموعة باعق .أ
ً
 . الحارثي مالك حميد مسعود الفاضل إلى سهما

 إلى باإلضافة الحارثي مالك حميد مسعود الفاضل إلى سهما 24,020 اليوسف موس ى شبير  الفاضل باع .ب

25,000  
ً
 . رايق جان مايكل الفاضل إلى سهما

 إلى الشركة الوطنية لخدمات التأمين  125,000، باعق شركة أوالد جمعان للتجارة ش.م.م 2009في عام  .5
ً
سهما

 واالستثمار. 
 

سهم إلى شركة األنوار  564,000للتأمين والخدمات االستثمارية بتحويل قامق الشركة الوطنية ، 2010في عام  .6

  القابضة ش.م.ع.ع.
 

  12,500باعق الشركة الوطنية لخدمات التأمين واالستثمار  2011في عام  .7
ً
إلى الفاضل قيس محمد موس ى  سهما

  12,500اليوسف باإلضافة إلى 
ً
 إلى الفاضل فيصل محمد موس ى اليوسف. سهما

 

 إلى شركة فينكورب لالستثمار ش.م.م 250,000، باعق شركة داماق مسق  لالستثمار )ثروة( 2012في عام  .8
ً
 .سهما
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عن طريق إصدار أسهم حق األفضلية ليتم  املصدر واملدفوع أسهم رأس املال برفعالشركة  قامق، 2012في عام  .9

من املساهمين لم يمارسون حقهم في  إثناني. مانريال عُ  6,400,000ماني إلى ريال عُ  5,400,000 يادة رأس املال من 

فق . تفاصيل إصدار أسهم حق أفضلية موضحة في  6,394,457حق األفضلية لذا تم  يادة أسهم رأس املال إلى 

 الفدول الوارد أدناه.
 

 إلى الفاضل أمين "محمد محمد"  320,010قامق شركة التأمين العام / االتحاد الوطني ب يع  2013في عام  .10
ً
سهما

 الشريف. 

 : اإلندماج وقبل التأسيس منذ املال رأسأسهم  في الزيادة تفاصيلل ملخص أدناه الفدول  يبين

 

القيمة  املبلغ )ر.ع(

 اإلسمية )ر.ع(

 رأس املال عدد األسهم 

 التأسيس عند به املصر  املال رأس 10,000,000 1.000 10,000,000

 التأسيس عند املدفوع املال رأس 5,400,000 1.000 5,400,000

 2012 نوفمبر  في األفضلية حق 994,457 1.000 994,457

 2012 نهاية في املدفوع املال رأس 6,394,457 1.000 6,394,457

 2015 يونيو  في املدفوع املال رأس 6,394,457 1.000 6,394,457

 

 هم كما يلي: 2016ديسمبر  31إن مساهةي الشركة كما في 

 

النسبة 

املئوية من 

 املجموع

عدد األسهم اململوكة 

)القيمة اإلسمية 

 للسهم مائة بيسة(

  أسماء املساهمين  الجنسية

 1 شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع   عمانية  3,264,000 51.044%

 2 جورج أنتونيوس شديا   لبناني 640,000 10.01%

 3 بنك الشارقة  إماراتية 474,074 7.41%

 4 أمين محمد الشريف إماراتي 320,010 5.00%

 5 الشركة التجارة الوطنية   عمانية 296,296 4.63%

حساب صندو  و ارة الدفاع في بنك إتش إس بي  عمانية 296,296 4.63%

 س ي

6 

 7 شركة فينكورب لإلستثمارات عمانية 296,296 4.63%

 8 بنك مسق  ش.م.ع.ع عمانية 296,296 4.63%

 9            مسعود بن حميد مالك الحارثي                           عماني 205,084 3.21%

 10 الشركة الوطنية للتأمين وخدمات االستثمار عماني 127,976 2.00%
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النسبة 

املئوية من 

 املجموع

عدد األسهم اململوكة 

)القيمة اإلسمية 

 للسهم مائة بيسة(

  أسماء املساهمين  الجنسية

 11 بن علي عيس ى الصباغ عبد الر ا  عماني 88,889 1.39%

 12 بتول بنق حمدان  ساجواني عمانية 29,630 0.46%

 13 ميشيل جان رايق بريطاني 25,000 0.39%

 14 فيصل بن محمد اليوسف عماني 14,815 0.23%

 15 قيس بن محمد اليوسف  عماني 14,815 0.23%

 16 أحمد بن سيف الرواحي عماني 4,980 0.08%

  املجموع    6,394,457 100%

 

 ُعمان فرع العربية التأمين شركة مع الشركة توحيد 6.3

 

 ، أبرمق الشركة العرصية القابضة ش.م.ل. وهي شركة لبنانية وشركة لورانس لإلستثمار ش.م.م2016يسمبر دفي  

 دخلتا ، كشركة عمانية
ً
  14صيع أسهم، مع و شراء تفاقية إفي  معا

ً
  16من إجمالي  مساهما

ً
 ترد في الشركة مساهما

ما  ءعلى شراووافقق الشركة العرصية القابضة وشركة لورنس لإلستثمار  ،"(البائعون  املساهمون )" أدناه الفدول ب

ماني للسهم الواحد ) أي ما ريال عُ  1,876بسعر  البائعين املساهمين من)االسهم املشتراه( سهم  3,471,776مجموعه 

  (. 2016س تمبر  30املعدلة املتفق عليها للسهم في  األصول صافي قيمة  مرة 1.2يعادل 

  لالستثمار  لورانس و  القابضة العرصية الشركة في أسهم يمتلكون  الذين املساهمين وتفاصيل أسماء أدناه

 

عدد األسهم  عدد األسهم املباعة

 اململوكة 

  البائعينأسماء املساهمين 

 1 شركة األنوار القابضة  3,264,000 1,301,329

 2 بنك الشارقة  474,074 474,074

 3 الشركة التجارة الوطنية   296,296 296,296

 4 حساب صندو  و ارة الدفاع في بنك إتش إس بي س ي 296,296 296,296

 5 شركة فينكورب لإلستثمارات 296,296 296,296

 6 بنك مسق  ش.م.ع.ع 296,296 296,296

 7       مسعود بن حميد مالك الحارثي                                205,084 205,084

 8 الشركة الوطنية للتأمين وخدمات االستثمار 127,976 127,976

 9 عبد الر ا  بن علي عيس ى الصباغ 88,889 88,889

 10 بتول بنق حمدان  ساجواني 29,630 29,630
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عدد األسهم  عدد األسهم املباعة

 اململوكة 

  البائعينأسماء املساهمين 

 11 ميشيل جان رايق 25,000 25,000

 12 فيصل بن محمد اليوسف 14,815 14,815

 13 قيس بن محمد اليوسف  14,815 14,815

 14 أحمد بن سيف الرواحي 4,980 4,980

  املجموع    3,471,776

 

 املنعقد العادية غير  العامة الفمعية اجتماع في الشركة مساهمو  وافق األسهم، شراء من االنتهاء شرل مع بالتزامن

 في ) إجتماع الفمعية العامة غير العادية واملنعقدة بتاريت  2017 يناير  4 في
ً
 استحواذ على( 2017اكتوصر  10والحقا

 بقيمة( ُعمان فرع) ل.م.ش للتأمين العرصية شركة في واملطلوصات واملوجودات واألعمال التأمين محف ة على الشركة

 كما( ُعمان فرع) للتأمين العرصية الشركة مع عليها املتفق العادلة القيمة ضعف 1.2 وتمثل عماني ريال 7,383,391

 (فالكون ) شركةالأسهم  من سهم 3,935,709تحويل عدد  طريق عن) تحويل األعمال(  ،2016 س تمبر  30 في

 للتأمين العرصيةخالل شركتها التابعة  من ) القابضة العرصية الىالواحد  للسهم 1.445 بسعر  عماني ريال 1 وصقيمة

 عماني ريال 1,698,237 وقدره املتبقي املبلغ تخصيص وتم (بالكامل ُعمان فرع للتأمين العرصية لشركةاتملك  والتي

 قامق ذلك أعقاب وفي التأمين العرصية. لفرع املستحق الطوارئ  لحساب احتياطي للشركة الطوارئ  الحتياطي

 ديسمبر  22 بتاريت الشركة أعمال نقل إتفاقية بتنفيذ ُعمان، فرع للتأمين العرصية الشركة مشتري  بصفتها الشركة،

 األعمال نقل عملية واستكمال األسهم شراء بعد. للتامين والعرصية القابضة العرصية شركة البائعة الشركة مع 2016

 العرصية الشركة حصلق"( املوحدة/  املجمعة" باسم األعمال ونقل األسهم شراء إلى يشار  مجتمعة، إليها يشار )

 الشركة اسم تغيير  تم كما .اإلدارة مجلس أعضاء أغلبية على وحصلق الشركة، أسهم ملكية أغلبية على للتأمين،

 الدفترية القيمة مضاعفة إلى األعمال توحيد تقييمات استندت. م.ع.م.ش للتأمين ن فالكو  العرصية شركةال إلى

 الواحد للسهم الدفترية القيمة ضعف 1.2 بمقدار  والشركة ُعمان فرع العرصية الشركة فرع من لكل الواحد للسهم

 ديسمبر  29 بتاريت التقارير  على بناء األطراف قبل من عليها املتفق التعديالت ببعض رهنا ،2016 س تمبر  30 في كما

 فالكون  شركة على التعديالت تضمنق.الواجبة العناية دراسة لتنفيذ املعينة املحاسبة شركة عن الصادرة 2016

 100,000 الضري ي، باملخصص يتعلق فيما عماني ريال 26,000 بمبلغ املوجودات قيمة صافي في انخفاض للتأمين

. التقاض ي قيد و  املحفو ة باملبالغ املتعلقة عماني ريال 26,500 و  املطالبات باحتياطيات يتعلق فيما عماني ريال

 9,996,955 ليصبح 2016 س تمبر  30 في كما للتأمين فالكون  شركة أصول  قيمة صافي تعديل إلى ذلك أدى وقد

 العرصية شركة فرع على التعديالت تضمنق.عماني ريال 10,149,455 يبلغ موجودات قيمة صافي مقابل عماني ريال

 بمبلغ باملدينين تتعلق عماني ريال 33,000 بمبلغ املوجودات قيمة صافي في انخفاض على ُعمان فرع للتأمين

 تكلفة بمعاملة يتعلق عماني ريال 237,000 مبلغ وإضافة املطالبات باحتياطيات يتعلق فيما عماني ريال 134,500

 س تمبر  30 في عمان فرع للتامين العرصية شركة أصول  قيمة صافي تعديل إلى ذلك أدى وقد. املؤجلة اإلستحواذ

 .عماني ريال 6,083,326 يبلغ أصول  قيمة صافي مقابل عماني ريال 6,152,826إلى ليصل 2016
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ريال  10,330,166 رأس مال الشركة املدفوع إلى لرفعُعمان مع الشركة فرع الشركة العرصية من  كل توحيد دىأ

من أسهم الشركة بينما انخفضق أسهم شركة % 44.1شركة العرصية القابضة ال، تمتلك بعد الصفقة. يمانعُ 

جورج  دیالسكحصتھم،  عوای یلم  نیاآلخرون الذ أما املساھمون %. 19إلى % 51.04نوار القابضة ش.م.ع.ع من األ 

 نسبة تملك فیالشر  دیعم دیوالس ا یدیش
ً
 .التوالي یعل% 3.1و % 6.2  يمثالن حاليا

 

 األعمال توحيد عملية إتمام بعد االسهم تحول   6.4

 

كما  .من لورانس لالستثمار ش.م.مأسهم  206,603على  أونكاستحوذت شركة ، األعمال توحيدإتمام عملية  بعد

سهم من شركة لورانس لالستثمار ش.م.م.، وصذلك  ادت ملكية  619،704استحوذت الشركة العرصية القابضة على 

 الشركة حصة في ارتفاع إن% 19.6، وانخفضق ملكية لورانس لالستثمار إلى %50.1الشركة العرصية القابضة إلى 

 أسهم من٪ 50 بإمتالق القابضة العرصية للشركة   املال لسو   العامة الهيئة موافقة مع تتماش ى القابضة العرصية

 العرصية فالكون للتأمين.  شركة

 

 عامة مساهمة شركةاملساهمون الحاليون للشركة قبل التحول الى  6.5

 

 يونيو  19 بتاريت املنعقدة العادية غير  العامة الفمعية ملوافقة وفقا الشركة قامق العام االكتتاب عملية من كجزء

  االكتتاب قبل ما الشركة مال رأس أسهم ،لتصبح الواحد للسهمبيسة  100 إلىللسهم   االسمية القيمة بتجزئة 2017

 .سهم 103,301,660 العام
 

 

عدد األسهم اململوكة قبل اإلكتتاب العام  النسبة

 )القيمة اإلسمية ريال للسهم الواحد(

  أسماء املساهمين 

 1 العرصية القابضة  51,754,140 50.1%

 2 لورانس لالستثمار  20,254,680 19.6%

 3 شركة األنوار القابضة   19,626,710 19.0%

 4 جورج أنتونيوس شديا   6,400,000 6.2%

 5                     أمين محمد الشريف                    3,200,100 3.1%

 6 .م.ع.مش القابضة أونك 2,066,030 2.0%

  اإلجمالي 103,301,660 100%
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 األسهم التي يتم بيعها من خالل العرض من قبل املساهمين البائعين 6.6

 

عدد األسهم املباعة من خالل 

 الطرح 

بيسة  100)القيمة اإلسمية 

 للسهم الواحد(

عدد األسهم اململوكة قبل 

 اإلكتتاب العام

بيسة  100)القيمة اإلسمية 

 للسهم الواحد(

  املساهمينأسماء 

 1 العرصية القابضة  51,754,130 0

 2 لورانس لالستثمار  20,254,690 18,002,205

 3 شركة األنوار القابضة   19,626,710 4,906,677

 4 جورج أنتونيوس شديا   6,400,000 1,600,000

 5                       أمين محمد الشريف                  3,200,100 800,025

 6 .م.ع.مش القابضة أونك 2,066,030 516,508

  اإلجمالي 103,301,660 25,825,415

 

 : لإلكتتاب أسهمها طرح بعد الشركة مال رأس هيكل 6.7

 

يتوقع أن يكون رأس املال املصدر واملدفوع للشركة بعد طر  أسهمها لإلكتتاب على النحو املبين أدناه وذلك على 

 األسهم . إفتراض بأن يتم االكتتاب بكامل

 

النسبة املئوية 

 من املجموع

مجموع القيمة 

االسمية للسهم  

 )بالريال الُعماني(

عدد األسهم اململوكة 

)القيمة اإلسمية 

 للسهم مائة بيسة(

  أسماء املساهمين الجنسية

 1 العرصية القابضة  لبناني 51,754,130 5,175,413.00 50.10%

 2 لورانس لالستثمار  عماني 2,252,485 225,248.50 2.18%

 3 شركة األنوار القابضة  عماني 14,720,033 1,472,003.30 14.25%

 4 جورج أنتونيوس شديا   لبناني 4,800,000 480,000.00 4.65%

 5                   أمين محمد الشريف                      إماراتي 2,400,075 240,007.50 2.32%

 6 .م.ع.مش القابضة أونك عماني 1,549,522 154,952.20 1.50%

75% 7,747,624.5 77,476,245 
 

  املجموع

25% 2,582,541.5 25,825,415 
 

 17 اإلكتتاب العام

  اإلجمالي   103,301,660 10,330,166.0 100%
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 التجارية الشركات قانون  من 77 رقم املادة تطبيق من اإلعفاء - اإلقفال فترة

 

 أن بعدإال  أسهمهم في التصرف من عامةال ساهمةامل شركات مؤسس ي التجارية الشركات قانون  من 77 املادة تقيد

 .شركةال قبل من الفعلي العمل أو  الفعلي اإلنتاج بدء تاريت من ابتداء متتاليتين سنتين ملدة ماليتين ميزانيتين نشر  يتم

 على قيود أية يوجد ال  عليه،فأرصا   وتحقيق متتاليتين سنتين ملدة ماليتين ميزانيتينقامق بنشر  قد الشركة أن وصما

  .الشركة في أسهمهم في التصرف من بعد اإلدراج  الشركة مساهةي

 

 حق التصويت للمساهمين الحاليين 6.8

 

مانية عامة فإن رأس مال الشركة املصدر بموجب طر  أسهم الشركة لإلكتتاب العام والتحول إلى شركة مساهمة عُ 

بيسة لكل  100سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ  103,301,660 ،وسُيقسم إلىريال عماني  10,330,166املدفوع سيبلغ 

 سهم. سيكون لحملة األسهم حق التصويق عن كل سهم وذلك في اجتماع الفمعية العامة للشركة.

 

سهم مع حق  77,476,245 لعددسهم فيما بعد فترة اإلكتتاب العام ستتمثل حصة املساهمون الحاليون من األ 

التصويق بصوت واحد عن كل سهم )وذلك في حال تم اإلكتتاب بكامل األسهم من قبل املكتتبين(، كما هو الحال في 

من حق % 75األسهم األخرى التي تم إصدارها ضمن اإلكتتاب العام. وعليه سيملك املساهمون الحاليون جراء ذلك 

 التصويق فيما بعد فترة اإلكتتاب العام.

 

األكتتاب بكامل السهم( ، فإن حصة شركة العرصية القابضة  وتجدر اإلشارة إلى أنه بعد االكتتاب العام )وصافتراض

 نسبة لتملك القابضة العرصية شركةال على موافقتها املالية السو   هيئة منحق وقد٪. 50.1ستبقى دون تغيير عند 

وصناء عليه، ستكون الشركة تابعة للشركة العرصية العرصية فالكون للتامين  شركةال في استراتي ي كمستثمر  50.1%

 القابضة.

 

 سيرة مختصرة عن املساهمين الرئيسيين 6.9

 

 ل.م.ش القابضة العربية 6.9.1

اندمجق والتي  1944عضو في مجموعة التأمين العرصية. تأسسق التأمين العرصية في عام  ل.م.شالعرصية القابضة 

الرئيس ي للمجموعة في تنفيذ  . يتمثل الهدفليرة لبنانيةمليار  500الحقا في بيروت برأسمال مدفوع بالكامل بقيمة 

جل. ويقع مقر املجموعة في أل يلة اقصيرة وطو االستثمارات إلى الودائع و  باإلضافةعمليات التأمين وإعادة التأمين 

 .بيروت، لبنان
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التي تركز على العمالء،  في مجال التأمين الرائدةمن إحدى الشركات العرصية  تصبحإن رؤية العرصية للتأمين هي أن 

. وتستمد املجموعة جددةاحتياجات العمالء املتلتلبية وتهدف إلى توفير منتجات وخدمات سهلة املنال وبسيطة وفعالة 

جوهر نجاحها يكمن في فهم  . وس األ والشر   العرصية الدول التأمين في  مجموعات فيعاما   73 خبرةقوتها من 

واالمارات لبنان في االحتياجات الفردية والحفاظ على عالقة وثيقة مع العمالء. وتنتشر شبكة عمليات املجموعة 

% 19.2 نس ته ما للتأمين العرصية تمتلك كما .ردن وسورياأل والكويق وقطر وا مان والبحرينالعرصية املتحدة وسلطنة عُ 

 .السعودية العرصية اململكة في للتأمين العرصية أعمال من

 

)جيد( ، مع  ++B الىاملالي  هاإعادة تأكيد تصنيفتم تقييم شركة التأمين العرصية ش.م.ل. )لبنان( ب، 2016في مارس 

 ن رة مستقرة.

 http://www.arabiainsurance.com.من خالل املوقع وذلك ضافية اإل علومات على مزيد من املولإلطالع 

 

 شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع  6.9.2

 

الخدمات املالية  مجال في الرائدة االستثمارية الشركات من واحدة وتعتبر  1994تأسسق شركة األنوار القابضة عام 

 على يد مجموعة من املؤسسات وصيوت . تشكلق الشركة املالية ل ورا  مسق  سو   في املدرجةو  عمان سلطنةفي 

 شركة حرصقالقطاعات اإلقتصادية في السلطنة،  مشاريع ملكية حقو  األعمال الرائدة بهدف املساهمة في تطوير 

الدهانات والزجاج،الكمبيوتر والقرطاسية ،  ،والغا  النف  لطاقة،ا قطاعك عديدة مجاالت في اإلستثمار  على االنوار 

 ةالقابض األنوار  شركة تمتلك . واإلستهالكية التموينية للسلع والتغليف التعبئةو   التحتية والبنية ،البناءصهر املعادن 

 .االستثمارات مجال في الخبرة من عقديين من كثر وأل الصناعي القطاعفي  ذوي الخبرة  العريقة من فريقا

 في تطوير النواحي االجتماعية واالقتصادية في  شركة األنوار القابضةلعبق شركة خاصة  وصاعتبارها
ً
 فاعال

ً
دورا

 االستحواذ عمليات من أموالها رؤوس نمو ودول مجلس التعاون الخلي ي بشكل عام،وتستهدف الشركة  مانسلطنة عُ 

وإنشاء  لخلق شراكة فيمعا   وتعمل الحفم، واملتوسطة الصغيرة التجارية األعمال في تستثمر  كما.املتنامية األعمال في

 على رئيسية تحالفات القابضة األنوار  شركة لدى. املساهمين لفميع ممتا ة عوائد تحقق السو   في رائدة شركات

 ومجاالت. اإلقليةي نطاقها وتوسيع املالية تدفقاته تعزيز  في كبير  تأثير  لها سيكون  والتي والدولي املحلي الصعيدين

 .الطاقة وقطاع والصناعة والتأمين املالية الخدمات هي الحالية األساسية التركيز 

 
 

ويمكن االطالع على تفاصيل استثماراتها الحالية وأداءها املالي ورؤيتها من خالل موقعها اإللكتروني 

www.alanwarholdings.com يمكن االطالع على أدائها املالي من خالل االنوار القايضة . وملزيد من معلومات شركة ،

 موقع سو  مسق  ل ورا  املالية.

 

  

http://www.arabiainsurance.com/
http://www.arabiainsurance.com/
http://www.alanwarholdings.com/
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 الفاضل جورج شدياق 6.9.3

 

حصل الفاضل جورج شديا  على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال، وصدأ حياته املهنية في مجال التأمين عام 

التأمين وإعادة التأمين من  مجال فياالدارية وما  ال نشاطه في خضم هذه الصناعة حتى اآلن. امتدت مهامه  1980

مجلس إدارة ومساهم في شركة في  عضو  هو دة والكويق. مان واإلمارات العرصية املتحلبنان إلى األردن وقبرص وعُ 

لتأمين في دولة اإلمارات شركة االتحاد الوطني لعضوا في مجلس إدارة كاالتحاد الوطني للتأمين. انتخب عدة مرات 

 في بالتأمين املتعلقة املؤتمرات من العديد في متحدق وهو عدة مرات في لفنة التأمين.لعضو كالعرصية املتحدة و 

نائب رئيس مجلس إدارة شركة فالكون شغل منصب متتالية لفترة ثالق مرات عضو مؤسس و وهو . عدة مناسبات

 في  عضو  هو للتأمين، و 
ً
. واملكافآت الترشيحات لفنة في وعضوا اإلدارة مجلس رئيس ونائبشركة المجلس إدارة أيضا

 الخليأل.نطقة في ملتأمين في اظائف استشارية أخرى و عمل الفاضل جورج في 
 

 شركة لورنس لإلستثمار ش.م.م 6.9.4

 

شركة لورانس لالستثمار ش.م.م. وهي شركة خاصة تأسسق في سلطنة ُعمان بهدف الحصول على عقود استثمارات 

 لالستثمارات لورانس لشركة األمالشركة  في الشركات الُعمانية املحلية. وال تمارس الشركة أي نشال آخر من قبلها.

 بالكامل اململوكة م، م ذ لالستثمارات لورانس أسهم من% 60 تملك لبنانية شركة وهي القابضة، لورنس هي م م ش

 .م.م.ش لالستثمارات لورانس شركة أسهم من% 40 م.ع.م.ش القابضة أونك شركة تمتلك. العرصية التأمين لشركة

 

 .م.ع.مش القابضة أونك 6.9.5

 

بين الشركات االستثمارية األقدم في منطقة الخليأل، وهي أومنفسق من ضة جزء من مجموعة بأونك القا تعد شركة

من أوائل الشركات املدرجة في سلطنة ُعمان واملنطقة. وقد نجحق في بناء أسس متينة ألداء ثابق في محف ة 

 من وجودها. 30استثماراتها داخل السلطنة وخارجها على مدى 
ً
 عاما

 

 ،2015 أغسطس في ع.ع.م.شية الوطنية لإلستثمار القابضة نجا  اندماج شركة أمنفسق مع الشركة الُعمان بعد

أكثر قوة وتنوع  "أومينفيسق" شركة ذلك جعل. والتشغيلية والتجارية املالية األنشطة جميع بدمأل قيامها وبعد

 .عمان سلطنة فيمن أكبر الشركات اإلستثمارية  واحدة بأنشطتها اإلستثمارية

 

 تعمل أومنفسق في ثالق فئات رئيسية:

 االستثمار املباشر في الشرکات واملشروعات واألسھم الخاصة• 

 االستثمارات العقارية• 

 استثمارات سو  رأس املال• 
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تسعى شركة أومنفسق باستمرار إلى استكشاف الفرص املتاحة لزيادة وتنويع محف تها اإلستثمارية داخل السلطنة 

 ا  وتخفيف تقلبات األرصا .وخارجها مع تحقيق األهداف املزدوجة للنمو في األرص

 

 إلى املشاركة في مشاريع تسهم في التنمية اإلقتصادية للسلطنة وتعمل كمجموعة متكاملة من 
ً
وتهدف الشركة أيضا

 الخدمات اإلستثمارية واملالية.

 لنشرة األعمال الرائدة في ال 20وتصنف الشركة باستمرار من بين أفضل 
ً
سلطنة شركة عاملة داخل سلطنة عمان وفقا

 (Oman Economic Review"مجلة إقتصاد ُعمان" )

 

 :الشريف أمين الفاضل 6.9.6

 

 العديد في ساهمو . دبي محاكم في مدير  منصب شغل. العقاري  التطوير  فيإماراتي متخصص   أعمال رجل أمين، الفاضل

 العرصية اإلمارات دولة في العاملة الشركات من للعديد إنتدابه إلى باإلضافة الخليجية، سوا األ  في املدرجة الشركات من

 .املتحدة
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 نظرة عامة على االقتصاد الُعماني .7

 

 نظرة عامة  7.1

 للعب ُعمان لسلطنة املجال أفسح. وآسيا أوروصا بين تجاري  ملتقى ضمن استراتي ي موقع في ُعمان سلطنة تقع

 
ً
  دورا

ً
 نسمة مليون  4.45 م2016 ديسمبر  حتى السلطنة سكان تعداد يبلغ. والغرب الشر   بين التجارة في محوريا

 وتماسكها واالقتصادي السياس ي باستقرارها ُعمان سلطنة تتميز . مربع كلم 309,500 مساحة على مو عين

 مع واالتصاالت والطر   والتعليم الصحة قطاعات في املستوى  عالية أساسية بنية وجود على عالوة االجتماعي

. النف  على املعتمد النامي واالقتصاد املباركة النهضة ثمرات كأحد جاءت التي البنية وهي قوية دولية تجارة شبكة

 شهدت وقد النف  على االعتماد من والحد الوطني االقتصاد مصادر  تنويع أجل من جهودها الحكومة تواصل

  السلطنة
ً
 الناتأل إجمالي من% 27 بمنسبة النفطية القطاعات ساهمق وقد. النفطية غير  القطاعات صادرات في نموا

 بالدوالر  املرتب  الُعماني الريال ُعمان لسلطنة الرئيسية الُعملة. 2016 عام في الفارية باألسعار  للسلطنة املحلي

 . أمريكي دوالر  2.6008=  ُعماني ريال 1 وهو  ثابق بسعر  األمريكي

 االقتصاد  7.2

 النمو  يرتفع أن املتوقع من حيث التزايد، في آخذ اإلقتصادية األنشطة في االرتفاع أن الدولي النقد صندو   يعتقد

 وأوروصا الناشئة وآسيا واليابان اليورو  منطقة في التحسن أدى وقد. 2018 في٪ 3.7 و  2017 في٪ 3.6 إلى العالةي

 لم التعافي لكن. املتحدة واململكة املتحدة الواليات لها تعرضق التي الضغوطات عن التعويض الى وروسيا الناشئة

 العديد في ضعيفا النمو  يزال ال  بلدان، عدة قوة في و يادة نمو  على تدل الرئيسية التوقعات أن حين ففي.  يكتمل

 .املتقدمة االقتصادات مع م في املستهدف املستوى  دون  التضخم يزال ال  كذلك. األخرى  الدول  من

 

ال تزال أسعار النف  هي املحرق الرئيس ي للن رة املستقبلية للدول املصدرة للنف  في منطقة الشر  األوس  وشمال 

افريقيا بالن ر إلى اعتمادها الكبير على إيرادات النف  وصادراتها. وبعد أن وصل سعر برميل النف  إلى أدنى سعر 

-60لتصل إلى حوالي  واضح، بدأت األسعار تتعافى بشكل 2016ر دوالر في يناي 30سنوات ليصل إلى أقل من  10له في 

65  
ً
 2017دوالر للبرميل في عام  54.7، من املفترض أن يتراو  سعر برميل النف  ما بين لبلومبيرغ دوالر للبرميل. وفقا

. على أية حال فإن هناق غموض حول بناء على تقديرات مجتمعة أخرى  2018دوالر للبرميل في عام  62 – 58و

 بس ب مخاطر النمو العالةي وتأرجح اإلمدادات النفطية 
ً
 أو إنخفاضا

ً
أسعار النف  في املستقبل سواء إرتفاعا

واملكاسب التي تم تحقيقها في قطاع النف  الصخري في الواليات املتحدة إلى جانب أسعار النف  فقد تأثر معدل 

 
ً
 بالصراعات اإلقليمية مثل الحرب الدائرة في سوريا والعرا  ولي يا. النمو في املنطقة سلبا

 

إلى جعل االقتصاد الُعماني تحق ضغول  2014أدى التراجع الحاد واملستمر في أسعار النف  منذ منتصف عام 

لفضل كبيرة وعلى أية حال فقد صمد االقتصاد الُعماني أمام هذه الضغول وخرج منها بأقل خسائر ممكنة ويعود ا

في ذلك إلى وجود وضع مالي جيد و رأس مال قوي للبنوق التجارية إضافة الى انخفاض نسبة الدين الحكومي. مع 

هذا، فإن األوضاع االقتصادية العاملية السائدة وانخفاض الحصة املالية للدول املصدرة للنف  بما في ذلك السلطنة 

 في امليزانية والحساب الفاري يعتبر أحد الفوانب املقلقة إلى حد ما. نتيجة لذل
ً
 مزدوجا

ً
ك، شهدت السلطنة عفزا
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وتراجع التنصيف االئتماني لها وهو األمر الذي قابلته السلطنة بإدخال إصالحات مالية من أجل  2015منذ عام 

 تعزيز موقفها املالي على املدى املتوس . 

 

ه يمكن إدارته على الرغم من توقع صندو  النقد يعتبر الدين الحكومي في سلطنة ُعمان قليال إلى حد ما كما أن

الدولي أن يزداد الدين الحكومي بشكل أكبر خالل السنوات القادمة وهو األمر الذي سيحتاج إلى خفض كبير في 

اإلنفا  الفاري وحدوق  يادة في أسعار النف  على املدى القصير إلى املتوس  وتعزيز املؤسسات وهيكلة االقتصاد 

لى املدى البعيد. أخذت الحكومة الُعمانية بعض الخطوات الهامة للتخفيف من اآلثار السلبية للتراجع في الُعماني ع

ويشمل ذلك خفض الدعم واألجور واملزايا وخفض ميزانية الدفاع واإلنفا  خالل السنوات املاضية إيرادات النف  

. من شأن هذه اإلجراءات مع تراجع 2019ام في عالرأسمالي. كذلك تخط  الحكومة لفرض ضريبة القيمة املضافة 

 االحتياطات و يادة القروض من السو  املحلي واألجن ي أن تؤدي إلى تحسين االستقرار املالي في السلطنة. 

 

 إنتاج النفش وأسعار النفش -سلطنة ُعمان
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 العاملية الخام النفش أسعار 

 

 دوالر 60.42$النفش الخام، خام غرب تكساس  (2017اكتوبر  1دوالر ) $ 66.87خام برنت 

 

             
 

 2017ديسمبر  31كما في تاريت  www.nasdaq.comاملصدر 

 

 2017ألداء االقتصادي للسلطنة في عام ا

 

أدى تراجع أسعار النف  خالل السنتين املاضيتين إلى ظهور العديد من التحديات أمام االقتصاد الُعماني وكان 

 لذلك أثر على النشال االقتصادي بشكل عام. 

 غير القطاع  نمو  تراجع بس ب 2015 عام في٪ 4.2 من٪ 3 حوالي إلى 2016 عام في االقتصادي النمو  تباطأ 

 أن الدولي النقد صندو   ويتوقع .النف  أسعار  انخفاض تأثير  الستمرار  ن راوذلك ٪ 3.4 إلى٪ 4.2 من الهيدروكرصوني

 سوف األوصك من مة مع عليه املتفق النف  إنتاج إنخفاض أن حيث ،2017 عام في مستقرا اإلجمالي النمو  ي ل

 أهداف لتحويل الحكومة جهود. إن ٪2.5والبالغ  الهيدروكرصوني غير  القطاعاملتواضع في  نمو ال كامل بشكل عوضي

 غير  القطاعمشروع "تنفيذ"  سيؤدي الى تحسين النمو في  خالل من ملموسة إجراءات إلى التاسعة التنمية خطة

 أن ونتوقع. املتوس  األجل في النمو  آفا  تعزيز  إلىأيضا  املبادرات هذه تنفيذ في النجا  وسيؤدي. الهيدروكرصوني

 ذلك في بما األعمال، بيئة تحسين شأن ومن .املتوس  املدى على٪ 3.5 نحو  الهيدروكرصوني غير  النمو  متوس  يبلغ

 القطاع في العمل فرص  يادة إلى الرامية الفهود يدعم أن املهنية، املهارات مستوى  و يادة اإلدارية العمليات ت سي 

 الغذائية املواد أسعار  في وذلك بس ب اإلرتفاع املتوقع  2017 عام في التضخم يزداد أن املتوقع من حين وفي .الخاص

 .الحق وقق في يستقر بشكل واقعي أن ينبغي فإنه الدعم،تقليل   أثر  واستمرار  املستوردة

 

 عن السلطنة. Article IVتقرير صندو  النقد الدولي ،  املصدر:)

 

 3.2 عند( التمويل وسائل إستخدام قبل)  عفزا 2017 عام من األولى العشرة ل شهر  للسلطنة العامة املالية أظهرت

 بعد أما. واملعلومات لإلحصاء الوطني املركز  لبيانات طبقا.( ع.ر مليار  1.6% )33.4 نس ته سنوي  بتراجع. ع.ر مليار 
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 مليون  550.6 بمبلغ فائض مع مقارنة. ع.ر مليار  1.75 بمبلغ فائضا تسفيل البيانات فت هر  التمويل وسائل استخدام

 من% 82.9 نسبة( املحلي اإلقتراض يشمل ال ) اإلقتراض صافي شكل.  2016 عام من األولى العشرة ل شهر . ع.ر

 على أكثر  اإلعتماد كان حين املنصرم العام من األولى العشرة ل شهر % 62.8 نسبة مع مقارنة التمويل وسائل إجمالي

 إيرادات صافي مجموع وصلغ. التمويل وسائل إجمالي من% 28 نسبة حينئذ شكلق التي اإلحتياطات من التمويل

 إجمالي من% 74.2 نسبة ومشكال  سنوي  أساس على% 26 بنسبة مرتفعا. ع.ر مليار  4.87 مبلغ الغا   وإيرادات النف 

 بس ب% 5.6 نسبتها سنوية بزيادة. ع.ر مليار  9.4 فبلغ اإلنفا  إجمالي أما. ع.ر مليار  6.57 بلغق التي الدولة إيرادات

% 24.9 نسبة اإلستثمارية املصروفات شكلق وقد. سواء حد على واإلستثمارية الفارية املصروفات من كل ارتفاع

. 2016 عام من الفترة لذات% 22.6 بنسبة مقارنة 2017 عام من األولى العشرة األشهر  خالل املصاريف إجمالي من

 إجمالي وصلغ. القروض على الفوائد في الزيادة الى يعود رئيس ي بس ب% 3.2 بنسبة الفارية املصروفات وإرتفعق

 على% 14 نس ته بإرتفاع. ع.ر مليار  1.56 مبلغ( واإلستثماري  الفاري  اإلنفا ) والغا   النف  إنتاج على املصروفات

 . سنوي  أساس

 

 56.5و 2016دوالر في عام  48.09دوالر مقارنة مع  53.67م 2017بلغ متوس  سعر برميل النف  الخام خالل عام 

 2016برميل في اليوم في عام ألف  1,004. و اد متوس  إنتاج السلطنة من النف  الخام إلى 2015دوالر في عام 

وصلغ املتوس  اليومي لإلنتاج خالل األشهر . 2014برميل في عام  ألف 945و 2015برميل في عام  ألف 979مقارنة مع 

 ألف برميل.  970ند ع 2017العشرة األولى من عام 

% من إجمالي 71وشكلق  2017كما في يونيو % 33شكلق األنشطة النفطية كنسبة من إجمالي الناتأل املحلي 

 اإليرادات الحكومية 

 (املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات)املصدر: 
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خاصة قطاعات الصناعة إتخذت السلطنة العديد من اإلجراءات التي تهدف الى تعزيز القطاعات غير النفطية 

 والتعدين كجزء من برنامأل التنويع. كذلك فقد تم اتخاذ العديد من املبادرات كجزء من البرنامأل الوطني للتنويع

 االقتصادي )تنفيذ( بهدف جذب االستثمارات األجن ية واملحلية للمحاف ة على النمو االقتصادي. 

 

 ميزانية السلطنة 

توسعية تهدف إلعطاء  2018(، جاءت موا نة السلطنة لعام 2017تقشفية )أي عام بعد عام فق  من إتباع سياسة 

 املستمر في االستدامة. املوا نة تطابقق وتوقعاتنا حين رأينا بأن التعافي من املزيد نحو  ودفعة كبيرا حافزا االقتصاد

أهم القطاعات والبنود  .املجتمع شرائح جميع توقعات تل ي لتقديم موا نة يدعم السلطنة أن شأنه من النف  أسعار 

% والخدمات العامة بمبلغ 6.7% والصحة بنسبة 43التي شهدت  يادة في املخصصات تمثلق في  بند الدعم بنسبة 

 االقتصادي النشال هدف  يادة سيخدم اإلنفا  في الزيادة رغم املستوى للعفز  نفس على الحفاظ أن %. نعتقد2.7

 ات لشركات التصنيف اإلئتماني العاملية إلعطاء ن رة سلبية عن إقتصاد البالد.  وفي ذات الوقق عدم تقديم مبرر

% مقارنة مع 9.2مليار ر.ع.، أي أعلى بنسبة  9.5طبقا للموا نة  2018تتوقع حكومة السلطنة أن تبلغ إيرادات عام 

% وإيرادات غير النف  11بنسبة اإليرادات املقدرة للعام السابق بس ب إرتفاع صافي إيرادات النف  والغا  املقدرة 

% من إجمالي اإليرادات تاله إيرادات غير النف  71.4%. وقد شكل صافي إيرادات النف  والغا  نسبة 5والغا  بنسبة 

 % 28.6والغا  بنسبة 
 

وأقل بنسبة  2017% مقارنة مع املقدر لعام 6.8مليار ر.ع. بإرتفاع نس ته  12.5بلغ اإلنفا  العام املقدر في املوا نة 

 إجمالي بلغ الفعلية )األولية(، للتقديرات مليار ر.ع. ووفقا 12.7الذي بلغ  2017% من اإلنفا  الفعلي املتوقع لعام 2

رها قد بزيادة أي ر.ع.  مليار  11.7 باملبلغ املقدر لذات املوا نة عند مقارنة 2017 عام في ر.ع. مليار  12.7 العام اإلنفا 

 قطاع ودعم والغا   النف  قطاع ومشاريع التنمية مشاريع على اإلستثماري  اإلنفا  رتفاعا إلى ذلك ويعزى  %. 9

 تكلفة كذلك أسهم ارتفاع .والعاجلة الضرورية االحتياجات لتلبية املوا نة بنود من عدد تمويل عن فضال  الكهرصاء

االقتراض برفع املصروفات. وصصرف الن ر عن إرتفاع اإلنفا  الفعلي عن املقدر إال  لزيادة نتيجة العام الدين خدمة

 مليار ر.ع.  208الذي بلغ  2016أنه ي ل أقل من اإلنفا  الفعلي في عام 
 

 2018مليار ر.ع. في حين أن الرقم املقدر في موا نة عام  3.5مبلغ  2017تتوقع الحكومة أن يسفل العفز الفعلي لعام 

% من الناتأل املحلي اإلجمالي.  وبشكل مطابق آللية تمويل العفز التي حصلق في عام 10مليار ر.ع. أي بنسبة  3يبلغ 

مليار ر.ع.  2.1بمبلغ  الخارإلي االقتراض خالل بأن تمويل العفز سيتم من 2018، أوضحق أرقام موا نة عام 2017

مليار ر.ع.  وصرأينا أن الحكومة كانق  0.5ياطات بمبلغ مليار ر.ع. و السحب من اإلحت 0.4واإلقتراض املحلي بمبلغ 

ة أسعار الفائدة األمريكي في املتوقعة الزيادة االعتبار  حيث أخذت في 2017 عام موفقة في آلية التمويل التي إتبعتها في

ن هر العشرة األولى مبناء على اإلشارات التي أوحى بها مجلس اإلحتياطي الفيدرالي األمريكي. تشير األرقام الفعلية ل ش

 مليار ر.ع. وذلك بعد إستخدام جملة وسائل التمويل.  1.75إال أن املوا نة سفلق فائضا بمبلغ  2017عام 

 (U Capital أبحاث: املصدر)
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 التصنيف االئتماني للسلطنة 

 

من قبل وكالة ستاندرد آند بور  مع ن رة مستقبلية  BBحصلق السلطنة على تصنيف ائتماني طويل األمد عند 

سالبة من قبل موديز لخدمات املستثمرين وحصلق على تصنيف  Baa2مستقرة وحصلق على تصنيف ائتماني عند 

 )سالبة( من قبل مؤسسة فيتش.  BBBائتماني عند 

 

وهو ما  2017ومرتين بعام  2016قامق وكالة موديز بتخفيض التصنيف االئتماني للسلطنة بثالثة درجات خالل عام 

 يعكس األثر السل ي الكبير للتغيرات الهيكلية ألسعار النف  املتدنية على مالية الحكومة وعلى ميزان املدفوعات واألداء

عار النف  عند مستويات أعلى إال أن موديز تتوقع أن تستمر االقتصادي بشكل عام. على الرغم من استقرار أس

 القادمة. 
ً
 التحديات االقتصادية واملالية والخارجية على مدى االثني عشر إلى الثمانية عشر شهرا

 

، حيث تقدر وكالة التصنيف أن العفز 2017خفضق وكالة ستاندرد آند بور  التصنيف اإلئتماني للسلطنة في مايو

، وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتأل  2016حساب الفاري في السلطنة كان أعلى في عام املالي وال
ً
مما كان متوقعا

 املحلي. 

من إجمالي الناتأل املحلي  %10تتوقع وكالة ستاندرد آند بور  أن يزداد العفز في الحساب الفاري للسلطنة إلى أعلى من 

 2018و  2017في عامي 
ً
. 2020و 2019% من إجمالي الناتأل املحلي في عامي 6ليصل إلى  ، قبل أن ينخفض تدريجيا

 وتعكس التوقعات السلبية احتمال تدهور وانخفاض مستوى الدخل مما قد يؤدي إلى مزيد من خفض التصنيف.

 

 الرئيسية االقتصادية املؤشرات 7.3

 
 

  النشرة اإلحصائية -املركز الوطني لإلحصاء واملعلوماتاملصدر: 

 

 

1H'17 2016 2015 2014 2013 2012

إجمالي الناتج املحلي باألسعار الجارية*

 ) مليار ريال عماني(

4.55 4.41 4.2 4 3.9 3.6 السكان ، حتى منتصف العام ) مليون(

175.3 367.5 358 344 344 336 إنتاج النفط باملليون برميل

33% 27% 33% 47% 51% 52%
مساهمة قطاع النفط والغاز كنسبة من إجمالي الناتج 

املحلي

71% 68% 79% 72% 84% 86% حصة اإليرادات النفطية من إجمالي اإليرادات الحكومية

1.93% 1.10% 0.10% 1.00% 1.10% 2.90% معدل التضخم السنوي )%(

17.6 17.3 15.8 14.6 14.2 11.7 إجمالي رأسمال سوق مسقط لألوراق املالية ) مليار ريال(

5,118.31 5,782.70 5,406.20 6,343.20 6,834.50 5,760.80 مؤشر سوق مسقط لألوراق املالية 30

* األرقام العائد لعام 2015 و 2016 هي تقديرية في حين أنها 

للنصف األول من عام 2017 أولية

13 29.530.431.226.925.69
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 على قطاع التأميننظرة عامة  .8

 

دودة والصقر للتأمين( و حك بعد إندماج كل من )العرصية املشركة تأمين وذل 20يضم قطاع التأمين في السلطنة 

شركتان للتأمين التكافلي بدؤا الشركات هذه  هامن ضمنركة مسق  للتأمين على الحياة(. )مسق  للتأمين وش

منها شركات  4. وبشكل عام تهيمن خمس شركات تأمين على قطاع التأمين في السلطنة 2014 التامنية بعامأنشطتهم 

٪ من إجمالي أقسال التأمين املكتتبة. وسفل سو  60محلية وواحدة أجن ية حيث تسيطر على ما يقرب من 

ن أثر انخفاض أسعار التأمين في السلطنة معدالت نمو معقولة على الرغم من التدابير املالية املتخذة للتخفيف م

 النف . 

 

شركات تأمين أجن ية إضافة الى وجود  10شركات تأمين وطنية و 10وقد تو عق شركات التأمين على النحو التالي: 

شركة واحدة تمارس أعمال إعادة التأمين وهي الشركة العمانية إلعادة التأمين وأيضا عشرة فروع لشركات أجن ية. 

وكيل تأمين وذلك كما في نهاية الربع الثالث لعام  112وسيطا و 38اسرة( التأمين في حين بلغ عدد وسطاء )سم

2017 . 
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 يوضح الفدول التالي شركات التأمين التي تعمل في سلطنة ُعمان.

 

م  إسم الشركة  )حسب الترتيب األبجدي(  )حسب الترتيب األبجدي( إسم الشركة   م  

  الوطنيةالشركات   الشركات األجنبية

 1 ع.ع.م.ش  األهلية التأمين شركة 11 أيه أي إلي )إم إي أيه( املحدودة

 2 شركة املدينة تكافل ش.م.ع.ع 12 شركة املشر  العربي للتأمين

 3 )قيد التحويل( شركة العرصية فالكون ش.م.ع.عال 13 شركة أكسا للتأمين 

ش.م.ع.عشركة ظفار للتأمين    14 شركة التأمين اإليرانية   4 

 5 ش.م.ع.ع شركة مسق  للتأمين  15 شركة التأمين على الحيمماة ) العاملية (  

 6 .عالشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام  ش.م.ع. 16 شركة ميق اليف أليكو للتأمين

 7 ع.ع.م.ش للتأمين القطرية يةُعمانالشركة ال  17 شركة عمان للتأمين 

 8 املتحدة للتأمين ش.م.ع.عالشركة   18 العرصية السعوديةشركة التأمين 

 9  شركة تكافل عمان ش.م.ع.ع 19   الشركة الهندية الفديدة للتأمين املحدودة

 10 عشركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.  20  يورخ الشر  األوس  للتأمين

 

 

 أداء القطاع

 
ً
 سنوي سفل قطاع التأمين في السلطنة نموا

ً
  ا

ً
مع تسفيل إجمالي أقسال التأمين  2016 – 2011% خالل األعوام 9.6بنسبة  مركبا

. وشهدت قطاعات تأمين مثل التأمين العقاري وعلى البناء 2016مليار دوالر امريكي( في عام  1.17مليون ر.ع. ) 450.3املكتتبة مبلغ 

 
ً
  والهندسة والتأمين الط ي نموا

ً
لزيادة الوعي في -مسؤولية طرف ثالث-وتأمين املركبات  . وأدى إطال  شركتي تأمين تكافليمعقوال

 السو  وتنويع منتجات التأمين.
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% تأمين على 0.24% )1.61، كانق مساهمة إجمالي األقسال التأمينية للناتأل املحلي في السلطنة بحدود 2016في عام 

ر.ع.  98.9% تأمين على غير الحياة( . وبشكل مشابه، فإن إجمالي األقسال التأمينية إلى إجمالي السكان هي 1.37الحياة، 

 . 2016دوالر أمريكي( للشخص خالل عام  258)

 

مان. ومع ذلك، من املتوقع أن تتعز  معدالت انتشار ال تزال مستويات انتشار التأمين على الحياة منخفضة للغاية في عُ  

التأمين على الحياة في السلطنة على املدى الطويل بس ب إ دياد القدرة الشرائية لدى الطبقة الغنية واملتوسطة وتزايد 

في حين أن قطاع التأمين على  الوعي بمنتجات التأمين وظهور منتجات التأمين على الحياة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية.

  .قارنة مع قطاع التأمين على الحياةغير الحياة يتزايد بوتيرة كبيرة بامل

 

 وقد استفاد قطاع التأمين على غير الحياة من الزخم القوي في البناء والبنية التحتية والنمو في قطاع املركبات. 

 

 

سو  

التأمين الط ي ينمو في السلطنة والسيما بعد إنتقال الوافدين من املستشفيات الحكومية إلى املراكز الصحية الخاصة. 

تعتبر هذه إحدى مجاالت النمو لشركات التأمين. وفي حال جعلق الحكومة ذلك إلزاميا، فإن شركات التأمين في السلطنة 

ضافة إلى ذلك، ستشفع هذه الخطوة أيضا املنافسة الفيدة بين مقدمي خدمات ستجني الفائدة من الفرص املتوفرة. باإل 

شركات ب الخاص سيؤدي القطاع في العاملين لفميع اإللزامي الصحي التأمين فرض فإنالتأمين الط ي. وعالوة على ذلك، 

سوف تعز  أيضا املنافسة من ذلك. وصاإلضافة إلى ذلك، فإن هذه الخطوة  كبيرة فائدةتجني ألن التأمين في السلطنة 

  .الصحية بين مقدمي التأمين الط ي. من املتوقع أن تحد هذه املبادرة من عبء الرعاية الصحية على الحكومة

 

 إجمالي أقسا  التأمين املكتتبة املباشرة لشركات التأمين

 

ماني في مليون ريال عُ  450.2إلى  ٪ ليصل1.85إرتفع إجمالي أقسال التأمين املكتتبة املباشرة من أعمال التأمين بنسبة 

ماني. و إنخفض إجمالي أقسال التأمين املكتتبة مليون ريال عُ  442.1والذي وصل فيه الى  2015مقارنة بعام  2016عام 

إنتشار التأمين على الحياة والتأمين على غير الحياة في السلطنة 

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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والذي  2015مقارنة بعام  2016في عام ريال ُعماني مليون  382.6% ليصل الى 1.7املباشرة املتعلقة بالتأمين العام بنسبة 

ماني. ولوحظ أيضا أن إجمالي أقسال التأمين املكتتبة املباشرة للتأمين على الحياة قد مليون ريال عُ  389يه الى وصل ف

 ماني.مليون ريال عُ  53والذي وصل فيه إلى  2016ماني مقارنة بعام مليون ريال عُ  67.6% ليصل إلى 27.7إرتفع بنسبة 

 

 
  

 الهيئة العامة لسو  املال :املصدر

 

في إجمالي أقسال التأمين املكتتبة املباشرة جاء نتيجة الدعم من نمو التأمين على  2016% في عام 1.8إن النمو بنسبة 

% من إجمالي أقسال 42.5% كون أن هاتين الفئتين تشكالن نسبة 13.2% ونمو التأمين الصحي بنسبة 27.7الحياة بنسبة 

 .التأمين املكتتبة املباشرة

 

 
 

 يئة العامة لسو  املالاله املصدر:
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 املطالبات

 

% خالل األعوام 9إستمر نمو املطالبات املدفوعة من قبل شركات التأمين وبشكل عام شكل النمو السنوي املركب نسبة 

. وعند إلقاء ن رة على تفاصيل املطالبات املدفوعة نجد بأن املطالبات املدفوعة لقطاع التأمين على الحياة 2016 – 2011

 
ً
  وقطاع التأمين على غير الحياة قد سفلق نموا

ً
  سنويا

ً
  .٪ على التوالي خالل ذات الفترة10.4٪ و1بلغ  مركبا

مليون  290.72مقارنة مع يال ُعماني مليون ر  268.32ليبلغ  2016٪ في عام 8وقد إرتفع إجمالي املطالبات املدفوعة بنسبة 

٪ في املطالبات املدفوعة عن أعمال التأمين 10. وأشارت البيانات املالية املدققة الى تراجع بنسبة 2015لعام يال ُعماني ر 

  .2015لعام  ريال ُعماني مليون  263.19مقارنة مع  2016في عام  ريال ُعمانيمليون   237.67العام والتي وصلق الى 

 27.53الى  2015مقارنة بعام  2016٪ في عام 11لحياة  يادة بنسبة وسفلق املطالبات املدفوعة عن أعمال التأمين على ا

 مليون ريال ُعماني. 30.65ماني الى مليون ريال عُ 

 

 
 

تجدر اإلشارة إلى أن التأمين على املركبات يمثل أعلى نسبة من املطالبات املدفوعة من جانب شركات التأمين الوطنية واألجن ية 

 .  2016% لعام 30% على التوالي تاله التأمين الط ي الذي شهد  يادة واضحة بنسبة 53% و41حيث بلغق  2016في عام 

 

 التأمينمعدل اإلحتفاظ والفقدان لشركات 

 

تعتبر نسبة االحتفاظ بأقسال التأمين أحد أهم األمور لشركات التأمين ونسبة االحتفاظ هي املبلغ الذي تحتفظ به 

شركة التأمين من نشاطها ويتم احتساب هذه النسبة على أساس األقسال أو املبلغ الذي يدفعه كل شخص للحصول 

هي النسبة من الفاتورة أو األقسال املكتتبة مقارنة بعدد األقسال على التغطية. في مجال التأمين، فإن هذه النسبة 

لتصل إلى حوالي  2016 ادت نسبة االحتفاظ عند شركات التأمين في عام  .التي تم دفعها فعليا، تدعى بإجمالي األقسال

أن  2016ن عن عام %. أظهرت القوائم املالية املدققة لشركات التأمي56حيث كانق النسبة  2015% مقارنة مع عام 57

إجمالي المطالبات المدفوعة )مليون ر.ع.(

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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. كما إنخفضق نسبة االحتفاظ 2015% في عام 51% مقارنة مع 52نسبة اإلحتفاظ لدى شركات التأمين الوطنية بلغق 

 .2016% في عام 70إلى  2015% في عام 72لدى شركات التأمين األجن ية من 

 

% 44بلغ  2016مين الوطنية في عام أما بالنسبة لإلحتفاظ على حسب النوع فإن متوس  نسبة االحتفاظ لشركات التأ

وبشكل عام فإن نسبة االحتفاظ ملع م أنواع التأمين لم تزد عن املتوس  باستثناء نشال التأمين على املركبات وقطاع 

 .%83التأمين الصحي والذي بلغق نسبة االحتفاظ فيهما 

 

 
 

عرفالتأمين.  اتأيضا أهمية مماثلة لشرك الفقدانتشكل نسبة 
ُ
 إلى املدفوعة األقسال نسبة بين ما الفار   أنها على وت

 جانب من املدفوعة الخسارة إجمالي هي الفقدان نسبة. الشركة جانب من تسويتها تم التي واملطالبات التأمين شركة

 في% 58 من الفقدان نسبة في  يادة شهدت الوطنية التأمين شركات فإن عام وبشكل. مطالبات شكل على تأمين شركة

 عام في% 64 كانق األجن ية التأمين شركات فقدان نسبة فإن ذاته الوقق وفي. 2016 عام في% 71 إلى م 2015 عام

 وهي نسبة الخسارة األعلى بالنسبة للتأمين على السيارات والتأمين الصحي. . 2016
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 األنشطة االستثمارية لشركات التأمين  

ماني مقارنة مع مليون ريال عُ  564.01م 2016مان في نهاية عام سلطنة عُ بلغ مجموع استثمارات شركات التأمين في 

% على أساس سنوي. تشير البيانات الى إرتفاع إجمالي 12أي بزيادة نسبتها  2015في نهاية عام مانيمليون ريال عُ  503.3

 % على التوالي.17% و 9إستثمارات الشركات الوطنية واألجن ية بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مليون  10.55مقارنة مع  2016ماني في نهاية عام مليون ريال عُ  12.55إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين  بلغ

 ٪.19أي بزيادة نسبتها  2015ماني خالل نفس الفترة من عام ريال عُ 

 

 صافي دخل قطاع التأمين

 مليون ريال عماني خالل نفس الفترة من عام 15.57مقارنة بمبلغ  2016مليون ريال عماني في عام  8.74بلغ صافي الرصح 

2015. 

 
 

المصدر: هيئة سوق المال
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ً
  وشهدت شركات التأمين الوطنية عموما

ً
ماني مقارنة مليون ريال عُ  3.4إلى  2016٪ في عام 72في األرصا  بنسبة  انخفاضا

أرصا  شركات  ماني في نفس الفترة من العام املاض ي. وضمن شركات التأمين الوطنية، انخفضقمليون ريال عُ  12.2مع 

 60.4التأمين التقليدية بنسبة 
ً
ماني مليون ريال عُ  1.8لتصل إلى  ٪، بينما تضاعفق خسائر شركات التأمين التكافلي تقريبا

  .2015ماني في عام مليون ريال عُ  0.9مقارنة مع  2016في عام 

ركات األجن ية من  يادة صافي الدخل وكان أداء الشركات األجن ية أفضل بكثير من منافسيها املحليين. وقد تمكنق الش

 .2015ماني في عام مليون ريال عُ  3،4ماني مقارنة مع مليون ريال عُ  5.3إلى  2016٪ في عام 58بنسبة 

 

 التعمين في قطاع التأمين

بلغ عدد العاملين في قطاع  . كما2017في األشهر التسعة األولى من عام  ٪كما67نسبة التعمين في قطاع التأمين  بلغق

  1,988موظفا، منهم  2,987التأمين 
ً
  موظفا

ً
 بأن لفميع شركات التأمين العامة لسو  املال الهيئة هذا ووضحق عمانيا

 ٪.75 إلى  يادتها تمق قد التعمين نسب

من التفصيل على هذه %. الفدول أدناه يلقي املزيد 71تجدر اإلشارة الى أن نسبة التعمين في شركات التأمين قد بلغق 

 -النسب:

 

 

 

 التأمين التكافلي في سلطنة عمان

 في عام بدأ قطاع تأمين التكافل في سلطنة عُ 
ً
  2014مان رسميا

ً
شركتان تعمالن في هذا القطاع. بعد ذلك تم  وهناق حاليا

مليون  42.06تأسيس شركة تكافل ُعمان للتأمين في السو  في يونيو من ذلك العام. بلغ إجمالي أقسال التأمين تكافل 

% من 9. يمثل نشال تأمين التكافل 2015ماني في عام مليون ريال عُ  38.7% مقارنة مع 8.7ماني بزيادة قدرها ريال عُ 

 .2016الي األقسال املباشرة في نشال التأمين بشكل عام في إجم

 

 قوانيين التنظيمية لقطاع التأمينال

وذلك عندما تم نقل مسؤوليات قطاع  2004مان منذ عام هيئة سو  املال هي الفهة املن مة لقطاع التأمين في سلطنة عُ 

ق الهيئة متابعة تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في التأمين من و ارة التجارة والصناعة إليها. ومنذ ذلك الحين واصل

خدمة االقتصاد الوطني للبالد. وقد أصدرت الهيئة العديد من القوانين واألن مة والتعاميم واملواثيق من أجل ضمان 

متطلبات  بعين اإلعتبار  ةتماش ي األطر والتشريعات التي تن م قطاع التأمين بالسلطنة مع أفضل املمارسات العاملية آخذ

السو  املحلي وخصوصيته. بعض املجاالت الرئيسية املتعلقة بالتنمية التي تتعلق بإدخال التأمين التكافلي، وإنشاء أول 

شركة ُعمانية إلعادة التأمين، وتعديل السياسة املوحدة للتأمين على املركبات و يادة الفهود الرامية لحماية حاملي وثائق 

 الوطنية العاملة بهذا املجال واألن مة واإلجراءات التابعه لها.وتطوير الكوادر التأمين 

سبة ين ن تعم ال دين المجموع الواف ين العماني

71% 2,150 633 1,517 تأمين شركات ال

58% 561 233 328 تأمين وسطاء ال

52% 276 133 143 تأمين وكالء ال

67% 2,987 999 1,988 جموع  الم

هيئة ة ال عام سوق ال ل ل در: الما المص
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صدر املرسوم  2014كذلك أطلقق هيئة سو  املال العديد من الخطوات لتعزيز القدرة املالية لشركات التأمين. ففي عام 

لشركات األجن ية التي املال املدفوع لشركات التأمين الوطنية وفروع ارأس بتحديد الحد األدنى من  39/2014السلطاني 

وهو األمر الذي أدى إلى تعزيز املالئة املالية لهذه الشركات. يتضمن املرسوم  ُعمانيمليون ريال  10تعمل في السلطنة عند 

 
ً
وصناء عليه تم منح شركات التأمين  محدودةتتعلق بإلزامية تحويل كافة شركات التأمين إلى شركات مساهمة  كذلك بنودا

 ثالثة سنوات كفترة سما  قبل التحويل لهدف تسوية أوضاعها فيما يتعلق براس املال والتحول إلى شركات مساهمة عامة. 

 

 محفزات النمو لصناعة التأمين بالسلطنة

 النمو في التركيبة السكانية

 

 حيويا 
ً
في  يادة الطلب على التأمين. هذه التركيبة السكانية بالسلطنة تتشكل تلعب العوامل الديموغرافية )السكانية( دورا

 
ً
نسبة املقيمين والذين يحتلون قاعدة كبيرة  من فئتين هما تواصل النمو السكاني، وال سيما من الشباب  والعاملين وأيضا

 
ً
  . يتوقع أن يكون لهذين املحركين تأثيرا

ً
 على الطلب على منتجات التأمين سواء على الحياة أو منتجات التأمين األخرى. هاما

 
ً
بتغير التركيبة  عالوة على ذلك، من املرجح أن ينمو الطلب على منتجات التأمين نتيجة للتوسع الحضري الذي لعب دورا

 ياة ولتل ي اإلحتياجات املتزايدة.السكانية فأصبح هناق حاجة لتطوير املنتجات التأمينية لتتناسب مع تغيرات نم  الح

يدعم النمو السكاني بالسلطنة وجود قاعدة كبيرة من املقيمين، الذين قدموا للعمل. إن اللوائح الفديدة في السلطنة 

 على الشركات للمقيمين. وعلى مدى العامين املاضيين أصبح قطاع التأمين الصحي أحد 
ً
جعلق توفير التأمين الط ي إلزاميا

 ات الرئيسية لقطاع التأمين بشكل عام.املكون

 

 م مدعوم بمشاريع البنية األساسيةنمو مستدا

 

ع يواصل اإلقتصاد الُعماني النمو مدعوما بالتركيز على التنوع في مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية. وعلى الرغم من التراج

 أل املحلي باألسعار الفارية في سلطنة عُ الحاد في أسعار النف  إال انه من املتوقع أن يشهد إجمالي النات
ً
 وانخفاضا

ً
 مان نموا

 
ً
  في التضخم. ترتب  صناعة التأمين ارتباطا

ً
بالتوقعات اإلقتصادية وأنشطتها، مما يعطي اإلنطباع بزيادة الطلب على  وثيقا

 املنتجات التأمينية. وتحر  سلطنة عُ 
ً
 في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تنويع م مان تقدما

ً
عن قطاع  صادر الدخل بعيدا

النف  والغا ، مما أدى إلى  يادة األنشطة في قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية والخدمات. وصالتالي من املتوقع أن 

 
ً
 إضافية لشركات التأمين. يؤدي نمو هذه القطاعات الى توفير فرصا

 

 تطور اللوائح التنظيمية

 

شهد سو  التأمين بالسلطنة عدة تغييرات في اللوائح املن مة للقطاع حيث تم إصدار على مدى السنوات القليلة املاضية، 

الحد األدنى ملتطلبات رأس املال وكيفية حساب اإلحتياطات ومتطلبات كتابة التقارير. من  مراسيم ولوائح جديدة مثل تحديد

 املرجح أن تدفع هذه املبادرات التن يمية لتقوية صناعة التأمين.
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 تأمين التكافليبممارسة ال السماح

 

 
ً
فر فرصة لقطاع التأمين تو ألحكام الشريعة اإلسالمية، أي التأمين التكافلي، و  السما  بتأسيس شركات تأمين تعمل وفقا

 بلغ أكثر من  2000شهد التأمين التكافلي منذ عام  -غير التأمين على الحياة   -لتقديم وطر  منتجات جديدة  
ً
 واضحا

ً
نموا

15 ٪ 
ً
. إرتفع الطلب على منتجات التأمين التكافلي على مدى السنوات القليلة املاضية، خاصة في دول مجلس التعاون سنويا

الخلي ي، يدعمه  يادة الطلب والرغبة في الحصول على الحلول املالية املبتكرة واملتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. 

 
ً
 ات تأمينة إسالمية جديدة.إلى إطال  منتج وقد أدى هذا الطلب أيضا

 

 نمية املشاريع الصغيرة واملتوسطةالتركيز على ت

 

 منها ألهميتها وللدور الذي تلعبه مساهمتها في تحقيق 
ً
تركز السلطنة على تعزيز دور املؤسسات الصغيرة واملتوسطة إدراكا

البرامأل التي تهدف لتأسيس مؤسسات صغيرة النمو االقتصادي وتوفير فرص عمل، وقد قامق السلطنة بتطوير العديد من 

ماني كافة البنوق العاملة في ومتوسطة جديدة ودعمها ومساعدتها لتحقيق النجا . في ذات اإلطار، ألزم البنك املركزي العُ 

% من إجمالي القروض التي تمنحها هذه البنوق لتكون من نصيب املؤسسات الصغيرة 5السلطنة بتخصيص ما ال يقل عن 

توسطة. إن تنامي املؤسسات الصغيرة واملتوسطة بشكل متسارع يقدم فرصة مهمة لشركات التأمين إل دهار أعمالها وامل

 بالسلطنة. 

 

 2017من عام  خالل األشهر التسعة األولىأداء القطاع 

 

 2017من عام  األولى األشهر التسعة٪ في إجمالي األقسال املكتتبة املباشرة في 0.3سفلق شركات قطاع التأمين نموا بنسبة 

ماني لنفس الفترة من العام املاض ي. ويعتبر هذا معدل نمو مليون ريال عُ  357.2ماني مقابل مليون ريال عُ  358.2لتصل إلى 

التدابير املالية املتخذة ب  خذين بعين اإلعتبار التحديات املتعلقةآ 2017الذي شهده عام معقول في ضوء الوضع االقتصادي 

 .تأثير انخفاض أسعار النف  التي لها تأثير على املشاريع التي تنفذها الحكومة وأنشطة القطاع الخاصللتخفيف من 

 

% على أساس سنوي الى 16.6بنسبة  التأمين الصحيورغم التراجع في مع م أنواع التأمين إال أن النمو الكبير في أقسال 

% قد عوض عن هذا التراجع. 25.3إضافة الى النمو في التأمين على الحياة الفماعي بنسبة  ريال ُعمانيمليون  110.27

على  يادة الوعي بفوائد التأمين الصحي ومساعي األفراد واملؤسسات للحصول  تدل التأمين الصحيهذه الزيادة خاصة في 

 .2018وهو ما قد نشهد املزيد منه خالل عام  على أفضل معايير الرعاية الصحية

 

 حسب فرع التأمين:  األقسال املكتتبة املباشرة الفدول التالي يلقي املزيد من الضوء عن النمو / التراجع في إجمالي
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 إجمالي األقسا  املكتتبة املباشرة ) مليون ر.ع.(

النسبة من  التغير السنوي 

 اإلجمالي

األشهر التسعة 

 2017األولى 

النسبة من 

 اإلجمالي

األشهر التسعة 

 2016األولى 

 فرع التأمين

 النقل 10,772 3.0% 8,705 2.4% 19.2%-

 املمتلكات 37,176 10.4% 34,702 9.7% 6.7%-

 مركبات /طرف ثالث 46,222 12.9% 45,889 12.8% 0.7%-

 مركبات /شامل 77,803 21.8% 72,726 20.3% 6.5%-

 الصحي 94,572 26.5% 110,278 30.8% 16.6%

 الحياة فردي 24,729 6.9% 17,852 5.0% 27.8%-

 الحياة جماعي 22,981 6.4% 28,790 8.0% 25.3%

 الهندس ي 17,363 4.9% 16,769 4.7% 3.4%-

 املسؤولية 10,069 2.8% 7,910 2.2% 21.4%-

 أخرى  15,543 4.4% 14,542 4.1% 6.4%-

 اإلجمالي 357,231 100.0% 358,163 100.0% 0.3%

 الهيئة العامة لسو  املال املصدر:

 

% خالل األشهر 31نالحظ من خالل الفدول أعاله أن حصة التأمين الصحي من إجمالي أنواع التأمين هي األعلى حيث بلغق 

 .  2016% لذات الفترة من عام 26مقارنة مع نسبة  2017التسعة األولى من عام 

 

الى  2016الرسم البياني التالي ي هر التغير في حصة نوع التأمين من إجمالي التأمين من فترة التسعة األشهر األول من عام 

 %. 4.3. ونرى  بأن حصة التأمين الصحي قد سفلق الزيادة األعلى بنسبة 2017فترة التسعة األشهر األول من عام 

 

 
 

صة في التغير) 2016 - 2017( فترة التأمين إجمالي من التأمين نوع ح  األولى األشهر التسعة ل

هيئة ة ال عام سوق ال ل ل در: الما المص

-0.6% -0.7%
-0.1%

-1.5%

4.3%

-1.9%

1.6%

-0.2%
-0.6%

-0.3%

-3.0%

-2.0%

-1.0%

0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

5.0%



52 
 

 

 رةاملكتتبة املباشالتأمينية األقسا  صافي إجمالي 

 

نة املباشرة لقطاع التأمين في السلط املكتتبة التأمينية األقسال إرتفع إجمالي صافيلبيانات الهيئة العامة لسو  املال،  طبقا

مليون ر.ع. بدعم رئيس ي من التأمين على املمتلكات  205.26الى  2017% خالل األشهر التسعة األولى من عام 1بنسبة 

% لكل 30املركبات / طرف ثالث والتأمين الصحي.  وشكل التأمين الصحي والتأمين على املركبات/شامل نسبة والتأمين على 

 املباشرة خالل الفترة قيد الدراسة.  املكتتبة التأمينية األقسال منهما من إجمالي صافي

 

 

 
 

 

 

  

سبة2017 ظ ن فا ت سعة لألشهر اإلح م من األولى الت  عا

هيئة ة ال عام سوق ال ل ل در: الما المص
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 وصف الشركة ونظرة عامة على النشاط .9

 

 وعملياتها الشركة عن نبذة 9.1.1

 

كشمركة مسماهمة مقفلة وحصملق على رخصمتي تأمين صمادرتين عن الهيئة العامة  2005تأسمسمق الشمركة في عام 

قدم الشمممممركة خدمات التأمين العام والتأمين على الحياة وفق هاتين الرخصمممممتين ُمدعمة بإتفاقيات 
ُ
لسمممممو  املال. ت

 إعادة تأمين مع شركات إعادة تأمين ذات شهرة. 

 

"شممممركة االتحاد الوطني للتأمين" التي كانق تعمل بالسمممملطنة كفرع  على أعمالت الشممممركة ، إسممممتحوذ2005في عام 

. كذلك بدأت الشممركة بالقيام بأعمال التأمين 2006للشممركة األم في لبنان وصدأ التشممغيل الكامل بالشممركة في عام 

شممممممركة تابعة  الشممممممركةأصممممممبحق  2010. وفي عام 2008على الحياة للمجموعات واألفراد في شممممممهر سمممممم تمبر من عام 

الشممممركة العرصية للتأمين بشممممراء قامق  2017. وفي مارس 2017لشممممركة األنوار القابضممممة وحتى الربع األول من عام 

 من ضمممن سممتة عشممر مسمماهما  أربعة)حصممة كبيرة 
ً
 كامل محافظ إلسممتحواذ علىا مع ذلك وتزامن( عشممر مسمماهما

لشمممممركة العرصية القابضمممممة. وكما في تاريت هذه النشمممممرة، فرع شمممممركة العرصية للتأمين في عمان مقابل إصمممممدار أسمممممهم ل

شمممركة  الصمممقر العرصية للتأمين% من أسمممهم الشمممركة ما يجعل شمممركة 50.1تملك الشمممركة العرصية القابضمممة نسمممبة 

يضم مجلس إدارة الشركة أعضاء بار ين محليين وأجانب من القطاعين العام  . للشركة العرصية القابضة تابعة 

سممممممنة )باملجمل( في  200والخاص. كما أن أعضمممممماء الفريق اإلداري ذو كفاءة متخصممممممصممممممة يتمتعون بخبرة تزيد عن 

 أسوا  التأمين املحلية والعاملية. 

 

 أعمال الشركة  9.1.2

 

 حي البنك املركزي  والتأمين على الحياة وتعمل من خالل فروع لها في تقوم الشركة اآلن بأعمال التأمين العام

 .الية صحار ووالية السيب ووالية نزوى بخالف املقر الرئيس ي في محاف ة مسق و و 
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 األعمال وإندماج بعد توحيد – الهيكل التنظيمي للشركة 9.1.3
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 املنتجات والخدمات 9.1.4

 

 خدمات التأمين على الحياة التي تتمثل تصدر الشركة باألساس منتجات 
ً
مختلفة من خدمات التأمين العام وأيضا

وفيما يلي وصف موجز . في التأمين البحري واملالحة الفوية، الحرائق، املخاطر العامة، عقود التأمين على الحياة

 .لكل منتأل على حدة

 

 التأمين على املمتلكات والتأمين الهندس ي .1

املمتلكات إلى تعويض املؤمن عليهم عن األضرار التي لحقق باملمتلكات أو عن قيمة يهدف التأمين على 

املمتلكات املفقودة. أما التأمين الهندس ي فتم تصميمه بشكل يهدف لتعويض املؤمن عليهم عن املنشآت 

قيد التأسيس. كما يمكن للمؤمن عليهم أن يحصلوا على تعويض عن خسارة األرصا  الناجمة عن عدم 

 لقدرة على استخدام املمتلكات املؤمن عليها.ا

 

 املركبات  علىالتأمين  .2

 

باملركبات تغطي بشكل واسع الخسارة والتلف الذي  واملتعلقةالتغطية التأمينية التي توفرها الشركة 

تتعرض له املركبات املؤمن عليها وقطع غيارها األساسية واكسسواراتها عند وقوع حادق. كما يمكن 

 لحاملي العقود الحصول على تعويض عن إحترا  أو سرقة سياراتهم.

 

 التأمين البحري  .3

 

عن األضرار واملسؤولية الناشئة عن فقدان أو تلف ويهدف التأمين البحري إلى تعويض املؤمن عليهم 

 القطع البحرية والحوادق في البحر مما يؤدي إلى فقدان البضائع بشكل كلي أو جزئي.

 

 التأمين على الحياة لألفراد .4

 

تحةي املؤمن عليه من عواقب أي حادثة يتعرض لها كالوفاة أو اإلصابة بعفز مما برامأل طويلة األجل  

قدرته أو على من يعولونهم في املحاف ة على مستوى دخلهم الحالي. يتم دفع مزايا التأمين قد تؤثر على 

عند وقوع الحادثة سواء كانق ثابتة أو مرتبطة بالخسارة املالية التي تكبدها املؤمن عليه. تدفع الشركة 

نا ل عن املزايا. يتم هذه املزايا حسب خطة التأمين في تاريت االستحقا  )عند وقوع الحادثة( أو عند الت

 عند احتساب االحتياجات العمرية للمخاطر غير املنتهية. 
ً
 أخذ ذلك باإلعتبار أكتواريا
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 على الحياة للمجموعات  الجماعيالتأمين  .5

 

برامأل تأمينية قصيرة األجل يتم تصميمها على أسس جماعية وللمجموعات وتغطي عادة حياة املوظفين 

املشمولين ضمن هذه البوالص التابعة لسياسات الشركات. تحةي هذه البرامأل حاملي وثيقة الشركة 

رة حامل )صاحب العمل( من تبعات األحداق )مثل الوفاة أو العفز( التي من شأنها أن تؤثر على قد

ليس لحاملي هذا النوع من الوثائق الوثيقة من موظفي الشركة على الحفاظ على مستوى دخلهم الحالي. 

الحق في الحصول على مزايا مضمونة وصالتالي ال ينطبق على هذه البرامأل االستحقا  أو التنا ل عن 

 املزايا.

 

 الطبي للمجموعات الجماعيالتأمين  .6

 

عادة غطي يو على أسس جماعية وللمجموعات  هيتم تصميمالتأمين الط ي يعتبر تأمين ط ي قصير األمد 

املوظفين املشمولين ضمن هذه البوالص التابعة لسياسات الشركات. تحةي هذه البرامأل حاملي وثيقة 

الشركة )صاحب العمل( من الخسارة الناجمة عن األوضاع الصحية التي قد يواجهها املوظفون بس ب 

مطالبات األمراض والحوادق وتغطي املبيق في املستشفى والعيادات الخارجية. يتم دفع مع م 

 مستحقة. املستشفيات مباشرة من قبل الشركة ملقدمي الرعاية الصحية. ال توجد مزايا 

 

 برامج التأمين الجماعي اإلقتراض ي على الحياة  .7

 

هي عقود طويلة األجل. صمم برنامأل التأمين الفماعي اإلقتراض ي على الحياة كأحد الحلول للمقترضين 

سداد املقترض للقرض املمنو  له وذلك في حالة الوفاة أو  لتقديم الحماية جراء عدم التمكن من

صابة بعفز قبل تسديد كامل القرض مما قد يؤثر على مقدرة حامل وثيقة التأمين على املحاف ة اإل 

على مستويات الدخل الحالية. ال توجد فوائد مضمونة مدفوعة. كما أنه ال توجد مزايا مستحقة. يتم 

 ري من حملة الوثائق.استالم القس  على أساس شه

 

 التأمين الطبي لألفراد .8

 

)ملدة سنة( يتم تصميمها على أسس فردية. تحةي هذه يعتبر تأمين ط ي قصير األمد  الط يالتأمين 

ذات املدى القصير والتي قد الخسارة الناجمة عن األوضاع الصحية من  التأمين  البرامأل حاملي وثيقة

فوائد مضمونة مدفوعة. كما أنه ال توجد مزايا مستحقة. يتم استالم ال توجد تؤثر على حامل الوثيقة. 

 القس  على أساس شهري من حملة الوثائق.
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 أنشطة الشركة في التغطية التأمينية 9.1.5

 التأمين خدمات في( قبل أن تتم عملية توحيد األعمال كشركة الصقر للتأمين)  الشركة أداءيبين الفدول أدناه 

 .التأمين وثائق عدد حيث من املاضيين السنتين مدى على

 التفاصيل عدد وثائق التأمين إجمال عوائد التأمين حصة الشركة في السوق 

 السنوات 2015 2016 2015 2016 2015 2016

 التأمين البحري  457 484 424,982 787,557 2.98% 5.80%

 العقارات 687 697 1,902,467 1,181,230 4.09% 2.60%

 املركبات )طرف ثالث( 6,350 7,115 463,215 623,172 0.84% 0.98%

 املركبات )شامل( 6,189 6,320 4,677,958 3,072,496 4.34% 3.27%

 املركبات )إجمالي( 12,539 13,435 5,141,173 3,695,668 3.16% 2.34%

 التأمين الصحي 16 31 304,658 409,260 0.30% 0.35%

برامج التأمين الفردي على  713 1,239 1,158,798 1,758,849 10.87% 5.30%

 الحياة 

برامج التأمين الجماعي على  233 296 5,577,369 899,094 13.18% 2.61%

 الحياة 

برامج التأمين على الحياة  946 1,535 6,736,167 2,657,943 12.72% 3.93%

 )إجمالي(

 الهندس ي 329 309 1,109,829 1,162,224 4.64% 6.47%

 التأمين على املسؤولية 314 305 1,370,317 1,182,121 11.13% 8.75%

 أخرى  298 283 270,977 222,471 1.01% 1.23%

 إجمالي التأمين العام 14,640 15,544 10,524,403 8,640,531 2.70% 2.26%

 إجمالي التأمين على الحياة 946 1,535 6,736,167 2,657,943 12.72% 3.93%

 إجمالي خدمات التأمين 15,586 17,079 17,260,570 11,298,474 3.90% 2.51%
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  ذاتها للفترة أداء الشركة العرصية للتأمين )فرع عمان(أدناه يوضح  الفدول 

 

 في الشركة حصة

 السوق 

التأمين عوائد إجمال التأمين وثائق عدد   التفاصيل 

2016 2015 2016 2015 2016 2015  

 التأمين البحري  284 209 385,847 254,407 2.70% 1.87%

 العقارات 739 677 347,486 285,974 0.75% 0.63%

 املركبات )طرف ثالث( 25132 29408 2,080,391 2,295,998 3.78% 3.60%

 املركبات )شامل( 17801 15744 5,474,923 4,559,203 5.08% 4.85%

 املركبات )إجمالي( 42933 45152 7,555,314 6,855,201 4.64% 4.34%

 التأمين الصحي 30 13 103,306 62,559 0.10% 0.05%

 برامج التأمين الفردي على الحياة  209 49 393,846 121,488 3.70% 0.37%

 برامج التأمين الجماعي على الحياة  10 18 3,938 8,703 0.01% 0.03%

 الحياة )إجمالي(برامج التأمين على  219 67 397,784 130,191 0.58% 0.19%

 الهندس ي 970 933 1,513,378 520,209 6.33% 2.90%

 التأمين على املسؤولية 559 590 71,723 63,533 0.58% 0.47%

 أخرى  831 796 120,929 102,863 0.45% 0.57%

 العام التأمين إجمالي 46346 48370 10,097,983 8,144,746 2.60% 2.13%

 الحياة على التأمين إجمالي 219 67 397,784 130,191 0.75% 0.19%

 التأمين خدمات إجمالي 46565 48437 10,495,767 8,274,937 2.37% 1.84%

 

 الصقر العرصية للتأمين املصدر:
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 :املاضيين العامين مدىي هر األداء املوحد على  أدناهالفدول  يوضح الكيانين، لكال  التوحيد افتراضية إلى استنادا

 

السو   في الشركة حصة التأمين عوائد إجمال  التأمين وثائق عدد   السو   في الشركة حصة 

2016 2015 2016 2016 2015 2016  

 التأمين البحري  741 693 810,829 1,041,964 5.68% 7.67%

 العقارات 1,426 1,374 2,249,953 1,467,204 4.83% 3.22%

 املركبات )طرف ثالث( 31,482 36,523 2,543,606 2,919,170 4.62% 4.57%

 املركبات )شامل( 23,990 22,064 10,152,881 7,631,699 9.43% 8.11%

 املركبات )إجمالي( 55,472 58,587 12,696,487 10,550,869 7.80% 6.68%

 التأمين الصحي 46 44 407,964 471,819 0.41% 0.41%

 التأمين الفردي على الحياة برامج 922 1,288 1,552,644 1,880,337 14.57% 5.67%

 برامج التأمين الجماعي على الحياة 243 314 5,581,307 907,797 13.19% 2.63%

 برامج التأمين على الحياة )إجمالي( 1,165 1,602 7,133,951 2,788,134 13.47% 4.12%

 الهندس ي 1,299 1,242 2,623,207 1,682,433 10.96% 9.37%

 التأمين على املسؤولية 873 895 1,442,040 1,245,654 11.70% 9.22%

 أخرى  1,129 1,079 391,906 325,334 1.46% 1.79%

 العام التأمين إجمالي 60,986 63,914 20,622,386 16,785,277 5.30% 4.39%

 الحياة على التأمين إجمالي 1,165 1,602 7,133,951 2,788,134 13.47% 4.12%

 التأمين خدمات إجمالي 62,151 65,516 27,756,337 19,573,411 6.28% 4.35%

 

 املصدر: الصقر العرصية للتأمين

 

ألعمال بهدف تقديم أساس ا توحيد على إفتراضيةالتحليالت التالية للشركة لألعوام السابقة مبنية األرقام 

 معقول للمقارنة مع القطاع / الشركات األخرى وكذلك مع األداء املتوقع.

 

من حيث إجمالي  إنخفاض، كان هناق %5.4بنسبة  من حيث عدد وثائق التأمينمن النمو  بالرغم، 2016في عام 

 األعمال دمأل عمليةلو  امللكية في التغيير  عملية إلى ذلك  ويعزى  .2015% مقارنة مع عام 29.5بنسبة  األقسال

 حيث منو . للشركة رئيسسين عمالء وخسارة التنافسية السو   سعار أالى  باإلضافة 2016 عام في جارية كانق التي

 الشركة فيها تتمتع التي األعمال خطول هي املطالبات و  السيارات تأمين و  الهندس ي التأمين فإن السوقية، الحصة

 نتيجة السو   حصة في حادا انخفاضا -املجموعة - الحياة على التأمين سفل وقد. 2016 في نس يا أعلى بحصة

 .املعني البنك عميل يتبعهالتغير منهفية التامين 

 

 الدفاع، و ارة املسال، الطبيعي للغا   عمان للتعدين، عمان مسق ، بنك الرئيسيين للشركة عمالءالأبر   من

 مجموعة العربي، عمان بنك ،أليسكو ،ساركو ،(كاترصيلر) واحةال ،OTE مجموعة العماني، السلطاني الحرس
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 على.  السلطاني البالل ديوان ،لإلنشاءات ناجارجونا والتجارة، خدماتالشركة  ، العماني الوطني الصاروج،البنك

 .العمالء محف ة تنويع وصالتالي الفدد، العمالء من العديد بإضافة الشركة قامق املاضية، الثالق السنوات مدى

 

.  2016في عام % 67 إلى حوالي 2015في  %77وقد شهدت نسبة املطالبات اإلجمالية للشركة تحسنا من حوالي 

 وقد تم القيام بالعديد من املبادرات األمر الذي يجعل اإلدارة تعتقد بأن هذه النسبة ستشهد تحسن
ً
في السنوات  ا

 القادمة.

 

، بلغ صافي املطالبات املسفلة لكن غير املدفوعة اإلندماج بعد، بناء على القوائم املالية املدققة 2017مارس  31في 

 0.86ولم تسفل بلغق  الشركة تكبدتهافي حين أن املطالبات التي  (التأمين إعادة صافي)مليون ريال عماني 6.05

 .مليون ريال عماني

  

مليون  3.816مليون ريال عماني و 2.890، مليون ريال عماني 3.048 سفلق الشركة أرصا  أقسال إكتتاب بمبلغ

إلى أخذ مخصص إضافي  2015التراجع في عام ويعزى على التوالي.  2016و  2015و  2014ل عوام  ريال عماني

 لفئة السيارات.

 

 
ً
ا ة املالية، لدى الشركة موجودات تتجاو  التزاماتهءوحسابات املال 2016للبيانات املالية املدققة للشركة لعام  وفقا

 وفق
ً
أن تساعدها مخصصاتها الحالية واملتوقعة من الوفاء بمتطلبات ملتطلبات قانون التأمين.  تتوقع الشركة  ا

املالئة املالية الناجمة والتي قد تنتأل عن النمو املتوقع في أعمال الشركة. وفي حالة عدم قيام الشركة بالحفاظ 

للمساهمين حتى ، فإن الشركة لن تتمكن من إعالن تو يعات األرصا  او االحتياطيات على هامش املالءة املقررة

 يتم تصحيح العفز.

 

 تن يم خالل من وذلك ،للشركة  ُعمان فرع للتأمين العرصية أعمال دمأل عن ناتجة وفورات تحقيق الشركة وتتوقع

 .األم ركةشال من بدعم اإليرادات على والتركيز  ،التسويق هيكلة على التركيز و  ،والتكاليف الهيكلة حيحتص األعمال

 

 على بناء للنمو  كبيرة فرصا ترى  حيث الفردية أعمالها على التركيز  الشركة تعتزم الشركة، بأعمال يتعلق وفيما

  السو   متطلبات
ً
 .التن يمية للموافقات تخضع جديدة منتجات بطر  املستقبلية خطتتها عن فضال

 

 مخصصات واحتياطيات التأمين

 

إحتياطات للمخاطر غير السارية واملطالبات القائمة. وفقا لقانون التأمين واللوائح، يتعين على الشركة تشكيل 

عالوة على ذلك، في تاريت التقرير السنوي، يتعين على الشركة تحويل األرصا  املستبقاة إلى احتياطي الطوارئ ) 

٪ من التأمين 1٪ من صافي املطالبات القائمة ألعمال التأمين العام و بنسبة 10طارئ( كحد أدنى ويحسب بنسبة 

 .الحياة للسنة وذلك حتى يبلغ هذا اإلحتياطي مبلغا مساويا لرأس مال الشركة املدفوععلى 
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 اال يسمح للشركة باإلعالن عن أي تو يعات في حالة وجود عفز في احتياطي الطوارئ كما ال يجو  استخدام هذ

 اإلحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسو  املال.

 

 البالغ الطوارئ  احتیاطي تحویل یتم لم ،2017 أغسطس 31 في املنتھیة للفترة املدققة املالیة للقوائم وفقا

إلى ( األعمال دمأل خالل من علیھا املستحوذ املطالبات ذلك في بما) القائمة املطالبات علی عماني ریال 719،013

 تحويل ومستقبال سيتم. الفترة خالل  عفز  تكبدت قد الشركة أن حيث ، 2017 أغسطس 31 في کمااالحتياطي 

 احتياطي في العفز  تغطية من الشركة تمكن عدم حال وفي. أرصا  لتحقيق الطوارئ  احتياطي حساب إلى املبالغ هذه

 .العفز تغطية يتم حتى أرصا  أي بتو يع لها يسمح وضع في تكون  فلن الطوارئ،

 

 بالشكل املقرر  الشركة لدى اإلكتواري  الخبير الشركة مطالبة بتقديم تقرير الى الهيئة العامة لسو  املال من قبل 

 فبراير من كل عام. 28وذلك قبل 

 

 :االندماج عن الناشئة الطوارئ  احتياطي معالجة

 

 العرصية التأمين شركة مع الشركة وقعتها التي م 2016 ديسمبر  22 في املؤرخة األعمال نقل التفاقية وفقا

 27 في التنفيذ حيز  دخلق والتي"( األطراف" ب مجتمعة إليها شار امل) . ل.م.ش العرصية الفزيرة وشركة. ل.م.ش

في . ل.م.ش العرصية التأمين شركة عمان عفر  ومطلوصات وأصول  أعمال على الشركة استحوذت ،2017 مارس

 الن ر واملداوالت. مقابل

 

 مقابل تسویةعمل  یتم أن مطلوصا کان ،2016 دیسمبر  22 في املؤرخة األصلیة األعمال نقل التفاقیة وفقا

 عماني ریال 1.876 يبلغ علیه متفق بسعر  تقییمھا تم التيو  جديدة للشركة ملكية أسھم إصدار  خالل من الشراء

 3،447,679 و  عماني ريال 3,935,709 بمبلغ اإلصدار  عالوةورصيد حساب  املال رأس  یادة إلی أدى مما للسھم،

 .التوالي على عماني ريال

 

 للمتطلبات وفقاو . عماني ريال 1,698,237 بمبلغ طوارئ  احتياطي الفروع لدى ،كاناالستحواذ تاريت في كما

 املالية البيانات في للفروع السابق الطوارئ  احتياطي إعادة إلى بعد فيما الشركة توجيه تم الصلة، ذات التن يمية

 .املؤقته املرحلية

 

اكتتاب  سعر ملراجعة  األعمالتحويل إتفاقية  في  بالدخول  2017نوفمبر  14بتاريت  الطرفان وافق عليه، وصناء

 ريال 0.431 البالغ الفر   وتخصيص الواحد للسهم عماني ريال 1.445 إلى للسهم عماني ريال 1.876 منل سهم 

. قبل بدء نقل األعمال الفروع قبل من املتراكم الطوارئ  احتياطي حساب في للشركة الطوارئ  حتياطيى إإل عماني

 :على النحو التالي املعدلة املخصصات تو يع أدناه ويرد
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 بالريال الُعماني التفاصيل

 3,935,709 املال راس

 1,698,237 الطوارئ  احتياطي

 1,749,442 اإلصدار عالوة

 7,383,388 املجموع
 
 

خذ بعين األ بعد  ،الشركة و مساهموافق ،2017 أكتوصر  4عادية واملنعقدة في الالفمعية العامة غير  اجتماع في

 بتاريتاملعدلة  األصلية عمالعلى إتفاقية تحويل األ  توقيعالب إلدارةا تفويضوتم  ،أعاله املذكورة املراجعةاالعتبار 

 بعد 2017أغسطس 31 في كما للشركة املؤقته املرحلية املالية القوائم إعداد تم ،عليه وصناء. 2016 ديسمبر  22

 من قبل إتفاقية تحويل األعمال املعدلة على التوقيع تم .تحويل األعمال تفاقيةال التعديالت املصاحبة في الن ر 

 .2017 نوفمبر  14 في العدل كاتب
 

 إعادة التأمين  ترتيبات 9.1.6

 

تتبنى الشركة استراتيجية إعادة تأمين تعمل على حماية املركز املالي للشركة في جميع ال روف التي قد تطرأ. 

اإلستراتيجية من شأنه أن يخلق القدرة لدى الشركة على اإلستثمار بفرص أخرى من األعمال وتنويع تطبيق هذه 

األنشطة املقدمة وإداراتها وضب  إحتماالت التعرض للخسائر التي قد تتحقق جراء املخاطر الفسيمة ونتائأل 

ية من قبل مجلس اإلدارة وقد خط  التوسع والنمو التي لم ترد بالحسبان. يتم التصديق على هذه اإلستراتيج

 في تاريت
ً
 .2017يونيو  19 تمق مراجعتها مؤخرا

 

 تم تقديم تفاصيل استراتيجية الشركة إلعادة التأمين إلى الهيئة العامة لسو  املال.
 

٪ في السنوات املاضية، مقارنة مع إجمالي نسبة اإلحتفاظ 59و ٪ 51وقد تراوحق نسبة اإلحتفاظ لدى الشركة بين 

 .٪. ومن املتوقع أن تزيد الشركة من نسبة االحتفاظ لديها خالل السنوات القادمة56في القطاع التي تبلغ حوالي 
2016 2015   

 السنوات القطاع الشركة القطاع الشركة

 التأمين البحري  17.30% 13.70% 18.70% 9.47%

 العقارات 10.10% 4.29% 11.80% 6.49%

 املركبات )طرف ثالث( 83.90% 72.60% 81.30% 76.21%

 املركبات )شامل( 88.00% 90.50% 83.70% 89.20%

 التأمين الصحي 57.00% 23.27% 58.60% 20.84%

 برامج التأمين الفردي على الحياة  66.40% 9.32% 63.90% 10.82%

 برامج التأمين الجماعي على الحياة  37.20% 59.22% 37.00% 42.94%

 الهندس ي 20.30% 16.86% 18.40% 20.38%

 التأمين على املسؤولية 34.10% 88.81% 31.50% 86.44%
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2016 2015   

 أخرى  32.60% 34.225% 39.80% 70.13%

 إجمالي 55.90% 50.65% 56.80% 59.20%

 

 .ُعمان فرع للتامين وللعرصية للشركةاملوحد  األفتراض ي للمركز  واملقارنة التوضيح لغرض أعاله البيانات عرض

  

سويس ري، بارتنر ري، و ميونت ري، و إلي أي س ي ري، وأر اند في، و ترسق ري وكيو بي معيدي تأمين الشركة هم 

 إي.

 

 الترتيبات املتبعة لخطش التسويق 9.1.7

 

تدير الشركة نشاطها من خالل كافة الوسائل التقليدية مثل وجود فروع ووسطاء ووكالء وتنفيذيين للمبيعات 

إلى جانب العمالء التي ترصطهم عالقة عمل باملقر الرئيس ي للشركة ويتلقون الخدمات بشكل مباشر. لدى الشركة 

السيب وصحار وصاللة ونزوى وهناق خطة لفتح و  التجارية املنطقةحي  فروع في كل منخمسة بالوقق الحالي 

  .
ً
 فروع جديدة وأماكن أخرى مثل الدقم وصور والبريةي. كما أن لدى الشركة وكيلين وما يقارب عشرون وسيطا

 

تتم تنمية أعمال الشركة املرتبطة بفئة األفراد بالوقق الحالي من خالل فروع الشركة وفريق املبيعات، بينما يتم 

ق األعمال األخرى ضمن نشال التأمين من خالل الوكالء والوسطاء وعبر العالقات املباشرة مع بعض إدارة وتسوي

 الفهات، كما ترص  ال
ً
لعمالء ُجدد، هذا عالوة  بمؤسسات تقوم بترشيح خدمات الشركة عالقات عمل شركة أيضا

 .وسيع قاعدة العمالءاملبيعات وت فريق التسويق لتعزيز  على أن الشركة تسعى إلى  يادة عدد موظفي

 

على صعيد القطاع التجاري، عادة ما تعمد الشركة الى طر  خدماتها من خالل التقدم بعرض أسعار تنافس ي 

(Tender إلى تعزيز عالقاتها العملية مع شركات إعادة التأمين واستشاًري التأمين 
ً
 لتكون (، كما تسعى الشركة حاليا

  قادمة مناقصات ألية دعوة اي تلقي من يمكنها وضع في
ً
 .مستقبال

 

 
ً
 مدير  يرأسها األعمال وتطوير  للتسويق مستقلة وحدة أنشئق اجراءاتها، وت سي  العمليات توحيد إلى استنادا

  تضم الوحدة هذه. مسؤول
ً
 الفروع مابين التجارية األعمال وتطوير  العالقات على اإلشراف على مدرصين أفرادا

 .الشركة عمالء بين األعمال وتطوير  العالقات إلدارة أخرى  منفصلة وحدة إنشاء وتم كما. والوكاالت والسماسرة

 

 املحفظة اإلستثمارية 9.1.8

 

للشركة على فئات متنوعة من األصول اإلستثمارية وفق سياسة االستثمار املعتمدة  االستثماريةتشمل املحف ة 

 وحسب متطلبات قانون شركات التأمين . يتم الدخول في االستثمارات املتاحة بعد الحصول على موافقة لفنة
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 هي جزء من لفنة 
ً
بناًء على توصيات  الترشيحات واملكافآت واللفنة التنفيذية ملجلس اإلدارة اإلستثمار وحاليا

 اإلدارة.

  

بناءا على إتفا  ُيمنحهم خارجيون ، يتوالها مدراء محافظ إستثمارية األسهمفيما يتعلق باالستثمارات الرئيسية في 

املحافظ بشكل منت م من قبل إدارة الشركة ولفنة ستثماري. يتم مراجعة أداء مدراء الصالحية إتخاذ القرار اإل 

% على األقل من إجمالي استثمارات 75االستثمار. بموجب قانون شركات التأمين ، يتم االحتفاظ بما  مانس ته 

 الشركة داخل أسوا  السلطنة. 

 

 تتطابق مع الحدود املمنوحة التالياإلستثمارات الواردة بالفدول 

 الحدود فئة األصول 

 %20ال يزيد عن  العقار

 %30اليقل عن  الودائع املصرفية، النقدية 

 %30ال يزيد عن  سندات الشركات املحلية

األسهم والصناديق اإلستثمارية التشاركية واألسهم في 

 الشركات غير املدرجة

 %40ال يزيد عن 

 

  .امليزانية العمومية للشركةيوضح الفدول التالي املحف ة االستثمارية للشركة حسب ما هو وارد في 

 

 2017 أغسطس 31 في كما 2016 ديسمبر  31 في كما 

 (مدققة الغير )

املبلغ باملليون  فئة االستثمار 

 ريال عماني 

% من إجمالي 

 االستثمارات

املبلغ باملليون 

 ريال عماني 

% من إجمالي 

 االستثمارات

 %0 0 %0 0 العقارات 

 %77 24.3 %76 25.40 الودائع ألجل لدى البنوق 

 %20 6.3 %14 4.59 السندات )املحلية واألجن ية(

 %3 1.0 %10 3.40 األسهم )املحلية واألجن ية(

 %100 31.6 %100.00 33.39 اإلجمالي

 

 ليس لدى الشركة حالي
ً
 إجمالي من% 4حوالي  األورا  املاليةفي  ستثماراتبلغق اإل . عقاريةأية إستثمارات  ا

 في األسهم غير املدرجة.% 35ضمن السلطنة وأقل من % 75ما يقارب  (النقدية ذلك في بما)  االستثمارات
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بموجب قانون شركات التأمين، أوضحق الشركة للهيئة العامة لسو  املال أن هناق ودائع معينة واستثمارات 

وأن هذه األصول يمكن نقلها بعد الحصول  2017أغسطس  31كما في  ، عمانيمليون  24.64)قيمتها اإلجمالية 

 على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسو  املال. 

 

 اتفاقية الخدمات الفنية مع العربية للتأمين  9.1.9

 

 حيز  دخلق والتيصلة،  ات، طرف ذالتأمين العرصية.شركة مع  فنيةخدمات  في إتفاقية بالدخول قامق الشركة 

 الفمعية اجتماع فيمن قبل املساهمين   عليها املوافقة وتمق( 2017 مارس 29 أي) األعمال توحيد تاريت في التنفيذ

وافقق شركة  الفنية الخدمات اتفاقية خالل ومن،2017 يناير  4 في عقد الذي للشركة العادية غير  العمومية

 التأمين العرصية على تقديم الخدمات التالية للشركة:

 

  وتقديم توصيات لتجديد معاهدات إعادة التأمين في الشركة، بما في ذلك اختيار معيدي مراجعة، وتقديم املشورة

 التأمين.

 .دعم وحدة التدقيق الداخلي بالشركة ومراجعة تقارير التدقيق الداخلي 

  إسداء املشورة للشركة بشأن استثماراتها ومساعدة لفنة اإلستثمار في قراراتها بما في ذلك اختيار اإلستثمارات

 إدارة املحافظ فيما يتعلق بالصناديق و 

 .تقديم االستشارات بشأن تحسين الهيكل التشغيلي العام للشركة 

  تقديم املشورة إلى الشركة بشأن احتياجات املوارد ال شرية بما في ذلك توظيف املوظفين املناسبين وتحديد

 املواصفات الوظيفة وحدود السلطة والسياسات والرواتب واملزايا

 املوظفين عدة وتقديم النصح فيما يتعلق بإنشاء دائرة مخاطر بما في ذلك توظيف وتدريباملسا. 

 

، سيتم توفير الخدمات فنيةمن خدمات  إضافة الى الخدمات أعاله والتي سيتم تقديمها بشكل دوري خالل السنة األولى

 خرى للشركة في الوقق املناسب،اإلضافية التالية لضمان إعداد وإطال  املنتجات واإلجراءات واملبادرات األ 

 

  وثائق التأمين لكتابة كافيةالفنية التي تشمل تقديم املشورة فيما يتعلق بوضع إجراءات  واإلدارة اإلداريةاملساعدة 

 غاء.اإللاملطالبات وإجراءات معالفة إجراءات الصالحيات املمنوحة إضافة الى حدود وإجراءات التصدير ضمن 

 املحاسبة والرقابة املالية لتحسين ن م التقارير الدورية وتقديم املعلومات الضرورية إلى اإلدارة في  املساعدة

 واللفنة التنفيذية ومجلس اإلدارة.

  مساعدة الشركة خالل السنة األولى في جميع األنشطة املتعلقة بإدارة محف ة الشركة العرصية للتأمين عمان بما

 وإعادة التأمين واملطالبات.في أنشطة تكنولوجيا املعلومات 

 ، إدارة محف ة الشركة العرصية  خالفبتكامل أن مة تكنولوجيا املعلومات أو دعم فريق تكنولوجيا املعلومات

 للتأمين خالل السنة األولى، حيث ال يقع ضمن نطا  هذه االتفاقية.
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 46.2ألف دوالر امريكي )تعادل  120الرسوم املدفوعة من قبل الشركة للشركة العرصية للتأمين للخدمات أعاله هي 

ألف ريال عماني( عدا سداد جميع النفقات الشخصية )السفر، اإلقامة وغير ذلك( .بلغق مصروفات السنة األولى 

  5 لفترة الفنيةالخدمات  اقيةإتف فترةريال عماني(. تبلغ  7,700 دوالر أمريكي ) 20,000
ً
 .  اإلندماجمن تاريت  سنوات مبدئيا

 

 التصنيف  9.1.10

 .أي وكالة تصنيفمصنفة من قبل غير الشركة   

 

 األدلة واإلجراءات  9.1.11

 

 ن ر 
ً
حوكمة شركات  ميثا أدلة تحكم ممارسات عملها وفقا ملتطلبات  وجودلطبيعة أعمال الشركة يتعين  ا

 :باإلجراءات والسياسات التاليةالشركة  تمارس وتلتزم. التأمينالعامة وقانون  املساهمة

  املهنية واالخالقيات سلوكياتلل الشركات ميثا  

  االئتمان مراقبةسياسة 

 سياسة خدمة العمالء 

 الدليل املالي واملحاس ي 

 إدارة االستثمار سياسات دليل 

 استراتيجية إدارة إعادة التأمين 

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة سياسات 

 (الحياة على التأمين) والتسعير  االكتتاب سياسة 

 املخالفات عن اإلبالغ سياسة 

 مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة 

 

"كرو هورواق إل إل بي" بمهام مراجعة وتحديث وإعداد أدلة وإرشادات عمل  عامليةقامق اإلدارة بتكليف شركة إستشارية 

 دلة والسياسات التي لبصدد إكمال املسودة  "كرو هوروق"شركة  .املوافق عليها من قبل مجلس االدارة للشركةمناسبة 

 :التاليتشمل 

 

 (والعمليات النقد الحياة، على التأمين السيارات، لغير  التأمين السيارات،) على الصالحيات دليل  

 املطالبات ودليل التأمينية التغطية إجراءات - املركبات  

  املطالبات دليلو  التأمينية التغطية إجراءات - املركبات لغير  

 املعلومات تكنولوجيا أمن دليل 
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 املخاطر إدارة سياسات دليل 

 اإلفصا  سياسة دليل 

 ال شرية املوارد إجراءات دليل 

 .عليها املجلس موافقة بانت ار  وهي املعلومات تكنولوجيا أمن سياسة إعداد تم

تشمل  االدارة مجلس قبل من عليها املوافق. " مور ستيفنس"إعداد بعض األدلة األخرى من قبل مكتب  /كما يجري مراجعة

 هذه األدلة مايلي:

 الفرع عمليات دليل. 

 واإلجراءات األموال غسيل مكافحة تأمين وثيقة 

 واإلجراءات والسالمة والصحة البيئة تأمين وثيقة .  

تطلبات التي قد تنتأل مع توحيد عمليات الشركة العرصية للتأمين )فرع امليتم مراجعة اإلجراءات واللوائح بشكل يعكس 

وإدارة الشركة بشكل  امليثا وتحديث السياسات واإلجراءات لتتوافق مع متطلبات مراجعة  هذه األدلة عمان(.  كذلك يتم 

 من تاريت تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة. مناسبةيهدف الى اإلنتهاء من هذه السياسات خالل فترة 

 

 تقديم التقارير   9.1.12

 

لتقارير التالية إلى الفهات الرقابية كما هو ا(  الحاجة حسبقدم ) ست أو  /تقديم بتقوم الشركة بانت ام 

 اللوائح:مطلوب بموجب 

 إحصائيات شهرية عن املركبات للهيئة العامة لسو  املال .1

 للهيئة العامة لسو  املال ةتقارير أعمال ربع سنوي .2

 بع سنوي للهيئة العامة لسو  املالر تقارير أعمال إستثمارية  .3

 إحصائيات ربع سنوية للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات .4

 األصول والخصوم في الدول األجن ية إلى البنك املركزي العماني.التقرير الفصلي والسنوي عن اإليرادات /  .5

فبراير من كل عام( ويشمل ذلك القوائم املالية املدققة ونسب  25العوائد السنوية للهيئة العامة لسو  املال )قبل  .6

 املالءة واملوجودات املخصصة لهيئة سو  املال.

وتقرير حوكمة الشركات والهيئة ) حسب الحاجة(  رة والصناعة تعبئة البيانات املالية املدققة لدى و ارة التجا .7

 مارس من كل عام (.شهر  في) السنوية  وتقرير مجلس اإلدارة وجدول أعمال الفمعية العامة العادية

تعبئة التفاصيل طبقا للمركز الوطني لإلحصاء واملعلومات تتعلق باألعمال واملوظفين واالستثمارات وأصول الشركة  .8

 اتها، وما إلى ذلك.ومطلوص

 تعبئة ضريبة الدخل السنوية مع دائرة الضرائب، و ارة املالية. .9

 

ريال عماني للوفاء بمتطلبات قانون التأمين.  300,000 قدمق الشركة وديعة ضمان مصرفي إلى هيئة سو  املال بمبلغ

للمكتب الُعماني املوحد للبطاقة البرتقالية  ريال عماني  50,000بمبلغ  ةبنكي اتقدمق الشركة ضمانباإلضافة الى ذلك،
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للمناقصة الصادرة من البنوق التجارية  2017أغسطس  31كما في  ريال ُعماني 263,221ش.م.ع.م باإلضافة ملبلغ 

 مطلوصات جوهرية.عنها  تنشأالذي من املتوقع أن ال نيابة عن الشركة و 

 

ولم تكن هناق  واللوائح الصادرة بموجبه التأمين وأن مة التأمين قانون  وقد التزمق الشركة بالتعليمات الصادرة عن

   .2016خالل العام وأن مة التأمين  بقوانينأية عقوصات أو قيود على الشركة في أي مسألة تتعلق 

 

  تكنولوجيا املعلومات والنظم املالية 9.1.13

  

 خطة تحسين تكنولوجيا املعلومات 9.1.13.1  

 لتكنولوجيا املعلومات : التاليةتستخدم الشركة البنية األساسية 

 

 بائع التطبيق الغرض التطبيق/نوع السيرفر 

 آي إنفوتيك 3 أعمال التأمين العام واملحاسبة املالية  بريميا، أوريون 

األعمال العامة والتأمين على الحياة  آرياس

 واملحاسبة املالية

 آرياس

بوابة تأمين على الشبكة لوكالء  تكنوفا

 ووسطاء التأمين 

 حلول التكنولوجيا

 حلول التكنولوجيا أتش أر ام اس تكنوفا

برنامأل محاسبة لسفالت 

 املكاملات 

 الصقر العرصية للتأمين ش.م.ع.ع محاسبة مكاملات الهواتف 

 (OHIالقابضة لالتصاالت )

سيرفر شرطة عمان 

 السلطانية

تطبيق شرطة عمان السلطانية للتأمين 

 على املركبات 

 " إنجينتي"

 شركة بهوان لتقتية املعلومات  جدار حماية برنامأل جدار الحماية فايروول 

  أشورتيك إستمارات وتقارير-طلب تمويل  أشورتيك

 متعددة  بنية أساسية سيرفرات وأجهزة 

 

عن طريق  تطوير البنية التحتية والبرامأل بشكل  2017تخط  الشركة لتحسين ن ام تكنولوجيا املعلومات في عام 

يتماش ى مع متطلبات توحيد أعمال الشركة مع الشركة العرصية للتأمين فرع عمان والتوقعات املتعلقة بنمو 

 األعمال. 

. من املتوقع 2017على الحياة وتم البدء بإستخدامه في عام تمق املوافقة على برنامأل جديد يتعلق بأعمال التأمين 

أن يتم تحديث برنامأل متعلق بالتأمين العام والبدء بإستخدام برنامأل جديد يتعلق بأعمال التأمين على الحياة في 

 . 2018عام الربع األول من 
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 التعافي من الكوارث وخطة استمرارية العمل 9.1.13.2

 

 بوضع خط  مفصلة الستمرارية األعمال وخط  التقوم 
ً
هذه الخط   تعملالكوارق.  من التعافيشركة حاليا

مخاطر األعمال وأصول تكنولوجيا املعلومات ذات الصلة وما يترتب عليها من أثر على العمليات في  دراسة على

 حالة عدم توفر أصول تكنولوجيا املعلومات.

 

، يجب على إدارة تكنولوجيا املعلومات وضع الكوارق هذه من التعافيمال وأولويات إلى تقييم مخاطر األع ً واستنادا

االحتفاظ بنسخ احتياطية، وتعدد السيرفرات الخ. على أن  الترتيبات. وتشمل هذه الكوارق تلكمن  للتعافيتدابير 

 يتم اختبار هذه العملية بشكل دوري مرة واحدة على األقل في السنة.

 

 ةيانات النسخ االحتياطيبب واإلحتفاظ ةاالحتياطيسياسة النسخ   

 

شركة أن تأخذ النسخ االحتياطية على فترات منت مة. سيتم االحتفاظ بنسخة احتياطية من الومن سياسة 

 لإلجراء التالي:
ً
 البيانات وفقا

 

 احتياطي) هانسخ يتم السيرفر  على ملف في تحفظ والبيانات التطبيقات جميع 
ً
 االجهزة داخل) يومي بشكل( ا

 .(للحفظ خارجية أجهزة وعلى

 15 كل عليها اتار باخت بعمل ةاالحتياطي النسخ وسائ  من التحقق يتم  
ً
 .لح ة بأية استرجاعها بغية يوما

 البيانات استخدام في التحقق عملية في اإلدارات مختلف قبل من التناوب يتم. 

 

 ممتلكات الشركة بيانات 9.1.14

 

 .فروعها ملختلف إيجار  اتفاقات أبرمق فقد ذلك، ومعحر  تملككعقار  أيةال تملك الشركة 

 

 املوظفون  9.1.15

 

  140بلغ عدد املوظفين في الشركة ، 2017 أغسطس 31كما في 
ً
 هناق نقابة للعمال في الشركة.  ليسو . موظفا

 

) بعد  % 65.4 الى الشركة في ين% في املقابل وصلق نسبة التعم65 تبلغ نسبة التعمين اإللزامية على الشركة

 . 2017 يوليو  31  تاريت في كماإضافة العالوت( 
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 الصادر بتاريت 28/2017 رقم الو راء مجلس قرار  إلى 2017 نوفمبر  16 بتاريت الهيئة العامة لسو  املال رسالة تشير 

 نسبة بأن الهيئة للشركة تعليماتها  وأصدرت إضافي، عماني موظف 25،000 بتوظيف املتعلق 2017 أكتوصر  3

 اآلن من النسبة هذه تنفيذ لبدء الال مة التدابير  اتخاذ على الشركة من وطلبق ،٪75 تكون  أن يجب التعمين

 .2018 عام نهاية وحتى

باملرسوم السلطاني  الصادر لدى الشركة "سياسة لشرول العمل والت لمات " وفق متطلبات قانون العمل العماني 

إال أنه لم يتم اعتماد هذه السياسة بعد من و ارة القوى العاملة وفق ما تنص عليه اللوائح وعلى  35/2003رقم 

 أية حال فإن تأثير ذلك هو أن الشركة ال تقوم بتطبيق هذه األحكام. 

 

 التأمين 9.1.16

 

على مسممممممممممئولية املديرين  بالتأمينتؤمن الشممممممممممركة على أصممممممممممولها لدى الشممممممممممركة الهندية الفديدة للتأمين. كما قامق 

 ( .AIGواملسئولين بحد إجمالي يبلغ مليون ريال عماني لدى املجموعة األمريكية للتأمين )

 

 املوقف الضريبي 9.1.17

 

وتم االنتھاء  2016عام  ىاألمانة العامة للضرائب حت یإلتم رفع الدخل الخاضع للضريبة واملبلغ الضري ي للشرکة 

. بالضريبة املحتسبة والتي تم اإلنتهاء منها  متعلقة معلقات أيةوليس هنالك  2011عام  ىحت يی الضر  الرص من 

السابقة  ی یةإن وجدت، خاصة تلك املتعلقة بالسنوات الضر  یة،وتعتقد إدارة الشرکة أن الضرائب اإلضاف

 في للتأمين العرصية  لفرع الضري ي التقيم من اإلنتهاء تم )املفتوحة( لن يكن لها تأثير هام على املركز املالي للشركة.

 .امنه اإلنتهاء تم الذي الضري ي بالتقيم متعلقة عالقة قضايا أية هناق وليس 2011لغاية  عمان

 

 املطالبات واملنازعات 9.1.18

 

 على إستردادها ريال عماني 50،602مبلغ  تأمين مركبات ضد الغير  مطالباتثالثة للشركة 
ً
لدى .تعمل الشركة حاليا

 ريال عماني مقابل اختالس نقدي. 50,163 بقيمةموظف سابق الشركة مطالبة ضد 

 مطالبات لعمليات تأمينية لغير املركبات ال توجد لدى الشركة أية 

 

متعلقة بعمليات تأمينية للمركبات لم يتم البق شركة العرصية( لقضية )ل 54)لشركة فالكون( وقضية  39هناق 

فيها حتى اآلن ويرى مجلس اإلدارة أنها تقع ضمن النشال املعتاد لشركات التأمين وصالتالي فهي ال تمثل أي مخاوف 

مؤثرة. أكدت الشركة على أنه يتم تخصيص االحتياطات املناسبة على حسب التوصيات الصادرة من مكتب 

للشركة ويتم مراجعة هذه املخصصات من وقق إلى آخر بناء على أية تطورات قد تستجد. كما  القانونياملستشار 

% 14يؤكد مجلس اإلدارة بأن إجمالي املسؤولية الخاصة بالقضايا التي لم يتم البق فيها حتى اآلن ال تمثل أكثر من 

 م.% من إجمالي املطالبات ضد الشركة بشكل عا5من أجمالي مطالبات املركبات و



71 
 

 

 280،000تبلغ  سمممابقين وكالء ضمممد الشمممركة قبل مقدمة من األقسمممال السمممترداد حالتين هناقوصخالف ما سمممبق،   

تم إستردادها  عماني ريال 97،000 بمبلغ عميلاألقسال من  إلسترداد أخرى  حالةوجودباإلضافة الى  .عماني ريال

  املعنية املحكمة منحق األحوال جميع وفي. 2017بالكامل في سمممممم تمبر 
ً
كامل  إدراج تم وقد. الشممممممركة لصممممممالح حكما

  في دفاتر الشركة.الدعوى  مبلغ 

 

 التدقيق الداخلي 9.1.19

 

 تدقيق الداخلي والتي تشمل اآلتي:عمليات الل إطار  الشركة لدى

 الشركة. ومجلس خطة للتدقيق السنوي للمخاطر يتم مناقشتها واعتمادها من جانب لفنة التدقيق 

 .الداخلي التفصيلي واإلجراءات الخاصة بعملية التدقيق تحديد املدى 

 

عمل بمساندة مكتب ي املال سو  العامة ل هيئةال للوائح وفقا كامل بدوام يوجد لدى الشركة مدير تدقيق داخلي 

 و املدقق الداخلي (. جواد حبيبالفاضل تدقيق خارإلي متخصص )
ً
حمل العديد من الشهادات املهنية يمؤهل مهنيا

 إلى جانب حصوله على شهادة في إدارة املخاطر.  CA، CISA، CFA، CIAشهادة كاملتخصصة 

 

يختلف عدد مرات التدقيق ومجال التغطية التأمينية كل عام ويعتمد ذلك على تقييم املخاطر الذي يتم القيام 

 به. 

 

تشمل الفوانب التي يتم تغطيتها في التدقيق الداخلي الفوانب الرئيسية لنشال الشركة مثل املطالبات وإعادة 

 الخ. التأمين والتمويل واالستثمارات والحوكمة وااللتزام باألن مة واملوارد ال شرية واإلدارة وتقنية املعلومات .......

 :يتم إعداد التقارير وأعمال املتابعة كما يلي

 

 يتم تقديم التقارير الوظيفية إلى لفنة التدقيق ويتم تقديم التقارير اإلدارية إلى الرئيس التنفيذي.  التقارير: 

 

 يتم إعداد تقرير للمتابعة ومناقشته مع لفنة التدقيق بشكل منت م.  املتابعة: 

 

 مسؤول االلتزام وسكرتير مجلس اإلدارة 9.1.20

 

سيقوم بالتنسيق العويس ي كمسؤول إلتزام للشركة. الفاضل / محمد العويس ي  /الفاضل قامق الشركة بتعيين

 .رامالينجام بي إم   /فاضللامع اإلدارة للتأكد من التقيد واإلمتثال ل ن مة ذات الصلة. سكرتير مجلس اإلدارة 
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 التأمين تكارش كمةوح الئحة  9.1.21

حوكمة شركات التأمين" في السلطنة. يتعين على شركات التأمين املساهمة  ميثا  " بإصدار قامق هيئة سو  املال 

والتي ال تتعارض  تهومتطلباحوكمة شركات التأمين  بميثا العامة املدرجة في سو  مسق  ل ورا  املالية اإللتزام 

 شركات التامين.  قانون مع متطلبات ومخصصات 

  

 :يلي ما املثال س يل على الفوانب من عدد الشركات قانون  يغطيبشكل عام،   

 

 تشكيل مجلس اإلدارة ولفانه الفرعية .1

 :يلي ما اإلدارة مجلسمهام  تشمل .2

 

 إضافة وإدارتها املخاطر  لتقييم السنوية واإلستراتيجية للشركة السنوية األعمال خطة على املوافقة .أ

 .اإلستثمار إدارة وسياسة التأمين إعادة إدارة واستراتيجية والتسعير  التأمين سياسة الى

 واملسؤوليات اإلدارة هيكل إنشاء .ب

 عادل بشكل والتعامل العمالء خدمات معايير  وضع .ت

 املعلومات ن م أن مة على املوافقة .ق

 التشغيلي واألداء واالستراتيجيات السياسات تنفيذ على اإلشراف .ج

 التعامل وأخالقيات الداخلية واملراجعة الداخلية للضواب  أن مة وضع . 

 

 ومسؤوليات اإلدارة العلياأدوار  .3

 املعامالت مع األطراف ذات العالقة .4

 تقارير حوكمة الشركات .5

 

على اإللتزام بالقوانين واللوائح  مما يضمن اإللتزام والشفافية للشركة التنفيذية واإلدارةدارة اإل ويحرص مجلس   

 واإلفصا .

ويؤمن مجلس اإلدارة واإلدارة إيمانا راسخا بأهمية مراجعة وتقييم أهداف الشركة وخططها من وقق آلخر وذلك 

 لضمان توافقها مع خطة األعمال اإلستراتيجية للشركة. 

 

 اقامأن مجلس اإلدارة واإلدارة قد  2016يذكر تقرير الشركة عن حوكمة الشركات أو السنة املنتهية في عام 

عاد ابمراجعة املخاطر اإلجمالية للشركة من وقق آلخر للتأكد من فعالية أن مة مراقبة املخاطر. كذلك، فقد 

تقييم سياسة الشركة للتأمين وإستراتيجية إدارة إعادة التأمين وسياسة اإلستثمار اإلستراتي ي والتأكد من اإللتزام 

خذ األهمية القصوى في ضمان فعالية الضواب  الداخلية. ضرورة أابها. يضع مجلس اإلدارة واإلدارة نصب أعينهم

 .وصناء عليه، استعرض املجلس فعالية الضواب  املذكورة أعاله من أجل ضمان سالمة وموثوقية السفالت املالية

وعلى وجه الخصوص، تحقق املجلس من أن اإلدارة قد التزمق بالحدود والضواب  الداخلية للسلطات التشغيلية 
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وقد استلم املجلس واستعرض تقارير لفنة مراجعة الحسابات ومراجعي الحسابات الخارجيين  واملالية واإلدارية.

وقد تحقق املجلس من أن  .الال مة عند االقتضاءوتعليقات اإلدارة العليا على هذه التقارير واتخذت اإلجراءات 

 .الخاصة بالشركة وأخالقيات العملواملوظفين قد امتثلوا لقواعد السلوق  اإلدارة

 

 املسؤولية اإلجتماعية بالشركة 9.1.22

 

 تقديم تبرعات للحاالت التي تستحق املساعدة. كما  لتشملاملجتمع  نحو طورت الشركة مساهمتها االجتماعية 

خدمة أفراد املجتمع من خالل الرد على كافة لوالذي يهدف  2010أسسق الشركة مركز النور لالتصال في عام 

من املكفوفين في هذا املركز. على الرغم أن مركز  4االستفسارات التي قد ترد منهم، وعمدت الشركة إلى توظيف 

بالشركة وضمن جدول الرواتب حتى هذا االتصال مغلق بالفترة الحالية إال أن املوظفين على رأس عملهم 

 .عماني ريال 10،000 بمبلغ 2017 وعام 2016 عام في عماني ريال 1000 بمبلغ بمبلغ بالتبرع الشركة قامقالتاريت.

 على ألنشطتها سل ي تأثير  أي من التخفيف  ذلك في بما فاعلة كأداة املجتمع في دورها ممارسة إلى الشركة تسعى

 .عام بشكل البيئة أو  املحلي املجتمع أو  الوطني اإلقتصاد

 

سيحتوي التقرير السنوي للشركة على تقرير خاص عن أنشطة املسؤولية اإلجتماعية للشركة يوضح بالتفصيل 

 هذه األنشطة واملبالغ التي تم إنفاقها فيها  وتأثيرها وتقييم إستدامة في أعمالها .

 

 واإلنجازات الرئيسيةاألداء  9.2

 

بناء على النتائأل املوحدة لكل من الصقر العرصية للتأمين  ةالسابق أعوام ةالثالثيوضح الفدول التالي األداء خالل 

 و الشركة العرصية للتأمين فرع عمان.

 

 التفاصيل 2014 2015 2016

RO RO   

 إجمالي األقسال املكتتبة 28,381,858 27,977,358 19,675,918

دخل التأمينصافي  3,332,342 2,937,674 3,815,961  

 اإليرادات من األستثمار 59,887 266,830 794,828

 اإليرادات األخرى  732,337 1,642,234 407,032

الرصح إجمالي 4,124,566 4,846,738 5,017,821  

 رصح )خسارة( العام 948,651 1,496,420 1,764,318

 إجمالي األصول  51,321,887 49,005,160 48,587,692

 حقو  امللكية 14,972,948 15,536,908 16,575,611
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ادها على أساس إجمالي األرقام الواردة في البيانات املالية املدققة لكل كيان والتي تم إعد تم إعداد البيانات املالية املوحدة

 السممياسممات بمواءمةبناءعلى السممياسممات املحاسمم ية املتبعة في ذلك الوقق لكل كيان. بعد عملية التوحيد ، قامق الشممركة 

 السممممممممياسمممممممة أسمممممممماس على 2017 لعام للشممممممممركة املالية البيانات إعداد بين الشممممممممركتيين. وكما هو موضممممممممح أدناه تم املحاسمممممممم ية

 .املنسقة املحاس ية

 

 املحاسبية السياسات مواءمة

 العربية سياسات فالكون  العربية التفاصيل

 املالئمة فالكون 

 تاريخ التنفيذ

احتيمممممماطي أقسمممممممممممممممممال غير 

 مكتسبة

بين   ممممممما األعلى النسممممممممممممبممممممة للوائح وفقا٪ 45

  1/24اسلوب   و ٪ 45

ممممممما بين  النسممممممممممممبممممممة األعلى 

 1/24٪ و اسلوب  45

 2017 أغسطس 31

 بممممممصممممممممممممممممماريمممممف االعمممممتمممممراف املؤجلة اإلقتناء تكلفة

االنتمماج الممدائنممة   عموالت

 لممممعمممممممممر  وفممممقمممممما و املممممممديممممنممممممة

 التأمين بوليصة

 بممممممصممممممممممممممممماريمممممف االعمممممتمممممراف

االنتاج الدائنة و  عموالت

 إصمممممممممممممممممدار  عممممنممممممد املممممممديممممنممممممة

 التأمين بوليصة

 بممممممصممممممممممممممممماريمممممف االعمممممتمممممراف

 االنتاج الدائنة و  عموالت

 إصمممممممممممممممممدار  عممممنممممممد املممممممديممممنممممممة

 التأمين بوليصة

 2016 ديسمبر  31

 مخصممممممممممممصممممممممممممممات حسمممممممممممممماب

 في املشمممممممممكوق الحسمممممممممابات

 تحصيلها

إختالف النسممممممممممممممب املئويممة 

 ألعمار الدين

 املئويممة إختالف النسممممممممممممممب

 الدين ألعمار 

الحسممممممممممممماب  طريقممة اعتمممد

 عمممممملممممممى صممممممممممممممممممرامممممممة األكممممممثممممممر 

 املمماليممة املعتمممدة البيممانممات

و  2017 أغسممممممطس 31 في

 سممممممممممممممممميمممممماسممممممممممممممممممة تمممممم أعممممممداد

 موحممدة جممديممدة ائتمممانيممة

 و اقرارهمممممما من للشممممممممممممركممممممة

 اإلدارة مجلس قبل

 2017 ديسمبر  31

 إيمممممممرادات اسممممممممممممممممممتمممممممحمممممممقممممممما 

 الفوائد

 الممممممممممممممفمممممممممممممموائممممممممممممممد إيممممممممممممممرادات

 السمممندات على املسمممتحقة

 الدائمة

 الممممممممممممممفمممممممممممممموائممممممممممممممد إيممممممممممممممرادات

 السمممندات على املسمممتحقة

 الدائمة

 السممممممممندات فائدة تسممممممممفل

 االسممممممممممتالم بمجرد الدائمة

 قبمممل من الفعلي للفمممائمممدة

 احمممتسممممممممممممممممماب دون  المممبمممنممممممك

 املستحقة الفائدة

 2017 أغسطس 31

تحسممممممب خارج السممممممفالت  املستردة املبالغ إحتساب

وتسممممممممممممفممل بممالممدفمماتر  عنممد 

 تحصيلها

 قيمممة صمممممممممممممافي اتسممممممممممممفيممل 

املسممممممممممتردة املتوقعة  املبالغ

بالدفاتر املحاسمممممممممممم ية بعد 

 املخصمصمات صمافي حسمم

  للتحصيل القابلة غير 

 قيمممة صمممممممممممممافي اتسممممممممممممفيممل 

املسممممممممممتردة املتوقعة  املبالغ

بالدفاتر املحاسمممممممممممم ية بعد 

 املخصمصمات صمافي حسمم

 للتحصيل القابلة غير 

 2017 ديسمبر  31

 

االنخفاض بشكل رئيس ي  ويعزى . 2015عام مع باملقارنة% 29.7بنسبة  2016بعام  األقسال املكتتبة للشركة إنخفضقوقد 

 وخسارة السو   في التنافسية األسعار  إلی باإلضافة.  2016 عام خالل املنفذه األعمال ودمأل امللكية في التغيير  عمليةالى 

 أولوياتهاالشركة  لتركيز  ونتیجة 2015مقارنة بعام ٪ 30 بنسبة 2016 تحسن التأمين نتائأل صافي أظهر .للشركة رئيسيين عمالء
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واإليرادات االستثماري بس ب  يادة الدخل  2014مقارنة بعام  2015الرصح أعلى بعام  إجمالي کان ذلك، علی عالوة وخططها

 2016بعام  أعلی الرصح إجمالي کان بینما تحق بند )عوامل املخاطرة وطر  التخفيف( 10.20األخرى، يرإلى مراجعة الفقرة 

 الضریبة. مخصص انخفاض ،بينما صافي الرصح أعلى بس ب2015مقارنة بعام 

 

 2017 نوفمبر  30 بتاريخ املنتهية للفترة الشركة أداء

 2017نوفمبر  30 التفاصيل

 ( الُعماني بالريال) 

 2017 للعام املتوقع

 (الُعماني)بالريال 

 19,320,669 16,411,624 اإليرادات

 2,646,333 1,959,057 املكتتبة األقسال إجمالي

 971,838 699,985 االستثمار( خسائر/ ) إيرادات

 354,804 304,170 اخرى  إيرادات

 3,972,974 2,963,212 اإلجمالي

 (3,111,243) (2,431,130) املصاريف

 861,732 532,082 الضرائب قبل التشغيل أرصا 

 (160,668) (79,812) ضرائب

 701,063 452,269 الضريبة بعد الرصح

    األخر  الشامل الدخل

 املتاحة املالية لألصول  العادلة القيمة في التغير  صافي

 للبيع
35,481 - 

 701,063        487,750 للفترة الشامل الدخل إجمالي

 

 تحقيق وتتوقع ،2017 عام من الثاني النصف في التسويقية جهودها تكثيف الشركة عز ت األعمال، وتوحيد اإلندماج بعد

 من االندماج الى أنه منذ بدء اإلشارة وتجدر . اإليرادات من التوقعات إجمالي
ً
رة ، فإن النتائأل املذكو  2017مارس  27واعتبارا

 واملنتهية في 
ً
 26إلى  2017يناير  1ال تشمل عمليات فرع ُعمان للفترة من )  2017نوفمبر  30أعاله لفترة األحدى عشر شهرا

 بقيمة اكتتاب نتيجة صافي مع عماني الري 2,065,620 قدره مكتتبةأقسال  (.  حيث سفل فرع ُعمان إجمالي2017مارس 

 الدخل إجمالي فإن ،االعتبارفي  ذلك أخذ تم وإذا. عماني ريال 38,693 بقيمة الضريبة بعد وأرصا  عماني ريال 232,891

 حين في عماني ريال 2,191,948 ليصل إلى التأمين نتائأل ويرتفع صافي عماني، ريال 18,477,244 إلى سيرتفع للشركة املجمع

 وقد أسهمها محف ة من جزءا ب يع االستثمار، إيرادات وصموجبالشركة  عماني. قامق ريال 490,963 الرصح صافي بلغ

 واحدة.وفي ملرة الحدق هذا يكون  أن املتوقع ومن. السنة من األول  النصف في عماني ريال مليون  0.12 بمبلغ خسارة سفلق

 حساب املخصصات في عماني ريال مليون  0.140 قدره إضافيا مبلغا الشركة سفلق واإلدارية، العمومية املصروفات إطار 

تنخفض  أن املتوقع ومن. صرامة أكثر  سياسة وتطبيق املخصصات احتساب طريقة ملواءمة نتيجة تحصيلها في املشكوق

ذكره وأداء  تم ما ىعل وصناء.2017 عام من الرابع الربع في عملية التحصيل في لتحسن نتيجة السنة في نهاية املخصصات 

 .2017 لعام منها املتوقع األداء مستوى  بتحقيق لها يسمح وضع في أنها الشركة ترى  ،2017الشركة في ديسمبر 
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 :التالي الفدول  في مبين هو  كما غير املتكررة، البنود من بعدد 2017 عام في للشركة املالية النتائأل تأثرت وقد

 

 الُعماني بالريال املبلغ التفاصيل

 861,732 2017 لعام الضرائب قبل املجمعة األرصا  صافي

  متكررة  غير  بنود

 50,000 (األعمال بتوحيد املتعلقة) األخرى  واملصاريف التسويق

 150,000 بالكامل(املوحدة  األعمال) املعلومات تكنولوجيا ونفقات واملهنية القانونية الرسوم

 125,000 األسهم محف ة تصفية عن الناشئة االستثمار  خسائر 

 140,000 تحصيلها في املشكوق املخصصات سياسة ملواءمة إضافي مخصص

الزيادة في مخصص االقسال غير املكتسبة لفرع املركبات و الناتأل عن تطبيق  صافي

باالضافة للتغير في  نسبة األقسال املحتفظ بها ٪ 45و  1/24نسبة األعلى ما بين 

 لتأمين ملحف ة  العرصية فرع عمان نتيجة تغير نسبة اعادة ا

300,000 

 765,000 املجموع

 1,626,732 (املتوقع الرصح إلى استنادا) 2017 لعام الضرائب قبل املعدل الرصح

 200,000- ضريبة

(املتوقعة األرصا  أساس على) الضرائب خصم بعد املعدل الرصح 1,426,732  

 

 رصحال صافي بلغ أعاله، املتكررة غير  البنود أثر  دراسة بعد .عماني ريال 701,063 مبلغ 2017 لعام املتوقع الرصح صافي بلغ

 .عماني ريال 1,426,732 املعدل

 

 

 الشركة) ُعمان فرع العرصية التأمين شركتي من لكل املاضية القليلة السنوات خالل تحققق والتي الشركة إنجا ات أهم من

  الشركة) للتأمين فالكون  وشركة ،(سابقا
ً
 عدة شملق حيث. اإلدارة قبل من املستمرة التحسينات بعد الرصحية إلى( سابقا

 توحيد ًوأخيرا الشركة، هيكلة وإعادة ومساراتها، األعمال قنوات وتنويع الحياة، على التأمين وأنشطة أعمال في توسعات

 .بنجا  إنجا ه تم الذي األعمال

 

 2017 ديسمبر  31 في املنتهية للسنة املدققة املالية النتائج نشر 

 

 ستقوم وعليه. 2017 ديسمبر  31 في املنتهية للسنة املالية بياناتها مراجعة من االنتهاء على بالعمل حاليا الشركة تقوم

 والتدفقات العمومية امليزانية الدخل، بيان) 2017 ديسمبر  31 في املنتهية للسنة املدققة املالية نتائجها ملخص بنشر  الشركة

 على املعلومات هذه بتوفير  ستقوم كما االكتتاب انتهاء من األقل على واحد أسبوع قبل محليتين صحيفتين في( النقدية

 اإلفصا  أجل من املالية ل ورا  مسق  سو   إلى بإرسالها ستقوم ذلك، إلى باإلضافة(. www.afic.om) اإللكتروني موقعها

 .السو   يقرره حسبما اإللكتروني، موقعه على
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 أهم اإلنجازات  9.3

  

 وتعتبر  العرصية، التأمين لشركة تابعة شركة أصبحق ،2017 مارس ومنذ ،2005 عام في شركة فالكون للتأمين تأسسق

 فالكون  العرصيةالشركة الفديدة  تستفييد أن املتوقع ومن  املنطقة، في تأمين مجموعة أقدم
ً
من خبراتها اإلقليمية حاليا

 . مانيمن الدرجة األولى إلى السو  العُ واملحلية في تقديم خدمات 

 

. 2017ككيان واحد في أبريل  فالكون  شركة أعمالوصدأت الشركة  2017في مارس األعمال توحيدنتهاء من عملية ال وقد تم ا

من  نوار القابضة، التي كانق في السابقأل هي شركة االكيان الفديد ثاني أكبر مساهم في يحل كلتأمين العرصية لشركة البعد 

 ستثمارات الناجحة.ال ولها سفل حافل من ا للتأمين فالكون  شركة املساهمين في

 

 واسعة ويشمل مجلس إدارة الشركة خبرة 
ً
 معترف بها جيدا

ً
 عالي . وتتكون اإلدارة من املهنيين املؤهلين تأهيال

ً
مجموعه بما  ا

 والدولية.عاما من الخبرة في أسوا  التأمين املحلية واإلقليمية  200أكثر من 

 

تقدم الشركة خدمات الحماية في التأمين العام والتأمين على الحياة، وتشغل العديد من الفروع في جميع أنحاء سلطنة 

، السيب، بركاء، صحار، البريةي، نزوى وصاللة بخالف املقر الرئيس ي في القرم في املنطقة التجارية عمان، بما في ذلك روي

 مسق .

 

 األولي. للطر مليون ريال عماني، وتقوم الشركة حاليا بالتخطي   10.3املدفوع حاليا  ويبلغ رأسمال الشركة

 

سويس ري و شركة بدعم قوي من عدد من شركات إعادة التأمين الدولية املحترمة التي يرأسها الفديدة شركة التتمتع 

 هانوفر ري.

 

 .املجموعات التجارية البار ة في سلطنة عمانمن  وقد قدمق الشركة خدمات تأمين عالية الفودة للعديد

 

خططا جذابة للغاية للتأمين على الحياة للقروض املصرفية. وقد صممق هذه السياسات خصيصا لفائدة الشركة تقدم 

املقترضين من القروض الشخصية وقروض اإلسكان وقروض األعمال التجارية، وتقدم بأسعار فائدة تنافسية للغاية وهي 

 سديد أرصدة القروض املصرفية في حالة الوفاة أو العفز.مصممة لت

 

 ُعمان فرع للتأمين العربية مع الرئيسية وإدماج األعمال توحيد أسباب 9.4

 

 :وه األندماجاألسباب الرئيسية التي أدت إلى هذا من 

 ".محلي" كيان نشاءإل للتأمين العرصية شركة بحث .1
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 الشركات لفروع وحتى املال رأس من عماني ريال مليون  10 تخصيص على الفديدة املحلية اللوائح نصق  .2

 .مماثل بمبلغ" األجن ية"

 .االسهم سو   في املحلية التأمين شركات ادراج يتم أن .3

 .الشركتين من كال  أعمال طبيعة سيكمل الفديد الكيان .4

 الحفم في وفورات تحقيق .5

 

 لدى والفجواتضعف البعض نقال  علىقوة الشركة نقال واضح، هيمنة  كانوعلى الرغم من تقييم الخيارات 

، ال)صنع  منها مجاالت عدة تشمل قوةال نقالو  ،ُعمان  فرع  للتامينالعرصية 
ً
تملك و قوي، ني فريق ضم فقرار محليا

 سيحسنالشركة العرصية  قوة نقال عالقات ممتا ة مع الشركات الكبرى والوسطاء وغيرهم(. وفي الوقق نفسه

 هاوعالقاتعمالء الشركات  حساباتمبيعات التجزئة، قوة ) التالية النواحيمن فالكون نقال ضعف شركة  ويعز  

من أعمال الشركة  وقدرتها  ٪ 35 حوالي على ااملركبات استحوذت ذلك، من النقيض وعلى. طويلة األمد( التجارية

 من بالسلطنة العرصية لشركةا أعمال جميع وكانق. الشركات مركبات من وأيضا ،الشركة أقسال عوائد نمو  على

 جميع دعم تم وقد. إعتيادية غير  أعمال أو  كتابية أعمال لفئات مواجهة الشركة تجنب ،مع" التعهدات" نوع

 .التأمين إعادة لدعمها باإلضافة الرئيس ي املكتب قبل من الرئيسية السياسات

 

 املستقبلية  الخطش 9.5

 الحفم، وفورات من قدر  أقص ى تحقيق محاولة خالل من األعمال توحيد من فوائد تحقيق على اآلن الشركة تركز 

 يجري  قليل وعدد بشانها التدابير  بعض اتخاذ تم حيث مجتمعة العاملة القوى  من االستفادة طريق عن وذلك

 مراجعته؛

 

 من بدال  إليها، نحتاج التي األعمال نوعية عن الكشف من اآلن سيمكننا وهذا. األعمال تطوير  قسمإنشاء  تم .1

 األعمال فرص وتوجيه للمتابعة مخصصة موارد األعمال تطوير  فريق لدى سيكون . إلينا األعمال قدوم انت ار 

 أفراد األعمال تطوير  قسم.لدى املباشرة الشركات حسابات، الفروع ،الوكاالت ،الوسطاء: مع بالتعاون  مثمر  بشكل

 منفصلة وحدة إنشاء تم ذلك، إلى باإلضافة والوكاالت، والفروع الوسطاء من األعمال وتطوير  املستقل لإلشراف

 .الشركات عمالء احتياجات لتلبية

 

  تمثل وسوف محف تها، ألهمية ن را السيارات، تأمين لرئيس جديد منصب إنشاء تم .2
ً
 من% 50 من أكثر  حاليا

 التجارية ل عمال شامل بتقييم وسيقوم واملطالبات التامين لأقسا على املنصب هذا وسيشرف. التامين قس 

 .مرصح اتجاه في وتوجيهها للتأمين فالكون  العرصية لشركة للسيارات

 

(. عبري /البريةي) البالد غرب في وأيضا( إبراء/جعالن/صور  البالد شر   في للشركة تمثيلي مكتب لها يكون  أن ويقتر  .3

  ونقتر 
ً
  الفروع ألكبر  شبكات عبر  مرتبطة الصغيرة املدن في مكاتب إنشاء أيضا

ً
 سيمكن وهذا .منها والقريبة حفما

 .الخدمة على القدرة تحسين وأيضا البالد أنحاء جميع في جدد عمالء إلى الوصول  من الشركة
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 ارتفعق محددة حاالت وفي عماني، ريال مليون  8.50 إلى عماني ريال مليون  6.80 من التأمين إعادة قدرات تعزيز  تم .4

مليون ريال ُعماني إلى  6.80على تأمين املخاطر ارتفعق من  القدرة أن يعني وهذا. عماني ريال مليون  12.50 إلى

 الوقق وفي .االستمرارية على القدرة وتحسين أكبر  مخاطر  حملتمليون ريال ُعماني.هذا ال يتيح للشركة  12.50

 إلى بالن ر  كافية حماية ذلك وسيضمن. أقل إضافية بتكلفة باملؤمنين الخاصة الحماية تعزيز  أيضا تم نفسه،

 .االحتفاظ وحفم الحفم  يادة

 

 جاذب يعتبر  تسويقه تم لالفراد،الذي الحياة على لتأمينا .5
ً
 تعزيز  تم وقد. قو البن من املقترضين من العديد قبل من ا

 رؤيتنا في واثقون  نحن لذلك. املنتأل على وتدريبهم املبيعات موظفي إطالع تم وقد. جاذبية أكثر  وجعله الش يء نفس

 الذين املبيعات مدراء األعمال، تطوير  فريقمن خالل  املنتأل هذا من واالستفادة التجارية األعمال في كبير  نمو  في

 .املبيعات على القدرة وتحسين توجيه على قادرين يكونوا سوف
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 عوامل المخاطرة ووسائل التخفيف منها .10

 

قبل اتخاذ قرار بشراء أي أسهم معروضة في هذا االكتتاب، يجب على املكتتبين قراءة املخاطر املذكورة أدناه إلى 

 جانب كافة املعلومات املقدمة في نشرة اإلصدار هذه بما في ذلك القوائم املالية الواردة في هذه النشرة . 

 

أفضل التقديرات حيث من املمكن للنتائأل الفعلية أن  تعتمد التوقعات والتكهنات املقدمة من جانب الشركة على

تتغير. يجب على املكتتبين أن يضعوا في اعتبارهم بأن املخاطر والعوامل املخففة املذكورة أدناه تعتمد في رأي الشركة 

. وترى الشركة بأن املخاطر اإلضافية واألمور غير امل
ً
 ؤكدة، التي ال على املعرفة العامة واملعلومات املتاحة لهم حاليا

تدركها الشركة في الوقق الحالي أو تلك التي ترى الشركة أنها غير مؤثرة، رصما يكون لها تأثير سل ي على الوضع املالي 

 بشكل كبير عما ورد في النشرة ويمكن أن 
ً
للشركة أو نجا  عملياتها. يمكن أن تكون املخاطر الفعلية وتأثيراتها مختلفا

كبير على نشال الشركة ونتائأل عملياتها ووضعها املالي والتوقعات الخاصة بها ورصما تؤدي إلى يكون لها تأثير سل ي 

تراجع سعر السهم في السو  بشكل كبير ورصما تؤدي إلى فقدان املكتتبين كل أو جزء من استثماراتهم في هذه األسهم. 

الشركة ال تستطيع تحديد حفم وكم املخاطر  ما لم يتم النص على خالف ذلك في عوامل املخاطرة املحددة أدناه فإن

 املالية واملخاطر األخرى املذكورة هنا. 

 

 النمو االقتصادي وأسعار النفش  10.1

 

االقتصاد الُعماني  يعتمديرتب  أداء الشركة وتوقعاتها املستقبلية بشكل مباشر بالنمو والتوقعات االقتصادية. حيث 

وعلى مدى السنوات القليلة املاضية أدت أسعار النف  املرتفعة إلى نمو مستدام  . بشكل كبير على أسعار النف 

لالقتصاد. وقد ساعد هذا االرتفاع مع م القطاعات والشركات في سلطنة ُعمان، بما في ذلك قطاع التأمين على 

 التأمين قطاعومنه تصاد االقوبس ب تراجع أسعار النف ، تأثر العامين املاضيين   خاللإال أنه تحقيق نتائأل جيدة. 

االقتصادي من  النمو  وأثرها على املنطقة في الفيوسياسية املخاطر  على هذا عالوة .وأعمال الشركة بشكل كبير

 .من جانب آخر األسهم سو   و  جانب

 

 تعزيز  إلى (Tanfeedh ) تنفيذ ألبرنام وكذلك( 2020-2016) للسلطنة التاسعة الخطة تهدف التخفيف: وسائل

 على املطاف نهاية في ستعود التيو  واآلليات، والسياسات األهداف من مجموعة تبني خالل من االقتصادي التنويع

 من) النقدية السياسةفي و املالية السياسةوعليه،سيتم إعتماد )نهج الدمأل( فيما يتعلق ب. الكلي األقتصاد إنعاش

 تضمنق .الحالية االقتصادية تحديات مع للتعامل االقتصادية لقوى ا تدفعكما ( مواقف موائمة  اعتماد خالل

 أن املتوقع من. النفطية غير  اإليرادات وتوسيع النفقات لترشيد تدابير  2017 لعام للسلطنة السنوية العامة املوا نة

 . النمو مسار  إلى وإعادته إقتصادها إدارة علىالسلطنة  التدابير  هذه تساعد
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 حجم الطلب  10.2

 

في السلطنة وما ينجم عنه من طلب على خدمات التأمين.  االقتصادييرتب  أداء الشركة بشكل مباشر بالنشال 

تراجع في األداء االقتصادي أو بس ب عوامل الومن الفدير ذكره بأن أي تراجع في الطلب على خدمات التأمين بس ب 

 داء الشركة. ؤثر على أيخارجية أخرى لها تأثير على االقتصاد من شأنه أن 

 

كوسيلة  التأمينية واملنتجات املختلفة التأمين خدمات حول  العماني املجتمع في متزايد وعي هناق التخفيف: وسائل

 الحياة على التأمين)  2016 عام في٪ 1.61 حوالي السلطنة في التأمين نسبة بلغق للحماية من مختلف املخاطر.

 من ولذلك،. القادمة السنوات في النمو  إمكانية إلى يشير  مما ،٪(1.37 الحياة غير  على التأمين نسبة وصلغق ،0.24٪

 واملتعلقة ألخيرةا التطوراتو  املستجداتذلك، على عالوة. النمو في التأمين خدمات على الطلب يستمر  أن املتوقع

 .التأمين لشركات بالنسبة التأميني القطاع نمو  تعز   سوف الخاص القطاع ملوظفي اإللزامي الصحي بالتأمين

 

 مخاطر التأمين 10.3

 

املختلفة والتي لها أثر كبير على نشال الشركة. من بين هذه  الرئيسيةيتعرض نشال التأمين لعدد من املخاطر 

بزيادة هو متوقع. ويتأثر ذلك  عمااملخاطر مخاطر املطالبات الفعلية أو املنافع واملزايا أو توقيتها والتي قد تختلف 

 .ملطالبات طويلة األجلالتي تتبع ااملطالبات وشدتها واملنافع الفعلية املدفوعة والتطورات وتيرة 

 

تقوم الشركة بإدارة مخاطر التأمين من خالل إختياراتها الدقيقة وتنفذ استراتيجيات مهنية عالية  :التخفيف وسائل

 قبل وقوعها. وعلى الشركة في كتابة البوالص التأمينية باإلضافة الى ترتيبات إعادة التأمين وت
ً
حديد املخاطر مسبقا

 .توفير إحتياطيات كافية لتغطية هذه اإللتزامات

 

حيث بلغ الحد األقص ى ل فراد والتأمين على الحياة املركبات في قطاع  املخاطر على  تركز الشركة بشكل رئيس ي

٪ على 33و  %43مبالغ إعادة التأمين( منها  مقتطعا)أي مجموع املبالغ املؤمن عليها  2016لعام للتعرض للمخاطر 

 املركبات و للمجموعات التأمين على الحياة املتعلقة بعلى املخاطر بشكل رئيس ي الشركة ركزت ، 2015وفي عام التوالي. 

 ٪ من صافي املبلغ املؤمن عليه على التوالي.22٪ و 40٪ و 35حيث بلغ الحد ااألقص ى للتعرض للمخاطر واملسؤولية 

 

إلستراتيجية فاعلة في كتابة من خالل تنفيذ الشركة  التأمينيتم التخفيف من التعرض ملخاطر  :التخفيف وسائل

محف ة نشاء إعبر أن املخاطر التي من املمكن التعرض لها مغطاة بشكل جيد ومنوع والتي تسعى لضمان البوالص 

الفغرافي. وقد ُوضعق والصناعات والتنوع ومقدار املخاطر عليهم ومستوى املؤمن فئات التأمين كبيرة من حيث 

 حدود  للتغطية لتطبيق معايير اختيار املخاطر.
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 كانق حال في. أعمالها في املطالبات مستوى  في انخفاضا 2021 إلى 2017 من للفترة املالية توقعاتها في الشركة تتوقع

 والذي الشركة إكتتابات نتائأل على سلبا يؤثر  سوف ذلك فإن املتوقعة، تلك من أعلى الفعلية املطالبات مستويات

 سيكون  كما األرصا  تو يعات على والقدرة السهم رصحية على سلبا سينعكس وصدوره. األرصا  إجمالي على سينعكس

 .السو   في السهم سعر  على األثر  له

 

 للتامين، العرصية املجموعة من وصدعم الخبرة ذوي  من إدارة فريق وجود مع أنه الشركة وتعتقد :التخفيف وسائل

 .املطالبات مستويات في املتوقع اإلنخفاض تحقيقمن  يمكنها وضع في فإنها

 

 مخاطر نشا  التأمين 10.4

 

تخضع ممارسة نشال التأمين لعدد من املخاطر املختلفة التي لها أثر كبير على نشال الشركة. من بين هذه املخاطر 

سعر تغير مخاطر التغطية التأمينية ومخاطر العمليات ومخاطر الغش واالحتيال واألخطاء ومخاطر التمويل ومخاطر 

 لداخلية أو املعدات وفقدان املعلومات. سعر الصرف والقصور في األن مة اتغير الفائدة ومخاطر 

 

أو أحداق خارجية. عند فشل تالعب املخاطر التشغيلية هي املخاطر الناتجة عن فشل الن ام أو خطأ بشري أو 

أو  یمیةأو تن  یةآثار قانون یھاإلحا  الضرر بالسمعة وقد يترتب علالى  یلیةاملخاطر التشغتؤدي ضواب  األداء، قد 

 .یةسائر مالخ یقد تؤدي إل

 

 على أداء واستقرار الشركة. 
ً
على الرغم و أي تطورات سلبية أو غير متوقعة في هذه الفوانب من شأنها أن تؤثر سلبا

نه من غير املمكن التخلص إال أتخفيف من املخاطر تهدف الى البأن الشركة تنفذ إجراءات رقابية واستراتيجيات 

 .لتشغيلية األخرى بشكل كامل من هذه املخاطر أو املخاطر ا

 

لدى الشركة أن مة وإجراءات وضواب  فاعلة في الفصل بين الواجبات واإلجراءات التفويضية  :التخفيف وسائل

إضافة لتزام تهدف الى اإللديها قواعد وأن مة كذلك م األداء. يون ام التسويات وأن مة تدريب للموظفين ون م تقي

يتم مراقبتها من خالل  يةالشركة مثل التغيرات البيئية والتكنولوجيا والصناعالتدقيق الداخلي. مخاطر أعمال الى 

 الخط  اإلستراتيجية املوضوعة ودراسة التكاليف ذات الصلة.

 

 مخاطر مرتبطة باملنتجات 10.5

الرجوع إلى تقديرات من خالل  املتعلقة بها رسومالتوفر الشركة مجموعة من منتجات التأمين التي يتم تقدير 

)مثل  يادة قيمة املطالبات عما هو متوقع( املقدرة وتوقعات معينة. وعليه فإن أي انحراف في النتائأل الفعلية عن 

 على نشال الشركة وعلى نتائأل عملياتها.
ً
 من شأنه أن يؤثر سلبا

 العرصية املجموعة من دعم بجانب الخبرة ذوي  من إدارة فريق وجود مع أنه الشركة تعتقد :التخفيف وسائل

 . املخاطر  إلدارة الال مة واملعرفة الخبرة من لديها فإنها للتامين،
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 األعمال توحيدقضايا الناشئة عن  10.6

 

ككيان مندمأل منذ ذلك وصالتالي أصبحا  2017منذ أبريل توحيد أعمال الشركة وفرع العرصية للتأمين في عمان   تم

توحيد هاتين الشركتين إلى دمأل سياسات التشغيل ون م تكنولوجيا املعلومات فضال عن إعادة وقد أدى الحين. 

يمكن أن يؤثر سلبا على أداء الشركة وقدرتها على تحقيق  اإلندماجتو يع املوظفين. إن أي صعوصة أو تأخير في هذا 

 .توقعات أعمالها

 

على مراحل  املعلومات تكنولوجيادمأل ن م  عمليةركة بالفعل بإعداد خطة إلستكمال شقامق ال :التخفيف وسائل

 اإلطار الزمني املحدد.ضمن يتم مراقبتها من قبل مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بهدف تحقيق األهداف 

 

 للشركة املتوقع األداء في كبير  تحسن 10.7

 

 وصناءوعليه  .2017 بعام مقارنة 2018 لعام أدائها في ملحوظا تحسنا الشركة تتوقع
ً
 تستند التي األفترضات على ا

 فضال  القادمة القليلة السنوات خالل مطرد بشكل تنمو  أن الشركة تتوقع األصدار، نشرة في املالية التوقعات إليها

سيؤثر  سلبية تطورات أي حصول  أو املتوقعة  األفترضاتتحقيق  عدم حال فيو .التشغيل ونسب أدائها تحسين عن

 علىو  الشركة سهم سعر  على جوهري و  سل ي ثر أ له سيكون  والذي. املتوقع األداء تحقيق حيث من الشركةذلك على 

  .متوقعهو  كما أرصا  تو يعات عن األعالن عن قدرتها

 

 بين ما األندماج عملية بس ب كبير  بشكل تأثر  قد 2017 عام في الشركة أداء أن الشركة ترى  :التخفيف وسائل

 ويجري  (.تكررةم غير ) تعتبر  التي القضايا من وغيرها للتأمين فالكون  شركة مع فرع عمان – العرصية التأمين شركة

 في الشركة أن من واثقة األدارة. املشترق للكيان أعمالها خطة تنفيذ في اإلدارة وصدأت التكامل قضايا معالفة حاليا

 .املتوقع األداء لتحقيق جيد وضع

 

 ومالئمة املخصصات واإلحتياطاتكفاية  10.8

 

كما تخصص الشركة جزء من  عنها التبليغ املتمل أو  عنها املعلن تحتفظ الشركة بمخصصات  لتغطية املطالبات،

 أرصاحها السنوية في دعم احتياطاتها من التأمين لتغطية املطالبات وااللتزامات التي يمكن أن تنشأ في املستقبل.

 

التقرير صدور املتوقعة للمطالبات املبلغ عنها في تاريت  النهائيةلتكلفة ا ر تقديالقيام بعلى وجه الخصوص، يجب 

 اإلدارةوالتكلفة النهائية املتوقعة للمطالبات املتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها حتى تاريت صدور التقرير. تستخدم 

إن ة املتوقعة للمطالبات املبلغ عنها في تاريت التقرير. للتكلفة النهائياملقيم للمطالبة املقدمة من قبل  األوليةالقيمة 

هو نفسه ، التي حدثق لكن لم تسفل املطالبات واحتساب ألسلوب األساس ي الذي اعتمدته اإلدارة في تقدير تكلفة ا
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 في تاريت كل تقرير، يتم إعادة تقييم تقديراتو. السابقة في السنواتاملطالبات املشابهة  ةتسوي املستخدم في

 توفير  تطلبق حال في .صاتيتم إجراء تغييرات على املخصكذلك لتأكد من كفايتها بهدف ااملطالبات للسنة السابقة 

 وكذلك  للسنة، املالي ومركزها الشركة أرصا  على سل ي تأثير  له سيكون  ذلك فإن الشركة، ملطالبات إضافي مبلغ

 .متوقعا كان كما األرصا  تو يعات عن لإلعالن الشركة قدرة على ستؤثر 

 

تحسب عن طريق شخص متخصص )مخصص حسابي(  األجلبموجب عقود تأمين طويلة املسؤوليات تحديد يتم 

. يتم عمل التقديرات على العدد مستقلتعيين خبير من خالل  اإلدارةعلى تقديرات  وتعتمد في حساب اإلحتياطي 

معيار على  تقديراتها فياملتوقع للوفيات لكل سنة من السنوات التي تتعرض فيها الشركة للمخاطر. وتستند الشركة 

 لتعكس خبرة الشركة.عند اللزوم عدلة حاالت الوفيات التاريخية واملأحدق عكس ي أساس ي

 

وعند تحديد . استحقا  العقود طويلة األجل عند مضمونةمزايا و خيارات بموجب عقود معينة قدمق الشركة 

. عند ممارستھم حقهموثائق التأمين لحاملي  یةبالنسبة املئو  یتعلق یماف یراتتم إجراء تقد قيمة هذه الخيارات،

هم عما الذين يمارسون خياراتالوثائق يمكن أن تؤدي التغيرات في ظروف االستثمار إلى  يادة كبيرة في عدد أصحاب 

 كان مفترضا.

 

 على مستوى 
ً
حدد قانون شركات التأمين الحد األدنى للمبلغ اإلحتياطي الواجب أن تحتفظ به الشركة إعتمادا

من املحتمل أن تزيد القيمة الفعلية للمطالبات أو  .األعمال التي تقوم به والتقديرات املتوقعة ملبالغ املطالبات

اإللتزامات عن اإلحتياطي وفي هذه الحالة فإن املوقف املالي للشركة وقدرتها على تو يع األرصا  قد يتأثر بشكل سل ي. 

فإن عدم التزام  السيولةيتطلب قانون التأمين من شركات التأمين االحتفاظ بمستوى محدد من  عالوة على ذلك 

 إلى القيام بعلى  سيحد من قدرتهاهامش املالءة  أو الشركة بمتطلبات االحتياطي 
ً
أنشطة إضافية ورصما يؤدي أيضا

  .ن امية أو غراماتعقوصات 

 

 رصيد إضافة مت عمان، فرع العرصية لشركة التابعة التأمين محف ة تحويل من وكجزء الخصوص، وجهوعلى 

مساهمون الشركة في إجتماع  وافقو . بالشركة الخاص الطوارئ  احتياطي إلى العرصية املحف ة في الطوارئ  احتياطي

ريال ُعماني  مليون  1.7 قيمته ماعلى تحويل  2017أغسطس  13بتاريت  واملنعقدة عاديةال غير  العموميةالفمعية 

 للتأمين العرصية لفرع التابع الطورئ احتياطي يساوي  مبلغ وهو  للشركة الحالي الطورئ إحتياطيالى  أسهم الوةكع

 تحويل تسفيلو  ُعماني ريال 3,355,329 الى ليصل للشركة الحالي الطوارئ  احتياطي مبلغ إجمالي  يادة وصالتالي ،

 تطلبق حال في وصالتالي .2017 مارس 31 في املنتهية الفترة عن للشركة املدققة املالية البيانات في الطوارئ  احتياطي

املالية للشركة  البيانات على جوهري  تأثير  له سيكون ذلك  فان مختلفة، محاس ية معالفة اتباع التن يمية اللوائح

  األرصا  تو يعاتإعالن   على وقدرتها
ً
 .النشرة هذه في املبين النحو  على مستقبال

 

 احتیاطي تحویل یتم لم ،2017 أغسطس 31 في املنتھية للفترة مدققةالغير  املالیة للقوائم ووفقا ذلك، علی عالوة

 719,013 والبالغة( األعمال دمأل خالل من علیھا املستحوذ املطالبات ذلك في بما) القائمة للمطالبات الطوارئ 
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 املبالغ هذه تحويل سيتم. الفترة خالل األرصا  في عفز  الشرکة تکبدت کما االحتیاطي إلی 2017 لعام عماني ریال

 للسنة املالية البيانات في بذلك القيام الشركة وتتوقع. األرصا  لتحقيق املستقبل في الطوارئ  احتياطي حساب إلى

وفي حال عدم تمكن الشركة من الوفاء بهذا الشرل ،لن تكون الشركة بوضع يسمح .2017 ديسمبر  31 في املنتهية

 لها باالعالن عن تو يع أرصا  حتى يتغطى العفز من االرصا  املحتجزة.

 

 املتعلقة باملخصصات واملتعلقة بها املعمول  التن يمية للمتطلبات املاض ي في الشركة امتثلق :التخفيف وسائل

 كتواري اال للخبير  مستقل تقرير  بتقديم الشركة قامق ذلك، على عالوة. الطارئة ااالحتياطيات وكذلك باملطالبات

 إحتياطي االكتوارية املراجعة حددت وقد. 2017 أغسطس 31 في كمابلغ عنها امل غير  املطالبات احتياطي يوضح

 عماني ريال 666،087 و  إجمالي أساس على عماني ريال 723،274 لغبمب تخص السيارات عنها مبلغ غير  مطالبات

 غير ( املالية بياناتها في الشركة قبل من حفزها تم املبالغ ونفس 20178 أغسطس 31 في كما الصافي، أساس على

. ل عمال العامة التأمين خطول لفمیع االکتواري  التقییم یلزم ال  التأمين، للوائح وفقا. التاريت ذلك في كما) مدققة

. الشركة محف ة من األكبر  الفزء تشكل ألنها السيارات ملحف ة االكتوارية املراجعة إجراء الشركة قررت ذلك، ومع

 املحركات محف ة في إليه ين ر  ما عادة االكتواري  والتقييم الشركة تقييم بين االنحراف فإن ذلك، على وعالوة

 .األخرى  العامة التأمين خطول في وليس

 

 الشهرة 10.9

 

 الحالي، الوقق في. ُعماني ريال 950,883 بلغ  حيث شهرةال مبلغأعمال الشركتين إلى إرتفاع  توحيدتوحيد و  أدى

 من األعمال توحيد لعملية نتيجة أعمال ُعمان فرع أعمال على األولية محاسبةامل عمليات بإجراء اإلدارة قامق

 ملوجودات تخصيصها سيتم التي العادلة ةالقيممن املمكن تحديد  ألنه املحاس ية الشراء طريقة تطبيق خالل

 .مؤقق بشكل تحديدها كناملم ومن عالفر  ومطلوصات

 

 العادل وللتقسيم التأمين بعقود تتعلق والتي عادلةللقيمة ال  تقييم تقارير  على الحصول  بصدد الشركة 

 ةأي بإدراج الشركة تقوم سوف 3املحاسبة الدولية رقم  ملعايير  وفقا. بالعمالء املتعلقة امللموسة غير  للموجودات

 كما. ستحواذاإل  تاريت من شهرا عشر  األثنى خالل األولية املحاسبة مالتإك عند املؤقتة القيم هذه على عديالتت

 .بسفالتها اإلستحواذ تاريت من عماني ريال 950،883 بمبلغ املؤقتة الشهرة بإدراج الشركة قامق

 

تعتقد الشركة أن هذه التعديالت ،إن وجدت، لن يكون لها تأثير سل ي وجوهري على أدائها أو  :التخفيف وسائل

 .املالي هامركز 
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 إعادة التأمينإتفاقيات  10.10

 

وهو األمر الذي يساعد الشركة على توفير  شركات إعادة التأمينإعادة تأمين مع عدد من إتفاقيات الشركة لدى 

. جزء كبير الحماية املطلوصة ضد أي خسائر فادحة ويمكنها في ذات الوقق من توسعة قدراتها في التغطية التأمينية

من إعادة التأمين يتأثر بإعادة التأمين االتفاقي و اعادة التأمين االختياري و إتفاقات إعادة تأمين  يادة معدل 

مليون   19.73، بلغق حصة معيدي التأمين من إلتزامات التأمين في الشركة 2017أغسطس 31. كما في الخسارة

 مليون ر.ع.  35.96ر.ع. من إجمالي إلتزامات عقود التأمين البالغ 

 

شركات إعادة التأمين من الى تعتمد على قبول وتسوية املطالبات املقدمة اإلتفاقات إن فعالية هذه وعلى أي حال، 

 تحمل من الشركة يعفي ال  ذلك فإن التأمين، مخاطر  إلدارة التأمين إعادة استخدام یتم حين فيقبل الشركة. 

 التأمين معيدي مع عقودها في عيوب وجود ملخاطر  الشركة تتعرض ان يمكن وصالتالي،.  أول  كمؤمن مسؤولیتها

 أداء على جوهري  سل ي تأثير  له يكون  قد مما التأمين معيدي قبل من السداد عن التخلف واحتمال وتحديات

 التأمين إعادة بشركات الخاصة االئتمان مخاطر  من لعدد الشركة تتعرض ذلك على عالوة .ورصحيتها الشركة

 .معها املتعاملة

 

عن طريق مراقبة  شركات إعادة التأمينللتقليل من املخاطر، تقوم الشركة بتقييم الوضع املالي ل :التخفيف سائلو 

 مع للتعامل سياسة الشركة لدىاملخاطر الناشئة بمناطق مماثلة أو أنشطة مماثلة أو لديها نفس الخصائص. 

 .بيسق إم أي و  بور   آند ستاندرد قبل من واملصنفين التأمين إعادة شركات

 

 خاصة بم " التغير في امللكية" وهو األمر الذي يمكن أن يعطي 
ً
تتضمن عددا من عقود إعادة التأمين مع الشركة بنودا

إعادة التأمين ورفض املطالبات بعد عملية الطر  األولي. إضافة إلى إتفاقات شركات إعادة التأمين الحق في إنهاء 

 غير واضحة ذلك إ
ً
أو متضارصة مع أحكام أخرى مما يعطي الحق لشركات إعادة ن بعض هذه العقود تشمل بنودا

 التأمين رفض املطالبات.

 

فيما يتعلق بتحويل وتغيير الشكل القانوني إلى قامق الشركة بإخطار شركات إعادة التأمين  :التخفيف وسائل

 شركات التأميناملتطلبات التن يمية ويسري على جميع وكون مثل هذا التحول يتم وفق  . عامة مساهمةشركة 

 .  شركات إعادة التأمينمثل هذه املشاكل من قبل الشركة ال تتوقع بالسلطنة، 

 

ا استراتيجية إعادة التأمين التي تتبعها الشركة تؤثر على قدرتها على اصدار  وثائق تأمين إضافية باإلضافة إلى تأثيره

إن توفر إعادة التأمين وحفمه وتكلفته يخضع لشرول السو  على صافي دخل أقسال التأمين. عالوة على ذلك، 

 السائدة وأي تغيير في هذه الشرول بما في ذلك النتائأل املتوقعة من األداء املالي سيؤثر على أداء الشركة. 
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 دخل صافي على الحصول  من تمكنها والتي ،2021 إلى 2017 بين ما للفترة أعلى احتفاظ نسب الشركة توقعق وقد

 أعلى الفعلية املطالبات كانق حال في أعلى ملخاطر  أيضا الشركة يعرض ذلك فإن ذلك، ومع. أعلى تأمين أقسال

 على سلبا سيؤثر  بدوره والذي. شركةالرصحية  وإجمالي االكتتاب نتائأل على سلبا سيؤثر  مما ،له متوقعا كان مما

  أسهم الشركة بالسو . سعر  وعلى توقعاتها حسب األرصا  تو يع على الشركة وقدرة السهم رصحية

 

مثل تلك املخاطر ، كم أن الدعم الفني املتا   الدارة الخبرة ذوي  من إدارة فريق الشركة لدى :التخفيف وسائل

 .املخاطر هذه من تقليل من يمكنها وضع في للتامين،يجعلها العرصية املجموعة من

  

 مخاطر اإلستثمار 10.11

 

 من دخل وأرصا  الشركة 
ً
 كبيرا

ً
االستثمارية  تهاأتي من محف يبوجود الكثير من شركات التأمين وعليه فإن جزءا

وصالتالي فإن أي تراجع في أداء هذه املحف ة سيؤثر على األداء املالي للشركة. قد يتأثر أداء املحف ة بعدد من 

لسائدة في السو  وشهية املستثمرين وكذلك فعالية إدارة األوضاع االقتصادية بشكل عام واألسعار امثل العوامل 

 على إلتزام إدارة املحف ة. عالوة على ذلك فإن 
ً
املحف ة االستثمارية بقانون شركات التأمين الذي يفرض قيودا

أي تراجع في أسعار أسوا  األسهم يؤثر بشكل عادة، ؤثر على العائد االستثماري. يطبيعة ونسق االستثمارات قد 

 ل ي على العائد من االستثمار وعلى رصحية شركات التأمين. س

 

محفاظها االستثمارية وصالتالي فإن العائد من  بعض من تستعين الشركة بخدمات مدراء استثمار خارجيين إلدارة

 هذه االستثمارات يتوقف بشكل كبير على كفاءة مدراء اإلستثمار.

 

من خالل وضع أهداف وخط  لتنوع اإلستثمار وفرض  األسعار يتطلب على الشركة وضع سياسة إلدارة مخاطر 

 قيود عليه وتحديد االستثمارات في كل بلد وقطاع وسو .

 

 املطالبات واملنازعات 10.12

 

من املحتمل أن تواجه الشركة نزاعات مع بعض العمالء بشأن مطالبات تأمين وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات 

 من الشركة جراء هذه املطالبات دفع تعويضات أكثر مما 
ً
قانونية من جانب الشركة أو ضدها. وقد يتطلب أيضا

 .يؤثر على نتائأل أعمال الشركة وأرصاحها مما قد تتوقعه 

 

لتقييم جميع املطالبات القائمة والفديدة لدى الشركة سياسات صارمة ملراجعة املطالبات  :التخفيف وسائل

من حاالت الغش في التحقق إضافة الى املراجعة الدورية التفصيلية إلجراءات معالفة املطالبات وإحتمالية 

 مخاطر. تنفذ الشركة سياسة فعالة لاملطالبات للحد من تعرض الشركة ل
ً
ملتابعة املطالبات لتجنب ان يؤثر سلبا

 في املستقبل. ئهاعلى أدا
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 الكوارثمخاطر  10.13

 

. لذا فإن أي حدق من هذا القبيل يمكن أن الكوارقيتعرض نشال التأمين ملخاطر املطالبات الكبيرة بعد وقوع 

  ألسهمها.السوقي سعر اليؤدي إلى خسائر جوهرية لشركات التأمين وهو ما سيؤثر على أدائها وعلى 

 

تقوم الشركة بإدارة هذه املخاطر من خالل إستراتيجية مناسبة إلعادة التأمين تسعى للحد من  :التخفيف وسائل

 مدى الخسارة في حالة وقوع كارثة.

 

 اإلعتماد على مجموعة التأمين العربية 10.14

 

فيما بعد توحيد الشركة مع شركة التأمين العرصية، تعتمد الشركة بأعمالها على املجموعة العرصية كطرف ثالث 

وفي . عدد من الخدمات منها االكتتاب وإعادة التأمين والتدقيق الداخلي وإدارة املخاطر وتكنولوجيا املعلوماتيتعلق ب

ستقبل ألي س ب، سيكون لذلك تأثير جوهري على أداء حال لم يعد دعم الشركة متاحا أو يتم تخفيضه في امل

 الشركة وتوقعاتها. 

 

 . 2017ابريل  1منذ  على مدى خمس سنوات وقد أبرمق الشركة اتفاقية خدمات فنية مع شركة التأمين العرصية

 الفمعية إجتماعاملوافقة على هذا االتفا  في  تمقمقابل دفع رسوم متفق عليها.  (9.1.9)وترد التفاصيل في الفصل 

ء وأي  يادة في الرسوم أو التغير في الشرول قد يكون لها تأثير سل ي على األدا. 2017من يناير 4العامة غير العادية في 

املالي للشركة. عالوة على ذلك، أي عفز من قبل شركة التأمين العرصية عن توفير هذه الخدمات سيكون له تأثير 

 ونتائأل عملياتها.سل ي جوهري على أعمال الشركة 

 

يؤدي إلى خفض حصتها في الشركة والتزامها مما قد س، فإن أي تخفيض في حصة املجموعة العرصية إضافة ملا سبق

 على أداء الشركة وتوقعاتها
ً
فإن القابضة،  یةلشرکة العرصلشرکة تابعة هي  یاأن الشرکة حالوكون  . يؤثر سلبا

تابعة. تجدر اإلشارة إلى أنه بعد االكتتاب العام، ال يوجد  ليسقالشرکة تصبح أن  یإل یؤديانخفاض حصتھا قد 

حصتها في الشركة، وال يوجد أي ضمان بأن شركة قطر لالستثمارات بإنهاء تتعلق املجموعة العرصية  أي قيود على

 ستحافظ على مستوى ملكيتها في الشركة.

 

 حجم السوق واملنافسة 10.15

 

شركة تأمين تعمل في سو  محدود إلى  20يتميز سو  التأمين في السلطنة بأنه عالي التنافسية حيث هناق حوالي 

توقعة. عالوة على امللمستويات لقها يحد ما وهو ما يؤدي إلى تعرض الشركة ملخاطر عدم نمو إيراداتها أو عدم تحق

في حالة وعلى رصحية الشركة.  الى التأثير سلباالتأمين  ذلك، قد يؤدي  يادة املنافسة من حيث األسعار بين شركات
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للشركة، من شأن ذلك نمو نشال واألداء املالي وصالتالي الضغ  على عدم تمكن الشركة من املنافسة بشكل فاعل 

 سعر السهم في السو .  التأثير على 

 

،ذكره  تم وكما :التخفيف وسائل
ً
 ييتيح أن املتوقع من والذي بدوره التأمين سو   ينمو  أن املتوقع من سابقا

 من إدارة فريق ووجود العرصية التأمين شركة دعم ذلك، على وعالوة. النمو في للمشاركة الالعبين ملختلفالفرصة 

 .السو   في بنجا  للتنافس جيد وضع في أنها الشركة تعتقد الخبرة، ذوي 

 

 توسطة الحجممأوضاع األعمال  10.16

 

تعتبر الشركة ضمن الفئة الثانية من الشركات العامة في قطاع التأمين في سلطنة ُعمان ولذلك تواجه منافسة مع 

 الشركات 

 

األكبر والشركات التي لها باع طويل في املجال وكذلك من الشركات األخرى األصغر التي تسعى إلى استغالل فرص 

 النمو املتوفرة في السو . 

 

 مع التنافس على تساعدها سوف العرصية التأمين مجموعة من جزءا كونها الشركة تعتقد :التخفيف وسائل

 .املجال اهذ في القائمة الشركات من وغيرها الكبيرة الشركات

 

 فقدان األعمال 10.17

 

في الغالب تكون وثائق التأمين التي تصدرها الشركة ملدة عام واحد قابلة للتجديد بشكل سنوي وعليه وإذا لم 

يرغب العميل في تجديد الوثيقة وقام باالنتقال إلى شركة أخرى فإن ذلك سيؤثر بشكل سل ي على إيرادات الشركة 

 وعلى سعر السهم. 

 

 بأسعار  العمالء متطلبات فعال بشكل تل ي التي املناسبة املنتجات تقديم على الشركةتركز  :التخفيف وسائل

 الفهود هذه تساعد أن ركةشال وتتوقع. العمالء ملتطلبات إستجابة خدماتها تحسين على تركز  أنها كما. تنافسية

 .وتنميتها عمالئها قاعدة على باالحتفاظ

 

ز خدمات الشركة فيما بين العمالء  10.18
ُ
 تمرك

 

إجمالي من % 44عمالء  5، بلغق نسبة املستحقات من عمالء الشركة املتمركزة في  2016ديسمبر  31في كما 

في حال أوقف أحد هؤالء وعليه، . ( 2015عمالء بعام  5% من 64أقسال التأمين ) مقارنة بنسبة مستحقات 
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تحول دون تمكنه من التعامل مع العمالء أو أكثر التعامل مع الشركة أو في حال أن واجه أحدهم صعوصات مالية 

 على األداء املالي للشركة. ، الشركة
ً
 فإن ذلك من شأنه أن يؤثر سلبا

 

شركات من خمسة % من مستحقات الشركة من التأمين وإعادة التأمين 71، جاءت نسبة  2016ديسمبر  31كما في 

في حال عدم سداد أحد هؤالء الكيانات . (2015من خمس كيانات بعام % 95) مقارنة بنسبة تأمين ومعيدي تأمين 

 العمالء.أخذا بعين اإلعتبار حالة التمركز بين ستتعرض أرصا  الشركة ملخاطر ملستحقاتهم الخمسة 

 

أن يتمكن فريق إدارتها ذوي الخبرة  تقوم الشركة بمتابعة هذه الشركات بشكل منت م وتتوقع  :التخفيف وسائل

 .املخاطر هذه إدارة من

 

 مدينةذمم  10.19

 

من العمالء والوسطاء والوكالء  2017أغسطس 31مليون ريال عماني كما في 7.26للشركة أرصدة مستحقة  

 6.44منها  والسماسرة والوكالء الوثائق وحملة .عالقة ذات أطراف مع واملعامالت وشركات إعادة التأمين والتامين

 التأمين مستحقات ذممب مليون ريال عماني مرتب  0.49القبض بينما  ةمستحقمدينة  ذمممليون ريال عماني 

تتعرض . عالقة ذات أطراف مع معامالتمليون ريال ُعماني مستحقات من  0.07 بينماإعادة التأمين.  شركات ذممو 

 على عمليات الشركة 
ً
الشركة ملخاطر التأخير أو التخلف عن السداد في تحصيل هذه الذمم املدينة مما يؤثر سلبا

مليون ريال عماني كمخصص للذمم املدينة املشكوق  0.78ونتائجها. وبشكل عام، قامق الشركة بتخصيص مبلغ 

 .2017 أغسطس 31كما في  في تحصيلها في دفاترها

 

 مليون  6.51بمبلغ أطراف ذات عالقة  ضمنها مستحقات من 2017 أغسطس 31تتضمن أقسال الشركة كما في 

مبلغ ، من هذا املبلغ . يوما 365وتعدى مدة تجاو  موعد استحقاقه مليون ريال عماني الذي  1 .1 منهاريال عماني 

 مستحق عماني ريال مليون  4.52 مبلغ أن حين فييوم  365الى  180  ملدةمليون ريال عماني متأخر السداد  0.89

مليون ريال عماني ولم  0.78مقابل ذلك، قامق الشركة بعمل مخصص بمبلغ  .يوما 180 عن تقل ملدة السداد

  .لإلستردادأن املبالغ تعتبر قابلة  اإلدارةتقم الشركة بعمل مخصص مقابل مبالغ الرصيد حيث ترى 

  

 الخبرة ذوي  إدارتها فريق يتمكن أن  وتتوقع منت م بشكل الشركات هذه بمتابعة الشركة تقوم :التخفيف وسائل 

 .املخاطر هذه إدارة من

 

 بند اإليرادات األخرى في املبالغ  10.20
 

 املبلغ. من هذا 2016 إلى 2014 منمليون ريال عماني كإيرادات إخرى  2.78قد سفلق الشركة مبلغا تراكةي قدره 

كونها لم من قبل الشركة  خصمهامليون ريال عماني أرصدة دائنة طويلة األجل وشيكات غير مضمونة تم  2.45
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اإلحتفاظ بها كإحتياطي املستحقة له وتم للمبالغ ذو صلة طالبة أي طرف ممستحقة الدفع. في حال تعد تعتبر 

ستؤثر سلبا على أرصا  الشركة في وصتالي  نفقاتعلى أنها  هذه املبالغ  يتم التعامل معفعندها ، يدفع لهم قانوني

 السنة ذات الصلة.
 

 .الصدد بهذا مطالبات أي لديها يكون  أن املرجح غير  من أنه الشركة تعتقد :التخفيف وسائل

 

  القوى العاملة 10.21

 

 تعتمد الشركة في عملياتها على خبرة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملين فيها. وفي حال لم تتمكن الشركة 

فإن ذلك ، أو عدم استطاعتها توفير بدائل مناسبة ملن يترق العمل ، توظيف موظفين مؤهلين لتلبية متطلباتهامن 

 على أعمال الشركة وأدائها وموقفها املالي 
ً
 سلبيا

ً
 سعر سهم الشركة.  بما في ذلكقد يحدق تأثيرا

ً
فإن أيضا أيضا

ق أهداف التعمين وفي حالة عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد فإنها يالشركة ملتزمة بتحق

 على   .قوى العاملةستكون عرضة إلجراءات معينة من جانب و ارة ال
ً
 نسب سترتفع متطلبات التعمين الفديدةبناءا

 خطتها تقدم أن الشركة على يتعين ذلك، على عالوة.  %65 من% 75 لتصل 2018 عام الشركة في التعمين

لية الفديدة  املتطلبات بخصوص
 
 لتلبية الشركة تستعد .العاملة القوى  و ارة لدى املسفلين العمانيينتعين  وا

 سل ي تأثير  لها يكون  قد لعقوصات الشركة ستخضع للمتطلبات، استيفائها عدم حالة وفي الفديدة، املتطلبات

 .املالي وأدائها وأعمالها عملياتها على وجوهري 

 

  الشركة :التخفيف وسائل
ً
 .املستقبل في بذلك القيام تتوقع كما ،2017لعام  التعمين متطلبات استوفق حاليا

 

  اإلئتماني أو أي تطور سلبي ملجموعة الشركة األمخفت التصنيف  10.22

 

في التصنيف  والقوة املالية للمجموعة العرصية للتأمين. وصالتالي فإن أي انخفاضسمعة التستمد الشركة قوتها من 

كذلك أي  اإلئتماني للمجموعة / أو أي تطور سل ي يتعلق بها قد يكون له تأثير سل ي على أعمال الشركة وأدائها.

 خفيض لتصنيف الشركة ذاتها سيكون له على األرجح أثر سل ي على أداء الشركة. ت

 

 املخاطر  تفو   العرصية التأمين مجموعة من جزءا كونها املتوقعة الفوائد أن الشركةتعتقد  :التخفيف وسائل

 .أعاله املذكورة

 

 حركة سعر الصرف 10.23

 

الشركة معرضة يمكن أن يؤثر أي تحرق سل ي في سعر الصرف على نشال الشركة وعلى سعر األسهم في السو . 

ملخاطر تغير سعر الصرف كون أن جزء كبير من إستثماراتها وأقسال إعادة التأمين واملستحقات من معيدي التأمين 
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اني والدوالر فإن ذلك يمكن أن يعرض الشركة ملخاطر في حالة تم فك االرتبال بين الريال العمهي بالدوالر األمريكي. 

 إضافية. 

 

 التحول حلول  خالل من املخاطر  تلك مثل إدارة من يمكنهاأن تكون بوضع  الشركةتتوقع  :التخفيف وسائل

 .املصرفي الن ام يقدمها أن املمكن من والحماية التي

 

 زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة 10.24

 

 يادة في معدل الضريبة املفروضه على الشركات أو فرض ضرائب أو رسوم جديدة مثل ) ضريبة القيمة املضافة، أي 

 يتم إضافتها في املستقبل القريب ( قد يكون له تأثير سل ي على أعمال الشركة وأدائها.سالتي 

 

 ككل، الصناعة علىذلك   يؤثر  بأن جديدة رسوم أو  ضرائب فرض تم إذا املتوقع من ألنه ن را :التخفيف وسائل

 .التنافس ي مركزها على ذلك يؤثر  أن تتوقع ال  الشركة فإن

 

 (IFRS) تبني التقديرات املالية والسياسة املحاسبية ومعايير اإلفصاح املالي الدولي 10.25

 

يتطلب إعداد القوائم املالية للشركة من اإلدارة أن تقوم بعمل تقديرات وافتراضات رصما تؤثر على قيمة األصول 

يتم مراجعة التقديرات  وااللتزامات والدخل واملصاريف واملخصصات والتغير في القيم العادلة لفترة إعداد القوائم. 

في األساس على افتراضات متعلقة بعوامل عديدة منها عوامل واالفتراضات األساسية بشكل دوري كما أنها تعتمد 

عدم الوضو  ولذلك فإن النتائأل الفعلية رصما تختلف عن تقديرات وفي وضعية متغيرة وأمور تعتمد على التقدير 

 اإلدارة وهو األمر الذي يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في االلتزامات املتوقعة. 

 

م تلك املتعلقة بالتكلفة النهائية للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها، واملطالبات التي ت من بين االفتراضات والتقديرات

األقسال أيضا التقديرات الشاملة للمبالغ التي يتم دفعها كمزايا للعمالء و إضافة الى  تكبدها ولكن لم يتم إدراجها

  .كبر السن ومعدالت الفائدةو التي تعتمد على نسب الوفيات 

 

إن أي تغيرات في السياسات املحاس ية للشركة بما في ذلك السياسات املتعلقة بالتغيرات في ما سبق، إضافة الى 

 على قدرة الشركة
ً
 املعايير أو األن مة املحاس ية من شأنها أن تؤثر على القوائم املالية للشركة كما قد تؤثر أيضا

قارير واملعيار الدولي للت 15ار الدولي للتقارير املالية رقم تتوقع اإلدارة أن يتم تطبيق املعي .إلعالن عن تو يع أرصا ا

ير في حين أن الشركة ال تتوقع أي تأثو . 2018يناير  1التي تبدأ في املالية في البيانات املالية للسنة  9املالية رقم 

هاء لم يتم االنتإال أنه على بياناتها املالية،  15جوهري من تطبيق املعيار الدولي الخاص بإعداد التقارير املالية رقم 

 على البيانات املالية. 9من تقييم أثر تطبيق التغيرات في املعيار الدولي للتقارير املالية رقم 
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 على ذلك يؤثر  أن تتوقع ال  الشركة فإن ككل، الصناعة على ذلك  يؤثر  أن املتوقع من ألنه  ران :التخفيف وسائل

 .التنافس ي مركزها

 

 املخاطر املرتبطة باإلحتيال 10.26

 

غير صحيحة أو الذين ال يقومون بالكشف ومعلومات الشركة معرضة ملخاطر من العمالء الذين يقدمون إقرارات 

الذين يقومون باختال  وأيضا عن كامل املعلومات املتعلقة باملخاطر التي يطلبون تغطيتها قبل شراء الوثيقة 

، كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى ، قيمة مطالباتهم. بشكل عام فإن الشركة يبالغون بتقدير أو و/املطالبات 

إضافة الى أن دم التزام املوظفين باإلجراءات املنصوص عليها والتي تؤدي إلى منع االحتيال والغش معرضة ملخاطر ع

خاطر االحتيال من جانب الوكالء مثل قيام البعض بتزوير وثائق أو عدم تحويل األقسال التي يتم الشركة عرضة مل

 من اثنين ضد قضائية إجراءات ركةالش اتخذت، 2016-2015 عام في تحصيلها من العمالء نيابة عن الشركة.

يمكن أن يؤثر أي تقصير في  .لصالح الشركة  املحكمة حكمق القضايا إحدى وفي النقد، اختالس بس ب املوظفين

 على أرصا  الشركة بس ب  يادة املطالبات ومتوس  املبالغ التي 
ً
السيطرة على مخاطر االحتيال بشكل فاعل سلبا

يتم دفعها من جانب الشركة. عالوة على ذلك فإن مثل هذه التكاليف تنتقل إلى العمالء على شكل  يادة في األقسال 

 فض في مبيعات وثائق التأمين. وهو األمر الذي يؤدي إلى خ

 

 على نشال الشركة وسمعتها 
ً
 وجوهريا

ً
 ياملالووضعها يمكن أن يؤدي حدوق أي من هذه األمور إلى التأثير سلبا

 ونتائأل عملياتها وتدفقاتها النقدية. 

 

موقفها املالي  على التاثير  من الحد إلى يسعى سوف فانه املخاطر  إلدارة عمل إطار  الشركة لدىالتخفيف:  وسائل

 .املخاطرتلك  ثلم ونتائأل عملياتها من

 

 بالبيانات وتقنية املعلومات املتعلقةالكوارث  10.27

 

تعتمد الشركة على أن مة تقنية املعلومات في عملياتها الحيوية وفي نشاطها بما في ذلك وعلى س يل املثال ال الحصر 

التعرض إدخال التفاصيل الخاصة بمخاطر كل عميل ومطالبات األقسال وعمليات إعادة التأمين ومراقبة إجمالي 

 والتقارير املالية والتن يمية للمخاطر 

 

في ن م تقنية املعلومات من شأنه أن يعطل عمليات الشركة أو يكون له تأثير جوهري أو عطل حدوق قصور إن 

على قدرة الشركة على ممارسة نشاطها. كذلك فإن أي عطل أو تلف في الن ام خاصة إذا تكرر أو استمر لفترة، 

وعلى قدرة الشركة على دفع املطالبات  يمكن أن يؤدي إلى حدوق خسائر في عالقات العمل الحالية أو املستقبلية

املستحقة في وقتها ويمكن أن يؤدي إلى تداعيات تن يمية سلبية على الشركة وهو األمر الذي من شأنه أن يؤثر 

 سلبا على سمعة الشركة وموقفها املالي ونتائأل عملياتها. 
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ي تم إعطاء مهمة تشغيلها وصيانتها هناق بعض أن مة املعلومات الخاصة بالشركة وأن مة الدعم التشغيلي الت

إلى أطراف ثالثة ولكنها ت ل في نفس الوقق حيوية بالنسبة لنشال الشركة مثل مهمة التخفيف من مخاطر 

اء الهفمات االلكترونية. تعتمد الشركة في جزء من عملياتها على األداء املستمر والدقة وااللتزام واألمان. في حالة إنه

ة مع األطراف الثالثة التي تقدم الخدمات فإن الشركة رصما ال تجد مقدم الخدمة الخارإلي البديل الترتيبات التعاقدي

أو املورد املناسب لتقديم مثل هذه الخدمات سواء فيما يتعلق باملوعد املناسب أو تقديم الخدمة بنفس الشرول 

رة على نشال الشركة وعلى موقفها املالي أو دون أي مصارف مؤثرة. من املمكن أن يؤدي ما سبق إلى آثار سلبية كبي

 ونتائأل عملياتها. 

 

 ملواجهة األعمال واستمرارية الكوارق من للتعافي خطة لديها الشركة فإن ذلك، إلى باإلضافةالتخفيف:  وسائل

 .لديها املعلومات تكنولوجيا ن م فشل

 

 الحوادث الخارجة عن اإلرادة 10.28

 

يمكن أن تؤثر الحوادق الخارجة عن اإلرادة كحدوق حرب أو نزاع مسلح أو حصار أو عصيان مدني أو شغب أو  

أو حرائق أو فيضانات أو  ال ل أو تسونامي أو عواصف ية وصر  دعواصف رعإضرابات أو أعمال تخري ية أو إرهابية أو 

 ق قضاء وقدر على عمليات الشركة ووضعها املالي.أو عواصف مدارية أو استوائية أو كوارق طبيعية أخرى أو حواد

 

 املتطلبات التنظيمية 10.29

 

 يخضع قطاع التأمين لعدد من املتطلبات التن يمية والتدقيق. أي تغير في األن مة مثل متطلبات  يادة رأس املال 

أن تؤثر على عوائد املساهمين في شركات التأمين. عالوة على ذلك فإن عدم االلتزام باألن مة يمكن أن من شأنه 

يؤدي إلى فرض غرامات من الفهات التن يمية لعدم االلتزام وهو األمر الذي يؤثر على نشال وأرصا  الشركة. من 

 أن يؤثر على موقف الشركة وسمعتها في السو 
ً
  . شأن هذا اإلجراء أيضا

 

كذلك فإن أي سياسات سلبية أو تغير في األن مة من جانب الحكومة أو الفهات التابعة لها يمكن أن يؤثر على 

الشركة حالة الشركة  نشالنشال الشركة وعلى أرصاحها وعلى موقفها املالي. تشمل األن مة التي تنطبق على 

من تنفيذها من القوانين املعمول بها والتي يتم وقدرتها على ممارسة أنشطتها. تخضع الشركة في نشاطها لعدد 

 .
ً
 جانب مسؤولين حكوميين ومن جانب جهات خاصة أيضا

  

التي رصما يتم تعليقها أو إنهاءها أو سحبها في حالة و تمارس الشركة نشاطها بموجب العديد من الرخص والتصاريح 

بأي تغير في القانون املعمول به في السلطنة أو في عدم التزام الشركة باملتطلبات. يمكن أن يتأثر نشال الشركة 
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تفسيراته. كذلك فإن فرض غرامات أو سحب أو تعليق الترخيص أو التصاريح من شأنه أن يكون له أثر رجعي على 

 النشال واملوقف املالي للشركة بما في ذلك سعر السهم في السو .

 

 وتسهيل التأمين سو   نمو تكون في إطار  أن تن يميةال سياساتلل أنه من املرجح الشركة ترى : التخفيف وسائل

 .الشركة في الفاعلة الفهات مختلف تطوير 

 

 

 املالية أللوراق مسقش سوق  في أسهمها وإدراج ع.ع.م.ش عامة مساهمة شركة إلى التحويل في التأخير  10.30

 

 ريال مليون  10 والبالغ املدفوع املال رأس من األدنى الحد تحقيق الشركة على يتعين املعدل، التأمين لقانون  وفقا

 17 قبل املالية ل ورا  مسق  سو   في أسهمها وإدراج م.ع.م.ش مساهمة شركة إلى تحويلها واستكمال عماني

 تتمكن لم عماني، ريال مليون  10.33 إلى املدفوع مالها رأس من  ادت قد الشركة أن حين في. 2017 أغسطس

 املوعد قبل املالية ل ورا  مسق  سو   في أسهمها وإدراج عامة مساهمة شركة إلى تحويلها استكمال من الشركة

 تن يةي إجراء أو  عقوصة ةأي الصلة ذات التن يمية الفهات من غيرها أو  املال السو   هيئة فرضق حال فيو..النهائي

 السو   هيئة بإخطار  الشركة قامق ذلك، ومع. الشركة على سل ي تأثير  لذلك يكون  قد لتأخير،ا بس ب الشركة ضد

 .بها املعمول  املتطلبات لفميع لالمتثال جادة جهودا وتبذل التأخير  بهذا املالية

 

 وعملية للتأمين فالكون  شركة مع عمان فرع للتأمين العرصية فرع أعمال دمأل عملية تعتبر  :التخفيف وسائل

 التي التحدياتستطلب الشركة من هيئة سو  املال األخذ بعين اإلعتبار  التأخير، لهذا الرئيس ي الس ب األندماج

 .االندماج عملية خالل الشركة واجهتها

 

 حوكمة الشركات  10.31

 أن شأنه من االلتزام في تقصير  أي فإن وصالتالي أكثر  حوكمة ملتطلبات تخضع الشركة فإن عامة مساهمة كشركة

 إلى تحتاج رصما املتطلبات هذه مثل فإن ذلك على عالوة . الشركة على غرامات فرض/  إجراءات اتخاذ إلى يؤدي

 . اليومية العمليات متابعة عن يبعدها أن يمكن الذي األمر  وهو  الشركة إدارة جانب من أكبر  إشراف

  الشركة لدى
ً
 وصالتالي األعمال بعض تحول  ملخاطر  املادية األثار  بدراسة تقوم كما. بار يين لعمالء برامأل حاليا

 .أقل عمالء لديها والتي األخرى  الفديدة األعمال على حدتها من التخفيف

 

لفريق   اإليعا  تم  كما عامة، مساهمة شركة إلى التحول  إجراءات ستكمالبإ الشركة قامق :التخفيف وسائل

. التن يمية للمتطلباتاإللتزام  بتعزيز  الشركة
ً
 في حالة الحاجة مستقبال
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 املرتبطة باألسهم املطروحةعوامل املخاطرة  10.32

 

مسق  ل ورا  املالية وفق الفدول  سو  : سيتم  إدراج األسهم املطروحة  لالكتتاب في عدم وجود تاريخ للتداول 

 الزمني املذكور في نشرة اإلصدار. ليس هناق أي تاريت سابق لتداول األسهم. 

 

: بعد إدراج األسهم في سو  مسق  ل ورا  املالية، رصما يتأثر سعر السهم ألسباب عديدة التغير في سعر السهم

 ورصما ينخفض إلى مستوى أقل من سعر الطر . 

 

 على  السيولة:
ً
ليس هناق أي ضمانات بوجود إقبال على األسهم بعد إدراجها في سو  مسق  ل ورا  املالية. بناءا

 .نش حيا ة أسهم غير متداولة بالسو  بشكل ذلك قد يواجه املكتتبون مخاطر 

 

رصما تقوم الشركة مستقبال بزيادة رأسمالها من خالل عمليات طر  أخرى )سواء  :زيادة رأس مال الشركة مستقبال

أسهم لها حق أفضلية أو أسهم أخرى(. مثل هذه املبالغ من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة في سو  مسق  

  ل ورا  املالية.

 

: رصما تؤثر التغيرات في السو  والعوامل األخرى بشكل سل ي على سعر تداول السهم في التغيرات في سعر السوق 

السو  بغض الن ر عن األداء الفعلي للشركة. يتعرض كافة املكتتبون في األسهم ملخاطر السو  بدرجات متفاوتة. 

 يمكن أن يتراجع سعر أي سهم أو يرتفع على حسب حالة السو . 

 

بعدم  ،تو يع أرصا  ورصما يقرر مجلس اإلدارة، وفق تقديره املطلقلليس هناق أي ضمان  :سياسة توزيع األرباح

تو يعها في أي وقق من األوقات وألي س ب من األسباب. يعتمد تو يع أي أرصا  مستقبلية على عدد من العوامل 

للشركة و/أو عدم تأثر  تشغيليةالمنها كفاية االحتياطات القابلة للتو يع والسيولة التي تضمن تلبية االحتياجات 

نمو النشال بعدم توفر السيولة الكافية وكذلك باألمور الطارئة املعروفة للشركة والتزامها بأي شرول خاصة بأي 

 تسهيل ائتماني. 

 

، ستحد بشكل كبير من احتياطات الشركة النقدية ورصما  عالوة على ذلك فإن أي سياسة تو يع أرصا ، للحد املتبع

 على قدرة الشركة على تمويل نفقات رأس املال غير املتوقعة وتؤثر كذلك على قدرة الشركة على سداد تؤثر 
ً
سلبا

فوائد وأصول مبالغ التسهيالت االئتمانية املستحقة على الشركة. مما قد يتطلب على الشركة اقتراض أموال 

تعص ي حدوثه من خالل توفر ال روف إضافية أو جمع رأس مال من خالل إصدار سندات وهو األمر الذي قد يس

.
ً
 املشفعة أو رصما عدم توفرها أساسا
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 مصادر التمويل  .11

 

 ألجل القروض 11.1

 ألجل. ديون ليس على الشركة أية 

 

 التسهيالت األخرى  11.2

 مقابل منحها تم والتي عماني ريال 150,000 بمبلغ املحلية البنوق أحد قبل من بنكي ضمان تسهيالت الشركة لدى

 قائمة أخرى  ائتمانية تسهيالت أية الشركة لدى ليس البنك، لدى إحتفاظها يتم املبلغ قيمة بنفس ثابتة وديعة

 . 2017 أغسطس 31 في كما

  التسهيالت وضع 11.3

 هي كالتالي:  2017 أغسطس 31االئتمانية للشركة واملستحقة كما في  التسهيالتتفاصيل 

 

 املبلغ املتبقي باملليون ريال  التسهيالت

   و   القروض املصرفية 

   و   القروض ألجل 

   و   األداء  حسن ضمانات

   و   كفاالت

 

 

 التمويل مصادر  11.4

 2017 أغسطس 31كما في  الفئة

 ريال عماني - باملليون 

 إللتزاماتا

 35,960,026 صناديق التامين 

 5,314,202 عقود إعادة التأمين الدائنة 

 2,384,144 املطالبات والذمم الدائنة األخرى 

 522,564 االلتزامات اخرى 

 44,180,936 إجمالي اإللتزامات

 10,330,166 أسهم راس املال 

 1,749,442 اإلصدار عالوة

 607,206 االحتياطي القانوني

 3,355,329 احتياطي طوارئ 
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 215,637 احتياطي القيمة العادلة 

حتجزة العوائد
ُ
 1,620,998 امل

 17,878,778 إجمالي حقوق املساهمين 

 62,059,714 واإللتزاماتإجمالي حقو  املساهمين 

 2.5 الى حقو  املساهمين  اإللتزاماتإجمالي 

 

 أن يتأثر املركز املالي للشركة باإلكتتاببما أن الشركة لن تحصل على عائدات اإلكتتاب العام، فإنه من غير املتوقع 

 مليون ريال عماني. 10العام. وعالوة على ذلك، حققق الشركة بالفعل الحد األدنى ملتطلبات رأس املال والبالغة 
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 موجز القوائم املالية التاريخية املدققة  .12

 

 

 

 لكل من : (2016-2013) املعتمدة ملخص القوائم املالية التاريخية .أ

 

 م.ع.م.ش للتأمين الصقر  شركة .1

 العام التأمين - عمان فرع العرصية التأمين شركة .2

 الحياة على التأمين - عمان فرع العرصية التأمين شركة. 3

 

فرع ُعمان وشركة فالكون للتأمين –ش.م.م ( للشركة العربية للتأمين 2016-2014الشهادة التاريخية املعتمدة لألرقام املوحدة ) .ب

 ) للتأمين على الحياة والتأمين العام(ش.م.ع.م 
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 لكل من: (2016-2013) املعتمدةملخص القوائم املالية التاريخية 

 م.ع.م.ش للتأمين الصقر  شركة

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م

 
 القوائم المالية

 2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 العنوان المسجل:
 

 112، الرمز البريدي 2279ص.ب 
 روي، مسقط
 سلطنة عمان

 المقر الرئيسي للعمل:
 

 الطابق الثاني -مركز سلطان 
 القرم، مسقط
 سلطنة عمان

  



 شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م
 

 القوائم المالية
  2016ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 
 
 

 الصفحة                                                                                                                المحتويات
 
 

 2 - 1                                                                  تقرير مراقب الحسابات المستقل إلى المساهمين              
 

        3                      المركز الماليقائمة 
 

 4                           قائمة الدخل الشامل
 

 5                 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 

 6                  قائمة التدفقات النقدية
   

 58 - 7                 إيضاحات حول القوائم المالية 
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3 

 

 ش.م.ع.مشركة الصقر للتأمين 
 قائمة المركز المالي

 ديسمبر  31كما في 
  2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني إيضاح 

       األصول

       األصول غير الجارية

 48.274 52.492 70.045  76.955 4 ممتلكات ومعدات

 177.699 76.544 3.964  128.623 5 أصول غير ملموسة

 1.900.000 1.900.000 1.900.000  - 6 عقار استثماري

 850.613 1.077.430 1.667.528  3.740.736 7 أصول مالية متاحة للبيع

 2.377.926 4.010.176 4.641.026  8.163.169 9 ودائع ألجل

 - 78.095 146.786  1.395.752 11 حصة معيد التأمين من أموال التأمين
لة أصل الضريبة  27.438 - -  57.624 )ب(18 المؤجَّ

  13.562.859  8.429.349 7.194.737 5.381.950 

       األصول الجارية

 4.140.902 4.481.870 2.627.610  3.141.704 8 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 6.472.884 6.942.394 7.536.790  2.888.702 9 ودائع ألجل

 2.965.194 3.630.922 3.210.058  3.530.148 10 مديونّيات تأمين وأخرى

 22.259.508 9.702.329 7.876.721  6.640.331 11 حصة معيد التأمين من أموال التأمين

 807.883 15.586 490.932  451.364  أرصدة نقدية وبنكية

  16.652.249  21.742.111 24.773.101 36.646.371 

 42.028.321 31.967.838 30.171.460  30.215.108  إجمالي األصول

       حقوق المساهمين وااللتزامات

       حقوق المساهمين

       رأس المال واالحتياطيات

 6.394.457 6.394.457 6.394.457  6.394.457 12 رأس المال

 247.809 319.051 499.261  596.516 13 احتياطي قانوني

 1.026.999 1.283.307 1.510.221  1.657.092 14 احتياطي طوارئ

 147.042 158.895 174.930  193.875 15 احتياطي القيمة العادلة

 (24.316) 360.558 1.435.807  1.524.787  أرباح محتجزة

 7.791.991 8,516,268 10.014.676  10.366.727  إجمالي حقوق المساهمين

       االلتزامات

       االلتزامات غير الجارية

 58.826 79.771 111.731  136.441 16 مكافآت نهاية الخدمة

 - 31.910 24.608  - )ب(18 التزام الضريبة المؤجلة

 - 935.113 1.784.858  4.360.446 11 أموال التأمين

  4.496.887  1.921.197 1.046.794 58.826 

       االلتزامات الجارية

 26.226.268 14.075.602 11.619.544  9.197.597 11 أموال التأمين

 6.867.802 6.936.950 4.489.679  4.308.205  عقود إعادة التأمين مستحقة الدفع

 1.083.434 1.303.145 1.857.695  1.656.658 17 مطالبات ودائنّيات أخرى

 - 89.079 268.669  189.034 )ج(18 ضرائب

  15.351.494  18.235.587 22.404.776 34.177.504 

 34.236.330 23.451.570 20.156.784  19.848.381  إجمالي االلتزامات

 42.028.321 31.967.838 30.171.460  30.215.108  إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

       

 1.218 1.332 1.566  1.621 24 صافي األصول للسهم الواحد

 
 ووقعها نيابة عنهم: 2017 فبراير 19بتاريخ  58 إلى 3اعتمد أعضاء مجلس اإلدارة وصرحوا بإصدار القوائم المالية المدرجة بالصفحات من 

 
 

 .2 - 1 الصفحتينتقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج على 

_ 
___________________ 

   ____________________ 

 عضو مجلس اإلدارة    رئيس مجلس اإلدارة
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 شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م
 

 قائمة الدخل الشامل
 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 58إلى  7اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 
 

 .2 - 1 الصفختينتقرير مراقب الحسابات المستقل مدرج على 

  2016  2015 2014 2013 

إيض 
 اح

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني

       اإليرادات

 13.060.350 16.911.647 17.385.437  11.404.055 19 إجمالي األقساط المكتتبة

       

 1.645.710 1.818.992 2.021.764  2.064.840 19 صافي نتائج أعمال التأمين

 1.197.628 (142,694) 67.247  530.224 20 بالصافي –إيرادات االستثمار 

 (382,100) - -  -  إلعادة تقييم الممتلكاتنتيجة القيمة العادلة  تعديالت

 54.715 699.760 1.607.774  383.388 21 إيرادات أخرى

  2.978.452  3.696.785 2.376.058 2.515.953 

       المصروفات

 (1,463,034) (1,515,207) (1.633.322)  (1.899.099) 22 مصروفات عمومية وإدارية

       

 1.052.919 860.851 2.063.463  1.079.353  أرباح التشغيل قبل الضرائب

 2.222 (148,427) (261.367)  (106.802) )أ(18 ضرائب

 1.055.141 712.424 1.802.096  972.551  ربح العام

       

الدخل الشامل اآلخر الذي يمكن إعادة تصنيفه الحقاً للربح 
 أو الخسارة

      

صافي التغير في القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة 
 18.945 15 للبيع

 
16.035 

11.853 14.352 

 1.069.493 724.277 1.818.131  991.496  إجمالي الدخل الشامل للعام

       

 0.165 0.111 0.282  0.152 23 ربحّية السهم الواحد األساسّية والمعّدلة
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 شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م

 
 قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

 
 
 إجمالي  / )خسائر( أرباح  احتياطي  احتياطي  احتياطي  رأس 
 حقوق المساهمين  محتجزة  القيمة العادلة  طوارئ  قانوني  المال 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
            

457.394.6 2013يناير  1في    142.295  847.297  132.690  )794.241(  6.722.498 
            الدخل الشامل:

 1.055.141  1.055.141  -  -  -  - ربح العام
            الدخل الشامل اآلخر:

صافي التغير في القيمة العادلة لألصول 
 14.352  -  14.352  -  -  - (15المالية المتاحة للبيع )إيضاح 

 -  -  -  14.352  1.055.141  1.069.493 

            معامالت مع المالكين:
 -  )105.514(  -  -  105.514  - (13محول إلى احتياطي قانوني )إيضاح 

 -  )179.702(  -  179.702  -  - (14طوارئ )إيضاح محول إلى احتياطي 

 -  105.514  179.702  -  )285.216(  - 

 7.791.991  )24.316(  147.042  1.026.999  247.809  6.394.457 2013ديسمبر  31في 

 

457.394.6 2014يناير  1في    247.809  1.026.999  147.042  )24.316(  7.791.991 
            الدخل الشامل:

 712.424  712.424  -  -  -  - ربح العام
            الدخل الشامل اآلخر:

صافي التغير في القيمة العادلة لألصول 
 11.853  -  11.853  -  -  - (15المالية المتاحة للبيع )إيضاح 

 -  -  -  11.853  688.108  724.277 

            معامالت مع المالكين:
 -  )71.242(  -  -  71.242  - (13محول إلى احتياطي قانوني )إيضاح 

 -  )256.308(  -  256.308  -  - (14محول إلى احتياطي طوارئ )إيضاح 

 -  71.242  256.308  -  )285.216(  - 

 8.516.268  360.558  158.895  1.283.307  319.051  6.394.457 2014ديسمبر  31في 
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 شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م
 

 )تابع( قائمة التغيرات في حقوق المساهمين
 
 

 رأس
 المال

 
 احتياطي 
 قانوني

 
 احتياطي 

 طوارئ

 
 احتياطي

 القيمة العادلة

 
 أرباح 
 محتجزة

 إجمالي 

      
حقوق 

 المساهمين
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  ُعماني لاير  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
            

 8.516.268  360.558  158.895  1.283.307  319.051  6.394.457 2015يناير  1في 
            الدخل الشامل:

 1.802.096  1.802.096  -  -  -  - ربح العام
            الدخل الشامل اآلخر:

القيمة العادلة لألصول صافي التغير في 
 16.035  -  16.035  -  -  - (15المالية المتاحة للبيع )إيضاح 

 -  -  -  16.035  1.802.096  1.818.131 

            معامالت مع المالكين:
(180.210)  -  -  180.210  - (13محول إلى احتياطي قانوني )إيضاح    - 
(226.914)  -  226.914  -  - (14محول إلى احتياطي طوارئ )إيضاح    - 

(319.723)  -  -  -  - 2014مدفوعة عن عام  أرباحتوزيعات    (319.723)  

 -  180.210  226.914  -  (726.847)   (319.723)  

 10.014.676  1.435.807  174.930  1.510.221  499.261  6.394.457 2015ديسمبر  31في 

            
 
 

457.394.6 2016يناير  1في    261.499   221.510.1   930.174   1.435.807  676.014.10  
            الدخل الشامل:

551.972  972.551  -  -  -  - ربح العام  
            الدخل الشامل اآلخر:

صافي التغير في القيمة العادلة لألصول 
945.18  -  -  - (15للبيع )إيضاح المالية المتاحة    -  945.18  

 -  -  -  945.18   972.551  496.991  

            معامالت مع المالكين:
255.97  - (13محول إلى احتياطي قانوني )إيضاح    -  -  )97.255(  - 

871.146  -  - (14محول إلى احتياطي طوارئ )إيضاح    -  )146.871(  - 
 2015أرباح مدفوعة لعام توزيعات 

(445.639)  )639.445(  -  -  -  - )ج([12]إيضاح   

 -  255.97   871.146   -  ))883.572  (445.639)  

457.394.6 2016ديسمبر  31في    596.516  092.657.1   875.193   1.524.787  727.366.10  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 تشكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 58 إلى 7اإليضاحات والمعلومات التفسيرية األخرى المدرجة بالصفحات من 
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 شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م

 
 قائمة التدفقات النقدية

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 
 

  2016  2015 2014 2013 
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني إيضاح 
       

         أنشطة التشغيل
 1.052.919 860.851 2.063.463  1.079.353  الربح قبل الضريبة

       تسويات لـ:

 33.205 28.842 32.480  36.854 4 استهالك
 104.695 101.155 76.580  2.281 5 إهالك أصول غير ملموسة

 382,100 - -  -  إلعادة تقييم الممتلكاتنتيجة القيمة العادلة  تعديالت

)ربح( / خسارة غير محققة من أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح 
 بالصافي -أو الخسارة 

 

8 ،20 
 

(151.035)  

  

278.464 
 

507.564 

 
(890.679)  

(19,353) 86.843  105.060 20 بالصافي –خسارة محققة من استبعاد استثمارات   (16.335)  
 148,159 71,370 -  -  مخصص إنخفاض قيمة الذمم المدينة

 - 46.473 35.287  20.833 20 مصروفات متعلّقة باالستثمار
(140.432) 20 إيرادات توزيعات األرباح   (202.402)  (201,124)  (88.747)  

(364.650) 20                                                                                               إيرادات فوائد   (265.439)  (190,866)  (213.428)  
 1,580 36 -  -  تكاليف تمويل

(268.993) 21 التزامات مستردة لم تعد مستحقة   (1.544.319)  (636,387)  - 
 22.411 24.554 31.960  27.682 )أ( 22 مخصص مكافآت نهاية الخدمة

(3.103) 21 أرباح استبعاد ممتلكات ومعدات     - (3,699)  (419)  

التدفقات النقدّية التشغيلية قبل دفع مكافآت نهاية الخدمة وضريبة الدخل   
 وتغيرات رأس المال العامل

 343.850  592.917 589.416 535.461 
 

       التغيرات في رأس المال العامل

(188.258)  مديونيات تأمين وأخرى   341.405 (638,211)  314.941 
(902.952)  87.519  عقود إعادة التأمين مستحقة الدفع  69.148 584.984 

(201.037)  مطالبات ودائنّيات أخرى   554.550 856.098 (167.044)  
(3.547) 1.263.531 150.604  141.065  التأمين )صافية من حصة معيدي التأمين من أموال التأمين( أموال  

 1.257.276 2.139.982 736.524  183.139  النقد الناتج من أنشطة التشغيل
       

(2.972) 16 مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة   - (3,609)  (5.041)  
(268.669) )ج(18 هةضريبة دخل مدفوع   (89.079)  - 

 
(898)  

(36) -  -  تكاليف تمويل مدفوعة  (1.580)  

(88.502)  صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من أنشطة التشغيل   647.445 2.136.337 1.257.276 

       
       أنشطة االستثمار

(43.766) 4 شراء ممتلكات ومعدات   (50.033)  (33.061) (15.733)  
(126.940) 5 أصول غير ملموسة شراء   (4.000)  - (2.863)  

(3.113.415) 8، 7 شراء استثمارات   (597.031)  (1.152.120) (37.149)  
(80.720) 8 توزيعات األرباح المعاد استثمارها من قبل مديري المحافظ   (104.901)  - - 

 700 3.700 -  3.105  متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
 64.815 61.504 831.535  250.920 8، 7 بيع استثمارات متحصالت من

 - - 750.000  400.000 8 سحب أموال من مديري محفظة االستثمار 
 - - -  1.900.000 6 متحصالت من بيع عقار استثماري

(1.225.246)  1.125.945  بالصافي -إيداع ودائع   (2.101.760) (2.519.845)  
 115.688 91.979 344.898  232.818  فوائد مستلمة

 88.747 201.124 202.402  140.432  توزيعات أرباح مستلمة

(2.305.640) (2.827.465) 147.624  688.379   صافي النقد الناتج من أنشطة االستثمار  

       
       أنشطة التمويل

(639.445) )ج( 12 توزيعات أرباح مدفوعة   (319.723)  - - 

       
(39.568)  التغير في النقد وما يماثل النقدصافي    475.346 (792.297) (1.048.364)  

 1.856.247 807.883 15.586  490.932  النقد وما يماثل النقد في بداية العام

 807.883 15.586 490.932  451.364  النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

  
 

 شكل جزءاً ال يتجزأ من هذه القوائم المالية. 58 إلى 7األخرى المدرجة بالصفحات من اإليضاحات والمعلومات التفسيرية 
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  7                                                شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م

       
 إيضاحات حول القوائم المالية

 ديسمبر  31للسنة المنتهية في 

 

 

 الرئيسيةالشكل القانوني واألنشطة  1
 

كشركة مساهمة عمانية مقفلة مسجلة في سلطنة عمان. ويتمثل النشاط الرئيسي  2005يونيو  29شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م )"الشركة"( تأسست في 
 22والمجموعات اعتباراً من للشركة في االكتتاب في نشاط التأمين العام في سلطنة عمان. وبدأت الشركة أيضا نشاط اكتتاب التأمين على الحياة لألفراد 

 .2008سبتمبر 
 

 من أسهم الشركة. ٪51، أصبحت الشركة شركًة تابعة لألنوار القابضة ش.م.ع.ع والتي تملك 2010في 
 

أمين العربية تخالل العام، أبرمت شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع وثالثة عشر آخرين من مساهمي األقلية للشركة اتفاقية لبيع وشراء األسهم مع شركة ال
ء األسهم ش.م.ل )ممثلة من خالل شركتيها التابعة، العربية ش.م.ل )شركة قابضة( ولورنس االستثمار ش.م.م )تحت التأسيس((. ومع ذلك فإن عملية شرا

 تخضع إلى الشروط التالية: 
 

  ستقوم الشركة في الوقت نفسه باالستحواذ على األعمال، واألصول، وااللتزامات من شركة التأمين العربية ش.م.ل )فرع ُعمان(، وفقا لشروط 
 اتفاقية تحويل األعمال الموقعة من قبل الشركة مع شركة التأمين العربية ش.م.ل وشركة العربية القابضة.  

 

  على المعاملة. وستقوم الشركة وشركة التأمين العربية  2017يناير  4الجمعية العمومية غير العادية المنعقد في وافق مساهمو الشركة في اجتماع
من قانون شركات التأمين  39ش.م.ل بالحصول على الموافقة على المعاملة من الهيئة العامة لسوق المال، والمحكمة، بموجب المادة رقم 

 المعمول به.والسلطات التنظيمية األخرى بحسب 
 

 ، والشركة بصدد تقديم طلب إلى الهيئة العامة لسوق المال للموافقة.2017ومن المتوقع أن تكتمل المعاملة في نهاية شهر مارس 
 

سطس مليون لاير عماني بحلول أغ 10وفقا لمتطلبات الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة عمان، سيتعين على الشركة رفع رأس مالها المدفوع إلى 
٪. وستكون الشركة قادرة على الوفاء بالمتطلبات الرأسمالية بعد التغيير المذكور أعاله في المساهمة 40بمشاركة عامة في اكتتاب عام بنسبة  2017

 في سوق مسقط لألوراق المالية. واستحواذ األصول وااللتزامات وستتقدم بطلب إلدراج أوراقها المالية 
  
 
 ية الجوهريةملخص السياسات المحاسب 2
 

َقت عند إعداد هذه القوائم المالية. وقد تم تطبيق هذه السياسات بما يتوافق مع كافّ  ة السنوات المعروضة في فيما يلي السياسات المحاسبية الرئيسية التي ُطبِّ
 هذه القوائم المالّية ما لم ُينص على غير ذلك.

 
 أساس اإلعداد

 
قة للشركة للسنوات المنتهية تم إعداد هذه البيانات المالية التاريخية بغرض إدراجها في وثيقة االكتتاب العام األولي وقد تم اشتقاقها من البيانات المالية المدق

  .2016الى  2013ديسمبر  31في 
 
 بيان االلتزام 2-1
 

المالية الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية ومتطلبات إفصاح الهيئة العامة لسوق المال تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمعايير التقارير 
 وتعديالته. 1974وقانون الشركات التجارية لعام 

 
ت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة تم إعداد هذه القوائم المالية وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية معدالً باالستثمارات المصنفة كمتاحة للبيع واالستثمارا

 التي ُتقاس بالقيمة العادلة.
 
 
 استخدام التقديرات واالجتهادات 2-2
 

من اإلدارة ممارسة  يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الجوهرية. كما يتطلب
الت التي رها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاتقدي

  .3تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية باإليضاح رقم 
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 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( 2
 
 العمالت األجنبية 2-3
 

 العملة التنفيذية وعملة العرض )أ(
 

ة ضمنها، كما أّنها ُتقاس البنود المدرجة بالقوائم المالية للشركة وُتعرض بعملة اللاير الُعماني وهي عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل الشرك
 العملة التنفيذّية وعملة العرض الخاّصة بالشركة.

 
 ت واألرصدةالمعامال )ب(

 
ل باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة، كما ُتح ل قيمة المعامالت بالعمالت األجنبية إلى اللاير الُعماني وُتسجَّ ل األصول وااللتزامات ُتحوَّ وَّ

رير. وُتدَرج االختالفات الناتجة عن التحويل في قائمة النقدّية المنفّذة بعمالت أجنبّية إلى اللاير الُعماني باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ التق
ل األصول وااللتزامات غير النقدّية المنفّذة بعمالت أجنبّية إلى اللاير الُعماني باستخدام أسعار الصرف السائ دة في تاريخ المعاملة. الدخل الشامل. وُتحوَّ

زء من أرباح وخسائر القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل. وُتقاس فروق التحويل على وُتدرج فروق التحويل على األصول وااللتزامات غير النقدية كج
 األصول وااللتزامات غير النقدية بالقيمة العادلة مثل األسهم المصنفة كمتاحة للبيع في الدخل الشامل اآلخر.

 
 ممتلكات ومعدات 2-4
 

هالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة، إن ُوجدت. وتمّثل تكلفة الممتلكات والمعدات ُتدرج الممتلكات والمعدات بالتكلفة مخصوماً منها االست
فصل، حسبما سعر شرائها باإلضافة إلى النفقات المنسوبة مباشرة لالستحواذ. وُتدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو ُتدرج كأصل من

من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالبند إلى الشركة ويكون من الممكن قياس تكلفة البند  يكون ذلك مالئماً، فقط عندما يكون
 بشكل موثوق. وُتحمل كافة اإلصالحات والصيانة األخرى على قائمة الدخل الشامل خالل السنة المالّية التي تتكبد فيها.

 
لشامل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لكل فئة من الممتلكات والمعدات. وفيما يلي يتم تحميل االستهالك بقائمة الدخل ا

 األعمار اإلنتاجية المقدرة:
 

 السنوات 
 4 أثاث وتركيبات
 4 معدات مكاتب

 4 مركبات
 

 ذلك مالئماً، بنهاية كل سنة تقرير.تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون 
 

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

وُتدرج ضمن "إيرادات أخرى" وُتضمن في قائمة الدخل يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد الممتلكات والمعدات بالرجوع إلى قيمها الدفترية 
 الشامل.

 
 غير ملموسةأصول  2-5
 

المتراكم، إن  تتمثل األصول غير الملموسة ببرامج الحاسب اآللي التي تمت حيازتها والتي تدرج بالتكلفة ناقصا اإلهالك المتراكم واالنخفاض في القيمة
بصفة مباشرة إلى اقتناء األصل وأي تكاليف أخرى تنسب مباشرة إلى تحويل األصول إلى حالة عمل لغرض وجد. تتضمن التكلفة المصروفات المنسوبة 

 استخدامها المطلوب.
 

"األصول غير الملموسة"، قام مجلس إدارة الشركة بمراجعة فترات اإلهالك الخاصة باألصول غير الملموسة،  38وفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم 
 سنوات لبرامج الحاسب اآللي.  3م العمر اإلنتاجي المقدر البالغ كما تم تقيي

 
لإلهالك يتم فحص األصول غير الملموسة التي لها أعمار انتاجية غير محددة لتحديد انخفاض القيمة سنوياً، إن وجد. وتتم مراجعة األصول الخاضعة 

 إلى عدم قابلية استرداد القيمة الدفترية. لتحديد وجود انخفاض في القيمة عندما يشير حدث أو تغير في الظروف
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 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( 2
 
 العقار االستثماري 2-6
 

في سياق  العقار االستثماري هو العقار المحتفظ به إما للحصول على عائدات إيجار أو لزيادة رأس المال أو لتطوير مشاريع ولكنه ليس مخصصا للبيع
يادية أو االستخدام في إنتاج أو تزويد بضائع أو خدمات أو ألغراض إدارية. يستخدم العقار االستثمارّي قيد اإلنشاء أو التطوير كعقار األعمال االعت

 استثماري في المستقبل.
 

للقيمة الدفترّية لألصل فقط عندما يكون يقاس العقار االستثمارّي مبدئّياً بتكلفته، بما في ذلك تكاليف المعاملة المتعلقة. وتتم رسملة المصروفات الالحقة 
 ق.من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادّية المستقبلّية المتعلقة بالمصروفات إلى الشركة ويكون من الممكن قياس تكلفة البند بشكل موثو

 
من العقارات االستثمارّية، يتم إلغاء إدراج القيمة ُتدَرج كافّة تكاليف اإلصالحات والصيانة األخرى كمصروف عند تكّبدها. وعندما يتم استبدال جزء 

 الدفترّية للجزء المستبَدل.
 

الضرورة، فيما يتعلّق بعد اإلدراج المبدئي، ُيدَرج العقار االستثماري بالقيمة العادلة. وتعتمد القيمة العادلة على أسعار السوق النشطة ويتم تعديلها عند 
ه وحالته. وإذا لم تكن هذه المعلومات متوّفرة، تستخدم الشركة طرق تقييم بديلة كاألسعار الحديثة في األسواق األقل باالختالفات في طبيعة العقار وموقع

ت مهنّية ذات عالقة نشاطاً أو توقّعات التدفقات النقدّية المخصومة. وُتجرى التقييمات كما في تاريخ التقرير بواسطة مقيِّمين مهنّيين مستقلّين ذوي مؤهال
 ة في القوائم المالّية.ترف بها وخبرات حديثة في موقع وفئة العقار االستثماري الذي ُتجرى عليه عملّية التقييم. وتشّكل هذه التقييمات أساساً للقيم الدفتريّ مع
 

اضات األخرى التي يمكن أن يفترضها تعكس القيمة العادلة للعقار االستثماري، باإلضافة إلى أشياء أخرى، دخل اإليجارات من التأجيرات الجارية واالفتر
 المستخدمون بالسوق عند تسعير العقار تحت ظروف السوق الحالّية. وُتدرج التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الدخل الشامل.

 
 يتم إلغاء إدراج العقارات االستثمارّية عندما يتم التصّرف بها.

 
 األصول المالية 2-7
 
 التصنيف 2-7-1
 

ومديونيات. الشركة أصولها المالية إلى الفئات التالية: أصول مالّية متاحة للبيع وأصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وقروض تصنف 
 ويعتمد التصنيف على الغرض من اقتناء األصول المالية. وتحدد اإلدارة تصنيف استثماراتها عند اإلدراج المبدئي.

 
 مالية متاحة للبيع أصول)أ(        

 
ول المالّية األصول المالّية المتاحة للبيع هي أدوات مالية غير مشتقة إما تكون مصنفة ضمن هذه الفئة أو غير مصنفة ضمن أي فئة أخرى. وُتدرج األص

رج التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالّية المتاحة المتاحة للبيع بشكل مبدئي بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف المعاملة وُتقاس الحقاً بالقيمة العادلة. وُتد
 للبيع في قائمة الدخل الشامل اآلخر.

 
 امل.عندما تباع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، يتم تضمين تغيرات القيمة العادلة المتراكمة في حقوق الملكية في قائمة الدخل الش

 
المالّية المتاحة للبيع على أسعارها السوقية المدرجة كما في تاريخ التقرير. ويتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية غير تعتمد القيمة العادلة لألصول 

  المتاجر بها في سوق نشطة )مثل االستثمارات غير المدرجة( باستخدام أساليب تقييم معينة.
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 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(   2
 
 صول المالية )تابع(األ   2-7
 
 التصنيف )تابع( 1-7-2
 

 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة)ب(        
 

ا للمتاجرة أو إن األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة هي استثمارات ُمحتفظ بها للمتاجرة. تمت حيازة االستثمارات المحتفظ به
غراض البيع أو إعادة الشراء خالل فترة قصيرة األجل. يتم إدراج هذه االستثمارات مبدئياً بالقيمة العادلة. تحتسب تكاليف المعامالت تكبدها باألساس أل

 لكل االستثمارات المحملة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة كمصروفات عند تكبدها.
 

الربح أو الخسارة الحقاً بالقيمة العادلة. وتستند القيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح  ُتدرج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل
ة األصول المالية أو الخسارة إلى أسعارها المدرجة بالسوق كما في تاريخ التقرير. وُتدرج األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئ

 مة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائمة الدخل الشامل في السنة التي تنشأ فيها.بالقي
 

 القروض والمديونيات)ج(           
 

عتيادية القروض والمديونيات هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مدرجة في سوق نشطة وتنشأ في سياق األنشطة اال
حقاً بالتكلفة ة. وُتدرج القروض والمديونيات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة مضافاً إليها تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرًة لنشأة الحيازة، وُتقاس الللشرك

"مديونيات تأمين وأخرى" المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلّية ناقصاً مخصص االنخفاض بالقيمة، إن ُوجد. وتتمثل قروض ومديونيات الشركة في 
 و"حصة معيد التأمين في أموال التأمين" و"الودائع ألجل" و"األرصدة النقدية والبنكية" في قائمة المركز المالي.

 
 اإلدراج والقياس   2-7-2
 

بشتتتتتراء األصتتتتتل أو بيعه. وُتدرج يتم إدراج المشتتتتتتريات والمبيعات العادية لألصتتتتتول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي ترتبط فيه الشتتتتتركة 
أو الخستتتارة. وُتدرج االستتتتثمارات بشتتتكل مبدئي بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة لكافة األصتتتول المالية غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح 

شكل مبدئي بالقيمة العادلة و شامل. وُتدرج األصول األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ب تحمل تكاليف المعاملة في قائمة الدخل ال
نيات الحقاً بالتكلفة المهلكة المالّية المتاحة للبيع واألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الحقاً بالقيمة العادلة. وُتدرج القروض والمديو

 منها مخصص انخفاض القيمة، إن ُوجد. باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلّية مخصوماً 
 

مة الدخل الشامل يتم عرض األرباح والخسائر الناتجة عن التغيرات في القيمة العادلة لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في قائ
 بالصافي" في السنة التي تنشأ فيها. -أو الخسارة  ضمن ")خسائر( / أرباح غير محققة على األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح

 
شأ فيها باستثناء خسائر ُتدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع في الدخل الشامل اآلخر في السنة التي تن

د إلغاء االعتراف باالستثمارات المتاحة للبيع أو انخفاض قيمتها، يتم إدراج تعديل القيمة انخفاض القيمة المعترف بها مباشرة في قائمة الدخل الشامل. وعن
 العادلة المتراكمة في قائمة الدخل الشامل. 

 
 إلغاء اإلدراج    2-7-3
 

 األصول المالّية     )أ(
 

من األصول أو عندما تحّول الشركة حقها التعاقدّي في استالم التدفقات ُيـلغى إدراج األصول المالّية عندما تنتهي مدة الحق في استالم التدفقات النقدّية 
 النقدّية من األصول المالّية وإّما:

 
 أن يكون قد تم تحويل كافّة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكّية، أو •
 لم يتم تحويل كافّة المخاطر والمنافع المتعلقة بالملكّية إال أّنه تم تحويل الضوابط. •
 
 االلتزامات المالّية   ب()
 

 يتم إلغاء إدراج االلتزامات المالّية عند انتهائها، أي عند الوفاء بااللتزام أو إلغائه أو انتهاء صالحيته.
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 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( 2
 
 األصول المالية )تابع( 2-7
 
 انخفاض قيمة األصول المالية  2-7-4
 

 بالتكلفة المهلكة أصول مدرجة)أ(       
 

أصل  تقوم الشركة بنهاية كل فترة تقرير بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية. تنخفض قيمة
نتيجة لحدث أو أكثر من  مالي أو مجموعة أصول مالية ويتم تكبد خسائر االنخفاض في القيمة فقط إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض القيمة

لألصل المالي حدث وقع بعد اإلدراج األولي لألصل )حدث خسارة( ويوجد لحدث الخسارة ذاك )أو األحداث( أثر على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة 
 أو مجموعة أصول مالية يمكن تقديره بشكل موثوق.

 
 ان هناك دليل موضوعي على وجود خسارة من انخفاض القيمة:تشمل المعايير التي تّتبعها الشركة لتحديد ما إذا ك

 

 صعوبة مالية كبيرة تواجه الشركة المصدرة أو المدين؛ 

 خرق بنود العقد مثل العجز أو التأخر عن سداد الفوائد أو المدفوعات األصلية؛ 

 منح تنازل للمقترض لم يكن ليمنحه الُمقرض في ظروف أخرى؛ 

  في مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة مالية أخرى؛وجود احتمال دخول المقترض 

 اختفاء سوق نشطة لذلك األصل المالي بسبب صعوبات مالية؛ أو 

 يخ اإلدراج إشارة البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة من محفظة أصول مالية من تار
 الرغم من عدم إمكانية تحديد االنخفاض في كل أصل من األصول المالية بشكل فردي في المحفظة، بما في ذلك:المبدئي لتلك األصول، ب

 
 التغيرات السلبّية في حالة السداد الخاّصة بالمقترضين في المحفظة؛ و(      1)
 بالنسبة لألصول في المحفظة.الظروف االقتصادّية الوطنّية أو المحلّية المرتبطة بحاالت العجز عن السداد (      2)

 
 تقوم الشركة في المقام األول بتقييم ما إذا كان هناك دليل موضوعي على وجود انخفاض في القيمة.

 
لمقدرة المستقبلية ابالنسبة لفئة القروض والمديونيات، ُيقاس مبلغ الخسارة على أنه الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية 

رج مبلغ الخسارة في )باستثناء خسائر االئتمان المستقبلية التي لم يتم تكبدها( المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلّية. وُتخفض القيمة الدفترية لألصل وُيد
 قائمة الدخل الشامل.

 
وعي إلى حدث وقع بعد إدراج انخفاض القيمة )مثل إذا انخفض مبلغ خسارة االنخفاض في القيمة في سنة الحقة ويمكن أن يعزى االنخفاض بشكل موض

 تحسن في التصنيف االئتماني للمدين(، يتم إدراج عكس خسارة االنخفاض في القيمة المدرجة سابقاً في قائمة الدخل الشامل.
 

 األصول المالّية المصنفة كمتاحة للبيع)ب(        
 

اك دليل موضوعي على انخفاض قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية. وفي حالة االستثمارات تقّيم الشركة في نهاية فترة كل تقرير ما إذا كان هن
 قيمة األصول.  المصنفة كمتاحة للبيع، يعتبر االنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى ما دون تكلفتها دليالً على انخفاض

 
لألصول المالية المتاحة للبيع، فإن الخسارة المتراكمة التي تقاس على أنها الفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية، وإذا وجد مثل ذلك الدليل بالنسبة 

ي خر وُتدرج فمخصوماً منها أي خسارة انخفاض بالقيمة على ذلك األصل المالي المدرج سابقاً في قائمة الدخل الشامل تتم إزالتها من الدخل الشامل اآل
 . قائمة الدخل الشامل. وال يتم عكس خسائر انخفاض القيمة المدرجة في قائمة الدخل الشامل على أدوات األسهم من خالل قائمة الدخل الشامل
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 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  2
 
 انخفاض قيمة األصول غير المالية 2-8
 

بالشركة في تاريخ كل تقرير لتحديد وجود أي مؤشر على انخفاض القيمة. وإذا وجد مثل هذا المؤشر، يتم تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول غير المالية 
 تقدير المبلغ الذي يمكن استرداده لألصل.

 
عادلة ناقصاً تكلفة البيع. ُتدَرج خسارة االنخفاض في القيمة إذا كانت القيمة الدفترّية لألصل أو وحدة إنتاج النقد تزيد على قيمته عند االستخدام وقيمته ال

الذي يعكس تقييمات  ولتقدير القيمة عند االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة
 السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك األصل.

 
االنخفاض في القيمة المدرجة في السنوات السابقة بتاريخ كل تقرير لتحري وجود أية مؤشرات على انخفاض الخسارة أو انتهاء وجودها. يتم تقييم خسائر 

نخفاض في ويتم عكس خسارة االنخفاض في القيمة إذا كان هناك تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. ويتم عكس خسارة اال
أو اإلهالك، إن لم يتم القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها، صافيًة من االستهالك 

 حقاً.إدراج أية خسائر لالنخفاض في القيمة. يتم إدراج أي خسائر لالنخفاض في قيمة الشهرة مباشرة كمصروف وال يتم عكسها ال
 
 المقاصة 2-9
 

لغ المحتسبة تتم مقاصة األصول وااللتزامات المالية وبيان صافي القيمة في قائمة المركز المالي فقط عند وجود حق قانوني واجب النفاذ بمقاصة المبا
 وتكون هناك نية للشركة إما بإجراء تسوية على أساس الصافي أو تحقيق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

 
 مديونيات األقساط 2-10
 

خسائر المتراكمة لالنخفاض في ُتدرج مديونيات األقساط مبدئياً بالقيمة العادلة وُتدَرج الحقاً بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلّية ناقصاً ال
هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل القيمة، إن ُوجدت. ويتم تكوين مخصص انخفاض قيمة لمديونيات األقساط عندما يكون 

حلة إفالس أو إعادة كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلية للمديونيات. وتعتبر الصعوبات المالية الجوهرية للمدين واحتمالية أن يدخل المدين في مر
مؤشرات على انخفاض قيمة المديونيات. ويكون مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية  هيكلة مالّية والعجز عن السداد أو التأخر في الدفع على أنها

 لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة حسب معدل الفائدة الفعلّية.
 
 النقد وما يماثل النقد 2-11
 

البنكية، بما في ذلك الودائع ألجل التي تبلغ فترة استحقاقها ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع،  ألغراض إعداد قائمة التدفقات النقدية، تعتبر األرصدة
 بمثابة ما يماثل النقد.

 
 عقود إعادة التأمين المحتفظ بها 2-12
 

اض إعادة التأمين. ويتم تقدير المطالبات لتخفيض المخاطر المالية الناشئة عن المطالبات الكبيرة، تقوم الشركة بإبرام اتفاقيات مع أطراف أخرى ألغر
مين من أموال مستحقة القبض من معيدي التأمين بطريقة تتماشى مع التزام المطالبة وبمقتضى عقد إعادة التأمين. ويتم عرض هذه المبالغ كحصة معيد التأ

اد المطالبة، يتم تحويل المبلغ المستحق من معيد التأمين بخصوص التأمين المحتفظ بها في قائمة المركز المالي إلى أن تسدد الشركة المطالبة. وعند سد
 المطالبة المدفوعة من "حصة معيدي التأمين من أموال التأمين" إلى "المستحق إلى/ المستحق من شركات إعادة التأمين".

 
عادة التأمين. وفي حال وجود مثل هذا المؤشر، تقوم في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك مؤشر على احتمال انخفاض قيمة أصل إ

ُيعتبر أن قيمة األصل  الشركة بإجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. وعندما تزيد القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين على قيمته القابلة لالسترداد،
 اد.قد انخفضت ويتم تخفيض قيمته الدفترية إلى قيمته القابلة لالسترد
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 ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع( 2
 
 فحص كفاية االلتزام 2-13
 

لتدفقات النقدية المستقبلية تقوم الشركة بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت التزامات التأمين الُمدرجة الخاصة بها مالئمة، وذلك باستخدام التقديرات الحالية ل
وفي حال أظهر ذلك التقييم أن القيمة الدفترية اللتزامات التأمين غير مالئمة في ضوء التدفقات النقدية المستقبلية  بموجب عقود التأمين الخاصة بها.

 المقدرة، يتم إدراج كامل مبلغ العجز مباشرة في قائمة الدخل الشامل ويتم تكوين مخّصص للمخاطر السارية.
 
 أموال التأمين 2-14
 

األقساط غير المكتسبة واحتياطي المخاطر غير المنتهية والمطالبات المبلغ عنها لكن لم تتم تسويتها والمطالبات المتكبدة  تتضّمن أموال التأمين احتياطي
د ة فيما يتعلق بعقوغير المبلغ عنها فيما يتعلق بعقود التأمين العام والتأمين قصير األجل على الحياة واالحتياطي الحسابي واحتياطي األقساط غير المكتسب

 التأمين طويل األجل على الحياة.
 

 عقود التأمين العام وعقود التأمين قصير األجل على الحياة وعقود التأمين الجماعي االئتماني طويل األجل على الحياة
 

تاريخ المخاطر السارية في بالنسبة للتأمين العام، يتم إدراج نسبة من صافي األقساط المحتجزة على أنها "احتياطي أقساط غير مكتسبة" لتغطية أجزاء 
طي األقساط التقرير. ويتم تكوين مخصص إضافي للمخاطر السارية لتغطية العجز، إن وجد، لكل نوع من األعمال التجارية بين المبلغ اإلجمالي في احتيا

من صافي األقساط المحتجزة )وهي مخصص  ٪45محتسب على أساس  1979غير المكتسبة والمبلغ الذي يتطلبه قانون شركات التأمين الُعماني لعام 
 المخاطر السارية وفقاً للمتطلبات النظامية( للعام لجميع فئات األعمال.

 
الرجوع إلى فترة يتم تحديد احتياطي األقساط غير المكتسبة لعقود التأمين قصير األجل على الحياة والتأمين الجماعي االئتماني طويل األجل على الحياة ب

 متبقية كما في تاريخ التقييم ويتم احتسابه باستخدام طريقة القسط الثابت.المخاطر ال
 

المبالغ  يتم تحميل المطالبات، التي تشمل المبالغ مستحقة الدفع لحملة العقود واألطراف األخرى ومصروفات تعديل الخسارة المرتبطة بها صافية من
رة مستحقة الدفع عن المطالبات المبلغ عنها للشركة المستردة المنقذة واألخرى، إلى قائمة الدخل الشامل عن د تكبدها. وتشمل المطالبات أيضاً المبالغ المقدَّ

الغ المطالبات، يتم تحويلها وتلك التي لم ُيبلغ عنها بتاريخ التقرير. ويتم تقدير التزام المطالبات القائمة مبدئّياً وإدراجها في أموال التأمين. وبعد تأكيد مب
 ى دائنّيات المطالبات.الحقاً إل

 
ن مخصصات للمطالبات المبلغ عنها غير المدفوعة في تاريخ التقرير على أساس تقديرات كل حالة. باإلضافة إلى ذلك، يتم االحتفاظ ب مخصص بناًء ُتكوَّ

خ التقرير. وتتم مراجعة تقديرات المطالبات الحقاً على تقديرات اإلدارة وخبرة الشركة السابقة لتكلفة تسوية المطالبات المتكبدة وغير المبلغ عنها في تاري
خصص للسنة وتعديلها ألي تغيير في المبالغ المقدرة مبدئياً والبالغ المعدلة إن ُوجدت مستقبلياً. ويتم تضمين أي فرق بين المخصص والتسويات والم

 المخصص كتغيير في التقدير. القادمة في تاريخ التقرير في الحسابات المكتتبة في سنة التسوية أو سنة تغيير
 

زام المستقبلي. وتمّثل يتم إدراج المطالبات المبلغ عنها لعقود التأمين قصير األجل على الحياة والتأمين العام بناًء على أفضل تقديٍر لإلدارة لتسوية االلت
للتدفقات النقدّية الصادرة بناًء على المبالغ المطالب بها من قبل المؤمن في المطالبات المبلغ عنها فيما يتعلق بالتأمين على المركبات تقدير اإلدارة المبدئي 

دئي الذي أجراه كل من وقت التبليغ. ويتم تحديد المطالبات المبلغ عنها فيما يتعلق بالتأمين العام )بخالف التأمين على المركبات( بالرجوع إلى التقييم المب
الطبية المبلغ عنها، يتم تسجيلها من قبل اإلدارة عند التبليغ من مسؤولي الطرف الثالث بعد التحقق الواجب من المقّيم واإلدارة. وبالنسبة للمطالبات 

تبليغ عن األحداث المطالبات المبلغ عنها إلقامة المؤمن في المستشفى للعالج. وبالنسبة لمطالبات التأمين على الحياة األخرى، يتم تحديدها بناًء على ال
 ل الوفاة أو اإلعاقة الدائمة، إلخ( وتسجل حسب تقدير اإلدارة للتسوية النهائية وفق الشروط التعاقدية.الطارئة )مث

 
عنها ألنشطة  بالنسبة لمطالبات التأمين العام المتكبدة غير المبلغ عنها، تستخدم الشركة طريقة التثليث لحساب مخصص المطالبات المتكبدة غير المبلغ

ا لي تأخذ بعين االعتبار تحليل المطالبات التاريخية والفجوة في التبليغ عن المطالبات. ويتم تحديد المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنهالتأمين العام وبالتا
 للتأمين طويل األجل وقصير األجل على الحياة من قبل خبير اكتواري مستقل تعّينه اإلدارة. 
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 أموال التأمين )تابع( 2-14
 

 عقود التأمين الفردي طويل األجل على الحياة
 

حسابية للتأمين على بالنسبة لعقود التأمين الفردي طويل األجل على الحياة، تعّين الشركة خبيراً اكتوارياً مستقالً يقوم بتحديد طرق حساب االحتياطيات ال
 الحياة.

 
الفردي طويل األجل على الحياة باستخدام صافي تقييم األقساط مع كون االحتياطيات هي القيمة الحالية للمنافع المستقبلية ُيحسب االحتياطي الحسابي للتأمين 

٪ من إجمالي األقساط لهامش المصروف. وُيستخدم 90المرتبطة والقيمة الحالية لألقساط المستقبلية كما في تاريخ التقييم. يقتصر صافي أقساط التقييم على 
وتأخذ حسابات االحتياطيات الحسابّية باأللف من المبلغ المضمون.  40وتعديل زلمر بنسبة  A67-70سنوياً مع جدول الوفيات  ٪3.5دل الخصم البالغ مع

ياطي الحسابي دون ويتم احتساب حصة معيدي التأمين من االحتطويل األجل على الحياة بعين االعتبار القيمة الحالّية للمنافع المرتبطة. الفردي للتأمين 
 تعديل زلمر ويتم عرضها ضمن حصة معيد التأمين في أموال التأمين في قائمة المركز المالي المرحلية.

 
ب احتياطي األقساط قبل انتهاء فترة التغطية بسنة واحدة، تتم إعادة تصنيف المبلغ القائم كاحتياطي حسابي إلى احتياطي األقساط غير المكتسبة. ويتم احتسا

بي ويكون ر المكتسبة لعقود التأمين طويل األجل على الحياة والتي لها فترة تغطية متبقية تقل عن سنة واحدة بنفس طريقة احتساب االحتياطي الحساغي
. وُيدرج هامش مبنّياً على االفتراضات المتعلقة بمعدالت الوفيات والثبات ومصروفات الصيانة وإيرادات االستثمار التي تنشأ كما في تاريخ التقييم

 لالنحرافات السلبية في االفتراضات.
 

 المستنقذات وتعويضات اإلحالل 2-15

 
ضاً أن تسمح بعض عقود التأمين للشركة ببيع سيارة أو ممتلكات )تكون متضررة في العادة( عند تسوية المطالبة )أي المستنقذات(. ويحق للشركة أي

 التكاليف )أي اإلحالل(.تالحق أطراف أخرى لدفع بعض أو كافة 
 

ونيات األخرى ُتدرج تقديرات استردادات المستنقذات كحسم عند قياس التزام التأمين مقابل المطالبات وتدرج المركبات أو الممتلكات المنقذة ضمن المدي
 كات.عند تسوية االلتزام. ويمّثل الحسم المبلغ الذي يمكن استرداده بشكل معقول من بيع المركبة أو الممتل

 
مبلغ الذي تعتبر تعويضات اإلحالل أيضاً كحسم عند قياس التزام التأمين عن مطالبات وتدرج ضمن أصول أخرى عند تسوية االلتزام. الحسم هو تقييم ال

 يمكن استرداده من اإلجراء المتخذ ضد الطرف ذي العالقة المسؤول قانونياً.
 

 تكاليف حيازة البوالص وإيرادات العمولة 2-16

 
مماثل، ُتدرج كافة العموالت وتكاليف الحيازة األخرى المتعلقة بالحصول على عقود جديدة وتجديد العقود الحالية كمصروف عند تكبدها. وعلى نحو 

 ُتدرج إيرادات العمولة عند اكتتاب بوالص إعادة التأمين.
 
 مكافآت نهاية الخدمة ومستحقات اإلجازات 2-17
 

وتعديالته  2003وفقاً لشروط تعاقد الموظفين مع الشركة في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعماني لعام  تستحق مكافآت نهاية الخدمة

فين". وُتدرج مستحقات اإلجازة السنوية وبدل تذاكر السفر عند استحقاقها للموظفين ويكون استحقاق 19ووفقاً للمعيار المحاسبي الدولي رقم   "منافع الموظَّ

نما تدرج االلتزامات لاللتزام المقدر الناشئ مقابل الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. تدرج هذه االلتزامات ضمن االلتزامات الجارية بي

 المتعلقة بمكافآت نهاية الخدمة كالتزاٍم غير جاٍر.

 

صابات العمل بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقاً لقانون التأمينات االجتماعية لعام ُتدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إ

 كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها. 1991
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 المطالبات والدائنّيات األخرى 2-18
 

ة وُتدَرج الحقاً بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلّية. وُتقدر التزامات المطالبات ُتقاس المطالبات والمستحقات بشكل مبدئي بالقيمة العادل
 .القائمة مبدئياً وُتدرج في أموال التأمين. وعند تأكيد مبالغ المطالبات، يتم تحويلها الحقاً إلى "دائنيات المطالبات ودائنيات أخرى"

 
التزامات بالدفع مقابل البضائع والخدمات المقدمة في سياق النشاط االعتيادي من الموردين. وُتصنف كالتزامات جارية  االلتزامات للدائنيات األخرى هي

ر جارية وُتدرج إذا كان الدفع مستحقاً خالل عام واحد أو أقل )أو في دورات التشغيل االعتيادية إن كان أكثر(. وإذا لم تكن كذلك، ُتعرض كالتزامات غي
لكة باستخدام المدفوع مقابل البضائع والخدمات المستلمة، سواء استلمت الشركة فواتير بها أم ال. وُتقاس الدائنيات التجارية واألخرى بالتكلفة المهللمبلغ 

 طريقة معدل الفائدة الفعلية.
 
 مخصصات 2-19
 

ألحداث سابقة ويكون من المحتمل أن يقتضي األمر خروج موارد يتم إدراج المخصصات عندما يكون لدى الشركة التزام )قانوني أو ضمني( حالي نتيجة 
أن تكون الزمة اقتصادية تمثل منافع اقتصادية لتسوية االلتزام وتم تقدير المبالغ بشكل موثوق. وُتقاس المخصصات بالقيمة الحالية للمصروفات المتوقع 

رات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة لذلك االلتزام. وُتدرج الزيادة لتسوية االلتزام باستخدام معدالت ما قبل الضريبة التي تعكس تقدي
 في المخصص نظراً لمرور الوقت كمصروف فائدة.

 
 رأس المال 2-20
 

المنسوبة مباشرًة إلصدار  ُتصنف األسهم كحقوق مساهمين عندما ال يكون هناك التزام لتحويل النقد أو األصول األخرى. وُتعَرض التكاليف اإلضافّية
 أسهم جديدة بحقوق المساهمين كاقتطاع، صافياً من الضريبة، من المتحصالت.

 
 اإليرادات 2-21

 
 عقود التأمين العام وعقود التأمين قصير األجل على الحياة وعقود التأمين الجماعي طويل األجل على الحياة

 
والتأمين قصير األجل على الحياة مبدئياً كإيرادات عندما تصبح مستحقة الدفع من قبل حملة العقود. ويتم إجمالي أقساط عقود التأمين العام يتم إدراج 

مولة. يرجى إدراج إجمالي أقساط عقود التأمين الجماعي طويل األجل على الحياة مبدئياً كإيرادات على أساس النقدّية. وُتعَرض األقساط قبل خصم الع
لتأمين" لالطالع على وصف احتساب احتياطي األقساط غير المكتسبة ومخصص المخاطر السارية لعقود التأمين العام وعقود الرجوع إلى قسم "أموال ا

 التأمين قصير األجل على الحياة وعقود التأمين الجماعي طويل األجل على الحياة.
 

 عقود التأمين الفردي طويل األجل على الحياة
 

بطة بالحياة البشرية )على سبيل المثال: الوفاة أو البقاء على قيد الحياة( على مدى فترة طويلة. ويتم إدراج إجمالي األقساط تؤمن هذه العقود األحداث المرت
 إلى قسم "أموالالمكتتبة لعقود التأمين الفردي طويل األجل على الحياة كإيرادات على أساس النقدّية. وُتعَرض األقساط قبل خصم العمولة. يرجى الرجوع 

 التأمين" لالطالع على وصف احتساب االحتياطي الحسابي واحتياطي األقساط غير المكتسبة لعقود التأمين الفردي طويل األجل على الحياة.
 

 إيرادات أخرى
 

 .يتم إدراج العموالت المكتسبة والمدفوعة في الوقت الذي ُتكَتتب فيه البوالص 
 

  باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلّية.يتم إدراج إيرادات الفوائد على أساس زمني 
 

 ئمة الدخل تحتسب إيرادات توزيعات األرباح من األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واألصول المالّية المتاحة للبيع في قا
 الشامل عندما يتقرر حق الشركة في قبض الدفعات.

  

 ة في قيمة األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة الفرق بين القيمة السوقية الحالية تمثل األرباح / )الخسائر( غير المحقق
 ل.والقيمة الدفترية لألصول المحددة على أساس السهم الفردي باستخدام تكلفة المتوسط المرجح لألوراق المالية وُيحول لقائمة الدخل الشام
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 اإليرادات )تابع( 2-21
 

 إيرادات أخرى )تابع(
 

  وُتحول إلى ُتدرج األرباح / )الخسائر( المحققة على األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة واألصول المالّية المتاحة للبيع
 الصلة.قائمة الدخل الشامل في عام استبعاد األوراق المالية ذات 

  

 .ُتحول تسويات القيمة العادلة على العقارات االستثمارّية إلى قائمة الدخل الشامل في العام الذي تتعلق به هذه التسويات 
 

 .ُتحول كافة اإليرادات األخرى إلى قائمة الدخل الشامل في العام الذي تتعلق به هذه اإليرادات على أساس االستحقاق 
 
 ضريبة الدخل 2-22
 

بنود ضتريبة الدخل على نتائج الستنة بالضتريبة الجارية والضتريبة المؤجلة. وُتدرج مصتروفات الضتريبة بقائمة الدخل الشتامل باستتثناء ما يتعلق بتتمثل 
 مدرجة مباشرة بحقوق المساهمين، ففي تلك الحالة ُتدرج مباشرة في حقوق المساهمين.

 

شامل ستخدام معدالت  تدرج تكلفة الضريبة الجارية في قائمة الدخل ال على أنها الضريبة المتوقعة المستحقة الدفع على الدخل الخاضع للضريبة للعام با
 الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ التقرير وأية تعديالت على الضريبة المستحقة عن سنوات سابقة.

 
افة الفروق المؤقتة الناشئة بين األسس الضريبّية لألصول وااللتزامات وقيمها الدفترّية يتم تكوين مخصص للضريبة المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام لك

عندما تعكس  ألغراض التقارير المالية. وُتقاس الضتتريبة المؤجلة حستتب معدالت الضتتريبة المطبقة حالياً والتي من المتوقع تطبيقها على الفروق المؤقتة
 طبق على نحو واسع في تاريخ التقرير.بناًء على القوانين المطبقة أو التي تُ 

 
س هذه يدرج األصتتل الضتتريبي المؤجل فيما يتعلق بالخستتائر الضتتريبية المرحلة عندما يكون من المحتمل توفر أرباح ضتتريبية مستتتقبلية والتي يمكن عك

التقرير وتخفض إلى الحد الذي ال يعود من المحتمل معه  الخسائر الضريبية في مقابلها. تتم مراجعة القيم الدفترية لألصول الضريبية المؤجلة بتاريخ كل
 توفر أرباح ضريبية كافية تسمح باستخدام جزء من األصل الضريبي المؤجل أو كله.

 

الجارية تتم مقاصة أصول والتزامات الضريبة المؤجلة عند وجود حق قانوني واجب النفاذ لمقاصة أصول الضريبة الجارية مقابل التزامات الضريبة 
لة بضرائب دخل تم فرضها من قبل نفس السلطة الضريبية إما على نفس الشركة الخاضعة للضري بة أو وعندما تتعلق أصول والتزامات الضريبة المؤجَّ

 على شركات أخرى خاضعة للضريبة بحيث تكون هناك نّية لتسوية األرصدة على أساس الصافي.
 
 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 2-23
 

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة محكومة بما ينص عليه قانون الشركات التجارية واألحكام المبينة من قبل الهيئة العامة لسوق المال.
 

من صافي الربح السنوي بعد خصم  ٪5ستعتمد الجمعية العامة السنوية مكافآت وأتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة شريطة أال تتجاوز تلك األتعاب 

لاير ُعماني في  200.000طي القانوني واالحتياطي االختياري وتوزيع توزيعات األرباح لمساهمي الشركة على أال تتجاوز تلك األتعاب مبلغ االحتيا

 لاير ُعماني في العام الواحد. 10.000العام الواحد. ويجب أال تتجاوز أتعاب حضور الجلسات لكل عضو مبلغ 

 
ربحية السهم الواحد 2-24
 

ألرباح أو الخسائر تقوم الشركة بعرض بيانات ربحية السهم الواحد األساسية والمعدلة ألسهمها العادية.  يتم احتساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة ا
بتعديل  لى حملة األسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل العام. يتم تحديد ربحية السهم الواحد المعدلةالمنسوبة إ

 لمعدلة المحتملة.األرباح أو الخسائر المنسوبة إلى حملة األسهم العادية والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة بآثار جميع األسهم العادية ا
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 توزيعات أرباح 2-25
 

 شركة.ُتدرج توزيعات األرباح للمساهمين بالشركة كالتزام في القوائم المالية في السنة التي ُتعتمد فيها توزيعات األرباح من قبل مساهمي ال
 
 قطاعات التشغيل 2-26
 

من مكونات الشركة يرتبط بأنشطة األعمال التي يمكن أن تكسب الشركة منها أرباح وتتكبد مصروفات، بما فيها أرباح  قطاع التشغيل هو مكون
رارات حول ومصروفات تتعلق بمعامالت مع مكونات الشركة األخرى. وُتراجع كافة نتائج تشغيل قطاعات التشغيل بانتظام من قبل المدير العام التخاذ ق

 ب تخصيصها لقطاع األعمال وتقييم أدائه.الموارد التي يج
 
 تقدير القيمة العادلة 2-27
 

القيم العادلة  تتطلّب بعض السياسات واإلفصاحات المحاسبّية تحديد القيمة العادلة لكل من األصول وااللتزامات المالّية وغير المالّية. وتقيس الشركة
 يعكس أهمية المدخالت المستخدمة في إجراء القياسات: باستخدام التسلسل الهرمي التالي للقيمة العادلة الذي

 

 : أسعار سوق مدرجة )غير معدلة( في سوق نشطة.1المستوى  •
 

: أساليب تقييم تعتمد على مدخالت قابلة للمالحظة. تشمل هذه الفئة األدوات المقيَّمة باستخدام أسعار السوق المدرجة في السوق 2المستوى  •
وأسعار السوق المدرجة لألدوات المماثلة أو المشابهة في األسواق التي تعتبر أقل من نشطة، أو أساليب تقييم أخرى تكون فيها  النشطة ألدوات مشابهة

 كافّة المدخالت الجوهرّية قابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر من بيانات السوق.
 
لة للمالحظة. تشمل هذه الفئة األدوات المقيَّمة حسب األسعار المدرجة لألدوات : أساليب تقييم باستخدام مدخالت جوهرّية غير قاب3المستوى  •

 المشابهة حيث يتعّين على التعديالت أو االفتراضات الجوهرّية غير القابلة للمالحظة أن تعكس الفروق بين األدوات.
 

وااللتزامات المالية التي تستحق خالل أقل من عام مقاربًة لقيمها العادلة. ُيفترض أن تكون القيم االسمية مخصوماً منها أية تسويات ائتمان مقدرة لألصول 
د القيمة العادلة للعقار االستثماري بواسطة مقيِّم خارجي مستقل باستخدام أسعار السوق للعقار االستثماري.  وُتحدَّ

 

لة بالرجوع إلى أسعار الشراء المدرجة في سوق األوراق المالية في نهاية بالنسبة لالستثمارات المتاجر بها في أسواق مالية منظمة، يتم تحديد القيمة العاد
 يوم العمل بتاريخ التقرير، معدالً لتكاليف المعاملة الالزمة لتحقق األصل.

 

 من أساليب التقييم. يتم تحديد القيمة العادلة لالستثمارات غير المتاجر بها في سوق نشطة باستخدام التدفقات النقدية المخصومة المقدرة أو غيرها
 

 المركز المالي. تكون القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالّية وغير المالّية األخرى في نهاية العام مقاربًة لقيمها الدفترّية الُمدرجة في قائمة
 
 التقديرات واالجتهادات المحاسبّية الهاّمة 3
 

وتقديرات وافتراضات تؤثر على تطبيق  اجتهاداتيقتضي إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالّية الدولية أن تقوم اإلدارة بوضع 
 دلة للعام.السياسات المحاسبية والمبالغ المدرجة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات والمخصصات الناتجة والتغير في القيمة العا

 
خاللها تعديل  تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها على أساٍس مستمر. ويتم إدراج التعديالت على التقديرات المحاسبية في السنة التي يتم

لى درجات متباينة، وربما هامة، التقديرات وأية فترات مستقبلية متأثرة. وتستند هذه التقديرات بالضرورة إلى افتراضات حول عوامل متعددة تنطوي ع
  من األحكام وعدم التيقن، وقد تختلف النتائج الفعلية عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة.
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 أموال التأمين        (1)
 

 القائمة بما في ذلك المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها الناتجة من عقود التأمين طويل األجلالمطالبات )أ(          
 

المتوقعة للمطالبات على وجه الخصوص، ينبغي إعداد تقديرات لكل من التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات الُمبلغ عنها بتاريخ التقرير والتكلفة النهائية 
لبات الُمبلَّغ لغ عنها بتاريخ التقرير. وتستخدم اإلدارة القيمة المبدئية للمطالبة المقدمة من قبل خبير المعاينة للتكلفة النهائية المتوقعة للمطاالمتكبدة غير المب

ات المتكبدة غير المبلغ عنها في استخدام عنها بتاريخ التقرير. ويتمّثل األسلوب الرئيسي المّتبع من قبل اإلدارة لتقدير التكلفة للمطالبات الُمبلَّغ عنها والمطالب
مطالبات للسنة السابقة المؤشرات السابقة لتسوية المطالبات بهدف التنبؤ بالمؤشرات المستقبلية لتسوية المطالبات. وبتاريخ كل تقرير، ُيعاد تقييم تقديرات ال

 مطالبات التأمين العام للقيمة الزمنية للنقود.لتحري مدى مالءمتها ويتم إجراء تغييرات على المخّصص. وال يتم خصم مخصصات 
 

 تقدير سداد المنافع المستقبلية واألقساط الناشئة من عقود التأمين طويل األجل)ب(         
 

ر اكتواري يعتمد تحديد االلتزامات بموجب عقود التأمين طويل األجل )االحتياطي الحسابي( على التقديرات التي تضعها اإلدارة من خالل تعيين خبي
ر مجال األعمال مستقل. ويتم وضع التقديرات وفقاً للعدد المتوقع للوفيات لكل سنة تتعرض فيها الشركة للمخاطر. وتبني الشركة هذه التقديرات على معايي

نسبة للعقود التي تؤمن مخاطر طول وجداول الوفيات الوطنية التي تعكس خبرة الوفيات التاريخية الحديثة معدلة عند االقتضاء لتعكس خبرة الشركة. وبال
لتقييم. ويكمن العمر، يتم عمل مخصص حذر وليس مبالغاً فيه لتحسينات معدل الوفيات. ويحدد العدد المقدر للوفيات قيمة مدفوعات المنافع وقيمة أقساط ا

حياة واسعة النطاق، مثل األكل والتدخين وعادات ممارسة المصدر الرئيسي لعدم اليقين في أن األمراض الوبائية مثل اإليدز والسارس وتغيرات أسلوب ال
لمخاطر معدل الرياضة يمكن أن تؤدي إلى سوء معدل الوفيات في المستقبل بشكل كبير مقارنة بالماضي بالنسبة للفئات العمرية التي تتعرض فيها الشركة 

الجتماعية يمكن أن تؤدي إلى تحسينات في فترة الحياة بما يتجاوز تلك التي وفيات جوهرية. إال أن التحسينات المستمرة في الرعاية الطبية والظروف ا
 في التقديرات المستخدمة لتحديد االلتزام بالعقود التي تكون فيها الشركة معرضة لمخاطر طول العمر. 

 
تحديد قيمة هذه الخيارات، تم وضع تقديرات بموجب عقود معينة، عرضت الشركة خيارات منافع مضمونة عند استسالم أو استحقاق عقد طويل األجل. ول

أصحاب  لنسبة أصحاب العقود الذين سيقومون بممارسة هذه الخيارات. ويمكن أن تؤدي التغييرات في شروط االستثمار إلى ممارسة عدد أكبر بكثير من
 العقود لخياراتهم مقارنة بما كان مفترضاً. 

 
 بيعانخفاض قيمة األصول المالية المتاحة لل (2)
 

لتحديد متى تنخفض قيمة استثمارات أسهم متاحة للبيع. ويتطلب هذا  39تتبع الشركة التوجيهات المنصوص عليها في المعيار المحاسبي الدولي رقم 
يه القيمة العادلة ألي التحديد إجراء تقديرات جوهرية. وعند إجراء هذه التقديرات، تقوم الشركة بتقييم، من بين عوامل أخرى، الفترة والمدى الذي تكون ف

ل والقطاع، استثمار أقل من تكلفته وتكون القدرة المالية للشركة المستثمر بها وتطلعات العمل قصيرة األجل لها، متضمنة عوامل مثل أداء مجال العم
لة يمكن أن يؤدي إلى خسارة انخفاض في القيمة، لم والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية. وحيث أنه ال يوجد تراجع في القيم العاد

 يتم إجراء تحليل الحساسية للتقدير الذي تم وضعه.
 
 القيمة العادلة لألدوات المالية (3)
 

ا الختيار مجموعة طرق يتم تحديد القيمة العادلة لألدوات المالية التي ال تتم المتاجرة بها في سوق نشطة باستخدام أساليب التقييم. وتستخدم اإلدارة تقديره
ير المعدلة للشركات متنوعة ووضع افتراضات تعتمد بشكل رئيسي على ظروف السوق القائمة في فترة التقرير. تستخدم الشركة صافي قيمة األصول غ

حيث أن القيمة  المستمثر فيها حيث أن مجموعة مهمة من أصول والتزامات الشركات المستثمر فيها تظهر إما بالقيمة العادلة أو في النقد وما يماثل النقد
)انخفاض( القيمة العادلة لالستثمارات غير  ٪ في صافي قيمة األصل غير المعدل إلى ارتفاع /10العادلة مقاربة للقيمة الدفترية. سيؤدي التغير بنسبة 

لاير عماني  40.000(. ويبلغ تأثير أرباح ما قبل الضريبة للعام 22.478 - 2015لاير عماني ) 64.728بقيمة  المساهمين حقوقالمدرجة وعلى 
  ال شيء(.   - 2015)
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 التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة )تابع( 3
 
 يونياتانخفاض قيمة المد (4)
 

ديد ما إذا كان يتم تقدير المبلغ القابل للتحصيل لمديونيات التأمين والمديونيات األخرى عندما يكون من غير المحتمل تحصيل المبلغ بأكمله. ويقتضي تح
وشركات التأمين والمعدالت  هناك انخفاض في قيمة مديونيات التأمين والمديونيات األخرى أن تقّيم الشركة موقف السيولة واالئتمان لحملة البوالص

لة خالل العام والمرئيات المستلمة من قسم الشؤون القانونية لديها. ويُ  دَرج الفرق بين المبلغ التاريخّية للمبالغ المستردة، بما في ذلك إجراء تحقيقات مفصَّ
ر القابل للتحصيل والقيمة الدفترية كمصروف في قائمة الدخل الشامل. وسوف ُيدَرج ل فعلياً في الفترات المقبلة  المقدَّ أي فرق بين المبالغ التي ُتحصَّ

يوماً غير متجاوزة لموعد  90والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل الشامل عند التحصيل. وتعتبر مديونيات األقساط المستحقة متأخرة السداد ألقل من 
 استحقاقها. 

 
، لنشأت رسوم إضافية / )عكس( في مخصص انخفاض القيمة مقابل مديونيات ٪5اد بنسبة في حال حدوث تغيير في مديونيات األقساط متأخرة السد

 94.149لاير عماني( وارتفعت / )انخفضت( أرباح السنة قبل الضريبة بمقدار  77.713 - 2015لاير عماني ) 94.149األقساط خالل السنة بقيمة 
 لاير عماني(. 77.713 - 2015لاير عماني )

 
 ومعداتممتلكات  4
 

 
 أثاث

 وتركيبات
 معدات 

 مكتبية
 

 مركبات
 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

        التكلفة
112.98 2016يناير  1في    176.145   714.64   002.308  

068.21 إضافات   180.17   518.5   766.43  
(714.10)  -  - استبعادات   (714.10)  

180.119 2016ديسمبر  31في    356.162   518.59   054.341  
        

        االستهالك المتراكم
726.69 2016يناير  1في    774.116   457.51   957.237  

903.12 محمل للعام   131.16   820.7   854.36  
(712.10)  -  - استبعادات   (712.10)  

629.82 2016ديسمبر  31في    905.132   565.48   099.264  
        

        صافي القيمة الدفترية
551.36 2016ديسمبر  31في    451.29   953.10   955.76  

 

 
 أثاث

 وتركيبات
 معدات 

 مكتبية

 

 مركبات
 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

        التكلفة
337.70 2015يناير  1في    918.122   714.64   969.257  

775.27 إضافات   258.22   -  033.50  

112.98 2015ديسمبر  31في    176.145   714.64   002.308  
        

        االستهالك المتراكم
183.61 2015يناير  1في    488.104   806.39   477.205  

543.8 المحمل للعام   286.12   651.11   480.32  

726.69 2015ديسمبر  31في    774.116   457.51   957.237  
        

        صافي القيمة الدفترية
386.28 2015ديسمبر  31   402.28   257.13   045.70  
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 أثاث

 وتركيبات
 معدات 

 مكتبية
 

 مركبات
 

 اإلجمالي
 ُعماني لاير  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 2014
        التكلفة

 231.788  53.094  110.372  68.322 2014يناير  1في 
 33.061  15.500  12.546  2.015 إضافات

(6.880)  -  - استبعادات   (6.880)  

 257.969  64.714  122.918  70.337 2013ديسمبر  31في 
        

        االستهالك المتراكم
 183.514  36.577  93.355  53.582 2014يناير  1في 

 28.842  10.108  11.133  7.601 محمل للعام
(6.879)  -  - استبعادات   (6.879)  

 205.477  39.806  104.488  61.183 2014ديسمبر  31في 
        

        صافي القيمة الدفترية
551.36 2014ديسمبر  31في    451.29   953.10   955.76  

 

 
 أثاث

 وتركيبات

 معدات 
 مكتبية

 

 مركبات

 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

2013        

        التكلفة

 236.575  69.494  98994  68.087 2013يناير  1في 

 15.733  3.100  12.398  2355 إضافات

(1.020)  - استبعادات   (19.500)   (20.520)  

 231.788  53.094  110.372  68.322 2013ديسمبر  31في 

        

        االستهالك المتراكم

 170.548  48.726  81.141  40.681 2013يناير  1في 

 33.205  7.071  13.233  12.901 محمل للعام

(1.019)  - استبعادات   (19.220)   (20.239)  

 183.514  36.577  93.355  53.582 2013ديسمبر  31في 

        

        صافي القيمة الدفترية

 48.274  16.517  17.017  14.740 2013ديسمبر  31في 

 
لاير  159.338 - 2015لاير ُعماني ) 223.240، تتضمن الممتلكات والمعدات أصوالً مستهلكة بالكامل بتكلفة قدرها 2016ديسمبر  31كما في 
 (.لاير عماني 36,772 – 2013لاير عماني ،  134,226 – 2014،  عماني

 أصول غير ملموسة 5

 

 محفظة
 العميل

  
 رخص

 برامج 
 الحاسب اآللي

  
 الشهرة

 

 المجموع
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

          التكلفة

000.560 2016يناير  1في    000.290   324.112   000.120   324.082.1  

940.126  -  - إضافات   -  940.126  

(000.560) مشطوب   (000.290)   (197.97)   (000.120)   (197.067.1)  

067.142  -  - 2016ديسمبر  31في    -  067.142  

          

          إهالك متراكم وانخفاض في القيمة

000.560  2016يناير  1   000.290   360.108   000.120   360.078.1  

281.2  -  - محمل للعام   -  281.2  

(000.560) مشطوب   (000.290)   (197.97)   (000.120)   (197.067.1)  

444.13  -  - 2016ديسمبر  31في    -  444.13  

          

          صافي القيمة الدفترية

623.128  -  - 2016ديسمبر  31   -  623.128  
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 محفظة
 العميل

  
 رخص

 برامج 
 الحاسب اآللي

  
 الشهرة

 
 اإلجمالي

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
          التكلفة

000.560 2015يناير  1في    000.290   324.108   000.120   32.078.1
4 

000.4  -  - إضافات   -  000.4  

000.560 2015ديسمبر  31في    000.290   324.112   000.120   32.082.1
4 

          
إهالك متراكم وانخفاض في 

 القيمة
         

890.527  2015يناير  1   235.250   655.103   000.120   78.001.1
0 

110.32 المحمل للعام   765.39   705.4   -  580.76  

000.560 2015ديسمبر  31في    000.290   360.108   000.120   36.078.1
0 

          
          صافي القيمة الدفترية

964.3  -  - 2015ديسمبر  31   -  964.3  

          
 

 

 

 محفظة
 العميل

  
 رخص

 برامج 
 الحاسب اآللي

  
 الشهرة

 

 المجموع
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

          التكلفة

000.290  560.000 2014يناير  1في    108.324  000.120   1.078.324 

 -  -  -  -  - إضافات

 1.078.324  120.000  108.324  290.000  560.000 2014ديسمبر  31في 

          

          إطفاء

000.120  98.265  210.470  471.890  2014يناير  1   900.625 

 101.155  -  5.390  39.765  56.000 محمل للعام

 1.001.780  120.000  103.655  250.235  527.890 2014ديسمبر  31في 

          

          صافي القيمة الدفترية

 76.544  -  4.669  39.765  32.110 2016ديسمبر  31

 

 

 محفظة
 العميل

  
 رخص

 برامج 
 الحاسب اآللي

  
 الشهرة

 

 المجموع
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

          التكلفة

000.560 2013يناير  1في    000.290   105.461  000.120   1.075.461 

 2.863  -  2.863  -  - إضافات

 1.078.324  120.000  108.324  290.000  560.000 2013ديسمبر  31في 

          

          إطفاء

000.120  89.335  170.705  415.890  2013يناير  1   795.930 

 104.695  -  8.930  39.765  56.000 محمل للعام

 900.625  120.000  98.265  210.470  471.890 2013ديسمبر  31في 

          

          صافي القيمة الدفترية

 177.699  -  10.059  79.530  88.110 2013ديسمبر  31
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، وفي ذلك الوقت قامت اإلدارة بتقييمها بالرجوع الى صافي القيمة الحالية المقدرة للتدفقات النقدية  2005عام تم الحصول على محفظة العميل في 

 المستقبلية الناتجة عنها. تم تقييم الرخصة من قبل اإلدارة على أساس التكلفة التقديرية التي كانت ستتكبدها للحصول على ترخيص جديد.
 

تكلفة برامج الحاسب اآللي ورسوم الترخيص وتكلفة تطبيق البرامج الجديدة المشتراة خالل السنة ألعمال التأمين على الحياة تشمل األصول غير الملموسة 
 .2017يناير  1والتأمين العام. بدأت الشركة باستخدام البرنامج اعتبارا من 

 
 ال شيء(.  - 2013،  2014،  2015لاير عماني ) 1.067.197خالل السنة، قامت اإلدارة بشطب أصول مهلكة بالكامل بإجمالي مبلغ 

 
 

دارة الذين يحتفظون إلتسجيلها باسم بعض أعضاء مجلس ا تموالتي  2007ل عام الراضي التي تم حيازتها خألستثمارية من ااالتتكون العقارات 
متر مربع في نفس الموقع والتي تشكل  623على مساحة إضافية تبلغ ، استحوذت الشركة 2009ل عام البالممتلكات لصالح الشركة ونيابة عنها. خ

  جزءا من الموقع الحالي.
لة المتراكمة القيمة العادوتبلغ  (لاير عماني 1،425،000  - 2013) لاير عماني 1،425،000ستثمارية الصلية للعقارات األبلغت التكلفة ا

 .(لاير عماني 475،000  - 2013) لاير عماني 475،000
 

قيم عادلة ). إن أثر التغير في القيمة العادلة  2 -من قبل مقيم مستقل معترف به( مستوى  2015يناير  20تستند القيمة العادلة على التقييم الذي أجري في 
 على الشركة. لاير عماني )عن الربح قبل الضريبة 95،000 - 2013، 2014، 2015لاير عماني(  95،000٪ هو 5للعقارات االستثمارية بنسبة 

 
 .2016لاير عماني خالل شهر مايو  1،900،000تم بيع العقار االستثماري لشركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع، المساهم األكبر في الشركة، بمبلغ 

 
 

 .2016الل مايو لاير ُعماني خ 1.900.000بيع عقار استثماري إلى شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع، وهي مساهم األغلبية في الشركة، بقيمة 
 
 أصول مالية متاحة للبيع 7
 

 العقارات االستثمارّية 6
 

2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      
 2.282.100 1.900.000 1.900.000  1.900.000 في بداية العام

(001.900.0) استبعادات   - - (382.100) 

 1.900.000 1.900.000 1.900.000  - في نهاية العام

 2016  2016  2015  2015 

 القيمة العادلة  التكلفة  القيمة العادلة  التكلفة 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

        

 1.442.744  1.419.688  3.493.452  3.473.951 استثمارات مدرجة

 224.784  72.910  247.284  72.910 مدرجةاستثمارات غير 

 3.546.861  3.740.736  1.492.598  1.667.528 

 

 

 

 4201  4201  3201  3201  
 القيمة العادلة التكلفة القيمة العادلة التكلفة 
ُعمانيلاير  لاير ُعماني لاير ُعماني   لاير ُعماني 
     

 671.043 630.661 875.645 845.625 استثمارات مدرجة
 179.570 72.910 201.785 72.910 استثمارات غير مدرجة

 918.535 1.077.430 703.571 50.6138  
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 المتاحة للبيع كما يلي:الحركة في األصول المالية )أ( 
 
 2016  2015 2014 2013 
لاير  

 ُعماني
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 

      

 896.521 850.613 1.077.430  1.667.528 في بداية العام

 - 266.964 585.000  2.311.250 مشتريات خالل العام

 (60.260) (52.000) (10.937)  (242.920) استبعادات خالل العام

   -  (14.067) بالصافي –خسارة محققة من استبعادات استثمارات 

 14.352 11.853 16.035  18.945 (15بالصافي )إيضاح  -أرباح غير محقَّقة 

 850.613 1.077.430 1.667.528  3.740.736 في نهاية العام

 
لاير ُعماني خالل  240.755لاير ُعماني. كذلك، استحقت سندات بقيمة  2.621سنداً إلى أسهم بقيمة  2.197خالل العام الحالي، تم تحويل        )ب(

 لاير عماني. 14.067لاير عماني مما أدى إلى خسارة من االستبعادات بقيمة  256.987العام. بلغت تكلفة هذه السندات 
 

 لاير عماني. 2.311.250المدرجة بالعملة األجنبية في قطاع البنوك بإجمالي مبلغ خالل العام، استثمرت الشركة في بعض السندات        )ج(
 

ي تتعلق األصول المالّية الُمتاحة للبيع المدرجة باستثمارات في قطاع البنوك وقطاع الخدمات وهي مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية، ف )د(
 الخدمات.حين أن االستثمارات غير المدرجة هي في قطاع 

 
من رأس مال المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م، وهي  ٪14.28، قامت الشركة بحيازة حصة نسبتها 2007خالل عام        )هـ(

ماني ، لاير ع 22,2014 – 2014،  لاير ُعماني 22.999 - 2015لاير ُعماني ) 22.500شركة مساهمة مقفلة. وقد حققت الشركة أرباحاً قدرها 
في الدخل  2016سبتمبر  30( اعتماداً على القوائم المالية للشركة المستثمر فيها لفترة التسعة أشهر المنتهية بتاريخ لاير عماني 19,714   - 2013

 الشامل اآلخر.
 

 31و 2014ديسمبر  31و 2015ديسمبر  31و 2016ديسمبر  31تعتقد اإلدارة أن القيم الدفترية لالستثمارات غير المدرجة كما في          )و(
 تقارب قيمتها العادلة.  2013ديسمبر 

 
القيمة السوقية لمحفظة االستثمار الشاملة  من ٪10في تاريخ التقرير، كانت األصول المالّية المتاحة للبيع التي تزيد القيمة السوقّية فيها على          )ز(

 للشركة كالتالي:
 
 
 
 

 نسبة
 من المحفظة

 عدد 
 األوراق المالّية

 القيمة 
 العادلة

 
 التكلفة

 لاير ُعماني  لاير ُعماني     
        2016ديسمبر  31

        أوراق مالية مدرجة بأسواق خارجية
٪10.65 سندات ثانوية لبنك ظفار    950.18   194.733   733.358 

 
أوراق مالية متداولة مدرجة بسوق مسقط لألوراق 

 المالّية
 النسبة 

 من المحفظة
 عدد 

 األوراق المالّية
 القيمة 

 العادلة
 

 التكلفة
 لاير ُعماني  لاير ُعماني     

        2015ديسمبر  31
500.5  ٪14.02 سندات تنمية حكومّية    602.232  700.577  

        
 
 

 نسبة
 من المحفظة

 عدد 
 األوراق المالّية

 القيمة 
 العادلة

 
 التكلفة

 لاير ُعماني  لاير ُعماني     
        2014ديسمبر  31

        أوراق مالية مدرجة بأسواق خارجية
٪.9810  تنمية حكوميةسندات    5.500  610.268  577.700 
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لألوراق أوراق مالية متداولة مدرجة بسوق مسقط 
 المالّية

 النسبة 
 من المحفظة

 عدد 
 األوراق المالّية

 القيمة 
 العادلة

 
 التكلفة

 لاير ُعماني  لاير ُعماني     
        2013ديسمبر  31

500.5  ٪12.39 سندات تنمية حكومّية    618.305  700.577  

        
 
 الخسارةاألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو  8
 

 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

870.481.4  2.627.610 في بداية العام  4.140.902 3.201.294 

031.12  802.165 مشتريات  885.156 37.149 

(8.000) استبعادات   (598.820)  (9.504) (4.815) 
901.104  80.720 األرباح المعاد استثمارها توزيعات  - - 

(400.000) النقد المسحوب من مديري المحافظ   (000.750)  - - 

(90.993) بالصافي -خسائر محققة من االستبعاد   (843.86)  19.353 16.595 

(20.833) (20مصروفات متعلقة باالستثمارات  )إيضاح    (287.35)  (46.473) - 

(464.278)  151.035 (20بالصافي )إيضاح  -)خسائر( غير محقَّقة أرباح/   (507.564) 890.679 

610.627.2  3.141.704 في نهاية العام  4.481.870 4.140.902 

 
 تم تحليل االستثمارات كما يلي: (أ)
 

2016 

 محلية
مدرجة / غير 

  مدرجة 
 أجنبّية
 اإلجمالي  مدرجة

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
      

599.515.1 قطاع البنوك واالستثمار   942.269   541.785.1  
696.342 قطاع الصناعة   403.48   099.391  
321.566 قطاع الخدمات   664.325   985.891  

490.52 النقد لدى مديري المحافظ   589.20   079.73  

 106.477.2   598.664   704.141.3  

 

2015 
 محلية
  مدرجة

 أجنبّية
 اإلجمالي  مدرجة

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
      

189.034.1 قطاع البنوك واالستثمار   559.125   748.159.1  
877.318 قطاع الصناعة   091.91   968.409  
639.757 قطاع الخدمات   471.107   110.865  

604.87 النقد لدى مديري المحافظ   180.105   784.192  

 309.198.2   301.429   610.627.2  

      
 

2014 
 محلية

  مدرجة 
 أجنبّية
 اإلجمالي  مدرجة

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
      

578.7741. البنوك واالستثمارقطاع    355.315  934.0891.  
 1.079.099  -  1.079.099 قطاع الصناعة
 858.274  257.866  600.408 قطاع الخدمات

 610.408  90.779  519.629 النقد لدى مديري المحافظ

 3.777.910  703.960  4.481.870 

 

2013 
 محلية

  مدرجة 
 أجنبّية
 اإلجمالي  مدرجة

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 



 25 شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م
 

 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

      
433.6511. قطاع البنوك واالستثمار   15.019  1.448.670 

 1.609.283  8.190  1.601.093 قطاع الصناعة
 785.783  48.281  737.502 قطاع الخدمات

 297.166  4.574  292.592 النقد لدى مديري المحافظ

 4.064.838  76.064  4.140.902 

 
 

 )تابع( األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 8

 
 

 2015لاير ُعماني ) 2.741.704، ُتقاس األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والبالغة 2016ديسمبر  31في  (ب)
من  1( باستخدام المستوى لاير عماني 4,140,902 – 2013لاير عماني ،  4,481,870 – 2014،  لاير ُعماني 2.627.610 -

لاير ُعماني  400.000التسلسل الهرمي للقيمة العادلة. ُتقاس األصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والبالغة 
 باستخدام المستوى الثاني من التسلسل الهرمي.

 
كبير من االستثمارات الواردة أعاله مسجل بأسماء مديري المحافظ وُمدَرج في سوق مسقط لألوراق المالية واألسواق الخليجية. وقد جزء  (ج)

 لاير ُعماني 1.559.188 - 2015لاير ُعماني ) 2.005.413ما قيمته  2016ديسمبر  31بلغت القيم الدفترية لهذه االستثمارات بتاريخ 
 (.لاير عماني 2,261,444 – 2013لاير عماني ،  2,552,557 – 2014، 

 
لاير عماني خالل العام في وحدات صندوق الرؤية المركز ومن المتوقع  400.000تشتمل االستثمارات على استثمارات غير مدرجة بقيمة  (د)

 في سوق مسقط لألوراق المالية. جديدا أن يتم إدراج الصندوق المؤسس
 

ال شيء(  - 2013،  2014،  2015يخ التقرير، لم يكن أي من استثمارات الشركة في القيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة )في تار        )هـ(
 أو أكثر من رأس مال الشركة المستثمر فيها. ٪10يمثل 

 
 ودائع ألجل 9
 

 ٪5.20إلى  ٪1.30ُعمان وتحمل معدالت فائدة فعلّية تتراوح بين تودع الودائع ألجل لدى بنوك تجارية ومؤسسات مالية غير بنكية معتمدة في سلطنة 
 (.% في السنة4% الى 1.5 – 2013% في السنة ، 4% الى 1.25 – 2014،  في السنة ٪4.25إلى  ٪1.20 - 2015في السنة )

 
شهر الى  – 2014،  سنوات 5سنة واحدة إلى خالل  - 2015سنوات من تاريخ اإليداع ) 5يكون لدى الودائع فترة استحقاق أصلية من سنة واحدة إلى 

 (.سنوات 3شهور الى  3 – 2013سنوات ،  3
 

 القيود المفروضة على تحويل األصول )أ(
 

ثمارية إلى وفقاً لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص بعض الودائع واالستثمارات والعقارات االست
لاير  11.864.807 – 2015لاير ُعماني ) 11.558.304بقيمة دفترية إجمالية قدرها  2016ديسمبر  31الهيئة العامة لسوق المال والمدرجة في 

(. ويجوز للشركة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على لاير عماني 9,645,202 – 2013لاير عماني ،  10,756,310 – 2014،  ُعماني
 المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.الموافقة 
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 مديونيات تأمين ومديونيات أخرى 10
 

 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

 2.536.447 3.073.806 2.384.218  3.204.142 مديونّيات األقساط

 (300.886) (370.886) (370.886)  (370.886) انخفاض قيمة المديونّيات )إيضاح "أ"(ناقصاً: مخّصص 

 2.833.256  2.013.332 2.702.920 2.235.561 

 336.234 381.724 769.644  144.538 مستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين

 158.893 257.780 178.321  310.153 فائدة مستحقة

 93.975 134.966 67.796  60.257 )ب([ 25مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة ]إيضاح 

 24.169 17.602 13.086  35.266 مدفوعات مقدماً 

 116.362 135.930 167.879  146.678 مديونيات أخرى

 3.530.148  3.210.058 3.630.922 2.965.194 

 
 مخصص انخفاض قيمة المديونّيات كما يلي: حركة )أ(
 

 2016  2015 2014 2013 
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      
 في بداية العام

 الزيادة في المخصص خالل العام
 المشطوب خالل العام

 
 ديسمبر 31في 

370.886 
- 
- 
 

370.886 

 370.886 
- 
- 
 

370.886 

300.886 
71.370 

(1.370) 
 

370.886 

160.099 
148.159 

(7.372) 
 

300.886 

 
 

 ٪64 - 2015عمالء ) 5من أطراف ذات عالقة كانت مستحقة من  ة للشركةالمستحقمن األقساط المدينة  ٪44، 2016ديسمبر  31في  )ب(
 (.عمالء 5% من 44 – 2013عمالء ،  5% من 50 – 2014،  عمالء 5من 

 
 

من  ٪95 - 2015شركات تأمين وإعادة تأمين ) 5من مديونيات التأمين وإعادة التأمين تستحق للشركة من  ٪71، 2016ديسمبر  31في  )ج(
 (.%96 – 2013% ، 85 – 2014،  شركات تأمين وإعادة تأمين 5
 
 

 فيما يلي تحليل األقساط المدينة والمستحقات من أطراف ذات عالقة كما في نهاية السنة: )د(
 

 2016  2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

     

 1.020.451 1.020.451  1.422.108 (يوماً  90حتى )لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها 
 1.065.600 580.713  596.412 يوماً( 180إلى  91تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها )

 507.499 450.982  817.486 يوماً( 365إلى  181استحقاقها وانخفضت قيمتها )تجاوزت موعد 

 395.216 399.868  428.393 يوماً( 365تجاوزت موعد استحقاقها وانخفضت قيمتها )أكثر من 

 3.264.399  2.452.014 3.208.772 

 (370.886) (370.886)  (370.886) ناقصاً: مخّصص انخفاض قيمة المديونّيات

 2.893.513  2.081.128 2.837.886 
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 مديونيات تأمين ومديونيات أخرى )تابع( 10
 

 فيما يلي تحليل المستحق من شركات التأمين وإعادة التأمين: )هـ(
 
 2016  2015 2014 

 لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

     

 106.397 646.938  103.853 (يوماً  90حتى )لم تتجاوز موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها 
 142.755 109.805  24.729 يوماً( 180إلى  91تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها )

 132.572 12.901  15.956 يوم ( 180تجاوزت موعد استحقاقها وانخفضت قيمتها )أكثر من 

 144.538  769.644 381.724 

 
ك، لم يتم االحتفاظ تعتبر الشركة المبالغ المستحقة من شركات التأمين وإعادة التأمين والتي تجاوزت موعد استحقاقها قابلة للتحصيل بالكامل. وبناء على ذل

 بمخصصات لتلك األرصدة.

 2016  2015 2014 2013 

 أموال التأمين وحصة معيدي التأمين من أموال التأمين   11
 
 إجمالي التزامات التأمين  

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني

      غير جارية

 - 935.113 1.784.858  4.360.446 احتياطي اكتواري )لعقود التأمين طويلة األجل(

      جارية

      عقود تأمين قصيرة األجل

 20.069.436 7.990.887 5.152.521  4.783.298 مطالبات مبلَّغ عنها ولم تتم تسويتها -

 459.463 520.000 1.538.516  373.871 مطالبات متكبدة غير مبلّغ عنها -

 5.697.369 5.564.715 4.928.507  4.040.428 أقساط غير مكتسبة -

 9.197.597 
 

11.619.544 
14.075.60

2 
26.226.268 

 اإلجمالي -مجموع التزامات التأمين 
13.558.043  13.404.402 15.010.71

5 
26.226.268 

      

      حصة معيدي التأمين من التزامات التأمين

      غير جارية 

 - 78.095 146.786  1.395.752 احتياطي اكتواري )لعقود التأمين طويلة األجل(

      جارية

      عقود تأمين قصيرة األجل

 18.537.698 5.818.474 3.455.078  3.586.708 مطالبات مبلَّغ عنها ولم تتم تسويتها -

 260.098 274.545 1.149.945  244.775 مطالبات متكبدة غير مبلّغ عنها -

 3.461.712 3.609.310 3.271.698  2.808.848 أقساط غير مكتسبة -

 6.640.331  7.876.721 9.702.329 22.259.508 

 22.259.508 9.780.424 8.023.507  8.036.083 إجمالي حصة معيدي التأمين من التزامات التأمين

      صافي التزامات التأمين

      غير جارية

 - 857.018 1.638.072  2.964.694 احتياطي اكتواري )لعقود التأمين طويلة األجل(

      جارية

      عقود تأمين قصيرة األجل

 1.531.738 2.172.413 1.697.443  1.196.590 مطالبات مبلَّغ عنها ولم تتم تسويتها -

 199.365 245.455 388.571  129.096 مطالبات متكبدة غير مبلّغ عنها -

 2.235.657 1.955.405 1.656.809  1.231.580 أقساط غير مكتسبة -

 2.557.266  3.742.823 4.373.273 3.966.760 

 3.966.760 5.230.291 5.380.895  5.521.960 الصافي -إجمالي التزامات التأمين 

 
٪ 45احتياطي المخاطر السارية فيما يتعلق بنشاط التأمين العام بنسبة  /اتبعت الشركة األنظمة المحلية لعمل مخصص الحتياطي األقساط غير المكتسبة 

 2015لاير عماني ) 1.086.369لنشاط التأمين العام  2016ديسمبر  31من صافي األقساط المكتتبة. كان المبلغ المحسوب باستخدام هذه الطريقة في 
  (.لاير عماني 1,605,504 – 2013لاير عماني ،  1,813,804 – 2014،  لاير عماني 1.509.665 -
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 أموال التأمين وحصة معيدي التأمين من أموال التأمين )تابع( 11
 

هي الطريقة المقبولة إحصائّياً الحتساب األقساط غير المكتسبة. وبلغ مخصص  24 /1ووفقاً لممارسات القطاع المتبعة على المستوى العالمي، فإن طريقة 
لاير ُعماني  1.074.779مبلغاً قدره  24 /1فيما يتعلّق باألنشطة العامة والمحتسب بطريقة  2016ديسمبر  31في احتياطي األقساط غير المكتسبة 

( ألعمال التأمين العام. وبدأت الشركة باستخدام رع  1,400,424 – 2013رع ،  1,408,582 – 2014،  لاير ُعماني 1.106.564 - 2015)
 خصص المطالبات المتكبدة غير المبلّغ عنها ألعمال التأمين العام.أساليب حساب المثلثات فيما يتعلق بم

 
ألجل على الحياة بلغت االحتياطيات الحسابّية لعقود التأمين على الحياة طويلة األجل واحتياطي المخاطر السارية ألعمال التأمين الطبي والتأمين قصير ا

 – 2013رع ،  1,041,776 – 2014،  لاير عماني 1.785.216 - 2015ماني )لاير ع 3.109.905كما تم احتسابها من قبل خبير اكتواري 
 (.رع 630,153

 
 فيما يلي الحركات في التزامات التأمين وأصول إعادة التأمين:

 مطالبات ومصروفات تعديل خسارة)أ(          
 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 2016
      

 1.697.443  (3.455.078)  5.152.521 مطالبات مبلغ عنها
 388.571  (1.149.945)  1.538.516 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 2.086.014  (4.605.023)  6.691.037 اإلجمالي في بداية العام

      
 (2.798.478)  3.377.809  (6.176.287) (19المدفوع للمطالبات التي تمت تسويتها خالل السنة )إيضاح  النقد

 ت الناشئة من المطالبات الحالية الزيادة في االلتزاما
 مطالبات األعوام السابقةو

 
4.642.419 

  
(2.604.269) 

  
2.038.150 

 1.325.686  (3.831.483)  5.157.169 اإلجمالي في نهاية العام

      
 1.196.590  (3.586.708)  4.783.298 مطالبات مبلغ عنها

 129.096  (244.775)  373.871 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 1.325.686  (3.831.483)  5.157.169 اإلجمالي في نهاية العام

 
 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 2015
      

 2.172.413  (5.818.474)  7.990.887 مطالبات مبلغ عنها
 245.455  (274.545)  520.000 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 2.417.868  (6.093.019)  8.510.887 اإلجمالي في بداية العام
   

 
 

 
12.864.969) (19النقد المدفوع للمطالبات التي تمت تسويتها خالل السنة )إيضاح 

) 
 8.368.054  (4.496.915) 

 الزيادة في االلتزامات الناشئة من المطالبات الحالية
 ومطالبات األعوام السابقة  

 
11.045.119 

  
(058.880.6) 

  
061.165.4 

 2.086.014  (4.605.023)  6.691.037 العام اإلجمالي في نهاية
   

 
 

 
 1.697.443  (3.455.078)  5.152.521 مطالبات مبلغ عنها

 388.571  (1.149.945)  1.538.516 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 2.086.014  (4.605.023)  6.691.037 اإلجمالي في نهاية العام

      
 مخصصات لألقساط غير المكتسبة والمخاطر السارية للتأمين قصير األجل)ب(        

 الصافي  إعادة التأمين  اإلجمالي 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 2016

      
 1.656.809  (3.271.698)  4.928.507 احتياطيات األقساط غير المكتسبة

 1.638.072  (146.786)  1.784.858 احتياطيات حسابية

 3.294.881  (3.418.484)  6.713.365 اإلجمالي في بداية العام

      
 4.734.010  (6.670.045)  11.404.055 (19األقساط المكتتبة خالل العام )إيضاح 

 (3.832.617)  5.883.929  (9.716.546) الزيادة/ ) التحرير( خالل العامصافي 

 4.196.274  (4.204.600)  8.400.874 اإلجمالي في نهاية العام

      
 1.231.580  (2.808.848)  4.040.428 احتياطيات األقساط غير المكتسبة

 2.964.694  (1.395.752)  4.360.446 احتياطيات حسابية
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 4.196.274  (4.204.600)  8.400.874 اإلجمالي في نهاية العام
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 أموال التأمين وحصة معيدي التأمين من أموال التأمين )تابع( 11
 
 مخصصات لألقساط غير المكتسبة ومخاطر التأمين السارية قصيرة األجل )تابع( )ب(      

 
 الصافي  التأمينإعادة   اإلجمالي 
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 2015ديسمبر  31
      

 1.955.405  )3.609.310(  5.564.715 احتياطيات األقساط غير المكتسبة
 857.018  )78.095(  935.113 احتياطيات حسابية

 2.812.423  )3.687.405(  6.499.828 اإلجمالي في بداية العام

      
 (6.446.879)  10.938.558  (17.385.437) (19األقساط المكتتبة خالل العام )إيضاح 

 6.929.337  )10.669.637(  17.598.974 الزيادة/ )التحرير( خالل العام

 3.294.881  )3.418.484(  6.713.365 اإلجمالي في نهاية العام

      
(698.271.3)  4.928.507 األقساط غير المكتسبةاحتياطيات    1.656.809 

(786.146)  1.784.858 احتياطيات حسابية   1.638.072 

 3.294.881  )3.418.484(  6.713.365 اإلجمالي في نهاية العام

      
 

 رأس المال 12
 

 10 - 2015مليون سهم بقيمة لاير واحد للسهم ) 10مليون لاير ُعماني ويتكون من  10بتاريخ التقرير يبلغ رأس مال الشركة المصرح به  )أ(
لاير عماني  1مليون سهم بقيمة  10مليون لاير عماني متضمنة  10 - 2014،  مليون سهم بقيمة لاير واحد للسهم 10مليون لاير ُعماني ويتكون من 

(. ويبلغ رأس المال المصدر والمدفوع لاير عماني للسهم الواحد 1مليون سهم بقيمة  10 عماني، منها مليون لاير 10 - 2013،  للسهم الواحد
 6.394.457لاير ُعماني ويتكون من  6.394.457 - 2015سهماً بقيمة لاير واحد للسهم ) 6.394.457لاير ُعماني ويتكون من  6.394.457

 - 2013،  لاير عماني للسهم الواحد 1سهم بقيمة  6،394،457لاير عماني متضمنة  6،394،457 - 2014،  سهماً بقيمة لاير واحد للسهم
 (.لاير عماني للسهم الواحد( 1سهم بقيمة  6،394،457لاير عماني يتضمن  6،394،457

 
انت هذه األسهم بأسمائهم أو عن طريق أو أكثر من أسهم الشركة سواًء ك ٪3كما في تاريخ التقرير، يكون مساهمو الشركة الذين يملكون نسبة  )ب(

 حسابات من ينوب عنهم كما يلي:
 

 2016  2015 
 عدد   عدد  
 األسهم المملوكة ٪  األسهم المملوكة  ٪ 
      

000.264.3 51.04 شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع )انظر إيضاح "د"(   51.04 000.264.3  

000.640 10.01 الفاضل جورج انطونيوس شدياق   10.01 000.640  

7.41    بنك الشارقة )انظر إيضاح "د"(   074.474   7.41 074.474  

010.320 5.00 الفاضل أمين محمد محمد الشريف   5.00 010.320  

296.296 4.63 شركة التجارة الوطنية )انظر إيضاح "د"(    4.63 296.296  

296.296 4.63 صندوق تقاعد وزارة الدفاع )انظر إيضاح "د"(    4.63 296.296  

296.296 4.63 .م.م )انظر إيضاح "د"( ششركة فينكورب لالستثمارات    4.63 296.296  

296.296 4.63 بنك مسقط ش.م.ع.ع )انظر إيضاح "د"(    4.63 296.296  

084.205 3.21 مسعود بن حميد بن مالك الحارثي )انظر إيضاح "د"(    3.21 084.205  
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 )تابع( رأس المال 12

 أسهمهم كما يلي:ركة ونسبة شمن أسهم ال ثر٪ أو أك10لكون يمركة الذين ش، كان مساهمو ال2013و  2014 ديسمبر 31 في

 

2014                             2013 
 
 
 
 

  شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع

  الفاضل جورج انطونيوس شدياق

 لمزيد من التفاصيل(. 1، أبرمت شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع ومساهمون آخرون اتفاقية لبيع أسهمهم )راجع إيضاح  خالل العام)ج(        
 

فبراير  19حتى يتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة السنوي. خالل اجتماع مجلس اإلدارة بتاريخ  األرباح توزيعات ال تتم المحاسبة عن  (د)
لاير ُعماني( العتمادها من قبل المساهمين  639.445يبلغ قدرها  أرباحتوزيعات  ٪10 - 2015) أرباحالتوصية بتوزيعات  لم تتم 2017

ال تعكس هذا القرار وستتم المحاسبة عن تلك التوزيعات  2016ديسمبر  31لمالية للسنة المنتهية في في اجتماع الجمعية العامة العادية. القوائم ا
 .2017ديسمبر  31بقائمة التغيرات في حقوق المساهمين كتوزيعات من األرباح المحتجزة للسنة التي تنتهي في 

 
 االحتياطي القانوني 13

 
من قانون الشركات التجارية الُعماني. ويجب أن يكون التخصيص السنوي  106للتوزيع وفقاً للمادة رقم يتم احتساب االحتياطي القانوني غير القابل 

من أرباح السنة بعد الضريبة حتى يصبح االحتياطي القانوني مساوياً لثلث رأس مال الشركة المصدر والمدفوع على األقل.  ٪10لالحتياطي القانوني 
( إلى االحتياطي رع  105,514رع ،  71,242 – 2014،  لاير عماني 180.210 - 2015لاير عماني ) 103.719وخالل السنة، تم تحويل مبلغ 

  القانوني.

 عدد  عدد 

 األسهم المملوكة ٪ األسهم المملوكة ٪

    

51.04 
 
 

000.264.3  51.04 3.264.000 

10.01 640.000 10.01 640.000 
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 احتياطي الطوارئ 14
 

( 5/80( )ب( من اللوائح التنفيذية لقانون شركات التأمين )القرار الوزاري رقم 3( مكرر )10( )ج( والمادة )2( مكرر )10وفقاً ألحكام المادة )
 - 2015لاير ُعماني ) 116.199من صافي المطالبات القائمة في تاريخ التقرير في حالة أعمال التأمين العام والبالغة  ٪10عديالته، يتم تحويل وت

من أقساط التأمين على الحياة للسنة  ٪1( ويتم تحويل لاير عماني 157،127 - 2013،  لاير عماني 203،394 - 2014،  لاير ُعماني 156.506
 - 2013،  لاير عماني 52،914 - 2014،  لاير ُعماني 70.408 - 2015لاير ُعماني ) 30.672في حالة أعمال التأمين على الحياة والبالغة 

اوي االحتياطي رأس مال الشركة ( من األرباح المحتجزة إلى احتياطي الطوارئ. يجوز للشركة إيقاف أي تحويالت عندما يسلاير عماني 22،575
خدام هذا المصدر. ال يتم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح في أي سنة إلى أن تتم تغطية العجز في هذا االحتياطي من األرباح المحتجزة. وال يتم است

 االحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
 

 احتياطي القيمة العادلة 15
 

 ياطي القيمة العادلة األرباح غير المحققة على إعادة تقييم األصول المالّية المتاحة للبيع. وفيما يلي حركة احتياطي القيمة العادلة:يمثل احت
 

 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

 132.690 147.042 158.895  174.930 في بداية العام

 14.352 11.853 16.035  18.945 )أ([ 7الحركة خالل العام ]إيضاح 

 147.042 158.895 174.930  193.875 في نهاية العام

 
 مكافآت نهاية الخدمة 16
 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

731.111 في بداية العام   771.79  58.826 41.456 

682.27 )أ([ 22محمل للعام ]إيضاح    960.31  24.554 22.411 

(972.2) المدفوع خالل العام   - (3.609)  (5.041)  

441.136 في نهاية العام   111.731 79.771 58.826 

 
 مطالبات ودائنيات أخرى 17
 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

970.640 مطالبات ذات عالقة مستحقة الدفع   630.902  485.402 615.715 

551.152 الدفعضريبة حكومية وأموال الحاالت الطارئة مستحقة    359.205  218.092 169.630 

710.440 مستحق الدفع للكراجات   175.439  336.280 - 

469.158 مصروفات مستحقة   805.121  74.682 106.784 

500.32 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة مستحقة   750.35  - - 

458.231 دائنيات أخرى   152.976 188.689 191.305 

 
658.656.1  

 
1.857.695 1.303.145 1.083.434 
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 الضرائب         18
 

 مدرج في قائمة الدخل الشامل )أ(

 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      الضريبة الجارية

034.189 العام الحالي   669.268  89.079 - 

(10.667) - -  - يةالماض االعوام  

 189.034  268.669 89.079 (10.667)  

      الضريبة المؤجلة

(232.82) العام الحالي )إيضاح "ب"(   (302.7)  48.570 8.445 

 - 10.778 -  - االعوام الماضية

 (82.232)   (7.302)  59.348 8.445 

 802.106   261.367 148.427 (2.222)  

  
 

لاير ُعماني. وفيما  30.000( على األرباح الضريبّية التي تزيد على ٪12 - 2013،  2014،  2015) ٪12تخضع الشركة لضريبة دخل بمعدل 
 يلي التسوية الضريبّية:

 

 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

 1.079.353 األرباح قبل الضرائب
 2.063.46

3 
860.851 1.052.91

9 

      

 المطبق بعد حد  ٪12ضريبة حسب معدل 
 لاير ُعماني 30.000اإلعفاء البالغ 

125.922 
 016.244  99.702 122.750 

(239.20)  (13.758) أثر اإليرادات المعفاة من الضريبة  (22.321)  (117.483)  

(672) 10.778 -  - أثر الضريبة المؤجلة للسنوات السابقة  

(10.667) - -  - أثر الضريبة الجارية للسنوات السابقة  

590.37  (5.362) الدائم الفرقأثر المصروفات ذات   60.268 3.850 

 106.802  261.367 148.427 (2.222)  

 أصل/)التزام( الضريبة المؤجلة )ب(
لة على حساب الفروق المؤقتة بين أساس  الضريبة لألصول وااللتزامات وقيمها الدفترّية المدرجة في قائمة المركز المالي. وُتنسب تنشأ الضريبة المؤجَّ

لة إلى البنود التالية:  أصول والتزامات الضريبة المؤجَّ

 

 يناير 1

2016  

 الحركة خالل

  العام

 ديسمبر 31

2016 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

903.1  5.095 صول غير ملموسة أممتلكات ومعدات و   998.6  

506.83  )83.506( تعديل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية   - 

506.44  -  44.506 مخصص انخفاض قيمة المديونيات  

(177.3)  9.297 أرباح غير محققة من استثمار أجنبي   120.6  

 )24.608(  232.82   624.57  

 

 
 يناير 1

2015  
 خاللالحركة 

  العام 
 ديسمبر 31

2015 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

 5.095  936  4.159 ملموسةممتلكات ومعدات وأصول غير 

 )83.506(  -  )83.506( تعديل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية

 44.506  -  44.506 مخصص انخفاض قيمة المديونيات

 9.297  6.366  2.931 استثمار أجنبيأرباح غير محققة من 
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 )31.910(  7.302  )24.608( 

 
 الضرائب )يتبع(        18
 

 )يتبع(أصل/)التزام( الضريبة المؤجلة )ب(
 

 

 يناير 1

2014  

 الحركة خالل 

  العام 

 ديسمبر 31

2014 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

 4.159  341  3.818 صول غير ملموسة أممتلكات ومعدات و

(83.506)  -  )83.506( تعديل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  

506.44  8.400  36.106 مخصص انخفاض قيمة المديونيات  

 2.931  5.000  )2.069( أرباح غير محققة من استثمار أجنبي

(73.089)  73.089 خسائر مرحلة   - 

 27.438  (59.348)   (31.910)  

 
 
 

 

 يناير 1

2013  

 الحركة خالل 

  العام 

 ديسمبر 31

2013 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

 3.818  2.288  1.530 صول غير ملموسة أممتلكات ومعدات و

(83.506)  45.852  )129.358( تعديل القيمة العادلة للعقارات االستثمارية  

 36.106  16.895  19.211 انخفاض قيمة المديونياتمخصص 

(2.069)  - أرباح غير محققة من استثمار أجنبي   (2.069)  

(71.411)  144.500 خسائر مرحلة   73.089 

 35.883  (8.445)   27.438 

 
 
 

 فيما يلي حركة التزام الضريبة الجارية: )ج(
 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني ُعمانيلاير   لاير ُعماني 

      

079.89  268.669 في بداية العام  - 11.565 
669.268  189.034 محمل للعام )إيضاح "أ"(  89.079 (10.667)  

(079.89)  (268.669) المدفوع خالل العام  - (898)  

669.268  189.034 في نهاية العام  89.079 - 

 
مع األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية. وتعتقد إدارة  2015إلى  2011اإلقرارات الضريبّية للشركة لألعوام من لم يتم االتفاق بعد على  )د(

ديسمبر  31الشركة أن مبالغ الضريبة اإلضافية، إن وجدت، للسنوات الضريبية المفتوحة لن يكون لها تأثير جوهري على المركز المالي للشركة كما في 
2016. 

 
 

للسنوات  ٪15إلى  ٪12بعد نهاية العام، كان هناك تعديل في قانون ضريبة الدخل العماني وبموجبه تم تعديل معدل الضريبة المطبق من      )هـ( 
يان أو بعد ذلك التاريخ. وكان لتعديل معدل الضريبة أثر على أصول والتزامات الضريبة المؤجلة المسجلة في ب 2017يناير  1المالية التي تبدأ في 

، لم يؤخذ تأثير تعديل هذا المعدل بعين االعتبار في 2016ديسمبر  31. وبما أن القانون لم يطبق كما في 2016ديسمبر  31المركز المالي كما في 
مسجلة ، لكانت القيمة ال2016ديسمبر  31. وإذا تم األخذ بمعدل الضريبة المعدل كما في 2016ديسمبر  31في المركز المالي للشركة كما في 
لاير  14.406لاير عماني ولكانت األرباح المحتجزة للشركة واألرباح المقرر عنها للسنة أعلى بقيمة  14.406ألصل الضريبة المؤجلة أعلى بقيمة 

 عماني. 
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 صافي نتائج االكتتاب 19
 

 اإلجمالي  تأمين على الحياة  تأمين عام   
 ُعمانيلاير   لاير ُعماني  لاير ُعماني   2016

        إيرادات أقساط التأمين
 11.404.055  3.067.203  8.336.852   إجمالي األقساط المكتتبة -
 )6.670.045(  )747.348(  )5.922.697(   حصة معيدي التأمين -

   2.414.155  2.319.855  4.734.010 

        األقساط الساريةحركة احتياطيات 
 )1.687.509(  )2.591.002(  903.493   اإلجمالي -
 786.116  1.266.313  )480.197(   حصة معيد التأمين -

   423.296  )1.324.689(  )901.393( 

 3.832.617  995.166  2.837.451   صافي األقساط المكتسبة

        
        المطالبات المدفوعة

 )6.234.617(  )1.998.221(  )4.236.396(   إجمالي المطالبات المدفوعة -
 3.436.139  1.316.669  2.119.470   إعادة التأمين ومبالغ مستردة أخرى -

   )2.116.926(  )681.552(  )2.798.478( 

        
        حركة المطالبات القائمة

 1.533.868  1.741.696  )207.828(   إجمالي المطالبات القائمة -
 )773.540(  )1.384.436(  610.896   إعادة التأمين ومبالغ مستردة أخرى -

   403.068  357.260  760.328 

 )2.038.150(  )324.292(  )1.713.858(   صافي المطالبات المتكبدة

        
        صافي العموالت

 )723.378(  )214.212(  (509.166)   مصروفات عموالت
 891.097  -  891.097   إيرادات عموالت

   381.931  )214.212(  167.719 
 102.654  102.654  -   (20اكتتاب أخرى )إيضاح إيرادات 

   381.931  )111.558(  270.373 

524.505.1   صافي نتائج أعمال التأمين   559.316  840.064.2  
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 صافي نتائج االكتتاب )تابع( 19
 

 اإلجمالي  تأمين على الحياة  تأمين عام   
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني   2015

        إيرادات أقساط التأمين
 17.385.437  7.040.825  10.344.612   إجمالي األقساط المكتتبة -
 )10.938.558(  )3.948.758(  )6.989.800(   حصة معيدي التأمين -

   3.354.812  3.092.067  6.446.879 

        احتياطيات األقساط الساريةحركة 
 )213.537(  )787.553(  574.016   اإلجمالي -
 )268.921(  957  )269.878(   حصة معيد التأمين -

   304.138  )786.596(  )482.458( 

 5.964.421  2.305.471  3.658.950   صافي األقساط المكتسبة

        
        المطالبات المدفوعة

 )12.979.473(  )5.704.008(  )7.275.465(   المطالبات المدفوعةإجمالي  -
 8.482.558  4.320.805  4.161.753   إعادة التأمين ومبالغ مستردة أخرى -

   )3.113.712(  )1.383.203(  )4.496.915( 

        
        حركة المطالبات القائمة

 1.819.850  )586.403(  2.406.253   إجمالي المطالبات القائمة -
 )1.487.996(  449.383  )1.937.379(   إعادة التأمين ومبالغ مستردة أخرى -

   468.874  )137.020(  331.854 

 )4.165.061(  )1.520.223(  )2.644.838(   صافي المطالبات المتكبدة

        
        صافي العموالت

 )1.007.581(  )185.607(  )821.974(   مصروفات عموالت
 1.169.766  -  1.169.766   إيرادات عموالت

   347.792  )185.607(  162.185 
 60.219  60.219  -   (20إيرادات اكتتاب أخرى )إيضاح 

   347.792  )125.388(  222.404 

764.021.2  659.860  1.361.904   صافي نتائج االكتتاب  

        
 
 
 

 اإلجمالي  تأمين على الحياة  تأمين عام   
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني   2014

        إيرادات أقساط التأمين
 16.911.647  5.291.444  11.620.203   إجمالي األقساط المكتتبة -
 )10.941.407(  )3.351.878(  )7.589.529(   حصة معيدي التأمين -

   4.030.674  1.939.566  5.970.240 

        حركة احتياطيات األقساط السارية
 -  -  -   اإلجمالي -
 -  -  -   حصة معيد التأمين -

   )208.300(  )368.466(  )576.766( 

 5.393.474  1.571.100  3.822.374   صافي األقساط المكتسبة

        
        المطالبات المدفوعة

 )23.131.058(  )3.389.554(  )19.741.504(   إجمالي المطالبات المدفوعة -
 20.028.878  2.498.485  17.530.393   إعادة التأمين ومبالغ مستردة أخرى -

   )2.211.111(  )891,069(  )3,102,180( 

        
        حركة المطالبات القائمة

 - -  -   إجمالي المطالبات القائمة -
 - -  -   إعادة التأمين ومبالغ مستردة أخرى -

   )462.660(  )224.105(  )686.765( 

 )3.788.945(  )1.115.174(  )2.673.771(   صافي المطالبات المتكبدة
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 اإلجمالي  تأمين على الحياة  تأمين عام   
 لاير ُعماني  ُعمانيلاير   لاير ُعماني   2013

        إيرادات أقساط التأمين
 11.404.055  2.257.479  10.802.871   إجمالي األقساط المكتتبة -
 )6.670.045(  )1.174.439(  )7.231.772(   حصة معيدي التأمين -

   3.571.099  1.083.040  4.654.139 

        حركة احتياطيات األقساط السارية
 -  -  -   اإلجمالي -
 -  -  -   حصة معيد التأمين -

   )16.921(  )200.922(  )217.843( 

 4.436.296  882.118  3.554.178   صافي األقساط المكتسبة

        
        المطالبات المدفوعة

 )6.243.138(  )951.269(  )5.291.869(   إجمالي المطالبات المدفوعة -
 3.070.371  547.678  2.522.693   أخرى إعادة التأمين ومبالغ مستردة -

        

        
        حركة المطالبات القائمة

 -    -   إجمالي المطالبات القائمة -
 -  -  -   إعادة التأمين ومبالغ مستردة أخرى -

   403.068  )44.643(  221.388 

 )2.951.379(  )448.234(  )1.713.858(   صافي المطالبات المتكبدة

        
        صافي العموالت

 -  -  -   مصروفات عموالت
 -  -  -   إيرادات عموالت

   219.423  )92.862(  126.561 
 34.232  34.232  -   (20إيرادات اكتتاب أخرى )إيضاح 

   219.423  )58.630(  160.793 

 1.645.710  375.254  1.270.456   صافي نتائج أعمال التأمين

 
 بالصافي -إيرادات االستثمار  20

 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

 213.428 190.866 265.439  364.650 إيرادات فوائد

 88.747 201.124 202.402  140.432 إيرادات توزيعات أرباح 

(105.060) (8و 7بالصافي )إيضاح  -بيع استثمارات خسائر محققة من    (86.843) 19.353 18.851 

ربح / )خسارة( غير محققة على أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 (278.464)  151.035 (8بالصافي )إيضاح  -الخسارة 

 
(507.564) 

 
890.679 

(20.833) (8مصروفات متعلقة باالستثمار )إيضاح    (35.287) (46.473) (35.287) 

 (14.077) 61.185 60.219  102.654 داخل استثمار آخر

 632.878  127.466 
(81.509) 1.197.62

8 

(102.654) (19ناقصاً: تحويل إيرادات استثمار متعلق بالتأمين على الحياة )إيضاح    (60.219) 61.185 - 

 صافي نتائج االكتتاب )تابع( 19

 
  صافي العموالت

 

 

 

 

 

 
 -  -  -   مصروفات عموالت

 -  -  -   إيرادات عموالت

   281.403  )128.125(  153.278 
 61.185  61.185  -   (20إيرادات اكتتاب أخرى )إيضاح 

   281.403  )66.940(  214.463 

430.006.1   صافي نتائج أعمال التأمين   388.986  1.818.992 
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 224.530   67.247 
(142.694) 1.197.62

8 

 
 إيرادات أخرى 21
 

 دائنيات. تعتبر تتضمن األرصدة المستحقة الدفع لمدة طويلة والشيكات غير المقدمة التي استردتها الشركة حيث أن االلتزامات ذات العالقة لم تعد
 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

993.268 التزامات مستردة لم تعد مستحقة   319.544.1  636.387 - 

103.3 ربح من استبعاد ممتلكات ومعدات   - 3.699 419 

292.111 إيرادات أخرى   455.63  59.674 54.296 

 388.383   1.607.774 699.760 54.715 

 وإدارّية مصروفات عمومّية  22
 

 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

فين )إيضاح "أ"(  818.377 920.415 1.078.723  1.318.200 تكاليف الموظَّ

 95.640 96.690 109.810  113.520 إيجار

 - - 29.500  61.905 مصروفات متعلّقة باالكتتاب العام األولي 

 148.159 71.370 -  - االنخفاض في قيمة الذمم المينة

 - - -  47.862 تنفيذ المشروع  

 - - -  45.731 مصروفات متعلقة بالفحص النافي للجهالة 

 45.095 34.558 55.608  39.788 أتعاب قانونية ومهنية

 33.205 28.842 32.480  36.854 (4استهالك )إيضاح 

 30.000 37.000 35.750  32.500 )ج([25اإلدارة ]إيضاح مكافآت أعضاء مجلس 

 23.583 23.179 24.956  30.762 مصروفات الحاسب اآللي

 24.905 34.204 37.455  30.110 ترويج األعمال

 - - 20.476  23.929 تكاليف اتصاالت

 40.015 18.214 21.695  23.599 إصالحات وصيانة

 14.275 12.700 14.250  17.000 )ج([25اإلدارة ]إيضاح أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس 

 21.702 19.187 17.420  14.492 طباعة وقرطاسية

 1.580 36 9.181  10.180 رسوم بنكية

 104.695 101.155 76.580  2.281 (5إهالك أصول غير ملموسة )إيضاح 

 61.803 117.657 69.438  50.386 مصروفات أخرى

 1.899.099  1.633.322 1.515.207 1.463.034 

 
فين )أ(  تكاليف الموظَّ
 
 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      

248.981 رواتب وأجور   576.880  730.707 687.313 

999.256 منافع أخرى   059.121  140.343 92.438 

271.52 االجتماعية تكاليف التأمينات   128.45  24.811 16.215 

682.27 (16مكافآت نهاية الخدمة المحملة )إيضاح    960.31  24.554 22.411 

 
20.318.1 0 

 
1.078.723 

 
920.415 

 
818.377 

 
فاً كما في  88لدى الشركة   (.73 - 2013،  70 – 2014،  87 – 2015) 2016ديسمبر  31موظَّ
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 الربحية األساسية والمعدلة للسهم الواحد 23
 

 تحتسب ربحية السهم الواحد بقسمة صافي ربح العام على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام على النحو التالي:
 
 2016  2015 2014 2013 
      

551.972 لاير ُعماني -ربح العام    1.802.096 712.424 1.055.141 

      
457.394.6 أعداد -المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة    6.394.457 6.394.457 6.394.457 

      
 0.165 0.111 0.282  0.152 لاير ُعماني -األساسية والمعدلة  -ربحية السهم الواحد 

 
لدى الشركة أي أدوات لها تأثير محتمل من شأنه أن يعّدل ربحّية  الربحية المعدلة للسهم الواحد هي ذاتها الربحية األساسية للسهم الواحد، حيث ال توجد

 السهم.

 
 صافي األصول للسهم الواحد  24

 
 يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد من خالل تقسيم صافي األصول في نهاية العام على عدد األسهم القائمة في نهاية العام، كالتالي:

 
 2016  2015 2014 2013 

      

727.366.10 لاير ُعماني -صافي قيمة األصول    10.014.67
6 

8.516.268 7.791.991 

      

457.394.6 عدد -عدد األسهم العادّية القائمة في نهاية العام    6.394.457 6.394.457 6.394.457 

      

 1.218 1.322 1.566  1.621 لاير ُعماني -صافي األصول للسهم الواحد 

 
 مع أطراف ذات عالقة معامالت 25

 
ها، ويتم تمثل األطراف ذات العالقة الشركات الشقيقة والمساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا للشركة والشركات المسيطر علي

امالت يتم اعتمادها من قبل إدارة السيطرة عليها بشكل مشترك أو يتم التأثير عليها جوهرياً من قبل تلك األطراف. سياسات وشروط تسعير هذه المع
 الشركة.

 
لبعض تدخل الشركة، في سياق النشاط االعتيادي، في معامالت مع المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا والكيانات التي يمكن 

التشغيلية فيها. وتتم هذه المعامالت على أساس المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة السيطرة على أو ممارسة نفوذ جوهري على القرارات المالية و
 التعامالت التجارية.

 
 معامالت مع أطراف ذات عالقة (أ)
 

أو أكثر من حصص الشركة أو أفراد عائالتهم مدرجًة في قائمة الدخل الشامل كما يلي.  ٪10تكون معامالت األطراف ذات العالقة أو المساهمين بنسبة 
 وهي متعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة والشركات األخرى التي لدى أعضاء مجلس اإلدارة حصة فيها:

 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      اإلدارة:من أعضاء مجلس 

889.9 إجمالي األقساط المكتتبة   10.886 12.637 - 

      

620.1 إجمالي المطالبات المدفوعة   25.148 2.564 - 

      

      من أطراف أخرى ذات عالقة:

531.250 إجمالي األقساط المكتتبة   170.316 315.778 428.277 

      

253.72 إجمالي المطالبات المدفوعة   29.565 39.794 132.371 
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063.27 توزيعات أرباح مستلمة   047.20  18.561 24.631 

      

000.900.1 متحصالت من بيع عقار استثماري   - - - 

 
 األرصدة لدى األطراف ذات العالقة مدرجة تحت العناوين التالية كما يلي:)ب(        

 
 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      من أعضاء مجلس اإلدارة:
282.5 (10مديونّيات تأمين وأخرى )إيضاح    11.562 14.164 - 

      

920.9 دائنيات المطالبات   750.1  15.950 - 

      

      من أطراف أخرى ذات عالقة:

975.54 (10مديونّيات تأمين وأخرى )إيضاح    234.56  120.802 93.975 

      

585.358 استثمارات في األطراف ذات العالقة   351.365  375.878 - 

      

195.50 دائنيات المطالبات   885.48  175.599 - 



 41 شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م
 

 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

 معامالت أطراف ذات عالقة )تابع( 25
 

في اإلدارة العليا)ج(         تعويضات موظَّ
 

في اإلدارة العليا   للعام في:تتمّثل تعويضات موظَّ
 2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني 

      
428.331 منافع قصيرة األجل للموظفين   296.768 277.880 222.420 

098.15 مكافآت نهاية الخدمة   933.14  11.978 5.041 

000.17 (22أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح    250.14  12.700 14.275 

057.5 منافع التأمينات االجتماعية   252 2.366 3.600 

500.32 (22مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة )إيضاح    750.35  37.000 30.000 

 083.401   361.953 341.924 275.336 

 
 إدارة المخاطر المالّية ومخاطر التأمين  26

 إطار الحوكمة         )أ(
 

المستدام ألهداف  يكمن الهدف الرئيسي من إطار عمل إدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة في حماية مساهمي الشركة من األحداث التي تعيق التحقيق
 األداء المالي المحددة. وتدرك اإلدارة العليا األهمية الكبيرة لوجود نظام فعال ومالئم إلدارة المخاطر.

 
 اإلطار التنظيمي )ب(

 
لتحقيق المنفعة تهتم الجهات التنظيمية بشكل رئيسي بحماية حقوق أصحاب البوالص ومتابعتهم بشكل وثيق لضمان إدارة الشركة شؤونهم بشكل مرٍض 

تنشأ من لهم. وفي الوقت ذاته، تهتم الجهات التنظيمية أيضاً بضمان حفاظ الشركة على مركز سيولة مناسب للوفاء بااللتزامات غير المتوقعة التي 
 الصدمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.

 
البلدان التي تعمل فيها. وال تبّين تلك األنظمة أنشطة المراقبة والموافقة تخضع عمليات الشركة أيضاً لمتطلبات تنظيمية ضمن السلطات القضائّية في 

دًة معينة أيضاً )مثل كفاية رأس المال( للحد من مخاطر العجز والتأّخر عن السداد من جانب شركات التأمين للوفاء  فحسب، بل تفرض أحكاماً مقيِّ
 بااللتزامات غير المتوقعة عند نشوئها.

 
 مخاطر التأمين)ج(       

 
قعات. ويتأثر هذا تتمثل المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة بموجب عقود التأمين في اختالف مدفوعات المطالبات والمنافع الفعلية أو توقيتها عن التو

لة األجل. وعليه، فإن الشركة تهدف إلى االختالف بمدى تكرار حدوث المطالبات وشدتها والمنافع الفعلية المدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طوي
 ضمان توفّر االحتياطيات التي تكفي لتغطية هذه االلتزامات.

 
التأمين المالئمة تدير الشركة مخاطر التأمين من خالل االختيار والتطبيق الحذر لتوجيهات استراتيجية االكتتاب الخاصة بها باإلضافة إلى ترتيبات إعادة 

 لمطالبات.والتعامل الفعال مع ا
 

خاطر العامة تصدر الشركة بصفة رئيسية منتجات التأمين العام والتأمين على الحياة والتي تتمثل بشكل رئيسي في التأمين البحري والجوي والحريق والم
 والتأمين على الحياة. فيما يلي وصف مختصر لكل من منتجات الشركة:

 
 تأمين الممتلكات والتأمين الهندسي(      1)
 
لتعويض م تصميم تأمين الممتلكات لتعويض حملة العقود عن األضرار التي تصيب الممتلكات أو عن قيمة خسارة العقار. وتم تصميم التأمين الهندسي يت

ام الممتلكات حامل العقد عن العقارات قيد اإلنشاء. ويجوز أيضاً لحملة العقود استالم تعويض عن خسارة اإليرادات الناتجة عن عدم القدرة على استخد
 المؤمَّن عليها.

 
 تأمين المركبات(       2)
 

ويجوز يتم تصميم تأمين المركبات لتعويض حملة العقود عن األضرار التي تصيب مركباتهم أو االلتزام لألطراف األخرى الناشئ من خالل الحوادث. 
  أيضاً لحملة العقود استالم تعويض عن تعّرض مركباتهم للحريق أو السرقة.
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 التأمين البحري(      3)
 

تؤدي إلى  يتم تصميم التأمين البحري لتعويض حملة العقود عن الضرر وااللتزام الناشئ من خالل خسارة أو تضرر السفينة البحرية وحوادث البحر التي
 جزئّياً.خسارة الشحنة كلّياً أو 

 
 تأمين فردي على الحياة(       4)
 

الشركة من هي عقود تأمين على الحياة طويلة األجل ُتكتتب على أساس فردي، وتغطي الحياة التي يتم تأمينها. وتحمي هذه العقود حاملي البوالص لدى 
البوليصة أو من يعولهم للحفاظ على مستوى دخله الحالي. وإّن الفوائد عواقب أحداث )مثل الوفاة أو العجز( التي من شأنها أن تؤثر على قدرة حاملي 

وجد منافع المدفوعة عند وقوع الحدث المحدد المؤمن ضده إما أن تكون ثابتة أو مرتبطة بمدى الخسارة االقتصادية التي يتكبدها حاملو البوليصة. وت
عين االعتبار من قبل خبير اكتواري بينما يتم تحديد احتياطيات التأمين على الحياة للمخاطر مستحقة الدفع عند االستحقاق أو منافع للتنازل. وتأخذ هذه ب

 السارية.
 
 تأمين جماعي على الحياة(       5)
 

يصة. وتحمي لهي عقود تأمين على الحياة قصيرة األجل تكتتب على أساس جماعي، وتتعلق الحياة التي يتم تأمينها في العادة بموظفي الشركات حاملة البو
بوليصة أو هذه العقود حاملي البوالص لدى الشركة )صاحب العمل( من عواقب أحداث )مثل الوفاة أو العجز( التي من شأنها أن تؤثر على قدرة حاملي ال

 منافع تنازل لهذه البوالص. من يعولهم للحفاظ على مستوى دخلهم الحالي. وال توجد هنالك منافع مضمونة لحاملي البوالص. وال توجد فترات استحقاق أو
 
 التأمين الصحي الجماعي(      6)
 

تحمي هي عقود تأمين صحي قصيرة األجل تكتتب على أساس جماعي، وتتعلق الحياة التي يتم تأمينها في العادة بموظفي الشركات حاملة البوليصة. و
ة من العالج الطبي للموظفين نتيجة لتعرضهم لحادث أو وعكة صحية، بحيث هذه العقود حاملي البوالص لدى الشركة )صاحب العمل( من الخسائر الناتج

يغطي التأمين مصروفات المستشفى والعالج الخارجي. ويتم صرف الجزء األكبر من مطالبات المستشفى مباشرة من قبل الشركة لمقدمي الرعاية 
 الصحية. وال توجد فترات استحقاق أو منافع تنازل لهذه البوالص.

 
 تأمين ائتماني على الحياة جماعي     ( 7)
 

لمالية هي عقود تأمين طويلة األجل ألعمار االئتمان تكتتب على أساس جماعي، وتغطي فترة االئتمانات ذات الصلة المقدمة من البنوك والمؤسسات ا
ل الوفاة أو العجز( التي من شأنها أن تؤثر على األخرى للمقترضين. وتحمي هذه العقود حاملي البوالص لدى الشركة )المقرض( من عواقب أحداث )مث

منافع تنازل قدرة حاملي البوليصة أو من يعولهم للحفاظ على مستوى دخلهم الحالي. ال توجد هنالك منافع مضمونة مدفوعة. وال توجد فترات استحقاق أو 
 لهذه البوالص. وتستلم األقساط شهرياً من حاملي البوالص.

 
 الطبي لألفرادالتأمين (      8)
 

البوالص  وهي عقود التأمين الطبي قصيرة األجل المكتتبة على الفرد وكذلك على أساس المجموعة وتغطي فترة سنة واحدة من تاريخ العقد لحماية حملة
صة. ال توجد منافع مضمونة )صاحب العمل / الفرد( من الخسارة الناتجة من المشاكل الطبية قصيرة األجل التي من شأنها أن تؤثر على حامل البولي

 مدفوعة. كما منافع استحقاق أو تنازل. ويستلم القسط على أساس شهري من أصحاب البوالص.
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الناتجة عن المطالبات الكبيرة، بإبرام عقود مع أطراف أخرى ألغراض تقوم الشركة في سياق األعمال االعتيادية، وللحد من التعرض للمخاطر المالية 
ناشئة عن المخاطر إعادة التأمين. وتقدم ترتيبات إعادة التأمين هذه تنوعاً كبيراً في أنشطة العمل، وتسمح لإلدارة بمراقبة التعرض للخسائر المحتملة ال

كبير من أعمال إعادة التأمين بموجب عقود إعادة تأمين ذات شروط ُمحددة أو اختيارية أو على الكبيرة، كما توفر فرصة إضافية للنمو. ويتم أداء جزء 
 أساس الزيادة في الخسائر.

 من معيدي التأمين بما يتوافق مع مخصص المطالبات القائمة وعقود إعادة التأمين. يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد
 

ائتمان بشأن بالرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين، فهي ليست في حل من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي البوالص، وبالتالي هناك مخاطر 
د تأمين من الوفاء بالتزاماته المفروضة بموجب عقود إعادة التأمين هذه. وتجري الشركة عمليات إعادة التأمين المتنازل عنه، بحيث ال يتمكن أي معي

 تأمين تتسم بالتنوع بحيث ال تكون معتمدة على شركة إعادة تأمين واحدة وال تعتمد عملياتها بشكل كبير على عقد إعادة تأمين واحد.
 

من خالل تطبيق استراتيجية االكتتاب للشركة والتي تحاول ضمان التنوع الجّيد للمخاطر المكتتبة عبر يتم الحد من تركيز التعرض لمخاطر التأمين 
ير اختيار محفظة كبيرة من حيث النوع ومستوى المنافع المؤمنة ومقدار المخاطر ومجال األعمال والجغرافية. ويوجد حدود اكتتاب مناسبة لتطبيق معاي

الشركة تتم داخل سلطنة عمان، فإن تركيز مخاطر التأمين هو فقط في سلطنة عمان. إال أنه، وفي بعض الحاالت، تكتتب المخاطر. وحيث أن كافة أعمال 
اون الشركة أعمال تأمين في الخارج للتأمين البحري وتأمين الشحن والطيران باإلضافة إلى التغطية قصيرة األجل للمركبات ضمن دول مجلس التع

 الخليجي. 
 

 لتعرض للمخاطر الرئيسي للشركة هو في مجاالت التأمين على المركبات والحياة الفردية حيث بلغ الحد األعلى للتعرض للمخاطر )أي: إجماليإن تركيز ا
ت ، إن تركيز التعرض للمخاطر الرئيسي للشركة هو في مجاال2015على التوالي. وبالنسبة لعام  ٪33و ٪43المبالغ المؤمنة ناقصاً إعادة التأمين( 

من إجمالي المبالغ  ٪22و ٪40و ٪35التأمين الجماعي على الحياة والتأمين على المركبات ودرجة االلتزام حيث بلغ الحد األعلى للتعرض للمخاطر 
 المؤمنة على التوالي.

 
ي لمعيدي التأمين وتراقب تركيزات مخاطر لتقليل التعرض لمخاطر الخسائر الجوهرية من تأّخر معيد التأمين عن السداد، تقوم الشركة بتقييم الوضع المال

 االئتمان الناشئة عن المناطق الجغرافية المشابهة واألنشطة والخصائص االقتصادية لمعيدي التأمين.
 

 تتعامل الشركة فقط مع شركات إعادة التأمين دولية تكون مسجلة في دول مجلس التعاون الخليجي ومصنفة من قبل وكاالت تصنيف دولية.
 

ة إجمالي تغطية التأمين لبوالص التأمين التعرض لبعض المخاطر. عادة، تشكل المطالبات التي تنشأ في أي سنة واحدة نسبة ضئيلة جدا بالنسب يحدد
 إلجمالي تغطية التأمين المقدمة.

 
حيث تقارب المطالبات القائمة قبل إعادة التأمين تتضمن المطالبات القائمة قبل إعادة التأمين كالً من التأمين الهندسي والتأمين على المركبات والحريق 

وفيما يتعلق بالتأمين على المركبات والتأمين على الحياة وفئات التأمين الطبي والتأمين الهندسي  2015على التوالي، وبالنسبة لعام  ٪11و ٪31و 38٪
 ٪4على التوالي. تمثل المطالبات القائمة بعد إعادة التأمين لفئات األعمال المذكورة أعاله  ٪22و ٪18و ٪27تقارب المطالبات القائمة قبل إعادة التأمين 

 ( من إجمالي صافي المطالبات القائمة على التوالي.٪5و ٪12و ٪37 - 2015) ٪2و ٪71و
 

األعمال الرئيسية على فئات الحريق والممتلكات والتأمين يشتمل الحد األقصى لخسارة المطالبات الفردية المدفوعة قبل إعادة التأمين خالل العام لفئة 
 31من مجموع إجمالي المطالبات المدفوعة للسنة المنتهية في  ٪2و ٪2و ٪6البحري حيث يشكل الحد األقصى لخسارة المطالبات الفردية المدفوعة 

 ٪12و ٪84حد األقصى لخسارة المطالبات الفردية المدفوعة ، وتتضمن فئات الحريق والتأمين البحري والتأمين الجوي حيث يشكل ال2015ديسمبر 
  من إجمالي المطالبات على التوالي. 
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عقود غير جوهرية بشكل فردي، ال تتعرض الشركة  مع أخذ وتيرة مطالبات التأمين على المركبات والتأمين على الحياة بعين االعتبار باإلضافة إلى أنها
 المخاطر. ألي مخاطر تأمين كبيرة على أنواع النشاط هذه. باإلضافة إلى ذلك، لدى الشركة ترتيبات إعادة تأمين لكافة مخاطر األعمال وذلك للحد من

 
 االفتراضات الرئيسّية

 
خبرة السابقة لتطورات المطالبات الخاصة بالشركة. ويشمل ذلك االفتراضات المتعلقة بمتوسط تتمّثل أهم االفتراضات التي تنطوي عليها التقديرات في ال

ية لتقييم تكاليف المطالبات وتكاليف التعامل مع المطالبات وعوامل تضخم المطالبات وأعداد المطالبات لكل سنة حوادث. وُتستخدم أحكام نوعية إضاف
مستقبل، مثل الحدث الذي ال يتكرر وتغير عوامل السوق كنظرة المجتمع إلى المطالبات والظروف االقتصادية، مدى عدم تكرار االتجاهات السابقة في ال

م مدى تأثير باإلضافة إلى العوامل الداخلية مثل مكونات المحفظة وشروط البوليصة وإجراءات التعامل مع المطالبات، كما ُتستخدم األحكام كذلك لتقيي
 القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.العوامل الخارجية مثل 

 
صم المستخدم تتضّمن االفتراضات الرئيسّية األخرى التغير في معدالت الوفيات والتعمير ومعدالت الفائدة والتأخير في التسوية. ويتم تحديد معدل الخ

 في البلد. بالرجوع إلى األسعار الخالية من المخاطر والمعدلة حسب مخاطر األقساط
 

 الحساسّيات
 

حركات المحتملة بشكل ُيَعّد مخصص مطالبات التامين العام حساساً فيما يتعلق باالفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله. وقد تم إجراء التحليل المبين أدناه لل
 االلتزامات وصافي األرباح قبل الضريبة.معقول في االفتراضات الرئيسّية، مع بقاء كافّة االفتراضات األخرى ثابتة، موضحًة األثر على 

 
 
 

التغير في 
 االفتراضات

 األثر على 
 االلتزامات

 األثر على 
 األرباح قبل الضرائب

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  ٪ 
2016      

 +10   203.815  )203.815( 

10- بالصافي -مطالبات متكبدة    )203.815(  203.815 

      
 

 
 

التغير في 
 االفتراضات

 األثر على 
 االلتزامات

 األثر على 
 األرباح قبل الضرائب

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  ٪ 
2015      

 +10   416.506  (416.506) 

10- بالصافي -مطالبات متكبدة    (416.506)  416.506 

      
 
 

 
 

التغير في 
 االفتراضات

 األثر على 
 االلتزامات

 األثر على 
 قبل الضرائباألرباح 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  ٪ 
2014      

 +10   378.895  )378.895( 

10- بالصافي -مطالبات متكبدة    )378.895(  378.895 

      
 
 

التغير في 
 االفتراضات

 األثر على 
 االلتزامات

 األثر على 
 األرباح قبل الضرائب

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  ٪ 
2013      

 +10   295.138  )295.138( 

10- بالصافي -مطالبات متكبدة    )295.138(  295.138 
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 تطّورات المطالبات
 

الشركة من مواجهة مطالبات مستقبلية عكسية وتطوراتها. وعادًة تحتفظ الشركة باحتياطيات ذات أساس قوي تخص أعمال التأمين لديها من أجل حماية 
البات المبلغ ما ُيَحل عدم التيقن حول مبالغ وتوقيت دفعات المطالبات للعقود قصيرة األجل خالل سنة واحدة. ويعرض جدول تطور المطالبات التالي المط

أي تسويٍة إلعادة التأمين المتنازل عنها. ولم يتم إدراج احتياطيات المطالبات للتأمين على  عنها والمطالبات المتكبدة التي لم يبلغ عنها للتأمين العام قبل
 الحياة في الجدول.

 
 اإلجمالي 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 فترة التقرير

تقدير تكلفة المطالبات 
 النهائّية:

 لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني 

896.100.4 في نهاية فترة التقرير  -  310.372.4  964.942.5  005.132.4  275.514.19  483.285.6  781.114.5  739.689.5  453.152.55  

076.536.4  153.224.4 بعد فترة واحدة  -  812.150.6  089.293.4  221.799.19  475.511.6  288.513.4  739.689.5  853.717.55  

   544.813.19  770.326.4  918.159.6  265.583.4  477.233.4 بعد فترتين  -
475.511.6  288.513.4  739.689.5  476.831.55  

  866.836.55  739.689.5  288.513.4  475.511.6  544.813.19  770.326.4  342.166.6  481.581.4  227.234.4 بعد ثالث فترات  -

  866.836.55  739.689.5  288.513.4  475.511.6  544.813.19  770.326.4  342.166.6  481.581.4  227.234.4 بعد أربع فترات  -

  039.837.55  739.689.5  288.513.4  475.511.6  544.813.19  770.326.4  342.166.6  481.581.4  400.234.4 بعد خمس فترات  -

  039.837.55  739.689.5  288.513.4  475.511.6  544.813.19  770.326.4  342.166.6  481.581.4  400.234.4 بعد ست فترات   -
  039.837.55  739.689.5  288.513.4  475.511.6  544.813.19  770.326.4  342.166.6  481.581.4  400.234.4 بعد سبع فترات   -

التقدير الحالي للمطالبات 
039.837.55  739.689.5  288.513.4  475.511.6  544.813.19  770.326.4  342.166.6  481.581.4  400.234.4 المتراكمة  

الدفعات المتراكمة حتى 
167.468.3 تاريخه  325.531.4  197.152.6  027.343.4  332.580.19  151.387.6  867.423.4  472.589.2  538.475.51  

االلتزام المدرج في قائمة 
 اإلجمالي -المركز المالي 

233.766  156.50  145.14   (257.16)  212.233  324.124  421.89  267.100.3  501.361.4  

 
من الجدول التالي كيف تغّير تقدير الشركة  يقّدم تطور التزامات التأمين مقياساً لقدرة الشركة على تقدير القيمة النهائّية للمطالبات. ويوّضح النصف األول

لغ الظاهر في إلجمالي المطالبات القائمة لكل سنة حوادث في نهايات السنوات المتعاقبة. ويسوي النصف الثاني من الجدول المطالبات المتراكمة مع المب
 قائمة المركز المالي.

 
 ن قبل الشركة.يعتبر أساس سنة الحوادث األكثر مالئمًة للتأمين المكتتب م

 
رة. لذا لدى الشركة سلسلة من أغطية أسهم الحصص في إعادة التأمين لعدد من منتجات التأمين قصيرة األجل التي بقيت دون تغيير في السنوات األخي

 اتبعت تحركات االحتياطي الناتجة عن صافي عقود المدى القصير نمط الحركات على االحتياطيات اإلجمالية لنفس المنتجات
 

 المخاطر المالية )د(
 

جة والنقد وما يماثل تتمّثل األدوات المالية الرئيسية للشركة في المديونيات التي تنشأ من عقود التأمين وإعادة التأمين واالستثمارات المدرجة وغير المدر
 للشركة:النقد والودائع المحملة بفوائد. وفيما يلي المخاطر الرئيسية التي تنشأ عن األدوات المالية 

 
 مخاطر االئتمان؛ (1)
 مخاطر السيولة؛ و (2)
 مخاطر السوق (3)

 مخاطر أسعار الصرف؛ -
 مخاطر معدل الفائدة؛ و -
 مخاطر األسعار. -

 
 تقوم الشركة بمراجعة واعتماد سياسات إلدارة كل من هذه المخاطر، وفيما يلي ملّخٌص لتلك السياسات.
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 )تابع(  المخاطر المالية )د(
 
 مخاطر االئتمان (1)
 

 اته.مخاطر االئتمان هي المخاطر المتعلقة بتسبب أحد أطراف األداة المالية في خسارة مالية للطرف اآلخر من خالل إخفاقه في الوفاء بالتزام
 

ل مشابهة أو أنشطة في نفس المنطقة الجغرافية أو أن تكون لها تنشأ تركيزات مخاطر االئتمان عندما يشترك عدد من األطراف المقابلة في أنشطة عم
أو السياسية  صفات اقتصادية متشابهة مما يؤدي إلى أن تتأثر قدرات تلك األطراف للوفاء بالتزام تعاقدي بشكل مماثل بالتغيرات في الظروف االقتصادية

 أو الظروف األخرى.
 

حتفظ بها الشركة، خالفاً لتلك التي تتعلق بعقود إعادة التأمين، يكون الحد األقصى لتعرض الشركة لمخاطر بالنسبة لكافة فئات األصول المالّية التي ت
ن إيداع األرصدة االئتمان هو القيمة الدفترية كما هو مفصح عنها في تلك القوائم المالية بتاريخ التقرير. وتراقب الشركة المديونيات بانتظام وتتأكد م

وفقاً لوكالة موديز لخدمات المستثمرين أو لدى مؤسسات مالّية أخرى ليس لها  P-3لدى مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة بتصنيف ائتمان البنكية والودائع 
يدة دون تصنيف لكن أوضاعها المالّية جيدة. هذه المؤسسات المالية غير المصنفة منظمة بدرجة كبيرة في سلطنة عمان ولديها أوراق اعتماد مالية ج

 يخ من التخلف عن السداد.تار
 

 يوضح الجدول أدناه التصنيف قصير األجل للبنك الذي تودع لديه الشركة أمواالً حسب وكالة موديز لخدمات المستثمرين:
  2016  2015 2014 2013 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني   لاير ُعماني التصنيف 

       
P-1 649.289 أرصدة بنكّية وودائع ألجل   460.418  - - 
P-2 051.024.3 أرصدة بنكّية وودائع ألجل   017.137.2  1.059.446 849.678 
P-3 462.599.2 أرصدة بنكّية وودائع ألجل   - - - 

274.562.5 غير مصنف أرصدة بنكّية وودائع ألجل  
 81.090.10

9 
9.893.124 8.001.132 

  436.475.11  
 29.646.12

6 
10.952.57

0 
8.850.810 

 
شركات أخرى  تتم عمليات إعادة التامين لدى شركات إعادة تأمين توافق عليها اإلدارة، والتي تكون إما شركات عالمّية تصنفها وكاالت تصنيف دولية أو

 داخلية. في دول الخليج مسجلة وعاملة ضمن منطقة الخليج وتصنف من قبل وكاالت تصنيف
 

ي تتعامل معها ومن أجل تقليل تعرضها لخسائر كبيرة من تأخر سداد شركات إعادة التأمين، تجري الشركة تقييماً للوضع المالي لشركات إعادة التامين الت
ادة التأمين. وفي تاريخ كل وتراقب تركيزات مخاطر االئتمان التي تنشأ عن مناطق جغرافية مشابهة، أو لألنشطة أو الخصائص االقتصادية لشركات إع

المخصص المناسب تقرير، تجري اإلدارة تقييماً للجدارة االئتمانّية لشركات إعادة التأمين وتحّدث استراتيجّية الشراء الخاصة بإعادة التأمين مؤّكدًة 
 النخفاض القيمة.

 
صدة بالرجوع إلى تجربة السنوات السابقة للشركة مع األطراف المقابلة والجدارة بالنسبة ألقساط التأمين المدينة المباشرة، تقيم اإلدارة نوعية االئتمان لألر

 االئتمانية العامة لها. تقيس اإلدارة جودة أقساط التأمين المدينة بالرجوع إلى الفئات المدرجة أدناه على أساس اإلجمالي:
  2016  2015 
 لاير ُعماني   لاير ُعماني   
     

927.898.1  الوسطاء والوكالء   864.570.1  
297.299.1  الشركات العميلة المباشرة   975.775  

918.5  األفراد المباشرين   379.37  

  142.204.3   218.384.2  

 
العامة لسوق المال ويعملون على مدى فترة زمنية طويلة في حيث أن الشركة لديها أرصدة جوهرية مستحقة من الوسطاء والوكالء المسجلين لدى الهيئة 

 عمان وليس لديهم تاريخ من التخلف عن السداد. ال يوجد أي تغيير جوهري في تكوين تركيز أقساط التأمين المدينة في العام الحالي.
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 إدارة المخاطر المالّية ومخاطر التأمين )تابع( 26
 

 )تابع(  المخاطر المالية )د(
 
 مخاطر االئتمان )تابع( (1)
 

 لديهم.تتعامل الشركة مع ثالثة وسطاء محليين مسجلين ذوي مركز مالي سليم إلدارة خدمات إدارة محافظهم لألسهم واألرصدة النقدية المحتفظ بها 
 

لاير  663.665: 2015ة تأمين )لاير ُعماني من مديونيات إعادة التأمين مستحقة من أهم طرفي إعاد 72.046، كانت 2016ديسمبر  31كما في 
 عماني من أهم طرفين(.

 
ن دفع المطالبة ألي تستخدم إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين. إال أن ذلك ال يعفي الشركة من التزاماتها كمؤمن رئيسي. وإذا لم يتمكن معيدو التأمين م

القدرة االئتمانية لمعيدي التأمين على أساس سنوي بمراجعة قوتهم المالية قبل إتمام سبب، تبقى الشركة مسؤولة عن الدفع لحامل البوليصة. وتتم دراسة 
كة. وينتج أي عقد. وتتم أيضاً إدارة مخاطر كل طرف مقابل بطرق أخرى مثل الحق في الخصم وعندما يكون كال الطرفين المقابلين دائنان ومدينان للشر

راؤه على مستوى الشركة، تقييماً مصنفاً من قبل تصنيف ستاندرد آند بورز )أو ما يعادله في حالة عدم توفر التحليل المالي لمعيدي التأمين، الذي يتم إج
 تصنيف من ستاندرد آند بورز(.

 
 يبين الجدول التالي إجمالي المديونيات من معيدي التأمين الرئيسيين بتاريخ التقرير مصنفة حسب تصنيفات وكاالت مختلفة:

 
 2016  2015 
 لاير ُعماني   لاير ُعماني  

    التصنيف
A 194.113   400.750  
B 053.24   047.8  

291.7 شركات محلية وأجنبية غير مصنفة   197.11  
 -  - شركات أخرى مصنفة

 538.144   644.769  

 
 حسب النوع:فيما يلي الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان بتاريخ التقرير 

 
 2016  2015 2014 2013 

 
 استثمارات في أسهم غير مدرجة

 لاير ُعماني 
- 

 لاير ُعماني  
- 

 لاير ُعماني 
201.785 

 لاير ُعماني 
179.570 

822.259.50 9.780.424 8.023.507  8.036.083 حصة معيد التأمين من أموال التأمين  

 2.941.025 3.613.320 3.196.972  3.494.882 مديونيات تأمين وأخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً( 

 297.166 610.408 192.784  73.079 النقد لدى مديري المحافظ

 8.850.810 10.952.570 12.177.816  11.051.871 ودائع ألجل

 806.433 8.044 468.479  423.565 أرصدة بنكّية

 23.079.480  24.059.558 25.158.507 35.334.512 

 
 التحليل العمري لألصول المالّية

 

 
 يوماً  30حتى 

 يوماً 
 60إلى  31 

 يوماً 
 90إلى  61 

 يوماً 
إلى  91من  

 يوماً  120
 121 

 يوماً أو أكثر 
 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   ُعمانيلاير    لاير ُعماني   لاير ُعماني  2016
            

876.612 مديونيات تأمين وأخرى   487.338  398.852  133.946  1.897.136  3.530.148 

            
 

 
 يوماً  30حتى 

 يوماً 
 60إلى  31 

 يوماً 
 90إلى  61 

 يوماً 
إلى  91من  

 يوماً  120
 121 

 يوماً أو أكثر
 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني  2015
            

510.527.1 مديونيات تأمين وأخرى   243.538  249.069  254.183  935.758  3.210.058 
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 مخاطر االئتمان )تابع( (1)
 
 

 
 يوماً  30حتى 

 يوماً 
 60إلى  31 

 يوماً 
 90إلى  61 

 يوماً 
إلى  91من  

 يوماً  120
 121 

 يوماً أو أكثر 
 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني  2014
            

 3.630.922  1.885.882  341.420  327.579  227.876  848.165 مديونيات تأمين وأخرى

            
 

 
 يوماً  30حتى 

 يوماً 
 60إلى  31 

 يوماً 
 90إلى  61 

 يوماً 
إلى  91من  

 يوماً  120
 121 

 يوماً أو أكثر 
 

 اإلجمالي

 لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني  2013
            

 2.965.194  1.060.776  384.945  245.582  315.588  953.303 مديونيات تأمين وأخرى

            
 
 
 
 مخاطر السيولة (2)
 

مراقبة متطلبات  مخاطر السيولة هي مخاطر مواجهة الشركة صعوبة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المرتبطة بااللتزامات المالية حينما تستحق. وتتم
د من توفُّر األموال الكافية للوفاء بأي   التزامات عند نشأتها.السيولة على أساٍس أسبوعي، كما تقوم اإلدارة بالتأكُّ

 
 فترات االستحقاق

 
قية. وُيعاَمل السداد يلّخص الجدول أدناه فترة استحقاق االلتزامات المالية والتزامات التأمين للشركة بناًء على االلتزامات التعاقدية غير المخصومة المتب

 المرتبط بإشعار كما لو كان اإلشعار قد أعطي في الحال.
 اإلجمالي  حتى عام واحد  عام واحد أكثر من 

 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  2016
      

446.360.4 أموال التأمين   597.197.9   043.558.13  
205.308.4  - عقود إعادة التأمين مستحقة الدفع   205.308.4  

مطالبات ودائنيات أخرى )باستثناء الضريبة الحكومية وأموال الحاالت 
 مستحقة الدفع(الطارئة 

 
- 

 
107.504.1  

 
107.504.1  

 446.360.4   909.009.15   355.370.19  

 
 اإلجمالي  حتى عام واحد  عام واحد أكثر من 

 لاير ُعماني   لاير ُعماني   لاير ُعماني  2015
      

858.784.1 أموال التأمين   544.619.11   402.404.13  
679.489.4  - عقود إعادة التأمين مستحقة الدفع   679.489.4  

مطالبات ودائنيات أخرى )باستثناء الضريبة الحكومية وأموال الحاالت 
 الطارئة مستحقة الدفع(

 
- 

 
336.652.1  

 
336.652.1  

 858.784.1   559.761.17   417.546.19  

      
 
 

 اإلجمالي  حتى عام واحد  
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  2014

     
 15.010.715  15.010.715  أموال التأمين

 6.936.950  6.936.950  ععقود إعادة التأمين مستحقة الدف
303.145.1  مطالبات ودائنيات أخرى    1.303.145 

  23.250.810  23.250.810 
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 )تابع(  المخاطر المالية )د(
 
 )تابع( مخاطر السيولة (2)
 
 

 اإلجمالي  حتى عام واحد  
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  2013

     
 26.226.268  26.226.268  أموال التأمين

 6.867.802  6.867.802  عقود إعادة التأمين مستحقة الدفع
 913.804  913.804  مطالبات ودائنيات أخرى 

  34.007.874  34.007.874 

 
 
 

 :فيما يلي فترات استحقاق األصول المالّية للشركة
 

  سنوات 5-1  خالل عام واحد 2016
استحقاق غير 

 اإلجمالي  ثابت
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
        

736.740.3  -  - أصول مالية متاحة للبيع   736.740.3  
702.888.2 ودائع ألجل   169.163.8   -  871.051.11  

704.141.3 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -  -  704.141.3  
882.494.3 مديونيات تأمين وأخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(    -  -  882.494.3  

331.640.6 حصة معيد التأمين من أموال التأمين   752.395.1   -  083.036.8  
364.451 أرصدة نقدية وبنكية   -  -  364.451  

 983.616.16   921.558.9   736.740.3   640.916.29  

 
 

  سنوات 5-1  خالل عام واحد 2015
استحقاق غير 

 اإلجمالي  ثابت
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
        

528.667.1  -  - أصول مالية متاحة للبيع   528.667.1  

790.536.7 ودائع ألجل   026.641.4   -  
81.177.12

6 
610.627.2 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -  -  610.627.2  
972.196.3 مديونيات تأمين وأخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(    -  -  972.196.3  

721.876.7 حصة معيد التأمين من أموال التأمين   786.146   -  507.023.8  
932.490 أرصدة نقدية وبنكية   -  -  932.490  

 02.729.21
5  812.787.4   528.667.1   

36.184.28
5 

        
 
 

  سنوات 5-1  خالل عام واحد 2014ديسمبر  31
استحقاق غير 

 اإلجمالي  ثابت
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
        

 1,077,430  1,077,430  -  - أصول مالية متاحة للبيع
 10,952,570  -  4.010.176  6.942.394 ألجلودائع 

 4,481,870  -  -  4.481.870 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
613.3203. مديونيات تأمين وأخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(    -  -  3,613,320 

 9,780,424  -  -  9.780.424 حصة معيد التأمين من أموال التأمين
 15,586  -  -  15.586 أرصدة نقدية وبنكية

 24.833.594  4.010.176  1,077,430  29,921,200 
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 )تابع( المالّية للشركةفيما يلي فترات استحقاق األصول 
 

 

  سنوات 5-1  خالل عام واحد 2013ديسمبر  31
استحقاق غير 

 اإلجمالي  ثابت
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 
        

 850.613  850.613  -  - أصول مالية متاحة للبيع
 8.850.810  -  2.377.926  6.472.884 ودائع ألجل

 4.140.902  -  -  4.140.902 مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارةأصول 
 2.941.025  -  -  2.941.025 مديونيات تأمين وأخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً( 

 22.259.508  -  -  22.259.508 حصة معيد التأمين من أموال التأمين
 807.883  -  -  807.883 أرصدة نقدية وبنكية

 36.622.202  42.377.926  850.613  39.850.741 

 
 
 مخاطر السوق (3)
 

باألوراق  مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواًء كانت هذه التغيرات نتيجة لعوامل محددة تتعلق
ُتؤثِّر على كافة األوراق المالية المتداولة في السوق. وتحد الشركة من مخاطر السوق من خالل االحتفاظ المالية بحد ذاتها، أو ُمصدرها، أو العوامل التي 

العوامل  بمحفظة متنوعة والمراقبة المستمرة للتطورات في أسواق األسهم والسندات المحلية والدولية. باإلضافة إلى ذلك، تراقب الشركة بشكل فعال
 ركة سوق األسهم والسندات، بما في ذلك تحليل األداء المالي والتشغيلي للجهات المستثمر فيها.الرئيسّية التي تؤثر على ح

 
 مخاطر أسعار الصرف

 
 ألجنبية.مخاطر أسعار الصرف هي مخاطر تقلب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغيرات في أسعار صرف العملة ا

 
لمخاطر صرف العملة األجنبّية من الودائع ألجل لدى البنوك واألقساط مستحقة القبض والمطالبات مستحقة الدفع الناشئة من التعرض تتعرض الشركة 

خالل  لمخاطر العملة من عمالت دول مجلس التعاون الخليجي والدوالر األمريكي المرتبطة باللاير الُعماني. تدير الشركة مخاطر أسعار الصرف من
التقلبات في أسعار صرف العمالت. كما في تاريخ التقرير، الشركة غير معرضة ألي مخاطر جوهرية ألسعار الصرف حيث أن سعر صرف  مراقبة

 اللاير العماني مربوط بالدوالر األمريكي.
 

 مخاطر معدل الفائدة
 

سبب التغيرات في معدالت الفائدة السوقية. وتقوم الشركة باالستثمار مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية ب
ات في معدالت في األوراق المالية، كما توجد لديها ودائع معّرضة لمخاطر معدل الفائدة. وتتمثل مخاطر معدل الفائدة بالنسبة للشركة في مخاطر التغير

 م من األوراق المالية المحملة بفوائد.الفائدة السوقية، مما يؤدي إلى انخفاض في العائد بشكل عا
 

ة ومتغيرة، كما تتطلّب سياسة الشركة المتعلقة بمعدل الفائدة إدارة مخاطر معدل الفائدة من خالل حيازة مزيج مناسب من األدوات ذات معدالت فائدة ثابت
الشركة من مخاطر معدل الفائدة من خالل مراقبة التغيرات في معدالت تتطلب السياسة إدارة استحقاقات األصول وااللتزامات المالية المحملة بفوائد. وتحد 

 الفائدة في العمالت التي ُتنفَّذ بها النقدّية واالستثمارات وليس لديها تركيزات جوهرّية فيما يتعلق بمخاطر معدل الفائدة.
 

حيث يتم االتفاق تعاقدياً على معدالت الفائدة وتبقى ثابتة طوال فترة  كما في تاريخ التقرير، لدى الشركة األصول المالية ذات معدل الفائدة الثابت فقط
 االستحقاق.
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 26
 

 )تابع(  المخاطر المالية )د(
 
 مخاطر السوق )تابع( (3)
 

 مخاطر معدل الفائدة )تابع(
 

 التعاقدية:فيما يلي مخاطر معدل الفائدة للشركة بناًء على الترتيبات 
 

  
 6حتى 

 أشهر
 

 أشهر 6
إلى سنة 

 واحدة
 

سنة واحدة 
 5إلى 

 سنوات
 

 
 

 اإلجمالي

 معدل 
الفائدة الفعلّية في 

 السنة
 ( ٪)  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

2016          
580.346.1 ودائع ألجل   122.542.1   169.163.8   871.051.11   1.30 - 5.20 

452.493.3  -  - االستثمار في سندات   452.493.3   4.50 - 7.90 

 
  

 6حتى 
 أشهر

  
 أشهر 6

 إلى سنة واحدة

  
سنة واحدة إلى 

 سنوات 3

  
 

 اإلجمالي

 معدل 
الفائدة الفعلّية في 

 السنة
 ( ٪)  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

2015          
000.200.1 ودائع ألجل   790.336.6   026.641.4   816.177.12   1.20 - 4.25  

744.442.1  -  - االستثمار في سندات   744.442.1   4.5 - 8.00  

          
 

  
 6حتى 

 أشهر
 

 أشهر 6
إلى سنة 

 واحدة
 

سنة واحدة 
 5إلى 

 سنوات
 

 
 

 اإلجمالي

 معدل 
الفائدة الفعلّية في 

 السنة
 ( ٪)  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

          2014ديسمبر  31
 4.00 – 1.25  10.952.570  4.010.176  5.692.394  1.250.000 ودائع ألجل

 
 
 

 
 
 6حتى 

 أشهر

 
 أشهر 6

إلى سنة 
 واحدة

 
سنة واحدة 

 5إلى 
 سنوات

 
 
 

 اإلجمالي

 معدل 
الفائدة الفعلّية في 

 السنة

 ( ٪)  لاير ُعماني  لاير ُعماني  ُعمانيلاير   لاير ُعماني 
          2013ديسمبر  31

 4.00 – 1.5  8.850.810  2.377.926  6.221.288  251.596 ودائع ألجل

 
 
 

 تحليل الحساسّية
 

 تحد الشركة من مخاطر معدل الفائدة من خالل مراقبة التغيرات في معدالت الفائدة.
 

نسبة التغير  
 في

   الربح قبل الضرائبالتأثير على  

 2013 2014 2015  2016  االفتراضات 

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني  لاير ُعماني   

        
 44.254 54.763 60.889  55.259  ٪0.5+ إيرادات من ودائع ألجل

        

   7.214  17.467  ٪0.5+ فوائد على سندات
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 مخاطر األسعار
 

مخاطر معدل األسعار هي مخاطر تقلّب القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب تغير أسعار السوق )غير تلك التي تنشأ من مخاطر 
و عوامل تؤثر على كافّة الفائدة أو مخاطر العملة(، سواًء كانت هذه التغيرات بسبب عوامل محدد لألداة المالية بحد ذاتها أو للجهة التي أصدرت األداة، أ

 األدوات المالية المشابهة المتداولة بالسوق.
 

ة مخاطر يتعلق تعرض الشركة لمخاطر أسعار األسهم باألصول وااللتزامات المالية التي تتقلب قيمها نتيجة التغيرات في أسعار السوق. وتتطلب سياس
ومراقبة األهداف والعقبات على االستثمار وخطط التنوع والقيود على االستثمارات في أسعار األسهم من الشركة أن تدير هذه المخاطر من خالل وضع 

 كل دولة والقطاع والسوق واالستخدام الحذر المخطط لألدوات المالية المشتقة.
 

 كما في تاريخ التقرير، ليس لدى الشركة تركيز جوهري لمخاطر األسعار.
 

 ( من استثمارات األسهم الخاصة بالشركة في تاريخ التقرير هي في سلطنة ُعمان.98% – %2013 ، 84 – 2014،  90٪ - 2015) 79٪
 

لاير  349.345سيؤدي إلى التأثير على حقوق المساهمين بحوالي  ٪10إن تغير بالقيمة العادلة ألصول الشركة المالّية المتاحة للبيع المدرجة بمعدل 
 (.لاير عماني 67،104 - 2013،  لاير عماني 87،565 - 2014،  لاير ُعماني 144.274 – 2015ُعماني )

 
سيؤدي إلى التأثير على الربح قبل  ٪10إن تغير بالقيمة العادلة لألصول المالّية المدرجة للشركة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بمعدل 

  (.لاير عماني 414،090 - 2013لاير عماني،  448،187 - 2014،  لاير ُعماني 262.761 – 2015لاير ُعماني ) 274.170الضريبة بحوالي 
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 إدارة المخاطر المالية )تابع( 26
 

 تقدير القيمة العادلة
 

 لفة كما يلي:يحلّل الجدول التالي األدوات المالية الُمقاسة في مرحلة الحقة بعد اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة، وقد تم تحديد المستويات المخت
 

 سعار مدرجة )غير معدلة( في أسواق نشطة.: أ1المستوى 
وهي ممكنة المالحظة لألصل أو االلتزام؛ بشكل مباشر )أي كاألسعار( أو بشكل  1: المدخالت عدا األسعار المدرجة والمضمنة في المستوى 2المستوى 

 غير مباشر )أي مشتقة من األسعار(.

 لى بيانات السوق القابلة للمالحظة.: مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند إ3المستوى 
 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

2016        
452.493.3 أصول مالية متاحة للبيع   -  284.247   3.740.736 

704.741.2 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   000.400   -  3.141.704 

 156.235.6   000.400   284.247   6.882.440 

 
 اإلجمالي  3المستوى   2المستوى   1المستوى  
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 

2015        
000.900.1  - عقار استثماري   -  000.900.1  

744.442.1 أصول مالية متاحة للبيع   -  784.224   528.667.1  
610.627.2 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة   -  -  610.627.2  

 354.070.4   000.900.1   784.224   138.195.6  

        
 
 اإلجمالي  3المستوى    1المستوى  
 لاير ُعماني  لاير ُعماني   لاير ُعماني 

2014       
 1.077.430  201.785   875.645 أصول مالية متاحة للبيع

 4.481.870  -   4.481.870 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 5.357.515   01.7852   5.559.300 

 
 
 اإلجمالي  3المستوى    1المستوى  
 لاير ُعماني  لاير ُعماني   لاير ُعماني 

2013       
 850.613  179.571   671.042 أصول مالية متاحة للبيع

 4.140.902  -   4.140.902 أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

 4.811.944   179.571  4.991.515 

 
 
 

هي استثمارات في أسهم شركة غير مدرجة. تقدر اإلدارة االستثمار باستخدام صافي قيمة األصول للشركة المستثمر فيها على  3استثمارات المستوى 
 صولأهمة من أساس مسودة القوائم المالية للشركة المستثمر فيها. ترى اإلدارة أن القيمة الدفترية لالستثمار تقارب قيمته العادلة حيث أن مجموعة م

ل صافي قيمة الشركة المستثمر فيها تظهر إما بقيمتها العادلة أو في النقد وما يماثل النقد حيث تقارب القيمة العادلة القيمة الدفترية. لذلك، يمث والتزامات
يعتبر صافي قيمة األصول للصندوق األصول غير المعدل القيمة العادلة لالستثمارات. استثمارات المستوى الثاني هي استثمارات في صندوق حيث 

 انعكاسا للقيمة العادلة حيث أن الصندوق حديث التأسيس والقيمة السوقية تقارب صافي قيمة األصول للصندوق.
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 مخاطر التشغيل 27

 
ط في العمل، يمكن ة. وعندما تفشل الضوابمخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر التي تنتج عن فشل النظام أو األخطاء البشرية أو الغش أو أحداث خارجي

 أن تتسبب مخاطر التشغيل في اإلضرار بالسمعة أو أن يكون لديها آثار قانونية أو تنظيمية أو أن تؤّدي إلى خسارة مالية.
 

تجابة للمخاطر المحتملة، ال يمكن أن تتوقع الشركة تفادي كافة مخاطر التشغيل، ولكن من خالل وضع إطار صلب للضبط ومن خالل المراقبة واالس
 يكون بإمكان الشركة أن تدير المخاطر.

 
لة حول اإلجراءات واألنظمة مع وجود فصل فعال للمهام وضوابط على الدخول وإجراءات التفويض والتسويات وتدريب ا لموظفين لدى الشركة أدلّة مفصَّ

قبة مخاطر العمل مثل التغيرات في البيئة والتقنية ومجال العمل من خالل عملية التخطيط وعمليات التقييم، إلخ، مع إطار التزام ومراجعة داخلّية. وتتم مرا
 االستراتيجي ورصد الميزانّية للشركة.

 
 إدارة رأس المال 28

 
لضمان وجود هوامش المتطلبات الرأسمالية المفروضة خارجّياً موضوعة ومنظمة من قبل الهيئة العامة لسوق المال، وُتطبَّق األنظمة المتعلقة األخرى 

مالءة مالئمة. وتم وضع أهداف أخرى من قبل الشركة للحفاظ على تصنيف ائتماني قوي ونسب رأسمالية سليمة لدعم أهداف أعمالها ورفع قيمة 
مليون  6.39الغ مقابل رأس المال الحالي الب 2017مليون لاير عماني بحلول سنة  10المساهمين. يجب أن يكون لدى الشركة رأس مال مدفوع يبلغ 

 . نظراً لعدم وجود أي ديون، تعتبر الشركة أن كافة حقوق الملكية هي رأسمالها باستثناء االحتياطيات النظامية.2016ديسمبر  31لاير عماني كما في 
 

اس أثرها على رأس المال لدى الشركة إطار عمل داخلي إلدارة المخاطر لتحديد المخاطر التي تتعرض لها كل من وحدات عملها والشركة ككل وقي
يتم  االقتصادي. تشير تقديرات إطار العمل الداخلي إلى مقدار رأس المال الالزم للتخفيف من مخاطر العجز عن السداد لمستوى مخاطر ضعيف محدد

 تطبيقه على عدد من االختبارات )المالية وغير المالية( على المركز الرأسمالي للشركة.
 

أس المال لديها من خالل تقييم انخفاض مستويات رأس المال المقرر عنه والمطلوب على أساٍس منتظم. وقد التزمت الشركة تدير الشركة متطلبات ر
واألهداف والسياسات بالكامل بالمتطلبات الرأسمالّية المفروضة خارجّياً خالل الفترات المالية المقرر عنها، ولم يتم إجراء أي تغيير على أساس رأس المال 

 جراءات الخاصة بها عن الفترة الماضية.واإل
 

 األصول المالية حسب الفئة 29
 

 تم تطبيق السياسات المحاسبية لألصول المالية على البنود التالية:
 

  
 

القروض 
 والمديونيات

أصول مالية  
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 الخسارة

 

أصول مالية 
 متاحة للبيع

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني  ُعمانيلاير  2016

        

704.141.3  - استثمارات   7366.740.3   440.882.6  
871.051.11 ودائع ألجل   -  -  871.051.11  

 مديونيات التأمين وأخرى )باستثناء 
 المدفوعات مقدماً( 

 
882.494.3  

  
- 

  
- 

  
882.494.3  

364.451 أرصدة نقدية وبنكية   -  -  364.451  

 117.998.14   704.141.3   736.740.3   557.880.21  

 
 

قروض ال
  مديونياتالو

أصول مالية 
بالقيمة العادلة من 
خالل الربح أو 

  الخسارة
أصول مالية 
 اإلجمالي  متاحة للبيع

 ُعمانيلاير   لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 2015
        

61.627.2  - استثمارات
0 

 528.667.1   138.295.4  
816.177.12 ودائع ألجل   -  -  816.177.12  

 مديونيات تأمين وأخرى )باستثناء 
 المدفوعات مقدماً( 

 
972.196.3  

  
- 

  
- 

  
972.196.3  

932.490 أرصدة نقدية وبنكية   -  -  932.490  

 720.865.15   61.627.2
0 

 528.667.1   858.160.20  
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القروض 
 والمديونيات

أصول مالية  
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 الخسارة

 

أصول مالية 
 للبيعمتاحة 

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني)  لاير ُعماني  لاير ُعماني  لاير ُعماني 2014

        

 5.559.300  1.077.430  4.481.870  - استثمارات
 10.952.570  -  -  10.952.570 ودائع ألجل

 مديونيات التأمين وأخرى )باستثناء 
 المدفوعات مقدماً( 

3.613.320 
9.780.424 

  
- 

  
- 

 3.613.320 
9.780.424 

 15.586  -  -  15.586 أرصدة نقدية وبنكية

 24.361.900  4.481.870  1.077.430  29.921.200 

 
  

 
القروض 
 والمديونيات

أصول مالية  
بالقيمة العادلة من 

خالل الربح أو 
 الخسارة

 

أصول مالية 
 متاحة للبيع

 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني)  ُعمانيلاير   لاير ُعماني  لاير ُعماني 2013

        

 4.991.515  850.613  4.140.902  - استثمارات
 8.850.810  -  -  8.850.810 ودائع ألجل

 مديونيات التأمين وأخرى )باستثناء 
 المدفوعات مقدماً( 

2.941.025 
22.259.508 

  
- 

  
- 

 2.941.025 
22.259.508 

 807.883  -  -  807.883 أرصدة نقدية وبنكية

 34.859.226  4.140.902  850.613  39.850.741 
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مستقل ألنها  يوجد لدى الشركة قطاعان يمكن التقرير عنها مبّينة أدناه. وتقّدم وحدات النشاط االستراتيجي منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل
وحدة من وحدات النشاط االستراتيجي، يقوم المدير العام بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية على أساٍس شهريٍّ تتطلب استراتيجيات تسويق مختلفة. ولكل 

 على األقل.
 

 فيما يلي قطاعات األعمال لدى الشركة:
 

البحري وأجسام السفن وتعويض العمال التأمين العام: أعمال التأمين العام تشتمل على التأمين وإعادة تأمين المركبات والحريق والحوادث العامة والشحن 
 والتأمين الهندسي والطيران.

 
 التأمين على الحياة: التأمين على الحياة المتعلق بالتأمين على حياة الفرد أو المجموعات والخدمات الطبية للمجموعات.



 56 شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م
 

 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

 القطاعات التشغيلية )تابع( 30
 

(، كما هو 19رير عنه. ويتم قياس األداء بناًء على صافي دخل التأمين للقطاع )انظر اإليضاح فيما يلي المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع يمكن التق
 مدرج في تقارير اإلدارة الداخلية التي يراجعها المدير العام. ويتم تحديد التسعير بين القطاعات على أساس التعامالت التجارية.

 
 
 

 
 عام تأمين

 تأمين 
 على الحياة

 
 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 2016

    
 3.832.617 995.166 2.837.451 إيرادات التأمين )صافية من إعادة التأمين(
 (2.038.150) (324.292) (1.713.858) تكاليف التأمين )صافية من إعادة التأمين(

 1.794.467 670.874 1.123.593 نتائج اكتتاب القطاعات
    

 270.373 (111.558) 381.931 استثمارات موزعة وإيرادات أخرى
 (1.859.964) (272.052) (1.587.912) مصروفات القطاع 

 204.876 287.264 (82.388) أرباح القطاعات
    

 (39.135)   مصروفات غير موزعة
 913.612   استثمارات غير موزعة وإيرادات أخرى

 1.079.353   األرباح قبل الضريبة
 (106.802)   ناقصاً: الضريبة

 972.551   صافي ربح العام

    
 29.951.906 4.900.352 25.051.554 أصول القطاع 

    
 263.202   أصول غير موزعة

    
 30.215.108   إجمالي األصول

 19.659.347 2.475.939 17.183.408 التزامات القطاع

    
 189.034   التزامات غير موزعة

    
 19.848.381   إجمالي االلتزامات
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 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

 القطاعات التشغيلية )تابع( 
 
 متأمين عا 

 تأمين 
 على الحياة

 
 اإلجمالي

 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 2015

    
 5.964.421 2.305.471 3.658.950 التأمين(إيرادات التأمين )صافية من إعادة 

 (4.165.061) (1.520.223) (2.644.838) تكاليف التأمين )صافية من إعادة التأمين(

 1.799.360 785.248 1.014.112 نتائج اكتتاب القطاعات
    

 222.404 (125.388) 347.792 استثمارات موزعة وإيرادات أخرى
 (1.523.946) (221.492) (1.302.454) مصروفات القطاعات

 497.818 438.368 59.450 أرباح القطاعات
    

 (109.376)   مصروفات غير موزعة
 1.675.021   استثمارات غير موزعة وإيرادات أخرى

 2.063.463   األرباح قبل الضريبة
 (261.367)   ناقصاً: الضريبة 

    

 1.802.096   صافي ربح العام

    
 30.097.451 4.345.974 25.751.477 أصول القطاع 

    
 74.009   أصول غير موزعة

    
 30.171.460   إجمالي األصول

 19.863.507 3.587.569 16.275.938 التزامات القطاع

    
 293.277   التزامات غير موزعة

    
 20.156.784   إجمالي االلتزامات

 
  

 عام تأمين
 تأمين 

 على الحياة
 

 اإلجمالي
 لاير ُعماني لاير ُعماني لاير ُعماني 2014

    
 5.393.474 1.571.100 3.822.374 إيرادات التأمين )صافية من إعادة التأمين(

 (3.788.945) (1.115.174) (2.673.771) )صافية من إعادة التأمين( تكاليف التأمين

 1.604.529 455.926 1.148.603 نتائج اكتتاب القطاعات
    

 214.463 (66.940) 281.403 استثمارات موزعة وإيرادات أخرى
 (1.385.174) (191.787) (1.193.387) مصروفات القطاع 

 433.818 197.199 236.619 أرباح القطاعات
    

 (130.033)   مصروفات غير موزعة
 557.066   استثمارات غير موزعة وإيرادات أخرى

 860.851   األرباح قبل الضريبة
 (148.427)   ناقصاً: الضريبة

 712.424   صافي ربح العام

    
 31.838.802 2.987.598 28.851.204 أصول القطاع 

    
 129.036   أصول غير موزعة

    
 31.967.838   إجمالي األصول

 23.330.581 2.587.906 20.742.675 التزامات القطاع

    
 120.989   التزامات غير موزعة

    
 23.451.570   إجمالي االلتزامات



 58 شركة الصقر للتأمين ش.م.ع.م
 

 إيضاحات حول القوائم المالية

 

 

 
 القطاعات التشغيلية )تابع(

 
 )أ(     القطاع الجغرافي

 
 ُعمان.تمارس الشركة نشاطاتها فقط في سلطنة 

 
 التزامات عرضية وارتباطات 31

 
يوجد لدى الشركة ضمان صادر من قبل بنك تجاري لصالح المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م بالنيابة عن الشركة بمبلغ  (أ)

(، وتم إصدار انيلاير عم 50،000 - 2013،  لاير عماني 50،000 - 2014،  لاير ُعماني 50.000 - 2015لاير ُعماني ) 50.000
( لاير عماني 125،453 - 2013،  لاير عماني 91،508 - 2014،  لاير ُعماني 300.792 - 2015لاير ُعماني ) 290.250مبلغ 

 من قبل بنك تجاري بالنيابة عن الشركة ألغراض العطاء والتي تتوقع الشركة أن ال ينشأ منها أي التزامات جوهرية.
 
لغالبية شركات التأمين، تخضع الشركة ضمن سياق أعمالها العادية لمقاضاة أمام المحاكم بشأن نزاع حول موضوع كما هو الحال بالنسبة  (ب)

ها دعوى. استناداً إلى مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوي سيكون لها تأثير جوهري على أرباح الشركة أو مركز
 المالي.

 
دوالر  324.300ية مع أحد الموردين لتحديث أنظمة تقنيات المعلومات الحالية لديها وخدمات الصيانة بقيمة تعاقدية تبلغ أبرمت الشركة اتفاق (ج)

 238.700دوالر أمريكي )أي ما يعادل  620.000 - 2015] 2016ديسمبر  31لاير عماني( كما في  124.887أمريكي )بما يعادل 
 العادلة لالرتباطات تقارب قيمها التعاقدية. لاير عماني([. وترى الشركة أن القيمة
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.

 انعم   – العامفرع التأمين 

 القـــوائم المالية  للسنوات المالــــية 

 2016الى  2013 
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 التأمين العربية ش.م.ل.شركة 

 انعم   – العامفرع التأمين 

 

 

 

 الصفحة المحتويات 

 1 قائمة المركز المالى  

 2 قائمة الدخل الشامل 

 3 قائمة دخل التأمين

 5-4 قائمة التغييرات في حقوق المساهمين

 6 قائمة التدفقات النقدية

 28-7 حول القوائم المالي إيضاحات
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.

  انعم  – العامالتأمين فرع 
 

   ديسمبر 31 كما في المالي المركز قائمة

 
 

 2013 2014 2015 2016 ايضاح 

 ر.ع ر.ع  

 )معاد إصدارها(

 ر.ع ر.ع

      األصول

  689,080             1,275,601         927,472 529,511 3 المعادل النقدو لنقدا

  10,051,728        11,493,202       12,040,666 11,660,711 3 ودائع بنكية

  1,002,963          3,368               3,044 2,694 5 للبيع       متاحة استثمارات 

    -                       -                    - 1,100,00 4 محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق استثمارات

  2,344,554          1,610,640         1,608,237 792,737 7 موجودات إعادة التأمين

  2,456,770          2,971,487         2,303,615 1,934,087 8 التأمين وذمم مدينة أخرىذمم 

  44,560               27,171              31,599 28,892 6 األثاث والمعدات

  9,995                8,978               8,698 1,420 ب15 الضريبة المؤجلة

   --------------   --------------   --------------   --------------  

  16,599,650        17,390,447       16,923,331 16,050,052  األصولمجموع 

 

 اإللتزامات وحقوق الملكية     
 اتيحساب المركز الرئيسي و االحتياط     

  لمركز الرئيسياحساب  10  4,824,704          5,402,637          5,707,564          5,190,456        

  احتياطي الطوارئ 12  1,638,316          889,764             889,764             510,290           

 احتياطي إعادة تقييم االستثمارات  (1,186)              (836)                 (513)                 (20,917)           

 المرحلة الخسائر  (940,942)          (940,942)          (518,784)          (498,784)         

 --------------   --------------   --------------   --------------    
 الملكيةإجمالي حقوق    5,520,892          5,350,623          6,078,031          5,181,045        

 --------------   --------------   --------------   --------------    

 االلتزامات المتداولة     
 التأمين التزامات عقود 7  9,015,310          10,166,772        9,955,958          10,043,095      

        1,358,266          1,291,394          1,405,936          1,436,450  9 
المستحقة المصاريف التزامات التأمين و

 والمطلوبات األخرى

 ضريبة الدخل مخصص    77,400               -   65,064               17,244             

 --------------   --------------   --------------   --------------    

  االلتزامات مجموع   10,529,160        11,572,708        11,312,416        11,418,605      

 --------------   --------------   --------------   --------------    

 االلتزامات وحقوق الملكية مجموع   16,050,052        16,923,331        17,390,447        16,599,650      

 =========   =========   =========   =========    
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
  انعم  –التأمين العام فرع 

 
   ديسمبر 31 هية فيتالمن دخل الشاملقائمة ال

 

 

 

 

 2013 2014 2015 2016 ايضاح 

 رع رع رع رع  

   )معاد إصدارها(   

    الدخل
  

 1,167,890 1,563,299  721,510             1,701,038          الربح الصافي للتأمين

 223,588 175,190  181,882             225,078            11 عائدات االستثمارات

 29,879 32,577  34,460               23,644               عائدات أخرى

  -------------   -------------   -------------   -----------   الربح االجمالي

          1,949,760             937,852          1,771,066          1,421,357  
  

  

  
 (1,261,941) (1,294,113) (1,275,553)       (1,116,530)       13 والعمومية االدارية المصروفات

   -----------   -------------   -------------   -------------  

التشغيلية  )الخسائر( /اإليرادات

 قبل الضرائب للسنة
            833,230           (337,701)            476,953             159,416  

  
  

  
 (13,170) (97,479) (84,457)            (84,678)            15 ضريبة الدخل

   -----------   -----------   -----------   -----------  

  146,246             379,474            (422,158)           748,552              للسنة)الخسارة( /الربح

  
  

  
   داخل شامل آخر

 

  
)خسارة( على /العادلة ربح  ةالقيم

 للبيع متاحةاستثمارات 

 
                (350)                 (324) 405 (378) 

   -----------   -----------   -----------   -----------  

  145,868             379,879            (422,482)           748,202             الربح/)الخسارة( للسنةصافي 

  ======= ======= ======= ======= 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
  انعم  –التأمين العام فرع 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 ديسمبر 31 في للسنة المنتهية دخل التأمين قائمة               
 
 
 
 
 

 2016 2015 2014 2013 

 رع رع رع رع 

     الدخل

 10,294,973 10,894,922  10,097,983  8,144,746 أقساط التأمين

 (2,124,393) (2,431,890) (2,839,313) (1,402,664) اقساط إعادة التأمين األجنيية

 8,170,580 8,463,032  7,258,670  6,742,081 أقساط التأمينصافي 

 198,502 283,980  330,988  312,804 بوالص التأمين رسوم

 198,502 283,980  330,988  312,804 الرسوممجموع 

 4,617,290 4,107,658 4,425,073 3,971,191 لسنةاأول  - ألخطار الساريةا مخصص

 (4,107,652) (4,425,077) (3,971,191) (3,033,937) لسنةا آخر - ألخطار الساريةا مخصص

 509,638 (317,419)  453,883  937,254 األخطار السارية مخصصحركة صافي 

 365,134 464,142 659,351  301,664 مقبوضة عموالت

 365,134 464,142  659,351  301,664 المقبوضة مجموع العموالت

 9,243,854 8,893,735  8,702,892  8,293,803 مجموع الدخل

     المصاريف:

 5,620,749 5,935,443  5,262,896  5,847,772 لسنةاأول  - التسوية قيد تأمين مطالبات

 - -  267,991  347,811 لسنةاأول  - والغير معلنةالمطالبات الحاصلة 

 (2,058,893) (2,344,554) (1,594,192) (1,592,683) مطلوبات تأمين خارجية

أول  - المعاد تأمينها المطالبات الحاصلة والغير معلنة

 (16,448) (15,555)  لسنةا

- - 

 (5,935,443) (5,262,796) (5,847,772) (5,163,159) لسنةا آخر - التسوية قيد تأمين مطالبات

 0 (267,991) (347,811) (818,216) لسنةا آخر  -المطالبات الحاصلة والغير معلنة

 2,344,554 1,594,192  1,592,683  739,045 مطلوبات تأمين خارجية

 - معلنةحصة إعادة تأمين المطالبات الحاصلة والغير

 - 16,448  15,555  53,693 اخر السنة

 (29,033) (329,258) (667,097) (601,292) التسوية قيد تأمين مطالبات مخصصحركة صافي 

 (7,896,883) (6,735,656) (6,639,144) (6,215,970) مطالبات مدفوعة

 992,927 930,699  800,759  1,069,515 إعادة تأمين أجنبية على مطالبات مدفوعة

 (6,932,989) (6,134,215) (6,505,483) (5,747,747) مستحقةالمطالبات صافي ال

 (1,142,975) (1,196,221) (1,475,899) (845,019) عموالت مدفوعة 

 - - - - عن اعادة التأمين مدفوعةمحلية عموالت 

 (1,142,975) (1,196,221) (1,475,899) (845,019) مجموع العموالت المدفوعة

 (8,075,964) (7,330,436) (7,981,382) (6,592,766) مصاريف العموالت والمطالبات إجمالي

 1,167,890 1,563,299  721,510 1,701,038 صافي دخل التأمين
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  العربية ش.م.لشركة التأمين                   
 انعم   – التأمين العام فرع  
 

  ديسمبر 31للسنة المنتهية في  التغييرات في حقوق المساهمين قائمة                      
  

   احتياطي إعادة            الفرع حساب 
   المجموع   خسائر متراكمة   تقييم االستثمارات  احتياطي الطوارئ     الرئيسي 
   لاير عماني    لاير عماني    لاير عماني   لاير عماني    عمانيلاير  

 
       5,443,294              (498,784)  (20,539)   364,044    5,598,573 2013يناير  1في الرصيد كما 

 (408,117)    -     -    -    (408,117) صايف احلركة يف حساب املكتب الرئيسي
    146,246    146,246     -    -     - سنةخالل ال الربح

 )378      (          -     )378(    -     - الدخل الشامل ااّلخر للسنة/ )خسائر(
 (378)                -     (378)    -     - جمموع الدخل الشامل/ )خسائر(

     -      )146,246(     -   146,246     - احتياطي الطوارئالتحويل إىل 
 5,181,045             )498,784              (  (20,917)   510,290    5,190,456 2013ديسمبر  31في الرصيد كما 

 
 5,181,045  (498,784)    (20,917)   510,290    5,190,456 2014يناير  1في الرصيد كما 

 517,107    -     -    -    517,107 صايف احلركة يف حساب املكتب الرئيسي
   379,474   379,474     -    -     - سنةخالل الالربح 

 -    (20,000)    20,000    -     - احلركة يف إحتياطي  إعادة االستثمارات
  405    -     405    -     - خر للسنة االّ شامل الدخل ال

       379,879   379,474     405    -     - الدخل الشامل مجموع
   -   (379,474)     -   379,474     - التحويل إىل  إحتياطي الطوارئ  

 6,078,031  (940,942)            (1,186)       889,764    5,707,563 2014ديسمبر  31في الرصيد كما 
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  شركة التأمين العربية ش.م.ل             

 انعم  –التأمين العام  فرع             -
 

 )يتبع(ديسمبر  31للسنة المنتهية في  التغييرات في حقوق المساهمين قائمة                
  

   احتياطي إعادة            الفرع حساب 
   المجموع   خسائر متراكمة   تقييم االستثمارات  احتياطي الطوارئ     الرئيسي 
   لاير عماني    لاير عماني    لاير عماني   لاير عماني    لاير عماني 

 
      6,078,031               (518,784)   (512)   889,764    5,707,563 2015يناير  1في الرصيد كما 

 (304,926)    -     -    -    (304,926) صايف احلركة يف حساب املكتب الرئيسي
   (422,158)  (422,158)     -    -     - سنةخالل ال اخلسائر
 )324      (          -     )324(    -     - الشامل ااّلخر للسنة/ )خسائر(الدخل 

 (422,482)        )422,158 (     (324)    -     - جمموع الدخل الشامل/ )خسائر(
     -                          -                     -       -     - التحويل إىل  إحتياطي الطوارئ  

 5,350,623      )940,942              (   (836)   889,764    5,402,637 2015ديسمبر  31في الرصيد كما 
 

      5,350,623       (940,942)                    (836)   889,764    5,402,637 2016يناير  1في الرصيد كما 
 (577,933)    -     -    -    (577,933) صايف احلركة يف حساب املكتب الرئيسي

   748,552   748,552     -    -     - سنةخالل الالربح 
          (350)   -            (350)    -     - احلركة يف إحتياطي  إعادة االستثمارات

       748,202   748,552     (350)    -     - الدخل الشامل مجموع
   -    )748,552(     -   748,552     - التحويل إىل  إحتياطي الطوارئ  

 5,520,892  (940,942)            (1,186)        1,638,316    4,824,704 2016ديسمبر  31في الرصيد كما 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرغ 

 
  ديسمبر  31التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  قائمة

 
 2016 2015 2014 2013 
 ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع 

     :لنقدية من األنشطة التشغيليةالتدفقات االتدفقات ا
  159,416  476,953 (337,701) 833,230 أرباح/ )خسائر( الفترة المالية قبل الضريبة

     
     التعديالت:
  20,565  23,004  13,762 17,043 استهالكات

 (223,588) (175,190) (181,882) (225,078) ايرادات اإلستثمار
  10,240  33,441  9,729 45,665 تحصيلهامخصص الديون المشكوك في 

  33,561  21,463  40,616 18,294 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين مخصص
     نقص في الرأس المال العامل:الزيادة(/ ال)

  158,189 (547,726) 746,439 323,863 اخرى مدينة التأمين وذمم
 (480,605)  646,777  207,936 (335,962) مطلوبات عقود التأمين

 12,220 المصاريف التأمينية المستحقّة و المطلوبات األخرى
33,292  (60,732) 6,379  

 (7,486) (27,603) (13,256) - المدفوعة الخدمةتعويضات نهاية 
 (139,776) - - - خالل السنة مشطوبةذمم مدينة 

 (5,921) (48,671) (178,330) - ضريبة الدخل المدفوعة
 -------- ---------- ---------- --------- 

 (469,026) 341,716 340,605 689,275 أنشطة التشغيل / )المستخدم في ( صافي النقد الناتج من
 -------- ---------- ---------- --------- 

     التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:
 1025 - - - بيع ممتلكات معدات

 (24,377) (5,614) (18,214) (14,336) شراء ممتلكات ومعدات
  158,020  143,940  181,882 225,078 من البنوك محّصلةفوائد 
  62,500  31,250 - - من سندات محّصلةفوائد 

 -  999,595 - (1,100,000) للبيع متاحةاستثمارات 
 (809,629) (1,441,474) (547,464) 379,955 ودائع بنوك

 -------- ---------- ---------- --------- 
 (612,461) (272,303) (383,796) (509,303)  صافي النقد )المستخدم في( أنشطة االستثمار

 -------- ---------- ---------- --------- 
     التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 )408,116( 517,108  )304,938( )577,933( الرئيسي الفرعصافي التغير في حساب 
 )408,116( 517,108  )304,938( )577,933( أنشطة التمويلالناتج من  / )المستخدم في(صافي النقد 

 (1,489,603) 586,521 (348,129) (397,961) النقد المعادلو في النقد  الزيادة /لنقص(ا)صافي 
  2,178,683 689,080  1,275,601 927,472 في بداية السنة النقد المعادلو النقد 

 -------- ---------- ---------- --------- 
 689,080 1,275,601 927,472  529,511 في نهاية السنة النقد المعادلو النقد 
     مؤلف من: النقد المعادلو النقد 
 4,871  1,259  4,983 8,079 في الصندوق النقد
  684,209  1,274,342  922,489 521,432 في البنوك النقد
 -------- ---------- ---------- --------- 
 529،511 927,472  1,275,601  689,080 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.

 انعم  –التأمين العام  فرع
 

 ديسمبر 31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 

                       

 الوضع القانوني ونشاط الشركة الرئيسي -1
 سلطنة عمان.التأمني العام يف  فروعمجيع  غّطيبريوت، وت ان هي فرع من شركة التأمني العربية ش.م.ل.فرع عم   -شركة التأمني العربية ش.م.ل.

قوم هبا ي اليت العامى أعمال التأمني ال تغطي سو  غالبية العمليات اليت يقدم هبا الفرع، كما أن هذه البيانات ة بالريال العماين وهي عملةمعدّ  هذه البيانات املاليةاّن 
 الفرع. 

 السياسات المحاسبية الهامة -2
 التقييمأسس  (أ)

جلنة تفسريات التقارير املالية الدولية،  مت إعداد القوائم املالية وفقا للمعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة عن
 .اليةاألسواق املو هيئة  1979ومتطلبات قانون الشركات التجارية يف سلطنة عمان، وقانون شركات التأمني 

 .مت إعداد القوائم املالية وفقا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو اخلسارة 
ذ بعض االجتهادات يف تطبيق اختامن اإلدارة  يستوجبإعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب استخدام بعض التقديرات احملاسبية اهلامة. كما 

ت هامة بالنسبة للبيانات املالية قد بعض املعايري احملاسبية. ان النواحي اليت تستوجب درجة عالية من االجتهاد او التعقيد والنواحي اليت تكون فيها التقديرات واالفرتاضا
 )ق(. 2 افصح عنها يف االيضاح رقم

 
 التغيير في السياسات المحاسبية

 من األساس االستحقاقي اىل األساس النقدي أدى ذلك اىل اخنفاض لقيمة تكاليف اصدار عقود تأمني مؤجلة السياسة احملاسبية بتغيري  2015 الفرع خالل العامقام 
 .5,350,623لاير عماين  اىل 5,607,938وحقوق املسامهني من لاير عماين  257,315حبوايل لاير عماين  2015االرباح أو اخلسائر للعام 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.

 انعم  –التأمين العام  فرع
 

 ديسمبر -المالية  القوائمإيضاحات حول 
 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة – 2
 

 العمالت االجنبية  (ب)
 

(i)               املالية البيانات عرض وعملة التشغيلية العملة: 
 

 .ة العرض للشركةلالتشغيلية و عميتم عرض البيانات املالية بالريال العماين، وهي العملة 
 

(ii) املعامالت و األرصدة: 
 

  إدراج األرباحباستخدام أسعار الصرف السائدة يف تاريخ املعاملة أو التقييم حيث يتم إعادة قياس البنود. ويتم  التشغيليةيتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إىل العملة 
 الدخل الشامل.واخلسائر الناجتة عن تسوية تلك املعامالت يف أسعار الصرف يف هناية العام للموجودات واملطلوبات بالعمالت األجنبية النقدية يف بيان 

من خالل الربح أو اخلسارة يف بيان الدخل الشامل كجزء من مكاسب على املوجودات واملطلوبات املالية غري النقدية مثل األسهم احملتفظ هبا بالقيمة العادلة  فروقالويتم إدراج 
 أو خسائر القيمة العادلة.

 
 األثاث والمعدات   (ت)
 

كلفة األثاث واملعدات هي سعر الشراء مضافا إليها أية ان  االستهالك املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة اليت مت حتديدها.  التكلفة ناقص على اساس األثاث واملعداتتسجل 
 تمل أن املنافع مصروفات نثرية. يتم إدراج التكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية لألصل أو احتساهبا كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون من احمل

حات والصيانة األخرى يف بيان الدخل الشامل خالل يصلتوحتمل مجيع ال البند ميكن قياسها بشكل موثوق. سوف تتدفق إىل الشركة وتكلفة هذا االقتصادية املستقبلية املرتبطة
 الفرتة املالية اليت يتم تكبدها فيها.

 
عمال املرتقبة لألصول الثابتة مّدة االست بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لبنود املمتلكات واملعدات. يفاالستهالك  جلسي

 :مفّصلة على الشكل التايل
 سنوات  6.67    االت معلوماتية

 سنوات   6.67-3                 األثاث
 سنوات 3          االت نقل

للموجودات  أكرب من القيمة  الدفرتيةإذا كانت القيمة  .ماليةباً عند هناية كل فرتة ضرور اإلستخدام  إذا كان ذلك  مّدةللموجودات و  الدفرتيةيتم مراجعة و تعديل القيمة 
اّن األرباح و اخلسائر الناحتة عن استبعاد أو تقاعد أي من األصول الثابتة يتم حتديدها بالفرق بني عائدات  .تسجيلها حسب قيمتها االسرتداديةاالسرتدادية املقدرة، يتم 

 ا ضمن األرباح و اخلسائر.البيع و القيمة الدفرتية للموجودات و يتم تسجيله
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع
 

  ديسمبر 31 –المالية  القوائمإيضاحات حول 

 

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة           -2
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية )ج(
للشركة يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على اخنفاض القيمة. يف حالة وجود أي من هذه املؤشرات يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية 

 يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد.
 عندأكرب من قيمته يف االستخدام وقيمته العادلة ناقص تكاليف البيع.  ييتم احتساب خسارة االخنفاض يف القيمة إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل أو وحدة توليد النقد ه

ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق احلالية  حلسمال رة إىل قيمتها احلالية باستخدام معدّ التدفقات النقدية املستقبلية املقدّ  حسم، يتم استهالك األصلتقدير قيمة 
 حملددة لألصل.للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر ا

. يتم عكس ةعد موجودتعن أي مؤشرات على أن اخلسارة قد اخنفضت أو مل  و الناجتة ويتم تقييم خسائر اخنفاض القيمة املعرتف هبا يف فرتات سابقة يف تاريخ كل تقرير
لالسرتداد. يتم عكس خسارة االخنفاض يف القيمة فقط إىل حد القيمة الدفرتية خسارة اخنفاض القيمة إذا كان هناك تغيري يف التقديرات املستخدمة لتحديد املبلغ القابل 

 اليت كان من املمكن حتديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، لو مل يتم إثبات خسارة االخنفاض يف القيمة. الصافية ال تتجاوز القيمة الدفرتية واليت لألصل
 الموجودات المالية )ح( 

الذمم املدينة. تقوم اإلدارة بتحديد تصنيف استثماراهتا عند  املالية يف الفئات التالية: موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و اخلسارة و تهاموجود يصنف الفرع
 االعرتاف األويل.

 

 :و الخسارة موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح -
أساسا  صنفتفظ هبا للمتاجرة أو تاحملستثمارات االالية بالقيمة العادلة من خالل الربح و اخلسارة هي استثمارات حمتفظ هبا للمتاجرة. يتم احلصول على املوجودات املاّن 

تستند القيمة  لربح أو اخلسارة عند تكبدها.تكاليف املعامالت جلميع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل ا تسجيللغرض البيع أو إعادة الشراء على املدى القصري. يتم 
أسعار السوق املدرجة هبا كما يف تاريخ بيان املركز املايل. تدرج األرباح واخلسائر الناجتة عن التغريات يف القيمة العادلة  اىلالعادلة للموجودات املالية من خالل األرباح واخلسائر 

يتم حتديد مكاسب حمققة من بيع استثمارات الفرق بني  ألرباح أو اخلسائر يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة اليت تنشأ فيها.الية بالقيمة العادلة من خالل ااملللموجودات 
لية بالقيمة العادلة من املا وجوداتامل هذهيتم احتساب إيرادات توزيعات أرباح  عائدات البيع والقيمة الدفرتية ويتم إدراجها يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة اليت تنشأ فيها.

 الشركة يف استالم الدفعات. خالل الربح و اخلسارة يف بيان الدخل الشامل عند ثبوت حقّ 
 :للبيع رةمتوف  استثمارات  -

االستثمارات املعدة للبيع بالقيمة العادلة مبا فيها د يف أي فئة. يف البداية ،حتتسب دة يف هذه اخلانة أو ال حتدّ مشتقة وإما حمدّ  غري اّماللبيع هي  املتوّفرةستثمارات اّن اال
 لدخل الشامل اآلخر .الحقاً، يتم احتساب االستثمارات املعدة للبيع بالقيمة العادلة. التغيري بالقيمة العادلة لإلستثمارات املعدة للبيع حتتسب يف بيان ا تكلفة املعامالت.

 بيان الدخل الشامل . يف ع، يتم إدراج التغيري بالقيمة العادلة املرتاكمة احملتسبة يف حقوق امللكيةة للبيمعدّ كعند بيع األوراق املالية املصنفة   
غري  املاليةوراق لأل القيمة العادلة أسعار السوق املدرجة هبا كما يف تاريخ بيان املركز املايل. اىلمن خالل األرباح واخلسائر  عدة للبيعاملستثمارات لالتستند القيمة العادلة 

 .تقييم معينة أسسد من خالل إستعمال دّ حت (استثمارات غري مدرجةمثل: )يف السوق حمتفظ هبا للمتاجرة
  :الغاء االعتراف بالموجودات المالية -

يف عملية تتضمن حتويل  ايلحّتول األصل امليتم الغاء االعرتاف من قبل الشركة بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األصل, أو عندما 
 مجيع خماطر و عائدات ملكية األصل املايل اىل منشاة أخرى.
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
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 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة           -2

 
 تحصيل الموجودات المالية قدرةتدني وعدم  )خ(

 
 للبيع متوف رةاستثمارات 

إخنفاض كبري  حصول عند للبيع، متوّفرةكفة  استثمارات مصنّ  كانت  لايف ح .ة االستثماراتقيم تدينّ لمؤشرات يتم إجراء تقييم يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك 
اخلسائر عندها تقاس  للبيع، املتوّفرة وجود أي مؤشر للموجودات  حاليف   بتدين قيمة املوجودات املالية . اً مؤشر  يعترباملالية بأقل من تكلفتها  األوراقومتواصل يف قيمة 

اخلسائر  انّ  .تسبة مسبقاً يف بيان الدخل الشاملاحملالية امل اتوجوداملض التكلفة على إخنفا يف خسائر يقص أااملرتاكمة بالفرق بني تكلفة اإلمتالك والقيمة العادلة احلالية ، ن
 من إخنفاض قيمة أدوات حقوق امللكية  ، احملتسبة يف بيان الدخل الشامل ، ال يتم عكسها من خالل الدخل الشامل .

 
 الكلفة المطفأةعلى أساس  المسج لة األصول

 

يتم  . يف حال وجود مثل هذا الدليل،هاقيمت مؤشرات تديّن يفيف تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك  التكلفة املطفأةاملسّجلة على أساس  األصوليتم إجراء تقييم 
 .يف بيان الدخل الشامل ويتم تسجيل التدين كخسارة حتديد القيمة االسرتدادية

 

حلدث واحد أو أكثر من حدث بعد ك أدلة على اخنفاض القيمة نتيجة هنا حال كانوتكبد خسائر االخنفاض يف تنخفض قيمة األصل املايل أو جمموعة من األصول املالية 
صول املالية صل )حدث خسارة( وهذا احلدث اخلسارة )أو األحداث( له تأثري على التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة لألصل املايل أو جمموعة من األباألاالعرتاف األويل 

 ميكن تقديرها بشكل موثوق. اليت
معطيات جديرة أخذ بعني االعتبار يو  بعني االعتبار األصول بشكل منفرد و مجاعي يأخذ الفرعاملسّجلة؛ ل و صاأل تدين يف قيمةدليل موضوعي على عند النظر بوجود 

 أحداث اخلسارة:باهتمام الشركة  حولباملالحظة 
 
 صعوبات مالية كبرية للمصدر أو امللتزم.• 
 خمالفة العقد، مثل العجز أو التأخر يف الفائدة أو الدفعات األساسية.• 
 ؛أو تنازله أو غض النظر عنهصعوبة املالية للمقرتض، المن الشركة املاحنة للمقرتض، ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق ب• 
 أنه من احملتمل أن يدخل املقرتض يف مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مايل آخر.• 
 صل املايل بسبب صعوبات مالية. اختفاء سوق لذلك األ• 
و الية منذ اإلدراج األويل لتلك األصول، املصول األميكن قياسه يف التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من جمموعة  تدينّ معطيات جديرة باملالحظة تشري إىل وجود  وجود• 

ليت ترتبط مع األصول املالية الفردية، مبا يف ذلك التغريات السلبية يف حالة السداد من املقرتضني، أو الظروف االقتصادية الوطنية أو احمللية ا هال ميكن بعد حتديد تدينّ ال هذا
 مع التخلف عن األصول.

 

ال تعترب هامة اليت الية املألصول لبشكل فردي أو مجاعي ، و  مهمة ألصول املالية اليت هياقيمة تديّن بشكل منفرد يف ؤشرات مما إذا كان هناك  بتحديد شركةتقوم ال
ن متشاهبة ويتم اذا تبني للشركة انه ال يوجد مؤشرات تدين يف القيمة ألصل مقييم بشكل فردي , يتم تصنيفه ضمن سلة من األصول املالية ذات خماطر ائتمابشكل منفرد.

ئر تدين قيمة املوجودات املسجلة حتّدد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية و القيمة االسرتدادية تقييم تدين القيمة هلذه األصول املالية مجاعبا".ان خسا
 املقّدرة. تقّيد اخلسائر يف بيان الدخل الشامل.
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 المقاصة  )د(
 وأعندما يكون هناك حق قانوين يوجب إجراء املقاصة بني املبالغ املتحققة  باملبلغ الصايف فقط الوضع املايل يف بيان  وتظهراملوجودات املالية واملطلوبات املالية  قيمة تقاص
 .بشكل متزامنالصايف أو حتقيق املوجودات و تسوية املطلوبات يف  الربح تسوية على أساسالتعتزم الشركة إما عندما 

 
  النقد ومرادفات النقد )ذ(

 ثة اشهر او اقل.يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد وارصدة البنوك واالستثمارات السريعة التحويل اىل نقد واليت ال يتجاوز استحقاقها االصلي الثال
 ذمم مدينة)ذ(         

قيمة. يتم تكوين احتياطي لتدين قيمة يتم االعرتاف بالذمم املدينة حسب قيمتها العادلة وتقاس الحقا بالقيمة املطفأة، باستخدام الفوائد الفعلية ناقص مؤونات التدين يف ال
 لشروط االساسية.القروض واملدينني عندما يتوفر اثبات موضوعي ان الشركة لن تستطيع حتصيل كامل املبالغ املتوجب وفقا ل

مؤشرات ختفيض قيمة  تسديد الدفعات ،إعادة اهليكلة املالية ، و التقصري أو التأخري يف  يدخل يفإفالسه أو  يشهرأن املدين  حيثصعوبات املالية الكبرية للمدين ،تعترب ال
 .هو الفرق بني القيمة الدفرتية لألصل والقيمة احلالية للتدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة خمصومة باستخدام معدل الفائدة الفعلي املؤونة مبلغ انّ  الذمم املدينة.

 عقود التأمين )ز( 
 الفرعصدر ي. إضافة إىل ذلك، (احلريق واحلوادثواليت تعرف باسم ) ةيالبحر املخاطر  ، العقارات، واّليات النقلعقود تأمني قصرية األجل هلا صلة مبخاطر  الفرعصدر ي

   عقود تأمني  على احلياة .
 : على املمتلكاتالتأمني 

أيضا احلصول على  همميكن التأمني  أصحاب عقد ضرر امللحق بالعقارات أو قيمة العقار املفقودة.الأصحاب العقود  على تعويضلل خمّصص على املمتلكاتالتأمني اّن 
 تعويض عن خسارة األرباح النامجة عن عدم القدرة على استخدام املمتلكات املؤمن عليها .

 :التأمني على السيارات
 أصحاب العقود عن الضرر الذي يلحق سياراهتم أو املسؤولية ألطراف ثالثة الناشئة من خالل احلوادث. أصحاب عقد على تعويضلل خمّصص التأمني على السيارات

 ميكن أيضا احلصول على تعويض عن حريق أو سرقة سياراهتم. منيأالت
 :التأمني البحري
إىل خسارة كلية أو جزئية  اليت تؤديالوحدات البحرية واحلوادث يف البحر  تضررعن الضرر و املسؤولية الناشئة من خالل فقدان أو  تعويضلل خمّصص التأمني البحري

 .للبضائع 
 التأمني على احلياة
 .املوت أو االعاقة يف حالأصحاب العقود على تعويضلل خمّصص التأمني على احلياة

  

 عقود إعادة التأمين )س(
يتم احتساب حصة معيدي التأمني من أقساط التأمني . من أجل اعادة التأمنييف اتفاقيات مع أطراف أخرى  الفرعدخل يالتعرض ملطالبات مالية كبرية ،  ختفيفمن أجل 

. يتم اظهار حصة معيدي التأمني املايل الوضعالتأمني يف بيان  تدرج املنافع اليت تستحق عن عقود التأمني ضمن موجودات اعادة .االسنادات الفعليةواملطالبات على أساس 
. عندما يتم دفع املايل الوضعالتأمني يف بيان  ادات األقساط املؤجلة و االدعاءات حتت التسوية و االدعاءات اليت حصلت و مل يبلغ عنها ضمن موجودات اعادةمن اير 

 ي.املطالبات، املبالغ املتوجبة حّق معيدي التأمني فبما يتعّلق باملطالبات املدفوعة يتم حتويلها اىل حساب املركز الرئيس
 تقوم الشركة بأخذ  قيمة تقديرية  قابلة لإلسرتداد. أي مؤشر  اثباتعند  قيمة أصول إعادة التأمني.باخنفاض بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر  لفرعقوم اييف تاريخ كل تقرير، 

 . القيمة القابلة لإلسرتدادالتدين بيتم تنزيل القيمة الدفرتية مببلغ إذا كانت القيمة الدفرتية تتجاوز القيمة القابلة لإلسرتداد ، 
 

 



 

-12- 

 

 

 شركة التأمين العربية ش.م.ل.      
 انعم  –التأمين العام  فرع
 
  ديسمبر 31 -المالية  القوائمإيضاحات حول  

 )تابع(السياسات المحاسبية الهامة  .2
 

 إختبار كفاية المطلوبات )ش(
حالية للتدفقات النقدية املستقبلية مبوجب عقود  بتقييم ما إذا كانت مطلوبات التأمني كافية ، وذلك باستخدام تقديراتامليزانية العمومية ، تقوم الشركة  يف كل تاريخ بيان

ن الداخل الشامل يتم احتساب هذا النقص يف بيا إذا اشار التقييم أن القيمة الدفرتية ملطلوبات التأمني هي غري كافية يف ضوء التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة،. التأمني
 . وإنشاء مؤونة لألخطار السارية

 
 المطالبات )ص(

جممل االجراءات املعقولة للتأكد من ان  فرعتخذ اليتتضمن كلفة املطالبات املصاريف املباشرة املتعلقة بتسديد املطالبات صافية من قيمة التنازل واالسرتادادات االخرى. 
جة النهائية خمتلفة عن املؤونة االساسية لديها املعلومات املناسبة ملخاطر املطالبات. إمنا، وبالنظر للغموض املواكب لتحديد مؤونات املطالبات، إنه من املتوقع ان تكون النتي

 (  ومؤونة مطالبات معلنة غري مسددة كما بتاريخ امليزانية العمومية. IBNRغري معلنة) املعتمدة. تشمل املطلوبات هلذه العقود مؤونة أحداث حاصلة
تقنيات تقدير متمثلة جبمع التقديرات على قاعديت نسبة اخلسارة الفرع ستخدم يلدى احتساب الكلفة املقدرة للمطالبات غري املسددة بالنسبة ملا هو معلن وغري معلن، 

 للحوادث احلاصلة جمتمعتني.املقدرة واخلربة الفعلية 
بدالت االقساط ، خربات السوق املتوقعة إن التقدير االويل لنسبة اخلسارة هو افرتاض هام يف تقنية التقدير ويستند اىل خربات السنني السابقة املعدلة لعناصر مثل التغيري يف 

 وتضخم املطالبات التارخيية.
 . املتعلقة باملطالبات غري املسددة هصم مطلوباتخيال فرع لااّن 

  
 مستحقات وذمم دائنة أخرى )ض(     

ة اليت ميقباللمطلوبات ل تكوين مؤونات يتم  .ياستعمال طريقة الفوائد الفعلية عند االستحقاق و تقاس بالكلفة املعدلةخرى األدائنة الذمم الستحقات و بامل االعرتافيتم 
 .ستلمهايالفاتورة أم مل  فرعاستلم اليتم دفعها مقابل البضائع أو اخلدمات املستلمة سواء 

 الخدمة للموظفين   نهايةتعويضات  )ط(     
وتعديالته.  2003لدى الشركة كما يف تاريخ التقرير، مع مراعاة متطلبات قانون العمل العماين لعام  الغري عمانيني هناية اخلدمة وفقا لشروط تعاقد العاملني تعويضات  حتّدد

ستحقاق لإللتزام املقدر نتيجة اخلدمات املقدمة من قبل املوظفني حىت تاريخ التقرير. يتم تضمني اإليتم إثبات مستحقات اإلجازة السنوية عند إستحقاقها للموظفني ويكون 
 .غري متداولة اتكالتزامها  اإلفصاح عن هناية اخلدمة يتم تعويضاتستحقات يف املطلوبات املتداولة، يف حني أن هذه امل

 1991االجتماعية العماين لسنة  يتم إدراج املسامهات يف خطة مسامهات التقاعد احملددة والتأمني ضد إصابات العمل، بالنسبة للموظفني العمانيني وفقا لقانون التأمينات
 ها.يف قائمة الدخل الشامل عند تكبدّ  عبءك
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 المعترف بها اإليرادات  )ظ( 

 :اقساط التأمني املكتسبة
 املستوىف من القسط من اجلزء عن يعلن .للتغطية الزمنية الفرتة مع بالتناسب موزعة كإيرادات  صايف اقساط التأمني، بعد خصم تكاليف إستحواذ البوليصةب االعرتاف يتم

 .العموالت حسم قبل االقساطوتظهر  .املطلوبات ضمن مكتسبة غري كأقساط العمومية، امليزانية بتاريخ كما القائمة لالخطار تعود سارية، عقود
، بني املبلغ اإلمجايل يف احتياطي األقساط غري املكتسبة و املبلغ املطلوب من قبل فئات التأمنينقص، إن وجد، لكل فئة من أي  تم إنشاؤها لتغطية ي هناك مؤونة اضافية

األخطار السارية ألعمال التأمني على احلياة  مؤونةفئات. يتم إنشاء الللسنة جلميع  جزة٪ من صايف األقساط احملت 45حمسوبة على  1979قانون شركة عمان للتأمني لعام 
 . يف كل سنةعلى أساس تقييم اكتواري 

 

 :دفوعةاملو  املقبوضة عموالتال
 يتم االعرتاف بالعموالت املكتسبة و املدفوعة خالل العام عند حصوهلا أو تكبدها على التوايل.

 :الفوائد ايرادات
 .ايرادات الفوائد على أساس يومي احتسابيتم 

 أنصبة أرباح:
 يتم االعرتاف بأنصبة األرباح عند نشوء حّق احلصول على هذه األرباح.

 
 ضريبة الدخل  )ع(

كانت تتعّلق ببنود مقّيدة مباشرة ضمن حقوق اذا  ر إال ئح و اخلساا رباأل بيان ضريبة الدخل يف تقّيد . الدفع ؤجلةامل الية واحلضريبة من الرباح األضريبة الدخل على  تتألف
 أو الدخل الشامل ااّلخر. يف تلك احلالة تقّيد الضريبة أيضا ضمن حقوق املسامهني ، وأو الدخل الشامل ااّلخر  املسامهني

و تظهر ضريبة الدخل املتوجبة  .املايلالوضع  تاريخ القانونية السارية بستعمال النسب با ، وذلكسنةللللضريبة  ةاخلاضعاألرباح  على  دفعهاالضريبة احلالية هي الضريبة املتوقعة 
 .الدفع يف بيان الوضع املايل بعد تنزيل الضرائب املدفوعة سابقا 

قابلة املستعملة يف احتساب األرباح اخلاضعة املتوجبة على الفروقات بني القيم الدفرتية للموجودات و املطلوبات يف البيانات املالية و أسسها الضريبية امل ؤجلةامل الضريبةيتم قيد 
الضريبة املؤّجلة ضمن املطلوبات تقّيد عموما عن مجيع الفروقات املؤقتة القابلة للتنزيل ضمن للضريبة، و تتم احملاسبة بشأهنا باستعمال طريقة املطلوبات يف بيان الوضع املايل. 

 فر يف املستقبل حبيث ميكن االستفادة مقابلها من الفروقات املؤقتة القابلة للتنزيل.حدود انه من احملتمل ان ارباح خاضعة للضريبة ستتو 
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 يرئيسال الفرع اريفمص  )غ( 

 .يرئيسال الفرعوفقا لتعليمات من  (فرعال ورسوم من إمجايل أقساط التأمني، %3.5-2015خالل هذا العام ) الرئيسي ركزجزء من نفقات اململ يتم حتميل اي 
 

 العادلة وتسلسل القيمة العادلة القيمة  )ف(
لة لتكاليف املايل، معدّ  البيان عند انتهاء العمل يف تاريخ ة جاملدر بورصة ال أسعارإىل  استنادابالنسبة لالستثمارات املتداولة يف أسواق مالية منظمة، يتم حتديد القيمة العادلة 

 املعامالت الالزمة لتحقيق املوجودات.
 على التدفقات النقدية املتوقعة املخصومة. "العادلة بالرجوع إىل القيمة السوقية الستثمارات مماثلة أو بناءقيمة البالنسبة لالستثمارات غري املسعرة، يتم تقدير 

 اطر مماثلة.يتم تقدير القيمة العادلة للبنود ذات الفائدة على أساس التدفقات النقدية املخصومة باستخدام أسعار الفائدة للبنود ذات شروط ومسات خم
 

 :عادلةتسلسل القيمة ال
 

 القياسات: احتسابقيمة العادلة التالية اليت تعكس أمهية املدخالت املستخدمة يف اهلرمي للتسلسل ال مستويات قيس الشركة القيم العادلة باستخدامت
 

وجودات واملطلوبات املالية اليت يتم تداوهلا يف أسواق . تستند القيم العادلة للمةنشطألصول و التزامات متطابقة يف أسواق  )غري املعدلة( املعلنة راسعمتّثل األ  :1املستوى 
 .السوقنشطة على أسعار السوق املدرجة أو عروض أسعار 

مباشرة )مثل األسعار( أو غري  سواء بصورة، الذي يتم رصده لألصل و االلتزام  1معلومات غري السعر املعلن املتضمن يف املستوى تقنيات تقييم مبنية على :  2ستوى امل
مة باستخدام: أسعار السوق املدرجة يف أسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ األسعار املعلنة لألدوات مماثلة أو مباشرة )أي مشتقة من األسعار(. وتشمل هذه الفئة أدوات مقيّ 

 مباشرة أو غري مباشرة من بيانات السوق.متأتية املدخالت اهلامة هي  مشاهبة يف األسواق اليت تعترب أقل من نشطة؛ أو أساليب التقييم األخرى حيث مجيع
ال تستند إىل  اليت تتضمن تقنيات تقييم مدخالت  اتو ألد. وتشمل هذه الفئة مجيع امعلومات عن األصل أو االلتزام ال تستند اىل تلك املرصودة من السوق: 3املستوى 

األسعار املعلنة ألدوات  اىل استنادا" هااليت يتم تقييم اتو ألد. وتشمل هذه الفئة ااتو األدتأثري كبري على تقييم   ةظو امللحمدخالت غري لليكون  بيانات ميكن مالحظتها و
 .اتو ألدبني ا اتأو افرتاضات لتعكس الفروقة ظو ملحغري مماثلة حيث يطلب تعديالت هامة 

 
 التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام  )ق(
واملبالغ املدرجة  املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضععععععععععع أحكام وتقديرات وافرتاضععععععععععات تؤثر على تطبيق السععععععععععياسععععععععععات احملاسععععععععععبيةإعداد القوائم ان 

 للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات واملخصصات الناجتة وتغيري يف القيمة العادلة هلذا العام.
  رتاضاتالتقديرات واالف

. يتم إثبات مراجعة التقديرات احملاسعععععععععبية يف الفرتة اليت يتم فيها تعديل التقديرات ويف أي فرتة مقبلة. تلك التقديرات التقديرات واالفرتاضعععععععععات على حنو مسعععععععععتمرّ  مراجعة تتم
ودرجات احلكم وعدم اليقني والنتائج الفعلية قد ختتلف عن تقديرات اإلدارة مما يؤدي إىل تغريات  مهّمةتسعععععععععععتند بالضعععععععععععرورة إىل افرتاضعععععععععععات حول عدة عوامل متفاوتة، ورمبا 

 مستقبلية يف االلتزامات املقدرة.
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع

  ديسمبر 31 -المالية  القوائمإيضاحات حول    

 

 )تابع(الهامةالسياسات المحاسبية            -2
 

 (تتمة) التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام  )ق(
 

 تحت التسوية مطالباتمؤونة  -
غري الو اصلة احلحداث لال وكلفة اخلسارة املرتقبة امليزانية العموميةاملسّجلة  يف اخلسارة املرتقبة للمطالبات  كلفةعلى أساس   ّدعاءات حتت التسويةاالمؤونة  توضعباألخص، 

ان التقنية االساسية املوقوفة بنهاية السنة و أخذ االحتياطيات الالزمة هلا. كما بدراسة تفصيلية لالدعاءات تقوم الشركة . امليزانية العموميةكما يف تاريخ (  IBNR) علنةامل
 أكتواري مستقل. خبري هي التقييم املعد من قبلاريخ الوضع املايل بتعنها  و تلك احلاصلة و غري املعلن املعلنة مؤونة االدعاءات املعتمدة من قبل االدارة يف تقدير

اّن املؤونات العائدة لفروع الحتساب املؤونة الصحيحة هلذه املطالبات. ذلك  و طالبات العائدة لسنوات سابقة للم التقديرات كل  يف، يعاد النظر  يف تاريخ كل ميزانية عمومية
  .للنقود املنزلة الزمنية االعتبار القيمةال تأخذ بعني التأمني العام 

 
 للبيع المتوف رةالموجودات المالية  قيمةالتدن ي في  -
 

عند حتديد اّن حتديد هذه القيمة يتطّلب أحكام مهّمة من قبل الشركة.   .للبييع املتوّفرةالتديّن يف قيمة املوجودات املالية لتقدير  39اّن الشركة تتبع معيار احملاسبة الدويل رقم 
الصحة املالية و توقعات  ،و حسن الوضع املايل ل من كلفتهقستثمار أإلدى اليت تكون فيه القيمة العادلة لاملدة و املهذه األحكام، تقوم الشركة بتقييم ، من بني عوامل أخرى، 

 لوجيا ، والتدفق النقدي التمويلي والتشغيلي.القطاع، تغريات يف التكنو اداء عوامل مثل   مبا فيهال على املدى القصري للمستثمر ، اعماأل
 
 قيمة الذمم المدينة في التدن ي  -

بالنسبة للمبالغ الفردية اهلامة يتم إجراء  .غري حمتمل حتصيل املبلغ الكامل ما يصبحعند ةط وذمم التأمني وإعادة التأمني املستحقاقسأيتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من 
تقدر مؤونتها بشكل مجاعي على اساس طول الوقت أو عوامل نوعية واستنادا اىل معدالت االسرتداد  ،واليت استحقت املهّمةاوأما املبالغ الغري هذا التقدير على أساس فردي. 

 التارخيية.
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع

  ديسمبر 31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 

 النقد المعادلو النقد  3
     2016                2015      2014                2013  

  ر.عر.ع                   ر.ع                        ر.ع                                                                                                
 

 4,871  1,259       4,983    8,079    الصندوقالنقد يف 
  684,080  1,274,342   922,489 521,432    النقد يف البنوك 

                              529,511  927,472    1,275,601  689,080 
 10,051,728               11,493,202       12,040,666       11,660,711                                           ودائع في البنوك 
 
 
 

 البنوك بالدوالر األمريكي ما يعادل ودائعو و مرادفات النقد النقد تبلغ قيمة 
 

                                           2016                        2015                   2014                         2013 
                                            رع                         رع                       رع                         رع

                 39,512                     39,113                   40,696                     39,844والنقد املعادل   قيمة النقد 
 
 

 .%2.5 و %1 الفعلية بنينوية السفائدة ال ترتاوح معّدل
 :وفقا" لقوانني التأمني ما يعادل لسوق املالبلغت قيمة الودائع املرهونة لضمان أعمال التأمني لصاحل اهليئة العامة 

                                           2016                    2015                    2014                   2013 
                                            رع                      رع                    رع                      رع

 
                            10,953,133         10,837,237          10,694,530          10,051,728الودائع     

 

 موجودات محتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق 4
 

2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

 مشتراه خالل العام 1,100,000 - - -

------------ ------------ ------------ ------------  

-  -  -  1,100,000   

======= ======= ======= =======  

 
 

ذو  سلطنة عمان سندات دين صادرة عن مصرف جتاري يف سلطنة عمان و سندات دين سيادية صادرة من تفظ هبا حىت تاريخ االستحقاقاحملجودات تتضمن املو 
 ال شيء( –  2015-2013) %  على التوايل. 5.5% و 7.75 نويةسفائدة  معّدل

 
 

 

 تاريخ اإليداع من أقل من سنة و احدة و تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهراليت هي الودائع البنوك يف ودائع اّن ال
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.

 انعم  –التأمين العام  فرع

 

 ديسمبر 31 –المالية  ئمالقواإيضاحات حول 

 

 للبيع متوف رةاستثمارات  5
       2016  2016  2015          2015  

 الكلفة القيمة العادلة   الكلفة القيمة العادلة      
 ر.ع  ر.ع  ر.ع  ر.ع      

 :استثمارات محلية مدرجة
   3,880  3,044  3,044  2,694     قطاع اإلستثمار
  :سندات مدرجة
              -  -  -  -     القطاع املصريف

 
       3,880  3,044  3,044  6942,     الرصيد

 
 

                 2014  2014  2013          2013  
 الكلفة القيمة العادلة   الكلفة القيمة العادلة       
 ر.ع  ر.ع  ر.ع  ر.ع      

 :استثمارات محلية مدرجة
   3,880  2,963  3,880  3,368     قطاع اإلستثمار
  :سندات مدرجة
            001,020.0 1,000,000  -  -     القطاع املصريف

  
 1,023,880 1,002,963  3,880  3,368     الرصيد
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع
 

 ديسمبر  31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 

 
 ت(2 -)ايضاح  األثاث والمعدات 6

 تتلخص حركة األثاث واملعدات على النحو التايل:
 

 

  ا ليات معلوماتية أثاث المكاتب ا ليات نقل المجموع
 

    
       

  
 الكلفة   

 2013-12-31كما في  66,018 47,536 5,750 119,304

 االضافات خالل السنة 25,24 21,853 - 24,377

 اعباء استهالك (9,932) (10,289) - (20,221)

 2013-12-31كما في   58,608  58,955  5,750  123,313

 2014-01-01كما في   58,608  58,955  5,750  123,313

 االضافات خالل السنة  4,246  1,368 -  5,614

 2014-12-31كم في   62,854  60,323  5,750  128,927

 2015-01-01كما في   62,854  60,323  5,750  128,927

 االضافات خالل السنة 4,284 13,930 - 18,214

 اعباء استهالك (3,246) (19,758) - (23,004)

 2015-12-31كما في   63,892  54,645  5,750  124,287

 2016-01-01كما في   63,892  54,645  5,750  124,287

 االضافات خالل السنة 7,256 7,080 - 14,336

  2016-12-31كما في  71,148 61,725 5,750 138,623
 استهالكات   

 2013-01-01كما في  36,389 38,467 2,235 77,531

 هالك السنةاست 7,719 4,005 1,916 13,640

 اعباء استهالك (9,932) (9,264) - (19,196)

 2013-12-31كما في   35,403  39,198  4,151  78,752

 2014-01-01كما في   35,403  39,198  4,151  78,752

 استهالك السنة  13,914  7,491 1,599  23,004

 2014-12-31كما في   49,317  46,689  5,750  101,756

 2015-01-01كما في   49,317  46,689  5,750  101,756

 استهالك السنة 6,396 7,368 - 13,764

 اعباء استهالك (3,246) (19,733) - (22,979)

 2015-12-31كما في   52,382  34,555  5,750  92,687

 2016-01-01كما في   52,382  34,555  5,750  92,687

 استهالك السنة 5,032 12,011 - 17,043

 2016-12-31كما في  57,414 46,566 5,750 109,731
 

    

 
 صافي القيمة الدفترية   

 2013-12-31كما في   23,205  19,756  1,599  44,560

 2014-12-31كما في   13,537  13,634  -  27,171

 2015-12-31كما في   11,510  20,090 -  31,599

28,892 - 15,158S 13,734  2016-12-31كما في 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع
 

 ديسمبر  31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 

 
 وذمم دائنة اخرى التأمينن وذمم يموجودات إعادة التأم.7

       2016                    2015                    2014                     2013 
 ر.ع                         ر.ع                           ر.ع     ر.ع       

         االجمالي
               5,262,890          5,847,7715,935,443 5,163,158                 إمجايل املطالبات الغري مسددة

              -  347,811  818,216    مطالبات متكبدة وغري معلن عنها
267,991     

               4,425,077          3,971,1904,107,652 3,033,936     اقساط غري مكتسبة
                                                                         --------- ---------      ---------        -------- 

 10,043,095          9,955,958           10,166,772 9,015,310    مجموع مطلوبات عقود التأمين
 

 المسترد من إعادة التأمين
         (1,610,640)         (2,344,554)  (1,608,237) (792,737)     املطالبات الغري مسددة

                                                                          -------- ---------   ---------      --------- 
 )2,344,554(        )1,610,640(       (1,608,237) (792,737)    موجودات إعادة التأمين

 صافي
           3,668,703          4,239,5343,590,889 4,370,421     املطالبات الغري مسددة

              251,542              – 347,811  818,216    مطالبات متكبدة وغري معلن عنها
          4,107,652          3,971,1904,425,073 3,033,936     اقساط غري مكتسبة

                                                                         -------- -------- ---------       -------- 
                                                                         8,222,573        8,345,318          8,345,318         7,698,541 

 

 ذمم التأمين وذمم مدينة أخرى.8              2016 2015 2014 2013
  رع رع رع رع

   (صدارهامعاد إ)  

     

 اقساط مستحقة  1,887,528  2,340,876  2,648,131  2,012,108
الديون املشكوك يف حتصيلها خمصص ناقص (163,923) (118,258) (115,536) (82,525)  

------------ ------------ ------------ ------------  

1,929,583  2,532,595  2,222,609  1,723,605   

اصدار عقود تأمني مؤجلةتكاليف  -  -  369,498  391,917  
 ذمم مدينة أخرى  40,927  4,616  17,211  72,382
 مصاريف مدفوعة مسبقاً   13,800  12,714  12,773  16,160
 فائدة مستحقة  155,755  63,676  39,410  46,728

------------ ------------ ------------ ------------  

2,456,770  2,971,487  2,303,615  1,934,087   

======= ======= ======= =======  
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حبوايل  مت ختفيضها 2015مالحظة: ان قيمة تكاليف اصدار عقود تأمني مؤجلة، رصيد الصايف للعموالت املقبوضة واملدفوعة ، املوجودات/ االرباح أو اخلسائر للعام 
 .من األساس التناسيب اىل األساس النقدي  احملاسبيةبسبب التغيري يف الطرق لاير عماين  257,315

 
 
 

 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع
 
 

 ديسمبر  31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 
 

 المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى.9               
    2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

 مطلوبات التأمين  1,068,451 1,022,213  921,707  991,907

 مصاريف مستحقة  5,289 8,603  7,664  12,222

 مطلوبات متعلّقة بقانون التأمين المحلي  130,316 161,568  174,319  164,634

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين  227,892 209,598  182,238  188,378

 مطلوبات أخرى  4,502 3,954  5,466  1,125

------------- ------------ ------------ ------------  

1,358,266  1,291,394  1,405,936 1,436,450   

======= ======= ======= =======  

  
  المركز الرئيسي. حساب 01حساب      

2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

يناير  1يف  الرصيد كما  5,402,631  5,707,566  5,190,456  5,598,573  

(884,192) (836,505) 
(668,660) 

 حصة إعادة التأمني من املطالبات املدفوعة (1,069,515)

تحصة إعادة التأمني من العموال (497,498) (463,508) (482,443) (386,840)  

 حصة إعادة التأمني من األقساط 1,402,664  2,206,540  1,957,783  2,072,315

(12)ايضاح  الرئيسي املركزحصة الفرع من مصاريف  -  331,284  364,729  336,479  

الرئيسي          املركزصايف األعمال مع  (413,578) (1,710,591) (486,456) (1,545,879)  

------------ ------------ ------------ ------------  

ديسمرب  31يف الرصيد كما   4,824,704  5,402,631  5,707,564  5,190,456  

 )تتمة( المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى.9                
كما يلي  للموظفنيتتلخص حركة مطلوبات تعويضات هناية اخلدمة       : 
      
 2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع 

      

يناير 1يف الرصيد  209,598  182,238  188,378  161,627   

ةللسنخالل  األعباء 18,294  40,616  21,463  33,561   

 ذمم مدينة من أطراف ثالثة - - -  676 
لسنةادفعات خالل  - (13,256) (27,603) (7,486)   

 ---------- ---------- ---------- ----------  

 188,378  182,238  209,598 227,892  

 ====== ====== ====== ======  
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======= ======= ======= =======  

 
 

 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع
 

 ديسمبر  31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 

 
عائدات اإلستثمار.11      

2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

 عائدات االستثمار 225,078  181,882  143,940  161,088

 عائدات من السندات -  -  31,250  62,500

---------- --------- --------- ---------  

223,588  175,190  181,882  225,078  

====== ====== ====== ======  

 إحتياطي الطوارئ.12
٪ من صايف املطالبات 10حتويل لشركات التأمني العمانية الالئحة التنفيذية، يتم  5/80ب( املعّدلة مبوجب قرار هيئة سوق املال رقم 3ج(  و )2)مكّرر( ) 10وفقا للمادة 

أية أرباح يف  حتويللاير عماين. ال يتم  5،000،000ساوي إىل احتياطي الطوارئ، حىت يصبح هذا االحتياطي ي احملتجزةاملستحقة على التأمني العام  السنوي، من االرباح 
  بعد احلصول على موافقة مسبقة من هيئة سوق املال.إال أي سنة حىت  يتم تغطية  العجز يف اإلحتياطي من األرباح. ال جيب إستخدام اإلحتياطي 

 واالدارية العامةالمصاريف .13    

2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

 مصاريف متعلقة بالكمبيوتر             19,324  11,986  9,090  5,821

  إعالنات              4,432  5,486  5,580  9,901

 أعباء مصرفية              3,764  4,591  413  578

 عالوة للموظفين                 9,778  2,797  12,126 -

 يالرئيس المركزحصة الفرع من مصاريف                        -  331,284  364,729  336,479

  إتصاالت   18,904  21,690  23,322  21,972

  صاريف استشارية  م  18,389  13,965  3,676  47,172

 رسوم إشتراك  13,051  18,621  19,151  6,903

 ضيافة  13,480  15,434  11,308  27,801

 تأمين  4   2,57  6,624  157  132

 مصاريف طبية                  17,375  5,483  4,840  7,762

 مصاريف متنوعة                  21,442  20,652  26,595  22,878

 ايجارات                  39,030  39,030  39,030  35,030

 ومصاريف متعلقةالرواتب                 693,072  642,564  630,063  618,612

 ةإجتماعي تأمينات                  30,351  13,368  18,796  2,446

 تعويضات نهاية الخدمة للموظفين                  17,715  40,616  21,463  33,561

 مصاريف سفر                     14,126  15,798  17,147  26,939

 األبنيةخدمات                     4,467  10,233  5,041  3,880

 مصاريف التدريب                      360 -  1,390  4,592

 مصاريف السيارات                     488  2,635  3,365  1,141

 اللدين المشكوك في تحصيله مخصص                  45,665  9,729  33,441  10,240

 صيانة وتصليحات                    4,411  12,710  5,352  2,153
 قرطاسية                  10,925  16,495  15,034  15,383

 مصاريف تأسيس                  96,364 - - -

 استهالكات 17,043  13,762  23,004  20,565

------------ ------------ ------------ ------------  

1,261,941  1,294,113  1,275,553  1,116,530   

======= ======= ======= =======  
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع
 

 ديسمبر 31 -المالية  القوائمإيضاحات حول  

 
مصاريف الموظفين.14      

2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

 الرواتب األجور  693,072  642,564  630,063  618,612

 تعويضات نهاية الخدمة  17,715  40,616  21,463  33,561

---------- ---------- ------------ ------------  

652,173  651,526  683,180  710,787   

====== ====== ====== ======  

     

 
 

 ضريبة الدخل.15
 خرىالخسائر وقائمة الدخل الشامل األمدرجة في بيان ااألرباح و 

 .غرض حتديد الربح اخلاضع للضريبةمت تعديل الربح احملاسيب ل(. %12- 2015% )12ان معدل الضريبة على االرباح اخلاضعة هو 

 
2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

الحالية لسنةاضريبة   77,400 -  65,064  17,244  

 ضريبة السنة السابقة -  84,177  31,398  5,921

 ضرائب مؤجلة  7,278  280  1,017 (9,995)

--------- --------- --------- ---------  

13,170  97,479  84,457 84,678  

===== ====== ====== ======  

 
مدروسة لن يكون لديها تأثري مهم على ميزانية  ريغاضافية ان وجدت فيما يتعلق بالسنوات ال. تعترب االدارة ان اي ضريبة 2011دراسة الضريبية للحسابات لغاية العام اللقد مت 

 .31/12/2016الفرع كما يف 
 

 مطابقة
 الدخل الشامل هي كما يلي قائمةإن التسوية بين الضريبة على أساس الربح المحاسبي والرسوم الضريبية في 

2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

 ربح/)خسارة ( قبل الضريبة  833,230 (337,701)  476,953  159,416

-------------- -------------- -------------- --------------  

%  12ضريبة على   (96,387)  -  57,234  19,130   

لسنة السابقةاضريبة  - (84,177)  31,398  5,921  

 ناقص: ضريبة على البنود الخاضعة      - (40,634) (25,539)

 إضافة: ضريبة على البنود الغير خاضعة 18,987 -  17,066  13,658

--------- --------- --------- ---------  

13,170  65,064  (84,177) (77,400)  
====== ====== ====== ======  
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع
 

 

  ديسمبر 31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 

 
 ضرائب مؤجلة.ب15

 
2013 2014 2015 2016 

 

  رع رع رع رع

     

لسنةاالرصيد في أول  8,698 8,978 (9,995) (9,903)   
 تأثير الضريبة من االستهالك المتراكم (7,278) 280  1,017 (92)

-------------- -------------- -------------- --------------  

(9,995) (8,978) 8,698 1,420  
======== ======== ======== ========  

 
 

 ذوي العالقةطراف األ.16
 
لديهم القدرة على التحكم أو ممارسة تأثري هام يف القرارات املالية  نذياملسامهني وأعضاء جملس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا والكيانات التجارية ال ذوي العالقةاألطراف  ضمنتت

ليت تعتربها أرصدة كبرية مع هذه األطراف واليت تنشأ يف سياق األعمال االعتيادية من املعامالت التجارية، واليت يتم دخول فيها األحكام والشروط اعلى فرع الوالتشغيلية. حيافظ 
الرئيسي وموظفي اإلدارة العليا للفرع  املركزأيضا املعامالت مع  ذوي العالقةاملعامالت مع األطراف  تتضمن. أخرىتلك املعتمدة للمعامالت مع أطراف اإلدارة قابلة للمقارنة مع 

 . 12يضاح يف اإل مفّصلةو هي الرئيسي ركز معامالت مع امل لديها والشركات اليت 
 

 تعويضات موظفي االدارة العليا للفرع
 :تتكون على النحو التايل  ومزاياتعويضات موظفي اإلدارة العليا للفرع، ويتألف من رواتب 

 
2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

على المدى القصير المزايا 180,984 173,808 165,055  203,807  

 مكافأة نهاية الخدمة 8,844 8,581 8,173  6,811

-------------- -------------- -------------- --------------  

210,618  173,228 181,889 189,828  

======== ======== ======== ========  

 

 المطلوبات المحتملة. 17
 احمللية. ألنظمةالتأمني على احلياة وفقا للقوانني وافرع عمال أل اضمان و ذلكلاير عماين لصاحل وزارة التجارة والصناعة  75،000 باصدار كفالة مصرفية بقيمةفرع قام ال
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع
 

  ديسمبر 31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 

 

 إدارة المخاطر.18
 اطر التأمينمخ

حجم وترية املطالبات، بدفوعات أو توقيتها، ختتلف عن التوقعات. ويتأثر هذا من املأن املطالبات الفعلية و  يإن املخاطر األساسية اليت تواجهها الشركة مبوجب عقود التأمني ه
 ن احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.يالفعلية املدفوعة والتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. وبالتايل فإن هدف الشركة هو ضمان تكو  التعويضاتاملطالبات و 

 سبة والعملية للمطالبات.تقوم الشركة بإدارة خماطر التأمني من خالل االختيار الدقيق وتنفيذ مبادئها التوجيهية جنبا إىل جنب مع ترتيبات إعادة التأمني املنا
خماطر التأمني متنوعة وعرب جمموعة كبرية من حيث النوع  سعى للتأكد من أنحيث تالتعرض ملخاطر التأمني من خالل تنفيذ اسرتاتيجية االكتتاب للشركة،  على رتكيزاليتم ختفيف 

 حدود االكتتاب يف مكاهنا الصحيح لتطبيق معايري االختيار للخطر. تعترب، مقدار اخلطر والصناعة و اجلغرافيا.ةومستوى الفوائد املؤمن
 حرية والطريان واحلرائق واألخطار العامة.الباملراكب السيارات و  عقود حتتوي خاصة علىعقود التأمني العامة اليت  أصدرت الشركة

يف عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمني. وتوفر اتفاقيات إعادة  تدخل الشركةمن أجل تقليل املخاطر املالية النامجة عن مطالبات كبرية، و و يف سياق األعمال االعتيادية، 
كم يف اخلسائر احملتملة النامجة عن املخاطر الكربى، وتوفري قدرات إضافية للنمو. مت التوصل إىل جزء كبري من عمليات التأمني هذه تنوعا أكرب يف األعمال وتسمح لإلدارة بالتح

 إعادة التأمني مبوجب عقود إعادة التأمني االختيارية والزائدة عن اخلسارة.
 املسددة وفقا لعقود إعادة التأمني. ص املطالبات غرير بطريقة تنسجم مع خمصّ املبالغ املطلوبة من معيدي التأمني تقدّ 
الناجتة من مناطق جغرافية مشاهبة،  تأمنير شركات إعادة التأمني، تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل لتعيد تأمينها معها ورصد تركيزات خماطر العسّ تولتقليل تعرضها خلسائر كبرية نتيجة 

 واألنشطة أو اخلصائص االقتصادية لتعيد تأمينها.
 ف من قبل وكاالت التصنيف الدولية.من قبل اإلدارة، اليت عادة ما تكون شركات إعادة التأمني الدولية اليت تصنّ  عليها وافقامل التأمني معيديتتعامل الشركة فقط مع 

ت التأمني ، إىل حد أن تنازالب فإهنا تتعرض ملخاطر االئتمان فيما يتعلق ، وبالتايلعقودعلى الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة التأمني، ال تعفى من واجباهتا املباشرة حلملة ال
 . ات يمبوجب هذه االتفاق ةاملفرتض اعلى الوفاء بالتزاماهت ةشركة إعادة التأمني غري قادر 

عقود مع بدخل حيث تتقوم الشركة يف سياق األعمال االعتيادية، من أجل تقليل املخاطر املالية النامجة عن مطالبات كبرية، و من القواسم املشرتكة مع شركات التأمني األخرى، 
تملة النامجة عن املخاطر الكربى، وتوفري أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمني. وتوفر اتفاقيات إعادة التأمني هذه تنوعا أكرب يف األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم يف اخلسائر احمل

 جزء كبري من عمليات إعادة التأمني مبوجب عقود إعادة التأمني االختيارية والزائدة عن اخلسارة.قدرات إضافية للنمو. مت التوصل إىل 
عليها عسر شركات إعادة التأمني، تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل ملعيدي التأمني. وتتعامل الشركة فقط مع شركات إعادة التأمني اليت وافق تولتقليل تعرضها خلسائر كبرية نتيجة 

 جملس اإلدارة.
بقى الشركة مسؤولة عن جزء من املطالبات املستحقة إعادة التأمني إىل حد أن فشل معيدي تونتيجة لذلك  العقود عقود إعادة التأمني ال تعفي الشركة من التزاماهتا جتاه محلةان 

 .التأمني لتلبية االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقيات إعادة التأمني
 

 الماليةالمخاطر 
والودائع اليت حتمل  النقدمرادفات ستثمارات والنقد و واالاألدوات املالية الرئيسية للشركة هي املستحقات الناشئة من عقود التأمني وإعادة التأمني، املدرجة وغري املدرجة يف البورصة ان 

 فائدة.
 الشركة ال تدخل يف معامالت املشتقات املالية.

  ة من األدوات املالية للشركة هي خماطر أسعار الفائدة، خماطر العمالت األجنبية، خماطر االئتمان، خماطر أسعار السوق وخماطر السيولة.املخاطر الرئيسية الناشئ
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع
 

  ديسمبر 31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 

 
 (تتمة (المخاطرإدارة  .18

 إعادة التأمينمخاطر 
 

 مخاطر العمالت األجنبية
 تقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. عن جتةانالخماطر العمالت األجنبية هي خماطر قيمة األدوات املالية ان 

 مة بالريال العماين.إىل حد كبري كل من معامالت الشركة مقوّ 
 مخاطر أسعار الفائدة

من العائد اإلمجايل  خماطر أسعار الفائدة للشركة هي خماطر التغريات يف أسعار الفائدة يف السوق واحلدّ ان تستثمر الشركة يف األوراق املالية ولديها ودائع ختضع ملخاطر أسعار الفائدة. 
 ات يف أسعار الفائدة.خاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة التغري مل سقف شركةحتّدد الفائدة. الل على سندات حتمّ 

 مخاطر السوق
قيمة األدوات املالية نتيجة للتغريات يف أسعار السوق، سواء كان السبب يف هذه تغريات عوامل حمددة ألمن األفراد، أو عوامل تؤثر على  يف تقلبات خاطراملخماطر السوق هي ان 

 مجيع األوراق املالية يف السوق.
استثماراهتا. حتد الشركة من خماطر السوق عن طريق االحتفاظ مبحفظة متنوعة وعن طريق الرصد املستمر للسوق. وباإلضافة إىل ذلك بيتعلق  تتعرض الشركة ملخاطر السوق فيما

 .حتركات سوق األسهم  على تأثر تراقب الشركة بنشاط العوامل الرئيسية اليت
 مخاطر السيولة

ة يف مجع األموال لتلبية التزاماهتا املرتبطة باملطلوبات املالية اليت يتم تسويتها من خالل تقدمي نقد أو موجودات مالية أخرى. يتم تواجه صعوب اليتخماطر السيولة هي خماطر املؤسسة 
 تأكد من وجود األموال الكافية ملواجهة أي التزامات عند ظهورها.تدارة اإلمراقبة متطلبات السيولة بانتظام و 
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 التأمين العربية ش.م.ل.شركة 
 انعم  –التأمين العام  فرع
 
 

 ديسمبر 31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 

 
 
 

2013 2013 2013  

  رع ر.ع ر.ع

أشهر 6 أكثر من   القيمة الدفترية 

   أو أقل 6 أشهر

  ر.ع ر.ع ر.ع

 مطلوبات التأمين  991,907  919,810  72,097

أخرىمطلوبات   13,984  13,984 -  

------------ ------------ ------------  

72,097  933,794  1,005,891   

======= ======= =======  

    
2014 2014 2014  

  رع ر.ع ر.ع

أشهر 6 أكثر من   القيمة الدفترية 

   أو أقل 6 أشهر

  ر.ع ر.ع ر.ع

 مطلوبات التأمين  921,707  854,713  66,994

 مطلوبات أخرى  13,130  13,130 -

------------ ------------ ------------  

66,994  867,843  934,837   

======= ======= =======  

    
2015 2015 2015  

  رع ر.ع ر.ع

أشهر 6 أكثر من   القيمة الدفترية 

أشهر 6    أو أقل 

  ر.ع ر.ع ر.ع

التأمينمطلوبات   1,022,244  947,942  74,302  

 مطلوبات أخرى  12,557  12,557 -

------------ ------------ ------------  

74,302  960,499  1,034,801   

======= ======= =======  

    

2016 2016 2016  

------------- ------------- -------------  

  رع ر.ع ر.ع

أشهر 6 أكثر من   القيمة الدفترية 

   أو أقل 6 أشهر

  ر.ع ر.ع ر.ع

 مطلوبات التأمين  1,068,451  990,820  77,631

 مطلوبات أخرى  9,806  9,806 -

------------ ------------ ------------  

77,631  1,000,626  1,078,257   
======= ======= =======  
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم  –التأمين العام  فرع
 
 

  ديسمبر  31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 
 

 (تتمة (المخاطرإدارة  .18
 مخاطر االئتمان.18
شركة تشمل أرصدة بالطراف يف الوفاء بالتزامه مما يتسبب يف تكبد الشركة خلسائر مالية. األدوات املالية ذات الصلة األفشل أحد ي ادمنع اليت تنشأ خاطراملخماطر االئتمان هي ان 

الشركة تراقب الذمم املدينة على أساس منتظم وتضمن األرصدة لدى البنوك ويتم وضع الودائع لدى املؤسسات املالية ذات السمعة  ان والذمم املدينة. املصرفيةلدى البنوك والودائع 
 ضم عددا كبريا من العمالء معظمهم داخل عمان.ت ةستحقاملط اقسان األ.سنةاحل
 

 إدارة المخاطر
 :التعرض ملخاطر اإلئتمان

2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

مدينةاقساط  1,723,605 2,222,609  2,532,595  1,929,583  

أخرى مدينةذمم  40,927 4,616  17,211  72,382  

 استثمارات معدة للبيع 3,880 3,044  3,368  1,000,000

 ودائع مصرفية 11,660,711 12,040,666  11,493,202  10,051,728

 أرصدة بنوك 521,432 922,489  1,274,342  684,209

 --------------   --------------  -------------- --------------  

    13,737,902  

             

15,320,718  15,193,424 13,950,555 

 

======== ======== ======== ========  

 
 

 تحليل التواريخ

 
2015 2016  

     

  اجمالي مؤونة تدني اجمالي مؤونة تدني

  رع رع رع رع

يوما   120-0 استحقاق من  1,143,504 -  1,589,177 -  

يوما   365-120 استحقاق من  293,533 -  589,934 -  

 أكثر من سنة  105,702  163,923  161,756  118,258

------------ ------------ ------------ ------------  

118,258  2,340,867  163,923  1,887,528   

======= ======= ======= =======  

 تحليل التواريخ

 
2013 2014  

     

  اجمالي مؤونة تدني اجمالي مؤونة تدني

  رع رع رع رع

يوما   120-0 استحقاق من  1,837,096 -  1,270,300 -  

يوما   365-120 استحقاق من  632,012 -  562,807  20,361  

 أكثر من سنة  179,023 115,536  179,001  62,164

------------ ------------ ------------ ------------  

82,525  2,012,108  115,536 2,648,131   

======= ======= ======= =======  
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 ش.م.ل.شركة التأمين العربية 

 انعم  –التأمين العام  فرع
 
 

  ديسمبر  31 -المالية  القوائمإيضاحات حول 

 
 (تتمة (المخاطرإدارة  .18
 ديون التأمني  املشكوك يف حتصيلها كما يلي: خمصصتتلخص حركة )أ(

2013 2014 2015 2016  

  رع رع رع رع

     

السنة في أولالرصيد   118,258      115,536      82,525  212,061  

 خالل السنة  45,665        9,729  33,441  10,240

 المشطوب خالل السنة            -                       (7,007) (430) (139,776)

 --------------   --------------   ------------  --------------  

82,525  115,536  118,258  163,923   

======== ======== ======== ========  

 
 

 مخاطر االكتتاب
, فتشمل هذه عمالئه أوضاعلل حيري مراجعة سنوية و جيفرع ان ال، والوفاة والعجز. االستمراريةالتمييز بني ثالثة أنواع من املخاطر االكتتاب:  علينايف جمال التأمني على احلياة أما 

ل الدارة خماطر العجز و حتسني أداء املخاطر، تقوم الشركة بتقييم فردي باالضافة لتحليل احملفظة كّكل و ذلك هبدف الوصول اىل تقييم أفض .العقود و احيائهاوفيات وإلغاء املراجعةال
 هليكلية تلك املخاطر. 

قد تنتج عن عقود التأمني  تغطية أي دفعات أو ادعاءات مستقبلية الناجتة عن هذه التحاليل للتسعري كما تستعمل للتأكد من أن االحتياطات املتوّفرة كافية ليتم استخدام املعلومات 
 وّقعة عن االحتياطات األكتوارية.على احلياة، و بالتايل فان هذه التحاليل حتّدد املبالغ االحتياطية االضافية املطلوبة لتغطية املخاطر النامجة عن الفروقات غري املت

 

 القيمة العادلة.19
 جتارية. اتقيمة اليت يتم مبوجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف عمليالقيمة العادلة هي ال

 املايل. البيانما يف تاريخ القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للشركة، باستثناء بعض االستثمارات غري املسعرة، ال ختتلف جوهريا عن قيمتها الدفرتية ك
سعر يف تاريخ التقرير.الر بالرجوع إىل ئح أو اخلساا ربالية بالقيمة العادلة من خالل األاملة العادلة للموجودات يتم حتديد القيم  

 أسس تحديد القيمة العادلة
 :وفيما يلي موجز األساليب اهلامة واالفرتاضات املستخدمة يف تقدير القيمة العادلة لألدوات املالية: االستثمار يف األوراق املالية

 االستثمار يف األوراق املالية
 .يف تاريخ التقرير السوق كما الية بالقيمة العادلة من خالل الربح واخلسارة بالرجوع إىل سعرامليتم حتديد القيمة العادلة للموجودات 

 املطلوبات املالية
 .يف تاريخ التقريركما   خمصومة باستخدام سعر فائدة السوق ،تدفقات للئدة النقدية يمة احلالية ألصل الدين والفاعلى أساس الق اليةامل للمطلوباتيتم حتديد القيمة العادلة 

 ذمم مدينة
 .يف تاريخ التقريركما   خمصومة باستخدام سعر فائدة السوق ،تدفقات لليمة احلالية ألصل الدين والفائدة النقدية للذمم املدينة على أساس القيتم حتديد القيمة العادلة 

 
 أرقام المقارنة      20

 .إعادة تصنيف بعض أرقام املقارنة لتتفق مع عرض هذه القوائم املاليةقد مت ل
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
  عمان –التأمين على الحياة  فرع

  ديسمبر 31في كما   قائمة المركز المالي
 

          2016       2015 2014 2013 

 ر.ع ر.ع ر.ع       ر.ع          ايضاح 

       االصول

       

 1,180,773  1,394,327   1,398,138 1,710,866 3 في البنوك النقد

و أح ارباأل مالية بالقيمة العادلة من خالل اصول

 رئالخسا

 

6 346,347 

           

342,878 

           

368,285  365,501 

 وذمم مدينة أخرى مدينة تأمينذمم 

5 

225,214 

125,195           

 

           

164,430  186,534 

 إعادة التأمين اصول

7 

40,105 

44,158             

 

             

36,560  39,541 

 األثاث والمعدات

4 

-    - 

                     

-    43 

  ---------------- ---------------      ------------ -------------- 

 1,722,392 1,963,602 1,910,369 2,322,532  صولمجموع اال

    ----------------  ---------------- ------------ -------------- 

      

      االلتزامات

      

 30,412  53,519 86,766 56,954           8 وذمم دائنة أخرى الدائنة التأمينذمم 

 200,383  198,966          150,953 149,001  المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

 9,843 - 11,793 1,823  ضريبة الدخل المستحقة

 1,047,663 1,329,790        1,486,147 1,423,784 7 مطلوبات عقود التأمين

  مخصصات تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

          2,978 

         

3,101      

               

2,678  2,334 

  ---------------- ---------------     ------------- ------------ 

 1,290,635 1,584,953 1,738,760       1,634,540        االلتزاماتمجموع 

  ---------------- ---------------     ------------- ------------ 

      

      حقوق المساهمين

      

 (31,582) 8,557 (314,965) 158,203        فرع الرئيسيللالحساب الجاري 

 47,739 54,480 58,458 59,766 9 احتياطي الطوارئ

 465,600 315,612 428,116 470,023 10 المحتجزة األرباح

  ---------------- --------------- ------------ ------------- 

 481,757 378,649 171,609 687,992  حقوق المساهمينمجموع 

     

  ---------------- ---------------    ----------- ------------- 

 1,772,392 1,963,602 1,910,369 2,322,532  مجموع االلتزامات وحقوق المساهمين

  ---------------      -------------        =======           =======            
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر 31الدخل الشامل للسنة المنتهية في  قائمة
 
 

  2016 2015 2014 2013 

 ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع ايضاح 

      الدخل:

 374,599 575,289 493,938 127,117  إيرادات أقساط التأمين

 (71,802) (72,235) (92,670) (15,320) 7   قساطاألمكونات إيداع 

  ------------- ------------- ------------ ----------- 

 302,797 503,054 401,268 111,797  أقساط التأمين

 أقساط التأمين من حصة إعادة التأمين

 

(44,908) (41,780) (75,143) 

 

(35,877) 

  ------------- ------------- ------------ ------------ 

 266,920 427,911 359,488 66,889  صافي أقساط التأمين

 ايراد / )مصروف( –رسوم وعموالت التأمين 

 

(984) (1,247) 7,734 

 

4,048 

  ------------- ------------- ------------- ----------- 

 270,968 435,645 358,241 65,905  دخل التأمينصافي 

 أرباح مقبوضة توزيعات

 

1,061 1,050 1,040 

 

 

88 

 إيرادات الفوائد من الودائع لدى البنوك

 

28,644 16,800 17,228 

 

17,977 

 على الموجودات المالية منلفوائد اإيرادات 

 والخسائرأخالل األرباح 

 

6,353 6,353 6,353 

770 

صافي التغير في القيمة العادلة للموجودات 

 والخسائرأالمالية من خالل األرباح 

6 

3,469 (6,515) 2,784 

 

26,268 

 العملة )خسارة( / ربحفروقات صافي 

 

(1) 13 (14) 

 

(6) 

  ------------------ ------------------ ------------ ----------- 

 316,065 463,036 375,942 105,431  إجمالي الدخل

  ------------------ ------------------ ------------ ----------- 

    
  

      النفقات:

 (35,433) (10,537) (8,423) (201,045)  المطالبات المدفوعة

 6,970 2,500 - 167,708  المطالبات المدفوعةحصة معيدي التأمين من 

 التغري يف مطلوبات عقود التأمني
7 

34,290 (116,536) (387,285) 

 

(43,489) 

التغير في حصة معيدي التأمين من التزامات 

 التأمين

 

(4,053) 7,598 (2,981) 

 

(8,031) 

 خرىاألقتناء االصاريف مالرسوم والعموالت و

 

(12,722) (46,480) (87,291) 

 

(58,644) 

 (54,788) (53,284) (44,048) (44,418) 11 مصاريف التشغيل اإلدارية األخرى

 (67,405) (39,778) -  الرئيسي مركزيف النفقات العامة لل حصة الفرع

 

(40,615) 

  -------------- -------------- -------------- ------------- 

 (234,030) (606,283) (247,667) (60,240)  مجموع النفقات

  -------------- -------------- ------------- ------------- 

 82,035 (143,247) 128,275 45,191  قبل الضريبة ربحال

 (9,843) - (11,793) (1,976)  ضريبة الدخل

  --------------- --------------- --------------- -------------- 

 72,192 (143,247) 116,482 43,215   السنة خالل / )الخسارة( ربحال

  --------------- --------------- -------------- -------------- 
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 ش.م.ل.شركة التأمين العربية 
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر  31التدفقات النقدية للسنة المنتهية في  قائمة
 

           2016         2015 2014 2013 

 ر.ع ر.ع ر.ع         ر.ع           

      

      : التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 72,192 (143,247) 116,482 43,215  خالل السنة )الخسائر( /الربح

 تعديالت:

تسديدات تعويضات نهاية الخدمة 

                                                      للموظفين

          

  

(494) 

 

- 

 

- 

 

- 

 (18,835) (23,581) (23,153) (34,997)  إيرادات الفوائد

 9,843 - 11,793 1,976  ضريبة الدخل

 170 43 - -  االستهالك

   مخصصات تعويضات نهاية الخدمة للموظفين

371 

 

423 

 

344 

 

(550) 

التغير في القيمة العادلة للموجودات المالية المحتفظ 

 والخسائرأبها من خالل األرباح 

  

(3,469) 

 

6,515 

 

(2,784) 

 

(26,268) 

 8,031 2,981 (7,598) 4,053  إعادة التأمين اصولالتغيير في 

 (34,290)  مطلوبات عقود التأمين التغير في

          -------- 

116,536 

          --------- 

387,285 

------------ 

43,489 

----------- 

  (23,635) 220,998 221,041 88,072 

 

 

     

المالية بالقيمة العادلة من خالل  االصول التغيير في

 والخسائرأاألرباح 

 - 18,892 - (154,460) 

 (58,683) 22,104 39,235 (100,019)  )الزيادة(/ النقص في ذمم التأمين وذمم مدينة أخرى

 6,826 23,107 33,247 (29,812)  النقص(/  الزيادة في ذمم التأمين وذمم دائنة أخرى)

في المصاريف المستحقّة و المطلوبات النقص( )

 األخرى

 (1,952) (48,013) (1,410) 67,819 

 4,785 (105,158) 39,821 (28,073)  مطلوبات عقود التأمينفي  (الزيادة)  / النقص

 18,741 21,983 22,059 21,931  قبوضةالفوائد الم

 (1,739) (9,843) - (11,946)  ضريبة الدخل المدفوعة

  ------------- ------------- ------------ ----------- 

أنشطة صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من 

 التشغيل

 (173,506)       326,239  171,824 (28,639) 

  ------------- ------------- ------------ ----------- 

      : التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

 (263,456)  الزيادة في الودائع في ضمان أعمال التأمين

------------- 

(293,091) 

------------- 

(38,944) 

------------- 

(13,464) 

------------ 

 (13,464) (38,944) (293,091) (263,456)   صافي النقد )المستخدم في( أنشطة االستثمار

      

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية:

 473,168  الرئيسي المركزصافي التغير في حساب 

------------- 

   (323,522) 

------------- 

40,132 

----------- 

155,414 

------------ 

صافي النقد الناتج من/ )المستخدم في( أنشطة 

 التمويل

 473,168 

------------- 

(323,522) 

------------ 

40,132 

----------- 

155,414 

------------ 

 113,311 173,012 (290,374) 36,206  صافي )النقص( /  الزيادة في النقد و مرادفات النقد

 29,725  في بداية السنة ومرادفات النفدالنقد 

          -------- 

320,099 

          --------- 

147,087 

----------- 

33,776 

------------ 

 65,931     في نهاية السنة و مرادفات النفدالنقد 

           -------- 

         29,725 

           ------- 

320,099 

---------- 

147,087 

------------ 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر 31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 
  الوضع القانوني ونشاط الشركة الرئيسي  -1

التأمني العام والتأمني على  فروعبريوت، وتشارك يف األعمال التجارية من مجيع  عمان هي فرع من شركة التأمني العربية ش.م.ل. -ش.م.ل.شركة التأمني العربية 
 احلياة يف كل من مسقط وصاللة.
 اخلاصة ألعمال التأمني على احلياة  احملاسبية الدفاتر والسجالت فرعال ميسكقوم هبا الفرع. ي ى أعمال التأمني على احلياة اليتهذه البيانات املالية ال تغطي سو 

 احملاسبية يف مقر املكتب الرئيسي يف بريوت، لبنان. السجالت و ذه الدفاترهب االحتفاظتم يالتأمني العام. بمنفصلة عن تلك املتعلقة 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -2
 التقييمأسس  (أ)

الدولية،  للمعايري الدولية للتقارير املالية الصادرة عن جملس معايري احملاسبة الدولية والتفسريات الصادرة عن جلنة تفسريات التقارير املاليةمت إعداد القوائم املالية وفقا 
 و هيئة سوق رأس املال. 1979ومتطلبات قانون الشركات التجارية يف سلطنة عمان، وقانون شركات التأمني 

 )للمتاجرة(. واخلسائرأخالل األرباح فقا ملبدأ التكلفة التارخيية باستثناء االستثمارات بالقيمة العادلة من مت إعداد القوائم املالية و 
 اختاذ بعض االجتهادات يفمن اإلدارة  يستوجبإعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب استخدام بعض التقديرات احملاسبية اهلامة. كما ن إ

فرتاضات هامة بالنسبة للبيانات تطبيق بعض املعايري احملاسبية. ان النواحي اليت تستوجب درجة عالية من االجتهاد او التعقيد والنواحي اليت تكون فيها التقديرات واال
 .2املالية قد افصح عنها يف االيضاح رقم 

 
 

 العمالت االجنبية (أ)
 

(i) املالية البيانات عرض وعملة التشغيلية العملة: 
 

 .التشغيلية و عملة العرض للشركةيتم عرض البيانات املالية بالريال العماين، وهي العملة 
 

(ii) املعامالت و األرصدة: 
 

 باستخدام أسعار الصرف السائدة يف تاريخ املعاملة أو التقييم حيث يتم إعادة قياس البنود. ويتم إدراج األرباح التشغيليةيتم حتويل املعامالت بالعمالت األجنبية إىل العملة 
دخل نبية النقدية يف بيان الصرف العمالت األجنبية واخلسائر الناجتة عن تسوية تلك املعامالت يف أسعار الصرف يف هناية العام للموجودات واملطلوبات بالعمالت األج من

 الشامل.
يف بيان الدخل الشامل كجزء من  واخلسائرأعلى املوجودات واملطلوبات املالية غري النقدية مثل األسهم احملتفظ هبا بالقيمة العادلة من خالل األرباح  اتفروقالويتم إدراج 

 مكاسب أو خسائر القيمة العادلة.
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.

 انعم   –التأمين على الحياة  فرع
 ديسمبر 31 –إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 )تتمة(السياسات المحاسبية الهامة   -2
 

 
 األثاث والمعدات (ب)

 
كلفة األثاث واملعدات هي سعر الشراء مضافا إليها ان  االستهالك املرتاكم وخسائر اخنفاض القيمة اليت مت حتديدها.  التكلفة ناقص على اساس األثاث واملعداتتسجل 

 ن احملتمل أن املنافع أية مصروفات نثرية. يتم إدراج التكاليف الالحقة يف القيمة الدفرتية لألصل أو احتساهبا كأصل منفصل، حسب االقتضاء، فقط عندما يكون م
وحتمل مجيع اإلصالحات والصيانة األخرى يف بيان الدخل الشامل  البند ميكن قياسها بشكل موثوق. سوف تتدفق إىل الشركة وتكلفة هذا االقتصادية املستقبلية املرتبطة

 خالل الفرتة املالية اليت يتم تكبدها فيها.
 
قتصادية اإلنتاجية املقدرة هي بيان الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي املقدر لبنود املمتلكات واملعدات. احلياة اال يفاالستهالك  جلسي

 كما يلي:
 

 سنوات 3     األثاث
 سنوات  6.67     الكمبيوتر والديكور

 
 .4يف البيان رقم واملعدات خالل العام  األثاثحركة  تفصيلتم ت

 
 

 انخفاض قيمة الموجودات غير المالية    (ت)
 

تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك أي مؤشر على اخنفاض القيمة. يف حالة وجود أي من هذه املؤشرات يتم مراجعة القيمة الدفرتية للموجودات غري املالية للشركة يف 
 يتم تقدير القيمة القابلة لالسرتداد.

أكرب من قيمته يف االستخدام وقيمته العادلة ناقص تكاليف البيع.  ييتم احتساب خسارة االخنفاض يف القيمة إذا كانت القيمة الدفرتية لألصل أو وحدة توليد النقد ه
ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييمات السوق  احلسمتقدير القيمة يف االستخدام، يتم خصم التدفقات النقدية املستقبلية املقدرة إىل قيمتها احلالية باستخدام معدل  عند

 ددة لألصل.احلالية للقيمة الزمنية للنقود واملخاطر احمل
عن أي مؤشرات على أن اخلسارة قد اخنفضت أو مل يعد موجودا. يتم عكس  الناجتة ويتم تقييم خسائر اخنفاض القيمة املعرتف هبا يف فرتات سابقة يف تاريخ كل تقرير

تم عكس خسارة االخنفاض يف القيمة فقط إىل حد القيمة الدفرتية خسارة اخنفاض القيمة إذا كان هناك تغيري يف التقديرات املستخدمة لتحديد املبلغ القابل لالسرتداد. ي
 اليت كان من املمكن حتديدها، بعد خصم االستهالك أو اإلطفاء، لو مل يتم إثبات خسارة االخنفاض يف القيمة. الصافية ال تتجاوز القيمة الدفرتية واليت لألصل
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –ة التأمين على الحيا فرع

 ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 الموجودات المالية (ث)
 

والذمم املدينة. تقوم اإلدارة  (حمتفظ هبا للمتاجرة) – واخلسائرأخالل األرباح تصنف الشركة موجوداهتا املالية يف الفئات التالية: موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
 هلذه املوجودات. بتحديد تصنيف استثماراهتا عند االعرتاف األويل

 

 والخسائرأخالل األرباح من موجودات مالية بالقيمة العادلة 
 

أساسا لغرض  صنفتفظ هبا للمتاجرة أو تاحملهي استثمارات حمتفظ هبا للمتاجرة. يتم احلصول على استثمارات  واخلسائرأاألرباح موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 عند تكبدها. واخلسائرأاألرباح تكاليف املعامالت جلميع االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل  تسجيلالبيع أو إعادة الشراء على املدى القصري. يتم 

أسعار السوق املدرجة هبا كما يف تاريخ بيان املركز املايل. تدرج األرباح واخلسائر الناجتة عن  اىلاخلسائر  وأة للموجودات املالية من خالل األرباح تستند القيمة العادل
 الفرتة اليت تنشأ فيها.الية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو اخلسائر يف بيان الدخل الشامل يف املالتغريات يف القيمة العادلة للموجودات 

 يت تنشأ فيها.يتم حتديد مكاسب حمققة من بيع استثمارات الفرق بني عائدات البيع والقيمة الدفرتية ويتم إدراجها يف بيان الدخل الشامل يف الفرتة ال
يف بيان الدخل الشامل عند ثبوت حق الشركة يف استالم  سائرواخلأاألرباح لية بالقيمة العادلة من خالل املا وجوداتامل هذه يتم احتساب إيرادات توزيعات أرباح من

 الدفعات.
 

 الغاء االعتراف بالموجودات المالية 
يف عملية تتضمن حتويل  ايلول األصل امليح يتم الغاء االعرتاف من قبل الشركة بأصل مايل عند انتهاء أجل احلقوق التعاقدية يف التدفقات النقدية من األصل, أو عندما 

 يع خماطر و عائدات ملكية األصل املايل اىل منشاة أخرى.مج
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 

 تحصيل الموجودات المالية قدرةتدني وعدم       (ج)
 

 التكلفة المطفأةعلى أساس  المسّجلة األصول
 

يتم  . يف حال وجود مثل هذا الدليل،هاقيمت يف مؤشرات تدينح يف تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كان هناك  التكلفة املطفأةاملسجحلة على أساس  األصوليتم إجراء تقييم 
 يف بيان الدخل الشامل. ويتم تسجيل التدين كخسارة القيمة االسرتدادية حتديد

 

حلدث واحد أو أكثر ك أدلة على اخنفاض القيمة نتيجة تنخفض قيمة األصل املايل أو جمموعة من األصول املالية وتكبد خسائر االخنفاض يف القيمة إذا، وفقط إذا، هنا
املستقبلية املقدرة لألصل املايل أو جمموعة  من حدث بعد االعرتاف األويل لألصل )حدث خسارة( وهذا احلدث اخلسارة )أو األحداث( له تأثري على التدفقات النقدية

 من األصول املالية اليت ميكن تقديرها بشكل موثوق.
معطيات جديرة تأخذ بعني االعتبار و  املسجحلة؛ تأخذ الشركة بعني االعتبار األصول بشكل منفرد و مجاعيل و صاأل تدين يف قيمةدليل موضوعي على عند النظر بوجود 

 أحداث اخلسارة:بام الشركة اهتم حولباملالحظة 
 
 صعوبات مالية كبرية للمصدر أو امللتزم.• 
 خمالفة العقد، مثل العجز أو التأخر يف الفائدة أو الدفعات األساسية.• 
 ؛أو تنازله أو غض النظر عنهمن الشركة املاحنة للمقرتض، ألسباب اقتصادية أو قانونية تتعلق بصعوبة املالية للمقرتض، • 
 احملتمل أن يدخل املقرتض يف مرحلة إفالس أو إعادة تنظيم مايل آخر. أنه من• 
 صل املايل بسبب صعوبات مالية. اختفاء سوق نشط لذلك األ• 
ج األويل لتلك األصول، الية منذ اإلدرا املصول األميكن قياسه يف التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة من جمموعة  تدينح معطيات جديرة باملالحظة تشري إىل وجود هناك • 

الوطنية أو احمللية ال ميكن بعد حتديدها مع األصول املالية الفردية، مبا يف ذلك التغريات السلبية يف حالة السداد من املقرتضني، أو الظروف االقتصادية  تدينح على الرغم من 
 اليت ترتبط مع التخلف عن األصول.

 

ال تعترب هامة اليت الية امل ألصولل، وبشكل فردي أو مجاعي  مهمة ألصول املالية اليت هياقيمة يف  بشكل منفرد تدينح ؤشرات مما إذا كان هناك  ديدتحب شركةال تقوم
اهبة ويتم ن متشاذا تبني للشركة انه ال يوجد مؤشرات تدين يف القيمة ألصل مقييم بشكل فردي , يتم تصنيفه ضمن سلة من األصول املالية ذات خماطر ائتمابشكل منفرد.

ان خسائر تدين قيمة املوجودات املسجلة حتدحد مبا يساوي الفرق بني القيمة الدفرتية للموجودات املالية و القيمة االسرتدادية عبا".تقييم تدين القيمة هلذه األصول املالية مجا
  لدخل الشامل.تقيحد اخلسائر يف بيان ا املقدحرة.

 
 المقاصة 

 وأعندما يكون هناك حق قانوين يوجب إجراء املقاصة بني املبالغ املتحققة  باملبلغ الصايف فقطامليزانية العمومية يف  وتظهراملوجودات املالية واملطلوبات املالية  قيمة تقاص
 .متزامنبشكل الصايف أو حتقيق املوجودات و تسوية املطلوبات يف  املبلغ تسوية على أساسالتعتزم الشركة إما عندما 

 
  النقد ومرادفات النقد (ح)

 الثالثة اشهر او اقل.ساسي يتكون النقد ومرادفات النقد من النقد وارصدة البنوك واالستثمارات السريعة التحويل اىل نقد واليت ال يتجاوز استحقاقها اال
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.

 انعم   –التأمين على الحياة  فرع
 ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 

 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة( -2
 عقود التأمين (خ)

 دثح و ذلك من خالل التعويض عن( املؤمن) قد تصيب الفريق الثاين خاطر اليتبتغطية امل( الفريق األول )شركة الضمانمبوجبه  يتعهحدعقد  كناية عن  عقد التأمني هوان 
 مثل هذه العقود أيضا نقل املخاطر املالية. يف. املؤمنيؤثر سلبا على أو  د يصيبقالذي  (عليه )احلدث املؤمن ي حمدحد مستقبل

 تصنف عقود التأمني يف الفئات التالية تبعا لطبيعة املخاطر املؤمن عليها.
 :عقود تقليدية -

 .تقليدية خمتلفةو عقود وقفية ة( يأو مجاع ية)فرد عقد حياة ألجل  وتتألف هذه الفئة من
 :طوعيةمع ميزات على احلياة  لتأمنياعقود   -

 :املؤمن االنتفاع من منافع اضافية  ختوحل (DPF) طوعيةميزات باالضافة اىل املنافع املؤمن عليها  يةعقود التأمينهذه التتضمن 
 

  مت التوافق ان تكون وفقا الستنساب الشركة و  أ( 
 عائدات استثمار حمقحقة على موجودات مشرتكة حمدحدة و ممسوكة من اجلهة املصدحرة.أن تكون مبنية على أساس ب( 

 

 (unit-linkedعقود تأمينية مرتبطة بوحدات استثمارية تقع خماطرها على عاتق املؤمحن ) -
 .اهلامحة يةخاطر التأميناملوقت نفسه على بعض ويف الكما أهنا حتتوي ،  املرتبطة باالستثمارات العائدة هلا املخاطر املالية  حتمحل املؤمنهذه العقود 

 

 داعيمكونات اال فصل (د)
 

قدم عقود التأمني على احلياة من خالل تطبيق مبدأ تمنفصل و  هذه العقود يكونقياس  انصر الودائع. و اصر التأمني وعناعنمن بعض عقود التأمني حتتوي على كل ان 
 يتم إدراجها يف البيانات املالية على النحو التايل:تفكيك مكونات التأمني من مكونات الودائع اليت 

 
 مكونات التأمين:

 عقود التأمني عناصر تأمني وايداع يف الوقت نفسه، يتم فصل هذه العناصر و قيدها يف حسابات منفصلة قي البيانات املالية. تتضمن يعض 
اىل عناصر اخرى من عائدات التأمني الناجتة عن الرسوم و توابع األقساط و اليت بعرتف هبا كايرادات بطريقة االستدراك  "ضافةا يراداتاألقساط يف حساب االمت اظهار 

 طيلة فرتة التغطية.
 

 داع:ياال عنصر
تأمينية مرتبطة بوحدات استثمارية تقع خماطرها  مبا فيها عقوداملطلوبات ان أرصدة هذه  من ضمن املطلوبات املتعلقة بعقود التأمني. يتم اظهار أرصدة االدخار و االيداع

أو التنازل عن البوليصة أو االنسحاب  رسوم الوفيات تنقص بقيمة األعباء االدارية  لبوليصة التأمني،سعر الوحدات و لتزيد بنسبة الفائدة أو التغيري االجيايب على عاتق املؤمن 
 أو التغيري السليب لسعر الوحدات. متثل هذه املطلوبات أرصدة حسابات حاملي عقود التأمني بتاريخ بيان الوضع املايل.
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2
 :االحتياطي الحسابي لعقود التأمين على الحياة (ذ)

 
املستقبلية حلملة  ألقساطل األكتوارية ملطلوبات الفرع املستقبلية والقيمة احلالية األكتوارية الفرق بني القيمة احلالية ساسالتقليدية على أ حتتسب احتياطي عقود التأمني

تقوم الشركة بتكوين احتياطيات اضافية يف حال وقوع خسائر من جراء سب التعريفات األصلية. حاألكتوارية  على أساس جداول الوفيات ومعدالت الفائدة  البوالص
 املطلوبات. نسبةرات اباخت
 فعولاملطريقة ثمارية تقع خماطرها على عاتق املؤمن باستعمال االحتياطيات العائدة لعقود التأمني على احلياة مع ميزات طوعية و العقود املرتبطة بوحدات استتسب حت
 التوفري (. حسابرجعي )أي على أساس قيمة ال

غري اإليرادات بفيما يتعلق  تقدير تقين إجراء تمياألكتواري املستقل. كما  احلياة من قبل اخلبري التأمني على حملفظةاالكتواري  ، يتم إجراء التقييم وضع مايل تاريخ بكل
  السائدة تتطلب القيام باجراء التقييم األكتواري سنويا.و املطلوبات الناجتة عن تراكم االيداعات و األرباح. ان القوانني  املكتسبة

 
 تحت التسويةالمطالبات مؤونة  (ر)

 

 بيان الدخل الشاملاالدعاءات يف  تقوم الشركة بتكوين املؤونات الالزمة لالدعاءات اليت حصلت قبل هناية السنة املالية و مل يتم تسديدها بتاريخ الوضع املايل. يتم قيد
 عند تكبدها باالستناد اىل تقديرات للتعويضات املستحقة.  

 

 عقود إعادة التأمين  (ز)
 

         يتم اظهار حصة معيدي التأمني من ايرادات األقساط املؤجلة .االسنادات الفعليةلتأمني من أقساط التأمني واملطالبات على أساس يتم احتساب حصة معيدي ا
 .املايل الوضعالتأمني يف بيان  االدعاءات حتت التسوية ضمن موجودات اعادةو 
 

 مستحقات وذمم دائنة أخرى  (س)
 

ة اليت يتم دفعها مقابل البضائع أو ميقباللمطلوبات ل تكوين مؤونات يتم  عند االستحقاق و تقاس بالكلفة املعدلة.خرى األدائنة الذمم الستحقات و بامل االعرتافيتم 
 .استلمت الشركة الفاتورة أم مل تستلمهااخلدمات املستلمة سواء 

 

 الخدمة للموظفين   نهاية تعويضات   (ش)
 

وتعديالته. يتم إثبات  2003هناية اخلدمة وفقا لشروط تعاقد العاملني لدى الشركة كما يف تاريخ التقرير، مع مراعاة متطلبات قانون العمل العماين لعام  تعويضات  حتدد
ني حىت تاريخ التقرير. يتم تضمني هذه ستحقاق لإللتزام املقدر نتيجة اخلدمات املقدمة من قبل املوظفاإلمستحقات اإلجازة السنوية عند إستحقاقها للموظفني ويكون 

 .غري متداولة اتكالتزام  هااإلفصاح عن هناية اخلدمة يتم تعويضاتاملستحقات يف املطلوبات املتداولة، يف حني أن 
 1991التأمينات االجتماعية العماين لسنة  يتم إدراج املسامهات يف خطة مسامهات التقاعد احملددة والتأمني ضد إصابات العمل، بالنسبة للموظفني العمانيني وفقا لقانون

 يف قائمة الدخل الشامل عند تكبدها. ءعبك
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر 31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2
 

 المعترف بها اإليرادات (ص)
الضرائب بعد احتساب  قساطاأل إمجايل تدرجصول على عقود التأمني على احلياة كإيرادات من حاملي وثائق التأمني. و بعد احل أقساط التأمني املكتتبة ب العرتافايتم 

 .عليهاوالرسوم املفروضة 
٪ من 15نسبة  على سبتسم احلوادث الشخصية الذي يق -املقبوضة من الفرع الرئيسي  إعادة التأمني  عموالت و نسبة أرباحالرسوم والعموالت أساسا من  تكونت

 .عند تقدمي اخلدماتأقساظ التأمني اجملدحدة. أما الرسوم و العموالت فتحتسب 
 تستحق إيرادات الفوائد على أساس زمين بالرجوع إىل أصل الدين املستحق ومعدل الفائدة املطبق.

 
 ضريبة الدخل  (ض)

اذا كانت تتعلحق ببنود مقيحدة مباشرة ضمن حقوق إال  بيان الدخل الشامل ضريبة الدخل يف تقيحد . الدفع ؤجلةامل الية واحلضريبة تتألف من الرباح األضريبة الدخل على 
 املسامهني، و يف تلك احلالة تقيحد الضريبة أيضا ضمن حقوق املسامهني.

و تظهر ضريبة الدخل  .املايلالوضع  تاريخ ب املفعول ستعمال النسب القانونية الساريةبا ، وذلكللسنةاخلاضع للضريبة الربح  على  دفعهاالضريبة احلالية هي الضريبة املتوقعة 
 .املتوجبة الدفع يف بيان الوضع املايل بعد تنزيل الضرائب املدفوعة سابقا

 
 يرئيسال مركزال اريفمص  (ط)

 ورسوم من إمجايل أقساط التأمني،( 2013يف  %10) 2014يف  %10،  (٪10 -2015) 2016يف  ٪"صفر"بنسبة  الرئيسي، ركزجزء من نفقات املسب تحت
 .يرئيسال الفرعفرع وفقا لتعليمات من ال
 

 القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة  (ظ)
لة املايل، معدح  البيان ء العمل يف تاريخ بالنسبة لالستثمارات املتداولة يف أسواق مالية منظمة، يتم حتديد القيمة العادلة بالرجوع إىل بورصة أسعارها معلنة بالسوق عند انتها

 لتكاليف املعامالت الالزمة لتحقيق املوجودات.
 على التدفقات النقدية املتوقعة املخصومة. "مة العادلة بالرجوع إىل القيمة السوقية الستثمارات مماثلة أو بناءقيالبالنسبة لالستثمارات غري املسعرة، يتم تقدير 

 اطر مماثلة.يتم تقدير القيمة العادلة للبنود ذات الفائدة على أساس التدفقات النقدية املخصومة باستخدام أسعار الفائدة للبنود ذات شروط ومسات خم
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 ن العربية ش.م.ل.شركة التأمي
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تتمة( السياسات المحاسبية الهامة -2
 القيمة العادلة وتسلسل القيمة العادلة (ع)
 

 :تسلسل القيمة العادلة
 

 القياسات: احتسابقيمة العادلة التالية اليت تعكس أمهية املدخالت املستخدمة يف اهلرمي للتسلسل ال وياتتمس قيس الشركة القيم العادلة باستخدامت
 

. تستند القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية اليت يتم تداوهلا يف أسواق ةنشطألصول و التزامات متطابقة يف أسواق  )غري املعدلة( املعلنة راسعاألمتثحل   :1املستوى 
 .السوقلسوق املدرجة أو عروض أسعار نشطة على أسعار ا

مباشرة )مثل األسعار( أو غري  سواء بصورة، الذي يتم رصده لألصل و االلتزام  1معلومات غري السعر املعلن املتضمن يف املستوى تقنيات تقييم مبنية على  : 2ستوى امل
أسعار السوق املدرجة يف أسواق نشطة ألدوات مماثلة؛ األسعار املعلنة لألدوات مماثلة أو مة باستخدام: مباشرة )أي مشتقة من األسعار(. وتشمل هذه الفئة أدوات مقيح 

 مباشرة أو غري مباشرة من بيانات السوق. متأتية مشاهبة يف األسواق اليت تعترب أقل من نشطة؛ أو أساليب التقييم األخرى حيث مجيع املدخالت اهلامة هي
ال تستند إىل  اليت تتضمن تقنيات تقييم مدخالت  اتو ألد. وتشمل هذه الفئة مجيع اااللتزام ال تستند اىل تلك املرصودة من السوقمعلومات عن األصل أو : 3املستوى 

سعار املعلنة ألدوات األ اىل استنادا" هااليت يتم تقييم اتو ألد. وتشمل هذه الفئة ااتو األدتأثري كبري على تقييم   ةظو لحمدخالت غري امللليكون  بيانات ميكن مالحظتها و
 .اتو ألدابني  اتأو افرتاضات لتعكس الفروقة ظو ملحغري مماثلة حيث يطلب تعديالت هامة 

 
 التقديرات المحاسبية الهامة واألحكام  (غ)

 
على تطبيق السعععععععياسعععععععات احملاسعععععععبية واملبالغ املدرجة إعداد القوائم املالية وفقا ملعايري التقارير املالية الدولية يتطلب من اإلدارة وضعععععععع أحكام وتقديرات وافرتاضعععععععات تؤثر ان 

 للموجودات واملطلوبات واإليرادات واملصروفات واملخصصات الناجتة وتغيري يف القيمة العادلة هلذا العام.
 

عديل التقديرات ويف أي فرتة مقبلة. تلك التقديرات . يتم إثبات مراجعة التقديرات احملاسععععبية يف الفرتة اليت يتم فيها تتتم مراجعة التقديرات واالفرتاضععععات على حنو مسععععتمرح 
قد ختتلف عن تقديرات اإلدارة مما اليت احلكم وعدم اليقني والنتائج الفعلية  منكبرية   درجاتتتضعععععععمن ، ورمبا  متفاوتة تسعععععععتند بالضعععععععرورة إىل افرتاضعععععععات حول عدة عوامل

 يؤدي إىل تغريات مستقبلية يف االلتزامات املقدرة.
 
 قيمة الذمم المدينة في التدّني 

بالنسبة للمبالغ الفردية اهلامة يتم إجراء هذا التقدير على  .عند حتصيل املبلغ الكامل ةط وذمم التأمني وإعادة التأمني املستحقاقسأيتم تقدير القيمة القابلة للتحصيل من 
تقدر مؤونتها بشكل مجاعي على اساس طول الوقت املاضي أو عوامل نوعية واستنادا اىل معدالت االسرتداد  ،كبرية واليت استحقتالوأما املبالغ الغري أساس فردي. 

 التارخيية.
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 في البنوك النقد -3
 
          2016        2015 2014 2013 

 ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع           

 147,087 320,099 29,725 65,931  الودائع تحت الطلب

  -------------- -------------- -------------- ------------- 

ضمان أعمال التأمينالمرهونة ل الودائع    1,623,393 1,359,937 1,066,846 1,027,902 

 5,784 7,382 8,476 21,542  فوائد مستحقة

  -------------- -------------- ------------- ------------ 

  1,644,935 1,368,413 1,074,228 1,033,686 

  -------------- -------------- ------------- ------------- 

النقد في البنوك إجمالي   1,710,866 1,398,138 1,394,327 1,180,773 

  ======== ======== ======== ======== 

 
              

على الفائدة ل متوسط معدح يبلغ بالريال العماين،   هذه الودائع معظم انلصاحل اهليئة العامة لسوق املال وفقا لقوانني التأمني. هي ضمان أعمال التأمني ل املرهونةالودائع 
 (2013سنويا خالل  %1.7) 2014سنويا خالل  %1.47،  (2015٪ سنويا خالل  1.22) 2016٪ سنويا خالل 2.2 هذه الودائع

 

 ت(2 -)ايضاح  األثاث والمعدات -4
 تتلخص حركة األثاث واملعدات على النحو التايل:

 
  معدات الكمبيوتر المكاتب معداتو أثاث 

 

 

 المجموع
 ر.ع ر.ع  ر.ع 

    الكلفة

 3,569 1,395 2,174 2013يناير  1في 

 - - - اإلضافات

 -------------- 2013ديسمبر   31في الرصيد 

2,174 

------------ 

1,395 

------------ 

3,569 

 -------- -------- -------- 

    استهالكات

 (3,356) (1,182) (2,174) 2013يناير   1في 

 (170) (170) - اعباء استهالك

 ------------ 2013 ديسمبر 31في الرصيد 

(2,174) 
----------- 

(1,352) 

------------- 

(3,526) 

 -------- -------- -------- 

    صافي القيمة الدفترية

 43 43  - 2013ديسمبر  31ي فالرصيد 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 (تتمة  ت2 -)ايضاح  والمعداتاألثاث  -4

 
 

  معدات الكمبيوتر المكاتب معداتو أثاث 

 

 

 المجموع

 ر.ع ر.ع  ر.ع 

    الكلفة

 3,569 1,395 2,174 2014يناير  1في 

 - - - اإلضافات

 -------- --------- -------- 

 3,569 1,395 2,174 2014ديسمبر   31في الرصيد 

 -------- -------- -------- 

    استهالكات

 (3,526) (1,352) (2,174) 2014يناير   1في 

 (43) (43) - اعباء استهالك

 --------- ---------- ---------- 

 (3,569) (1,395) (2,174) 2014 ديسمبر 31في الرصيد 

 --------- -------- -------- 

    صافي القيمة الدفترية

  - -  - 2014ديسمبر  31ي فالرصيد 

 
 
 

  معدات الكمبيوتر المكاتب معداتو أثاث 

 

 

 المجموع

 ر.ع ر.ع  ر.ع 

    الكلفة

 3,569 1,395 2,174 2015يناير  1في 

 - - - اإلضافات

 ----------- 2015ديسمبر   31في الرصيد 

2,174 

------------ 

1,395 

----------- 

3,569 

    

    استهالكات

 (3,526) (1,352) (2,174) 2015يناير   1في 

 (43) (43) - اعباء استهالك

 ----------- 2015 ديسمبر 31في الرصيد 

(2,174) 

------------ 

(1,395) 

------------ 

(3,569) 

    

    صافي القيمة الدفترية

 - -  - 2015ديسمبر  31ي فالرصيد 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 (تتمة  ت2 -)ايضاح  األثاث والمعدات -4

 
 
 

  الكمبيوترمعدات  المكاتبومعدات  أثاث 

 

 

 المجموع

 ر.ع ر.ع  ر.ع 

    الكلفة

 3,569 1,395        2,174 2016يناير  1في 

 - - - اإلضافات

 ------------ 2016ديسمبر   31في الرصيد 

2,174 

------------- 

1,395 

------------- 

3,569 

    

    استهالكات

 3,569 1,395 2,174 2016يناير   1في 

 - - - اعباء استهالك

 ---------------- 2016 ديسمبر 31في الرصيد 

2,174 

------------ 

1,395 

------------ 

3,569 

    

    الدفتريةصافي القيمة 

  - -  - 2016ديسمبر  31ي فالرصيد 

 
 

 التأمين وذمم مدينة أخرى -5
 

           2016             2015          2014             2013 

 ر.ع             ر.ع ر.ع  ر.ع  

      

ط مستحقةاقسأ               

196,382            218,231 354,093 

 

278,016 

األقساط غير المحصلةمؤونة    

(98,470) (94,927) (190,954) 

 

(92,093) 

 - -  مبالغ مستحقة من الوسطاء والوكالء

 

611 

سبقا وذمم مدينة اخرىمصاريف مدفوعة م   ---------- 

127,302 

-------------- 

 1,891 

--------------- 

1,291 

--------------- 

- 

          ----------         

225,214 

             ------------        

125,195 

-------------- 

164,430 

---------------- 

186,534 

 
 عن بوليصة تأمنيصة الشركة من أحد معيدي التأمني ميثل حلاير عماين ألفا"  125 مبلغ 2016 مربسدي 31تتضمن حسابات ذمم مدينة اخرى كما يف 

 .لاير عماين ألفا" 194العام احلايل والبالغة ياة قامت الشركة بتسديد مطالبة التأمني التابعة هلا خالل احل على
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 

 )تتمة( التأمين وذمم مدينة أخرى -5
  األقساط غير المحصلة هي على النحو التالي: مؤونةحركة 

 
            2016              2015           2014              2013 

 ر.ع ر.ع ر.ع ر.ع  

      

يناير1يف الرصيد كما    
94,927 190,954 92,093 

60,451 

   (97,559) (20,285)  إسترداد المؤونة

                      مؤونة خالل السنة

23,828 

                     

1,532 
98,861 

 

31,642 

ديسمبر 13في الرصيد كما      ------------- 

  98,470 

-------------             

94,927 

------------- 

190,954 

------------- 

92,093 

 
 

 رئالخساح أو ا رباال بيان موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل -6
 

 رتبطةاملر من االستثمارات يف صناديق االستثمار املدرجة وسندات الدين املقومة بالدوالر األمريكي و ئبح أو اخلساار تتكون املوجودات املالية بالقيمة العادلة من خالل اال
  3,469بلغ صايف الربح الناتج عن التغيري يف القيمة العادلة هلذه االستثمارات  التأمني على احلياة. تدرج االستثمارات املرتبطة بالوحدات هذه بالقيمة العادلة. بعقودمباشرة 

)ربح القيمة العادلة , (2014لاير عماين خالل  2,784)ربح القيمة العادلة , (2015لاير عماين خالل  6,515)ربح القيمة العادلة  2016عماين خالل لاير 
 .يف بيان الدخل الشاملوقد مت قيده  (2013لاير عماين خالل  26,268

 
 مطلوبات عقود التأمين -7

 
         2016        2015 

  

 اجمالي

حصة معيدي 
 التأمين

 

 الصافي

 

 اجمالي

حصة معيدي 
 الصافي التأمين

 ر.ع       ر.ع     ر.ع         ر.ع ر.ع ر.ع    

 المطلوبات المتعلقة بعناصر

 إيداع عقود التأمين على الحياة
611,671 - 611,671 568,769 - 568,769 

 43,161 (9,910) 53,071 42,604 (9,910) 52,514 المطالبات المستحقة

 820,344 (34,248) 854,592 726,901 (30,195) 757,096 مؤونة على األخطار السارية

 9,715 - 9,715 2,503 - 2,503 المطالبات تحت التسوية

 ------------- 

1,423,784 

--------------- 

(40,105) 

------------ 

1,383,679 

-------------- 

1,486,147 

--------------- 

(44,158) 

-------------- 

1,441,989 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.

 انعم   –التأمين على الحياة  فرع
 ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 

 )تابع(مطلوبات عقود التأمين-7
 

 2014 2013 

  

 اجمالي

حصة معيدي 
 التأمين

 

 الصافي

 

 اجمالي

حصة معيدي 
 الصافي التأمين

 ر.ع       ر.ع     ر.ع         ر.ع ر.ع ر.ع    

 المطلوبات المتعلقة بعناصر

 إيداع عقود التأمين على الحياة
592,645 - 592,645 

        

637,501 

 

- 

     

  637,501 

المستحقةالمطالبات   55,872 - 55,872 20,051 (2,500) 17,551 

 339,619    (37,041) 376,660 641,556 (36,560) 678,116 مؤونة على األخطار السارية

 13,451          - 13,451 3,157    - 3,157 المطالبات تحت التسوية

 ------------- 

1,329,790 

--------------- 

(36,560) 

-------------- 

1,293,230 

-------------- 

1,047,663 

---------------- 

(39,541) 

-------------- 

1,008,122 

 
 

 
 

    حركة مطلوبات عقود التأمين

 

المنتجات  
 المجموع وحدة االرتباط التقليدية

 1,329,790 533,209 796,581 2014 ديسمبر 31في  كما الرصيد

 92,670 91,388 1,282 المستلمة ودائع مكونات األقساط

 (57,139) (60,370) 3,231 تغيير في التزامات التأمين

 176,476 - 176,476 التغيير في مؤنة االخطار السارية

 (2,801) - (2,801) التغيير في المطالبات تحت التسوية

 (52,191) (52,191) - البوالص المتنازل عنهاالمطلوبات المدفوعة على 

 (658) - (658)  المطلوبات المدفوعة على استحقاق

 - - - عقود التأمين المستحقة والمتنازل عنها لحامليهاتوزيع األرباح على 

 1,486,147 512,036 974,111 2015 ديسمبر 31 في كما الرصيد

 15,320 14,038 1,282 ودائع مكونات األقساط المستلمة

 63,763 61,835 1,928 تغيير في التزامات التأمين

 (97,497) - (97,497) التغيير في مؤنة االخطار السارية

 (557) - (557) التغيير في المطالبات تحت التسوية

 (36,180) (36,180)  البوالص المتنازل عنهاالمطلوبات المدفوعة على 

 (7,212) - (7,212)  المطلوبات المدفوعة على استحقاق

 - - - التأمين المستحقة والمتنازل عنها لحامليهاعقود توزيع األرباح على 

 1,423,784 551,729 872,055 2016ديسمبر  31 في كما الرصيد

    حركة مطلوبات عقود التأمين
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

  ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 
 
 )تابع(التأمين مطلوبات عقود-7
 
 

    حركة مطلوبات عقود التأمين

 

المنتجات 
 المجموع وحدة االرتباط التقليدية

2012ديسمبر  31 في كما الرصيد  486,622 512,767 999,389 

 71,802 69,146 2,656 ودائع مكونات األقساط المستلمة

 43,489 (303) 43,792 تغيير في التزامات التأمين

 4,299 - 4,299 المطالبات تحت التسويةالتغيير في 

 (52,942) (16,702) (36,240) البوالص المتنازل عنهاالمطلوبات المدفوعة على 

 (7,833) - (7,833) المطلوبات المدفوعة على استحقاق

 (10,541) - (10,541) عقود التأمين المستحقة والمتنازل عنها لحامليهاتوزيع األرباح على 

2013ديسمبر  31 في كما الرصيد  482,755 564,908 1,047,663 

 72,235 70,493 1,742 ودائع مكونات األقساط المستلمة

 387,285 44,431 342,854 تغيير في التزامات التأمين

 (10,294) - (10,294) التغيير في المطالبات تحت التسوية

 (151,955) (146,623) (5,332) البوالص المتنازل عنهاالمطلوبات المدفوعة على 

 (11,629) - (11,629) المطلوبات المدفوعة على استحقاق

 (3,515) - (3,515) عقود التأمين المستحقة والمتنازل عنها لحامليهاتوزيع األرباح على 

2014ديسمبر  31 في كما الرصيد  796,581 533,209 1,329,790 

 
 .تعلق باملنتجات املرتبطة بالوحداتي( 2013يف عام  ع.ر 26،268)ع .ر 2،784مبلغ  يتضمن 2014عام  خاللالتأمني  عقود التغري يف مطلوبات

 وذمم دائنة أخرى الدائنة التأمين ذمم -8
 
      2016     2015     2014     2013 

 رع     رع      رع     رع       

لشركات التأمين وإعادة التأميندائنون    21,229 52,244 33,673 14,094 

وكالء ووسطاءل دائنون   35,725 34,522 19,845 16,318 

  ----------- 

56,954 

---------- 

86,766 

---------- 

53,519 

---------- 

30,412 

 
 

 احتياطي الطوارئ -9
 

٪ من أقساط التأمني على احلياة 1يتم نقلالالئحة التنفيذية،  يةعماناللشركات التأمني  19/2007 رقملة مبوجب قرار هيئة سوق املال ر( )ج( املعدح )مكرح  10وفقا للمادة 
هذا االحتياطي للطوارئ ملواجهة أي خسائر اكتتاب اليت قد  تكوينلاير عماين. ويتم  5،000،000السنوية، إىل احتياطي الطوارئ، حىت يصبح هذا االحتياطي يساوي 

  .التأمني على احلياة يف أي سنةفرع حتدث يف 
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 التأمين العربية ش.م.ل.شركة 
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

 ديسمبر   31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 رةدوّ األرباح الم -10
 

  على النحو التايل:هي  دورة حركة األرباح املان  
   2016 2015  2014 2013 

 رع  رع   رع  رع    

يناير  1يف  كما  الرصيد   428,116 315,612 465,600 397,469 

 72,192 (143,24) 116,482 43,215  ربح / )خسارة( السنة

9 ايضاح -المخصصة الحتياطي الطوارئ    (1,308) (3,978) (6,741) (4,061) 

      

ديسمبر 31في  كما الرصيد  

 

 ---------- 

470,023 

---------- 

428,116 

----------- 

315,612 

----------- 

465,600 

 

 صاريف اإلدارية األخرىو المالتشغيل صاريف م -11
 
       2016      2015      2014      2013 

 رع       رع      رع       رع       

واألعباء المرتبطة بهاالرواتب    33,780 37,476 42,463 38,431 

 4,320 2,580 3,870 3,858  ايجارات

 170 43 - -  استهالكات

 11,867 8,198 2,702 6,780  اخرى

  ----------- 

44,418 

--------- 

44,048 

----------- 

53,284 

---------- 

54,788 

 
 المطلوبات المحتملة -12
 احمللية. ألنظمةالتأمني على احلياة وفقا للقوانني وافرع عمال أل اضمان و ذلكلاير عماين لصاحل وزارة التجارة والصناعة  75،000 بقيمةباصدار كفالة مصرفية فرع ال قام
 

 إدارة المخاطر -13
 مخاطر التأمين

و أن املطالبات الفعلية ومدفوعات الفائدة أو توقيتها، ختتلف عن التوقعات. ويتأثر هذا من وترية املطالبات،  يإن املخاطر األساسية اليت تواجهها الشركة مبوجب عقود التأمني ه
 لتطورات الالحقة للمطالبات طويلة األجل. وبالتايل فإن اهلدف من الشركة هو ضمان أن تكون احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.ة املطالبات واملنافع الفعلية املدفوعة واشدح 

 ملية للمطالبات.سبة والعتقوم الشركة بإدارة خماطر التأمني من خالل االختيار الدقيق وتنفيذ مبادئها التوجيهية جنبا إىل جنب مع ترتيبات إعادة التأمني املنا
سعى للتأكد من أن خماطر التأمني متنوعة وعرب جمموعة كبرية من حيث حيث تالتعرض ملخاطر التأمني من خالل تنفيذ اسرتاتيجية االكتتاب للشركة،  على رتكيزاليتم ختفيف 

 حدود االكتتاب يف مكاهنا الصحيح لتطبيق معايري االختيار للخطر. تعترب، مقدار اخلطر والصناعة و اجلغرافيا.ةالنوع ومستوى الفوائد املؤمن
يف عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمني. توفر اتفاقيات إعادة الفرع من أجل تقليل املخاطر املالية النامجة عن مطالبات كبرية، يدخل و يف سياق األعمال االعتيادية، 

يات وتسمح لإلدارة بالتحكم يف اخلسائر احملتملة النامجة عن املخاطر الكربى، وتوفري قدرات إضافية للنمو. مت التوصل إىل جزء كبري من عملالتأمني هذه تنوعا أكرب يف األعمال 
 إعادة التأمني مبوجب عقود إعادة التأمني االختيارية والزائدة عن اخلسارة.

 ص املطالبات غري املسددة وفقا لعقود إعادة التأمني.خمصح ر بطريقة تنسجم مع املبالغ املطلوبة من معيدي التأمني تقدح 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.
 انعم   –التأمين على الحياة  فرع

  ديسمبر  31 -إيضاحات حول البيانات المالية 
 

 )تتمة( إدارة المخاطر -13
 )تتمة( مخاطر التأمين

 
الناجتة من مناطق جغرافية مشاهبة،  تأمنيرصد تركيزات خماطر التو  التأمني عيديإعادة التأمني، تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل ملر شركات عسح تولتقليل تعرضها خلسائر كبرية نتيجة 
 .التأمني عيديواألنشطة أو اخلصائص االقتصادية مل

 من قبل وكاالت التصنيف الدولية. ةفصنح مات إعادة تأمني دولية من قبل اإلدارة، اليت عادة ما تكون شرك عليهم وافقامل التأمني معيديتتعامل الشركة فقط مع 
ت التأمني ، إىل حد تنازالب ، وبالتايل فإهنا تتعرض ملخاطر االئتمان فيما يتعلقعقودعلى الرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة التأمني، ال تعفى من واجباهتا املباشرة حلملة ال

 . ات يمبوجب هذه االتفاق ةاملفرتض اعلى الوفاء بالتزاماهت ةقادر أن شركة إعادة التأمني غري 
 

 مخاطر إعادة التأمين
عقود مع بدخل حيث تمن أجل تقليل املخاطر املالية النامجة عن مطالبات كبرية، تقوم الشركة يف سياق األعمال االعتيادية، و من القواسم املشرتكة مع شركات التأمني األخرى، 

عن املخاطر الكربى، وتوفري غراض إعادة التأمني. وتوفر اتفاقيات إعادة التأمني هذه تنوعا أكرب يف األعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم يف اخلسائر احملتملة النامجة أطراف أخرى أل
 لزائدة عن اخلسارة.قدرات إضافية للنمو. مت التوصل إىل جزء كبري من عمليات إعادة التأمني مبوجب عقود إعادة التأمني االختيارية وا

عليها عسر شركات إعادة التأمني، تقوم الشركة بتقييم الوضع املايل ملعيدي التأمني. وتتعامل الشركة فقط مع شركات إعادة التأمني اليت وافق تولتقليل تعرضها خلسائر كبرية نتيجة 
 جملس اإلدارة.

بقى الشركة مسؤولة عن جزء من املطالبات املستحقة إعادة التأمني إىل حد أن فشل معيدي تونتيجة لذلك  العقود محلةعقود إعادة التأمني ال تعفي الشركة من التزاماهتا جتاه ان 
 التأمني لتلبية االلتزامات املنصوص عليها يف اتفاقيات إعادة التأمني

 
 المخاطر المالية

والودائع اليت  النقدمرادفات ستثمارات والنقد و واالاألدوات املالية الرئيسية للشركة هي املستحقات الناشئة من عقود التأمني وإعادة التأمني، املدرجة وغري املدرجة يف البورصة ان 
 حتمل فائدة.

 الشركة ال تدخل يف معامالت املشتقات املالية.
 ت املالية للشركة هي خماطر أسعار الفائدة، خماطر العمالت األجنبية، خماطر االئتمان، خماطر أسعار السوق وخماطر السيولة.املخاطر الرئيسية الناشئة من األدوا

 تقلبات يف أسعار صرف العمالت األجنبية. عن جتةانالخماطر العمالت األجنبية هي خماطر قيمة األدوات املالية ان 
 مة بالريال العماين.إىل حد كبري كل من معامالت الشركة مقوح 

 
 مخاطر العمالت األجنبية

 جنبية.األت اليجة للتغريات يف أسعار صرف العمدوات املالية نتاألجنبية هي خماطر تقلب قيمة األت الاطر العمخم
 .ينكة مبينة بالريال العماشر ت الالإن كافة معام

 
 مخاطر أسعار الفائدة

من العائد  خماطر أسعار الفائدة للشركة هي خماطر التغريات يف أسعار الفائدة يف السوق واحلدح ان تستثمر الشركة يف األوراق املالية ولديها ودائع ختضع ملخاطر أسعار الفائدة. 
 التغريات يف أسعار الفائدة.خاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة مل سقف شركةد الحتدح فائدة. الل اإلمجايل على سندات حتمح 
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 شركة التأمين العربية ش.م.ل.

 انعم   –التأمين على الحياة  فرع
 2016 ديسمبر 31 -إيضاحات حول البيانات المالية 

 
 

 مخاطر االئتمان
شركة تشمل أرصدة باليف الوفاء بالتزامه مما يتسبب يف تكبد الشركة خلسائر مالية. األدوات املالية ذات الصلة طراف األأحد فشل ي ادمنع اليت تنشأ خاطراملخماطر االئتمان هي ان 

ذات السمعة الشركة تراقب الذمم املدينة على أساس منتظم وتضمن األرصدة لدى البنوك ويتم وضع الودائع لدى املؤسسات املالية  ان والذمم املدينة. املصرفيةلدى البنوك والودائع 
 .سنةاحل
 ضم عددا كبريا من العمالء معظمهم داخل عمان.ت ةستحقاملط اقساألان 
 

 مخاطر السيولة
ية أخرى. تواجه صعوبة يف مجع األموال لتلبية التزاماهتا املرتبطة باملطلوبات املالية اليت يتم تسويتها من خالل تقدمي نقد أو موجودات مال اليتخماطر السيولة هي خماطر املؤسسة 

 تأكد من وجود األموال الكافية ملواجهة أي التزامات عند ظهورها.تدارة اإليتم مراقبة متطلبات السيولة بانتظام و 
 

 مخاطر االكتتاب
فتشمل هذه , عمالئه أوضاعلل يمراجعة سنوية و ري جيفرع ان ال، الوفاة والعجز. االستمراريةالتمييز بني ثالثة أنواع من املخاطر االكتتاب:  علينايف جمال التأمني على احلياة أما 

الدارة خماطر العجز و حتسني أداء املخاطر، تقوم الشركة بتقييم فردي باالضافة لتحليل احملفظة ككحل و ذلك هبدف الوصول اىل تقييم  .العقود و احيائهاوفيات وإلغاء املراجعةال
 أفضل هليكلية تلك املخاطر. 

قد تنتج عن عقود  الناجتة عن هذه التحاليل للتسعري كما تستعمل للتأكد من أن االحتياطات املتوفحرة كافية لتغطية أي دفعات أو ادعاءات مستقبلية يتم استخدام املعلومات 
 االحتياطات األكتوارية. منوقات غري املتوقحعة التأمني على احلياة، و بالتايل فان هذه التحاليل حتدحد املبالغ االحتياطية االضافية املطلوبة لتغطية املخاطر النامجة عن الفر 

 

 القيمة العادلة.14
 جتارية. اتالقيمة العادلة هي القيمة اليت يتم مبوجبها تبادل أصل أو تسوية التزام بني أطراف مطلعة وراغبة يف عملي

 وفيما يلي موجز املايل. البيانما يف تاريخ القيم العادلة للموجودات واملطلوبات املالية للشركة، باستثناء بعض االستثمارات غري املسعرة، ال ختتلف جوهريا عن قيمتها الدفرتية ك
الية بالقيمة العادلة من امليتم حتديد القيمة العادلة للموجودات حيث  األوراق املالية االستثمار يف األساليب واالفرتاضات املستخدمة يف تقدير القيمة العادلة لألدوات املالية:ألهم 

 يف تاريخ التقرير.كما سعر  الر بالرجوع إىل ئح و اخلساا ربخالل األ
 

 المطلوبات المالية
 سعر فائدة السوق يف تاريخ التقرير. على اساسخصومة املالنقدية  تدفقاتلل املستقبلية يتم احتساب القيمة العادلة على أساس القيمة احلالية ألصل الدين والفائدة

 
 ذمم مدينة

  يف تاريخ التقرير. كما  باستخدام سعر فائدة السوق ،خصومةاملللتدفقات املستقبلية  النقديةتقدر القيمة العادلة للمستحقات حسب القيمة احلالية 
 

 أرقام المقارنة  -15
 .املقارنة لتتفق مع العرض املتبعة يف هذه القوائم املالية قد مت إعادة تصنيف بعض أرقامل
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فرع ُعمان وشركة فالكون للتأمين –( للشركة العربية للتأمين ش.م.م 2016-2014الشهادة التاريخية املعتمدة لألرقام املوحدة )

 صش.م.ع.م ) للتأمين على الحياة والتأمين العام(
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 القوائم املالية املتوقعة  في األفترضات .13

  

 األقسا  نمو  13.1

 

 راتوالتطو  االفتراضات 13.1.1

 

 2017 عام خالل تستمر  أن املتوقعوالتي من  املنخفضة النف  أسعار  عن الناجمة االقتصادية الحالةضيق  رغم

على و  إلندماجعملية ل القانونية املتطلبات على اإلدارة تركيز  الدمأل حيث ينصب مع م عام هو  2017 عام أنعدا 

لنمو  مناسب ن ام إنشاءو  الدمألفي عملية  العامتم إستغالل . التشغيلية لكال الشركتيين ألعمالا دمأل خط 

 :األتي بها القيام تم التي . ومن الخطوات األرصا 

 

  ذات الفودة العالية واملرصحة بذات الوقق.  عمالاأل  تطوير  يهدف الى ،األعمال لتطوير  متخصص فريقإعداد 

 قوية ويتمتع بعالقات عالية خبرة ذو  شخص يرأسها والتي الشركات، أعمال متطلبات لتلبية منفصلة وحدة إنشاء 

 املحلية الشركات مع

 الدمألعملية  عنالناتجة النمو في أعمال املركبات  باإلعتبار   يادةأخذين  ركباتلقسم امل جديد رئيس تم تعين، 

 .والتطوير الرقابة تحسين أجل من

 تم  
ً
 ملصرفي )الحياة( لبنك رائد مع بنك رائد أخر.   للتأمين اتفاقية على التوقيع مؤخرا

 من نوفمير 
ً
 .الحياة علىاإلئتماني  للتأمين رائدة مالية شركة مع سنوات ثالق ملدة عقد توقيع تم ،إعتبارا

  باحفام جيدة. شهرية أقسال يضمن بنك مع حياةتأمين على اللل جديدةإئتمان  تفاقيةإعلى  توقيعال تمكما 

 

 الذي املستوى  نفس على 2017 لعام مين على الحياةالتا مستثنى منهاأقسال التامين تبقى  أن املتوقع من ،وعليه

 إلى أدى مما ،التأمينبواليص لبعض تجديد الوعدم تم رفض  ةيالرقاب تدابير ال من وكجزء. 2016 عام في عليه قكان

 نسب،وتحسن في  األداء تحسن في إلى ذلك يؤدي أن املتوقع من ذلك، ومع. املركباتب الخاصةخسارة أعمال 

 .القادمة الفترات في الخسائر 

التأمين  أعمال تنمو  أن املتوقع ومن. 2017 عام في على الحياة ل فراد مصدر أرصا  التأمين أن يكون  املتوقع من

 عام من الثالث الربع حتى املحقق الفعلي النمو يوضح الفدول أدناه  . 2017 عام في٪ 25 بنسبة الحياةعلى للشركة 

 :حياةللتأمين على ال الفرعية القطاعات من كل في 2017
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 2016 العام بداية منذ ملخص

 التأمين البيان

 الفردي

 التأمين

 الجماعي

بإستثناء 

تعويضات 

 العمال(

تعويضات 

 العمال

 التأمين

الصحي 

 الجماعي

 اإلئتمان

 جماعي

 األجمالي مسقش بنك

 األقسال إجمالي

 املكتتبة

1,167,560 349,770 120,963 289,859 411,974 (60,139) 2,279,987 

 

 

 2017 سبتمبر  لغاية السنة ملخص

التأمين  البيان

 الفردي

 الجماعيالتأمين 

)يستبعد منها 

تعويضات 

 العمال(

تعويضات 

 العمال

التأمين 

الصحي 

 الجماعي

اإلئتمان 

 جماعي

بنك 

 مسقش

 األجمالي

 إجمالي

 األقسال

 املكتتبة

1,641,770 475,339 105,941 557,202 90,876 - 2,871,128 

 لغاية النمو 

 الثالث الربع

 عام من

2017 

41% 36% -12% 92% -78% 0% 26% 

 

 

 س ب رئيس ي أدى 2015 نتائأل عام مع باملقارنة 2016 عام في الحياة التامين على إن اإلنخفاض الكبير في أقسال 

. 2015ريال ُعماني في عام  4,749,049 والذي بلغ بنك مسق  جموعةمل التأمين اإلئتمانيأقسال  في خسارةالى 

بالعودة مع بدء اقسال التامين  التأمين أقسال جزء من   بدأ ذلك، ومع. 2016 في عام العقد تجديد يتم لم حيث

 .الالحقة والسنوات 2018 عام في متزايد بشكل ستمر ت أن املتوقع ومن ،2017 عام في ل فراد الحياة على

 تشمل عمليات 2017 لعامالتقديرات املستقبلية للشركة  أن مالح ة يمكن ،وكجزء من تحسين األوضاع

 في التوقعا الربع أرقام إدراج يتم. كاملة لسنة املدمجة لكياناتا
ً
ت األول من الشركة العرصية فرع ُعمان سابقا

كون فالللعرصية  املنشورة من قبلرقام األ  باإلضافة الى مليون ريال ُعماني من عمليات العرصية للتامين 2.1وتبلغ  

 للتأمين 
ً
 املالية. للقوائم وفقا

 

 نسبة من إجمالي األقسال املكتتبة  ينأعمال التأمنتائأل   تاليا جدول مقارنة ي هر
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 2019 2018 2017 2016 السنة

 املتوقعة مدمجة نظريا فعليا() 

نسبة من  يننتائأل أعمال التأم

 إجمالي األقسال املكتتبة 

19% 14% 20% 19% 

 

كاحتياطي ألقسال  إعتياديا ن را ألن الشركة اضطرت إلى تسفيل بعض البنود غير متكررة 2017لم يكن عام 

ما  الق معلقة وكان هناق تغيير في اتفاقية إعادة التأمين الخاصة باملركبات والتي أدت الى تخفيض صافي األقسال. 

وقد أدى ارتفاع احتياطي أقسال التأمين غير املكتسبة وانخفاض صافي أقسال التأمين إلى انخفاض صافي أقسال 

 .التأمين املكتسبة

 

في اإلحتياطي واإلحتفاظ وليس بس ب   يريأقسال التأمين املكتسبة ينشأ أساسا بس ب التغإن إنخفاض صافي 

ويمكن مالح ة ذلك أيضا بمقارنة النسبة املسفلة في إجمالي األقسال املكتتبة وفي صافي األقسال   عوامل تجارية.

 تراجعا بنسب2017إلى عام  2016من عام 
ً
٪ على اساس سنوي مقابل 2-ة : لقد سفلق األقسال املكتتبة عامليا

وأقسال إعادة   ير السل ي في إحتياطي األقسال املعلقةي٪ . التغ13تراجع في صافي األقسال املكتسبة بنسبة 

 من النقص کما حدق في عام  2018التأمين سينعكس على نتائأل عام 
ً
وسيكون كذلك إضافة الى اإليرادات بدال

في  اتذات تأثير سل ي حقيق حيث يتم تسفيلها كمصروف 2017ي في عام . وال تعتبر الزيادة في االحتياط2017

 .( ولكنها متاحة في السنوات املقبلة2017السنة الحالية )
 

٪ 9وحوالي  2018٪ في إجمالي أقسال التأجير التمويلي لعام 8.4وعليه مستقبال، إفترضق الشركة نموا بنسبة 

 بعد ذلك. أساس
ً
. إضافة الى ذلك، وصناء على الدمأل وصدء عملياتها 13.1.2الفقرة للنمو املفترض تم ذكره في  ا

وما  2018وإرتفاع رأس املال العامل بعد عملية الدمأل، توقعق الشركة مستوى أعلى من األحتفاظ خالل عام 

صاإلضافة إلى ذلك، فقد حققق و . 13.2بعده، وترد تفاصيل ذلك في إطار افتراضات إعادة التأمين في الفقرة 

 في نسبة الخسائر نتيجة لتحسن السيطرة التي تم تنفيذها في أواخر عام الش
ً
واإلنتقائية مع  2017ركة تحسنا

تسعير أفضل للمخاطر وكذلك خفض األعمال التي ينتأل عنها خسائر. وترد تفاصيل هذه االفتراضات في الفقرة 

 .تحق بند نسبة الخسارة 13-3

 

تفاظ مع التحسن في نسبة الخسارة نتأل عنهما تحسنا عاما في نسبة نتائأل وصناء على ذلك، فإن ارتفاع نسبة األح

 االكتتاب.
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 2021 إلى 2018الفترة  خالل األقسا في  نمو ال افتراضات

 

 واإلنفا  ألعمالا على سير  وصاإلعتماد. سنويا٪ 6 إلى٪ 5 حوالي مين على املركباتالتأ ينمو  أن املتوقع من :املركبات

على  الشركة تعمل ذلك جانب إلى. على املركبات متواضعه نمو  إمكانية الشركة ترى  ذلك، إلى وما املشاريع على

 في ال تزال الشركة. وإعادتها الى العرصية فالكون للتامين الرئيسيةقوافل املركبات تجديد عقود التأمين لبعض 

 .من الكيانات وواثقة بالحصول على بعض من العقود عدد مع نقاش

 

 ،2017 عام في واحد رئيس ي مشروع على األخيرة اللمسات بوضع بالفعل الشركة قامق املركبات غير على – التأمين

  االنتهاء تم وقد. 2018 عام أوائل في آخر  مشروع من االنتهاء وشك على والشركة
ً
 هندسية مشاريع عدة من مؤخرا

 
ً
 بوجود) ،تم ذكره أعاله وكما.  بالنمو  بدأت الحكومة تخصصها التي التنموية املشاريع أن على مما يعطي إنطباعا

 نتائأل عن واملتوسطة الصغيرة الشركات قطاع نحو  التوجه يسفر  أن املتوقع من ،(الفديدألعمال ا تطوير  فريق

 املركبات أعمال تأمين مع مقارنة باستثناء املركباتبمستويات أعلى تنمو أعمال التأمين  أن املتوقع ومن. أفضل نمو 

 الى
ً
 على الشركة وتركيز  الفديدة املشاريع على املتوقع العام واإلنفا  االخرى  التامين أساس محف ة تدني ن را

 .األمام إلى النمو  عفلة دفع إلى أيضا سيؤديمما  واملتوسطة الصغيرة التجارية األعمال

 

 

  ويجري 
ً
-2018 األعوام بين ما والدقم وصور  والبريةي عبري  مثل مواقع في جديدة فروع إلنشاء مقتر  دراسة حاليا

 عيتوس الى سيؤدي مما. جديدة جغرافية مناطق في التجزئة عمالء إلى الوصول  سهولة شأنها من والتي 2021

 يتم التي األربع الشركات من واحدة للتأمين فالكون  العرصية تعتبر . مباشرة التجزئة أعمال وتعزيز  العمالء قاعدة

املتوقع  من ولكن بشكل بطئ تبدأ أن املتوقع ومن. الفديدة الزراعي التأمين بواليص وصيع لتسويق معها التعاقد

 .بشكل أكبر القادمة السنوات فيلها النمو 

 

. الكبرى  الشركاتعمالء  التواصل مع على تركز  جديدة إدارة تأسيس مع املباشرة األعمال تزداد أن املتوقع من

 تركز 
ً
 عمالئها قاعدة إلى جدد عمالء وإضافة الشركات من الحاليين بالعمالء على األحتفاظ الشركة إدارةحاليا

 األعمال تطوير  وحدةإنشاء  مؤخراتم  ذلك، إلى وصاإلضافة. السيارات غير على  التأمين أعمال قطاع في النمو  لزيادة

 قنواتطريق  عن األعمال تدفق و يادة املنتجين هؤالء مع العالقة لتعزيز  والوكيل الوسي  مع تتواصل التي

 .التو يع

 

 ل فراد الحياةالتأمين على  على للتركيز  متخصص مبيعات فريق توجيه مت :الصحي والتأمين الحياة على التامين

  الشركة بدأتوقد  .القطاع هذا في للنمو  املستهدف املستوى  لتحقيق
ً
 الثاني النصف في نتيجة ذلك رؤية في فعليا

 مقارنة 2017 عام من الثالث الربع حتى الحياةالتأمين على  محف ة في٪ 26 بنسبة رتفاعإ مع 2017 عام من

 ولكن 2021 إلى 2018  خاللالتأمين على األعمال ا نمو  يستمر  أن املتوقع ومن. 2016 عام من نفسها بالفترة

 الحياة ل فرادعلى  التأمين نمو  املتوقع ومن.  صبح أكبر. ياألساسية للمحف ة  القاعدة حفم حيث أقل بمعدل
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 اتفاقيات وكذلك املصرفي مع التأمين الفديد لصلةا فإن ،عالهأ ذكر  وكما. لشركةلنمو ا الرئيس ي املصدلر  سيصبح

 للمجموعاتوقسم التأمينالحياة  على التأمين قطاعات نمو  يحفز  سوف األجل طويلة الحياةعلى اإلئتماني  التأمين

 .تمانيئاإل 

 

 غير  تأمين أعمال مع مقارنة الحياة على التأمين أعمال من مزيد نحو  مزيأل املحف ة أكثر أن يتحول   املتوقع ومن

 أن بعد 2021 عام في الشركة أعمال من٪ 27 ما نس ته  الحياة التأمين على شكلي أن املتوقع ومن. الحياة

 .2016 عام في٪ 16 حققق

 

 معدل ارتفاع توقع مع 2021 إلى 2017 من الفترة في% 10نمو األعمال ما نس ته   إجمالي يبلغ أن املتوقع ومن

 .أصغر املحف ة حفم ألن ن را - 2019 و  2018 عامي في النمو 

 

. القادمة السنوات في املتوقع النمو   يادة إلى 2018 يناير  من ابتداء اإللزامية الطبية التغطية إدخال وسيؤدي

 تملك ال  الشركة أن وصما. لإلدارة محترفين موظفين وتعيين مستقل ط ي قسم إلنشاء خط  وضع حاليا ويجري 

 يف يؤخذ ال  الط ي املجال في الكبير  النمو  فإن القطاع، هذا من املتوقعة التكاليف/  اإليرادات عن ملموسة أرقام

 .الشركة توقعات في االعتبار 

 األقسال تصل أن املتوقع ومن. القادمة األربع السنوات في املتوقعة األقسال نمو  أدناه الفدول  ويوضح

  أن حيث 2021 عام في 2015 عامب املستوى التي كانق عليه إلى املكتسبة
ً
 بدال  األساس علىالشركة تركز حاليا

 :املركبات أعمال في وخاصة القمة من

 

    النمو في األقسال املكتتبة السنوات

 اجمالي الشركة الحياة اإلجمالي العام غير املركبات املركبات  

 %1.8- %12 %4.48- %0 %7- املتوقعة 2017
 %8.4 %20 %5.77 %12 %2 املتوقعة 2018
 %9.7 %15 %8.39 %15 %4 املتوقعة 2019
 %9.8 %15 %8.39 %13 %5 املتوقعة 2020
 %8.5 %10 %8.09 %12 %5 املتوقعة 2021

 

 مينأالت عادهإ افتراضات-13.2

 

ة ميزاني يحةي نفسه الوقق في لكنه  األرصا  من ممكن قدر  اقص ى يحقق التامين أعاده إ اء متحف ا نهفا الشركة تتبع

لإلحتفاظ بأقسال التأمين مع املحاف ة  التدريجية الزيادة هو  ذلك من والقصد. ةكبير  كارثة أو  خسارة يأ منالشركة 

 .للكوارق املتوقعة وغير  واملفاجئة الكبيرة الخسائر ضد  الحماية أوجه علي ولكن على الحماية
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 املركبات 13-2-1

 

ضد  كان لديها حمايةكما  2017حتى الربع األول من عام  االعمال شملق جميعالعرصية السابقة للشركة حف ة امل

 أما شركة الصقر . الخسائر
ً
وأدى هذا  .على املركبات التامين حصة إعادةمن ٪  40 فكانق تمتلك ما نس تهسابقا

 بالكامل العرصية كانق محف ة عندما السابقة بالسنوات مقارنه،  2017في عام  املزيأل لتقليل نسبة اإلحتفاظ

تقوم على الحصة النس ية وتجاو  الخسارة بالكامل  املحف ة ، 2017من عام  الثانيبالربع . محتف ة من قبلها

 %. 32.5 إلى% 40 من الحصة الشركة خفضق ، الثالث الربع من ابتداء من العرصية والصقر.لكال 
ً
 ، ومستقبال

للشركة  األعلى راسمال مع يتماش ى بما ، األتفاقيات تجديد عند% 25 إلىلتصل  الحصة من للحد الشركة تخط 

 . بها الخاصة واالحتياطيات

 

 التأمين على غير املركبات  13.2.2

 

 باالضافه اختياري  أساس علي وااللتزامات والهندسة هي ضمن التأمين على الحرائق أغلب البوالص في هذه الفئة

ولكبر حفمها فانها تتم عن  التامين على غير املركبات عمالأل ا فان ، ولذلك. االتفاقات علي املفروضة الحدود إلى

 الرئيس ي املصدر  يكون  وصذلك. كذلك األقسال صافي ولخفض الشركة على املخاطر  لتقليل طريق اعادة التأمين

 .عنها املتنا ل  التامين إعادة املحصلة من العمولة هو  لإليرادات

 

 إعادة علي االعتماد من والحد املخاطر  من املزيد ألخذ الشركة تخط  ، الرسملة لزيادة ونتيجة االندماج وبعد

 الحالي املستوي  من املائة في 25 إلى تدريجيا حتفاظإل ا يزداد ان املقرر  ومن. الرصحية  يادة إلى سيؤدي مما مينأالت

 .املائة في 15 نس ته تبلغ الذي

 

 التامين على الحياة  13-2-3

 

  مينالتأ ةإعاد يلي وفيما
ً
 :فروعال مختلف فياملعتمد حاليا

 للتأمين  األقص ى والحد %20 بنسبة الفماعي واالئتمان %40 بما نس ته الطبية لخدماتبأقسال ا االحتفاظ

تأمين  لكل 10,000 أما املجموعات فتصل الى  ،تأمين على الحياة  لكل عماني ريال 5,000 ل فراد لحياةاعلى 

 .ةحيا

  األفراد  حياة عليالتأمين  نمو  عليجزئيا  التركيز  سيكون 

  في األخذ مع٪  30 هو  للمجوعات واألعمال الحياة التأمين على في املستهدف اإلحتفاظ ب قسال متوس 

 .الحياة على تأمين  باألقسالاالحتفاظ نسبة  في يوجد أي تغيير  ال . الحياةالتأمين على  محف ة دمأل االعتبار 
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 )الخسارة( الفقدان نسبه 13.3

 

 املركبات 13-3-1

 

 املطالبات ومعالفة املسح عملية عن املسؤولين الشركة في املهنيين إلى الوصول  امكانيه و يادة الحالي االندماج مع

 سابقا له اإلشارة تمق كما. الفقدان نسبة خفضسي مما املطالبات معالفة في الكفاءة من مزيدا الشركة تتوقع ،

 . املركبات على التامين ألعمال حصريا رئيسا الشركة عينق ،

 

 طريق عن وذلك والوكاالت السيارات صيانة كراجات مع أفضل تفاوضيه سلطةيكون لها أن  للشركة تتوقع 

 علي الحصول  علىأيضا  ذلك سيساعد. خدمات مقدم لكل الخدمة حفم و يادة الخدمات مقدمي عدد خفض

 املزيد تولداملزيد من  تجني نأ الشركة وتتوقععلى األحفام الكبيرة.  التفضيلية واألسعار  والخصومات من املزيد

 ذو املركبات  لقسم رئيسا مؤخرا الشركةكما عينق  ، أفضل موارد توفر  إلى بالن ر  املتبقية أو  املسترة القيمة من

 .املطالبات معالفه لتحسينخبر عالية 

 

 في املائة في 75 و  املائة في 70 بين  للفقدان االجماليه النسبة تتراو  ان املتوقع من ، املختلفة للمبادرات ونتيجة

 ستكون صافي نسبة الفقدان  إن. لصناعةا ذات في النسبةا متوس  مع يتماش ى ما وهو   القادمة الخمس السنوات

 .التامين ةعادإأنها نتيجة إجمالي نسبة الفقدان بعد إستخدام عامل  كون  االجماليه الفقدان نسبه مع شيةامتم

 

 مينالتأ ةعادإ هيكل في التغير  إلى 2018 عام في املركبات أعمال صافي في الفقدان نسبهل نخفاض املتوقعاال  يعزي 

 مما  بايق كيلو  64 )أو( حواليإحتياطي األقسال غير املكتسبة  صافي يبلغ ان املتوقع من حيث 2017 عام خالل

 والسنوات 2019 عام في يتكرر  ان يتوقع ال و  واحدة ملرة هو  ثير التا هذا إن. املحصلة األقسال صافي من سيزيد

 .الالحقة

 

 .التالية السنوات في املائة في 79 إلى املائة في 77 حدود فينسبة الفقدان  صافي تكون  أن املتوقع ومن 

 

 

 املركبات غير  على التأمين 13-3-2

 

  السابقة الثالث السنوات خالل ادائها على مبنيةالشركة  توقعات إن

 

 اإلحتفاظ ونسبة املطالبات لقلة نتيجة املركبات غير  تأمين عن الناجمة الخسائر  نسبه في  يادة 2017عام  شهد

)اي حذف نسبة الفقدان  بتقليلقامق  فقد الشركة. وصالنسبة لتوقعات كثيرا يتكرر  يتوقع أن ال  وهذا. ةاملرتفع
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النسب غير املتكررة( بهدف إلغاء تاثير السنوات التي شهدت إرتفاعا وتراجعا كبيرا  بس ب ان مطالبة واحدة كبيرة 

بعين اإلعتبار صغر قاعدة أعمال التأمين على غير  أخذا معينه سنه اي فيستؤثر على نسبة الفقدان بنسبة كبيرة 

 .جدا منخفضه فقدان نسبه شهدت رئيسيه مطالبات فيها توجد ال  التي اتالسنو املركبات. وبشكل مشابه 

 

 البيانات مع يتماش ى ما وهو  ، املائة في 45 والهندسة املمتلكات في العادية الفقدان نسبه تبلغ ان املتوقع ومن

 األثر  نأ غير . أكبر)فقدان(  خسائر  تكبد مع اثنتين أو  واحده بخسارة مئوية كنسبه النسبة تتاثر  وقد. التاريخية

 .منخفضه املطلقة باألرقام اإلحتفاظ مستويات ان حيث  بكثير  اقل سيكون  النقدي

 

 في املائة في 47 إلى تخفيضهالشركة تتوقع  ما وهو  املائة في 50 نحو  )الخسارة( الفقدان نشبة صافي لغيب ان ويتوقع

 تكلفة وتقليل اإلتفاقيات بتحسين التامين ألعاده األمثل اإلستخدام طريق عن ذلك تحقيق ويمكن. 2020 عام

 .التامين أعاده

 

 الحياةعلى  التأمين 13-3-3

 

 ان وصمااملتعلقة التأمين اإلئتماني للمجموعات .  البوالصهو من  ل عمال الحياةعلى  التأمين في الكبيرة الخسارة

 فانه السابقة السنه في حدثق التي الخسارة نسبة إلى استنادا األقسال معدالت ملراجعه اتفا  لديها الشركة

 .التالية السنه في النسبة في التحكم يمكن

 

 تعمل الشركةوكون ان  سابقا املائة في 60 من أعلى الصحي التأمين مجال في املطالباتمع التعامل مع  الخبرة إن

 .االعمال حفم  يادة من بدال  الخسارة نسبه لتحسين فق  مختارين عمالء مع حاليا

 

أكثر نحو التأمين على الحياة ل فراد  والعمل  سيكون على الحياة للمجموعات واألعمال  التامين محف ة مزيأل إن

 أن حيث املاض ي من اقل واملستقبلية الحالية الخسارة نسبة إن. الخسارة)الفقدان(  نسبهعلى تخفيض 

 الذيعلى الحياة ل فراد  التأمين علي سيكون  املستقبل في التركيز  ان حين فيفرعيا رئيسيا  جزءا كانق املجموعات

 .فصاعدا 2018 في% 35 حوالي إلى الخسارة نسبة سيخفض

 

 فقدان معدالت من كال  أن وصما٪. 60 حوالى عند كلي خسارة إجمالى بمعدل تعمل الشركة كانق املاض ي في

 في النسبة وصدأت٪. 68 إلى اإلجمالية النسبة حيث ارتفعق  2016 بعام أعلى كانق املركبات وغير  السيارات

 يستمر  أن املتوقع ومن. 2017 عام في٪ 66 إلى تصل أن وتتوقع الشركة ،2017 عام من الثاني النصف في التحسن

 أواخر  في طبقتها الشركة التي الضواب  تحسين بس ب السيارات فقدان لنسبة التالية السنوات في التحسن

 املركبات غير  فقدان نسبة تكون  أن املتوقع ومن. للخسائر املولدة األعمال بتخفيضقامق  انتقائية وكونها ،2017

 .التوقعات فترة خالل مستقرة
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 العام التأمين - اإلجمالية الخسارة نسبة

 العام اإلجمالي املركبات غير  املركبات السنوات

2015 -83% -21% -60% 

 %68- %44- %81- املعتمدة 2016

 %66- %45- %79- املتوقعة 2017

 %64- %45- %76- املتوقعة 2018

 %62- %45- %74- املتوقعة 2019

 %62- %45- %74- املتوقعة 2020

 %61- %45- %74- املتوقعة 2021

 

التأمين على  من أقل خسارة نسبة لديها التي الفردية الحياة نحو  يتحول  التأمين على الحياة محف ة مزيأل أن وصما

 في ويستقر  2018 عام في الحياة فقدان التأمين على نسبة في التحسن يستمر  أن املتوقع فمن املجموعة، حياة

 .التالية السنوات

 

 الحياة على التأمين - اإلجمالية الخسارة نسبة

 املعتمدة 2016
-52% 

 املتوقعة 2017
-42% 

 املتوقعة 2018
-35% 

 املتوقعة 2019
-35% 

 املتوقعة 2020
-35% 

 املتوقعة 2021
-35% 

 

 إيرادات االستثمار-13.4

  

 تتألف املحف ة اإلستثمارية من الودائع املصرفية وسندات الشركات والحكومة واإلستثمارات في األسهم. 

 

%. وتخط  الشركة لخفض الفزء 3.8% ومتوس  مرجح حاليا عند 4.5% الى 3.5تتراو  نسبة الفائدة على الودائع من  

ابق % من إجمالي إستثمارات املحف ة إضافة الى  يادة اإلستثمار في أدوات الدخل الث67املستثمر في الودائع املصرفية إلى 

 اوض مع البنوق لزيادة نسبة الفائدة على الودائعإن الشركة تتفكما التي تح ي باهتمام أكبر. 
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 %. 7.8% الى 5.25إن العائد على اإلستثمارات في السندات الحكومية وسندات الشركات يتراو  بين 

  

تصنف األورا  املالية ذات الدخل الثابق على أنها متاحة للبيع ضمن قائمة امليزانية العمومية للشركة وتمثل 

مليون ر.ع. ومن املتوقع ان  32ثمارات املحف ة. تبلغ اإلستثمارات للمحف ة الحالية حوالي % من إست21حاليا 

  . 2021مليون ر.ع. في عام  40تصل إلى 

  

في قائمة الدخل وحتى  خالل األرصا  والخسائر  من العادلة القيمة أساسإن االستثمارات السهمية املصنفة على 

 حافظ خارجيون مع بعض االستثمارات املباشرة في األسهم املحلية. كانق تدار من قبل مدراء م 2017عام 

 

 142,000بحوالي غير متوقعة قد قامق الشركة مؤخرا بتصفية غالبيه االستثمارات في األسهم وتكبدت خسائر 

% استثمرت في أسهم 2ريال عماني والتي لن تتكرر في السنوات الالحقة حيث ان الشركة لديها حاليا اقل من 

 مختارة ذات تذبذبات منخفضة وأخرى ذات عائد مرتفع. 

  

اإلستثمارات في األسهم بشكل تدري ي وبشكل حذر في االستثمارات عالية الفودة نسبة  تخط  الشركة لزيادة 

ات املقبلة وذلك بمجرد أن يبدأ السو  في التعافي. املزيأل املستهدف للمحف ة على املدى الطويل هو خالل السنو 

 % في الودائع.65% في أدوات الدخل الثابق و 25% في األورا  املالية و 10

  

 الفدول التالي يلخص عوائد اإلستثمارات املتوقعة في كل فئة مع املزيأل االستثماري املستهدف

  

 2021 2020 2019 2018 2017 التفاصيل

 %7.0 %7.0 %7.0 %7.0 %6.0 االستثمارات املتاحة للبيع

 %4.0 %4.0 %4.0 %4.0 %3.8 غير الفارية-الودائع ألجل

االستثمارات بالقيمة 

العادلة عن طريق قائمة 

 الدخل

-12.0% 9.0% 9.0% 9.0% 9.0% 

 %4.0 %4.0 %4.0 %4.0 %3.0 الحالية-الودائع ألجل

 %5.2 %5.0 %4.9 %4.9 %3.9 متوس  العائد

            

 2021 2020 2019 2018 2017 مزيج املحفظة

 %67 %70 %72 %73 %77 الودائع
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 2021 2020 2019 2018 2017 التفاصيل

 %24 %25 %24 %23 %21 السندات

 %9 %6 %4 %4 %2 األسهم

  

 

 التكاليف اإلدارية-13.5

  

 %. 72تكاليف املوظفين تمثل غالبية التكاليف اإلدارية بحوالي 

  

أن  كون  2019أن تسفل إرتفاعا بدأ من على  2018و  2017من املتوقع أن تكون تكاليف املوظفين مستقرة في عام 

من أن التعيينات الفديدة مجمدة حاليا والتوظيف مقصورا على االستعاضة عن املوظفين الرئيسيين. وعلى الرغم 

يزيد عدد املوظفين بالن ر إلى أن الشركة حاليا  أن من غير املتوقع فان ذلك الشركة بدأت في إنشاء إدارات جديدة 

لديها فائض نتيجة للدمأل وتخط  إلعادة هيكلة املوارد املتاحة لقسم املوارد ال شرية بهدف تو يعها على الدوائر 

 الفديدة. 

 

سيقتصر التوظيف علي التعويض عن املوظفين الرئيسيين في الحاالت التي ليس لديها بديل محلي . من املتوقع أن 

 % 5يبلغ متوس  الزيادة السنوية في الرواتب نسبة 

 

إن مخصصات الديون املشكوق بها مبنية على السياسة اإلئتمانية للشركة وعلى أساس تحليالت التقادم للمدد 

  % من إجمالي أقسال اإلكتتاب. 0.25نويا تبلغ الديون السيئة حوالي الزمنية. س
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 القوائم المالية المتوقعة  .14

 

 

 

 

 (2017-2021املالية ) التوقعات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  







(رع) عماني لايرم.ع.م.ش للتأمين العربية الصقر شركة

المتوقعة الشامل الدخل قائمة

Dec-1731-Dec-1831-Dec-1931-Dec-2031-Dec-21-31في المنتهية المالية للسنة

        27,388,919   25,238,863   22,984,807   20,944,129  19,320,669المكتتبة األقساط إجمالي

          5,295,230      4,858,736      4,445,250      4,256,574     2,646,333بالتغطية التعهد نتائج

          1,513,145      1,341,145      1,191,887      1,141,489        971,838االستثمارات إيرادات

             419,489         401,154         382,180         366,237        354,804الوثائق رسوم شامل أخرى إيرادات

          7,227,863     6,601,035     6,019,316     5,764,300    3,972,974الدخل إجمالي

         (3,687,840)    (3,456,438)    (3,189,640)    (3,004,048)   (2,968,038)وعمومية إدارية مصروفات

              (23,455)          (42,159)          (34,659)          (43,676)         (55,403)اإلهالك

            (109,903)          (93,241)        (104,466)        (104,466)         (87,801)الملموسة غير األصول إطفاء

        (3,821,199)    (3,591,838)    (3,328,765)    (3,152,191)   (3,111,243)المصروفات إجمالي

          3,406,665     3,009,197     2,690,551     2,612,109        861,732الضرائب قبل التشغيل أرباح

            (485,453)        (443,139)        (397,062)        (390,782)       (160,668)الضرائب

          2,921,212     2,566,058     2,293,489     2,221,328        701,063العام  أرباح

                  0.028              0.025              0.022              0.022             0.007الواحد السهم ربحية



(رع) عماني لايرم.ع.م.ش للتأمين العربية الصقر

المتوقعة المالي المركز قائمة

Dec-1731-Dec-1831-Dec-1931-Dec-2031-Dec-21-31تاريخ في كما

األصول

المتداولة غير األصول

                  3,911                27,366                 29,525                64,184                 87,860ومعدات واآلت ممتلكات

             951,986           1,011,889            1,105,130           1,209,597            1,264,063ملموسة غير أصول

          9,000,000           9,000,000            7,500,000           7,000,000            6,500,000للبيع متاحة استثمارات

        21,500,000        21,500,000          21,500,000         21,300,000          21,000,000ألجل ودائع

        31,455,897        31,539,255         30,134,655         29,573,781         28,851,923المتداولة غير األصول إجمالي

المتداولة الصول

          3,000,000           1,500,000            1,300,000              800,000               500,000والخسائر األرباح خالل من الحالية بالقيمة استثمارات

          4,000,000           3,000,000            2,000,000           1,500,000            2,500,000ألجل ودائع

          5,477,784           5,047,773            4,596,961           4,188,826            3,864,134أخرى مدينة وأرصدة مدينة تأمين ذمم

          7,610,911           7,355,607            7,184,498           6,538,664            6,195,703التأمين مبالغ من التأمين إعادة حصة

             315,271                92,697               192,931              133,050                 50,655والبنوك بالصندوق نقدية

        20,403,966        16,996,077         15,274,390         13,160,540         13,110,492المتداولة األصول إجمالي

        51,859,862        48,535,332         45,409,045         42,734,321         41,962,415األصول إجمالي

المساهمين وحقوق االلتزامات

المساهمين حقوق

        10,330,166        10,330,166          10,330,166         10,330,166          10,330,166المال رأس

          1,749,442           1,749,442            1,749,442           1,749,442            1,749,442إصدار عالوة

          1,666,831           1,374,710            1,118,104              888,755               666,622(الربح صافي من% 10) قانوني احتياطي
تأمين أقساط من% 1 و المستحقة المطالبات من% 10) طوارئ احتياطي

          5,676,265           5,169,627            4,715,153           4,311,662            3,909,703(الحياه

             234,721              234,721               234,721              234,721               234,721العادلة القيمة احتياطي

          2,066,033           1,807,779            1,549,525           1,549,525            1,291,271مستحقة أرباح توزيعات

             572,552              516,133               468,935              357,811               310,099محتجزة أرباح

        22,296,010        21,182,578         20,166,045         19,422,082         18,492,024المساهمين حقوق إجمالي

المتدولة غير االلتزامات

             600,471              571,878               544,645              473,605               411,830للموظفين الخدمة نهاية مكافآت

             600,471              571,878               544,645              473,605               411,830المتداولة غير االلتزامات إجمالي

المتداولة االلتزامات

        17,796,249        16,494,580          15,337,218         14,279,643          15,362,831تأمين صناديق

          8,216,676           7,571,659            6,895,442           6,283,239            5,796,201مستحقة تأمينات

          2,465,003           2,271,493            2,068,633           1,884,972            1,738,860أخرى دائنة وأرصدة مطالبات

             485,453              443,139               397,062              390,782               160,668ضرائب

        28,963,380        26,780,876         24,698,355         22,838,635         23,058,560المتداولة االلتزامات إجمالي

        29,563,852        27,352,753         25,243,000         23,312,239         23,470,391 االلتزامات إجمالي

        51,859,862        48,535,332         45,409,045         42,734,321         41,962,415المساهمين وحقوق االلتزامات إجمالي

                 2.158                  2.051                   1.952                  1.880                   1.790(للسهم رع 1) الواحد للسهم األصول صافي

                 0.216                  0.205                   0.195                  0.188                   0.179(للسهم رع 0.100 التعديل بعد) الواحد للسهم األصول صافي

-                     -                    -                     -                    -                   



(رع) عماني لايرم.ع.م.ش للتأمين العربية الصقر

المتوقعة النقدية التدفقات قائمة

Dec-1731-Dec-1831-Dec-1931-Dec-2031-Dec-21-31تاريخ في كما

أنشطة التشغيل

 3,406,665              3,009,197             2,690,551             2,612,109             861,732                   الضرائب قبل الفترة/  العام ربح صافي

:تسويات

 23,455                    42,159                   34,659                   43,676                   55,403                     الثابتة األصول اهالك

 109,903                 93,241                   104,466                 104,466                87,801                     الملموسة غير األصول استهالك

(1,513,145)           (1,341,145)          (1,191,887)           (1,141,489)          (971,838)                 االستثمارات إيرادات

 28,594                    27,232                   71,041                   61,775                   275,389                   مخصص مكافآت نهاية الخدمة

 2,055,472              1,830,685             1,708,830             1,680,538             308,488                   التدفقات النقدية من التشغيل قبل التغيرات في األصول وااللتزامات

(1,000,000)           (1,000,000)          (700,000)               700,000               (11,867,754)           البنكية الودائع في التغير صافي

(685,315)               (621,920)              (1,053,969)           (667,653)               1,506,394               األخرى المدينة األرصدة في التغير صافي

 838,522                 879,082                795,865                 633,149                1,570,198               األخرى الدائنة واألصدة التأمين حسابات في التغير صافي

 1,301,669              1,157,362             1,057,575            (1,083,189)           1,804,788               التأمين مستحقات في التغير صافي

 2,510,348              2,245,209             1,808,301             1,262,845            (6,677,886)              التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات

(443,139)               (397,062)              (390,782)              (160,668)              (189,034)                 مدفوعة دخل ضرائب

 2,067,209              1,848,147             1,417,519             1,102,177            (6,866,920)              التشغيل أنشطة من النقدية التدفقات صافي

االستثمار أنشطة

   -                            (40,000)                   -                           (20,000)                (407,362)                 شراء ممتلكات ومعدات

(50,000)                    -                              -                           (50,000)                (1,365,309)              ملموسة غير أصول شراء

(600,000)               (935,000)              (395,500)              (273,000)               212,440                   استثمارات شراء

 613,145                 576,145                587,387                 614,489                641,838                   مقبوضة فوائد

(1,807,779)           (1,549,525)          (1,549,525)           (1,291,271)             -                              مدفوعة أرباح توزيعات

(1,844,634)           (1,948,380)          (1,357,638)          (1,019,782)          (918,393)                 االستثمار أنشطة من النقدية التدفقات

التمويل أنشطة

   -                               -                              -                              -                            7,384,604               المال رأس زيادة

 222,574                (100,234)              59,881                   82,395                  (400,709)                 صافي التغير في النقد وما في حكم النقد في نهاية العام

 92,697                    192,931                133,050                 50,655                   451,364                   النقد وما في حكم النقد في بداية العام

 315,272                 92,697                   192,931                 133,050                50,655                     النقد وما في حكم النقد في نهاية العام

===================================
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  2017 أغسطس 31القوائم المالية المدققة  .15

 

 

 

  2017 أغسطس 31إلى  2017يناير  1 املدققةالقوائم املالية 
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 2017 نوفمبر 30 في المنتهية للفترة - المدققة غير المالية النتائج .16

 

 

 

 2017  و     30   ى 2017       1  -     ق                     ج
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2017, 30نوفمبر  2016, 30نوفمبر  2016, 31ديسمبر 

األصول

االستثمارات

اصول مالية متاحة للبيع 6,833,239         5,982,652         6,882,440       

اصول مالية لتاريخ االستحقاق 1,100,000         

اجمالي االستثمارات 7,933,239         5,982,652         6,882,440       

الجارية األصول

أرصدة نقدية وبنكية 1,320,746         284,770            451,364          

ودائع ألجل 24,479,099       10,952,114       11,051,871     

مديونّيات تأمين وأخرى

اقساط تأمين 6,332,672         3,558,789         2,893,512       

اعادة تأمين 506,333            403,654            144,538          

مديونيات أخرى 1,365,051         649,631            492,098          

حصة معيد التأمين من أموال التأمين 13,196,566       3,904,235         3,586,708       

اجمالي االصول الجارية 47,200,468       19,753,193       18,620,091     

االصول غير الجارية

ممتلكات و معدات 121,899            79,897              76,955            

اصول غير ملموسة 1,039,495         1,794                128,623          

جلة{اصل الضريبة الم 57,624              57,722              57,624            

اجمالي االصول غير الجارية 1,219,018         139,413            263,202          

اجمالي االصول   56,352,725       25,875,258       25,765,733     

حقوق المساهمين و االلتزامات

االلتزامات الجارية

       5,964,863         5,822,711         8,307,731 مستحقات ودائنيات اخرى

أموال التأمين

ايرادات اقساط مؤجلة 9,110,139         4,100,441         4,229,370       

مطالبات تأمين 20,149,836       5,470,710         4,879,298       

ضرائب 192,221            169,635            189,034          

اجمالي االلتزامات  37,759,927       15,563,497       15,262,565     

االلتزامات غير الجارية

مكافآت نهاية الخدمة             354,932              135,307           136,441 

اجمالي االلتزامات 38,114,859       15,698,804       15,399,006     

حقوق المساهمين

رأس المال 10,330,166       6,394,457         6,394,457       

عالوة رأس المال 1,749,442         -                    -                  

احتياطي قانوني 641,743            575,222            596,516          

احتياطي طوارئ 3,355,329         1,682,729         1,657,092       

احتياطي القيمة العادلة 229,357            216,547            193,875          

ارباح محتجزة 1,931,830         1,307,499         1,524,787       

اجمالي حقوق المساهمين 18,237,866       10,176,454       10,366,727     

اجمالي االلتزامات و حقوق المساهمين 56,352,725       25,875,258       25,765,733     

صافي االصول للسهم الواحد 0.177                1.591                1.621              

0                                -                             -                         

م.ع.م.شركة التأمين العربية فالكون ش

2017 نوفمبر30قائمة المركز المالي كما في 



م.ع.م.شركة التأمين العربية فالكون ش

2017, 30قائمة الدخل الشامل كما في نوفمبر 

2017, 30نوفمبر  2016, 30نوفمبر 

لاير عماني لاير عماني

اجمالي االقساط المكتتبة 16,411,624       10,511,312            

صافي نتائج أعمال التأمين 1,959,057         1,763,456              

صافي ايرادات االستثمار 699,985            380,260                 

ايرادات اخرى 304,170            314,152                 

2,963,212         2,457,868              

المصروفات

مصروفات ادارية و عمومية (2,431,130)        (1,610,956)             

(2,431,130)        (1,610,956)             

أرباح التشغيل قبل الضريبة 532,082            846,912                 

ألضريبة (79,812)             (87,305)                  

األرباح الصافية 452,269            759,607                 

الدخل الشامل االخر

صافي التغير في القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع 35,481              22,672                   

اجمالي الدخل الشامل 487,750            782,279                 

ربحّية السهم الواحد األساسّية والمعّدلة 0.005                0.119                     



قائمة التغيرات في حقوق المساهمين

2017, 30للفترة المنتهية في نوفمبر 

رأس عالوة  احتياطي احتياطي احتياطي اجمالي أرباح

المال راس المال قانوني طوارئ القيمة العادلة محتجزة حقوق المساهمين

لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني لاير عماني

2017 يناير 1في              6,394,457 -                           596,516          1,657,092          193,875             1,524,787           10,366,727 

الدخل الشامل

ارباح الفترة                452,269                452,269 

الدخل الشامل االخر                         -   

صافي التغير في القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع            35,482                  35,482 

            6,394,457          596,516          1,657,092          229,357             1,977,056           10,854,478 

معامالت مع المالكين

المحول لالحتياطي القانوني            45,227                (45,227)                         -   

المحول الحتياطي الطوارئ                          -                           -   

المحول من صافي االستحواذ             3,935,709          1,749,442          1,698,237             7,383,388 

            3,935,709          1,749,442            45,227          1,698,237                    -                  (45,227)             7,383,388 

2017 نوفمبر 30في            10,330,166          1,749,442          641,743          3,355,329          229,357             1,931,830           18,237,866 
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  سياسة توزيع األرباح .17

 

 األربووووووواح 17.1

 

تتساوى أسهم االكتتاب مع كافة األسهم األخرى فيما يتعلق بأي حقو  لتو يعات األرصا  التي قد يتم اإلعالن 

 سيتم اإلكتتاب، انتهاء وأي سنوات مالية الحقة. بعد 2017عنها ودفعها عن السنة املالية املنتهية في ديسمبر 

 األرصا  من استالم الفدد املساهمين واإليداع لتمكين ةمسق  للمقاص لدى شركة املساهمين سفل تحديث

 .عنها املعلن املستقبلية

 

 ألحكام قانون الشركات التجارية، فإنه يجب تحويل 
ً
% من أرصا  أي شركة يتم تأسيسها في ُعمان إلى 10ووفقا

 يع االحتياطي القانوني تو يمكن  األقل. ال  علىاالحتياطي القانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي ثلث رأسمال الشركة 

 .كأرصا  الشركة ملساهمين

 

( )ب( من الالئحة التنفيذية لقانون 3)مكرر( )10( )ج( واملادة 2)مكرر( ) 10عالوة على ذلك ووفقا للمادة 

% من صافي املطالبات املستحقة 10وتعديالته، يتم تحويل  5/80شركات التأمين الصادر بالقرار الو اري رقم 

فترة خالل علقة بنشال التأمين على الحياة % من أقسال التأمين على الحياة عن الفترة املت1للتأمين العام و

يمكن أن تتوقف الشركة عن هذا التحويل عندما يصبح  طوارئ. الإلى احتياطي  األرصا  صافيإعداد التقرير من 

 لراس املال املصدر. ال يتم اإلعالن عن أي عوائد في أي عام من األعوام إال بعد تغطية العفز 
ً
االحتياطي معادال

إال بعد الحصول على موافقة  املحتجزةمن األرصا  املحتجزة. لن يتم استخدام االحتياطيات  في االحتياطي

 مسبقة من الهيئة العامة لسو  املال. 

 

 وشراء لبيع قاموا بتنفيذ إتفاقية بينهما القابضة العرصية شركةالو  للتأمين العرصية الشركة أن إلى اإلشارة وتجدر 

 لدىعليها  املصادقةوتم  "( األصلية إتفاقية نقل األعمال)" 2017مارس  27 في التنفيذ حيز  دخلق والتي األعمال

. 487/27/3/2017 التسفيل رقموالذي يحمل  مسق  في والصناعة التجارة و ارة قسم التوثيق واملصادقة في

أعمال  بيع مقابل عماني ريال 7,383,391 مبلغ بدفع الشركة تقوم أن على األتفا  في األتفاقية األصلية تم

 وهو  ، (نقل األعمال األصلية اتفاقية في محدد هو  كما) ("األعمال تحويل"فرع ُعمان ) العرصية التأمين شركة

 في عليه متفق هو  كما عليها، املتفق املعدلة األصول  قيمة صافي من مرة 1.2 أساس على إليه التوصل تم مبلغ

 الطوارئ  احتياطي مبلغ يتضمن والذي الشركة، أبرمتها التي 2016 ديسمبر  22 بتاريت األعمال تحويل اتفاقية

 ريال ُعماني 1,698,237 ،مبلغ2017 مارس 31 في كما كانق والتي العرصية، التأمين شركة قبل من املتراكم

 3,935,709 قبول  على للتأمين العرصية الشركة وافقق ،التعويض املالي تسوية في"(. العرصية الطوارئ  احتياطي)"

 ريال ُعماني 1.876بقيمة  للشركة العرصية القابضةيخصص  رأس املال(  يادة) سهم لكل 1. ع.ر بقيمة سهم

 عماني ريال 3,447,682 )أي والتعويض املتفق عليه املال رأس لزيادة األسمية القيمة بين والفر  ( صداراأل  سعر )

 قامق ،العرصية الطوارئ  احتياطيفي  القس  متضمن أن من الرغم على كقس . مستحقة للشركة قكان( 
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 حسابات)ال اإلنتهاء من تحويل األعمال بعد أعدت للشركة املالية البيانات أن من للتأكد الشركة بتوجيه الهيئة

  ،األعمال( تحويل بعد ما
ً
إجمالي إحتياطي  من كجزء العرصيةالشركة  الطوارئ  احتياطي تسفيل وتحديدا

 1.445 إلى الواحد للسهم ريال ُعماني 1.876 من األصدار إعادة تسعير سعر  على الطرفان وافق وصالتالي ،الشركة

 مجموعه ما ) أي الواحد للسهمريال ُعماني  0.431 والبالغ املتبقي املبلغ وتخصيص الواحد للسهم ريال ُعماني

 هيئة ملتطلبات وفقااألعمال  تحويل بعد ماالحسابات  في لشركةا طوارئ  احتياطي إلى ُعماني( ريال 1.698.237

 أكتوصر  4 بتاريتاملنعقدة و  العادية غير  العمومية الفمعية وصموجب املوافقة الصادرة في املال )املعدل( السو  

 للتأمين العرصية الشركة قبل من نقل األعمال األصلية اتفاقية تعديل تم 2017نوفمبر  14وصتاريت . 2017

 .األتفاقية األصلية تعديل اتفاقية في دخلق التي والشركة القابضة العرصية شركةالو 

 

 سياسة توزيع األرباح  17.2

 

تقتر  الشركة أن يتم اتباع سياسة معقولة لتو يع األرصا  مع مراعاة متطلبات سداد الدين ورأس املال العامل 

أفق يتأثر مبلغ األرصا  السنوية وسداد تلك األرصا  في كل سنة بعدد من العوامل منها  قدواملصاريف التشغيلية، 

  عمل الشركة واألداء املالي وتوفر النقد واتفاقيات التسهيالت واللوائح والن رة املستقبلية للقطاع.

 

 لتقدير مج
ً
لس اإلدارة وصناًء على توصية أي قرار بشأن تو يع أرصا  األسهم للمساهمين ومبلغ هذه األرصا  يتم وفقا

 العامة الفمعية اجتماع في املساهمين قرار  بإعتماد تو يعها املقتر  األرصا و  وذلك مع مراعاة الن ام األساس ي منه

  التن يمية واملوافقات بها املعمول  القوانين إضافة الى السنوية
ً
 أحكام اتفاقيات التسهيالت التي تم إبرامها وأيضا

 .بما في ذلك أي بنود متعلقة بالدفعات املسبقةإن وجدت ، بشأن القروض 

 

فإن  العرصية للتأمين فرع ُعمان، مع أساسية من عملية توحيد األعمال لتغييرات خضعق قد الشركة أن وحيث

 ل رصا  تو يعات األرصا  السابقة
ً
 أو مالئما

ً
 مناسبا

ً
 لي،وصالتا. املقبلة للفترة توقعها يمكن التي قد ال تكون مرجعا

التاريخية  املالية القوائمملخص  مشمولة في التفاصيل هذه أن غير . املاضية األرصا  تفاصيل يتم إدراج لم

  .12 الفصل فيوالواردة  املعتمدة

 

 على 2017-2021يلي إستعراض ل رصا  التقديرية للشركة عن السنوات الخمس القادمة ) وفيما
ً
( وذلك بناءا

 :املال سو   لهيئةالقوائم املالية املتوقعة وتخضع ملوافقة املساهمين واملوافقات التن يمية

 

للسنة املسددة التوزيعات 

 31في املنتهية السابقة و  املالية

 ) ديسمبر 

التوزيعات نسبة 

)% من رأس 

 املال(

التوزيعات قيمة 

املتوقعة لكل سهم 

 )بيسة(

 التوزيعاتإجمالي 

 )ر.ع.(

2018 12.5%  12.5%  1,291,271 

2019 15.0%  15.0%  1,549,525 
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للسنة املسددة التوزيعات 

 31في املنتهية السابقة و  املالية

 ) ديسمبر 

التوزيعات نسبة 

)% من رأس 

 املال(

التوزيعات قيمة 

املتوقعة لكل سهم 

 )بيسة(

 التوزيعاتإجمالي 

 )ر.ع.(

2020 15.0%  15.0%  1,549,525 

2021 17.5%  17.5%  1,807,779 

2022 20.0%  20.0%  2,066,033 

 

 :مالحظة

 واملتوقع العامة الفمعية إجتماع في 2018 بعام سدادها سيتم 2017ديسمبر  31للسنة املالية املنتهية في  األرصا  تو يعات

 األرصا  دفع يتم  مجلس اإلدارة واملساهمين.وموافقة توصيات بناء على  2018 مارس شهر  من األخير  األسبوع في عقده

 املوافق اإلدراج تاريت بعد عمل أيام 10 بعد سيكون  الذي األرصا  إكتساب تاريت من اعتبارا املساهمين لفميع عليها املوافق

 .2018 أبريل، 19 أي ،2018 أبريل 5

 

 قدو . معينة لسنة الفعلية األرصا  تو يعات تختلف وقد فق  تقديرات هي الشركة من املتوقعة األرصا  تو يعات

 معينة سنة في أرصا  تو يعات عن اإلعالن سيتم كان إذا ما حال في أسباب، لعدة السنوية تو يعاتال قيمة تتأثر 

 النفقات ومتطلبات ماني،اإلئت والتصنيف املالي، األداء ،ألعمالا توقعات للشركة، التن يمية املتطلبات ،

 تو يعات إن. واإلقليةي املحلي التأمين لقطاع املستقبلية الن رة السو ، واتجاهات املالية، والتعهدات الرأسمالية،

 البيانات" فصل في مبين هو  كما مختلفة وتوقعات افتراضات إلى تستند أعاله املبين النحو  على املقدرة ألرصا ا

 رصا األ  تو يعات املتعلقة املخاطرة عوامل مع أعاله الفدول  قراءة يجب كما. النشرة هذه من"  املتوقعة املالية

 . 10.31و 10.7البند  النشرة هذه من " املخاطرة عوامل"  تحق املعنون  بالفصل الوارده
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 التقييم ومبررات تسعير السهم  .18

 

عند تقييم رأس مال الشركة يتم أخذ عوامل متعددة في االعتبار وصاألخص تلك العوامل التي قد تؤثر على أعمال 

 إجراء الشركة وأدائها.  يشمل تقييم رأس مال الشركة على إجراء تقييم مالي يستند على أداء الشركة 
ً
وأيضا

مقارنة مع الشركات املدرجة التي لديها أعمال مماثلة. تم إحتساب سعر السهم لإلكتتاب باستخدام خصم 

 . في عملية التقييم التدفقات النقدية

 

 تشكل العوامل الكمية والنوعية التالية إحدى األسس لتسعير األسهم املطروحة لإلكتتاب: 

 

 النوعية العوامل 18.1

  اإلندماجوفعالية   نتائج

 

 عملياتها الشركة بدأت للتأمين فالكون  وشركة عمان في  العرصية التأمين فرع من كل اإلندماج بعد -

 لشركة تابعة  شركة وأصبحق 2005 عام في للتأمين فالكون  شركة تأسسق.   2017 ابريل في املوحدة

 فالكون  العرصية  الفديدة الشركة وستستفيد. املنطقة في تأمين مجموعة أقدم  وتعتبر  ، فالكون  العرصية

 
ً
 .الُعماني السو   إلى األولى الدرجة من خدمات تقديم في واملحلية اإلقليمية خبراتها من حاليا

 

. السلطنة أنحاء جميع في لعمالئها الفودة عالية خدمات انتقدم الشركتين كلتا كانق ،اإلندماج قبل -

 عملياتها لفعل الحفم في وفورات وتحقيق قوتها نقال بين الفمع من  الشركتين اعمال توحيد مكن وقد

 .املصلحة أصحاب عائدات و يادة رصحية أكثر 

 

 من أكبر  مجموعة إلى ل و للوص إمكانية اآلن لديها ،اإلندماج عملية خالل من للتأمين فالكون  العرصية -

 وتمكنها تنافسية أكثر  شرول مع والوكالء، والوسطاء التأمين إعادة شركات ذلك في بما الخدمات مقدمي

 . عالية بكفأة التأمين منتجات من واسعة مجموعة  توفير  من

 

 مستوى  على ال شرية املوارد من عالية كفاءة وذات متميزة بمجموعة لشركةا تزويد إلى اإلندماج أدى -

 أكثر  مجموعه ما مع عاليا تأهيال  املؤهلين املهنيين من اإلدارة وتتكون . التنفيذية واإلدارة اإلدارة مجلس

 .والدولية واإلقليمية املحلية التأمين أسوا  في الخبرة من عاما 200 من

 

 وعالقات قوي  فني فريق وجود ، املحلية القرارات هاإتخاذ عملية من تكمن فالكون  لشركة القوة نقال -

 التجزئة أعمال هي للتأمين للعرصية لقوة نقال أما الخ... والسماسرة الكبرى   الشركات مع متميزة

 .املوسعة التجارية عالقاتها عن الناشئة الشركات وحسابات
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 التشغيلية األصول 

 

 العديد وتشغل الحياة، على والتأمين العام التأمين في الحماية خدمات الشركة تقدم :العريضة الشبكة -

 صحار، بركاء، السيب، التجارية، املنطقة روي ذلك في بما عمان، سلطنة أنحاء جميع في الفروع من

 .مسق  في القرم في الرئيس ي املقر  بخالف وصاللة نزوى البريةي،

 

 املحترمة الدولية التأمين إعادة شركات من عدد من قوي  بدعم الفديدة شركةال تتمتع :التامين إعادة -

 .ري  هانوفر  و  ري  سويس شركة يرأسها التي

 

 التجارية املجموعات من للعديد الفودة عالية تأمين خدمات الشركة قدمق قد :البارزين العمالء -

  .عمان سلطنة في البار ة

 

 هذه صممق وقد. املصرفية للقروض الحياة على للتأمين للغاية جذابة خططا الشركة تقدم :املنتجات -

 األعمال وقروض اإلسكان وقروض الشخصية القروض من املقترضين لفائدة خصيصا السياسات

 حالة في املصرفية القروض أرصدة لتسديد مصممة وهي للغاية تنافسية فائدة بأسعار  وتقدم التجارية،

 .العفز أو  الوفاة

 

 لها املخطش املستقبلية التوقعات

 

 نحتاج التي األعمال نوعية عن الكشف من اآلن سيمكننا وهذا. األعمال تطوير  قسم الشركة تأنشأ -

 للمتابعة مخصصة موارد األعمال تطوير  فريق لدى سيكون . إلينا األعمال قدوم انت ار  من بدال  إليها،

 .املباشرة الشركات حسابات ،الفروع ،الوكاالت ،الوسطاء:مع بالتعاون  مثمر  بشكل األعمال فرص وتوجيه

 

  تمثل وسوف محف تها، ألهمية ن را السيارات، تأمين لرئيس جديد منصب إنشاء تم -
ً
 من أكثر  حاليا

 شامل بتقييم وسيقوم واملطالبات التامين لأقسا على املنصب هذا وسيشرف. التامين قس  من% 50

 .مرصح اتجاه في وتوجيهها للتأمين فالكون  العرصية لشركة للسيارات التجارية ل عمال

 

 البالد غرب في وأيضا إبراء/جعالن/صور  البالد شر   في للشركة تمثيلي مكتب لها يكون  أن ويقتر  -

  ونقتر (. عبري /البريةي)
ً
  الفروع ألكبر  شبكات عبر  مرتبطة الصغيرة املدن في مكاتب إنشاء أيضا

ً
 حفما

 .منها والقريبة

 

 حاالت وفي عماني، ريال مليون  8.50 إلى عماني ريال مليون  6.80 من التأمين إعادة قدرات تعزيز  تم -
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 الوثائق على وأكثر  أكبر  مخاطر  تحملت أن للشركة يتيح وهذا. عماني ريال مليون  12.50 إلى ارتفعق محددة

 الخاصة الحماية تعزيز  أيضا تم نفسه، الوقق وفي.االستمرارية على والقدرة بها الخاصة التامينية

 .االحتفاظ وحفم الحفم  يادة إلى بالن ر  كافية حماية ذلك وسيضمن. أقل إضافية بتكلفة باملؤمنين

 

  يعتبر  تسويقه تم الذي لالفراد الحياة على التأمين منتأل لالفراد، الحياة على لتأمينا -
ً
 قبل من جاذبا

 موظفي إطالع تم وقد. جاذبية أكثر  وجعله الش يء نفس تعزيز  تم وقد. البنوق من املقترضين من العديد

 واالستفادة التجارية األعمال في كبير  نمو  في رؤيتنا في واثقون  نحن لذلك. املنتأل على وتدريبهم املبيعات

 .املنتأل هذا من

 

 الكمية العوامل 18.2

 
ً
املتوقع للشركة و  املاض ي منهفيات التقييم النس ية ويأخذ في اإلعتبار األداء علىيتم تقييم حقو  امللكية بناءا

على افتراض توحيد بين شركة  2016و 2014،2015املالية والنسب لغرض املقارنة لعام  ياناتتجدون ادناه الب

 9.2 الفقرة في موضح هو  كما املقارنة، ألغراض فالكون للتامين وشركة التأمين العرصية فرع ُعمان

 

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 البيانات املالية الرئيسية

ريال  )مليون 

عماني مالم 

خالف  يذكر 

 ذلك(

االفتراضية نظرية التوحيد التوقعات   

 األقسا  املكتتبةإجمالي   28.4  28.0  19.7  19.3  20.9  23.0  25.2  27.4

8.7% 9.6% 10.0% 8.3% -2.0% -29.6% -1.4% 20.0% 

 األقسا  إجمالي نمو  معدل

 املكتتبة

 النتائج املكتتبة  3.3  2.9  3.8  2.7  4.3  4.4  4.9  5.3

8.2% 11.4% 2.3% 59.3% -28.9% 31.0% -12.1% 11.0% 
 املكتتبة النتائج صافي نمو  معدل

 االستثمار وااليرادات األخرى   0.1  0.3  0.8  1.0  1.1  1.2  1.3  1.5

 األرباح قبل الضرائب  1.2  1.9  2.0  0.9  2.6  2.7  3.0  3.4

 األرباح بعد الضرائب  0.9  1.5  1.8  0.7  2.2  2.3  2.6  2.9

11.5% 13.0% 4.5% 175.0% -55.6% 20.0% 66.7% -26.0% 
 معدل  نمو األرباح بعد الضريبة

 العائد على القيمة املالية )٪( 6.3% 9.8% 11.0% 4.1% 11.7% 11.6% 12.4% 13.4%
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2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 

 البيانات املالية الرئيسية

ريال  )مليون 

عماني مالم 

خالف  يذكر 

 ذلك(

 العائد على األصول )٪( 1.8% 3.1% 3.6% 1.5% 5.2% 5.2% 5.5% 5.8%

0.028  0.025  0.022  0.022  0.007  0.016  0.013  0.008  EPS* )ر.ع( 

 )ر.ع( القيمة الدفترية  0.124  0.135  0.146  0.179  0.188  0.195  0.205  0.216

92.0% 93.0% 93.0% 92.0% 106.0% 96.0% 101.0% 94.0% 
 التشغيلةاملصاريف  نسبة

 (باإلجمالي) املجمعة

62.0% 62.0% 62.0% 62.0% 75.0% 67.0% 77.0% 70.0% 
 الخسائر  الى املطالبات نسبة

 (باإلجمالي)

أساس افتراض أن القيمة االسمية للسهم الواحد  تم احتساب القيمة الدفترية للسهم الواحد على* 

بيسة. 100  

 تاالفتراضا" في املبين النحو  علی املالیة التوقعات إلیھا تستند التي االفتراضات وتقییم قراءة املكتتبين جميع ینصح :مالحظة

 في الواردة البيانات على اإلطالعب املكتتبين أيضا وينصح". املتوقعة املالیة القوائم" تحق املعنون  الفصل في" الرئیسیة

  .ةاملرفق.املالية والتوقعات املالية والبيانات

 قد االكتتابات نتائأل صافي أن إال  ،2016 عام في انخفضق قد للشركة التأمين إكتتابات إجمالي أن من الرغم على -

 أن املتوقع ومن. 2015 عام في عماني ريال ماليين 2.9 بواقع مقارنة عماني ريال مليون  3.8 إلى لتصل تحسنق

 لتصل (2021-2017) املتوقعة الفترة خالل% 9 حوالي يبلغ نمو  بمعدل للشركة التأمين إكتتابات إجمالي تتحسن

 .عماني ريال مليون  27.4 إلى

 

 عام في عماني ريال مليون  10 من املساهمين حقو   ترتفع أن املتوقع من ،2017 عام في الحاصل التوحيد إثر  على -

 بزيادة تاريخي بشكل أدائها يفو   بأن للشركة املتوقع من حيث ،. 2017 عام في عماني ريال مليون  18.5 إلى 2016

 .2021 عام بحلول  %13.4وتتحسن لتصل الى ما نس ته  2018بحلول عام  %11.7بنسبة  امللكية حقو  

 

 مليون   والبالغة 2014 عام عن% 36 قدرها بزيادة 2016 عام في عماني ريال مليون  1.8الشركة  أرصا  إجمالي بلغ -

 أساسا ذلك ويعود. عماني (  ريال مليون  1.5 البالغ 2015 عام أرصا  صافي عن٪ 18 بنسبة نمو  مع عماني ريال

 ومن%. 67 إلى 2015 عام في% 77 من انخفضق التي التأمين أقسال صافي تحسن إلى املطالبات صافي تحسن

 .2021 عام بحلول % 62 إلى املطالبات صافي نسبة تتحسن أن املتوقع

 

 التوقعات فترة خالل %5لحوالي  يرتفع ليصل  أن املتوقع ومن% 4 حوالي للشركةالحالي  االستثماري  العائد بلغ -

 .املستقبلية
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 تتحسن أن املتوقع ومن ،2017 أغسطس 31 في كما عماني ريال 0.174 حوالي للشركة الدفترية القيمة بلغق -

 عماني ريال 0.216 إلى الدفترية القيمة تصل أن املتوقع ومن. 2017 عام نهاية بحلول  عماني ريال 0.179 إلى لتصل

 .2021-2017 الفترة خالل% 5 قدرها بزيادة أي 2021 العام في

 

 النظراء مع املقارنة أرقام 18.3

لغرض التقييم مقارنة مع املعايير املوضوعة وهي املعايير التي تم التوصل إليها على  الكةي التحليل إجراءتم تنفيذ 

أساس طبيعة النشال واملناطق الفغرافية التي تعمل فيها الشركة والحفم والصفات األخرى. تم تقديم مرجعية 

 أدناه:املجموعة الن يرة في الفدول 

نسبة السعر  الدولة الوصف
إلى حقوق 
 المساهمين

نسبة السعر 
إلى القيمة 

 الدفترية

 نسبة
 السعر
 إلى

 القيمة
  الدفترية

 )ملموس(

التوزيعات 
% 

 بيتا

 1.0 5.2 1.0 1.0 11.8 سلطنة عمان 30سوق مسقط لألوراق المالية 

الشركة العمانية المتحدة للتأمين 
 ش.م.ع.ع 

 0.4 8.1 1.3 1.3 11.1 سلطنة عمان

 0.3 5.8 0.5 0.5 7.2 عمان سلطنة شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع 

 NA 2.4 2.4 NA 0.3 سلطنة عمان شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع 
 0.3 8.8 1.6 0.9 14.4 سلطنة عمان * األهلية للتأمين 

 0.8 7.8 1.1 1.1 9.0 سلطنة عمان *الرؤية للتأمين
الشركة الُعمانية القطرية للتأمين 

 ش.م.ع.ع
 0.3 4.8 1.0 1.0 6.3 سلطنة عمان

شركة التامين الوطنية للتامين على 
 الحياة والعام

 0.7 4.7 1.7 1.7 10.6 سلطنة عمان

المتوسط للقطاع ) عماني( بإستثناء 
 )ظفار للتامين(

 10.1  1.1  1.2 6.5  0.5  

 

 السو   وصيانات الشركة منشورات ، بلومبرج :املصدر

 :مالحظة

 .شهرا 12 خالل الواحد السهم رصحية إلى أعاله املذكورة األرصا  الى السعر  مضاعف يستند .1

 2018 فبراير  5في  كما البيانات .2
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  التقييم 18.4

املبينة أدناه  يعتمد تقييم قيمة حقو  املساهمين في الشركة على أليات التقييم النس ي والتو يعات املتوقعة

 وتأخذ في االعتبار األداء املتوقع للشركة وكذلك األوضاع الحالية في السو . 

 التقييم املناسب 

ة في نفس املجال والتي بموجب أسلوب التقييم النس ي، يتم عمل التقييم على أساس الشركات األخرى املدرج

ل رأس املال، خط  النمو الخ. تعتمد طريقة املخاطر من حيث العمليات، التدفقات النقدية، هيك تواجه نفس

التقييم النس ي بشكل عام على النتائأل املالية الحالية أو املتوقعة للعام أو العامين القادمين. تشمل العوامل 

السعر إلى مضاعف العوائد، السعر إلى مضاعف )التي يتم استخدامها بشكل متكرر في أسلوب التقييم النس ي 

لالستثمار فيه في االعتبار  ورغبتهم. يتم أخذ ثقة املستثمرين في السو  (والعائد من التو يعاتالقيمة الدفترية 

ويجب أن تعكس وجهة ن ر املستثمرين تجاه املعلومات العامة املتاحة حتى هذا الوقق.  تعتمد فعالية هذا 

كافية وظروف تداول األسلوب على القدرة على تحديد الن ير املناسب وسو  عامة نشطة لديها سيولة 

للتأمين على الحياة والعام لغرض الطر  األولي  للشركةللمجموعة الن يرة. تم الوصول إلى التقييم الخاص 

من خالل أخذ مضاعف السعر الحالي للسهم إلى العائد على السهم ونموذج التو يعات املتوقعة وتطبيق 

 ر . التو يعات املتوقعة لعملية الطر  للوصول إلى سعر الط

 نسبة السعر إلى الربح

 4) .2021-2017خالل الفترة  %43بمعدل سنوي مركب قدره  سهم الشركةامن املتوقع أن تنمو رصحية  

 (.سنوات 5) 2021-2016 الفترة خالل٪ 13 و ( سنوات

( م2017نوفمبر 30 اإلى 2016ديسمبر 1 )شهر  من 12 ألخر  للسهم بيسة 190 البالغ الطر  سعر  بموجب

 اسمية بقيمة سهم مليون  103 البالغ املال لرأس للسهم عماني ريال 0.0086 قيمةبعائد على السهم السفل 

 .22.1 بنسبة للشركة الرصح مضاعف حساب يتم ،( عماني ريال مليون  10.3 صقيمةو   سهم لكل بيسة 100
 

 شهر  حد عشر اال  لفترة الشركة أرصا صافي  قبلغ
ً
 مليون  0.452مبلغ  مدققة( )غير  2017نوفمبر  30 في املنتهية ا

 10.3 بقيمة املال أسلر  عماني ريال 0.0046  قدرهعلى السهم   عائد إلى أدى مما(  مدقق)غير  عماني ريال

 لفترة السنوية السهم رصحية على وصناءا للسهم، بيسة 190  البالغ الطر  سعر  أساس على. عماني ريال مليون 

 ذلك ومع. ضعف 41بنسبة  الشركة رصحية مضاعف احتساب تم ، ( مدققة) غير  2017 نوفمبر 30 في املنتهية

. 

بموجب سعر .2017لكامل عام  عماني ريال مليون  0.7 بقيمة متوقعة رصا األ  ستحقق أنها تعتقد الشركة

بيسة  6.7سفل العائد على السهم  2017بيسة للسهم وعلى اساس التوقعات لعام 190الطر  البالغ 

 ضعف.  28.4واحتساب مضاعف رصحية للسهم 

 لعام 0.0215والبالغة  املتوقعة السهم رصحية إلىواستنادا  بيسة للسهم الواحد، 190سعر الطر   موجبوص

 . 8.8 بنسبة للشركة السهم رصحية مضاعف احتساب يتم ،2018
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 نسبة السعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية

 مضاعف احتساب تم ، 2017 أغسطس 31 في املدققة الدفترية القيمة على وصناء للسهم بيسة190 الطر  بسعر 

 بمبلغتم إحتسابه  الواحد للسهم عماني ريال 0.173 والبالغة الدفترية القيمة أساس على للشركة السهم رصحية

 .ضعف 1.1

 .(مدققة)غير  عماني ريال مليون  18.2 مبلغ 2017نوفمبر 30 في املنتهية للفترة الشركة أرصا  صافي بلغق

 بيسة 190 الطر  وبسعر . عماني ريال 0.177 مبلغ   م2017 نوفمبر  30 في كما للسهم الدفترية القيمة بلغق 

 .1.07 بمبلغ للشركة السهم رصحية مضاعف احتساب يتم الواحد، للسهم

ولي  2017ديسمبر  31بيسة للسهم وصناء على القيمة الدفترية املتوقعة في  190بسعر الطر  
 
)بعد الطر  األ

(، يتم احتساب نسبة السعر السوقي للسهم إلى قيمته الدفترية للشركة على أنه   .ضعف 1.06لالكتتاب العام 
 

 العائد الربحي

على النجو املبين  2021- 2017بيسة للسهم خالل الفترة  190 طر اليبلغ العائد الرصحي املتوقع للشركة بسعر 

 أدناه:

 2022 2021 2020 2019 2018 السنوات

( املدفوع بيسةاألرصا  املتوقعة للسهم الواحد   )

 بالسنة

12.5 15 15 17.5 20.0 

 %10.5 %9.2 %7.9 %7.9 %26.3 *)مالحظة(العائد على األرصا  املو عة )%( 

حيا ة  فتره اإلعتبار أن نآخذين بعي ،2018  سنوي  أساس على إحتسابه تمعائد التو يعات  مالحظة: 

 %6.6 العائد على التو يعات الغير سنوي  وسيبلغ التوالي. على ملكتت ي اإلصدار األوليشهور  3لفترة   السهم

 .2018 خالل عام
 

 خصم األرباح املوزعة 

للتقييم بتحصيل قيمة الشركة على أساس مدفوعات األرصا  املو عة تقوم طريقة نموذج خصم األرصا  املو عة 

املستقبلية املتوقعة مخصومة إلى القيمة الحالية. تشتمل العناصر الرئيسية لنموذج خصم األرصا  املو عة على ما 

 يلي:

 املتوقع أن يستلمها املستثمرينو األرصا  املو عة املتوقعة  األرباح املوزعة: -

نة القيمة في نهاية فترة التوقعات. يتم تقدير القيمة النهائية من خالل رسملة تو يعات األرصا  للس النهائية:القيمة  -

 األخيرة من التوقعات باستخدام معدل الخصم ومعدالت النمو النهائية.

 الية.املعدل املستخدم لخصم التدفق النقدي الحر املتوقع والقيمة النهائية لقيمها الح معدل الخصم: -

للتأمين على الحياة والعام، يتم تقدير  فالكون  العرصيةوصالنسبة للشركات التي يتوقع أن تعمل كمنشأة عاملة مثل الشركة 

القيمة النهائية وخصمها إلى القيمة الحالية. ثم يتم استخدام هذه القيمة الحالية لتقييم مدى جاذبية الفرصة االستثمارية 

 بسعر معين.
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 )بيسة(قيمة السهم 

 معدل النمو النهائي املتوقع معدل الخصم

  3.0% 3.5% 4.0% 

10.5% 230 244 259 

11.0% 215 227 240 

11.5% 202 212 224 

12.5% 178 186 195 

 

 املتوقعة للفترة( 14 الفصل في النقدية التدفقات راجع) املتوقعة التو يعات خصم مالح ة: يتم

 .التوقعات فترة بعد القيمة  املخصومة النهائية  إلى باإلضافة ،2021-2018 من

 يؤدي سعر العرض إلى إجراء مقارنة مواتية على أساس التقييم النس ي ونموذج خصم رصح السهم

 العام.
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 التعامالت األطراف ذوي العالقة والعقود الرئيسة .19

 

 العالقة ذوي  األطراف مع التعامالت 19.1

 

على س يل املثال ، يعتبر الطرف ذو عالقة عندما تكون لديه القدرة على السيطرة . العالقة ذات األطراف تمثل

على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير قوي على الطرف اآلخر بإتخاذ القرارات املالية والتشغيلية وكذلك التأثير على 

اف ذات العالقة من املساهمين مدراء الشركة ، والشركات التي يمثلون فيها موظفي اإلدارة الرئيسيين. تتألف األطر 

الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات التي يملكون القدرة على السيطرة أو 

ممارسة نفوذ مؤثر على قراراتها املالية والتشغيلية. سياسات التسعير وشرول هذه املعامالت تصاد  عليها إدارة 

 بالشرول املتفق عليها بصورة متبادلة. كانق املعامالت الهامة كما يلي:  الشركة وتتم املناقشة بشأنها

 

 التعامالت مع األطراف ذوي العالقة  (أ)

 

٪ أو أكثر من حصص الشركة أو أفراد عائالتهم 10تكون معامالت األطراف ذات العالقة أو املساهمين بنسبة 

 في قائمة الدخل الشامل كما يلي. وهي متعلقة بأعضاء
ً
مجلس اإلدارة والشركات األخرى التي لدى  مدرجة

 أعضاء مجلس اإلدارة حصة فيها:

 

 املنتهية للفترة أشهر  3 

 2017 مارس 31

 املنتهية للفترة أشهر  3 

 2016 أغسطس 31

 ريال عماني  ريال عماني 

    من أعضاء مجلس اإلدارة:
 إجمالي األقسال املكتتبة

5,432 
 

7,728 

 1,100  9,570 املدفوعةإجمالي املطالبات 
    من أطراف أخرى ذات عالقة:

 259,698  129,582 إجمالي األقسال املكتتبة

 53,741  11,663 إجمالي املطالبات املدفوعة 

  

 2016  2015 

 ريال عماني  ريال عماني 

    من أعضاء مجلس اإلدارة:
 إجمالي األقسال املكتتبة

9,889 
 

10,886 

 25,148  1,620 املطالبات املدفوعةإجمالي 
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 2016  2015 

    من أطراف أخرى ذات عالقة:

 170,316  250,531 إجمالي األقسال املكتتبة

 29,565  72,253 إجمالي املطالبات املدفوعة 

 20,047  27,063 تو يعات أرصا  مستلمة

متحصالت من بيع عقار 

 استثماري 
1,900,000  - 

 

 األطراف ذوي العالقة تحت البنود التالية وذلك كما يليتم إضافة األرصدة مع  (ب)

 

 

أغسطس  31 

2017 

 2016أغسطس  31 

 ريال عماني  ريال عماني 

 من أعضاء مجلس اإلدارة:

مديونّيات تأمين وأخرى )إيضاح 

10) 

   
 5,282  - التأمين وذمم أخرى 

-  دائنيات املطالبات    -  

 من أطراف أخرى ذات عالقة:

مديونّيات تأمين وأخرى )إيضاح 

10) 

 

استثمارات في األطراف ذات 

 العالقة

 

 دائنيات املطالبات

   

ات تأمين وأخرى   54,975  66,629 مديوني 

 358,585  - استثمارات في األطراف ذات العالقة

 27,540  - دائنيات املطالبات

 

 

 2016  2015 
 ريال عماني  ريال عماني 

 اإلدارة:من أعضاء مجلس 

مديونّيات تأمين وأخرى )إيضاح 

10) 

   
 11,562  5,282 التأمين وذمم أخرى 

9,920  دائنيات املطالبات    1,750  

 من أطراف أخرى ذات عالقة:

مديونّيات تأمين وأخرى )إيضاح 

10) 

 

استثمارات في األطراف ذات 

 العالقة

 

 دائنيات املطالبات

   

ات تأمين وأخرى   56,234  54,975 مديوني 

 365,351  358,585 استثمارات في األطراف ذات العالقة

 48,885  50,195 دائنيات املطالبات
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 التعويت الخاص بالفريق اإلداري للشركة  (ت)

 

 يتألف تعويض الخاص بالفريق اإلداري للشركة مما يلي 

 

 للفترة أشهر  3 

 31 املنتهية

 2017 أغسطس

 املنتهية للفترة أشهر  3 

 2016 أغسطس 31

 ريال عماني  ريال عماني 

    
        241,279     301,843 منافع قصيرة األجل للموظفين

 8,943  10,519 مكافآت نهاية الخدمة

أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس 

 اإلدارة

15,825  13,750 

 3,372  3,433 منافع التأمينات االجتماعية

 267,344  331,620 اإلجمالي

 

 

 

 2016  2015 

 ريال عماني  ريال عماني 

    

 255,947  331,42 منافع قصيرة األجل للموظفين

 14,933  15,098 مكافآت نهاية الخدمة

أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس 

 اإلدارة

17,000  14,250 

 252  5,057 منافع التأمينات االجتماعية

 35,750  32,500 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة 

 321,132  401,083 اإلجمالي
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 املادية االتفاقيات 19.2

 :ضمن اإلتفاقيات / العقود الرئيسية التي أبرمتها الشركة ما يليتت  

 

 تاريخ اإلنتهاء تاريخ بدء اإلتفاقية الطرف األخر التفاصيل م

اتفاقية مشتركة تشمل تقاسم التأمين  1

 الهندس ي وإعادة التأمين على أساس الفائض

شركة إعادة 

التأمين 

السويسرية 

 )سويس ري(

 2018يونيو  30 2017يوليو  1

اتفاقية مشتركة تشمل تقاسم التأمين  2

 الهندس ي وإعادة التأمين على أساس الفائض

شركة إعادة 

التأمين 

السويسرية 

 )سويس ري(

 2018يونيو  30 2017يوليو  1

اتفاقية إعادة التأمين بتقاسم الحصص في  3

 التأمين على الحوادق

شركة إعادة 

التأمين 

السويسرية 

 )سويس ري(

 2018يونيو  30 2017يوليو  1

اتفاقية إعادة التأمين بتقاسم الحصص في  4

 التأمين على الحوادق

شركة إعادة 

التأمين 

السويسرية 

 )سويس ري(

 2018يونيو  30 2017يوليو  1

اتفاقية مشتركة تشمل تقاسم التأمين على  5

املمتلكات وحوادق مختلفة وإعادة التأمين 

 على أساس الفائض 

شركة إعادة 

التأمين 

السويسرية 

 )سويس ري(

 2018يونيو  30 2017يوليو  1

اتفاقية مشتركة تشمل تقاسم التأمين على  6

وإعادة التأمين املمتلكات وحوادق مختلفة 

 على أساس الفائض

شركة إعادة 

التأمين 

السويسرية 

 )سويس ري(

 2018يونيو  30 2017يوليو  1

حصة في التامين الهندس ي و اعادة التامين  7

 االتفاقي 
 2018يونيو  30 2017يوليو  1 إيه أو إن

حصة في التامين على هيكل السفن  والتامين  8

على اساس الفائض االتفاقي  القسم األول 
 2017يوليو  July 2017 1 1 إيه أو إن
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 تاريخ اإلنتهاء تاريخ بدء اإلتفاقية الطرف األخر التفاصيل م

وحصة في تأمين الشحن البحري وأيضا 

 والتامين على اساس الفائض االتفاقي  

حصة من تأمين الحرائق و والتامين على  9

اساس الفائض االتفاقي  إضافة الىالتامين 

على اساس الفائض االتفاقي وايضا تقاسم 

 التامين االتفاقي للحوادق املختلفة 

 إيه أو إن

 2018يونيو  30 2017يوليو  1

 2018يوليو  1 2017يوليو  1 إيه أو إن الحصة الثانية لتقاسم الشحن البحري  10

 2018يونيو  30 2017يوليو  1 إيه أو إن إعادة التأمين على فائض الخسارة  11

التامين االتفاقي على فائض الخسارة   12

 للمركبات ومسؤولية الطرف الثالث 
 2018يونيو  30 2017يوليو  1 إيه أو إن

إعادة التأمين على فائض الخسارة في التأمين  13

 البحري 
 2018يونيو 30 2017 يوليو  1 إيه أو إن

شركة إعادة  التامين االتفاقي للحياة على األفراد 14

التأمين 

السويسرية 

 )سويس ري(

أبريل  1مستمر منذ 

منذ بدء  2009

 التنفيذ 

عقد مستمر ويلغى بناء على 

يوم من إيقاف  90إشعار قبل 

 اإلتفاقية

 التامين االتفاقي على الحياة ل فراد 15

 ميونت ري 

يناير  1منذ مستمر 

منذ بدء  2016

 التنفيذ

عقد مستمر ويلغى بناء على 

يوم من إيقاف  90إشعار قبل 

 اإلتفاقية

 Partner التامين االتفاقي على الحياة للمجموعات 16

Reinsurance 

Europe SE 

يناير  1مستمر منذ 

منذ بدء  2012

 التنفيذ

عقد مستمر ويلغى بناء على 

يوم من إيقاف  30إشعار قبل 

 اإلتفاقية

التامين االتفاقي على تعويضات العمال  17

 Partner )إضافة الى املجموعات( 

Reinsurance 

Europe SE 

مايو  1مستمر منذ 

منذ بدء  2014

 التنفيذ

عقد مستمر ويلغى بناء على 

يوم من إيقاف  30إشعار قبل 

اإلتفاقية. اإلشعار أيضا مع 

التامين االتفاقي على 

 املجموعات

 التامين االتفاقي الط ي للمجموعات  18
ICICI 

Lombard 

ديسمبر ، ويلغى  31عقد في  2018يناير  1

يوم  90بناء على إشعار قبل 

 من إيقاف اإلتفاقية.

 Allianz التامين االتفاقي الط ي للمجموعات 19

Worldwide 

Partners 

 )اليانز(

ديسمبر ، ويلغى  31عقد في    2018يناير  1

يوم  90إشعار قبل بناء على 

 من إيقاف اإلتفاقية.
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 تاريخ اإلنتهاء تاريخ بدء اإلتفاقية الطرف األخر التفاصيل م

التامين االتفاقي على الحياة للمجموعات  20

 )بنك مسق (

Partner 

Reinsurance 

Europe SE 

 2015ديسمبر  26 2013اكتوصر  1

 Partner التأمين على فائض الخسارة في الكوارق 21

Reinsurance 

Europe SE 

 October 2018 31 2017نوفمبر  1

التامين االتفاقي على الحياة للمجموعات  22

 ميونت ري  )مسق  للتمويل(

،  2018أبريل  30عقد في  2017مايو  1

 90ويلغى بناء على إشعار قبل 

 يوم من إيقاف اإلتفاقية.

التامين االتفاقي على الحياة للمجموعات  23

 (2013 -)تأجير للتمويل 

،  2018فبراير  28عقد في  2017مارس  1 ميونت ري 

 90ويلغى بناء على إشعار قبل 

 يوم من إيقاف اإلتفاقية.

التامين االتفاقي على الحياة للمجموعات  24

 (2017 -)تأجير للتمويل 

شركة إعادة 

التأمين 

السويسرية 

 )سويس ري(

 31 31 2017نوفمبر  1

اكتوصر 

2018 

 

 .اتفاقية الخدمات الفنية مع شركة التأمين العرصية 

  البيعمحال الشركة وفروعها و عقود إيجار ملكاتب 

 إتفاقيات مع وكالءالتأمين ووسطاء التأمين بالشركة. 

   العام والتأمين على الحياةاملتعلقة بالتأمين التأمين إعادة اتفاقيات. 

  إصال  املركبات اتكراجومع اتفاقيات ضب  الخسائر. 

 البنوق املحلية والشركات غير املصرفية ترتيبات التأمين املصرفي مع 

 مديري محافظ اتفاقية إدارة االستثمار مع 

  لتقديم الخدمات  )كمدير طرف الثالث(طرف ثالث كإتقافية شركات خدمات طبية بإتفاقية مع 

  للحصول على تكنولوجيا املعلومات وحلول لدعم البرمجياتشركة برمجيات متخصصة اتفاقية مع. 

 متخصصة بشركات التأمين. شركة برمجيات اتفاقيات خدمات تكنولوجيا املعلومات مع 
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 تنظيم وإدارة الشركة .20

 

 إلى ن امها األسممممممممماسممممممممم ي ت
ً
لخص بعض األجزاء من هذا الفصمممممممممل املسمممممممممائل املتعلقة بتن يم وإدارة الشمممممممممركة اسمممممممممتنادا

وقانون الشممممركات التجارية والقواعد واألن مة الصممممادرة عن هيئة سممممو  املال وصخاصممممة امليثا . وال يعتبر الوصممممف 

إعطاء ن رة عامة شممممممممماملة على الن ام األسممممممممماسممممممممم ي أو على أحكام قانون يقصمممممممممد يلي سممممممممموى موجز، وال  فيماالوارد 

 الشركات التجارية ذات الصلة أو امليثا  أو القواعد واللوائح الصادرة عن الهيئة العامة لسو  املال.

 

 للشركة اإلدارية العملية على عامة نظرة 20.1

تضمممممممممممممطلع بها األجهزة اإلدارية للشمممممممممممممركة ألحكام قانون الشمممممممممممممركات  التيواملسمممممممممممممؤوليات املهام يخضمممممممممممممع جزء كبير من 

للميثا  ، التجارية والن ام األسممممممممممممماسممممممممممممم ي ويخضمممممممممممممع كذلك، عقب عملية اإلدراج في سمممممممممممممو  مسمممممممممممممق  ل ورا  املالية

 والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة لسو  املال بهذا الشأن.

  

يحق ملجلس اإلدارة القيام بجميع  خاصممممممممممممممة بالشممممممممممممممركة مناطة بمجلس اإلدارة.إن إدارة املسممممممممممممممائل االسممممممممممممممتراتيجية ال

 للقانون املعمول به ااألعمال الضرورية أو املفيدة لتحقيق أغراض 
ً
لشركة، باستثناء تلك األعمال التي تكون وفقا

فيتوالها الفريق  الفمعية العامة للمسمممممممممممممماهمين. أما اإلدارة اليومية للشممممممممممممممركةتم التحفظ عليها في إجتماع  بنودأو 

 اإلداري.

 

  اإلدارة مجلس 20.2

 للن ام األسممماسممم ي للشمممركة  حاليا املجلس يضمممم
ً
 مقعد وهناق ،2017 مارس 28 في انتخبوا 6منهم  أعضممماء 7 وفقا

خالل شممممممممممممهرين من اإلدراج بالدعوة الى جمعية عامة عادية إلنتخاب  الشممممممممممممركة وسممممممممممممتقوم. شمممممممممممماغر للمجلس واحد

  يتوافق مع متطلبات ميثا  حوكمة الشركات.مجلس إدارة جديد بما 

 

 للمادة  سمممممممممنوات 3يبين الفدول التالي مجلس اإلدارة الحالي . تنتهي فترة العضممممممممموية بعد 
ً
من تاريت اإلنتخاب وفقا

95 

 

 مستقل/غير  مستقل تنفيذيغير /تنفيذي يمثل األسم

 مستقل غير  تنفيذي غير  العرصية القابضة    مارون كيرلس

 مستقلغير  تنفيذي غير  نفسه    شبير موس ى عبدهللا 

 مستقل غير  تنفيذي غير  نفسه    منير بطرس معشر 

 مستقل تنفيذي غير  نفسه    جورج شديا  
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 مستقل/غير  مستقل تنفيذيغير /تنفيذي يمثل األسم

 مستقل غير  تنفيذي غير  لورانس لالستثمارات ذ.م.م.    سامر أبو جودة 

 مستقلغير  تنفيذي غير  االنوار القابضة ش.م.ع.ع مانيش باالندي

 

 

 

الوظيفة /  األسم

فئة 

 العضوية

الجهة التي 

 يمثلها

عدد  املؤهالت العمر

سنوات 

 الخبرة

العضوية في 

مجلس إدارة 

 شركات إخرى 

 

 الجنسية

العرصية     الرئيس  مارون كيرلس

 القابضة

ماجستير في   51

 االدارة املالية

 فرنس ي -  28+ 

شبير موس ى  

 عبدهللا

نائب  

 الرئيس

ماجستير في  47  نفسه   

 اإلدارة املالية

االنوار  20+

القايضة ، املها 

 للسيراميك

 عماني

بكالوريوس  48  نفسه    عضو منير بطرس معشر 

في املحاسبة 

 ودبلوم تأمين

 أردني -  25+

بكالوريوس   61  نفسه    ع و جورج شديا  

في إدارة 

 األعمال 

 لبناني -  37+

لورانس     ع و سامر أبو جودة 

لالستثمارات 

 ذ.م.م.

ماجستير في   41 

 إدارة األعمال

 لبناني -  18+

االنوار  ع و مانيش باالندي

القابضة 

 ش.م.ع.ع

محاسب  36

قانوني 

 معتمد

 هندي - 12+
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 مجلس اإلدارة: أعضاءيلي نبذة مختصرة عن  فيما

 

 رئيس مجلس اإلدارة –الفاضل/ مارون كيرلس 

 

. II – Assasحاصل الفاضل / مارون كيرلس على درجة املاجستير في اإلدارة املالية وصكالوريوس في االقتصاد من باريس 

، انضم إلى مجموعة 1995في التأمين البحري. في عام  Generali Franceمع  1989بدأ حياته املهنية للتأمين في عام 

اململكة العرصية  الشركة في  شغل مناصب مختلفة كمدير مسؤول عنسنوات حيث  10أكسا في الخليأل ملدة تقارب الم 

في  الشركةالسعودية ومدير عام لشركة أكسا في اإلمارات العرصية املتحدة ونائب املدير العام في أكسا املسؤول عن 

لبنك العربي التحق با 2005قطر والكويق وعمان والبحرين، إضافة الى مدير فرع ومحاسب تنفيذي وغير ذلك. في عام 

شركة  أسهم  إدارة التأمين املصرفي والتأمين بالبنك. وبعد التفاوض على شراء أغلبية أفرعسنوات حيث أسس  3ملدة 

 النسر العربي للتأمين نيابة عن البنك أصبح رئيسا لها. 

 

ة املخاطر. كما شركة العرصية للتأمين ش.م.ل. وعضو لفنة التدقيق ورئيس لفنالوهو حاليا عضو مجلس إدارة في 

أنه رئيس مجلس إدارة / رئيس تنفيذي / مؤسس شركة حماية ش.م.ل. في بيروت وشريك إداري / مؤسس في شركة 

 حمايا العرا  املحدودة )وسي  تأمين(.

 

 نائب رئيس مجلس اإلدارة –الفاضل/ شبير اليوسف 

 

 & Lincolnshireحاصل الفاضل / شبير اليوسف على درجة املاجستير في إدارة األعمال من جامعة 

Humberside   اململكة املتحدة ودرجة ماجستير العلوم منColorado School of Mines  في الواليات املتحدة

 وصكالوريوس في االلكترونيات واالتصاالت من جامعة السلطان قابوس. 

 

ب قيادية في اإلدارة وعضوية مجالس إدارة شركات املساهمة العامة املفتوحة و شركات املساهمة العامة تولى مناص

املغلقة مثل الشركة الوطنية ملنتجات األلومينيوم و بنك صحار واألنوار لبالل السيراميك وفينكورب و شركة عمان 

هو عضو مجلس إدارة في شركة املها للسيراميك و األنوار حاليا   لإلستثمارات و التمويل و داماق القابضة في اإلمارات.

 فالكون للتأمين. العرصية إضافة الى شركة  Cactus Premier Drilling Services SAOCالقابضة و 

    

 عضو مجلس اإلدارة –الفاضل/ جورج شدياق 

 

 1980التأمين في عام  مجالحاصل الفاضل/ جورج شديا  على البكالوريوس في إدارة األعمال وصدأ حياته املهنية في 

 . عمل في التأمين وإعادة التأمين واألعمال اإلدارية في عدة دول منها لبنان واألردن وقبرصاملجال بنفس األن حتى ويعمل

 عضو مجلس إدارة سابق ومساهم في شركة االتحاد الوطني للتأمين. يق. والسلطنة واإلمارات العرصية املتحدة والكو 
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انتخب عدة مرات عضوا في جمعية اإلمارات للتأمين وكمتحدق في مؤتمرات عدة متعلقة بالتأمين. عضو مؤسس 

لديه باإلضافة إلى ذلك وظائف استشارية أخرى  فالكون للتأمين ونائب رئيس مجلس اإلدارة حاليا. العرصية لشركةل

 لتأمين داخل منطقة الخليأل.ل

  

 عضو مجلس اإلدارة –الفاضل/ منير معشر 

 

حاصل الفاضل/ منير معشر على البكالوريوس في املحاسبة ودبلوم تأمين من معهد التأمين القانوني باململكة املتحدة 

CII األردن ونقابة املحامين األمريكية.  -قبل هيئة التأمين  ولديه  مالة من املعهد. كذلك هو وسي  مؤهل ومحكم من

 .عاما وحضر العديد من الدورات املتقدمة في اإلدارة 25لديه خبرة في مجال التأمين ألكثر من 

 

والرئيس التنفيذي لشركة التأمين  2006بر الفاضل / معشر هو رئيس قسم أعمال التأمين في البنك العربي منذ نوفم

. وقبل ذلك CareCard Health Insurance Management( واملدير العام لشركة 2015يناير  – 2013العرصية )أكتوصر 

عمل في شركة األردن الدولية للتأمين كمدير عام مساعد للتأمين الصحي والتأمين على الحياة ومدير عام فني مساعد 

 عمله في شركة الشر  األوس  للتأمين كمتعهد للتأمين في قسم العام للتأمين ضد الحوادق.إضافة الى 

 

  اململكة العرصية السعودية ورئيس اللفنة التنفيذية ولفنة  -عضو مجلس إدارة الشركة العرصية للتأمين التعاوني

NomRem  2014منذ يناير. 

  2014رئيس لفنة التدقيق منذ يناير األردن، و  -عضو مجلس إدارة شركة التأمين العرصية. 

  2015سوريا، ورئيس لفنة التدقيق منذ س تمبر  -عضو مجلس إدارة شركة التأمين العرصية. 

  (2016يونيو  - 2009لبنان، ورئيس لفنة التدقيق )فبراير  -عضو مجلس إدارة شركة التأمين العرصية 

  2013سنوات وحتى أكتوصر  5ألكثر من  األردن -رئيس مجلس إدارة شركة النسر العربي للتأمين 

 

 عضو مجلس اإلدارة –الفاضل/ سامر أبو جودة 

 

بدأ الفاضل سامر مسيرته التأمينية  .2016يناير  1الفاضل / أبو جودة هو املدير العام لشركة التأمين العرصية منذ 

فرنسا حيث أصبح مديرا  Gen Re كمدير تنفيذي لشركة أكسا للتأمين في دولة اإلمارات العرصية املتحدة ثم انتقل إلى 

لعمليات إعادة التأمين االختيارية لإلصابات التي شملق دوال عدة منها األسوا  الفرنسية والبلفيكية ومنطقة الشر  

 مال أفريقيا.األوس  وش

حيث ساعد في تأسيس اإلستشارات التأمينية  PricewaterhouseCoopersانضم الفاضل / سامر في وقق الحق إلى 

كمنصب مدير رئيس ي. كما شغل منصب رئيس مجموعة  PricewaterhouseCoopersملنطقة الشر  األوس  في 

تثمار إقليمية في الشر  األوس  للتأمين حيث وهي شركة اس Chedid Capital Holdingالتنسيق والتطوير لشركة 

 تولى مسؤولية تحسين األداء التشغيلي للمجموعة وسير العمل والتسويق واالتصاالت وتطوير الفرص االستراتيجية.
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، وقبل انضمامه إلى شركة التأمين العرصية، انضم الفاضل / سامر إلى شركة  يورخ للتأمين في دبي 2011وفي مايو 

ري / رئيس املوظفين لعليات شركة  يورخ للتأمينات العامة في الشر  األوس  وقد تم تعيينه في وقق كرئيس إدا

 الحق رئيسا لقسم العمالء والتو يع والتسويق لعمليات شركة  يوريت العاملية في الشر  األوس .

في باريس، فرنسا،  Ecole Nationale d’Assurancesحصل الفاضل / سامر على درجة املاجستير في إدارة األعمال من 

 ودرجة املاجستير في الشؤون الدولية من الفامعة اللبنانية األمريكية في جبيل، لبنان.

 

 عضو مجلس اإلدارة –الفاضل/ مانيش باالندي 

 

عاما  12مانيش باالندي هو محاسب قانوني معتمد من معهد املحاسبين القانونيين في الهند. لديه أكثر من الفاضل / 

من الخبرة في مجال األبحاق املستقلة وإدارة الصناديق في أسوا  األسهم الهندية والواليات املتحدة ودول أسوا  

 األسهم )العامة والخاصة( في دول مجلس التعاون الخلي ي. 

كمدير استثمار وهو مسؤول عن صفقات  2012ضم الفاضل/ مانيش إلى شركة األنوار القابضة ش.م.ع.ع في عام إن

األسهم الخاصة والعامة التي تشمل التعامل مع الصفقات وهيكلة الصفقات واالستحواذ والتصفية والتحليل املالي 

 والعناية الواجبة وجمع األموال وإدارة محف ة الشركة. 

 

 شكيلة مجلس اإلدارة فيما بعد اإلكتتاب العام ت 20.3

 

 للن ام األسمممماسمممم ي املقتر  الذي تم إعتماده سمممميتم إدارة الشممممركة من قبل مجلس إدارة مكون من 
ً
أعضمممماء،  7وفقا

% من 0.5ما اليقل عن  املنتخبون يتم تعيينهم من بين املسمممممممممماهمين أو من غيرهم، شممممممممممريطة أن يملك املسمممممممممماهمون 

 ألحكام قانون الشمممممممممممممركات التجارية الفمعية العامة  إجتماع، وتم انتخابهم خالل  الشمممممممممممممركة مال رأس إجمالي
ً
وفقا

 والن ام األساس ي. 

 

 بما جديد إدارة مجلس إلنتخاب عادية عامة جمعية الى بالدعوة اإلدراج من شممممممممممممممهرين خالل الشممممممممممممممركة سممممممممممممممتقوم

 . الشركات حوكمة ميثا  متطلبات مع يتوافق

 

يكون لها مجلس  يتوافق مع متطلبات هيئة سممممممممممو  املال وقانون الشممممممممممركات التجارية منذ  أنبالشممممممممممركة تنوي كما 

يمثلون  اللذين تاريت إعادة انتخابه بما في ذلك ما يتعلق بعدد من األعضمممممماء املسممممممتقلين واألعضمممممماء غير التنفيذيين

   .جميع املساهمين، بما في ذلك أولئك الذين يكتتبون في األسهم املطروحة

 

 اإلدارة مجلس تعيين  20.4

تحدد فترة عضمممممممموية مجلس اإلدارة لثالق سممممممممنوات مع إمكانية إعادة انتخابه أكثر من مرة. سمممممممميتم إحتسمممممممماب الفترة 

املحددة إلنتخاب مجلس اإلدارة من تاريت انعقاد الفمعية العامة السممممممنوية والتي تم إنتخاب العضممممممو فيها إلى تاريت 

التي تليها. في حال أن جاو  تاريت انعقاد هذه الفمعية مدة ثالثة سمممممممممممممنوات تمدد إنعقاد الفمعية العامة السمممممممممممممنوية 
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فترة العضوية بموجب القانون املعمول به في السلطنةإلى التاريت الذي تم فيه عقد الفمعية العامة السنوية على 

 . ية العامة السنويةأال تتجاو  مدة العضوية املنصوص عليها في قانون الشركات التجارية لعقد اجتماع الفمع

 

( من قانون الشركات التجارية، يشترل فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ما 95مع مراعاة أحكام املادة )

  : يلي

 .أن يكون حسن السيرة والسمعة .أ

  25أال يقل عمره عن  .ب
ً
 .عاما

 .وفق أحكام القانون  أال يكون قد حكم عليه باإلعسار أو اإلفالس ما لم تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس .ت

 .أال يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة في سلطنة ُعمان أو خارجها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره .ق

 لها .ج
ً
 عن سداد مديونيته للشركة إذا كان مدينا

ً
 .أال يكون عاجزا

 لشخص اعتباري في أكثر من أر  . 
ً
 أو ممثال

ً
بع شركات أن ال يترتب على اكتسابه العضوية أن يصبح عضوا

 .مساهمة عامة مركز عملها الرئيس ي سلطنة ُعمان

 بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص االعتباري إذا كان ترشيحه بهذه  .خ
ً
أن يكون مفوضا

 .الصفة

 أو أال يكون  .د
ُ
 في مجلس إدارة شركة مساهمة عامة أو مقفلة مركز عملها الرئيس ي سلطنة ُعمان عامال

ً
عضوا

 مشابهة ألغراض الشركة التي يتقدم للترشيح لعضويتهاتمارسان أغراض
ً
 .ا

، وصأنه لن  .ذ
ً
 يتصرف فيها تصرفا يفقدهتقديم إقرار يحتوي على بيان بعدد أسهمه في حال كان مساهما

 صفة املساهم طوال مدة واليته في منصبه.

 

 ألي شرل من شرول الع
ً
 يتعين على العضو إخطار مجلس اإلدارة إذا لم يكن مستوفيا

ً
ضوية ويعتبر مكانه شاغرا

من تاريت ذلك اإلخطار وإال اعتبرت العضوية كأن لم تكن في تاريت معرفة مجلس اإلدارة بعدم إستيفاء العضو 

لشرل من شرول العضوية دون املساس بمسؤولية العضو وفق أحكام القانون ويتم ملء مكانه الخالي وفق أحكام 

 .الن ام وقانون الشركات التجارية 

 

تم انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عن طريق االنتخاب السري املباشر من قبل املساهمين، ويكون لكل مساهم عدد ي

 ملرشح واحد أو تقسيمها بين من 
ً
 لعدد ما يملكه من األسهم ويحق له التصويق بها جميعا

ً
من األصوات مساويا

 يختارهم من املرشحين وذلك بإستخدام بطاقة التصويق بحيث يكون إ
ً
جمالي ما أعطاه لهم من أصوات مساويا

 .لعدد األسهم التي يمتلكها

 

 عندلسو  املال  العامة هيئةال ولوائح وقوانين التجارية الشركات قانون  في عليها املنصوص باملتطلبات اإللتزام يتم

 .اإلدارة مجلس انتخاب
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 املجلس تشكيل 20.5

بشكل  -وضب  أعمالها. واملجلس  ومتابعتهايجب أن يكون على رأس كل شركة مجلس إدارة فاعل لقيادة الشركة 

مسؤول عن نجا  الشركة في تحقيق أهدافها على املدى البعيد وعلى املجلس أن يعمل مع اإلدارة   - جماعي

األحوال تكون اإلدارة مسؤولة أمام  التنفيذية دون تدخل في مهامها اليومية لتحقيق أهداف الشركة، وفي كل

 املجلس.

أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام املساهمين حول تحقيق أهداف الشركة  .1

وغاياتها. وهم معنيون في املقام األول بمصلحة الشركة، وعليهم أن يقدموها على املصالح األخرى بما في 

 ذلك مصالح املساهمين الذين يمثلونهم. 

 مجلس اإلدارة أو جميعهم إن أخلوا بأدوارهم ومهامهم. يجو  للفمعية العامة عزل أي من أعضاء .2

يح ر على أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة التدخل في األعمال اليومية والتشغيلية املباشرة  .3

 للشركة. 

عند تشكيل مجلس إدارة الشركة، ومع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية وتعديالته، وقواعد  .4

س إدارة شركات املساهمة العامة واألحكام الخاصة بمسؤولياتهم، على الشركة انتخاب أعضاء مجل

 االلتزام بالشرول  اآلتية عند تشكيل املجلس:

 

 أن يكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين،  .أ

 . مجلس اإلدارة ، وصحد أدنى عضوان اثنان ثلث أعضاءأال تقل نسبة األعضاء املستمقملين عن  .ب

أن يخضع  عضو املجلس بعد انتخابه للمرة األولى أو إعادة انتخابه للتأهيل في حوكمة الشركات  .ت

 برامأل  تدري ية على نفقة الشركة.لواالستدامة، 

يجب أال يمثل الشخص اإلعتباري بأكثر من ممثل واحد في عضوية املجلس وفي حالة إنتخاب مرشح  .ق

يجو  للشخص اإلعتباري املعني إستبدال ذلك العضو  اإلدارة،الشخص اإلعتباري كعضو في مجلس 

 املنتخب بمرشح غيره من وقق آلخر بعد توجيه إشعار كتابي للشركة في هذا الخصوص . 

اإلدارة أن يؤخذ  بعين االعتبار مرئيات لفنة الترشيحات  أعضاء مجلسيراعى عند الدعوة إلنتخاب  .5

 لقدراتواملكافآت، لضمان  توافر املهارات وا

 

 املجلس مسؤولية 20.6

 عن األمور التالية:ؤ يكون مجلس إدارة الشركة مس
ً
 وال

إعتماد السممممياسممممات التجارية واملالية واملوا نة التقديرية للشممممركة بما يحقق أغراضممممها واملحاف ة  .أ

 على حقو  املساهمين وتنميتها.

وتحديثها من فترة ألخرى وضمممممممع الخط  الال مة )يشممممممممل ذلك الخط  اإلسمممممممتراتيجية( ومراجعتها  .ب

 لتنفيذ أهداف الشركة والقيام بأنشطتها في ضوء الغرض من تأسيسها.

 لن م وإرشادات اإلفصا  الصادرة عن  .ت
ً
تبني إجراءات اإلفصا  بالشركة ومتابعة تنفيذها وفقا

 الهيئة العامة لسو  املال.
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قق أهداف الشركة في ضوء والتأكد من حسن سير العمل بما يحالتنفيذية مراقبة أداء اإلدارة  .ق

 الغرض من تأسيسها.

 لتعليمات اإلفصمممممممما   .ج
ً
تقديم املعلومات إلى املسمممممممماهمين بصممممممممورة دقيقة وفي األوقات املحددة وفقا

 الصادرة من الهيئة العامة لسو  املال.

يكون أي منهم رئيس  أال تعيين الرئيس التنفيممممذي أو املممممدير العممممام أو املسممممممممممممممئول املممممالي األول على  . 

املجلس وتعيين املوظفين الذين يعملون تحق إشممممممممراف كل منهم وفق الهيكل التن يةي للشممممممممركة 

 وتحديد اختصاصاتهم وحقوقهم.

تقييم أداء العماملين املنصمممممممممممممموص عليهم في البنمد السممممممممممممممابق وتقييم األعممال التي تقوم بهما اللفان  .خ

 للمادة )
ً
لة وفقا

 
 ( من قانون الشركات التجارية.102املن ثقة عن املجلس واملشك

إعتماد البيانات املالية املتعلقة بنشمممال الشمممركة ونتائأل أعمالها والتي تقدم من اإلدارة كل ثالثة  .د

 عن املركز املالي الصحيح لها.وذلك بهدف اإلفصا  بشكل سنوي  أو أشهر 

م إلجتماع الفمعية العامة للمسمماهمين  .ذ مسمموغات مبررة حول أن يتضمممن التقرير السممنوي املقد 

 قدرة الشركة على االستمرار في ممارسة األنشطة املحددة لها وتحقيق أهدافها.

  .ر
ً
، على على األقل تعيين سمممممممكرتير ملجلس اإلدارة في أول اجتماع له وعقد أربعة اجتماعات سمممممممنويا

 متتالية كحد أقص ى.أن ال تزيد املدة الفاصلة بين كل اجتماعين عن أربعة أشهر 

 عن جميع املبممالغ التي يكون قممد تلقمماهمما أي عضممممممممممممممو من أن تتضمممممممممممممممن  . 
ً
 كممامال

ً
البيممانممات املمماليممة بيممانمما

 الشركة خالل السنة، بما في ذلك املبالغ املدفوعة إلى األعضاء بصفتهم عاملين بالشركة.

 

 املجلس صالحيات 20.7

لتحقيق أهدافها وال تكون هذه ملجلس اإلدارة صالحيات واسعة للقيام بجميع األعمال التي تتطلبها إدارة الشركة 

الصالحيات محدودة أو مقيدة إال بقدر ما هو منصوص عليه في القانون املعمول به في السلطنة أو في ن ام الشركة 

 أو القرارات ذات العالقة الصادرة عن املساهمين.

 

 عند حضور 
ً
 للن ام األساس ي يعتبر اجتماع مجلس اإلدارة صحيحا

ً
من أعضائه  األقل نصف األعضاء علىوفقا

الحاضرين أو املمثلين. ويتخذ مجلس اإلدارة قراراته في املواضيع األساسية التالية في نطا  السلطات املبينة أعاله 

 لن ام الشركة وفي تلك الحاالت يجب على مجلس اإلدارة إتخاذ قراراته بحضور 
ً
من مجلس  األكثرية النس يةووفقا

 . جلس اإلدارة ويصوتون لصالح تلك القراراتاإلدارة على األقل في اجتماع م

 

يح ر على مجلس اإلدارة ممارسة األعمال التالية ما لم يرخص له صراحة القيام بها بموجب قرار من الفمعية 

  :العامة

 

 .تقديم التبرعات ما عدا تلك التي يتطلبها العمل متى كانق متدنية القيمة وعادية .أ

 . هام منها بيع جميع موجودات الشركة أو قسم .ب
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إجراء الرهن أو التأمين على موجودات الشركة إال لضمان ديونها املترتبة عليها في سيا  أعمالها اإلعتيادية أو  .ت

 .املطلوب عملها بموجب تسهيالت إئتمانية أبرمق بغرض تحقيق أغراض الشركة

 .تحقيق غايات الشركة كفالة ديون الغير ما عدا الكفاالت املعقودة في سيا  العمل اإلعتيادي من أجل .ق

  

يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين تجاه الشركة واملساهمين وللغير  ،مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية

عن األضرار الناجمة عن أعمالهم املخالفة للقانون املعمول به وعن أعمالهم التي تتجاو  حدود صالحياتهم وعن 

اء مهامهم وكذلك عن عدم تصرفهم تصرف الشخص املتبصر في ال روف العادية. أي غش أو إهمال يرتكبونه في أد

ول ؤ في مثل هذه ال روف، للشركة الحق في أن تقيم الدعوى على أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ترى أنه مس

 بأحكام املادة السابقة ويتخذ مجلس اإلدارة أو الفمعية العامة لل
ً
 بهذا عن األضرار التي تلحق بها عمال

ً
شركة قرارا

الشأن يقي ي بتعيين شخص ملالحقة الدعوى نيابة عن الشركة كما يقي ي بتفويضه بأن يدفع نفقات الدعوى 

  . من أموال الشركة

 

مكن لكل مساهم أن يقتر  مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة، وإذا لم تتبنى الفمعية العامة للشركة إقتراحه، يحق ي

الشركة. وإذا نجحق هذه الدعوى يجب أن تعاد إلى املساهم نفقات ومصاريف  له أن يقيم الدعوى نيابة عن

 . الدعوى من األموال املحكوم بها على أن يدفع الرصيد من الشركة

 

تكون الشركة مسؤولة عن األعمال التي يقوم بها مجلس إدارتها ورئيس مجلس إدارتها ونائب رئيس مجلس إدارتها 

حسن النية إفتراض أن أي عمل يقوم به بركة وضمن حدود صالحياتهم ويحق للغير متى كانوا يعملون بإسم الش

مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس اإلدارة أو نائب رئيس مجلس اإلدارة في سيا  مزاولة الشركة أعمالها ضمن 

السفل لزم الشركة ما لم يكن الحد من صالحياتهم مسفال في الصالحيات املخولة إلى هؤالء األشخاص وأنه ي  

 .التجاري بو ارة التجارة والصناعة

 

ال يجو  أن يكون ألي عضو من مجلس اإلدارة أو طرف آخر أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود 

 . التي تجريها الشركة لحسابها وإستثناء من ذلك ما يتم وفقا لالحكام التي تصدر عن الهيئة العامة لسو  املال

 

ال يجو  لعضو مجلس اإلدارة أن يشترق في إدارة عمل تجاري منافس لنشال الشركة إال بموافقة الفمعية العامة 

للشركة على أن تجدد املوافقة سنويا، كما ال يجو  لعضو مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة الرئيسيين إستغالل ما 

مصلحة لهم أو ألوالدهم القصر أو ألحد من أقاربهم يصل إليهم من معلومات بحكم مناصبهم أو وظائفهم في تحقيق 

حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في األورا  املالية للشركة، كما ال يجو  أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو 

بق غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداق تأثير في أسعار األورا  املالية التي أصدرتها الشركة، وتط

 ( من قانون الشركات التجارية عند مخالفة ذلك.  110( و)109أحكام املواد )
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 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  20.8

 

يتم تحديد بدل حضور الفلسات السنوي ألعضاء مجلس اإلدارة واللفان الفرعية التابعة له وفق القوانين 

 واألن مة املطبقة في سلطنة عمان.

 

 2016و 2015و 2014يوضح الفدول التالي بدل حضور الفلسات ألعضاء مجلس اإلدارة ل عوام 

 

  )اإلجمالي )ر.ع )املكافئات )ر.ع بدل الحضور )ر.ع( اسم العضو
2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

مسعود بن حامد بن 

مالك الحارثي، رئيس 

 مجلس اإلدارة 

1800 1800 2,700 6405 6192 5850 8205 7992 8550 

 7200 8105 7845 5200 5505 5695 2,000 2600 2150 جورج شديا 

 6755 5514 6105 4555 4814 4980 2,200 700 1125 سليمان اليحيائي

 0 6513 7055   4413 4980   2100 2075 قيس اليوسف

   1654 6780   1204 4980   450 1800 فيصل اليوسف

إتش  أنطونيوس 

 جورجيون 
1200 1225 2,200 4980 4814 4555 6180 6039 6755 

 7655 5284 0 4555 3209   3,100 2075   شبير موس ى اليوسف 

 7705 8114 7530 4555 4814 4980 3,150 3300 2550 ري ي جو يف 

 4880 0 0 3230     1,650     سانجاي كومار تيواري  

 49,500 49,215 49,700 32,500 34,965 37,000 17,000 14,250 12,700 االجمالي

 

 املجلسلجوووان  20.9

 

 .ولفنة اإلستثمار والترشيحات واملكافآت التنفيذية واللفنة التدقيق الشركة لفنة لدى

خاص، تقوم لفنة التدقيق بمراجعة أن مة بشكل اختصاصات لفنة التدقيق لتوجيهات هيئة سو  املال. تمتثل 

تعيين املدققين الخارجيين كما تقوم بمراجعة القوائم  اقترا املعمول بها ومراجعة خطة التدقيق و  الرقابة الداخلية

 . تقديم هامش العوائد والسيولة للهيئة و  املالية السنوية املدققة

 

  



145 
 

 لجنة التدقيق .1

 :همواملخاطر  التدقيق لفنة في الحاليون  األعضاء

 

 مستقل/ غير مستقل الصفة لجنة التدقيق

 غير مستقل رئيس منير املعشر 

 غير مستقل عضو شبير اليوسف 

 غير مستقل عضو مانيش باالندي

 

 .اإلدراج تاريت من شهرين غضون  في بلفنة التدقيق املتعلقة القانون  ملتطلبات االمتثال بضمان الشركة ستقوم

 

  على املجلس ،عند تشكيله للفنة التدقيق ، أن يلتزم بما يلي: 

  .عضوية اللفنة من ثالثة أعضاء كحد أدنى، وأن يكون أغلبهم من األعضاء املستقلينأن تتكون  .أ

  .أن تتوافر خبرة مالية ومحاس ية لدى واحد )على األقل( من أعضاء اللفنة .ب

  .في جميع األحوال، يجب أن يتم إختيار رئيس اللفنة من بين األعضاء املستقلين .ت

  

   على لفنة التدقيق أن تساعد املجلس في األمور التالية : 

التحقق من مدى كفاءة اإلدارة التنفيذية بشكل عام في تنفيذ الضواب  واملوجهات التشغيلية التي  .أ

  .حددها لها املجلس

  .تقييم ومتابعة مدى مالئمة أن مة الرقابة الداخلية وفاعليتها .ب

 .وجوداتها ال شرية واملادية والفكريةإيجاد سياسات تحافظ على أصولها وم .ت

 

 على لفنة التدقيق أن تقدم للمجلس خطة سنوية تنفذ من خاللها مهامها واختصاصاتها.

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت .2

 أكفاء أعضاء ترشيح على العامة الفمعية مساعدة إلى تهدف واملكافآت للترشيحات لفنة انشأ اإلدارة مجلس 

 والضرورية املناسبة الكفاءات اختيار  في اإلدارة مجلس وتعين بينهم من األصلح وانتخاب اإلدارة ملجلس

 .لإلدارةالتنفيذية

 

ولكنها تخرج عن نطا  سلطة اإلدارة املسائل التي فيشمل والترشيحات واملكافآت  التنفيذية اللفنة دور  أما

 .تتطلب دراسة متعمقة ومداوالت مطولة

  

 الحاليين في هذه اللفنة هم:األعضاء        
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 الصفة اللجنة التنفيذية

 رئيس مارون كيرلس

 نائب الرئيس جورج شديا 

 عضو شبير اليوسف /الفاضل 

 عضو سامر أبو جودة /الفاضل

 عضو مانيش باالندي /الفاضل

 

،  املساهمة العامةمع مراعاة الضواب  املن مة للمكافآت السنوية وصدل حضور جلسات مجلس إدارة شركات 

على اللفنة أن تبذل جهدها في مساعدة الشركة في وضع سياسات واضحة وذات مصداقية متاحة الطالع جميع 

بشأن مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واملناصب التنفيذية على أن تتم االستعانة بمعايير إضافية ترتب   املساهمين

تقدم اللفنة إلى املجلس خطة  غلي املناصب التنفيذية القيادية.باألداء في تحديد مكافآت الرئيس التنفيذي وشا

 عمل سنوية

 

 اللوائح الداخلية  20.10

 

 ل حكام الواردة في املادة 
ً
من قانون الشركات التجارية، ُيطلب من الشركة إعداد لوائح داخلية لتن يم  68وفقا

إدارة الشركة وأعمالها وشؤون موظفيها من خالل مجلس إدارتها. قامق الشركة بالفعل بصياغة عدد من 

و مناسب في ضوء تحولها إلى شركة مساهمة السياسات واللوائح التي تقتضيها الهيئة وستقوم بمراجعتها على نح

عامة، كما ستقوم بصياغة أي سياسات أو إجراءات إضافية تطلب منها في هذا السيا . تغطي تلك اللوائح الحد 

 من النقال الواردة أدناه : دنىاأل 

 

ءات إعداد الهيكل التن يةي للشمممممممركة الذي يوضمممممممح املسمممممممؤليات املسمممممممندة لكافة املناصمممممممب في الشمممممممركة وهيكل/ إجرا (أ

 التقارير.

 تحديد حدود السلطات املنال بها كل منصب في ما يتعلق باعتماد املصاريف املالية. (ب

يتعلق بأعضممممماء مجلس  فيماتحديد بدل حضمممممور االجتماعات واملكافآت واملزايا األخرى على النحو املنصممممموص عليه  (ج

 اإلدارة واللفان املن ثقة عنه، وأساس احتسابها.

 الصلة بعقود الشراء والخدمات.السياسات ذات  (د

 الحد األدنى من املعلومات املطلوب تقديمها إلى مجلس اإلدارة. (ه

 السلطات واملهام واملسؤوليات الخاصة باإلدارة واللفان الفرعية املؤلفة تحق إشراف مجلس إدارة الشركة. (و

والتدريب والترقيات وإنهاء الخدمات  السمممممممياسمممممممات املتعلقة باملوارد ال شمممممممرية بما في ذلك الرواتب والتعيين والتطوير  ( 

 الفوانب األخرى ذات الصلة.
ً
 إلخ، والتي تغطي أيضا

 سياسات االستثمار الخاصة بالشركة. ( 
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 السياسات الخاصة بمعامالت الطرف ذو العالقة. (ل

السممممممياسممممممات والتدابير الخاصممممممة بتقديم املعلومات الهامة بشممممممفافية إلى الهيئة العامة لسممممممو  املال وسممممممو  مسممممممق   (ي

 ل ورا  املالية خالل املهلة املحددة مع تحديد ماهية "املعلومات الفوهرية".

أي لوائح أخرى يرى مجلس اإلدارة من الضمممممممروري إضمممممممافتها لتحقيق مسمممممممتوى كاف من تطبيق ميثا  إدارة وتن يم  (ق

 الشركة. 

 بيانات أخرى   20.11

 

 أسماء املدراء ممن لهم أسهم في شركات ذات أنشطة مماثلة  ال يوجد

فق  جورج شديا  هو 

 
ً
املساهم في الشركة وهو أيضا

 مجلس اإلدارة نائب رئيس

الكشف عن املصالح املباشرة أو غير املباشرة لإلدارة واإلدارة العليا في 

 الشركة

أعضاء في املجالس أو الكشف عن أسماء املدراء واملوظفين الذين / كانوا  ال يوجد

في اإلدارة العليا للشركات املساهمة العامة األخرى والتي تشير إلى 

الشركات التي تم تصفيتها في غضون السنوات الخمس املاضية وعن 

 أسباب ذلك.

 

 اإلدارة العليا للشركة  20.12

 يوضح الفدول التالي الفريق اإلداري  للشركة : 

 

املسمى  االسم #

 الوظيفي

املؤهل  الجنسية

 األكاديمي

عدد سنوات 

العمل في 

 الشركة

إجمالي سنوات 

 الخبرة

 سرينيفاسان أي.أر.  1

 

الرئيس 

 التنفيذى

بكالويوس،  هندي

الدبلوم املتقدم 

 في التأمين

6+ 31 

 أحمد الطيب 2

 

 20 +4 ماجستير كندي املدير املالي

 أجيث كومار 3

 

مساعد املدير 

 العام

قسم التأمين 

 الحياةعلى 

ماجستير ،  هندي

دبلوم عالي في 

 التأمين

9+ 34 

 بي.ام. رامالينجام 4

 

مساعد املدير 

أمين +  املالي

 مجلس األدارة

محاسب قانوني  هندي

معتمد،  ميل في 

5+ 30 
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املسمى  االسم #

 الوظيفي

املؤهل  الجنسية

 األكاديمي

عدد سنوات 

العمل في 

 الشركة

إجمالي سنوات 

 الخبرة

معهد التأمين في 

 الهند

مدير حسابات  موريس شاهين 5

 شركات

 +37 +37 بكالوريوس أردني

 30 التحق حديثا بكالوريوس هندي املركباتمدير  جونسون سماويل 6

مدير أول تطوير  انطوان شويفاتي 7

 األعمال

 10 +4 ماجستير فرنس ي

 مديرة التدقيق أشواني سوريكار 8

 

محاسب قانوني  ةهندي

 معتمد

5+ 20 

 بي. رافيندران 9

 

 -مدير أول 

تأمين غير 

 املركبات

 32 +10 بكالويوس هندي

 مدير براديب جولهان 10

املطالبات لغير 

 املركبات

 28 +9 بكالويوس هندي

 هاريداسان 11

 

 مدير

التأمين على 

 السيارات

 21 +9 بكالويوس هندي

 كي. بافان كومار 12

 

 مدير 

تكنولوجيا 

 املعلومات

 11 +4 ماجستير هندي 

 محمد العويس ي 13

 

 مدير العمليات

 

 11 +2 بكالويوس عماني

 مديرة منى الحارثي 14

 ال شريةاملوارد 

 –بكالويوس  ةعماني

شهادة املهنية في 

املوارد ال شرية 

وشهادة في 

األعمال املالية 

 واملصرفية 

2+ 12 
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 للشركة العليا األدارة 20.13

 :الشركة إدارة عن نبذة يلي وفيما

 

 جامعة من( الشرف مرتبة مع) التجارة في تخرجه بعد سرينيفاسان الفاضل حصل

 الدبلوم شهادة على وحصل. الهند من معتمد قانوني محاسب شهادة على دلهي

  وهو . البريطاني القانوني التأمين معهد من التأمين في املتقدم
ً
 معهد في  ميل أيضا

 جميع في املتنوعة الخبرة من عقود ثالق الفاضل لدى. مومباي - الهند في التأمين

 واحد مدى على عليا ادارية مناصب عدة حينها شغل التأمين خدمات مجاالت

  وعشرون
ً
 إعادة مجاالت في متخصص جلها األوس  الشر   في املاضية عاما

 .املطالبات وإدارة التأمين

 لديه والبحرين املتحدة العرصية واإلمارات ُعمان وسلطنة الهند في الفاضل عمل

 عمليات مجال في األوس  الشر   في السو   متطلبات فهم في ودقيقة واسعة معرفة

 مع بالثقة جديرة عالقة على والحفاظ بتطوير  الفاضل قام. التأمين وإعادة التأمين

 تحويل في حافل سفل لديه. والعمالء والسماسرة الكبرى  التأمين إعادة شركات

 .رصحيتها وصزيادة الشركات

 

 سرينيفاسان.  أر.أي

 التنفيذى الرئيس

وشهادة  –الفاضل أحمد الطيب حاصل على شهادة املاجستير في إدارة األعمال 

املاجستير في العلوم املالية من جامعة يورق، )كندا( وشهادة البكالوريوس في 

 حاصل على شهادة محاسب قانوني 
ً
االقتصاد من جامعة دمشق )سوريا(. وأيضا

ألكاديمية األمريكية لإلدارة معتمد من الواليات املتحدة األمريكية وهو عضو في ا

 في مجال املالية واملحاسبة والضرائب ومراجعة  20املالية. يملك خبرة 
ً
عاما

الحسابات لقطاع التأمين وفي القطاعات املالية والحكومية عمل خاللها في سوريا 

 التأمين شركةوكندا واإلمارات العرصية املتحدة وسلطنة ُعمان. وقبل انضمامه إلى 

 التأمين لشركة، شغل الفاضل أحمد منصب نائب مدير املنطقة فالكون  العرصية

 سوريا. -ُعمان ونائب املدير العام واملدير املالي لشركة التأمين العرصية  - العرصية

 

 أحمد الطيب

 املدير املالي

يحمل الفاضل أجيث شهادة املاجستير، ولديه دبلوم عالي في التأمين. للفاضل خبرة 

 عمل بها في  32تزيد عن 
ً
 في مجال التأمين على الحياة. منها اثنا عشر عاما

ً
عاما

 سلطنة ُعمان ترأس حينها أعمال التأمين على الحياة للشركة.

 

 أجيث كومار

 مساعد املدير العام

 قسم التأمين على الحياة

تخرج الفاضل رامالينجام في العلوم من جامعة مدراس. وهو  ميل في معهد 

  ميل في معهد التأمين في الهند املحاسبين 
ً
مومباي.  -القانونيين في الهند. وهو أيضا

ن كأمين سر  يتمتع بخبرة طويلة في مجال التمويل وإعادة التأمين واإلستثمار وعي 

للمجلس. شغل على مدى السنوات الخمسة عشر املاضية منصب الرئيس املالي 

 بي.ام. رامالينجام

 مساعد املدير املالي
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ن كأمين ملجلس اإلدارة واللفان الفرعية  .بشر  أفريقيا وفي سلطنة ُعمان وعي 

 .األخرى 

 

حاصل الفاضل موريس شاهين على شهادة البكالوريوس في اآلداب( الشر  األوس  

، عمل الفاضل مع شركة التأمين العرصية 1979)جامعة بير يق في فلسطين في عام 

في جميع أقسام التأمين( من االكتتاب واملطالبات  وعمل 15/08/1979منذ عام 

عين نائب مدير فرع مسق  وفي عام  2001واملسوحات السابقة للمخاطر )في عام 

ترقى إلى مدير الفرع. خالل فترة العمل مع الشركة العرصية، أسس الفاضل  2012

العمالء موريس قاعدة من العمالء وحافظ على بناء عالقة مميزة ذات ثقة كبيرة مع 

والوكالء والسماسرة في سلطنة عمان. حاليا، الفاضل موريس هو املسؤول عن إدارة 

 حسابات الشركات التجارية املباشرة.

 

 موريس شاهين

 مدير أول حسابات شركات

 في الدبلوم شهادة على وحاصل كلكتا جامعة من سامويل جونسون  الفاضل تخرج

 شغل. التأمين أنشطة في املتنوعة الخبرة من عقود ثالثة عن يزيد ما لديه. التأمين

 ذلك في بما األوس ، الشر   في تأمين شركات عدة مع عليا إدارية مناصب الفاضل

 وإدارة االكتتاب مجاالت في متخصصة شركة وهي للتأمين، أيه أس أر  مجموعة

 اإلقليمية األعمال في عدة مجاالت وتغطي التأمين وإعادة املطالبات وإدارة املخاطر 

 .األوس  الشر   ملنطقة

 املتحدة العرصية واإلمارات السعودية العرصية اململكة وفي الهند في الفاضل عمل

 التأمين وإعادة التأمين بعمليات إقليمية عليا مراكز  شغل أن وبعد ُعمان، وسلطنة

 مع بالثقة جديرة عالقة على والحفاظ بتطوير  قام وقد. األوس  الشر   سو   في

 .والعمالء والسماسرة الكبرى  التأمين إعادة شركات

 

 سامويل جونسون 

 

 املركبات تأمين أول  مدير 

حصل الفاضل أمطوات على شهادة املاجستير في إدارة األعمال في االقتصاد من 

الفامعة الفرنسية بوردو )فرنسا(، لديه خبرة طويلة في مجال التأمين وخاصة في 

والتأمين املصرفي وتطوير األعمال. وقبل انضمامه إلى شركة املبيعات والتسويق 

 عن بناء فريق مبيعات 
ً
التأمين العرصية كمدير لتطوير األعمال، كان مسؤوال

سنوات، وبعد أن كان مسؤوال  7متخصص كمدير وحدات في شركة أليانز ألكثر من 

يعات وتطوير عن شبكة املبيعات كرئيس قسم املبيعات بما في ذلك اعداد فر  للمب

األعمال والتأمين املصرفي مع بعض الفهات الخارجية في مختلف البلدان العرصية 

سنوات في إدارة التأمين )واكب املشروع املشترق بين بنك بيبلوس في  8ألكثر من 

 .لبنان ومجموعة ناتيكسيس فرنسا(

 

 أنطوان شويفاتي

 مدير تطوير االعمال

الهند. وحصلق على  -محاسب قانوني معتمد حصلق الفاضلة أشواني على شهادة 

الواليات املتحدة األمريكية. حائزة على شهادة  -شهادة مدقق ن م معلومات معتمد 

 أشواني سوريكار

 مدير التدقيق
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 على شهادة مدقق 
ً
محلل مالي معتمد من الواليات املتحدة األمريكية. وحاصلة أيضا

ر العمليات داخلي معتمد من الواليات املتحدة األمريكية ولديها شهادة في إدارة مخاط

 .من اململكة املتحدة

 في مجال التدقيق واالستشارات. حيث شاركق 
ً
للفاضلة خبرة تزيد عن عشرون عاما

الفاضلة في العديد من عمليات التدقيق الداخلي، وتقييمات الرقابة الداخلية، 

وصمجال أمن تكنولوجيا املعلومات، ومراجعة ن ام املعلومات في القطاع املالي وغير 

 .لي في الهند وسلطنة ُعماناملا

 

 

للفاضل رافيندران باع طويل في مجال التأمين الدولي وصإدارة التأمين لفترة تزيد عن 

30  .
ً
 عاما

 

 بي. رافيندران

 تأمين غير املركبات -مدير أول 

قانونية في التأمين من أنهى الفاضل براديب الدراسات العليا في العلوم، لديه شهادة 

اململكة املتحدة. هو  ميل في معهد شركات التأمين في الهند، له خبرة طويلة في مجال 

 عمل فيها في عدة دول كالهند ودبي وسلطنة ُعمان. 26التأمين تزيد عن 
ً
 عاما

 

 براديب جولهان

 مدير املطالبات لغير املركبات

البكالوريوس في إدارة األعمال. في رصيده حصل الفاضل هاريداسان على شهادة 

 عمل بها في سلطنة ُعمان. واستلم  18مايزيد عن 
ً
 من الخبرة. منها اثنا عشر عاما

ً
عاما

 العديد من املناصب االدارية في شركات التأمين.

 

 هاريداسان

 مدير التأمين على السيارات

الكمبيوتر من جامعة بهاراثيار حصل الفاضل بافان على درجة املاجستير في تطبيقات 

مقرها الهند. لديه ما يزيد عن عشر سنوات من الخبرة في مجاالت عدة في تكنولوجيا 

املعلومات حيث يتمتع بخبرة كبيرة في مجال برمجيات قطاع منتجات التأمين. شارق 

ل العديد من التطبيقات الناجحة لحلول برمجيات التأمين لكثير من املن مات  وفع 

 مختلف البلدان.في 

 

 كي. بافان كومار

 مدير تكنولوجيا املعلومات

 -يحمل الفاضل محمد العويس ي درجة البكالوريوس في العلوم من جامعة بنغالور 

سنوات من الخبرة في مجال برمجة الحاسب لعدد من لغات  9الهند. يملك أكثر من 

ي برنامأل األوراكل البرمجة. لديه خبرة في أن مة األجهزة وصتصميم البرمجيات ف

 وصرنامأل إس كيو إل.

مع الشركة الوطنية الُعمانية للهندسة  2006 -2005عمل خالل فترة عامي 

واالستثمار كمساعد حسابات، وعمل مع شركة فيتو ترنشينأل آند كو )لحفر أنابيب 

النف  والغا ( كمدير إداري في سلطنة ُعمان، وعمل مع مؤسسة ُعمان لإلستثمار 

 يات املشروع في دولة قطر وفي اململكة العرصية السعودية.كمدير عمل

 

 محمد العويس ي

 مدير العمليات
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الفاضلة منى الحارثي حاصلة على شهادة البكالوريوس في إدارة األعمال. لديها عشر 

أعمال  -سنوات من الخبرة. حاصلة على شهادة املهنية االحترافية للموارد ال شرية 

تتمتع الفاضلة بمهنية عالية في التحفيز الذاتي. وهي ناجحة في املصرفية واملالية. 

 قيادة فر  املشاريع عبر توظيف وتعزيز ورص  أقسام العمل بشكل فاعل.

 

 منى الحارثي

 مديرة املوارد ال شرية
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 حقوق المساهمين والتزاماتهم .21

 

 املساهمين مسؤوليات 21.1

 

 عن فيهايجب أن تقتصر مسؤولية املساهم على دفع قيمة األسهم التي اكتتب 
ً
. وهو/هي يجب أال يكون مسؤوال

 ديون الشركة إال في حدود القيمة االسمية ل سهم التي اكتتب عليها.

  

% أو أكثر في رأسمال الشركة، إبالغ 10يجب على أي شخص تصل مساهمته مع مساهمة أطفاله القاصرين إلى 

الهيئة العامة لسو  املال عن ذلك بموجب اشعار مكتوب. كما يجب عليه تبليغ الهيئة العامة لسو  املال حول 

 أي معامالت أو تعامالت تؤدي إلى  يادة هذه النسبة مباشرة بعد حدوثها.

 

ركة مساهمة % أو أكثر من أسهم ش25ال يجو  ألي شخص بمفرده أو مع أحد أقارصه حتى الدرجة الثانية أن يمتلك 

 سو  املال. إال وفق الضواب  التي يضعها مجلس إدارة هيئةعامة تطر  أسهمها في اكتتاب عام 

 

 االكتتاب بعد الشركة أسهم من٪ 50.1 المتالق املال سو   هيئة من استثناء على القابضة العرصية الشركة حصلق

 . العام

 

 املساهميون حقووق  21.2

 

 تتمتع كافة األسهم بحقو  
ً
متساوية في ما يخص تقاض ي األرصا  املعلنة في اجتماع الفمعية العامة للمساهمين وفقا

 تشمل هذه الحقو  ما يلي :لقانون الشركات التجارية، و 

 

 ، العامة للمساهمين الفمعية خالل إجتماع املعلنة األرصا  إستالم حق .أ

 حق األفضلية في اإلكتتاب على األسهم   .ب

 ل حكام والقوانين الساريةحق املشاركة في تو يع  .ت
ً
 أصول الشركة املو عة في حال تصفيتها وفقا

 ل حكام والقوانين السارية .ق
ً
  حق التنا ل عن األسهم وفقا

 حق اإلطالع على امليزانية العمومية وقائمة األرصا  والخسائر وسفل املساهمين ،  .ج

 أو بالوكالة ،حق تلقي دعوة لحضور اجتماع الفمعية العامة والتصويق فيها شخصي . 
ً
 ا

حق طلب إلغاء أي قرار صادر عن الفمعية العامة للمساهمين أو مجلس اإلدارة في حالة مخالفته للقانون أو  .خ

 للن ام األساس ي أو اللوائح الداخلية ،

 ألحكام املادة  .د
ً
حق مقاضاة أعضاء مجلس إدارة الشركة ومدققي حساباتها نيابة عن مساهةي الشركة وفقا

 الشركات التجارية. من قانون  110
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  للهيئة يجو   كما
ً
قدم جوهرية أسباب على بناءا

ُ
 الشركة، أسهم من األقل على ٪5 يملكون  الذين املساهمين قبل من ت

 أو  املجلس أعضاء ملصلحة أو  املساهمين من معينة فئة لصالح تكون  التي العامة للشركة الفمعية قرارات وقف

 . لغيرهم

  

 والقووائووم التقووارير  21.3

يقوم مجلس اإلدارة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية غير مدققة للربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية. كما 

 بإعداد تقرير سنوي خالل شهرين من تاريت نهاية السنة املالية ويشمل ذلك التقرير امليزانية العمومية 
ً
يقوم أيضا

رات في حقو  امللكية للمساهمين وتقرير مجلس وقائمة األرصا  والخسائر وقائمة ا لتدفقات النقدية وقائمة التغي 

اإلدارة وتقرير حول مناقشات املجلس وتحليالته وتقرير تن يم وإدارة الشركة. ويتعين اإلفصا  عن تلك القوائم 

ر عبر املوقع على األقل قبل أسبوعين من انعقاد الفمعية العامة السنوية من خالل ن ام اإلرسال اإللكتر
 
وني املتوف

 اإللكتروني لسو  مسق  ل ورا  املالية.

 

القوائم املالية الربع سنوية غير املدققة إلى مركز املعلومات التابع لسو  مسق  ل ورا  املالية خالل  إرساليتم 

 من نهاية كل ثالثة أشهر أو أي مدة قانونية أخرى مقررة بموجب قواعد وشرول اإلفصا  30
ً
الصادرة عن  يوما

الهيئة العامة لسو  املال وذلك من خالل الن ام الخاص لإلرسال اإللكتروني الخاص باملركز. ويتم تزويد املركز 

 بنسختين موقع عليهما حسب األصول بمعرفة مجلس اإلدارة . كما يتعين على الشركة أن تقوم 
ً
املذكور أيضا

 بنشرها خالل الفترة سالفة الذكر.

 

الكشف عن على أصدرت الهيئة تعميما لفميع شركات املساهمة العامة تحثهم بشدة  2014مايو  29في تاريت 

يوما من تاريت نهاية كل فترة ربع سنوية وذلك فور اإلنتهاء من مصادقتها  15النتائأل الربع سنوية  األولية في غضون 

 شرع الشركة بالعمل بهذا التعميم.من قبل اإلدارة التنفيذية وقبل موافقة مجلس اإلدارة ، ست

 

 السنوية العامة الجمعية إجتماعات 21.4

ن على مجلس اإلدارة توجيه دعوة إلى املساهمين لحضور اجتماع الفمعية العامة السنوية خالل ثالثة أشهر  يتعي 

 مور التالية:عن التداول بشأن األ من تاريت إنتهاء السنة املالية. وتكون الفمعية العامة العادية مسؤولة 

 

 دراسة تقرير مجلس اإلدارة واملوافقة عليه. .1

  .والخسائر األرصا  وحساب العمومية امليزانية واملوافقة على الحسابات مراقب تقرير  .2

 ةاالحتياطي حساباتال من أو  ال تو ع هذه األنصبة إال من األرصا  الصافيةاتقرير تو يع انصبة األرصا ،على  .3

 .التجارية الشركات قانون  من 106 املادة تراعى دائما أحكاماالختيارية شريطة ان 

 في شاغر  أي وجود حال في أو  جميعهم أو  أحدهم مدة أو  مدتهم انتهاء حال في اإلدارة مجلس أعضاء انتخاب .4

 .املجلس

 .الشركات حوكمة تقرير  واعتماد دراسة .5
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واللفان املن ثقة عنه للسنة املالية مراجعة التقرير الخاص عن بدل حضور اجتماعات أعضاء مجلس اإلدارة  .6

 التالية واملوافقة عليه.

 مراجعة املكافأة السنوية )إن وجدت( الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة للسنة املالية التالية. .7

 فحص مدى شفافية أي معامالت تمق مع األطراف ذات العالقة خالل السنة املالية السابقة )إن وجدت(. .8

معامالت من املتوقع أن تتم مع األطراف ذات العالقة خالل السنة املالية التالية تدوين مالح ات بشأن أي  .9

 )إن وجدت(.

 املجلس. أعضاء اداء لتقييم مستقلة جهة وتعيين االدارة مجلس تقييم معايير  على املوافقة .10

األحكام التي ينص عليها تعيين مدققي الحسابات للسنة املالية التالية وتحديد أتعابهم مع األخذ بعين االعتبار  .11

 القانون املعمول به.

 

 العادية العامة الجمعية اجتماعات 21.5

يحق ملجلس اإلدارة عقد اجتماع الفمعية العامة للمساهمين في أي وقق، كما يجو  عقد هذا االجتماع في أي 

على طلب مساهم واحد أو وقق تقتضيه أحكام القانون املعمول به في السلطنة ولوائح الن ام األساس ي، أو بناء 

 % من رأسمال الشركة.25أكثر من املساهمين الذين يمثلون ما ال يقل عن 

 

يعد  مجلس اإلدارة جدول أعمال اجتماع الفمعية العامة للمساهمين، وفي حال تمق الدعوة إلى االجتماع بمعرفة 

على املجلس أو مدققي الحسابات عند مدققي الحسابات، فإن مسؤولية إعداد جدول األعمال تقع عليهم. ويتعين 

% من 10اإلقتضاء أن يضمنوا في جدول األعمال أي اقترا  مقدم من قبل املساهمين الذين يمثلون أكثر من 

رأسمال الشركة بشرل تقديم هذا االقترا  من أجل تضمينه في جدول األعمال قبل ما ال يقل عن شهر واحد من 

 تاريت االجتماع.

 

الصادرة عن الفمعية العامة للمساهمين الغية ما لم يحضر االجتماع مساهمون أو وكالء عنهم  تعتبر القرارات

يمثلون على األقل نصف رأسمال الشركة، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب املطلوب ، تتم الدعوة إلى اجتماع 

ة الثاني للشركة بنفس الطريقة ملناقشة جدول األعمال نفسه. ويتم إخطار املساهمين باجتماع الفمعية العام أخر 

د النعقاد االجتماع الثاني.  التي تم بها إخطارهم باالجتماع األول، وذلك قبل ما ال يقل عن أسبوع من التاريت املحد 

لة فيه، شريطة أن يتم عقد الثاني ويعتبر القرار الصادر خالل االجتماع 
 
َمث

ُ
 بغض الن ر عن عدد األسهم امل

ً
ساريا

النس ية  كثريةباألاالجتماع خالل شهر واحد من تاريت االجتماع األول. ويتم اعتماد قرار الفمعية العامة للشركة 

 ل صوات.

 

 العادية غير  العامة الجمعية اجتماعات 21.6

عقد اجتماعات الفمعية العامة غير 
ُ
 العادية التخاذ قرار بشأن املسائل التالية:ت

 تخفيض أو  يادة رأس املال املصر  به للشركة .1

 حل الشركة أو تصفيتها أو دمجها. .2
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 بيع جميع أصول الشركة أو جزء منها بأي طريقة كانق .3

 تعديل الن ام األساس ي للشركة. .4

ها املدفوع، مع مراعاة الحصول % من رأسمال10قيام الشركة بإعادة شراء بعض من أسهمها بما ال يتعدى  .5

 على املوافقة املسبقة للهيئة.

 تحويل أو تغيير الشكل القانوني للشركة إلى شكل قانوني آخر. .6

بموجب القانون  العادية غير  العامة الفمعية جتماعأي مسألة آخرى يحق أن يتم البق فيها خالل إ .7

 املعمول به.

 

ال يسري قرار الفمعية العامة غير العادية إال إذا حضر االجتماع مساهمون أو وكالء عنهم يمثلون ما ال يقل عن 

ثالثة أرصاع رأس مال الشركة. وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب املطلوب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثاٍن ملناقشة 

معية العامة غير العادية الثاني بنفس الطريقة التي تم جدول األعمال نفسه. ويتم إخطار املساهمين باجتماع الف

د  بها إخطارهم بإجتماع الفمعية العامة غير العادية األول، وذلك قبل ما ال يقل عن أسبوعين من التاريت املحد 

 النعقاد االجتماع الثاني. 

 

ن أو وكالء عنهم يمثلون أكثر من وتعتبر القرارات الصادرة خالل االجتماع الثاني سارية إذا حضر االجتماع مساهمو 

 نصف رأس مال الشركة شريطة أن يتم عقد االجتماع خالل ستة أسابيع من تاريت االجتماع األول.

 

ويتم اعتماد قرارات الفمعية العامة غير العادية بأغلبية ثالثة أرصاع األصوات املدلى بها بشأن قرار بعينه، شريطة 

 
ً
 من األصوات يمثل أكثر من خمسين في املائة من رأسمال الشركة.أن ينال هذا القرار دائما

ً
 عددا

 

يحق ألي مساهم أو طرف معني أن يحيل إلى املحكمة التجارية )الدائرة املختصة( خالل خمسة سنوات من تاريت 

ذ خالل االجتماع على نحو مخالف  خق
لقانون الشركات انعقاد االجتماع أي قرار إللغائه إذا ما كان هذا القرار قد اتُّ

ذ  خق
 أو بإساءة استعمال السلطة. غشبالالتجارية أو أحكام الن ام األساس ي أو اللوائح الداخلية أو اتُّ

 

 األسهم مكية نقل 21.7

يتسنى لكل مساهم بيع أو  .حسب التعليمات املتبعة من قبل سو  مسق  ل ورا  املالية يتم نقل ملكية األسهم

  ٪ من70 اإلستثمار األجن ي مساهمة على أن ال تتجاو   نقل أسهمه دون أية قيود بحسب قانون الشركات التجارية

 

 .ال روف من ظرف أي تحق الشركة مال رأس

 

التجارية وقانون عليها في قانون الشركات  املنصوص األقص ى الحد فرد كل مساهمة تتجاو   أال على  يجب وصاملثل،

 .الال مة املوافقات تقديم يتم لم ما التوالي، على سو  املال واللوائح التنفيذية
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 التجارية الشركات قانون  من 77 املادة انطباق من اإلعفاء - اإلقفال فترة 

 أن بعد إال  أسهمهم في التصرف من عامةال ساهمةامل ات شرك مؤسس ي التجارية الشركات قانون  من 77 املادة تقيد 

 قبل من الفعلي العمل أو  الفعلي اإلنتاج بدء تاريت من ابتداء متتاليتين سنتين ملدة ماليتين ميزانيتين نشر  يتم

 ال فأنه  ،متتالية وأصدرت ميزانيتين ماليتين ملدة سنتين سنوات ثالق لفترةوصما أن الشركة قامق بالعمل .شركةال

 التن يمية واملوافقات املوافقة على الحصول  بعد الشركة في أسهمهم في التصرف من املؤسسين على قيود أية يوجد

  السارية
ً
 .به املعمول  للقانون  وفقا
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 االكتتــاب  وإجــراءاتشـــروط  22

 

 املطروحة األسهم في اإلكتتاب أهلية 22.1

 

 
ً
للعممانيين وغير العممانيين من األفراد و األشممممممممممممممخماص يكون اإلكتتماب في األسممممممممممممممهم املطروحمة لإلكتتماب العمام مفتوحما

االكتتاب. ويعامل جميع  إغال الذين لديهم حسممممممابات لدى شممممممركة مسممممممق  للمقاصممممممة واإليداع في تاريت  االعتباريين

معاملة املواطنين الُعمانيين فيما يتعلق من األفراد و األشممممممممممممممخاص االعتباريين مواطني دول مجلس التعاون الخلي ي 

 تملك األسهم في الشركات الُعمانية. بأغراض 

 

بعد اإلدراج في سمممممممو  مسمممممممق  ل ورا  املالية، ُيسممممممممح للمسممممممماهمين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخلي ي 

 % من رأس املال املدفوع للشركة.70بامتالق أسهم بما ال يتجاو  نسبتها 

 

% أو أكثر من أسممممممممممممممهم شممممممممممممممركة 25ية أن يمتلك ال يجو  ألي شممممممممممممممخص بمفرده أو مع أحد أقارصه حتى الدرجة الثان

 مساهمة عامة دون الحصول على موافقة صريحة من الهيئة العامة لسو  املال.

 

مسؤولية أي تغيير في القانون الساري املستشار القانوتي  ال يتحمل كل من الشركة ، مدير اإلصدار ، املؤسسين ،

 أو اللوائح التي تصدر بعد تاريت هذه النشرة. 

 

 ُينصح املكتتبين بالتحقق بشكل مستقل للتأكد من أن طلباتهم مستوفية للقانون املعمول به.

 

 املطروحة االسهم في اإلكتتاب بطلبات املتعلقة القيود 22.2

طبق القيود التالية على االكتتاب: 
ُ
 ت

بأسمممممممممممممممائهم ، حيث أنه يجو  ألصممممممممممممممحابها االكتتاب ال ُيسووووووووووومح للمؤسوووووووووووسوووووووووووات الفردية التقّدم بطلبات لالكتتاب .1

 الشخصية فق .

م بأكثر من طلب واحد باسمه.ُيحظر التقّدم بطلبات اكتتاب متكررة:  .2  ُيح ر على أي مقدم طلب التقد 

 طلبات االكتتاب املقدمة طلبات االكتتاب املشووووووووتركة  .3
ً
)أي الطلبات التي تقدم باسمممممممممماء أكثر من شمممممممممخص، شمممممممممامال

  ن أال تحمل هذه الطلبات سوى اسمائهم الشخصية فق .يتعي ، حيثغير مسموح بهاباسماء الورثة الشرعيين( 

 بطلبات باالكتتاب عمالئهم توصمممية الوسمممطاء على يتعين – عهدة بحسوووابات لالكتتاب بطلبات التقّدم يسووومح ال  .4

 .الشخصية أسمائهم تحمل

 

 وسيتم رفت كافة الطلبات الواقعة ضمن أي من الفئات املذكورة أعاله دون إبال  مقدم الطلب.
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 طلبات االكتتاب نيابة عن األطفال القصر 22.3

 كل شخص  .1
ً
  .االكتتاب بتاريت 18 السن يبلغ لمألغراض هذا اإلكتتاب، يعتبر قاصرا

 عن أوالده القصر. .2
ً
 يجو  ل ب فق  االكتتاب نيابة

إذا تم االكتتاب نيابة عن الطفل القاصر من قبل أي شخص آخر غير األب، فإنه يجب أن يرفق بالطلب وكالة  .3

 .
ً
 وشراًء واستثمارا

ً
 شرعية سارية املفعول صادرة من الفهات املختصة تخوله بالتصرف في أموال الطفل القاصر بيعا

 

 رقم املستثمر لدى شركة مسقش للمقاصة واإليداع  22.4

ى كل مكتتب يتقدم بطلب لالكتتاب في األسهم املطروحة أن يتوفر لديه حساب بنكي ورقم مستثمر لدى يتعين عل .1

شركة مسق  للمقاصة واإليداع، ويمكن للمكتتب التقدم للحصول على رقم مسستثمر وفتح حساب من خالل 

واإليداع أو من موقعها على تعبئة استمارة فتح الحساب املعدة لهذا الغرض واملتوفرة بمقر شركة مسق  للمقاصة 

صة من قبل سو  مسق   (https://www.mcd.gov.om) شبكة اإلنترنق
 
أو من خالل شركات الوساطة املرخ

 ل ورا  املالية. يمكن لكل مكتتب تقديم االستمارة بعد استيفاء جميع املتطلبات إلى أحد املنافذ التالية:

 املكتب الرئيس ي لشركة مسق  للمقاصة واإليداع الكائن بمنطقة الحي التجاري، مسق ، سلطنة ُعمان. -

 23299833++، فاكس: 968 23299822فرع سو  مسق  ل ورا  املالية في مدينة صاللة، سلطنة ُعمان، هاتف:  -

968.+ 

 مكاتب شركات الوساطة املرخصة من سو  مسق  ل ورا  املالية. -

 +.968 24817491طلب إلى شركة مسق  للمقاصة واإليداع على الفاكس إرسال  -

 . https://www.mcd.gov.omفتح حساب عبر موقع الشركة على شبكة اإلنترنق:  -

 

تقديم ب من املكتت، يتطلب شركة مسق  للمقاصة واإليداع على رقم مستثمر لدى  والحصول حساب بنكي لفتح  .2

شركة مسق  للمقاصة واإليداع مع تعبئة إستمارة فتح الحساب املعدة لهذا نسخة من الوثائق املطلوصة من قبل 

 الغرض.

 

شركة مسق  للمقاصة واإليداع أن يتأكدوا من التفاصيل الواردة  لدىعلى املكتتبين الذين سبق أن لديهم حسابات  .3

في الطلب قبل االكتتاب وهي: االسم بالكامل، العنوان البريدي، الرقم املدني املدون في البطاقة الشخصية أو في جوا  

هم من خالل املنافذ السفر أو في شهادة امليالد الفديدة، تفاصيل الحساب البنكي. كما يجو  للمكتتبين تحديث بيانات

 املذكورة أعاله

 

ل لدى شركة  رسل جميع املراسالت بما في ذلك إخطارات التخصيص وشيكات األرصا  على عنوان املكتتب املسفَّ
ُ
ت

مسق  للمقاصة واإليداع. ولذلك يتعين على املكتتبين التأكد من صحة عناوينهم املسفلة لدى شركة مسق  

 للمقاصة واإليداع.

 

https://www.mcd.gov.om/
https://www.mcd.gov.om/
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الحصول من شركة مسق  للمقاصة واإليداع على رقم  بياناتهماملكتتبين بعد فتح حساباتهم و تحديث  يجب على   .4

املستثمر الصحيح ليتم تسفيلها في نموذج الطلب. و يتحمل كل مكتتب مسؤولية التحقق من صحة الرقم املدون 

ح دون االتصال بمقدمي تلك . وسيتم رفت طلبات االكتتاب التي ال تحمل رقم مستثمر صحيفي طلب االكتتاب

 الطلبات. 

 

 عن هذه اإلجراءات، يرإلى من املكتتبين االتصال: املعلوماتملزيد من 

 بشركة مسق  للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م: 

  24817491، فاكس: 24822222هاتف: 

  https://www.mcd.gov.omاملوقع اإللكتروني: 

 

 16ليتكون من  قامت بتحديث ترميز حسابات املستثمرين تجدر اإلشارة بأن شركة مسقش للمقاصة واإليداع

خانة، لذا يتوجب على جميع املكتتبين عند تعبئة إستمارة طلب اإلكتتاب إستخدام الرقم الجديد ، هذا كما 

 .سيتم رفت اإلستمارات التي تحتوي على األرقام القديمة

 

 االكتتووابفتورة  22.5

 

بنهاية سممممممماعات العمل الرسممممممممية لبنوق االكتتاب في  2018ابريل  2وينتهي في  2018مارس  4يبدأ اإلكتتاب في تاريت 

 السلطنة. 

 

 الحد األدنى لالكتتاب في األسهم املطروحة 22.6

 

  سهم 100 مضاعفات ثم ومنسهم  100,000إلى   سهم 1,000 : األولى الفئة في مستثمرون

 

  سهم 100 مضاعفات ثم ومن سهم 2,582,500إلى  سهم 100,100 :الثانية الفئة في مستثمرون

 

 الحد األقص ى لإلكتتاب في األسهم املطروحة 22.7

 

 املسمممممتثمرين على املطروحة األسمممممهم في لإلكتتاب األقصممممم ى الحد يكون  سمممممهم 100,000  :األولى الفئة في مسووووتثمرون

 .األولى الفئة في  املتقدمين

 املسمممتثمرين على املطروحة األسمممهم في لإلكتتاب األقصممم ى الحد يبلغ سمممهم 2,582,500: الثانية الفئة في مسوووتثمرون

 .املطروحة األسهم من% 10 يعادل ما أي الثانية الفئة في املتقدمين

 

وال يجو  ألي شمممممممخص اإلكتتاب بأكثر من هذا السمممممممقف. وألغراض احتسممممممماب هذه النسمممممممبة، يتم دمأل طلب االكتتاب 

https://www.mcd.gov.om/


161 
 

الخاص بالوالد )أو ولي األمر( مع طلبات االكتتاب الخاصممممممة بأوالده القصممممممر. وفي حالة تجاو  حفم األسممممممهم املكتتب 

فلة في كل طلب بالنسمممممممممبة والتناسمممممممممب قبل إجراء عملية  فيها النسمممممممممبة املذكورة، فإنه سممممممممميتم تخفيض األسمممممممممهم املسممممممممم 

 التخصيص. 

 

 شرو  السداد  22.8

يجب على املكتتبين سمممممممممممداد كامل مبلغ طلب اإلكتتاب بالريال العماني أي ) عدد األسمممممممممممهم املطلوصة للمتقدم بالطلب 

أن يسدد يجو  للمكتتب  .اإلكتتابمضروصة في سعر الطر  للسهم الواحد ( في وقق تقديم طلب اإلكتتاب إلى بنك 

 أو من خالل إصمممدار شممميك مصمممرفي أو حوالة مالية أو توجيه البنك بتحويل املبلغ من 
ً
قيمة األسمممهم املكتتب بها نقدا

 حسابه املصرفي في وقق تقديم الطلب.

 

اإلكتتاب العام  - شووركة التأمين العربية فالكون ش.م.ع.ع" سممميقوم بنك اإلكتتاب بفتح حسممماب ضممممانات باسمممم 

لتحصيل مبالغ االكتتاب من األسهم املطروحة. سيتم إدارة هذا الحساب من البنك الذي سيقوم بدوره بتحويل " 

 املبالغ املحصلة إلى الحساب البنكي املخصص من قبل مدير اإلصدار. 

 

 تفاصيل الحساب املصرفي  22.9

استخدام رقم حساب مصرفي يتعين على كل مكتتب ذكر تفاصيل الحساب املصرفي الخاص به، وال يجو  للمكتتب  .1

 يخص شخص آخر عدا أطفاله القصر فق .

 

 لدى بنك غير أحد بنوق االكتتاب، فإنه يجب عليه تقديم ما يث ق صحة  .2
ً
إذا كان الحساب املصرفي للمكتتب مسفال

بيانات الحساب املصرفي الواردة بالطلب من خالل تقديم أي وثيقة من بنك املكتتب توضح رقم وإسم صاحب 

ساب، مثل كشف الحساب الصادر من البنك الذي يتضمن هذه املعلومات أو رسالة صادرة من ذلك البنك الح

تؤكد صحة تلك البيانات. ويتحمل املكتتب مسؤولية ضمان أن يكون اإلثبات املقدم مقروء بوضو  ويحتوي على 

صرفي إذا قام باالكتتاب عن طريق ال يلزم املكتتب بتقديم إثبات عن صحة تفاصيل حسابه امل .املعلومات الال مة

وفي هذه الحالة، سيطلب من البنك التحقق من صحة حساب املكتتب  بنك االكتتاب الذي يحتفظ بحساب لديه.

 وتأكيد صحته من خالل الن ام لديه وإجراءاته الخاصة أو من خالل  األدلة املقدمة إليه من قبل املكتتب.

 

لسو  املال، سوف يتم إدراج بيانات الحساب املصرفي املشار إليها في سفالت شركة بناًء على تعليمات الهيئة العامة  .3

مسق  للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م بغرض استخدامها في تحويل األموال الفائضة من االكتتاب وكذلك تو يعات 

. أما بالنسبة للمكتتبين الذين لديهم حسابات مص
ً
رفية مقيدة لدى شركة األرصا  التي يقوم الشركة بدفعها مستقبال

مسق  للمقاصة واإليداع، سوف يستخدم الحساب املصرفي الوارد بطلب االكتتاب في تحويل املبالغ الفائضة 

 فق .

  



162 
 

سيتم رفض طلبات االكتتاب إذا كان الحساب املصرفي الوارد بالطلب ال يخص املكتتب، باستثناء الطلبات املقدمة  .4

 من بيانات الحسابات املصرفية الخاصة بآبائهم. نيابة عن األطفال القصر والتي تتض

 

 

 الوثائق الثبوتية املطلوبة 22.10

تقديم الوثائق التي تث ق صحة رقم الحساب املصرفي الوارد في طلب اإلكتتاب )إذا كان الحساب املصرفي للمكتتب  .1

 لدى بنك آخر غير أحد بنوق االكتتاب(.
ً
 مسفال

ومسفلة لدى السلطات القانونية املختصة في حالة االكتتاب نيابة نسخة من الوكالة الشرعية سارية املفعول  .2

 عن شخص آخر )باستثناء اكتتاب األب عن أوالده القصر(.

في حال كان طلب اإلكتتاب املقدم من شخصية إعتبارية وتم توقيعها من قبل شخص ذو اهلية أو بصفته  من  .3

التجاري ونموذج التفويض بالتوقيع، تكون هذه الوثائق املفوضين املعتمدين، يجب أن يرفق نسخة من السفل 

 سارية املفعول ومستوفية جميع البيانات.

 

 كيفية تقديم طلب االكتتاب 22.11

صدرت تعليمات لقد أ . يتحمل املكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة املعلومات الواردة بالطلب .1

م قبول أي طلبات غير الطلبات املستوفية لفميع املتطلبات لبنوق اإلكتتاب التي تتلقى طلبات اإلكتتاب بعد

 الواردة بالطلب ونشرة اإلصدار.

 على املكتتب تعبئة طلب اإلكتتاب واإلطالع على نشرة اإلصدار بما في ذلك شرول وإجراءات اإلكتتاب. .2

ي استمارة الطلب ونشرة على املكتتب تعبئة طلب اإلكتتاب بإدخال جميع البيانات ذات الصلة التي تكون مطلوصة ف .3

بما في ذلك الرقم املسفل لدى شركة مسق  للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م والرقم املدني وتاريت الوالدة  اإلصدار 

 ل طفال القصر. 

على املكتتب تقديم طلب اإلكتتاب مع الوثائق املؤيدة ذات الصلة وكذلك مبلغ اإلكتتاب إلى أحد بنوق اإلكتتاب  .4

 النشرة.املبينة في هذه 

التأمين العربية فالكون  شركة" في حالة سداد قيمة االكتتاب بشيك أو حوالة مصرفية، يجب أن تحرر بإسم  .5

 .اإلكتتاب العام" -( التحويل قيد)  ش.م.ع.ع

 

 "(اإلكتتابالبنوك املنا  إليها استالم عائدات اإلكتتاب )"بنوك  22.12

قبل طلبات االكتتاب في األسمممممممممممممهم املطروحة لدى أحد 
ُ
البنوق التجارية التالية خالل سممممممممممممماعات العمل الرسممممممممممممممية ت

 فق :

 ع.ع.م.ش صحار  بنك. 1

 ع.ع.م.ش الُعماني الوطني البنك. 2

 م.ع.م.ش العربي ُعمان بنك. 3
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يتعين على بنوق االكتتاب قبول طلبات االكتتاب بعد التأكد من اسممممممممممتيفائها لإلجراءات الواردة في النشممممممممممرة، وعلى 

 هذه البنوق أن توجه املكتتبين إلى االلتزام بجميع املتطلبات الواردة في طلب اإلكتتاب واستيفائها. 

 

في تاريت إقفال اإلكتتاب أو قبله. ويحق لبنوق  يتعين على املكتتب تقديم طلب اإلكتتاب إلى أحد بنوق االكتتاب

 االكتتاب عدم قبول أي طلب اكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تاريت إقفال اإلكتتاب.

 

 رفت طلبات االكتتاب 22.13

 تقوم بنوق اإلكتتاب برفض الطلبات في أي من الحاالت التالية:

 من قبل امل .1
ً
 كتتب.إذا لم يكن طلب اإلكتتاب موقعا

 للشرول الواردة في نشرة اإلصدار. .2
ً
 إذا لم يتم سداد قيمة اإلكتتاب وفقا

 إذا تم سداد قيمة اإلكتتاب عن طريق شيك مصرفي وتم رفض الشيك ألي س ب كان. .3

 إذا تم تقديم طلب اإلكتتاب بأسماء مشتركة. .4

 واإليداع.إذا لم يتضمن الطلب رقم املستثمر الخاص باملكتتب لدى شركة مسق  للمقاصة  .5

 إذا تبين أن رقم املستثمر املسفل بطلب اإلكتتاب غير صحيح. .6

 إذا تبين أن الشخص قد تقدم بأكثر من طلب إكتتاب بنفس االسم وفي هذه الحالة ترفض جميع الطلبات. .7

 إذا لم ترفق بطلب اإلكتتاب الوثائق الثبوتية. .8

 إذا لم يتضمن الطلب جميع بيانات الحساب املصرفي للمكتتب. .9

 إذا تبين أن بيانات الحساب املصرفي الخاص باملكتتب غير صحيحة. .10

إذا تبين أن بيانات الحساب املصرفي للمكتتب الواردة بالطلب ال تخص املكتتب باستثناء الطلبات املقدمة  .11

 بأسماء األطفال القصر الذين يجو  لهم استخدام بيانات الحسابات املصرفية آلبائهم.

 عن شخص آخر )باستثناء إذا لم يرفق بالطلب ال .12
ً
توكيل الشرعي للمكتتب الذي يتقدم بطلب اإلكتتاب نيابة

 اآلباء الذين يكتتبون عن أطفالهم القصر(.

 من املتطلبات القانونية املنصوص عليها في نشرة اإلصدار. .13
ً
 إذا لم يستوف الطلب أيا

 

انتهمماء املوعممد املحممدد لتسممممممممممممممليم طلبممات إذا اكتشممممممممممممممف بنممك اإلكتتمماب، بعممد اسممممممممممممممتالمممه ألحممد طلبممات اإلكتتمماب وقبممل 

اإلكتتاب إلى مدير اإلصدار، أن هذا الطلب غير مستوٍف للمتطلبات القانونية املنصوص عليها في نشرة اإلصدار، 

ففي تلك الحالة يجب عليه بذل الفهد الواجب لالتصال بمقدم الطلب ألجل تصحيح الخطأ الذي تم اكتشافه. 

الل املدة املشممممممممممممار إليها، يقوم بنك اإلكتتاب الذي تلقى الطلب بإعادته إلى املكتتب وإذا لم يتم تصممممممممممممحيح الخطأ خ

 مع قيمة اإلكتتاب.

 

يجو  ملدير اإلصممممدار رفض طلب اإلكتتاب في أي من الحاالت املشممممار إليها أعاله، مع مراعاة الحصممممول على موافقة 

 الهيئة العامة لسو  املال وتقديم تقرير شامل يوضح تفاصيل طلبات اإلكتتاب املرفوضة وأسباب الرفض. 
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عد بواسممممممممممممممطة جميع بنوق 
ُ
اإلكتتاب وجود طلبات اكتتاب تحمل نفس إذا تبين من السممممممممممممممفل النهائي للمكتتبين امل

رقم املكتتب أو نفس الرقم املدني أو الحسممماب املصمممرفي )فيما عدا األطفال القصمممر(، فإنه يتم رفض كافة طلبات 

 اإلكتتاب املقدمة من مكتتب واحد.

 

 االستفسارات والشكاوى  22.14

املتعلقة بالتخصمممممممممممممميص أو الطلبات على املكتتبين الذين يرغبون في االسممممممممممممممتفسممممممممممممممار أو تقديم شممممممممممممممكاوى حول األمور 

املرفوضمممممممممة أو إعادة املبالغ الفائضمممممممممة عن اإلكتتاب االتصمممممممممال بفرع البنك الذي تم اإلكتتاب من خالله. وفي حالة 

 عدم تجاوب الفرع يتعين على املكتتب االتصال ب نوق اإلكتتاب على النحو التالي:

 .ع.ع.م.ش صحار  بنك

 جوش ي كيش ريش ي السيد: املسؤول الشخص

 ،سلطنة عمان      حي املنى، 114،الرمز البريدي 44العنوان: ص.ب. 

 1934 2476 968+ التلفون:

  1741 2476 968+ الفاكس:

 hrishikesh.joshi@banksohar.netاإليميل: 

 

 الوطني العماني )ش.م.ع.ع( البنك

 حسين علي عبد هللا اللواتي: املسؤول الشخص

 ، روي سلطنة عمان  112, الرمز البريدي 751.ب ص

 +, 968 24778757: هاتف

 +968 24778993فاكس: 

  hallawati@nbo.co.om: اإللكتروني املوقع

 

 ..م.ع.مش العربي عمان بنك

 الخوليمروان الشخص املسؤول: الفاضل/  

      عمان ،سلطنة روي ،112 البريدي،الرمز 2010. ب.صالعنوان: 

 4500 2475 968+ التلفون:

 24125128 968+ الفاكس:

  :arabbank.com-marwan.alkhouli@omanاإليميل: 

 

 

حل أو تسوية مع الشخص املكتتب فإنه يتعين عليه إحالة املوضوع إذا لم يتمكن بنك االكتتاب من التوصل إلى 

إلى املستشار املالي ومدير اإلصدار ، كما سيتم إبقاء املكتتب على علم بآخر ما يطرأ من مستجدات وتطورات بشأن 

 ، يمكن للمكتتب التواصل مع املستشار املالي ومدير اإلصدار على األرقام التالية : التسوية

mailto:hrishikesh.joshi@banksohar.net
mailto:hallawati@nbo.co.om
mailto:marwan.alkhouli@oman-arabbank.com
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 شركة أوبار كابيتال ش م ع م 

 الشخص املسؤول 

 الفاضل/ محمد كاشف صبيح
 

 حر كمال الزاغةووووووووووووووووالفاضلة/ س

 +   968 24949008الهاتف: 
 

 + 968 24949007الهاتف: 

  capital.net-Muhammad.Kashif@uاإليميل : 
 

  capital.net-S.Zagha@uاإليميل :

 

 ، سلطنة عمان111، الرمز البريدي 1137 العنوان: ص.ب:

 968+ 099 949 24 فاكس:

 

 اجراءات توزيع أسهم اإلكتتاب والتخصيص  22.15

 خاللإذا تجاو ت اإلكتتابات عدد األسمممممممهم املطروحة، يتم تو يع األسمممممممهم بين مجموعات املكتتبين املؤهلين من 

 الحصص التالية:

 

 الفئة األولى:

 تمثل نسبة  16,786,520
ً
من األسهم املطروحة لالكتتاب يتم تخصيصها بالنسبة والتناسب على  %65سهما

 سهم أو أقل. 100,000لم  سهم 1,000من  املكتتبين املتقدمين بطلبات إكتتاب

 

 الفئة الثانية:

 تمثل ما نسبة  9,038,895
ً
من األسهم املطروحة لالكتتاب يتم تخصيصها بالنسبة والتناسب على  %35سهما

 أو أكثر . سهم 100,100املكتتبين املتقدمين بطلبات إكتتاب عددها 

 

بالتنسيق مع مدير اإلصدار.  وللهيئة العامة لسو  املال وسيتم تحديد آلية التخصيص الفعلي من قبل الهيئة 

بالتشاور مع مدير اإلصدار أن تقرر تخصيص الحد األدنى لعدد األسهم املطروحة بالتساوي على جميع املكتتبين 

 .املؤهليين، مع مراعاة صغار املكتتبين، كما تو ع باقي األسهم على أساس النسبة والتناسب

 

هم املكتتب بها عدد األسهم املطروحة لالكتتاب في أي فئة، عندئٍذ ترحل األسهم غير املكتتب إذا لم تتجاو  األس

 من هذه النشرة.  بها إلى الفئة األخرى كما هو موضح في الفصل املتعلق بم. "شرول وإجراءات االكتتاب" 

 

املدفوع للشممممممممركة. بعد األخذ % من رأس املال 70يراعى عند التخصمممممممميص عدم تجاو  املسمممممممماهمة األجن ية نسممممممممبة 

 بعين االعتبار املساهمين الحاليين.

mailto:Muhammad.Kashif@u-capital.net
mailto:S.Zagha@u-capital.net
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 األسهم غير املكتتب بها 22.16

 في حال عدم تغطية اإلكتتاب لرأس املال املصدر سيحتفظ املساهمون البائعون بأسهم الطر  الغير مكتتب فيها.

 غير  باألسمممممهم يتعلق فيما همناسمممممب عملألية  إيجاد على املال لسمممممو   العامة الهيئة مع بالتشممممماور  الشمممممركةوسمممممتقوم 

 .بها املكتتب

 

 خطابات التخصيص وإعادة املبالغ الفائضة   22.17

 من تاريت  15سيقوم مدير اإلصدار باتخاذ الترتيبات الال مة لتخصيص األسهم املكتتب بها للمكتتبين خالل 
ً
يوما

 املمال على طريقمة التخصمممممممممممممميص.نهمايمة فترة االكتتماب، وذلمك بعمد الحصممممممممممممممول على موافقمة الهيئمة العماممة لسممممممممممممممو  

سممممممممميقوم مدير اإلصمممممممممدار بإرسمممممممممال خطابات التخصممممممممميص للمكتتبين املؤهلين وفقا للعناوين املسمممممممممفلة لدى شمممممممممركة 

 مسق  للمقاصة مباشرة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسو  املال على التخصيص.

 

نة في طلب اإل كتتاب، فإنه يتم إعادة املبلغ الفائض، إن في حالة أن تم تخصمممممممميص ملكتتب أقل من األسممممممممهم املبي 

وجد، واملدفوع بموجب طلب اإلكتتاب إلى املكتتب في حساب بنوق اإلكتتاب ذات صلة. وسيقوم مدير اإلصدار 

 من  15بإعطاء توجيهات لبنوق اإلكتتاب لتقوم بإعادة املبالغ الفائضممممممممممممممة إلى املكتتبين املؤهلين خالل مدة 
ً
يوما

اإلكتتاب بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسو  املال. على مقدم الطلب أن يتأكد فور  تاريت نهاية فترة

 ألن إشمممممعارات 
ً
اإلعالن عن التخصممممميص من قيام شمممممركة مسمممممق  للمقاصمممممة واإليداع بتخصممممميص األسمممممهم له ن را

 حتى تصممممممممممممل املكتتب املعني كما أن إدراج األسممممممممممممهم سمممممممممممميتم وفق الف
ً
دول الزمني التخصمممممممممممميص رصما تسممممممممممممتغر  وقتا

 املقتر .

 

 الجدول الزمني املقترح  22.18

 

 يوضح الفدول التالي الفدول الزمني املقتر  إلكتمال إجراءات اإلكتتاب:

 

 اإلجراء * التاريخ

 بداية اإلكتتاب  2018مارس  4

2018ابريل  2  نهاية اإلكتتاب 

2018ابريل  9  اإلكتتابالتاريت املحدد الستالم بيانات االكتتاب والسفالت النهائية من بنوق  

 من قبل مدير االصدار. 

2018ابريل  11  موافاة الهيئة العامة لسو  املال بنتائأل اإلكتتاب ومقتر  التخصيص. 

2018ابريل  12  اعتماد مقتر  التخصيص من قبل الهيئة العامة لسو  املال. 
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 اإلجراء * التاريخ

2018ابريل  15  إكتمال إجراءات التخصيص والشروع في إعادة املبالغ الفائضة.  

2018ابريل  16  التاريت املتوقع إلدراج األسهم في سو  مسق  ل ورا  املالية 

 .* التواريت املوضحة اعاله تواريت تقديرية وتخضع للتغيير 

 

 إدراج وتداول األسهم 22.19

 للقوانين واإلجراءات السمممممممممارية في تاريت تقديم طلب سممممممممميتم إدراج األسمممممممممهم في سمممممممممو  مسمممممممممق  ل ورا  
ً
املالية وفقا

 بأن تاريت اإلدراج املشار إليه أعاله قد تم تحديده على س يل التقدير وسوف يتم اإلعالن 
ً
اإلدراج والتسفيل علما

 عن التاريت الفعلي عبر املوقع اإللكتروني لسو  مسق  ل ورا  املالية.

 

 وااللتزاماتاملسؤوليات  22.20

يتقيد مدير اإلصمممممممممدار وصنوق اإلكتتاب وشمممممممممركة مسمممممممممق  للمقاصمممممممممة واإليداع باملسمممممممممؤوليات وااللتزامات املوضمممممممممحة 

بموجب التوجيهات واللوائح الصممممممممممممممادرة عن الهيئة العامة لسممممممممممممممو  املال. ويتعين كذلك على مدير اإلصممممممممممممممدار وصنوق 

تفاقيات املبرمة بينهم وصين الشمممركة و/أو املسممماهمين اإلكتتاب االلتزام بأي مسمممؤوليات أخرى منصممموص عليها في اال

 . ما قبل التحويل( الحاليين )

 

ُيطلممب من األطراف املعنيين اتخمماذ ممما يلزم للتقليممل من أو إلغمماء األضممممممممممممممرار النمماتجممة عن أي إهمممال يرتكبوه في أداء 

ت م السلطات الرقابية في اتخاذ اإلجراءااملهام واملسؤوليات املوكلة إليهم، ويعتبر مدير اإلصدار الفهة املسؤولة أما

  والتدابير املناسبة والال مة إلصال  هذه األضرار.
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 التعهــــدات  23

 

 الشركة 23.1

 

حسب  واألنفراد بالتضامن( التحويل قيد)  التأمين العرصية فالكون ش.م.ع.عشركة بهذا يؤكد أعضاء مجلس إدارة 

 علمهم على ما يلي:

 الواردة في هذه النشرة هي معلومات حقيقية وكاملة. إن املعلومات .1

أنه قد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم حذف أي معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي حذفها إلى  .2

 جعل هذه النشرة مضللة.

أنه قد تم االلتزام بجميع أحكام قانون سو  رأس املال وقانون الشركات التجارية والضواب  واللوائح  .3

 ادرة بمقتضاها.الص

 

 عن املؤسسين وفقا للفمعية العامة الغير 
ً
أسماء أعضاء مجلس اإلدارة املفوضين بالتوقيع على هذه النشرة نيابة

 2017 يونيو  19 تبتاريالعادية املنعقدة 

 

 التوقيع       االسم

 

 

 موقع من       مارون كيرلس .1

 

 

 

 موقع من                           مانيش باالندي .2

 

  

 

 

 

 

  



169 
 

 واملستشار املالي  مدير اإلصدار  23.2

 

 إلى املسؤوليات املنوطة بنا بموجب أحكام املادة )
ً
( من الالئحة 13( من قانون سو  رأس املال واملادة )3استنادا

التنفيذية لهذا القانون ، وكذلك التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لسو  املال، لقد قمنا بمراجعة كل الوثائق 

شركة التأمين العرصية فالكون ااإلصدار املتعلقة بطر  أسهم  ذات الصلة واملواد األخرى الال مة إلعداد نشرة

 ش.م.ع.ع

 لإلكتتاب العام. (التحويل قيد)  

 

مسؤولية صحة ( التحويل قيد)  شركة التأمين العرصية فالكون ش.م.ع.عاشركة يتحمل أعضاء مجلس إدارة 

عدم حذف أي معلومات جوهرية يمكن املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه والذين أكدوا حسب علمهم على 

 أن يؤدي حذفها إلى جعل النشرة مضللة.

 

نؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجبة التي تتطلبها املهنية فيما يتعلق بنشرة اإلصدار التي تم إعدادها تحق إشرافنا، 

األطراف ذات العالقة األخرى وصناء على أعمال املراجعة واملناقشات مع الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومساهميها و 

  ، كما نؤكد على ما يلي:

 

قمنا ببذل العناية الواجبة واملعقولة التي تضمن أن البيانات التي تلقيناها من املؤسسين واملتضمنة في نشرة اإلصدار  .1

 تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق واملواد األخرى املتعلقة باالكتتاب.

 

املتوفرة من الشركة، فإن الشركة لم تقم بإخفاء أي معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي حسب علمنا واملعلومات  .2

 حذفها إلى جعل النشرة مضللة.

 

إن نشرة اإلصدار هذه واإلكتتاب املتعلق بها تتفق مع كافة القواعد والن م وشرول اإلفصا  املنصوص عليها في  .3

ذج نشرة اإلصدار املعمول بها لدى الهيئة العامة لسو  قانون سو  رأس املال والئحته التنفيذية الصادرة ونمو 

 املال، وأنها تتفق كذلك مع قانون الشركات التجارية والتعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن .

 

إن املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه باللغة العرصية )وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة اإلنجليزية( حقيقية  .4

مة وكافية ملساعدة املكتتبين في اتخاذ القرار املناسب حول االستثمار أو عدمه في األسهم املطروحة لإلكتتاب وسلي

 بموجبها .
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يؤكد املستشار القانوني املبين اسمه أدناه على أن كافة اإلجراءات املتخذة بشأن طر  األسهم موضوع هذه النشرة 

تتفق مع أحكام القوانين والتشريعات ذات العالقة بنشال الشركة وقانون الشركات التجارية وقانون سو  رأس 

وضواب  إصدار األسهم الصادرة عن الهيئة العامة املال واللوائح والتعليمات الصادرة بمقتضاهما، ومتطلبات 

لسو  املال والن ام األساس ي للشركة. وأن الشركة حصلق على كافة التراخيص واملوافقات من الفهات الرسمية 

 املطلوصة لطر  األسهم موضوع هذه النشرة. 

 

 

  ؤهموشركا جمال البوسعيدي منصور 
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