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ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم زيادة راأ�س املال عن طريق حق الأف�سلية

من خالل اإ�سدار  عدد 20.000.000  �سهمًا بقيمة قدرها 100 بي�سة لل�سهم الواحد

بنك الإكتتابامل�ست�سار القانوين امل�ست�سار املايل ومدير ال�سدار

دنتونز و�سركاوؤه فرع ُعمان

فرتة الكتتابفرتة التداول

بداية االكتتاب: 31 مايو 2018بداية التداول: 24 مايو 2018

نهاية االكتتاب: 14 يونيو 2018نهاية التداول: 7 يونيو 2018

لن تتحمل الهيئة العامة ل�سوق املال »الهيئة« م�سوؤولية دقة وكفاية البيانات واملعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما اأن الهيئة 

لن تكون م�سوؤولة عن اأي �سرر اأو خ�سارة تنتج عن االعتماد على هذه املعلومات والبيانات اأو ا�ستخدام اأي جزء منها من قبل 

عدت هذه الن�سرة وفقًا ملتطلبات ن�سرات االإ�سدار املقررة من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال. اعتمدت الهيئة هذه 
ُ
اأي �سخ�ص. اأ

الن�سرة مبوجب القرار االإداري رقم خ/2018/41، ال�سادر بتاريخ 2018/5/10م.
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اإعالن هام للم�ستثمرين

ين�سح جميع امل�ستثمرين بقراءة هذا الإعالن

املعلومات  تقدمي  هو  هذه  االإ�سدار  ن�سرة  من  الهدف  اإن 

القرار  اتخاذ  على  امل�ستثمرين  ت�ساعد  قد  التي  اجلوهرية 

املالئم باال�ستثمار من عدمه يف اأ�سهم حق االأف�سلية ل�سركة 

لالكتتاب  املطروحة  )ال�سركة(  �ص.م.ع.ع.  للتاأمني  ظفار 

مبوجب هذه الن�سرة )االأ�سهم املطروحة(.

والبيانات اجلوهرية  املعلومات  الن�سرة على كل  حتتوي هذه 

معلومات   اأية  تغفل  اأو  ُم�سللة،  معلومات  اأية  تت�سمن  وال 

جوهرية ميكن اأن يكون لها تاأثريًا اإيجابيًا اأو �سلبيًا على قرار 

امل�ستثمر من حيث اال�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة من عدمه.

واالنفراد  بالت�سامن  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  ويتحمل 

هذه  يف  الواردة  املعلومات  وكفاية  نزاهة  عن  امل�سوؤولية 

مت  قد  باأنه   علمه   حد  على  االدارة  جمل�ص  ويوؤكد  الن�سرة، 

يوؤكد  كما  الن�سرة،  هذه  اإعداد  عند  الالزمة  العناية  توخي 

اأية معلومات جوهرية من  اإغفال  يتم  اأنه مل  االدارة  جمل�ص 

�ساأن اإغفالها اأن يجعل هذه الن�سرة ُم�سللة.

بعناية  الن�سرة  هذه  مراجعة  املُ�ستثمرين  جميع  على  ويتعني 

االأ�سهم  يف  ي�ستثمروا  اأن  املنا�سب  من  كان  اإذا  ما  لتقرير 

املطروحة اآخذين بعني االعتبار كل املعلومات الواردة يف هذه 

اإعتبار هذه  الن�سرة، كما يتعني على جميع امل�ستثمرين عدم 

اأو  اأو جمل�ص االدارة  ال�سركة  الن�سرة مبثابة تو�سية من قبل 

االأ�سهم  يف  لالكتتاب  القانوين  امل�ست�سار  اأو  اال�سدار  مدير 

م�سوؤولية احل�سول  يتحمل  اأن  ُم�ستثمر  كل  وعلى  املطروحة، 

االأ�سهم  يف  اإ�ستثمارهم  حول  م�ستقلة  مهنية  اإ�ست�سارة  على 

واالفرتا�سات  للمعلومات  م�ستقل  تقييم  واإجراء  املطروحة، 

امل�سمنة يف هذه الن�سرة با�ستخدام و�سائل التحليل والتوقعات 

املالئمة التي يراها �سرورية من حيث اال�ستثمار من عدمه 

يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب.

اجلدير باملالحظة اأنه مل يتم تفوي�ص اأي �سخ�ص لالإدالء باأي 

بيانات اأو تقدمي اأي معلومات عن ال�سركة اأو ن�سرة اال�سدار 

الن�سرة،  اأ�سماوؤهم  يف هذه  املبينة  االأ�سخا�ص  هذه بخالف 

ويف حالة قيام اأي �سخ�ص اآخر باالدالء باأي بيان اأو تقدمي اأية 

معلومات فانه يجب عدم االعتداد  بها اأو اال�ستناد اإليها على 

اإنها �سادرة من �سخ�ص مفو�ص من قبل ال�سركة اأو من قبل 

مدير اال�سدار اأو امل�ست�سار القانوين.
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البيانات امل�ستقبلية

يف  ت�سكل  م�ستقبلية  بيانات  هذه  اال�سدار  ن�سرة  تت�سمن 

واالأحداث  والت�سرفات  باملقا�سد  تتعلق  بيانات  ذاتها  حد 

اأنها  على  عامة  ب�سفة  م�سنفة  البيانات  وهذه  امل�ستقبلية، 

بيانات م�ستقبلية وتنطوي  �سمنيًا على خماطر معلومة وغري 

املمكن  من  اأخرى  هامة  وعوامل  جمهولة  واأ�سياء  معلومة 

امل�ستقبلية  والظروف  واالأحداث  الت�سرفات  تلك  جتعل  اأن 

تختلف عن الطريقة التي مت ت�سويرها بها �سمنيَا من خالل 

الكلمات  اأي من  ا�ستخدام  فاإن  ودومنا ح�سر  الن�سرة.  هذه 

»ينتظر«،  »يق�سد«،  »برنامج«،  »يقدر«،  »يوا�سل«،  »يتوقع«، 

»يعتقد«،  »يتعني«،  »غر�ص«،  »م�سروع«،  »�سوف«،  »ميكن«، 

قد  العبارات  من  وغريها  يتابع«  »�سوف  ي�ستمر«،  »�سوف 

اإن هذه البيانات  يكون املق�سود به تعيني بيانات م�ستقبلية. 

امل�ستقبلية هي لي�ست حقائق تاريخية بل تعك�ص توقعات حالية 

وعوامل  تقديرات  اإىل  وت�ستند  م�ستقبلية  اأحداث  اأو  لنتائج 

التي  التوقعات  اأن  ال�سركة  وتعتقد  خمتلفة،  وافرتا�سات 

تعك�سها هذه البيانات امل�ستقبلية معقولة ولكن ال ميكن اإعطاء 

اأية تاأكيدات باأن هذه التوقعات �سوف تثبت �سحتها.

عالوة على  ذلك قد تنطوي  البيانات امل�ستقبلية على خماطر 

كامنة  وحاالت من عدم اليقني واإفرتا�سات وهي ت�سري فقط 

اإىل التاريخ الذي �سدرت فيه، وبالتايل يتعني عدم االعتماد 

تاريخ  الأي  بالن�سبة  ال�سركة  تقديرات  باعتبارها متثل  عليها 

الحق.

ت�سرتعي ال�سركة اإنتباه امل�ستثمرين  اإىل اأن عدًدا من العوامل 

تختلف  فعلية  حم�سالت  اأو  نتائج  ي�سبب  اأن  ميكن  الهامة 

جوهريًا عن تلك املو�سحة يف اأية بيانات م�ستقبلية،  وت�سمل 

تلك العوامل دون ح�سر ما يلي :

؛ ال�سركة  وخدمات  منتجات  على  الطلب  م�ستوى  	•
؛ التناف�سية  البيئة  	•

التغيريات التنظيمية والقانونية واملالية التي قد توؤثر  	•
قطاع  اأو  املوردين  و/اأو  ال�سركة  عمالء  موقف  على 

التاأمني ب�سلطنة عمان.

العامة  والتجارية  واالقت�سادية  ال�سيا�سية  الظروف  	•
يف �سلطنة عمان التي قد توؤثر على االأن�سطة التجارية 

لل�سركة. 

االأجنبية  العمالت  �سرف  اأ�سعار  يف  تقلبات  اأي  	•
االأ�سهم  واأ�سعار  الدويل  اأو  املحلي  املايل  والت�سخم 

وغريها من اأ�سعار ال�سرف واالأ�سعار االأخرى.

امل�ستقبلي.  االأداء  تقدير  على  القدرة  عدم  	•
العماين.  االقت�ساد  اأداء   	•

العوامل االأخرى املذكورة يف الف�سل املعنون »عوامل  	•
املخاطرة وو�سائل التخفيف منها«  من هذه الن�سرة.

ال ت�ستطيع ال�سركة اأن ُتقدم اأي �سمان باأن البيانات امل�ستقبلية 

ومدير  القانوين  وامل�ست�سار  ال�سركة  اأن  كما  تتحقق،  �سوف 

اال�سدار واأية جهات تابعة لهم يخلون م�سوؤوليتهم عن حتديث 

اأو مراجعة اأية بيانات م�ستقبلية �سواء كانت نتيجة ملعلومات 

ذلك  يكن  مل  ما  ذلك  غري  اأو  م�ستقبلية  اأحداث  اأو  جديدة 

املخاطرة  عوامل  اإن  بها.  املعمول  القوانني  مبوجب  مطلوبًا 

املذكورة يف هذه الن�سرة لي�ست هي  بال�سرورة  كافة  العوامل 

الهامة التي ميكن اأن توؤدي اإىل نتائج فعلية تختلف جوهريًا 

عن تلك الواردة �سمن البيانات امل�ستقبلية
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تقــديـــم املعلومات املاليــة واملعلومات الأخــرى

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة يف 1 يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب 

من كل عام.

املبالغ  وحا�سل جمع  املجموع  بني  الن�سرة  تباين يف هذه  اأي 

ذات ال�سلة املدرجة اإمنا يكون ناجمًا عن تقريب الفروق.

اإىل  اال�سارة  اإن  البيانات:  عر�س  يف  امل�ستخدمة  العملة 

»الريال« اأو »ر.ع.« تعني اال�سارة اإىل الريال العماين الذي هو 

العملة الر�سمية ل�سلطنة عمان، حيث يرتبط الريال العماين 

اأمريكي  دوالر   1 ال�سرف:  �سعر  مبوجب  االأمريكي  بالدوالر 

= 0.385 ريال عماين، ويتكون الريال العماين من 1.000 

بي�سة. 

ملخ�س اأو مقتطفات من الوثائق: يجب عدم االعتماد على 

اأي من ملخ�سات الوثائق اأو مقتطفات من الوثائق الواردة يف 

يتعلق مبثل هذه  فيما  �ساملة  بيانات  باعتبارها  الن�سرة  هذه 

الوثائق.
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نقاط اإ�ســافيــة يجب و�سعــها يف العتبــار

الن�سرة  الواردة يف هذه  املعلومات  تهدف  املعلومات:  نطاق 

كافية  بتفا�سيل  املحتمل  االكتتاب  طلب  مقدم  موافاة  اإىل 

تتعلق بالفر�ص اال�ستثمارية واملعلومات االأ�سا�سية حول اإ�سدار 

اأ�سهم حق االأف�سلية، اإال اأن هذه الن�سرة ال تت�سمن بال�سرورة 

كافة املعلومات التي قد يعتربها مقدم طلب االكتتاب املحتمل 

جوهرية، كما يجب عدم تف�سري فحوى هذه الن�سرة باعتبارها 

اإ�ست�سارة قانونية اأو جتارية اأو �سريبية، حيث يتعني على كل 

مقدم طلب حمتمل اأن يح�سل على ما يلزم من اإ�ست�سارة من 

حماميه اأو م�ست�ساره املايل اأو م�ست�ساره ال�سريبي بخ�سو�ص 

االأمور القانونية اأو املالية اأو ال�سريبية املتعلقة باأي اإكتتاب اأو 

�سراء اأو اإكتتاب اأو �سراء مقرتح لالأ�سهم املطروحة لالكتتاب.

على  يتعني  امل�ستثمر:  جانب  من  الواجبة  العناية 

اأو  باالكتتاب  �سواء  قرار  اي  اإتخاذ  قبل  املحتملني  املتقدمني 

باأكملها،  الن�سرة  هذه  قراءة  املطروحة  االأ�سهم  يف  عدمه 

وعند اإتخاذ اأي قرار باال�ستثمار فانه يتعني عليهم االعتماد 

واملخاطر  الن�سرة  هذه  بنود  فح�ص  حيث  من  اأنف�سهم  على 

التي ينطوي عليها القيام باأي اإ�ستثمار.

االأ�سهم على  اال�ستثمارات يف  تنطوي كل  خماطر الأ�سهم: 

ورقة  اأي  قيمة  اأن  حيث  متفاوتة  بدرجات  �سوقية  خماطر 

مالية ميكن اأن تهبط واأن ت�سعد تبعًا الأحوال ال�سوق، وعليه 

يتعني على املتقدمني املحتملني قراءة الف�سل املعنون »عوامل 

للمزيد  الن�سرة  هذه  من  منها«  التخفيف  وو�سائل  املخاطرة 

من املخاطر.”

الن�سرة  توزيع هذه  يعترب  رمبا  الن�سرة:  قيود توزيع هذه 

مقيدا يف اخت�سا�سات ق�سائية معينة من الناحية القانونية اأو 

رمبا يكون خا�سعا ملوافقات م�سبقة من ال�سلطات التنظيمية. 

ال ت�سكل هذه الن�سرة عر�سًا بالبيع اأو دعوة من قبل ال�سركة 

يف  املطروحة  االأ�سهم  من  اأي  يف  لالكتتاب  عنها  نيابة  اأو 

فيها  يكون  اأن  ميكن  عمان  �سلطنة  خارج  ق�سائية  والية  اأي 

ومدير  ال�سركة  تطلب  قانونية.  غري  الدعوة  اأو  العر�ص  هذا 

االأ�سخا�ص  االكتتاب من  وبنك  القانوين  وامل�ست�سار  اال�سدار 

الذين تقع بحوزتهم هذه الن�سرة اإطالع اأنف�سهم بكافة القيود 

اال�سدار  مدير  اأو  ال�سركة  تقبل  وال  ومراعاتها.  بها  الواردة 

اإغراء  اأو  بيع  عر�ص  االكتتاب  بنك  اأو  القانوين  امل�ست�سار  اأو 

�سواء  �سخ�ص  اأي  بوا�سطة  املطروحة  االأ�سهم  يف  باالكتتاب 

اأي والية  ال�سخ�ص متقدمًا حمتماًل من عدمه يف  كان ذلك 

عر�ص  اأو  البيع  ذلك  كان  اإذا  عمان  �سلطنة  خارج  ق�سائية 

البيع اأو االغراء باالكتتاب غري قانوين. 

ال  الن�سرة:  هذه  يف  الواردة  املعلومات  ا�ستخدام  قيود 

يجوز ن�سر اأو ت�سوير اأو ن�سخ املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة 

اأو االف�ساح عنها كليًا اأو جزئيًا اأو بخالف ذلك اإ�ستخدامها 

الأي غر�ص �سوى ما يت�سل باإ�سدار اأ�سهم حق االأف�سلية دون 

ومدير  ال�سركة  من  م�سبقة  كتابية  موافقة  على  احل�سول 

اال�سدار. 

ما  با�ستثناء  ال�سمنية:  ال�سمانات  عن  امل�سوؤولية  اإخالء 

اأو  ال�سركة  تقوم  ال  بها  املعمول  واللوائح  القانون  به  يق�سي 

اأي  اأو  اأو بنك االكتتاب  اأو امل�ست�سار القانوين  مدير اال�سدار 

من مديريهم اأو حما�سبيهم اأو حماميهم اأو موظفيهم اأو اأي 

كانت  �سريحة  وتعهدات  اإقرارات  اأي  باإعطاء  اآخر  �سخ�ص 

اأو التوقعات  اأم �سمنية ب�ساأن اكتمال حمتويات هذه الن�سرة 

الواردة �سمنها اأو اأي وثيقة اأو معلومات اأخرى يتم توفريها 

يف اأي وقت فيما يت�سل بالعر�ص اأو يف حالة بقاء اأي وثيقة من 

هذا النوع دون تغيري بعد اال�سدار املقرتن بها. 
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امل�سطلحات والتعاريف

اجلمعية العامة ال�سنوية
املالية  ال�سنة  انتهاء  من  اأ�سهر  ثالثة  خالل  ال�سركة  تعقده  الذي  ال�سنوي  االجتماع 

لل�سركة.

تاريخ التخ�سي�س
املطروحة  االأ�سهم  تخ�سي�ص   املال  ل�سوق  العامة  الهيئة  فيه  تعتمد  الذي  التاريخ 

للمكتتب.

مقدم الطلب

اأو  االأف�سلية  حقوق  يف  لالكتتاب  املحدد  احلق  تاريخ  يف  لهم  يحق  الذين  امل�ساهمون 

االأ�سخا�ص الذين قاموا  ب�سراء احلقوق عن طريق �سوق م�سقط لالأورق املالية وقدموا 

اإغالق  تاريخ  قبل  اأو  يف  االكتتاب  بنك  اإىل  ال�سروط  كافة  ت�ستويف  مكتملة  ا�ستمارة 

االكتتاب. 

ا�ستمارة االكتتاب املطلوب ا�ستيفاوؤها من قبل املكتتبني يف هذا االإ�سدار.ا�ستمارة الطلب 

النظام االأ�سا�سي لل�سركة.  النظام الأ�سا�سي

القانون امل�سريف
القانون امل�سريف ل�سلطنة ُعمان ال�سادر مبوجب املر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/114 

والتعديالت التي جُترى عليه من وقت اإىل اآخر.

النظام االأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 والتعديالت التي النظام الأ�سا�سي للدولة

جُترى عليه من وقت اإىل اآخر.

املجل�س/ جمل�س الإدارة

جمل�ص اإدارة ال�سركة الذي ُينتخب من وقت اإىل اآخر من قبل امل�ساهمني وفقًا الأحكام 

النظام االأ�سا�سي وقانون ال�سركات التجارية وال�سوابط واللوائح ال�سارية التي ت�سدرها 

الهيئة العامة ل�سوق املال. 

اإ�سدار ال�سندات من خالل اإ�سدار حق اأف�سلية واكتتاب خا�ص.اإ�سدار ال�سندات

ن�سرة اإ�سدار �سندات حق االأف�سلية املعتمدة من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال. ن�سرة اإ�سدار ال�سندات

ال�سندات
اجلمعية  اجتماع  يف  عليها  املوافقة  متت  االإلزامي  للتحويل  قابل  �سند   5.000.000

العامة لل�سركة بتاريخ 18 يناير 2018

بي�سة، يتكون الريال العماين من 1000 بي�سة. بي�سة 

معدل النمو ال�سنوي املركب
هو متو�سط معدل النمو ال�سنوي لال�ستثمار على مدار فرتة زمنية حمددة اأطول من 

�سنة.

البنك املركزي العماين.البنك املركزي

قانون ال�سركات/ قانون ال�سركات 

التجارية

 74/4 ال�سلطاين  باملر�سوم  ال�سادر  ُعمان  �سلطنة  يف  التجارية  ال�سركات  قانون 

وتعديالته.

الهيئة
الهيئة العامة ل�سوق املال يف �سلطنة ُعمان التي تاأ�س�ست وفقًا للمر�سوم ال�سلطاين رقم 

98/80 وتعديالته.

قانون �سوق راأ�س املال
وقت  من  واملعدل   98/80 رقم  ال�سلطاين  باملر�سوم  وال�سادر  املال  راأ�ص  �سوق  قانون 

لالآخر

امليثاق
رقم  التعميم  مبوجب  الهيئة  عن  ال�سادر  العامة  امل�ساهمة  ال�سركات  حوكمة  ميثاق 

2015/4 يف يوليو 2015 وتعديالته.

بنك م�سقط �ص.م.ع.ع بنك الكتتاب 
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ال�سركة/ امل�سدر
مكتبها  وعنوان   1318977 التجاري  �سجلها  ورقم  �ص.م.ع.ع  للتاأمني  ظفار  �سركة 

امل�سجل هو �ص.ب 1002، الرمز الربيدي 112، مطرح، م�سقط، �سلطنة عمان.

�سركة ظفار  الدولية

�سركة ظفار الدولية للتنمية واال�ستثمار القاب�سة �ص.م.ع.ع وهي �سركة م�ساهمة عامة 

رقم �سجلها التجاري هو 2039826 وعنوان مكتبها امل�سجل هو �ص.ب 2163، الرمز 

الربيدي 211.

ال�سخ�ص الذي يكون م�ساهمًا كما يف تاريخ اكت�ساب احلق.امل�ساهم املوؤهل

الرئي�ص التنفيذي للهيئة الذي يتم تعيينه من وقت اإىل اآخر.الرئي�س التنفيذي

الالئحة التنفيذية
 2009/1 رقم  القرار  مبوجب  ال�سادرة  املال  راأ�ص  �سوق  لقانون  التنفيذية  الالئحة 

وتعديالتها من وقت اإىل اآخر.

التخفي�س الأول لراأ�س املال
 10 اإىل  عماين  ريال  مليون   20 من  واملدفوع  امل�سدر  ال�سركة  مال  لراأ�ص  التخفي�ص 

ماليني ريال عماين كما يف 6 مايو 2018

ال�سنة املالية لل�سركة والتي تبداأ يف 1 يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب من نف�ص ال�سنة.ال�سنة املالية

جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربية.جمل�س التعاون

اجلمعية العامة 
ح�سب  للم�ساهمني  العادية  غري  العامة  اجلمعية  اأو  العادية  العامة  اجلمعية  اجتماع 

مقت�سى احلال.

احلكومة
اأي وزارة حكومية او هيئة تنظيمية  اأو  التابعة لها  ال�سركات  او  حكومة �سلطنة ُعمان 

اخرى او �سلطة او ق�سم فرعي منها.

اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتتبة
املبلغ االإجمايل للق�سط الذي تقوم �سركة التاأمني باحت�سابه على عمالئها قبل اإجراء 

اأي خ�سم مقابل  وثيقة التاأمني.

قانون التاأمني
قانون �سركات التاأمني يف �سلطنة ُعمان ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 79/12 وما 

يجري عليه من تعديل من وقت اإىل اآخر.

�سركة ظفار الدولية و�سركة م�سقط اأوفر�سيز. امل�ساهمون امل�ستثمرون

بنك م�سقط �ص.م.ع.عمدير الإ�سدار 

مدة الكتتاب/ فرتة الكتتاب 

الوقت الذي ميكن للم�ساهم املوؤهل واالأ�سخا�ص الذين لديهم احقية االكتتاب يف اأ�سهم 

حق االف�سلية ان يلتزموا ب�سراء ا�سهم الطرح وهي الفرتة التي تبداأ بتاريخ 31 مايو 

وتنتهي بتاريخ 14 يونيو 2018

القوانني
القوانني امللزمة واملرا�سيم والتوجيهات والقرارات الوزارية واالأنظمة واللوائح واالأوامر 

ال�سادرة من احلكومة.

دنتونز و�سركاوؤهم فرع عمان امل�ست�سار القانوين

�سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع �ص.م.ع.م.م�سقط للمقا�سة والإيداع

وزارة التجارة وال�سناعة يف �سلطنة ُعمان.وزارة التجارة وال�سناعة

�سوق م�سقط لالأوراق املالية يف �سلطنة ُعمان.ال�سوق

م�سقط اأوفر�سيز

�سركة م�سقط اأوفر�سيز �ص.م.م وهي �سركة عمانية حمدودة امل�سوؤولية ورقم �سجلها 

التجاري هو 1018582 وعنوان مكتبها امل�سجل هو �ص.ب 488، الرمز الربيدي 112، 

روي، م�سقط
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�سايف اأق�ساط التاأمني املكتتبة
القيمة االإجمالية لالأق�ساط التي يتم حتديدها من قبل �سركة تاأمني ناق�سًا االأق�ساط 

املتنازل عنها ل�سركات اإعادة التاأمني.

غرفة جتارة و�سناعة ُعمان.غرفة التجارة وال�سناعة

االأ�سهم اخلا�سعة حلق االأف�سلية.الأ�سهم املطروحة

�سلطنة ُعمانُعمان/ ال�سلطنة

االكتتاب يف االأ�سهم التي مل يتم االكتتاب بها ح�سب ما هو حمدد يف هذه الن�سرة.الكتتاب اخلا�س

ن�سرة اإ�سدار حق االأف�سلية على النحو املجاز من قبل الهيئة.الن�سرة 

تاريخ اكت�ساب احلق
هو التاريخ الذي يكت�سب فيه امل�ساهمون امل�سجلة اأ�سماوؤهم يف �سجالت �سركة م�سقط 

للمقا�سة واالإيداع، احلق يف االكتتاب يف اأ�سهم حق االأف�سلية.

الالئحة التنفيذية لقانون التاأمني
الالئحة التنفيذية لقانون التاأمني ال�سادرة بالقرار الوزاري رقم 1980/5 والتعديالت 

التي جُترى عليها من وقت اإىل اآخر. 

العملة القانونية ل�سلطنة ُعمان.ريال ُعماين/ ر.ع

احلقوق امل�ستحقة/ حق الأف�سلية/ 

حقوق الأف�سلية

تداولها  ميكن  التي  املطروحة  االأ�سهم  يف  لالإكتتاب  املوؤهل  للم�ساهم  االف�سلية  حق 

خالل فرتة حق االأف�سلية

فرتة احلقوق امل�ستحقة/ مدة حق 

الأف�سلية

الفرتة من تاريخ 24 مايو و 7 يونيو 2018 )ت�سمل التاريخني(

اإ�سدار اأ�سهم حق الأف�سلية/ 

الإ�سدار

حق االأف�سلية لالأ�سهم املطروحة مبوجب هذه الن�سرة.

التخفي�س الثاين لراأ�س املال
التخفي�ص املقرتح لـ 2 مليون ريال عماين من راأ�ص مال ال�سركة امل�سدر واملدفوع الذي 

ياأتي مبا�سرة عقب تخ�سي�ص جميع االأ�سهم املطروحة.

م�ساهمو ال�سركةامل�ساهمون

اأ�سهم ال�سركة العادية التي تبلغ القيمة االإ�سمية  لل�سهم الواحد منها 100 بي�سة.الأ�سهم

حد املالءة
التنفيذية  والالئحة  التاأمني  لقانون  وفقًا  الهيئة  قبل  من  لل�سركة  املقرر  املالءة  حد 

لقانون التاأمني.

�سعر الكتتاب/ �سعر الإ�سدار
�سعر االكتتاب لل�سهم املطروح والذي ُيدفع من قبل مقدم الطلب كما هو حمدد يف هذه 

الن�سرة.

اأرباح )خ�سائر(  اأعمال التاأمني
واالإدارية  العامة  النفقات  خ�سم  قبل  التاأمني  اأن�سطة  من  اخل�سائر  اأو  االأرباح  مبلغ 

واملالية.

االأ�سهم املطروحة التي مل يتم االكتتاب بها عماًل باإ�سدار حق االأف�سلية. الأ�سهم غري املكتتب بها

العملة القانونية للواليات املتحدة االأمريكية.الدولر الأمريكي
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1- الف�سل الأول: معلومات عامة عن الإ�سدار وجهة الإ�سدار

�سركة ظفار للتاأمني �ص.م.ع.ع.ا�سم جهة الإ�سدار

1318977 تاأ�س�ست يف 7 يوليو 1989مرقم ال�سجل التجاري

املقر الرئي�سي
�سلطنة  م�سقط،  مطرح،   ،112 الربيدي:  الرمز   ،1002 �ص.ب.  الربيدي:  العنوان 

ُعمان.

خم�سون )50( عامًا من تاريخ القيد يف ال�سجل التجاريمدة ال�سركة

 تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة يف 1 يناير وتنتهي يف 31 دي�سمرب من نف�ص ال�سنة.ال�سنة املالية 

راأ�س املال امل�سّرح به
 300.000.000 اإىل   30.000.000 ر.ع مق�ّسم  به  ال�سركة امل�سرح  راأ�ص مال  يبلغ 

�سهم تبلغ القيمة االإ�سمية لل�سهم الواحد 100 بي�سة.

راأ�س مال ال�سركة امل�سدر واملدفوع 

كما يف 31 مار�س 2018

يبلغ راأ�ص مال ال�سركة امل�سدر واملدفوع بالكامل 20.000،000 ر.ع كما يف 31 مار�ص 

2018. مق�ّسم اإىل 200.000.000 �سهم تبلغ قيمة ال�سهم الواحد االأ�سمية 100 بي�سة 

راأ�س مال ال�سركة امل�سدر واملدفوع 

)بعد اإكمال التخفي�س الأول لراأ�س 

املال( 

لراأ�ص  االأول  التخفي�ص  اإكمال  بعد  بالكامل  واملدفوع  امل�سدر  ال�سركة  مال  راأ�ص  يبلغ 

ا�سمية  بقيمة  �سهم   100.000.000 اإىل  مق�سم  عماين،  ريال   10.000.000 املال، 

قدرها 100 بي�سة لل�سهم الواحد.

راأ�س مال ال�سركة امل�سدر واملدفوع 

)بعد اإكمال التخفي�س الأول 

لراأ�س املال  واإ�سدار حق الأف�سلية 

والكتتاب اخلا�س( 

اإىل  مق�سم  ر.ع   12.000،000 بالكامل  واملدفوع  امل�سدر  ال�سركة  مال  راأ�ص  �سيكون 

120.000،000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 100 بي�سة لل�سهم الواحد. 

راأ�س املال ال�سركة امل�سدر واملدفوع 

)بعد اإكمال التخفي�س الأول 

لراأ�س املال  واإ�سدار حق الأف�سلية 

والكتتاب اخلا�س والتخفي�س 

الثاين لراأ�س املال(

اإىل  مق�سم  ر.ع   10.000.000 بالكامل  واملدفوع  امل�سدر  ال�سركة  مال  راأ�ص  �سيكون 

100.000.000 �سهم بقيمة ا�سمية قدرها 100 بي�سة لل�سهم الواحد. 

100 بي�سة لل�سهم الواحد.القيمة الإ�سمية لالأ�سهم

حجم الإ�سدار
 20.000.000 �سهم مطروح بقيمة 100 بي�سة لل�سهم الواحد مبا يبلغ 2.000.000 

ر.ع من راأ�ص املال.

ن�سبة الأ�سهم املطروحة اإىل راأ�س 

مال ال�سركة احلايل امل�سدر واملدفوع

يحق لكل م�ساهم موجود كما يف تاريخ اكت�ساب احلق، االكتتاب يف 0.2 من االأ�سهم 

�سهم   1 اأي   )%20( احلق  اكت�ساب  تاريخ  يف  كما  ميلكه  �سهم  كل  مقابل  املطروحة 

مطروح مقابل كل 5 اأ�سهم ميلكها امل�ساهم كما يف تاريخ اكت�ساب احلق ويتم تقريب 

الك�سور اإىل اأقرب عدد �سحيح.

�سعر الإ�سدار 
100 بي�سة لل�سهم وتتاألف من القيمة اال�سمية لل�سهم وقدرها  100 بي�سة ُتدفع بالكامل 

عند تقدمي طلب االكتتاب.
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م�ساريف الإ�سدار
الف�سل  يف  حمدد  هو  ما  ح�سب  االإ�سدار  م�ساريف  من  الكلي  املبلغ  ال�سركة  تتحمل 

الثاين. 

الغر�س من الإ�سدار

قبل  من  املقرر  املالءة  ال�ستيفاء حد  اأ�سا�سية  ب�سفة  االإ�سدار  عائد  ا�ستخدام  �سيتم 

هذه  من  ع�سر  ال�ساد�ص  الف�سل  اإىل  الرجوع  يرجى  التفا�سيل  من  للمزيد  الهيئة. 

الن�سرة. 

اأهلية الكتتاب يف الأ�سهم 

املطروحة

االكتتاب يف اإ�سدار حق االأف�سلية مفتوح مل�ساهمي ال�سركة املقيدين يف �سجل امل�ساهمني 

يف ال�سركة لدى �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع كما يف تاريخ اكت�ساب احلق. كما يحق 

اأي�سًا لالأ�سخا�ص الذين يقومون ب�سراء حقوق التداول يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية 

قبل نهاية فرتة االكتتاب يف االأ�سهم املطروحة قبل اإغالق اإ�سدار حق االأف�سلية.

يجوز تداول اأحقية االكتتاب يف اأ�سهم حق االأف�سلية عن طريق �سوق م�سقط لالأوراق 

االكتتاب  يف  اخليار  للم�ساهم  ويكون  الغر�ص.  لذلك  املحددة  الفرتة  خالل  املالية 

باإ�سدار حق االأف�سلية اأو بيع اأحقية االكتتاب يف اأ�سهم حق االأف�سلية عن طريق ال�سوق 

اإىل امل�ستثمر الراغب يف ال�سراء. يف حالة عدم ممار�سة امل�ساهم حلقه يف االكتتاب اأو 

حقه يف بيع احلقوق عن طريق ال�سوق خالل فرتة االكتتاب، ي�سقط حقه يف االكتتاب. 

ملزيد من التفا�سيل يرجى الرجوع اإىل الف�سل ال�ساد�ص ع�سر.احلد الأدنى والأق�سى لالكتتاب

رد مبالغ طلبات الكتتاب املرفو�سة

امل�سريف  احل�ساب  اإىل  وجدت،  اإن  فائدة(،  )بدون  املرفو�سة  الطلبات  مبالغ  ترد 

الطلبات  اإغالق االكتتاب. ترد مبالغ  تاريخ  15يوم من  الطلب خالل  اخلا�ص مبقدم 

الفائ�سة )بدون فائدة(، اإن وجدت، اإىل احل�ساب امل�سريف اخلا�ص مبقدم الطلب بعد 

تاريخ التخ�سي�ص وفقًا لالئحة التنفيذية لقانون �سوق راأ�ص املال.

حجم امل�ساهمات الأجنبية امل�سموح 

به

ُي�سمح لغري الُعمانيني بامتالك ما ال تزيد ن�سبته عن 49% من راأ�ص مال ال�سركة وفقًا 

قدم  على  التعاون  جمل�ص  دول  و�سركات  مواطنو  يعامل  لل�سركة.  االأ�سا�سي  للنظام 

امل�ساواة مع املواطنني الُعمانيني فيما يتعّلق مبلكية وتداول االأ�سهم وتاأ�سي�ص ال�سركات 

من  االأول  بتاريخ  ال�سادر   2007/205 رقم:  الوزاري  للقرار  طبقًا  ُعمان  �سلطنة  يف 

دي�سمرب  2007.

17 مايو 2018تاريخ  اكت�ساب احلق: 

تاريخ بداية تداول حقوق 

لأف�سلية: 
24 مايو 2018

تاريخ اإغالق تداول حقوق  

الأف�سلية: 
7 يونيو 2018

31 مايو 2018تاريخ بداية الكتتاب/الإ�سدار: 

14 يونيو 2018تاريخ اإغالق الكتتاب/الإ�سدار: 

الكتتاب اخلا�س
يرجى  االإ�سدار.  ب�سعر  امل�ستثمرين  للم�ساهمني  بها  املكتتب  االأ�سهم غري  كل  ت�سدر  

الرجوع اإىل الف�سل الثالث ملزيد من املعلومات عن االكتتاب اخلا�ص والتخ�سي�ص. 
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 تدرج االأ�سهم املطروحة يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية.الإدراج 

املوافقات التنظيمية حلق الأف�سلية

باجلمعية العامة غري العادية  2018 يناير   18 بتاريخ  امل�ساهمني  موافقة  	•
الهيئة  عن  ال�سادر  االإداري  القرار  مبوجب  الهيئة  من  امل�ستلمة  املوافقة  	•

بالرقم خ/2018/41 بتاريخ 10 مايو 2018 باإعتماد ن�سرة اال�سدار.

التخ�سي�س
تخ�س�ص االأ�سهم املطروحة بناًء على ا�ستمارات الطلب ال�سحيحة مع مراعاة اأحكام 

الف�سل ال�ساد�ص ع�سر.

املُ�ست�سار املايل ومدير الإ�سدار

بنك م�سقط �ص.م.ع.ع

�ص.ب 134، الرمز الربيدي 112، روي، �سلطنة عمان 

هاتف: 24768064 968+، فاك�ص: 24787764 968+

www.bankmuscat.com

مدققو ح�سابات ال�سركة 
رقم  ال�سكة  ون،  بيت�ص  بناية  العلوي،  الطابق   ،602  -601 اجلناح  ُعمان،  اأو  دي  بي 

2601، �ساطئ القرم، م�سقط، �سلطنة ُعمان.

امل�ست�سار القانوين لالإ�سدار

دنتونز و�سركاوؤهم فرع عمان 

�ص.ب 3552، الرمز الربيدي 112، روي، �سلطنة ُعمان

هاتف: 24573000 968+، فاك�ص 24573097 968+ 

بنك الكتتاب 

بنك م�سقط �ص.م.ع.ع

�ص.ب 134، الرمز الربيدي 112، روي، �سلطنة عمان 

هاتف: 24768064 968+، فاك�ص: 24787764 968+

www.bankmuscat.com
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2- الف�سل الثاين: هدف الإ�سدار وكيفية ا�ستخدام ح�سيلته 

هدف اإ�سدار حق الأف�سلية والكتتاب اخلا�س وا�ستخدام ح�سيلتهم  2-1

الهيئة يف  قامت  الهيئة.  قبل  من  املقرر  االأدنى  املالءة  العمانية حد  التاأمني  �سركات  ت�ستويف  اأن  التاأمني  قانون  ي�سرتط   

ال�سنوات 2014 و2015 و2016 و2017 باإ�سدار تعليمات لل�سركة ل�سد عجز حد املالءة. �سيتم ا�ستخدام كامل متح�سالت 

ا�سدار حق االف�سلية و االكتتاب اخلا�ص لتمويل جزء من متطلبات حد املالءة، اما العجز املتبقي والذي ي�سل اإىل 5 مليون 

ريال عماين ف�سيتم الوفاء به عن طريق اإ�سدار ال�سندات املقرتح من قبل ال�سركة. 

التكلفة التقديرية لإ�سدار حق الأف�سلية والكتتاب اخلا�س  2-2

84.000 ريال عماين وهو ما يعادل تقريبًا  اأ�سهم حق االأف�سلية واالكتتاب اخلا�ص مببلغ قدره  اإ�سدار  ُتقدر م�ساريف   

اإ�سدار حق  ال�سركة كل م�ساريف  4.20% من احل�سيلة االإجمالية الإ�سدار حق االأف�سلية واالكتتاب اخلا�ص. �ستتحمل 

االأف�سلية واالكتتاب اخلا�ص. فيما يلي تفا�سيل امل�ساريف التقديرية الإ�سدار حق االأف�سلية واالكتتاب اخلا�ص: 

املبلغ )بالريال عماين( البيــانـــات

 60.000 اأتعاب امل�ست�سار املايل ومدير االإ�سدار 

2.000 ر�سوم الهيئة

20.000 الر�سوم القانونية و الت�سويق والدعاية والطباعة واالإعالن والر�سوم الربيدية

2.000 م�ساريف اأخرى �ساملة مبا�سرة االإجراءات 

84.000 املجموع

*هذه امل�ساريف تقديرية وقد تتغري وفًقا للم�ساريف الفعلية  
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3- الف�سل الثالث: الكتتاب اخلا�س 

وافق امل�ساهمون امل�ستثمرون باالكتتاب يف االأ�سهم غري املكتتب بها كاكتتاب خا�ص ويو�سح هذا الف�سل املعلومات ذات ال�سلة 

باالكتتاب اخلا�ص واملطلوبة مبوجب الف�سل الثاين من الالئحة التنفيذية. 

بيانات امل�ساهمني امل�ستثمرين   3-1

العدد املقرتح لالكتتاب يف ال�سهم غري املكتتب بها  اجلن�سية ال�ســـــــــــم 

�سركة ظفار الدولية للتنمية واال�ستثمار 

القاب�سة �ص.م.ع.ع
50% على االأقل من االأ�سهم غري املكتتب بهاعمانية

50% على االأقل من االأ�سهم غري املكتتب بهاعمانية �سركة م�سقط اأوفر�سيز �ص.م.م

ن�ساط وملكية امل�ساهمني امل�ستثمرين  3-2

�سركة ظفار الدولية للتنمية وال�ستثمار القاب�سة �س.م.ع.ع )�سركة ظفار الدولية(:  3-2-1

تاأ�س�ست �سركة ظفار الدولية ك�سركة ا�ستثمار عمانية قاب�سة و�سركة م�ساهمة عامة بتاريخ 9 دي�سمرب 1987م ورقم �سجلها   

التجاري هو 2039826. تتنوع ا�ستثمارات �سركة ظفار الدولية حيث اأنها تعمل يف قطاعات خمتلفة مثل قطاع امل�سارف 

وخدمات التمويل وقطاع الت�سنيع وقطاع التاأمني وقطاع االإمدادات الطبية. متلك �سركة ظفار الدولية ن�سبة 35% من راأ�ص 

مال ال�سركة. 

امل�ساهمون املذكورون اأدناه ميلكون ن�سبة 5% اأو اأكرث يف �سركة ظفار الدولية كما يف 31 دي�سمرب 2017:   

ن�سبة الأ�سهم اململوكة يف �سركة ظفار الدوليةال�ســـــــــم

16.52%�سركة م�سقط اأوفر�سيز �ص.م.م

12.19%املهند�ص/ عبد احلافظ بن �سامل بن رجب العجيلي

7،18%�سركة فينكورب لال�ستثمار 

6.47%�سندوق تقاعد موظفي اخلدمة املدنية

5.60%�سركة اأعالف ظفار �ص.م.ع.ع

5.54%حممد بن مو�سى اليو�سف

5.09%�سندوق تقاعد �سرطة عمان ال�سلطانية

58.60 %املجموع

�سركة م�سقط اأوفر�سيز �س.م.م:  3-2-2

النفط  والتنقيب عن  والعقارات  الزراعة  تعمل يف جماالت  االأن�سطة  اأوفر�سيز هي �سركة عمانية متعددة  �سركة م�سقط   

488، الرمز الربيدي  1018582 وعنوان مقرها الرئي�سي هو �ص.ب  والغاز يف البحار والري. رقم �سجلها التجاري هو 

اأوفر�سيز �ص.م.م هم:  ال�سركاء يف �سركة م�سقط  ال�سركة.  اأ�سهم  1.078% من  ن�سبة  112، روي، م�سقط. وهي متتلك 

معايل ال�سيخ م�ستهيل بن اأحمد بن علي املع�سني و معايل ال�سيخ �سامل بن م�ستهيل بن اأحمد املع�سني.

ال�سبب اجلوهري لالكتتاب اخلا�س واختيار امل�ساهمني امل�ستثمرين  3-3

يف �سوء العواقب ال�سلبية املرتتبة على عدم ا�ستيفاء حد املالءة املطلوبة من الهيئة، ا�سبح من ال�سروري لل�سركة اأن يتم   

االكتتاب يف االأ�سهم املطروحة بكاملها. �ست�سمن ال�سركة من خالل االكتتاب اخلا�ص اأن يتم االكتتاب بكل االأ�سهم اذا مل 

يقم باقي امل�ساهمون باالكتتاب باأن�سبتهم من االأ�سهم املطروحة. اإن هذا االأ�سلوب ال ي�ساعد ال�سركة على التمويل اجلزئي 

اأي�سًا قاعدة راأ�ص مال ا�سرتاتيجية  للعجز يف حد املالءة فح�سب )ح�سب ما هو مقرر من قبل الهيئة(، واإمنا يوفر لها 

وموؤكدة. ويجدر بالذكر اأن املادة 15 من قانون التاأمني متنع �سركة التاأمني من توزيع اأرباح على امل�ساهمني اإىل اأن حتقق 

حد املالءة املقرر من قبل الهيئة. 
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القيود املفرو�سة على متلك ال�سهم غري املكتتب بها والت�سرف فيها   3-4

من املفرو�ص ان ال يوؤدي االكتتاب اخلا�ص اإىل اأي اإخالل باحلد االأق�سى للملكية االأجنبية لالأ�سهم املن�سو�ص عليه يف   

املادة 20 من النظام االأ�سا�سي على ا�سا�ص ان يكتتب امل�ساهمني احلاليني يف االأ�سهم املطروحة ويراعا عند تخ�سي�ص 

االأ�سهم املطروحة القيود املفرو�سة على اال�سهم االأجنبية. 

تكون  لن  فاإنها  االأف�سلية  به من حق  املكتتب  بها من اجلزء غري  املكتتب  االأ�سهم غري  �سيتم تخ�سي�ص  اأنه  اإىل  بالنظر   

خا�سعة ملدة عدم الت�سرف يف االأ�سهم املن�سو�ص عليها يف املادة 23 من الالئحة التنفيذية.
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4- الف�سل الرابع: غايات وموافقات ال�سركة

نظرة عامة  4-1

 .)1318977 التجاري هو  1 يوليو 1989م ك�سركة م�ساهمة عامة )ورقم �سجلها  ال�سركة يف �سلطنة عمان يوم  تاأ�س�ست   

متار�ص ال�سركة  اأن�سطة التاأمني العام والتاأمني على احلياة. اإن اأ�سهم راأ�سمال ال�سركة مدرجة يف �سوق م�سقط لالأوراق 

موقع  وعنوان   .112 الربيدي  الرمز   ،1002 م�سقط، �ص.ب  لل�سركة هو مطرح/ مطرح/  الرئي�سي  املقر  عنوان  املالية. 

ال�سركة على �سبكة االإنرتنت هو www.dhofarinsurance.com ورقم هاتفها هو 24705305 )968+( وفاك�ص رقم 

 .)+968( 24782801

2-4   غايات ال�سركة 

الغر�ص الذي تاأ�س�ست من اأجله ال�سركة هو: القيام بكافة اأنواع التاأمني واإعادة التاأمني اأ�سالة اأو وكالة يف �سلطنة عمان   

وخارجها وعلى �سبيل املثال ال احل�سر: 

التاأمني على احلياة  اأ( 

التاأمني ال�سناعي  ب( 

التاأمني �سد امل�سوؤولية  ج( 

التاأمني البحري واجلوي والنقل  د( 

التاأمني على ال�سيارات  هـ( 

التاأمني على اخل�سائر املالية  و( 

التاأمني على احلوادث ال�سخ�سية  ز( 

التاأمني على املمتلكات  ح( 

اأنواع التاأمني االأخرى التي ال تندرج حتت اأي فئة من الفئات امل�سار اإليها اأعاله والتي متار�سها �سركات التاأمني املماثلة   

طبقًا للمفهوم املتعارف عليه دوليًا مع مراعاة اأحكام قانون ال�سركات التجارية وقانون �سركات التاأمني امل�سار اإليها اأعاله.

اأو ال�سركات داخل ال�سلطنة وخارجها الإدارة كل  اأن تتعاقد مع االأ�سخا�ص  اأغرا�سها  اأجل حتقيق  كما يجوز لل�سركة من   

واال�سرتاك مع  واالأجنبية  املحلية  بيوت اخلربة  والتعاقد مع  االإدارة  امل�ساعدة يف هذه  اأو  ن�ساطاتها وم�ساريعها  اأو بع�ص 

ال�سركات التي تزاول اأعمااًل �سبيهة باأعمالها والتي قد تعاونها على حتقيق اأغرا�سها داخل ال�سلطنة وخارجها ولها ب�سورة 

عامة اإجراء كافة املعامالت والعقود والت�سرفات التي تراها منا�سبة لتحقيق اأغرا�سها. 

الرتاخي�س  4-3

متلك ال�سركة حاليًا الرتاخي�ص اجلوهرية التالية:   

تاريخ النتهاءالو�سفال�سلطة 

4 �سبتمرب 2021مترخي�ص التاأمني العام والتاأمني على احلياةالهيئة 

4-4 موافقة امل�ساهمني و موافقة الهيئة 

1-4-4  موافقة امل�ساهمني

يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية الذي ُعقد بتاريخ 18 يناير 2018 وافق امل�ساهمون يف ال�سركة على ما يلي:   

زيادة راأ�ص مال ال�سركة املرخ�ص به من 20.000.000/- ر.ع اىل 30.000.000/- و تعديل البند 5 من النظام  اأ( 

اال�سا�سي لل�سركة

اعتماد مقرتح اإعادة هيكلة راأ�ص مال ال�سركة احلايل امل�سدر و املدفوع على النحو التايل:  ب( 
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تخفي�ص راأ�ص مال ال�سركة امل�سدر و املدفوع من 20.000.000/- ر.ع اىل 10.000.000/- ر.ع ل�سطب  	•
جزء من اخل�سائر املرتاكمة لل�سركة )التخفي�ص االول لراأ�ص املال(.

ا�ستخدام االحتياطي القانوين لل�سركة والذي يبلغ 6.616.470/- ر.ع بكاملة ل�سطب جزء من اخل�سائر  	•
املرتاكمة لل�سركة.

50.000/- ر.ع ل�سطب جزء من اخل�سائر املرتاكمة  يبلغ  لل�سركة والذي  اخلا�ص  االحتياطي  ا�ستخدام  	•
لل�سركة.

اإ�سدار �سندات حق االف�سلية مل�ساهمي ال�سركة بعدد اجمايل قدره 5.000.000/- �سند قابل للتحول االلزامي  ج( 

اىل ا�سهم )ال�سندات( بقيمة ا�سمية قدرها 1/- ر.ع 

للن�سب املحددة يف  1/- ر.ع وفقا  اعتماد تخ�سي�ص �سندات حق االف�سلية غري املكتتب بها ب�سعر ا�سدار قدره  د( 

املذكرة التو�سيحية املرفقة و للم�ساهمني املذكورين فيها

ا�سدار حق االف�سلية مل�ساهمي ال�سركة بعدد اجمايل قدره 20.000.000/- )ا�سهم حق االف�سلية بقيمة ا�سميه  هـ( 

قدرها 100 بي�سة( لل�سهم الواحد وذلك ب�سعر ا�سدار قدره 100 بي�سة  بحيث يكون تخ�سي�ص ا�سهم حق االف�سلية 

م�سروطا باإكمال التخفي�ص االول لراأ�ص املال لدى اجلهات املخت�سة 

للن�سب املحددة يف املذكرة  100 بي�سة وفقا  تخ�سي�ص ا�سهم حق االف�سلية غري املكتتب بها ب�سعر ا�سدار قدره  و( 

التو�سيحية وللم�ساهمني املذكورين فيها

القيام بتخفي�ص اخر لراأ�ص مال ال�سركة امل�سدر و املدفوع من 12.000.000/- ر.ع  اىل 10.000.000/- ر.ع  ز( 

مبا�سرة بعد اكمال ا�سدار ا�سهم حق االف�سلية و ت�سجيل راأ�ص املال املعدل لدى اجلهات واملخت�سة و ذلك ل�سطب 

جزء من اخل�سائر املرتاكمة )التخفي�ص الثاين لراأ�ص املال( 

املوافقة على تفوي�ص اإدارة وجمل�ص ادارة ال�سركة اأو اأي �سخ�ص يفو�سه جمل�ص االدارة ح�سب اال�سول، التخاذ كافة  ح( 

االجراءات املطلوبة لتنفيذ التخفي�ص االول لراأ�ص املال و اإ�سدار حق االف�سلية و تخ�سي�ص ا�سهم حق االأف�سلية و 

�سندات حق االف�سلية التي مل يتم االكتتاب بها و التخفي�ص الثاين لراأ�ص املال )مبا قي ذلك دون ح�سر، التفوي�ص 

بتوقيع امل�ستندات( و القيام نيابة عن ال�سركة بكل ما هو مطلوب ال�ستكمال املعاملة و املوافقة على اي تعديالت يف 

املعاملة وبنود و �سروط ال�سفقة و م�ستندات املعاملة مهما يكن جوهريا

موافقة الهيئة:   4-4-2

وافقت الهيئة على هذه الن�سرة مبوجب قرارها االإداري رقم خ/2018/41 بتاريخ 10 مايو 2018.   

التغيريات يف راأ�س مال ال�سركة  4-5

يرجى االطالع على التغيريات املبّينة اأدناه يف راأ�ص مال ال�سركة خالل اخلم�ص �سنوات االأخرية:   

الر�سيد الفتتاحي ال�سنة

لراأ�س املال املدفوع 

)000 ر.ع(

توزيعات على هيئة 

اأ�سهم جمانية

)000 ر.ع(

توزيعات على هيئة اأ�سهم 

جمانية كن�سبة مئوية 

من راأ�س املال املدفوع

ر�سيد راأ�س املال يف 

نهاية ال�سنة

)000 ر.ع(

20.000--201320.000م

20.000--201420.000م

20.000--201520.000م

20.000--201620.000م

20.000--201720.000م
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5- الف�سل اخلام�س: تفا�سيل امل�ساهمني

فيما يلي امل�ساهمون الرئي�سيون يف ال�سركة كما يف تاريخ 31 دي�سمرب 2017 ممن ميتلكون 5% اأو اأكرث يف راأ�ص املال املدفوع لل�سركة:

%عدد الأ�سهمفئة الأ�سهماجلن�سيةال�سم

70.096.00035.05اأ�سهم عادية عماين �سركة ظفار الدولية للتنمية واال�ستثمار القاب�سة �ص.م.ع.ع.

30.125.60015.06اأ�سهم عادية عماين �سعادة/ عبدالعامل م�ستهيل ن�سيب رخيوت 

12.897.0116.45اأ�سهم عادية قطريال�سركة القطرية العامة للتاأمني واإعادة التاأمني �ص.م.ع.ق.

12.613.7846.31اأ�سهم عادية بحريني�سركة تر�ست  للتاأمني واإعادة التاأمني 
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6-  الف�سل ال�ساد�س: القت�ساد العماين: 

املوقع

تتميز �سلطنة عمان مبوقع ا�سرتاتيجي يف ملتقى الطرق بني قارتي اآ�سيا واأوروبا. تاريخيًا كانت عمان مركزًا للتجارة والتبادل 

التجاري. بعدد �سكانها الذي يبلغ 4.6 مليون ن�سمة تقريبًا كما يف دي�سمرب 2017م والذين ينت�سرون على م�ساحة قدرها 309.500 

كيلومرت مربع، تتمتع �سلطنة عمان بنظم �سيا�سية  واقت�سادية واجتماعية م�ستقرة. تنق�سم �سلطنة عمان من الناحية االإدارية اإىل 

11 حمافظة )وهي الداخلية والظاهرة و�سمال الباطنة وجنوب الباطنة والربميي والو�سطى و�سمال ال�سرقية وجنوب ال�سرقية 

يف  تقع  )التي  م�سقط  مدينة  هي  عمان  �سلطنة  عا�سمة  والية.   61 جمموعه  ما  اإىل  بدورها  تنق�سم  وم�سندم(  وم�سقط  وظفار 

حمافظة م�سقط( وتقع م�سقط يف ال�ساحل ال�سمايل ال�سرقي لل�سلطنة.

احلكومة

تقلد ح�سرة �ساحب اجلاللة ال�سلطان قابو�ص بن �سعيد اآل �سعيد حفظه اهلل ورعاه، مقاليد احلكم يف عام 1970م وهو رئي�ص 

الدولة ورئي�ص الوزراء. وبو�سفه رئي�سًا للوزراء، يرتاأ�ص �ساحب اجلاللة جمل�ص الوزراء الذي ي�ساعد �ساحب اجلاللة على �سياغة 

وتنفيذ ال�سيا�سات العامة للدولة، ُيعد القانون االأ�سا�سي للدولة مبثابة د�ستور ل�سلطنة عمان وينظم �سوؤون الدولة. يعترب القانون 

االأ�سا�سي للدولة ال�سادر يف نوفمرب 1996، اأ�سا�ص الد�ستور الذي ينظم �سوؤون الدولة. يوؤ�س�ص القانون االأ�سا�سي نظامًا من جمل�سني 

من االأع�ساء املنتخبني الذين يتمتعون ب�سالحيات ا�ست�سارية والعديد من احلريات املدنية للمواطنني. يعمل اأع�ساء كل جمل�ص 

من املجل�سني ب�سالحيات ا�ست�سارية على الرغم من اأنه ميكن الأع�ساء جمل�ص النواب اأن يقوموا باقرتاح بع�ص الت�سريعات.

العالقات الدولية لل�سلطنة

تتمتع �سلطنة عمان بعالقات متينة مع جريانها ومع العديد من الدول الغربية وغريها من الدول. ي�سود عمان اال�ستقرار ال�سيا�سي 

واالقت�سادي ال �سيما خالل فرتة الـ 40 عامًا املا�سية وهي دولة ع�سو يف العديد من املنظمات الدولية مبا يف ذلك منظمة االأمم 

املتحدة و�سندوق النقد الدويل والبنك الدويل لالإن�ساء والتعمري ومنظمة التجارة العاملية.

وعلى ال�سعيد االإقليمي، �سلطنة عمان هي ع�سو موؤ�س�ص يف جمل�ص التعاون لدول اخلليج العربي الذي ي�سم يف ع�سويته خم�سة 

العربية املتحدة.  االإمارات  ال�سعودية ودولة  العربية  الكويت ودولة قطر واململكة  البحرين ودولة  دول خليجية اأخرى هي مملكة 

�سلطنة ُعمان اأي�سًا دولة ع�سو يف اللجنة الدائمة للتعاون يف �سوؤون النفط املنوط بها اإعداد ا�سرتاتيجيات النفط لدول جمل�ص 

التعاون لدول اخلليج العربي على املدى الطويل مع مراعاة ا�ستدامة  االأهداف.

املوؤ�سرات القت�سادية والجتماعية الرئي�سية

اجلدول اأدناه يو�سح اإح�سائيات اقت�سادية واجتماعية رئي�سية خمتارة عن �سلطنة عمان للفرتات املحددة:

2017 2016 2015 2014 2013 البيانات 

*20.3 25.5 26.9 31.45 30.6 الناجت املحلي االإجمايل باأ�سعار ال�سوق )مليار ريـال عماين(

4،6 4.6 4.2 3.99 3.86 عدد ال�سكان )مليون ن�سمة(

*4،413 5.774 6.493 7.882 7.935 ن�سيب الفرد من الناجت املحلي االإجمايل باأ�سعار ال�سوق )ر.ع(

#%1،7 %1.1 %0.1 %1.0 %1.1 الت�سخم ال�سنوي

17،9 17.3 15.8 14.5 13.0 القيمة ال�سوقية ل�سوق م�سقط لالأوراق املالية )مليار ريال عماين(

امل�سادر: املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات، وزارة االقت�ساد الوطني، التقارير ال�سنوية للبنك املركزي العماين، الن�سرة 

االإح�سائية ال�سنوية ل�سوق م�سقط لالأوراق املالية، اأرقام �سادرة عن البنك الدويل

*كما يف الت�سعة ا�سهر املنتهية يف �سبتمرب 2017 
2017 دي�سمرب  يف  كما   #
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القت�ساد

ياأتي الت�سنيف االئتماين ل�سلطنة عمان وفقًا لوكالة �ستاندر اآند بورز �سمن الفئة )بي بي( بتاريخ 10 نوفمرب 2017 بينما ياأتي 

مربوط  العماين  الريـال   .2018 مار�ص   16 بتاريخ  �سريفيز  اإنف�ستور  مووديز  وكالة  لت�سنيف  وفقًا   )3 اأيه  اأيه  )بي  الفئة  �سمن 

بالدوالر االأمريكي ب�سعر �سرف ثابت: 1 دوالر اأمريكي = 0.385ر.ع.

منذ اكت�ساف النفط يف �سلطنة عمان وبدء عمليات ا�ستخراجه وت�سديره، اأ�سبح ميثل اأحد االأعمدة االأ�سا�سية الداعمة لالقت�ساد 

»اإجمايل  عامة   ب�سفة  االإجمايل  املحلي  والناجت  العمانية  وال�سادرات  احلكومة  اإيرادات  تعزيز  يف  االأ�سيل  وامل�ساهم  العماين 

الناجت املحلي«. جدير بالذكر اأن عقود �سراء النفط اخلام العماين امل�ستقبلية املتداولة ببور�سة دبي للطاقة، تاأتي حاليًا يف املرتبة 

الثالثة الأهم ثالثة موؤ�سرات قيا�سية خلام النفط املتداول على امل�ستوى العاملي، عالوًة على ما ُذكر اآنفًا فاإن تلك العقود حتدد 

ال�سعر القيا�سي للنفط اخلام امل�سدر واملنتج يف كل من عمان ودبي. حتتل �سلطنة ًعمان املركز الع�سرين يف قائمة اأكرب الدول 

اإنتاجًا للنفط واملركز ال�ساد�ص والع�سرين كاأكرب الدول املنتجة للغاز وتاأتي يف املرتبة الثالث والع�سرين من حيث احتياطي النفط 

املوؤكد يف العامل ويف املرتبة الثالثني يف قائمة الدول التي حتتفظ باحتياطي �سخم موؤكد من الغاز الطبيعي وذلك وفقًا لكتاب 

حقائق العامل الذي ت�سدره وكالة اال�ستخبارات املركزية االأمريكية. وتوا�سل احلكومة العمانية جهودها احلثيثة لتنويع االقت�ساد 

من خالل تقليل اعتماها تدريجيًا على عائدات النفط والغاز التي ت�سكل حاليا 33 %من الناجت املحلي االإجمايل يف عمان كما اأن 

احلكومة ملتزمة مبوا�سلة حت�سني منو ال�سناعات والقطاعات غري النفطية يف امل�ستقبل.

الر�سم البياين اأدناه يو�سح االإنتاج ال�سنوي للنفط يف �سلطنة عمان خالل الفرتة من العام 2010م اإىل العام 2017م.:

(π«eôH ¿ƒ«∏e) ΩÉÿG §ØædG êÉàfG
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360

340
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336
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

)امل�سدر: تقرير االإح�ساء ال�سنوي 2016 والن�سرة االإح�سائية ال�سهرية ل�سهر يناير 2018م، املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات(.

التمويل العام

ت�ستند البيانات الواردة يف هذا الف�سل اإىل املعلومات التي مت احل�سول عليها من من�سورات املركز الوطني لالإح�ساء واملعلومات، 

والبنك املركزي العماين وغري ذلك من امل�سادر العامة.

يعترب جمل�ص ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة )جمل�ص ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة( اجلهة امل�سوؤولة عن ال�سيا�سة املالية يف �سلطنة 

عمان وتت�سمن م�سوؤولياته اعتماد املوازنة العامة للدولة. يف �سنة 2017م. بلغ �سايف العجز املايل 3 مليار ريال عماين )مبدئيًا( 

مقارنة ب�سايف عجز مايل مببلغ 5،3 مليار ريال عماين )موؤقت( يف �سنة 2016م. يعترب العجز املايل املنخف�ص الذي �سجل يف �سنة 

2017م مدفوعا ب�سكل ا�سا�سي بتعايف ا�سعار النفط مما ادى اىل ارتفاع االيرادات و انخفا�ص االنفاق ب�سبب املبادرات احلكومية 

لرت�سيد اال�ستهالك. 

بلغ اإجمايل االإيرادات احلكومية يف �سنة 2017م 7،9  مليار ريال عماين )مبدئيًا( مقارنة باإجمايل اإيرادات حكومية مببلغ 7،6 

مليار ريال عماين يف �سنة 2016م اأي زيادة بن�سبة 3،4%. يف �سنة 2017م، بلغ اإجمايل �سايف اإيرادات النفط والغاز احلكومية 

)بعد التحويل ل�سندوق االحتياطي( 6.0 مليار ريال عماين )مبدئيًا( مقارنة باإجمايل �سايف اإيرادات النفط والغاز احلكومية 

)بعد التحويل ل�سندوق االحتياطي( مببلغ 5،2 مليار ريال عماين يف �سنة 2016م مما يعني اأن هنالك زيادة يف �سايف اإيرادات 

النفط على اأ�سا�ص �سنوي مبا ن�سبته 15،4%. ترجع الزيادة يف االإيرادات احلكومية اإىل انتعا�ص متو�سط اأ�سعار النفط من 40،1 

دوالر اأمريكي للربميل الواحد يف �سنة 2016م اإىل 51،3 دوالر اأمريكي للربميل الواحد يف �سنة 2017م.
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بلغ اإجمايل النفقات العامة احلكومية يف �سنة 2017م، 11،4 مليار ريال عماين )مبدئيًا( مقارنة باإجمايل نفقات عامة حكومية 

2016م بانخفا�ص بلغت ن�سبته 11،6%. يعزي االنخفا�ص يف النفقات  مببلغ 12،9 مليار ريال عماين )موؤقت( م�سجلة يف �سنة 

العامة احلكومية اإىل اإجراءات تر�سيد االإنفاق احلكومي على الدعم واالأمن والدفاع وتقلي�ص حجم م�سروفات انتاج النفط والغاز 

و الوزارات والوحدات احلكومية.

هناك ت�سور لزيادة يف اإجمايل االإيرادات احلكومية اإىل 9،5 مليار ريال عماين مبوازنة �سنة 2018 ويرجع ذلك ب�سفة اأ�سا�سية 

للزيادة يف اإيرادات النفط من حقل خزان، و زيادة االيرادات غري النفطية و الغازية، و بزيادة ال�سرائب على ال�سركات. تعتزم 

احلكومة اال�ستمرار يف تطبيق اإجراءات تر�سيد االإنفاق احلكومي بالن�سبة للنفقات اجلارية باالإ�سافة خلف�ص الدعم احلكومي 

وحددت مبلغ 12،5 مليار ريال عماين الإجمايل امل�سروفات يف ميزانية 2018م. من املقرتح اأن يتم متويل العجز املتوقع يف �سنة 

2018 وقدره 3.0 مليار ريال عماين، عرب االقرتا�ص املحلي والدويل والتمويل من االحتياطي.

خطط التنمية

الربنامج الوطني لتعزيز تنويع القت�ساد الوطني )تنفيذ(

برنامج تنفيذ مبادرة طرحتها حكومة �سلطنة عمان يف �سنة 2016م ويهدف الربنامج لو�سع وتنفيذ مبادرات لتنويع االقت�ساد 

العماين. يركز الربنامج على اأربعة قطاعات ت�سمل ال�سياحة وال�سناعات التحويلية واللوج�ستيات بهدف حت�سني املناخ اال�ستثماري 

يف �سلطنة عمان وت�سهيل ممار�سة االأعمال التجارية بغر�ص جذب اال�ستثمارات املحلية واخلارجية. و�سعت املرحلة االأوىل من 

الربنامج الذي ي�ستمل على ثمانية مراحل عدد )121( مبادرة يتم تنفيذها اعتبارًا من �سنة 2017م. ت�سري التقديرات االولية اإىل 

اأن تلك املبادرات ميكنها اأن تزيد من الناجت املحلي االإجمايل باأكرث من مبلغ 1.7 مليار ريال عماين كما ميكنها خلق ما يزيد عن 

30.000 وظيفة للمواطنني العمانيني.

اخل�سخ�سة

اأ�سول  اأو خ�سخ�سة  اإىل بيع  حتى يت�سنى للحكومة خف�ص االعتماد على االقرتا�ص، ت�ستمر احلكومة يف تنفيذ خطتها الرامية 

معينة. تتمثل اخلطوات املبدئية التي اتخذت يف هذا ال�سدد، يف تر�سيد االحتفاظ باالأ�سول امل�ستهدفة عرب حتويل اال�ستثمارات 

اإىل عدد من ال�سركات القاب�سة يف قطاعات بعينها مت تاأ�سي�سها حديثًا اأو بتحويل ملكية تلك االأ�سول اإىل �سناديق ا�ستثمارات 

حكومية. تتطلع احلكومة بتنفيذها لربنامج اخل�سخ�سة لالحتفاظ مب�ستويات جيدة من اال�ستثمارات اخلا�سة بغية تعزيز النمو 

االقت�سادي ب�سفة عامة.

العملة والنظام املايل

الريال العماين هو العملة الر�سمية والقانونية ل�سلطنة عمان ومق�سم اإىل 1000 بي�سة. ظل الريال منذ عام 1973م وحتى عام 1986م 

مرتبطًا بالدوالر االأمريكي ب�سعر �سرف 1 ر.ع = 2.895 دوالر امريكي. يف �سنة 1986م تغري �سعر �سرف الريال العماين مقابل 

الدوالر االأمريكي فاأ�سبح �سعر �سرف 1 ر.ع=2.6008 دوالر اأمريكي، اأي اأن 1 دوالر اأمريكي= 0.384497 ريال عماين تقريبًا. 

يقوم البنك املركزي العماين ب�سراء الدوالر االأمريكي مقابل 0.384 ريال عماين ويبيع الدوالر االأمريكي مقابل 0.385 ريال عماين.

على  ين�ص  والذي  امل�سريف  القانون  مبوجب  1974م  دي�سمرب  يف  العماين«(  املركزي  )»البنك  العماين  املركزي  البنك  تاأ�س�ص 

وظائف وم�سوؤوليات البنك املركزي العماين. يعمل البنك املركزي العماين على و�سع ال�سيا�سات املالية ب�سكل م�ستقل بعد الت�ساور 

مع احلكومة حول اأغرا�ص ال�سيا�سة املالية. يقوم البنك املركزي العماين بتقدمي الن�سح للحكومة حول �سيا�ستها االقت�سادية. 

عالوة على م�سوؤوليات البنك املركزي العماين املتمثلة يف اإعداد وتنفيذ ال�سيا�سة املالية، يقوم البنك املركزي العماين بتنظيم 

ومراقبة النظام امل�سريف وتنفيذ ال�سفقات بالعملة االأجنبية بالنيابة عن احلكومة. يتكون القطاع املايل من البنوك التجارية 

واالإ�سالمية والبنوك املتخ�س�سة و�سركات التمويل والتاأجري وال�سرافة.

تاأ�س�ست الهيئة مبوجب  قانون �سوق راأ�ص املال، وقد با�سرت واجباتها املناطة بها بتاريخ 9 يناير 1999م. تعترب الهيئة جهة حكومية 

وتتمتع با�ستقالل مايل واإداري. يتمثل الدور الرئي�سي للهيئة العامة ل�سوق املال يف مراقبة �سوق املال وقطاع التاأمني يف �سلطنة 

عمان وتطوير االإطار القانوين الذي يخ�سع له كل من �سوق املال وقطاع التاأمني )على �سبيل املثال اأ�سدرت الهيئة ميثاق حوكمة 

ال�سركات املدرجة يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية(. تعمل الهيئة على تنظيم العديد من اجلهات االأخرى والتي ت�سمل �سوق م�سقط 

لالأوراق املالية. تهدف الهيئة لرتويج فعالية ال�سوق للم�ستثمرين والتوعية بحقوق امل�ستثمرين واأهمية �سوق املال ب�سفة عامة.
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7- الف�سل ال�سابع: نظرة عامة على قطاع التاأمني 

1-7 اأهمية قطاع التاأمني يف �سلطنة عمان: 

ميثل قطاع التاأمني �سريحة رئي�سية يف قطاع اخلدمات املالية يف �سلطنة عمان. �سهد قطاع التاأمني منوًا م�سطردًا بالرغم   

من التحديات ال�سعبة التي تواجهها البيئة احلالية لالقت�ساد الكلي. يعمل قطاع التاأمني على دعم االقت�ساد ب�سفة عامة 

1.8% من  بن�سبة  التاأمني  لتحويل املخاطر. �ساهم قطاع  اآليات  توفري  املدى عرب  اال�ستثمارات طويلة  ت�سجيع  من خالل 

الناجت املحلي االإجمايل لعام 2016م مقارنة بـ1.1% يف عام 2012م. تعد �سركات التاأمني من اأكرب امل�ستثمرين املوؤ�س�سيني 

يف �سلطنة عمان وت�ساعد على منو اأ�سواق راأ�ص املال يف ال�سلطنة. كما يعد قطاع التاأمني من امل�سادر االأ�سا�سية للعمالة 

املاهرة وقد �سهد منوًا جيدًا من حيث ن�سب التعمني املقررة. توجد يف الوقت احلايل ع�سر �سركات تاأمني وطنية وع�سر 

�سركات تاأمني اأجنبية و�سركة واحدة الإعادة التاأمني وجميعهم مرخ�ص لهم بالعمل يف �سلطنة عمان. لعبت الهيئة دورًا 

اأ�سا�سيًا يف تنمية قطاع التاأمني وتعزيز دوره يف االقت�ساد الوطني، حيث تقوم الهيئة باإ�سدار التوجيهات الالزمة الإدخال 

اأف�سل املمار�سات العاملية حمتفظة يف ذات الوقت مبزايا ال�سوق املحلي وتفرده. 

منو قطاع التاأمني العماين  7-2

�سهد اجمايل االق�ساط املكتتبة يف قطاع التاأمني منوًا يف معدل النمو ال�سنوي املركب بن�سبة 8.3% خالل الفرتة من 2012م   

اإىل 2016م على الرغم من تباطوؤ الن�ساط االقت�سادي حقق اإجمايل االق�ساط املكتتبة و�سايف االأق�ساط املكتتبة )معدل 

2016م يف �سايف االق�ساط املكتتبة( االأمر الذي يو�سح  2012م اإىل  10.6% خالل الفرتة من  منو �سنوي مركب بن�سبة 

النمو الذي ي�سهده قطاع التاأمني وباالإ�سافة اىل مقدرته على ا�ستيعاب املزيد من املخاطر ويعزى ذلك لالإدارة ال�سليمة 

واالإ�سراف الذين توليهما الهيئة لقطاع التاأمني يف عمان. 

�سايف الق�ساط املكتتبة )مليون ريال عماين(

2012 2013 2014 2015 2016

173
195

226

256 259

اإجمايل الق�ساط املكتتبة )مليون ريال عماين(

2012 2013 2014 2015 2016

327

360

397

442 450

امل�سدر: الهيئة 

3-7 الفروع الرئي�سية لقطاع التاأمني  

وتاأمني  احلياة  على  والتاأمني  ال�سحي  والتاأمني  املركبات  تاأمني  هي  عمان  �سلطنة  يف  التاأمني  لقطاع  الرئي�سية  الفروع   

املمتلكات والتاأمني البحري باالإ�سافة اإىل فروع اأخرى )مبا فيها تاأمني امل�سوؤولية والتاأمني الهند�سي(. فرع املركبات هو 

الفرع االأكرب واالأ�سرع منوًا يف �سلطنة عمان ويعزى ذلك ب�سفة خا�سة للتغطية التاأمينية االإلزامية للمركبات. �سهد فرع 

التاأمني على احلياة هبوطًا حادًا يف عام 2013م ولكنه بداأ يف التعايف على نحو م�سطرد منذ ذلك احلني. 

امل�سدر: الهيئة 
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اإجمايل الأق�ساط املكتتبة ح�سب فروع التاأمني )مليون ريال عماين(

معدل النمو ال�سنوي املركب 2016م2015م2014م2013م2012مالفروع 

)2012م- 2016م(

3.9%136148159164158املركبات

غري مذكور05878102116ال�سحة

-3.1%7736425368احلياة

-1.7%4850504945املمتلكات

-0.3%1414141314البحري

-1.2%5150536249اأخرى

�سايف الأق�ساط املكتتبة )مليون ر.ع( اإجمايل الأق�ساط املكتتبة )مليون ر.ع( 

2013 2014 2015 2016

128

138
141

131

40

45 46

52

89

94 95

79

πeÉ°T äÉÑcôe

ådÉK ±ôW äÉÑcôe

 

2013 2014 2015 2016

πeÉ°T äÉÑcôe

ådÉK ±ôW äÉÑcôe

148

159
163 158

47

54 55
64

101

105 108
94

امل�سدر: الهيئة 

4-7 املناف�سة

اإن قطاع التاأمني يف ال�سلطنة هو قطاع حتتدم فيه املناف�سة حيث توجد حاليًا 21 �سركة تاأمني مرخ�ص لها مبزاولة اأعمال   

اخلم�ص  ال�سركات  حازت  ذلك  ومع  التكافلي.  التاأمني  اأعمال  ملزاولة  لهما  الرتخي�ص  مت  �سركتني  ذلك  يف  مبا  التاأمني 

الكربى، مبا فيها ال�سركة، على ح�سة يف ال�سوق جتاوزت ن�سبة 50% يف عام 2016م. من املتوقع اأن ت�ستد حدة املناف�سة 

بني ال�سركة وال�سركات التي دخلت ال�سوق موؤخرًا والتي ت�سعى لزيادة ح�ستها يف قطاعها من خالل منح اأ�سعار تناف�سية 

ومنتجات تاأمني مبتكرة.
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ح�سة ال�سوق يف تاأمني املركبات ح�سب اإجمايل 

الأق�ساط املكتتبة )2016م( 

ح�سة ال�سوق ح�سب اإجمايل الأق�ساط املكتتبة 

)2016(

%17

%13

%13

%9

%48

ÚeCÉà∏d QÉØX

ÚeCÉà∏d á«∏gC’G

ÚeCÉà∏d IóëàŸG ¿ÉªY

ÚeCÉà∏d Iójó÷G óæ¡dG

iôNCG

IÉ«◊G ≈∏Yh ΩÉ©dG ÚeCÉà∏d á«æWƒdG

ÚeCÉà∏d QÉØX

É°ùcCG

ÚeCÉà∏d IóëàŸG ¿ÉªY

iôNCG

%22

%12

%11

%9

%46

امل�سدر: الهيئة، 2016

5-7 التنبوؤ وتوقعات ال�سوق 

توقعات اإجمايل الأق�ساط املكتتبة ح�سب فروع التاأمني

املبلغ بالريال العماين )مليون(

2016م الفرع

)الفعلي(

2017م 

)املتوقع(

2018م 

)املتوقع(

2019م 

)املتوقع(

2020م 

)املتوقع(

معدل النمو 

ال�سنوي املكتتب

2.5%158161166171175املركبات 

17،2%121134167201228ال�سحة

4.0%6466697375احلياة

2.8%4344464748املمتلكات

3.4%1414141516البحري

3.1%5454575961اأخرى

7.3%454473519566603االإجمايل

6-7 الفر�س الرئي�سية والتحديات التي تواجه قطاع التاأمني 

اإىل  �سيوؤدي  لالأ�سعار  امل�سطرد  االرتفاع  اإن  القومي ككل حيث  باالقت�ساد  يتعلق  فيما  النفط عاماًل حا�سمًا  اأ�سعار  تعد   7-6-1

زيادة االإنفاق احلكومي والذي يوؤثر بدوره على قطاع التاأمني ب�سفة عامة. اإن تزايد اهتمام احلكومة ب�سريحة املوؤ�س�سات 

ال�سغرية واملتو�سطة �سيوؤدي اإىل زيادة الطلب على بع�ص املنتجات مثل التاأمني �سد خماطر االئتمان.

تعد اخل�سائ�ص ال�سكانية حمركًا رئي�سيًا للنمو يف �سناعة التاأمني. تتمتع عمان بقاعدة �سكانية مواتية تتمثل يف النمو   7-6-2

اإيل قاعدة �سكانية �سخمة من العمالة الوافدة.  ال�سباب، باالإ�سافة  امل�سطرد لعدد املواطنني العمانيني خا�سة �سريحة 

ومن املتوقع اأن ت�ساعد اللوائح اجلديدة يف عمان، التي ت�سرتط التاأمني الطبي االإلزامي للعمالة االأجنبية، اأن تدفع عجلة 

النمو يف جمال منتجات التاأمني الطبي. كما يتوقع اأي�سًا اأن يوؤدي ارتفاع م�ستويات التح�سر وتغري اأمناط احلياة اإىل توليد 

وزيادة الطلب على املنتجات التي تنا�سب احتياجات ال�سكان. 
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النفط،  املتوا�سل الأ�سعار  امل�ستهلك عقب االنخفا�ص  التاأمني هو انخفا�ص ثقة  الرئي�سي الذي يواجه قطاع  التحدي  اإن   7-6-3

االأمر الذي اأدى اإىل تزايد ال�سغط من حيث االأ�سعار نظرًا ل�سعي �سركات التاأمني  لك�سب ح�سة يف ال�سوق اأ�سبح ح�سا�سًا 

بالفعل جتاه االأ�سعار. 

نظرة عامة لالإطار التنظيمي  7-7

والالئحة  التاأمني  وقانون  التجارية  ال�سركات  قانون  يف  م�سمن  عمان  �سلطنة  يف  التاأمني  ل�سركات  التنظيمي  االإطار   7-7-1

التنفيذية والتعاميم والتوجيهات والقرارات واالإر�سادات التي ت�سدرها الهيئة ب�ساأن قطاع التاأمني. تقوم الهيئة بتنظيم 

التاأمني من وزارة التجارة وال�سناعة اإىل الهيئة بغر�ص  2004م نقل امل�سوؤولية عن قطاع  التاأمني وقد مت يف عام  قطاع 

تطوير واإعادة هيكلة االإطار الت�سريعي والتنظيمي الذي ي�سري على قطاع التاأمني. 

2-7-7 تهدف خمتلف القواعد والتعاميم واللوائح وال�سيا�سات واالإر�سادات التي ت�سدرها هيئة �سوق املال ملواكبة اأف�سل املمار�سات 

الدولية وا�سعة يف احل�سبان متطلبات ال�سوق املحلي. فيما يلي بع�ص اللوائح والتعاميم التي اأ�سدرتها الهيئة فيما يتعلق 

بقطاع التاأمني )بخالف الالئحة التنفيذية لقانون التاأمني(:

الئحة ا�ستثمار اأ�سول �سركات التاأمني )القرار رقم خ 2007/11م وتعديالته(؛  اأ( 

قرار تنظيم متطلبات ترخي�ص مزاولة اأعمال التاأمني )القرار الوزاري رقم 2007/31م وتعديالته(؛  ب( 

ميثاق ال�سلوك املهني لقطاع التاأمني ال�سادر عن الهيئة؛  ج( 

ميثاق تنظيم واإدارة ال�سركات العاملة يف قطاع التاأمني ال�سادر عن الهيئة.  د( 

االأ�سخا�ص  على  التاأمني  منتجات  وعر�ص  عمان  �سلطنة  يف  التاأمني  اأعمال  ممار�سة  لل�سركات  يجوز  ال  عامة،  كقاعدة   7-7-3

املقيمني يف �سلطنة عمان اأو على املواطنني العمانيني اإال من خالل �سركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف عمان. كما ي�سمح اأي�سًا 

ل�سركات التاأمني االأجنبية بتاأ�سي�ص فروع لها اأو تقدمي خدمات التاأمني من خالل وكيل مرخ�ص له م�سجل.

4-7-7 ال يجوز الأي �سركة تاأمني اأن متار�ص اأعمال التاأمني اإال اإذا ُرخ�ص لها من قبل الهيئة مبمار�سة واحد اأو اأكرث من اأن�سطة 

التاأمني املدرجة يف املادة 1 من قانون التاأمني واأال تقل قيمة راأ�ص مالها امل�سدر عن 10 ماليني ريال عماين وتكون مدرجة 

بال�سوق واأن حتتفظ بحد املالءة املقرر مبوجب الالئحة التنفيذية لقانون التاأمني اأثناء ممار�سة عملياتها التاأمينية. 
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8- الف�سل الثامن: نظرة عامة عن ال�سركة واأعمالها

مت ت�سجيل ال�سركة ك�سركة م�ساهمة عمانية عامة. وقد تاأ�س�ست يف �سلطنة عمان بتاريخ 1 يوليو 1989م ورقم �سجلها التجاري هو 

1318977. ت�سمل االأن�سطة الرئي�سية لل�سركة االكتتاب يف جميع فئات التاأمني. تاأتي اأق�ساط التاأمني بكاملها من املخاطر املوجودة 

داخل �سلطنة عمان. 

لل�سركة �سبكة تتكون من 42 فرع منت�سرة على طول وعر�ص ال�سلطنة مبا يف ذلك فروع على احلدود من دبي اإىل اليمن وتقدم هذه 

الفروع خدمات فعالة ومتما�سكة للمقيمني والزوار يف كل اأنحاء ال�سلطنة. 

200.000.000 �سهم  20.000.000 ر.ع مق�سمة اإىل   ،2018 31 مار�ص  بلغ راأ�ص مال ال�سركة امل�سدر واملدفوع كما يف تاريخ 

بقيمة 100 بي�سة لكل �سهم. لقد خف�ست ال�سركة راأ�ص مالها امل�سدر واملدفوع من 20 مليون ر.ع اإىل 10 ماليني ر.ع وفقًا للتخفي�ص 

االأول لراأ�ص املال. بافرتا�ص اأنه قد مت االكتتاب بكل اأ�سهم اإ�سدار حق االأف�سلية، فاإن راأ�ص مال ال�سركة امل�سدر �سيزيد لي�سبح 

12 مليون ر.ع. وعماًل بتخفي�ص راأ�ص املال الثاين �سيتم اإجراء تخفي�ص اآخر لراأ�ص مال ال�سركة امل�سدر واملدفوع من 12 مليون 

ر.ع اإىل 10 ماليني ر.ع. 

موؤ�س�سي ال�سركة

�سركة ظفار الدولية للتنمية وال�ستثمار القاب�سة �س.م.ع.ع

�سركة ظفار الدولية هي م�ساهم رئي�سي موؤ�س�ص ومتلك 35% من راأ�ص مال ال�سركة. �سركة ظفار الدولية هي �سركة م�ساهمة عامة 

مدرجة ولها اهتمامات باخلدمات امل�سرفية والتاأمني واخلدمات والو�ساطة يف االأ�سهم. ظلت �سركة ظفار الدولية م�ساهمًا يف 

ال�سركة منذ تاأ�سي�سها. 

معايل عبدالعامل بن م�ستهيل رخيوت

عمل معايل عبدالعامل بن م�ستهيل بن ن�سيب رخيوت يف حكومة �سلطنة عمان )وزارة الدفاع وديوان البالط ال�سلطاين( و�سغل 

عدة منا�سب هامة. لديه اهتمامات متنوعة يف خمتلف االأعمال يف قطاعات التاأمني وال�سيافة والعقارات من بني اأعمال اأخرى. 

هو واحد من موؤ�س�سي ال�سركة وميلك ح�سة قدرها 15% يف ال�سركة. 

موؤ�س�سة قي�س العمانية املحدودة �س.م.م.

م�سقط  �ص.م.م. هي جزء من جمموعة  املحدودة  الُعمانية  قي�ص  موؤ�س�سة  للتاأمني.  ل�سركة ظفار  املوؤ�س�ص  امل�ساهم  ال�سركة هي 

اأوفر�سيز و لها م�سالح يف العقارات و اال�ستثمارات.

بيانات مالية خمتارة

يعر�ص اجلدول التايل بيانات مالية خمتارة للفرتة املو�سحة اأدناه:

لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

2017م2016م2015م2014م2013مبيانات مالية خمتارة )مليون ر.ع(

62.464.165.555.244.8اإجمايل االأق�ساط املكتتبة

22.826.326.923.523.0�سايف االأق�ساط املكتتبة

3.5)3.8(8.09.31.4ربح )خ�سارة( التاأمني

2.52.1)4.8(1.82.4دخل )خ�سارة( اال�ستثمار 

)1.3()6.8()10.1(4.52.9اإجمايل الربح )اخل�سارة(

امل�سدر: بيانات ال�سركة املالية
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حمفظة املنتجات 

املنتجات

املحفظة والفئات الفرعية 

التاأمني الهند�سي

تاأمني فقد االأرباح نتيجة لتعطل املاكينات7تاأمني املقاولني �سد جميع املخاطر 1

تاأمني تلف املخزون 8التاأمني �سد جميع اأخطار الرتكيب2

تاأمني املراجل واأوعية ال�سغط9تاأمني تاأخر بدء العمل3

التاأمني ال�سامل لالآالت10تاأمني االآالت واملعدات �سد جميع املخاطر4

تاأمني فقد االأرباح الناجت عن تعطل االآالت11تاأمني املعدات االإلكرتونية5

التاأمني على خ�سائر اأرباح �ساحب التاأمني12تاأمني تعطل االآالت 6

املمتلكات

تاأمني فقدان االأرباح بعد احلريق واملخاطر4التاأمني �سد احلريق واملخاطر1

تاأمني املكاتب املوحدة5التاأمني �سد كافة خماطر املمتلكات2

تاأمني املنازل6تاأمني توقف االأعمال3

احلوادث العامة

التاأمني على احلياة اجلماعي7التاأمني �سد احلوادث ال�سخ�سية 1

تاأمني املمتلكات ال�سخ�سية 8التاأمني اجلماعي �سد احلوادث ال�سخ�سية2

التاأمني ال�سحي/ الطبي9تاأمني ال�سفر3

تاأمني التعوي�ص املهني10تاأمني ال�سفر التجاري اجلماعي4

التاأمني �سد م�سوؤولية اأع�ساء جمل�ص االإدارة وامل�سوؤولني11تاأمني االأموال5

تاأمني خيانة االأمانة من املوظفني6

تاأمني امل�سوؤولية

تاأمني امل�سوؤولية للمهام التجارية 3التاأمني �سد تعوي�ص العمال1

تاأمني امل�سوؤولية العامة و املنتجات 4التاأمني �سد امل�سوؤولية املدنية جتاه الغري2

التاأمني البحري

التاأمني على اأج�سام ال�سفن4التاأمني البحري للب�سائع وال�سحن املنقولة1

تاأمني م�سوؤولية م�سغل حو�ص ر�سو ال�سفن5التاأمني البحري املفتوح للب�سائع وال�سحن املنقولة 2

حزمة تاأمني للميناء ور�سيف احلاويات6التاأمني الداخلي للب�سائع العابرة3

تاأمني املركبات

 تاأمني االأخطار الداخلية للمركبات التجارية3تاأمني الطرف الثالث االإلزامي للمركبات 1

التاأمني ال�سامل للمركبات2

فل�سفة التاأمني 

تظل ال�سركة ملتزمة بانتهاج �سيا�سة تاأمني حكيمة وتبني اأ�سلوب متوازن. بالنظر اإىل اأن ال�سركة متتلك اأكرب �سبكة من الفروع 

التي تنت�سر يف كل اأنحاء ال�سلطنة، تركز ال�سركة على اال�ستثمار يف عالمتها التجارية القوية يف خطوط التجزئة للتاأمني مثل تاأمني 

املركبات والتاأمني على احلياة الفردي وتاأمني ال�سفر واحلوادث ال�سخ�سية باالإ�سافة اإىل اإدخال منتجات جتزئة جديدة والتو�سع 

يف مبيعاتها مثل التاأمني الطبي الفردي والعائلي وتاأمني املنازل واخليارات االأخرى. جتتمع جلنة التاأمني مرة كل اأ�سبوع اأو ح�سب 

االقت�ساء، ملناق�سة املخاطر الكربى واملوافقة عليها واأي اأعمال اأخرى تنحرف عن اإر�سادات التاأمني املطبقة يف ال�سركة. 
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اإجراءات اإدارة املطالبات 

يكمن اختبار اأي برنامج للتاأمني ومدى فعالية املوؤمن يف االإدارة الفعالة للمطالبات. اإن اإدارة املطالبات هي جزء ال يتجزاأ من 

اخلدمة التي تقدمها ال�سركة. لقد لعبت هذه الفل�سفة دورًا فعااًل يف جناح ال�سركة وا�ستمرارها يف النمو خالل الـ�سبع وع�سرين 

�سنة املا�سية من عملها. اأثبتت ال�سركة �سرعة وفعالية نظامها ملعاجلة املطالبات على النحو املر�سي للعمالء على الرغم من اأنها 

تعالج اأكرث من 25.000 مطالبة يف ال�سنة من كل فروع التاأمني التي تقدمها ال�سركة. 

لدى ال�سركة عدد من الفرق املنف�سلة املتخ�س�سة يف خمتلف فروع التاأمني تعمل جنبًا اإىل جنب مع عمالئها و�سركائها. ال�سركة 

على دراية تامة مبختلف �سيناريوهات اخل�سارة املحتملة ولذا فعند وقوع اأي حادث اأو اأي حادث كارثي فاإن الفريق املخت�ص يكون 

على اأهبة اال�ستعداد للعمل ب�سفة فورية مع �سركات اإعادة التاأمني وخرباء ت�سوية خ�سائر التاأمني واملوؤمن لهم من اأجل تخفيف 

اآثار تلك احلوادث والعمل بكل ما فيه و�سعه لت�سريع اإجراءات الت�سوية. ي�ستفيد عمالء ال�سركة من االإدارة الفعالة للمطالبات التي 

يوفرها فريق املطالبات املخ�س�ص والذي عادة ما يكون قد عالج عدد كبري من املطالبات التي غالبًا ما تكون معقدة و�سعبة. 

ا�سرتاتيجية اإعادة التاأمني

الناجت عن  االأثر  اإدارة  لها  يت�سنى  تاأمني خماطر كبرية ومتعددة حتى  ال�سركة من  التاأمني هو متكني  الإعادة  االأ�سا�سي  الغر�ص 

ال�سركة ومعاهدات  الفقري ال�سرتاتيجية  العمود  ال�سرورية  العنا�سر  كارثية كربى. متثل هذه  املوازنة يف حالة حدوث حوادث 

يجري  والتي  والكارثية  التنا�سبية  وغري  التنا�سبية  التغطيات  من  مزيج  مع  ال�سركة  اأعمال  احتياجات  تلبي  التي  التاأمني  اإعادة 

جتديدها �سنويًا. 

عند جتديد كل معاهدة اإعادة تاأمني ُتعقد مناق�سات مع قائد فريق معاهدة اإعادة تاأمني بغر�ص التو�سل اإىل اأف�سل حت�سينات 

ممكنة من حيث ال�سعة واالأق�ساط والعمولة وال�سروط. 

العامل.  التاأمني يف  اإعادة  اأكرب �سركات  اأ�سا�سية من قبل واحدة من  ُتقاد ب�سفة  بال�سركة  التاأمني اخلا�سة  اإعادة  اإن معاهدات 

وبف�سل ذلك متكنت ال�سركة من التو�سل اإيل التوليفة ال�سحيحة من االأمان والتنوع واحلماية العامة. ومل تواجه ال�سركة عرب 

ال�سنني اأي م�سكلة جوهرية فيما يتعلق بت�سوية املطالبات من جمموعتها احلالية من �سركات اإعادة التاأمني. 

اأ�سا�ص  على  التاأمني  اإعادة  عقود  اإبرام  يتم  التاأمني  باإعادة  اخلا�سة  ال�سركة  معاهدة  حدود  عن  تزيد  التي  للمخاطر  بالن�سبة 

اختياري مع �سركات تاأمني ذات �سمعة ح�سنه تكفل احلماية يف حالة تقدمي مطالبات. 

العمالء الأ�سا�سيون

لدى ال�سركة جتربة يف العمل مع عمالء من اأكرب ال�سركات يف �سلطنة عمان مبا يف ذلك �سركة تنمية نفط عمان �ص.م.م وجمموعة 

لال�ستثمار  العمانية  وال�سركة  عمان  وبرتونا�ص  �ص.م.م  والبرتوكيماويات  للم�سايف  العمانية  وال�سركة  ظفار  وبنك  بهوان  �سعود 

و�سيمبكورب  فرع عمان  الطاقة  لتنمية  �سي  و�سي  للطاقة  وميدكو  اأويل  وتيثاي�ص  للميثانول  و�ساللة  واأوكتال  �ص.م.ع.ع  والتمويل 

للطاقة وظفار للطاقة و�سركة ري�سوت لالإ�سمنت واملوؤ�س�سة العمانية للتجارة �ص.م.م )اأو تي اإي(.

التوزيع والقنوات

لل�سركة قنوات متعددة للتوزيع ومبيعات منتجات التاأمني لعمالئها. يرجى الرجوع اإىل النبذة املوجزة عن قنوات العمل االأ�سا�سية، 

اي الفروع )مبا يف ذلك املكاتب احلدودية(، واملبيعات املبا�سرة:

الفروع: تقوم ال�سركة بت�سغيل اأعمالها التجارية من خالل �سبكة مكونة من 38 فرع و4 مكاتب حدودية. تركز الفروع على تاأمني 

املركبات وتاأمني ال�سفر كما اأنها تقوم بتوزيع كل منتجات ال�سركة. اإن �سبكة الفروع متكن ال�سركة من توزيع منتجاتها على م�ساحة 

جغرافية وا�سعة اإىل جانب املبيعات املبا�سرة للعمالء. لل�سركة اأكرب عدد من املكاتب احلدودية خلدمة امل�سافرين الذين يعربون 

احلدود ب�سياراتهم. 
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بالت�سويق  للقيام  الرئي�سيني  الدائمني  التجاريني  العمالء  ال�سركة وحافظت على عالقات متميزة مع  املبا�سرة: طورت  املبيعات 

املبا�سر ملختلف املنتجات الب�سيطة منها واملعقدة. قامت ال�سركة ببناء قاعدة من العمالء ت�سم اأكرث من 300.000 عميل مبا�سر 

درجت على تقدمي اخلدمات لهم لعدد من ال�سنني. 

القيادة واملوظفني

تبلغ يف  االإدارة بخربة عملية  اأع�ساء فريق  العماين. يتمتع  التاأمني  اإدارة يتمتع بخربة ومعارف وا�سعة يف جمال  لل�سركة فريق 

املتو�سط 25 �سنة يف جمال �سناعة التاأمني. وملزيد من التفا�سيل يرجى الرجوع اإىل الف�سل العا�سر- حوكمة ال�سركة وتنظيمها 

واإدارتها.

 %73 235 موظف عماين. بلغت ن�سبة التعمني يف ال�سركة  322 موظف منهم  2017م  بلغ عدد موظفي ال�سركة كما يف �سبتمرب 

مقارنة بن�سبة التعمني املطلوبة يف قطاع التاأمني وهي 65%. ويجدر بالذكر اأن ال�سركة نالت العديد من اجلوائز من وزارة القوى 

العاملة تقديرًا ملبادراتها املمتازة يف جمال القوى العاملة ون�سبة التعمني التي حققتها. 

ا�سرتاتيجية ال�ستثمار

ال�سعي  التقلب من خالل  وقليلة  املخاطر  ومنخف�سة  اجلودة  عالية  با�ستثمارات  تتميز  ا�ستثمار  ا�سرتاتيجية  ال�سركة  تبنت  لقد 

ال�ستثمار قدر كبري من حمفظة ا�ستثمارها يف اأوراق مالية ذات دخل ثابت. كما ت�سعى ال�سركة خلف�ص تعر�سها لالأ�سهم املدرجة 

يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية وتقوم بتوزيع العائدات على اأدوات مالية ذات موعد ا�ستحقاق حمدد. اإن هذه اال�سرتاتيجية مكنت 

ال�سركة من تلقي عائدات ا�ستثمارها ب�سفة ثابتة مع تدفقات نقدية قابلة للتوقع وخماطر متناق�سة. 

اإطار اإدارة املخاطر

حتويل  من  ميكنها  الذي  االأمر  بها،  اخلا�سة  املوؤ�س�سية  املخاطر  اإدارة  واإطار  ل�سيا�سة  م�ستمر  تطوير  عملية  ال�سركة  تبا�سر 

اال�سرتاتيجيات اإىل اأهداف وعمليات تكتيكية وحتديد مهام وم�سوؤوليات املوظفني الذي يعملون يف جمال اإدارة املخاطر.

اإدارة املخاطر املوؤ�س�سية

اإدارة املخاطر املوؤ�س�سية ي�سمل  حتديد وتقييم املخاطر املتعلقة باملوؤ�س�سات من خالل عملية ت�سجيل املخاطر واالإبالغ عن املخاطر 

التي تواجهها ال�سركة والتاأكد من مدى تاأثريها على حتقيق غايات ال�سركة. تقوم ال�سركة بـ: 

مت  التي  املخاطر  تلخ�ص  لل�سركة،  التنفيذية  ولالإدارة   وااللتزام  واملخاطر  التدقيق  للجنة  �سنوية  ربع  تقارير  اإ�سدار  	•
اكت�سافها اأو التنبوؤ بها داخل ال�سركة ومنع حاالت الت�سارب والثغرات يف ال�سيا�سات واالإجراءات. 

تقليل  بهدف  املخاطر  هذه  تقليل  وكيفية  ال�سركة  بوا�سطة  حددت  التي  املخاطر  يت�سمن  الذي  املخاطر  �سجل  اإعداد  	•
التبعات ال�سالبة الناجتة عنها. 

وتقييم  الإدارة  اأ�سلوب  اأف�سل  تطبيق  ل�سمان  دائرة  كل  عمل  حتكم  التي  وال�سيا�سات  واالإجراءات  االإر�سادات  مراجعة  	•
للمخاطر. 

بال�سجالت الالزمة لتاأكيد امتثال ال�سركة الأحكام قرار الهيئة رقم 2005/7م ب�ساأن اإدارة املخاطر والتحديثات  االحتفاظ  	•
التي متت بعد ذلك )واملعدل من وقت الإخر(. 

ا�سرتاتيجية حوكمة ال�سركات

�سفافية  وتوفري  ال�سركة  اإدارة  عن  وم�سوؤوليته  التزامه  ويوؤكد  ال�سركات  حوكمة  م�ستويات  اأعلى  بتطبيق  ملتزم  االإدارة  جمل�ص 

التدقيق  االإدارة: )اأ( جلنة  املنبثقة عن جمل�ص  التالية  اللجان  بتكوين  امليثاق. قام املجل�ص  ال�سركة وفقا ملتطلبات  ا�سرتاتيجية 

واملخاطر وااللتزام، )ب( اللجنة التنفيذية ملجل�ص االإدارة، )ج( جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واملوارد الب�سرية. مت حتديد اإطار 

مرجعي جميع اللجان على نحو وا�سح.
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التفتي�س الذي اأُجري من قبل الهيئة

قامت الهيئة يف 27 دي�سمرب 2015م باإ�سدار تقرير ب�ساأن النتائج التنظيمية التي مت التو�سل اإليها فيما يتعلق بال�سركة. معظم 

الرئي�ص  اأقرباء  من  كان  وبع�سهم  اأ�سا�سية  منا�سب  �سغلوا  الذين  االأفراد  من  جمموعة  �سملت  التقرير  اأو�سحها  التي  امل�ساكل 

التنفيذي ال�سابق لل�سركة. ولذا وجهت ال�سركة امل�ست�سار القانوين يف مايو 2016م بتحليل تقرير الهيئة ورفع تقرير ملجل�ص االإدارة 

يتعلق  فيما  وتو�سيات  االإدارة مبالحظات  بتزويد جمل�ص  �سهرًا  ثمانية ع�سرة  القانوين طوال مدة قدرها  امل�ست�سار  قام  ب�ساأنه. 

اآخرين تعاقدت معهم ال�سركة، قام جمل�ص االإدارة  بتقرير الهيئة وبناًء على تو�سيات امل�ست�سار القانوين وتو�سيات ا�ست�ساريني 

الهيئة لتقييم  اإكتواري جماز من  اإيرن�ست ويونغ للقيام مبهمة التدقيق الداخلي. كما قامت ال�سركة بتعيني خبري  بتعيني مكتب 

متطلبات احتياطي ال�سركة وقد مت ت�سمني تو�سيات اخلبري يف القوائم املالية.

اأن تتخذ اخلطوات الالزمة  اإجراء مزيد من التفتي�ص تاأكد باأنه ينبغي على ال�سركة  عقب التحقيق الذي قامت به الهيئة وبعد 

ثريت من قبل الهيئة واأن تنفذ اإجراءات عالجية. ونتيجة لذلك قامت ال�سركة بف�سل بع�ص امل�سوؤولني 
ُ
للتحقيق يف امل�سائل التي اأ

االأ�سا�سيني الذين ذكروا يف تقرير الهيئة وقامت باتخاذ االإجراءات القانونية �سد بع�سهم. 

الإجراءات القانونية*

يرجى االطالع على اجلدول ادناه الذي يو�سح ابرز الدعاوى املدنية التي تعترب ال�سركة طرفا فيها:

قيمة الدعوىموقف الدعوىنوع الدعوى �ســـداأقيمت من قبل

الفا�سل/ طاهر احلراكي 

)�سابقًا، الرئي�ص التنفيذي(

عمالية، انهاء عقد ال�سركة

العمل

حكمت له املحكمة 

االبتدائية مببلغ وقدره 

39.500 ر.ع.

مت تاأييد احلكم االبتدائي 

من قبل حمكمة 

اال�ستئناف

تقريبًا 

6.000.000 ر.ع

الفا�سل/ طاهر ال�سركة

احلراكي )الرئي�ص 

التنفيذي ال�سابق(

مبالغ مل ُت�سدد على 

ذمة 

الفا�سل/ طاهر 

احلراكي )الرئي�ص 

التنفيذي ال�سابق(

حكمت املحكمة االبتدائية 

برف�ص الدعوى.

مت تاأييد احلكم من قبل 

حمكمة اال�ستئناف.

قامت ال�سركة بقيد طعن 

اأمام املحكمة العليا. 

ال يزال الطعن قيد 

االجراءات، ومل يتم البت 

فيه.

تقريبًا 1.124.986 

ر.ع

الفا�سل/ حممد احلراكي 

)�سابقًا، نائب الرئي�ص 

التنفيذي ل�سوؤون املوارد 

الب�سرية(

عمالية، انهاء عقد ال�سركة

العمل

حكمت املحكمة االبتدائية 

برف�ص الدعوى. 

مت تاأييد احلكم من قبل 

حمكمة اال�ستئناف.

تقريبًا 609.000 ر.ع

الفا�سل/ روين اخل�سر 

)�سابقًا، املدير العام(

عمالية، انهاء عقد ال�سركة

العمل

حكمت املحكمة االبتدائية 

باإلزام ال�سركة باأداء 

مبلغ وقدره 4.300 ر.ع 

ورف�ص باقي الطلبات. 

مت تاأييد احلكم من قبل 

حمكمة اال�ستئناف. 

تقريبًا 800،000 ر.ع
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حكمت املحكمة الُعليا 

بنق�ص احلكم اال�ستئنايف 

جزئيًا فيما يتعلق 

باالإجازات، ومت تاأييد 

احلكم فيما عدا ذلك.

الدعوى االآن منظورة 

اأمام حمكمة اال�ستئناف 

مب�سقط فيما يتعلق 

باالإجازات فقط.

الفا�سل/ روين ال�سركة

اخل�سر

)�سابقًا، املدير 

العام(

املطالبة باإخالء 

الفيال

اأ�سدرت املحكمة 

االبتدائية حكم باإخالء 

الفيال.

مت تاأييد احلكم من قبل 

حمكمة اال�ستئناف.

الفا�سل/ طاهر ال�سركة

احلراكي )الرئي�ص 

التنفيذي ال�سابق(

املطالبة باإخالء 

الفيال

اأ�سدرت املحكمة 

االبتدائية حكم باإخالء 

الفيال.

ال تزال الدعوى منظورة 

اأمام حمكمة اال�ستئناف

الفا�سل/ حممد ال�سركة

احلراكي )�سابقًا، 

نائب الرئي�ص 

التنفيذي ل�سوؤون 

املوارد الب�سرية(

املطالبة باإخالء 

الفيال

اأ�سدرت املحكمة 

االبتدائية حكم باإخالء 

الفيال.

ال تزال الدعوى منظورة 

اأمام حمكمة اال�ستئناف

الفا�سل ال�سيخ/ عبدالعامل 

م�ستهيل ن�سيب رخيوت

الفا�سل/ غازي ابو نحل

دعوى لـ:ال�سركة

1. الإبطال قرارات 

اجلمعية العامة 

لل�سركة التي 

�سدرت بتاريخ 

16 يوليو 2017م

2. اإزالة جمل�ص 

االدارة احلايل

3. تعني جلنة 

توجيهية لل�سركة

4. اإنتخاب جمل�ص 

اإدارة جديد 

لل�سركة

اأ�سدرت جلنة التظلمات 

حكم برف�ص الدعوى.

-

و باالإ�سافة ملا ذكر اعاله، �سرعت ال�سركة اأي�سًا يف اإتخاذ اجراءات جنائية �سد بع�ص االأفراد املعينيني وهي جارية حاليا.

* كما يف 30 ابريل 2018



35ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حق االأف�سلية

�سركة ظفار للتاأمني �ص.م.ع.ع

9- الف�سل التا�سع: البيانات املالية التاريخية

املالية  البيانات  اإن   .2017 دي�سمرب   31 اإىل   2013 دي�سمرب   31 يف  املنتهية  لل�سنة  التاريخية  املالية  البيانات  ملخ�ص  يلي  فيما 

التف�سيلية لل�سركة و باال�سافة اىل البيانات املالية للربع االول املنتهي يف 31 مار�ص 2018 متوفرة على املوقع االإلكرتوين للهيئة: 

 www.msm.gov.om

بيان الدخل 

)بالريال العماين(

20132014201520162017ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

62.441.50464.097.96565.452.03255.200.74544.767.344اإجمايل االأق�ساط املكتتبة

3،468،437)3.781.248(7.994.3749.341.4731.370.555�سايف نتائج االكتتاب

2.520.1151.264.099680.0342.516.9022،055،677دخل من اال�ستثمار )�سايف(

1.330.5331.740.0911.686.2131.602.054861،115دخل اآخر

3.850.6483.004.1902.366.2474.118.9562،916،792

 )7،288،926()7.198.658()8.798.702()8.283.115()6.414.215(م�ساريف عامة واإدارية

)527،028()578.890()491.520()259.725()188.425(ا�ستهالك

)7،815،954()707770548()9.290.222()8.542.840()6.602.640(اجمايل امل�ساريف

)1،430،725()7.439.840()5.553.420(5.242.3823.802.823اأرباح اأو خ�سارة ت�سغيل

خ�سارة  قيمة عادلة غري حمققة على 

--)5.445.000(--ممتلكات اال�ستثمار

)273،763()278،359()183،657()119.599()131.421(تكلفة متويل

)1،704،488()7.718.199()11.182.007(5.110.9613.686.224الربح اأو خ�سارة قبل ال�سريبة

---)526.144()466.048(م�ساريف �سريبة الدخل

1.121.125868،492394،705-- احتياطي التزامات ال�سريبة املوؤجلة

)1.309.783()6.849.707()10.060.952(4.644.9133.157.080ربح اأو خ�سارة ال�سنة

 بنود م�سنفة اأو قد ت�سنف على اأنها ربح اأو خ�سارة

اإعادة تقييم الفائ�ص عند اإعادة 

ت�سنيف االأر�ص واملباين على اأنها 

-963.864---ممتلكات ا�ستثمار

�سايف التغري يف القيمة العادلة 

8،128-284.700)2.585(-ال�ستثمارات ايه اف ا�ص

التغري يف القيمة العادلة ال�ستثمارات 

266،980)224.270()448.528()176.807(735.141ايه اف ا�ص

اإعادة تقييم احتياطي ال�سرف االأجنبي  

----)1.104.552(يف اأ�سهم  ال�سركات امل�ستثمر فيها

البنود التي لن يتم ت�سنيفها على اأنها ربح اأو خ�سارة

احل�سة من دخل �سركات اأخرى 

ملحا�سبة اال�ستثمار با�ستخدام 

)85.405()60.392()121.893()47.226(244.239طريقة االأ�سهم

احتياطي ال�سريبة املوؤجلة عند 

اإعادة تقييم الفائ�ص عند اإعادة 

-)115.664(---ت�سنيف االأرا�سي واملباين

563.538189،703)285.721()226.618()125.172(ربح اأو خ�سارة اأخرى �ساملة

)1.120.080()6.286.169()10.346.673(4.519.7412.930.462اإجمايل الدخل اأو خ�سارة ال�سامل لل�سنة

)0،007()0.034()0.050(0.0230.016املكا�سب الأ�سا�سية لل�سهم 
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بيان املركز املايل لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 

)بالريال العماين(

20132014201520162017ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

االأ�سول

االأ�سول غري اجلارية

817،6511،205،6122،720،6152،123،7181.661،930ممتلكات ومعدات

13،030،00013،030،0007،585،0008،935،0008،935،000ممتلكات ا�ستثمار

8،496،3527،957،7734،972،9454،748،6754،932،111ا�ستثمارات متاحة للبيع

37947332،891،2312،808،5072،839،9622،943،015ا�ستثمارات  يف اأ�سهم ال�سركات امل�ستثمر فيها

29،619،31430،769،97835،112،54635،112،54631،112،546ودائع يف البنك

857،1471،180،312---ائتمان �سرائب موؤجلة

55،758،05055،854،59453،199،61354،617،04855،888،714

االأ�سول اجلارية

2،623،1863،664،8643،200،4793،619،7971،474،925ا�ستثمارات مم�سوكة للتداول

13،641،31813،453،37014،098،1817،562،8675،619،155ح�سابات مدينة من عقود تاأمني واإعادة تاأمني

83،597،69075،338،64535،384،67834،027،62835،639،209ح�سة اإعادة تاأمني يف اأموال التاأمني

3،127،5893،856،5995،214،5522،507،3421،676،175ح�سابات مدنية اأخرى ودفعات م�سبقة

6،315،8335،764،0175،902،0544،739،0122،773،950ودائع يف البنك ونقد

94،71988،309---ح�سابات مدنية من �سريبة الدخل

109،305،616102،077،49563،799،94452،551،36547،271،723اإجمايل اال�سول اجلارية

165،063،666157،932،089116،999،557107،168،413103،160،437اإجمايل الأ�سول

حقوق امل�ساهمني وااللتزامات

راأ�ص املال واالحتياطي

20،000،00020،000،00020،000،00020،000،00020،000،000راأ�ص املال امل�ساهم

6،300،7626،616،4706،616،4706،616،4706،616،470االحتياطي القانوين

50،00050،00050،00050،00050،000احتياطي خا�ص

8،418،1489،619،6589،616،6589،616،6589،616،658احتياطي طوارئ

687،264507،872344،044119،774394،882احتياطي القيمة العادلة

احتياطي اإعادة تقييم ال�ستثمارات 

1،034،779987،553865،660805،268719،863االأ�سهم يف ال�سركات امل�ستثمر فيها

848،200848،200---احتياطي اإعادة تقييم يف ممتلكات اال�ستثمار

احتياطي �سرف اأجنبي ال�ستثمارات 

---- )2،673،628(االأ�سهم يف ال�سركات امل�ستثمر فيها

 )21،796،754()20،486،971()13،637،264()1،676،312(3،242،213اأرباح حمتجزة اأو خ�سائر

37،059،53836،102،24123،855،56817،569،39916،449،319اإجمايل حقوق امل�ساهمني

االلتزامات غري اجلارية

-1،375،0341،378،181147،912115،664التزامات �سريبة موؤجلة

446،894574،034670،595550،921498،606منافع نهاية اخلدمة للموظفني

1،821،9281،952،215818،507666،585498،606

االلتزامات اجلارية

102،608،62196،839،10863،559،84566،867،41467،577،209�سناديق التاأمني

12،178،33614،043،29611،170،39010،218،9547،288،270احتياطي مقتطع من اإعادة التاأمني

8،562،4455،933،5839،759،9756،048،1614،058،223م�ستحقات الإعادة التاأمني

4،900،0003،000،0003،000،000--قر�ص من البنك

2،390،4662،570،0622،920،9832،797،9004،288،810ح�سابات دائنة وم�ستحقات

--442،332431،58414،289�سريبة دخل واجبة ال�سداد

126،182،200119،877،63392،325،48288،932،42986،212،512

128،004،128121،829،84893،143،98989،599،01486،212،512اإجمايل اللتزامات

165،063،666157،932،089116،999،557107،168،413103،160،437اإجمايل حقوق امل�ساهمني واللتزامات

0.1850.1810.1190.0880،082�سايف الأ�سول لل�سهم
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التدفق النقدي

20132014201520162017ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب

اأن�سطة الت�سغيل

60،516،98663،891،00463،750،61360،132،03045،768،654االأق�ساط امل�ستلمة

دفعيات ل�سركة تاأمني واإعادة تاأمني 

)11،696،813()18،572،098()18،072،478()18،688،877()16،258،448()�سايف(

)33،741،048()40،515،718()39،129،833()35،143،809()33،283،736( مطالبات ُدفعت  ناق�سا اال�سرتداد

مبالغ حم�سلة من الت�سرف يف 

824،1202،618،4283،038،2922،395،9171،242،502االإنقاذ

)6،686،193()6،769،072()8،747،421()7،946،932()6،369،569(م�ساريف عامة واإدارية ُدفعت

)5،112،898()3،328،941(5،429،3534،729،814839،173النقد املح�سل من العمليات

)37،714()245،575()526،439()533،745()265،121(�سريبة دخل ُدفعت

�سايف النقد املح�سل من اأن�سطة 

)5،150،612()3،574،516(5،164،2324،196،069312،734الت�سغيل

اأن�سطة ا�ستثمار

)107،683()368،129()1،844،442()561،736()180،237(�سراء عقارات ومعدات

38،100----متح�سالت من عقارات ومعدات

----)18،045(�سراء عقارات لال�ستثمار

)5،607،300(-)270،619()1،234،629()849،812(�سراء اأوراق مالية لال�ستثمار

1،952،344-2،526،107153،9212،610،090عائد بيع اأوراق مالية لال�ستثمار

281،675287،932294،307618،567281،030دخل من االإيجار

1،247،486757،291378،5154،061،0362،089،060توزيعات اأرباح ودخل فائدة

ا�ستثمار يف اأ�سهم يف ال�سركات 

----)100،000(امل�ستثمر فيها

--)6،342،568()2،595،664()8،555،000(ا�ستثمار يف ودائع يف البنك

4،000،000-2،000،0002،000،000-�سرف ودائع بنكية

�سايف النقد املقدم اأو  امل�ستخدم يف 

4،311،4743،185،551)3،174،697()1،192،885()5،647،826(اأن�سطة اال�ستثمار

اأن�سطة التمويل

قرو�ص من البنك )�سددت(/

رفت -)1،900،000(4،900،000--�سُ

--)1،900،000()3،000،000()1،000،000( توزيعات اأرباح ُدفعت )�سايف(

-)1،900،000(3،000،000)3،000،000()1،000،000(�سايف النقد يف اأن�سطة التمويل

)1،965،062()1،163،042(3،184138،037)1،483،594(�سايف التغري يف  النقد ومعادل النقد

7،094،4275،610،8335،614،0175،752،0544،589،012النقد ومعادل النقد يف 1 يناير

5،610،8335،614،0175،752،0544،589،0122،623،950النقد ومعادل النقد يف 31 دي�سمرب
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10- الف�سل العا�سر: حركة اأ�سعار الأ�سهم و�سيا�سة توزيع الأرباح

1-10 يو�سح اجلدول التايل حركة اأ�سعار اأ�سهم ال�سركة  للفرتة من يناير 2012 حتى مار�ص 2018 وفق ل�سوق م�سقط لالأوراق 

املالية:

�سعر الغالقاأدنى �سعراأعلى �سعر�سعر الفتتاح�سعر ال�سهم )بي�سة(

2012

0،1980،2000،1800،184الربع االأول 

0،1750،1890،1660،171الربع الثاين 

0،1710،1800،1710،178الربع الثالث

0،1700،1780،1760،177الربع الرابع

2013

0،1770،2450،1770،230الربع االأول 

0،2300.2350،2000،200الربع الثاين 

0،2000،2600،2000،250الربع الثالث

0،2550،3120،2550،285الربع الرابع

2014

0،2880،3020،2500،255الربع االأول 

0،2500،2610،2320،236الربع الثاين 

0،2360،2400،2280.228الربع الثالث

0،2280،2320،1900،230الربع الرابع

2015

0،2300،2300،2100،230الربع االأول 

0،2270،2270،2100،210الربع الثاين 

ال يوجد تداولالربع الثالث

0،2050،2050،2050،205الربع الرابع

2016

0،2000،2050،2050،205الربع االأول 

0،2000،2080،1970،206الربع الثاين 

ال يوجد تداولالربع الثالث

ال يوجد تداولالربع الرابع

2017

ال يوجد تداولالربع االأول 

0،2000،2000،2000،200الربع الثاين 

0،2000،2000،2000،200الربع الثالث

0،1800،1800،1800،180الربع الرابع

2018

0،1000،1000،1000،100الربع االول
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2-10 �سيا�سة توزيع الأرباح 

1-2-10 اإن اأي قرار بتوزيع االأرباح من قبل ال�سركة على امل�ساهمني ومبلغ هذه التوزيعات �سيكون بناء على تو�سية جمل�ص االإدارة، 

و مع مراعاة النظام االأ�سا�سي والقوانني املعمول بها.

لل�سركة.  االأ�سا�سي  النظام  و  التجارية  ال�سركات  قانون  يف  الواردة  للمواد  االأرباح  لتوزيعات  ال�سركة  �سيا�سة  تخ�سع   10-2-2

وتتلخ�ص هذه املواد  كالتايل:

يتطلب قانون ال�سركات التجارية املوافقة على توزيعات االأرباح املقرتحة باإ�سدار قرار يف اجتماع اجلمعية العامة  اأ( 

العادية للم�ساهمني، و يجب دفع توزيعات االأرباح من �سايف االأرباح اأو من االحتياطيات القابلة للتوزيع مع مراعاة 

اأحكام املادة 106 من قانون ال�سركات التجارية.

وفقًا لقانون ال�سركات التجارية، يجب  لكل �سركة حتويل 10% من �سايف االأرباح يف كل �سنة مالية بعد ال�سريبة اإىل  ب( 

االحتياطي القانوين حتى يبلغ االحتياطي ما ال يقل عن ثلث راأ�ص املال امل�سدر واملدفوع لل�سركة.

وفقا للمادة 10 )مكرر( )2( )ج( و 10 )مكرر( )3( )ب( من الالئحة التنفيذية لقانون �سركات التاأمني )القرار  ت( 

التاأمني  اأعمال  املطالبات، يف حالة  10% من �سايف خم�س�سات  فاإن يجب حتويل   وتعديالته،   )80/5 الوزاري 

لل�سركة  التنفيذية. و يجوز  اإىل احتياطي الطوارئ وفقا لالئحة  التقرير من االأرباح املحتجزة  العامة، يف تاريخ 

اإيقاف هذا التحويل عندما يعادل االحتياطي راأ�ص املال امل�سدر واملدفوع.

3-2-10  قد يتاأثر مبلغ توزيعات االأرباح وحتديد ما اإذا كان �سيتم توزيع االأرباح يف اأي �سنة بعدد من العوامل، مبا يف ذلك على 

�سبيل املثال ال احل�سر، االأداء املايل لل�سركة، واالحتياطيات القابلة للتوزيع، وتوقعات قطاع التاأمني والعوامل االقت�سادية 

الكلية االأخرى.

فيما يلي تفا�سيل توزيع اأرباح ال�سركة عن الثالث �سنوات املا�سية: 

ال�سنة
توزيع اأرباح نقدية لالأ�سهم

كن�سبة مئوية من راأ�س املال املدفوع

توزيع اأرباح الأ�سهم

كن�سبة مئوية مرناأ�س املال املدفوع

2015%0-

2016%0-

2017%0-
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11- الف�سل احلادي ع�سر: مربرات الت�سعري

لتحديد �سعر اال�سدار لالأ�سهم املطروحة يجب اأن تو�سع يف احل�سبان خمتلف العوامل النوعية والكمية حيث ي�سكل ذلك اأ�سا�سًا 

لت�سعري اأ�سهم حق االأف�سلية.

1-11 العوامل النوعيــة 

العائدات  حتقيق  حيث  من  االأهمية  بالغة  تعترب  التي  لل�سركة  الفريدة  اال�ستثمارية  الفر�ص  تلخي�ص  يلي  فيما  ميكن   

للم�ساهمني: 

ال�سركة واحدة من اأكرب واأعرق �سركات التاأمني العاملة يف �سلطنة عمان؛ اأ( 

ح�سة قوية يف ال�سوق و�سبكة توزيع وا�سعة تغطي جميع اأنحاء �سلطنة عمان؛ ب( 

مركز رائد  يف جمال تاأمني ال�سيارات؛ ج( 

قاعدة من املوظفني االأوفياء مع اإلتزام عميق بالتعمني؛ و د( 

اإعادة هيكلة ناجحة لراأ�ص املال الإيجاد و�سع مايل قوي يفي باحتياجات النمو امل�ستقبلي. هـ( 

2-11 العوامل الكميــة 

متو�سط �سعر ال�سهم 

خ�سم �سعر ال�سدار اإىل متو�سط متو�سط �سعر الغالق )بي�سة(الفرتة املنتهية

�سعر الغالق

ال ينطبقال يوجد تداولمتو�سط �سعر االغالق ل�سهر واحد

50%200متو�سط �سعر االغالق لثالثة اأ�سهر

50%200متو�سط �سعر االغالق ل�ستة اأ�سهر

50%200متو�سط �سعر االغالق لت�سعة اأ�سهر

50%200متو�سط �سعر االغالق لعام واحد

امل�سدر: �سوق م�سقط لالأوراق املالية. 

3-11 الأداء املايل التاريخي لل�سركة )باملليون ريال عماين( :

20132014201520162017

62.464.165.555.244،8اإجمايل اأق�ساط التاأمني املكتوبة

22.826.326.923.523،0�سايف اأق�ساط التاأمني املكتوبة

3،5)3.8(8.09.31.4الربح/اخل�سارة من التاأمني

2.52،1 )4.8(1.82.4الدخل/اخل�سارة اال�ستثمارية

)1،3( )6.8()10.1(4.52.9اإجمايل الربح/ )اخل�سارة(

---8.7%12.8%عوائد االأ�سهم

---2.0%2.8%عوائد االأ�سول

اأداء ال�سركة يرجى االطالع على تقرير رئي�ص جمل�ص االدارة املوجود باملوقع  وللح�سول على مزيد من التفا�سيل حول   

االلكرتوين ل�سوق م�سقط لالأوراق املالية.
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4-11 هيكلة راأ�س املال: 

تقوم ال�سركة باإعادة هيكلة راأ�ص املال وفق القرار املقرتح من قبل م�ساهمي ال�سركة يف اجتماع اجلمعية العامة الغري عادية   

املنعقد بتاريخ 18 يناير 2018، حيث جتري عملية اإعادة الهيكلة بغر�ص حمو تاأثري اخل�سائر املرتاكمة بامليزانية العمومية 

لل�سركة، حيث يبني اجلدول اأدناه البنود الرئي�سية لالأ�سهم بامليزانية العمومية لل�سركة وامليزانية العمومية املبدئية بعد 

االنخفا�ص االأول لراأ�ص املال: 

مبليون ريال عماين
دي�سمرب 

2017

امليزانية العمومية 

املبدئية بعد 

النخفا�س الأول 

لراأ�س املال

امليزانية 

العمومية 

بافرتا�س 

الكتتاب الكامل 

يف اإ�سدار حقوق 

اكتتاب يف اأ�سهم 

اإ�سافية؛

امليزانية 

العمومية 

املبدئية بعد 

النخفا�س 

الثاين لراأ�س 

املال

20.0010.0012،010.0راأ�ص املال املدفوع

6.620.000،000،00االحتياطي القانوين

9.629.629،629،62االحتياطي الطارئ

1.571،571،571،57اإحتياطي اإعادة التقييم

)0.39()0.39()0.39()0.39(اإحتياطي القيمة العادلة لال�ستثمار

0.050.000.000.00االحتياطيات اخلا�سة

)3،13()5،13()5،13()21.80( اخل�سائر املرتاكمة

18،4518،45)16.45()16.45(جمموع حقوق امللكية

82،2164،5153،8184،5القيمة الدفرتية لكل �سهم )بالبي�سة(

وكما هو مبني اأعاله، فاإن القيمة الدفرتية لل�سهم كما يف دي�سمرب 2017 قبل االنخفا�ص االأول لراأ�ص املال هي 82.2  بي�سة   

وتزيد اىل   184،5بي�سة بعد التخفي�ص الثاين لراأ�ص املال. 
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12- الف�سل الثاين ع�سر : معامالت الأطراف ذات العالقة

يف ال�سياق العادي لالأعمال تقوم ال�سركة مبعامالتها مع جمل�ص االأدارة ومديريها وم�ساهميها وال�سركات التابعة لها، حيث اأن 

املبالغ االجمالية لالأر�سدة املتبقية لدى هذه االأطراف ذات العالقة هي على النحو التايل: 

اأق�ساط التاأمني املكتتبة

)مليون ر.ع.(

201720162015البيانات

3،50026،0555.908�سركة ظفار الدولية للتنمية واال�ستثمار القاب�سة �ص.م.ع.ع. 

 36،30126.0006.426ال�سركة العمانية للزيوت النباتية وم�ستقاتها �ص.م.م. 

1.101.6911.101.762-اإيون جمان �ص.م.م

 3،715،0842.799.6733.722.429بنك ظفار �ص.م.ع.ع.

 236.329--�سركة ري�سوت لال�سمنت �ص.م.ع.ع.

 181،277213.535237.132ال�سنفري و�سركاوؤه �ص.م.م.

 55،96248.18439.987ال�سركة ال�سرقية الفنية العمانية 

--3،075م�سنع عمان للقرطا�سية املدر�سية و املكتبية 

36.088 22،95418.376اأطراف اأخرى ذات عالقة 

 5.386.061  4,017,8834.233.514املجمـــوع 

املطالبات املدفوعــة 

)األف ريال عماين( 

201720162015البيانات

583.0504.435�سركة ظفار الدولية للتنمية واال�ستثمار القاب�سة �ص.م.ع.ع. 

--3،392ال�سركة العمانية للزيوت النباتية وم�ستقاتها  �ص.م.م

244.273481.807-اإيون جمان �ص.م.م

2،339،6621.936.7521.808.904بنك ظفار �ص.م.ع.ع.

145.55630.923-�سركة ري�سوت لال�سمنت �ص.م.ع.ع.

70،74651.00333.644ال�سنفري و�سركاوؤه �ص.م.م.

39،53612.40314.801ال�سركة ال�سرقية الفنية العمانية 

15،89416.0935.115اأطراف اأخرى ذات عالقة 

2,469,2882.436.1302.379.629املجمـــوع
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13- الف�سل الثالث ع�سر:  عوامل املخاطرة و طرق التخفيف منها

عوامل املخاطرة و طرق التخفيف منها  

اال�ستثمار يف اأ�سهم االإ�سدار يت�سمن قدرا من املخاطر وعلى امل�ستثمرين عدم اال�ستثمار  يف اأ�سهم االإ�سدار ما مل يكونوا قادرين 

على حتمل خماطر خ�سارة ا�ستثماراتهم. نن�سح امل�ستثمرين بقراءة عوامل املخاطر اأدناه بعناية قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار يف 

اأ�سهم االإ�سدار.

معروف  يقني غري  وعدم  اإ�سافية  تن�ساأ خماطر  وقد  �ساملة  تكون  ال  قد  الف�سل  هذا  املبينة يف  املخاطر  اأن  العلم  يرجى  ولكن 

حاليا لل�سركة اأو قد تعتربها ال�سركة حاليا لي�ست بذات اأهمية وقد ت�سبح جوهرية يف امل�ستقبل. عند اتخاذ قرار اال�ستثمار على 

امل�ستثمرين املحتملني االعتماد على فح�سهم اخلا�ص لن�ساط ال�سركة واأداءها املايل و�سروط اإ�سدار االأ�سهم مبا يف ذلك املزايا 

واملخاطر التي تنطوي عليها. ما مل يذكر خالف ذلك يف عوامل املخاطر املبينة اأدناه، فان ال�سركة لي�ست يف موقف حتدد فيها 

املخاطر املالية اأو املخاطر االأخرى املذكورة يف هذه  الن�سرة. 

1-13 املخاطر ذات ال�سلة بن�ساط التاأمني 

وهذه  امل�ستقبل  يف  املطالبات  لدفع  وتقديرات  افرتا�سات  على  ال�سركة  منتجات  ت�سعري  يعتمد  تاأمني  �سركة  اأي  مثل   

االفرتا�سات م�ستمدة من اخلربة التاريخية وبيانات القطاع. اإذا كانت النتائج االأولية ال تت�سق مع التقديرات والبيانات 

التاريخية فقد تتاأثر النتائج املالية لل�سركة على نحو غري مالئم.

تقوم ال�سركة باإدارة عدم اليقني من خالل تطبيق ا�سرتاتيجيات اكتتاب ح�سيفة مع تدابري كافية الإعادة التاأمني واإدارة   

فاعلة للمطالبات.

2-13 خماطر اإعادة التاأمني 

اأجل تقلي�ص االنك�ساف املايل الذي ين�ساأ  اإعادة التاأمني من  مثل �سركات التاأمني االأخرى تعتمد ال�سركة على اتفاقيات   

عن املطالبات الكبرية. فاإن تدابري اإعادة التاأمني هذه تن�ص على زيادة تنوع الن�ساط وتتيح لالإدارة التحكم يف االنك�ساف 

للخ�سارة املحتملة التي تن�ساأ من املخاطر الكبرية وتوفر �سعة اإ�سافية للنمو. ولكن اإعادة التاأمني قد ال تكون كافية حلماية 

ال�سركة ب�سكل كاف من اخل�سائر ب�سبب الق�سور يف �سعة االكتتاب و�سروط �سوق اإعادة التاأمني و�سعوبة تقييم انك�ساف 

ال�سركة للكوارث. كما اأن تدابري اإعادة التاأمني ال تعفي ال�سركة من التزاماتها نحو العمالء ولذلك فان االنك�ساف لالئتمان 

ب�سفة خا�سة فيما يتعلق بت�سوية املطالبات قائم حتى تفي �سركات اإعادة التاأمني مبطالبات ال�سركة مبوجب تدابري اإعادة 

التاأمني.

عالوة على ذلك فان ال�سركة ال ميكن اأن تتاأكد اأن �سركات اإعادة التاأمني �ستكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها مبوجب   

تدابري اإعادة التاأمني القائمة يف الوقت املحدد اأو على االإطالق. يف حالة ف�سل اإعادة التاأمني يف ال�سداد لل�سركة اأو ال�سداد 

يف الوقت املحدد فان االأو�ساع املالية لل�سركة ونتائج عملياتها قد تتاأثر ب�سورة جوهرية.

قد تتحمل ال�سركة خ�سائر كبرية يف حالة عدم اأداء اأي من �سركات التي تتعامل معها التزاماتها ب�سبب االإفال�ص اأو انعدام   

ال�سيولة اأو ف�سل الن�ساط اأو التدهور االقت�سادي اأو االحتيال اأو الأي �سبب اآخر خارج عن ال�سيطرة.  كما اأن ال�سركة معر�سة 

ملخاطر اأن حقوقها لدى �سركات اإعادة التاأمني هذه قد تكون غري قابلة لالإنفاذ يف كل الظروف اأو على االإطالق وهذه 

اخل�سائر قد يكون لها اثر عك�سي على ن�ساط ال�سركة وم�ستقبلها ومركزها املايل ونتائج عملياتها.

حتاول ال�سركة التخفيف من املخاطر املرتبطة باملركز املايل ل�سركة اإعادة التاأمني باإعادة تاأمني ن�ساطها التجاري لدى   

�سركات ذات ت�سنيف ائتماين موثوق. كما تقيم املركز املايل ل�سركات اإعادة التاأمني وتراقب تركز خماطر االئتمان التي 

تن�ساأ من املراكز اجلغرافية املماثلة واالأن�سطة واملميزات االقت�سادية ل�سركة اإعادة التاأمني.
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ولكن ال يوجد �سمان باأن �سركة التاأمني التي يتم اختيارها �ستكون قادرة على احلفاظ على ت�سنيفها االئتماين خالل مدة    

تدابري اإعادة التاأمني التي تقوم بها ال�سركة لديها.

ويتم تنويع اإعادة التاأمني بحيث ال يتم االعتماد على �سركة واحدة وال تعتمد عمليات ال�سركة على عقد اإعادة تاأمني واحد.   

3-13 اأي تغيري �سار يف عالقات ال�سركة مع �سما�سرتها قد يكون له اأثر �سار على ن�ساط ال�سركة 
وعملياتها 

توزع ال�سركة منتجاتها من خالل �سما�سرة وو�سطاء ماليني اآخرين. ومبا اأن تلك لي�ست تدابري ح�سرية، تناف�ص ال�سركة   

�سركات تاأمني اأخرى جلذب واحلفاظ على الو�سطاء. يعتمد جناح ال�سركة على عموالت املبيعات والعوائد االأخرى والربامج 

التي تقدمها ال�سركة وفقا للقيود التنظيمية. وقد تعمل املناف�سة املتزايدة بني �سركات التاأمني ل�سالح الو�سطاء الذين قد 

يطلبون عموالت عالية وقد يكون دفع عموالت عالية اأثر �سار على االأداء املايل لل�سركة.

عالوة على ذلك فاإن العمل مع الو�سطاء ي�سكل خماطر ائتمان لل�سركة. كما يف ترتيب ال�سركة-الو�سيط، فاإن العميل �سيدفع   

الق�سط للو�سيط وقد يحدث تاأخري كبري يف ت�سلم االأموال من الو�سيط. كما ميكن اأن يحدث و�سع يف�سل فيه الو�سيط من 

الدفع لل�سركة. وعلى الرغم من التاأخري من الو�سيط، تكون ال�سركة ملزمة بالعقد مع العميل و�سداد املطالبات. اأي تاأخري 

وعدم �سداد من جانب الو�سيط قد يعطل االإيرادات واأداء ال�سركة.

4-13 العتماد على تاأمني املركبات 

حوايل   على  ال�سركة  ح�سلت   2017 �سنة  يف  املركبات.  على  التاأمني  ن�ساط  من  هو  ال�سركة  الإيرادات  الرئي�سي  امل�سدر   

44.5% من اإجمايل االأق�ساط املكتتبة من ن�ساط تاأمني املركبات الذي ميثل جزءا كبريا من قطاع التاأمني يف عمان. وعلى 

الرغم من اأن حجم ن�ساط التاأمني يف عمان قد منا فاإن عدة عوامل مثل زيادة املناف�سة وزيادة ن�سبة اخل�سارة وحاالت 

القوة القاهرة يف عمان قد توؤثر �سلبا على الن�ساط والنتائج املالية لل�سركة.

وعلى الرغم من اأن تاأمني املركبات اإجباري يف عمان ومن املرجح اأن تظل املركبات الو�سيلة الرئي�سية للنقل يف عمان فاإن   

ال�سركة تقر مبخاطر االعتماد الكبري على هذه النوع من الن�ساط وتخطط للتنويع يف جوانب اأخرى يف قطاع التاأمني. 

5-13 املخاطر ذات ال�سلة بفقدان املوظفني  

جناح ال�سركة متعلق مبجل�ص اإدارتها ذو اخلربة و اإدارتها التنفيذية و موظفيها. و ال يوجد اأي �سمان باأن ال�سركة �ستكون   

قادرة على االحتفاظ مبوظفيها اأو تعزيز القوى العاملة لديها عند احلاجة.

ت�سعى  كما  وحتفيزهم.  املوظفني  ر�سا  لتحقيق  الهادفة  الب�سرية  املوارد  �سيا�سات  لتطوير  ق�سوى  اأهمية  ال�سركة  تويل   

اال�ستبدال  الوفاء بحاجات  قادرين على  الب�سرية جتذب مر�سحني  للموارد  اأ�سا�سية متينة  بنية  لبناء  با�ستمرار  ال�سركة 

والنمو لل�سركة. 

اأ�سا�سية  حققت ال�سركة ن�سبة تعمني تزيد عن احلد االأدنى امل�ستهدف لقطاع التاأمني. وو�سعت �سيا�سات منا�سبة وبنية   

تدعم خطط ال�سركة لال�ستمرار يف  توظيف املواطنني العمانيني وتطويرهم مهنيا.

6-13 عدم القدرة على الوفاء مبتطلبات هام�س املالءة 

يتكون هام�ص املالءة من عدة عوامل متغرية ويح�سب يف نهاية كل �سنة مالية. ظل هام�ص مالءة ال�سركة يف حالة عجز منذ   

2014 وقامت الهيئة العامة ل�سوق املال بتوجيه ال�سركة باإ�سالحه. يتاأثر هام�ص املالءة بعدة عوامل مثل راأ�ص املال املتاح 

وخليط منتجات التاأمني التي تبيعها ال�سركة ومنو ن�ساط ال�سركة. 

عدم الوفاء  بهام�ص املالءة املقرر �سيوؤثر �سلبا على ن�ساط ال�سركة وقدرتها على توزيع االأرباح. يف حالة عدم �سد العجز،   

قد تطلب الهيئة العامة ل�سوق املال من ال�سركة التوقف عن اأو تقلي�ص االكتتاب يف اأعمال جديدة اأو بيع ن�ساطاتها. قد ينتج 

عنه اأي�سا خ�سارة ال�سركة لرخ�سة التاأمني احلالية.
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تعتقد ال�سركة اأنه عند االإف�ساح الناجح الإ�سدار اأ�سهم و�سندات حقوق االف�سلية، �سيتم الوفاء بالعجز احلايل يف هام�ص   

املالءة املالية. و مع ذلك، هذا ال يعني ان ال�سركة قد ال تواجه عجز يف هام�ص املالءة املالية يف امل�ستقبل. و يف حالة حدوث 

عجز يف متطلبات هام�ص مالءة ال�سركة يف امل�ستقبل �ستحاول ال�سركة اىل اتخاذ االجراءات املنا�سبة حلل هذه امل�ساألة 

بالت�ساور مع الهيئة. ولكن قدرة ال�سركة على معاجلة هذه امل�ساألة تخ�سع لعدد من عوامل عدم اليقني مبا يف ذلك الو�سع 

املايل امل�ستقبلي لل�سركة ونتائجها املالية واالأو�ساع االقت�سادية وال�سيا�سية يف عمان واالأو�ساع العامة لل�سوق.

7-13 خماطر النخفا�س الكبري يف القيمة يف امل�ستقبل اأو املطالبات التي مل يتم التبليغ عنها 

وفقا لقانون التاأمني يتعني على ال�سركة االحتفاظ باحتياطيات وخم�س�سات كالتزامات يف امليزانية لتغطية املطالبات يف   

امل�ستقبل وااللتزامات. من املتوقع اأن متثل هذه االحتياطيات تقديرات للمبالغ املطلوبة لتغطية اخل�سائر التي مت التبليغ 

عنها وتلك التي مل يتم التبليغ عنها وتغطية م�ساريف ت�سوية اخل�سائر ذات ال�سلة. تعتمد نتائج ال�سركة على مقدار ات�ساق 

اإ�سافة ملخ�س�سات  االحتياطيات  االأق�ساط وعمل  لتحديد  ت�ستخدمها  التي  التقديرات  الفعلية مع هذه  املطالبات  خربة 

ال�سركة للمطالبات امل�ستحقة.

ال ميكن ملخ�س�سات املطالبات امل�ستحقة اأن متثل ح�سابا دقيقا لاللتزامات بل جمرد تقديرات للتكلفة املتوقعة للت�سويات   

النهائية للمطالبات. تعتمد هذه التقديرات على توقعات اكتوارية واإح�سائية للحقائق والظروف املعروفة يف وقت حمدد 

وتقديرات االجتاهات يف ج�سامة املطالبات وعوامل متغرية اأخرى قد تتاأثر بكل من االأحداث املحلية واخلارجية. حيث اأن 

املخاطر الكامنة وااللتزامات غري موؤكدة يف طبيعتها ولذلك يجوز اأن تكون ال�سركة غري قادرة على التحديد الدقيق للمبلغ 

املطلوب فعال لت�سوية هذه االلتزامات ونتيجة لذلك من املمكن اأن يكون احتياطي ال�سركة يف اأي وقت غري كاف.

اإذا جتاوزت املطالبات الفعلية احتياطي ال�سركة  للخ�سائر وم�ساريف اخل�سارة  يتعني على ال�سركة زيادة احتياطيها.  

لل�سركة تدابري اإعادة تاأمني لتخفيف املخاطر املرتبطة باملطالبات الكبرية غري املتوقعة. اإ�سافة لذلك فقد اأبرمت ال�سركة   

الزائدة تغطي املطالبات امل�ستحقة  للمخاطر املرتبطة بالكوارث الطبيعية مثل الزالزل والعوا�سف  معاهدات للخ�سارة 

واحتياطي  املكت�سبة  غري  االأق�ساط  واحتياطي  احتياطي  لها  يعمل  ومل  وقعت  التي  املطالبات  حالة  يف  الخ.  والفي�سانات 

املخاطر غري املنتهية فقد قامت ال�سركة بتعيني خبري اكتواري م�ستقل معتمد من الهيئة العامة ل�سوق املال للتو�سية مببلغ 

اأن التقرير امل�ستقل حول هذه امل�سائل غري مطلوب من الهيئة )فيما عدا  عادل لالحتياطيات املطلوبة. على الرغم من 

ملكونات التاأمني على احلياة( �ستقوم ال�سركة بهذه املهمة كتدبري ح�سيف ل�سمان مالئمة مبلغ االحتياطات التي يجب اأن 

حتتفظ بها.

8-13 عدم القدرة على اإكمال تخفي�س راأ�س املال الثاين 

يتوقف اإكمال تخفي�ص راأ�ص املال على اإمتام كل االإجراءات املبينة يف املادة 84 من قانون ال�سركات التجارية.   

يف حالة عدم اإمتام هذه االإجراءات قد ال يكتمل تخفي�ص راأ�ص املال الثاين. �سينتج عن ذلك و�سع تكون فيه لل�سركة خ�سائر   

مرتاكمة  يف بياناتها املالية قد توؤدي لتاأخري دفع توزيعات االأرباح حتى يتح�سن املركز املايل لل�سركة.

يف حالة عدم جناح تخفي�ص راأ�ص املال يتعني على ال�سركة القيام باملزيد من تدابري اإعادة الهيكلة  لت�سحيح مركزها   

املايل.

9-13 املخاطر ذات ال�سلة ب�سيولة الأ�سهم 

مل يتم تداول االأ�سهم بن�ساط يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية وتوجد خماطر اأن يكون اال�ستثمار يف االأ�سهم املطروحة عدمي   

ال�سيولة. على امل�ستثمرين اإدراك اأن احل�سول على م�سرتين الأ�سهم االإ�سدار قد ي�ستغرق بع�ص الوقت. و هذا قد يوؤثر على 

�سعر ال�سوق ال�سائد الذي يبيع به امل�ساهمون اأ�سهمهم.
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10-13 املناف�سة يف ال�سوق 

�سيكون الأي زيادة يف املناف�سة اأثر �سار على ن�ساط ال�سركة وربحيتها وح�ستها يف ال�سوق. قد توؤدي الزيادة يف املناف�سة   

لزيادة تكلفة الت�سغيل، و�سيكون لتخفي�ص االأق�ساط اأثر �سار جوهري على ن�ساط ال�سركة ونتائجها الت�سغيلية مما يوؤدي 

لتخفي�ص يف ربحيتها.

ولل�سركة قدرات  والوكالء.  وال�سما�سرة  العمالء  ولها عالقات قدمية مع  التاأمني يف عمان  �سوق  لل�سركة وجود قدمي يف   

كبرية وتقوم بخطوات متوا�سلة لدرا�سة ال�سوق والتو�سع يف عملياتها.

11-13 املخاطر ذات ال�سلة بالدعاوى الق�سائية 

بع�ص  فاإن  امللخ�ص  املذكور يف  وح�سب  ال�سركة.  �سد  اأقيمت  التي  الق�سائية  للدعاوى  ملخ�ص  الثامن  الف�سل  يوجد يف   

الدعاوى تتعلق مبطالبات مببالغ كبرية ويف حالة عدم جناح ال�سركة يف الدفاع يف هذه الدعاوى اأو ت�سويتها يتعني عليها 

دفع مبالغ كبرية لل�سرر مما �سيوؤثر �سلبا على املركز املايل لل�سركة. وحتى لو جنحت ال�سركة يف الدعاوى �ستدفع تكاليف 

قانونية تتعلق بهذه الدعاوى.

بعد التدقيق الذي قامت به الهيئة العامة ل�سوق املال على ال�سركة �ستخ�سع ال�سركة لتحقيقات دورية  يف ال�سياق االعتيادي   

للن�ساط.  وقد يك�سف ذلك م�سائل اخرى )اإن وجدت( تتعلق بعمليات ال�سركة الذي قد يوؤثر على االأداء املايل لل�سركة.

عالوة على ما �سبق تواجه ال�سركة خماطر كبرية ودعاوى مماثلة يف ال�سياق االعتيادي للن�ساط مبا يف ذلك خماطر ق�سايا   

واإجراءات قانونية اأخرى تتعلق باملالئمة واملبيعات وممار�سات االكتتاب واملطالبات واإجراءات ت�سميم املنتجات والتوزيع 

واالإف�ساح واالإدارة واإنكار وتاأخري املنافع وخمالفة الواجب االئتماين والواجبات االأخرى.

ا�ستعانت ال�سركة مب�ست�سار قانوين للم�ساعدة يف هذه امل�سائل.  

12-13 القوة القاهرة 

اأي حالة قوة قاهرة مثل احلروب والنزاعات امل�سلحة واأعمال التمرد وال�سغب والع�سيان املدين واالإ�سرابات والتخريب   

والكوارث  والعوا�سف   والزوابع  واالأعا�سري  والت�سونامي  والزالزل  والفي�سانات  واحلرائق  والربق  االإرهابية  واالأعمال 

الطبيعية والق�ساء والقدر داخل وخارج عمان  قد توؤثر على ن�ساط وعمليات ال�سركة و�سعر اأ�سهمها.

وهذه املخاطر معتادة يف اأي ن�ساط جتاري. وقد اأبرمت ال�سركة معاهدات واتفاقيات مالئمة  الإعادة التاأمني للتعامل مع   

املخاطر املرتبطة بالكوارث الطبيعية مثل االأعا�سري والفي�سانات واحلرائق. و مع ذلك، يرجى النظر للمخاطر املرتبطة 

باإعادة التاأمني املذكور اأعاله.

13-13 تعطل اأنظمة تقنية املعلومات 

قد تتعر�ص اأنظمة تقنية املعلومات بال�سركة  للفريو�سات واالأعطال واخرتاق البيانات اأو حاالت القوة القاهرة. وقد يكون   

لتعطل االأنظمة اآثار عدة على ن�ساط ال�سركة مثل عدم القدرة على القيام بالن�ساط وعدم القدرة على اأداء االلتزامات 

اجلزاءات  مثل  مالية  تبعات  النهاية  يف  ذلك  عن  ينتج  وقد  بال�سمعة.  و�سرر  اخلدمات  م�ستوى  وانخفا�ص  التعاقدية 

والغرامات و امل�سوؤوليات االأخرى.   

منجمنت  �سيدار  ال�سركة  عينت  وقد  الكوارث.  من  للتعايف  وخطط  املعلومات  تقنية  الأنظمة  احتياطي  دعم  لل�سركة   

كون�سلتانت�ص  وهي �سركة ا�ست�سارية عاملية مرموقة للعمل على اإ�سرتاتيجية حتول الأنظمة تقنية املعلومات. وي�سمل نطاق 

عملهم ت�سميم خطة تقنية معلومات والقيام بتحليل على م�ستوى رفيع للبنية االأ�سا�سية احلالية لتنقية املعلومات بال�سركة 

وهيكل واإطار تنظيم تقنية املعلومات. على الرغم من تقدمي بع�ص التو�سيات لتح�سني االإطار احلايل لتقنية املعلومات 

بال�سركة فان العمل جاري التنفيذ وقد ال يكتمل عند انتهاء مدة االإ�سدار. 



47ن�سرة اإ�سدار اأ�سهم حق االأف�سلية

�سركة ظفار للتاأمني �ص.م.ع.ع

14-13 املخاطر الت�سغيلية 

املخاطر الت�سغيلية هي خماطر اخل�سارة التي تن�ساأ عن تعطل النظام اأو االأخطاء الب�سرية واالحتيال وعدم القدرة على   

وال�سرر  اخلدمات  مقدمي  قبل  من  اخلدمة  وانقطاع  كافية  اأمنية  �سوابط  وجود  وعدم  الو�سطاء   يف  والتحكم  مراقبة 

لالأ�سول املادية. 

وتكون للخ�سائر الت�سغيلية تبعات قانونية وتنظيمية  وميكن اأن توؤدي خل�سائر مالية و �سرر لل�سمعة.  

لل�سركة اأنظمة واإجراءات واأدلة مالئمة مع ف�سل فعال للمهام والتحكم يف الو�سول واإجراءات التفوي�ص واملطابقة وعمليات   

تقييم مدعومة باإطار التزام وتدقيق داخلي للتعامل مع املخاطر الت�سغيلية غري املتوقعة.

15-13 ل يوجد حظر على بيع اأ�سهم امل�ستثمرين

على النقي�ص من االإ�سدار اخلا�ص حيث يحظر على امل�ستثمرين الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة �سنة من تاريخ اإدراج االأ�سهم   

يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية ال ينطبق هذا القيد على اأ�سهم امل�ستثمرين حيث اأن االأ�سهم التي تخ�س�ص لهم جزء من 

االأ�سهم غري املكتتبة يف اإ�سدار حق االأف�سلية.

توجد خماطر يف قيام امل�ساهمني امل�ستثمرين بالت�سرف يف اأ�سهمهم فوًرا بعد حق االأف�سلية، االأمر الذي قد يكون له اأثر   

�سار على �سعر �سهم ال�سركة.

16-13 املخاطر املالية 

االأدوات املالية الرئي�سية لل�سركة هي احل�سابات املدينة التي تن�ساأ عن عقود التاأمني واإعادة التاأمني واال�ستثمارات املدرجة   

وغري املدرجة والنقد ومعادل النقد والودائع التي حتمل فائدة. املخاطر الرئي�سية التي تن�ساأ عن االأدوات املالية لل�سركة 

هي خماطر �سعر الفائدة وخماطر العمالت االأجنبية وخماطر االئتمان وخماطر �سعر ال�سوق وخماطر ال�سيولة. تن�ساأ 

املخاطر املالية عن املركز املفتوح ل�سعر الفائدة والعمالت ومنتجات االأ�سهم وكلها تتاأثر بحركة ال�سوق العام واملحددة.  

تدير ال�سركة هذه املراكز �سمن اإطار اإدارة التزامات االأ�سول الذي مت تطويره لتحقيق عوائد طويلة االأجل من اال�ستثمارات 

تزيد عن االلتزامات مبوجب عقود التاأمني و عقود االإ�ستثمار.

غري  لل�سركة  االأخرى  املالية  باالأ�سول  املرتبطة  املالية  املخاطر  اإدارة  مع  يتكامل  االأ�سول  التزامات  اإدارة  اإطار  اأن  كما   

بال�سركة جزءا ال يتجزاأ من  التزامات االأ�سول  اإدارة  اإطار  التاأمني واال�ستثمار. كما ي�سكل  بالتزامات  املرتبطة مبا�سرة 

�سيا�سة اإدارة خماطر التاأمني ل�سمان وجود تدفق نقدي كاف يف كل فرتة للوفاء بااللتزامات التي تن�ساأ عن عقود التاأمني 

واال�ستثمار.

17-13 خماطر ال�سرف الأجنبي 

كل  االأجنبية.   العمالت  اأ�سعار �سرف  تغري  ب�سبب  املالية  االأدوات  قيمة  تذبذب  االأجنبي هي خماطر  ال�سرف  خماطر   

معامالت ال�سركة بالعمالت االأجنبية اأما بالدوالر االأمريكي اأو العمالت املرتبطة بالدوالر االأمريكي.

ولكن يف حالة فك ربط الريال العماين بالدوالر االأمريكي اأو تخفي�ص قيمته فقد يتاأثر ن�ساط ال�سركة ومركزها املايل �سلًبا.  

18-13 ال�ستثمار و�سعر الفائدة 

تعتمد عمليات ال�سركة وربحيتها جزئيا على اأداء اأ�سولها امل�ستثمرة والدخل من الفائدة.  تخ�سع ا�ستثمارات �سركة التاأمني   

لقيود تنظيمية قد تعيق تنويع اال�ستثمارات ب�سورة كبرية مما يوؤدي لتخفي�ص يف العوائد من اال�ستثمار مما يكون له اأثر 

�سار باالأداء املايل. تقوم ال�سركة باتخاذ خطوات للحد من التقلبات يف حمفظتها اال�ستثمارية عن طريق تخفي�ص تعر�سها 

لالأ�سهم وزيادة خم�س�ساتها اال�ستثمارية لالأوراق املالية ذات الدخل الثابت.
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عالوة على ذلك فاإن ا�ستثمارات ال�سركة تتحمل خماطر تغري �سعر الفائدة يف ال�سوق مما يوؤدي لتخفي�ص العائد الكلي   

ا�ستثمارات  تاأثريها على حمفظة  و  الفائدة  اأ�سعار  تقلبات  با�ستمرار  ال�سركة  تراقب  فائدة.  التي حتمل  املالية  لالأوراق 

ال�سركة. حوايل  50% من حمفظة ا�ستثمارات ال�سركة تتكون من ا�ستثمارات ذات الدخل الثابت طويلة االأجل مع فرتة تزيد 

عن الثالث �سنوات، و من غري املتوقع اأن يتاأثر دخل الفوائد منها بالتغري يف اأ�سعار الفائدة حتى تاريخ ا�ستحقاقها. 

19-13 خماطر ال�سيولة 

املالية  االلتزامات  اأو  باالكتتاب  املرتبطة  بالتزاماتها  الوفاء  يف  �سعوبة  ال�سركة  مواجهة  خماطر  هي  ال�سيولة  خماطر   

االأخرى عندما تكون م�ستحقة.

ت�سهيالت  ذلك  يف  مبا  كافية  باأموال  لالحتفاظ  بتدابري  االإدارة  وتقوم  بانتظام  بال�سركة  ال�سيولة  متطلبات  متابعة  تتم   

ائتمانية لدى البنوك للوفاء بااللتزامات عندما تن�ساأ.
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14- الف�سل الرابع ع�سر: ال�سركة وتنظيمها واإدارتها

1-14 هيكل وفل�سفة حوكمة ال�سركة

1-1-14 توؤ�س�ص حوكمة ال�سركة العالقة وامل�سوؤوليات بني امل�ساهمني وجمل�ص االإدارة واالإدارة العليا لل�سركة من خالل هيكل و�سع 

ثقافة  ون�سر  باللوائح  االلتزام  الوقت من  نف�ص  الـتاأكد يف  االأداء مع  اال�سرتاتيجيات و�سبط ومراقبة  االأهداف و�سياغة 

ال�سفافية من خالل عمليات االإف�ساح والتقيد باأرفع املعايري االأخالقية.

التنفيذية الأحكام قانون ال�سركات  2-1-14 تخ�سع معظم االأدوار وامل�سوؤوليات امللقاة على عاتق جمل�ص االإدارة وفريق االإدارة 

التجارية والنظام االأ�سا�سي لل�سركة وامليثاق والتعاميم ذات ال�سلة التي ت�سدرها الهيئة. 

اأعدته.  الذي  العري�ص  االإطار  يف  لل�سركة  املنا�سبة  احلوكمة  �سيا�سة  و�سع  ب�ساأن  االأ�سا�سية  امل�سوؤولية  املجل�ص  يتحمل   14-1-3

يجوز ملجل�ص االإدارة اأن يقوم بجميع االأعمال الالزمة اأو املفيدة من اأجل حتقيق اأهداف ال�سركة با�ستثناء االأعمال التي 

تكون حمظورة مبوجب القانون اأو النظام االأ�سا�سي اأو التي يكون اأمر البت فيها مق�سوًرا على اجتماعات اجلمعية العامة 

للم�ساهمني. وتكون اإدارة ال�سوؤون اليومية لل�سركة من اخت�سا�ص فريق االإدارة التنفيذية بال�سركة.

2-14 جمل�س الدارة 

1-2-14 جمل�س الإدارة 

يتمتع جمل�ص االإدارة ب�سلطات كاملة للقيام بجميع االأعمال املطلوبة الإدارة ال�سركة وحماية وتنمية م�سالح امل�ساهمني وفق   

االأغرا�ص التي تاأ�س�ست من اأجلها باالإ�سافة اإىل �سمان م�سالح امل�ساهمني االآخرين. ولن تكون هذه ال�سلطات مقيدة اأو 

حمظورة با�ستثناء احلاالت املن�سو�ص عليها يف الفقرة رقم 14.1.3 اأعاله. اإال اأن تلك ال�سلطة ال متتد للم�سائل الت�سغيلية 

واإدارة ال�سوؤون اليومية لل�سركة والتي تظل حتت م�سوؤولية فريق االإدارة التنفيذية. 

فيما يلي بع�ص ال�سلطات الرئي�سة التي يتمتع بها جمل�ص االإدارة:  

اعتماد ال�سيا�سات التجارية واملالية واملوازنة التقديرية لل�سركة مبا يحقق اأغرا�سها التجارية ويحافظ على حقوق  	•
م�ساهميها ويعززها.

وحتديثها من حني الآخر بغر�ص تنفيذ اأهداف ال�سركة والقيام باأن�سطتها يف  ومراجعتها  الالزمة  اخلطط  و�سع  	•
�سوء االأغرا�ص التي تاأ�س�ست من اأجلها.

فيما يتعلق باالإف�ساح ومراقبة تطبيقها وفقًا لقواعد و�سروط االإف�ساح ال�سادرة من قبل  ال�سركة  �سيا�سة  اعتماد  	•
الهيئة.

من  ال�سادرة  اللوائح  مبوجب  مطلوب  هو  كما  املنا�سب  الوقت  ويف  دقيق  نحو  على  للم�ساهمني  املعلومات  تقدمي  	•
الهيئة.

تعيني الرئي�ص التنفيذي اأو املدير العام وكذلك تعيني العاملني االأ�سا�سيني وحتديد اخت�سا�ساتهم وحقوقهم. 	•
تقييم اأداء العاملني املن�سو�ص عليهم يف البند ال�سابق وتقييم االأعمال التي تقوم بها اللجان املنبثقة عن املجل�ص  	•

وامل�سكلة وفقًا للمادة )102( من قانون ال�سركات التجارية.

املالية املتعلقة بن�ساط ال�سركة ونتائج اأعمالها التي تقدمها اإليه االإدارة التنفيذية كل ثالثة اأ�سهر  البيانات  اعتماد  	•
بحيث تف�سح لل�سوق عن املركز املايل ال�سحيح لل�سركة.

ممار�سة  يف  اال�ستمرار  على  ال�سركة  ملقدرة  معقولة  تاأكيدات  العامة  للجمعية  املقدم  ال�سنوي  التقرير  ت�سمني  	•
االأن�سطة املحددة لها وحتقيق اأهدافها.

للمجل�ص. �سر  اأمني  تعيني  	•
جميع املبالغ التي يكون قد تلقاها جمل�ص االدارة من ال�سركة خالل ال�سنة مبا  عن  بيانًا  املالية  البيانات  ت�سمني  	•

يف ذلك املبالغ املدفوعة اإىل االأع�ساء ب�سفتهم عاملني بال�سركة.
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ين�ص قانون ال�سركات التجارية على ح�سر جمل�ص االإدارة باأن يقوم باالأعمال التالية ما مل يرخ�ص له �سراحة بالقيام بها   

مبوجب النظام االأ�سا�سي اأو بقرار من اجلمعية العامة لل�سركة: 

التربعات ما عدا التربعات التي يتطلبها العمل اإذا كانت �سئيلة القيمة وعادية. اأ( 

بيع جميع اأ�سول ال�سركة اأو ق�سم هام منها. ب( 

اإجراء الرهن اأو التاأمني على اأ�سول ال�سركة اإال ل�سمان ديونها املرتتبة عليها يف �سياق اأعمالها االعتيادية. ت( 

كفالة ديون الغري ما عدا الكفاالت املعقودة يف �سياق العمل االعتيادي من اأجل حتقيق غايات ال�سركة. ث( 

اإدارتها ورئي�سها التنفيذي وكافة التنفيذيني  اإدارتها ورئي�ص جمل�ص  تلتزم ال�سركة بكافة االأعمال التي يقوم بها جمل�ص   

االآخرين )اإن وجدوا( متى ما كانوا يعملون با�سم ال�سركة و�سمن حدود �سالحيتهم.

14-2-2 جمل�س الإدارة احلايل

م�ستقل/غري م�ستقلغري تنفيذيميثلال�سم الرقم

م�ستقلنعمنف�سهماجد بن �سلطان الطوقي1

غري م�ستقلنعمنف�سهطارق بن عبد احلافظ �سامل العجيلي2

م�ستقلنعمنف�سهحممد بن م�سعود �سعيد اخلرو�سي3

م�ستقلنعمنف�سهجون روبرت�سون رايت4

م�ستقلنعمنف�سهجاني�سان �ساريدار بانت�سباجا�سان5

م�ستقلنعمنف�سهاأزهر بن هارون �سالح الكندي6

م�ستقلنعمنف�سهكري�ستو�ص جاي بات�ساليد�ص7

نبذة تعريفية عن اأع�ساء جمل�س الإدارة

1- ماجد بن �سلطان الطوقي - رئي�س جمل�س الإدارة   

هو املدير وال�سريك العماين مبكتب تراورز اآند هاملنز ب�سلطنة عمان، وهو مكتب عاملي لال�ست�سارات القانونية. عمل ماجد   

الطوقي قبل ذلك ب�سركة تنمية نفط عمان ملدة ع�سر �سنوات كم�ست�سار قانوين. كما اأنه اأي�سًا حائز على �سهادة التحكيم 

الدويل من بريطانيا. واأ�سرف على العديد من اإجراءات التحكيم الهامة كم�ست�سار قانوين وحمكم بال�سلطنة. كان ع�سوًا 

اإدارة اجلمعية  اإدارة الهيئة العامة ل�سوق املال يف �سلطنة عمان ملدة �ست �سنوات، ومت اختياره رئي�ص جمل�ص  يف جمل�ص 

�س�ست بوا�سطة ال�سركات العاملة يف جمال النفط والغاز يف �سلطنة عمان. 
ُ
العمانية للخدمات النفطية OPAL التي اأ

2- طارق بن عبداحلافظ العجيلي - نائب رئي�س جمل�س الإدارة  

حا�سل على بكالوريو�ص العلوم يف املحا�سبة واملالية من كلية االقت�ساد والعلوم ال�سيا�سية بلندن، ولديه خربة كبرية يف   

االإدارة بال�سركات امل�ساهمة العامة مثل بنك ظفار و�سركة ظفار الدولية للتنمية واال�ستثمار القاب�سة التي يعمل بها كنائب 

لرئي�ص جمل�ص االإدارة. 

3- حممد بن م�سعود اخلرو�سي   

يف  لندن  بجامعة  كباحث  العمل  بداأ  والوظيفي.  الرقمي  التحليل  يف  وماج�ستري  الريا�سيات  يف  بكالوريو�ص  على  حا�سل   

1972م. التحق بالعمل بقطاع النفط والغاز يف 1975م بدائرة تقنية املعلومات ب�سركة تنمية نفط عمان، ومن ثم انتدب 

1982م واأ�سبح مديرًا لدائرة تقنية  اإىل ال�سلطنة يف  1979م كمحلل تقني. وعاد  للعمل ب�سركة �سل ب�سلطنة بروناي يف 

املعلومات بحلول عام 1985م. انتدب للعمل ب�سركة �سل بهولندا كمدير لدائرة تخطيط املعلومات حتى 1999م. واأ�سبح 
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مديرًا تنفيذيًا لدائرة املوارد الب�سرية ب�سركة تنمية نفط عمان يف 1999 وق�سى اخلرو�سي 30 عامًا ب�سركة تنمية نفط 

عمان. وبعد تقاعده عن العمل يف 2005م التحق ب�سركة اينوك )ENOC( بدبي مديرًا للموارد الب�سرية للمجموعة. 

4- جون روبت�سون رايت  

بروف�سور جون رايت حا�سل على زمالة معهد امل�سرفيني املعتمدة يف ا�سكتلندا واإيرلندا، يتمتع بخربة امتدت على مدى 44   

عامًا �سملت العديد من الدول مثل الهند واإجنلرتا وكندا و�سريالنكا وهوجن كوجن والواليات املتحدة االأمريكية. 

5- جاني�سان �ساريدار بانت�سباجا�سان  

لديه خربة عملية تتجاوز 35 �سنة يف الهند وال�سرق االأو�سط، عمل ببنك م�سقط ق�سم ال�سركات بدرجة مدير عام ملدة تزيد   

عن 7 �سنوات، ظل �سريدار يتوىل منا�سب قيادية داخل بنك م�سقط منذ 1990م. وهو حاليًا ع�سو جمل�ص اإدارة اأحد اأكرب 

�سركات اخلدمات النفطية يف �سلطنة عمان. 

6- اأزهر بن هارون الكندي   

يعمل حاليًا كم�ست�سار ل�سعادة الرئي�ص التنفيذي لل�سركة العمانية خلدمات البيئة القاب�سة، وقبل ذلك كان رئي�سًا تنفيذيًا   

ا�سرتاتيجية  باإعداد  الكندي  اأزهر  قام  2012م.  اإىل  2009م  منذ  �ص.م.ع.م  القاب�سة  البيئة  العمانية خلدمات  لل�سركة 

النفايات الوطنية، كما عمل اأي�سًا كع�سو تنفيذي باللجنة الوطنية للدفاع املدين ب�سرطة عمان ال�سلطانية، وهناك اأ�سرف 

على تطوير خطة ال�سلطنة يف التعامل مع حاالت الطوارئ الق�سوى. 

7- كري�ستو�س جاي بات�ساليد�س  

ال�سيد بات�ساليد�ص هو ع�سو جمعية االكتواريني ويحمل درجة املاج�ستري يف العلوم االكتوارية. ويتمتع بخربة تزيد عن 24   

عاًما يف جمال التاأمني وهو حالًيا كبري اخلرباء االكتواريني للمجموعة ومدير املخاطر يف ني�ست اال�ستثمارية )القاب�سة( 

املحدودة.

14-2-3  قواعد و�سروط انتخاب اأع�ساء جمل�س الإدارة 

يقوم امل�ساهمون بانتخاب اأع�ساء جمل�ص االإدارة. ميكن انتخاب امل�ساهم كع�سو يف جمل�ص االدارة او تعيني ممثل له اذا   

كان ميتلك ما ال يقل عن 40،000 �سهم من اأ�سهم ال�سركة. ويجري االنتخاب عرب اقرتاع �سري للم�ساهمني. ويكون لكل 

م�ساهم حق ت�سويت م�ساٍو لعدد االأ�سهم التي بحوزته وميكنه اأن ي�سّوت بها جميعًا ل�سالح مر�سح واحد اأو اأن يق�سمها على 

املر�سحني الذين يختارهم �سريطة اأن يكون عدد االأ�سوات مكافئًا لعدد االأ�سهم التي ميتلكها.

وتعترب كل ع�سوية ال تتم اأو تتقيد مبا ذكر اآنفًا ملغية اعتبارًا من تاريخ االنتخابات ويجب على جمل�ص االإدارة الدعوة لعقد   

اجلمعية العامة النتخاب ع�سو بديل خالل فرتة اأق�ساها �سهر واحد من تاريخ االإلغاء، ويحق لل�سركة املطالبة بتعوي�ص عن 

اي خ�سائر تتكبدها من الع�سو ومن كل �سخ�ص قام بت�سهيل دخوله لالنتخابات او من ال�سخ�ص الذي ميثله.

متتد فرتة الع�سوية لثالث �سنوات وميكن اإعادة االنتخاب لفرتة مماثلة. وهذه الفرتة حُتت�سب اعتبارًا من تاريخ انعقاد   

اجلمعية العامة للم�ساهمني التي جرت فيها هذه االنتخابات وحتى تاريخ عقد اجلمعية العامة ال�سنوية الثالثة التي تلي تلك 

التي جرت فيها االنتخابات. واإذا كان موعد هذه اجلمعية العامة يتجاوز فرتة ال�سنوات الثالث فيتم متديد فرتة الع�سوية 

قانونًا حتى موعد هذه اجلمعية على اأال تتجاوز الفرتة املن�سو�ص عليها يف املادة )120( من قانون ال�سركات التجارية فيما 

يتعلق بعقد اجلمعية العامة ال�سنوية.

وبقدر مايدركه املجل�ص فقد متت مراعاة القيود املذكورة يف املادة )95( من قانون ال�سركات التجارية فيما يتعلق بانتخاب    

جمل�ص االإدارة، وتت�سمن هذه التايل:

الطيبة. وال�سمعة  احل�سن  بال�سلوك  االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  كافة  يتمتع  	•
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�سنة.  25 عن  االدارة  جمل�ص  اأع�ساء  جميع  اأعمار  تقل  ال  	•
بني اأع�ساء جمل�ص االدارة من هو غري قادر على ت�سديد ديونه لل�سركة. من  يوجد  ال  	•

االإدارة. جمل�ص  اأع�ساء  من  اأي  اإع�سار  اأو  اإفال�ص   اإ�سهار  يتم  مل  	•
االدارة بجناية اأو جرمية خملة بال�سرف. جمل�ص  يف  ع�سو  اأي  اإدانة  تتم  مل  	•

اأربع �سركات م�ساهمة عامة  اأكرث من  اأو ممثل ل�سخ�سية اعتبارية يف  االإدارة من هو ع�سو  جمل�ص  يف  يوجد  ال  	•
مقرها ُعمان عند حلظة تعيينه يف املجل�ص.

من هو ع�سو جمل�ص اإدارة �سركة م�ساهمة عامة اأو مغلقة موجودة يف  االإدارة  جمل�ص  اأع�ساء  بني  من  يوجد  ال  	•
ُعمان ومتار�ص اأعمااًل م�سابهة لتلك التي متار�سها ال�سركة.

يحتوي على بيان بعدد اأ�سهمه اإن كان من امل�ساهمني واأنه لن يقوم  اإقرار  بتقدمي  قام  قد  املجل�ص  كل ع�سو يف  اأن  	•
بالت�سرف فيها ت�سرفًا يفقده �سفته كم�ساهم يف ال�سركة طوال مدة ع�سويته.

جميع اأع�ساء جمل�ص االإدارة غري تنفيذيني. الع�سو غري التنفيذي هو ع�سو جمل�ص اإدارة ال�سركة الذي ال يكون  	•
متفرغًا ب�سكل تام الإدارة ال�سركة )اأي لي�ص موظفًا بها( وال يتقا�سى اأي راتب �سهري اأو �سنوي من ال�سركة.

ال يقل عن ثلث اأع�ساء املجل�ص )مع مراعاة اأال يكونوا اأقل من اثنني( هم اأع�ساء م�ستقلون ح�سب ما هو  ما  اإن  	•
معرف يف  امليثاق. 

املجل�ص. ع�سوية  يف  واحد  ممثل  من  باأكرث  ممثل  اعتباري  �سخ�ص  يوجد  ال  	•
التنفيذي واملدير العام ورئي�ص جمل�ص االإدارة. الرئي�ص  منا�سب  بني  اجلمع  يتم  ال  	•

3-14 مكافاآت اأع�ساء جمل�س الإدارة

فيما يلى املبلغ الكلي ملكافاآت اأع�ساء جمل�ص االإدارة مبا فيها اأتعاب اجلل�سات لعامي 2016 و2017  

املن�سب ال�سم الرقم

مبلغ الأتعاب 

الكلي يف 2016 

)ر.ع(

مبلغ الأتعاب 

الكلي يف 2017 

)ر.ع(

9.5007.600رئي�ص املجل�صماجد بن �سلطان الطوقي1

8.7007.600نائب رئي�ص املجل�صطارق بن عبد احلافظ �سامل العجيلي2

4.7005.500ع�سو املجل�صحممد بن م�سعود �سعيد اخلرو�سي3

4.7005.300ع�سو املجل�صجون روبرت�سون رايت4

8.2009.600ع�سو املجل�صجاني�سان �ساريدار5

4.7005.500ع�سو املجل�صاأزهر بن هرون �سالح الكندي6

10.0008.300ع�سو املجل�ص�سعادة طاهر بن �سامل العمري*7

00ع�سو املجل�صكري�ستو�ص جاي بات�ساليد�ص8#

50.30049.400املجمـــــــوع

*ا�ستقال من ع�سوية جمل�ص االإدارة يف 6 �سبتمرب 2017
2018 مار�ص   28 يف  االإدارة  مبجل�ص  ع�سًوا  تعيينه  مت   #
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4-14 اف�ساحات اأخرى

منا�سب ي�سغلها اأع�ساء جمل�ص االإدارة وم�سوؤويل ال�سركة يف �سركات تابعة )اإن 

وجد(

ال ينطبق

اأ�سماء اأع�ساء جمل�ص االإدارة امل�ساهمني يف �سركات تزاول نف�ص االأعمال التي 

تزاولها ال�سركة. 

ال ينطبق

االإف�ساح عن اأية م�سالح مبا�سرة وغري مبا�سرة الأع�ساء جمل�ص االإدارة وفريق 

االإدارة العليا واالإدارة التنفيذية.

للفا�سل طارق العجيلي م�سلحة 

غري مبا�سرة حيث اأن له قريب من 

الدرجة االأوىل كم�ساهم رئي�سي يف 

�سركة ظفار الدولية

االإف�ساح عن اأ�سماء اأع�ساء جمل�ص االإدارة وم�سوؤويل ال�سركة الذين هم، اأو الذين 

كانوا يف جمال�ص اإدارة اأو �سمن فريق االإدارة العليا اأو االإدارة التنفيذية ل�سركات 

م�ساهمة عامة متت ت�سفيتها اأو احلجز عليها خالل اخلم�ص �سنوات املا�سية، 

واالأ�سباب التي اأدت اإىل ذلك.  

ال ينطبق

5-14 نبذة موجزة عن فريق الإدارة العليا 

الفا�سل/ ديباك �س. كاماث، الرئي�س التنفيذي للت�سغيل    

الفا�سل كاماث خريج هند�سة من جامعة مرموقة يف الهند. عمل الأربع �سنوات يف جمال الدرا�سات قبل االنتقال  لقطاع   

التاأمني يف الهند يف عام 1980 كمهند�ص اكتتاب هند�سي. بعدها عمل يف اململكة العربية ال�سعودية والبحرين ودبي وعمان 

يف وظائف خمتلفة م�سئوال يف املقام االأول عن االإدارة واالكتتاب واملطالبات واإعادة التاأمني.  قبل االلتحاق بال�سركة عمل 

يف اك�سا للتاأمني ملدة 16 �سنة كمدير حملي بعمان، ومدير اإقليمي لاللتزام ومدير فني اإقليمي. جلب كاماث معه خربة 

غنية ومتنوعة ملدة 37 �سنة يف التاأمني منها اأكرث من 34 �سنة يف اخلليج.

الفا�سل/ عمر عبد اهلل ال�سيخ، نائب الرئي�س لال�ستثمار   

يحمل الفا�سل ال�سيخ ماج�ستري اإدارة الأعمال من جامعة  �ساذرن كلورادو بالواليات املتحدة االأمريكية وبكاالريو�ص العلوم   

يف اإدارة االأعمال متخ�س�سا يف االإدارة من نف�ص اجلامعة. وكان املدير املايل ل�سركة ال�سنفري و�سركاوؤه �ص.م.م. من 2001 

اإىل 2013 ويعمل حاليا رئي�سا ملجل�ص اإدارة �سركة اخلدمات املالية �ص.م.ع.ع. ونائب رئي�ص �سركة ظفار للتاأمني �ص.م.ع.ع. 

وع�سو يف جمل�ص اإدارة �سركة ظفار الدولية لال�ستثمار �ص.م.ع.ع. وال�سركة العمانية للزيوت النباتية وم�ستقاتها. وعمل 

ال�سيخ يف بنك �سحار �ص.م.ع.ع كرئي�ص للجنة اإدارة املخاطر وع�سو يف جلنة التدقيق مبجل�ص االإدارة. 

الفا�سل/ م�سعود علي خان، نائب الرئي�س لل�سوؤون الفنية   

ب�سفته م�ساركا يف معهد التاأمني القانوين بلندن خلان خربة اأكرث من 50 �سنة يف قطاع التاأمني. عمل يف وظائف خمتلفة   

يف ال�سركة الهندية اجلديدة للتاأمني يف الهند قبل االنتقال ل�سركة اخلليج للتاأمني فرع عمان. وعمل لل�سركة منذ اإن�ساءها.

الفا�سل/ �سيكار فينكاتا�سالم- الرئي�س املايل   

الفا�سل �سيكار فينكاتا�ساالم لديه ما يقارب 15 �سنة من اخلربة املالية يف قطاع التاأمني العام و تاأمني احلياة، وكان اأخر   

مقر للعمل له رئي�ص مايل يف رويال �سوندارام جينريال اإن�سوران�ص يف ت�سنا، الهند. عندما كان يعمل يف الهند، كان م�سوؤوال 

اأي�سا عن اإعداد نهج ل�سركة تاأمني كبرية اأخرى يف الهند. االأ�ستاذ فينكاتا�ساالم حما�سب خمطط و حما�سب تكلفة معتمد.

الفا�سل/ برا�سانت �سيكال- رئي�س التدقيق الداخلي   

الفا�سل برا�سانت �سيكال كان يعمل كرئي�ص للتدقيق الداخلي ل�سركة كبرية يف الهند. وكان اأخر مقر عمل له رئي�سًا للتدقيق   

الداخلي يف �سركة تاتا موتور فيانان�ص. برا�سانت حما�سب خمطط معتمد و يحمل عدة �سهادات معتمدة اإ�سافية من معهد 
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التاأمني يف الهند و هو اأي�سا مدقق نظام معلومات معتمد.

�س.ب. مالي�سوارا راو- مدير الكتتاب   

لدى راو خربة غنية الأكرث من 30 �سنة يف التاأمني العام يف خمتلف الوظائف يف �سركة يونايتد انديا ان�سوران�ص ليمتد وكذلك   

التعاونية للتاأمني باململكة العربية ال�سعودية و�ساهم مبهاراته الفنية يف الت�سويق يف تطوير االأن�سطة التجارية بال�سركة.

الفا�سل/ مهدي احلارثي،  رئي�س التجزئة واخلدمات   

يحمل احلارثي �سهادة ACII من معهد التاأمني القانوين ودرجة املاج�ستري من �ستار�سايل بيزني�ص �سكول وله خربة اأكرث   

من 16 �سنة يف قطاع التاأمني بعمان. التحق بال�سركة بعد العمل لفرتة ق�سرية مع �سركة تاأمني �سعودية وعمل قبلها يف 

وظيفة مدير عام ل�سركة زيوريخ للتاأمني فرع عمان.

  قبل زيوريخ عمل احلارثي ل�سركة التاأمني اللبنانية )فرع عمان( يف وظيفة مدير التطوير قبل اأن تندمج ال�سركة مع �سركة 

اآخرها مدير  للتاأمني )اخلليج( فرع عمان يف عدة وظائف كانت  اك�سا  2011. وعمل كذلك يف  للتاأمني يف عام  زيوريخ 

العالقات والوكاالت. بداأ احلارثي حياته املهنية يف التاأمني كمتدرب اإدارة مع �سركة نورويت�ص يونيون للتاأمني  يف 2001. 

الفا�سل عادل ح�سن اللواتي- مدير عام مبيعات ال�سركات والت�سويق  

لدى الفا�سل/ عادل اللواتي خربة عملية متتد اإىل 23 عاما يف منا�سب اإدارية عليا مع �سركات تاأمني حملية واأجنبية يف   

�سلطنة عمان ودول جمل�ص التعاون اخلليجي. �سغل اللواتي من�سب املدير القطري ل�سركة ال�سرق للتاأمني يف �سلطنة عمان 

وهو حا�سل على دبلوم متقدم يف التاأمني من معهد التاأمني القانوين باململكة املتحدة باالإ�سافة اإىل العديد من املوؤهالت 

االأخرى.

الفا�سل طاهر اأيوب- نائب املدير العام لإعادة التاأمني   

يحمل اأيوب درجة املاج�ستري يف العلوم االجتماعية وهو خريج قانون. بداأ حياته املهنية مع ال�سركة يف �سنة 1990 ويعمل   

حاليا نائبا للمدير العام الإعادة التاأمني. متكنت الدائرة حتت قيادته من و�سع برنامج متني ومربح الإعادة التاأمني مدعوم 

اإعادة  �سركات  اأكرب  مكتتبني ميثلون  مع  ودية  ببناء عالقات  اأيوب  وقام  ال�سركة.  التاأمني حلماية  اإعادة  اأ�سواق  باأف�سل 

التاأمني يف االأ�سواق االإقليمية والعاملية.

الفا�سل/ �سانديبت كومار جني- نائب املدير العام )احلياة والطب(  

الهند  اأنحاء  جميع  يف  متتد  ال�سناعي  التاأمني  جمال  يف  اخلربة  من  عاما   24 حوايل  لديه  كومار  �سانديبت  الفا�سل/   

واململكة املتحدة ودول جمل�ص التعاون اخلليجي. كما �سغل من�سب م�ساعد املدير العام )احلياة واالإكتواري( يف ال�سركة 

اأكتواري موؤهل من جمعية االكتواريني بالواليات  الوطنية العامة للتاأمني يف دبي، باالإمارات العربية املتحدة. وهو خبري 

املتحدة االأمريكية.

1-5-14  اللجان املنبثقة عن املجل�س

�سكل املجل�ص اللجان الدائمة التالية والتي يتم تنظيم اأهدافها و�سالحياتها واجراءاتها مبوجب اإطار مرجعي ٌمعتمد من   

قبل جمل�ص االإدارة لكل جلنة.  

جلنة التدقيق واملخاطر وااللتزام اأ( 

املن�سبال�سم 

الرئي�صاأزهر بن هارون �سالح الكندي

ع�سوجاني�سان �ساريدار

ع�سوجون روبرت�سون رايت

ع�سوكري�ستو�ص جاي بات�ساليد�ص
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اللجنة التنفيذية  ب( 

املن�سبال�سم 

الرئي�صماجد بن �سلطان الطوقي

ع�سوجاني�سان �ساريدار

ع�سوطارق بن عبد احلافظ �سامل العجيلي

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت واملوارد الب�سرية  ت( 

املن�سبال�سم 

الرئي�صحممد بن م�سعود �سعيد اخلرو�سي

ع�سوماجد بن �سلطان الطوقي

ع�سوطارق بن عبد احلافظ �سامل العجيلي

اللجان  لهذه  اإن  العمل.  متطلبات  ح�سب  الآخر  حني  من  ال�سركة  اإدارة  جمل�ص  قبل  من  اإ�سافية  جلان  ت�سكيل  يتم  قد   

املوظفني  مع  املبا�سر  االت�سال  اإىل  باالإ�سافة  حتتاجها،  التي  والبيانات  املعلومات  كافة  على  احل�سول  يف  ال�سالحيات 

واال�ست�ساريني. كما يقوم جمل�ص االإدارة بتعيني اأع�ساء اللجان املنبثقة عنه بناًء على اخلربات املهنية، واملهارات وامليزات 

االأخرى التي ي�سيفونها لتلك اللجان.

2-5-14 دور اللجان املنبثقة عن املجل�س

الإطار املرجعي للجنة التدقيق واملخاطر واللتزام  

جلنة التدقيق واملخاطر وااللتزام )ARC( هي اإحدى اللجان التابعة للمجل�ص وت�ساعد املجل�ص على القيام مب�سوؤولياته   

املتمثلة يف اال�سراف واحلوكمة فيما يتعلق بتقدمي التقارير املالية ونظام ال�سوابط الداخلية والتدقيق واجراءات ال�سركة 

فيما يتعلق مبراقبة االلتزام بالقوانني املعمول بها.

تقبل  ب�ساأن مدى  االإدارة  ملجل�ص  تو�سيات  رفع  م�سوؤولة عن  وااللتزام  واملخاطر  التدقيق  فاإن جلنة  ذلك  اإىل  وباالإ�سافة   

ال�سركة للمخاطر فيما يتعلق مبخاطر الـتاأمني واملخاطر االئتمانية وخماطر ال�سوق واملخاطر الت�سغيلية وخماطر املعلومات 

واإدارة ا�ستمرارية العمل التجاري مع الرتكيز على اإطار �سيا�سة ال�سركة.

هدف اللجنة هو م�ساعدة املجل�ص على اأداء م�سوؤوليته فيما يتعلق مبا يلي:  

اإبالغ املعلومات املالية ب�سفة منتظمة. اأ( 

تطبيق ال�سيا�سات املحا�سبية. ب( 

اإدارة نظام التحكم الداخلي. ت( 

تطبيق ا�سرتاتيجية و�سيا�سة املخاطر باالإ�سافة اإيل التاأكد من وجود اإطار خماطر متني يف ال�سركة.  ث( 

و�سع واإدارة اإجراءات االلتزام وفق املتطلبات القانونية والتنظيمية. ج( 

الإطار املرجعي للجنة التنفيذية   

ت�ساعد اللجنة التنفيذية )EXCO(جمل�ص االإدارة على ت�سريف م�سوؤوليته عن توجيه ومراقبة االإدارة التنفيذية لل�سركة   

ب�ساأن امل�سائل املتعلقة باأعمال ال�سركة واأن�سطة اإدارتها. الغر�ص الرئي�سي للجنة التنفيذية هو ت�سهيل االإ�سراف على اإدارة 

ال�سركة واالنخراط فيها على نحو متوافق مع املبادئ اجليدة حلوكمة ال�سركات.

املهام وامل�سوؤوليات   

ت�ستمل م�سوؤوليات اللجنة التنفيذية على مراجعة ما يلي ورفع تو�سيات ب�ساأنه اإىل جمل�ص االإدارة للموافقة عليها  و/اأو   

املوافقة عليها مع مراعاة تاأكيدها واعتمادها من قبل جمل�ص االإدارة: 
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مراجعة اخلطط ال�سنوية الأعمال ال�سركة والنفقات الراأ�سمالية واأهداف االأداء؛  اأ(  

مراجعة ومراقبة اأداء املحفظة اال�ستثمارية؛  ب( 

م�سفوفة املوارد وال�سلطات املخولة؛  ت( 

مراقبة عمل االإدارة للتاأكد من اإدارة االأعمال التجارية على نحو �سليم ووفقًا لغايات ال�سركة والتاأكد من مطابقتها  ث( 

للقوانني واللوائح ال�سادرة من الهيئة ؛ 

مراقبة نظم معلومات االإدارة والبنية االأ�سا�سية لتقنية املعلومات و�سيا�سات واإجراءات الت�سغيل؛  ج( 

مراقبة خدمة العمالء وجودتها؛  ح( 

مراقبة اأداء خطوط االإنتاج والفروع وقنوات الت�سليم؛  خ( 

مراجعة ربحية االكتتابات واملوافقة على املخاطر الكبرية؛  د( 

اإبرام اتفاقيات وترتيبات اإعادة التاأمني؛ ذ( 

مبادرات امل�سوؤولية االجتماعية لل�سركة وتنفيذها؛  ر( 

التوا�سل داخليًا وخارجيًا واالإعالنات والعرو�ص الرتويجية؛  ز( 

االإجراءات القانونية ب�ساأن املطالبات املالية التي ُتقام من قبل ال�سركة اأو �سدها.  �ص( 

الإطار املرجعي للجنة الرت�سيحات واملكافاآت واملوارد الب�سرية   

االإدارة  االإدارة وجلان جمل�ص  تعيينات جمل�ص  اأن تدير على نحو فعال  للجنة الرت�سيحات واملكافاآت هو  الرئي�سي  الدور   

ح�سب ما هو مطلوب واأن ُتراجع مدى فعالية املجل�ص على اأ�سا�ص �سنوي. و باالإ�سافة اىل ذلك، فاإن اللجنة مكلفة مبراجعة 

واعتماد اأي �سيا�سة تخ�ص املكافاآت مبا يف ذلك اأجور االإدارة العليا وخطط املكافاآت لل�سركة و عالوات ال�سركة وخمططات 

عمولة املبيعات وخطط احلوافز طويلة االأجل واأي تغيريات قد تطراأ على �سيا�سة املوارد الب�سرية.

جلنة الرت�سيحات واملكافاآت م�سوؤولة عما يلي:   

التو�سية بتعيني اأع�ساء جمل�ص االإدارة يف املجل�ص وفقا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة، وتكفل اللجنة عدم تر�سيح اأي  اأ( 

�سخ�ص �سبق اإدانته يف اأي جرمية مت�ص ال�سرف اأو االأمانة لع�سوية جمل�ص االإدارة.

للقدرات  واإعداد و�سف  املنا�سبة  املهارات  االأع�ساء ذوي  االإدارة من  �سنوية الحتياجات جمل�ص  القيام مبراجعة  ب( 

واملوؤهالت املطلوبة لهذه الع�سوية.

مراجعة هيكل جمل�ص االإدارة والتو�سية باأي تعديالت على ذلك. ت( 

حتديد نقاط القوة وال�سعف يف جمل�ص االإدارة والتو�سية ب�سبل املعاجلة التي تتوافق مع م�سلحة ال�سركة. ث( 

�سمان ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني على اأ�سا�ص �سنوي وعدم وجود اأي ت�سارب يف امل�سالح يف حالة عمل ع�سو  ج( 

جمل�ص االإدارة اأي�سا كع�سو يف جمل�ص اإدارة �سركة اأخرى.

ر�سم �سيا�سات وا�سحة فيما يتعلق بتعوي�سات ومكافاآت اأع�ساء جمل�ص االإدارة وكبار امل�سوؤولني التنفيذيني؛ عند  ح( 

و�سع هذه ال�سيا�سات، يجب اتباع املعايري املتعلقة باالأداء.

يف  ت�سمينه  ليتم  املجل�ص  من  املنبثقة  اللجان  و  املجل�ص  الأع�ساء  متنح  التي  املكافاآت  ب�ساأن  �سنوي  تقرير  اإعداد  خ( 

التقرير ال�سنوي لل�سركة.

مراجعة م�ستويات الرواتب واحلوافز واملكافاآت يف نهاية اخلدمة على اأ�سا�ص �سنوي، وكذلك التو�سية بها ملجل�ص  د( 

االإدارة.

تقييم اأداء الرئي�ص التنفيذي وفقا لالأهداف املو�سوعة من قبل جمل�ص االإدارة. ذ( 

حتديد و اعتماد اأجور و مكافاآت الرئي�ص التنفيذي و مروؤو�سيه املبا�سرين. ر( 

املوافقة على نظام املكافاآت ال�سنوية لالأداء ال�سنوي لل�سركة وكذلك التكاليف املرتتبة عليها �سنوًيا. ز( 

مراجعة خطط عموالت املبيعات واملوافقة عليها. �ص( 
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املوافقة على خطط حوافز طويلة االأجل لكبار امل�سوؤولني التنفيذيني �ص( 

املوافقة على مدفوعات احلوافز طويلة االأجل لكبار املديرين التنفيذيني. �ص( 

حتديد و اعتماد االأهداف ال�سخ�سية و التي تخ�ص ال�سركة فيما يتعلق بالدفع املبا�سر للمكافاآت واحلوافز طويلة  �ص( 

االأجل.

املوافقة على خطط التعاقب املقرتحة للمنا�سب الرئي�سية. ط( 

املوافقة على �سيا�سات واإجراءات املوارد الب�سرية. ظ( 

6-14 التقيد باملتطلبات التنظيمية والرقابية

ح�سب ما مت االف�ساح عنه يف الف�سل الثامن من الن�سرة، حددت الهيئة يف تقريرها عن النتائج التنظيمية ال�سادرة  يف   

اأبريل 2016م عدة انتهاكات تنظيمية واإجرائية من قبل ال�سركة. ومنذ ذلك احلني، اتخذ املجل�ص الذي انتخب يف مار�ص 

2016م، وال يزال يتخذ خطوات هامة لت�سحيح هذه امل�سائل. وفيما يلي بع�ص االأمثله على الق�سايا التي حددتها الهيئة 

واالإجراءات الت�سحيحية التي اتخذها املجل�ص:

اإجراءات الت�سحيحالق�سيةالرقم

قد متت مراجعة هذه املدفوعات ومت ا�سرتداد املدفوعات الزائدة دفع مكافاأة خا�سة، وبدالت زائدة1.

من قبل املجل�ص.

غياب املوافقات الالزمة ل�سالحيات 2.

التفوي�ص امل�سرفية وم�سفوفة ال�سلطة 

املتعلقة بال�سركة 

قد مت تعديل م�سفوفة ال�سلطات بطريقة بحيث ال ترتكز ال�سلطة 

يف اأيدي عدد قليل من االفراد وبهذا يتم حماية اأ�سول ال�سركة. 

وقد مت اإبالغ جمل�ص االإدارة واالإدارة التنفيذية لتطبيق م�سفوفة 

ال�سلطات اجلديدة.

قام املجل�ص واالدارة التنفيذية لل�سركة بالتفاو�ص على اتفاقيات اتفاقيات اعادة التاأمني3. 

اإعادة تاأمني جديدة تت�سمن �سروطا واأحكاما اأف�سل تعود بالنفع 

على ال�سركة.  

رف�ص املدققون اخلارجيون لل�سركة بع�ص املكا�سب غري املحققة التقييم الغري �سحيح للممتلكات4.

عيد تقييم هذه املمتلكات من قبل 
ُ
من ممتلكات ال�سركة وقد اأ

وكاالت خارجية مرموقة معتمدة من قبل الهيئة.

7-14 قنوات الت�سال بامل�ساهمني وامل�ستثمرين

www.msm. ميكن احل�سول على البيانات املالية لل�سركة على هيئة رقمية من موقع �سوق م�سقط لالأوراق املالية وهو  

يوميتني  حمليتني  �سحيفتني  يف  وال�سنوية  ال�سنوية  ون�سف  ال�سنوية  ربع  املالية  النتائج  بن�سر  ال�سركة  تقوم   .gov.om
اأحداهما باللغة العربية والثانية باللغة االإجنليزية. 
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15- الف�سل اخلام�س ع�سر: حقوق امل�ساهمني واإلتزاماتهم

اإال موجز ال  يلخ�ص هذا الق�سم حقوق والتزامات امل�ساهمني يف �سركة م�ساهمة عمانية عامة، والبيان الوارد يف ما يلي ما هو 

ُيق�سد به تقدمي نظرة عامة كاملة على حقوق امل�ساهمني والتزاماتهم  كما ال ي�سرد االأحكام ذات ال�سلة التي تن�ص عليها القوانني، 

وعالوة على ذلك يجب عدم اإعتبار هذا الق�سم مبثابة اإ�ست�سارة قانونية فيما يتعلق بهذه االأمور، علمًا باأنه ميكن احل�سول على 

ن�سخة من النظام االأ�سا�سي من املكتب الرئي�سي لل�سركة. 

1-15 اإلتزامـــات امل�ســاهمني 

  يقت�سر التزام امل�ساهم على �سداد قيمة االأ�سهم املطروحة التي اإكتتب فيها وال يكون م�سوؤواًل عن ديون ال�سركة اإال يف حدود 

القيمة اال�سمية الأ�سهمه التي يكتتب فيها.

2-15 حقوق امل�ساهمني 

تتمتع جميع االأ�سهم من نف�ص الفئة بحقوق مت�ساوية و�سمنية )مرتبطة( يف ملكيتها، وهي وفقًا لقانون ال�سركات التجارية   

كما يلي:

حق ا�ستالم اأرباح االأ�سهم املعلنة من قبل اجلمعية العامة؛ اأ( 

حق االأف�سلية يف االكتتاب يف اأ�سهم جديدة؛ ب( 

حق احل�سول على ح�سة يف توزيع اأ�سول ال�سركة عند ت�سفيتها؛ ت( 

حق التفرغ عن االأ�سهم طبقًا للقانون املعمول به؛ ث( 

حق االطالع على امليزانية العمومية لل�سركة وح�ساب االرباح واخل�سائر و�سجل امل�ساهمني؛ ج( 

حق تلقي اإ�سعار بامل�ساركة يف الت�سويت وحق بالت�سويت يف جميع اجلمعيات العامة �سخ�سيًا اأو بالوكالة )ميلك كل  ح( 

م�ساهم �سوت واحد لكل �سهم عادي ميلكه(؛

حق التقدم بطلب الإلغاء اأي قرار �سادر عن االجتماعات العامة اأو جمل�ص االدارة يكون خمالفًا للقانون اأو النظام  خ( 

االأ�سا�سي اأو اللوائح الداخلية لل�سركة؛

حق اإقامة دعاوى �سد اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة ومدققي ح�ساباتها نيابة عن امل�ساهمني اأو نيابة عن ال�سركة  د( 

طبقًا للمادة 110 من قانون ال�سركات التجارية؛ و

حق خماطبة الهيئة العامة ل�سوق املال )�سريطة اأن يتم ذلك بتاأييد من امل�ساهمني الذين ميلكون ما ال يقل عن %5  ذ( 

من االأ�سهم( لوقف العمل بالقرارات التي اتخذتها اجلمعية العمومية ل�سالح اأو �سد اأي فئة من فئات امل�ساهمني 

اأو مل�سلحة اأع�ساء املجل�ص اأو غريهم. 

3-15 ملكية و نقل الأ�سهم 

اإدراج نقل  اإدراج ملكية االأ�سهم يف ال�سجالت لدى �سركة م�سقط للمقا�سة وااليداع �ص.م.ع.م. كما �سيتم  اأن يتم  يجب   

هذه امللكية يف �سجل امل�ساهمني مت�سمنًا اإ�سم وجن�سية كل م�ساهم ومكان اإقامته وعدد االأ�سهم التي ميلكها واأرقام هويه 

امل�ساهمني، ويف حالة وفاة اأحد امل�ساهمني من ذوي امل�ساهمة امل�سرتكة تنتقل ملكية االأ�سهم ملن ياأتي ا�سمه تاليًا يف ال�سجل 

والذي �ستعتربه ال�سركة ممثاًل ملالكي االأ�سهم امل�سرتكني.  اأما اإذا كان املتوفى مالكا منفرًدا �سيكون ممثلوه القانونيون هم 

فقط املخولون اأمام ال�سركة بت�سلم هذه االأ�سهم دون اأن ُتعفى تركة امل�ساهم املتوفى ذي امللكية امل�سرتكة من اأي التزامات 

تتعلق باأي �سهم كان املتويف ميلكه باال�سرتاك مع ا�سخا�ص اآخرين.
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4-15 التقارير والبيانات املالية الواجب اإر�سالها اإىل امل�ساهمني

خالل �سهرين من نهاية ال�سنة املالية يتعني على جمل�ص االدارة اإعداد امليزانية العمومية لل�سركة وبيانًا يت�سمن ح�ساب   

االرباح واخل�سائر لل�سركة بعد تدقيقه من قبل مدققي ح�سابات ال�سركة، كما يتعنّي على جمل�ص االدارة اإعداد تقرير حول 

عمليات ال�سركة خالل ال�سنة املنتهية وحول �سايف االأرباح املقرتح توزيعها، كما يتم اإر�سال �سورة من امليزانية العمومية 

ومن تقرير جمل�ص االدارة وتقرير مدققي احل�سابات اأي�سُا اإىل كل م�ساهم مع توجيه دعوة اإليه حل�سور اجتماع اجلمعية 

العمومية ال�سنوية العادية. هذا ويتم االف�ساح عن البيانات املالية ال�سنوية من خالل نظام البث االلكرتوين املوجود على 

املوقع االلكرتوين ل�سوق م�سقط لالأوراق املالية.

ويجب اأي�سا على جمل�ص االدارة اإعداد بيانات مالية ربع �سنوية غري مدققة للربع االول والثاين والثالث من كل �سنة مالية   

على اأن يجب االف�ساح عن هذه البيانات اأي�سًا من خالل نظام البث االلكرتوين باملوقع االلكرتوين ل�سوق م�سقط لالأوراق 

املالية.

ويجب على ال�سركة اأي�سًا ن�سر تلك البيانات ربع ال�سنوية غري املدققة ح�سب توجيهات الهيئة.   
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16- الف�سل ال�ساد�س ع�سر-  �سروط واإجراءات الكتتاب

1-16 اهلية الكتتاب يف ال�سهم املعرو�سة 

م�سقط  �سركة  لدى  ال�سركة  �سجل  يف  اأ�سماوؤهم  الظاهرة  للم�ساهمني  مفتوح  االأف�سلية  حق  اأ�سهم  يف  االكتتاب  باب  اإن   

م�سقط  �سوق  االأف�سلية عرب  اأ�سهم حقوق  ا�سرتوا  الذين  لالأ�سخا�ص  وكذلك  اكت�ساب احلق  تاريخ  وااليداع يف  للمقا�سة 

لالأوراق املالية، ويحق لكل م�ساهم االكتتاب يف اأ�سهم حق االأف�سلية �سريطة اإمتالكهم اأ�سهم يف تاريخ اكت�ساب احلق و/اأو 

قاموا ب�سراء اأ�سهم حق االأف�سلية من خالل �سوق م�سقط لالأوراق املالية، وجتدر اال�سارة هنا اإىل اأنه ُي�سمح لغري العمانيني 

49% من اأجمايل راأ�ص مال ال�سركة املدفوع وذلك طبقًا  من ال�سركات/االأفراد اإمتالك اأ�سهم ال�سركة بن�سبة ال تتجاوز 

للنظام االأ�سا�سي لل�سركة والقانون. 

يجوز لكل م�ساهم االكتتاب يف �سهم واحد من االأ�سهم املطروحة لكل 5 اأ�سهم ميتلكها ذلك امل�ساهم حاليًا يف تاريخ احلق   

مقربة ح�سب االأ�سول اإىل اأقرب عدد �سحيح.

يتم اإدراج احلقوق يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية وميكن بيعها اأو �سراوؤها من خالل �سوق م�سقط لالأوراق املالية.  

2-16 مــدة الكتتــاب وال�ســعر 

تبداأ مدة االكتتاب يف 31 مايو 2018 وتنتهي يف 14 يونيو 2018 بنهاية �ساعات العمل الر�سمية لبنك االكتتاب، وي�سقط   

احلق يف اأ�سهم حق االأف�سلية  اإذا مل يتم تقدمي طلب اكتتاب �سحيح.

�سعر االكتتاب 100 بي�سة لكل �سهم )ما يعادل القيمة اال�سمية لل�سهم .(  

3-16 تداول احلقوق امل�ستحقة

اإن حق االأف�سلية الأي م�ساهم يف االكتتاب يف االأ�سهم املطروحة لل�سركة قابل للتداول ب�سوق م�سقط لالأوراق املالية طبقًا   

للقوانني املطبقة، حيث ميكن تداول هذه احلقوق اأي ب�سرائها وبيعها اأثناء فرتة تداول احلقوق، ويقوم م�سرتي هذه احلقوق 

باالت�سال والتن�سيق مع مدير اال�سدار اأو بنك االكتتاب للح�سول على اإ�ستمارة الطلب ال�سرورية لذلك واإ�ستيفاءها ثم 

للبنود  االكتتاب طبقًا  اإغالق  تاريخ  قبل  اأو  وذلك يف  املطلوبة  والوثائق  الطلب  االكتتاب مرفقة مببلغ  بنك  اإىل  تقدميها 

الواردة يف هذا الق�سم، وتنق�سي احلقوق غري املمار�سة بنهاية مدة االكتتاب. 

4-16 الكتتاب اخلا�س يف ال�سهم غري املكتتب بها

يتم تخ�سي�ص االأ�سهم غري املكتتب فيها للم�ساهمني امل�ستثمرين التاليني بالن�سب املئوية املتفق عليها:   

ا�سم امل�ساهم امل�ستثمر
الن�سبة املئوية لالأ�سهم غري املكتتب 

فيها املراد تخ�سي�سها
ال�سعر لكل �سهم

100 بي�سة50%�سركة ظفار الدولية للتنمية واال�ستثمار القاب�سة

100 بي�سة50%م�سقط اأوفر�سيز �ص.م.م

يدفع كل م�ساهم م�ستثمر ح�سته من مبلغ االكتتاب بالن�سبة لالأ�سهم غري املكتتب فيها يف نف�ص اليوم الذي يتم اإ�سعاره فيه   

مببلغ االكتتاب واجب ال�سداد مقابل ح�سته من االأ�سهم غري املكتتب فيها. 

يتعلق  فيما  وملزمًا  نهائيًا  املال  ل�سوق  العامة  والهيئة  اال�سدار  مع مدير  بالت�ساور  يتخذ  الذي  اال�سدار  قرار جهة  يكون   

بتخ�سي�ص االأ�سهم مبا يف ذلك اال�سهم غري املكتتب بها. 
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فيما يلي مثال عملي با�ستخدام اأرقام تو�سيحية لتو�سيح تخ�سي�ص االأ�سهم:   

الأ�ســهمالبيانات

100.000.000طرح اأ�سهم حق االأف�سلية 

75.000.000االأ�سهم املكتتب فيها

25.000.000االأ�سهم غري املكتتب فيها 

25.000.000توزيعات اأ�سهم خا�سة  للم�ساهمني امل�ستثمرين

5-16 الكتتاب نيابة عن الُق�سر

1-5-16 يعترب قا�سرًا كل �سخ�ص عمره اأقل من 18 �سنة كما يف تاريخ االكتتاب.

2-5-16 يجوز فقط لالأب االكتتاب نيابة عن اأطفاله الق�سر.

3-5-16 اإذا مت تقدمي طلب لالكتتاب نيابة عن طفل قا�سر من قبل اأي �سخ�ص اآخر غري اأبيه، يجب على ال�سخ�ص الذي يقّدم 

الطلب اأن يرفق بالطلب وكالة �سرعية �سارية املفعول �سادرة من اجلهات املخت�سة تخوله التعامل يف اأموال القا�سر عن 

طريق البيع وال�سراء واال�ستثمار.

6-16 تفا�سيل احل�ساب البنكي

1-6-16 يجب على كل مقدم طلب لالكتتاب تقدمي تفا�سيل ح�سابه بالبنك امل�سجل با�سمه، وال يجوز ملقدم الطلب ا�ستخدام رقم 

ح�ساب بنك يخ�ص اأي �سخ�ص اآخر اإال يف حالة االأطفال الُق�سر حيث قد ت�ستخدم تفا�سيل ح�ساب بنك االأب.

2-6-16 اإذا كان ح�ساب البنك اخلا�ص مبقدم طلب االكتتاب م�سجاًل لدى م�سرف غري البنك متلقي االكتتاب، يجب عليه تقدمي 

م�ستند يثبت �سحة بيانات ح�ساب البنك ال�سحيح الواردة يف ا�ستمارة طلب االكتتاب، وميكن القيام بذلك عن طريق 

تقدمي اأي م�ستند من بنك مقدم الطلب يو�سح رقم احل�ساب وا�سم �ساحبه على النحو املبني على اجلزء االأعلى من بيان 

احل�ساب ال�سادر عن البنك  الذي يحتوي على تلك البيانات فقط اأو خطاب اأو اأي وثيقة �سادرة من البنك املذكور تت�سمن 

املعلومات املذكورة اأو ن�سخة من بطاقة البنك )بطاقة ال�سراف االآيل/بطاقة االئتمان( حيث تكون هذه التفا�سيل مذكورة 

بو�سوح. ويجب على مقدم طلب االكتتاب التاأكد من اأن االإثبات املقدم مقروء بو�سوح ويحتوي على رقم احل�ساب وا�سم 

�ساحبه بالكامل.  اإن مقدم طلب االكتتاب غري ملزم بتقدمي ما يثبت �سحة تفا�سيل ح�سابه  بالبنك اإذا قام باالكتتاب عن 

طريق البنك التي يحتفظ بح�سابه لديه، ويف هذه احلالة يجب على بنك االكتتاب التحقق من وتاأكيد اإثبات �سحة ح�ساب 

املكتتب مقدم طلب االكتتاب وذلك من خالل نظمه واإجراءاته املحددة اأو من خالل االثبات املقدم اإليه من قبل مقدم 

طلب االكتتاب.

3-6-16 وفقًا للتعليمات ال�سادرة عن الهيئة العامة ل�سوق املال، يجب اإدراج بيانات ح�ساب البنك امل�سار اإليها  اأعاله يف �سجالت 

االكتتاب  من  الفائ�سة  االأموال  حتويل  يف  البيانات  تلك  اإ�ستخدام  و�سيتم  �ص.م.ع.م.  وااليداع  للمقا�سة  م�سقط  �سركة 

اأما بالن�سبة ملقدمي طلبات االكتتاب الذين لديهم ح�سابات بنك مقيدة  وكذلك توزيعات االأرباح امل�ستحقة  للم�ساهم.  

حاليًا يف �سجالت �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع �ص.م.ع.م ف�سيتم ا�ستخدام رقم ح�ساب  البنك الوارد با�ستمارة طلب 

االكتتاب لتحويل املبالغ الفائ�سة فقط.

4-6-16 ُيرف�ص طلب االكتتاب اإذا كان رقم ح�ساب البنك الوارد يف الطلب ل�سخ�ص غري مقدم الطلب با�ستثناء الطلبات التي يتم 

ر التي ترد فيها تفا�سيل ح�سابات البنك اخلا�سة باأولياء اأمورهم. تقدميها نيابة عن االأطفال الق�سّ

7-16 الوثائق الثبوتيــة املطلوبــة 

1-7-16 ن�سخة من بطاقة الهوية/ بطاقة مقيم �سارية اأو ن�سخة من جواز �سفر �ساري املفعول. 

2-7-16 تقدمي وثيقة توؤكد �سحة رقم احل�ساب امل�سريف الوراد يف ا�ستمارة طلب االكتتاب يف حالة واحدة فقط، اأال وهي االكتتاب 

عن طريق بنك اآخر غري البنك الذي يحتفظ مقدم الطلب بح�سابه لديه. 
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3-7-16  ن�سخة من توكيل ر�سمي �ساري املفعول م�سادق عليه من قبل اجلهات القانونية املخت�سة اإذا كان تقدمي طلب االكتتاب 

نيابة عن �سخ�ص اآخر )با�ستثناء اإكتتاب ويل االأمر نيابة عن اأي قا�سر(.

8-16 كيفيــة الكتتاب 

الواردة يف طلب  املعلومات  والتحقق من �سحتها و�سريان مفعول  بياناته  الطلب م�سوؤواًل عن تقدمي كافة  1-8-16  يكون مقدم 

االكتتاب، وتاأكيدًا على ذلك مت توجيه عناية بنك االكتتاب بقبول طلبات االكتتاب التي ت�ستويف جميع املتطلبات املن�سو�ص 

عليها يف ا�ستمارة طلب االكتتاب و ن�سرة اال�سدار هذه.

2-8-16  يتوجب على مقدم طلب االكتتاب اأن يقوم قبل تعبئة ا�ستمارة طلب االكتتاب باالطالع على ن�سرة اال�سدار هذه وقراءة 

�سروط واإجراءات االكتتاب بكل عناية واهتمام.

امل�ساهمني  اإىل  املر�سلة  م�سبقًا(  املطبوعة  التفا�سيل  فيها  الواردة  االأ�سلية  الطلب  ا�ستمارة  با�ستخدام  فقط  ُي�سمح   16-8-3

املوؤهلني، ولن تقبل اأية �سور �سوئية ال�ستمارات طلبات االكتتاب، واإذا مل يتلق اأي م�ساهم موؤهل اإ�ستمارة طلب االكتتاب، 

فاإن عليه االت�سال مبدير اال�سدار اأو بنك االكتتاب قبل تاريخ اإنتهاء االكتتاب بوقت كاف للح�سول على ن�سخة طبق االأ�سل 

من اإ�ستمارة الطلب. ويجب على املتقدمني الذين يقدمون ن�سخًا طبق االأ�سل من اإ�ستمارة الطلب عدم اإ�ستخدام اإ�ستمارة 

الطلب االأ�سلية حتى واإن مت اإ�ستالمها اأو وجدت الحقًا. ويف حالة اإنتهاك هذا ال�سرط فانه يجوز رف�ص اإ�ستمارتي الطلب.

4-8-16 يجب على غري امل�ساهمني الذين ي�سرتون اإ�ستحقاق اأ�سهم حق االأف�سلية ب�سكل �سحيح يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية 

اأثناء فرتة االكتتاب يجب عليهم االت�سال مبدير اال�سدار وتقدمي ن�سخة من فاتورة ال�سراء اخلا�سة بهم ال�سادرة عن 

حقوق  يف  اإ�ستحقاق  من  يحملونه  ما  يو�سح  وااليداع  للمقا�سة  م�سقط  �سركة  عن  ال�سادر  باحل�ساب  بيان  اأو  الو�سيط 

االف�سلية، على اأن يقوم مدير اال�سدار باإ�سدار اإ�ستمارة طلب لهوؤالء املتقدمني حيث يتوجب على املتقدمني اأال ي�ستخدموا 

�سوى اال�ستمارة ال�سادرة عن مدير اال�سدار.

5-8-16  على مقدم طلب االكتتاب تعبئة ا�ستمارة طلب االكتتاب وا�ستيفاء جميع بياناتها مبا يف ذلك رقم امل�ساهم لدى �سركة 

ورقم  ر  للق�سّ بالن�سبة  امليالد  تاريخ  اإىل  اإ�سافة  ال�سفر  جواز  املدين/رقم  والرقم  �ص.م.ع.م  وااليداع  للمقا�سة  م�سقط 

الهاتف. 

6-8-16  يتعني على مقدمي طلبات االكتتاب تاأكيد التفا�سيل املقدمة وذلك بالتوقيع على اإ�ستمارة الطلب، ويف حالة الُق�سر ال 

يجوز اإال لالأب التوقيع على اإ�ستمارة الطلب نيابة عنهم.  

7-8-16  يجب على مقدم الطلب تقدمي اإ�ستمارة الطلب اإىل بنك االكتتاب و�سداد كامل الدفعة اخلا�سة باالأ�سهم املطروحة التي 

طلبها على النحو املحدد يف ن�سرة اال�سدار والتاأكد من اإرفاق امل�ستندات املوؤيدة للمعلومات املقدمة )امل�سار اإليها اأعاله(.

8-8-16   اإذا رغب اأي متقدم  من خارج ال�سلطنة يف االكتتاب يف اأ�سهم حق االأف�سلية يجب عليه اأن يدفع قيمة االأ�سهم املكتتب 

فيها بعملة �سلطنة ُعمان، اأي بالريال الُعماين، على اأن يتاأكد هذا املتقدم اإ�ستالم بنك االكتتاب ال�ستمارة طلبه واملبالغ 

ذات ال�سلة خالل فرتة االكتتاب.

للتاأمني  ل�سركة ظفار  االأف�سلية  اأ�سهم حق  اإ�سدار  با�سم  يتم حتريره  �سيك،  االكتتاب عن طريق  �سداد قيمة  9-8-16 يف حال 

�ص.م.ع.ع.

10-8-16  اإذا كان �سداد قيمة االكتتاب عن طريق  حوالة من خالل البنك اأو ب�سيك، فاإن املكتتب م�سوؤول عن التاأكد من  جناح 

عملية حتويل مبلغ االكتتاب اإىل بنك االكتتاب خالل مدة االكتتاب، ويف حالة التحويل من خالل البنك يجب اإرفاق ن�سخة 

االقرار با�ستالم ا�ستمارة الطلب.

البنك املتلقي لطلبات الكتتاب   16-9

1-9-16 تقبل طلبات االكتتاب بوا�سطة بنك االكتتاب خالل �ساعات العمل الر�سمية فقط.
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التاأكد من ا�ستيفائها لالإجراءات واملتطلبات املن�سو�ص  2-9-16 يجب على بنك االكتتاب قبول ا�ستمارات طلب االكتتاب بعد 

عليها يف ن�سرة اال�سدار والقوانني املطبقة. 

3-9-16 يجب على بنك االكتتاب توجيه املكتتبني لالإلتزام واإ�ستيفاء اأي متطلبات تظهر على اإ�ستمارة الطلب قبل تقدميها. 

4-9-16 يكون مقدم الطلب م�سوؤواًل عن تقدمي طلب االكتتاب اخلا�ص به مع �سداد كامل املبلغ اإىل بنك االكتتاب قبل انتهاء مدة 

اإكتتاب ي�سله بعد �ساعات العمل الر�سمية يف تاريخ  اأي طلب  االكتتاب، ويف هذا ال�ساأن يحق لبنك االكتتاب عدم قبول 

انتهاء مدة االكتتاب.

10-16      قبــول طلبــات الكتتــاب 

يجب على بنك االكتتاب املتلقي للطلبات عدم ا�ستالم اأو قبول ا�ستمارات طلبات االكتتاب يف احلاالت التالية:  

اأ(  اإذا مل تكن ا�ستمارة طلب االكتتاب موقعة من قبل مقدم الطلب با�ستثناء اأولياء االأمور الذين يكتتبون ويوقعون 

نيابة عن اأطفالهم الق�سر؛

وفقًا  املكتتبة  لها(  املتقدم  اال�سافية  االأ�سهم  ذلك  يف  )مبا  املطروحة  االأ�سهم  قيمة  �سداد  يف  االإخفاق  حالة  يف  ب( 

لل�سروط املن�سو�ص عليها يف ن�سرة اال�سدار هذه؛

اإذا مت �سداد قيمة االأ�سهم املطروحة املكتتب فيها عن طريق �سيك و اإرتد ذلك ال�سيك الأي �سبب كان ج( 

اإذا مل تت�سمن ا�ستمارة طلب االكتتاب رقم امل�ساهم املتوفر لدى �سركة م�سقط للمقا�سة وااليداع �ص.م.ع.م؛ د( 

هـ(  اإذا ات�سح اأن رقم امل�ساهم الوارد يف ا�ستمارة طلب االكتتاب غري �سحيح؛

و(  اإذا قّدم مقدم الطلب اأكرث من طلب واحد باال�سم نف�سه، ف�سيتم رف�ص جميع تلك الطلبات؛

ز(  اإذا مل ترفق مع ا�ستمارة طلب االكتتاب امل�ستندات املوؤيدة امل�سار اإليها يف ن�سرة اال�سدار

اإذا مل تت�سمن ا�ستمارة طلب االكتتاب كل بيانات ح�ساب البنك  ملقدم الطلب؛ ح( 

اإذا لوحظ عدم �سحة كل بيانات ح�ساب البنك للمتقدم كما هو من�سو�ص عليها يف اإ�ستمارة الطلب.   ط( 

اإذا ات�سح اأن جميع بيانات ح�ساب البنك الوارد يف اإ�ستمارة الطلب غري ذات �سلة مبقدم الطلب با�ستتثناء الطلبات  ي( 

املقدمة با�سم اأي قا�سر/ُق�سر م�سموح لهم با�ستخدام التفا�سيل ح�سابات �سركة املحفوظة لدى ويل اأمرهم. 

ك(  يف حالة عدم اإرفاق �سند الوكالة مع ا�ستمارة الطلب على النحو الوارد يف ن�سرة اال�سدار بالن�سبة لل�سخ�ص الذي 

يكتتب ويوقع بالنيابة عن �سخ�ص اآخر )با�ستثناء  ويل االأمر الذي يكتتب بالنيابة عن اأبناءه الق�سر(.

اإذا مل ت�ستوف ا�ستمارة الطلب املتطلبات القانونية والتنظيمية على النحو املن�سو�ص عليه يف ن�سرة اال�سدار؛  ل( 

اإذا مل تكن اإ�ستمارة الطلب هي اال�ستمارة االأ�سلية املر�سلة من قبل ال�سركة اأو ا�ستمارة غري �سادرة وخمتومة وفق  م( 

االأ�سول املرعية من قبل مدير اال�سدار.

اإذا تبني اأن اإ�ستمارة الطلب غري م�ستوفية البيانات اأو وجد اأن اأي معلومات واردة بها غري �سحيحة. ن( 

اإذا تبني لبنك االكتتاب بعد ا�ستالم طلب االكتتاب وقبل انتهاء املوعد املقرر لت�سليم اإ�ستمارة الطلب ب�سيغتها النهائية اإىل   

مدير اال�سدار، اأن ذلك الطلب غري م�ستوف للمتطلبات القانونية املن�سو�ص عليها يف ن�سرة اال�سدار، فانه يتعني عليه بذل 

العناية الواجبة لالت�سال مبقدم طلب االكتتاب من اأجل ت�سحيح اخلطاأ املكت�سف، ويف حال تعذر ت�سحيح اخلطاأ من قبل 

مقدم الطلب خالل املدة امل�سار اإليها، يجب على بنك االكتتاب املتلقي للطلب اإعادة طلب االكتتاب مع مبالغ الطلب قبل 

انتهاء املدة املحددة لالكتتاب.

11-16 رفــ�س الطلبــات

يحق ملدير اال�سدار رف�ص طلبات االكتتاب يف اأي حالة من احلاالت امل�سار اإليها اأعاله، وذلك بعد ح�سوله على موافقة   

الهيئة العامة ل�سوق املال وموافاة الهيئة بتقرير �سامل يقدم فيه تفا�سيل طلبات االكتتاب التي يجب رف�سها واأ�سباب ذلك 

الرف�ص.
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12-16 ال�ستعالم وال�سكاوى 

على املكتتبني الذين يرغبون يف اال�ستف�سار اأو تقدمي �سكاوى حول االأمور املتعلقة بالتخ�سي�ص اأو الطلبات املرفو�سة اأو   

رد املبالغ الفائ�سة عن االكتتاب، االت�سال بفرع بنك  االكتتاب الذي ُقدمت اإ�ستمارة الطلب من خالله، ويف حالة  عدم 

جتاوب الفرع يجوز ملقدم الطلب االت�سال بال�سخ�ص املعني على النحو التايل:

�سركة ظفار للتاأمني �س.م.ع.ع.   

العنوان: ال�سندوق الربيدي 1002، الرمز الربيدي 112، مطرح ، م�سقط الهاتف: +968 24705305 حمول: 124  

تفا�سيل ال�سخ�س الذي ميكن الت�سال به:  يون�س ال�سلطي   

younis@dhofarinsurance.com  :الربيد االلكرتوين  

اإذا مل يتمكن البنك املتلقي للطلب من التو�سل اإىل حل اأو ت�سوية مع ال�سخ�ص املكتتب يف االأ�سهم املطروحة، يجب عليه   

يكون  ب�ساأن مو�سوع اال�سدار، كما  والتطورات  امل�ستجدات  باآخر  الطلب  واإطالع  مقدم  اإىل مدير اال�سدار  االأمر  اإحالة 

مقدم الطلب على توا�سل مع ال�سركة لكي يكون على اإملام دائم مبا يطراأ فيما يتعلق بو�سع طلبه.

تفا�سيل الت�سال بالبنك املتلقي:

ال�سم: بنك م�سقط �س.م.ع.م

العنوان: ال�سندوق الربيدي 134، الرمز الربيدي 112، �سلطنة عمان

تفا�سيل ال�سخ�ص الذي ميكن االت�سال به: اح�سان الزدجايل 

الهاتف: 96724767271+

ihsan@bankmuscat.com :الربيد االلكرتوين

تفا�سيل الت�سال مبدير ال�سدار: 

ال�سم: بنك م�سقط �س.م.ع.م

العنوان: ال�سندوق الربيدي 134، الرمز الربيدي 112، �سلطنة عمان

تفا�سيل ال�سخ�ص الذي ميكن االت�سال به: غاده اجلفيلي

الهاتف: 96824801285+

ghadaj@bankmuscat.com :الربيد االلكرتوين

13-16 القيــود على حاملي  الأ�سهم 

الهيئة من  اأخرى ت�سدرها  تنظيمية  واإر�سادات  لوائح  واي  املال  راأ�ص  �سوق  قانون  باأحكام  التقيد  امل�ساهمني  يتعني على   

حني الآخر فيما يتعلق بحدود امل�ساهمة يف �سركات امل�ساهمة العمانية العامة، على اأن يكون تخ�سي�ص االأ�سهم املطروحة 

واالأ�سهم غري املكتتب فيها من خالل اإ�سدار اأ�سهم حق االأف�سلية هذا متما�سيًا مع القانون املطبق، واأي م�ساهم يت�سح 

اإنتهاكه للحدود املفرو�سة من قبل الهيئة العامة ل�سوق املال لن ُتخ�س�ص له اأي اأ�سهم مطروحة اإىل ذلك احلد وُترد اإليه 

مبالغ االكتتاب طبقًا لذلك. 

تتعهد ال�سركة بالتقيد بحدود االأ�سهم امل�سرتطة مبوجب القوانني املطبقة على اأن يخ�سع لهذه القوانني واللوائح تخ�سي�ص   

االأ�سهم من اإ�سدار اأ�سهم حق االأف�سلية واال�سدار اخلا�ص.

14-16 التخ�سي�س 

يجب على املكتتب عند اإعالن التخ�سي�ص يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية التاأكد من اأن اأ�سهم االكتتاب قد خ�س�ست له   

من �سركة م�سقط للمقا�سة وااليداع.
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15-16 م�سئوليات امل�ساهمني/مقدمي الطلبات يف اإ�سدار حق الأف�سلية

1-15-16 امل�ساهم الذي يرغب يف بيع احلقوق امل�ستحقة من خالل �سوق م�سقط لالأوراق املالية �سيفقد حقه يف االكتتاب يف اأ�سهم 

االإ�سدار بذلك املقدار. 

2-15-16 يجب على امل�ستثمر الذي يرغب يف �سراء احلقوق املدرجة يف �سوق م�سقط لالأوراق املالية ممار�سة حقه يف االكتتاب يف 

اأ�سهم االإ�سدار من خالل تقدمي طلبه )الذي يتم احل�سول عليه من مدير االإ�سدار( لبنك االكتتاب قبل تاريخ اإقفال االكتتاب. 

16-16 امل�سئوليات واللتزامات 

يجب اأن تكون م�سئوليات والتزامات مدير االإ�سدار وبنك  االكتتاب و�سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع وفقا للم�سئوليات   

التي حتددها الهيئة العامة ل�سوق املال. وعليهم اأي�سا االلتزام بامل�سئوليات االأخرى الواردة يف االتفاقيات املربمة بينهم 

وال�سركة.  ويتعني على كل االأطراف امل�سئولة تعوي�ص الغري عن ال�سرر الذي ينتج من اأي تق�سري يف اأداء واجباتهم. على 

مدير االإ�سدار التن�سيق مع اجلهات التنظيمية التخاذ التدابري واالإجراءات ال�سرورية يف هذا ال�سدد.

17-16 اجلدول الزمني املقرتح 

يبني اجلدول التايل الربنامج الزمني الإكمال اإ�سدار حق االأف�سلية:  

التاريخالإجراء

10 مايو 2018موافقة الهيئة على ن�سرة الإ�سدار

تاريخ ن�سر الإعالن: بعد اعتماد ن�سرة االإ�سدار، على امل�سدر،قبل  خم�سة اأيام عمل على 

االأقل من تاريخ اكت�ساب احلق، ن�سر اإعالن تعتمد الهيئة يف �سحيفتني يوميتني تكون واحدة 

منهما على االأقل باللغة العربية ليومني متتاليني، يفيد امل�ساهمني وامل�ستثمرين االآخرين بحق 

االإ�سدار  حجم  يت�سمن  االإ�سدار  ن�سرة  عن  ملخ�سا  االإعالن  يت�سمن  اأن  يجب  االأف�سلية. 

ومدة  االكتتاب  وبنوك  احلق  اكت�ساب  االإ�سدار،وتاريخ  و�سعر  املال  راأ�ص  يف  الزيادة  ون�سبة 

االكتتاب ومدة احلقوق امل�ستحقة.

13/12 مايو 2018

تاريخ اكت�ساب احلق: امل�ساهمون امل�سجلون لدى �سركة م�سقط للمقا�سة واالإيداع يف هذا 

التاريخ يحق لهم االكتتاب يف اإ�سدار حق االأف�سلية كاأ�سحاب للحقوق.
17 مايو 2018

من  االأقل  على  اأيام  ثالثة   قبل  االإ�سدار،  مدير  على  يجب  للم�ساهمني:  الإ�سعار  تقدمي 

العنوان امل�سجل يف  اإ�سعار خطي لكل م�ساهم على  اإر�سال  التاريخ املحدد ملمار�سة احلقوق، 

�سجل امل�ساهمني وا�ستمارة الطلب. يجب اأن يحدد االإ�سعار عدد االأ�سهم التي يجوز االكتتاب 

بها، مدة االكتتاب  مبوجب هذه احلقوق اأو التنازل عن احلقوق. يجب اأال تقل املدة عن 15 

يوما من تاريخ الن�سر ح�سب املن�سو�ص عليه يف املادة 83 من قانون ال�سركات التجارية.

22 مايو 2018

اإدراج حقوق الأف�سلية:  على اجلهة امل�سدرة ومدير االإ�سدار  بالتعاون مع �سركة م�سقط 

للمقا�سة واالإيداع و�سوق م�سقط لالأوراق املالية القيام باإجراءات اإدراج احلقوق للتداول يف 

يجب  احلق.  اكت�ساب  تاريخ  من  عمل  اأيام   )5( خم�سة  خالل  املالية  لالأوراق  م�سقط  �سوق 

ف�سل  يجب  املحددة.  املدة  خالل  احلقوق  تداول  الأغرا�ص  احلقوق  باأ�سحاب  �سجل  اإعداد 

احلقوق عن االأ�سهم وتداولها ب�سورة منف�سلة.

24 مايو 2018

التاريخ  هذا  يكون  اأال  يجب  لالكتتاب(:  الإ�سدار  فتح  )تاريخ  الكتتاب  بداية  تاريخ 

ت�سدر  االأف�سلية.  اإ�سدار حق  اإعالن  ن�سر  تاريخ  يوما من  اأقل من خم�سة ع�سر )15(  قبل 

ا�ستمارات الطلبات مبا�سرة للم�ساهمني، ويجوز احل�سول على ن�سخ من ا�ستثمارات الطلبات 

من بنك االكتتاب ومدير االإ�سدار.

31  مايو 2018

7 يونيو 2018تاريخ نهاية تداول احلقوق

نهاية مدة الكتتاب )تاريخ قفل الإ�سدار(: يجب على مدير االإ�سدار بعد هذا التاريخ 

جمع قائمة االكتتابات من بنك االكتتاب والتحقق منها ومطابقتها مع �سجل اأ�سحاب احلقوق 

والبدء يف اإجراءات تخ�سي�ص االأ�سهم.

14 يونيو 2018

الإدراج والتخ�سي�س: يجب تخ�سي�ص االأ�سهم اجلديدة واإدراجها يف �سوق م�سقط لالأوراق 

املالية خالل 15 يوما من تاريخ اغالق االكتتاب.
3 يوليو 2018
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17- الف�سل ال�سابع ع�سر: التعهدات

1-17 �سركة ظفار للتاأمني )�س م ع ع(  

يوؤكد اأع�ساء جمل�ص اإدارة ال�سركة جمتمعني ومنفردين، واإىل حد اأف�سل ما يف علمهم،  على ما يلي:  

اأن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة هي معلومات �سحيحة ومكتملة. اأ( 

اأنه مت توخي العناية الواجبة من اأجل تفادي حدوث اأي اإغفال الأي حقائق اأو معلومات هامة من �ساأنه اأن يجعل  ب( 

العبارات املذكورة يف هذه الن�سرة م�سللة.

اأنه قد مت االلتزام بجميع االأحكام الواردة يف قانون �سوق راأ�ص املال وتعديالته وقانون ال�سركات التجارية وال�سوابط  ج( 

واللوائح ال�سادرة وفقًا لهما.

مت التوقيع نيابة عن جمل�ص االإدارة

التوقيع ال�سم       

الفا�سل/ اأزهر هارون �سالح الكندي 

الفا�سل/ جاني�سان �ساريدار 
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2-17 امل�ست�سار املايل ومدير الإ�سدار 

ا�ستنادًا اإىل امل�سوؤوليات املنوطة لنا مبوجب االأحكام الواردة يف املادة 3 من قانون �سوق املال والئحته التنفيذية والتعليمات   

ال�سادرة لنا من الهيئة، فقد قمنا مبراجعة جميع امل�ستندات والوثائق وغريها من املواد اجلوهرية ذات ال�سلة واملطلوبة 

الإعداد ن�سرة االإ�سدار املتعلقة باإ�سدار اأ�سهم حق االأف�سلية.

يتحمل جمل�ص اإدارة �سركة ظفار للتاأمني )�ص م ع ع(  امل�سوؤولية فيما يتعلق ب�سحة املعلومات الواردة يف ن�سرة االإ�سدار   

ويوؤكد اأنه وفقًا الأف�سل علمه، مل يتم حذف اأي معلومات جوهرية ميكن اأن يوؤدي حذفها اإىل جعل هذه الن�سرة م�سللة.

اإعدادها حتت  والتي مت  االإ�سدار  بن�سرة  يتعلق  فيما  تقت�سيه مهنتنا  ما  الواجبة على نحو  العناية  بذلنا  باأننا قد  ونوؤكد   

اإ�سرافنا، وبناء على اأعمال املراجعة امل�سار اإليها اأعاله واملناق�سات التي جرت مع جهة االإ�سدار واأع�ساء جمل�ص اإدارتها 

وامل�سوؤولني االآخرين فيها واجلهات االأخرى املعنية، فيما يتعلق مبو�سوع االإ�سدار وحمتويات الوثائق املقّدمة اإلينا، بهذا 

نوؤكد على ما يلي:

لقد قمنا باتخاذ العناية الواجبة واملعقولة التي ت�سمن اأن البيانات الواردة اإلينا من جهة االإ�سدار وامل�سمنة يف  اأ( 

ن�سرة االإ�سدار هذه، تتفق مع احلقائق الواردة يف الوثائق واملواد وامل�ستندات االأخرى املتعلقة باإ�سدار اأ�سهم حق 

االأف�سلية.

اأي معلومات  تقم بحذف  ال�سركة  مل  باأن  نوؤكد  فاإننا  ال�سركة،  لنا من  املتوفرة  املعلومات  وبح�سب اطالعنا من  ب( 

جوهرية من �ساأن حذفها اأن يجعل الن�سرة م�سللة.  

اإن هذه الن�سرة واإ�سدار حق االأف�سلية الذي يتعلق بها يتفقان مع جميع قواعد و�سروط االإف�ساح املن�سو�ص عليها  ج( 

يف قانون �سوق راأ�ص املال ولوائحه التنفيذية ومنوذج ن�سرة االإ�سدار املعمول به لدى الهيئة العامة ل�سوق املال كما 

واأنها تتفق مع قانون ال�سركات التجارية والقرارات ال�سادرة يف هذا ال�ساأن.

اإن البيانات واملعلومات التي مت عر�سها يف ن�سرة االإ�سدار هذه واملعدة باللغة العربية )وترجمتها الغري ر�سمية اإىل  د( 

اللغة االإجنليزية( �سحيحة ومعقولة وكافية ح�سب اطالعنا مل�ساعدة امل�ستثمر/ مقدمي الطلبات على اتخاذ القرار 

املنا�سب حول اال�ستثمار يف االأوراق املالية املطروحة لالكتتاب اأو عدمه.

مت توقيعه بالنيابة عن بنك م�سقط �س م ع ع

التوقيع ال�سم       

 

الفا�سل/ عبداهلل الهنائي
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اأدناه باأن جميع االإجراءات املتخذة ب�ساأن طرح االأوراق املالية، مو�سوع هذه  بهذا يوؤكد امل�ست�سار القانوين الوارد ا�سمه   

الن�سرة متوافقة مع القوانني والت�سريعات املتعلقة باأعمال جهة االإ�سدار وقانون ال�سركات التجارية وقانون �سوق راأ�ص املال 

واالعفاءات التي ت�سدرها الهيئة واللوائح والتوجيهات ال�سادرة وفقا لذلك ومتطلبات وقواعد اإ�سدار االأ�سهم ال�سادرة 

اإدارة ال�سركة. وقد ح�سلت  عن الهيئة العامة ل�سوق املال والنظام االأ�سا�سي لل�سركة وقرارات اجلمعية العامة وجمل�ص 

ال�سركة من اجلهات الر�سمية، على كافة املوافقات والت�سديقات املطلوبة ملمار�سة االأن�سطة مو�سوع هذه الن�سرة.

مت توقيعه بالنيابة عن دنتونز و�سركاوؤهم- فرع عمان

التوقيع ال�سم       

 

الفا�سل/ دايل احلبوب




