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نشرة اصدار

) قيد التحويل(
)ص.ب: 798، الوادي الكبير، الرمز البريدي: 117، سلطنة ُعمان(

هاتف: 24730810 968+، فاكس:  24727453 968+
www.nlicgulf.com الموقع اإللكتروني

من خالل طرح أسهم لإلكتتاب العام  لعدد  66٫250٫000  سهم عادي   
بقيمة: 320  بيسة للسهم الواحد

)تتضمن القيمة اإلسمية للسهم والبالغة 100 بيسة مضافًا إليها 218 بيسة عالوة إصدار، ومصاريف إصدار بواقع 2 بيسة للسهم الواحد(

مدة اإلكتتاب
تاريخ بداية اإلكتتاب: 22 / أكتوبر/2017      تاريخ نهاية اإلكتتاب: 20 / نوفمبر /2017

من  الصادرة  األولية  السوق  في  المالية  األوراق  إصدار  نشرة  متطلبات  حسب  تقديمها  تم  معلومات  على  هذه  اإلصدار  نشرة  تحتوي 
الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة ُعمان، وقد تم اعتماد نشرة اإلصدار هذه من الهيئة العامة لسوق المال بموجب القرار اإلداري رقم 
الواردة في  المعلومات  المال غير مسؤولة عن صحة وكفاية  العامة لسوق  الهيئة  أن  التأكيد عليها هنا  الواجب  األمور  خ/2017/67 ومن 
هذه النشرة ، وال تتحمل أي مسؤولية عن أية ضرر أو خسارة قد تنشأ نتيجة االعتماد على هذه البيانات والمعلومات أو استخدامها من 
قبل أي شخص. كما ال تتحمل الشركة أو مدير اإلصدار أية مسئولية عن أي معلومات تفسر بشكل مختلف عن ما ورد في نشرة اإلصدار 

العربية. باللغة  والمعتمدة  الصادرة 

»ال تشكل هذه النشرة عرضًا لبيع أو دعوة من أو بالنيابة عن الشركة لإلكتتاب في أي من األسهم في اي سلطة  قضائية خارج نطاق التوزيع 
المتمثل في سلطنة ُعمان، مما قد يعد ذلك إجراء غير مشروعًا«.

المستشار القانوني

البوسعيدي منصور جمال وشركائهم
ص.ب. 686، الرمز البريدي: 112، سلطنة ُعمان

هاتف:24829200 968+ فاكس: 24812256 968+
www.amjoman.com

مدير التسويق و المستشار المالي 
لمدير اإلصدار

أوبار كابيتال ش.م.ع.م
 ص.ب. 1137، الرمز البريدي: 111، الحي التجاري سلطنة ُعمان،

هاتف: 24949001 968+ فاكس: 24949099 968+
www.u-capital.net

مدير اإلصدار

بنك ظفار ش.م.ع.ع، 
ص.ب: 1507، الرمز البريدي: 112 ، روي، سلطنة ُعمان،
هاتف: 24799733 968+ ، فاكس: 24791131 968+

      www.bankdhofar.com

بنوك اإلكتتاب

http://www.nlicgulf.com
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بيان هام للمستثمرين

“يرجى قراءة مضمون هذا البيان من قبل جميع الُمكتتبين”

إن الهدف الرئيسي من إعداد هذه النشرة هو إطالع الُمكتتب على كافة المعلومات التي تساعده على اتخاذ القرار المناسب حول 
االستثمار أو عدمه في األسهم المطروحة. 

هذا، وتشتمل النشرة على جميع البيانات والمعلومات الهامة، وال تحتوي على معلومات مضلله ولم تحذف منها معلومات أساسية 
تؤثر سلبًا أو إيجابًا على قرار المكتتب بخصوص استثماره في األسهم المطروحة من عدمه. 

 يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة المسؤولية الكاملة مجتمعين ومنفردين عن صحة وكفاية المعلومات الواردة في هذه النشرة، 
ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم بأنه قد تم أخذ العناية الواجبة عند إعداد هذه النشرة لضمان عدم وجود معلومات أخرى يؤدي 

حذفها إلى جعل المعلومات المذكورة بالنشرة مضللة. 

هذا ويتعين على كل ُمكتتب أن يقرأ ويدرس نشرة اإلصدار بعناية ودقة ليقرر فيما إذا كان من المناسب أن يستثمر في األسهم 
المطروحة، آخذًا بعين االعتبار كل الحقائق المبينة في سياقها الصحيح، ويتعين على الُمكتتب أيضًا عدم اعتبار هذه النشرة بمثابة 
األسهم  لشراء  اإلصدار  لمدير  المالي  المستشار  و  التسويق  مدير  أو  اإلصدار  مدير  أو  إدارتها  مجلس  أعضاء  أو  الشركة  من  توصية 
المطروحة، حيث يتحمل كل ُمكتتب مسؤولية الحصول على نصائح مهنية مستقلة فيما يتعلق باالستثمار في األسهم المطروحة 
باستخدام  وذلك  النشرة،  هذه  عليها  تحتوي  التي  واالفتراضات  للمعلومات  مستقل  تقييم  بإعداد  يقوم  بأن  وُيفترض  لالكتتاب، 

التحاليل والتوقعات التي يراها ضرورية.
 

األسهم  عن  وال  الشركة  عن  إفادة  أية  تقديم  أو  معلومات  بأية  لإلدالء  شخص  أي  تفويض  يتم  لم  إنه  إليه،  اإلشارة  تجدر  ومما 
أو تقديم  بأية معلومات  باإلدالء  آخر  النشرة، وفي حالة قيام أي شخص  المذكورين بهذه  المطروحة لإلكتتاب من غير األشخاص 
إفادة فإنه يجب عدم االستناد إليها على أنها صادرة عن الشركة أو عن مدير اإلصدار أو مدير التسويق و المستشار المالي لبنك 

القانوني.  المستشار  أو  ظفار 
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بيان للمعلومات المستقبلية

أنها  المعلومات بشكل عام على  المستقبلية. تصنف هذه  واألحداث  وبالتصرفات  بالنوايا،  تتعلق  النشرة معلومات  تتضمن هذه 
معلومات مستقبلية وتنطوي على مخاطر معلومة وغير معلومة وعوامل ال تعتمد على اليقين وغيرها من العوامل الهامة التي قد 
تجعل تلك التصرفات واألحداث والظروف المستقبلية تختلف عما هو وارد ضمنًا في هذه النشرة. إن إستخدام كلمات مثل “نستبق”، 
“يستمر”، “نقدر”، “نخطط”، “ننوي”، “نتوقع”، “قد”، “نتطلع”، “نتصور”، “نقترح”، “ينبغي”، “نعتقد”، “سوف يستمر”، “سوف نتابع” أو عبارات 
مماثلة يقصد بها التعريف بالمعلومات المستقبلية ، وهذه المعلومات المستقبلية ليست حقائق تاريخية بل تعكس توقعات حالية 
تتعلق بالنتائج أو األحداث المستقبلية، وتستند إلى عدة توقعات وعوامل وافتراضات. تعتقد الشركة أن التوقعات الواردة في هذه 
المعلومات المستقبلية هي توقعات معقولة إال أنه ال يمكن لها أن تؤكد بأن تلك التوقعات سوف تكون صحيحة. عالوة على ذلك، 
تنطوي المعلومات المستقبلية على مخاطر كامنة وشكوك وتكشف فقط عن األوضاع الجارية في التاريخ الذي حررت فيه وال يجوز 

اإلعتماد على أنها تمثل توقعات الشركة إعتبارًا من أي تاريخ الحق. 

تحذر الشركة المكتتبين بأن هنالك عدة عوامل مهمة قد تفضي أو تتسبب في اختالف النتائج أو المحّصالت الفعلية إختالفًا جوهريًا 
عما هو وارد في أي معلومات مستقبلية. تشمل هذه العوامل دون الحصر ما يلي:

مستوى الطلب على خدمات ومنتجات الشركة.  �
البيئة التنافسية بما يشمل الزيادة المحتملة لعدد الشركات ذات الخدمات المماثلة. �
المستجدات الرقابية والقانونية والمالية. �
تقلبات في سعر صرف العملة األجنبية أو أسعار األسهم أو األسعار األخرى. �
عدم القدرة على تقييم األداء المستقبلي. �
أداء االقتصاد الُعماني. �
عدم القدرة على تطبيق االستراتيجية وخطط النمو والتوسع بنجاح.  �
عوامل أخرى موضحة في الفصل العاشر “عوامل المخاطرة ووسائل التخفيف منها”. �

ال يمكن للشركة توفير أي ضمان بأن المعلومات المستقبلية سوف تصبح واقعًا ملموسًا. وتنفي الشركة ومدير اإلصدار  أو مدير 
التزام بتحديث أو  أو  أية نية  التابعة ألي منهما  القانوني و أي من الشركات  أو المستشار  المالي لبنك ظفار  التسويق و المستشار 
مراجعة أي من المعلومات المستقبلية، سواء كان ذلك ناتجا عن معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك ما لم تقتِض ذلك 
القوانين المطبقة. ولمعرفة المزيد من المعلومات حول العوامل المهمة التي قد تؤدي إلى اختالف النتائج الفعلية للشركة اختالفًا 
المخاطرة ووسائل  بـ “عوامل  المعنون  الفصل  أنظر  النشرة،  المتضمنة في هذه  المستقبلية  المعلومات  جوهريًا عما هو وارد في 
التخفيف منها”.  إن عوامل المخاطرة الموضحة في هذه النشرة التشكل بالضرورة جميع العوامل المهمة التي يمكن أن تؤدي إلى 

اختالف النتائج الفعلية اختالفًا جوهريًا عن تلك المتضمنة في المعلومات المستقبلية. 

بعد اإلنتهاء من عملية اإلدراج في سوق مسقط لألوراق المالية، ستلتزم الشركة بقوانين ولوائح اإلفصاح للهيئة العامة سوق المال ، 
والتي تشمل اإلفصاح عن النتائج المالية للشركة في الوقت المناسب.  تنصح الشركة المكتتبين المحتملين والمساهمين تعقب أي 
)www.msm.gov.om( معلومات تدلي بها الشركة بعد عملية اإلدراج وذلك من خالل الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية
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عرض المعلومات المالية والمعلومات األخرى

بالشركة  متعلقة  خارجية  وأحداث  لظروف  توقعات  إلى  تستند  التي  التصورات  بعض  النشرة  هذه  تشمل  المالية:  المعلومات 
وبالبيئة التنافسية داخل سلطنة ُعمان وبالقطاع المرتبط به نشاط الشركة. وتشتمل تلك التوقعات على بيانات مستقبلية تنطوي 
على مخاطر وشكوك كامنة، هذا ويجب أن ننوه لجميع المكتتبين المحتملين إلى أن هنالك عدة عوامل مهمة قد تؤدي إلى إختالف 
الت الموضحة في التوقعات والتقديرات المستقبلية. الت الفعلية المتعلقة بالشركة اختالفًا جوهريًا عن النتائج والمحصَّ النتائج والمحصَّ

عالوة على ذلك لم يقم مدير اإلصدار  او مدير التسويق و المستشار المالي لمدير اإلصدار بالتحقق على نحو مستقل من تلك التوقعات 
وغيرها من المعلومات المالية والمعلومات األخرى التي أعدها أعضاء مجلس اإلدارة أو المكتب الذي تم تعيينه إلعداد دراسة الجدوى 

وخطة العمل. 
يناير  من  األول  في  للشركة  المالية  السنة  تبدأ  منها«.  التخفيف  ووسائل  المخاطرة  »عوامل  بـ  المعنون  الفصل  على  اإلطالع  يرجى 
وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام. يعزى أي فرق ما بين مجموع وإجمالي المبالغ ذات الصلة الواردة في هذه النشرة لعملية التقريب.

الريال  الرسمية لسلطنة ُعمان.  العملة  الُعماني، وهي  الريال  »ر.ع.« تعني  إلى   العملة المستخدمة في العرض: جميع اإلشارات 
الُعماني مرتبط بالدوالر األمريكي وسعر الصرف الثابت له هو 1 ريال ُعماني = 2٫6008 دوالر أمريكي . وينقسم الريال الُعماني إلى 1٫000 

بيسة.

الملخص أو مستخرجات الوثائق: ال يجب اإلعتماد على ملخص الوثائق أو مستخرجاتها المتضمنة في هذه النشرة بأنها بيانات 
وافية وشاملة فيما يتعلق بتلك الوثائق.

بيانات سوق القطاع المرتبط بنشاط الشركة: تم الحصول على معلومات السوق والبيانات الواردة في هذه النشرة من قبل 
الرئيسي او مدير التسويق  أطراف ثالثة أو مصادر عامة كاإلصدارات والمواقع اإللكترونية، ولم يقم أعضاء المجلس أو مدير اإلصدار 
إليها في  المشار  الثالث  الطرف  بالتحقق بشكل مستقل من أي معلومات مستمدة من مصادر  المالي لمدير اإلصدار  المستشار  و 
هذه النشرة أو التأكد من االفتراضات األساسية التي تستند إليها تلك المصادر، إضافة إلى ذلك، لم يقم مدير اإلصدار الرئيسي أو 
المستشار المالي أو المدير المشارك بالتحقق بشكل مستقل من أي بيانات خاصة بذلك القطاع او أي مصادر أخرى مشار إليها في 
هذه النشرة. وبالتالي فإنه اليمكن منح أية ضمانات حول دقة تلك المعلومات وشموليتها ومصداقيتها، كما تعتمد أهمية بيانات 

سوق القطاع المعني التي إستندت إليها النشرة على مدى معرفة القارئ وفهمه للمنهجيات المستخدمة في جمع هذه البيانات.
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نقاط إضافية تؤخذ باإلعتبار

نطاق المعلومات:  إن القصد من المعلومات الواردة في هذه النشرة هو تزويد الُمكتتب بمعلومات وافية تتعلق بالفرصة االستثمارية 
باإلضافة إلى معلومات أساسية عن عملية االكتتاب الواردة في هذه النشرة. إال أنه ليس بالضرورة أن تكون النشرة قد اشتملت على 
جميع المعلومات التي قد يعتبرها المكتتبون معلومات جوهرية. ينبغي أال يتم تفسير المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة 
على أنها استشارة قانونية أو ضريبية أو على أنها فرصة استثمارية وتجارية.  وعليه، يجب على جميع المكتتبين المحتملين الحصول 
على االستشارة القانونية والمالية والضريبية الالزمة والمناسبة من مستشاريهم القانونيين والماليين والضريبيين تتعلق بكل حالة 

على حدة وتتصل بأي إكتتاب في أسهم أو شراء أسهم أو مقترح باالكتتاب في أسهم أو شرائها.

المراجعة والعناية الواجبة من قبل المستثمر : قبل اتخاذ أي قرار بشأن االكتتاب في األسهم المطروحة، ينبغي على الُمكتتب 
قراءة هذه النشرة بالكامل، وعند اتخاذه ألي قرار استثماري، يجب على مقدم الطلب االعتماد على تحليله الشخصي لشروط هذه 

النشرة والمخاطر التي تتعلق باالستثمار فيها.

أن  حيث  متفاوتة  بدرجات  وذلك  السوق  تغيرات  مخاطر  على  تنطوي  األسهم  أسواق  في  االستثمارات  كافة  إن   : األسهم  مخاطر 
قيمة الورقة المالية قد تنخفض أو ترتفع وفقًا لتلك المتغيرات، وعلى الُمكتتب مراجعة الفقرة المتعلقة بعوامل »المخاطرة ووسائل 

التخفيف منها« وذلك حسبما وردت في هذه النشرة.

قيود توزيع هذه النشرة : يعد توزيع هذه النشرة واألسهم المطروحة مقيدًا في مناطق معينة من الناحية القانونية أو ربما يكون 
خاضعًا لموافقات مسبقة من السلطات التنظيمية، كما ال تعتبر هذه النشرة عرضًا للبيع أو دعوة من قبل الشركة لالكتتاب في أي 
من األسهم المطروحة في أي والية قضائية خارج نطاق سلطنة ُعمان هذا كما ال يجوز توزيع هذه النشرة في أي منطقة قد يكون فيها 
مثل هذا التوزيع تجاوزًا للقانون. وبناء عليه، فإن الشركة ومدير اإلصدار أو مدير التسويق و المستشار المالي لمدير اإلصدار و بنوك 
االكتتاب يطالبون بضرورة معرفة جميع القيود الواردة فيها وبضرورة التقيد بها ومراعاتها. ال تتحمل الشركة أو مدير اإلصدار و مدير 
التسويق و المستشار المالي لمدير اإلصدار و بنوك االكتتاب أي مسؤولية قانونية عن أي انتهاك ألي من هذه القيود المفروضة على 
بيع أو إجراء عرض للبيع أو التماس لالكتتاب في األسهم المطروحة من قبل أي شخص سواء كان ذلك الشخص من مقدمي الطلبات 
المحتملين أو لم يكن في أي اختصاص قضائي خارج سلطنة ُعمان ُيعتبر فيه مثل هذا البيع أو عرض البيع أو التماس االكتتاب غير 

قانوني.

القيود المفروضة على إستخدام محتويات هذه النشرة : ال يجوز نشر أو إصدار نسخة طبق األصل أو نسخ أو اإلفصاح جزئيًا أو 
كليًا عن أي من المعلومات الواردة في هذه النشرة أو استخدامها ألي غرض اليتعلق بعملية طرح األسهم دون الحصول على موافقة 

خطية مسبقة من الشركة أو مدير اإلصدار أو مدير التسويق و المستشار المالي لمدير اإلصدار.

مدير  اإلصدار  مدير  أو  الشركة  ُتقدم  ال  به،  المعمول  القانون  بموجب  مطلوب  هو  ما  باستثناء  الضمنية:  الضمانات  مسؤولية 
التسويق و المستشار المالي لمدير اإلصدار أو المستشار القانوني أو بنوك االكتتاب أي ضمانات، صريحة أو ضمنية، من قبل أي من 
أعضاء مجالس اإلدارة أو المدراء أو المحاسبون أو المحامون أو الموظفون أو أي شخص آخر فيما يتعلق بمدى كفاية محتويات وفحوى 
هذه النشرة أو التوقعات المختلفة الواردة فيها أو في أي من الوثائق والمستندات والمعلومات التي توفر في أي وقت من األوقات 

والتي تكون متعلقة بالطرح أو بقاء أي من هذه الوثائق على حالها دون تغيير بعد انتهاء الطرح.
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القيود على البيع خارج سلطنة عمان

مملكة البحرين
إال  الصلـة  ذات  االكتتاب  ووثائـق  النشـرة  هـذه  موضـوع  الماليـة  األوراق  تقديـم  يجـب  ال  البحريـن،  مملكـة  فـي  للمسـتثمرين  بالنسـبة 
فـي شـكل مسـجل أصحـاب الحسـابات القائمـة والمسـتثمرين المعتمديـن علـى النحـو المحـدد مـن قبـل بنـك البحريـن المركـزي فـي 
مملكـة البحريـن )بنـك البحريـن المركـزي( حيـث يجـوز لهؤالء المسـتثمرين االستثمار بما ال يقل عـن 100٫000 دوالر أمريكـي، أو مـا يعادلهـا 

بـأي عملـة أخـرى أو أي مبلـغ آخـر يحـدده بنـك البحريـن المركـزي.

ال يشــكل هــذا االكتتاب عرضًا لألوراق الماليــة فــي مملكــة البحريــن وفقــًا ألحــكام المــادة 81 مــن قانــون البنــك المركــزي والمؤسســات 
الماليــة لســنة 2006 ) المرســوم رقــم 64 لســنة 2006 (. لــم ولــن يتــم تســجيل هــذه النشــرة والوثائـق ذات الصلـة كنشـرة إصـدار لـدى 
بنـك البحريـن المركـزي. وبالتالـي، لـن يتـم عـرض أو بيـع أوراق ماليـة أو جعلهـا موضـوع دعـوة لالكتتاب أو شـراء كمـا ولـن تسـتخدم 
هـذه النشـرة أو أي مسـتند أو أي مـواد أخـرى متعلقـة بهـا فـي أي عـرض أو بيـع أو دعـوة لالكتتاب أو لشـراء األوراق الماليـة، سـواء بشـكل 

مباشـر أو غيـر مباشـر، إلى شـخص فـي مملكـة البحريـن بخـالف المسـتثمرين المعتمديـن للحصـول علـى عـرض خـارج البحريـن.

لـم يقـم بنـك البحريـن المركـزي بمراجعـة أو اعتمـاد أو تسـجيل هـذه النشـرة والوثائـق ذات الصلـة بهـا كمـا لـم يقـم بـأي شـكل مـن 
البحريـن  بنـك  فـإن  ولذلـك،  البحرين.  خـارج مملكـة  أو  داخـل  لالستثمار سـواء  المطروحـة  الماليـة  األوراق  ميـزات  فـي  بالنظـر  األشكال 
المركـزي ال يتحمـل أيـة مسـؤولية عـن دقـة وكفايـة البيانـات والمعلومـات الـواردة فـي هـذا المسـتند ويتنصـل صراحـة عـن أي مسـؤولية 

عـن أي خسـارة، أيـًا كانـت، ناجمـة عـن االعتماد كليًا أو جزئيًا علـى كل أو أي جـزء مـن محتويـات هـذا المسـتند

دولة الكويت
لــم تتــم مراجعــة هــذه النشــرة مــن قبــل هيئــة ســوق المــال فــي دولــة الكويــت وأنهــا لــم تصــدر عــن أي شــخص ُ َمّرخــص مــن قبــل 
هيئــة ســوق المــال بالكويــت. وعليــه، ال يجــوز تــداول هــذه النشــرة داخــل دولــة الكويــت وال يجــوز عـرض أي مـن األسهم المطروحـة 
المطروحــة  األسهم  مــن  أي  فــي  لالكتتاب  عـرض  أو  دعـوة  أي  توجيـه  يجـوز  وال  مباشـر،  غيـر  أو  مباشـر  بشـكل  بيعهـا،  أو  لالكتتاب 
لألشخاص، بمــا فــي ذلــك، تجنبــًا للشــك، أي كيانــات قانونيــة فــي دولــة الكويــت. يجــب تجاهــل هــذه النشــرة وأال يعتمــد عليهــا فــي 
حــال تــم إرســالها ألي شــخص فــي دولــة الكويــت. ال يجـوز ألي شـخص فـي دولـة الكويـت قبـول أو االكتتاب فـي األسهم المطروحـة أو 

التفسـير علـى أنهـا دعـوة للقبـول أو االكتتاب فــي تلــك األسهم.

دولة قطر
أو  بيعهـا  أو  األسهم  هـذه  عـرض  يتـم  ولـن  ولـم  قطـر  دولـة  فـي  الماليـة  لألوراق  عرضًا  أو  دعـوة  تعتبـر  وال  النشـرة  هـذه  تشـكل  ال 
تسـليمها فـي أي وقـت، بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر، فـي دولـة قطـر. لـم ولـن يتـم تقديـم طلـب قيـد تلـك األوراق أو تداولهـا فـي 
سـوق قطـر ألوراق الماليـة أو هيئـة قطـر للمـال. لـم ولـن يتـم النظـر فـي هـذه النشـرة أو اعتمادهـا أو تسـجيلها أو تقديمهـا إلـى هيئـة 
أسـواق المـال القطريـة أو بنـك قطـر المركـزي وال يجـوز طرحهـا للتـداول العـام. إن هـذه النشـرة موجهـة للمسـتلم الرسـمي فقـط وال 

يجـوز تقديمهـا ألى شـخص أخـر وهـي ليسـت للتـداول العـام فـي دولـة قطـر وال يجـوز نسـخها أو اسـتخدامها ألي غـرض آخـر.

المملكة العربية السعودية
ال يجــوز توزيــع نشــرة اإلصدار هــذه فــي المملكــة العربيــة الســعودية إال لألشــخاص المصــرح لهــم بموجــب الئحة طرح األرواق الماليـة 
الســعودية(،  العربيــة  بالمملكــة  المـال  سـوق  )هيئـة  السـعودية  العربيـة  بالمملكـة  المـال  سـوق  هيئـة  إدارة  مجلـس  عـن  الصـادرة 
)بموجــب القــرار رقــم 2-11-2004، المــؤرخ 4 أكتوبــر 2004م المعــدل بموجــب القــرار رقــم 1-28-2008 بتاريــخ 18 أغســطس 2008م( »لوائــح 

المملكــة العربيــة الســعودية.«.
نشــرة اإلصدار هــذه موجهــة للمســتثمرين ذوي الخبــرة حســب مــا جــرى بيانــه فــي المــادة 10 مــن الئحة طــرح األوراق الماليـة بالمملكـة 
العربيـة السـعودية )المسـتثمرين ذوي الخبـرة(، لغرض اإلحاطة فقـط. نشـرة اإلصدار هـذه غيـر معــدة للتوزيــع علــى، أو لالستخدام مــن 
قبــل، أي شــخص غيــر مصنــف علــى أنــه مســتثمر ذي خبــرة. وال يجــوز ألي شـخص غيـر مصنـف علـى أنـه مسـتثمر ذي خبـرة، التصـرف 
بنـاء علـى نشـرة اإلصدار هـذه أو محتوياتهـا. كمـا أن نشـرة اإلصدار هـذه غيـر معـدة للتوزيـع علـى، أو لالستخدام مـن قبـل، أي شـخص 

أو كيـان فـي أي مـن مناطـق االختصاص أو البلد التـي يكـون فيهـا هـذا التوزيـع مناقض للقانـون أو النظـام. 

لــم تقــدم هيئــة ســوق المــال فــي المملكــة العربيــة الســعودية أي بيــان يتعلــق بدقــة هــذا المســتند أو كفايتــه، وتتنصـل صراحـة 
وتخلـي نفسـها مـن أي مسـؤولية، أيا كانـت، عـن أي خسـارة تنتـج أو يجـري تكبدهـا عمـا ورد فـي هـذا المسـتند أو االعتماد علـى أي جـزء 
مـن هـذه النشـرة. وعليـه، يجـب علـى المسـتثمرين المحتمليـن الراغبيـن فـي االكتتاب باألسهم المطروحـة بموجـب هـذا المسـتند 
فهــم  عليهــم  تعــذر  حــال  وفــي  االكتتاب.  محــل  الماليــة  بـاألوراق  المتعلقـة  المعلومـات  صحـة  مـن  والتأكـد  خـاص  بشـكل  التحـري 

محتويــات هــذا المســتند، يجــب علــى المستثمر المحتمــل األخذ باستشـارة المستشـار المالـي المرخـص.
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دولة اإلمارات العربية المتحدة )باستثناء مركز دبي المالي العالمي(
المسـتلم  غيـر  آخـر  ألى شـخص  تقـدم  أال  ويجـب  المسـتثمرين  مـن  محـدود  عـدد  علـى  توزيعهـا  ويتـم  خاصـة وسـرية  النشـرة  هـذه 

الرسـمي، وال يجـوز استنسـاخها أو اسـتخدامها ألي غـرض آخـر.
ينبغــي علــى الشــخص أو الجهــة التــي تقــوم باستالم هــذه النشــرة أو يتــم تزويدهــا بهــا أن يفهــم ويقــر ويوافــق علـى أنـه لـم تتـم 
الموافقـة علـى أي مـن األسهم أو نشـرة اإلصدار مـن قبـل )البنـك المركـزي لدولـة اإلمارات العربيـة المتحــدة أو وزارة االقتصاد والتخطيــط 
فــي دولــة اإلمارات العربيــة المتحــدة، أو هيئـة اإلمارات العربيـة المتحـدة لألوراق الماليـة والسـلع أو أي سـلطات أخـرى فـي دولـة اإلمارات 
العربيـة المتحـدة وأن المستشـار المالـي ومديـر اإلصدار لـم يحصـل علـى أي تفويـض أو ترخيـص مـن بنـك اإلمارات المركـزي، أو وزارة 
االقتصاد والتخطيـط، أو هيئـة اإلمارات العربيـة المتحـدة لألوراق الماليـة والسـلع أو أي سـلطات أخـرى فـي دولـة اإلمارات العربيـة المتحــدة 
دولـة  داخـل  األسهم  هــذه  طــرح  أو  تســويق  يتــم  ولــن  لــم  المتحــدة.  العربيــة  اإلمارات  دولــة  فــي  األسهم  هــذه  بيــع  أو  لتســويق 
اإلمارات العربيـة المتحـدة كمـا لـن يتـم االكتتاب فـي األسهم داخـل دولة اإلمارات العربيـة المتحـدة، وال ينبغــي أن يفتــرض أن أيــا مــن 
المستشــار المالــي أو مديــر اإلصدار هــو وســيط أو تاجــر أو مستشــار اســتثمار مرخــص بموجـب القوانيـن المعمـول بهـا فـي دولـة 
اإلمارات العربيـة المتحـدة، أو يقـدم النصـح لألفراد المقيميـن فـي دولـة اإلمارات العربيــة المتحــدة حــول مــدى مالءمة االستثمار فــي 
شــراء أو بيــع األوراق الماليــة أو غيرهــا مــن المنتجــات الماليـة. ال يجـوز طـرح األسهم أو بيعهـا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر للجمهـور 
فـي دولـة اإلمارات العربيـة المتحـدة. ال تشـكل هـذه النشـرة عرضًا عامًا لألوراق المالية وفقا لقانـون الشـركات التجاريـة فـي دولـة اإلمارات 
العربيـة المتحـدة - القانـون االتحادي رقـم 8 لسـنة 1984م )وتعديالته( - أو غيـر ذلـك. ال تحتـوي هـذه النشـرة علـى أي شـيء يقصـد 
منـه أن يكـون استشـارة اسـتثمارية أو قانونيـة أو ضريبيـة أو محاسـبية أو مهنيــة. أعــدت هــذه النشــرة لتوفيــر المعلومــات فقـط، وال 
يقصــد بهـا الموافقــة علــى أو التوصيــة للقيــام بعمـل مــا ً بعينـه وينبغـي عليـك طلـب المشـورة مـن المهنـي المناسـب لتقديـم 

النصيحـة الخاصـة بنـاء علـى حالتـك.

مركز دبي المالي العالمي
ال تشــكل هــذه النشــرة وال يقصــد منهــا أن تشــكل ترويجــًا ماليــًا أو عــرض أو تســليم ألســهم أو أوراق ماليــة وفقــًا لقوانيـن السـوق 
الصـادرة عـن مركـز دبـي المالـي العالمـي رقـم 12 لعـام 2004م وتعديالته، )القانـون التنظيمـي رقـم 1 لعــام 2004م وتعديالته (، الصــادر 
ترويجهـا  أو  بيعهـا  أو  توزيعهـا،  أو  األسهم  هــذه  طــرح  يتــم  أن  الهــدف  ليــس  ذلــك.  غيــر  أو  الماليــة  للخدمــات  دبــي  ســلطة  عــن 
للجمهـور أو اإلعالن عنهـا بشـكل مباشـر أو غيـر مباشـر لحسـاب أو صالـح أي شـخص فـي مركـز دبـي المالـي العالمـي. إن هـذه النشـرة 
غيـر مخصصـة للتوزيـع إلى أي شـخص فـي مركـز دبـي المالـيً  العالمـي وينبغـي علـى الشـخص الـذي يقـوم باستالم نسـخة مـن هـذه 
النشـرة أال يتصـرف بنـاء علـى النشـرة وعليـه أن يتجاهلهـا. حيـث لـم تقـم سـلطة دبـي للخدمـات الماليـة باعتمـاد عـرض األسهم أو هـذه 

النشـرة ولـم تتخـذ أي خطـوات تجـاه التحقـق مـن المعلومـات الـواردة فيهـا وال تتحمـل أي مسـؤولية تجاههـا.

الواليات المتحدة األمريكية
لــم ولــن يتــم تســجيل األسهم المطروحــة بموجــب قانــون األوراق الماليــة لعــام 1933م وتعديالته »قانــون األوراق الماليـة األمريكي« ) 
وال يجـوز طرحهـا أو بيعهـا داخـل الواليات المتحـدة أو لحسـاب أو لصالـح شـخص أمريكـي( وفقـًا للتعريــف الــوارد فــي البنــد رقــم 902 
الماليــة األمريكي( الشــخص األمريكي )باســتثناء بعــض المعامالت المعفــاة مــن متطلبــات التســجيل بموجــب  مــن قانــون األوراق 
قانــون األوراق الماليــة األمريكي. المصطلحــات المســتخدمة ُأعطيــت لهــا فــي الئحة قانــون األوراق الماليــة األمريكي ( فــي هــذه الفقــرة 
لهــا نفــس المعانــي التــي وافـق كل مـن المستشـار المالـي ومديـر اإلصدار علـى عـدم طـرح أو بيـع األسهم المطروحـة  كجـزء مـن 
توزيعهـا فــي أي وقــت أو  بخالف ذلــك بعــد مــرور 40 يومـًا بعــد بــدء االكتتاب وإغالق االكتتاب داخــل الواليات المتحــدة لحسـاب أو صالـح 
أي شـخص أمريكـي، علـى أن يكـون قـد تـم إرسـال إشـعار أو إعالن إلى أي متعامـل يتـم بيـع األسهم لــه خــال فتــرة االلتزام الخاصــة 
بالتوزيــع توضــح فيــه القيــود المفروضــة علــى الطــرح وبيــع األسهم داخــل الواليات المتحــدة لحســاب أو صالــح أي شــخص أمريكــي. 
المصطلحــات المســتخدمة فــي هــذه الفقــرة لهــا نفــس المعانــي التــي أعطيــت لهــا فــي الئحة قانــون األوراق الماليــة األمريكي .يجري 

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

المملكة المتحدة
يعتبـر االستثمار فـي الشركة الوطنية للتامين على الحياة والعام اسـتثماًرا تحـت السـيطرة لغرض قيـود الترويـج المالـي وفقًا للفصـل 
هــذه  اعتمــاد  يتــم  )لــم  واألسواق«.  الماليـة  الخدمـات  سـلطة  »قانـون  2000م  لعـام  واألسواق  الماليـة  الخدمـات  سـلطة  قانـون  مـن   21
النشــرة مــن قبــل أي شــخص مفــوض فــي ســلطة الخدمــات الماليــة واألسواق وهــذا البيــان معفـي مـن القيـود العامـة الـواردة فـي 
الفصـل 21 مـن قانـون سـلطة الخدمـات الماليـة واألسواق الخاصـة بتوصيـل الدعـوات أو التحفيـز علـى االنخراط فـي أي نشـاط اسـتثماري 

علـى أسـاس أنـه مصمـم فقـط )أو موجـه فقط لألشخاص المذكوريـن أدنـاه (. 
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األشخاص المعنييـن: 

خبـراء االستثمار  )بالمعنـى المقصـود فـي المـادة 19 مـن قانـون سـلطة الخدمـات الماليـة واألسواق لعـام 2000م ( نظــام الترويــج . 1
المالــي ) لعــام 2005م ( »نظــام الترويــج المالــي أو 

الشـركات ذات المـاءة الماليـة العاليـة والهيئـات غيـر المسـجلة ومـا إلـى ذلـك، فـي إطـار المعنـى المحـدد فـي المــادة 49 مــن نظــام . 2
الترويــج المالــي. أو أي شخص آخر يكون إرسال هذه النشرة له أمًرا قانونًيا. 

يجــب علــى األشخاص، الذيــن هــم ليســوا مــن األشخاص المعنييــن، أال يتصرفــوا أو يعتمــدوا علــى هــذه البيانــات. الشركة الوطنية 
للتأمين على الحياة والعام أو المستشـار المالـي ومديـر اإلصدار سـيتعاملون فـي االستثمارات المذكـورة فـي هـذه النشـرة فقـط مـع 
األشخاص المعنييـن.« خبيـر االستثمار »لغرض المـادة 19 مـن نظـام الترويـج المالـي هـو شـخص لديـه خبـرة مهنيـة فـي األمور المتعلقـة 

باالستثمارات«.

 ( 1 المالـي هـي:  الترويـج  المـادة 49 مـن نظـام  إلـى ذلـك لغرض  العاليـة» والهيئـات غيـر المسـجلة ومـا  الماليـة  الشـركات ذات المالءة 
شـخصية اعتباريـة لديهـا عضويـة أو أنهـا عضـو فـي نفـس المجموعـة كشـركة تابعـة لديهـا رأس مال مســتدعى أو صافــي أصــول ال 
يقــل عــن 5 مليــون جنيــه إســترليني( أو يكــون لــدى الشــخصية االعتبارية أكثــر مــن 20 عضــًوا أو شــركة تابعــة للشــركة األم التــي 
لديهــا أكثــر مــن 20 عضــًوا، أو 500٫000 جنيــه إســترليني علــى األقل،  2 ) هيئــة غيـر مسـجلة أو شـراكة لديهـا صافـي أصـول ال يقـل عـن 
5 مليـون جنيـه إسـترليني، 3 ) متعهـد لعهـدة عاليـة القيمـة لديهـا أو كان لديهـا فـي فتـرة الــ 12 شـهًرا قبـل تاريـخ هـذا اإلعالن مبلـغ 
إجمالـي ال يقـل عـن 10 مليـون جنيه إسـترليني، أو 4 )أي شـخص »أ« ) يعمـل بوصفـه عضـو مجلـس إدارة، أو موظـف لـدى شـخص ( »ب« ) 

ضمـن أي مـن مسـئولياته وحينمـا يعمـل بتلـك الصفـة تجعلـه ضالعـًا فـي األنشطة االستثمارية(.

المنطقة االقتصادية األوربية
)بصيغتـه  سـي  71/2003/إي  التوجيـه  نفـذت  التـي  األوروبية  االقتصادية  المنطقـة  فـي  األعضاء  الـدول  مـن  دولـة  بـكل  يتعلـق  فيمـا 
المعدلـة( فـي )»توجيـه نشـرة اإلصدار«( فـإن أي دولـة عضـو معينة ال يجـوز لهـا طـرح عـرض عـام للجمهـور فـي تلـك الدولـة المعنيـة إال 
أن تلـك الدولـة العضـو المعنيـة يجـوز لهـا أن تطـرح عرضا للجمهـور فـي أي وقـت بموجـب اإلعفاءات الـواردة فـي توجيـه نشـرة اإلصدار 
باعتباره مستثمر مؤهل وفًقا  )إلى كيان قانوني   1 التالـي:  النحـو  المنطقـة علـى  العضـو فـي  المعنيـة  الدولـة  تنفيذهـا فـي  تـم  إذا 
للتعريف الوارد في توجيه نشرة اإلصدار. 2 )ألقــل مــن 150 شــخص طبيعــي أو كيــان قانونــي( »بخالف المســتثمرين المؤهليــن« )وفقــًًا 
للتعريــف الــوارد فــي توجيــه نشــرة اإلصدار، شــريطة الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــن المستشــار المالــي ومديــر اإلصدار. 3 
)فــي أي ظــروف أخــرى ال تتطلــب قيــام الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بإصــدار نشــرة إصــدار فــي اإلطار المعنــى بتوجيــه 
نشــرة اإلصدار، شـريطة أال يتطلـب طـرح أسـهم االكتتاب إصـدار نشـرة إصـدار مـن قبـل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 
أو أي متعهـد تغطيـة آخـر وفقـًا للمـادة 3 مـن توجيـه نشـرة اإلصدار أو أي إجـراء يعمـل علـى تنفيـذ توجيـه نشـرة اإلصدار فـي أي دولـة 

معنيـة مـن الـدول األعضاء فـي المنطقـة االقتصادية األوربية.
لغرض هـذا الشـرط، فـإن عبـارة »عـرض للجمهـور« فيمـا يتعلـق بطـرح أسـهم فـي أي دولـة مـن الـدول األعضاء ذات الصلـة تعنـي توفيـر 
المعلومـات الكافيـة بـأي شـكل وبـأي وسـيلة فيمـا يختـص بشـروط االكتتاب وأي أسـهم تطـرح لالكتتاب بهـدف تمكيـن المسـتثمر 
مـن اتخـاذ قـرار لشـراء أي أسـهم معروضـة حيـث أن ذلـك قـد يكـون مختلفًا فـي تلـك الدولـة مـن حيـث تنفيـذ توجيهـات نشـرة اإلصدار.
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المصطلح 

الجمعية العامة السنوية

القانون المعمول به في السلطنة 

الُمكتتب

الطلب 

إستمارة الطلب 

مبلغ االكتتاب

النظام أو النظام األساسي 

 

بيسة أو بيسات 

بنك مسقط

مجلس اإلدارة

CAGR

قانون سوق رأس المال

المستثمرون )الفئة ١(

المستثمرون )الفئة ٢(

قانون الشركات التجارية 

الرئيس التنفيذي

رئيس مجلس اإلدارة 

الهيئة  

الميثاق 

التعريف

الجمعية العامة السنوية للمساهمين.

القوانين واللوائح المعمول بها في سلطنة ُعمان

الشخص الذي يتقدم بطلب اإلكتتاب في األسهم المطروحة وفقًا لشروط هذه النشرة.

جانب  إلى  اإلكتتاب  )بنوك(  بنك  إلى  والمقّدمة  األصول  المعبأة حسب  الطلب  إستمارة 
قيمة االكتتاب على النحو المبين في الفصل المعنون بـ “شروط وإجراءات اإلكتتاب”.  

الشروط  حسب  المطروحة  باألسهم  لإلكتتاب  إلستخدمها  المطبوعة  الطلب  نموذج 
الواردة بنشرة اإلصدار. وستكون هذه النماذج متاحة في فروع بنوك اإلكتتاب.

المبلغ المكتتب به بالريال الُعماني والذي يساوي عدد األسهم المطلوبة مضروب في 
سعر إصدار السهم الواحد. 

يجب سداد هذا المبلغ من قبل المكتتب عند تقديم الطلب المعبأ على النحو المحّدد 
في الفصل المعنون بـ “شروط وإجراءات اإلكتتاب” من هذه النشرة.

إعتماده  يتم  لما  ووفقًا  آلخر(  وقت  من  لتعديالته  )وفقًا  للشركة  األساسي  النظام 
التجارة  وزارة  لدى  تسجيله  ويتم  المال  لسوق  العامة  الهيئة  من  عليه  والمصادقة 

والصناعة.   

واحد على ألف من الريال الُعماني )1٫000 بيسة = 1 ر.ع(.

بنك مسقط ش.م.ع.ع

أعضاء مجلس إدارة الشركة المنتخبين والشاغلين لمناصبهم وفقًا للنظام األساسي 
إدارة  مجالس  أعضاء  بإنتخاب  الخاصة  والشروط  والقواعد  التجارية  الشركات  وقانون 

الشركات المساهمة العامة  )بموجب القرار الوزاري رقم 2002/137 وتعديالته(.

معدل النمو السنوي المركب 

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

الذين  العمانيين  وغير  العمانييين  االعتبارية  والجهات  األفراد  من  الطلبات  مقدمو 
يتقدمون بطلبات لإلكتتاب بعدد 1،000 سهم من األسهم المطروحة كحد أدنى ومن ثم 

مضاعفات 100 سهم من األسهم المطروحة بحد أقصى 250٫000 سهم. 

الذين  العمانيين  وغير  العمانييين  االعتبارية  والجهات  األفراد  من  الطلبات  مقدمو 
يتقدمون بطلبات لإلكتتاب بعدد 250٫100 سهم من األسهم المطروحة كحد أدنى ومن 
ثم مضاعفات 100 سهم من األسهم المطروحة بحد أقصى 6٫625٫000 سهم أو ما يعادل ما 

نسبته 10 بالمائة من األسهم المطروحة.

 /4 رقم  السلطاني  المرسوم  بموجب  الصادر  ُعمان  لسلطنة  التجارية  الشركات  قانون 
74 وتعديالته.

الرئيس التنفيذي للشركة 

رئيس مجلس إدارة الشركة

الهيئة العامة لسوق المال في سلطنة ُعمان.

في  والمعدل   2015 يوليو  الصادر في شهر  العامة  المساهمة  الشركات  ميثاق حوكمة 
شهر ديسمبر 2016

١. المصطلحات والتعريفات
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بنك اإلكتتاب

الشركة

المؤشر

خصم التدفقات النقدية 

المدراء

الجمعية العامة غير العادية 

الالئحة التنفيذية

السنة المالية 

مجلس التعاون الخليجي 

الناتج المحلي

الحكومة

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة

مدير التسويق و المستشار المالي لبنك ظفار

المعايير الدولية

عضو مجلس اإلدارة المستقل 

قانون التأمين

اإلكتتاب العام األولي 

مدير اإلصدار 

المستشار القانوني

اإلدارة

شركة مسقط للمقاصة واإليداع

مينا

الغرفة 

السوق 

المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات

صافي األقساط المكتسبة

الجمعية العامة العادية 

طرح األسهم

البنوك المعينة الستالم الطلبات خالل مدة اإلكتتاب. 

الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

مؤشر أسعار المستهلك

آلية تقييم نموذج خصم األرباح

أعضاء مجلس اإلدارة 

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين.

العامة  المال )وتعديالته( الصادرة من الهيئة  التنفيذية لقانون سوق رأس  الالئحة 
لسوق المال بموجب القرار اإلداري رقم 2009/1. 

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

ُعمان  سلطنة  من  يتألف  الذي  العربية  الخليج  لدول  الخليجي  التعاون  مجلس 
واإلمارات العربية المتحدة والسعودية وقطر والبحرين والكويت.

إجمالي الناتج المحلي

حكومة سلطنة ُعمان.

مبلغ القسط أو المساهمة الذي تقوم شركة التأمين باحتسابه على عمالئها قبل 
اجراء أي خصم مقابل وثيقة التأمين 

أوبار كابيتال ش.م.ع.م 

المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية

حسبما ورد تعريفه في الميثاق.

والقرارات  وتعديالته   79/12 السلطاني  بالمرسوم  الصادر  التأمين  شركات  قانون 
واللوائح الصادرة بمقتضاه

اإلكتتاب العام األولي للشركة

بنك ظفار ش.م.ع.ع

 البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم 

اإلدارة العليا للشركة كما في الفصل 19

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

غرفة تجارة وصناعة ُعمان

سوق مسقط لألوراق المالية

المركز الوطني لإلحصاء و المعلومات

صافي األقساط المكتتبة المعدلة بالتغير في صافي األقساط غير المكتسبة لمدة 
سنة. و صافي القسط غير المكتسب هو صافي القسط المساوي للفترة الزمنية 

المتبقية من بوليصة تأمين

الجمعية العامة العادية للمساهمين.

طرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام من خالل هذه النشرة
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تاريخ بداية اإلكتتاب

تاريخ نهاية اإلكتتاب

سعر اإلكتتاب 

عائدات الطرح

أسهم اإلكتتاب 

ُعمان

السعر الى القيمة الدفترية

مكرر الربحية

المستثمرين المحتملين

نشرة اإلصدار

ر.ع/ ريال ُعماني 

الدرهم

ش.م.ع.م

ش.م.ع.ع

المساهمون البائعون

األسهم 

المؤّسسون  

مدة اإلكتتاب 

تكافل

اإلمارات العربية المتحدة

نتائج االكتتاب

الواليات المتحدة

معدل اإلحتفاظ

معدل الفقدان

تاريخ بداية االكتتاب المبين تحت عنوان “شروط وإجراءات االكتتاب “.

تاريخ نهاية اإلكتتاب المبين تحت عنوان “شروط وإجراءات االكتتاب “. 

السعر الذي ُتطرح به األسهم لإلكتتاب من خالل هذه النشرة.  

عائدات الطرح التي ستكون متاحة للمساهمين البائعين

األسهم التي سيتم طرحها من قبل الشركة طبقا لهذه النشرة 

سلطنة ُعمان 

السعر الى القيمة الدفترية للسهم الواحد

معدل مكرر الربحية 

المستثمرين الذين يحتمل إستثمارهم في األسهم المعروضة 

هذه النشرة الموضحة لتفاصيل طرح 25% من أسهم الشركة لإلكتتاب العام

العملة الرسمية لسلطنة ُعمان.

الدرهم اإلماراتي، العملة القانونية لدولة اإلمارات العربية المتحدة

شركة مساهمة عمانية مقفلة

شركة مساهمة عمانية عامة

الفصل  في  الواردة  للتفاصيل  وفقًا  للبيع  أسهمهم  يعرضون  الذين  المساهمون 
السادس المعنون بـ “ملكية األسهم”

األسهم العادية بالشركة والتي تحمل قيمًة أسميًة قدرها 100 بيسة 

المساهمون في الشركة و المسجلون لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م  
)بيانات تفصيلية واردة بالفصل السادس من هذه النشرة المعنون »تفاصيل ملكية 

األسهم«(

لبدء  األول  اليوم  يشمل  اإلكتتاب،  إغالق  وتاريخ  اإلكتتاب  بداية  تاريخ  بين  ما  الفترة 
اإلكتتاب واليوم األخير إلغالقه وهي الفترة التي يتم خاللها تقديم طلب االكتتاب . 

اتفاق بين مجموعة من المشاركين لدعم بعضهم البعض بصورة مشتركة لمواجهة 
الخسائر الناجمة عن مخاطر محددة وفقا لقواعد ومبادئ الشريعة اإلسالمية.

اإلمارات العربية المتحدة

االستثمار  من  الدخل  صافي  باستثناء  التأمين  أنشطة  من  الخسارة  أو  الربح  مبلغ 
والمكاسب / الخسائر الرأس مالية

الواليات المتحدة األمريكية

نسبة صافي األقساط المكتتبة مقسومة على إجمالي األقساط المكتتبة وهي مبلغ 
اإللتزام الذي ستبقى شركة التأمين مسؤولة عنه بعد إكمال ترتيبات إعادة التأمين

صافي تكلفة المطالبات كنسبة مئوية من صافي أقساط التأمين المكتسبة
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تتضمن المصطلحات الرئيسية لإلكتتاب ما يلي:  

المصطلح

اسم الشركة

رقم السجل التجاري 

تاريخ التسجيل 

العنوان 

مدة الشركة 

رأس مال الشركة المرخص به للشركة 

رأس مال الشركة المدفوع 

األسهم المطروحة لالكتتاب 

أسماء المساهمين قبل االكتتاب 

العام وعدد األسهم المطروحه للبيع

سعر السهم المطروح لإلكتتاب

الغرض من االكتتاب )استخدام 

حصيلته(

األشخاص المؤهلون لالكتتاب في 
األسهم المطروحة

تاريخ بداية اإلكتتاب

تاريخ نهاية اإلكتتاب

اإليضاح

الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع )قيد التحويل(

1487876

14 يونيو 1995

ص.ب: 798، الرمز البريدي: 117، الوادي الكبير ، سلطنة ُعمان. 

هاتف: 24730999 968+ ، فاكس:   24727453 968+

غير محددة .

50،000،000 مليون ريال عماني. 

بيسه   100 تبلغ  إسمية  بقسمة  سهم   265،000،000 إلى  مقسم  عماني  ريال    26،500،000
لكل سهم.

األسهم المطروحة لإلكتتاب تبلغ  66،250،000 سهمًا بقيمة إسمية قدرها مائة بيسة 
لكل سهم، أي ما يمثل 25% من رأس المال المصدر للشركة .

) 320 بيسة فقط ال غير( لكل سهم، وتشمل القيمة اإلسمية والبالغة 100 بيسة لكل 
سهم  وعالوة إصدار بقيمة 218 بيسة ومصاريف إصدار بقيمة 2 بيسة لكل سهم. 

التحول من شركة مساهمة مقفلة  العام لغرض  الشركة أسهمها لإلكتتاب  تطرح 
شركات  قانون  عليها  نص  التي  بالمتطلبات  والتقيد  عامة  مساهمة  شركة  إلى 
الذي   2014 لسنة   39 رقم  السلطاني  المرسوم  بمتطلبات  اإللتزام  أجل  من  التأمبن 
عدل قانون شركات التأمين وتطلب تحول شركات التأمين المرخص لها من شركات 

مساهمة مقفلة إلى شركات مساهمة عامه اعتبارا من 17 أغسطس 2017.

ستعود حصيلة الطرح ) صافي حصيلة الطرح ( بالكامل للمساهمين البائعين.

الذين  اإلعتبارية  والشخصيات  العمانيين  وغير  العمانيين  لألفراد  مفتوح  االكتتاب 
يتوجب عليهم إمتالك حسابات إستثمارية لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع، كما 

في تاريخ اإلكتتاب / أو في فترة االكتتاب. 

22 / اكتوبر / 2017

20 / نوفمبر / 2017

م

1

2

3

األسم

الشركة العمانية العالمية للتنمية 
واإلستثمار ش.م. ع. ع

بنك مسقط ش.م. ع. ع

الوطنية العمانية لإلستثمار ش. م. ع. م

االجمالي

عدد االسهم قبل التحويل 
)القيمة االسمية ريال واحد(

64٫879٫119

1٫369٫141

1٫740

66،250،000

نسبة 
المساهمة

%96.9386

2٫0666

0٫0026

%100

2. معلومات عامة حول اإلكتتاب
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التاريخ المتوقع إلدراج األسهم 
في سوق مسقط لألوراق المالية

القيود المفروضة على 
االكتتاب

 

 الحد األدنى لالكتتاب
في الطلب الواحد

الحد األقصى لالكتتاب في 
الطلب الواحد

طريقة التخصيص المقترحة

6 / ديسمبر / 2017

ُتطبق القيود التالية على االكتتاب: 
االكتتاب . ١ ألصحابها  يجوز  ولكن  لالكتتاب،  بطلبات  التقّدم  الفردية  للمؤسسات  ُيسمح  ال 

بأسمائهم الشخصية فقط.
ُيحظر التقّدم بطلبات اكتتاب متكررة: ُيحظر على أي مقدم طلب التقّدم بأكثر من طلب واحد باسمه.. ٢
طلبات . 3 شاماًل  شخص،  من  أكثر  باسماء  تقدم  التي  الطلبات  )أي  المشتركة  االكتتاب  طلبات 

االكتتاب المقدمة باسماء الورثة الشرعيين( غير مسموح بها، حيث يتعين أال تحمل هذه الطلبات 
سوى اسمائهم الشخصية فقط.

ال يسمح التقّدم بطلبات لالكتتاب بحسابات عهدة – يتعين على الوسطاء توصية عمالئهم . 4
باالكتتاب بطلبات تحمل أسماءهم الشخصية.

وسيتم رفض كافة الطلبات الواقعة ضمن أي من الفئات المذكورة أعاله دون إبالغ مقدم الطلب. 

 مستثمرين من الفئة األولى: 1،000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم 
 مستثمرين من الفئة الثانية:  250،100 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم 

 مستثمرين من الفئة األولى: 250٫000 سهم.
مستثمرين من الفئة الثانية: 6٫625،000 سهم أي ما يمثل 10% من إجمالي األسهم المطروحة لإلكتتاب.

الطلبات  تقسيم  سيتم  به،  المطروحة  األسهم  عدد  عن  لالكتتاب  المقدمة  الطلبات  زيادة  حال  في 
المؤهلة إلى فئتين وسيتم تخصيص األسهم المطروحة لالكتتاب بين مقدمي الطلبات المؤهلين 

على النحو التالي:  
 الفئة األولى:

43٫062٫500 سهمًا تمثل نسبة 65% من األسهم المطروحة لالكتتاب يتم تخصيصها بالنسبة والتناسب 
على المستثمرين المتقدمين بطلبات إكتتاب لـ 250،000 سهم أو أقل.

الفئة الثانية:

بالنسبة  تخصيصها  يتم  لالكتتاب  المطروحة  األسهم  من   %35 نسبة  ما  تمثل  سهمًا   23،187،500
والتناسب على المستثمرين المتقدمين بطلبات إكتتاب عددها 100,100 سهم أو أكثر.

وسيتم تحديد آلية التخصيص الفعلي من قبل الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع مدير اإلصدار.

يجوز للهيئة العامة لسوق المال أن تقرر تخصيص الحد األدنى من عدد األسهم المطروحة بالتساوي 
النسبة  أساس  على  األسهم  باقي  توزع  كما  المكتتبين،  صغار  مراعاة  مع  المكتتبين  جميع  على 

والتناسب.

في حال عدم تغطية اإلكتتاب باألسهم المطروحة ستقوم الشركة بالتنسيق مع الهيئة إليجاد اآللية 
المناسبة لبيع هذه االسهم كما ستقوم الشركة بإدراج هذه األسهم في السوق الموازي لسوق مسقط 

لألوراق المالية.

إذا لم تتجاوز األسهم المكتتب بها عدد األسهم المطروحة لالكتتاب في أي فئة، عندئٍذ ترحل األسهم 
النشرة  هذه  من  العشرين  و  الواحد  الفصل  في  موضح  هو  كما  األخرى  الفئة  إلى  بها  المكتتب  غير 

المعنون بـ. »شروط وإجراءات االكتتاب«. 

يجب أن ال تتجاوز إجمالي ملكية اإلستثمار األجنبي ما نسبته 70% من رأس المال المدفوع للشركة بعد 
اإلكتتاب. كما تجدر اإلشارة إلى أنه عمال بالقرار الوزاري 2007/205 الصادر عن وزارة االقتصاد الوطني )سابقا(، 
كمواطنين  معاملتهم  يتم  الخليجي  التعاون  مجلس  بدول  االعتبارية  والشخصيات  األفراد  جميع 

ُعمانيين و شخصيات إعتبارية عمانية فيما يتعلق بملكية أسهم الشركات في سلطنة ُعمان.



19

بنك ظفار ش.م.ع.ع 
الخدمات المصرفية اإلستثمارية

ص.ب: 1507، الرمز البريدي: 112 ، روي سلطنة ُعمان، 
هاتف: 24799733 968+ ، فاكس:  24791131 968+

PrakashS@bankdhofar.com ،www.bankdhofar.com :البريد اإللكتروني

اوبار كابيتال ش.م.ع.م
ص.ب. 1137، الرمز البريدي: 111، الحي التجاري سلطنة ُعمان،

هاتف: 24949006 968+  فاكس:24949099 968+
  ubhar-corporatefinance@u-capital.net :البريد االلكتروني

www.u-capital.net :موقع إلكتروني

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم
ص.ب. 686، الرمز البريدي: 112، سلطنة ُعمان، 

هاتف: 24829200 968+ فاكس: 24812256 968+
mj-co@omantel.net.om :البريد االلكتروني

 www.amjoman.com  :الموقع االلكتروني

بنك عمان العربي )ش.م.ع.م(
ص.ب 2010، الرمز البريدي 112 ، روي سلطنة عمان،

هاتف: 24754663 968+. فاكس: 24125125 968+، 
www.oman-arabbank.com :الموقع اإللكتروني

بنك ظفار  )ش.م.ع.ع(
ص.ب 1507، الرمز البريدي 112 ، روي سلطنة عمان،

هاتف: 24726368 968+. فاكس: 24726262 968+، 
www.bankdhofar.com :الموقع اإللكتروني

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

هاتف: 24778757 968+، فاكس: 24778993 968+
www.nbo.com :الموقع اإللكتروني

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

هاتف: 24768064 968+، فاكس: 24787764 968+
www.bankmuscat.com :الموقع اإللكتروني

المتحدة لخدمة وسائل االعالم 
ص ب: 3305، الرمز البريدي 112

روي، سلطنة عمان
هاتف: 24700896 تحويلة 334؛ فاكس: 24707939

www.umsoman.com :الموقع اإللكتروني

 آرنست و يونج
ص.ب: 1750 الرمز البريدي: 112، سلطنة عمان 

هاتف: 96824559559+، فاكس: 96824566043+
www.muscat@om.ey.com  :الموقع اإللكتروني

بي دبليو سي - فرع ُعمان 
ص.ب: 3075، الرمز البريدي: 112، سلطنة ُعمان 

هاتف:24559110 00968 فاكس: 24564408 00968
 www.pwc.com/me :موقع اإلكتروني

شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م
ص.ب: 952، الرمز البريدي: 112، روي، سلطنة ُعمان

هاتف:24822222 00968 ،  فاكس: 24817491 00968
http://www.mcd.gov.om :الموقع اإللكتروني

مدير اإلصدار

مدير التسويق والمستشار 
المالي لبنك ظفار

المستشار القانوني

بنوك اإلكتتاب 

مستشار التسويق

المدققون القانونيون

)حتى نهاية العام ٢0١6(

مراقبو الحسابات )معدوا 
التقارير المالية( 

وكيل التسجيل و التحويل 
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نقّدم فيما يلي تفاصيل المصاريف التقديرية لإلصدار

المبلغ )ر.ع(المصاريف التقديرية

150٫000أتعاب مدير اإلصدار

12٫750أتعاب المستشار القانوني

20٫000أتعاب معدوا التقارير المالية

130٫000رسوم بنوك اإلكتتاب

25٫000رسوم الهيئة العامة لسوق المال

25٫000رسوم شركة مسقط للمقاصة واإليداع

175٫000نفقات الطباعة والتسويق والدعاية واإلعالن

27٫250مصاريف متنوعة

565٫000مجموع مصاريف االصدار

132٫500مصاريف االكتتاب المقرر تحصيلها بواقع 2 بيسة لكل سهم خالل فترة اإلكتتاب

 432٫500الفرق بين المبلغ المقرر تحصيله كمصاريف إصداروالمصاريف التقديرية لها

بجميع  اإلكتتاب  تم  الفعلية، في حال  اإلصدار  إجمالي مصاريف  تختلف عن  تقديرية قد  ألرقام  أعاله هي مؤشر  المذكورة  المصاريف 
األسهم المطروحة فإن مصاريف اإلصدار تقدر بنسبة 2٫7% من القيمة اإلجمالية لألسهم المطروحة.

سوف يتم تغطية إجمالي مصاريف اإلكتتاب بشكل جزئي من خالل ما يتم تحصيله من عملية اإلكتتاب والمخصص لمصاريف اإلصدار 
. في حال نقصت المبالغ المحصلة بنجاح من مقدمي الطلبات والمخصصة لتلك المصاريف عن المبالغ المحددة لها سيتم دفع الفارق 

من قبل المساهمون البائعون ، وفي حال أن زادت ستحتفظ الشركة بالفائض وإضافته لإلحتياطي. 

3. مصاريف اإلصدار المقدرة
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4.١ الغرض من الطرح
الغرض من طرح الشركة أسهمها في اإلكتتاب العام هو تحويل الشركة من شركة مساهمة مقفلة إلى شركة مساهمة عامة وإدراج 

أسهم الشركة في السوق الموازي في سوق مسقط لألوراق المالية.

الشركة في  المساهمين في  العام من قبل  االكتتاب  عامة وطرح أسهمها في  الى شركة مساهمة  الشركة  تحويل  اعتماد  تم 
سوف  العام  لالكتتاب  الشركة  أسهم  طرح  بان  الذكر  ويجب   .2017 يوليو   16 بتاريخ  المنعقد  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع 
يمكن الشركة من التقيد بمتطلبات المرسوم السلطاني رقم 2014/39 م الذي عدل قانون شركات التأمين والذي اقتضى بدوره 
ان تتحول شركات التأمين القائمة حاليا والمرخص لها بممارسة أعمال التأمين الى شركات مساهمة عامة خالل ثالث سنوات من 

الرسمية.. الجريدة  المذكور أعاله في  المرسوم السلطاني  تاريخ نشر 

4.٢  إستخدام حصيلة الطرح
سيتم تحويل حصيلة اإلكتتاب )بما في ذلك عالوة اإلصدار مع إستبعاد المبلغ المخصص لمصاريف اإلصدار( بالكامل  إلى المساهمين 
المخصص  المبلغ  بإستثناء  مبالغ  أية  الشركة  تتلقى  لن  بالتالي  المالية.  لألوراق  مسقط  سوق  في  أسهمها  إدراج  عند  البائعين 
لمصاريف اإلصدار إذا كانت مصاريف اإلصدار الفعلية أقل من المبالغ المحصلة بنجاح من مقدمي الطلبات ستحتفظ الشركة بالفائض 

وإضافته لإلحتياطي.

٤. الغرض من الطرح 
واستخدام الحصيلة 
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5٫١ أغراض الشركة 

وفقا للنظام األساسي للشركة، تتمثل أهداف الشركة وأغراضها في ممارسة جميع أنواع التأمين وأنشطته بما في ذلك التأمين على 
الحياة والتأمين العام وعلى االعمال بشكل خاص كما هو مذكور أدناه:

١- التأمين على الحياة والتأمين الصحي:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد األضرار الناشئة عن وفاة أو والدة أو مرض أو عجز أي شخص أو أشخاص أو بلوغ أي شخص أو أشخاص 
سنًا محددة أو تكبد مصروفات طبية بواسطة أي شخص أو أشخاص أو انقضاء أي مدة محددة أو قابلة للتحديد أو حدوث أي حالة 
طارئة أو حدث قد يؤثر أو يعتبر أنه يؤثر في مصلحة ألي شخص أو أشخاص، وأي منتجات أخرى خاصة بالتأمين على الحياة والتأمين 

الصحي. 

٢- التأمين ضد الحريق: 
ويشمل التعاقد على التأمين ضد األضرار الناشئة عن الحريق والزالزل والصواعق والزوابع والرياح واألعاصير واالنفجارات المنزلية واألضرار 

التي ُتحدثها سقوط الطائرات والسفن الجوية األخرى وكل ما يعتبر داخاًل عرفًا وعادة في التأمين ضد الحريق.

 3- التأمين ضد الحوادث:
ويشمل التعاقد على التأمين ضد األضرار الناشئة عن الحوادث الشخصية والتأمين ضد حوادث العمل وضد السرقة وضد خيانة األمانة 
واالختالس واالغتصاب والنهب و كذلك التأمين ضد األمراض والعلل والعقم ووالية المتوفين والتأمين على السيارات والمسافرين 

والتأمين على المسؤولية المدنية وكل ما يعتبر داخاًل عرفًا وعادة في التأمين ضد الحوادث.

4- التأمين البحري والجوي: 
الطيران وحمولتها  ومواد  الحمولة  ذلك  بما في  وللطائرات  البحرية  للسفن  تحدث  التي  األضرار  التأمين ضد  التعاقد على  ويشمل 
والبضائع واألمتعة والمسافرين سواء نقلت برًا أو بحرًا أو جوًا أو بكل الطرق وتشمل أخطار المستودعات التجارية وأي أخطار عرضية 

وكل ما يدخل عرفًا وعادة في التأمين البحري والجوي.

٥- أنواع التأمين العام األخرى
ويشمل أي نوع آخر من أنواع التأمين العام الذي لم يأتي بيانه أعاله على سبيل الخصوص، ويشمل ذلك على سبيل المثال ال الحصر، 

الخسائر المتكبدة نتيجة لألنشطة الزراعية أو التخلف عن سداد القروض أو السفر وغير ذلك.

وكذلك من أغراض الشركة القيام بكافة األعمال المتصلة أو المتعلقة أو الملحقة أو المتممة  ألي من أنواع التأمين التي تمارسها مما 
تقوم به عادة وعرفًا شركات التأمين المماثلة.

وللشركة في سبيل تحقيق أغراضها: 
التصرفات . 1 أوجه  بمختلف  فيها  والتصرف  بأغراضها  المتعلقة  المختلفة  الممتلكات  إلقامة  الالزمة  األراضي  واستئجار  امتالك 

القانونية طبقًا للقانون الساري.
أن تحصل على سهم في أي شركة أخرى تتفق غاياتها جميعها أو بعضها مع غايات الشركة أو تقوم بأي عمل يمكن أن يفيدها . 2

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة سواء داخل السلطنة أو خارجها.
توظيف وتأهيل وتدريب الكوادر القادرة على إدارة نشاطاتها ومشروعاتها.. 3
التعاقد مع بيوت الخبرة المحلية واألجنبية من أجل تحقيق أغراضها.. 4
التعاقد مع األشخاص أو الشركات داخل السلطنة أو خارجها إلدارة كل أو بعض نشاطاتها ومشاريعها أو المساعدة في هذه . 5

اإلدارة.
استثمار أموالها المخصصة لالستثمار والتعامل بها وفقًا للطريقة التي يتم تحديدها من حين آلخر. . 6
اقتراض األموال بضمان أو بدون ضمان أو بإصدار السندات أو رهونات أو أي ضمان آخر يتم تقاضيه على أعمال الشركة أو على . 7

جميع أو أي من موجوداتها.
االشتراك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات أو المؤسسات أو الشركات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها والتي قد تعاونها على . 8

تحقيق أغراضها داخل السلطنة أو خارجها وشراء هذه الهيئات أو مؤسسات أو الشركات ودمجها معها.

وبوجه عام للشركة أن تقوم بجميع أعمالها وإبرام كافة العقود والتعامالت التي تراها لتنفيذ وتسهيل وتحقيق أغراضها وبالشروط 
التي تراها مناسبة.

5. أغراض الشركة والموافقات 

الصادرة بشأنها
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5٫2 التصاريح الصادرة بشأن الشركة

تم تأسيس الشركة في سلطنة ُعمان كشركة مساهمة ُعمانية مقفلة تحت مسمى الوطنية للتأمين على الحياة ش. م. ع. م.في 14 
يونيو 1995.  بعد ذلك وفي 14 يناير 2007، تم تغيير اسم الشركة إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م. بعد ذلك 
وفي اجتماع الجمعية العمومية غير العادية الذي عقد في 16 يوليو 2017. قرر المساهمون تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عامة 

عمانية بموجب القوانين المعمول بها في سلطنة ُعمان وتعديل المواد وفقًا لذلك.

تحمل الشركة التصاريح والتراخيص التالية لمزاولة نشاط عملياتها في سلطنة عمان و دولة االمارات العربية المتحدة: 

5٫2٫١ أوال: سلطنة عمان:

وزارة التجارة والصناعة: شهادة التسجيل التجاري
سجل تجاري رقم:  1487876

مقر الشركة المسجل:  ص . ب 798، الرمز البريدي: 117، روي، سلطنة عمان ، 
هاتف: 96824730999+، فاكس: 96824727453+

تاريخ التسجيل: 14 يونيو 1995
تاريخ االنتهاء: 13 يونيو 2020

المدة : غير محددة

الشركة مسجلة لدى وزارة التجارة والصناعة لممارسة نشاط التأمين على الحياة و العام.

الهيئة العامة لسوق المال: تراخيص التأمين
الهيئة العامة لسوق المال هي الجهة المنظمة لمتطلبات إصدار تراخيص األنشطة المتعلقة بالتأمين في سلطنة ُعمان. حيث يجب 

على الشركة الحصول على تراخيص من الهيئة العامة لسوق المال لممارسة أعمال التأمين.

يبين الجدول التالي بيانات الترخيص الصادر للشركة من قبل الهيئة العامة لسوق المال وهي: 

التأمين العام / التأمين على الحياة  الترخيص  
NI/23 رقم الترخيص 

١٤/ نوفمبر /٢٠٢١ تاريخ اإلنتهاء 

غرفة تجارة وصناعة ُعمان: شهادة االنتساب للغرفة
رقم التسجيل : 847

تاريخ إنتهاء التسجيل : 2017/12/9
الدرجة: ممتازة

تراخيص البلدية
تحمل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة التصاريح والتراخيص التالية لمزاولة نشاط عملياتها في سلطنة عمان
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الفرع  تاريخ إنتهاء 
الرخصة 

تاريخ اصدار 
الرخصة 

مالك الترخيص  جهة الترخيص  رقم رخصة البلدية  م

العامرات  ٢٠١7/١٢/٤ ٢٠١6/١٢/5 الوطنية للتأمين على الحياة والعام  بلدية مسقط / العامرات  ب.م/ 3181/ 2015 1

الخوض  ٢٠١8/٢/٢8 ٢٠١7/3/١ الوطنية للتأمين على الحياة والعام بلدية مسقط / السيب  ب. م/ ١٢59٠/ ٢٠١5 2

الخوير الجنوبية  ٢٠١8/١/9 ٢٠١7/١/١٠ الوطنية للتأمين على الحياة والعام بلدية مسقط / بوشر  ب. م/ ٤793/ ٢٠١5 3

البريمي  ٢٠١8/٠٤/٢6 ٢٠١7/٠3/٢6 الوطنية للتأمين على الحياة والعام البريمي  ص / ١3٠76 4

الغبرة ٢٠١7/١١/١9 ٢٠١6/١١/٢٠ الوطنية للتأمين على الحياة والعام بلدية مسقط / بوشر   ب. م/ ٤٤85/ ٢٠١5 5

* الوادي الكبير ٢٠١8/3/3١ ٢٠١7/٤/١ الوطنية للتأمين على الحياة والعام بلدية مسقط/ مطرح 
الكبرى

ب. م/ 36٤3/ ٢٠٠3 6

إبراء  ٢٠١8/١/3١ ٢٠١7/١/٢٢ الوطنية للتأمين على الحياة والعام المديرية العامة للبلديات/ 
الشرقية 

ص / 88١8 7

إبراء ٢٠١7/١٢/١5 ٢٠١6/١٢/٢١ الوطنية للتأمين على الحياة والعام بلدية ابراء ص / ١3٠6٢ 8

المعبيلة ٢٠١7/٠9/3٠ ٢٠١6/١٢/١١ الوطنية للتأمين على الحياة والعام بلدية مسقط / السيب ب. م/ 3٠7٢٢/ ٢٠١٤ 9

نزوى ٢٠١7/9/3 ٢٠١6/١٠/9 الوطنية للتأمين على الحياة والعام المديرية العامة للبلديات/ 
الداخلية 

ص/ ٤١9 10

الحي التجاري ٢٠١8/3/3١ ٢٠١7/١٢/١6 الوطنية للتأمين على الحياة والعام بلدية مسقط/ مطرح 
الكبرى 

ب.م/ 8678/ ٢٠٠7 11

صاللة  ٢٠١8/3/3١ ٢٠١6/٤/١ الوطنية للتأمين على الحياة والعام بلدية ظفار  ملف رقم.٢ 12

صور  ٢٠١7/8/9 ٢٠١6/8/3 الوطنية للتأمين على الحياة والعام المديرية العامة للبلديات/ 
الشرقية

ص/ ١63٤ 13

السيب ٢٠١7/١١/3٠ ٢٠١6/١٢/١8 الوطنية للتأمين على الحياة والعام بلدية مسقط / السيب ب.م/ 8678/ ٢٠٠7 14

بركاء ٢٠١8/٠١/١٠ ٢٠١7/٠١/١١ الوطنية للتأمين على الحياة والعام جنوب الباطنة / بلدية 
بركاء

ص / ١3٠76 15

الملدة ٢٠١7/١٢/٢٤ ٢٠١6/٠١/١٤ الوطنية للتأمين على الحياة والعام جنوب الباطنة ص / 7١86 16

صحار ٢٠١7/٠6/١ ٢٠١7/٠6/٢ الوطنية للتأمين على الحياة والعام بلدية صحار ٢٠٠١٠3١9 ١٧

* المكتب الرئيسي

5٫2٫2 ثانيا: دولة اإلمارات العربية المتحدة: 

هيئة التأمين اإلمارات العربية المتحدة : تراخيص التأمين
هيئة التأمين هي الجهة المعنية التي تقوم بتنظيم رخص التأمين المرتبطة باألنشطة في اإلمارات وعلى الشركة الحصول على 

ضمان سريان الرخص الالزمة من هيئة التأمين حتى تقوم بممارسة نشاط التأمين هناك. 

األنشطة المرخص بها:  
التأمين على الحياة وعمليات تجميع األموال 

رقم الرخصة: 77
تاريخ اإلصدار: 2007/5/13 

تاريخ انتهاء الصالحية: 2018/5/12 
تنوي الشركة تجديد الرخصة المذكورة في موعد تجديدها 

اتحاد التأمين اإلماراتي: شهادة العضوية 
رقم مسلسل: 48 

تاريخ اإلصدار: 2017/1/1 
تاريخ انتهاء الصالحية: 2018/12/31 

رخصة تجارية لحكومة دبي 
رقم الرخصة: 598178 

تاريخ اإلصدار: 2007/7/16 
تاريخ انتهاء الصالحية: 2018/7/15

رقم التسجيل: 1013428 



25

غرفة تجارة دبي - شهادة العضوية
رقم العضوية: 121750

تاريخ اإلصدار: 2017/07/17
تاريخ انتهاء الصالحية: 2018/07/15

هيئة الصحة بدبي - إمارة دبي
INS044 :معرف إكليملينك

جمعية اإلمارات للتأمين: شهادة العضوية
48 :.No :رقم العضوية
تاريخ اإلصدار: 2017/01/01

تاريخ انتهاء الصالحية: 2018/12/31

وزارة االقتصاد – أبوظبي 
رقم التسجيل: 4534 

تاريخ التسجيل: 2014/12/9 
تاريخ االنتهاء: 2017/12/8 

أبوظبي – رخصة تجارية
األنشطة التجارية: التأمين العام، التأمين على الحياة 

 CN – 1892770 رقم الرخصة
تاريخ التأسيس :2014/12/9 

تاريخ اإلصدار: 2016/12/20 
تاريخ انتهاء الرخصة: 2017/12/19 

الهوية الموحدة غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي : 331025 

هيئة الصحة – إمارة أبوظبي 
 A042 :الرقم المسجل
تاريخ اإلصدار: 2017/3/1 

تاريخ االنتهاء: 2018/2/28 

5٫3 اعتماد الشركة لطرح 25% من أسهم رأس المال لالكتتاب العام 

تنص المادة 61 من قانون الشركات التجارية على أن الشركات التي تطرح أسهمها لالكتتاب العام بأن تطرح لإلكتتاب العام ما ال يقل عن 
40% من أسهم رأس المال الشركة. أوعزت الهيئة للشركة في خطابها بتاريخ 2 مارس 2017 أن الهيئة ليس لديها أي مانع من أن تعرض 

الشركة 25% من أسهم رأس المال المصدر والمدفوع لالكتتاب بدال من 40% كما هو مبين في المادة 61 من قانون الشركات التجارية. 

5٫٤ النظام األساسي للشركة

تتوافر نسخة من النظام األساسي للشركة لالطالع عليها خالل ساعات العمل اليومية في مقر مكتب الشركة في بناية رقم 115 قطعة 
أرض رقم 330 مربع 146 سكة 4202 مطرح الكبرى، مسقط، سلطنة عمان. 

5٫5 القرارات الصادرة عن مجلس اإلدارة و المساهمين 

المسائل  للنظر في   2017 16 يوليو  بتاريخ  العادية  العامة غير  الجمعية  2017 عقد اجتماع  10 يوليو  بتاريخ  الشركة  إدارة  قرر مجلس 
المنعقد  العادية  غير  العامة  الجمعية  اجتماع  خالل  الشركة  عن  الصادرة  القرارات  عليها.  والموافقة  العام  باإلكتتاب  المتعلقة 

بتاريخ 16 يوليو.2017 هي كاآلتي:
الموافقة على تغيير القيمة االسمية ألسهم الشركة لتصبح 100 بيسة )مائة بيسة( بدالً من الريال الُعماني لكل سهم.. 1

الموافقة على تحويل الشركة إلى شركة مساهمة عمانية عامة من خالل عملية الطرح . 2
اعتماد التعديالت على النظام األساسي للشركة بما يتماشى مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال . 3
الموافقة على عرض ما نسبته 25% من أسهم رأس مال الشركة أو أكثر لإلكتتاب العام بالسعر الذي يتم تحديده وفق عدد . 4

األسهم التي سيبيعها كل مساهم في الشركة على أساس النسبة والتناسب مع ملكيتهم في رأس مال الشركة. 
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تفويض عضوين من أعضاء مجلس إدارة الشركة، يتصرفان باإلشتراك، لتنفيذ االتي:. 5
الموافقة والتوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة والشركة الستكمال كافة اإلجراءات المطلوبة إلتمام عملية اإلكتتاب العام األولي. أ .  

اعتماد والتوقيع نيابة عن مجلس اإلدارة والشركة على نشرة اإلصدار والوثائق األخرى المتعلقة بعملية الطرح  ب .  
اعتماد والموافقة على دفع المصاريف المتعلقة بعملية الطرح من مكون مصاريف الطرح )2 بيسة للسهم( واعتماد الدفع من ج .  

جانب المساهمين البائعين للمصاريف التي تزيد عن هذا المبلغ   
القيام بجميع األعمال األخرى والتوقيع على جميع المستندات وتسجيل أي وثائق مع أي سلطة ذات صلة والحصول على الموافقات د .  
الضرورية نيابة عن الشركة و المساهمين بما يتعلق بعملية اإلكتتاب العام، بما في ذلك إدراج أسهم الشركة في سوق   

مسقط لألوراق المالية.   
اعتماد تعيين برايس ووتر هاوس كوبر كمحاسبين تقارير مالية لعملية الطرح   .6

الموافقة على تعيين شركة المتحدة لخدمة اإلعالم ش.م.م كاستشاري اتصاالت لعملية الطرح   .7
الموافقة على تعيين البوسعيدي منصور جمال وشركائهم كمستشار قانوني للشركة لإلكتتاب العام.  .8

الموافقة على تعيين بنك ظفار ش.م.ع.ع كمدير إصدار رئيسي وأوبار كابيتال ش.م.ع.م كمستشار مالي لإلكتتاب العام ومدير   .9
مشارك.

الموافقة على إعطاء مجلس اإلدارة الصالحية في تعيين بنوك اإلكتتاب بما يتماشى مع المتطلبات المحددة من جانب الهيئة.   .10
اإلجراءات  اإلدارة الستكمال كافة  تفويضها من قبل مجلس  تم  أو  إتخاذها  تم  التي  المطلوبة  اإلجراءات  المصادقة على جميع   .11

المطلوبة قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية إلتمام عملية اإلصدار واالكتتاب العام األولي. 
 

في إجتماع الجمعية العامة غير العادية الالحق الذي عقد بتاريخ 30 أغسطس 2017م وافق المساهمون على تعديل الفقرة رقم )9( من 
القرار الذي اتخذته الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 16 يوليو 2017 م و الذي تقرر بموجبه إعتماد تعيين بنك ظفار كمدير إصدار و أوبار 

كابيتال كمدير تسويق و مستشار مالي لمدير اإلصدار.
  

5٫6 إستمرارية إلتزامات الشركة

لقانون  وفقًا  وذلك  عامة  إلى شركة مساهمة  مقفلة  تحويلها من شركة مساهمة  بعد  الحالية  إلتزاماتها  بكافة  الشركة  ستلتزم 
الشركات التجارية و اللوائح و القوانين الصادرة من الهيئة في هذا الشأن.



27

عدد األسهم الجنسية أسماء المساهمين *
المملوكة 

)القيمة اإلسمية 
للسهم ريال 
ُعماني واحد(

النسبة 
المئوية من 

المجموع

مجموع 
القيمة 

االسمية 
للسهم  
)بالريال 

الُعماني(  

952٫850٫000 %2٫850٫000عمانيالشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش. م. ع. ع  1

390٫000 %90٫000عماني  االهلية لألوراق المالية2

260٫000 %60٫000عماني بنك مسقط ش. م. ع. ع3

1003.000.000 ٪3.000.000المجموع

رأس المال المصدر والمدفوع  )بالريال العماني(التفاصيلالعام 

القيمة االسمية عدد األسهم 

3٫000٫0003٫000٫000عند التأسيس1995

750٫000750٫000زيادة في رأس المال - حقوق االفضلية -1997

250٫000250٫000زيادة في رأس المال - اسهم مجانية-  2005

1٫500٫0001٫500٫000زيادة في رأس المال - اسهم مجانية-2006

1٫500٫0001٫500٫000زيادة في رأس المال - اسهم مجانية- -  2010

3٫500٫0003٫500٫000زيادة في رأس المال - اسهم مجانية-   2013

16٫000٫00016٫000٫000زيادة في رأس المال - حقوق افضلية-2016

26٫500٫00026٫500٫000إجمالي رأس المال كما في تاريخ 31 ديسمبر 20162016

6٫١ ملكية األسهم كما في تاريخ التأسيس كشركة مساهمة مقفلة

تأسست الشركة برأس مال أولي مصرح به بقيمة 3٫000٫000 ريال عماني مقسمة إلى 3٫000٫000 سهم عادي القيمة االسمية لكل سهم 1 ريال 
عماني و برأس مال أولي مصدر ومدفوع بقيمة 3٫000٫000 ريال عماني مقسم إلى 3٫000٫000 سهم عادي والقيمة االسمية لكل منها 1 ريال 
عماني.  كان إجمالي رأس المال في وقت التأسيس  3مليون ريال عماني وتم االكتتاب في هذه األسهم نقدا من قبل المساهمين 

في الشركة على النحو التالي:

6٫2 التغييرات الالحقة في ملكية األسهم 

الجدول التالي يوضح التغيرات في رأس المال المصدر والمدفوع من تاريخ التأسيس : 

خالل الفترة الواقعة بين عامي 1995 - 2014، واصلت شركة أونك القابضة االحتفاظ بأكثر من 90% من أسهم الشركة في جميع األوقات. 
في أغسطس 2015، تم تسجيل األسهم المملوكة من قبل شركة أونك القابضة باسم أومنفيست نتيجة دمج شركة أونك القابضة 

مع شركة أومنفيست اعتبارا من أغسطس 2015.

في عام 2016، وافقت الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بتاريخ 28 يوليو 2016، على زيادة رأس المال المصرح الى 50 مليون ريال 
عماني وقرار مجلس اإلدارة بتاريخ 28 يوليو 2016 على الموافقة على زيادة رأس المال المصدر، حيث أصدرت الشركة الوطنية للتأمين 
على الحياة والعام زيادة رأس المال بواقع 5٫000٫000 سهم عادي بقيمة 1 ريال عماني لكل سهم عن طريق إصدار حقوق أفضلية، وتم 
االكتتاب في األسهم الجديدة من قبل مساهمي الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بالنسبة  والتناسب للمساهمين. بعد 
عملية إصدار حقوق االفضلية المذكورة، ارتفع إجمالي رأس المال المصدر للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام من 10٫500٫000 ريال 
عماني إلى 15٫500٫000 ريال عماني. وفي االجتماع الذي عقد بتاريخ 26 أكتوبر 2016 قرر مجلس اإلدارة بالموافقة على زيادة في رأس المال 

 6. تفاصيل ملكية األسهم 
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النسبة المئوية من 
المجموع

عدد األسهم المملوكة 
)القيمة اإلسمية للسهم 

ريال عماني(

الجنسية أسماء المساهمين  م

% 97٫9307 25٫951٫628 عماني  الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش. م. ع. ع   1

% 2٫0666 547٫656 عماني  بنك مسقط ش. م. ع. ع 2

% 0٫0026 696 عماني  الوطنية العمانية لإلستثمار ش.م. ع.م 3

%0٫0001 20 عماني كسور اسهم 4

٪ 100 26.500.000  المجموع 
وفقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2017م تم بيع الكسور من األسهم للمساهمين الحاليين بالتناسب مع مساهمتهم 

وسيتم تحويل عائدات بيع تلك األسهم الى منظمة خيرية 

6٫3 المساهمون الحاليون في الشركة كما هم في تاريخ هذه النشرة
      )قبل التحول الى شركة مساهمة عامة(  

نسبة الملكية عدد األسهم المملوكة قبل التحويل
)القيمة االسمية ١00 بيسة(

الجنسية أسماء المساهمين 

% 97٫9307 259٫516٫476 عماني  الشركة العمانية العالمية
للتنمية واإلستثمار ش.م.ع.ع  

1

% 2٫0666 5٫476٫564 عماني بنك مسقط ش. م.ع.ع  2

% 0٫0026 6٫960 عماني الوطنية العمانية لإلستثمار ش.م.ع.م  3

  ٪ 100 265.000.000  المجموع

6٫٤ األسهم التي سيتم بيعها عن طريق اإلكتتاب العام من قبل المساهمين البائعين

عدد األسهم المباعة من 
خالل الطرح )القيمة اإلسمية 

١00 بيسة للسهم الواحد(

عدد األسهم المملوكة قبل 
اإلكتتاب العام )القيمة اإلسمية 

١00 بيسة للسهم الواحد(

أسماء المساهمين 

64٫879٫119 259٫516٫476 الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار ش.م. ع. ع  1

1٫369٫141 5٫476٫564 بنك مسقط ش. م. ع. ع  2

1٫740 6٫960 الوطنية العمانية لإلستثمار ش. م. ع. م  3

66.250.000 265.000.000 اإلجمالي
* تم تغيير القيمة االسمية للسهم من )1( ريال عماني للسهم الواحد إلى مائة )100( بيسة لكل سهم بموافقة الجمعية العامة غير 

العادية المنعقدة بتاريخ 16 يوليو 2017.

المصدر، حيث أصدرت الشركة 11٫000٫000 سهم عادي بقيمة 1 ر.ع. لكل سهم عن طريق إصدار حقوق االفضلية، وتم االكتتاب في األسهم 
الجديدة من قبل مساهمي الشركة بنسبة حصة المساهمين. بعد إصدار حقوق االكتتاب المذكورة، ارتفع إجمالي رأس المال المصدر 

للشركة من 15٫500٫000 ريال عماني إلى 26٫500٫000 ريال عماني. 

مساهمو الشركة كما في 3١ ديسمبر ٢0١6 هم كما يلي:
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6٫5 هيكل رأس مال الشركة بعد طرح أسهمها لإلكتتاب: 

يتوقع أن يكون رأس المال المصدر والمدفوع للشركة بعد طرح أسهمها لإلكتتاب على النحو المبين أدناه 

النسبة 
المئوية من 

المجموع

مجموع القيمة 
االسمية للسهم  
)بالريال الُعماني(

عدد األسهم المملوكة 
)القيمة اإلسمية للسهم 

مائة بيسة(

الجنسية أسماء المساهمين 

% 73٫448 19٫463٫736 194٫637٫357 عماني  الشركة العمانية العالمية للتنمية واإلستثمار 
ش. م. ع. ع 

1

% 1٫550 410٫742 4٫107٫423 عماني  بنك مسقط ش. م. ع. ع  2

% 0٫002 522 5٫220 عماني  الوطنية العمانية لإلستثمار ش.م. ع.م  3

% 75 19٫875٫000 198٫750٫000 المجموع

% 25 6٫625٫000 66٫250٫000 اإلكتتاب العام

٪ 100 26.500.000 265.000.000 اإلجمالي 

6٫6 حق التصويت للمساهمين الحاليين

بعد اإلكتتاب العام سيبقى رأس مال الشركة المصدر المدفوع كما هو، 26٫500٫000  ريال عماني ، وسُيقسم إلى 265٫000٫000 سهم عادي 
بقيمة إسمية تبلغ 100 بيسة لكل سهم. سيكون لحملة األسهم حق التصويت عن كل سهم وذلك في اجتماع الجمعية العامة للشركة.

التصويت  198٫750٫000 سهم مع حق  العام لعدد  اإلكتتاب  اإلكتتاب من األسهم فيما بعد فترة  المساهمون ما قبل  ستتمثل حصة 
بصوت واحد عن كل سهم )وذلك في حال تم اإلكتتاب بكامل األسهم(، كما هو الحال في األسهم األخرى التي تم إصدارها ضمن 

اإلكتتاب العام. وعليه سيملك المساهمون الحاليون جراء ذلك 75% من حق التصويت فيما بعد فترة اإلكتتاب العام.

6٫٧سيرة مختصرة عن المساهمين المؤسسين

الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع )أومنفيست(
تأسست الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع )أومنفيست( عام 1983. وهي شركة قائمة في سلطنة عمان كشركة 
مساهمة عامة وهي واحدة من أعرق المؤسسات االستثمارية على مستوى منطقة الخليج العربي وواحدة من الشركات المدرجة في 
سوق مسقط لألوراق المالية في سلطنة عمان وأسواق المال في المنطقة. بنت الشركة نجاحها على أسس صلبة ومتينة بفضل 

األداء الجيد المتواصل الستثمارات داخل السلطنة وخارجها على مدى 30 عامًا. 

وتضم  االجانب.  قبل  من  بها  االستثمار  مسموح  أسهمها  من   %70 نسبة  أن  حيث  المالية  لألوراق  مسقط  سوق  في  مدرجة  وهي 
“أومنفيست” أكثر من 2500 مساهم هم من مستثمرين مؤسسيين وأفراد من سلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخليجي. وبلغت 
أكثر  واحدة من  أومنفيست  اختتمت شركة  وقد   .2017 يوليو   26 عماني في  ريال  مليون  أومنفيست 348  لشركة  السوقية  القيمة 
عمليات الدمج كفاءة وناجحة مع شركة أونك القابضة ش.م.ع.ع في أغسطس 2015. وقد أدى دمج أومنفيست مع شركة أونك إلى 

جعل أومنفيست أقوى بكثير في تنوعها االستثماري بشكل كبير، وتعد من أكبر الشركات االستثمارية في سلطنة عمان.

تشمل الشركات التابعة والشقيقة لشركة أومنفيست ما يلي:
بنك ُعمان العربي ش.م.ع.م. �
الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والتأمين العام )ش.م.ع.م(. �
الشركة العمانية الوطنية لالستثمار ش.م.ع.م �
شركة عمان لالستثمار العقاري والخدمات ش.م.ع.م �
الشركة األهلية للتأمين ش.م.ع.ع  �
بودفا للعقارات  �
الجبل األسود لالستثمار ش.م.م �
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شركة منتجعات صاللة ش.م.ع.م. �
الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع. �
شركة عمان اوريكس للتأجير ش.م.ع.ع. �
أوبار كابيتال ش.م.ع.م. �
التمويل الوطني، مملكة البحرين �
الدولية للتأمينات العامة القابضة المحدودة �
الوطنية لصناعة البسكويت المحدودة ش.م.ع.ع. �
البشركة الوطنية للمنظفات الصناعية ش.م.ع.ع �
عمان كلورين ش.م.ع.ع �
شركة شمال للصناعات البالستيكية ش.م.م. �
الخليج للصناعات االكريليك ش.م.م �
مصانع الحديد الحديثة ش.م.م �
تكافل عمان ش.م.ع.ع �

بنك مسقط 
بفضل أصوله التي تزيد قيمتها عن 28 مليار دوالر، يعتبر بنك مسقط المؤسسة المالية الرائدة واألكبر في تقديم الخدمات المالية 
في سلطنة عمان. يتمتع بنك مسقط بحضور قوي في تمويل الشركات والتجزئة واالستثمارات المصرفية والتمويل اإلسالمي والخزانة 
والعمليات المصرفية الخاصة وإدارة األصول. يملك بنك مسقط شبكة فروع ضخمة تضم 149 فرعًا و645 جهاز صراف آلي وإيداع نقدي 
وأكثر من 18٫000  منفذ ونقطة بيع. يزيد ويبلغ عدد العاملين فيه 3636 موظف )كما في 31 مارس 2017(. أسهم بنك مسقط مدرجة 
في سوق مسقط لألوراق المالية )بقيمة سوقية 2٫489 مليون دوالر كما في 31 مارس 2017( وفي بورصة لندن لألوراق المالية وبورصة 
البحرين. يعتبر بنك مسقط أعلى بنك تصنيفا في السلطنة من قبل مؤسسة مودي للتنصيف االئتماني Baa1 )مستقر( وعلى 

تنصيف BB+ من قبل وكالة ستاندرد و بورز. 

تتألف العمليات الدولية من فرع في الرياض في المملكة العربية السعودية ومكتب تمثيلي في دبي في اإلمارات وفي سنغافورة. 
تعتبر شركة مسقط كابيتال ش.م.م، أحد الشركات المملوكة بنسبة 100% لبنك مسقط، أحد شركات الوساطة واالستثمار المصرفي 

في المملكة العربية السعودية. 
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٧٫١ نظرة عامة 

تقع سلطنة ُعمان في موقع استراتيجي ضمن ملتقى تجاري بين أوروبا وآسيا. أفسح المجال لسلطنة ُعمان للعب دورًا محوريًا في 
التجارة بين الشرق والغرب. يبلغ تعداد سكان السلطنة حتى ديسمبر 2016م 4٫45 مليون نسمة موزعين على مساحة 309٫500 كلم 
مربع. تتميز سلطنة ُعمان باستقرارها السياسي واالقتصادي وتماسكها االجتماعي عالوة على وجود بنية أساسية عالية المستوى 
في قطاعات الصحة والتعليم والطرق واالتصاالت مع شبكة تجارة دولية قوية وهي البنية التي جاءت كأحد ثمرات النهضة المباركة 
واالقتصاد النامي المعتمد على النفط. تواصل الحكومة جهودها من أجل تنويع مصادر االقتصاد الوطني والحد من االعتماد على 
الناتج  بـ 27% من إجمالي  النفط وقد شهدت السلطنة نموًا في صادرات القطاعات غير النفطية. وقد ساهمت القطاعات النفطية 
المحلي للسلطنة باألسعار الجارية في عام 2016. الُعملة الرئيسية لسلطنة عمان الريال الُعماني المرتبط بالدوالر األمريكي بسعر ثابت 

وهو 1 ريال ُعماني = 2٫6008 دوالر أمريكي. 

٧٫2 االقتصاد 

كان النمو العالمي في عام 2016 هو األضعف منذ الفترة 2008-2009 بسبب التحديات التي تشكلت بسبب معاناة أسواق المال العالمية. 
لوحظ منتصف العام تحسنًا. وفقًا للنظرة المستقبلية الصادرة عن صندوق النقد الدولي بدأ االقتصاد العالمي في التعافي بداية 
من النصف الثاني من عام 2016. تشير التطورات التي حدثت منذ منتصف عام 2016 إلى إمكانية حدوث نمو أكبر بعض الشيء في 
عام 2017 في العديد من االقتصاديات. ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يزيد معدل النمو في عام 2017 وعام 2018 وفي نفس الوقت 
ستكون هناك فرصة كبيرة لزوال المخاطر التي تحد من قدرة االقتصاد على النمو. وفقًا للتوقعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي 

فإن االقتصاد العالمي سينمو بنسبة 3٫4% في عام 2017 و3٫6% في عام 2018 من معدله الحالي الذي يبلغ %3٫1.

ال تزال أسعار النفط هي المحرك الرئيسي للنظرة المستقبلية للدول المصدرة للنفط في منطقة الشرق األوسط وشمال افريقيا 
بالنظر إلى اعتمادها الكبير على إيرادات النفط وصادراتها. وبعد أن وصل سعر برميل النفط إلى أدنى سعر له في 10 سنوات ليصل 
للتوقعات  وفقًا  للبرميل.  دوالر   55-50 حوالي  إلى  لتصل  جزئي  بشكل  تتعافى  األسعار  بدأت   ،2016 يناير  في  دوالر   30 من  أقل  إلى 
االقتصادية المستقبلية اإلقليمية لمنطقة الشرق األوسط ووسط آسيا، فإنه من المفترض أن يتراوح سعر برميل النفط ما بين 43 
دوالر للبرميل في عام 2016 و51 دوالر للبرميل في عام 2017. على أية حال فإن هناك غموض حول أسعار النفط في المستقبل سواء 
إرتفاعًا أو إنخفاضًا بسبب مخاطر النمو العالمي وتأرجح اإلمدادات النفطية والمكاسب التي تم تحقيقها في قطاع النفط الصخري في 
الواليات المتحدة إلى جانب أسعار النفط فقد تأثر معدل النمو في المنطقة سلبًا بالصراعات اإلقليمية مثل الحرب الدائرة في سوريا 
والعراق وليبيا.  أدى التراجع الحاد والمستمر في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 إلى جعل االقتصاد الُعماني تحت ضغوط كبيرة 
وعلى أية حال فقد صمد االقتصاد الُعماني أمام هذه الضغوط وخرج منها بأقل خسائر ممكنة ويعود الفضل في ذلك إلى وجود 
وضع مالي جيد ورأس مال قوي للبنوك التجارية إضافة الى انخفاض نسبة الدين الحكومي. مع هذا، فإن األوضاع االقتصادية العالمية 
السائدة وانخفاض الحصة المالية للدول المصدرة للنفط بما في ذلك السلطنة يعتبر أحد الجوانب المقلقة إلى حد ما. نتيجة لذلك، 
الذي قابلته  األمر  االئتماني لها وهو  التنصيف  الجاري منذ عام 2015 وتراجع  الميزانية والحساب  السلطنة عجزًا مزدوجًا في  شهدت 

السلطنة بإدخال إصالحات مالية من أجل تعزيز موقفها المالي على المدى المتوسط. 

يعتبر الدين الحكومي في سلطنة ُعمان قليال إلى حد ما كما أنه يمكن إدارته على الرغم من توقع صندوق النقد الدولي أن يزداد 
الجاري وحدوث زيادة في  القادمة وهو األمر الذي سيحتاج إلى خفض كبير في اإلنفاق  الدين الحكومي بشكل أكبر خالل السنوات 
أسعار النفط على المدى القصير إلى المتوسط وتعزيز المؤسسات وهيكلة االقتصاد الُعماني على المدى البعيد. أخذت الحكومة 
إيرادات النفط ويشمل ذلك خفض الدعم واألجور والمزايا  الُعمانية بعض الخطوات الهامة للتخفيف من اآلثار السلبية للتراجع في 
المضافة وربما تزيد الضرائب على دخل  القيمة  الحكومة لفرض ضريبة  الرأس مالي. كذلك تخطط  الدفاع واإلنفاق  وخفض ميزانية 
الشركات. من شأن هذه اإلجراءات مع تراجع االحتياطات وزيادة القروض من السوق المحلي واألجنبي أن تؤدي إلى تحسين االستقرار 

المالي في السلطنة. 

7. نظرة عامة على االقتصاد الُعماني
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سلطنة عمان- إنتاج النفط وأسعار النفط 
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األداء االقتصادي للسلطنة في عام ٢0١6
أدى تراجع أسعار النفط خالل السنتين األخيرتين إلى ظهور العديد من التحديات أمام االقتصاد الُعماني وكان لذلك أثر على النشاط 
االقتصادي بشكل عام. تشير البيانات األولية للحسابات الوطنية للسلطنة إلى تراجع إجمالي الناتج المحلي بالقيمة اإلسمية للسلطنة 
بنسبة 5٫1% في عام 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. هذا التراجع بشكل أساسي سببه قطاع النفط حيث تراجعت إيرادات 
القطاع بنسبة 23٫7% مع حدوث إرتفاع طفيف في القطاع غير النفطي لم يتجاوز 0٫6%. على الرغم من تأثير قطاع تجارة التجزئة والجملة 
سلبًا إال أنه كان هناك نموًا في القيمة التي أضافها القطاع خاصة في قطاع المقاوالت والزراعة والثروة السمكية وكذلك في الخدمات 
العقارية والخدمات المالية. وبلغ متوسط التضخم السنوي على أساس مؤشر أسعار المستهلكين في السلطنة خالل شهر يناير 
2017  الى إبريل 2017 ما نسبة 2٫19% ويرجع ذلك أساسًا إلى إعادة النظر في أسعار الطاقة، وتكاليف النقل والتعليم والرسوم األخرى 
المستخدمة. اتسعت الفجوة المالية خالل العام وقامت الحكومة باتخاذ العديد من اإلجراءات لتعزيز اإليرادات غير النفطية وتقنين 

اإلنفاق الحكومي إلى جانب البحث عن قروض خارجية خاصة. 
)المصدر: النشرة اإلحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي العماني، مايو2017( 

إجمالي إيرادات السلطنة في عام 2016، بلغت  7٫61 مليار ريال ُعماني في الوقت الذي وصل فيه إجمالي اإلنفاق العام 12٫58 مليار ريال 
ُعماني منها إنفاق استثماري بقيمة 2٫79 مليار ريال ُعماني في عام 2016. من إجمالي اإليرادات، جاءت 3٫65 مليار ريال ُعماني من إيرادات 

النفط الخام

المصدر www.nasdaq.com كما في تاريخ 1 أكتوبر 2017

النفط الخام، خام غرب تكساس ٥١٫٦٧ دوالر (١ اكتوبر ٢٠١٧)

اسعار النفط الخام الدولية

٣١ مايو ٣١٢٠١٧ مايو ٢٠١٧
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40٫1 دوالر للبرميل في عام 2016 مقارنة مع 56٫5 دوالر  النفط الخام كما أن متوسط سعر خام ُعمان تراجع بنسبة 28٫9 ِ% ليصل إلى 
للبرميل في العام الذي سبقه. يأتي ذلك مقابل سعر مفترض للبرميل هو 45 دوالر لغرض احتساب اإليرادات في الميزانية. بلغ العجز 
في ميزانية السلطنة في نهاية عام 2016م 5٫5 مليار ريال ُعماني بسبب تراجع إيرادات السلطنة من النفط وهو ما كان له أثر على 

الميزان المالي للسلطنة وهذا الرقم بالطبع أعلى من الرقم المتوقع في ميزانية عام 2016 الذي سجله عند 3٫3 مليار ريال ُعماني.

زاد إنتاج السلطنة من النفط الخام خالل عام 2016 بنسبة 2٫7% ليصل إلى 367٫5 مليون ريال ُعماني مقارنة مع 358٫1 مليون ريال ُعماني 
في عام 2015. كما بلغ متوسط سعر برميل النفط الخام خالل عام 2016م 40٫1 دوالر مقارنة مع 56٫5 دوالر في عام 2015 و103٫2 دوالر في 
عام 2014. وزاد متوسط إنتاج السلطنة من النفط الخام إلى 1٫004،300 برميل في اليوم في عام 2016 مقارنة مع 981٫100 برميل في عام 2015 
و943٫500 برميل في عام 2014. شكلت األنشطة النفطية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي 27% في عام 2016 )حتى نهاية سبتمبر( 

وشكلت 68% من إجمالي اإليرادات الحكومية وحوالي 59% من إجمالي الصادرات السلعية خالل عام 2016. 
)المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات، النشرة اإلحصائية الشهرية، مايو 2017(
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الصناعة والتعدين كجزء من  النفطية خاصة قطاعات  القطاعات غير  الى تعزيز  التي تهدف  اإلجراءات  العديد من  إتخذت السلطنة 
جذب  بهدف  )تنفيذ(  اإلقتصادي  للتنويع  الوطني  البرنامج  من  كجزء  المبادرات  من  العديد  اتخاذ  تم  فقد  كذلك  التنويع.  برنامج 

االستثمارات األجنبية والمحلية للمحافظة على النمو االقتصادي. 

ميزانية السلطنة 
أنه من  الجيوسياسية كما  والتطورات  النفط  االعتبار أسعار  األخذ في  فائقة حيث تم  بعناية  لعام 2017  السلطنة  إعداد ميزانية  تم 
المحتمل أن تقوم الحكومة بمراجعة الميزانية على ضوء أسعار النفط السائدة. جاءت الميزانية في هذا العام إلى حد كبير مختلفة 
عن الموازنات في األعوام السابقة حيث قامت الحكومة بزيادة الرسوم والعوائد وفرضت ضرائب جديدة على بعض البضائع مثل التبغ 
والكحول كما تم تعديل الرسوم المفروضة على استقدام العمالة الوافدة وقامت في ذات الوقت بخفض دعم الوقود والكهرباء. على 
أية حال من المتوقع أن تواصل الحكومة تنفيذ المشاريع التي تعتبر مهمة جدا للتنويع. على جانب التضخم فإن من المتوقع أن يزيد 
معدل التضخم بسبب الزيادة في أسعار الوقود في السوق المحلي وزيادة أسعار المرافق. من المتوقع أن يظل سعر الصرف مستقرًا 

طالما ظلت الحكومة قادرة على إدارة ميزان المدفوعات عن طريق توفير التمويل الالزم. 

إذا تم احتساب متوسط سعر برميل النفط 45 دوالرًا وافتراض أن متوسط اإلنتاج سيكون 970٫000 برميل من النفط في اليوم فإن 
إجمالي اإليرادات المتوقعة في الميزانية ستكون 8٫7 مليار ريال ُعماني وهي 1٫16% أعلى من اإليرادات المتوقعة لعام 2016 و18٫4% أعلى 
من اإليرادات الفعلية المقدرة لعام 2016. من حيث القطاعات فإن مساهمة القطاع النفطي في إجمالي اإليرادات ستكون 51% وستبلغ 
مساهمة القطاعات غير النفطية 29٫8% وقطاع الغاز 19٫1%. تم زيادة توقعات اإليرادات من الغاز في عام 2017 بنسبة 4٫4% عند 1٫66 مليار 
ريال ُعماني مقارنة مع 1٫59 مليار ريال ُعماني في عام 2016 وهذا هو أعلى عائد غاز يتم تسجيله في الميزانية حيث ستأتي معظم هذه 
الزيادة من مشروع خزان للغاز الذي سيبدأ في انتاج الغاز في الربع األخير من عام 2017. عالوة على ذلك فإنه من المتوقع أن يكون العائد 
من الغاز أعلى عندما يتم تشغيل المشروع بالكامل في عام 2018. تبلغ قيمة اإليرادات غير النفطية )بشكل أساسي من الضرائب 
والرسوم والعوائد من االستثمارات والتسديدات الرأس مالية( 2٫59 مليار ريال ُعماني، وهي تقريبًا نفس الرقم الذي سجله في ميزانية 

عام 2015. 
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29٫4930٫431٫226٫925٫5إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية ) مليار ريال عماني(

3٫63٫94٫04٫24٫4السكان ، حتى منتصف العام )مليون( 
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*تقديري

**أولي
المصدر: المركز الوطني لإلحصاء والمعلومات- النشرة اإلحصائية 

يبلغ إجمالي اإلنفاق المتوقع في الميزانية الحكومية  11٫7 مليار ريال ُعماني في عام 2017 وهو ما يعتبر 1٫7% أقل من اإلنفاق المتوقع 
في ميزانية العام السابق و7٫5% أقل من اإلنفاق الفعلي الذي يبلغ 12٫65 مليار ريال ُعماني عام 2016. هذا اإلنفاق مقسم إلى إنفاق جاري 
)72٫7%( وإنفاق استثماري )22٫8%( ووسائل دعم ومصاريف أخرى )4٫6%(. يعتبر اإلنفاق الجاري قريبًا بشكل كبير من اإليرادات المتوقعة 
حيث تبلغ النسبة 98%. وفقًا للتقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي في تقريره في أكتوبر 2016 عن عام 2017، فإن سعر برميل 

النفط المعادل يبلغ 79٫4 دوالر للبرميل و81٫3 دوالر للبرميل على التوالي.
تتوقع الحكومة أن يتراجع العجز في الميزانية إلى 3 مليار دوالر في عام 2017 وهو ما يمثل تراجع بنسبة 9% و43٫4% مقارنة مع الميزانية 
المتوقعة والميزانية الفعلية لعام 2016 على التوالي. من المتوقع أن يبلغ العجز في الميزانية 12% من إجمالي الناتج المحلي و11% من 
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لعام 2017. سيتم تمويل هذا العجز عن طريق القروض األجنبية الصافية بقيمة 2٫1 مليار ريال ُعماني 
ويبلغ صافي القروض المحلية 0٫40 مليار ريال ُعماني والباقي بقيمة 0٫5 مليار ريال ُعماني من االحتياطات. على الرغم أن اإلنفاق الفعلي 
كان يتجاوز المتوقع في الميزانية خالل الفترة من 2008 إلى 2016 إال أن من المتوقع أن يكون رقم العجز الفعلي لعام 2017 قريبًا من الرقم 

المتوقع في الميزانية. 

)المصدر: U Capital أبحاث( 

التصنيف االئتماني للسلطنة 

حصلت السلطنة على تصنيف ائتماني طويل األمد عند Baa2 من قبل وكالة ستاندرد آند بورز مع نظرة مستقبلية سالبة وحصلت 
على تصنيف ائتماني عند Baa1 مستقرة من قبل موديز لخدمات المستثمرين وحصلت على تصنيف ائتماني عند BBB )مستقر( من 

قبل مؤسسة فيتش. 
قامت وكالة موديز بتخفيض التصنيف االئتماني للسلطنة بثالثة درجات خالل عام 2016 ولمرة واحدة بعام 2017 وهو ما يعكس األثر 
السلبي الكبير للتغيرات الهيكلية ألسعار النفط المتدنية على مالية الحكومة وعلى ميزان المدفوعات واألداء االقتصادي بشكل 
عام. على الرغم من استقرار أسعار النفط عند مستويات أعلى إال أن موديز تتوقع أن تستمر التحديات االقتصادية والمالية والخارجية 

على مدى االثني عشر إلى الثمانية عشر شهرًا القادمة. 

المالي والحساب  العجز  أن  التصنيف  اإلئتماني للسلطنة في مايو2017، حيث تقدر وكالة  التصنيف  آند بورز  خفضت وكالة ستاندرد 
الجاري في السلطنة كان أعلى في عام 2016 مما كان متوقعا، وانخفض نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. 

تتوقع وكالة ستاندرد آند بورز أن يزداد العجز في الحساب الجاري للسلطنة إلى أعلى من 10% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2017 
و 2018، قبل أن ينخفض تدريجيا ليصل إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي في عامي 2019 و 2020. وتعكس التوقعات السلبية احتمال 

تدهور وانخفاض مستوى الدخل مما قد يؤدي إلى مزيد من خفض التصنيف.

٧٫3 المؤشرات االقتصادية الرئيسية 
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يضم قطاع التأمين في السلطنة 21 شركة تأمين من ضمنها شركة إلعادة التأمين، من هذه الشركات شركتان للتأمين التكافلي بدأت 
أنشطتهما في عام 2014. وتهيمن خمس شركات تأمين على قطاع التأمين في السلطنة 4 منها شركات محلية وواحدة أجنبية حيث 
تسيطر على ما يقرب من 60% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة. كما تبلغ مساهمتها في قطاعي التأمين على الحياة والتأمين 
العام 60% لكل منهما. وسجل سوق التأمين في السلطنة معدالت نمو معقولة على الرغم من التدابير المالية المتخذة للتخفيف من 

أثر انخفاض أسعار النفط. 

شركة
تأمين

شركة
تكافل

وسيط
تأمين

المكتب العملي
الموحد للبطاقة

البرتقالية
الجمعية
العمانية
للتأمين

حاملو
وثائق

التأمين

وكيل
تأمين

الهيئة العامة
 لسوق المال

شركة عمان
�عادة التأمين

٩٨

٢١

٣٧

٢

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

التأمين  مجال  في  شركتين  فيها  )بما  التأمين  في  تعمل  محلية  شركة   11 منها  عمان  سلطنة  في  تعمل  تأمين  شركة   21 هنالك 
التكافلي( وعشرة فروع لشركات أجنبية. يوضح الجدول التالي شركات التأمين التي تعمل في سلطنة ُعمان.

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

الشركات األجنبية الشركات الوطنية

أيه أي جي )إم إي أيه( المحدودة 12 شركة التأمين األهلية  ش.م.ع.م 1

شركة المشرق العربي للتأمين 13 شركة المدينة تكافل ش.م.ع.ع  2

شركة أكسا للتأمين  14 شركة العربية فالكون ش.م.ع.ع 3

15 شركة التأمين اإليرانية 4 شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع

16 شركة التأمين على الحيــاة ) العالمية (  شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.م 5

شركة ميت اليف أليكو للتأمين 17 شركة مسقط للتأمين على الحياة 6

18 شركة عمان للتأمين الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م 7

شركة التأمين العربية السعودية 19 8 العمانية والقطرية للتأمين ش.م.ع.م 

الشركة الهندية الجديدة للتأمين المحدودة   20 9 المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع 

زيورخ الشرق األوسط للتأمين 21 شركة تكافل عمان ش.م.ع.ع  10

شركة الرؤية للتأمين ش.م.ع.ع  11

*كل من شركتي مسقط للتأمين ش.م.ع.م ومسقط للتأمين على الحياة قد تم إندماجهم لتصبح شركة مسقط للتأمين ش.م.ع.ع والتي 
كانت تسمى سابقا الشركة الوطنية القابضة ش.م.ع.ع. 

أداء القطاع

سجل قطاع التأمين في السلطنة نموًا سنويًا مركبًا بنسبة 9٫6% خالل األعوام 2011 – 2016 مع تسجيل إجمالي أقساط التأمين المكتتبة 
مبلغ 450٫3 مليون ر.ع. )1٫17 مليار دوالر امريكي( في عام 2016. وشهدت قطاعات تأمين مثل التأمين العقاري وعلى البناء والهندسة 
والتأمين الطبي نموًا معقوالً. وأدى إطالق شركتي تأمين تكافلي وتأمين المركبات - مسؤولية طرف ثالث- لزيادة الوعي في السوق 

وتنويع منتجات التأمين.

8. نظرة عامة على قطاع االتأمين



36

الحياة، %1.37  1.61% )0.24% تأمين على  المحلي في السلطنة بحدود  للناتج  التأمينية  في عام 2016، كانت مساهمة إجمالي األقساط 
أمريكي(  دوالر   258( ر.ع.   98٫9 هي  السكان  إجمالي  إلى  التأمينية  األقساط  إجمالي  فإن  مشابه،  وبشكل   . الحياة(  غير  على  تأمين 

للشخص خالل عام 2016. 

التأمين  انتشار  تتعزز معدالت  أن  المتوقع  من  ذلك،  ومع  ُعمان.  في  للغاية  منخفضة  الحياة  على  التأمين  انتشار  تزال مستويات  ال 
على الحياة في السلطنة على المدى الطويل بسبب إزدياد القدرة الشرائية لدى الطبقة الغنية والمتوسطة وتزايد الوعي بمنتجات 
التأمين وظهور منتجات التأمين على الحياة متوافقة مع الشريعة اإلسالمية. في حين أن قطاع التأمين على غير الحياة يتزايد بوتيرة 

كبيرة بالمقارنة مع قطاع التأمين على الحياة. 
وقد استفاد قطاع التأمين على غير الحياة من الزخم القوي في البناء والبنية التحتية والنمو في قطاع المركبات. 

إنتشار التأم� يف السلطنةكثافة التآم� يف السلطنة

إنتشار التأم� عىل الحياة والتأم� عىل غ� الحياة يف السلطنة
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المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

NCSI, CMA & U Capital :المصدر

إنتشار التأم� يف السلطنةكثافة التآم� يف السلطنة

إنتشار التأم� عىل الحياة والتأم� عىل غ� الحياة يف السلطنة

٤٠.٠

٣٢.٠

٢٤.٠

١٦.٠

٨.٠

١٢٥.٠

١١٠.٠

٩٥.٠

٨٠.٠

٦٥.٠

٥٠.٠٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

%1.8

%1.6

%1.4

%1.2

%1.0

٢٠١١ ٢٠١٢

٨٦.٦٣

٪١.٠٩ ٪١.١١ ٪١.١٩

٪١.٢٧

٪١.٦٥ ٪١.٦٤

٩٠.٥٦ ٩٣.٤٨ ٩٩.٣٨
١٠٦.٥٣

٩٨.٩٨

٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

%1.50

%1.20

%0.90

%0.60

%0.30

٠

٢٠١١

٪٠.١٤

٪٠.٩٥ ٪٠.٩٧
٪١.٠٦ ٪١.١٤

٪١.٤٥ ٪١.٣٩

٪٠.١٤ ٪٠.١٢ ٪٠.١٣ ٪٠.٢٠ ٪٠.٢٥

٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦
المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

NCSI, CMA & U Capital :المصدر

في الواقع، فإن سوق التأمين الطبي ينمو في السلطنة والسيما بعد إنتقال الوافدين من المستشفيات الحكومية إلى المراكز 
الصحية الخاصة. تعتبر هذه إحدى مجاالت النمو لشركات التأمين. وفي حال جعلت الحكومة ذلك إلزاميا، فإن شركات التأمين في 
السلطنة ستجني الفائدة من الفرص المتوفرة. باإلضافة إلى ذلك، ستشجع هذه الخطوة أيضا المنافسة الجيدة بين مقدمي خدمات 
التأمين الطبي. وعالوة على ذلك، ووفقا للتقارير الصحفية، الصادرة بتاريخ 27 سبتمبر 2017 سيصبح التأمين الصحي إلزاميا لجميع 
العاملين في القطاع الخاص بحلول عام 2018. وإذا تحقق ذلك، فإن شركات التأمين في السلطنة ستجني الفائدة من ذلك. وباإلضافة 
إلى ذلك، فإن هذه الخطوة سوف تعزز أيضا المنافسة الصحية بين مقدمي التأمين الطبي. من المتوقع أن تحد هذه المبادرة من 

عبء الرعاية الصحية على الحكومة .

إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة لشركات التأمين
 إرتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة من أعمال التأمين بنسبة 1٫85% ليصل إلى 450٫2 مليون ريال ُعماني في عام 2016 
المتعلقة  المباشرة  المكتتبة  التأمين  أقساط  إجمالي  وإنخفض  ُعماني.  ريال  مليون   442٫1 الى  فيه  وصل  والذي   2015 بعام  مقارنة 
الى 389 مليون  ريال ُعماني في عام 2016 مقارنة بعام 2015 والذي وصل فيه  الى 382٫6 مليون  العام بنسبة 1٫7% ليصل  بالتأمين 
ريال ُعماني. ولوحظ أيضا أن إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة للتأمين على الحياة قد إرتفع بنسبة 27٫7% ليصل إلى 67٫6 

مليون ريال ُعماني مقارنة بعام 2015 والذي وصل فيه إلى 53 مليون ريال ُعماني.
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إن النمو بنسبة 1٫8% في عام 2016 في إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة جاء نتيجة الدعم من نمو التأمين على الحياة بنسبة 
27٫7% ونمو التأمين الصحي بنسبة 13٫2% كون أن هاتين الفئتين تشكالن نسبة 42٫5% من إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المباشرة.

إج�يل األقساط املبارشة املكتتبة طبقا للقطاع - عام ٢٠١٥إج�يل األقساط املبارشة املكتتبة طبقا للقطاع - عام ٢٠١٦
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المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

إج�يل األقساط املبارشة املكتتبة طبقا للقطاع - عام ٢٠١٥إج�يل األقساط املبارشة املكتتبة طبقا للقطاع - عام ٢٠١٦
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المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

المطالبات

إستمر نمو المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين وبشكل عام شكل النمو السنوي المركب نسبة 9% خالل األعوام 2011 – 2016. 
وعند إلقاء نظرة على تفاصيل المطالبات المدفوعة نجد بأن المطالبات المدفوعة لقطاع التأمين على الحياة وقطاع التأمين على غير 

الحياة قد سجلت نموًا سنويًا مركبًا بلغ 1% و10٫4% على التوالي خالل ذات الفترة. 

وقد إرتفع إجمالي المطالبات المدفوعة بنسبة 8% في عام 2016 ليبلغ 268٫32 مليون ريال ُعماني مقارنة مع 290٫72 مليون ريال ُعماني 
لعام 2015. وأشارت البيانات المالية المدققة الى تراجع بنسبة 10% في المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين العام والتي وصلت الى 

237٫67 مليون  ريال ُعماني في عام 2016 مقارنة مع 263٫19 مليون  ريال ُعماني لعام 2015. 

وسجلت المطالبات المدفوعة عن أعمال التأمين على الحياة زيادة بنسبة 11% في عام 2016 مقارنة بعام 2015 الى 27٫53 مليون ريال 
ُعماني الى 30٫65 مليون ريال ُعماني.

تجدر اإلشارة إلى أن التأمين على المركبات يمثل أعلى نسبة من المطالبات المدفوعة من جانب شركات التأمين الوطنية واألجنبية 
في عام 2016 حيث بلغت 41% و53% على التوالي تاله التأمين الطبي الذي شهد زيادة واضحة بنسبة 30% لعام 2016. 
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تجدر اإلشارة إلى أن التأمين على المركبات يمثل أعلى نسبة من المطالبات المدفوعة من جانب شركات التأمين الوطنية واألجنبية 
في عام 2016 حيث بلغت 41% و53% على التوالي تاله التأمين الطبي الذي شهد زيادة واضحة بنسبة 30% لعام 2016. 

معدل اإلحتفاظ والفقدان لشركات التأمين
تعتبر نسبة االحتفاظ بأقساط التأمين أحد أهم األمور لشركات التأمين ونسبة االحتفاظ هي المبلغ الذي تحتفظ به شركة التأمين 
من نشاطها ويتم احتساب هذه النسبة على أساس األقساط أو المبلغ الذي يدفعه كل شخص للحصول على التغطية. في مجال 
التأمين، فإن هذه النسبة هي النسبة من الفاتورة أو األقساط المكتتبة مقارنة بعدد األقساط التي تم دفعها فعليا، تدعى بإجمالي 
األقساط. زادت نسبة االحتفاظ عند شركات التأمين في عام 2016 لتصل إلى حوالي 57% مقارنة مع عام 2015 حيث كانت النسبة %56. 
أظهرت القوائم المالية المدققة لشركات التأمين عن عام 2016 أن نسبة اإلحتفاظ لدى شركات التأمين الوطنية بلغت 52% مقارنة مع 

51% في عام 2015. كما إنخفضت نسبة االحتفاظ لدى شركات التأمين األجنبية من 72% في عام 2015 إلى 70% في عام 2016.
أما بالنسبة لإلحتفاظ على حسب النوع فإن متوسط نسبة االحتفاظ لشركات التأمين الوطنية في عام 2016 بلغ 44% وبشكل عام 
فإن نسبة االحتفاظ لمعظم أنواع التأمين لم تزد عن المتوسط باستثناء نشاط التأمين على المركبات وقطاع التأمين الصحي والذي 

بلغت نسبة االحتفاظ فيهما %83.

المجموع الشركات االجنبية الشركات الوطنية نسبة االحتفاظ

2016 2015 2016 2015 2016 2015  

53٫6 47٫4 65٫8 68٫4 33٫6 % 34٫00 الحياة

82٫8 86٫7 84٫6 91٫7 82٫2 % 84٫60 المركبات

11٫3 10٫1 41٫7 27٫0 5٫4 % 4٫90 العقار

18٫7 17٫0 36٫0 31٫0 10٫4 % 9٫5 البحري

31٫4 20٫8 41٫2 42٫7 27٫2 % 9٫9 الهندسة

36٫1 39٫8 61٫8 55٫3 29٫9 % 33٫00 المسئوولية

58٫4 57٫6 83٫5 84٫2 54٫8 % 54.3 الصحة
المصدر: الهيئة العامة لسوق المال

تشكل نسبة الفقدان أيضا أهمية مماثلة لشركات التأمين. وُتعرف على أنها الفارق ما بين نسبة األقساط المدفوعة إلى شركة التأمين 
الفقدان هي إجمالي الخسارة المدفوعة من جانب شركة تأمين على شكل  التي تم تسويتها من جانب الشركة. نسبة  والمطالبات 
مطالبات. وبشكل عام فإن شركات التأمين الوطنية شهدت زيادة في نسبة الفقدان من 58% في عام 2015 م إلى 71% في عام 2016. 
وفي الوقت ذاته فإن نسبة فقدان شركات التأمين األجنبية كانت 64% في عام 2016.  وهي نسبة الخسارة األعلى بالنسبة للتأمين على 

السيارات والتأمين الصحي.

المجموع الشركات االجنبية الشركات الوطنية  نسبة الفقدان

2016 2015 2016 2015 2016 2015  

69 67 76 63 67 % 69 االمركبات-تأمين شامل

97 86 74 123 102 % 79٫00 المركبات - طرف ثالث

39 12 55 15 35 % 11٫00 العقار

30 20 32 23 29 % 18٫00 البحري

41 28 44 29 40 %27٫00 الهندسة

17 14 14 18 18 % 12٫00 المسؤولية

92 82 88 83 93 % 82٫00 الصحة
المصدر: الهيئة العامة لسوق المال
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األنشطة االستثمارية لشركات التأمين  

بلغ مجموع استثمارات شركات التأمين في سلطنة ُعمان في نهاية عام 2016م 564٫01 مليون ريال ُعماني مقارنة مع 503٫3 مليون ريال 
ُعماني في نهاية عام 2015 أي بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي. تشير البيانات الى إرتفاع إجمالي إستثمارات الشركات الوطنية 

واألجنبية بنسبة 9% و 17% على التوالي.

أنواع اإلستث�رات لرشكات التأم� العام ٢٠١٦ أنواع اإلستث�رات لرشكات التأم� عىل الحياة ٢٠١٦
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بلغ إجمالي العائد من استثمارات شركات التأمين 12٫55 مليون ريال ُعماني في نهاية عام 2016 مقارنة مع 10٫55 مليون ريال ُعماني خالل 
نفس الفترة من عام 2015 أي بزيادة نسبتها %19.

صافي دخل قطاع التأمين

بلغ صافي الربح 8٫74 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بمبلغ 15٫57 مليون ريال عماني خالل نفس الفترة من عام 2015.

أنواع اإلستث�رات لرشكات التأم� العام ٢٠١٦ أنواع اإلستث�رات لرشكات التأم� عىل الحياة ٢٠١٦
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وشهدت شركات التأمين الوطنية عموما إنخفاضا في األرباح بنسبة 72% في عام 2016 إلى 3٫4 مليون ريال عماني مقارنة مع 12٫2 مليون 
ريال عماني في نفس الفترة من العام الماضي. وضمن شركات التأمين الوطنية إنخفضت أرباح شركات التأمين التقليدية بنسبة 
60٫4%، بينما  تضاعفت خسائر شركات التأمين التكافلي تقريبًا لتصل إلى 1٫8 مليون ريال ُعماني في عام 2016 مقارنة مع 0٫9 مليون ريال 
ُعماني في عام 2015. وكان أداء الشركات األجنبية أفضل بكثير من منافسيها المحليين. وقد تمكنت الشركات األجنبية من زيادة 

صافي الدخل بنسبة 58% في عام 2016 إلى 5٫3 مليون ريال ُعماني مقارنة مع 3،4 مليون ريال ُعماني في عام 2015.
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التعمين في قطاع التأمين

تبلغ نسبة التعمين المستهدفة في قطاع التأمين 65%. كما بلغ عدد العاملين في قطاع التأمين )شركات التأمين والسماسرة( في 
عام 2016م 2٫543 موظفا، منهم 1٫695 موظفًا عمانيًا شكلوا نسبة %67.

التأمين التكافلي في سلطنة عمان

بدأ قطاع تأمين التكافل في سلطنة ُعمان رسميًا في عام 2014 وهناك حاليًا شركتان تعمالن في هذا القطاع. بعد ذلك تم تأسيس 
شركة تكافل ُعمان للتأمين في السوق في يونيو من ذلك العام. بلغ إجمالي أقساط التأمين تكافل في 2016م بمبلغ 42٫06 مليون 
ريال ُعماني بزيادة قدرها 8٫7% مقارنة مع 38٫7 مليون ريال ُعماني في عام 2015. يمثل نشاط تأمين التكافل 9% من إجمالي األقساط 

المباشرة في نشاط التأمين بشكل عام في 2016.

القوانين التنظيمية لقطاع التأمين

الهيئة العامة لسوق المال هي الجهة المنظمة لقطاع التأمين في سلطنة ُعمان منذ عام 2004 وذلك عندما تم نقل مسؤوليات قطاع 
التأمين من وزارة التجارة والصناعة إليها. ومنذ ذلك الحين واصلت الهيئة متابعة تطوير قطاع التأمين وتعزيز دوره في خدمة االقتصاد 
الوطني للبالد. وقد أصدرت الهيئة العديد من القوانين واألنظمة والتعاميم والمواثيق من أجل ضمان تماشي األطر والتشريعات 
وخصوصيته.  المحلي  السوق  متطلبات  اإلعتبار  بعين  آخذة  العالمية  الممارسات  أفضل  مع  بالسلطنة  التأمين  قطاع  تنظم  التي 
بعض المجاالت الرئيسية المتعلقة بالتنمية التي تتعلق بإدخال التأمين التكافلي، وإنشاء أول شركة ُعمانية إلعادة التأمين، وتعديل 
السياسة الموحدة للتأمين على المركبات وزيادة الجهود الرامية لحماية حاملي وثائق التأمين وتطوير الكوادر الوطنية العاملة بهذا 

المجال واألنظمة واإلجراءات التابعه لها.

كذلك أطلقت هيئة سوق المال العديد من الخطوات لتعزيز القدرة المالية لشركات التأمين. ففي عام 2014 صدر المرسوم السلطاني 
2014/39 بتحديد الحد األدنى من رأس المال المدفوع لشركات التأمين الوطنية وفروع الشركات األجنبية التي تعمل في السلطنة عند 
10 مليون ريال ُعماني وهو األمر الذي أدى إلى تعزيز المالءة المالية لهذه الشركات. يتضمن المرسوم كذلك بنودًا تتعلق بإلزامية تحويل 
التحويل  التأمين ثالثة سنوات كفترة سماح قبل  التأمين إلى شركات مساهمة محدودة وبناء عليه تم منح شركات  كافة شركات 

لهدف تسوية أوضاعها فيما يتعلق براس المال والتحول إلى شركات مساهمة عامة. 

محفزات النمو لصناعة التأمين بالسلطنة
النمو في التركيبة السكانية

تلعب العوامل الديموغرافية )السكانية( دورًا حيويا في زيادة الطلب على التأمين. هذه التركيبة السكانية بالسلطنة تتشكل من 
فئتين هما تواصل النمو السكاني، وال سيما من الشباب  والعاملين وأيضًا نسبة المقيمين والذين يحتلون قاعدة كبيرة . يتوقع أن 
يكون لهذين المحركين تأثيرًا هامًا على الطلب على منتجات التأمين سواء على الحياة أو منتجات التأمين األخرى. عالوة على ذلك، 
من المرجح أن ينمو الطلب على منتجات التأمين نتيجة للتوسع الحضري الذي لعب دورًا في تغيير التركيبة السكانية فأصبح هناك 

حاجة لتطوير المنتجات التأمينية لتتناسب مع تغيرات نمط الحياة ولتلبي اإلحتياجات المتزايدة.
يدعم النمو السكاني بالسلطنة وجود قاعدة من المقيمين، الذين قدموا للعمل. إن اللوائح الجديدة في السلطنة جعلت توفير 
الرئيسية لقطاع  المكونات  التأمين الصحي أحد  الماضيين أصبح قطاع  العامين  إلزاميًا على الشركات. وعلى مدى  التأمين الطبي 

التأمين بشكل عام.

نمو مستدام مدعوم بمشاريع البنية األساسية

يواصل اإلقتصاد الُعماني النمو مدعوما بالتركيز على التنوع في مصادر الدخل وتطوير البنية التحتية. وعلى الرغم من التراجع 
الحاد في أسعار النفط إال انه من المتوقع أن يشهد إجمالي الناتج المحلي باألسعار الجارية في سلطنة ُعمان نموًا مما يؤدي الى 
انخفاضًا في التضخم. ترتبط صناعة التأمين ارتباطًا وثيقًا بالتوقعات اإلقتصادية وأنشطتها، مما يعطي اإلنطباع بزيادة الطلب 
الدخل بعيدًا عن قطاع  إلى تنويع مصادر  الرامية  التأمينية. وتحرز سلطنة ُعمان تقدمًا في تنفيذ استراتيجيتها  المنتجات  على 



41

النفط والغاز، مما أدى إلى زيادة األنشطة في قطاعات أخرى مثل الصناعات التحويلية والخدمات. وبالتالي من المتوقع أن يؤدي 
التأمين. القطاعات الى توفير فرصًا إضافية لشركات  نمو هذه 

تطور اللوائح التنظيمية

إصدار  تم  حيث  للقطاع  المنظمة  اللوائح  في  تغييرات  عدة  بالسلطنة  التأمين  سوق  شهد  الماضية،  القليلة  السنوات  مدى  على 
مراسيم ولوائح جديدة مثل تحديد الحد األدنى لمتطلبات رأس المال وكيفية حساب اإلحتياطات ومتطلبات كتابة التقارير. من المرجح 

أن تدفع هذه المبادرات التنظيمية لتقوية صناعة التأمين.

السماح بممارسة التأمين التكافلي

السماح بتأسيس شركات تأمين تعمل وفقًا ألحكام الشريعة اإلسالمية، أي التأمين التكافلي، مما أدى الى توفير فرصة لقطاع التأمين 
لتقديم وطرح منتجات جديدة  - تأمين و غير التأمين على الحياة  - و قد شهد التأمين التكافلي منذ عام 2000 نموًا واضحًا بلغ أكثر 
التعاون  القليلة الماضية، خاصة في دول مجلس  التأمين التكافلي على مدى السنوات  إرتفع الطلب على منتجات  من 15% سنويًا. 
الخليجي، يدعمه زيادة الطلب والرغبة في الحصول على الحلول المالية المبتكرة والمتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية. وقد أدى 

هذا الطلب أيضًا إلى إطالق منتجات تأمينة إسالمية جديدة.

التركيز على تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة

تركز السلطنة على تعزيز دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدراكًا منها ألهميتها وللدور الذي تلعبه مساهمتها في تحقيق 
صغيرة  مؤسسات  لتأسيس  تهدف  التي  البرامج  من  العديد  بتطوير  السلطنة  قامت  وقد  عمل،  فرص  وتوفير  االقتصادي  النمو 
ومتوسطة جديدة ودعمها ومساعدتها لتحقيق النجاح. في ذات اإلطار، ألزم البنك المركزي الُعماني كافة البنوك العاملة في السلطنة 
بتخصيص ما ال يقل عن 5% من إجمالي القروض التي تمنحها هذه البنوك لتكون من نصيب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. إن 

تنامي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل متسارع يقدم فرصة مهمة لشركات التأمين إلزدهار أعمالها بالسلطنة. 

أداء القطاع في الربع األول من عام ٢0١٧

سجلت شركات قطاع التأمين نموا بنسبة 3% في إجمالي األقساط المكتتبة المباشرة في الربع األول من عام 2017 لتصل إلى 134٫7 
مليون ريال ُعماني مقابل 131 مليون ريال ُعماني لنفس الفترة من العام الماضي. ويعتبر هذا معدل نمو معقول في ضوء الوضع 
االقتصادي الحالي وبالنظر إلى التدابير المالية المتخذة للتخفيف من تأثير انخفاض أسعار النفط التي لها تأثير على المشاريع التي 

تنفذها الحكومة وأنشطة القطاع الخاص.

ارتفعت  التي  الصحي  التأمين  ومنتجات  الفردية  الحياة  على  التأمين  منتجات  نمو  عن  التأمين  أقساط  في  الزيادة  نتجت  وقد 
بطلب  مدعوما  األول،  الربع  في   %30 بنسبة  نمو  مع  التأمين  منتجات  جميع  الفردية  الحياة  على  التأمين  وتصدر   .%15 بنسبة 
نسبته  بارتفاع  األول،  الربع  في  جيد  نمو  معدل  أيضًا  الصحي  التأمين  وسجل  المصرفية.  قروضهم  مخاطر  لتأمين  المقترضين 
والمؤسسات  األفراد  الصحي ومساعي  التأمين  بفوائد  الوعي  زيادة  على  يدل  ما  وهو   ،2016 عام  من  نفسها  بالفترة  مقارنة   %26

الصحية. الرعاية  أفضل معايير  للحصول على 

هنالك انخفاض في التأمين على النقل والمسؤولية والتأمين الشامل للمركبات والتأمين على الحياة بنسبة 33% و 31% و 11% و 9% و 
3% على التوالي، حيث تأثرت هذه األنواع من منتجات التأمين بالتخفيض العام في اإلنفاق الحكومي. من ناحية أخرى، شهدت منتجات 

التأمين الهندسي، التي تتعلق بالمشاريع ومخاطر المقاولين، نموًا بنسبة 3% في الربع األول من هذا العام، مقارنة بالعام السابق. 

وبلغت نسبة االحتفاظ في القطاع حوالي 57% في الربع األول من عام 2017. وكانت نسبة االحتفاظ بالتأمين على السيارات )شاملة 
وكطرف ثالث( هي األعلى عند نسبة 87٫7% للطرف الثالث ونسبة 84٫8% للتأمين الشامل.
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تراجع أداء االقتصاد اإلماراتي خالل معظم عام 2016. وقد أدى انخفاض أسعار النفط وبطء نموه وتأجيل بعض مشاريع البنية األساسية 
العامة وتباطؤ التجارة العالمية إلى نمو متواضع بلغ 2٫7% من 3٫8% في عام 2015.

من المتوقع أن يتم تعزيز النشاط االقتصادي تدريجيًا في السنوات القادمة مع ثبات أسعار النفط والمؤشرات العالمية األخرى، وتخفيف 
وتيرة ضبط األوضاع المالية العامة. يتوقع صندوق النقد الدولي أن يشهد عام 2017 نمو في الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واإلسمي 
بنسبة 1٫5% و9٫7% على التوالي. كما يتوقع صندوق النقد الدولي نمو معدل النمو السنوي المركب بنسبة 3٫2% و6٫9% خالل الفترة 
2016-2020 بالنسبة للناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي واالسمي على التوالي. في حين أنه من المتوقع أن يرتفع النمو غير النفطي إلى 
3٫3% في عام 2017 مقارنة بنمو بلغت نسبته 2٫7% في عام 2016، مما يعكس زيادة االستثمارات العامة المحلية واالنخفاض في التجارة 
العالمية. وعلى المدى المتوسط، من المتوقع أن يظل النمو غير النفطي أعلى من 3%، مدعوما بالتسارع في االستثمار في الفترة 
التي تسبق معرض اكسبو 2020. في حين يتوقع صندوق النقد الدولي أال يكون لضريبة القيمة المضافة المخطط لها في 2018 تأثير 

سلبي واضح على معدالت النمو.
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الناتج  إلى 4٫3% من  الكلي  العجز  زيادة  إلى  أدى  النفط  انخفاض عائدات  أن  إال  العامة  المالية  أوضاع  الرغم من استمرار ضبط  فعلى 
المحلي اإلجمالي من 3٫4% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2015. وعلى نفس المنوال، فقد تقلص فائض الحساب الجاري إلى %2٫4 

من الناتج المحلي اإلجمالي من 4٫7% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2015.
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ومن المتوقع أن يرتفع معدل التضخم هذا العام بنسبة 2٫8%، مما يعكس جزئيا تعديالت أسعار المرافق والبنزين وارتفاع التضخم 
المستورد. كما توقع أن يصل التضخم في العام المقبل إلى 3٫67% على التأثير غير المتكرر من ضريبة القيمة المضافة، ولكن من 
الزيادة  اإليجارات منخفضا في ظل  التضخم في  أن يظل  المتوقع  المتوسط. ومن  المدى  أن يستقر عند حوالي 2٫9% على  المتوقع 

المتوقعة في المساكن وال يزال الطلب ضعيفا.

٩. نظرة مستقبلية
    لالقتصاد اإلماراتي والوضع الصناعي
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كما انخفض إجمالي الدين الحكومي والكيانات التابعة للحكومة بنسبة 5% من الناتج المحلي اإلجمالي إلى 24٫7% من الناتج المحلي 
اإلجمالي، بما في ذلك اصدار أبو ظبي للسندات األوروبية )5 مليار دوالر أمريكي في مايو 2016(، واصدار صكوك الشارقة )500 مليون 
دوالر أمريكي في يناير 2016(. كما انخفضت ديون الكيانات التابعة للحكومة في دبي بنسبة 10 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي 
إلى 60 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي لدبي، كما واصلت الكيانات التابعة للحكومة في أبو ظبي في االنخفاض. في حين بلغ 
الدين الحكومي اإلجمالي للدولة 263٫1 مليار درهم إماراتي )1 مليار دوالر امريكي( -19٫3% من الناتج المحلي اإلجمالي. ومن المتوقع أن 
ترتفع الديون الحكومية في السنوات المقبلة، ولكن من المتوقع أن تنخفض كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي إلى %18٫8 

بحلول عام 2020.

التوقعات والمخاطر 

من المتوقع أن ينتعش النمو في السنوات المقبلة مع تخفف وتيرة ضبط األوضاع المالية العامة؛ و زيادة االستثمار المحلي، بما في 
ذلك اإلستثمار في معرض إكسبو 2020، وانتعاش التجارة العالمية. ومع ذلك، فإن عدم اليقين بشأن أسعار النفط، والظروف المالية، 
المتحدة. ومن شأن االنخفاضات  العربية  المرتبطة باإلمارات  المخاطر  الرئيسية، والصراعات اإلقليمية تعد من  وسياسات االقتصادات 
األخرى في أسعار النفط، بسبب انتعاش أسرع من المتوقع إلنتاج النفط الصخري في الواليات المتحدة و / أو تقليل االمتثال لالتفاق 
األخير بشأن خفض إنتاج النفط أو بسبب زيادة اإلنتاج في البلدان التي مزقتها الحروب مثل ليبيا ونيجيريا، أن تقلل اإليرادات المالية. 
التجارة والهجرة  العالمي بسبب انخفاض  النمو  الحمائية، مع انخفاض  النزعة  العالمي في السياسات، بما في ذلك  التحول  إن خطر 
إلى دور  بالنظر  المتحدة، وخاصة  العربية  اإلمارات  النفطي في دولة  النمو غير  أن يبطئ  الحدود يمكن  االستثمارية عبر  والتدفقات 
دبي باعتبارها مركزا تجاريا وماليا ولوجستيا. ويمكن أن يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة األمريكية أو ارتفاع تقلب األسواق المالية إلى زيادة 
تكاليف االقتراض للبنوك والكيانات ذات الصلة بالحكومة ويمكن أن يؤثر على السيولة في النظام المصرفي المحلي. ومن شأن هذا 
الخطر أن يرتفع إذا زادت االلتزامات الطارئة. وإذا لم يتم تمويل المشاريع الكبرى المخطط لها بحكمة، فإن المخاطر التي تواجهها 

الكيانات ذات الصلة بالحكومة والبنوك والجهات السيادية سترتفع.
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توقعات سوق التأمين اإلماراتي 

يخضع قطاع التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة للقانون االتحادي رقم )6( لسنة 2007 في شأن إنشاء هيئة التأمين وتنظيم 
تأمين  تأمين و143 وسطاء  تأمين و19 وكالة  61 شركة  التنفيذ في 28 أغسطس2007. يوجد ما مجموعه  عملياتها والذي دخل حيز 
و16 مستشار تأمين و40 من خبراء ضبط الخسائر ومقدري األضرار و35 من خبراء التأمين و23 كيانا للتأمين الصحي مسجال في دولة 

اإلمارات العربية المتحدة اعتبارا من نهاية عام 2015.

أمريكي( في عام  )12 مليار دوالر  إماراتي  44 مليار درهم  إلى  المتحدة  العربية  اإلمارات  المكتتبة في دولة  األقساط  إجمالي  ارتفع 
2016، وفقا للبيانات األولية الصادرة عن هيئة التأمين اإلماراتية. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 19% من 37 مليار درهم في عام 2015، مما 
2011-2016. وقد تحقق هذا  13% خالل  بلغ  الصناعة معدل نمو سنوي مركب  2014. وسجلت  10٫8% مقارنة بعام  يعكس نموا بنسبة 
انخفاض  بعد  المنطقة  االقتصادي في  النمو  بتباطؤ  المتحدة  العربية  اإلمارات  التأمين في دولة  تأثر قطاع  الرغم من  النمو على 

.2014 أسعار النفط منذ منتصف عام 

ووفقا للبيانات التي أبلغت عنها شركة مليمان، فقد ارتفع إجمالي أقساط التأمين المكتتبة المدرجة في الشركة بنسبة 10٫2% خالل 
عام 2016، مقارنة مع ارتفاع بنسبة 7٫6% في عام 2015، من إجمالي شركات التأمين. وبلغ إجمالي األقساط المكتتبة لـــ 28 شركة مدرجة 
18٫8 مليار درهم في عام 2016 مقارنة مع 17٫1 مليار درهم في عام 2014. وارتفعت أرباح االكتتاب بشكل ملحوظ في عام 2016 إلى 1٫1 مليار 
درهم مقارنة ب 543 مليون درهم في عام 2015، بزيادة قدرها 119% في عام 2016 مقارنة بانخفاض قدره 27% في عام 2015. وعلى أساس 
صافي الربح، حققت أرباحا صافية بلغت 898 مليون درهم في عام 2016، مقارنة مع خسارة صافية بلغت 136 مليون درهم في عام 2015، 

بزيادة قدرها 759% في عام 2016 مقارنة بانخفاض قدره 116% في عام 2015.
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وبإجمالي األقساط المكتتبة البالغة 44 مليار درهم والناتج المحلي اإلجمالي 1٫2 تريليون درهم، يرتفع معدل انتشار التأمين في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة إلى 3٫6% في عام 2016 م مقارنة بــــ 3٫1% في عام 2015 م. كما ارتفع معدل التأمين في دولة اإلمارات العربية 

المتحدة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 9٫8% 16 إلى 4،490 درهم )223 1 دوالرا أمريكيا( اعتبارا من 2016. 
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 استمرت وثائق التأمين الصادرة عن شركات التأمين في النمو. وقد نمت الوثائق العامة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 11٫7% خالل الفترة
2014. وبلغ عدد  4٫8 مليون في عام  5٫4 مليون مقابل  إلى   %13٫4 2015 نموا بنسبة  الوثائق خالل عام  2015. في حين سجلت   - 2011
 3،783 حل  تم  شكوى   3،900 الصلة  ذات  والمهن  التأمين  من  والمستفيدين  الوثائق  حاملي  من  الوكالة  تلقتها  التي  الشكاوى 

شكوى أو نسبة %97.

استمرت المطالبات المدفوعة من قبل شركات التأمين في النمو. وارتفعت المطالبات المدفوعة عموما بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 
17٫5% خالل الفترة 2011 -2015. ارتفعت المطالبات المدفوعة من قبل الشركات الوطنية واألجنبية بمعدل نمو سنوي مركب بلغ %20٫8 
إلى 886   2014 20% مقارنة بعام  المدفوعة في عام 2015 بنسبة  المطالبات  إجمالي  وارتفع   .2015-2011 الفترة  التوالي خالل  و14٫5% على 

مليون درهم في عام 2015 مقارنة بــــــ 737 مليون درهم في عام 2015.

التأمين التكافلي في اإلمارات العربية المتحدة 

نظم  إلى  الرامية  المبادرات  حيث  من  العالم  أنحاء  جميع  في  التكافل  رواد صناعة  من  واحدة  المتحدة  العربية  اإلمارات  دولة  تعتبر 
المعامالت المالية اإلسالمية، بما في ذلك التأمين التكافلي. وتعكس هذه المؤشرات الفرص التي توفرها صناعة التكافل في سوق 

اإلمارات العربية المتحدة وفرص النمو الكبيرة المتاحة لشركات التكافل العاملة في هذه السوق.

وتظهر مؤشرات التكافل خالل الفترة 2008-2015 ارتفاع عدد شركات التأمين التكافلي المرخصة من قبل دولة اإلمارات العربية المتحدة 
بنسبة 57% لتصل إلى 11 شركة في عام 2015. وارتفعت أقساط التأمين المكتتبة لهذه الشركات بنسبة 33% أي ما يقارب 2٫71 مليار 
درهم. وبلغ معدل النمو في إجمالي االستثمارات في سوق التأمين التكافلي في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل عام 2015 نحو 

135%، مسجال 3٫87 مليار درهم.
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التوطين في قطاع التأمين

في  الفنية  الدوائر  في  العاملين  عدد  إجمالي  وبلغ  أولوياتها.  وأحد  للشركة  اسرتاتيجي  التأمني هو هدف  التوطين في قطاع  إن 
شركات التأمين العاملة في دولة اإلمارات بحلول نهاية عام 2015 حوالي 2٫900 موظف، منهم 340 مواطنا إماراتيا يشكلون 11٫7% من 

إجمالي عدد الموظفين.

آفاق مستقبلية 

ال تزال آفاق النمو على المدى الطويل في سوق التأمين اإلماراتي إيجابية. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع عدد مشاريع البناء والبنية 
األساسية المتوقع قبل األحداث الكبرى مثل معرض اكسبو الدولي 2020 في دبي وكأس العالم 2022 في قطر والتطورات الرئيسية في 
البنية األساسية كجزء من رؤية المملكة 2030 إلى تحفيز الصناعة على المدى الطويل. وباإلضافة إلى ما سبق، فإن القانون الذي يتطلب 
تأمينا صحيا إلزاميا لجميع سكان دبي، والذي تم تنفيذه في عام 2015، سيستمر تنفيذه بالكامل حتى يتوقع أن تكون السنوات الثالثة 
القادمة محورا رئيسيا لهذه الصناعة. ويجري حاليا إعداد العديد من اللوائح الجديدة المتعلقة بأعمال التأمين المصرفي والخدمات 
االكتوارية. إن سوق التأمين المصرفي في دول الخليج ال يزال غير مزدهر و هو ال يزال في مراحله المبكرة، حيث يبلغ معدل إزدهار 

السوق بين 1-2%، مقابل ما بين 8-15% في األسواق المزدهرة األخرى.
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١0.١ نبذة عن الشركة 
تعمل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في نشاط التأمين على الحياة والعام في سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة. 

يقع المقر الرئيسي للشركة في مسقط، سلطنة عمان. 

تأسست الشركة كشركة مساهمة مقفلة، بموجب القرار اإلداري رقم 95/2 وتاريخ 4 يناير 1995 ووفقا للمادة 39 من قانون شركات 
التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 79/12 بحيث يتم نقل نشاط التأمين على الحياة من الشركة العمانية الوطنية للتأمين 
ش.م.ع.ع إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة ش.م.ع.م. تأسست الشركة كشركة تابعة للمجموعة العمانية الوطنية لالستثمار 
 19 بتاريخ  )أومنفيست(  واالستثمار ش.م.ع.ع  للتنمية  العالمية  والشركة  القابضة  أونك  بين  االندماج  بعد  )أونك(.  القابضة ش.م.ع.ع 
أغسطس 2015، أصبحت الشركة أحد الشركات التابعة لمجموعة أومنفيست.  حتى تاريخ إعداد نشرة اإلصدار، يبلغ رأس مال الشركة 
المصدر والمدفوع 26٫500٫000 ريال عماني مقسم إلى 265٫000٫000 سهمًا القيمة االسمية لكل منها 0٫100 ريال عماني وتملك أومنفيست 

منها %97٫93. 

منذ تأسيسها بدأت الشركة نشاط االكتتاب في التأمين من خالل توفير العديد من أنواع التأمين. في عام 2006، حصلت الشركة على 
رخصة من الهيئة العامة لسوق المال للقيام بنشاط التأمين العام وتم إعادة تسميتها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. 
مددت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام عملياتها في المنطقة الى 17 فرعا  ) 16 فرع + المكتب الرئيسي ( في السلطنة 

وعليه حصلت على رخصة لبدء نشاط التأمين في دبي وأبو ظبي وفتحت فروع لها فيهما في عام 2007 و2014 /2015 على التوالي. 

تسعى الشركة الى  فتح فرعًا في الكويت وهناك مناقشات جارية مع الجهة الرقابية المعنية لتحقيق هذا األمر. 

تحدد التواريخ المبينة أدناه بعض أهم األحداث في مسيرة الشركة منذ تأسيسها

١٩٩٥  تأسيس 
شركة التأمين 

على الحياة

٢٠٠٣ تعيين اس 
فينكاتاشاالم 
رئيس تنفيذي 

للشركة

٢٠٠٧ الحصول على 
اول ترخيص خارجي 
لفتح فرع في دبي 
(االمارات العربية 

المتحدة)

٢٠١١ بدء نشاط 
التأمين الطبي 

في دبي

٢٠١٥  حققت 
مكانة رائدة في 

السوق في 
سلطنة عمان

٢٠١٥  نقل ملكية 
الشركة من أونك 
إلى أومينفيست 

بعد عملية 
االندماج،

اغسطس ٢٠١٥

٢٠٠٦ الحصول 
على ترخيص 

نشاط التأمين 
العام في سلطنة 

عمان

٢٠٠٨ بدء نشاط 
التأمين علي الحياة 

في دبي (االمارات 
العربية المتحدة)

٢٠١٤ الحصول على 
الترخيص لفتح فرع 

في ابوظبي 
(االمارات العربية 

المتحدة)

٢٠١٥ منح 
الترخيص لتقديم 

نشاط التامين 
الطبي في فرع 

ابوظبي

رؤية الشركة 
رؤية الشركة هي بناء قيمة للمساهمين من خالل تعزيز مستوى الثقة التي تحظى بها الشركة كشركة تأمين مفضلة في األسواق 
التي تعمل بها وكذلك التميز في االلتزام بأفضل الممارسات والمعايير الدولية التي تخدم العمالء وتساعد في تحقيق أفضل قيمة 

للعمالء وبما يعود بالخير على المجتمع الذي تعمل فيه. 

مهمة الشركة 
مهمة الشركة هي تحقيق أقصى استفادة من التقنية مع عمل موازنة بين تخصيص الموارد وإضافة قيمة. مهمتنا هي تقديم حلول 
تأمين مبتكرة مع خدمات خاصة تفوق توقعات العمالء. الشركة ملتزمة بتوفير أفضل جودة منتجات في السوق وفي نفس الوقت 

توفير أفضل الخدمات للعمالء 

القيم 
باعتبارنا أحد الشركات التي تشهد نموا مستمرا فإن الشركة  تحرص على تلبية توقعات عمالئها. سوف تواصل الشركة الحفاظ على 

قيمها األصيلة التي كانت أساس لنجاحنها. 

الثقة: تتبنى الشركة اإلجراءات والسياسات الالزمة لضمان توفر أعلى معايير التنظيم واإلدارة وتعزيز ثقة شركائنا وعمالئنا فيها. 

االبتكار: تواصل الشركة تنفيذ مبادرات وتتحدى الصعاب من أجل خلق الفرص. 

النزاهة: تفي الشركة بوعودها وتحقق أفضل التوقعات وتحافظ على النزاهة في كافة األوقات. 

التميز: تمارس الشركة الفعالية في النشاط من أجل تحقيق أعلى معايير التميز. 

التعاون: تشجع الشركة االنفتاح والثقة المتبادلة والعمل الجماعي داخل الشركة. 

١0. وصف الشركة ونظرة عامة على النشاط
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الجوائز 
في  السبب  وكانت  الجمهور  استحسان  القت  التي  والخدمات  المنتجات  أفضل  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  الشركة  توفر 

حصول الشركة على العديد من الجوائز منها ما يلي :

جائزة بز من االتحاد العالمي لألعمال 2016  �
جائزة أفضل شركة تأمين على الحياة في سلطنة عمان من قبل الجوائز المالية للمؤسسات المالية.  �
جائزة أفضل شركة تأمين، جوائز التأمين العالمية، مجلة وورلد فاينانس 2015. �
� 2015 MEA جائزة األعمال
جائزة أفضل شركة تأمين على الحياة، جوائز التأمين العالمية، مجلة وورلد فاينانس 2014 �
جائزة أفضل شركة تأمين في جوائز التأمين من مجلة وورلد فاينانس 2013 �
جوائز بز، االتحاد العالمي لألعمال 2013  �

١0٫١٫١ العمليات

 بدأت الشركة عملياتها بنشاط التأمين على الحياة والتأمين الصحي في سلطنة عمان وقامت بعد ذلك بتنويع نشاطها والدخول 
في مجال التأمين العام في عام 2006.  كما قامت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة بتوسعة عملياتها بشكل أكبر في السوق 

اإلماراتي من خالل فتح فرع في كل من دبي )2007( وأبو ظبي )2015( لتوفير نشاط التأمين على الحياة و التأمين الصحي وفقا 
للرخصة الصادرة من هيئة التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة. 

خالل عام 2016، استثمرت الشركة بشكل كبير في الشركة المملوكة لها بالكامل وهي شركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 
للخدمات المساندة الخاصة المحدودة في تشيناي في الهند. تم إنشاء هذه الوحدة لتقوم بشكل أساسي بإدارة المطالبات 

ومن المتوقع أن يؤدي نشاط هذه الشركة إلى خفض التكاليف وزيادة الفعالية المتعلقة بموارد الشركة وعمليات النشاط. تعمل 
الشركة الهندية التابعة في الوقت الحالي في إنهاء إجراءات المطالبات الطبية لعمليات سلطنة عمان ودعم تقنية المعلومات و 

العمليات المالية و عمليات التأمين. مستقبال، ومع زيادة نشاط التأمين الطبي في دبي وأبو ظبي، سيتم إنهاء إجراءات المطالبات 
الخاصة بعمليات اإلمارات داخليا في الشركة من خالل الوحدة التابعة في الهند وهو األمر الذي يؤدي إلى مزيد من السيطرة 
والتحكم لخفض تكاليف المطالبات وشركات التي بي إيه )شركات الطرف الثالث لإلدارة(  مع توفير مزيد من السيطرة على 

المطالبات. 

تقترح الشركة أن تبدأ عمليات جديدة في دولة الكويت حيث أن الكويت تعتبر واحدة من أسواق التأمين األسرع نموًا في منطقة 
الخليج العربي ومن المتوقع أن توفر فرصًا عظيمة في فئة التأمين على السيارات والتأمين الصحي وهي مجاالت تعتبر من المجاالت 

األساسية للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. كذلك تأتي هذه الخطوة متسقة مع االستراتيجية المعتمدة من مجلس 
اإلدارة ألن تكون شركة تأمين رائدة على مستوى دول الخليج العربي. يسمح القانون في الكويت بتملك 100% من الفروع األجنبية وال 

يقرض القانون متطلبات رأس مال صارمة إلنشاء الفرع. 

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بصدد االستحواذ على أسهم احدى الشركات  الموجودة في اإلمارات كمزود خدمات 
طرف ثالث، والحاصلة على رخصة هيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة. و تتوقع الشركة أن يتم اكتمال عملية االستحواذ قبل 

وقت طرح اسهمها لإلكتتاب العام.

الشركة التي تم االستحواذ عليها ستقوم بإدارة المطالبات لعمليات الشركة الوطنية للتأمين العام في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة. يرد أدناه مزايا عملية اإلستحواذ.

مزايا االستحواذ 
الدخول المباشر إلى شبكة كبيرة من المستشفيات- الدعم الخلفي   •

خفض اعتمادنا على شركات التي بي إيه   •

تغيير في طبيعة تكاليف إنهاء المطالبات – من متغير إلى ثابت وهو األمر الذي يؤدي إلى وفر في الكلفة على المدى األبعد.   •

فهم أفضل لمطالبات دولة اإلمارات عن طريق االقتراب من العمالء ومقدمي الخدمات.   •
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١0٫١٫2 الهيكل التنظيمي

تم اعتماد الهيكل التنظيمي الحالي من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 23 فبراير 2017. تملك اإلدارة العليا خبرة إدارية وتشغيلية كبيرة 
وتحظى بدعم فريق من الموظفين على أعلى مستوى من الكفاءة والمهارة و الخبرة.  تم ذكر السير الذاتية التفصيلية لفريق اإلدارة 

التنفيذية في الفصل رقم 19 

١0٫١٫3 المنتجات والخدمات 

التي  العام  والتأمين  الحياة  التأمين على  الحياة والعام مجموعة متنوعة من خدمات ومنتجات  للتأمين على  الوطنية  الشركة  توفر 
تلبي احتياجات األفراد والشركات والجهات المختلفة. بما أنها أكبر شركة تأمين في سلطنة عمان وأنها الشركة الرائدة في السوق 
بين  التنافسية. من  بأسعارها  تتميز  التي  المبتكرة  التأمين  منتجات  الشركة مجموعة شاملة من  توفر  الصحي،  التأمين  في مجال 
المنتجات الرئيسية التي تم تقديمها في السنوات األخيرة في سلطنة عمان وثيقة التأمين الشامل الشخصية )التأمين الشخصي 

على الحوادث(، وثيقة التأمين الشخصي على الحوادث، ضمانتي، و االئتمان على الحياة ومنتج التأمين الصحي الفردي » صحتنا«.
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ما يلي عبارة عن وصف مختصر للمنتجات األساسية التي توفرها الشركة 

الوصفخط األعمال

وثائق التأمين الفردي 
على الحياة 

وثائق التأمين الشخصية على الحياة هي )وثائق ربح( و وثائق بدون أرباح 
)1( الوثائق بربح هي وثائق للتأمين على األحداث المتعلقة بحياة اإلنسان حيث تحدد كل وثيقة مبلغ 

معين يحصل عليه حامل الوثيقة بشكل مضمون. إلى جانب ذلك يحق لحامل الوثيقة أيضا الحصول 
على مكافآت نهائية ومعدلة تعلن عنها الشركة بشكل دوري على حسب األرباح المحققة من وثائق 

التأمين على الحياة الفردية. 

)2( الوثائــق بــدون أربــاح هــي عبــارة عــن وثائــق تأميــن ألجــل حيث يتم دفــع المزايا فقط فــي حالة وفاة 
المؤمــن عليــه. تشــمل هــذه الوثائــق التــي تعتبــر فيهــا المبالــغ المؤمــن عليهــا/ المبلغ المؤمــن عليه 

ثابــت خــالل فتــرة الوثيقــة أو يكــون للوثائــق فتــرة تنازليــة بحيــث يقل المبلــغ المؤمن عليه بنســب 
معينــة متفــق عليهــا كل عام

وثائق التأمين على 
الحياة الجماعية 

هذه عبارة عن عقود تأمين على الحياة قصيرة األجل يتم االكتتاب فيها من جانب المجموعات ويتم 
توفير التغطية التأمينية بموجبها للموظفين لدى صاحب عمل معين. تحمي هذه العقود عمالء 

الشركة )صاحب العمل( من الحوادث المختلفة )الوفاة أو اإلعاقة( والتي تؤثر على قدرة العميل أو من 
يعول على استمرار الدخل الذي يعيشون عليه. بموجب هذه الوثيقة، يتم دفع مزايا مضمونة عند 

حدوث حادثة معينة مغطاة لحامل الوثيقة. هناك مزايا ليس لها تاريخ استحقاق أو يمكن التنازل عنها. 

التأمين الطبي 
الجماعي 

هذه عبارة عن عقود تأمين طبي جماعي يتم التأمين من خاللها على مجموعات ويتم توفير تغطية 
التأمين على الحياة لموظفين لدى صاحب عملهم. تحمي هذه العقود عمالء الشركة )أصحاب العمل( 

من الخسارة الناشئة من العالج الطبي للموظفين بسبب تعرضهم لمرض أو حادث وتغطي سواء 
التنويم في المستشفى ومصاريف العالج الخارجي.  يتم صرف معظم مطالبات المستشفيات بشكل 

مباشر من جانب الشركة إلى مقدمي خدمات الرعاية الصحية وليس هناك أي تاريخ استحقاق أو مزايا 
يمكن التنازل عنها.

وثائق التأمين الجماعي 
على االئتمان 

هذه عبارة عن عقود تأمين على الحياة يتم االكتتاب فيها على أساس جماعي ويتم إصدارها 
للمؤسسات المالية لحماية محافظ القروض المستحقة على العمالء. تحمي هذه العقود عمالء الشركة 

)المؤسسات المالية( من تبعات أحداث معينة مثل )الموت أو اإلعاقة( والتي يمكن أن تؤثر على قدرة 
العمالء المقترضين على تسديد ديونهم المستحقة. 

يتم إصدار هذه العقود على أساسين 
لمدة القروض مع استالم قسط التأمين دفعة واحدة. يتم استالم مبالغ أخرى في حالة أخذ قرض 

إضافي لتسديد ذلك القرض. 
عقود قصيرة األجل تغطي المخاطر لمدة عام حيث يتم تحصيل األقساط المحددة سلفا بشكل شهري 

على أساس الرصيد المتبقي.

التأمين 
الطبي 
الفردي 

هي عبارة عن عقود تأمين قصيرة األجل تم االكتتاب فيها على أساس فردي. تحمي هذه 
العقود حاملي الوثائق من الخسائر التي يتم تكبدها بسبب العالج نتيجة مرض أو حادث 

وتغطي هذه العقود مصاريف التنويم داخل المستشفى والمراجعين للعيادات.

التأمين 
على الحياة 
للمقترضين

عقود تأمين على الحياة يتم االكتتاب فيها على أساس فردي ويتم إصدارها لألفراد لحماية 
مبالغ القروض المستحقة. تحمي هذه العقود المؤسسات المالية ضد عواقب أحداث معينة 

مثل الوفاة أو اإلعاقة لألفراد والتي يمكن أن تؤثر على قدرة المقترضين من العميل على 
تسديد المبالغ المستحقة عليهم من القروض

يتم إصدار هذه القروض على أساس طويل األمد.

التأمين 
العام

يتم تصنيف التأمين العام بشكل أساسي على أنه )1( تأمين على المركبات و)2( تأمين على 
غير المركبات

التأمين على المركبات له فئتين فرعيتين.
)أ(التأمين الشامل )الوفاة، اإلصابة الجسدية للسائق والركاب، المصاريف الطبية .......الخ(

)ب( التأمين طرف ثالث )تلف المركبة، تلف الممتلكات، الوفاة، اإلصابة الجسدية، الحيوانات(
التأمين على غير السيارات: يشمل ذلك بشكل أساسي التأمين على الممتلكات والتأمين 

الهندسي والتأمين البحري والتأمين على السفر.........الخ.
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١0٫١٫٤ اعمال التأمين للشركة 

فلسفة االكتتاب 
من بين أهم أولويات الشركة التأكد من أن العمالء يتم معاملتهم بشكل عادل فيما يتعلق باالكتتاب والتسعير وخدمة العمالء. تقوم 
الشركة بتحديد أسعار تنافسية ولكنها في نفس الوقت عادلة ونستفيد من أدوات االكتتاب في تحليل السعر والمخاطر. تتم عملية 

االكتتاب والتسعير كما هو مبين أدناه.

عملية االكتتاب 
االكتتاب هي عملية فحص وقبول أو رفض مخاطر التأمين وتصنيف تلك التي تم اختيارها من أجل تحصيل قسط مناسب عليها. 

الغرض من االكتتاب هو توزيع المخاطر على مجموعة من المؤمن له بطريقة عادلة للمؤمن لهم ومربحة لشركة التأمين. 

تعتمد عملية االكتتاب التي تنتهجها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام على تحقيق األهداف التالية 
أن يكون سعر الوثيقة مناسب ومتماشي مع سياسة االكتتاب وترتيبات إعادة التأمين من جانب الشركة.  �
الحصول على كافة المعلومات الجوهرية المطلوبة لعملية االكتتاب.  �
� / العميل  ومساهمة  المستبعدة  البنود  من  المزيد  خالل  من  التأميني  الغطاء  نطاق  على  أكبر  بشكل   السيطرة 

المساهمة في التكاليف والقيود األخرى )مثل فئة العمر واإلقليم الجغرافي(.   
التأكد من أن المشروع والمحفظة يعمالن بشكل مربح.  �
ومن أجل تحقيق األهداف المذكورة أعاله، يطبق المكتتبون سياسات صارمة في العمليات المتبعة في الجوانب المتعلقة  �

بـما يلي:
تقييم مخاطر حدوث فقدان �
تحديد بدائل االكتتاب  �
تحديد القسط المناسب  �
تنفيذ قرارات االكتتاب  �
تسجيل الوثائق والمعلومات المحاسبية واإلحصائية المرتبطة بها.  �
مراقبة الخسارة في األداء  �
� 

عملية التسعير 
أو منطقة معينة ويتم  بنوع وثيقة معينة لمخاطر مؤمنة معينة و لسوق  الخاص  بالقسط  األولى على وضع جدول  المرحلة  تتركز 
الوصول إلى ذلك األمر من خالل دراسة تجارب الشركة الماضية. تعكس التجارب الماضية التنوع الخاص بعمل شركات التأمين وظروف 
الوثيقة ومعايير االكتتاب وممارسات السيطرة على المتطلبات. كما تسمح التجارب الماضية بحرق التكلفة / السعر الذي يتم الوصول 
له. في حالة لم تكن هناك تجارب سابقة لدى الشركة فيتم اإلعتماد على اإلحصاءات الخاصة بالمطالبات/ التقارير المنشورة من جانب 

العمالء او الجهات المنظمة أو األسعار المقدمة من جانب شركات إعادة التأمين والتي تعتمد على تجربتهم وخبراتهم السابقة. 

أما المرحلة الثانية فتتعلق بتطبيق األسعار بما يعود بالفائدة على المنتج وبعد ذلك عمل التسويات الالزمة على المنتج بما في ذلك 
وعلى سبيل المثال ال الحصر 

الموقع  �
الجنسيات  �
الجنس  �
الوظيفة �
الحجم �
عوامل المخاطرة �
تحميل األرباح والمصاريف والعمولة �
� 

فلسفة المطالبات 

االهدف األساسي من فريق المطالبات في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة و العام هو تجاوز توقعات العمالء في كافة الجوانب 
المتعلقة بتجربة المطالبات. تضمن الشركة أن يتم إكمال كل مطالبة وأن يتم شرح ما هو مغطى وما هو غير مغطى وما هو المبلغ 

المدفوع من المطالبة بشكل عاجل. 

تضمن الشركة أن كافة المطالبات يتم التعامل معها بمنتهى الدقة واألمانة. معاملة العمالء بنزاهة هو أساس عملية إنهاء إجراءات 
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المطالبات وهدفنا هو جعل عملية المطالبات بسيطة وسلسة إلى أقصى حد ممكن. 

تعتبر التكاليف المرتبطة بدفع قيمة المطالبات والمصاريف المرتبطة به من أهم التكاليف التي تتكبدها شركات التأمين وبالتالي فإن 
لها أكبر أثر على أرباح االكتتاب. توفر الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام خدمات العمالء ودعم فعالية الخدمات و تقنية عملية 

التعامل مع المطالبات بما يضمن تحقيق أقصى رضا من جانب العميل وزيادة اإلنتاجية وأرباح االكتتاب. 

بما أن جزء كبير من نشاط الشركة في مجال التأمين هو التأمين الصحي والتأمين على المركبات فإن تسوية معظم المطالبات تتم 
مع المستشفيات وورش إصالح السيارات. قمنا بإعداد ممارسات صارمة من حيث التعاون مع هذه الجهات )المستشفيات/ ورش إصالح 

السيارات(، اكتشاف أي تالعب / إدارة المطالبات وتعيين مقيمي الخسائر. 

استراتيجية إعادة التأمين

تتضمن استراتيجية إدارة إعادة التأمين المطبقة من جانب الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام تصور ألفضل ترتيبات ممكنة 
إلعادة التأمين على كل فئة من النشاط بحيث يكون الهدف الرئيسي لهذه الترتيبات حماية ربحية الشركة  من اي مطالبة كبيرة أو 
مجموعة مطالبات مؤثرة او أي كارثة. يتم عمل ترتيبات إعادة التأمين على حسب استراتيجية إدارة إعادة التأمين التي يتبناها مجلس 
العمليات  ذلك  في  )بما  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  للشركة  التأمين  إعادة  ترتيبات  استراتيجية  على  الوثيقة  تنص  اإلدارة. 
الخارجية( لكافة أنشطة التأمين على الحياة والتأمين الصحي والخطوط الفردية ونشاط التأمين العام. تم النظر في هذا األمر مع األخذ 

في االعتبار المعايير التالية: 

تحمل المخاطر  �
تحديد مستوى التنازل/اإلحتفاظ المناسب �
ما هو نوع ترتيبات إعادة التأمين المناسبة التي تحد من المخاطر.  �
تنوع ومصداقية شركات إعادة التأمين  �
كيف يتم ادارة السيولة لتغطية الفارق الزمني بين دفع المطالبات واستالم المبالغ المستردة من شركات إعادة التأمين.  �
وضع حدود التركيز لمقدار التعرض لمخاطر االئتمان مع شركات التأمين ووضع األنظمة المناسبة لمراقبة هذه التعرضات �
تحديد وإدارة كافة المخاطر  �
تحديد وإدارة البرامج المناسبة للتعامل مع المخاطر الكبيرة  �
على � التمويل  إعادة  ترتيبات  بكفاءة  يتعلق  فيما  ضغط  تحت  لألداء  اختبار  وعمل  النشاط  داخل  االتجاهات   تحليل 

مدى فترة االثني عشر شهرا   
وضع أي افتراضات بشأن ايجاد و االستمرار في الغطاء المناسب في السنوات القادمة.  �

على حسب استراتيجية إعادة التأمين فإن الشركة ستدخل في ترتيبات إعادة تأمين فقط مع الشركات التي ال يقل تصنيفها االئتماني 
التي تتعامل معها  التأمين  إعادة  إيه إم بست. هذه بعض من أهم شركات  B+ من وكالة  أو  & بورز  BBB من وكالة ستاندرد  عن 

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام

فيما يلي تفاصيل إعادة التأمين من قبل معيدي التأمين كما في 30 يونيو 2017

تاريخ التصنيفوكالة إيه إم بست للتصنيف االئتمانيشركة إعادة التأمين م

A+ (Superior)2016/12/16سويس ري1.

A++(Superior)2016/12/21جين ري 2.

A (Excellent)2016/05/13بارتنر ري 3.

A - (Excellent)2016/04/11جي أي سي ري 4.

حتى تاريخ 30 يونيو 2017، بلغ إجمالي أقساط التأمين المعاد تأمينه ريال عماني 26٫4 مليون، أي ما يعادل 38٫5% من إجمالي األقساط 
المكتتبة. 

علما بأن حوالي 95% من أقساط التأمين المعاد تأمينها كانت من معيدي التأمين المذكورين أعاله.

١0٫١٫5  ترتيبات إعادة التأمين

سياسة إعادة التأمين للشركة المتعلقة بمختلف خطوط النشاط كما هو مبين أدناه: 

نشاط التأمين على الحياة 
لضمان نشاط التأمين على الحياة و التأمين على الحياة لألفراد و التجزئة والتأمين الجماعي على الحياة والتأمين الجماعي على الحياة 
للمقترضين، دخلت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في اتفاقيات وترتيبات إلزامية واختيارية بنظام الحصة على حسب 
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طبيعة كل نشاط. تتم وضع كافة المخاطر التي تندرج تحت نطاق الترتيبات السابقة بعد الحصول على عروض السعر من شركات 
إعادة التأمين الرائدة. لدى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ترتيبات متعلقة بحاالت الكوارث وهي الترتيبات التي تضمن 

تغطية كافة نشاط التأمين على الحياة. 

نشاط التأمين الطبي 
في  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  الشركة  دخلت  والمجموعات،  لألفراد  الطبي  والتأمين  الطبي  التأمين  نشاط  لضمان 

الحصة. بنظام  اتفاقيات 

نشاط التأمين العام 
التأمين على المركبات: يتم االحتفاظ بالنشاط من جانب الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وليس هناك حصة رسمية. يتم 

حماية الصافي عن طريق الترتيبات المتعلقة بالسيارات واإلصابات. 

نشاط غير السيارات: يتم حماية نشاط غير السيارات عن طريق حصة متعددة األحجام واتفاقيات الحصة اإلضافية. يتم حماية الصافي 
عن طريق ترتيبات حماية في حالة التعرض للكوارث أو اإلصابات الجسيمة.  

١0٫١٫6 ترتيبات التسويق 

لدى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام شبكة توزيع قوية تضم ما يقرب من 200 نقطة اتصال مع العمالء لتسهيل بيع الوثائق 
وتقديم الخدمات المطلوبة في سلطنة عمان و األمارات.  

قنوات
التوزيع

١٩
الفروع

فريق ١٧ 
المبيعات 
المباشرة

مركز
اإلتصال

٢٥
شركة
وكيل

التأمين 
المصرفي

١٧٦+
الوسطاء

شبكة الفروع: يوجد لدى الشركة شبكة واسعة من الفروع في سلطنة عمان )16 فرع + المكتب الرئيسي(. فتحت الشركة الوطنية 
للتأمين على الحياة والعام فرع لها في أبو ظبي وفي دبي لتلبية الطلب من السوق اإلماراتي. 

فريق المبيعات المباشرة: في الوقت الحالي لدى الشركة فريق يضم سبع أفراد مبيعات مباشرة في سلطنة عمان و7 في دبي و3 في 
أبو ظبي لتلبية مختلف احتياجات العمالء. 

الوسطاء: كما توفر الشركة منتجات تأمين من خالل أكثر من 36 وسيطا في سلطنة عمان مع 87 نقطة بيع، أكثر من 100 وسيط في 
دبي و40 وسيط في أبو ظبي مرتبطون مع الشركة. 

منتجات  لترويج  المال  لسوق  العامة  الهيئة  جانب  رخص من  على  وكيل حاصلين   25 مع  اتفاقيات  الشركة  لدى  الشركات:  وكالة 
الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام حصريا. 
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التأمين المصرفي: دخلت الشركة في شراكة مع بنك عمان العربي لتوزيع منتجاتها. هناك 16 فرعًا لبنك عمان العربي يتم إدارة 
نشاط التأمين فه من جانب موظفي الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام الذين يقدمون خدمات التأمين لعمالء البنك. عالوة 
على ذلك، يتم تحويل متطلبات عمالء بنك عمان العربي إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام والتي تعمل على إدارة تلك 
المتطلبات من خالل نموذج المركز والفروع في 56 فرعًا لبنك عمان العربي. يقوم بنك عمان العربي بتسويق وتوزيع المنتجات التالية: 
الطبي  )التأمين  المنازل، صحتنا  التأمين على محتويات  الشخصية،  الحوادث  التأمين على  الشامل،  التأمين  المركبات،  التأمين على 

الفردي( التأمين على السفر والتأمين على األمراض الخطيرة. 

مركز االتصال:  تقوم الشركة بتشغيل مركز اتصال يركز بشكل أولي على متابعة استفسارات العمالء األفراد و المتابعة من أجل 
تجديد وثائقهم الحالية.

١0٫١٫٧ النشاط االستثماري 

تتبنى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام استراتيجية استثمار تلبي توقعات المساهمين. تركز استراتيجية الشركة على 
االستثمار في األنشطة عالية الجودة والمحافظة على وجود مستوى عالي من السيولة في كافة األوقات والحد من التعرض للمشتقات 
والمنتجات المهيكلة. تتوافق استثمارات الشركة مع حدود االستثمار والمتطلبات القانونية المحددة من الهيئة العامة لسوق المال 
والفترات  الجغرافية  والمناطق  والقطاعات  الشركات  من  العديد  على  االستثمارية  المحفظة  توزيع  يتم  اإلمارات.  في  التأمين  وهيئة 

الزمنية. وعليه فإن الشركة يمكنها، وفق استراتيجية االستثمار، توزيع األموال على األنشطة االستثمارية التالية: 

االستثمارات في أسهم شركات المساهمة العامة: هذه االستثمارات لمدة متوسطة وطويلة األمد لغرض تحقيق دخل من خالل . 1
العوائد ومكاسب رأس المال. 

االستثمارات في أسهم الشركات الخاصة: استثمارات في شركات متوسطة وطويلة األمد في الشركات الخاصة مع أو بدون حصة . 2
مسيطرة. 

أخرى مع . 3 بأنها ذات مخاطر  تتميز  والتي  ثابتة  الحكومية بعوائد  الودائع والسندات  ثابت: استثمارات في  استثمارات تحقق دخل 
تحقيق عوائد مستقرة على مدى فترة متوسطة من الزمن. 

استثمارات العقارات: االستثمارات في األراضي والمباني ومنتجات العقارات. . 4

مخصصات اإلستث�ر الحالية للرشكة ك� يف ٣٠ يونيو ٢٠١٧

ودائع ثابتة

صكوك

قروض تأمين الحياة

أدوات حقوق الملكية

استثمار العقاري

استثمار في شركة تابعة

٪١١
٪٧

٪١ ٪٢

٪٧٩

مخصصات االستثمار الحالية للشركة كما في 30 يونيو 2017 وهي كما يلي: 

بنوك  لدى  الموجودة  الثابتة  الودائع  مثل  الجودة  عالية  أصول  79%( في  )حوالي  االستثمارات  الحالي، نسبة كبيرة من  الوقت  في 
)صناديق  مال  رأس  أدوات  في  موجودة  االستثمارية  المحفظة  من   %11 فإن  ذلك  على  عالوة  عالي.  ائتماني  تصنيف  ذات  إقليمية 
إستثمارية وأسهم مدرجة في سوق المال( في سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة و7% في السندات )95% منها في سندات 

حكومية والباقي في سندات شركات ذات تصنيف عالي( 
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دخل ا�ستثمار ( مليون ريال عماني) و العائد (٪)

البيانات غير متوفرة مع أوبار كابيتال، المتوفر صورة من الرسم البياني، التواصل مع الوطنية للتأمين على الحياة والعام للحصول على الرسم ا�صلي 

إجمالي ا�ستثمار ( مليون ريال عماني) 

١0٫١٫8 التصنيف االئتماني

في إبريل عام 2017، أكدت وكالة إيه إم بست للتصنيف االئتماني القوة المالية للشركة عند ++B )جيد( والتصنيف االئتماني للمصدر 
التصنيف  فإن  ام بست  اي  االئتماني  التصنيف  لوكالة  وفقا  التصنيفين مستقرة.  كال  المستقبلية في  النظرة    .bbb عند  للشركة 
يعكس تطور النشاط وسجل األداء التشغيلي الجيد والوضع الجيد لرأس المال. في عام 2016، أكملت الشركة الوطنية للتأمين على 
الحياة والعام بنجاح إصدار أسهم لها حق أفضلية بقيمة 16 مليون ريال عماني مما عزز الموقف المالي للشركة وتتوقع وكالة إيه إم 
بست زيادة قاعدة رأس المال بما يدعم النمو وزيادة مستويات نشاط االكتتاب والقدرة على احتجاز قدر أعلى من األقساط. كما تستفيد 
الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام من المستوى الجيد للسيولة والدعم المالي القوي من الشركة األم.. يتم النظر إلى نشاط 

االكتتاب من جانب الشركة والمتركز  في التأمين الصحي على أنه معيار المخاطر الرئيسي. 

١0٫١٫٩ اإلرشادات واالجراءات

تطبق الشركة العديد من اإلرشادات واإلجراءات التشغيلية التي تحتوي على القواعد العامة التي يتم اتباعها من جانب وحدات النشاط 
/ األقسام المختلفة من أجل تحقيق األهداف التنظيمية المحددة من جانب الشركة. تعتبر هذه اإلرشادات مفيدة في إبالغ الموظفين 
بالسياسات واإلجراءات ويمكن استخدامها كقاعدة لمراقبة جودة وفعالية العمليات. يتم مراجعة اإلرشادات / السياسات بشكل دوري 
بالنظر إلى طبيعة النشاط وتضمن الشركة أقصى درجات االلتزام بهذه اإلرشادات والسياسات. من بين أهم اإلرشادات التي تحتفظ 
بها الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام: التأمين الجماعي على الحياة، التأمين الجماعي على المقترضين، تأمين السيارات و 
غير السيارات، دليل لفروع خارج السلطنة و دليل األعمال االخرى كدليل خدمة العمالء، السياسات واإلجراءات المحاسبية، قواعد السلوك 

المهني للشركات، وثيقة سياسة اإلفصاح، دليل إجراءات األطراف ذات العالقة، دليل إجراءات مكافحة غسيل األموال و تمويل اإلرهاب. 

 

١0٫١.١0 أنظمة تقنية المعلومات والمالية

أنظمة تقنية المعلومات 
تلعب تقنية المعلومات دورا رئيسيا في القيام بمهام نشاط وعمليات التأمين على الحياة والعام. يوضح الجدول التالي بعض من أهم 

زادت القيمة اإلجمالية لمحفظة االستثمار من 26 مليون ريال عماني في ديسمبر 2012 إلى 62 مليون ريال كما في 30 يونيو 2017 م.

 يوضح الجدول التالي تفاصيل حجم االستثمار والعوائد منه على مدى الفترة من 2012 إلى 2016.
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التطبيقات التي يتم القيام بها في الوقت الحالي باستخدام الوظائف والعمليات المختلفة في الشركة. 

القنوات المحركة عن طريق االنترنت: تخطط الشركة لتدشين تطبيق هاتف نقال وبوابات تجزئة للوصول إلى المزيد من العمالء. 

والدعم  المحسن واألمن  األداء  تقنيات جديدة لالستفادة من  إلى تحديث عن طريق نقل  األقدم  التطبيقات  تحتاج  التطبيق:  تحديث 
للموردين واإلنتاجية وخدمة العمالء. 

عالية  الصفقات  مناولة  على  والقدرة  النشاط  وعمليات  واإلنتاجية  واألمان  المتطور  األداء  التقنية  التطورات  توفر  التقنية:  تحديثات 
القيمة. 

التحليل: توفر المنصات التحليلية سمات متعلقة بالحصول على تقارير عن النشاط من المعلومات المتوفرة حول األعمال والتي تمكن 
الشركة من اتخاذ قرارات سليمة ومدروسة وتساهم في نمو النشاط. 

التقنية: تساعد تقنية النشاط على االنتقال من العمليات اليدوية إلى العمليات التقنية للنشاط وبالتالي زيادة مستوى دقة المعلومات 
والتحكم واإلنتاجية في النشاط و نتائجه.

أمن المعلومات: األمن المعلوماتي وظيفة هامة يتم من خاللها حماية األصول المعلوماتية الوظيفية من الدخول غير المصرح بها 
والتهديدات. 

خدمات البنية األساسية: تشمل خدمات البنية األساسية توفير أنظمة تقنية معلومات تدعم نمو األعمال وتساند النشاط من خالل 
توفير وتقييم أنظمة تقنية المعلومات المطلوبة. 

خدمات البنية األساسية: تشمل خدمات البنية األساسية توفير أنظمة تقنية المعلومات تدعم نمو األعمال وتساند النشاط من خالل 
توفير وتقييم أنظمة تقنية المعلومات المطلوبة. 

خطة االستراداد في حالة الكوارث 
الحياة  للتأمين على  الوطنية  التي تقدم وصفًا لقدرة الشركة  المعلومات  الطوارئ على أخذ  العمل في حالة  تعمل خطة استمرارية 
والعام على استمرار العمل في حالة الكوارث وتعمل كذلك على توثيق العمليات التي يجب اتباعها لتحقيق التعافي المطلوب من 
الكوارث واسترداد الوظائف التي تعتمد على تقنية المعلومات وفق سياسة إدارة االسترداد في حالة الكوارث والمحددة في سياسة 

تقنية المعلومات. 

في حالة حدوث كارثة فإن أولوية الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام هي منع حدوث خسائر في األرواح. قبل اتخاذ أي إجراءات، 
تتأكد الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام من أن كافة الموظفين وأي أفراد آخرين في مرافق الشركة في أمان تام. بعد أن يتم 
تأمين كافة األفراد، تركز الشركة على اتخاذ الخطوات المحددة في خطة االستجابة للكوارث وعودة كافة المجموعات واألفراد للنشاط 

المعتاد بأسرع وقت ممكن ويشمل ذلك: 

منع حدوث خسارة في موارد الشركة مثل المعلومات وأجهزة الكمبيوتر وبرامجها وأصول تقنية المعلومات المادية. 

تقليل وقت تعطل الوظائف المرتبطة بأنظمة تقنية المعلومات. 

استراتيجية تقنية المعلومات متوافقة مع استراتيجية االعمال المستقبلية للشركة وهي تتركز على الجوانب التالية 

النشاط/ الوظيفةالوصفالتطبيق م 

الحياة نظام إدارة التأمين نظام إدارة المعلومات 1

نظام إدارة المعلومات 2
عن طريق االنترنت

نظام إدارة المعلومات عن 
طريق االنترنت

الحياة 

3RxOnNet طبينظام التأمين الطبي

4SmartIMSطبينظام التأمين الطبي

5TOSHFA طبينظام التأمين الطبي

6GIMS عام/الحياة/التجزئة نظام إدارة التأمين العام

7EzyNsure عام نظام التأمين العام

المالينظام المحاسبة الماليرأس مال 8

9HRMSالموارد البشريةنظام إدارة الموارد البشرية

10TASالموارد البشريةنظام الحضور بالبصمة

11Ameyoمركز االتصالنظام مركز االتصال
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مواصلة النشاط في حالة التعرض إلى كارثة. 
المعلومات  تقنية  بنية أساسية في  بأي  المتعلقة  الخسارة  تقييم  الكوارث هو مسؤول عن  العمل في حالة  فريق ضمان استمرارية 

والتنسيق مع فريق استرداد خدمات الموردين واتخاذ ما يلزم والتعافي. 

يكون قائد فريق استمرارية العمل في حالة الطوارئ هو المسؤول عن اتخاذ كافة القرارات المتعلقة بجهود التعافي من حاالت الكوارث. 
الكوارث سيتبعون  التعافي من  المعنيين في عملية  اآلخرين  الرئيسي هو توجيه عملية االسترداد وكافة األشخاص  الدور  سيكون 
هذا الشخص في حالة وقوع كارثة – ال قدر اهلل- في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، بغض النظر عن القسم والمديرين 

الموجودين. 

١0٫١.١١ بيانات عن ممتلكات الشركة 

تملك الشركة مبنى تجاري مكون من تسع طوابق حيث تبلغ مساحة المباني الكلية 4,377 متر مربع على قطعة أرض 450 متر مربع 
مملوكة للشركة في مطرح الكبرى، سلطنة عمان 

 

١0٫١.١2 الموظفون 

تتمتع الشركة بوجود فريق إدارة على أعلى مستوى من الكفاءة والمؤهالت والحماس للعمل. يبلغ إجمالي عدد الموظفين، كما في 
30 يونيو 2017، 317 منهم 241 في سلطنة عمان و76 في اإلمارات وتبلغ نسبة التعمين في الشركة 65٫56% وهو أعلى من الحد األدنى 
المفروض من جانب وزارة القوى العاملة- 65%. تعمل الشركة على زيادة عدد العمانيين في الشركة- وتركز خدماتها على توفير برامج 
التعليم والتدريب التي تستهدف تطوير قدرات الموظفين وتأهيلهم لتولي مختلف الوظائف.  بلغت نسبة األمرتة في تاريخ 30 يونيو 

2017 10٫67% مقابل المطلوب 15%. و تبلغ نسبة توطين الوظائف بالشركة بتاريخ هذه النشرة  %15.

 يوضح الجدول التالي تفاصيل الموظفين كما في 30 يونيو 2017 

إجمالي عدد الموظفين والتعمين 

موظفين دائمينالبلد 

اإلدارة مدير الشركة 
التنفيذية 

اإلدارة 
العليا 

إجمالي الموظفين الموظفين اإلدارة الوسطى
الدائمين 

131854165241عمان 

3134359دبي - اإلمارات 

00221317أبو ظبي - اإلمارات 

١32369221317االجمالي

المعلومات كما في 3٠ إبريل ٢٠١7تنبيه 
ال يوجد في الشركة نقابة عمال

كما في 3٠ إبريل ٢٠١7 فإن نسبة التعمين ٪65.56

١0٫١.١3 الوضع الضريبي

أكملت الشركة التقييم الضريبي حتى عام 2012. خالل عام 2017، بدأت السلطات الضريبية التقييم الضريبي لعام 2013 وحتى عام 2015. 
تؤمن الشركة بأن الضرائب اإلضافية، )إن ُوجدت(، عن الفترة غير المقدرة لن يكون لها تأثير كبير على الموقف المالي للشركة كما في 

30 يونيو 2017. 

١0٫١.١٤ الدعاوى القضائية والمنازعات 

التأمين المعتاد وترى إدارة الشركة بأن نتائج القضايا المنظورة )كل قضية على  الشركة طرف في إجراءات قضائية بسبب نشاط 
التي  القضايا  المعزز. وفقا إلدارة الشركة فإن إجمالي عدد  المالي  الموقف  تأثير جوهري على  حدا أو في مجملها( لن يكون لها أي 
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11 قضية تتعلق بالمطالبات الطبية، و 66 منها تتعلق بمطالبات  81 قضية منها  تشارك فيها الشركة حتى تاريخ هذه النشرة هو 
السيارات و 4 تتعلق بمطلبات اخرى. و وفقا لتقديرات اإلدارة، فإن األثر المالي اإلجمالي لإلجراءات القانونية القائمة هو حوالي ر.ع. 1,5 
مليون ريال عماني. كما أن صافي األثر المالي بعد إعادة التأمين يبلغ 0,7  مليون ريال عماني تقريبًا. و تؤكد الشركة بأنها خصصت 

احتياطات كافية لتسوية أي مسؤولية عليها من التزاماتها الجارية. 

١0٫١.١5 التدقيق الداخلي 

لدى الشركة إطار تدقيق داخلي وخطة تدقيق داخلي سنوي يتم مراجعتها واعتمادها من قبل لجنة التدقيق. كما تقوم لجنة التدقيق 
لإلجراءات  المتابعة  عملية  ومراجعة  الداخلي  التدقيق  تقارير  واعتماد  مراجعة  ذلك  في  بما  الداخلي  التدقيق  وظيفة  على  باإلشراف 

اإلصالحية. 

تقترح الشركة توظيف موظف بدوام كامل كمراقب داخلي و سوف يتلقى مساعدة من طرف ثالث خارجي متى ما كانت تلك المساعدة 
مطلوبة. قدمت الشركة طلبا للهيئة العامة لسوق المال للحصول على موافقتها على تعيين المراقب الداخلي. و سيخضع المدقق 

الداخلي عمليا إلى لجنة التدقيق وإداريا إلى الرئيس التنفيذي

١0٫١.١6 أمين سر مجلس اإلدارة ومسؤول االلتزام 

رافي أير - أمين سر مجلس اإلدارة  

التكاليف في  آير إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام كمراقب مالي وهو عضو زميل في معهد محاسبي  انضم رافي 
الهند، معهد أمناء سر الشركة في الهند والمعهد القانوني لمحاسبي اإلدارة في المملكة المتحدة ولديه خبرة 19 عامًا في مجال 
المالية منها 12 سنة خبرة في مجال التأمين. عمل أمين سر لشركة برودنشيال في الهند وتشمل خبرته في مجال التأمين العمل في 

شركات كبيرة مثل مكاتب شركة برودنشيال والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. 

الشركات  التأمين وقانون حوكمة  المال وقانون  يتوافق مع متطلبات هيئة سوق  االدارة  أمين سر لمجلس  أن تعين  الشركة  تعتزم 
ومتطلبات القوانين التجارية المنظمة خالل شهرين من تاريخ إدراج الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية.

عبد اهلل ناصر سيف الحنيني - مسؤول االلتزام  

االلتزام في الشركة عبد اهلل حاصل على دبلوما في  الحنيني إلى الشركة في أكتوبر عام 1997 وهو حاليا مسؤول  انضم عبد اهلل 
العلوم المصرفية ولديه خبرة 26 عامًا منها 19 عاما في مجال التأمين وعمل سابقا في البنك البريطاني لمدة سبع سنوات. 

١0.١.١٧ ميثاق حوكمة شركات التأمين 

حددت الهيئة العامة لسوق المال » ميثاق حكومة الشركات لشركات التأمين« في سلطنة عمان، يحب على شركات التأمين المساهمة 
العامة المدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية أن تلتزم بأحكام« ميثاق حوكمة الشركات لشركات المساهمة العامة المدرجة في 

سوق مسقط لألوراق المالية » وبما ال يتعارض مع أحكام قانون شركات التأمين. 

بشكل عام فإن ميثاق شركات التامين يغطي الجوانب التالية 

تشكيل مجلس اإلدارة واللجان التابعة له  -1

وظائف مجلس اإلدارة ويشمل ذلك   -2

اعتماد خطة النشاط السنوية، التقييم السنوي للمخاطر واستراتيجية اإلدارة وسياسة التسعير واالكتتاب واستراتيجية إعادة   -1  

التأمين وسياسة إدارة االستثمار.    

وضع هيكل ومسؤوليات اإلدارة  -2  

وضع معايير خدمة العمالء والتعامل المنصف والعادل   -3  

اعتماد أنظمة تقنية المعلومات   -4  

5-  اإلشراف على تنفيذ السياسة واالستراتيجية واألداء العمليات  

وضع أنظمة الرقابة الداخلية والتدقيق الداخلي وميثاق الشركة.   -6  

أدوار ومسؤوليات اإلدارة العليا   -3
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التعامالت مع األطراف ذات العالقة.   -4

تقرير تنظيم وإدارة الشركة   -5

يحرص مجلس إدارة الشركة وإدارتها التنفيذية على االلتزام بأحكام الميثاق والتأكد من التزام الشركة به بشكل تام ومن االلتزام أيضا 
بمعايير الشفافية واإلفصاح. 

يؤمن مجلس إدارة الشركة واإلدارة التنفيذية بشكل كبير بأهمية مراجعة وتقييم أهداف الشركة من وقت إلى آخر بما يضمن أنها 
متماشية مع خطة العمل االستراتيجية للشركة. 

ينص تقرير التنظيم واإلدارة للشركة عن العام المالي المنتهي في 2016 على ما يلي » قام مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية بمراجعة 
مخاطر الشركة من وقت إلى آخر للتأكد من توفير أنظمة الرقابة الداخلية المناسبة. عالوة على ذلك، تم إعادة تقييم سياسة االكتتاب 
من جانب الشركة واستراتيجية إدارة إعادة التأمين وسياسة االستثمار االستراتيجية وتحقق من االلتزام بها. يولي مجلس اإلدارة وإدارته 
التنفيذية أهمية كبيرة جدا للتأكد من فعالية أدوات الرقابة الداخلية. قام مجلس اإلدارة بمراجعة هذه األنظمة وتأكد من فعاليتها 
وقدرتها على توفير سجالت مالية دقيقة ونزيهة ويمكن االعتماد عليها. بشكل محدد، تحقق مجلس اإلدارة من التزام اإلدارة المالية 
والمدقق  الداخلي  التدقيق  لجنة  تقارير  من  نسخة  اإلدارة  مجلس  استلم  للشركة.  والتشغيلية  والمالية  اإلدارية  الصالحيات  بحدود 
الخارجي وتعليقات اإلدارة العليا على هذه التقارير وقام بمراجعتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. تحقق مجلس اإلدارة من أن اإلدارة والعاملين 

التزموا بميثاق حوكمة الشركة وقواعد السلوك. 

١0٫١.١8 المسؤولية االجتماعية للشركة 

برامج  العديد من  بتنفيذ  تقوم  الذي تعمل فيه ولذلك  المجتمع  المحافظة على سمعة ومكانة جيدة داخل  بأهمية  الشركة  تؤمن 
المسؤولية االجتماعية للشركة. تبنت الشركة نموذج المسؤولية االجتماعية الحالي.

المفاتيح الرئيسية
• تحديد أصحاب المصلحة الرئيسيين

• تحديد مجاالت التركيز الرئيسية لالستدامة

تحديد األهداف
• تحديد رؤية االستدامة
• مشاركة اإلدارة العليا

• االجتماع والتشاور مع 
أصحاب المصلحة

تحديد األهداف واالستراتيجية
• تخصيص الميزانية وتحديد األهداف

• تحديد استراتيجية التنفيذ
• تطوير استراتيجية المسؤولية 

االجتماعية للشركات
• وضع معايير للرصد والتقييم

تقرير االنجازات المحققة
• وضع تقارير تقييم دورية

• تقييم طرف ثالث
• نشر تقرير االستدامة، 

ونتائج المسؤولية 
االجتماعية للشركات

من بين مبادرات المسؤولية االجتماعية التي نفذتها الشركة: 

إفطار صائم: هذا المشروع يوفر طعام ومالبس لألسر المحتاجة خالل شهر رمضان المبارك. 

رعاية الطلبة: توفير وجبات/ زي / حقائب / أدوات كتابية لعدد 100 طالب لمدة عام )من خالل مؤسسة دار العطاء(. رعاية تعليم، نقل، 
معدات طبية )كراسي متحركة( بالتعاون مع مركز راشد للمعاقين.

تمكين المرأة: رعاية جزئية لبرنامج دار العطاء لتمكين المرأة عن طريق التدريب / تطوير مهارة الريادة في العمل )مدة البرنامج 16 شهرًا(.

أجهزة للمعاقين: توفير سماعات للصم )عن طريق مؤسسة دار العطا( 
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١0٫2 األداء واإلنجازات الرئيسية 

كانت األرباح بعد الضرائب أعلى بنسبة 7٫8% أو4٫7 مليون ريال عماني في عام 2016 مقارنة بـ 4٫4 مليون ريال عماني خالل عام 2015. شهدت 
األرباح نموًا خالل الفترة من 2012-2016 عدا في عام 2014 حيث كان هناك تراجعًا في األرباح بحوالي 14% مقارنة مع أرباح عام 2013. يعود 

التراجع في األرباح خالل عام 2014 إلى التراجع الكبير في الدخل المتحقق من االستثمار خالل ذلك العام. 

بلغ العائد على السهم في عام 2016 عند 0.371 ريال عماني وهو أقل بالمقارنة مع ربحية السهم الواحد البالغة 0٫415 ريال عماني خالل 
عام 2015. ويعزى االنخفاض في ربحية السهم إلى ضخ رأس مال قدره 16 مليون ريال عماني خالل عام 2016. كما انخفضت القيمة الدفترية 

إلى 1٫675 ريال عماني في عام 2016 مقارنة مع 2٫489 ريال عماني في عام 2015، وذلك بسبب ارتفاع قاعدة رأس المال.

20122013201420152016التفاصيل  )ريال عماني(

43٫956٫067٫390٫6101٫2إجمالي األقساط المكتتبة 

17٫019٫027٫445٫957٫4صافي األقساط المستحقة 

5٫27٫08٫910٫610٫6صافي نتائج االكتتاب

1٫62٫90٫41٫32٫1صافي الدخل من االستثمار 

3٫24٫43٫74٫44٫7الدخل بعد الضرائب

العائد على السهم / القيمة 
االسمية ريال عماني للسهم

0٫4570٫4150٫3570٫4150٫371

61٫674٫484٫2101٫6135٫3إجمالي األصول 

710٫510٫510٫526٫5أسهم رأس المال 

15٫819٫822٫826٫144٫4إجمالي  حقوق المساهمين 

2٫2581٫8892٫1682٫4891٫675صافي االصول لكل سهم

%44.40

%42.70

%12.90

عمان دبي ابوظبي

%84.70

%8.00

%7.30

نمو ا�قساط المكتتبة ٢٠١٦ نمو ا�قساط المكتتبة ٢٠١٦

طبي سيارات أخرى

بلغ معدل النمو في إجمالي األقساط المكتتبة 23٫25% خالل الفترة من 2012 إلى 2016 لتصل إلى 101٫2 مليون ريال عماني في عام 2016. 
معدل النمو السنوي المتراكم لصافي نتائج االكتتاب خالل الفترة من 2012 إلى 2016 بلغ 19٫2%. خالل الفترة من 2015 و2016، بلغت حصة 

عمليات اإلمارات في إجمالي األقساط المكتتبة 54% و 56% على التوالي واستمر االتجاه اإليجابي في النصف األول من عام 2017م. 

مساهمة عمليات سلطنة عمان و دبي وأبو ظبي موضحة في الرسم البياني التالي:
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١0٫3 الخطط المستقبلية للشركة  

ركزت استراتيجية األعمال على خلق أسواق جديدة من خالل طرح منتجات مبتكرة وتعزيز نقاط البيع والتوزيع. تركز استراتيجية النمو 
للشركة خالل الفترة القادمة على المناطق الثالث التالية

النمو في النشاط في األسواق الحالية  -١
زيادة الحصة من السوق في مجال التأمين على المركبات في سلطنة عمان أ-   

زيادة الحصة من السوق في نشاط التأمين على القروض من البنوك وشركات التأجير والتمويل ب-   
البيع بالجملة لمنتجات التجزئة من خالل التأمين المصرفي. ج-   

الحصول على رخصة شركة التأمين مشاركة المفضلة في دولة اإلمارات العربية المتحدة. د-   

مبادرات خفض الكلفة  -٢
الدعم الخلفي للشبكات الطبية يتم من خالل الخدمات اإلدارية المقدمة من قبل مزودي الخدمة طرف ثالث. أ-   

األسواق الجديدة  -3
الدخول إلى أسواق جديدة في دول الخليج العربي من خالل فروع و/أو شركة تابعة  - 1  

الدخول إلى أسواق الخليج العربي وخارجها من خالل اتفاقيات إعادة التأمين اإلختياري الداخلي )بعد موافقة الهيئات التنظيمية(.  -2  

١0٫٤  إدارة المخاطر  

الجيدة وجانب مهم  اإلدارة  لممارسات  األهمية  غاية  المخاطر مسألة في  إدارة  أن  والعام  الحياة  للتأمين على  الوطنية  الشركة  تدرك 
للحكومة ولذلك فهي ملتزمة بإعداد أدوات الرقابة الداخلية إلدارة هذه المخاطر.  تطبق الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 
ومسؤولياتها.  أنشطتها  كافة  من  متكامل  جزء  للمخاطر  والفاعلة  النشطة  اإلدارة  تكون  بحيث  تنظيمية  ثقافة  لبناء  استراتيجية 

تشمل استراتيجية الشركة إلدارة المخاطر واحد أو أكثر مما يلي: - 
قبول  �
خفض  �
تجنب  �
نقل  �
تخفيف �

في  موضح  هو  كما  عملياتها  مع  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  الشركة  جانب  من  المقبول  المخاطر  إدارة  نموذج  يتماشى 
الشكل التالي:

مجلس اإلدارة مسؤول عن وضع ومراجعة واعتماد سياسة إدارة المخاطر ويتحمل المسؤولية النهائية عن أنشطة إدارة المخاطر في 
المسؤول عن تنسيق  المخاطر هو  المخاطر. ضابط  إدارة  لنشاط  العام  التوجه  إعطاء  المسؤول عن  التنفيذي هو  الرئيس  الشركة. 
عملية إدارة المخاطر وإدارة مبادرة المخاطر وتسهيل كل خطوة في عملية إدارة المخاطر باالستعانة باألشخاص المعنيين في الشركة.
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كافة  جانب  إلى  أدناه  المذكورة  المخاطر  قراءة  المكتتبين  على  يجب  االكتتاب،  هذا  في  معروضة  أسهم  أي  بشراء  قرار  اتخاذ  قبل 
المعلومات المقدمة في نشرة اإلصدار هذه بما في ذلك القوائم المالية الواردة في هذه النشرة . 

يجب  تتغير.  أن  الفعلية  للنتائج  الممكن  من  التقديرات حيث  أفضل  على  الشركة  جانب  من  المقدمة  والتكهنات  التوقعات  تعتمد 
على المكتتبين أن يضعوا في اعتبارهم بأن المخاطر والعوامل المخففة المذكورة أدناه تعتمد في رأي الشركة على المعرفة العامة 
الحالي  التي ال تدركها الشركة في الوقت  المتاحة لهم حاليًا. وترى الشركة بأن المخاطر اإلضافية واألمور غير المؤكدة،  والمعلومات 
أو تلك التي ترى الشركة أنها غير مؤثرة، ربما يكون لها تأثير سلبي على الوضع المالي للشركة أو نجاح عملياتها. يمكن أن تكون 
المخاطر الفعلية وتأثيراتها مختلفة بشكل كبير عما ورد في النشرة ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي كبير على نشاط الشركة ونتائج 
عملياتها ووضعها المالي والتوقعات الخاصة بها وربما تؤدي إلى تراجع سعر السهم في السوق بشكل كبير وربما تؤدي إلى فقدان 
المكتتبين كل أو جزء من استثماراتهم في هذه األسهم. ما لم يتم النص على خالف ذلك في عوامل المخاطرة المحددة أدناه فإن 

الشركة ال تستطيع تحديد حجم وكم المخاطر المالية والمخاطر األخرى المذكورة هنا. 

١١٫١ النمو االقتصادي وأسعار النفط 

يرتبط أداء الشركة وتوقعاتها المستقبلية بشكل مباشر بالنمو والتوقعات االقتصادية. حيث يعتمد االقتصاد الُعماني بشكل كبير 
على أسعار النفط.  وعلى مدى السنوات القليلة الماضية أدت أسعار النفط المرتفعة إلى نمو مستدام لالقتصاد. وقد ساعد هذا االرتفاع 
معظم القطاعات والشركات في سلطنة ُعمان، بما في ذلك قطاع التأمين على تحقيق نتائج جيدة. إال أنه خالل العامين الماضيين 
وبسبب تراجع أسعار النفط، تأثر االقتصاد ومنه قطاع التأمين وأعمال الشركة بشكل كبير. هذا عالوة على المخاطر الجيوسياسية في 

المنطقة وأثرها على النمو االقتصادي من جانب وسوق األسهم من جانب آخر.
العوامل المخففة: قد شهدت الشركة نموا مستمرا في الماضي. وتركز الشركة حاليا على التأمين الصحي الذي أصبح إلزاميا مؤخرا 
في سوق اإلمارات العربية المتحدة والتأمين على السيارات وهو إلزامي في األسواق اإلقليمية. ويخفف مزيج المنتجات الواسع والتنويع 

اإلقليمي، إلى حد ما، من المخاطر االقتصادية المحلية.

١١٫2 حجم الطلب 

رتبط أداء الشركة بشكل مباشر بالنشاط االقتصادي في السلطنة وما ينجم عنه من طلب على خدمات التأمين. ومن الجدير ذكره 
أن أي تراجع في الطلب على خدمات التأمين بسبب التراجع في األداء االقتصادي أو بسبب عوامل خارجية أخرى لها تأثير على االقتصاد 

من شأنه أن يؤثر على أداء الشركة. 
العوامل المخففة: إن الجزء األكبر من محفظة أقساط التأمين للشركة هو من التأمين الصحي والتأمين على السيارات، وهو إلزامي 
في طبيعته. و إضافة الى ذلك، تواصل الشركة في تنويع مصادر إيراداتها، جغرافيا، إلى أسواق إقليمية أخرى. حتى تاريخ 30 يونيو 
2017، أكثر من 50% من إجمالي اقساط المكتتبة كانت من سوق اإلمارات العربية المتحدة. و تعمل الشركة حاليا على افتتاح فرع لها 

في الكويت.

١١٫3 مخاطر التأمين

يتعرض نشاط التأمين لعدد من المخاطر الرئيسية المختلفة والتي لها أثر كبير على نشاط الشركة. من بين هذه المخاطر مخاطر 
المطالبات الفعلية أو المنافع والمزايا أو توقيتها والتي قد تختلف عما هو متوقع. ويتأثر ذلك بزيادة وتيرة المطالبات وشدتها والمنافع 

الفعلية المدفوعة والتطورات التي تتبع المطالبات طويلة األجل.

تقوم الشركة بإدارة مخاطر التأمين من خالل إختياراتها الدقيقة وتنفذ استراتيجيات مهنية عالية في اصدار وثائق التأمين باإلضافة الى 
ترتيبات إعادة التأمين وتحديد المخاطر مسبقًا قبل وقوعها. وعلى الشركة توفير إحتياطيات كافية لتغطية هذه اإللتزامات.

تركز الشركة بشكل رئيسي على المخاطر في قطاع المركبات والتأمين على الحياة والتأمين الطبي حيث بلغ الحد األقصى للتعرض 
2016، ركزت  التوالي. وفي عام  التأمين( 98% و65% و50% على  إعادة  المؤمن عليها مقتطعا منها مبالغ  المبالغ  )أي مجموع  للمخاطر 
الشركة بشكل رئيسي على المخاطر المتعلقة بالتأمين على المركبات والتأمين على الحياة للمجموعات والتأمين الطبي  حيث بلغ 

الحد األقصى للتعرض للمخاطر 96% و65% و58% من صافي المبلغ المؤمن عليه على التوالي.

يتم التخفيف من التعرض لمخاطر التأمين من خالل تنفيذ الشركة إلستراتيجية فاعلة في كتابة البوالص والتي تسعى لضمان أن 
المخاطر التي من الممكن التعرض لها هي مغطاة بشكل جيد ومنوع عبر أنشاء محفظة كبيرة من حيث فئات التأمين ومستوى 

المؤمن عليهم ومقدار المخاطر والصناعات والتنوع الجغرافي. وقد ُوضعت حدوٌد للتغطية لتطبيق معايير اختيار المخاطر.

١١. عوامل المخاطرة و وسائل 
التخفيف منها
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١١٫٤ مخاطر نشاط التأمين

مخاطر  المخاطر  هذه  بين  من  الشركة.  نشاط  على  كبير  أثر  لها  التي  المختلفة  المخاطر  من  لعدد  التأمين  نشاط  ممارسة  تخضع 
التغطية التأمينية ومخاطر العمليات ومخاطر الغش واالحتيال واألخطاء ومخاطر التمويل ومخاطر تغير سعر الفائدة ومخاطر تغير 

سعر الصرف والقصور في األنظمة الداخلية أو المعدات وفقدان المعلومات. 
المخاطر التشغيلية هي المخاطر الناتجة عن فشل النظام أو خطأ بشري أو تالعب أو أحداث خارجية. عند فشل ضوابط األداء، قد تؤدي 

المخاطر التشغيلية الى إلحاق الضرر بالسمعة وقد يترتب عليا آثار قانونية أو تنظيمية أو قد تؤدي إلى خسائر مالية.

أي تطورات سلبية أو غير متوقعة في هذه الجوانب من شأنها أن تؤثر سلبًا على أداء واستقرار الشركة. وعلى الرغم بأن الشركة 
هذه  من  كامل  بشكل  التخلص  الممكن  غير  من  أنه  إال  المخاطر  من  التخفيف  الى  تهدف  واستراتيجيات  رقابية  إجراءات  تنفذ 

األخرى. التشغيلية  المخاطر  أو  المخاطر 
أسعار  مخاطر  من  األدنى  الحد  مع  مضمونة  و  السيولة  عالية  إستثمارات  في  اإلستثمار  خالل  من  اإلستثمار  مخاطر  الشركة  تدير 
ومعدالت  مواصفات  باستخدام  بها  والتحكم  األخرى  والمخاطر  البشرية  األخطاء  بسبب  التشغيلية  المخاطر  تقليل  يتم  السوق. 
أي  للتخفيف من  الكوارث وموقع  للتعافي من  الشركة خطة  أي تدخل. ولدى  أو بدون  اقل تدخل يدوي  يتحكم بها نظام يضمن 
بتقييد  وأيضا  التهديدات  وتقييم  المنتظم  الرصد  طريق  عن  البيانات  فقدان  مثل  األخرى  المخاطر  وتدار  النظام.  فشل  مخاطر 

وصول المعلومات إلى أطراف ثالثة.

١١٫5 مخاطر مرتبطة بالمنتجات

توفر الشركة مجموعة من منتجات التأمين التي يتم تقدير الرسوم المتعلقة بها من خالل الرجوع إلى تقديرات وتوقعات معينة. 
وعليه فإن أي انحراف في النتائج الفعلية عن المقدرة )مثل زيادة قيمة المطالبات عما هو متوقع( من شأنه أن يؤثر سلبًا على نشاط 

الشركة وعلى نتائج عملياتها.
يتم تسعير معظم منتجات الشركة من قبل مقيمين خارجيين، وهو أيضا شرط مسبق لموافقة المنتج من قبل الجهات الرقابية. 
خبرة  إلى  باإلضافة  كأساس،  التأمين  معيدي  أسعار  تؤخذ  الفائدة،  أسعار  تسعير  فيها  يتعذر  التي  األخرى  للمنتجات  وبالنسبة 
آليات  إلطالق  الشركة  قبل  من  بانتظام  والمخطط  المحفظة  مستوى  على  اإلداء  مراقبة  يتم  أخرى.  وعوامل  السابقة  المطالبات 
مختلفة لمراقبة المطالبات وكذلك أي مراجعة في العالوة عند التجديد. في دولة اإلمارات العربية المتحدة، هناك متطلبات تنظيمية 

إلجراء استعراض تقييمي للتسعير الطبي الجماعي ونتائج االكتتاب على أساس نصف سنوي من قبل خبير تقييمي خارجي

١١٫6 كفاية ومالءمة المخصصات واإلحتياطات

التأمين  أرباحها السنوية في دعم احتياطاتها من  تحتفظ الشركة بمخصصات  لتغطية المطالبات، كما تخصص الشركة جزءا من 
لتغطية المطالبات وااللتزامات التي يمكن أن تنشأ في المستقبل.

على وجه الخصوص، يجب القيام بتقدير التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ صدور التقرير والتكلفة النهائية 
المتوقعة للمطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها حتى تاريخ صدور التقرير. تستخدم اإلدارة القيمة األولية للمطالبة المقدمة 
من قبل المقيم للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ التقرير. إن األسلوب األساسي الذي اعتمدته اإلدارة في 
تقدير تكلفة واحتساب المطالبات التي حدثت لكن لم تسجل ، هو نفسه المستخدم في تسوية المطالبات المشابهة في السنوات 
السابقة. وفي تاريخ كل تقرير، يتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة بهدف التأكد من كفايتها كذلك يتم إجراء تغييرات 

على المخصصات.

حساب  في  متخصص  شخص  طريق  عن  تحسب  حسابي(  )مخصص  األجل  طويلة  تأمين  عقود  بموجب  المسؤوليات  تحديد  يتم 
اإلحتياطي وتعتمد على تقديرات اإلدارة من خالل تعيين خبير مستقل. يتم عمل التقديرات على العدد المتوقع للوفيات لكل سنة 
من السنوات التي تتعرض فيها الشركة للمخاطر. وتستند الشركة في تقديراتها على معيار أساسي يعكس أحدث حاالت الوفيات 

التاريخية والمعدلة عند اللزوم لتعكس خبرة الشركة.

الخيارات،  األجل. وعند تحديد قيمة هذه  العقود طويلة  الشركة بموجب عقود معينة خيارات ومزايا مضمونة عند استحقاق  قدمت 
تم إجراء تقديرات فيما يتعلق بالنسبة المئوية لحاملي وثائق التأمين عند ممارستهم حقهم. يمكن أن تؤدي التغيرات في ظروف 

االستثمار إلى زيادة كبيرة في عدد حملة الوثائق الذين يمارسون خياراتهم عما كان مفترضا.

 حدد قانون شركات التأمين الحد األدنى للمبلغ اإلحتياطي الواجب أن تحتفظ به الشركة إعتمادًا على مستوى األعمال التي تقوم به 
والتقديرات المتوقعة لمبالغ المطالبات. من المحتمل أن تزيد القيمة الفعلية للمطالبات أو اإللتزامات عن اإلحتياطي وفي هذه الحالة 
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فإن الموقف المالي للشركة وقدرتها على توزيع األرباح قد يتأثر بشكل سلبي. عالوة على ذلك فإن عدم التزام الشركة بمتطلبات 
االحتياطي سيحد من قدرتها على القيام بأنشطة إضافية وربما يؤدي أيضًا إلى عقوبات نظامية أو غرامات.

تتم مراجعة اإلحتياطيات التأمينية للشركة واعتمادها من قبل مقيمين خارجيين، وفقا للوائح المحلية. وعالوة على ذلك، يتم اختبار 
كفاءة المطالبات المكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها للمحفظة الرئيسية.

١١٫٧ إتفاقيات إعادة التأمين

لدى الشركة إتفاقيات إعادة تأمين مع عدد من شركات إعادة التأمين وهو األمر الذي يساعد الشركة على توفير الحماية المطلوبة ضد 
أي خسائر فادحة ويمكنها في ذات الوقت من توسعة قدراتها في التغطية التأمينية.  جزء كبير من إعادة التأمين يتأثر بإعادة التأمين 
االتفاقي واعادة التأمين االختياري وإتفاقات إعادة تأمين زيادة معدل الخسارة. كما في 31 ديسمبر 2016، بلغت حصة معيدي التأمين من 

إلتزامات عقود التأمين في الشركة 43 مليون ر.ع. من إجمالي إلتزامات عقود التأمين البالغ 68 مليون ر.ع. 

وعلى أي حال، إن فعالية هذه اإلتفاقات تعتمد على قبول وتسوية المطالبات المقدمة الى شركات إعادة التأمين من قبل الشركة. 
في حين يتم استخدام إعادة التأمين إلدارة مخاطر التأمين، فإن ذلك ال يعفي الشركة من تحمل مسؤوليتها كمؤمن أول . وبالتالي، 
يمكن ان تتعرض الشركة لمخاطر وجود عيوب في عقودها مع معيدي التأمين وتحديات واحتمال التخلف عن السداد من قبل معيدي 

التأمين مما قد يكون له تأثير سلبي جوهري على أداء الشركة وربحيتها.

المخاطر،  المتعاملة معها. وللتقليل من  التأمين  الخاصة بشركات إعادة  عالوة على ذلك تتعرض الشركة لعدد من مخاطر االئتمان 
تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات إعادة التأمين عن طريق مراقبة المخاطر الناشئة بمناطق مماثلة أو أنشطة مماثلة أو 
لديها نفس الخصائص. و لدى الشركة سياسة للتعامل مع شركات إعادة التأمين والمصنفين )BBB( من قبل ستاندرد آند بورز و 
)B+( من قبل أي إم بيست. او من قبل مصنفون مماثلون ذو سمعة دولية مرموقة و ال يشمل ذلك شركات إعادة التأمين في المنطقة.

تؤثر استراتيجية إعادة التأمين التي تتبعها الشركة على قدرتها على اصدار وثائق تأمين إضافية باإلضافة إلى تأثيرها على صافي دخل 
أقساط التأمين. عالوة على ذلك، إن توفر إعادة التأمين وحجمه وتكلفته يخضع لشروط السوق السائدة وأي تغيير في هذه الشروط 

بما في ذلك النتائج المتوقعة من األداء المالي سيؤثر على أداء الشركة.

لدى الشركة سياسة للتعامل مع شركات إعادة التأمين ذات الحد األدنى للتصنيف »BBB« من ستاندرد آند بورز أو »+B«  جيد » من أ. 
م. بست أو ما يعادلها من وكاالت ذات سمعة دولية، و باستثناء هيئات إعادة التأمين اإلقليمية، فإن األنشطة اإلضافية التي تخرج من 
معاهدات إعادة التأمين يتم إعادة تأمينها على أساس كل حالة على حدة اختياريا مع شركات إعادة التأمين التي لديها تصنيف جيد.

  
١١٫8 مخاطر اإلستثمار

بوجود الكثير من شركات التأمين وعليه فإن جزءًا كبيرًا من دخل وأرباح الشركة يأتي من محفظتها االستثمارية وبالتالي فإن أي تراجع 
في أداء هذه المحفظة سيؤثر على األداء المالي للشركة. قد يتأثر أداء المحفظة بعدد من العوامل مثل األوضاع االقتصادية بشكل 
المحفظة  إدارة  إلتزام  فإن  المحفظة.  عالوة على ذلك  إدارة  المستثمرين وكذلك فعالية  السوق وشهية  السائدة في  واألسعار  عام 
االستثمارية بقانون شركات التأمين الذي يفرض قيودًا على طبيعة ونسق االستثمارات قد يؤثر على العائد االستثماري. عادة، أي تراجع 

في أسعار أسواق األسهم يؤثر بشكل سلبي على العائد من االستثمار وعلى ربحية شركات التأمين. 

يتم إيداع حوالي 79% من محفظة الشركة الحالية كما في 30 يونيو 2017 كودائع ثابتة أو محتفظ بها كأرصدة لدى بنوك إقليمية ذات 
تصنيف عالي وتشمل النقد. كما يتم استثمار 7% أخرى في السندات الحكومية وسندات الشركات ذات التصنيف العالي. تستثمر 

الشركة بشكل عام في االستثمارات ذات السيولة العالية مع الحد األدنى من مخاطر أسعار السوق.

١١٫٩ المطالبات والمنازعات

من المحتمل أن تواجه الشركة نزاعات مع بعض العمالء بشأن مطالبات تأمين وقد يؤدي ذلك إلى اتخاذ إجراءات قانونية من جانب 
الشركة أو ضدها. وقد يتطلب أيضًا من الشركة جراء هذه المطالبات دفع تعويضات أكثر مما تتوقعه مما قد  يؤثر على نتائج أعمال 

الشركة وأرباحها.
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لدى الشركة سياسات صارمة لمراجعة المطالبات لتقييم جميع المطالبات القائمة والجديدة إضافة الى المراجعة الدورية التفصيلية 
إلجراءات معالجة المطالبات وإحتمالية التحقق من حاالت الغش في المطالبات للحد من تعرض الشركة للمخاطر. تنفذ الشركة سياسة 

فعالة لمتابعة المطالبات لتجنب ان يؤثر سلبًا على أدائها في المستقبل.

١١٫١0 مخاطر السمعة

إن أي دعاية سلبية أو ضعف ثقة المستهلك في مجال نشاط التأمين بشكل عام أو فقدان الثقة في الشركة قد يؤدي إلى فقدان 
العمالء الحاليين واألعمال التجارية وقد يؤدي إلى عدم القدرة على االحتفاظ بالموظفين المؤهلين مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة وظروفها المالية وآفاقها المستقبلية.
أجل نشر  الرقابية، وذلك من  والسلطات  اإلعالم  والمنهجي مع وسائل  المخطط  التفاعل  المخاطر من خالل  بتخفيف  الشركة  تقوم 

المعلومات المتعلقة بالشركة.

 ١١٫١١ مخاطر الكوارث

القبيل يمكن أن يؤدي إلى خسائر  التأمين لمخاطر المطالبات الكبيرة بعد وقوع الكوارث. لذا فإن أي حدث من هذا  يتعرض نشاط 
المخاطر من خالل  التأمين وهو ما سيؤثر على أدائها وعلى السعر السوقي ألسهمها. تقوم الشركة بإدارة هذه  جوهرية لشركات 
إستراتيجية مناسبة إلعادة التأمين تسعى للحد من مدى الخسارة في حالة وقوع كارثة. إن أي كارثة كبرى قد تؤدي إلى خسائر تتجاوز 

الحدود ضمن ترتيبات إعادة التأمين سوف تؤثر بشكل جوهري على األداء المالي للشركة.

١١٫١2 العمليات في اإلمارات والكويت

لدى الشركة أعماال كبيرة خاصة فيما بمنتجات التأمين الطبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة وتخطط لبدء عملياتها في الكويت 
خالل عام 2017 وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات كبيرة من هذه العمليات. توقعات عام 2017 تشمل توقعات العمليات بدولة الكويت 
الجهات  من  التراخيص  على  الحصول  في  تأخير  هناك  ذلك،  ومع   )2017 ديسمبر  2017م  )يوليو  بين  الواقعة  للفترة  أشهر  لمدة ستة 
التنظيمية الكويتية ومن المتوقع أن تحصل الشركة على الترخيص في الشهرين المقبلين. ال تتوقع الشركة أي تأثير جوهري على 
إجمالي نتائج الشركة.ومع ذلك، فإن التراجع الحاد في أسعار النفط خالل العامين الماضيين شكل خطرا كبيرا على اقتصادات هذين 
البلدين والمنطقة وبشكل خاص على قطاع التأمين والشركة. إضافة الى ذلك، فإن المخاطر الجيوسياسية واألمنية في المنطقة تؤثر 
أيضا على النمو اإلقتصادي ويمكن أن يكون لها تأثير سلبي جوهري على سوق األسهم. ويعد طرح منتجات جديدة من قبل الشركة 

أحد الخطوات التخفيفية التي تم اتخاذها للتغلب على المنافسة.

١١٫١3 حجم السوق والمنافسة

يتميز سوق التأمين في السلطنة بأنه عالي التنافسية حيث هناك حوالي 21 شركة تأمين تعمل في سوق محدود إلى حد ما وهو ما 
يؤدي إلى تعرض الشركة لمخاطر عدم نمو إيراداتها أو عدم تحقيقها للمستويات المتوقعة. عالوة على ذلك، قد يؤدي زيادة المنافسة 
من حيث األسعار بين شركات التأمين الى التأثير سلبا على ربحية الشركة. وفي حالة عدم تمكن الشركة من المنافسة بشكل فاعل 

وبالتالي الضغط على نمو نشاط واألداء المالي للشركة، من شأن ذلك التأثير على سعر السهم في السوق.  

وتخفف الشركة من هذه المخاطر من خالل توسعها الجغرافي في األسواق اإلقليمية األخرى، وبالتالي تنشر المخاطر المحددة لكل بلد 
وكذلك من خالل إدخال منتج تأميني جديد يناسب العمالء وتحسين الخدمات.

١١٫١٤ وضع قيادي في السوق 

تعتبر الشركة ضمن أكبر شركات التأمين في سلطنة ُعمان خاصة في مجال التأمين الطبي للمجموعات حيث لديها حصة سوقية 
كبيرة بسبب شبكتها الواسعة وعملياتها التي تتسم بالفعالية.  وبما أن المنافسة في تزايد و الشركات األخرى الكبيرة واألصغر تقوم 
بشكل مستمر في توسيع عملياتها، قد تواجه الشركة منافسة شديدة من الشركات القائمة وكذلك من الشركات األخرى األصغر التي 

تسعى إلى استغالل فرص النمو المتوفرة في السوق. 

١١٫١5 فقدان األعمال

في الغالب تكون وثائق التأمين التي تصدرها الشركة لمدة عام واحد قابلة للتجديد بشكل سنوي وعليه وإذا لم يرغب العميل في 
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تجديد الوثيقة وقام باالنتقال إلى شركة أخرى فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على إيرادات الشركة وعلى سعر السهم. 
أسواق التأمينات مدفوعة في الغالب باألسعار و بالتالي تحتفظ الشركة بالعمالء الحاليين من خالل تقديم منتجات بأسعار تنافسية 
في السوق وخدمات أفضل. و تتم إدارة المخاطر من خالل تقديم منتجات جديدة مخصصة ومن خالل االتصاالت المباشرة مع العمالء 

عبر نقاط االتصال متعددة المبيعات.

١١٫١6 تمرُكز خدمات الشركة فيما بين العمالء 
بتحويل  العمالء  أكثر من هؤالء  أو  إذا قام واحد  لذلك،  الكبار.  والتجديد مع عمالئها  التأمين  الشركة على استمرار سياسات  تعتمد 

أعمالهم إلى شركة تأمين أخرى أو وجدوا أنفسهم في صعوبات مالية، فإن ذلك قد يؤثر سلبا على األداء المالي للشركة.
المادي لمخاطر تحول األعمال هذه وبالتالي  األثر  زبائن كبار الحجم. ويتم دراسة  البرامج مع  تمتلك الشركة حاليا عدد قليل جدا من 

التخفيف من حدتها مع أنشطة جديدة أخرى ذات عمالء أقل.

١١٫١٧ ذمم مدينة
إن الذمم المدينة هي الجانب الحاسم في أي نشاط تجاري، فإن الشركة معرضة لخطر التأخير أو التخلف عن السداد من قبل الوسطاء 

والوكالء وشركات إعادة التأمين ومن العمالء مما قد يؤثر سلبا على عمليات الشركة ونتائجها.
والوكالء  والوسطاء  العمالء  ( مستحقة من   2017 يونيو   30 ريال عماني كما في  42٫3 مليون  بحوالي   تقدر   ( أرصدة معتبرة  للشركة 
وشركات إعادة التأمين منها 29٫3 مليون ريال عماني مستحق القبض من حملة الوثائق والوكالء والسماسرة بينما كان 1٫2 مليون ريال 
عماني مرتبط بذمم إعادة التأمين المدينة. تتضمن األقساط وذمم إعادة التأمين والمعامالت مع أطراف ذات عالقة بمبلغ 0٫99 مليون 
عمليات  على  يؤثر سلبًا  مما  المدينة  الذمم  تحصيل هذه  السداد في  عن  التخلف  أو  التأخير  لمخاطر  الشركة  تتعرض  عماني.  ريال 
المشكوك في  المدينة  للذمم  ريال عماني كمخصص  0٫90 مليون  بتخصيص مبلغ   الشركة  قامت  ونتائجها. وبشكل عام،  الشركة 

تحصيلها في دفاترها كما في 30 يونيو 2017.

وفيما يلي أعمار الذمم المدينة كما في 30 يونيو 2017:

تستخدم الشركة آليات مراقبة مختلفة مثل التسويات والحصول على تأكيدات األرصدة من العمالء والمتابعة المنتظمة مع العمالء 
لضمان تحصيل أي مبالغ متأخرة السداد.

١١٫١8 القوى العاملة 
تعتمد الشركة في عملياتها على خبرة مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية والعاملين فيها. وفي حال لم تتمكن الشركة من توظيف 
موظفين مؤهلين لتلبية متطلباتها،  أو عدم استطاعتها توفير بدائل مناسبة لمن يترك العمل، فإن ذلك قد يحدث تأثيرًا سلبيًا 
على أعمال الشركة وأدائها وموقفها المالي بما في ذلك أيضًا سعر سهم الشركة. أيضا فإن الشركة ملتزمة بتحقيق أهداف التعمين 
وفي حالة عدم تمكن الشركة من الوفاء بالتزاماتها في هذا الصدد فإنها ستكون عرضة إلجراءات معينة من جانب وزارة القوى العاملة. 
تتبع الشركة نظام مراقبة فعالة من خالل تخطيط ومراقبة عمليات التوظيف الجديدة و عملية التوظيف للمناصب العليا لضمان عدم 
وجود تبعية كبيرة على أي شخص واحد. و لدى الشركة خطة تعاقب للمواقع األساسية. وعالوة على ذلك، فإن نسبة التعمين يتم 

الحفاظ عليها بنسب أعلى من النسب المطلوبة.

١١٫١٩ حركة سعر الصرف
يمكن أن يؤثر أي تحرك سلبي في سعر الصرف على نشاط الشركة وعلى سعر األسهم في السوق. الشركة معرضة لمخاطر تغير 

اإلستحقاقاتالتفاصيل 
في 30 يونيو  ٢0١٧ 

)ر.ع مليون(

تحليل اعمار الذمم

اكثر من 365 يوممن 181 الى 365 يوم من 91 الى 180 يومالى 90 يوم

إجمالي األقساط 
المستحقة

43٫220٫614٫56٫91٫1

ناقص: مخصص الديون 
المتعثرة

0٫9---0٫9

42٫320٫614٫56٫90٫2صافي األقساط المستحقة

لم تقم الشركة بأي تخصيص مقابل مبالغ اعاله حيث ترى إدارة الشركة بأن هذه المبالغ تعتبر قابلة لإلسترداد 
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سعر الصرف كون أن جزء كبير من إستثماراتها وأقساط إعادة التأمين والمستحقات من معيدي التأمين هي بالدوالر األمريكي. في 
حالة تم فك االرتباط بين الريال العماني والدوالر فإن ذلك يمكن أن يعرض الشركة لمخاطر إضافية. 

١١٫20 زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة
التي سيتم  المضافة،  القيمة  ) ضريبة  أو رسوم جديدة مثل  أو فرض ضرائب  الشركات  المفروضه على  الضريبة  زيادة في معدل  أي 
إضافتها في المستقبل القريب ( قد يكون له تأثير سلبي على أعمال الشركة وأدائها. إن تأثير هذه الضرائب لم يؤخذ في الحسبان 

في التوقعات المالية.

سيتعين على الشركة إستيعاب أي ضرائب مباشرة، في حين ستتطلب الضرائب الغير مباشرة تقييما من قبل الشركة )على اساس 
القدرة التنافسية( فيما اذا كان يمكن تحويلها إلى العمالء.

)IFRS( ١١٫2١ تبني التقديرات المالية والسياسة المحاسبية ومعايير اإلفصاح المالي الدولي
يتطلب إعداد القوائم المالية للشركة من اإلدارة أن تقوم بعمل تقديرات وافتراضات ربما تؤثر على قيمة األصول وااللتزامات والدخل 
والمصاريف والمخصصات والتغير في القيم العادلة لفترة إعداد القوائم.  يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات األساسية بشكل دوري 
كما أنها تعتمد في األساس على افتراضات متعلقة بعوامل عديدة منها عوامل متغيرة وأمور تعتمد على التقدير و عدم الوضوح 

ولذلك فإن النتائج الفعلية ربما تختلف عن تقديرات اإلدارة وهو األمر الذي يؤدي إلى تغيرات مستقبلية في االلتزامات المتوقعة. 
تم نشر المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية على المعايير الحالية وھي إلزامية للفترات المحاسبية للشركة التي تبدأ بعد 1 يناير 

2018 أو الفترات الالحقة:
المعيار الدولي للتقارير المالية 4: تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 األدوات المالية مع المعيار الدولي للتقارير . 1

المالية 4 عقود التأمين
المعيار الدولي للتقارير المالية 15: إيرادات من العقود مع العمالء. 2
المعيار الدولي للتقارير المالية 16: عقود اإليجار. 3
المعيار الدولي للتقارير المالية 2: تصنيف وقياس معامالت الدفع باألسهم - تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية2.. 4
المعيار الدولي للتقارير المالية 17: عقود التأمين. 5

التوقعات  إدراج ذلك في  يتم  لم  بالتالي  و  اعاله،  المذكورة  التغيرات  آثار تطبيق  تقييم  النظر في  بإجراء  بعد  الشركة  إدارة  تقم  لم 
للفترات التي تسري فيها هذه التغييرات.

١١٫22 المخاطر المرتبطة باإلحتيال
الشركة معرضة لمخاطر من العمالء الذين يقدمون إقرارات ومعلومات غير صحيحة أو الذين ال يقومون بالكشف عن كامل المعلومات 
المتعلقة بالمخاطر التي يطلبون تغطيتها قبل شراء الوثيقة وأيضا الذين يقومون باختالق المطالبات أو الذين يبالغون بتقدير قيمة 
مطالباتهم.  بشكل عام فإن الشركة ، كما هو الحال مع شركات التأمين األخرى، معرضة لمخاطر عدم التزام الموظفين باإلجراءات 
الوكالء مثل قيام  االحتيال من جانب  الشركة عرضة لمخاطر  أن  الى  االحتيال والغش إضافة  إلى منع  المنصوص عليها والتي تؤدي 
البعض بتزوير وثائق أو عدم تحويل األقساط التي يتم تحصيلها من العمالء نيابة عن الشركة. يمكن أن يؤثر أي تقصير في السيطرة 
جانب  من  دفعها  يتم  التي  المبالغ  ومتوسط  المطالبات  زيادة  بسبب  الشركة  أرباح  على  سلبًا  فاعل  بشكل  االحتيال  مخاطر  على 
الشركة. عالوة على ذلك فإن مثل هذه التكاليف تنتقل إلى العمالء على شكل زيادة في األقساط وهو األمر الذي يؤدي إلى خفض في 
مبيعات وثائق التأمين. يمكن أن يؤدي حدوث أي من هذه األمور إلى التأثير سلبًا وجوهريًا على نشاط الشركة وسمعتها ووضعها 

المالي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية. و للشركة مقدرة تأمينية لتغطية مثل هذه المخاطر بشكل جزئي.
يلعب فريق التدقيق والتحقيق بالشركة دورا رئيسيا في إدارة المخاطر المتعلقة بالغش. إن أي مخاطر ال أخاالقية للعمالء الذين يرتكبون 
الغش على الشركة هي مخاطر انشطة غير قابلة للتأمين و لذا يتم التعامل معها من قبل الفريق القانوني للشركة وفقا للقوانين 

المعمولة بها في الدولة.

١١٫23 تعّذر الحفاظ على المعلومات السرية المتعلقة بالعميل
أو تعرضت معلومات من معلومات  / تسرب  أي خرق  فإذا ما حدث  السرية.  العميل  لمعلومات  التأمين مستودعا سريا  تعد شركات 
التجارية للشركة فضال عن سمعتها، هذا باإلضافة إلى ما ستواجه من الدعاوى  التأثير سلبا على األعمال  العميل للخطر يؤدي ذلك 

القضائية المحتملة.
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تقوم الشركة بإدارة المخاطر من خالل منع الوصول إلى المعلومات من النظام من خالل اإلجهزة الخارجية. إن المعلومات التي تتم 
معلومات  تعرض  في  متأصلة  مخاطر  على  تنطوي  التجارية  باألعمال  المرتبطين  األشخاص  من  وغيرهم  الوسطاء  مع  مشاركتها 

للخطر. العمالء 

١١٫2٤ الكوارث الخاصة بالبيانات وتقنية المعلومات
تعتمد الشركة على أنظمة تقنية المعلومات في عملياتها الحيوية وفي نشاطها بما في ذلك وعلى سبيل المثال ال الحصر إدخال 
التفاصيل الخاصة بمخاطر كل عميل ومطالبات األقساط وعمليات إعادة التأمين ومراقبة إجمالي التعرض للمخاطر والتقارير المالية 

والتنظيمية 
إن حدوث قصور أو عطل في نظم تقنية المعلومات من شأنه أن يعطل عمليات الشركة أو يكون له تأثير جوهري على قدرة الشركة 
على ممارسة نشاطها. كذلك فإن أي عطل أو تلف في النظام خاصة إذا تكرر أو استمر لفترة، يمكن أن يؤدي إلى حدوث خسائر في 
الحالية أو المستقبلية وعلى قدرة الشركة على دفع المطالبات المستحقة في وقتها ويمكن أن يؤدي إلى تداعيات  عالقات العمل 

تنظيمية سلبية على الشركة وهو األمر الذي من شأنه أن يؤثر سلبا على سمعة الشركة وموقفها المالي ونتائج عملياتها. 
أطراف  إلى  إعطاء مهمة تشغيلها وصيانتها  تم  التي  التشغيلي  الدعم  وأنظمة  بالشركة  الخاصة  المعلومات  أنظمة  بعض  هناك 
ثالثة ولكنها تظل في نفس الوقت حيوية بالنسبة لنشاط الشركة مثل مهمة التخفيف من مخاطر الهجمات االلكترونية. تعتمد 
الشركة في جزء من عملياتها على األداء المستمر والدقة وااللتزام واألمان. في حالة إنهاء الترتيبات التعاقدية مع األطراف الثالثة التي 
تقدم الخدمات فإن الشركة ربما ال تجد مقدم الخدمة الخارجي البديل أو المورد المناسب لتقديم مثل هذه الخدمات سواء فيما يتعلق 
بالموعد المناسب أو تقديم الخدمة بنفس الشروط أو دون أي مصارف مؤثرة. من الممكن أن يؤدي ما سبق إلى آثار سلبية كبيرة على 

نشاط الشركة وعلى موقفها المالي ونتائج عملياتها. 
وللشركة موقع لالسترداد من الكوارث حيث تنسخ فيه كل المعلومات على أساس الوقت الحقيقي لتخفيف من أي خطر ناتج من 

حادث كارثي.

١١٫25 القوة القاهرة
يمكن أن تؤثر الحوادث الخارجة عن اإلرادة كحدوث حرب أو نزاع مسلح أو حصار أو عصيان مدني أو شغب أو إضرابات أو أعمال تخريبية 
أو إرهابية أو عواصف رعدية وبرق  أو حرائق أو فيضانات أو زالزل أو تسونامي أو عواصف مدارية أو استوائية أو كوارث طبيعية أخرى أو 

حوادث قضاء وقدر على عمليات الشركة ووضعها المالي.
تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر جزئيا من خالل التغطية التأمينية للكوارث و حوادث القوة القاهرة. 

١١٫26 المتطلبات التنظيمية
أن  المال  رأس  زيادة  األنظمة مثل متطلبات  تغير في  أي  والتدقيق. من شأن  التنظيمية  المتطلبات  لعدد من  التأمين  يخضع قطاع 
االلتزام باألنظمة يمكن أن يؤدي إلى فرض غرامات من  التأمين. عالوة على ذلك فإن عدم  تؤثر على عوائد المساهمين في شركات 
الجهات التنظيمية لعدم االلتزام وهو األمر الذي يؤثر على نشاط وأرباح الشركة. من شأن هذا اإلجراء أيضًا أن يؤثر على موقف الشركة 

وسمعتها في السوق. 
أي اجراءات تنظيمية كتحديد مستوى أقساط التأمين او شروط تغطية المخاطر قد تؤثر سلبيا على أداء الشركة و تطلعاتها.

كذلك فإن أي سياسات سلبية أو تغير في األنظمة من جانب الحكومة أو الجهات التابعة لها يمكن أن يؤثر على نشاط الشركة وعلى أرباحها 
وعلى موقفها المالي. تشمل األنظمة التي تنطبق على نشاط الشركة حالة الشركة وقدرتها على ممارسة أنشطتها. تخضع الشركة في 

نشاطها لعدد من القوانين المعمول بها والتي يتم تنفيذها من جانب مسؤولين حكوميين ومن جانب جهات خاصة أيضًا.  
تمارس الشركة نشاطها بموجب العديد من الرخص والتصاريح والتي ربما يتم تعليقها أو إنهاءها أو سحبها في حالة عدم التزام 
الشركة بالمتطلبات. يمكن أن يتأثر نشاط الشركة بأي تغير في القانون أو في تفسيراته. كذلك فإن فرض غرامات أو سحب أو تعليق 

الترخيص أو التصاريح من شأنه أن يكون له أثر رجعي على النشاط والموقف المالي للشركة بما في ذلك سعر السهم في السوق.
اإللتزام في سلطنة عمان ودبي وأبوظبي لتحديث ومتابعة المتطلبات  تقوم الشركة بإدارة هذه المخاطر من خالل وجود مسؤول 

التنظيمية المعمول بها.

١١٫2٧ حوكمة الشركات 
كشركة مساهمة عامة فإن الشركة تخضع لمتطلبات حوكمة أكثر وبالتالي فإن أي تقصير في االلتزام من شأنه أن يؤدي إلى اتخاذ 
إجراءات أو / فرض غرامات على الشركة. عالوة على ذلك فإن مثل هذه المتطلبات ربما تحتاج إلى إشراف أكبر من جانب إدارة الشركة 

األمر الذي من الممكن أن يؤثر على الشركة في متابعة العمليات اليومية. 

لدى الشركة سياسات وإجراءات إلتزام تضمن اإللتزام للمتطلبات التنظيمية.
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١١٫28 عوامل المخاطرة المرتبطة باألسهم المطروحة لإلكتتاب
عدم وجود تاريخ للتداول: سيتم  إدراج األسهم المطروحة  لالكتتاب في سوق مسقط لألوراق المالية وفق الجدول الزمني المذكور في 

نشرة اإلصدار. ليس هناك أي تاريخ سابق لتداول األسهم. 
وربما  السهم ألسباب عديدة  يتذبذب سعر  ربما  المالية،  لألوراق  األسهم في سوق مسقط  إدراج  بعد  السهم:  التغير في سعر 

ينخفض إلى مستوى أقل من سعر الطرح. 

السيولة: ليس هناك أي ضمانات بوجود إقبال على األسهم بعد إدراجها في سوق مسقط لألوراق المالية. بناًء على ذلك قد يواجه 
المكتتبون مخاطر حيازة أسهم غير متداولة بالسوق بشكل نشط.

زيادة رأس مال الشركة مستقبال: ربما تقوم الشركة مستقبال بزيادة رأس مالها من خالل عمليات طرح أخرى )سواء أسهم لها حق 
أفضلية أو أسهم أخرى(. مثل هذه المبالغ من شأنها أن تؤثر على سعر سهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية. 

التغيرات في سعر السوق: ربما تؤثر التغيرات في السوق والعوامل األخرى بشكل سلبي على سعر تداول السهم في السوق 
بغض النظر عن األداء الفعلي للشركة. يتعرض كافة المكتتبون في األسهم لمخاطر السوق بدرجات متفاوتة. يمكن أن يتراجع سعر 

أي سهم أو يرتفع على حسب حالة السوق. 

سياسة توزيع األرباح: ليس هناك أي ضمان لتوزيع أرباح وربما يقرر مجلس اإلدارة، وفق تقديره المطلق، بعدم توزيعها في أي وقت 
القابلة للتوزيع  أرباح مستقبلية على عدد من العوامل منها كفاية االحتياطات  من األوقات وألي سبب من األسباب. يعتمد توزيع أي 
والسيولة التي تضمن تلبية االحتياجات التشغيلية للشركة و/أو عدم تأثر نمو النشاط بعدم توفر السيولة الكافية وكذلك باألمور 

الطارئة المعروفة للشركة والتزامها بأي شروط خاصة بأي تسهيل ائتماني. و كذلك على موافقة الهيئة العامة لسوق المال.

النقدية وربما تؤثر سلبًا على  المتبع ، ستحد بشكل كبير من احتياطات الشركة  أرباح، للحد  عالوة على ذلك فإن أي سياسة توزيع 
قدرة الشركة على تمويل نفقات رأس المال غير المتوقعة وتؤثر كذلك على قدرة الشركة على سداد فوائد وأصول مبالغ التسهيالت 
االئتمانية المستحقة على الشركة. مما قد يتطلب على الشركة اقتراض أموال إضافية أو جمع رأس مال من خالل إصدار أدوات دين 

)اصول و سندات(  وهو األمر الذي قد يستعصي حدوثه من خالل توفر الظروف المشجعة أو ربما عدم توفرها أساسًا.

المادة ٢ من قانون التأمين:

وفقا لقانون التأمين المعدل، فإنه يتعين على الشركة تحقيق الحد األدنى لرأس المال المدفوع والبالغ 10 مليون ريال ُعماني واستكمال 
تحويلها إلى شركة مساهمة ش.م.ع.ع وإدراج أسهمها في سوق مسقط لألوراق المالية في 17 أغسطس 2017. وعلى الرغم من أن 
إلى شركة  للتحول  إجراءاتها  استكمال  تتمكن من  لم  لكنها  ريال عماني،  10 مليون  إلى  المدفوع  رأسمالها  برفع  قامت  الشركة قد 
مساهمة عامة، وإدراج أسهمها في سوق مسقط لألوراق المالية خالل الفترة المحددة. وفي حال فرضت هيئة سوق المال أو غيرها من 

الجهات ذات الصلة أي عقوبة أو إجراء تنظيمي ضد الشركة للتأخير، قد يكون لذلك تأثير سلبي على الشركة. 

١١٫2٩ زيادة رأس المال المقترح عن طريق إصدار أسهم لموظفي الشركة
ويوصي مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام بذلك، كجزء من خطة األداء طويلة األجل للموظفين الرئيسيين 
للشركة، ورهنا بالحصول على الموافقات التنظيمية الالزمة، وبموافقة المساهمين من خالل قرار  يتم اقراره في اجتماع الجمعية العامة 
غير العادية و يتم تخصيص زيادة رأس مالية بنسبة 3٫5% من رأس المال المدفوع لموظفي الشركة. كما يقوم المساهمون في هذا 
المؤهلين  الموظفين  والتنازل عنها، وحقوق  بتوزيع هذه األسهم وتداولها  المتعلقة  التسعير واألهلية والشروط  باعتماد  االجتماع 

خالل فترة خدمتهم وعند انتهائها.
لم يتم إدراج الهيكل/االقتراح في التوقعات المالية المبينة في هذه النشرة. وبما أنه لم يتم البت بعد في شروط اصدار رأس المال 
اإلضافي فإنه من الغير الممكن تقدير أثر هذه الزيادة على سعر السوق لألسهم عند اعتماد الخطة المذكورة أعاله وتفعيلها. إن العدد 
المقترح لألسهم للموظفين يهدف إلى زيادة تحفيز الموظفين المؤهلين للعمل من أجل تحقيق خطط نمو الشركة، وبالتالي تقاسم 
الزيادة الناتجة في ثروة المساهمين. ومن المتوقع أيضا أن تساعد في الحفاظ على التزام الموظف تجاه الشركة وتعززه، واالستفادة من 

نموها على المدى الطويل. وبناء على ذلك، من المتوقع أن يكون للهيكل / المقترح أثر إيجابي على أداء الشركة وتوقعاتها العامة.

١١٫30 متطلبات الحسابات بالنسبة لعمليات اإلمارات العربية المتحدة
حسابات الشركة لعمليات اإلمارات العربية المتحدة في عام 2015 كان »متحفظا عليها« نظرا لعدم وجود سجالت تتعلق بالمطالبات 
بموجب وثائق التأمين و مبالغ مماثلة من حصة إعادة التأمين في المطالبات بموجب بولصيات / وثائق  التأمين مع إجمالي أقساط 
التأمين المكتتبة بمبلغ 22٫216٫434 درهم. والتي لم يكن لها أي تأثير على الربح أو حقوق الملكية للشركة. و نتيجة لذلك تم تعديل 

اإلجراء المحاسبي لهذه السياسات ولم يكن هناك أي تحفظ في عام 2016.
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 القروض ألجل. ١
كما في 30 يونيو 2017، كانت لدى الشركة قروض قصيرة األجل بقيمة مليون ريال عماني في قائمة دفاترها. وبلغ معدل الفائدة 

على القروض قصيرة األجل 3% سنويا.
 التسهيالت األخرى. ٢

لدى الشركة تسهيالت ضمان بنكي من قبل أحد البنوك المحلية بمبلغ 250٫000 ريال عماني ليس لدى الشركة أية تسهيالت 
ائتمانية أخرى قائمة كما في 30 يونيو 2017 .

 حاالت التسهيالت . 3
تفاصيل التسهيالت االئتمانية للشركة والمستحقة كما في 30 يونيو 2017 هي كالتالي: 

١2. مصادر التمويل 

المبلغ المتبقي )ريال(التسهيالت

-القروض المصرفية 

1٫000٫000القروض ألجل 

-سندات األداء 

368٫522*كفاالت

* يشمل هامش نقدي بمبلغ 228٫703 ريال عماني

بالريال الُعماني 

كما في 30 ديسمبر ٢0١6 كما في 30 يونيو ٢0١6 كما في 30 يونيو ٢0١٧ الفئة

اإللتزامات   

67٫832٫640 78٫227٫166 89٫448٫452  إجمالي المطالبات القادمة 

1٫492٫095 4٫431٫880 4٫748٫342 مستحقات اعادة التأمين 

21٫548٫703 14٫427٫904 8٫425٫558 االلتزامات اآلخرى 

90٫873٫438 97٫086٫950 102٫622٫352 إجمالي اإللتزامات

26٫500٫000 10٫500٫000 26٫500٫000 أسهم راس المال 

3٫970٫038 3٫500٫000 4٫440٫389 االحتياطي القانوني

6٫366٫767 5٫853٫018 7٫122٫357 احتياطي طوارئ

447٫420 447٫420 447٫420 احتياطي إعادة التقييم

-567٫896 -916٫800 -875٫793 احتياطي القيمة العادلة 

5٫505 احتياطي تقلبات اسعار صرف العمالت 

7٫661٫653 5٫109٫060 8٫060٫787 العوائد الُمحتجزة 

44٫377٫982 24٫492٫698 45٫700٫665 إجمالي حقوق المساهمين 

135٫251٫420 121٫579٫648 148٫323٫017 إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات

2٫05 3٫96 2٫25 إجمالي اإللتزامات الى حقوق المساهمين 

دولة  للتأمين في  العامة  والهيئة  عمان  المال في سلطنة  لهيئة سوق  مرهونة  الموجودات  بعض  فإن  النظامية،  للمتطلبات  وفقا 
االمارات . كما في 30 يونيو 2017، تملك الشركة تسهيالت سحب على المكشوف بقيمة 1٫900٫000 ريال عماني مع البنك األهلي ش.م.ع.ع. 
وقد قامت الشركة بتقديم تعهد سلبي على تعهداتها بشأن أصولها الحالية والتعهد بعدم إنشاء أي رهن على موجوداتها إلى 

مقرضين آخرين.

 مصادر التمويل . 4

بما أن الشركة لن تحصل على عائدات اإلكتتاب العام، فإنه من غير المتوقع أن يتأثر المركز المالي للشركة باإلكتتاب العام. وعالوة على 
األدنى  الحد  بالفعل  الشركة  ريال عماني.حققت  10 مليون  والبالغ قدره   المال  رأس  لمتطلبات  األدنى  الحد  بالفعل  الشركة  ذلك، حققت 

لمتطلبات رأس المال والبالغة 10 مليون ريال عماني.
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١3. موجز القوائم المالية التاريخية المدققة
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١6٫١ األرباح 

تتساوى أسهم االكتتاب مع كافة األسهم األخرى فيما يتعلق بأي حقوق لتوزيعات األرباح التي قد يتم اإلعالن عنها ودفعها عن السنة 
المالية المنتهية في ديسمبر 2017 وأي سنوات مالية الحقة. بعد انتهاء اإلكتتاب، سيتم تحديث سجل المساهمين لدى شركة مسقط 

للمقاصة واإليداع لتمكين المساهمين الجدد من استالم األرباح المستقبلية المعلن عنها.

ووفقًا ألحكام قانون الشركات التجارية، فإنه يجب تحويل 10% من أرباح أي شركة يتم تأسيسها في ُعمان إلى االحتياطي القانوني حتى يبلغ 
هذا االحتياطي ثلث راس مال الشركة على األقل. ال يمكن توزيع االحتياطي القانوني للشركة كأرباح للمساهمين.

عالوة على ذلك ووفقا للمادة 10 )مكرر( )2( )ج( والمادة 10 )مكرر( )3( )ب( من الالئحة التنفيذية لقانون شركات التأمين، يتم تحويل 10% من 
صافي المطالبات المستحقة للتأمين العام و1% من أقساط التأمين على الحياة عن الفترة المتعلقة بنشاط التأمين على الحياة خالل فترة 
إعداد التقرير من اإليرادات المحتجزة إلى احتياطي الطوارئ.  يمكن أن تتوقف الشركة عن هذا التحويل عندما يصبح االحتياطي معادالً 
لراس المال المصدر. ال يتم اإلعالن عن أي عوائد في أي عام من األعوام إال بعد تغطية العجز في االحتياطي من األرباح المحتجزة. لن يتم 

استخدام االحتياطيات إال بعد الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال. 

كما في 30 يونيو 2017، يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمدفوع 26٫5 مليون ريال عماني ويبلغ احتياطي الطوارئ 7٫12 مليون ريال عماني. 

١6٫2 سياسة توزيع األرباح 

اإلستثمار  ومحفظة  العامل  المال  ورأس  الدين  سداد  متطلبات  مراعاة  مع  األرباح  لتوزيع  معقولة  سياسة  اتباع  يتم  أن  الشركة  تقترح 
ومتطلبات المصاريف التشغيلية، قد يتأثر مبلغ األرباح السنوية وسداد تلك األرباح في كل سنة بعدد من العوامل منها أفق عمل الشركة 

واألداء المالي وتوفر النقد واتفاقيات التسهيالت واللوائح والنظرة المستقبلية للقطاع. 

مع  وذلك  منه  توصية  على  وبناًء  اإلدارة  مجلس  لتقدير  وفقًا  يتم  األرباح  هذه  ومبلغ  للمساهمين  األسهم  أرباح  توزيع  بشأن  قرار  أي 
القوانين  الى  إضافة  السنوية  العامة  الجمعية  اجتماع  المساهمين في  قرار  بإعتماد  توزيعها  المقترح  األرباح  و  األساسي  النظام  مراعاة 
المعمول بها والموافقات التنظيمية وأيضًا أحكام اتفاقيات التسهيالت التي تم إبرامها بشأن القروض بما في ذلك أي شروط مسبقة 

الدفع،  

وفيما يلي إستعراض لألرباح التقديرية للشركة عن السنوات األربعة القادمة )2020-2017( وذلك بناءًا على القوائم المالية المتوقعة وتخضع 
لموافقة المساهمين والموافقات التنظيمية:

التوزيعات المدفوعة للسنة المالية الماضيية 
المنتهية في 3١ ديسمبر  

نسبة التوزيعات 
)% من رأس المال(

قيمة التوزيعات المتوقعة 
لكل سهم )بيسة(

إجمالي التوزيعات
)مليون ر.ع.(

2018% 15154٫00

2019% 18184٫67

2020% 20205٫37

2021% 25256٫50

توزيعات االرباح المتوقعة للشركة هي مجرد تقديرات ولكن ربما تختلف توزيعات  األرباح الفعلية في أي عام من األعوام.  ربما يتأثر 
المتطلبات  ذلك  في  بما  العوامل  من  بعدد  معين  عام  في  مبالغ  توزيع  سيتم  كان  إذا  وعما  كعوائد  المخصص  السنوي  المبلغ 
التنظيمية وتوقعات النشاط واألداء المالي والتصنيف االئتماني ومتطلبات اإلنفاق الرأس مالي واالتفاقيات المالية واتجاهات السوق 
والنظرة لقطاع التأمين في السوق المحلي واألسواق اإلقليمية.  تعتمد التقديرات المتوقعة المذكورة أعاله على عدد من االفتراضات 
والتوقعات وقد تم تحديد هذه التوقعات في »الفصل الرابع عشر من هذه النشرة المعنون – القوائم المالية المتوقعة«.  يجب قراءة 
المخاطرة  عوامل   - المعنون  النشرة  هذه  من  عشر  الحادي  الفصل   « العوائد  بدفع  المرتبطة  المخاطرة  عوامل  مع  التالي  الجدول 

والعوامل المخففة«.

١6. سياسة توزيع األربـــــــاح
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التقييم وتبرير األسعار
عند تقييم األسهم، أخذت الشركة في االعتبار العديد من العوامل التي تؤثر على النشاط واألداء ويشمل ذلك: 

النمو التاريخي في إجمالي األقساط المكتتبة، صافي نتائج االكتتاب والعائد على السهم والنمو المتوقع مستقبال في كل منهم.  �

العوائد التاريخية للمساهمين والتوقعات المستقبلية لهذه العوائد.  �

التنوع المستمر لمنتجات الشركة ونشاطها الجغرافي.  �

التوسع المستمر في عمليات الشركة في منطقة مجلس التعاون الخليجي.  �

مشابه � نشاط  لها  التي  المدرجة  األخرى  الشركات  مع  الدفترية  القيمة  إلى  السعر  نسبة  السعر،  إلى  العائد  نسبة   مقارنة 
لما تقوم به الشركة.   

تعتمد آلية تسعير العرض على العوامل الكمية والكيفية التالية:

١٧٫١ العوامل النوعية:

جوانب القوة التشغيلية األساسية
 شركة رائدة في مجال التأمين الصحي تسيطر على 50% )عمليات عمان فقط( من السوق في سلطنة عمان وتبلغ حصتها التراكمية  �

في قطاع التأمين الصحي 74% . يشمل ذلك الرقم عمليات اإلمارات العربية المتحدة، كما في 31 ديسمبر 2016م.   

 نمو واضح في نشاط التأمين على المركبات. تطرح الشركة العديد من منتجات التأمين التي تهدف إلى توفير وثائق تأمين على  �
الحياة وعلى غير الحياة تلبي احتياجات العمالء.   

اسم يحظى بشهرة واسعة في سلطنة عمان حيث توفر الشركة الحماية التأمينية لحوالي 200,000 شخص في سلطنة عمان.  �

 شبكة قوية تضم 19 فرعًا و 17 فريق مبيعات مباشر إلى جانب خدمات أكثر من 176 وسيط ووكالة وهو ما يعني إجماال أكثر من 200  �
نقطة تواصل مباشرة مع العميل لبيع الوثائق وتقديم الخدمات المطلوبة لهم في سلطنة عمان واإلمارات.   

 موظفين يبلغ عددهم 317 يتمتعون جميعا بالخبرة والقدرة على تقديم خدمات مهنية على أعلى مستوى إلى جانب حصولهم  �
على تدريب جيد في مجال التأمين.   

 زيادة الحضور اإلقليمي من خالل مكاتب الفروع التي تم افتتاحها في أبو ظبي ودبي وتوسعات إضافية في اسواق دول مجلس  �
التعاون. ساهمت فروع اإلمارات العربية المتحدة بـ 50% من إجمالي األقساط المكتتبة كما في 30 يونيو 2017. الشركة الوطنية للتأمين    

على الحياة والعام بصدد الحصول على رخصة لعمليات في الكويت.   

التأمين المصرفي من خالل الشراكة مع بنك عمان العربي لتوفير تأمين لعمالء البنك.  �

 شراكة قوية مع شركات إعادة التأمين الرائدة مثل سويس ري وجن ري وبارتنر ري وجي أي سي أر وكلها حاصلة على تصنيف +B في  �
الوقت الحالي من وكالة إيه إم بست.   

بنية تحتية لتكنولوجيا المعلومات مجهزة بأحدث أنظمة البرمجيات والتطبيقات. �

القوة المالية والجودة 
أصول إجمالية بقيمة 148 مليون ريال وحقوق مساهمين بقيمة 45٫7 مليون ريال عماني كما في 30 يونيو 2017م.  �

 تصنيف القوة المالية للشركة عند ++B )جيد( وتصنيف ائتماني للمصدر عند bbb من وكالة إيه إم بست للتصنيف االئتماني، �
كما في إبريل 2017م.   

حاصلة على شهادة األيزو 9001:2008  �

مع حصولها على تقييم ائتماني مالي )جيد( ++B  من قبل وكالة إيه إم بست للتصنيف االئتماني وحصولها على شهادة الجودة 
األيزو 9001:2008، تتمتع الشركة بموقف مالي قوي وفي نفس الوقت تقدم خدمات مبتكرة ومنتجات متكاملة تلبي احتياجات العمالء 
الراغبين في الحصول على منتجات التأمين على الحياة والتأمين العام. يعتبر التصنيف المالي القوي من وكالة إيه إم بست للتصنيف 
االئتماني رأيًا مستقال بشأن القوة المالية لشركة التأمين وقدرتها على تلبية التزامات العقد ووثائق التأمين الحالية. يعتمد التصنيف 
  B++ االئتماني على التقييم الكمي والنوعي الشامل لقوة ميزانية الشركة واألداء التشغيلي والنشاط. يتم إعطاء تصنيف ائتماني

)جيد( للشركة التي، في رأي وكالة إيه إم بست، لديها القدرة بشكل جيد على تلبية التزامات التأمين الجارية الخاصة بها. 

١٧. التقييم ومبررات تسعير السهم 
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أصول قوية جزء من مجموعة قوية 
الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام احدى الشركات المملوكة لمجموعة أومنفيست.

أومنفيست
أول  من  واحدة  و  األوسط  الشرق  مستوى  على  الرائدة  االستثمارية  الشركات  من  واحدة  وهي   1983 عام  في  أومنفيست  تأسست 
الجيد  واألداء  المتينة  األسس  إلى  كبير  بشكل  الشركة  نجاح  يعود  عام.  بشكل  والمنطقة  عمان  سلطنة  في  المدرجة  الشركات 
لمحفظة استثمارات الشركة على مدى أكثر من 30 عامًا من وجودها. أومنفيست مدرجة في سوق مسقط لألوراق المالية و70% من 
أسهمها مفتوح أمام الملكية األجنبية. لدى أومنفيست أكثر من 2500 مساهم بينهم مساهمين أفراد ومؤسسات بشكل أساسي 
من سلطنة عمان ودول الخليج العربي.  تبلغ القيمة الرأس مالية ألومنفيست في السوق 348 مليون ريال كما في 26 يوليو 2007. 
أكملت أومنفيست بنجاح واحدة من أكبر عمليات االندماج وأكثرها فعالية مع أونك القابضة في أغسطس 2015 وهو االندماج الذي جعل 

أومنفيست واحدة من أقوى وأكبر الشركات االستثمارية وأكثرها تنوعا في سلطنة عمان.

النظرة المستقبلية االستراتيجية 
تركزت استراتيجية أعمال الشركة الوطنية للتأمين على الحياة على خلق أسواق جديدة من خالل تدشين منتجات مبتكرة وتوسعة 

نقاط المبيعات والتوزيع الحالية. تتركز استراتيجية الشركة في الفترة القادمة على المناطق التالية:
نمو األعمال في األسواق الحالية  �

زيادة الحصة في سوق التأمين على المركبات في سلطنة عمان. 1
زيادة الحصة من السوق في مجال التأمين على الحياة للمقترضين وقروض شركات التمويل. . 2
البيع بالجملة لمنتجات التجزئة من خالل التأمين المصرفي. . 3
الحصول على رخصة مؤمن مشارك في اإلمارات العربية المتحدة. . 4
مبادرات خفض الكلفة  �

تكامل خلفي في الشبكة الطبية من خالل شراء شركة إدارة مطالبات. . 1
األسواق الجديدة  �

الدخول إلى أسواق مجلس التعاون الخليجي من خالل فروع و/أو نموذج الشركة التابعة. . 1
الدخول إلى أسواق الخليج وغير الخليج من خالل إعادة التأمين االختياري. . 2

١٧٫2 العوامل الكمية 

يوضح الجدول التالي األداء المالي خالل السنوات الماضية والمتوقع خالل السنوات القادمة:

٢0٢١ ٢0٢0 ٢0١9 ٢0١8 ٢0١٧ ٢0١6 ٢0١٥ ٢0١4 ٢0١3 البيانات المالية الرئيسية

)مليون ريال عماني مالم يذكر خالف ذلك(

191٫6 172٫7 153٫9 135 119٫1 101٫2 90٫6 67٫3 56 إجمالي األقساط المكتتبة

124 110٫2 96٫3 83٫9 70٫3 57٫4 45٫9 27٫4 19 صافي األقساط  المكتسبة

27٫3 23٫8 20٫3 17٫5 15٫6 10٫6 10٫6 8٫9 7 النتائج المكتتبة

4٫8 4٫3 3٫8 3٫4 2٫8 2٫1 1٫3 0٫4 2٫9 االستثمار وااليرادات األخرى

17٫6 15٫2 12٫5 10٫9 9٫3 5٫3 4٫9 4٫3 4٫7 األرباح قبل الضرائب

15٫1 13 10٫7 9٫3 8 4٫7 4٫4 3٫7 4٫4 األرباح بعد الضرائب

% 20٫60 % 20٫00 % 18٫50 % 17٫90 % 17٫10 % 16٫0 % 17٫80 % 17٫60 % 24٫5 العائد على القيمة المالية )%(

%  6٫70 % 6٫40 % 5٫90 % 5٫80 % 5٫60 % 4٫00 % 4٫70 % 4٫70 % 6٫4 العائد على األصول )%(

0٫057 0٫049 0٫041 0٫035 0٫03 0٫037 0٫042 0٫036 0٫042 *EPS

0٫293 0٫26 0٫231 0٫207 0٫186 0٫168 0٫249 0٫217 0٫189 القيمة الدفترية

%93 %93 %94 %94 %94 %96 %95 %93 %93 نسبة التشغيل المشتركة )بصورة شاملة (

%77 %77 %78 %78 %78 %86 %80 %69 %74 نسبة المطالبات / الخسائر ) بصورة شاملة(

 تم احتساب القيمة الدفترية للسهم الواحد على أساس افتراض أن القيمة االسمية للسهم الواحد 100 بيسة.
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مالحظة: ينصح المتقدمون بقراءة وتقييم االفتراضات المتعلقة بالتقديرات المالية على النحو المبين في اإليضاح رقم 4 - االفتراضات 
11٫8 مخاطر  الفقرة  الواردة في  المعلومات  الخصوص،  2020”، وعلى وجه   -  2017 للفترة  المتوقعة  المالية  “القوائم  الرئيسية في فصل 
االستثمار ، في الفصل المعنون “عوامل المخاطرة والتخفيف منها”. وينصح المتقدمون أيضا بالمالحظات الواردة في التقرير المحاسبي 

المرفق للتوقعات المالية.

النمو الكبير في إجمالي األقساط المكتتبة وصافي نتائج االكتتاب والربح بعد الضرائب المتوقع في عام 2017 نتيجة توسعات الشركة في 
األسواق اإلقليمية وزيادة حصة الشركة في نشاط التأمين على غير الحياة. 

النمو في إجمالي األقساط المكتتبة 
زاد إجمالي األقساط المكتتبة بشكل واضح على مدى السنوات الماضية ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو في المستقبل مع توسعة 
العمليات في منطقة دول مجلس الخليج العربي والتنويع بالدخول إلى نشاط التأمين على غير الحياة. من المتوقع أن ينمو إجمالي 
األقساط المكتتبة بمعدل نمو سنوي متراكم يبلغ 14% خالل الفترة من 2017 إلى 2021. سجلت الشركة نموًا في إجمالي األقساط المكتتبة 

بلغ 68٫4 مليون ريال عماني )التقديرات للعام الكامل 2017 عند 57٫4%( خالل النصف األول من عام 2017م. 

خالل عام 2016، بدأت الشركة في تقديم التأمين على المركبات وبلغ إجمالي قيمة األقساط المكتتبة في هذا القطاع 8٫2 مليون ريال عماني 
وتتوقع الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام تحقيق نمو بنسبة تزيد على 50% لتصل إلى 12٫5 مليون ريال عماني في عام 2017. 

حتى 30 يونيو 2017، 

بلغت القيمة اإلجمالية لألقساط المكتتبة من نشاط التأمين على المركبات السيارات ب 6 مليون ريال عماني. 
تم تقدير مساهمة السوق اإلماراتي خالل عام 2017 عند 71 مليون ريال عماني )60% من إجمالي األقساط المكتتبة(. حققت الشركة حتى 
نهاية النصف األول من عام 2017 مبلغ 38 مليون ريال عماني )53%( من المساهمة المقدرة إلجمالي األقساط المكتتبة من سوق اإلمارات 

العربية المتحدة. 

النمو في صافي نتائج االكتتاب 
زاد صافي نتائج االكتتاب بشكل كبير في الماضي، عدا خالل عام 2016 عندما تأثر صافي نتائج االكتتاب بزيادة المطالبات مقارنة بإجمالي 
األقساط المكتتبة خالل عام 2015 في سوق اإلمارات العربية المتحدة. منذ ذلك الحين، قامت الشركة بإعادة صياغة االستراتيجية الخاصة 
التأمين من خالل تحسين االكتتاب في مشاريع الخسارة )زيادة السعر أو رفض النشاط( وإجراءات السيطرة الكلية  بتسعير أقساط 
على المطالبات، للسوق اإلماراتي وهي اإلجراءات التي أدت إلى الحد من نسبة الخسارة من 97% في عام 2016 إلى 73% في النصف األول 
من عام 2017 وهي 58% من صافي نتائج االكتتاب الكلية المتوقعة والبالغة 6٫8 مليون ريال عماني عن عام 2017 )عمليات اإلمارات(. تقدر 
الشركة انخفاض نسبة المطالبات من السوق اإلماراتي إلى 81% في عام 2017 مقابل 97% في عام 2016. عالوة على ذلك فإن الشركة 
الوطنية للتأمين على الحياة والعام بصدد الحصول على حصة مسيطرة في الطرف الثالث اإلداري المرخص له في اإلمارات من جانب 

هيئة التأمين في اإلمارات وهي الخطوة التي ستوفر مزيد من السيطرة على تكاليف المطالبات. 

حققت الشركة فعليا 9٫2 مليون ريال عماني ما يعادل )59%( كما في 30 يونيو 2017 من صافي نتائج االكتتاب المقدرة بـ 15٫6 مليون ريال 
عماني لعام 2017م. 

الدخل من االستثمار 
فيما يتعلق بمخصصات استثمار من الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام كما في 30 يونيو 2017م فإن 79% من استثمارات 
الشركة هي على شكل ودائع ثابتة لدى بنوك إقليمية ذات تصنيف ائتماني عالي إلى جانب 11% في األسهم. بلغت عوائد الشركة من 
االستثمار 1٫2 مليون ريال عماني )43%( كما في 30 يونيو 2017 بينما الدخل المقدر من االستثمار لعام 2017 م هو 2٫8 مليون ريال عماني. 

منذ عام 2014، زادت الشركة مخصصاتها لالستثمار في الودائع الثابتة وقللت من مخصصاتها لالستثمار في أدوات رأس المال. 

الربح بعد الضرائب 
سجلت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ربح بعد الضرائب بلغ 4٫7 مليون ريال عماني في عام 2016 وتقدر الشركة أن يصل 
هذا الرقم في نهاية عام 2017 إلى 8٫0 مليون ريال عماني بسبب الزيادة في إجمالي األقساط المكتتبة وصافي األقساط المكتتبة والدخل 
من االستثمار كما تم شرحه أعاله.  من المتوقع حدوث تطورات في مبادرات خفض الكلفة مثل امتالك الطرف الثالث اإلداري وهو األمر الذي 

سيعزز ربحية الشركة. 
بلغت قيمة الربح بعد الضرائب للشركة كما في 30 يونيو 2017 م 4٫7 مليون ريال عماني وهو الرقم الذي يمثل 59% من التقديرات لعام 

2017 م كاماًل. 
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نسبة السعر إلى الدولة الوصف 
حقوق المساهمين 

نسبة السعر إلى 
القيمة الدفترية 

التوزيعات %

12٫21٫39٫0سلطنة عمانالشركة العمانية المتحدة للتأمين ش.م.ع.ع 

5٫90٫55٫8سلطنة عمانشركة مسقط الوطنية القابضة ش.م.ع.ع

غير مطبق2٫4غير مطبقسلطنة عمانشركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع 

13٫00٫81٫9سلطنة عماناألهلية للتأمين

6٫31٫15٫2سلطنة عمانالرؤية للتأمين 

9٫41٫25٫5المتوسط )عماني( 

9٫21٫15٫5العدد األوسط

9٫60٫77٫5اإلماراتدبي للتأمين  

12٫60٫55٫0اإلماراتشركة عمان للتأمين    

15٫02٫14٫6الكويتمجموعة الخليج للتأمين  

18٫34٫81٫2السعوديةبوبا العربية للتأمين التعاوني  

14٫24٫34٫1السعوديةشركة التأمين التعاوني ) تعاونية(

غير مطبق3٫1غير مطبقالسعوديةالمتوسط والخليج للتأمين 

13٫92٫64٫5المتوسط )اإلقليمي(

14٫22٫64٫6العدد األوسط) إقليمي(
المصدر من بلومبرج. منشورات الشركة وبيانات السوق كما في 20 اغسطس  2017 

١٧٫3  المقارنات مع النظراء

تم تنفيذ التحاليل الكمية للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام لغرض التقييم مقارنة مع المعايير الموضوعة وهي المعايير 
التي تم التوصل إليها على أساس طبيعة النشاط والمناطق الجغرافية التي تعمل فيها الشركة والحجم والصفات األخرى. تم تقديم 

مرجعية المجموعة النظيرة في الجدول التالي 
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حقوق املساهم (مليون ر.ع) العائد بعد الرضيبة (مليون ر.ع) (٪) العائد عىل حقوق املساهم

العائد على حقوق المساهمين  
عززت الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، الشركة الرائدة في مجال التأمين الصحي في سلطنة عمان ، تواجدها في سوق 
اإلمارات واألسواق اإلقليمية األخرى وهو األمر الذي كان له أثر إيجابي واضح في نتائج الشركة خاصة العائد على حقوق المساهمين. زادت 
القيمة للمساهمين بشكل مستمر من 19٫8 مليون ريال عماني في عام 2014 إلى 44٫4 مليون ريال عماني في عام 2016 )تشمل زيادة في 
رأس المال المصدر والمدفوع بقيمة 16 مليون ريال عماني في عام 2016(. تؤمن الشركة بأنه وفي ظل الوضع الحالي للسوق وبعد تنفيذ 
االستراتيجيات التي تمت صياغتها بعناية لكافة القطاعات التشغيلية فإن القيمة للمساهمين ستزيد إلى 77٫7 مليون ريال عماني 
في عام 2021م. يوضح الجدول التالي التغير في حقوق المساهمين والربح بعد الضرائب والعائد على حقوق المساهمين خالل الفترة 

من 2013 إلى 2016 والتوقعات خالل الفترة من 2017 إلى 2021م. 

مالحظات
1. تستند البيانات المعدة للشركات النظيرة المذكورة أعاله لمضاعف سعر السهم الى األرباح لفترة  12 شهرا المتبقية والمنتهية في 

30 يونيو 2017 من الشركات النظيرة.
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١٧٫٤ التقييم 
يعتمد تقييم قيمة حقوق المساهمين في الشركة على أليات التقييم النسبي ونمو التوزيعات المتوقعة والعائد على حقوق الملكية
 ومنهجية الخصم على العائد المبينة أدناه . وتأخذ في االعتبار األداء التاريخي والمتوقع للشركة وكذلك األوضاع الحالية في السوق. 

التقييم النسبي 
أي  العوائد  المذكورة والتي تمثل مخاطر مشابهة على  المقارنة  التقييم مقابل عناصر  النسبي، يتم عمل  التقييم  بموجب أسلوب 
العمليات، التدفقات النقدية، هيكل راس المال، خطط النمو و غيره. يعتمد التقييم النسبي على النتائج المالية الحالية والتوقعات 
للعام إلى العامين القادمين. تشمل المعايير التي يتم استخدامها غالبا مع التقييم النسبي عنصر نسبة سعر السهم إلى العوائد، 
و نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية و العائد. كما تم األخذ في االعتبار الشعور السائد في السوق  ووجهات نظر المستثمرين 
بشأن المعلومات المتاحة للعامة. تعتمد فعالية التقييم النسبي على القدرة على تحديد مجموعة نظيرة مناسبة ووجود سوق مال 

نشط لديه سيولة كافية وظروف تداول للمجموعة النظيرة. 

تم التوصل إلى التقييم الخاص بالشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام لغرض الطرح األولي من خالل األخذ في االعتبار مضاعف 
سعر السهم إلى األرباح والسعر إلى القيمة الدفترية ونموذج خصم ربح السهم وتطبيق خصم الطرح األولي للوصول إلى سعر العرض. 

مضاعف السعر إلى األرباح 
متوسط مضاعف سعر السهم لألرباح لشركات التأمين المحلية هو 9٫0 بينما يصل المتوسط للمجموعة النظيرة اإلقليمية الى 13٫9. 
كما في 30 يونيو 2017، كانت حوالي 50% من عوائد الشركة من سوق اإلمارات وال تزال الشركة تواصل توسعة نشاطها في منطقة دول 
مجلس التعاون. متوسط مضاعف سعر السهم إلى الربح محليًا واقليميًا للشركات النظيرة لغرض التقييم في سياق تحقيق معدل 

نمو سنوي تراكمي في العائد على السهم هو 11٫6 .

بلغت العوائد للسهم لفترة اثني عشر شهرا متتالية للشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 0٫040 ريال عماني للسهم.  عندما 
يكون سعر العرض 320 بيسة للسهم فإن مضاعف سعر السهم إلى األرباح سيكون 8٫0 مرة، وهو ما يعني بخصم مقارنة بمضاعف 

متوسط سعر السهم إلى أرباح الشركات النظيرة اإلقليمية. 

مضاعف سعر السهم الى القيمة الدفترية
النظيرة  التأمين  بينما لمجموعة شركات  1٫2 مرة  المحلية هو  التأمين  الدفترية لشركات  القيمة  إلى  السهم  متوسط مضاعف سعر 
والعام في سياق  الحياة  للتأمين على  الوطنية  للشركة  الدفترية  للقيمة  السهم  إلى مضاعف سعر  التوصل  تم  2٫5 مرة.  اإلقليمية 
للعائد  المتوقع  المتوسط  1٫9.  و على أساس  2016 و هو  إلى   2014 الفترة من  17٫1% خالل  البالغ  للمساهمين  التاريخي  العائد  متوسط 
المتوقع على حقوق المساهمين البالغ 18٫8% خالل الفترة من عام 2017 إلى عام 2019 فإن المضاعف المستهدف لمتوسط سعر السهم 

للقيمة الدفترية هو 2٫2 مرة.

تبلغ القيمة الدفترية للسهم في الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام كما في 30 يونيو 2017م 0٫173 ريال عماني )معاد تقييمها 
القيمة  إلى  السهم  بيسة لسهم يكون مضاعف سعر   320 العرض هو  للسهم(. عندما يكون سعر  ريال عماني   0٫100 اسمية  بقيمة 
الدفترية 1.8 مرة  ويعتبر أقل من نسبة سعر السهم إلى القيمة الدفترية للشركة و اقل من متوسط سعر السهم للقيمة الدفترية 

لمجموعة الشركات المحلية واإلقليمية النظيرة. 

العائد من التوزيعات
يوضح الجدول التالي التوزيعات التي قامت بها الشركة خالل الفترة من 2013 إلى 2017 والتوزيعات المتوقعة عندما يكون سعر السهم  

320 بيسة خالل الفترة من 2018 إلى 2021.

20142015201620172018201920202021التفاصيل 

العائد على السهم - بالبيسة ) فيما يتعلق بالعام السابق 
والمدفوع خالل العام (

7    7٢٥1215182025

٧.٧٪6.3٪٥.٥٪9.4٪العائد من التوزيعات*)تنبيه(

تنبيه: تم احتساب التوزيعات لعام ٢٠١8 على أساس سنوي لكي يتم احتساب العائد على اعتبار أنه سيكون 6 شهور بعد عملية الطرح.

2. تستند البيانات المعدة للشركات النظيرة المذكورة أعاله  لمضاعف سعر السهم الى القيمة الدفترية  كما في 30  يونيو 2017.
3. تستند بيانات العائد على توزيعات األرباح للشركات النظيرة على اثني عشر شهرا متتالية من األرباح الموزعة.

4. تستند بيانات النظراء إلى أسعار األسهم كما في 13 سبتمبر 2017 
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طريقة تقييم نموذج خصم مقسوم األرباح
تحدد طريقة تقييم نموذج خصم مقسوم األرباح قيمة الشركة بناء على التوزيعات المستقبلية المتوقعة مخصومة من القيمة الحالية.  تشمل 

المكونات الرئيسية لنموذج خصم مقسوم األرباح: 
• التوزيعات: التوزيعات المتوقع أن يحصل عليها المستثمرون. 

• القيمة النهائية: القيمة في نهاية فترة التوقعات. يتم تقدير القيمة النهائية من خالل رسملة عوائد العام الماضي من التوقعات باستخدام 
المعدل المخصوم ومعدالت النمو النهائية. 

• معدل الخصم: يتم استخدام المعدل لخصم األرباح المتوقعة والقيمة النهائية إلى القيم الحالية لها. 
بالنسبة للشركات التي من المتوقع أن تستمر في العمل مثل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام، يتم تقدير القيمة النهائية وخصمها 

من القيمة الحالية. يتم استخدام القيمة الحالية لتقييم جاذبية الفرصة االستثمارية بسعر معين. 

إن قيمة كل سهم على أساس األرباح المتوقعة وبموجب سيناريوهات مختلفة وافتراضات القيمة النهائية هي كما يلي:
قيمة السهم )بيسة(

معدل النمو النهائي المتوقعمعدل الخصم

%3%4%5

%10322368432

%11281315360

%12250275308

تشهد الشركة حاليا مرحلة نمو وتقترح أن تحتفظ بـ 50% من عوائدها كل عام لتلبية متطلبات النمو المستقبلي وعليه فإن العوائد للمساهمين 
ستكون مزيج من التوزيعات والعوائد على السعر، على أساس النمو في العائد للسهم والقيمة الدفترية.
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١. التعامالت مع األطراف ذوي العالقة

يعتبــر الطــرف ذو عالقــة عندمــا تكــون لديــه القــدرة علــى الســيطرة علــى الطــرف اآلخــر أو ممارســة تأثيــر قــوي علــى الطــرف اآلخــر بإتخــاذ 
القــرارات الماليــة والتشــغيلية وكذلــك التأثيــر علــى مــدراء الشــركة أو الشــركات األخــرى، التــي يمثلــون فيهــا موظفــي اإلدارة الرئيســيين 
وتتألــف األطــراف ذات العالقــة مــن المســاهمين الرئيســيين وأعضــاء مجلــس اإلدارة وموظفــي اإلدارة الرئيســيين والشــركات التــي 
يملكــون القــدرة علــى الســيطرة أو ممارســة نفــوذ مؤثــر علــى قراراتهــا الماليــة والتشــغيلية. وفــي العــادة فــإن سياســات التســعير 
وشــروط هــذه المعامــالت تصــادق عليهــا إدارة الشــركة وتتــم المناقشــة بشــأنها بالشــروط المتفــق عليهــا بصــورة متبادلــة وقــد كانــت 

المعامــالت الهامــه مــع ذوي العالقــه كمــا يلــي: 

)أ( التعامالت مع األطراف ذات العالقة 
إن معامــالت األطــراف ذات العالقــة أو أفــراد عائالتهــم الذيــن يملكــون 10% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة  قــد تــم إدراجهــم بقائمــة الدخــل 
الشــامل فــي قائمــة الدخــل الشــامل وهــي كمــا يلــي. يشــمل ذلــك أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي الشــركة والشــركات األخــرى التــي يملــك 

أعضــاء مجلــس إدارتهــا أســهم في الشــركة.

٢0١6٢0١٥

ريال عمانيريال عماني

من كبار المساهمين 

100,93893,968إجمالي األقساط المكتتبة

54,31046,777إجمالي المطالبات المدفوعة

132,04633,011مصاريف إيجار

18,10585,578مصاريف أخرى

من أعضاء مجلس اإلدارة 

6502,378إجمالي األقساط المكتتبة 

-----إجمالي األقساط المدفوعة

11,8009,600أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة

141,113171,753أتعاب أعضاء مجلس اإلدارة 

من الشركات التابعة والمرافقة لكبار المساهمين

243,891327,282إجمالي األقساط المكتتبة

134,94551,405إجمالي المطالبات المدفوعة

66,142257,641حصة إعادة التأمين من المطالبات المدفوعة 

7,869--أقساط إعادة التأمين المرحلة 

200,1139,596الدخل من الفوائد على الودائع

---219,583مصاريف فوائد 

17,237مصاريف أخرى

30,725--الدخل من التوزيعات 

31,758دخل من عمولة إعادة التأمين 

من كبار المديرين لدى أكبر المساهمين 

3,080185إجمالي األقساط المكتتبة

من األطراف ذات العالقة األخرى

---504,207إجمالي األقساط المكتتبة

---305,498إجمالي المطالبات المدفوعة 

---381,400مصاريف عموالت

٢,٥3٥,0٥8١,١٥9,٥٢6اإلجمالي 

١8. تعامالت األطراف ذوي العالقة 
والعقود الرئيسة
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)ب( تعامالت أخرى 

٢0١6٢0١٥

ريال عماني ريال عماني

من الشركات التابعة والمرتبطة لكبار المساهمين

215,12112,176الحركة في الرصيد البنكي 

1,000,0004,000,000الودائع الثابتة مع األطراف ذات العالقة 

١,٢١٥,١٢١4,0١٢,١٧6اإلجمالي 

)ج( األرصدة مع األطراف ذات العالقة كما يلي :

٢0١6٢0١٥

ريال عمانيريال عماني

من كبار المساهمين

5,1202,514مطالبات مستحقة الدفع

---12,557مدفوع لألطراف ذات العالقة 

119,129   --مصاريف محافظ مدفوعة

1,077   --أقساط مستحقة من األطراف ذات العالقة

من أعضاء مجلس اإلدارة 

1,6501,650أقساط مستحقة 

141,713172,353مخصص مكافئات مجلس اإلدارة وبدل حضور جلسات

من الشركات التابعة والمرتبطة بكبار المساهمين

39,55720,150مطالبات مستحقة الدفع

---140,000عمولة مستحقة الدفع

271,67756,556أرصدة في البنك

5,250,0004,250,000أرصدة للودائع الثابتة 

19,829334,360أقساط مستحقة 

140,383103,890أرصدة إعادة تأمين مستحقة

41,8004,990فائدة مستحقة متراكمة 

مستحق من األطراف ذات العالقة 

---34,221مطالبات مستحقة 

---259,522عمولة مستحقة 

---77,930أقساط مستحقة 

6,43٥,9٥9٥,066,669اإلجمالي 
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)د( تعويض لكبار المسؤولين في اإلدارة 

تتألف التعويضات لكبار المسؤولين في اإلدارة من 

20162015

ريال عماني ريال عماني

599,115524,685مزايا موظفين قصيرة األمد 

62,23054,308مزايا نهاية الخدمة 

661,345578,993اإلجمالي 

2. االتفاقيات

يوضــح الجــدول التالــي تفاصيــل العقــود األساســية الرئيســية المتعلقــة باألطــراف ذات العالقــة )غيــر اتفاقيات شــركات إعادة 
التأمين( للشــركة. 

تاريخ االنتهاء تاريخ التنفيذالطرف المقابل التفاصيل / االتفاقية  

09-12-102018-12-2015أومنفيست*اتفاقية أيجار وملحق باتفاقية اإليجار 

30-5-012020-06-2016بنك عمان العربي ش.م.ع.م اتفاقية التأمين المصرفي وملحقها 

Capital (Finance Application) AMC 31 -12- 2017 10 -01 2017انفورميشن ديناميك ش.م.م

30 -06- 2018 22 -02- 2013 حلول بيونتك إيسي نيرس سوفتوير )رخصة( 

شرط التجديد التلقائي 26 -02- 2015 أكسس ميدتك رخصة برنامج توشفا 

31 -12- 2017 01-01- 2017 شركة الشرق األوسط لالتصاالت ش.م.م أفايا & أميو سيستمز 

31 -12- 012017 -01 2017كيمجي رامداس ش.م.م أنظمة تاس 

31 -12 012017-01- 2017اجراتا تكستاراتفاقية صيانة وإدارة قاعدة البيانات 

*التعامالت مع األطراف ذات العالقة
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تشمل اتفاقيات إعادة التأمين الرئيسية مع الشركة النشاطات التالية:

تاريخ اسم الوثيقة خطوط النشاط 
تاريخ االنتهاء التنفيذ

تتجدد تلقائيا ما لم يتم 2003/01/01اتفاقية إعادة التأمين لنشاط التأمين على الحياةالتأمين الفردي على الحياة 
إنهائها

اتفاقية إعادة التأمين:التجزئة 
تتجدد تلقائيا ما لم يتم 2006/11/12وثيقة الحماية الشاملة

إنهائها

اتفاقية إعادة التأمين:التجزئة 
تتجدد تلقائيا ما لم يتم 2011/04/09وثيقة التأمين الشخصي ضد الحوادث

إنهائها

التأمين الجماعي على الحياة 
اتفاقية إعادة التأمين:

التأمين اإلجباري واالختياري الجماعي على الحياة 
– بارتنر ري

تتجدد تلقائيا ما لم يتم 2012/02/09
إنهائها

التأمين الجماعي على الحياة 
اتفاقية إعادة التأمين:

التأمين اإلجباري واالختياري الجماعي على الحياة 
جن ري 

تتجدد تلقائيا ما لم يتم 2013/06/01
إنهائها

التأمين الجماعي على الحياة 
اتفاقية إعادة التأمين:

التأمين اإلجباري واالختياري الجماعي على الحياة 
SCOR – الحصة والفائض

تتجدد تلقائيا ما لم يتم 2015/01/01
إنهائها

التأمين على الحياة 
للمقترضين 

عقد إعادة تأمين 
تتجدد تلقائيا ما لم يتم 2014/01/01التأمين على الحياة للمقترضين األفراد

إنهائها

2017/01/012017/12/31اتفاقية التأمين على الحياة للكوارثالتأمين على الحياة 

اتفاقية إعادة التأمين للمصاريف الطبية للتأمين التأميــن الطبي الفردي
2017/01/01الطبي لألفراد والمجموعات 

2017/01/012017/12/31اتفاقية إعادة تأمين للمصاريف الطبية التأميــن الطبي الجماعي 

2017/01/012017/12/31اتفاقية إعادة تأمين للمصاريف الطبية- دبي اتفاقيــة إعادة التأمين الجماعي 

2017/01/012017/12/31اتفاقية إعادة تأمين للمصاريف الطبية- أبو ظبي التأمين الجماعي الطبي

اتفاقية إعادة التأمين االختيار للحصة – لبرتي التأمين الجماعي الطبي 
سندكيت – دبي وأبو ظبي 

2017/01/012017/12/31

اتفاقية إعادة التأمين للحصة المركبة لنشاط الشحن البحري 
2017/01/012017/12/31التأمين البحري

اتفاقية إعادة التأمين على الفائض والحصة التأمين العقاري 
2017/01/012017/12/31المركبة لنشاط التأمين العقاري 

اتفاقية إعادة التأمين على الفائض والحصة الهندسي
2017/01/012017/12/31المركبة لنشاط التأمين الهندسي

اتفاقية إعادة التأمين على الزيادة في الخسارة - اإلصابات 
2017/01/012017/12/31المركبات واإلصابات

اتفاقيات إعادة التأمين الزيادة في الخسائر،  غير المركبات 
2017/01/012017/12/31الحريق، الهندسة، الحوادث و الشحن البحري
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١٩.١ نظرة عامة على العملية اإلدارية للشركة

يخضع جزء كبير من المهام والمسؤوليات التي تضطلع بها األجهزة اإلدارية للشركة ألحكام قانون الشركات التجارية والنظام األساسي 
ويخضع كذلك، عقب عملية اإلدراج في سوق مسقط لألوراق المالية،  للميثاق والتعاميم الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال بهذا 

الشأن.
 

إن إدارة المسائل االستراتيجية الخاصة بالشركة مناطة بمجلس اإلدارة ويحق لمجلس اإلدارة القيام بجميع األعمال الضرورية لتحقيق 
أغراض الشركة، باستثناء تلك األعمال التي تكون وفقًا للقانون او النظام األساسي للشركة الخاضع  لقرارات الجمعيات العامة . أما اإلدارة 

اليومية للشركة فيتوالها الفريق اإلداري.

١٩٫2 مجلس اإلدارة 

تنتهي صالحية مجلس اإلدارة الحالي في ثالث سنوات من تاريخ انتخاب المجلس بموجب المادة 95 من النظام األساسي للشركة. يضم 
مجلس اإلدارة الحالي 5 أعضاء كما هو مبين أدناه

تنفيذي / غير يمثل الوظيفة/ المهنة االسم م
تنفيذي

مستقل/ غير 
مستقل

غير مستقل غير تنفيذيبصفة شخصيةرئيس مجلس اإلدارة أنور هالل حمدون الجابري1

مستقلغير تنفيذيبصفة شخصيةنائب رئيس مجلس اإلدارة سعادة الشيخ خالد بن هالل المعولي2

غير مستقلغير تنفيذيأومنفيستعضو مجلس إدارة عبد العزيز محمد البلوشي3

مستقل غير تنفيذيبصفة شخصيةعضو مجلس إدارةمحمد تقي الجمالني4

*غير مستقلغير تنفيذيبصفة شخصيةعضو مجلس إدارةحسين محمد رضا علي5

مالحظة
اعتبارًا من  اإلدارة  الجمالني كأعضاء في مجلس  تقي  والفاضل محمد  البلوشي  أحمد  بن محمد  العزيز  عبد  الفاضل  تعيين  تم  )أ( 
2015/11/19 و2016/1/13 على التوالي وتم تأكيد تعيينهم في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 2016/3/28 لفترة عامين. مدة 

العضوية لكافة أعضاء مجلس اإلدارة 3 سنوات من تاريخ التعيين أي من 2015/3/29. 
في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد بتاريخ 16 يوليو 2017، قرر مساهمو الشركة زيادة عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية  )ب( 
للتأمين على الحياة والعام من 5 أعضاء إلى 7 أعضاء وسيتم إنتخاب المجلس الجديد في إجتماع الجمعية العامة السنوية والمقرر 

عقدها في مارس 2018.

فيما يلي نبذة مختصرة عن أعضاء مجلس اإلدارة:
نعرض فيما يلي نبذة مختصرة عن السيرة الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 

الفاضل/ أنور هالل حمدون الجابري
المنصب: رئيس مجلس اإلدارة

يتمتع الفاضل/ أنور الجابري بخبرة تزيد عن 18 عاما في مجال االستثمارات والخدمات المصرفية والمالية. و هو يشغل حاليا منصب الرئيس 
التنفيذي في شركة الريادة الوطنية لإلستثمار والتطوير احدى الشركات الفرعية للصندوق العماني لإلستثمار. و كان يشغل منصب 
مدير استثمار في الصندوق العماني لالستثمار سابقا. كما يعمل في مختلف مجالس شركات المساهمة العامة وغير العامة محليا 
ودوليا. وقد عمل سابقا لدى شركة مصفاة عمان والبنك المركزي العماني، حيث شغل العديد من المناصب العليا في مجاالت االستثمار 
والتمويل. حصل الفاضل/ أنور على درجة البكالوريوس في العلوم في المحاسبة، وماجستير في إدارة األعمال، والمحاسب القانوني 

المعتمد. يشغل الجابري حاليا عضوية مجلس إدارة البنك األهلي ش.م.ع.ع وشركة تأجير للتمويل ش.م.ع.ع وشركة أومنفيست.

سعادة الشيخ خالد بن هالل بن ناصر المعولي
المنصب: نائب رئيس مجلس اإلدارة

يتمتع سعادة الشيخ خالد بن هالل بن ناصر المعولي بخبرة تزيد عن 21 عاما في مجال األعمال، كما حصل على درجة الماجستير في 
علوم الكمبيوتر. ويشغل حاليا منصب رئيس مجلس إدارة شركة أوريكس للتأجير.

19. تنظيم وإدارة الشركة
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الفاضل/ عبد العزيز محمد البلوشي
المنصب: عضو مجلس اإلدارة

يشغل عبد العزيز محمد البلوشي منصب الرئيس التنفيذي للمجموعة في الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع 
منذ يناير 2014. يتمتع الفاضل/ عبد العزيز بخبرة تزيد عن 30 عاما في مجال الخدمات المالية العالمية. وقد كان الفاضل/ عبدالعزيز 
في الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار المحرك الرئيسي وراء دمج الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار والشركة 

العمانية الوطنية لإلستثمار القابضة وهو االندماج الذي أدى إلى تأسيس أكبر شركة استثمارية مدرجة في سلطنة عمان.

التنفيذي للبنك األهلي  الرئيس  أما قبل انضمامه إلى الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار فقد شغل عبد العزيز منصب 
ش.م.ع.ع من عام 2007 إلى عام 2013 وكان مسؤوال في المقام األول عن تحويل بنك ذو منتج واحد إلى بنك تجاري شامل. بدأ عبد العزيز 
البنك  إلى  انضمامه  قبل  العماني  الوطني  للبنك  التنفيذي  الرئيس  نائب  الدولي، كما شغل منصب  عمان  بنك  مع  المهنية  حياته 

األهلي. 

حصل عبدالعزيز على درجة الماجستير في العلوم المالية من جامعة ستراثكاليد )المملكة المتحدة( باإلضافة إلى كونه زميًلا معتمًدا 
للمعهد المصرفي )المملكة المتحدة(. يشغل عبد العزيز منصب رئيس مجلس إدارة الشركة العمانية لنقل الكهرباء ش.م.ع.م )وهي 
شركة مملوكة بالكامل للحكومة(، وشركة عمان لالستثمارات العقارية والخدمات ش.م.ع.م، وشركة عمان الوطنية لالستثمار ش.م.ع.م. 
كما أنه عضو مجلس إدارة في بنك عمان العربي، والشركة الوطنية للتمويل ش م ع ع، والشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. 

الفاضل/ محمد تقي الجمالني
المنصب: عضو مجلس اإلدارة

المال.  رأس  وأسواق  المالية  القانونية  والمجاالت  التنظيمية  المجاالت  في  سنة   29 على  تربو  خبرة  الجمالني  محمد  الفاضل/  يمتلك 
وباإلضافة إلى ذلك، يمتاز بالمعرفة والخبرة في مجال التطوير العقاري والبناء أيضا، وفي األعمال التجارية. شغل منصب نائب الرئيس 
لقطاع التأمين في الهيئة العامة لسوق المال إلى جانب المناصب المختلفة من خالل إدارة و / أو المشاركة في إدارة مختلف المديريات 
واللجان والوفود الرسمية. حصل الفاضل/ محمد الجمالني على بكالوريوس العلوم االقتصادية والمالية من المملكة المتحدة، وأكمل 
شهادة الدراسات العليا في مؤهالت أسواق رأس المال الدولية من معهد لندن لألوراق المالية. هذا باإلضافة إلى المشاركة في مجموعة 

متنوعة من الدورات والمؤتمرات وورش العمل والندوات بما في ذلك البرنامج في المعهد الدولي للتطوير اإلداري.

إصدار  عند  واالستدامة  للحوكمة  عمان  مركز  تأسس  واالستدامة،  للحوكمة  عمان  لمركز  الجمالني عضوا  محمد  الفاضل/  تعيين  تم 
المرسوم السلطاني في عام 2015. كما يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة اآلفاق لألسواق المالية ش.م.ع.م، وعضو مجلس اإلدارة 
في لجنة التدقيق. كما أنه عضو في لجنة االستثمار في غرفة تجارة وصناعة عمان. وباإلضافة إلى ذلك، يترأس الفاضل/ محمد الجمالني 

لجنة استثمار وتمويل خيرية ويشرف على إدارة مجموعة من الشركات العائلية.

الفاضل/ حسين محمد رضا علي اللواتي
المنصب: عضو مجلس اإلدارة

يتمتع الفاضل/ حسين محمد رضا علي اللواتي بخبرة في مجال إدارة األسهم الخاصة واالستثمار تزيد عن 10 سنوات، مع التركيز على 
قطاعات الخدمات المالية. ويشغل حاليا منصب مدير اإلستثمار  في الصندوق العماني لالستثمار. وشغل منصب عضو مجلس االدارة 
للجنة االستثمار لشركة بترو فيتنام للتأمين بفيتنام، وعضو مجلس إدارة شركة التجزئة العربية الدولية باإلمارات العربية المتحدة، 
وعضو مجلس اإلدارة ولجنة التدقيق في شركة تم تأسيسها حديثا في سلطنة عمان الشركة االستراتيجية لمعالجة المعادن النفيسة. 

كما حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة من جامعة كارلتون، كندا، باإلضافة إلى كونه أيضا محلل مالي.

١٩٫3 تكوين مجلس اإلدارة فيما بعد اإلكتتاب العام 

إدارة الشركة  المنعقدة في 16 يوليو 2017 سيتم  العادية  العامة غير  الجمعية  أثناء  الذي تم إعتماده  المقترح  وفقًا للنظام األساسي 
من  العضو  يملك  أن  شريطة  غيرهم،  من  أو  المساهمين  بين  من  تعيينهم  يتم  أعضاء،  سبعة  من  مكون  إدارة  مجلس  قبل  من 
المساهمين  ما اليقل عن 200٫000سهم و من المقرر إستمرار األعضاء الحاليين للمجلس على أن يتم اعادة انتخاب جميع أعضاء المجلس 

في مارس 2018 م. علما بأن عدد اعضاء المجلس في الوقت الحالي خمسة. 

وتعتزم الشركة أن يكون لها مجلس إدارة يتكون من سبعة ويتوافق مع متطلبات الهيئة العامة لسوق المال وقانون التأمين و قانون 
الشركات التجارية وميثاق حوكمة الشركات فيما يتعلق بعدد أعضاء مجلس اإلدارة المستقلين و األعضاء غير التنفيذيين، وذلك خالل 
فترة شهرين من تاريخ إدراج الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية ويمثل ذلك مصالح جميع المساهمين، بما في ذلك أولئك الذين 

يكتتبون في األسهم المطروحة.



223

١٩٫٤ تعيين مجلس اإلدارة

تحدد فترة عضوية عضو مجلس اإلدارة بثالث سنوات مع إمكانية إعادة انتخابه أكثر من مرة. سيتم إحتساب الفترة المحددة إلنتخاب 
مجلس اإلدارة من تاريخ انعقاد الجمعية العامة السنوية التي تم إنتخاب العضو فيها إلى تاريخ إنعقاد الجمعية العامة السنوية التي 
تليها. في حال أن جاوز تاريخ انعقاد هذه الجمعية مدة ثالثة سنوات تمدد فترة العضوية بموجب القانون إلى التاريخ الذي تم فيه عقد 
التجارية لعقد اجتماع الجمعية العامة  الجمعية العامة السنوية على أال تتجاوز مدة العضوية المنصوص عليها في قانون الشركات 

السنوية .
مع مراعاة أحكام المادة )95( من قانون الشركات التجارية، يشترط فيمن يرشح لعضوية مجلس إدارة الشركة ما يلي:

أن يكون حسن السيرة والسمعة.. 1
أال يقل عمره عن 25 عامًا.. 2
أال يكون قد حكم عليه باإلعسار أو اإلفالس ما لم تنته حالة اإلعسار أو اإلفالس وفق أحكام القانون.. 3
أال يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة في سلطنة ُعمان أو خارجها ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.. 4
أال يكون عاجزًا عن سداد مديونيته للشركة إذا كان مدينًا لها.. 5
أن ال يترتب على اكتسابه العضوية أن يصبح عضوًا أو ممثاًل لشخص اعتباري في أكثر من أربع شركات مساهمة عامة مركز عملها . 6

الرئيسي سلطنة ُعمان.
أن يكون مفوضًا بالترشيح لعضوية مجلس اإلدارة من قبل الشخص االعتباري إذا كان ترشيحه بهذه الصفة.. 7
أغراضًا . 8 تمارسان  ُعمان  الرئيسي سلطنة  أو مقفلة مركز عملها  إدارة شركة مساهمة عامة  او عضوًا في مجلس  أال يكون عامال 

مشابهة ألغراض الشركة التي يتقدم للترشيح لعضويتها.
تقديم إقرار يحتوي على بيان بعدد أسهمه في حال كان مساهمًا، وبأنه لن يتصرف فيها تصرفا يفقده صفة المساهم طوال مدة . 9

واليته في منصبه.
يتعين على العضو إخطار مجلس اإلدارة فورا عند فقده ألي شرط من شروط العضوية ويعتبر مكانه شاغرًا من تاريخ ذلك اإلخطار وإال 
اعتبرت العضوية كأن لم تكن من تاريخ علم مجلس اإلدارة بفقد العضو لشرط من شروط العضوية و ذلك دون المساس بمسؤولية 

العضو وفق أحكام القانون ويتم ملء مقعده الشاغر وفق أحكام النظام األساسي وقانون الشركات التجارية .

األصوات  المساهمين، ويكون لكل مساهم عدد من  المباشر من قبل  السري  االنتخاب  اإلدارة عن طريق  أعضاء مجلس  انتخاب  يتم 
مساويًا لعدد ما يملكه من األسهم ويحق له التصويت بها جميعًا لمرشح واحد أو تقسيمها بين من يختارهم من المرشحين وذلك 

بإستخدام بطاقة التصويت بحيث يكون إجمالي ما أعطاه لهم من أصوات ال يزيد عن األسهم التي يمتلكها.

يجب مراعاة القيود المنصوص عليها في قانون الشركات التجارية و قانون سوق رأس المال و قانون التأمين واللوائح التنفيذية عند 
انتخاب مجلس اإلدارة.

١٩٫5 تشكيل المجلس

أعضاء مجلس اإلدارة مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المساهمين حول تحقيق أهداف الشركة وغاياتها. وهم معنيون . 1
في المقام األول بمصلحة الشركة، وعليهم أن يقدموها على المصالح األخرى بما في ذلك مصالح المساهمين الذين يمثلونهم. 

يجوز للجمعية العامة عزل أي من أعضاء مجلس اإلدارة أو جميعهم إن أخلوا بأدوارهم ومهامهم.. 2
يحظر على أعضاء مجلس اإلدارة ورئيس مجلس اإلدارة التدخل في األعمال اليومية والتشغيلية المباشرة للشركة. . 3
إدارة . 4 أعضاء مجلس  انتخاب  التجارية وتعديالته، وقواعد  الشركات  قانون  أحكام  الشركة، ومع مراعاة  إدارة  عند تشكيل مجلس 

شركات المساهمة العامة واألحكام الخاصة بمسؤولياتهم، على الشركة االلتزام بالشروط  اآلتية عند تشكيل المجلس:
أن يكون جميع أعضاء مجلس اإلدارة من األعضاء غير التنفيذيين،  )أ( 

أال تقل نسبة األعضاء المستـقـلين عن ثلث أعضاء مجلس اإلدارة ، وبحد أدنى عضوان .  )ب( 
أن يخضع  عضو المجلس بعد انتخابه للمرة األولى أو إعادة انتخابه للتأهيل في حوكمة الشركات واالستدامة، لبرامج  تدريبية  )ج( 

على نفقة الشركة.
يجب أال يمثل الشخص اإلعتباري بأكثر من ممثل واحد في عضوية المجلس وفي حالة إنتخاب مرشح الشخص اإلعتباري كعضو  )د( 
المنتخب بمرشح غيره من وقت آلخر بعد توجيه  في مجلس اإلدارة، يجوز للشخص اإلعتباري المعني إستبدال ذلك العضو 

إشعار كتابي للشركة في هذا الخصوص . 
لضمان  . 5 والمكافآت،  الترشيحات  لجنة  مرئيات  االعتبار  بعين  يؤخذ   أن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  إلنتخاب  الدعوة  عند  يراعى 

والقدرات المهارات  توافر 
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١٩٫6 مسؤولية المجلس

يكون مجلس إدارة الشركة مسؤوالً عن األمور التالية: 
إعتماد السياسات التجارية والمالية والموازنة التقديرية للشركة بما يحقق أغراضها والمحافظة على حقوق المساهمين وتنميتها.. 1

والقيام . 2 الشركة  أهداف  لتنفيذ  ألخرى  فترة  من  وتحديثها  ومراجعتها  اإلستراتيجية(  الخطط  ذلك  )يشمل  الالزمة  الخطط  وضع 
بأنشطتها في ضوء الغرض من تأسيسها.

تبني إجراءات اإلفصاح بالشركة ومتابعة تنفيذها وفقًا لنظم وإرشادات اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال.. 3
مراقبة أداء اإلدارة التنفيذية والتأكد من حسن سير العمل بما يحقق أهداف الشركة في ضوء الغرض من تأسيسها.. 4
تقديم المعلومات إلى المساهمين بصورة دقيقة وفي األوقات المحددة وفقًا لتعليمات اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق . 5

المال.
التنظيمي . 6 الهيكل  الذين يعملون تحت إشراف كل منهم وفق  الموظفين  العام و تعيين  المدير  أو  التنفيذي  الرئيس  تعيين 

للشركة وتحديد اختصاصاتهم وحقوقهم.
تقييم أداء العاملين المنصوص عليهم في البند السابق وتقييم األعمال التي تقوم بها اللجان المنبثقة عن المجلس والمشّكلة . 7

وفقًا للمادة )102( من قانون الشركات التجارية و وفقا لميثاق حوكمة الشركات.
إعتماد البيانات المالية المتعلقة بنشاط الشركة ونتائج أعمالها والتي تقدم من اإلدارة كل ثالثة أشهر وذلك بهدف اإلفصاح عن . 8

المركز المالي الصحيح لها.
أن يتضمن التقرير السنوي المقّدم إلجتماع الجمعية العامة للمساهمين مسوغات مبررة حول قدرة الشركة على االستمرار في . 9

ممارسة األنشطة المحددة لها وتحقيق أهدافها.
تعيين سكرتير لمجلس اإلدارة في أول اجتماع له وعقد أربعة اجتماعات سنويًا على األقل، على أن ال تزيد المدة الفاصلة بين كل . 10

اجتماعين عن أربعة أشهر متتالية كحد اقصى.
أن تتضمن البيانات المالية بيانًا كاماًل عن جميع المبالغ التي يكون قد تلقاها أي عضو من الشركة خالل السنة . 11

التوصية بتعيين المدققين ومكافآتهم عن السنة المالية القادمة.. 12
تقديم التوصية إلى الجمعية العمومية السنوية لتوزيع األرباح على المساهمين. 13

١٩٫٧ صالحيات المجلس

لمجلس اإلدارة صالحيات واسعة للقيام بجميع األعمال التي تتطلبها إدارة الشركة لتحقيق أهدافها وال تكون هذه الصالحيات محدودة 
أو مقيدة إال بقدر ما هو منصوص عليه في القانون المعمول به في السلطنة أو في نظام الشركة أو القرارات ذات العالقة الصادرة عن 

المساهمين.

وفقًا للنظام األساسي يعتبر اجتماع مجلس اإلدارة صحيحًا عند حضور نصف األعضاء من أعضائه الحاضرين أو الممثلين. ويتخذ مجلس 
اإلدارة قراراته في المواضيع األساسية التالية في نطاق السلطات المبينة أعاله ووفقًا لنظام الشركة وفي تلك الحاالت يجب على مجلس 
اإلدارة إتخاذ قراراته بحضور باألكثرية النسبية من األعضاء الحاضرين على األقل في اجتماع مجلس اإلدارة ويصوتون لصالح تلك القرارات .

يحظر على مجلس اإلدارة ممارسة األعمال التالية ما لم يرخص له صراحة القيام بها بموجب قرار من الجمعية العامة: 
تقديم التبرعات ما عدا تلك التي يتطلبها العمل متى كانت متدنية القيمة وعادية.. 1

بيع جميع موجودات الشركة أو قسم هام منها .. 2
 إجراء الرهن أو التأمين على موجودات الشركة إال لضمان ديونها المترتبة عليها في سياق أعمالها اإلعتيادية أو المطلوب عملها . 3

بموجب تسهيالت إئتمانية أبرمت بغرض تحقيق أغراض الشركة.
كفالة ديون الغير ما عدا الكفاالت المعقودة في سياق العمل اإلعتيادي من أجل تحقيق غايات الشركة.. 4

مع مراعاة أحكام قانون الشركات التجارية، يكون أعضاء مجلس اإلدارة مسئولين تجاه الشركة والمساهمين والغير عن األضرار الناجمة 
عن أعمالهم المخالفة للقانون وعن أعمالهم التي تتجاوز حدود صالحياتهم وعن أي غش أو إهمال يرتكبونه في أداء مهامهم وكذلك 
عن عدم تصرفهم تصرف الشخص المتبصر في ظروف معينة. في مثل هذه الظروف، للشركة الحق في أن تقيم الدعوى على أي 
عضو من أعضاء مجلس اإلدارة ترى أنه مسؤول عن األضرار التي تلحق بها عماًل بأحكام المادة السابقة ويتخذ مجلس اإلدارة أو الجمعية 
بأن يدفع نفقات  الشركة كما يقضي بتفويضه  نيابة عن  الدعوى  الشأن يقضي بتعيين شخص لمالحقة  العامة للشركة قرارًا بهذا 

الدعوى من أموال الشركة . 

يمكن لكل مساهم أن يقترح مقاضاة أعضاء مجلس اإلدارة، وإذا لم تتبنى الجمعية العامة للشركة إقتراحه، يحق له أن يقيم الدعوى 
نيابة عن الشركة. وإذا نجحت هذه الدعوى يجب أن تعاد إلى المساهم نفقات ومصاريف الدعوى من األموال المحكوم بها على أن يدفع 

الرصيد من الشركة .
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إدارتها متى كانوا  رئيس مجلس  إدارتها ونائب  إدارتها ورئيس مجلس  التي يقوم بها مجلس  األعمال  الشركة مسؤولة عن  تكون 
يعملون بإسم الشركة وضمن حدود صالحياتهم ويحق للغير حسن النية إفتراض أن أي عمل يقوم به مجلس اإلدارة أو رئيس مجلس 
اإلدارة أو نائب رئيس مجلس اإلدارة في سياق مزاولة الشركة أعمالها ضمن الصالحيات المخولة إلى هؤالء األشخاص وأنه ٌيلزم الشركة 

ما لم يكن الحد من صالحياتهم مسجال في السجل التجاري بوزارة التجارة والصناعة.

ال يجوز أن يكون ألي عضو من مجلس اإلدارة أو طرف آخر أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الصفقات والعقود التي تجريها الشركة 
لحسابها وإستثناء من ذلك ما يتم وفقا لالحكام التي تصدر عن الهيئة العامة لسوق المال .

أن  للشركة على  العامة  الجمعية  بموافقة  إال  الشركة  لنشاط  تجاري منافس  إدارة عمل  أن يشترك في  اإلدارة  يجوز لعضو مجلس  ال 
تجدد الموافقة سنويا، كما ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أو موظفي الشركة الرئيسيين إستغالل ما يصل إليهم من معلومات بحكم 
مناصبهم أو وظائفهم في تحقيق مصلحة لهم أو ألوالدهم القصر أو ألحد من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة نتيجة التعامل في األوراق 
المالية للشركة، كما ال يجوز أن يكون ألي منهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة مع أي جهة تقوم بعمليات يراد بها إحداث تأثير في 

أسعار األوراق المالية التي أصدرتها الشركة، وتطبق أحكام المواد )109( و)110( من قانون الشركات التجارية عند مخالفة ذلك.  

١٩٫8 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

يتم تحديد بدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة واللجان الفرعية التابعة له وفق القوانين واألنظمة المطبقة في سلطنة عمان. 
يوضح الجدول التالي بدل حضور الجلسات ألعضاء مجلس اإلدارة لألعوام 2014 و2015 و2016.

اإلجمالي )ر.ع{المكافآت )ر.ع(بدل الحضور )ر.ع(اسم العضو

201420152016201420152016201420152016

3٫8002٫9002٫10041٫92753٫67335٫27845٫72756٫57337٫378أنور هالل حمدون الجابري 

الشيخ / خالد بن هالل 
المعولي 

3٫2001.3001٫50031٫10739٫36026٫45934٫30740٫66027٫959

3٫2002٫9003٫30031٫10739٫36026٫45934٫30742٫26029٫759حسين محمد رضا علي 

29٫159--26٫459--2٫700--عبدالعزيز محمد البلوشي 

28٫659--26٫459--2٫200--محمد تقي الجمالني 

-32٫70741٫860-31٫10739٫360-1٫6002٫500الخضير موسى

--1٫200-----1٫200السيدة روان أحمد ال سعيد 

--1٫500-----1٫500ايمنيول ديشهامبس

١٥٢.9١3 ١4١.١١4١49،٧48181.353  171.753 11.800١3٥.٢4 9.600 14.500االجمالي

١٩٫٩ لجـــان المجلس

لدى الشركة لجنة التدقيق و لجنة الموارد البشرية  و اللجنة التنفيذية  
أ - لجنة التدقيق

ب - لجنة الموارد البشرية
ج - اللجنة التنفيذية

لجنة التدقيق:
الرقابة  أنظمة  بمراجعة  تقوم  التدقيق  لجنة  فإن   خاص،  بشكل  و  المال.  سوق  هيئة  لتوجيهات  التدقيق  لجنة  اختصاصات  تمتثل 
الداخلية المعمول بها ومراجعة خطة التدقيق وتعيين المدققين الخارجيين كما تقوم بمراجعة القوائم المالية السنوية المدققة و 

تقديم هامش العوائد والسيولة للهيئة. 

األعضاء الحاليون في لجنة التدقيق هم:
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الصفة  مستقل/غير مستقل اللجنة التنفيذية

غير مستقل سعادة الشيخ / خالد هالل المعولي رئيس  

أنور هالل حمدون الجابري عضو  غير مستقل

حسين محمد رضا علي  عضو  مستقل

في خالل شهرين من تاريخ اإلدراج، ستضمن الشركة إذا لزم األمر أن تكوين لجنة التدقيق يتماشى مع متطلبات بنود قانون الحوكمة.

لجنة الموارد البشرية: 
وسياسة  التوجيهية،  والمبادئ  وإإلجراءات  والمكافآت،  البشرية  الموارد  سياسة  وضع  البشرية  الموارد  لجنة  اختصاصات  وتشمل 
المكافآت،  وسياسة  السنوية،  والعروض  بالتوجيهات،  التوصية  يتضمن  كما  المجلس.  إلى  التوصيات  وتقديم  المتعاقبة،  التخطيط 

وهيكل التعويضات، وإنهاء الخدمة، وتسمية المناصب ، والمسائل ذات الصلة إلى المجلس. 
األعضاء الحاليون هم:

اللجنة التنفيذية:
أما دور اللجنة التنفيذية فيشمل المسائل التي تتجاوز نطاق سلطة اإلدارة ولكنها تتطلب دراسة متعمقة ومداوالت مطولة ويشمل 
اختصاصها أيضا مراجعة استراتيجية طويلة األمد للشركة والميزانيات التي تقدمها أإلدارة وتقديم التعليقات والتوصيات المناسبة 

إلى مجلس اإلدارة.
األعضاء الحاليين في هذه اللجنة هم:

الصفة  مستقل/غير مستقل لجنة الموارد البشرية

أنور هالل حمدون الجابري رئيس    غير مستقل

سعادة الشيخ / خالد هالل المعولي عضو  مستقل

عبدالعزيز محمد البلوشي عضو  غير مستقل 

عند التحويل إلى شركة مساهمة عامة، وفقا للوائح الحالية، يتعين على المجلس تشكيل لجنة الترشيحات و المكافآت خالل شهرين 
من تاريخ اإلدراج في السوق.

قواعد ولوائح الهيئة العامة لسوق المال
الممارسات  ومدونة  التأمين،  لشركات  الشركات  حوكمة  وقانون  التأمين،  وقانون  التجارية،  الشركات  قانون  متطلبات  إلى  وباإلضافة 
لشركات التأمين، ولوائح التأمين ولوائح الترخيص، بصفتها شركة مساهمة، فإن الشركة ملزمة بضمان االمتثال للقوانين واللوائح 

التالية التي تنطبق حاليا على الشركة:
قانون سوق رأس المال.. 1

الالئحة التنفيذية لقانون سوق راس المال.. 2
ميثاق حوكمة الشركات المساهمة.. 3
قواعد اإلفصاح الصادرة عن الهيئة؛. 4
قواعد انتخابات مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة الصادرة من هيئة العامة لسوق رأس المال ؛. 5
قواعد مكافآت المجلس و الضوابط المنظمة للمكافآت السنوية و بدل الحضور.. 6
قواعد المراجعة الداخلية للحسابات و ضوابط تشكيل لجنة التدقيق و تعيين وحدة التدقيق الداخلي . 7

١٩٫١0 اللوائح الداخلية

وفقًا لألحكام الواردة في المادة 68 من قانون الشركات التجارية، ُيطلب من الشركة إعداد لوائح داخلية لتنظيم إدارة الشركة وأعمالها 
وشؤون موظفيها من خالل مجلس إدارتها. قد قامت الشركة بالفعل بصياغة عدد من السياسات واللوائح التي تقتضيها الهيئة 
وستقوم بمراجعتها على نحو مناسب في ضوء تحولها إلى شركة مساهمة عامة، كما ستقوم بصياغة أي سياسات أو إجراءات إضافية 

تطلب منها في هذا السياق. و تغطي تلك اللوائح الحد األقصى من النقاط الواردة أدناه :

الصفة  مستقل/غير مستقل لجنة التدقيق

محمد تقي  الجمالني رئيس    مستقل

عبدالعزيز محمد البلوشي عضو  غير مستقل

عضو  مستقل حسين محمد رضا علي
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الهيكل التنظيمي للشركة الذي يوضح المسؤليات المسندة لكافة المناصب في الشركة وهيكل/ إجراءات إعداد التقارير.. 1
تحديد حدود السلطات المناط بها لكل منصب في ما يتعلق باعتماد المصاريف المالية.. 2
تحديد بدل حضور االجتماعات والمكافآت والمزايا األخرى على النحو المنصوص عليه فيما يتعلق بأعضاء مجلس اإلدارة واللجان . 3

المنبثقة عنه، وأساس احتسابها.
السياسات ذات الصلة بعقود الشراء والخدمات.. 4
الحد األدنى من المعلومات المطلوب تقديمها إلى مجلس اإلدارة.. 5
السلطات والمهام والمسؤوليات الخاصة باإلدارة واللجان الفرعية المؤلفة تحت إشراف مجلس إدارة الشركة.. 6
إلخ، والتي . 7 الخدمات  الرواتب والتعيين والتطوير والتدريب والترقيات وإنهاء  البشرية بما في ذلك  بالموارد  المتعلقة  السياسات 

تغطي أيضًا الجوانب األخرى ذات الصلة.
سياسات االستثمار الخاصة بالشركة.. 8
السياسات الخاصة بمعامالت الطرف ذو العالقة.. 9
السياسات والتدابير الخاصة بتقديم المعلومات الهامة بشفافية إلى الهيئة العامة لسوق المال وسوق مسقط لألوراق المالية . 10

خالل المهلة المحددة مع تحديد ماهية »المعلومات الجوهرية«.
أي لوائح أخرى يرى مجلس اإلدارة من الضروري إضافتها لتحقيق مستوى كاف من تطبيق ميثاق إدارة وتنظيم الشركة. . 11

١٩٫١١ بيانات أخرى

ليس للشركة أي علم عن بأي من الحاالت التالية )اال حسب االقرار الصادر من العضو في استمارة الترشيح المقدمة منه للشركة(:
يملك أي عضو مجلس اإلدارة للشركة اسهم في شركات أخرى في نفس المجال التجاري للشركة. 1

أي مصالح مباشرة او غير مباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة و اإلدارة العليا في الشركة. 2
أي عضو مجلس اإلدارة ما زال او كان في السابق عضوا في مجلس اإلدارة او في اإلدارة العليا ألي شركة مساهمة مفتوحة متأزمة . 3

او احيلت للتصفية في السنوات الخمسة الماضية

١٩٫١2 اإلدارة العليا للشركة 

ما يلي عبارة عن وصف مختصر لفريق اإلدارة الحالي
يشمل الجدول التالي على تفاصيل اإلدارة

سنوات المؤهل األكاديميالجنسيةالمسمى الوظيفياالسم#
الخدمة 

في 
الشركة 

إجمالي 
سنوات 
الخبرة

محاسب قانوني،هنديالرئيس التنفيذيإس فينكاتاشالم١
محاسب التكاليف

1433

نائب المدير العام ج. جوبيناث ٢
للعمليات

محاسب قانوني، محاسب التكلفة،هندي
مدقق داخلي معتمد، عضو مشارك 

في معهد التأمين في الهند

1320

مساعد المدير العام سمير ناير3
لتعهد الصحة والحياة

بكالوريوس الهندسة في هندي
االلكترونيات واالتصاالت

1416

بدر سالم 4
المرزوقي

مساعد المدير العام 
لتطوير األعمال

دبلوم التأمين، دبلوم وطني عالي عماني
في التسويق

1222

محاسب التكلفة، معهد هنديالمراقب الماليرافي إير٥
المحاسبيين اإلداريين القانونيين 

)المملكة المتحدة(،
سكرتير الشركة

319

رئيس قسم المخاطر أوما فينكاتيسان6
والرقابة الداخلية

محاسب التكلفة، عضو زميل في هندي
معهد التأمين في الهند )دبلوم 
الدراسات العليا في ادارة األعمال (

1120

سيتارامان ٧
سرينيفاسان

المدير اإلقليمي 
في اإلمارات العربية 

المتحدة

بكالوريوس التجارة وزميل معهد هندي
التأمين في الهند

325 أشهر
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١٩٫١3 اإلدارة العليا للشركة

نعرض فيما يلي نبذًة موجزًة عن فريق اإلدارة الحالي: 

إس فينكاتاشالم الرئيس التنفيذي: 
انضم السيد فينكاتاشاالم إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في يوليو 2003 كمدير عام. وهو عضو زميل في معهد 
المحاسبين القانونيين في الهند، ويحمل درجة علمية في محاسبة التكاليف من معهد محاسبي التكاليف في الهند. تم ترقيته إلى 
منصب الرئيس التنفيذي في عام 2009. شغل سابقا مناصب إدارية عليا في الشركة العمانية الوطنية لالستثمار ش.م.ع.ع، والمجموعة 

العربية للتأمين ش.م.ب.، وشركة أليانز للتأمين.

ج. جوبيناث - نائب المدير العام للعمليات:  
المحاسبين  معهد  في  زميل  عضو  وهو   .2004 يناير  في  والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  الشركة  إلى  جوبيناث  السيد  انضم 
القانونيين في الهند ومعهد التأمين في الهند. باإلضافة إلى ذلك، و هو عضو زميل في معهد محاسبة التكاليف في الهند و درجة 
مدقق داخلي معتمد من معهد المدققين الداخليين في الواليات المتحدة األمريكية. وشغل منصب نائب المدير العام في عام 2017، 

كما يرأس عمليات التأمين بالكامل للشركة.
كما يتميز بأن لديه خبرة متنوعة مع المنظمات المرموقة مثل برايس ووترهاوس وشركة النفط والغاز الطبيعي المحدودة

سمير ناير - مساعد المدير العام لتأمين الصحي والحياة 
انضم السيد سمير ناير إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في نوفمبر 2003. وهو خريج الهندسة ويحمل أيضا دبلوما 
مشاركا من معهد التأمين في الهند. لديه 16 عاما من الخبرة منها 14 عاما مع الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام. كان يعمل 

ببنك أي سي أي سي أي، الهند. وقد تم ترقيته إلى مساعد المدير العام في عام 2017. 

بدر سالم المرزوقي - مساعد المدير العام لتطوير األعمال:
انضم السيد بدر إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في مارس 2017 وتولى منصب مساعد المدير العام لتطوير األعمال. 
لديه أكثر من 22 عاما من الخبرة المتصلة في قطاع التأمين. بدأ حياته المهنية مع الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام وعمل 
لمدة 12 عاما في التعامل مع مختلف الملفات وضمان إضافة القيمة. كما كان يعمل مع شركة الرؤية للتأمين في منصب مدير في قسم 
المطالبات للسيارات والشؤون القانونية. وهو حاصل على دبلوم التأمين والدبلوم الوطني العالي في التسويق ومختلف الشهادات 

المهنية والدورات التدريبية المتعلقة بالتأمين والتسويق.

رافي إير - المراقب المالي: 
انضم السيد رافي إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في يناير 2014 كمراقب مالي. وهو عضو زميل في معهد محاسبي 

التكاليف في الهند، ومعهد أمناء الشركة في الهند ومعهد المحاسبين اإلداريين القانونيين في المملكة المتحدة.
يمتلك 19 عاما في الخبرة في الموارد المالية منها 12 عاما من الخبرة في صناعة التأمين. وتشمل خبرته في مجال التأمين على العمل 

في المنظمات متعددة الجنسيات مثل برودنتشال، و أبوت، و أوب ورون بولنس.

أوما فينكاتيسان - رئيس قسم المخاطر والرقابة الداخلية: 
انضمت السيدة أوما إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في يناير 2006. وهي عضو زميل في معهد محاسبة التكاليف 
في الهند، وزميلة معهد التأمين في الهند ولديها دبلوم دراسات عليا في إدارة األعمال. كما إنها مسؤولة عن إدارة المخاطر والرقابة 

الداخلية بالشركة منذ عام 2012.
تمتلك أكثر من 10 سنوات من الخبرة مع شركات القطاع العام وشركات البرمجيات في مجال تخطيط موارد المؤسسات وأكثر من 10 

سنوات من الخبرة في صناعة التأمين مع الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م.

سيتارامان سرينيفاسان  - المدير اإلقليمي في اإلمارات العربية المتحدة: 
انضم السيد سرينيفاسان إلى الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام في مايو 2017. وهو خريج التجارة وزميل معهد التأمين 
في الهند. كما أنه المسؤول عن العمليات في دولة اإلمارات العربية المتحدة. يمتلك السيد سرينيفاسان خبرة تربو على 25 عاما مع 

شركات التأمين متعددة الجنسيات وشركات الوساطة المالية. 
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20٫١ مسؤوليات المساهمين

تقتصر مسؤولية المساهم على دفع قيمة األسهم التي اكتتب فيها. وهو ال يعتبر مسؤوال عن ديون الشركة إال في حدود القيمة 
االسمية لألسهم التي اكتتب عليها.

 
يجب على أي شخص تصل مساهمته مع مساهمة أوالده القصر 10% أو تتجاوز 25% في رأس مال الشركة، إبالغ الهيئة العامة لسوق المال 
عن ذلك بموجب اشعار مكتوب. كما يجب عليه اخذ موافقة كتابية من الهيئة العامة لسوق المال حول أي معامالت أو تعامالت تؤدي 

إلى زيادة أكثر من 25% مباشرة  حدوثها.

ال يجوز ألي شخص بمفرده أو مع أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية أن يمتلك 25% أو أكثر من أسهم شركة مساهمة عامة تطرح أسهمها 
في اكتتاب عام دون الحصول على موافقة الرئيس التنفيذي  لللهيئة العامة لسوق المال.

20٫2 حقـوق المساهميـن

لقانون  وفقًا  للمساهمين  العامة  الجمعية  اجتماع  في  المعلنة  األرباح  تقاضي  يخص  ما  في  متساوية  بحقوق  األسهم  كافة  تتمتع 
الشركات التجارية، وتشمل هذه الحقوق ما يلي :

حق إستالم األرباح المعلنة خالل إجتماع الجمعية العامة للمساهمين ،. 1
حق األفضلية في اإلكتتاب على األسهم  . 2
حق المشاركة في توزيع أصول الشركة الموزعة في حال تصفيتها وفقًا لألحكام والقوانين السارية. 3
حق التنازل عن األسهم وفقًا لألحكام والقوانين السارية . 4
حق اإلطالع على الميزانية العمومية وقائمة األرباح والخسائر وسجل المساهمين ، . 5
حق تلقي دعوة لحضور اجتماع الجمعية العامة والتصويت فيها شخصيًا أو بالوكالة ،. 6
للنظام . 7 أو  للقانون  مخالفته  حالة  في  اإلدارة  مجلس  أو  للمساهمين  العامة  الجمعية  عن  صادر  قرار  أي  إلغاء  طلب  حق 

الداخلية، اللوائح  أو  األساسي 
من . 8  110 المادة  ألحكام  وفقًا  الشركة  مساهمي  عن  نيابة  حساباتها  ومدققي  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  مقاضاة  حق 

التجارية. الشركات  قانون 

كما يجوز لمجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بناءًا على أسباب جوهرية ُتقدم من قبل المساهمين الذين يملكون 5% على األقل 
من أسهم الشركة، وقف قرارات الجمعية العامة للشركة التي تكون لصالح فئة معينة من المساهمين أو لمصلحة أعضاء المجلس 

أو لغيرهم.
 

20٫3 التقــارير والقـوائــم

يقوم مجلس اإلدارة بإعداد قوائم مالية ربع سنوية غير مدققة للربع األول والثاني والثالث من كل سنة مالية. كما يقوم أيضًا بإعداد 
وقائمة  والخسائر  األرباح  وقائمة  العمومية  الميزانية  التقرير  ذلك  ويشمل  المالية  السنة  نهاية  تاريخ  من  شهرين  خالل  سنوي  تقرير 
التدفقات النقدية وقائمة التغّيرات في حقوق الملكية للمساهمين وتقرير مجلس اإلدارة وتقرير حول مناقشات المجلس وتحليالته 
وتقرير تنظيم وإدارة الشركة. ويتعين اإلفصاح عن تلك القوائم على األقل قبل أسبوعين من انعقاد الجمعية العامة السنوية من خالل 

نظام اإلرسال اإللكتروني المتوّفر عبر الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية.

يتم إرسال القوائم المالية و كل نتائج الحسابات الربع سنوية غير المدققة إلى مركز المعلومات التابع لسوق مسقط لألوراق المالية 
خالل 30 يومًا من نهاية كل فترة ربع سنوية أو أي مدة قانونية أخرى مقررة بموجب قواعد وشروط اإلفصاح الصادرة عن الهيئة العامة 
بنسختين موقع  أيضًا  المذكور  المركز  تزويد  ويتم  بالمركز.  الخاص  اإللكتروني  لإلرسال  الخاص  النظام  وذلك من خالل  المال  لسوق 

عليهما حسب األصول بمعرفة مجلس اإلدارة . كما يتعين على الشركة أن تقوم بنشرها خالل الفترة سالفة الذكر.

في تاريخ 29 مايو 2014 أصدرت الهيئة تعميما لجميع شركات المساهمة العامة تلزمهم بالكشف عن النتائج الربع سنوية  األولية في 
غضون 15 يوما من تاريخ نهاية كل فترة ربع سنوية وذلك فور اإلنتهاء من مصادقتها من قبل اإلدارة التنفيذية وقبل موافقة مجلس 

اإلدارة ، وعليه ستقوم الشركة بالعمل بهذا التعميم.

20. حقوق المساهمين والتزاماتهم
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20٫٤ إجتماعات الجمعية العامة السنوية

إنتهاء  تاريخ  العامة السنوية خالل ثالثة أشهر من  إلى المساهمين لحضور اجتماع الجمعية  يتعّين على مجلس اإلدارة توجيه دعوة 
السنة المالية. وتكون الجمعية العامة العادية السنوية مسؤولة عن مناقشة والبت في األمور التالية:

دراسة تقرير مجلس اإلدارة والموافقة عليه.. 1
دراسة تقرير مدققي الحسابات حول الميزانية العمومية وقائمة األرباح والخسائر والموافقة عليه.. 2
دراسة واعتماد تقرير إدارة وتنظيم الشركات.. 3
دراسة و الموافقة على مقترح توزيع األرباح وعلى أي حال فإن هذه التوزيعات ال يتم توزيعها سوى من صافي األرباح المحققة أو من . 4

حسابات االحتياطي الخاصة مع المراعاة الدائمة لألحكام الواردة في المادة 106 من قانون الشركات التجارية.
والتالية . 5 الحالية  المالية  للسنة  عنه  المنبثقة  واللجان  اإلدارة  مجلس  أعضاء  اجتماعات  حضور  بدل  عن  الخاص  التقرير  مراجعة 

والموافقة عليه.
دراسة والموافقه على المكافأة السنوية )إن وجدت( الخاصة بأعضاء مجلس اإلدارة للسنة المالية الحالية.. 6
دراسة والموافقه على أي معامالت تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية السابقة )إن وجدت(.. 7
دراسة والموافقه على أي معامالت من المتوقع أن تتم مع األطراف ذات العالقة خالل السنة المالية التالية )إن وجدت(. . 8
تعين مراقب حسابات الشركة وتحديد أتعابه للسنة المالية التالية.. 9
الموافقة على معايير تقييم مجلس االدارة وتعيين جهة مستقلة لتقييم اداء اعضاء المجلس. 10
1نتخاب أعضاء مجلس إدارة في حال انتهاء مدتهم أو مدة واحد أو أكثر منهم أو في حال وجود أي شاغر في المجلس.. 11

20٫5 اجتماعات الجمعية العامة العادية

يحق لمجلس اإلدارة عقد اجتماع الجمعية العامة للمساهمين في أي وقت، كما يجوز عقد هذا االجتماع في أي وقت تقتضيه أحكام 
القانون المعمول به في السلطنة ولوائح النظام األساسي أو بناء على طلب مساهم واحد أو أكثر من المساهمين الذين يمثلون ما 

ال يقل عن 25% من رأس مال الشركة.

يعّد مجلس اإلدارة جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة للمساهمين، وفي حال تمت الدعوة إلى االجتماع بمعرفة مدققي الحسابات، 
فإن مسؤولية إعداد جدول األعمال تقع عليهم. ويتعين على المجلس أو مدققي الحسابات عند اإلقتضاء أن يضمنوا في جدول األعمال 
أي اقتراح مقدم من قبل المساهمين الذين يمثلون أكثر من 10% من رأس مال الشركة بشرط تقديم هذا االقتراح من أجل تضمينه في 

جدول األعمال قبل ما ال يقل عن شهر واحد من تاريخ االجتماع.

تعتبر القرارات الصادرة عن الجمعية العامة العادية للمساهمين الغية ما لم يحضر االجتماع مساهمون أو وكالء عنهم يمثلون على 
األقل نصف رأس مال الشركة، وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب المطلوب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثاٍن لمناقشة جدول األعمال نفسه. 
ويتم إخطار المساهمين باجتماع الجمعية العامة العادية الثاني للشركة بنفس الطريقة التي تم بها إخطارهم باالجتماع األول، وذلك 
قبل ما ال يقل عن أسبوع من التاريخ المحّدد النعقاد االجتماع الثاني. ويعتبر القرار الصادر خالل االجتماع الثاني ساريًا بغض النظر عن 
العامة  الجمعية  تاريخ االجتماع األول. ويتم اعتماد قرار  الُمَمّثلة فيه، شريطة أن يتم عقد االجتماع خالل شهر واحد من  عدد األسهم 

للشركة بالألكثرية النسبية لألصوات.

20٫6 اجتماعات الجمعية العامة غير العادية

ُتعقد اجتماعات الجمعية العامة غير العادية التخاذ قرار بشأن المسائل التالية: 
تخفيض أو زيادة رأس المال المصرح به للشركة. 1

حل الشركة أو تصفيتها أو دمجها.. 2
بيع جميع أصول الشركة أو جزء منها بأي طريقة كانت. 3
تعديل النظام األساسي للشركة.. 4
قيام الشركة بإعادة شراء بعض من أسهمها بما ال يتعدى 10% من رأس مالها المدفوع، مع مراعاة الحصول على الموافقة المسبقة . 5

للهيئة.
إصدار الشركة ألدوات الدين )كسندات مالية او صكوك(. 6
أو أي مسألة آخرى يحق أن يتم البت فيها خالل إجتماع الجمعية العامة غير العادية بموجب القانون المعمول به.. 7
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ال يسري قرار الجمعية العامة غير العادية إال إذا حضر االجتماع مساهمون أو وكالء عنهم يمثلون ما ال يقل عن ثالثة أرباع رأس مال الشركة. 
وفي حال عدم اكتمال هذا النصاب المطلوب، تتم الدعوة إلى اجتماع ثاٍن لمناقشة جدول األعمال نفسه. ويتم إخطار المساهمين 
باجتماع الجمعية العامة غير العادية الثاني بنفس الطريقة التي تم بها إخطارهم بإجتماع الجمعية العامة غير العادية األول، وذلك قبل 

ما ال يقل عن أسبوعين من التاريخ المحّدد النعقاد االجتماع الثاني. 

مال  رأس  أكثر من نصف  يمثلون  أو وكالء عنهم  االجتماع مساهمون  إذا حضر  الثاني سارية  االجتماع  الصادرة خالل  القرارات  وتعتبر 
الشركة شريطة أن يتم عقد االجتماع خالل ستة أسابيع من تاريخ االجتماع األول.

ويتم اعتماد قرارات الجمعية العامة غير العادية بأكثرية ثالثة أرباع األصوات التي إقترعت بشأن قرار بعينه ، شريطة أن ينال هذا القرار 
دائمًا عددًا من األصوات يمثل أكثر من خمسين في المائة من اسهم رأس مال الشركة.

يحق ألي مساهم أو طرف معني أن يحيل إلى المحكمة المختصة خالل خمسة سنوات من تاريخ انعقاد اي اجتماع جمعية عامة أي قرار 
اللوائح  أو  النظام األساسي  التجارية أو أحكام  اتُِّخذ خالل االجتماع على نحو مخالف لقانون الشركات  القرار قد  إللغائه إذا ما كان هذا 

الداخلية أو اتُِّخذ بالخداع أو بإساءة استعمال السلطة.

20٫٧ فترة اإلغالق - اإلعفاء من تطبيق المادة ٧٧ من قانون الشركات التجارية

تقيد المادة 77 من قانون الشركات التجارية مؤسسي شركة المساهمة العامة من التصرف في أسهمهم في هذه الشركة قبل 
أن تنشر ميزانيتين ماليتين لمدة سنتين متتاليتين ابتداء من تاريخ بدء اإلنتاج الفعلي أو المزاولة الفعلية من قبل الشركة. وبما 
أن الشركة استوفت شروط المادة أعاله. لذلك ال يوجد أي قيود على المساهمين البائعين من التصرف في أسهمهم في الشركة 

بعد إدراج أسهم الشركة في السوق.

20٫8 تحويل ملكية األسهم

يتم نقل ملكية األسهم من خالل التصرف وفقا للتعليمات التي يحددها سوق مسقط ألوراق المالية. ويجوز للمساهمين بيع أسهمهم 
ونقلها دون قيود وفقا لقانون الشركات التجارية، بشرط أال تتجاوز نسبة المساهمة األجنبية 70% من رأس مال الشركة تحت أي ظرف 

من الظروف.
وبالمثل، ال تتجاوز حصة كل فرد الحد األقصى المنصوص عليه في قانون الشركات التجارية و قانون سوق رأس المال و الالئحة التنفيذية 

له، اال إذا كانت الملوافقات الالزمة مضمونة.
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2١٫١ أهلية اإلكتتاب في األسهم المطروحة

الذين  االعتباريين  األشخاص  و  األفراد  العمانيين من  للعمانيين وغير  العام مفتوحًا  لإلكتتاب  المطروحة  األسهم  اإلكتتاب في  يكون 
لديهم حسابات لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع. ويعامل جميع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من األفراد و األشخاص 

االعتباريين معاملة المواطنين الُعمانيين فيما يتعلق بأغراض تملك األسهم في الشركات الُعمانية. 

بعد اإلدراج في سوق مسقط لألوراق المالية، ُيسمح للمساهمين من غير مواطني دول مجلس التعاون الخليجي بامتالك أسهم بما ال 
يتجاوز نسبتها 70% من رأس المال المدفوع للشركة.

ال يجوز ألي شخص بمفرده أو بإتفاق مع شخص آخر أن يمتلك 25% أو أكثر من أسهم شركة مساهمة عامة دون الحصول على موافقة 
صريحة من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

ال يتحمل كل من الشركة ، مدير اإلصدار ، او المؤسسين ، او المستشار القانوني مسؤولية أي تغيير في القانون الساري أو اللوائح التي 
تصدر بعد تاريخ هذه النشرة. 

ُينصح المكتتبين بالتحقق بشكل مستقل للتأكد من أن طلباتهم مستوفية للقانون المعمول به.

2١٫2 القيود المتعلقة بطلبات اإلكتتاب في االسهم المطروحة

فيما يلي طلبات االكتتاب المحظورة:
المؤسسات الفردية ، إال أنه يجوز ألصحابها تقديم طلبات تحمل أسماءهم الشخصية أ- 

حسابات العهدة: ال يجوز للعمالء المسجلين تحت حسابات عهدة التقّدم بطلباتهم إال إذا كانت تحمل أسماءهم الشخصية. ب- 
طلبات اإلكتتاب المتكررة ُيحظر على أي شخص التقدم بأكثر من طلب اكتتاب واحد. ج- 

طلبات اإلكتتاب المشتركة: )الطلبات التي تقدم باسم أكثر من فرد، بما فيها الطلبات المقدمة باسم الورثة الشرعيين(، يتعين  د- 
  تقديم هذه الطلبات بأسمائهم الشخصية فقط.

ترفض الطلبات التي تقّدم على النحو المشار إليه أعاله دون اإلتصال بالمكتتب المعني.  

2١٫3 طلبات االكتتاب نيابة عن األطفال القصر

ألغراض هذا اإلكتتاب، يعتبر قاصرًا كل شخص لم يبلغ السن 18 بتاريخ االكتتاب  .1
يجوز لألب فقط االكتتاب نيابًة عن أوالده القصر.  .2

إذا تم االكتتاب نيابة عن الطفل القاصر من قبل أي شخص آخر غير األب، فإنه يجب أن يرفق بالطلب وكالة شرعية سارية المفعول صادرة  .3 
من الجهات المختصة تخوله بالتصرف في أموال الطفل القاصر بيعًا وشراًء واستثمارًا.   

2١٫٤ رقم المستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع 

يتعين على كل مكتتب يتقدم بطلب لالكتتاب في األسهم المطروحة أن يتوفر لديه حساب و رقم مستثمر لدى شركة مسقط . 1
التقدم للحصول على رقم مسستثمر وفتح حساب من خالل تعبئة استمارة فتح الحساب  للمقاصة واإليداع، ويمكن للمكتتب 
www.mcd.gov.( المعدة لهذا الغرض والمتوفرة بمقر شركة مسقط للمقاصة واإليداع أو من موقعها على شبكة اإلنترنت

om( أو من خالل شركات الوساطة المرّخصة من قبل سوق مسقط لألوراق المالية. يمكن لكل مكتتب تقديم االستمارة بعد 
التالية: المنافذ  أحد  إلى  المتطلبات  استيفاء جميع 

المكتب الرئيسي لشركة مسقط للمقاصة واإليداع الكائن بمنطقة الحي التجاري، مسقط، سلطنة ُعمان. 	•
فرع سوق مسقط لألوراق المالية في مدينة صاللة، سلطنة ُعمان، هاتف: 23299822 968++، فاكس: 23299833 968+.  •

مكاتب شركات الوساطة المرخصة من سوق مسقط لألوراق المالية.  •
إرسال طلب إلى شركة مسقط للمقاصة واإليداع على الفاكس 24817491 968+.  •

 www.mcd.gov.om :فتح حساب عبر موقع الشركة على شبكة اإلنترنت  •

21 شـــروط وإجــراءات االكتتــاب 
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للحصول على رقم مستثمر لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ، يتطلب من المكتتب تقديم نسخة من الوثائق المطلوبة من . 2
قبل شركة مسقط للمقاصة واإليداع مع تعبئة إستمارة فتح الحساب المعدة لهذا الغرض.

في . 3 الواردة  التفاصيل  من  يتأكدوا  أن  واإليداع  للمقاصة  مسقط  شركة  لدى  حسابات  لديهم  أن  سبق  الذين  المكتتبين  على 
الطلب قبل االكتتاب وهي: االسم بالكامل، العنوان البريدي، الرقم المدني المدون في البطاقة الشخصية أو في جواز السفر أو 
 في شهادة الميالد الجديدة، تفاصيل الحساب البنكي. كما يجوز للمكتتبين تحديث بياناتهم من خالل المنافذ المذكورة أعاله
مسقط  شركة  لدى  ل  المسجَّ المكتتب  عنوان  على  األرباح  وشيكات  التخصيص  إخطارات  ذلك  في  بما  المراسالت  جميع  ُترسل 
واإليداع. للمقاصة  مسقط  شركة  لدى  المسجلة  عناوينهم  صحة  من  التأكد  المكتتبين  على  يتعين  ولذلك  واإليداع.   للمقاصة 

 يجب على المكتتبين بعد فتح حساباتهم و تحديث بياناتهم الحصول من شركة مسقط للمقاصة واإليداع على رقم المستثمر . 4
الصحيح ليتم تسجيلها في نموذج الطلب. و يتحمل كل مكتتب مسؤولية التحقق من صحة الرقم المدون في طلب االكتتاب.

وسيتم رفض طلبات االكتتاب التي ال تحمل رقم مستثمر صحيح دون االتصال بمقدمي تلك الطلبات. 

لمزيد من المعلومات عن هذه اإلجراءات، يرجى من المكتتبين االتصال:
 بشركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م:

هاتف: 24822222، فاكس: 24817491 
http://www.mcd.gov.om :الموقع اإللكتروني

تجدر اإلشارة بأن شركة مسقط للمقاصة واإليداع قامت بتحديث أرقام الحسابات )حساب المستثمر(، لذا يتوجب على 
جميع المكتتبين عند تعبئة إستمارة طلب اإلكتتاب إستخدام الرقم الجديد ، هذا كما سيتم رفض اإلستمارات التي 

تحتوي على األرقام القديمة.

2١٫5 فتـرة االكتتــاب

االكتتاب  لبنوك  الرسمية  العمل  ساعات  بنهاية   ٢0١٧ نوفمبر   ٢0 تاريخ  في  وينتهي   ٢0١٧ أكتوبر   ٢٢ تاريخ  في  اإلكتتاب  يبدأ 
السلطنة.  في 

2١٫6 الحد األدنى لالكتتاب في األسهم المطروحة

الحد األدنى لألسهم المكتتب بها كا آلتي: 

مستثمرون في الفئة األولى: 1٫000 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم �
مستثمرون في الفئة الثانية: 250٫100 سهم ومن ثم مضاعفات 100 سهم �

2١٫٧ الحد األقصى لإلكتتاب في األسهم المطروحة

 مستثمرون في الفئة األولى: 250٫000 سهم يكون الحد األقصى لإلكتتاب في األسهم المطروحة على المستثمرين المتقدمين  في  �
الفئة األولى.  

 مستثمرون في الفئة الثانية: 6٫625٫000 سهم يبلغ الحد األقصى لإلكتتاب في األسهم المطروحة على المستثمرين المتقدمين في  �
الفئة الثانية أي ما يعادل 10% من األسهم المطروحة.  

 
وال يجوز ألي شخص اإلكتتاب بأكثر من هذا السقف. وألغراض احتساب هذه النسبة، يتم دمج طلب اإلكتتاب الخاص بالوالد )أو ولي األمر( 
مع طلبات اإلكتتاب الخاصة بأوالده القصر. وفي حالة تجاوز حجم األسهم المكتتب فيها النسبة المذكورة، فإنه سيتم تخفيض األسهم 

المّسجلة في كل طلب بالنسبة والتناسب قبل إجراء عملية التخصيص. 
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2١٫8 شروط السداد 

يجب على المكتتبين سداد كامل مبلغ طلب اإلكتتاب بالريال العماني أي ) عدد األسهم المطلوبة للمتقدم بالطلب مضروبة في سعر 
الطرح للسهم الواحد ( في وقت تقديم طلب اإلكتتاب إلى بنك التحصيل. يجوز للمكتتب أن يسدد قيمة األسهم المكتتب بها نقدًا 

أو من خالل إصدار شيك مصرفي أو حوالة مالية أو توجيه البنك بتحويل المبلغ من حسابه المصرفي في وقت تقديم الطلب.

سيقوم بنوك اإلكتتاب بفتح حساب ضمانات باسم » الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع )قيد التحويل(  
- اإلكتتاب العام األولي«  لتحصيل مبالغ االكتتاب من األسهم المطروحة. سيتم إدارة هذا الحساب من البنك الذي سيقوم بدوره 

بتحويل المبالغ المحصلة إلى الحساب البنكي المخصص من قبل مدير اإلصدار. 

2١٫٩ تفاصيل الحساب المصرفي 

يخص . 1 مصرفي  حساب  رقم  استخدام  للمكتتب  يجوز  وال  به،  الخاص  المصرفي  الحساب  تفاصيل  ذكر  مكتتب  كل  على  يتعين 
شخص آخر عدا أطفاله القصر فقط.

إذا كان الحساب المصرفي للمكتتب مسجاًل لدى بنك غير أحد بنوك االكتتاب، فإنه يجب عليه تقديم ما يثبت صحة بيانات الحساب . 2
الواردة بالطلب من خالل تقديم أي وثيقة من بنك المكتتب توضح رقم وإسم صاحب الحساب، مثل كشف الحساب  المصرفي 
المكتتب  ويتحمل  البيانات.  تلك  صحة  تؤكد  البنك  ذلك  من  صادرة  رسالة  أو  المعلومات  هذه  يتضمن  الذي  البنك  من  الصادر 
مسؤولية ضمان أن يكون اإلثبات المقدم مقروء بوضوح ويحتوي على المعلومات الالزمة. ال يلزم المكتتب بتقديم إثبات عن صحة 

تفاصيل حسابه المصرفي إذا قام باالكتتاب عن طريق بنك االكتتاب الذي يحتفظ بحساب لديه. 

بناًء على تعليمات الهيئة العامة لسوق المال، سوف يتم إدراج بيانات الحساب المصرفي المشار إليها في سجالت شركة مسقط . 3
التي تقوم بها  األرباح  توزيعات  االكتتاب وكذلك  الفائضة من  األموال  للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م بغرض استخدامها في تحويل 
الشركة بدفعها مستقباًل. أما بالنسبة للمكتتبين الذين لديهم حسابات مصرفية مقيدة لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع، 

سوف يستخدم الحساب المصرفي الوارد بطلب االكتتاب في تحويل المبالغ الفائضة فقط.

سيتم رفض طلبات االكتتاب إذا كان الحساب المصرفي الوارد بالطلب ال يخص المكتتب، باستثناء الطلبات المقدمة نيابة عن . 4
األطفال القصر والتي تتضمن بيانات الحسابات المصرفية الخاصة بآبائهم. 

2١٫١0 الوثائق الثبوتية المطلوبة

تقديم الوثائق التي تثبت صحة رقم الحساب المصرفي الوارد في طلب اإلكتتاب )إذا كان الحساب المصرفي للمكتتب مسجاًل لدى . 1
بنك آخر غير أحد بنوك االكتتاب(.

نسخة من الوكالة الشرعية سارية المفعول ومسجلة لدى السلطات القانونية المختصة في حالة االكتتاب نيابة عن شخص آخر . 2
)باستثناء اكتتاب األب عن أوالده القصر(.

المفوضين . 3 أو بصفته  من  اهلية  إعتبارية وتم توقيعها من قبل شخص ذو  المقدم من شخصية  اإلكتتاب  في حال كان طلب 
المعتمدين، يجب أن يرفق نسخة من السجل التجاري ونموذج التفويض بالتوقيع، تكون هذه الوثائق سارية المفعول ومستوفية 

جميع البيانات.

2١٫١١ كيفية تقديم طلب االكتتاب

يتحمل المكتتب مسؤولية استيفاء جميع بياناته وضمان صحة المعلومات الواردة بالطلب.  لقد أصدرت تعليمات لبنوك اإلكتتاب . 1
التي تتلقى طلبات اإلكتتاب بعدم قبول أي طلبات غير الطلبات المستوفية لجميع المتطلبات الواردة بالطلب ونشرة اإلصدار.

على المكتتب تعبئة طلب اإلكتتاب واإلطالع على نشرة اإلصدار بما في ذلك شروط وإجراءات اإلكتتاب.. 2
على المكتتب تعبئة طلب اإلكتتاب بإدخال جميع البيانات ذات الصلة التي تكون مطلوبة في استمارة الطلب ونشرة اإلصدار بما . 3

في ذلك الرقم المسجل لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع ش.م.ع.م والرقم المدني وتاريخ الوالدة لألطفال القصر. 
على المكتتب تقديم طلب اإلكتتاب مع الوثائق المؤيدة ذات الصلة وكذلك مبلغ اإلكتتاب إلى أحد بنوك اإلكتتاب المبينة في . 4

هذه النشرة.
الحياة . 5 على  للتأمين  الوطنية  الشركة   « بإسم  تحرر  أن  يجب  مصرفية،  حوالة  أو  بشيك  االكتتاب  قيمة  سداد  حالة  في 

والعام ش.م.ع.ع قيد التحويل - اإلكتتاب العام األولي«.
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2١٫١2 البنوك المناط إليها استالم عائدات اإلكتتاب )»بنوك اإلكتتاب«(

ُتقبل طلبات االكتتاب في األسهم المطروحة لدى أحد البنوك التجارية التالية خالل ساعات العمل الرسمية فقط:
بنك عمان العربي  )ش.م.ع.م(

بنك ظفار  )ش.م.ع.ع(
البنك الوطني العماني )ش.م.ع.ع(

بنك مسقط )ش.م.ع.ع(

يتعين على بنوك االكتتاب قبول طلبات االكتتاب بعد التأكد من استيفائها لإلجراءات الواردة في النشرة، وعلى هذه البنوك أن توجه 
المكتتبين إلى االلتزام بجميع المتطلبات الواردة في طلب اإلكتتاب واستيفائها. 

يتعين على المكتتب تقديم طلب اإلكتتاب إلى أحد بنوك االكتتاب في تاريخ إقفال اإلكتتاب أو قبله. ويحق لبنوك االكتتاب عدم قبول 
أي طلب اكتتاب يرد إليها بعد ساعات الدوام الرسمية في تاريخ إقفال اإلكتتاب.

2١٫١3 رفض طلبات االكتتاب

تقوم بنوك اإلكتتاب برفض الطلبات في أي من الحاالت التالية:
إذا لم يكن طلب اإلكتتاب موقعًا من قبل المكتتب.. 1

إذا لم يتم سداد قيمة اإلكتتاب وفقًا للشروط الواردة في نشرة اإلصدار.. 2
إذا تم سداد قيمة اإلكتتاب عن طريق شيك مصرفي وتم رفض الشيك ألي سبب كان.. 3
إذا تم تقديم طلب اإلكتتاب بأسماء مشتركة.. 4
إذا كان المكتتب مؤسسة فردية أو حسابات عهدة . 5
إذا لم يتضمن الطلب رقم المستثمر الخاص بالمكتتب لدى شركة مسقط للمقاصة واإليداع.. 6
إذا تبين أن رقم المستثمر المسجل بطلب اإلكتتاب غير صحيح أو ال يطابق إسم مقدم طلب اإلكتتاب. 7
إذا تبين أن الشخص قد تقدم بأكثر من طلب إكتتاب بنفس االسم وفي هذه الحالة ترفض جميع الطلبات.. 8
إذا لم ترفق بطلب اإلكتتاب الوثائق الثبوتية.. 9
إذا لم يتضمن الطلب جميع بيانات الحساب المصرفي للمكتتب.. 10
إذا تبين أن بيانات الحساب المصرفي الخاص بالمكتتب غير صحيحة.. 11

األطفال . 12 بأسماء  المقدمة  الطلبات  باستثناء  المكتتب  ال تخص  بالطلب  الواردة  للمكتتب  المصرفي  الحساب  بيانات  أن  تبين  إذا 
القصر الذين يجوز لهم استخدام بيانات الحسابات المصرفية آلبائهم أو ممثلوهم القانونيين بعقد توكيل ساري المفعول.

إذا لم يرفق بالطلب التوكيل الشرعي للمكتتب الذي يتقدم بطلب اإلكتتاب نيابًة عن شخص آخر )باستثناء اآلباء الذين يكتتبون . 13
عن أطفالهم القصر(.

إذا لم يستوف الطلب أيًا من المتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار.. 14

إذا اكتشف بنك اإلكتتاب، بعد استالمه ألحد طلبات اإلكتتاب وقبل انتهاء الموعد المحدد لتسليم طلبات اإلكتتاب إلى مدير اإلصدار، 
أن هذا الطلب غير مستوٍف للمتطلبات القانونية المنصوص عليها في نشرة اإلصدار، ففي تلك الحالة يجب عليه بذل الجهد المعقول 
لالتصال بمقدم الطلب ألجل تصحيح الخطأ الذي تم اكتشافه. وإذا لم يتم تصحيح الخطأ خالل المدة المشار إليها، يقوم بنك اإلكتتاب 

الذي تلقى الطلب بإعادته إلى المكتتب مع قيمة اإلكتتاب.

يجوز لمدير اإلصدار رفض طلب اإلكتتاب في أي من الحاالت المشار إليها أعاله، مع مراعاة الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق 
المال وتقديم تقرير شامل يوضح تفاصيل طلبات اإلكتتاب المرفوضة وأسباب الرفض. 

أو  المكتتب  اكتتاب تحمل نفس رقم  اإلكتتاب وجود طلبات  الُمعد بواسطة جميع بنوك  للمكتتبين  النهائي  السجل  تبين من  إذا 
نفس الرقم المدني أو الحساب المصرفي )فيما عدا األطفال القصر(، فإنه يتم رفض كافة طلبات اإلكتتاب المقدمة من مكتتب واحد.

2١٫١٤ االستفسارات والشكاوى

على المكتتبين الذين يرغبون في االستفسار أو تقديم شكاوى حول األمور المتعلقة بالتخصيص أو الطلبات المرفوضة أو إعادة المبالغ 
الفائضة عن اإلكتتاب االتصال بفرع البنك الذي تم اإلكتتاب من خالله. وفي حالة عدم تجاوب الفرع يتعين على المكتتب االتصال ببنوك 

اإلكتتاب على النحو التالي:
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إذا لم يتمكن بنك االكتتاب من التوصل إلى حل أو تسوية مع الشخص المكتتب فإنه يتعين عليه إحالة الموضوع إلى المستشار المالي 
ومدير اإلصدار  ، كما سيتم إبقاء المكتتب على علم بآخر ما يطرأ من مستجدات وتطورات بشأن التسوية ، يمكن للمكتتب التواصل 

مع المستشار المالي ومدير اإلصدار على األرقام التالية :

بنك ظفار ش.م.ع.ع 
 الشخص المسؤول

الفاضل/ براكاش ساروجي الفاضل /  ماجد قمرالدين

الهاتف: 96899233928+  الهاتف: 96899320502+

PrakashS@bankdhofar.com : اإليميل MQamar@bankdhofar.com : اإليميل

العنوان: ص.ب: 1507، الرمز البريدي 112، روي، سلطنة عمان

2١٫١5 اجراءات توزيع أسهم اإلكتتاب والتخصيص 

في حالة الزيادة في االكتتاب في الطرح، يتم توزيع الطلبات المؤهلة إلى فئتين، كما يتم تخصيص أسهم الطرح بين مقدمي الطلبات 
المؤهلين على النحو التالي:

الفئة األولى:
يتم تخصيص عدد 43٫062٫500 )ثالثة و اربعين مليونا و اثنين و ستين الفا و خمسمائة( سهما، أي ما يعادل 65% من األسهم المطروحة 

على أساس تناسبي على المستثمرين المتقدمين الذين يكتتبون للحصول على 250،000 سهم أو أقل.

الفئة الثانية:
األسهم  يعادل 35% من  ما  أي  و خمسمائة( سهم،  الفا  ثمانين  و  و سبعة  مئة  و  مليونا  و عشرين  )ثالثة   23،187،500 تخصيص  يتم 

المطروحة على أساس تناسبي علىالمستثمرين المتقدمين الذين يكتتبون للحصول على 250٫100 سهم أو أكثر، 

كما تقوم الهيئة العامة لسوق المال بالتنسيق مع مدير اإلصدار بتحديد آلية التخصيص الفعلية. ويجوز لهيئة السوق المال أن تقرر 
تخصيص حد أدنى من األسهم المطروحة على قدم المساواة لجميع المتقدمين المؤهلين، مع األخذ بعين االعتبار صغار المشتركين، 

ويتم توزيع األسهم المتبقية على أساس تناسبي.

االكتتاب  الفصل »شروط  المنصوص عليه تفصيال في  النحو  أخرى على  إلى فئة  أي فئة  بأقل مما يجب في  اكتتاب  أي  ويتم تحويل 
وإجراءاته« من هذه النشرة. 

كما يتم تحديد التخصيص بالنسبة للمستثمرين األجانب بنسبة 70% كحد أقصى من رأس المال المدفوع للشركة بعد األخذ بعين 
االعتبار المساهمين الحاليين.

بيانات التواصل العنوان البريدي الشخص المسؤول البنك

الهاتف: 24754500 968+،
الفاكس: 24125128 968+، اإليميل:

Marwan.alkhouli@omanarabbank.com

العنوان: ص.ب: 2010،
 الرمز البريدي: 112، روي،

سلطنة عمان
مروان الخولي  بنك عمان العربي )ش.م.ع.م(

الهاتف: 24790466 968+ ، محول: 422،
الفاكس: 24791131 968+،

ibo@bankdhofar.com :اإليميل

العنوان: ص.ب: 1507،
 الرمز البريدي: 112، روي،

سلطنة عمان
علي رضا اللواتي  بنك ظفار )ش.م.ع.ع(

الهاتف: 24778757 968+،
الفاكس: 24778993 968+،

hallawati@nbo.co.om :اإليميل

العنوان: ص.ب: 751،
 الرمز البريدي: 112، روي،

سلطنة عمان

حسين علي عبداهلل 
اللواتي

البنك الوطني العماني 
)ش.م.ع.ع(

الهاتف: 24767990 968+،
الفاكس: 24788864 968+،

hamids@bankmuscat.com :اإليميل

العنوان: ص.ب: 134،
 الرمز البريدي: 112، روي،

سلطنة عمان
حامد سعيد حشمت بنك مسقط )ش.م.ع.ع(
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2١٫١6 األسهم غير المكتتب بها

في حال عدم تغطية اإلكتتاب لرأس المال المصدر  يحتفظ المساهمون البائعون بأسهم الطرح غير المكتتب فيها على ان تقوم 
الشركة بعد ادراج األسهم بالتنسيق مع الهيئة العامة لسوق المال إليجاد اآللية المناسبة للتخلص من النسبة المتبقية من الطرح.

2١٫١٧  خطابات التخصيص وإعادة المبالغ الفائضة

سيقوم مدير اإلصدار باتخاذ الترتيبات الالزمة لتخصيص األسهم المكتتب بها للمكتتبين خالل 15 يومًا من تاريخ نهاية فترة االكتتاب، 
وذلك بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق المال على طريقة التخصيص. سيقوم مدير اإلصدار بإرسال خطابات التخصيص 
للمكتتبين المؤهلين وفقا للعناوين المسجلة لدى شركة مسقط للمقاصة مباشرة بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة لسوق 

المال على التخصيص.

الفائض، )إن وجد(، والمدفوع  المبلغ  المبّينة في طلب اإلكتتاب، فإنه يتم إعادة  في حالة أن تم تخصيص لمكتتب أقل من األسهم 
اإلكتتاب  لبنوك  بإعطاء توجيهات  اإلصدار  اإلكتتاب ذات صلة. وسيقوم مدير  بنوك  المكتتب في حساب  إلى  اإلكتتاب  بموجب طلب 
لتقوم بإعادة المبالغ الفائضة إلى المكتتبين المؤهلين خالل مدة 15 يومًا من تاريخ نهاية فترة اإلكتتاب بعد الحصول على موافقة 
الهيئة العامة لسوق المال. على مقدم الطلب أن يتأكد فور اإلعالن عن التخصيص من قيام شركة مسقط للمقاصة واإليداع بتخصيص 
األسهم له نظرًا الن إشعارات التخصيص ربما تستغرق وقتًا حتى تصل المكتتب المعني كما أن إدراج األسهم سيتم وفق الجدول 

الزمني المقترح.

2١٫١8 الجدول الزمني المقترح 

يوضح الجدول التالي الجدول الزمني المقترح إلكتمال إجراءات اإلكتتاب:

* التاريخ اإلجراء

بداية اإلكتتاب  22 أكتوبر 2017

نهاية اإلكتتاب 20 نوفمبر 2017

التاريخ المحدد الستالم بيانات االكتتاب والسجالت النهائية من بنوك التحصيل من قبل مدير االصدار.  28 نوفمبر 2017

موافاة الهيئة العامة لسوق المال بنتائج اإلكتتاب ومقترح التخصيص. 29 نوفمبر 2017

اعتماد مقترح التخصيص من قبل الهيئة العامة لسوق المال. 30 نوفمبر 2017

إكتمال إجراءات التخصيص والشروع في إعادة المبالغ الفائضة.  3 ديسمبر 2017

6 ديسمبر 2017 التاريخ المتوقع إلدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية
* التواريخ الموضحة اعاله تواريخ تقديرية وتخضع للتغيير.

2١٫١٩ إدراج وتداول األسهم

سيتم إدراج األسهم في سوق مسقط لألوراق المالية وفقًا للقوانين واإلجراءات السارية في تاريخ تقديم طلب اإلدراج والتسجيل 
الموقع  عبر  الفعلي  التاريخ  عن  اإلعالن  يتم  وسوف  التقدير  سبيل  على  تحديده  تم  قد  أعاله  إليه  المشار  اإلدراج  تاريخ  بأن  علمًا 

المالية. لألوراق  اإللكتروني لسوق مسقط 

2١٫20 المسؤوليات وااللتزامات

التوجيهات  بموجب  الموضحة  وااللتزامات  بالمسؤوليات  واإليداع  للمقاصة  مسقط  وشركة  اإلكتتاب  وبنوك  اإلصدار  مدير  يتقيد 
أخرى  مسؤوليات  بأي  االلتزام  اإلكتتاب  وبنوك  اإلصدار  مدير  على  كذلك  ويتعين  المال.  لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  واللوائح 

منصوص عليها في االتفاقيات المبرمة بينهم وبين الشركة و/أو المساهمين )ما قبل التحويل( الحاليين . 
ُيطلب من األطراف المعنيين اتخاذ ما يلزم للتقليل من أو إلغاء األضرار الناتجة عن أي إهمال يرتكبوه في أداء المهام والمسؤوليات 
الموكلة إليهم، ويعتبر مدير اإلصدار الجهة المسؤولة أمام السلطات الرقابية في اتخاذ اإلجراءات والتدابير المناسبة والالزمة إلصالح 

هذه األضرار. 
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22٫١ الشركة

حسب  واإلنفراد  بالتضامن  التحويل(  )قيد  ش.م.ع.ع   والعام  الحياة  على  للتأمين  الوطنية  الشركة  إدارة  مجلس  أعضاء  يؤكد  بهذا 
علمهم على ما يلي:

إن المعلومات الواردة في هذه النشرة هي معلومات حقيقية وكاملة.
أنه قد تم أخذ العناية الواجبة للتأكد من عدم حذف أي معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل هذه النشرة مضللة.

أنه قد تم االلتزام بجميع أحكام قانون التأمين وقانون سوق رأس المال وقانون الشركات التجارية والضوابط واللوائح الصادرة بمقتضاها.

أسماء أعضاء مجلس اإلدارة المفوضين بالتوقيع على هذه النشرة نيابًة عن المؤسسين وفقا للجمعية العامة غير العادية المنعقدة 
بتاريخ 16 يوليو 2017: 

التوقيع االسم      

------------------------------- أنور بن هالل الجابري     

------------------------------- محمد بن تقي الجمالني    
 

22. التعهدات
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22٫2 مدير اإلصدار  

التنفيذية لهذا  الالئحة  المال والمادة )13( من  المادة )3( من قانون سوق رأس  المنوطة بنا بموجب أحكام  إلى المسؤوليات  استنادًا 
القانون ، وكذلك التعليمات الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال، لقد قمنا بمراجعة كل الوثائق ذات الصلة والمواد األخرى الالزمة 

إلعداد نشرة اإلصدار المتعلقة بطرح أسهم الشركة لإلكتتاب العام.
يتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع )قيد التحويل( مسؤولية صحة المعلومات الواردة 
في نشرة اإلصدار هذه والذين أكدوا حسب علمهم على عدم حذف أي معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل النشرة 

مضللة.
نؤكد بأننا قد بذلنا العناية الواجبة التي تتطلبها المهنية فيما يتعلق بنشرة اإلصدار التي تم إعدادها تحت إشرافنا، وبناء على أعمال 

المراجعة والمناقشات مع الشركة وأعضاء مجلس إدارتها ومساهميها واألطراف ذات العالقة األخرى ، كما نؤكد على ما يلي: 

1. قمنا ببذل العناية الواجبة والمعقولة التي تضمن أن البيانات التي تلقيناها من المؤسسين/مجلس اإلدارة والمتضمنة في نشرة 
اإلصدار تتفق مع الحقائق الواردة في الوثائق والمواد األخرى المتعلقة باالكتتاب.

2. حسب علمنا والمعلومات المتوفرة من الشركة، فإن الشركة لم تقم بإخفاء أي معلومات جوهرية يمكن أن يؤدي حذفها إلى جعل 
النشرة مضللة.

3. إن نشرة اإلصدار هذه واإلكتتاب المتعلق بها تتفق مع كافة القواعد والنظم وشروط اإلفصاح المنصوص عليها في قانون سوق 
رأس المال والئحته التنفيذية الصادرة ونموذج نشرة اإلصدار المعمول بها لدى الهيئة العامة لسوق المال، وأنها تتفق كذلك مع قانون 

التأمين و قانون الشركات التجارية والتعليمات والقرارات الصادرة في هذا الشأن .

4. إن المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه باللغة العربية )وترجمتها غير الرسمية إلى اللغة اإلنجليزية( حقيقية وسليمة وكافية 
لمساعدة المكتتبين في اتخاذ القرار المناسب حول االستثمار أو عدمه في األسهم المطروحة لإلكتتاب بموجبها، و في حالة وجود 

إختالف يعتد باللغة العربية.

التوقيع:

بنك ظفار  ش.م.ع.ع
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يؤكد المستشار القانوني المبين اسمه أدناه على أن كافة اإلجراءات المتخذة بشأن طرح األسهم موضوع هذه النشرة تتفق مع أحكام 
المال واللوائح والتعليمات الصادرة  التجارية وقانون سوق رأس  العالقة بنشاط الشركة وقانون الشركات  القوانين والتشريعات ذات 
الشركة  وأن  للشركة.  األساسي  والنظام  المال  لسوق  العامة  الهيئة  عن  الصادرة  األسهم  إصدار  وضوابط  ومتطلبات  بمقتضاهما، 

حصلت على كافة التراخيص والموافقات من الجهات الرسمية المطلوبة لطرح األسهم موضوع هذه النشرة. 

التوقيع:

البوسعيدي، منصور جمال وشركاؤهم
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