٢٠١٧ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺴﻨﻮي

´.´.Ω.¢T ÚeCÉà∏d ájô£≤dG á«fÉª©dG ácöûdG
Oman Qatar Insurance Company SAOG

صاحب الجاللة السلطان قابوس بن سعيد المعظم

المكتب الرئيسي  -القسم التجاري
ص.ب  ، 3660 :الرمز البريدي  ،112 :سلطنــة عمـان  ،روي
هاتف  ،24765333 :فاكس 24765399 :
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فاكس 24765239 :
فرع العامرات
محل رقم  ، 1 :مبنى رقم  ،904 :شارع الهاجر
هاتف 24882713 :
فرع صحار
شارع الوقيبه  ،صحار
هاتف  ،26844194 :فاكس 26845807 :
فرع القرم سيتي سنتر
القرم سيتي سنتر  ،الطابق األول
هاتف 24470920 :
الموقع اإلكتروني www.oqic.com :
مركز خدمة العمالء 80067421
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أعضاء مجلس اإلدارة

سعادة /خلف أحمد المناعي
رئيس مجلس اإلدارة

الفاضل /مسلم بن محاد بن علي قطن
عضو لجنة االستثمار
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الفاضل /على صالح الفضالة
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الفاضل /طارق مرزوق شمالن علي الشمالن
رئيس لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال

الفاضل /سالم خلف أحمد المناعي
عضو لجنة االستثمار
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الفاضل /عمر المرواني
عضو لجنة االستثمار
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت

الفاضل /سعيد مبارك سعيد المهندي
عضو لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال
عضو لجنة الترشيحات والمكافآت
5

تقرير مجلس اإلدارة

سجل صافي األرباح زيادة -بعد اقتطاع الضرائب  -بنسبة %161
عن عام 2017؛ إذ بلغت قيمة هذه النسبة 1.87مليون ريال عُ ماني
بالمقارنة بتحقيق  719ألف ريال عُ ماني في عام .2016
عوائد المساهمين
سجلت أرباح السهم الواحد زيادة من  12بيسة في عام 2016
إلى  24بيسة في عام  2017على طريقة المتوسط المرجح لعدد
األسهم العادية.
سجلت صافي قيمة األصول للسهم  150بيسة كما في 31
ديسمبر  2017على  100مليون من األسهم العادية.
التوقعات المستقبلية
العماني في مجمله يواجه تحديات في عام
سيظل االقتصاد ُ
 ،2018كما وستواجه الشركة منافسة سوقية شديدة .غير أن
الشركة س ُتبقي تركيزها على تحقيق نمو يحرّ كه صافي األرباح
والحفاظ على مقاربة إدارة مخاطر حذرة ،والعمل على تحسين
الخدمات المقدمة لعمالئها.
تشهد أعمال التجزئة التي تتم عبر اإلنترنت (أون الين) -للشركة
نموًا سريعًا ،وبالتالي سيكون هناك مزيد من التركيز على تعزيز
ودعم هذه القناة .كما وسنقوم بافتتاح ثالثة أفرع جديدة
لتعزيز ودعم األعمال المباشرة في قطاع التجزئة.

المساهمون األعزاء،
أقدم لكم القوائم
يسرني -بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة -أن ّ
ُ
العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.م
المدققة للشركة ُ
المالية ُ
العمانية القطرية للتأمين» الشركة) للسنة المنتهية في
(«الشركة ُ
 31ديسمبر .2017
بيئة األعمال
أداء قويًا في عام  2017على الرغم من الركود الذي
أظهرت الشركة ً
شهدته البيئة االقتصادية والذي استمر خالل العام الجاري .وتصب
الشركة ُجل تركيزها على تحقيق نمو يحرّ كه صافي األرباح وتوفير
خدمات ممتازة للعمالء .ونذكر في ما يلي المحطات األبرز ألداء
الشركة:
أداء الشركة في عام 2017
نظرًا لتركيز الشركة اهتمامها على تحقيق نمو يحرّ كه صافي
األرباح ؛ فقد حققت الشركة نموا إجماليا بنسبة  %9في إجمالي
أقساط التأمين المكتتب في العام المالي  2017بالمقارنة مع
العام المالي  .2016وحققت الشركة إجمال أقساط تأمين
مكتتب بقيمة  23.38مليون ريال عُ ماني مقابل  21.38مليون ريال
عُ ماني في العام المالي .2016

نشهد العديد من فرص النمو العمالقة في مجال التأمين
الطبي والتأمين على الحياة ،وسنعمل على تطوير هذا الملف
بما يمكننا من تحقيق الريادة في هذا القطاع في المستقبل
القريب.
تحظى إدارة المخاطر في قطاعي الهندسة و الطاقة
باهتمامنا ،وسنعمل على متابعة ودعم هذا الملف.
شكر وامتنان
إن الحكمة والرؤية الفذة لحضرة صاحب الجاللة السلطان قابوس
بن سعيد المعظم هي التي وجهت السلطنة في مسيرتها نحو
التقدم .وتتعهد الشركة بمواصلة دعمها للتنمية االقتصادية في
السلطنة وتقديم منافع التأمين إلى جميع قطاعات االقتصاد
العماني.
ُ
ونتوجه بالشكر إلى وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال على
دعمهم وتوجيههم المتواصل .كما نود توجيه الشكر إلى عمالئنا
على دعمهم القيّم ،كما نشكر إدارة الشركة وموظفيها على
جهودهم المخلصة في العمل.
جميعا.
بارك اهلل فيكم
ً

سجل صافي دخل االكتتاب زيادة بنسبة ( %58العام المالي
 2.65 :2017مليون ريال عُ ماني؛ العام المالي  1.68 :2016مليون ريال
عُ ماني).
سجلت إيرادات االستثمار إرتفاعًا بنسبة  %68بقيمة  1165ألف ريال
عُ ماني (صافي خسائر انخفاض القيمة بلغت  515ألف ريال
عُ ماني) عن عام  2017مقابل تحقيق إيرادات استثمار بقيمة 695
ألف ريال عُ ماني عن عام .2016

سعادة /خلف بن أحمد المناعي
رئيس مجلس اإلدارة
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تقرير تحليل
ومناقشة اإلدارة
عن عام 2017

يسرني -بالنيابة عن مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية
ُ
للتأمين -أن أقدم لكم تقريرًا عن األداء والتوقعات المستقبلية
العمانية القطرية للتأمين عن العام المنتهي في 31
للشركة ُ
ديسمبر.2017 ،
العمانية القطرية للتأمين في
تتمثل رؤية وتوقعات الشركة
ُ
الحفاظ على مسيرتنا نحو تحقيق النمو والتميز من خالل االبتكار،
والتنويع والريادة المسؤولة .ونهدف بدعم من التحالفات
والشراكات الحالية والجديدة لخلق إطار العمل األمثل لتحقيق
تنمية ربحية مستمرة.
األداء المالي
ظهرًا نموًا ملحوظًا في
شهد عام  2017نتائج مالية جيدة ُم ِ
ِ
اإليرادات وصافي األرباح التي حققتها الشركة .وفيما يلي جدول
يوضح أهم النتائج المالية الرئيسية لعام :2017

2017

2016

ر.ع

ر.ع

إجمالي أقساط التأمين المكتتب

23٫379٫184

21٫381٫481

%9

صافي أرباح التأمين

2٫653٫846

1٫680٫812

%58

إيرادات أخرى

234٫807

149٫823

%57

إيرادات االستثمار

1٫165٫468

694٫710

%68

إجمالي اإليرادات

4٫054٫121

2٫525٫345

%61

المصروفات العمومية واإلدارية

()1٫936٫951

()1٫777٫367

%9

صافي األرباح قبل اقتطاع الضرائب

2٫117٫170

747٫978

%183

مصاريف ضرائب الدخل

()244٫825

()29٫273

%736

صافي األرباح بعد اقتطاع الضرائب

1٫872٫345

718٫705

%161

البيان

إجمالي أقساط التأمين المكتتب

النسبة المئوية %

مخطط إجمالي أقساط التأمين المكتتب عن عام 2017

سجل إجمالي أقساط التأمين المكتتب للشركة العمانية القطرية
ّ
للتأمين نموًا بنسبة  %9في العام المالي  2017بالمقارنة مع العام
المالي  ،2016إذ بلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب  23.38مليون
ريال عُ ماني في عام  2017مقابل  21.38مليون ريال عُ ماني في عام
.2016

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
٪٣٣

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
٪٣١

25.00

23.38
21.38

2017

نسبة التغير

2016

19.96

19.49

2015

2014

إﺟﻤﺎﻟﻲ أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻤﻜﺘﺘﺐ )ﺑﺎﻟﻤﻼﻳﻴﻦ(

20.00

15.00

اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي
واﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ
٪٣
ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
٪١٣

ﻣﺘﻨﻮع
٪٦
ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻌﻤﺎل
٪٠

ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻗﻮد
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
٪١٤
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أرباح التشغيل

مخطط إجمالي أقساط التأمين المكتتب عن عام2016

بلغت أرباح التشغيل لعام  2017مبلغ  746ألف ريال عثماني ُمسجلة
بذلك زيادة قدرها  %938بالمقارنة باألرباح التي تم تحقيقها في عام
2016؛ إذ بلغت  72ألف ريال عُ ماني.

ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ
واﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة
٪٦
ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ
٪٣٩

ﻗﻄﺎع اﻟﻮﻗﻮد
واﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
٪١٤

إيرادات االستثمار
حققت الشركة إيرادات استثمار بقيمة  1.17مليون ريال عُ ماني في
عام  2017مقابل  695ألف ريال عُ ماني في عام  2016بما يعني تسجيل
زيادة قدرها  %68عن العام السابق.

ﺗﻌﻮﻳﻀﺎت
اﻟﻌﻤﺎل
٪١
اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﺤﺮي
واﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺠﻮﻳﺔ
٪٣

اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت
اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ
وادارﻳﺔ
 ٢١٤٢أﻟﻒ

إﻳﺮادات
اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ
 ٧٤٦أﻟﻒ

ﻣﺘﻨﻮع
٪١٣

إﻳﺮادات أﺧﺮى
)رﺳﻮم وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ واﻳﺮادات
اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ
 ٢٣٤أﻟﻒ

إﻳﺮادات
اﻻﻛﺘﺘﺎب
 ٢٦٥٤أﻟﻒ

ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ
٪٢٤

1,375

1,165

1,500
1,000

695

500

صافي أرباح التأمين
سجل صافي أرباح التأمين زيادة بنسبة  %58في عام  2017بالمقارنة
ّ
بعام 2016؛ إذ بلغت  2.65مليون ريال عُ ماني في عام  2017من خالل
االكتتاب الحذر واختيار المخاطر الصحيحة على الرغم من احتدام
حدة منافسة الشركة مع نظرائها.

ع م 2017

ع م 2016

)(157
ع م 2015

ع م 2014

)(500

إﻳﺮادات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

4,000
2,654
1,681
982
ع م 2017

ع م 2016

ع م 2015

اﻳﺮادات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻻﻛﺘﺘﺎب

إيرادات االستثمار
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1,552

ع م 2014

2,000

-

فروع إيرادات االستثمار

حتى ديسمبر 2017

حتى ديسمبر 2016

نسبة التغير %

الفوائد على السندات

209٫951

228٫837

(% )8

الفوائد على النقدية والودائع

375٫002

169٫590

%121

توزيعات األرباح

345٫080

388٫352

(% )11

أرباح بيع االستثمارات

750٫004

112٫759

%565

أرباح (خسائر) انخفاض القيمة

()514٫569

()204٫829

%151

إجمالي إيرادات االستثمارات

1٫165٫468

694٫709

%68

تقييم العائد على االستثمار
عوائد المحفظة

مؤشر إم إس إم 30

التفوق في األداء

المدة الزمنية
شهر

%2.49

(% )0.20

%2.69

ثالثة أشهر

%0.47

(%)0٫74

%1.21

ستة أشهر

%2.57

(%)0.37

%2.94

تسعة أشهر

(%)7.18

(%)8.13

%0.95

اثنى عشر شهر

(%)8.28

(%)11.82

%3.54

منذ بداية المدة

%36.45

(%)10.70

%47.15

صافي األرباح

التدفقات النقدية واالستثمارات

حققت الشركة صافي أرباح عن عام  2017بقيمة  1.87مليون ريال
عُ ماني بما يعني زيادة بمقدار  %161عن عام  .2016ويرجع هذا للزيادة
في ربحية/أرباح قطاع التجزئة ،وسلسلة األعمال التجارية والعقارية.

تبلغ النقدية وما يعادلها كما في  31ديسمبر  14.31 -2017مليون ريال
عُ ماني ،بينما تبلغ  8.81مليون ريال عُ ماني في عام  2016بما يعني
وسجلت االستثمارات اإلجمالية انخفاضًا
تحقق زيادة بنسبة .%62
ّ
بنسبة ( ،)%8إذ بلغت قيمتها  11.76مليون ريال عُ ماني في عام 2017
بالمقارنة بقيمتها في ديسمبر  2016والتي بلغت  12.72مليون ريال
عُ ماني.

3,000

1,872
1,014

719

2,000
1,000
)(1,000

)(972
ع م 2017

ع م 2015

ع م 2016

قامت الشركة باالحتفاظ بتدفقات نقدية وسيولة كافية خالل
العام المالي  2017بهدف استيفاء المبالغ المستحقة للدائنين،
والتسويات الخاصة بالجراجات ،والمبالغ المستحقة لشركات إعادة
التأمين المحلية واألجنبية ،والمصاريف اليومية بما في ذلك رواتب
الموظفين...الخ.

)(2,000
ع م 2014

ﺻﺎﻓﻲ ارﺑﺎح

11,050

12,725

13,124

20,000
13,036

14,309

15,000
8,807

النسبة المجمعة

10,000
5,000

تعد النسبة المجمعة أداة القياس الرئيسية ألداء شركة التأمين.
المجمعة سليمة (أي أقل من  ،)%100فهذا يعني
فإذا كانت النسبة ُ
أن الشركة تحقق أرباح من أنشطة التأمين .وفيما يلي رسم بياني
العمانية القطرية للتأمين خالل األربع سنوات
يوضح أداء الشركة ُ
الماضية:

120
105

109

104

110
100

91

90
ع م 2017

8,254

8,189

ع م 2016

ع م 2015
اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺠﻤﻌﺔ

ع م 2014

80

اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات
2017

اﻟﻨﻘﺪﻳﺔ واﻟﺒﻨﻚ
2016

2015

-

2014

الموارد البشرية
العمانية القطرية للتأمين كما في
بلغ عدد موظفي الشركة ُ
 31ديسمبر  64 2017موظف منهم  43موظف يحمل الجنسية
العمانية؛ إذ بلغت نسبة التعمين .% 67.2
ُ
الرؤى واإلستراتيجيات المستقبلية
العماني في مجمله يواجه تحديات في عام ،2018
سيظل االقتصاد ُ
كما وستواجه الشركة منافسة سوقية شديدة .غير أن الشركة
س ُتبقي تركيزها على تحقيق نمو يحرّ كه صافي األرباح وإجمالي
المبيعات وذلك باعتماد اإلستراتيجية التالية في اثنين من الجوانب
الرئيسية:
التشغيل
ستوجه الشركة تركيزها على تنمية األعمال الربحية بقطاع
التجزئة من خالل الفروع والمنصات اإللكترونية عبر شبكة
اإلنترنت.
سيتم التركيز على قطاع التأمين الطبي والتأمين على الحياة
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في البالد لتحقيق األفضلية لجميع المواطنين العمانيين في
قطاع التأمين الصحي اإللزامي.

سنعمل على استغالل أي تعديل يطرأ على معدل الفائدة
السوقي لوضع أموال إضافية في ودائع ثابتة وسندات رئيسية.

ستلتزم الشركة بالتنمية الشاملة على مستوى خدمة العمالء،
وإجراء تحسينات في حوكمة الشركات ،وتحقيق الشفافية
والمساءلة وتعزيز الكفاءة من خالل استخدام التقنيات
الحديثة.

العمانية القطرية للتأمين
لقد تمخض النجاح الذي حققته الشركة ُ
من الدعم والتوجيه المتواصل من مجلس اإلدارة ،والثقة والفرص
المضني
التي منحنا إياها عمالئنا ومزودي الخدمات ،والعمل ُ
المستمر من جانب موظفي الشركة المخلصين .فكم أشعر
باالمتنان وأتوجه إليكم جميعًا بالشكر.

الرقابة المنتظمة على أداء األعمال واتخاذ الخطوات
التصحيحية الالزمة لتحسين األداء.
سيكون التركيز في مجمله على جانب التشغيل لتحقيق نمو
يحركه صافي األرباح.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام

االستثمار
نتطلع لالستثمار في الشركات التي تستطيع مقاومة بيئة
النمو المنخفض بحصيلة إيرادات جيدة .ونؤيد األعمال التي
يحركها الطلب المحلي القوي والتي ال ترتبط بسعر النفط.
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نافن كومار
الرئيس التنفيذي

تقرير
حوكمة الشركة
السنوي 2017
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تقرير حوكمة الشركة السنوي 2017

مقدمة
تأسست الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع ،.وهي شركة
تابعة لشركة قطر للتأمين ،في عام  2004كشركة مساهمة
مقفلة سجلت وتأسست في سلطنة عمان.
أدرجت أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية في أكتوبر
 2017بعد عرض عام أولي ناجح .وكشركة مساهمة عمانية عامة،
تخضع الشركة العمانية القطرية لتعليمات حوكمة شركات
المساهمة العامة لعام  2015والتي نشرتها الهيئة العامة لسوق
المال بعمان (أو «التعليمات الجديدة»).
وعقب تحويلها إلى شركة مساهمة عمانية عامة ،التزم مجلس
إدارة الشركة بمراجعة السياسات الحالية وتبني أية أدلة جديدة
حسبما تقتضيها «التعليمات الجديدة» خالل عام من التحويل.
وسوف يضمن نظام الحوكمة والرقابة الداخلية من وثائقه
التأسيسية إلى سياساته وهيكله وأية تعديالت الحقة التزام
الشركة المستمر بمتطلبات ومبادئ أفضل الممارسات في
الحوكمة.
ويتم تلخيص مركز الشركة من حيث االلتزام بتعليمات الحوكمة
لعام  2015في الفقرات التالية:
.1

فلسفة الشركة

يضمن مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع.
أن هيكل الحوكمة يحدد ويوصل ويستجيب بفعالية لتلك القضايا
الجوهرية التي لها أثر على قدرة الشركة على إنشاء قيمة .ويقر
مجلس اإلدارة بمسؤوليته عن ضمان نزاهة منظومة تقارير
الحوكمة السنوية ويعتقد أن هذا التقرير يتناول جميع القضايا
الجوهرية بشكل مناسب وعادل.
ويلتزم مجلس اإلدارة بأعلى معايير نزاهة األعمال والقيم األخالقية
والحوكمة .وهو يقر بمسؤولية الشركة العمانية القطرية للتأمين
ش.م.ع.ع .عن إدارة شؤونها بحكمة وشفافية ومساءلة وعدالة
ومسؤولية اجتماعية مما يضمن استدامتها مع حماية مصالح
جميع أصحاب المصالح فيها .كما يقر مجلس اإلدارة أيضا بالعالقة
بين الحوكمة الرشيدة من جهة وممارسات إدارة المخاطر وتحقيق
األهداف االستراتيجية للشركة وأدائها من جهة أخرى .وتستخدم
الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع .نظام حوكمة تضع
األخالقيات والنزاهة فيه معايير االمتثال .وهي تراجع وتعدل
باستمرار هياكلها وعملياتها لتسهيل القيادة الفعالة واالستدامة
ومواطنة الشركات لدعم استراتيجية الشركة وتطبيق المعايير
الوطنية والدولية لحوكمة الشركات والتطورات وأفضل الممارسات
في جميع األراضي التي تعمل فيها.
يروج مجلس اإلدارة ويدعم معايير عالية لحوكمة الشركات ويقر
مبادئ «التعليمات الجديدة» حسبما أصدرها المنظم والهيئة
العامة لسوق المال والقانون التجاري العماني .ويلتزم مجلس
اإلدارة باالمتثال الكامل «للتعليمات الجديدة» ويعتقد أن مبادئها
مضمنة في الضوابط والسياسات واإلجراءات الداخلية التي تنظم
السلوك المؤسسي داخل الشركة .وسيظل التزام مجلس إدارة
الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع .يقوي المبادئ والروح

المضمنة في «التعليمات الجديدة» في عملياتها إلى النطاق
المطبق والمناسب.
.2

مجلس اإلدارة

وضعت الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع .هيكال
للحوكمة الداخلية تكون فيه أدوار ومسؤوليات محددة لكل
مكون من مكونات النظام .ويعين مساهمو الشركة مجلس
اإلدارة الذي يدير الشركة بدوره .ولقد شكل مجلس اإلدارة لجانا
مجلس اإلدارة
عديدة للوفاء بالتزاماته بطريقة فعالة .ويساعد
َ
لجان مختلفة بمجلس اإلدارة وهي :لجنة التدقيق والمخاطر
واالمتثال ولجنة االستثمار ولجنة الترشيحات والمكافآت .ويوضح
دور ومسؤوليات مجلس اإلدارة ولجانه واإلدارة التنفيذية في ثنايا
هذا التقرير.
 1.2أعضاء المجلس
وفقا للنظام األساسي المعتمد من الجمعية العمومية غير
العادية المنعقدة في  6يوليو  ،2017يدير الشركة مجلس إدارة
مكون من  7أعضاء يعينون من بين المساهمين وغير المساهمين
على أن يمتلك المرشح من المساهمين على األقل  10.000سهما
وينتخب في الجمعية العمومية غير العادية للشركة وفقا
ألحكام قانون الشركات التجارية والنظام األساسي .ولقد عقدت
الشركة جمعيتها العمومية العادية خالل شهرين من تاريخ إدراج
أسهمها في سوق مسقط لألوراق المالية إلعادة تشكيل مجلس
اإلدارة لضمان التزامه بالتعليمات المطبقة والنظام األساسي.
وتعتزم الشركة تشكيل مجلس إدارة يلتزم بالتعليمات الجديدة
الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال وقانون التأمين ومتطلبات
قانون الشركات التجارية اعتبارا من تاريخ إعادة االنتخاب بما في
ذلك عدد المدراء المستقلين والمدراء غير التنفيذيين الذين يمثلون
مصالح كافة المساهمين بما في ذلك أولئك المكتتبين في
أسهم العرض.
وكما في نهاية السنة المالية  ،2017كان تشكيل أعضاء مجلس
اإلدارة السبعة كما يلي:
 4مدراء غير تنفيذيين وغير مستقلين
 3مدراء غير تنفيذيين ولكن مستقلين
وفيما يلي تفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة وصالحياتهم ،مصنفين
كتنفيذيين وغير تنفيذيين ومستقلين وغير مستقلين ،في الجدول
أدناه :2.2
 2.2عملية ترشيح مجلس اإلدارة
تكون مدة عضوية مجلس اإلدارة ثالث سنوات .ويتم انتخاب
أعضاء مجلس اإلدارة باالقتراع السري المباشر لمساهمي الشركة.
ويعادل الصوت عدد األسهم المحمولة .ويكون للمساهم الحق
في استخدام كامل أصواته دعما لمرشح واحد أو تقسيم أسهمه
بين مرشحين آخرين من اختياره من خالل بطاقة التصويت .ويلتزم
مجلس اإلدارة بالقيود المنصوص عليها في قانون الشركات
التجارية والتعليمات وقانون التأمين وما يتعلق به من لوائح عند
انتخاب مجلس اإلدارة.
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مجلس إدارة الشركة العمانية القطرية للتأمين*
عضو مجلس اإلدارة

تغيرات

تنفيذي  /مستقل

جهة ممثلة /
صفة شخصية

عضو  /رئيس في
مجالس أخرى (غير
العمانية القطرية)

غير تنفيذي  /غير
مستقل

شركة قطر للتأمين

4

غير تنفيذي  /مستقل

بصفة شخصية

1

الفاضل /على صالح الفضالة

غير تنفيذي  /غير
مستقل

بصفة شخصية

11

الفاضل /عمر المرواني

غير تنفيذي  /غير
مستقل

شركة الحصن
لالستثمار

5

الفاضل /سونيل كيه .تالوار

غير تنفيذي  /غير
مستقل

بصفة شخصية

2

غير تنفيذي  /مستقل

بصفة شخصية

0

عين في ديسمبر 2017

الفاضل /عبداهلل سعيد محمد العيده

غير تنفيذي  /غير
مستقل

بصفة شخصية

3

تقاعد في ديسمبر
2017

الفاضل /سالم خلف أحمد المناعي

غير تنفيذي  /غير
مستقل

بصفة شخصية

1

عين في ديسمبر 2017

غير تنفيذي  /مستقل

بصفة شخصية

2

عين في ديسمبر 2017

سعادة /خلف أحمد المناعي (رئيس)
الفاضل /مسلم مهد القطان (نائب رئيس)

الفاضل /طارق مرزوق شمالن علي الشمالن

الفاضل /سعيد مبارك سعيد المهندي

تقاعد في ديسمبر
2017

* المعلومات كما في 2017/12/31

تنص المادة  21من النظام األساسي المعدل للشركة على انعقاد
مجلس اإلدارة بناء على دعوة رئيسه .وفي حالة عدم قدرة الرئيس
أو عدم رغبته في عقد االجتماع ،فينعقد االجتماع بدعوة من أي
عضوين من أعضاء مجلس اإلدارة.

اجتماعات مجلس اإلدارة
وفقا «للتعليمات الجديدة» ،يتوقع أن ينعقد مجلس اإلدارة على
األقل  4مرات في العام .وخالل العام قيد المراجعة ،عقد مجلس
اإلدارة ستة ( )6اجتماعات حضرها جميع أعضاء المجلس شخصيا
أو من خالل ممثليهم .ووفقا ألفضل ممارسات الحوكمة ،إذا لم
يحضر أحد أعضاء مجلس اإلدارة ثالثة اجتماعات متتابعة أو أربعة
اجتماعات غير متتابعة دون عذر مقبول ،فإنه يعتبر في حكم
المستقيل.

انعقدت كافة اجتماعات العام الحالي بناء على دعوة من رئيس
مجلس اإلدارة .وتم إرسال خطاب دعوة مع جدول أعمال االجتماع
إلى كافة أعضاء مجلس اإلدارة قبل االجتماع بأسبوع .ويسمح
ذلك ألي عدد من أعضاء مجلس اإلدارة بإضافة أية بنود أخرى على
جدول األعمال.

حضور اجتماعات مجلس اإلدارة واللجنة لعام 2017
عضو المجلس

اجتماع المجلس

لجنة التدقيق

لجنة االستثمار جمعية غير عادية

مقرر/انعقد  *6/6مقرر/انعقد  4/4مقرر/انعقد 5/4

جمعية عادية

مقرر/انعقد 1/1

مقرر/انعقد 2/2

سعادة /خلف أحمد المناعي (رئيس)

6/6

-

-

0/1

0/2

الفاضل /مسلم مهد القطان
(نائب رئيس)

6/6

-

0/0

1/1

2/2

الفاضل /عبداهلل سعيد محمد العيده

3/5

-

-

0/0

0/0

الفاضل /على صالح الفضالة

6/6

3/3

-

1/1

2/2

الفاضل /عمر المرواني

4/6

3/4

4/4

0/1

0/2

الفاضل /سونيل كيه .تالوار

5/5

3/3

4/4

0/1

0/2

الفاضل /طارق مرزوق شمالن علي
الشمالن*

0/1

1/1

-

0/0

0/1

الفاضل /سالم خلف أحمد المناعي*

0/1

1/1

0/0

0/1

الفاضل /سعيد مبارك سعيد المهندي*

0/1

-

0/0

0/1

1/1

انعقدت اجتماعات مجلس اإلدارة لعام  2017في  9فبراير و 1و 21يونيو و 3أغسطس و 6نوفمبر و 14ديسمبر .ولم تنعقد لجان الترشيحات
والمكافآت هذا العام حيث إنها تشكلت في  31ديسمبر .2017
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* تحمل هؤالء األعضاء مسؤولياتهم بمجلس اإلدارة في ديسمبر  ،2017ولذلك لم يكن لهم أهلية حضور االجتماعات السابقة من العام.

 .3لجان مجلس اإلدارة
شكل مجلس اإلدارة عددا من اللجان الدائمة بمسؤوليات محددة
كما هي مبينة في شروطها المرجعية لمساعدة مجلس اإلدارة
في أداء واجباته ومسؤولياته .وتقع المسؤولية في نهاية المطاف
وفي جميع األوقات على عاتق مجلس اإلدارة ولذلك فهو ال يتنازل
عن هذه المسؤولية للجان.

التابعة له والتي تتكون من األعضاء التالين حتى  12ديسمبر :2017
الفاضل /عمر عبد العزيز المرواني  -عضو بلجنة التدقيق
الفاضل /على صالح الفضالة  -عضو بلجنة التدقيق
الفاضل /سونيل كيه .تالوار  -عضو بلجنة التدقيق
لجنة التدقيق الجديدة والتي تتكون من األعضاء التالين اعتبارا من
 13ديسمبر :2017

هناك إفصاح وشفافية وتقارير كاملة من هذه اللجان لمجلس
اإلدارة .ويحضر رؤساء اللجان الجمعية العمومية السنوية ويتاحون
للرد على أية أسئلة لدى المساهمين .ويقتنع جميع أعضاء اللجنة
المعنيين بأنهم قد وفوا بمسؤولياتهم كما هي موضحة في
شروطها المرجعية المعنية كما في  31ديسمبر .2017

تلتزم لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال بالقيام بالمهام التالية:

وباإلضافة إلى اللجان الدائمة ،قد يشكل مجلس اإلدارة أية لجان
أخرى عند اللزوم لمباشرة مهام أو وظائف معينة.

 .1رفع التوصية الالزمة لمجلس اإلدارة حول تعيين مدققين
خارجين وبحث تقاريرهم وتعليقاتهم واتخاذ اإلجراء الالزم

وحاليا ،شكل مجلس اإلدارة اللجان التالية:
لجنة االستثمار
لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال
لجنة الترشيحات والمكافآت
)1

لجنة االستثمار:

تتكون لجنة االستثمار من األعضاء التالين حتى  12ديسمبر :2017
الفاضل سونيل كيه .تالوار  -رئيس
الفاضل /عمر المرواني  -عضو
وتتكون لجنة االستثمار من األعضاء التالين اعتبارا من  13ديسمبر
:2017
الفاضل /مسلم بن مهد بن علي قطان  -عضو
الفاضل /عمر المرواني  -عضو
الفاضل /سالم خلف أحمد المناعي  -عضو
وللجنة مهام تتمثل في صنع القرار وتقديم االستشارات بالنسبة
لكافة األمور المتعلقة باالستثمار .فهي تتولى توجيه اإلدارة
بخصوص مهامها االستثمارية ،كما تتولى مراجعة العمليات
االستثمارية بشكل دوري.
وتطلع لجنة االستثمار بمجلس اإلدارة بالمهام التالية:
 .1صياغة سياسة االستثمار لدى الشركة وفقا لتكليفها من
مجلس اإلدارة إلعداد استراتيجية استثمار لتعامالتها في
األسواق المالية
 .2وضع حدود لصالحيات اإلدارة فيما يتعلق باألنشطة االستثمارية
واتخاذ القرارات الالزمة عند تجاوز هذه الحدود
 .3مراقبة إدارة محفظة األوراق المالية لدى الشركة لتحقيق
أفضل عائدات ممكنة
 .4بحث المبادرات االستثمارية المحتملة من حيث فائض األموال
ورفع التوصيات لمجلس اإلدارة حول الفرص المحتملة
للشراكات االستثمارية
 .5تقديم تقارير لمجلس اإلدارة عن أنشطة اللجنة ورفع توصيات
حول القضايا التي تحتاج موافقة مجلس اإلدارة
)2

لجنة التدقيق والمخاطر واالمتثال:

الفاضل /طارق مرزوق شمالن علي الشمالن  -رئيس
الفاضل /سعيد مبارك سعيد المهندي  -عضو
الفاضل /عمر عبد العزيز حامد آل حامد المرواني  -عضو

 .2تعيين مدققين داخليين واعتماد خطط واستراتيجيات تدقيق
داخلي وبحث تقارير دورية وإصدار اإلرشادات والتوجيهات الالزمة
 .3تبني أنظمة رقابة داخلية لضمان االلتزام بالقوانين واللوائح التي
تنظم أنشطة الشركة بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر
القانون المتعلق بمكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب
 .4اعتماد إطار إلدارة المخاطر وبحث التقارير الدورية وفقا إلطار
العمل الموضوع للشركة ،ومراجعة واعتماد السياسة العامة
لالحتفاظ بالمخاطر لدى الشركة بما في ذلك الحدود القصوى
لمخاطر االئتمان المقبولة والحدود القصوى لالحتفاظ
 .5اعتماد قواعد ولوائح وأنظمة وسياسات لضمان تنفيذ خطط
العمل بكفاءة وفعالية وفقا للمتطلبات المحلية والمعايير
العالمية وفقا لتوجيهات مجلس اإلدارة
 .6تقديم تقريرها لمجلس اإلدارة حول التدقيق الداخلي وحوكمة
الشركات وااللتزام وإدارة المخاطر بعد مراجعتها خالل العام
وإبداء رأيها حول األمور المراجعة
)3

لجنة الترشيحات والمكافآت:

وفقا ألحكام القواعد السارية لمكافآت أعضاء مجلس إدارة
شركات المساهمة العامة وأتعاب حضورهم االجتماعات ،تبذل
اللجنة قصارى جهدها لمساعدة الشركة في صياغة سياسات
واضحة ومعقولة وميسورة إلبالغ المساهمين بمكافآت المدراء
والتنفيذيين .ومع ذلك ،البد من استخدام معايير إضافية مبنية
على األداء لتحديد عالوات ومكافآت الرئيس التنفيذي واإلدارة
التنفيذية العليا .وتقدم اللجنة لمجلس اإلدارة خطة عمل سنوية.
تم تعيين لجنة الترشيحات والمكافآت مؤخرًا وتضم األعضاء
التالين:
الفاضل /مسلم بن مهد بن علي قطان  -عضو
الفاضل /علي صالح الفضالة  -عضو
الفاضل /سالم خلف أحمد المناعي  -عضو
الفاضل /سعيد مبارك سعيد المهندي  -عضو
تلتزم لجنة الترشيحات والمكافآت بالقيام بالمهام التالية:
مساعدة الشركة في صياغة سياسات واضحة ومعقولة وميسورة
إلبالغ المساهمين بمكافآت المدراء والتنفيذيين
تحديد عالوات ومكافآت الرئيس التنفيذي واإلدارة التنفيذية العليا.
وتقدم اللجنة لمجلس اإلدارة خطة عمل سنوية

وضعت الشركة أنظمة مالئمة للرقابة الداخلية وإجراءات مناسبة
للتدقيق .ويشرف مجلس اإلدارة على ذلك من خالل لجنة التدقيق
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.4

اإلدارة العليا

وتوضح تفاصيل اإلدارة العليا الحالية للشركة في الجدول التالي:
م االسم

 1نافين كومار

الصفة

الرئيس التنفيذي

الجنسية

هندي

بكالوريوس تجارة ،زميل معهد
المحاسبين القانونيين

4

19

هندي

ماجستير اإلدارة المالية ،زميل
معهد التأمين الهندي

7

23

 3أرون كومار إس

مدير تطوير األعمال -
الممتلكات والحوادث
والتأمين البحري والطاقة

هندي

بكالوريوس تجارة ،زميل معهد
التأمين الهندي

5

22

 4إدوين فيجاس

مدير تطوير األعمال -
تأمين الحياة والتأمين
الطبي

هندي

زميل معهد إدارة تأمين
الحياة  -رابطة إدارة شركات
تأمين الحياة بالواليات المتحدة
األمريكية

2

28

 5محمد عبد الصبور

مدير المطالبات -
المركبات

مصري

بكالوريوس هندسة ميكانيكا
السيارات

2

11

 6حمد قاسم زايد
المسلمي

مدير التجزئة

عماني

دبلومة في التأمين

2

14

 7سوشيل جين
بكالوريوس تجارة

مدير المالية

هندي

بكالوريوس تجارة ،محاسبة
مالية وتكاليف

1

14

 8عمر بخيت علي
الشنفري

مدير العالقات -
الحكومية والموارد
البشرية

عماني

دبلومة عليا

6

18

 2سي في ساتيش كومار مدير االكتتاب  -الممتلكات
والحوادث والتأمين البحري
والطاقة

.5

المكافآت

يعتبر نهج المكافآت بالشركة جزء ال يتجزأ من هيكل الحوكمة
والحوافز الذي يشرف عليه مجلس اإلدارة .ويتمثل الهدف في
تحسين األداء وتشجيع سلوك مقبول لتحمل المخاطر وتعزيز
ثقافة المخاطر المناسبة.
وتحدد الجمعية العمومية مكافآت مجلس اإلدارة بناء على
توصيات مجلس اإلدارة.
أتعاب حضور اجتماعات مجلس اإلدارة ومكافآته:
دفعت الشركة مبلغا إجماليا بقيمة  32.400ريال عماني لعام 2017
لمجلس إدارتها كأتعاب حضور االجتماعات التي حضرها أعضاؤه.
وبخالف ما سبق ،تم تكوين مخصص ألتعاب حضور اجتماعات
ومكافآت مجلس اإلدارة بمبلغ  17.600ريال عماني في دفاتر حسابات
تتعلق بالسنة المالية ( 2017مقارنة بمبلغ  31.000ريال عماني في عام
 ،)2016وهو في انتظار اعتماد الجمعية العمومية السنوية المقرر
انعقادها في  21مارس .2018
مكافأة اإلدارة التنفيذية
دفعت الشركة مبلغا إجماليا بقيمة  64.122ريال عماني عن عام
 2017إلدارتها التنفيذية.
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المؤهل الدراسي

سنوات
الخدمة في
الشركة

إجمالي الخبرة
(بالسنوات)

يتم صرف العالوات والحوافز المبنية على األداء لإلدارة التنفيذية
من خالل برنامج إدارة أداء الشركة ،فهو يحدد أهداف اإلدارة في
بداية السنة المالية .ويتم إجراء تقييمات سنوية بعد ذلك إليجاز
األداء السنوي لإلدارة .ويتم منح عالوات أو حوافز بعد ذلك لإلدارة
والموظفين.
.6

إدارة المخاطر

تم تطوير إطار إدارة مخاطر الشركة ودمجه في إدارة الشركة
العمانية القطرية للتأمين .واإلطار مصمم لتقييم ورقابة ومراقبة
المخاطر من جميع المصادر بغرض زيادة قيمة قصيرة وطويلة
األجل لمساهمي الشركة العمانية القطرية للتأمين.
وتتكون دورة إدارة مخاطر الشركة العمانية القطرية للتأمين مما
يلي:
تحديد وتقييم المخاطر :يجب أن يكون لكل خطر محدد مالك
مسؤول عن التأكد من مراقبة الخطر وإدارته بفعالية .وباإلضافة
إلى ذلك ،يتم أيضا تقييم العالقة بين المخاطر وارتباطها على
مستوى الشركة العمانية القطرية للتأمين من خالل المحاكاة
واختبار التحمل.
قياس المخاطر
إدارة المخاطر السيما من خالل حدود مناسبة وتخطيط
الطوارئ

مراقبة المخاطر السيما من خالل الضوابط الرئيسية ومؤشرات
المخاطر لضمان تحديد قضايا العمل والتعامل معها حسبما
هو مناسب من قبل اإلدارة
تقارير المخاطر :تقدم تقارير المخاطر للجنة المخاطر ولجنة
التدقيق والمخاطر واالمتثال ومجلس اإلدارة كام ً
ال بشكل
ربع سنوي .وتحدد هذه التقارير مشاكل المخاطر وكيفية
االستجابة لها مع تقديم تحديث كامل عن حالة إطار إدارة
المخاطر وإجراءات التخفيف الرئيسية.
وعوامل المخاطر الرئيسية التي تؤثر على أهداف األعمال لدى
الشركة العمانية القطرية للتأمين هي مخاطر التأمين بما في ذلك
خطر االكتتاب وخطر إدارة المطالبات ومخاطر التسعير وخطر
المنتجات.
.7

مهام التدقيق الداخلي واالمتثال

 1.7التدقيق الداخلي
يقوم المدقق الداخلي بمراجعة مستقلة لتقارير أنظمة الرقابة
الداخلية والحوكمة حول وجود وفعالية و/أو نقاط ضعف هذه
األنظمة والتي تغطي إدارة المخاطر ونظام للحفاظ على أصول
وماليات الشركة العمانية القطرية للتأمين وحمايتها .كما يراجع
أيضا فعالية آليات ومهام االمتثال كأداة للرقابة الداخلية لدى
اإلدارة عن طريق تقديم ضمان لمجلس اإلدارة بوجود أنظمة
سليمة للرقابة الداخلية.

.10

بيانات األسعار السوقية لألسهم

 1.10حركة أسعار أسهم الشركة خالل عام :2017
الشركة العمانية
القطرية للتأمين
الشهر

أعلى سعر

أكتوبر 2017

مؤشر سوق مسقط 30

أقل سعر أعلى سعر

أقل سعر

164.

149.

5٫010.860

4٫978.780

نوفمبر 154. 2017

145.

5٫112.340

5٫101.770

ديسمبر 150. 2017

147.

5٫099.430

5٫051.290

 2.10توزيع المساهمة:
اسم المساهمين

عدد األسهم

شركة قطر للتأمين ش.م.ق.

52٫498٫500

نسبة
األسهم
%52.499

شركة الحصن لالستثمار ش.م.ع.م22٫500٫000 .

%22.500

مساهمون آخرون أقل من %10

25٫001٫500

%25.001

اإلجمالي

100٫000٫000

%100.000

 2.7االمتثال

.11

تعتبر الشركة العمانية القطرية للتأمين أن االمتثال للقوانين
السارية ولوائح المجال وتعليماته ومعاييره األخالقية وسياساته
الداخلية جزء ال يتجزأ من مباشرة العمل .يقوم مسؤول االمتثال
بتسهيل إدارة االمتثال من خالل تحليل المتطلبات القانونية
والتنظيمية ومراقبة التنفيذ وإنفاذه.

في أعقاب تحويل الشركة العمانية القطرية للتأمين إلى شركة
مساهمة عمانية عامة ،يعتزم مجلس إدارة الشركة خالل عام
واحد من هذا التحويل مراجعة وتحديث سياساتها وأدلتها الحالية
وتبني أية أدلة جديدة حسبما تقتضيها الهيئة العامة لسوق المال.
وعالوة على ذلك ،تعمل الشركة على التأكد من اعتماد سياسات
وأدلة وإجراءات الحوكمة لديها بما في ذلك لوائحها الداخلية من
مجلس إدارتها وتبنيها.

لم تفرض أية عقوبات على الشركة من قبل سوق مسقط لألوراق
المالية أو الهيئة العامة لسوق المال أو أية جهة تنظيمية أخرى
خالل السنوات الثالث الماضية.

 .12نبذة عن المكانة المهنية للمدقق القانوني

.8

.9

حاالت عدم االمتثال

التواصل مع المساهمين والمستثمرين

يلتزم مجلس اإلدارة بضمان توصيل كافة المعلومات الجوهرية
المتعلقة بعمليات الشركة بشكل دوري لمساهميها ومستثمريها.
وتنشر كافة المعلومات الجوهرية المتعلقة بالشركة ومنتجاتها
وعملياتها وقوائمها المالية السنوية وربع السنوية على موقع
الشركة .وعنوان موقع الشركة هو www.oqic.com
تنشر النتائج ربع السنوية ونصف السنوية والسنوية لعمليات
الشركة في كبرى الصحف الصادرة باللغة العربية واإلنجليزية في
سلطنة عمان .وبعد إتمام تدقيق الحسابات ،يرسل التقرير السنوي
وملخص القوائم المالية بالبريد إلى كافة المساهمين مع الدعوة
إلى الجمعية العمومية السنوية المقبلة للشركة.

الترتيبات االنتقالية لحوكمة الشركة

عين مساهمو الشركة مكتب إرنست ويونغ مدققا للشركة لعام
 .2017ويعتبر إرنست ويونغ رائدا عالميا في مجال خدمات المحاسبة
والضرائب والمعامالت والخدمات االستشارية .وتلتزم إرنست ويونغ
بالقيام بدورها في إقامة بيئة عمل أفضل .وتساعد المعلومات
وخدمات ضمان الجودة التي يقدمها مكتب إرنست ويونغ في بناء
الثقة في اسواق المال وفي االقتصادات حول العالم.
ويعمل مكتب إرنست ويونغ في الشرق األوسط وشمال أفريقيا
في المنطقة منذ عام  1923ويوظف أكثر من  6.700مهنيا احترافيا.
ويعمل مكتب إرنست ويونغ في عمان منذ عام  1974وهو من أكبر
مكاتب الخدمات المهنية في البالد .ويشكل مكتب إرنست ويونغ
الشرق األوسط وشمال أفريقيا جزء من مكتب إرنست ويونغ في
أوربا والشرق األوسط والهند وأفريقيا ،فلديه أكثر من  4.500شريكا
وحوالي  1.06.079مهنيا احترافيا حول العالم ،ويعمل مكتب إرنست
ويونغ في أكثر من  150بلدا ويوظف  256.500مهنيا احترافيا في 728
مكتبا .يرجى زيارة موقع  ey.comلمزيد من المعلومات عن مكتب
إرنست ويونغ.
إن مكتب إرنست ويونغ في عمان معتمد من الهيئة العامة لسوق
المال لتدقيق شركات المساهمة .وخالل عام  ،2017أصدرت إرنست
ويونغ فاتورة بمبلغ  10.500ريال عماني مقابل خدمات مهنية مقدمة
للشركة .وفي ما يلي تفاصيل األتعاب المهنية المدفوعة أو واجبة
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الدفع إلى مراجعي الحسابات عن خدمات التدقيق خالل عام 2017
تدقيق القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في  31مارس
 6500 - 2017ريال عُ ماني
تدقيق القوائم المالية عن الفترة المنتهية في  31يوليو 10.000 - 2017
ريال عُ ماني (مالحظة :استردت الشركة هذا المبلغ من مساهميها
كتكاليف ذات صلة باالكتتاب العام األولي)
تدقيق القوائم المالية عن السنة المنتهية في  31ديسمبر - 2017
مبلغ  10.500ريال عُ ماني
 .13إقرار اإلدارة

تدقيق القوائم المالية عن الفترة المنتهية في  31يوليو 2017
  10.000ريال عُ ماني (مالحظة :استردت الشركة هذا المبلغ منمساهميها كتكاليف ذات صلة باالكتتاب العام األولي)
تدقيق القوائم المالية عن السنة المنتهية في  31ديسمبر - 2017
مبلغ  10.500ريال عُ ماني
 .14الخالصة
تلتزم الشركة التزاما كامال بمتطلبات ومبادئ حوكمة الشركات
حسبما وضعت في القواعد واللوائح «التعليمات الجديدة» .وفي
المستقبل ،ستسعى الشركة إلى تحقيق وتنفيذ أعلى مستوى
ممكن من ثقافة حوكمة الشركات وفقا للمعايير العالمية.

العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.ع بأنه:
تقر إدارة الشركة ُ
تدقيق القوائم المالية للشركة عن الفترة المنتهية في
 31مارس  6500 - 2017ريال عُ ماني
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العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.م
عن الشركة ُ

عن مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

عضو مجلس اإلدارة

التقرير والبيانات المالية
للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2017

المحتويات

صفحــــــة
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بيان المركز المالي٢٨...................................................................................................................................................................
بيان الدخل الشامل ٢٩................................................................................................................................................................
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بيان التدفقات النقدية٣١..........................................................................................................................................................
إيضاحات حول البيانات المالية٧٢-٣٢..........................................................................................................................................
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بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر

إيضاح

2017

2016

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

األصول
النقد وما في حكم النقد

5

4.709.402

2.385.008

الودائع البنكية

6

9.599.543

6.422.319

األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

7

11.049.919

7.907.039

حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين

8

29.380.380

18.358.536

المدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة مقدمًا

9

656.423

573.646

اإلستثمارات المتاحة للبيع

10

11.764.808

12.724.958

الممتلكات والمعدات

12

62.653

76.939

67.223.128

48.448.445

إجمالي األصول
حقوق المساهمين واإللتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال

15

10.000.000

5.000.000

اإلحتياطي القانوني

16

751.275

561.491

إحياطي الطوارىء

17

3.529.810

3.003.643

إحتياطي القيمة العادلة

()283.763

831.300

األرباح المحتجزة

1.015.704

859.310

إجمالي حقوق المساهمين

15.013.026

10.255.744

اإللتزامات
اإللتزامات الناشئة عن عقود التأمين

8

38.838.652

29.692.791

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

13

1.523.783

4.363.231

اإللتزامات األخرى والمستحقات

14

11.847.667

4.136.679

إجمالي اإللتزامات

52.210.102

38.192.701

إجمالي حقوق المساهمين واإللتزامات

67.223.128

48.448.445

0.150

0.205

صافي األصول للسهم (ريال عماني)

( 24ب)

تم التصريح بإصدار البيانات المالية بتاريخ  12فبراير  2018بموجب قرار مجلس اإلدارة.

سعادة خلف بن أحمد المناعي
رئيس مجلس اإلدارة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا من هذه البيانات المالية.
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نافين كومار
الرئيس التنفيذي

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017
2017

2016

إيضاح

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

إيرادات أقساط التأمين

18

23.379.184

21.381.481

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين

18

()14.970.069

()11.859.926

8.409.115

9.521.555

()49.027

768.081

8.360.088

10.289.636

المطالبات المدفوعة

18

()10.834.582

()11.240.859

حصة معيدي التأمين من المطالبات

18

5.287.818

3.766.872

صافي الحركة في المطالبات القائمة

1-8

725.700

()479.559

()885.178

()655.279

2.653.846

1.680.811

إيرادات اإلستثمار (صافي)

20

1.680.037

899.540

خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

10

()514.569

()204.829

إيرادات أخرى

21

234.807

149.823

4.054.121

2.525.345

مصروفات عامة وإدارية

22

()1.899.189

()1.745.635

إستهالك

12

()37.762

()31.732

2.117.170

747.978

()244.825

()29.273

1.872.345

718.705

صافي إيرادات أقساط التأمين
الحركة في أقساط التأمين السارية

1-8

صافي أقساط التأمين المكتسبة

صافي العموالت

18

صافي نتائج أعمال التأمين

الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل

23

ربح السنة
(المصروفات) اإليرادات الشاملة األخرى
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها الحقًا إلى األرباح أو الخسائر
صافي التغير في القيمة العادلة لإلستثمارات المتاحة للبيع

()879.627

234.253

إنخفاض قيمة إستثمارات متاحة للبيع

514.569

204.829

صافي األرباح المحققة من بيع إستثمارات متاحة للبيع المعاد إلى
()750.005

()112.760

(المصروفات) اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

()1.115.063

326.322

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

757.282

1.045.027

0.024

0.012

األرباح والخسائر

والم َّ
خفف
العائد للسهم الواحد -األساسي
ُ
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان التغيرات في حقوق المساهمين
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

إحتياطــي
الطوارئ

حتياطـــــــــي
القيمة
العادلة

األربــــاح
المحتجزة

المجموع

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

في  1يناير 2017

5.000.000

561.491

3.003.643

831.300

859.310

10.255.744

ربح السنة

-

-

-

-

1.872.345

1.872.345

المصروفات الشاملة األخرى للسنة

-

-

-

()1.115.063

-

()1.115.063

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

-

-

-

()1.115.063

1.872.345

757.282

إصدار أسهم مجانية (إيضاح )15

1.000.000

-

-

-

()1.000.000

-

إصدار أسهم حق األفضلية (إيضاح )15

4.000.000

-

-

-

-

4.000.000

-

526.167

-

()526.167

-

المحول إلى االحتياطي
القانوني (إيضاح )16

-

189.784

-

-

()189.784

-

الرصيد في  31ديسمبر 2017

10.000.000

751.275

3.529.810

()283.763

1.015.704

15.013.026

في  1يناير 2016

5.000.000

489.620

2.396.426

504.978

819.693

9.210.717

ربح السنة

-

-

-

-

718.705

718.705

اإليرادات الشاملة األخرى للسنة

-

-

-

326.322

-

326.322

إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

-

-

-

326.322

718.705

1.045.027

المحول إلى إحتياطي الطوارئ (إيضاح )17

-

-

607.217

-

()607.217

-

المحول إلى االحتياطي القانوني (إيضاح )16

-

71.871

-

-

()71.871

-

الرصيد في  31ديسمبر 2016

5.000.000

561.491

3.003.643

831.300

859.310

10.255.744

رأس المال

اإلحتياطي
القانوني

ريال عماني ريال عماني

المحول إلى إحتياطي الطوارئ (إيضاح - )17

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

األنشطة التشغيلية
2.117.170

ربح السنة قبل الضريبة

747.978

تعديالت على البنود التالية:
أقساط التأمين السارية (المفرج عنها)  /المحملة بالصافي

2-8

49.027

12

37.762

31.732

مخصص إلتزامات ضريبة ُمقتطعة من المنبع

36.223

23.030

أرباح من بيع إستثمارات متاحة للبيع

()750.005

()112.760

إستهالك ممتلكات ومعدات

()768.081

إيرادات توزيعات األرباح

20

()345.079

()388.352

إيرادات الفوائد

20

()584.953

()398.428

514.569

204.829

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

14

20.260

22.773

مخصص األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة المشكوك فيها

7

20.000

122.673

خسائر إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع

أرباح من بيع ممتلكات ومعدات

()52

()220

التدفقات النقدية التشغيلية قبل التغيرات في األصول واإللتزامات التشغيلية

1.114.922

()514.826

ذمم إعادة تأمين مدينة وذمم أقساط تأمين مدينة

()3.162.880

()3.478.943

حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين

()11.021.844

3.264.442

المدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة مقدمًا

3.507

()23.181

إلتزامات ناشئة من عقود التأمين

9.096.834

()2.784.883

المستحق إلى معيدي التأمين

()2.839.448

1.754.135

النقص في مخصصات والمستحق إلى معيدي التأمين والدائنين اآلخرين

7.460.207

1.149.463

651.298

()633.793

()13.594

()41.063

النقد من (المستخدم في) التشغيل
ضرائب الدخل المدفوعة

()36.933

()37.060

صافي النقد من (المستخدم في) األنشطة التشغيلية

600.711

()711.916

مكافأة نهاية الخدمة المدفوعة للموظفين

14

األنشطة اإلستثمارية
شراء اإلستثمارات المتاحة للبيع

()4.107.207

()1.190.381

حصيلة بيع إستثمارات متاحة للبيع

4.187.730

1.823.719

صافي الحركة في الودائع البنكية

()3.177.224

()815.634

شراء ممتلكات ومعدات

()23.476

()74.652

إيرادات فوائد مستلمة

498.669

309.469

إيرادات توزيعات أرباح مستلمة

345.079

388.352

حصيلة بيع ممتلكات ومعدات

52

8.338

صافي النقد (المستخدم في) من األنشطة اإلستثمارية

()2.276.377

449.211

األنشطة التمويلية
متحصالت من إصدار أسهم حق األفضلية

4.000.000

-

صافي النقد المتولد من األنشطة التمويلية

4.000.000

-

صافي الزيادة (النقص) في النقد وما في حكم النقد

2.324.394

()262.705

النقد وما في حكم النقد في بداية السنة

2.385.008

2.647.713

4.709.402

2.385.008

النقد وما في حكم النقد في نهاية السنة
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  29جزءًا من هذه البيانات المالية.
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إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

.1

عـــام
الشركة العمانية القطرية للتأمين ش.م.ع.م («الشركة») هي شركة مسجلة كشركة مساهمة عمانية مقفلة تم تأسيسها وتسجيلها
في سلطنة عُ مان .والشركة تقوم بمزاولة نشاط التأمين على الحياة والتأمين العام في سلطنة عمان .عنوان الشركة المسجل هو
صندوق بريد  ، 3660رمز بريدي  ،112سلطنة عمان .بدأت الشركة أنشطتها من  21يوليو .2004
منحت الهيئة العامة لسوق المال (سلطنة عمان) ترخيصا للشركة بمزاولة أعمال التأمين العام في  25أغسطس  2004صالح حتى 25
 4يناير  2011صالح حتى  25أغسطس  .2014جددت الهيئة العامة لسوق المال
أغسطس  ، 2014وترخيصًا لمزاولة التأمين على الحياة في
ك ً
ال من ترخيص مزاولة أعمال التأمين العام وترخيص مزاولة التأمين على الحياة في  26أغسطس  2014بحيث يسريان حتى  20يونيو .2019
إن الشركة هي بشكل رئيسي شركة تابعة ومملوكة من قبل الشركة القطرية للتأمين  ،وهي شركة مساهمة عامة تأسست في
دولة قطر ،وعنوانها المسجل هو صندوق بريد  ،666الدوحة  ،دولة قطر.
وفقا لمتطلبات المرسوم السلطاني رقم  2014/39المؤرخ في  17أغسطس  ،2014فإن الشركات المساهمة العامة برأسمال بحد أدنى 10
مليون ريال عماني يجوز أن تقوم في أعمال التأمين في سلطنة عمان .من أجل اإللتزام بالمرسوم السلطاني ،وافق مساهمو الشركة
في  5يونيو  2017على تحويل الشركة من شركة مساهمة عمانية مقفلة اإلى شركة مساهمة عمانية عامة (ش م ع ع) .كما تقرر
أن يتم تحقيق هذا التحويل من قبل المساهمين الحاليين الذين يبيعون جزء من أسهمهم المملوكة لهم من خالل طرح اإلكتتاب
العام األولي في سوق مسقط لألوراق المالية .وبناءًا على ذلك ،استكملت الشركة االكتتاب العام وتم إدراج أسهمها للتداول في سوق
مسقط لألوراق المالية في  17أغسطس  .2017وسيتم تحصيل عائدات اإلكتتاب العام بعد خصم مصاريف اإلصدار من قبل المساهمين.

2

المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت التي تبنتها الشركة
إن السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية تتفق مع السياسات المحاسبية المتبعة في إعداد البيانات المالية السنوية
للشركة للسنة المنتهية في  31ديسمبر .2016

1-2

تطبق التعديالت التالية على معايير التقارير المالية الدولية للمرة األولى في سنة  2017وتم تبنيها من قبل الشركة
بالنسبة للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017قامت الشركة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن مجلس
المعايير المحاسبية الدولية (المجلس) واللجنة التطبيقية لتفسيرات معايير التقارير المالية الدولية (اللجنة) التابعة للمجلس والتي
تتعلق بعملياتها والتي دخلت حيز التطبيق بالنسبة للفترات التي تبدأ في  1يناير .2017
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  7بيان التدفقات النقدية :مبادرة اإلفصاح
التعديالت على معيار المحاسبة الدولي  12ضرائب الدخل :إدراج األصول الضريبية المؤجلة عن الخسائر غير المحققة
دورة التحسينات السنوية من  2014إلى 2016
تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  12اإلفصاح عن الحصص في المنشآت األخرى :توضيح نطاق متطلبات اإلفصاح في معيار
التقرير المالي الدولي 12
لم يؤد تطبيق هذه المعايير والتفسيرات إلى أية تغييرات رئيسية في السياسات المحاسبية للشركة ولم تؤثر على المبالغ التي تم
بيانها للسنة الحالية والفترات السابقة.
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2

المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت التي تبنتها الشركة (تابع)

2-2

المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد
لم تقم الشركة بتطبيق بعد معايير التقارير المالية الدولية الجديدة والمعدلة التالية التي تم إصدارها ولكن لم تدخل حيز التنفيذ
بعد.

 1-2-2تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  4تطبيق معيار التقرير المالي الدولي
 9األدوات المالية مع معيار التقرير المالي الدولي  4عقود التأمين
صدر معيار التقرير المالي الدولي  4معيار عقود التأمين صدر في سبتمبر  2016تعديالت على المعيار إلدخال خيارين بديلين للمنشآت
التي تصدر العقود ضمن نطاق معيار التقرير المالي الدولي  ،4وال سيما اإلعفاء المؤقت ونهج التراكب .ي ِّ
ُمكن اإلعفاء المؤقت المنشآت
المؤهلة بتأجيل تاريخ تطبيق معيار التقرير المالي الدولي  9للفترات السنوية التي تبدأ قبل  1يناير  2021على األكثر.
يجوز للمنشأة تطبيق اإلعفاء المؤقت من معيار التقرير المالي الدولي  9إذا:
إذا لم تطبق في السابق أي إصدار من معيار التقرير المالي الدولي  9قبل و

-1

 -2إن أنشطتها ترتبط في الغالب بالتأمين في تاريخ التقرير السنوي الذي يسبق مباشرة  1أبريل .2016
يسمح نهج التراكب للمنشأة التي تطبق معيار التقرير المالي الدولي  9بإعادة التصنيف بين الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر،
المبلغ الذي ينتج عنه األرباح أو الخسائر في نهاية فترة التقرير للموجودات المالية المحددة كما هو الحال في حالة قيام المنشأة
بتطبيق معيار المحاسبة الدولي  39لهذه الموجودات المالية المحددة .إن اإلعفاء المؤقت من معيار التقرير المالي الدولي  9متاح
اعتبارا من  1يناير  ،2018بينما ينطبق نهج التراكب عندما يتم تطبيق معيار التقرير المالي الدولي  9للمرة األولى .قامت الشرکة بتقییم
الخیارات المذکورة أعاله ومعیارها وخلصت بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي  9اعتبارا من  1ینایر .2018
2-2-2

معيار التقرير المالي الدولي  9األدوات المالية

سوف تطبق الشركة معيار التقرير المالي الدولي  9بتاريخ  1يناير  2018ولن تقوم بإعادة بيان معلومات المقارنة وفقًا إلرشادات معايير
التقارير المالية الدولية .إن معيار التقرير المالي الدولي  9األدوات المالية الصادر في يوليو  ،2014يحل محل معيار المحاسبة الدولي 39
عدلة بشأن تصنیف وقیاس األدوات المالیة ،بما في
األدوات المالية :اإلعتراف والقياس .یتضمن معيار التقرير المالي الدولي  9إرشادات ُم َّ
ذلك نموذج الخسارة االئتمانیة المتوقع الجدید لحساب انخفاض قیمة الموجودات المالیة والمتطلبات العامة الجدیدة لمحاسبة
التحوط .كما أنه يقدم توجيهات بشأن اإلعتراف وإلغاء اإلعتراف باألدوات المالية من معيار المحاسبة الدولي .39
المتطلبات الرئيسية لمعيار التقرير المالي الدولي :9
إن كافة الموجودات المالية المدرجة التي تقع في نطاق معيار التقرير المالي الدولي  9يتطلب قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة
أو القيمة العادلة .وعلى وجه التحديد ،إن استثمارات الدين المحتفظ بها ضمن نموذج أعمال يهدف إلى تحصيل التدفقات النقدية
ً
عامة
التعاقدية والتي لها تدفقات نقدية تعاقدية تكون فقط مدفوعات أصل الدين وفائدة على أصل المبلغ القائم يتم قياسها
بالتكلفة المطفأة في نهاية الفترات المحاسبية الالحقة .إن أدوات الدين التي يتم اإلحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتم
تحقيقه سواء من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع الموجودات المالية والتي لها شروط تعاقدية تؤدي إلى تواريخ
ً
عامة بالقيمة
محددة للتدفقات النقدية التي هي فقط مدفوعات أصل الدين والفائدة على المبلغ األصلي القائم ،يتم قياسها
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر .يتم قياس جميع استثمارات الدين األخرى واإلستثمارات في األسهم بقيمتها العادلة في
نهاية الفترات المحاسبية الالحقة .باإلضافة إلى ذلك ،وبموجب معيار التقرير المالي الدولي  ،9يجوز للمنشآت إجراء خيارات غير قابلة
لإللغاء لعرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لإلستثمارات في األسهم (غير المحتفظ بها للمتاجرة أو المقابل المحتمل
ً
عامة إيرادات توزيعات األرباح في الربح أو
المعترف بها من قبل المشتري في دمج األعمال) في الدخل الشامل اآلخر ،يتم إدراج
الخسارة.

33

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

2

المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت التي تبنتها الشركة (تابع)

2-2

المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد (تابع)
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معيار التقرير المالي الدولي  9األدوات المالية (تابع)
فيما يتعلق بقياس المطلوبات المالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة فإن معيار التقرير المالي الدولي  9بأن
مبلغ التغيير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المنسوبة إلى التغيرات في مخاطر اإلئتمان لذلك اإللتزام يتطلب عرضه في
الدخل الشامل اآلخر ،إال إذا كان إدراج هذه التغييرات في الدخل الشامل اآلخر سيؤدي إلى تكوين أو زيادة عدم تطابق المحاسبة
في الربح أو الخسارة .ال یتم الحقا إعادة تصنیف التغیرات في القیمة العادلة المنسوبة إلی مخاطر االئتمان للمطلوبات المالیة إلی
الربح أو الخسارة .وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ،39يتم عرض كامل التغير في القيمة العادلة للمطلوبات المالية المصنفة بالقيمة
العادلة من خالل األرباح أو الخسائر في الربح أو الخسارة.
فيما يتعلق بانخفاض قيمة الموجودات المالية ،يتطلب معيار التقرير المالي الدولي  9نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة ،مقابل
نموذج الخسارة اإلئتمانية المتكبدة بموجب معيار المحاسبة الدولي  .39يتطلب نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة من المنشأة
محاسبة الخسارة اإلئتمانية المتوقعة والتغيرات في تلك الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في تاريخ كل تقرير لتعكس التغيرات في
مخاطر اإلئتمان منذ اإلعتراف المبدئي .وبعبارة أخرى ،لم يعد من الضروري حدوث حدث ائتماني قبل االعتراف بخسائر االئتمان.
تحتفظ متطلبات محاسبة التحوط العامة الجديدة باألنواع الثالثة من آليات محاسبة التحوط المتاحة حاليًا في معيار المحاسبة
الدولي  .39وبموجب معيار التقرير المالي الدولي  ،9تم األخذ بمزيد من المرونة ألنواع المعامالت المؤهلة لمحاسبة التحوط وتحديدً ا
توسيع أنواع األدوات المؤهلة ألدوات التحوط وأنواع مكونات المخاطر للبنود غير المالية المؤهلة لمحاسبة التحوط .باإلضافة إلى
ذلك ،تم إصالح اختبار الفعالية واستبداله بمبدأ «العالقة االقتصادية» .كما لم يعد من الضروري إجراء تقييم بأثر رجعي لفعالية
التحوط .كما تم إدخال متطلبات اإلفصاح المعززة حول أنشطة إدارة المخاطر في المنشأة.
التصنيف والقياس
الموجودات
المالية

إيضاح

أدوات الدين

9

التصنيف

التفاصيل

معيار
المحاسبة
الدولي 39

معيار التقرير
المالي الدولي
9

متاحة للبيع

القيمة العادلة
من خالل الدخل
الشامل اآلخر

إن األدوات التي تم تصنيفها كاستثمارات متاحة للبيع وتدرج
بالقيمة العادلة .يتم اإلحتفاظ بهذه األدوات ضمن نموذج
أعمال يتم تحقيق هدفه سواء من خالل تحصيل التدفقات
النقدية التعاقدية والبيع في السوق المفتوحة ،كما أن
الشروط التعاقدية لألدوات تؤدي إلى تدفقات نقدية في
تواريخ محددة التي تكون فقط مدفوعات أصل الدين وفائدة
على أصل الدين غير المدفوع.
بالتالي ،سيستمر قياس تلك األدوات الحقًا بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر بناء على تطبيق معيار التقرير
المالي الدولي  ،9وإن أرباح أو خسائر القيمة العادلة المتراكمة
في احتياطي إعادة تقييم االستثمارات سوف يستمر إعادة
تصنيفها الحقًا إلى الربح أو الخسارة عندما يتم إلغاء االعتراف
باألداة أو إعادة تصنيفها.

34

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

2

المعايير والتفسيرات الجديدة والتعديالت التي تبنتها الشركة (تابع)

2-2

المعايير الصادرة ولكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد (تابع)

2-2-2

معيار التقرير المالي الدولي  9األدوات المالية (تابع)
الموجودات
المالية

إيضاح

أدوات أسهم
(العمانية
والدولية)
استثمارات في
أسهم خاصة

9

التصنيف

التفاصيل

معيار
المحاسبة
الدولي 39

معيار التقرير
المالي الدولي
9

متاحة للبيع

القيمة العادلة
من خالل الربح
أو الخسارة

تم تصنيف أدوات األسهم (المدرجة وغير المدرجة)
كاستثمارات متاحة للبيع مدرجة بالقيمة العادلة .يتم قياس
األداة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة وفقًا لمعيار
التقرير المالي الدولي  ،9ويتم إدراج أرباح أو خسائر القيمة
العادلة في بيان الدخل.

سوف يستمر قياس جميع الموجودات والمطلوبات المالية األخرى على ذات األسس المعتمدة حاليًا بموجب معيار المحاسبة الدولي
.39
أ) انخفاض القيمة
إن الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة ومحفظة السندات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
وفقًا لمعيار التقرير المالي الدولي ( 9الرجوع إلى قسم التصنيف والقياس أعاله) ،والمستحق من العمالء سوف تخضع لمخصصات
انخفاض القيمة في معيار التقرير المالي الدولي .9
تتوقع الشركة تطبيق النهج المبسط إلدراج الخسائر االئتمانية المتوقعة مدى أعمار مديونياتها وفقًا لما يسمح به معيار التقرير
المالي الدولي  .9فيما يتعلق بأداة الدين المدرجة كما هو مبين في اإليضاح  ،10تعتبر الشركة أن لديها مخاطر ائتمانية منخفضة نظرا
لتصنيفها االئتماني الخارجي القوي وبالتالي يتوقع إدراج خسائر االئتمان المتوقعة لمدة  12شهرا لهذه البنود.
بشكل عام ،تتوقع الشركة بأن تطبيق نموذج الخسارة اإلئتمانية المتوقعة لمعيار التقرير المالي الدولي  9سوف ينتج عنه تسجيل
خسائر ائتمان مبكرًا للبنود ذات الصلة ،وسوف يزيد من مبلغ مخصص الخسارة المدرج لهذه البنود.
ب) محاسبة التحوط
تم تصميم متطلبات محاسبة التحوط في معيار التقرير المالي الدولي  9لمواءمة المحاسبة بشكل أوثق مع إطار إدارة المخاطر؛
والسماح بمجموعة أكبر من أدوات التحوط؛ وإزالة أو تبسيط بعض المتطلبات القائمة على القواعد في معيار المحاسبة الدولي .39
يتم اإلحتفاظ بعناصر محاسبة التحوط :القيمة العادلة والتدفقات النقدية وصافي تحوطات اإلستثمار.
إن متطلبات محاسبة التحوط الجديدة سوف تتماشى بشكل أوثق مع سياسات إدارة المخاطر بالشركة .عند التطبيق المبدئي لمعيار
التقرير المالي الدولي  ،9يكون لدى الشركة خيار اإلستمرار في تطبيق متطلبات محاسبة التحوط في معيار المحاسبة الدولي  39بد ً
ال
من متطلبات معيار التقرير المالي الدولي  .9ومع ذلك ،قررت الشركة أن جميع عالقات التحوط الحالية المحددة حاليا في عالقات
التحوط الفعالة ستستمر للتؤهل لمحاسبة التحوط بموجب معيار التقرير المالي الدولي  .9ال تتوقع الشركة أن تطبيق متطلبات
محاسبة تحوط معيار التقرير المالي الدولي  9سيكون له تأثير جوهري على البيانات المالية للشركة.
ج) اإلفصاح
كما يقدم معيار التقرير المالي الدولي  9متطلبات اإلفصاح الموسعة والتغيرات في العرض .يتوقع بأن هذه ستغير طبيعة ومدى
إفصاحات الشركة حول أدواتها المالية وبشكل خاص في السنة التي يتم فيها تطبيق معيار التقرير المالي الدولي .9
لقد قامت الشركة بعمليات متوازية من األنظمة وضوابط الرقابة المرتبطة بها ،وهي تقوم حاليًا بتنقيح ووضع النماذج النهائية.
قد يتغير األثر الفعلي للتبني بمجرد بدء تشغيل النظم وضوابط الرقابة المرتبطة بها لفترة أطول .وعالوة على ذلك ،فإن السياسات
واإلفتراضات واألحكام وأساليب التقدير المستخدمة الجديدة تخضع إلعادة التقييم والتغييرات بناءًا على تعليمات السلطة الرقابية.
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 3-2-2معيار التقرير المالي الدولي  17عقود التأمين
في مايو  ،2017أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي  17عقود التأمين ،وهو معيار محاسبي جديد شامل
لعقود التأمين يغطي اإلعتراف والقياس والعرض واإلفصاح ،الذي يحل محل معيار التقرير المالي الدولي  4عقود التأمين .يحدد معيار
التقرير المالي الدولي  17عقود التأمين مبادئ اإلعتراف بعقود التأمين الصادرة وقياسها والعرض واإلفصاح عنها .كما يتطلب تطبيق
مبادئ مماثلة على عقود إعادة التأمين المحتفظ بها وعقود االستثمار مع خصائص المشاركة التقديرية الصادرة .يسري هذا المعيار
على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  2021مع السماح بالتطبيق المبكر.
يقدم معيار التقرير المالي الدولي  17إرشادات شاملة حول محاسبة عقود التأمين وعقود اإلستثمار مع ميزات المشاركة التقديرية.
بالنسبة لعقود التأمین العامة ،یتطلب معيار التقرير المالي الدولي  17خصم احتیاطیات الخسارة المتوقعة التي سیتم دفعها في
أكثر من سنة باإلضافة إلی تعدیل المخاطر ،الذي سیكون مطلوبا اإلفصاح عن مستوى الثقة به .ولتقييم اآلثار المترتبة على تطبيق
معيار التقرير المالي الدولي  17في البيانات المالية ،تم إنشاء فريق تطبيق مجموعة معيار التقرير المالي الدولي  17برعاية المدير المالي
للمجموعة ،الذي يضم اإلدارة العليا من المالية والمخاطر والعمليات وعمليات اإلستثمار.
4-2-2

معيار التقرير المالي الدولي  15اإليرادات من العقود المبرمة مع العمالء

صدر معيار التقرير المالي الدولي  15في مايو  ،2014ويؤسس نموذجًا من خمس خطوات لمحاسبة اإليرادات الناشئة عن العقود المبرمة
مع العمالء .وفقًا لمعيار التقرير المالي الدولي  15يتم إدراج اإليرادات بالمبلغ الذي يعكس العوض الذي تتوقعه المنشأة ليكون من
حقها في مقابل نقل البضائع أو الخدمات إلى العمالء.
سوف يحل معيار اإليرادات الجديد محل جميع المتطلبات الحالية لالعتراف باإليرادات بموجب معيار التقرير المالي الدولي .يتطلب
عدل بأثر رجعي للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد  1يناير  .2018يسمح بالتطبيق المبكر .تتوقع الشركة
تطبيق المعيار إما بالكامل أو ُم َّ
تطبيق معيار التقرير المالي الدولي  15باستخدام النهج المعدل بأثر رجعي .بالنظر إلى تحديد عقود التأمين من ضمن نطاق معيار
التقرير المالي الدولي  ،15تتوقع الشركة أن يكون التأثير الرئيسي للمعيار الجديد على محاسبة اإليرادات من خدمات إدارة اإلستثمار
والخدمات اإلدارية .ال تتوقع الشركة أن يكون التأثير جوهريًا.
5-2-2

معيار التقرير المالي الدولي  16عقود اإليجار

أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية معيار التقرير المالي الدولي  16عقود اإليجار  16الذي يتطلب من المستأجرين إدراج الموجودات
والمطلوبات لمعظم عقود اإليجار .يشمل المعيار إعفاءين من اإلعفاءات للمستأجرين  -عقود إيجار لألصول «ذات القيمة المنخفضة»
(مثل الحواسيب الشخصية) وعقود إيجار قصيرة األجل (أي عقود إيجار ذات مدة إيجار مدتها  12شهرا أو أقل) .بالنسبة للمؤجرين،
هناك تغيير طفيف في المحاسبة الحالية في معيار المحاسبة الدولي  17عقود اإليجار .ستقوم الشركة بإجراء تقييم مفصل في
المستقبل لتحديد المدى .سوف یسري المعیار الجدید للفترات السنویة التي تبدأ في أو بعد  1ینایر  .2019یتطلب معيار التقرير المالي
الدولي  16أیضًا من المستأجرین والمؤجرين تقدیم إفصاحات أكثر شموال من معیار المحاسبي الدولي  .17في سنة  ،2018ستواصل
الشركة تقییم األثر المحتمل لمعيار التقرير المالي الدولي  16علی بياناتها المالية.
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ملخص للسياسات المحاسبية الهامة
أ) بيان اإللتزام
تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية ومتطلبات قانون الشركات التجارية العماني لعام  1974وتعديالته في
سلطنة عمان وقانون شركات التأمين لعام  1979وتعديالته وأحكام اإلفصاح المتعلقة بشركات التأمين والصادرة من الهيئة العامة
لسوق المال.
ب) أسس اإلعداد
تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمبدأ التكلفة التاريخية بإستثناء اآلتي:
األقساط السارية ومخصصات المطالبات القائمة ألعمال التأمين على الحياة والمحددة على أسس إكتوراية.
األصول المالية المتاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.
تستند التكلفة التاريخية عادة على القيمة العادلة للمقابل الممنوح مقابل البضائع والخدمات.
القيمة العادلة هي الثمن الذي سيتم استالمه لبيع أحد األصول أو دفعه لنقل االلتزام في معاملة منظمة بين المشاركين في
السوق في تاريخ القياس ،بغض النظر عما إذا كان هذا السعر قاب ًلا للرصد مباشرة أو تقديريًا باستخدام أسلوب تقييم آخر .وعند تقدير
القيمة العادلة لألصول أو االلتزامات ،تأخذ الشركة بعين االعتبار خصائص تلك األصول أو االلتزامات ،إذا كان المشاركون في السوق
سيأخذون تلك الخصائص في االعتبار عند تسعير األصول أو االلتزامات في تاريخ القياس .ويتم تحديد القيمة العادلة ألغراض القياس
و  /أو اإلفصاح في البيانات المالية على هذا األساس.
يتم عرض البيانات المالية بالريال العماني («ر.ع») وهي عملة التشغيل والعرض للشركة.
تعرض الشركة بيان المركز المالي بتوسع ألغراض السيولة.
طبقت الشركة السياسات المحاسبية الرئيسية التالية بصفة منتظمة خالل السنة ،وهي متوافقة مع تلك المستخدمة في السنة
السابقة:

 1-3إيرادات أقساط التأمين
أعمال التأمين العام
تؤخذ األقساط إلى اإليرادات على مدى الفترة الزمنية للوثائق .تمثل األقساط السارية الجزء من األقساط المكتتبة المتعلقة بالفترة غير
المنتهية من التغطية .التغيير في مخصص األقساط السارية يتم أخذه إلى بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى من أجل
إدراج اإليرادات على مدى فترة المخاطر.
وفقًا لقانون شركات التأمين  ،يحتسب مخصص المطالبات السارية بما ال يقل عن  %45من إجمالي صافي أقساط التأمين لكل نوع من
أعمال التأمين .تحتسب األقساط السارية إستنادًا إلى المبلغ األعلى من طريقة  365/1أو بنسبة  %45من صافي األقساط لكل نوع من
أعمال التأمين .يتم إدراج تكاليف إقتناء العقود كمصاريف عند تكبدها آخذين في اإلعتبار الطبيعة قصيرة األجل لعقود التأمين.
أعمال التأمين على الحياة
إن صافي األقساط بعد خصم تكاليف حيازة الوثائق يتم إدراجه في الدخل على مدى فترات الوثائق المتعلقة على أساس النسبة
والتناسب .تمثل األقساط السارية ذلك الجزء من أقساط بوالص التأمين المحررة المتعلقة بالفترات التأمينية الالحقة لتاريخ التقرير .توزع
األقساط بالنسبة والتناسب إلى الفترة المتبقية من غطاء التأمين .يتم اإلحتفاظ بإحتياطي إكتواري مناسب يتم تحديده سنويًا من
قبل إكتواري مستقل.
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 2-3أقساط التأمين السارية
يمثل مخصص أقساط التأمين السارية الحصة المستلمة من األقساط أو المستحقة اإلستالم  ،بعد خصم حصة معيدي التأمين
 ،والتي تتعلق بالمخاطر السارية في تاريخ التقرير .يتم إدراج المخصص عند إبرام العقود وإحتساب القساط  ،وتدرج في الحسابات
كإيرادات أقساط التأمين على مدى فترة العقد وفقًا لنمط خدمة التأمين المتعاقد عليها.
يتم إلغاء إدراج إلتزامات عقد التأمين عند إنتهاء العقد أو إلغائه بواسطة أي طرف من أطراف عقد التأمين.
بتاريخ كل تقرير  ،تقوم الشركة بمراجعة المخاطر السارية وإجراء إختبار كفاية اإللتزام وفقًا لمعيار التقارير المالية الدولية رقم 4
لتحديد ما إذا كانت هناك زيادة في المطالبات المتوقعة على أقساط التأمين السارية .تتم المحاسبة بإستخدام التقديرات الحالية
للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية مع الوضع في اإلعتبار عائد اإلستثمار المتوقع أن ينشأ من األصول المتعلقة بالمخصصات
الفنية لعقود التأمين ذات الصلة .إذا أظهرت تلك التقديرات بأن القيمة الدفترية ألقساط التأمين السارية غير كافية  ،يتم إدراج العجز
في بيان الدخل من خالل عمل مخصص للعجز في أقساط التأمين.
 3-3عقود إعادة التأمين
من أجل تخفيض المخاطر المالية الناشئة من المطالبات الكبيرة إلى الحد األدنى  ،تقوم الشركة بإبرام إتفاقيات مع أطراف أخرى
ألغراض إعادة التأمين .يتم عرض األقساط المحولة والمطالبات المسددة على أساس إجمالي.
يتم إدراج األقساط من إعادة التأمين المحولة كإيرادات بنفس الطريقة كأن أعمال إعادة التأمين تم إعتبارها أعمال مباشرة.
يتم تقدير المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين بطريقة تتماشى مع سياسات إعادة التأمين المرتبطة وبمقتضى عقد إعادة التأمين.
إن المطالبات المستحقة القبض من معيدي التأمين يتم تقديرها بطريقة تتماشى مع إلتزام المطالبة وبمقتضى عقد إعادة التأمين.
يتم إظهار هذه المبالغ بأنها «حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين» في بيان المركز المالي لحين سداد المطالبة من قبل
الشركة .عندما يتم سداد المطالبة فإن المبلغ المستحق من شركات إعادة التأمين بخصوص المطالبة المدفوعة يتم تحويله إلى
المحوَّ لة ال تعفي الشركة من إلتزاماتها تجاه حملة الوثائق.
«األقساط وأرصدة التأمين المدينة» .ترتيبات إعادة التأمين ُ
 4-3األقساط وأرصدة التأمين المدينة
يتم إدراج األقساط وأرصدة التأمين المدينة عند اإلستحقاق  ،وتقاس عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو
المستحق اإلستالم .تتم مراجعة القيمة الدفترية للمبالغ المستحقة لمعرفة إنخفاض القيمة كلما وقع حدث أو ظروف تشير إلى
أنه قد اليصبح باإلمكان إسترداد القيمة الدفترية  ،وتسجل خسارة إنخفاض القيمة في بيان األرباح أو الخسائر .بعد اإلدراج المبدئي ،
تقاس األقساط وأرصدة التأمين المدينة بالتكلفة المطفأة وفقًا لما هو مناسب.
يتم إلغاء إدراج األقساط وأرصدة التأمين المدينة عند إستيفاء معايير إلغاء إدراج األصول المالية  ،على النحو الموضح أدناه  ،في
السياسات المحاسبية لألدوات المالية.
 5-3حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين
تتخلى الشركة عن مخاطر التأمين في إطار سير العمل العادي كجزء من نموذج العمل الخاص بها .حصة معيدي التأمين من
إلتزامات عقود التأمين تمثل األرصدة القابلة لإلسترداد من شركات إعادة التأمين .يتم تقدير المبالغ القابلة لإلسترداد من معيدي
التأمين بطريقة متسقة مع مخصص المطالبات القائمة أو المطالبات المنتهية المصاحبة لوثائق معيدي التأمين وهي وفقًا لعقود
إعادة التأمين ذات الصلة.
تتم مراجعة حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين لمعرفة إنخفاض القيمة بتاريخ كل تقرير ،أو على نحو أكثر تواترًا  ،عند
وجود مؤشر على إنخفاض القيمة خالل السنة المقرر عنها .يحدث إنخفاض القيمة عند وجود دليل موضوعي على أنه نتيجة لحدث
وقع بعد اإلدراج المبدئي ألصول إعادة التأمين ،فإن الشركة قد ال تستلم جميع المبالغ المستحقة وفقاص لشروط العقد  ،وأن لذلك
الحدث تأثير يمكن قياسه بموضوعية على المبالغ التي سوف تستلمها الشركة من معيدي التأمين .يتم تسجيل خسارة إنخفاض
القيمة في بيان األرباح أو الخسائر.
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 6-3إعادة التأمين وأرصدة دائنة أخرى
يتم إدراج إعادة التأمين واألرصدة الدائنة األخرى عند اإلستحقاق  ،وتقاس عند اإلدراج المبدئي بالقيمة العادلة للمقابل المستلم
مطروحًا منه التكاليف المنسوبة مباشرة إلى المعاملة .من ثم  ،يقاس إعادة التأمين واألرصدة الدائنة األخرى بالتكلفة المطفأة وفقًا
لما هو مناسب.
 7-3المطالبات
أعمال التأمين العام
إن المطالبات التي تمثل المبالغ المستحقة الدفع إلى حملة العقود واألطراف الثالثة ومصاريف تسوية الخسارة المتعلقة  ،ناقص
الخردة والمستردات األخرى  ،يتم تحميلها على األرباح أو الخسائر عند تكبدها.
إجمالي المطالبات القائمة تمثل إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولم يتم تسويتها بتاريخ التقرير  ،سواء تم اإلبالغ
المب َّلغ عنها والتي لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير على أساس تقدير كل حالة على
عنها أم ال .يتم تكوين مخصص للمطالبات ُ
ً
عالوة على ذلك  ،يدرج مخصص لتكلفة تسوية المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير  ،بناءًا على خبرة
حدة.
الشركة السابقة.
يتم إدراج أي فروقات بين المخصصات في تاريخ التقرير والتسويات والمخصصات في السنة الالحقة  ،ضمن حساب نتائج أعمال التأمين
لتلك السنة.
أعمال التأمين على الحياة
تمثل إجمالي المطالبات القائمة إجمالي التكلفة التقديرية للمطالبات المتكبدة ولم يتم تسويتها بتاريخ بيان التقرير ،سواء تم اإلبالغ
عنها أم ال.
يتم إدراج الفروقات بين التكلفة التقديرية والتسويات الالحقة ضمن حساب نتائج أعمال التأمين في السنة التي يتم فيها تسوية
المطالبة أو إعادة تقديرها وذلك بإستخدام أفضل المعلومات المتاحة المتعلقة بالخبرة السابقة لتسوية المطالبات وإتجاهات
التضخم المستقبلية المتوقعة.
تحتسب مطالبات الوفاة وكافة المطالبات األخرى عندما يتم اإلبالغ عنها.
مخصص المطالبات القائمة
يتم إدراج مخصص المطالبات القائمة في التاريخ الذي تم فيه معرفة تلك المطالبات ويغطي اإللتزام بالنسبة للخسائر ومصاريف
تسوية الخسائر بناء على تقارير الخسائر من مسوي خسائر مستقلين وأفضل تقديرات اإلدارة.
يتضمن مخصص المطالبات إلتزامات بالمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها كما في تاريخ التقرير .يتم إحتساب اإللتزام في تاريخ
التقرير بإستخدام مجموعة من االتجاهات التاريخية والبيانات التجريبية واإلفتراضات الحالية التي يمكن أن تتضمن هامش لإلنحرافات
السلبية .ال يتم تخفيض اإللتزام بالنسبة للقيمة الزمنية للنقود.
 8-3المطالبات المدفوعة
يتضمن إجمالي المطالبات المدفوعة جميع المطالبات المدفوعة خالل السنة والنفقات الخارجية ذات الصلة  ،المتعلقة مباشرة
بمعالجة وتسوية المطالبات.
 9-3إلتزامات عقود التأمين
تتضمن إلتزامات عقود التأمين مخصص المطالبات القائمة ومخصص أقساط التأمين السارية .تدرج إلتزمات عقود التأمين عند إبرام
العقود وإحتساب أقساط التأمين.
 10-3العموالت المكتسبة والمدفوعة
يتم إدراج العموالت المكتسبة والمدفوعة كمصروف/إيراد عند تكبدها مع النظر إلى الطبيعة قصيرة األجل لعقود التأمين.
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 11-3ضريبة الدخل
تتألف الضريبة على نتائج السنة من الضريبة الحالية المحتسبة وفقًا وفقًا لألنظمة المالية المعمول بها في سلطنة عمان والضريبة
المؤجلة.
يتم إدراج الضريبة الحالية في األرباح أو الخسائر على أنها الضريبة المستحقة على الدخل الخاضع للضريبة للسنة  ،بإستخدام معدالت
الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها في تاريخ التقرير  ،واي تعديالت على الضريبة المستحقة لسنوات سابقة.
يتم إثبات الضريبة المؤجلة  ،بإستخدام طريقة اإللتزام  ،بالنسبة لجميع الفروقات المؤقتة الناشئة بين األساس الضريبي لألصول
وأفلتزامات وقيمها الدفترية ألغراض التقرير المالي .يتم إستخدام معدالت الضريبة المطبقة حاليًا لتحديد الضريبة المؤجلة .يتم
إجراء مقاصة بين أصول وإلتزامات الضريبة المؤجلة عد وجود حق قانوني يوجب إجراء المقاصة بينها في سلطنة عمان .يتم اإلفصاح
عن األثار الضريبية للفروقات المؤقتة تحت بند «إلتزامات غير متداولة» كضريبة مؤجلة.
يتم إدراج أصول الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي ال يحتمل معه توفر أرباح مستقبلية خاصعة للضريبة  ،يمكن في مقابلها
اإلستفادة من الخسائر الضريبية غير المستخدمة واإلعفاءات الضريبية .يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي ال يحتمل
معه إدراج المنفعة الضريبية ذات الصلة.
تشتمل الضريبة على أرباح أو خسائر السنة على ضريبة حالية وضريبة مؤجلة .يتم إثبات ضريبة الدخل في األرباح أو الخسائر للسنة  ،عدا
بالنسبة للحد الذي تتعلق معه ببنود مدرجة مباشرة ضمن اإليرادات الشاملة األخرى  ،حيث يتم في هذه الحالة إدراجها ضمن حقوق
المساهمين.
 12-3النقد وما في حكم النقد
يشتمل النقد وما في حكم النقد على النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع ألجل القابلة للتحويل إلى مبالغ نقدية
معلومة والمعرضة لمخاطر تغيرات غير جوهرية في القيمة .ال يتضمن النقد وما في حكم النقد الودائع ألجل بفترات إستحقاق
تزيد على ثالثة أشهر من تاريخ الحيازة.
 13-3األدوات المالية
تدرج األصول واإللتزامات المالية عندما تصبح الشركة جزء من عالقة تعاقدية مع األدوات المالية.
تقاس األصول واإللتزامات المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة .تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى حيازة أو إصدار األصول واإللتزامات
المالية (عدا عن األصول واإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر) تضاف إلى أو تخصم من القيمة العادلة لألصول
واإللتزامات المالية  ،وفقًا لما هو مناسب  ،عن اإلدراج المبدئي .تدرج فورًا في الرباح أو الخسائر تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة إلى
حيازة األصول المالية أو اإللتزامات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
األصول المالية
تص ّنف األصول المالية إلى الفئات المحددة التالية :أصول مالية «متاحة للبيع» و»قروض وذمم مدينة» .يعتمد التصنيف على طبيعة
والغرض من األصول المالية وتحدد عند اإلدراج المبدئي.
يتم إدراج وإلغاء إدراج مشتريات ومبيعات األصول المالية بالطرق العادية على أساس تاريخ المتاجرة .المشتريات والمبيعات بالطرق
العادية هي مشتريات ومبيعات األصول المالية التي تتطلب تسليم األصول ضمن فترة زمنية وفقًا للنظم واألعراف المطبقة في
السوق.
طريقة معدل الفائدة الفعلي
طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة إحتساب التكلفة المطفأة ألداة الدين/اإللتزام المالي ولتخصيص إيرادات/مصروفات
الفوائد على مدى الفترة ذات الصلة .معدل الفائدة الفعلي هو المعدل الذي يخصم المقبوضات/المدفوعات النقدية المستقبلية
(متضمنة جميع الرسوم والنقاط المدفوعة أو المستلمة التي تشكل جزءًا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلي  ،تكاليف المعاملة
واألقساط األخرى أو الخصومات) من خالل العمر اإلنتاجي المتوقع ألداة الدين/اإللتزام المالي  ،أو عندما يكون ذلك مالئمًا  ،فترة أقصر
 ،إلى صافي القيمة الدفترية عند اإلدراج المبدئي.
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 13-3األدوات المالية (تابع)
قروض ومديونيات
القروض والمديونيات هي أصول مالية ذات دفعيات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مدرجة في سوق نشط .تقاس القروض والمديونيات
(متضمنة النقد والنقد المعادل والودائع البنكية وأقساط التأمين ومديونيات التأمين واألرصدة المدينة األخرى) بالتكلفة المطفأة
بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي مطروحًا منه أي إنخفاض في القيمة.
يتم إدراج إيرادات الفوائد من خالل تطبيق معدل الفائدة الفعلي  ،عدا بالنسبة للمديونيات قصيرة األجل حيث يكون عندها أثر الخصم
غير جوهري.
األصول /اإلستثمارات المتاحة للبيع
تصنف األصول المالية المتاحة للبيع إما كاصول مالية متاحة للبيع أو غير مصنفة بأنها (أ) قروض ومديونيات ( ،ب) إستثمارات محتفظ
بها حتى تاريخ اإلستحقاق أو (ج) أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
المتاحة للبيع  -المدرجة
تصنف األسهم المدرجة التي تحتفظ بها الشركة والمتاجر بها في سوق نشط بأنها متاحة للبيع وتدرج بالقيمة العادلة في نهاية
فترة التقرير.
تحدد القيمة العادلة بالطريقة المبينة في اإليضاح رقم  .29تتعلق التغيرات في القيمة الدفترية لألصول المالية المتاحة للبيع ،
بالتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية .يتم إحتساب إيرادات الفوائد بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتدرج توزيعات
األرباح من إستثمارات األسهم المتاحة للبيع في بيان األرباح أو الخسائر .التغيرات األخرى في القيمة الدفترية لألصول المالية المتاحة
للبيع تدرج في بيان اإليرادات الشاملة األخرى وتتراكم تحت بند «إحتياطي القيمة العادلة» .عند بيع اإلستثمار أو إذا إنخفضت قيمته ،
يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر التراكمية والمتراكمة سابقًا في إحتياطي إعادة تقييم اإلستثمار  ،إلى بيان األرباح أو الخسائر.
تحدد القيمة العادلة لألصول المالية المتاحة للبيع المنفذة بعمالت أجنبية بتلك العملة األجنبية ويتم تحويلها بسعر الصرف السائد
في نهاية فترة التقرير .يتم تحديد أرباح وخسائر سعر صرف العمالت األجنبية المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر  ،بناء على التكلفة
المطفأة لألصل المالي .تدرج األرباح والخسائر األخرى من سعر صرف العمالت األجنبية في بيان اإليرادات الشاملة األخرى.
المتاحة للبيع  -أسهم غير مدرجة
إستثمارات األسهم المتاحة للبيع التي ال يوجد لها سعر مدرج في سوق نشط  ،والتي اليمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق
منه  ،يتم قياسها بالتكلفة مطروحًا منها أي خسائر إنخفاض في القيمة محددة في نهاية كل فترة تقرير.
إنخفاض قيمة األصول المالية
يتم عمل تقييم لألصول المالية في نهاية كل فترة تقرير لتحديد وجود مؤشرات على إنخفاض قيمتها .تعتبر األصول المالية بأنها
منخفضة القيمة عند وجود دليل موضوعي بأنه  ،نتيجة لوقوع حدث واحد أو أكثر بعد اإلدراج المبدئي لألصل المالي  ،تأثيرت التدفقات
النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي.
بالنسبة إلستثمارات األسهم المتاحة للبيع  ،يعد اإلنخفاض الجوهري أو المطوّ ل في القيمة العادلة لألوراق المالية بأقل من تكلفتها،
بمثابة دليل موضوعي على إنخفاض القيمة.
بالنسبة لجميع األصول المالية األخرى  ،قد يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض القيمة ما يلي:
للمصدر أو الطرف المقابل.
الصعوبات المالية الجوهرية ُ
األخالل بالعقد  ،مثل اإلخفاق أو التأخر في سداد الفائدة أو المبالغ األصلية.
أن يصبح محتم ً
ال دخول المقترض في طور اإلفالس أو إعادة هيكلة مالية؛ أو
عدم وجود سوق نشط لذلك األصل المالي نتيجة لصعوبات مالية.
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 13-3األدوات المالية (تابع)
بالنسبة لبعض فئات األصول المالية  ،مثل القساط وأرصدة التأمين المدينة  ،يتم تقييم األصول لمعرفة إنخفاض القيمة بشكل
جماعي حتى وإن تم تقييم أنه ليست منخفضة القيمة بشكل فردي .قد يتضمن الدليل الموضوعي على إنخفاض قيمة محفظة
المديونيات خبرة الشركة السابقة في تحصيل المبالغ  ،الزيادة في عدد المدفوعات المتأخرة في المحفظة بعد فترة متوسط
اإلئتمان  ،إلى جانب التغيرات الملحوظة في الظروف االقتصادية الوطنية أو المحلية المصحوبة بإخفاق في سداد المديونيات .يتم
شطب الديون المعدومة خالل السنة التي يتم تحديدها فيها.
بالنسبة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة  ،فإن قيمة خسارة إنخفاض القيمة المدرجة هي الفرق بين القيمة الدفترية لألصل
والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بسعر الفائدة األصلي لذلك األصل المالي.
بالنسبة لألصول المالية المدرجة بالتكلفة  ،تقاس خسارة إنخفاض القيمة بأنها الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية
للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل العائد الحالي للسوق ألصل مالي مشابه .ال يتم عكس قيد خسارة
إنخفاض القيمة هذه في الفترات الالحقة.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل المالي بخسارة إنخفاض القيمة مباشرة بالنسبة لجميع األصول المالية عدا المديونيات التجارية،
حيث يتم تخفيض القيمة الدفترية من خالل إستخدام حساب المخصص.عندما تعتبر المديونيات التجارية غير قبالة للتحصيل  ،يتم
شطبها مقابل حساب المخصص .اإلسترداد الالحق للمبالغ التي سبق شطبها  ،يتم إدراجه مقابل حساب المخصص .تدرج التغيرات
في القيمة العادلة لحساب المخصص  ،في بيان األرباح أو الخسائر.
بالنسبة لألصول المالية التي تم قياسها بالتكلفة المطفأة  ،إذا ما إنخفضت قيمة خسارة إنخفاض القيمة في فترة الحقة  ،ويمكن
أن يتعلق ذلك اإلنخفاض بشكل موضوعي بحدث وقع بعد أن تم إدراج إنخفاض القيمة  ،فإنه يتم عكس قيد خسارة إنخفاض
القيمة المدرجة سابقًا من خالل األرباح أو الخسائر إلى الحد الذي ال تتجاوز معه القيمة الدفترية لإلستثمار في التاريخ الذي تم فيه
عكس قيد إنخفاض القيمة  ،القيمة التي كان يمكن أن تصل إليه التكلفة المطفأة إذا ما تم إدراج إنخفاض القيمة.
عندما يعتبر األصل المالي المتاح للبيع بأنه منخفض القيمة  ،فإنه يعاد تصنيف األرباح أو الخسائر المتراكمة المدرجة سابقًا في
اإليرادات الشاملة األخرى  ،إلى األرباح أو الخسائر في الفترة.
بالنسبة لألوراق المالية المتاحة للبيع  ،فإنه ال يتم عكس قيد خسائر إنخفاض القيمة المدرجة سابقًا في األرباح أو الخسائر من خالل
األرباح أو الخسائر .تدرج أي زيادة في القيمة العادلة بعد خسائر إنخفاض القيمة  ،في اإليرادات الشاملة األخرى وتتراكم تحت بند
إحتياطي إعادة تقييم إستثمارات .بالنسبة لمديونيات األوراق المالية المتاحة للبيع  ،فإنه يعاد عكس قيد خسائر إنخفاض القيمة
الحقًا من خالل األرباح أو الخسائر إذا كانت الزيادة في القيمة العادلة لإلستثمار يمكن أن تتعلق بشكل موضوعي بحدث وقع إدراج
خسارة إنخفاض القيمة.
اإللتزامات المالية وأدوات حقوق الملكية
تصنف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من الشركة إما كإلتزامات مالية أو كحقوق ملكية وفقًا لموضوع الترتيبات التعاقدية
وتعريف اإللتزام المالي وأداة حق الملكية.
أدوات حقوق الملكية
أداة حق الملكية هي أي عقد يثبت فائدة متبقية في أصول شركة ما بعد خصم جميع إلتزاماتها .أدوات حقوق الملكية الصادرة من
مجموعة شركات  ،تدرج بالعوائد المستلمة  ،بالصافي من تكاليف اإلصدار المباشرة.
اإللتزامات المالية
اإللتزامات المالية (متضمنة المستحق إلى معيدي التأمين واإللتزامات األخرى والمستحقات)  ،تقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة
بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
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 14-3إلغاء إدراج األدوات المالية
األصول المالية
تلغي الشركة اإلعتراف باألصل المالي عندما تنتهي الحقوق التعاقدية إلستالم التدفقات النقدية من األصل أو عندما تحوّ ل األصول
المالية وتتحول معها بشكل جوهري كافة المخاطر ومنافع ملكية األصول المالية لطرف آخر.
عند إلغاء إدراج أصل مالي بالكامل  ،فإن الفرق بين القيمة الدفترية لألصل ومبلغ المقابل المستلم والقابل لإلستالم واألرباح أو الخسائر
المتاركمة التي تم إدارجها في اإليرادات الشاملة األخرى وتراكمت في حقوق الملكية  ،تدرج في األرباح أو الخسائر.
اإللتزامات المالية
تلغي الشركة إدراج اإللتزامات المالية عندما يتم إستيفاء اإللتزام التعاقدي أو إلغاؤه أو تنتهي مدته الفرق بين القيمة الدفترية لإللتزام
المالي الذي تم إلغاء إدراجه والمقابل المدفوع والمستحق الدفع  ،يدرج في األرباح أو الخسائر.
المقاصة
المالي عندما يوجد حق
يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية واإللتزامات المالية والتقرير عن صافي المبلغ في بيان المركز
قانوني يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المتحققة وتوجد نية للسداد على أساس الصافي  ،أو عندما يتم تحقق األصل وسداد
اإللتزام آنيًا .ال يتم إجراء مقاصة بين اإليرادات والمصاريف في البيانات المالية إال إذا إقتضت متطلبات أو سمحت بذلك أي معايير أو
تفسيرات محاسبية  ،كما هو مبين بشكل محدد في السياسات المحاسبية.
 15-3إيرادات الفوائد
يتم إدراج إيرادات الفوائد عند تراكم الفوائد بإستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي  ،والتي يخصم بموجبها المعدل المستخدم
المقبوضات النقدية المستقبلية من خالل العمر اإلنتاجي المتوقع لألصل المالي إلى صافي القيمة الدفترية لألصل المالي.
 16-3إيرادات توزيعات األرباح
يتم إدراج إيرادات التوزيعات عندما ينشأ الحق في إستالم التوزيعات (شريطة أنه من المحتمل أن تتدفق منافع إقتصادية إلى الشركة
ويمكن قياسها بشكل موثوق منه).
 17-3األرباح أو الخسائر من بيع إستثمار
يتم إحتساب األرباح أو الخسائر من بيع إستثمار على أنها الفرق بين صافي عوائد المبيعات ومتوسط التكلفة البسيط لإلستثمار  ،وتدرج
عند إتمام معاملة البيع.
 18-3الممتلكات والمعدات
تدرج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصًا اإلستهالك المتراكم وأي إنخفاض في قيمتها.
يحتسب اإلستهالك على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول األخرى كما يلي:
السنوات
األثاث والتركيبات

 3إلى 5

السيارات

3

تتم مراجعة القيم الدفترية للممتلكات والمعدات لمعرفة ما إذا إنخفضت قيمتها عندما تشير أحداث أو تغيرات في الظروف
إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لإلسترداد .إذا وجدت مثل تلك المؤشرات وعندما تتجاوز القيم الدفترية المبالغ القابلة
لإلسترداد  ،يتم تخفيض األصول إلى المبالغ القابلة لإلسترداد  ،كونها القيمة األعلى بين قيمتها العادلة ناقصًا تكاليف البيع وقيمتها
المستخدمة.
43

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

.3

ملخص للسياسات المحاسبية الهامة (تابع)

 18-3الممتلكات والمعدات (تابع)
تتم رسملة المصاريف المتكبدة إلستبدال أحد مكونات بند الممتلكات والمعدات والذي يتم إحتسابه بشكل منفصل  ،ويتم شطب
القيمة الدفترية للمكوّ ن المستبدل .تتم رسملة المصاريف الالحقة األخرى فقط عندما تزيد المنافع اإلقتصادية المستقبلية للبند
المتعلق بالممتلكات والمعدات .يتم إدرج كافة المصاريف األخرى في بيان األرباح أوالخسائر وااليرادات الشاملة االخرى عند تكبدها.
تتم مراجعة األعمار اإلنتاجية المقدرة والقيم المتبقية وطريقة اإلستهالك في نهاية كل فترة تقرير  ،وأثر أي تغييرات في التقديرات
المحتسبة على أساس مستقبلي.
يتم إلغاء إدراج أحد نود الممتلكات والمعدات عند بيعه أو عندما ال يتوقع أن تنشأ منافع إقتصادية مستقبلية من اإلستمرار في
إستخدام األصل .تحدد أي أرباح أو خسائر تنشأ من بيع أو اإلستغناء عن أحد بنود الممتلكات والمعدات على أنها الفرق بين عوائد البيع
والقيمة الدفترية لألصل وتدرج في األرباح أو الخسائر.
 19-3التعامالت بالعمالت األجنبية
تدرج التعامالت بعمالت عدا عن العملة التشغيلية للشركة (عمالت أجنبية) بأسعار الصرف السائدة في تاريخ التعامالت .في نهاية كل
فترة تقرير  ،يتم تحويل البنود المالية المنفذة بعمالت أجنبية  ،بأسعار الصرف السائدة في ذلك التاريخ .يتم تحويل البنود غير المالية
المدرجة بالقيمة العادلة والمنفذة بعمالت أجنبية  ،بأسعار الصرف السائدة في تاريخ تحديد القيمة العادلة .ال يتم تحويل البنود غير
المالية التي تم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية.
يتم إدراج فروقات سعر صرف البنود المالية في األرباح أو الخسائر في الفترة التي تنشأ فيها.
 20-3المخصصات
تدرج المخصصات في بيان المركز المالي عندما يكون للشركة إلتزام حالي (قانوني أو إستداللي) نتيجة لحدث سابق  ،يحتمل معه
وجود تدفق خارج للمنافع اإلقتصادية لتسوية اإللتزام  ،ويمكن عمل تقدير موثوق منه لقيمة اإللتزام.
 21-3مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
تقوم الشـركة بتكوين مخصص مكافآت نهاية الخدمة للموظفين غير العمانيين .يستند إستحقاق هذه المكافأة على أساس راتب
الموظف ومدة الخدمة شريطة إكمال الحد األدنى لفترة الخدمة.تستحق مكافأة نهاية الخدمة وفقًا لبنود التوظيف في تاريخ
التقرير  ،مع الوضع في اإلعتبار متطلبات قانون العمل العماني لسنة  2003وتعديالته .يتم إدراج إستحقاق الموظفين لإلجازة السنوية
وتذاكر السفر عندما يستحقها الموظفين ويتم عمل إستحقاق لإللتزام المقدر الناشئ نتيجة للخدمات المقدمة من الموظفين
حتى تاريخ التقرير .يتم إدراج تلك اإلستحقاقات ضمن اإللتزامات األخرى والمستحقات  ،في حين يتم إدراج اإللتزام المتعلق بمكافأة
نهاية الخدمة يدرج ضمن اإللتزامات األخرى والمستحقات.
بالنسبة للموظفين العمانيين  ،تقوم الشركة بأداء المساهمات إلى الهيئة العامة للتأمينات اإلجتماعية وفقا ألحكام المرسوم
السلطاني رقم  ،91/72ويتم إحتسابها كنسبة مئوية من رواتب الموظفين .تقتصر إلتزامات الشركة على تلك المساهمات التي يتم
إدراجها كمصروف عند اإلستحقاق.
 22-3القيم العادلة
تحدد القيمة العادلة لإلستثمارات المتاجر بها في أسواق مالية نشطة في تاريخ التقرير بناء على أسعارها المدرجة في السوق أو
عروض أسعار المتعاملين  ،دون خصم تكاليف المعاملة.
بالنسبة لجميع األدوات المالية األخرى التي ال تتم المتاجرة بها في سوق نشط  ،تحدد القيمة العادلة بإستخدام أساليب تقييم
مالئمة .تتضمن أساليب التقييم المالئمة تقنيات التقييم طريقة التدفقات النقدية المخصومة والمقارنة مع أدوات مماثلة يوجد لها
أسعار سوقية ملحوظة ونماذج تقييم أخرى.
يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي تحمل معدالت فائدة إستنادا إلى التدفقات النقدية المخصومة بإستخدام معدالت فائدة
للبنود ذات فترات وخصائص مخاطر مماثلة.
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 23-3التقارير القطاعية
القطاع التشغيلي هو أحد مكونات الشركة التي تزاول أعمالها التجارية ويمكن أن تحقق منها إيرادات وتتكبد مصروفات  ،متضمنة
اإليرادات والمصروفات ذات الصلة بمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى .تتم مراجعة جميع نتائج القطاع التشغيلي بشكل
منتظم بواسطة الرئيس التنفيذي من أجل إتخاذ قرارات تتعلق بالموارد الواجب تخصيصها للقطاع وتقييم أدائها.
 24-3عائد السهم الواحد
ّ
والمخفض للسهم الواحد ألسهمها العادية .يتم إحتساب العائد األساسي للسهم الواحد
تعرض الشركة بيانات العائد األساسي
بقسمة الربح أو الخسارة المنسوب إلى مساهمي الشركة العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل
ّ
المخفض للسهم الواحد بتعديل الربح أو الخسارة المنسوب إلى مساهمي الشركة العاديين والمتوسط
الفترة .يتم تحديد العائد
ّ
المخفضة المحتملة.
المرجح لعدد األسهم العادية القائمة لتأثيرات جميع األسهم العادية
 25-3عقود اإليجار
تصنف عقود اإليجار كعقود إيجار تمويلي عندما تحوّ ل شروط عقد اإليجار بشكل جوهري كافة مخاطر ومنافع الملكية إلى
المستأجر .تصنف جميع عقود اإليجار األخرى كإيجار تشغيلي.
يتم تسجيل مدفوعات اإليجار التشغيلي كمصروف بطريقة القسط الثابت على مدى فترة اإليجار  ،إال إذا كان هناك أساس منتظم
آخر أكثر تمثي ً
ال للمخطط الزمني الذي يتم فيه إستنفاد المنافع اإلقتصادية من األصل المؤجر .تدرج اإليجارات المحتملة الناشئة
بموجب عقود اإليجار التشغيلي كمصروف في الفترة التي يتم تكبدها فيها.
 26-3توزيعات األرباح من األسهم العادية
تدرج توزيعات األرباح من األسهم العادية كإلتزامات وتخصم من حقوق المساهمين عند إعتمادها من مساهمي الشركة .تخصم
توزيعات األرباح المرحلية من حقوق المساهمين عند إعتمادها.
توزيعات األرباح للسنة التي تم إعتمادها بعد تاريخ التقرير يتم معاملتها كحدث الحق لتاريخ التقرير.
 27-3مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة
يتم تكوين مخصص لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ضمن الحدود المقررة من قبل الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون
الشركات التجارية في سلطنة عُ مان.
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التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة
من أجل تطبيق السياسات المحاسبية للشركة  ،المبينة في اإليضاح رقم  ، 3قامت اإلدارة بوضع األحكام ذات األثر الجوهري على
المبالغ المدرجة في البيانات المالية  ،كما قامت بتطبيق بعض اإلفتراضات وبعض المصادر األخرى لتأكيد الشكوك في تاريخ التقرير
كما هو موضح أدناه:
(أ) تصنيف اإلستثمارات
يمكن تصنيف األوراق المالية المدرجة إما على أنها إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة  ،إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو
الخسائر أو إستثمارات متاحة للبيع أو محتفظ بها حتى اإلستحقاق .تستثمر الشركة فعليًا في األوراق المالية سواء محليًا أو خارجيًا
وقد قررت اإلدارة في األصل أن تتم المحاسبة عنها بناء على مدى إحتمال مساهمتها في النمو طويل األمد بد ً
ال من أن تم المحاسبة
عنها على أساس الربح قصير األمد .بناء على ذلك  ،فإن مثل تلك اإلستثمارات يتم اإلعتراف بها على أنها متاحة للبيع بد ً
ال من كونها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.
يتم تصنيف األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر عندما تكون األصول إما محتفظ بها للمتاجرة أو محددة بأنها
بالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر وااليرادات الشاملة االخرى.
تستثمر الشركة في الصناديق المدارة والمشتركة ألغراض المتاجرة.
(ب) إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع
تحدد الشركة ما إذا كانت األصول المالية المتاحة للبيع قد إنخفضت قيمتها أم ال إذا حدث هبوط جوهري أو مطوّ ل في قيمها
العادلة ألقل من التكلفة .يتطلب تحديد ما هو جوهري أو مطوّ ل إجراء أحكام .من أجل إجراء هذه األحكام وتسجيل ما إذا كان قد
حدث إنخفاض في القيمة  ،تقوم الشركة بتقييم من عوامل أخرى عدم الثبات الطبيعي في سعر السهم  ،القدرة المالية للشركة
المستثمر بها  ،أداء الصناعة أو القطاع  ،التغيرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والمالية.
المصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة
اإلفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير األمور غير المؤكدة المستقبلية بتاريخ التقرير  ،والتي لها مخاطر جوهرية قد ينشأ عنها
تعديالت جوهرية للمبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية الالحقة  ،مبينة أدناه:
تقوم الشركة بعمل تقديرات وإفتراضات تؤثر على المبالغ المقرر عنها لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية القادمة .يتم بإستمرار
تقييم التقديرات واإلفتراضات وذلك بناء على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تتضمن توقع أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة
في ظل الظروف.
(أ) المطالبات بموجب من عقود التأمين
المطالبات وتسوية الخسائر يتم إدراجها في بيان األرباح أو الخسائر عند تكبدها بناء على تقدير اإللتزام بالتعويض المستحق لحاملي
بوالص التأمين أو األطراف األخرى المتضررة من حاملي وثائق التأمين .يتم تقدير اإللتزام بالمطالبات التي لم يتم دفعها بإستخدام
مدخالت تقييم الحاالت الفردية المقرر عنها للشركة وتقديرات اإلدارة للمطالبات المتكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها .يتم بإستمرار
مراجعة طريقة عمل تلك التقديرات واإللتزام الناشىء عنها .أي فروقات بين المطالبات الفعلية والمخصصات التي تم عملها  ،يتم
إدراجها في بيان األرباح أوالخسائر وااليرادات الشاملة االخرى في السنة التي فيها إجراء التسوية.
(ب) إنخفاض قيمة األقساط وأرصدة التأمين المدينة
يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل ألقساط وأرصدة التأمين المدينة عندما ال يكون محتم ً
ال تحصيل كامل المبلغ .تحديد ما
إذا كانت أقساط وأرصدة التأمين المدينة قد إنخفضت قيمتها يتطلب من الشركة تقييم وضع اإلئتمان والسيولة لحملة الوثائق
وشركات التأمين  ،معدالت اإلسترداد التاريخية بما في ذلك تفاصيل التحقيقات التي أجريت في فترة التقرير والمالحظات التي وردت
من أقسامها القانونية.
المقدر القابل للتحصيل والقيمة الدفترية كمصروف في بيان األرباح أوالخسائر وااليرادات الشاملة االخرى.
يتم إدراج الفرق بين المبلغ
ّ
يتم إدراج أي فروقات بين المبالغ المحصلة فعليًا في فترات مستقبلية والمبالغ المتوقعة في بيان األرباح أو الخسائر وااليرادات
الشاملة االخرى وقت التحصيل.
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التقديرات واإلجتهادات المحاسبية الهامة والمصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة (تابع)
المصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة (تابع)
(ج) إختبار كفاية اإللتزام
في كل تاريخ تقرير  ،يتم إجراء إختبار كفاية اإللتزام لضمان كفاية إلتزامات عقد التأمين .عند تقييم كفاية اإللتزام  ،تستخدم الشركة
أفضل التقديرات للتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية ومعالجة المطالبات والمصروفات اإلدارية  ،وكذلك الدخل من اإلستثمار
من األصول التي تدعم هذه اإللتزامات .يتم إدراج أي عجز في بيان األرباح أوالخسائر وااليرادات الشاملة االخرى.

		 .5

النقد وما في حكم النقد
2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

ودائع تحت الطلب

4.707.613

2.383.720

النقدية في الصندوق واألرصدة لدى البنوك

1.789

1.288

4.709.402

2.385.008

تحمل الودائع تحت الطلب فائدة سنوية تتراوح بين  %0إلى  %0 :2016( % 1.75إلى  )%1.75سنويًا.
.6

الودائع البنكية

ودائع بنكية تستحق أكثر من ثالثة أشهر ولكن أقل من وتعادل سنة واحدة من تاريخ اإليداع

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

9.599.543

6.422.319

تم وضع الودائع البنكية لدى البنوك التجارية العاملة في السلطنة ،وهي تحمل فائدة سنوية تتراوح من  %1.75إلى  %1.75 :2016( %4.15إلى .)%3.75
في تاريخ التقرير ،لم يكن لدى الشركة أي ودائع مصرفية مقومة بعمالت أجنبية ( :2016ال شيء).
.7

األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة
2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

مستحق من حاملي وثائق  ،وكالء ووسطاء تأمين

8.719.012

6.680.791

أرصدة إعادة تأمين مدينة

2.890.907

1.766.248

11.609.919

8.447.039

()560.000

()540.000

11.049.919

7.907.039

مخصصات مستحقات مشكوك في تحصيلها

الحركة في مخصص مستحقات مشكوك في تحصيلها
2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

في  1يناير

540.000

417.327

المحمل خالل السنة

20.000

122.673

في  31ديسمبر

560.000

540.000

األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة تتضمن تعامالت مع أطراف ذات عالقة بمبلغ  2.187.170ريال عماني ( 1.150.068 : 2016ريال عُ ماني)
(انظر اإليضاح .)26
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حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين وإلتزامات عقود التأمين
2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

إجمالي إلتزامات عقود التأمين
مطالبات تم اإلبالغ عنها وغير مسددة

14.125.684

9.912.566

مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

4.262.775

2.125.881

أقساط سارية

20.450.193

17.654.344

اإلجمالي

38.838.652

29.692.791

حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين
مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها

()9.890.718

()4.767.324

مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها

()3.344.441

()1.064.955

أقساط تأمين سارية

()16.145.221

()12.526.257

اإلجمالي

()29.380.380

()18.358.536

صافي إلتزامات عقود التأمين

48

مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم تسويتها

4.234.966

5.145.242

مطالبات متكبدة ولكن لم يتم اإلبالغ عنها

918.334

1.060.926

أقساط سارية

4.304.972

5.128.087

اإلجمالي

9.458.272

11.334.255
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إلتزامات عقود التأمين وحصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين (تابع)

1-8

الحركة في المطالبات خالل السنة هي كما يلي:

2017

2-8

2016

إلتزامات
عقود
التأمين

حصة
معيدي
التأمين

الصافي

إلتزامات
عقود
التأمين

حصة
معيدي
التأمين

الصافي

في  1يناير

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

مطالبات تم اإلبالغ عنها ولم تتم
تسويتها

9.912.566

(5.145.242 )4.767.324

8.998.802

()4.337.068

4.661.734

مطالبات متكبدة ولم يتم اإلبالغ
عنها

2.125.881

()1.064.955

1.060.929

1.064.875

-

1.064.875

12.038.447

(6.206.168 )5.832.279

10.063.677

()4.337.068

5.726.609

يضاف :مطالبات متكبدة

17.511.762

(4.821.064 )12.690.698

13.215.629

()5.262.083

7.953.546

يخصم :مطالبات مدفوعة خالل
السنة

(5.287.818 )10.834.582

()5.546.764

()11.240.859

3.766.872

()7.473.987

الحركة في المطالبات القائمة

6.677.180

()7.402.880

()725.700

1.974.770

()1.495.211

479.559

تحويل المطالبات القائمة (إيضاح )26

()327.168

-

()327.168

-

-

-

في  31ديسمبر

18.388.459

(5.153.300 )13.235.159

12.038.447

()5.832.279

6.206.168

الحركة في األقساط السارية خالل السنة هي كما يلي:
2016

2017
إجمالي
األقساط
المكتتبة

حصة
معيدي
التأمين

الصافي

إجمالي
األقساط
المكتتبة

حصة
معيدي
التأمين

الصافي

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

ريال عُ ماني

في  1يناير

17.654.344

(5.128.087 )12.526.257

15.299.717

()9.403.549

5.896.168

يضاف :أقساط التأمين المكتتبة

23.379.184

()14.970.069

8.409.115

21.381.481

()11.859.926

9.521.555

يخصم :أقساط محققة

()19.711.193

11.351.105

()8.360.088

()19.026.854

8.737.218

()10.289.636

الحركة في األقساط السارية

3.667.991

()3.618.964

49.027

2.354.627

()3.122.708

()768.081

محول إلى أقساط سارية (إيضاح )26

()872.142

-

()872.142

-

-

-

في  31ديسمبر

20.450.193

()16.145.221

4.304.972

17.654.344

(5.128.087 )12.526.257
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المدينون اآلخرون والمصاريف المدفوعة مقدمًا
2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

المصاريف المدفوعة مقدمًا

366.585

370.092

الفوائد المستحقة القبض

289.838

203.554

656.423

573.646

اإلستثمارات المتاحة للبيع
أ-يمكن تحليل اإلستثمارات المتاحة
للبيع كالتالي:

التكلفة

القيمة الدفترية
2017

2016

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

محلية مدرجة  -أوراق مالية
بنوك

1.510.187

1.814.510

1.543.871

1.606.591

خدمات

1.622.691

2.290.628

1.791.873

1.827.927

إستثمار

148.798

318.303

144.521

329.576

صناعة

1.213.758

1.251.750

1.256.918

1.100.957

4.495.434

5.675.191

4.737.183

4.865.051

أجنبية مدرجة  -أوراق مالية
بنوك

527.567

881.192

525.195

851.733

خدمات

656.214

1.008.193

761.428

931.531

إستثمار

273.247

347.915

278.703

387.811

صناعة

623.514

805.047

645.475

882.956

2.080.542

3.042.347

2.210.801

3.054.031

أسهم غير مدرجة

71.428

71.428

71.428

71.428

سندات مدرجة

3.497.998

2.371.987

3.497.998

2.371.987

سندات محلية

1.619.406

1.564.005

1.531.161

1.531.161

سندات أجنبية

5.117.404

3.935.992

5.029.159

3.903.148

مجموع االستثمارات المتاحة للبيع

11.764.808

12.724.958

12.048.571

11.893.658

كما في تاريخ التقرير ،كان إستثمار الشركة في األسهم غير المدرجة بمبلغ  71.428ريال عماني لشركة البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م
 %14.28من رأس المال المدفوع للشركة المستثمر بها.
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اإلستثمارات المتاحة للبيع (تابع)
في السنة الحالية  ،أدرجت الشركة خسارة إنخفاض قيمة اإلستثمارات المتاحة للبيع بمبلغ  514.569ريال عماني ( 204.829 : 2016ريال
عماني).
ب-يتم تحليل حركة اإلستثمارات المتاحة للبيع كالتالي:

.11

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

في  1يناير

12.724.958

13.124.043

إضافات

4.107.207

1.190.381

إستبعادات

()4.187.730

()1.823.719

أرباح محققة من البيع

750.005

112.760

إنخفاض قيمة اإلستثمارات

()514.569

()204.829

تغيرات القيمة العادلة

()1.115.063

326.322

11.764.808

12.724.958

قيود على تحويل األصول
( )1طبقا للقانون الذي يحكم عمليات شركات التأمين في سلطنة عُ مان  ،حددت الشركة للهيئة العامة لسوق المال بعض اإليداعات
البنكية واإلستثمارات المدرجة في بيان المركز المالي بقيمة إجمالية قدرها  14.201.932ريال عماني ( 13.399.717 :2016ريال عماني).
بموجب الشروط القانونية ،يمكن للشركة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة
لسوق المال.
( )2قدمت الشركة إيداعًا بنكيًا إلى المكتب العماني المتحد لشركة البطاقة البرتقالية ش.م.ع.م بمبلغ  58.180ريال عماني (: 2016
 58.180ريال عماني).
( )3قدمت الشركة ضمانًا بنكيًا إلى الهيئة العامة لسوق المال بقيمة  150.000ريال عماني ( 150.000-2016ريال عماني) وذلك إلتزامًا
بمتطلبات المادة  51من قانون شركات التأمين في سلطنة عمان.
( )4قدمت الشركة ضمانًا بنكيًا بقيمة  163.602ريال عماني ( 223.380 : 2016ريال عماني) في إطار سير العمل العادي وال تتوقع أن تنشأ
عنه إلتزامات جوهرية.

.12

الممتلكات والمعدات
أثاث وتركيبات

السيارات

المجموع

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

التكلفة
في  1يناير 2017

304.859

16.175

321.034

إضافات

23.476

-

23.476

إستبعادات

()499

-

()499

في  31ديسمبر 2017

327.836

16.175

344.011

اإلستهالك:
في  1يناير 2017

228.011

16.084

244.095

المحمل للسنة

37.671

91

37.762

إستبعادات

()499

-

()499

في  31ديسمبر 2017

265.183

16.175

281.358

القيم الدفترية في  31ديسمبر 2017

62.653

-

62.653
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الممتلكات والمعدات (تابع)
أثاث وتركيبات

السيارات

المجموع

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

التكلفة
في  1يناير 2016

232.207

33.960

266.167

إضافات

74.652

-

74.652

إستبعادات

()2.000

()17.785

()19.785

في  31ديسمبر 2016

304.859

16.175

321.034

اإلستهالك:

.13

في  1يناير 2016

203.482

20.548

224.030

المحمل للسنة

25.796

5.936

31.732

إستبعادات

()1.267

()10.400

()11.667

في  31ديسمبر 2016

228.011

16.084

244.095

القيم الدفترية في  31ديسمبر 2016

76.848

91

76.939

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

أرصدة إعادة التأمين المستحقة الدفع

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

1.523.783

4.363.231

أرصدة إعادة التأمين المستحقة الدفع تتضمن أرصدة أطراف ذات عالقة بمبلغ  24.916ريال عماني ( 1.122.106 :2016ريال عماني) (انظر
اإليضاح .)26
.14
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2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

الدائنون

1.211.925

1.114.886

المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة (انظر إيضاح )26

9.577.997

2.332.764

الدائنون اآلخرون

379.751

353.609

المصاريف المستحقة الدفع

288.409

196.616

ضريبة الدخل وإلتزامات ضريبة محجوزة من المنبع

313.253

69.138

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

76.332

69.666

11.847.667

4.136.679
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اإللتزامات األخرى والمستحقات (تابع)
حركة قيود االلتزامات المتعلقة بمكافأة نهاية الخدمة للموظفين المدرجة في بيان المركز المالي هي كما يلي:
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2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

في  1يناير

69.666

87.956

المحمل للسنة

20.260

22.807

المحول خالل السنة

-

()34

المدفوع خالل السنة

()13.594

()41.063

في  31ديسمبر

76.332

69.666

رأس المال
2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

المصرح به  200.000.000 -سهم بقيمة  100بيسة للسهم

20.000.000

5.000.000

المصدر والمدفوع بالكامل  100.000.000 -سهم بقيمة  100بيسة للسهم

10.000.000

5.000.000

مساهمي الشركة الذين يمتلكون نسبة  %10أو أكثر من أسهم الشركة وعدد األسهم الذين يمتلكونها كما في  31ديسمبر  2017و 2016
هم كما يلي:
2017
عدد األسهم

نسبة
المساهمة

2016
عدد األسهم

%

نسبة المساهمة
%

شركة قطر للتأمين ش م ق

52.498.500

52.499

3.499.900

69.998

شركة الحصن لإلستثمار ش.م.ع.م

22.500.000

22.500

1.500.000

30.000

74.998.500

74.999

4.999.900

99.998

في  6يوليو  ،2017وافق مساهمو الشركة في اجتماع الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال الشركة المصرح به من 5.000.000
ريال عماني إلى  20.000.000ريال عماني وتغيير القيمة االسمية لألسهم من ريال عماني واحد للسهم الواحد إلى  100بيسة للسهم الواحد.
ً
وعالوة على ذلك ،في  6يوليو  ،2017وافق مساهمو الشركة في الجمعية العامة العادية على ما يلي:
إصدار أسهم مجانية بقيمة  1.000.000ريال عماني تمثل  10.000.000سهم بقيمة اسمية قدرها  100بيسة لكل سهم كتوزيعات أرباح مرحلية.
الزيادة في رأس المال المصدر للشركة على أساس إصدار أسهم حق األفضلية من  6.000.000ريال عماني إلى  10.000.000ريال عماني عن
طريق إصدار  40.000.000سهم جديد بقيمة اسمية قدرها  100بيسة للسهم الواحد.
توزيعات أرباح مقترحة
إقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بقيمة  8بيسة للسهم الواحد مجموعها  800.000ريال عماني للسنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2017وهي خاضعة لموافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة السنوي المزمع عقده في شهر مارس .2018
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اإلحتياطي القانوني
وفقًا لمتطلبات قانون الشركات التجارية العماني  ،يجب أن يتم تحويل  %10من ربح السنة إلى إحتياطي قانوني  ،إلى أن يبلغ ذلك
اإلحتياطي ثلث رأسمال الشركة المدفوع على األقل .هذا اإلحتياطي غير متاح للتوزيع.

.17

إحتياطي الطوارئ
وفقًا ألحكام المادة ( 10مكرر) (( )2ج) والمادة ( 10مكرر) (( )3ب) من التشريعات المطبقة لقانون شركات التأمين (القرار الوزاري ،)80/5
وتعديالته  ،يتم تحويل  %10من صافي المطالبات القائمة بالنسبة ألعمال التأمين العام و  %1من أقساط التأمين على الحياة للسنة
بالنسبة ألعمال التأمين على الحياة في تاريخ التقرير من األرباح المستبقاة إلى إحتياطي الطوارىء .يجوز للشركة إيقاف هذا التحويل
عندما يساوي المخصص رأس المال المصدر .لن يتم اإلعالن عن أي توزيعات في أي سنة إلى أن تتم تغطية العجز في المخصص من
األرباح المستبقاة .لن يتم إستخدام اإلحتياطيات إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
كما في تاريخ التقرير ،بلغ إحتياطي الطوارىء ألعمال التأمين العام  3.420.246ريال عماني ( 2.904.915 :2016ريال عماني) وبلغت بالنسبة
ألعمال التأمين على الحياة  109.564ريال عماني ( 98.728 :2016ريال عماني).

.18

التقارير القطاعية
قطاعات النشاط
لدى الشركة ثالثة قطاعات كما هو مبين أدناه .تقدم وحدات النشاط اإلستراتيجي منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل
مستقل ألنها تتطلب إستراتيجيات تسويق مختلفة .يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل من قطاعات النشاط
اإلستراتيجي على أساس شهري على األقل فيما يلي ملخص يصف عمليات كل قطاع لدى الشركة يصدر عنه تقارير:
قطاع التأمين البحري والجوي الذي يتضمن الشحن البحري ،السفن والمعدات البحرية والجوية.
تأمين الحريق والتأمين العام الذي يتضمن الحريق  ،الحوادث الهندسية  ،الطاقة  ،السيارات  ،الحوادث العامة  ،التأمين الطبي
واإللتزامات تجاه الطرف الثالث.
التأمين على الحياة ويشمل التأمين على الحياة الجماعي والتأمين على الحياة اإلئتماني.
فيما يلي معلومات تخص نتائج كل قطاع يصدر عنه تقارير يتم قياس األداء بناءًا على صافي دخل التأمين للقطاع  ،كما هو مدرج في
تقارير اإلدارة الداخلية التي يراجعها الرئيس التنفيذي .يتحدد التسعير بين القطاعات على أساس شروط تجارية.
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12.023
()46.000
37.490
73.302

256.823
2.000
()2.302
70.814

91.218
()276.925

()445.920
115.218
()24.000

4.200.201
771.700
()831.916
2.578.183

8.178.700
()9.740.502

()13.395.338
8.245.727
()67.027

1.972.428
()475.700
()556.363
1.799.515

9.949.492
()9.090.342

()10.829.615
9.178.958
770.534

2016
ريال عماني
20.008.573

قطاع الحريق والعام

2017
ريال عماني
21.641.065

عادة ما تستخدم األصول وااللتزامات في الشركة عبر القطاعات الرئيسية

مصاريف عامة وإدارية
اإلستهالك
الربح قبل الضريبة
مصروف ضريبة الدخل
ربح السنة

صافي األقساط المكتسبة
المطالبات المدفوعة
حصة معيدي التأمين من
المطالبات
الحركة في المطالبات القائمة
صافي العموالت
نتائج أعمال التأمين
إيرادات اإلستثمار
خسارة إنخفاض القيمة من
اإلستثمارات المتاحة للبيع
إيرادات أخرى

88.275
()18.486

إيرادات أقساط التأمين
أقساط التأمين متنازل عنها لمعيدي
التأمين
()584.280
70.275
صافي أقساط التأمين
الحركة في أقساط التأمين السارية 18.000

2017
ريال عماني
654.555

2016
ريال عماني
561.138

القطاع البحري والجوي

بيان األرباح أو الخسائر وااليرادات الشاملة االخرى القطاعي:

قطاعات النشاط (تابع)

التقارير القطاعية (تابع)

1.075.594
()90.752
2.361

93.113
()1.075.594

()990.451
93.113
-

1.537.621
()5.859
()96.614
()189.518

248.926
()1.873.592

()584.391
227.379
21.547

قطاع التأمين على
الحياة الجماعي
والتأمين العالجي
2016
2017
ريال عماني
ريال عماني
811.770
1.083.564

()514.569
234.807
4.054.121
()1.899.189
()37.762
2.117.170
()244.825
1.872.345

5.287.818
725.700
()885.178
2.653.846
1.680.037

8.360.088
()10.834.582

()14.970.069
8.409.115
()49.027

2017
ريال عماني
23.379.184

()204.829
149.823
2.525.345
()1.745.635
()31.732
747.978
()29.273
718.705

3.766.872
()479.559
()655.279
1.680.811
899.540

10.289.636
()11.240.859

()11.859.926
9.521.555
768.081

21.381.481

2016

المجموع
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التقارير القطاعية (تابع)
المعلومات حول قطاعات التشغيل مبينة أدناه:

.19

()1

صدرة جميع وثائق الشركة في سلطنة عمان.

()2

كما في نهاية السنة  ،توجد جميع أصول الشركة في سلطنة عمان عدا مبلغ  6.527.892ريال عماني ( 6.282.516 : 2016ريال
عماني).

نتائج أعمال التأمين
يمكن تحليل نتائج أعمال التأمين كالتالي:
نتائج أعمال التأمين بعد
حصة معيدي التأمين

صافي األقساط
2017

2016

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

القطاع البحري والجوي

70.275

115.218

73.302

70.814

قطاع الحريق والعام

8.245.727

9.178.958

2.578.183

1.799.515

أعمال التأمين على الحياة الجماعي والتأمين على
الحياة اإلئتماني

93.113

227.379

2.361

()189.518

8.409.115

9.521.555

2.653.846

1.680.811

نسب صافي المطالبات هي كما يلي:
2017

2016

%

%

القطاع البحري والجوي

9

17

قطاع الحريق والعام

67

78

أعمال التأمين على الحياة الجماعي
والتأمين على الحياة اإلئتماني

-

148

يتم إحتساب نسبة صافي المطالبات بتقسيم صافي المطالبات (إجمالي المطالبات المدفوعة ناقصًا حصة معيدي التأمين من
المطالبات) على صافي األقساط (إجمالي إيرادات األقساط ناقصًا األقساط المتنازل عنها لمعيدي التأمين).
.20
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2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

إيرادات فوائد

584.953

398.428

توزيعات أرباح

345.079

388.352

الربح من بيع إستثمارات (صافي)

750.005

112.760

1.680.037

899.540
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إيرادات أخرى

إيرادات متنوعة أخرى
.22

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

234.807

149.823

المصروفات العامة واإلدارية
2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

مصروفات متعلقة بالموظفين

829.792

847.627

إيجارات

153.815

142.194

مصروفات اتصاالت

92.086

85.170

مصروفات تشغيل أخرى

823.496

670.644

1.899.189

1.745.635

تتضمن مصروفات التشغيل األخرى مكافآت مجلس اإلدارة ومصاريف المكتب الرئيسي ومصروف الديون المعدومة وإيجار المكتب
ومصروف ضريبة محجوزة من المنبع ومصاريف متنوعة أخرى .خالل السنة  ،كان لدى الشركة مصروف بمبلغ  362.232ريال عماني تم
بناء عليه إحتساب ضريبة ُمقتطعة من المنبع بنسبة  %10أي بمبلغ  36.223ريال عماني.
.23

ضريبة الدخل
المدرجة في بيان األرباح أو الخسائر وااليرادات الشاملة األخرى

مصروف ضريبة دخل السنة الحالية

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

244.825

29.273

تخضع الشركة لمعدل ضريبي بنسبة  .)%12 -2016( %15لقد تم تسوية األرباح المحاسبية ألغراض الضريبة لتحديد المصروف الضريبي
للسنة .تتضمن التسويات المعدة ألغراض الضريبة بنود ك ً
ال من اإليرادات والمصاريف .بعد إجراء هذه التعديالت ،يقدر متوسط معدل
الضريبة الفعلي بـ )%4.08 :2016( ٪13.08
يبين الجدول التالي تسوية ضريبة الدخل المحسوبة على األرباح المحاسبية مع مصروف ضريبة الدخل للسنة:
الربح قبل ضريبة الدخل

2.117.170

747.978

الضريبة المحسوية على أساس معدل ضريبة الدخل )%12-2016( ٪15

317.576

86.157

األثر الضريبي للبنود التالية:
اإليرادات/األرباح غير الخاضعة للضريبة

()75.228

()78.068

مصروفات غير قابلة للخصم

5.433

126

ضريبة مؤجلة غير معترف بها

()2.956

21.058

مصروف ضريبة الدخل

244.825

29.273
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ضريبة الدخل (تابع)
أصول( /إلتزامات) ضريبة مؤجلة غير مدرجة
تنشأ الضريبة المؤجلة عن الفروق المؤقتة بين األساس الضريبي لألصول واإللتزامات وقيمها الدفترية في بيان المركز المالي.
تنسب أصول و(إلتزامات) الضريبة المؤجلة غير المدرجة إلى البنود التالية:
2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

ممتلكات ومعدات

2.276

787

مخصص الحسابات المشكوك فيها

84.000

64.800

أرباح غير محققة من إستثمارات

212.963

194.467

299.239

260.054

وضع اإلقرارات الضريبية
لقد تم إكمال الربوط الضريبية حتى سنة  .2011تعتبر إدارة الشركة بأن الضرائب اإلضافية ،إن وجدت ،المتعلقة بالسنوات الضريبية
المفتوحة لن تكون جوهرية للمركز المالي للشركة كما في  31ديسمبر .2017
.24

(أ)العائد للسهم الواحد
يحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة ربح السنة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة على النحو
التالي:
2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

ربح السنة

1.872.345

718.705

المتوسط المرجح لعدد األسهم

79.560.440

60.000.000

العائد للسهم الواحد

0.024

0.012

لغرض ربحية السهم ،قامت الشركة بإعادة بيان المتوسط المرجح لعدد أسهم السنة السابقة ليشمل أثر تقسيم األسهم واألسهم
المجانية الصادرة في سنة .2017
لم يتم عرض العائد المخفض للسهم الواحد نظرًا لعدم إصدار الشركة ألدوات قد يكون لها تأثير على العائد للسهم الواحد عند
تحويلها.
(ب)صافي األصول للسهم
2017

2016

صافي األصول (ريال عماني)

15.013.026

10.255.744

عدد األسهم بتاريخ التقرير

100.000.000

50.000.000

صافي األصول للسهم (ريال عماني)

0.150

0.205

يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة حقوق المساهمين في تاريخ التقرير على عدد األسهم القائمة.
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اإللتزامات واإلرتباطات الطارئة
المطالبات القانونية
كما هو مشترك مع غالبية شركات التأمين  ،تخضع الشركة ضمن سياق أعمالها العادية لمقاضاة أمام المحاكم بشأن نزاع حول
موضوع دعوى .إستنادًا إلى مشورة قانونية مستقلة ،ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوي سيكون لها تأثير جوهري على إيرادات
الشركة أو مركزها المال

ضمانات مصرفية

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

163.602

223.380

إرتباطات اإليجار التشغيلي
أبرمت الشركة إتفاقيات إيجار لمدة  5سنوات تنتهي بين سنة  2017و  .2020في  31ديسمبر  ،2017كانت اإلرتباطات المستقبلية غير
المخفضة بموجب اإليجار التشغيلي كما يلي:

إيجار
.26

2018

2019

2020

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

20.093

21.100

16.410

المعامالت مع األطراف ذات العالقة
معامالت مع األطراف ذات العالقة
وهي تمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة .على سبيل المثال  ،يعتبر الطرف ذو عالقة عندما تكون لديه القدرة على السيطرة
على الطرف اآلخر أو ممارسة تأثير قوي على الطرف اآلخر بإتخاذ القرارات المالية والتشغيلية وكذلك التأثير على مدراء الشركة ،
والشركات التي يمثلون فيها موظفي اإلدارة الرئيسيين .تتألف األطراف ذات العالقة من المساهمين الرئيسيين وأعضاء مجلس اإلدارة
وموظفي اإلدارة الرئيسيين والشركات التي يملكون القدرة على السيطرة أو ممارسة تنفوذ مؤثر على قراراتها المالية والتشغيلية.
سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت تصادق عليها إدارة الشركة وتتم المناقشة بشأنها بالشروط المتفق عليها بصورة متبادلة.
كانت المعامالت الهامة كما يلي:
أطراف ذات عالقة أخرى

المساهمون الرئيسيون
2017

2016

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

أقساط التأمين

26.054

19.620

13.853

53.628

مطالبات مدفوعة

523

12

2.304

1.785

عموالت مدفوعة

-

-

-

146

أقساط إعادة التأمين

2.232.049

2.417.140

7.178.650

651.919

عموالت مستلمة

368.226

452.888

164.184

-

مطالبات مستردة

1.731.206

788.830

3.329.714

1.873.135

مصروفات إدارة

366.827

25.000

-

-

مكافآت وأتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

32.400

19.000

-

-

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة *

17.600

31.000

-

-

مصروفات أخرى

57.595

296.680

()7.292

42.300

* تخضع مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة إلى موافقة الجمعية العامة السنوية في إجتماعها الذي سينعقد في شهر مارس .2018
59

إيضاحات حول البيانات المالية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2017

-26

المعامالت مع األطراف ذات العالقة (تابع)
يمكن تحليل األرصدة المستحقة من و إلى األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة  %10أو أكثر من أسهم الشركة  ،أو أفراد أسرهم
كالتالي:
أطراف ذات عالقة أخرى

المساهمون
2017

2016

2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

373.622

3.653

1.813.548

1.146.415

مستحق إلى معيدي التأمين

-

()1.113.571

()24.916

()8.535

إلتزامات أخرى

()3.806.356

()1.972.513

()5.771.641

()360.251

تعويض موظفي اإلدارة العليا
كانت مكافآت موظفي اإلدارة العليا خالل السنة كالتالي:
2017

2016

ريال عماني

ريال عماني

الرواتب والمزايا األخرى قصيرة األجل

64.067

132.807

مكافأة نهاية الخدمة

55

6.301

64.122

139.108

تنشأ األرصدة غير المدفوعة في نهاية السنة ضمن سياق األعمال العادية .لم تقم الشركة خالل السنة المنتهية في  31ديسمبر ،2017
تسجيل أي إنخفاض في قيمة المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة ( :2016ال شىء).
قامت الشركة منذ بداية السنة الحالية بتحويل كامل محفظة التأمين على الحياة والتأمين الطبي إلى شركة المجموعة وهي
شركة قطر للتأمين على الحياة والتأمين الطبي ش م م من خالل اتفاقية مؤرخة في  26ديسمبر  .2016تم تحويل المبالغ التالية من
دفاتر الشركة إلى شركة قطر للتأمين على الحياة والتأمين الطبي ش م م:
ا.

صافي المطالبة القائمة بمقدار  327.168ريال عماني و

ب .احتیاطي األقساط السارية بمقدار  872.142ريال عماني.
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إدارة المخاطر
اإلطار العام للتنظيم واإلدارة
الهدف األساسي إلطار اإلدارة المالية وإدارة المخاطر بالشركة هو حماية مساهمي الشركة من األحداث التي تحول دون المحافظة
على تحقيق األهداف الموضوعة لألداء المالي ،بما في ذلك اإلخفاق في استغالل الفرص المتاحة .وتعي اإلدارة العليا األهمية القصوى
لتواجد فعال وكفؤ إلدارة المخاطر.
وقد أنشأت الشركة وظيفة إلدارة المخاطر تعمل بقواعد مرجعية واضحة من مجلس اإلدارة ولجانه  ،واللجان التنفيذية األخرى
التابعة لإلدارة .هذا باإلضافة إلى الهيكل التنظيمي الواضح مع تفويض السلطات والمسئوليات من مجلس اإلدارة للجان اإلدارة
التنفيذية والمديرين الرئيسيين .وهناك أيضا إطار يتضمن سياسة المجموعة لنظم إدارة المخاطر والذي يحدد مالمح مخاطر الشركة
 ،معايير إدارة المخاطر  ،معايير الرقابة وأداء النشاط لعمليات الشركة.
إطار إدارة رأس المال
لدى الشركة إطار داخلي إلدارة المخاطر للتعرف على المخاطر التي تتعرض لها أي وحدة نشاط والشركة ككل  ،يحدد حجم تأثيرها
على إقتصاديات رأس المال .تشير تقديرات اإلطار إلي حجم رأس المال المطلوب لتقليص موقف مخاطر اإلعسار إلى المستوى المحدد
والمطبق على عدد من اإلختبارات (المالية وغير المالية) لمركز رأسمال النشاط.
تتألف هيكلة رأسمال الشركة من رأس المال  ،اإلحتياطي القانوني  ،إحتياطي الطوارىء  ،إحتياطي القيمة العادلة واألرباح المستبقاة.
تدير الشركة متطلبات رأس المال الخاص بها من خالل التقييم المنتظم للنقص ما بين رأس المال المقرر والمطلوب.
إلتزمت الشركة بالمتطلبات الخارجية المطلوبة والمفروضة عليها بالكامل وبإنتظام خالل الفترات المالية المقرر عنها ولم يتم إجراء
تغيير في قاعدتها الرأسمالية واألهداف والسياسات واإلجراءات عن السنة الماضية.
اإلطار التنظيمي
تهتم الجهات التنظيمية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين ومراقبتها عن كثب للتأكد من أن الشركة تدير األعمال لمصلحتهم
بصورة مرضية .وفي نفس الوقت تهتم الجهات التنظيمية أيضا بالتأكد أن لدى الشركة مركز سيولة مناسب لمقابلة اإللتزامات غير
المتوقعة التي تنشأ عن الصدمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية.
تخضع عمليات الشركة أيضا للمتطلبات القانونية الواقعة ضمن نطاق السلطات القانونية التي تتواجد بها .هذه التشريعات ال تحدد
فقط إعتماد ومتابعة األنشطة  ،ولكنها تفرض أيضا بنود حظر (كفاية رأس المال) لتقليل مخاطرة اإلعسار من جانب شركات التأمين
لمقابلة اإللتزامات غير المتوقعة كما تنشأ.
إطار إدارة األصول واإللتزامات
تنشأ المخاطر المالية عن المراكز المفتوحة ألسعار الفائدة  ،منتجات العمالت والملكية وجميعها تتعرض لتحركات السوق العامة
والمحددة .وأهم المخاطر التي تواجهها الشركة بسبب طبيعة إستثماراتها وإلتزاماتها هي مخاطر سعر الفائدة .وتدير الشركة هذه
المراكز من خالل إطار إدارة األصول واإللتزامات الذي تم تطويره لتحقيق عوائد إستثمارات بعيدة المدى تزيد عن إلتزاماتها تحت عقود
اإلستثمار والتأمين.
إطار إدارة أصول وإلتزامات الشركة مندمج أيضًا مع إدارة المخاطر المالية المصاحبة ألصول وإلتزامات الشركة األخرى التي ال ترتبط
مباشرة بإلتزامات التأمين واإلستثمار.
يشكل أيضًا إطار إدارة أصول وإلتزامات الشركة جزء ال يتجزأ من سياسة إدارة مخاطر التأمين  ،لضمان توفر تدفقات نقدية كافية في
كل فترة للوفاء باإللتزامات الناشئة عن عقود التأمين واإلستثمار.
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إدارة المخاطر (تابع)
مخاطر التأمين
إن مخاطر التأمين الرئيسية التي تواجه الشركة هي المخاطر التي تنشأ من تجاوز المطالبات الواجبة السداد إلى حملة العقود
بخصوص أحداث التأمين للقيمة الدفترية اللتزامات التأمين  .ضخامة المطالبات ،المنافع الفعلية المدفوعة وما يطرأ على المطالبات
الالحقة طويلة األمد .وعليه فإن هدف الشركة هو التأكد من وجود احتياطيات كافية لتغطية هذه اإللتزامات.
تدير الشركة مخاطر التأمين من خالل االختيار والتطبيق الحذر لسياسات االكتتاب الرئيسية مع ترتيبات إعادة التأمين الكافية والتناول
الفعال للمطالبات.
يتم تقليل تركيز التعرض لمخاطر التأمين بتطبيق إستراتيجيات التأمين بالشركة  ،والتي تعمد إلى التأكد من أن المخاطر التي يؤمن
عليها متنوعة على محفظة واسعة من حيث النوع  ،مستوى المنافع المؤمن عليها  ،القطاع والموقع الجغرافي .وهناك سقوف
للتأمين لتطبيق مقاييس إختيار المخاطر.
وسعت الشركة
تصدر الشركة بصفة رئيسية عقود تامين عامة والتي تتكون من التأمين البحري والجوي ،الحرائق والمخاطر العامةّ .
خالل السنة من أنشطة التأمين على الحياة.
تدخل الشركة في عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التأمين  ،في سياق عملها العادي  ،لتقليل التعرض المالي الذي ينشأ من
المطالبات الكبيرة .وترتيبات إعادة التأمين هذه تعطي تنوعا أكبر لإلعمال  ،وتسمح لإلدارة بضبط تعرضها للخسائر المحتملة التي تنشأ
عن المخاطر الكبيرة  ،وتسمح بإمكانية إضافية للنمو .ويتأثر جزء هام من إعادة التأمين وفقا لالتفاقية  ،عقود متقلبة وإعادة تأمين
الخسائر الكبيرة.
تقدر المبالغ التي تسترد من إعادة التأمين بصورة تتماشى مع مخصص المطالبات المستحقة ووفقا لعقود إعادة التأمين.
من أجل تقليل تعرضها لخسائر كبيرة من فشل شركات إعادة التأمين  ،تجري الشركة تقييما للموقف المالي لشركات إعادة التأمين
التي تتعامل معها وتراقب تركيزات المخاطر التي تنشأ عن مناطق جغرافية شبيهة  ،األنشطة والمالمح االقتصادية لشركات إعادة
التأمين.
تتعامل الشركة فقط مع شركات إعادة التأمين التي توافق عليها اإلدارة  ،والتي تكون ذات ضمانات دولية عموما وتصنف عن طريق
وكاالت دولية للتصنيف أو ضمانات دول الخليج األخرى.
على الرغم من أن لدى الشركة ترتيبات إعادة تأمين  ،ولكنها ال تعفى من إلتزاماتها المباشرة لحاملى وثائق التأمين التي تصدرها
وبذلك تنشأ التعرضات المالية مع التأمين المتخلى عنه إلى المدى الذي تعجز فيه أي شركة تأمين عن مقابلة التزاماتها بموجب إتفاق
إعادة التأمين .وعقود الشركة للتامين متنوعة بحيث ال تعتمد على شركة إعادة تامين واحدة أو تعتمد عمليات الشركة بدرجة كبيرة
على أي عقد إعادة تأمين منفردة.
لدى الشركة سياسات صارمة لمراجعة المطالبات من أجل تقييم كافة المطالبات الجديدة والجارية .يتم بصورة منتظمة إجراء
مراجعة مفصلة إلجراءات تولي المطالبات ويتم بشكل متكرر التحقق حول المطالبات اإلحتيالية لتقليل تعرض الشركة للمخاطر.
كما تفرض الشركة سياسة نشطة إلدارة ومتابعة المطالبات للحد من تعرض الشركة لتطورات مستقبلية ال يمكن التنبوء بها يمكن
أن تؤثر سلبًا على الشركة.
اإلفتراضات الرئيسية
أهم االفتراضات الخاصة بالتقديرات هي الخبرة في المطالبات السابقة للشركة .وهي تتضمن إفتراضات عن متوسط تكاليف
المطالبات  ،تكاليف تناول المطالبات  ،عوامل تضخم المطالبات وعدد المطالبات لكل حادث في السنة .تستخدم طرق نوعية
إضافية للحكم لتقييم مدى إمكانية أن تنطبق عدم تكرار االتجاهات السابقة وانطباقها على المستقبل  ،مثل أن تحدث مرة واحدة
 ،تغير عوامل السوق مثل اإلنطباع العام عن المطالبات  ،الظروف اإلقتصادية والعوامل الداخلية كمزيج المحفظة  ،ظروف الوثيقة
وإجراءات تناول المطالبة .يستخدم الحكم أيضا لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية
على التقديرات.
تتضمن اإلفتراضات الهامة األخرى أسعار الفائدة  ،التأخير في التسديد والتغير في أسعار العمالت األجنبية.
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إدارة المخاطر (تابع)
الحساسيات
إن بنود مطالبات التأمين العامة حساسة فيما يتعلق باإلفتراضات الرئيسية المذكورة أعاله .تم تم إجراء التحليالت أدناه للتحركات
المناسبة والمتوقعة لإلفتراضات الرئيسية مع كل اإلفتراضات األخرى التي تبقى ثابتة مظهرة األثر على اإللتزامات وصافي الربح.
 31ديسمبر 2017

مطالبات متكبدة

التغير في
اإلفتراضات

األثر على
اإللتزامات

األثر على الربح

%10+

482.106

482.106

 31ديسمبر 2016

مطالبات متكبدة

%10 +

795.355

795.355

تطور المطالبات
تحتفظ الشركة بإحتياطيات كبيرة تتعلق بأعمال التأمين من أجل الحماية من التأثيرات الوخيمة وتطورات المطالبات المستقبلية .يتم
عادة التغلب على الشكوك المتعلقة بقيمة وتوقيت سداد المطالبات خالل سنة واحدة.
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2014

2015

2016

2017

اإلجمالي

5.618.993

5.624.628

5.614.216 4.394.464

4.394.464

5.624.628

- 4.394.464

4.351.117

6.419.050 2.550.375

6.408.125 2.582.399

6.428.300 2.733.949

6.478.275

-

-

4.151.123

-

-

-

-

4.151.123

4.498.150

4.662.134

4.680.173

4.443.108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.509.198

-

-

-

-

-

5.509.198

5.742.417

6.052.289

-

-

-

-

-

-

6.052.289

7.144.126

-

55.870.785 5.556.891 8.329.173

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.144.126

-

-

-

5.831.159 5.659.732

5.648.986

- 8.329.173 7.872.193 6.350.767

-

5.153.300

50.717.485 2.638.780 6.444.754 6.962.787 5.827.542 5.574.097 4.400.864 6.315.278 2.544.703

2.630.618

-

-

-

-

6.478.275 2.527.328

6.424.205 2.534.719 5.637.456

5.637.506

5.694.286

5.614.720 4.346.333

4.386.119

4.424.727

4.444.963

4.428.283

4.399.708

5.604.128

5.154.739 3.649.362

7.047.395 2.175.355

833.739 3.596.438 4.383.224

3.950312

4.738.312 2.983.882

6.068.500

7.827.112

8.511.096

- 5.556.891

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني

2010

2011

2012

2013

اإللتزامات المعترف بها في بيان المركز المالي (صافي المطالبات القائمة ولم يتم اإلبالغ بها).

الدفعات التراكمية
حتى تاريخه

تقدير التعويضات
التراكمية

بعد تسع سنوات

بعد ثماني سنوات

بعد سبع سنوات

بعد ست سنوات

بعد خمس سنوات

بعد أربع سنوات

بعد ثالث سنوات

بعد سنتين

بعد سنة

في نهاية كل سنة
للتقرير

سنة الحوادث

2008

2009

صافي المطالبات المتكبدة (  31ديسمبر )2017

تطور المطالبات (تابع)

مخاطر التأمين (تابع)

إدارة المخاطر (تابع)
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2012

2013

2014

2015

2016

اإلجمالي

1.616.365

1.616.365

1.616.365

1.616.365

1.616.356

1.615.785

1.600.146

1.578.488

1.563.167

1.273.556

1.262.541

1.884.857

5.618.993

4.406.781

4.351.117

-

4.351.117

5.614.708

5.614.720

-

-

6.428.300

7.047.395

2.550.375

6.424.205

-

-

-

6.415.989 2.543.568

2.527.328

-

-

-

2.527.328

-

6.424.205

6.419.050

6.408.125 2.582.399

2.733.949

2.175.355

2.534.719 5.637.456

5.637.506

5.694.286

5.604.128

5.154.739

5.614.720 4.346.333

4.386.119

4.424.727

4.444.963

4.428.283

4.399.708

3.649.362

4.383.224

833.739 3.596.438

3.950.312

6.350.767

5.742.417

-

-

-

-

-

-

5.742.417

7.872.193

-

-

-

-

-

-

-

-

7.872.193

6.528.920 5.689.573

5.831.159

-

-

-

-

-

-

-

5.831.159 5.659.732

5.648.986

5.463.209 4.384.924

4.498.150

-

-

-

-

-

4.498.150

4.662.134

4.680.173

4.443.108

2.983.312

4.738.312

6.068.501

7.827.112

46.782.582

52.988.750

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.206.168

4.118.545

8.511.096

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8.511.096

-

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني

2009

2010

2011

اإللتزامات المعترف بها في بيان المركز المالي (صافي المطالبات القائمة ولم يتم اإلبالغ بها).

الدفعات التراكمية حتى تاريخه

تقدير التعويضات التراكمية

بعد تسع سنوات

بعد ثماني سنوات

بعد سبع سنوات

بعد ست سنوات

بعد خمس سنوات

بعد أربع سنوات

بعد ثالث سنوات

بعد سنتين

بعد سنة

في نهاية كل سنة للتقرير

سنة الحوادث

2007

2008

صافي المطالبات المتكبدة (  31ديسمبر )2016

تطور المطالبات (تابع)

إدارة المخاطر (تابع)
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إدارة المخاطر (تابع)
مخاطر اإلئتمان
مخاطر اإلئتمان هي مخاطر عجز أحد أطراف األدوات المالية عن الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الشركة خسارة مالية.
تم وضع سياسة خاصة بمخاطر اإلئتمان توضح تقييم وتحديد ما قد يمثل مخاطر إئتمان للشركة وكذلك السياسات واإلجراءات
لتقليل تعرض الشركة لمخاطر اإلئتمان.
تتم مراقبة اإللتزام بالسياسة وتتم مراجعة التعرضات واإلنتهاكات بإستمرار فيما يتعلق بالصلة والتغير في بيئة المخاطرة.
بالنسبة لجميع أنواع األصول المالية التي تحتفظ بها الشركة  ،بإستثناء تلك المتعلقة بعقود إعادة التأمين  ،فإن أقصى تعرض
لمخاطر اإلئتمان للشركة هو القيمة الدفترية كما تم اإلفصاح عنه بالبيانات المالية بتاريخ التقرير.
تتم عمليات إعادة التأمين مع معيدي تأمين معتمدين من اإلدارة  ،والتي هي عموما شركات دولية  ،تصنفها وكاالت تصنيف دولية
أو وكاالت التصنيف بدول مجلس التعاون الخليجي.
تحتفظ الشركة باألرصدة والودائع البنكية واإلستثمار في السندات لدى مجموعة من البنوك الدولية والمحلية وفقًا للحدود التي
وضعها مجلس اإلدارة .بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية  ،يتم قبول البنوك ذات التصنيف الجيد.
من أجل تقليل تعرضها لخسائر كبيرة من فشل شركات إعادة التأمين  ،تجري الشركة تقييما للمركز المالي لشركات إعادة التأمين
التي تتعامل معها وتراقب تركيزات المخاطر التي تنشأ عن مناطق جغرافية شبيهة  ،نشاطات أو خصائص اقتصادية لشركات إعادة
التأمين .في تاريخ كل تقرير  ،تجري إدارة الشركة تقييما للمقدرة المالية لشركات إعادة التأمين تجري تحديثًا في إستراتيجية إعادة
التأمين الخاصة بها وتصل إلى المخصص المناسب إلنخفاض القيمة.
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فوائد مستحقة

األقساط وأرصدة إعادة
التأمين المدينة

إستثمارات متاحة للبيع  -سندات
محلية وأجنبية

الودائع البنكية

النقد وما يعادل النقد

 31ديسمبر 2016

فوائد مستحقة

األقساط وأرصدة إعادة
التأمين المدينة

إستثمارات متاحة للبيع  -سندات
محلية وأجنبية

الودائع البنكية

النقد وما يعادل النقد

 31ديسمبر 2017

289.838

1.718.957

-

-

-

ريال عماني

اقل من
 30يوم

14.861.877

-

2.118.558

3.935.992

6.422.319

2.385.008

ليست
مستحقات

910.385

203.554

707.281

-

-

-

ريال عماني

اقل من
 30يوم

899.728

-

899.728

-

-

-

ريال عماني

496.121

-

496.121

-

-

-

ريال عماني

930.608

-

930.608

-

-

-

ريال عماني

 60-31يوم

538.734

-

538.734

-

-

-

ريال عماني

 90-61يوم

459.959

-

459.959

-

-

-

ريال عماني

 120-91يوم

ليست مستحقات سابقة وتعتبر جيدة

1.296.730

-

1.296.730

-

-

-

ريال عماني

 60-31يوم

 90-61يوم

 120-91يوم

ليست مستحقات سابقة وتعتبر جيدة

2.008.795 23.351.374

-

3.925.025

5.117.404

9.599.543

4.709.402

ليست
مستحقات

توضح الجداول التالية الوضع اإلئتماني للشركة:

مخاطر اإلئتمان (تابع)

إدارة المخاطر (تابع)

560.000

-

560.000

-

-

-

31.326.106

289.838

11.609.919

5.117.404

9.599.543

4.709.402

-

3.151.899

540.000

-

540.000

-

-

-

ريال عماني

أكثر من 121
يوم

21.393.912

203.554

8.447.039

3.935.992

6.422.319

2.385.008

ريال عماني

المجموع

3.151.899

-

-

-

ريال عماني

أكثر من  121يوم

مستحقات سابقة
ليست منخفضة
القيمة

منخفضة
القيمة

2.713.358

-

2.713.358

-

-

-

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

أكثر من  121يوم

أكثر من
 121يوم

المجموع

مستحقات
سابقة ليست
منخفضة القيمة

منخفضة
القيمة
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إدارة المخاطر (تابع)
مخاطر اإلئتمان (تابع)
تتضمن األقساط وأرصدة التأمين المدينة دائنون بقيمة دفترية قدرها  2.713.358ريال عماني ( 3.151.899 :2016ريال عماني) وهي
مستحقات سابقة لتاريخ التقرير لذا لم تفصح عنها الشركة حيث لم يوجد تغير جوهري في جودة اإلئتمان والتزال المبالغ مصنفة
على أنها قابلة لإلسترداد.
مخاطر السيولة
ُتعرَّ ف مخاطر السيولة بالمخاطر التي تواجهها الشركة في الحصول على األموال للوفاء باإللتزامات المرتبطة بااللتزامات المالية.
ُّ
بالتأكد من ُّ
توفر األموال الكافية للوفاء بأية إلتزامات قد تنشأ.
تتم مراقبة متطلبات السيولة بشكل أسبوعي كما تقوم اإلدارة
ملمح اإلستحقاقات
يلخص الجدول أدناه ملمح اإللتزامات المالية للشركة بناءا على باقي اإللتزامات التعاقدية غير المخصومة .تم إعتبار السداد المرتبط
باإلخطار كما لو أن اإلخطار سوف يمنح فورًا.
 31ديسمبر 2017
حتى سنة
واحدة

 5-1سنوات

أكثر من 5
سنوات

المجموع

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

1.261.472

96.016

166.295

1.523.783

االلتزامات األخرى والمصاريف المستحقة الدفع

11.187.590

123.505

146.987

11.458.082

صافي اإللتزامات األصلية

12.449.062

219.521

313.282

12.981.865

 31ديمسبر 2016
حتى سنة واحدة  5-1سنوات

المجموع

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

4.120.950

242.281

4.363.231

االلتزامات األخرى والمصاريف المستحقة الدفع

3.969.178

28.697

3.997.875

صافي اإللتزامات األصلية

8.090.128

270.978

8.361.106

مخاطر السوق
ُتعرَّ ف مخاطر السوق بمخاطر تقلبات قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في سعر السوق  ،إذا كانت هذه التغييرات نتيجة عوامل
محددة لضمان  ،أو ُمصدر الضمان  ،أو العوامل التي ُت ِّ
ؤثر على كافة الضمانات في السوق .تقوم الشركة بتحديد مخاطر السوق
باالحتفاظ بمحفظة متنوعة وبمراقبة التطورات المحلية والدولية بأسواق األسهم والسندات .باإلضافة إلى ذلك  ،تقوم الشركة
بشكل فعال بمراقبة العوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم والسندات إضافة إلى تحليالت األداء المالي والتشغيلي
للجهات المستثمر بها.
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إدارة المخاطر (تابع)
مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار العمالت األجنبية.
مع الوضع في اإلعتبار حقيقة أن الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي  ،ال تتعرض الشركة لمخاطر عملة جوهرية.
يقدم الجدول أدناه ملخصًا لتعرض الشركة لمخاطر أسعار العمالت األجنبية بتاريخ التقرير من خالل تصنيف األصول واإللتزامات وفقًا
للعمالت الرئيسية.
المجموع

 31ديسمبر 2017

الدوالر
األمريكي

اليورو

النقد وما يعادل النقد

700.722

42.713

743.435

األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

1.353.823

12.744

1.366.567

إستثمارات

1.531.161

-

1.531.161

مجموع األصول

3.585.706

55.457

3.641.163

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

1.336.907

29.223

1.366.130

مجموع اإللتزامات

1.336.907

29.223

1.366.130

 31ديسمبر 2016

الدوالر
األمريكي

اليورو

المجموع

النقد وما يعادل النقد

799.525

1.55.072

954.597

األقساط وأرصدة إعادة التأمين المدينة

2.565.027

9.968

2.574.995

المدينون اآلخرون

5.842

-

5.842

إستثمارات

1.564.005

-

1.564.005

مجموع األصول

4.934.399

165.040

5.099.439

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

2.991.509

604

2.992.113

االلتزامات األخرى والمصاريف المستحقة الدفع

7.325

-

7.325

مجموع اإللتزامات

2.998.834

604

2.999.438

ريال عماني

ريال عماني
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إدارة المخاطر (تابع)
مخاطر سعر الفائدة
مخاطر سعر الفائدة هي المخاطر من تأرجح قيمة التدفقات النقدية المستقبلية من األداة المالية بسبب تغير أسعار الفائدة.
تستثمر الشركة في األوراق المالية كما أن لديها ودائع تخضع لمخاطر سعر الفائدة .إن مخاطر سعر الفائدة للشركة هي مخاطر
التغيرات في أسعار الفائدة السوقية مما يؤدي إلى تخفيض العائد بشكل عام من األوراق المالية التي تحسب عليها فوائد.
تتطلب سياسة الشركة المتعلقة بسعر الفائدة إدارة مخاطر سعر الفائدة وذلك من خالل حيازة مزيج مالئم من األدوات ذات أسعار
فائدة ثابتة ومتغيرة .كما تتطلب السياسة أيضا إدارة إستحقاقات األصول واإللتزامات المالية التي تحمل معدالت فائدة .تحد الشركة
من مخاطر أسعار الفائدة من خالل مراقبة التغيرات في أسعار الفائدة في العمالت التي تحتفظ بنقدية وإستثمارات منها وليس
لديها تركيزات جوهرية بمخاطر أسعار الفائدة.
مخاطر أسعار حقوق الملكية
مخاطر أسعار حقوق الملكية هي مخاطر تأرجح القيمة العادلة للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة المالية بسبب التغير في أسعار
السوق (عدا عن تلك التي تنشأ من مخاطر أسعار الفائدة أو مخاطر العملة) ،سواء كانت هذه التغيرات بسبب عوامل محددة خاصة
باألداة المالية ذاتها أو بالجهة التي أصدرتها  ،أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المالية المشابهه المتداولة في السوق.
يتعلق التعرض لمخاطر أسعار حقوق الملكية باألصول واإللتزامات المالية والتي تتأرجح أسعارها نتيجة للتغيرات في أسعار السوق ،
وبصورة رئيسية  ،اإلستثمار في األوراق المالية غير المحتفظ بها بحساب األعمال المرتبطة بالوحدات.
تتطلب سياسة مخاطر أسعار حقوق الملكية أن تدير الشركة هذه المخاطر من خالل وضع ومراقبة األهداف والمعوقات على
اإلستثمارات وتنويع الخطط وتحديد أسقف اإلستثمارات في كل دولة وقطاع وسوق واإلستخدام الحذر المخطط له لألدوات المالية
المشتقة.
ال توجد لدى الشركة أية تركيزات جوهرية لمخاطر األسعار.
تم إجراء التحليل أدناه للتحركات المناسبة المتوقعة في المتغيرات الهامة مع ثبات كافة المتغيرات األخرى  ،مظهرًا األثر على األرباح
وحقوق الملكية.
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األثر على األرباح

األثر على
حقوق الملكية

التغير في
المتغيرات

ريال عماني

ريال عماني

إستثمارات متاحة للبيع

%2+

-

233.868

إستثمارات متاحة للبيع

%2-

-

()233.868

 31ديسمبر 2016
إستثمارات متاحة للبيع

%2+

-

253.071

إستثمارات متاحة للبيع

%2-

-

()253.071

مخاطر التشغيل
مخاطر التشغيل هي مخاطر الخسائر التي تنتج عن فشل النظام واألخطاء البشرية اإلحتيال أو األحداث الخارجية .عند فشل الضوابط،
يمكن أن تسبب مخاطر التشغيل أضرارًا بالسمعة  ،تؤدي إلى آثار قانونية وتنظيمية أو يمكن أن تقود إلى خسائر مالية.
ال يمكن للشركة أن تتوقع تفادي جميع مخاطر التشغيل  ،ولكن من خالل وضع إطار صارم للضوابط ومن خالل المراقبة والتفاعل
مع المخاطر المحتملة  ،يمكن للشركة أن تكون قادرة على إدارة هذه المخاطر.
ال فعا ً
لدى الشركة أنظمة مفصلة ودليل لإلجراءات يتضمن فص ً
ال للمهام وضوابط الولوج وإجراءات التفويض والتسوية وتدريب
الموظفين وإجراءات التقييم باإلضافة إلى إطار عمل لإللتزام والتدقيق الداخلي .تتم مراقبة مخاطر العمل التجاري مثل التغيرات في
البيئة والتكنولوجيا والصناعة من خالل إجراءات التخطيط وووضع الموازنة الخاصة بإستراتيجية الشركة.
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القيم العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مقابله إستبدال األصل أو تسوية التزامات بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تتم بحسن نية
بين أطراف ليست ذات مصلحة.
ترى اإلدارة بأن القيم الدفترية لألصول وااللتزامات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة في البيانات المالية مقاربة لقيمها العادلة.
قياس القيمة العادلة المدرج في بيان المركز المالي
يقدم الجدول التالي تحلي ً
مقسم إلى مستويات من  1إلى 3
ال لألدوات المالية التي تم قياسها إستتباعًا لإلدراج األولي بالقيمة العادلة ،
ّ
بناء على درجة مالحظة القيمة العادلة:
المستوى  :1قياس القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة ألصول وإلتزامات مماثلة.
المستوى  :2قياس القيمة العادلة المشتقة من المدخالت عدا األسعار المدرجة المضمنة في المستوى  1الملحوظة لألصول
وااللتزامات  ،سواء بشكل مباشر (مثل األسعار) أو بشكل غير مباشر (مثل  :المشتقة من األسعار)؛ و
المستوى  :3قياس القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم متضمنة مدخالت األصول أوااللتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق
الملحوظة (مدخالت غير ملحوظة).
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المستوى 1

المجموع

ريال عماني

ريال عماني

أصول مالية متاحة للبيع
إستثمارات محلية مدرجة

4.495.434

4.495.434

إستثمارات أجنبية مدرجة

2.080.542

2.080.542

سندات أجنبية

1.619.406

1.619.406

المجموع

8.195.382

8.195.382

 31ديسمبر 2016

المستوى 1

المجموع

ريال عماني

ريال عماني

أصول مالية متاحة للبيع
إستثمارات محلية مدرجة

5.675.191

5.675.191

إستثمارات أجنبية مدرجة

3.042.347

3.042.347

سندات أجنبية

1.564.005

1.564.005

10.281.543

10.281.543

المجموع

إن السندات المحلية واألهسم غير المدرجة وقدرها  3.569.426ريال عماني ( 2.443.415 :2016ريال عماني) تدرج بالتكلفة بسبب عدم توفر
القيم العادلة .ترى اإلدارة بأنه لم يكن هناك انخفاض في قيمة هذه اإلستثمارات.
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 .29أرقام المقارنة

قامت الشركة خالل السنة باإلفصاح عن إجمالي مبالغ بعض أصول وإلتزامات التأمين التي نتجت في التعديالت التالية ألرقام السنة
السابقة.
 31ديسمبر كما
تم بيانها سابقًا

التعديالت

2016

2016

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

حصة معيدي التأمين من إلتزامات عقود التأمين

17.293.581

1.064.955

18.358.536

إلتزامات ناشئة من عقود التأمين

28.627.836

1.064.955

29.692.791

إن إعادة التصنيف تلك ال تؤثر على األداء المالي أو صافي األصول أو حقوق المساهمين التي تم بيانها سابقًا.
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