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مع بدء الخدمات المالية اإلسالمية في ُعمان 
للتحول  للتأمين  المدينة  شركة  تستعد 

إلى شركة تأمين تكافلي بالكامل. 

»التعاون«  مبدأ  إلى  التكافل  ويستند 
يجسد  وهو  المتبادلة.  المساعدة  بمعنى 
يجتمع  حيث  للتأمين،  الحقيقية  الروح 
مجتمعهم  لدعم  معًا  األطراف  جميع 
صندوق  إنشاء  ويتم  المحن.  وقت  في 
وثائق  حاملي  )أموال  المشاركين  أموال 
»التبرع«  مفهوم  خالل  من  التأمين( 
الوثائق  حاملو  وُيعد  المشاركة(.  )قسط 
)المشاركون(  أصحاب الصندوق ويحق لهم 
المساهمون  ويعّد  أرباحه  على  الحصول 
من  بتشغيله  ويقومون  الصندوق  مديري 
خالل العقود المطابقة للشريعة اإلسالمية 
جميع  وتكون  المضاربة.  و/أو  الوكالة  مثل 
والغرر  )الفائدة(  الربا  من  خالية  المعامالت 

)المجهول( والميسر )المقامرة(.

لهذا  السنوي  التقرير  موضوع  ويستند 
العام إلى روح التضامن التي ينطوي عليها 

مبدأ التكافل.



أعضــاء مجــلس اإلدارة

سعادة د./محمد بن علي البرواني
رئيس مجلس اإلدارة 

المهندس/عبدالرحمن بن عوض برهام
نائب رئيس مجلس اإلدارة 

سعادة الشيخ/عبدالرحمن بن محمد جبر آل ثاني
عضو مجلس اإلدارة

المهندس/خميس بن مبارك الكيومي
عضو مجلس اإلدارة

المهندس/عبداهلل بن علي العبداهلل
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ صالح بن ناصر الريامي
عضو مجلس اإلدارة

الفاضلة/ سفانة بنت محمد البرواني
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي
عضو مجلس اإلدارة

الفاضل/ سمير بن إبراهيم الوزان
مستشار

السطر األول
)من اليمين إلى اليسار(

السطر الثاني
)من اليمين إلى اليسار(

السطر الثالث
)من اليمين إلى اليسار(



الفـــــــريـــــــــق اإلداري

الفاضل/أجاي سريفاستافا
مدير عام - التآمين التجاري

الفاضل/ار. ام. سندرم
مديرعام - المالية والمحاسبة

الفاضل/ناصر الشعيلي
نائب مديرعام - المطالبات

 
الفاضل/ سنديب مهاجن

مدير عام - التأمين التخصصي و إعادة التأمين

الفاضل/أسامة البرواني
مدير عام اإلدارة والموارد البشرية وتقنية المعلومات  

أمين سر مجلس اإلدارة

الفاضل/جاوتام داتا
الرئيس التنفيذي

الفاضل/محمود عطار
رئيس اإللتزام و التدقيق الداخلي

السطر األمامي
)من اليمين إلى اليسار(

السطر الخلفي
)من اليمين إلى اليسار(



تقـــرير رئيــس مجـلس اإلدارة

لكم  أقدم  أن  سروري  دواعي  لمن  إنه 
المالية  البيانات  و  الشركة  أداء  تقرير 

الُمدققة عن السنة المالية 2012.

نظرة عامة
 2008 عام  حدثت  التي  المالية  األزمة  منذ 
واالقتصادي  السياسي  النظام  شهد 
تركت  التي  األحداث  من  مجموعة  العالمي 
االجتماعي  نسيجنا  على  ُيمحى  ال  أثرًا 
 ،2009 لسنة  الديون  أزمة  مثل  واالقتصادي، 
وتباطؤ االنتعاش االقتصادي الذي تأثر بأزمة 
الحكومات  وانهيار   ،2010 في  اليونان  ديون 
في كل من مصر، وليبيا، وتونس، واليمن 
 .2012 في  اليورو  أزمة  تلتها  والتي   ،2011 في 
وقد صاحب الكوارث االقتصادية بعض من 
الكوارث الطبيعية األكثر تدميرًا، مثل كارثة  
نيوزيالندا،  ضرب  الذي  والزلزال  تسونامي، 
والفيضان في تايالند، وقد حدثت جميعها 
تميزت  التي  السنة  جعلها  مما   ،2011 في 
لشركات  بالنسبة  الكارثية  الخسائر  بأكبر 

التأمين وإعادة التأمين العالمية.

لنفسها  ُعمان  رسمت  األزمة،  هذه  وخالل 
تام  نحو  مسارًا مستقرًا، غير محّصٍن على 
بالثبات،  اتسم  أنه  غير  االضطرابات،  من 
الخطة  الدولة  أطلقت  عندما  وذلك 
 .2015 تنتهي في  التي  الطموحة  الخمسية 
مليار   30 بقيمة  إنفاقًا  الخطة  رصدت  وقد 

والغاز،  النفط  مجاالت  في  ُعماني  ريال 
والموانئ  والطرق،  الكهرباء،  ومحطات 
والرعاية  والتعليم  والمطارات،  البحرية 
إلى  تقود  أن  المتوقع  من  والتي  الصحية، 
 %  5 بنسبة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  زيادة 

)بالمعدالت الحقيقية(.

وقد تأثر قطاع التأمين في ُعمان بالتحديات 
واجهتها  التي  واالقتصادية  السياسية 
التي  الطرق  حوادث  وظلت  السلطنة. 
تفضي إلى حاالت الوفاة المأساوية واإلصابات 
الخطيرة مدعاًة رئيسيًة لمخاوف السلطات 
خبير  ذكر  وقد  التأمين.  وشركات  المحلية 
دولي في نظم الحركة المروية على الطرق 
الُعماني  االقتصاد  الطرق تكلف  أن حوادث 
مبالغ طائلة تصل حتى 1.8 مليار دوالر في 
الناتج  إجمالي  من   %  2.1 يوازي  بما  السنة، 
العام  المدير  بيرس”،  )“أنتوني  المحلي 
لالتحاد الدولي للطرق(. ومع ذلك، فإنه من 
الُمشجع أن نالحظ أن الحكومة والعديد من 
السلطات، بما فيها جمعية ُعمان للتأمين، 

تعمل معًا للحد من تلك الحوادث.

تم  ما  على  بالبناء  الشركة  استمرت  ولقد 
وفي  المنصرمين،  العامين  خالل  إنجازه 
خط مسارها بكل عناية خالل هذه األوقات 
مبهرة  مالية  بنتيجة  لتعود  المضطربة 

فيما يتعلق بعام 2012.

المساهمون الكرام،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
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     األداء المـــــــــــالي

إجمالي األقساط المكتتبة
زاد إجمالي األقساط المكتتبة بواقع 19 % من 14.140 مليون ريال ُعماني إلى 16.885 مليون 

ريال ُعماني

معدل المطالبات الُمتكبدة
انخفض معدل المطالبات الُمتكبدة من 87 % في 2011 إلى 66 % في 2012.

دخل االكتتاب
زاد دخل االكتتاب العائد على الشركة بنسبة مبهرة بلغت 246 % من 592 ألف ريال ُعماني 

في 2011 ليصل إلى 2.07 مليون ريال ُعماني في 2012.
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الموارد البشرية
حققتها  التي  واإلنجازات  الشركة  نمو  إن 
انعكاس  إال  هي  ما  متسق  نحو  على 
به  تمتاز  الذي  وااللتزام  العالي  للتأهيل 
لمصدر  وإنه  الشركة.  في  البشرية  الموارد 
من  تمكنت  قد  الشركة  أن  كبير  فخر 
تحقيق نسبة تعمين بلغت 65 % في نهاية 
2012، مما يستوفي متطلبات الهيئة العامة 
أيضًا  الشركة  باشرت  وقد  المال.  لسوق 
برنامج تطوير طموح سوف يركز على  في 
العاملة الوطنية بما يؤهلها  تدريب القوى 

لتولي مسؤوليات أكبر وأدوار قيادية.

النظرة المستقبلية لسنة 2013
تعد النظرة المستقبلية االقتصادية للدولة 
مشرقة ومبشرة بالخير في ظل التطورات 
مثل  الرئيسية  القطاعات  تشهدها  التي 
النمو  وآفاق  التحتية،  والبنية  الطاقة، 

دخل االستثمار
زاد دخل االستثمار )يشمل ايرادات أخرى( بنسبة مذهلة بلغت 10.16 % ليتحول من خسارة 
استثمارية بقيمة 15 ألف ريال ُعماني في 2011 إلى دخل بقيمة 1.5 مليون ريال ُعماني في 2012.

صافي األرباح
ربح  إلى   2011 ريال ُعماني في  ليتحول من عجز بقيمة 1.44 مليون  الشركة  أرباح  زاد صافي 

بقيمة 1.067 مليون ريال ُعماني في 2012، ما يمثل نموًا بواقع 174 %.

وتعتبر  السياحة.  قطاع  في  المتوقعة 
الشركة في وضع مثالي يمّكنها من انتهاز 
هذه الفرصة والبناء على النجاحات التي تم 

تحقيقها حتى اللحظة.

المالية  الخدمات  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
مع  واقعة  حقيقة  أضحت  قد  اإلسالمية 
في  إسالمي  بنك  أول  نزوى،  بنك  افتتاح 
الدولة، والذي تبعه افتتاح النوافذ اإلسالمية 
الوطني  والبنك  مسقط،  بنك  من  لكل 
الخطط  أن  كما  األهلي.  والبنك  الُعماني، 
بالكامل  نشاطنا  لتحويل  وضعناها  التي 
تفتح  أن  التكافلي من شأنها  التأمين  إلى 
ووصلت  جديدة.  فرص  إليجاد  أيضًا  األبواب 
عملية  من  متقدمة  مراحل  إلى  الشركة 
اعتماد ترخيصها، وقد كونت بالفعل بعض 
قطاعات  في  للتوغل  األساسية  التحالفات 

األسواق الجديدة للتكافل العائلي.

شكر وتقدير
لي  يطيب  اإلدارة  مجلس  عن  وباإلنابة 
امتنانا  وعميق  شكرنا  بخالص  أتقدم  أن 
قابوس  السلطان  الجاللة  صاحب  لموالنا 
ورعاه،  اهلل  حفظه  المعظم  سعيد  بن 
وتوجيهاته  الحكيمة  قيادته  بفضل  والذي 
وأبدًا  دائمًا  السلطنة  ستواصل  السامية 
مسيرتها في طليعة ركب الحضارة والرقي 
أن  كذلك  أود  كما  المزدهر.  واالقتصاد 
والصناعة،  التجارة  لوزارة  امتناننا  أعرب عن 
والسلطات  المال،  لسوق  العامة  وللهيئة 
والدعم  اإلرشاد  على  األخرى  التنظيمية 
كذلك  موصول  والشكر  لنا.  قدموه  الذي 
على  لدينا  اإلدارة  وأعضاء  موظفينا  لكافة 

دعمهم المتواصل وتفانيهم بالعمل.

والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.

محمد بن علي البرواني 
رئيس مجلس اإلدارة
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أ    فلسفة الشركة:

في  رائدة  تأمين  شركة  تكون  ألن  )الشركة(  ش.م.ع.م  للتأمين  المدينة  شركة  تسعى 
وااللتزام  الرضا  وتحقيق  المصالح  ألصحاب  الربحية  تحقيق  بمقاييس  عمان  سلطنة 
وبيئته  المجتمع  ثقافة  مع  تنسجم  تأمين  خدمات  لتوفير  الشركة  للموظفين.تهدف 
االجتماعية واحتياجاته.  وتعمل الشركة وفقًا لمبادئ الشفافية والنزاهة واإلبداع والعمل 
الجماعي والمسؤولية االجتماعية. تطبق الشركة استراتيجية عمل مالئمة تكملها ضوابط 
داخلية سليمة.  ويستند أداء الشركة وتحقيقها ألهدافها على الشفافية في اإلفصاحات 

وااللتزام بميثاق تنظيم وإدارة الشركات.

ب  مجلس اإلدارة:

في  المجلس  إنتخاب  إعادة  تم  سنوات.  ثالث  مدتها  لفترة  اإلدارة  مجلس  أعضاء  ينتخب 
عام 2012. البد أن يمتلك عضو مجلس اإلدارة 5.000 سهمًا على األقل ليكون مؤهاًل للترشيح 

لعضوية مجلس اإلدارة. 

لدى المجلس مستشار وهو الفاضل سمير إبراهيم الوزان وهو اخصائي تأمين معروف 
في المنطقة وعضو سابق في مجلس اإلدارة.

تفاصيل أعضاء مجلس اإلدارة

المنصباالسم

عدد مجالس 
االدارة التي هو 
عضو فيها في 

سلطنة عمان

2رئيس مجلس اإلدارةسعادة د. / محمد بن علي البرواني

1نائب رئيس مجلس اإلدارةالمهندس / عبدالرحمن بن عوض برهام

سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن محمد بن جبر 
آل ثاني

1عضو مجلس اإلدارة

2عضو مجلس اإلدارةالمهندس / خميس بن مبارك الكيومي

1عضو مجلس اإلدارةالمهندس / عبداهلل علي العبداهلل

2عضو مجلس اإلدارةالفاضل / صالح بن ناصر الريامي

3عضو مجلس اإلدارةالفاضلة / سفانة بنت محمد البرواني

-عضو مجلس اإلدارةالفاضل / حمد بن محمد الوهيبي

اجتمع مجلس إدارة الشركة ست مرات خالل السنة المنتهية 31 ديسمبر 2012 في التواريخ 
التالية: 25 فبراير و24 مارس و7 مايو و30 مايو و29 سبتمبر و16 ديسمبر 2012. حضر جميع 

أعضاء مجلس اإلدارة اجتماع الجمعية العامة السنوية الذي عقد في 24 مارس 2012.

إستقاللية أعضاء مجلس اإلدارة
تنفيذيين  غير  اإلدارة  مجلس  أعضاء  معظم  التنظيم،  مسؤوليات  تنفيذ  أجل  من 

ومستقلين.

أصدرت الهيئة العامة لسوق المال تعدياًل على تعريفات عضو اإلدارة المستقل واألطراف 
الشركات  على  ويتعين   .2012 أكتوبر   24 بتاريخ  واإلدارة  التنظيم  ميثاق  في  العالقة  ذات 
أن تلتزم بتلك القواعد عند إنتخاب مجلس إدارة جديد خالل إجتماع الجمعية العمومية 

السنوي القادم.

تقـــريــــــــر التـــنـــــــظـــــيــــم واإلدارة 
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فيما يلي تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة الجتماعات المجلس:

عدد اجتماعاتالمنصباالسم
 المجلس

 التي حضرها

أتعاب حضور
 جلسات 
المجلس

بالريال العماني

66.000رئيس مجلس اإلدارةسعادة د. / محمد بن علي البرواني

المهندس / عبدالرحمن بن عوض 
برهام

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

66.000

سعادة الشيخ / عبدالرحمن بن 
محمد بن جبر آل ثاني

44.000عضو مجلس اإلدارة

المهندس / خميس بن مبارك 
الكيومي

66.000عضو مجلس اإلدارة

المهندس / عبداهلل بن علي 
العبداهلل

66.000عضو مجلس اإلدارة

66.000عضو مجلس اإلدارةالفاضل / صالح بن ناصر الريامي

66.000عضو مجلس اإلدارةالفاضلة / سفانة بنت محمد البرواني

66.000عضو مجلس اإلدارةالفاضل / حمد بن محمد الوهيبي

44.000مستشارالفاضل / سمير إبراهيم الوزان

لم يتم دفع أية مكافآت أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة.

مسؤولية أعضاء مجلس اإلدارة

في  بها  المعمول  القوانين  بكافة  االلتزام  في  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مسؤولية  تتمثل 
سلطنة عمان.

يتم تحديد مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للقوانين المعمول بها في سلطنة عمان 
وقانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته وقانون شركات التأمين )1979/12( وتعديالته 
والالئحة التنفيذية رقم 5 من ميثاق تنظيم وإدارة شركات التأمين الصادر بموجب التعميم 

رقم )7/ت/2005( المؤرخ 1 أغسطس 2005 إلى جانب كافة القوانين ذات الصلة.

لجنة التدقيق واإللتزام: ج 

يقوم مجلس اإلدارة بتشكيل لجنة التدقيق واإللتزام التي تتألف من ثالث أعضاء مستقلين 
وغير تنفيذيين مهمتها التدقيق والمحاسبة والتأكد من االلتزام بأفضل الممارسات.

اجتمعت لجنة التدقيق واإللتزام أربع مرات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 على 
النحو التالي: في 23 فبراير 6 مايو 29 سبتمبر 15 ديسمبر 2012.

فيما يلي تفاصيل حضور اجتماعات لجنة التدقيق واإللتزام وأتعاب حضور الجلسات خالل 
عام 2012: 

عدد اجتماعاتالمنصباالسم
اللجنة التي 

حضرها

أتعاب حضور 
الجلسات بالريال 

العماني

رئيس لجنة التدقيق الفاضل / صالح بن ناصر الريامي
واإللتزام 

43.200

43.200عضو اللجنةالفاضلة/ سفانة بنت محمد البرواني

43.200عضو اللجنةالفاضل/ حمد  بن محمد الوهيبي

32.400مستشارالفاضل/ سمير إبراهيم الوزان

14



مهام لجنة التدقيق واإللتزام:

)6( من ميثاق تنظيم وإدارة  للمادة رقم  التدقيق واإللتزام وفقًا  لجنة  يتم تحديد مهام 
شركات التأمين الصادرة بموجب التعميم رقم )7/ت/2005( المؤرخ 1 أغسطس 2005 ووفقًا 

للمرفق رقم )2(.

اللجنة التنفيذية واالستثمار: د  

غير  أعضاء  أربعة  من  اإلدارة  مجلس  يشكلها  التي  واالستثمار  التنفيذية  اللجنة  تتألف 
الشركة  استراتيجيات  بتطبيق  يتعلق  فيما  لإلدارة  االستشارة  اللجنة  تقدم  تنفيذيين.  

التي حددها مجلس اإلدارة ومراجعة األداء التشغيلي وأهداف االستثمار.

عقدت اللجنة إجتماعاتها في 14 فبراير و30 إبريل و4 أغسطس 2012.

فيما يلي تفاصيل اجتماعات اللجنة التنفيذية التي عقدت خالل السنة المنتهية في 31 
ديسمبر 2012:

عدد اجتماعاتالمنصباالسم
اللجنة التي 

حضرها

أتعاب حضور 
الجلسات

بالريال العماني

سعادة د. / محمد بن علي البرواني
رئيس اللجنة

التنفيذية 
واالستثمار

32.400

32.400عضو اللجنةالمهندس/ عبدالرحمن بن عوض برهام

32.400عضو اللجنةالمهندس/ خميس بن مبارك الكيومي

21.600عضو اللجنةالمهندس /عبداهلل بن علي العبداهلل

عملية اختيار أعضاء مجلس اإلدارة: هـ 

وفقًا للنظام األساسي وعقد التأسيس للشركة.

اإلدارة والمسائل المتعلقة بالمكافآت: و 

قامت الشركة بتعيين مدراء مؤهلون ذوو خبرة مهنية لشغل منصب رؤساء األقسام.  
ويتم القيام بالتوظيف على أساس الدرجة الوظيفية والتوصيف الوظيفي.  حدد مجلس 
اإلدارة أهداف الرئيس التنفيذي، واستنادًا إلى هذه األهداف، لدى كل مدير قسم أهدافًا 
البشرية  الموارد  قسم  مع  بالتعاون  التنفيذي  الرئيس  ويقوم  للقياس.   قابلًة  واضحًة 
للتأكد من تحقيق  إلى جانب مراجعات سنوية  األداء على أساس نصف سنوي  بمراجعة 
األهداف.  يتم تحديد حوافز المكافآت بناًء على األداء.  لكل موظف عقد توظيف ساٍر موقع 
من قبل الموظف والشركة.  وقد تم إعداد هذه العقود وفقًا لإلرشادات الصادرة بموجب 

قانون العمل العماني ووزارة القوى العاملة في هذا الصدد.

الشركة بما في  العام ألكبر خمسة موظفين في  المدفوعة خالل  المكافآت  بلغ إجمالي 
ذلك الرواتب والعالوات 266.823 ريال عماني إلى جانب توفير سيارة للرئيس التنفيذي.  ال 

تقدم الشركة أية خيارات لألسهم ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو الموظفين.

مجاالت عدم االلتزام: ز 

خالل العام، لم تكن هناك أية قيود أو عقوبات فرضها سوق مسقط لألوراق المالية أو الهيئة 
العامة لسوق المال على الشركة لعدم االلتزام بميثاق تنظيم وإدارة شركات التأمين.

وسائل اإلتصال مع المساهمين ح 

العمومية  الجمعية  إلجتماع  للمساهمين  إشعار  إرسال  يجب  القانونية،  للمتطلبات  وفقًا 
مرفقًا به القوائم المالية السنوية المدققة متضمنًة تفاصيل معامالت األطراف ذات العالقة 
)والتي يتم اإلرتباط بها في المعامالت العادية( باإلضافة إلى تقرير مجلس اإلدارة وتقرير 
مناقشات وتحليل اإلدارة. يتم اإلفصاح عن طبيعة وقيمة معامالت األطراف ذات العالقة عن 

طريق إدراجها في إيضاح في القوائم المالية.
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تقسيم المساهمة:
إعتمد المساهمون خالل اإلجتماع العادي اإلضافي المنعقد في 25 فبراير 2012 قرارًا لتغيير 

القيمة اإلسمية للسهم من ريال واحد عماني إلى 0.100 ريال عماني للسهم.

في يونيو 2012، جمعت الشركة رأس مال بقيمة 4.000.000 ريال عماني من خالل إصدار أسهم 
حق أفضلية بعدد 40.000.000 سهم.

فيما يلي تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة:

نسبة االمتالك %عدد األسهمالمساهم

143.095.24043- شركة محمد البرواني القابضة ش.م.م

212.000.00012- المدينة للخدمات المالية

310.000.00010- صندوق تقاعد وزارة الدفاع

ط  بيان مجلس اإلدارة:

نحن أعضاء مجلس اإلدارة نؤكد بموجب هذا البيان ما يلي:
تم إعداد القوائم المالية وعرضها وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية. 		•

تم اعتماد السياسات واإلجراءات الالزمة لتطبيق االستراتيجية وتحقيق  	•"
األداءالتشغيلي السلس.  

فاعلية وكفاية نظام الرقابة الداخلية للشركة والتزامه بالقواعد والتنظيمات 	•"
الداخلية للشركة.  

عدم وجود أمور جوهرية من شانها أن تؤثر على قدرة الشركة على متابعة   	•
عملياتها خالل السنوات المالية القادمة.  

ل  لمحة موجزة عن المدقق القانوني للشركة:

حوالي180.000 لديها  ويعمل  بلدًا   158 في  متواجدة  شركات  شبكة  هي  سي  دبليو   بي 
التدقيق والضرائب والخدمات  الجودة في خدمات  موظفًا ملتزمون بتوفير أعلى معايير 
االستشارية. كما تقدم بي دبليو سي كذلك تدريب للشركات ومؤهالت مالية مهنية من 

خالل الدورات األكاديمية لبي دبليو سي.

تأسست بي دبليو سي  في الشرق األوسط منذ 40 عامًا ولديها شركات في البحرين ومصر 
الفلسطينية  للسلطة  التابعة  واألراضي  وُعمان  وليبيا  ولبنان  والكويت  واألردن  والعراق 
وقطر والسعودية واإلمارات، حيث يعمل بها أكثر من 2.500 موظف. لمزيد من المعلومات، 

.)www.pwc.com/middle-east( :يرجى زيارة الموقع اإللكتروني

تأسست بي دبليو سي في سلطنة ُعمان منذ أكثر من 40 عامًا ويعمل فيها ثالثة شركاء، 
من ضمنهم شريك ُعماني، وأكثر من 135 موظفًا مهنيًا ومساعدين. إن خبرائنا في مجاالت 
واالستشارية  الفنية  المهارات  بين  الجمع  على  قادرون  واالستشارات  والضرائب  التدقيق 

المتخصصة المكتسبة دوليًا مع الخبرات المحلية ذات الصلة.

بي دبليو سي تشير الى شبكة بي دبليو سي و/ أو واحدة أو أكثر من الشركات األعضاء 
زيارة  يرجى  المعلومات،  من  لمزيد  مستقل.  قانوني  كيان  هي  منها  واحدة  كل  فيها، 

  www.pwc.com/structure :الموقع اإللكتروني

عن شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.م:  
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تقـــريــــر مـنــــاقـــشـــات وتحـــــلـــيـــالت اإلدارة

مقدمة

واصل االقتصاد الُعماني نموه بشكل متواصل أثناء عام 2012 وقد ساهم التوجه المستمر 
في اإلنفاق على البنية التحتية بشكل كبير في زيادة األنشطة االقتصادية. وأما ما ترتب 
على ذلك من نمو في قطاع الصناعات المساعدة ومشاركة القطاع الخاص النشط في 
كل من قطاعي الخدمات والتصنيع فسوف يؤدي ذالك الى استمرار فتح قنوات جديدة 
أكبر  بنجاح   2011 عام  في  بدأ  التي  مجهودها  الحكومة  واصلت  آخر،  جانب  ومن  للتأمين. 
لزيادة فرص التوظيف للعمانيين في عام 2012 مما أدى هذا إلى تحسن شامل في القوة 
المرورية،  الحوادث  ازدياد  ضوء  وفي  الطرق.  على  للمركبات  كبير  عدد  زيادة  و  الشرائية 
بدأت الحكومة بعدد من الخطوات لرفع نسبة الوعي في الطرق لجميع أنحاء البالد. رفعت 
تطوير ميناء الدقم األمال في تعزيز سعة استيعاب البضائع داخل البالد ومن المتوقع أن 

يكون عاماًل فعاالً في نمو اقتصاد الدولة. 

األداء التشغيلي

 رقم
التسلسل

20122011مؤشرات األداء الرئيسية

16,885,09014,143,038اجمالي أقساط التأمين المكتتبة.1

6,726,1485,528,453صافي اإليرادات المكتسبة2

4,908,816)4,456,624(صافي المطالبات المتكبدة3

4,226,6994,593,261صافي المطالبات المتكبدة - المركبات4

2,048,347591,965 صافي فائض االكتتاب5

)14,845(1,508,728صافي إيراد االستثمار6

)2,091,034()2,580,324(المصروفات7

)1,442,258(1,067,345صافي الدخل8

األعمال

ومع زيادة النمو االقتصادي المستمر في كل من القطاع النفطي وغير النفطي،   	•
تزداد فرص األعمال المثيرة في كل من قطاعات المشروعات الكبيرة ،المتوسطة    
والصغيرة.حددت اإلدارة اهداف قطاعات النمو الريئسية وإسترتيجية على المدى    

المتوسط بما يتماشى مع اإلعمال في تلك القطاعات ,وسيكون التركيز على    
قياس النمو والربح.  

ومع احتمال نمو قطاع التأمين بمعدل نمو سنوي مركب )CAGR( يبلغ 12% في   	•
الثالث سنوات القادمة، تسعى الشركة بتمثيل دور مهم في تقديم الدعم    

التأميني لكافة قطاعات التأمين والتي يمكننا أن نضيف قيمة لها.   

مع التركيز على لعب دور أكبر في السوق، أنشأت الشركة مؤخًرا شراكات مع   	•
رائدي العالم في هذا المجال، مثل Chubb و Allianz، حيث سيساعد ذلك في بناء    

القدرات المحلية بمعدالت استمرارية أعلى.  

التركيز الحكومي على الضمان االجتماعي سوف يرفع الطلب في قطاعات التأمين   	•
الصحي و الحياة، ليس فقط من حيث الحجم ولكن بشكل أكبر من حيث تطوير    

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2012
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المنتجات. ويتم تركيز استراتيجيات أعمال الشركة بشكل متزايد الستهداف هذه    
االحتياجات أيضًا.  

تركز الشركة على رضاء العميل من خالل خدمته على مستوى عاٍل. 	•
 

بالنظر إلى تأثير الكوارث الطبيعية على األعمال، تتلقى الشركة دعمًا قويًا من   	•
قبل رواد عالميين في مجال إعادة التأمين.  

تبنت الشركة أفضل الممارسات المعيارية في مجال اإلدارة الحكيمة للمخاطر   	•
واالكتتاب الحذر وتتلقى دعمًا قويًا عبر اتفاقيات إعادة التأمين باإلضافة إلى    

اضطالعها بدراسات التعرض للكوارث الطبيعية للحد من التأثير على األعمال.   

االستثمارات

االستثمارية  المحفظة  بتنويع  يتعلق  ما  في  الشركة  تبنتها  التي  المبادرات  حققت 
دفتر  أنتج  فلقد   .2012 عام  في  جيًدا  نجاًحا  حققت  حيث  األسهم  سداد  لعملية  ومراقبة 
بقيمة  خسارة  مقابل   2012 عام  في  ُعماني  ريال   1,508,728 بقيمة  دخاًل  الشركة  استثمار 
14,846 ريال ُعماني في عام 2011. وُتنسب موجة الصعود في دخل االستثمار إلى تحسين 
أداء “استثمارات المتاجرة” الخاصة بالشركة كما يعزي ذلك جزئًيا إلى دخل أرباح األسهم 

الستثمارنا في صندوق تالل.

تعافت البورصات العالمية في عام 2012 من اآلثار السلبية المترتبة من عام 2011 )أزمة ديون 
العربي(.  والربيع  األمريكية  المتحدة  للواليات  السيادي  التصنيف  وخفض  اليورو  منطقة 
عن  بذلك  متأخًرا  فقط   %1.15 بقيمة  عائًدا   )MSM30( لُعمان  المعياري  المؤشر  حقق  ولقد 
بعض نظرائه في دول مجلس التعاون الخليجي. لكن بالرغم من ذلك أظهرت األسهم 
الموجودة خارج المؤشر المعياري أداًء جيًدا في عام 2012، مانحة بذلك الشركة عائًدا الئًقا 
مضيفة   2012 عام  في  استثماراتها  في  الشركة  نّوعت  كذلك  مساهميها.  حقوق  على 

العقارات واالوراق المالية ذات الدخل الثابت لدفتر استثمارها. 

الرئيسة  التركيز  مجـــاالت  األســـهم من  لمحـــفظة  الجيد  والرصـــــد  الجغرافي  التنوع  يعد 
لعام 2013.      

المطالبات

القاتلة/ واإلصابات  الطرق  حوادث  في  الحاد  اإلرتفاع  اظهار  المركبات  مطالبات  واصلت 
الجسيمة. وال يزال يشّكل عدد القتلى الناجم عن الحوادث المرورية مصدًرا للقلق. باإلضافة 
إلى أن توجه المحاكم إلى إصدار أحكام تقضي بدفع تعويضات إلى القتلى/الجرحى قد 
لحياة  ُتمنح  أصبحت  التي  المتزايدة  القيمة  تعكس  األرجح  على  هي  كبيرة  زيادة  شهد 
اإلنسان. يؤدي هذا التوجه إلى زيادة معدل نسبة دفع العوائد من األرباح وبالتالي يمثل 
تنفيذ  خالل  من  الجانب  هذا  لمعالجة  خطوات  االدارة  اتخذت  ولقد  الربحية..  على  عائًقا 
تحليل مفصل لمحفظة المركبات. تم تعزير انضباط االكتتاب من خالل تنفيذ أدوات تقنية 
الشركة  اعتمدت  ذلك  الى  التسعير.وباالضافة  وسياسات  القطاعات  لتجزئة  المعلومات 

اجراءات مراقبة التكاليف دون التأثير على جودة الخدمات المقدمة للعمالء.

القوة العاملة والموارد البشرية

شهدت الموارد البشرية العديد من المبادرات في نواٍح حيوية مثل االختيار   	•
والتدريب وتقييم الموظفين ونظام الدرجات والمكافآت.  

تم تطبيق نظام درجات جديد في عام 2011 يقوم على منهجية Hay وتم ربط   	•
هيكل األجور بنظام الدرجات وقد شملت ايضا الزيادات السنوية والمكافآت    

بالموظفين وهيكل األجور متضمنا األداء.  

تم تحقيق نسبة تعمين قدرها 65% بما يتماشى مع التزام الشركة بمتطلبات   	•
الهيئة العامة لسوق المال في ضوء االستدامة في حدود االمكانيات.   

 
انطالقًا من سياسة التدريب المالئم ، تم عقد مبادرات تدريبية متنوعة تؤدي إلى   	•
التحسن الملحوظ في مهارات الموظفين إذ حصل موظفان على شهادة الزمالة    
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من المعهد القانوني بلندن )ACII(، وهو مؤهل تأميني مرموق. ويتميز التقّدم    
المحرز على هذا الصعيد باالتساق حيث تم اختيار موظفين جديدين لالشتراك    
في برنامج شهادة الزمالة في المعهد القانوني من قبل الهيئة العامة لسوق    
المال، هذا فضاًل عن وجود أكثر من ثالثة موظفين يسعون إلى الحصول على    

درجة البكالوريوس أو درجة الماجستير برعايتنا. وهذا يلبي بالتأكيد احتياجاتنا    
المستقبلية للقوة العاملة المدربة والماهرة.  

كجزء من التزامنا بتحسين مجموعات مهارات العاملين، أطلقنا برنامج تطوير   	•
اإلدارة الوسطى الذي يركز على االرتقاء بمهارات اإلشراف ومهارات قيادة الفريق.  

ونتيجة لتلك المبادرات، تمكننا من ترسيخ ثقافة العمل االحترافي والمتجانس واإليجابي. 
إن فريق الموارد البشرية يستمر في لعب دور استباقي في جميع األمور المتعلقة 

بالموظفين للحفاظ على رفاهيتهم وعلى أهداف الشركة.

خدمات تقنية المعلومات

تقنية  خدمات  في  المبتكر  التقني  التقدم  من  االستفادة  إلى  حاجتها  اإلدارة  أدركت 
المقدمة.  الخدمة  المعلومات، حيث يمكن أن تمثل دافًعا إلحداث تطور كبير في نوعية 

وفًقا لذلك، واظبت اإلدارة على زيادة استثماراتها في هذا المجال مما أدى إلى ما يلي:-

توسعة نطاق خدمات اإلنترنت لتصل إلى الفروع والوسطاء مع جميع المنتجات   	•
المخصصة لألفراد الهامة المتوفرة على اإلنترنت.  

االرتجال في معالجة المطالبات وتقديم نظام تعقب الملفات لتحسين كفاءة   	•
العملية والوقت المطلوب للتنفيذ.  

 
تطبيق أداة تحليل وإعداد تقارير عالمية الطراز لتعزيز وتحسين هيكل المنتجات   	•

وتقييم ومراجعة احتياطات المطالبات.  

توقيع اتفاقية أجهزة حفظ وتسليم السندات اإللكترونية مع مزود نظام التطبيق   	•
األساسي لدينا لضمان توفر الخدمات.  

فضاًل عن ذلك، كجزء من التزام اإلدارة بجميع األهداف التي وضعتها السلطات التنظيمية، 
استمرارية  خطة  وضع  وتم  السلطانية  ُعمان  شرطة  بيانات  قاعدة  بتحديث  قامت  فقد 
األعمال )BCP( وخطة التعافي من الكوارث )DR( وبدأت في تدريب أفراد فريق العمل عليها.

التدقيق الداخلي وااللتزام

موظفي  بتدريب  قامت  حيث  وااللتزام  الداخلي  التدقيق  بقسم  اهتماما  الشركة  أبدت 
يتماشوا مع  والتشريعات  حتى  االموال  وااللتزام ومكافحة غسيل  التدقيق  القسم في 

التطور في أعمال الشركة . 

اآلفاق المستقبلية

لكونها أول شركة تأمين في ُعمان حصلت على موافقة “مبدئية” للتحول إلى النموذج 
التكافلي ألعمال التأمين، تستعد الشركة لتبني التغييرات الالزمة لمثل هذا التحول في 
حالة تم إعطاء اإلشارة الخضراء من المنظمين. سيساعد هذا الشركة في لعب دور ريادي 
في نموذج العمل الجديد أيًضا. وبشكل عام، تعد الشركة في وضع جيد لتقديم مزايا 
تنافسية داخل سوق التأمين الُعمانية من حيث الموارد البشرية وأنظمة تقنية المعلومات 
والدعم القوي للخدمات والمنتجات األكثر تنوعًا وترتيبات إعادة التأمين الممتازة من خالل 

تحالفات استراتيجية رئيسة مع رواد شركات التأمين العالمية.
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شركـــــة الـــمـــــدينـــة للـــتـــأميـــن ش.م.ع.م
القــــوائــــم المــــاليــــة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

العنوان البريدي: 
ص ب 1805، الرمز البريدي 130، العذيبة، سلطنة عمان

المقر الرئيسي:
فهد بالزا، الطابق الثالث، منطقة مطرح التجارية، سلطنة عمان
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شركـــة المدينــــة للــــــتــأميــن ش.م.ع.م
القـــوائـــم المــــاليــــة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012

شـــركـــة المدينــــة 
للــــــتــــأميــــن 

ش.م.ع.م

20122011

ريال عمانيريال عمانيإيضاح

اإليرادات

038 143 09014 885 1916إجمالي األقساط المكتتبة

965 347591 048 192  نتائج أعمال التأمين 

)846 14(728 508 211   صافي إيراد/)خسارة( االستثمار 

657 71  594 90     إيرادات أخرى

3 647 669648 776

المصروفات

)034 091 2()533 497 2(22مصروفات عمومية وإدارية

)258 442 1(136 150 1ربح/)خسارة( العام قبل تكلفة التمويل والضرائب

-               )791 82(  23تكاليف التمويل

)258 442 1(345 067 241صافي ربح/)خسارة( العام

دخل شامل آخر:

450 355)136 566(صافي التغيير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

)808 086 1(209 501إجمالي الدخل/)الخسارة( الشاملة للعام

)0.018(250.015ربح/)خسارة( السهم الواحد 

اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 28 إلى 56 تكون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقبي الحسابات – صفحة رقم 1.
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20122011

ريال عمانيريال عمانيإيضاحاألصول

األصول غير الجارية

909 736216 4786ممتلكات ومعدات

-000 600 52إستثمار عقاري

060 729 9241 162 61استثمارات متاحة للبيع 

-                366 254  7استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

4 804 0261 945 969

األصول الجارية

123 841 5133 183 84استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

717 861 2624 432 97ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

339 527 9184 114 105مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين 

467 628264 11535مصروفات عمولة مؤجلة

962 301 6635 013 176حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين

698 373    497 352     مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا

23 632 48119 170 306

275 116 50721 436 28إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات 

رأس المال واالحتياطيات

000 000 0006 000 1210رأس المال

491 226109 13216احتياطي قانوني

310 310150 14150احتياطي خاص

483 175  483 15175إحتياطي الطوارئ

745 609799 233احتياطي القيمة العادلة

)570 750 1()960 811(خسائر متراكمة

459 484 6685 963 9إجمالي حقوق المساهمين

االلتزامات غير الجارية

357 53171 1685منافع نهاية الخدمة للموظفين

االلتزامات الجارية

581 643 53510 194 1712أموال التأمين

016 89071 18401ايرادات عمولة مؤجلة

184 927 1462 036 4مستحق لمعيدي التأمين 

678 918 7371 754 1  حسابات مستحقة ودائنيات أخرى

18 387 30815 560 459

816 631 83915 472 18إجمالي االلتزامات

275 116 50721 436 28إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات

250.0990.091صافي األصول للسهم الواحد 

اعتمد أعضاء مجلس اإلدارة إصدار القوائم المالية المدرجة بالصفحات من 22 إلى 56 بتاريخ 26 فبراير 2013 ووقعها نيابة عنهم:

نائب رئيس مجلس اإلدارة محمد البرواني
 عضو مجلس اإلدارة   رئيس مجلس اإلدارة

شركـــة المدينــــة للــــــتــأميــن ش.م.ع.م
قائــمة المــــركــــز المــــالــي

كما فــــي 31 ديســــمبـــر 2012
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20122011

ريال عمانيريال عمانيإيضاح

أنشطة التشغيل

)258 442 1(345 067 1ربح/)خسارة( العام

تسويات لـ:

293 212119 119إستهالك

-791 82تكلفة التمويل

)875 207()909 760(إيرادات توزيعات نقدية

)208 105()829 141(الدخل من ودائع بنكية

-)867 11(ربح إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

529 84722 20مكافآت نهاية الخدمة محملة للعام

878 164 )014 404()أرباح(/خسائرغير محققة من إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

)28 424()1 448 641(

التغييرات في رأس المال العامل

192 53)579 587(عقود تأمين وإعادة تأمين مستحقة

)024 450()701 711(حصة إعادة التأمين في صندوق التأمين

)117 91(201 21مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا

433 102)161 271(مصروفات عمولة مؤجلة

414 95474 550 1أموال التأمين 

)053 213()941 163(مستحقات ودائنيات أخرى

417 962926 108 1مستحق إلى معيدي التأمين

)678 101(874 330  إيرادات عمولة مؤجلة

)057 148 1(185 249 1التدفق النقدي الناتج من/)المستخدم في( أنشطة التشغيل قبل دفع مكآفات نهاية الخدمة 

)606(           )673 6(    مكافآت نهاية الخدمة المدفوعة

)663 148 1(512 242 1صافي التدفق النقدي من/)المستخدم في( أنشطة التشغيل

أنشطة االستثمار

)015 94()039 689(4شراء ممتلكات ومعدات

)559 879()036 198 1(شراء  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  

495 247 6601 259 1متحصالت استبعاد استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  

000 105-متحصالت من استرداد استثمارات أوراق مالية متاحة للبيع

)292 18(490 3الحركة في الودائع البنكية صافي الفائدة

-)000 600 2(شراء إستثمار عقاري

-)499 242(شراء إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق صافي الفائدة

875 909207 760    توزيعات نقدية مستلمة

504 568)515 705 2(صافي النقد )المستخدم في(/من أنشطة االستثمار 

أنشطة التمويل

-)000 22(أتعاب إكتتاب رأس المال مدفوعة

-000 000 4إصدار رأس المال

-           )791 82(  تكلفة التمويل مدفوعة

-            209 895 3صافي النقد من أنشطة التمويل

)159 580(206 432 2صافي التغير في النقد وما يماثل النقد 

336 177874 294   النقد وما يماثل النقد في بداية العام

177 383294 726 92النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

يتكون النقد وما يماثل النقد مما يلي:

)043 68(127 330 2نقدية وأرصدة لدى البنوك

369 399144 156أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار

851 857217 239 9ودائع بنكية مستحقة خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

2 726 383294 177
اإليضاحات المدرجة بالصفحات من 28 إلى 56 تكون جزءًا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.

شركـــة المدينــــة للــــــتــأميــن ش.م.ع.م
قائمة التدفقات النقدية
للسنة المنتهية 31 ديسمبر  
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شركـــة المدينــــة للــــــتــأميــن ش.م.ع.م
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2012  

1  الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية 

تأسست شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.م )سابقًا شركة المدينة الخليجية للتأمين ش.م.ع.م( )“الشركة”( في سلطنة عمان بتاريخ 15 
مايو 2006 كشركة مساهمة عمانية مقفلة وهي تعمل في سلطنة عمان وتقوم بمزاولة نشاط التأمين في سلطنة عمان. بدأت الشركة 

نشاطها التجاري اعتبارًا من أول أغسطس 2006.  حصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال في 15 يوليو 2006. 

2   السياسات المحاسبية الجوهرية

)أ( أساس اإلعداد 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفقًا لمعايير التقارير المالية الدولية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وتتوافق مع متطلبات 
االفصاح الواردة ضمن “قواعد اإلفصاح والنماذج” الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 1974 

وتعديالته.

تم إعداد هذه القوائم المالية على أساس التكلفة التاريخية، فيما عدا قياس االستثمارات المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة واستثمارات 
متاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية استخدام بعض التقديرات المحاسبية الهامة.  كما يتطلب 
من اإلدارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة.  تم اإلفصاح عن المجاالت التي تنطوي على درجة كبيرة 

من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية باإليضاح رقم 3.

يتم تطبيق السياسات المحاسبية من قبل الشركة وهي متوافقة مع تلك السياسات المطبقة في سنوات سابقة.

)ب( التغير في السياسات المحاسبية واإلفصاحات

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في عام 2012  وتتعلق بأعمال الشركة:  )1(

بالنسبة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012  قامت الشركة بتطبيق كافة المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة الصادرة عن 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 1 يناير 2012.

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

المعايير والتعديالت والتفسيرات على المعايير الحالية التي لم تدخل حيز التطبيق ولم تطبقها الشركة بصورة مبكرة:   )2(

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

والتفسيرات بصورة معقولة كما في 31 ديسمبر 2012. 

المعيار المحاسبي الدولي رقم 1 )المعدل( - “عرض القوائم المالية” )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.

المعيار المحاسبي الدولي رقم 19 )المعدل(- “منافع الموظفين” )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 9 - “األدوات المالية  - )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 10 - “القوائم المالية المجمعة” )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 12 - »اإلفصاحات عن الحصص في كيانات أخرى« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 13 - »قياس القيمة العادلة« )يدخل حيز التطبيق من 1 يناير 2013 أو بعد ذلك التاريخ(.
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  2

)ت(  العمالت األجنبية
العملة التنفيذية وعملة العرض

التي تعمل فيها  الرئيسية  البيئة االقتصادية  العماني وهو عملة  بالريال  المالية للشركة  بالقوائم  المدرجة  البنود  يتم قياس وعرض 
الشركة )“العملة التنفيذية”(.  

المعامالت واألرصدة
المعاملة. كما يتم تحويل األصول  تاريخ  العماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في  الريال  إلى  المعامالت بالعمالت األجنبية  يتم تحويل 
وااللتزامات المنفذة بالعمالت األجنبية إلى الريال العماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركز المالي.  تعالج جميع فروق 

صرف العملة بقائمة الدخل الشامل عند نشأتها. 

الممتلكات والمعدات )ث( 
يتم إدراج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض محدد في قيمتها. يتم إدراج التكلفة الالحقة 
في القيمة الدفترية لبند الممتلكات والمعدات إذا كان من المحتمل أن ينتج عن المنافع المستقبلية المضمنة في البند تدفق للشركة 
ومن الممكن قياس تكلفة البند بصورة موثوق بها. يتم إدراج جميع تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى في قائمة الدخل الشامل كمصروف 

عند تكبدها. 

يتم إدراج االستهالك بقائمة الدخل الشامل على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لبنود الممتلكات والمعدات. 
األعمار اإلنتاجية المقدرة كما يلي:

5-3 سنوات أثاث ومعدات مكاتب

5 سنوات سيارات

5-3 سنوات تحسينات على مباني مستأجرة

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا، بتاريخ كل تقرير.

عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة المقدر إستردادها عن ذلك األصل تخفض قيمته فورًا إلى القيمة المتوقع إستردادها.

يتم تحديد األرباح والخسائر على استبعادات الممتلكات والمعدات بالرجوع إلى قيمها الدفترية وتدرج ضمن “إيرادات أخرى” وتراعى عند 
تحديد ربح التشغيل.

والمعدات  الممتلكات  من  المناسبة  الفئة  إلى  تحويلها  يتم  عاملة،  تصبح  وعندما  بالتكلفة.  التنفيذ  قيد  الرأسمالية  األعمال  تدرج 
وتستهلك وفقًا لسياسة الشركة.

تتم رسملة تكاليف الفوائد على اإلقتراضات لتمويل ممتلكات ومعدات محددة خالل الفترة المطلوبة لتحويل األصل إلى أن يصبح جاهزًا 
لإلستخدام.

 
إستثمار عقاري  )ج(  

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

العادلة لالستثمارات العقارية في قائمة الدخل الشامل.

شركـــة المدينــــة للــــــتــأميــن ش.م.ع.م
إيضاحات حول القوائم المالية

للسنة المنتهية 31 ديسمبر 2012  
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السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(  2
األدوات المالية )ح( 

األدوات المالية غير المشتقة
تتكون األدوات المالية غير المشتقة من استثمارات مصنفة كمتاحة للبيع واستثمارات محتفظ بها للمتاجرة ومديونيات عقود التأمين 
وإعادة التأمين والمبالغ المستحقة لمعيدي التأمين والودائع البنكية وأرصدة بنكية ونقدية وحسابات دائنة ودائنيات أخرى.  تحدد اإلدارة 

تصنيف أصولها المالية عند اإلدراج األولي. 

المعاملة لكافة  إلى  المنسوبة مباشرة  التكاليف  إليها  العادلة مضافًا  بالقيمة  المشتقة بشكل مبدئي  المالية غير  إدراج األدوات  يتم 
األدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.  تدرج األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر بشكل 
مبدئي بالقيمة العادلة وتدرج تكاليف المعاملة كمصروف بقائمة الدخل الشامل.  بعد اإلدراج المبدئي يتم قياس األدوات المالية غير 

المشتقة كما يلي. 

االستثمارات المتاحة للبيع
تدرج  أخرى.  فئة  أية  في  مصنفة  غير  أو  الفئة  هذه  في  مصنفة  تكون  إما  مشتقة  غير  مالية  أدوات  هي  للبيع  المتاحة  االستثمارات 
التغييرات  تدرج  العادلة.   بالقيمة  الحقًا  وتدرج  المعاملة  تكاليف  متضمنة  العادلة  بالقيمة  مبدئي  بشكل  للبيع  المتاحة  االستثمارات 
بالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بحقوق المساهمين.  عندما تباع األوراق المالية المصنفة كمتاحة للبيع، تدرج تغييرات القيمة 

العادلة المتراكمة المدرجة سابقًا بحقوق المساهمين من خالل قائمة الدخل الشامل.

تعتمد القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع على أسعارها السوقية المدرجة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تحديد القيمة 
العادلة لألدوات المالية غير المتاجر بها في سوق نشطة )مثل االستثمارات غير المدرجة( باستخدام أساليب تقييم معينة إال إذا لم يكن 

من العملي تحديد القيمة العادلة.

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة
البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير.  تدرج هذه  يتم اقتناء أو تكبد االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بشكل رئيسي لغرض 

االستثمارات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة.  تدرج تكاليف المعاملة لكافة االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة كمصروف عند تكبدها.

تدرج االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة الحقًا بالقيمة العادلة.  تعتمد القيمة العادلة للالستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة على أسعارها 
السوقية المدرجة كما في تاريخ قائمة المركز المالي.  تدرج األرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات في القيمة العادلة لفئة األصول المالية 
بيع  المحققة عن  األرباح  التي تنشأ فيها.يتم تحديد  الفترة  الشامل في  الدخل  الخسائر في قائمة  أو  األرباح  العادلة من خالل  بالقيمة 

االستثمارات بالفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية وتدرج بقائمة الدخل الشامل في الفترة التي تنشأ فيها.  

يتم إدراج إيرادات توزيعات األرباح من االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بقائمة الدخل الشامل عندما ينشأ للشركة حق استالم توزيعات 
األرباح.

اإلستثمارات المحتفظ بها حتى اإلستحقاق
هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة وقابلة للتحديد وفترات إستحقاق ثابتة وتصنف كمحتفظ بها حتى اإلستحقاق والتي 
المالية  أرادت الشركة بيع مبلغ ضئيل من األصول  إذا  النية اإليجابية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق.  يكون إلدارة الشركة 
اإلستحقاق  الكحتفظ بها حتى  المالية  األصول  تدرج  للبيع.  الفئة كأصول متاحة  إعادة تصنيف  اإلستحقاق، فيجب  المحتفظ بها حتى 
مبدئيًا بالقيمة العادلة مضافًا إليها تكاليف المعامالت. يلغى إدراج األصول المالية المحتفظ بها حتى اإلستحقاق عند انتهاء حق استالم 
بالتكلفة  األصول الحقًا  الملكية. وتقاس هذه  الشركة كافة مخاطر وعوائد  أو تم تحويلها وحولت  االستثمارات  النقدية من  التدفقات 
للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  دفعات  لها  مشتقة  غير  مالية  أصول  هي  والمديونيات  القروض  الفعلية.  الفائدة  طريقة  باستخدام  المهلكة 
بالقيمة  والمديونيات بشكل مبدئي  القروض  تدرج  للشركة.  االعتيادية  األنشطة  وليست مدرجة في سوق نشطة وتنشأ في سياق 
الفائدة  باستخدام طريقة  المهلكة  بالتكلفة  الحقًا  وتقاس  الحيازة.   لنشأة  مباشرة  المنسوبة  المعاملة  تكاليف  إليها  العادلة مضافًا 
الفعلية ناقصًا مخصص االنخفاض بالقيمة.  وتتمثل قروض ومديونيات الشركة في “مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين” و”ودائع 

بنكية وأرصدة بنكية ونقدية” في قائمة المركز المالي.

إلغاء إدراج األدوات المالية يتم إلغاء إدراج أداة مالية عندما تفقد الشركة تحكمها بالحقوق التعاقدية التي تمثل األداة المالية، وهي عادًة 
تتم في حالة بيع األداة، أو عندما يتم نقل كافة التدفقات النقدية المنسوبة إلى األداة إلى طرف آخر مستقل. 
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)ح(  األدوات المالية )تابع(

المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية
جميع المشتريات والمبيعات “العادية” لألصول المالية يتم إدراجها في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي ترتبط فيه الشركة بشراء األصل. 
المشتريات والمبيعات العادية هي مشتريات ومبيعات األصول المالية التي تتطلب تسلم األصول خالل اإلطار الزمني المنصوص عامًة 

عليه في القوانين أو حسب أعراف السوق.

)خ(    انخفاض القيمة
األصول المالية

تتم مراجعة القيمة الدفترية ألصول الشركة باستثناء أصل الضريبة المؤجلة في تاريخ كل قائمة مركز المالي لتحديد ما إذا كانت هناك 
أية مؤشرات على انخفاض القيمة. وفي حالة وجود مؤشر، يتم إدراج أي انخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل.

يتم تحديد انخفاض القيمة كما يلي: 
بالنسبة لألصول المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة مخصومًا منها أي  	•

خسارة إنخفاض قيمة مدرجة سابقًا في قائمة الدخل الشامل.  

بالنسبة لألصول المدرجة بالتكلفة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية  	•
المخصومة بأسعار السوق الحالية ألصل مالي مماثل.  

بالنسبة لألصول المدرجة بالتكلفة المهلكة، يستند انخفاض القيمة على التدفقات النقدية المقدرة المخصومة بمعدالت  	•
الفائدة الفعلية األصلية.  

األصول المالية الجوهرية بذاتها  يتم اختبار انخفاض قيمتها على أساس فردي. ويتم تقييم األصول المالية المتبقية بشكل إجمالي في 
مجموعات لها نفس خصائص المخاطر االئتمانية. 

يتم تكوين مخصص انخفاض قيمة مديونيات التأمين عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن الشركة لن تكون قادرة على تحصيل 
كافة المبالغ المستحقة وفقًا للشروط األصلية للمديونيات. تعتبر الصعوبات المالية الجوهرية للمدين واحتمالية أن يدخل المدين في 
التأمين. إن  التأخر في الدفع على أنها مؤشرات على انخفاض قيمة مديونيات  أو  مرحلة إفالس أو إعادة هيكلة والعجز عن التسديد 
مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة حسب معدل 
الفائدة الفعلية.  يدرج مبلغ أي مخصص بقائمة الدخل الشامل تحت بند “مصروفات عمومية وإدارية”.  يتم تقييد التحصيالت الالحقة 

للمبالغ التي تم إدراجها سابقًا مقابل “مصروفات إدارية” بقائمة الدخل الشامل. 

في حالة استثمارات األسهم المصنفة كمتاحة للبيع فإن االنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى أقل من 
إزالة الخسارة  البيع، تتم  تكلفته يشير إلى أن األصل منخفض القيمة.  في حال وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات المتاحة 
المتراكمة التي تقاس على أنها الفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية مخصومًا منها أي خسائر انخفاض قيمة ذلك األصل 
المالي الذي تم إدراجه سابقًا بقائمة الدخل الشامل من حقوق المساهمين وتدرج بقائمة الدخل الشامل. خسائر انخفاض قيمة أدوات 
الملكية المدرجة بقائمة الدخل الشامل ال يتم ردها من خالل قائمة الدخل الشامل.يتم عكس خسارة االنخفاض بالقيمة إذا كان ذلك 
بالتكلفة  تقاس  التي  المالية  لألصول  وبالنسبة  القيمة.   انخفاض  خسارة  إدراج  بعد  وقع  بحدث  موضوعي  بشكل  متعلقًا  العكس 

المهلكة، فيتم إدراج العكس بقائمة الدخل الشامل.

األصول غير المالية
تتم مراجعة القيم الدفترية ألصول الشركة غير المالية في تاريخ كل تقرير لتحديد ما إذا كانت هناك أية مؤشرات على انخفاض القيمة. 
في حالة وجود مؤشر على انخفاض القيمة يتم تقدير قيمة األصل القابلة لالسترداد.  يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة إذا زادت القيمة 
الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد. القيمة القابلة لالسترداد هي القيمة المستخدمة أو القيمة 
العادلة بعد خصم تكاليف البيع أيهما أكبر. وعند تقدير القيمة المستخدمة، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى 
قيمتها الحالية باستخدام معدل خصم ما قبل الضريبة الذي يعكس تقييم السوق الحالي للقيمة الزمنية والمخاطر المتعلقة باألصل.

يتم تقييم خسائر االنخفاض في القيمة المدرجة في الفترات السابقة بتاريخ كل تقرير لتحديد أي مؤشرات تدل على انخفاض الخسائر 
أو عدم وجودها. يتم رد خسائر االنخفاض في القيمة إذا حدث تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد القيمة القابلة لالسترداد. يتم رد 
خسائر االنخفاض بالقيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية لألصل القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها بعد خصم 

االستهالك أو اإلهالك إذا لم يتم إدراج خسارة انخفاض القيمة.
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)ح(  األدوات المالية )تابع(

)د(  المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية واإلفصاح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يوجد حق قانوني 
يوجب إجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وكذا نية لدى الشركة للسداد على أساس الصافي، أو عندما يتم تحقق األصل وتسوية االلتزام 

في نفس الوقت.

نقد وما يماثل النقد )ذ( 
يتألف النقد وما يماثل النقد من األرصدة البنكية والنقدية والودائع التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ اإليداع.

)ر(  أقساط  وأرصدة تأمينية مدينة
اإلنخفاض  مخصص  منها  مخصومًا  المهلكة  بالتكلفة  الحقًا  وتقاس  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  المدينة  التأمين  وأرصدة  األقساط  تدرج 
بالقيمة. يتم تقدير مديونيات إنخفاض القيمة على أساس مراجعة كافة المبالغ المتبقية في نهاية العام. تشطب الديون الرديئة خالل 

السنة التي يتم تحديدها فيها.

 )ز(  عقود التأمين  
تقوم الشركة بشكل رئيسي بإصدار عقود تأمين قصيرة األجل فيما يتعلق بمخاطر الممتلكات والسيارات )المعروفة بالحريق والحوادث( 

والمخاطر البحرية.  تصدر الشركة أيضًا عقود تأمين على الحياة.

تأمين الممتلكات
يتم تصميم تأمين الممتلكات لتعويض حملة العقود عن األضرار التي تصيب الممتلكات أو عن قيمة خسارة العقار. يجوز أيضًا لحملة 

العقود استالم تعويض عن خسارة اإليرادات التي تسببت عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات المؤمن عليها. 

تأمين السيارات
خالل  من  الناشئة  األخرى  لألطراف  االلتزام  أو  سياراتهم  تصيب  التي  األضرار  عن  العقود  حملة  لتعويض  السيارات  تأمين  تصميم  يتم 

حوادث.  يجوز أيضًا لحملة العقود استالم تعويض عن حريق أو سرقة سياراتهم.

التأمين البحري
يتم تصميم التأمين البحري لتعويض حملة العقود عن الضرر وااللتزام الناشئ من خالل خسارة أو ضرر السفينة البحرية والحوادث في 

البحر التي تؤدي إلى خسارة كلية أو جزئية للشحنة. 

التأمين على الحياة
يتم تصميم التأمين على الحياة لتعويض حملة العقود عن خسارة حياة أو أطراف الشخص المؤمن. 

عقود إعادة التأمين المحتفظ بها )س( 
التأمين.  إعادة  ألغراض  أخرى  أطراف  مع  اتفاقيات  بإبرام  الشركة  تقوم  الكبيرة،  المطالبات  عن  الناشئة  المالية  المخاطر  لتخفيض 
التأمين.  التزام المطالبة وبمقتضى عقد إعادة  التأمين بطريقة تتماشى مع  يتم تقدير المطالبات المستحقة القبض من معيدي 
سداد  وعند  المطالبة.  الشركة  تسدد  أن  إلى  المالي  المركز  قائمة  في  بها  محتفظ  تأمين  إعادة  كعقود  المبالغ  هذه  عرض  يتم 
التأمين  عقود  “مديونيات  إلى  تحويله  يتم  المدفوعة  المطالبة  بخصوص  التأمين  معيدي  من  المستحق  المبلغ  فإن  المطالبة 

التأمين”. وإعادة 

في تاريخ كل تقرير تقوم الشركة بتقييم ما إذا كان هناك دليل على احتمال انخفاض قيمة أصل إعادة التأمين. في حالة وجود مثل ذلك 
الدليل، تقوم الشركة بإجراء تقدير رسمي للمبلغ القابل لالسترداد. عندما تزيد القيمة الدفترية ألصل إعادة التأمين عن قيمته القابلة 

لالسترداد ُيعتبر أن قيمة األصل قد انخفضت ويتم تخفيض قيمته الدفترية إلى قيمته القابلة لالسترداد. 

)ش(  فحص كفاية االلتزام
في تاريخ كل قائمة مركز مالي تقوم الشركة بتقييم مدى كفاية التزامات التأمين المدرجة وذلك باستخدام التقديرات الحالية للتدفقات 
النقدية المستقبلية بموجب عقود التأمين التي أبرمتها. في الحالة التي ُيظهر فيها التقييم أن القيمة الدفترية اللتزاماتها التأمينية 
يتم  الشامل كما  الدخل  بالكامل في قائمة  العجز  إدراج  الفور  المقدرة، يتم على  المستقبلية  النقدية  التدفقات  غير كافية في ضوء 

تكوين مخصص للمخاطر السارية.  
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المطالبات )تابع( )ص( 

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

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

غ عنها والتي لم يتم دفعها في تاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل حالة على  يتم تكوين مخصصات للمطالبات الُمبلَّ
المطالبات  السابقة لتكلفة تسوية  الشركة  اإلدارة وخبرة  بناًء على تقدير  االحتفاظ بمخصص تم تكوينه  حدة. عالوًة على ذلك،  يتم 
المتكبدة والتي لم يبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.  يتم إدراج أي فرق بين المخصصات في تاريخ قائمة المركز المالي والتسويات 

ومخصصات السنة الالحقة ضمن حساب نتائج أعمال التأمين لتلك السنة.

ال تقوم الشركة بخصم التزامها عن المطالبات غير المدفوعة.

احتياطي الطوارئ )ض( 
وفقًا للمادة 20 )2( )ج( المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم 95/35 لقانون شركات التأمين العماني لعام 1979 وتعديالته وخطاب الهيئة 
العامة لسوق المال رقم 4952/ 2005 المؤرخ في 22 نوفمبر 2005، يتم تحويل نسبة 10% من صافي المطالبات القائمة ألعمال التأمين العام 
بتاريخ قائمة المركز المالي و1% من أقساط التأمين على الحياة عن العام من األرباح المحتجزة إلى احتياطي طوارئ. يمكن للشركة إيقاف 

تلك التحويالت السنوية عندما يصبح االحتياطي مساٍو لرأس مالها المدفوع.

االلتزامات والمستحقات األخرى )ط( 
تدرج االلتزامات مبدئيًا بالقيمة العادلة و تقاس الحقًا بالتكلفة المهلكة. يتم إدراج االلتزامات للمبالغ مستحقة السداد مقابل البضائع 

والخدمات المستلمة  سواًء أصدرت عنها فواتير للشركة أم لم تصدر.

منافع نهاية الخدمة  )ظ( 
تستحق منافع نهاية الخدمة وفقًا لشروط تعاقد الموظفين بالشركة في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل الُعماني لعام 
2003 وتعديالته. تدرج مستحقات اإلجازة السنوية عند استحقاقها للموظفين ويكون استحقاق لاللتزام المقدر لإلجازة السنوية مقابل 
الخدمات المقدمة من قبل الموظفين حتى تاريخ التقرير. يتم اإلفصاح عن االستحقاق المتعلق باإلجازة السنوية وبدل تذاكر السفر ضمن 

االلتزامات الجارية، بينما يتم اإلفصاح عن االستحقاق المتعلق بمنافع نهاية الخدمة كالتزام غير جاري.
 

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقًا لقانون التأمينات االجتماعية  العماني 
لعام 1991وتدرج كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها. 

 
المخصصات  )ع( 

يتم إدراج المخصصات إذا كان لدى الشركة التزام قانوني أو استداللي حالي نتيجة لحدث سابق يمكن تقديره بصورة موثوق بها ومن 
المحتمل أن يتطلب تدفقًا صادرًا للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام.

ربحية السهم الواحد  )غ( 
تعرض الشركة بيانات ربحية السهم الواحد األساسية ألسهمها العادية. ويتم حساب ربحية السهم الواحد األساسية بقسمة  الربح أو 

الخسارة المنسوبة إلى حملة األسهم العادية بالشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

تحقق اإليرادات )ف( 

األقساط المكتسبة
األقساط  صافي  من  نسبة  إدراج  يتم  التغطية.  فترة  مدى  على  والتناسب  بالنسبة  مكتسبة(  )أقساط  كإيرادات  األقساط  إدراج  يتم 
المكتتبة على أنها “احتياطي أقساط غير مكتسبة” لتغطية أجزاء المخاطر السارية في تاريخ قائمة المركز المالي.  يتم تكوين مخصص 
إضافي لتغطية العجز، إن وجد، لكل نوع من األعمال التجارية بين المبلغ اإلجمالي في إحتياطي األقساط غير المكتسبة والمبلغ الذي 

يتطلبه قانون شركات التأمين لعام 1979 محتسب على أساس 45% من صافي األقساط المحتجزة للعام لكل أنواع األعمال.

العموالت المكتسبة والمدفوعة
يتم إدراج العمولة المكتسبة والمدفوعة على أساس النسبة والتناسب على فترة تغطية طرف ذو عالقة.
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إيرادات الفوائد
يتم إدراج إيرادات الفوائد على أساس زمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

توزيعات األرباح
تدرج إيرادات توزيعات األرباح عند نشوء الحق في استالم األرباح.

توزيع توزيعات األرباح )ق( 
يتم إدراج توزيعات األرباح إلى مساهمي الشركة كالتزام في الفترة التي يعتمد فيها مساهمو الشركة توزيعات األرباح.

ضريبة الدخل  )ك( 
تتألف ضريبة الدخل بقائمة الدخل الشامل للعام من ضريبة جارية وضريبة مؤجلة.  تدرج الضريبة الجارية والضريبة المؤجلة بقائمة الدخل 

الشامل باستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه باندماج األعمال أو البنود المدرجة مباشرة في حقوق المساهمين أو في دخل شامل آخر.

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

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

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

)ل(  تحديد القيم العادلة
المالية.  وحيثما  المالية وغير  وااللتزامات  لألصول  العادلة  القيمة  تحديد  للشركة  المحاسبية  واإلفصاحات  السياسات  يتطلب عدد من 

ينطبق، يتم اإلفصاح عن مزيد من المعلومات حول االفتراضات لتقييم القيم العادلة في اإليضاحات المحددة لذلك األصل أو االلتزام.

األدوات المالية
بالنسبة لالستثمارات المتاجر بها في أسواق مالية منظمة، يتم تحديد القيمة العادلة وفقًا ألسعار الشراء المدرجة في سوق األسهم في 

نهاية يوم العمل بتاريخ قائمة المركز المالي، معدالً لتكاليف المعاملة الالزمة لتحقق األصل.

يتم تحديد القيمة العادلة الستثمارات غير متاجر بها في سوق نشطة باستخدام التدفقات النقدية المخصومة المقدرة أو غيرها من 
أساليب التقييم.

القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات المالية التي تستحق خالل أقل من عام واحد تقارب قيمها العادلة.

السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(   2

التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة         3

يتطلب إعداد القوائم المالية بما يتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية من اإلدارة القيام بوضع اجتهادات وتقديرات وافتراضات تؤثر 
العادلة  القيمة  الناتجة والتغير في  المحاسبية ومبالغ األصول وااللتزامات والدخل والمصروفات والمخصصات  السياسات  على تطبيق 

للعام الصادرعنها التقرير.

بالفترة  المحاسبية  التقديرات  على  التعديالت  وتدرج  مستمر.   أساس  على  عليها  تستند  التي  واالفتراضات  التقديرات  مراجعة  تتم 
تتضمن  عوامل  افتراضات حول  على  أساسًا  تعتمد  التقديرات  متأثرة. هذه  فترات مستقبلية  وأي  التقديرات  مراجعة  فيها  تتم  التي 
درجات متباينة، وقد تكون مختلفة، من االجتهادات وعدم اليقين والنتائج الفعلية قد تختلف عن توقعات اإلدارة مما ينتج عنه تغيرات 

مستقبلية في االلتزامات المقدرة.
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انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع
للبيع.  ويتطلب هذا  المتاحة  انخفاض قيمة استثمارات األسهم  الدولي رقم 39 لتحديد  المحاسبي  المعيار  تطبق الشركة توجيهات 
العادلة  القيمة  فيها  تكون  التي  والمدى  الفترة  أخرى،  عوامل  بين  من  الشركة،  تقيم  التقدير،  هذا  وإلجراء  جوهريًا.   تقديرًا  التحديد 
الستثمار ما أقل من تكلفته والقدرة المالية وتطلعات العمل قصيرة األجل للشركة المستثمر فيها، متضمنة عوامل مثل أداء مجال 

العمل والقطاع والتغييرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

المطالبات القائمة
على وجه الخصوص، يجب إجراء تقديرات للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي والتكلفة 
النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها بعد تاريخ قائمة المركز المالي.  تستخدم اإلدارة القيمة األولية للمطالبة التي 
يوفرها المساح للتكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.  األسلوب الرئيسي الذي تطبقه اإلدارة 
اتجاهات تسوية  المتكبدة ولم يبلغ عنها يتم باستخدام  المبلغ عنها والمطالبات  المتوقعة للمطالبات  النهائية  التكلفة  في تقدير 
المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات في المستقبل.  في تاريخ كل تقرير، تتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة 
الزمنية  العام للقيمة  التأمين  التغييرات على المخصص.  ال يتم خصم مخصصات مطالبات  السابقة للبحث في كفايتها ويتم إجراء 

للنقود.

انخفاض قيمة مديونيات  
تقدير قيمة مديونيات التأمين والمديونيات األخرى يتم عندما ال يحتمل تحصيل القيمة الكاملة. وينطوي هذا التقدير أن تقيم الشركة 
العام  خالل  المفصل  التحقيق  إجراء  إلى  إضافة  االسترداد  معدالت  وتاريخ  التأمين  وشركات  الوثائق  لحملة  واالئتمان  السيولة  موقف 
والمرئيات المستلمة من قسم الشئون القانونية.  الفرق بين المبلغ المتوقع استرداده والقيمة الدفترية تعتبر مصروفًا بقائمة الدخل 
الشامل.  أي فرق بين قيمة المبالغ التي تستلم فعليًا في الفترات المقبلة والمبالغ المتوقعة تدرج بقائمة الدخل الشامل عند التحصيل.
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ممتلكات ومعدات  -4

تحسينات 
على المباني 

المستأجرة

أثاث ومعدات 
سياراتمكاتب

أعمال رأسمالية قيد 
اإلجماليالتنفيذ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

390 633-427 60739 356572 21في 1 يناير 2012

039 699689 552-          970 370118 17إضافات 

429 322 6991 427552 57739 726691 38في 31 ديسمبر 2012

االستهالك

481 416-691 85221 938393في 1 يناير 2012

212 119-            486 4 720 006107 7محمل للعام

693 535-            177 57226 944501 7في 31 ديسمبر 2012

صافي القيمة الدفترية

736 699786 250552 00513 782190 30في 31 ديسمبر 2012

تحسينات 
على المباني 

المستأجرة

أثاث ومعدات 
سياراتمكاتب

أعمال رأسمالية قيد 
اإلجماليالتنفيذ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

375 539-427 94839 499-في 1 يناير 2011

015 94-        -            659 35672 21إضافات 

390 633-        427 60739 356572 21في 31 ديسمبر 2011

االستهالك

188 297-204 98416 280-في 1 يناير 2011

293 119-        487 8685 938112محمل للعام

481 416-        691 85221 938393في 31 ديسمبر 2011

صافي القيمة الدفترية

909 216-        736 75517 418178 20في 31 ديسمبر 2011

خالل العام قامت الشركة بشراء مكاتب في مجمع التالل من شركة التالل للتطوير ش.م.ع.م، طرف ذي عالقة )البائع(. المبنى كان قيد التشييد بتاريخ 
التقرير. ويستحق دفع 441 97 ريال عماني للبائع وأدرج بقائمة المركز المالي ضمن حسابات مستحقة ودائنيات أخرى )انظر إيضاح 26 )ب((.

شركـــة المدينــــة للــــــتــأميــن ش.م.ع.م
إيضاحات حول القوائم المالية
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إستثمار عقاري  5

خالل العام استثمرت الشركة في مبنى يقع في الحيل بتكلفة قدرها 000 600 2 ريال عماني. العقار قيد التشييد بتاريخ التقرير ويحتفظ 
به الكتساب عائدات إيجار وتحقيق زيادة رأسمالية، وتبعًا لذلك تم تصنيفه كاستثمار عقاري.

وحيث تم شراء العقار خالل العام، تبعًا لذلك ترى االدارة أن القيمة الدفترية تقارب القيمة العادلة بتاريخ التقرير.

استثمارات متاحة للبيع    6

التكلفةالقيمة العادلةعدد األوراقالنسبة المئوية

ريال عمانيريال عمانيالماليةمن المحفظة الكلية

31 ديسمبر 2012

938 325570 750710 62.13618صندوق تالل

500 950157 000160 13.47150الوطنية للمجمعات السكنية

500  200102 000106 8.89100فندق شذى - مسقط

427 49971 428158 13.2671المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م

الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات المتحدة 
666 69  950 26    750 2.251األمريكية

1 162 924972 031

31 ديسمبر 2011

938 375570 299 7501 75.82618صندوق تالل

500 150157 000156 9.32150الوطنية للمجمعات السكنية 

500 300102 000106 6.16100فندق شذى - مسقط

427 28571 428140 7.1371المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية ش.م.ع.م

الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات المتحدة 
666 69  950 26    750 1.571األمريكية

1 729 060972 031

تتضمن االستثمارات المتاحة للبيع استثمارات محلية وأجنبية غير مدرجة والتي يتم إدراجها بالقيمة العادلة  وتتكون من مبالغ مستثمرة 
في صناديق استثمار عقاري محددة. 

القيمـة العادلة الستثمار الصندوق العقاري األجنبي هي 950 26 ريال عمانـي كما في 31 ديسمبـر 2012 )2011 - 950 26 ريال عماني( وتكلفة 
666 69 ريال عماني )2011 – 666 69 ريال عماني(.  خالل عام 2010، أدرجت الشركة خسارة انخفاض قيمة بمبلغ 716 42 ريال عماني بالنسبة 

لالستثمار العقاري األجنبي.

20122011حركة االستثمارات المتاحة للبيع:

ريال عمانيريال عماني

610 478 0601 729 1األرصدة في 1 يناير 

450 355)136 566(صافي التغيير في القيمة العادلة  

)000 100(-استرداد االستثمار

)5000(      -              الخسارة المحققة على ايرادات االستثمار 

1 162 9241 729 060

شركـــة المدينــــة للــــــتــأميــن ش.م.ع.م
إيضاحات حول القوائم المالية
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القيود المفروضة على تحويل األصول 6)أ( 
وفقًا لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص االستثمار في صندوق التالل بقيمة 
500 562 وحدة لبنك مقابل تسهيالت ائتمان تم الحصول عليها من البنك أدرجت القيمة العادلة لتلك الوحدات في قائمة المركز المالي 

بإجمالي قدره 750 647 ريال عماني )2011 – 250 181 1 ريال عماني(. 

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق   7

خالل العام استثمرت الشركة في صكوك مدرجة في أسواق سندات عالمية. ولدى الشركة النية االيجابية والقدرة على االحتفاظ بتلك 
الصكوك حتى االستحقاق في نوفمبر 2018 وتبعًا لذلك صنفت كمحتفظ بها حتى االستحقاق.

معدل العائد الفعلي على االستثمارات المتاحة للبيع في 31 ديسمبر 2012 بمبلغ 2.44% كل نصف سنة.

استثمارات  محتفظ بها بغرض المتاجرة  8
 

2012201220112011

التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

822 978 3401 034 7262 861 3541 029 2قطاع الخدمات

017 837 5481 609 6531 737 0951 984 1قطاع الصناعة

163 190   235 197  121 180  064 170  قطاع المالية

4 183 5133 779 5003 841 1234 006 002
 

االستثمارات بغرض المتاجرة هي االستثمارات األجنبية والمحلية المدرجة. تبلغ تكلفة االستثمارات األجنبية 213 412 ريال عماني
)2011 – 706 692 ريال عماني( والقيمــة العادلة لالستثمارات األجنبية في 31 ديسمبر 2012 بلغـت 691 421 ريال عماني )2011 – 688 694 ريال عماني(. 

 
القيود المفروضة على تحويل األصول 8)أ( 

وفقًا لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص بعض االستثمارات المحتفظ بها 
للمتاجرة الى الهيئة العامة لسوق المال والمدرجة في قائمة المركز المالي بإجمالي قيمة 834 213 2 ريال عماني )2011 – 799 071 1 ريال عماني(. 

وفقًا للتشريعات القانونية يجوز للشركة تحويل هذه األصول بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
 

ودائع بنكية ونقدية وأرصدة بنكية ونقدية  9

تتكون األرصدة البنكية والنقدية بقائمة المركز المالي من التالي:

20122011

ريال عمانيريال عماني

جارية

)043 68(127 330 2أرصدة بنكية ونقدية

369 399144 156أرصدة نقدية لدى مديري اإلستثمار

851 857217 239الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

540 567 8794 705 4الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

7 432 2624 861 717

1 ريال عماني( منفذة بعمالت أجنبية. تحمل الودائع البنكية معدالت فائدة  الودائع البنكية بقيمة 552 52 ريال عماني )2011 - 596 746 
سنوية تتراوح ما بين 0.55% إلى 5.00% )2011 – 0.35% إلى 4.75%( سنويًا.

شركـــة المدينــــة للــــــتــأميــن ش.م.ع.م
إيضاحات حول القوائم المالية
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9)أ(    القيود المفروضة على تحويل األصول

وفقًا لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص بعض الودائع البنكية الى الهيئة 
العامة لسوق المال والمدرجة في قائمة المركز المالي بإجمالي قيمة 879 555 4 ريال عماني )2011 – 4567540 ريال عماني(. وفقًا للتشريعات 

القانونية يجوز للشركة تحويل هذه األصول بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.

مديونيات عن عقود التأمين وإعادة التأمين   10
20122011

ريال عمانيريال عماني

385 718 7533 060 5أقساط مستحقة القبض 

314 053 9861 382  أرصدة تأمين مستحقة القبض

699 771 7394 443 5اجمالي المستحقات

)360 244( )821 328(ناقصًا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

5 114 9184 527 339

20122011

ريال عمانيريال عماني

300 142 1743 387 3غير مستحقة

تجاوز موعد إستحقاقها ولكن لم تنخفض قيمتها:

039 385 7441 727 1  أكثر من 121 يوم

تجاوز موعد إستحقاقها وانخفضت قيمتها:

360 821244 328أكثر من 121 يوم 

فترة االئتمان العادية المسموح بها لمديني التأمين وشركات إعادة التأمين هي 120 يومًا، بعد هذه المدة تعتبر المبالغ متجاوزة موعد 
االستحقاق. كما في 31 ديسمبر 2012م اعتبرت المديونيات التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من 121 يومًا بقيمة 744 727 1 ريال عماني 
)2011 – 039 385 1 ريال عماني( قابلة لالسترداد حيث أنها مستحقة من هيئات حكومية ووسطاء وشركات والتي تتعامل الشركة معها 
في سياق األعمال االعتيادية. وعند تقييم هذه المديونيات الفردية لتحديد قابلية استردادها واالستفسار عنها، ترى اإلدارة ان تلك المبالغ 

قابلة للتحصيل وبالتالي ال تعتبر منخفضة القيمة.
 

كما في 31 ديسمبر 2012 مديونيات تأمين بقيمة 821 328 ريال عماني )2011 – 360 244 ريال عماني( انخفضت قيمتها وتم تكوين مخصص 
لها بالكامل. 

حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها خالل العام كالتالي: 

20122011

ريال عمانيريال عماني

943 36091 244في 1 يناير

417 032152 101مخصص مكون خالل العام

-            )571 16(رد مخصص خالل العام

360 821244 328في 31 ديسمبر 

شركـــة المدينــــة للــــــتــأميــن ش.م.ع.م
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شركـــة المدينــــة للــــــتــأميــن ش.م.ع.م
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مصروفات عمولة مؤجلة  11

201220122012

نشاط التأمين
 العام

نشاط التأمين 
على الحياة

إجمالي

628 086535 5421 534مصروف عمولة مؤجلة

201120112011

نشاط التأمين
 العام

نشاط التأمين 
على الحياة

إجمالي

467 606264 86112 251مصروف عمولة مؤجلة

رأس المال    12

20122011

ريال عمانيريال عماني

000 000 00025 000 25رأس المال المصرح به  

000 000 0006 000 10رأس المال المصدر والمدفوع بالكامل 

اعتمد المساهمون خالل الجمعية العامة غير العادية التي عقدت بتاريخ 25 فبراير 2012 قرار لتغير القيمة اإلسمية للسهم الواحد من ريال 
عماني واحد للسهم الى 0.100 ريال عماني للسهم الواحد. وخالل شهر يونيو 2012 جمعت الشركة رأس مال قدره 000 000 4 ريال عماني من 

خالل إصدار حق أفضلية بعدد 000 000 40 سهمًا.

المساهمون الرئيسيون

جميع مساهمي الشركة الذين يمتلكون نسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة سواًء كانت هذه األسهم بأسمائهم أو عن طريق حسابات 
من ينوب عنهم وعدد األسهم التي يمتلكونها موضحة كما يلي:

20122011نسبة

عدد األسهمعدد األسهمالمساهمة

000 500 2401 095 4343شركة محمد البرواني القابضة ش م م

000 000720 000 1212شركة المدينة للخدمات المالية ش.م.ع.م

000 000600 000 1010صندوق تقاعد وزارة الدفاع

االحتياطي القانوني  13

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان تم تحويل نسبة 10% من ربح السنة إلى االحتياطي القانوني. يجوز للشركة أن 
تقرر إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني ثلث رأس مال الشركة المدفوع على األقل. هذا االحتياطي القانوني 

غير قابل للتوزيع. 
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االحتياطي الخاص   14

وفقا ألحكام المادة 78 من قانون الشركات التجارية لعام 1974 تم تحويل فائض رسوم إصدار األسهم على مصروفات ما قبل التأسيس 
إلى احتياطي خاص غير قابل للتوزيع. 

احتياطي الطوارئ  15

ال يمكن توزيع احتياطي الطوارىء بدون الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.  لم يتم إجراء أي تحويل خالل 
السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012 حيث ليس لدى الشركة أرباح متراكمة في 31 ديسمبر 2012.

منافع نهاية الخدمة للموظفين  16

20122011

ريال عمانيريال عماني

434 35749 71إلتزام في 1 يناير

529 84722 20مستحق خالل العام

)606(   )673 6(مدفوعات خالل العام

357 53171 85إلتزام في 31 ديسمبر

أموال التأمين   17

20122011

اإلجمالي
حصة شركات 
إعادة التأمين

اإلجماليالصافي
حصة شركات 
إعادة التأمين

الصافي

أ( أعمال عامة:

349 442 2)548 534 1(897 976 5843 771 2)750 330 1(334 102 4مطالبات قائمة 

المطالبات المتكبدة ولم يبلغ 
عنها

171 470)64 858(106 612148 700)14 765(133 935

529 617 2)361 167 3(890 784 6815 111 3)789 976 3(470 088 7 احتياطي أقساط غير مكتسبة

11 362 274)5 372 397(3 989 8779 910 487)4 716 674(5 193 813

ب( تأمين على الحياة

356 68)197 320(553 036388 36)050 271(086 307مطالبات قائمة 

المطالبات المتكبدة ولم يبلغ 
عنها

15 354)13 553(1 801186 243)153 478(32 765

)685 46()613 111(298 158158 153)663 356(821 509احتياطي أقساط غير مكتسبة

832 261)641 266(190 995)733 094(585 288147 806

12 194 535)6 013 663(6 180 87210 643 5815 301 9625 341 619

يتوقع سداد كل المطالبات جوهريًا خالل اثني عشر شهرا من تاريخ قائمة المركز المالي. تستحق المبالغ المطلوبة من شركات إعادة 
التأمين خالل فترة ال تتعدى ثالثة أشهر من تاريخ سداد المطالبات.
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إيرادات عمولة مؤجلة  18

201220122012

نشاط التأمين
العام

نشاط التأمين 
على الحياة

اإلجمالي

890 401-         890 401إيرادات عمولة مؤجلة

201120112011

نشاط التأمين 
العام

نشاط التأمين على 
الحياة

اإلجمالي

016 71-          016 71إيرادات عمولة مؤجلة

صافي نتائج التأمين   19

201220122012

نشاط التأمين
العام

نشاط التأمين 
على الحياة

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اإليرادات

090 885 93616 132 1541 752 15إجمالي األقساط المكتتبة

)103 655 1()523 351()580 303 1(الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

987 229 41315 574781 448 14إيرادات أقساط التأمين – بالصافي

)319 558 9()585 792()734 765 8(قسط إعادة تأمين متنازل عنه لمعيدي التأمين

478 054 0501 428245 809   الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

)841 503 8()535 547()306 956 7(قسط تأمين متنازل عنه لشركات إعادة تأمين - بالصافي

146 726 8786 268233 492 6صافي قسط تأمين مكتسب

560 871-560 871 حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات 

)944 187 1()691 69()253 118 1(عموالت مدفوعة

)713 59(   755 18)468 78(  الحركة في إيردات العمولة المؤجلة والمصروفات - الصافي

)097 376()936 50()161 325(صافي مصروفات المطالبات 

922 807115154 154صافي نتائج أعمال التأمين

)081 130 6()602 738()479 391 5(إجمالي مطالبات متكبدة )إيضاح 20(

457 673 8671 590648 024 1عمولة مستلمة من إعادة التأمين )إيضاح 20(

)624 456 4()735 89()889 366 4(صافي المطالبات المتكبدة

347 048 3222 02593 955 1صافي نتائج أعمال التأمين
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صافي نتائج التأمين )تابع(  - 

201120112011

نشاط التأمين 
العام

نشاط التأمين 
على الحياة

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

اإليرادات

038 143 44214 596946 196 13إجمالي األقساط المكتتبة

)665 255(    510 170   )175 426(     الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

373 887 95213 116 4211 770 12إيرادات أقساط التأمين – بالصافي

)966 423 8()138 678()828 745 7(قسط إعادة تأمين متنازل عنه لمعيدي التأمين

911 199   )985 118( 896 318     الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

)055 224 8()123 797( )932 426 7(قسط تأمين متنازل عنه لشركات إعادة تأمين - بالصافي

318 663 8295 319  489 343 5صافي قسط تأمين مكتسب

362 906456726 725حصة شركات إعادة التأمين من المطالبات 

)163 988()631 67()532 920(عموالت مدفوعة

411 13)373 10(784 23 الحركة في إيردات العمولة المؤجلة والمصروفات - الصافي

)390 248()548 77()842 170(صافي مصروفات المطالبات 

853 74211185 85صافي نتائج أعمال التأمين

)090 571 6()461 687()629 883 5(إجمالي المطالبات المتكبدة )إيضاح 18(

274 662 3041 970542 119 1عمولة مستلمة من إعادة التأمين )إيضاح 18(

)816 908 4()157 145()659 763 4(صافي المطالبات المتكبدة

965 235591 73097 494 صافي نتائج أعمال التأمين

20122011

صافي
األقساط

إيرادات أقساط 
التأمين قبل

إعادة التأمين

صافي
األقساط

إيرادات أقساط 
التأمين قبل

إعادة التأمين

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

326 660 3774 227325 191 9556 580حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى 

)395 51(874 821 4554 114706 584 5سيارات

351 328 3581 308134 090758 154شحن بحري وتأمين السفن

167 416    382 409   639 91    989 406 تأمين على الحياة وتأمين صحي

6 726 1487 747 6295 690 9916 353 449
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كان معدل صافي المطالبات كما يلي:
20122011

%%

7695مركبات

31حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى

46)24(شحنات بحرية وتأمين السفن

6161تأمين صحي وعلى الحياة

التأمين والمستردات األخرى(  تحتسب معدالت صافي المطالبات بقسمة صافي المطالبات المدفوعة )إجمالي المطالبات ناقصًا إعادة 
على صافي األقساط المكتسبة )إجمالي األقساط ناقصًا األقساط المتنازل عنها(. 

صافي المطالبات المتكبدة  - 20

20122011

حصة إعادة حصة إعادة 

الصافيالتأميناإلجماليالصافيالتأميناإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

705 510 2)745 854 1(450 365 6204 807 2)800 601 1(420 409 4مطالبات قائمة )إيضاح 17(

78 411(   108 413334 943)168 243(166 700(   IBNR  186 824 )إيضاح 17(

405 677 2)988 022 2(393 700 0334 916 2)211 680 1(244 596 4قائمة في نهاية العام )أ(

مطالبات التأمين مدفوعة 
خالل العام )ب(

6 234 230)2 016 234(4 217 9966 752 340)1 412 164(5 340 176

629 570 2)942 519 1(571 090 7054 510 2)745 854 1(450 365 4مطالبات قائمة )إيضاح 17(

168 243( 166 700791 072)252 936(538 136(  IBNR  334 943 )إيضاح 17(

765 108 3)878 772 1(643 881 4054 677 2)988 022 2(393 700 4قائمة في بداية العام  )ج(

مطالبات مسجلة في قائمة 
الدخل الشامل )أ+ب+ج( 

)إيضاح 19(
6 130 081)1 673 457(4 456 6246 571 090)1 662 274(4 908 816

صافي إيراد االستثمار   -21

20122011

ريال عمانيريال عماني

875 909207 760إيرادات توزيعات األرباح

208 829105 141إيرادات من ودائع بنكية 

)051 158(371 67ربح/)خسارة( محققة من بيع استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

)878 164(014 404ربح/)خسارة( غير محققة على استثمارات محتفظ بها للمتاجرة 

-738 122إيرادات إيجار من إستثمار عقاري

-867 11خسارة انخفاض القيمة على استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

)000 5(     -              خسارة محققة من بيع استثمارات متاحة للبيع

1 508 728)14 846(
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مصروفات إدارية وعمومية   22

20122011

ريال عمانيريال عماني

189 219 4981 529 1تكاليف الموظفين 

293 212119 119استهالك

859 86588 118ايجار ومنافع

633 92944 98مصروفات تقنية المعلومات

418 461152 84مخصص انخفاض قيمة مديونيات تأمين وأخرى )صافي( 

200 20051 74مصروفات مجلس االدارة

266 55343 64مصروفات العالقات العامة

585 102117 62مصروفات مهنية

-610 59مصروفات التكافل

557 98246 58مصروفات سفر للعمل 

652 03287 58إتصاالت

382 120  089 169 مصروفات متنوعة

2 497 5332 091 034

تكاليف التمويل   23

20122011

ريال عمانيريال عماني

مصروفات فوائد:

-815 73إقتراضات بنكية قصيرة األجل

-220 5سحب على المكشوف من بنك 

-          756 3 تكلفة اإلهالك

82 791          -
 

ضريبة الدخل  24

احتساب ضريبة الدخل  أ( 
الخاضع للضريبة وفقًا لقانون ضريبة  30 ريال عماني من الدخل   000 تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 12% على ما يزيد على مبلغ 
الدخل بسلطنة عمان. لم يتم تكوين مخصص ضريبة دخل في هذه القوائم المالية فيما يتعلق بالخسائر المرحلة البالغة 273 175 5 

ريال عماني )2011 –  978 036 4 ريال عماني( تجاوزت الدخل الخاضع للضريبة المحققة خالل العام. 

الوضع الحالي لإلقرارات الضريبية ب( 
انتهت األمانة العامة للضرائب بوزارة المالية من الربط الضريبي للشركة عن األعوام 2006 و2007.  ترى اإلدارة بأن الضـرائب اإلضافية، إذا 

وجدت، المتعلقة بالسنوات الضريبية المفتوحة لن تكون جوهرية للمركز المالي للشركة كما في 31 ديسمبر2012. 

ضريبة مؤجلة ج( 
لم يتم ادراج أصل ضريبة مؤجلة على الخسائر المرحلة في هذه القوائم المالية نظرًا لعدم اليقين حول توفر األرباح الضريبية مستقباًل.
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ربح/)خسارة( السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد   25

20122011

ريال عمانيريال عماني

)258 442 1(345 067 1صافي ربح/)خسارة( العام

000 000 28880 123 71المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام

)0.018(0.015ربح/)خسارة( السهم الواحد 

459 484 6685 963 9صافي األصول 

000 000 00060 000 100عدد األسهم بتاريخ التقرير

0.0990.091صافي األصول للسهم الواحد 

يتم احتساب الربحية األساسية للسهم الواحد بقسمة ربح العام على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام.

يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول على عدد األسهم القائمة في تاريخ التقرير.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة     26

تدخل الشركة، في سياق النشاط االعتيادي، في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا والمساهمين والكيانات التي 
يوجد لبعض المساهمين وأعضاء مجلس اإلدارة مساهمة فيها. تتم هذه المعامالت ببنود وشروط يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأنها 
مماثلة للشروط التجارية التي يتم الدخول فيها عند التعامل مع األطراف األخرى. إن األحجام التقريبية لتلك المعامالت التي تشارك فيها 
أطراف ذات عالقة ومالكين لنسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة أو أفراد أسرهم باستثناء تلك المعامالت التي يتم اإلفصاح عنها بشكل 

منفصل خالل الفترة كانت كما يلي:

معامالت مع أطراف ذت عالقة )أ( 

الدخل  أفراد أسرهم، والمدرجة ضمن قائمة  أو  الشركة،  أكثر من أسهم  أو   %10 المالكين لنسبة  أو  العالقة  المعامالت مع األطراف ذات 
الشامل يمكن تحليلها كالتالي:

20122011

ريال عمانيريال عماني

121 050 5463 435 3األقساط المكتتبة

786 116 7321 321 1مطالبات

-         738 122إيرادات إيجار من إستثمار عقاري

200 20051 74أتعاب حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة
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األرصدة مع األطراف ذات العالقة المدرجة ضمن البنود الموضحة أدناه هي كالتالي: )ب( 

المخصصات  ناقصًا  أسرهم،  أفراد  أو  الشركة،  أسهم  أكثر من  أو   %10 لنسبة  المالكين  أو  العالقة  ذات  األطراف  المستحقة من  األرصدة 
والمبالغ المشطوبة، يمكن تحليلها كالتالي:

20122011

ريال عمانيريال عماني

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين

397 145200 165األقساط مستحقة القبض من أطراف ذات عالقة أخرى

استثمارات متاحة للبيع

375 299 3251 710صندوق تالل - القيمة العادلة

حسابات مستحقة ودائنيات أخرى

-                441 97شركة تالل للتنمية ش.م.ع.م

مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا

-                000 52شركة سويدان للتنمية ش.م.ع.م

بنود وشروط المعامالت مع األطراف ذات العالقة

إن األرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وتتم التسوية نقدًا. لم يتم تقديم أو استالم أية كفاالت عن أية مديونيات أطراف ذات 
عالقة. يتم القيام بهذا التقييم في كل سنة مالية من خالل فحص المركز المالي للطرف ذي العالقة ومراجعة السوق الذي يزاول الطرف 

ذو عالقة نشاطه فيه.  المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة أو المبالغ المستحقة منها ال تحمل فوائد وتستحق الدفع عند الطلب.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(    26

مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا )ج( 

إن مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا تشتمل على الرواتب والمنافع وكانت بمبلغ وقدره 263 97 ريال عماني )2011 - 950 87  ريال عماني( 
وتتكون مما يلي:

20122011

ريال عمانيريال عماني

200 20085 94منافع قصيرة األجل

750 0632 3 منافع نهاية الخدمة للموظفين  

97 26387 950

االلتزامات العرضية    27

التزامات عرضية
كما في 31 ديسمبر 2012 كان لدى الشركة التزامات عرضية بمبلغ 845 171 ريال عماني )2011 – 299 165 ريال عماني( بخصوص ضمانات بنكية 
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وكفاالت أخرى وأمور أخرى ناشئة ضمن سياق األعمال العادية التي يتوقع أن ال ينشأ عنها أية التزامات جوهرية.
مطالبات قانونية 

كما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين، تخضع الشركة ضمن سياق أعمالها العادية لمقاضاة أمام المحاكم. استنادًا إلى 
مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على األداء المالي للشركة.

المعلومات القطاعية    28

لدى الشركة قطاعان كما هو مبين أدناه. وحدات النشاط االستراتيجي تقدم منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل 
ألنها تتطلب استراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل من قطاع النشاط االستراتيجي 

علي أساس شهري علي األقل. فيما يلي ملخص يصف عمليات كل قطاع لدى الشركة يصدر عنه تقارير:

نشاط التأمين العام الذي يغطي السيارات والشحن البحري والسفن والمعدات البحرية والطيران والحريق والحوادث    	•
والهندسة والطاقة والحوادث العامة وااللتزامات تجاه الطرف الثالث.  

نشاط تأمين الحياة والذي يتضمن تأمين الحياة الجماعي وائتمان الحياة الجماعي وتعويضات العاملين والتأمين الصحي. 	•

المعلومات التي تخص نتائج كل قطاع يصدر عنه تقارير مدرجة بالتفصيل في إيضاح 17 يتم قياس األداء بناًء على صافي دخل التأمين 
للقطاع، كما هو مدرج في تقارير اإلدارة الداخلية التي يراجعها الرئيس التنفيذي. التسعير بين القطاعات يتحدد على أساس شروط 

تجارية. 

إدارة المخاطر    29

إطار التنظيم اإلدارة )أ( 
الهدف الرئيسي إلطار إدارة المخاطر واإلدارة المالية للشركة هو حماية مساهمي الشركة من األحداث التي تعرقل استمرار تحقيق أهداف 

األداء الموضوعة. وتعي اإلدارة العليا األهمية الجوهرية من امتالك نظام فعال وذي كفاءة عالية إلدارة المخاطر.

التنفيذية  اإلدارة  ولجان  ولجانه  اإلدارة  المخاطر بشروط مرجعية واضحة من مجلس  إدارة  لمهام  تأسيس نظام  الشركة على  وتعمل 
التابعة.  وهذا سيكون إضافًة إلى هيكل تنظيمي واضح له صالحيات و مسؤوليات مخولة موثقة من قبل مجلس اإلدارة لمجالس اإلدارة 

التنفيذية و المدراء الرئيسيين.
  

اإلطار التنظيمي )ب( 
تهتم الجهات التنظيمية بصورة رئيسية بحماية حقوق حاملي وثائق التأمين ومراقبة أوضاعهم عن قرب للتأكد من أن الشركة تدير 
ِشؤونهم بصورة مرضية ومراعاة مصالحهم.  وفي نفس الوقت تهتم الجهات التنظيمية بالتأكد من أن الشركة تحافظ على مالءة 

سيولة مناسبة لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة والتي تنشأ عن الصدمات االقتصادية أو الكوارث الطبيعية. 

وتخضع عمليات الشركة أيضًا لمتطلبات تنظيمية في نطاق السلطات القضائية حيثما تمارس أنشطتها.  وهذه النظم ال تطلب فقط 
المصادقة على ومراقبة األنشطة ولكن تفرض أيضًا شروط مقيدة )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر عدم الوفاء والمالءة من جانب 

شركات التأمين لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة عندما تنشأ.   

مخاطر التأمين )ج( 
أهم المخاطر التي تواجهها الشركة بمقتضى عقود التأمين تتمثل في أن المطالبات الفعلية وسداد المنافع، أو توقيتها، تختلف عن 
األجل.   المطالبات طويلة  الالحقة في  والتطورات  المدفوعة  الفعلية  والمنافع  أضرارها  المطالبات وحجم  بتكرار  يتأثر  التوقعات.  وهذا 

وعليه، تهدف الشركة إلى التأكد من توفر احتياطيات كافية لتغطية هذه االلتزامات.

تعمد الشركة إلى إدارة مخاطر التأمين عن طريق االختيار الحذر وتطبيق توجهات سياساتها التأمينية مع ترتيبات إضافية إلعادة التأمين 
والتناول النشط الفاعل للمطالبات.

يتم تقليل التعرض لتركيز مخاطر التأمين بتطبيق استراتيجيات التأمين بالشركة، والتي تسعى إلى التأكد  من أن المخاطر التي تم 
تأمينها ذات تنوع مناسب على نطاق واسع في المحفظة من حيث النوع  ومستوى المخاطر المؤمن عليها ومبلغ المخاطرة  والقطاع 

والموقع الجغرافي.  كما أن هناك حدودًا للتأمين لتطبيق معايير االختيار.
         

تصدر الشركة بصفة رئيسية عقود تأمين عامة تتمثل في السيارات والتأمين البحري والجوي والحريق والمخاطر العامة إلى جانب عقود 
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التأمين على الحياة والتأمين الصحي.
إدارة المخاطر )تابع(   29

مخاطر التأمين )تابع( )ج( 

وفي سياق أعمالها االعتيادية، و من أجل تقليل التعرض المالي الذي ينشأ من المطالبات الكبيرة، تدخل الشركة في عقود مع أطراف 
أخرى ألغراض إعادة التأمين. وهذه الترتيبات توفر تنوعًا أكبر لألعمال ويسمح لإلدارة بالتحكم في التعرض للمخاطر المحتملة التي تنشأ 
من المخاطر الكبيرة، وتسمح بإمكانية إضافية لنمو أفضل.  جزء كجوهري من أعمال إعادة التأمين تتم بموجب اتفاقيات إعادة تأمين 

اختيارية وعن تجاوز الخسائر الكبيرة . 
 

يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من إعادة التأمين بشكل يتوافق مع مخصص المطالب القائمة  وعقود إعادة التأمين.

لتقليل التعرض لمخاطرالخسائر الجوهرية من إعادة التأمين تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لمعيدي التأمين وتراقب تركيز مخاطر 
التأمين الناشئة في المناطق الجغرافية الشبيهة وطابع األنشطة االقتصادية بالنسبة لمعيدي التأمين.

تتعامل الشركة فقط مع شركات إعادة تأمين التي توافق عليها اإلدارة، والتي غالبًا ما تكون شركات أوراق مالية دولية مصنفة من قبل 
وكاالت تصنيف دولية معترف بها أو شركات تأمين في دول مجلس التعاون الخليج العربي.

وبالرغم من أن الشركة لديها ترتيبات إعادة تأمين، فهي ليست في حل من التزاماتها المباشرة تجاه حاملي وثائق التأمين، وبالتالي 
هناك مخاطر ائتمان بشأن التأمين المتنازل عنه، بحيث ال يتمكن أي معيد تأمين من مقابلة التزاماته المفترضة بموجب عقود التأمين.  
وتجري الشركة عمليات تأمين تتسم بالتنوع حتى ال تكون معتمدة على شركة إعادة تأمين واحدة وال تعتمد عملياتها بشكل كبير 

على عقد تأمين واحد.

ال تتوقع الشركة أي تأثير كبير من عمليات التأمين بسبب العوامل التالية:

2012
%

2011
%

9095السيارات

85الحرائق والحوادث العامة والهندسة وغيرها

98الشحن البحري وتأمين السفن

2532التأمين على الحياة والتأمين الصحي

4041االجمالي

من المتوقع أن تتم تسوية مبلغ وتوقيت مدفوعات األقساط خالل عام واحد.  تعتبر التزامات المطالبات اإلضافية التي قد تحدث نتيجة 
للتغييرات في المتغيرات األساسية المستخدمة في تقدير مخصص المطالبات القائمة تفي بنحو كاٍف  من خالل مخصص المطالبات 

المتكبدة ولم يبلغ عنها.

وباإلضافة إلى ذلك، تحد الشركة من مخاطر التأمين عن طريق مراقبة التغييرات في متغيرات رئيسية والتي من الممكن أن تزيد من 
التزامات المطالبات اإلضافية.

أهم االفتراضات 

أهم االفتراضات التي تبنى عليها التقديرات هي تطورات مطالبات الشركة السابقة وخبراتها.  وهذا يشمل افتراضات متوسط  تكاليف 
المطالبات وتكاليف إجراءات المطالبة وعوامل تضخم المطالبات وعدد المطالبات بكل سنة حوادث.  وتستخدم أحكام نوعية إضافية 
كذلك لتقييم مدى عدم تكرار االتجاهات السابقة في المستقبل، مثل الحدث الذي ال يتكرر وتغير عوامل السوق كنظرة المجتمع إلى 
المطالبات واألحوال االقتصادية والعوامل الداخلية مثل مكونات المحفظة وشروط وبنود الوثيقة وإجراءات تناول الوثيقة.  وتستخدم 

األحكام كذلك لتقييم مدى تأثير العوامل الخارجية مثل القرارات القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.
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االفتراضات األخرى الهامة تشمل التغير في معدالت الفائدة والتأخير في السداد وتغير معدالت العمالت األجنبية.
إدارة المخاطر )تابع(  29

مخاطر التأمين )تابع( )ج( 

الحساسيات 

تعتبر  والتي  المحتملة  للتحركات  أدناه   التحليل  أعاله.  وتم وضع  الهامة  االفتراضات  العام ذات حساسية عن  التأمين  بنود مطالبات 
معقولة مع اإلبقاء على كافة االفتراضات األخرى ثابتة مع بيان أثر ذلك على االلتزامات ونتائج التأمين.

األثر على االلتزاماتالتغير في االفتراضات
األثر على صافي 

األرباح

ريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2012

)662 445(662 445+ 10%صافي المطالبات المتكبدة

%10 -)445 662(445 662

31 ديسمبر 2011

)882 490(882 490+ 10%صافي المطالبات المتكبدة 

%10 -)490 882(490 882

تطورات المطالبات

تحتفظ الشركة باحتياطيات ذات أساس قوي تخص أعمال التأمين من أجل حماية الشركة من المطالبات المستقبلية العكسية وكذلك 
التطورات الالحقة.  عدم اليقين حول مبالغ وتوقيت المطالبات عادة ما يتغلب عليها خالل سنة واحدة.

المخاطر المالية  )د( 

المخاطر المالية

األدوات المالية الرئيسية للشركة هي مديونيات تنشأ من عقود التأمين وعقود إعادة التأمين واالستثمارات المدرجة والنقد وما يماثل 
النقد والودائع المحملة بفوائد. وتعد المخاطر الرئيسية التي تنشأ عن األدوات المالية للشركة هي: 

مخاطر االئتمان  	•
مخاطر السيولة  	•

مخاطر السوق 	•
-  مخاطر العملة األجنبية   

-  مخاطر معدل الفائدة   
-  مخاطر األسعار   

تقوم الشركة بمراجعة واعتماد سياسات إدارة كل من هذه المخاطر ويمكن تلخيص تلك السياسات كالتالي.

مخاطر االئتمان  1

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر التعرض للخسارة المالية في حالة عجز العميل أو أحد أطراف األدوات المالية عن الوفاء بالتزاماته التعاقدية. 
تمثل القيمة الدفترية لألصول المالية، ما عدا تلك التي ترتبط بعقود إعادة التأمين، الحد األقصى لمخاطر االئتمان. وتعمل الشركة على 
مراقبة المديونيات المستحقة بصورة منتظمة والتأكد من أن األرصدة والودائع البنكية يتم إيداعها لدى مؤسسات مالية ذات سمعة 

جيدة بتصنيف P-2 كحد أدنى وفقًا لوكالة موديز لخدمات المستثمرين.

تركيزات مخاطر االئتمان تشير إلى الحساسية النسبية ألداء الشركة نحو التطورات التي تؤثر على صناعة معينة أو موقع جغرافي 
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معين. 
29 -  إدارة المخاطر )تابع(

المخاطر المالية )تابع( )د( 
مخاطر االئتمان )تابع(  -1

الحد األقصى للتعرض لمخاطر االئتمان ومديونيات التأمين ومديونيات أخرى  بتاريخ التقرير حسب النوع مبينة أدناه:
20122011

ريال عمانيريال عماني

339 527 9184 114 5مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين

291 659237 350مديونيات أخرى باستثناء المدفوعات مقدمًا

369 399144 156المبالغ النقدية مع مدراء االستثمار

348 717 8634 275 7ودائع أرصدة بنكية ونقدية

12 897 8399 626 347

العام  المشكوك في تحصيلها خالل  الديون  التقرير وحركة مخصص  تاريخ  التأمين في  إعادة  التأمين وعقود  أعمار مديونيات  تحليل 
مبينة في اإليضاح 10 حول القوائم المالية.

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين 
التأمين تتكون من عدد من العمالء في سلطنة عمان باإلضافة إلى معيدي تأمين محليين وأجانب.  التأمين وإعادة  مديونيات عقود 
وتحدث  سنتين  من  أكثر  منذ  الشركة  مع  يتعاملون  االئتمان  عمالء  أغلب  منتظم.  بشكل  المديونيات  هذه  بمراقبة  الشركة  وتقوم 
الخسائر بشكل غير متكرر. وقد قامت الشركة بإنشاء مخصص انخفاض القيمة يشكل تقديرها للخسائر المحتملة المتعلقة بحسابات 
المديونيات. وفيما يتعلق بمعيدي التأمين فحسب سياسة الشركة إلدارة مخاطر التأمين فإن تلك العقود يتم توقيعها فقط مع معيدي 
تأمين ذوي سمعة وتصنيف دولي جيد. الفئات األخرى ضمن المديونيات ال تحتوي على أصول منخفضة القيمة.  ال تحتفظ الشركة بأية 

ضمانات كتأمين لها.

الحد األقصى لمخاطر االئتمان بالنسبة لمديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين في تاريخ التقرير حسب الموقع الجغرافي موضح كالتالي:

20122011

ريال عمانيريال عماني

125 643 4323 901 4ُعمان 

449 428839 11الشرق األوسط

765 44   058 202  أخرى

5 114 9184 527 339

الحد األقصى لمخاطر االئتمان بالنسبة لمديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين في تاريخ التقرير حسب تصنيف األطراف المقابلة موضح 
كالتالي:

20122011

ريال عمانيريال عماني

176 927 3222 358 4وسطاء ووكالء 

222 531643 542أفراد وعمالء من الشركة

941 956  065 214  معيدي التأمين

5 114 9184 527 339

أكبر 5 معيدي تأمين يشكلون 50% من مخاطر اإلئتمان كما في 31 ديسمبر 2012 )2011 – %85(.
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إدارة المخاطر )تابع(  29
المخاطر المالية )تابع( )د( 
مخاطر االئتمان )تابع(  1

الحد األقصى بمخاطر اإلئتمان للودائع البنكية بتاريخ التقرير حسب تصنيف األطراف المقابلة كما يلي:
2012

ريال عماني

A13 201 932بنك أ 

A2637 797بنك ب

A31 346 431بنك ج

009 740 1غير مصنفبنك د، وبنك هـ المبالغ النقدية مع مدراء االستثمار

6 926 169

2011

ريال عماني

P13 638 045بنك أ وبنك ب 

P211 740بنك ج

000 150غير مصنفبنك د

909 56    المبالغ النقدية مع مدراء االستثمار

3 856 694

مخاطر السيولة  2

تمت  التي  المالية  بااللتزامات  المتعلقة  باالرتباطات  للوفاء  األموال  توفير  في  لمصاعب  الشركة  تعرض  مخاطر  هي  السيولة  مخاطر 
ر األموال الكافية  د من توفُّ تسويتها من خالل النقد أو أصل مالي آخر. تتم مراقبة متطلبات السيولة أسبوعيًا كما تقوم اإلدارة بالتأكُّ

للوفاء بأية ارتباطات عند نشاتها.

بيان االستحقاقات
يبين الجدول أدناه باختصار استحقاق االلتزامات المالية للشركة بناًء على االلتزامات التعاقدية غير المخصومة. السداد المرتبط بإنذار 

يعامل كما لو كان اإلنذار أعطي في الحال.   

خالل
 سنة واحدة

من سنة واحدة
الى 3 سنوات

بدون فترة 
اإلجماليمحددة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2012

244 596 4--244 596 4أموال التأمين

737 754 1--737 754 1حسابات ودائنيات أخرى

146 036 4-            -            146 036 4مستحق لمعيدي التأمين

127 387 10-             -            127 387 10صافي االلتزامات الرئيسية 
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إدارة المخاطر )تابع(   29
المخاطر المالية )تابع( )د( 
مخاطر السيولة )تابع(  2

اإلجماليبدون فترة محددمن سنة واحدة الى 3 سنواتخالل سنة واحدة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2011

393 700 4--393 700 4أموال التأمين

678 918 1--678 918 1مستحقات ودائنيات أخرى

184 927 2-            -            184 927 2مستحق لمعيدي التأمين

255 546 9-             -            255 546 9صافي االلتزامات الرئيسية 

الشكل العام الستحقاقات استثمارات الشركة كالتالي :

من سنة واحدة الى 3 سنواتخالل سنة واحدة31 ديسمبر 2012
بدون فترة 

اإلجماليمحددة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

000 600 0002 600 2--إستثمار عقاري

366 366254 254--إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

863 275 7--863 275 7ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

399 156--399 156أرصدة نقدية لدى مدير اإلستثمار

513 183 4--513 183 4استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

918 114 5--918 114 5مديونيات لمطالبات التأمين ومعيدي التأمين

211 680 1--211 680 1حصة لمعيدي التأمين ومبالغ الـتأمين

497 352--497 352مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما

924 162 9241 162 1-               -                استثمارات متاحة للبيع

18 763 401               -4 017 29022 780 691

31 ديسمبر 2011
خالل

 سنة واحدة
من سنة واحدة

الى 3 سنوات
بدون فترة 

اإلجماليمحددة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

348 717 4--348 717 4ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

369 144--369 144أرصدة نقدية لدى مدير اإلستثمار

123 841 3--123 841 3استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

339 527 4--339 527 4مديونيات لمطالبات التأمين ومعيدي التأمين

988 022 2--988 022 2حصة لمعيدي التأمين ومبالغ الـتأمين

698 373--698 373مديونيات أخرى ومدفوعات مقدما

060 729 0601 729 1-               -               استثمارات متاحة للبيع

15 626 865               -1 729 06017 355 925
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بالنظر إلى إجمالي قيمة االستثمارات إلى إجمالي االلتزامات، فإن إدارة الشركة ال ترى وجود تعرض جوهري لمخاطر السيولة. 
إدارة المخاطر )تابع(   29

المخاطر المالية )تابع( )د( 

مخاطر السوق  3

مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغييرات في أسعار السوق مثل تأثير معدالت صرف العملة األجنبية ومعدالت الفائدة وأسعار األسهم 
على إيرادات الشركة أو قيمة األدوات المالية التي تحتفظ بها.  قد تنتج هذه التغيرات من عوامل محددة ألوراق مالية منفردة أو مصدرها 
أو عوامل أخرى تؤثر على كافة األوراق المالية في السوق.  ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة والتحكم بمخاطر السوق 

ضمن حدود مقبولة، مع زيادة العائد على المخاطر.

متنوعة  على محفظة  المحافظة  السوق عن طريق  الشركة مخاطر  تحد  باستثماراتها.  يتعلق  فيما  السوق  لمخاطر  الشركة معرضة 
والمراقبة المستمرة للسوق.  وباإلضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة فعالة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم.

مخاطر العملة األجنبية )أ( 

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة األداة المالية بسبب تغيرات في معدالت صرف العملة األجنبية.

تتعرض الشركة لمخاطر معدالت صرف العملة األجنبية الناشئة عن التعامل بعمالت مختلفة وبشكل رئيسي فيما يتعلق بعمالت الدوالر 
األمريكي والدرهم اإلماراتي والريال القطري والريال السعودي والجنيه األسترليني.

مخاطر العمالت األجنبية التي تتعرض لها الشركة هي كالتالي:

) معروضة بالريال العماني(

20122011

عمالت أخرىدوالر أمريكيعمالت أخرىدوالر أمريكي

-791 2-331 59أرصدة بنكية ونقدية

688 694-691 421-إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة

-950 26-950 26استثمارات متاحة للبيع

-596 746 1-552 52ودائع بنكية

تحليل الحساسية

سعر صرف العملة بين الدوالر األمريكي والريال العماني ظل بدون تغير منذ 1986. لذلك فإن اإلدارة ال ترى أية مخاطر تذكر من التعامالت 
بالدوالر األمريكي. 

خالل عام 2012، لو حقق الريال العماني زيادة أو نقصان بنسبة 10% مقابل عمالت أخرى غير الدوالر األمريكي مع إبقاء كافة العوامل المتغيرة 
األخرى ثابتة لزادت أو نقصت األرباح ما قبل الضرائب بقيمة تبلغ حوالي 169 42 ريال عماني )2011 - 469 69 ريال عماني(.

مخاطر معدل الفائدة )ب( 

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية.  تقوم الشركة باالستثمار في األوراق المالية كما 
توجد لديها ودائع تتعرض لمخاطر معدل الفائدة. وتتمثل مخاطر معدل الفائدة بالنسبة للشركة في مخاطر التغيرات في معدالت 
الفائدة السوقية وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في العائد بشكل عام من األوراق المالية التي تحسب عليها الفوائد. وتعمل الشركة 
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على الحد من مخاطر معدل الفائدة بمراقبة التغيرات في معدالت الفائدة.
إدارة المخاطر )تابع(  29

المخاطر المالية )تابع( )د( 
مخاطر السوق )تابع(  3

التغير في 
االفتراضات

2012
ريال عماني

2011
ريال عماني

927 72923 24+0.5%االيرادات من الودائع البنكية

%0.5-)24 729()23 927(

في تاريخ التقرير، كان معدل الفائدة )إيضاح 9( واستحقاق األدوات المالية التي تحسب عليها فائدة كما هو مبين فيما يلي: 

مخاطر أسعار الفائدة للشركة بناًء على الترتيبات التعاقدية في 31 ديسمبر 2012 كانت كما يلي:

أقل من 
عام واحد

أكثر من
اإلجماليعام واحد

ريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2012

736 945 4-            736 945 4ودائع بنكية

أقل من 
عام واحد

أكثر من
اإلجماليعام واحد

ريال عمانيريال عمانيريال عماني31 ديسمبر 2011

391 785 0404 694 3511 091 3ودائع بنكية

مخاطر األسعار   )ج( 

بمحفظة  باالحتفاظ  السوق  مخاطر  من  الحد  على  الشركة  وتعمل  باستثماراتها.  المتعلقة  السوق  أسعار  لمخاطر  الشركة  تتعرض 
التي تؤثر على حركة  الرئيسية  للعوامل  الشركة بمراقبة فعالة  إلى ذلك تقوم  السوق بصورة مستمرة. وباإلضافة  متنوعة وبمراقبة 

سوق األسهم. 

90% )2011 – 83%( من استثمارات الشركة باألسهم في تاريخ قائمة المركز المالي تمت داخل سلطنة عمان.

تغير القيمة العادلة الستثمارات الشركة المحتفظ بها للمتاجرة بمعدل 10% سيؤدي إلى تغير األرباح/)الخسائر( قبل الضرائب بحوالي 351 
418 ريال عماني )2011 – 112 384 ريال عماني(.

ريال عماني  116 بحوالي 292  المساهمين  تغير حقوق  إلى  10% سيؤدي  بمعدل  للبيع  المتاحة  الشركة  العادلة الستثمارات  القيمة   تغير 
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)2011 – 906 172 ريال عماني(.
تقدير القيمة العادلة  )ه( 

الجدول التالي يقدم تحلياًل لألدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة حسب أساليب التقييم، وقد تم تحديد المستويات المختلفة كما 
يلي:

المستوى 1 : األسعار المدرجة )غير معدلة( في األسواق النشطة لألصول أو االلتزامات المتطابقة.

المستوى 2: المدخالت بخالف األسعار المتضمنة في المستوى 1 التي يمكن مراقبتها بالنسبة لألصول أو االلتزامات سواء بشكل مباشر 
)مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )مشتقات األسعار(.

المستوى 3 : المدخالت لألصول أو االلتزامات التي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للمالحظة.

31 ديسمبر 312011 ديسمبر 2012

اإلجماليالمستوى 3المستوى 1اإلجمالي المستوى 3المستوى 1

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

استثمارات محتفظ 
بها للمتاجرة 

4 183 513-4 183 5133 841 123-3 841 123

060 729 0601 729 1-                924 692 9241 692 1-               استثمارات متاحة للبيع

4 183 5131 692 9245 876 4373 841 1231 729 0605 570 183

القيمة الدفترية ألصول والتزامات مالية أخرى تستحق خالل أقل من عام واحد تقارب قيمها العادلة.

إدارة رأس المال )و( 

تدير الشركة رأس مالها من أجل اإلحتفاظ برأس مال كافي والوفاء بمتطلبات هامش المالءة حسب ما تحدده الهيئة العامة لسوق المال 
وقانون الشركات التجارية لعام 1974 وتعديالته.

العمل  وتطور  المقابلة  واألطراف  المستثمرين  ثقة  على  للمحافظة  صلبة  مال  رأس  بقاعدة  اإلحتفاظ  هي  اإلدارة  مجلس  أهداف  أن 
المستقبلي.  أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي: 

حماية قدرة الشركة على المتابعة على أساس اإلستمرارية من أجل اإلستمرار بتقديم عائدات للمساهمين ومنافع ألصحاب  	•
المصالح اآلخرين.  

تقديم عائدات كافية للمساهمين عن طريق تسعير المنتجات والخدمات بما يتوافق مع مستوى المخاطر. 	•

وتخضع الشركة أيضًا لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيًا من قبل السلطات التنظيمية المحلية.  إن سياسة الشركة هي اإلحتفاظ 
المال  رأس  المصروفات في  المال وهامش محدد إلمتصاص  العامة لسوق  الهيئة  المال من  رأس  إجمالي متطلبات  برأس مال حسب 

ومتطلبات رأس المال.

وتتم إدارة مخاطر التأمين بحذر كما هو وارد باإليضاح 29)ج( للتأكد من أن الشركة تحرر بوالص بالتوافق مع قاعدة رأس المال.  تملك 
التأمين  المال من مخاطر  الخسائر إلدارة مستوى اإلحتفاظ باألقساط وبالتالي حماية رأس  إعادة تأمين وغطاء تجاوز  إتفاقيات  الشركة 

الجوهرية.

أرقام المقارنة   30

تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع طريقة العرض المتبعة في السنة الحالية.  إعادة التصنيف هذه ال تؤثر على النتائج 
المبلغ عنها سابقًا أو على حقوق المساهمين. 

تقرير مراقبي الحسابات – صفحة رقم 1.


