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 تقرير رئيس 
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٩

المساهمين الكرام 

شركتكم  أداء  عن   Zتقرير أقدم  أن  السرور  عظيم  يسرني 
وأقدم القوائم المالية المدققة عن  سنة ٢٠١٣.

التحول  عملية  ش.م.ع.ع  للتأمين  المدينة  شركة  تجاوزت  لقد 
شركة  أول  نكون  أن  فخورون  ا^ن  نحن  ا)يجابي.  المرحلي 
تأمين تكافلي في سلطنة عمان المعتمدة من الهيئة العامة 
لسوق المال . لقد قمنا بإعادة هيكلة أعمالنا لتقديم منتجات 
ا)سالمية.  الشريعة  ومبادئ  قيم  مع  متفقة  وخدمات 
في  أسهم  إصدار  ا)دارة  مجلس  قرر  التحَول،  هذا  ولتسهيل 
المدفوع.  الشركة  مال  رأس  من   ٪٤٠ بنسبة  أولي  عام  إصدار 
المؤسسين  المساهمين  لثقة  صريح  إنعكاس  كان  وهذا 
تجاوزت  ا)صدار  هذا  تغطية  أن  بالذكر  الجدير  ومن  للشركة. 
الجمهور  ثقة  يعكس  مما  المطلوب،  العدد  أضعاف  خمسة 

في ا)صدار .

هوية  عن  الشركة  تعلن  أن  السعادة  دواعي  من  وكان 
تام“.  تناغم  ”في  مفهوم  تحت  الجديدة  التجارية  العالمة 
التكافل  روح  وتضمن  التجارية  عالمتنا  من  هذا  حَسن  لقد 
مكاتب  في  أيضا  ذلك  إنعكس  وقد   . للجميع  ومنافعها 
أكثر  عمل  بيئة  يخلق  بما  مول،  جراند  مسقط  في  الشركة 
المجَمع  في  بيع  أكشاك  فتح  تم  ذلك،  على  عالوة  معاصرة. 
فسيتم  ذلك،  ومع  العمالء.  مع  التفاعل  لتسهيل  التجاري 

 ا)حتفاظ بمكتب روي كفرع با)ضافة إلى فروع السيب، صاللة،

بفتح  خاصة  موافقات  على  الحصول  تم  وقد  ونزوى.  صحار   
فرع في حرم جامعة السلطان قابوس.

لقد كان عام ٢٠١٣ عام إختبار لقطاع التأمين مع بيئة تشغيل 
بها وأوضاع إقتصادية عالمية ظلت في  التنبؤ  ظلت ال يمكن 
فقد  المضطربة،  البيئة  من  الرغم  وعلى  حساسة.  الغالب 
غالبية  عبر   Zمستقر  Zنمو تكافل  المدينة  أنشطة  شهدت 
خطوط اwنشطة والتي تشهد بإستراتيجية الشركة الموجهة، 
وا)نضباط  للمخاطر  الفعالة  ا)دارة  في  المتأصلة  وثقافتها 
خالل  اwسس  وضع  في  شركتكم  إستمرت  وقد  المالي. 
السنوات الثالث الماضية للحصول على نتائج مالية باهرة لعام 

.٢٠١٣

إن سياق إستقرار سلطنة عمان  والخطة الخمسية الطموحة 
منح شركتنا فرصة للنمو. لقد وضعت الخطة توقعات إنفاق 
والطاقة،  والغاز،  النفط  قطاعات  في  عماني  ريـال  بليون   ٣٠
الصحية  والرعاية  والتعليم  والمطارات،  والموانئ  والطرق، 
أن  كما  ا)جمالي.  المحلي  ا)نتاج  في   ٪٥ نمو  توقع  وبالتالي 
معدالت حوادث الطرق التي كلفت ا)قتصاد العماني حوالي 
الجهود  إلى  ذلك  ويرجع  هامشي�  إنخفضت  قد  بليون،   ١٫٨
التأمين  وجمعية  المختلفة  والهيئات  للحكومة  المشتركة 

العمانية. 

مال  رأس  قاعدة  تعزيز  جانب  إلى  ا)دارة  مجلس  أعتمد  ولقد 
الشركة العديد من الخطوات لضمان أفضل ممارسات حوكمة 
الشركات من خالل تطبيق إجراءات وعمليات وتقييمات عملية 
ا)لتزام  ضمان  هو  هدفنا  إن  التشغيل.  مناطق  جميع  عبر 
بأفضل المعايير الدولية مع المتطلبات التشريعية. وفي نفس 
الوقت نستمر في إستكشاف الفرص بغرض وحيد هو تقديم 
منتجات وخدمات أفضل  لتتفق مع إحتياجات العمالء وتعزيز 
بين  العالقة  من  سليم  إطار  خالل  من  للمساهمين  القيمة 

المخاطر والعائد.



١٠

اDداء المالى

إجمالي اDقساط المكتتب فيها

من  ٪٥ بنسبة  فيها  المكتتب  اwقساط  إجمالي   زاد 
١٦٫٨٨٥  مليون ريال عماني في ٢٠١٢ إلى ١٧٫٦٩٧ مليون ريال عمانى 

في ٢٠١٣ .

معدل المطالبات المتكبدة

إنخفض معدل المطالبات المتكبدة من ٦٦٪ في ٢٠١٢ إلى ٥٩٪ 
في ٢٠١٣.

إيرادات اKكتتاب 

زادت إيرادات ا)كتتاب في بوالص تأمين الشركة بنسبة كبيرة 
٣٫١٤ مليون  إلى   ٢٠١٢ ريال عماني في  بلغت ٥٣٪ من ٢٫٠٧ مليون 

ريال عماني في ٢٠١٣.

الدخل من اKستثمارات

مليون   ١٫٥ من   ٪١٥ بنسبة  ا)ستثمارات  من  الدخل  زاد 
.٢٠١٣ في  عماني  ريال  مليون   ١٫٧ إلى   ٢٠١٢ في  عماني   ريال 

صافي الربح

ريال  ١٢٠٪ من ١٫٠٦٧ مليون  بنسبة  زيادة كبيرة  الربح  أظهر صافي 
عماني في ٢٠١٢ إلى ٢٫٣٤٤ مليون ريال عماني في ٢٠١٣.
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الموارد البشرية

البشرية لدينا قد أسهمت بشكل كبير في  إن كفاءة الموارد 
الفخر  ويحدوني  لشركتنا.  المستقر  النمو  على  المحافظة 
وهذا   .٢٠١٣ بنهاية   ٪٧٠ بلغت  تعمين  نسبة  الشركة  بتحقيق 
المال  لسوق  العامة  الهيئة  بمتطلبات  فقط  يفي  ال  ا)نجاز 
صاحب  لحضرة  السامية  التوجيهات  مع  أيض�  يتماشى  ولكنا 
 �ا حفظه   - المعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان  الجاللة 
ورعاه- بإتاحة الفرص للشباب العماني في القطاع الخاص. إن 
الهدف هو تدريب القوى العاملة الوطنية لتتمكن من تحمل 

مسئوليات أكبر وتقوم بمهام إشرافية أعلى.

ولقد أتخذت الشركة خطوة مهمة بتعيين إستشاري للموارد 
البشرية، فقد أصبح لدينا إطار عمل للمهارات التفصيلية لضمان 
أن المهام والمسئوليات تقابل بشكل سليم المهارات الفردية 

وتقدم بشكل فوري تقييم قياسي عادل ل�فراد.

التطلعات المستقبلية في ٢٠١٤

ا)قتصادي  المنظور  أن  كما  للنمو  عمان  سلطنة  تستعد 
للدولة إيجابي، إلى جانب أن النمو القومي ُيعد نموZ واعدZ مع 
البنوك،  مثل  الرئيسية  القطاعات  في  تحدث  التي  التطورات 
يوفر  وهذا  الحرة.  والمناطق  اwساسية  والبنية  والطاقة، 
للشركة الفرصة المثالية للرسملة على تلك التطورات  والبناء 

على نجاحاتها.

ا)سالمي  التمويل  خدمات  حضور  هو  المشاعر  يثير  والذي 
مع فتح بنك نزوى وبنك العز ا)سالمي وما تبعهما من نوافذ 
معامالت إسالمية لبنك مسقط والبنك الوطني العماني وبنك 
ظفار والبنك اwهلي. وسوف ُيساهم تحولنا إلى شركة تأمين 

تكافلي في تعزيز هذا القطاع النامي. 

شكر وعرفان

الشكر  جزيل  عن  أعبر  أن  أود  ا)دارة   مجلس  كرئيس  بإسمي 
 - المعظم  سعيد  بن  قابوس  السلطان  لجاللة  والعرفان 
الحكيمة في  المستنيرة وقيادته  حفظه ا� ورعاه - ورؤيته 

توجيه السلطنة لتصبح ذات إقتصاد مزدهر.

والصناعة  التجارة  وزارة  إلى  بالشكر  أتوجه  أن  يسرني  كما 
والهيئة العامة لسوق المال والجهات الحكومية اwخرى على 
ما  يكن  لم  وحقيقًة  للشركة.  قدم  الذي  والدعم  التوجيه 
أنجزته الشركة ليتحقق لوال دعم المساهمين الكرام وشركاء 
اwعمال و تفاني فريق ا)دارة بالشركة وجهوده المخلصة في 
لنا في  أولوها  التي  لثقتهم  المستويات. نحن مدينون  جميع 
نتقدم نحو  أن  الحرص على  كل  . ونحرص  ا)نجاز  قدرتنا على 

هدفنا بكل ثقة.

د/ محمد بن علي البرواني
رئيس مجلس ا)دارة





تقرير حول تنظيم 
وإدارة الشركة 
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فلسفة الشركة

مبادئ  («الشركة»)  ش.م.ع.ع  للتأمين  المدينة  شركة  اعتمدت 
الشركات  حوكمة  قواعد  لمدونة  وفق�  الشركات  حوكمة 
المالية، ومبادئ  المدرجة في سوق مسقط ل�وراق  للشركات 
حوكمة الشركات لشركات التأمين، كما  هو موضح  من قبل 

الهيئة العامة لسوق المال  في سلطنة عمان.

رؤيًة  («الشركة»)  (ش.م.ع.ع)  للتأمين  المدينة  شركة  تحمل 
تطمح من خاللها بأن تكون الشركة الرائدة في مجال التأمين 
في سلطنة ُعمان حيث ُتقاس فيها الريادة على أساس مقدار 
جانب  إلى  الشركة،  في  المساهمين  على  تعود  التي  الربحية 
حرصها على رضا عمالئها وإلتزامها تجاه موظفيها. وتهدف 
الشركة إلى تقديم خدمات تأمين تتوافق مع ثقافة المجتمع 
الشركة  تعمل  كما  بإحتياجاته.  وتفي  ا)جتماعية  وأخالقياته 
وا)بتكار  والنزاهة  الشفافية  قوامها  توجيهية  مبادئ  وفق 

والعمل الجماعي والمسؤولية ا)جتماعية. 

يلتزم مجلس ا)دارة بأعلى معايير حوكمة الشركات.

ضوابط  ُتكملها  مالئمة  عمل  إستراتيجية  الشركة  وتطبق 
wهدافها  وتحقيقها  الشركة  أداء  ويستند  سليمة.  داخلية 
وا)لتزام  تجريها  التي  ا)فصاحات  أعمال  في  الشفافية  على 

بميثاق تنظيم وإدارة الشركة. 

مجلس اKدارة 

يتم انتخاب أعضاء مجلس ا)دارة على أن تكون واليتهم لمدة 
ثالث سنوات. وقد تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس ا)دارة عام 
٢٠١٢، علم� بأنه البد أن يمتلك عضو المجلس ما ال يقل عن ٥ آالف 
مجلس  لعضوية  للترشيح  مؤهًال  ليكون  اwقل  على  سهم� 

ا)دارة. 

إبراهيم  /سمير  الفاضل  وهو   Zمستشار المجلس  لدى  كان 
وعضو  المنطقة  في  معروف  تأمين  أخصائي  وهو  الوزان، 
ضوء  وفي  العام،  خالل  أنه  إال  ا)دارة.  مجلس  في  سابق 
أداء  عن  الوزان  سمير  لفاضل  إعتذر  له،  المختلفة  ا)لتزامات 
دوره  كمستشار للمجلس وللجنة التدقيق، وبالتالي لم يحضر 

إجتماعات الحقة إلى ٢٥ فبراير ٢٠١٣.

تفاصيل عن أعضاء مجلس اKدارة

المنصباالسم
تاريخ 

اKنتخاب

عضو 
تنفيذي/ 

غير تنفيذي

استقاللية 
عضو مجلس 

اKدارة

عدد العضويات 
اDخرى له داخل 

ُعمان

سعادة الدكتور/محمد بن علي البرواني 
رئيس 

٢مستقلغير تنفيذي24 مارس 2012المجلس 

١مستقلغير تنفيذي24 مارس 2012نائب الرئيسالمهندس/ عبد الرحمن عوض برهام 

١مستقلغير تنفيذي٢٤ مارس ٢٠١٢عضوسعادة الشيخ/  عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني

٣مستقلغير تنفيذي٢٤ مارس ٢٠١٢عضوالمهندس/ خميس بن مبارك الكيومي 

�١مستقلغير تنفيذي٢٤ مارس ٢٠١٢عضوالمهندس/ عبد ا� بن علي العبدا

٢مستقلغير تنفيذي٢٤ مارس ٢٠١٢عضوالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي 

٣مستقلغير تنفيذي٢٤ مارس ٢٠١٢عضوالفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البروانية 

-مستقلغير تنفيذي٢٤ مارس ٢٠١٢عضوالفاضل/  حمد بن محمد الوهيبي

ُيذكر أن مجلس إدارة الشركة قد إجتمع خمس مرات خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، وتحديدZ بتواريخ ٢٥ فبراير و٢ يونيو 
و٢٥ يوليو و٢ سبتمبر و١٥ ديسمبر من عام ٢٠١٣. كما حضر جميع أعضاء مجلس ا)دارة الجمعية العامة السنوية التي ُعقدت بتاريخ 

٢٤ مارس ٢٠١٣. 



١٥

فيما يلي تفاصيل حضور أعضاء مجلس ا)دارة )جتماعات المجلس:

االسم
 ٢٥ 

فبراير ٢٠١٣
 ٢ 

يونيو ٢٠١٣
 ٢٥ 

يوليو ٢٠١٣
 ٢ 

سبتمبر ٢٠١٣
 ١٥ 

ديسمبر ٢٠١٣

نعمنعمنعمنعمنعمسعادة الدكتور/محمد بن علي البرواني 

نعمنعمنعمنعمنعمالمهندس/ عبد الرحمن بن عوض برهام 

نعمنعمنعمنعمنعمسعادة الشيخ/  عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني

نعمنعمنعمنعمنعمالمهندس/ خميس بن مبارك الكيومي 

 �نعمنعمنعمنعمنعمالمهندس/ عبد ا� بن علي العبد ا

نعمنعمنعمنعمنعمالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي 

نعمنعمنعمنعمنعمالفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البروانية

نعمنعمنعمنعمنعمالفاضل/  حمد بن محمد الوهيبي

الالالالنعمالفاضل / سمير إبراهيم الوزان

نقدم أدناه تفاصيل حضور بدل جلسات أعضاء مجلس ا)دارة خالل اجتماعاته:

المنصباالسم

عدد اجتماعات 
مجلس اKدارة 

التي حضرها

بدل حضور 
جلسات 

اجتماعات 
مجلس اKدارة 

بالريال الُعماني

٥٥,٠٠٠رئيس المجلسسعادة الدكتور/ محمد بن علي البرواني 

٥٥,٠٠٠نائب الرئيسالمهندس/ عبد الرحمن بن عوض برهام 

٤٤,٠٠٠عضوسعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني

٥٥,٠٠٠عضوالمهندس/ خميس بن مبارك الكيومي 

 �٤٤,٠٠٠عضوالمهندس/ عبد ا� بن علي العبد ا

٥٥,٠٠٠عضوالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي 

٥٥,٠٠٠عضوالفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البروانية

٥٥,٠٠٠عضوالفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي

١١,٠٠٠استشاريالفاضل/ سمير إبراهيم الوزان

ال يتقاضى أعضاء مجلس ا)دارة أي أجور أخرى. مع العلم بأنهم لم يتقاضوا بدالت حضور جلسات إجتماع المجلس الذي ُعقد 

بتاريخ ١٥ ديسمبر ٢٠١٣.

مسؤوليات أعضاء مجلس اKدارة 

القوانين  بكافة  ا)لتزام  في  ا)دارة  مجلس  مسؤوليات  تتمثل 
المعمول بها في سلطنة ُعمان. 

يتم تحديد مسؤوليات مجلس ا)دارة وفق� للقوانين المعمول 
لعام  التجارية  الشركات  وقانون  ُعمان  سلطنة  في  بها 
وتعديالته   (١٩٧٩/١٢) التأمين  شركات  وقانون  وتعديالته   ١٩٧٤
شركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق  من   ٥ رقم  التنفيذية  والالئحة 
 ١ التأمين الصادر بموجب التعمين رقم (٧/ت/٢٠٠٥) المؤرخ في 

أغسطس ٢٠٠٥ إلى جانب كافة القوانين ذات الصلة. 

نبذة موجزة عن أعضاء مجلس اKدارة

سعادة الدكتور/ محمد بن علي البرواني -  رئيس  أ) 

مجلس اKدارة (الجنسية: عماني)

ورئيس  مؤسس  هو  البرواني  محمد  الدكتور/  سعادة   
استثمارات  ولديه  القابضة  البرواني  محمد  إدارة  مجلس 
والتعدين،  والغاز  النفط  مجال  في  مختلفة  شركات  في 
حالي�  يشغل  والعقارات.  المالية،  والخدمات  والهندسة، 
ل�ستثمار  الخليج  عبر  شركة  في  ا)دارة   مجلس  عضوية 
(سوق  للمعادن  نوتيلوس  العماني،  الطيران  القابضة، 
استراليا  (سوق  للموارد   (UCL) المالية)،   ل�وراق  تورونتو 
لجمهورية  الفخري  القنصل  أيض�  وهو  المالية).  ل�وراق 
الجوائز  من  العديد  وتلقى  عمان،  سلطنة  لدى  بولندا 

ل�نجاز في مجال اwعمال التجارية والعامة.

المهندس/ عبدالرحمن بن عوض برهام - نائب  ب) 
رئيس مجلس اKدارة (الجنسية : عماني)
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نائب  منصب  برهام  الرحمن  المهندس/عبد  يشغل   
وتشغيل  تأسيس  عن  مسؤوٌل  وهو  ا)دارة  مجلس  رئيس 
الفهم  تعزيز  على  تحرص  التي  العقارية  المدينة  شركة 
العقارية.  المشاريع  لتمويل  ا)سالمية  للمنتجات  العميق 
wكثر  بخبرة  برهام  عوض  عبدالرحمن  المهندس/  يتمتع 
يشغل  المشاريع.  وتخطيط  إدارة  مجال  في  عام�   ٢٤ من 
التنفيذي  الرئيس  منصب  حالي�  عبدالرحمن  المهندس/ 
لجنة  في  عضو  كذلك  وهو  للعقارات  المدينة  لشركة 
مجلس  رئيس  منصب  أيض�  ويشغل  بالشركة.  ا)ستثمار 
الطازجة  الغذائية  للمواد  الدولية  المدينة  شركة  إدارة 
كما يشغل عضوية مجلس ا)دارة بشركة مطاحن غالل 

صاللة وشركة تالل للتطوير.

سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد جبر آل ثاني    ج) 
- عضو مجلس اKدارة (الجنسية : قطري)

يتمتع الشيخ/ عبدالرحمن محمد جبر آل ثاني بخبرة wكثر   
والقطاع  الصناعية  ا)ستثمارات  مجال  في  عام�   ٣٥ من 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  حالي�  يشغل  الخاص. 
مجلس  وعضوية  القابضة  ل�ستثمار  الخليج  عبر  شركة 
القطرية  والشركة  القطرية  العمانية  بالشركة  ا)دارة 
للتصنيع الصناعي. لدى الشيخ/ عبدالرحمن مشاركات في 
مؤسسات مالية إسالمية في قطر بما ُيَمكنه من تقديم 
تلك  في  وخبرته  معرفته  إلى  با)ستناد  الصحيح  التوجيه 

المؤسسات المالية.

المهندس/ خميس بن مبارك الكيومي - عضو  د) 
مجلس اKدارة (الجنسية : عماني)

يتمتع المهندس/ خميس بن مبارك الكيومي بخبرة wكثر   
والقطاع  الصناعية  ا)ستثمارات  مجال  في  عام�   ٣٠ من 
من  يعتبر  الكيومي  خميس  المهندس/  أن  كما  الخاص. 
المالية  الخدمات  تقديم  في  ساهموا  الذين  الرواد  أوائل 
مؤسس  كعضو  دوره  خالل  من  السلطنة  في  ا)سالمية 
والمدينة  المالية  والمدينة  للتمويل  تأجير  شركة  في 
الخليج  عبر  وشركة  للتأمين  المدينة  وشركة  العقارية 
ل�ستثمار و بنك نزوى مما أدى إلى تقديم منتجات مالية 
مع  الوطيدة  عالقته  خالل  ومن  السلطنة.  في  شرعية 
خبراء الخدمات المالية ا)سالمية في ماليزيا ساهم ذلك 
أيض� في تطوير قطاع الخدمات المالية ا)سالمية لتساير 
منصب  حالي�  يشغل  القطاع.  في  العالمية  التطورات 
القابضة  ل�ستثمار  الخليج  عبر  لشركة  التنفيذي  الرئيس 
كما يشغل منصب عضو مجلس ا)دارة بالشركة. ويشغل 

كذلك عضوية مجلس ا)دارة بالشركة الخليجية للفطر.

 � هـ)  الفاضل/ عبدا� علي العبدا
- عضو مجلس اKدارة (الجنسية: قطري)

من  wكثر  بخبرة   �العبدا علي   �عبدا الفاضل/  يتمتع    
عضوية  حالي�  يشغل  ا)ستثمارات.  مجال  في  عام�   ٣٥
القابضة  ل�ستثمار  الخليج  عبر  بشركة  ا)دارة  مجلس 
المدينة  وشركة  المالية  ل�ستثمارات  المدينة  وشركة 
للعقارات. لدى الفاضل/ عبدا� عالقات وثيقة ومشاركات 
مع أبرز المؤسسات المالية ا)سالمية في قطر مما ُيَمكنه 
من تقديم التوجيه الصحيح با)ستناد إلى معرفته وخبرته 

في تلك المؤسسات المالية.

الفاضل/ صالح بن ناصر سليمان الريامي    و) 
- عضو مجلس اKدارة (الجنسية : عماني)

wكثر  بخبرة  الريامي  سليمان  ناصر  صالح  الفاضل/  يتمتع     
منصب  حالي�  ويشغل  ا)ستثمار.  مجال  في  عام�   ١٥ من 
نائب رئيس مجلس إدارة شركة عمان للسراميك وعضوية 
لالتصاالت  العمانية  القطرية  الشركة  إدارة  مجلس 
(النورس) وشركة تأجير للتمويل.  وقد ركز  الفاضل / صالح 
ممن  المتمكنين  الشريعة  علماء  لجذب  جهوده  الريامي 
لديهم خبرات في مجال الخدمات المالية ا)سالمية في 
شرعية  إستشارية  خدمات  لتقديم  التعاون  مجلس  دول 
ومالية وإدارية من خالل شركات إستشارية عمانية، فضًال 
لتحقيق  المختلفة  الشرعية  الهيئات  مع  إنخراطه  عن 
ا)لتزام التام لشركة المدينة للتأمين للمتطلبات والشروط 

الشرعية.

الفاضلة/ سفانة محمد علي البرواني   ز) 
- عضو مجلس اKدارة (الجنسية : عمانية)

wكثر  بخبرة  البرواني  علي  محمد  سفانة  الفاضلة/  تتمتع   
والعقارات.  والتأمين  ا)ستثمار  مجال  في  أعوام   ٩ من 
مزون  شركة  في  ا)دارة  مجلس  عضوية  حالي�  تشغل 
وشركة  المخاطر  إدارة  خدمات  وشركة  والغاز  للبترول 

الداخلية للفنادق.

الفاضل/ حمد محمد الوهيبي   ح) 
- عضو مجلس اKدارة (الجنسية : عماني)

 ١٠ من  wكثر  بخبرة  الوهيبي  محمد  حمد  الفاضل/  يتمتع   
أعوام في مجال إدارة المشروعات والتحليل المالي. يعمل 
عضوية  ويشغل  الدفاع  وزارة  في  مالي  كمحلل  حالي� 
فولتاب  وشركة  للتطوير  شادان  شركة  إدارة  مجلس 
العمانية  والشركة  العماني  ا)سكان  وبنك  للطاقة 
والشركة  للتمويل  تأجير  وشركة  التمويل  لخدمات 
لخدمات  صاللة  وشركة  البترولية  للمنتجات  العمانية 

الموانئ والشركة المتحدة للطاقة. 
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ج)  لجنة التدقيق واKلتزام 

التي  وا)لتزام  التدقيق  لجنة  تشكيل  ا)دارة  مجلس  يتولى 
وتضطلع  تنفيذيين،  وغير  مستقلين  أعضاء  ثالثة  من  تتألف 
والتدقيق  المالية  الدوائر  أعمال  توجيه  بمهام  اللجنة 

والحسابات وكذلك ضمان ا)لتزام بالممارسات الُفضلى. 

ُيذكر أن لجنة التدقيق وا)لتزام قد إجتمعت أربع مرات خالل 
 السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣، وتحديدZ بتواريخ ٢٥ فبراير 

و٢٦ مايو و٣١ يوليو و٣ ديسمبر من عام ٢٠١٣. 

حضرها  التي  وا)لتزام  التدقيق  لجنة  اجتماعات  وتفاصيل 
المدفوعة خالل عام ٢٠١٣ على  الحضور  اللجنة وأتعاب  أعضاء 

النحو التالي: 

3 ديسمبر 312013 يوليو 262013 مايو 252013 فبراير 2013االســـــــم

نعمنعمنعمنعمالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي

نعمنعمنعمالالفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البروانية

نعمنعمنعمنعمالفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي 

الالالنعمالفاضل/ سمير إبراهيم الوزان

المنصباالســـــــم

عدد اجتماعات 
مجلس اKدارة التي 

حضرها

بدل حضور جلسات 
اجتماعات مجلس 

اKدارة بالريال الُعماني

٤٣,٢٠٠رئيس اللجنةالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي

٣٢,٤٠٠عضو الفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البروانية

٤٣,٢٠٠عضوالفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي 

١٨٠٠استشاري الفاضل/ سمير إبراهيم الوزان

مهام لجنة التدقيق واKلتزام

إليها  الموكلة  بالمسؤوليات  وا)لتزام  التدقيق  لجنة  تضطلع 
الشركات  وإدارة  تنظيم  ميثاق  من   (٦) رقم  للمادة  وفق� 
العاملة في قطاع التأمين المساهمة التي تسري على شركات 
بتاريخ (٧/ت/٢٠٠٥)  رقم  التعميم  بموجب  الصادرة   التأمين 

 ١  أغسطس ٢٠٠٥ ووفق� للملحق رقم (٢).

إختصاصات لجنة التدقيق واKلتزام

مراقب  بمكتب  المتعلقة  الجوانب  ودراسة  بحث   (١
الحسابات والتي تتضمن أتعابهم وشروط ا)ستعانة بهم 
ومدى تأثير الخدمات ا)ضافية اwخرى على استقالليتهم 
وحيادهم، ومن ثم رفع التوصيات المناسبة إلى مجلس 
إدارة الشركة بشأنهم قبل عرض تعيينهم على الجمعية 

العامة العادية السنوية.

ونتائج  الحسابات  مراقب  عمل  خطة  تفاصيل  مراجعة   (٢
عملية التدقيق، والتأكد من أنه تم إعطاء مراقب الحسابات 
حق ا)طالع الكامل على جميع المستندات الَالزمة لتنفيذ 

مهامه.

فحص عمليات االحتيال أو التزوير المالي التي تتم من خالل   (٣
إظهار أرقام صورية في بيانات مالية تنطوي على الغش، 
السياسات  وجود  تضمن  مشددة  رقابية  إجراءات  ووضع 
المالي  المركز  تظهر  التي  السليمة  المحاسبية  والمبادئ 

الحقيقي للشركة.

خالل  من  وذلك  الداخلي  التدقيق  أعمال  على  ا)شراف   (٤
ودراسة  الموضوع،  التدقيق  عمل  خطة  نطاق  مراجعة 
تقارير المدققين الداخليين التي تغطي الجوانب الحيوية 
والهامة، وضمان إطالع المدققين الداخليين الكامل على 
التدقيق   لجنة  تعمل  كما  الصلة.  ذات  المستندات  جميع 
وكفاءة  فعالية  مدى  وبحث  مراجعة  على  أيضا  وا)لتزام 

عملية التدقيق الداخلي بشكل دوري.

الداخلية  الرقابة  أنظمة  وكفاية  مالئمة  مدى  من  التأكد   (٥ 
الدورية  التقارير  على  ا)عتماد  خالل  من  سواء  بالشركة 
أو  الخارجي،  الحسابات  ومراقب  الداخليين  للمدققين 

ا)ستعانة بجهات إستشارية متخصصة في هذا المجال.



١٨

المنصـباالســـــم

عدد اجتماعات 
مجلس اKدارة التي 

حضرها

بدل حضور جلسات 
اجتماعات مجلس 

اKدارة بالريال الُعماني

٢١,٦٠٠رئيس اللجنةسعادة الدكتور/ محمد بن علي البرواني 

٢١,٦٠٠عضوالمهندس/ عبد الرحمن بن عوض برهام 

٢١,٦٠٠عضوالمهندس/ خميس بن مبارك الكيومي

ُيذكر أن المهندس/ عبد ا� بن على العبد ا� يشغل أيضً� عضوية هذه اللجنة، إال أنه لم يحضر أي من اجتماعيها اللذان ُعقدا في ذلك العام. 

هـ) عملية ترشيح أعضاء مجلس اKدارة 

تأتي وفق� لعقد تأسيس الشركة ونظامها اwساسي. 

و) اKدارة والمسائل المتعلقة بالمكافآت 

مهنية  خبرة  ذوي  مؤهلين  مديرين  بتعيين  الشركة  قامت 
على  بالتوظيف  القيام  ويتم  اwقسام.  رؤساء  منصب  لشغل 
مجلس  حدد  الوظيفي.  والتوصيف  الوظيفية  الدرجة  أساس 
اwهداف،  هذه  إلى   Zوإستناد التنفيذي،  الرئيس  أهداف  ا)دارة 
ويقوم  للقياس.  قابلة  واضحة  أهداف�  قسم  مدير  كل  لدى 
الرئيس التنفيذي بالتعاون مع قسم الموارد البشرية بمراجعة 
سنوية  مراجعات  جانب  إلى  سنوي  نصف  أساس  على  اwداء 
المكافآت  حوافر  تحديد  يتم  اwهداف.  تحقيق  من  للتأكد 
من  وموقع  ساٍر  توظيف  عقد  موظف  لكل  اwداء.  على   Zبناء
وفق�  العقود  هذه  إعداد  تم  وقد  والشركة.  الموظف  قبل 
ووزارة  العماني  العمل  قانون  بموجب  الصادرة  ل�رشادات 

القوى العاملة في هذا الصدد.   

ثمانية  wكبر  العام  خالل  المدفوعة  المكافآت  إجمالي  بلغ 
بمبلغ  والعالوات  الرواتب  ذلك  في  بما  الشركة  في  موظفين 
-/٥٣٢,٧٢٥ ر.ع، إلى جانب توفير سيارة للرئيس التنفيذي. ال تقدم 
 الشركة أي خيارات إكتتاب wي من مديريها أو العاملين لديها.

 

نبذة موجزة عن الفريق اKداري بالشركة

الفاضل / جاوتم داتا، الرئيس التنفيذي للشركة أ) 

مع  ا^داب  في  البكالوريوس  درجة  داتا  الفاضل  يحمل   
ويتمتع  الهند  في  التأمين  معهد  وزمالة  الشرف  مرتبة 
شغل  التأمين.  قطاع  في  الخبرة  من  عام�   ٣٠ من  بأكثر 
عدد  في  عليا  إدارية  مناصب  السابق  في  جاوتم  الفاضل 
مجموعة  مثل  الرائدة  العالمية  التأمين  مؤسسات  من 
البحرينية  والشركة  سوليدريتي  ومجموعة  للتأمين  تشب 
الكويتية للتأمين والشركة الهندية الجديدة للتأمين. في 
بداية سيرته المهنية، شارك جاوتم في إدارة برامج التأمين 
ومصنع  ل�لمنيوم  ومصهر  الهند  في  اwسمدة  لمصنع 
مختلف  في  متنوعة  خبرة  لديه  البحرين.  في  ل�سمدة 
المطالبات،  وتسوية  والتغطية،  التأمين،  أعمال  جوانب 
في  العمليات  وإدارة  إنشاء  التأمين،  إعادة  وإتفاقيات 

المشاريع الجديدة والتي تضم شركات التكافل.

يتمتع الرئيس التنفيذي للشركة بخبرة واسعة في مجال   
دراسة  إجراء  عن  مسؤوًال  كان   .١٩٩٩ عام  منذ  التكافل 
لتأسيس شركة تكافل  الكويتي  التمويل  بيت  جدوى مع 
البحرينية  الشركة  مع  مشترك  مشروع  في  الكويت  في 
التشغيل في  بدء  للتأمين. وكان جزءZ من فريق  الكويتية 
سوليدريتي، أكبر شركة تكافل في العالم من حيث رأس 
الرئيسي  المركز  في  عمل   .٢٠٠٤ عام  في  المدفوع  المال 

 ، المالية  البيانات  بإعداد  المتعلقة  الجوانب  على  ا)شراف    (٦
ويشمل ذلك مراجعة القوائم المالية الفصلية والسنوية 
قبل إصدارها ، ومراجعة تحفظات مراقب الحسابات على 
ودراسة  ومناقشة   ، وجدت  إن  المالية  القوائم  مسودة 
المبادئ الحسابية بصورة عامة مع التركيز على أية تغيرات 
حدثت في السياسات والمبادئ الحسابية، أو أية إنحرافات 
من  التأكد  إلى  با)ضافة  الدولية،  المحاسبة  معايير  عن 
العامة  الهيئة  من  الصادرة  ا)فصاح  بمتطلبات  ا)لتزام 

لسوق المال.

إدارة الشركة وكل من  بين مجلس  اتصال  العمل كقناة    (٧
مراقب الحسابات الخارجي والمدقق الداخلي.

المخاطر،  بإدارة  المتعلقة  الشركة  سياسات  مراجعة   (٨ 
إن  الشركة  إلتزامات  سداد  عن  التخلف  أسباب  وفحص 

وجدت.

بها  تقوم  أن  المقترح  والتعامالت  الصفقات  مراجعة   (٩ 
التوصيات  وتقديم  العالقة،  ذات  اwطراف  مع  الشركة 

المناسبة بشأنها إلى مجلس ا)دارة.

د)  اللجنة التنفيذية واKستثمار             

تتألف اللجنة التنفيذية، التي شكلها مجلس ا)دارة، من أربعة 
ا)دارة  إلى  توجيهاتها  اللجنة  وتقدم  تنفيذيين.  غير  أعضاء 
بشأن تنفيذ إستراتيجيات الشركة التي حددها مجلس ا)دارة، 

ومراجعة اwداء التشغيلي، عالوة على أهداف االستثمار.

وكانا   ٢٠١٣ عام  في  لها  اجتماعين  عقدت  قد  اللجنة  أن  ُيذكر 
بتاريخ ٢٩ أبريل و٣١ ديسمبر. 

ُعقدا  اللذان  التنفيذية  اللجنة  إجتماعّي  تفاصيل  أدناه  ونورد 
خالل السنة المنتهية في ٣١ ديسمبر  ٢٠١٣:  
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الحصول  مبادرة  في  وساهم  البحرين  في  للشركة 
السعودية.  العربية  المملكة  في  للشركة  ترخيص  على 
في  الشرعية  الهيئة  أعضاء  مع  وثيق  بشكل  انخرط  وقد 
العملية التي جرت لوضع هياكل رسوم الوكالة وساهم 
عن  أخرى  وأوراق  الموضوع،  هذا  عن  مقاالت  كتابة  في 

التكافل قدمت في مختلف المحافل.

مع  مشترك  كمشروع  للتأمين  المدينة  شركة  تأسست   
لتتوافق  وذلك  أنظمتها  جميع  أنشئت  التي  سوليدريتي 
مع مبادئ التكافل. بناءZ على اتفاقية سوليدريتي للقيام 
الرئيس  للتأمين. ثم إنضم  المدينة  الفنية لشركة  با)دارة 
مفهوم  استيعاب  في  ليساهم  الشركة  إلى  التنفيذي 
التكافل وعملياته. وبا)ضافة إلى ذلك خضع فريق العمل 
في شركة المدينة إلى دورات إستثنائية عن التكافل التي 
أجراها معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية. كما 
التأمين  إلى  أنه ترأس فريق عملية تحول انشطة الشركة 

التكافلي .

الموارد  قسم  عام  مدير  البرواني،  أسامة   / الفاضل  ب) 
اKدارة والهيئة  أمين سر مجلس   - البشرية واKدارة 

الشرعية، تطوير أعمال التأمين التكافلي

الماجستير  لدرجة  ا)عداد  مرحلة  في  أسامة   / الفاضل   
في  العليا  الدراسات  دبلوم  يحمل  وهو  اwعمال  إدارة  في 
المعلومات  إدارة نظم  البشرية ودبلوم في  الموارد  إدارة 
والتعليم ودبلوم في التربية والتعليم وهو خبير معتمد 
في التأمين التكافلي ومختص في مجال شؤون ا)متثال. 
في  الخبرة  من  عام�   ٢١ من  بأكثر  أسامة   / الفاضل  يتمتع 
جميع   في   ساهم  وقد  وا)دارة.  البشرية  الموارد  مجال 
ا)ستشارية  المجاالت   في  ا)ختصاص  ذوو  مع  اللقاءات 
إلى  الشركة  أنشطة  تحول  عملية  بخصوص  الشرعية  

التأمين التكافلي حيث كان عضوZ رئيسي� فاعًال.

الفاضل / محمود العطار، مدير عام - رئيس قسم  ج) 
شؤون اKلتزام و التدقيق الداخلي

في  البكالوريوس  درجة  العطار  محمود   / الفاضل  يحمل   
من  عام�   ٣٠ من  بأكثر  ويتمتع  والمحاسبة  ا)دارية  العلوم 
وقطاع  ا)سالمية  المصرفية  الخدمات  مجال  في  الخبرة 
مجال  في  بخبرة  يتمتع  كما  الخليج  منطقة  في  التجزئة 
يعمل  كان  وبينما  ا)متثال.  وشؤون  والتدقيق  المراجعة 
في بنك البحرين ا)سالمي، لعب الفاضل / محمود العطار 
دورZ فعاًال في وضع دليل المراجعة وا)شراف على برامج 
التدقيق ومعايير تقييم المخاطر وتقييم مخاطر التدقيق. 
إن رئيس التدقيق الداخلي وا)لتزام عمل كرئيس التدقيق 
لسنوات  ا)سالمي  البحرين  بنك  في  وا)لتزام  الداخلي 
الشريعة  وممارسات  لمبادئ  عميق  فهم  ولديه  عديدة، 
في مجال الخدمات المالية ا)سالمية وكان عضوZ رئيسي� 
فاعًال في فريق عملية تحول أنشطة الشركة إلى التأمين 
التكافلي وحصولها على الترخيص الالزم من هيئة سوق 

المال.

التأمين   - عام  مدير  مهاجان،  سنديب   / الفاضل  د) 
التخصصي وإعادة التأمين

يحمل الفاضل / سانديب درجة البكالوريوس في الهندسة   
الميكانيكية ودرجة الماجستير في إدارة اwعمال (تخصص 
 / الفاضل  يتمتع  الهند.  في  التأمين  معهد  وزمالة  مالية) 
سانديب بأكثر من ٢٠ عام� من الخبرة في اwقسام الفنية 
في مختلف شركات التأمين المحلية والشركات متعددة 
آي  أيه  شركة  ذلك  في  بما  والخليج  الهند  في  الجنسيات 
في  التحكم  مهندس  وبصفته  للتأمين.  والشرقية  جي 
مخاطر  في  دراسة   ٥٠٠ من  أكثر  سانديب  أجرى  الخسائر، 
وشركات  البتروكيماويات  مجال  ذلك  في  بما  االئتمان 
الزراعية  للكيماويات  الزواري  شركة  مثل  الكبرى  العقارات 
خالل  الخ.  موتورز،  تاتا  وشركة  ل�سمدة  ديباك  وشركة 
حياته المهنية، انتقل سانديب إلى مجال التعهد بالتغطية 
وإعادة التأمين وشارك في إدارة برامج رئيسية بما في ذلك 
ل�لمنيوم،  صحار  شركة  في  الحصر  ال  المثال  سبيل  على 
سانديب  ظل  للغاز.  العمانية  والشركة  الدفاع،  ووزارة 
التأمين  إعادة  شركات  مع  الحالية  مهنته  خالل  يتعامل 

ووسطاء التأمين الدولية الرئيسية.

هـ)  الفاضل / ناصر الشعيلي، المدير العام للمطالبات

يحمل الفاضل / ناصر شهادة الدبلوم في التأمين ويتمتع   
بأكثر من ١٦ عام� من الخبرة في مجال التعهد بالتغطية 
والتدقيق ومطالبات المركبات وغير المركبات في شركات 
التأمين العمانية وشركات التأمين متعددة الجنسيات في 

المنطقة.

آر ام سوندارام، مدير عام قسم المالية والمحاسبة و) 

يحمل الفاضل / سوندارام درجة البكالوريوس في العلوم   
الهند  في  واwشغال  التكاليف  محاسبي  معهد  وزمالة 
وزمالة المحاسب ا)داري من معهد المحاسبين ا)داريين 
اwمريكية.  المتحدة  بالواليات  جيرسي  نيو  في  القانونيين 
الخبرة  من  عام�   ٢٨ من  بأكثر  سوندارام   / الفاضل  يتمتع 
الهند  في  المصرفية  والخدمات  التأمين  مجال  في 

والخليج.

القسم  عام  مدير  سريفاستافا،  أجاي   / الفاضل  ز) 
التجاري

يحمل الفاضل / أجاي درجة البكالوريوس في العلوم مع   
وزمالة  الحقوق  في  البكالوريوس  ودرجة  الشرف  مرتبة 
معهد التأمين في الهند. يتمتع الفاضل / أجاي بأكثر من 
٢٢ عام� من الخبرة في مجال التأمين في جمهورية الهند 
خالل  العمل  له  سبق  لقد  لندن.  البريطانية  والعاصمة 
في  البتروكيماويات  مصانع  أكبر  أحد  في  المهنية  حياته 
الشركات  أكبر  إحدى  تعتبر  التي  موتورز  دايو  وفي  الهند 
المصنعة للسيارات في الهند. عمل الفاضل / أجاي كذلك 
في شركة روزبي التي تعد واحدة من أكبر  شركات اwثاث 
في  الفندقية  للخدمات  أرورا  شركات  مجموعة  وفي 

المملكة المتحدة.
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الفاضل / جريش جوبيناتان،   ح) 
مدير أول قسم نظم المعلومات

يتمتع الفاضل / جيريش باكثر من ٢١ عام� من الخبرة في   
المهندسين  كبير  وهو  البرمجيات  منتجات  تطوير  مجال 
الخاصة  التجارية  العالمة  صاحبة  بالشركة  المعماريين 
المنتجات  تطوير  في  المتخصصة  الشركة  نت»  «تأمين 
قبل  االنترنت.  عبر  والتسليم  العمالء  وخدمات  التجزئة 
من  بعدد  جيريش   / الفاضل  عمل  الشركة،  إلى  انضمامه 
الشركات مثل العمانية المتحدة للتأمين وشركة فيريتاس 
درجة  /جيريش  الفاضل  يحمل  المحدودة.  سي  جي  دي 
البكالوريوس في علوم الحاسوب ودرجة الماجستير في 

اwعمال المصرفية والتأمين من الهند.

الفاضل / جسبريت شابرا،   ط) 
مدير أول قسم االستثمار

يحمل الفاضل / جاسبريت تشابرا درجة البكالوريوس في   
التجارة وهو محاسب قانوني ويتمتع بأكثر من ٧ سنوات 
وبحوث  ا)ستثمار  محافظ  إدارة  مجال  في  الخبرة  من 
العمانية  اwسهم  أسواق  في  المالي  والتحليل  اwسهم 

والهندية.

ز) مجاالت عدم اKلتزام 

الهيئة  وال  المالية  ل�وراق  مسقط  سوق  يفرض  لم   
يوقعا  أو  الشركة  على  قيود  أي  المال  لسوق  العامة 
عدم  بدعوى  السنة  تلك  خالل  جزاءات  أية  عليها 
العاملة  الشركات  وإدارة  تنظيم  بميثاق  إلتزامها 
التأمين.  شركات  على  تسري  التي  التأمين  قطاع   في 

ح) سبل االتصال بالمساهمين 
إلى  إخطار  إرسال  يتم  المتبعة،  القانونية  ل�شتراطات  وفق� 
السنوية  العامة  الجمعية  انعقاد  إلى  المساهمين لدعوتهم 
للشركة مصحوب� بالقوائم المالية السنوية المدققة، متضمن� 
على  إبرامها  تم  (التي  العالقة  ذو  الطرف  معامالت  تفاصيل 
أساس معامالت تعقد على أساس تجاري محض بين طرفين 
مطلعين راضيين) إلى جانب تقرير رئيس مجلس ا)دارة وتقرير 
معامالت  طبيعة  عن  ا)فصاح  ويتم  ا)دارة.  وتحليل  مناقشة 
القوائم  على  إيضاح  خالل  من  وقيمتها  العالقة  ذو  الطرف 

المالية. 

في  عامًة  ُعمانيًة  مساهمًة  شركًة  الشركة  أصبحت  لقد 
النتائج نصف السنوية  ديسمبر ٢٠١٣، ولذلك لم ُتقدم الشركة 
بنشر  الشركة  وتقوم  المالية.  ل�وراق  مسقط  سوق  إلى 
على  بها  الحادثة  والتطورات  عملياتها  بخصوص  إعالناتها 
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االستثمارية  المؤسسات   إلى  عروض�  الشركة  قدمت  كما 
والمحللين الماليين قبل ا)كتتاب العام اwولي الذي جرى في 

الربع اwخير من ٢٠١٣. 

ط ) بيانات سعر السوق وتوزيع اDسهم في الشركة 

بيانات سعر السوق

ل�وراق  مسقط  سوق  في  الشركة  أسهم  أدرجت  وقد  هذا   
ل�سهم  السوقية  اwسعار  بيانات   .٢٠١٣ ديسمبر   ١٠ في  المالية 

لشهر ديسمبر هو على النحو المبين أدناه.

 
سعر السوق 

للشركة
مؤشر سوق مسقط

أدنىأعلى أدنىأعلى الشهر

 ١٣
٠٫١٣٥٦٨٣٤٫٦٦٧٣٧٫١ ٠٫١٤٨ ديسمبر

أنماط المساهمة

قام المساهمون من خالل قرار خاص إتخذوه بتحويل الشركة 
عامة».  مساهمة  «شركة  إلى  مقفلة»  مساهمة  «شركة  من 
وخالل شهر ديسمبر ٢٠١٣، عرضت الشركة أيض� عدد ٦٦,٦٦٦,٦٧٠ 
سهم� من خالل طرح عام أولي. وكان سعر الطرح ُيقدر بمبلغ 
٠/١٤٠ بيسة للسهم الواحد ويتألف من مبلغ ٠/١٠٠ بيسة كقيمة 
إسمية ومبلغ ٠/٠٣٨ كعالوة إصدار إلى جانب مبلغ ٠/٠٠٢ بيسة 

كمصروفات إصدار. 

أو   ٪٥ نسبة  يمتلكون  الذين  المساهمين  تفاصيل  أدناه  ونورد 
أكثر من أسهم الشركة: 

عدد اDسهماسم المساهم 

المساهمة 
بالنسبة 

المئوية

 شركة محمد البرواني 
٤٣,٠٩٥,٢٤٠٢٦القابضة ش.م.م

 شركة المدينة 
للخدمات المالية 

١٧     ١٢,٠٠٠,٠٠٠ش.م.ع.م

صندوق تقاعد وزارة 
١٠,٠٠٠,٠٠٠٦الدفاع
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ي) إقرار مجلس اKدارة 

نؤكد نحن، مجلس ا)دارة، بموجب هذا على ما يلي: 

الدولية  للمعايير  وفق�  وعرضها  المالية  القوائم  إعداد   
)عداد التقارير المالية. 

اعتماد ما يلزم من السياسات وا)جراءات لتنفيذ إستراتيجية   
الشركة والتنفيذ السلس لعملياتها. 

للشركة وكفايته وإمتثاله  الداخلي  الرقابة  فاعلية نظام   
للقواعد واللوائح الداخلية للشركة. 

عدم وجود مسائل جوهرية من شأنها أن تؤثر على قدرة   
الشركة على ا)ستمرار في عملياتها خالل السنوات المالية 

القادمة. 

ك)  نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين 

من  عالمية  شبكة  عن  عبارة  كوبرز»  هاوس  ووتر  «برايس  إن 
ويعمل  العالم،  مستوى  على  دولًة    ١٥٧ في  تعمل  الشركات 
عاتقهم  على  يحملون  موظف  ألف   ١٨٤ على  يربو  ما  بها 
في  الشركة  تقدمها  التي  الخدمات  في  الجودة  تحقيق 
مجاالت التأمين والضرائب وا)ستشارات. كما تتيح «برايس ووتر 
هاوس كوبرز» تدريب� للعاملين بالشركات وتمنح شهادات في 
ووتر  «برايس  أكاديمية  خالل  من  المتخصصة  المالية  الشؤون 

هاوس كوبرز».

«برايس ووتر هاوس كوبرز» في الشرق اwوسط  ولقد تأسست 
ومصر  البحرين  من  كل  في  فروع  ولديها  عام�   ٤٠ قبل 
واwراضي  وُعمان  وليبيا  ولبنان  والكويت  واwردن  والعراق 

السعودية  العربية  والمملكة  وقطر  المحتلة  الفلسطينية 
موظف�.   ٢,٧٨٠ حوالي  بها  ويعمل  المتحدة  العربية  وا)مارات 
.(www.pwc.com/middle-east) الموقع:  زيارة   ُيرجى 

كما تأسست «برايس ووتر هاوس كوبرز» في سلطنة ُعمان قبل 
بينهم شريك  ثالثة شركاء من  ٤٠ عام�، ويمتلكها  يربو على  ما 
وموظف�  متخصص�   ١٣٥ من  أكثر  بها  ويعمل  الجنسية،  ُعماني 
والمتخصصين  التأمين  مجاالت  في  الخبراء  وبمقدور   .Zمساعد
المهارات  بين  ما  الجمع  ا)ستشارية  والخدمات  الضرائب  في 
على  إكتسابها  تم  التي  المتخصصة  والفنية  ا)ستشارية 

الصعيد الدولي وبين الخبرات المحلية ذات العالقة. 

شبكة  إلى  ُعمان  في  كوبرز»  هاوس  ووتر  «برايس  وترجع 
من  أكثر  أو  واحد  إلى  أو  الدولية  كوبرز»  هاوس  ووتر  «برايس 
العلم  مع  جميعها،  أو  شبكتها،  في  اwعضاء  الشركات 
المستقل.  القانوني  كيانها  لها  منها  واحدة  كل  بأن 
التالي:  الموقع  زيارة  ُيرجى  التفاصيل،  من   ولمزيد 

 .www.pwc.com/structure

عن شركة المدينة للتأمين (ش.م.ع.ع)
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مقدمة

 ٪٥٫١ بنسبة  عمان  لسلطنة  ا)جمالي  المحلي  الناتج  نما  لقد 
خالل ٢٠١٣ مقابل ٤٫٥٪ في ٢٠١٢ محقق� بذلك عام آخر من اwداء 
المخرجات  بفعل  النمو  هذا  تحقق  وقد  القوي.  ا)قتصادي 
قدرة  لذلك  وتبع�  والغاز  النفط  من  لكل  واwسعار  القوية 
قد  العامة  الموازنة  كانت  ا)نفاق.  على  الحكومي  القطاع 
النفط  لبرميل  أمريكي  دوالر   ٨٥ سعر  أن  أساس  على  أعدت 
إلى  المتوقع  العجز  تحويل   على  اwحوال  كل  في  سيعمل 
فائض مع أخذ اwسعار الجارية للبترول في ا)عتبار والتي كانت 
أعلى بشكل كبير عن السعر في الموازنة . إن ا)نفاق المخطط 
 ٢٠١٣ بين  للفترة  عماني  ريال  بليون   ٦٥ بمبلغ  المشاريع  على 
و٢٠١٧ يعطي قوة دافعة كبيرة للمحافظة على معدل النمو 
. ستظل الدقم عامًال رئيسيا في النمو ا)قتصادي المستقبلي 
مع المشاريع الصناعية والسياحية والبنية اwساسية المخططة 

في وحول هذه المنطقة.

في  الزيادة  بسبب   Zجد  Zكبير  Zنمو التأمين  قطاع  شهد  لقد 
عامة  وبصفة   .  ٢٠١٢ عن   ٪٣٨ بحوالى  الصحي  التأمين  أقساط 
كانت هناك زيادة في جميع خطوط منتجات التأمين بإستثناء 

أرباح�  التأمين  قطاع  حقق  وقد  الحياة.  على  التأمين  نشاط 
المالية  هذه السنة بسبب اwداء القوي لسوق مسقط ل�وراق 
أرباح�  التأمين  شركات  غالبية  حققت  لقد  المنطقة.  وأسواق 
ركزت  التي  التأمين  بوالص  في  ا)كتتاب  عمليات  خالل  من 
عليها بشكل كبير وكانت النتائج مشجعة . لقد كان لجهود 
مزيج  خالل  من  ا)كتتابات  تغطية  نتائج  تحسين  في  شركتنا 
من ا)جراءات مثل تقسيم قطاعات المخاطر والتسعير الفني 
والرقابة القوية باستخدام نظم تقنية المعلومات الفضل في 
تحقيق نتائج إيجابية قوية. لقد ظلت معدالت وفيات حوادث 
الطرق وزيادة تعويضات المحاكم تمثل تحدي� لقطاع التأمين 
العمانية  الجمعية  وتمثل  فيه.  العاملة  والشركات  العماني 
للتأمين التي تم تأسيسها حديث� والتي لشركتنا فيها عضوية 
مثالية   خطوة  الجمعية  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  في  تتمثل 
في التواصل بين الجهات الرقابية والتنظيم وهذا القطاع  بما 
يعزز الفائدة المشتركة. لقد دخلت الشركة فى إكتتاب عام 
تحويل  من  المال  لسوق  العامة  الهيئة  متطلبات  بأحد  لتفي 
نشاطنا إلى نشاط تأمين تكافلي. والشركة ا^ن مستعدة لبدء 

عمليات التكافل إعتبارZ من أول يناير ٢٠١٤ .

اDداء التشغيلي 

٢٠١٣٢٠١٢البيان (باDف ريال عماني)
نسبة التغير 

السنوي (٪)

٥٪١٧,٦٩٧,٦٩٨١٦,٨٨٥,٠٩٠إجمالي اwقساط المكتتب فيها

٥٣٪٣,١٤٢,٣١٧٢,٠٥٨,٢٥٦ نتائج اKكتتاب

١٥٪١,٦٩٤,٥٨٥١,٤٦٩,١٩٥دخل  ا)ستثمار

-٨١٪١٤,١٠٦٧٥,٤٩٢إيرادات أخرى

٢٢٪(٢,٣٥١,٧٩٥)(٢,٨٦٦,٢٠٧)مصروفات إدارية وعمومية

٢٨٪(٩٧,٤٠٣)(١٢٥,١٢٠)تكاليف متكبدة تتعلق با)ستثمار

-١٠١٪(٨٦,٤٠٠)٨٥٩تكاليف تمويل

٧٤٪١,٨٦٠,٥٤٠١,٠٦٧,٣٤٥اDرباح قبل الضريبة

-٤٨٤,٣٦١ضريبة مستردة

١٢٠٪٢,٣٤٤,٩٠١١,٠٦٧,٣٤٥اDرباح بعد الضريبة

٥٣٪٠٫٠٢٣٠٫٠١٥أرباح السهم الواحد ( بيسة )

٢٨٪٠٫١٢٧٠٫٠٩٩القيمة الدفترية للسهم الواحد ( بيسة )
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اDعمال 

من  كل  في  العماني  ل�قتصاد  المستمر  التعزيز  مع   
فرص  استمرت  فقد  النفطية،  وغير  النفطية  القطاعات 
وفي  الضخمة  القطاعات  في  الزيادة  في  اwعمال 
ا)دارة  نجحت  وقد  والصغيرة.  المتوسطة  المشاريع 
وقامت  المربحة  والقطاعات  النمو  قطاعات  تحديد  في 
بتوسيع قنوات التوزيع ونصيبها من اwعمال من خالل هذه 
القنوات . وكان التركيز على بناء محفظة مربحة لخدمات 
السيارات وخلق قاعدة قوية لزيادة حصة محفظة منافع 
الموظفين والتي تشتمل على التكافل العائلي والتكافل 
مبهرة  نمو  معدالت  و   Zباهر نجاح�  حققنا  وقد  الطبي. 
في النشاط الطبي بما يتجاوز ١٠٠٪ وفي محفظة السيارات 

بنسبة ١٥٪ مع إنخفاض معدل الخسارة من ٧٣٪ إلى ٥٩٪ .

ومع التوجه نحو القيام بدور أكبر فى السوق ، فقد كونت   
الشركة شراكًة إستراتيجية مع رَواد عالميين مثل تشوب 
مع  المحلية  القدرات  بناء  في  ساعدت  والتي  أليانز  اند 
المحافظة على والحصول على حسابات عمالء كبار مثل 

.OOECP  الكهرباء القابضة ومشروعات

العمالء  خدمة  قاعدة  تطوير  في  الشركة  إستمرت   
ومتابعة مختلف فترات إكتمال الخدمة.  

اwعمال،  على  الطبيعية  الكوارث  أحداث  تأثير  في  وبالنظر   
فلدى الشركة دعم إعادة التأمين من الشركات العالمية 
القوي  ا)يجابي  اwداء  الشركات  تلك  ساعد  وقد  الرائدة، 
أوسع  وتغطية  أعلى  قدرات  على  الحصول  في  للشركة 

وأكثر مرونة.

ولقد تبنت الشركة أفضل الممارسات القياسية في ا)دارة   
المتحفظة للمخاطر، وا)كتتابات الحذرة ، واتفاقيات دعم 
على  تعمل  لكي  الوطنى    Cat التعرض  ودراسة  قوية 

تخفيض التأثير على اwعمال .

اKستثمارات
سجل  تنويع  خالل  من  الشركة  مبادرات  استمرت  لقد 
البناء  في  اwسهم  لمحفظة  اللصيقة  والمتابعة  ا)ستثمارات 
. لقد حقق سجل إستثمارات الشركة  على مكاسب  عام٢٠١٢ 
دخال بلغ ١٫٦٩ مليون ريـال عماني في ٢٠١٣ مقابل ١٫٤٧ مليون ريـال 
عمانى فى ٢٠١٢ . وتعزى موجة الدخل من ا)ستثمارات إلى اwداء 
اwفضل )ستثمارات الشركة المحتفظ بها للمتاجرة وجزئي� إلى 
التأجير  وإيرادات  التالل  صندوق  من  اwرباح  توزيعات  من  الدخل 

من ا)ستثمارات العقارية .
 Zوعائد  ٪٣٦ بنسبة  إجمالي�   Zعائد اwسهم  إستثمارات  وحققت 
صافي� بنسبة ٣٣٪ على محفظة اwسهم المدرجة مقابل عائد 
المالية ونسبة ٢٤٫٢٪  بنسبة ١٨٫٦٪ لمؤشر سوق مسقط ل�وراق 
ا)ستثمارات  سجل  مجموع  على  العائد  ووصل   . قطر  لمؤشر 

إلى ١٠٫٩٪

المطالبات
في  متزايد  حاد  إتجاه  إظهار  فى  السيارات  مطالبات  استمرت 
رقم  ظل  لقد  الخطيرة.  ا)صابات   / والوفيات  الطرق  حوادث 
الوفيات بسبب حوادث الطرق سبب� في القلق . وقد أظهر اتجاه 
التعويضات القضائية عن وفيات / إصابات حوادث الطرق زيادة 
 . ا)نسانية  الحياة  قيمة  في  التقديرية  الزيادة  ليعكس  كبيرة 
وقد نتج عن هذا ا)تجاه زيادة في معدل المدفوعات وبالتالي 
خطوات  إتخاذ  في  ا)دارة  واستمرت  الربحية.  على   Zقيد أصبح 
خصومات  على  التفاوض  خالل  من  ا)صابات  تكلفة  تخفيض 
أكبر من ورش ا)صالح، وا)نتباه للمطالبات المزعومة، والتعامل 
الثالث  الطرف  إصابات  مطالبات  حول  والتفاوض  ا)ستباقي، 
عنه  نتج  مما  للمخاطر  اwفضل  وا)كتتاب  الممتلكات  وأضرار 

تخفيض تكرار المطالبات ومعدل المطالبات المتكبدة.

القوى العاملة والموارد البشرية
شهدت الموارد البشرية العديد من المبادرات في مناطق   
وتعويضات  وترقية  تقييم  التدريب،   ، ا)ختيار  مثل  حيوية 

اwفراد.

تفصيلية  بدراسة  للقيام  إستشاري�  البشرية  الموارد  عينت   
ووضع إطار للمهارات يشكل حالي� أساس لتصميم برامج 
التدريب والترقي الوظيفي لجميع الموظفين مع التركيز 

على الموظفين العمانيين.

متطلبات  مع  يتماشى  بما   ٪٧٠ تعمين  نسبة  تحقيق  تم   
ا)عتبار ا)ستدامة  المال آخذين فى  العامة لسوق  الهيئة 

وجدوى التكلفة.

مبادرات  مختلف  تطبيق  تم  متسقة  تدريب  وكسياسة   
مهارات  في  ملحوظ  تحسن  إلى  أدى  مما  التدريب 
عضوية  على  الموظفين  من  إثنان  حصل  الموظفين. 
تأهيل  وهو  المؤهلين  للتأمينيين  اwمريكى  المجمع 
هذا  مثل  في  والتقدم   . التأمين  مجال  في  به  معترف 
الموظفين  من  إثنين  إختيار  تم  حيث  منتظم  البرنامج 
لبرنامج  المال  لسوق  العامة  الهيئة  طريق  عن  الجدد 
إلى  با)ضافة  المؤهلين.  للتأمينيين  اwمريكي  المجمع 
ذلك يتابع ثالثة موظفين إما برامج درجة البكالوريوس أو 
بكل  يفي  سوف  وهذا  الشركة.  كفالة  تحت  الماجستير 
تأكيد بإحتياجاتنا المستقبلية من القوى العاملة المؤهلة 

والمدربة.

الموظفين  مهارات  بتطوير  الشركة  إلتزام  من  كجزء   
فقد بدأنا برنامج تطوير ا)دارة من أجل ا)دارة المتوسطة 
بالشركة والذى يركز على رفع القدرات ا)شرافية ومهارات 

قيادة الفريق .

روح  تهيئة  تم  فقد  أعاله  المذكورة  للمبادرات  ونتيجة   
الموارد  وتعمل   . ومتجانسة  مهنية  عمل  لثقافة  إيجابية 
البشرية على القيام بدور فعال في جميع أمور الموظفين 
أهداف  وتحقيق  الموظفين  رفاهية  ا)عتبار  فى  آخذين 

الشركة.
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خدمات تقنية المعلومات

لقد إعترفت ا)دارة بأن ضرورة إستخدام تطويرات تكنولوجية 
جديدة في خدمات تقنية المعلومات يمكن أن تعمل كمحفز 
المقدمة.  الخدمات  جودة  في  كبيرة  تحسينات  إلى  للوصول 
وبالتالي، استمرت ا)دارة في زيادة إستثمارها في هذا المجال 

مما نتج عنه ما يلي :

والوسطاء  الفروع  إلى  المباشر  با)تصال  الخدمات  مد   
ا)تصال  خالل  من  للجمهور  المنتجات  جميع  إتاحة  مع 

المباشر.

تتبع  نظام  وإدخال  عشوائي  بشكل  المطالبات  تشغيل   
الملفات لتحسين كفاءة التشغيل وفترة إكتمال الخدمة.

لتحسين  ا)كتواري  والتقرير  للتحليل  رائعة  وسيلة  تطبيق   
إحتياطيات  ومراجعة  تقييم  المنتجات،  هيكل  وتطوير 

المطالبات.

اwساسي  النظام  مورد  مع  البرامج  ضمان  عقد  توقيع   
لعملياتنا لضمان إتاحة الخدمة.

جميع  نحو  ا)دارة  إلتزامات  من  وكجزء  ذلك  إلى  با)ضافة 
قامت  فقد  المنظمة،  السلطات  من  الموضوعة  اwهداف 
وضع  تم  كما  بالشرطة.  المتصلة  البيانات  قاعدة  بتحديث 
البدء  وتم  الكوارث  مواجهة  وخطة  النشاط  إستمرار  خطة 
في تدريب اwفراد عليها. قامت الشركة بتركيب نظام أرشفة 
التشغيل  عمليات  كفاءة  وزيادة  الطوارئ  وموقع  المستندات 

لدينا مما أدى إلى تخفيض التكاليف التشغيلية .

التدقيق الداخلي واKلتزام
المراجعة  إدارة  بتحسين  أيض�  للتأمين  المدينة  شركة  قامت 
التدقيق،  على  اwفراد  تدريب  خالل  من  وا)لتزام  الداخلية 
تعزيز  أجل  من  اwموال  غسيل  مكافحة  وتشريعات  وا)لتزام، 
تقدم الشركة. ومن المخطط أن تنشئ الشركة ثقافة جيدة 

للحوكمة.

المنظور المستقبلي 

نظرا wننا أول شركة تكافل في سلطنة عمان فلدينا الفرصة 
البنوك  مع  التعاون  خالل  من  السوق  في  ل�نخراط  الواعدة 

ا)سالمية ونوافذ المعامالت المصرفية ا)سالمية . 

وwنه من المتوقع أن ينمو قطاع التأمين بمعدل سنوي مركب 
الهمة  شحذ  تم  فقد   ، القادمة  الثالث  السنوات  خالل   ٪١٢
للقيام بدور هام في تقديم دعم التأمين لقطاعات التأمين 

التي نستطيع إضافة قيمة لها.

الطلب  سيدفع   ا)جتماعي  الضمان  على  الحكومة  تركيز  إن 
على  والتأمين  الصحي  التأمين  قطاعات  في  التأمين  على 
أكثر من ذلك من  الحجم ولكن  الحياة ليس فقط من حيث 
الشركة  نشاط  إستراتيجيات  وتعمل  المنتجات.  تطوير  أجل 
على زيادة التركيز أيض� من أجل إستهداف تلك ا)حتياجات إن 

شاء ا� تعالى.





القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2013

إيضاح
٢٠١٣ 

ريال عماني

٢٠١٢ 

اwصول
أصول غير جارية

٤٩١٢,٧٦٢٧٨٦,٧٣٦ممتلكات ومعدات
٢,٦٠٠,٠٠٠٢,٦٠٠,٠٠٠ ٥عقار استثماري

١,١٦٢,٩٢٤  ٦٦٢٩,٤٤٥استثمارات متاحة للبيع
٧١,٧٥٤,١١٢٢٥٤,٣٦٦استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

-   ٢٤484,361أصل ضريبة مؤجلة
6,380,6804,804,026

أصول جارية
٨٣,٩٥٧,٢٢١٤,١٨٣,٥١٣استثمارات محتفظ بها بغرض المتاجرة

٩١٥,٨٧١,٥٣٣٧,٤٣٢,٢٦٢ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية
١٠٧,١٤١,٩٩٣٥,١١٤,٩١٨مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين 

٥٣٥,٦٢٨   ١١٥٩٠,٨٩٩مصروفات عمولة مؤجلة
١٧٧,٧٨٦,٩٣٠٦,٠١٣,٦٦٣حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين

352,497     456,067مديونيات أخرى ومدفوعات مقدم�
35,804,64323,632,481

42,185,32328,436,507إجمالي اDصول
حقوق المساهمين وااللتزامات

رأس المال واالحتياطيات
١٢١٦,٦٦٦,٦٦٧١٠,٠٠٠,٠٠٠رأس المال

-١٢٢,٢١٣,٤٨٤عالوة إصدار
٢١٦,٢٢٦   ١٣٤٥٠,٧١٦احتياطي قانوني

١٥٠,٣١٠-١٤احتياطي خاص
١٥٤٢١,٧٦٧١٧٥,٤٨٣احتياطي الطوارئ

٢٣٣,٦٠٩   ١٤١,٢٨٢احتياطي القيمة العادلة
(811,960)1,202,477أرباح محتجزة/(خسائر متراكمة)

21,096,3939,963,668إجمالي حقوق المساهمين
التزامات غير جارية

85,531   ١٦146,930منافع نهاية الخدمة للموظفين
التزامات جارية

١٧١٤,٠٤٢,١٣٠١٢,١٩٤,٥٣٥أموال التأمين
٤٠١,٨٩٠   ١٨٢٨٨,٠٦٩إيرادات عمولة مؤجلة

٤,٨٥٣,٣٤١٤,٠٣٦,١٤٦مستحق لمعيدي التأمين 
  1,754,737  ١٩1,758,460حسابات مستحقة ودائنيات أخرى

20,942,00018,387,308
21,088,93018,472,839إجمالي االلتزامات

42,185,32328,436,507إجمالي حقوق المساهمين وااللتزامات
٢٥0.1270.099صافي اDصول للسهم الواحد 

اعتـمد أعضـاء مجلس ا)دارة وصرحـوا بإصــدار القوائـم الماليــة المدرجة بالصفحــات من 28 إلى 66  بتاريخ 20 فبراير 2014 ووقعها نيابة 
عنهم:

عبدالرحمن برهام      
عضو مجلس ا)دارة نائب رئيس مجلس ا)دارة     

تقرير مراقبي الحسابات المستقلين- صفحة رقم 26.



إيضاح
٢٠١٣ 

ريال عماني

٢٠١٢ 
ريال عماني

اKيرادات

٢٠١٧,٦٩٧,٦٩٨١٦,٨٨٥,٠٩٠إجمالي اDقساط المكتتبة

٢٠٣,١٤٢,٣١٧٢,٠٥٨,٢٥٦نتائج االكتتاب

٢٢١,٦٩٤,٥٨٥١,٤٦٩,١٩٥صافي إيرادات االستثمار

14,10675,492إيرادات أخرى

4,851,0083,602,943

المصروفات

(٢,٣٥١,٧٩٥)(٢,٨٦٦,٢٠٧)٢٣مصروفات إدارية وعمومية

)تكاليف مخصصة متعلقة باستثمارات ) ٢٣(125,120)(97,403)

١,٨٥٩,٦٨١١,١٥٣,٧٤٥ربح العام قبل تكلفة التمويل وضرائب الدخل

  (86,400)859إيرادات/(تكاليف) التمويل - بالصافي

١,٨٦٠,٥٤٠١,٠٦٧,٣٤٥الربح قبل ضريبة الدخل

  -   ٢٤484,361ضريبة الدخل

2,344,9011,067,345ربح العام

الدخل الشامل ا�خر:

(566,136)(92,327)صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع

2,252,574501,209إجمالي الدخل الشامل للعام

٢٥0.0230.015ربحية السهم الواحد

ا)يضاحات المدرجة بالصفحات من 33 إلى 66 تكون جزءZ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين- صفحة رقم 26.

قائمة الدخل الشامل
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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٢٠١٣إيضاح
ريال عماني

٢٠١٢
ريال عماني

أنشطة التشغيل
١,٨٦٠,٥٤٠١,٠٦٧,٣٤٥ربح العام

التسويات:
١٣٢,٧٠٨١١٩,٢١٢االستهالك

٨٢,٧٩١(٨٥٩)(ايرادات/ تكاليف التمويل
(٧٦٠,٩٠٩)(٢٧٢,١٤٦)إيرادات توزيعات نقدية

(١٤١,٨٢٩)(٩٩,٤٥٠)الدخل من ودائع بنكية
(١١,٨٦٧)(٢٥,٣٩٤)ربح استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

    ٦٩,١٨٠٢٠,٨٤٧مكافآت نهاية الخدمة محملة للعام
(٤٠٤,٠١٤)(٧٤٦,٤١٨)أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة

(٦٧,٣٧١)(٣٩٩,٤٩٦)أرباح محققة على استثمارات محتفظ بها للمتاجرة
-(٣٥,٧٣٣)أرباح محققة على استثمارات متاحة للبيع

-12,821خسائر انخفاض قيمة استثمارات متاحة للبيع
(٩٥,٧٩٥)٤٩٥,٧٥٣

تغييرات رأس المال العامل:
(٥٨٧,٥٧٩)(٢,٠٢٧,٠٧٥)عقود تأمين وإعادة تأمين مستحقة

(٧١١,٧٠١)(١,٧٧٣,٢٦٧)حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين
٢١,٢٠١(١٠٣,٥٧٠)مديونيات أخرى ومدفوعات مقدم�

(٢٧١,١٦١)(٥٥,٢٧١)مصروفات عمولة مؤجلة
١,٨٤٧,٥٩٥١,٥٥٠,٩٥٤أموال التأمين

(١٦٣,٩٤١)٣,٧٢٣حسابات مستحقة ودائنيات أخرى
٨١٧,١٩٥١,١٠٨,٩٦٢مستحق لمعيدي التأمين

330,874(113,821)ايرادات عمولة مؤجلة
١,١٨١,٨١٤(٩٠٨,٧٣٨)التدفق النقدي (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة التشغيل 

(6,673)(7,781)مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة
صافي  التدفق النقدي (المستخدم في)/ الناتج من أنشطة 

1,175,141(916,519)التشغيل
أنشطة االستثمار

(٦٨٩,٠٣٩)(٢٥٨,٧٣٤)٤شراء ممتلكات ومعدات
(١,١٩٨,٠٣٦)(٤٣٨,٤١٩)شراء  استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  

١,٨١٠,٦٢٥١,٣٢٧,٠٣١متحصالت استبعاد استثمارات محتفظ بها للمتاجرة  
-٤٦٤,٠٦٤متحصالت من استرداد استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

٣,٤٩٠(١,٥٠٢,٢٢٣)الحركة في الودائع بعد خصم الفائدة
(٢,٦٠٠,٠٠٠)-شراء عقار استثماري

(٢٤٢,٤٩٩)(١,٤٧٤,٣٥٢)شراء استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق بعد خصم الفائدة
272,146760,909توزيعات نقدية مستلمة

(2,638,144)(1,126,893)صافي النقد المستخدم في أنشطة االستثمار
أنشطة التمويل

٦,٦٦٦,٦٦٧٤,٠٠٠,٠٠٠إصدار رأس المال
-٢,٦٦٦,٦٦٧عالوة إصدار أسهم محصلة

-(٤٥٣,١٨٣)مصروفات الطرح العام اwولي
(٢٢,٠٠٠)-أتعاب اكتتاب رأس المال مدفوعة

(82,791)859ايرادات تمويل مكتسبة/(تكاليف مدفوعة)
8,881,0103,895,209صافي النقد الناتج من أنشطة التمويل

٦,٨٣٧,٥٩٨٢,٤٣٢,٢٠٦صافي التغيير في النقد وما يماثل النقد
2,726,383294,177نقد وما يماثل النقد في بداية العام

٩9,563,9812,726,383نقد وما يماثل النقد في نهاية العام

يتكون النقد وما يماثل النقد مما يلي:
٨,١٦٠,١٠٢٢,٣٣٠,١٢٧نقدية وأرصدة لدى البنوك

١,٣٨١,٥٣٨١٥٦,٣٩٩أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار
   22,341239,857ودائع بنكية مستحقة خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ ا)يداع

٩9,563,9812,726,383

ا)يضاحات المدرجة بالصفحات من 33 إلى 66 تكون جزءZ ال يتجزأ من هذه القوائم المالية.
تقرير مراقبي الحسابات المستقلين- صفحة رقم 26

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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الشكل القانوني واDنشطة الرئيسية  .١

تأسست شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.م (سابق� شركة المدينة الخليجية للتأمين ش.م.ع.م) (”الشركة“) في سلطنة عمان   
بتاريخ ١٥ مايو ٢٠٠٦ كشركة مساهمة عمانية مقفلة. وبتاريح ١٠ ديسمبر ٢٠١٣ أصبحت الشركة شركة مساهمة عامة. وهي تعمل 
في سلطنة عمان وتقوم بمزاولة نشاط التأمين في سلطنة عمان. بدأت الشركة نشاطها التجاري اعتبارZ من أول أغسطس ٢٠٠٦. 

وحصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال في ١٥ يوليو ٢٠٠٦. 

قرر المساهمون في الشركة خالل اجتماع الجمعية العامة غير العادية المنعقد في ٢٥ فبراير ٢٠١٢ تحويل عمليات الشركة إلى   
التأمين ا)سالمي. والحق� لذلك، حصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال لمزاولة أعمال التأمين التكافلي 

اعتبارZ من ١ يناير ٢٠١٤.

السياسات المحاسبية الجوهرية  .٢

أساس اKعداد أ) 

تم إعداد هذه القوائم المالية وفق� لمعايير التقارير المالية الدولية الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية وتتوافق مع   
متطلبات االفصاح الواردة ضمن ”قواعد ا)فصاح والنماذج“ الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات 

التجارية لعام ١٩٧٤ 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 ا)دارة ممارسة تقديرها في عملية تطبيق السياسات المحاسبية للشركة. تم ا)فصاح عن المجاالت التي تنطوي 
على درجة كبيرة من التقدير أو التعقيد أو المجاالت التي تكون فيها االفتراضات والتقديرات جوهرية للقوائم المالية با)يضاح 

رقم ٣.

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

وتلتزم  مع  لتتماشى  هنا  الموضحة  الحسابات  تعديل  سيتم  تكافل،  لشركة  الشركة  لتحويل  ووفق�   ٢٠١٤ يناير   ١ من   Zاعتبار  
بالمعايير المطبقة والمتطلبات التنظيمية المالئمة كما وعندما تصدر من قبل الهيئة العامة لسوق المال.

التغييرات على السياسات المحاسبية واKفصاحات ب) 

المعايير والتعديالت والتفسيرات التي دخلت حيز التطبيق في عام ٢٠١٣ وتتعلق بأعمال الشركة: (أ) 

الصادرة  الجديدة والمعدلة  المعايير والتفسيرات  بتطبيق  الشركة  ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ قامت  المنتهية في  بالنسبة للسنة   
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 ١ يناير ٢٠١٣.

المبالغ  يؤثر على  للشركة ولم  المحاسبية  السياسات  تغييرات في  أية  والتفسيرات  المعايير  ينتج عن تطبيق هذه  لم   
المقرر عنها  في الفترة الحالية.

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

تم نشر المعايير والتعديالت والتفسيرات التالية على المعايير الحالية والتي أصبحت إجبارية بالنسبة للفترات المحاسبيـة   
للشركة والتي تبدأ في ١ يناير ٢٠١٤ أو بعد ذلك التاريخ أو في فترات الحقة، ولكن لم تطبقها الشركة بصورة مبكرة وال 

يمكن تقدير أثر تلك التعديالت والتفسيرات بشكل معقول كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣:

معيار التقارير المالية الدولي رقم ٩ - ”اwدوات المالية“ (يدخـل حيز التطبيق مـن ١ يناير ٢٠١٥ أو بعد ذلك التاريخ).  

اعتبارZ من ١ يناير ٢٠١٤ ووفق� لتحويل الشركة إلى شركة تكافل، سيتم تعديل الحسابات كما هي معروضة هنا لتتماشى  (ج) 
وتتطابق مع المعايير المطبقة والمتطلبات التنظيمية المالئمة كما وعندما تصدر من قبل الهيئة العامة لسوق المال.

إيضاحات حول القوائم المالية 
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٣٤

عمالت أجنبية (ج) 

العملة التنفيذية وعملة العرض  

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

المعامالت واDرصدة  

اwصول  المعاملة.  تاريخ  في  السائدة  الصرف  wسعار  وفق�  الُعماني  الريال  إلى  قيمتها  تحول  اwجنبية  بالعمالت  المعامالت   
المركز  قائمة  تاريخ  في  السائدة  الصرف  wسعار  وفق�  الُعماني  بالريال  قيمتها  تدرج  اwجنبيـة  بالعمالت  المنفذة  وااللتزامات 

المالي. تعالج جميع فروق صرف العملة بقائمة الدخل الشامل عند نشأتها. 

ممتلكات ومعدات  (د) 

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقص� االستهالك المتراكم وأي انخفاض محدد في قيمتها. تكلفة الممتلكات   
والمعدات هي سعر الشراء باالضافة إلى أية مصروفات عرضية. تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية ل�صل أو تدرج 
كأصل منفصل، حسبما يكون ذلك مالئم�، فقط عندما يمكن أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالبند إلى 
الشركة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل يعتمد عليه. تحمل كافة ا)صالحات والصيانة اwخرى في قائمة الدخل الشامل 

خالل الفترة المالية التي يتم تكبدها فيها.

للممتلكات  المقدر  ا)نتاجي  العمر  مدى  على  الثابت  القسط  بطريقة  الشامل  الدخل  قائمة  في  االستهالك  تحميل  يتم   
والمعدات. اwعمار ا)نتاجية المقدرة هي:

20 سنةمباٍن 

5-3 سنواتأثاث ومعدات مكاتب

5 سنواتسيارات

5-3 سنواتتحسينات على مباٍن مستأجرة

تتم مراجعة القيم المتبقية واwعمار ا)نتاجية ل�صول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئم�، في نهاية فترة  التقرير.   

عندما تكون القيمة الدفترية ل�صل أكبر من القيمة المقدر استردادها عن ذلك اwصل تخفض قيمته فورZ إلى القيمة المتوقع   
استردادها.   

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

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

تتم رسملة تكاليف الفوائد على االقتراضات لتمويل ممتلكات ومعدات محددة خالل الفترة المطلوبة لتحويل اwصل إلى أن   
يصبح جاهزZ لالستخدام.

عقار استثماري (هـ) 

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

تغيرات القيمة العادلة العقارات االستثمارية في قائمة الدخل الشامل. 

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013



٣٥

السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)  . ٢

اDدوات المالية (و) 

اDدوات المالية غير المشتقة  

تتكون اwدوات 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. وتقوم ا)دارة بتحديد تصنيف أصولها المالية عند ا)دراج اwولي.

يتم إدراج اwدوات المالية غير المشتقة بشكل مبدئي بالقيمة العادلة مضاف� إليها التكاليف المنسوبة مباشرة إلى المعاملة   
لكافة اwدوات غير المدرجة بالقيمة العادلة من خالل اwرباح أو الخسائر. تدرج اwصول المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
في  االستثمارات  تقاس  الشامل.  الدخل  بقائمة  المعاملة  تكاليف  وتحمل  العادلة  بالقيمة  مبدئي  بشكل  الخسائر  أو  اwرباح 
أدوات حقوق الملكية التي ليس لها سعر سوقي مدرج في سوق نشطة والتي ال يمكن قياس قيمتها العادلة بشكل موثوق 

منها بالتكلفة. بعد ا)دراج المبدئي يتم قياس اwدوات المالية غير المشتقة كما يلي. 

استثمارات متاحة للبيع  

االستثمارات المتاحة للبيع هي أدوات مالية غير مشتقة إما أن تكون مصنفة في هذه الفئة أو غير مصنفة في أية فئة أخرى.   
تدرج االستثمارات المتاحة للبيع بشكل مبدئي بالقيمة العادلة متضمنة تكاليف المعاملة. وتقاس االستثمارات المتاحة للبيع 
الحق� بالقيمة العادلة. تدرج التغيرات بالقيمة العادلة لالستثمارات المتاحة للبيع بحقوق المساهمين. عندما تباع اwوراق المالية 
المصنفة كمتاحة للبيع، تدرج تغيرات القيمة العادلة المتراكمة المدرجة سابق� بحقوق المساهمين من خالل قائمة الدخل 

الشامل.

يتم  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  في  كما  بالسوق  المدرجة  أسعارها  على  للبيع  المتاحة  لالستثمارات  العادلة  القيمة  ترتكز   
باستخدام أساليب  المدرجة)  المتاجر بها في سوق نشطة (مثل االستثمارات غير  المالية غير  العادلة ل�دوات  القيمة  تحديد 

تقييم معينة إال إذا لم يكن من العملي تحديد القيمة العادلة. 

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة  

يتم اقتناء أو تكبد االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة بشكل رئيسي لغرض البيع أو إعادة الشراء على المدى القصير. تدرج هذه   
االستثمارات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة. تدرج تكاليف المعاملة لكافة االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة كمصروف عند 

تكبدها. 

للمتاجرة  بها  المحتفظ  لالستثمارات  العادلة  القيمة  تعتمد  العادلة.  بالقيمة  الحق�  للمتاجرة  بها  المحتفظ  االستثمارات  تدرج   
على أسعارها السوقية المدرجة كما في تاريخ قائمة المركز المالي. يتم تضمين اwرباح والخسائر الناشئة عن التغيرات بالقيمة 

العادلة لفئة اwصول المالية بالقيمة العادلة من خالل اwرباح أو الخسائر بقائمة الدخل الشامل بالفترة التي تنشأ بها.

يتم تحديد اwرباح المحققة عن بيع االستثمارات بالفرق بين متحصالت البيع والقيمة الدفترية وتدرج بقائمة الدخل الشامل في   
الفترة التي تنشأ فيها.   

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

االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق  

هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة وقابلة للتحديد وفترات استحقاق ثابتة وتصنف كمحتفظ بها حتى االستحقاق   
والتي يكون )دارة الشركة النية ا)يجابية والقدرة على االحتفاظ بها حتى االستحقاق. إذا أرادت الشركة بيع مبلغ ضئيل من 
اwصول المالية المحتفظ بها حتى االستحقاق، فيجب إعادة تصنيف الفئة كأصول متاحة للبيع. تدرج اwصول المالية المحتفظ 
بها حتى االستحقاق مبدئي� بالقيمة العادلة مضاف� إليها تكاليف المعامالت. يلغى إدراج اwصول المالية المحتفظ بها حتى 
االستحقاق عند انتهاء حق استالم التدفقات النقدية من االستثمارات أو تم تحويلها وحولت الشركة كافة مخاطر وعوائد 

الملكية.  وتقاس هذه اwصول الحق� بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة.
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السياسات المحاسبية الجوهرية (تابع)   ٢

اDدوات المالية (تابع) (و) 

القروض والمديونيات  
نشطة  سوق  في  مدرجة  وليست  للتحديد  قابلة  أو  ثابتة  دفعات  لها  مشتقة  غير  مالية  أصول  هي  والمديونيات  القروض   
وتنشأ في سياق اwنشطة االعتيادية للشركة. تدرج القروض والمديونيات بشكل مبدئي بالقيمة العادلة مضاف� إليها تكاليف 
المعاملة المنسوبة مباشرة لنشأة الحيازة. وتقاس الحق� بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة الفائدة الفعالة ناقص� مخصص 
لالنخفاض بالقيمة. وتتمثل قروض ومديونيات الشركة في ”مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين“ و“ودائع بنكية وأرصدة 

بنكية ونقدية“ في قائمة المركز المالي.

إلغاء إدراج اDدوات المالية  
يتم إلغاء إدراج أداة مالية عندما تفقد الشركة تحكمها بالحقوق التعاقدية التي تمثل اwداة المالية، وهي عادًة تتم في حالة   

بيع اwداة، أو عندما يتم نقل كافة التدفقات النقدية المنسوبة إلى اwداة إلى طرف آخر مستقل. 

المحاسبة بتاريخ المتاجرة والتسوية  
الشركة  ترتبط فيه  الذي  التاريخ  المتاجرة، وهو  تاريخ  إدراجها في  المالية يتم  ”العادية“ ل�صول  المشتريات والمبيعات  جميع   
التي تتطلب تسلم اwصول خالل ا)طار  المالية  العادية هي مشتريات ومبيعات اwصول  المشتريات والمبيعات  بشراء اwصل. 

الزمني المنصوص عامًة عليه في القوانين أو حسب أعراف السوق.

انخفاض القيمة  (ز) 
أصول مالية  

أو مجموعة  القيمة wصل مالي  أية مؤشرات على انخفاض  إذا كانت هناك  تاريخ كل تقرير يتم إجراء تقييم لتحديد ما  في   
أصول مالية. وفي حالة وجود مؤشر، يتم إدراج أي انخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل.

يتم تحديد انخفاض القيمة كما يلي:    

العادلة  والقيمة  التكلفة  بين  الفرق  هو  القيمة  انخفاض  فإن  العادلة،  بالقيمة  المدرجة  ل�صول  بالنسبة   
مخصوم� منها أي خسارة انخفاض قيمة مدرجة سابق� في قائمة الدخل الشامل. ; 

بالنسبة ل�صول المدرجة بالتكلفة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة الحالية للتدفقات   
النقدية المستقبلية المخصومة بأسعار السوق الحالية wصل مالي مماثل.;

بالنسبة ل�صول المدرجة بالتكلفة المهلكة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة   
الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المخصومة بمعدالت الفائدة الفعلية اwصلية..

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

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

الدخل الشامل.  
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انخفاض القيمة (تابع) (ز) 

أصول مالية (تابع)  
في حالة استثمارات اwسهم المصنفة كمتاحة للبيع فإن االنخفاض الجوهري أو المطول في القيمة العادلة ل�وراق المالية   
إلى أقل من تكلفته يشير إلى أن اwصل منخفض القيمة. في حال وجود مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات المتاحة البيع، 
تتم إزالة الخسارة المتراكمة التي تقاس على أنها الفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية مخصوم� منها أي خسائر 
انخفاض قيمة ذلك اwصل المالي الذي تم إدراجه سابق� 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 العكس متعلق� بشكل موضوعي بحدث وقع بعد إدراج خسارة انخفاض   

القيمة. وبالنسبة ل�صول المالية التي تقاس بالتكلفة المهلكة، فيتم إدراج العكس بقائمة الدخل الشامل.

اDصول غير المالية  
على  مؤشرات  أية  هناك  كانت  إذا  ما  لتحديد  تقرير  كل  تاريخ  في  المالية  غير  الشركة  wصول  الدفترية  القيم  مراجعة  تتم    
خسارة  إدراج  يتم  لالسترداد.  القابلة  اwصل  قيمة  تقدير  يتم  القيمة  انخفاض  على  مؤشر  وجود  حالة  في  القيمة.  انخفاض 
انخفاض القيمة إذا زادت القيمة الدفترية لذلك اwصل أو الوحدة المنتجة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد. القيمة القابلة 
القيمة عند االستخدام،  البيع أيهما أكبر. ولتقدير  العادلة بعد خصم تكاليف  القيمة  أو  القيمة المستخدمة  لالسترداد هي 
يعكس  الذي  الضريبة  قبل  ما  فائدة  معدل  باستخدام  الحالية  قيمتها  إلى  المقدرة  المستقبلية  النقدية  التدفقات  تخصم 

التقييم الراهن للسوق للقيمة الزمنية للنقود ومخاطر اwصل  المحددة.
خسائر انخفاض القيمة المدرجة بالفترات السابقة يتم تقييمها بكل تاريخ تقرير حول أي مؤشرات النخفاض الخسائر أو إذا لم   
تعد هناك خسائر. يتم عكس خسارة انخفاض القيمة إذا كان هناك تغير في التقدير المستخدم لتحديد القيمة التي يمكن 
استردادها. يتم عكس خسائر انخفاض القيمة فقط إلى المدى الذي ال تتعدى القيمة الدفترية ل�صل القيمة الدفترية التي 

كان سيتم تحديدها، بعد خصم االستهالك أو ا)هالك، إذا لم تدرج خسائر انخفاض القيمة.

(ح)      المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين اwصول وااللتزامات المالية فقط ويتم إدراج صافي القيمة بقائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق   
نافذ بالقانون )جراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وتنوي الشركة إما التسديد على أساس الصافي أو تحقيق اwصل وسداد 

االلتزام في نفس الوقت.

(ط)      نقد وما يماثل النقد
يتألف النقد وما يماثل النقد من اwرصدة البنكية والنقدية والودائع التي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ ا)يداع.  

أقساط  وأرصدة تأمينية مدينة (ي) 
مخصص  منها  مخصوم�  المهلكة  بالتكلفة  الحق�  وتقاس  العادلة  بالقيمة  مبدئي�  المدينة  التأمين  وأرصدة  اwقساط  تدرج   
االنخفاض بالقيمة. يتم تقدير مديونيات انخفاض القيمة على أساس مراجعة كافة المبالغ المتبقية في نهاية العام. تشطب 

الديون الرديئة خالل السنة التي يتم تحديدها فيها.

عقود التأمين  (ك) 
تقوم الشركة بشكل رئيسي بإصدار عقود تأمين قصيرة اwجل فيما يتعلق بمخاطر الممتلكات والسيارات (المعروفة بالحريق   

والحوادث) والمخاطر البحرية. تصدر الشركة أيض� عقود تأمين على الحياة.

تأمين الممتلكات  
يتم تصميم تأمين الممتلكات لتعويض حملة العقود عن اwضرار التي تصيب الممتلكات أو عن قيمة خسارة العقار. يجوز أيض�   

لحملة العقود استالم تعويض عن خسارة ا)يرادات التي تسببت عن عدم القدرة على استخدام الممتلكات المؤمن عليها. 
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تأمين الممتلكات (تابع)  

تأمين السيارات  
يتم تصميم تأمين السيارات لتعويض حملة العقود عن اwضرار التي تصيب سياراتهم أو االلتزام ل�طراف اwخرى الناشئة من   

خالل حوادث. يجوز أيض� لحملة العقود استالم تعويض عن حريق أو سرقة سياراتهم.

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

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 (ل) 

إعادة  wغراض  أخرى  أطراف  مع  اتفاقيات  بإبرام  الشركة  تقوم  الكبيرة،  المطالبات  عن  الناشئة  المالية  المخاطر  لتخفيض   
التزام المطالبة وبمقتضى عقد  التأمين بطريقة تتماشى مع  التأمين. يتم تقدير المطالبات المستحقة القبض من معيدي 
إعادة التأمين. يتم عرض هذه المبالغ ”كحصة إعادة تأمين من أموال التأمين“ في قائمة المركز المالي إلى أن تسدد الشركة 
إلى  تحويله  يتم  المدفوعة  المطالبة  بخصوص  التأمين  معيدي  من  المستحق  المبلغ  فإن  المطالبة  سداد  وعند  المطالبة. 

”مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين“.

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 wصل إعادة التأمين 

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

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

في قائمة الدخل الشامل كما يتم تكوين مخصص للمخاطر السارية.   

المطالبات (ن) 
تحمل المطالبات، التي تشتمل على المبالغ المستحقة الدفع إلى حملة العقود واwطراف اwخرى ومصروفات تسوية الخسارة   
المقدرة  المبالغ  المطالبات  تمثل  تكبدها.  عند  الشامل  الدخل  قائمة  على  اwخرى،  والمستردات  التعويض  صافي  المتعلقة، 

المستحقة الدفع بخصوص المطالبات التي تم ا)بالغ عنها وتلك التي لم ُيبلغ عنها في تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم تكوين مخصصات للمطالبات الُمبلَّغ عنها والتي لم يتم دفعها في تاريخ قائمة المركز المالي على أساس تقدير كل   
حالة على حدة. عالوًة على ذلك،  يتم االحتفاظ بمخصص تم تكوينه بناًء على تقدير ا)دارة وخبرة الشركة السابقة لتكلفة 
تسوية المطالبات 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 االكتتاب لتلك السنة. 

ال تقوم الشركة بخصم التزامها عن المطالبات غير المدفوعة.  

احتياطي الطوارئ  (س) 

وفق� للمادة ٢٠ (٢) (ج) المعدلة بالمرسوم السلطاني رقم ٩٥/٣٥ لقانون شركات التأمين العماني لعام ١٩٧٩ وخطاب الهيئة   
wعمال  القائمة  المطالبات  صافي  من   ٪١٠ نسبة  تحويل  يتم   ،٢٠٠٥ نوفمبر   ٢٢ في  المؤرخ   ٢٠٠٥  /٤٩٥٢ رقم  المال  لسوق  العامة 
احتياطي  إلى  المحتجزة  اwرباح  من  العام  عن  الحياة  على  التأمين  أقساط  من   ٪١ و  المالي  المركز  قائمة  بتاريخ  العام  التأمين 

طوارئ. يمكن للشركة إيقاف تلك التحويالت السنوية عندما يصبح االحتياطي مساٍو لرأس مالها المصدر.
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االلتزامات والمستحقات اDخرى (ع) 

تدرج االلتزامات مبدئي� بالقيمة العادلة و تقاس الحق� بالتكلفة المهلكة. تحتسب االلتزامات للمبالغ الواجب سدادها مقابل   
البضائع والخدمات المستلمة سواًء أصدرت عنها فواتير للشركة أم لم تصدر. 

منافع نهاية الخدمة  (ف) 

تستحق منافع نهاية الخدمة وفق� لشروط تعاقد الموظفين بالشركة في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل   
استحقاق  ويكون  للموظفين  استحقاقها  عند  السفر  وبدل  السنوية  ا)جازة  مستحقات  تدرج  وتعديالته.   ٢٠٠٣ لعام  الُعماني 
االلتزامات  في  المستحقات  هذه  تدرج  التقرير.  تاريخ  حتى  الموظفون  يقدمها  التي  للخدمات  نتيجة  الناشئ  المقدر  لاللتزام 

الجارية، في حين يتم ا)فصاح عن تلك التي تتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كالتزام غير جاٍر.

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل، بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفق�   
لقانون التأمينات ا)جتماعية لعام ١٩٩١، كمصروف بقائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

المخصصات  (ص) 

سابق  لحدث  نتيجة  حالي  استداللي  أو  قانوني  التزام  الشركة  لدى  كان  إذا  المالي  المركز  قائمة  في  المخصصات  إدراج  يتم   
يمكن تقديره بصورة موثوق بها ومن المحتمل أن يتطلب تدفق� صادرZ للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام.

ربحية السهم الواحد (ق) 

تقوم الشركة بعرض بيانات ربحية السهم الواحد اwساسية wسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم اwساسية بقسمة   
الربح أو الخسارة المنسوبة إلى حملة اwسهم العادية للشركة على المتوسط المرجح لعدد اwسهم العادية القائمة خالل 

العام.

(ر)    تحقق اKيرادات 

اDقساط المكتسبة  

صافي  من  نسبة  إدراج  يتم  التغطية.  فترة  مدى  على  والتناسب  بالنسبة  مكتسبة)  (أقساط  كإيرادات  اwقساط  إدراج  يتم   
اwقساط المحتجزة 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 اwعمال التجارية بين المبلغ ا)جمالي في احتياطي اwقساط 
غير المكتسبة والمبلغ الذي يتطلبه قانون شركات التأمين لعام ١٩٧٩ محتسب على أساس ٤٥٪ من صافي اwقساط المحتجزة 

للعام لكل أنواع اwعمال. 

العموالت المكتسبة والمدفوعة  

يتم إدراج العمولة المكتسبة والمدفوعة على أساس النسبة والتناسب على فترة تغطية السياسة ذات العالقة.  

إيرادات فوائد   

يتم إدراج إيرادات الفوائد على أساس زمني باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال.  

(ر)    تحقق اKيرادات (تابع)

توزيعات اDرباح  

تدرج إيرادات توزيعات اwرباح عند نشوء الحق في استالم اwرباح.  

ايرادات عمولة مؤجلة (ش) 

تأجل ايردات العمولة المنسوبة wقساط إعادة التأمين المتنازل عنها وتصنف كاإيرادات عمولة. تهلك إيرادات العمولة المؤجلة   
الحق� على مدار أعمار عقود إعادة التأمين وتدرج أقساط إعادة التأمين كمصروفات.

مصروفات عمولة مؤجلة (ت) 

مصروفات  صمن  ملموسة  غير  كأصول  حالية  عقود  وتجديد  جديدة  تجارية  أعمال  لحيازة  المنسوبة  التكاليف  رسملة  يتم   
عمولة مؤجلة. تدرج كافة التكاليف اwخرى كمصروفات عندما تتكبد. تهلك المصروفات الحق� على مدار أعمار العقود كما 

يتم اكتساب اwقساط.
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توزيعات اDرباح  (ث) 

يتم إدراج توزيعات اwرباح إلى مساهمي الشركة كالتزام في الفترة التي يعتمد فيها مساهمو الشركة توزيعات اwرباح.   

مصروفات عمومية وإدارية  (خ) 

تدرج المصروفات المتكبدة في سياق اwعمال االعتيادية ضمن مصروفات  عمومية وإدارية. من هذه المصروفات، يتم تخصيص   
مبالغ متكبدة لتشغيل وخدمة دائرة االستثمار وتدرج ”كتكاليف مخصصة متعلقة باستثمارات“. تتضمن المصروفات العمومية 
واالستهالك  الدعم  خدمات  ودوائر  التنفيذية  وا)دارة  االستثمار  دائرة  موظفي  تكاليف  االستثمار  لدائرة  المخصصة  وا)دارية 

وااليجار والمرافق ومصروفات تقنية المعلومات وعموالت ومصروفات مجلس ا)دارة ورحالت اwعمال وغيرها.

ضريبة الدخل (ذ) 

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 اwعمال 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   
الدفع عن سنوات  المالي وأية تعديالت للضرائب مستحقة  المركز  تاريخ قائمة  التي تطبق على نحو واسع في  أو  المطبقة 

سابقة.

تحتسب الضرائب المؤجلة باستخدام طريقة االلتزام وذلك لجميع الفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية ل�صول وااللتزامات   
wغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة wغراض ضريبة الدخـل. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق 
أو تسوية القيمة الدفترية ل�صول وااللتزامات باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ 

قائمة المركز المالي.

 Zصل أمرwيدرج أصل الضريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي يكون توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها استخدام ذلك ا  
محتمًال.  يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة بالحد الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

تحديد القيم العادلة (ض) 

يتطلب عدد من السياسات وا)فصاحات المحاسبية للشركة تحديد القيمة العادلة ل�صول وااللتزامات المالية وغير المالية.   
وحيثما ينطبق، يتم ا)فصاح عن مزيد من المعلومات حول االفتراضات لتقييم القيم العادلة في ا)يضاحات المحددة لذلك 

اwصل أو االلتزام.

اDدوات المالية  

بالنسبة لالستثمارات المتاجر بها في أسواق مالية منظمة، يتم تحديد القيمة العادلة وفق� wسعار الشراء المدرجة في سوق   
اwسهم في نهاية يوم العمل بتاريخ قائمة المركز المالي، معدًال لتكاليف المعاملة الالزمة لتحقق اwصل.

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

القيمة الدفترية ل�صول وااللتزامات المالية التي تستحق خالل أقل من عام واحد تقارب قيمها العادلة.  

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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التقديرات واالجتهادات المحاسبية الهامة        . ٣

وتقديرات  اجتهادات  بوضع  القيام  ا)دارة  من  الدولية  المالية  التقارير  معايير  مع  يتوافق  بما  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب   
الناتجة  والمخصصات  والمصروفات  والدخل  وااللتزامات  اwصول  ومبالغ  المحاسبية  السياسات  تطبيق  على  تؤثر  وافتراضات 

والتغير في القيمة العادلة للعام . 

يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بها بشكل مستمر. تدرج التعديالت على التقديرات المحاسبية بالفترة التي تم   
تعديل التقديرات فيها وأية فترات مستقبلية متأثرة. هذه التقديرات تعتمد أساس� على افتراضات حول عوامل تتضمن درجات 
متباينة، وقد تكون مختلفة، من االجتهادات وعدم اليقين والنتائج الفعلية قد تختلف عن توقعات ا)دارة مما ينتج عنه تغيرات 

مستقبلية في االلتزامات المقدرة.

انخفاض قيمة االستثمارات المتاحة للبيع  

تطبق الشركة توجيهات المعيار المحاسبي الدولي رقم ٣٩ لتحديد انخفاض قيمة استثمارات اwسهم المتاحة للبيع. ويتطلب   
هذا التحديد تقديرZ جوهري�. و)جراء هذا التقدير، تقيم الشركة، من بين عوامل أخرى، الفترة والمدى التي تكون فيها القيمة 
العادلة الستثمار ما أقل من تكلفته والقدرة المالية وتطلعات العمل قصيرة اwجل للشركة المستثمر فيها، متضمنة عوامل 

مثل أداء مجال العمل والقطاع والتغيرات 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   
القيمة  ا)دارة  تستخدم  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  بعد  عنها  يبلغ  ولم  المتكبدة  للمطالبات  المتوقعة  النهائية  والتكلفة 
المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  في  عنها  المبلغ  للمطالبات  المتوقعة  النهائية  للتكلفة  المساح  يوفرها  التي  للمطالبة  اwولية 
اwسلوب الرئيسي الذي تطبقه ا)دارة في تقدير التكلفة النهائية المتوقعة للمطالبات المبلغ عنها والمطالبات المتكبدة ولم 
يبلغ عنها يتم باستخدام اتجاهات تسوية المطالبات السابقة للتنبؤ باتجاهات تسوية المطالبات في المستقبل. في تاريخ كل 
تقرير، تتم إعادة تقييم تقديرات المطالبات للسنة السابقة للبحث في كفايتها ويتم إجراء التغييرات على المخصص. ال يتم 

خصم مخصصات مطالبات التأمين العام للقيمة الزمنية للنقود.

انخفاض قيمة مديونيات   

الكاملة  القيمة  تحصيل  يعد  ال  عندما  اwخرى  والمديونيات  التأمين  مديونيات  من  للتحصيل  القابلة  للقيمة  تقدير  إجراء  يتم   
معدالت  وتاريخ  التأمين  وشركات  الوثائق  لحملة  واالئتمان  السيولة  موقف  الشركة  تقيم  أن  التقدير  هذا  وينطوي  محتمًال.  
االسترداد إضافة إلى إجراء التحقيق المفصل خالل العام والمرئيات المستلمة من قسم الشؤون القانونية. الفرق بين المبلغ 
المتوقع استرداده والقيمة الدفترية تعتبر مصروف� بقائمة الدخل الشامل. أي فرق بين قيمة المبالغ التي تستلم فعلي� في 

الفترات المقبلة والمبالغ المتوقعة تدرج بقائمة الدخل الشامل عند التحصيل.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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ممتلكات ومعدات  .٤

مبنى 
المكتب

تحسينات 
على مباٍن 
مستأجرة

أثاث 
ومعدات 

سياراتمكاتب

أعمال 
رأسمالية

قيد 
اKجماليالتنفيذ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

٣٨,٧٢٦٦٩١,٥٧٧٣٩,٤٢٧٥٥٢,٦٩٩١,٣٢٢,٤٢٩-في 1 يناير 2013

١٢١,٠٥٧٢٥٨,٧٣٤ ١١,٥٨٠١١٦,٠٩٧١٠,٠٠٠-إضافات

محول من أعمال رأسمالية قيد 
  -(665,859)          - -          -665,859التنفيذ

1,581,163     665,85950,306807,67449,4277,897في 31 ديسمبر 2013

استهالك متراكم

٥٣٥,٦٩٣-٧,٩٤٤٥٠١,٥٧٢٢٦,١٧٧-في 1 يناير 2013

132,708-11,525119,1841,999-محمل للعام

668,401-19,469620,75628,176-في 31 ديسمبر 2013

صافي القيمة الدفترية

665,85930,837186,91821,2517,897912,762في 31 ديسمبر 2013

تحسينات 
على مباٍن 
مستأجرة

أثاث 
ومعدات 

سيارات مكاتب

أعمال 
رأسمالية 

ا)جماليقيد التنفيذ
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

٦٣٣,٣٩٠-٢١,٣٥٦٥٧٢,٦٠٧٣٩,٤٢٧في 1 يناير 2012

   552,699689,039-17,370118,970إضافات

38,726691,57739,427552,6991,322,429في 31 ديسمبر 2012

استهالك متراكم

٤١٦,٤٨١-٩٣٨٣٩٣,٨٥٢٢١,٦٩١في 1 يناير 2012

119,212 -  7,006107,7204,486محمل للعام

535,693 -7,944501,57226,177في 31 ديسمبر 2012

صافي القيمة الدفترية

30,782190,00513,250552,699786,736في 31 ديسمبر 2012

في تاريخ التقرير، قامت الشركة بحيازة مبنى المكتب، وتبع� لذلك، حولت المبلغ من اwعمال الرأسمالية قيد التنفيذ إلى المبنى.  

عقار استثماري  .٥
خالل عام ٢٠١٢، استثمرت الشركة في مبنى يقع في الحيل بتكلفة قدرها  ٢٫٦٠٠٫٠٠٠ ريال عماني. تم تثمين العقار بتاريخ ١٧ يوليو   
٢٠١٣ من قبل مثمن مستقل على أساس السوق المفتوحة بقيمة ٢٫٦٠٠٫٠٠٠ ريال عماني (المستوى ٢- القيم العادلة)، والتي تقارب 

قيمته العادلة في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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استثمارات متاحة للبيع   .٦

النسبة 
المئوية من 

المحفظة 
الكلية

أساس 
التقييم

عدد اDوراق 
المالية

التكلفة/ 
القيمة 
العادلة

ريال عماني

31 ديسمبر 2013

المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية 
٢٨٫٢٦ش.م.ع.م

القيمة 
٧١,٤٢٨١٧٧,٨٥٦العادلة

٢٧٫٠٦صندوق تالل
القيمة 
١٥٤,٦٨٧١٧٠,٣١٠العادلة

١٥٠,٠٠٠١٦٠,٩٥٠التكلفة٢٥٫٥٧الوطنية للمجمعات السكنية

١٠٠,٠٠٠١٠٦,٢٠٠التكلفة١٦٫٨٧فندق شذى - مسقط

الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات 
  ١,٧٥٠14,129التكلفة2.24المتحدة اwمريكية

100.00629,445

31 ديسمبر 2012

المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية 
٧١,٤٢٨١٥٨,٤٩٩القيمة العادلة١٣٫٦٣ش.م.ع.م

٦١٨,٧٥٠٧١٠,٣٢٥القيمة العادلة٦١٫٠٨صندوق تالل

١٥٠,٠٠٠١٦٠,٩٥٠التكلفة١٣٫٨٤الوطنية للمجمعات السكنية

١٠٠,٠٠٠١٠٦,٢٠٠التكلفة٩٫١٣فندق شذى - مسقط

الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات 
١,٧٥٠26,950التكلفة2.32المتحدة اwمريكية

100.001,162,924

20132012حركة االستثمارات المتاحة للبيع:

ريال عمانيريال عماني

١,١٦٢,٩٢٤١,٧٢٩,٠٦٠الرصيد في 1 يناير

(٥٦٦,١٣٦)١٢,٠٨٧صافي التغيير في القيمة العادلة  

-(٤٦٤,٠٦٤)استرداد االستثمار

-(٦٨,٦٨١)الخسارة المحققة على استرداد االستثمار 

-(12,821)خسائر انخفاض قيمة استثمارات

629,4451,162,924

استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق  .٧

استثمرت الشركة في صكوك مدرجة في أسواق سندات محلية وعالمية. ولدى الشركة النية ا)يجابية والقدرة على االحتفاظ   
بتلك الصكوك حتى االستحقاق في اكتوبر ٢٠١٨ ونوفمبر ٢٠١٨ على التوالي.

معدل العائد الفعال على االستثمارات المتاحة للبيع في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ قدره ٤٫٩١٪ سنوي� (٢٠١٢- ٤٫٩٤٪ سنوي�) بمتحصالت كوبون   
على أساس نصف سنوي لكل الصكوك.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق (تابع)  .٧

2013٢٠١٢الحركة في االستثمارات  المحتفظ بها حتى االستحقاق

ريال عمانيريال عماني

-٢٥٤,٣٦٦الرصيد في 1 يناير

١,٥٠٣,٠٠٠٢٥٦,٨٩١اضافات خالل العام

  (2,525)(3,254)إهالك خالل العام

1,754,112254,366الرصيد في 31 ديسمبر  

القيود المفروضة على تحويل اDصول  (أ) 

وفق� لمتطلبات القانون المنظم wعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص ١٠٫٠٠٠ وحدة بقيمة دفترية   
قدرها ١٫٠٠١٫٩٢٧ ريال عماني (٢٠١٢- ال شيء) للهيئة العامة لسوق المال. يمكن للشركة تحويل هذه اwصول بموافقة مسبقة من 

الهيئة العامة لسوق المال.

االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة  .٨

2013201320122012

التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

١,٦٠٠,٦٢٣٢,٠٢٩,٣٥٤١,٨٦١,٧٢٦ ١,٨٩٢,٢٩٥قطاع الخدمات

١,٥٤١,٧٥٤١,٩٨٤,٠٩٥١,٧٣٧,٦٥٣ ١,٩٩٦,٠٦٦ قطاع الصناعة

68,427170,064180,121 68,860القطاع المالي

3,957,2213,210,8044,183,5133,779,500

االستثمارات بغرض المتاجرة هي االستثمارات اwجنبية والمحلية المدرجة. تبلغ تكلفة االستثمارات اwجنبية ١٩٦٫٩٣٨ ريال عماني   
ريال عماني (٢٠١٢–  ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ مبلغ ٢٢٤٫٧٩٥   العادلة لالستثمارات اwجنبية في  القيمــة  ريال عماني) وبلغت   ٢٠١٢– ٤١٢٫١٢٣)

٤٢١٫٦٩١ ريال عماني). 

القيود المفروضة على تحويل اDصول (أ) 

االستثمارات  بعض  بتحديد  الشركة  قامت  عمان،  سلطنة  في  التأمين  شركات  wعمال  المنظم  القانون  لمتطلبات  وفق�   
المحتفظ بها للمتاجرة الى الهيئة العامة لسوق المال بقيمة دفترية قدرها ٢٫٢١٢٫٦٤٢ ريال عماني (٢٠١٢– ٢٫٢١٣٫٨٣٤ ريال عماني). 

يمكن للشركة تحويل هذه اwصول بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.

ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية  .٩

تتكون اwرصدة البنكية والنقدية بقائمة المركز المالي من التالي:  

٢٠١٣٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

٨,١٦٠,١٠٢٢,٣٣٠,١٢٧نقدية وأرصدة لدى البنوك

١,٣٨١,٥٣٨١٥٦,٣٩٩أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار

٢٣٩,٨٥٧     ٢٢,٣٤١الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ ا)يداع

4,705,879  6,307,552 الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ ا)يداع

15,871,5337,432,262

الودائع البنكية بقيمة ٥٢٫٥٥٢ ريال عماني (٢٠١٢- ٥٢٫٥٥٢ ريال عماني) منفذة بعمالت أجنبية. تحمل الودائع البنكية معدالت   
فائدة سنوية تتراوح ما بين ١٫٠٠٪ إلى ٢٫١٠٪ (٢٠١٢– ٠٫٢٥٪ إلى ٢٫١٠٪) سنوي�.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية (تابع)  .٩

القيود المفروضة على تحويل اDصول  (أ) 

وفق� لمتطلبات القانون المنظم wعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتحديد ودائع الى الهيئة العامة   
اwصول  هذه  تحويل  للشركة  يمكن  عماني).  ريال   ٤٫٥٥٥٫٨٧٩  –٢٠١٢) عماني  ريال   ٦٫١٠٥٫٠٠٠ قدرها  دفترية  بقيمة  المال   لسوق 

بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.

مديونيات عن عقود التأمين وإعادة التأمين  . ١٠

20132012

ريال عمانيريال عماني

٦,٤١٣,٣٠٠٥,٠٦٠,٧٥٣أقساط مستحقة القبض 

  1,057,514382,986أرصدة إعادة  تأمين مستحقة القبض

٧,٤٧٠,٨١٤٥,٤٤٣,٧٣٩اجمالي المستحقات

(328,821)(328,821)ناقص�: مخصص انخفاض قيمة مديونيات

7,141,9935,114,918

3,163,0683,387,174غير مستحقة

تجاوزت موعد  استحقاقها ولم تنخفض قيمتها

3,978,9251,727,744أكثر من 121 يوم

تجاوزت موعد استحقاقها وانخفضت قيمتها:

328,821328,821أكثر من 121 يوم

فترة االئتمان العادية المسموح بها لمديني التأمين وشركات إعادة التأمين هي ١٢٠ يوم�، بعد هذه المدة تعتبر المبالغ متجاوزة   
بقيمة  يوم�   ١٢١ من  بأكثر  استحقاقها  موعد  تجاوزت  التي  المديونيات  اعتبرت  ٢٠١٣م  ديسمبر   ٣١ في  كما  االستحقاق.  موعد 
٣٫٩٧٨٫٩٢٥ ريال عماني (٢٠١٢– ١٫٧٢٧٫٧٤٤ ريال عماني) قابلة لالسترداد حيث أنها مستحقة من هيئات حكومية  وشبه حكومية 

ووسطاء وشركات والتي تتعامل الشركة معها في سياق اwعمال االعتيادية والتي ليس لها حالي� تاريخ بالتأخير في الدفع. 

كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ مديونيات تأمين بقيمة ٣٢٨٫٨٢١ ريال عماني (٢٠١٢– ٣٢٨٫٨٢١ ريال عماني) انخفضت قيمتها وتم تكوين   
مخصص لها بالكامل. 

الحركة في مخصص انخفاض قيمة مديونيات خالل العام كما يلي:  

20132012

ريال عمانيريال عماني

٣٢٨,٨٢١٢٤٤,٣٦٠في 1 يناير

١٠١,٠٣٢  -مخصص مكون خالل العام

 (16,571)-استرداد مخصص خالل العام

328,821328,821في 31 ديسمبر

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013



٤٦

مصروفات عمولة مؤجلة  .١١

201320132013

نشاط  
التأمين العام

نشاط
التأمين على 

اKجماليالحياة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

556,14534,754590,899مصروفات عمولة مؤجلة

٢٠١٢٢٠١٢٢٠١٢

نشاط 
التأمين العام

نشاط
التأمين على 

ا)جماليالحياة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

534,5421,086535,628مصروفات عمولة مؤجلة

الحركة في مصروفات عمولة مؤجلة  

2013٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

٥٣٥,٦٢٨٢٦٤,٤٦٧في 1 يناير

١,٣١٣,١١٠١,١٨٧,٩٤٤تكاليف متكبدة خالل العام

(916,783)(1,257,839)إهالك خالل العام

590,899535,628في 31 ديسمبر 

رأس المال  .١٢

2013٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

25,000,00025,000,000المصرح به- 0.1أسهم بقيمة ريال عماني للسهم الواحد 

16,666,66710,000,000المصدر والمدفوع بالكامل- أسهم بقيمة 0.1 ريال عماني للسهم الواحد

اعتمد المساهمون بموجب قرار خاص تحويل الشركة من ”شركة مساهمة مقفلة“ إلى ”شركة مساهمة عامة“. خالل شهر   
ديسمبر ٢٠١٣، وطرحت الشركة كذلك ٦٦٫٦٦٦٫٦٧٠ سهم� من خالل الطرح العام اwولي. كان سعر الطرح ٠٫١٤٠ ريال عماني للسهم 

الواحد تتألف من ٠٫١٠٠ ريال عماني كقيمة اسمية و٠٫٠٣٨ ريال عماني كعالوة إصدار و٠٫٠٠٢ ريال عماني كمصروفات إصدار.

الحركة في عدد اwسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل كما يلي:  

31 ديسمبر
2013 

31 ديسمبر 
2012

ريال عمانيريال عماني

١٠٠,٠٠٠,٠٠٠٦,٠٠٠,٠٠٠في 1 يناير

٥٤,٠٠٠,٠٠٠-تقسيم السهم من 1.000 ريال عماني إلى 0.100 ريال عماني

٤٠,٠٠٠,٠٠٠-إصدار حق أفضلية 

-66,666,670الطرح العام اwولي

166,666,670100,000,000في 31 ديسمبر 

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013



٤٧

رأس المال (تابع)  .١٢

أو عن  الشركة سواًء كانت هذه اwسهم بأسمائهم  أو أكثر من أسهم   ٪١٠ الذين يمتلكون نسبة  الشركة  جميع مساهمي   
طريق حسابات من ينوب عنهم وعدد اwسهم التي يمتلكونها موضحة كما يلي:

نسبة 
2013المساهمة

نسبة 
٢٠١٢المساهمة

عدد اwسهمعدد اDسهم

٢٦٤٣,٠٩٥,٢٤٠٤٣٤٣,٠٩٥,٢٤٠شركة محمد البرواني القابضة ش م م

٧١٢,٠٠٠,٠٠٠١٢١٢,٠٠٠,٠٠٠شركة المدينة للخدمات المالية ش.م.ع.م

٦١٠,٠٠٠,٠٠٠١٠١٠,٠٠٠,٠٠٠صندوق تقاعد وزارة الدفاع

تفاصيل متحصالت إصدار اwسهم والمصروفات المتكبدة عليها كما يلي:  

٢٠١٣

ريال عماني

٣١١,١٦٥أتعاب مدير ا)صدار والمستشار القانوني وأتعاب مهنية أخرى

١٢٥,٤٣٤أتعاب التسويق والطباعة وا)عالنات

16,584أتعاب الهيئة العامة لسوق المال وشركة مسقط للمقاصة وا)يداع

٤٥٣,١٨٣إجمالي مصروفات ا)صدار

الشركات  قانون  من   78 للمادة  وفق�  ا)صدار  مصروفات  مقابل  المحصلة  اwسهم  إصدار  متحصالت 
(133,333)التجارية لعام 1974 وتعديالته. 

319,850فائض مصروفات إصدار اwسم على المتحصالت

احتياطي قانوني  ١٣
وفقا wحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان تم تحويل نسبة ١٠٪ من الربح بعد الضريبة إلى االحتياطي القانوني.   
يجوز للشركة أن تقرر إيقاف هذا التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي القانوني ثلث رأس مال الشركة المدفوع على اwقل. 

هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

احتياطي خاص  -١٤
وفقا wحكام المادة ٧٨ من قانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ تم تحويل مصروفات إصدار اwسهم المستلمة بعد خصم   
تكاليف ا)صدار إلى احتياطي خاص غير قابل للتوزيع. وبتاريخ ٢٨ مارس ٢٠١٣، اعتمد المساهمون قرارZ خاص� لتحويل مبلغ قدره 

١٥٠٫٣١٠ ريال عماني من حساب االحتياطي الخاص إلى اwرباح المحتجزة.

احتياطي الطوارئ  ١٥
وفق� للمادة ١٠ (مكرر) (٢) ج و١٠ (مكرر) (٣) ب للتوجيهات الخاصة بتطبيق قانون شركات التأمين (القرار الوزاري ٨٠/٥)، وتعديالته،   
يتم تحويل ١٠٪ من صافي المطالبات القائمة فيما يتعلق بالتأمين العام البالغ قدرها ٢٣٧٫٣٠٢ ريال عماني (٣١ ديسمبر٢٠١٢- .ال شيء) 
و١٪  من أقساط التأمين على الحياة للعام wعمال التأمين على الحياة البالغ قدرها  ٨٫٩٨٢ ريال عماني (٣١ ديسمبر ٢٠١٢- ال شيء) 
بتاريخ التقرير من اwرباح المحتجزة إلى احتياطي الطوارئ. يمكن للشركة إيقاف تلك التحويالت السنوية عندما يصبح االحتياطي 
العجز في االحتياطي من  أرباح في أي عام حتى يتم تغطية  أية توزيعات  المصدر. يجب عدم ا)عالن عن  لرأس مالها  مساوي� 
اwرباح المحتجزة. ال يجوز استخدام االحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لرأس المال. لم يتم تحويل أية مبالغ في 
اwعوام ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢ إلى احتياطي الطوارئ نظرZ للخسائر المتراكمة في هذه اwعوام. وتتطلب التوجيهات أعاله تعويض مثل هذا 
العجز قي االحتياطي في السنة التي تتوفر فيها أرباح محتجزة. ولو تم تحويل المبلغ المتراكم ل�عوام من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٢ من اwرباح 

المحتجزة لزاد احتياطي الطوارئ بمقدار ٧٨١٫٢١٣ ريال عماني والنخفضت اwرباح المحتجزة بمقدار ٧٨١٫٢١٣ ريال عماني.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013



٤٨

منافع نهاية الخدمة للموظفين  . ١٦

٢٠١٣٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

٨٥,٥٣١٧١,٣٥٧في 1 يناير

٦٩,١٨٠٢٠,٨٤٧مستحق خالل العام

(6,673)(7,781)مدفوعات خالل العام

146,93085,531 في 31 ديسمبر 

أموال التأمين  .١٧

٢٠١٣٢٠١٢

اKجمالي
حصة شركات 

اKجماليالصافيإعادة التأمين

حصة 
شركات 

إعادة 
الصافيالتأمين

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

أ) أعمال عامة:

٢,٧٧١,٥٨٤(١,٣٣٠,٧٥٠)٢,٢٧٣,٥٩٢٤,١٠٢,٣٣٤(٢,٧٩٦,٩٣٣)٥,٠٧٠,٥٢٥المطالبات القائمة

المطالبات المتكبدة ولم 
١٠٦,٦١٢(٦٤,٨٥٨)١٧١,٤٧٠     ٩٩,٤٣٢ (١٣٨,٥٦٠)   ٢٣٧,٩٩٢ يبلغ عنها

احتياطي أقساط غير 
3,111,681(3,976,789)3,692,2557,088,470(3,867,521)7,559,776مكتسبة

12,868,293(6,803,014)6,065,27911,362,274(5,372,397)5,989,877

ب) تأمين على الحياة

٣٦,٠٣٦(٢٧١,٠٥٠)٣٠٧,٠٨٦ ٤٩,٩٦٦(٣٣٦,٦٤١)٣٨٦,٦٠٧ المطالبات القائمة

المطالبات المتكبدة ولم 
١,٨٠١(١٣,٥٥٣)٥٢,٨١٢١٥,٣٥٤(٤٨٢,٢٥٥)٥٣٥,٠٦٧يبلغ عنها

احتياطي أقساط غير 
153,158(356,663)509,821   87,143  (165,020)   252,163مكتسبة 

1,173,837   (983,916)  189,921   832,261(641,266)190,995

 14,042,130(7,786,930)6,255,20012,194,535(6,013,663)6,180,872

من  المطلوبة  المبالغ  تستحق  المالي.  المركز  قائمة  تاريخ  من   Zشهر عشر  اثني  خالل  جوهري�  المطالبات  كل  سداد  يتوقع   
شركات إعادة التأمين خالل فترة ال تتعدى ثالثة أشهر من تاريخ سداد المطالبات.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013



٤٩

ايرادات عمولة مؤجلة  .١٨

٢٠١٣٢٠١٣

نشاط
اKجماليالتأمين العام

ريال عمانيريال عماني

288,069288,069ايرادات عمولة مؤجلة

٢٠١٢٢٠١٢

نشاط
ا)جماليالتأمين العام

ريال عمانيريال عماني

401,890401,890ايرادات عمولة مؤجلة

الحركة في ايرادات عمولة مؤجلة (أ) 

٢٠١٣٢٠١٢ 

ريال عمانيريال عماني

٤٠١,٨٩٠٧١,٠١٦في 1 يناير

٦٤٠,١٥٢٨٧١,٥٦٠ايرادات خالل العام

(540,686)(753,973)مهلك خالل العام

401,890 288,069مهلك خالل العام

حسابات مستحقة ودائنيات أخرى  .١٩

٢٠١٣٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

٩٠٠,٨٠١٩٥١,٦٢٠حسابات مستحقة

٢٥٥,٢٥١٢٥٧,٨٩٧ضريبة حكومية مستحقة

٩٧,٤٤١٩٧,٤٤١مبالغ مستحقة wطراف ذات عالقة [ايضاح 26 (ب)]

٩٠,٤٤٤١٢٢,٣٦٠أقساط مستلمة مقدم�

٨٦,٦٦٦١٠١,٠٣٧مخصص رواتب ا)جازات

١١١,٥٥٠١٣٤,٠٦٣المصروفات المستحقة

216,30790,319دائنيات أخرى

1,758,4601,754,737

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013



٥٠

نتائج االكتتاب  .٢٠

201320132013

نشاط التأمبن 

العام

نشاط التأمين

اKجماليعلى الحياة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

إيرادات

    ١٦,٧٩٩,٥٠٣٨٩٨,١٩٥١٧,٦٩٧,٦٩٨ إجمالي اwقساط المكتتبة

(213,648)257,658(471,306)الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

16,328,1971,155,85317,484,050إيرادات أقساط التأمين – بالصافي

   (٩,١٩٣,٧٨٧)(٥٩٩,٢٩٥)(٨,٥٩٤,٤٩٢)قسط إعادة تأمين متنازل عنه لمعيدي التأمين

  (300,911)(191,643)  (109,268)الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

قسط تأمين متنازل عنه لشركات إعادة تأمين - 
(9,494,698)(790,938)(8,703,760)بالصافي

7,624,437364,9157,989,352صافي قسط تأمين مكتسب

  ٦٤٠,١٥٤ -      ٦٤٠,١٥٤ عمولة مستلمة على أعمال متنازل عنها لمعيدي التأمين

(١,٣١٣,١١٠)(٧٧,٢٤٩)(١,٢٣٥,٨٦١)عموالت مدفوعة 

135,42433,668169,092حركة في إيرادات ومصروفات العمولة المؤجلة - صافي

(503,864)(43,581)  (460,283)صافي مصروفات العمولة 

   180,718 161    180,557 رسوم البوالص وايرادات مكتتبة أخرى

(٨,٤٣٤,٨٤٨)(١,٣٣١,١٣١)(٧,١٠٣,٧١٧)إجمالي مطالبات متكبدة (إيضاح 21)

2,774,3831,150,8103,925,193حصة معيدي التأمين من المطالبات (إيضاح 21)

(4,509,655)   (180,321)(4,329,334)صافي المطالبات المتكبدة

(14,234)(674)(13,560)مصروفات فنية

3,142,317 3,001,817140,500صافي نتائج االكتتاب

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013



٥١

نتائج االكتتاب (تابع)  .٢٠

2012٢٠١٢٢٠١٢
نشاط التأمبن 

العام
نشاط التأمين

ا)جماليعلى الحياة
ريال عمانيريال عمانيريال عماني

إيرادات
١٥,٧٥٢,١٥٤١,١٣٢,٩٣٦١٦,٨٨٥,٠٩٠إجمالي اwقساط المكتتبة

(1,655,103)(351,523) (1,303,580)الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة
14,448,574781,41315,229,987إيرادات أقساط التأمين – بالصافي

(٩,٥٥٨,٣١٩)(٧٩٢,٥٨٥)(٨,٧٦٥,٧٣٤)قسط إعادة تأمين متنازل عنه لمعيدي التأمين
245,0501,054,478   809,428الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

(8,503,841)(547,535)(7,956,306)قسط تأمين متنازل عنه لشركات إعادة تأمين - بالصافي
6,492,268233,8786,726,146صافي قسط تأمين مكتسب

٨٧١,٥٦٠-٨٧١,٥٦٠عمولة مستلمة من أعمال متنازل عنها لمعيدي التأمين
(١,١٨٧,٩٤٤)(٦٩,٦٩١)(١,١١٨,٢٥٣)عموالت مدفوعة 

 (59,713)18,755 (78,468)حركة في إيرادات ومصروفات العمولة المؤجلة - صافي
(376,097)(50,936)(325,161)صافي مصروفات العمولة

154,807115154,922رسوم البوالص وايرادات مكتتبة أخرى
(٦,١١١,٣٧٠)(٧٣٨,٦٠٢)(٥,٣٧٢,٧٦٨)إجمالي مطالبات متكبدة (إيضاح 21)

1,024,590648,8671,673,457حصة معيدي التأمين من المطالبات (ايضاح 21)
(4,437,913)(89,735)(4,348,178)صافي المطالبات المتكبدة

(8,802)-(8,802)مصروفات فنية
1,964,93493,3222,058,256صافي نتائج االكتتاب

2013٢٠١٢

صافي
اDقساط

نتائج 
االكتتاب قبل 

استردادات 
إعادة التأمين

صافي
 اwقساط

نتائج االكتتاب 
قبل استردادات 

إعادة التأمين

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

٦,٥٧٢,٠٨٧٢,١٨٢,٦٠٢٥,٥٨٤,١١٤٦,٤٨٠,٤٩٥ سيارات

٦٧٦,٣٢٨٦,٧٦٧,٦٥٩٥٨٠,٩٥٥٨٠١,٨٨٨حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى 

١٥٤,٠٩٠١١٢,٦٥٤(٩٣٧,١٨٣)    ١١٠,٦٤٩ شحن بحري وتأمين السفن

406,989952,917(55,231)630,288تأمين على الحياة وتأمين صحي

7,989,3527,957,8476,726,1488,347,954

كان معدل صافي المطالبات كما يلي:  

٢٠١٣٢٠١٢

٪٪

٦١٧٦سيارات

١٧٣حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى  

(٢٤)١١شحن بحري وتأمين السفن

٦٠٦١تأمين على الحياة وتأمين صحي

تحتسب معدالت صافي المطالبات بقسمة صافي المطالبات المدفوعة (إجمالي المطالبات ناقص� إعادة التأمين والمستردات   
اwخرى) على صافي اwقساط المكتسبة (إجمالي اwقساط ناقص� اwقساط المتنازل عنها). 
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٥٢

صافي المطالبات المتكبدة  .٢١

٢٠١٣٢٠١٢

اKجمالي

حصة 
شركات 

اKجماليصافيإعادة التأمين

حصة 
شركات إعادة 

صافيالتأمين

ريال 
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيعماني

٢,٨٠٧,٦٢٠(١,٦٠١,٨٠٠)٢,٣٢٣,٥٥٨٤,٤٠٩,٤٢٠(٣,١٣٣,٥٧٤)٥,٤٥٧,١٣٢ مطالبات قائمة (إيضاح 17)

108,413(78,411)152,244186,824(620,815)773,059 (إيضاح 17)

2,916,033(1,680,211)2,475,8024,596,244(3,754,389)6,230,191 قائمة في نهاية العام (أ)

مطالبات التأمين مدفوعة 
4,199,285(2,016,234)4,949,8866,215,519 (1,851,015)6,800,901 خالل العام (ب)

٢,٥١٠,٧٠٥(١,٨٥٤,٧٤٥)٢,٨٠٧,٦٢٠٤,٣٦٥,٤٥٠ (١,٦٠١,٨٠٠)٤,٤٠٩,٤٢٠ مطالبات قائمة (إيضاح 17)

IBNR186,824   (78,411)     108,413   334,943(168,243)166,700 (إيضاح 17)

قائمة في بداية  

2,677,405(2,022,988)2,916,0334,700,393 (1,680,211)4,596,244    العام (ج) 

مطالبات مسجلة في 
قائمة الدخل الشامل 

4,437,913(1,673,457)4,509,6556,111,370(3,925,193)8,434,848(أ+ب+ج) (إيضاح 20)

صافي إيرادات االستثمار  .٢٢

٢٠١٣٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

٣٩٩,٤٩٦٦٧,٣٧١أرباح محققة من بيع استثمارات محتفظ بها للمتاجرة- بالصافي

(39,533)(92,051)تكاليف إدارة استثمارات

٣٠٧,٤٤٥٢٧,٨٣٨

٧٤٦,٤١٧٤٠٤,٠١٤أرباح غير محققة من استثمارات محتفظ بها للمتاجرة- بالصافي

٢٧٢,١٤٦٧٦٠,٩٠٩إيرادات توزيعات نقدية

٢٠٨,٠٠٠١٢٢,٧٣٨إيرادات إيجار من عقار استثماري

٩٩,٤٥٠١٤١,٨٢٩الدخل من ودائع بنكية

-٣٥,٧٣٣أرباح محققة من استرداد استثمارات متاحة للبيع- بالصافي

25,39411,867ربح من استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

1,694,5851,469,195
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٥٣

مصروفات عمومية وإدارية   .٢٣

٢٠١٣٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

١,٩٦٠,٦٧٥١,٥٢٩,٤٩٨تكاليف العاملين

١٣٦,٠٤٨٥٩,٦١٠مصروفات التكافل

١٣٢,٧٠٨١١٩,٢١٢االستهالك

١٢٥,٣١١١١٨,٨٦٥إيجار ومرافق

١٢٠,٤١٥٢٢,٥٦٩      مصروفات مهنية

٩٥,١٨٠٩٨,٩٢٩مصروفات تقنية المعلومات

٦٩,٧١٣٥٨,٠٣٢اتصاالت

٥٣,٤٠٠٧٤,٢٠٠مصروفات مجلس االدارة

٣٩,٤٦٢٥٨,٩٨٢سفر للعمل 

٦٤,٥٥٣ ٣٦,٣٧٥     مصروفات العالقات العامة

٨٤,٤٦١-مخصص انخفاض مديونيات التأمين وإعادة التأمين (صافي)

٢٢٢,٠٤٠١٦٠,٢٨٧مصروفات متنوعة

(97,403)(125,120)تكاليف مخصصة متعلقة باستثمارات (إيضاح (أ))

2,866,2072,351,795

تمثل مصروفات معينة مخصصة لتكاليف متعلقة باالستثمار.  (أ) 

الضريبة  .٢٤

مصروفات ضريبة الدخل أ) 
تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل ١٢٪ على ما يزيد على مبلغ ٣٠٫٠٠٠ ريال عماني من الدخل الخاضع للضريبة وفق� لقانون   
ضريبة الدخل بسلطنة عمان. لم يتم تكوين مخصص ضريبة دخل في هذه القوائم المالية فيما يتعلق بالخسائر المرحلة 

التي تجاوزت الدخل الخاضع للضريبة المحققة خالل العام. 

الوضع الحالي ل�قرارات الضريبية  ب)  
انتهت اwمانة العامة للضرائب بوزارة المالية من الربط الضريبي للشركة عن اwعوام ٢٠٠٦ و٢٠٠٧.   ترى ا)دارة بأن الضـرائب ا)ضافية،   

إذا وجدت، المتعلقة بالسنوات الضريبية المفتوحة لن تكون جوهرية للمركز المالي للشركة كما في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣. 

تتألف الضريبة المستردة مما يلي: ج) 

٢٠١٣٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

-ضريبة مؤجلة 

-٥٩,٥٢٧السنة الحالية

-(543,888)السنوات الماضية

(484,361) -

ضريبة مؤجلة د) 
لم يتم ادراج أصل ضريبة مؤجلة على الخسائر المرحلة في هذه القوائم المالية نظرZ لعدم اليقين حول توفر اwرباح الضريبية   

مستقبًال. 

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013



٥٤

الضريبة (تابع)  .٢٤

ضريبة مؤجلة (تابع)  د) 

أصل ضريبة مؤجلة   
تنشأ الضريبة المؤجلة على حساب الفروق المؤقتة بين اwسس الضريبية ل�صول واالتزامات والخسائر وقيمها الدفترية في   

قائمة المركز المالي.

المستردة بقائمة 
٢٠١٣الدخل الشامل

ريال عمانيريال عماني

٨,٥٣٦٨,٥٣٦اwثر الضريبي الستهالك الضريبة على الممتلكات والمعدات

(١٢,٤٨٠)(١٢,٤٨٠)اwثر الضريبي الستهالك الضريبة على عقار استثماري

٣,٣٢٢٣,٣٢٢اwثر الضريبي ل�يردات غير المحققة من االستثمارات

٣٩,٤٥٩٣٩,٤٥٩اwثر الضريبي لمخصص الديون المشكوك في تحصيلها

445,524445,524خسائر ضريبية

484,361484,361صافي أصل ضريبة مؤجلة

لم يتم إدراج أصول ضريبة مؤجلة في الفترات السابقة نظرZ لعدم اليقين حول توفر الربح الضريبي في المستقبل.  

كانت تسوية الضريبة على الربح المحاسبي للعام بمعدل ١٢٪ (٢٠١٢- ١٢٪) بعد حد اKعفاء اDساسي بمقدار ٣٠٫٠٠٠  (هـ) 
ريال عماني والضريبة المحملة في القوائم المالية كما يلي:

٢٠١٣٢٠١٢ 

ريال عمانيريال عماني

-٢١٩,٦٦٥الضريبة على الربح المحاسبي    

يضاف/ (يطرح) أثر الضريبة لـ:

-(٥٤٣,٥٠٦)ادراج ضريبة مؤجلة على خسائر ضريبية مرحلة

-(١٧٥,٢٦٩)ايرادات معفاة من الضريبة 

-١١,١٤١الضريبة على المصروفات غير المسموح بها

      -3,608أخرى

        -(484,361)الضريبة المستردة وفق� لقائمة الدخل الشامل

ربحية السهم الواحد وصافي اDصول للسهم الواحد  .٢٥

٢٠١٣٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

2,344,9011,067,345صافي ربح العام

104,018,26571,123,288متوسط عدد اwسهم القائمة المرجحة خالل العام

0.0230.015ربحية السهم الواحد

21,096,3939,963,668صافي اwصول

166,666,670100,000,000عدد اwسهم بتاريخ التقرير

0.1270.099صافي اDصول للسهم الواحد 
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٥٥

ربحية السهم الواحد وصافي اDصول للسهم الواحد (تابع)  .٢٥

يتم احتساب الربحية اwساسية للسهم الواحد بقسمة ربح العام على المتوسط المرجح لعدد اwسهم القائمة خالل العام.  

يتم احتساب صافي اwصول للسهم الواحد بقسمة صافي اwصول على عدد اwسهم القائمة في تاريخ التقرير.  

أطراف ذات عالقة   ٢٦
والمساهمين  العليا  ا)دارة  وموظفي  ا)دارة  مجلس  أعضاء  مع  معامالت  في  االعتيادي،  النشاط  سياق  في  الشركة،  تدخل   
والكيانات التي يوجد لبعض المساهمين وأعضاء مجلس ا)دارة القدرة على السيطرة أو ممارسة نفوذ جوهري على القرارات 
المالية والتشغيلية. إن اwحجام التقريبية لتلك المعامالت التي تشارك فيها أطراف ذات عالقة ومالكين لنسبة ١٠٪ أو أكثر من 

أسهم الشركة أو أفراد أسرهم باستثناء تلك المعامالت التي يتم ا)فصاح عنها بشكل منفصل خالل الفترة كانت كما يلي:

معامالت مع أطراف ذات عالقة (أ) 
المعامالت مع اwطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة ١٠٪ أو أكثر من أسهم الشركة، أو أفراد أسرهم، والمدرجة ضمن قائمة   

الدخل الشامل يمكن تحليلها كالتالي:

٢٠١٣٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

2,374,0243,435,546اwقساط المكتتبة

72,764104,908أقساط إعادة تأمين متنازل عنها

602,7641,321,732مطالبات 

-32,703مطالبات مستردة 

208,000122,738إيرادات إيجار من عقار استثماري

53,40074,200بدل حضور اجتماعات مجلس ا)دارة

33,00013,000أتعاب مهنية واستشارية مدفوعة

اDرصدة مع اDطراف ذات العالقة المدرجة ضمن البنود الموضحة أدناه هي كالتالي: (ب)  
ناقص�  أسرهم،  أفراد  أو  الشركة،  أسهم  من  أكثر  أو   ٪١٠ لنسبة  المالكين  أو  العالقة  ذات  اwطراف  من  المستحقة  اwرصدة   

المخصصات والمبالغ المشطوبة، يمكن تحليلها كالتالي:

٢٠١٣٢٠١٢

ريال عمانيريال عماني

عقود تأمين وإعادة تأمين مستحقة

272,381165,145اwقساط مستحقة القبض من أطراف ذات عالقة أخرى

6,44274,707صافي المطالبات المتكبدة من أطراف ذات عالقة

استثمارات متاحة للبيع 

170,310710,325صندوق تالل -  القيمة العادلة

حسابات مستحقة ودائنيات أخرى

97,44197,441شركة تالل للتنمية ش.م.ع.م (إيضاح 19)

مديونيات أخرى ومدفوعات مقدم� 

104,00052,000شركة شادن للتنمية ش.م.ع.م
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٥٦

أطراف ذات عالقة (تابع)  ٢٦

بنود وشروط المعامالت مع اDطراف ذات العالقة (تابع)
إن اwرصدة القائمة في نهاية السنة غير مضمونة وتتم التسوية نقدZ. 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 ل�طراف ذات العالقة أو المبالغ المستحقة منها ال تحمل 

فوائد وتستحق الدفع عند الطلب.

مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا: (ج) 
إن مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا تشتمل على الرواتب والمنافع وتتكون مما يلي:  

20132012

ريال عمانيريال عماني

٥١١,٧١١٣٨٤,١٤٤منافع قصيرة اwجل

21,01410,022منافع نهاية الخدمة للموظفين

532,725394,166

االلتزامات العرضية   .٢٧

التزامات عرضية  
في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ كان لدى الشركة التزامات عرضية بمبلغ ٢٢٫٠٨٤ ريال عماني (٢٠١٢- ١٧١٫٨٤٥ ريال عماني) تتعلق بضمانات بنكية   

وأخرى ومسائل أخرى ناشئة ضمن إطار النشاط االعتيادي ويتوقع أال ينشأ عنها أية التزامات جوهرية.

مطالبات قانونية   
 Zكما هو الحال بالنسبة لغالبية شركات التأمين، تخضع الشركة ضمن سياق أعمالها العادية لمقاضاة أمام المحاكم. استناد  

إلى مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد الشركة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على اwداء المالي للشركة.

المعلومات القطاعية  .٢٨
النشاط االستراتيجي تقدم منتجات  اwعمال االستراتيجية للشركة. وحدات  أدناه. وهي  الشركة قطاعان كما هو مبين  لدى   
وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل wنها تتطلب استراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم الرئيس التنفيذي بمراجعة 

تقارير ا)دارة الداخلية لكل قطاع نشاط استراتيجي على أساس شهري على اwقل.

قطاع التشغيل  

لدى الشركة قطاعات التشغيل التالية:  

نشاط التأمين العام: يتضمن التأمين وإعادة التأمين على السيارات والحريق والحوادث العامة والبحري والشحن والسفن.  

نشاط التأمين على الحياة: يتعلق نشاط التأمين على الحياة بالتأمين على حياة اwفراد.  
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٥٧

المعلومات القطاعية (تابع)   .٢٨

قطاع التشغيل (تابع)  

نشاط التأمين
 العام

التأمين على 
 اKجماليالحياة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2013

٧,٨٠٤,٩٩٤٣٦٥,٠٧٦٨,١٧٠,٠٧٠ايرادات التأمين (صافي إعادة التأمين)

(5,027,753)(224,576)(4,803,177)تكاليف التأمين (صافي إعادة التأمين)

3,001,817140,5003,142,317نتائج القطاع

(٢,٩٩٠,٤٦٨)(١٤٩,٥١٥)(٢,٨٤٠,٩٥٣)مصروفات القطاع

١,٦٩٢,٩٦٨١,٦١٧١,٦٩٤,٥٨٥ايرادات/(خسائر) االستثمار

14,106-14,106دخل آخر مخصص

1,860,540(7,398)1,867,938أرباح القطاع للفترة

   484,361ايرادات غير مخصصة من ضريبة مؤجلة 

2,344,901ربح الفترة

٢٩,٧٩٩,٦٥٢١,٦٥٦,٩٧٢٣١,٤٥٦,٦٢٤أصول القطاع

10,728,699أصول غير مخصصة

42,185,323إجمالي اwصول

١٨,٩٩٦,٩٤٥١,٤٠٨,٧٠٩٢٠,٤٠٥,٦٥٤التزامات القطاع

683,276التزامات غير مخصصة

21,088,930اجمالي االلتزامات

٣١ ديسمبر ٢٠١٢

نشاط التأمين
 العام

التأمين على 
ا)جماليالحياة

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

٦,٦٤٧,٠٧٥٢٣٣,٩٩٣٦,٨٨١,٠٦٨ايرادات التأمين (صافي إعادة التأمين)

(4,822,812)(140,671)(4,682,141)تكاليف التأمين (صافي إعادة التأمين)

1,964,93493,3222,058,256نتائج القطاع

(٢,٥٣٥,٥٩٨)(١١٤,٨٦٣)(٢,٤٢٠,٧٣٥)مصروفات القطاع

١,٤٦٨,٢٢٠٩٧٥١,٤٦٩,١٩٥ايرادات/ (خسائر) االستثمار

     75,492  3,420    72,072 دخل آخر مخصص

1,067,345(17,146)1,084,491أرباح القطاع للفترة

١٨,٠٢١,٤٥٦١,١٧٤,٧٠٤١٩,١٩٦,١٦٠أصول القطاع

9,240,347أصول غير مخصصة

28,436,507إجمالي اwصول

١٧,١١٣,٨٧٥٩٥٢,٣٨٣١٨,٠٦٦,٢٥٨التزامات القطاع

406,581التزامات غير مخصصة

18,472,839اجمالي االلتزامات

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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إدارة المخاطر   ٢٩

إطار تنظيم وإدارة الشركة  أ) 

الهدف الرئيسي )طار إدارة المخاطر وا)دارة المالية للشركة هو حماية مساهمي الشركة من اwحداث التي تعرقل استمرار   
)دارة  عالية  كفاءة  وذي  فعال  نظام  امتالك  من  الجوهرية  اwهمية  العليا  ا)دارة  وتعي  الموضوعة.  اwداء  أهداف  تحقيق 

المخاطر.

وتعمل الشركة على تأسيس نظام لمهام إدارة المخاطر بشروط مرجعية واضحة من مجلس ا)دارة ولجانه ولجان ا)دارة   
التنفيذية التابعة. وهذا سيكون إضافًة إلى هيكل تنظيمي واضح له صالحيات ومسؤوليات مخولة موثقة من قبل مجلس 

ا)دارة لمجالس ا)دارة التنفيذية والمدراء الرئيسيين.  

اKطار 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.  

ال  النظم  وهذه  أنشطتها.  تمارس  حيثما  القضائية  السلطات  نطاق  في  تنظيمية  لمتطلبات  أيض�  الشركة  عمليات  وتخضع   
تطلب فقط المصادقة على ومراقبة اwنشطة ولكن تفرض أيض� شروط مقيدة (مثل كفاية رأس المال) لتقليل مخاطر عدم 

الوفاء والمالءة من جانب شركات التأمين لمقابلة االلتزامات غير المتوقعة عندما تنشأ.   

مخاطر التأمين ج) 

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

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

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

المخاطر  أن  التأكد  من  إلى  بالشركة، والتي تسعى  التأمين  بتطبيق استراتيجيات  التأمين  لتركيز مخاطر  التعرض  يتم تقليل   
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 حدودZ للتأمين لتطبيق معايير االختيار.

تصدر الشركة بصفة رئيسية عقود تأمين عامة تتمثل في السيارات والتأمين البحري والجوي والحريق والمخاطر العامة إلى   
جانب عقود التأمين على الحياة والتأمين الصحي.

وفي سياق أعمالها االعتيادية، ومن أجل تقليل المخاطر المالية التي تنشأ من المطالبات الكبيرة، تدخل الشركة في عقود   
مع أطراف أخرى wغراض إعادة التأمين. وهذه الترتيبات توفر تنوع� أكبر ل�عمال وتسمح ل�دارة بالتحكم في التعرض للمخاطر 
المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة، وتسمح بإمكانية إضافية لنمو أفضل. كجزء جوهري 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.  

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

تتعامل الشركة فقط مع شركات إعادة تأمين التي توافق عليها ا)دارة، والتي غالب� ما تكون شركات أوراق مالية دولية مصنفة   
من قبل وكاالت تصنيف دولية.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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إدارة المخاطر (تابع)   ٢٩

مخاطر التأمين (تابع) ج) 

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 الوفاء بالتزاماته المتحملة 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:  

مستويات احتجاز أقساط الشركة موضحة أدناه:  (١

٢٠١٣٢٠١٢

٪٪

٩٧٩٠سيارات

١٠٨حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى  

٨٩شحن بحري وتأمين السفن

٣٤٢٥تأمين على الحياة وتأمين صحي

٤٨٤٠اKجمالي

المطالبات  التزامات  تعتبر  واحد.  عام  خالل  اwقساط  مدفوعات  وتوقيت  مبلغ  تسوية  تتم  أن  المتوقع  من    ( ٢
ا)ضافية التي قد تحدث نتيجة للتغيرات في المتغيرات اwساسية المستخدمة في تقدير مخصص المطالبات 

القائمة تفي بنحو كاٍف  من خالل مخصص المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها.  

وبا)ضافة إلى ذلك، تحد الشركة من مخاطر التأمين عن طريق مراقبة التغيرات في متغيرات رئيسية والتي من   
الممكن أن تزيد من التزامات المطالبات ا)ضافية.

أهم االفتراضات   

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

التقديرات.

العمالت  معدالت  وتغير  السداد  في  والتأخير  الفائدة  معدالت  في  التغير  تشمل  الهامة  اwخرى  االفتراضات   
اwجنبية.

الحساسيات   

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

ونتائج التأمين.

31 ديسمبر 2013
التغير في 

االفتراضات
اDثر على 

االلتزامات
اDثر على

نتائج االكتتاب

ريال عمانيريال عماني

(٤٥٠,٩٦٥)٤٥٠,٩٦٥+١٠٪صافي المطالبات المتكبدة

٪٤٥٠,٩٦٥(٤٥٠,٩٦٥)-١٠

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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مخاطر التأمين (تابع) ج) 

31 ديسمبر 2012
التغير في 

االفتراضات
اDثر على 

االلتزامات
اDثر على

نتائج االكتتاب

ريال عمانيريال عماني

(٤٤٣,٧٩١)٤٤٣,٧٩١+١٠٪صافي المطالبات المتكبدة

٪٤٤٣,٧٩١(٤٤٣,٧٩١)-١٠

تطورات المطالبات  
المستقبلية  المطالبات  من  الشركة  حماية  أجل  من  التأمين  أعمال  تخص  قوي  أساس  ذات  باحتياطيات  الشركة  تحتفظ   

العكسية وكذلك التطورات الالحقة. عدم اليقين حول مبالغ وتوقيت المطالبات عادة ما يتغلب عليها خالل سنة واحدة.

المخاطر المالية  د) 
وغير  المدرجة   واالستثمارات  التأمين  إعادة  وعقود  التأمين  عقود  من  تنشأ  مديونيات  هي  للشركة  الرئيسية  المالية  اwدوات   
المالية  اwدوات  عن  تنشأ  التي  الرئيسية  المخاطر  وتعد  فوائد.  عنها  تستحق  التي  والودائع  النقد  يماثل  وما  والنقد  المدرجة 

للشركة هي:  

مخاطر االئتمان     

مخاطر السيولة   

مخاطر السوق   

مخاطر العملة اwجنبية  –

مخاطر معدل الفائدة  –

مخاطر اwسعار  –

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

مخاطر االئتمان  (١)

إن مخاطر االئتمان هي مخاطر التعرض للخسارة المالية في حالة عجز العميل أو أحد أطراف اwدوات المالية عن الوفاء بالتزاماته   
التعاقدية. تمثل القيمة الدفترية ل�صول المالية، ما عدا تلك التي ترتبط بعقود إعادة التأمين، الحد اwقصى لمخاطر االئتمان. 
وتعمل الشركة على مراقبة المديونيات المستحقة بصورة منتظمة والتأكد من أن اwرصدة والودائع البنكية يتم إيداعها لدى 

مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة بتصنيف P-٢ كحد أدنى وفق� لوكالة موديز لخدمات المستثمرين.

تشير التركيزات بمخاطر االئتمان إلى الحساسية النسبية في أداء الشركة تجاه التطورات التي تؤثر على قطاع أعمال معين أو   
موقع جغرافي معين.

الحد اwقصى للتعرض لمخاطر االئتمان  بتاريخ التقرير حسب النوع مبين أدناه:  

20132012

ريال عمانيريال عماني

١٤,٤٨٩,٩٩٥٧,٢٧٥,٨٦٣ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

٧,١٤١,٩٩٣٥,١١٤,٩١٨عقود تأمين وإعادة تأمين مستحقة

١,٧٥٤,١١٢٢٥٤,٣٦٦استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

١,٣٨١,٥٣٨١٥٦,٣٩٩أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار

327,637350,659مديونيات أخرى باستثناء المدفوعات مقدم�

25,095,27513,152,205

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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المخاطر المالية (تابع) (د) 

مخاطر االئتمان (تابع)  (١)
االستثمار  مديري  لدى  النقدية  واwرصدة  البنكية  واwرصدة  البنكية  للودائع  بالنسبة  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  اwقصى  الحد    

بتاريخ التقرير حسب تصنيف الطرف المقابل كما يلي:

2013

ريال عماني
P1١,٦٣٥,٥٧٤

P2١٢,٨٠٥,٧٣٣

  1,413,238غير مصنفة 

15,854,545

٢٠١٢

ريال عماني
P1٣,٧٣٩,٧٢٩
P2٢,٨١٣,٥٩٤

878,939غير مصنفة

7,432,262

مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين تتكون من عدد من العمالء في سلطنة عمان با)ضافة إلى معيدي تأمين محليين   
وأجانب. تحتسب أكبر ٥ حسابات إعادة تأمين لنسبة ٧٧٪ من مخاطر االئتمان في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ (٢٠١٢- ٥٠٪). وتقوم الشركة 
سنتين  من  أكثر  منذ  الشركة  مع  يتعاملون  التأمين  وإعادة  االئتمان  عمالء  أغلب  منتظم.  بشكل  المديونيات  هذه  بمراقبة 
وتحدث الخسائر بشكل غير متكرر. وقد قامت الشركة بإنشاء مخصص انخفاض القيمة يشكل تقديرها للخسائر المحتملة 
المتعلقة بحسابات المديونيات وفق� لتوجيهات سياسة االئتمان باالضافة إلى تقييم كل مديونية لتحديد انخفاض القيمة 
على حدة. يتم إجراء هذا التقييم كل ستة أشهر كما يتم تقييم كفاية كل مخصص انخفاض القيمة. وفيما يتعلق بمعيدي 
التأمين فحسب سياسة الشركة )دارة مخاطر التأمين فإن تلك العقود يتم توقيعها فقط مع معيدي تأمين ذوي سمعة 

وتصنيف دولي جيد. 

الفئات اwخرى ضمن المديونيات ال تحتوي على أصول منخفضة القيمة. ال تحتفظ الشركة بأية ضمانات كتأمين لها.  

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

20132012

ريال عمانيريال عماني

٦,٤٣٩,٢٧٩٤,٩٠١,٤٣٢سلطنة ُعمان

٤٤٦,٦٤٣١١,٤٢٨الشرق اwوسط 

   256,071202,058أخرى

7,141,9935,114,918

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013
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المخاطر المالية (تابع) (د) 

مخاطر االئتمان (تابع)  (١)

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

20132012

ريال عمانيريال عماني

٥,٦٢٥,٤٨٨٤,٣٥٨,٣٢٢وسطاء ووكالء 

٦٢٧,٩١٢٥٤٢,٥٣١أفراد وعمالء من الشركة

 888,593214,065معيدي التأمين

7,141,9935,114,918

تم ا)فصاح عن أعمار مديونيات عقود التأمين وإعادة التأمين بتاريخ التقرير والحركة في مخصص انخفاض قيمة المديونيات   
خالل العام في ا)يضاح رقم ١٠ حول القوائم المالية.

االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق هي في الصكوك المضمونة من خالل اwصول المعنية للشركة المستثمر فيها.  

مخاطر السيولة   (٢)
مخاطر السيولة هي مخاطر تعرض الشركة لمصاعب في توفير اwموال للوفاء باالرتباطات المتعلقة بااللتزامات المالية التي   
ر  د من توف بالتأك ا)دارة  السيولة أسبوعي� كما تقوم  آخر. تتم مراقبة متطلبات  أو أصل مالي  النقد  تمت تسويتها من خالل 

اwموال الكافية 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 ا)نذار أعطي في الحال.   

خالل سنة 
اKجماليواحدة

ريال عمانيريال عماني

31 ديسمبر 2013

٦,٢٣٠,١٩١٦,٢٣٠,١٩١أموال التأمين

١,٧٥٨,٤٦٠١,٧٥٨,٤٦٠حسابات مستحقة ودائنيات أخرى

4,853,3414,853,341مستحق لمعيدي التأمين

12,841,99212,841,992صافي االلتزامات الرئيسية 

31 ديسمبر 2012

٤,٥٩٦,٢٤٤٤,٥٩٦,٢٤٤أموال التأمين

١,٧٥٤,٧٣٧١,٧٥٤,٧٣٧حسابات مستحقة ودائنيات أخرى 

  4,036,146  4,036,146مستحق لمعيدي التأمين

10,387,12710,387,127صافي االلتزامات الرئيسية

إيضاحات حول القوائم المالية 
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المخاطر المالية (تابع) د) 

مخاطر السيولة   (٢)

الشكل العام الستحقاقات أصول الشركة كالتالي :  

٣١ ديسمبر ٢٠١٣
خالل سنة 

واحدة
من سنة إلى10  

سنوات
بدون فترة 

اKجماليمحددة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

٢,٦٠٠,٠٠٠٢,٦٠٠,٠٠٠--استثمار في عقارات

١,٧٥٤,١١٢-١,٧٥٤,١١٢-استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

١٤,٤٨٩,٩٩٥--١٤,٤٨٩,٩٩٥ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

١,٣٨١,٥٣٨--١,٣٨١,٥٣٨أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار

٣,٩٥٧,٢٢١--٣,٩٥٧,٢٢١االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

٧,١٤١,٩٩٣--٧,١٤١,٩٩٣عقود تأمين وإعادة تأمين مستحقة

٣,٧٥٤,٣٨٩--٣,٧٥٤,٣٨٩حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين

٤٥٦,٠٦٧--٤٥٦,٠٦٧مديونيات أخرى ومدفوعات مقدم�

   629,445   629,445  -    -استثمارات متاحة للبيع

31,181,2031,754,1123,229,44536,164,760

31 ديسمبر 2012

٢,٦٠٠,٠٠٠٢,٦٠٠,٠٠٠--استثمار في عقارات

٢٥٤,٣٦٦٢٥٤,٣٦٦--استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق

٧,٢٧٥,٨٦٣--٧,٢٧٥,٨٦٣ودائع بنكية وأرصدة بنكية ونقدية

١٥٦,٣٩٩--١٥٦,٣٩٩أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار

٤,١٨٣,٥١٣--٤,١٨٣,٥١٣االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

٥,١١٤,٩١٨--٥,١١٤,٩١٨عقود تأمين وإعادة تأمين مستحقة

١,٦٨٠,٢١١--١,٦٨٠,٢١١حصة شركات إعادة التأمين من أموال التأمين

٣٥٢,٤٩٧--٣٥٢,٤٩٧مديونيات أخرى ومدفوعات مقدم�

  1,162,9241,162,924-    -استثمارات متاحة للبيع

18,763,401-4,017,29022,780,691

بالنظر إلى إجمالي قيمة االستثمارات إلى إجمالي االلتزامات، فإن إدارة الشركة ال ترى وجود تعرض جوهري لمخاطر السيولة.   

مخاطر السوق   (٣)

مخاطر السوق هي مخاطر تأثير التغييرات في أسعار السوق مثل تأثير معدالت صرف العملة اwجنبية ومعدالت الفائدة وأسعار   
اwسهم على إيرادات الشركة أو قيمة اwدوات المالية التي تحتفظ بها. قد تنتج هذه التغيرات من عوامل محددة wوراق مالية 
منفردة أو مصدرها أو عوامل أخرى تؤثر على كافة اwوراق المالية في السوق. ويتمثل الهدف من إدارة مخاطر السوق في إدارة 

والتحكم بمخاطر السوق ضمن حدود مقبولة، مع زيادة العائد على المخاطر.

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

سوق اwسهم.

إيضاحات حول القوائم المالية 
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المخاطر المالية (تابع) (د) 

مخاطر العملة اDجنبية  (أ) 

إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة اwداة المالية بسبب تغيرات في معدالت صرف العملة اwجنبية.  

التعامل بعمالت مختلفة وبشكل رئيسي فيما يتعلق  الناشئة عن  العملة اwجنبية  تتعرض الشركة لمخاطر معدالت صرف   
بعمالت الدوالر اwمريكي والدرهم ا)ماراتي والريال القطري والريال السعودي والجنيه ا)سترليني.

مخاطر العمالت اwجنبية التي تتعرض لها الشركة هي كالتالي:  

(معروضة بالريال العماني )

2013٢٠١٢

عمالت أخرىدوالر أمريكيعمالت أخرىدوالر أمريكي

-٥٩,٣٣١-١٦١,٤١٤نقدية وأرصدة لدى البنوك

٤٢١,٦٩١-٢٤٤,٧٩٥-االستثمارات المحتفظ بها للمتاجرة

-٢٦,٩٥٠-١٤,١٢٩استثمارات متاحة للبيع

-٥٢,٥٥٢-٥٢,٥٥٢ودائع بنكية

االستثمارات المحتفظ بها حتى 
-٢٥٤,٣٦٦-٢٥١,٢١٣االستحقاق

تحليل الحساسية  

سعر صرف العملة بين الدوالر اwمريكي والريال العماني ظل بدون تغير منذ ١٩٨٦. لذلك فإن ا)دارة ال ترى أية مخاطر تذكر من   
التعامالت بالدوالر اwمريكي. 

خالل عام ٢٠١٣، لو حقق الريال العماني زيادة أو نقصان بنسبة ١٪ مقابل عمالت أخرى غير الدوالر اwمريكي مع إبقاء كافة العوامل   
المتغيرة اwخرى ثابتة لزادت أو نقصت الخسائر قبل الضرائب بقيمة تبلغ حوالي ٢٫٤٤٨ ريال عماني (٢٠١٢ - ٤٫٢١٧ ريال عماني).

مخاطر معدل الفائدة  

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية wداة مالية. تقوم الشركة باالستثمار في اwوراق   
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 اwوراق المالية التي تحسب 

عليها الفوائد. وتعمل الشركة على الحد من مخاطر معدل الفائدة بمراقبة التغيرات في معدالت الفائدة.

التغير في 
٢٠١٣2012االفتراضات

ريال عمانيريال عماني

االيرادات من الودائع البنكية واالستثمارات المحتفظ بها 
٤٠,٤٢٠٢٦,٠٠١+٠٫٥٪حتى االستحقاق

٪(٢٦,٠٠١)(٤٠,٤٢٠)-٠٫٥

إيضاحات حول القوائم المالية 
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المخاطر المالية (تابع) (د) 

في تاريخ التقرير، كان معدل الفائدة (إيضاح ٩) وبيان استحقاق اwدوات المالية التي تحسب عليها فائدة كما هو مبين فيما   
يلي: 

مخاطر أسعار الفائدة للشركة بناًء على الترتيبات التعاقدية في ٣١ ديسمبر ٢٠١٣ كانت كما يلي:  

31 ديسمبر 2013
أقل من عام 

واحد
أكثر من

اKجماليعام واحد

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

٦,٣٢٩,٨٩٣-٦,٣٢٩,٨٩٣ودائع بنكية

١,٧٥٤,١١٢١,٧٥٤,١١٢-االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق

31 ديسمبر 2012
أقل من عام 

واحد
أكثر من

ا)جماليعام واحد 

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

٤,٩٤٥,٧٣٦-٤,٩٤٥,٧٣٦ودائع بنكية

٢٥٤,٣٦٦٢٥٤,٣٦٦-االستثمارات المحتفظ بها حتى االستحقاق

مخاطر اDسعار  (٤)

على  المحافظة  طريق  عن  السوق  مخاطر  الشركة  تحد  باستثماراتها.  المتعلقة  السوق  أسعار  لمخاطر  الشركة  تتعرض   
محفظة متنوعة والمراقبة المستمرة للسوق. وبا)ضافة إلى ذلك، تقوم الشركة بمراقبة فعالة للعوامل الرئيسية التي تؤثر 

على حركة سوق اwسهم.

٩٤٪ (٢٠١٢– ٩٠٪) من استثمارات الشركة باwسهم في تاريخ قائمة المركز المالي تمت داخل سلطنة عمان.  

إن تغير بالقيمة العادلة الستثمارات الشركة المحتفظ بها للمتاجرة بمعدل ١٠٪ سيؤدي إلى تغير اwرباح/(الخسائر) قبل الضرائب   
بحوالي ٣٩٥٫٧٢٢ ريال عماني (٢٠١٢– ٤١٨٫٣٥١ ريال عماني).

إن تغير بالقيمة العادلة الستثمارات الشركة المتاحة للبيع بمعدل ١٠٪ سيؤدي إلى تغير حقوق المساهمين بحوالي ٣٤٫٨١٧ ريال   
عماني (٢٠١٢– ٨٦٫٨٨٢ ريال عماني).

تقدير القيمة العادلة هـ) 

الجدول التالي يقدم تحليًال ل�دوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة حسب أساليب التقييم، وتم تحديد المستويات المختلفة    
كما يلي:  

المستوى ١ : اwسعار المدرجة (غير معدلة) في اwسواق النشطة ل�صول أو االلتزامات المتطابقة.   

المستوى ٢: المدخالت بخالف اwسعار المتضمنة في المستوى ١ التي يمكن مراقبتها بالنسبة ل�صول أو االلتزامات سواء بشكل   
مباشر (مثل اwسعار) أو بشكل غير مباشر (مشتقات اwسعار). 

المستوى ٣ : المدخالت ل�صول أو االلتزامات التي ال تعتمد على بيانات السوق القابلة للمالحظة.  

إيضاحات حول القوائم المالية 
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تقدير القيمة العادلة هـ) 

31 ديسمبر 312012 ديسمبر 2013

المستوى 1
المستوى 

2
 المستوى 3

اKجمالي
 المستوى

1 
 المستوى

2 
المستوى 

ا)جمالي3
ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

االستثمارات 
المحتفظ بها 

-٣,٩٥٧,٢٢١٤,١٨٣,٥١٣--٣,٩٥٧,٢٢١للمتاجرة

-

٤,١٨٣,٥١٣
استثمارات متاحة 

158,499710,325868,824-177,856170,310348,166-للبيع
٣,٩٥,٧٢٢١177,856170,3104,305,3874,183,513868,824710,3255,052,337

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

أسعار  االستثمارات  لهذه  يوجد  ال  بالتكلفة.  للبيع  متاحة  كاستثمارات  المصنفة  الملكية  أدوات  في  االستثمارات  بعض  تدرج   
احتمالية  تقييم  يمكن  وال  جوهرية  المعقولة  العادلة  القيمة  قياسات  مجموعة  وتعد  نشطة  سوق  في  مدرجة  سوقية 

التقديرات المختلفة بشكل موثوق به. 

إدارة رأس المال و) 

تدير الشركة رأس مالها من أجل االحتفاظ برأس مال كاٍف والوفاء بمتطلبات هامش المالءة حسب ما تحدده الهيئة العامة   
لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام ١٩٧٤ وتعديالته.

المقابلة وتطور  المستثمرين واwطراف  للمحافظة على ثقة  بقاعدة رأس مال صلبة  ا)دارة هي االحتفاظ  أن أهداف مجلس   
العمل المستقبلي. أهداف الشركة عند إدارة رأس المال هي: 

حماية قدرة الشركة على المتابعة على أساس االستمرارية من أجل االستمرار بتقديم عائدات للمساهمين ومنافع wصحاب   
المصالح ا^خرين.

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

وتخضع الشركة أيض� لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجي� من قبل السلطات التنظيمية المحلية. إن سياسة الشركة هي   
ا)حتفاظ برأس مال حسب إجمالي متطلبات رأس المال من الهيئة العامة لسوق المال وهامش محدد المتصاص المصروفات 

في رأس المال ومتطلبات رأس المال.

وتتم إدارة مخاطر التأمين بحذر كما هو وارد با)يضاح ٢٩(ج) للتأكد من أن الشركة تحرر بوالص بالتوافق مع قاعدة رأس المال.   
تملك الشركة إتفاقيات إعادة تأمين وغطاء تجاوز الخسائر )دارة مستوى االحتفاظ باwقساط وبالتالي حماية رأس المال من 

مخاطر التأمين الجوهرية.

٣٠.  أرقام مقارنة

تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض اwرقام عن السنة الحالية. لم تؤثر إعادة التصنيف هذه على النتائج   
أو حقوق المساهمين المقرر عنها سابق�. 

تقرير مراقبي الحسابات - صفحة رقم ٢٦.  

إيضاحات حول القوائم المالية 
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