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المساهمين الكرام 

 ، للتأمين  المدينة  شركة  إدارة  وفريق  اإلدارة  مجلس  عن  نيابة 
يسرني أن أقدم لكم تقريرا عن السنة المالية 2014.

ونؤمن  الشركة،  نجاح  تتوج  لكم  المسلمة  المالية  النتائج  إن 
المساهمين  جميع  لمكافأة  جيد  موقف  في  الشركة  أن 

مستقبال.

إن السنة الماضية كانت أول سنة لشركتكم كشركة تكافل، 
تجاوز  في  نجحت  أنها  على  شركتكم  إلى  فُينظر  ولهذا 
على  والحفاظ  التشريعي،  اإلطار  في  مثال،  كثيرة  تحديات 

العمالء وخدمتهم وفي النمو واألداء .

 %30 على  يزيد  ما  المساهمات  إجمالي  في  النمو  كان  لقد   
فائض  وزاد    %52 بحوالي  به  المحتفظ  الدخل  صافي  وزاد 
فائضا  التكافل  أموال  وحققت    %33 بحوالي  واألرباح  اإلكتتاب 
من  األولى  السنة  في  الوثائق  لحاملي  التكافل  صندوق  في  
التشغيل . وقد تلقينا تجاوبا إيجابيا من العامة الذين عّبروا عن 

إهتمامهم في التعرف على المزيد عن  التكافل .

التأمين  لقطاع  جيدا  عاما   2014 عام  كان  فقد  عام  وبشكل 
في  المتنافسة  الشركات  عدد  زيادة  في  إنعكس  والذى 
الصناعة والنتائج اإليجابية لإلكتتاب في وثائق التأمين  وبشكل 
، وألن شركة المدينة هي  التكافلي  التأمين  خاص في قطاع 
األولى والرائدة في هذه القطاع ، فقد تطلب ذلك أن تتحمل 

التكافلي.  التأمين  لقطاع  والترويج  الوعي  رفع  أعباء  الشركة 
ويجدر بي القول بأنكم ستسعدون بما أنجزته شركتكم في 

هذا المجال . 

سلسلة  برزت  فقد   ، الشركة  تبنتها  التي  المبادرات  بين  ومن 
في  الوعي  زيادة  إلى  المنتدى  ويهدف  المعرفة.  منتدى 
التكافل ومنتجاتها والحاجة إلى حماية الألصول والحياة بين 
العام بدعم وتقدير  4 أحداث خالل  الشركة  أجرت  مجتمعنا. 
من الهيئة العامة لسوق المال. وقد أطلقت الشركة منتجات 
جديدة وحولت جميع عمالئها إلى حملة وثائق تأمين تكافلي.

تصنيفها  تم  شركتكم  أن  تعلموا  أن  سيسركم  وحاليا 
في تكافل  شركة  وأكبر  السوق  في  شركات   7 أفضل   ضمن 
اإلستثمار  لخدمات  موديز  وكالة  رفعت  وقد  عمان.  سلطنة 
الوضع  لقوة  اإلئتماني  الشركة  تصنيف  األخير  تقييمها  في 
أ 1 ( مع منظور إيجابي . وعلى الرغم  المالي للشركة إلى ) ب 
الشركة  إستطاعت  فقد   ، اإلستثمار  سوق  في  التذبذب  من 

تحقيق ارباح على اإلستثمار باإلضافة إلى أرباح التشغيل.

تحدي  لفترة  يتعرض  العالمي  اإلقتصاد  فإن  تعلمون  وكما 
تحديات  إلى  أدى  مما  اإلنخفاض  إلى  النفط  أسعار  إتجاه  مع 
العالم  في  الدول  من  العديد  في  وسياسية  إجتماعية 
أن   المدينة  شركة  في  ندرك  اننا  المنطقة.  في  وخصوصا 
الفرص تأتي مع  التحديات. ونهدف إلى اإلستفادة الكبرى من 
هذه الفرص لرفع كفاءتنا في التشغيل واألداء بقيامنا بتنويع 
الخدمة  وتحسين  التسويق  في  والتوسع  منتجاتنا،  خطوط 

لعمالئنا والربحية.

الصحيحة  المهارات  ذوي  األفراد   هم  لدينا  الموارد  وأهم 
ونحن نثق أن شركتنا ستحقق أهدافها.

فقد  للشركة،  البشري  المالي  والرأس  األفراد  عن  وبالحديث 
إستثمرت الشركة في إنشاء وحدة التعلم والتطوير والنظم 
وتحليل  األداء  وتقييم  األهداف  وضع  في  المتخصصة 
مع  تتفق  فردية  تدريب  خطط  ووضع  التدريبية  اإلحتياجات 
العوامل  جميع  يأخذ  متكامل  منهج  إنه  الشركة.  أهداف 
الخاصة  باألنشطة  في اإلعتبار بهدف تطوير الشباب العماني 
ونحن  الشركة.  لدخل  قيمة   وجوده  يضيف  والذى  الخّلاق 
بالتعمين  يتعلق  للصناعة فيما  به  نهدف لوضع مثال يحتذى 

عبر مختلف المستويات بالشركة .

إستكشاف  في  الشركة  ستستمر   ، المستقبل  إلى  وبالنظر 
سيكون  مما  اإلستراتيجية  الشراكة  خالل  من  التوسع  بدائل 

توجها مستمرا حتى نصل للفرص المناسبة .

تأمين  كشركة  سنة   وإتمام  التحول  من  مسيرتنا  بدأت  لقد 
الهيئة  من  الدعم  بدون  ممكنة  تكن  لم  والتى  تكافلي 
في  خصوصا  المتخصص  وفريقها  المال  لسوق  العامة 
غياب  وفي   . التأمين  عمليات  على  لالشراف  العامة  المديرية 
لدعمهم  أشد  إحتياجنا  كان  فقد   ، معلنة  وتشريعات  قانون 
دائما  الهيئة  كانت  حيث  عديدة  مجاالت  في  وإرشاداتهم 

تواجه المواقف وتقدم لنا دعما غير محدود .

ونيابة عن مجلس اإلدارة ، يسرني أن  أنتهز هذه الفرصة لتوجيه 
الخارج  وفي  عمان  سلطنة  في  التأمين  مجتمع  إلى  الشكر 
أشكر  أن  أيضا  وأود   . الشركة  في  وضعوها  التى  الثقة  على 
وتفانيهم  إخالصهم  على  موظفينا  وجميع  اإلدارة  فريق 
إلى  للوصول  الصعبة  الظروف  هذه  في  قدما  المضي  في 

مستويات أفضل من التميز .

قابوس  السلطان  جاللة  إلى  بالعرفان  اإلدارة  مجلس  ويتوجه 
وقيادته  رؤيته  على  ورعاة  اهلل  حفظه  المعظم  سعيد  بن 
السلطنة  مسيرة   في  األثر  عظيم  لها  كان  والتي  الحكيمة 

نحو النمو واإلزدهار .

األداء المالي

إجمالي األقساط المكتتب فيها

إ

جمالى األقساط المكتتب فيها
 ٩�٩٢١  

 ١٢�١١   ٩٤١�٨١٢  
 ١٤�١٤٨  

 ١٦�١٧   ٨٨٥�٦٩٧  

 ٢٣�١١٥  

 -

 ٧�٠٠٠

 ١٤�٠٠٠

 ٢١�٠٠٠

 ٢٨�٠٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

عمانى) ريال  با�لف   ) فيها  المكتتب  ا�قساط  إجمالى 

معدل المطالبات المتكبدة

 ٨٤  

 ١٠٩  

 ٨٧   ٩٠  

 ٥٩   ٦٦  
 ٥٧  

 ٤٠

 ٦٠

 ٨٠

 ١٠٠

 ١٢٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

(٪) المتكبدة  المطالبات  معدل 

إيرادات اإلكتتاب 

٥١٢  

(١٫٣٩٣)

١٢٥  
٥٩٢ 

٢٫٠٥٨  

٣٫١٤٢  

٤٫١٥٢  

(٢٫٠٠٠)

٠

٢٫٠٠٠

٤٫٠٠٠

٦٫٠٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

عماني) ريال  (با�لف  ا�كتتاب  إيرادات 

الدخل من اإلستثمار

 (٦٧٥)  

 ٥٨٠   ٦٢٠  

 ٥٧  

 ١٫٦٩٥   ١٫٥٩٩  

 ٧٧٦  

 (٨٠٠)

 -

 ٨٠٠

 ١�٦٠٠

 ٢�٤٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

عماني) ريال  (با�لف  ا�ستثمار  من  الدخل 

صافي الربح

 (١,٣٨٦)  

 (٢,٣١١)  

 (٩٠١)  
 (١,٤٤٢)  

 ١,٠٦٧  

 ٢,٣٤٥  

 ١,٠٢٠  

 (٣,٢٠٠)

 (١,٦٠٠)

 -

 ١,٦٠٠

 ٣,٢٠٠

٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤

عماني) ريال  (با�لف  الربح  صافي 

د/ محمد بن علي البرواني
رئيس مجلس اإلدارة
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 تقرير مناقشة 
وتحليل اإلدارة

للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

مقدمة

إلى  للتأمين  المدينة  من  التجاري  اإلسم  تغيير  تم  لقد 
األول  في   التكافلي  التأمين  عمليات  وبدأت  تكافل  المدينة 
عشر  اإلثنى  خالل  المسيرة  حفلت  ولقد   . 2014م  يناير  من 
في تكافلي  تأمين  شركة  أول  أنها  بسبب  الماضية،   شهرا 
إنه لمن دواعى  المباركة.  البدايات  بالعديد من  سلطنة عمان، 
الفخر للشركة أن تكون أول شركة بالمنطقة التى تحّول نشاط 
التأمين التقليدي إلى نشاط التأمين التكافلي وتم تحويل 100 % 
من عقود التأمين إلى عقود تأمين تكافلي بما يعكس الثقة 

العالية من أصحاب وثائق  التأمين في شركتكم .

ولقد إستطاعت الشركة في عامها األول من عمليات التأمين 
وثائق  أصحاب  أموال  في  فائض  عن  اإلعالن  من  التكافلي 

التأمين .

شركة  أصدرت  فقد   ، التكافلي  التأمين  ترويج  من  وكجزء 
سلطنة  في  نوعه  من  األول  سيارة«  واربح  »أمن  برنامج  المدينة 

عمان.

تحديات  وضع  التكافلي  التأمين  وتشريعات  قانون  غياب  إن 
تشغيلية أمام الشركة ، ولكنها حصلت على دعم إيجابّى من 
المال  وتتوقع الشركة عموما أن يصدر  الهيئة العامة لسوق 

القانون في المستقبل القريب.

األداء التشغيلي 

اإلجمالي )الموحد(
التكافل 
العائلى

التكافل 
العام المساهمين  2013البند ) باألف ريال عماني ( 2014

17,6٩8 23,114 1,535 21,57٩ - إجمالي اإلشتراكات

8,504 12,8٩8 436 12,462 - صافي اإلشتراكات المستبقاة

7,٩8٩ 10,٩34 388 10,546 - صافي اإلشتراكات المكتسبة

)4,510( )6,233( )1٩3( )6,040( - صافي المطالبات المتكبدة

3,142 4,152 10٩ 4,044 -
الفائض من عمليات التكافل قبل رسوم 

الوكالة

1,6٩4 776 2 81 6٩3 دخل االستثمار

- - )276( )3,884( 4,160 رسوم الوكالة

- - )1( )68( 6٩ حصة المضارب 

14 11 - - 11 إيرادات أخرى

)2,٩٩1( )3,707( - - )3,707( مصروفات عمومية وإدارية

1 - - - - تكاليف التمويل

1,860 1,233 )167( 173 1,227 صافي الربح/الفائض للسنة )قبل الضرائب(

484 )210( - - )210( )ضرائب( / ضرائب مستردة

2,344 1,023 )167( 173 1,017 صافي الربح/الفائض للسنة )بعد الضرائب(

0.023 0.006 - - 0.006 أرباح السهم الواحد ) بيسة (

0.127 0.120 - - 0.120 القيمة الدفترية للسهم الواحد ) بيسة(

تم إدراج أرقام 2013م لغرض المقارنة فقط وهي تخص الفترة السابقة على التشغيل كشركة تأمين تكافلي

األعمال

شهدت سلطنة عمان نموًا في الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة 
لألوراق  مسقط  سوق  في  التذبذب  من  الرغم  وعلى   ،  %  4,4
أداء  فإن  البترول  أسعار  إنخفاض  بسبب  السنة  بنهاية  المالية 
نمّونًا  إنعكس ذلك على  2014م. وقد  األعمال كان جيدًا خالل 
بنسبة 31 % في إجمالي اإلشتراكات مقارنة بنمو سوق التأمين 
محافظا   %33 بحوالي  أيضا  اإلكتتاب  فائض  ونما   .%11 حوالي 
الماضية.  الثالث  السنوات  خالل  الجيد  التشغيلي   اآلداء  على 
وذلك يرجع إلى اإلكتتابات المستبقاة  في جميع الفئات مع 

كانت  حيث  الصحي  والتأمين  السيارات  تأمين  على  التركيز 
نسب الخسائر أقل من متوسط السوق. وألنه كان العام األول 
ألعمال التأمين التكافلي فقد إزدادت المصاريف بشكل كبير 
ظلت  لإلكتتاب  الصافية  األرباح  أن  إال  اإلنتقالية  العملية  بسبب 
فقد   ، ذلك  من  الرغم  على   .  %33 بنسبة  كبيرة  زيادة  تظهر 
اإلستثمار  أرباح  ضعف  بسبب  إنخفاض  الكلية  األرباح  أظهرت 

مقارنة بسنة 2013م.
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كشركة  األولى  السنة  عمليات  في  الشركة  ركزت  لقد   
تكافل على المجاالت التالية :

خلق الوعى : قامت الشركة بتنفيذ عدد من ورش العمل   
المالية  للمؤسسات  والمراجعة  المحاسبة  هيئة  حول 
 ، مسقط  في  التكافلي  التأمين  وأساسيات  اإلسالمية 
فإن  التكافلي،  الـتأمين  إلى  باإلضافة  وصحار.   ، صاللة 
منتدى  من  كجزء  فنية  عمل  ورش  عقدت  الشركة 

المعرفة.  

في  التوسع  في  الشركة  إستمرت   : التوزيع  قنوات  إنشاء   
التأمين  مثال  جديدة  قنوات  وبناء  القائمة  التوزيع  قنوات 

التكافلي عبر المصارف.

بإستثمارات  الشركة  قامت   : المعلومات  تقنية  بنية  إنشاء   
كثيفة لتقوية بنية تقنية المعلومات القائمة لديها وإنشاء 
أخرى لتسهيل عملية تقديم الخدمات . وستجنى الشركة 

ثمار كل هذه المشروعات في الربع األول من 2015م.

االستثمارات
بإنخفاض أسواق  الشركة سلبًا  استثمارات  تأثر سجل  لقد   
وقد  2014م.  سنة  من  الرابع  الربع  في  بالمنطقة  األسهم 
إنخفض المؤشر القياسي )مؤشر سوق مسقط المتوافق 
مع الشريعة ( للشركة بنسبة 12.1% في 2014م )بنسبة 11% في 
الشركة.  أسهم  محفظة  أداء  على  أثر  مما    ) الرابع  الربع 
ثابت  دخل  تنتج  التى  الشركة  أصول  أن  من  الرغم  على 
حققت بعض اإلستقرار ألداء االستثمار بشكل عام ، ولكن 
تقديراته  عن  كبير  بشكل  منخفضًا  االستثمار  دخل  بقى 

في الموازنة . 

وحققت الشركة دخل استثمار بلغ 0.7٩ مليون ريال عمانى   
سنة  عن  عماني  ريال  مليون   1.6٩ مقابل  2014م  السنة  عن 

2013م .

ويتوقع أن تظل أسواق األسهم متذبذبة في 2015م بسبب   
حالة عدم التأكد من مصير أسعار البترول وتأثيراتها على 
التنوع  من  لمزيد  الشركة  وتخطط  المنطقة.  إقتصاديات 
في سجل أسهمها عن طريق االستثمار في أسهم قوية 

بالمنطقة بما يجلب اإلستقرار ألداء محفظة األسهم.

المطالبات
متزايد  حاد  إتجاه  إظهار  في  السيارات  مطالبات  استمرت   
ظل  لقد  البدنية.  اإلصابات   / والوفيات  الطرق  حوادث  في 
القلق.  في  سببًا  الطرق  حوادث  بسبب  الوفيات  رقم 
عن  القضائية  التغطيات  اتجاه  أظهر   ، ذلك  إلى  باإلضافة 
وفيات / إصابات حوادث الطرق زيادة كبيرة ليعكس الزيادة 
هذا  عن  نتج  وقد  اإلنسانية.  الحياة  قيمة  في  التقديرية 
عبئا  أصبح  وبالتالي  المدفوعات  معدل  في  زيادة  اإلتجاه 
على الربحية. واستمرت اإلدارة في إتخاذ خطوات تخفيض 
تكلفة اإلصالحات من خالل التفاوض على خصومات أكبر 
من ورش اإلصالح ، واإلنتباه للمطالبات المزعومة ، التعامل 
الطرف  إصابات  مطالبات  حول  والتفاوض   ، اإلستباقي 

للمخاطر  األفضل  واإلكتتاب  الممتلكات  وأضرار  الثالث 
مما نتج عنه تخفيض تكرار المطالبات ومعدل المطالبات 

المتكبدة.

الخصومات  منح  في  منهجها  من  الوكاالت  غيرت  لقد   
زيادة  بسبب  الماضي  في  منهم  مقدمة  كانت  التى 
الوعي حول قانون حماية المستهلك وتقديم الشكاوى 
أثر  وقد  المستهلك.  لحماية  العامة  الهيئة  إلى  منهم 
التى  سنة  عمر  على  تزيد  التى  السيارات  على  أيضا  ذلك 
تجميعي  بشكل  اإلصالحات  بتقديم  الوكاالت  تقوم 
عدم  إلى  منهجها  تغير  وقد  المستخدمة.  الغيار  بقطع 
إلى  المتنامية  القلق حول الشكاوى  مشاركتها في حالة 

الهيئة العامة لحماية المستهلك .

صارمة  تشريعات  السلطانية  عمان  شرطة  أصدرت  وقد   
حول سالمة السيارات وإجراءات إلغائها مما أدى إلى بيئة 
القيمة  في  اإلغراق  وإتجاه  الحطام  لسوق  واضحة  غير 
المحققة. ولغرض الموازنة والحصول على قيمة محققة 
بأسلوب  الحطام  من  والتخلص  اإلستبعاد  وآلية  أفضل 
شركة  مع  التعاقد  نحو  نتجه   ، عمان  خارج  اإلستكشاف 
كوبارت – المملكة المتحدة المتواجدة حاليا في اإلمارات.

القوى العاملة والموارد البشرية

ميكنة  في  السنة  خالل  البشرية  الموارد  شرعت   
الوظائف األساسية مثل إدارة األداء ، التعلم والتطوير ، 

تخطيط اإلحالل.  

تدخالت  إرتكزت   ، مهارات  تحسين  إلتزام  من  كجزء   
يوفر  الذى  الكفاءة  عمل  إطار  على  والتطوير  التعلم 
وتعزيز  الموظفين  لتطوير  تركيز  ذا  شاماًل  منهجًا 

مزايانا التنافسية .

تم تحقيق نسبة تعمين 68% بما يتمشى مع متطلبات   
اإلعتبار  في  آخذين  المال  لسوق  العامة  الهيئة 

اإلستدامة وجدوى التكلفة.

كجزء من الجهود المستمرة ، شرعت الموارد البشرية   
من  العمليات  تطوير  وسائل  وضع  في  السنة  خالل 

أجل تعزيز تقديم خدمات الموارد البشرية.

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

الشركة.

خدمات تقنية المعلومات

تطويرات  إستخدام  ضرورة  على  اإلدارة  تعرفت  لقد   
تكنولوجية جديدة في خدمات تقنية المعلومات يمكن 
أن تعمل كمحفز للوصول إلى تحسينات كبيرة في جودة 
زيادة  في  اإلدارة  استمرت   ، وبالتالي  المقدمة.  الخدمات 

إستثمارها في هذا المجال مما نتج عنه ما يلي :

مبادرت إلكترونية فريدة تتضمن عرض المنتجات وخدمة   
النقال  الهاتف  وأدوات   ، اإلنترنت  خالل  من  العمالء 

“ تقديم  المتفاعلة كجزء من تحقيق مهمتنا  واألكشاك 
للعمالء  متميزة  وخدمة  التكلفة  مقابل  حقيقي  تأمين 
اإلجتماعية  والروح   ، الثقافة  حسبانه  في  يأخذ  بأسلوب 

وإحتياجات المجتمع “. بهذه التطبيقات يستطيع المرء :
نموذج   “ بـ  العمل  في  طريقتنا  وعلى  علينا  يتعرف  أن   

التأمين التكافلي “
اإلتصال بالفريق للمساعدة  

والتسعير  الجماعي  والتسعير   ، العروض  فحص   
الخاص

شراء وثيقة ذات سمات متميزة  
الحصول على المساعدة عند وقوع الحادث  

مستجدات  بخصوص  إخطارات  على  الحصول   
المطالبة

متابعة المطالبة من المنزل  
تحديد أقرب فرع لنا وشبكة الوكالء  

تحديد شبكة ورشات اإلصالح والمستشفيات  

نظام السحوبات المطور داخل الشركة مع تنفيذ حصرى   
لبرامج ترويج موسمية مقدمة من الشركة 

مد الخدمات باإلتصال المباشر إلى الفروع والوسطاء مع   
إتاحة جميع المنتجات للجمهور 

تشغيل المستندات بإسلوب المجموعات لتحسين كفاءة   
النظام وزمن التحويل الذى يتضمن الفروع البعيدة.

التأمين  إلى  التقليدى  التأمين  من  الكامل  التحويل   
التكافلي بنسبة 100% بدون فترة تعطل.

توقيع إتفاقية لتطوير نظام التطبيقات األساسية لضمان   
وجود أحدث التطويرات التكنولوجية والخدمات

المطورة  التطبيقات  لبرامج  الحصول على عالمات تجارية   
في   “ بالس  نت  تأمين   “ وأيضا    “ نت  تأمين   “ وهى  داخليًا 

سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة

داخل  تطبيق  بتركيب  الشركة  قامت  ذلك  إلى  باإلضافة   
الجوال لزيادة كفاءة عمليات النشاط الخاص بنا بحيث يتم 

تخفيض تكاليف التشغيل

        التدقيق الداخلي واإللتزام

على  التركيز  في  للتأمين  المدينة  شركة  جهود  إستمرت   
إدارة التدقيق الداخلي واإللتزام من خالل

بالشركة عن  الداخلي  التدقيق  دعم وتطوير وظيفة   
طريق تحديد المخاطر التشغيلية والمالية

طريق  عن  بالشركة  اإللتزام  وظيفة  وتطوير  دعم   
حسب  لتكون  الشركة  لعمليات  منتظمة  متابعة 

القوانين والتشريعات السارية في سلطنة عمان 

طريق  عن  بالشركة  الشكاوى  قسم  وتطوير  دعم   
التنسيق المستمر مع الهيئة العامة لسوق المال

دعم وتطوير التدريب المستمر لألفراد باإلدارة  لدعم   
نجاح الشركة وتقدمها

المنظور المستقبلي

في   %4.5 بنسبة  نفقاتها  عمان  سلطنة  زادت  لقد   
2014م.  سنة  مع  مقارنة  2015م  لسنة  العامة  الموازنة 
هذه  خالل  عمانى  ريال  بليون   14.1 الحكومة  وستنفق 
السنة بما يتيح المشروعات الكبرى مثل شبكة خطوط 
السكك الحديدية الوطنية ، مشروعات شبكة الطرق ، 
وتوسعات المطارات في مسقط وصاللة. وهذا يؤدى 
إلى إحتمال زيادة العجز المالي والذى سيتم تغطيته 
الحكومية.  القروض  وإصدار  اإلحتياطيات  خالل  من 
وقد توقعت وكالة “ستاندرد اند بوور” أن يستمر العجز 

حتى 2017م على األقل.  

وقد عملت السلطنة على إيجاد تنويع مصادر الدخل   
الزراعة والصيد والصناعة  باإلستثمار الكبير في قطاع 
حققت  وقد  أيضًا.  األخرى  والقطاعات  والسياحة 
قوي  نمو  معدل  اإلقتصاد  في  النفطية  غير  العناصر 
بلغ في النصف األول 7.3 % مقابل إنخفاض في قطاع 
النفط والغاز بلغ 0.4% ) مجموعة أوكسفورد لألعمال , 

عمان إن يير ريفيو 2014م(

في  اإلستثمار  أن  بوور”  اند  “ستاندرد  وكالة  وتوقعت   
والبتروكيماويات  النقل  لقطاعات  األساسية  البنية 
اإلقتصادي  النشاط  سيقود  خزان  غاز  حقل  وتطوير 

في السنوات القليلة القادمة.

التحليل  هذا  على  المرتكز  التأمين  لصناعة  والمنظور   
يظل إيجابيًا مع بعض المحاذير :

التركيز على تخفيض التكاليف أو الوصول إلى أفضل . 1
تسعير  على  ضغوطًا  سيولد  للعمالء  التكاليف 

التأمين نحو اإلنخفاض

إصدار . 2 إلى  والحاجة  المال  لرأس  الجديدة  المتطلبات 
سيدفع  المحلية  التأمين  لشركات  جديدة  أسهم 
الشركات لتحقيق توسعات أعلى . وهذا سيؤدي إلى 

تخفيض أسعار التأمين

شركة التأمين التكافلي الجديدة التى بدأت عملياتها . 3
في  الزخم  إكتساب  في  ستستمر  الرابع  الربع  في 
2015م وفي عروضها للحصول على حصة من السوق 

ستقود أسعار التأمين إلى اإلنخفاض

القيمة  على  للتأمين  المدينة  شركة  تركيز  سيكون   
الخدمات والعالقات  النشاط عن طريق  المضافة وتطوير 
األساسية  العروض  تقوية  في  وسنستمر  العمالء.  مع 

القيمة من خالل :

خدمات . 1 جودة  لتقديم  بالشركة  األفراد  تدريب 
أفضل ومقابلة إحتياجات العمالء

التكنولوجيا . 2 إستخدام  خالل  من  التكاليف  تخفيض 
واإلبتكار

التأكد من ربحية جميع أصحاب المصالح. 3
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نقدم أدناه تفاصيل حضور وبدل جلسات أعضاء مجلس اإلدارة خالل اجتماعاته:

المنصباالســــم

عدد اجتماعات 
مجلس اإلدارة 

التي حضرها

بدل حضور 
جلسات 

اجتماعات 
مجلس اإلدارة 

بالريال الُعماني

44,000رئيس المجلسسعادة الدكتور/ محمد بن علي البرواني

44,000نائب رئيس المجلسالمهندس/ عبد الرحمن بن عوض برهام

44,000عضوسعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني

44,000عضوالمهندس/ خميس بن مبارك الكيومي

44,000عضوالمهندس/ عبد اهلل بن علي العبد اهلل

44,000عضوالفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي

44,000عضوالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي

44,000عضوالفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البروانية

ال يتقاضى أعضاء مجلس اإلدارة أي أجور أخرى.

مسؤوليات أعضاء مجلس اإلدارة

تأتي مسؤوليات مجلس اإلدارة امتثااًل لجميع القوانين المعمول بها في سلطنة ُعمان. 

التجارية لسنة 1٩74،  الشركات  القانون  المعمول بها في سلطنة ُعمان، وتتحدد طبق  للقوانين  اإلدارة طبقا  إن مسؤوليات مجلس 
الشركات  وإدارة  تنظيم  لميثاق  التنفيذية  الالئحة  من   5 للمادة  ووفقًا  وتعديالته،   ،1٩7٩/12 رقم  التأمين  شركات  وقانون  وتعديالته، 
القوانين  جميع  جانب  إلى   ،2005 أغسطس  من  األول  بتاريخ  )7/ت/2005(  رقم  التعميم  بموجب  الصادرة  التأمين  قطاع  في  العاملة 

األخرى ذات العالقة. 

نبذة موجزة عن أعضاء مجلس االدارة

سعادة الدكتور/ محمد بن علي البرواني )الجنسية: عماني( أ(  

سعادة الدكتور/ محمد بن علي البرواني هو مؤسس ورئيس مجلس إدارة محمد البرواني القابضة ولديه استثمارات في شركات   
مختلفة في مجال النفط والغاز والتعدين، والهندسة، والخدمات المالية، والعقارات. يشغل حاليًا عضوية مجلس اإلدارة  في 
شركة المدينة لإلستثمار ش م ع ع ، شركة المدينة العقارية ، الطيران العماني، نوتيلوس للمعادن )سوق تورنتو لألوراق المالية(،  
يو سى إل للموارد )سوق استراليا لألوراق المالية(. بعض هذه الشركات رائدة في القيام بمعامالت التمويل اإلسالمى في البالد. 
الفخري  القنصل  أيضا  هو   . بالتوجيه  الشركة  وإدارة  المجلس  تزويد  له  تتيح  لألمور  كبيرا  فهما  تعطيه  الواسعة  الخبرات  هذه 

لجمهورية بولندا لدى سلطنة عمان، وتلقى العديد من الجوائز لإلنجاز في مجال األعمال التجارية والحياة العامة .

المهندس/ عبدالرحمن بن عوض برهام )الجنسية:  ب( 
عماني(

يشغل المهندس/عبد الرحمن برهام منصب نائب رئيس   
سنة  وعشرين  أربع  على  يزيد  ما  لديه  اإلدارة  مجلس 
يشغل   . المشروعات  وتخطيط  معالجة  في  الخبرة  من 
التنفيذي  الرئيس  منصب  حاليًا  عبدالرحمن  المهندس/ 
لديه   . العقارية  المدينة  لشركة  االستثمار  لجنة  وعضو 
المشروعات  بتمويل  العالقة  ذات  للمنتجات  عميق  فهم 
العقارية .وهو يشغل أيضًا عضوية مجلس االدارة بشركة 
 ، م  ع  م  ش  للتطوير  تالل  وشركة  صاللة  غالل  مطاحن 
مسقط  شذا  وشركة  م  ع  م  ش  للتطوير  شادن  شركة 

للفنادق ش م ع م.

سعادة الشيخ/ عبدالرحمن بن محمد جبر آل ثاني  ج( 
)الجنسية : قطري(

أكثر  بخبرة  ثاني  آل  عبدالرحمن  الشيخ/  سعادة  يتمتع   
والقطاع  الصناعية  االستثمارات  مجال  في  عاما   35 من 
إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب  حاليًا  يشغل  الخاص. 
مجلس  وعضوية   ، ع  ع  م  ش  لإلستثمار  المدينة  شركة 
القطرية  والشركة  القطرية  العمانية  بالشركة  االدارة 
في  مشاركات  عبدالرحمن  الشيخ/  لدى   . الصناعي  االنتاج 
مؤسسات مالية إسالمية في قطر بما ُيَمكنه من تقديم 
التوجيه باإلستناد الى معرفته وخبرته المكتسبة من تلك 

المؤسسات المالية.

فلسفة الشركة

)الشركة(  ش.م.ع.ع  للتأمين  المدينة  شركة  اعتمدت  لقد 
وإدارة  تنظيم  لميثاق  وفقا  الشركات  وإدارة  تنظيم  مبادئ 
ومبادئ  المالية،  لإلوراق  مسقط  سوق  في  المدرجة  الشركات 
تنظيم وإدارة شركات التأمين، الصادر عن الهيئة العامة لسوق 

المال في سلطنة عمان.

التأمين  الرائدة في مجال  لدى الشركة رؤيًة أن تكون الشركة 
في سلطنة ُعمان التي ُتقاس فيها الريادة على أساس مقدار 
ورضا  الشركة  في  المصالح  أصحاب  على  تعود  التي  الربحية 
إلى  الشركة  وتهدف  موظفيها.  تجاه  وإلتزامها  عمالئها 
تقديم خدمات تأمين تتوافق مع ثقافة المجتمع وأخالقياته 
وفق  الشركة  تعمل  كما  باحتياجاته.  وتفي  االجتماعية 

والعمل  واإلبتكار  والنزاهة  الشفافية  قوامها  توجيهية  مبادئ 
الجماعي والمسؤولية االجتماعية. 

يلتزم مجلس اإلدارة بأعلى معايير حوكمة الشركات. وتستعين 
داخلية  رقابات  ُيكملها  لألعمال  مالئمة  بإستراتيجة  الشركة 
سليمة. ويستند أداء الشركة وتحقيقها ألهدافها التجارية إلى 

الشفافية في االفصاحات وإلتزامها بميثاق التنظيم واإلدارة.

مجلس اإلدارة

ثالث  لمدة  واليته  وتكون  اإلدارة  مجلس  أعضاء  انتخاب  يتم 
سنوات. وقد تم إعادة انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة عام 2012، 
100 الف  أن يمتلك ما ال يقل عن  المجلس يجب  بأن عضو  علمًا 

سهمًا كي يتأهل النتخابه لشغل عضوية مجلس اإلدارة.

تفاصيل عن أعضاء مجلس اإلدارة

المنصباالسم
تاريخ 

اإلنتخاب

عضو 
تنفيذي/ غير 

تنفيذي

استقاللية 
عضو مجلس 

اإلدارة

عدد 
العضويات 

األخرى له 
داخل ُعمان

2مستقلغير تنفيذي24 مارس 2012رئيس المجلس سعادة الدكتور/محمد بن علي البرواني

1مستقلغير تنفيذي24 مارس 2012نائب رئيس المجلسالمهندس/ عبد الرحمن بن عوض برهام

1مستقلغير تنفيذي24 مارس 2012عضوسعادة الشيخ/  عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني

3مستقلغير تنفيذي24 مارس 2012عضوالمهندس/ خميس بن مبارك الكيومي

1مستقلغير تنفيذي24 مارس 2012عضوالمهندس/ عبد اهلل بن علي العبد اهلل

-مستقلغير تنفيذي24 مارس 2012عضوالفاضل/  حمد بن محمد الوهيبي

2مستقلغير تنفيذي24 مارس 2012عضوالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي

3مستقلغير تنفيذي24 مارس 2012عضوالفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البروانية

ُيذكر أن مجلس إدارة الشركة قد إلتقى أربع مرات خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2014، وتحديدًا بتواريخ 20 فبراير و2٩ أبريل 
و26أكتوبر و21 ديسمبر.وقد حضر جميع أعضاء مجلس اإلدارة الجمعية العامة السنوية التي ُعقدت بتاريخ 26 مارس 2014. 

نقدم أدناه تفاصيل حضور أعضاء مجلس اإلدارة خالل اجتماعاته

االسم
20 فبراير 

2014
 29

أبريل2014
26أكتوبر 

2014
21 ديسمبر 

2014

حضرحضرحضرحضرسعادة الدكتور/محمد بن علي البرواني

حضرحضرحضرحضرالمهندس/ عبد الرحمن بن عوض برهام

حضرحضرحضرحضرسعادة الشيخ/ عبد الرحمن بن محمد جبر آل ثاني

حضرحضرحضرحضرالمهندس/ خميس بن مبارك الكيومي

حضرحضرحضرحضرالمهندس/ عبد اهلل بن علي العبد اهلل

حضرحضرحضرحضرالفاضل/  حمد بن محمد الوهيبي

حضرحضرحضرحضرالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي

حضرحضرحضرحضرالفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البروانية
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مهام لجنة التدقيق

وفقًا  إليها  الموكلة  بالمسؤوليات  التدقيق  لجنة  تضطلع 
للمادة رقم )6( من ميثاق تنظيم وإدارة الشركات العاملة في 
قطاع التأمين الصادر بموجب التعميم رقم )7/ت/2005( بتاريخ 

األول من أغسطس 2005 ووفقًا للملحق رقم )2(.

الشروط المرجعية للجنة التدقيق

بحث ودراسة الجوانب المتعلقة بمكتب مراجع الحسابات   )1
الخدمات  تأثير  ومدى  إستقالليتهم  سياق  في  القانوني 
اإلضافية األخرى غير المراجعة، وأتعابهم شروط التكليف 
إدارة  مجلس  إلى  المناسبة  التوصيات  رفع  ثم  ،ومن 
الجمعية  على  تعيينهم  عرض  قبل  بشأنهم  الشركة 

العامة العادية السنوية.

مراجعة خطة التدقيق  ونتائجها ، والتأكد من انه حصول   )2
المستندات  جميع  على  الكامل  اإلطالع  حق  المدققين 

الالزمة لتنفيذ مهامهم.

فحص عمليات االحتيال أو التالعب المالي خصوصا عناصر   )3
على  ويجب  بها.  المتالعب  أو  الوهمية  المالية  القوائم 
إتباع سياسات ومبادئ  اللجنة وضع وتنفيذ نظام يضمن 
محاسبية سليمة تحقق القوائم المالية العادلة للشركة.

4(  اإلشراف على أعمال التدقيق الداخلي عموما وعلى وجه 
الداخلي  التدقيق  عمل  خطة  نطاق  فحص  الخصوص 
تغطي  التي  الداخليين  المدققين  تقارير  ودراسة  للسنة 
الجوانب الحيوية والهامة مثل اإلكتتابات  لحاملي الوثائق، 
واإلحتياطيات  الفنية  المخصصات   ، المطالبات  سداد 
هامش   ، التأمين  إعادة  إدارة   ، الوثائق(  حاملي  )إلتزامات 
لجنة  تعمل  كما   . إلخ    .. واإلستثمارات   ، المالية  المالءة 
وكفاءة  فعالية  مدى  وبحث  مراجعة  على  أيضا  التدقيق 
الداخليين  المدققين  إطالع  وضمان  الداخلي  التدقيق 

الكامل على جميع المستندات ذات العالقة.

حسب  الداخلية  الرقابة  أنظمة  كفاية  مدى  من  التأكد   )5 
متطلبات المادة 5 )11( من ميثاق التنظيم واإلدارة من خالل 
التقارير الدورية للمدققين الداخليين ومراجعي الحسابات 
استشارية  بجهات  اإلستعانة  يتم  .وقد  الخارجيين 

متخصصة في هذا المجال حسب الحاجة .

المالية  القوائم  بإعداد  المتعلقة  الجوانب  على  اإلشراف    )6
الواجب  المالءة  هامش  وإحتساب  واإلقرارات   ، السنوية 
المال  لسوق  العامة  الهيئة  إلى  لتقديمهم  إعدادهم 
طبقا لقانون شركات التأمين ولوائحه التنفيذية . يجب أن 
تراجع اللجنة اإلقرارات القانونية قبل تقديمها إلى الهيئة 
المالية  القوائم  مراجعة  وكذلك  المال  لسوق  العامة 
الفصلية والسنوية قبل إصدارها ، ومراجعة التحفظات في 
 . المبادئ المحسابية  ، ومناقشة  المالية  القوائم  مسودة 
والمبادئ  السياسات  في  التغيرات  الخصوص  وجه  وعلى 
وأي  الماضية  السنة  مع  بالمقارنة  المحسابية  والتقديرات 
تبنى لساسة محاسبية جديدة ، وأية إنحرافات عن معايير 
هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية 
أو معايير المحاسبة الدولية حسب الحالة ، وعدم اإللتزام 
بمتطلبات اإلفصاح الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال 

حيث يكون فحصها ضروريا .

من  وكل  الشركة  إدارة  مجلس  بين  اتصال  كقناة  العمل   )7
مراجعي الحسابات الخارجيين والمدققين الداخلي.

المخاطر  بإدارة  المتعلقة  الشركة  سياسات  مراجعة   )8 
وإدارة  تنظيم  ميثاق  من   )3(  5 المادة  متطلبات  حسب 

شركات التأمين .

تقوم  أن  المقترح  والتعامالت  الصفقات  مراجعة    )٩ 
وتقديم  العالقة،  ذات  األطراف  مع  الشركة  بها 
اإلدارة مجلس  إلى  بشأنها  المناسبة   التوصيات 

د(   اللجنة التنفيذية واالستثمار

من  اإلدارة  مجلس  يشّكلها  التي  التنفيذية  اللجنة  تتألف 
إلى  توجيهاتها  اللجنة  وتقدم  تنفيذيين.  غير  أعضاء  أربعة 
اإلدارة بشأن تنفيذ إستراتيجيات الشركة التي يضعها مجلس 

اإلدارة،ومراجعة األداء التشغيلي،و أهداف االستثمار.

2014 عام  في  إجتماعات  خمس  عقدت  قد  اللجنة  أن   ُيذكر 
في 30 يناير ، 26 مارس ، 2٩ أبريل ، 7 سبتمبر و5نوفمبر.

ُعقدت  التي  التنفيذية  اللجنة  اجتماعات  تفاصيل  يلي  فيما 
خالل السنة المنتهية في 31 ديسمبر  2014: 

عدد االجتماعاتالمنصباالســـــــم

بدل حضور جلسات 
 االجتماعات

 بالريال الُعماني

43,200رئيس اللجنةالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي

32,400عضو الفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البروانية

43,200عضوالفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي

المهندس/ خميس بن مبارك الكيومي )الجنسية :  د( 
عماني(

يتمتع المهندس/ خميس بن مبارك الكيومي بخبرة أكثر   
والقطاع  الصناعية  االستثمارات  مجال  في  عاما   30 من 
الرواد  من  الكيومي  خميس  المهندس/  أن  كما  الخاص. 
المالية  الخدمات  تقديم  في  ساهموا  الذين  األوائل 
الوطيدة  عالقته  ساعدته  وقد   . السلطنة  في  اإلسالمية 
أيضًا  ماليزيا  في  اإلسالمية  المالية  الخدمات  خبراء  مع 
المالية  الخدمات  قطاع  في  التطورات  أحدث  جلب  في 
اإلسالمية إلى سلطنة عمان . يشغل حاليًا منصب الرئيس 
التنفيذي وعضو مجلس إدارة شركة المدينة لإلستثمار ش 
م ع ع. وهو أيضا رئيس مجلس االدارة الشركة الخليجية 
إلنتاج الفطر ش م ع ع ، وشركة المدينة العقارية ش م ع 

م ، وشركة شادن للتطوير ش م ع م .

المهندس / عبداهلل بن علي العبداهلل )الجنسية:  هـ( 
قطري(

أكثر  بخبرة  عبداهلل  علي  بن  عبداهلل   / المهندس  يتمتع   
من 35 عاما في مجال االستثمارات. يشغل حاليًا عضوية 
مجلس اإلدارة بشركة المدينة لالستثمار وشركة المدينة 
وثيقة  عالقات  العبداهلل  عبداهلل  الفاضل/  لدى   . العقارية 
في  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  أبرز  مع  ومشاركات 
باإلستناد  الصحيح  التوجيه  تقديم  من  ُيَمكنه  مما  قطر 
خالل  من  المكتسبة  الواسعة  وخبرته  معرفته  الى 

معامالته مع تلك المؤسسات المالية.

الفاضل/ صالح بن ناصر بن سليمان الريامي  و( 
)الجنسية : عماني(

بخبرة  الريامي  سليمان  بن  ناصر  بن  صالح  الفاضل/  يتمتع   
أكثر من 15عاما كخبير في مجال االستثمار. يشغل حاليا 
للسراميك  عمان  شركة  إدارة  مجلس  رئيس  نائب  منصب 
وشركة تأجير للتمويل.  وقد رّسخ  الفاضل / صالح الريامي 
في  الخبراء  اإلسالمية  الشريعة  علماء  لجذب  جهوده 
مجلس  دول  في  اإلسالمية  المالية  الخدمات  مجال 
مجال  في  إستشارية  خدمات  لتقديم  الخليجى  التعاون 
مؤسسات  مع  بالتعاون  اإلسالمية  المالية  الخدمات 

مع  المنعقدة  اإلجتماعات  يتابع  وهو   . عمانية  إستشارات 
الشركة  تحول  عملية  تعزيز  بغرض  الشريعة  متخصصي 

إلى شركة تأمين تكافلي .

الفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البرواني  ز( 
)الجنسية / عمانية(

تتمتع الفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البرواني بخبرة   
أكثر من 10 أعوام في مجال االستثمار والتأمين والعقارات. 
مزون  شركة  في  اإلدارة  مجلس  عضوية  حاليًا  تشغل 
وشركة  المخاطر  إدارة  خدمات  وشركة  والغاز  للبترول 

الداخلية للفنادق.

الفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي )الجنسية :  ح( 
عماني(

أكثر  بخبرة  الوهيبي  محمد  بن  حمد  الفاضل/  يتمتع   
وهو  األصول  وإدارة  اإلستثمارات  مجال  في  عام   15 من 
جامعة  من  التمويل  في  الماجستير  درجة  على  حاصل 
من  قانوني  مالي  محلل  أنه  كما  بسيدنى  التكنولوجيا 
على  حصل  وقد  الدولي.  الماليين  المحللين  مجمع 
كلية   ، قابوس  السلطان  جامعة  من  البكالوريوس  درجة 
يعمل  العمليات.  إدارة  في  السياسية  والعلوم  اإلقتصاد 
تقاعد  بصندوق  اإلستثمار  إدارة  في  مالي  كمحلل  حاليًا 
شركة  في  إدارة  مجلس  عضوية  ويشغل  الدفاع  وزارة 
جلفار الهندسية ش م ع ع ، وشركة فولتامب للطاقة ش 

م ع ع وشركة شادان للتطوير.  

ج-لجنة التدقيق  

من  تتألف  التي  التدقيق  لجنة  تشكيل  اإلدارة  مجلس  يتولى 
ثالثة أعضاء مستقلين وغير تنفيذيين، وتضطلع اللجنة بمهام 
توجيه أعمال دوائر المالية والتدقيق والحسابات وكذلك ضمان 

اإللتزام بأفضل الممارسات. 

السنة  خالل  مرات  أربع  إجتمعت  قد  التدقيق  لجنة  أن  ُيذكر 
فبراير   20 بتواريخ  وتحديدًا   ،2014 ديسمبر   31 في  المنتهية 

و2٩أبريل و21 يوليو و26أكتوبر 2014 . 

وتفاصيل اجتماعات لجنة التدقيق التي حضرها أعضاء اللجنة 
وأتعاب الحضور المدفوعة خالل عام 2014 على النحو التالي: 

الحضور

26أكتوبر 212014 يوليو 292014أبريل202014 فبراير 2014االســـــــم

نعمنعمنعمنعمالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي

نعمنعمنعمالالفاضلة/ سفانة بنت محمد بن علي البروانية

نعمنعمنعمنعمالفاضل/ حمد بن محمد الوهيبي
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خالل  الفندقية  للخدمات  أرورا  شركات  مجموعة  وفي 
مسيرته المهنية.

القسم  عام  مدير  ماهاجان،  سانديب   / الفاضل  د( 
التخصصي

يحمل الفاضل / سانديب درجة البكالوريوس في الهندسة   
الميكانيكية ودرجة الماجستير في إدارة األعمال )تخصص 
 / الفاضل  يتمتع  الهند.  في  التأمين  معهد  وزمالة  مالية( 
سانديب بأكثر من 20 عاما من الخبرة في األقسام 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   500 من  أكثر  سانديب  أجرى  الخسائر، 
وشركات  البتروكيماويات  مجال  ذلك  في  بما  االئتمان 
الزراعية  للكيماويات  الزواري  شركة  مثل  الكبرى  العقارات 
خالل  الخ.  موتورز،  تاتا  وشركة  لألسمدة  ديباك  وشركة 
حياته المهنية، انتقل سانديب إلى مجال اإلكتتابات وإعادة 
بما في ذلك على  رئيسية  برامج  إدارة  التأمين وشارك في 
سبيل المثال ال الحصر في شركة صحار لأللومنيوم ووزارة 
يتعامل  سانديب  ظل  العمانية.  الغاز  والشركة  الدفاع 
ووسطاء  التأمين  إعادة  شركات  مع  الحالية  مهنتة  خالل 

التأمين الدولية الرئيسية.

هـ(  آر أم سوندارام، مدير عام قسم المالية

يحمل الفاضل / سوندارام درجة البكالوريوس في العلوم   
الهند  في  واألشغال  التكاليف  محاسبي  معهد  وزمالة 
اإلداريين  المحاسبين  معهد  من  اإلداري  المحاسب  وزمالة 
األمريكية.  المتحدة  بالواليات  جيرسي  نيو  في  القانونيين 
يتمتع الفاضل / سوندارام بأكثر من 2٩ عاما من الخبرة في 

مجال التأمين والخدمات المصرفية في الهند والخليج.

الفاضل / ناصر الشعيلي، المدير العام للمطالبات و( 

يحمل الفاضل / ناصر شهادة الدبلوم في التأمين ويتمتع   
بأكثر من 17 عاما من الخبرة في مجال االكتتاب والتدقيق 
ومطالبات المركبات وغيرها في شركات التأمين العمانية 

وشركات التأمين متعددة الجنسيات في المنطقة.

االلتزام  عام-  مدير  العطار،  محمود   / الفاضل   ز( 
و التدقيق الداخلي

في  البكالوريوس  درجة  العطار  محمود   / الفاضل  يحمل   
30 عاما من  بأكثر من  اإلدارية والمحاسبة ويتمتع  العلوم 
وقطاع  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  مجال  في  الخبرة 
مجال  في  بخبرة  يتمع  كما  الخليج  منطقة  في  التجزئة 
في  يعمل  كان  وحينما  واإللتزام.  والتدقيق  المراجعة 
العطار  محمود   / الفاضل  قام  اإلسالمي،  البحرين  بنك 
على  واإلشراف  المراجعة  دليل  وضع  في  فَعال  بدور 
مخاطر  وتقييم  المخاطر  تقييم  ومعايير  التدقيق  برامج 
التدقيق. وكان عضوا رئيسيا فاعال في فريق عملية تحويل 
على  وحصولها  التكافلي  التأمين  الى  الشركة  انشطة 

الترخيص الالزم من الهيئة العامة لسوق المال.

تقنية  قسم  أول  مدير  جوبيناث،  جيريش   / الفاضل  ح( 
المعلومات

يتمتع الفاضل / جيريش باكثر من 22 عاما من الخبرة في   
المهندسين  كبير  وهو  البرمجيات  منتجات  تطوير  مجال 
نت«  »تأمين  الخاصة  التجارية  العالمة  صاحبة  بالشركة 
وخدمات  التجزئة  المنتجات  تطوير  على  يساعدون  الذين 
إلى  إنضمامه  قبل  االنترنت.  على  والتسليم  العمالء 
الشركة، عمل الفاضل / جيريش بعدد من الشركات مثل 
العمانية المتحدة للتأمين وشركة فيريتاس دي جي سي 
البكالوريوس  درجة  /جيريش  الفاضل  يحمل  المحدودة. 
األعمال  في  الماجستير  ودرجة  الكمبيوتر  علوم  في 

المصرفية والتأمين من الهند.

الفاضل / جاسبريت تشابرا، مدير أول قسم االستثمار ط( 

يحمل الفاضل / جاسبريت تشابرا درجة البكالوريوس في   
التجارة وهو محاسب قانوني ويتمتع بأكثر من 8 سنوات 
وبحوث  االستثمار  محافظ  إدارة  مجال  في  الخبرة  من 
العمانية  األسهم  أسواق  في  المالي  والتحليل  األسهم 

والهندية.

مجاالت عدم اإللتزام  ز( 

لم يفرض سوق مسقط لألوراق المالية وال الهيئة العامة   
أية  عليها  يوقعا  أو  الشركة  على  قيود  أي  المال  لسوق 
وإدارة  تنظيم  بميثاق  إلتزام  لعدم  السنة  خالل  جزاءات 

الشركات العاملة في قطاع التأمين

سبل االتصال بالمساهمين  ح( 

اخطار  إرسال  يتم  المتبعة،  القانونية  لالشتراطات  وفقًا   
السنوية  العامة  للجمعية  لدعوتهم  المساهمين  إلى 
المدققة،  السنوية  المالية  بالقوائم  مصحوبًا  للشركة 
يتم  )التي  العالقة  الطرف ذو  متضمنًا تفاصيل معامالت 
إبرامها على أساس تجاري( مع تقرير رئيس مجلس اإلدارة 
وتقرير مناقشة وتحليل اإلدارة. ويتم االفصاح عن طبيعة 
خالل  من  العالقة  ذوى  األطراف  مع  المعامالت  وقيمة 

ايضاح على القوائم المالية. 

في  عامًة  ُعمانيًة  مساهمًة  شركًة  الشركة  أصبحت  لقد   
ديسمبر 2013، وُتقوم الشركة باإلفصاح عن النتائج ربع السنوية 
مسقط  سوق  موقع  على  نشرها  خالل  من  الجمهور  إلى 

لألوراق المالية على اإلنترنت حسب المتطلبات القانونية .

بيانات سعر السوق وتوزيع األسهم في الشركة ط ( 

بيانات سعر السوق  

لألوراق  مسقط  سوق  في  الشركة  أسهم  أدرجت  لقد   
السوقية  األسعار  بيانات  ديسمبر2013.   10 في  المالية 

عملية ترشيح أعضاء مجلس اإلدارة تأتي وفقًا لعقد  هـ( 
تأسيس الشركة ونظامها األساسي.

مسائل مكافآت اإلدارة  و( 

كرؤساء  خبرة  ذوى  مؤهلين  مديرين  الشركة  عينت   
اإلدارات.وتتم جميع التعيينات استنادًا إلى مالمح الوظيفة 
وضع  اإلدارة  مجلس  ويتولى  لها.  الوظيفي  والتوصيف 
تلك  ضوء  وفي  التنفيذي،  الرئيس  من  المأمولة  األهداف 
ومحددة  المعالم  واضحة  أخرى  أهداف  توضع  األهداف 
مدير  لكل  بوضوح  للقياس  قابلة  ذاته  الوقت  في  تكون 
بالتنسيق  التنفيذي،  الرئيس  وُيجري  الدوائر.  مديري  من 
مع دائرة الموارد البشرية، مراجعات لألداء كل ستة أشهر 
وأخرى كل سنة لضمان تحقيق تلك األهداف. ويتم تقرير 
األداء.  أساس  على  المكافآت  بحزمة  الخاصة  الحوافز 
قبله  من  موقعًا  ساِر  عمل  عقد  موظف  كل  ويحمل 
لقانون  وفقًا  العقود  إعداد  تم  ولقد  الشركة.  قبل  ومن 
هذا  في  العاملة  القوى  وزارة  وتوجيهات  الُعماني  العمل 

الخصوص.  

وقد ُقدر مجموع المكافآت التي تم دفعها للمسؤولين   
بمبلغ  المنصرم  العام  خالل  بالشركة  الكبار  التسعة 
-/568,4٩8 ريال عمانى ، متضمنًا الرواتب والبدالت. وعالوًة 
غير  التنفيذي،  للرئيس  سيارة  الشركة  وفرت  ذلك،  على 
أو  مديريها  من  ألي  اكتتاب  خيارات  أي  تتيح  ال  الشركة  أن 

العاملين لديها.  

نبذة موجزة عن الفريق اإلداري بالشركة

الفاضل / جوتام داتا، الرئيس التنفيذي للشركة أ( 

مع  اآلداب  في  البكالوريوس  درجة  داتا  الفاضل  يحمل   
ويتمتع  الهند  في  التأمين  معهد  وزمالة  الشرف  مرتبة 
شغل  التأمين.  قطاع  في  الخبرة  من  عاما   30 من  بأكثر 
عدد  في  عليا  إدارة  مناصب  السابق  في  جوتام  الفاضل 
للتأمين  تشب  مجموعة  مثل  رائدة  تأمين  مؤسسات  من 
ومجموعة التضامن والشركة البحرينية الكويتية للتأمين 
والهند الجديدة للتأمين. ولديه خبرة متنوعة في مختلف 
المطالبات،  وتسوية  وإكتتاباتها،  التأمين،  أعمال  جوانب 
في  العمليات  وإدارة  إنشاء  التأمين،  إعادة  وإتفاقيات 

شركات  تتضمن  والتي  الواعدة  الجديدة  المشاريع 
التكافل.

 .1٩٩٩ عام  منذ  التكافل  مجال  في  طويلة  خبرة  لديه   
أكبر  سوليدريتي،  في  التشغيل  بدء  فريق  من  جزءا  وكان 
المدفوع  المال  رأس  حيث  من  العالم  في  تكافل  شركة 
في  الشركة  لترخيص  المبادرة  قاد  وقد   .2004 عام  في 
وثيق  بشكل  انخرط  وقد  السعودية.  العربية  المملكة 
مع أعضاء الهيئة الشرعية في العملية التي جرت لوضع 
هذا  عن  مقاالت  من  عددا  وكتب  الوكالة  رسوم  هياكل 
مشترك  كمشروع  الشركة  إنشاء  تم  الموضوع.ولقد 
لتتوافق  األنظمة  جميع  وضعت  التي  سوليداريتى  مع 
للشركة  تنفيذي  كرئيس  إنضم  وقد  تكافل.  نظام  مع 

للمساعدة في فهم نموذج نشاط وعمليات التكافل .

التنفيذي  الرئيس  البرواني،نائب  أسامة   / الفاضل  ب(  
وأمين سر مجلس اإلدارة

الماجستير  لدرجة  اإلعداد  مرحلة  في  أسامة   / الفاضل   
في  العليا  الدراسات  دبلوم  يحمل  وهو  األعمال  إدارة  في 
المعلومات  إدارة نظم  البشرية ودبلوم في  الموارد  إدارة 
اإلسالمية  التأمينات  في  معتمد  خبير  وهو  والتربية. 
ومسؤول إلتزام مؤهل . يتمتع الفاضل / أسامة بأكثر من 
22 عاما من الخبرة في مجال الموارد البشرية واإلدارة. وقد 
ساهم في  جميع  اإلجتماعات مع ذوى االختصاص في 
عملية  بخصوص  الشرعية   االستشارات  خدمات  مجاالت 

تحويل أنشطة الشركة الى التأمين التكافلي.

القسم  عام  مدير  سريفاستافا،  أجاي   / الفاضل  ج( 
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 
الهند  أسواق  في  التأمين  مجال  في  الخبرة  من  عاما   23
المهنية في أحد  العمل خالل حياته  له  ولندن. لقد سبق 
موتورز  دايو  وفي  الهند  في  البتروكيماويات  مصانع  أكبر 
التي تعتبر إحدى أكبر شركات تصنيع السيارات في الهند. 
في  المتحدة  المملكة  في  كذلك  أجاي   / الفاضل  عمل 
األثاث  شركات  أكبر   من  واحدة  تعد  التي  روسيبي  شركة 

المنصـباالســـــم

عدد اجتماعات 
مجلس اإلدارة التي 

حضرها

بدل حضور جلسات 
اجتماعات مجلس 

اإلدارة بالريال الُعماني

54,000رئيس اللجنةسعادة الدكتور/ محمد بن علي البرواني

43.200عضوالمهندس/ عبد الرحمن بن عوض برهام

54,000عضوالمهندس/ خميس بن مبارك الكيومي

43.200عضوالمهندس/ عبد اهلل على عبد اهلل

1800عضوالفاضل/ صالح بن ناصر الريامي
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لألسهم لشهر ديسمبر هوعلى النحو المبين أدناه:

 
سعر السوق 

للشركة
مؤشر سوق 

مسقط

أعلىأدنىأعلىسعرأدنىسعرالشهر

 7,201  6,872 133140يناير 2014

 7,18٩  7,054 133148فبراير 2014

 7,12٩  6,857 120137مارس 2014

 6,844  6,727 118127أبريل 2014

 6,857  6,718 10٩120مايو 2014

 7,008  6,888 116126يونيو 2014

 7,204  7,020 117130يوليو 2014

 7,367  7,226 115122أغسطس 2014

 7,548  7,356 111123سبتمبر 2014

 7,484  6,872 88112أكتوبر 2014

 7,13٩  6,506 8٩107نوفمبر 2014

6,5٩4 5,40٩ 72٩7ديسمبر 2014

أنماط المساهمة

غير  العامة  الجمعية  قرار  خالل  من  المساهمون  قام   
من  الشركة  أسهم  بزيادة   2014 أبريل   2٩ بتاريخ  العادية 
إصدار  خالل  من  سهمًا  إلى17,500,000  سهمًا   16,666,667

أسهم مجانية بعدد 833,333 سهمًا. 

ونورد أدناه تفاصيل المساهمين الذين يمتلكون نسبة %5   
أو أكثر من أسهم الشركة: 

عدد األسهماسم المساهم 

المساهمة 
بالنسبة 

المئوية

شركة محمد البرواني 
45,250,00126القابضة ش.م.م

شركة المدينة 
16,411,563٩لإلستثمارش.م.ع.ع

صندوق تقاعد وزارة 
10,4٩٩,٩٩٩6الدفاع

ي(  إقرار مجلس اإلدارة 

نؤكد نحن، مجلس اإلدارة، بموجب هذا على ما يلي:  

تم إعداد القوائم المالية وعرضها وفقًا للمعايير الدولية   
للتقارير المالية. 

لتنفيذ  الضرورية  واإلجراءات  السياسات  إعتماد  تم   
إستراتيجية الشركة والتنفيذ السلس لعملياتها. 

ويتفق  وكفايته  للشركة  الداخلي  الرقابة  نظام  فاعلية   
مع القواعد واللوائح الداخلية للشركة. 

على  تؤثر  أن  شأنها  من  جوهرية  مسائل  وجود  عدم   
قدرة الشركة على االستمرار في عملياتها خالل السنوات 

المالية القادمة. 

ك(  نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين 

توش  ديلويت  من  أكثر  أو  واحدة  تعني  “ديلويت”  إن   
المتحدة   بالمملكة  محدودة  خاصة  شركة  توهماتسو 
منها  كل  يمثل  والتي  األعضاء  المؤسسات  من  شبكتها 
: موقع  زيارة  يرجى   . ومستقل  منفصل  قانوني   كيان 
حول  التفاصيل  من  لمزيد   /www.deloitte.com
المحدودة  توهماتسو  توش  لديلويت  القانوني  البناء 

والمؤسسات األعضاء فيها .

واإلستشارات  والضرائب  المراجعة  خدمات  ديلويت  تقدم   
وتغطي  والعام  الخاص  القطاع  لعمالء  واإلدارية  المالية 
المؤسسات  بشبكة  اإلتصال  ومع   . الصناعات  من  العديد 
ديلويت  تجلب   ، دولة   150 من  أكثر  في  الدولية  األعضاء 
العالم  في  مستوى  أعلى  على  خدمات  وجودة  إمكانيات 
التحديات  أهم  لتحديد  يحتاجونها  رؤى  وتقديم  للعمالء 
المعقدة في أعمالهم .لدى ديلويت في المنطقة حوالي 
 . التميز  200,000 مهنى جميعهم ملتزمون بأن يكونوا معيار 

إن المهنيين في ديلويت موحدين من خالل 

لألسواق  والتفوق  النزاهة  قيم  ترعى  التي  التعاون  ثقافة   
 . الثقافي  التنوع  وتقوية  منها  كل  تجاه  واإللتزام  والعمالء 
وهم يتمتعون ببيئة من التعلم المستمر وتحديات الخبرات 
يكرسون  ديلويت  في  المهنيين  إن   . المهنية  الفرص  وإثراء 
الثقة  وبناء  الشركات  تجاه  المسئولية  لتقوية  جهودهم 

لدى الجمهور وخلق إنطباع إيجابى في مجتمعاتهم .

ديلويت توش الشرق األوسط

في  عضو  مؤسسة  هى  األوسط  الشرق  توش  ديلويت   
مؤسسة  أول  وهي  المحدودة  توهماتسو  توش  ديلويت 
الشرق  منطقة  في  تأسست  للخدمات  عربية  مهنية 
بين  ديلويت   . سنة   87 من  ألكثر  مستمر  بتواجد  األوسط 
تقدم   ، بالمنطقة  الرائدة  المهنية  الخدمات  مؤسسات 
خدمات المراجعة والضرائب واإلستشارات المالية واإلدارية 
من خالل 26 مكتب في 15 دولة مع أكثر من 2500 شريك 

ومدير رئيسى وموظف مهني .

عن شركة المدينة للتأمين )ش.م.ع.ع(

http://www.deloitte.com/
http://www.deloitte.com/




القوائم المالية
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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اإلجماليالتكافل العائليالتكافل العامالمساهمين
20142013201420132014201320142013إيضاح

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

األصول
2.502.329٩.541.640-104.771-4955.645٩.541.6401.441.913أرصدة بنكية ونقدية

6.449.6546.32٩.8٩3-22.084-52.176.1546.32٩.8٩34.251.416ودائع بنكية
5.437.1393.٩57.221----65.437.1393.٩57.221إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

8.185.8057.141.٩٩3-1.407.145-7.141.٩٩36.778.660-7أرصدة التكافل وإعادة التكافل/إعادة التأمين المدينة
-806.737---801.925-84.812مبالغ مستحقة من المشاركين – التكافل العائلي

مبالغ مستحقة من شركات إعادة التكافل/إعادة التأمين مرتبطة 
9.340.2867.786.٩30-1.544.377-7.786.٩307.795.909-٩بمطالبات مستحقة ومساهمات إعادة التكافل/إعادة التأمين المؤجلة

859.5805٩0.8٩٩-41.820-5٩0.8٩٩817.760-10تكلفة تملك وثائق تأمين مؤجلة
981.723456.067---699.655456.067282.068أرصدة مدينة أخرى وأصول التكافل

2.042.44762٩.445----112.042.44762٩.445استثمارات القيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين
2.762.4361.754.112----122.762.4361.754.112إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة 

274.113484.361----13274.113484.361أصل ضريبة مؤجلة
6.235.1112.600.000----146.235.1112.600.000عقار إستثماري

947.087٩12.762----15947.087٩12.762ممتلكات ومعدات

46.824.44742.185.323-3.120.197-21.534.59942.185.32322.169.651إجمالي األصول

قائمة المركز المالي
كما في 31 ديسمبر 2014

حقوق المساهمين ، أموال المشاركين والمطلوبات  
رأس المال واالحتياطات 

17.500.00016.666.667----1617.500.00016.666.667رأس المال
1.380.1512.213.484----1.380.1512.213.484عالوة إصدار

552.373450.716----17552.373450.716احتياطي قانوني
1.206.553421.767----181.206.553421.767احتياطي الطوارئ 

141.282)193.189(----141.282)193.189(احتياطي إستثمار بالقيمة العادلة 
499.2691.202.477----499.2691.202.477أرباح محتجزة 

20.945.15721.0٩6.3٩3----20.945.15721.0٩6.3٩3إجمالي حقوق المساهمين 

أموال المشاركين

-5.954-)167.150(-173.104--الفائض/)العجز( في أموال المشاركين 
المطلوبات 

192.096146.٩30----1٩192.096146.٩30تعويض نهاية الخدمة 
7.906.6166.230.1٩1-1.460.759-6.230.1٩16.445.857-٩إجمالي مطالبات مستحقة

10.072.1707.811.٩3٩-361.224-7.811.٩3٩9.710.946-٩إحتياطي إشتراكات غير مكتسبة
378.803288.06٩-2.955-288.06٩375.848-20عموالت إعادة التكافل/إعادة التأمين غير مكتسبة

4.556.1794.853.341-610.892-4.853.3413.945.287-أرصدة إعادة التكافل/إعادة التأمين الدائنة
1.960.7351.758.460-44.780-21397.3461.758.4601.518.609حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

-4.812-4.812----8ذمم دائنة للمشاركين
-801.925-801.925----8ذمم دائنة للمشاركين – التكافل العام

25.873.33621.088.٩30-3.287.347-589.44221.088.٩3021.996.547إجمالي المطلوبات 

46.824.44742.185.323-3.120.197-21.534.59942.185.32322.169.651إجمالي حقوق المساهمين وأموال المشاركين والمطلوبات

عضو مجلس اإلدارة
تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
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قائمة الدخل الشامل
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

أموال المساهمين

20142013إيضاح

ريال عمانيريال عماني

7.651.٩72-22صافي إيرادات التأمين

)4.50٩.655(-24صافي مطالبات متكبدة

3.142.317-إيرادات التأمين

25692.8411.6٩4.585إيرادات االستثمار )بالصافي(

-274.160.620رسوم الوكالة

-2769.099حصة المضارب

4.922.5604.836.٩02

)2.٩٩1.327()3.707.036(26مصروفات عمومية وإدارية 

--تكاليف إدارة استثمارات

11.29214.٩65إيرادات أخرى

)3.695.744()2.٩76.362(

1.226.8161.860.540الربح قبل الضريبة

484.361)210.248(27ضريبة الدخل

1.016.5682.344.٩01ربح السنة  

اإليرادات الشاملة األخرى:

البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر

صافي التغير في القيمة العادلة لالستثمارات بالقيمة العادلة 

من خالل حقوق المساهمين

 
 

6)334.471()٩2.327(

682.0972.252.574إجمالي اإليرادات الشاملة للسنة

310.0060.023ربح السهم الواحد
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إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية  1

تأسست شركة المدينة للتأمين ش.م.ع.ع )سابقًا شركة المدينة الخليجية للتأمين ش.م.ع.م( )»الشركة«( في سلطنة عمان   
بتاريخ 15 مايو 2006 كشركة مساهمة عمانية مقفلة. بتاريخ 10 ديسمبر 2013 أصبحت الشركة شركة مساهمة عامة. وهي تعمل 
في سلطنة عمان وتقوم بمزاولة أنشطة التكافل العام والعائلي من خالل نموذج الوكالة والمضاربة لإلستثمار  حيث تستثمر 
الشركة نيابة عن المشاركين وفقًا لمبادىء الشريعة اإلسالمية. تنظم أنشطة إعادة التكافل/إعادة التأمين على أساس سنة 

التأمين وتتمثل في مساهمة المشاركين بإشتراكاتهم وذلك بهدف تغطيتهم عن أية خسائر ناتجة عن أحداث محددة.  

بدأت الشركة نشاطها التجاري إعتبارًا من أول أغسطس 2006. وحصلت الشركة على ترخيص من الهيئة العامة لسوق المال   
العامة  الهيئة  يناير 2014 بعد حصولها على ترخيص من   1 إعتبارًا من  التكافل  في 15 يوليو 2006. بدأت الشركة مزاولة عمليات 

لسوق المال.

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية    2

بيان اإللتزام  

تم إعداد البيانات المالية وفقًا لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية    
، فقد تم تطبيق معايير  المالية اإلسالمية  التي ال تشملها معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات  ، وبالنسبة لألمور 
الهيئة  عن  الصادرة  والنماذج”  اإلفصاح  “قواعد  ضمن  الواردة  اإلفصاح  بمتطلبات  المالية  البيانات  تلتزم  الدولية.  المالية  التقارير 

العامة لسوق المال ومتطلبات قانون الشركات التجارية لعام 1٩74 وتعديالته.

تم تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية بأثر مستقبلي إعتبارًا من 1 يناير 2014 وفقًا لما هو   
مسموح به بموجب تلك المعايير. نتج عن تطبيق معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية إفصاحات 
، أموال المساهمين والمشاركين. تم تقسيم بيان األرباح أو الخسائر  إضافية تتعلق بأعمال التكافل العام والتكافل العائلي 
واإليرادات الشاملة األخرى إلى بيانين إثنين هما “بيان إيرادات ومصاريف المشاركين” و” بيان األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة 
». باإلضافة إلى ذلك ، تم تقسيم بيان التغيرات في حقوق الملكية إلى بيانين إثنين هما “بيان التغيرات في أموال المشاركين” 

و”بيان التغيرات في حقوق المالكين””.

الهيئة  تصدر  أن  بمجرد  اإلعتماد.  من  األخيرة  المرحلة  في  وهي  التكافل  قانون  مسودة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أصدرت   
العامة لسوق المال أي تشريعات وتوجيهات جديدة حول أعمال التكافل ، فسوف تحرص اإلدارة على أن أساس إعداد البيانات 

المالية يلتزم بتلك التشريعات.

أساس اإلعداد  

بها  محتفظ  بأنها  المصنفة  المالية  األصول  قياس  عدا  فيما  التاريخية،  التكلفة  أساس  على  المالية  البيانات  هذه  إعداد  تم   
للمتاجرة واإلستثمارات المصنفة كمحتفظ بها للمتاجرة واستثمارات متاحة للبيع التي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

تستند التكلفة التاريخية بشكل عام على القيمة العادلة للمقابل الممنوح مقابل البضائع والخدمات.  

تعرض البيانات المالية بالريال العماني )»ر.ع«( وهو العملة التشغيلية وعملة العرض للشركة.  

تعرض الشركة بيان المركز المالي بتوسع ألغراض السيولة.  

كما  الهامة.  المحاسبية  التقديرات  بعض  إستخدام  المالية  المحاسبة  معايير  مع  يتماشى  بما  المالية  البيانات  إعداد  يتطلب   
تتطلب أيضًا من اإلدارة ممارسة أحكامها في إطار تطبيق السياسات المحاسبية للشركة.

للسياسات  بالنسبة  عدا  السابقة  السنة  في  المطبقة  تلك  مع  تتماشى  وهي   ، بثبات  المحاسبية  السياسات  الشركة  تطبق   
المحاسبة  هيئة  معايير  بموجب  به  مسموح  هو  لما  وفقًا  مستقبلي  بأثر  تطبيقها  تم  والتي  بالتكافل  الخاصة  المحاسبية 

والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية.

قائمة التدفقات النقدية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013

20142013

ريال عمانيريال عماني
أنشطة التشغيل

1.232.7701.860.540الربح قبل الضريبة للعام )متضمنًا الفائض/)العجز( من عمليات التكافل(
التسويات:

186.546132.708االستهالك
-)10.515(أرباح من بيع أصول ثابتة

)85٩(-تكاليف التمويل
)272.146()210.490(إيرادات توزيعات نقدية

)٩٩.450()118.251(الدخل من ودائع بنكية
)25.3٩4(-ربح استثمارات محتفظ بها حتى االستحقاق
-6.837إطفاء إستثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

46.7836٩.180مكافآت نهاية الخدمة محملة للعام
388.000208.000أرباح إيجار من عقار إستثماري

)746.418(222.231أرباح غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين
-22.560مخصص ديون معدومة وديون مشكوك فيها

)3٩٩.4٩6()207.878(أرباح محققة على استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
12.821-خسائر انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين

)35.733()11.954(أرباح محققة على إسترداد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق المساهمين

1.546.639703.753
تغيرات رأس المال العامل

)2.027.075()1.066.372(عقود تكافل وإعادة تكافل/إعادة تأمين مستحقة
)1.773.267()1.553.356(حصة إعادة التكافل/إعادة تأمين من المطالبات القائمة وإحتياطي أقساط غير مكتسبة

)103.570()525.656(مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا وأصول أخرى
)55.271()268.681(مصروفات حيازة وثيقة مؤجلة

3.936.6561.847.5٩5مطالبات قائمة وإحتياطي أقساط غير مكتسبة
202.2753.723حسابات مستحقة ودائنيات أخرى

817.1٩5)297.162(مستحق لمعيدي التكافل/معيدي التأمين
)113.821(90.734عمولة إعادة تكافل/إعادة تأمين غير مكتسبة

)700.738(2.065.924النقد الناتج من/ )المستخدم في( أنشطة التشغيل 
)7.781()1.617(مكافآت نهاية الخدمة مدفوعة

)708.51٩(2.064.307صافي  النقد من / )المستخدم في( أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار
)258.734()222.859(15شراء ممتلكات ومعدات

)438.41٩()4.958.923(شراء  استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  
-12.503شراء إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

-)1.890.207(متحصالت من إستبعاد أصول ثابتة
3.464.6521.810.625متحصالت من استبعاد استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

154.688464.064متحصالت من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية
)1.502.223(118.828الحركة في الودائع البنكية 

)208.000()388.000(إيجار مستلم من عقار إستثماري
-)3.635.111(شراء عقار استثماري 

)1.474.352()1.015.161(شراء استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة – بالصافي من الدخل
210.490272.146توزيعات نقدية مستلمة

)1.334.8٩3()8.149.100(صافي النقد )المستخدم في(/ الناتج من األنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل
6.666.667-متحصالت من إصدار رأس المال

2.213.484-متحصالت من عالوة إصدار أسهم محصلة )بالصافي من مصروفات اإلكتتاب العام األولي(
-)833.333(توزيعات مدفوعة 

85٩-تكاليف تمويل مدفوعة

8.881.010)833.333(صافي النقد )المستخدم في(/ من أنشطة التمويل

6.837.5٩8)6.918.973(صافي )النقص(/الزيادة في النقد وما يماثل النقد

319.563.9812.726.383النقد وما يماثل النقد في بداية السنة

312.645.008٩.563.٩81النقد وما يماثل النقد في نهاية السنة 

تشكل اإليضاحات المرفقة جزءا من البيانات المالية
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التكافل العام   

السنوية  التكافل  االشتراكات عن عقود  بما في ذلك  السنة،  المنفذة في  التأمين  أعمال  االشتراكات تمثل  مجموع  إجمالي   

المشتقة  ، يتضمن مجموع االشتراكات بعض االشتراكات  إلى ذلك  باإلضافة  بأكملها.  السنة  أو  السنة  التي تغطي جزءًا من 

من األعمال المحلية المسندة بموجب ترتيبات التكافل المشترك. إجمالي االشتراكات بالنسبة لعقود التكافل السنوي تدرج 

في بيان الدخل بقيمة عقد التكافل المبدئي. بالنسبة لعقود التكافل طويلة األجل ، تمتد االشتراكات على مدى فترة عقود 

التكافل بطريقة القسط الثابت والجزء المستمر من تلك االشتراكات المضمنة في »اشتراكات غير محققة« في بيان المركز 

المالي للفترة المبدئية للسنة ، ويتم تضمين الجزء المستمر من تلك االشتراكات ضمن األرصدة الدائنة األخرى.

االشتراكات غير المحققة تمثل جزء من االشتراكات مستلمة بموجب عقود سارية المفعول المتعلقة بالمخاطر السارية في   

تاريخ بيان المركز المالي. تدرجت اشتراكات التكافل كإيراد )اشتراكات متحصلة( على مدى فترة التغطية. يتم توفير حصة 

من صافي األقساط المحتجزة كـ »إحتياطي اشتراكات غير محققة« لتغطية جزء من المخاطر المستمرة في تاريخ بيان المركز 

المالي. تم عمل مخصص إضافي لتغطية العجز ، إن وجد ، ألي نوع من األعمال بين إجمالي المبلغ في إحتياطي األقساط غير 

المحققة والمبلغ المطلوب بموجب قانون شركات التأمين العماني لسنة 1٩7٩ والمحتسب بنسبة 45% من صافي األقساط 

المحتفظ بها للسنة لجميع أنواع األعمال.

إتفاقيات مع أطراف أخرى ألغراض إعادة  ، تدخل الشركة في  الكبيرة  التعرض لمخاطر مالية من المطالبات  من أجل تقليل   

التكافل/إعادة التأمين. يتم تقدير المطالبات المستحقة من شركات إعادة التكافل/إعادة التأمين بالشكل الذي يتناسب مع 

إلتزام المطالبة ووفقًا لعقد إعادة التكافل/إعادة التأمين. تظهر هذه المبالغ كـ »مستحق من شركات إعادة التكافل/إعادة 

التأمين فيما يتعلق بالمطالبات القائمة واشتراكات إعادة التكافل/إعادة التأمين المؤجلة” في بيان المركز المالي إلى أن يتم 

دفع المطالبة بواسطة الشركة. عند دفع المساهمة ، يتم تحويل المبلغ المستحق من شركات إعادة التكافل/إعادة التأمين 

فيما يتعلق بالمطالبة المدفوعة إلى “أرصدة التكافل وإعادة التكافل/إعادة التأمين المدينة”.

بتاريخ كل تقرير ، تقّيم الشركة ما إذا كان هناك أي مؤشر على إنخفاض قيمة أصل إعادة التكافل/إعادة التأمين. في حالة   

، تقوم الشركة بعمل تقدير رسمي للمبلغ القابل لإلسترداد. إذا تجاوز مبلغ أصل إعادة التكافل/ وجود أي مؤشر على ذلك 

إعادة التأمين قيمته القابلة لإلسترداد ، يعتبر األصل بأنه منخفض القيمة ويتم تخفيضه إلى قيمته القابلة لإلسترداد.

تدرج إيرادات عمولة إعادة التكافل/إعادة التأمين والعمولة المدفوعة في الوقت الذي يتم فيه تنفيذ عقود إعادة التكافل/  

إعادة التأمين.

إعادة  عمولة  أنها  على  وتصنف  تؤجل   ، عنها  المتنازل  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة  عموالت  إلى  المنسوبة  العمولة  إيرادات   

إعادة  عقود  فترة  مدى  على  المحققة  غير  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة  عمولة  تطفأ  محققة.  غير  التأمين  التكافل/إعادة 

التكافل/إعادة التأمين.

إجمالي المطالبات التي تمت تسويتها تدرج في بيان الدخل في السنة التي أصبحت فيها المطالبات مستحقة لصالح حملة   

اصوثائق وأطراف أخرى وتحدد وفقًا لبنود عقود التكافل. يتضمن ذلك تكاليف تسوية المطالبات المدفوعة والقائمة الناشئة 

من أحداث وقعت خالل السنة المالية.

المطالبات ، متضمنة المبالغ المستحقة لحملة عقود التكافل وأطراف أخرى ومصاريف تسوية الخسارة ذات الصلة ، بالصافي   

من  المطالبات  تتألف  تكبدها.  عند  المشاركين  ومصاريف  إيرادات  بيان  في  تدرج   ، األخرى  واإلستردادات  المتبقية  القيمة  من 

المبالغ المقدرة المستحقة ، فيما يتعلق بالمطالبات المبلغ عنها إلى الشركة وتلك التي لم يبلغ عنها في تاريخ بيان المركز 

المالي.

التكافل/ المبالغ المستردة من شركات إعادة  التأمين وأطراف أخرى تتضمن  التكافل/إعادة  المطالبات المستردة من إعادة   

إعادة التأمين فيما يتعلق بإجمالي المطالبات المدفوعة من قبل الشركة ، وفقًا لعقود إعادة التكافل/إعادة التأمين المحتفظ 

بها ، مع القيمة المتبقية وإسترداد المطالبات األخرى.

إيضاحات حول القوائم المالية 
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السياسات المحاسبية الجوهرية مبينة أدناه:  

عمالت أجنبية  

العملة التنفيذية وعملة العرض  

يتم قياس وعرض البنود المدرجة بالبيانات المالية للشركة بالريال العماني وهو عملة البيئة االقتصادية الرئيسية التي تعمل   

فيها الشركة )»العملة التشغيلية«(.     

المعامالت واألرصدة  

األصول  المعاملة.  تاريخ  في  السائدة  الصرف  ألسعار  وفقًا  الُعماني  الريال  إلى  قيمتها  تحول  األجنبية  بالعمالت  المعامالت   

وااللتزامات المنفذة بالعمالت األجنبيـة تدرج قيمتها بالريال الُعماني وفقًا ألسعار الصرف السائدة في تاريخ بيان المركز المالي. 

تعالج جميع فروق صرف العملة في األرباح أو الخسائر عند نشأتها.

أعمال التكافل  

التأميني أو الخطر المالي أو كالهما،  التكافل إسالمي، تصدر الشركة عقود بموجبها يتم تحويل الخطر  كمقدم لخدمات   

إليها. وتقوم الشركة بتصنيف كل العقود بشكل فردي على أنها عقود تأمين أو عقود استثمار.

عقود التكافل هي العقود التي يقبل فيها المؤمن مخاطر التكافل  المؤثرة من حامل الوثيقة وذلك بالموافقة على تغطية   

، تحدد الشركة  الوثيقة. بشكل عام  الوثيقة ألي ظرف مستقبلي محدد غير معلوم ويؤثر بشكل سلبي على حامل  حامل 

مخاطرالتكافل المؤثرة باحتمال دفع التغطيات في حال حدوث ظرف مؤمن عليه.

عقود اإلستثمار هي العقود التي يكون فيها تحويل هام لمخاطر التأمين من المشاركين إلى الشركة. يتم إحتسابها كأدوات   

مالية وفقًا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 3٩ : »األدوات المالية : اإلدراج والقياس« وتدرج اإليرادات الناشئة من تلك العقود وفقًا 

للمعيار المحاسبي الدولي رقم 18: »تحقق اإليرادات«.

تقوم الشركة بشكل رئيسي بإصدار عقود تكافل قصيرة األجل فيما يتعلق بمخاطر الممتلكات والسيارات )المعروفة بالحريق   

والحوادث( والمخاطر البحرية. تصدر الشركة أيضًا عقود تكافل عائلية وعقود تكافل على الحياة.

تكافل الممتلكات  

يتم تصميم تكافل الممتلكات لتغطية حملة العقود عن األضرار التي تصيب الممتلكات أو عن قيمة خسارة العقار. يجوز أيضًا   

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

تكافل السيارات  

يتم تصميم تكافل السيارات لتغطية حملة العقود عن األضرار التي تصيب سياراتهم أو االلتزام لألطراف األخرى الناشئة من   

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

التكافل البحري    

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

والحوادث في البحر التي تؤدي إلى خسارة كلية أو جزئية للشحنة. 

عقود التكافل العائلية وعقود التكافل على الحياة   

يتم تصميم التكافل العائلي والتكافل على الحياة لتغطية حملة العقود عن خسارة حياة أو أطراف الشخص المؤمن.  
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التكافل العائلي )تابع(  

التكافل/ المبالغ المستردة من شركات إعادة  التأمين وأطراف أخرى تتضمن  التكافل/إعادة  المطالبات المستردة من إعادة   

إعادة التأمين فيما يتعلق بإجمالي المطالبات المدفوعة بواسطة الشركة وفقًا لعقود إعادة التكافل/إعادة التأمين المحتفظ 

بها ، مع القيم المتبقية والمطالبات األخرى المستردة.

 ، يتألف إجمالي المطالبات من إجمالي تكلفة المطالبات المقدرة المتكبدة ولم تتم تسويتها في تاريخ بيان المركز المالي   

سواء تم اإلبالغ عنها أم ال. تستند مخصصات إجمالي المطالبات القائمة على تقدير الخسارة القائمة والتي سوف يتم دفعها 

عن كل مطالبة يتم اإلبالغ عنها ، أنشأت بواسطة اإلدارة بناء على المعلومات المتاحة حاليًا والخبرة السابقة معدلة للتغييرات 

المبينة في الوضع الحالي ، تزايد المخاطر ، تزايد تكاليف المطالبات وشدة وتواتر المطالبات الحالية ، وفقًا لما هو مالئم.

المطالبات  تسوية  لتكلفة  السابقة   الشركة  وخبرة  اإلدارة  أحكام  على  بناء  مخصص  على  اإلبقاء  يتم   ، ذلك  إلى  باإلضافة   

المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي. ال يتم تخفيض مخصصات المطالبات القائمة بقيمها النقدية.

المطالبات  تسوية  لتكلفة  السابقة   الشركة  وخبرة  اإلدارة  أحكام  على  بناء  مخصص  على  اإلبقاء  يتم   ، ذلك  إلى  باإلضافة   

المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي. أي فرق بين المخصصات في تاريخ بيان المركز المالي ومخصصات 

السنة الالحقة تضمن في نتائج أعمال التأمين لتلك السنة.

إعادة  لعقود  وفقًا  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة  شركات  إلى  المدفوعة  المبالغ  تمثل  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة  حصة   

إعادة  وعقود  المتناسبة  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة  بعقود  يتعلق  فيما  الشركة.  بواسطة  المبرمة  التأمين  التكافل/إعادة 

التكافل/إعادة التأمين غير المتناسبة ، تدرج المبالغ في بيان الدخل وفقًا لبنود تلك العقود.

تدرج إيرادات عمولة إعادة التكافل/إعادة التأمين والعمولة المدفوعة عند تنفيذ عقود إعادة التكافل/إعادة التأمين.  

األصول المالية  

القروض والمديونيات  

القروض والمديونيات هي أصول مالية غير مشتقة لها دفعات ثابتة أو قابلة للتحديد وليست مدرجة في سوق نشطة. وهي   

تنشأ أساسًا من خالل تقديم الخدمات للعمالء وتشمل أيضًا أنواعًا أخرى من األصول النقدية التعاقدية. تدرج مبدئيًا بالقيمة 

العادلة مضافًا إليها  تكاليف المعاملة  المنسوبة مباشرة إلى حيازتها أو إصدارها ، وتحمل الحقًا بالتكلفة المطفأة  بإستخدام 

طريقة معدل الربح الفعلي  ، مطروحًا منه مخصص إنخفاض القيمة.

تتألف قروض ومديونيات الشركة من مديونيات إعادة التكافل/إعادة التأمين والتكافل المستحقة من شركات إعادة التكافل/  

إعادة التأمين فيما يتعلق بالمطالبات القائمة والنقد والنقد المعادل في بيان المركز المالي. 

مديونيات إعادة التكافل/إعادة التأمين والتكافل  

المنافع التي تكون الشركة مؤهلة لها بموجب عقود إعادة التكافل/إعادة التأمين المحتفظ بها ، تدرج كأصول إعادة التكافل/  

المطالبات  تسوية  عند  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة  شركات  من  المستحقة  األرصدة  من  األصول  هذه  تتألف  التأمين.  إعادة 

والمستحقات األخرى مثل عموالت إعادة التكافل/إعادة التأمين والمبالغ القابلة لإلسترداد من شركات إعادة التكافل  فيما 

يتعلق بالمطالبات القائمة والتي تتوقف على  المطالبات المتوقعة والمنافع الناشئة  بموجب عقود إعادة التكافل. المبالغ 

لعقود  المصاحبة  المبالغ  مع  بإستمرار  تدرج  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة  شركات  إلى  والمستحقة  من  لإلسترداد  القابلة 

التكافل ووفقًا لبنود كل عقد إعادة تكافل/إعادة تأمين.

المستحقة من  المبالغ  القيمة.  إنخفاض في  أي خسائر  ناقصًا  بالتكلفة  تدرج  والتكافل  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة  أرصدة   

شركات إعادة التكافل/إعادة التأمين والمتعلقة بالمطالبات ، تقدر بطريقة تتناسب مع إلتزام المطالبة المصاحب لشركات 

إعادة التكافل/إعادة التأمين.
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التكافل العام )تابع(  

تتألف إجمالي المطالبات القائمة من إجمالي التكلفة المقدرة المتكبدة ولم تتم تسويتها في تاريخ بيان المركز المالي ، سواء   

تم اإلبالغ عنها أم ال. مخصصات إجمالي المطالبات القائمة تستند على تقديرات الخسارة القائمة والتي سوف تستحق عن 

كل مطالبة تم اإلبالغ عنها ، وأنشأتها اإلدارة بناء على المعلومات المتاحة حاليًا والخبرة السابقة معدلة لكي تعكس التغيرات 

في األوضاع الحالية، تزايد المخاطر وزيادة تكاليف المطالبات وشدة وتواتر المطالبات األخيرة ، وفقًا لما هو مالئم.

تسوية  لتكلفة  به  اإلحتفاظ  يتم   ، السابقة  الشركة  وخبرة  اإلدارة  أحكام  على  يستند  الذي  المخصص   ، ذلك  إلى  باإلضافة   

القائمة بقيمة  المالي. ال يتم خصم مخصصات المطالبات  المركز  بيان  تاريخ  المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في  المطالبات 

مبالغها.

تسوية  لتكلفة  به  اإلحتفاظ  يتم   ، السابقة  الشركة  وخبرة  اإلدارة  أحكام  على  يستند  الذي  المخصص   ، ذلك  إلى  باإلضافة   

المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ بيان المركز المالي. أي فرق بين المخصصات في تاريخ بيان المركز المالي 

والتسويات والمخصصات للسنة المقبلة تضمن في نتائج أعمال التأمين لتلك السنة.

ال تخفض الشركة إلتزامها عن المطالبات غير المدفوعة.  

يتم إجراء إختبارات كفاية اإللتزام بتاريخ كل بيان مركز مالي للحرص على كفاية مطلوبات التكافل بإستخدام أفضل التقديرات   

للتدفقات النقدية المستقبلية بموجب عقود التكافل. يدرج أي نقص فورًا في بيان الدخل من خالل إنشاء مخصص للخسائر 

الناشئة من إختبارات كفاية اإللتزام.

التكافل العائلي   

تمثل اإلحتياطيات الفنية للتكافل العائلي القيمة الحالية إللتزامات المنافع المستقبلية فيما يتعلق بعقود التكافل العائلي   

المطبقة في تاريخ بيان المركز المالي. يتألف اإلحتياطي من نوعين من األموال هما تكافل الحماية وتكافل اإلدخار.

التكافل  عقود  إحتياطيات  تحتسب  الشركة.  تعينه  الذي  اإلكتواري  بواسطة  سنويًا  اإلدخار  وتكافل  الحماية  تكافل  يحدد   

العائلي الفردية بطريقة اإلحتماالت. تقدر اإللتزامات بإستخدام التدفقات النقدية المخصومة بمعدل خصم قدره 4.25% سنويًا 

)2013 : 3.25% سنويًا(.

تحتسب المنافع على اإلحتياطي الفني عند إستحقاقها. يتم إحتساب مطالبات الوفاة والعجز عند اإلبالغ عنها.  

االشتراكات  حصة  تمثل  المحققة  غير  االشتراكات  األقساط.  إستحقاق  تاريخ  عند  الدخل  بيان  في  االشتراكات  إجمالي  تدرج   

المستلمة عن عقود سارية المفعول متعلقة بالمخاطر السارية في تاريخ بيان المركز المالي. تدرج اشتراكات التكافل كإيراد 

اشتراكات مكتسبة( على مدى فترة التغطية. يتم توفير نسبة من صافي األقساط المحتفظ بها »كإحتياطي اشتراكات غير 

محققة« لتغطية أجزاء من المخاطر السارية في تاريخ بيان المركز المالي.تم عمل مخصص إضافي لتغطية النقص ، إن وجد، 

لكل نوع من أنواع العمل بين المبلغ اإلجمالي في إحتياطي األقساط غير المحققة والمبلغ المطلوب بموجب قانون شركات 

التأمين العماني لسنة 1٩7٩ والمحتسب بنسبة 45% من صافي األقساط المحتفظ بها للسنة لجميع أنواع األعمال.

الوثائق  المطالبات مستحقة لحملة  التي تصبح فيه  السنة  الدخل في  بيان  التي تمت تسويتها في  المطالبات  تدرج إجمالي   

الناشئة من  القائمة  المدفوعة والمطالبات  التكاليف  التكافل. يتضمن ذلك تسوية  لبنود عقود  وأطراف أخرى وتحدد وفقًا 

أحداث وقعت خالل السنة المالية.

ذات  الخسارة  تسوية  ومصاريف  أخرى  وأطراف  التكافل  عقود  لحملة  المستحقدة  المبالغ  من  تتألف  التي   ، المطالبات  تدرج   

تتألف  تكبدها.  عند  المشتركين”  ومصاريف  “إيرادات  بيان  في   ، األخرى  واإلستردادات  المتبقية  القيمة  من  بالصافي   ، الصلة 

المطالبات من المبالغ المستحقة المقدرة ، فيما يتعلق بالمطالبات المبلغ عنها للشركة وتلك التي لم يتم اإلبالغ عنها في 

تاريخ بيان المركز المالي.
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القيم العادلة  

تحدد القيم العادلة لكل أصل مالي فرديًا وفقًا لسياسات التقييم المبينة أدناه:  

المدرجة أ.  السوق  أسعار  إلى  بالرجوع  العادلة  القيمة  تحدد   ، نظامية  مالية  أسواق  في  بها  المتاجر  لإلستثمارات  بالنسبة 
السائدة في تاريخ بيان المركز المالي.

بالنسبة لإلستثمارات غير المدرجة ، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى تعامالت الشراء أو البيع الهامة مع أطراف أخرى والتي ب.   
إما أن تكون قد إكتملت أو قيد اإلجراء. نظرًا لعدم إكتمال أي تعامالت هامة او قيد اإلجراء ، تحدد القيمة العادلة بالرجوع 

إلى القيمة السوقية الحالية للتدفقات النقدية المقدرة أو بطرق تقييم أخرى.

بالنسبة اإلستثمارات التي يكون لها تدفقات نقدية ثابتة أو قابلة للتحديد ، تستند القيمة العادلة على صافي القيمة الحالية ت.   
للتدفقات النقدية المستقبلية والتي تحددها الشركة بإستخدام معدالت الربح الحالية إلستثمارات ذات شروط وخصائص 

مخاطر مماثلة. 

اإلستثمارات التي ال يمكن إعادة قياسها بالقيمة العادلة بإستخدام أي من األساليب المذكورة أعاله ، تدرج بالتكلفة ناقصًا ث.   
إنخفاض القيمة المتراكم ، إن وجد. 

إيرادات اإلستثمار  

تدرج إيرادات اإلستثمار على أساس التناسب الزمني.  

توزيعات األرباح  

تدرج توزيعات األرباح عند نشوء الحق في إستالمها.  

إلغاء إدراج األصول واإللتزامات المالية  

األصول المالية   

يتم إلغاء إدراج األصل المالي )أو ، عندما يكون ذلك مالئمًا ، جزء من األصل المالي أو جزء من مجموعة أصول مالية مماثلة(   
عندما:

ينتهي الحق في إستالم تدفقات نقدية من األصل; أو  -

تحتفظ الشركة بالحق في إستالم تدفقات نقدية من األصل ، ولكنها إفترضت إلتزامًا بأن تدفع المقابل كاماًل دون تأخير   -
جوهري إلى طرف آخر بموجب ترتيبات خاصة; أو

حولت الشركة حقوقها في إستالم التدفقات النقدية من األصل وإما:  -

حولت جميع مخاطر وعوائد األصل أو ، )ب( لم تحول أو تحتفظ بجميع مخاطر وعوائد األصل، ولكنها حولت السيطرة على أ. 
األصل.

عندما تحول الشركة حقوقها إلستالم التدفقات النقدية من األصل ، ولم تحول أو تحتفظ بجميع مخاطر وعوائد األصل ولم   
تحول  السيطرة على األصل ، يدرج األصل إلى الحد الذي تستمر معه الشركة مشتركة في األصل. 

اإللتزامات المالية  

يتم إلغاء إدراج اإللتزامات المالية عندما ينتهي أو يلغى اإللتزام المحدد في العقد.  

انخفاض القيمة   

أصول مالية  

أو مجموعة  القيمة ألصل 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 األرباح أو الخسائر.
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على  موضوعي  دليل  وجد  إذا  شهري.  ربع  بشكل  القيمة  إنخفاض  عن  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة  أصول  الشركة  تقّيم   

إنخفاض قيمة أصول إعادة التكافل/إعادة التأمين ، تخفض الشركة القيمة الدفترية ألصل إعادة التكافل إلى قيمته القابلة 

لإلسترداد وتدرج خسارة إنخفاض القيمة في بيان الدخل. يتم تقييم الدليل الموضوعي إلنخفاض القيمة نتيجة لحدث وقع 

بعد اإلدراج المبدئي ألصل إعادة التكافل/إعادة التأمين يمكن أال تكون الشركة قادرة على إستالم جميع المبالغ المستحقة 

التي سوف تستلمها الشركة من  المبالغ  اثر يمكن قياسه بصورة موثوق منها على  ، وأن لذلك الحدث  العقد  بنود  بموجب 

شركة إعادة التكافل/إعادة التأمين.

عقار استثماري  

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 األرباح أو الخسائر الناتجة من 

تغيرات القيمة العادلة العقارات االستثمارية في بيان المركز المالي. 

إستثمارات  

تتكون اإلستثمارات من إستثمارات محملة بالتكلفة المطفأة ، إستثمارات محملة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر   

وإستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية.

تدرج جميع اإلستثمارات مبدئيًا بالتكلفة ، بإعتبارها القيمة العادلة للمقابل الممنوح متضمنًا رسوم الحيازة المصاحبة لإلستثمار،   

عدا بالنسبة لإلستثمارات المدرجوة بالقيمة العادلة من خالل الرباح أو الخسائر.

إستثمارات محملة بالتكلفة المطفأة  

اإلستثمارات التي لديها مدفوعات محددة أو قابلة للتحديد ولدى الشركة النية والقدرة على اإلحتفاظ بها حتى اإلستحقاق،   

، ناقصًا مخصص إنخفاض  بالتكلفة المطفأة  بالتكلفة المطفأة. تدرج مثل تلك اإلستثمارات  بأنها إستثمارات محملة  تصنف 

القيمة عند اإلستخدام. التكلفة المطفأة تحتسب باألخذ في اإلعتبار أي أقساط أو خصم عند الحيازة. أي أرباح أو خسائر من 

تلك األدوات تدرج في بيان الدخل الشامل عند إلغاء األدوات أو تنخفض قيمتها.

إستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  

منفصل  فيمكون  المحقق  غير  والخسائر  األرباح  وإدراج   ، العادلة  بالقيمة  الملكية  حقوق  أدوات  قياس  يعاد   ، للحيازة  إلحاقًا   

لحقوق الملكية إلى أن يتم إلغاء اإلستثمار أو يعتبر منخفض القيمة. عند إإللغاء أو إنخفاض القيمة ،  تدرج األرباح أو الخسائر 

المتراكمة المسجلة سابقًا في حقوق الملكية، في بيان الدخل الشامل للسنة.

، من  الملكية  العادلة من خالل حقوق  بالقيمة  الملكية المدرجة  القيمة على أدوات حقوق  ال يتم إسترداد خسائر إنخفاض   

خالل بيان الدخل الشامل وتدرج الزيادة في قيمها العادلة بعد إنخفاض القيمة مباشرة في حقوق ملكية المالكين.

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  

يعاد قياسها الحقًا بالقيمة العادلة. يتم تضمين جميع األرباح أو الخسائر ذات الصلة المحققة وغير المحققة في بيان الدخل   

الشامل.



4445

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية )تابع(   - 2

الممتلكات والمعدات واإلستهالك المتراكم   

يتم إدراج الممتلكات والمعدات بسعر التكلفة ناقصًا االستهالك المتراكم وأي انخفاض محدد في قيمتها. تكلفة الممتلكات   
والمعدات هي سعر الشراء باالضافة إلى أية مصروفات عرضية. تدرج التكاليف الالحقة ضمن القيمة الدفترية لألصل أو تدرج 
كأصل منفصل، حسبما يكون ذلك مالئمًا، فقط عندما يمكن أن تتدفق المنافع االقتصادية المستقبلية المتعلقة بالبند إلى 
الشركة ويمكن قياس تكلفة البند بشكل يعتمد عليه. تحمل كافة اإلصالحات والصيانة األخرى في األرباح أو الخسائر خالل 

السنة المالية التي يتم تكبدها فيها.

للممتلكات  المقدر  اإلنتاجي  العمر  مدى  على  الثابت  القسط  بطريقة  الشامل  الدخل  قائمة  في  االستهالك  تحميل  يتم   
والمعدات. األعمار اإلنتاجية المقدرة هي:

سنوات

20 مباٍن 

3-5 أثاث ومعدات مكاتب

5 سيارات

3-5 تحسينات على مباٍن مستأجرة

تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئمًا، في نهاية كل فترة  التقرير.   

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

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

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

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

نقد وما يماثل النقد  

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

اإللتزامات المالية  

اإللتزامات  التأمين واإللتزامات والمخصصات. تدرج  التكافل/إعادة  التكافل وإعادة  المالية من دائنيات  الشركة  إلتزامات  تتألف   
المالية مبدئيًا بالقيمة العادلة ويعاد قياسها الحقًا بالتكلفة المطفأة بإستخدام طريقة معدل الربح الفعلي.

دائنيات التكافل وإعادة التكافل/إعادة التأمين  

أرصدة إعادة التكافل/إعادة التأمين الدائنة هي االشتراكات الدائنة لعقود إعادة التكافل وتدرج كمصروف عند إستحقاقها.  

يتم إجراء إختبار كفاية اإللتزام بتاريخ كل بيان مركز مالي للحرص على كفاية إلتزامات إعادة التكافل/إعادة التأمين بإستخدام   
أفضل التقديرات الحالية لتدفقات النقدية التعاقدية المستقبلية بموجب عقود إعادة التكافل/إعادة التأمين. يتم تحميل أي 

عجز مباشرة في بيان الدخل من خالل تكوين مخصص للخسائر الناشئة من إختبارات كفاية اإللتزام.    
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يتم تحديد انخفاض القيمة كما يلي: -   

بالنسبة لألصول المدرجة بالقيمة العادلة، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين التكلفة والقيمة العادلة مخصومًا منها أي   •
خسارة انخفاض قيمة مدرجة سابقًا في بيان الدخل الشامل. 

بالنسبة لألصول المدرجة بالتكلفة ، فإن انخفاض القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة القابلة لإلسترداد.  •

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

يكون مخصص انخفاض قيمة مديونيات التكافل وإعادة التكافل/إعادة التأمين عندما يكون هناك دليل موضوعي على أن   
المالية  الصعوبات  تعتبر  للمديونيات.  األصلية  للشروط  المستحقة وفقًا  المبالغ  لن تكون قادرة على تحصيل كافة  الشركة 
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 مديونيات التكافل. إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة القابلة 
لإلسترداد المقدرة. يدرج مبلغ أي مخصص تحت بند “إيرادات ومصروفات المشتركين”. يتم تقييد التحصيالت الالحقة للمبالغ 

المشطوبة سابقًا تحت بند “إيرادات ومصروفات المشتركين ».  

أو  الجوهري  ، فإن االنخفاض  الملكية  العادلة من خالل حقوق  بالقيمة  المصنفة كإستثمارات  في حالة استثمارات األسهم   
المطول في القيمة العادلة لألوراق المالية إلى أقل من تكلفتها يشير إلى أن األصول قد إنخفضت قيمتها. في حال وجود 
مثل هذا الدليل بالنسبة لالستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية ، تتم إزالة الخسارة المتراكمة التي تقاس على 
أنها الفرق بين تكلفة الحيازة والقيمة العادلة الحالية مخصومًا منها أي خسائر انخفاض قيمة ذلك األصل المالي الذي تم 
إنخفاض  خسائر  إسترداد  يتم  ال  الشامل.  الدخل  ببيان  وتدرج  المساهمين  حقوق  من  الشامل  الدخل  بيان  في  سابقًا  إدراجه 

القيمة المدرجة في األرباح أو الخسائر عن أدوات حقوق الملكية من خالل األرباح أو الخسائر. 

إنخفاض  خسارة  إدراج  بعد  وقع  بحدث  موضوعي  بشكل  متعلقًا  اإلسترداد  كان  إذا  القيمة  إنخفاض  خسارة  إسترداد  يتم   
القيمة. بالنسبة لألصول المالية التي تم قياسها بالتكلفة ، يتم إدراج اإلسترداد في األرباح أو الخسائر. 

األصول غير المالية  

تتم مراجعة القيم الدفترية ألصول الشركة غير المالية بتاريخ كل تقرير لمعرفة ما إذا كان هناك أي مؤشر إلنخفاض القيمة.   
، يتم عندها تقدير القيمة القابلة لإلسترداد لألصل. يتم إدراج خسارة إنخفاض القيمة إذا كانت القيمة  إذا وجد هذا المؤشر 
عند  القيمة  هي  لإلسترداد  القابلة  القيمة  لإلسترداد.  القابلة  قيمتها  عن  تزيد  للنقد  المنتجة  الوحدة  أو  ما  ألصل  الدفترية 

اإلستخدام وقيمته العادلة ، أيهما أكبر ، مطروحًا منها تكاليف البيع.

قد  الخسارة  أن  على  مؤشرات  أي  لمعرفة  تقرير  كل  بتاريخ  سابقة  سنوات  في  المدرجة  القيمة  إنخفاض  خسائر  تقييم  يتم   
المستخدمة لتحديد  التقديرات  إذا كان هناك تغير في  القيمة  أو لم تعد موجودة. يتم إسترداد خسارة إنخفاض  تناقصت 
القيمة القابلة لإلسترداد. يتم إسترداد خسارة إنخفاض القيمة فقط إلى الحد الذي ال تزيد معه القيمة الدفترية لألصل عن 

القيمة الدفترية التي كان يمكن تحديدها، بالصافي من اإلستهالك أو اإلطفاء ، إذا لم يتم إدراج خسارة إنخفاض في القيمة.

المقاصة  

يتم إجراء مقاصة بين األصول وااللتزامات المالية فقط ويتم إدراج صافي القيمة بقائمة المركز المالي عندما يكون هناك حق   
نافذ بالقانون إلجراء المقاصة بين المبالغ المدرجة وتنوي الشركة إما التسديد على أساس الصافي أو تحقيق األصل وسداد 

االلتزام في نفس الوقت.
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توزيعات األرباح  

تدرج توزيعات األرباح إلى المساهمين كإلتزام في السنة التي يتم فيها إعتماد التوزيعات من قبل مساهمي الشركة. في حالة   
التوزيعات الفصلية إلى المساهمين ، يتم ذلك عند اإلعالن عنها بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة. في حالة التوزيعات النهائية ، 

يتم ذلك عند موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية.

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة  

الشركات  قانون  ومتطلبات  المال  لسوق  العامة  الهيئة  من  المقررة  الحدود  ضمن  اإلدارة  مجلس  أعضاء  مكفآت  تستحق   
التجارية في سلطنة عمان.

مصروفات عمومية وإدارية   

يتم  المصروفات،  هذه  من  وإدارية.  عمومية  مصروفات   ضمن  االعتيادية  األعمال  سياق  في  المتكبدة  المصروفات  تدرج   
تخصيص مبالغ متكبدة لتشغيل وخدمة دائرة االستثمار وتدرج »كتكاليف مخصصة متعلقة باستثمارات«. تتضمن المصروفات 
الدعم  خدمات  ودوائر  التنفيذية  واإلدارة  االستثمار  دائرة  موظفي  تكاليف  االستثمار  لدائرة  المخصصة  واإلدارية  العمومية 

واالستهالك وااليجار والمرافق ومصروفات تقنية المعلومات وعموالت ومصروفات مجلس اإلدارة ورحالت األعمال وغيرها.

ضريبة الدخل  

الخسائر  أو  األرباح  في  المؤجلة  والضريبة  الجارية  الضريبة  تدرج  مؤجلة.  وضريبة  جارية  ضريبة  من  للسنة  الدخل  ضريبة  تتألف   
بإستثناء إلى الحد الذي تتعلق فيه باندماج األعمال أو البنود المدرجة مباشرة في حقوق المساهمين أو في اإليرادات الشاملة 

األخرى.

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

تحتسب الضرائب المؤجلة بإستخدام طريقة اإللتزام وذلك لجميع الفروقات المؤقتة بين القيم الدفترية لألصول واإللتزامات   
ألغراض التقارير المالية والمبالغ المستخدمة ألغراض ضريبة الدخـل. يستند مبلغ الضريبة المؤجلة على النمط المتوقع لتحقق 
أو تسوية القيمة الدفترية لألصول واإللتزامات بإستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على نحو واسع في تاريخ 

بيان المركز المالي.

يدرج أصل الضريبة المؤجلة فقط بالقدر الذي يكون توفر أرباح ضريبية مستقبلية يمكن في مقابلها إستخدام ذلك األصل أمرًا   
محتماًل.  يتم تخفيض أصول الضريبة المؤجلة بالحد الذي يصبح من غير المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

قطاع التشغيل  

قطاع التشغيل هو أحد مكونات الشركة التي تشترك في األنشطة التجارية يمكن منها أن تحقق إيرادات وتتكبد مصروفات،   
النتائج  جميع  مراجعة  تتم  األخرى.  الشركة  مكونات  من  أي  مع  بالتعامالت  المتعلقة  والمصروفات  اإليرادات  ذلك  في  بما 
التشغيلية لقطاعات التشغيل بواسطة الرئيس التنفيذي إلتخاذ قرارات حول المصادر التي يمكن تخصيصها للقطاع وتقييم 

أدائها.
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المخصصات   

ومن   ، سابق  لحدث  نتيجة  استداللي  أو  قانوني  التزام  الشركة  لدى  كان  إذا  المالي  المركز  بيان  في  المخصصات  إدراج  يتم   
المحتمل أن يتطلب تدفقًا صادرًا للمنافع االقتصادية لسداد ذلك االلتزام.

إلتزامات أخرى ومستحقات  

للبضائع  دفعها  الواجب  للمبالغ  اإللتزامات  تدرج  المطفأة.  بالتكلفة  الحقًا  وتقاس  العادلة  بالقيمة  مبدئيًا  اإللتزامات  تدرج   
والخدمات المستلمة ، سواء صدرت عنها فاتورة للشركة أم لم تصدر.

منافع الموظفين  

تستحق منافع نهاية الخدمة وفقًا لشروط تعاقد الموظفين بالشركة في تاريخ التقرير مع مراعاة متطلبات قانون العمل   
للموظفين ويكون استحقاق  السفر عند استحقاقها  السنوية وبدل  اإلجازة  الُعماني لعام 2003 وتعديالته. تدرج مستحقات 
االلتزامات  في  المستحقات  هذه  تدرج  التقرير.  تاريخ  حتى  الموظفون  يقدمها  التي  للخدمات  نتيجة  الناشئ  المقدر  لاللتزام 

المتداولة ، في حين يتم اإلفصاح عن تلك التي تتعلق بمكافآت نهاية الخدمة كإلتزام غير متداول.

تدرج المساهمات في خطة تقاعد ذات مساهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل، بالنسبة للموظفين الُعمانيين وفقًا   
لقانون التأمينات اإلجتماعية لعام 1٩٩1، كمصروف ببيان الدخل الشامل عند تكبدها.

يتم إدراج المكافآت المدفوعة بشكل سنوي وإحتساب المكافآت ، على أساس المبالغ المدفوعة فعليًا.  

اإليجارات  

تصنف اإليجارات التي يحتفظ فيها المؤجر بجزء هام من المخاطر وعوائد الملكية على أنها إيجارات تشغيلية. المبالغ المفوعة   
بموجب اإليجارات التشغيلية )بالصافي من أي حوافز مستلمة من المؤجر( تحمل على بيان الدخل بطريقة القسط الثابت على 
مدى سنوات اإليجار. يدرج إجمالي منافع حوافز اإليجار كخصم من مصاريف اإليجار على مدى فترة اإليجار بإستخدام طريقة 

القسط الثابت.

رأس المال  

أو  المالية  اإللتزامات  بتعريف  الذي ال تفي معه  الحد  إلى  الشركة كحقوق ملكية فقط  التي تصدرها  المالية  األدوات  تصنف   
األصول المالية. تصنف أسهم الشركة العادية كأدوات حقوق ملكية.

ربحية السهم الواحد  

تعرض الشركة بيانات العائد األساسي للسهم الواحد ألسهمها العادية. يحتسب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة   
األرباح أو الخسائر المنسوبة للمساهمين العاديين على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.

إيرادات أخرى  

تحتسب اإليرادات األخرى على أساس اإلستحقاق ، إال إذا كانت هناك شكوك حول إمكانية تحصيلها.  

األرباح المخالفة للشريعة اإلسالمية   

للشريعة  المخالفة  األرباح  جميع  فإن   ، ذلك  على  بناء  شرعية.  غير  مصادر  من  محققة  أرباح  أي  إدراج  بتجنب  ملتزمة  الشركة   
اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه الشركة لألعمال الخيرية.

تكاليف تملك وثائق تكافل مؤجلة  

تتم رسملة التكاليف المنسوبة إلى حيازة أعمال جديدة أو تجديد العقود الحالية كأصول غير ملموسة تحت بند تكلفة حيازة   
العقود  فترة  مدى  على  الحقًا  المصروف  يطفأ  تكبدها.  عند  كمصروفات  األخرى  التكاليف  جميع  إدراج  يتم  مؤجلة.  وثيقة 

كمساهمات عند تحققها.
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أرصدة بنكية ونقدية  -4

20142013

ريال عمانيريال عماني

أرصدة بنكية ونقدية

1.910.8428.160.102أرصدة بنكية ونقدية

591.4871.381.538أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار

2.502.329٩.541.640

ودائع بنكية    -5

20142013

ريال عمانيريال عماني

ودائع بنكية  

142.67922.341الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

6.306.9756.307.552الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أكثر من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

6.449.6546.32٩.8٩3

الودائع البنكية بقيمة 51.٩75 ريال عماني )2013- 52.552 ريال عماني( منفذة بعمالت أجنبية. تحمل الودائع البنكية معدالت   
الشىء(   –  2013( عماني  ريال   263.58٩ بقيمة  بنكية  ودائع  سنويًا(.   %2.10 إلى   %1.00  –  2013( سنويًا   %2.50 إلى   %1.20 بين  تتراوح  ربحية 

مخصصة لسداد مبالغ إلى إحتياطي إعادة التكافل/إعادة التأمين.

القيود المفروضة على تحويل األصول  

وفقًا لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامت الشركة بتخصيص ودائع بنكية الى الهيئة   
العامة لسوق المال بقيمة دفترية قدرها 6.105.000 ريال عماني  )2013 – 6.105.000 ريال عماني(. يمكن للشركة تحويل هذه األصول 

بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر  -6

إستثمارات محتفظ بها للمتاجرة  

2014201420132013

التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

1.600.623 2.959.1862.917.4951.8٩2.2٩5قطاع الخدمات

1.541.754 1.٩٩6.066 2.277.0672.516.621قطاع الصناعة

200.886225.17468.86068.427القطاع المالي

5.437.1395.659.2903.٩57.2213.210.804

االستثمارات أعاله هي إستثمارات محلية وأجنبية مدرجة.   

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

التقديرات واألحكام المحاسبية الهامة        - 3

من أجل تطبيق السياسات المحاسبية للشركة ، والمنبية في اإليضاح رقم 2 ، ينبغي على اإلدارة أن تقوم بوضع أحكام يكون   
لها تأثيرًا جوهريًا على المبالغ المدرجة في البيانات المالية ووضع بعض اإلفتراضات ، ومصادر رئيسية أخرى لتقدير عدم اليقين 

في تاريخ التقرير كما هو مبين أدناه.

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

تغيرات مستقبلية في االلتزامات المقدرة.

انخفاض قيمة االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  

تطبق الشركة توجيهات المعيار المحاسبي الدولي رقم 3٩ لتحديد انخفاض قيمة استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق   
الملكية. يتطلب هذا التحديد أحكامًا جوهرية. وإلجراء هذا التقدير، تقّيم الشركة ، من بين عوامل أخرى ، الفترة والمدى التي 
المستثمر  للشركة  األجل  قصيرة  العمل  وتطلعات  المالية  والقدرة  تكلفته  من  أقل  ما  الستثمار  العادلة  القيمة  فيها  تكون 

فيها، متضمنة عوامل مثل أداء مجال العمل والقطاع والتغيرات في التقنية والتدفقات النقدية التشغيلية والتمويلية.

المصادر الرئيسية لتقدير عدم اليقين  

المصادر الرئيسية المتعلقة بالمستقبل وعوامل رئيسية أخرى لتقدير عدم اليقين في تاريخ التقرير ، والتي يكون لها مخاطر   
جوهرية في إحداث تعديالت جوهرية على القيم الدفترية لألصول واإللتزامات خالل السنة المالية القادمة ، مبينة أدناه:

أ(     المطالبات المستحقة     

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

خصم مخصصات مطالبات التكافل العام للقيمة الزمنية للنقود.

ب(  انخفاض قيمة مديونيات   

القيمة الكاملة  التكافل والمديونيات األخرى عندما ال يعد تحصيل  القابلة للتحصيل من مديونيات  يتم إجراء تقدير للقيمة   
معدالت  وتاريخ  التكافل  وشركات  الوثائق  لحملة  واالئتمان  السيولة  موقف  الشركة  تقيم  أن  التقدير  هذا  ينطوي  محتماًل. 
االسترداد إضافة إلى إجراء التحقيق المفصل خالل العام والمرئيات المستلمة من قسم الشؤون القانونية. الفرق بين المبلغ 
المتوقع استرداده والقيمة الدفترية تعتبر مصروفًا في بيان إيرادات ومصروفات المشاركين. أي فرق بين قيمة المبالغ التي 

تستلم فعليًا في الفترات المقبلة والمبالغ المتوقعة تدرج بيان إيرادات ومصروفات المشاركين عند التحصيل.



5051

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

7 -  مديونيات عن عقود التكافل وإعادة التكافل )تابع(

الحركة في مخصص انخفاض قيمة مديونيات خالل السنة كما يلي:  

20142013

ريال عمانيريال عماني

328.821328.821في بداية السنة

-22.560مخصص مكون خالل السنة

351.381328.821في نهاية السنة

مبالغ مستحقة من المشاركين وذمم دائنة للمساهمين  -8

تتضمن المبالغ المستحقة من المشاركين المستحق من حملة وثائق التكافل العام والتكافل العائلي فيما يتعلق برسوم   
الوكالة ، حصة المضارب واألرصدة بين الشركات.

مطالبات قائمة وإحتياطي أقساط غير مكتسبة  -9

20142013

اإلجمالي

إعادة 
التكافل/

إعادة 
اإلجماليالصافيالتأمين

إعادة 
التكافل/

إعادة 
الصافيالتأمين

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

أ( التكافل العام:

2.273.5٩2)2.7٩6.٩33(2.653.7435.070.525)3.520.609(6.174.352المطالبات المستحقة

٩٩.432 )138.560( 237.٩٩2 99.400)172.105(271.505المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها

6.445.857)3.692.714(2.753.1435.308.517)2.٩35.4٩3(2.373.024

3.6٩2.255)3.867.521(5.607.7517.55٩.776)4.103.195(9.710.946احتياطي أقساط غير مكتسبة

16.156.803)7.795.909(8.360.89412.868.2٩3)6.803.014(6.065.27٩

ب( التكافل العائلي

4٩.٩66)336.641(386.607 41.105)236.016(277.121المطالبات المستحقة

52.812)482.255(100.977535.067)1.082.661(1.183.638المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها

1.460.759)1.318.677(142.082٩21.674)818.8٩6(102.778

87.143)165.020( 135.524252.163)225.700(361.224احتياطي أقساط غير مكتسبة 

1.821.983)1.544.377(277.6061.173.837 )٩83.٩16(18٩.٩21

17.978.786)9.340.286(8.638.50014.042.130)7.786.٩30(6.255.200

يتوقع سداد كل المطالبات جوهريًا خالل اثني عشر شهرًا من تاريخ بيان المركز المالي. تستحق المبالغ المطلوبة من إعادة   
التكافل/إعادة التأمين خالل فترة ال تتعدى ثالثة أشهر من تاريخ سداد المطالبات.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

إستثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر )تابع(  -6

التكلفة والقيمة العادلة لإلستثمارات األجنبية في نهاية السنة هي كالتالي:  

2014201420132013

التكلفةالقيمة العادلةالتكلفةالقيمة العادلة

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

1.745.8891.764.437224.7٩51٩6.٩38إستثمارات أجنبية

القيود المفروضة على تحويل األصول  

الى  االستثمارات  بعض  بتحديد  الشركة  قامت  عمان،  سلطنة  في  التأمين  شركات  ألعمال  المنظم  القانون  لمتطلبات  وفقًا   
الهيئة العامة لسوق المال بقيمة دفترية قدرها ٩00.280 ريال عماني )2013– 2.212.642 ريال عماني(. يمكن للشركة تحويل هذه 

األصول بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.

7-  مديونيات عن عقود التكافل إعادة التكافل/إعادة التأمين

20142013

ريال عمانيريال عماني

7.323.4526.413.300مديونيات التكافل

1.213.7341.057.514أرصدة إعادة تكافل/إعادة تأمين مستحقة القبض

8.537.1867.470.814اجمالي المستحقات

)328.821()351.381(ناقصًا: مخصص انخفاض قيمة مديونيات

8.185.8057.141.٩٩3

5.134.3963.163.068غير مستحقة

تجاوزت موعد استحقاقها ولم تنخفض قيمتها:

3.051.4093.٩78.٩25أكثر من 121 يوم

تجاوزت موعد استحقاقها وانخفضت قيمتها:

351.381328.821أكثر من 121 يوم

8.537.1867.470.814

فترة االئتمان العادية المسموح بها لمديني التكافل وشركات إعادة التكافل/إعادة التأمين هي 120 يومًا، بعد هذه المدة تعتبر   
المبالغ متجاوزة موعد االستحقاق. كما في 31 ديسمبر 2014 ، اعتبرت المديونيات التي تجاوزت موعد استحقاقها بأكثر من 121 
يومًا بقيمة 3.051.40٩ ريال عماني )2013– 3.٩78.٩25  ريال عماني( قابلة لالسترداد حيث أنها مستحقة من هيئات حكومية  وشبه 
حكومية ووسطاء وشركات والتي تتعامل الشركة معها في سياق األعمال االعتيادية والتي ليس لها حاليًا تاريخ بالتأخير في 

الدفع. 

في 31 ديسمبر 2014 ، مديونيات تكافل بقيمة 351.381 ريال عماني )31 ديسمبر 2013– 328.821 ريال عماني( انخفضت قيمتها وتم   
تكوين مخصص لها بالكامل.
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النسبة 
المئوية من 

المحفظــــة 
الكليـــــة

أســــــاس 
التقييـــــم

عـــــــدد األوراق 
الماليــة

التكلفة/ 
القيمة 

العادلــــة

ريال عماني2013

إستثمار من أموال المساهمين

إستثمار في أسهم

المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية 
71.428177.856القيمة العادلة28ش.م.ع.م

150.000160.٩50التكلفة26الوطنية للمجمعات السكنية

100.000106.200التكلفة17فندق شذى - مسقط

استثمار في وحدات 

154.687170.310القيمة العادلة27صندوق تالل

الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات 
1.75014.12٩التكلفة2المتحدة األمريكية

10062٩.445

ريال عماني.  الوطنية )وطنية( بمبلغ إجمالي  1.8٩0.206  التكافل  ، إشترت الشركة ٩.53% من أسهم شركة  الحالية  السنة  في   
الئحة  في  المحددة  النسبة  تتجاوز  والتي   %6.7٩ الشركة  إستثمارات  إجمالي  في  اإلستثمار  هذا  مساهمة  نسبة  حاليًا  بلغت 
إستثمار األصول لشركات التأمين الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. وفقًا لتلك الالئحة ، يجب أال تتجاوز اإلستثمارات في 
التأمين. حصلت الشركة على موافقة الهيئة العامة لسوق المال  أي شركة مدرجة نسبة 5% من إجمالي إستثمارات شركة 

على شراء هذا اإلستثمار بشرط أن يتم تعديل إجمالي اإلستثمارات في نهاية السنة لكي يتماشى مع الالئحة.

حركة اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية:  

20142013

ريال عمانيريال عماني

629.4451.162.٩24في بداية السنة 

- 1.890.207مشتريات 

12.087)334.471(صافي التغير في القيمة العادلة  

)464.064()154.688(استرداد االستثمار

)68.681(11.954الربح/ )الخسارة( المحققة على استرداد االستثمار 

)12.821(-خسائر انخفاض قيمة استثمارات

2.042.44762٩.445في نهاية السنة 

تتضمن اإلستثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية إستثمارات محلية وأجنبية غير مدرجة محملة بالقيمة العادلة/  
التكلفة وتتألف من مبالغ مستثمرة في بعض الصناديق العقارية. في 31 مارس 2014 ، تم إسترداد جميع الوحدات في صندوق 

تالل.

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )تابع(  -11
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تكلفة تملك وثائق تكافل مؤجلة  -10

نشاط  2014 

التأمين العام

نشاط التأمين 
على الحياة

اإلجمالي

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

817.76041.820859.580تكلفة تملك وثائق تكافل مؤجلة

 2013

556.14534.7545٩0.8٩٩تكلفة تملك وثائق  تكافل مؤجلة

الحركة في تكلفة تملك وثائق تكافل  مؤجلة  

20142013

ريال عمانيريال عماني

590.899535.628في بداية السنة

1.910.1741.313.110تكاليف متكبدة خالل السنة

)1.257.83٩()1.641.493(إطفاء خالل السنة 

859.5805٩0.8٩٩في نهاية السنة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية  -11

النسبة 
المئوية من 
المحفظــــة 

الكليـــــة
أســــــاس 

التقييـــــم

عـــــــدد 
األوراق 

الماليــة

التكلفة/ 
القيمة 

العادلــــة

ريال عماني2014

إستثمار من أموال المساهمين

إستثمار في أسهم

المكتب العماني الموحد للبطاقة البرتقالية 
71.428200.141القيمة العادلة10ش.م.ع.م

150.000172.200القيمة العادلة8الوطنية للمجمعات السكنية

100.000108.٩00القيمة العادلة5فندق شذى - مسقط

14.303.5٩61.547.077القيمة العادلة76الشركة الوطنية للتكافل )وطنية(

استثمار في وحدات 

الصندوق الثاني لالتحاد السكني بالواليات 
1.75014.12٩التكلفة1المتحدة األمريكية

1002.042.447
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الضريبة  -13

20142013

ريال عمانيريال عماني

مصروف / )إيراد( ضريبة مؤجلة :

)543.888()11.333(- السنة السابقة 

221.5815٩.527- السنة الحالية

210.248)484.361(

مصروف ضريبة الدخل أ(   

تخضع الشركة لضريبة الدخل بمعدل 12% على ما يزيد على مبلغ 30.000 ريال عماني من الدخل الخاضع للضريبة وفقًا لقانون   
ضريبة الدخل بسلطنة عمان. 

الوضع الحالي للربوط الضريبية  ب(   

الضـرائب  بـأن  اإلدارة  ترى  إلى 200٩.  األعـوام 2006  الضريبي للشركة عـن  الربط  المالية من  بوزارة  العامة للضرائب  األمانة  انتهت   
اإلضافية ، إن وجدت ، المتعلقـة بالسنـوات الضريبية المفتوحة لن تكون جوهريـة بالنسبة للمركز المالي للشركة كما في 31 

ديسمبر 2014. 

ضريبة مؤجلة ج(   

تنشأ الضريبة المؤجلة من الفروق المؤقتة بين األسس الضريبية لألصول وااللتزامات والخسائر وقيمها الدفترية في بيان المركز   
المالي.

المحملة في 

في 31 ديسمبراألرياح والخسائرفي 1 يناير  2014

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

تنشأ الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة من:

7.158)1.378(8.536استهالك ممتلكات ومعدات 

)33.684()21.204()12.480(استثمار عقاري 

)23.974()27.296(3.322أرباح غير محققة من إستثمارات

)50.500()49.878()622(إلتزام ضريبي مؤجل

تنشأ الفروقات المؤقتة القابلة للخصم من:

39.4592.70742.166مخصص حسابات مشكوك فيها

282.447)163.077(445.524خسائر ضريبية

324.906)160.370(484.983أصول ضريبية مؤجلة

271.405)210.248(484.361صافي أصول ضريبية مؤجلة
 

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية )تابع(  -11

حركة االستثمارات في احتياطي القيمة العادلة:  

20142013

ريال عمانيريال عماني

141.154233.60٩في بداية السنة 

يضاف/ )يطرح( حركة السنة 

-)27.576(إسترداد إستثمار في إحتياطي القيمة العادلة خالل السنة

)٩2.327()306.767(حركة استثمار تسوية القيمة العادلة في نهاية السنة 

)٩2.327()334.471(إجمالي الحركة للسنة 

141.282)193.189(في نهاية السنة 

أدوات مالية محملة بالتكلفة المطفأة  -12

بتلك  االحتفاظ  اإليجابية والقدرة على  النية  الشركة  الشركة في صكوك مدرجة في أسواق محلية وعالمية. لدى  استثمرت   
الصكوك حتى االستحقاق في اكتوبر 2018 ونوفمبر 2018 على التوالي.

متوسط معدل العائد الفعلي للعوائد من تلك اإلستثمارات في 31 ديسمبر 2014 هو 4.٩8% سنويًا )31 ديسمبر 2013- 4.٩1% سنويًا(   
بمتحصالت كوبون على أساس نصف سنوي لكل الصكوك.

20142013

ريال عمانيريال عماني

1.754.112254.366في بداية السنة

1.015.1611.503.000اضافات خالل السنة

)3.254(6.837إطفاء خالل السنة

2.762.4361.754.112في نهاية السنة 

القيمة العادلة للصكوك المحلية واألجنبية كما في 31 ديسمبر 2014 هي 2.762.٩06 ريال عماني.  

القيود المفروضة على تحويل األصول  

وفقًا لمتطلبات القانون المنظم ألعمال شركات التأمين في سلطنة عمان، قامـت الشركـة بتخصيـص 25.000 وحدة )2013- 10.000   
المال. يمكن للشركة  العامة لسوق  للهيئة  ريال عماني(   1.001.٩27 - 2013( ريال عماني   بقيمة دفترية قدرها 2.515.205  وحدة( 

تحويل هذه األصول بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.
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عقار إستثماري  -14

الحركة في القيم الدفترية للعقار اإلستثماري:  

20142013

ريال عمانيريال عماني

2.600.0002.600.000في بداية السنة 

-3.635.111اضافات خالل السنة 

--صافي أرباح/ خسائر تعديالت بالقيمة العادلة 

6.235.1112.600.000في نهاية السنة 

إشترت الشركة في 2٩ يونيو 2014 عقار إستثماري ، وهو عبارة عن عقار تجاري يقع في الخوير مؤجر حاليًا إلى وزارة الصحة. وصل   
، وهو تقريبًا قيمته  3.135.111 ريال عماني  التي تم شراؤه فـي عام 2014 لمبلغ وقدره  إجمالي تكلفة اإلستثمار في الممتلكات 

العادلة في 31 ديسمبر 2014.

لدى الشركة عقار يقع في الحيل كلفها 2.600.000 ريال عماني تم تقييمه في 17 يوليو 2013 بواسطة مقّيم مستقل على أساس   
السوق المفتوحة بقيمة 2.600.000 ريال عماني )المستوى 2 – القيم العادلة( ، والتي تقارب قيمته العادلة في 31 ديسمبر 2014.

المدينة لإلستثمار  إتفاقية مبرمة مع شركة  يتضمن العقار اإلستثماري إستثمار في أرض تقع في الحيل كمستثمر بموجب   
ش.م.ع.ع لشراء عقار إستثماري بقيمة 500.000 ريال عماني.

كما في 31 ديسمبر 2014 ، لدى الشركة إستثمار في عقار إستثماري بقيمة 6.235.111 ريال عماني يمثل 27% من إجمالي إستثمارات   
الشركة ، وهو يزيد عن الحد المبين في الئحة إستثمار األصول لشركات التأمين الصادرة من الهيئة العامة لسوق المال. وفقًا 
الشركة على  التأمين. حصلت  20% من إجمالي إستثمارات شركة  العقارات نسبة  اإلستثمار في  يتجاوز  أال  ، يجب  الالئحة  لتلك 
موافقة الهيئة العامة لسوق المال على شراء هذا اإلستثمار بشرط أن يتم تعديل إجمالي اإلستثمارات في نهاية السنة لكي 

يتماشى مع الالئحة.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

الضريبة )تابع(  -13

ضريبة مؤجلة )تابع( ج( 

المحملة في 

في 31 ديسمبراألرباح والخسائرفي 1 يناير  2013

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

تنشأ الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة من:

8.5368.536-استهالك ممتلكات ومعدات 

)12.480()12.480(-استثمار عقاري 

3.3223.322-أرباح غير محققة من إستثمارات

)622()622(-إلتزام ضريبي مؤجل

تنشأ الفروقات المؤقتة القابلة للخصم من:

3٩.45٩3٩.45٩-مخصص حسابات مشكوك فيها

445.524445.524-خسائر ضريبية

484.٩83484.٩83-أصول ضريبية مؤجلة

484.361484.361-صافي أصول ضريبية مؤجلة

د( التسوية بين الضريبة واألرباح المحاسبية  

التسوية بين الضريبة األرباح المحاسبية للسنة بمعدل 12% )2013 : 12%( بعد حد اإلعفاء القانوني وقدره 30.000 ريال عماني رسوم   
الضريبة في البيانات المالية هي كما يلي:

 

20142013

ريال عمانيريال عماني

122.09021٩.665الضريبة على الربح المحاسبي

يضاف/)يطرح( األثر الضريبي لـ:

)543.506(-إدراج الضرائب المؤجلة الغير مدرجة سابقًا

-)11.333(ضريبة مؤجلة لسنة سابقة

-221.581تعديالت في الضريبة المؤجلة للسنة الحالية

)175.26٩()33.521(إيرادات اإلعفاء الضريبي

1.27611.141الضريبة على المصروفات غير المسموح بخصمها

3.608)89.845(أخرى

210.248)484.361(
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رأس المال  -16

20142013

ريال عمانيريال عماني

25.000.00025.000.000المصرح به- أسهم بقيمة 0.1 ريال عماني للسهم الواحد

17.500.00016.666.667المصدر والمدفوع بالكامل- أسهم بقيمة 0.1 ريال عماني للسهم الواحد

إعتمد المساهمون بموجب قرار خاص تحويل الشركة من “شركة مساهمة مقفلة” إلى “شركة مساهمة عامة”. خالل شهر   
ديسمبر 2013، طرحت الشركة كذلك 66.666.670 سهمًا من خالل الطرح العام األولي. كان سعر الطرح 0.140 ريال عماني للسهم 

الواحد تتألف من 0.100 ريال عماني كقيمة إسمية و0.038 ريال عماني كعالوة إصدار و0.002 ريال عماني كمصروفات إصدار.

أوصى مجلس اإلدارة في 5 مارس 2014 بتوزيع 8.333.330 سهم مجاني من عالوة اإلصدار وهو ما يعادل 833.333 ريال عماني أو   
5% من رأس المال المصدر البالغ 16.666.667 ريال عماني. قد تساوي األسهم المجانية 5 أسهم لكل 100 مساهم.

الحركة في عدد األسهم المصدرة والمدفوعة بالكامل كما يلي:  

20142013

ريال عمانيريال عماني

166.666.670100.000.000في بداية السنة

-8.333.330أسهم مجانية

66.666.670-الطرح العام األولي

175.000.000166.666.670في نهاية السنة

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

نسبة 
المساهمة

عدد 

األسهم

عدد نسبة المساهمة

األسهم

%2014%2013

25.8645.250.0012643.0٩5.240شركة محمد البرواني القابضة ش م م

احتياطي قانوني  -17

وفقا ألحكام قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان ، تم تحويل نسبة 10% من الربح بعد الضريبة للسنة إلى االحتياطي   
القانوني ثلث رأسمال الشركة المدفوع  التحويل السنوي عندما يبلغ االحتياطي  القانوني. يجوز للشركة أن تقرر إيقاف هذا 

على األقل. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. 

احتياطي الطوارئ  -18

الوزاري 80/5(،  )القرار  التأمين  بتطبيق قانون شركات  الخاصة  التوجيهات  و10 )مكرر( و)3( )ب( من  )2( ج  10 )مكرر(  للمادة  وفقًا   
على  التأمين  أقساط  من  و%1  العام  التأمين  بأعمال  يتعلق  فيما  المستحقة  المطالبات  صافي  من   %10 تحويل  يتم  وتعديالته، 
الحياة للعام ألعمال التأمين على الحياة بتاريخ التقرير من األرباح المحتجزة إلى احتياطي الطوارئ. يمكن للشركة إيقاف تلك 
التحويالت السنوية عندما يصبح االحتياطي مساويًا لرأس مالها المصدر. يجب عدم اإلعالن عن أية توزيعات أرباح في أي عام 
الهيئة  من  مسبقة  بموافقة  إال  االحتياطي  استخدام  يجوز  ال  المحتجزة.  األرباح  من  االحتياطي  في  العجز  تغطية  يتم  حتى 

العامة لرأس المال. 

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

ممتلكات ومعدات  -15

  

مبنى 
المكتب

تحسينات 
على مباٍن 
مستأجرة

أثاث 
ومعدات 

سياراتمكاتــب

أعمــــــال 
رأسماليــة

قيد 
اإلجماليالتنفيـذ

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

التكلفة

38.7266٩1.5773٩.427552.6٩٩1.322.42٩-في 1 يناير 2013

121.057258.734 11.580116.0٩710.000-إضافات

محول من أعمال رأسمالية 
-)665.85٩(---665.85٩قيد التنفيذ

665.85950.306807.67449.4277.8971.581.163في 1 يناير 2014

222.859-155.86728.500-38.492إضافات

محول من أعمال رأسمالية 
)44.007(-)30.300()13.707(--قيد التنفيذ

704.35150.306949.83447.6277.8971.760.015في 31 ديسمبر 2014

االستهالك المتراكم

535.6٩3-7.٩44501.57226.177-في 1 يناير 2013

132.708-11.52511٩.1841.٩٩٩-محمل للعام

668.401-19.469620.75628.176-في 1 يناير 2014

)42.019(-)30.300()11.719(--استبعادات 

186.546-26.74920.696116.17822.923محمل للعام

812.928-26.74940.165725.21520.799في 31 ديسمبر 2014

القيمة الدفترية

677.60210.141224.61926.8287.897947.087في 31 ديسمبر 2014

665.85٩30.837186.٩1821.2517.8٩7٩12.762في 31 ديسمبر 2013
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حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى  -21

20142013

ريال عمانيريال عماني

857.443٩00.801حسابات دائنة

336.027255.251ضريبة حكومية مستحقة

97.441٩7.441مبالغ مستحقة لطرف ذو عالقة ]ايضاح 32 )ب([

48.863٩0.444أقساط مستلمة مقدمًا

69.04686.666مخصص رواتب اإلجازات

104.024111.550المصروفات المستحقة

447.891216.307أرصدة دائنة أخرى

1.960.7351.758.460

إيرادات التكافل/ دخل التأمين  -22

20142013

ريال عمانيريال عماني

23.114.55417.6٩7.6٩8إجمالي األقساط المكتتبة

)213.648()2.260.231(الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

20.854.32317.484.050األقساط قبل اعادة التكافل / إعادة التأمين – بالصافي

)٩.1٩3.787()10.216.934(قسط متنازل عنه لمعيدي التكافل/معيدي التأمين

)300.٩11(296.354الحركة في احتياطي أقساط غير مكتسبة

قسط تكافل / تأمين متنازل عنه لمعيدي التكافل/ معيدي التامين - 
بالصافي

)9.920.580()٩.4٩4.6٩8(

10.933.7437.٩8٩.352صافي أقساط مكتسبة

841.788640.152عمولة مستلمة على أعمال متنازل عنها لمعيدي التكافل/معيدي التأمين

)1.313.110()1.910.180(عموالت مدفوعة

177.94716٩.0٩2حركة في إحتياطي العمولة غير المكتسبة - بالصافي

)503.866()890.445(صافي مصروفات العمولة

)14.234()56.957(مصاريف وثيقة التكافل )فنية(

421.371180.718رسوم البوليصة وإيرادات التكافل/التأمين األخرى 

10.407.7127.651.٩72مجموع إيرادات التكافل 

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

احتياطي الطوارئ )تابع(  -18

الحركة في إحتياطي الطوارىء هي قيمة اإلحتياطي التي كان يمكن أن تدرج من 31 ديسمبر 2007 حتى 31 ديسمبر 2014. لم يتم   
إدراج اي مبالغ في السنة السابقة نظرًا للخسائر المتراكمة في تلك األعوام. تتطلب التوجيهات أعاله تعويض مثل هذا العجز 

قي االحتياطي في السنة التي تتوفر فيها أرباح محتجزة.

إحتساب  أجل  من  متاحة  غير  المفصلة  والتشريعات  القواعد   ، التكافل  قانون  مسودة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أصدرت   
إحتياطي الطوارىء ألعمال التكافل. لذا ، لم يتم تسجيل تحويل إلى إحتياطي الطوارىء في هذه البيانات المالية. اإلدارة على 
علم بأنه بمجرد إصدار القواعد والتشريعات من قبل الهيئة العامة لسوق المال ، فسوف يتم تسجيل إحتياطي الطوارىء/

إحتياطي التكافل في البيانات المالية وفقًا لتلك التشريعات.

منافع نهاية الخدمة للموظفين  -19

20142013

ريال عمانيريال عماني

146.93085.531في 1 يناير

46.7836٩.180مستحق خالل السنة

)7.781(1.617مدفوعات خالل السنة

192.096146.٩30في 31 ديسمبر

عموالت إعادة تكافل/إعادة تأمين غير مكتسبة  -20

التكافل التكافل العام2014
العائلي

المجموع

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

375.8482.955378.803عموالت إعادة تكافل/إعادة تأمين غير مكتسبة

2013

288.06٩-288.06٩عموالت إعادة تكافل/إعادة تأمين  غير مكتسبة

الحركة في عموالت إعادة تكافل/إعادة تأمين غير مكتسبة )أ( 

20142013

ريال عمانيريال عماني

288.069401.8٩0في بداية السنة

841.788640.152عموالت مستلمة خالل السنة

)753.٩73()751.054(مطفأة خالل السنة

378.803288.06٩في نهاية السنة 
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صافي المطالبات المتكبدة )تابع(  -24

صافي نسب المطالبات هي كالتالي:  

20142013

%%

6261سيارات

417حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى

511شحن بحري وتأمين السفن

6474تأمين صحي

504٩تأمين على الحياة 

التكافل/إعادة  إعادة  ناقصًا  المطالبات  )إجمالي  المتكبدة  المطالبات  المطالبات بقسمة صافي  يتم إحتساب صافي نسبة   
وتسويات  عنها  المتنازل  األقساط  ناقصًا  األقساط  )إجمالي  المكتسبة  األقساط  صافي  على  األخرى(  واإلستردادات  التأمين 

إحتياطي األقساط غير المكتسبة(.

صافي إيرادات االستثمار  -25

20142013

ريال عمانيريال عماني

صافي أرباح/ )خسائر( غير محققة من بيع استثمارات

746.417)222.231(محملة بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

صافي أرباح/ )خسائر( غير محققة من استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
207.8783٩٩.4٩6حقوق الملكية

أرباح/ )خسائر( محققة من استرداد استثمارات بالقيمة العادلة من خالل حقوق 
35.733-الملكية - بالصافي

137.45525.3٩4الدخل من استثمارات محملة بالتكلفة

118.251٩٩.450الدخل من ودائع بنكية

388.000208.000إيرادات إيجار من عقار إستثماري

210.490272.146إيرادات توزيعات نقدية

)٩2.051()63.737(تكلفة إدارة اإلستثمار

776.1061.6٩4.585

إيرادات اإلستثمار المخصصة إلى المشاركين والمساهمين هي كالتالي:  

-83.265حصة المشاركين 

692.8411.6٩4.585حصة المساهمين 

776.1061.6٩4.585

تمثل حصة المشاركين في ايرادات اإلستثمار ، ايردات ودائع تم تخصيصها وفقا للودائع البنكية.  

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

تحليل إيرادات التكافل/التأمين  -23

20142013

صافي 

االشتراكات

إيرادات 
االشتراكات 

قبل إعادة 
التكافل/إعادة 

التأمين
صافي 

االشتراكات

إيرادات 
االشتراكات قبل 

إعادة التكافل/
إعادة التأمين

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

8.506.37110.067.6906.572.0877.264.054سيارات

981.5467.908.468676.3287.434.4٩٩حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى

80.0661.080.551110.6481.134.٩44شحن بحري وتأمين السفن

978.1882.523.170265.373٩66.006تأمين صحي

387.5721.534.675364.٩158٩8.1٩5تأمين على الحياة 

10.933.74323.114.5547.٩8٩.35217.6٩7.6٩8

غير  االشتراكات  إحتياطي  وتسويات  االشتراكات  إجمالي  بمبلغ  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة  قبل  االشتراك  إيرادات  تحتسب   
البوليصة  ورسوم  المؤجلة  العمولة  مصروفات  وتسويات  العمولة  مصروفات   ، المتكبدة  المطالبات  إجمالي   ، المكتسبة 

واإليرادات األخرى. 

صافي المطالبات المتكبدة  -24

 2014  2013

اإلجمالي

حصة معيدي 
التكافل/

معيدي 
اإلجماليصافيالتأمين

حصة معيدي  
التكافل/

صافيمعيدي التأمين

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

2.323.558)3.133.574(2.694.8485.457.132)3.756.625(6.451.473مطالبات مستحقة 

152.244)620.815(200.377773.05٩)1.254.766(1.455.143متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

2.475.802)3.754.38٩(2.895.2256.230.1٩1)5.011.391(7.906.616مستحقة في نهاية السنة 

مطالبات التكافل المدفوعة 
4.٩4٩.886)1.851.015(5.813.3216.800.٩01)2.419.204(8.232.525خالل السنة

2.807.620)1.601.800(2.323.5584.40٩.420)3.133.574(5.457.132مطالبات مستحقة

108.413)78.411(152.244186.824)620.815(773.059متكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها 

2.٩16.033)1.680.211(2.475.8024.5٩6.244)3.754.389(6.230.191مستحقة في بداية  السنة

4.50٩.655)3.٩25.1٩3(6.232.7448.434.848)3.676.206(9.908.950مطالبات متكبدة 
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ربحية السهم الواحد وصافي األصول للسهم الواحد  - 30

20142013

ريال عمانيريال عماني

1.016.5682.344.٩01ربح السنة

172.123.289104.018.265المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة

0.0060.023ربحية السهم الواحد

20.946.00421.0٩6.3٩3صافي األصول

175.000.000166.666.670عدد األسهم بتاريخ التقرير

0.1200.127صافي األصول للسهم الواحد

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

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

نقد وما يماثل النقد  -31

20142013

ريال عمانيريال عماني

نقدية وأرصدة لدى البنوك

1.910.8428.160.102نقدية وأرصدة لدى البنوك

591.4871.381.538أرصدة نقدية لدى مدراء االستثمار

2.502.329٩.541.640

ودائع بنكية  

142.67922.341الودائع لدى البنوك والتي تستحق خالل أقل من ثالثة أشهر من تاريخ اإليداع

2.645.008٩.563.٩81

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014

مصروفات عمومية وإدارية   -26

20142013

ريال عمانيريال عماني

2.575.7681.٩60.675تكاليف العاملين

14.067136.048مصروفات التكافل

120.415      154.351مصروفات مهنية

186.547132.708االستهالك

196.028125.311إيجار ومرافق

112.598٩5.180مصروفات تقنية المعلومات

98.4596٩.713اتصاالت

87.22453.400مصروفات مجلس االدارة

59.8213٩.462سفر للعمل 

129.97936.375مصروفات العالقات العامة

-847تجنيب إيرادات غير شرعية

91.347222.040مصروفات متنوعة

3.707.0362.٩٩1.327

رسوم الوكالة وحصة المضارب  -27

رسوم  احتساب  مقابل  في  المشتركين  لمصلحة  العائلي  والتكافل  العام  التكافل  عمليات  بإدارة  األسهم  حاملي  يقوم   
وكالة نسبتها 18% و18% على التوالي من إجمالي االشتراكات كرسوم وكالة. كما يقوم المساهمون أيضا بصفة مضارب بإدارة 
الصناديق االستثمارية للمشتركين في مقابل احتساب نسبة 75% و75% من عوائد استثمارات التكافل العام والتكافل العائلي 
التوالي المتحققة من الصناديق االستثمارية للمشتركين. إن الحد األقصى لنسب رسوم الوكالة وحصة المضارب كما  على 

أقرتها هيئة الرقابة الشرعية هي 20% و 75% على التوالي.

اللجنة الشرعية  -28

تخضع أنشطة الشركة إلى إشراف اللجنة الشرعية ، والتي تتألف من4 أعضاء يعينهم مجلس اإلدارة. تضطلع اللجنة الشرعية   
بدور إشرافي من أجل تحديد ما إذا كانت عمليات الشركة تتم وفقًا لقواعد ومبادىء الشريعة اإلسالمية.

إحتياطي التكافل  -29

قامت هيئة الرقابة الشرعية بالشركة بصياغة سياسة إلحتياطي التكافل. وفقًا لتلك السياسة ، يمكن أن يتم سنويًا تحويل   
50% كحد أقصى من فائض التكافل إلى إحتياطي التكافل إلى أن يبلغ رصيد اإلحتياطي مساويًا لرأس المال. خالل السنة ، لم 

تحول الشركة أي مبالغ من فائض التكافل إلى إحتياطي التكافل.
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أطراف ذات عالقة )تابع(  -32

أية  عن  كفاالت  أية  استالم  أو  تقديم  يتم  لم  نقدًا.  التسوية  وتتم  مضمونة  غير  السنة  نهاية  في  المستحقة  األرصدة  إن   
المشكوك في  للديون  الشركة بعمل اي مخصص  ، لم تقم   2014 31 ديسمبر  المنتهية  للسنة  مديونيات أطراف ذات عالقة. 
تحصيلها والمتعلقة بالمبالغ المستحقة من أطراف ذات عالقة حيث أن تاريخ السداد جيد )2013 : نفس البنود والشروط(. يتم 
ذو  الطرف  يزاول  الذي  والسوق  العالقة  ذو  للطرف  المالي  المركز  مراجعة  خالل  من  مالية  فترة  كل  في  التقييم  هذا  إجراء 

العالقة نشاطه فيه. المبالغ المستحقة إلى ، ومن ، األطراف ذات العالقة خالية من األرباح وتستحق الدفع عند الطلب.

مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا: )ج(   

كانت مكافأة موظفي إدارة الشركة العليا والتي تشتمل على الرواتب والمنافع ، كما يلي:  

20142013

ريال عمانيريال عماني

468.568511.711منافع قصيرة األجل

20.40721.014منافع نهاية الخدمة للموظفين

506.975532.725

اإللتزامات العرضية     -33

إلتزامات عرضية  

في 31 ديسمبر 2014 ، كان لدى الشركة التزامات عرضية بمبلغ 142.67٩ ريال عماني )2013- 22.084 ريال عماني( تتعلق بضمانات   
بنكية وأخرى ومسائل أخرى ناشئة ضمن إطار النشاط االعتيادي.

إرتباطات رأسمالية  

في 31 ديسمبر 2014 ، كان لدى الشركة إرتباطات رأسمالية تتعلق بتصميم وأعمال داخلية في المكتب الرئيسي بمبلغ 500.10٩   
ريال عماني )31 ديسمبر 2013 – ال شيء(.

مطالبات قانونية   

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

المعلومات القطاعية  -34

قطاعات األعمال – التقرير القطاعي األولي  

، وهي وحدات األعمال االستراتيجية للشركة. وحدات األعمال االستراتيجية تقدم  أدناه  لدى الشركة قطاعان كما هو مبين   
منتجات وخدمات مختلفة وتتم إدارتها بشكل مستقل ألنها تتطلب استراتيجيات تسويق مختلفة. يقوم الرئيس التنفيذي 

للشركة بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة استراتيجية بشكل ربع سنوي على األقل. 

إيضاحات حول القوائم المالية 
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أطراف ذات عالقة   -32

تدخل الشركة ، في سياق النشاط االعتيادي، في معامالت مع أعضاء مجلس اإلدارة وموظفي اإلدارة العليا وحاملي األسهم   
واللجنة الشرعية والكيانات التي يوجد لبعض حاملي األسهم

وأعضاء مجلس اإلدارة القدرة على السيطرة أو ممارسة نفوذ جوهري على القرارات المالية والتشغيلية . إن األحجام التقريبية   
لتلك المعامالت التي تشارك فيها أطراف ذات عالقة ومالكين لنسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة أو أفراد أسرهم باستثناء 

تلك المعامالت التي يتم اإلفصاح عنها بشكل منفصل خالل السنة كانت كما يلي:

معامالت مع أطراف ذات عالقة )أ(   

المعامالت مع األطراف ذات العالقة أو المالكين لنسبة 10% أو أكثر من أسهم الشركة، أو أفراد أسرهم ، والمدرجة ضمن بيان   
األرباح أو الخسائر واإليرادات الشاملة األخرى هي كالتالي:

20142013

ريال عمانيريال عماني

2.692.0162.374.024األقساط

69.24872.764قسط إعادة التكافل/إعادة التأمين 

415.860602.764المطالبات

15.97532.703مطالبات إعادة التكافل/إعادة التأمين

63.90053.400أتعاب حضور إجتماعات مجلس اإلدارة

208.000208.000إيرادات إيجار

25.00033.000أتعاب حضور إجتماعات اللجنة الشرعية

)ب(  األرصدة مع األطراف ذات العالقة  

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

20142013

ريال عمانيريال عماني

أدوات حقوق ملكية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل إستثمارات 
األسهم 

170.310-صندوق تالل 

مستحقات عقود تكافل وإعادة تكافل/إعادة تأمين

263.243272.381األقساط مستحقة القبض من أطراف ذات عالقة أخرى

2.9546.442صافي المطالبات المتكبدة من أطراف ذات عالقة

مستحقات إستثمار

104.000104.000إيرادات إيجار مستحقة

حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى

97.441٩7.441شركة تالل للتنمية ش.م.ع.م 
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المعلومات القطاعية )تابع(  -34

قطاع التشغيل )تابع(  

2013
 اإلجماليالتامين العائليالتامين العام

 ريال عمانيريال عمانيريال عماني

7.804.٩٩4365.0768.170.070ايرادات التأمين )صافي إعادة التأمين(

)5.027.753()224.576()4.803.177(تكاليف التأمين )صافي إعادة التأمين(

3.001.817140.5003.142.317نتائج القطاع

)2.٩٩0.468()14٩.515()2.840.٩53(مصروفات القطاع

1.6٩2.٩681.6171.6٩4.585ايرادات االستثمار

14.106-14.106دخل آخر مخصص

1.860.540)7.3٩8(1.867.٩38أرباح القطاع للسنة

484.361ايرادات غير مخصصة من ضريبة مؤجلة 

2.344.٩01ربح السنة 

2٩.7٩٩.6521.656.٩7231.456.624أصول القطاع

10.728.6٩٩أصول غير مخصصة

42.185.323إجمالي األصول

18.٩٩6.٩451.408.70٩20.405.654مطلوبات القطاع

683.276مطلوبات غير مخصصة

21.088.٩30مجموع المطلوبات

أنشطة الشركة مقيدة بأعمال التكافل ، وفقًا لمبادىء الشريعة اإلسالمية. الجزء الهام منها المتعلق بدول مجلس التعاون   
الخليجي والتي تخضع لمخاطر وعوائد مشابهة. لذا ، لم يتم عرض معلومات القطاع الخاصة بالمنتجات والخدمات.  

القطاعات الجغرافية – التقرير القطاعي الثانوي  

ال توجد لدى الشركة قطاعات جغرافية ، حيث تتم جميع العمليات داخل سلطنة عمان.   

إيضاحات حول القوائم المالية 
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المعلومات القطاعية )تابع(  -34

قطاع التشغيل  

لدى الشركة قطاعات التشغيل التالية:  

التكافل العام  

يتضمن التكافل وإعادة التكافل/إعادة التأمين على السيارات والحريق والحوادث العامة والبحري والشحن والسفن.  

التكافل العائلي  

يتعلق التكافل العائلي بالتكافل على حياة األفراد.  

قطاعات التشغيل  

التكافل العام2014
التكافل 
 اإلجماليالعائلي

 ريال عمانيريال عمانيريال عماني

10.106.529301.18310.407.712ايرادات التكافل )صافي إعادة التكافل/إعادة التأمين(

)6.255.304()192.588()6.062.716(مصروفات التكافل )صافي إعادة التكافل/إعادة التأمين(

4.043.813108.5954.152.408نتائج القطاع

81.2771.98883.265إيرادات إستثمار

)69.099()1.491()67.608(حصة المضارب

)4.160.620()276.242()3.884.378(رسوم الوكالة

5.954)167.150(173.104فائض/)عجز( القطاع لفترة

22.169.6513.120.19725.289.848أصول القطاع

21.534.599أصول مخصصة للمساهمين

46.824.447إجمالي األصول

22.169.6513.120.19725.289.848مطلوبات القطاع

21.534.599مطلوبات مخصصة للمساهمين

46.824.447مجموع المطلوبات 
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إدارة المخاطر )تابع(  - 35

 مخاطر التكافل )تابع(

تتعامل الشركة فقط مع شركات إعادة التكافل/إعادة التأمين التي توافق عليها اإلدارة، والتي غالبًا ما تكون شركات دولية   
مصنفة من قبل وكاالت تصنيف دولية.

تجري الشركة عمليات تكافل تتسم بالتنوع حتى ال تكون معتمدة على شركة إعادة تكافل/إعادة تأمين واحدة وال تعتمد   
عملياتها بشكل كبير على عقد إعادة تكافل/إعادة تأمين واحد.

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

مستويات احتجاز أقساط الشركة موضحة أدناه:  

20142013

%%

96٩7سيارات

1510حريق وحوادث عامة وهندسة وأخرى  

68شحن بحري وتأمين السفن

5936تأمين صحي

2833تأمين على الحياة

 

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

مخصص المطالبات المتكبدة ولم يبلغ عنها.  

باإلضافة إلى ذلك ، تحد الشركة من مخاطر التكافل عن طريق مراقبة التغيرات في متغيرات رئيسية والتي من الممكن أن   
تزيد من التزامات المطالبات اإلضافية.

أهم االفتراضات   

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

القضائية والتشريعات الحكومية على التقديرات.

االفتراضات األخرى الهامة تشمل التأخير في السداد وتغير معدالت العمالت األجنبية.  

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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إطار تنظيم وإدارة الشركة   

التي  األحداث  من  الشركة  ومساهمي  المشاركين  حماية  هو  للشركة  المالية  واإلدارة  المخاطر  إدارة  إلطار  الرئيسي  الهدف   

كفاءة  وذو  فعال  نظام  امتالك  من  الجوهرية  األهمية  العليا  اإلدارة  وتعي  الموضوعة.  األداء  أهداف  تحقيق  استمرار  تعرقل 

عالية إلدارة المخاطر.

اإلطار التنظيمي  

أن  من  للتأكد  قرب  عن  أوضاعهم  ومراقبة  التأمين  وثائق  حاملي  حقوق  بحماية  رئيسية  بصورة  التنظيمية  الجهات  تهتم   

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  أيضًا  الشركة  عمليات  وتخضع   

تطلب فقط المصادقة على ومراقبة األنشطة ولكن تفرض أيضًا شروط مقيدة )مثل كفاية رأس المال( لتقليل مخاطر عدم 

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

مخاطر التكافل  

أهم المخاطر التي تواجهها الشركة بمقتضى عقود التكافل تتمثل في أن المطالبات الفعلية وسداد المنافع، أو توقيتها،   

في  الالحقة  والتطورات  المدفوعة  الفعلية  والمنافع  أضرارها  وحجم  المطالبات  بتكرار  يتأثر  وهذا  التوقعات.  عن  تختلف 

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

ترتيبات إضافية  التأمينية مع  الحذر وتطبيق توجهات سياساتها  االختيار  التكافل عن طريق  إدارة مخاطر  إلى  الشركة  تعمد   

إلعادة التكافل/إعادة التأمين والتناول النشط الفاعل للمطالبات.

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

تصدر الشركة بصفة رئيسية عقود التكافل عامة تتمثل في السيارات والتأمين البحري والجوي والحريق والمخاطر العامة إلى   

جانب عقود التكافل على الحياة والتكافل الصحي.

وفي سياق أعمالها االعتيادية، ومن أجل تقليل المخاطر المالية التي تنشأ من المطالبات الكبيرة، تدخل الشركة في عقود   

مع أطراف أخرى ألغراض إعادة التكافل/إعادة التأمين. وهذه الترتيبات توفر تنوعًا أكبر لألعمال وتسمح لإلدارة بالتحكم في 

التعرض للمخاطر المحتملة التي تنشأ من المخاطر الكبيرة، وتسمح بإمكانية إضافية لنمو أفضل. كجزء جوهري من أعمال 

إعادة التكافل/إعادة التأمين تتم بموجب اتفاقيات إعادة تكافل/إعادة تأمين اختيارية وعن تجاوز الخسائر الكبيرة . 

البيان وعقود إعادة التكافل/ يتم تقدير المبالغ القابلة لالسترداد من إعادة التكافل بشكل يتوافق مع مخصص المطالب   

إعادة التأمين.

لتقليل التعرض لمخاطرالخسائر الجوهرية من إعادة التكافل/إعادة التأمين ، تقوم الشركة بتقييم الوضع المالي لشركات   

األنشطة  وطابع  الشبيهة  الجغرافية  المناطق  في  الناشئة  التأمين  مخاطر  تركيز  وتراقب  التأمين  التكافل/إعادة  إعادة 

االقتصادية بالنسبة لشركات إعادة التكافل/إعادة التأمين.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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مخاطر االئتمان  )تابع(

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

20142013

ريال عمانيريال عماني

2.490.089٩.524.651أرصدة بنكية ونقدية

6.449.6546.32٩.8٩3ودائع بنكية

8.185.8057.141.٩٩3أرصدة تكافل وإعادة تكافل/إعادة تأمين مستحقة

-806.737مستحقات من المشاركين

981.723456.067مستحقات أخرى وأصول تكافل

2.762.4361.754.112إستثمارات محتفظ بها حتى اإلستحقاق

21.676.44425.206.716

التي  للحدود  وفقًا  والمحلية  الدولية  البنوك  من  مجموعة  لدى  بها  محتفظ  الصكوك  وإستثمارات  للشركة  البنكية  األرصدة   
وضعها مجلس اإلدارة. بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية ، يتم قبول البنوك ذات التصنيف الجيد.

االستثمار  مديري  لدى  النقدية  واألرصدة  البنكية  واألرصدة  البنكية  للودائع  بالنسبة  االئتمان  لمخاطر  للتعرض  األقصى  الحد    
بتاريخ التقرير حسب تصنيف الطرف المقابل كما يلي:

20142013

ريال عمانيريال عماني

P13.811.6861.635.574

P24.424.20812.805.733

703.8501.413.238غير مصنفة

8.939.74415.854.545

محلية  تأمين  تكافل/إعادة  إعادة  شركات  إلى  باإلضافة  عمان  سلطنة  في  العمالء  من  عدد  من  التكافل  مديونيات  تتكون   
وأجنبية. تحتسب أكبر 5 حسابات إعادة تأمين لنسبة 78% من مخاطر االئتمان في 31 ديسمبر 2014 )31 ديسمبر 2013- 77%(. وتقوم 
الشركة بمراقبة هذه المديونيات بشكل منتظم. أغلب عمالء االئتمان وإعادة التكافل/إعادة التأمين يتعاملون مع الشركة 
منذ أكثر من سنتين وتحدث الخسائر بشكل غير متكرر. وقد قامت الشركة بإنشاء مخصص انخفاض القيمة يشكل تقديرها 
للخسائر المحتملة المتعلقة بحسابات المديونيات وفقًا 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 التكافل/معيدي التأمين فحسب سياسة الشركة إلدارة مخاطر التأمين فإن تلك العقود يتم توقيعها فقط 

مع شركات إعادة تكافل/إعادة تأمين ذوي سمعة وتصنيف دولي جيد. 

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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الحساسيات   

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

2014
التغير في 

االفتراضات

األثر على 

االلتزامات

األثر علــــــى

نتائج االكتتاب

ريال عمانيريال عماني

)623.274(623.274+10%صافي المطالبات المتكبدة

%10-)623.274(623.274

2013

)450.٩65(450.٩65+10%صافي المطالبات المتكبدة

%10-)450.٩65(450.٩65

تطورات المطالبات  

المستقبلية  المطالبات  من  الشركة  حماية  أجل  من  التكافل  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   

التأمين واالستثمارات  التكافل/إعادة  التكافل وعقود إعادة  الرئيسية للشركة هي مديونيات تنشأ من عقود  المالية  األدوات   
المدرجة وغير المدرجة والنقد وما يماثل النقد والودائع البنكية. وتعد المخاطر الرئيسية التي تنشأ عن األدوات المالية للشركة 

هي:  

مخاطر االئتمان  

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

يتم إيداعها لدى مؤسسات مالية ذات سمعة جيدة بتصنيف P-2 كحد أدنى وفقًا لوكالة موديز لخدمات المستثمرين.

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

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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بيان االستحقاقات  

يبين الجدول أدناه باختصار استحقاق االلتزامات المالية للشركة بناًء على االلتزامات التعاقدية غير المخصومة. السداد المرتبط   
بإنذار يعامل كما لو كان اإلنذار أعطي في الحال. 

2014
خالل سنة 

واحدة
اإلجمالي

ريال عمانيريال عماني

7.906.6167.906.616إجمالي المطالبات المستحقة

1.505.9521.505.952حسابات مستحقة ومطلوبات أخرى

4.556.1794.556.179مطلوبات إعادة التكافل/إعادة التأمين

806.737806.737مستحق للمساهمين

14.775.48414.775.484

 2013

6.230.1٩16.230.1٩1إجمالي المطالبات المستحقة

1.026.0٩٩1.026.0٩٩حسابات مستحقة ومطلوبات أخرى

4.853.3414.853.341مطلوبات إعادة التكافل/إعادة التأمين

--مستحق للمساهمين 

12.10٩.63112.10٩.631

مخاطر السوق   

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

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

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

حركة سوق األسهم.

مخاطر العملة األجنبية  

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

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

إيضاحات حول القوائم المالية 
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مخاطر االئتمان )تابع(

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

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

20142013

ريال عمانيريال عماني

7.225.0175.304.433سلطنة ُعمان

774.355446.643الشرق األوسط

186.433256.071أخرى

8.185.8056.007.147

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

20142013

ريال عمانيريال عماني

6.030.6644.4٩0.642وسطاء ووكالء

1.122.240627.٩12أفراد وشركات

1.032.901888.5٩3شركات إعادة التكافل/إعادة التأمين

8.185.8056.007.147

تم اإلفصاح عن أعمار مديونيات عقود التكافل إوعادة التكافل/إعادة التأمين بتاريخ التقرير والحركة في مخصص انخفاض   
قيمة المديونيات خالل العام في اإليضاح رقم 10 حول البيانات المالية.

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

مخاطر السيولة   

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

األموال الكافية للوفاء بأية ارتباطات عند نشاتها.

إيضاحات حول القوائم المالية 
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مخاطر األسعار  

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

على حركة سوق األسهم.

56% )2013– ٩4%( من استثمارات الشركة باألسهم في تاريخ بيان المركز المالي تمت داخل سلطنة عمان.  

بحوالي  األرباح/)الخسائر(  تغير  إلى  سيؤدي   %10 بمعدل  للمتاجرة  بها  المحتفظ  الشركة  الستثمارات  العادلة  بالقيمة  تغير  إن   
543.714 ريال عماني )2013– 3٩5.722 ريال عماني(.

إن تغير بالقيمة العادلة الستثمارات الشركة المتاحة للبيع بمعدل 10% سيؤدي إلى تغير حقوق المساهمين بحوالي 204.245 ريال   
عماني )2013– 34.817 ريال عماني(.

تقدير القيمة العادلة  

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

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

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

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

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 20141 

ريال عمانيريال عمانيريال عمانيريال عماني

االستثمارات المدرجة بالتكلفة من خالل األرباح أو 
5.437.139--5.437.139الخسائر

استثمارات بالقيمة العادلة  من خالل حقوق 
1.747.218-1.547.077200.141الملكية

6.984.216200.141-7.184.357

 2013

االستثمارات المدرجة بالتكلفة من خالل األرباح أو 
3.٩57.221--3.٩57.221الخسائر

استثمارات بالقيمة العادلة  من خالل حقوق 
177.856170.310348.166-الملكية

3.٩57.221177.856170.3104.305.387

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

إستثمارات  خالل  من  العادلة  بالقيمة  مدرجة  ملكية  حقوق  كأدوات  المصنفة  الملكية  أدوات  في  االستثمارات  بعض  تدرج   
حقوق الملكية ، تدرج بالتكلفة. ال يوجد لهذه االستثمارات أسعار سوقية مدرجة في سوق نشطة وتعد مجموعة قياسات 

القيمة العادلة المعقولة جوهرية وال يمكن تقييم احتمالية التقديرات المختلفة بشكل موثوق به.

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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مخاطر العملة األجنبية )تابع(

مخاطر العمالت األجنبية التي تتعرض لها الشركة هي كالتالي:  

) المبالغ معروضة بالريال العماني(

 2014 2013

عمالت أخرىدوالر أمريكيعمالت أخرىدوالر أمريكي

-161.414-325.091نقدية وأرصدة لدى البنوك

استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة  من 
244.7٩5-1.745.889-خالل األرباح أو الخسائر

استثمارات بالقيمة العادلة  من خالل 
-14.12٩-14.129حقوق الملكية

-52.552-51.975ودائع بنكية

-251.213-247.468االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

تحليل الحساسية  

سعر صرف العملة بين الدوالر األمريكي والريال العماني ظل بدون تغير منذ 1٩86. لذلك فإن اإلدارة ال ترى أية مخاطر تذكر من   
التعامالت بالدوالر األمريكي. 

كافة  إبقاء  مع  األمريكي  الدوالر  غير  أخرى  عمالت  مقابل   %1 بنسبة  نقصان  أو  زيادة  العماني  الريال  حقق  لو   ،  2014 سنة  خالل   
العوامل المتغيرة األخرى ثابتة لزادت أو نقصت الخسائر قبل الضريبة بقيمة تبلغ حوالي 15.835 ريال عماني )2013 - 2.448 ريال 

عماني(.

مخاطر معدل الفائدة  

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب قيمة التدفقات النقدية المستقبلية ألداة مالية. تقوم الشركة باالستثمار في األوراق   
المالية كما توجد لديها ودائع تتعرض لمخاطر معدل الفائدة. وتتمثل مخاطر معدل الفائدة بالنسبة للشركة في مخاطر 
التغيرات في معدالت الفائدة السوقية وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض في العائد بشكل عام من األوراق المالية التي تحسب 

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

20142013التغير في االفتراضات

ريال عمانيريال عماني

االيرادات من الودائع البنكية واالستثمارات المدرجة 
بالتكلفة المطفأة

%0.5+46.06040.420

%0.5-)46.060()40.420(

في تاريخ التقرير، كان معدل الفائدة وبيان استحقاق األدوات المالية التي تحسب عليها فائدة كما هو مبين فيما يلي:   

مخاطر أسعار الفائدة للشركة بناًء على الترتيبات التعاقدية في 31 ديسمبر 2014 كانت كما يلي:  

اإلجماليأكثر من عام واحدأقل من عام واحد2014

ريال عمانيريال عمانيريال عماني

6.449.654-6.449.654ودائع بنكية

2.762.4362.762.436-االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

2013

6.32٩.8٩3-6.32٩.8٩3ودائع بنكية

1.754.1121.754.112-االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014
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العامة  الهيئة  تحدده  ما  حسب  المالءة  هامش  بمتطلبات  والوفاء  كاٍف  برأسمال  االحتفاظ  أجل  من  رأسمالها  الشركة  تدير   
لسوق المال وقانون الشركات التجارية لعام 1٩74 وتعديالته.

التشاريعات  صدور  بمجرد  اإلعتماد.  مرحلة  في  تزال  ال  وهي  التكافل  قانون  مسودة  المال  لسوق  العامة  الهيئة  أصدرت   
بتلك  المالءة  هامش  إلتزام  على  اإلدارة  تحرص  سوف   ، التكافل  بشأن  المال  لسوق  العامة  الهيئة  من  الجديدة  والتوجيهات 

التشريعات.

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

والمشاركين  للمساهمين  عائدات  بتقديم  االستمرار  أجل  من  االستمرارية  أساس  على  المتابعة  على  الشركة  قدرة  حماية   
ومنافع ألصحاب المصالح اآلخرين.

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

تخضع الشركة أيضًا لمتطلبات رأس المال المفروضة خارجيًا من قبل السلطات التنظيمية المحلية. إن سياسة الشركة هي   
اإلحتفاظ برأسمال حسب إجمالي متطلبات رأس المال من الهيئة العامة لسوق المال وهامش محدد المتصاص المصروفات 

في رأس المال ومتطلبات رأس المال.

تتم إدارة مخاطر التكافل بحذر كما هو وارد باإليضاح 30)ج( للتأكد من أن الشركة تحرر وثائق بالتوافق مع قاعدة رأس المال.   
وبالتالي حماية  باألقساط  الخسائر إلدارة مستوى االحتفاظ  تأمين وغطاء تجاوز  إعادة تكافل/إعادة  إتفاقيات  الشركة  تملك 

رأس المال من مخاطر التكافل الجوهرية.

األرباح المخالفة للشريعة اإلسالمية  37

لدى الشركة ودائع وإستثمارات التتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية في تاريخ التقرير. اإلدارة بصدد تحديد تلك األصول التي   
ال تتماشى مع مبادئ الشريعة اإلسالمية.

األرباح المحتجزة خالل السنة من تعامالت مخالفة للشريعة اإلسالمية  ، تم إدراجها ضمن  حسابات دائنة وأرصدة دائنة أخرى   
بمبلغ 5.84٩ ريال عماني. تحول جميع  أرباح المصادر غير اإلسالمية إلى حساب األعمال الخيرية الذي تستخدمه الشركة لألعمال 

الخيرية.

أرقام مقارنة  38

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

أحداث الحقة لتاريخ التقرير  39

لم تكن هنالك اية أحداث حدثت بعد 31 ديسمبر 2014 وقبل تاريخ التقرير يمكن أن يكون لها تأثيرًا جوهريًا على هذه البيانات   
المالية.

الموافقة على البيانات المالية  40

تمت الموافقة على البيانات المالية من قبل مجلس اإلدارة والتصريح بإصدارها بتاريخ 23 فبراير 2015.  

إيضاحات حول القوائم المالية 
للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014


