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تقــريــر
مجـلــس اإلدارة

للسنــة الماليـــــة المنتهيـــــة في 31 ديـــــسمـبر 2020م
اإلخــوة المساهمين الكــرام،،

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،،

نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الشــركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 
ش.م.ع.ع. )»الشــركة«(، يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي للفتــرة 
ــر  ــة، وتقري ــات المالي ــاً البيان ــة فــي 31 ديســمبر 2020م، متضمن المنتهي
مدققــي الحســابات، ومناقشــات وتحليــالت اإلدارة، وتقريــر تنظيم وإدارة 

الشركة.
حققــت الشــركة نتائــج اســتثنائية فــي ظــل الظــروف الصعبــة خــالل عــام 
2020م حيــث بلــغ صافي الربح بعد خصــم الضريبة 15 مليون ريال عماني 
مقارنة بـ 10.2 مليون ريال عماني في الســنة المالية 2019م، وعليه يســر 
مجلس اإلدارة أن يقترح توزيعات أرباح نقدية بنسبة 35٪ من رأس المال، 
أي ما يعادل )35 بيســة للســهم الواحد( بإجمالي توزيعات أرباح تقدر بــــ 
9.275 مليون ريال عماني ويخضع هذا لموافقة المساهمين خالل اجتماع 
الجمعية العامة العادية الســنوية القادم والمزمع عقده بتاريخ 28 مارس 

2021م.
ويســرني أن أقــدم لكــم فيمــا يلــي نبــذة عن بيئــة أعمــال الشــركة، وأدائها 
المالي خالل عام 2020م، والتطورات الهامة في أنشطة الشركة وإنجازاتها، 

ووجهتها االســتراتيجية، باإلضافة إلى نظرتها المســتقبلية وآفاقها.

بيئة األعمال في أسواقنا الرئيسية: 

قــد شــهد عــام 2020م تحديــات غيــر مســبوقة علــى مســتوى العالم مع 
ظهــور وتفشــي جائحة كوفيد -19 وعمليات الحظــر واإلغالق المرتبطة به. 
وبالنسبة لمنطقة الشرق األوسط، تفاقمت العواقب االقتصادية للجائحة 
بســبب االنخفاض الكبير في أســعار النفط في بداية العام. والجدير بالذكر 
أن سلطنة عمان ودولة اإلمارات العربية المتحدة هما السوقان الرئيسيان 
للشــركة فــي ممارســة أعمالهــا وتقديــم خدماتهــا وقــد تأثــر كالهمــا بهذه 

األزمات.

ــا لصنــدوق النقــد الدولــي، مــن المتوقــع تقلــص  ســلطنة عُمــان: وفقً
الناتج المحلي اإلجمالي للســلطنة بنســبة 6.4٪ في عــام 2020م. كما بلغ 
العجــز لعــام 2020م، 4.2 مليار ريال عماني، وهو ما يزيد بنســبة 68٪ عن 
العجــز المقــدر فــي الموازنــة والبالغ 2.5 مليــار ريال عماني ويشــكل حوالي 
17٪ مــن الناتــج المحلي اإلجمالــي. كما قامــت وكاالت التصنيف االئتماني 
العالمية بإجراء تخفيضات متعددة للتصنيف االئتماني السيادي لسلطنة 
عمــان خــالل عــام 2020م. وقــد اتخــذت الحكومــة عــددًا مــن الخطــوات 
لتحفيــز ودعــم االقتصاد مثل إعــادة هيكلة الدعم، وإدخــال ضريبة القيمة 

المضافة، وخصخصة بعض الشركات الحكومية.(. ووضعت الحكومة رؤية 
2040م لتنويــع االقتصــاد والتــي تهدف لتعزيز وتركيز مســاهمة القطاعات 
غيــر النفطيــة فــي الناتج المحلــي اإلجمالي، حيــث تركزت اســتراتيجية تنويع 
مصــادر الدخــل علــى تحــول االقتصــاد العمانــي باتجــاه خمــس قطاعــات 
حيويــة وهي: الســياحة، والخدمات اللوجســتية، والصناعــة، وصيد وإنتاج 
األســماك، والتعديــن. ومــن المتوقــع أن نرى ثمــار هذه االســتراتيجية في 
الســنوات القادمــة حيث تقوم الحكومة بتنفيــذ خططها من خالل الخطط 
الخمســية. وبالنظــر إلى االنكمــاش االقتصادي خالل عــام 2020م، تقلص 

ســوق التأمين في ســلطنة عُمان بنســبة ٪1.6. 

اإلمــارات العربية المتحــدة: ويقدر انكماش اقتصاد دولة اإلمارات العربية 
المتحــدة بنســبة 6.6٪ في عــام 2020م، وذلك وفقًــا لتقديرات صندوق 
النقد الدولي مع عجز مالي قدره 9.9٪ من الناتج المحلي اإلجمالي بسبب 
التأثير المشــترك النخفاض أسعار النفط وتفشي جائحة كوفيد-19. ووفقًا 
ألحدث البيانات المتاحة للعام المالي 2019م ظل سوق التأمين اإلماراتي 
ثابتًا عند 4.6 مليار ريال عماني، وسيكون تأثير الظروف االقتصادية الصعبة 
لعام 2020م على قطاع التأمين في اإلمارات العربية المتحدة معروفًا عند 

نشر بيانات عام 2020م من قبل هيئة التأمين اإلماراتية.

األداء المالــــي والتجــــاري:

ــف  ــا الشــركات فــي مختل ــي واجهته ــات األخــرى الت ــب الصعوب ــى جان إل
القطاعــات، وكــون الشــركة تعمــل فــي قطــاع التأميــن، كان عليهــا أيضًا أن 
تتحمــل عواقــب مخاطــر التأميــن التــي جلبتهــا الجائحــة في ســلطنة عُمان 
وإمــارة دبــي، حيــث فرضت الجهــات التنظيمية علــى شــركات التأمين دفع 
جــزء معيــن مــن المطالبات الخاصــة بكوفيد-19 على الرغم مــن أن األوبئة 
والجوائح مستثناة من التغطية التأمينية. كما شهدت الشركة تأثيرًا إيجابيًا 
لعمليات الحظر واإلغالق من ناحية تغير تفضيالت العمالء من المعامالت 
الورقيــة إلى النمط اإللكتروني للمعامالت وذلك من خالل اعتماد التقنيات 
الرقمية باإلضافة إلى انخفاض المطالبات خالل أشهر اإلغالق في محفظتي 

التأميــن الصحي وتأميــن المركبات.

انخفــض إجمالــي أقســاط التأمين المكتتبة للشــركة بنســبة 10٪ من 146 
مليــون ريــال عمانــي لعــام 2019م إلــى 134 مليــون ريــال عمانــي في عام 
2020م. ومع ذلك، هناك آثار إيجابية لإلغالق حيث انخفض معدل صافي 
الخســارة للشــركة إلــى 70٪ في عام 2020م مقابــل 75٪ في عام 2019م 
ممــا أدى إلــى زيادة بنســبة 32٪ فــي صافي نتائج االكتتــاب لعام 2020م 
والــذي بلغ 26.5 مليــون ريال عماني في عام 2020م مقابل 20.1 مليون 
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ريــال عمانــي فــي عــام 2019م. عــالوة على ذلــك، ارتفع دخل الشــركة من 
االســتثمار بنســبة 10٪ ليصل الى 4.6 مليون ريال عماني في عام 2020م 
مقابــل 4.2 مليــون ريال عماني ريال عمانــي في عام 2019م. أدى االرتفاع 
في صافي نتائج االكتتاب ودخل االســتثمار إلى نمو اســتثنائي بنسبة ٪47 
فــي صافــي األربــاح بعد خصــم الضرائب مــن 10.2 مليون ريــال عماني في 
عــام 2019م إلــى 15 مليــون ريــال عماني فــي عــام 2020م. الجدير بالذكر 
أن الزيــادة فــي ربحية الشــركة هي نتيجــة العمل الدؤوب واالســتراتيجيات 
التي تتبعها الشــركة في عمليات التأمين واالســتثمارات وجاهزيتها الرقمية 
لتقديم مختلف الخدمات لعمالئها من خالل المنصات الرقمية خالل فترة 

الحظر واإلغــالق في عام 2020م.

وعلى الرغم من التحديات التي شــهدتها األســواق بشكل عام خالل العام، 
قامت الشركة بتوزيع مبلغ 6.6 مليون ريال عماني كأرباح للمساهمين في 
شــهر أبريل 2020م، وحققت أيضًا عائدًا بنســبة 24٪ على متوسط حقوق 
الملكية للعام المالي 2020م. ونتيجةً ألداء الشركة الثابت، تمكنت الشركة 
من الحصول على جائزة "أفضل شــركة أداءً في فئة الشــركات ذات رؤوس 
األمــوال الكبيــرة في ســلطنة عمــان" للعــام الثالث على التوالــي في جوائز 
مجلة عالم االقتصاد واألعمال وتم تكريم رئيسها التنفيذي بجائزة "أفضل 

رئيس تنفيذي للعام في ســلطنة عمان". 

تواصــل الشــركة الحفــاظ علــى موقعهــا الريــادي كأفضل شــركة تأمين في 
سلطنة عمان من حيث إجمالي أقساط التأمين المكتتبة وصافي الربح بعد 
الضريبة خالل عام 2020م. أما بالنســبة لدولة اإلمارات العربية المتحدة، 
احتفظــت الشــركة بحصتهــا فــي قطــاع التأميــن الصحــي بنســبة 4 ٪ وفقًا 

لـــأحدث البيانات المتاحة لعام 2019م.

النظـــــرة المستقبليـــــة:

تســعى الشــركة للمحافظــة علــى مكانتهــا الرائــدة فــي ســلطنة عمــان في 
قطاعي تأمين المركبات والتأمين الصحي إلى جانب ترسيخ مكانتها كواحدة 
مــن أفضل شــركات التأميــن الصحي في دولــة اإلمارات العربيــة المتحدة. 
وتتمثل اســتراتيجية الشــركة فــي البحث عن فرص للنمو مــن خالل الطرق 
العضويــة وغيــر العضويــة، وكجزء من اســتراتيجية الشــركة للنمو العضوي 
تخطــط الشــركة لفتــح فــروع جديدة في ســلطنة عمان خالل عــام 2021م، 
وتقدمــت بطلــب للحصــول علــى ترخيــص لفتــح فــرع لهــا فــي دولــة قطر 
الشقيقة لمزاولة عمليات التأمين. أما بالنسبة للنمو غير العضوي، تواصل 
الشركة استكشاف األسواق والفرص الجديدة الناشئة عن االبتكار الرقمي. 
ويأتي التحول الرقمي، وحماية الشــركة من االضطرابات المحتملة الناشــئة 
عن التطورات التكنولوجية، وتبســيط تجربة العمالء ومبادرات المســؤولية 

االجتماعيــة للشــركة كجزء ال يتجزأ من اســتراتيجية الشــركة.

التغــييرات فـي البيئــــة التنظيميـة:

تخضع البيئة التنظيمية لقطاع التأمين في السلطنة للعديد من التغييرات 
حيث تقوم الهيئة العامة لسوق المال بإدخال قوانين وتشريعات متقدمة 
تهدف لتنظيم وإدارة قطاع التأمين بشــكل أفضل. وتعتبر "الئحة اســتثمار 
أصــول شــركات التأميــن والتأمين التكافلي" و "الئحة تنظيم مزاولة نشــاط 
إدارة مطالبــات التأميــن الصحــي" مــن أبــرز التشــريعات التــي تــم إصدارها 
خالل العام. ومن المتوقع أن تتضمن التشريعات األخرى القادمة تطبيق 

"التأميــن الصحي اإللزامي" و "إطــار عمل المالءة القائمة على المخاطر".
ويعتبــر تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافة فــي أبريل 2021م مــن قبل جهاز 

الضرائب تغييرًا رئيسيًا آخر سيؤثر على قطاع التأمين باإلضافة إلى التغييرات 
في معايير المحاســبة، حيث ســيغير المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 
رقــم 17 الذي يســري اعتبارًا مــن 1 يناير 2023م الطريقــة التي تحتفظ بها 
شــركات التأمين بســجالتها ومحاســبتها وتقاريرها الماليــة واإلفصاح عنها. 
والجديــر بالذكــر أن الشــركة ماضيــة قدماً فــي اتخاذ الخطــوات الالزمة من 

أجل االســتعداد لجميع التغييــرات المذكورة أعاله.

المسؤوليـــة االجتماعيــــــة:

تحافــظ الشــركة علــى التزامهــا بتحســين حيــاة األفــراد مــن خــالل مبــادرات 
المســؤولية االجتماعيــة مــن خــالل أنشــطة المســؤولية االجتماعيــة فــي 
مجــاالت مختلفــة كالتعليم، والبيئــة، والثقافة، والصحــة، وذلك بالتعاون 
مــع مختلــف الهيئات والجهــات الحكومية وكذلك تنفيذ مشــاريع متنوعة 
بشكل مستقل. كان عام 2020م عامًا مليئًا بالتحديات حيث تأثر المجتمع 
جراء تفشــي جائحة كوفيد-19، وكجزء من مسؤوليتنا االجتماعية ساهمت 
الشركة بمبلغ 175,000 ريال عماني في الصندوق الوقفي لدعم الخدمات 

الصحيــة وذلــك ضمن المبــادرة الحكومية للتغلب على تفشــي الجائحة.
وقــد أثــرت الجائحــة علــى نظــام التعليم فــي الســلطنة حيث تســببت في 
ضغوطات مادية على األسر ذات الدخل المحدود واألطفال ذوي القدرات 
المختلفــة فــي المجتمــع للحصــول علــى التعليــم اإللكتروني عبــر اإلنترنت. 
ولتقديم الدعم، قامت الشــركة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم لتوفير 
200 جهــاز لوحــي ليتــم توزيعهــا علــى الفئــة المســتهدفة مــن الطلبــة في 
ســلطنة عمان. كما تم توفير أجهزة لعالج النطق لمدرســة األمل لمســاعدة 
األطفــال الذيــن يعانــون مــن ضعف الســمع علــى تطويــر مهــارات النطق. 
كمــا واصلــت الشــركة دعمها لجمعيــة دار العطاء من خــالل توفير التغطية 

التأمينيــة الصحية المجانيــة لموظفيها.

تطويـــر الموارد البشريـــــة

ــم  ــن مواهبه ــتفادة م ــا واالس ــي موظفيه ــتثمار ف ــركة باالس ــن الش تؤم
وقدراتهم من خالل اكتساب المواهب بشكل منهجي، وإدارة وتنمية هذه 
المواهــب. وقــد ركــزت الشــركة في عــام 2020م، على مشــاركة الموظفين 
في األنظمة الرقمية للقيام باألنشطة التشغيلية اليومية ومبادرات التعلم 
اإللكترونــي. ولضمــان اســتمرارية األعمــال، تــم التخطيــط لبرنامــج التعاقب 
الوظيفي للمناصب الهامة وااللتزام بمتطلبات التعمين، حيث بلغت نسبة 
التعميــن فــي الشــركة 76.1٪ فــي عــام 2020م مقارنــة بـــــ 75٪ في عام 
2019م، كمــا تعمــل الشــركة علــى تنميــة المواهــب الوطنية بإتبــاع برنامج 

يؤهــل الموظفيــن للتطور الوظيفي الســريع.
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شكـــــر وتقديـــــــر

بالنيابة عن الشــركة ومجلس اإلدارة ال يســعنا في هذا المقام إال أن نعبر عن امتناننا لجاللة الســلطان هيثم بن طارق المعظم ) حفظه هللا ورعاه (
لقيادتــه الحكيمــة وتوجيهاته الســديدة.. كما أغتنم هذه الفرصة لتأكيد دعمنــا والتزامنا التام لرؤية جاللته الحكيمة.

كمــا أتوجــه بالشــكر الجزيــل إلــى الجهات التنظيميــة، والهيئات الحكوميــة، والوزارات في ســلطنة عمان ودولــة اإلمارات العربيــة المتحدة ودولة 
الكويت لدعمهم. كما نبدي امتناننا بشكل خاص للقائمين على إدارة الهيئة العامة لسوق المال، وسوق مسقط لألوراق المالية، ووزارة التجارة 
والصناعة وترويج االستثمار في سلطنة عمان، وهيئة التأمين في اإلمارات العربية المتحدة، ووزارة التجارة والصناعة في دولة الكويت لتوجيههم 
ودعمهم لمبادرات أعمالنا في هذه األسواق. وأود أن أتقدم بالشكر الخاص لإلدارة التنفيذية وكافة الموظفين على أدائهم واخالصهم وتفانيهم 
في العمل وتحليهم بأعلى المعايير المهنية والذي مكننا من التغلب على التحديات االستثنائية التي واجهتنا خالل العام وااللتزام بتحقيق أفضل 

النتائج للمساهمين. كما أتقدم بخالص الشكر لعمالئنا وشركائنا على رعايتهم وثقتهم والتزامهم بشركتنا.

عــــــــــــــــــــــــــام
مــن النجــاح
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https://nlg.om/
https://www.instagram.com/nlg.oman/
https://www.facebook.com/NLGOMAN
mailto:info.kwi%40nlicgulf.com?subject=
mailto:info.auh%40nlicgulf.com?subject=
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام 2020م

٠1 فلسفة الشركة : 
تمثل الحوكمة )أو تنظيم وإدارة الشركات( النظام الذي يتم من خالله توجيه الشركات وإدارتها. ويحدد هيكل تنظيم وإدارة الشركة أدوار مختلف السلطات 
فــي الشــركة علــى غرار مجلس اإلدارة والمديرين والمســاهمين واألطراف األخــرى ذات العالقة، كما يضع القواعد واإلجراءات الالزمــة إلتخاذ القرارات الخاصة 

بشــؤون الشــركة. كما يتيح من خالل ذلك أيضًا أســس وضع أهداف الشركة وقياسها ومراقبة تحقيها. 

ويؤمن مجلس إدارة الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع )"الشركة"( وإدارتها بأن تنظيم وإدارة الشركة يُعنى بمدى التزام الشركة بمبادئ 
الســلوك المهني وأخالقياته، كما أنه يتعلق بكيفية إدارة الشــركة، ويتضمن ذلك على ســبيل المثال ال الحصر ثقافتها والسياســات المتبعة لديها والطريقة 
التي تتعامل بها مع مختلف أصحاب المصلحة. ومن ثم فإن اإلفصاح الدقيق وفي الوقت المناسب عن المعلومات المتعلقة بالوضع المالي للشركة وأدائها 
 من تنظيم وإدارة الشــركة، األمر الذي يســهم بدوره في تحســين إلمام الجمهور بأنشــطة الشــركة 

ً
وملكيتها وكيفية تنظيمها وإدارتها تعد جميعًا جزءًا أصيل

والسياسات التي تتبعها.  

ويلتزم مجلس إدارة الشركة وإدارتها بإتباع الممارسات الفُضلى في مجال تنظيم وإدارة الشركة التي تسهم في تعزيز االلتزام بقيم وميثاق السلوك المهني، 
 لكيفية إلتزام الشــركة بمبادئ ميثاق حوكمة شــركات التأمين وأحكامه )"الميثاق"( على النحو المُبيّــن في تعميم الهيئة العامة 

ً
ويقــدم هــذا التقريــر تفصيل

لسوق المال )الهيئة( رقم I/7/2005م، المؤرخ في األول من أغسطس 2005م، وتعديالته خالل عام 2016م والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق حوكمة 
شركات المساهمة العامة. 

٠2 مجلس اإلدارة : 
يقع مجلس اإلدارة في صميم ممارســات تنظيم وإدارة الشــركة، حيث يشــرف على كيفية أداء اإلدارة وحمايتها للمصالح طويلة األمد لجميع المســاهمين في 
الشــركة ومن لهم مصلحة فيها. كما يتولى مجلس اإلدارة مراقبة إســتراتيجية الشــركة وأدائها مقابل الخطط االســتراتيجية والتجارية الموضوعة والسياســات 

وأنظمة الرقابة بغية وضع الممارســات الفُضلى وتبنيها وكذلك المحافظة على أعلى معايير التنظيم واإلدارة.

 ترشيح مجلس إدارة الشركة : 
ينــص النظــام األساســي علــى وجــود 7 أعضــاء لمجلــس اإلدارة ويتم انتخاب مجلــس اإلدارة في الجمعيــة العمومية العاديــة من بين المســاهمين أو غيرهم، 
بشــرط ان يمتلك العضو المترشــح إذا كان من المســاهمين عدد من األســهم ال يقل عن مائتي ألف )200,000( ســهم في الشــركة. وتقوم لجنة الترشــيحات 
والمكافآت واللجنة التنفيذية بمســاعدة الجمعية العمومية في ترشــيح أعضاء مجلس إدارة أكفاء وانتخاب األصلح لتحقيق أهداف الشــركة. ويخضع تعيين 
أعضاء مجلس اإلدارة لموافقة الســلطات الرقابية اســتنادًا إلى اســتمارة ترشــيح يتولى المرشح المســتوفي للحد االدنى من اشتراطات التأهيل تقديمها وفقًا 

للتوجيهــات الصادرة عن الهيئة. 
وتتبع الشــركة إجراءات ترشــيح أعضاء مجلس اإلدارة وانتخابهم وفقاً لألحكام المنصوص عليها في النظام األساســي للشــركة وقانون الشــركات التجارية وبما 
يتماشــى مــع تشــريعات الهيئــة العامة لســوق المال. ويتولى المســاهمون في الشــركة انتخــاب أعضاء مجلس اإلدارة فــي اجتماع الجمعية العامة الســنوية 
العادية لمدة ثالث ســنوات. وقد عُقدت آخر انتخابات ألعضاء مجلس االدارة في الجمعية العمومية الســنوية المنعقدة بتاريخ 28 مارس 2018 لمدة ثالث 

ســنوات. ومــن المقــرر أن تُعقد الجولة التاليــة من انتخابات أعضاء المجلس في الجمعية العمومية الســنوية في 28 مارس 2021م.

الواجبات والمسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة تشمل :

• تحديــد رؤيــة إســتراتيجية للشــركة بنــاءً علــى رؤيتهــا وغرضهــا وأهدافها، ووضع مؤشــرات أداء قابلــة للتطبيق في إطار زمني معقول يمكن قياســه بشــكل 
موضوعــي وتحديثه دوريًا.

• اعتماد السياسات التجارية والمالية ذات الصلة بأداء أعمال الشركة، وتحقيق أهدافها ومراجعتها دوريًا لضمان استمرارية كفاءتها.
• اعتماد اللوائح الداخلية ذات الصلة بتوجيه وإدارة شؤون الشركة وضمان فعالية أنظمة وسياسات الشركة.

• ضمان جودة أداء أعضاء مجلس اإلدارة وتحقيق أهدافهم عن طريق وضع معايير لقياس أداء األعضاء لضمان حضورهم لالجتماعات وفعالية مشاركتهم 
وأداء أدوارهم.

• تحديد الكفاءات والســلطات الالزمة لإلدارة التنفيذية، وتعيين المدراء التنفيذيين الرئيســيين ومراقبة عمل اإلدارة التنفيذية لضمان إدارة األعمال بشــكل 
صحيح وفقا ألهداف الشــركة والتزاما بالقوانين واللوائح.

• تشكيل لجان متخصصة تضم أسماء أعضاء اللجان وواجباتهم وحقوقهم وتقييم أعمال اللجان المتخصصة المنبثقة من المجلس على األقل سنوياً.
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•  اعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية ومراجعة المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
• تشــمل وظائف مجلس اإلدارة أيضا صياغة السياســات، والموافقة على خطة الشــركات التجارية، ووضع تقييم المخاطر واســتراتيجية إدارة، والموافقة على 
االكتتاب وسياســة التســعير، والموافقة على اســتراتيجية إدارة إعادة التأمين، والموافقة على سياســة إدارة االستثمار، وإقامة الهيكل اإلداري والمسؤوليات، 
ووضــع معاييــر خدمــة العمــالء والتعامــل العــادل، والموافقة علــى أنظمــة تكنولوجيا المعلومات، واإلشــراف علــى السياســات وتنفيذ االســتراتيجية واألداء 
التشغيلي، وإنشاء نظم الرقابة الداخلية، وإنشاء وظيفة التدقيق الداخلي، ووضع ميثاق لقواعد السلوك للشركة والموافقة عليها وتنفيذ سياسة اإلفصاح 

عــن المعلومات وضمان اإللتزام.

تشكيل مجلس إدارة الشركة : 
يأتــي تشــكيل مجلــس اإلدارة واســتقالليته وفقًــا ألحــكام المادة رقم 3 من ميثاق حوكمة شــركات المســاهمة العامة المدرجة. ولدى أعضــاء مجلس اإلدارة 
خبــرات متنوعــة، وقــد أصــدروا معـًـا قرارات مســتقلة وموضوعية. وعالوة على ذلــك، يتم دعم المجلس من قبــل اللجان الفرعية لمجلــس اإلدارة وهي لجنة 

التدقيــق والرقابــة ولجنة التعيينــات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة االســتثمار.

فيما يلي عضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس خالل عام 2٠2٠م كانت كما يلي:

)1( أتســم جميع أعضاء المجلس، ومن بينهم رئيس مجلس اإلدارة، بكونهم من األعضاء غير التنفيذيين، علمًا بأن ثالثة من بين األعضاء الســبعة مســتقلين، 
وهو ما يشكل التزاماً باللوائح المعمول بها. 

)2( تم انتخاب عضوين من بين األعضاء السبعة لتمثيل المساهمين من المؤسسات، في حين قام المساهمون بانتخاب خمسة أعضاء بصفاتهم الشخصية.   

عقــدت الشــركة إجتماعــاً للجمعيــة العموميــة غير العاديــة بتاريخ 30 يونيو 2020م إلقرار النظام األساســي المعدل للشــركة وذلك لالمتثال لقانون الشــركات 
التجاريــة الجديــد الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقم 18 لســنة 2019م، والذي حضره جميع أعضاء مجلس إدارة الشــركة. ال يشــغل أي مــن أعضاء المجلس 
عضوية أكثر من أربع شــركات مســاهمة عامة يقع مقر عملها الرئيســي بســلطنة عمان أو رئاســة مجلس إدارة ألكثر من شــركتين من تلك الشــركات. وتوضح 
تفاصيل عضوية شــركات المســاهمة العامة األخرى وعضوية اللجان األخرى بمجلس اإلدارة في الملحق رقم )1( المرفق طي هذا التقرير. كما ال يشــغل أي 

من األعضاء عضوية مجلس إدارة شــركة مســاهمة لها أهداف مماثلة ألهداف الشــركة ويقع مقر عملها الرئيســي في ســلطنة عمان. 

االسممـ
 تـاريــخ

 التعيين/
االنتخاب

 مـــدة
 العضـويـة
المعين لها

العضـويـةاإلستقالليةالمنـصــب
اللجــــان األخــــرى

 عدد
 اجتماعات
 مجلس
 اإلدارة
 التــي

حضرها

 حضور
 آخـــر

 جمعية
عمومية

الفاضل/ خالد بن محمد الزبير1
مــ

20
18

/3
/2

8

ت
وا

ــــ
ـــ

ـنـ
س

 3

رئيس 
مجلس 
اإلدارة

ال
لجنة التعيينات والمكافآت 

واللجنة التنفيذية
5

ـم
ـــ

ـــ
ـع

نــ

2
الفاضل/ عبد العزيز بن محمد 

بن أحمد البلوشي
نائب رئيس 

المجلس
ال

 لجنة التعيينات والمكافآت
واللجنة التنفيذية

5

3
السيد/ زكي بن هالل بن 

سعود البوسعيدي

ــو
ـــ

ـــ
ضـ

عـ

نعم
 لجنة التعيينات والمكافآت

 واللجنة التنفيذية
لجنة االستثمار

4

4
الفاضل/ أنور بن هالل بن 

حمدون الجابري
5لجنة االستثمارال

5
الفاضل/ محمد بن تقي 

الجمالني
5لجنة التدقيق والرقابةنعم

6
الفاضل/غسان بن خميس بن 

علي الحشار
نعم

لجنة االستثمار
لجنة التدقيق والرقابة

4

5لجنة التدقيق والرقابةالالفاضل/ نيلماني بهاردواج7
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بيان االجتماعات:
عقد المجلس خمسة اجتماعات خالل مدة االثنا عشر شهرًا المنتهية في 31 ديسمبر 2019م، وتفاصيلها على النحو التالي: 

تاريخ االجتماع الشهر

2020م يــر  25 فبرا 2020م يــر  فبرا

2020م يــو  12 ما 2020م مايو 

2020م يوليــو   28 2020م يوليــو 

2020م أكتوبــر   27 2020م أكتوبــر 

2020م 17 ديســمبر  2020م ديســمبر 

كانت أقصى فترة تفصل بين أي اجتماعين من اجتماعات المجلس مدتها 91 يومًا، وهو ما يتماشــى مع أحكام الميثاق التي تنص على أال تتجاوز المدة بين 
أي اجتماعيــن أربعــة أشــهر متتاليــة، كحد أقصى. من بين االجتماعات الخمســة، تم عقد أربــع اجتماعات من خالل منصة االجتماعــات اإللكترونية وفقًا للمادة 

رقم 191 من قانون الشــركات التجارية.

إجراءات مجلس اإلدارة
 

تقييم المجلس
كما هو مطلوب بموجب الميثاق، قام المســاهمون في الشــركة بتعيين مستشــارين من شــركة  "كي بي أم جي" لتقييم أداء أعضاء مجلس اإلدارة )بما في 
ذلك لجانها الفرعية( بشــكل محايد ومســتقل، كما وافقوا على المعايير والمقاييس الخاصة بالتقييم في اجتماع الجمعية العمومية المنعقد في 28 مارس 
2018. أكمل االستشاريون تقييمهم وقاموا بعرض تقرير لتفاصيل تقييمهم على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية العامة الذي تم عقده بتاريخ 27 
مارس 2019م. وحسب إفادة الهيئة العامة لسوق المال، يجب تعيين جهة مستقلة لتقيم أداء مجلس اإلدارة وتعيين المعايير والمقاييس الخاصة بالتقييم 

مرة واحدة خالل مدة المجلس، ونظرًا ألن مدة المجلس الحالي تصل إلى مارس 2021م، يجب إجراء التقييم التالي للمجلس بعد هذا التاريخ.

٠3 اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة : 
إن اللجــان الفرعيــة المنبثقــة مــن مجلس اإلدارة هي لجنــة التدقيق والرقابة ولجنة التعيينــات والمكافآت واللجنة التنفيذية ولجنة االســتثمار. وتقوم هذه 

اللجان بدعم ومســاندة مجلس اإلدارة للقيام بمهامه ومســؤولياته بفعالية.

تقييم اللجنة الفرعية
وفقـًـا لمتطلبــات الميثــاق، يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة تقييــم أداء اللجان الفرعيــة المتخصصة المنبثقة من للمجلس بشــكل ســنوي. وللقيــام بذلك، قام 
مجلس اإلدارة بتعيين مستشــارين مســتقلين من شــركة بروتيفيتي للخدمات االستشــارية لتقييم أداء اللجان الفرعية المتخصصة بشــكل مســتقل ولقد تم 

االنتهــاء مــن التقييم وتم تقديم النتائــج إلى مجلس اإلدارة.
وفيما يلي تفاصيل األدوار والمسؤوليات لكل لجنة من اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة وعضويتها واجتماعاتها التي عقدت خالل العام وحضور األعضاء:

لجنة التدقيق والرقابة
وتتمثل المهام الرئيســة للجنة التدقيق والرقابة في مســاعدة مجلس اإلدارة على االضطالع بمســؤولياته الرقابية من حيث ضمان وجود نظام قوي ألعمال 

الرقابة الداخلية لدى اإلدارة التنفيذية من أجل إدارة المخاطر بهدف حماية مصالح المســاهمين وأصول الشــركة.
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تتكون لجنة التدقيق والرقابة من ثالثة أعضاء غير تنفيذيين لديهم المعرفة والدراية باالســتثمارات والمالية والقوانين واللوائح الخاصة بشــركات المســاهمة 
العامة.

اثنــان مــن األعضــاء )بمــا في ذلك رئيس لجنة التدقيق والرقابة( مســتقالن في حين أن عضو واحد غير مســتقل. جميع أعضاء لجنــة التدقيق والرقابة الثالثة 
وهم محمد تقي إبراهيم وغســان خميس علي الحشــار ونيلماني بهاردواج لديهم خبرة مالية ومحاســبية. اجتمعت لجنة التدقيق والرقابة خمســة مرات خالل 
عام 2020م ومن بين االجتماعات الخمســة، عقدت أربعة اجتماعات عن طريق منصة االجتماعات اإللكترونية. وفيما يلي تفاصيل الحضور وتفاصيل عضوية 

لجنــة التدقيق والرقابة خالل عام 2020م:

وتتلقــى اللجنــة تقاريــر حــول النتائج التي توصلت إليهــا أعمال التدقيق الداخلية والخارجية واإلجــراءات التي اتخذتها اإلدارة بموجبهــا وتتولى اللجنة مراجعة 
نطــاق أعمــال التدقيق القانوني للشــركة والنتائج التي توصلت إليها ومدى اســتقاللية وموضوعية المدققين الخارجيين. كمــا تُجري أيضًا مراجعةً للتغييرات 
التــي طــرأت علــى السياســات المحاســبية وكذلك القوائــم المالية الســنوية المدققة وربع الســنوية غير المدققة ومعامــالت األطراف ذات العالقــة وتزكيتها 

لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليها.
كمــا تجــري أيضــاً مراجعــةً العائدات واحتســاب هامش المــالءة المطلوب تقديمه إلى الهيئة العامة لســوق المــال العُمانية وهيئات التأمين خارج الســلطنة 
ويتم هذا وفقًا لقانون شركات التأمين ولوائحها الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال واللوائح المالية لشركات التأمين الصادرة عن هيئات التأمين خارج 
الســلطنة. وعــالوةً علــى ذلــك، تتولى اللجنة مراجعة مــدى فاعلية نظام الرقابة الداخلية ومهام التدقيق الداخلية بالشــركة وعملياتهــا إلدارة المخاطر ورفع 

تقارير بشــأنها دوريًا إلى مجلس اإلدارة.

لجنة التعيينات والمكافآت واللجنة التنفيذية 
تتألف لجنة التعيينات والمكافآت واللجنة التنفيذية من ثالث أعضاء، وتتمثل المهام الرئيســة للجنة التعيينات والمكافآت واللجنة التنفيذية في مســاعدة 

الجمعيات العمومية على ترشــيح أعضاء أكفاء وانتخاب أعضاء مجلس اإلدارة األصلح لهذا الغرض.

وعــالوةً علــى ذلك، تهدف اللجنة إلى مســاعدة مجلس اإلدارة في اختيار المســؤولين التنفيذيين المناســبين والضروريين لالضطــالع بمهام اإلدارة التنفيذية 
في الشــركة ووضع سياســة الموارد البشــرية والمكافآت، والهيكل التنظيمي، وسياســة تخطيط التعاقب الوظيفي وتعيين الموظفين في الوظائف اإلدارية 
العليا ومراجعة هيكل التعويضات الخاصة بجميع الموظفين والتعمين وساعات العمل للعاملين. عالوة على ذلك، تهدف اللجنة إلى مساعدة مجلس اإلدارة 
في االضطالع ببعض المســؤوليات التي يفوضها المجلس إلى اللجنة من أجل تحقيق أهدافها حيث تقوم بمراجعة االســتراتيجيات طويلة المدى، ومراجعة 
الموازنــة ومراجعــة المنتجــات الجديــدة للتوصية بها إلى مجلس اإلدارة والموافقة على األمور األخرى الغير محورية والتي تكون خارج نطاق صالحيات اإلدارة.

اجتمعــت لجنــة التعيينــات والمكافــآت واللجنة التنفيذية ســبعة مــرات خالل عام 2020م حيث عقــدت أربعة اجتماعات من بين هــذه االجتماعات عن طريق 
منصــة االجتماعــات اإللكترونيــة. وفيمــا يلي تفاصيل الحضور وتفاصيل عضويــة لجنة التعيينات والمكافآت واللجنــة التنفيذية خالل عام 2019م:

المنـصــباالسممـ

االجتماع 
األول

24 فبراير
2٠2٠م

االجتماع 
الثاني

1٠ مايو 
2٠2٠م

االجتماع 
الثالث

27 يوليو 
2٠2٠م

االجتماع 
األول

24 فبراير
2٠2٠م

االجتماع 
الرابع

26 أكتوبر 
2٠2٠م

االجتماع 
الخامس 

16 ديسمبر 
2٠2٠م

نعمرئيسالفاضل/ محمد بن تقي الجمالني1

نعمعضوالفاضل/غسان بن خميس بن علي الحشار2

نعمعضوالفاضل/ نيلماني بهاردواج3

المنـصــباالسممـ
1

28 يناير 
2٠2٠م

2
٠9 فبراير 

2٠2٠م

3
25 أبريل 

2٠2٠م

4
٠7 مايو
2٠2٠م

5
26 يوليو 

2٠2٠م

6
25 أكتوبر 

2٠2٠م

7
15 ديسمبر 

2٠2٠م

1
الفاضل/ خالد بن محمد 

الزبير
نعمرئيس

2
الفاضل/ عبد العزيز بن 
محمد بن أحمد البلوشي

نعمعضو

3
السيد/ زكي بن هالل بن 

سعود البوسعيدي
نعمعضو
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لجنة االستثمار: 
تتألف لجنة االستثمار من ثالثة أعضاء من مجلس اإلدارة وتتمثل الوظيفة الرئيسية للجنة االستثمار في مساعدة مجلس اإلدارة على االضطالع بمسؤوليات 
معينة مثل وضع استراتيجية وسياسة االستثمار، والئحة لالستثمار، ومراجعة / مراقبة محفظة االستثمار، ومراجعة مبادرات االستثمار االستراتيجية، ومراجعة 

االلتزام باللوائح المتعلقة باالستثمار، ومدى كفاية وكفاءة سياسات وإجراءات وممارسات وضوابط االستثمار.

اجتمعــت لجنــة االســتثمار خمســة مرات خالل عــام 2020م حيث عقدت أربعــة اجتماعات منها عن طريق منصــة االجتماعات اإللكترونيــة. وفيما يلي تفاصيل 
الحضــور وتفاصيل لجنة االســتثمار خالل عام 2020م: 

المنـصــباالسممـ
1

17 مارس 
2٠2٠م

2
14 أبريل 

2٠2٠م

3
22 يوليو 

2٠2٠م

4
22 أكتوبر 

2٠2٠م

5
14 ديسمبر 

2٠2٠م

نعمرئيسالفاضل/ أنور بن هالل بن حمدون الجابري1

نعمعضوالسيد/ زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي2

نعمعضوالفاضل/غسان بن خميس بن علي الحشار3

٠4 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة : 
تم صرف مبلغ 181,400 ر.ع ألعضاء مجلس اإلدارة لعام 2019م حسبما اعتمده المساهمون في اجتماع الجمعية العمومية السنوية المنعقد في 13 مايو 

2020م. 

وخالل عام 2020م ، تم صرف مبلغ -/300 ر.ع لكل عضو كأتعاب حضور الجلسات عن كل اجتماع حضره العضو من اجتماعات مجلس اإلدارة خالل عام 2020م 
 كمــا صـُـرف مبلــغ آخــر قــدره -/200 ر.ع عــن كل اجتماع حضره أعضاء اللجان الفرعية المنبثقة عن مجلس اإلدارة خالل الســنة أي مــا مجموعه -/20,100 ر.ع. 

وباإلضافــة الــى اتعــاب حضور الجلســات التي بلــغ مجموعها مبلــغ -/20,100 ر.ع بلغ مجموع المكافــآت المقترحة لعام 2020م مبلــغ -/179,900 ر.ع وهذا 
يخضــع لموافقــة المســاهمين في اجتماع الجمعيــة العمومية الذي من المقرر انعقــاده بتاريخ 28 مارس 2021م. 

لم تكن هناك مصروفات ســفر ومصروفات النثرية الفعلية المتعلقة بأعمال الشــركة ألعضاء مجلس اإلدارة خالل عام 2020م نظير مصروفات الســفر لعام 
)2019م -/279 ر.ع(.كمــا بلغــت المكافــآت لعــام 2019م والمدفوعــة فــي عام 2020م وتفاصيل رســوم الجلــوس لعام 2020م المدفوعــة ألعضاء مجلس 

اإلدارة خالل فترة الـ 12 شــهر المنتهية في 31 ديســمبر 2020م هي كما يلي: 
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اسم العضو

بدل حضور الجلسات لعام 2٠2٠م

المكافآتمجموع  مجلس
اإلدارة

لجنة 
التدقيق 
والرقابة

لجنة التعيينات 
والمكافآت واللجنة 

التنفيذية

لجنة 
االستثمار

1,5001,4002,90032,390الفاضل/ خالد بن محمد الزبير

1,5001,4001,0002,90024,835الفاضل/ أنور بن هالل بن حمدون الجابري

1,2001,4001,0003,60024,835السيد/ زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي

1,5002,50024,835الفاضل/غسان بن خميس بن علي الحشار

1,5001,0001,0002,50024,835الفاضل/ محمد بن تقي إبراهيم

1,2001,0003,20024,835الفاضل/غسان بن خميس بن علي الحشار

1,5001,0002,50024,835الفاضل/ نيلماني بهاردواج

ولم تدفع الشركة أي مكافآت أخرى ألعضاءمجلس اإلدارة بصفتهم أعضاءلمجلس اإلدارة.

٠5 مراجعة الرقابة الداخلية : 
ينــص الميثــاق علــى ضــرورة مراجعــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لمدى فاعليــة نظام الرقابــة الداخلية بالشــركة مرةً واحــدةً على األقــل كل عام، ورفــع تقرير إلى 
المســاهمين بشــأن مــا فعلــوه حياله. ويولي مجلــس اإلدارة أهميةً بالغةً للحفاظ على بيئــة رقابة قوية والتأكد من تغطية مراجعتهــا للقوائم المالية وجميع 
أوجه الرقابة، من بينها التشغيلية والمالية واإللتزام وإدارة المخاطر. يضمن مجلس اإلدارة ذلك من خالل تطبيق سياسات وإجراءات الرقابة الداخلية وغيرها 
من أشــكال المراجعات التحليلية والتســويات والضوابط التلقائية في أنظمة تقنية المعلومات. تتم متابعة عملية الرقابة الداخلية بشــكل أساســي من قبل 
لجنة التدقيق والرقابة ودائرة التدقيق الداخلي مع وجود خطة سنوية محددة وواضحة للجنة التدقيق والرقابة ودائرة للتدقيق الداخلي. إضافة إلى ذلك، 
فــإن لــدى الشــركة أيضـًـا دائرة إلدارة الجودة والرقابــة الداخلية التي تراجع الضوابط الداخلية للشــركة. لدى المجلس قناعة بوجود إجراءات مناســبة لتنفيذ 

متطلبات الميثاق.

وكمــا نصــت المــادة رقــم 24 من قرار هيئة ســوق المــال رقم: 2018/10 ، يتطلب على الشــركة إجراء مراجعة خارجية شــاملة ألعمال وحــدة التدقيق الداخلة 
مرة واحدة على األقل كل 4 ســنوات. ولتحقيق ذلك، تم تعيين شــركة »مزارز« من قبل مجلس إدارة الشــركة إلجراء تقييم ضمان الجودة الخارجي المســتقل 
لوحدات التدقيق الداخلي للشــركة لعام 2019م. أكملت مزارز اإلجراءات المتفق عليها وفقًا إلطار الممارســات المهنية الدولية )IPPF( ، كما أصدرت تقريراً 

»يتوافــق بشــكل عام« وقدمت تقريرها إلى لجنــة التدقيق والرقابة ومجلس اإلدارة.

٠6 اإلدارة : 
مناقشة اإلدارة وتحليلها 

يتضمن التقرير السنوي نسخة من مناقشة اإلدارة وتحليلها.

مكافآت اإلدارة
بلغ عدد الموظفين في الشركة 493 موظفًا حتى تاريخ 31 ديسمبر 2020م من بينهم الرئيس التنفيذي، وبلغ إجمالي المكافآت المستحقة لموظفي اإلدارة 
الثمانية الكبار )من رواتب وحوافز وبدالت وغيرها من المدفوعات القانونية( خالل عام 2020م مبلغاً وقدره 1,125,522/-.ع )في حين تم دفع مبلغ وقدره 

-/ 1,042,727 ر.ع عام 2019م ألفراد اإلدارة العشرة الكبار(. وتم اإلفصاح عن هذه المكافآت في اإليضاح رقم 32 من القوائم المالية.

وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة حوافز األداء بعد االخذ بعين االعتبار التوصيات من لجنة التعيينات والمكافآت واللجنة التنفيذية اســتنادًا إلى أداء الشــركة، وتم 
توزيع هذه المكافآت على الموظفين بحســب مســتويات أدائهم بما يتوافق مع سياســات الشركة المعتمدة من مجلس اإلدارة.

وقُدرت مصاريف الســفر والمصاريف النثرية الفعلية المرتبطة بأعمال الشــركة ألفراد اإلدارة العليا خالل العام بمبلغ -/ 11,773 ر.ع )في حين تم دفع مبلغ 
وقدره -/ 53,992 ر.ع في عام 2019م( وهو المبلغ الذي تحملته الشــركة.



التقرير السنوي 2020
20

الرشكة الوطنية للتأمني عىل الحياة والعام

جي. جوبينات، المدير العام للعميات 
المحاسبين  بمعهد  منتسب  عضو  وهو  2004م،  عام  من  يناير  شهر  في  الشركة  لدى  بالعمل  التحق 

في  علمية  درجة  على  حاصل  فهو  ذلك،  على  وعالوةً  الهند.  في  التأمين  ومعهد  الهند  في  القانونيين 

معهد  من  معتمد  داخلي  مدقق  أنه  كما  الهند،  في  التكاليف  محاسبي  معهد  من  التكاليف  محاسبة 

عام  في  للعمليات  العام  المدير  منصب  إلى  ترقى  وقد  المتحدة،  بالواليات  الداخليين  المدققين 

والعام.  والصحي  الحياة  على  التأمين  بينها  من  الشركة،  في  بأسرها  التأمين  عمليات  ويتأس   2019م، 

كما أن لديه خبرات عريضة تمتد لما يربو على 21 عامًا ومتنوعة في المجال من خالل عمله لدى مؤسسات مرموقة، على غرار مكتب برايس ووتر هاوس 

لتدقيق الحسابات وشركة أويل آند ناتشورال جاز كوربوريشن ليمتد الهندية. وتشمل خبراته في قطاع التأمين 17 عاماً قضاها مع الشركة.

رافي أيار، الرئيس المالي   
التحق بالعمل لدى الشركة في شهر يناير من عام 2004م، وهو عضو منتسب بمعهد المحاسبين القانونيين 

في الهند ومعهد التأمين في الهند. وعالوةً على ذلك، فهو حاصل على درجة علمية في محاسبة التكاليف من 

معهد محاسبي التكاليف في الهند، كما أنه مدقق داخلي معتمد من معهد المدققين الداخليين بالواليات 

المتحدة، وقد ترقى إلى منصب المدير العام للعمليات في عام 2019م، ويترأس عمليات التأمين بأسرها في 

الشركة، من بينها التأمين على الحياة والصحي والعام. 

كما أن لديه خبرات عريضة تمتد لما يربو على 21 عامًا ومتنوعة في المجال من خالل عمله لدى مؤسسات مرموقة، على غرار مكتب برايس ووتر هاوس 

لتدقيق الحسابات وشركة أويل آند ناتشورال جاز كوربوريشن ليمتد الهندية. وتشمل خبراته في قطاع التأمين 17 عاماً قضاها مع الشركة.

بدر بن سالم بن مبارك المرزوقي، مساعد المدير العام لتطوير األعمال
التحق بالعمل لدى الشركة في شهر مارس من عام 2017م بوظيفة مساعد مدير عام لتطوير األعمال، لديه ماجستير 

في إدارة األعمال من جامعة بيدفوردشير، المملكة المتحدة وهو حاصل على دبلوم وطني عالي في دراسات األعمال 

)التسويق( من جامعة لوتون بالمملكة المتحدة من خالل كلية مجان ودبلوم في التأمين من الكلية الصناعية 

الفنية. ويتولى رئاسة فريق التسويق بالتجزئة بالكامل في الشركة لجميع القنوات في سلطنة عُمان. ولدى بدر 

خبرات تمتد لما يربو على 26 عامًا في قطاعي التأمين والخدمات المصرفية. وقد تقلد من قبل منصبًا رفيعًا في 

شركة الرؤية للتأمين، كما أنه ليس مستجداً بالشركة الوطنية للتأمين إذ كان قد عمل في وقت سابق في وظيفة مدير أول للمبيعات لمدة 12 عاماً.  

إس. فينكاتاشالم، الرئيس التنفيذي 
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر يوليــو مــن عــام 2003م بوظيفة مديــر عام، وهــو عضو زميــل بمعهد 
المحاســبين القانونين في الهند. وعالوةً على ذلك، فإنه حاصل على شــهادة في محاســبة التكاليف من معهد 

محاســبي التكاليــف فــي الهنــد، وقد ترقى إلــى منصب الرئيس التنفيذي للشــركة فــي عام 2009م. 

يُذكر أن لديه خبرات تمتد لما يربو على 36 عامًا وتقلد من قبل مناصب إدارية عليا في الشركة العمانية الوطنية 
لالســتثمار القابضــة ش.م.ع.ع والمجموعــة العربيــة للتأمين ش.م.ب وشــركة ألالينس للتأميــن ولقد نال جائزة 

»أفضل رئيس تنفيذي للعام في ســلطنة عُمان« للســنة الثالثة على التوالي ضمن جوائز مجلة عالم اإلقتصاد واألعمال لعامي 2017م و2018م و2019م 
.2020 Asiaone وكمــا حصل على جائــزة »أفضل هندي عالمي« في حفل توزيع جوائز

وفيما يلي نبذة مختصرة عن فريق اإلدارة العليا:
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سمير ناير، مساعد المدير العام الكتتاب التأمين الصحي والتأمين على الحياة 
إلتحق بالعمل لدى الشركة في شهر نوفمبر من عام 2003م، وهو حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة 

التأمين في الهند. وقد ترقى  تخصص إلكترونيات واتصاالت، كما حصل على شهادة دبلوم مشارك من معهد 

ليشغل منصب مساعد المدير العام الكتتاب التأمين الصحي والتأمين على الحياة في عام 2017م ويترأس أعمال 

االكتتاب ألقسام التأمين الصحي والحياة في الشركة.  ولديه خبرات تمتد لما يربو على 19 عامًا منها 18 عاماً في 

مجال التأمين لدى الشركة، وكان يعمل في السابق لدى بنك آي سي آي 

 

الصحي  التأمين  الكتتاب  العام  المدير  اللواتي، مساعد  داوود  بن حسن  عمار 
والتأمين على الحياة

التأمين  العام ألعمال  المدير  بمنصب مساعد  عام 2019م  الشركة في شهر مارس من  لدى  بالعمل  إلتحق 

العام وهو حاصل على درجة البكالوريوس في إدارة األعمال من كلية مجان وماجستير في إدارة األعمال من 

جامعة بيدفوردشير، المملكة المتحدة، كما حصل على شهادة دبلوم متقدم في الدراسات التأمينية من معهد 

البحرين للخدمات المصرفية والمالية، وهو مسؤول حاليا عن جميع عمليات التأمين العام للشركة.

المطالبات  وتسديد  االكتتاب  ومنها  التأمين  اعمال  مختلف  في  م  عامًا   16 عن  يربو  لما  تمتد  خبرات  لديه 

والتسويق وتطوير السلع والخدمات. كما شغل مناصب عديدة في شركة الرؤية للـتأمين والشركة األهلية للتأمين.

طارق محمود، كبير المدققين الداخليين 
إلتحق بالعمل لدى الشركة في شهر أكتوبر من عام 2017م بمنصب كبير المدققين الداخليين، وهو حاصل 

على بكالوريوس في التجارة من جامعة البنجاب بمدينة الهور الباكستانية، عضو مشارك في معهد المحاسبين 

 )ACCA( وعضو مشارك في جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين )ICAEW( القانونيين في إنجلترا وويلز

بالمملكة المتحدة وعضو في المعهد الباكستاني للمحاسبين الماليين )PIPFA( وبعد التحاقه بالشركة مؤخرًا، 

فإنه يترأس مهام التدقيق الداخلي بالشركة. 

ولديه خبرات تمتد لما يربو على 19 عامًا في مجال التدقيق والتأمين، حيث شغل عدة مناصب في مكتب كي بي إم جي دبلن ومكتب كي بي إم جي برمودا 

وكي بي إم جي البحرين وشركة أكسا للتأمين بمنطقة الخليج. 

أوما فينكاتسان، رئيسة قسم الجودة والرقابة الداخلية 
إلتحقت بالعمل لدى الشركة في شهر يناير من عام 2006م، وهي عضوة منتسبة بمعهد محاسبي التكلفة في 

الهند كما أنها أيضاً منتسبة لمعهد التأمين في الهند، وحاصلة على دبلوم عالِ في إدارة األعمال وهي متدربة 

على حلول تخطيط موارد المؤسسات وأيضًا على معايير الجودة )IS9001:2008( وتشغل رئاسة الجودة والرقابة 

الداخلية والمخاطر بالشركة منذ عام 2012م.

 لديها خبرات تمتد لما يربو على 30 سنة من العمل منها 15 سنة في مختلف المجاالت لدى شركات القطاع العام 

وشركات البرمجيات العاملة في مجال تخطيط موارد المؤسسات )ERP(، باإلضافة إلى خبراتها التي تمتد لما يربو على 15 سنة من العمل في مجال التأمين لدى 

الشركة. 
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٠7 تفاصيل الغرامات وحاالت عدم االلتزام من جانب الشركة : 
لم ترد حاالت تشــير على عدم إلتزام الشــركة بأي مســائل تتعلق بميثاق حوكمة شــركات التأمين وميثاق حوكمة الشركات العامة الصادرين عن الهيئة العامة 
لســوق المال خالل عام 2020م، كما تتبع الشــركة قانون الشــركات التجارية رقم 2019/184 ولوائح الهيئة واجبة التطبيق واتفاقات اإلدراج بســوق مســقط 
لألوراق المالية بســلطنة عمان والقانون االتحادي رقم 6 لســنة 2007 واللوائح المالية لشــركات التأمين لدولة اإلمارات العربية المتحدة والقانون رقم 125 

مــن 2019 علــى شــركات ووكالء التأمين في الكويت وغيرها مــن اللوائح الخارجية المعمول بها.
خــالل عــام 2020م، دفعــت الشــركة غرامــات / مخالفــات إلــى دائــرة الصحة بحكومة أبــو ظبي بقيمة إجماليــة قدرهــا 90,040 درهم إماراتي لعــدم االمتثال 
لمنشورات هيئة الصحة بدبي بشأن العمليات المتعلقة بالموافقة على المطالبات والتأخير في تسوية المطالبات وفقًا للتعميم الجديد رقم 2020/5 الصادر 

عن هيئة الصحة بدبي.
خالل عام 2019م، لم تدفع الشركة أي غرامات / مخالفات.

خالل عام 2018م دفعت الشركة غرامات / مخالفات إلى دائرة الصحة بحكومة أبوظبي بقيمة إجمالية قدرها 100,000 درهم إماراتي )10,500 ريال عماني 
تقريبا( للعديد من البنود المتعلقة بعدم المطابقة مع التعميمات على شهادة االستمرارية، وحساب العقوبات التي يمكن تحصيلها من األعضاء، واالختالف 

على صالحية إلتحاق األعضاء مع العميل، وتعامل مسؤولي مطالبات الطرف الثالث مع مزود خدمة طبية غير مرخص من قبل دائرة الصحة.

٠8 تفاصيل المساهمين بالشركة : 
توزيع حملة األسهم

فيما يلي بيان توزيع المساهمين كما هو في 31 ديسمبر 2020م :

وسائل االتصال
يُرســل االخطار باجتماع الجمعية العمومية الســنوية وجدول أعمالها والحســابات المدققة السنوية وكذلك تقرير رئيس مجلس اإلدارة إلى جميع المساهمين 
بالبريد. كما أن الشركة على تواصل دائم مع الهيئة العامة لسوق المال بشأن جميع المسائل الجوهرية األخرى. كما تستخدم الشركة وسائل أخرى للتواصل 
مثل اإلفصاح على الموقع اإللكتروني لسوق مسقط لألوراق المالية ونشر مستخلصات من القوائم المالية في الصحف الصادرة باللغتين العربية واإلنجليزية 
وإتاحة القوائم المالية للشركة باللغتين العربية واإلنجليزية في مكاتب الشركة خالل ساعات العمل الرسمية ونشر القوائم المالية ربع السنوية والسنوية على 

.www.nlg.om الموقع اإللكتروني للشركة

٠9 نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين : 
قام مساهمو الشركة بتعيين كي بي أم جي ش.م.م كمدقق قانوني للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م.

كي بي أم جي ش.م.م هي شبكة عالمية من شركات الخدمات المهنية التي تقدم خدمات التدقيق والضرائب واالستشارات. تعمل كي بي أم جي في 147 
دولة وإقليم ولديها أكثر من 219,000 شخص يعملون في الشركات األعضاء حول العالم. الشركات األعضاء المستقلة في شبكة كي بي أم جي تابعة لشركة 
“كي بي أم جي الدولية، وهي كيان سويســري. كل شــركة من شــركات كي بي أم جي هي كيان مســتقل ومنفصل قانونًا وتصف نفســها على هذا النحو. كي 
بي أم جي في ســلطنة عُمان وفي اإلمارات العربية المتحدة تشــكلّن شــركة كي بي أم جي في الخليج األدني التي يبلغ عدد الموظفين فيها 1,300 موظف 
وموظفة منهم ما يقرب من 100 شريك ومدير. تأسست الشركة في السلطنة في عام 1975م وتقدم خدمات التدقيق، والضرائب، واالستشارات المهنية 

إلى عمالئها المحليين والدوليين في جميع قطاعات األعمال التجارية واالقتصادية.

 النسبة المئويةعدد األسهم
النسبة المئوية مجموع عدد األسهمعدد المساهمينللتملك

للسهم من رأس المال

73.45٪1194,637,357أكثر من 10٪أكثر من 26,500,000 

10٪ما بين 13,250,000و26,499,999  5٪ إلى  6.44٪ 117,061,581من 

13.93٪536,916,626من 1٪ إلى 5٪ما بين 2,650,000 و13,249,999

6.18٪ 12616,384,436أقل من 1٪أقل من 2,650,000

عقود التوظيف  
تمتد عقود عمل الموظفين بالشــركة لمدة ســنة خاضعة للتجديد التلقائي في تاريخ انتهائها وفقًا للشــروط واألحكام التي يتفق عليها األطراف.وتقدر فترة

االخطار بشهر واحد للوظائف كافة أو تقاضي راتب بدًل منها.

http://nlg.om
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بالنســبة للســنة الماليــة 2020م، تــم تقديم أتعــاب التدقيق بمبلغ 64,065 ريال عماني )2019م: 63,819ريال عماني لشــركة أرنســت ويونغ( للشــركة األم. 
باإلضافة إلى ذلك، قدمت كيه بي أم جي للشركة خدمات استشارية أخرى غير متعلقة بالتدقيق مثل الخدمات االستشارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة 
خالل العام وقد خصصت الشركة نفقات قدرها 20,000 ريال عماني )2019م: 6,540 ريال عماني وذلك عن خدمات متعلقة بالتدقيق واالستشارات لشركة 

أرنست ويونغ( مقابل رسوم استشارية لهذه الخدمات.

1٠ بيانات سعر السوق : 
نورد في الجدول أدناه تفاصيل أداء سعر سهم الشركة )إجمالي العائدات( في عام 2020م مقابل مؤشر سوق مسقط )MSM30( إلى جانب تفاصيل أسعار 

السهم األعلى واألدنى واالقفال للفترة من 1 يناير 2020م حتى 31 ديسمبر 2020م: 

تم تداول ما مقداره 4,488,196 سهمًا من أسهم الشركة في سوق مسقط لألوراق المالية خالل الفترة من 1 يناير 2020م حتى 31 ديسمبر 2020م.
كما في 31 ديسمبر 2020م، ال توجد أوراق مالية متداولة أو أي أدوات قابلة للتحويل يُرجح أن يكون لها تأثير على حقوق الملكية. 

إقرار
يقر مجلس اإلدارة بتأكيده ما يلي: 

- مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وفقًا للمعايير والقواعد المعمول بها في هذا المجال.  
- مراجعة مدى فعالية أنظمة الرقابة الداخلية بالشركة وكفايتها، وإلتزامها بالقواعد واللوائح الداخلية.  

- ليس هناك أي أمور جوهرية تؤثر على استمرارية الشركة وقدرتها على االستمرار في عملياتها خالل العام المالي المقبل. 

األداء للشهر
مؤشر سوق مسقطالشركة الوطنية للتأمين

% التغيراإلقفالاألدنىاألعلى% التغيراإلقفالاألدنىاألعلى

20ديـــســـمـــبر
190.3100.2900.308٪2.5-4,0783,8663,981٪2.0-

يـنـــــايـــــــــر

2
0

2
0

0.3080.3000.306٪0.6-4,0953,943079٪2.5

1.3٪0.74,2014,0814,131٪0.3080.3080.308فــــــبرايــــــــر

-16.5٪2.64,1313,4483,448٪0.3160.3080.316مـــــــــــــارس

2.6٪1.33,6083,3673,539٪0.3200.2900.320أبـــريـــــــــــل

0.1٪0.03,5493,3863,545٪0.3200.3200.320مـــايـــــــــــو

-0.8٪3,5513,5103,516-1.3٪0.3200.3000.316يـونــيـــــــــو

1.5٪1.33,5703,4453,568٪0.3240.3140.320يــولـيـــــــــو

5.7٪1.93,7823,5513,772٪0.3320.3200.326أغسـطـــــس

-4.2٪3,7823,6083,615-0.6٪0.3300.3240.324سـبـتـمــــــبر

-1.6٪9.33,6173,5513,558٪0.3600.3360.354أكـتـــوبــــــر

2.4٪2.83,6543,5353,644٪0.3660.3280.364نــوفــمـــــبر

0.4٪3,6763,5873,659-5.5٪0.3600.3400.344ديـــســـمـــبر
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع
تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة

الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحياة والعام ش.م.ع.ع )الشــركة( تقوم بأعمال التأمين في ســلطنة عُمــان واإلمارات العربية المتحــدة ودولة الكويت، حيث 
تجري الشــركة أعمال التأمين على الحياة والتأمين الصحي والعام في ســلطنة عُمان ودولة الكويت حيث تمتلك الشــركة 21 فرعًا في الســلطنة. أما بالنســبة 
لعملياتهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة، فإنهــا تدار من فرعين )دبــي وأبوظبي(، والتي تقــدم خدمات التأمين علــى الحياة والتأميــن الصحي. الجدير 
بالذكر ان الشركة بصدد افتتاح 4 فروع أخرى في سلطنة عمان خالل عام 2021م وقد تقدمت بطلب للحصول على ترخيص فتح فرع في دولة قطر للقيام 

التأمين. بعمليات 

نظرة عامة حول قطاع التأمين

بيانات قطاع التأمين في سلطنة عمان لعام 2٠19م مقارنة مع عام 2٠2٠م
 وفقاً للبيانات غير المدققة التي تم تحديثها من قبل شــركات التأمين في بوابة الهيئة العامة لســوق المال )بعد اســتثناء عمليات الشــركة خارج الســلطنة(، 

سجل قطاع التأمين في سلطنة عُمان إنخفاضاً في السنة المالية 2020م مقارنة مع 2019م بنسبة 2٪، ويرجع ذلك باألساس إلى انخفاض أقساط التأمين 
على المركبات حيث انخفضت مســاهمة أقســاط التأمين على المركبات بنســبة 13٪ بســبب انخفاض أســعار األقســاط التي يتم تحصيلها من العمالء وتوجه 
العمالء لشــراء تغطيات الطرف الثالث عوضاً عن التغطية الشــاملة. بلغت حصة الشــركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام 16٪ من ســوق التأمين العماني 

وبأقســاط قدرها 62 مليون ريال عماني خالل عام 2019م )باســتثناء أقســاط التأمين الخارجية(.

ووفقًا لبيانات الهيئة العامة لســوق المال المنشــورة للســنة المالية 2019م، تم تصنيف الشــركة في المرتبة األولى ليس فقط في إجمالي أقســاط التأمين 
المكتتبة ولكن أيضًا من حيث صافي الربح بعد الضريبة مقارنة بـــــ 19 شــركة منافســة في ســوق التأمين العماني. وتعتبر الشــركة رائدة في الســلطنة في 

قطــاع تأمين المركبات للطــرف الثالث والتأمين الصحي.

بمـــاليــــين الــريـــــاالت العُـمــــانـيـــة

نسبة التغير%السوق العماني 2٠2٠مـالسوق العماني 2٠19مـنوع التأمين

-11٪5952الحياة

-13٪129112المركبات

14٪129147غير المركبات

-1٪8786الصحي

-2%4٠4398المجموع

بمـــاليــــين الــريـــــاالت العُـمــــانـيـــة

نسبة التغير%2٠182٠19نوع التأمين

-5 ٪1,002956الحياة

-10 ٪708640المركبات

13 ٪8871,002غير المركبات

2 ٪2,0112,042الصحي

1 %4,6٠84,64٠المجموع

بيانات قطاع التأمين في دولة اإلمارات العربية المتحدة لعام 2٠18م مقارنة مع عام 2٠19م 
وفقًــا للبيانــات المنشــورة مؤخــرًا مــن قبل هيئة التأمين اإلماراتية للســنة المالية 2019م مقارنة بالســنة المالية 2018م، أظهر ســوق التأمين اإلماراتي زيادة 
طفيفة في أقساط التأمين اإلجمالية وكذلك في قطاع التأمين الصحي. تعمل الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع بشكل رئيسي في قطاع 
التأمين الصحي في دولة اإلمارات العربية المتحدة حيث شــهدت الشــركة نمواً بنســبة 8 ٪ مقارنة بنمو الســوق بنسبة 2 ٪ ومع إجمالي أقساط تأمين صحي 
بلغت 82 مليون ريال عماني في الســنة المالية 2019م، ووصلت الحصة الســوقية للشــركة الى 4 ٪ في ســوق التامين الصحي اإلماراتي. لم يتم نشــر بيانات 

قطــاع التأمين من قبل هيئة التأمين اإلماراتية لعام 2020م.



التقرير السنوي 2020
27

الرشكة الوطنية للتأمني عىل الحياة والعام

لمحة مالية
فيما يلي أبرز اللمحات المالية لعام 2٠2٠م مع بيانات السنوات الثالث الماضية:

على الرغم من انخفاض إجمالي أقســاط التأمين المكتتبة بنســبة 10٪ خالل الســنة المالية 2020م من 148.6 مليون ريال عماني في عام 2019م إلى 134 
مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2020م ، إال أن أرباح الشــركة قد ارتفعت في الســنة المالية 2020م بنســبة 47٪ حيث أرتفع صافي الربــح بعد خصم الضرائب 
من 10.2 مليون ريال عماني في عام 2019م إلى 15 مليون ريال عماني في عام 2020م. جاءت هذه الزيادة في األرباح من تحســين نتائج االكتتاب وارتفاع 

الدخل من االستثمارات.
واجهت الشركة تحديات غير مسبوقة في السنة المالية 2020م بسبب الحظر الذي تم تطبيقه نتيجة للتفشي الوبائي ولكن الشركة استطاعت تحويل هذا 
التحدي إلى فرصة من خالل تعزيز قدراتها الرقمية واالستحواذ على حصة سوقية إضافية في محفظة تأمين المركبات مع الحفاظ على حصتها السوقية في 
محفظة التأمين الصحي في السلطنة. أما على صعيد االستثمار، فلقد قامت الشركة بتحويل الودائع الثابتة ذات العوائد المنخفضة إلى سندات ذات عائد 
مرتفع من خالل االســتفادة من أســعار ســوق الســندات الذي كان منخفضا خالل شــهري مارس وأبريل 2020م. وقد حققت الشــركة أعلى أرباحها لها حتى 
اآلن وذلك في الســنة المالية 2020م متجاوزة جميع إنجازاتها في األعوام الماضية. لقد كان اإللتزام المســتمر والمرونة من خالل الحلول اإلبداعية والتنفيذ 

الناجح للمبادرات أحد محركات النجاح الرئيسية لعام 2020م لـلشركة.

سيتم أدناه مناقشة أبرز اللمحات الرئيسية لربحية الشركة:

إجمالي األقساط المكتتبة

يعــزى االنخفــاض فــي إجمالــي األقســاط المكتتبــة البالغ 14.6 مليون ريال عماني بشــكل رئيســي إلــى االنخفاض في إجمالي األقســاط المكتتبــة في عمليات 
الشــركة بدولة اإلمارات العربية المتحدة. تمكنت الشــركة من الحفاظ على إجمالي األقســاط المكتتبة في ســلطنة عمان على الرغم من الظروف الصعبة خالل 
الســنة الماليــة 2020م. وقــد حافظــت الشــركة على حصتها الســوقية في ســلطنة عمان في الســنة الماليــة 2020م حيث نمت محفظة تأميــن المركبات في 

الشــركة بنســبة 4٪ مقابل تراجع السوق بنسبة ٪13.

بمـــاليــــين الــريـــــاالت العُـمــــانـيـــة

2٠2٠مـ2٠19مـ2٠18مـ2٠17مـالتفاصيل

 134.0 114.6134.6148.6إجمالي األقساط المكتتبة 

16.519.220.126.5صافي النتائج المكتتبة 

2.62.64.24.6صافي الدخل من االستثمار  

8.49.310.215.0الربح بعد الضريبة 

0.0320.0350.0380.057ربحية السهم )EPS( بالبيسات )مُعاد بيانها بقيمة 100 بيسة للسهم الواحد(

 175.8 142.0168.2188.2مجموع األصول 

 26.5 26.526.526.5راس المال 

 67.4 49.553.758.9مجموع حقوق المساهمين

0.1870.2020.2220.254صافي قيمة األصول للسهم بالبيسات )مُعاد بيانها بمقدار 100 بيسة للسهم الواحد(

24٪18٪18٪18٪العائد على المتوسط المرجح لحقوق المساهمين )بالنسبة المئوية(
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صافي النتائج المكتتبة

شــهد صافــي نتائــج االكتتــاب للســنة المالية 2020م نمواً بنســبة 32٪ من 20.1 مليون ريال عماني في الســنة المالية 2019م إلــى 26.5 مليون ريال عماني 
في الســنة المالية 2020م. ويعزى هذا النمو في صافي نتائج االكتتاب والبالغ 6.4 مليون ريال عماني بشــكل أساســي الى محافظ التأمين الصحي والتأمين 
العام في سلطنة عمان وخارج السلطنة. وترجع هذه الربحية المعززة نتيجة لالستراتيجيات التي تتبعها الشركة في عمليات االكتتاب والتحكم في المطالبات 

وسياســات االحتفاظ بالمخاطر واالســتثمارات واالســتعداد الرقمي والقدرة على خدمة احتياجات العمالء أثناء فترة الحظر في السنة المالية 2020م.

الدخل من االستثمار

* تتضمــن قاعــدة االســتثمار للســنة الماليــة 2020م مبلغ 1.5 مليون ريال عماني من األرصدة البنكية المحتفظ بها لإلســتثمار )مقابــل مبلغ 9.2 مليون ريال 
عماني للســنة المالية 2019م(.

خالل العام المالي 2020م، كانت هناك زيادة كبيرة في القاعدة االســتثمارية للشــركة من 81 مليون ريال عماني في الســنة المالية 2019م إلى 94.6 مليون 
ريــال عمانــي، أي بزيــادة 13.5 مليــون ريــال عمانــي بعد توزيعات األرباح والتي بلغت 6.6 مليــون ريال عماني. كما ارتفع دخل االســتثمار للعام المالي 2020م 
بنســبة 9٪ مــن 4.2 مليــون ريــال عمانــي في العام المالــي 2019م إلى 4.6 مليون ريال عماني في العام المالي 2020م. ويعزى هذا االرتفاع من اســتثمارات 

الدخل الثابت نتيجة الســتراتيجية الشــركة لزيادة االســتثمار في السندات وتقليل االعتماد على الودائع الثابتة.

الربحية
حققــت الشــركة ربحــاً بعــد خصــم الضريبــة بمبلغ 15 مليون ريــال عماني في عــام 2020م مقارنة بأرباح بلغــت 10.2 مليون ريال عماني فــي عام 2019م أي 

بنسبة زيادة تقدر بـــــ ٪47.
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القاعدة اإلستثمارية
ديسمبر 2020مـ

الدخــل مـن اإلستثمــار

العائد من اإلستثمار
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تعود الزيادة في الربحية بشــكل رئيســي إلى عمليات التأمين العام في ســلطنة عمان وإيرادات االســتثمار. على صعيد عمليات التأمين، فإن تحسن األداء هو 
نتيجة التحكم بنسبة الخسارة في نشاط تأمين المركبات وغير المركبات في سلطنة عمان، وخاصة نسبة الخسارة الصافية لنشاط تأمين المركبات في سلطنة 
عمان والتي بلغت 53٪ للســنة المالية 2019م.وبشــكل عام، بلغت نســبة الخســارة الصافية للشــركة 75٪ مقارنة بـ 76٪ في العام الســابق. إن الزيادة في 
عائدات االســتثمار هي نتيجة للتحول في االســتراتيجية االســتثمارية للشــركة من خالل زيادة االســتثمارات في الســندات وتقليل االعتماد على الودائع الثابتة 

داخل محفظة الدخل الثابت.
تعزى الزيادة في الربحية بشــكل رئيســي إلى تحســن نتائج االكتتاب والدخل من االســتثمارات. وعلى صعيد عمليات التأمين، جاءت الزيادة بنســبة 32٪ في 
معدل صافي نتائج اإلكتتاب نتيجة لتحسن معدالت الخسارة حيث بلغ معدل صافي الخسارة اإلجمالي للشركة 70٪ للسنة المالية 2020م مقارنة بـ 75٪ في 
العام السابق. أما على صعيد االستثمار، وإلى جانب الزيادة الكبيرة في قاعدة االستثمار، استمرت الشركة في تحقيق عوائد استثمار عالية حيث بلغ متوسط 
عائد االستثمار 5.2٪ للشركة خالل السنة المالية 2020م مما أدى إلى ارتفاع الدخل استثماري الى 4.6 مليون ريال عماني في السنة المالية 2020م مقابل 

4.2 مليون ريال عماني في السنة المالية 2019م.

تطورات تقنية المعلومات
تتمثل رؤية الشــركة لتقنية المعلومات في تعزيز القيمة التجارية من خالل نشــر أحدث التقنيات التكنولوجية للمعايير الدولية لخدمة األســواق المســتهدفة 
للشــركة، وتقييمنا كشــريك موثوق به من قبل شــركائنا. ويتمثل هدف الشــركة في توفير حلول وخدمات تكنولوجية مبتكرة عالية الجودة بشــكل اســتباقي 

وبذلك تكون هذه الخدمات متاحة وقوية وآمنة مما ســيمكن الشــركة من تقديم حلول التأمين المناســبة باســتمرار مع خدمة عمالء اســتثنائية.
ومــن ناحيــة تقنيــة المعلومــات، فقــد نفذت الشــركة خالل عام 2020م مشــاريع كبرى مثــل تطبيق الهاتف المحمــول الموحد وذلك من خــالل دمج تطبيق 
ســلطنة عُمان ودولة الكويت، وتدشــين روبوتات الدردشــة الذكية، وتفعيل البطاقة اإللكترونية لعمالء التأمين الصحي ومختلف مبادرات األمن الســيبراني. 
كان اإلنجــاز الرئيســي فــي تقنيــة المعلومــات خــالل العام المالــي 2020م هو التنفيذ الناجح لخطة اســتمرارية األعمال أثناء فترة الحظر بســبب تفشــي الوباء 
وذلــك مــن خــالل توفير متطلبات العمل عن بعد والدعم الفني المتواصل لجميع المســتخدمين وقد مكنت الحلــول الرقمية عبر اإلنترنت مثل بطاقة التأمين 
الصحي اإللكترونية، التسجيل عبر اإلنترنت للمطالبات، وخدمات الشراء والتجديد والدفع للمنتجات التأمينية إلكترونيا من تقديم خدمات العمالء أثناء الوباء. 
ونتيجة لجهود الشركة المثمرة في هذا المجال، حصلت الشركة على جائزة أفضل شركة تأمين - جائزة التحول الرقمي في حفل توزيع جوائز »البنوك والمـال 

العالمية« لعام 2020م.

إجراءات الرقابة الداخلية 
يولي المجلس أهمية كبيرة للرقابة الداخلية للشــركة وذلك لحماية أصول الشــركة ومصالح المســاهمين. من خالل نظام رقابة داخلية قوي، يضمن مجلس 

اإلدارة صحة تقارير الشــركة وامتثالها للتشــريعات واللوائح والسياسات المحاسبية المعمول بها وسياسات الشركة التجارية.
تطبق الشركة نظام الرقابة الداخلية الذي يتناسب مع حجم وتعقيد عملياتها حيث تعمل عناصر التحكم هذه على التأكد من أن المعامالت مصرح بها وتم 
تسجيلها واإلبالغ عنها بشكل صحيح وتقوم أيضا بحماية أصول الشركة من الخسارة نتيجة االستخدام أو التصرف غير المصرح به. باإلضافة إلى ذلك، هناك 
ضوابط تشــغيلية وضوابط لمخاطر االحتيال تغطي نطاق الضوابط المالية الداخلية بشــكل كامل. إن عناصر التحكم موجودة في جميع أقســام الشــركة من 

لمنــع وتحديد أو ضبط األخطاء أو االنحرافات.
تتــم متابعــة عمليــة الرقابــة الداخلية بشــكل أساســي من قبــل لجنة التدقيــق والرقابة التي تقــوم بمراجعة الضوابط الداخلية للشــركة وتقــدم تقاريرها إلى 
مجلس اإلدارة حول فعاليتها بناءً على عمليات التدقيق التي يقوم بها المدقق الخارجي وكذلك عمليات التدقيق التي تجريها دائرة التدقيق الداخلي وفق 
خطــة الدائــرة المعتمــدة مــن قبل مجلس اإلدارة. يشــمل نطاق عمليــات التدقيق الداخلي عوامل أخرى منهــا مراجعة الكفاءة التشــغيلية، واالمتثال للوائح 
واإلرشــادات، ومراجعــة سياســات وعمليــات التقاريــر الماليــة. باإلضافة إلى ذلك، تمتلك الشــركة أيضًا دائرة للجــودة والرقابة الداخلية والتــي تقوم بمراجعة 

الضوابط الداخلية لدى الشــركة.
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إطار عمل إدارة المخاطر
يتم تضمين إطار إدارة مخاطر المؤسســة في جميع أنحاء الشــركة لتوفير عملية شــاملة ومنســقة إلدارة المخاطر حيث تم إضفاء الطابع المؤسســي على إطار 
إدارة مخاطر المؤسســة لتقديم معلومات أفضل التخاذ القرارات في جميع أنحاء الشــركة. وتتبع الشــركة سياســة شــاملة إلدارة ومعالجة المخاطر المالزمة 
لالستراتيجيات والعمليات والمالية واإللتزام والتأثيرات الناتجة عنها. لقد تم تصميم سياسة إدارة المخاطر لتوضيح آلية تحديد المخاطر وتقييمها ومعالجتها 
ورصدها واإلبالغ عنها بما في ذلك المخاطر الناشــئة. وهذا يمكّن الشــركة من تحســين أداء أعمالها من خالل تحســين فرص النمو وإبقاء بيئة اإلبتكار وإنشــاء 
ميزة تنافســية وتوقع وإبالغ حاالت الشــك وتقليل الخســائر التشــغيلية واألمور غير المتوقعة وحماية ســمعة الشــركة وعالمتها التجارية حيث يعتبر االهتمام 

المتســق والمنضبط ومعالجة المخاطر جزءًا من العمليات اليومية للشــركة.

تشمل إدارة المخاطر أيضًا مراجعة حوكمة أمن تكنولوجيا المعلومات )الوقائية والتصحيحية( التي تقيم االستعدادات واالحتياطات المتخذة ضد التهديدات 
الســيبرانية المختلفــة بمــا فــي ذلــك على ســبيل المثال ال الحصر القرصنــة والبرامج الضارة والتصيد االحتيالــي ووقت التوقف عن العمل وتســرب البيانات أو 
دخــول غيــر المصــرح بهم. يتم تنفيــذ ذلك عن طريق تقييم التهديدات والمخاطــر المرتبطة بأصول تكنولوجيا المعلومات لتحديــد ضروريات الحماية وتنفيذ 
التدابير والضوابط المضادة كما تساعد المراقبة المستمرة ألي تغيير في بيئة المخاطر والتهديدات على إجراء التعديالت الالزمة للحفاظ على مستوى مقبول 

من المخاطر.

تدير الشــركة مخاطرها من خالل اإلســتعانة بثالثة خطوط للدفاع وهم أصحاب األعمال والعمليات ودائرة إدارة المخاطر ومجلس اإلدارة. تضمن عملية إدارة 
المخاطر المؤسســية في الشــركة اإلشــراف على أنشــطة المخاطر وتقييم فعاليتها من قبل لجنة التدقيق والرقابة ومجلس اإلدارة للتأكد من أداء المؤسســة 

وتميزها التشغيلي.

شكر وعرفان
نيابــةً عــن الشــركة وجميــع موظفيها أعرب عن خالــص االمتنان والتقدير لموالنا صاحب الجاللة الســلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه هللا ورعاه، ســائلين 
هللا جلت قدرته أن يمد في عمر جاللته ويرزقه موفور الصحة والعافية ليستكمل المسيرة الزاهرة في قيادة السلطنة على طريق التنمية والسالم واالزدهار.
وأتقدم بجزيل الشكر إلى الهيئة العامة لسوق المال والهيئات الحكومية والدوائر الوزارية في سلطنة عمان وفي دولة األمارات العربية المتحدة وفي دولة 
الكويت على إرشادهم ودعمهم لنا. كما أتوجه أيضًا بالشكر إلى جميع مستثمرينا وأعضاء مجلس اإلدارة وجميع عمالئنا الكرام وشركاءنا في األعمال وشركات 

إعادة التأمين على دعمهم لنا وثقتهم بنا. 

أس فـنـكـــاتــاشـــاالم 
الـرئـيــــس التنفـيــذي 
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الشركة الوطنية للتأمين على 
الحياة والعام ش.م.ع.ع 

وشركتيها التابعتين
القوائم المالية المنفصلة والموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020م

المقر الرئيسي للعمل:
مبنى رقم 115 قطعة رقم 133

مجمع رقم 146 سكة رقم 4202
منطقة مطرح الكبرى، مسقط

سلطنة عُمان

العنوان المسجل:
ص.ب 798

الرمز البريدي 117
الوادي الكبير
سلطنة عُمان
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األصول

اح
ض

إي

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

18,521,185 9,721,522 19,004,230 1٠,233,957 5أرصدة نقديّة وبنكيّة

37,348,696 41,596,٠96 37,348,696 41,596,٠96 6ودائع بنكية

7.114,2٠4,94٠2,569,43514,2٠4,94٠2,569,435استثمارات بالتكلفة المطفأة

8.437,٠34,23431,709,06337,٠34,23431,709,063استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

861,521782,255--7.3استثمار في شركات تابعة

843,155,85٠63,519,33743,155,85٠63,519,337األرصدة المدينة للتأمين وإعادة التأمين

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة واحتياطي 
المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

195,867,1586,020,1135,867,1586,020,113

حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/الحسابي 
والمخاطر السارية

201٠,3٠7,91513,544,8751٠,3٠7,91513,544,875

95,698,2615,490,2335,327,9775,091,880مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً

129,435 113,873 129,435 113,873 10قروض لحملة وثائق التأمين

126,943,7٠76,811,5646,791,٠996,613,945الممتلكات والمعدات

30197,262221,007186,453218,013أصل ضريبة مؤجلة

13472,647496,243472,647496,243أصول غير ملموسة )تشمل الشهرة(

175,825,9٠٠186,864,231175,641,285186,564,475إجمالي األصول

حقوق المساهمين وااللتزامات
حقوق المساهمين

رأس المال واالحتياطيات

26,500,000 26,5٠٠,٠٠٠ 26,500,000 26,5٠٠,٠٠٠ 14رأس المال

6,761,121 8,261,717 6,761,121 8,261,717 15االحتياطي القانوني

11,185,599 12,97٠,٠٠9 11,185,599 12,97٠,٠٠9 16احتياطي الطوارئ

447,420 447,42٠ 447,420 447,42٠ 17احتياطي إعادة تقييم

165,048 438,638 165,048 438,638احتياطي القيمة العادلة

)21,957( )23,71٠()21,957( )23,71٠(إحتياطي تقلبات تحويل العمالت األجنبية

13,865,365 18,826,386 13,865,365 18,826,386أرباح محتجزة

175,825,9٠٠186,864,23167,42٠,46٠58,9٠2,596إجمالي حقوق المساهمين

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتيها التابعتين
قائمة المركز المالي المنفصلة والموحدة

كما في 31 ديسمبر 2٠2٠
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تم التصريح بإصدار القوائم المالية بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ 25 فبراير 2021م ووقعها نيابةً عنهم:

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءاً من هذه القوائم المالية.
يرد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات من 1 إلى 6. 

 اإللتزامات

إجمالي المطالبات القائمة واحتياطي المطالبات المتكبدة 
ولم يتم اإلبالغ عنها

19 23,171,٠76 21,704,590 23,171,٠76 21,704,590

58,403,181 51,541,513 58,403,181 51,541,513 20إجمالي االحتياطي االكتواري/ الحسابي والمخاطر السارية

8,837,559 8,٠88,٠29 8,837,559 8,٠88,٠29 21المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

35,080,274  35,380,03022,855,235  2223,٠39,85٠التزامات أخرى

2,000,000-2,000,000-5قرض قصير األجل

302,564,9721,636,2752,564,9721,636,275ضريبة دخل مستحقة الدفع

1٠8,4٠5,44٠127,961,6351٠8,22٠,825127,661,879إجمالي االلتزامات

175,825,9٠٠186,864,231175,641,285186,564,475مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات

24٠.254٠.222٠.254٠.222صافي األصول للسهم الواحد

الرئيس التنفيذيعضو مجلس اإلدارة  
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اح
ض

إي

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

قائمة األرباح أو الخسائر

25.1134,٠27,845148,599,116134,٠27,845148,599,116إجمالي األقساط المكتتبة

25.114٠,889,5139143,158,54914٠,889,513143,158,549إجمالي أقساط التأمين، محققة

)37,173,422()27,٠87,738()37,173,422()27,٠87,738(25.1أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين، محققة

105,985,127 113,8٠1,775 113,8٠1,775105,985,127 صافي إيرادات أقساط التأمين

4,612,241 2,7٠7,917 2,7٠7,9174,612,241 25.2إيرادات العمولة

1,305,666 928,549 928,5491,305,666 إيرادات من رسوم وثائق التأمين

)113,342,713()1٠4,777,917()113,342,713()1٠4,777,917(19إجمالي مصروف المطالبات

33,420,979 24,7٠٠,432 24,7٠٠,43233,420,979 19، 25.2حصة معيدي التأمين من إجمالي مصروف المطالبات

)11,869,716( )1٠,875,954()11,869,716()1٠,875,954(مصروف عموالت

26,484,8٠220,111,58426,484,8٠220,111,584صافي نتائج االكتتاب

4,294,575 4,682,56٠ 274,6٠1,5414,231,667إيرادات االستثمار - بالصافي

21,494 )85,832(21,494)85,832(خسائر اإلئتمان المتوقعة من قيمة األصول المالية

147,477 2814,239147,47726,881دخل تشغيلي آخر 

)2,242,643( )2,٠17,259()1,323,586()964,535(أتعاب إدارة الطرف الثالث 

)10,600,117( )11,444,٠29()11,442,950()12,387,849(29مصروفات عمومية وإدارية

)44,764( )1٠8,223()44,764( )1٠8,223(تكلفة تمويل

)23,596( )23,596()23,596( )23,596(13إطفاء أصول غير ملموسة

17,53٠,54711,677,32617,515,3٠411,664,010الربح قبل ضريبة الدخل

)1,461,705()2,5٠9,343()1,475,021()2,524,586(3٠مصروف ضريبة الدخل

15,٠٠5,96110,202,30515,٠٠5,96110,202,305ربح العام

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتيها التابعتين
قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المنفصلة والموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2٠2٠ 
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دخل شامل آخر
 )البنود التي سيعاد تصنيفها الحقاً إلى الربح أو الخسارة(:

)20,675()1,753()20,675()1,753(  فروقات تحويل عمليات أجنبية

تغير في قيمة أدوات دين مدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
دخل شامل آخر - بالصافي

35٠,162462,71935٠,162462,719

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:

التغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

)211,5٠6()100,225()211,5٠6()100,225(

136,9٠3341,819136,9٠3341,819 إيرادات شاملة أخرى

15,142,86410,544,12415,142,86410,544,124إجمالي الدخل الشامل للسنة

31٠.٠570.038٠.٠570.038ربحية السهم الواحد -األساسية والمخففة

البنود في قائمة الدخل الشامل اآلخر أعاله مفصح عنها بعد خصم الضرائب. الضريبة المتعلقة بمكونات الدخل الشامل اآلخر مفصح عنها بإيضاح رقم 30.

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءاً من هذه القوائم المالية.
يرد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات من 1 إلى 6.
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شركة األم  
المجموعة وال

إيـضــاح

س
رأ

المال
ي 

احتياط
ي

قانون
ي

احتياط
ئ

 الطوار

ي 1 يناير 2٠19
ف

26,5٠٠,٠٠٠
5,74٠,89٠

9,354,٠92

ربح العام
-

-
-

ت المدرجة بالقيمة 
ستثمارا

ي قيمة اال
التغير ف

شامل اآلخر
العادلة من خالل الدخل ال

-
-

-

ت األجنبية
ت تحويل العمال

ي تقلبا
ي إحتياط

التغير ف
-

-
-

شامل للعام
ي الدخل ال

إجمال
-

-
-

شامل آخر
تحويل بيع القيمة العادلة من خالل دخل 

-
-

-

ي
ي قانون

ى احتياط
محول إل

15
-

1,020,231
-

ئ
ي الطوار

ى احتياط
المحول إل

16
-

-
1,831,5٠7

ت أرباح مُعلنة ومدفوعة
توزيعا

18
-

-
-

سمبر 2019م
ي 31 دي

ف
26,5٠٠,٠٠٠

6,761,121
11,185,599

ي 1 يناير 2٠2٠
ف

26,5٠٠,٠٠٠
6,761,121

11,185,599

ربح العام
-

-
-

ت المدرجة بالقيمة 
ستثمارا

ي قيمة اال
التغير ف

شامل اآلخر
العادلة من خالل الدخل ال

-
-

-

ت األجنبية
ت تحويل العمال

ي تقلبا
ي إحتياط

التغير ف
-

-
-

شامل للعام
ي الدخل ال

إجمال

شامل آخر
تحويل بيع القيمة العادلة من خالل دخل 

-
-

-

ي
ي قانون

ى احتياط
محول إل

15
-

1,500,596
-

ئ
ي الطوار

ى احتياط
المحول إل

16
-

-
1,784,41٠

ت أرباح مُعلنة ومدفوعة
توزيعا

18
-

-
-

سمبر 2٠2٠
ي 31 دي

ف
26,5٠٠,٠٠٠

8,261,717
12,97٠,٠٠9

ي 
احتياط

إعادة تقييم
ي 

احتياط
القيمة العادلة 

ت تحويل 
ي تقلبا

إحتياط
ت األجنبية

العمال
أرباح 

محتجزة
ق 
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ي
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447,42٠
)1,٠64,317(

)1,282(
12,681,669

53,658,472

-
-

-
1٠,2٠2,3٠5

10,202,305

-
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-
-

362,494

-
-
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-
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-
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-

-
-

-
)1,٠2٠,231(

-

-
-

-
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-

-
-

-
)5,3٠٠,٠٠٠(

)5,300,000(

447,420
165,٠48

)21,957(
13,865,365

58,902,596

447,42٠
165,٠48

)21,957(
13,865,365

58,9٠2,596

-
-

-
15,٠٠5,961

15,005,961

-
138,656

-
-

138,656

-
-

)1,753(
-

)1,753(

138,656
)1,753(

15,٠٠5,961
15,142,864

-
134,934

-
)134,934(

-

-
-

-
)1,5٠٠,596(

-

-
-

-
)1,784,41٠(

-

-
-

-
)6,625,٠٠٠(

)6,625,000(

447,42٠
438,638
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18,826,386

67,42٠,46٠

ى 6.   
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                  يرد تقرير مراجع






    




ى 37 جزءاً من هذه القوائم المالية.
ت المرفقة من 1 إل
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شركتيها التابعتين
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صلة والموحدة
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قائمة التغيرا
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ي 31 دي

سنة المنتهية ف
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتيها التابعتين
قائمة التدفقات النقدية المنفصلة والموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2٠2٠ 

اح
ض

إي

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

التدفقات النقدية من أنشطة التشغيل

17,53٠,54711,677,32617,515,3٠411,664,010الربح قبل الضريبة

تسويات لـ:

ربح محقق من االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
الربح أو الخسارة، والدخل الشامل اآلخر، وبالتكلفة 

المطفأة - بالصافي
27-)744,763(-)744,763(

)62,908()81,٠19(--27حصة من أرباح إستثمار في شركات تابعة

)21,494(85,832)21,494(85,832مخصص لعكس خسارة إئتمان متوقعة لألصول المالية

29642,156648,412642,156648,412مخصص ديون منخفضة القيمة

29172,364155,578158,84٠143,623مخصص مستحقات منافع نهاية الخدمة

)3,147,674()4,3٠9,612()3,147,674()4,3٠9,612(27إيرادات فوائد بعد خصم اإلطفاء

1٠8,22344,7641٠8,22344,764تكلفة تمويل

)413,181()36٠,827()413,181()36٠,827(27إيرادات توزيعات أرباح

12952,821896,699873,553840,076خسائر اإلئتمان المتوقعة من قيمة األصول المالية

1323,59623,59623,59623,596دخل تشغيلي آخر 

)9,994(6,849)9,994(286,849أتعاب إدارة الطرف الثالث 

14,851,9499,1٠9,26914,662,8958,964,467أرباح التشغيل قبل الحركة في رأس المال العامل

التغيرات في:

)13,490,028(19,753,253)13,490,028(19,753,253األقساط واألرصدة التأمينية المدينة

)564,389(431,94٠)577,041(518,697مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة واحتياطي 
المطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها

152,9553,700,438152,9553,700,438

حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/الحسابي 
والمخاطر السارية

3,236,96٠4,863,0923,236,96٠4,863,092

إجمالي المطالبات القائمة واحتياطي المطالبات المتكبدة 
ولم يتم اإلبالغ عنها

1,466,486)3,343,418( 1,466,486)3,343,418( 

5,440,567)6,861,668(5,440,567)6,861,668(االحتياطي االكتواري/ الحسابي والمخاطر السارية
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 6,283,255  )749,53٠(6,283,255 )749,53٠( المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

2,678,621)12,339,184(2,874,507)12,525,649(التزامات أخرى

19,843,45314,860,64119,754,1٠714,532,605

)24,795()44,697()25,836()45,585(22.1منافع نهاية الخدمة المدفوعة

)1,527,896()1,646,512()1,544,712()1,669,57٠(3٠ضريبة دخل مدفوعة

18,128,29813,29٠,٠9318,٠62,89812,979,914صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

التدفقات النقدية من أنشطة االستثمار

)2,462,426()4,273,635()2,462,426()4,273,635(الحركة في ودائع بنكية

)1,948,751()1,٠58,91٠()2,079,123()1,135,437(12شراء ممتلكات ومعدات

)23,303,759()2٠,181,287()23,303,759()2٠,181,287(شراء أوراق مالية استثمارية

3,455,٠2815,398,1853,455,٠2815,398,185متحصالت من استبعاد أوراق مالية استثمارية

43,62427,5021,3549,999متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات

دخل الفوائد المستلمة من الودائع البنكية والسندات 
واألوراق المالية

3,564,٠2٠3,165,3293,564,٠2٠3,165,329

36٠,827429,96036٠,827429,960توزيعات أرباح مستلمة

15,59488,99315,59488,993صافي حركة القروض لحملة وثائق التأمين

)8,622,47٠()18,117,٠٠9()8,735,339()18,151,266(صافي النقد )المستخدم في(/من أنشطة االستثمار

التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )44,764()1٠8,223( )44,764()1٠8,223(تكلفة تمويل مدفوعة

 )5,300,000( )6,625,٠٠٠( )5,300,000( )6,625,٠٠٠(18توزيعات أرباح مدفوعة

 2,000,000  )2,٠٠٠,٠٠٠( 2,000,000 2,٠٠٠,٠٠٠)سداد( / متحصالت من قروض قصيرة األجل

)3,344,764()8,733,223()3,344,764()8,733,223(صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل

1,٠12,68٠)8,787,334(1,2٠9,99٠)8,756,191(صافي الزيادة/)النقص( في النقد وما يماثل النقد

--)20,675()1,753(تسوية تحويالت العمالت

519,٠25,56517,836,25018,542,52٠17,529,840النقد وما يماثل النقد في 1 يناير

51٠,267,62119,025,5659,755,18618,542,520النقد وما يماثل النقد في 31 ديسمبر

تشكل اإليضاحات المرفقة من 1 إلى 37 جزءاً من هذه القوائم المالية.
يرد تقرير مراجعي الحسابات المستقلين في الصفحات من 1 إلى 6.
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتيها التابعتين
إيضاحات حول القوائم المالية المنفصلة والموحدة

للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2٠2٠ 

1 الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية

إن الشــركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.م )“الشــركة أو الشــركة األم”( هي شــركة مســاهمة عمانية مقفلة مؤسســة في ســلطنة عمان في 
عام 1995م، وتقوم بأعمال التأمين على الحياة والعام في سلطنة عمان واإلمارات العربية المتحدة. بدأت الشركة أعمالها في التأمين على الحياة والتأمين 
الصحي في السلطنة ونوعت أعمالها إلى أعمال التأمين العام بعد الحصول على ترخيص التأمين العام في 2006م. ووسّعت المجموعة أعمالها إلى اإلمارات 
العربيــة المتحــدة مــن خــالل فــرع دبي لممارســة أعمال التأمين على الحيــاة وفقاً للترخيص المؤرخ فــي 13 مايو 2007م والصادر عن هيئــة التأمين في دولة 
اإلمارات العربية المتحدة. وخالل عام 2014م، حصلت الشركة األم على ترخيص مؤرخ في 8 مايو 2014م لفتح فرع في أبو ظبي صادر عن هيئة التأمين في 

دولة اإلمارات العربية المتحدة، وبدأت الشــركة أعمالها في أبو ظبي خالل الربع األول من 2015م وصاعداً.

خــالل شــهر أكتوبــر 2017م، حصلــت المجموعة على ترخيص لعمليات فرع في الكويت. حيث تم الشــروع في األعمال التجاريــة المتعلقة بالتأمين على الحياة 
والتأميــن العام في يناير 2018م.

وفقا لمتطلبات المرســوم الســلطاني رقم 2014/39 المؤرخ في 17 أغســطس 2014م، فإن كافة شــركات التأمين المسجلة بموجب قانون الشركات التجارية 
ينبغي أن تكون شركة مساهمة عامة برأسمال مدفوع بحد أدنى 10 مليون ريال عماني في غضون 3 سنوات من تاريخ المرسوم. بالتالي، فقد قامت الشركة 
بإكمال عملية طرح اإلكتتاب العام األولي من أجل تحويل الشركة من شركة مساهمة عمانية مقفلة إلى شركة مساهمة عمانية عامة )ش م ع ع( وتم إدراج 

أســهمها للتداول في ســوق مسقط لألوراق المالية في 6 ديسمبر 2017م وصاعداً.  

إن الشركة األم هي شركةً تابعةً للشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع، وهي شركة مساهمة عامّة مؤسسة في سلطنة عُمان.

لدى الشركة األم شركتان تابعتان تحت سيطرتها بالكامل وهما إن إل جي آي سي لخدمات الدعم الخاصة المحدودة” في الهند و “عناية تي بي إيه ذ.م.م” 
في اإلمارات العربية المتحدة )راجع ايضاح 7-3( ولذا تم إعداد القوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والتي تتألف من الشركة األم 

والشركتان التابعتان لها )يشار إليهم معًا بـ “مجموعة”(.

تتمثــل القوائــم المالية المنفصلة على القوائم المالية للشــركة األم على أســاس مســتقل. يشــار إلى القوائــم المالية المنفصلة والموحدة مجتمعتين باســم 
“القوائم الماليــة المنفصلة والموحدة”.

2 أساس اإلعداد

2.1 بيان االلتزام  
تــم إعــداد هــذه القوائــم المالية المنفصلــة والموحدة وفقًا للمعاييــر الدولية إلعداد التقاريــر المالية الصادرة عــن مجلس معايير المحاســبة الدولية ووفقاً 
لمتطلبات قانون الشــركات التجارية لســنة 2019، وقانون شــركات التأمين وتعديالته ، والمتطلبات ذات الصلة الصادرة عن الهيئة العامة لســوق المال في 

سلطنة عمان.

2.2 أساس القياس 
تم إعداد هذه القوائم المالية المنفصلة والموحدة على أساس التكلفة التاريخية ، باستثناء االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر ، واالستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة.

2.3 العملة التنفيذية وعملة العرض  
هــذه القوائــم المالية المنفصلــة والموحدة معروضة بالريال العُماني وهو العملة التنفيذية وعملة العرض للمجموعة. فيما يلي العمالت المســتخدمة 

في عمليات المجموعة:

• سلطنة عُمان : الريال العماني. 
• اإلمارات العربية المتحدة: الدرهم اإلماراتي. 

• الكويت: الدينار الكويتي. 
• الهند: الروبية الهندية. 
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2.4 استخدام التقديرات واألحكام   
إن إعــداد هــذه القوائــم الماليــة المنفصلة والموحدة وفقأ للمعاييــر الدولية إلعداد التقارير المالية ، يتطلب من اإلدارة وضــع األحكام والتقديرات التي تؤثر 

على تطبيق السياســات المحاســبية والمبالغ المعلنة لألصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات. قد تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقديرات.

تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات ذات الصلة بصورة مســتمرة. يتم إدراج التعديالت التي تطرأ على التقديرات المحاســبية في الفترة التي يتم فيها تعديل 
التقديرات وفي أي فترات مستقبلية تتأثر بها.

وبوجه خاص ، فإن المعلومات حول المجاالت الهامة للتقديرات غير المؤكدة واألحكام الهامة في تطبيق السياسات المحاسبية التي لها التأثير األكثر أهمية 
على المبالغ المدرجة في القوائم المالية المنفصلة والموحدة ، ترد في إيضاح 4.

تأثير تفشي فيروس كورونا )كوفيد – 19(

فــي 11 مــارس 2020 ، أعلنــت منظمــة الصحة العالمية رســمياً أن فيروس كورونا )كوفيد 19( وباء عالمي، وفي ضوء االنتشــار الســريع لكوفيد 19 في جميع 
أنحــاء العالــم، فقــد واجه االقتصاد والقطاعات المختلفة اضطرابات وحاالت عدم يقين جوهرية كما قامت الحكومات والســلطات المختصة باتخاذ مجموعة 

من التدابير الحتواء انتشــار الفيروس. 

 من تقييم الزيادة الملحوظة في مخاطر االئتمان وقياس الخسائر 
ً
في 27 مارس 2020 ، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية مذكرة إرشادية تفيد بأن كل

االئتمانية المتوقعة يجب أن يستندا إلى معلومات معقولة وداعمة ومتوفرة ألي كيان دون تكلفة أو جهد غير مبررين.

إن االيضاحــات ذات الصلــة حــول القوائــم الماليــة المنفصلــة والموحــدة ، تتضمــن معلومــات حــول تأثيرات فيــروس كورونا علــى االفتراضات التــي وضعتها 
المجموعــة حــول المصادر المســتقبلية وغيرهــا من مصادر عــدم اليقين.

2.5 المعايير والتفسيرات المطبقة للفترة المحاسبية التي تبدأ في 1 يناير 2٠2٠ مـ
 قامــت المجموعــة بتطبيــق مــا يلي مــن معاييرجديدة وتعديالت على المعايير ، بما في ذلك أي تعديالت الحقة علــى المعايير األخرى ، مع تاريخ التطبيق 

المبدئي في 1 يناير 2٠2٠ مـ .
 

• تعديالت على المراجع حول اإلطار المفاهيمي في المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.

• تعريف مصطلح جوهري )تعديالت على معياري المحاسبة الدولية 1 و 8(.

• تعريف األعمال )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 3(.

• إصــالح معيــار ســعر الفائــدة )تعديــالت على المعيــار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 ومعيار المحاســبة الدوليــة 39 والمعيار الدولي 
إلعداد التقاريــر المالية رقم 7(.

لم ينتج عن تطبيق هذه المعايير والتفسيرات أي تغييرات هامة في السياسات المحاسبية للبنك.
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3 ملخص السياسات المحاسبية الهامة

3.1 أساس التوحيد والمحاسبة في قوائم مالية منفصلة  

)أ( أساس التوحيد

تتألف القوائم المالية الموحدة من القوائم المالية للشركة األم وكل من شركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر من كل عام. إن الشركات التابعة هي جميع 
الكيانات )بما في ذلك الكيانات ذات األغراض الخاصة( التي تمارس المجموعة السيطرة عليها.

وتتحقق السيطرة عندما تكون الشركة األم :

• لديها سيطرة على الشركة المستثمر فيها.  

• معرضة لـ ، أو لديها حقوق في، عوائد متغيرة من ارتباطات مع الشركة المستثمر فيها.  
• لديها القدرة على استخدام سلطتها على الكيان المستثمر فيه للتأثير على عوائدها. 

تقوم الشــركة األم بإعادة تقييم ما إذا كانت تســيطر على الكيان المُســتثمر فيه من عدمه، إذا كانت الحقائق والظروف تشــير إلى وجود تغييرات في عنصر أو 
أكثر من عناصر التحكم الثالثة أعاله.

عندما يكون لدى الشــركة األم أقل من أغلبية حقوق التصويت الخاصة بالشــركة المســتثمر فيها ، يكون لها ســيطرة على الشــركة المســتثمر فيها عندما 
تكون حقوق التصويت كافية لمنحها القدرة على معرفة الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كانت حقوق تصويت الشــركة األم في الشــركة 

المســتثمر فيها يمنحها سيطرة بما في ذلك:

• حجم حقوق تصويت الشركة األم بالنسبة لحجم وتوزيع حيازة حقوق تصويت اآلخرين. 
• حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة األم أو المساهمين اآلخرون أو األطراف األخرى. 

• الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى. 
• أي حقائق وظروف تشير إلى أن الشركة األم لديها ، أو ليس لديها ، القدرة الحالية على توجيه األنشطة ذات الصلة  

   في الوقت الذي يلزم فيه اتخاذ القرار ، بما في ذلك أنماط التصويت في االجتماعات السابقة للمساهمين.

يبدأ توحيد الشركة التابعة مع المجموعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة 
التابعة. يتم إدراج األصول وااللتزامات واإليرادات والمصروفات للشركات التابعة التي تم االستحواذ عليها أو التصرف فيها خالل السنة في القائمة الموحدة 

لألرباح أو الخسائر والدخل الشامل من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ توقف المجموعة عن السيطرة على الشركة التابعة.

تنســب األرباح والخســائر وكل عنصر من عناصر الدخل الشــامل اآلخر إلى حاملي األســهم في الشــركة األم وللحقوق غير المسيطرة. كما ينسب إجمالي الدخل 
الشــامل للشــركة التابعة إلى مالكي الشــركة األم وإلى الحصص غير المســيطرة حتى لو نتج عن ذلك تحقيق عجز في رصيد الحقوق غير المسيطرة.

يتــم توحيــد الشــركات التابعــة بالكامل من تاريخ االســتحواذ ، وهو التاريخ الذي تحصل فيه المجموعة على الســيطرة ، ويســتمر توحيدهــا حتى التاريخ الذي 
تتوقف فيه هذه الســيطرة. يتم إعداد القوائم المالية للشــركات التابعة لنفس الفترة المالية للشــركة األم ، باســتخدام سياســات محاســبية متوافقة.

عند اللزوم، يتم إجراء تعديالت على القوائم المالية للشركات التابعة لجعل سياساتها المحاسبية متوافقة مع السياسات المحاسبية للمجموعة. 

يتــم اســتبعاد جميــع األصــول وااللتزامات بين شــركات المجموعة ، وحقوق الملكية واإليــرادات والمصروفات والتدفقات النقديــة المتعلقة بالمعامالت بين 
شــركات المجموعة بالكامــل عند التوحيد.

يتم احتســاب التغير في حصة ملكية الشــركة التابعة دون فقدان الســيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. يتم تعديل القيمة الدفترية لحصة المجموعة وحقوق 
الملكية غير المســيطرة لتعكس التغيرات في حصتها النســبية في الشركات التابعة.

أي فــرق بيــن المبلــغ الــذي يتــم تعديل حقوق الملكيــة للحصص غير المســيطرة والقيمة العادلة للمقابل المدفوع أو المســتلم مباشــرة هو حقوق ملكية 
وينســب إلى مالكي الشركة األم.
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يتم تحديد الحصص غير المســيطرة في الشــركات التابعة بشــكل منفصل عن حقوق ملكية المجموعة فيها. قد يتم قياس حقوق المســاهمين في الحقوق 
غير المسيطرة مبدئيًا إما بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية للحصص غير المسيطرة من القيمة العادلة لصافي األصول المحددة للشركة المستحوذ عليها. 
يتم اختيار أســاس القياس على أســاس كل اســتحواذ على حدة. بعد االســتحواذ ، تكون القيمة الدفترية للحقوق غير المسيطرة هي قيمة تلك الحصص عند 
اإلدراج المبدئي زائد حصة الحقوق غير المســيطرة في التغيرات الالحقة في حقوق الملكية وانخفاض قيمة األصول غير الملموســة. ينســب إجمالي الدخل 

الشــامل للحصص غير المســيطرة ، حتى لو نتج عن ذلك تحقيق عجز في رصيد الحقوق غير المســيطرة.

إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة ، يتم إدراج الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارة ويتم احتسابها على أنها الفرق بين:

• إجمالي القيمة العادلة للمقابل المستلم والقيمة العادلة ألي حصة محتفظ بها. 
• القيمة الدفترية لألصول )بما في ذلك الشهرة( والتزامات الشركة التابعة وأي حصص غير مسيطرة. 

يتم المحاسبة عن جميع المبالغ المدرجة سابقًا في الدخل الشامل اآلخر فيما يتعلق بشركة تابعة كما لو أن المجموعة قد قامت باستبعاد أصول والتزامات 
الشــركة التابعة مباشــرة )أي إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخســارة أو تحويلها إلى فئة أخرى من حقوق الملكية كما هو محدد / مســموح به وفقاً للمعايير 
الدولية إلعداد التقارير المالية(. تعتبر القيمة العادلة ألي اســتثمار محتفظ به في الشــركة التابعة الســابقة في تاريخ فقدان الســيطرة بمثابة القيمة العادلة 

عند اإلدراج المبدئي الســتثمار كشركة شقيقة أو مشروع مشترك.

في القوائم المالية المنفصلة للشركة األم ، قامت الشركة بتطبيق طريقة حقوق الملكية للمحاسبة عن استثماراتها في الشركات التابعة.

وفقــاً لطريقــة حقــوق الملكيــة المطبقــة فــي القوائــم الماليــة المنفصلة للشــركة األم ، يتــم إدراج االســتثمار مبدئيًــا بالتكلفة. يتــم تعديل القيمــة الدفترية 
لالستثمار إلدراج التغيرات في حصة صافي أصول الشركة التابعة منذ تاريخ االستحواذ في القوائم المالية المنفصلة للشركة األم. إن قائمة الربح أو الخسارة 
والدخل الشامل اآلخر في القوائم المالية المنفصلة للشركة األم ، تعكس الحصة في نتائج عمليات الشركة التابعة. يتم عرض أي تغيير في الدخل الشامل 
اآلخر لتلك الشــركات المســتثمر فيها كجزء من الدخل الشــامل اآلخر للشــركة األم. عالوة على ذلك ، عندما يكون هناك تغيير تم إدراجه مباشــرة في حقوق 
ملكية الشــركة التابعة ، تقوم الشــركة األم بإثبات حصتها في أي تغييرات في قائمة التغيرات في حقوق الملكية، عند الحاجة. يتم حذف األرباح والخســائر 
غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين الشركة األم والشركة التابعة في حدود الحصة في الشركة التابعة. تم إعداد القوائم المالية للشركة التابعة لنفس 

الفترة المالية للشركة األم.

عند الضرورة ، يتم إجراء تعديالت لجعل السياســات المحاســبية تتماشــى مع سياســات الشــركة األم. بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ، تحدد الشــركة األم 
ما إذا كان من الضروري إدراج خســارة انخفاض في اســتثماراتها في شــركتها التابعة ضمن قوائمها المالية المنفصلة. في تاريخ كل تقرير ، تحدد الشــركة األم 
ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض االســتثمار في الشــركة التابعة. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل ، تحســب الشــركة األم مبلغ االنخفاض في 
القيمة على أنه الفرق بين المبلغ القابل لالســترداد للشــركة التابعة وقيمتها الدفترية ، ثم تقوم بإدراج الخســارة على أنها »حصة في نتائج الشــركة التابعة« 

في الربح أو الخسارة.

3.2 العمالت األجنبية    

يتم تحويل المعامالت بالعمالت األجنبية إلى العملة التنفيذية باستخدام معدالت الصرف السائدة في تواريخ المعامالت أو التقييم حيث تتم إعادة قياس 
البنود. تدرج أرباح وخســائر صرف العملة األجنبية الناتجة عن تســوية تلك المعامالت وعن الصرف وفقاً لمعدالت الصرف بنهاية العام لألصول وااللتزامات 

النقدية المنفذة بعمالت أجنبية بقائمة الدخل األرباح أو الخسائر. 

تــدرج فــروق الصــرف علــى األصول وااللتزامات المالية غير النقدية مثل األســهم المحتفظ بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة في قائمة األرباح أو 
الخســائر كجــزء مــن ربــح أو خســارة القيمة العادلة. وتــدرج فروق الصرف على األصــول المالية غير النقدية مثل األســهم المصنفة بالقيمــة العادلة من خالل 

الدخل الشــامل اآلخر ضمن الدخل الشــامل اآلخر. 

كما في تاريخ التقرير، يتم تحويل األصول واإللتزامات للشركات التابعة األجنبية إلى العملة االتشغيلية للقوائم المالية الموحدة )الريال العماني( وفقاً لسعر 
الصرف الســائد في تاريخ التقرير، ويتم تحويل أرباحها أو خســائرها وفقاً للمتوســط المرجح لمعدالت ســعر الصرف للســنة. عند اســتبعاد العمليات األجنبية ، 

يتم إدراج المبلغ التراكمي المؤجل المُدرج في حقوق الملكية المتعلقة بتلك العملية األجنبية المحددة في قائمة الربح أو الخســارة.
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3.3 عقود التأمين     

) أ( التصنيف
تصدر المجموعة عقوداً تحوّل مخاطر التأمين أو التأمين والمخاطر المالية. ويمكن أن تحول هذه العقود المخاطر المالية أيضاً.

تصنف المجموعة عقود االستثمار على أنها تلك العقود التي تحوّل المخاطر المالية دون مخاطر تأمين جوهرية.

تصدر المجموعة بعض عقود التأمين التي تحتوي علـى مـيزة المشـاركة االختيـاريــة. تمنـح هذه الميزة لحاملها الحق فـــي تلقــي مزايـــا إضافـيــة أو 
مكافــآت – كمنافع إضافية أو عالوات:

• من المحتمل أن تكون جزءاً هاماً من إجمالي المنافع التعاقدية. 
• يتم تحديد مبلغها وتوقيتها التعاقدي وفقاً لتقدير المجموعة.   

• تستند تعاقدياً على الفائض الناتج من مجموعة محددة من العقود. 

ال توجد تشريعات قانونية محلية تضع قواعد لتحديد المبالغ التي تستند على مزايا إضافية اختيارية، يتم تحديد المبالغ مستحقة السداد من قبل مجلس 
إدارة المجموعة على أســاس سنوي.

)ب( اإلدراج والقياس

تصنــف عقــود التأميــن علــى الحيــاة وعقــود التأمين الطبي إلى أربع فئات رئيســية مبينة أدنــاه. باإلضافة إلى ذلك، تحرر الشــركة بوالص تأميــن قصيرة األجل 
للحــوادث الطبية والشــخصية لألفراد.

)1( بوالص التأمين على الحياة الفردية

تتألف هذه المجموعة من األنواع التالية من وثائق التأمين:

)أ( مع بوالص األرباح التقليدية )أي وثائق التأمين ذات ميزة مشاركة اختيارية( التي تؤمن األحداث المرتبطة بالحياة البشرية )على سبيل المثال: الوفيات أو 
البقاء على قيد الحياة( على مدى فترة طويلة. تدرج أقساط التأمين كإيرادات عند استالمها. يتم إدراج األقساط المؤقتة في نهاية العام لألقساط المستحقة 
عن بوالص التأمين التي لم تسقط. تسجل المنافع كمصروف عند تكبدها. كل بوليصة لديها كمية منافع محددة مستحقة الدفع وهي مضمونة. إلى جانب 
ذلــك، فــإن عائــد الحق والعالوات التي تعلنها الشــركة من وقت آلخر تســتند إلى ربحية محفظة الحياة الفردية. يتــم تحويل عائد الحق إلى عالوات مضمونة 

عند إعالنها ويتم ضمان مستوى معين من الحد األدنى لعالوات سياسات معينة.

يتم تحديد االحتياطي االكتواري / الحســابي لهذه وثائق التأمين على أســاس صافي األقســاط من خالل تحديد القيمة الحالية للمنافع ناقصاً القيمة الحالية 
لصافي األقســاط المســتقبلية. يتم احتســاب صافي األقســاط النظرية باســتخدام افتراضات متحفظة عن الوفيات والخصم والتعديل إلدراج تكاليف الحيازة. 
بالنســبة للبوالــص المدفوعــة، يتم تكوين مخصــص للمصروفات الالزمة لالحتفاظ بوثائق التأمين. تقوم المجموعة أيضاً بإجــراء اختبار كفاية االلتزام لضمان 
أن االحتياطي ال يقل عن االلتزام المحدد بأنه مبلغ القيمة المخفضة المتوقعة للمنافع المدفوعة والعموالت المستحقة والمصروفات اإلدارية المستقبلية 
المتعلقة مباشــرة بالعقد، ناقصاً القيمة المتوقعة المخصومة من أقســاط التأمين المســتحقة )مع افتراضات واقعية تتعلق بالوفيات والثبات ومصروفات 

الصيانة واســتخدام معدل خصم متأصل في تســعير األوراق المالية ذات الدخل الثابت التي تحتفظ بها المجموعة(.
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)ب(  ضمــان ألجــل عندمــا تصبــح المنافــع مســتحقة الدفع فقط في حالــة وفاة المؤمن عليــه. تتضمن وثائق التأمين التــي يكون فيها المبلــغ المؤمن ثابتاً 
على مدى فترة البوليصة وخفض سياسات ضمان وثائق التأمين قصيرة األجل التي ينخفض فيها المبلغ المضمون بمعدل سنوي متفق عليه مسبقاً. يتم 
دفع قسط التأمين إما على مدى فترة البوليصة أو في قسط واحد. كما يتم إدراج األقساط كإيرادات عند استالمها. تدرج األقساط المؤقتة في نهاية العام 

بالنســبة لألقســاط المســتحقة عن بوالص التأمين التي لم تسقط. ال تحقق هذه وثائق التأمين أي ربح.

 عن المصروفات 
ً
بالنسبة للبوالص الفردية المميزة، يتم تحديد االحتياطي االكتواري / الحسابي بأنه القيمة المخفضة للمطالبات المستقبلية المتوقعة فضل

التي يتوقع أن يتم تكبدها في إدارة وثائق التأمين. بالنســبة ألقســاط وثائق التأمين العادية، يتم تحديد االحتياطي االكتواري / الحســابي على أســاس صافي 
األقساط على غرار وثائق التأمين التقليدية التي تحقق أرباحاً.

)2( بوالص التأمين االئتماني على الحياة الفردية

هي عقود تأمين على الحياة يتم اكتتابها على قسط بدفعة واحدة وعلى أساس فردي، ويتم إصدارها لحماية المؤسسة المالية لقرضها القائم من العميل. 
هذه العقود تحمي المؤسســات المالية من عواقب أحداث )مثل الوفاة أو العجز( من شــأنها أن تؤثر على قدرة العمالء على ســداد قروضهم القائمة. هذه 

وثائــق التأمين دون أرباح. 

يتــم إصــدار هــذه العقــود لفتــرات القروض، ويتم اســتالم قســط التأميــن دفعة واحدة كمــا يتم اســتالم مبالغ إضافيــة إذا وعندما تصدر القروض. ويســمح 
باســترداد األمــوال في حال الســداد المبكــر أو التغيرات في شــروط القرض.

تُدرج األقساط دفعة واحدة كإيرادات عند استحقاقها. وقد تم االحتفاظ باحتياطي اكتواري / حسابي بعد خصم إعادة التأمين لكل عقد على حدة باستخدام 
معدل إعادة التأمين. 

يتم تحميل المطالبات على قائمة الدخل الشــامل عند تكبدها على أســاس االلتزام المقدر للتعويض المســتحق لحاملي وثائق التأمين. يتم إدراج المطالبات 
التي تم اإلبالغ عنها في وقت اإلبالغ.

)3( بوالص التأمين على الحياة الجماعي

هي عقود تأمين قصيرة األجل تبرم على أساس جماعي، الحياة التي يتم تأمينها تتعلق في العادة بموظفي صاحب عمل مشترك. تحمي هذه العقود عمالء 
المجموعة )صاحب العمل( من عواقب أحداث )مثل الوفاة أو العجز( التي من شأنها أن تؤثر على قدرة العميل أو من يعولهم للحفاظ على مستوى دخلهم 
الحالي. المنافع المضمونة المدفوعة عند وقوع الحدث المحدد المؤمن ضده إما أن تكون ثابتة أو مرتبطة بمدى الخسارة االقتصادية التي يتكبدها حامل 

بوليصة التأمين. ال توجد فترات استحقاق أو منافع تنازل.

بالنسبة لجميع تلك العقود، يتم إدراج األقساط كإيرادات عند إصدار البوليصة أو سند التأييد، بل وتعتبر بأنها مكتسبة نسبياً على مدى فترة التغطية. ويتم 
اإلبالغ عن جزء قسط التأمين المستلم من العقود السارية والمتعلقة بالمخاطر السارية في تاريخ التقرير واعتباره احتياطي مخاطر سارية. ويتم إظهار األقساط 

قبل خصم العمولة واستبعاد اإلعفاء الضريبي على األقساط.

يتم تحميل المطالبات على الدخل عند تكبدها على أســاس االلتزام المقدر للتعويض المســتحق لحاملي وثائق التأمين. يتم إدراج المطالبات التي تم اإلبالغ 
عنها في وقت اإلبالغ. يتم تكوين مخصص منفصل للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بناءً على خبرة الشركة السابقة المتعلقة بنمط المطالبات التي 

تم اإلبالغ عنها في الماضي.

كما هو مبين أعاله، يتم إعداد احتياطي المخاطر السارية في تاريخ تقييم األقساط والتي تعتبر مكتسبة في فترات مستقبلية. تجري المجموعة أيضاً اختبارات 
عما إذا كان االلتزام المنصوص عليه كافياً للوفاء بالمطالبات المستقبلية المتوقعة. 

 )4( بوالص التأمين الصحي الجماعي

هي عقود تأمين قصيرة األجل تبرم على أساس جماعي، الحياة التي يتم تأمينها تتعلق في العادة بموظفي صاحب عمل مشترك. تحمي هذه العقود عمالء 
 من المستشفى ونفقات 

ً
المجموعة )صاحب العمل( من الخسائر الناجمة عن العالج الطبي للموظفين نتيجة لالعتالل الصحي أو الحوادث، والتي تشمل كل

العالج الخارجي. يتم صرف الجزء األكبر من مطالبات المستشــفى مباشــرة من قبل المجموعة لمقدمي الرعاية الصحية. ال توجد فترات اســتحقاق أو منافع 
تنازل.

بالنسبة لجميع تلك العقود، يتم إدراج األقساط كإيرادات عند إصدار البوليصة أو سند التأييد، بل وتعتبر بأنها مكتسبة نسبياً على مدى فترة التغطية. ويتم 
اإلبالغ عن جزء قسط التأمين المستلم من العقود السارية والمتعلقة بالمخاطر السارية في تاريخ التقرير واعتباره احتياطي مخاطر سارية. ويتم إظهار األقساط 

قبل خصم العمولة واستبعاد اإلعفاء الضريبي على األقساط.
يتم تحميل المطالبات على الدخل عند تكبدها على أســاس االلتزام المقدر للتعويض المســتحق لحاملي وثائق التأمين. يتم إدراج المطالبات التي تم اإلبالغ 
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عنهــا فــي وقــت اإلبــالغ. يتم تكوين مخصص منفصل للمطالبات المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها بناءً على خبرة المجموعة الســابقة المتعلقة بنمط المطالبات 
التــي تم اإلبالغ عنها في الماضي.

كما هو مبين أعاله، يتم إعداد احتياطي المخاطر السارية في تاريخ تقييم األقساط والتي تعتبر مكتسبة في فترات مستقبلية. تجري المجموعة أيضاً اختبارات 
عما إذا كان االلتزام المنصوص عليه كافياً للوفاء بالمطالبات المستقبلية المتوقعة.

)5( بوالص التأمين االئتماني على الحياة الجماعي

هــي عقــود تأميــن علــى الحياة تبرم على أســاس جماعي وتصدر للمؤسســات المالية لحماية محافــظ القروض القائمة. تحمي هذه العقــود عمالء المجموعة 
)المؤسســات الماليــة( مــن عواقــب أحــداث )مثل الوفــاة أو العجز( التي من شــأنها أن تؤثر على قدرة العمالء المقترضين لســداد القروض المســتحقة. هذه 

وثائــق التأمين دون أرباح.
تصدر هذه العقود على أساسين:

• على مدى فترة القروض عند استالم قسط التأمين كدفعة واحدة. يتم استالم مبالغ إضافية إذا وعندما تصدر القروض.  
• عقود قصيرة األجل تغطي مخاطر لمدة عام في وقت واحد، وتحديد األقساط ودفعها شهرياً عن األرصدة غير المسددة. 

يتــم إدراج األقســاط الفرديــة كإيــرادات عند اســتحقاقها. وتم االحتفــاظ باحتياطي اكتواري / حســابي بعد خصم إعادة التأمين لكل عقد على حدة باســتخدام 
معدل إعادة التامين.

يتم إدراج األقساط الشهرية عندما تعلن المؤسسات المالية عن المبلغ المستحق. نظراً ألنه يتم عادة إدراج تلك األقساط بمجرد اكتسابها بالكامل، فال توجد 
ضــرورة لتكويــن مخصص الحتياطي األقســاط غير المكتســبة. ال تقوم المجموعــة، في نهاية العام، بتقييم ربحية المحفظة لتحديــد ما إذا كان مطلوباً تكوين 

مخصص للنقص في األقساط. 

يتم تحميل المطالبات على قائمة الدخل الشــامل عند تكبدها على أســاس االلتزام المقدر للتعويض المســتحق لحاملي وثائق التأمين. يتم إدراج المطالبات 
التــي تــم اإلبــالغ عنهــا فــي وقت اإلبالغ. يتم تكوين مخصــص منفصل للمطالبات المتكبدة ولم يتــم اإلبالغ عنها بناءً على خبرة المجموعة الســابقة المتعلقة 

بنمــط المطالبات التي تم اإلبالغ عنها في الماضي.

اختبار كفاية االلتزام

تتولى المجموعة إجراء اختبار كفاية االلتزام لضمان كفاية التزامات العقد كما هو مبين في القوائم المالية. عند إجراء هذه االختبارات، يتم استخدام أفضل 
التقديــرات للتدفقــات النقديــة المتوقعــة ومعالجة المطالبات والمصروفات اإلدارية، وكذلك الدخل من االســتثمار من األصول التــي تدعم هذه االلتزامات. 

تســتخدم نتائج االختبارات لتقييم كفاية االلتزام المدرج.

عقود التأمين العام

بالنسبة لعقود التأمين العام، تؤخذ األقساط إلى اإليرادات على مدى الفترة الزمنية للبوالص. ويمثّل احتياطي المخاطر السارية الجزء من األقساط المكتتبة 
المتعلقــة بالفتــرة غيــر المنتهيــة من التغطية. يدرج التغير في مخصص األقســاط غير المحققة في قائمة الدخل الشــامل من أجــل إدراج اإليرادات على مدى 

فترة المخاطر. 

يُحتســب احتياطــي المخاطــر الســارية وفقــاً لطريقــة األكبر من 365/1 لكافة أنــواع أعمال التأمين وفقاً لقانون شــركات التأمين في عُمان. ويتــم إدراج تكاليف 
االقتنــاء وعمــوالت إعــادة التأميــن كمصروفات أو إيرادات على مــدى فترة البوليصة عبر تأجيلها باســتخدام طريقة 24/1. 

يجب وضع تقديرات لكل من التكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات التي تم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير والتكاليف النهائية المتوقعة للمطالبات المتكبدة 
ولم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير. تتألف المطالبات من المبالغ المستحقة الدفع لحاملي العقود واألطراف األخرى ومصروفات تسوية الخسارة بالصافي 

من القيمة المتبقية والمستردات األخرى ويتم تحميلها على قائمة الدخل الشامل عند تكبدها.

يمثــل إجمالــي المطالبــات القائمــة إجمالــي التكلفــة التقديرية للمطالبــات المتكبدة ولم يتم تســويتها بتاريخ التقرير، ســواءً تم اإلبالغ عنهــا أم ال. يتم تكوين 
مخصص للمطالبات المُبلَّغ عنها والتي لم يتم تسويتها في تاريخ التقرير على أساس تقدير كل حالة على حدة. عالوةً على ذلك، يدرج مخصص لتكلفة تسوية 

المطالبات المتكبدة والتي لم يتم اإلبالغ عنها في تاريخ التقرير، بناءً على خبرة المجموعة الســابقة.

أي فروقات بين المخصصات في تاريخ التقرير والتســويات والمخصصات في الســنة التالية، يتم إدراجها في الســنة المحاســبية التي يحدث خاللها التغير في 
المخصصات أو التســويات.
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المخصصات في التزامات المطالبات

تســمح بعض عقود التأمين للمجموعة بتحصيل الزيادة أو االســتهالك أو ببيع المركبات )التالفة عادة( أو الممتلكات المكتســبة من تسوية مطالبة )الخردة(. 
يمكن أن يكون للمجموعة الحق في مطالبة أطراف أخرى بســداد بعض أو كافة النفقات )اإلحالل(.

يتم إدراج تقديرات الزيادة واالســتهالك والمبالغ المســتردة من التلفيات كمخصص عند قياس االلتزام عن المطالبات التأمينية، ويتم إدراج المركبات التالفة 
أو الممتلــكات المكتســبة ضمــن المطالبــات القائمــة عند اســتحقاق االلتــزام. المخصص هو المبلغ الذي يمكن اســترداده بشــكل معقول مــن التخلص من 

ــات أو الممتلكات. المركب

تعتبــر المبالــغ المدفوعــة عند اإلحــالل مخصصاً عند قياس االلتزام عن المطالبات التأمينية ويتم إدراجها ضمــن األصول األخرى. المخصص هو تقدير المبلغ 
الذي يمكن اســترداده بشــكل موثوق من خالل اإلجراءات ضد الطرف الثالث المسؤول.

عقود إعادة التأمين المبرمة

من أجل حماية نفسها من تجربة سلبية، دخلت المجموعة في عقود مع شركات إعادة التأمين التي يتم تعويضها بموجبها عن خسائر من عقد واحد أو أكثر 
من العقود التي أصدرتها المجموعة. عقود التأمين التي أبرمتها المجموعة والتي يكون فيها حامل العقد هو شركة تأمين أخرى )إعادة التأمين الداخل( يتم 

تضمينها في عقود التأمين.

المنافع التي تستحق للمجموعة بموجب عقود إعادة التأمين التي تبرمها تدرج كأصول إعادة التأمين. هذه األصول تتألف من أرصدة قصيرة األجل مستحقة 
من شــركات إعادة التأمين، وكذلك المســتحقات على المدى الطويل التي تعتمد على المطالبات والفوائد المتوقعة الناشــئة عن عقود إعادة التأمين ذات 
الصلــة. تقــاس المبالــغ القابلة لالســترداد من أو المســتحقة إلى معيدي التأمين باســتمرار مع المبالــغ المرتبطة بعقود إعادة التأميــن وفقاً ألحكام كل عقد 
إعــادة تأميــن. التزامــات إعادة التأمين هي في المقام األول أقســاط إعادة تأمين مســتحقة الدفع للحصول على عقود إعــادة التأمين، ويعترف بها كمصروف 

عند تكبدها وتســتمر لتكون جزءاً من إلتزامات إعادة التأمين حتى ســدادها وفقاً لشــروط عقد إعادة التأمين.

تقوم المجموعة بتقييم أصول إعادة التأمين الخاصة بها لتحديد انخفاض القيمة على أساس سنوي.

تــدرج األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينة بشــكل مبدئي بالقيمــة العادلة وتدرج الحقــاً بالتكلفة المهلكة باســتخدام طريقــة الفائدة الفعلية ناقصاً خســائر 
االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت. يتــم رصــد مخصص انخفــاض قيمة المديونيــات التجارية عندمــا يكون هناك دليــل موضوعي على أن الشــركة لن تكون 
قادرة على تحصيل كافة المبالغ المســتحقة وفقاً للشــروط األصلية للمديونيات. إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية 

للتدفقــات النقدية المســتقبلية المتوقعة المخصومة حســب معدل الفائــدة الفعلي األصلي.

3.4 األقساط وأرصدة التأمين المدينة     
تــدرج األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينة بشــكل مبدئي بالقيمــة العادلة وتدرج الحقــاً بالتكلفة المهلكة باســتخدام طريقــة الفائدة الفعلية ناقصاً خســائر 
االنخفــاض فــي القيمــة، إن وجــدت. يتــم رصــد مخصص انخفــاض قيمة المديونيــات التجارية عندمــا يكون هناك دليــل موضوعي على أن الشــركة لن تكون 
قادرة على تحصيل كافة المبالغ المســتحقة وفقاً للشــروط األصلية للمديونيات. إن مبلغ المخصص هو الفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية 

للتدفقــات النقدية المســتقبلية المتوقعة المخصومة حســب معدل الفائــدة الفعلي األصلي.

3.5 قروض لحَمَلة وثائق التأمين      
تدرج القروض لحَمَلة وثائق التأمين بالتكلفة ناقصاً أية مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض قيمتها، )إن وجدت(.

3.6 األصول المالية    

التصنيف   3.6.1
لتحديــد فئــة التصنيــف والقيــاس، يتطلــب المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية رقــم 9 تقييم جميــع األصول الماليــة ، باســتثناء أدوات حقــوق الملكية 

والمشــتقات ، علــى أســاس مزيــج مــن نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة األصــول وخصائــص التدفقــات النقدية التعاقديــة لــألدوات فيما يلي:
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1( أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة.
2( أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

3( أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

)أ( أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة:
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشرطين التاليين ولم يتم تصنيفه بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 أ. يحتفظ األصل ضمن »نموذج أعمال« الذي يتمثل هدفه في االحتفاظ بأصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية.
ب. الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تــؤدي في تواريخ محــددة إلى التدفقات النقدية التــي هي مجرد مدفوعات أصــل وربح على المبلغ 

األصلي غير المسدد.

تفاصيــل هــذه الشــروط مبينــة فيما يلي. إضافة إلى ذلك ، يتم الحقــاً قياس األصول المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة بالتكلفة المطفأة باســتخدام طريقة 
الفائــدة الفعليــة. يتــم تخفيــض التكلفة المطفأة بخســائر انخفاض القيمة. يتم إثبات دخل التمويل وأرباح وخســائر صرف العمــالت األجنبية واإلنخفاض في 

القيمة في الربح أو الخســارة. يتم إثبات أي ربح أو خســارة عند إيقاف اإلدراج في األرباح أو الخســائر.

)أ( تقييم نموذج األعمال
تحدد المجموعة نموذج أعمالھا علی المستوى الذي یعکس أفضل طریقة کیفیة إدارة مجموعات من األصول المالیة لتحقیق ھدف أعمالھا. 

يعتمد تقييم نموذج األعمال على سيناريوهات متوقعة بشكل معقول دون وضع سيناريوهات »الحالة األسوأ« أو »حالة اإلجهاد« في االعتبار.

إذا تــم تحقيــق التدفقــات النقدية بعد اإلدراج المبدئــي بطريقة تختلف عن التوقعات األصلية للمجموعة، ال تقوم المجموعة بتغيير تصنيف األصول المالية 
المتبقية المحتفظ بها في ذلك نموذج األعمال، ولكنها تتضمن هذه المعلومات عند تقييم األصول المالية حديثة اإلنشاء أو المشتراة حديثًا للمضي قدماً.

)ب( إختبار مدفوعات أصل وفائدة فقط
كخطــوة ثانيــة فــي عملية تصنيفها، تقوم المجموعة بتقييم الشــروط التعاقديــة لألصل المالي لتحديد ما إذا كانت تســتوفي اختبار مدفوعات أصل وفائدة 
فقــط. »األصــل« لغــرض هــذا االختبــار يتم تحديده كقيمــة عادلة لألصول المالية عنــد اإلدراج المبدئي وقد يتغيــر على مدى عمر األصل المالي )على ســبيل 

المثــال، إذا كان هناك تســديد ألصل المبلغ أو إطفــاء للعالوة / الخصم(.

إن أكثــر العناصــر الهامــة للربــح فــي ترتيبات اإلقراض هــي االعتبار للقيمة الزمنيــة للنقود ومخاطر االئتمــان. إلجراء تقییم مدفوعات أصــل وفائدة فقط، تقوم 
المجموعة بتطبیق األحکام وأخــذ فــي اإلعتبــار العوامل ذات الصلة مثل العملة التي تــم فیھا األصــول المالیة، والفترة التي یتم فیھا تحدید سعر الربــح.

فــي المقابــل، إن الشــروط التعاقديــة التي تفــرض أكثر من مجرد الحد األدنى من المخاطــر أو التقلبات في التدفقات النقدية التعاقديــة غير المرتبطة بترتيب 
اإلقراض األساسي ال تؤدي إلى تدفقات نقدية تعاقدية تمثل فقط مدفوعات األصل والربح على المبلغ غير المسدد. في مثل هذه الحاالت، يتطلب قياس 

األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة.
 

)ب( األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

)1( أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تقــوم المجموعــة بتطبيــق الفئــة الجديــدة بموجب معيار التقرير المالي الدولي 9 الخاص بأدوات الدين المقاســة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل 

اآلخر عندما يتم اســتيفاء الشرطين التاليين:
- يتم اإلحتفاظ باألداة ضمن نموذج أعمال يتم تحقيق هدفه من خالل تحصيل التدفقات النقدية التعاقدية وبيع األصول المالية. 

- الشروط التعاقدية لألصول المالية تفي باختبار مدفوعات أصل وفائدة فقط. 

یتم الحقاً قیاس أدوات الدین بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقیمة العادلة مع االعتراف باألرباح والخسائر نتیجة التغیرات في القیمة العادلة 
المدرجــة في الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم إثبات دخل التمويل وأرباح وخســائر الصرف األجنبي وخســائر انخفاض القيمة في قائمة الدخل الشــامل. عند إلغاء 

اإلدراج ، فإن األرباح أو الخســائر المتراكمة المدرجة ســابقاً في الدخل الشــامل اآلخر تتم إعادة تصنيفها من حقوق الملكية إلى الربح أو الخســارة.

تتضمن ھذه الفئة فقط أدوات الدین التي تنوي المجموعة االحتفاظ بھا في المستقبل المنظور والتي قررت المجموعة بشکل غیر قابل للنقض لتصنیفھا عند 
اإلدراج المبدئي أو االنتقال. تصنــف المجموعــة أدوات دينهــا بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر. تخضــع أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل 

الدخل الشامل اآلخر لتقييم انخفاض القيمة بموجب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9.
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)2( أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عند اإلدراج المبدئي، يجوز للمجموعة اختيار تصنيف بعض إســتثماراتها في حقوق الملكية بشــكل غير قابل للنقض كأدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة 
مــن خــالل الدخــل الشــامل اآلخــر عندما تتوافق مــع تحديد حقوق الملكيــة بموجب معيار المحاســبة الدولــي 32 األدوات المالية: العرض وغيــر محتفظ بها 

للمتاجــرة. يتــم تحديد هذه التصنيف على أســاس كل أداة على حدة.

)ج( األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تشــتمل األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خالل األرباح أو الخســائر على أصول ماليــة محتفظ بها للمتاجرة أو أصــول مالية مصنفة عنــد اإلدراج المبدئي 
بالقيمــة العادلــة مــن خــالل الربح أو الخســارة أو األصول المالية المطلوبة إلزامياً قياســها بالقيمــة العادلة. يتم تصنيف األصول الماليــة كمحتفظ بها لغرض 
المتاجرة إذا تم الحصول عليها لغرض البيع أو إعادة الشــراء على المدى القريب. كما يتم تصنيف المشــتقات، بما في ذلك المشــتقات الضمنية المنفصلة، 
كمحتفظ بها للمتاجرة ما لم يتم تصنيفها كأدوات تحوط فعالة. یتم تصنیف وقياس األصول المالیة ذات التدفقات النقدیة التي ال تعتبر مدفوعات أصل المبلغ 
والفوائد فقط بالقیمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بغض النظــر عن نموذج األعمال. بغــض النظــر عــن معاييــر أدوات الديــن التي يتم تصنيفها بالتكلفة 
المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما هو موضح أعاله، يمكن تصنيف أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند 

اإلدراج المبدئي إذا أدى ذلك إلى إلغاء أو تخفيض بشــكل كبير من عدم مطابقة محاســبية.

تــدرج األصــول الماليــة بالقيمــة العادلة من خالل الربح أو الخســارة في قائمة المركز المالي بالقيمة العادلة مــع إدراج صافي التغيرات في القيمة العادلة في 
قائمة الربح أو الخســارة. ال يوجد لدى المجموعة أصول مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة.

اإلدراج والقياس  3.6.2
يتم إدراج المشتريات والمبيعات العادية لألصول المالية في تاريخ المتاجرة، وهو التاريخ الذي ترتبط فيه المجموعة بشراء أو بيع األصل. يلغى إدراج األصول 

المالية عند انتهاء حق استالم التدفقات النقدية من االستثمارات أو إذا تم تحويلها وحولت المجموعة كافة مخاطر وعوائد الملكية.

عنــد اإلدراج المبدئــي، تقيــس المجموعــة األصــل المالي بالقيمة العادلة مضافاً إليه، في حالة األصول المالية التي ليســت بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخســارة، تكاليف المعاملة المنســوبة مباشــرة إلى حيازة األصل المالي. تدرج تكاليف المعامالت لألصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخســارة 

في قائمة األرباح أو الخسائر.

بالنســبة ألدوات الديــن المقاســة بالتكلفــة المطفــأة، يتــم إثبات القيمــة العادلة من خالل الربح والخســارة والقيمــة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر 
وإيرادات الفوائد وأرباح أو خســائر العمالت األجنبية وأرباح أو خســائر انخفاض القيمة في األرباح والخســائر. بالنســبة ألدوات الدين المصنفة بالقيمة العادلة 
من خالل األرباح والخسائر، يتم إدراج التغيرات غير المحققة والقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة. بالنسبة ألدوات الدين المقاسة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشــامل اآلخر، يتم إدراج أرباح أو خســائر القيمة العادلة في الدخل الشــامل اآلخر حتى يتم اســتبعاده، عندما يتم إعادة تصنيف األرباح والخسائر 

المتراكمة المســجلة في الدخل الشــامل اآلخر إلى الربح أو الخسارة.

وتقــوم المجموعــة بعــد ذلــك بقياس جميع اســتثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلــة. يتم إثبات توزيعات األرباح من هذه االســتثمارات في قائمة الدخل 
الشــامل. تدرج أرباح وخســائر القيمة العادلة غير المحققة والمحققة من اســتثمارات حقوق الملكية المحتفظ بها للمتاجرة في الربح أو الخســارة. وعند قيام 
المجموعة بإجراء اختيار غير قابل لإللغاء لإلدراج المبدئي لتصنيف اســتثمارات حقوق الملكية من خالل الدخل الشــامل اآلخر، يتم إدراج التغيرات في القيمة 
العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخر. وبالنسبة لجمیع استثمارات حقــوق الملكيــة بالقیمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، ال یوجد أي إعادة تدویر الحقة 

ألرباح أو خسائر القیمة العادلة إلی األرباح أو الخسائر عند إيقــاف إدراجهــا.

انخفاض قيمة األصول المالية  3.6.3
تقوم المجموعة بــإدراج مخصصات الخسائر لخسائر االئتمان المتوقعة من األصــول المالیة التي یتم قیاسھا بالتکلفة المطفأة واستثمارات الدیون المقاسة 

بالقیمة العادلة من خالل الدخــل الشامل اآلخــر.

تقوم المجموعة بقياس مخصصات الخسائر بمبلغ يعادل خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحيــاة، باستثناء الحاالت التالية، والتي يعتبر المبلغ المدرج بها 
خسائر ائتمانية متوقعة لمدة 12 شــهراً:

• سندات الديون التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ إعداد التقرير. 
• أدوات مالية أخرى )بخالف المستحقات من عقود اإليجار( التي لم ترتفع فيها المخاطر االئتمانية بشكل كبير منذ اإلدراج المبدئي. 



التقرير السنوي 2020
57

الرشكة الوطنية للتأمني عىل الحياة والعام

تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة مدى الحياة خســائر االئتمــان المتوقعة والناتجة عن جميــع األحداث االفتراضيــة المحتملة على مدى العمــر المتوقع ألداة 
مالية، في حين أن خسائر االئتمان المتوقعة لمدة 12 شهراً هي جزء من خسائر االئتمان المتوقعة التي تنتج عن األحداث االفتراضية المحتملة في غضون ال 
12 شهراً التالية لتاريخ إعداد التقرير. في جميع الحاالت، فإن الحد األقصى للفترة عند تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة هو الحد األقصى للفترة التعاقدية 

التــي تتعرض فيها المجموعة لمخاطر االئتمان.

قياس الخسائر االئتمانية المحتملة

الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان ويتم قياسها على النحو اآلتي:
• بالنسبة لألصول المالية التي ال تنخفض قيمتها االئتمانية في تاريخ التقرير: القيمة الحالية لجميع أوجه القصور النقدي، أي الفرق بين  

   التدفقات النقدية المستحقة للجهة وفقاً للعقد والتدفقات النقدية التي تتوقع المجموعة استالمها.
• بالنسبة لألصول المالية التي تنخفض قيمتها االئتمانية  في تاريخ التقرير: الفرق بين إجمالي القيمة الدفترية والقيمة الحالية للتدفقات  

      النقدية المستقبلية المقدرة.

أصول مالية انخفضت قيمتها االئتمانية

فــي تاريــخ إعــداد كل تقريــر، تقوم المجموعة بتقييم ما إذا كانت األصول المالية المقاســة بالتكلفة المطفأة واســتثمارات الديــون بالقيمة العادلة من خالل 
الدخــل الشــامل اآلخــر ناتجــة من انخفاض في القيمة االئتمانية. فيســجل األصــل المالي انخفاضاً في قيمته االئتمانية عند وقوع حدث أو أكثر له تأثير ســلبي 

علــى التدفقات النقدية المســتقبلية المقدرة لألصل المالي.

تحتســب خســارة االنخفــاض في القيمــة بالفرق بين القيمة الدفترية لألصل والقيمة الحالية للتدفقات النقدية المســتقبلية المقــدرة المخفّضة إلى معدل 
الفائــدة الفعلــي والســاري لألصــل. يتــم إثبــات الخســائر في الربح أو الخســارة ويتــم إظهارها في حســاب المخصصات. عندمــا ترتأي المجموعــة عدم وجود 
احتماالت واقعية الســترداد األصول )إما جزئيًا أو كليًا(، يتم شــطب المبالغ ذات الصلة. إذا انخفض مبلغ خســائر تدني القيمة فيما بعد وكان هذا االنخفاض 

مرتبطــاً بصــورة موضوعيــة بحــدث وقع بعد إدراج انخفاض القيمة، عندها، تنعكس خســارة انخفاض القيمة المدرجة ســابقاً من خالل الربح أو الخســارة.

عرض مخصصات الخسارة في قائمة المركز المالي

يتم تقديم مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على النحو اآلتي:

• األصول المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة: يتم خصم مخصص الخسارة من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول. 
• استثمارات الديون المقاسة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر: يتم إدراج مخصص الخسارة في الدخل الشامل اآلخر وال يقلل من  

   القيمة الدفترية لألصل المالي في قائمة المركز المالي.

3.7 تكاليف الحيازة المؤجلة وإيرادات العمولة

) أ( تكاليف الحيازة المؤجلة
التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المتكبــدة خالل الفترة المالية من خالل إصدار عقــود التأمين على الحياة طويلة األجل، تؤجــل إلى الحد الذي تصبح معه 

هذه التكاليف قابلة لالســترداد من األقســاط المستقبلية. 

التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المتكبــدة من خالل إصدار عقود التأمين على الحيــاة والتأمين الصحي طويل األجل، تؤجل وتضــاف ضمنياً في “احتياطي 
المخاطر الســارية” الظاهر في قائمة المركز المالي.

تكاليــف الحيــازة مــن إصــدار عقــود التأمين العــام، تؤجل إلى الحد الــذي تصبح معه هذه التكاليف قابلة لالســترداد من األقســاط المســتقبلية. بعد اإلدراج 
المبدئي، تهلك هذه التكاليف على فترة البوليصة )والتي تكون عادة لمدة عام واحد( باستخدام طريقة 365/1 ويتم إدراجها في إحتياطي المخاطر السارية 

الــوارد في قائمة المركز المالي.

يــدرج اإلهــالك فــي قائمــة الدخل الشــامل. التغيرات في األعمار اإلنتاجية أو المتوقعة الســتهالك المنافــع االقتصادية المســتقبلية المضمنة في األصل يتم 
احتســابها عن طريق تغيير فترة اإلهالك وتعتبر تغيراً في التقدير المحاســبي

) ب( ايرادات عمولة إعادة تأمين مؤجلة
تؤجل ايرادات العمولة المنســوبة ألقســاط إعادة التأمين الســارية المحولة لتأمين على الحياة وتأمين صحي قصير األجل وتضاف ضمنياً في “حصة معيدي 

التامين الحتياطي المخاطر الســارية” في قائمة المركز المالي.
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ايرادات العمولة المنســوبة ألقســاط إعادة التأمين الســارية المحولة من إصدار عقود التأمين العام، تؤجل إلى الحد الذي تصبح معه هذه التكاليف قابلة 
لالســترداد من األقســاط المســتقبلية. بعد اإلدراج المبدئي، تهلك هذه التكاليف على فترة البوليصة )والتي تكون عادة لمدة عام واحد( باســتخدام طريقة 

365/1 ويتم إدراجها في إحتياطي المخاطر الســارية الوارد في قائمة المركز المالي.

3.8 الممتلكات والمعدات
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بمــا فيها األراضي والمباني بســعر التكلفة ناقصاً االســتهالك المتراكم وخســائر انخفاض القيمة المتراكمــة، إن وجدت. وإذا لزم 

األمــر، يمكــن للشــركة اختيار نموذج إعــادة التقييم، ولكن فقط لألصول التي تمثــل ممتلكات في طبيعتها.

يحتسب االستهالك في قائمة الدخل الشامل على أساس طريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة لألصول كما يلي:

3.9 األصول غير الملموسة )بما في ذلك الشهرة(
يتم قياس الشهرة الناتجة عن االستحواذ على شركة تابعة بالتكلفة ناقصًا خسائر انخفاض القيمة المتراكمة.

يتم تحديد األصول غير الملموســة التي يتم الحصول عليها من اندماج األعمال وإدراجها بشــكل منفصل عن الشــهرة حيث تفي بتعريف األصل غير الملموس 
ويمكن قياس القيمة العادلة بشكل موثوق. تكون تكلفة هذا األصل غير الملموس هي قيمته العادلة في تاريخ الشراء.

بعــد اإلدراج المبدئــي، يتــم تســجيل األصــل غير الملموس المقتنــى بالتكلفة ناقصًا اإلطفاء المتراكم وخســائر انخفــاض القيمة المتراكمة ، على نفس أســاس 
األصول غير الملموســة المشــتراة بشــكل منفصل. تقوم المجموعة باختبار انخفاض قيمة الشــهرة ، حيث تقوم بتقدير القيمة المســتخدمة لوحدات توليد 
النقد التي تم تخصيص الشهرة لها. كما تقوم المجموعة بتقدير التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة من وحدة توليد النقد وتختار أيضًا معدل خصم 

مناســبًا الحتســاب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية.

شتقوم المجموعة بإطفاء األصول غير الملموسة المدرجة من توزيع سعر الشراء عند االستحواذ على شركة تابعة لها. قدّرت المجموعة العمر اإلنتاجي لهذه 
األصول غير الملموسة من 10 إلى 20 سنة وتقوم بإطفاءها على مدار الفترة المقدرة.

3.1٠  انخفاض القيمة
األصول غير المالية

في تاريخ كل تقرير، تقوم المجموعة بتقييم مدى توفر أية مؤشرات على انخفاض قيمة األصول غير المالية. في حال وجود مؤشر، تقوم المجموعة بتقدير 
المبلغ القابل للتحصيل لألصول وتدرج خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الشامل. وتقوم المجموعة أيضا بتقييم مدى توفر أي مؤشرات على 
انخفاض القيمة المدرجة في سنوات سابقة قد زالت أو قل تأثيرها. وتسترد خسائر االنخفاض في القيمة إذا وجد تغير في التقديرات المستخدمة لتحديد 
المبالغ القابلة لالســترداد. تســترد خســائر االنخفاض في القيمة فقط إلى الحد الذي ال تتجاوز فيه القيمة الدفترية لألصل المبلغ المدرج الذي كان ســيتم 

تحديده، صافياً من االســتهالك واإلهالك، إذا لم يتم إدراج أي خســائر عن انخفاض القيمة.

المصروفات المتكبدة الســتبدال مكونات بنود الممتلكات والمعدات التي يتم احتســابها بشــكل منفصل تتم رســملتها فقط عندما تزيد المنافع االقتصادية 
المســتقبلية للبنود المتعلقة بالممتلكات والمعدات. كافة المصروفات األخرى يتم إدراجها في قائمة الدخل الشــامل عند تكبد المصروف. 

أي أصول ثابتة تقل تكلفتها عن 100 ريال عماني تدرج في قائمة الدخل الشامل في سنة الشراء. 
تتم مراجعة القيم المتبقية واألعمار اإلنتاجية لألصول، وتعدل عندما يكون ذلك مالئماً، بنهاية كل فترة تقرير.

عندما تكون القيمة الدفترية لألصل أكبر من القيمة المقدر استردادها عن ذلك األصل تخفض قيمته فوراً إلى القيمة المتوقع استردادها.  
أرباح وخســائر اســتبعادات األصول الثابتة تحدد وفقاً لقيمها الدفترية وتدرج ضمن »إيرادات /)خســائر( تشــغيلية أخرى« وتراعى عند تحديد نتائج التشغيل 

للعام.

مبـانــي
19 - 45 سنــوات

سـيــارات
4 سنــوات

أثــاث ومعــدات
4 - 5 سنــوات

معــدات حاسـب آلـي                                                                                                                                   
4 سنــوات
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3.11 المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين األصول المالية وااللتزامات المالية واإلفصاح عن صافي المبلغ في قائمة المركز المالي عندما يوجد حق قانوني يوجب إجراء المقاصة 

بين المبالغ المدرجة وكذا نية لدى المجموعة للسداد على أساس الصافي، أو عندما يتم تحقق األصل وتسوية االلتزام في نفس الوقت.

3.12 النقد وما يماثل النقد
يتضمــن النقــد ومــا يماثــل النقد النقدية بالصندوق واألرصدة بنكية والودائع قصيرة األجل بفترات اســتحقاق أصلية تصل إلى ثالثة أشــهر أو أقل من تاريخ 

اإليداع صافياً من الســحب على المكشوف القائم. 

3.13 المخصصات
يتــم إدراج المخصــص فــي قائمــة المركز المالي عندما يكون لدى المجموعة التزام قانوني أو اســتداللي حالي نتيجة لحدث ســابق ومــن المحتمل أن يتطلب 

تدفقــاً نقديــاً إلــى الخارج للمنافع االقتصادية لســداد ذلك االلتزام ومن الممكن تقدير مبلــغ االلتزام بصورة يعتمد عليها.

3.14 منافع نهاية الخدمة
تســتحق منافــع نهايــة الخدمة وفقاً لشــروط تعاقــد الموظفين بالمجموعة في تاريــخ التقرير مع مراعاة متطلبــات قانون العمل العُمانــي وتعديالته وقانون 
العمل لدولة اإلمارات العربية المتحدة-القانون االتحادي رقم 8 لعام 1980 وتعديالته، القطاع الخاص من قانون العمل الكويتي، أي القانون رقم )6( من 

العــام 2010، ومتطلبات المعيار المحاســبي الدولي رقــم 19 “منافع الموظفين”. 

تدرج المســاهمات لخطة تقاعد ذات مســاهمات محددة والتأمين ضد إصابات العمل للموظفين العُمانيين وفقاً لقانون التأمينات االجتماعية لعام 1991، 
للموظفيــن اإلماراتييــن بموجــب القانــون االتحــادي لدولة اإلمارات العربيــة المتحدة رقم 7 لعام 1999 للمعاشــات التقاعدية والضمــان االجتماعي )بصيغته 
المعدلــة بموجــب القانون االتحادي رقم 7 لعام 2007( وبالنســبة للموظفيــن الكويتيين بموجب قانون الضمان االجتماعي الكويتي رقم 61 لعام 1976، يتم 

إدراجها كمصروف في قائمة الدخل الشــامل عند تكبدها.

3.15 االلتزامات األخرى
تقاس االلتزامات مبدئياً بالقيمة العادلة وتدرج الحقاً بالتكلفة المهلكة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعال. تدرج االلتزامات للمبالغ المستحقة مقابل 

البضائع أو الخدمات المستلمة، سواءً تم إرسال فواتير عنها للمجموعة أو لم ترسل. يلغى إدراج االلتزامات األخرى عندما يسدد االلتزام أو يلغى أو ينتهي.

3-16 إدراج اإليرادات
) أ( أعمال التأمين على الحياة

يتــم إدراج األقســاط فــي الدخــل على مدى فترات وثائق التأمين المتعلقة بها. تمثل األقســاط غير المكتســبة ذلك الجزء من أقســاط بوالــص التأمين المحررة 
المتعلقــة بالفتــرات التأمينيــة الالحقــة لتاريــخ التقريــر. بالنســبة للبوالــص قصيرة األجل، توزع األقســاط إلى الفترة الســارية مــن غطاء التأمين. يتــم االحتفاظ 
باحتياطي إكتواري مناســب يتم تحديده ســنوياً من قبل اكتواري مســتقل بعد الفحص الســنوي ألموال التأمين على الحياة ويحتســب مبدئياً على أســاس 

نظامــي ليتماشــى مع متطلبات التقريــر وفقاً لقانون شــركات التأمين وتعديالته.

كما يتم تكوين مخصص إضافي عند الضرورة ألي خســارة أخرى متوقعة الحدوث على المخاطر الســارية مع األخذ في االعتبار إيرادات االســتثمار المســتقبلية 
المتعلقة بأموال التأمين، وذلك لتغطية االلتزامات المتوقع أن تنشأ من العقود السارية.

) ب( أعمال التأمين العام

تؤخذ األقســاط إلى االيرادات على مدى الفترة الزمنية للبوالص. تمثل األقســاط غير المحققة الجزء من األقســاط المكتتبة المتعلق بالفترة غير المنتهية من 
التغطية.

) ج( رسوم وثيقة التأمين

يتم فرض رســوم خدمات إدارية ورســوم تنازل ورســوم عقود أخرى على حملة ؤوثائق التأمين وعقود االســتثمار. إعتباراً من 1 يناير 2019، قامت المجموعة 
بتطبيق معيار التقرير المالي الدولي 15 على الدخل من رسوم الوثائق ويتم إدراج الرسوم كإيرادات على مدار فترة الخدمة والتي غالباً ما تكون فترة الوثيقة.
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) د( إيرادات االستثمار

تــدرج إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائدة الفعلية. تدرج توزيعات األرباح عندما ينشــأ الحق في اســتالمها. بالنســبة لألوراق الماليــة المدرجة، فإنه 
التاريــخ الذي تم فيــه إدراج الورقة المالية كتوزيعات أرباح ســابقة.

3.17 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة محكومة كما هو مبين بقانون الشركات التجارية وأنظمة الهيئة العامة لسوق المال وتحتسب كمصروفات في قائمة الدخل 

الشامل.

3.18 الضرائب
يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل وفقــا للوائح ضريبــة الدخل المعمول بها في ســلطنة عمان. يتم دمج العمليــات الخارجية في دولة اإلمــارات العربية المتحدة، 
وهي منطقة معفاة من الضرائب. وفي الكويت حيث قام الفرع هناك بتقديم طلب الحصول على تسجيل الزكاة. تتكون ضريبة الدخل على نتائج العام من 

ضريبة جارية وضريبة مؤجلة. تدرج ضريبة الدخل بقائمة الدخل الشامل فيما عدا المدى الذي يتعلق ببنود يتم إدراجها مباشرة بحقوق المساهمين. 
الضريبة الجارية هي الضريبة المتوقعة التي تســتحق الدفع محتســبة على الدخل الضريبي للعام باســتخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي تطبق على 

نحو واســع في تاريخ التقرير وأية تعديالت أخرى على الضريبة مســتحقة الدفع عن أعوام ســابقة.

تحتســب الضريبــة المؤجلــة علــى الفروق المؤقتة بين القيم الدفترية لألصــول وااللتزامات ألغراض التقارير المالية والمبالغ المســتخدمة لألغراض الضريبية. 
يعتمد أصل الضريبة المؤجلة على األســلوب المتوقع للتحقق أو تســوية القيمة الدفترية لألصول وااللتزامات باســتخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي 

يتوقــع تطبيقهــا فــي قائمة المركز المالي. تخصم أصول والتزامات ضريبة الدخل عند وجود حق قانوني للخصم في ســلطنة عمان.

. ويتم تخفيض 
ً
يــدرج أصــل الضريبــة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون توفر أرباح ضريبية مســتقبلية يمكن اســتغالل الفروق المؤقتــة مقابلها أمراً محتمل

أصــول الضريبــة المؤجلة بالقدر الذي يصبح من غيــر المحتمل معه تحقق المنفعة الضريبية ذات الصلة.

3.19 عائدات السهم الواحد
تعرض الشــركة بيانات العائد األساســي والمخفّض للســهم الواحد ألســهمها العادية. يتم إحتســاب العائد األساسي للسهم الواحد بقسمة الربح أو الخسارة 
المنســوب إلى مســاهمي الشــركة العاديين على المتوســط المرجح لعدد األســهم العادية القائمة خالل الفترة. يتم تحديد العائد المخفّض للســهم الواحد 
بتعديــل الربــح أو الخســارة المنســوب إلــى مســاهمي الشــركة العادييــن والمتوســط المرجح لعدد األســهم العاديــة القائمة لتأثيــرات جميع األســهم العادية 

المحتملة. المخفّضة 

3.2٠ عقود اإليجار
تحــدد المجموعــة العقــد علــى أنــه عقد إيجار، إذا كان لها الحق في التحكم في اســتخدام األصل المحدد لفترة من الوقت مقابــل العوض. تحدد المجموعة 
مدة عقد اإليجار على أنها الفترة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، مع كلتا الفترتين المشمولتين بخيار تمديد عقد اإليجار إذا كان المؤجر مؤكدًا إلى حد معقول 
بممارسة هذا الخيار؛ والفترات التي يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار إذا كان المستأجر على يقين معقول من عدم ممارسة هذا الخيار. عندما تكون المجموعة 
مســتأجرًا ، في تاريخ البدء، تعترف المجموعة بأصل حق االســتخدام والتزامات اإليجار. يتم قياس أصل حق االســتخدام بالتكلفة في تاريخ البدء. بعد تاريخ 
البدء، يجب على الشركة قياس أصل حق االستخدام باستخدام نموذج التكلفة. لتطبيق نموذج التكلفة، يتم قياس أصل حق االستخدام بالتكلفة ناقصًا أي 
إهالك متراكم وأي خســائر انخفاض في القيمة، ويجب تعديله ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار. يتم احتســاب االســتهالك على أصل حق االســتخدام وفقًا 
لسياســة اســتهالك الممتلكات والمنشــآت والمعدات. تحدد المجموعة ما إذا كان أصل حق االســتخدام قد انخفضت قيمته ويحســب أي خســائر انخفاض 
في القيمة تم تحديدها. بالنســبة للعقود التي تزيد مدتها عن 12 شــهرًا، يتم قياس التزام اإليجار بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي لم يتم دفعها كما 
في تاريخ التقرير. يتم خصم مدفوعات اإليجار باســتخدام ســعر الفائدة الضمني في عقد اإليجار، إذا كان يمكن تحديد هذا الســعر بســهولة. إذا تعذر تحديد 
هذا المعدل بسهولة، فإن المجموعة تستخدم سعر الفائدة اإلضافي. عندما تكون المجموعة مؤجرًا ، يتم إدراج إيرادات اإليجار من عقود اإليجار التشغيلية 
على أساس القسط الثابت على مدى فترة عقد اإليجار ذي الصلة. تضاف التكاليف المباشرة األولية المتكبدة في التفاوض وترتيب عقد إيجار تشغيلي إلى 

القيمة الدفترية لألصل المؤجر ويتم إدراجها على أســاس القســط الثابت على مدى فترة اإليجار.

اختارت المجموعة مزايا اإلعفاء من الفائدة بموجب معيار التقرير المالي الدولي 16 لفترات اإليجار الفعلية المتوقعة قصيرة األجل )مدة اإليجار 12 شــهرًا أو 
أقــل( وعقــود اإليجــار التــي تكون قيمة األصول المعنية منخفضة. في مثل هذه الحاالت ، تدرك المجموعة مدفوعات اإليجار كمصروف على أســاس القســط 

الثابت على مدى فترة اإليجار أو على أســاس منتظم آخر.
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3.21 القطاعات التشغيلية
القطاع التشــغيلي هو أحد مكونات الشــركة التي تزاول أعمالها التجارية ويمكن أن تحقق منها إيرادات وتتكبد مصروفات ، متضمنة اإليرادات والمصروفات 

ذات الصلة بمعامالت مع أي من مكونات الشركة األخرى. 

3.22 توزيعات األرباح من األسهم العادية
تدرج توزيعات األرباح من األســهم العادية كإلتزامات وتخصم من حقوق المســاهمين عند إعتمادها من مســاهمي الشــركة. تخصم توزيعات األرباح المرحلية 

من حقوق المساهمين عند إعتمادها.

توزيعات األرباح للسنة التي تم إعتمادها بعد تاريخ التقرير يتم معاملتها كحدث الحق لتاريخ التقرير.

3.23 معايير وتفسيرات لم يتم تطبيقها بعد
هنــاك عــدد مــن المعاييــر الجديدة والتعديالت على المعايير ســارية المفعول للفترات الســنوية التي تبــدأ بعد 1 يناير 2020 ويســمح بالتطبيق المبكر؛ ومع 

ذلــك، لــم تقــم المجموعــة بتطبيق المعاييــر الجديدة أو المعدلة التالية في وقــت مبكر عند إعداد هذه القوائم الماليــة المنفصلة والموحدة.

فيمــا يخــص تلــك المعاييــر والتعديــالت الجديدة على المعاييــر التي من المتوقع أن يكون لها تأثيــر على القوائم المالية المنفصلــة والموحدة للمجموعة في 
الفتــرات الماليــة المســتقبلية ، تقوم المجموعة بتقييم خيــارات االنتقال والتأثير المحتمل على قوائمها المالية المنفصلــة والموحدة، وتنفيذ هذه المعايير .

ال تنوي المجموعة تطبيق هذه المعايير في وقت مبكر.

)1( المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17

يتطلب المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 أن يتم قياس التزامات التأمين بالقيمة الحالية للوفاء بها ويوفر نهج قياس وعرض موحد لجميع عقود 
التأمين. تم تصميم هذه المتطلبات لتحقيق هدف المحاســبة المتســقة والقائمة على المبادئ لعقود التأمين. يحل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية 

رقم 17 محل المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 4 “عقود التأمين” اعتبارًا من 1 يناير 2023.

تســري فعاليــة المعيــار الدولــي إلعــداد التقاريــر المالية رقــم 17 لفترات التقارير الســنوية التي تبدأ فــي أو بعد 1 ينايــر 2023 ، مع أرقام المقارنــة المطلوبة. 
ويُســمح بالتطبيــق المبكــر ، بشــرط أن يطبــق الكيــان أيضًا المعيار الدولــي إلعداد التقاريــر المالية رقم 9 والمعيــار الدولي إلعداد التقاريــر المالية رقم 15 في 
أو قبــل التاريــخ الــذي يطبــق فيــه المعيــار الدولي إلعــداد التقارير المالية رقــم 17. يجب التطبيق بأثر رجعي. ومــع ذلك ، إذا كان التطبيــق الكامل بأثر رجعي 

لمجموعــة مــن عقــود التأميــن غيــر عملي ، فإن المنشــأة مطالبة باختيار إما نهــج بأثر رجعي معدل أو نهــج القيمة العادلة.

تتوقع اإلدارة أنه سيتم تطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 في القوائم المالية المنفصلة والموحدة للمجموعة للفترة السنوية التي تبدأ 
في 1 يناير 2023. قد يكون لتطبيق المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 17 تأثير كبير على المبالغ المبلغ عنها واإلفصاحات الواردة في القوائم المالية 
المنفصلــة والموحــدة للمجموعــة فيمــا يتعلــق بعقود التأمين. ومــع ذلك ، ليس من العملي تقديــم تقدير معقول لتأثيرات تطبيق هــذا المعيار حتى تقوم 

المجموعة بمراجعة تفصيلية لذلك.
 

)2( معايير أخرى
ليس من المتوقع أن يكون للمعايير والتفسيرات المعدلة التالية تأثير جوهري على القوائم المالية المنفصلة والموحدة:

- امتيازات اإليجار ذات الصلة بانتشار وباء كورونا )كوفيد 19( - )تعديالت على المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 16(. 
- العقود المجحفة - تكلفة تنفيذ عقد )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 37(. 

- التحسينات السنوية على المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية 2018 - 2020. 
- الممتلكات واآلالت والمعدات: متحصالت قبل االستخدام المقصود )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 16(. 

- تصنيف االلتزامات كالتزامات متداولة أو غير متداولة )تعديالت على معيار المحاسبة الدولي رقم 1(. 

4 االجتهادات المحاسبية الجوهرية والمصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة
مــن أجــل تطبيق السياســات المحاســبية للمجموعــة ، المبينة في اإليضاح رقم 3 ، قامت اإلدارة بوضع األحكام ذات األثــر الجوهري على المبالغ المدرجة في 

القوائــم الماليــة، كمــا قامت بتطبيق بعض االفتراضات وبعض المصادر األخرى لتأكيد الشــكوك في تاريخ التقرير كما هو موضح أدناه: 

المصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة
تقوم المجموعة بعمل تقديرات وافتراضات تؤثر على المبالغ المقرر عنها لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية القادمة. يتم باستمرار تقييم التقديرات
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واالفتراضات وذلك بناءً على الخبرة التاريخية وعوامل أخرى تتضمن توقع أحداث مستقبلية يعتقد بأنها معقولة في ظل الظروف.

فيما يلي تلك االفتراضات الرئيسية المستخدمة في تقدير األمور غير المؤكدة المستقبلية بتاريخ التقرير، والتي لها مخاطر جوهرية ، قد ينشأ عنها تعديالت 
جوهرية للمبالغ الدفترية لألصول وااللتزامات خالل السنة المالية الالحقة :

4.1 المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة في إطار عقود التأمين
يُعــد تقديــر المســؤولية النهائيــة الناشــئة عــن المطالبات المقدمة في إطــار عقود التأمين تقديراً أساســياً من أجل قيــاس االلتزامات بموجــب عقود التأمين 
وخاصــة عقــود التأميــن الطبــي الجماعي وعقود التأمين على الحياة الجماعــي وعقود التأمين االئتماني الجماعي. يوجد هناك عــدد من المصادر غير المؤكدة 

التي يحتاج أخذها بعين االعتبار في تقدير التزام الشــركة الذي ســتقوم الشــركة بمقتضاه في النهاية بســداد هذه المطالبات.

بالنسبة لمطالبات حياة الفرد، حياة الفرد االئتمانية ومجموعة الحياة االئتمانية المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، فقد حسبت كشهرين متوقعين أو المطالبات 
المقدرة. بالنســبة لمطالبات مجموعة الحياة والمجموعة الطبية المتكبدة ولم يتم اإلبالغ عنها، فإن طرق توقعات المطالبة المســتخدمة هي طريقة عامل 
التطوير للخسائر المبلغ عنها، وطريقة عامل التطوير للخسائر المدفوعة، وتكلفة الحرق المتوقعة األولية أو  طريقة معدل الخسارة المتوقعة األولية وطرق 

برونشتير فيرغسون للخسائر المدفوعة أو المبلغ عنها .

وبعد استعراض السنة التقويمية وسنة الحادث التشخيصي ويتم مقارنة األحداث الفعلية مقابل التنمية المتوقعة للسنة التقويمية، والمعلومات النوعية 
والخصائص العامة لكل فئة من فئات األعمال التجارية، لقد تم اختيار الطرق االكتوارية لتوقع الخسارة حسب الحادث أو سنة التقرير. لقد تم اختيار عوامل 
تطوير الخســارة باســتخدام الخســارة التاريخية وخبرة تطوير المطالبة التي تشــكل األساس لدفع الخســارة واإلبالغ عنها وأنماط تطوير المطالبات المستخدمة 
لتوقع الطوائ المســتقبلية للخســائر لطرق توقعات التطوير. تســتند الخسائر األولية والنهائية على نتائج طرق التوقعات حسب شهر المطالبة، وتستند إلى 
حكــم يعكــس مجموعــة مــن التقديــرات التي تنتجها الطرق ونقاط القوة والضعــف في كل طريقة. يتم تطبيق التوقعات على خســائر تم تقييمها كما في 31 
ديســمبر 2020. إجمالــي المبالــغ غيــر المدفوعــة يتم الحصول عليها عن طريق تخفيض الخســائر النهائيــة المحددة بالمبالغ اإلجماليــة المدفوعة كما في 31 
ديسمبر 2020. وتم التوصل إلى صافي تقديرات المطالبات غير المسددة بعد خصم احتياطيات متنازل عنها وتقديرات مطالبات متكبدة لم يتم اإلبالغ عنها 

والمســتمدة بناءاً على مراجعة نســب حالة التنازل ونسب المطالبات المدفوعة.

بالنســبة لمطالبــات التأميــن العــام، يتم اســتخدام طريقة الســلم المتسلســل من أجــل تحديد نمط اإلبالغ عــن المطالبات ويتــم تعديله لتحديــد احتياطيات 
المطالبــات المتكبدة ولم يتــم اإلبالغ عنها.

تمــت إضافــة مصروفــات تعديــل الخســائر غير المخصصة إلــى احتياطيات المطالبــات المتكبدة ولم يبلــغ عنها للتأمين علــى الحياة الجماعــي التأمين الصحي 
الجماعــي. اإلفتراضــات التاليــة تم إعتبارهــا لمصروفات تعديل الخســائر غير المخصصة:

التأمين على الحياة 2٠2٠
الجماعي

التأمين الصحي 
غير المركباتالمركباتالجماعي

%%%%كنسبة مئوية للمطالبات القائمة والمتكبدة ولم يبلغ عنها

3.51٪1.08٪1.2٪0.9٪عُمان

--0.5٪1.8٪دولة االمارات العربية المتحدة

3.64٪7.37٪3.2٪6.0٪الكويت

مجموعة األعمال مجموعة الحياة2٠19
غير المركباتالمركباتالطبية

%%%%كنسبة مئوية للمطالبات القائمة والمتكبدة ولم يبلغ عنها

1.14 ٪1.58 ٪1.2 ٪1.4 ٪عُمان

--0.3 ٪2.1 ٪دولة االمارات العربية المتحدة

0.40 ٪2.98 ٪2.0 ٪10.0 ٪الكويت
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4.2 تقدير مدفوعات المزايا المستقبلية واألقساط الناشئة عن عقود التأمين قصيرة األجل، وتكاليف االستحواذ 
المؤجلة ذات الصلة وغيرها من األصول غير الملموسة

عندمــا يتــم تقديــر احتياطيــات األقســاط غير المكتســبة على أنها غيــر كافية للوفــاء بالتكلفة المتوقعــة للمطالبات المســتقبلية، يتم تكويــن احتياطي إضافي 
للمخاطر السارية أو احتياطي عجز األقساط. يستند إحتساب احتياطي األخطار السارية اإلضافي على تقدير نسبة الخسارة النهائية المتوقعة من العام الحالي 
والذي من المتوقع للعام المقبل مع التعديالت. يقدر االحتياطي المطلوبة لألعمال التجارية السارية بضرب هذه نسبة الخسارة بقسط التأمين الذي يتوقع 

تحقيقه في السنة القادمة.

تمــت إضافــة مصروفــات تعديــل الخســائر غير المخصصة إلــى احتياطيات المطالبــات المتكبدة ولم يبلــغ عنها للتأمين علــى الحياة الجماعــي التأمين الصحي 
الجماعــي. اإلفتراضــات التاليــة تم إعتبارهــا لمصروفات تعديل الخســائر غير المخصصة:

4.3 تقدير ســداد المنافع المســتقبلية واألقســاط الناشــئة من عقود التأمين طويل األجل والتكاليف المصاحبة 
للحيازة وأصول غير ملموســة أخرى

يعتمــد تحديــد االلتزامــات بموجــب عقود التأمين على الحياة طويلة األجل )والتي تتكون أساســاً من بوالص التأمين على الحيــاة الفردية والتأمين على الحياة 
الجماعي الصادرة لكامل مدة القرض على أســاس قســط واحد( على عدد من التقديرات التي أجرتها المجموعة فيما يتعلق بـ:

• الوفيات والعجز. 
• عوائد االستثمار / معدل الخصم. 

• المصروفات. 
• المتنازل. 

الوفيات واإلعاقة

يتم اشــتقاق معدالت الوفيات من جدول الوفيات “تأكيدات دائمة”، المجمع -آيه إم ســي 00 وآيه إف ســي 00 للذكور واإلناث على التوالي. تم اســتخدام 
146٪ من الجدول آيه إم ســي 00 كأفضل تقدير للوفيات بين األفراد المؤمنين في ســلطنة عمان. وقد تم تطبيق هامش الحيطة بمعدل 25٪ على أفضل 
تقدير مستمد استنادا إلى دراسة تجربة وفيات المحفظة على أساس المبلغ والحياة. بالنسبة لعقود التأمين االئتمانية على الحياة الفردية والجماعية طويلة 

األجل، يتم اســتخدام معدالت أقســاط مخاطر إعادة التأمين لكل من الوفيات واإلعاقة.

عندمــا يختلــف عــدد الوفيــات في الســنوات المســتقبلية بنســبة 10٪ عن تقديرات اإلدارة، ســوف تزيــد االلتزامات بمبلــغ 195.576 ريال عمانــي )2.0٪( أو 
إنخفــاض بقيمــة 195,241 ريــال عمانــي )2.0٪( أو تنخفض بمبلــغ 195,177 ريال عماني )2.0٪( ]2019 - انخفاض بمقــدار  195,499 ريال عماني )٪2.0([.

عوائد االستثمار / معدل الخصم

وفقــاً لطريقــة تقييــم صافــي األقســاط التي تســتخدمها الشــركة لتقييــم معظم وثائــق التأمين في محفظــة التأمين على الحيــاة الفردية، فــإن معدل تقييم 
الفائــدة يكــون بمثابــة تقديــر إليــرادات االســتثمار ومعدل الخصم. معــدل تقييم الفائدة المســتخدم لألعمــال التقليدية المضمونة يجــب أن يعكس معدل 
فائدة متحفظ طويل األجل. يستخدم هذا المعدل لخصم الفوائد واألقساط المستقبلية للوصول إلى مبلغ االلتزام. تم استخدام معدل تقييم فائدة قدره 
5٪ ســنوياً )2019 – 5٪ ســنوياً( للبوالص غير المربحة و4,5٪ ســنويا )2019 –4,5٪ ســنوياً( للبوالص المربحة تم اســتخدامها لتقييم االحتياطيات األساسية 

لمحفظة التأميــن على الحياة الفردية.

تم استخدام نفس معدل تقييم الخصم من أجل تقييم العالوات أيضاً. تقدير المجموعة للعائد على األوراق المالية ذات اإليراد الثابت يطابق فترة التزامات 
المجموعة بموجب تلك وثائق التأمين هو حوالي7,2٪ ســنوياً )2019 - 6.8٪ ســنوياً(. مع ذلك، تقييم معدل الفائدة اعتبر على أســاس العائد على األصول 
المحتفظ بها في تاريخ التقييم باإلضافة إلى عوائد إعادة استثمارها المفترض على استثمارها النقد الحر ناقصا مخصص العجز، ونفقات االستثمار والضرائب 
وهوامش الحذر والمكافأة العادية عند االقتضاء. الشكوك المتعلقة بافتراضات سعر الفائدة تكمن في االستثمار في صافي التدفقات النقدية المستقبلية، 

ومخاطر إعادة التأمين لمدفوعات القسائم المستلمة من العقود ذات اإليراد الثابت والشكوك المحيطة بكل من عوائد وقيمة االستثمار في األسهم.

إذا كانــت افتراضــات معــدل الفائــدة تتفــاوت بواقع 50 نقطة أســاس عن تقديرات اإلدارة لعــام 2020، فإن إجمالي االلتزامات يمكــن أن يزيد بمبلغ 65,944 
ريــال عُمانــي )1.5٪( أو ينخفــض بمبلــغ 63,961 ريــال عمانــي )1.4٪( ]2019: زيــادة بمبلــغ 74,957 ريال عمانــي )1,6٪(  - أو انخفاض بمبلــغ 72,655 ريال 

عماني )٪1.5( [.
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المـصـروفـــــات

يتم إجراء افتراض ضمني يتعلق بالمصروفات بالنسبة للتقييم القانوني حول وجود هامش بين صافي أقساط التأمين يحدد كجزء من صافي تقييم أقساط 
التأميــن وإجمالــي أقســاط التأميــن التــي تتقاضاها المجموعة. كجــزء من هذا اإلجراء، يتم االحتفــاظ بهامش ال يقل عن 10٪ من إجمالي أقســاط التأمين. يتم 
تكوين مخصص منفصل بمبلغ 30 ريال عماني للبوليصة سنوياً للقسط الواحد )باستثناء القسط اإلسكاني الخاص بالبنك الوطني العماني( ووثائق التأمين 
المدفوعة التي ال يتوقع عنها أقســاط مســتقبلية، بالنســبة للمحفظة اإلســكانية الخاصة بالبنك الوطني العماني تم افتراض هامش مصروفات ضمني قدره 

10 ريال عماني.

بالنســبة لمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة قصيرة األجــل، تم تأجيل مصروفات غير مباشــرة بنســبة 4٪ إلى 5٪ من إجمالي األقســاط. وبالنســبة ألعمال التأمين 
الصحي الجماعي، تم تأجيل مصروفات غير مباشرة بنسبة 6٪ )للتأمين الصحي الجماعي -عُمان( وبنسبة 6.5٪ )للتأمين الصحي الجماعي -اإلمارات والكويت( 
، 5٪ )للتأميــن الصحــي الفــردي - عمــان والكويــت( و 6.5٪ )للتأميــن الصحي الفردي - اإلمارات( من إجمالي األقســاط مقابل تكاليــف تتعلق بفترة المخاطر 

الســارية مــن قبل اإلدارة بناءً على تحليــل المصروفات الذي أُجري للعام 2020.

التـنــازل
يتم احتســاب االحتياطي الحســابي لعقود حماية قرض قســط واحد في المحفظة االئتمانية للحياة الفردية ومحفظة االئتمان مجموعة الحياة بأنها 85٪ إلى 
70٪ مــن احتياطــي األخطــار الســارية و 15٪ إلــى 30٪ من قيمــة التنازل الحالية. هذا على افتــراض أن 15٪ إلى 30٪ من هفوات األعمــال التجارية ويزيد من 
اإلحتياطيات للســماح لتســديدات تزيد من األخطار الســارية. تحتســب أصول إعادة التأمین بنسبة 85٪ إلى 70٪ من احتیاطي المخاطر السارية زائدا 15٪ إلى 

30٪ مــن القیمــة الحالیة المتنازل عنها إلى إعادة التأمین.

4.4 انخفــاض قيمــة األقسـاط واألرصــدة التأمينـية المدينــة
 تحصيل كامل المبلغ. وبالنسبة للمبالغ الجوهرية بصفة 

ً
يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل لألقساط وأرصدة التأمين المدينة عندما ال يكون محتمل

فردية، يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي، أما بالنسبة للمبالغ التي ال يكون كل منها جوهرياً بحد ذاته ولكنها تجاوزت موعد استحقاقها، فيتم تقييمها 
مجتمعة ويتم تكوين مخصص على أساس طول فترة تجاوز االستحقاق بناءً على معدالت االسترداد.

5 أرصدة نقدية وبنكية

1 - تتضمــن األرصــدة لــدى البنــوك أرصدة قدرها 8,346,026 ريال عماني )2019 - 15,609,271 ريال عماني( لدى بنوك تجارية في ســلطنة عمان والهند 
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة منفذة بالدوالر األمريكي ومختلف عمــالت دول مجلس التعاون الخليجي وال تحمل فائدة.

2 - خســارة ائتمانيــة متوقعــة بمبلــغ 33,664 ريــال عمانــي )2019- 21,335 ريال عمانــي( کما في 31 دیسمبر 2020 مما أدى إلی تحمیل الخســارة اإلئتمانية 
المتوقعــة علی النقد واألرصدة البنکیة بمبلغ 12,329 ریال عُماني )2019- 3,931 ریال عُماني( للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2020.

قرض قصير األجل:

خالل 2019، حصلت المجموعة على قروض قصير األجل من بنوك تجارية في عُمان. كما في 31 ديســمبر 2020 ، ال توجد قروض قصيرة األجل غير مســددة 
)2019- 2,000,000 ريال عماني لمدة 60 يوماً (. كان ســعر الفائدة كما في 31 ديســمبر 2020 هو صفر ســنوياً )2019- 4٪(. د 

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

18,530,063 1٠,246,15419,012,9209,733,898أرصدة لدى البنوك

21,46712,64521,28812,457نقد في الصندوق

1٠,267,62119,025,5659,755,18618,542,520النقد وما في حكم النقد

)21,335()33,664()21,335()33,664(ناقص: خسارة ائتمانية متوقعة على النقد واألرصدة البنكية )ايضاح 5.2(

1٠,233,95719,004,2309,721,52218,521,185النقد وما في حكم النقد بعد خصم خسارة ائتمانية متوقعة
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المجموعة والشركة األم

ودائـــــع

2٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

41,596,٠9637,348,696أكثر من سنة واحدة من تاريخ اإليداع

41,596,٠9637,348,696

7 استثمارات في أوراق مالية
الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

14,2٠4,94٠2,569,43514,2٠4,94٠2,569,435استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

37,٠34,23431,709,06337,٠34,23431,709,063استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

861,521782,255-- إستثمار في شركات تابعة

51,239,17434,278,49852,1٠٠,69535,060,753

 1 - الودائــع مودعــة لــدى بنــوك تجاريــة فــي ســلطنة عُمان والكويــت ودولة اإلمــارات العربية المتحــدة بالريــال العُماني بواقــع 25,425,000 ريــال عُماني
)2019 - 21,925,000 ريــال عمانــي( ودينــار كويتــي بواقــع 2,197,650 ريال عمانــي )2019: 1,879,150( ودرهـــم إماراتي بواقــع 14,055,480 ريال عُماني 

)2019 - 13,600,345 ريــال عمانــي( وتحمــل فائــدة ســنوية بأســعار تتراوح بيــن 1.375٪ و5.40٪ ســنوياً )2019 -  2.25٪ و5٪ ســنوياً(. 

2 - مبلغ الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة بلغــت 55,799 ریال عماني )2019- 82,034 ریال عماني( کما في 31 دیسمبر 2020 مما أدى إلی تحمیل الخســارة 
اإلئتمانيــة المتوقعــة علی الودائــع البنکیة بمبلغ 26,235 ریال عُماني )2019- 10,150 ریال عُماني( للسنة المنتھیة في 31 دیسمبر 2020.

3 - فترات استحقاق الودائع في تاريخ التقرير هي كما يلي:

6 ودائع بنكية
المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

41,678,13٠37,404,495ودائع )ايضاح 6.1(

)55,799()82,٠34(خصم: خسارة ائتمانية متوقعة في الودائع البنكية )ايضاح 6.2(

41,596,٠9637,348,696

أسعار
الفائدة السائدة

المجموعة والشركة األم

ودائـــــع

2٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

14,238,9692,570,577سندات - على مدار سنة واحدة من تاريخ البداية

خصم: خسارة اإلئتمان المتوقعةعلى اإلستثمارات 
المدرجة بالتكلفة المطفأة 

)2٠2٠ - 4% سنوياً إلى 6,75 سنوياً( )2٠19م 
)1,142()34,٠29(- 4% سنوياً إلى 25,5 سنوياً(

14,2٠4,94٠2,569,435

7.1 استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة  
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الحركة في االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة:

المجموعة والشركة األم

ودائـــــع

2٠2٠2٠19

ريــــــال عُـمـانـــــي

2,569,4352,871,739في 1 يناير

11,673,٠٠18,559,355إضافات خالل العام

)9,622,473(-مستحق / مباع خالل العام

45,450)4,6٠9(اإلطفاء خالل العام

704,562- أرباح محققة من البيع )إيضاح 27(

10,802)32,887(الحركة في خسارة اإلئتمان المتوقعة

14,2٠4,94٠2,569,435في 31 ديسمبر

مبلغ الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة بلغــت 34,029 ریال عماني )2019- 1,142ریال عماني( کما في 31 دیسمبر 2020 مما أدى إلی اإلفــراج عــن اإلســتثمارات 
المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة بمقدار 32,887 ريال عماني )2019- محمل بمقدار 10,802 ريال عماني( للســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020 .

7.2 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2٠19

التكلفةالقيمة السوقيةالتكلفةالقيمة السوقية

ريــــــال عُـمـانـــــي

 محلية

29,964,22729,254,88624,398,25٠23,674,780مدرجة

29,964,22729,254,88624,398,25٠23,674,780

أجنبيّة

853,449 119,579853,449119,579غير مدرجة

6,95٠,4286,497,1167,191,2347,110,416مدرجة

7,٠7٠,٠٠77,350,5657,31٠,8137,963,865

37,٠34,23436,6٠5,45131,7٠9,٠6331,638,645المحلية واألجنبية
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المجموعة والشركة األم

ودائـــــع

2٠2٠2٠19

ريــــــال عُـمـانـــــي

31,7٠9,٠6321,153,006في 1 يناير

8,5٠8,214,736,391  86إضافات خالل العام

)4,817,789()3,514,122(استبعادات خالل العام

331,٠٠7637,455تغير القيمة العادلة واإلطفاء

37,٠34,23431,7٠9,٠63في 31 ديسمبر

ليس لدى المجموعة استثمارات تتجاوز نسبة الحيازة فيها 10٪ من القيمة السوقية لمحفظة استثماراتها في 31 ديسمبر 2020 و2019.

بلغــت خســائر االئتمــان المتوقعــة قيمــة 35,197 ريــال عمانــي )2019- 22,545 ريــال عمانــي( کما في 31 دیسمبر 2020 ، مما نتج عنھ تکالیف خســائر ائتمان 
متوقعة علی االستثمارات المسجلة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر بمبلغ 12,652 ریال عُماني )2019- 28,312 ریال عُماني( للسنة المنتھیة 

في 31 دیسمبر 2020.

من االستثمارات المدرجة مبلغ 30,685,628 ریال عُماني )2019 - 25,128,341 ریال عُماني( تتعلق بســندات الدين ومبلغ 6,348,606 ريال عماني )2019 
- 6,461,143 ريال عماني( بســندات حقوق الملكية.

تــم اإلفصــاح عــن تغيــرات القيمــة العادلة أعاله صافي من الضريبة في الدخل الشــامل اآلخر كتغير في قيمة اســتثمارات الدين المدرجــة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر - ربح قدره 350,162 ريال عماني )2019 - ربح قدره 462,719 ريال عماني( والتغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل الشامل اآلخر - خسارة قدرها 211,506  ريال عماني )2019 - خسارة 100,225 ريال عماني(.

وفقًا للمعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 9 ، عند التخلص من اســتثمارات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشــامل اآلخر ، يتم إعادة 
تصنيف الربح أو الخســارة المحققة الناتجة منذ البداية إلى الربح أو الخســارة ، بينما عند اســتبعاد اســتثمارات حقوق الملكية المدرجة بالقيمة العادلة من 
خالل الدخل الشامل اآلخر ، لن يتم إعادة تصنيف األرباح أو الخسائر المحققة الناتجة منذ البداية إلى الربح أو الخسارة وسيتم تحويلها إلى األرباح المحتجزة.

الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

7.3 استثمارات في الشركتين التابعتين
الشركة األم

2٠2٠2٠19

نسبة التملك
القيمة 
الدفترية

نسبة التملك
القيمة 
الدفترية

ريال عماني%ريال عماني%بلد التسجيل

1٠٠270,3871٠٠216,390الهند"NLGIC لخدمات الدعم الخاصة المحدودة"

دولة االمارات عناية تي بي أي ش.م.م
1٠٠591,1341٠٠565,865العربية المتحدة

861,521782,255
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المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

782,255740,022في 1 يناير

81,٠1962,908حصة من أرباح شركات تابعة

)20,675()1,753(فروقات تحويل العمليات األجنبية

861,521782,255في 31 ديسمبر

حركة اإلستثمارات في الشركات التابعة:

)1( يوجــد لــدى الشــركة األم شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل في الهنــد منذ عام 2016م. وتشــارك الشــركة في أعمال الخدمــات وتضطلع بأنشــطة تتعلق 
بالمكتــب الخلفــي وخدمات الدعــم لمعالجة المعامــالت للمجموعة.

)2( في عام 2017 استحوذت الشركة األم مبدئياً على حصة 49٪ في شركة عناية تي بي إي ش م م، وهي شركة إدارة طرف ثالث في دولة اإلمارات العربية 
المتحدة ويتم محاســبتها كشــركة شــقيقة، اســتحوذت الشــركة األم على نسبة السيطرة على شــركة عناية ت بي إي ش م م من خالل إبرام اتفاقية إلكتساب 
الملكية للنســبة المتبقية وقدرها 51٪ من المســاهمة في الشــركة. وقد خلصت اإلدارة إلى أن الشــركة األم تســيطر على شركة عناية تي بي إي ش م م على 
الرغم من أنها تحتفظ بأقل من نصف حقوق التصويت للشركة التابعة  نظراً إلبرام اتفاقية منفعة الملكية. تسيطر المجموعة على كيان عندما تكون معرضة 
لـ ، أو لديها حقوق في ، عائدات متغيرة من مشاركة األعمال مع الكيان وأن يكون لديها القدرة على استخدام سلطتها على الكيان للتأثير على تلك العوائد. 

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

تأمين على 
اإلجماليالعامالحياةاإلجماليالعامالحياة

ريــــــال عُـمـانـــــي

46,966,753 34,337,8654,045,88238,383,74742,816,3044,15٠,449مديونيات األقساط

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل 
الدخل الشامل اآلخر

6,493,981496,9266,99٠,9٠7 18,037,630 123,524 18,161,154

4٠,831,8464,542,80845,374,65460,853,9344,273,97365,127,907

)1,608,570()7٠5,8٠9()902,761()2,218,8٠4()850,327()1,368,477(مخصص الديون منخفضة القيمة

39,463,3693,692,48143,155,85٠59,951,1733,568,16463,519,337

الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة :

9٠2,761705,8091,6٠8,57٠735,00132٠,53٠1,055,531في 1 يناير

465,716144,51861٠,234230,674379,354610,028مكون خالل العام )إيضاح 29(

)56,989(5,925)62,914(---مشطوب خالل العام

1,368,477850,3272,218,8٠4902,7617٠5,8٠91,608,570في 31 ديسمبر

8 األقساط وأرصدة التأمين المدينة
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الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

317,591279,207317,591279,207في 1 يناير

31,92238,38431,92238,384مكون خالل العام )إيضاح 29(

349,513317,591349,513317,591في 31 ديسمبر

9 مديونيات أخرى ومدفوعات مقدماً

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

1,468,1811,190,4441,468,1811,190,444مستحقات من شركات تأمين أخرى وأفراد

3,٠41,9153,712,8292,671,6313,314,476مديونيات أخرى

1,545,٠83902,4571,545,٠83902,457فوائد مستحقة

7,739-7,739-تكاليف الحيازة المؤجلة )إيضاح 9.1(

6,٠55,1795,813,4695,684,8955,415,116

)317,591()349,513()317,591()349,513(مخصص ديون مشكوك في تحصيلها )إيضاح 9.2(

)5,645()7,4٠5()5,645()7,4٠5(خسائر اإلئتمان المتوقعة للمديونيات األخرى

5,698,2615,490,2335,327,9775,091,880

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

7,73912,5087,73912,508في 1 يناير

3,8223,1753,8223,175تكاليف تم تكبدها خالل العام

)7,944()11,561()7,944()11,561(المبالغ المطفأة خالل العام

7,739-7,739-في 31 ديسمبر

9.1 حركة في تكاليف حيازة مؤجلة

9.2 الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

1٠ قروض لحملة وثائق التأمين
يتم تقديم القروض لحملة وثائق التأمين عادةً بنسبة 90٪ )2019م – 90٪( من القيمة النقدية للبوالص المعنية وتحمل فائدة سنوية سائدة بسعر ٪9.5 

)2019 – 9.5٪ سنوياً(. إن القروض مضمونة مقابل القيمة النقدية للبوالص المعنية وال تحمل شروط سداد محددة.
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11 القيود المفروضة على تحويل األصول
البنوك  الودائع لدى  المال بعض  العامة لسوق  للهيئة  المجموعة  ، حددت  التأمين في سلطنة عمان  المنظم ألعمال شركات  القانون  لمتطلبات  وفقاً 
واالستثمارات والقروض لحملة وثائق التأمين المدرجة في قائمة المركز المالي بقيمة إجمالية قدرها 46,781,499 ريال عماني )2019 -42,256,223 ريال 
عماني(. وفقاً للوائح القانونية يجوز للمجموعة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة العامة لسوق المال. قامت 
المجموعة بتقديم ضمان بنكي بمبلغ 50,000 ريال عماني )2019 -50,000 ريال عماني( إلى المكتب العماني الموحّد للحصول على البطاقة البرتقالية والتي 

يتم ضمانها بوديعة ثابتة.

المتحدة  العربية  باإلمارات  التأمين-أبو ظبي  لهيئة  المجموعة  ، حددت  الكويت  و  المتحدة  العربية  اإلمارات  التأمين في  شركات  قانون  لمتطلبات  وفقاً 
و 2,197,650  ريال عماني(   991,142 -  2019( ريال عماني  إجمالية قدرها 1,007,975  بقيمة  المالي  المركز  الثابتة في قائمة  الودائع  والكويت  بعض 
ريال عماني )2019 - 1,879,150 ريال عماني( على التوالي.  ووفقاً للوائح القانونية ، يجوز للشركة تحويل هذه األصول فقط بعد الحصول على الموافقة 

المسبقة من الجهات المختصة.

لدى المجموعة تسهيالت سحب على المكشوف غير مسحوبة بمبلغ 5,000,000 ريال عماني )2019- 1,900,000 ريال عماني( من البنك األهلي ش.م.ع.ع 
، والتي قدمت الشركة مقابلها تأكيد رهن سلبي على أصولها الجارية وتعهد بعدم تكوين أي أعباء على أصولها ألي مقرضين آخرين. في دولة اإلمارات 
العربية المتحدة ، لدى المجموعة تسهيالت ائتمانية بقيمة 3,689,000 ريال عماني )31 ديسمبر 2019 - ال شيء( مع بنك محلي مضمون بنسبة ٪110 

من المبلغ المحتفظ به بموجب وديعة ثابتة لدى البنك.

12 ممتلكات ومعدات

2 ٠ 2 ٠

المجمــوعــة 

أراضي
أثاثمركبات ومباني

ومعدات
معدات

اإلجمالي حاسب آلي

ريــــــال عُـمـانـــــي

5,138,265305,6931,388,2422,818,5279,65٠,727في 1 يناير 2020م 

482,667652,7701,135,437--إضافات 

)128,443()11,685()116,758(--استبعادات ومشطوبات

5,138,265305,6931,754,1513,459,6121٠,657,721في 31 ديسمبر 2020م

االستهالك المتراكم

119,123198,478758,8641,762,6982,839,163في 1 يناير 2020م

123,48242,540286,168500,631952,821المحمل للعام )إيضاح 29(

)77,97٠()1,323()76,647(--استبعادات ومشطوبات

242,6٠5241,018968,3852,262,0063,714,٠14في 31 ديسمبر 2020م

صافي القيمة الدفترية

4,895,66٠64,675785,7661,197,6066,943,7٠7في 31 ديسمبر 2020م
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2 ٠ 1 9

المجمــوعــة 
أراضي

أثاثمركبات ومباني
ومعدات

معدات
اإلجمالي حاسب آلي

ريــــــال عُـمـانـــــي

التكلفة

3,91٠,112315,5741,٠96,9222,352,4117,675,٠19في 1 يناير 2019م 

1,228,15347,56932٠,533482,8682,٠79,123إضافات  

)1٠3,415()16,752()29,213()57,450(-استبعادات ومشطوبة

5,138,265305,6931,388,2422,818,5279,65٠,727في 31 ديسمبر 2019م

االستهالك المتراكم

12,687209,287546,3861,260,0112,٠28,371في 1 يناير 2019م

1٠6,43646,636233,257510,370896,699المحمل للعام )إيضاح 29(

)85,9٠7()7,683()2٠,779()57,445(-استبعادات ومشطوبات

119,123198,478785,7661,762,6982,839,163في 31 ديسمبر 2019م

صافي القيمة الدفترية

5,٠19,142107,215629,3781,055,8296,811,564في 31 ديسمبر 2019م

2 ٠ 2 ٠

الشركة األم 
أراضي

أثاثمركبات ومباني
ومعدات

معدات
اإلجمالي حاسب آلي

ريــــــال عُـمـانـــــي

التكلفة

5,138,265305,6931,288,2942,565,4299,297,681في 1 يناير 2020 

43٠,278628,6321,٠58,91٠--إضافات 

)68,462(-)68,462(--استبعادات ومشطوبات

5,138,265305,6931,65٠,11٠3,194,0611٠,288,129في 31 ديسمبر 2020

االستهالك المتراكم

119,123198,478746,57٠1,619,5652,683,736في 1 يناير 2020

123,48242,540244,961462,570873,553المحمل للعام )إيضاح 29(

)6٠,259(-)6٠,259(--استبعادات ومشطوبات

242,6٠5241,018931,2722,082,1353,497,٠3٠في 31 ديسمبر 2020

صافي القيمة الدفترية

4,895,66٠64,675718,8381,111,9266,791,٠99في 31 ديسمبر 2020
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2 ٠ 1 9

الشركة األم 
أراضي

أثاثمركبات ومباني
ومعدات

معدات
اإلجمالي حاسب آلي

ريــــــال عُـمـانـــــي

التكلفة

3,91٠,112315,5741,٠22,8112,157,8837,4٠6,38٠في 1 يناير 2019مـ

1,228,15347,569265,483407,5461,948,751إضافات  

)57,45٠(--)57,450(-استبعادات ومشطوبات

5,138,265305,6931,288,2942,565,4299,297,681في 31 ديسمبر 2019مـ

االستهالك المتراكم

12,687209,287525,39٠1,153,7411,9٠1,1٠5في 1 يناير 2019

1٠6,43646,636221,18٠465,82484٠,٠76المحمل للعام )إيضاح 29(

)57,445(--)57,445(-استبعادات ومشطوبات

119,123198,478746,57٠1,619,5652,683,736في 31 ديسمبر 2019مـ

صافي القيمة الدفترية

5,٠19,142107,215541,724945,8646,613,945في 31 ديسمبر 2019مـ

13 األصول غير الملموسة )بما في ذلك الشهرة(

تقوم المجموعة بتحديد ما إذا كان هناك انخفاض في قيمة الشهرة في األصول غير الملموسة على أساس سنوي على األقل. يتطلب هذا تقدير القيمة 
عند االستخدام للوحدات المنتجة للنقد التي يتم تخصيص الشهرة لها. ويتطلب تقدير القيمة قيد االستخدام من المجموعة إجراء تقدير للتدفقات النقدية 
المستقبلية المتوقعة من الوحدة المنتجة للنقد كما يتطلب أيضاً اختيار معدل خصم مالئم من أجل احتساب القيمة الحالية لتلك التدفقات النقدية. ويتم 

إدراج أي خسارة من انخفاض قيمة الشهرة مباشرةً كمصروف وال يتم عكسها الحقاً.

القيمة القابلة السترداد الشهرة، على األعمال التي تم الحصول عليها من شركة التأمين األهلية ش.م.ع.م وقررت أن الشهرة لم تنخفض قيمتها. إن اختبار 
انخفاض القيمة، من بين أمور أخرى، يعتمد بشكل كبير على تكلفة رأس المال وتحقيق النتائج المتوقعة.

عند االنتهاء من تخصيص سعر الشراء لالستحواذ على شركة عناية تي بي إي ش م م، تم إدراج األصول غير الملموسة البالغة 373.349 ريال عماني من قبل 
المجموعة. قامت المجموعة بتقييم العمر اإلنتاجي لألصول غير الملموسة الناتجة عن االستحواذ على شركة عناية تي بي إي ش م م من قبل المجموعة 
وبناءً على التقييم، قامت المجموعة بإطفاء قيمة األصول غير الملموسة بمبلغ 23.596 ريال عماني )2019 - صفر ريال عماني( والتي تم محاسبتها خالل 

العام.

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

496,243519,839496,243519,839 في 1 يناير

)23,596()23,596()23,596()23,596( إطفاء األصول غير الملموسة 

472,647496,243472,647496,243في 31 ديسمبر
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14 رأس المال

15 االحتياطي القانوني
وفقا لمتطلبات قانون الشركات التجارية في سلطنة عمان، تم تحويل 10٪ من ربح العام إلى احتياطي قانوني حتى يبلغ هذا االحتياطي على األقل ثلث رأس 

مال الشركة. هذا االحتياطي القانوني غير قابل للتوزيع.

16 احتياطي الطوارئ
وفقاً للمادة 10 )مكرر( )2( ج و10 )مكرر( )3( ب للتوجيهات الخاصة بتطبيق قانون شركات التأمين )القرار الوزاري 80/5(، وتعديالته، يتم تحويل 10٪ من 
صافي المطالبات القائمة فيما يتعلق بالتأمين العام والبالغ قدرها 640,380 ريال عماني )2019 - 530,712 ريال عماني( و1٪ من أقساط التأمين على 
الحياة للعام ألعمال التأمين على الحياة والبالغ قدرها 1,144,030 ريال عماني )2019 - 1,300,795 ريال عماني( بتاريخ التقرير من األرباح المحتجزة إلى 

احتياطي الطوارئ.

يمكن للشركة األم أن توقف هذا التحويل عندما يساوي االحتياطي رأس المال المصدر. يجب عدم اإلعالن عن أي توزيعات أرباح في أي عام حتى تتم تغطية 
العجز في االحتياطي من األرباح المحتجزة. يجب عدم استخدام االحتياطي إال بموافقة مسبقة من الهيئة العامة لسوق المال.

17 احتياطي إعادة التقييم
يتعلق احتياطي إعادة التقييم بإعادة تقييم المبنى المصنف تحت الممتلكات والمعدات.

18 توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة
اعتمد المساهمون في اجتماع الجمعية العامة السنوية المؤرخ في 13 مارس 2020 )2019 -اجتماع الجمعية العامة العادية المؤرخ في 27 مارس 2019( 
توزيعات أرباح نقدية بواقع 6,625,000 ريال عُماني )2019 - توزيعات أرباح نقدية بواقع 5.300.000 ريال عُماني( التي تم دفعها في في السنتين 2020 

و2019 على التوالي.

يقترح مجلس اإلدارة توزيعات أرباح نقدية بنسبة 35٪ وقيمتها 9,275,000 ريال عماني )0.035 بيسة للسهم( من رأس المال الذي يبلغ 26,500,000  
ريال عماني ، في اجتماع تم عقده بتاريخ 25 فبراير 2021 والتي سيتم اعتمادها في اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية القادم. ال تعكس هذه القوائم 
المالية المنفصلة والموحدة تلك توزيعات األرباح حيث سيتم احتسابها ضمن حقوق المساهمين كتوزيعات من األرباح المحتجزة خالل العام الذي تعتمد 

فيه.

المساهمون الرئيسيون 
مساهمو الشركة الذين يمتلكون نسبة 10٪ أو أكثر من أسهم الشركة سواءً كانت هذه األسهم بأسمائهم أو عن طريق حسابات من ينوب عنهم وعدد 

األسهم التي يمتلكونها كما يلي:

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــيعدد األسهم

المصرح به 
أسهم قيمة كل سهم واحد 100 بيسة )2019 : 100 بيسة(

5٠٠,٠٠٠,٠٠٠50,000,0005٠٠,٠٠٠,٠٠٠50,000,000

المصدر والمدفوع بالكامل 
أسهم قيمة كل سهم واحد 100 بيسة )2019 : 100 بيسة(

265,٠٠٠,٠٠٠265,000,00026,5٠٠,٠٠٠26,500,000

2٠2٠2019

194,637,357194,637,357الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع )٪73.448(
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المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

معيدي اإلجمالي
معيدي اإلجمالي الصافي التأمين 

الصافي التأمين 

ريــــــال عُـمـانـــــي

في 1 يناير

 6,757,508  )5,389,459( 12,146,967  6,٠11,6٠1  )2,980,933( 8,992,534 المطالبات القائمة

 4,085,544  )3,252,963( 7,338,507  4,365,751  )1,474,398( 5,84٠,149 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 14,832,683 )4,455,331(  1٠,377,352  19,485,474 )8,642,422(  10,843,052 

يضاف: المطالبات المخصصة خالل 
العام

94,795,312)23,230,772(71,564,54٠ 103,100,493  
)32,512,٠٠4(

 70,588,489 

يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة 
خالل العام

)95,٠22,136(23,980,339)71,٠41,797()107,753,284(  36,699,٠95 )71,054,189( 

 10,377,352  )4,455,331( 14,832,683 1٠,9٠٠,٠95)3,705,764(14,6٠5,859في 31 ديسمبر

تحليل المطالبات القائمة في 31 ديسمبر

 6,011,601  )2,98٠,933( 8,992,534 6,14٠,237)2,272,882(8,413,119المطالبات القائمة 

 4,365,751  )1,474,398( 5,840,149 4,759,858)1,432,882(6,192,74٠مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

14,6٠5,859)3,705,764(1٠,9٠٠,٠95 14,832,683 )4,455,331(  10,377,352 

19 المطالبات
أعمال التأمين على الحياة
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أعمال التأمين العام

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

معيدي اإلجمالي
معيدي اإلجمالي الصافي التأمين 

الصافي التأمين 

ريــــــال عُـمـانـــــي

في 1 يناير

 3,903,183  )954,٠23( 4,857,206  4,655,587  )1,447,052( 6,1٠2,639 المطالبات القائمة

 581,222  )124,1٠6( 705,328  651,538  )117,730( 769,268 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 6,871,9٠7 )1,564,782(  5,3٠7,125  5,562,534 )1,٠78,129(  4,484,405 

يضاف: المطالبات المخصصة خالل 
العام

9,982,6٠5)1,469,660(8,512,945 10,242,220 )9٠8,975(  9,333,245 

يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة 
خالل العام

)8,289,295(873,048)7,416,247()8,932,847(  422,322 )8,510,525( 

 5,307,125  )1,564,782( 6,871,907 6,4٠3,823)2,161,394(8,565,217في 31 ديسمبر

تحليل المطالبات القائمة في 31 ديسمبر

 4,655,587  )1,447,٠52( 6,102,639 5,538,7٠9)1,846,249(7,384,958المطالبات القائمة 

 651,538  )117,73٠( 769,268 865,114)315,145(1,18٠,259مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

8,565,217)2,161,394(6,4٠3,823 6,871,907 )1,564,782(  5,307,125 
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التأمين على الحياة والعام

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

معيدي اإلجمالي
معيدي اإلجمالي الصافي التأمين 

الصافي التأمين 

ريــــــال عُـمـانـــــي

في 1 يناير

 10,660,691  )6,343,482( 17,004,173  1٠,667,188  )4,427,985( 15,٠95,173 المطالبات القائمة

 4,666,766  )3,377,٠69( 8,043,835  5,٠17,289  )1,592,128( 6,6٠9,417 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 21,7٠4,59٠ )6,020,113(  15,684,477  25,048,008 )9,72٠,551(  15,327,457 

يضاف: المطالبات المخصصة خالل 
العام

 
 1٠4,777,917

)24,700,432(  8٠,٠77,485  113,342,713  
)33,42٠,979(

 79,921,734 

يخصم: مطالبات التأمين المدفوعة 
خالل العام

)1٠3,311,431( 24,853,387  
)78,458,٠44(

)116,686,131(  37,121,417 )79,564,714( 

 15,684,477  )6,٠2٠,113( 21,704,590  17,3٠3,918  )5,867,158( 23,171,٠76 في 31 ديسمبر

تحليل المطالبات القائمة في 31 ديسمبر

 10,667,188  )4,427,985( 15,095,173  11,678,946  )4,119,131( 15,798,٠77 المطالبات القائمة 

 5,017,289  )1,592,128( 6,609,417  5,624,972  )1,748,027( 7,372,999 مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

 23,171,٠76 )5,867,158(  17,3٠3,918  21,704,590 )6,٠2٠,113(  15,684,477 

بشكل جوهري يتوقع أن يتم سداد كافة المطالبات خالل12شهراًمن تاريخ التقرير.إن المبالغ المستحقة من معيدي التأمين تستحق تعاقدياًخالل ثالثة
أشهر من تاريخ تقديم الحسابات إلى معيدي التأمين.

إن تقديرات المجموعة اللتزاماتها التأمينية وأصول إعادة التأمين تستند بشكل رئيسي على الخبرة السابقة.تتم أيضاًمراجعة تقديرات المطالبات المتكبدة
ولم يتم اإلبالغ عنها ألعمال التأمين على الحياة والعام بناءًعلى تقرير خبير اكتواري مستقل.يتم بشكل فردي تقدير المطالبات التي تتطلب إحالتها إلى

المحكمة أو التحكيم.
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المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

 8,278,692 7,٠74,6٠4أرصدة إعادة التأمين المستحقة الدفع – التأمين على الحياة

 558,867 1,٠13,425أرصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع – التأمين العام

8,٠88,٠29 8,837,559 

االحتياطي االكتواري / الحسابي والمخاطر السارية – أعمال التأمين على الحياة )بالصافي(

27,506,438 37,٠٠1,242في 1 يناير

9,494,804   )3,766,665(صافي الحركة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المنفصلة والموحدة

33,234,57737,001,242في 31 ديسمبر

احتياطي المخاطر السارية – أعمال التأمين العام )بالصافي(

7,048,209 7,857,٠64 في 1 يناير

141,957808,855صافي الحركة في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المنفصلة والموحدة

7,999,٠217,857,064في 31 ديسمبر

الحركة خالل العام:

تتعلق أرصدة إعادة التأمين باألقساط المحولة إلى معيدي التأمين بالصافي من العمولة والمطالبة المستردة.

20 إجمالي االحتياطي االكتواري/ الحسابي والمخاطر السارية

21 المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

االحتياطي االكتواري / حسابي والمخاطر السارية – أعمال التأمين على الحياة

 50,293,461  43,372,671 اإلجمالي

 )13,292,219( )1٠,138,٠94(حصة معيدي التأمين

 33,234,577  37,001,242 

احتياطي المخاطر السارية – أعمال التأمين العام

 8,109,720  8,168,842 اإلجمالي

 )252,656( )169,821(حصة معيدي التأمين

 7,999,٠21  7,857,064 

االحتياطي االكتواري / الحسابي والمخاطر السارية – اإلجمالي

 58,403,181  51,541,513 اإلجمالي

 )13,544,875( )1٠,3٠7,915(حصة معيدي التأمين

 41,233,598  44,858,306 
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22 التزامات أخرى

23 التزامات عرضية

التزامات عرضيّة  23.1
في 31 ديسمبر 2020، كانت هناك التزامات عرضية بخصوص ضمانات صادرة من بنوك تجارية نيابةً عن المجموعة قدرها 683,663 ريال عُماني )2019 - 

324,193  ريال عُماني( تم تقديمها ضمن سياق األعمال االعتيادية التي ال يتوقع أن تنشأ عنها أي التزامات جوهرية.

23.2 مطالبات قانونية
كما هو الحال مع غالبية شركات التأمين، تخضع المجموعة ضمن سياق أعمالها االعتيادية لمقاضاة أمام المحاكم بشأن نزاع حول موضوع دعوى. استناداً 
إلى مشورة قانونية مستقلة، ال تعتقد المجموعة بأن نتائج هذه الدعاوى سيكون لها تأثير جوهري على إيرادات المجموعة أو مركزها المالي المنفصلين 

والموحدين.

24 صافي األصول للسهم الواحد 
يتم احتساب صافي األصول للسهم الواحد بقسمة صافي األصول المنسوبة إلى مالكي الشركة األم في نهاية العام على عدد األسهم القائمة في نهاية 

العام، كما يلي:

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

7,723,51518,228,3967,723,51518,487,436حسابات دائنة

 3,545,239 4,٠84,221 4,061,379 4,431,544مصروفات مستحقة

 7,269,151 5,3٠7,564 7,269,151 5,3٠7,564عمولة مستحقة الدفع

 5,034,175 4,881,519 5,050,916 4,68٠,26٠دائنيات أخرى

 744,273 858,416 770,188 896,967منافع نهاية الخدمة )إيضاح 1-22(

23,٠39,85٠35,380,03022,855,23535,080,274

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

77٠,188640,446744,273625,445في 1 يناير

172,364155,578158,84٠143,623المحمل للعام )إيضاح 29(

)24,795()44,697()25,836()45,585(مدفوع خالل العام

896,967770,188858,416744,273في 31 ديسمبر

3.1 أساس التوحيد والمحاسبة في قوائم مالية منفصلة  

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

67,42٠,46٠58,902,596صافي األصول )ريال عُماني(

265,٠٠٠,٠٠٠265,000,000عدد األسهم القائمة في 31 ديسمبر 

٠.2540.222صافي األصول للسهم الواحد )ريال عُماني(
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25 أقساط التأمين المحققة وتأثير إعادة التأمين

25.1 أقساط التأمين المحققة

25.2 تأثير إعادة التأمين

استثمرت المجموعة خالل السنة في شركة تابعة مسيطر عليها بالكامل.وحيث أن الشركة التابعة مسيطر عليها بالكامل من قبل المجموعة،عليه،ليس
هناك حصص غير مُسيطرة وصافي أصول المجموعة تعادل صافي األصول المنسوبة إلى مالكي الشركة األم.

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

التأمين على 
التأمين على اإلجمالي التأمين العامالحياة

اإلجمالي التأمين العامالحياة

ريــــــال عُـمـانـــــي

 148,599,116 18,519,593  130,079,523 134,٠27,845  19,624,894 114,4٠2,951 إجمالي األقساط المكتتبة

 )5,440,567( )546,411( )4,894,156(6,861,668  )59,122(6,92٠,79٠ حركة األقساط غير المكتسبة 

 143,158,549  17,973,182 125,185,367 14٠,889,513  19,565,772 121,323,741 إجمالي األقساط المكتسبة

 )32,310,330( )1,294,97٠()31,015,360()23,85٠,778( )1,407,277()22,443,5٠1(أقساط إعادة تأمين متنازل عنها

 )4,863,092( )262,444( )4,600,648()3,236,96٠( )82,835( )3,154,125(حركة األقساط غير المكتسبة

أقساط التأمين المتنازل عنها
لمعيدي التأمين

)25,597,626()1,490,112( )27,٠87,738()35,616,008()1,557,414( )37,173,422( 

95,726,11518,075,660113,8٠1,77589,569,35916,415,768105,985,127صافي إيرادات أقساط التأمين

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

التأمين على 
التأمين على اإلجمالي التأمين العامالحياة

اإلجمالي التأمين العامالحياة

ريــــــال عُـمـانـــــي

األقساط المتنازل عنها لمعيدي 
التأمين

)25,597,626()1,490,112( )27,٠87,738()35,616,008()1,557,414()37,173,422(

2,661,55946,3582,7٠7,9174,254,599357,6424,612,241إيرادات العمولة

حصة معيدي التأمين من اجمالي 
مصروف المطالبات

23,23٠,7721,469,66024,7٠٠,43232,512,0049٠8,97533,420,979

859,798)29٠,797(294,7٠525,90632٠,6111,150,595صافي تأثير إعادة التأمين
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26 نتائج أعمال التأمين
إن صافي األقساط ونتائج أعمال التأمين قبل تعويضات معيدي التأمين يتم تحليلها كالتالي:

تحتســب صافي األقســاط كإجمالي األقســاط المحررة ناقصاًأقساط إعادة التأمين المحولة،بينما تحتسب نتائج تحرير وثائق التأمين قبل احتساب استردادات
إعادة التأمين كإجمالي األقساط المكتسبة متضمنة رسوم وثائق التأمين ناقصاًإجمالي المطالبات المكونة خالل العام وتكاليف الحيازة.

نسبة صافي المطالبات للمحافظ الرئيسية هي كما يلي:

يتــم احتســاب نســبة صافــي المطالبــات بتقســيم صافــي المطالبــات)إجمالي المطالبــات ناقصاًإعــادة التأميــن والمتحصــالت األخرى(على صافي األقســاط
)إجمالــي األقســاط ناقصــاًاألقســاط المحولة(.

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

صافي
األقساط

نتائج أعمال التأمين قبل 
نتائج أعمال التأمين قبل صافي األقساطتعويضات معيدي التأمين

تعويضات معيدي التأمين

ريــــــال عُـمـانـــــي

التأمين على الحياة 

1,2٠8,398 1,810,433)583,659(745,241أعمال مقترضي البنوك

117,445 2,798,593)940,160(2,977,56٠أعمال التأمين على الحياة الجماعي

81,295 1,052,310 242,372 1,٠6٠,٠21 أعمال التأمين الفردي

11,882,377 19,582,15893,402,827 87,176,628أعمال التأمين الطبي الجماعي

91,959,45٠18,300,71199,064,16313,289,515

تأمين عام 

6,162,617 16,953,108 7,134,716 18,٠37,279 أعمال تأمين المركبات

)2٠٠,346(271,515 728,764 18٠,338 أعمال تأمين غير المركبات

 18,217,617 7,863,480 17,224,623 5,962,271

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

68٪99%أعمال التأمين على الحياة الجماعي

80٪74%أعمال التأمين الطبي الجماعي

19٪26%أعمال التأمين الفردي

55٪48%أعمال تأمين المركبات
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27 إيرادات االستثمار - بالصافي 

28 إيرادات تشغيل أخرى - بالصافي

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

 1,458,442 1,551,326 1,458,442 1,551,326إيرادات الفوائد على الودائع البنكية واالستثمارات األخرى

 1,671,193 2,744,634 1,671,193 2,744,634إيرادات الفوائد على السندات بعد خصم مصروف اإلهالك

 18,039 13,652 18,039 13,652إيرادات الفوائد على القروض لحملة وثائق التأمين

 413,181 36٠,827 413,181 36٠,827إيرادات توزيعات أرباح

 صافي الخسارة غير المحققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة 
من خالل الربح أو الخسارة

-)164,209(-)164,209(

صافي أرباح محققة من إستثمار بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل 
آخر – أدوات الدين 

-204,410-204,410

704,562-704,562-صافي أرباح محققة من إستثمار بالتكلفة المطفأة

81,٠1962,908--حصة من نتائج شركات تابعة )إيضاح 3-7(

4,67٠,4394,305,6184,751,4584,368,526

)73,951()68,898()73,951()68,898(تكاليف حيازة االستثمارات وأتعاب إدارة المحفظة

4,6٠1,5414,231,6674,682,56٠4,294,575

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

51,983109,54651,983109,546إيرادات متنوّعة 

6,٠٠٠6,00018,6426,000إيرادات تأجير

9,994)6,849(9,994)6,849(أرباح / )خسائر( استبعاد ممتلكات ومعدات

21,937)36,895(21,937)36,895(ربح )خسارة( صرف العملة

14,239147,47726,881147,477في 31 ديسمبر
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29 مصروفات عموميّة وإداريّة

3٠ ضريبة الدخل

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

7,479,4576,575,2376,89٠,٠486,097,092أجور ورواتب ومنافع أخرى

587,954 611,488 674,790 685,47٠ مصروفات إيجار ومنافع

840,076 873,553 896,699 952,821 استهالك )إيضاح 12(

200,000 2٠٠,٠٠٠ 201,890 2٠3,891 مكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة

648,412 642,156 648,412 642,156 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها )إيضاح 8 و9(

424,041 438,911 468,808 453,695 أتعاب مهنية واستشارية

288,077 423,1٠9 313,277 452,73٠ مصروفات الحاسوب

270,224 65,647 270,224 65,647 تسجيل وعضويات الشركة

244,365 27٠,٠65 244,365 27٠,٠65 منافع التأمينات االجتماعية

143,623 158,84٠ 155,578 172,364 منافع نهاية الخدمة ]إيضاح 1-22[

72,412 7٠,59٠ 72,412 7٠,59٠ دعاية وإعالن

53,435 32,287 53,435 32,287 مصروفات التوظيف والتدريب

730,406 767,335 867,823 9٠6,676 رسوم ومصروفات أخرى 

12,387,84911,442,95011,444,٠2910,600,117

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل المنفصلة والموحدة:

الضريبة الجارية

1,649,680 1,665,9902,552,73٠ 2,575,788- للعام

 )98,566(22,479 )98,566(22,479- ألعوام سابقة

)89,409()65,866()92,403()73,681(الضريبة المؤجلة

2,524,5861,475,0212,5٠9,3431,461,705
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الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

17,53٠,54711,677,32617,515,3٠411,664,٠1٠الربح قبل ضريبة الدخل

1,765,9122,627,2961,749,602 2,653,348ضريبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله

8,979 8,9798,874 8,874مصروفات غير قابلة للخصم

)118,175()154,388()118,175()154,388( )خسارة( ربح معفى من الضريبة 

)85,161(22,479)85,161(22,479 مخصص متعلق بأعوام سابقة 

)93,540(5,٠82)96,534()5,727(أخرى

2,524,5861,475,٠212,5٠9,3431,461,7٠5مصروف ضريبة للعام

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

1,636,2751,613,0571,636,2751,613,057في 1 يناير

1,551,114 2,598,2671,567,9302,575,2٠9المحمل للعام 

)1,527,896()1,646,512()1,544,712()1,669,57٠(مدفوع خالل العام

2,564,9721,636,2752,564,9721,636,275في 31 ديسمبر

الشركة األمالمجموعة

2٠2٠20192٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

التزام جارٍ

2,564,9721,636,2752,564,9721,636,275ضريبة دخل مستحقة الدفع

أصل غير جارٍ

197,262221,007186,453218,013أصل ضريبة مؤجلة 

تسوية مصروف ضريبة الدخل
تخضع الشركة لمعدل ضريبي بنسبة 15٪ )2019 – 15٪(. لقد تمت تسوية األرباح المحاسبية ألغراض الضريبة لتحديد المصروف الضريبي للعام. تتضمن 
التسويات المعدة ألغراض الضريبة بنود كلٍ من اإليرادات والمصروفات. تم خالل السنة تأسيس الشركة التابعة للمجموعة في الهند وإن األثر الضريبي على 

عملياتها ليس جوهرياً للمجموعة.

فيما يلي تسوية ضريبة الدخل المحتسبة وفقاً للمعدل المطبق مع مصروف ضريبة الدخل بعد اإلعفاء األساسي لمبلغ صفر ريال عماني )2019 -صفر ريال 
عماني(:

موقف الربط الضريبي
لقد أكملت السلطات الضريبية ربوط الشركة األم حتى العام الضريبي 2018. ترى اإلدارة أن الربط الضريبي، إن وجد، بالنسبة لألعوام الضريبية غير الخاضعة 

للربط لن يكون له تأثير جوهري على المركز المالي المنفصل والموحد للمجموعة كما في 31 ديسمبر 2020.

كانت الحركة في ضريبة الدخل مستحقة الدفع كما يلي:
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الضريبة المؤجلة

2 ٠ 1 9

الشركة األمالمجموعة

في
1 يناير 
2٠19

الحركة
خالل العام

في
31 ديسمبر 

2٠19

في
1 يناير 
2019

الحركة
خالل العام

في
31 ديسمبر 

2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

 )21,974(- )21,974( )21,974(- )21,974(إهالك الشهرة

 304,906 85,49٠ 219,416  3٠4,9٠6 85,490 219,416 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 )28,892(3,919 )32,811( )25,898(7,419 )33,317(استهالك ممتلكات ومعدات

 )67,113(- )67,113( )67,113(- )67,113(احتياطي إعادة تقييم

 97,٠12 92,909 189,921  97,518 89,4٠9186,927

31,086)162,٠3٠( 193,116  31,٠86 )162,030( 193,116 احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

218,013)72,621( 290,634  221,٠٠7 )69,121( 29٠,128 صافي أصل الضريبة المؤجلة

2 ٠ 2 ٠

الشركة األمالمجموعة

في
1 يناير 
2٠2٠

الحركة
خالل العام

في
31 ديسمبر 

2٠2٠

في
1 يناير 
2020

الحركة
خالل العام

في
31 ديسمبر 

2020

ريــــــال عُـمـانـــــي

 )46,915()24,941( )21,974( )46,915( )24,941( )21,974(إهالك الشهرة

 414,104  1٠9,198  304,906  414,1٠4  109,198  3٠4,9٠6 مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

 )47,283( )18,391( )28,892( )36,474( )10,576( )25,898(استهالك ممتلكات ومعدات

 )67,113(- )67,113( )67,113(- )67,113(احتياطي إعادة تقييم

 189,921  73,681  263,6٠2 186,92765,866252,793

)66,340()97,426(31,086 )66,34٠( )97,426( 31,٠86 احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

186,453)31,56٠(218,013 197,262  )23,745( 221,٠٠7 صافي أصل الضريبة المؤجلة

تم احتساب أصل/التزام الضريبة المؤجلة وفقاً لمعدل ضريبي قدره ٪15 )2019 - ٪15(.



التقرير السنوي 2020
85

الرشكة الوطنية للتأمني عىل الحياة والعام

31 ربحية السهم الواحد -األساسية والمخففة

تحتســب ربحية الســهم الواحد األساســية بقســمة ربح السنة المنسوب إلى مالكي الشركة األم على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل السنة على 
النحو التالي:

لم يتم عرض أرقام ربحية السهم الواحد المعدلة حيث لم تصدر الشركة أي أدوات قد يكون لها أثر على ربحية السهم الواحد عند ممارستها.

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

15,٠٠5,96110.202.305ربح العام )ريال عماني(

265,٠٠٠,٠٠٠265,000,000المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام

٠.٠570.038ربحية السهم الواحد )ريال عُماني(

32 المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تمثل هذه المعامالت مع األطراف ذات العالقة المعرفة في معيار المحاسبة الدولي 24 »إفصاحات األطراف ذات العالقة«. 

تم التحكم بالشــركة من قبل الشــركة العمانية الوطنية لالســتثمار القابضة )أومنفســت( ش.م.ع.ع التي تملك نسبة 73.448٪ )2019: 73.448٪(من أسهم 
الشركة.

) أ( فيما يلي معامالت مع األطراف ذات العالقة للشركة األم أو الذين يمتلكون 10٪ أو أكثر من أسهم الشركة األم أو أفراد أسرهم الواردة في قائمة األرباح 
أو الخسائر والدخل الشامل المنفصلة والموحدة وقائمة المركز المالي المنفصلة والموحدة :
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2
٠

2
٠

ي
اإلجمالــ

سيين
ســاهمين الرئي

الم
س اإلدارة

ضاء مجل
أع

شقيقة 
ت التابعة وال

شركا
ال

سيين
ساهمين الرئي

للم
كبــار 

سيين
التنفيذيين الرئي

ي اإلدارة
موظف

سيين
ســاهمين الرئي

العليا للم
ى

ت عالقة أخر
ف ذا

أطرا

صلة والموحدة
شامل المنف

سائر والدخل ال
قائمة األرباح أو الخ

ي
ـمـانـــــ ريــــــال عُ

ساط
ت األق

ي إيرادا
إجمال

3,٠64,٠97
122,766

-
2,5٠3,214

-
-

438,118

ت
ف المطالبا

صرو
م

2,٠24,843
6٠,934

-
1,466,63٠

-
-

497,28٠

ت الفوائد من الودائع
إيرادا

523,252
-

-
523,252

-
-

-

ت األرباح
ت توزيعا

ت وإيرادا
سندا

الفوائد على ال
466,984

217,2٠6
-

249,778
-

-
-

ت المدفوعة
ي التامين من المطالبا

صة معيد
ح

1,548
-

-
1,548

-
-

-

ف العمولة
صرو

م
576,529

-
-

244,477
-

-
332,٠52

ى
ت أخر

صروفا
م

 259,225 
-

-
 2٠2,٠89 

-
-

 57,136 

شركة األم
س اإلدارة ال

ت مجل
سا

ضور جل
ب ح

أتعا
 2٠,1٠٠

-
 2٠,1٠٠

-
1,576

-
-

شركة التابعة
س اإلدارة ال

ت مجل
سا

ضور جل
ب ح

أتعا
2,364

-
788

-
-

-
-

س اإلدارة
ضاء مجل

ت أع
مكافآ

179,9٠٠
-

179,9٠٠
-

-
-

-

ى
ت أخر

معامال

صير األجل
ض ق

قر
2,٠٠٠,٠٠٠

-
-

2,٠٠٠,٠٠٠
-

-
-

ت
ي سندا

ستثمار ف
ا

495,٠٠٠
495,٠٠٠

-
-

-
-

-

شاء ودائع ثابتة
ان

4,5٠٠,٠٠٠
-

-
4,5٠٠,٠٠٠

-
-

-

سييل ودائع ثابتة
ق / ت

ستحقا
ا

4,٠٠٠,٠٠٠
-

-
4,٠٠٠,٠٠٠

-
-

-

ي األرصدة النقدية
الزيادة ف

73,627
-

-
73,627

-
-

-

ض األرصدة البنكية
إنخفا

5,6٠2,746
-

-
5,6٠2,746

-
-

-

صلة والموحدة
ي المنف

قائمة المركز المال

س اإلدارة 
ت مجل

ستحقا
م

18٠,6٠6
-

-
-

-
-

ت عالقة
ف ذا

ى أطرا
ستحقة الدفع إل

ت م
مطالبا

654,267
 4,468

-
 56٠,37٠

-
-

89,43٠

ستحقة الدفع
عمولة م

 339,٠٠5 
-

-
 19,444 

-
-

319,561 

ت عالقة
ف ذا

ى أطرا
ق إل

ستح
الم

7,61٠
-

-
7,61٠

-
-

-

ت العالقة 
ف ذا

ت من األطرا
مديونيا

19,695
-

-
9,712

9,983
-

-

األرصدة البنكية
1,735,٠23

-
-

1,735,٠23
-

-
-

أرصدة الودائع الثابتة
13,175,٠٠٠

-
-

13,175,٠٠٠
-

-
-

ت العالقة 
ف ذا

ساط من األطرا
ت األق

مديونيا
1,411,25٠

5,575
-

1,242,797
-

-
162,878

ت
ي سندا

ستثمار ف
ا

4,٠45,٠٠٠
2,795,٠٠٠

-
1,25٠,٠٠٠

-
-

-

ي التامين المدينة
أرصدة معيد

13,292
-

-
13,292

-
-

-

ض
ستحقة القب

الفوائد الم
228,525

-
-

228,525
-

-
-
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شركة التابعة بمبلغ قدره 
صة أرباح من ال

سبة ح
شركة األم بمحا

ت ال
ي. قام

شركة األم بمبلغ 522,055 ريال عمان
N( بتحميل رسوم خدمة لل

SSPL( ي الهند
شركة التابعة ف

ت ال
سمبر 2020، قام

ي 31 دي
سنة المنتهية ف

خالل ال
سمبر 2020. 

ي 31 دي
ي كما ف

N( بمقدار 57,083 ريال عمان
SSPL( شركة التابعة

ق لل
ستح

ي، وم
ستثمار مبلغ 270,387 ريال عمان

ت القيمة الدفترية لإل
ي. بلغ

55,749 ريال عمان

ي 
شركة األم بقيمة 12,642 ريال عمان

ت إيجار لل
ي ، ومدفوعا

شركة األم بمبلغ 530,669 ريال عمان
ب خدمة لل

ت العربية المتحدة بتحميل رسوم أتعا
ي دولة االمارا

ش م م ف
ي 

ي إ
ي ب

شركة التابعة عناية ت
ت ال

ي عام 2020، قام
ف

ق 
ستح

ي وم
ت 326،157 ريال عمان

سة بلغ
صوله غير الملمو

ي وأ
ستثمار مبلغ 591,134 ريال عمان

ت القيمة الدفترية لإل
ي. وقد بلغ

شركة التابعة بمبلغ 25.270 ريال عمان
صة عناية من ارباح ال

سبة ح
شركة األم بمحا

ت ال
وقام

سمبر 2020.
ي 31 دي

ي كما ف
ت العربية المتحدة( بمقدار 159،937 ريال عمان

ش م م )اإلمارا
ي 

ي إ
ي ب

شركة التابعة عناية ت
لل
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2
٠

1
9

ي 
اإلجمالــ

سيين
ســاهمين الرئي

الم
س اإلدارة

ضاء مجل
أع

شقيقة 
ت التابعة وال

شركا
ال

سيين
ساهمين الرئي

للم
كبــار 

سيين
التنفيذيين الرئي

ي اإلدارة
موظف

سيين
ساهمين الرئي

العليا للم
ى

ت عالقة أخر
ف ذا

أطرا

ي
ـمـانـــــ ريــــــال عُ

شامل
قائمة الدخل ال

ساط
ت األق

ي إيرادا
إجمال

3,666,876
1٠4,8٠1

1,٠75
3,184,22٠

-
-

376,781

ت
ف المطالبا

صرو
م

2,٠14,343
52,287

-
1,5٠5,٠22

-
-

457,٠35

ت الفوائد من الودائع
إيرادا

482,٠43
-

-
482,٠43

-
-

-

ت األرباح
ت توزيعا

ت وإيرادا
سندا

الفوائد على ال
421,119

178,25٠
-

242,869
-

-
-

ت المدفوعة
ي التامين من المطالبا

صة معيد
ح

12,284
-

-
12,284

-
-

-

ف العمولة
صرو

م
424,٠88

-
-

19٠,915
-

-
233,173

ى
ت أخر

صروفا
م

194,6٠8
-

-
159,99٠

-
-

34,618

شركة األم
س اإلدارة ال

ت مجل
سا

ضور جل
ب ح

أتعا
18,6٠٠

-
18,6٠٠

-
-

-
-

شركة التابعة
س اإلدارة ال

ت مجل
سا

ضور جل
ب ح

أتعا
1,89٠

-
135

-
1,٠8٠

-
675

س اإلدارة
ضاء مجل

ت أع
مكافآ

181,4٠٠
-

18,4٠٠
-

-
-

-

ى
ت أخر

معامال

صير األجل
ض ق

قر
2,٠٠٠,٠٠٠

-
-

2,٠٠٠,٠٠٠
-

-
-

شاء ودائع ثابتة
ان

2,65٠,٠٠٠
-

-
2,65٠,٠٠٠

-
-

-

سييل ودائع ثابتة
ق / ت

ستحقا
ا

15٠,٠٠٠
-

-
15٠,٠٠٠

-
-

-

ي األرصدة النقدية
الزيادة ف

6,49٠,٠75
-

-
6,49٠,٠75

-
-

-

ض األرصدة البنكية
إنخفا

3,15٠,434
-

-
3,15٠,434

-
-

-

ي
قائمة المركز المال

س اإلدارة 
ت مجل

ستحقا
م

181,4٠٠
-

181,4٠٠
-

-
-

-

ت عالقة
ف ذا

ى أطرا
ستحقة الدفع إل

ت م
مطالبا

522,239
3,٠47

-
455,413

-
-

63,425

ستحقة الدفع
عمولة م

3٠3,827
-

-
17,539

-
-

286,288

ت عالقة
ف ذا

ى أطرا
ق إل

ستح
الم

2,٠٠4,315
-

-
2,٠٠4,315

-
-

-

ت العالقة 
ف ذا

ت من األطرا
مديونيا

21,984
-

-
11,962

-
-

-

األرصدة البنكية
7,264,142

-
-

7,264,142
1٠,122

-
-

أرصدة الودائع الثابتة
12,675,٠٠٠

-
-

12,675,٠٠٠
-

-
-

ت العالقة 
ف ذا

ساط من األطرا
ت األق

مديونيا
1,٠39,378

3,33٠
-

877,463
-

-
158,232

ت
ي سندا

ستثمار ف
ا

3,55٠,٠٠٠
2,3٠٠,٠٠٠

-
1,25٠,٠٠٠

-
-

-

ي التامين المدينة
أرصدة معيد

11,744
-

11,744
-

-
-

ض 
ستحقة القب

الفوائد الم
136,6٠3

136,6٠3
-

-
-
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ي. القيمة 
شركة التابعة بمبلغ 42,375 ريال عمان

صه من األرباح من ال
سبة ح

شركة األم بمحا
ت ال

ي. قام
شركة األم بمبلغ 487,868 ريال عمان

N( بتحميل رسوم خدمة ال
SSPL( ي الهند

شركة تابعة ف
ت 

ي عام 2019، قام
ف

سمبر 2019.
ي 31 دي

ي كما ف
N بلغ 16,668 ريال عمان

SSPL شركة التابعة
ق لل

ستح
ي وم

ت 216,390 ريال عمان
ستثمار بلغ

اال

شركة التابعة 
صة من ارباح ال

سبة ح
شركة األم بمحا

ت ال
ي وقام

شركة األم بمبلغ 431,189 ريال عمان
ت العربية المتحدة بتحميل رسوم خدمة لل

ي دولة االمارا
ش م م ف

ي 
ي إ

ي ب
شركة التابعة عناية ت

ت ال
ي عام 2019، قام

ف
ي 

ش م م بمقدار 259,040  ريال عمان
ي 

ي إ
ي ب

شركة التابعة عناية ت
ق لل

ستح
ي وم

ت 349,753 ريال عمان
سة بلغ

صوله غير الملمو
ي وأ

ستثمار مبلغ 565,865 ريال عمان
ت القيمة الدفترية لإل

ي. وقد بلغ
بمبلغ 20,533 ريال عمان

سمبر 2019.
ي 31 دي

كما ف
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32.2  تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين

كانت مكافآت موظفي اإلدارة الرئيسيين خالل السنة )رواتب وحوافز وأتعاب وعالوات ومدفوعات قانونية أخرى( على النحو التالي:

33 معلومات قطاعات األعمال

33.1 نموذج التقرير الرئيسي - قطاعات األعمال
يتم تنظيم وإدارة األعمال التشغيلية للشركة بشكل منفصل طبقاً لطبيعة األنشطة والخدمات التي يتم تقديمها، إلى جانب أن كل قطاع يمثل وحدة أعمال 

استراتيجية تقوم بتقديم خدمات مختلفة.
يبين الجدول التالي معلومات عن األقساط واألرباح واألصول وااللتزامات المتعلقة بقطاعات األعمال للسنوات المنتهية 31 ديسمبر 2020م و2019م.

تشمل نتائج وأصول والتزامات قطاعات األعمال بنوداً تنسب مباشرةً إلى قطاع أعمال باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساسٍ معقول.

تنشأ األرصدة القائمة في نهاية العام في سياق األعمال االعتيادية.

لم يتطلب تكوين أي مخصص خالل السنتين 2٠2٠ و2٠19 بخصوص المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.

المجموعة والشركة األم

2٠2٠2019

ريــــــال عُـمـانـــــي

968,319 1,٠12,452منافع قصيرة األجل

74,408 113,٠69 منافع نهاية الخدمة ومستحقات رواتب اإلجازة السنوية

1,125,5221,042,727

810عدد موظفي اإلدارة العليا

2 ٠ 2 ٠

الحياة على  اإلجماليالتعديالت واإلزالةالعامتأمين 

ريــــــال عُـمـانـــــي

134,٠27,845 -19,624,894 114,4٠2,951 إجمالي األقساط المكتتبة

6,861,668 -)59,122(6,92٠,79٠ الحركة في األقساط غير المحققة 

14٠,889,513-121,323,74119,565,772إجمالي األقساط المحققة

)23,85٠,778(-)1,4٠7,277()22,443,5٠1(أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين

)3,236,96٠(-)82,835()3,154,125(الحركة في األقساط غير المحققة 

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين، 
)27,٠87,738(-)1,49٠,112()25,597,626(محققة

113,8٠1,775-95,726,11518,٠75,66٠صافي أقساط التأمين
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2 ٠ 2 ٠

الحياة على  اإلجماليالتعديالت واإلزالةالعامتأمين 

ريــــــال عُـمـانـــــي

)1٠4,777,917(-)9,982,6٠5()94,795,312(إجمالي مصروفات مطالبات

24,7٠٠,432 -1,469,66٠ 23,23٠,772 حصة معيدي التأمين من مصروفات المطالبات

)8٠,٠77,485(-)8,512,945()71,564,54٠(صافي مصروفات المطالبات

928,549 -8٠2,955 125,594 إيرادات من رسوم وثائق التأمين

928,549 -46,358 2,661,559 إيرادات العمولة 

2,7٠7,917 -)2,522,642()8,353,312(مصروف عموالت

)1٠,875,954(-18,595,4167,889,386صافي نتائج أعمال التأمين

26,484,8٠2)81,٠19(3,142,9291,453,799إيرادات االستثمار – صافي بعد خسائر االئتمان المتوقعة

4,515,7٠9)12,642(6,547 2٠,334 إيرادات تشغيل اخرى

14,239--)964,535(أتعاب إدارة طرف ثالث

)964,535(12,642)3,32٠,762()9,٠79,729(مصروفات عمومية وإدارية

)12,387,849(--)1٠8,223(تكلفة التمويل

)1٠8,223(--)23,596(إطفاء أصول غير ملموسة 

)23,596(-)864,586()1,66٠,٠٠٠(ضريبة الدخل

)2,524,586()81,٠19(9,922,5965,164,384ربح العام

175,825,9٠٠)1,٠78,541(136,95٠,62639,953,815أصول القطاع

1٠8,4٠5,44٠)217,٠2٠(86,٠12,52922,6٠9,931التزامات القطاع
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2 ٠ 1 9

الحياة على  اإلجماليالتعديالت واإلزالةالعامتأمين 

ريــــــال عُـمـانـــــي

148,599,116 -18,519,593 13٠,٠79,523 إجمالي األقساط المكتتبة

)5,44٠,567(-)546,411()4,894,156(الحركة في األقساط غير المحققة 

143,158,549-125,185,36717,973,182إجمالي األقساط المحققة

)32,31٠,33٠(-)1,294,97٠()31,٠15,36٠(أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين

)4,863,٠92(-)262,444()4,6٠٠,648(الحركة في األقساط غير المحققة 

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين، 
)37,173,422(-)1,557,414()35,616,٠٠8(محققة

1٠5,985,127-89,569,35916,415,768صافي أقساط التأمين

)113,342,713(-)1٠,242,22٠()1٠3,1٠٠,493(إجمالي مصروفات مطالبات

33,42٠,979 -9٠8,975 32,512,٠٠4 حصة معيدي التأمين من مصروفات المطالبات

)79,921,734(-)9,333,245()7٠,588,489(صافي مصروفات المطالبات

1,3٠5,666 -496,793 8٠8,873 إيرادات من رسوم وثائق التأمين

4,612,241 -357,642 4,254,599 إيرادات العمولة 

)11,869,716(-)2,265,484()9,6٠4,232(مصروف عموالت

2٠,111,584-14,44٠,11٠5,671,474صافي نتائج أعمال التأمين

4,253,161)62,9٠8(2,638,5751,677,494إيرادات االستثمار – صافي بعد خسائر االئتمان المتوقعة

147,477 -2,281 145,196 إيرادات تشغيل اخرى

)1,323,586(--)1,323,586(أتعاب إدارة طرف ثالث

)11,442,95٠(-)3,281,56٠()8,161,39٠(مصروفات عمومية وإدارية

)44,764(--)44,764(تكلفة التمويل

)23,596(--)23,596(إطفاء أصول غير ملموسة 

)1,475,٠21(-)51٠,٠٠3()965,٠18(ضريبة الدخل

1٠,2٠2,3٠5)62,9٠8(6,7٠5,5273,559,686ربح العام

186,864,231)1,٠57,963(152,632,82335,289,371أصول القطاع

127,961,635)275,7٠8(99,162,٠1829,٠75,325التزامات القطاع
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معلومات جغرافية

لدى الشركة أعمال في أربعة مواقع جغرافية في الشرق األوسط هي عُمان واإلمارات والكويت وتم إنشاء شركة تابعة مسيطر عليها بالكامل من أجل تقديم 
خدمات الدعم وخدمات الطرف الثالث اإلدارية.  ويتم تنظيم وإدارة األعمال بشكل منفصل حيث يمثل كل قطاع وحدة عمل استراتيجية.

يبين الجدول التالي معلومات عن األقساط واألرباح واألصول وااللتزامات المتعلقة بقطاعات األعمال للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2020 و2019.

تشمل نتائج وأصول والتزامات قطاعات األعمال بنوداً تنسب مباشرةً إلى قطاع أعمال باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساسٍ معقول. 

2 ٠ 2 ٠

دولة اإلمارات سلطنة عمان
تابعة الكويتالعربية المتحدة التعديالت شركات 

اإلجماليواإلزالة

ريــــــال عُـمـانـــــي

134,٠27,845--3,364,932 68,459,882 62,2٠3,٠31 إجمالي األقساط المكتتبة

الحركة في األقساط غير 
6,861,668 --)592,2٠1(6,81٠,598 643,271 المحققة 

14٠,889,513--62,846,3٠275,27٠,48٠2,772,731إجمالي األقساط المحققة

أقساط التأمين المتنازل 
)23,85٠,778(--)71,825()2٠,576,81٠()3,2٠2,143(عنها لمعيدي التأمين

الحركة في األقساط غير 
)3,236,96٠(--)265,428()2,66٠,321()311,211(المحققة 

أقساط التأمين المتنازل 
عنها لمعيدي التأمين، 

محققة
)3,513,354()23,237,131()337,253(--)27,٠87,738(

113,801,775--59,332,94852,033,3492,435,478صافي أقساط التأمين

إجمالي مصروفات 
)1٠4,777,917(--)1,522,455()61,897,453()41,358,٠٠9(مطالبات

حصة معيدي التأمين 
24,7٠٠,432 --24٠,776 19,298,417 5,161,239 من مصروفات المطالبات

صافي مصروفات 
)8٠,٠77,485(--)1,281,679()42,599,٠36()36,196,77٠(المطالبات

إيرادات من رسوم وثائق 
928,549 --17,٠45 23,1٠9 888,395 التأمين

2,7٠7,917 --2,594 2,628,448 76,875 إيرادات العمولة 

)1٠,875,954(--)567,891()5,979,559()4,328,5٠4(مصروف عموالت
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2 ٠ 2 ٠

دولة اإلمارات سلطنة عمان
شركات الكويتالعربية المتحدة

تابعة 
التعديالت 

اإلجماليواإلزالة

ريــــــال عُـمـانـــــي

26,484,8٠2--19,772,9446,1٠6,3116٠5,547صافي نتائج أعمال التأمين

إيرادات االستثمار – صافي بعد 
4,515,7٠9)81,٠19(-3,785,473752,46658,789خسائر االئتمان المتوقعة

14,239)12,642(6,422 46,452 )25,993(إيرادات تشغيل اخرى

)964,535(-1,٠52,724 )88,835()1,882,579()45,845(أتعاب إدارة طرف ثالث

)12,387,849(12,642 )956,462()563,5٠1()3,1٠1,٠44()7,779,484(مصروفات عمومية وإدارية

)1٠8,223(---)4,169()1٠4,٠54(تكلفة التمويل

)23,596(----)23,596(إطفاء أصول غير ملموسة 

)2,524,586(-)15,243()642(- )2,5٠8,7٠1(ضريبة الدخل

15,٠٠5,961)81,٠19(13,٠7٠,7441,917,43717,78٠81,٠19ربح العام

175,825,9٠٠)1,٠78,541(1٠7,461,18762,688,5855,491,5131,263,156أصول القطاع

1٠8,4٠5,44٠)217,٠2٠(59,619,74945,421,6123,179,4644٠1,635التزامات القطاع

34 إدارة المخاطر

) أ( إطار الحوكمة 
إن الغــرض الرئيســي مــن إدارة مخاطــر المجموعة وإطار اإلدارة المالية هو حماية مســاهمي المجموعة من أحداث تعــوق تحقيق أغراض األداء المالي القابلة 

لالســتمرار متضمنةً عدم التمكن من اســتغالل الفرص. تعترف اإلدارة العليا باألهمية الكبيرة ألن يكون لديها أنظمة إدارة مخاطر فعالة وتعمل بفاعلية.

وضعت الشركة نظاماً إلدارة المخاطر بشروط مرجعية واضحة من مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه ولجان اإلدارة التنفيذية المصاحبة. هذا النظام مدعم 
بهيكل تنظيمي واضح بتفويض صالحيات موثق من مجلس اإلدارة للجان اإلدارة التنفيذية وكبار المدراء. تم مؤخراً وضع إطار عمل لسياســة الشــركة يوضح 
المخاطر التي تتعرض لها الشركة وإدارة المخاطر ومعايير السيطرة وأسلوب العمل بالنسبة لعمليات الشركة. كل سياسة هناك عضو من اإلدارة العليا مكلف 

بمتابعة االلتزام بها في الشركة.

يوافــق مجلــس اإلدارة علــى سياســات إدارة المخاطــر في الشــركة ويجتمع بصورة دوريــة العتماد أي متطلبات تجاريــة وتنظيمية وهيكلية لتلك السياســات. 
تعــرّف تلــك السياســات تحديد وتفســير الشــركة للمخاطر وتحديد الهيكل لضمــان الجودة المطلوبة وتنــوع األصول وتنظيم عمل التأمين واســتراتيجية إعادة 

التأميــن بمــا يحقق األهداف التجارية وتحديــد متطلبات التقرير.
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تفشي فيروس كورونا )كوفيد -19(
فــي 11 مــارس 2020 ، أعلنــت منظمــة الصحة العالمية رســمياً أن فيروس كورونا )كوفيد 19( وباء عالمي. وقد شــهدت البيئــة االقتصادية واألعمال التجارية 
للشــركة تغيــرات ســريعة منــذ النصــف األخيــر من الربع األول مــن عام 2020 نتيجة لتفشــي جائحة فيروس كورونا غير المســبوق إلى جانب الكســاد الكبير في 
أســعار النفط الخام العالمية. أدت شــدة ظروف الســوق ، وعمليات اإلغالق ، والقيود المفروضة على التجارة وحركة األفراد إلى اضطرابات كبيرة في األعمال 

واألنشــطة االقتصادية على مســتوى العالم وعبر مختلف الصناعات والقطاعات.

34.2 إدارة مخاطر رأس المال
إن أهداف المجموعة عند إدارة رأس المال هي حماية قدرة المجموعة على المتابعة على أســاس االســتمرارية من أجل تقديم عائدات للمســاهمين ومنافع 

ألصحاب المصلحة اآلخرين.
وتقوم سياسة اإلدارة على االحتفاظ بقاعدة رأسمال قوية من أجل الحفاظ على ثقة الدائنين والسوق ولدعم التطور المستقبلي للشركة.  

تديــر المجموعــة هيــكل رأس المــال الخــاص بهــا وتعدلــه، في ضــوء التغيرات في األوضــاع االقتصاديــة. للحفاظ على هيــكل رأس المال أو تعديلــه، قد تقوم 
المجموعــة بتعديــل مبلــغ التوزيعــات النقديــة المدفوعة للمســاهمين أو تعيد رأس المال للمســاهمين أو تصدر أســهماً جديدة. 

إطار إدارة رأس المال

اإلطار التنظيمي

تهتم الهيئة الرقابية بشكل رئيسي في حماية حقوق حملة وثائق التأمين وتراقبهم بإحكام للتأكد بأن الشركة تقوم بإدارة األعمال بشكل مرضي لمنفعتهم. 
تهتــم الهيئــة الرقابيــة أيضــاً فــي نفــس الوقــت بالتأكد مــن أن الشــركة تحتفظ بمركز مالءة مناســب الســتيفاء االلتزامــات غير المنظورة الناشــئة مــن الكوارث 

االقتصاديــة أو الطبيعية.

تخضــع عمليــات المجموعــة ضمن ســلطنة عمان إلــى المتطلبات التنظيمية في الســلطنة. هذه التشــريعات ال توضح فقط الموافقات وتراقب األنشــطة، بل 
تفرض أيضاً بعض األحكام الصارمة مثل متطلبات المالءة المالية وتحويل الودائع من أجل تقليل مخاطر إخفاق وإعسار شركات التأمين في الوفاء بااللتزامات 

عند حلولها.

وفقاً لقانون شركات التأمين في سلطنة عُمان، يتطلب من الشركة االحتفاظ بحد أقصى من هامش المالءة كما في تاريخ التقرير بموجب متطلبات المالءة. 
إن سياسة الشركة هي التعامل فقط مع معيدي تأمين ذوي درجة عالية وسمعة حسنة. التزمت الشركة بكافة تلك المتطلبات خالل السنة المالية 2020.

كمــا أصــدرت هيئــة التأميــن فــي دولــة اإلمــارات العربية المتحــدة تشــريعات مالية جديدة خــالل عام 2015 توضــح متطلبات المحاســبة واإلبالغ واالســتثمار 
ومتطلبــات هامــش المــالءة. ويجــب تطبيــق هــذه التشــريعات خالل إطــار زمني من عــام إلى ثالثة أعــوام. لقد قامــت المجموعــة بالوفاء بكافــة المتطلبات 

التشــريعات للســنة المالية 2020.  

نهج إدارة رأس المال
تتطلع المجموعة إلى تحسين الهيكلة ومصادر رأس المال من أجل ضمان زيادة العوائد للمساهمين وحملة وثائق التأمين.

يتضمن نهج المجموعة إلدارة رأس المال إدارة األصول وااللتزامات والمخاطر بشكل متناسق، وتقييم العجز بين مستويات رأس المال المبلغ عنها والمطلوبة 
)مــن كل جهــة تنظيميــة( بشــكل منتظــم واتخــاذ اإلجــراءات المالئمــة للتأثير علــى الوضع الرأســمالي للمجموعة فــي ضوء التغيــرات في الظــروف االقتصادية 

المخاطر. وخصائص 

المصــدر الرئيســي لــرأس المــال والــذي تســتخدمه المجموعة هو أمــوال حقوق المســاهمين. تســتخدم المجموعة أيضاً، حيثمــا يكون ذلك مالئمــاً، مصادر 
لألموال مثل إعــادة التأمين.

تــم بشــكل روتينــي توقع متطلبات رأس المال بشــكل دوري، وتقييمهــا مقابل كلٍ من توقعات رأس المال المتاحة ومعــدل العائد المتوقع متضمناً المخاطر 
وتحليل الحساسية.  

تمتلك الشركة فائضًا عن هامش القدرة على الوفاء المطلوب وفقًا لقانون شركة التأمين. 
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34.3 مخاطر االئتمان
إن مخاطر االئتمان هي مخاطر عجز أحد أطراف األدوات المالية عن الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الشــركة خســارة مالية. بالنســبة لكافة أنواع األصول 
الماليــة التــي تحتفــظ بهــا المجموعة، باســتثناء تلك المتعلقة بعقــود إعادة التأمين كما هو مبين فــي مخاطر إعادة التأمين أعاله، فــإن الحد األقصى لمخاطر 

االئتمــان للمجموعــة هو القيمة الدفترية كما يتم اإلفصــاح عنها في قائمة المركز المالي.

يوجد لدى الشركة السياسات واإلجراءات التالية لتخفيض تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:
• تقوم المجموعة فقط بإبرام عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف ثالثة ذات مالءة.   

• تتم إدارة محفظة استثمارات المجموعة المدرجة بالتكلفة المهلكة واألوراق المالية للدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر  
   من قبل مسؤول االستثمار وفقاً لسياسة االستثمار المعتمدة من مجلس اإلدارة.

• يتم ضمان قروض المجموعة لحملة وثائق التأمين مقابل القيم النقدية للبوالص المعنية. 
• تسعى المجموعة للحد من مخاطر االئتمان بالنسبة للعمالء بوضع حدود لالئتمان للعمالء األفراد أو الوسطاء ومراقبة األرصدة المدينة  
   القائمة. تشتمل األقساط وأرصدة التأمين المدينة على عدد كبير من العمالء غالبيتهم في سلطنة عمان ودبي. يمثل أكبر ثالثة عمالء ما 

    نسبته 16٪ من المديونيات كما في 31 ديسمبر 2020 )2019 -٪19(.
• يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية للمجموعة لدى بنوك عالمية ومحلية وفقاً للسقوف المعتمدة من مجلس اإلدارة. 

يقدم الجدول التالي معلومات عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وفقاً لتصنيف األصول المتنوعة.

التعرض لمخاطر االئتمان

2 ٠ 2 ٠

المجموعة والشركة األم

لم تتجاوز موعد 
االستحقاق 
جيدة وتعتبر 

متأخرة عن الدفع 
ولكن لم يتم 

قيمتها تخفيض 
اإلجماليانخفضت قيمتها

ريــــــال عُـمـانـــــي

1٠,212,49٠--1٠,212,49٠أرصدة بنكيّة

41,596,٠96--41,596,٠96ودائع بنكيّة

3٠,٠77,37313,٠78,4772,218,8٠445,374,654األقساط وأرصدة التأمين المدينة

حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/
1٠,3٠7,915--1٠,3٠7,915الحسابي واحتياطي المخاطر السارية

5,867,158--5,867,158حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

4,٠28,7371,228,٠98356,9185,613,753مديونيات أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً( 

14,2٠4,94٠--14,2٠4,94٠استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 أدوات الدين بالقيمة العادلة في الدخل الشامل 
3٠,685,628--3٠,685,628اآلخر

113,873--113,873قروض لحملة وثائق التأمين

147,٠94,21٠14,3٠6,5752,575,722163,976,5٠7اإلجمالي
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قامت المجموعة بتكوين مخصص كافٍمقابل األرصدة المدينة المنخفضة قيمتها.

يبين الجدول التالي تحليل أعمار المديونيات الناشئة من عقود التأمين وإعادة التأمين المتأخرة عن الدفع ولكن لم يتم تخفيض قيمتها:

بالنسبة لألصول التي يتم تصنيفها “كمتأخرة عن الدفع وتم تخفيض قيمتها” فإن الدفعات التعاقدية المتأخرة عن الدفع هي أكثر من 365 يوماً تدرج في 
قائمــة الدخــل الشــامل. حينمــا يتــم الحصول على ضمان كافــي لمخاطر االئتمان، فإن الدفعــات المتأخرة عن الدفع أكثر من 365 يومــاً يجوز أن تبقى مصنفة 

“كمتأخرة عن الدفع ولم يتم تخفيض قيمتها”، وبدون تســجيل تعديل النخفاض القيمة.

2 ٠ 1 9

المجموعة والشركة األم

لم تتجاوز موعد 
االستحقاق 
جيدة وتعتبر 

متأخرة عن الدفع 
ولكن لم يتم 

قيمتها تخفيض 
اإلجماليانخفضت قيمتها

ريــــــال عُـمـانـــــي

18,991,585--18,991,585أرصدة بنكيّة

37,348,696--37,348,696ودائع بنكيّة

46,924,17٠16,595,1671,6٠8,57٠65,127,9٠7األقساط وأرصدة التأمين المدينة

حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/
13,544,875--13,544,875الحسابي واحتياطي المخاطر السارية

6,٠2٠,113--6,٠2٠,113حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

323,2365,4٠6,81٠ 982,283 4,1٠1,291مديونيات أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً( 

2,569,435--2,569,435استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

 أدوات الدين بالقيمة العادلة في الدخل الشامل 
25,128,341--25,128,341اآلخر

129,435--129,435قروض لحملة وثائق التأمين

154,757,94117,577,45٠1,931,8٠6174,267,197اإلجمالي

متأخرة عن الدفع ولكن لم يتم تخفيض قيمتها

أقل من شهر السنة
واحد

من 1 إلى 4 
أشهر

من 4 إلى 7 
أشهر

من 7 إلى 9 
أشهر

من 7 إلى 9 
أشهر

من 9 إلى 13 
شهراً

أكثر من 13 
اإلجماليشهراً

ريــــــال عُـمـانـــــي

2٠2٠5,495,4482,516,2581,682,918512,297481,8812,389,6752,389,67513,٠78,477

2٠193,619,1654,688,2812,838,783 1,8٠3,224899,٠41 2,746,673 2,746,67316,595,167



التقرير السنوي 2020
98

الرشكة الوطنية للتأمني عىل الحياة والعام

سندات الدين والودائع المصرفية
تقوم المجموعة بالحد من تعرضھا لمخاطر االئتمان عن طریق االستثمار فقط في سندات الدین السائل وفقط مع األطراف التي لھا تصنیف ائتماني من وکاالت

التصنیف االئتماني المعترف بھا.

تراقــب المجموعــة التغيــرات فــي مخاطــر االئتمان مــن خالل تتبع التصنيفــات االئتمانية الخارجية المنشــورة لتحديد مــا إذا كانت التصنيفات المنشــورة تبقى
محدثة ولتقييم ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمان في تاريخ التقرير والتي لم تنعكس في التصنيفات المنشــورة.وتدعم المجموعة هذا من

خــالل مراجعــة التغييرات في عوائد الســندات مع المعلومات الصحفيــة والتنظيمية المتاحة حول جهات اإلصدار.

تســتند احتمــاالت التخلــف عــن الســداد لمدة12شــهراًومــدى الحياة علــى البيانات التاريخيــة التي تقدمتهــا وكالة التصنيــف موديز لكل تصنيــف ائتماني،
وتتــم إعــادة معايرتها على أســاس عوائد الســندات الحالية.ويرد وصف مفصل لمعطيات الخســارة االفتراضية)LGD(بالتفصيــل في المالحظة3-المصادر

الرئيســية لتقدير عدم اليقين.

أرصدة لدى البنوك والودائع المصرفية
تمتلــك المجموعــة أرصــدة لــدى البنــوك وودائــع البنــوك لــدى البنوك والمؤسســات الماليــة المقابلــة،والتي تــم تصنيفها مــنA1إلىBaa3،بنــاءًعلى

مودي. تصنيفات 

اســتخدمت الشــركة كال من النهج المبســط والمعمم أثناءمرحلة التنفيذ.بالنســبة للودائع المصرفية وســندات الدين،تم استخدام النهج العام،وبالنسبة
للحافظات األخرى،تم اســتخدام النهج المبســط.في إطار النهج المعمم،يتعين تصنيف األطراف المقابلة في مراحل على أســاس الزيادة الكبيرة في مخاطر

 االئتمان،ومع ذلك،في ظل النهج المبسط،ال يتم إجراءأي مراحل ويتم احتساب خسائر االئتمان المتوقعة مدى الحياة لجميع األطراف المقابلة.

2 ٠ 2 ٠

1 2المرحلة  المرحلة 

األصول / الخسارة 
األئتمانية 

المتوقعة تحت 
النهج المبسط

اإلجمالي

ريــــــال عُـمـانـــــي

التعرض )القيمة الدفترية( يخضع للخسارة األئتمانية 
المتوقعة في 1 يناير 2٠2٠

18,53٠,٠6355,934,558-37,4٠4,495مستحق من البنوك والودائع

129,5٠713,399,411-13,269,9٠4االستثمارات المالية - الديون

4,948,29٠4,948,29٠--المستحقون اآلخرون

الحركة في التعرض )القيمة الدفترية( خاضعة 
للخسارة األئتمانية المتوقعة خالل السنة

)4,522,53٠()8,796,165(-4,273,635 مستحق من البنوك والودائع

16,663,98٠ )15,594(-16,679,574 االستثمارات المالية - الديون

224,٠34 224,٠34 --المستحقون اآلخرون

التعرض )القيمة الدفترية( يخضع للخسارة األئتمانية 
المتوقعة في 31 ديسمبر 2٠2٠

51,412,٠28 9,733,898 -41,678,13٠ مستحق من البنوك والودائع

3٠,٠63,391 113,913 -29,949,478 االستثمارات المالية - الديون

5,172,324 5,172,324--المستحقون اآلخرون
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2 ٠ 2 ٠

1 2المرحلة  المرحلة 

األصول / الخسارة 
األئتمانية 

المتوقعة تحت 
النهج المبسط

اإلجمالي

ريــــــال عُـمـانـــــي

الرصيد اإلفتتاحي للخسارة األئتمانية المتوقعة كما 
في 1 يناير 2٠2٠

21,33577,134-55,799مستحق من البنوك والودائع

7223,758-23,686االستثمارات المالية-الديون

5,6455,645--المستحقون اآلخرون

27,٠521٠6,537-79,485الخسارة األئتمانية المتوقعة كما في1يناير2019

رسوم السنة )صافي(

38,564 12,329 -26,235 مستحق من البنوك والودائع

45,5٠8 )32(-45,54٠ االستثمارات المالية - الديون

1,76٠ 1,76٠ --المستحقون اآلخرون

رسوم الخسارة األئتمانية المتوقعة المحمل للسنة 
)صافي(

71,775-14,٠5785,832

رصيد االقفال للخسارة األئتمانية المتوقعة كما في 
31 ديسمبر 2٠2٠

115,698 33,664 -82,٠34 مستحق من البنوك والودائع 

69,266 4٠ -69,226 االستثمارات المالية - الديون

7,4٠5 7,4٠5 --المستحقون اآلخرون

41,1٠9192,369-151,26٠الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2020
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2 ٠ 1 9

1 2المرحلة  المرحلة 

األصول / الخسارة 
األئتمانية 

المتوقعة تحت 
النهج المبسط

اإلجمالي

ريــــــال عُـمـانـــــي

التعرض )القيمة الدفترية( يخضع للخسارة األئتمانية 
المتوقعة في 1 يناير 2٠19

17,514,76352,456,832-34,942,٠69مستحق من البنوك والودائع

2,385,5164,٠88,474218,5٠٠6,692,49٠االستثمارات المالية - الديون

2,٠22,7272,٠22,727- - المستحقون اآلخرون

الحركة في التعرض )القيمة الدفترية( خاضعة 
للخسارة األئتمانية المتوقعة خالل السنة

1,٠15,3٠٠3,477,726-2,462,426مستحق من البنوك والودائع

6,7٠6,921)88,993()4,088,474(1٠,884,388االستثمارات المالية - الديون

2,925,5632,925,563--المستحقون اآلخرون

التعرض )القيمة الدفترية( يخضع للخسارة األئتمانية 
المتوقعة في 31 ديسمبر 2٠19

18,53٠,٠6355,934,558-37,4٠4,495مستحق من البنوك والودائع

129,5٠713,399,411-13,269,9٠4االستثمارات المالية - الديون

4,948,29٠4,948,29٠--المستحقون اآلخرون

التعرض )القيمة الدفترية( يخضع للخسارة األئتمانية 
المتوقعة في 31 ديسمبر 2٠19

63,٠53 17,4٠4 - 45,649مستحق من البنوك والودائع

62,927 126 41,58521,216  االستثمارات المالية - الديون

2,٠51 2,٠51 - - المستحقون اآلخرون

19,581128,٠31 87,23421,216الخسارة األئتمانية المتوقعة كما في 1 يناير 2019

التعرض )القيمة الدفترية( يخضع للخسارة األئتمانية 
المتوقعة في 31 ديسمبر 2٠19

3,93114,٠81-1٠,15٠مستحق من البنوك والودائع

)39,169()54()21,216()17,899(االستثمارات المالية - الديون

3,5943,594--المستحقون اآلخرون

رسوم الخسارة األئتمانية المتوقعة المحمل للسنة 
)صافي(

)7,749()21,216(7,471)21,494(
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2 ٠ 1 9

1 2المرحلة  المرحلة 

األصول / الخسارة 
األئتمانية 

المتوقعة تحت 
النهج المبسط

اإلجمالي

ريــــــال عُـمـانـــــي

رصيد االقفال للخسارة األئتمانية المتوقعة كما في 
31 ديسمبر 2٠19

21,33577,134-55,799مستحق من البنوك والودائع 

7223,758-23,686االستثمارات المالية - الديون

5,6455,645--المستحقون اآلخرون

27,٠521٠6,537-79,485الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما في 31 ديسمبر 2019

لتصنيفمعـــيـــد التأمــين التصنيفالتوقعالتاريخا وكالة 

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020 )متفوق( أ+سويس ري

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020)متفوق( أ+سكور

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020)متفوق( أ+سي. سي. آر

أيه أم بيستإيجابي31 ديسمبر 2020 )ممتاز( أبارتنر ري

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020 )متفوق( أ+هانوفر ري

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020)ممتاز( أ-جي. آي. سي ري

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020)ممتاز( أجين ري

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020)متفوق( أ+ري إنشورنس جروب أوف أمريكا – آر.جي.ايه

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020)ممتاز( أماليزيا ري )إم.إن.آر.بي هولندنجز بيرهاد(

أيه أم بيستسلبي31 ديسمبر 2020 )جيد( ب+سينغافور ري

أيه أم بيستسلبي31 ديسمبر 2020 )ممتاز( أبارينتس ري

موديزمستقر7 أكتوبر 2020 3 أسعودي ري

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020)ممتاز( ألويدز

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020)ممتاز( أ-شركة اإلمارات للتأمين

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020)ممتاز( أماب فري

أيه أم بيستمستقر31 ديسمبر 2020 )متفوق( أ+ميونيخ ري

أيه أم بيستسلبي31 ديسمبر 2020 )جيد( ب++نيو انديا اشورانس

34.4 مخاطر إعادة التأمين
كما هو شائع مع شركات التأمين األخرى ولتقليل التعرض المالي الذي ينشأ من المطالبات الكبيرة، تدخل المجموعة في عقود مع أطراف أخرى ألغراض إعادة 
التأمين، في ســياق عملها االعتيادي. ترتيبات إعادة التأمين هذه تعطي تنوعاً أكبر لألعمال، وتســمح لإلدارة بضبط التعرض المحتمل للخســائر التي تنشــأ عن 
 المخاطر الكبيرة، وتسمح بإمكانية إضافية للنمو. ويتم تفصيل جزء جوهري من إعادة التأمين بموجب اتفاقيات اختيارية وإعادة تأمين تجاوز الخسائر الكبيرة.

ولتقليل تعرض المجموعة للخســائر الجســيمة من إعســار شــركات إعادة التأمين تقوم المجموعة بتقييم الظروف المالية لشــركات إعادة التأمين التي تتعامل 
معها. وتتعامل المجموعة فقط مع شــركات إعادة التأمين المعتمدة من مجلس اإلدارة.

وضعت المجموعة بوالص إعادة تأمين توضح نسبة المخاطر إلى معيدي التأمين بالحد األدنى للتقدير “BBB” حسب تصنيف ستاندرد العالمي آند بورز أو 
“B+” من أيه.إم.بيست باستثناء معيدي التأمين اإلقليميين.

تراجــع الشــركة تصنيــف معيــدي التأميــن الرئيســيين التابعين لها على أســاس ســنوي، كما أنها تراجــع تصنيف قوتهم المالية حســب آخر مراجعــة أُجريَت في 
ديســمبر 2020 / ينايــر 2020 كمــا يلي:
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إن عقود إعادة التأمين المُحولة ال تعفي المجموعة من التزامها أمام حاملي وثائق التأمين، ونتيجة لذلك تظل المجموعة مســؤولة عن المطالبات المعلقة 
ولكافــة حصــة معيــدي التأميــن من اإللتزامات المســتقبلية كما فــي تاريخ التقرير لكافة بوالص معيــدي التأمين عن الجزء المعاد التأمين عليه قيد التســوية 
فــي حــال عــدم التــزام معيد التأمين بتعهداته بموجب عقد إعادة التأمين. إن الحد األقصى للمخاطــر النظرية التي تتعرض لها المجموعة بهذا الخصوص هو 

16,175,073 ريــال عمانــي )2019 –  19,564,988 ريال عماني(.

تأثير تفشي فيروس كورونا )كوفيد 19( على المجموعة
يتم إعادة تأمين المجموعة لدى شركات إعادة التأمين المعتمدة من قبل اإلدارة، والتي تعتبر بشكل عام شركات دولية ذات سمعة جيدة وتصنيف ائتماني 
مرتفع. اعتبارًا من 31 ديســمبر 2020، لم تنفصل أي شــركات إعادة تأمين صراحةً عن المجموعة ولم تعرب أي من شــركات إعادة تأمين عن عدم اســتعدادها 

لقبول المطالبات المتعلقة بجائحة فيروس كورونا .

34.5 مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر تتمثّل فــي عدم قدرة المجموعــة على الوفــاء بارتباطاتها المتعلقــة بااللتزامات المالية عند االســتحقاق. تتــم مراقبة متطلبات 
الســيولة على أســاس شــهري كما تقوم اإلدارة بالتأكُّد من توفُّر األموال الكافية للوفاء بأية التزامات قد تنشــأ. تعتبر المجموعة أن وضع الســيولة جيد كما 
أنهــا تملــك تســهيالت للســحب على المكشــوف وقــرض قصير األجل بمبلــغ 17,939,000 ريال عماني الذي لم تســتخدمه كما في 31 ديســمبر 2020 )2019 
-5,900,000 ريــال عمانــي( كمــا أن الشــركة بإمكانهــا إنتــاج نقد من خالل بيع االســتثمارات المدرجة أو تســييل الودائع البنكية في حال احتاجــت إلى النقديّة 

عاجل.   بشكل 

تحتفظ المجموعة بنقد وما يماثل النقد كاف لتلبية االحتياجات الرأسمالية لألعمال اليومية.

يلخص الجدول أدناه فترات استحقاق األصول وااللتزامات المالية للمجموعة في تاريخ التقرير، بناءً على تواريخ السداد التعاقدية ومعدالت الفائدة السوقية 
الحالية.

2 ٠ 2 ٠

المجموعة والشركة األم

اإلجماليبدون فترة ثابتةأكثر من عام واحدأقل من عام واحد

االلتزامات المالية

23,171,076 --23,171,٠76 إجمالي المطالبات القائمة

43,372,671 9,263,4٠7-34,1٠9,264 احتياطي اكتواري/ حسابي

8,168,842 --8,168,842 احتياطي المخاطر السارية

8,088,029 --8,٠88,٠29 المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

التزامات أخرى )باستثناء منافع الموظفين 
التعاقدية(

19,679,7721,664,162-21,343,934

93,216,9831,664,1629,263,4٠71٠4,144,552إجمالي االلتزامات المالية
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2 ٠ 1 9

المجموعة

اإلجماليبدون فترة ثابتةأكثر من عام واحدأقل من عام واحد

االلتزامات المالية

21,704,590 --21,7٠4,59٠ إجمالي المطالبات القائمة

50,293,461 9,393,913 -4٠,899,548 احتياطي اكتواري/ حسابي

8,109,720 --8,1٠9,72٠ احتياطي المخاطر السارية

8,837,559 --8,837,559 المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

2,000,000 --2,٠٠٠,٠٠٠ قرض قصير األجل

التزامات أخرى )باستثناء منافع الموظفين 
التعاقدية(

32,645,389 1,396,301-34,041,690

9,393,913124,987,٠2٠ 1,396,3٠1 114,196,8٠6إجمالي االلتزامات المالية

المجموعة

اإلجماليبدون فترة ثابتةأكثر من عام واحدأقل من عام واحد

األصول المالية

10,233,957 --1٠,233,957 أرصدة نقديّة وبنكيّة

41,596,096 --41,596,٠96* ودائع بنكيّة

43,155,850 --43,155,85٠األقساط وأرصدة التأمين المدينة

5,867,158 --5,867,158 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

10,138,094 2,754,567-7,383,527 حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/ الحسابي

169,821 --169,821 حصة معيدي التأمين من احتياطيات المخاطر السارية

5,256,835--5,256,835مديونيات أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

14,204,940-14,204,940-استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة

37,034,234 37,٠34,234 --استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

113,873 113,873 --قروض لحملة وثائق التأمين

113,663,24414,2٠4,94٠39,9٠2,674167,77٠,858إجمالي األصول المالية
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2 ٠ 1 9

المجموعة

اإلجماليبدون فترة ثابتةأكثر من عام واحدأقل من عام واحد

األصول المالية

19,004,230 --19,٠٠4,23٠ أرصدة نقديّة وبنكيّة

37,348,696 --37,348,696* ودائع بنكيّة

63,519,337 --63,519,337األقساط وأرصدة التأمين المدينة

6,020,113 --6,٠2٠,113 حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/ 
الحسابي

 1٠,651,747- 2,64٠,472 13,292,219

حصة معيدي التأمين من احتياطيات المخاطر 
السارية

 252,656-- 252,656

5,083,574-5,٠79,٠124,562مديونيات أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

2,569,435 -2,569,435 -استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
الخسارة

--31,7٠9,٠63 31,709,063

129,435 129,435--قروض لحملة وثائق التأمين

141,875,7912,573,99734,478,97٠178,928,758إجمالي األصول المالية

* ودائع بنكية بقيمة 41,596,096 ريال عماني )2019: 37.348.696 ريال عماني( وتتضمن ودائع بنكية ذات تاريخ استحقاق ألكثر من عام واحد بقيمة 
29,297,289 ريال عماني )2019: 31.515.270 ريال عماني( حيث أنها ذات سيولة عالية بطبيعتها ويمكن تسييلها حسب الطلب عند الحاجة. 

تأثير تفشي فيروس كورونا )كوفيد 19( على مخاطر السيولة:
معايرة  المجموعة  تواصل  لها. كما  المقدمة  السيولة  متطلبات  لجميع  واالستجابة  المراقبة  المجموعة  تواصل   ،)19 )كوفيد  فيروس كورونا  تفشي  إثر 
سيناريوهات اختبار الضغط لظروف السوق الحالية من أجل تقييم التأثير على المجموعة في ظل الضغوط الشديدة الحالية. كما في تاريخ التقرير ، ظل مركز 

السيولة للمجموعة قويًا وهو في وضع جيد الستيعاب وإدارة آثار هذا االضطراب.
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34.6 مخاطر السوق
مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواءً كانت تلك التغيرات بسبب عوامل محددة تعزى إلى األوراق 

المالية الفردية أو المُصدر أو عوامل تؤثر على كافة األوراق المالية المتاجر بها في السوق. 

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق فيما يتعلق باستثماراتها. تحد المجموعة من مخاطر السوق عن طريق االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خالل المراقبة 
المستمرة للتطورات في األسهم العالمية والمحلية وأسواق السندات. باإلضافة إلى ذلك، تقوم المجموعة بمراقبة فعالة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على 
حركة أسواق األسهم والسندات بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر بها. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر: 

معدالت الفائدة السوقية )مخاطر معدل الفائدة(، وأسعار السوق )مخاطر سعر األسهم( وأسعار الصرف األجنبية )مخاطر العمالت(.

مخاطر معدل الفائدة
تقوم المجموعة باالستثمار في األوراق المالية ولديها ودائع تخضع لمخاطر أسعار الفائدة. تحمل الودائع البنكية للمجموعة بمبلغ 41,596,096 ريال عماني 
)2019 - 37.348.696  ريال عماني( سعر فائدة ثابت وبالتالي ال تتعرض لمخاطر أسعار الفائدة. تمتلك المجموعة استثمارات ثانویة تحمل فوائد بالقیمة 
العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر مع وجود قیمة اسمية بمبلغ 14,760,881 ریال عُماني )2019 - 14.267.572 ريال عماني( والتي تخضع إلعادة تحديد 

أسعار الفائدة وفقاً للجدول التالي: 

مخاطر أسعار األدوات المالية
مخاطر أسعار األدوات المالية هي المخاطر بأن قيمة أداة مالية سوف تتقلب نتيجة التغيرات في أسعار السوق، سواء هذه التغيرات بسبب عوامل محددة 

لألوراق المالية الفردية، أو مصدرها أو عوامل تؤثر على كافة األوراق المالية في السوق. 

تتعرض المجموعة لمخاطر السوق فيما يتعلق باستثماراتها. تحد المجموعة من مخاطر أسعار األدوات المالية وذلك باالحتفاظ بمحفظة متنوعة والرقابة 
المستمرة للسوق. باإلضافة إلى ذلك، تتحكم المجموعة بشكل فعال بالعوامل الرئيسية التي تؤثر على حركة سوق األسهم. 

82٪ )2019 - 72٪( من استثمارات الشركة في تاريخ التقرير هي في سلطنة عُمان.

يبين الجدول التالي حساسية إيرادات االستثمار للتغيرات المحتملة المعقولة في أسعار األسهم، مع االحتفاظ بكافة المتغيرات األخرى ثابتة. أثر االنخفاض 
 ألثر الزيادة المبينة.

ً
بنسبة 20٪ في أسعار األسهم يتوقع أن يكون مساوياً ومقابل

تقوم المجموعة بتوفير قروض قصيرة األجل تعكس مخاطر الفائدة الثابتة وهي بالتالي معرضة لمخاطر أسعار الفائدة. ليس من المتوقع أن يكون لتغير سعر 
الفائدة على القروض تأثير جوهري على نتائج المجموعة.

الســنـة

2 ٠ 2 ٠2 ٠ 1 9

معدل القيمة اإلسميةالتأثيرمعدل التغيرالقيمة اإلسمية
التأثيرالتغير

ريال عماني%ريال عُمانيريال عماني%ريال عماني

125,423٪2,542,320---عام 2020

190,994٪195,9399,099,418٪9,593,895 عام 2023

114,000٪1,400,000 114,000٪1,400,000 عام 2024

112,258٪137,6701,225,834٪3,766,986عام 2025

التأثير على األرباحالتأثير على األسهم

2 ٠ 2 ٠2 ٠ 1 92 ٠ 2 ٠2 ٠ 1 9

ريــــــال عُـمـانـــــي

258.500-أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

--7,406,8476,341,813أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
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مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار العملة األجنبية.

تبرم المجموعة اتفاقيات رئيسية بالريال العماني والدرهم اإلماراتي والدوالر األمريكي. بما أن سعر صرف الريال العماني مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن أرصدة 
الدوالر األمريكي ال تعتبر أنها تمثل مخاطر عملة جوهرية.

إن نسبة 47٪ )2019 - 55٪( من الودائع واألرصدة النقدية والبنكية للمجموعة يتم إيداعها بالعمالت األجنبية، وغالبيتها بالدوالر األمريكي ودينار كويتي 
ودرهم دولة اإلمارات العربية المتحدة. استثمارات المجموعة المدرجة بـالقيمة العادلة من خالل األرباح والخسائر والدخل الشامل اآلخر وقدرها 21,744,253 

ريال عماني )2019 - 16,620,402 ريال عماني( منفذة بعمالت غير الريال العماني.

35  مخاطر التأمين والمخاطر المالية

35.1 مخاطر التأمين
يتمثل الخطر بموجب أي عقد تأمين في احتمال وقوع الحدث المؤمن ضده وحدوث عدم يقين بشأن مبلغ المطالبة. من خالل طبيعة عقد التأمين، هذا 

الخطر عشوائي وبالتالي فهو غير متوقع.

التأمين  بموجب عقود  المجموعة  تواجه  التي  الرئيسية  المخاطر  والتقديم، فإن  للتسعير  االحتماالت  نظرية  تنطبق  التأمين حيث  بالنسبة لمحفظة عقود 
هي أن المطالبات الفعلية ومدفوعات االستحقاقات تتجاوز القيمة الدفترية اللتزامات التأمين. يمكن أن يحدث هذا بسبب تزايد وتيرة أو حدّة المطالبات 
واالستحقاقات عما كان مقدراً. أحداث التأمين عشوائية والعدد الفعلي ومقدار المطالبات واالستحقاقات سوف تختلف من سنة إلى أخرى من المستوى 

الذي تم إنشاؤه باستخدام األساليب اإلحصائية.

تظهر التجربة أنه كلما زاد حجم محفظة عقود التأمين المتماثلة، قل التباين النسبي حول النتيجة المتوقعة. باإلضافة إلى ذلك، كلما قل تنوع المحفظة فمن 
غير المحتمل تأثرها بأي تغير في مجموعـة فرعية من هذه المحفظة. طورت المجموعة استراتيجية التأمين من أجل تنويـع نوع مخاطر التأمين المقبولـة 
وضمن كل فئة من هذه الفئات لتحقيق عدد كبير من المخاطر للحد من التقلبات في النتيجة المتوقعة. باإلضافة إلى ذلك دخلت المجموعة في عقود 

إعادة التأمين من أجل تخفيف أثر المطالبات الفردية على صافي نتائجها.

تتضمن العوامل التي تزيد من مخاطر التأمين قلة تنويع المخاطر حسب نوع وقيمة المخاطر والموقع الجغرافي ونوع مجال العمل المغطى.

عقود التأمين طويلة األجل )التأمين على الحياة الفردي والجماعي االئتماني على أساس قسط واحد(

)أ( تواتر وحدة المطالبات
في العقود التي يكون فيها الموت هو الخطر المؤمن عليه، فإن أهم العوامل التي يمكن أن تزيد وتيرة المطالبات عموماً هي األوبئة )مثل اإليدز والسارس 
التمرين، مما يؤدي إلى  تناول الطعام والتدخين وعادات  الحياة، مثل  النطاق في أسلوب  أو تغيرات واسعة  الطيور(  إنفلونزا  البشري لمرض  أو الشكل 
وجود مطالبات مبكرة أو أكثر مما كان متوقعاً. بالنظر إلى صغر حجم محفظة المجموعة، يمكن أن يكون لزيادة عدد المطالبات الفردية تأثيراً كبيراً على نسبة 

الخسارة اإلجمالية.

في الوقت الحاضر، هذه المخاطر ال تختلف اختالفاً كبيراً فيما يتعلق في موقع الخطر المؤمن عليه من قبل المجموعة. ومع ذلك، يمكن للتركيز غير المبرر 
للمبالغ، أن يكون له تأثير على جدية سداد االستحقاقات على أساس المحفظة.

بالنسبة للعقود ذات المنافع الثابتة والمضمونة واألقساط المستقبلية الثابتة، ليست هناك شروط وأحكام مخففة تقلل من مخاطر التأمين المقبولة. 
بالنسبة للعقود التي تتضمن ميزة المشاركة االختيارية، فإن طبيعة المشاركة في هذه العقود ينتج عنها جزء هام من مخاطر التأمين يشارك فيها الطرف 

المؤمن عليه.

كما تدير المجموعة مخاطر الوفيات والعجز من خالل استراتيجية التأمين وترتيبات إعادة التأمين. تهدف استراتيجية التأمين إلى التأكد من تنوع المخاطر 
بشكل جيد من حيث نوع الخطر ومستوى مستحقات التأمين. كما يدرج الفحص الطبي ضمن إجراءات أعمال التأمين بالمجموعة مع تنويع األقساط لكي 
تعكس الحالة الصحية والتاريخ الطبي األسري للعميل. تمتلك المجموعة حالياً حد استبقاء قدره 10,000 ريال عماني على أي عقد فردي للتأمين على 

الحياة، وأي زيادة على هذا المبلغ يعاد التأمين عليها. كما يعاد التأمين على الحاالت غير الالئقة طبيا من خالل مستويات أقل.

فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر الوفيات من حيث إجمالي مبالغ إعادة التأمين المعرضة للمخاطر كما في31 ديسمبر 2020 ألعمال التأمين الفردي طويل 
األجل.
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)ب( مصادر عدم اليقين عند تقدير مدفوعات االستحقاقات المستقبلية واستالم األقساط
تنشأ الشكوك في تقدير مدفوعات المنافع المستقبلية واستالم أقساط التأمين بالنسبة لعقود التأمين طويلة األجل، من عدم القدرة على التنبؤ بالتغيرات 

طويلة األجل في المستويات العامة للوفيات والتغير في سلوك حامل العقد وخاصة فيما يتعلق بمواصلة سداد األقساط.

تستخدم الشركة جداول الوفيات أو معدالت إعادة التأمين الدولية لتقديرات الوفيات نظراً لعدم وجود أي جداول منشورة للتأمين على الحياة في سلطنة 
عمان.

من أجل تنفيذ اختبار كفاية االلتزام، تستخدم الشركة تقديرات نمط إيقاف وثائق التأمين استنادا إلى خبرتها السابقة. تقيس الشركة وترصد بانتظام نمط 
التقادم والثبات.

)ج( اإلجراءات المستخدمة التخاذ قرار حول االفتراضات
يتم بشكل عام مراجعة االفتراضات مرة في العام في وقت التقييم االكتواري. تستند تقديرات المصروفات على دراسة المصروف لعام 2020.

)د( التغير في االفتراضات
لم تقم المجموعة بتغيير افتراضاتها التقييم في السنة الحالية. 

فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر الوفيات من حيث إجمالي المبالغ المعرضة للمخاطر كما في 31 ديسمبر 2019:

2 ٠ 2 ٠

مجموع المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير

أعداد الحياة
بعد إعادة التأمينقبل إعادة التأمين

ريــــــال عُـمـانـــــي

133,081,710103,382,924 22,633 التأمين على الحياة الفردي– طويل األجل

397,467,229133,165,786 29,717 التأمين االئتماني على الحياة الفردي والجماعي – طويل األجل

2 ٠ 1 9

مجموع المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير

أعداد الحياة
بعد إعادة التأمينقبل إعادة التأمين

ريــــــال عُـمـانـــــي

19,721121,541,75489,737,897التأمين على الحياة الفردي– طويل األجل

29,584383,552,976130,773,029التأمين االئتماني على الحياة الفردي والجماعي – طويل األجل
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تعرض الجداول التالية حساسية قيمة التزامات التأمين المبينة في هذا اإليضاح تجاه الحركة المبينة أدناه في االفتراضات المستخدمة في تقدير التزامات 
الـتأمين.

تستند التحليالت أعاله على التغير في االفتراض مع بقاء كافة االفتراضات األخرى ثابتة. ال يتوقع حدوث ذلك في الممارسة العملية، والتغيرات في بعض 
.
ً
االفتراضات قد تكون مرتبطة، على سبيل المثال، بالتغير في معدل الفائدة والتغير في القيم السوقية والتغير في التقادم والوفيات مستقبل

تصدر هذه العقود أساساً إلى:
- أصحاب العمل، الذين يقدمون غطاء ضد الوفاة أو العجز أو )في حالة بوالص التأمين الصحي الجماعي( أو غطاء صحياً لموظفيهم. 

- المؤسسات المالية، التي تقدم غطاء ضد الوفاة للمقترضين. 

في حالة عقود التأمين على الحياة الجماعي الصادرة ألصحاب العمل، تتأثر المخاطر وفقاً لطبيعة الصناعة التي يديرها صاحب العمل. إن مخاطر الوفاة 
والعجز تختلف من خالل الصناعة. إن التركيز غير المبرر على المخاطر وفقاً للصناعة سوف يزيد من مخاطر حدوث تغير في متوسط معدل الوفيات أو مرض 

العاملين في صناعة معينة، مع وجود آثار جوهرية على مخاطر التأمين بشكل عام.

بالنسبة لعقود التأمين على الحياة الجماعي قصيرة األجل، تضمن الشركة معدل أقساط التأمين لمدة عام واحد وتملك الحق في تغيير هذه المعدالت بعد 
ذلك. مثل هذه العقود تقلل من تعرض الشركة لمخاطر الوفيات. تشتمل مخاطر الوفيات على خطر الوفاة بسبب األوبئة مثل فيروس كورونا.

مخاطر التأمين بموجب عقود العجز تعتمد أيضاً على األوضاع االقتصادية للصناعة. تشير البيانات التاريخية إلى أن الركود االقتصادي والبطالة في صناعة ما 
سوف يزيد من عدد مطالبات استحقاقات اإلعاقة وتخفّض كذلك من معدل االسترداد من حالة اإلعاقة.  

تحاول المجموعة إدارة هذا الخطر من خالل أعمال التأمين ومعالجة المطالبات وسياسة إعادة التأمين. 

تقلل المجموعة أيضاً هذا الخطر من خالل إبرام عقود إعادة تأمين تتنازل الشركة بموجبها المخاطر مثل الوفاة ومنافع وفاة الحوادث والعجز الكلي الدائم 
التي تزيد عن 10,000 ريال عماني.

ويتم تقليل المخاطر المتعلقة بأعمال التأمين الطبي الجماعي من خالل إبرام عقود إعادة التأمين التي بموجبها تعيد الشركة تأمين 30٪ بدولة اإلمارات 
العربية المتحدة و0٪ في عُمان من محفظتها الطبية على معاهدة الحصص )في 2019 تمت إعادة تأمينها بمعدل 32.5٪ من حصصها في اإلمارات العربية 

المتحدة 0٪ من حصصها في السلطنة من محفظتها الطبية بموجب معاهدة الحصص(. 

يقدم الجدول التالي منافع التأمين المجمعة في نهاية السنة لعقود التأمين على الحياة الجماعي قصيرة األجل  

التغير في المتغيرات

التغير في االلتزام

2 ٠ 2 ٠2 ٠ 1 9

ريــــــال عُـمـانـــــي

التغير في معدالت الوفيات و / أو معدالت المرض لسياسات 
المخاطر

195,177195,499زيادة بنسبة 10٪ في معدالت الوفيات

)195,576()195,241(انخفاض بنسبة 10٪ في معدالت الوفيات

التغير في عوائد االستثمار
)72,655()63,961(زيادة بواقع 50 نقطة أساس في االستثمار

74,957 65,944انخفاض بواقع 50 نقطة أساس في االستثمار

2 ٠ 2 ٠

إجمالي المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير

بعد إعادة التأمينقبل إعادة التأمين

ريــــــال عُـمـانـــــي

3,469,990,4341,947,810,738التأمين على الحياة الجماعي – قصير األجل

11,937,131,8028,431,667,672التأمين الطبي الجماعي – قصير األجل
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)ب( مصادر عدم اليقين عند تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية
بخالف اختبار مدى كفاية االلتزامات الذي يمثل المخاطر المستمرة في تاريخ التقرير، ال توجد حاجة لتقدير معدالت الوفيات أو معدالت المرض لألعوام 

المستقبلية نظراً لقصر مدة هذه العقود.

)ج( اإلجراءات المستخدمة التخاذ قرار حول االفتراضات
يتم بشكل عام مراجعة االفتراضات مرة في العام في وقت التقييم االكتواري. تستند تقديرات المصروفات على دراسة المصروف لعام 2020.

)د( التغيرات في اإلفتراضات
لم تغير المجموعة افتراضاتها في السنة الحالية مما سيكون له تأثير جوهري على ربحيتها.

عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل 

بالنسبة ألعمال التأمين العام، تحاول الشركة إدارة هذه المخاطر من خالل االكتتاب والتعامل مع المطالبات وبوالص إعادة التأمين

اتفاقيات إعادة تأمين. وتتم إعادة تأمين أعمال اإلصابات على زيادة ترتيبات الخسارة مع حجز قدره  تحد المجموعة من المخاطر عن طريق الدخول في 
50,000 ريال عماني للحدث. )في 2019 بلغت 50,000 ريال عماني للحدث(. في حين تكون محددة بالنسبة لبنود أعمال التأمين العام األخرى بين ٪10 

إلى 20٪ )2019 -10٪ إلى 20٪( والذي تتم حمايته عبر زيادة ترتيبات الخسارة مع حجز قدره 25,000 ريال عماني )2019 -25,000 ريال عماني( للحدث.

لم تغير المجموعة افتراضاتها في السنة الحالية مما سيكون له تأثير جوهري على ربحيتها.

تاريخ تطوّر المطالبات

 من المطالبات المبلغ عنها وتسويات المطالبات المبلغ عنها في أعوام سابقة 
ً
يوضح الجدول التالي تقديرات المطالبات المتراكمة المتكبدة، متضمنة كل

لكل عام من أعوام األحداث المتعاقبة في تاريخ كل سنة تقرير.

2 ٠ 1 9

إجمالي المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير

بعد إعادة التأمينقبل إعادة التأمين

ريــــــال عُـمـانـــــي

3,058,315,1511,436,159,959التأمين على الحياة الجماعي – قصير األجل

16,132,099,2111,574,173,393التأمين الطبي الجماعي – قصير األجل
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مبلغ عنها خالل عام الحدث

2٠162٠172٠182٠192٠2٠

ريــــــال عُـمـانـــــي

- 58,199 132,5779,536)42,984(2009 وما قبلها

2010 3,0964,818- 3,448 -

2011)5,130()2,636( 3,200 )6,100( -

2012)10,429(  22,873  18,413 )8,434( -

2013)73,302(  3,506  6,997 )4,138( -

2014)1,683,071( )22,800(  885 )1,296( -

2015 7,714,661 )286,087( )60,630(  54,834 -

2016 72,142,865  5,553,935 )498,947( )28,173( 81

2017- 76,484,787  4,913,530 )115,415( 43,746  

2018--87,178,1666,359,519287,063

2019- -- 98,286,406 6,343,505  

2020---- 87,768,326 

78,045,70681,890,97391,571,150104,598,850 94,442,721 

مبلغ عنها خالل عام الحدث

2٠162٠172٠182٠192٠2٠

ريــــــال عُـمـانـــــي

المطالبات الفعلية المبلغة والتعديالت 

في السنوات السابقة
5,902,8405,406,1864,392,983 6,312,446  6,674,395 

تقدير للمطالبات المحتفظ بها كمتكبدة 

ولم يبلغ عنها 
5,788,5598,031,794 6,912,066  7,338,507  5,840,149 

 )834,246(2,625,6082,519,0831,026,063)114,281(فائض / )عجز(

مقارنة بين المطالبات الفعلية والتقديرية للتأمين على الحياة

تاريخ تطور المطالبات عن الخمسة أعوام األخيرة ألعمال التأمين على الحياة
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مبلغ عنها خالل عام الحدث

2٠162٠172٠182٠192٠2٠

ريــــــال عُـمـانـــــي

)416( )50()32,590()7,411()40,268( 2009 وما قبلها

2010)52,564(4,815)17,429( 5501,352

2011)41,904()62,418()46,067( 273)593( 

20128,661)74,605()60,636( )7,216( 727 

2013)38,569()71,467()10,133( )21,005( 5,110 

2014)41,301()90,990( 36,224 )7,004( 6,293 

2015)277,456(39,897)26,215( )38,447()1,852( 

20164,227,287)53,949()110,753( 31,157)266( 

2017-9,277,989)106,531( )293,605( 237,850 

2018--9,415,31046,41640,101

2019---10,467,211 1,410,589 

2020---- 7,872,719 

3,743,8868,961,8619,041,18010,178,2809,571,614

مبلغ عنها خالل عام الحدث

2٠162٠172٠182٠192٠2٠

ريــــــال عُـمـانـــــي

ا المطالبات الفعلية المبلغة والتعديالت 
في السنوات السابقة

)483,401()316,128()374,129()288,931(1,698,895

تقدير للمطالبات المحتفظ بها كمتكبدة 
ولم يبلغ عنها

309,565343,989 587,515 705,328 769,268

)929,627(  994,259  792,966660,117961,644 فائض 

مقارنة بين المطالبات الفعلية والتقديرية للتأمين العام

فيما يلي الحركة بين جدول تطور المطالبات والمطالبات المتكبدة ومصروف المطالبات في قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل األخر المنفصلة 
والموحدة:

2 ٠ 2 ٠2 ٠ 1 9

التأمين على 
التأمين على اإلجماليالتأمين العامالحياة

اإلجماليالتأمين العامالحياة

ريال عمانيريال عماني

المطالبات المتكبدة وفقاً لجدول تطور 
المطالبات

94,442,7219,571,614104,014,335 104,598,850  10,178,280  114,777,130 

الحركة في المطالبات المتكبدة غير 
المبلغ عنها

352,591410,991763,582)1,498,357(  63,940 )1,434,417( 

إجمالي مصروفات المطالبات )إيضاح 
)19

94,795,3129,982,605104,777,917103,100,49310,242,220113,342,713
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تأثير تفشي فيروس كورونا )كوفيد 19( على مخاطر التأمين

تتعرض الشركة لمخاطر في قطاع التأمين، بشكل أساسي مخاطر السياسات الطبية وسياسات انقطاع األعمال. وجهت سلطات سوق رأس المال في سلطنة 
عمان وهيئة الصحة بدبي في اإلمارات العربية المتحدة جميع شــركات التأمين لقبول المطالبات الطبية المتعلقة بفيروس كورونا )كوفيد 19( بغض النظر 

عن شروط وأحكام التغطية. وتواصل الشركة مراقبة تأثير المطالبات الطبية المتعلقة بتفشي فيروس كورونا )كوفيد 19(.

فيما يتعلق بسياســات مقاطعة األعمال ، فإن الشــركة لديها اســتثناءات لسياســة األوبئة واألمراض المعدية أيضًا. قامت الشــركة بتقييم جميع سياســات 
انقطاع العمل التي قد تضطر الشركة إلى تكبد مدفوعات المطالبات بشأنها. نتيجة للفحص األولي للسياسات ، قررت الشركة أنه لن يكون لها تأثير جوهري 
فيما يتعلق بصافي المطالبات المدفوعة بسبب انخفاض مستويات االحتفاظ بالشركة واستثناءات محددة من البوليصة. عالوة على ذلك ، تمكنت الشركة 

من االحتفاظ بالعمالء الرئيســيين خالل الســنة المنتهية في 31 ديســمبر 2020 وشــهدت بشكل عام تجديدات وأعمال جديدة عبر خطوط األعمال الرئيسية.

35.2 المخاطر المالية
تتعــرض المجموعــة لمجموعــة مــن المخاطر المالية من خالل أصولها الماليــة، وأصول إعادة التأمين والتزامات التأمين. تتمثل المخاطر المالية الرئيســية على 
وجه الخصوص في أنه على المدى الطويل لن تكفي عوائد االســتثمار لتمويل التزامات الشــركة التي تنشــأ من عقود التأمين. أهم مكونات المخاطر المالية 
هي مخاطر ســعر الفائدة ومخاطر ســعر األســهم ومخاطر االئتمان. تنشــأ تلك المخاطر من األوضاع المفتوحة لســعر الفائدة والعملة ومنتجات األسهم والتي 
تخضع جميعها للحركة العامة والخاصة للسوق. المخاطر التي تواجهها المجموعة والتي تنشأ نتيجة لطبيعة استثماراتها والتزاماتها هي مخاطر سعر الفائدة 

ومخاطر سعر األسهم.

تديــر المجموعــة هــذه األوضــاع مــن خالل إطار إدارة التزامــات األصول والتي تم تطويرها لتحقيق عوائد اســتثمار طويلة األجل بالزيادة عــن التزاماتها بموجب 
عقــود التأميــن. تتألف هيكلة العمل من اســتراتيجية الســتثمار األمــوال الخاصة بفئة محددة من التزامات التأمين تماشــياً مع طبيعة تلك االلتزامات.

تقدم المجموعة تقارير دورية توضح مدى االلتزام باستراتيجية االستثمار، والتي تتم مراجعتها بواسطة اإلدارة ويتم إجراء التصحيح الالزم إلعادة التوازن إلى 
المحفظة.

تتضمن الجداول التالية تســوية بين قائمة المركز المالي مع الفئات والمحافظ المســتخدمة في إطار إدارة األصول لدى المجموعة )يشــمل الجدول األصول 
وااللتزامــات المرتبطة بعقود التأمين على غير الحياة أيضا(.

إن استراتيجية االستثمار الحالية للمجموعة على النحو التالي:  

توزيع األصول لمختلف أنواع األعمال التجارية

أصل االستثمار
تأمين على الحياة وطبيتأمين ائتماني على الحياة جماعيتأمين على الحياة فردي

وعام جماعي

متوسطاألقصىاألدنىمتوسطاألقصىاألدنىالمتوسطاألقصىاألدنى

0٪0٪0٪0٪0٪0٪5٪10٪0٪قرض وثائق التأمين

45٪70٪20٪45٪60٪30٪80٪100٪60٪سندات وإيصاالت

ودائع قصيرةاألجل / ثابتة 

سائلة وأرصدة بنكية
٪0٪20٪10٪40٪60٪50٪40٪60٪50

5٪10٪0٪5٪10٪0٪5٪10٪0٪أسهم محلية/ أجنبية
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2 ٠ 2 ٠

اإلجمالي
عقود 

ثابتة  تأمين 
ومضمونة

عقود تأمين 
مع ميزات 
المشاركة 
االختيارية

عقود تأمين 
قصيرة األجل

أصول 
والتزامات 
مالية أخرى

)شركات(

أصول 
والتزامات 

أخرى
)شركات(

ريــــــال عُـمـانـــــي

عقود طويلة األجل )إعادة تأمين(

--1-44٠,22544٠,224عقود تأمين على الحياة فردية بدون أرباح

---9,343-9,343عقود تأمين على الحياة فردي مع أرباح

----2,3٠5,٠٠62,3٠5,٠٠6عقود تأمين على الحياة جماعي بدون أرباح

2,754,5742,745,23٠9,3431--

عقود قصيرة األجل )إعادة تأمين(

--624,516--624,516عقود تأمين على الحياة جماعي

--6,759,٠٠4--6,759,٠٠4عقود تأمين صحي

--169,821--169,821ليست عقود تأمين على الحياة

7,553,341--7,553,341--

سندات الدين
محتفظ بها حتى االستحقاق

--3,5٠5,3711٠,699,569-14,2٠4,94٠أوراق مالية مدرجة

أسهم حقوق المساهمين:
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر:

36,914,655---36,914,655أوراق مالية مدرجة

-119,579---119,579أوراق مالية غير مدرجة

قروض ومديونيّات:

--43,155,85٠--43,155,85٠مديونيات تأمين

--5,867,158--5,867,158أصول إعادة التأمين

-11,568,85327,137,65٠-41,596,٠962,889,593ودائع ثابتة

---113,873-113,873قروض لحاملي وثائق التأمين

-1٠,233,957---1٠,233,957أرصدة نقديّة وبنكيّة

5,256,8358,٠55,٠42---13,311,877أصول أخرى

175,825,9٠٠5,634,8233,628,58778,844,77279,662,6768,٠55,٠42إجمالي األصول
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2 ٠ 1 9

اإلجمالي
عقود 

ثابتة  تأمين 
ومضمونة

عقود تأمين 
مع ميزات 
المشاركة 
االختيارية

عقود تأمين 
قصيرة األجل

أصول 
والتزامات 
مالية أخرى

)شركات(

أصول 
والتزامات 

أخرى
)شركات(

ريــــــال عُـمـانـــــي

عقود طويلة األجل )إعادة تأمين(

--34,512-5٠5,929471,417عقود تأمين على الحياة فردية بدون أرباح

---1٠,2٠8-1٠,2٠8عقود تأمين على الحياة فردي مع أرباح

----2,158,8512,158,851عقود تأمين على الحياة جماعي بدون أرباح

2,674,9882,63٠,2681٠,2٠834,512--

عقود قصيرة األجل )إعادة تأمين(

--474,96٠--474,96٠عقود تأمين على الحياة جماعي

--1٠,142,271--1٠,142,271عقود تأمين صحي

--252,656--252,656ليست عقود تأمين على الحياة

1٠,869,887--1٠,869,887--

سندات الدين
محتفظ بها حتى االستحقاق

---2,569,435-2,569,435أوراق مالية مدرجة

أسهم حقوق المساهمين:
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

اآلخر:

-31,589,484---31,589,484أوراق مالية مدرجة

-119,579---119,579أوراق مالية غير مدرجة

قروض ومديونيّات:

--63,519,337--63,519,337مديونيات تأمين

--6,٠2٠,113--6,٠2٠,113أصول إعادة التأمين

-37,348,6962,916,٠721,138,5٠٠6,376,71426,917,41٠ودائع ثابتة

--129,435-129,435قروض لحاملي وثائق التأمين

-19,٠٠4,23٠---19,٠٠4,23٠أرصدة نقديّة وبنكيّة

5,٠83,5747,935,473---13,٠19,٠47أصول أخرى

186,864,2315,546,34٠3,847,57886,82٠,56382,714,2777,935,473إجمالي األصول
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2 ٠ 2 ٠

اإلجمالي
عقود 

ثابتة  تأمين 
ومضمونة

عقود تأمين 
مع ميزات 
المشاركة 
االختيارية

عقود تأمين 
قصيرة األجل

أصول 
والتزامات 
مالية أخرى

)شركات(

أصول 
والتزامات 

أخرى
)شركات(

ريــــــال عُـمـانـــــي

عقود طويلة األجل )إعادة تأمين(

--373,217-1,228,936855,719عقود تأمين على الحياة فردية بدون أرباح

---3,628,5873,628,587عقود تأمين على الحياة فردي مع أرباح

----4,779,1٠44,779,1٠4عقود تأمين على الحياة جماعي بدون أرباح

9,636,6275,634,8233,628,587373,217--

عقود قصيرة األجل )إعادة تأمين(

--1,522,353--1,522,353عقود تأمين على الحياة جماعي

--32,213,691--32,213,691عقود تأمين صحي

--8,168,842--8,168,842ليست عقود تأمين على الحياة

41,9٠4,886--41,9٠4,886--

مطالبات قائمة

--14,6٠5,859--14,6٠5,859- تأمين على الحياة وطبي

--8,565,217--8,565,217- ليست عقود تأمين على الحياة

--8,٠88,٠29--8,٠88,٠29التزام إعادة تأمين

------قرض قصير األجل

5,3٠7,56415,997,82171,719,897--93,٠25,282االلتزامات وحقوق مساهمين أخرى

175,825,9٠٠5,634,8233,628,58778,844,77215,997,82171,719,897
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2 ٠ 1 9

اإلجمالي
عقود 

ثابتة  تأمين 
ومضمونة

عقود تأمين 
مع ميزات 
المشاركة 
االختيارية

عقود تأمين 
قصيرة األجل

أصول 
والتزامات 
مالية أخرى

)شركات(

أصول 
والتزامات 

أخرى
)شركات(

ريــــــال عُـمـانـــــي

عقود طويلة األجل )إعادة تأمين(

--331,221-1,236,3669٠5,145عقود تأمين على الحياة فردية بدون أرباح

---3,847,578-3,847,578عقود تأمين على الحياة فردي مع أرباح

----4,641,1954,641,195عقود تأمين على الحياة جماعي بدون أرباح

9,725,1395,546,34٠3,847,578331,221--

عقود قصيرة األجل )إعادة تأمين(

--1,2٠7,881--1,2٠7,881عقود تأمين على الحياة جماعي

--39,36٠,441--39,36٠,441عقود تأمين صحي

--8,1٠9,72٠--8,1٠9,72٠ليست عقود تأمين على الحياة

48,678,٠42--48,678,٠42--

مطالبات قائمة

--14,832,683--14,832,683- تأمين على الحياة وطبي

--6,871,9٠7--6,871,9٠7- ليست عقود تأمين على الحياة

--8,837,559--8,837,559التزام إعادة تأمين

-2,٠٠٠,٠٠٠---2,٠٠٠,٠٠٠قرض قصير األجل

7,269,15126,746,62561,9٠3,125--95,918,9٠1االلتزامات وحقوق مساهمين أخرى

186,864,2315,546,34٠3,847,57886,82٠,56328,746,62561,9٠3,125
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بالنســبة لعقود التأمين طويلة األجل الثابتة والمضمونة وعقود التأمين طويلة األجل مع ميزات المشــاركة االختيارية)أي التي يتم فيها تحديد مبلغ النافع
مسبقاًعند إبرام العقد(،فإن اإلجراءات المتبعة من قبل الشركة إلدارة المخاطر المالية)وبشكل خاص المخاطر المصاحبة لعدم تالؤم األصول وااللتزامات،
بما في ذلك الشــكوك الناتجة من الخيارات مثل ضمان القيم(تتمثل في اســتثمار جزءكبير من األموال في األصول التي ينبغي أن يتم توصيفها.التدفقات

النقدية المقدرة المتصلة بمثل هذه العقود هي كما يلي:

2 ٠ 2 ٠

االلتزام كما في 
31 ديسمبر2٠2٠

التدفقات النقدية غير 
المخصومة كما في
31 ديسمبر2٠2٠

ريــــــال عُـمـانـــــي

878,410988,562ثابتة ومضمونة

3,628,5874,329,198عقود تأمين مع ميزات المشاركة االختيارية

4,5٠6,9975,317,76٠اإلجمالي

2 ٠ 1 9

االلتزام كما في
31 ديسمبر 2٠19

التدفقات النقدية غير 
المخصومة كما في
31 ديسمبر 2٠19

ريــــــال عُـمـانـــــي

905,1451,068,531ثابتة ومضمونة

3,847,5784,658,043عقود مع ميزات المشاركة االختيارية

4,752,7235,726,575اإلجمالي

36 القيم العادلة
القيمة العادلة هي المبلغ الذي يمكن مقابله استبدال األصل أو تسوية التزامات بين أطراف مطلعة وراغبة في عملية تتم بحسن نية بين أطراف ليست 

ذات مصلحة.

إن القيم العادلة لألصول وااللتزامات المالية للمجموعة ال تختلف بشكل جوهري عن القيمة الدفترية كما في تاريخ قائمة المركز المالي.

قياس القيمة العادلة المدرجة في قائمة المركز المالي

 لألدوات المالية التي تم قياسها الحقاً لإلدراج األولي بالقيمة العادلة، مقسّما إلى مستويات من 1 إلى 3 بناءً على درجة مالحظة 
ً
يقدم الجدول التالي تحليل

القيمة العادلة:
• المستوى 1: قياس القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة )غير المعدلة( في أسواق نشطة. 

• المستوى 2: قياس القيمة العادلة المشتقة من المدخالت عدا األسعار المدرجة المضمنة في المستوى 1 الملحوظة لألصول وااللتزامات،  
       سواءً بشكل مباشر )مثل األسعار( أو بشكل غير مباشر )مثل: المشتقة من األسعار(.

• المستوى 3: قياس القيمة العادلة المشتقة من أساليب التقييم متضمنة مدخالت األصول وااللتزامات التي ال تستند إلى بيانات السوق  
   الملحوظة )مدخالت غير ملحوظة(.

تسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة

تدرج في فئة المســتوى 1 أصول مالية التي يتم قياســها كليا أو جزئيا بالرجوع إلى األســعار المنشــورة ســوق نشــط. تعتبر األداة المالية على أتها مدرجة في 
ســوق نشــط إذا كانت األســعار المدرجة جاهزة ومتاحة بصورة منتظمة من تبادل أو الوســيط أو المجموعة الصناعية او خدمات التســعير او الجهات الرقابية 

وتمثل تلك األســعار معامالت الســوق الفعلية والتي تحدث بانتظام على أســاس تجاري.
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األصول المالية المقاسة باستخدام أساليب التقييم على أساس االفتراضات التي يدعمها أسعار من معامالت السوق الحالية الملحوظة حيث يتم الحصول 
على التســعير عبر خدمات التســعير، ولكن حيث لم يتم تحديد األســعار في ســوق نشــط فإن األصول المالية ذات القيمة العادلة على أســاس أســعار وســيط، 
واالســتثمارات في صناديق الملكية الخاصة ذات القيمة العادلة التي تم الحصول عليها عن طريق مديري الصناديق واألصول التي يتم تقييمها باســتخدام 

نماذج للمجموعة الخاصة حيث الغالبية من االفتراضات يمكن مالحظتها في الســوق.

المدخالت التي ال يمكن مالحظتها في الســوق يعني أن يتم تحديد القيمة العادلة كليا أو جزئيا باســتخدام تقنية التقييم )نموذج( على أســاس االفتراضات 
التي ال تدعمها أســعار من معامالت الســوق الحالية الملحوظة في نفس األداة، كما أنها ال تســتند إلى بيانات الســوق المتاحة. وتســتخدم تقنيات التقييم 
لدرجة أن المدخالت الملحوظة ليست متاحة، مما يسمح للحاالت التي يوجد فيها القليل، إن وجدت، نشاط السوق لألصول وااللتزامات في تاريخ القياس. 
ومــع ذلــك، فــإن هدف قياس القيمة العادلة ال يزال هو نفســه، وهو ســعر خــروج من وجهة نظر المجموعة. ولذلك، تعكــس المدخالت غير قابلة للمالحظة 
افتراضــات المجموعــة حــول االفتراضــات التــي المشــاركون في الســوق ســوف يســتخدمون في تســعير األصــول أو االلتزامات )بمــا في ذلــك افتراضات حول 

المخاطــر(. يتــم تطوير هذه المدخالت على أســاس أفضــل المعلومات المتاحة، والتي قد تشــمل البيانات المجموعة الخاصة.

القيــم العادلــة لألصــول وااللتزامــات المالية للمجموعــة ال تختلف جوهرياً عن قيمها الدفتريــة كما في تاريخ التقرير. ال يوجد هناك أدوات مالية بمســتوى 3 
يتم قياســها بالقيمة العادلة.

ال توجد تحويالت بين أي من المستويات المذكورة أعاله.

37 تعديالت السنة السابقة
خــالل الســنة الحاليــة، قامــت المجموعــة بإعــادة تصنيف العمولة المســتحقة الدفع للوســطاء من أقســاط التأمين وأرصــدة التأمين المدينة إلــى االلتزامات 
األخرى. يتم إعادة تصنيف األصول غير الملموســة المعترف بها عند االســتحواذ على شــركة تابعة من االســتثمار في شــركة تابعة إلى األصول غير الملموســة.

أدت إعــادة التصنيــف المذكــورة أعــاله إلــى إجراء تغييرات كما هــو موضح أدناه ألرقام المقارنة لعام 2019 للحفاظ على االتســاق. وقــد أدت إعادة التصنيف 
هــذه إلــى تغيير في األرباح وحقوق المســاهمين التي تــم بيانها في العام الماضي.

2 ٠ 2 ٠

مجموع المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ريــــــال عُـمـانـــــي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل األخر

36,914,655119,579-37,034,234

2 ٠ 1 9

مجموع المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير

اإلجماليالمستوى 3المستوى 2المستوى 1

ريــــــال عُـمـانـــــي

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل 
الشامل األخر

31,589,484119,579-31,709,063

31 ديسمبر 2٠19م 
)كما تم بيانها سابقاً(

31 ديسمبر 2٠19مإعادة التصنيف
)كما تم بيانها(

ريــــــال عُـمـانـــــي

5,490,233)1,353,347(6,843,58٠ذمم مدينة ودفعات مقدمة أخرى

)35,380,030(1,353,347)36,733,377(التزامات أخرى
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الرشكة الوطنية للتأمني عىل الحياة والعام

حصول الشركة على جائزة "أفضل شركة أداءً في فئة الشركات ذات رؤوس األموال الكبيرة في سلطنة عمان" للعام الثالث على التوالي في 
جوائز مجلة عالم االقتصاد واألعمال وتم تكريم رئيسها التنفيذي بجائزة "أفضل رئيس تنفيذي للعام في سلطنة عمان" وذلك بتاريخ 24 

نوفمبر 2٠2٠م.

The Company received the ‘Best Performing Company in Large Cap Segment in Oman’ award by AIWA )Alam 
al-Iktisaad Wal A’mal( Awards for the third year in a row with its CEO being honored with the ‘Best CEO of the 
Year in Oman’ award on 24th November 2020.

Best Performing Company in Large Cap Segment
أفضل شركة أداءً في فئة الشركات ذات رؤوس األموال الكبيرة
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الرشكة الوطنية للتأمني عىل الحياة والعام
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الرشكة الوطنية للتأمني عىل الحياة والعام

https://nlg.om/
https://www.instagram.com/nlg.oman/
https://www.facebook.com/NLGOMAN

