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الرؤية ،الهدف
والقيم

رؤيتنا

مهمتنا
ّ

غايتُ نا

تحقيق الشعور بالحماية لدى العمالء

إيجاد الحلول التأمينية المناسبة وتقديم

اإلسهام بدعم األفراد في المجتمع لمواجهة

خدمات إستثنائية لعمالئنا.

األحداث غير المتوقعة.

قِ َيمنا

الثقة

االبتكار

نعمــل جاهديــن لترســيخ الثقــة لــدى

نشــجع مختلــف مبــادرات تطويــر األعمــال

مســاهمينا وذلــك بتبنّــي أعلــى معاييــر

إلضافــة القيمــة لــدى المســاهمين.

النزاهــة والكفــاءة.

التركيز على العمالء

العمل المشترك

نضع العميل في مقدمة أولوياتنا.

نشــجع الشــفافية ،الثقــة المتبادلــة والعمــل
بــروح الفريــق.
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مجلس االدارة

الفاضل /خالد بن محمد الزبير
رئيس مجلس اإلدارة

السيد /زكي بن هالل بن
سعود البوسعيدي

الفاضل /أنور بن هالل بن
حمدون الجابري

الفاضل /عبد العزيز بن محمد بن
أحمد البلوشي

الفاضل /نيلماني بهاردواج

الفاضل /محمد بن تقي بن
إبراهيم

الفاضل/غسان بن خميس بن
علي الحشار

عضو

عضو

عضو

عضو

نائب رئيس المجلس

عضو
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تقــــرير مجلس االدارة
للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
حضرات المساهمين الكرام،،
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،،
نيابــة عــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع«( .الشــركة»)،
يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي للفتــرة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،متضمنــً البيانــات
الماليــة ،وتقريــر مدققــي الحســابات ،ومناقشــات وتحليــات اإلدارة ،وتقريــر تنظيــم وإدارة الشــركة.
ســادت خــال عــام 2019م ظــروف اقتصاديــة صعبــة وضعــف عــام فــي قطــاع التأميــن  ،إال أن الشــركة حققــت
أداء جي ـدًا ونم ـوًا بنســبة  %10فــي اإليــرادات واألربــاح الصافيــة .وعليــه ،جــاء اقتــراح مجلــس إدارة
رغــم ذلــك ً
الشــركة أن يتــم توزيــع أربــاح نقديــة بنســبة  %25مــن رأس المــال ،اي مــا يعــادل  25بيســة للســهم الواحــد
بتوزيــع إجمالــي يبلــغ ســتة مالييــن وســتمائة وخمســة وعشــرون ألــف ريــال عمانــي ( )6,625,000وهــو مقتــرح
يخضــع لموافقــة المســاهمين خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية القــادم والمزمــع عقــده
بتاريــخ  29مــارس 2020م.
ويســرني أن أقــدم فيمــا يلــي نبــذة عــن بيئــة أعمــال الشــركة ،وأدائهــا المالــي خــال عــام 2019م ،والتطــورات
الهامــة فــي أنشــطة الشــركة ،ووجهتهــا االســتراتيجية باإلضافــة إلــى نظرتهــا المســتقبلية وآفاقهــا.

بيئة األعمال في أسواقنا الرئيسية
تنشــط الشــركة فــي ممارســة أعمالهــا وتقديــم خدماتهــا فــي ســوقين رئيســين همــا ســلطنة عمــان
ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .ومــع توســع الشــركة فــي أســواق جديــدة ،فــإن تركيــز اإلدارة هــو الحفــاظ
علــى التــوازن بيــن النمــو والربحيــة فــي ظــل الظــروف التجاريــة المتنوعــة واألوضــاع االقتصاديــة فــي مختلــف
الــدول.
ونتيجــة للضعــف المســتمر فــي أســعار النفــط ،تواصلــت صعوبــة الظــروف االقتصاديــة والتجاريــة العامــة
فــي ســلطنة عمــان خــال عــام 2019م ،حيــث نمــا الناتــج المحلــي اإلجمالــي للســلطنة بنســبة  ٪ 0.3وبلــغ
عجــز الموازنــة مبلغــً وقــدره  2.9مليــار ريــال عمانــي وهــو مايعــادل  ٪9مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي،
وبالتالــي خفضــت وكاالت التصنيــف االئتمانــي التصنيــف االئتمانــي الســيادي لســلطنة عمــان ،مشــيرة
إلــى التحديــات الماليــة فــي أســعار النفــط واالعتمــاد المســتمر علــى المنتجــات الهيدروكربونيــة .أمــا
بالنســبة لقطــاع التأميــن ،فلقــد اســتمر العمــل فــي ظــل الظــروف الصعبــة ،حيــث انخفــض قطــاع التأميــن
علــى المركبــات فــي ســلطنة عمــان ،والــذي يمثــل حوالــي  ٪30مــن الســوق للســنة الثانيــة علــى التوالــي
مــع انخفــاض فــي أســعار تأميــن المركبــات وتفضيــل العمــاء لتغطيــة الطــرف الثالــث علــى التغطيــة
الشــاملة .وتؤثــر هــذه االتجاهــات بشــكل كبيــر علــى نمــو شــركات التأميــن مــن ناحيــة إجمالــي األقســاط
والربحيــة.
ورغــم ظــروف العمــل الصعبــة التــي أســلفنا ذكرهــا ،تمكنــت الشــركة مــن المحافظــة علــى موقعهــا
عامــا
الريــادي كأفضــل شــركة تأميــن فــي ســلطنة عمــان مــن حيــث إجمالــي األقســاط المكتتبــة محققــةً ً
آخــر مــن النتائــج االيجابيــة فــي 2019م .وخــال العــام ،زاد إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة بنســبة ٪10
ليصــل إلــى  148.6مليــون ريــال عمانــي ،وصافــي نتائــج االكتتــاب بنســبة  ٪5ليصــل إلــى  20.1مليــون ريــال
عمانــي ،وإيــرادات االســتثمار بنســبة  ٪63بمقــدار  4.2مليــون ريــال عمانــي كمــا ارتفــع صافــي الربــح بنســبة
 ٪ 10محققــً مبلغــً قــدره  10.2مليــون ريــال عمانــي مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن عــام 2018م .وعنــد التطلــع
نحــو المســتقبل ،فإنــه يتوقــع أن يكــون تطبيــق التأميــن الصحــي اإللزامــي فــي ســلطنة عمــان محــركًا
للنمــو فــي قطــاع التأميــن فــي ســلطنة عمــان وللشــركة.
ـوا فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة
وفــي الســياق ذاتــه ،ســجلت دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة نمـ ً
 ٪1.6فــي عــام 2019م وفقً ــا ألحــدث البيانــات المتاحــة .وظهــر ذلــك مــن خــال تقلــص ســوق التأميــن فــي
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،الــذي كان قــد شــهد تحســنًا بفعــل فــرض التأميــن الصحــي اإللزامــي فــي عــام
2017م ،بنســبة  ٪2.5فــي عــام 2018م .أمــا بالنســبة لســوق التأميــن الصحــي الــذي يعتبــر محــور العمليــات
أيضــا بنســبة  ٪2فــي عــام 2018م.
األساســية للشــركة فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فقــد انخفــض ً
وتســعى الشــركة إلــى التنويــع فــي األســواق األخــرى لتقليــل مخاطــر تباطــؤ اقتصــادات دول مجلــس
التعــاون الخليجــي.

األداء المالي والتجاري

خــال عــام 2019م ،ســاهم الســوق العمانــي بمــا نســبته  ٪ 43مــن إجمالــي
أقســاط التأميــن المكتتبــة للشــركة فــي حيــن كانــت مســاهمة ســوق كل
مــن اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة  ٪ 56ودولــة الكويــت بنســبة  .٪2تواصــل
الشــركة تقديــم أداء قــوي فــي مؤشــرات أدائهــا الرئيســة مــع عائــد علــى
حقــوق الملكيــة بنســبة  ، ٪18ونســبة مصروفــات عنــد  ، ٪8.6وعائــد اســتثمار
بنســبة  ٪ 5.6ونســبة خســارة صافيــة عنــد  .٪75وتحدونــا الثقــة بــأن نمــوذج
أعمــال الشــركة الفريــد واســتراتيجيتها التشــغيلية ســيدفعانها نحــو مواصلــة
تقديــم نتائــج مســتدامة فــي المســتقبل.
تســعى الشــركة نحــو الحفــاظ علــى موقعهــا الريــادي فــي ســلطنة عمــان فــي
قطــاع التأميــن الصحــي ونحــو اتخــاذ موقــع لهــا كواحــدة مــن أفضــل شــركات
التأميــن الصحــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .تواصــل الشــركة
استكشــاف ســبل جديــدة للنمــو والربحيــة إمــا مــن خــال أســواق جديــدة أو
مــن خــال فــرص أخــرى مثــل التحــول فــي األعمــال الرقميــة وغيــر الرقميــة أو
االبتــكار .وتولــي الشــركة أهميــة قصــوى للتطــورات التكنولوجيــة باعتبارهــا
محــركًا أســاس فــي اســتراتيجيتها .يأتــي ذلــك مــع زيــادة التركيــز علــى األمــن
الســيبراني وأمــن المعلومــات ،وتبســيط إجــراءات العمــاء ،ومبــادرات خفــض
التكاليــف مــع تحســين الضوابــط علــى كل مــن االكتتــاب والمطالبــات.

باإلضافــة إلــى ذلــك ،قدمــت الشــركة الدعــم إلــى برامــج إفطــار صائــم خــال
شــهر رمضــان المبــارك ،وبرامــج رعايــة طــاب المــدارس والكليــات .كمــا تواصــل
الشــركة دعــم جمعيــة دار العطــاء مــن خــال توفيــر التغطيــة التأمينيــة
الصحيــة المجانيــة لموظفيهــا .أمــا بالنســبة لجهــود الشــركة نحــو البيئــة
واالســتدامة ،شــاركت الشــركة فــي برامــج بالتعــاون مــع وزارة البيئــة والشــؤون
المناخيــة لدعــم برامــج حمايــة البيئــة.
فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،قدمــت الشــركة رعايــة للطــاب نحــو
مصاريــف التعليــم والنقــل والمعــدات الطبيــة للطــاب ذوي االحتياجــات الخاصة
بالتعــاون مــع مركــز راشــد ألصحــاب الهمــم كمــا قامــت بالمســاهمة فــي توزيــع
اإلفطــار خــال شــهر رمضــان المبــارك.

تطويـــر الموارد البشريـــــة
تؤمــن الشــركة باالســتثمار فــي موظفيهــا واالســتفادة مــن مواهبهــم
وقدراتهــم حيــث تــم تصميــم سياســات وإجــراءات الموارد البشــرية في الشــركة
لتلبيــة أهــداف الشــركة مــن خــال تحديــد المواهــب واالحتفــاظ بهــا وتطويرهــا.
تؤمــن الشــركة بتوفيــر الفــرص للمواطنيــن وتوفيــر التدريــب لهــم لتنميتهــم
وتلبيــة متطلبــات الشــركة .نظمــت الشــركة برنامــج تطويــر اإلدارة خــال عــام
2019م لــإدارة العليــا وذلــك لتدريبهــم علــى القيــادة وتطويــر قدراتهــم القياديــة
فــي المســتقبل .وتســتمر الشــركة فــي التركيــز علــى التعميــن ،حيــث حققــت
الشــركة نســبة  ٪ 75فــي التعميــن فــي عــام 2019م مقابــل ( ٪ 73فــي عــام
2018م) و  63نقطــة للتوطيــن فــي دولــة األمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام
2019م مقابــل  49نقطــة فــي عــام 2018م.

اإلنجازات والجوائــــز

شكـر وتقديـــر

فــازت الشــركة بالعديــد مــن الجوائــز خــال عــام 2019م علــى الصعيديــن المحلــي
والدولــي .ومــن الجوائــز الرئيســية التــي فــازت بهــا الشــركة:

بالنيابــة عــن المســاهمين ومجلــس اإلدارة ،أقــدر العمــل الشــاق والــدؤوب الــذي
تقــوم بــه إدارة الشــركة وتفانيهــا نحــو تحقيــق أفضــل النتائــج بشــكل مســتمر
للمعنييــن والتقيــد بأعلــى المعاييــر المهنيــة .كمــا أتوجــه بخالــص الشــكر
إلــى زبائننــا وشــركائنا علــى رعايتهــم وثقتهــم والتزامهــم تجــاه شــركتنا.

• للعــام الثانــي علــى التوالــي  -حصلــت الشــركة علــى جائــزة
«أفضــل شــركة أداء فــي فئــة الشــركات ذات الحجــم الكبيــر
فــي ســلطنة عمــان» وتــم تكريــم رئيســها التنفيــذي بجائــزة
«أفضــل رئيــس تنفيــذي للعــام فــي ســلطنة عمــان» فــي
جوائــز مجلــة عالــم االقتصــاد واألعمــال.
• صنفــت «فوربــس – الشــرق األوســط الشــركة علــى أنهــا
واحــدة مــن أفضــل الشــركات العمانيــة المدرجــة فــي الســوق،
والتــي ســاهمت فــي النمــو االقتصــادي للبــاد ،وذلــك فــي
فعاليــة ُعقــدت فــي مســقط فــي شــهر ديســمبر 2019م.
• فــي اســتبيان أكثــر العالمــات التجاريــة الموثوقــة فــي ســلطنة
ُعمــان لعــام 2019م ،حصــدت الشــركة المركــز األول فــي فئــة
تصويــت األشــخاص لهــا كخيارهــم األول.
«التأميــن» مــن حيــث
ّ
• فيمــا يتعلــق بالتحــول الرقمــي وأمــن المعلومــات ،فــازت
الشــركة بجائــزة «خدمــات التأميــن الرقمــي المبتكــر» فــي
جوائــز عمــان المصرفيــة والماليــة لعــام 2019م.
• جائــزة « Security Nowلعــام2019م» حيــث أن الشــركة
أصبحــت أكثــر أما ًنــا مــن خــال نهــج أمــن بيانــات تكنولوجيــا
المعلومــات دون االعتمــاد علــى الثقــة والدخــول األمنــي
األفضــل مــن أي مــكان أو جهــاز وذلــك فــي حفــل دولــي
لتوزيــع جوائــز تقنيــة المعلومــات.

كمــا نقــدم شــكرنا للجهــات التنظيميــة والهيئــات الحكوميــة والــوزارات فــي
ســلطنة عمــان ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ودولــة الكويــت لدعمهــم.
كمــا نبــدي امتناننــا بشــكل خــاص للقائميــن علــى إدارة الهيئــة العامــة لســوق
المــال وســوق مســقط لــأوراق الماليــة ووزارة التجــارة والصناعــة فــي ســلطنة
عمــان وهيئــة التأميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ووزارة التجــارة والصناعــة
فــي الكويــت لتوجيههــم ودعمهــم لمبــادرات أعمالنــا فــي هــذه األســواق
الرئيســة.
نيابــة عــن الشــركة ومجلــس إدارتهــا ،فإننــا نعبــر عــن خالــص التعــازي فــي
وفــاة المغفــور لــه بــإذن اهلل جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد طيــب اهلل
ثــراه وأســكنه فســيح جناتــه .كمــا نعــرب عــن عميــق االمتنــان والتقديــر لموالنــا
صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم حفظــه اهلل ورعــاه،
ســائلين اهلل جلــت قدرتــه أن يمــد فــي عمــر جاللتــه ويرزقــه موفــور الصحــة
والعافيــة ليســتكمل المســيرة الزاهــرة فــي قيــادة الســلطنة علــى طريــق
التنميــة والســام واالزدهــار.

والســـالم عليكـم ورحمة اهلل وبركاتـه،،،

المسؤوليـــة االجتماعيــــــة
تحافــظ الشــركة علــى التزامهــا بتحســين حيــاة األفــراد مــن خــال مبادراتهــا
نحــو مســؤوليتها االجتماعيــة .وفــي هــذا الصــدد ،قدمــت الشــركة دعمهــا
لمجموعــة مــن المنظمــات الخيريــة وكذلــك البرامــج والفعاليــات الخيريــة التــي
ســاعدت علــى تحســين حيــاة ذوي القــدرات المختلفــة والطــاب فــي ســلطنة

خالد بن محمد الزبيــر
رئيـس مجلس اإلدارة

تقــــرير مجلس االدارة

جــاءت الزيــادة فــي إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة للشــركة مــن كل مــن
ســلطنة عمــان واإلمــارات العربيــة المتحــدة بنمــو نســبته  ٪13فــي ســلطنة
عمــان و  ٪8فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وقــد كان نشــاط التأميــن العــام
فــي ســلطنة عمــان مســاهمًا رئيســً فــي نمــو صافــي نتائــج االكتتــاب ترافــق
معــه نســب مطالبــة مســيطر عليهــا فــي كل مــن قطاعــي المركبــات وغيــر
المركبــات .كمــا أســهمت الزيــادة فــي دخــل االســتثمار بنســبة ( ٪63مــن 2.6
مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2018م إلــى  4.2مليــون ريــال عمانــي فــي عــام
2019م) إلــى نمــو صافــي أربــاح الشــركة.

عمــان واإلمــارات العربيــة المتحــدة .وقدمــت الشــركة مســاهمات اجتماعيــة خــال
العــام مــن قبيــل الدعــم «لمركــز رعايــة األطفــال» بالتعــاون مــع وزارة التنميــة
االجتماعيــة.
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فروع دول مجلس التعاون الخليجي
سلطنة عمان

الفرع الرئيسي

أوقات العمل

عنوان البريد

األحد – األربعاء

ص.ب ,798 :ر.ب ،117 :سلطنة عمان

8:00ص1:00 -م

الموقع:

1:30م – 5:00م

بناية رقم  ،115قطعة رقم ،330 :حي ،146 :شارع رقم4240:

الخميس

خلف محطة شل وبجانب فندق شيراتون ،روي.

8:00ص – 1:00م

الخط الساخن+968 24730939 :

1:30م – 4:00م

الخط الساخن الطبي+968 99343623 ،+968 99441859 :
nlicgulf.com | f /NLICGulf | in /NLICGulf

الكويت

فرع الكويت

أوقات العمل

عنوان البريد :ص.ب

األحد – الخميس

 ،16366القادسية ،ر.ب  ،35854الكويت.

7:30ص – 3:00م

الموقع
الطابق العشرين ،برج مزايا  :2شرق ،الصفاة  ،13060الكويت
هاتف+968 22060719 :
فاكس+968 22060720 :
ايميلinfo.kwi@nlicgulf.com :

اإلمارات العربية المتحدة

فرع دبي

ساعات العمل

الموقع

األحد – الخميس

المكتب  ،102الطابق األول ،مبنى الكفاف ،مقابل مركز برجمان بردبي ،اإلمارات
العربية المتحدة.

8:00ص1:00 -م

هاتف+968 43961331 :
فاكس+968 43970220 :
إيميلinfo.dxb@nlicgulf.com :

فرع أبوظبي
عنوان البريد
ص.ب26551 :
الموقع
مكتب رقم  ،303مبنى  ،1340برج ب (خلف وكالة هوندا) شارع إلكترا -تقاطع
النجدة ،أبوظبي
هاتف+968 26445770 :
فاكس+968 26445778 :
إيميلinfo.auh@nlicgulf.com :

2:00م – 5:00م

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

تقرير مراقب الحسابات حول تقرير تنظيم وٕادارة الشركة
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة لعام 2019م
 .1فلسفة الشركة:
تمثــل الحوكمــة (أو تنظيــم وإدارة الشــركات) النظــام الــذي يتــم مــن خاللــه توجيــه الشــركات وإدارتهــا .ويحــدد هيــكل تنظيــم وإدارة الشــركة أدوار
مختلــف الســلطات فــي الشــركة علــى غــرار مجلــس اإلدارة والمديريــن والمســاهمين واألطــراف األخــرى ذات العالقــة ،كمــا يضــع القواعــد واإلجــراءات
أيضــا أســس وضــع أهــداف الشــركة وقياســها ومراقبــة تحقيهــا.
الالزمــة إلتخــاذ القــرارات الخاصــة بشــؤون الشــركة .كمــا يتيــح مــن خــال ذلــك ً
ويؤمــن مجلــس إدارة الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع («الشــركة») وإدارتهــا بــأن تنظيــم وإدارة الشــركة ُيعنــى بمــدى
التــزام الشــركة بمبــادئ الســلوك المهنــي وأخالقياتــه ،كمــا أنــه يتعلــق بكيفيــة إدارة الشــركة ،ويتضمــن ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر
ثقافتهــا والسياســات المتبعــة لديهــا والطريقــة التــي تتعامــل بهــا مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة .ومــن ثــم فــإن اإلفصــاح الدقيــق وفــي الوقــت
ـزءا أصي ـ ًلا مــن
المناســب عــن المعلومــات المتعلقــة بالوضــع المالــي للشــركة وأدائهــا وملكيتهــا وكيفيــة تنظيمهــا وإدارتهــا تعــد
ً
جميعــا جـ ً
تنظيــم وإدارة الشــركة ،األمــر الــذي يســهم بــدوره فــي تحســين إلمــام الجمهــور بأنشــطة الشــركة والسياســات التــي تتبعهــا.
ويلتــزم مجلــس إدارة الشــركة وإدارتهــا بإتبــاع الممارســات الفُ ضلــى فــي مجــال تنظيــم وإدارة الشــركة التــي تســهم فــي تعزيــز االلتــزام بقيــم
وميثــاق الســلوك المهنــي ،ويقــدم هــذا التقريــر تفصيـ ًلا لكيفيــة إلتــزام الشــركة بمبــادئ ميثــاق حوكمــة شــركات التأميــن وأحكامــه («الميثــاق»)
المب ّيــن فــي تعميــم الهيئــة العامــة لســوق المــال (الهيئــة) رقــم 2005/1/7م ،بتاريــخ األول مــن أغســطس 2005م ،وتعديالتــه خــال عــام
علــى النحــو ُ
2016م والمبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق حوكمــة شــركات المســاهمة العامــة.

 .2مجلس اإلدارة
يقــع مجلــس اإلدارة فــي قلــب ممارســات تنظيــم وإدارة الشــركة ،حيــث يشــرف علــى كيفيــة خدمــة اإلدارة وحمايتهــا للمصالــح طويلــة األمــد لجميــع
المســاهمين فــي الشــركة ومــن لهــم مصلحــة فيهــا .كما يتولــى مجلــس اإلدارة مراقبة إســتراتيجية الشــركة وأدائهــا مقابل الخطط االســتراتيجية
والتجاريــة الموضوعــة والسياســات وأنظمــة الرقابــة بغيــة وضــع الممارســات الفُ ضلــى وتبنيهــا وكذلــك المحافظــة علــى أعلــى معاييــر التنظيــم
واإلدارة.

ترشيح مجلس إدارة الشركة
ينــص النظــام األساســي علــى وجــود  7أعضــاء لمجلــس اإلدارة ويتــم انتخــاب مجلــس اإلدارة فــي الجمعيــة العموميــة العاديــة مــن
بيــن المســاهمين أو غيرهــم ،بشــرط ان يمتلــك العضــو المترشــح إذا كان مــن المســاهمين عــدد مــن األســهم ال يقــل عــن مائتــي ألــف
( )200,000ســهم فــي الشــركة .وتقــوم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة بمســاعدة الجمعيــة العموميــة فــي ترشــيح
أعضــاء مجلــس إدارة أكفــاء وانتخــاب األصلــح لتحقيــق أهــداف الشــركة .ويخضــع تعييــن أعضــاء مجلــس اإلدارة لموافقــة الســلطات
ـتنادا إلــى اســتمارة ترشــيح يتولــى المرشــح المســتوفي للحــد االدنــى مــن اشــتراطات التأهيــل تقديمهــا وفقً ــا للتوجيهــات
الرقابيــة اسـ ً
الصــادرة عــن الهيئــة.
وتتبــع الشــركة إجــراءات ترشــيح أعضــاء مجلــس اإلدارة وانتخابهــم وفقــً لألحــكام المنصــوص عليهــا فــي النظــام األساســي للشــركة
وقانــون الشــركات التجاريــة وبمــا يتماشــى مــع تشــريعات الهيئــة العامــة لســوق المــال .ويتولــى المســاهمون فــي الشــركة انتخــاب
أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية العاديــة لمــدة ثــاث ســنوات .وقــد ُعقــدت آخــر انتخابــات ألعضــاء مجلــس
االدارة فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــدة بتاريــخ  28مــارس  2018لمــدة ثــاث ســنوات .ومــن المقــرر أن تُعقــد الجولــة التاليــة مــن
انتخابــات أعضــاء المجلــس فــي الجمعيــة العموميــة الســنوية فــي مــارس 2021م.
الواجبات والمسؤوليات الرئيسية لمجلس اإلدارة تشمل:
ـاء علــى رؤيتهــا وغرضهــا وأهدافهــا ،ووضــع مؤشــرات أداء قابلــة للتطبيــق فــي إطــار زمنــي
• تحديــد رؤيــة إســتراتيجية للشــركة بنـ ً
معقــول يمكــن قياســه بشــكل موضوعــي وتحديثــه دور ًيــا.
• اعتمــاد السياســات التجاريــة والماليــة ذات الصلــة بــأداء أعمــال الشــركة ،وتحقيــق أهدافهــا ومراجعتهــا دور ًيــا لضمــان اســتمرارية
كفاءتهــا.
• اعتماد اللوائح الداخلية ذات الصلة بتوجيه وإدارة شؤون الشركة وضمان فعالية أنظمة وسياسات الشركة.
• ضمــان جــودة أداء أعضــاء مجلــس اإلدارة وتحقيــق أهدافهــم عــن طريــق وضــع معاييــر لقيــاس أداء األعضــاء لضمــان حضورهــم
لالجتماعــات وفعاليــة مشــاركتهم وأداء أدوارهــم.
• تحديــد الكفــاءات والســلطات الالزمــة لــإدارة التنفيذيــة ،وتعييــن المــدراء التنفيذييــن الرئيســيين ومراقبــة عمــل اإلدارة التنفيذيــة
لضمــان إدارة األعمــال بشــكل صحيــح وفقــا ألهــداف الشــركة والتزامــا بالقوانيــن واللوائــح.

• تشــكيل لجــان متخصصــة تضــم أســماء أعضــاء اللجــان وواجباتهــم وحقوقهــم وتقييــم أعمــال اللجــان المتخصصــة المنبثقــة
مــن المجلــس علــى األقــل ســنويًا.
• اعتماد البيانات المالية الربع سنوية والسنوية ومراجعة المعامالت مع األطراف ذات العالقة.
• تشــمل وظائــف مجلــس اإلدارة أيضــا صياغــة السياســات ،والموافقــة علــى خطــة الشــركات التجاريــة ،ووضــع تقييــم المخاطــر
واســتراتيجية إدارة ،والموافقــة علــى االكتتــاب وسياســة التســعير ،والموافقــة علــى اســتراتيجية إدارة إعــادة التأميــن ،والموافقــة
علــى سياســة إدارة االســتثمار ،وإقامــة الهيــكل اإلداري والمســؤوليات ،ووضــع معاييــر خدمــة العمــاء والتعامــل العــادل ،والموافقــة
علــى أنظمــة تكنولوجيــا المعلومــات ،واإلشــراف علــى السياســات وتنفيــذ االســتراتيجية واألداء التشــغيلي ،وإنشــاء نظــم الرقابــة
الداخليــة ،وإنشــاء وظيفــة التدقيــق الداخلــي ،ووضــع ميثــاق لقواعــد الســلوك للشــركة والموافقــة عليهــا وتنفيــذ سياســة
اإلفصــاح عــن المعلومــات وضمــان اإللتــزام.

تشكيل مجلس إدارة الشركة
المعــدل .ولــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة خبــرات متنوعــة،
يأتــي تشــكيل مجلــس اإلدارة واســتقالليته وفقً ــا ألحــكام المــادة  3مــن الميثــاق ُ
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معــا قــرارات مســتقلة وموضوعيــة .وعــاوة علــى ذلــك  ،يتــم دعــم المجلــس مــن قبــل اللجــان الفرعيــة لمجلــس اإلدارة
وقــد أصــدروا ً
وهــي لجنــة التدقيــق والرقابــة ولجنــة التعيينــات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة االســتثمار.

فيما يلي عضوية مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس خالل عام 2019م كانت كما يلي:
علمــا بــأن ثالثــة مــن
( )1أتســم جميــع أعضــاء المجلــس ،ومــن بينهــم رئيــس مجلــس اإلدارة ،بكونهــم مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــنً ،
بيــن األعضــاء الســبعة مســتقلين ،وهــو مــا يشــكل التزامــً باللوائــح المعمــول بهــا.

( )2يتولــى عضويــن مــن بيــن األعضــاء الســبعة تمثيــل المســاهمين مــن المؤسســات ،فــي حيــن قــام المســاهمون بانتخــاب خمســة
أعضــاء بصفاتهم الشــخصية.

.1

الفاضل /خالد بن محمد الزبير

.2

.3

.4
.5

.6

.7

الفاضل /عبد العزيز بن محمد
بن أحمد البلوشي
السيد /زكي بن هالل بن
سعود البوسعيدي
الفاضل /أنور بن هالل بن
حمدون الجابري
الفاضل /محمد بن تقي
الجمالني
الفاضل/غسان بن خميس بن
علي الحشار
الفاضل /نيلماني بهاردواج

االنتخاب

المعين لها

2018/3/28م

 3سنوات

2018/3/28م

 3سنوات

األخرى

مجلس اإلدارة
التي حضرها

ال

لجنة التعيينات
والمكافآت واللجنة
التنفيذية

5

ال

لجنة التعيينات
والمكافآت واللجنة
التنفيذية

5

2018/3/28م

 3سنوات

عضو

نعم

لجنة التعيينات
والمكافآت واللجنة
التنفيذية
لجنة االستثمار

3

2018/3/28م

 3سنوات

عضو

ال

لجنة االستثمار

5

2018/3/28م

 3سنوات

عضو

نعم

لجنة التدقيق
والرقابة

5

2018/3/28م

 3سنوات

عضو

نعم

لجنة االستثمار
لجنة التدقيق
والرقابة

4

2018/3/28م

 3سنوات

عضو

ال

لجنة التدقيق
والرقابة

5

رئيس
مجلس اإلدارة
نائب رئيس
المجلس

ال يشــغل أي مــن أعضــاء المجلــس عضويــة أكثــر مــن أربــع شــركات مســاهمة عامــة يقــع مقــر عملهــا الرئيســي بســلطنة عمــان أو
رئاســة مجلــس إدارة ألكثــر مــن شــركتين مــن تلــك الشــركات .وتوضــح تفاصيــل عضويــة شــركات المســاهمة العامــة األخــرى وعضويــة
اللجــان األخــرى بمجلــس اإلدارة فــي الملحــق رقــم ( )1المرفــق طــي هــذا التقريــر .كمــا ال يشــغل أي مــن األعضــاء عضويــة مجلــس إدارة
شــركة مســاهمة لهــا أهــداف مماثلــة ألهــداف الشــركة ويقــع مقــر عملهــا الرئيســي فــي ســلطنة عمــان.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

م

االسم

تاريخ التعيين /مدة العضوية

المنصب

اإلستقاللية

عضوية اللجان

عدد اجتماعات

14
بيان االجتماعات
ـهرا المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م ،وتفاصيلهــا علــى النحــو
عقــد المجلــس خمســة اجتماعــات خــال مــدة االثنــا عشــر شـ ً
التالــي:
الشهر

تاريخ االجتماع

فبراير 2019م

 25فبراير 2019م

أبريل 2019م

 28أبريل 2019م

يوليو 2019م

 30يوليو 2019م

أكتوبر 2019م

 21أكتوبر 2019م

ديسمبر 2019م

 19ديسمبر 2019م

يومــا ،وهــو مــا يتماشــى مــع أحــكام الميثــاق التــي
كانــت أقصــى فتــرة تفصــل بيــن أي اجتماعيــن مــن اجتماعــات المجلــس مدتهــا ً 93
تنــص علــى أال تتجــاوز المــدة بيــن أي اجتماعيــن أربعــة أشــهر متتاليــة ،كحــد أقصــى.

إجراءات مجلس اإلدارة
يتــم االتفــاق علــى المواعيــد الســنوية النعقــاد اجتماعــات مجلــس اإلدارة فــي بدايــة العــام ،و ُيــوزع جــدول األعمــال علــى أعضــاء المجلــس
كاف مــن موعــد انعقــاد الجلســة مــن أجــل اتخــاذ القــرارات المناســبة .وينبغــي إرفــاق البنــود الــواردة فــي جــدول األعمــال
قبــل وقــت ِ
بكافــة المســتندات األساســية بغيــة تمكيــن المجلــس مــن اتخــاذ القــرارات المالءمــة .كمــا يتــم إطــاع أعضــاء المجلــس علــى كافــة
األحــداث واألمــور الرئيســية ومــا يتــم الموافقــة عليــه عنــد اللــزوم ،كمــا يحضــر الرئيــس التنفيــذي للشــركة اجتماعــات مجلــس اإلدارة
و ُيطلــع المجلــس علــى مجمــل أداء الشــركة.
يتــم االتفــاق علــى الجــدول الســنوي الجتماعــات مجلــس اإلدارة فــي بدايــة العــام .يتــم تعميــم جــدول األعمــال قبــل وقــت طويــل علــى
مجلــس اإلدارة التخــاذ القــرارات المناســبة .يتــم دعــم العناصــر الموجــودة فــي جــدول األعمــال بمعلومــات أساســية شــاملة لتمكيــن
دائمــا إطــاع مجلــس اإلدارة علــى األحــداث  /العناصــر الرئيســية والموافقــات التــي يتــم
المجلــس مــن اتخــاذ القــرارات المناســبة .يتــم
ً

الحصــول عليهــا عنــد الضــرورة .يحضــر الرئيــس التنفيــذي للشــركة اجتماعــات مجلــس اإلدارة ويبقــي مجلــس اإلدارة علــى اطــاع بــاألداء
العــام للشــركة.

تقييم المجلس
كمــا هــو مطلــوب بموجــب الميثــاق ،قــام المســاهمون فــي الشــركة بتعييــن مستشــارين مــن شــركة «كــي بــي أم جــي» لتقييــم أداء
أعضــاء مجلــس اإلدارة (بمــا فــي ذلــك لجانهــا الفرعيــة) بشــكل محايــد ومســتقل ،كمــا وافقــوا علــى المعاييــر والمقاييــس الخاصــة
بالتقييــم فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة المنعقــد فــي  28مــارس  .2018أكمــل االستشــاريون تقييمهــم وقامــوا بعــرض تقريــر
لتفاصيــل تقييمهــم علــى المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة العامــة الــذي تــم عقــده بتاريــخ  27مــارس 2019م .وحســب
إفــادة الهيئــة العامــة لســوق المــال ،يجــب تعييــن جهــة مســتقلة لتقيــم أداء مجلــس اإلدارة وتعييــن المعاييــر والمقاييــس الخاصــة
بالتقييــم مــرة واحــدة خــال مــدة المجلــس ،ونظ ـ ًرا ألن مــدة المجلــس الحالــي تصــل إلــى مــارس 2021م ،يجــب إجــراء التقييــم التالــي
للمجلــس بعــد هــذا التاريــخ.

 .3اللجان الفرعية لمجلس اإلدارة
إن اللجــان الفرعيــة المنبثقــة مــن مجلــس اإلدارة هــي لجنــة التدقيــق والرقابــة ولجنــة التعيينــات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة ولجنــة االســتثمار.
وتقــوم هــذه اللجــان بدعــم ومســاندة مجلــس اإلدارة للقيــام بمهامــه ومســؤولياته بفعاليــة.

تقييم اللجنة الفرعية
وفقً ــا لمتطلبــات الميثــاق ،يتعيــن علــى مجلــس اإلدارة تقييــم أداء اللجــان الفرعيــة المتخصصــة المنبثقــة مــن للمجلــس بشــكل
ســنوي .وللقيــام بذلــك ،قــام مجلــس اإلدارة بتعييــن مستشــارين مســتقلين مــن شــركة بروتيفيتــي للخدمــات االستشــارية لتقييــم
أداء اللجــان الفرعيــة المتخصصــة بشــكل مســتقل ولقــد تــم األنتهــاء مــن التقييــم وتــم تقديــم النتائــج إلــى مجلــس اإلدارة.

فيمــا يلــي تفاصيــل األدوار والمســؤوليات لــكل لجنــة مــن اللجــان الفرعيــة لمجلــس اإلدارة وعضويتهــا واجتماعاتهــا التــي عقــدت خــال
العــام وحضــور األعضــاء:

لجنة التدقيق والرقابة
وتتمثــل المهــام الرئيســة للجنــة التدقيــق والرقابــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى االضطــاع بمســؤولياته الرقابيــة مــن حيــث
ضمــان وجــود نظــام قــوي ألعمــال الرقابــة الداخليــة لــدى اإلدارة التنفيذيــة مــن أجــل إدارة المخاطــر بهــدف حمايــة مصالــح المســاهمين
وأصــول الشــركة.
تتكــون لجنــة التدقيــق والرقابــة مــن ثالثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن لديهــم المعرفــة والدرايــة باالســتثمارات والماليــة والقوانيــن واللوائــح
الخاصــة بشــركات المســاهمة العامــة .اثنــان مــن األعضــاء (بمــا فــي ذلــك رئيــس لجنــة التدقيــق والرقابــة) مســتقالن فــي حيــن أن
عضــو واحــد غيــر مســتقل .جميــع أعضــاء لجنــة التدقيــق والرقابــة الثالثــة وهــم محمــد تقــي إبراهيــم وغســان خميــس علــي الحشــار
ونيلمانــي بهــاردواج لديهــم خبــرة ماليــة ومحاســبية .اجتمعــت لجنــة التدقيــق والرقابــة ســتة مــرات خــال عــام 2019م وذلــك بتاريــخ 24
فبرايــر2019م و 23أبريــل 2019م و 28يوليــو 2019م و 04ســبتمبر 2019م و 21أكتوبــر 2019م و 04ديســمبر 2019م.
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فيما يلي تفاصيل الحضور وتفاصيل عضوية لجنة التدقيق والرقابة خالل عام 2019م:

م

.1
.2
.3

االسم

الفاضل /محمد بن تقي
الجمالني
الفاضل/غسان بن خميس
بن علي الحشار
الفاضل /نيلماني
بهاردواج

المنصب

االجتماع
األول
 24فبراير
2019م

االجتماع
الثاني
 23أبريل
2019م

االجتماع
الثالث
 28يوليو
2019م

االجتماع
الرابع
 04سبتمبر
2019م

االجتماع
الخامس
 21أكتوبر
2019م

االجتماع
السادس
 04ديسمبر
2019م

رئيس

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

بموجبهــا وتتولــى اللجنــة مراجعــة نطــاق أعمــال التدقيــق القانونــي للشــركة والنتائــج التــي توصلــت إليهــا ومــدى اســتقاللية
أيضــا مراجعــةً للتغييــرات التــي طــرأت علــى السياســات المحاســبية وكذلــك القوائــم
وموضوعيــة المدققيــن الخارجييــن .كمــا تُجــري ً
الماليــة الســنوية المدققــة وربــع الســنوية غيــر المدققــة ومعامــات األطــراف ذات العالقــة وتزكيتهــا لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.
العمانيــة وهيئــات
كمــا تجــري أيضــً مراجعــةً العائــدات واحتســاب هامــش المــاءة المطلــوب تقديمــه إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال ُ
التأميــن خــارج الســلطنة ويتــم هــذا وفقً ــا لقانــون شــركات التأميــن ولوائحهــا الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال واللوائــح
الماليــة لشــركات التأميــن الصــادرة عــن هيئــات التأميــن خــارج الســلطنة .وعــاو ًة علــى ذلــك ،تتولــى اللجنــة مراجعــة مــدى فاعليــة
نظــام الرقابــة الداخليــة ومهــام التدقيــق الداخليــة بالشــركة وعملياتهــا إلدارة المخاطــر ورفــع تقاريــر بشــأنها دور ًيــا إلــى مجلــس اإلدارة.

لجنة التعيينات والمكافآت واللجنة التنفيذية
تتألــف لجنــة التعيينــات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة مــن ثــاث أعضــاء ،وتتمثــل المهــام الرئيســة للجنــة التعيينــات والمكافــآت
واللجنــة التنفيذيــة فــي مســاعدة الجمعيــات العموميــة علــى ترشــيح أعضــاء أكفــاء وانتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة األصلــح لهــذا
الغــرض .وعــاو ًة علــى ذلــك ،تهــدف اللجنــة إلــى مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي اختيــار المســؤولين التنفيذييــن المناســبين والضرورييــن
لالضطــاع بمهــام اإلدارة التنفيذيــة فــي الشــركة ووضــع سياســة المــوارد البشــرية والمكافــآت ،والهيــكل التنظيمــي ،وسياســة تخطيط
التعاقــب الوظيفــي وتعييــن الموظفيــن فــي الوظائــف اإلداريــة العليــا ومراجعــة هيــكل التعويضــات الخاصــة بجميــع الموظفيــن
والتعميــن وســاعات العمــل للعامليــن.
اجتمعــت لجنــة التعيينــات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة ســتة مــرات خــال عــام 2019م وذلــك بتاريــخ  22ينايــر 2019م و 14فبرايــر 2019م
و 28أبريــل 2019م و 30يوليــو2019م و 21أكتوبــر 2019م و 17ديســمبر 2019م

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

وتتلقــى اللجنــة تقاريــر حــول النتائــج التــي توصلــت إليهــا أعمــال التدقيــق الداخليــة والخارجيــة واإلجــراءات التــي اتخذتهــا اإلدارة

16
فيما يلي تفاصيل الحضور وتفاصيل عضوية لجنة التعيينات والمكافآت واللجنة التنفيذية خالل عام 2019م:
4

5

6

30يوليو

 21أكتوبر
2019م

 17ديسمبر
2019م

رئيس

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

ال

ال

1
م

االسم

1

الفاضل /خالد بن محمد الزبير

2
3

3

2

المنصب  22يناير  14فبراير  28أبريل
2019م
2019م
2019م

الفاضل /عبد العزيز بن محمد بن أحمد
البلوشي
السيد /زكي بن هالل بن سعود
البوسعيدي

2019م

لجنة االستثمار:
تتألــف لجنــة االســتثمار مــن ثالثــة أعضــاء مــن مجلــس اإلدارة وتتمثــل الوظيفــة الرئيســية للجنــة االســتثمار فــي مســاعدة مجلــس
اإلدارة علــى االضطــاع بمســؤوليات معينــة مثــل وضــع اســتراتيجية وسياســة االســتثمار ،والئحــة لالســتثمار ،ومراجعــة  /مراقبــة محفظــة
االســتثمار ،ومراجعــة مبــادرات االســتثمار االســتراتيجية ،ومراجعــة االلتــزام باللوائــح المتعلقــة باالســتثمار ،ومــدى كفاية وكفاءة سياســات
وإجــراءات وممارســات وضوابــط االســتثمار.
اجتمعت لجنة االستثمار أربعة مرات خالل عام 2019م وذلك بتاريخ  20يناير2019م و 6مارس 2019م و 30مايو 2019م و 15ديسمبر 2019م.
فيما يلي تفاصيل الحضور وتفاصيل لجنة االستثمار خالل عام 2019م:
1

2

3

4

م

االسم

المنصب

 20يناير
2019م

 6مارس
2019م

 30مايو
2019م

 15ديسمبر
2019م

1

الفاضل /أنور بن هالل بن حمدون الجابري

رئيس

نعم

نعم

نعم

نعم

2

السيد /زكي بن هالل بن سعود البوسعيدي

عضو

نعم

ال

نعم

نعم

3

الفاضل/غسان بن خميس بن علي الحشار

عضو

نعم

نعم

نعم

نعم

 .4مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
تــم صــرف مبلــغ  184,000ر.ع ألعضــاء مجلــس اإلدارة لعــام 2018م حســبما اعتمــده المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد
فــي  27مــارس 2019م.
وخــال عــام 2019م  ،تــم صــرف مبلــغ  300/-ر.ع لــكل عضــو كأتعــاب حضــور الجلســات عــن كل اجتمــاع حضــره العضــو مــن اجتماعــات مجلــس اإلدارة
خــال عــام 2019م كمــا ُصــرف مبلــغ آخــر قــدره  200/-ر.ع عــن كل اجتمــاع حضــره أعضــاء اللجــان الفرعيــة المنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة خــال الســنة
أي مــا مجموعــه  18,600/-ر.ع.
وباإلضافــة الــى اتعــاب حضــور الجلســات التــي بلــغ مجموعهــا مبلــغ  18,600/-ر.ع بلــغ مجمــوع المكافــآت المقترحــة لعــام 2019م مبلــغ  181,400/-ر.ع
وهــذا يخضــع لموافقــة المســاهمين فــي اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الــذي مــن المقــرر انعقــاده بتاريــخ  29مــارس .2020
ـد َرت مصروفــات الســفر والمصروفــات النثريــة الفعليــة المتعلقــة بأعمــال الشــركة ألعضــاء مجلــس اإلدارة خــال العــام مبلــغ  -/279ريــال عمانــي
ُقـ ِ
نظيــر مصروفــات الســفر (2018م  1,696/-ر.ع).كمــا بلغــت المكافــآت لعــام 2018م والمدفوعــة فــي عــام 2019م وتفاصيــل رســوم الجلــوس لعــام 2019م
المدفوعــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة خــال فتــرة الـــ  12شــهر المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019م هــي كمــا يلــي:

مجموع
أتعاب حضور
الجلسات لعام
2019م

بدل حضور الجلسات لعام 2019م

اسم العضو

مجلس
اإلدارة

لجنة
التدقيق
والرقابة

لجنة التعيينات
والمكافآت واللجنة
التنفيذية

لجنة
االستثمار

الفاضل /خالد بن محمد الزبير

المكافآت
لعام 2018م

1,500

-

1,200

-

2,700

32,142

1,500

-

1,200

-

2,700

24,643

900

-

800

600

2,300

24,643

1,500

-

-

800

2,300

24,643

1,500

1,200

-

-

2,700

24,643

1,200

1,200

-

800

3,200

24,643

الفاضل /نيلماني بهاردواج

1,500

1,200

-

-

2,700

24,643

المجموع

9,600

3,600

3,200

2,200

18,600

180,000

الفاضل /عبد العزيز بن محمد بن
أحمد البلوشي
السيد /زكي بن هالل بن سعود
البوسعيدي
الفاضل /أنور بن هالل بن حمدون
الجابري
الفاضل /محمد بن تقي إبراهيم
الفاضل/غسان بن خميس بن
علي الحشار
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ولم تدفع الشركة أي مكافآت أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم أعضاء لمجلس اإلدارة.

 .5مراجعة الرقابة الداخلية

مراجعتهــا للقوائــم الماليــة وجميــع أوجــه الرقابــة ،مــن بينهــا التشــغيلية والماليــة واإللتــزام وإدارة المخاطــر .يضمــن مجلــس اإلدارة ذلــك مــن
خــال تطبيــق سياســات وإجــراءات الرقابــة الداخليــة وغيرهــا مــن أشــكال المراجعــات التحليليــة والتســويات والضوابــط التلقائيــة فــي أنظمــة
تقنيــة المعلومــات .تتــم متابعــة عمليــة الرقابــة الداخليــة بشــكل أساســي مــن قبــل لجنــة التدقيــق والرقابــة ودائــرة التدقيــق الداخلــي مــع وجــود
أيضــا دائــرة إلدارة الجــودة
خطــة ســنوية محــددة وواضحــة للجنــة التدقيــق والرقابــة ودائــرة للتدقيــق الداخلــي .إضافــة إلــى ذلــك ،فــإن لــدى الشــركة ً
والرقابــة الداخليــة التــي تراجــع الضوابــط الداخليــة للشــركة .لــدى المجلــس قناعــة بوجــود إجــراءات مناســبة لتنفيــذ متطلبــات الميثــاق.
كمــا هــو مطلــوب بموجــب قــرار هيئــة ســوق المــال رقــم ، 2018/10 :تــم تعييــن شــركة «مــزارز» مــن قبــل مجلــس إدارة الشــركة إلجــراء تقييــم ضمــان
الجــودة الخارجــي المســتقل لوحــدات التدقيــق الداخلــي للشــركة لعــام 2019م .أكملــت مــزارز اإلجــراءات المتفــق عليهــا وفقً ــا إلطــار الممارســات
المهنيــة الدوليــة ( ، )IPPFكمــا أصــدرت تقري ـرًا «يتوافــق بشــكل عــام» وقدمــت تقريرهــا إلــى لجنــة التدقيــق والرقابــة ومجلــس اإلدارة.

 .6اإلدارة
مناقشة اإلدارة وتحليلها
يتضمن التقرير السنوي نسخة من مناقشة اإلدارة وتحليلها.

مكافآت اإلدارة
بلــغ عــدد الموظفيــن فــي الشــركة  485موظفً ــا حتــى تاريــخ  31ديســمبر 2019م مــن بينهــم الرئيــس التنفيــذي ،وبلــغ إجمالــي المكافــآت
المســتحقة لموظفــي اإلدارة العشــرة الكبــار (مــن رواتــب وحوافــز وبــدالت وغيرهــا مــن المدفوعــات القانونيــة) خــال الفتــرة مــن 2019/1/1م
وحتــى 2019/12/31م مبلغــً وقــدره  1,042,727 /-ر.ع (فــي حيــن تــم دفــع مبلــغ وقــدره  915,324 /-ر.ع عــام 2018م ألفــراد اإلدارة الثمانيــة
الكبــار) .وتــم اإلفصــاح عــن هــذه المكافــآت فــي اإليضــاح رقــم  32مــن القوائــم الماليــة.
وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة حوافــز األداء بعــد االخــذ بعيــن االعتبــار التوصيــات مــن لجنــة التعيينــات والمكافــآت واللجنــة التنفيذيــة
اســتنادا إلــى أداء الشــركة ،وتــم توزيــع هــذه المكافــآت علــى الموظفيــن بحســب مســتويات أدائهــم.
ً

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

ينــص الميثــاق علــى ضــرورة مراجعــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدى فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة مــر ًة واحــد ًة علــى األقــل كل عــام،
ورفــع تقريــر إلــى المســاهمين بشــأن مــا فعلــوه حيالــه .ويولــي مجلــس اإلدارة أهميــةً بالغــةً للحفــاظ علــى بيئــة رقابــة قويــة والتأكــد مــن تغطيــة
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ُ
وقــدرت مصاريــف الســفر والمصاريــف النثريــة الفعليــة المرتبطــة بأعمــال الشــركة ألفــراد اإلدارة العليــا خــال العــام بمبلــغ  53,992 /-ر.ع
(فــي حيــن تــم دفــع مبلــغ وقــدره  45,330 /-ر.ع فــي عــام 2018م) وهــو المبلــغ الــذي تحملتــه الشــركة.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن فريق اإلدارة العليا:

إس .فينكاتاشالم ،الرئيس التنفيذي
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر يوليــو مــن عــام 2003م بوظيفــة مديــر عــام ،وهــو عضــو زميــل
بمعهــد المحاســبين القانونيــن فــي الهنــد .وعــاو ًة علــى ذلــك ،فإنــه حاصــل علــى شــهادة فــي محاســبة
التكاليــف مــن معهــد محاســبي التكاليــف فــي الهنــد ،وقــد ترقــى إلــى منصــب الرئيــس التنفيــذي
للشــركة فــي عــام 2009م.
عامــا وتقلــد مــن قبــل مناصــب إداريــة عليــا فــي الشــركة
ُيذكــر أن لديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى ً 35
العمانيــة الوطنيــة لالســتثمار القابضــة ش.م.ع.ع والمجموعــة العربيــة للتأميــن ش.م.ب وشــركة
ألالينــس للتأميــن ولقــد نــال جائــزة «أفضــل رئيــس تنفيــذي للعــام فــي ســلطنة ُعمــان» للســنة الثانيــة
علــى التوالــي ضمــن جوائــز مجلــة عالــم اإلقتصــاد واألعمــال لعامــي 2017م و2018م.

جي .جوبينات ،نائب المدير العام لعمليات التأمين
التحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2004م ،وهــو عضــو منتســب بمعهد المحاســبين
القانونييــن فــي الهنــد ومعهــد التأميــن فــي الهنــد .وعــاو ًة علــى ذلــك ،فهــو حاصــل علــى درجــة علميــة
فــي محاســبة التكاليــف مــن معهــد محاســبي التكاليــف فــي الهنــد ،كمــا أنــه مدقــق داخلــي معتمــد
مــن معهــد المدققيــن الداخلييــن بالواليــات المتحــدة ،وقــد ترقــى إلــى منصــب المديــر العــام فــي عــام
2019م ،ويتــرأس عمليــات التأميــن بأســرها فــي الشــركة ،مــن بينهــا التأميــن علــى الحيــاة والصحــي
والعــام.
عامــا ومتنوعــة فــي المجــال مــن خــال عملــه لــدى
كمــا أن لديــه خبــرات عريضــة تمتــد لمــا يربــو علــى ً 20
مؤسســات مرموقــة ،علــى غــرار مكتــب برايــس ووتــر هــاوس لتدقيــق الحســابات وشــركة أويــل آنــد
ناتشــورال جــاز كوربوريشــن ليمتــد الهنديــة .وتشــمل خبراتــه فــي قطــاع التأميــن  16عامــً قضاهــا مــع
الشــركة.

رافي أيار ،الرئيس المالي
التحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2014م بوظيفــة مراقــب مالــي ،وهــو عضــو
منتســب بجمعيــة محاســبي التكاليــف فــي الهنــد ومعهــد أمنــاء ســر الشــركات فــي الهنــد والمعهــد
القانونــي لمحاســبي اإلدارة فــي المملكــة المتحــدة ،كمــا أنــه حاصــل علــى دبلــوم الدراســات العليــا فــي
االســتراتيجية الماليــة مــن جامعــة أكســفورد ،وقــد ترقــى إلــى منصــب الرئيــس المالــي فــي عــام 2018م.
عامــا فــي
عامــا فــي مجــال الشــؤون الماليــة ،مــن بينهــا ً 14
الجديـ ُـر بالذكــر أن لديــه خبــر ًة تزيــد عــن ً 20
مجــال التأميــن .كمــا تتضمــن خبراتــه فــي مجــال التأميــن العمــل فــي مؤسســات عاملــة فــي قطــاع
التأميــن علــى غــرار مكاتــب برودنشــال بالمملكــة المتحــدة وســنغافورة والهنــد.

بدر بن سالم بن مبارك المرزوقي ،مساعد المدير العام لتطوير األعمال
التحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر مــارس مــن عــام 2017م بوظيفــة مســاعد مديــر عــام لتطويــر
األعمــال ،لديــه ماجســتير فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بيدفوردشــير ،المملكــة المتحــدة وهــو حاصــل
علــى دبلــوم وطنــي عالــي فــي دراســات األعمــال (التســويق) مــن جامعــة لوتــون بالمملكــة المتحــدة مــن
خــال كليــة مجــان ودبلــوم فــي التأميــن مــن الكليــة الصناعيــة الفنيــة .ويتولــى رئاســة فريــق التســويق
بالتجزئــة بالكامــل فــي الشــركة لجميــع القنــوات فــي ســلطنة ُعمــان.
عامــا فــي قطاعــي التأميــن والخدمــات المصرفيــة .وقــد تقلــد
ولــدى بــدر خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى ً 25
رفيعــا فــي شــركة الرؤيــة للتأميــن ،كمــا أنــه ليــس مســتجدًا بالشــركة الوطنيــة
مــن قبــل منص ًبــا
ً
للتأميــن إذ كان قــد عمــل فــي وقــت ســابق فــي وظيفــة مديــر أول للمبيعــات لمــدة  12عامــً.

سمير ناير ،مساعد المدير العام الكتتاب تأمينات الصحة والحياة
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر نوفمبــر مــن عــام 2003م ،وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس
فــي الهندســة تخصــص إلكترونيــات واتصــاالت ،كمــا حصــل علــى شــهادة دبلــوم مشــارك مــن معهــد
التأميــن فــي الهنــد .وقــد ترقــى ليشــغل منصــب مســاعد المديــر العــام الكتتــاب التأمينــات الصحيــة
والحيــاة فــي عــام 2017م ويتــرأس أعمــال االكتتــاب ألقســام التأميــن الصحــي والحيــاة فــي الشــركة.
عامــا منهــا  17عامــً فــي مجــال التأميــن لــدى الشــركة ،وكان يعمــل
ولديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى ً 18
فــي الســابق لــدى بنــك آي ســي آي

عمــار بــن حســن داوود اللواتــي ،مســاعد المديــر العــام الكتتــاب تأمينــات الصحــة
والحيــاة
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر مــارس مــن عــام 2019م بمنصــب مســاعد المديــر العــام العمــال
التأميــن العــام وهــو حاصــل علــى درجــة البكالوريــوس فــي إدارة األعمــال مــن كليــة مجــان وماجســتير
فــي إدارة األعمــال مــن جامعــة بيدفوردشــير ،المملكــة المتحــدة ،كمــا حصــل علــى شــهادة دبلــوم
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متقــدم فــي الدراســات التأمينيــة مــن معهــد البحريــن للخدمــات المصرفيــة والماليــة ،وهــو مســؤول
حاليــا لجميــع عمليــات التأميــن العــام للشــركة.
عامــا منهــا  17عامــً فــي مختلــف اعمــال التأميــن ومنهــا االكتتــاب
لديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو عــن ً 15
وتســديد المطالبــات والتســويق وتطويــر الســلع والخدمــات .كمــا شــغل مناصــب عديــدة فــي شــركة
الرؤيــة للـــتأمين والشــركة األهليــة للتأميــن.

ســيتارامان سرينفاســان و رافــي كوتومبــا راو بوترافــو -المديــر االقليمــي بدولــة اإلمارات
العربيــة المتحدة
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي مايــو 2017م بوظيفــة رئيــس إقليمــي بدولــة اإلمــارات ،وهــو حاصــل
علــى درجــة البكالوريــوس فــي التجــارة كمــا أنــه عضــو منتســب بمعهــد التأميــن فــي الهنــد .ويتــرأس
عمليــات اإلمــارات التابعــة للشــركة ،والتــي تتألــف مــن أعمــال التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي
مــن خــال فرعــي دبــي وأبــو ظبــي حتــى غــادر الشــركة فــي شــهر مايــو 2019م.
شــهادة بكالوريــوس فــي العلــوم وهــو عضــو منتســب بمعهــد إدارة الحيــاة فــي الواليــات المتحــدة
عامــا مــن العمــل فــي مختلــف المناصــب فــي الهنــد
األمريكيــة .ولديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى ً 27
لــدى مؤسســة التأميــن علــى الحيــاة ،بيــرال للتأميــن علــى الحيــاة ،باراتــي أكســا وبجــاج أليانــز.

طارق محمود ،كبير المدققين الداخليين
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام 2017م بمنصــب كبيــر المدققيــن الداخلييــن،
وهــو حاصــل علــى بكالوريــوس فــي التجــارة مــن جامعــة البنجــاب بمدينــة الهــور الباكســتانية ،عضــو
مشــارك فــي معهــد المحاســبين القانونييــن فــي إنجلتــرا وويلــز ( )ICAEWوعضــو مشــارك فــي جمعيــة
المحاســبين القانونييــن المعتمديــن ( )ACCAبالمملكــة المتحــدة وعضــو فــي المعهــد الباكســتاني
للمحاســبين المالييــن ( )PIPFAوبعــد التحاقــه بالشــركة مؤخـ ًرا ،فإنــه يتــرأس مهــام التدقيــق الداخلــي
بالشــركة.
عامــا فــي مجــال التدقيــق والتأميــن ،حيــث شــغل عــدة مناصــب فــي
ولديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو ع ً 18
مكتــب كــي بــي إم جــي دبلــن ومكتــب كــي بــي إم جــي برمــودا وكــي بــي إم جــي البحريــن وشــركة
أكســا للتأميــن بمنطقــة الخليــج.

أوما فينكاتسان ،رئيسة قسم المخاطر والرقابة الداخلية
إلتحقــت بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر ينايــر مــن عــام 2006م ،وهــي عضــوة منتســبة بمعهــد
محاســبي التكلفــة فــي الهنــد كمــا أنهــا أيضــً منتســبة لمعهــد التأميــن فــي الهنــد ،وحاصلــة علــى
ـال فــي إدارة األعمــال .وتشــغل رئاســة الجــودة والرقابــة الداخليــة والمخاطــر بالشــركة منــذ عــام
دبلــوم عـ ِ
2012م .ولديهــا خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى  29ســنة مــن العمــل منهــا  15ســنة فــي مختلــف المجــاالت
لــدى شــركات القطــاع العــام وشــركات البرمجيــات العاملــة فــي مجــال تخطيط مــوارد المؤسســات (،)ERP
باإلضافــة إلــى خبراتهــا التــي تمتــد لمــا يربــو علــى  14ســنة مــن العمــل فــي مجــال التأميــن لــدى الشــركة.

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

ولقــد تــم تعييــن الفاضــل /رافــي كوتومبــا راو بوترافــو خلفــً لــه فــي شــهر ســبتمبر 2019م والــذي يحمــل
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عقود التوظيف
تمتــد عقــود عمــل الموظفيــن بالشــركة لمــدة ســنة أو ســنتين خاضعــة للتجديــد فــي تاريــخ انتهائهــا وفقً ــا للشــروط واألحــكام التــي يتفــق عليهــا
األطــراف .وتقــدر فتــرة االخطــار بشــهر واحــد للوظائــف كافــة أو تقاضــي راتــب بــد ًلا منهــا.

 .7تفاصيل الغرامات وحاالت عدم االلتزام من جانب الشركة
خــال عــام 2019م ،لــم تــرد حــاالت تشــير علــى عــدم إلتــزام الشــركة بــأي مســائل تتعلــق بميثــاق حوكمــة شــركات التأميــن وميثــاق حوكمــة
الشــركات العامــة الصادريــن عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال .كمــا تتبــع الشــركة قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  1974/4ولوائــح الهيئــة واجبــة
التطبيــق واتفاقــات اإلدراج بســوق مســقط لــأوراق الماليــة بســلطنة عمــان والقانــون االتحــادي رقــم  6لســنة  2007واللوائــح الماليــة لشــركات
التأميــن لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والقانــون رقــم  24مــن  1961علــى شــركات ووكالء التأميــن فــي الكويــت وغيرهــا مــن اللوائــح الخارجيــة
المعمــول بهــا.
خــال عــام 2018م ،دفعــت الشــركة غرامــات  /مخالفــات إلــى دائــرة الصحــة بحكومــة أبــو ظبــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا  100,000درهــم إماراتــي (أي مــا
يعــادل نحــو  10,500/-ر.ع) للعديــد مــن البنــود المتعلقــة بعــدم المطابقــة مــع التعميمــات علــى شــهادة االســتمرارية  ،وحســاب العقوبــات التــي
يمكــن تحصيلهــا مــن األعضــاء  ،واالختــاف علــى صالحيــة إلتحــاق األعضــاء مــع العميــل  ،وتعامــل مســؤولي مطالبــات الطــرف الثالــث مــع مــزود
خدمــة طبيــة غيــر مرخــص مــن قبــل دائــرة الصحــة.
خــال عــام 2017م  ،دفعــت الشــركة غرامــة قدرهــا  5000درهــم إماراتــي (حوالــي  525ريــال عمانــي) دائــرة الصحــة بحكومــة أبــو ظبــي بســبب عــدم
المطابقــة مــع النمــوذج المطلــوب أثنــاء تقديــم البيانــات الماليــة للربــع الثانــي.

 .8تفاصيل المساهمين بالشركة
توزيع حملة األسهم
فيما يلي بيان توزيع المساهمين كما هو في  31ديسمبر 2019م :

عدد األسهم

النسبة المئوية
للتملك

عدد
المساهمين

مجموع عدد األسهم

النسبة المئوية
للسهم من رأس
المال

أكثر من 26,500,000

أكثر من %10

1

194,637,357

%73.45

ما بين  13,250,000و 26,499,999

من  %5إلى %10

1

16,824,792

%6.35

ما بين  2,650,000و 13,249,999

من  %1إلى %5

6

40,597,397

%15.32

أقل من 2,650,000

أقل من %1

111

12,940,454

%4.88

119

265,000,000

%100

المجموع الكلي

وسائل االتصال
ُيرســل االخطــار باجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية وجــدول أعمالهــا والحســابات المدققــة الســنوية وكذلــك تقريــر رئيــس مجلــس
اإلدارة إلــى جميــع المســاهمين بالبريــد .كمــا أن الشــركة علــى تواصــل دائــم مــع الهيئــة العامــة لســوق المــال بشــأن جميــع المســائل
الجوهريــة األخــرى .كمــا تســتخدم الشــركة وســائل أخــرى للتواصــل مثــل اإلفصــاح علــى الموقــع اإللكترونــي لســوق مســقط لــأوراق
الماليــة ونشــر مســتخلصات مــن القوائــم الماليــة فــي الصحــف الصــادرة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وإتاحــة القوائــم الماليــة
للشــركة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي مكاتــب الشــركة خــال ســاعات العمــل الرســمية ونشــر القوائــم الماليــة ربــع الســنوية
والســنوية علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة .www.nlicgulf.com

 .9نبذة عن مدققي الحسابات القانونيين
إيرنســت أنــد يونــغ هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال خدمــات التدقيــق والضرائــب والمعامــات والخدمــات االستشــارية .تلتــزم  EYعلــى القيــام
بدورهــا فــي بنــاء عالمــً أفضــل للعمــل .إن الــرؤى والخدمــات عاليــة الجــودة التــي تقــوم  EYبتقديمهــا تُســاعد فــي بنــاء الثقــة فــي أســواق رأس
المــال واالقتصــادات فــي جميــع أنحــاء العالــم.

إيرنســت أنــد يونــغ تعمــل فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا منــذ ســنة  1923وتوظــف أكثــر مــن  7,000مهنــي وتعمــل الشــركة
فــي ســلطنة ُعمــان منــذ ســنة 1974م وهــي الشــركة الرائــدة فــي مجــال الخدمــات المهنيــة فــي البــاد .تشــكل إيرنســت أنــد يونــغ فــي الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا جــزءًا مــن ممارســة إيرنســت أنــد يونــغ فــي أوروبــا والشــرق األوســط وأفريقيــا مــع أكثــر مــن  4,889شــريك ومــا يقــارب
 124,318مهنــي .علــى الصعيــد العالمــي ،تعمــل إيرنســت أنــد يونــغ فــي أكثــر مــن  150بلــد وت ِّ
ُوظــف  328,597مهنــي فــي  700مكتــب .يرجــى زيــارة
الموقــع األلكترونــي  ey.comلمزيــد مــن المعلومــات حــول الشــركة.
بالنســبة للســنة الماليــة 2019م  ،تــم تقديــم أتعــاب التدقيــق بمبلــغ  63,819ريــال عمانــي (2018م 43,663 :ريــال عمانــي) للشــركة األم .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،قامــت إيرنســت أنــد يونــغ بتقديــم خدمــات إستشــارية للضرائــب وغيرهــا مــن الخدمــات غيــر المرتبطــة بالتدقيــق خــال العــام ،وقــد خصصــت
الشــركة نفقــات قدرهــا  6,540ريــال عمانــي (2018م 6,679 :ريــال عمانــي) مقابــل رســوم استشــارية لهــذه الخدمــات.

 .10بيانات سعر السوق
نــورد فــي الجــدول أدنــاه تفاصيــل أداء ســعر ســهم الشــركة (إجمالــي العائــدات) فــي عــام 2019م مقابــل مؤشــر ســوق مســقط ( )MSM30إلــى جانــب
تفاصيــل أســعار الســهم األعلــى واألدنــى واالقفــال للفتــرة مــن  1ينايــر 2019م حتــى  31ديســمبر 2019م
الشركة الوطنية للتأمين
األعلى

األدنى

اإلقفال
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مؤشر سوق مسقط
 %التغير

األعلى

األدنى

اإلقفال

 %التغير

ديسمبر19-

ال يوجد

ال يوجد

0.320

%0.0

4,566

4,313

4,324

%2.0-

يناير19-

0.318

0.312

0.312

%2.5-

4,336

4,156

4,166

%3.6-

فبراير19-

0.312

0.283

0.294

%5.8-

4,182

4,049

4,144

%0.5-

مارس19-

-

-

0.294

%0.0

4,174

3,984

3,984

%3.9-

أبريل19-

0.294

0.269

0.294

%0.0

4,016

3,928

3,946

%1.0-

مايو19-

0.310

0.280

0.310

%5.4

3,973

3,826

3,934

%0.3-

يونيو19-

0.300

0.279

0.300

%3.2-

3,993

3,874

3,885

%1.3-

يوليو19-

0.300

0.280

0.288

%4.0-

3,889

3,745

3,761

%3.2-

أغسطس19-

0.310

0.288

0.310

%7.6

4,005

3,760

4,005

%6.5

سبتمبر19-

0.324

0.306

0.320

%3.2

4,035

3,948

4,018

%0.3

أكتوبر19-

0.310

0.310

0.310

%3.1-

4,046

3,948

4,000

%0.4-

نوفمبر19-

0.316

0.316

0.316

%1.9

4,098

4,000

4,064

%1.6

ديسمبر19-

0.310

0.290

0.308

%2.5-

4,078

3,866

3,981

%2.0-

اإلداء السنوي

0.324

0.269

0.308

%3.1-

4,336

3,745

3,981

%7.9-

ـهما مــن أســهم الشــركة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة خــال الفتــرة مــن  1ينايــر 2019م حتــى  31ديســمبر
تــم تــداول مــا مقــداره  3,174,152سـ ً
2019م.

كما في  31ديسمبر 2019م ،ال توجد أوراق مالية متداولة أو أي أدوات قابلة للتحويل ُيرجح أن يكون لها تأثير على حقوق الملكية.

 .١١إقرار
يقر مجلس اإلدارة بتأكيده ما يلي:
 مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وفقً ا 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.

خالد بن محمد الزبير
رئيــس مجــلس اإلدارة

تقرير تنظيم وإدارة الشركة

األداء للشهر

الملحق رقم ()1

المنصب

الشركة الوطنية للتمويل ش.م.ع.ع

رئيس

عضو مجلس إدارة

عمانتل ش.م.ع.ع

الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار

اللجنة
لجنة التعيينات والمكافآت واللجنة
التنفيذية
لجنة التعيينات والمكافآت واللجنة
التنفيذية
لجنة المخاطر
لجنة التدقيق
لجنة المناقصات

عضو مجلس

لجنة التدقيق
اللجنة

إدارة
عضو مجلس

عضو مجلس
إدارة

إدارة
لجنة التدقيق
لجنة المخاطر

اليوجد

لجنة التدقيق

التنفيذية والمخاطر

عضو مجلس إدارة

عضو مجلس إدارة

(أومنفيست) ش.م.ع.ع

الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار

الشركة

عضويات مجالس إدارة الشركات األخرى

تفاصيل عضويات مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة األخرى وعضويات لجانها كما في  31ديسمبر 2019م

العضو

الفاضل /خالد بن محمد الزبير

الفاضل /عبد العزيز بن محمد بن أحمد

البلوشي

السيد /زكي بن هالل بن سعود

البوسعيدي

الفاضل /أنور بن هالل بن حمدون الجابري

(أومنفيست) ش.م.ع.ع

الفاضل /محمد بن تقي الجمالني

الفاضل/غسان بن خميس بن علي الحشار

الفاضل /نيلماني بهاردواج

البنك األهلي ش.م.ع.ع

جلفار ش.م.ع.ع

البنك الوطني العماني ش.م.ع.ع

اليوجد

اليوجد

المنصب

رئيس

عضو
رئيس

عضو

عضو

عضو

نائب الرئيس

عضو

اليوجد

22
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تقرير تنظيم وإدارة الشركة
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تقرير مناقشات وتحليل اإلدارة
نبذة عن الشركة وأعمالها
الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع (الشــركة) تقــوم بأعمــال التأميــن فــي ســلطنة ُعمــان واإلمــارات العربيــة
المتحــدة ودولــة الكويــت ،حيــث تجــري الشــركة أعمــال التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي والعــام فــي ســلطنة ُعمــان ودولــة
فرعــا فــي الســلطنة .أمــا بالنســبة لعملياتهــا فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فإنهــا تــدار مــن فرعيــن (دبــي
الكويــت ولديهــا ً 21
وأبوظبــي) ،والتــي تقــدم خدمــات التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي.

نظرة عامة حول قطاع التأمين
بيانات قطاع التأمين في سلطنة عمان 2017م مقارنة مع 2018م

بيانات قطاع التأمين في اإلمارات العربية المتحدة 2017م

العمانية
بماليين الرياالت ُ

العمانية
بماليين الرياالت ُ

مقارنة مع 2018م

نوع التأمين

م2018

م2017

التغير %

نوع التأمين

م2018

م2017

التغير %

الحياة

60

61

%3-

الحريق

283

302

%6-

المركبات

145

153

%5-

البحري والطيران

140

130

%7

الممتلكات

49

40

%22

المركبات والنقل

708

796

%11-

البحري

11

12

%8-

الهندسي ،البناء والطاقة

247

233

%6

الصحي

2,011

2,044

%2-

الهندسي

15

19

%-23

المسؤولية

12

10

13%

الحياة للمجموعات
واإلئتمان

153

146

%5

الصحي

152

134

%13

الحياة لألفراد

793

739

%7

أخرى

20

21

%-4

المعاشات وتراكم األموال

56

143

%61-

أخرى

216

192

%13

المجموع

464

452

%3

المجموع

4,608

4,724

%2.5-

ســلطنة ُعمــان :وفقــً للبيانــات التــي نشــرتها الســلطات الرقابيــة فــي ســلطنة ُعمــان ،ســجل قطــاع التأميــن فــي ســلطنة ُعمــان
نمـوًا فــي الســنة الماليــة 2018م مقارنــة مــع 2017م ،ويرجــع ذلــك باألســاس إلــى الزيــادة فــي أقســاط التأميــن الصحــي بنســبة  ،%13بينمــا
تظهــر النتائــج تراجــع فــي مســاهمة أقســاط تأميــن المركبــات بنســبة  %5حيــث يرجــع ذلــك بشــكل أساســي الــى االنخفــاض فــي أســعار
أقســاط التأميــن التــي يتــم فرضهــا علــى العمــاء .وبأقســاط تأمينيــة قدرهــا  135مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2018م اســتطاعت
الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ان تمتلــك حصــة ســوقية تبلــغ  ٪29للســنة الماليــة 2018م .كمــا احتلــت الشــركة
أيضــا مــن حيــث صافــي الربــح بعــد الضريبــة بقيمــة 9.3
المرتبــة األولــى ليــس فقــط فــي إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة ولكــن ً
مليــون ريــال عمانــي والتــي تعتبــر األعلــى بيــن  20جهــة فاعلــة فــي ســوق التأميــن العمانــي.
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة :أظهــرت بيانــات قطــاع التأميــن إنخفاضــً بشــكل عــام فــي أقســاط التامين وبشــكل رئيســي قســم
تأميــن المركبــات ،والحريــق ،والتأميــن الصحــي فــي الســنة الماليــة 2018م مقارنــة مــع 2017م .ان الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة
والعــام ش.م.ع.ع تعمــل بشــكل رئيســي فــي قطــاع التأميــن الصحــي فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث وصلــت نســبة النمــو
فــي الشــركة الــى  %18مقارنــة بانخفــاض ســوق التأميــن اإلماراتــي بنســبة %2
ووصلــت قيمــة اقســاطها التأمينيــة الــى  76مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2018م ،وتمتلــك الشــركة حصــة فــي قطــاع التأميــن الصحــي
اإلماراتــي تبلــغ  ٪4للســنة الماليــة 2018م.

فيما يلي أبرز اللمحات المالية لعام 2019م مع بيانات السنوات الثالث الماضية:
2016م

2017م

2018م

2019م

التفاصيل
إجمالي األقساط المكتتبة

101.2

114.6

134.6

148.6

صافي النتائج المكتتبة

10.6

16.5

19.2

20.1

صافي الدخل من االستثمار

2.1

2.6

2.6

4.2

الربح بعد الضريبة

4.7

8.4

9.3

10.2

0.037

0.032

0.035

0.038

مجموع األصول

135.3

142.0

168.2

188.2

راس المال

26.5

26.5

26.5

26.5

مجموع حقوق المساهمين

44.4

49.5

53.7

58.9

0.168

0.187

0.202

0.222

%16

%18

%18

%18

(معــاد بيانهــا بقيمــة  100بيســة
ربحيــة الســهم ( )EPSبالبيســات ُ
للســهم الواحــد)

(معــاد بيانهــا بمقــدار
صافــي قيمــة األصــول للســهم بالبيســات ُ
 100بيســة للســهم الواحــد)
العائــد علــى المتوســط المرجــح لحقــوق المســاهمين (بالنســبة
المئويــة)

تواصــل الشــركة الحفــاظ علــى مســار نموهــا فــي العــام 2019م مــع نمــو بنســبة  ٪10فــي إجمالــي األقســاط المكتتبــة مــن  134.6مليــون
ريــال عمانــي فــي عــام 2018م إلــى  148.6مليــون ريــال عمانــي فــي 2019م ونمــو بنســبة  ٪10فــي األربــاح بعــد الضريبــة مــن  9.3مليــون ر.ع
فــي 2018م إلــى  10.2ريــال عمانــي مليــون فــي عــام 2019م.

إجمالي األقساط المكتتبة

149
3

إﺟﻤﺎﻟﻲ ا ﻗﺴﺎط اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

160

135
2

140
115
101

77
65

اﻣﺎرات
ُﻋﻤﺎن

56

91

100
80

49

60

اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت ُ

اﻟﻜﻮﻳﺖ

83

120

40

63

56

50

45

41

2019

2018

2017

2016

2015

20
0

نمــت الشــركة بشــكل جيــد فــي إجمالــي األقســاط المكتتبــة فــي ســلطنة عمــان وفــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة نمــو بلغــت
 ٪13فــي ُعمــان و  ٪8فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،ويرجــع الســبب وراء النمــو الــذي حققتــه الشــركة فــي إجمالــي األقســاط المكتتبــة
فــي ســلطنة عمــان الــى عمليــات التأميــن الصحــي وتأميــن المركبــات ،فــي حيــن ُيعــزى النمــو فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة الــى
عمليــات التأميــن الصحــي.

مناقشات وتحليل اإلدارة

لمحة مالية
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صافي النتائج المكتتبة
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﻜﺘﺘﺒﺔ

5.5

5.3

اﻟﻜﻮﻳﺖ

16.5
7.5

اﻣﺎرات
ُﻋﻤﺎن

20.0
15.0
10.6

10.6
2.1

14.5

13.9

2019

2018

9.1

8.5

2017

2016

3.9
6.7
2015

10.0
5.0

اﻟﻌﻤﺎﻧﻴﺔ
ﺑﻤﻼﻳﻴﻦ اﻟﺮﻳﺎﻻت ُ

20.1

19.2

25.0

0.0

بلــغ صافــي النتائــج المكتتبــة للســنة الماليــة 2019م بمبلــغ  20.1مليــون ريــال ُعمانــي ،أي بزيــادة نســبتها  %5عــن مبلــغ  19.2مليــون ريــال
ُعمانــي فــي الســنة الســابقة .وتأتــي الزيــادة فــي صافــي النتائــج المكتتبــة مــن ســلطنة عمــان والتــي تقــدر بمبلــغ  0.9مليــون ريــال
بشــكل رئيســي مــن أعمــال التأميــن العــام بمبلــغ  0.7مليــون ريــال عمانــي.

الدخل من االستثمار
ﻗﺎﻋﺪة ا ﺳــﺘﺜﻤﺎر ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  31دﻳﺴﻤﺒﺮ 2019م
أﺳﻬﻢ
%8
اﻟﺴﻨﺪات
%34

اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر

%5.6
%4.1

أرﺻﺪة ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﻣﺤﺘﻔﻆ ﺑﻬﺎ ﻟﺳﺘﺜﻤﺎر
%12

اﻟﻮداﺋﻊ
%46

%4.3

%4.2

%6.0
%3.1

%4.0
%2.0

2019

2018

2017

2016

2015

%0.0

ﻋﺎﺋﺪ اﺳﺘﺜﻤﺎر

* تتضمــن قاعــدة االســتثمار للســنة الماليــة 2019م مبلــغ  9.2مليــون ريــال عمانــي مــن األرصــدة البنكيــة المحتفــظ بهــا لإلســتثمار
(مقابــل مبلــغ  10.2مليــون ريــال عمانــي للســنة الماليــة 2018م)
علــى الرغــم مــن تراجــع ســوق االســتثمار فــي ســلطنة ُعمــان ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي عــام 2019م إال ان الشــركة حققــت
عائــدات اســتثمارية جذابــة مــن خــال اعتمادهــا علــى اســتراتيجيتها االســتثمارية (حيــث حققــت عائــد اســتثمار بنســبة  ٪5.6فــي الســنة
الماليــة 2019م مقارنــة بنســبة  ٪4.1فــي الســنة الماليــة 2018م) .وتتكــون قاعــدة االســتثمار فــي الشــركة بشــكل رئيســي مــن اســتثمارات
فــي أدوات الدخــل الثابــت ،والتــي مكنــت الشــركة مــن تحقيــق دخــل اســتثماري بمبلــغ  4.2مليــون ريــال عمانــي للســنة الماليــة 2019م
وهــو أعلــى بنســبة  ٪63مقارنــة بمبلــغ  2.6مليــون ريــال عمانــي فــي الســنة الماليــة 2018م.

الربحية
حققــت الشــركة ربحــً بعــد خصــم الضريبــة بمبلــغ  10.2مليــون ريــال عمانــي فــي عــام 2019م مقارنــة بأربــاح بلغــت  9.3مليــون ريــال عمانــي
فــي عــام 2018م (زيــادة بنســبة .)%10
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تعــود الزيــادة فــي الربحيــة بشــكل رئيســي إلــى عمليــات التأميــن العــام فــي ســلطنة عمــان وإيــرادات االســتثمار .علــى صعيــد عمليــات
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التأميــن ،فــإن تحســن األداء هــو نتيجــة للتحكــم بنســب الخســارة فــي نشــاط تأميــن المركبــات وغيــر المركبــات فــي ســلطنة عمــان،
وخاصــة نســبة الخســارة الصافيــة لنشــاط تأميــن المركبــات فــي ســلطنة عمــان والتــي بلغــت  ٪53للســنة الماليــة 2019م.وبشــكل
للتحــول فــي االســتراتيجية االســتثمارية للشــركة مــن خــال زيــادة االســتثمارات فــي الســندات وتقليــل االعتمــاد علــى الودائــع الثابتــة
داخــل محفظــة الدخــل الثابــت.

تطورات تقنية المعلومات
تتمثــل رؤيــة الشــركة لتقنيــة المعلومــات فــي تعزيــز القيمــة التجاريــة مــن خــال نشــر أحــدث التقنيــات التكنولوجيــة للمعاييــر الدوليــة
لخدمــة األســواق المســتهدفة للشــركة ،وتقييمهــا كشــريك موثــوق بــه مــن قبــل شــركائنا .ويتمثــل هــدف الشــركة فــي توفيــر حلــول
وخدمــات تكنولوجيــة مبتكــرة عاليــة الجــودة بشــكل اســتباقي وتكــون متاحــة وقويــة وآمنــة.
ومــن ناحيــة تقنيــة المعلومــات ،نفــذت الشــركة خــال عــام 2019م مشــاريع كبــرى مثــل تطبيقــات الهاتــف المحمــول فــي ســلطنة عمــان
وبوابــة البيــع بالتجزئــة ،وتطبيــق الهاتــف المحمــول فــي الكويــت  ،ومشــروع تكامــل اجهــزة نقــاط البيــع لتحصيــل المبالــغ مــن خــال
البطاقــات البنكيــة  ،وتنفيــذ نظــام أتمتــة العمليــات الروبوتيــة إلدارة المطالبــات فــي ســلطنة عمــان ،وتحســين كبيــر للجانــب األمنــي
مــن خــال تطبيــق جــدار الحمايــة الــذي قلــل بشــكل كبيــر التهديــدات الخارجيــة ،ونظــام تمييــز دخــول المســتخدمين والــذي يحــرص
علــى الســماح للمخوليــن فقــط بالدخــول لألنظمــة ،وتطبيــق نظــام ( )Secloreلمنــع تســرب البيانــات والحفــاظ علــى أمنهــا ،وتطبيــق
نظــام إدارة الطباعــة فــي الفــرع الرئيســي للشــركة.

إجراءات الرقابة الداخلية
يولــي المجلــس أهميــة كبيــرة للرقابــة الداخليــة للشــركة وذلــك لحمايــة أصــول الشــركة ومصالــح المســاهمين .مــن خــال نظــام رقابــة
داخليــة قــوي ،يضمــن مجلــس اإلدارة صحــة تقاريــر الشــركة وامتثالهــا للتشــريعات واللوائــح والسياســات المحاســبية المعمــول بهــا
وسياســات الشــركة التجاريــة.
تطبــق الشــركة نظــام الرقابــة الداخليــة الــذي يتناســب مــع حجــم وتعقيــد عملياتهــا حيــث تعمــل عناصــر التحكــم هــذه علــى التأكــد
مــن أن المعامــات مصــرح بهــا وتــم تســجيلها واإلبــاغ عنهــا بشــكل صحيــح وتقــوم أيضــا بحمايــة أصــول الشــركة مــن الخســارة نتيجــة
االســتخدام أو التصــرف غيــر المصــرح بــه .باإلضافــة إلــى ذلــك ،هنــاك ضوابــط تشــغيلية وضوابــط لمخاطــر االحتيــال تغطــي نطــاق
الضوابــط الماليــة الداخليــة بشــكل كامــل .إن عناصــر التحكــم موجــودة فــي جميــع أقســام الشــركة مــن أجــل منــع وتحديــد أو ضبــط
األخطــاء أو االنحرافــات.
تتــم متابعــة عمليــة الرقابــة الداخليــة بشــكل أساســي مــن قبــل لجنــة التدقيــق والرقابــة التــي تقــوم بمراجعــة الضوابــط الداخليــة
ـاء علــى عمليــات التدقيــق التــي يقــوم بهــا المدقــق الخارجــي وكذلــك
للشــركة وتقــدم تقاريرهــا إلــى مجلــس اإلدارة حــول فعاليتهــا بنـ ً
عمليــات التدقيــق التــي تجريهــا دائــرة التدقيــق الداخلــي وفــق خطــة الدائــرة المعتمــدة مــن قبــل مجلــس اإلدارة .يشــمل نطــاق عمليــات
التدقيــق الداخلــي عوامــل أخــرى مــن قبيــل مراجعــة الكفــاءة التشــغيلية ،واالمتثــال للوائــح واإلرشــادات ،ومراجعــة سياســات وعمليــات
أيضــا دائــرة للجــودة والرقابــة الداخليــة والتــي تقــوم بمراجعــة الضوابــط الداخليــة
التقاريــر الماليــة .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تمتلــك الشــركة ً
للشركة.

مناقشات وتحليل اإلدارة

عــام ،بلغــت نســبة الخســارة الصافيــة للشــركة  ٪75مقارنــة بـــ  ٪76فــي العــام الســابق .إن الزيــادة فــي عائــدات االســتثمار هــي نتيجــة
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لــدى الشــركة سياســات وإجــراءات مفصلــة والتــي تغطــي مختلــف الوظائــف ويتــم اإلبــاغ عــن األداء التجــاري للشــركة بانتظــام إلــى
إدارتهــا ومجلــس اإلدارة مــع مراقبــة دقيقــة لــأداء الفعلــي مقابــل التقديــري والفتــرات الســابقة .يتــم إعــداد المعلومــات الماليــة
باســتخدام السياســات المحاســبية المناســبة وبامتثــال تــام للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة والتــي يتــم تطبيقهــا بشــكل متســق.

إطار عمل إدارة المخاطر
يتــم تضميــن إطــار إدارة مخاطــر المؤسســة فــي جميــع أنحــاء الشــركة لتوفيــر عمليــة شــاملة ومنســقة إلدارة المخاطــر حيــث تــم إضفــاء
الطابــع المؤسســي علــى إطــار إدارة مخاطــر المؤسســة لتقديــم معلومــات أفضــل التخــاذ القــرارات فــي جميــع أنحــاء الشــركة .وتتبــع
الشــركة سياســة شــاملة إلدارة المخاطــر لمعالجــة المخاطــر المالزمــة لالســتراتيجيات والعمليــات والماليــة واإللتــزام والتأثيــرات الناتجــة
عنهــا .لقــد تــم تصميــم سياســة إدارة المخاطــر لتوضيــح آليــة تحديــد المخاطــر وتقييمهــا ومعالجتهــا ورصدهــا واإلبــاغ عنهــا .يعتبــر
ـزءا مــن عمليــات الشــركة اليوميــة حيــث تديــر الشــركة مخاطرهــا مــن
النظــر فــي المخاطــر ومعالجتهــا بشــكل متســق ومنضبــط جـ ً
خــال اإلســتعانة بثالثــة خطــوط للدفــاع وهــم أصحــاب األعمــال والعمليــات ودائــرة إدارة المخاطــر ومجلــس اإلدارة .تدعــم عمليــة إدارة
مخاطــر المؤسســة الخاصــة بالشــركة أدائهــا وتميزهــا التشــغيلي.

شكر وعرفان
نيابــةً عــن الشــركة وجميــع موظفيهــا ،أقــدم خالــص التعــازي فــي وفــاة المغفــور لــه بــإذن اهلل جاللــة الســلطان قابــوس بــن ســعيد طيب
اهلل ثــراه وأســكنه فســيح جناتــه كمــا نعــرب عــن عميــق االمتنــان والتقديــر لموالنــا صاحــب الجاللــة الســلطان هيثــم بــن طــارق المعظــم
حفظــه اهلل ورعــاه ،ســائلين اهلل جلــت قدرتــه أن يمــد فــي عمــر جاللتــه ويرزقــه موفــور الصحــة والعافيــة ليســتكمل المســيرة الزاهــرة فــي
قيــادة الســلطنة علــى طريــق التنميــة والســام واالزدهــار.
وأتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال والهيئــات الحكوميــة والدوائــر الوزاريــة فــي ســلطنة عمــان وفــي دولــة األمــارات
أيضــا بالشــكر إلــى أعضــاء مجلــس اإلدارة وجميــع
العربيــة المتحــدة وفــي دولــة الكويــت علــى إرشــادهم ودعمهــم لنــا .كمــا أتوجــه ً
عمالئنــا الكــرام وشــركاءنا فــي األعمــال وشــركات إعــادة التأميــن علــى دعمهــم لنــا وثقتهــم الغاليــة فينــا.

أس فنكاتاشاالم
الرئيس التنفيذي
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البيانات المالية للشركة األم والموحدة
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

المقر الرئيسي للعمل
مبنى رقم  | 115قطعة رقم 133
مجمع رقم  | 146سكة رقم 4202
منطقة مطرح الكبرى | مسقط | سلطنة ُعمان

العنوان المسجل
ص.ب | 798 :الرمز البريدي 117
الوادي الكبير | سلطنة ُعمان

مناقشات وتحليل اإلدارة

الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتيها التابعتين
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تقرير مدقق الحسابات لعام ٢٠١٩م
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البيانات المالية
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البيانات المالية
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البيانات المالية
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الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتيها التابعتين

بيان المركز المالي
كما في  31ديسمبر 2019م

حقوق المساهمين وااللتزامات
حقوق المساهمين
رأس المال واالحتياطيات
رأس المال
االحتياطي القانوني
احتياطي الطوارئ
احتياطي إعادة تقييم
احتياطي القيمة العادلة
إحتياطي تقلبات تحويل العمالت األجنبية
أرباح محتجزة
إجمالي حقوق المساهمين
االلتزامات
إجمالي المطالبات القائمة
إجمالي االحتياطي االكتواري /الحسابي والمخاطر السارية
المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين
التزامات أخرى
قرض قصير األجل
ضريبة دخل مستحقة الدفع
إجمالي االلتزامات
مجموع حقوق المساهمين وااللتزامات
صافي األصول للسهم الواحد

4
5
( 6أ)
7
19

19.004.230
37.348.696
63.519.337
6.020.113

17,818,846
34,896,420
1,292,498
50.639.337
9,720,551

18.521.185
37.348.696
63.519.337
6.020.113

17,512,436
34,896,420
1,292,498
50.639.337
9,720,551

20

13.544.875

18.407.967

13.544.875

18,407,967

8
( 6ب)
( 6ج)
(د)6
9
12
30
13

6.843.580
2.569.435
31.709.063
129.435
6.811.564
221.007
496.243
188.217.578

4,727,341
2,871,739
21,153,006
218,374
5,646,648
290,128
519,839
168.202.694

5.091.880
2.569.435
31.709.063
782.255
129.435
6.613.945
218.013
496.243
186.564.475

4,351,570
2,871,739
21,153,006
740.022
218,374
5,505,275
290,634
519.839
168.119.668

14
15
16
17

26,500,000
6.761.121
11.185.599
447.420
165.048
()21.957
13.865.365
58.902.596

26,500,000
5,740,890
9,354,092
447,420
()1,064,317
()1,282
12,681,669
53,658,472

26,500,000
6.761.121
11.185.599
447.420
165.048
()21.957
13.865.365
58.902.596

26,500,000
5,740,890
9,354,092
447,420
()1,064,317
()1,282
12,681,669
53,658,472

19
20
21
22
4
30

21.704.590
58.403.181
8.837.559
36.733.377
2.000.000
1.636.275
129.314.982
188.217.578

25,048,008
52,962,614
2,554,304
32.366.239
1,613,057
114.544.222
168.202.694

21.704.590
58.403.181
8.837.559
35.080.274
2.000.000
1.636.275
127.661.879
186.564.475

25,048,008
52,962,614
2,554,304
32.283.213
1,613,057
114.461.196
168.119.668

24

0.222

0.202

0.222

0.202

تم التصريح بإصدار البيانات المالية بقرار من مجلس اإلدارة بتاريخ  25فبراير  2020ووقعها نيابةً عنهم:

.......................................................................................

.......................................................................................

عضو مجلس اإلدارة

الرئيس التنفيذي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37جزءًا من هذه البيانات المالية.
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والمخاطر السارية
مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا
استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
إستثمار في شركات تابعة
قروض لحملة البوالص
الممتلكات والمعدات
أصل ضريبة مؤجلة
أصول غير ملموسة (تشمل الشهرة)
إجمالي األصول

إيضاح

2019
ريال ُعماني

2018
ريال ُعماني

2019
ريال ُعماني

2018
ريال ُعماني
البيانات المالية

المجموعة

األصول
أرصدة نقد ّية وبنك ّية
ودائع بنك ّية
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/الحسابي

الشركة األم

38
الشركة الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع وشركتيها التابعتين

بيان الدخل الشامل
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
المجموعة
إيضاح

الشركة األم

2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

إجمالي األقساط المكتتبة

(أ)25

148.599.116

134,594,455

148.599.116

134,594,455

إجمالي أقساط التأمين ،محققة

( 25أ)

143.158.549

127,388,632

143.158.549

127,388,632

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين،
محققة

( 25أ)

()37.173.422

()48,569,861

()37.173.422

()48,569,861

105.985.127

78,818,771

105.985.127

78,818,771

4.612.241

9,303,391

4.612.241

9,303,391

1.305.666

1,814,438

1.305.666

1,814,438

()113.342.713

()101,156,584

()113.342.713

()101,156,584

33.420.979

41,452,130

33.420.979

41,452,130

()11.869.716

()10,988,346

()11.869.716

()10,988,346

20.111.584

19,243,800

20.111.584

19,243,800

4.231.667

2,602,689

4.294.575

2,768,610

21.494

()42,214

21.494

()42,214

-

183,009

-

183,009

147.477

58,510

147.477

58,510

()1.323.586

()1,652,253

()2.242.643

()2,403,451

()11.442.950

()9,461,798

()10.600.117

()8,898,135

()44.764

()18,102

()44.764

()18,102

()23.596

-

()23.596

-

11.677.326

10,913,641

11.664.010

10,892,027

()1.475.021

()1,608,643

()1.461.705

()1,587,029

10.202.305

9,304,998

10.202.305

9,304,998

صافي إيرادات أقساط التأمين
إيرادات العمولة من أقساط التأمين المحولة إلى
معيدي التأمين

( 25ب)

إيرادات من رسوم البوالص
إجمالي مصروف المطالبات
حصة معيدي التأمين من المطالبات
مصروف عموالت

19
25 ،19
(ب)

صافي نتائج االكتتاب
إيرادات االستثمار -بالصافي

27

خسائر اإلئتمان المتوقعة من قيمة األصول المالية
صفقة حيازة شركات تابعة
الدخل التشغيلي اآلخر

28

أتعاب إدارة الطرف الثالث
مصروفات عمومية وإدارية

29

تكلفة تمويل
إطفاء أصول غير ملموسة

13

الربح قبل ضريبة الدخل
ضريبة الدخل

30

ربح العام
دخل شامل آخر
البنود التي سيعاد تصنيفها إلى ربح أو خسارة
فروقات تحويل عمليات أجنبية

()20.675

()10,814

()20.675

()10,814

تغير في قيمة إستثمارات دين مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل دخل شامل آخر

462.719

()129.541

462.719

()129.241

بنود لن يتم إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة:
التغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الدخل الشامل اآلخر
إيرادات (مصروفات) شاملة أخرى
إجمالي الدخل الشامل
ربحية السهم الواحد -األساسية والمخففة

31

()100.225

()154,336

()100.225

()154,336

341.819

()294,391

341.819

()294,391

10.544.124

9.010.607

10.544.124

9.010.607

0.038

0.035

0.038

0.035

البنــود فــي بيــان الدخــل الشــامل اآلخــر أعــاه مفصــح عنهــا بعــد خصــم الضرائــب .الضريبــة المتعلقــة بمكونــات الدخــل الشــامل اآلخــر مفصــح
عنهــا بإيضــاح رقــم .30
تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37جزءًا من هذه البيانات المالية.
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احتياطي
الطوارئ
ريال ُعماني
7,733,953
7,733,953
1,620,139
-

احتياطي
قانوني
ريال ُعماني
4,810,390
4,810,390
930,500
-

رأس
المال
ريال عماني
26,500,000
26,500,000
-

15
16
18

خالل الدخل الشامل اآلخر
التغير في إحتياطي تقلبات تحويل العمالت األجنبية

إجمالي الدخل الشامل للعام

تحويل بيع القيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر

محول إلى احتياطي قانوني

المحول إلى احتياطي الطوارئ

توزيعات أرباح ُمعلنة ومدفوعة
في  31ديسمبر 2018م

في  1يناير 2019

للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م

بيان التغيرات في حقوق المساهمين
احتياطي
إعادة تقييم
ريال ُعماني
447,420
447,420
-

26,500,000
26,500,000

ربح العام
التغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من

في  1يناير 2018
المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم  9ورقم - 15
اليوم األول للتعديل (المالحظة .2.3أ ())2
الرصيد االفتتاحي المعاد بموجب المعايير الدولية للتقارير
المالية  9و15

المجموعة والشركة األم

()833,162
26,808
()806,354
()283.577
()283,577
25,614
-

5,740,890
5,740,890

إيضاح

أرباح
محتجزة

9,532
9,532
()10,814
()10,814
-

9,354,092

إجمالي حقوق
المساهمين
ريال ُعماني
10,796,443
()640,619
10,155,824
9,304,998
9,304,998
()25.614
()930.500
()1.620.139
()4,202,900

9,354,092

إحتياطي تقلبات
احتياطي
تحويل العمالت
القيمة العادلة
األجنبية
ريال ُعماني
ريال ُعماني

ريال ُعماني
49,464,576
()613,811
48,850,765
9,304,998
()283.577
()10,814
9,010,607
()4,202,900

447,420
447,420

26,500,000

()1,064,317

1.020.231
6.761.121

()1,064,317

1.831.507
11.185.599

()1,282

447,420

()1,282

362.494
362.494
866.871
165.048

12,681,669

()20.675
()20.675
()21.957

12,681,669
10.202.305
10.202.305
()866.871
()1.020.231
()1.831.507
()5.300.000
13.865.365

53,658,472
10.202.305
362.494
()20.675
10.544.124
()5.300.000
58.902.596

53,658,472

ربح العام
التغير في قيمة االستثمارات المدرجة بالقيمة العادلة من

خالل الدخل الشامل اآلخر
التغير في إحتياطي تقلبات تحويل العمالت األجنبية
إجمالي الدخل الشامل للعام

تحويل بيع القيمة العادلة من خالل دخل شامل آخر
محول إلى احتياطي قانوني
المحول إلى احتياطي الطوارئ
توزيعات أرباح ُمعلنة ومدفوعة
في  31ديسمبر 2019
15
16
18

تشكل اإليضاحات المرفقة من  1إلى  37جزءًا من هذه البيانات المالية.
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بيان التدفقات النقدية
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
المجموعة
إيضاح

الشركة األم

2019

2018

2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

أنشطة التشغيل
11.677.326

الربح قبل الضريبة

10,913,641

11.664.010

10,892,027

تسويات لـ:
خسارة غير محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة (بالصافي)

27

-

230,776

-

230,776

27

()744.763

18,257

()744.763

18,257

(ربح) خسارة محققة من االستثمارات بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر بالتكلفة
المطفأة (بالصافي)
-

-

()62.908

-

حصة من نتائج إستثمار في شركات تابعة

27

-

()183.009

-

()348.930

()21.494

42,214

()21.494

42,214

مخصص ديون منخفضة القيمة

29

648.412

223,712

648.412

223,712

تغير في القيمة العادلة لعقارات إستثمارية

27

-

()30,000

-

()30,000

مستحقات منافع نهاية الخدمة

29

155.578

140,191

143.623

135,056

إيرادات فوائد بعد خصم اإلطفاء

27

()3.147.674

()2,370,789

()3.147.674

()2,370,789

44.764

18,102

44.764

18,102

إيرادات توزيعات أرباح

27

()413.181

()487,036

()413.181

()487,036

مصروفات من عقار إستثماري

27

-

19,730

-

19,730

االستهالك

12

896.699

683,377

840.076

634,741

(6-13د)

23.596

-

23.596

-

28

()9.994

8,154

()9.994

8,154

9.109.269

9,227,320

8.964.467

8,986,014

صفقة حيازة شركات تابعة
خسارة إئتمان متوقعة لألصول المالية

تكلفة تمويل

إطفاء أصول غير ملموسة
(أرباح) خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات
التغيرات في رأس المال العامل:
األقساط وأرصدة التأمين المدينة

()13.490.028

()12.369.667

()13.490.028

()12.369.667

مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا

()1.930.388

()1,642,287

()564.389

()1,395,759

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

3.700.438

()1,065,875

3.700.438

()1,065,875

4.863.092

()3,467,089

4.863.092

()3,467,089

إجمالي المطالبات القائمة

()3.343.418

2,626,073

()3.343.418

2,626,073

االحتياطي االكتواري /الحسابي والمخاطر السارية

5.440.567

7,205,823

5.440.567

7,205,823

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

6.283.255

()255,182

6.283.255

()255,182

التزامات أخرى

4.227.854

11.937.204

2.678.621

11.823.427

حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/الحسابي
والمخاطر السارية
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بيان التدفقات النقدية (يتبع)
للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2019م
2019

2018

2019

2018

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

ريال ُعماني

14.860.641

12,196,320

14.532.605

12,087,765

( 22أ)

()25.836

()55,226

()24.795

()55,226

30

()1.544.712

()1,524,409

()1.527.896

()1,501,088

13.290.093

10,616,685

12.979.914

10,531,451

إيضاح

ضريبة دخل مدفوعة
صافي النقد الناتج من أنشطة التشغيل

البيانات المالية

المجموعة

منافع نهاية الخدمة المدفوعة

الشركة األم

أنشطة االستثمار
إيداعات في ودائع بنكية (بالصافي)
شراء ممتلكات ومعدات

12

شراء أوراق مالية استثمارية
متحصالت من استبعاد أوراق مالية استثمارية
متحصالت من استبعاد ممتلكات ومعدات
فوائد مستلمة
توزيعات أرباح مستلمة
المصاريف المتعلقة بالعقارات االستثمارية

27

صافي حركة القروض لحملة البوالص
صافي النقد (المستخدم في) من أنشطة االستثمار

()2.462.426

14,756,846

()2.462.426

14,756,846

()2.079.123

()3,726,717

()1.948.751

()3,686,144

()23.303.759

()13,695,527

()23.303.759

()13,695,527

15.398.185

3,271,452

15.398.185

3,271,452

27.502

4,754

9.999

4,754

3.165.329

2,212,911

3.165.329

2,212,911

429.960

487,036

429.960

487,036

-

()19,730

-

()19,730

88.993

40,724

88.993

40,724

()8.735.339

3,331,749

()8.622.470

3,372,322

()44.764

()18,102

()44.764

()18,102

تكلفة تمويل مدفوعة

()5.300.000

()4,202,900

()5.300.000

()4,202,900

2.000.000

-

2.000.000

-

()3.344.764

()4,221,002

()3.344.764

()4,221,002

صافي التغير في النقد وما يماثل النقد

1.209.990

9,727,432

1.012.680

9,682,771

تعديل تحويالت العمالت

()20.675

()10,814

-

-

النقد وما يماثل النقد في بداية العام

4

17.836.250

8,119,632

17.529.840

7,847,069

النقد وما يماثل النقد في نهاية العام

4

19.025.565

17.836.250

18.542.520

17.529.840

توزيعات أرباح مدفوعة

18

قروض قصيرة األجل
صافي النقد المستخدم في أنشطة التمويل
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أنشطة التمويل
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إيضاحات حول البيانات المالية
كما في  31ديسمبر 2019

 . 1الشكل القانوني واألنشطة الرئيسية
إن الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.م («الشــركة أو الشــركة األم») هــي شــركة مســاهمة عمانيــة مقفلــة مؤسســة فــي
ســلطنة عمــان فــي عــام 1995م ،وتقــوم بأعمــال التأميــن علــى الحيــاة والعــام فــي ســلطنة عمــان واإلمــارات العربيــة المتحــدة .بــدأت الشــركة
أعمالهــا فــي التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي فــي الســلطنة ونوعــت أعمالهــا إلــى أعمــال التأميــن العــام بعــد الحصــول علــى ترخيــص
ووســعت المجموعــة أعمالهــا إلــى اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن خــال فــرع دبــي لممارســة أعمــال التأميــن علــى الحيــاة
التأميــن العــام فــي 2006م.
ّ
وفقــً للترخيــص المــؤرخ فــي  13مايــو 2007م والصــادر عــن هيئــة التأميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .وخــال عــام 2014م ،حصلــت الشــركة
األم علــى ترخيــص مــؤرخ فــي  8مايــو 2014م لفتــح فــرع فــي أبــو ظبــي صــادر عــن هيئــة التأميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وبــدأت الشــركة
أعمالهــا فــي أبــو ظبــي خــال الربــع األول مــن 2015م وصاع ـدًا .خــال شــهر أكتوبــر 2017م ،حصلــت المجموعــة علــى ترخيــص لعمليــات فــرع فــي
الكويــت .حيــث تــم الشــروع فــي األعمــال التجاريــة المتعلقــة بالتأميــن علــى الحيــاة والتأميــن العــام فــي ينايــر 2018م.
وفقــا لمتطلبــات المرســوم الســلطاني رقــم  2014/39المــؤرخ فــي  17أغســطس 2014م ،فــإن كافــة شــركات التأميــن المســجلة بموجــب قانــون
الشــركات التجاريــة ينبغــي أن تكــون شــركة مســاهمة عامــة برأســمال مدفــوع بحــد أدنــى  10مليــون ريــال عمانــي فــي غضــون  3ســنوات مــن تاريــخ
المرســوم .بالتالــي ،فقــد قامــت الشــركة بإكمــال عمليــة طــرح اإلكتتــاب العــام األولــي مــن أجــل تحويــل الشــركة مــن شــركة مســاهمة عمانيــة
مقفلــة إلــى شــركة مســاهمة عمانيــة عامــة (ش م ع ع) وتــم إدراج أســهمها للتــداول فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة فــي  6ديســمبر 2017م
وصاع ـدًا.
عامــة مؤسســة فــي
إن الشــركة األم هــي شــركةً تابعــةً للشــركة العمانيــة العالميــة للتنميــة واالســتثمار ش.م.ع.ع ،وهــي شــركة مســاهمة ّ
ســلطنة ُعمــان.

 .2ملخص السياسات المحاسبية الجوهرية
السياســات المحاســبية الرئيســية المطبقــة عنــد إعــداد هــذه القوائــم الماليــة مبينــة أدنــاه .هــذه السياســات مطبقــة بشــكل متوافــق لكافــة
الســنوات المعروضــة مــا لــم ينــص علــى غيــر ذلــك.

 .1-2أساس اإلعداد
تــم إعــداد القوائــم الماليــة علــى أســاس التكلفــة التاريخيــة كمــا تــم تعديلــه بإعــادة تثميــن األرض والعقــارات االســتثمارية واالســتثمارات
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر واألصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة .أســاس التوحيــد
مبيــن فــي اإليضــاح .4-2
يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة بمــا يتوافــق مــع معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة اســتخدام بعــض التقديــرات المحاســبية الهامــة .كمــا
يتطلــب مــن اإلدارة ممارســة تقديرهــا فــي عمليــة تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة .تــم اإلفصــاح عــن المجــاالت التــي تنطــوي
علــى درجــة كبيــرة مــن التقديــر أو التعقيــد أو المجــاالت التــي تكــون فيهــا االفتراضــات والتقديــرات جوهريــة للقوائــم الماليــة باإليضــاح
رقــم .3
يوجــد لــدى الشــركة األم شــركتين تابعتيــن مملوكتيــن بالكامــل «خدمــات الدعــم الخاصــة المحــدودة»  NLGICفــي الهنــد وشــركة عناية
تــي بــي إي ش م م فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالتالــي فــإن البيانــات الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر 2019
تتألــف مــن الشــركة األم وشــركتيها التابعتيــن (ويشــار إليهمــا معــا باســم المجموعــة) .البيانــات الماليــة المنفصلــة تمثــل البيانــات
الماليــة للشــركة األم علــى أســاس مســتقل .ويشــار إلــى البيانــات الماليــة الموحــدة والمنفصلــة مجتمعــة ب «البيانــات الماليــة».

 .2-2فقرة االلتزام
تــم إعــداد البيانــات الماليــة وفقــً لمعاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة والمتطلبــات المنطبقــة مــن قانــون الشــركات التجاريــة وتعديالتــه
وقانــون شــركات التأميــن لعــام  1979وتعديالتــه والمتطلبــات ذات الصلــة الصــادرة عــن الهيئــة العامــة لســوق المــال فــي ســلطنة
ُعمــان.
صــدر قانــون الشــركات التجاريــة الجديــد الصــادر بالمرســوم الســلطاني رقــم ( 2019/18قانــون الشــركات التجاريــة فــي ســلطنة ُعمــان)
فــي  13فبرايــر  2019الــذي حــل محــل قانــون الشــركات التجاريــة لعــام  .1974وفقً ــا ألحــكام المرســوم الســلطاني رقــم  ،2019/18أصبــح قانــون
الشــركات التجاريــة الجديــد ســاري المفعــول فــي  17أبريــل  2019وينبغــي علــى الشــركات االمتثــال للقانــون الجديــد فــي غضــون عــام
واحــد مــن  17أبريــل .2019
تعرض المجموعة بيان المركز المالي بترتيب تنازلي للسيولة حيث أن هذا العرض أكثر مالءمة لعمليات المجموعة.
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 .3-2التغيرات في السياسة واإلفصاحات المحاسبية
أ .المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة التي تبنتها المجموعة
تتوافــق السياســات المحاســبية المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة مــع تلــك المتبعــة فــي إعــداد البيانــات الماليــة الســنوية
للمجموعــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2018باســتثناء تبنــي المعاييــر اعتبــا ًرا مــن  1ينايــر .2019

 معيار التقرير المالي الدولي  16عقود إيجار تفسير لجنة تفسيرات معايير التقارير المالية الدولية  23عدم اليقين بشأن معالجة ضريبة الدخل تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  :9ميزات الدفع المسبق مع التعويض السلبي -تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :28حصص طويلة األجل في الشركات الشقيقة والمشاريع المشتركة

البيانات المالية

أصبحت المعايير والتعديالت الجديدة التالية سارية المفعول اعتبا ًرا من  1يناير :2019

 تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  :19تعديل الخطة أو تقليصها أو تسويتها عملية تحسين معايير التقارير المالية الدولية السنوية معيار التقرير المالي الدولي  3إندماج األعمال -الحصص التي سبق االحتفاظ بها في عملية مشتركة معيار التقرير المالي الدولي  11الترتيبات المشتركة -الحصص التي سبق االحتفاظ بها في عملية مشتركة معيــار المحاســبة الدولــي  - 12ضرائــب الدخــل  -عواقــب ضريبــة الدخــل للمدفوعــات علــى األدوات الماليــة المصنفــةكحقــوق ملكيــة
 معيار المحاسبة الدولي  - 23تكاليف االقتراض  -تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملةال تؤثــر المعاييــر المذكــورة أعــاه ،بخــاف معيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،16علــى البيانــات الماليــة للمجموعــة .لــم تتبنــى المجموعــة
مبك ـرًا أي معاييــر أو تفســيرات أو تعديــات التــي تــم إصدارهــا ولكنهــا لــم تدخــل بعــد حيــز التنفيــذ.

معيار التقرير المالي الدولي  16عقود اإليجار
يحــل معيــار التقريــر المالــي الدولــي  16محــل معيــار المحاســبة الدولــي  17عقــود اإليجــار ،وتفســير لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر
الماليــة الدوليــة  4لتحديــد مــا إذا كان الترتيــب يحتــوي علــى معيــار لجنــة التفســيرات 15حوافــز عقــود اإليجــار التشــغيلية ومعيــار لجنــة
التفســيرات  27لتقييــم جوهــر المعامــات التــي تشــمل النمــوذج القانونــي لعقــد اإليجــار .يحــدد المعيــار مبــادئ اإلعتــراف والقيــاس
والعــرض واإلفصــاح عــن عقــود اإليجــار ويطلــب مــن المســتأجرين محاســبة معظــم عقــود اإليجــار فــي الميزانيــة العموميــة.
إن محاســبة المؤجريــن بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي  16لــم تتغيــر إلــى حــد كبيــر عــن المعيــار المحاســبة الدولــي  .17ســوف
يســتمر المؤجــرون فــي تصنيــف عقــود اإليجــار علــى أنهــا إمــا عقــود تشــغيل أو تمويــل باســتخدام مبــادئ مماثلــة كمــا فــي معيــار
المحاســبة الدولــي  .17وبالتالــي ،فــإن معيــار التقريــر المالــي الدولــي  16ليــس لــه تأثيــر علــى عقــود اإليجــار حيــث تكــون الشــركة هــي
تبنــت المجموعــة معيــار التقريــر المالــي الدولــي  16باســتخدام طريقــة التعديــل بأثــر رجعــي لالعتمــاد بتاريــخ التطبيــق األولــي فــي 1
ينايــر  .2019بموجــب هــذه الطريقــة ،يتــم تطبيــق المعيــار بأثــر رجعــي مــع التأثيــر التراكمــي لتطبيــق المعيــار المعتــرف بــه فــي البدايــة
فــي تاريــخ التطبيــق األولــي .وفقــً لذلــك ،ال يتــم إعــادة بيــان أرقــام المقارنــة.

طبيعة تأثير تبني معيار التقرير المالي الدولي :16
قبــل تبنــي معيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،16صنفــت المجموعــة كل عقــود إيجارهــا (كمســتأجر) فــي تاريــخ البدايــة علــى أنهــا إمــا عقــد
إيجــار تمويلــي أو عقــد إيجــار تشــغيلي.
عنــد تبنــي معيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،16طبقــت المجموعــة نهــج االعتــراف والقيــاس الفــردي لجميــع عقود اإليجــار باســتثناء اإليجارات
قصيــرة األجــل وعقــود اإليجــار لألصــول منخفضــة القيمــة .أدرجــت المجموعــة التزامــات اإليجــار لتســديد مدفوعــات اإليجــار وأصــول حــق
االســتخدام التــي تمثــل حــق اســتخدام األصــول المعنيــة .بالنســبة لعقــود اإليجــار المصنفــة ســابقً ا علــى أنهــا عقــود إيجــار تشــغيلية،
تــم إدراج التزامــات اإليجــار بنــاءًا علــى القيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار المتبقيــة ،مخصومــة باســتخدام معــدل االقتــراض اإلضافــي فــي
تاريــخ التطبيــق األولــي.
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الدوافع العملية:
اختــارت المجموعــة اســتخدام وســيلة االنتقــال العمليــة لعــدم إعــادة تقييــم مــا إذا كان العقــد ،أو يحتــوي علــى عقــد إيجــار فــي 1
ينايــر .2019وبــدالً مــن ذلــك ،طبقــت المجموعــة المعيــار فقــط علــى العقــود التــي تــم تحديدهــا ســابقً ا علــى أنهــا عقــود إيجــار تطبــق
أيضــا
معيــار المحاســبة  17وتفســير لجنــة تفســيرات معاييــر التقاريــر الماليــة الدوليــة  4فــي تاريــخ التطبيــق األولــي .اختــارت المجموعــة ً
اســتخدام إعفــاءات االعتــراف لعقــود اإليجــار التــي ،فــي تاريــخ البــدء ،لهــا فتــرة إيجــار قدرهــا  12شــه ًرا أو أقــل وال تحتــوي علــى خيــار شــراء
(«عقــود إيجــار قصيــرة األجــل») ،وعقــود اإليجــار حيــث األصــل المعنــي ذو قيمــة منخفضــة («األصــول منخفضــة القيمــة»).

التأثير على االنتقال
كمــا فــي  1ينايــر  ،2019أجــرت المجموعــة تقييمــً مفص ـ ً
ا لتحديــد مــدى التأثيــر علــى بياناتهــا الماليــة وخلصــت إلــى أنــه ال يوجــد تأثيــر
كبيــر بســبب تطبيــق معيــار التقريــر المالــي الدولــي  16ألن معظــم عقــود إيجارهــا ذات طبيعــة قصيــرة األجــل وبالتالــي ال يتــم تســجيل
أي تعديــل فــي هــذه البيانــات الماليــة.
ب .المعايير الصادرة ولكنها لم تدخل حيز التنفيذ بعد
تــم إصــدار المعاييــر والتعديــات الجديــدة التاليــة مــن قبــل مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة التــي قــد تؤثــر علــى البيانــات
الماليــة للمجموعــة ولكنهــا ليســت إلزاميــة بعــد للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر :2019
معيار التقرير المالي الدولي  17عقود التأمين
فــي مايــو  ،2017أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة معيــار التقريــر المالــي الدولــي  17عقــود التأميــن ،وهــو معيــار محاســبي
جديــد شــامل لعقــود التأميــن الــذي يغطــي االعتــراف والقيــاس والعــرض واإلفصــاح .بمجــرد ســريان المفعــول ،الــذي يحــل محــل
معيــار التقريــر المالــي الدولــي  4عقــود التأميــن.
علــى عكــس المتطلبــات الــواردة فــي معيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،4والتــي تســتند إلــى حــد كبيــر إلــى وضــع سياســات
نموذجــا شــام ً
ال (النمــوذج العــام) لعقــود
المحاســبة المحليــة الســابقة ألغــراض القيــاس ،يوفــر معيــار التقريــر المالــي الدولــي 17
ً
التأميــن ،مــع اســتكماله بنهــج الرســوم المتغيــرة للعقــود ذات ميــزات المشــاركة المباشــرة التــي هــي عقــود خدمــات مرتبطــة
باالســتثمار إلــى حــد كبيــر ،ونهــج تخصيــص األقســاط بشــكل رئيســي لمــدة قصيــرة التــي تنطبــق عــادة علــى بعــض عقــود
التأميــن غيــر المتعلقــة بالحيــاة.
معيــار التقريــر المالــي الدولــي  17ســاري المفعــول لفتــرات التقاريــر الســنوية التــي تبــدأ فــي أو بعــد  1ينايــر  ،2022مــع أرقــام المقارنــة
أيضــا معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9ومعيــار التقريــر المالــي
مطلوبــةُ .يســمح بالتطبيــق المبكــر ،شــريطة أن يطبــق الكيــان ً
الدولــي  15فــي أو قبــل التاريــخ الــذي يطبــق فيــه أوالً معيــار التقريــر المالــي الدولــي  .17مطلــوب التطبيــق بأثــر رجعــي .ومــع ذلــك،
إذا كان التطبيــق الكامــل بأثــر رجعــي لشــركة مــن عقــود التأميــن غيــر عملــي ،فــإن الكيــان ملــزم باختيــار إمــا منهــج بأثــر رجعــي
معــدل أو نهــج القيمــة العادلــة.
تخطط المجموعة تبني المعيار الجديد في تاريخ السريان المطلوب.
ـروعا لتنفيــذ معيــار التقريــر المالــي الدولــي  17وتجــري تقييمــً رفيــع المســتوى لتأثيــر معيــار التقريــر المالــي
بــدأت المجموعــة مشـ ً
الدولــي  .17تتوقــع المجموعــة أن ينتــج عــن هــذا المعيــار الجديــد تغييــر مهــم فــي السياســات المحاســبية اللتزامــات عقــد التأميــن
للمجموعــة ومــن المرجــح أن يكــون لــه تأثيــر كبيــر علــى الربــح وإجمالــي حقــوق المســاهمين إلــى جانــب العــرض واإلفصــاح.
تعديالت على معيار التقرير المالي الدولي  :3تعريف األعمال التجارية
فــي أكتوبــر  ،2018أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــات علــى تعريــف األعمــال التجاريــة فــي معيــار التقريــر المالــي
الدولــي  - 3مجموعــات األعمــال التجاريــة لمســاعدة الكيانــات علــى تحديــد مــا إذا كانــت مجموعــة األنشــطة والموجودات المكتســبة
تشــكل نشـ ً
ـاطا تجار ًيــا أم ال .وهــي توضــح الحــد األدنــى لمتطلبــات األعمــال التجاريــة ،وتزيــل تقييــم مــا إذا كان المشــاركون فــي
الســوق قادريــن علــى اســتبدال أيــة عناصــر مفقــودة ،وإضافــة إرشــادات لمســاعدة الكيانــات علــى تقييــم مــا إذا كانــت العمليــة
المكتســبة جوهريــة ،وتضييــق تعريفــات األعمــال التجاريــة والنتائــج ،وإدخــال اختبــار تركيــز القيمــة العادلــة االختيــاري .تــم تقديــم
أمثلــة توضيحيــة جديــدة مــع التعديــات.
نظـ ًرا ألن التعديــات تنطبــق بأثــر مســتقبلي علــى المعامــات أو األحــداث األخــرى التــي تحــدث فــي أو بعــد تاريــخ التطبيــق األولــي،
فلــن تتأثــر المجموعــة بهــذه التعديــات فــي تاريــخ االنتقــال.
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تعديالت على معيار المحاسبة الدولي  1ومعيار المحاسبة الدولي  :8تعريف األهمية النسبية الجوهرية
فــي أكتوبــر  ،2018أصــدر مجلــس معاييــر المحاســبة الدوليــة تعديــات علــى معيــار المحاســبة الدولــي  1لعــرض البيانــات الماليــة
ومعيــار المحاســبة الدولــي  8السياســات المحاســبية والتغييــرات فــي التقديــرات واألخطــاء المحاســبية لتتماشــى مــع تعريــف
«األهميــة النســبية الجوهريــة» عبــر المعاييــر وتوضيــح جوانــب معينــة مــن التعريــف .ينــص التعريــف الجديــد علــى أن «المعلومــات
جوهريــة إذا تــم حذفهــا أو تســجيلها بالخطــأ أو إخفاءهــا ،فمــن المتوقــع أن تؤثــر بشــكل معقــول علــى القــرارات التــي يتخذهــا
حــول تقاريــر محــددة للمنشــأة'.
من غير المتوقع أن يكون للتعديالت على تعريف األهمية النسبية الجوهرية تأثير كبير على البيانات المالية للمجموعة.

 .4-2أساس توحيد ومحاسبة البيانات المالية المنفصلة

البيانات المالية

المســتخدمون األساســيون للبيانــات الماليــة لألغــراض العامــة علــى أســاس تلــك البيانــات الماليــة ،والتــي توفــر معلومــات ماليــة

(أ) أساس التوحيد
البيانــات الماليــة الموحــدة تتضمــن البيانــات الماليــة لــكال الشــركة االم و الشــركات التابعــة فــي  31ديســمبر مــن كل عــام .الشــركات
الشــقيقة هــي كافــة الشــركات  -متضمنــة الشــركات ذات االغــراض الخاصــة -التــي تملــك المجموعــة فيهــا نفــوذا هامــا .يتــم تحقيــق
نقــوذ الشــركة االم عندمــا تتوفــر فيهــا الشــروط التاليــة:
 سلطة على الشركة المستثمر بها حقوقًا على عوائد مختلفة من مشاركتها مع الشركة المستثمر بها; و القدرة على إستخدام سلطتها لتحقيق عوائدها.تقــوم الشــركة األم بإعــادة تقييــم مــا إذا كانــت تســيطر أم ال علــى شــركة مســتثمر بهــا  ،إذا كان الحقائــق والظــروف تشــير إلــى وجــود
تغيــرات فــي واحــد أو أكثــر مــن عوامــل الســيطرة الثالثــة المذكــورة أعــاه.
عندمــا يكــون لــدى الشــركة األم أقــل مــن غالبيــة حقــوق التصويــت فــي شــركة مســتثمر بهــا  ،تكــون لهــا الســيطرة علــى الشــركة
المســتثمر بهــا عندمــا تكــون حقــوق التصويــت كافيــة لمنحهــا القــدرة العمليــة لتوجيــه األنشــطة ذات الصلــة للشــركة المســتثمر
بهــا مــن جانــب واحــد .تضــع الشــركة األم فــي إعتبارهــا جميــع الحقائــق والظــروف ذات الصلــة عنــد تقييــم مــا إذا كانــت حقــوق تصويــت
الشــركة األم فــي الشــركة المســتثمر بهــا كافيــة أم ال لمنحهــا الســلطة.
 حجم حصة اسهم الشركة األم من حقوق التصويت النسبي لحجم وتششت الحيازات من أصحاب األصوات اآلخرين حقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ فيها الشركة األم او مساهمين آخرين واألطراف. الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية اخرى. أيــة وقائــع وظــروف تشــير الــى أن الشــركة األم لهــا أو ليــس لديهــا ،القــدرة الحاليــة لتوجيــه االنشــطة ذات الصلــة فــي الوقــت يجــبالقيــام بهــا ،بمــا فــي ذلــك انمــاط التصويــت فــي اجتماعــات المســاهمين الســابقة القــرارات.
يبــدأ توحيــد شــركة تابعــة عندمــا تســيطر الشــركة علــى الشــركة التابعــة  ،ويتوقــف عندمــا تفقــد الشــركة الســيطرة علــى الشــركة
الشــامل الموحــد مــن تاريــخ ســيطرة الشــركة وحتــى تاريــخ فقــدان الشــركة للســيطرة علــى الشــركة التابعــة.
مكــون مــن مكونــات اإليــرادات الشــاملة األخــرى إلــى مالكــي الشــركة وإلــى حقــوق األقليــة .ينســب
تنســب األربــاح أو الخســائر وكل
ّ
مجمــوع الدخــل الشــامل للشــركة التابعــة إلــى مالكــي الشــركة وإلــى حقــوق األقليــة حتــى لــو أدى ذلــك إلــى عجــز فــي الرصيــد.
يتــم توحيــد الشــركات التابعــة بالكامــل مــن تاريــخ اإلســتحواذ باعتبــاره التاريــخ الــذي حققــت فيــه المجموعــة الســيطرة  ،ويســتمر
التوحيــد الــى تاريــخ فقــد الســيطرة  .يتــم اعــداد البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لنفــس فتــرة التقريــر الخاصــة بالشــركة االم ،
باســتخدام سياســات محاســبية ثابتــة.
يتــم عنــد الضــرورة عمــل تعديــات علــى البيانــات الماليــة للشــركات التابعــة لكــي تتماشــى سياســاتها المحاســبية مــع السياســات
المحاســبية للمجموعــة.
عنــد التوحيــد  ،يتــم بالكامــل اســتبعاد ارصــدة المجموعــة البينيــة  ،التعامــات ،األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن تعامــات
المجموعــة البينيــة.
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التابعــة .علــى وجــه التحديــد  ،يتــم تضميــن أربــاح ومصاريــف الشــركة التابعــة المحققــة أو المســتبعدة خــال الســنة فــي بيــان الدخــل
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تغيــر ملكيــة الشــركات الشــقيقة بــدون فقــدان الســيطرة يحتســب كمعاملــة حقــوق ملكيــة  .يتــم تعديــل القيمــة الدقتريــة لمصلحــة
المجموعــة و حيــازة حقــوق االقليــة لكــي تعكــس التغيــرات فــي التغيــرات النســبية فــي الشــركات التابعــة  .اي اختــاف بيــن القيمــة
التــي مــن خاللهــا تــم تعديــل حيــازة حقــوق االقليــة و القيمــة العادلــة للمقابــل المدفــوع او المســتلم بشــكل مباشــر هــو حقــوق
مســاهمين و تنســب الــى مالكــي الشــركة االم.
يتــم تحديــد حقــوق األقليــة فــي الشــركات التابعــة بشــكل مســتقل عــن حقــوق ملكيــة المجموعــة بهــا .يمكــن قيــاس حقــوق األقليــة
مبدئيــً إمــا بالقيمــة العادلــة أو بحصــة أســهم حقــوق األقليــة مــن القيمــة العادلــة لصافــي أصــول الشــركة المســتحوذ عليهــا .يتــم
إختيــار أســس القيــاس عنــد اإلســتحواذ .إلحاقــً لإلســتحواذ ،فــإن القيمــة الدفتريــة لحقــوق األقليــة هــي قيمــة تلــك الحقــوق عنــد اإلدراج
المبدئــي مضافــً إليــه حقــوق األقليــة فــي التغيــرات الالحقــة فــي حقــوق الملكيــة وإنخفــاض قيمــة األصــول غيــر الملموســة .ينســب
إجمالــي الدخــل الشــامل إلــى حقــوق األقليــة حتــى وإن نتــج عــن ذلــك وجــود رصيــد ســالب فــي حقــوق األقليــة.
في حالة فقدان المجموعة السيطرة على الشركات التابعة  ،فإن الربح و الخسارة تحتسب كالفرق بين :
 مجموع القيمة العادلة للمقابل المستلم و القيمة العدلة للفوائد المستبقاة . القيمة الدفترية لالصل – تتصمن الشهرة – و التزمات الشراكات الشقيقة  ،و اي حيازة حقوق اقلية .جميــع القيــم المعرفــة ســابقا فــي الدخــل الشــامل االخــر المتعلــق بالشــركات الشــقيقة تحتســب وكأن المجموعــة قــد اســتبعدت
االصــول و االلتزامــات للشــركات الشــقيقة بشــكل مباشــر .القيمــة العادلــة الي اســتثمار مســتبقى فــي الشــركات الشــقيقة الســابقة
فــي تاريــخ فقــدان الســيطرة يعتبــر كقيمــة عادلــة عنــد االعتــراف المبدئــي بالمعاييــر المحاســبية المدرجــة تحــت معيــار المحاســبة
الدولــي ، 39عنــد االقتضــاء ،التكلفــة عنــد االعتــراف المبدئــي باالســتثمار كشــرقة شــقيقة او مشــروع مشــترك .
(ب) المحاسبة في البيانات المالية المنفصلة
فــي البيانــات الماليــة المنفصلــة للشــركة األم ،قامــت الشــركة بتبنــي طريقــة حقــوق الملكيــة لمحاســبة إســتثمارها فــي شــركة
تابعــة.
وفقــا لطريقــة حقــوق الملكيــة المعتمــدة فــي البيانــات الماليــة المنفصلــة للشــركة األم ،يــدرج االســتثمار مبدئيــا بالتكلفــة .يتــم
تعديــل القيمــة الدفتريــة لالســتثمار مــن أجــل إدراج التغييــرات فــي حصــة مــن صافــي موجــودات الشــركة التابعــة منــذ تاريــخ
االســتحواذ فــي البيانــات الماليــة المنفصلــة للشــركة األم .يعكــس بيــان الربــح أو الخســارة فــي البيانــات الماليــة المنفصلــة
للشــركة األم حصــة مــن نتائــج أعمــال الشــركة التابعــة .يتــم عــرض أي تغييــر فــي الدخــل الشــامل اآلخــر مــن تلــك الشــركات
المســتثمر فيهــا كجــزء مــن الدخــل الشــامل اآلخــر للشــركة األم .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،عندمــا يكــون هنــاك تغييــر مــدرج مباشــرة
ضمــن حقــوق المســاهمين للشــركة التابعــة ،تــدرج الشــركة األم حصتهــا مــن أيــة تغييــرات ،عنــد االقتضــاء ،فــي بيــان التغيــرات
فــي حقــوق المســاهمين .يتــم اســتبعاد األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة عــن المعامــات بيــن الشــركة األم والشــركة
التابعــة إلــى حــد الحصــة فــي الشــركة التابعــة .تــم إعــداد البيانــات الماليــة للشــركة التابعــة لنفــس فتــرة الشــركة األم .عنــد
الضــرورة ،يتــم إجــراء تعديــات لجعــل السياســات المحاســبية تتماشــى مــع سياســات الشــركة األم .بعــد تطبيــق طريقــة حقــوق
الملكيــة ،تحــدد الشــركة األم إذا كان مــن الضــروري تســجيل خســارة انخفــاض قيمــة اســتثماراتها فــي شــركة تابعــة فــي بياناتهــا
الماليــة المنفصلــة .فــي تاريــخ كل تقريــر ،تحــدد الشــركة األم إذا كان هنــاك دليــل موضوعــي علــى أن االســتثمار فــي الشــركة
التابعــة قــد انخفضــت قيمتــه .إذا كان هنــاك مثــل هــذا الدليــل ،تقــوم الشــركة األم بحســاب مقــدار انخفــاض القيمــة بالفــرق بيــن
القيمــة القابلــة لالســترداد للشــركة التابعــة وقيمتهــا الدفتريــة ،ثــم تــدرج الخســارة «كحصــة فــي نتائــج شــركة تابعــة» فــي الربــح
أو الخســارة.

 .5-2العمالت األجنبية
(أ) .العملة التنفيذية وعملة العرض
العمانــي وهــو العملــة التنفيذيــة وعملــة العــرض للشــركة .العمــات المســتخدمة فــي عمليــات
إن البيانــات الماليــة معروضــة بالريــال ُ
الشــركة هــي كالتالــي:
 سلطنة ُعمان :الريال العماني اإلمارات العربية المتحدة :الدرهم اإلماراتي الكويت :الدينار الكويتي -الهند :الروبية الهندية
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(ب) .المعامالت واألرصدة
المعامــات بالعمــات األجنبيــة تحــول قيمتهــا إلــى العملــة التنفيذيــة باســتخدام معــدالت الصــرف الســائدة فــي تواريــخ المعامــات
أو التقييــم حيــث تتــم إعــادة قيــاس البنــود .تــدرج أربــاح وخســائر صــرف العملــة األجنبيــة الناتجــة عــن تســوية تلــك المعامــات
وعــن الصــرف وفقــً لمعــدالت الصــرف بنهايــة العــام لألصــول وااللتزامــات النقديــة المنفــذة بعمــات أجنبيــة بقائمــة الدخــل الشــامل.
تــدرج فــروق الصــرف علــى األصــول وااللتزامــات الماليــة غيــر النقديــة مثــل األســهم المحتفــظ بهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
النقديــة مثــل األســهم المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر.
كمــا فــي تاريــخ التقريــر ،يتــم تحويــل األصــول واإللتزامــات للشــركات التابعــة األجنبيــة إلــى العملــة االتشــغيلية للمجموعــة (الريــال
العمانــي) وفقــً لســعر الصــرف الســائد فــي تاريــخ التقريــر ،ويتــم تحويــل األربــاح أو الخســائر وفقــً للمتوســط المرجــح لمعــدالت
ســعر الصــرف للســنة .فروقــات ســعر الصــرف الناشــئة مــن التحويــل تــدرج مباشــرة فــي إحتياطــي تحويــل العمــات األجنبيــة ضمــن

البيانات المالية

أو الخســارة فــي قائمــة الدخــل الشــامل كجــزء مــن ربــح أو خســارة القيمــة العادلــة .وتــدرج فــروق الصــرف علــى األصــول الماليــة غيــر

اإليــرادات الشــاملة األخــرى.

 .6-2عقود التأمين
(أ) .التصنيف
ـول مخاطــر التأميــن وتص ّنــف العقــود كعقــود تأميــن عندمــا تحــول هذه العقــود مخاطــر التأميــن الجوهرية.
تصــدر المجموعــة عقــودًا تحـ ّ
يمكــن أن تحــول هــذه العقــود المخاطــر الماليــة أيضًا.
تحول المخاطر المالية دون مخاطر تأمين جوهرية.
تصنف المجموعة عقود االستثمار على أنها تلك العقود التي ّ
تصــدر المجموعــة بعــض عقــود التأميــن التــي تحتــوي علــى ميــزة المشــاركة االختياريــة .هــذه الميــزة تمنــح لحاملهــا الحــق فــي تلقــي
مزايــا إضافيــة أو مكافــآت – كمنافــع إضافيــة أو عــاوات:
 من المحتمل أن تكون جزءًا هامًا من إجمالي المنافع التعاقدية. يتم تحديد مبلغها وتوقيتها التعاقدي وفقًا لتقدير المجموعة. تستند تعاقديًا على الفائض الناتج من مجموعة محددة من العقود.ال توجــد تشــريعات قانونيــة محليــة تضــع قواعــد لتحديــد المبالــغ التــي تســتند علــى مزايــا إضافيــة اختياريــة ،يتــم تحديــد المبالــغ
مســتحقة الســداد مــن قبــل مجلــس إدارة المجموعــة علــى أســاس ســنوي.
(ب) .اإلدراج والقياس
تصنــف عقــود التأميــن علــى الحيــاة وعقــود التأميــن الطبــي إلــى أربــع فئــات رئيســية مبينــة أدنــاه .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تحــرر
الشــركة بوالــص تأميــن قصيــرة األجــل للحــوادث الطبيــة والشــخصية لألفــراد.
( .)1بوالص التأمين على الحياة الفردية

أ)  .مــع بوالــص األربــاح التقليديــة (أي البوالــص ذات ميــزة مشــاركة اختياريــة) التــي تؤمــن األحــداث المرتبطــة بالحيــاة البشــرية (علــى
ســبيل المثــال :الوفيــات أو البقــاء علــى قيــد الحيــاة) علــى مــدى فتــرة طويلــة .تــدرج أقســاط التأميــن كإيــرادات عنــد اســتالمها.
يتــم إدراج األقســاط المؤقتــة فــي نهايــة العــام لألقســاط المســتحقة عــن بوالــص التأميــن التــي لــم تســقط .تســجل المنافــع
كمصــروف عنــد تكبدهــا .كل بوليصــة لديهــا كميــة منافــع محــددة مســتحقة الدفــع وهــي مضمونــة .إلــى جانــب ذلــك ،فــإن عائــد
الحــق والعــاوات التــي تعلنهــا الشــركة مــن وقــت آلخــر تســتند إلــى ربحيــة محفظــة الحيــاة الفرديــة .يتــم تحويــل عائــد الحــق إلــى
عــاوات مضمونــة عنــد إعالنهــا ويتــم ضمــان مســتوى معيــن مــن الحــد األدنــى لعــاوات سياســات معينــة.
يتــم تحديــد االحتياطــي االكتــواري  /الحســابي لهــذه البوالــص علــى أســاس صافــي األقســاط مــن خــال تحديــد القيمــة الحاليــة
للمنافــع ناقصــً القيمــة الحاليــة لصافــي األقســاط المســتقبلية .يتــم احتســاب صافــي األقســاط النظريــة باســتخدام افتراضــات
متحفظــة عــن الوفيــات والخصــم والتعديــل إلدراج تكاليــف الحيــازة .بالنســبة للبوالــص المدفوعــة ،يتــم تكويــن مخصــص
للمصروفــات الالزمــة لالحتفــاظ بالبوالــص .تقــوم المجموعــة أيضــً بإجــراء اختبــار كفايــة االلتــزام لضمــان أن االحتياطــي ال يقــل
عــن االلتــزام المحــدد بأنــه مبلــغ القيمــة المخفضــة المتوقعــة للمنافــع المدفوعــة والعمــوالت المســتحقة والمصروفــات اإلداريــة
المســتقبلية المتعلقــة مباشــرة بالعقــد ،ناقصــً القيمــة المتوقعــة المخصومــة مــن أقســاط التأميــن المســتحقة (مــع افتراضــات
واقعيــة تتعلــق بالوفيــات والثبــات ومصروفــات الصيانــة واســتخدام معــدل خصــم متأصــل فــي تســعير األوراق الماليــة ذات الدخــل
الثابــت التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة).
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ب) ضمــان ألجــل عندمــا تصبــح المنافــع مســتحقة الدفــع فقــط فــي حالــة وفــاة المؤمــن عليــه .تتضمــن البوالــص التــي يكــون فيهــا
المبلــغ المؤمــن ثابتــً علــى مــدى فتــرة البوليصــة وخفــض سياســات ضمــان البوالــص قصيــرة األجــل التــي ينخفــض فيهــا المبلــغ
المضمــون بمعــدل ســنوي متفــق عليــه مســبقًا .يتــم دفــع قســط التأميــن إمــا علــى مــدى فتــرة البوليصــة أو فــي قســط واحــد.
كمــا يتــم إدراج األقســاط كإيــرادات عنــد اســتالمها .تــدرج األقســاط المؤقتــة فــي نهايــة العــام بالنســبة لألقســاط المســتحقة عــن
بوالــص التأميــن التــي لــم تســقط .ال تحقــق هــذه البوالــص أي ربــح.
بالنســبة للبوالــص الفرديــة المميــزة ،يتــم تحديــد االحتياطــي االكتــواري  /الحســابي بأنــه القيمــة المخفضــة للمطالبــات
المســتقبلية المتوقعــة فض ـ ً
ا عــن المصروفــات التــي يتوقــع أن يتــم تكبدهــا فــي إدارة البوالــص .بالنســبة ألقســاط البوالــص
العاديــة ،يتــم تحديــد االحتياطــي االكتــواري  /الحســابي علــى أســاس صافــي األقســاط علــى غــرار البوالــص التقليديــة التــي تحقــق
أرباحــً.
( .)2بوالص التأمين االئتماني على الحياة الفردية
هــي عقــود تأميــن علــى الحيــاة يتــم اكتتابهــا علــى قســط بدفعــة واحــدة وعلــى أســاس فــردي ،ويتــم إصدارهــا لحمايــة المؤسســة
الماليــة لقرضهــا القائــم مــن العميــل .هــذه العقــود تحمــي المؤسســات الماليــة مــن عواقــب أحــداث (مثــل الوفــاة أو العجــز) مــن
شــأنها أن تؤثــر علــى قــدرة العمــاء علــى ســداد قروضهــم القائمــة .هــذه البوالــص دون أربــاح.
يتــم إصــدار هــذه العقــود لفتــرات القــروض ،ويتــم اســتالم قســط التأميــن دفعــة واحــدة كمــا يتــم اســتالم مبالــغ إضافيــة إذا
وعندمــا تصــدر القــروض .ويســمح باســترداد األمــوال فــي حــال الســداد المبكــر أو التغيــرات فــي شــروط القــرض.
تُــدرج األقســاط دفعــة واحــدة كإيــرادات عنــد اســتحقاقها .وقــد تــم االحتفــاظ باحتياطــي اكتــواري  /حســابي بعــد خصــم إعــادة
التأميــن لــكل عقــد علــى حــدة باســتخدام معــدل إعــادة التأميــن.
يتــم تحميــل المطالبــات علــى قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا علــى أســاس االلتــزام المقــدر للتعويــض المســتحق لحاملــي
البوالــص .يتــم إدراج المطالبــات التــي تــم اإلبــاغ عنهــا فــي وقــت اإلبــاغ.
( .)3بوالص التأمين على الحياة الجماعي
هــي عقــود تأميــن قصيــرة األجــل تبــرم علــى أســاس جماعــي ،الحيــاة التــي يتــم تأمينهــا تتعلــق فــي العــادة بموظفــي صاحــب
عمــل مشــترك .تحمــي هــذه العقــود عمــاء المجموعــة (صاحــب العمــل) مــن عواقــب أحــداث (مثــل الوفــاة أو العجــز) التــي مــن
شــأنها أن تؤثــر علــى قــدرة العميــل أو مــن يعولهــم للحفــاظ علــى مســتوى دخلهــم الحالــي .المنافــع المضمونــة المدفوعــة عنــد
وقــوع الحــدث المحــدد المؤمــن ضــده إمــا أن تكــون ثابتــة أو مرتبطــة بمــدى الخســارة االقتصاديــة التــي يتكبدهــا حامــل بوليصــة
التأميــن .ال توجــد فتــرات اســتحقاق أو منافــع تنــازل.
بالنســبة لجميــع تلــك العقــود ،يتــم إدراج األقســاط كإيــرادات عنــد إصــدار البوليصــة أو ســند التأييــد ،بــل وتعتبــر بأنهــا مكتســبة
نســبيًا علــى مــدى فتــرة التغطيــة .ويتــم اإلبــاغ عــن جــزء قســط التأميــن المســتلم مــن العقــود الســارية والمتعلقــة بالمخاطــر
الســارية فــي تاريــخ التقريــر واعتبــاره احتياطــي مخاطــر ســارية .ويتــم إظهــار األقســاط قبــل خصــم العمولــة واســتبعاد اإلعفــاء
الضريبــي علــى األقســاط.
يتــم تحميــل المطالبــات علــى الدخــل عنــد تكبدهــا علــى أســاس االلتــزام المقــدر للتعويــض المســتحق لحاملــي البوالــص .يتــم
إدراج المطالبــات التــي تــم اإلبــاغ عنهــا فــي وقــت اإلبــاغ .يتــم تكويــن مخصــص منفصــل للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ
ـاء علــى خبــرة الشــركة الســابقة المتعلقــة بنمــط المطالبــات التــي تــم اإلبــاغ عنهــا فــي الماضــي.
عنهــا بنـ ً
كمــا هــو مبيــن أعــاه ،يتــم إعــداد احتياطــي المخاطــر الســارية فــي تاريــخ تقييــم األقســاط والتــي تعتبــر مكتســبة فــي فتــرات
مســتقبلية .تجــري المجموعــة أيضــً اختبــارات عمــا إذا كان االلتــزام المنصــوص عليــه كافيــً للوفــاء بالمطالبــات المســتقبلية
المتوقعــة.
( .)4بوالص التأمين الصحي الجماعي
هــي عقــود تأميــن قصيــرة األجــل تبــرم علــى أســاس جماعــي ،الحيــاة التــي يتــم تأمينهــا تتعلــق فــي العــادة بموظفــي صاحــب
عمــل مشــترك .تحمــي هــذه العقــود عمــاء المجموعــة (صاحــب العمــل) مــن الخســائر الناجمــة عــن العــاج الطبــي للموظفيــن
نتيجــة لالعتــال الصحــي أو الحــوادث ،والتــي تشــمل ك ً
ال مــن المستشــفى ونفقــات العــاج الخارجــي .يتــم صــرف الجــزء األكبــر مــن
مطالبــات المستشــفى مباشــرة مــن قبــل المجموعــة لمقدمــي الرعايــة الصحيــة .ال توجــد فتــرات اســتحقاق أو منافــع تنــازل.
بالنســبة لجميــع تلــك العقــود ،يتــم إدراج األقســاط كإيــرادات عنــد إصــدار البوليصــة أو ســند التأييــد ،بــل وتعتبــر بأنهــا مكتســبة
نســبيًا علــى مــدى فتــرة التغطيــة .ويتــم اإلبــاغ عــن جــزء قســط التأميــن المســتلم مــن العقــود الســارية والمتعلقــة بالمخاطــر
الســارية فــي تاريــخ التقريــر واعتبــاره احتياطــي مخاطــر ســارية .ويتــم إظهــار األقســاط قبــل خصــم العمولــة واســتبعاد اإلعفــاء
الضريبــي علــى األقســاط.
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يتــم تحميــل المطالبــات علــى الدخــل عنــد تكبدهــا علــى أســاس االلتــزام المقــدر للتعويــض المســتحق لحاملــي البوالــص .يتــم
إدراج المطالبــات التــي تــم اإلبــاغ عنهــا فــي وقــت اإلبــاغ .يتــم تكويــن مخصــص منفصــل للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ
ـاء علــى خبــرة المجموعــة الســابقة المتعلقــة بنمــط المطالبــات التــي تــم اإلبــاغ عنهــا فــي الماضــي.
عنهــا بنـ ً
كمــا هــو مبيــن أعــاه ،يتــم إعــداد احتياطــي المخاطــر الســارية فــي تاريــخ تقييــم األقســاط والتــي تعتبــر مكتســبة فــي فتــرات
مســتقبلية .تجــري المجموعــة أيضــً اختبــارات عمــا إذا كان االلتــزام المنصــوص عليــه كافيــً للوفــاء بالمطالبــات المســتقبلية
( .)5بوالص التأمين االئتماني على الحياة الجماعي
هــي عقــود تأميــن علــى الحيــاة تبــرم علــى أســاس جماعــي وتصــدر للمؤسســات الماليــة لحمايــة محافــظ القــروض القائمــة .تحمــي
هــذه العقــود عمــاء المجموعــة (المؤسســات الماليــة) مــن عواقــب أحــداث (مثــل الوفــاة أو العجــز) التــي مــن شــأنها أن تؤثــر علــى
قــدرة العمــاء المقترضيــن لســداد القــروض المســتحقة .هــذه البوالــص دون أربــاح.

البيانات المالية

المتوقعــة.

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 شهريًا عن األرصدة غير المسددة.يتــم إدراج األقســاط الفرديــة كإيــرادات عنــد اســتحقاقها .وتــم االحتفــاظ باحتياطــي اكتــواري  /حســابي بعــد خصــم إعــادة التأميــن
لــكل عقــد علــى حــدة باســتخدام معــدل إعــادة التاميــن.
يتــم إدراج األقســاط الشــهرية عندمــا تعلــن المؤسســات الماليــة عــن المبلــغ المســتحق .نظـرًا ألنــه يتــم عــادة إدراج تلــك األقســاط
بمجــرد اكتســابها بالكامــل ،فــا توجــد ضــرورة لتكويــن مخصــص الحتياطــي األقســاط غيــر المكتســبة .ال تقــوم المجموعــة ،فــي
نهايــة العــام ،بتقييــم ربحيــة المحفظــة لتحديــد مــا إذا كان مطلوبــً تكويــن مخصــص للنقــص فــي األقســاط.
يتــم تحميــل المطالبــات علــى قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا علــى أســاس االلتــزام المقــدر للتعويــض المســتحق لحاملــي
البوالــص .يتــم إدراج المطالبــات التــي تــم اإلبــاغ عنهــا فــي وقــت اإلبــاغ .يتــم تكويــن مخصــص منفصــل للمطالبــات المتكبــدة
ـاء علــى خبــرة المجموعــة الســابقة المتعلقــة بنمــط المطالبــات التــي تــم اإلبــاغ عنهــا فــي الماضــي.
ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا بنـ ً

اختبار كفاية االلتزام
تتولــى المجموعــة إجــراء اختبــار كفايــة االلتــزام لضمــان كفايــة التزامــات العقــد كمــا هــو مبيــن فــي القوائــم الماليــة .عنــد إجــراء هــذه
االختبــارات ،يتــم اســتخدام أفضــل التقديــرات للتدفقــات النقديــة المتوقعــة ومعالجــة المطالبــات والمصروفــات اإلداريــة ،وكذلــك الدخــل
مــن االســتثمار مــن األصــول التــي تدعــم هــذه االلتزامــات .تســتخدم نتائــج االختبــارات لتقييــم كفايــة االلتــزام المــدرج.

عقود التأمين العام
بالنســبة لعقــود التأميــن العــام ،تؤخــذ األقســاط إلــى اإليــرادات علــى مــدى الفتــرة الزمنيــة للبوالــص .ويم ّثــل احتياطــي المخاطــر
الســارية الجــزء مــن األقســاط المكتتبــة المتعلقــة بالفتــرة غيــر المنتهيــة مــن التغطيــة .يــدرج التغيــر فــي مخصــص األقســاط غيــر
ُيحتســب احتياطــي المخاطــر الســارية وفقــً لطريقــة األكبــر مــن  365/1لكافــة أنــواع أعمــال التأميــن وفقــً لقانــون شــركات التأميــن
فــي ُعمــان .ويتــم إدراج تكاليــف االقتنــاء وعمــوالت إعــادة التأميــن كمصروفــات أو إيــرادات علــى مــدى فتــرة البوليصــة عبــر تأجيلهــا
باســتخدام طريقــة .24/1
يجــب وضــع تقديــرات لــكل مــن التكاليــف النهائيــة المتوقعــة للمطالبــات التــي تــم اإلبــاغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر والتكاليــف النهائيــة
المتوقعــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا فــي تاريــخ التقريــر .تتألــف المطالبــات مــن المبالــغ المســتحقة الدفــع لحاملــي
العقــود واألطــراف األخــرى ومصروفــات تســوية الخســارة بالصافــي مــن القيمــة المتبقيــة والمســتردات األخــرى ويتــم تحميلهــا علــى
قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.
ـواء تــم
يمثــل إجمالــي المطالبــات القائمــة إجمالــي التكلفــة التقديريــة للمطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم تســويتها بتاريــخ التقريــر ،سـ ً
المب َّلــغ عنهــا والتــي لــم يتــم تســويتها فــي تاريــخ التقريــر علــى أســاس تقديــر
اإلبــاغ عنهــا أم ال .يتــم تكويــن مخصــص للمطالبــات ُ
كل حالــة علــى حــدة .عــاو ًة علــى ذلــك ،يــدرج مخصــص لتكلفــة تســوية المطالبــات المتكبــدة والتــي لــم يتــم اإلبــاغ عنهــا فــي تاريــخ
ـاء علــى خبــرة المجموعــة الســابقة.
التقريــر ،بنـ ً
أي فروقــات بيــن المخصصــات فــي تاريــخ التقريــر والتســويات والمخصصــات فــي الســنة التاليــة ،يتــم إدراجهــا فــي الســنة المحاســبية
التــي يحــدث خاللهــا التغيــر فــي المخصصــات أو التســويات.
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المحققــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل مــن أجــل إدراج اإليــرادات علــى مــدى فتــرة المخاطــر.
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المخصصات في التزامات المطالبات
تســمح بعــض عقــود التأميــن للمجموعــة بتحصيــل الزيــادة أو االســتهالك أو ببيــع المركبــات (التالفــة عــادة) أو الممتلــكات المكتســبة
مــن تســوية مطالبــة (الخــردة) .يمكــن أن يكــون للمجموعــة الحــق فــي مطالبــة أطــراف أخــرى بســداد بعــض أو كافــة النفقــات (اإلحــال).
يتــم إدراج تقديــرات الزيــادة واالســتهالك والمبالــغ المســتردة مــن التلفيــات كمخصــص عنــد قيــاس االلتــزام عــن المطالبــات التأمينيــة،
ويتــم إدراج المركبــات التالفــة أو الممتلــكات المكتســبة ضمــن المطالبــات القائمــة عنــد اســتحقاق االلتــزام .المخصــص هــو المبلــغ الــذي
يمكــن اســترداده بشــكل معقــول مــن التخلــص مــن المركبــات أو الممتلــكات.
تعتبــر المبالــغ المدفوعــة عنــد اإلحــال مخصصــً عنــد قيــاس االلتــزام عــن المطالبــات التأمينيــة ويتــم إدراجهــا ضمــن األصــول األخــرى.
المخصــص هــو تقديــر المبلــغ الــذي يمكــن اســترداده بشــكل موثــوق مــن خــال اإلجــراءات ضــد الطــرف الثالــث المســؤول.

عقود إعادة التأمين المبرمة
مــن أجــل حمايــة نفســها مــن تجربــة ســلبية ،دخلــت المجموعــة فــي عقــود مــع شــركات إعــادة التأميــن التــي يتــم تعويضهــا بموجبهــا
عــن خســائر مــن عقــد واحــد أو أكثــر مــن العقــود التــي أصدرتهــا المجموعــة .عقــود التأميــن التــي أبرمتهــا المجموعــة والتــي يكــون فيها
حامــل العقــد هــو شــركة تأميــن أخــرى (إعــادة التأميــن الداخــل) يتــم تضمينهــا فــي عقــود التأميــن.
المنافــع التــي تســتحق للمجموعــة بموجــب عقــود إعــادة التأميــن التــي تبرمهــا تــدرج كأصــول إعــادة التأميــن .هــذه األصــول تتألــف مــن
أرصــدة قصيــرة األجــل مســتحقة مــن شــركات إعــادة التأميــن ،وكذلــك المســتحقات علــى المــدى الطويــل التــي تعتمــد علــى المطالبــات
والفوائــد المتوقعــة الناشــئة عــن عقــود إعــادة التأميــن ذات الصلــة .تقــاس المبالــغ القابلــة لالســترداد مــن أو المســتحقة إلــى معيــدي
التأميــن باســتمرار مــع المبالــغ المرتبطــة بعقــود إعــادة التأميــن وفقــً ألحــكام كل عقــد إعــادة تأميــن .التزامــات إعــادة التأميــن هــي
فــي المقــام األول أقســاط إعــادة تأميــن مســتحقة الدفــع للحصــول علــى عقــود إعــادة التأميــن ،ويعتــرف بهــا كمصــروف عنــد تكبدهــا
وتســتمر لتكــون جــزءًا مــن إلتزامــات إعــادة التأميــن حتــى ســدادها وفقــً لشــروط عقــد إعــادة التأميــن.
تقوم المجموعة بتقييم أصول إعادة التأمين الخاصة بها لتحديد انخفاض القيمة على أساس سنوي.

 .7-2األقساط وأرصدة التأمين المدينة
تــدرج األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة بشــكل مبدئــي بالقيمــة العادلــة وتــدرج الحقــً بالتكلفــة المهلكــة باســتخدام طريقــة الفائــدة
الفعليــة ناقصــً خســائر االنخفــاض فــي القيمــة ،إن وجــدت .يتــم رصــد مخصــص انخفــاض قيمــة المديونيــات التجاريــة عندمــا يكــون هناك
دليــل موضوعــي علــى أن الشــركة لــن تكــون قــادرة علــى تحصيــل كافــة المبالــغ المســتحقة وفقــً للشــروط األصليــة للمديونيــات .إن
مبلــغ المخصــص هــو الفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة المخصومــة
حســب معــدل الفائــدة الفعلــي األصلــي.

لح َملة البوالص
 .8-2قروض َ
لح َملة البوالص بالتكلفة ناقصًا أية مبالغ مشطوبة ومخصص انخفاض قيمتها( ،إن وجدت).
تدرج القروض َ

 . 9-2األصول المالية
 .1-9-2التصنيف
معيار التقرير المالي الدولي  9األدوات المالية
تبنــت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ معيــار التقريــر المالــي الدولــي  - ٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺻﺎدر ﻓﻲ ﯾوﻟﯾو  ٢٠١٤ﻣﻊ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺗطﺑﯾق اﻟﻣﺑدﺋﻲ ﻓﻲ  ١ﯾﻧﺎﯾر  .٢٠١٨ﺗﻣﺛل
ﻣﺗطﻟﺑﺎت معيــار التقريــر المالــي الدولــي  ٩ﺗﻐﯾرا كبيــرا ﻣن ﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ٣٩اﻷدوات اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ :اﻻﻋﺗراف واﻟﻘﯾﺎس .ﯾﻘدم اﻟﻣﻌﯾﺎر
اﻟﺟدﯾد ﺗﻐﯾﯾرات ﺟوهــرﯾﺔ علــى اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻷﺻول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وﺑﻌض ﺟواﻧب اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻣطﻟوﺑﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ .يتــم تلخيــص
فيمــا يلــي التغييــرات الرئيســية فــي السياســات المحاســبية للمجموعــة الناتجــة عــن تبنيهــا لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي :9
أ) تصنيــف األصــول الماليــة
لتحديــد فئــة التصنيــف والقيــاس ،يتطلــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9تقييــم جميــع األصــول الماليــة ،باســتثناء أدوات حقــوق
الملكيــة والمشــتقات ،علــى أســاس مزيــج مــن نمــوذج أعمــال المنشــأة إلدارة األصــول وخصائــص النقديــة النقديــة التعاقديــة
لــأدوات .تــم اســتبدال فئــات قيــاس معيــار المحاســبة الدولــي  39لألصــول الماليــة (القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة
والمتاحــة للبيــع والمحتفــظ بهــا حتــى االســتحقاق والتكلفــة المطفــأة بمــا يلــي:
( )1أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة؛
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( )2أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر؛ و
( )3أصول مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

( )1أصول مالية مدرجة بالتكلفة المطفأة:
يتــم قيــاس األصــل المالــي بالتكلفــة المطفــأة إذا اســتوفى الشــرطين التالييــن ولــم يتــم تصنيفــه بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح
(أ) .يحتفظ األصل ضمن «نموذج أعمال» الذي يتمثل هدفه في االحتفاظ بأصول لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية؛
(ب) .الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي تــؤدي فــي تواريــخ محــددة إلــى التدفقــات النقديــة التــي هــي مجــرد مدفوعــات أصــل وربــح
علــى المبلــغ األصلــي غيــر المســدد.
تفاصيــل هــذه الشــروط مبينــة فيمــا يلــي .إضافــة إلــى ذلــك ،يتــم الحقــً قيــاس األصــول الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة

البيانات المالية

أو الخســارة:

بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .يتــم تخفيــض التكلفــة المطفــأة بخســائر انخفــاض القيمــة .يتــم إثبــات
دخــل التمويــل وأربــاح وخســائر صــرف العمــات األجنبيــة واإلنخفــاض فــي القيمــة فــي الربــح أو الخســارة .يتــم إثبــات أي ربــح أو خســارة
عنــد إلغــاء اإلعتــراف فــي األربــاح أو الخســائر.
(أ) .تقييم نموذج األعمال
ﺗﺣدد اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻧﻣوذج أﻋﻣﺎلهــا علــى اﻟﻣﺳﺗوى اﻟذي ﯾﻌكــس أﻓﺿل طــرﯾﻘﺔ كيفيــة إدارة ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻣن األصــول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾق هــدف
أﻋﻣﺎلهــا.
يعتمــد تقييــم نمــوذج األعمــال علــى ســيناريوهات متوقعــة بشــكل معقــول دون وضــع ســيناريوهات «الحالــة األســوأ» أو «حالــة
اإلجهــاد» فــي االعتبــار .إذا تــم تحقيــق التدفقــات النقديــة بعــد اإلدراج المبدئــي بطريقــة تختلــف عــن التوقعــات األصليــة للمجموعــة،
ال تقــوم المجموعــة بتغييــر تصنيــف األصــول الماليــة المتبقيــة المحتفــظ بهــا فــي ذلــك نمــوذج األعمــال ،ولكنهــا تتضمــن هــذه
المعلومــات عنــد تقييــم األصــول الماليــة حديثــة اإلنشــاء أو المشــتراة حدي ًثــا للمضــي قدمــً.
(ب) .إختبار مدفوعات أصل وفائدة فقط
كخطــوة ثانيــة فــي عمليــة تصنيفهــا ،تقــوم المجموعــة بتقييــم الشــروط التعاقديــة لألصــل المالــي لتحديــد مــا إذا كانــت
تســتوفي اختبــار مدفوعــات أصــل وفائــدة فقــط« .األصــل» لغــرض هــذا االختبــار يتــم تحديــده كقيمــة عادلــة لألصــول الماليــة عنــد
االعتــراف األولــي وقــد يتغيــر علــى مــدى عمــر األصــل المالــي (علــى ســبيل المثــال ،إذا كان هنــاك تســديد ألصــل المبلــغ أو إطفــاء
للعــاوة  /الخصــم).
إن أكثــر العناصــر الهامــة للربــح فــي ترتيبــات اإلقــراض هــي االعتبــار للقيمــة الزمنيــة للنقــود ومخاطــر االئتمــان .ﻹﺟراء ﺗﻘﯾﯾم
مدفوعــات أصــل وفائــدة فقــط ،ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺗطﺑﯾق اآلحــكام وأخــذ فــي اإلعتبــار اﻟﻌواﻣل ذات اﻟﺻﻟﺔ ﻣﺛل اﻟﻌﻣﻟﺔ اﻟﺗﻲ تــم ﻓﯾهــا
األصــول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،واﻟﻔﺗرة اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻓيهــا ﺗﺣدﯾد ﺳﻌر الربــح.
فــي المقابــل ،إن الشــروط التعاقديــة التــي تفــرض أكثــر مــن مجــرد الحــد األدنــى مــن المخاطــر أو التقلبــات فــي التدفقــات النقديــة
علــى المبلــغ غيــر المســدد .فــي مثــل هــذه الحــاالت ،يتطلــب قيــاس األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.

( .)2األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
(أ) .أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
تقــوم المجموعــة بتطبيــق الفئــة الجديــدة بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي  9الخــاص بــأدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا يتــم اســتيفاء الشــرطين التالييــن:
 يتــم اإلحتفــاظ بــاألداة ضمــن نمــوذج أعمــال يتــم تحقيــق هدفــه مــن خــال تحصيــل التدفقــات النقديــة التعاقديــة وبيــع األصــولالماليــة؛
 الشروط التعاقدية لألصول المالية تفي باختبار مدفوعات أصل وفائدة فقط.ﯾﺗم الحقــً ﻗﯾﺎس أدوات اﻟدﯾن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻊ اﻻﻋﺗراف باألربــاح واﻟﺧﺳﺎﺋر ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻟﺗﻐﯾرات
ﻓﻲ اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ المدرجــة ﻓﻲ الدخــل الشــامل اآلخــر .يتــم إثبــات دخــل التمويــل وأربــاح وخســائر الصــرف األجنبــي وخســائر انخفــاض
القيمــة فــي بيــان الدخــل الشــامل .عنــد إلغــاء اإلعتــراف ،فــإن األربــاح أو الخســائر المتراكمــة المدرجــة ســابقًا فــي الدخــل الشــامل اآلخــر
تتــم إعــادة تصنيفهــا مــن حقــوق الملكيــة إلــى الربــح أو الخســارة.
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ﺗﺗﺿﻣن هــذه اﻟﻔﺋﺔ ﻓﻘط أدوات اﻟدﯾن اﻟﺗﻲ تنــوي اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﻻﺣﺗﻔﺎظ ﺑهــا ﻓﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﺑل اﻟﻣﻧظــور واﻟﺗﻲ قــررت اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺷكل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل
للنقــض ﻟﺗﺻﻧﯾﻔهــا ﻋﻧد اﻻﻋﺗراف اﻟﻣﺑدﺋﻲ أو اﻻﻧﺗﻘﺎل .تصنــف المجموعــة أدوات دينهــا بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر .ﻻ
ﺗﺧﺿﻊ أدوات اﻟدﯾن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ﻟﺗﻘﯾﯾم اﻧﺧﻔﺎض اﻟﻘﯾﻣﺔ طﺑﻘًﺎ لمعيــار التقريــر المالــي الدولــي  .9وﻓﻘًﺎ
ﻟﻣﻌﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟدوﻟﻲ  ،39ﺗم ﺗﺻﻧﯾف أدوات دﯾن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ كأصــول ﻣﺎﻟﯾﺔ متاحــة للبيــع.
(ب) .أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
عنــد اإلعتــراف المبدئــي ،يجــوز للمجموعــة اختيــار تصنيــف بعــض إســتثماراتها فــي حقــوق الملكيــة بشــكل غيــر قابــل للنقــض
كأدوات حقــوق ملكيــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر عندمــا تتوافــق مــع تحديــد حقــوق الملكيــة بموجــب معيــار
المحاســبة الدولــي  32األدوات الماليــة :العــرض وغيــر محتفــظ بهــا للمتاجــرة .يتــم تحديــد هــذه التصنيــف علــى أســاس كل أداة
علــى حــدة.
ال يوجد لدى المجموعة أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.

( .)3األصول المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
تشــتمل األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر علــى أصــول ماليــة محتفــظ بهــا للمتاجــرة أو أصــول ماليــة
مصنفــة عنــد اإلدراج المبدئــي بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة أو األصــول الماليــة المطلوبــة إلزاميــً قياســها بالقيمــة
العادلــة .يتــم تصنيــف األصــول الماليــة كمحتفــظ بهــا لغــرض المتاجــرة إذا تــم الحصــول عليهــا لغــرض البيــع أو إعــادة الشــراء علــى
المــدى القريــب .كمــا يتــم تصنيــف المشــتقات ،بمــا فــي ذلــك المشــتقات الضمنيــة المنفصلــة ،كمحتفــظ بهــا للمتاجــرة مــا لــم يتــم
تصنيفهــا كأدوات تحــوط فعالــة .ﯾﺗم ﺗﺻﻧﯾف وقيــاس األصــول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ذات اﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﻻ ﺗﻌﺗﺑر ﻣدﻓوﻋﺎت أصــل اﻟﻣﺑﻟﻎ واﻟﻔواﺋد
ﻓﻘط ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة ،ﺑﻐض اﻟﻧظــر ﻋن ﻧﻣوذج اﻷﻋﻣﺎل .بغــض النظــر عــن معاييــر أدوات الديــن التــي يتــم
تصنيفهــا بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،كمــا هــو موضــح أعــاه ،يمكــن تصنيــف أدوات الديــن
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة عنــد اإلدراج المبدئــي إذا أدى ذلــك إلــى إلغــاء أو تخفيــض بشــكل كبيــر مــن عــدم مطابقــة
محاســبية.
تــدرج األصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة فــي بيــان المركــز المالــي بالقيمــة العادلــة مــع إدراج صافــي التغيرات
فــي القيمــة العادلــة فــي بيــان الربــح أو الخســارة .ال يوجــد لــدى المجموعــة أصــول ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة.
 2-9-2اإلدراج والقياس
يتــم إدراج المشــتريات والمبيعــات العاديــة لألصــول الماليــة فــي تاريــخ المتاجــرة ،وهــو التاريــخ الــذي ترتبــط فيــه المجموعــة بشــراء
أو بيــع األصــل .يلغــى إدراج األصــول الماليــة عنــد انتهــاء حــق اســتالم التدفقــات النقديــة مــن االســتثمارات أو إذا تــم تحويلهــا وحولــت
المجموعــة كافــة مخاطــر وعوائــد الملكيــة.
عنــد اإلدراج المبدئــي ،تقيــس المجموعــة األصــل المالــي بالقيمــة العادلــة مضافــً إليــه ،فــي حالــة األصــول الماليــة التــي ليســت
بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة ،تكاليــف المعاملــة المنســوبة مباشــرة إلــى حيــازة األصــل المالــي .تــدرج تكاليــف
المعامــات لألصــول الماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح أو الخســارة فــي قائمــة الدخــل الشــامل.
بالنســبة ألدوات الديــن المقاســة بالتكلفــة المطفــأة ،يتــم إثبــات القيمــة العادلــة مــن خــال الربــح والخســارة والقيمــة العادلــة
مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وإيــرادات الفوائــد وأربــاح أو خســائر العمــات األجنبيــة وأربــاح أو خســائر انخفــاض القيمــة فــي
األربــاح والخســائر .بالنســبة ألدوات الديــن المصنفــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح والخســائر ،يتــم إدراج التغيــرات غيــر المحققــة
والقيمــة العادلــة مــن خــال الربــح والخســارة .بالنســبة ألدوات الديــن المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر،
يتــم إدراج أربــاح أو خســائر القيمــة العادلــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر حتــى يتــم اســتبعاده ،عندمــا يتــم إعــادة تصنيــف األربــاح
والخســائر المتراكمــة المســجلة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر إلــى الربــح أو الخســارة.
وتقــوم المجموعــة بعــد ذلــك بقيــاس جميــع اســتثمارات حقــوق الملكيــة بالقيمــة العادلــة .يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح مــن هــذه
االســتثمارات فــي بيــان الدخــل الشــامل .تــدرج أربــاح وخســائر القيمــة العادلــة غيــر المحققــة والمحققــة مــن اســتثمارات حقــوق
الملكيــة المحتفــظ بهــا للمتاجــرة فــي الربــح أو الخســارة .وعنــد قيــام المجموعــة بإجــراء اختيــار غيــر قابــل لإللغــاء لــإدراج المبدئــي
لتصنيــف اســتثمارات حقــوق الملكيــة مــن خــال الدخــل الشــامل اﻵﺧر ،يتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة فــي الدخــل
الشــامل اآلخــر .وﺑﺎﻟﻧﺳﺑﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﺳﺗﺛﻣﺎرات حقــوق الملكيــة ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ،ﻻ ﯾوﺟد أي إﻋﺎدة ﺗدوﯾر الحقــة
ﻷرﺑﺎح أو ﺧﺳﺎﺋر اﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ إلــى اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻋﻧد إﻟﻐﺎﺋهــا.
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 .3-9-2انخفاض قيمة األصول المالية
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ بــإدراج ﻣﺧﺻﺻﺎت اﻟﺧﺳﺎﺋر ﻟﺧﺳﺎﺋر اﻻﺋﺗﻣﺎن اﻟﻣﺗوﻗﻌﺔ ﻣن األصــول اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗم ﻗﯾﺎســها ﺑﺎﻟتكلفــة اﻟﻣطﻔﺄة واﺳﺗﺛﻣﺎرات
اﻟدﯾون اﻟﻣﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل الدخــل اﻟﺷﺎﻣل اآلخــر.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻘﻴﺎس ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺒﻠﻎ ﻳﻌﺎدل ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻤﺪى الحيــاة ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﺘﻲ
ﻳﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪرج ﺑﻬﺎ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻤﺪة  12شــهرًا:

 أدوات ماليــة أخــرى (بخــاف المســتحقات مــن عقــود اإليجــار) التــي لــم ترتفــع فيهــا المخاطــر االئتمانيــة بشــكل كبيــر منــذ اإلدراجالمبدئي.
تمثــل خســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة خســائر االئتمــان المتوقعــة والناتجــة عــن جميــع األحــداث االفتراضيــة المحتملــة علــى

البيانات المالية

 -سندات الديون التي يتم تحديدها على أنها ذات مخاطر ائتمانية منخفضة في تاريخ إعداد التقرير و

مــدى العمــر المتوقــع ألداة ماليــة ،فــي حيــن أن خســائر االئتمــان المتوقعــة لمــدة  12شــهرًا هــي جــزء مــن خســائر االئتمــان المتوقعــة
التــي تنتــج عــن األحــداث االفتراضيــة المحتملــة فــي غضــون ال  12شــهرًا التاليــة لتاريــخ إعــداد التقريــر .فــي جميــع الحــاالت ،فــإن الحــد
األقصــى للفتــرة عنــد تقديــر الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة هــو الحــد األقصــى للفتــرة التعاقديــة التــي تتعــرض فيهــا المجموعــة
لمخاطــر االئتمــان.
قياس الخسائر االئتمانية المحتملة
الخسائر االئتمانية المتوقعة هي تقدير مرجح لخسائر االئتمان ويتم قياسها على النحو اآلتي:
 بالنســبة لألصــول الماليــة التــي ال تنخفــض فيهــا قيمــة االئتمــان فــي تاريــخ التقريــر المالــي :القيمــة الحاليــة لجميــع أوجــهالقصــور النقــدي ،أي الفــرق بيــن التدفقــات النقديــة المســتحقة للجهــة وفقــً للعقــد والتدفقــات النقديــة التــي تتوقــع
المجموعــة اســتالمها ؛ و
 بالنســبة لألصــول الماليــة التــي تنخفــض فيهــا قيمــة االئتمــان بتاريــخ إعــداد التقريــر :الفــرق بيــن إجمالــي القيمــة الدفتريــةوالقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة.
قيمة منخفضة لألصول المالية االئتمانية
فــي تاريــخ إعــداد كل تقريــر ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــا إذا كانــت األصــول الماليــة المقاســة بالتكلفــة المطفــأة واســتثمارات
الديــون بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ناتجــة مــن انخفــاض فــي القيمــة االئتمانيــة .فيســجل األصــل المالــي
انخفاضــً فــي قيمتــه االئتمانيــة عنــد وقــوع حــدث أو أكثــر لــه تأثيــر ســلبي علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل
المالــي.
تحتســب خســارة االنخفــاض فــي القيمــة بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية
المقــدرة المخفّ ضــة إلــى معــدل الفائــدة الفعلــي والســاري لألصــل .يتــم إثبــات الخســائر فــي الربــح أو الخســارة ويتــم إظهارهــا فــي
حســاب المخصصــات .عندمــا ترتــأي المجموعــة عــدم وجــود احتمــاالت واقعيــة الســترداد األصــول (إمــا جزئ ًيــا أو كل ًيــا) ،يتــم شــطب
المبالــغ ذات الصلــة .إذا انخفــض مبلــغ خســائر تدنــي القيمــة فيمــا بعــد وكان هــذا االنخفــاض مرتبطــً بصــورة موضوعيــة بحــدث
عرض مخصصات الخسارة في بيان المركز المالي
يتم تقديم مخصصات خسائر االئتمان المتوقعة على النحو اآلتي:
 الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة :يتم خصم مخصص الخسارة من القيمة الدفترية اإلجمالية لألصول .و اســتثمارات الديــون المقاســة بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر :يتــم إدراج مخصــص الخســارة فــي الدخــلالشــامل اآلخــر وال يقلــل مــن القيمــة الدفتريــة لألصــل المالــي فــي بيــان المركــز المالــي.

 .10-2إستثمارات عقارية
تقــاس اســتثمارات عقاريــة بشــكل مبدئــي بالتكلفــة والتــي تشــتمل تكاليــف المعامــات .تشــمل القيمــة الدفتريــة للعقــارات
االســتثمارية تكاليــف إحــال أحــد أجــزاء العقــار االســتثماري بتاريــخ اســتحقاق تلــك تكاليــف وبشــرط اســتيفاء الشــروط الالزمــة إلضافتهــا
إلــى قيمــة العقــارات االســتثمارية ،ويتــم اســتثناء التكاليــف اليوميــة الخاصــة بخدمــات االســتثمارات العقاريــة .وبعــد اإلدراج المبدئــي يتــم
تقييــم العقــارات االســتثمارية بالقيمــة العادلــة والتــي تعكــس حالــة الســوق فــي قائمــة المركــز المالــي .تــدرج األربــاح والخســائر الناتجــة
مــن تغيــرات القيمــة العادلــة للعقــارات االســتثمارية فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

www.nlicgulf.com | f -/NLICGulf | in /NLICGulf
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يتــم اســتبعاد اإلســتثمارات العقاريــة إذا تــم اســتبعادها أو عندمــا تكــون غيــر مســتغلة بشــكل دائــم وليــس مــن المتوقــع أن يتــم
االســتفادة منهــا مــن الناحيــة االقتصاديــة .تــدرج أي أربــاح أو خســائر علــى عــزل أو اســتبعاد عقــار اســتثماري فــي قائمــة الدخــل الشــامل
فــي ســنة العــزل أو االســتبعاد.
تجري المجموعة إعادة تقييم لعقاراتها االستثمارية في كل عام.

 .11-2تكاليف الحيازة المؤجلة وإيرادات العمولة
(أ) .تكاليف الحيازة المؤجلة
التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المتكبــدة خــال الفتــرة الماليــة مــن خــال إصــدار عقــود التأميــن علــى الحيــاة طويلــة األجــل،
تؤجــل إلــى الحــد الــذي تصبــح معــه هــذه التكاليــف قابلــة لالســترداد مــن األقســاط المســتقبلية.
بعــد االدراج المبدئــي يتــم إهــاك هــذه التكاليــف علــى أســاس القســط الثابــت اســتنادًا الــى فتــرة األقســاط المســتقبلية المتوقعة
المحــددة حاليــً بأربعــة أعوام.
التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة المتكبــدة مــن خــال إصــدار عقــود التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي طويــل األجــل،
تؤجــل وتضــاف ضمنيــً فــي «احتياطــي المخاطــر الســارية» الظاهــر فــي قائمــة المركــز المالــي.
تكاليــف الحيــازة مــن إصــدار عقــود التأميــن العــام ،تؤجــل إلــى الحــد الــذي تصبــح معــه هــذه التكاليــف قابلــة لالســترداد مــن
األقســاط المســتقبلية .بعــد اإلدراج المبدئــي ،تهلــك هــذه التكاليــف علــى فتــرة البوليصــة (والتــي تكــون عــادة لمــدة عــام واحــد)
باســتخدام طريقــة  365/1ويتــم إدراجهــا فــي إحتياطــي المخاطــر الســارية الــوارد فــي بيــان المركــز المالــي.
يــدرج اإلهــاك فــي قائمــة الدخــل الشــامل .التغيــرات فــي األعمــار اإلنتاجيــة أو المتوقعــة الســتهالك المنافــع االقتصادية المســتقبلية
المضمنــة فــي األصــل يتــم احتســابها عــن طريــق تغييــر فتــرة اإلهــاك وتعتبــر تغيـرًا فــي التقدير المحاســبي
(ب) .ايرادات عمولة إعادة تأمين مؤجلة
تؤجــل ايــرادات العمولــة المنســوبة ألقســاط إعــادة التأميــن الســارية المحولــة لتأميــن علــى الحيــاة وتأميــن صحــي قصيــر األجــل
وتضــاف ضمنيــً فــي «حصــة معيــدي التاميــن الحتياطــي المخاطــر الســارية» فــي قائمــة المركــز المالــي.
ايــرادات العمولــة المنســوبة ألقســاط إعــادة التأميــن الســارية المحولــة مــن إصــدار عقــود التأميــن العــام ،تؤجــل إلــى الحــد الــذي
تصبــح معــه هــذه التكاليــف قابلــة لالســترداد مــن األقســاط المســتقبلية .بعــد اإلدراج المبدئــي ،تهلــك هــذه التكاليــف علــى فتــرة
البوليصــة (والتــي تكــون عــادة لمــدة عــام واحــد) باســتخدام طريقــة  365/1ويتــم إدراجهــا فــي إحتياطــي المخاطــر الســارية الــوارد
فــي بيــان المركــز المالــي.

 .12-2الممتلكات والمعدات
تــدرج الممتلــكات والمعــدات بمــا فيهــا األراضــي والمبانــي بســعر التكلفــة ناقصــً االســتهالك المتراكــم وخســائر انخفــاض القيمــة
المتراكمــة ،إن وجــدت .وإذا لــزم األمــر ،يمكــن للشــركة اختيــار نمــوذج إعــادة التقييــم ،ولكــن فقــط لألصــول التــي تمثــل ممتلــكات فــي
طبيعتهــا.
يحتســب االســتهالك فــي قائمــة الدخــل الشــامل علــى أســاس طريقــة القســط الثابــت علــى مــدى األعمــار اإلنتاجيــة المتوقعــة لألصــول
كمــا يلــي:
سنوات
مباني

45-19

سيارات

4

أثاث ومعدات
معدات حاسب آلي
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4

المصروفــات المتكبــدة الســتبدال مكونــات بنــود الممتلــكات والمعــدات التــي يتــم احتســابها بشــكل منفصــل تتــم رســملتها فقــط
عندمــا تزيــد المنافــع االقتصاديــة المســتقبلية للبنــود المتعلقــة بالممتلــكات والمعــدات .كافــة المصروفــات األخــرى يتــم إدراجهــا فــي
قائمــة الدخــل الشــامل عنــد تكبــد المصــروف.
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أي أصــول ثابتــة تقــل تكلفتهــا عــن  100ريــال عمانــي تــدرج فــي قائمــة الدخــل الشــامل فــي ســنة الشــراء .تتــم مراجعــة القيــم المتبقيــة
واألعمــار اإلنتاجيــة لألصــول ،وتعــدل عندمــا يكــون ذلــك مالئمــً ،بنهايــة كل فتــرة تقريــر وعندمــا تكــون القيمــة الدفتريــة لألصــل أكبــر
مــن القيمــة المقــدر اســتردادها عــن ذلــك األصــل تخفــض قيمتــه فــورًا إلــى القيمــة المتوقــع اســتردادها.
أربــاح وخســائر اســتبعادات األصــول الثابتــة تحــدد وفقــً لقيمهــا الدفتريــة وتــدرج ضمــن «إيــرادات (/خســائر) تشــغيلية أخــرى» وتراعــى
عنــد تحديــد نتائــج التشــغيل للعــام.

األصول غير المالية
فــي تاريــخ كل تقريــر ،تقــوم المجموعــة بتقييــم مــدى توفــر أيــة مؤشــرات علــى انخفــاض قيمــة األصــول غيــر الماليــة .فــي حــال وجــود
مؤشــر ،تقــوم المجموعــة بتقديــر المبلــغ القابــل للتحصيــل لألصــول وتــدرج خســائر االنخفــاض فــي القيمــة فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

البيانات المالية

 .13-2انخفاض قيمة األصول

وتقــوم المجموعــة أيضــا بتقييــم مــدى توفــر أي مؤشــرات علــى انخفــاض القيمــة المدرجــة فــي ســنوات ســابقة قــد زالــت أو قــل تأثيرهــا.
وتســترد خســائر االنخفــاض فــي القيمــة إذا وجــد تغيــر فــي التقديــرات المســتخدمة لتحديــد المبالــغ القابلــة لالســترداد .تســترد خســائر
االنخفــاض فــي القيمــة فقــط إلــى الحــد الــذي ال تتجــاوز فيــه القيمــة الدفتريــة لألصــل المبلــغ المــدرج الــذي كان ســيتم تحديــده ،صافيــً
مــن االســتهالك واإلهــاك ،إن لــم يتــم إدراج أي خســائر عــن انخفــاض القيمــة.

 .14-2المقاصة
يتــم إجــراء مقاصــة بيــن األصــول الماليــة وااللتزامــات الماليــة واإلفصــاح عــن صافــي المبلــغ فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا يوجــد حــق
قانونــي يوجــب إجــراء المقاصــة بيــن المبالــغ المدرجــة وكــذا نيــة لــدى المجموعــة للســداد علــى أســاس الصافــي ،أو عندمــا يتــم تحقــق
األصــل وتســوية االلتــزام فــي نفــس الوقــت.

 .15-2النقد وما يماثل النقد
يتضمــن النقــد ومــا يماثــل النقــد النقديــة بالصنــدوق واألرصــدة بنكيــة والودائــع قصيــرة األجــل بفتــرات اســتحقاق أصليــة تصــل إلــى
ثالثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ اإليــداع صافيــً مــن الســحب علــى المكشــوف القائــم.

 .16-2المخصصات
يتــم إدراج المخصــص فــي قائمــة المركــز المالــي عندمــا يكــون لــدى المجموعــة التــزام قانونــي أو اســتداللي حالــي نتيجــة لحــدث ســابق
ومــن المحتمــل أن يتطلــب تدفقــً نقديــً إلــى الخــارج للمنافــع االقتصاديــة لســداد ذلــك االلتــزام ومــن الممكــن تقديــر مبلــغ االلتــزام
بصــورة يعتمــد عليهــا.

 .17-2منافع نهاية الخدمة
تســتحق منافــع نهايــة الخدمــة وفقــً لشــروط تعاقــد الموظفيــن بالمجموعــة فــي تاريــخ التقريــر مــع مراعــاة متطلبــات قانــون العمــل
العمانــي وتعديالتــه وقانــون العمــل لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحدة-القانــون االتحــادي رقــم  8لعــام  1980وتعديالتــه ،القطــاع الخــاص
ُ
العمانييــن وفقــً لقانــون التأمينات
تــدرج المســاهمات لخطــة تقاعــد ذات مســاهمات محــددة والتأميــن ضــد إصابــات العمــل للموظفيــن ُ
االجتماعيــة لعــام  ،1991للموظفيــن اإلماراتييــن بموجــب القانــون االتحــادي لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة رقــم  7لعــام  1999للمعاشــات
التقاعديــة والضمــان االجتماعــي (بصيغتــه المعدلــة بموجــب القانــون االتحــادي رقــم  7لعــام  )2007وبالنســبة للموظفيــن الكويتييــن
بموجــب قانــون الضمــان االجتماعــي الكويتــي رقــم  61لعــام  ،1976يتــم االعتــراف بهــا كمصــروف فــي بيــان الدخــل الشــامل عنــد تكبدهــا.

 .18-2االلتزامات األخرى
تقــاس االلتزامــات مبدئيــً بالقيمــة العادلــة وتــدرج الحقــً بالتكلفــة المهلكــة باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعــال .تــدرج االلتزامــات
ـواء تــم إرســال فواتيــر عنهــا للمجموعــة أو لــم ترســل .يلغــى إدراج
للمبالــغ المســتحقة مقابــل البضائــع أو الخدمــات المســتلمة ،سـ ً
االلتزامــات األخــرى عندمــا يســدد االلتــزام أو يلغــى أو ينتهــي.
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مــن قانــون العمــل الكويتــي ،أي القانــون رقــم ( )6مــن العــام  ،2010ومتطلبــات المعيــار المحاســبي الدولــي رقــم « 19منافــع الموظفيــن».
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 .19-2إدراج اإليرادات
(أ) .أعمال التأمين على الحياة
يتــم إدراج األقســاط فــي الدخــل علــى مــدى فتــرات البوالــص المتعلقــة بهــا .تمثــل األقســاط غيــر المكتســبة ذلــك الجــزء مــن
أقســاط بوالــص التأميــن المحــررة المتعلقــة بالفتــرات التأمينيــة الالحقــة لتاريــخ التقريــر .بالنســبة للبوالــص قصيــرة األجــل ،تــوزع
األقســاط إلــى الفتــرة الســارية مــن غطــاء التأميــن .يتــم االحتفــاظ باحتياطــي إكتــواري مناســب يتــم تحديــده ســنويًا مــن قبــل
اكتــواري مســتقل بعــد الفحــص الســنوي ألمــوال التأميــن علــى الحيــاة ويحتســب مبدئيــً علــى أســاس نظامــي ليتماشــى مــع
متطلبــات التقريــر وفقــً لقانــون شــركات التأميــن.
كمــا يتــم تكويــن مخصــص إضافــي عنــد الضــرورة ألي خســارة أخــرى متوقعــة الحــدوث علــى المخاطــر الســارية مــع األخــذ فــي االعتبار
إيــرادات االســتثمار المســتقبلية المتعلقــة بأمــوال التأميــن ،وذلــك لتغطيــة االلتزامــات المتوقــع أن تنشــأ من العقود الســارية.
(ب) .أعمال التأمين العام
تؤخــذ األقســاط إلــى االيــرادات علــى مــدى الفتــرة الزمنيــة للبوالــص .تمثــل األقســاط غيــر المحققــة الجــزء مــن األقســاط المكتتبــة
المتعلــق بالفتــرة غيــر المنتهيــة مــن التغطيــة.
(ج) .رسوم بوليصة التأمين
يتــم فــرض رســوم خدمــات إداريــة ورســوم تنــازل ورســوم عقــود أخــرى علــى حملــة بوالــص التأميــن وعقــود االســتثمار .إعتبــارًا مــن
 1ينايــر  ،2018قامــت المجموعــة بتطبيــق معيــار التقريــر المالــي الدولــي  15علــى الدخــل مــن رســوم البوالــص ويتــم إدراج الرســوم
كإيــرادات علــى مــدار فتــرة الخدمــة والتــي غالبــً مــا تكــون فتــرة البوليصــة.
(د) .إيرادات االستثمار
تــدرج إيــرادات الفوائــد باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة .تــدرج توزيعــات األربــاح عندمــا ينشــأ الحــق فــي اســتالمها .بالنســبة
لــأوراق الماليــة المدرجــة ،فإنــه التاريــخ الــذي تــم فيــه إدراج الورقــة الماليــة كتوزيعــات أربــاح ســابقة.

 .20-2مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
مكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة محكومــة كمــا هــو مبيــن بقانــون الشــركات التجاريــة وأنظمــة الهيئــة العامــة لســوق المــال وتحتســب
كمصروفــات فــي قائمــة الدخــل الشــامل.

 .21-2الضرائب
يتــم احتســاب ضريبــة الدخــل وفقــا للوائــح ضريبــة الدخــل المعمــول بهــا فــي ســلطنة عمــان .يتــم دمــج العمليــات الخارجيــة فــي دولــة
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،وهــي منطقــة معفــاة مــن الضرائــب .وفــي الكويــت حيــث قــام الفــرع هنــاك بتقديــم طلــب الحصــول علــى
تســجيل الــزكاة .تتكــون ضريبــة الدخــل علــى نتائــج العــام مــن ضريبــة جاريــة وضريبــة مؤجلــة .تــدرج ضريبــة الدخــل بقائمــة الدخــل
الشــامل فيمــا عــدا المــدى الــذي يتعلــق ببنــود يتــم إدراجهــا مباشــرة بحقــوق المســاهمين.
الضريبــة الجاريــة هــي الضريبــة المتوقعــة التــي تســتحق الدفــع محتســبة علــى الدخــل الضريبــي للعــام باســتخدام معــدالت الضريبــة
المطبقــة أو التــي تطبــق علــى نحــو واســع فــي تاريــخ التقريــر وأيــة تعديــات أخــرى علــى الضريبــة مســتحقة الدفــع عــن أعــوام ســابقة.
تحتســب الضريبــة المؤجلــة علــى الفــروق المؤقتــة بيــن القيــم الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات ألغــراض التقاريــر الماليــة والمبالــغ
المســتخدمة لألغــراض الضريبيــة .يعتمــد أصــل الضريبــة المؤجلــة علــى األســلوب المتوقــع للتحقــق أو تســوية القيمــة الدفتريــة لألصول
وااللتزامــات باســتخدام معــدالت الضريبــة المطبقــة أو التــي يتوقــع تطبيقهــا فــي قائمــة المركــز المالــي .تخصــم أصــول والتزامــات
ضريبــة الدخــل عنــد وجــود حــق قانونــي للخصــم فــي ســلطنة عمــان.
يــدرج أصــل الضريبــة المؤجلــة فقــط إلــى الحــد الــذي يكــون توفــر أربــاح ضريبيــة مســتقبلية يمكــن اســتغالل الفــروق المؤقتــة مقابلهــا
أم ـرًا محتم ـ ً
ا .ويتــم تخفيــض أصــول الضريبــة المؤجلــة بالقــدر الــذي يصبــح مــن غيــر المحتمــل معــه تحقــق المنفعــة الضريبيــة ذات
الصلــة.

 22-2عائد السهم الواحد
تعــرض الشــركة بيانــات العائــد األساســي والمخفّ ــض للســهم الواحــد ألســهمها العاديــة .يتــم إحتســاب العائــد األساســي للســهم
الواحــد بقســمة الربــح أو الخســارة المنســوب إلــى مســاهمي الشــركة العادييــن علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة
القائمــة خــال الفتــرة .يتــم تحديــد العائــد المخفّ ــض للســهم الواحــد بتعديــل الربــح أو الخســارة المنســوب إلــى مســاهمي الشــركة
العادييــن والمتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة لتأثيــرات جميــع األســهم العاديــة المخفّ ضــة المحتملــة
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 .23-2عقود اإليجار
تحــدد المجموعــة العقــد علــى أنــه عقــد إيجــار ،إذا كان لهــا الحــق فــي التحكــم فــي اســتخدام األصــل المحــدد لفتــرة مــن الوقــت مقابــل
العــوض .تحــدد المجموعــة مــدة عقــد اإليجــار علــى أنهــا الفتــرة غيــر القابلــة لإللغــاء لعقــد اإليجــار ،مــع كلتــا الفترتيــن المشــمولتين
ـدا إلــى حــد معقــول بممارســة هــذا الخيــار؛ والفتــرات التــي يغطيهــا خيــار إنهــاء عقــد
بخيــار تمديــد عقــد اإليجــار إذا كان المؤجــر مؤكـ ً
اإليجــار إذا كان المســتأجر علــى يقيــن معقــول مــن عــدم ممارســة هــذا الخيــار .عندمــا تكــون المجموعــة مســتأج ًرا  ،فــي تاريــخ البــدء،
البــدء ،يجــب علــى الشــركة قيــاس أصــل حــق االســتخدام باســتخدام نمــوذج التكلفــة .لتطبيــق نمــوذج التكلفــة ،يتــم قيــاس أصــل حــق
ناقصــا أي إهــاك متراكــم وأي خســائر انخفــاض فــي القيمــة ،ويجــب تعديلــه ألي إعــادة قيــاس اللتزامــات اإليجــار.
االســتخدام بالتكلفــة
ً
وفقً
ــا لسياســة اســتهالك الممتلــكات والمنشــآت والمعــدات .تحــدد المجموعــة
يتــم احتســاب االســتهالك علــى أصــل حــق االســتخدام
مــا إذا كان أصــل حــق االســتخدام قــد انخفضــت قيمتــه ويحســب أي خســائر انخفــاض فــي القيمــة تــم تحديدهــا .بالنســبة للعقــود التــي
تزيــد مدتهــا عــن  12شــه ًرا ،يتــم قيــاس التــزام اإليجــار بالقيمــة الحاليــة لمدفوعــات اإليجــار التــي لــم يتــم دفعهــا كمــا فــي تاريــخ التقريــر.

البيانات المالية

تعتــرف المجموعــة بأصــل حــق االســتخدام والتزامــات اإليجــار .يتــم قيــاس أصــل حــق االســتخدام بالتكلفــة فــي تاريــخ البــدء .بعــد تاريــخ

يتــم خصــم مدفوعــات اإليجــار باســتخدام ســعر الفائــدة الضمنــي فــي عقــد اإليجــار ،إذا كان يمكــن تحديــد هــذا الســعر بســهولة .إذا تعــذر
تحديــد هــذا المعــدل بســهولة ،فــإن المجموعــة تســتخدم ســعر الفائــدة اإلضافــي .عندمــا تكــون المجموعــة مؤج ـ ًرا  ،يتــم إدراج إيــرادات
اإليجــار مــن عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار ذي الصلــة .تضــاف التكاليــف المباشــرة
األوليــة المتكبــدة فــي التفــاوض وترتيــب عقــد إيجــار تشــغيلي إلــى القيمــة الدفتريــة لألصــل المؤجــر ويتــم االعتــراف بهــا علــى أســاس
القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار.
اختــارت المجموعــة مزايــا اإلعفــاء مــن الفائــدة بموجــب معيــار التقريــر المالــي الدولــي  16لفتــرات اإليجــار الفعليــة المتوقعــة قصيــرة األجــل
(مــدة اإليجــار  12شــه ًرا أو أقــل) وعقــود اإليجــار التــي تكــون قيمــة األصــول المعنيــة منخفضــة .فــي مثــل هــذه الحــاالت  ،تــدرك المجموعــة
مدفوعــات اإليجــار كمصــروف علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة اإليجــار أو علــى أســاس منتظــم آخــر.

 .24-2التقارير القطاعية
القطــاع التشــغيلي هــو أحــد مكونــات الشــركة التــي تــزاول أعمالهــا التجاريــة ويمكــن أن تحقــق منهــا إيــرادات وتتكبــد مصروفــات ،
متضمنــة اإليــرادات والمصروفــات ذات الصلــة بمعامــات مــع أي مــن مكونــات الشــركة األخــرى.

 .25-2توزيعات األرباح من األسهم العادية
تــدرج توزيعــات األربــاح مــن األســهم العاديــة كإلتزامــات وتخصــم مــن حقــوق المســاهمين عنــد إعتمادهــا مــن مســاهمي الشــركة.
تخصــم توزيعــات األربــاح المرحليــة مــن حقــوق المســاهمين عنــد إعتمادهــا.
توزيعات األرباح للسنة التي تم إعتمادها بعد تاريخ التقرير يتم معاملتها كحدث الحق لتاريخ التقرير.

 .3االجتهادات المحاسبية الجوهرية والمصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة
مــن أجــل تطبيــق السياســات المحاســبية للمجموعــة ،المبينــة فــي اإليضــاح رقــم  ،2قامــت اإلدارة بوضــع األحــكام ذات األثــر الجوهــري علــى المبالــغ
المدرجــة فــي القوائــم الماليــة ،كمــا قامــت بتطبيــق بعــض االفتراضــات وبعــض المصــادر األخــرى لتأكيــد الشــكوك فــي تاريــخ التقريــر كمــا هــو
تقــوم المجموعــة بعمــل تقديــرات وافتراضــات تؤثــر علــى المبالــغ المقــرر عنهــا لألصــول وااللتزامــات خــال الســنة الماليــة القادمــة .يتــم باســتمرار
ـاء علــى الخبــرة التاريخيــة وعوامــل أخــرى تتضمــن توقــع أحــداث مســتقبلية يعتقــد بأنهــا معقولــة فــي
تقييــم التقديــرات واالفتراضــات وذلــك بنـ ً
ظــل الظــروف.
االفتراضــات الرئيســية المســتخدمة فــي تقديــر األمــور غيــر المؤكــدة المســتقبلية بتاريــخ التقريــر ،والتــي لهــا مخاطــر جوهريــة قــد ينشــأ عنهــا
تعديــات جوهريــة للمبالــغ الدفتريــة لألصــول وااللتزامــات خــال الســنة الماليــة الالحقــة ،مبينــة أدنــاه:

المصادر الرئيسية لتقدير األمور غير المؤكدة
(أ) .المسؤولية النهائية الناشئة عن المطالبات المقدمة في إطار عقود التأمين
ُيعــد تقديــر المســؤولية النهائيــة الناشــئة عــن المطالبــات المقدمــة فــي إطــار عقــود التأميــن تقدي ـرًا أساســيًا مــن أجــل قيــاس
االلتزامــات بموجــب عقــود التأميــن وخاصــة عقــود التأميــن الطبــي الجماعــي وعقــود التأميــن علــى الحيــاة الجماعــي وعقــود
التأميــن االئتمانــي الجماعــي .يوجــد هنــاك عــدد مــن المصــادر غيــر المؤكــدة التــي يحتــاج أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي تقديــر التــزام
الشــركة الــذي ســتقوم الشــركة بمقتضــاه فــي النهايــة بســداد هــذه المطالبــات.
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موضــح أدنــاه:
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بالنســبة لمطالبــات حيــاة الفــرد ،حيــاة الفــرد االئتمانيــة ومجموعــة الحيــاة االئتمانيــة المتكبــدة وغيــر المبلــغ عنهــا لقــد حســبت
كشــهرين متوقعيــن أو المطالبــات المقــدرة.
بالنســبة لمطالبــات مجموعــة الحيــاة والمجموعــة الطبيــة المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا ،فــإن طــرق توقعــات المطالبــة
المســتخدمة هــي طريقــة عامــل التطويــر للخســائر المبلــغ عنهــا ،وطريقــة عامــل التطويــر للخســائر المدفوعــة ،وتكلفــة الحــرق
المتوقعــة األوليــة أو طريقــة معــدل الخســارة المتوقعــة األوليــة وطــرق برونشــتير فيرغســون للخســائر المدفوعــة أو المبلــغ عنهــا
 .وبعــد اســتعراض الســنة التقويميــة وســنة الحــادث التشــخيصي ويتــم مقارنــة األحــداث الفعليــة مقابــل التنميــة المتوقعــة
للســنة التقويميــة ،والمعلومــات النوعيــة والخصائــص العامــة لــكل فئــة مــن فئــات األعمــال التجاريــة ،لقــد تــم اختيــار الطــرق
االكتواريــة لتوقــع الخســارة حســب الحــادث أو ســنة التقريــر .لقــد تــم اختيــار عوامــل تطويــر الخســارة باســتخدام الخســارة التاريخيــة
وخبــرة تطويــر المطالبــة التــي تشــكل األســاس لدفــع الخســارة واإلبــاغ عنهــا وأنمــاط تطويــر المطالبــات المســتخدمة لتوقــع
الطــوائ المســتقبلية للخســائر لطــرق توقعــات التطويــر .تســتند الخســائر األوليــة والنهائيــة علــى نتائــج طــرق التوقعــات حســب
شــهر المطالبــة ،وتســتند إلــى حكــم يعكــس مجموعــة مــن التقديــرات التــي تنتجهــا الطــرق ونقــاط القــوة والضعــف فــي كل
طريقــة .يتــم تطبيــق التوقعــات علــى خســائر تــم تقييمهــا كمــا فــي  31ديســمبر  .2019إجمالــي المبالــغ غيــر المدفوعــة يتــم
الحصــول عليهــا عــن طريــق تخفيــض الخســائر النهائيــة المحــددة بالمبالــغ اإلجماليــة المدفوعــة كمــا فــي  31ديســمبر  .2019وتــم
التوصــل إلــى صافــي تقديــرات المطالبــات غيــر المســددة بعــد خصــم احتياطيــات متنــازل عنهــا وتقديــرات مطالبــات متكبــدة لــم
يتــم اإلبــاغ عنهــا والمســتمدة بنــاءًا علــى مراجعــة نســب حالــة التنــازل ونســب المطالبــات المدفوعــة.
بالنســبة لمطالبــات التأميــن العــام ،يتــم اســتخدام طريقــة الســلم المتسلســل مــن أجــل تحديــد نمــط اإلبــاغ عــن المطالبــات
ويتــم تعديلــه لتحديــد احتياطيــات المطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا.
تمــت إضافــة مصروفــات تعديــل الخســائر غيــر المخصصــة إلــى احتياطيــات المطالبــات المتكبــدة ولــم يبلــغ عنهــا لمجموعــة
الحيــاة ومجموعــة األعمــال الطبيــة .اإلفتراضــات التاليــة تــم إعتبارهــا لمصروفــات تعديــل الخســائر غيــر المخصصــة:
2019

%

%

%

%

ُعمان

%1.4

%1.2

%1.58

%2.98

دولة االمارات العربية المتحدة

%2.1

%0.3

-

-

الكويت

%10.0

%2.0

%1.14

%0.4

2018

مجموعة الحياة

المركبات

غير المركبات

%

%

%

%

ُعمان

%0.5

%0.5

%0.5

%1.0

دولة االمارات العربية المتحدة

%0.25

%0.25

-

-

الكويت

%0.25

%0.25

%0.4

-

كنسبة مئوية للمطالبات القائمة والمتكبدة ولم
يبلغ عنها

كنسبة مئوية للمطالبات القائمة والمتكبدة ولم
يبلغ عنها

مجموعة الحياة

مجموعة األعمال

المركبات

غير المركبات

الطبية

مجموعة األعمال
الطبية

(ب) تقديــر مدفوعــات المزايــا المســتقبلية واألقســاط الناشــئة عــن عقــود التأميــن قصيــرة األجــل ،وتكاليــف االســتحواذ المؤجلــة ذات
الصلــة وغيرهــا مــن األصــول غيــر الملموســة
عندمــا يتــم تقديــر احتياطيــات األقســاط غيــر المكتســبة علــى أنهــا غيــر كافيــة للوفــاء بالتكلفــة المتوقعــة للمطالبــات
المســتقبلية ،يتــم تكويــن احتياطــي إضافــي للمخاطــر الســارية أو احتياطــي عجــز األقســاط .يســتند إحتســاب احتياطــي األخطــار
الســارية اإلضافــي علــى تقديــر نســبة الخســارة النهائيــة المتوقعــة مــن العــام الحالــي والــذي مــن المتوقــع للعــام المقبــل مــع
التعديــات .يقــدر االحتياطــي المطلوبــة لألعمــال التجاريــة الســارية بضــرب هــذه نســبة الخســارة بقســط التأميــن الــذي يتوقــع
تحقيقــه فــي الســنة القادمــة.
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(ج) .تقديــر ســداد المنافــع المســتقبلية واألقســاط الناشــئة مــن عقــود التأميــن طويــل األجــل والتكاليــف المصاحبــة للحيــازة وأصــول
غيــر ملموســة أخــرى
يعتمــد تحديــد االلتزامــات بموجــب عقــود التأميــن علــى الحيــاة طويلــة األجــل (والتــي تتكــون أساســً مــن بوالــص التأميــن علــى
الحيــاة الفرديــة والتأميــن علــى الحيــاة الجماعــي الصــادرة لكامــل مــدة القــرض علــى أســاس قســط واحــد) على عــدد مــن التقديرات
التــي أجرتهــا المجموعــة فيمــا يتعلــق بـ:

 عوائد االستثمار  /معدل الخصم المصروفات -المتنازل

البيانات المالية

 -الوفيات والعجز

الوفيات والعجز
يتــم اشــتقاق معــدالت الوفيــات مــن جــدول الوفيــات «تأكيــدات دائمــة» ،المجمــع -آيــه إم ســي  00وآيــه إف ســي  00للذكــور واإلنــاث علــى
التوالــي .تــم اســتخدام  %146مــن الجــدول آيــه إم ســي  00كأفضــل تقديــر للوفيــات بيــن األفــراد المؤمنيــن فــي ســلطنة عمــان .وقــد تــم
تطبيــق هامــش الحيطــة بمعــدل  %25علــى أفضــل تقديــر مســتمد اســتنادا إلــى دراســة تجربــة وفيــات المحفظــة علــى أســاس المبلــغ
والحيــاة .بالنســبة لعقــود التأميــن االئتمانيــة علــى الحيــاة الفرديــة والجماعيــة طويلــة األجــل ،يتــم اســتخدام معــدالت أقســاط مخاطــر
إعــادة التأميــن لــكل مــن الوفيــات والعجــز.
عندمــا يختلــف عــدد الوفيــات فــي الســنوات المســتقبلية بنســبة  %10عــن تقديــرات اإلدارة ،ســوف تزيــد االلتزامــات بمبلــغ  195.576ريــال
عمانــي ( )%2.0أو إنخفــاض بقيمــة  195.499ريــال عمانــي (- 2018[ )%2.0زيــادة بمقــدار  175.432ريــال عمانــي ( ])%1.8أو تنخفــض بمبلــغ 175.340
ريــال عمانــي (. )%1.8

عوائد االستثمار  /معدل الخصم
وفقــً لطريقــة تقييــم صافــي األقســاط التــي تســتخدمها الشــركة لتقييــم معظــم البوالــص فــي محفظــة التأميــن علــى الحيــاة
الفرديــة ،فــإن معــدل تقييــم الفائــدة يكــون بمثابــة تقديــر إليــرادات االســتثمار ومعــدل الخصــم .معــدل تقييــم الفائــدة المســتخدم
لألعمــال التقليديــة المضمونــة يجــب أن يعكــس معــدل فائــدة متحفــظ طويــل األجــل .يســتخدم هــذا المعــدل لخصــم الفوائــد واألقســاط
المســتقبلية للوصــول إلــى مبلــغ االلتــزام .تــم اســتخدام معــدل تقييــم فائــدة قــدره  %5ســنويًا ( %5 – 2018ســنويًا) للبوالــص غيــر
المربحــة و %4,5ســنويا ( %4,5 – 2018ســنويًا) للبوالــص المربحــة تــم اســتخدامها لتقييــم االحتياطيــات األساســية لمحفظــة التأميــن
علــى الحيــاة الفرديــة .تــم اســتخدام نفــس معــدل تقييــم الخصــم مــن أجــل تقييــم العــاوات أيضــً.
تقديــر المجموعــة للعائــد علــى األوراق الماليــة ذات اإليــراد الثابــت يطابــق فتــرة التزامــات المجموعــة بموجــب تلــك البوالــص هــو حوالــي
 %6.8 .ســنويًا .مــع ذلــك ،تقييــم معــدل الفائــدة اعتبــر علــى أســاس العائــد علــى األصــول المحتفــظ بهــا فــي تاريــخ التقييــم باإلضافــة
إلــى عوائــد إعــادة اســتثمارها المفتــرض علــى اســتثمارها النقــد الحــر ناقصــا مخصــص العجــز ،ونفقــات االســتثمار والضرائــب وهوامــش
الشــكوك المتعلقــة بافتراضــات ســعر الفائــدة تكمــن فــي االســتثمار فــي صافــي التدفقــات النقديــة المســتقبلية ،ومخاطــر إعــادة
التأميــن لمدفوعــات القســائم المســتلمة مــن العقــود ذات اإليــراد الثابــت والشــكوك المحيطــة بــكل مــن عوائــد وقيمــة االســتثمار فــي
األســهم.
إذا كانــت افتراضــات معــدل الفائــدة تتفــاوت بواقــع  50نقطــة أســاس عــن تقديــرات اإلدارة لعــام  ،2019فــإن إجمالــي االلتزامــات يمكــن أن
يزيــد بمبلــغ  74.957ريــال ُعمانــي ( )%1.6أو ينخفــض بمبلــغ  72.655ريــال عمانــي ( :2018[ )%1.5زيــادة بمبلــغ  85.061ريــال عمانــي (2018[ )%1,6
 -أو انخفــاض بمبلــغ  82.367ريــال عمانــي (.] )%1.6

المصروفات
يتــم إجــراء افتــراض ضمنــي يتعلــق بالمصروفــات بالنســبة للتقييــم القانونــي حــول وجــود هامــش بيــن صافــي أقســاط التأميــن
يحــدد كجــزء مــن صافــي تقييــم أقســاط التأميــن وإجمالــي أقســاط التأميــن التــي تتقاضاهــا المجموعــة .كجــزء مــن هــذا اإلجــراء ،يتــم
االحتفــاظ بهامــش ال يقــل عــن  ٪10مــن إجمالــي أقســاط التأميــن .يتــم تكويــن مخصــص منفصــل بمبلــغ  30ريــال عمانــي للبوليصــة
ســنويًا للقســط الواحــد (باســتثناء القســط اإلســكاني الخــاص بالبنــك الوطنــي العمانــي) والبوالــص المدفوعــة التــي ال يتوقــع عنهــا
أقســاط مســتقبلية ،بالنســبة للمحفظــة اإلســكانية الخاصــة بالبنــك الوطنــي العمانــي تــم افتــراض هامــش مصروفــات ضمنــي قــدره
 10ريــال عمانــي.
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الحــذر والمكافــأة العاديــة عنــد االقتضــاء.
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بالنســبة لمنتجــات التأميــن علــى الحيــاة قصيــرة األجــل ،تــم تأجيــل مصروفــات غيــر مباشــرة بنســبة  %4إلــى  %5مــن إجمالــي األقســاط.
عمــان)وبالنســبة ألعمــال التأميــن الصحــي الجماعــي ،تــم تأجيــل مصروفــات غيــر مباشــرة بنســبة ( %6للتأميــن الصحــي الجماعــي ُ
وبنســبة ( %6.5للتأميــن الصحــي الجماعــي -اإلمــارات والكويــت) مــن إجمالــي األقســاط مقابــل تكاليــف تتعلــق بفتــرة المخاطــر الســارية
ـاء علــى تحليــل المصروفــات الــذي ُأجــري للعــام .2019
مــن قبــل اإلدارة بنـ ً

التنازل
يتــم احتســاب االحتياطــي الحســابي لعقــود حمايــة قــرض قســط واحــد فــي المحفظــة االئتمانيــة للحيــاة الفرديــة ومحفظــة االئتمــان
مجموعــة الحيــاة بأنهــا  ٪85مــن احتياطــي األخطــار الســارية و  ٪15مــن قيمــة التنــازل الحاليــة .هــذا علــى افتــراض أن  ٪15مــن هفــوات
األعمــال التجاريــة ويزيــد مــن اإلحتياطيــات للســماح لتســديدات تزيــد مــن األخطــار الســارية .تحتســب أصــول إعــادة التأمیــن بنســبة ٪85
مــن احتیاطــي المخاطــر الســارية زائــدا  ٪15مــن القیمــة الحالیــة المتنــازل عنهــا إلــى إعــادة التأمیــن.
تقــوم المجموعــة باختبــار انخفــاض قيمــة الشــهرة التــي تقــدر المجموعــة مــن خاللهــا القيمــة المســتخدمة لوحــدات توليــد النقــد التــي
يتــم تخصيــص الشــهرة لهــا .تقــوم المجموعــة بعمــل تقديــر للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد
وأيضــا اختيــار معــدل خصــم مناســب لحســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة.
ً
تقــوم المجموعــة بإطفــاء األصــول غيــر الملموســة المعتــرف بهــا مــن تخصيــص ســعر الشــراء عنــد اســتحواذ شــركتها التابعــة .قــدرت
عامــا لهــذه الموجــودات غيــر الملموســة وأطفأتهــا علــى مــدار الفتــرة المقــدرة.
المجموعــة العمــر اإلنتاجــي مــن  10إلــى ً 20
(هـ) .انخفاض قيمة األقساط واألرصدة التأمينية المدينة
يتــم إجــراء تقديــر للمبالــغ القابلــة للتحصيــل لألقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة عندمــا ال يكــون محتمـ ً
ا تحصيــل كامــل المبلــغ.
وبالنســبة للمبالــغ الجوهريــة بصفــة فرديــة ،يتــم إجــراء هــذا التقديــر علــى أســاس فــردي ،أمــا بالنســبة للمبالــغ التــي ال يكــون
كل منهــا جوهريــً بحــد ذاتــه ولكنهــا تجــاوزت موعــد اســتحقاقها ،فيتــم تقييمهــا مجتمعــة ويتــم تكويــن مخصــص علــى أســاس
ـاء علــى معــدالت االســترداد.
طــول فتــرة تجــاوز االســتحقاق بنـ ً
(و) .انخفاض قيمة األصول المالية
يتــم تطبيــق إﻃﺎر الخســائر اﻻﺋﺘﻤﺎنيــة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ األصــول اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﻴﻤﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻌﻴﺎر التقريــر
المالــي الدولــي  ٩ﺣﻮل ﺟﻤﻴﻊ أﻧﻮاع اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ فيمــا عــدا اﻟﺤﻘﻮق واﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ كمــا هــي موضحــة
ﻓﻲ ﻤﻌﻴﺎر التقريــر المالــي الدولــي  ٤عقــود التأميــن .وقــد أجــرت المجموعــة تقييمــً ألصولهــا الماليــة وقــررت أنــه يجــب تطبيــق
محاســبة انخفــاض القيمــة علــى أرصدتهــا النقديــة والبنكيــة والودائــع البنكيــة والقــروض لحاملــي وثائــق التأميــن والســندات
والمديونيــات األخــرى.
يعتمــد تحديــد خســائر االئتمــان المتوقعــة أو خســائر انخفــاض القيمــة المطلوبــة لألصــول الماليــة للمجموعــة علــى عــدد مــن
التقديــرات التــي قدمتهــا المجموعــة فيمــا يتعلــق ب:
 الخسارة نتيجة التعثر احتمال التعثر عامل الخصمويشــير تعريــف التعثــر أيضــً إلــى حســاب مؤشــرات المخاطــر الخاصــة بمعيــار التقريــر المالــي الدولــي  ،9أي احتماليــة التعثــر ،والخســارة
نتيجــة التعثــر ،والتعــرض للتعثــر .قــد ينتــج عــن االختالفــات بيــن تعريــف التعثــر المســتخدم لتقديــر مؤشــرات الخطــر وممارســات إدارة
مخاطــر االئتمــان الداخليــة فــروق كبيــرة.

الخسارة نتيجة التعثر
يتــم اعتبــار خســارة بــازل غيــر المضمونــة القياســية المعطــاة بنســبة  ٪45والخســارة المضمونــة نتيجــة التعثــر بنســبة  ٪10فــي تقديــر
الخســارة مــع األخــذ فــي االعتبــار األصــول الماليــة للشــركة.

احتمال التعثر
يتــم احتســاب احتمــال التعثــر لفتــرة  12شــهرًا ومــدى الحيــاة .يتــم ربــط التعــرض للمخاطــر مــن الودائــع البنكيــة وأشــكال المديونيــات
األخــرى بالتصنيفــات الخارجيــة المتاحــة وفتــرات اســتحقاقها والتعثــر المحتمــل .يتــم اعتبــار التعثــر المحتمــل فــي نطــاق يتــراوح مــن
( )%0,0إلــى ( )%30.44وفقــً لتصنيــف مــودي ألصــول الشــركة .كمــا يتأثــر التعثــر المحتمــل بمتغيــرات االقتصــاد الكلــي المســتخدمة لكــي
تعكــس األوضــاع االقتصاديــة الحاليــة والمتوقعــة فــي المســتقبل.
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عامل الخصم
يتــم احتســاب خســارة انخفــاض القيمــة بالفــرق بيــن القيمــة الدفتريــة لألصــل والقيمــة الحاليــة للتدفقــات النقديــة المســتقبلية
المقــدرة .يســتند عامــل الخصــم المســتخدم علــى ســعر الفائــدة األصلــي الفعلــي لألصــل والتقييمــات الخارجيــة وفتــرة االســتحقاق.

 .4أرصدة نقدية وبنكية
المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

أرصدة لدى البنوك

19.012.920

17,821,098

18.530.063

17,514,763

نقد في الصندوق

12.645

15,152

12.457

15,077

19.025.565

17.836.250

18.542.520

17.529.840

ناقص :خسارة ائتمانية متوقعة على النقد واألرصدة البنكية (المالحظة )2

()21.335

()17,404

()21.335

()17,404

النقد وما في حكم النقد بعد خصم خسارة ائتمانية متوقعة

19.004.230

17.818.846

18.521.185

17.512.436

النقد وما في حكم النقد

البيانات المالية

الشركة األم

 .1تتضمــن األرصــدة لــدى البنــوك أرصــدة قدرهــا  15.609.271ريــال عمانــي ( 7.311.417-2018ريــال عمانــي) لــدى بنــوك تجاريــة فــي ســلطنة
عمــان والهنــد ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منفــذة بالــدوالر األمريكــي ومختلــف عمــات دول مجلــس التعــاون الخليجــي وال
تحمــل فائــدة.
 .2خســارة ائتمانيــة متوقعــة بمبلــغ  21.335ريــال عمانــي ( 17.404 -2018ريــال عمانــي) كمــا ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2019ﻣﻣﺎ أدى إلــى ﺗﺣﻣﯾل
الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة ﻋلــى اﻟﻧﻘد واﻷرﺻدة اﻟﺑﻧكيــة ﺑﻣﺑﻟﻎ  3.931رﯾﺎل ُﻋﻣﺎﻧﻲ ( 10,288 -2018رﯾﺎل ُﻋﻣﺎﻧﻲ) ﻟﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗهيــة ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر .2019

قرض قصير األجل:
خــال العــام ،حصلــت المجموعــة علــى قــروض قصيــر األجــل مــن بنــوك تجاريــة فــي ُعمــان بمقــدار  2.000.000ريــال عمانــي ( -2018صفــر) لفتــرة
 60يومــً وهــي غيــر مدفوعــة ( -2018صفــر) .ســعر الفائــدة كمــا فــي  31ديســمبر  2019هــو  %4ســنويًا ( -2018صفــر).

 .5ودائع بنكية

ودائع ()1
خصم :خسارة ائتمانية متوقعة في الودائع البنكية ()2

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

37.404.495

34,942,069

()55.799

()45,649

37.348.696

34,896,420

العمانــي
 .1الودائــع مودعــة لــدى شــركات تأجيــر وبنــوك تجاريــة فــي ســلطنة ُعمــان والكويــت ودولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة بالريــال ُ
بواقــع  21.925.000ريــال ُعمانــي ( 19,925,000 - 2018ريــال عمانــي) ودينــار كويتــي بواقــع  1.879.150ريــال عمانــي ( )1,274,000 :2018ودرهـــم
إماراتــي بواقــع  13.600.345ريــال ُعمانــي ( 13,743,069- 2018ريــال عمانــي) وتحمــل فائــدة ســنوية بأســعار تتــراوح بيــن  %2.25و%5
ســنويًا ( %2- 2018و %5ســنويًا).
 .2ﻣﺑﻟﻎ الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة بلغــت  55.799رﯾﺎل ﻋﻣﺎﻧﻲ ( 45,649 -2018رﯾﺎل ﻋﻣﺎﻧﻲ) كمــا ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2019ﻣﻣﺎ أدى إلــى
ﺗﺣﻣﯾل الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة علــى الودائــع اﻟﺑﻧكيــة ﺑﻣﺑﻟﻎ  10.150رﯾﺎل ُﻋﻣﺎﻧﻲ ( 4.579 -2018رﯾﺎل ُﻋﻣﺎﻧﻲ) ﻟﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗهيــة ﻓﻲ 31
دﯾﺳﻣﺑر .2019
 .3فترات استحقاق الودائع في تاريخ التقرير هي كما يلي:
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المجموعة والشركة األم
ودائع

أكثر من سنة واحدة من تاريخ اإليداع

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

37.348.696

34,896,420

37.348.696

34,896,420

 .6استثمارات في أوراق مالية
الشركة األم

المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

( 6أ)

-

1,292,498

-

1,292,498

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

( 6ب)

2.569.435

2,871,739

2.569.435

2,871,739

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

( 6ج)

31.709.063

21,153,006

31.709.063

21,153,006

إستثمار في شركات تابعة

( 6د)

-

-

782.255

740.022

34.278.498

25,317,243

35.060.753

25.057.265

( 6أ) .استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
المجموعة والشركة األم
2018

2019
القيمة السوقية

التكلفة

القيمة السوقية

التكلفة

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

محلية مدرجة
بنوك واستثمار

-

-

1.292.498

1,647,791

-

-

1.292.498

1,647,791

( .)1الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:
المجموعة والشركة األم
2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

1.292.498

2,571,628

7.625

1,104,671

استبعادات خالل العام

()1.135.914

()2,134,768

خسائر محققة عند االستبعاد (إيضاح )27

()164.209

()18,257

تغيرات القيمة العادلة (إيضاح )27

-

()230,776

في  31ديسمبر

-

1,292,498

في  1يناير
إضافات خالل العام
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( 6ب) .استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة
أسعار

2019

2018

الفائدة السائدة

ريال عماني

ريال عماني

2.570.577

2,883,683

()1.142

()11,944

2.569.435

2,871,739

سندات-على مدار سنة واحدة من تاريخ البداية
خصم :خسارة اإلئتمان المتوقعةعلى اإلستثمارات
المدرجة بالتكلفة المطفأة

( %4 - 2019سنويًا إلى  5.25سنويًا)
(2018م  %4 -سنويًا إلى  75,5سنويًا)

البيانات المالية

المجموعة والشركة األم

( .)1الحركة في االستثمارات المدرجة بالتكلفة المطفأة
المجموعة والشركة األم
2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

في  1يناير

2.871.739

18,662

إضافات خالل العام

8.559.355

2,876,320

مستحق  /مباع خالل العام

()9.622.473

()11,299

اإلطفاء خالل العام

45.450

-

أرباح محققة من البيع (إيضاح )27

704.562

-

10.802

()11,944

2.569.435

2,871,739

الحركة في خسارة اإلئتمان المتوقعة
في  31ديسمبر

( )2ﻣﺑﻟﻎ الخســارة اإلئتمانيــة المتوقعــة بلغــت  1.142رﯾﺎل ﻋﻣﺎﻧﻲ ( 11.944 -2018رﯾﺎل ﻋﻣﺎﻧﻲ) كمــا ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2019ﻣﻣﺎ أدى إلــى اإلفــراج
عــن اإلســتثمارات المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة بمقــدار  10.802ريــال عمانــي ( -2018محمــل بمقــدار  11.931ريــال عمانــي) للســنة المنتهية
فــي  31ديســمبر 2019

( 6ج) .استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
المجموعة والشركة األم
2019
القيمة السوقية

التكلفة

القيمة السوقية

التكلفة

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

محلية
مدرجة

24.398.250

23.674.780

14.374.900

14.416.173

24.398.250

23.674.780

14.374.900

14.416.173

أجنب ّية
غير مدرجة

119.579

853.449

119.579

853.448

مدرجة

7.191.234

7.110.416

6.658.527

7.228.469

7.310.813

7.963.865

6.778.106

8.081.918

31.709.063

31.638.645

21.153.006

22.498.091

المحلية واألجنبية
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( .)1الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:
()1

المجموعة والشركة األم

الحركة في االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر:

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

في  1يناير

21.153.006

12,930,004

إضافات خالل العام

14.736.391

9,714,536

استبعادات خالل العام

()4.817.789

()1,125,385

تغير القيمة العادلة

637.455

()366.149

في  31ديسمبر

31.709.063

21,153,006

( )2ليــس لــدى المجموعــة اســتثمارات تتجــاوز نســبة الحيــازة فيهــا  %10مــن القيمــة الســوقية لمحفظــة اســتثماراتها فــي  31ديســمبر
 2019و.2018
( )3خســائر ائتمــان متوقعــة بلغــت  22.545ريــال عمانــي ( 50.857 -2018ريــال عمانــي) .كمــا ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  2019ﻣﻣﺎ ﻧﺗﺞ عنــه تكاليــف
خســائر ائتمــان متوقعــة علــى اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات اﻟﻣﺳﺟﻟﺔ بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر ﺑﻣﺑﻟﻎ  28.312رﯾﺎل ُﻋﻣﺎﻧﻲ (-2018
 24,049رﯾﺎل ُﻋﻣﺎﻧﻲ) ﻟﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗهيــة ﻓﻲ  31دﯾﺳﻣﺑر  .2019ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات المدرجــة مبلــغ  25.128.341رﯾﺎل ُﻋﻣﺎﻧﻲ ( 14,706,697 - 2018رﯾﺎل
ُﻋﻣﺎﻧﻲ) تتعلــق بســندات الديــن ومبلــغ  6.461.143ريــال عمانــي ( 6,326,730 - 2018ريــال عمانــي) بســندات حقــوق الملكيــة.

( 6د) .استثمارات في الشركتين التابعتين
( .)1حركة اإلستثمارات في الشركات التابعة:
2019
بلد التسجيل

« NLGICلخدمات الدعم الخاصة
المحدودة»
عناية تي بي أي ش.م.م

الهند
دولة االمارات العربية
المتحدة

2018

نسبة
التملك

القيمة
الدفترية

نسبة
التملك

القيمة
الدفترية

%

ريال عماني

%

ريال عماني

100

216.390

100

194.690

565.865

100

 31ديسمبر

545.322

100

782.255

حركة اإلستثمارات في الشركات التابعة:

740.022

المجموعة والشركة األم
2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

740.022

775,255

الربح من شراء شركة تابعة

-

183,009

إدراج  /تحويل إلى أصول غير ملموسة

-

()373.349

حصة من أرباح شركات تابعة

62.908

165,921

فروقات تحويل العمليات األجنبية

()20.675

()10,814

في  31ديسمبر

782.255

740.022

في  1يناير

( .)2يوجــد لــدى الشــركة األم شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل فــي الهنــد منــذ عــام 2016م .وتشــارك الشــركة فــي أعمــال الخدمــات
وتضطلــع بأنشــطة تتعلــق بالمكتــب الخلفــي وخدمــات الدعــم لمعالجــة المعامــات للمجموعــة.
( .)3فــي عــام  2017اســتحوذت الشــركة األم مبدئيــً علــى حصــة  ٪49فــي شــركة عنايــة تــي بــي إي ش م م ،وهــي شــركة إدارة طــرف
ثالــث فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ويتــم محاســبتها كشــركة شــقيقة ،اســتحوذت الشــركة األم علــى نســبة الســيطرة
علــى شــركة عنايــة ت بــي إي ش م م مــن خــال إبــرام اتفاقيــة إلكتســاب الملكيــة للنســبة المتبقيــة وقدرهــا  ٪51مــن المســاهمة
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فــي الشــركة .لقــد خلصــت اإلدارة بــأن الشــركة األم تســيطر علــى شــركة عنايــة تــي بــي إي ش م م علــى الرغــم مــن أنهــا تحتفــظ
بأقــل مــن نصــف حقــوق التصويــت للشــركة التابعــة نظـرًا إلبــرام اتفاقيــة منفعــة الملكيــة.
تــم محاســبة عمليــة االســتحواذ مؤقتًــا فــي عــام  .2017تــم االنتهــاء مــن تخصيــص ســعر الشــراء النهائــي خــال عــام  2018الــذي
يكــون ضمــن فتــرة قيــاس عــام واحــد مــن تاريــخ االقتنــاء ممــا أدى إلــى محاســبة األصــول غيــر الملموســة بمبلــغ  373.349ريــال
عمانــي وأربــاح شــراء الصفقــة بمقــدار  183.009ريــال عمانــي فــي البيانــات الماليــة للســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  2018ولــم يتــم
تعديلهمــا بأثــر رجعــي ألن المبلــغ لــم يكــن جوهر ًيــا.
البيانات المالية

 .7األقساط وأرصدة التأمين المدينة
المجموعة والشركة األم
2018

2019
تأمين على الحياة

العام

اإلجمالي

الحياة

العام

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

مديونيات األقساط

42.816.304

4.150.449

46.966.753

مديونيات أرصدة إعادة التأمين

18.037.630

123.524

18.161.154

36.654.042
11.013.154

3.923.448

40.577.490

104.224

11.117.378

60.853.934

4.273.973

65.127.907

47.667.196

4.027.672

51.694.868

()902.761

()705.809

()1.608.570

()735.001

()320.530

()1.055.531

59.951.173

3.568.164

63.519.337

46.932.195

3.707.142

50.639.337

مخصص الديون منخفضة القيمة

الحركة في مخصص الديون المنخفضة
في  1يناير

735.001

320.530

1.055.531

697.075

206.695

903.770

مكون خالل العام (إيضاح )29

230.674

379.354

610.028

77.348

117.418

194.766

مشطوب خالل العام

()62.914

5.925

()56.989

()39.422

()3.583

()43.005

في  31ديسمبر

902.761

705.809

1.608.570

735.001

320.530

1.055.531

 .8مديونيات أخرى ومدفوعات مقدمًا
المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

مستحقات من شركات تأمين أخرى وأفراد

1.190.444

1,065,641

1.190.444

1,065,641

مديونيات أخرى

5.066.176

3,084,679

3.314.476

2,708,908

فوائد مستحقة

902.457

845,771

902.457

845,771

تكاليف الحيازة المؤجلة (إيضاح  -8أ)

7.739

12,508

7.739

12,508

7.166.816

5,008,599

5.415.116

4,632,828

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها (إيضاح  -8ب)

()317.591

()279,207

()317.591

()279,207

خسائر اإلئتمان المتوقعة للمديونيات األخرى

()5.645

()2,051

()5.645

()2,051

6.843.580

4.727.341

5.091.880

4,351,570
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(أ) .حركة في تكاليف حيازة مؤجلة
الشركة األم

المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

في  1يناير

12.508

20,679

12.508

20,679

تكاليف تم تكبدها خالل العام

3.175

4,361

3.175

4,361

المبالغ المطفأة خالل العام

()7.944

()12,532

()7.944

()12,532

في  31ديسمبر

7.739

12,508

7.739

12,508

(ب) .الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
الشركة األم

المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

في  1يناير

279.207

250.261

279.207

250.261

مكون خالل العام (إيضاح )29

38.384

28.946

38.384

28.946

في  31ديسمبر

317.591

279.207

317.591

279.207

 .9قروض لحملة البوالص
يتــم تقديــم القــروض لحملــة البوالــص عــاد ًة بنســبة 2018( %90م –  )%90مــن القيمــة النقديــة للبوالــص المعنيــة وتحمــل فائــدة ســنوية ســائدة
بســعر  %9.5 – 2018( %9.5ســنويًا) .إن القــروض مضمونــة مقابــل القيمــة النقديــة للبوالــص المعنيــة وال تحمــل شــروط ســداد محــددة.

 .10القيود المفروضة على تحويل األصول
وفقــً لمتطلبــات القانــون المنظــم ألعمــال شــركات التأميــن فــي ســلطنة عمــان ،حــددت المجموعــة للهيئــة العامــة لســوق المــال بعــض الودائــع
لــدى البنــوك واالســتثمارات والقــروض لحملــة البوالــص المدرجــة فــي قائمــة المركــز المالــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا  42.256.223ريــال عمانــي (2018
 30,884,931ريــال عمانــي) .وفقــً للوائــح القانونيــة يجــوز للمجموعــة تحويــل هــذه األصــول فقــط بعــد الحصــول علــى الموافقــة المســبقة مــنالهيئــة العامــة لســوق المــال.
وفقــً لمتطلبــات قانــون شــركات التأميــن فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة حــددت المجموعــة لهيئــة التأمين-أبــو ظبــي باإلمــارات العربيــة المتحــدة
والكويــت بعــض الودائــع الثابتــة فــي بيــان المركــز المالــي بقيمــة إجماليــة قدرهــا  991.142ريــال عمانــي ( 459,034- 2018ريــال عمانــي) و  1.879.150ريــال
عمانــي ( )1,274,000 :2018علــى التوالــي ووفقــً للوائــح القانونيــة  ،يجــوز للشــركة تحويــل هــذه األصــول فقــط بعــد الحصــول علــى الموافقــة المســبقة
مــن الجهــات المختصــة.
الموحــد للحصــول علــى
قامــت المجموعــة بتقديــم ضمــان بنكــي بمبلــغ  50,000ريــال عمانــي ( 50,000- 2018ريــال عمانــي) إلــى المكتــب العمانــي
ّ
البطاقــة البرتقاليــة والتــي يتــم ضمانهــا بوديعــة ثابتــة.
لــدى المجموعــة تســهيالت ســحب علــى المكشــوف غيــر مســحوبة بمبلــغ  1,900,000ريــال عمانــي ( 1,900,000 -2018ريــال عمانــي) مــن البنــك األهلــي
ش.م.ع.ع والتــي قدمــت الشــركة مقابلهــا تأكيــد رهــن ســلبي علــى أصولهــا الجاريــة وتعهــد بعــدم تكويــن أي أعبــاء علــى أصولهــا ألي مقرضيــن
آخريــن.

 .11عقارات استثمار ّية
العقــارات االســتثمارية بتقييــم بمقــدار  1.180.000ريــال عمانــي التــي تــم تحديدهــا بنــاءًا علــى التقييــم الــذي تــم إجــراؤه مــن قبــل شــركة الوســطاء
العالميــة كمــا فــي  31ديســمبر  2018تــم إعــادة تصنيفهــا إلــى العقــارات والمعــدات فــي  31ديســمبقر  .2018أربــاح القيمــة العادلــة بمقــدار  30.000ريــال
عمانــي خــال ســنة  2018تــم تســجيلها ضمــن بيــان الدخــل الشــامل.
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 .12ممتلكات ومعدات
المجموعة
أراضي
ومباني

مركبات

أثاث
ومعدات

معدات
حاسب آلي

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

في  1يناير 2019م

3.910.112

315.574

1.096.922

2.352.411

7.675.019

إضافات

1.228.153

47.569

320.533

482.868

2.079.123

استبعادات ومشطوبة

-

()57.450

()29.213

()16.752

()103.415

في  31ديسمبر 2019م

5.138.265

305.693

1.388.242

2.818.527

9.650.727

البيانات المالية

التكلفة

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2019م

12.687

209.287

546.386

1.260.011

2.028.371

المحمل للعام (إيضاح )29

106.436

46.636

233.257

510.370

896.699

-

()57.445

()20.779

()7.683

()85.907

119.123

198.478

758.864

1.762.698

2.839.163

استبعادات ومشطوبات
في  31ديسمبر 2019م

صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2019م

5.019.142

107.215

629.378

1.055.829

6.811.564

المجموعة
أراضي
ومباني

مركبات

أثاث
ومعدات

معدات
حاسب آلي

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

-

242,773

854,165

1,723,831

2,820,769

في  1يناير 2018م

2,730,112

89,751

277,602

629,252

3,726,717

1,180,000

-

-

-

1,180,000

استبعادات ومشطوبة

-

()16,950

()34,845

()672

()52,467

في  31ديسمبر 2018م

3,910,112

315,574

1,096,922

2,352,411

7,675,019

إضافات
إعادة تصنيف العقارات االستثمارية إلى
عقارات ومعدات

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2018م

-

181.932

381,839

820,782

1.384.533

المحمل للعام

12,687

43,309

187,801

439,580

683,377

-

()15,954

()23,254

()351

()39,559

12,687

209,287

546,386

1,260,011

2,028,371

استبعادات ومشطوبات
في  31ديسمبر 2018م
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018م

3,897,425

106,287

550,536

1,092,400

5,646,648

www.nlicgulf.com | f -/NLICGulf | in /NLICGulf

التكلفة

68
الشركة األم
أراضي
ومباني

مركبات

أثاث
ومعدات

معدات
حاسب آلي

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

التكلفة
في  1يناير 2019

3.910.112

315.574

1.022.811

2.157.883

7.406.380

إضافات

1.228.153

47.569

265.483

407.546

1.948.751

-

()57.450

-

-

()57.450

5.138.265

305.693

1.288.294

2.565.429

9.297.681

استبعادات ومشطوبات
في  31ديسمبر 2019
االستهالك المتراكم
في  1يناير 2019

12.687

209.287

525.390

1.153.741

1.901.105

المحمل للعام (إيضاح )29

106.436

46.636

221.180

465.824

840.076

-

()57.445

-

-

()57.445

119.123

198.478

746.570

1.619.565

2.683.736

استبعادات ومشطوبات
في  31ديسمبر 2019
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2019

5.019.142

107.215

541.724

945.864

6.613.945

الشركة األم
أراضي
ومباني

مركبات

أثاث
ومعدات

معدات
حاسب آلي

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

التكلفة
في  1يناير 2018م
إضافات
إعادة تصنيف العقارات االستثمارية
إلى عقارات ومعدات
استبعادات ومشطوبات
في  31ديسمبر 2018م

-

242,773

795,079

1,554,851

2,592,703

2,730,112

89,751

262,577

603,704

3,686,144

1,180,000

-

-

-

1,180,000

-

()16,950

()34,845

()672

()52,467

3,910,112

315,574

1,022,811

2,157,883

7,406,380

االستهالك المتراكم
في  1يناير 2018

-

181,933

370,722

753,269

1,305,924

المحمل للعام

12,687

43,309

177,922

400,823

634,741

-

()15,954

()23,254

()351

()39,559

12,687

209,287

525,390

1,153,741

1,901,105

استبعادات ومشطوبات
في  31ديسمبر 2018
صافي القيمة الدفترية
في  31ديسمبر 2018

3,897,425

106,287

497,421

1,004,142

5,505,275
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 .13األصول غير الملموسة (مع الشهرة)
المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

519.839

146,490

519.839

146,490

-

373,349

-

373,349

إطفاء األصول غير الملموسة

()23.596

-

()23.596

-

في  31ديسمبر

496.243

519,839

496.243

519,839

في  1يناير
الشهرة من تملك شركة تابعة

تقــوم المجموعــة بتحديــد مــا إذا كان هنــاك انخفــاض فــي قيمــة الشــهرة فــي األصــول غيــر الملموســة علــى أســاس ســنوي علــى األقــل .يتطلــب

البيانات المالية

الشركة األم

هــذا تقديــر القيمــة عنــد االســتخدام للوحــدات المنتجــة للنقــد التــي يتــم تخصيــص الشــهرة لهــا .ويتطلــب تقديــر القيمــة قيــد االســتخدام مــن
المجموعــة إجــراء تقديــر للتدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة مــن الوحــدة المنتجــة للنقــد كمــا يتطلــب أيضــً اختيــار معــدل خصــم مالئــم
مــن أجــل احتســاب القيمــة الحاليــة لتلــك التدفقــات النقديــة .ويتــم إدراج أي خســارة مــن انخفــاض قيمــة الشــهرة مباشــر ًة كمصــروف وال يتــم
عكســها الحقــً.
نشــأت الشــهرة مــن أعمــال التأميــن علــى الحيــاة المتحصــل عليهــا مــن شــركة التأميــن األهليــة ش.م.ع.م ( 146,490ريــال عمانــي) .فــي نهايــة
فتــرة التقريــر ،قامــت المجموعــة بتقييــم القيمــة القابلــة الســترداد الشــهرة ،علــى األعمــال التــي تــم الحصــول عليهــا مــن شــركة التأميــن األهليــة
ش.م.ع.م وقــررت أن الشــهرة لــم تنخفــض قيمتهــا .إن اختبــار انخفــاض القيمــة ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،يعتمــد بشــكل كبيــر علــى تكلفــة رأس المــال
وتحقيــق النتائــج المتوقعــة.
عنــد االنتهــاء مــن تخصيــص ســعر الشــراء لالســتحواذ علــى شــركة عنايــة تــي بــي إي ش م م ،تــم االعتــراف بالموجــودات غيــر الملموســة البالغــة
 373.349ريــال عمانــي مــن قبــل المجموعــة .راجــع اإليضــاح ( 6د) ( .)4تــم تقييــم العمــر اإلنتاجــي للموجــودات غيــر الملموســة الناتجــة عــن اســتحواذ
ـاء علــى التقييــم ،قامــت المجموعــة بإطفــاء قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة بمبلــغ
شــركة عنايــة تــي بــي إي ش م م مــن قبــل المجموعــة وبنـ ً
 23.596ريــال عمانــي ( - 2018صفــر ريــال عمانــي) والتــي تــم محاســبتها خــال العــام.

 .14رأس المال

المصرح به -أسهم قيمة كل سهم ريال عماني واحد ( :2018قيمة كل
سهم  100بيسة)
المصدر والمدفوع بالكامل –أسهم قيمة كل سهم ريال عماني واحد
( :2018قيمة كل سهم  100بيسة)

2019

2018

2019

2018

عدد األسهم

عدد األسهم

ريال عماني

ريال ُعماني

500,000,000

500,000,000

50,000,000

50,000,000

265,000,000

265,000,000

26,500,000

26,500,000

ســواء كانــت هــذه األســهم بأســمائهم أو عــن طريــق
مســاهمو الشــركة الذيــن يمتلكــون نســبة  %10أو أكثــر مــن أســهم الشــركة
ً
حســابات مــن ينــوب عنهــم وعــدد األســهم التــي يمتلكونهــا كمــا يلــي:

الشركة العمانية العالمية للتنمية واالستثمار ش.م.ع.ع ()%73.448

2019

2018

194.637.357

194,637,357

 .15االحتياطي القانوني
وفقــا لمتطلبــات قانــون الشــركات التجاريــة رقــم  106فــي ســلطنة عمــان ،تــم تحويــل  %10مــن ربــح العــام إلــى احتياطــي قانونــي حتــى يبلــغ هــذا
االحتياطــي علــى األقــل ثلــث رأس مــال الشــركة .إن االحتياطــي القانونــي غيــر قابــل للتوزيــع.
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 .16احتياطي الطوارئ
وفقــً للمــادة ( 10مكــرر) ( )2ج و( 10مكــرر) ( )3ب للتوجيهــات الخاصــة بتطبيــق قانــون شــركات التأميــن (القــرار الــوزاري  ،)80/5وتعديالتــه ،يتــم تحويــل
 %10مــن صافــي المطالبــات القائمــة فيمــا يتعلــق بالتأميــن العــام والبالــغ قدرهــا  530.712ريــال عمانــي ( 448,441- 2018ريــال عمانــي) و %1مــن أقســاط
التأميــن علــى الحيــاة للعــام ألعمــال التأميــن علــى الحيــاة والبالــغ قدرهــا  1.300.795ريــال عمانــي ( 1,171,698- 2018ريــال عمانــي) بتاريــخ التقريــر مــن
األربــاح المحتجــزة إلــى احتياطــي الطــوارئ.
يمكــن للشــركة األم أن توقــف هــذا التحويــل عندمــا يســاوي االحتياطــي رأس المــال المصــدر .يجــب عــدم اإلعــان عــن أي توزيعــات أربــاح فــي أي عــام
حتــى تتــم تغطيــة العجــز فــي االحتياطــي مــن األربــاح المحتجــزة .يجــب عــدم اســتخدام االحتياطــي إال بموافقــة مســبقة مــن الهيئــة العامــة لســوق
المال.

 .17احتياطي إعادة التقييم
يتعلق احتياطي إعادة التقييم بإعادة تقييم المبنى المصنف تحت العقار االستثماري.

 .18توزيعات األرباح المدفوعة والمقترحة
اعتمــد المســاهمون فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية المــؤرخ فــي  27مــارس - 2018( 2019اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة المــؤرخ فــي 28
مــارس  )2018توزيعــات أربــاح نقديــة بواقــع  5.300.000ريــال ُعمانــي (- 2018توزيعــات أربــاح نقديــة بواقــع  4,202,900ريــال ُعمانــي) التــي تــم دفعهــا فــي فــي
الســنتين  2019و 2018علــى التوالــي.
يقتــرح مجلــس اإلدارة توزيعــات أربــاح نقديــة بنســبة  ٪25مــن رأس المــال الــذي يبلــغ  26.500.000ريــال عمانــي وقدرهــا  6.625.000ريــال عمانــي ( 0.025بيســة
للســهم) فــي اجتمــاع تــم عقــده بتاريــخ  25فبرايــر  2020والتــي ســيتم اعتمادهــا فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة العاديــة الســنوية القــادم .ال تعكــس
هــذه البيانــات الماليــة تلــك توزيعــات األربــاح حيــث ســيتم احتســابها ضمــن حقــوق المســاهمين كتوزيعــات مــن األربــاح المحتجــزة خــال العــام الــذي
تعتمــد فيه.

 .19المطالبات
مخصص المطالبات القائمة وحصة معيدي التأمين المتعلقة هما كالتالي:
المجموعة والشركة األم
أعمال التأمين على الحياة

2018

2019

حصة

صافي
إجمالي المطالبات حصة معيدي
المطالبات
التأمين من
القائمة
القائمة
المطالبات
القائمة

إجمالي
صافي
المطالبات معيدي التأمين المطالبات
من المطالبات
القائمة
القائمة
القائمة

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

في  1يناير
 -المطالبات المتكبدة

12.146.967

()5.389.459

6.757.508

10,878,835

()4,696,881

6,181,954

 -مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

7.338.507

()3.252.963

4.085.544

6,912,066

()2,977,920

3,934,146

19.485.474

()8.642.422

10.843.052

17,790,901

()7,674,801

10,116,100

103.100.493

()32.512.004

70.588.489

91,997,592

()41,061,008

50,936,584

()107.753.284

36.699.095

()71.054.189

()90,303,019

40,093,387

()50,209,632

14.832.683

()4.455.331

10.377.352

19,485,474

()8,642,422

10,843,052

يضاف :المطالبات المخصصة خالل
العام
يخصم :مطالبات التأمين المدفوعة
خالل العام
في  31ديسمبر
تحليل المطالبات القائمة في 31
ديسمبر
 -المطالبات المتكبدة

8.992.534

()2.980.933

6.011.601

12,146,967

()5,389,459

6,757,508

 -مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

5.840.149

()1.474.398

4.365.751

7,338,507

()3,252,963

4,085,544

14.832.683

()4.455.331

10.377.352

19,485,474

()8,642,422

10,843,052
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المجموعة والشركة األم
2019
إجمالي المطالبات
القائمة
ريال عماني

حصة معيدي

صافي

إجمالي

التأمين من

المطالبات

المطالبات

المطالبات القائمة

القائمة

القائمة

ريال عماني

ريال عماني ريال عماني

حصة
معيدي التأمين
من المطالبات
القائمة
ريال عماني

صافي
المطالبات
القائمة
ريال عماني

في  1يناير
 -المطالبات المتكبدة

4.857.206

()954.023

3.903.183

4,043,519

()867,450

3,176,069

 -مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

705.328

()124.106

581.222

587,515

()112,425

475,090

5.562.534

()1.078.129

4.484.405

4,631,034

()979,875

3,651,159

10.242.220

()908.975

9.333.245

9,158,992

()391,122

8,767,870

()8.932.847

422.322

()8.510.525

()8,227,492

292,868

()7,934,624

6.871.907

()1.564.782

5.307.125

5,562,534

()1,078,129

4,484,405

يضاف :المطالبات المخصصة خالل العام
يخصم :مطالبات التأمين المدفوعة
خالل العام
في  31ديسمبر

البيانات المالية

أعمال التأمين العام

2018

تحليل المطالبات القائمة في 31
ديسمبر
 -المطالبات المتكبدة

6.102.639

()1.447.052

4.655.587

4,857,206

()954,023

3,903,183

 -مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

769.268

()117.730

651.538

705,328

()124,106

581,222

6.871.907

()1.564.782

5.307.125

5,562,534

()1,078,129

4,484,405

المجموعة والشركة األم
التأمين على الحياة والعام

2018

2019
صافي
حصة معيدي
إجمالي المطالبات
المطالبات
التأمين من
القائمة
المطالبات القائمة القائمة
ريال عماني

ريال عماني

إجمالي
المطالبات
القائمة

ريال عماني ريال عماني

حصة معيدي
التأمين من
المطالبات
القائمة

صافي
المطالبات
القائمة

ريال عماني

ريال عماني

 -المطالبات المتكبدة

17.004.173

()6.343.482

10.660.691

14,922,354

()5,564,331

9,358,023

 -مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

8.043.835

()3.377.069

4.666.766

7,499,581

()3,090,345

4,409,236

25.048.008

()9.720.551

15.327.457

22,421,935

()8,654,676

13,767,259

113.342.713

()33.420.979

79.921.734

101,156,584

()41,452,130

59,704,454

()116.686.131

37.121.417

()79.564.714

()98,530,511

40,386,255

()58,144,256

21.704.590

()6.020.113

15.684.477

25,048,008

()9,720,551

15,327,457

يضاف :المطالبات المخصصة خالل العام
يخصم :مطالبات التأمين المدفوعة
خالل العام
في  31ديسمبر
تحليل المطالبات القائمة في 31
ديسمبر
 -المطالبات المتكبدة

15.095.173

()4.427.985

10.667.188

17,004,173

()6,343,482

10,660,691

 -مطالبات متكبدة غير مبلغ عنها

6.609.417

()1.592.128

5.017.289

8,043,835

()3,377,069

4,666,766

21.704.590

()6.020.113

15.684.477

25,048,008

()9,720,551

15,327,457

بشــكل جوهــري يتوقــع أن يتــم ســداد كافــة المطالبــات خــال  12شــهرًا مــن تاريــخ التقريــر .إن المبالــغ المســتحقة مــن معيــدي التأميــن تســتحق
تعاقديــً خــال ثالثــة أشــهر مــن تاريــخ تقديــم الحســابات إلــى معيــدي التأميــن.
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إن تقديــرات المجموعــة اللتزاماتهــا التأمينيــة وأصــول إعــادة التأميــن تســتند بشــكل رئيســي علــى الخبــرة الســابقة .تتــم أيضــً مراجعــة تقديــرات
ـاء علــى تقريــر خبيــر اكتــواري مســتقل .يتــم بشــكل فــردي
المطالبــات المتكبــدة ولــم يتــم اإلبــاغ عنهــا ألعمــال التأميــن علــى الحيــاة والعــام بنـ ً
تقديــر المطالبــات التــي تتطلــب إحالتهــا إلــى المحكمــة أو التحكيــم.

 .20إجمالي االحتياطي االكتواري /الحسابي والمخاطر السارية
المجموعة والشركة األم
2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

االحتياطي االكتواري  /حسابي والمخاطر السارية – أعمال التأمين على الحياة
اإلجمالي

50.293.461

45,399,305

حصة معيدي التأمين

()13.292.219

()17,892,867

37.001.242

27,506,438

احتياطي المخاطر السارية – أعمال التأمين العام
اإلجمالي

8.109.720

7,563,309

حصة معيدي التأمين

()252.656

()515,100

7.857.064

7,048,209

االحتياطي االكتواري  /الحسابي والمخاطر السارية – اإلجمالي
اإلجمالي
حصة معيدي التأمين

58.403.181

52,962,614

()13.544.875

()18,407,967

44.858.306

34,554,647

الحركة خالل العام:
االحتياطي االكتواري  /الحسابي والمخاطر السارية – أعمال التأمين على الحياة (بالصافي)
في  1يناير

27.506.438

24,852,702

صافي الحركة في قائمة الدخل الشامل

9.494.804

2,653,736

في  31ديسمبر

37.001.242

27,506,438

احتياطي المخاطر السارية – أعمال التأمين العام (بالصافي)
في  1يناير

7.048.209

5,963,211

صافي الحركة في قائمة الدخل الشامل

808.855

1,084,998

في  31ديسمبر

7.857.064

7,048,209

 .21المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين
المجموعة والشركة األم
2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

أرصدة إعادة التأمين المستحقة الدفع – التأمين على الحياة

8.278.692

1,988,268

أرصدة إعادة التأمين مستحقة الدفع – التأمين العام

558.867

566,036

8.837.559

2,554,304

تتعلق أرصدة إعادة التأمين باألقساط المحولة إلى معيدي التأمين بالصافي من العمولة والمطالبة المستردة.
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المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

حسابات دائنة

18.228.396

16,951,097

18.487.436

17,207,683

مصروفات مستحقة

5.414.726

3,524,821

3.545.239

3,178,648

عمولة مستحقة الدفع

7.269.151

6.889.142

7.269.151

6.889.142

دائنيات أخرى

5.050.916

4,360,733

5.034.175

4,382,295

منافع نهاية الخدمة (إيضاح  -22أ)

770.188

640,446

744.273

625,445

36.733.377

32.366.239

35.080.274

32.283.213

البيانات المالية

الشركة األم

(أ) .حركة االلتزامات المتعلقة بمنافع نهاية الخدمة للموظفين كما يلي:
الشركة األم

المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

في  1يناير

640.446

555,481

625.445

545,615

المحمل للعام (إيضاح )29

155.578

140,191

143.623

135,056

مدفوع خالل العام

()25.836

()55,226

()24.795

()55,226

في  31ديسمبر

770.188

640,447

744.273

625,445

 .23التزامات عرضية
عرضية
(أ) .التزامات
ّ
فــي  31ديســمبر  ،2019كانــت هنــاك التزامــات عرضيــة بخصــوص ضمانــات صــادرة مــن بنــوك تجاريــة نيابــةً عــن المجموعــة قدرهــا 324.193
ريــال ُعمانــي ( 444,143- 2018ريــال ُعمانــي) تــم تقديمهــا ضمــن ســياق األعمــال االعتياديــة التــي ال يتوقــع أن تنشــأ عنهــا أي التزامــات
جوهريــة.

(ب) .مطالبات قانونية
كمــا هــو الحــال مــع غالبيــة شــركات التأميــن ،تخضــع المجموعــة ضمــن ســياق أعمالهــا االعتياديــة لمقاضــاة أمــام المحاكــم بشــأن
نــزاع حــول موضــوع دعــوى .اســتنادًا إلــى مشــورة قانونيــة مســتقلة ،ال تعتقــد المجموعــة بــأن نتائــج هــذه الدعــاوى ســيكون لهــا تأثيــر
جوهــري علــى إيــرادات المجموعــة أو مركزهــا المالــي.

يتــم احتســاب صافــي األصــول للســهم الواحــد بقســمة صافــي األصــول المنســوبة إلــى مالكــي الشــركة األم فــي نهايــة العــام علــى
عــدد األســهم القائمــة فــي نهايــة العــام ،كمــا يلــي:
المجموعة والشركة األم

صافي األصول (ريال ُعماني)
عدد األسهم القائمة في  31ديسمبر
صافي األصول للسهم الواحد (ريال ُعماني)

2019

2018

58.902.596

53,658,472

265.000.000

265,000,000

0.222

0.202

اســتثمرت المجموعــة خــال الســنة فــي شــركة تابعــة مملوكــة بالكامــل .بمــا أن الشــركة التابعــة مملوكــة بالكامــل مــن قبــل المجموعــة ،بالتالــي،
ليــس هنــاك حصــص غيــر ُمســيطرة وصافــي أصــول المجموعــة تعــادل صافــي األصــول المنســوبة إلــى مالكــي الشــركة األم.
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 .25أقساط التأمين المحققة وتأثير إعادة التأمين
( 25أ) .أقساط التأمين المحققة
المجموعة والشركة األم
2018م
ريال عماني

2019
ريال عماني
التأمين على
الحياة

التأمين العام

اإلجمالي

التأمين على
الحياة

التأمين العام

اإلجمالي

إجمالي األقساط المكتتبة

130.079.523

18.519.593

148.599.116

117,169,783

17,424,672

134,594,455

حركة األقساط غير المكتسبة

()4.894.156

()546.411

()5.440.567

()6,006,826

()1,198,997

()7,205,823

إجمالي األقساط المكتسبة

125.185.367

17.973.182

143.158.549

111,162,957

16,225,675

127,388,632

أقساط إعادة تأمين متنازل عنها

()31.015.360

()1.294.970

()32.310.330

()50,689,848

()1,347,102

()52,036,950

حركة األقساط غير المكتسبة

()4.600.648

()262.444

()4.863.092

3,353,090

113,999

3,467,089

أقساط التأمين المتنازل عنها
لمعيدي التأمين

()35.616.008

()1.557.414

()47,336,758( )37.173.422

()1,233,103

()48,569,861

صافي إيرادات أقساط التأمين

89.569.359

16.415.768

14,992,572

78,818,771

105.985.127

63,826,199

(25ب) .تأثير إعادة التأمين
المجموعة والشركة األم
2019
ريال عماني

2018
ريال عماني

التأمين على
الحياة

التأمين العام

اإلجمالي

التأمين على
الحياة

التأمين العام

اإلجمالي

األقساط المتنازل عنها
لمعيدي التأمين)1( - ،

()35.616.008

()1.557.414

()37.173.422

()47,336,758

()1,233,103

()48,569,861

إيرادات العمولة من
األقساط المتنازل عنها
لمعيدي التأمين )2(-

4.254.599

357.642

4.612.241

9,057,009

246,382

9,303,391

حصة معيدي التأمين من
المطالبات )3( -

32.512.004

908.975

33.420.979

41,061,008

391,122

41,452,130

1.150.595

()290.797

859.798

2,781,259

()595,599

2,185,660

صافي تأثير إعادة التأمين
()3(+ )2( + )1
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 .26نتائج أعمال التأمين
إن صافي األقساط ونتائج أعمال التأمين قبل تعويضات معيدي التأمين يتم تحليلها كالتالي:
المجموعة والشركة األم
نتائج أعمال التأمين قبل
تعويضات معيدي التأمين

ريال عماني

ريال ُعماني

صافي األقساط

نتائج أعمال التأمين قبل
تعويضات معيدي التأمين
ريال ُعماني

ريال ُعماني

البيانات المالية

2019
صافي األقساط

2018

التأمين على الحياة
أعمال مقترضي البنوك
أعمال التأمين على الحياة الجماعي

1.810.433

1.208.398

2,852,731

1,969,556

2.798.593

117.445

2,288,714

1,356,484

1.052.310

81.295

869,271

538,140

93.402.827

11.882.377

60,469,219

7,721,549

99.064.163

13.289.515

66,479,935

11,585,729

أعمال التأمين الفردي
أعمال التأمين الطبي الجماعي
تأمين عام

16.953.108

6.162.617

15,766,134

5,553,006

أعمال تأمين المركبات

271.515

()200.346

311,436

()80,595

17.224.623

5.962.271

16,077,570

5,472,411

أعمال تأمين غير المركبات

تحتســب صافــي األقســاط كإجمالــي األقســاط المحــررة ناقصــً أقســاط إعــادة التأميــن المحولــة ،بينمــا تحتســب نتائــج تحريــر البوالــص قبــل
احتســاب اســتردادات إعــادة التأميــن كإجمالــي األقســاط المكتســبة متضمنــة رســوم البوالــص ناقصــً إجمالــي المطالبــات المكونــة خــال العــام
وتكاليــف الحيــازة.
نسبة صافي المطالبات للمحافظ الرئيسية هي كما يلي:
المجموعة والشركة األم
2019

2018

أعمال التأمين على الحياة الجماعي

%68

%37

أعمال التأمين الطبي الجماعي

%80

%84

أعمال التأمين الفردي

%19

%9

أعمال تأمين المركبات

%55

%53

يتــم احتســاب نســبة صافــي المطالبــات بتقســيم صافــي المطالبــات (إجمالــي المطالبــات ناقصــً إعــادة التأميــن والمتحصــات األخــرى) علــى
صافــي األقســاط (إجمالــي األقســاط ناقصــً األقســاط المحولــة).

 .27إيرادات االستثمار -بالصافي
المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

إيرادات الفوائد على الودائع البنكية واالستثمارات األخرى

1.458.442

1,863,970

1.458.442

1,863,970

إيرادات الفوائد على السندات بعد خصم مصروف اإلهالك

1.671.193

481,656

1.671.193

481,656

إيرادات الفوائد على القروض لحملة البوالص

18.039

25,163

18.039

25,163

إيرادات توزيعات أرباح

413.181

487,036

413.181

487,036

مصروفات من عقار استثماري

-

()19,730

-

()19,730

التغير في القيمة العادلة لعقار إستثماري

-

30,000

-

30,000

-

()230,776

-

()230,776

صافي الخسارة غير المحققة من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة [إيضاح ( 6أ)(])1
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المجموعة

صافي الربح(/الخسارة) المحقَّ ق من استثمارات مدرجة بالقيمة العادلة
من خالل الربح أو الخسارة [إيضاح ( 6أ)( ])1و [إيضاح ( 6ب)(])1
صافي أرباح محققة من إستثمار بالقيمة العادلة من خالل دخل شامل
آخر – أدوات الدين
صافي أرباح محققة من إستثمار بالتكلفة المطفأة (إيضاح (6ب)()1
حصة من نتائج شركات تابعة (إيضاح (6د)()1
تكاليف حيازة االستثمارات وأتعاب إدارة المحفظة

الشركة األم

2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

()164.209

()18,257

()164.209

()18,257

204.410

-

204.410

-

704.562

-

704.562

-

-

-

62.908

165,921

4.305.618

2,619,062

4.368.526

2,784,983

()73.951

()16,373

()73.951

()16,373

4.231.667

2,602,689

4.294.575

2,768,610

 .28إيرادات ( /خسائر) تشغيل أخرى
المجموعة والشركة األم
2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

109.546

94,538

6.000

-

أرباح (خسائر) استبعاد ممتلكات ومعدات

9.994

()8,154

ربح (خسارة) صرف العملة

21.937

()27,874

147.477

58,510

متنوعة
إيرادات
ّ
إيرادات تأجير

عمومية وإدار ّية
 .29مصروفات
ّ
الشركة األم

المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

6.575.237

5,469,329

6.097.092

5,153,379

مصروفات إيجار ومنافع

674.790

759,940

587.954

695,311

استهالك (إيضاح )12

896.699

683,377

840.076

634,741

201.890

205,095

200.000

200,000

مخصص الديون المشكوك في تحصيلها (إيضاح  7و)8

648.412

223,712

648.412

223,712

أتعاب مهنية واستشارية

468.808

384,387

424.041

363,984

مصروفات الحاسوب

313.277

284,692

288.077

261,834

تسجيل وعضويات الشركة

270.224

237,096

270.224

237,096

منافع التأمينات االجتماعية

244.365

196,552

244.365

196,552

منافع نهاية الخدمة [إيضاح ( 22أ)]

155.578

140,191

143.623

135,056

دعاية وإعالن

72.412

130,320

72.412

130,320

مصروفات التوظيف والتدريب

53.435

51,417

53.435

51,417

رسوم ومصروفات أخرى

867.823

695,690

730.406

614,733

11.442.950

9,461,798

10.600.117

8,898,135

أجور ورواتب ومنافع أخرى

مكافآت وبدل حضور جلسات أعضاء مجلس اإلدارة
[إيضاح ( 32أ)]
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 .30ضريبة الدخل
الشركة األم

المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

الضريبة الجارية
 للعام ألعوام سابقةالضريبة المؤجلة

1,636,378
12,873
()40,608
1,608,643

1.665.990
()98.566
()92.403
1.475.021

1.649.680
()98.566
()89.409
1.461.705

المجموعة
2019
ريال عماني
التزام جا ٍر
ضريبة دخل مستحقة الدفع
أصل غير جا ٍر
أصل ضريبة مؤجلة

1,613,057
12,873
()38,901
1,587,029

البيانات المالية

بيان الدخل الشامل:

الشركة األم
2018
ريال ُعماني

1.636.275

2019
ريال عماني

1,613,057

221.007

2018
ريال ُعماني

1.636.275

290,128

1,613,057

290,634

218.013

كانت الحركة في ضريبة الدخل مستحقة الدفع كما يلي:
المجموعة

في  1يناير
المحمل للعام
مدفوع خالل العام
في  31ديسمبر

الشركة األم

2019
ريال عماني

2018
ريال ُعماني

2019
ريال عماني

2018
ريال ُعماني

1.613.057
1.567.930
()1.544.712
1.636.275

1,501,088
1,636,378
()1,524,409
1,613,057

1.613.057
1.551.114
()1.527.896
1.636.275

1,501,088
1,613,057
()1,501,088
1,613,057

تسوية مصروف ضريبة الدخل
تخضــع الشــركة لمعــدل ضريبــي بنســبة  .)%15 – 2018( %15لقــد تمــت تســوية األربــاح المحاســبية ألغــراض الضريبــة لتحديــد المصــروف
كل مــن اإليــرادات والمصروفــات .تــم خــال الســنة تأســيس
الضريبــي للعــام .تتضمــن التســويات المعــدة ألغــراض الضريبــة بنــود ٍ
الشــركة التابعــة للمجموعــة فــي الهنــد وإن األثــر الضريبــي علــى عملياتهــا ليــس جوهريــً للمجموعــة.
فيمــا يلــي تســوية ضريبــة الدخــل المحتســبة وفقــً للمعــدل المطبــق مــع مصــروف ضريبــة الدخــل بعــد اإلعفــاء األساســي لمبلــغ صفــر
الشركة األم

المجموعة
2019

2018

2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

ريال عماني

ريال ُعماني

الربح قبل ضريبة الدخل

11.677.326

10,913,641

11.664.010

10,892,027

ضريبة الدخل وفق المعدالت المذكورة أعاله

1.765.912

1,657,125

1.749.602

1,633,804

8.979

5,584

8.979

5,584

(خسارة) ربح معفى من الضريبة

()118.175

3,739

()118.175

3,739

مخصص متعلق بأعوام سابقة

()85.161

12,873

()85.161

12,873

أخرى

()96.534

()70,678

()93.540

()68,971

مصروف ضريبة للعام

1.475.021

1,608,643

1.461.705

1,587,029

مصروفات غير قابلة للخصم
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موقف الربط الضريبي
لقــد أكملــت الســلطات الضريبيــة ربــوط الشــركة األم حتــى العــام الضريبــي  .2015تــرى اإلدارة أن الربــط الضريبــي ،إن وجــد ،بالنســبة
لألعــوام الضريبيــة غيــر الخاضعــة للربــط لــن يكــون لــه تأثيــر جوهــري علــى المركــز المالــي للمجموعــة كمــا فــي  31ديســمبر .2019

الضريبة المؤجلة
الشركة األم

المجموعة

في
في
الحركة
في
الحركة
في
 1يناير  2019خالل العام  31ديسمبر  1يناير  2019خالل العام  31ديسمبر
2019
2019
ريال عماني ريال ُعماني ريال ُعماني ريال عماني ريال ُعماني ريال ُعماني
إهالك الشهرة

()21.974

-

()21.974

()21,974

-

()21,974

مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

219.416

85.490

304.906

219.416

85.490

304.906

استهالك ممتلكات ومعدات

()51.317

7.419

()43.898

()50.811

3.919

()46.892

18.000

-

18,000

18.000

-

18,000

()67.113

-

()67,113

()67.113

-

()67,113

97.012

92.909

189.921

97.518

89.409

186.927

193.116

()162.030

31.086

193.116

()162.030

31.086

290.128

()69.121

221.007

290.634

()72.621

218.013

إعادة تقييم عقارات إستثمارية
احتياطي إعادة تقييم
احتياطي القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر
صافي أصل الضريبة المؤجلة

المجموعة

في
 1يناير
2018م

الشركة األم

التعديل
التعديل
االنتقالي
االنتقالي
عند اعتماد
عند اعتماد
في
في
الحركة
المعيار
الحركة
المعيار
في
 31ديسمبر
 31ديسمبر
 1يناير  2018الدولي خالل العام
الدولي
العام
خالل
2018م
2018م
إلعداد
إلعداد
التقارير
التقارير
المالية 9 -
المالية 9 -

ريال عماني

ريال ُعماني ريال ُعماني

ريال ُعماني ريال ُعماني ريال عماني

إهالك الشهرة

()21,974

-

-

()21,974

()21,974

-

-

()21,974

مخصص ديون مشكوك في
تحصيلها

173,105

12,873

33,438

219,416

173,105

12,873

33,438

219,416

استهالك ممتلكات ومعدات

()50,114

-

()1,203

()51,317

()47,901

-

()2,910

()50,811

إعادة تقييم عقارات
إستثمارية

22,500

-

()4,500

18,000

-

()4,500

18,000

احتياطي إعادة تقييم

()67,113

-

-

()67,113

()67,113

-

-

()67,113

56,404

12,873

27,735

97,012

58,617

12,873

26,028

97,518

احتياطي القيمة العادلة من
خالل الدخل الشامل اآلخر

134,595

-

58,521

193,116

134,595

-

58,521

193,116

صافي أصل الضريبة
المؤجلة

190,999

12,873

86,256

290,128

193,212

12,873

84,549

290,634

تم احتساب أصل/التزام الضريبة المؤجلة وفقًا لمعدل ضريبي قدره .)%15-2018( %15

22,500
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 .31ربحية السهم الواحد -األساسية والمخففة
تحتســب ربحيــة الســهم الواحــد األساســية بقســمة ربــح الســنة المنســوب إلــى مالكــي الشــركة األم علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم
القائمــة خــال الســنة علــى النحــو التالــي:

2019

2018

ربح العام (ريال عماني)

10.202.305

9,304,998

المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل العام

265.000.000

265,000,000

0.038

0.035

ربحية السهم الواحد (ريال ُعماني)

البيانات المالية

المجموعة والشركة األم

لــم يتــم عــرض أرقــام ربحيــة الســهم الواحــد المعدلــة حيــث لــم تصــدر الشــركة أي أدوات قــد يكــون لهــا أثــر علــى ربحيــة الســهم الواحــد عنــد
ممارســتها.

 .32المعامالت مع األطراف ذات العالقة
تمثل هذه المعامالت مع األطراف ذات العالقة المعرفة في معيار المحاسبة الدولي « 24إفصاحات األطراف ذات العالقة».
تــم التحكــم بالشــركة مــن قبــل الشــركة العمانيــة الوطنيــة لالســتثمار القابضــة (أومنفســت) ش.م.ع.ع التــي تملــك نســبة :2018( %73.448
)%73.448مــن أســهم الشــركة.
(أ) .معامــات مــع األطــراف ذات العالقــة للشــركة األم أو الذيــن يمتلكــون  %10أو أكثــر مــن أســهم الشــركة األم أو أفــراد أســرهم
الــواردة فــي بيــان الدخــل الشــامل وبيــان المركــز المالــي كمــا يلــي:

2019

المجموع

المساهمين
الرئيسيين

أعضاء
مجلس
اإلدارة

رع

رع

رع

الشركات
موظفي
كبار
التابعة
اإلدارة العليا أطراف ذات
والشقيقة التنفيذيين
للمساهمين عالقة أخرى
للمساهمين الرئيسيين
الرئيسيين
الرئيسيين
رع

رع

رع

رع

إجمالي إيرادات األقساط

3.666.876

104.801

1.075

3.184.220

-

-

376.781

مصروف المطالبات

2.014.343

52.287

-

1.505.022

-

-

457.035

إيرادات الفوائد من الودائع

482.043

-

-

482.043

-

-

-

421.119

178.250

-

242.869

-

-

-

12.284

-

-

12.284

-

-

-

مصروف العمولة

424.088

-

-

190.915

-

-

233.173

مصروفات أخرى

194.608

-

-

159.990

-

-

34.618

18.600

-

18.600

-

-

-

-

1.890

-

135

-

1.080

-

675

181.400

-

181.400

-

-

-

-

مصروفات اإليجار
حصة معيدي التامين
للمطاليات

أتعاب حضور جلسات
مجلس اإلدارة الشركة األم
الشركة التابعة
مكافآت أعضاء مجلس
اإلدارة
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2019

المجموع

المساهمين
الرئيسيين

أعضاء
مجلس
اإلدارة

رع

رع

رع

الشركات
موظفي
كبار
التابعة
اإلدارة العليا أطراف ذات
والشقيقة التنفيذيين
للمساهمين عالقة أخرى
للمساهمين الرئيسيين
الرئيسيين
الرئيسيين
رع

رع

رع

رع

معامالت أخرى
قرض قصير األجل

2.000.000

-

-

2.000.000

-

-

-

انشاء ودائع ثابتة

2.650.000

-

-

2.650.000

-

-

-

150.000

-

-

150.000

-

-

-

الزيادة في األرصدة النقدية

6.490.075

-

-

6.490.075

-

-

-

إنخفاض األرصدة البنكية

3.150.434

-

-

3.150.434

-

-

-

استحقاق ودائع ثابتة

بيان المركز المالي
مستحقات مجلس اإلدارة

181.400

-

181.400

-

-

-

-

مطالبات مستحقة الدفع
إلى أطراف ذات عالقة

522.239

3.047

-

455.413

-

-

63.425

عمولة مستحقة الدفع

303.827

-

-

17.539

-

-

286.288

المستحق إلى األطراف ذات
العالقة

2.004.315

-

-

2.004.315

-

-

-

مديونيات من األطراف ذات
العالقة

21.984

-

-

11.962

10.122

-

-

األرصدة البنكية

7.264.142

-

-

7.264.142

-

-

-

أرصدة الودائع الثابتة

12.675.000

-

-

12.675.000

-

-

-

مديونيات األقساط من
األطراف ذات العالقة

1.039.378

3.330

-

877.463

-

-

158.232

االستثمار في سندات

3.550.000

2.300.000

-

1.250.000

-

-

-

أرصدة معيدي التامين
المدينة

11.744

-

-

11.744

-

-

-

الفوائد المستحقة القبض

136.603

-

-

136.603

-

-

-

خــال الســنة المنتهيــة فــي  31ديســمبر  ،2019قامــت الشــركة التابعــة فــي الهنــد( )NSSPLبتحميــل رســوم خدمــة للشــركة األم بمبلــغ
 487.868ريــال عمانــي .قامــت الشــركة األم بمحاســبة حصــة أربــاح مــن الشــركة التابعــة بمبلــغ قــدره  42.375ريــال عمانــي .بلغــت القيمــة
الدفتريــة لإلســتثمار مبلــغ  216.390ريــال عمانــي ،ومســتحق للشــركة التابعــة ( )NSSPLبمقــدار  16.668ريــال عمانــي كمــا فــي  31ديســمبر
.2019
فــي عــام  ،2019قامــت الشــركة التابعــة عنايــة تــي بــي إي ش م م فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة بتحميــل رســوم خدمــة للشــركة
األم بمبلــغ  431.189ريــال عمانــي وقامــت الشــركة األم بمحاســبة حصــة مــن اربــاح الشــركة التابعــة بمبلــغ  20.533ريــال عمانــي .وقــد
بلغــت القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار مبلــغ  565.865ريــال عمانــي وأصولــه غيــر الملموســة بلغــت  349.753ريــال عمانــي ومســتحق
للشــركة التابعــة عنايــة تــي بــي إي ش م م (اإلمــارات العربيــة المتحــدة) بمقــدار  259.040ريــال عمانــي كمــا فــي  31ديســمبر .2019
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الشركات
موظفي
كبار
التابعة
أعضاء
اإلدارة العليا أطراف ذات
المساهمين
مجلس والشقيقة التنفيذيين
المجموع
للمساهمين عالقة أخرى
الرئيسيين
اإلدارة للمساهمين الرئيسيين
الرئيسيين
الرئيسيين
2018

رع

رع

رع

رع

رع

رع

إجمالي إيرادات األقساط

5,005,884

105,623

11,446

4,452,175

130

375

436,136

مصروف المطالبات

2,235,358

39,728

-

1,785,038

-

-

410,592

إيرادات الفوائد من الودائع

447,960

89,369

-

358,591

-

-

-

مصروفات اإليجار

117,504

-

-

117,504

-

-

-

مصروف العمولة

532,214

-

-

181,337

-

-

350,877

مصروفات أخرى

145,501

-

-

75,120

2,610

200

67,571

أتعاب حضور جلسات مجلس اإلدارة

20,000

-

20,000

-

-

-

-

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

180,000

-

180,000

-

-

-

-

البيانات المالية

بيان الدخل الشامل

معامالت أخرى
شراء سندات

3,550,000

-

-

1,250,000

-

-

50,000

2,300,000

-

50,000

-

-

-

استحقاق ودائع ثابتة

3,550,493

-

-

3,550,493

-

-

-

الزيادة في األرصدة النقدية

3,295,303

-

-

3,295,303

-

-

-

-

-

-

-

-

180,000

-

180,000

-

-

-

-

714.733

4,491

-

642,678

-

-

67,564

305,224

-

-

14,409

-

-

290,815

المستحق إلى األطراف ذات العالقة

388

-

-

388

-

-

-

مديونيات من األطراف ذات العالقة

8,991

-

-

-

8,991

-

-

األرصدة البنكية

3,924,501

-

-

3,924,501

-

-

-

أرصدة الودائع الثابتة

10,175,000

-

-

10,175,000

-

-

-

882,117

5,403

613

685,983

30

-

190,088

االستثمار في سندات

3,550,000

2,300,000

الفوائد المستحقة القبض

83,990

-

انشاء ودائع ثابتة

بيان المركز المالي
مستحقات مجلس اإلدارة
مطالبات مستحقة الدفع إلى أطراف
ذات عالقة
عمولة مستحقة الدفع

مديونيات األقساط من األطراف ذات
العالقة

1,250,000
-

83,990

-

-

-

فــي عــام  ،2018قامــت شــركة تابعــة فــي الهنــد ( )NSSPLبتحميــل رســوم خدمــة الشــركة األم بمبلــغ  366.447ريــال عمانــي .قامــت
الشــركة األم بمحاســبة حصــه مــن األربــاح مــن الشــركة التابعــة بمبلــغ  37.804ريــال عمانــي .القيمــة االســتثمار بلغــت  194.690ريــال عمانــي
ومســتحق للشــركة التابعــة  NSSPLبلــغ  29.051ريــال عمانــي كمــا فــي  31ديســمبر .2018
فــي عــام  ،2018قامــت الشــركة التابعــة عنايــة تــي بــي إي ش م م فــي دولــة االمــارات العربيــة المتحــدة بتحميــل رســوم خدمــة للشــركة
األم بمبلــغ  384.751ريــال عمانــي وقامــت الشــركة األم بمحاســبة حصــة مــن اربــاح الشــركة التابعــة بمبلــغ  128.117ريــال عمانــي .وقــد
بلغــت القيمــة الدفتريــة لإلســتثمار مبلــغ  545.332ريــال عمانــي وأصولــه غيــر الملموســة بلغــت  373.349ريــال عمانــي ومســتحق
للشــركة التابعــة عنايــة تــي بــي إي ش م م (اإلمــارات العربيــة المتحــدة) بمقــدار  256.586ريــال عمانــي كمــا فــي  31ديســمبر .2018
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شراء أرض أو بناية

2,600,000

2,600,000
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(ب) .تعويض موظفي اإلدارة الرئيسيين
كانــت مكافــآت موظفــي اإلدارة الرئيســيين خــال الســنة (رواتــب وحوافــز وأتعــاب وعــاوات ومدفوعــات قانونيــة أخــرى) علــى النحــو
التالــي:
المجموعة و الشركة األم
2019

2018

ريال عماني

ريال ُعماني

منافع قصيرة األجل

968.319

879,681

منافع نهاية الخدمة ومستحقات رواتب اإلجازة السنوية

74.408

35,643

1.042.727

915,324

10

8

عدد موظفي اإلدارة العليا
تنشأ األرصدة القائمة في نهاية العام في سياق األعمال االعتيادية.

لم يتطلب تكوين أي مخصص خالل السنتين  2019و 2018بخصوص المبالغ المستحقة من األطراف ذات العالقة.

 .33معلومات قطاعات األعمال
 .1-33نموذج التقرير الرئيسي -قطاعات األعمال
يتــم تنظيــم وإدارة األعمــال التشــغيلية للشــركة بشــكل منفصــل طبقــً لطبيعــة األنشــطة والخدمــات التــي يتــم تقديمهــا ،إلــى جانــب
أن كل قطــاع يمثــل وحــدة أعمــال اســتراتيجية تقــوم بتقديــم خدمــات مختلفــة.
يبيــن الجــدول التالــي معلومــات عــن األقســاط واألربــاح واألصــول وااللتزامــات المتعلقــة بقطاعــات األعمــال للســنوات المنتهيــة 31
ديســمبر 2019م و2018م.
تشــمل نتائــج وأصــول والتزامــات قطاعــات األعمــال بنــودًا تنســب مباشــر ًة إلــى قطــاع أعمــال باإلضافــة إلــى تلك التــي يمكــن تخصيصها
ـاس معقول.
علــى أسـ ٍ
2019

تأمين على

العام

التعديالت واإلزالة

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

إجمالي األقساط المكتتبة

130.079.523

18.519.593

-

148.599.116

الحركة في األقساط غير المحققة

()4.894.156

()546.411

-

()5.440.567

إجمالي األقساط المحققة

125.185.367

17.973.182

-

143.158.549

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين

()31.015.360

()1.294.970

الحياة

()32.310.330

الحركة في األقساط غير المحققة

()4.600.648

()262.444

-

()4.863.092

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين ،محققة

()35.616.008

()1.557.414

-

()37.173.422

صافي أقساط التأمين

89.569.359

16.415.768

-

105.985.127

مطالبات

()103.100.493

()10.242.220

-

()113.342.713

حصة معيدي التأمين من المطالبات

32.512.004

908.975

-

33.420.979

()70.588.489

()9.333.245

-

()79.921.734

808.873

496.793

-

1.305.666

4.254.599

357.642

-

4.612.241

()9.604.232

()2.265.484

-

()11.869.716

صافي المطالبات
إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات العمولة من األقساط المتنازل عنها لمعيدي
التأمين
مصروف عموالت

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

صافي نتائج أعمال التأمين

14.440.110

5.671.474

-

20.111.584

إيرادات االستثمار -بالصافي

2.638.575

1.677.494

()62.908

4.253.161

إيرادات تشغيل اخرى

145.196

2.281

-

147.477

أتعاب إدارة طرف ثالث

()1.323.586

-

-

()1.323.586

مصروفات عمومية وإدارية

()8.161.390

()3.281.560

-

()11.442.950

تكلفة التمويل

()44.764

-

-

()44.764

إطفاء أصول غير ملموسة

()23.596

-

-

()23.596

ضريبة الدخل

()965.018

()510.003

-

()1.475.021

ربح العام

6.705.527

3.559.686

()62.908

10.202.305

أصول القطاع

153.986.170

35.289.371

()1.057.963

188.217.578

التزامات القطاع

100.515.365

29.075.325

()275.708

129.314.982

العام

التعديالت واإلزالة

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

إجمالي األقساط المكتتبة

117,169,783

17,424,672

-

134,594,455

الحركة في األقساط غير المحققة

()6,006,826

()1,198,997

-

()7,205,823

إجمالي األقساط المحققة

111,162,957

16,225,675

-

127,388,632

()50,689,848

()1,347,102

2018

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين
الحركة في األقساط غير المحققة

الحياة

تأمين على
الحياة

()52,036,950

3,353,090

113,999

-

3,467,089

()47,336,758

()1,233,103

-

()48,569,861

صافي أقساط التأمين

63,826,199

14,992,572

-

78,818,771

مطالبات

()91,997,592

()9,158,992

-

()101,156,584

41,061,008

391,122

-

41,452,130

()50,936,584

()8,767,870

-

()59,704,454

1,482,858

331,580

-

1,814,438

9,057,009

246,382

-

9,303,391

مصروف عموالت

()9,062,494

()1,925,852

-

()10,988,346

صافي نتائج أعمال التأمين

14,366,988

4,876,812

-

19,243,800

إيرادات االستثمار -بالصافي

1,966,535

759,861

()165,921

2,560,475

صفقة حيازة شركات تابعة

183,009

-

-

183,009

الدخل التشغيلي اآلخر

64,449

()5,939

-

58,510

أتعاب إدارة طرف ثالث

()1,652,253

-

-

()1,652,253

مصروفات عمومية وإدارية

()6,946,374

()2,515,424

-

()9,461,798

أقساط التأمين المتنازل عنها لمعيدي التأمين ،محققة

حصة معيدي التأمين من المطالبات
صافي المطالبات
إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات العمولة من األقساط المتنازل عنها لمعيدي
التأمين
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2019

تأمين على

العام

التعديالت واإلزالة

اإلجمالي

البيانات المالية
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84
تأمين على

العام

التعديالت واإلزالة

اإلجمالي

2018

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

()18,102

-

-

()18,102

ضريبة الدخل

()1,154,724

()453,919

-

()1,608,643

ربح العام

6,809,528

2,661,391

()165,921

9.304.998

أصول القطاع

138,754.320

30.474.034

()1,025,660

168.202.694

التزامات القطاع

86.836.434

27.993.426

()285,638

114.544.222

الحياة

تكلفة التمويل

معلومات جغرافية
لــدى الشــركة أعمــال فــي أربعــة مواقــع جغرافيــة فــي الشــرق األوســط هــي ُعمــان واإلمــارات والكويــت وتــم إنشــاء شــركة تابعــة مملوكــة
بالكامــل مــن أجــل تقديــم خدمــات الدعــم وخدمــات الطــرف الثالــث اإلداريــة .ويتــم تنظيــم وإدارة األعمــال بشــكل منفصــل حيــث يمثــل
كل قطــاع وحــدة عمــل اســتراتيجية.
يبيــن الجــدول التالــي معلومــات عــن األقســاط واألربــاح واألصــول وااللتزامــات المتعلقــة بقطاعــات األعمــال للســنتين المنتهيتيــن فــي
 31ديســمبر  2019و.2018
تشــمل نتائــج وأصــول والتزامــات قطاعــات األعمــال بنــودًا تنســب مباشــر ًة إلــى قطــاع أعمــال باإلضافــة إلــى تلك التــي يمكــن تخصيصها
ـاس معقول.
علــى أسـ ٍ
سلطنة عمان
ريال عماني

دولة اإلمارات
العربية المتحدة
ريال عماني

الكويت

شركات تابعة

ريال عماني ريال عماني

التعديالت
واإلزالة
ريال عماني

اإلجمالي
ريال عماني

2019
إجمالي األقساط المكتتبة

93.339.096

82.843.682

2.416.338

-

-

148.599.116

حركة األقساط غير المحققة

()1.019.155

()4.313.190

()108.222

-

-

()5.440.567

إجمالي األقساط المحققة

62.319.941

78.530.492

2.308.116

-

-

143.158.549

()4.440.052

()27.305.668

()564.610

-

-

()32.310.330

()3.998.965

()704.428

()159.699

-

-

()4.863.092

()8.439.017

()28.010.096

()724.309

-

-

()37.173.422

53.880.924

50.520.396

1.583.807

-

-

105.985.127

()44.388.932

()66.852.441

()2.101.340

-

-

()113.342.713

7.667.289

24.811.461

942.229

-

-

33.420.979

()36.721.643

()42.040.980

()1.159.111

-

-

()79.921.734

719.289

578.829

7.548

-

-

1.305.666

803.755

3.807.800

686

-

-

4.612.241

()4.136.499

()7.388.336

()344.881

-

-

()11.869.716

أقساط التأمين المتنازل عنها
لمعيدي التأمين
حركة األقساط غير المحققة
أقساط التأمين المتنازل عنها
لمعيدي التأمين ،محققة
صافي أقساط التأمين
مطالبات
حصة معيدي التأمين من
المطالبات
صافي المطالبات
إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات العمولة من األقساط
المتنازل عنها لمعيدي التأمين
مصروف عموالت
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سلطنة عمان

صافي نتائج أعمال التأمين

دولة اإلمارات
العربية المتحدة

ريال عماني

ريال عماني

14.545.826

5.477.709

الكويت

شركات تابعة

ريال عماني ريال عماني
88.049

-

التعديالت
واإلزالة

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

-

20.111.584

إيرادات االستثمار –بالصافي
المتوقعة
(الخسارة) /الدخل التشغيلي

61.790

82.543

3.144

-

-

147.477

()98.901

()2.062.232

()81.510

919.057

-

()1.323.586

()6.785.039

()3.319.869

()495.209

()842.833

-

()11.442.950

()36.426

()8.338

-

-

-

()44.764

()23.596

-

-

-

-

()23.596

ضريبة الدخل

()1.461.705

-

-

()13.316

-

()1.475.021

ربح العام

9.621.436

1.013.423

()432.554

62.908

()62.908

10.202.305

أصول القطاع

92.408.288

89.651.555

4.504.632

2.711.066

()1.057.963

188.217.578

التزامات القطاع

58.682.318

66.378.094

2.601.467

1.928.811

()275.708

129.314.982

الكويت

شركات تابعة

ريال عماني

ريال عماني

اآلخر
أتعاب إدارة طرف ثالث
مصروفات عمومية وإدارية
تكلفة التمويل

سلطنة عمان
ريال عماني

دولة اإلمارات
العربية المتحدة
ريال عماني

التعديالت
واإلزالة
ريال عماني

البيانات المالية

بعد احتساب خسائر اإلئتمان

3.419.487

843.610

52.972

-

()62.908

4.253.161

اإلجمالي
ريال عماني

إجمالي األقساط المكتتبة

55,995,190

76,739,817

1,859,448

-

-

134,594,455

حركة األقساط غير المحققة

()2,128,175

()4,075,474

()1,002,174

-

-

()7,205,823

إجمالي األقساط المحققة

53,867,015

72,664,343

857,274

-

-

127,388,632

()19,200,000

()32,119,921

()717,029

-

-

()52,036,950

884,249

2,139,941

442,899

-

-

3,467,089

()18.315.751

()29,979,980

()274,130

-

-

()48,569,861

35,551,264

42,684,363

583,144

-

-

78,818,771

()34,869,354

()65,574,273

()712,957

-

-

()101,156,584

13,454,389

27,615,433

382,308

-

-

41,452,130

()21,414,965

()37,958,840

()330,649

-

-

()59,704,454

754,032

1,056,806

3,600

-

-

1,814,438

2,930,817

6,371,332

1,242

-

-

9,303,391

()3,925,859

()6,818,098

()244,389

-

-

()10,988,346

أقساط التأمين المتنازل عنها
لمعيدي التأمين
حركة األقساط غير المحققة
أقساط التأمين المتنازل عنها
لمعيدي التأمين ،محققة
صافي أقساط التأمين
مطالبات
حصة معيدي التأمين من
المطالبات
صافي المطالبات
إيرادات من رسوم البوالص
إيرادات العمولة من األقساط
المتنازل عنها لمعيدي التأمين
مصروف عموالت
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سلطنة عمان

صافي نتائج أعمال التأمين

دولة اإلمارات
العربية المتحدة

الكويت

شركات تابعة

التعديالت
واإلزالة

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

13,895,289

5,335,563

12,948

-

-

19,243,800

إيرادات االستثمار –بالصافي
بعد احتساب خسائر اإلئتمان

1,886,056

798,285

42,055

-

()165,921

2,560,475

المتوقعة
183,009

-

-

-

-

183,009

صفقة حيازة شركات تابعة

()168

59,972

()1,294

-

-

58,510

()168,719

()2,147,466

()87,266

751,198

-

()1,652,253

()5,628,875

()2,845,887

()423,373

()563,663

-

()9,461,798

()18,102

-

-

-

-

()18,102

ضريبة الدخل

()1,587,029

-

-

()21,614

-

()1,608,643

ربح العام

8,561,461

1,200,467

()456,930

165,921

()165,921

9,304,998

أصول القطاع

90.189.684

74.609.903

3.320.081

1.108.081

()1.025.660

168.202.694

التزامات القطاع

54.167.763

58.122.268

2.171.165

368.664

()285.638

114.544.222

(الخسارة) /الدخل التشغيلي
اآلخر
أتعاب إدارة طرف ثالث
مصروفات عمومية وإدارية
تكلفة التمويل

 .34إدارة المخاطر
(أ) .إطار الحوكمة
إن الغــرض الرئيســي مــن إدارة مخاطــر المجموعــة وإطــار اإلدارة الماليــة هــو حمايــة مســاهمي المجموعــة مــن أحــداث تعــوق تحقيــق
أغــراض األداء المالــي القابلــة لالســتمرار متضمنــةً عــدم التمكــن مــن اســتغالل الفــرص .تعتــرف اإلدارة العليــا باألهميــة الكبيــرة ألن
يكــون لديهــا أنظمــة إدارة مخاطــر فعالــة وتعمــل بفاعليــة.
وضعــت الشــركة نظامــً إلدارة المخاطــر بشــروط مرجعيــة واضحــة مــن مجلــس اإلدارة واللجــان المنبثقــة عنــه ولجــان اإلدارة
التنفيذيــة المصاحبــة .هــذا النظــام مدعــم بهيــكل تنظيمــي واضــح بتفويــض صالحيــات موثــق مــن مجلــس اإلدارة للجــان اإلدارة
التنفيذيــة وكبــار المــدراء .تــم مؤخــرًا وضــع إطــار عمــل لسياســة الشــركة يوضــح المخاطــر التــي تتعــرض لهــا الشــركة وإدارة
المخاطــر ومعاييــر الســيطرة وأســلوب العمــل بالنســبة لعمليــات الشــركة .كل سياســة هنــاك عضــو مــن اإلدارة العليــا مكلــف
بمتابعــة االلتــزام بهــا فــي الشــركة.
يوافــق مجلــس اإلدارة علــى سياســات إدارة المخاطــر فــي الشــركة ويجتمــع بصــورة دوريــة العتمــاد أي متطلبــات تجاريــة وتنظيميــة
وهيكليــة لتلــك السياســات .تعــ ّرف تلــك السياســات تحديــد وتفســير الشــركة للمخاطــر وتحديــد الهيــكل لضمــان الجــودة
المطلوبــة وتنــوع األصــول وتنظيــم عمــل التأميــن واســتراتيجية إعــادة التأميــن بمــا يحقــق األهــداف التجاريــة وتحديــد متطلبــات
التقريــر.
(ب) .إدارة مخاطر رأس المال
إن أهــداف المجموعــة عنــد إدارة رأس المــال هــي حمايــة قــدرة المجموعــة علــى المتابعــة علــى أســاس االســتمرارية مــن أجــل تقديــم
عائــدات للمســاهمين ومنافــع ألصحــاب المصلحــة اآلخريــن .وتقــوم سياســة اإلدارة علــى االحتفــاظ بقاعــدة رأســمال قويــة مــن أجــل
الحفــاظ علــى ثقــة الدائنيــن والســوق ولدعــم التطــور المســتقبلي للشــركة.
تديــر المجموعــة هيــكل رأس المــال الخــاص بهــا وتعدلــه ،فــي ضــوء التغيــرات فــي األوضــاع االقتصاديــة .للحفــاظ علــى هيــكل
رأس المــال أو تعديلــه ،قــد تقــوم المجموعــة بتعديــل مبلــغ التوزيعــات النقديــة المدفوعــة للمســاهمين أو تعيــد رأس المــال
للمســاهمين أو تصــدر أســهمًا جديــدة.

87
إطار إدارة رأس المال
اإلطار التنظيمي
تهتــم الهيئــة الرقابيــة بشــكل رئيســي فــي حمايــة حقــوق حملــة البوالــص وتراقبهــم بإحــكام للتأكــد بــأن الشــركة تقــوم بــإدارة
األعمــال بشــكل مرضــي لمنفعتهــم .تهتــم الهيئــة الرقابيــة أيضــً فــي نفــس الوقــت بالتأكــد مــن أن الشــركة تحتفــظ بمركــز
مــاءة مناســب الســتيفاء االلتزامــات غيــر المنظــورة الناشــئة مــن الكــوارث االقتصاديــة أو الطبيعيــة.
الموافقــات وتراقــب األنشــطة ،بــل تفــرض أيضــً بعــض األحــكام الصارمــة مثــل متطلبــات المــاءة الماليــة وتحويــل الودائــع مــن أجــل
تقليــل مخاطــر إخفــاق وإعســار شــركات التأميــن فــي الوفــاء بااللتزامــات عنــد حلولهــا.
وفقــً لقانــون شــركات التأميــن فــي ســلطنة ُعمــان ،يتطلــب مــن الشــركة االحتفــاظ بحــد أقصــى مــن هامــش المــاءة كمــا فــي
تاريــخ التقريــر بموجــب متطلبــات المــاءة .إن سياســة الشــركة هــي التعامــل فقــط مــع معيــدي تأميــن ذوي درجــة عاليــة وســمعة

البيانات المالية

تخضــع عمليــات المجموعــة ضمــن ســلطنة عمــان إلــى المتطلبــات التنظيميــة فــي الســلطنة .هــذه التشــريعات ال توضــح فقــط

حســنة .التزمــت الشــركة بكافــة تلــك المتطلبــات خــال الســنة الماليــة .2019
كمــا أصــدرت هيئــة التأميــن فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة تشــريعات ماليــة جديــدة خــال عــام  2015توضــح متطلبــات
المحاســبة واإلبــاغ واالســتثمار ومتطلبــات هامــش المــاءة .ويجــب تطبيــق هــذه التشــريعات خــال إطــار زمنــي مــن عــام إلــى ثالثــة
أعــوام .لقــد قامــت المجموعــة بالوفــاء بكافــة المتطلبــات التشــريعات للســنة الماليــة .2019

نهج إدارة رأس المال
تتطلع المجموعة إلى تحسين الهيكلة ومصادر رأس المال من أجل ضمان زيادة العوائد للمساهمين وحملة البوالص.
يتضمــن نهــج المجموعــة إلدارة رأس المــال إدارة األصــول وااللتزامــات والمخاطــر بشــكل متناســق ،وتقييــم العجــز بيــن مســتويات رأس
المــال المبلــغ عنهــا والمطلوبــة (مــن كل جهــة تنظيميــة) بشــكل منتظــم واتخــاذ اإلجــراءات المالئمــة للتأثيــر علــى الوضــع الرأســمالي
للمجموعــة فــي ضــوء التغيــرات فــي الظــروف االقتصاديــة وخصائــص المخاطــر.
المصــدر الرئيســي لــرأس المــال والــذي تســتخدمه المجموعــة هــو أمــوال حقــوق المســاهمين .تســتخدم المجموعــة أيضــً ،حيثمــا يكــون
ذلــك مالئمــً ،مصــادر لألمــوال مثــل إعــادة التأميــن.
كل مــن توقعــات رأس المــال المتاحــة ومعــدل العائــد
تــم بشــكل روتينــي توقــع متطلبــات رأس المــال بشــكل دوري ،وتقييمهــا مقابــل ٍ
المتوقــع متضمنــً المخاطــر وتحليــل الحساســية.

مخاطر االئتمان
إن مخاطــر االئتمــان هــي مخاطــر عجــز أحــد أطــراف األدوات الماليــة عــن الوفــاء بالتزاماتــه ممــا يــؤدي إلــى تكبــد الشــركة خســارة ماليــة.
بالنســبة لكافــة أنــواع األصــول الماليــة التــي تحتفــظ بهــا المجموعــة ،باســتثناء تلــك المتعلقــة بعقــود إعــادة التأميــن كمــا هــو مبيــن
فــي مخاطــر إعــادة التأميــن أعــاه ،فــإن الحــد األقصــى لمخاطــر االئتمــان للمجموعــة هــو القيمــة الدفتريــة كمــا يتــم اإلفصــاح عنهــا فــي
قائمــة المركــز المالــي.

 تقوم المجموعة فقط بإبرام عقود تأمين وإعادة تأمين مع أطراف ثالثة ذات مالءة. تتــم إدارة محفظــة اســتثمارات المجموعــة المدرجــة بالتكلفــة المهلكــة واألوراق الماليــة للديــن المدرجــة بالقيمــة العادلــة مــنخــال دخــل شــامل آخــر مــن قبــل مســؤول االســتثمار وفقــً لسياســة االســتثمار المعتمــدة مــن مجلــس اإلدارة.
 يتم ضمان قروض المجموعة لحملة البوالص مقابل القيم النقدية للبوالص المعنية. تســعى المجموعــة للحــد مــن مخاطــر االئتمــان بالنســبة للعمــاء بوضــع حــدود لالئتمــان للعمــاء األفــراد أو الوســطاء ومراقبــةاألرصــدة المدينــة القائمــة .تشــتمل األقســاط وأرصــدة التأميــن المدينــة علــى عــدد كبيــر مــن العمــاء غالبيتهــم فــي ســلطنة
عمــان ودبــي .يمثــل أكبــر ثالثــة عمــاء مــا نســبته  %19مــن المديونيــات كمــا فــي  31ديســمبر .)%17- 2018( 2019
 يتم االحتفاظ باألرصدة البنكية للمجموعة لدى بنوك عالمية ومحلية وفقًا للسقوف المعتمدة من مجلس اإلدارة.يقدم الجدول التالي معلومات عن تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان وفقًا لتصنيف األصول المتنوعة.
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يوجد لدى الشركة السياسات واإلجراءات التالية لتخفيض تعرض المجموعة لمخاطر االئتمان:
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التعرض لمخاطر االئتمان
المجموعة والشركة األم
لم تتجاوز موعد متأخرة عن الدفع
2019

االستحقاق

ولكن لم يتم

وتعتبر جيدة

تخفيض قيمتها

انخفضت قيمتها

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

أرصدة بنك ّية

18.991.585

-

-

18.991.585

ودائع بنك ّية

37.348.696

-

-

37.348.696

46.924.170

16.595.167

1.608.570

65.127.907

13.544.875

-

-

13.544.875

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

6.020.113

-

-

6.020.113

مديونيات أخرى (باستثناء المدفوعات مقدمًا)

5.454.638

982.283

323.236

6.760.157

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

2.569.435

-

-

2.569.435

أدوات الدين بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

25.128.341

-

-

25.128.341

129.435

-

-

129.435

156.111.288

17.577.450

1.931.806

175.620.544

األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/
الحسابي واحتياطي المخاطر السارية

قروض لحملة البوالص
اإلجمالي

المجموعة والشركة األم
لم تتجاوز موعد متأخرة عن الدفع
ولكن لم يتم
االستحقاق
تخفيض قيمتها
وتعتبر جيدة

انخفضت
قيمتها

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

أرصدة بنك ّية

17,803,694

-

-

17,803,694

ودائع بنك ّية

34,896,420

-

-

34,896,420

األقساط وأرصدة التأمين المدينة

27.294.322

23.345.015

1.055.530

51.694.868

18,407,967

-

-

18,407,967

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

9,720,551

-

-

9,720,551

مديونيات أخرى (باستثناء المدفوعات مقدمًا)

3.315.736

895,864

281,258

4.492.858

استثمارات مدرجة بالتكلفة المطفأة

2,871,739

-

-

2,871,739

أدوات الدين بالقيمة العادلة في الدخل الشامل اآلخر

14,706,697

-

-

14,706,697

218,374

-

-

218,374

129.235.500

24.240.879

1.336.789

154.813.168

2018

حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/
الحسابي واحتياطي المخاطر السارية

قروض لحملة البوالص
اإلجمالي

كاف مقابل األرصدة المدينة المنخفضة قيمتها.
قامت المجموعة بتكوين مخصص ٍ
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يبيــن الجــدول التالــي تحليــل أعمــار المديونيــات الناشــئة مــن عقــود التأميــن وإعــادة التأميــن المتأخــرة عــن الدفــع ولكــن لــم يتــم
تخفيــض قيمتهــا:

أقل من شهر

من  1إلى 4

من  4إلى 7

من  7إلى 9

من  9إلى 13

واحد

أشهر

أشهر

أشهر

شهرًا

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

2019

3.619.165

4.688.281

2.838.783

1.803.224

899.041

2.746.673

16.595.167

2018

7.983.210

5.937.725

3.542.426

1.264.823

2.150.826

2.466.005

23.345.015

أكثر من  13شهرًا

اإلجمالي
ريال عماني

بالنســبة لألصــول التــي يتــم تصنيفهــا «كمتأخــرة عــن الدفــع وتــم تخفيــض قيمتهــا» فــإن الدفعــات التعاقديــة المتأخــرة عــن الدفــع

البيانات المالية

متأخرة عن الدفع ولكن لم يتم تخفيض قيمتها

هــي أكثــر مــن  365يومــً تــدرج فــي قائمــة الدخــل الشــامل .حينمــا يتــم الحصــول علــى ضمــان كافــي لمخاطــر االئتمــان ،فــإن الدفعــات
المتأخــرة عــن الدفــع أكثــر مــن  365يومــً يجــوز أن تبقــى مصنفــة «كمتأخــرة عــن الدفــع ولــم يتــم تخفيــض قيمتهــا» ،وبــدون تســجيل
تعديــل النخفــاض القيمــة.

سندات الدين والودائع المصرفية
ﺗﻘوم اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﺑﺎﻟﺣد ﻣن ﺗﻌرﺿهــا ﻟﻣﺧﺎطــر اﻻﺋﺗﻣﺎن ﻋن طــرﯾق اﻻﺳﺗﺛﻣﺎر ﻓﻘط ﻓﻲ ﺳﻧدات اﻟدﯾن اﻟﺳﺎﺋل وﻓﻘط ﻣﻊ اﻷطــراف اﻟﺗﻲ ﻟهــا ﺗﺻﻧﯾف
اﺋﺗﻣﺎﻧﻲ ﻣن وكاﻻت اﻟﺗﺻﻧﯾف اﻻﺋﺗﻣﺎﻧﻲ اﻟﻣﻌﺗرف ﺑهــا.
تراقــب المجموعــة التغيــرات فــي مخاطــر االئتمــان مــن خــال تتبــع التصنيفــات االئتمانيــة الخارجيــة المنشــورة لتحديــد مــا إذا كانــت
التصنيفــات المنشــورة تبقــى محدثــة ولتقييــم مــا إذا كانــت هنــاك زيــادة كبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان فــي تاريــخ التقريــر والتــي لــم
تنعكــس فــي التصنيفــات المنشــورة .وتدعــم المجموعــة هــذا مــن خــال مراجعــة التغييــرات فــي عوائــد الســندات مــع المعلومــات
الصحفيــة والتنظيميــة المتاحــة حــول جهــات اإلصــدار.
تســتند احتمــاالت التخلــف عــن الســداد لمــدة  12شــهرًا ومــدى الحيــاة علــى البيانــات التاريخيــة التــي تقدمتهــا وكالــة التصنيــف موديــز
لــكل تصنيــف ائتمانــي  ،وتتــم إعــادة معايرتهــا علــى أســاس عوائــد الســندات الحاليــة .ويــرد وصــف مفصــل لمعطيــات الخســارة
االفتراضيــة ( )LGDبالتفصيــل فــي المالحظــة  - 3المصــادر الرئيســية لتقديــر عــدم اليقيــن.

أرصدة لدى البنوك والودائع المصرفية
تمتلــك المجموعــة أرصــدة لــدى البنــوك وودائــع البنــوك لــدى البنــوك والمؤسســات الماليــة المقابلــة  ،والتــي تــم تصنيفهــا مــن  A1إلــى
ـاء علــى تصنيفــات .Moody
 ، Baa3بنـ ً
اســتخدمت الشــركة كال مــن النهــج المبســط والمعمــم أثنــاء مرحلــة التنفيــذ .بالنســبة للودائــع المصرفيــة وســندات الديــن  ،تــم
اســتخدام النهــج العــام  ،وبالنســبة للحافظــات األخــرى  ،تــم اســتخدام النهــج المبســط .فــي إطــار النهــج المعمــم  ،يتعيــن تصنيــف
األطــراف المقابلــة فــي مراحــل علــى أســاس الزيــادة الكبيــرة فــي مخاطــر االئتمــان  ،ومــع ذلــك  ،فــي ظــل النهــج المبســط  ،ال يتــم إجــراء
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أي مراحــل ويتــم احتســاب خســائر االئتمــان المتوقعــة مــدى الحيــاة لجميــع األطــراف المقابلــة.
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أرصدة لدى البنوك والودائع المصرفية
المرحلة 1

المرحلة 2

األصول  /الخسارة األئتمانية
المتوقعة تحت النهج
المبسط

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

التعرض (القيمة الدفترية) يخضع للخسارة
األئتمانية المتوقعة في  1يناير 2019
مستحق من البنوك والودائع

34.942.069

-

17.514.763

52.456.832

االستثمارات المالية  -الديون

2.385.516

4.088.474

218.500

6.692.490

-

-

2.022.727

2.022.727

المستحقون اآلخرون
الحركة في التعرض (القيمة الدفترية) خاضعة
للخسارة األئتمانية المتوقعة خالل السنة
مستحق من البنوك والودائع

2.462.426

-

1.015.300

3.477.726

االستثمارات المالية  -الديون

10.884.388

()4.088.474

()88.993

6.706.921

-

-

2.925.563

2.925.563

المستحقون اآلخرون
التعرض (القيمة الدفترية) يخضع للخسارة
األئتمانية المتوقعة في  31ديسمبر 2019
مستحق من البنوك والودائع

37.404.495

-

18.530.063

55.934.558

االستثمارات المالية  -الديون

13.269.904

-

129.507

13.399.411

-

-

4.948.290

4.948.290

المستحقون اآلخرون
الرصيد اإلفتتاحي للخسارة األئتمانية
المتوقعة كما في  1يناير 2019
مستحق من البنوك والودائع

45.649

-

17.404

63.053

االستثمارات المالية  -الديون

41.585

21.216

126

62.927

-

-

2.051

2.051

87.234

21.216

19.581

128.031

المستحقون اآلخرون
الخسارة األئتمانية المتوقعة كما في  1يناير
2019
رسوم السنة (صافي)
مستحق من البنوك والودائع

10.150

-

3.931

14.081

االستثمارات المالية  -الديون

()17.899

()21.216

()54

()39.169

-

-

3.594

3.594

()7.749

()21.216

7.471

()21.494

المستحقون اآلخرون
رسوم الخسارة األئتمانية المتوقعة (المفرج)
للسنة (صافي)
رصيد االقفال للخسارة األئتمانية المتوقعة
كما في  31ديسمبر 2019
مستحق من البنوك والودائع

55.799

-

21.335

77.134

االستثمارات المالية  -الديون

23.686

-

72

23.758

-

-

5.645

5.645

79.485

-

27.052

106.537

المستحقون اآلخرون
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة كما في 31
ديسمبر 2019
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المرحلة 1

المرحلة 2

األصول  /الخسارة
األئتمانية المتوقعة
تحت النهج المبسط

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

التعرض (القيمة الدفترية) يخضع للخسارة
األئتمانية المتوقعة في  1يناير 2018م
مستحق من البنوك والودائع

49.698.915

-

7,839,039

57,537,954

االستثمارات المالية  -الديون

5.071.611

1.358.801

259,225

6,689,637

-

-

1,584,241

1,584,241

المستحقون اآلخرون

البيانات المالية

أرصدة لدى البنوك والودائع المصرفية

الحركة في التعرض (القيمة الدفترية) خاضعة
للخسارة األئتمانية المتوقعة خالل السنة
مستحق من البنوك والودائع

()14.756.846

-

9,675,724

()5,081,122

االستثمارات المالية  -الديون

()2.686.095

2.729.673

()40,725

2.853

-

-

438,486

438,486

المستحقون اآلخرون
التعرض (القيمة الدفترية) يخضع للخسارة
األئتمانية المتوقعة في  31ديسمبر 2018م
مستحق من البنوك والودائع

39.942.069

-

17,514,763

52,456,832

االستثمارات المالية  -الديون

2.385.516

4.088.474

218,500

6.692.490

-

-

2,022,727

2,022,727

المستحقون اآلخرون
تأثير الخسارة األئتمانية المتوقعة للتطبيق األولي
لمعايير التقارير المالية الدولية 9
مستحق من البنوك والودائع

50.228

-

7,116

57,344

االستثمارات المالية  -الديون

15.741

11.101

143

26,985

-

-

1,488

1,488

65.969

11.101

8,747

85,817

المستحقون اآلخرون
تأثير التعرف على الخسارة األئتمانية المتوقعة في
اليوم األول

مستحق من البنوك والودائع

()4.579

-

10,288

5,709

االستثمارات المالية  -الديون

25.844

10.115

()17

35,942

-

-

563

563

21.265

10.115

10,834

42,214

المستحقون اآلخرون
رسوم ( ECLإصدار) للفترة (صافي)
الرصيد الختامي من  ECLفي  31ديسمبر 2018
مستحق من البنوك والودائع

45.649

-

17,404

63,053

االستثمارات المالية  -الديون

41.585

21.216

126

62,927

-

-

2,051

2,051

87.234

21.216

19,581

128,031

المستحقون اآلخرون
الخسارة اإلئتمانية المتوقعة في  31ديسمبر 2018
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رسوم السنة (صافي)
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معيد التأمين

التصنيف

التاريخ

التوقع

وكالة التصنيف

سويس ري

(متفوق) أ+

-20ديسمبر19-

مستقر

أيه أم بيست

سكور

(متفوق) أ+

-25سبتمبر19-

مستقر

أيه أم بيست

سي .سي .آر

(متفوق) أ+

-22أغسطس19-

مستقر

أيه أم بيست

(ممتاز) أ

-01أغسطس19-

إيجابي

أيه أم بيست

هانوفر ري

(متفوق) أ+

-20ديسمبر19-

مستقر

أيه أم بيست

اريج

(جيد) ب++

-28مارس19-

مستقر

أيه أم بيست

جي .آي .سي ري

(ممتاز) أ-

-7مارس19-

مستقر

أيه أم بيست

جين ري

(ممتاز) أ

-29مارس19-

مستقر

أيه أم بيست

ترست ري

(ممتاز) أ-

-5ديسمبر19-

سلبي

أيه أم بيست

تونس ري

(جيد) ب++

-24يوليو19-

سلبي

أيه أم بيست

ري إنشورنس جروب أوف أمريكا – آر.جي.ايه

(متفوق) أ+

-14أغسطس19-

مستقر

أيه أم بيست

كويت ري

(ممتاز) أ-

-29إبريل19-

مستقر

أيه أم بيست

ماليزيا ري (إم.إن.آر.بي هولندنجز بيرهاد)

(ممتاز) أ

 -19نوفمبر 19-

مستقر

أيه أم بيست

افريقا ري

(جيد) ب+

-11ديسمبر19-

سلبي

أيه أم بيست

عرب ري

(ممتاز) أ-

-6ديسمبر19-

مستقر

أيه أم بيست

سينغافور ري

(جيد) ب+

 -25أكتوبر19-

سلبي

أيه أم بيست

بارينتس ري

(ممتاز) أ

 -13ديسمبر 19-

مستقر

أيه أم بيست

سعودي ري

3أ

-9يوليو19-

مستقر

موديز

لويدز

(ممتاز) أ

-10يوليو19-

مستقر

أيه أم بيست

شركة اإلمارات للتأمين

(ممتاز) أ-

-7أغسطس19-

مستقر

أيه أم بيست

ماب فري

(ممتاز) أ

-27ديسمبر19-

مستقر

أيه أم بيست

زيب ري

(ممتاز) أ-

-11ديسمبر19-

مستقر

أيه أم بيست

بارتنر ري

المحولــة ال تعفــي المجموعــة مــن التزامهــا أمــام حاملــي البوالــص ،ونتيجــة لذلــك تظــل المجموعــة مســؤولة
إن عقــود إعــادة التأميــن ُ
عــن المطالبــات المعلقــة ولكافــة حصــة معيــدي التأميــن مــن اإللتزامــات المســتقبلية كمــا فــي تاريــخ التقريــر لكافــة بوالــص معيــدي
التأميــن عــن الجــزء المعــاد التأميــن عليــه قيــد التســوية فــي حــال عــدم التــزام معيــد التأميــن بتعهداتــه بموجــب عقــد إعــادة التأميــن.
إن الحــد األقصــى للمخاطــر النظريــة التــي تتعــرض لهــا المجموعــة بهــذا الخصــوص هــو  19.564.988ريــال عمانــي (28,128,518 – 2018
ريــال عمانــي).

مخاطر السيولة
مخاطــر الســيولة هــي مخاطــر تتم ّثــل فــي عــدم قــدرة المجموعــة علــى الوفــاء بارتباطاتهــا المتعلقــة بااللتزامــات الماليــة عنــد
االســتحقاق .تتــم مراقبــة متطلبــات الســيولة علــى أســاس شــهري كمــا تقــوم اإلدارة بالتأكُّ ــد مــن ُّ
توفــر األمــوال الكافيــة للوفــاء بأيــة
التزامــات قــد تنشــأ .تعتبــر المجموعــة أن وضــع الســيولة جيــد كمــا أنهــا تملــك تســهيالت للســحب علــى المكشــوف وقــرض قصيــر
األجــل بمبلــغ  5,900,000ريــال عمانــي الــذي لــم تســتخدمه كمــا فــي  31ديســمبر  )5,900,000- 2018( 2019كمــا أن الشــركة بإمكانهــا إنتــاج نقــد
مــن خــال بيــع االســتثمارات المدرجــة أو تســييل الودائــع البنكيــة فــي حــال احتاجــت إلــى النقد ّيــة بشــكل عاجــل.
تحتفظ المجموعة بنقد وما يماثل النقد كاف لتلبية االحتياجات الرأسمالية لألعمال اليومية.
ـاء علــى تواريــخ الســداد التعاقديــة
يلخــص الجــدول أدنــاه فتــرات اســتحقاق األصــول وااللتزامــات الماليــة للمجموعــة فــي تاريــخ التقريــر ،بنـ ً
ومعــدالت الفائــدة الســوقية الحالية.
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المجموعة
2019

أقل من عام واحد أكثر من عام واحد بدون فترة ثابتة
ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

اإلجمالي
ريال عماني

إجمالي المطالبات القائمة

21.704.590

-

-

21.704.590

احتياطي اكتواري /حسابي

40.899.548

-

9.393.913

50.293.461

احتياطي المخاطر السارية

8.109.720

-

-

8.109.720

8.837.559

-

-

8.837.559

2.000.000

-

-

2.000.000

33.998.736

1.396.301

-

35.395.037

115.550.153

1.396.301

9.393.913

126.340.367

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين
قرض قصير األجل
التزامات أخرى (باستثناء منافع الموظفين التعاقدية)
إجمالي االلتزامات المالية

البيانات المالية

االلتزامات المالية

المجموعة
أقل من عام واحد أكثر من عام واحد بدون فترة ثابتة
ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

اإلجمالي
ريال عماني

األصول المالية
19.004.230

-

-

19.004.230

أرصدة نقد ّية وبنك ّية

*37.348.696

-

-

37.348.696

63.519.337

-

-

63.519.337

6.020.113

-

-

6.020.113

10.651.747

-

2.640.472

13.292.219

252.656

-

-

252.656

6.432.359

4.562

-

6.436.921

استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة

-

2.569.435

-

2.569.435

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

-

-

31.709.063

31.709.063

قروض لحملة البوالص

-

-

129.435

129.435

إجمالي األصول المالية

143.229.138

2.573.997

34.478.970

180.282.105

ودائع بنك ّية *
األقساط وأرصدة التأمين المدينة
حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة
حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/
الحسابي
حصة معيدي التأمين من احتياطيات المخاطر السارية
مديونيات أخرى (باستثناء المدفوعات مقدمًا)

2018

أقل من عام واحد أكثر من عام واحد بدون فترة ثابتة
ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

اإلجمالي
ريال عماني

االلتزامات المالية
إجمالي المطالبات القائمة

25,048,008

-

-

25,048,008

احتياطي اكتواري /حسابي

35,998,699

-

9.400.606

45.399.305

احتياطي المخاطر السارية

7,563,309

-

-

7,563,309

المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين

2,554,304

-

-

2,554,304

التزامات أخرى (باستثناء منافع الموظفين التعاقدية)

29.496.595

1.747.433

-

31.244.028

100.660.915

1,747,433

9,400,606

111.808.954

إجمالي االلتزامات المالية
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المجموعة
أقل من عام

2018

ريال عماني

أكثر من عام بدون فترة ثابتة
ريال عماني

ريال عماني

اإلجمالي
ريال عماني

األصول المالية
17,818,846

-

-

17,818,846

أرصدة نقد ّية وبنك ّية
ودائع بنك ّية

*34,896,420

-

-

34,896,420

األقساط وأرصدة التأمين المدينة

50.639.337

-

-

50.639.337

حصة معيدي التأمين من المطالبات القائمة

9,720,551

-

-

9,720,551

حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري /الحسابي

15,385,681

-

2,507,186

17,892,867

515,100

-

-

515,100

مديونيات أخرى (باستثناء المدفوعات مقدمًا)

4,201,976

9,624

-

4,211,600

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

1,292,498

-

-

1,292,498

استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة

-

2,871,739

-

2,871,739

استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

21,153,006

21,153,006

قروض لحملة البوالص

-

-

218,374

218,374

إجمالي األصول المالية

134.470.409

2.881.363

23.878.566

161.230.338

حصة معيدي التأمين من احتياطيات المخاطر السارية

* ودائــع بنكيــة بقيمــة  37.348.696ريــال عمانــي ( 34,896,420 :2018ريــال عمانــي) وتتضمــن ودائــع بنكيــة ذات تاريــخ اســتحقاق ألكثــر مــن
عــام واحــد بقيمــة  31.515.270ريــال عمانــي ( 30,223,919 :2018ريــال عمانــي) حيــث أنهــا ذات ســيولة عاليــة بطبيعتهــا ويمكــن تســييلها
حســب الطلــب عنــد الحاجــة.

مخاطر السوق
ـواء كانــت تلــك التغيــرات بســبب
مخاطــر الســوق هــي مخاطــر تقلــب قيمــة األدوات الماليــة نتيجــة للتغيــرات فــي أســعار الســوق ،سـ ً
المصــدر أو عوامــل تؤثــر علــى كافــة األوراق الماليــة المتاجــر بهــا فــي الســوق.
عوامــل محــددة تعــزى إلــى األوراق الماليــة الفرديــة أو ُ
تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق باســتثماراتها .تحــد المجموعــة مــن مخاطــر الســوق عــن طريــق االحتفــاظ بمحفظــة
متنوعــة ومــن خــال المراقبــة المســتمرة للتطــورات فــي األســهم العالميــة والمحليــة وأســواق الســندات .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــوم
المجموعــة بمراقبــة فعالــة للعوامــل الرئيســية التــي تؤثــر علــى حركــة أســواق األســهم والســندات بمــا فــي ذلــك تحليــل األداء
التشــغيلي والمالــي للشــركات المســتثمر بهــا .تتكــون مخاطــر الســوق مــن ثالثــة أنــواع مــن المخاطــر :معــدالت الفائــدة الســوقية
(مخاطــر معــدل الفائــدة) ،وأســعار الســوق (مخاطــر ســعر األســهم) وأســعار الصــرف األجنبيــة (مخاطــر العمــات).

مخاطر معدل الفائدة
تقــوم المجموعــة باالســتثمار فــي األوراق الماليــة ولديهــا ودائــع تخضــع لمخاطــر أســعار الفائــدة .تحمــل الودائــع البنكيــة للمجموعــة
بمبلــغ  37.348.696ريــال عمانــي ( 34,896,420 - 2018ريــال عمانــي) ســعر فائــدة ثابــت وبالتالــي ال تتعــرض لمخاطــر أســعار الفائــدة .ﺗﻣﺗﻟك
اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ اﺳﺗﺛﻣﺎرات ﺛﺎﻧوﯾﺔ ﺗﺣﻣل ﻓواﺋد ﺑﺎﻟﻘﯾﻣﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣن ﺧﻼل اﻟدﺧل اﻟﺷﺎﻣل اﻵﺧر ﻣﻊ وﺟود ﻗﯾﻣﺔ اســمية ﺑﻣﺑﻟﻎ  14.267.572رﯾﺎل ُﻋﻣﺎﻧﻲ
( 11,092,320 - 2018ريــال عمانــي) واﻟﺗﻲ ﺗﺧﺿﻊ ﻹﻋﺎدة تحديــد أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋدة وﻓﻘًﺎ ﻟﻟﺟدول اﻟﺗﺎﻟﻲ:
2018

2019
القيمة اإلسمية

معدل التغير

التأثير

القيمة اإلسمية

معدل التغير

التأثير

ريال عماني

%

ريال عماني

ريال ُعماني

%

ريال عماني

عام 2020

2.542.320

%1

25.423

2.542.320

%1

25.423

عام 2023

9.099.418

%1

90.994

8.550.000

%1

85.500

عام 2024

1.400.000

%1

14.000

-

%1

-

عام 2025

1.225.834

%1

12.258

-

%1

-

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻗﺮوض ﻗﺼﻴﺮة اﻷﺟﻞ ﺗﻌﻜﺲ ﻣﺨﺎﻃﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة الثابتــة وهﻲ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﺮﺿﺔ ﻟﻤﺨﺎﻃﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة .ليــس مــن
المتوقــع أن يكــون لتغيــر ســعر الفائــدة علــى القــروض تأثيــر جوهــري علــى نتائــج المجموعــة.
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مخاطر السوق
مخاطر أسعار األدوات المالية
مخاطــر أســعار األدوات الماليــة هــي المخاطــر بــأن قيمــة أداة ماليــة ســوف تتقلــب نتيجــة التغيــرات فــي أســعار الســوق ،ســواء هــذه
التغيــرات بســبب عوامــل محــددة لــأوراق الماليــة الفرديــة ،أو مصدرهــا أو عوامــل تؤثــر علــى كافــة األوراق الماليــة فــي الســوق.
بمحفظــة متنوعــة والرقابــة المســتمرة للســوق .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تتحكــم المجموعــة بشــكل فعــال بالعوامــل الرئيســية التــي تؤثــر
علــى حركــة ســوق األســهم.
 )%69-2018( %72من استثمارات الشركة في تاريخ التقرير هي في سلطنة ُعمان.
يبيــن الجــدول التالــي حساســية إيــرادات االســتثمار للتغيــرات المحتملــة المعقولــة فــي أســعار األســهم ،مــع االحتفــاظ بكافــة المتغيــرات
األخــرى ثابتــة .أثــر االنخفــاض بنســبة  %20فــي أســعار األســهم يتوقــع أن يكــون مســاويًا ومقابـ ً
ا ألثــر الزيــادة المبينــة.
التأثير على األسهم

أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
أدوات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

البيانات المالية

تتعــرض المجموعــة لمخاطــر الســوق فيمــا يتعلــق باســتثماراتها .تحــد المجموعــة مــن مخاطــر أســعار األدوات الماليــة وذلــك باالحتفــاظ

التأثير على األرباح

2019
ريال عماني

2018
ريال عماني

2019
ريال عماني

2018
ريال عماني

-

-

-

258.500

6.341.813

4.230.601

-

-

مخاطر العملة
إن مخاطر العملة هي مخاطر تقلب قيمة أداة مالية بسبب التغيرات في أسعار العملة األجنبية.
تبــرم المجموعــة اتفاقيــات رئيســية بالريــال العمانــي والدرهــم اإلماراتــي والــدوالر األمريكــي .بمــا أن ســعر صــرف الريــال العمانــي مرتبــط
بالــدوالر األمريكــي ،فــإن أرصــدة الــدوالر األمريكــي ال تعتبــر أنهــا تمثــل مخاطــر عملــة جوهريــة.
إن نســبة  )%42-2018( %55مــن الودائــع واألرصــدة النقديــة والبنكيــة للمجموعــة يتــم إيداعهــا بالعمــات األجنبيــة ،وغالبيتهــا بالــدوالر
األمريكــي ودينــار كويتــي ودرهــم دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة .اســتثمارات المجموعــة المدرجــة بـــالقيمة العادلــة مــن خــال األربــاح
والخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر وقدرهــا  16.620.402ريــال عمانــي ( 7,795,992-2018ريــال عمانــي) منفــذة بعمــات غيــر الريــال العمانــي.

 . 35مخاطر التأمين والمخاطر المالية
مخاطر التأمين
يتمثــل الخطــر بموجــب أي عقــد تأميــن فــي احتمــال وقــوع الحــدث المؤمــن ضــده وحــدوث عــدم يقيــن بشــأن مبلــغ المطالبــة .مــن خــال
طبيعــة عقــد التأميــن ،هــذا الخطــر عشــوائي وبالتالــي فهــو غيــر متوقــع.
المجموعــة بموجــب عقــود التأميــن هــي أن المطالبــات الفعليــة ومدفوعــات االســتحقاقات تتجــاوز القيمــة الدفتريــة اللتزامــات التأميــن.
ـدة المطالبــات واالســتحقاقات عمــا كان مقــدرًا .أحــداث التأميــن عشــوائية والعــدد الفعلــي
يمكــن أن يحــدث هــذا بســبب تزايــد وتيــرة أو حـ ّ
ومقــدار المطالبــات واالســتحقاقات ســوف تختلــف مــن ســنة إلــى أخــرى مــن المســتوى الــذي تــم إنشــاؤه باســتخدام األســاليب اإلحصائيــة.
تظهــر التجربــة أنــه كلمــا زاد حجــم محفظــة عقــود التأميــن المتماثلــة ،قــل التبايــن النســبي حــول النتيجــة المتوقعــة .باإلضافــة إلــى
ذلــك ،كلمــا قــل تنــوع المحفظــة فمــن غيــر المحتمــل تأثرهــا بــأي تغيــر فــي مجموعـــة فرعيــة مــن هــذه المحفظــة .طــورت المجموعــة
اســتراتيجية التأميــن مــن أجــل تنويـــع نــوع مخاطــر التأميــن المقبولـــة وضمــن كل فئــة مــن هــذه الفئــات لتحقيــق عــدد كبيــر مــن
المخاطــر للحــد مــن التقلبــات فــي النتيجــة المتوقعــة .باإلضافــة إلــى ذلــك دخلــت المجموعــة فــي عقــود إعــادة التأميــن مــن أجــل
تخفيــف أثــر المطالبــات الفرديــة علــى صافــي نتائجهــا.
تتضمــن العوامــل التــي تزيــد مــن مخاطــر التأميــن قلــة تنويــع المخاطــر حســب نــوع وقيمــة المخاطــر والموقــع الجغرافــي ونــوع مجــال
العمــل المغطــى.
عقود التأمين طويلة األجل (التأمين على الحياة الفردي والجماعي االئتماني على أساس قسط واحد)

www.nlicgulf.com | f -/NLICGulf | in /NLICGulf

بالنســبة لمحفظــة عقــود التأميــن حيــث تنطبــق نظريــة االحتمــاالت للتســعير والتقديــم ،فــإن المخاطــر الرئيســية التــي تواجــه
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(أ) .تواتر وحدة المطالبات
فــي العقــود التــي يكــون فيهــا المــوت هــو الخطــر المؤمــن عليــه ،فــإن أهــم العوامــل التــي يمكــن أن تزيــد وتيــرة المطالبــات
عمومــً هــي األوبئــة (مثــل اإليــدز والســارس أو الشــكل البشــري لمــرض إنفلونــزا الطيــور) أو تغيــرات واســعة النطــاق فــي أســلوب
الحيــاة ،مثــل تنــاول الطعــام والتدخيــن وعــادات التمريــن ،ممــا يــؤدي إلــى وجــود مطالبــات مبكــرة أو أكثــر ممــا كان متوقعــً.
بالنظــر إلــى صغــر حجــم محفظــة المجموعــة ،يمكــن أن يكــون لزيــادة عــدد المطالبــات الفرديــة تأثيـرًا كبيـرًا علــى نســبة الخســارة
اإلجماليــة.
فــي الوقــت الحاضــر ،هــذه المخاطــر ال تختلــف اختالفــً كبيـرًا فيمــا يتعلــق فــي موقــع الخطــر المؤمــن عليــه مــن قبــل المجموعــة.
ومــع ذلــك ،يمكــن للتركيــز غيــر المبــرر للمبالــغ ،أن يكــون لــه تأثيــر علــى جديــة ســداد االســتحقاقات علــى أســاس المحفظــة.
بالنســبة للعقــود ذات المنافــع الثابتــة والمضمونــة واألقســاط المســتقبلية الثابتــة ،ليســت هنــاك شــروط وأحــكام مخففــة تقلــل
مــن مخاطــر التأميــن المقبولــة .بالنســبة للعقــود التــي تتضمــن ميــزة المشــاركة االختياريــة ،فــإن طبيعــة المشــاركة فــي هــذه
العقــود ينتــج عنهــا جــزء هــام مــن مخاطــر التأميــن يشــارك فيهــا الطــرف المؤمــن عليــه.
كمــا تديــر المجموعــة مخاطــر الوفيــات والعجــز مــن خــال اســتراتيجية التأميــن وترتيبــات إعــادة التأميــن .تهــدف اســتراتيجية
التأميــن إلــى التأكــد مــن تنــوع المخاطــر بشــكل جيــد مــن حيــث نــوع الخطــر ومســتوى مســتحقات التأميــن .كمــا يــدرج الفحــص
الطبــي ضمــن إجــراءات أعمــال التأميــن بالمجموعــة مــع تنويــع األقســاط لكــي تعكــس الحالــة الصحيــة والتاريــخ الطبــي األســري
للعميــل .تمتلــك المجموعــة حاليــً حــد اســتبقاء قــدره  10,000ريــال عمانــي علــى أي عقــد فــردي للتأميــن علــى الحيــاة ،وأي زيــادة علــى
هــذا المبلــغ يعــاد التأميــن عليهــا .كمــا يعــاد التأميــن علــى الحــاالت غيــر الالئقــة طبيــا مــن خــال مســتويات أقــل.
فيمــا يلــي تعــرض المجموعــة لمخاطــر الوفيــات مــن حيــث إجمالــي مبالــغ إعــادة التأميــن المعرضــة للمخاطــر كمــا فــي 31ديســمبر
 2019ألعمــال التأميــن الفــردي طويــل األجــل.
2019

التأمين على الحياة الفردي– طويل األجل
التأمين االئتماني على الحياة الفردي والجماعي –
طويل األجل

أعداد الحياة

مجموع المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ
التقرير
قبل إعادة التأمين

بعد إعادة التأمين

ريال عماني

ريال عماني

19.721

121.541.754

89.737.897

29.584

383.552.976

130.773.029

فيما يلي تعرض المجموعة لمخاطر الوفيات من حيث إجمالي المبالغ المعرضة للمخاطر كما في  31ديسمبر :2018
مجموع المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ
2018

التأمين على الحياة الفردي– طويل األجل
التأمين االئتماني على الحياة الفردي والجماعي –
طويل األجل

التقرير

أعداد الحياة

قبل إعادة التأمين

بعد إعادة التأمين

ريال عماني

ريال عماني

17,254

110,489,993

95,685,590

30,192

350,300,490

122,826,046

(ب) .مصادر عدم اليقين عند تقدير مدفوعات االستحقاقات المستقبلية واستالم األقساط
تنشــأ الشــكوك فــي تقديــر مدفوعــات المنافــع المســتقبلية واســتالم أقســاط التأميــن بالنســبة لعقــود التأميــن طويلــة األجــل،
مــن عــدم القــدرة علــى التنبــؤ بالتغيــرات طويلــة األجــل فــي المســتويات العامــة للوفيــات والتغيــر فــي ســلوك حامــل العقــد
وخاصــة فيمــا يتعلــق بمواصلــة ســداد األقســاط .تســتخدم الشــركة جــداول الوفيــات أو معــدالت إعــادة التأميــن الدوليــة لتقديــرات
الوفيــات نظ ـرًا لعــدم وجــود أي جــداول منشــورة للتأميــن علــى الحيــاة فــي ســلطنة عمــان.
مــن أجــل تنفيــذ اختبــار كفايــة االلتــزام ،تســتخدم الشــركة تقديــرات نمــط إيقــاف البوالــص اســتنادا إلــى خبرتهــا الســابقة .تقيــس
الشــركة وترصــد بانتظــام نمــط التقــادم والثبــات.
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(ج) .اإلجراءات المستخدمة التخاذ قرار حول االفتراضات
يتــم بشــكل عــام مراجعــة االفتراضــات مــرة فــي العــام فــي وقــت التقييــم االكتــواري .تســتند تقديــرات المصروفــات علــى دراســة
المصــروف لعــام .2019
(د) .التغير في االفتراضات

تعــرض الجــداول التاليــة حساســية قيمــة التزامــات التأميــن المبينــة فــي هــذا اإليضــاح تجــاه الحركــة المبينــة أدنــاه فــي االفتراضــات
المســتخدمة فــي تقديــر التزامات الـــتأمين.
التغير في المتغيرات

2019

2018

ريال عماني

ريال عماني

زيادة بنسبة  %10في معدالت الوفيات

195.499

175,340

انخفاض بنسبة  %10في معدالت الوفيات

()195.576

()175,432

زيادة بواقع  50نقطة أساس في االستثمار

()72.655

()82,367

انخفاض بواقع  50نقطة أساس في االستثمار

74.957

85,061

التغير في معدالت الوفيات و/أو معدالت
المرض لبوالص المخاطر
التغير في عوائد االستثمار

التغير في االلتزام التغير في االلتزام

البيانات المالية

لم تقم المجموعة بتغيير افتراضاتها التقييم في السنة الحالية.

تســتند التحليــات أعــاه علــى التغيــر فــي االفتــراض مــع بقــاء كافــة االفتراضــات األخــرى ثابتــة .ال يتوقــع حــدوث ذلــك فــي الممارســة
العمليــة ،والتغيــرات فــي بعــض االفتراضــات قــد تكــون مرتبطــة ،علــى ســبيل المثــال ،بالتغيــر فــي معــدل الفائــدة والتغيــر فــي القيــم
الســوقية والتغيــر فــي التقــادم والوفيــات مســتقب ً
ال.

عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل
(أ) .تواتر وحدة المطالبات
تصدر هذه العقود أساسًا إلى:
 أصحــاب العمــل ،الذيــن يقدمــون غطــاء ضــد الوفــاة أو العجــز أو (فــي حالــة بوالــص التأميــن الصحــي الجماعــي) أو غطــاء صحيــًلموظفيهــم.
 المؤسسات المالية ،التي تقدم غطاء ضد الوفاة للمقترضين.فــي حالــة عقــود التأميــن علــى الحيــاة الجماعــي الصــادرة ألصحــاب العمــل ،تتأثــر المخاطــر وفقــً لطبيعــة الصناعــة التــي يديرهــا
صاحــب العمــل .إن مخاطــر الوفــاة والعجــز تختلــف مــن خــال الصناعــة .إن التركيــز غيــر المبــرر علــى المخاطــر وفقــً للصناعــة ســوف
يزيــد مــن مخاطــر حــدوث تغيــر فــي متوســط معــدل الوفيــات أو مــرض العامليــن فــي صناعــة معينــة ،مــع وجــود آثــار جوهريــة علــى
مخاطــر التأميــن بشــكل عــام.
الحــق فــي تغييــر هــذه المعــدالت بعــد ذلــك .مثــل هــذه العقــود تقلــل مــن تعــرض الشــركة لمخاطــر الوفيــات.
مخاطــر التأميــن بموجــب عقــود العجــز تعتمــد أيضــً علــى األوضــاع االقتصاديــة للصناعــة .تشــير البيانــات التاريخيــة إلــى أن الركــود
االقتصــادي والبطالــة فــي صناعــة مــا ســوف يزيــد مــن عــدد مطالبــات اســتحقاق العجــز وتخفّ ــض كذلــك مــن معــدل االســترداد مــن حالــة
العجــز.
تحاول المجموعة إدارة هذا الخطر من خالل أعمال التأمين ومعالجة المطالبات وسياسة إعادة التأمين.
تقلــل المجموعــة أيضــً هــذا الخطــر مــن خــال إبــرام عقــود إعــادة تأميــن تتنــازل الشــركة بموجبهــا المخاطــر مثــل الوفــاة ومنافــع وفــاة
الحــوادث والعجــز الكلــي الدائــم التــي تزيــد عــن  10,000ريــال عمانــي.
ويتــم تقليــل المخاطــر المتعلقــة بأعمــال التأميــن الطبــي الجماعــي مــن خــال إبــرام عقــود إعــادة التأميــن التــي بموجبهــا تعيــد
الشــركة تأميــن  %32.5بدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة و %0فــي ُعمــان مــن محفظتهــا الطبيــة علــى معاهــدة الحصــص (فــي  2018تمــت
إعــادة تأمينهــا بمعــدل  %50مــن حصصهــا فــي الســلطنة و %40مــن حصصهــا فــي اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن محفظتهــا الطبيــة
بموجــب معاهــدة الحصــص).
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يقدم الجدول التالي منافع التأمين المجمعة في نهاية السنة لعقود التأمين على الحياة الجماعي قصيرة األجل
إجمالي المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير
قبل إعادة التأمين

بعد إعادة التأمين

2019

ريال عماني

ريال ُعماني

التأمين على الحياة الجماعي – قصير األجل

3.058.315.151

1.436.159.959

التأمين الطبي الجماعي – قصير األجل

16.132.099.215

11.574.173.393

إجمالي المبالغ المعرضة للمخاطر في تاريخ التقرير
قبل إعادة التأمين

بعد إعادة التأمين

ريال عماني

ريال ُعماني

التأمين على الحياة الجماعي – قصير األجل

2,235,242,890

947,122,596

التأمين الطبي الجماعي – قصير األجل

10,497,226,772

6,176,787,621

2018

(ب) .مصادر عدم اليقين عند تقدير مدفوعات المطالبات المستقبلية
بخــاف اختبــار مــدى كفايــة االلتزامــات الــذي يمثــل المخاطــر المســتمرة فــي تاريــخ التقريــر ،ال توجــد حاجــة لتقديــر معــدالت الوفيــات
أو معدالت المرض لألعوام المستقبلية نظرًا لقصر مدة هذه العقود.
(ج) .اإلجراءات المستخدمة التخاذ قرار حول االفتراضات
يتــم بشــكل عــام مراجعــة االفتراضــات مــرة فــي العــام فــي وقــت التقييــم االكتــواري .تســتند تقديــرات المصروفــات علــى دراســة
المصــروف لعــام .2019
(د) .التغيرات في اإلفتراضات
يوجد هناك التغير في إفترضات التقييم كما في  31ديسمبر  2019مقارنةً مع السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
تم تعديل االفتراضات المستخدمة لتقدير احتياطيات تعديل الخسائر غير المخصصة على النحو التالي:
2018

2019

2019

كنسبة مئوية من المطالبات القائمة والمتكبدة ولم يتم اإلبالغ
عنها

مجموعة المجموعة
الطبية
الحياة

مجموعة
الحياة

المجموعة
الطبية

ُعمان

%1.4

%1.2

%0.5

%0.5

دولة االمارات العربيه المتحدة

%2.1

%0.3

%0.25

%0.25

الكويت

%10.0

%2.0

%0.25

%0.25

كان تأثير هذا التغيير في االفتراض هو زيادة صافي احتياطيات إعادة التأمين بمبلغ  62.230ريال عماني.
عقود التأمين على الحياة قصيرة األجل
بالنســبة ألعمــال التأميــن العــام ،تحــاول الشــركة إدارة هــذه المخاطــر مــن خــال االكتتــاب والتعامــل مــع المطالبــات وبوالــص إعــادة
التأمين
تحــد المجموعــة مــن المخاطــر عــن طريــق الدخــول فــي اتفاقيــات إعــادة تأميــن .وتتــم إعــادة تأميــن أعمــال اإلصابــات علــى زيــادة
ترتيبــات الخســارة مــع حجــز قــدره  50,000ريــال عمانــي للحــدث( .فــي  2018بلغــت  50,000ريــال عمانــي للحــدث) .فــي حيــن تكــون محــددة
بالنســبة لبنــود أعمــال التأميــن العــام األخــرى بيــن  %10إلــى  %10- 2018( %20إلــى  )%20والــذي تتــم حمايتــه عبــر زيــادة ترتيبــات الخســارة
مــع حجــز قــدره  25,000ريــال عمانــي ( 25,000- 2018ريــال عمانــي) للحــدث.
يوجد هناك التغير في إفترضات التقييم كما في  31ديسمبر  2019مقارنةً مع السنة المنتهية في  31ديسمبر .2018
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تم تعديل االفتراضات المستخدمة لتقدير احتياطيات تعديل الخسائر غير المخصصة على النحو التالي:

المركبات

غير المركبات

المركبات

غير المركبات

ُعمان

%1.58

%2.98

%0.5

%1.0

دولة االمارات العربيه المتحدة

-

-

-

-

الكويت

%1.14

-

%0.4

-

ولم يتم اإلبالغ عنها

كان تأثير هذا التغيير في االفتراض هو زيادة صافي احتياطيات إعادة التأمين بمبلغ  73.094ريال عماني.

تطور المطالبات
تاريخ
ّ

البيانات المالية

2019
كنسبة مئوية من المطالبات القائمة والمتكبدة

2018

يوضــح الجــدول التالــي تقديــرات المطالبــات المتراكمــة المتكبــدة ،متضمنــة ك ً
ال مــن المطالبــات المبلــغ عنهــا وتســويات المطالبــات
المبلــغ عنهــا فــي أعــوام ســابقة لــكل عــام مــن أعــوام األحــداث المتعاقبــة فــي تاريــخ كل ســنة تقريــر.

تاريخ تطور المطالبات عن الخمسة أعوام األخيرة ألعمال التأمين على الحياة
مبلغ عنها خالل

2015

2016

2017

2018

2019

عام الحدث

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

 2008وما قبلها

()54.090

()21.226

121.561

9.536

2.550

2009

39.973

()21.758

11.016

-

55.651

2010

12.639

3.096

4.818

-

3.448

2011

12.459

()5.130

()2.636

3.200

()6.100

2012

766

()10.429

22.873

18.413

()8.434

2013

()134.067

()73.302

3.506

6.997

()4.138

2014

3.882.330

()1.683.071

()22.800

885

()1.296

2015

56.242.435

7.714.661

()286.087

()60.630

54.834

2016

-

72.142.865

5.553.935

()498.947

()28.173

2017

-

-

76.484.787

4.913.530

()115.415

2018

-

-

-

87.178.166

6.359.519

2019

-

-

-

-

98.286.406

60.002.445

78.045.706

81.890.973

91.571.150

104.598.850

مبلغ عنها خالل
المطالبات الفعلية المبلغة والتعديالت في
السنوات السابقة
تقدير للمطالبات المحتفظ بها كمتكبدة ولم
يبلغ عنها
فائض ( /عجز)

2015

2016

2017

2018

2019

ريال عماتي

ريال عماتي

ريال عماتي

ريال عماتي

ريال عماتي

3.760.010

5.902.840

5.406.186

4.392.983

6.312.445

5.041.847

5.788.559

8.031.794

6.912.066

7.338.508

1.281.837

()114.281

2.625.608

2.519.083

1.026.062
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تاريخ تطور المطالبات عن الخمسة أعوام األخيرة ألعمال التأمين العام
مبلغ عنها خالل

2015

2016

2017

2018

2019

عام الحدث

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

 2008وما قبلها

800

()3.500

()2.236

50

()50

2009

3.700

()36.768

()5.175

()32.640

-

2010

()8.373

()52.564

4.815

()17.429

550

2011

()30.922

()41.904

()62.418

()46.067

273

2012

()60.011

8.661

()74.605

()60.636

()7.216

2013

()91.533

()38.569

()71.467

()10.133

()21.005

2014

()124.954

()41.301

()90.990

36.224

()7.004

2015

4.096.232

()277.456

39.897

()26.215

()38.447

2016

-

4.227.287

()53.949

()110.753

31.157

2017

-

-

9.277.989

()106.531

()293.605

2018

-

-

-

9.415.310

46.416

2019

-

-

-

-

10.467.211

3.784.939

3.743.886

8.961.861

9.041.180

10.178.280

مقارنة بين المطالبات الفعلية والتقديرية للتأمين العام
2015

مبلغ عنها خالل

2016

ريال عماني ريال عماني

2017

2018

2019

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

المطالبات الفعلية المبلغة والتعديالت في السنوات
السابقة

()311.292

()483.401

()316.128

()374.129

()288.931

تقدير للمطالبات المحتفظ بها كمتكبدة ولم يبلغ عنها

319.931

309.565

343.989

587.515

705.328

فائض

631.223

792.966

660.117

961.644

994.259

الحركة بين جدول تطور المطالبات والمطالبات المتكبدة ومصروف المطالبات في قائمة الدخل الشامل كما يلي:
2019
ريال عماني

التأمين على التأمين
التأمين على التأمين
المجموع
العام
العام
الحياة
الحياة

اإلجمالي

91,571,150

9,041,180

100,612,330

426,441

117,813

544,254

9,158,993

101,156,584

المطالبات المتكبدة وفقًا لجدول تطور المطالبات

114.777.130 10.178.280 104.598.850

الحركة في المطالبات المتكبدة غير المبلغ عنها

)1.434.417( 63.940

إجمالي مصروفات المطالبات (إيضاح )19

2018
ريال عماني

()1.498.357
103.100.493

91,997,591 113.342.713 10.242.220
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المخاطر المالية
تتعــرض المجموعــة لمجموعــة مــن المخاطــر الماليــة مــن خــال أصولهــا الماليــة ،وأصــول إعــادة التأميــن والتزامــات التأميــن .تتمثــل
المخاطــر الماليــة الرئيســية علــى وجــه الخصــوص فــي أنــه علــى المــدى الطويــل لــن تكفــي عوائــد االســتثمار لتمويــل مطلوبــات
الشــركة التــي تنشــأ مــن عقــود التأميــن .أهــم مكونــات المخاطــر الماليــة هــي مخاطــر ســعر الفائــدة ومخاطــر ســعر األســهم ومخاطــر
االئتمــان .تنشــأ تلــك المخاطــر مــن األوضــاع المفتوحــة لســعر الفائــدة والعملــة ومنتجــات األســهم والتــي تخضــع جميعهــا للحركــة
سعر الفائدة ومخاطر سعر األسهم.
تديــر المجموعــة هــذه األوضــاع مــن خــال إطــار إدارة التزامــات األصــول والتــي تــم تطويرهــا لتحقيــق عوائــد اســتثمار طويلــة األجــل
بالزيــادة عــن التزاماتهــا بموجــب عقــود التأميــن .تتألــف هيكلــة العمــل مــن اســتراتيجية الســتثمار األمــوال الخاصــة بفئــة محــددة مــن
التزامــات التأميــن تماشــيًا مــع طبيعــة تلــك االلتزامــات.

البيانات المالية

العامــة والخاصــة للســوق .المخاطــر التــي تواجههــا المجموعــة والتــي تنشــأ نتيجــة لطبيعــة اســتثماراتها والتزاماتهــا هــي مخاطــر

تقــدم المجموعــة تقاريــر دوريــة توضــح مــدى االلتــزام باســتراتيجية االســتثمار ،والتــي تتــم مراجعتهــا بواســطة اإلدارة ويتــم إجــراء
التصحيــح الــازم إلعــادة التــوازن إلــى المحفظــة.
تتضمــن الجــداول التاليــة تســوية بيــن قائمــة المركــز المالــي مــع الفئــات والمحافــظ المســتخدمة فــي إطــار إدارة األصــول لــدى المجموعة
(يشــمل الجــدول األصــول وااللتزامــات المرتبطــة بعقــود التأميــن علــى غيــر الحيــاة أيضــا):
إن استراتيجية االستثمار الحالية للمجموعة على النحو التالي:
توزيع األصول لمختلف أنواع األعمال التجارية
أصل االستثمار

تأمين على الحياة فردي

تأمين ائتماني على الحياة
جماعي

تأمين على الحياة وطبي
وعام جماعي

قرض البوالص

%0

%10

%5

%0

%0

%0

%0

%0

%0

سندات وإيصاالت

%60

%100

%80

%30

%60

%45

%20

%70

%45

%0

%20

%10

%40

%60

%50

%40

%60

%50

%0

%10

%5

%0

%10

%5

%0

%10

%5

ودائع قصيرةاألجل  /ثابتة سائلة
وأرصدة بنكية
أسهم محلية /أجنبية
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األدنى األقصى المتوسط األدنى األقصى متوسط األدنى األقصى متوسط

2019

عقود طويلة األجل (إعادة تأمين)

 -عقود تأمين على الحياة فردية بدون أرباح

-عقود تأمين على الحياة فردي مع أرباح

-عقود تأمين على الحياة جماعي بدون أرباح

اإلجمالي

ريال عماني

أصول والتزامات مالية أخرى أصول والتزامات أخرى
عقود تأمين مع ميزات
عقود تأمين قصيرة األجل
عقود تأمين ثابتة ومضمونة
(شركات)
(شركات)
المشاركة االختيارية

505.929

10.208

2.158.851

ريال عماني
471.417
2.158.851

ريال عماني
10.208
-

ريال عماني
34.512
-

ريال عماني
-

ريال عماني
-

2.674.988

 -عقود تأمين على الحياة جماعي

 -عقود تأمين صحي

 -ليست عقود تأمين على الحياة

سندات الدين

محتفظ بها حتى االستحقاق

2.630.268

474.960

10.142.271

252.656

10.869.887

-

-

10.208

-

34.512
-

474.960
10.142.271
252.656
10.869.887
-

-

عقود قصيرة األجل (إعادة تأمين)
-

 -أوراق مالية مدرجة

31.589.484

2.569.435

-

-

-

-

-

2.569.435

31.589.484

119.579

-

-

-

-

أسهم حقوق المساهمين:

بالقيمة العادلة من

خالل الدخل الشامل اآلخر:

 -أوراق مالية مدرجة

 -أوراق مالية غير مدرجة

-

63.519.337

قروض لحاملي البوالص

أرصدة نقد ّية وبنك ّية

أصول أخرى

إجمالي األصول

-

-

6.020.113

37.348.696

129.435

19.004.230

14.372.394

188.217.578

119.579

-

2.916.072
5.546.340

-

63.519.337

1.138.500
129.435
3.847.578

قروض ومديون ّيات:
-

6.020.113
6.376.714
86.820.563

 -مديونيات تأمين

-

26.917.410
19.004.230
6.436.921
84.067.624

ودائع ثابتة

أصول إعادة التأمين

7.935.473
7.935.473
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2018

اإلجمالي

ريال عماني

أصول والتزامات مالية أخرى أصول والتزامات أخرى
عقود تأمين مع ميزات
عقود تأمين قصيرة األجل
عقود تأمين ثابتة ومضمونة
(شركات)
(شركات)
المشاركة االختيارية

 -عقود تأمين على الحياة فردية بدون أرباح

-عقود تأمين على الحياة فردي مع أرباح

ريال عماني

632,210

10,846

ريال عماني

505,698
-

1,990,645

2,633,701

ريال عماني
10,846

1,990,645
2,496,343

ريال عماني
126,512
10,846

ريال عماني
126,512

عقود طويلة األجل (إعادة تأمين)
-

-عقود تأمين على الحياة جماعي بدون أرباح

-

-

480,946
14,778,220
515,100
15,774,266
-

-

-

480,946

14,778,220

515,100

15,774,266

-

-

 -عقود تأمين على الحياة جماعي

 -عقود تأمين صحي

سندات الدين

محتفظ بها حتى االستحقاق

 -أوراق مالية مدرجة

عقود قصيرة األجل (إعادة تأمين)
-

2,871,739

 -ليست عقود تأمين على الحياة

-

-

-

-

-

1,292,498

2,871,739

-

-

-

ومديونيات:
قروض
ّ
 -مديونيات تأمين

أصول إعادة التأمين

ودائع ثابتة

-

218,374

-

21,033,427

119,579

50.639.337

9,720,551

34,896,420

-

-

-

-

2,658,502

1,292,498

218,374

-

-

1,144,806

-

-

أسهم حقوق المساهمين:

بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة:

 -أوراق مالية مدرجة

 -أوراق مالية غيرمدرجة

بالقيمة العادلة من
-

-

خالل الدخل الشامل اآلخر:
21,033,427

50.639.337
9.720.551
1.792.792

 -أوراق مالية مدرجة

-

119,579
29,300,320

78.053.458

-

4,245,765

5,154,845

17,818,846

11,183,956

168.202.694

قروض لحاملي البوالص

أرصدة نقد ّية وبنكية
ّ
أصول أخرى

إجمالي األصول

 -أوراق مالية غير مدرجة

-

17,818,846
4,211,600
73,776,270

6,972,356
6,972,356
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2019

عقود تأمين
عقود
مع ميزات
اإلجمالي تأمين ثابتة
المشاركة
ومضمونة
االختيارية

أصول
عقود تأمين والتزامات
قصيرة األجل مالية أخرى
(شركات)

أصول
والتزامات
أخرى
(شركات)

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني
عقود طويلة األجل
عقود تأمين على الحياة فردي بدون أرباح

1.236.366

905.145

-

331.221

-

-

-عقود تأمين على الحياة فردي مع أرباح

3.847.578

-

3.847.578

-

-

-

 -تأمين ائتماني على الحياة جماعي بدون أرباح 4.641.195

4.641.195

-

-

-

-

9.725.139

5.546.340

3.847.578

331.221

-

-

عقود قصيرة األجل
 عقود تأمين على الحياة جماعي عقود تأمين صحي -ليست عقود تأمين على الحياة

1.207.881

-

-

1.207.881

-

-

39.360.441

-

-

39.360.441

-

-

8.109.720

-

-

8.109.720

-

-

48.678.042

-

-

48.678.042

-

-

مطالبات قائمة
 تأمين على الحياة وطبي ليست عقود تأمين على الحياةالتزام إعادة تأمين
االلتزامات وحقوق مساهمين أخرى

14.832.683

-

-

14.832.683

-

-

6.871.907

-

-

6.871.907

-

-

8.837.559

-

-

8.837.559

-

-

2.000.000

-

-

-

2.000.000

-

97.272.248

-

-

7.269.151

28.099.972

61.903.125

3.847.578

86.820.563

30.099.972

61.903.125

5.546.340 188.217.578

2018

عقود تأمين
عقود
مع ميزات
اإلجمالي تأمين ثابتة
المشاركة
ومضمونة
االختيارية

أصول
عقود تأمين والتزامات
قصيرة األجل مالية أخرى
(شركات)

أصول
والتزامات
أخرى
(شركات)

ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني ريال عماني
عقود طويلة األجل
1,236,111

955,435

-

280,676

-

-

عقود تأمين على الحياة فردي بدون أرباح

4,245,765

-

4,245,765

-

-

-

 -تأمين ائتماني على الحياة جماعي بدون أرباح 4,199,410

4,199,410

-

-

-

-

9,681,286

5,154,845

4,245,765

280,676

-

-

-عقود تأمين على الحياة فردي مع أرباح

عقود قصيرة األجل
1,202,051

-

-

1,202,051

-

-

 عقود تأمين على الحياة جماعي -عقود تأمين صحي

34,515,968

-

-

34,515,972

-

-

 -ليست عقود تأمين على الحياة

7,563,309

-

-

7,563,309

-

-

43,281,328

-

-

43,281,332

-

-

مطالبات قائمة
 -تأمين على الحياة وطبي

19,485,474

-

-

19,485,474

-

-

 -ليست عقود تأمين على الحياة

5,562,534

-

-

5,562,534

-

-

2,554,304

-

-

2,554,304

-

-

87.637.768

-

-

6.889.142

56,393,743 24,354,883

168.202.694

5,154,845

4,245,765

78.053.458

56,393,743 24,354,883

التزام إعادة تأمين
االلتزامات وحقوق مساهمين أخرى
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بالنســبة لعقــود التأميــن طويلــة األجــل الثابتــة والمضمونــة وعقــود التأميــن طويلــة األجــل مــع ميــزات المشــاركة االختياريــة (أي التــي
يتــم فيهــا تحديــد مبلــغ النافــع مســبقًا عنــد إبــرام العقــد) ،فــإن اإلجــراءات المتبعــة مــن قبــل الشــركة إلدارة المخاطــر الماليــة (وبشــكل
خــاص المخاطــر المصاحبــة لعــدم تــاؤم األصــول وااللتزامــات ،بمــا فــي ذلــك الشــكوك الناتجــة مــن الخيــارات مثــل ضمــان القيــم) تتمثــل
فــي اســتثمار جــزء كبيــر مــن األمــوال فــي األصــول التــي ينبغــي أن يتــم توصيفهــا .التدفقــات النقديــة المقــدرة المتصلــة بمثــل هــذه

االلتزام كما في
 31ديسمبر 2019

التدفقات النقدية غير المخصومة كما في
 31ديسمبر 2019

ريال عماني

ريال عماني

905.145

1.068.531

عقود تأمين مع ميزات المشاركة االختيارية

3.847.578

4.658.043

اإلجمالي

4.752.723

5.726.575

االلتزام كما في
 31ديسمبر 2018

التدفقات النقدية غير المخصومة كما في
 31ديسمبر 2018

ريال عماني

ريال عماني

ثابتة ومضمونة

955.435

1.148.333

عقود مع ميزات المشاركة االختيارية

4.245.765

5.177.054

5.201.200

6.325.387

ثابتة ومضمونة

اإلجمالي

البيانات المالية

العقــود هــي كمــا يلــي:

 .36القيم العادلة
القيمــة العادلــة هــي المبلــغ الــذي يمكــن مقابلــه اســتبدال األصــل أو تســوية التزامــات بيــن أطــراف مطلعــة وراغبــة فــي عمليــة تتــم بحســن نيــة
بيــن أطــراف ليســت ذات مصلحــة.
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
يقــدم الجــدول التالــي تحليـ ً
ـاء
ا لــأدوات الماليــة التــي تــم قياســها الحقــً لــإدراج األولــي بالقيمــة العادلــة،
ّ
مقســما إلــى مســتويات مــن  1إلــى  3بنـ ً
علــى درجــة مالحظــة القيمــة العادلــة:
 المستوى  :1قياس القيمة العادلة المشتقة من األسعار المدرجة (غير المعدلة) في أسواق نشطة؛ المســتوى  :2قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن المدخــات عــدا األســعار المدرجــة المضمنــة فــي المســتوى  1الملحوظــة لألصــولـواء بشــكل مباشــر (مثــل األســعار) أو بشــكل غيــر مباشــر (مثــل :المشــتقة مــن األســعار) ;
وااللتزامــات ،سـ ً
 -المســتوى  :3قيــاس القيمــة العادلــة المشــتقة مــن أســاليب التقييــم متضمنــة مدخــات األصــول وااللتزامــات التــي ال تســتند إلــى

تسجيل األدوات المالية بالقيمة العادلة
تــدرج فــي فئــة المســتوى  1أصــول ماليــة التــي يتــم قياســها كليــا أو جزئيــا بالرجــوع إلــى األســعار المنشــورة ســوق نشــط .تعتبــر األداة
الماليــة علــى أتهــا مدرجــة فــي ســوق نشــط إذا كانــت األســعار المدرجــة جاهــزة ومتاحــة بصــورة منتظمــة مــن تبــادل أو الوســيط أو
المجموعــة الصناعيــة او خدمــات التســعير او الجهــات الرقابيــة وتمثــل تلــك األســعار معامــات الســوق الفعليــة والتــي تحــدث بانتظــام
علــى أســاس تجــاري.
األصــول الماليــة المقاســة باســتخدام أســاليب التقييــم علــى أســاس االفتراضــات التــي يدعمهــا أســعار مــن معامــات الســوق الحاليــة
الملحوظــة حيــث يتــم الحصــول علــى التســعير عبــر خدمــات التســعير ،ولكــن حيــث لــم يتــم تحديــد األســعار فــي ســوق نشــط فــإن
األصــول الماليــة ذات القيمــة العادلــة علــى أســاس أســعار وســيط ،واالســتثمارات فــي صناديــق الملكيــة الخاصــة ذات القيمــة العادلــة
التــي تــم الحصــول عليهــا عــن طريــق مديــري الصناديــق واألصــول التــي يتــم تقييمهــا باســتخدام نمــاذج للمجموعــة الخاصــة حيــث
الغالبيــة مــن االفتراضــات يمكــن مالحظتهــا فــي الســوق.
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المدخــات التــي ال يمكــن مالحظتهــا فــي الســوق يعنــي أن يتــم تحديــد القيمــة العادلــة كليــا أو جزئيــا باســتخدام تقنيــة التقييــم
(نمــوذج) علــى أســاس االفتراضــات التــي ال تدعمهــا أســعار مــن معامــات الســوق الحاليــة الملحوظــة فــي نفــس األداة ،كمــا أنهــا ال
تســتند إلــى بيانــات الســوق المتاحــة .وتســتخدم تقنيــات التقييــم لدرجــة أن المدخــات الملحوظــة ليســت متاحــة ،ممــا يســمح للحــاالت
التــي يوجــد فيهــا القليــل ،إن وجــدت ،نشــاط الســوق للموجــودات والمطلوبــات فــي تاريــخ القيــاس .ومــع ذلــك ،فــإن هــدف قيــاس
القيمــة العادلــة ال يــزال هــو نفســه ،وهــو ســعر خــروج مــن وجهــة نظــر المجموعــة .ولذلــك ،تعكــس المدخــات غيــر قابلــة للمالحظــة
افتراضــات المجموعــة حــول االفتراضــات التــي المشــاركون فــي الســوق ســوف يســتخدمون فــي تســعير الموجــودات أو المطلوبــات (بمــا
فــي ذلــك افتراضــات حــول المخاطــر) .يتــم تطويــر هــذه المدخــات علــى أســاس أفضــل المعلومــات المتاحــة ،والتــي قــد تشــمل البيانــات
المجموعــة الخاصــة.
القيم العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف جوهريًا عن قيمها الدفترية كما في تاريخ التقرير.
ال يوجد هناك أدوات مالية بمستوى  3يتم قياسها بالقيمة العادلة.
المستوى 1

المستوى 2

اإلجمالي

2019

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

االستثمارات

31.589.484

119.579

31.709.063

2018

المستوى 1

المستوى 2

اإلجمالي

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

22,325,925

119,579

22,445,504

االستثمارات
ال توجد تحويالت بين أي من المستويات المذكورة أعاله.

 .37تعديالت السنة السابقة
خــال الســنة الحاليــة ،قامــت المجموعــة بإعــادة تصنيــف العمولــة المســتحقة الدفــع للوســطاء مــن أقســاط التأميــن وأرصــدة التأميــن المدينــة
إلــى المطلوبــات األخــرى .يتــم إعــادة تصنيــف األصــول غيــر الملموســة المعتــرف بهــا عنــد االســتحواذ علــى شــركة تابعــة مــن االســتثمار فــي شــركة
تابعــة إلــى األصــول غيــر الملموســة.
أدت إعــادة التصنيــف المذكــورة أعــاه إلــى إجــراء تغييــرات كمــا هــو موضــح أدنــاه ألرقــام المقارنــة لعــام  2018للحفــاظ علــى االتســاق .وقــد أدت إعــادة
التصنيــف هــذه إلــى تغييــر فــي األربــاح وحقــوق المســاهمين التــي تــم بيانهــا فــي العــام الماضــي.
 31ديسمبر 2018م
(كما تم بيانها سابقًا)

إعادة التصنيف

 31ديسمبر 2018م
(كما تم بيانها حاليا)

ريال عماني

ريال عماني

ريال عماني

43.750.195

6.889.142

50.639.337

()25.477.097

()6.889.142

()32.366.239

إستثمار في شركة تابعة (الشركة األم)

1.113.371

()373.349

740.022

أصول غير ملموسة (متضمنةً الشهرة)

146.490

373.349

519.839

األقساط وأرصدة التأمين المدينة
إلتزامات أخرى

107

الجوائز وشهادات التقدير
حققــت الشــركة العديــد مــن االنجــازات وفــازت بمجموعــة مــن الجوائــز خــال
عــام 2019م علــى الصعيديــن المحلــي والــدول كمــا يلــي:
الشــركات العمانيــة المدرجــة فــي الســوق ،والتــي ســاهمت فــي النمــو
االقتصــادي للبــاد ،وذلــك فــي فعاليــة ُعقــدت فــي مســقط فــي  18ديســمبر
2019م .كمــا حصــدت الشــركة المركــز األول فــي فئــة «التأميــن» فــي اســتبيان
أكثــر العالمــات التجاريــة الموثوقــة فــي ســلطنة ُعمــان لعــام 2019م مــن حيــث

Recognized by

تصويــت األشــخاص لهــا كخيارهــم األول مــن خــال اســتبيان عبــر اإلنترنــت
ّ
ألكثــر مــن  700000عميــل فــي جميــع أنحــاء الســلطنة.

الجوائز وشهادات التقدير

صنفــت «فوربــس» الشــرق األوســط الشــركة علــى أنهــا واحــدة مــن أفضــل

وللعــام الثانــي علــى التوالــي ،حصلــت الشــركة علــى جائــزة «أفضــل شــركة
أداء فــي فئــة الشــركات ذات الحجــم الكبيــر فــي ســلطنة عمــان» وتــم تكريــم

2019 Best Health Insurance Company Oman

رئيســها التنفيــذي بجائــزة «أفضــل رئيــس تنفيــذي للعــام فــي ســلطنة
عمــان» فــي جوائــز مجلــة عالــم االقتصــاد واألعمــال .وايضــا ،حصلــت الشــركة
علــى جائــزة أفضــل شــركة للتأميــن الصحــي فــي ســلطنة ُعمــان لعــام 2019م
والمقدمــة مــن «جلوبــال بانكينــج آنــد فاينانــس ريفيــو»
هــذه الجوائــز هــي شــهادة علــى جهودنــا لتوفيــر حلــول التأميــن المناســبة
باســتمرار مــع خدمــة عمــاء اســتثنائية.
أيضــا أن ننتهــز هــذه الفرصة لنشــكر جميــع شــركائنا التجارييــن والعمالء
نــود ً
الذيــن يقدمــون لنــا الدعــم والثقــة كمــا نؤكــد لكــم أنــه مــن خــال هــذا
الدافــع ،ســنقدم أفضــل مــا لدينــا لتحقيــق أهــداف أعلــى وتحســين منتجاتنــا
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وخدماتنــا باســتمرار وتقةيــم قيمــة مضافــة لجميــع أصحــاب المصلحــة لدينــا.
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ﺗﻌﻴﻴﻦ اﻟﻔﺎﺿﻞ إس ﻓﻨﻜﺎﺗﺸﺎﻻم ،اﻟﺮﺋﻴﺲ
اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ

٢٠٠٣

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أول رﺧﺼﺔ ﻷول ﻓﺮع ﺧﺎرﺟﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ دﺑﻲ ،اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

٢٠٠٧

ﺑﺪء ﻧﺸﺎط اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ ﻓﻲ دﺑﻲ ﻓﻲ اﻹﻣﺎرات
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

٢٠١١

اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻰ اﻟﺮﻳﺎدة ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ
اﻟﺴﻠﻄﻨﺔ

ﺗﺤﻮل ﻣﻠﻜﻴﺔ أوﻧﻚ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ
أوﻣﻨﻔﺴﺖ ﺑﻌﺪ اﻧﺪﻣﺎج اﻻﺛﻨﻴﻦ ﻣﻌﺎً

٢٠١٥
٢٠١٥

ﺑﺪء ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ

٢٠١٧

أﻓﻀﻞ رﺋﻴﺲ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﺎم ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ُﻋﻤﺎن
ﻓﻲ ﺟﻮاﺋﺰ ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋﻤﺎل

٢٠١٨

ﺻﻨﻔﺖ »ﻓﻮرﺑﺲ« اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻠﻰ
أﻧﻬﺎ واﺣﺪة ﻣﻦ أﻓﻀﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ
اﻟﺴﻮق اﻟﻌﻤﺎﻧﻲ

٢٠١٩

١٩٩٥
٢٠٠٦
٢٠٠٨
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٧
٢٠١٨
٢٠١٩

ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ
اﻟﻌﺎم ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن

ﺗﺪﺷﻴﻦ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﻴﻦ ﻓﻲ
اﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ ﻻﻓﺘﺘﺎح ﻓﺮع آﺧﺮ ﻓﻲ أﺑﻮ
ﻇﺒﻲ

اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﺧﺼﺔ اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻟﻄﺒﻲ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ
أﺑﻮ ﻇﺒﻲ

اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ ﺳﻮق ﻣﺴﻘﻂ ﻟﻸوراق اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﻋﺎﻣﺔ

أﻓﻀﻞ ﺷﺮﻛﺔ أداء ﻓﻲ ﻓﺌﺔ اﻟﺸﺮﻛﺎت ذات
اﻟﺤﺠﻢ اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺳﻠﻄﻨﺔ ﻋﻤﺎن ﻓﻲ ﺟﻮاﺋﺰ
ﻣﺠﻠﺔ ﻋﺎﻟﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻷﻋﻤﺎل

ﺗﺨﻄﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح ﻣﺒﻠﻎ  ١٠ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل ﻋﻤﺎﻧﻲ

