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بنــاء قيــم للمســاهمين مــن خــال اســتمرارهم فــي الثقــة بنــا باعتبارنــا شــركة التأمين 
المفضلــة فــي األســواق التــي نعمــل بهــا والســعي إلــى التميــز فــي تطبيــق أفضــل 
ــي هــذا المجــال  ــا ف ــة المتعــارف عليه ــر العالمي ــق المعايي ــال وف ممارســات األعم
لخدمــة عمائنــا بشــكل يضمــن الحصــول علــى أعلــى معــدل مــن رضاهــم وبمــا 

يعــود بالنفــع علــى المجتمــع بشــكل عــام. 

ــم  ــع تقدي ــدة م ــى ح ــل عل ــات كل عمي ــي احتياج ــرة تلب ــن مبتك ــول تأمي ــر حل توفي
خدمــة عاليــة الجــودة تفــوق توقعــات العمــاء. ملتزمــون بتوفيــر منتجــات عاليــة 

ــا.  ــات لعمائن ــم أفضــل الخدم ــت تقدي ــس الوق ــي نف ــي الســوق وف الجــودة ف

كشــركة تواصــل نموهــا وتوســعها فــي األســواق، نعمــل علــى الوصــول إلــى آفــاق 
أرحــب بفضــل دعــم عمائنــا وثقتهــم فينــا والتزامنــا بتوفيــر األفضــل لهــم وســنظل 

نحافــظ علــى هــذه القيــم األساســية التــي كانــت وراء قصــة نجاحنــا. 

الثقــة: نعمــل علــى تبنــي سياســات وإجــراءات تضمــن أعلــى معاييــر الحوكمــة بمــا 
يضمــن الحصــول علــى ثقــة شــركائنا وعمائنــا. 

االبتــكار: ندعــم المبــادرات الجديــدة وندخــل فــي تحــدي مــع النفــس مــن أجــل خلــق 
الفــرص الواعــدة. 

ــى  ــظ عل ــات ونحاف ــن التوقع ــدم مجموعــة واضحــة م ــا ونق ــة: ننجــز وعدن النزاه
ــات ــة األوق ــي كاف النزاهــة ف

التميز: نمارس عملنا بفاعلية وكفاءة لتحقيق أعلى معايير التميز.
ــة وروح الفريــق الواحــد داخــل  ــاح والثقــة المتبادل العمــل الجماعــي: نشــجع االنفت

الشــركة. 

الرؤية	

الرؤية	والمهمة	والقيم

المهمة

القيم
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مجلس	اإلدارة

أنور	بن	هالل	بن	حمدون	الجابري
رئيس مجلس اإلدارة

محمد	بن	تقي	الجمالني
عضو

الشيخ	/	خالد	بن	هالل	المعولي
نائب رئيس المجلس

حسين	بن	محمد	رضا	بن	علي
عضو

عبد	العزيز	بن	محمد	بن	أحمد	البلوشي
عضو
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تقرير	مجلس	اإلدارة	للعام	2017م
المساهمون	األعزاء،	

تحية طيبة وبعد،، 

ــة  ــا باســم “الشــركة الوطني ــام ش.م.ع.ع )وُيشــار إليه ــاة والع ــى الحي ــن عل ــة للتأمي ــس إدارة الشــركة الوطني ــًة عــن مجل نياب
للتأميــن علــى الحيــاة و العــام”(، يســرني أن أقــدم لكــم التقريــر الســنوي لعــام ٢٠١٧م، والــذي يتضمــن البيانــات الماليــة للشــركة 
وتقريــر مدققــي الحســابات للعــام المالــي المنتهــي فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧م، إلــى جانــب تقريــر مناقشــات وتحليــات اإلدارة 

وتقريــر حوكمــة الشــركة.

أصبحــت الشــركة خــال عــام ٢٠١٧م شــركة مســاهمة عامــة مــن خــال إدراج أســهمها فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة 
بتاريــخ 6 ديســمبر ٢٠١٧م.

وقــد حققــت الشــركة أداًء عاليــاً آخــر خــال العــام، حيــث أضــاف هــذا النجــاح قيمــًة للمتعامليــن مــع الشــركة وفوائــد لكافــة 
أصحــاب المصلحــة الذيــن تتعامــل معهــم الشــركة إلــى جانــب منــح عوائــد متميــزة لمســاهمينا. 

وال تــزال الشــركة تحتفــظ بموقــع الصــدارة فــي ســلطنة ُعمــان مــن حيــث إجمالــي األقســاط المكتتبــة المســجلة، وحققت الشــركة 
مســتويات رفيعــة جديــدة مــن حيــث الربحيــة، إذ بلغــت حصــة األربــاح بعــد احتســاب الضريبــة قيمــة 8.4 مليــون لاير ُعمانــي 
ــاح  ــى مــن توقعــات األرب ــد جــاء هــذا األداء أعل ــي عــام ٢٠١6م، وق ــون لاير ف ــغ 4.٧ ملي ــًة بمبل ــي عــام ٢٠١٧م، مقارن ف

المقدمــة  كجــزء مــن االكتتــاب العــام األولــي.

تعزيز	القيمة	للمساهمين	

شــهد إجمالــي حقــوق المســاهمين زيــادًة  قدرهــا 5.١ مليــون لاير ُعمانــي مــن مبلــغ 44.4 مليــون لاير كما فــي 3١/١٢/٢٠١6 
إلــى مبلــغ 49.5 مليــون لاير فــي ٢٠١٧/١٢/3١، وذلــك بعــد توزيــع األربــاح بمقــدار 3.١ مليــون لاير خــال عــام ٢٠١٧م 

مــن  األربــاح المحتجــزة المتراكمــة كمــا فــي ٢٠١6/١٢/3١م.

وقــد تمكنــت الشــركة مــن بلــوغ مســتويات جديــدة مــن حيــث األربــاح وزيــادة القيمــة المضافــة للمســاهمين بفعــل تركيزهــا 
علــى مواطــن القــوة لديهــا المتمثلــة فيمــا حققتــه مــن تميــز فــي االكتتــاب، والتســويق، والتوزيــع، وااللتــزام المالــي، وتحســين 

إيــرادات االســتثمار. 

االقتصاد	العماني	و	النظرة	المستقبلية	*

ــعار  ــوددة أس ــي ٢٠١8م، بفضــل ع ــام المال ــبة 3% خــال الع ــا بنس ــًوا إيجابًي ــي نم ــهد االقتصــاد العمان ــع أن يش ــن المتوق م
النفــط لارتفــاع التدريجــي وتزايــد الجهــود التــي تبذلهــا الحكومــة فــي ســبيل تحقيــق تنــوع اقتصــادي وارتفــاع قيمــة ضريبــة 
الشــركات واســتعادة بيئــة االســتثمار لعافيتهــا كســابق عهدهــا. كمــا أســهم تحســن أوجــه الرقابــة التــي تفرضهــا الحكومــة علــى 
المصروفــات فــي تقليــص مقــدار العجــز، وبلــغ متوســط الخــام الُعمانــي 5٢ دوالراً للبرميــل خــال عــام ٢٠١٧م، مقابــل 45 
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ــي  ــار لاير ُعمان ــغ 3.5 ملي ــدر العجــز لعــام ٢٠١٧م، بمبل ــع أن ُيق ــة عــام ٢٠١٧م. ومــن المتوق ــي ميزاني ــل ف دوالراً للبرمي
)أي مــا يعــادل 9.١ مليــار دوالر أمريكــي( فــي حيــن أنــه مــن المتوقــع أن يتقلــص العجــز فــي الميزانيــة عــام ٢٠١8م، إلــى 
3 مليــارات لاير )أي مــا يعــادل ٧.8 مليــار دوالر أمريكــي(. وتســتند ميزانيــة العــام المالــي ٢٠١8م، إلــى افتــراض ســعر 

مقــداره 5٠ دوالراً للبرميــل. 

وقــد خفضــت وكالــة “ســتاندرد آنــد بــورز” للتصنيــف االئتمانــي تصنيفهــا االئتمانــي الســيادي طويــل األجــل بالعملــة المحليــة 
ــز”  ــي “مودي ــف االئتمان ــة التصني ــن وكال ــا ع ــتوى +BB. أم ــد مس ــد أن كان عن ــى BB بع ــان إل ــة لُعم ــات األجنبي والعم
  .Baaبعــد أن كان عنــد مســتوى ١ Baaلخدمــات المســتثمرين، فقــد خفضــت هــي األخــرى مــن تصنيفهــا للســلطنة إلــى ٢

االقتصاد	اإلماراتي	و	النظرة	المستقبلية	*

اعتمــد مجلــس الــوزراء اإلماراتــي ميزانيــة اتحاديــة بقيمــة ٢٠١.١ مليــار درهــم إماراتــي )أي مــا يعــادل 54.٧ مليــار دوالر 
ــام  ــادل ١3.9 دوالرات( لع ــا يع ــم )أي م ــار دره ــغ 5١.4 ملي ــا مبل ــى ٢٠١6م، منه ــن ٢٠١8م وحت ــوام م ــي( لأع أمريك
٢٠١8م مــع عــدم وجــود توقعــات بحــدوث عجــز. كمــا اعتمــد مجلــس الــوزراء أيضــاً مرســوم بقانــون اتحــادي رقــم )8( لســنة 
٢٠١٧ فــي شــأن ضريبــة القيمــة المضافــة المقــرر تطبيقهــا بدايــًة مــن شــهر ينايــر ٢٠١8. وتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي 
تزايــد إجمالــي الناتــج المحلــي اإلماراتــي بنســبة 3.4 بالمائــة عــام ٢٠١8م، مقارنــًة بنســبة ١.3 بالمائــة التــي كان عليهــا عــام 
٢٠١٧م، ويرجــع الســبب فــي ذلــك إلــى حــد كبيــر إلــى التوقعــات بحــدوث طفــرة فــي إنتــاج النفــط المســتخرج مــن إمــارة أبــو 
ظبــي الغنيــة بــه إلــى نســبة 3.٢ بالمائــة بعــد أن كان النمــو بنســبة ٠.3 بالمائــة هــذا العــام، فــي حيــن مــن المتوقــع أن تشــهد 
إيــرادات إمــارة دبــي هــذا العــام تســارعاً علــى نحــو أكثــر إعتــدااًل لتكــون بنســبة 3.5 بالمائــة بعــد أن كانــت عنــد 3.3 بالمائــة 
عــام ٢٠١٧. ويتوقــع صنــدوق النقــد الدولــي أن تبلــغ أســعار النفــط متوســًطا قــدره 53 دوالراً للبرميــل خــال الســنتين إلــى 

الثــاث ســنوات القادمــة.   

وقــد صنفــت وكالــة “موديــز” لخدمــات المســتثمرين حكومــة دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة عنــد مســتوى Aa٢ علــى المــدى 
الطويــل مــع نظرة مســتقرة. 

مؤشرات	األداء	المالي:

إليكم بعض مؤشرات األداء الرئيسية للعام ٢٠١٧م على النحو التالي: 

زاد إجمالــي أقســاط التأميــن المكتتبــة بنســبة 3١% ليصــل إلــى ١١5 مليــون لاير عمانــي مقارنــًة بمبلــغ ١٠١.٢ مليــون 	 
لاير عمانــي فــي العــام الســابق. 

قُــدر صافــي نتائــج االكتتــاب بمبلــغ  ١6.5 مليــون لاير عمانــي، أي بزيــادة قدرهــا 56% عــن العــام الســابق والــذي 	 
كان عند مقدار ١٠.6 مليون لاير عماني.  

ارتفعــت إيــرادات االســتثمار لتصــل إلــى ٢.5 مليــون لاير عمانــي )بمعــدل 4.٢ % عائــد فــي العــام علــى متوســط 	 
ــى  ــام عل ــي الع ــد ف ــدل 4.١ % عائ ــابق )بمع ــام الس ــي الع ــي ف ــون لاير عمان ــغ ٢.١ ملي ــًة بمبل ــتثمارات( مقارن االس

ــتثمارات(. متوســط االس
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وقــد أدى ذلــك إلــى تحقيــق صافــي ربــح بعــد الضريبــة قــدره 8.4 مليــون لاير عمانــي مقارنــًة بمبلــغ 4.٧ مليــون 	 
ــادة قدرهــا ٧9%(.  لاير عمانــي فــي عــام ٢٠١6م )أي بزي

حققــت الشــركة نمــًوا فــي نشــاطها داخــل ســلطنة عمــان بلغــت نســبته ١١%. وكانــت القطاعــات التــي شــهدت نمــواً 	 
بالشــركة عــام ٢٠١٧م، هــي قطاعــي تأميــن المركبــات والتأميــن علــى الحيــاة لفئــة المقترضيــن مــن البنــوك، حيــث 
بلــغ إجمالــي االقســاط المكتتبــة فيهمــا مقــدار ١3 مليــون لاير ُعمانــي و4.5 مليــون لاير ُعمانــي علــى التوالــي فــي 

عــام ٢٠١٧. 

شــهدت عمليــات الشــركة الخارجيــة فــي دولــة اإلمــارات نمــواً فــي فرعــي أبــو ظبــي ودبــي حيــث ســاهما فــي تحقيــق 	 
نمــو إجمالــي االقســاط المكتتبــة بنســبة ١5% مقارنــًة بالعــام الســابق، أي مــن 56.3 مليــون لاير ُعمانــي فــي ٢٠١6م 

إلــى 64.9 مليــون لاير ُعمانــي فــي عــام ٢٠١٧م.

حصلــت الشــركة خــال شــهر أكتوبــر ٢٠١٧م، علــى ترخيــص الفتتــاح فــرع لعملياتهــا فــي دولــة الكويــت، ومــن 	 
المتوقــع أن تســهم هــذه الخطــوة فــي زيــادة نمــو الشــركة وارتفــاع أرباحهــا خــال الســنوات القادمــة. 

ــة “إيــه إم بســت” للتصنيــف االئتمانــي تصنيفهــا للقــوة الماليــة للشــركة عنــد مســتوى ++B مــع نظــرة 	  أثبتــت وكال
مســتقرة.

النظرة	المستقبلية	للشركة

ــة  ــي ســوق اإلمــارات العربي ــا ف ــادة حصته ــي ســلطنة عمــان وزي ــة ف ــا الريادي ــى مكانته ــى المحافظــة عل تســعى الشــركة إل
المتحــدة. ومــن المقــرر أن تقــوم اســتراتيجية الشــركة خــال الفتــرة القادمــة علــى التركيــز علــى نشــاطي التأميــن علــى الحيــاة 
والتأميــن الصحــي وزيــادة ربحيتهــا فــي كل مــن ســلطنة ُعمــان واإلمــارات. كمــا تخطــط الشــركة أيضــاً لزيــادة محفظتهــا مــن 
التأميــن علــى المركبــات وأيضــاً محفظتهــا مــن التأميــن بالتجزئــة فــي ســلطنة ُعمــان. وُينظــر إلــى فــرع الكويــت المؤســس 

حديًثــا علــى أنــه أحــد المصــادر الرئيســة لتحقيــق النمــو والربحيــة خــال الســنوات القادمــة. 

ومجلــس اإلدارة علــى ثقــة تامــة مــن حســن أداء الشــركة خــال هــذا العــام ، كمــا تقــوم الشــركة ايضــا باستكشــاف مزيــد مــن 
فــرص التوســع الجغرافــي فــي المنطقــة.

المسؤولية	االجتماعية	للشركة

تبرعــت الشــركة للعديــد مــن القضايــا االجتماعيــة خــال العــام، وأنفقــت مبلــغ -/١9,٠63 ر.ع وفــاًء بمســؤولياتها االجتماعيــة. 
وقدمــت الدعــم أيًضــا لمركــز راشــد للمعاقيــن فــي اإلمــارات. أمــا فــي ســلطنة ُعمــان، فقــد قدمــت الشــركة الدعــم لبرنامــج 
“إفطــار صائــم” خــال شــهر رمضــان وبرنامــج رعايــة طلبــة المــدارس الــذي تشــرف عليــه جمعيــة دار العطــاء الخيريــة. 

كمــا قدمــت الدعــم لجمعيــة دار العطــاء الخيريــة نفســها مــن خــال توفيــر تأميــن صحــي بالمجــان للعامليــن بهــا. 
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شكر	وعرفان

ــة  ــا حضــرة صاحــب الجال ــا لموالن ــكرنا وامتنان ــق ش ــي أن أعــرب عــن عمي ــب ل ــس إدارة الشــركة، يطي ــًة عــن مجل نياب
الســلطان قابــوس بــن ســعيد المعظــم - حفظــه هللا ورعــاه - علــى رؤيتــه الســديدة وقيادتــه الحكيمــة التــي كان لهــا الــدور األكبــر 

فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي وتوفيــر المنــاخ اإليجابــي لنمــو األعمــال. 

ونــود أن نتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال والهيئــات الحكوميــة والدوائــر الوزاريــة علــى مؤازرتهــم 
ودعمهــم لنــا.

كمــا نتوجــه أيًضــا بالشــكر إلــى جميــع عمائنــا الكــرام وشــركاءنا فــي األعمــال وشــركات إعــادة التأميــن علــى دعمهــم لنــا 
وثقتهــم الغاليــة فينــا. 

ــاة والعــام ش.م.ع.ع وموظفيهــا علــى اســهاماتهم  ــى الحي ــة للتأميــن عل ــا إلدارة الشــركة الوطني ونــود أن نعــرب عــن تقديرن
الفعالــة فــي الشــركة. 

أنور بن هال بن حمدون الجابري

رئيس مجلس اإلدارة

*المصدر :  ارنست و ينغ )EY( تنبيه الميزانية  ٢٠١8 و بلومبرغ : الصندوق النقد الدولي للشرق األوسط  و بيان الصحفي لقسم  وسط آسيا .
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تقرير	تنظيم	وإدارة	الشركة	لعام	2017

فلسفة	الشركة:	-	1
ــاذ  ــة اتخ ــدد كيفي ــي تح ــد واألســس الت ــة القواع ــم وإدارة الشــركات( منظوم ــة )أو تنظي ــل الحوكم تمث
القــرارات وتوزيــع الســلطات داخــل الشــركة بيــن الجمعيــة العامــة ومجلــس اإلدارة والمديريــن 
التنفيذييــن، والتــي يــؤدى توافرهــا مــن ناحيــة وتطبيقهــا مــن ناحيــة أخــرى إلــى تقليــل التعــارض بيــن 
مصالــح هــذه األطــراف الثاثــة.  ويحــدد هيــكل تنظيــم وإدارة الشــركة أدوار مختلــف الســلطات فــي 
الشــركة علــى غــرار مجلــس اإلدارة والمديريــن والمســاهمين واألطــراف األخــرى ذات العاقــة، كمــا 
ــن  ــح م ــا يتي ــرارات الخاصــة بشــؤون الشــركة. كم ــة إلتخــاذ الق يضــع القواعــد واإلجــراءات الازم

ــة تحقيهــا.  ــك أيًضــا أســس وضــع أهــداف الشــركة وقياســها ومراقب خــال ذل
ــأن  ــاة والعــام ش.م.ع.ع )“الشــركة”( وإدارتهــا ب ــى الحي ــة للتأميــن عل ويؤمــن مجلــس إدارة الشــركة الوطني
ــق  ــه يتعل ــا أن ــه، كم ــي وأخاقيات ــادئ الســلوك المهن ــزام الشــركة بمب ــى بمــدى الت ــم وإدارة الشــركة ُيعن تنظي
ــا  ــة لديه ــات المتبع ــا والسياس ــال ال الحصــر ثقافته ــبيل المث ــى س ــك عل ــن ذل ــركة، ويتضم ــة إدارة الش بكيفي
والطريقــة التــي تتعامــل بهــا مــع مختلــف أصحــاب المصلحــة. ومــن ثــم فــإن اإلفصــاح الدقيــق وفــي الوقــت 
المناســب عــن المعلومــات المتعلقــة بالوضــع المالــي للشــركة وأدائهــا وملكيتهــا وكيفيــة تنظيمهــا وإدارتهــا تعــد 
ــدوره فــي تحســين إلمــام الجمهــور  ــذي يســهم ب ــم وإدارة الشــركة، األمــر ال ــًا مــن تنظي ــا جــزًءا أصي جميًع

بأنشــطة الشــركة والسياســات التــي تتبعهــا.  
ويلتــزم مجلــس إدارة الشــركة وإدارتهــا بإتبــاع الممارســات الفُضلــى فــي مجــال تنظيــم وإدارة الشــركة التــي 
ــي الســابق شــركة  ــت ف ــأن الشــركة كان ــا ب ــي، علًم ــاق الســلوك المهن ــم وميث ــزام بقي ــز االلت ــي تعزي تســهم ف
مســاهمة مقفلــة يمتلــك أســهمها عــدد محــدود ال يتعــدى ثاثــة )3( مســاهمين حتــى تاريــخ 5 ديســمبر ٢٠١٧م 
ــخ  ــة بتاري ــأوراق المالي ــم أضحــت شــركة مســاهمة عامــة مــن خــال إدراج أســهمها فــي ســوق مســقط ل ث
6 ديســمبر ٢٠١٧م. ويقــدم هــذا التقريــر تفصيــًا لكيفيــة إلتــزام الشــركة بمبــادئ ميثــاق حوكمــة شــركات 
المســاهمة العامــة وأحكامــه )“الميثــاق”( علــى النحــو الُمبّيــن فــي تعميــم الهيئــة العامــة لســوق المــال )الهيئــة( 
رقــم ٢٠٠5/١/٧م، بتاريــخ األول مــن أغســطس ٢٠٠5م، وتعدياتــه خــال عــام ٢٠١6م. وبعــد أن أضحــت 
الشــركة شــركة مســاهمة عامــة فــي 6 ديســمبر ٢٠١٧م، فإنهــا تعكــف فــي الوقــت الحالــي علــى تنفيــذ إطــار 
عمــل يســاعدها علــى مراعــاة المبــادئ المنصــوص عليهــا فــي ميثــاق حوكمــة شــركات المســاهمة العامــة. 

)“الميثــاق الُمعــدل” خــال اإلطــار الزمنــي الــذي وافقــت عليــه الهيئــة العامــة لســوق المــال(. 
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مجلس	اإلدارة	-	2
يقــع مجلــس اإلدارة فــي قلــب ممارســات تنظيــم وإدارة الشــركة، حيث يشــرف على كيفيــة خدمــة اإلدارة وحمايتها 
للمصالــح طويلــة األمــد لجميــع المســاهمين فــي الشــركة ومــن لهــم مصلحــة فيهــا. كمــا يتولــى مجلــس اإلدارة 
مراقبــة إســتراتيجية الشــركة وأدائهــا مقابــل الخطــط االســتراتيجية والتجاريــة الموضوعــة والسياســات وأنظمــة 

الرقابــة بغيــة وضــع الممارســات الفُضلــى وتبنيهــا وكذلــك المحافظــة علــى أعلــى معاييــر التنظيــم واإلدارة.
ترشيح	مجلس	إدارة	الشركة	

بعــد أن أصبحــت الشــركة شــركة مســاهمة عامــة، فقــد أُدِخلــت تعديــات علــى نظامهــا األساســي زاد علــى إثــره 
ــن كل عضــو  ــوب م ــبعة )٧( أعضــاء. ومطل ــى س ــة )5( أعضــاء إل ــن خمس ــس اإلدارة م ــدد أعضــاء مجل ع
مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة إمتــاك مــا ال يقــل عــن مائتــي ألــف )٢٠٠,٠٠٠( ســهم فــي الشــركة، أو تمثيلهــا، 
كأســهم تأهيــل العضويــة. وقــد تأسســت لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بتاريــخ ٢5 ينايــر ٢٠١8م، والتــي ســتعمل 
علــى مســاعدة الجمعيــة العموميــة فــي ترشــيح أعضــاء مجلــس إدارة أكفــاء وانتخــاب األصلــح لتحقيــق أهــداف 
ــى اســتمارة ترشــيح  ــة اســتناًدا إل ــة الســلطات الرقابي ــس اإلدارة لموافق ــن أعضــاء مجل الشــركة. ويخضــع تعيي
يتولــى المرشــح المســتوفي للحــد االدنــى مــن اشــتراطات التأهيــل تقديمهــا وفًقــا للتوجيهــات الصــادرة عــن الهيئــة. 
ــي  ــا ف ــكام المنصــوص عليه ــاً لأح ــم وفق ــس اإلدارة وانتخابه ــيح أعضــاء مجل ــراءات ترش ــركة إج ــع الش وتتب
النظــام األساســي للشــركة وقانــون الشــركات التجاريــة وبمــا يتماشــى مــع تشــريعات الهيئــة. ويتولــى المســاهمون 
فــي الشــركة انتخــاب أعضــاء مجلــس اإلدارة فــي اجتمــاع الجمعيــة العامــة الســنوية/ العاديــة لمــدة ثــاث ســنوات. 
ــخ ٢9  ــدة بتاري ــنوية المنعق ــة الس ــة العمومي ــي الجمعي ــس االدارة ف ــات ألعضــاء مجل ــر انتخاب ــدت آخ ــد ُعق وق
مــارس ٢٠١5 لمــدة ثــاث ســنوات. ومــن المقــرر أن ُتعقــد الجولــة التاليــة مــن انتخابــات أعضــاء المجلــس فــي 

ــة الســنوية فــي مــارس ٢٠١8م. ــة العمومي الجمعي
تشكيل	مجلس	إدارة	الشركة	

ــا ألحــكام المــادة 3 مــن الميثــاق الُمعــدل. ولــدى أعضــاء مجلــس  يأتــي تشــكيل مجلــس اإلدارة واســتقاليته وفًق
ــا قــرارات مســتقلة وموضوعيــة.  اإلدارة خبــرات متنوعــة، وقــد أصــدروا مًع

يتســم جميــع أعضــاء المجلــس، ومــن بينهــم رئيــس مجلــس اإلدارة، بكونهــم مــن األعضــاء غيــر التنفيذييــن، ( ١)
علًمــا بــأن ثاثــة مــن بيــن األعضــاء الخمســة مســتقلين، وهــو مــا يشــكل التزامــاً باللوائــح المعمــول بهــا. 

يتولــى واحــد مــن بيــن األعضــاء الخمســة تمثيــل المســاهمين مــن المؤسســات، فــي حيــن قــام المســاهمون ( ٢)
بصفاتهــم الفرديــة بانتخــاب أربعــة أعضــاء.   
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والجدول أدناه يبين نتائج انتخابات عضوية المجلس خال عام ٢٠١٧م:

تاريخ	التعيين/	االسمم
االنتخاب

مدة	العضوية	
عضوية	اللجان	مستقلالمنصبالمعين	لها

األخرى

عدد	
اجتماعات	
مجلس	

اإلدارة	التي	
حضرها

الحضور	في	
آخر	جمعية	
عمومية	
سنوية	
)نعم/	ال(

الحضور	
في	الجمعية	
العمومية	
السنوية	
المنعقدة	
بتاريخ	

	2017/7/16
)نعم/	ال(

الحضور	
في	الجمعية	
العمومية	
السنوية	

المنعقدة	بتاريخ	
	2017/8/30

)نعم/	ال(

الفاضــل/ أنــور بــن هــال ١-
رئيس مجلس 3 سنوات٢٠١5/3/٢9بــن حمــدون الجابــري

اإلدارة
ُيراجع 

اإليضاح رقم 
)١(

اللجنة التنفيذية 
النعمنعم6والموارد البشرية

الشــيخ/ خالــد بــن هــال ٢-
نائب رئيس 3 سنوات٢٠١5/3/٢9المعولــي

اللجنة التنفيذية نعمالمجلس
نعمالال٧والموارد البشرية

الفاضــل/ عبــد العزيــز بــن 3-
اللجنة التنفيذية العضوسنتان٢٠١6/3/٢8محمــد بــن أحمــد البلوشــي

الالال5والموارد البشرية

الفاضل/ محمد بن تقي 4-
الالنعم٧لجنة التدقيقنعمعضوسنتان٢٠١6/3/٢8الجماني

الفاضل/ حسين بن محمد 5-
اللجنة التنفيذية نعمعضو3 سنوات٢٠١5/3/٢9رضا بن علي

الالال٧والتدقيق

* اُعتبر الفاضل/ أنور بن هال بن حمدون الجابري مستقًا حتى تاريخ ٢٠١٧/١٢/5 وفًقا لميثاق حوكمة شركات التأمين. واعتباًرا من تاريخ 6/٢٠١٧/١٢،

 اعتبر غير مستقل وفًقا لميثاق حوكمة شركات المساهمة العامة. 

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 )١( المرفــق 
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. 
استقاللية	أعضاء	مجلس	اإلدارة	

فــي ســبيل االضطــاع بمتطلبــات حوكمــة الشــركات علــى أكمــل وجــه، فــإن جميــع أعضــاء مجلــس اإلدارة غيــر 
تنفيذييــن وغالبيتهــم مســتقلين. وعــاوًة علــى ذلــك، فــإن مجلــس اإلدارة يحظــى بدعــم اللجــان الفرعيــة المنبثقــة 
عــن مجلــس اإلدارة، أال وهــي لجنــة التدقيــق واللجنــة التنفيذيــة والمــوارد البشــرية التــي يكــون غالبيــة أعضاءهــا 
مســتقلين. وباإلضافــة إلــى تلــك اللجــان الفرعيــة التابعــة للمجلــس، تشــكلت لجنــة االســتثمار خــال عــام ٢٠١6م 
لدعــم مجلــس اإلدارة فــي األمــور المتعلقــة باالســتثمار، والتــي تتضمــن أعضــاء مــن اإلدارة وعضــو واحــد مــن 

لمجلس.   ا
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بيان	االجتماعات
عقــد المجلــس ســبعة اجتماعــات خــال مــدة االثنــا عشــر شــهًرا المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧م، وتفاصيلهــا 

علــى النحــو التالــي: 

تاريخ	االجتماعالشهر
١٠ يناير ٢٠١٧ميناير ٢٠١٧م
٢3 فبراير ٢٠١٧مفبراير ٢٠١٧م
٢١ مارس ٢٠١٧ممارس ٢٠١٧م
٢3 إبريل ٢٠١٧مإبريل ٢٠١٧م
3٠ يوليو ٢٠١٧مميوليو ٢٠١٧م
١٠ أكتوبر ٢٠١٧مأكتوبر ٢٠١٧م
٢6 أكتوبر ٢٠١٧مأكتوبر ٢٠١٧م

ــا  ــو م ــا، وه ــا 98 يوًم ــس مدته ــات المجل ــن اجتماع ــن م ــن أي اجتماعي ــرة تفصــل بي ــت أقصــى فت كان
يتماشــى مــع أحــكام الميثــاق التــي تنــص علــى أال تتجــاوز المــدة بيــن أي اجتماعيــن أربعــة أشــهر متتاليــة، 

كحــد أقصــى. 
إجراءات	مجلس	اإلدارة	

يتم االتفاق على المواعيد السنوية النعقاد اجتماعات مجلس اإلدارة في بداية العام. 
ــوزع جــدول األعمــال علــى أعضــاء المجلــس قبــل وقــت كاِف مــن موعــد انعقــاد الجلســة مــن أجــل اتخــاذ  وُي
القــرارات المناســبة. وينبغــي إفــاق البنــود الــواردة فــي جــدول األعمــال بكافــة المســتندات األساســية بغيــة تمكيــن 
المجلــس مــن اتخــاذ القــرارات الماءمــة. كمــا ينبغــي مواصلــة إطــاع أعضــاء المجلــس علــى كافــة األحــداث 
ــزوم. كمــا يحضــر الرئيــس التنفيــذي للشــركة اجتماعــات  ــد الل ــه عن ــم الموافقــة علي واألمــور الرئيســية ومــا يت

مجلــس اإلدارة وُيطلــع المجلــس علــى مجمــل أداء الشــركة.  
اللجان	الفرعية	لمجلس	اإلدارة	-	3

لجنة	التدقيق	
تتألــف لجنــة التدقيــق مــن ثاثــة أعضــاء غيــر تنفيذييــن ممــن تتوافــر لهــم خبــرة لديهــم معرفــة ودرايــة بقوانيــن 
ــاهمة  ــركات المس ــة وش ــة المقفل ــاهمة العماني ــركات المس ــح الخاصــة بش ــة واللوائ ــال والصناع ــتثمار والم االس
الُعمانيــة العامــة. ويكــون اثنــان مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة )مــن بينهــم رئيــس لجنــة التدقيــق( أعضــاء مســتقلين 

فــي حيــن أن الثالــث غيــر مســتقل.
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ويملــك جميــع األعضــاء الثاثــة فــي لجنــة التدقيــق، وهــم الفاضــل/ محمــد بــن تقــي الجمانــي والفاضــل/ عبــد 
العزيــز بــن محمــد بــن أحمــد البلوشــي والفاضــل/ حســين محمــد رضــا علــي، خبــرة ماليــة ومحاســبية كبيــرة. 
ــي 3١ ديســمبر عــام ٢٠١٧م،  ــة ف ــي عشــر شــهًرا المنتهي ــرة االثن ــة ســتة اجتماعــات خــال فت ــدت اللجن وعق

ــي تفاصيــل حضــور تلــك االجتماعــات: ويوضــح الجــدول التال

المنصباالسمم
١

٢4 يناير 
٢٠١٧

٢
٢3 فبراير 

٢٠١٧

3
٢3 إبريل 

٢٠١٧

4
3٠ يوليو 

٢٠١٧

5
٢6 أكتوبر 

٢٠١٧

6
٢4 ديسمبر 

٢٠١٧
ــن ١ ــد ب ــل/ محم الفاض

ــي ــي الجمان نعمنعمنعمنعمنعمنعمرئيستق

عبــد ٢ الفاضــل/ 
محمــد  بــن  العزيــز 
بــن أحمــد البلوشــي

نعمنعمنعمنعمنعمنعمعضو

3
ــن  الفاضــل/ حســين ب
بــن  رضــا  محمــد 

علــي
نعمنعمنعمنعمنعمنعمعضو

ــة واإلجــراءات  ــة والخارجي ــق الداخلي ــت إليهــا أعمــال التدقي ــي توصل ــج الت ــر حــول النتائ ــة تقاري ــى اللجن وتتلق
التــي اتخذتهــا اإلدارة بموجبهــا. وتتولــى اللجنــة مراجعــة نطــاق أعمــال التدقيــق القانونــي للشــركة والنتائــج التــي 
ــرات  ــًة للتغيي ــا مراجع ــا ُتجــري أيًض ــن. كم ــن الخارجيي ــة المدققي ــدى اســتقالية وموضوعي ــا وم ــت إليه توصل
التــي طــرأت علــى السياســات المحاســبية وكذلــك القوائــم الماليــة الســنوية المدققــة وربــع الســنوية غيــر المدققــة 

ومعامــات األطــراف ذات العاقــة وتزكيتهــا لمجلــس اإلدارة للموافقــة عليهــا.

 كمــا تجــري أيضــاً مراجعــًة العائــدات واحتســاب هامــش المــاءة المطلــوب تقديمــه إلــى الهيئــة العامــة لســوق 
ــا  ــن ولوائحه ــركات التأمي ــون ش ــا لقان ــد وفًق ــن( والُمع ــة التأمي ــة )هيئ ــن اإلماراتي ــة التأمي ــة وهيئ ــال الُعماني الم
الصــادرة عــن الهيئــة واللوائــح الماليــة لشــركات التأميــن الصــادرة عــن هيئــة التأميــن اإلماراتيــة. وعــاوًة علــى 
ذلــك، تتولــى اللجنــة مراجعــة مــدى فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة ومهــام التدقيــق الداخليــة بالشــركة وعملياتهــا 

ــا إلــى مجلــس اإلدارة. إلدارة المخاطــر ورفــع تقاريــر بشــأنها دورًي

وأُعيــد تســمية لجنــة التدقيــق خــال شــهر ينايــر ٢٠١8م لتحمــل اســم لجنــة التدقيــق وأعمــال الرقابــة، وطــرأت 
ــل المهــام الرئيســة  ــاق الُمعــدل. وتتمث ــات الميث ــع متطلب ــي بجمي ــة أيًضــا لتف ــى اختصاصــات اللجن تعديــات عل
ــة مــن حيــث ضمــان وجــود  ــة التدقيــق فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى االضطــاع بمســؤولياته الرقابي للجن
ــح  ــدى اإلدارة التنفيذيــة مــن أجــل إدارة المخاطــر بهــدف حمايــة مصال ــة ل ــة الداخلي نظــام قــوي ألعمــال الرقاب

المســاهمين وأصــول الشــركة.
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اللجنة	التنفيذية:
تتألــف اللجنــة التنفيذيــة مــن ثــاث أعضــاء وتجتمــع عنــد الحاجــة. وقــد عقــدت اللجنــة اجتماًعــا واحــًدا خــال 
مــدة االثنــا عشــر شــهًرا المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١6. ويبيــن الجــدول أدنــاه بيانــات الحضــور وتفاصيــل 

عضويــة اللجنــة: 

المنصباالسمم
١

١٠ يناير ٢٠١٧
نعمرئيسالشيخ/ خالد بن هال المعولي١
نعمعضوالفاضل/ أنور بن هال بن حمدون الجابري٢
نعمعضوالفاضل/ حسين بن محمد رضا بن علي3

 تتمثــل المهــام الرئيســة للجنــة التنفيذيــة فــي مســاعدة مجلــس اإلدارة علــى االضطــاع بمســؤوليات معينــة، علــى 
غــرار مراجعــة االســتراتيجيات التجاريــة طويلــة األجــل ومراجعــة الميزانيــة والمنتجــات الجديــدة والرقابــة علــى 

وضــع السياســات واألمــور الصغيــرة مــن األعمــال التــي تتجــاوز حــدود صاحيــات اإلدارة.  
لجنة	الموارد	البشرية:	

تتألــف لجنــة المــوارد البشــرية مــن ثاثــة أعضــاء، وعقــدت اللجنــة ثاثــة اجتماعــات خــال مــدة االثنــا عشــر 
شــهًرا المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧. ويبيــن الجــدول أدنــاه تفاصيــل الحضــور وتفاصيــل عضويــة اللجنــة: 

المنصباالسمم
١

٢٢ يناير 
٢٠١٧

٢
١5 فبراير 

٢٠١٧

3
١٧ ديسمبر 

٢٠١٧
الفاضــل/ أنــور بــن هــال بــن حمــدون ١

نعمنعمنعمرئيس الجابري

نعمنعمنعمعضوالشيخ/ خالد بن هال المعولي٢

الفاضــل/ عبــد العــزيز بــن محمــد بــن 3
ــي نعمنعمنعمعضوأحمد البلوش

ــى االضطــاع بمســؤوليات  ــس اإلدارة عل ــي مســاعدة مجل ــة المــوارد البشــرية ف ــام الرئيســة للجن ــل المه وتتمث
ــب  ــط التعاق ــة تخطي ــراءات، وسياس ــآت، واإلج ــرية والمكاف ــوارد البش ــة الم ــرار وضــع سياس ــى غ ــة، عل معين
ــا ومراجعــة هيــكل التعويضــات الخاصــة  ــة العلي واإلحــال الوظيفــي وتعييــن الموظفيــن فــي الوظائــف اإلداري

ــن.  ــل للعاملي ــن وســاعات العم ــن والتعمي ــع الموظفي بجمي
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وقــد أُعيــد تســمية لجنــة المــوارد البشــرية خــال شــهر ينايــر ٢٠١8م لتحمــل اســم لجنــة الترشــيحات والمكافــآت، 
ــل  ــدل. وتتتمث ــاق الُمع ــات الميث ــع متطلب ــاء بجمي ــا للوف ــة أيًض ــى اختصاصــات اللجن ــات عل ــت تعدي ــا أُدخل كم
المهــام الرئيســة للجنــة الترشــيحات والمكافــآت فــي مســاعدة الجمعيــات العموميــة علــى ترشــيح أعضــاء أكفــاء 
ــى مســاعدة  ــة إل ــك، تهــدف اللجن ــى ذل ــذا الغــرض. وعــاوًة عل ــح له ــس اإلدارة األصل وانتخــاب أعضــاء مجل
مجلــس اإلدارة فــي اختيــار المســؤولين التنفيذييــن المناســبين والضرورييــن لاضطــاع بمهــام اإلدارة التنفيذيــة 

فــي الشــركة.    

اللجنة	اإلضافية	لالستثمارات-	4
لجنة	االستثمار

تتألــف لجنــة االســتثمار مــن عضــو واحــد مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة وعضويــن مــن اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة 
وعضــو واحــد مــن اإلدارة التنفيذيــة بالشــركة األم. وعقــدت اللجنــة أربعــة اجتماعــات خــال مــدة االثنــا عشــر 
شــهراً المنتهيــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧. ويبيــن الجــدول أدنــاه تفاصيــل الحضــور وتفاصيــل عضويــة اللجنــة: 

المنصباالسمم
١

8 فبراير 
٢٠١٧م

٢
١3 إبريل 

٢٠١٧م

3
١4 سبتمبر 

٢٠١٧م

4
8 أكتوبر 
٢٠١٧م

نعمنعمنعمنعمرئيسالفاضل/ حسين بن محمد رضا بن علي  ١
نعمنعمنعمنعمعضوالفاضل/ إس. فينكاتشام٢
نعمنعمنعمنعمعضوالفاضل/ رافي أير3
نعمنعمنعمنعمعضوالفاضل/ شهيد رسول4

ــة،  ــى االضطــاع بمســؤوليات معين ــس اإلدارة عل ــي مســاعدة مجل ــة الســتثمار ف ــل المهــام الرئيســة للجن وتتمث
ــادرات  ــة المب ــتثمار ومراجع ــات االس ــع توجيه ــتها ووض ــتثمار وسياس ــتراتيجية االس ــع اس ــرار وض ــى غ عل
االســتراتيجية ومراجعــة اإللتــزام باللوائــح المتعلقــة باالســتثمار ومــدى كفايــة وكفــاءة سياســات االســتثمار 

ــه.  ــة علي ــال الرقاب ــاته وأعم ــه وممارس وإجراءات
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مكافآت	أعضاء	مجلس	اإلدارة	-	5
تــم صــرف مبلــغ -/١4١,١١3 ر.ع ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــام ٢٠١6 حســبما اعتمــده المســاهمون فــي اجتمــاع 

الجمعيــة العموميــة الســنوية المنعقــد فــي ٢8 مــارس ٢٠١٧م. 
وتــم صــرف مبلــغ -/3٠٠ ر.ع لــكل عضــو كأتعــاب حضــور الجلســات عــن كل اجتمــاع حضــره العضــو مــن 
ــاع  ــن كل اجتم ــدره -/٢٠٠ ر.ع ع ــر ق ــغ آخ ــرف مبل ــا ُص ــام ٢٠١٧. كم ــال ع ــس اإلدارة خ ــات مجل اجتماع
ــكل  ــغ -/٢٠٠ ر.ع ل ــك مبل ــنة وكذل ــال الس ــس اإلدارة خ ــن مجل ــة ع ــة المنبثق ــان الفرعي حضــره أعضــاء اللج

ــه -/١6,٠٠٠ ر.ع.  ــا مجموع ــة، أي م ــي للجن ــاع إضاف اجتم
وبلــغ مجمــوع المكافــآت لعــام ٢٠١6م المدفوعــة خــال ٢٠١٧م وبــدل حضــور الجلســات لعــام ٢٠١٧م المدفوعــة 
ــى  ــا عل ــة فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ وتفاصيله ــي عشــر شــهًرا المنتهي ــرة االثن ألعضــاء مجلــس اإلدارة خــال فت

النحــو الــوارد أدنــاه:
ر.ع	

مجموع أتعاب بدل حضور الجلسات لعام ٢٠١٧
حضور 

الجلسات لعام 
٢٠١٧م

المكافآت لعام 
٢٠١6م مجلس المنصباسم العضو

اللجنة لجنة التدقيقاإلدارة
التنفيذية

لجنة الموارد 
البشرية

لجنة 
االستثمار

ــن  ــور ب الفاضــل/ أن
ــدون  ــن حم ــال ب ه

الجابــري
١,8٠٠٢٠٠6٠٠٢,6٠٠35,٢٧8رئيس

بــن  خالــد  الشــيخ/ 
المعولــي هــال 

نائب 
٢,١٠٠٢٠٠4٠٠٢,٧٠٠٢6,459الرئيس

الفاضــل/ حســين بــن 
بــن  رضــا  محمــد 

ــي   عل
٢,١٠٠١,٢٠٠٢٠٠8٠٠4,3٠٠٢6,459عضو

عبــد  الفاضــل/ 
العزيــز بــن محمــد 
ــي ــد البلوش ــن أحم ب

١,5٠٠١,٠٠٠6٠٠3,١٠٠٢6,459عضو

الفاضــل/ محمــد بــن 
٢,١٠٠١,٢٠٠3,3٠٠٢6,459عضوتقــي الجمانــي

9,6003,4006001,60080016,000141,113المجموع

 	ولم تدفع الشركة أي مكافآت أخرى ألعضاء مجلس اإلدارة بصفتهم أعضاء لمجلس اإلدارة. 



19

ــس  ــاء مجل ــوع ألعض ــداره -/١6,٠٠٠ ر.ع المدف ــغ مق ــاه البال ــات أع ــور الجلس ــدل حض ــى ب ــة إل وباإلضاف
ــر أعضــاء  ــة االســتثمار مــن غي ــدره -/٢٢٠٠ ر.ع ألعضــاء لجن ــدل حضــور جلســات ق ــد تراكــم ب اإلدارة، فق

ــاه: ــوارد أدن ــى النحــو ال ــس اإلدارة عل مجل
بدل حضور الجلسات لعام 

٢٠١٧م
اجتماع لجنة االستثمارالمنصباسم العضو

8٠٠عضوالفاضل/ إس. فينكاتشام
6٠٠عضوالفاضل/ رافي أير

8٠٠عضوالفاضل/ شهيد رسول
2,200المجموع

إلــى جانــب بــدل حضــور الجلســات بقيمــة -/١6.٠٠٠ ر.ع، تــم اقتــراح أن تكــون مكافــآت أعضــاء مجلــس أ( 
اإلدارة لعــام ٢٠١٧م بقيمــة -/١84.٠٠٠ ر.ع، ويتوقــف ذلــك علــى الحصــول علــى موافقــة المســاهمين فــي 
اجتمــاع الجمعيــة العموميــة الســنوية المقــرر انعقــاده بتاريــخ ٢8 مــارس ٢٠١8م.  ووفقــاً ألحــكام المرســوم 
ــآت  ــه كمكاف ــدر الحــد األقصــى المســموح ب ــخ 5 ديســمبر ٢٠٠5، ُيق الســلطاني ٢٠٠5/99 الصــادر بتاري
ــاة  ــع مراع ــاح )م ــي األرب ــن صاف ــبة 5% م ــات، بنس ــدل حضــور الجلس ــك ب ــي ذل ــا ف ــس اإلدارة، بم لمجل

االســتقطاعات المحــددة( وبحــد أقصــى قــدره -/٢٠٠.٠٠٠ ر.ع. 
قـُـِدَرت مصروفــات الســفر والمصروفــات النثريــة الفعليــة ألعضــاء مجلــس اإلدارة خــال العــام والمرتبطــة ب( 

بنشــاط الشــركة بمبلــغ -/866 ر.ع نظيــر مصروفــات الســفر )فــي حيــن بلغــت قيمتهــا -/٢٧٧ ر.ع عــام 
٢٠١6م( وهــو المبلــغ الــذي تحملتــه الشــركة. 

مراجعة	الرقابة	الداخلية-	6
ينــص الميثــاق علــى ضــرورة مراجعــة أعضــاء مجلــس اإلدارة لمــدى فاعليــة نظــام الرقابــة الداخليــة بالشــركة 
ــس  ــي مجل ــه. ويول ــوه حيال ــا فعل ــأن م ــاهمين بش ــى المس ــر إل ــع تقري ــام، ورف ــل كل ع ــى األق ــدًة عل ــرًة واح م
اإلدارة أهميــًة بالغــًة للحفــاظ علــى بيئــة رقابــة قويــة والتأكــد مــن تغطيــة مراجعتهــا للقوائــم الماليــة وجميــع أوجــه 
الرقابــة، مــن بينهــا التشــغيلية والماليــة واإللتــزام وإدارة المخاطــر. وقــد أجــرى مجلــس اإلدارة مراجعة لسياســات 
وإجــراءات الرقابــة الداخليــة بالشــركة األم ولديــه قناعــة بوجــود إجــراءات مناســبة لتنفيــذ اشــتراطات الميثــاق. 
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اإلدارة-	7
مناقشة	اإلدارة	وتحليلها	

يتضمن التقرير السنوي نسخة من مناقشة اإلدارة وتحليلها. 
مكافآت	اإلدارة	

ــس  ــم الرئي ــن بينه ــل، م ــدوام كام ــا ب ــدد 348 موظًف ــمبر ٢٠١٧ ع ــخ 3١ ديس ــى تاري ــركة حت ــتخدمت الش اس
ــار )مــن رواتــب وحوافــز وبــدالت  التنفيــذي. وبلــغ إجمالــي المكافــآت المســتحقة لموظفــي اإلدارة التســعة الكب
وغيرهــا مــن المدفوعــات القانونيــة( خــال الفتــرة مــن ٢٠١٧/١/١م وحتــى ٢٠١٧/١٢/3١م مبلغــاً وقــدره -/ 
853,١84 ر.ع )فــي حيــن تــم دفــع مبلــغ وقــدره -/66١345 ر.ع عــام ٢٠١6 ألفــراد اإلدارة الســتة الكبــار(. 
وتــم اإلفصــاح عــن هــذه المكافــآت فــي اإليضــاح رقــم 3٢ مــن القوائــم الماليــة، علًمــا بأنــه لــم يتلــق أفــراد اإلدارة 

العليــا أي بــدالت لحضــور الجلســات مــن الشــركات المســتثمر فيهــا خــال عــام ٢٠١٧م.
وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة صنــدوق حوافــز األداء بعــد توصيــة مــن لجنــة المــوارد البشــرية اســتناًدا إلــى أداء 

الشــركة، وتــم توزيــع هــذه المكافــآت علــى الموظفيــن بحســب مســتويات أدائهــم. 
وقـُـدرت مصاريــف الســفر والمصاريــف النثريــة الفعليــة المرتبطــة بأعمــال الشــركة ألفــراد اإلدارة العليــا خــال 
العــام بمبلــغ -/3٠٠56 ر.ع )فــي حيــن تــم دفــع مبلــغ وقــدره -/٢١١39 ر.ع فــي عــام ٢٠١6م( وهــو المبلــغ 

الــذي تحملتــه الشــركة. 
كمــا قـُـدرت مصاريــف الســفر والمصاريــف النثريــة الفعليــة المرتبطــة باالكتتــاب العــام األولــي بالشــركة ألفــراد 
اإلدارة العليــا خــال العــام بمبلــغ -/59٢٢ ر.ع )فــي حيــن لــم يكــن هنــاك أيــة مصاريــف مــن هــذا النــوع فــي 

عــام ٢٠١6( وتحمــل المســاهمون دفــع هــذا المبالــغ كجــزء مــن مصاريــف االكتتــاب العــام األولــي. 
وفيما يلي نبذة مختصرة عن فريق اإلدارة العليا: 
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س.	فينكاتاشالم،	الرئيس	التنفيذي	
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر يوليــو مــن عــام ٢٠٠3 بوظيفــة مديــر عــام، 
وهــو عضــو زميــل بمعهــد المحاســبين القانونيــن فــي الهنــد. وعــاوًة علــى ذلــك، 
فإنــه حاصــل علــى شــهادة فــي محاســبة التكاليــف مــن معهــد محاســبي التكاليــف فــي 

الهنــد، وقــد ترقــى إلــى منصــب الرئيــس التنفيــذي للشــركة فــي عــام ٢٠٠9. 
ُيذكــر أن لديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى 33 عاًما وتقلــد من قبل مناصــب إدارية 
ــتثمار القابضــة ش.م.ع.ع والمجموعــة  ــة لاس ــة الوطني ــي الشــركة العماني ــا ف علي

العربيــة للتأميــن ش.م.ب وشــركة ألاينــس للتأميــن. 

جي.	جوبينات،	نائب	المدير	العام	لعمليات	التأمين	
ــو  ــو عض ــام ٢٠٠4م، وه ــن ع ــر م ــهر يناي ــي ش ــركة ف ــدى الش ــل ل ــق بالعم التح
منتســب بمعهــد المحاســبين القانونييــن فــي الهنــد ومعهــد التأميــن فــي الهنــد. وعــاوًة 
ــد  ــن معه ــف م ــي محاســبة التكالي ــة ف ــى درجــة علمي ــو حاصــل عل ــك، فه ــى ذل عل
محاســبي التكاليــف فــي الهنــد، كمــا أنــه مدقــق داخلــي معتمــد مــن معهــد المدققيــن 
الداخلييــن بالواليــات المتحــدة. وقــد ترقــى إلــى منصــب نائــب المديــر العــام فــي عــام 
٢٠١٧م، ويتــرأس عمليــات التأميــن بأســرها فــي الشــركة، مــن بينهــا التأميــن علــى 

الحيــاة والصحــي والعــام. 
كمــا أن لديــه خبــرات عريضــة تمتــد لمــا يربــو علــى ٢٠ عاًمــا ومتنوعــة فــي المجال 
مــن خــال عملــه لــدى مؤسســات مرموقــة، علــى غــرار مكتــب برايس ووتــر هاوس 

لتدقيــق الحســابات وشــركة أويــل آنــد ناتشــورال جاز كوربوريشــن ليمتــد الهندية. 

رافي	أيار،	المراقب	المالي		
التحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر ينايــر مــن عــام ٢٠١4م بوظيفــة مراقــب 
مالــي، وهــو عضــو منتســب بجمعيــة محاســبي التكاليــف فــي الهنــد ومعهــد أمنــاء 
الشــركات فــي الهنــد والمعهــد القانونــي لمحاســبي اإلدارة فــي المملكــة المتحــدة. 

جديــُر بالذكــر أن لديــه خبــرًة تمتــد لعــدد ١9 عاًمــا فــي مجــال الشــؤون الماليــة، مــن 
بينهــا ١٢ عاًمــا فــي مجــال التأميــن. كمــا تتضمــن خبراتــه فــي مجــال التأميــن العمــل 
فــي مؤسســات عاملــة فــي قطــاع التأميــن علــى غــرار مكاتــب برودنشــال بالمملكــة 

المتحــدة وســنغافورة والهنــد. 
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بدر	بن	سالم	بن	مبارك	المرزوقي،	مساعد	المدير	العام	لتطوير	األعمال			
التحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر مــارس مــن عــام ٢٠١٧م بوظيفة مســاعد 
ــي  ــي ف ــي عال ــوم وطن ــى دبل ــو حاصــل عل ــال، وه ــر األعم ــام لتطوي ــر ع مدي
دراســات األعمــال )التســويق( مــن جامعــة لوتــون بالمملكــة المتحــدة مــن خــال 
كليــة مجــان ودبلــوم فــي التأميــن مــن الكليــة الصناعيــة الفنيــة. ويتولــى رئاســة 
ــلطنة  ــي س ــروع ف ــع الف ــركة لجمي ــي الش ــل ف ــة بالكام ــويق بالتجزئ ــق التس فري

ُعمــان. 
ولــدى بــدر خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى ١8 عاًمــا فــي قطاعــي التأميــن 
ــة  ــا فــي شــركة الرؤي ــا رفيًع ــد مــن قبــل منصًب ــد تقل ــة. وق والخدمــات المصرفي
للتأميــن، كمــا أنــه ليــس مســتجداً بالشــركة الوطنيــة للتأميــن إذ كان قــد عمــل فــي 

ــر أول للمبيعــات. ــة مدي ــي وظيف وقــت ســابق ف

أوما	فينكاتسان،	رئيسة	قسم	المخاطر	والرقابة	الداخلية	
إلتحقــت بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر ينايــر مــن عــام ٢٠٠6م، وهــي عضــوة 
منتســبة بمعهــد محاســبي التكلفــة فــي الهنــد كمــا أنهــا أيضــاً منتســبة لمعهــد التأميــن 
ــة  ــغل رئاس ــال. وتش ــي إدارة األعم ــاِل ف ــوم ع ــى دبل ــة عل ــد، وحاصل ــي الهن ف

المخاطــر والرقابــة الداخليــة بالشــركة منــذ عــام ٢٠١٢م.
ــف  ــي مختل ــل ف ــن العم ــنوات م ــى ١٠ س ــو عل ــا يرب ــد لم ــرات تمت ــا خب ولديه
المجــاالت لــدى شــركات القطــاع العــام وشــركات البرمجيــات العاملــة فــي مجــال 
ــا  ــد لم ــا التــي تمت ــى خبراته ــة إل تخطيــط مــوارد المؤسســات )ERP(، باإلضاف

ــدى الشــركة.  ــو علــى ١٠ ســنوات مــن العمــل فــي مجــال التأميــن ل يرب

سمير	ناير،	مساعد	المدير	العام	الكتتاب	تأمينات	الصحة	والحياة	
إلتحــق بالعمــل لــدى الشــركة فــي شــهر نوفمبــر مــن عــام ٢٠٠3م، وهــو حاصــل 
علــى درجــة البكالوريــوس فــي الهندســة تخصــص إلكترونيــات واتصــاالت، كما 
حصــل علــى شــهادة دبلــوم مشــارك مــن معهــد التأميــن فــي الهنــد. وقــد ترقــى 
ليشــغل منصــب مســاعد المديــر العــام الكتتــاب التأمينــات الصحيــة والحيــاة فــي 
ــاة فــي  عــام ٢٠١٧ ويتــرأس أعمــال االكتتــاب ألقســام التأميــن الصحــي والحي

الشــركة. 
ولديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى ١4 عاًمــا مــن العمــل فــي مجــال التأميــن 
ــي  ــك آي ســي آي ســي آي ف ــدى بن ــابق ل ــي الس ــل ف ــدى الشــركة، وكان يعم ل

ــد.  الهن
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سيتارامان	سرينفاسان،	الرئيس	االقليمي	بدولة	اإلمارات	العربية	المتحدة
ــة  ــي بدول ــس إقليم ــة رئي ــو ٢٠١٧م بوظيف ــي ماي ــركة ف ــدى الش ــل ل ــق بالعم إلتح
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.
ولديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى ٢5 عاًمــا مــن العمــل لــدى العديــد مــن شــركات 
التأميــن متعــددة الجنســيات ومكاتــب الوســاطة، علــى غــرار شــركة الهنــد لتأميــن 
إدارة المخاطــر وخدمــات وســاطة التأميــن المحــدودة وشــركة جــي إل تــي لوســطاء 
التأميــن المســتقلين الخاصــة المحــدودة وشــركة أون العالميــة لوســطاء التأميــن 
الخاصــة المحــدودة وشــركة آي إف إف ســي أو طوكيــو للتأميــن العــام المحــدودة 

فــي الهنــد. 

طارق	محمود،	كبير	المدققين	الداخليين	
ــدى الشــركة فــي شــهر أكتوبــر مــن عــام ٢٠١٧ بمنصــب كبيــر  إلتحــق بالعمــل ل
ــة  ــن جامع ــارة م ــي التج ــوس ف ــى بكالوري ــو حاصــل عل ــن، وه ــن الداخليي المدققي
البنجــاب بمدينــة الهــور الباكســتانية، وهــو حاصــل علــى شــهادة مــن معهــد باكســتان 
للمحاســبين المالييــن العمومييــن )PIPFA(، كمــا أنــه معتمــد مــن جمعية المحاســبين 
القانونييــن المعتمديــن )أكا - ACCA( بالمملكــة المتحــدة. وبعــد التحاقــه بالشــركة 

مؤخــًرا، فإنــه يتــرأس مهــام التدقيــق الداخلــي بالشــركة. 
ولديــه خبــرات تمتــد لمــا يربــو علــى ١5 عاًمــا فــي مجــال التدقيــق والتأميــن، حيــث 
شــغل عــدة مناصــب فــي مكتــب كــي بــي إم جــي دبلــن ومكتــب كــي بــي إم جــي 

برمــودا وكــي بــي إم جــي البحريــن وشــركة أكســا للتأميــن بمنطقــة الخليــج. 
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عقود	التوظيف	
تمتــد عقــود عمــل الموظفيــن بالشــركة لمــدة ســنة أو ســنتين خاضعــة للتجديــد فــي تاريــخ انتهائهــا وفًقــا للشــروط 
واألحــكام التــي يتفــق عليهــا األطــراف. وتقــدر فتــرة االخطــار بشــهر واحــد للوظائــف كافــة أو تقاضــي راتــب 

بــداًل منهــا.

تفاصيل	الغرامات	وحاالت	عدم	االلتزام	من	جانب	الشركة	-	8
لــم تــرد حــاالت تشــير علــى عــدم إلتــزام الشــركة بــأي مســائل تتعلــق بقانــون الشــركات التجاريــة رقــم ١9٧4/4 
ــق  ــة التطبي ــة واجب ــح الهيئ ــة العامــة لســوق المــال ولوائ ــن الصــادر عــن الهيئ ــاق حوكمــة شــركات التأمي وميث
ــنة ٢٠٠٧  ــم 6 لس ــادي رق ــون االتح ــان والقان ــلطنة عم ــة بس ــأوراق المالي ــقط ل ــوق مس ــات اإلدراج بس واتفاق
ــة شــركات  ــاق حوكم ــة اإلمــارات. وقــد اعتمــد مجلــس اإلدارة ميث ــن لدول ــة لشــركات التأمي ــح المالي واللوائ

ــر ٢٠١8م. ــخ ٢5 يناي ــد بتاري ــي اجتماعــه المنعق ــك ف ــة وذل المســاهمة العام
ودفعــت الشــركة غرامــًة بقيمــة 5٠٠٠ درهــم إماراتــي )أي مــا يعــادل نحــو -/5٢5 ر.ع( إلــى دائــرة الصحــة 
بحكومــة أبــو ظبــي بســبب عــدم إلتزامهــا بالنســق المطلــوب أثنــاء تقديــم البيانــات الماليــة للنصــف الثانــي مــن 
الســنة. كمــا ســددت الشــركة فــي عــام ٢٠١6م رســوم تأخيــر فــي الســداد بقيمــة -/٢١4١ ر.ع إلــى الهيئــة العامــة 
للتأمينــات االجتماعيــة. أمــا فــي عــام ٢٠١5م، فقــد ســددت الشــركة غرامــًة بقيمــة -/3٠٠٠ إلــى الهيئــة العامــة 
لســوق المــال لمخالفتهــا لنــص البنــد )١4( مــن ميثــاق الســلوك االمهنــي لقطــاع التأميــن ومخالفــة المــادة )3( مــن 

تنظيــم متطلبــات ترخيــص مزاولــة أعمــال التأميــن. 

تفاصيل	المساهمين	بالشركة	-	9
توزيع	حملة	األسهم

فيما يلي بيان توزيع المساهمين كما هو الوضع في 3١ ديسمبر ٢٠١6م :

النسبة	المئوية	عدد	األسهم
للتملك

عدد	
النسبة	المئوية	مجموع	عدد	األسهمالمساهمين

للسهم
٧3.45%١١94,63٧,35٧أكثر من ١٠%أكثر من -/٢6,5٠٠,٠٠٠ 
ما بين -/١3,٢5٠,٠٠٠ و

 ٢6,499,999/-
من 5% إلى 

%١٠١١3,٢88,36٧%5.٠١
ما بين -/٢,65٠,٠٠٠ و

  ١3,٢49, 999/-
١٧.9١%94٧,4٧4,٢46من ١% إلى %5 

3.6٢%١399,6٠٠,٠3٠أقل من ١%أقل من -/65٠,٠٠٠,٢ 
100%150265,000,000المجموع	الكلي
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وسائل	االتصال
ــة الســنوية وجــدول أعمالهــا والحســابات المدققــة الســنوية وكذلــك  ــة العمومي ُيرســل االخطــار باجتمــاع الجمعي
تقريــر رئيــس مجلــس اإلدارة إلــى جميــع المســاهمين بالبريــد. كمــا أن الشــركة علــى تواصــل دائــم مــع الهيئــة 

العامــة لســوق المــال بشــأن جميــع المســائل الجوهريــة األخــرى. 
ــرر إيحــاد وســائل  ــة عــام ٢٠١٧م، فمــن المق ــة مــع نهاي ــد أصبحــت شــركة مســاهمة عام ــا أن الشــركة ق وبم
أخــرى لاتصــال خــال عــام ٢٠١8م، علــى غــرار حــاالت اإلفصــاح علــى الموقــع اإللكترونــي لســوق مســقط 
لــأوراق الماليــة ونشــر مســتخلصات مــن القوائــم الماليــة فــي الصحــف الصــادرة باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة 
ــل  ــاعات العم ــال س ــركة خ ــب الش ــي مكات ــة ف ــة واإلنجليزي ــن العربي ــركة باللغتي ــة للش ــم المالي ــة القوائ وإتاح
 www.nlicgulf.com ــع الســنوية والســنوية علــى الموقــع اإللكترونــي للشــركة ــة رب ــم المالي الرســمية ونشــر القوائ

نبذة	عن	مدققي	الحسابات	القانونيين-	10
إيرنســت أنــد يونــغ هــي شــركة عالميــة رائــدة فــي مجــال خدمــات التدقيــق والضرائــب والمعامــات والخدمــات 
االستشــارية. وتلتــزم إيرنســت أنــد يونــغ القيــام بدورهــا فــي بنــاء عالــم أفضــل لأعمــال. إن الــرؤى والخدمــات 
عاليــة الجــودة التــي تقــوم إيرنســت أنــد يونــغ بتقديمهــا ُتســاعد فــي بناء الثقة فــي أســواق رأس المــال واالقتصادات 

فــي جميــع أنحــاء العالــم. 
ــي  ــل ف ــت تعم ــد كان ــغ ق ــد يون ــن إيرنســت أن ــيا م ــا وآس ــمال أفريقي ــة MENA الشــرق األوســط وش إن ممارس
المنطقــة منــذ ســنة ١9٢3م وتوظــف أكثــر مــن 6٧٠٠ مهنــي. وقــد كانــت إيرنســت أنــد يونــغ تعمــل فــي ســلطنة 
 MENA EY ُعمــان منــذ ســنة ١9٧4م وهــي الشــركة الرائــدة فــي مجــال الخدمــات المهنيــة فــي البــاد. وتشــكل
الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا وآســيا جــزءاً مــن ممارســة EMEIA أوروبــا والشــرق األوســط والهنــد وأفريقيــا 
مــن إيرنســت أنــد يونــغ ، مــع أكثــر مــن 45٠٠ شــريك ومــا يقــارب ١٠6٠٧9 مهنًيــا. علــى الصعيــد العالمــي، 
ــف ٢565٠٠ مهنــي فــي ٧٢8 مكتًبــا. يرجــى زيــارة  وتعمــل إيرنســت أنــد يونــغ فــي أكثــر مــن ١5٠ بلــًدا وُتوظِّ

الموقــع ey.com لمزيــد مــن المعلومــات حــول إيرنســت أنــد يونــغ.
           خدمات	التدقيق	:

ر.عتتحمل	النفقاتمكافآت	المدققين	القانونيين
3٢,١٠٠الشركةأتعاب التدقيق لعام ٢٠١٧

*١5,5٠٠المساهمونأتعاب التدقيق لاكتتاب العام
47,600المجموع

 *  تــم ســداد أتعــاب تدقيــق بقيمــة -/١5,5٠٠  ر.ع للمدققيــن القانونييــن نظيــر تدقيقهــم للقوائــم الماليــة المؤقتــة للشــهور الســتة المنتهيــة فــي 3٠ يونيــو ٢٠١٧ بغــرض 
االكتتــاب العــام األولــي. وقــد تحمــل المســاهمون تلــك األتعــاب كجــزء مــن مصاريــف االكتتــاب العــام األولــي.

خدمات	غير	التدقيق	

ــة الســنوية المقدمــة  ــد الضريبي ــب خــال الســنة للعوائ ــغ خدمــات استشــارية للضرائ ــد يون قدمــت شــركة إيرنســت أن
للشــركة و تقديــرات الضريبيــة الســنوية للســنوات مــن ٢٠١3م، إلــى ٢٠١5م. وقــد خصصــت الشــركة نفقــات قدرهــا 

ــل رســوم استشــارية لهــذه الخدمــات.  ــي مقاب 8,4٠٠ لاير عمان
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بيانات	سعر	السوق-	11
نــورد فــي الجــدول أدنــاه تفاصيــل أداء ســعر ســهم الشــركة )إجمالــي العائــدات( فــي عــام ٢٠١٧ مقابــل مؤشــر 
ــن 6  ــرة م ــال للفت ــى واالقف ــى واألدن ــل أســعار الســهم األعل ــب تفاصي ــى جان سوق مســقط 3٠ )MSM3٠( إل

ديســمبر ٢٠١٧ وحتــى 3١ ديســمبر ٢٠١٧: 

من	6	ديسمبر	2017م	وحتى	31	ديسمبر	2017م
مؤشر	سوق	مسقطالشركة	الوطنية	للتأميناألداء	
٠.33٢5.١١٠افتتاح
٠.33٢5.١١١أعلى
٠.3١٠5.٠٠٧أدنى 
٠.3١٠5.٠99اقفال

النسبة المئوية 
-٠.٢١%-6.63%للحركة  

تــم تــداول مــا مقــداره ١33859١٠ ســهًما مــن أســهم الشــركة فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة خــال الفتــرة 
مــن 6 ديســمبر ٢٠١٧ وحتــى 3١ ديســمبر ٢٠١٧م.

وكمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧، ال توجــد أوراق ماليــة متداولــة أو أي أدوات قابلــة للتحويــل ُيرجــح أن يكــون لهــا تأثيــر 
علــى حقــوق الملكيــة. وقــد كشــفت الشــركة فــي نشــرتها لاكتتــاب العــام األولــي عــن توصيــة مجلــس اإلدارة بتخصيــص 
زيــادة فــي رأس المــال حتــى نســبة 3.5% مــن رأس المــال المدفــوع للعامليــن بالشــركة كجــزء مــن خطــة طويلــة األجــل 
ــة  ــة وموافق ــات الرقابي ــن الجه ــة م ــات الازم ــى الموافق ــول عل ــاة الحص ــع مراع ــركة وم ــن بالش ــار الموظفي ألداء كب
ــك  ــي تل ــاهمون ف ــق المس ــى أن يواف ــة للشــركة.  عل ــات العمومي ــد الجمعي ــي أح ــذ ف ــرار ُيتخ ــن خــال ق ــاهمين م المس
الجمعيــة العموميــة علــى جملــة أمــور منهــا ســعر األســهم واســتحقاقها وشــروط وأحــكام تخصيصهــا وتداولهــا والتنــازل 

عنهــا إلــى جانــب حقــوق أولئــك العامليــن المســتحقين خــال مــدة عملهــم بالشــركة وفــي وقــت انتهــاء خدماتهــم بهــا. 

إقرار	-	12
يقر مجلس اإلدارة بتأكيده ما يلي: 

ــذا 	  ــي ه ــا ف ــول به ــد المعم ــر والقواع ــا للمعايي ــة وفًق ــات المالي ــداد البيان ــؤوليته عــن إع مس
ــال.  المج

ــد 	  ــا بالقواع ــا، وإلتزامه ــركة وكفايته ــة بالش ــة الداخلي ــة الرقاب ــة أنظم ــدى فعالي ــة م مراجع
ــة.  ــح الداخلي واللوائ

ليــس هنــاك أي أمــور جوهريــة تؤثــر علــى اســتمرارية الشــركة وقدرتهــا علــى االســتمرار 	 
فــي عملياتهــا خــال العــام المالــي المقبــل. 

أنور	بن	هالل	بن	حمدون	الجابري
رئيس	مجلس	اإلدارة
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الملحق	رقم	)1(

تفاصيل	عضويات	مجالس	إدارة	الشركات	المساهمة	العامة	األخرى	وعضويات	لجانها	كما	في	31	ديسمبر	2017

عضويات	مجالس	إدارة	الشركات	األخرى	
المنصباللجنةالمنصبالشركةالعضو

الفاضل/ أنور بن هال بن حمدون 
الجابري

الشــركة العمانيــة العالميــة 
ــة واالســتثمار وهــي  للتنمي
)أومنفيســت(  المعروفــة 

ش.م.ع.ع

عضو مجلس 
عضولجنة التدقيقإدارة

عضو مجلس البنك األهلي ش.م.ع.ع
إدارة

اللجنة التنفيذية 
عضوللمخاطر

للتمويــل  تأجيــر  شــركة 
ش.م.ع.ع

عضو مجلس 
رئيساللجنة التنفيذيةإدارة

الشيخ/ خالد بن هال المعولي
أوريكــس  عمــان  شــركة 

رئيساللجنة التنفيذيةرئيسللتأجيــر 

الفاضل/ عبد العزيز بن محمد بن أحمد 
البلوشي

الشــركة الوطنيــة للتمويــل 
ش.م.ع.ع

عضو مجلس 
إدارة

اللجنة الترشيحات 
والمكافآت  و 

التنفيذية 
عضو

----الفاضل/ محمد بن تقي الجماني

الفاضل/ حسين بن محمد رضا بن علي  

للتمويــل  تأجيــر  شــركة 
ش.م.ع.ع

عضو مجلس 
عضواللجنة التنفيذية إدارة

عمــان  اســمنت  شــركة 
م.ع.ع  ش.

عضو مجلس
إدارة

اللجنة 
التنفيذية و لجنة 
االستثمار و لجنة 
الموارد البشرية

عضو
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الشركة	الوطنية	للتأمين	على	الحياة	والعام	

تقرير	مناقشات	وتحليل	اإلدارة

لمحة	عن	الشركة	وأعمالها	

تشــتغل الشــركة الوطنيــة للتأميــن علــى الحيــاة والعــام ش.م.ع.ع )الشــركة( بأعمــال التأميــن فــي ســلطنة ُعمــان 
واإلمــارات والكويــت، حيــث تجــري الشــركة أعمــال التأميــن علــى الحيــاة والتأميــن الصحــي والعــام فــي ســلطنة 
ــا بهــا. وتتألــف عملياتهــا فــي اإلمــارات مــن فــروع فــي دبــي وأبــو ظبــي، والتــي تقــدم  ُعمــان ولديهــا ١6 فرًع

ــاة والتأميــن الصحــي. خدمــات التأميــن علــى الحي

األحداث	الكبرى	في	عام	2017

أصبحــت الشــركة شــركة مســاهمة عامــة مــن خــال إدراج أســهمها فــي ســوق مســقط لــأوراق الماليــة بتاريــخ 6 
ديســمبر ٢٠١٧. وقــد شــهدت القيمــة اإلســمية ألســهم الشــركة تغييــًرا خــال عــام ٢٠١٧ ومــن ثــم يتألــف رأس 
المــال المدفــوع بالشــركة فــي الوقــت الحالــي مــن   ٢65,٠٠٠,٠٠٠ســهم بقيمــة اســمية قدرهــا ١٠٠ بيســة لــكل 
واحــد منهــا كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١٧ بالمقارنــة بعــدد  ٢6,5٠٠,٠٠٠ســهم القيمــة االســمية لــكل منهــا لاير 

واحــد كمــا فــي 3١ ديســمبر ٢٠١6. 

وحصلــت المجموعــة خــال شــهر أكتوبــر ٢٠١٧ علــى ترخيــص الفتتــاح فــرع لعملياتهــا مــن التأميــن علــى الحيــاة 
والعــام فــي دولــة الكويــت. وقــد تأســس الفــرع بالفعــل فــي الكويــت لكــن لــم تبــدأ بعــد عمليــات التأميــن بــه. 

كمــا أتمــت الشــركة خــال عــام ٢٠١٧ االســتحواذ علــى شــركة عنايــة تــي بــي أيــه ش.ذ.م.م فــي اإلمــارات ليكــون 
اســتثماًرا اســتراتيجًيا يخــدم متطلباتهــا المســتقبلية مــن خدمــات اإلدارة طــرف ثالــث. 
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لمحة	مالية

لقد كان عام ٢٠١٧ عاًما من اإلنجازات للشركة. وفيما يلي أبرز اللمحات المالية في ذلك العام:  
بمايين الرياالت الُعمانية

2014201520162017التفاصيل

6٧.39٠.6١٠١.٢١١4.6إجمالي األقساط المكتتبة 

8.9١٠.6١٠.6١6.5صافي النتائج المكتتبة 

٠.4١.3٢.١٢.6صافي الدخل من االستثمار  

3.٧4.44.٧8.4الربح بعد الضريبة 
ربحية السهم )EPS( بالبيسات )ُمعاد بيانها بقيمة ١٠٠ 

٠.٠36٠.٠4٢٠.٠3٧٠.٠3٢بيسة للسهم الواحد(

١4٢.٠ 84.٢١٠١.6١35.3مجموع األصول 

١٠.5١٠.5٢6.5٢6.5أسهم راس المال 

49.5 ٢٢.8٢6.١44.4مجموع حقوق المساهمين
صافي قيمة األصول للسهم بالبيسات )ُمعاد بيانها بمقدار 

١٠٠٠.٢١٧٠.٢49٠.١68٠.١8٧ بيسة للسهم الواحد(

العائد على المتوسط المرجح لحقوق المساهمين )بالنسبة 
المئوية(

 %١8%١8%١6%١8

وال تــزال الشــركة تحتــل المرتبــة األولــى فــي ســلطنة ُعمــان مــن حيــث إجمالــي األقســاط المكتتبــة والمبلــغ عنهــا. 
وقــد بلغــت الشــركة مســتويات جديــدة مــن االرتفــاع مــن حيــث الربحيــة إذ حققــت ربًحــا بعــد الضريبــة قــدره 8.4 

مليــون لاير عمانــي مقارنــًة بربــح قــدره 4.٧ مليــون لاير عمانــي فــي عــام ٢٠١6. 
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زاد إجمالــي األقســاط المكتتبــة بنســبة ١3% ليصــل إلــى ١١5 مليــون لاير ُعمانــي بالمقارنــة بمقــدار ١٠١ مليــون 
لاير ُعمانــي فــي العــام الســابق. ويرجــع الســبب وراء النمــو الــذي حققتــه الشــركة فــي ُعمــان إلــى محفظتهــا مــن 

تأميــن المركبــات فــي حيــن ُيعــزى مــا حققتــه مــن نمــو فــي اإلمــارات إلــى محفظتهــا مــن التأميــن الصحــي. 

ــادة نســبتها  ُيقــدر صافــي النتائــج المكتتبــة )NUR( للســنة الماليــة ٢٠١٧ بمبلــغ ١6.5 مليــون لاير ُعمانــي، أي بزي
56% عــن مبلــغ ١٠.6 مليــون لاير ُعمانــي فــي الســنة الســابقة. ويأتــي المصــدر الرئيســي للنمــو فــي صافــي النتائــج 
المكتتبــة مــن اإلمــارات حيــث بلــغ ٧.5 مليــون لاير ُعمانــي فــي الســنة الماليــة ٢٠١٧، أي بزيــادة قدرهــا 3.5 مــرة 

عمــا كان عليــه فــي الســنة الماليــة ٢٠١6 والتــي كان مقــداره فيهــا ٢.١ مليــون لاير ُعمانــي.
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الدخل	من	االستثمار

ــغ  ــًة بمبل حققــت الشــركة دخــًا مــن االســتثمار قــدره ٢.6 مليــون لاير ُعمانــي فــي الســنة الماليــة ٢٠١٧، مقارن
٢.١ مليــون لاير فــي الســنة الماليــة ٢٠١6. وتتألــف قاعــدة االســتثمار البالغــة 66.6 مليــون لاير فــي األســاس مــن 
االســتثمارات ذات الدخــل الثابــت التــي ســاهمت بدخــل قــدره ٢.3 مليــون لاير مــن مجمــوع الدخــل مــن االســتثمار 

البالغــة ٢.6 مليــون لاير. 
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الربحية

حققــت الشــركة مســتويات مرتفعــة جديــدة مــن حيــث الربحيــة، إذ بلغــت حصــة األربــاح بعــد الضريبــة قيمــة 8.4 
مليــون لاير ُعمانــي فــي عــام ٢٠١٧ مقارنــًة بمبلــغ 4.٧ مليــون لاير فــي عــام ٢٠١6. 

ــان وتحســن  ــي ســلطنة ُعم ــاح ف ــق الشــركة لأرب ــتدامة تحقي ــى اس ــاح إل ــي األرب ــو ف ويرجــع الســبب وراء النم
نتائجهــا فــي اإلمــارات. وقــد كان هنــاك أثــر ضريبــي قــدره ٠.3 مليــون لاير بســبب التغييــرات التــي طــرأت علــى 
معــدل الضريبــة فــي ُعمــان مــن ١٢% فــي الســنة الماليــة ٢٠١6 إلــى ١5% فــي الســنة الماليــة ٢٠١٧. وحققــت 
الشــركة أرباًحــا بعــد الضريبــة بقيمــة 4.5 مليــون لاير ُعمانــي مــن عملياتهــا فــي ُعمــان ومبلــغ 3.9 مليــون لاير 

ُعمانــي مــن عملياتهــا فــي اإلمــارات.  
إجراءات	الرقابة	الداخلية	

ــة الداخليــة. وفــي حيــن تتحمــل اإلدارة مســؤولية  ــًة بالغــًة إليجــاد بيئــة محكمــة للرقاب يولــي مجلــس اإلدارة أهمي
االحتفــاظ بأنظمــة فاعلــة مــن إجــراءات الرقابــة الداخليــة، يتولــى مجلــس اإلدارة مراجعــة مــدى فاعليتهــا. وفــي 
ســبيل مســاعدة مجلــس اإلدارة فــي هــذا العمــل، تعمــل لجنــة التدقيــق علــى مراجعــة إجــراءات الرقابــة الداخليــة 
ــس  ــر مجل ــك، يق ــس اإلدارة بانتظــام. ومــع ذل ــى مجل ــا إل ــا وفاعليته ــر حــول مــدى كفاءته ــع تقاري بالشــركة ورف
اإلدارة بــأن أي نظــام للرقابــة الداخليــة ال يمكنــه أن يتيــح ســوى ضمانــات معقولــة، وليســت مطلقــة، ضــد البيانــات 

الجوهريــة الكاذبــة أو الخســائر الماديــة. 
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ــام واالختصاصــات،  ــن المه ــا م ــا رحًب ــث نطاًق ــات الشــركة للسياســات واإلجــراءات بالحدي ــة وكتيب ــاول أدل وتتن
وتتضمــن علــى ســبيل المثــال ال الحصــر الصاحيــات التشــغيلية والماليــة، وسياســات وإجــراءات الموارد البشــرية، 
وسياســة إدارة المخاطــر، وسياســة االكتتــاب والتســعير، وإجــراءات المطالبــات، واســتراتيجية إدارة إعــادة التأمين، 
وسياســة إدارة االســتثمار، وهيــكل اإلدارة، وواجبــات اإلدارة التنفيذيــة ومهامهــا، وسياســة االفصــاح ومعايير خدمة 
العمــاء والمعامــات العادلــة، وميثــاق تنظيــم وإدارة الشــركة، وميثــاق الســلوك المهنــي، ومعامــات األطــراف 

ذات العاقــة، وسياســات وإجــراءات تقنيــة المعلومــات. 

ويتــم رفــع تقاريــر دوريــة حــول أداء الشــركة التجــاري إلــى اإلدارة ومجلــس اإلدارة، إلــى جانــب رصــد األداء 
الفعلــي لهــا عــن كثــب مقابــل الميزانيــات الموضوعــة والفتــرات الســابقة. ويتــم إعــداد البيانــات الماليــة باالســتعانة 
ــق  ــي ُتطب ــة الت ــر المالي ــداد التقاري ــة إلع ــر الدولي ــل بالمعايي ــزام الكام ــع االلت ــة م ــبية المائم ــات المحاس بالسياس

بإطــراد. 
إطار	عمل	إدارة	المخاطر	

تمتلــك الشــركة ثقافــًة إلدارة المخاطــر تتبــع رؤيــًة شــاملًة إلدارتهــا مــن أجــل التصــدي لأخطــار المتأصلــة فــي 
االســتراتيجية والعمليــات واألمــور الماليــة وااللتــزام واآلثــار المترتبــة عليهــا جميًعــا. ومــن شــأن هــذا المنهــاج أن 
يقــدم الضمانــات حــول قيــام الشــركة، وفــق أفضــل مــا لديهــا مــن قــدرات، بتحديــد المخاطــر التــي ُيحتمــل أن تؤثــر 

علــى إنجــاز الشــركة لأهــداف الموضوعــة، والتصــدي لهــا وتخفيفهــا. 
وتتبــع الشــركة اســتراتيجيًة إلدارة المخاطــر وخطــًة صيغــت فــي المقــام األول مــن أجــل تلخيــص آليــة للتعــرف 

والتقييــم والقيــاس ومعالجــة المخاطــر ورصدهــا ورفــع تقاريــر بشــأنها. 

وتدير الشركة مخاطرها من خال االستعانة بثاثة خطوط للدفاع هي: 

مجلس اإلدارة من خال لجنة التدقيق. 	 

يضطلــع مســؤول المخاطــر، الــذي يعتبــر خــط الدفــاع الثانــي، بمســؤولية تنســيق جميــع أنشــطة 	 
إدارة المخاطــر وتيســيرها فــي الشــركة. 

يعــد أصحــاب األعمــال التجاريــة هــم خــط الدفــاع األول، مــن بينهــم رؤســاء مختلــف أنــواع 	 
ــة.  ــة والشــؤون المالي األنشــطة التجاري

تتصــدى إدارة المخاطــر لجميــع المخاطــر والشــواغل الســائدة للتأكــد مــن تناولهــا فــي جميــع المجــاالت، مــن بينهــا 
المخاطــر االســتراتيجية والمخاطــر الرقابيــة والمخاطــر الماليــة والمخاطــر التشــغيلية ومخاطــر تقنيــة المعلومــات 
ومخاطــر األخطــار ومخاطــر الكــوارث. ويســتعين فريــق إدارة المخاطــر بــأدوات علــى غــرار ســجات المخاطــر 

مــن أجــل التعــرف علــى المخاطــر ورصدهــا. 
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شكر	وعرفان

لموالنــا حضــرة صاحــب  وامتنانــا  أن أعــرب عن عميق شــكرنا  لــي  الشــركة، يطيب  نيابــًة عــن إدارة 
الجالة الســلطان قابوس بن ســعيد المعظــم - حفظــه هللا ورعــاه - علــى رؤيتــه الســديدة وقيادتــه الحكيمــة التــي 

ــاخ اإليجابــي لنمــو األعمــال.  ــر المن ــدور األكبــر فــي تحقيــق النمــو االقتصــادي وتوفي كان لهــا ال

وأود أن أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى الهيئــة العامــة لســوق المــال والهيئــات الحكوميــة والدوائــر الوزاريــة علــى 
إرشــادهم ودعمهــم لنــا.

كمــا أتوجــه أيًضــا بالشــكر إلــى جميــع عمائنــا الكــرام وشــركاءنا فــي األعمــال وشــركات إعــادة التأميــن علــى 
دعمهــم لنــا وثقتهــم الغاليــة فينــا. 

أس	فنكاتاشالم	

الريئس	التنفيذي
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 إدارة المخاطر )تابع( 34
 مخاطر السيولة )تابع(

	المجموعة 

2017 
	أقل من

عام   
	أكثر من 

عام   
	بدون  

 فترة ثابتة
 

 اإلجمالي
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

        األصول المالية
 8.119.632  -  -  8.119.632 أرصدة نقدّية وبنكّية

 49.698.915  -  -  49.698.915* ودائع بنكّية
 38.464.436  -  -  38.464.436 األقساط وأرصدة التأمين المدينة

 8.654.676  -  -  8.654.676 المطالبات القائمة حصة معيدي التأمين من
 14.539.777  2.198.177  -  12.341.600 حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/ الحسابي

 401.101  -  -  401.101 حصة معيدي التأمين من احتياطيات المخاطر السارية
 2.647.385  -  15.299  2.632.086 مديونيات أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 2.571.628  -  -  2.571.628 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 18.662  -  18.662  - استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة

 12.930.004  12.930.004  -  - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 259.224  259.224  -  - لحملة البوالصقروض 

 138.305.440  15.387.405  33.961  122.884.074 إجمالي األصول المالية
 
 المجموعة 

 أقل من عام واحد 2016
 

 أكثر من عام واحد
 بدون   

 فترة ثابتة
 

 اإلجمالي
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

        االلتزامات المالية
 20.580.323  -  -  20.580.323 إجمالي المطالبات القائمة

 42.929.303  9.737.897  -  33.191.406 احتياطي اكتواري/ حسابي
 4.323.014  -  -  4.323.014 احتياطي المخاطر السارية

 1.492.095  -  -  1.492.095 المبالغ المستحقة لمعيدي التأمين
 3.900.000  -  -  3.900.000 قرض قصير األجل

 16.180.752  -  728.209  15.452.543 التزامات أخرى )باستثناء منافع الموظفين التعاقدية(
 89.405.487  9.737.897  728.209  78.939.381 إجمالي االلتزامات المالية

 
	المجموعة 

 
	أقل من

عام   
	أكثر من 

عام   
	بدون  

 فترة ثابتة
 

 اإلجمالي
 لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني  لاير عماني 

        األصول المالية
 16.610.164  -  -  16.610.164 أرصدة نقدّية وبنكّية

 43.407.859  -  10.000.000  33.407.859* ودائع بنكّية
 34.607.022  -  -  34.607.022 األقساط وأرصدة التأمين المدينة

 8.765.270  -  -  8.765.270 المطالبات القائمة حصة معيدي التأمين من
 17.408.917  3.311.738  -  14.097.179 حصة معيدي التأمين من االحتياطي االكتواري/ الحسابي

 510.984  -  -  510.984 حصة معيدي التأمين من احتياطيات المخاطر السارية
 2.493.522  -  19.416  2.474.106 مديونيات أخرى )باستثناء المدفوعات مقدماً(

 2.740.264  -  -  2.740.264 استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة
 500.935  -  30.576  470.359 استثمارات مدرجة بالتكلفة المهلكة

 4.681.840  4.681.840  -  - استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
 401.196  401.196  -  - قروض لحملة البوالص
 132.127.973  8.394.774  10.049.992  113.683.207 إجمالي األصول المالية

وتتضمن ودائع بنكية ذات تاريخ استحقاق ألكثر من عام واحد بقيمة  (لاير عماني 33.407.859: 2016) لاير عماني 49.698.915* ودائع بنكية بقيمة 
 حيث أنها ذات سيولة عالية بطبيعتها ويمكن تسييلها حسب الطلب عند الحاجة. (لاير عماني 28.558.516: 2016) لاير عماني 33.464.346

 
 مخاطر السوق

لى األوراق مخاطر السوق هي مخاطر تقلب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار السوق، سواًء كانت تلك التغيرات بسبب عوامل محددة تعزى إ
 المالية الفردية أو الُمصدر أو عوامل تؤثر على كافة األوراق المالية المتاجر بها في السوق. 

 
من مخاطر السوق عن طريق االحتفاظ بمحفظة متنوعة ومن خالل المراقبة  المجموعةما يتعلق باستثماراتها. تحد لمخاطر السوق في المجموعةتتعرض 

بمراقبة فعالة للعوامل الرئيسية التي تؤثر على  المجموعةالمستمرة للتطورات في األسهم العالمية والمحلية وأسواق السندات. باإلضافة إلى ذلك، تقوم 
والسندات بما في ذلك تحليل األداء التشغيلي والمالي للشركات المستثمر بها. تتكون مخاطر السوق من ثالثة أنواع من المخاطر:  حركة أسواق األسهم

 معدالت الفائدة السوقية )مخاطر معدل الفائدة(، وأسعار السوق )مخاطر سعر األسهم( وأسعار الصرف األجنبية )مخاطر العمالت(.
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www.nlicgulf.com هاتف  ٢٤٧٣٠٩٣٩   الموقع

المنتجات الرئيسية : الحياة l الصحي l السيارات l المنزل l السفر l االدخار l المسؤولية l الهندسي l البحري

عمان  l  ا�مارات العربية المتحدة   l  الكويت
الوطنية للتأمين على الحياة والعام ش.م.ع.ع


